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Abstract  
Plot is the most distinctive element in the structure of a story. Unlike the character and the 
theme, whereas plot doesn’t have any evident and independent identity, it is necessarily to 
present throughout the story as an element which unifies the fragmented parts into an 
integrated entity. This research aims at comparing the plot in the authored and translated 
stories for B and C age levels from the viewpoint of Maria Nikolajeva to evaluate the 
success of these stories in attracting the audience, and finally to discuss the effective 
literary factors in this achievement. To this end, we collected the data through reading and 
eliciting the features of plots in 50 best-seller children Persian stories published during the 
years 1385-95. After obtaining the numerical values of the variables in the plots, the 
qualitative content analysis was fulfilled. The results revealed that the translated story 
books have been more successful in attracting the audience due to their relevance to the 
taste and needs of children and consequently containing more fascinating elements for 
them. 
Keywords: Narrative Structure, Plot, the three Processes of Narrative Status, Authored and 
Translated Stories, Maria Nikolajeva. 
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 6161-1356 شاپــای چـاپـی:

 x136-6161 شاپای الکترونیکی:
 

 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 
 .80-10صص ، 0011پاییز ، 3دورة دهم، شمارة 

ای گروه سنی ب و ج های تألیفی و ترجمه          واکاوی تطبیقی پیرنگ در داستان
 براساس دیدگاه ماریا نیکوالیوا

 0آزاده الریجانی
 فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد چالوس، مازندران، ایران ادبیّاتزبان و دانشجوی دکتری 

 2*فرشته مؤمنی

 فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد چالوس، چالوس، ایران ادبیّاتو            زبان استادیار گروه
 3وجیهه ترکمانی

 لوس، چالوس، ایرانفارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد چا ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 
 0مریم شادمحمدی

 فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد چالوس، چالوس، ایران ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 

 3/6/6611پذیرش:   63/6/6611 دریافت:

 چکیده
، در سیتل  و آشیکار داشیته باشید    زیرا بدون آنکه مانند کنش و شخصییت، میاتیتی م   ؛ترین عنصر ساختاری داستان است          پیرنگ داستان، شاخص

 یبخیش داسیتان، از اای ای پراکنیدس داسیتان واحید                تیرین عناریر وحیدت             عنیوان یکیی از م ی              تمچنین، پیرنگ بیه  سراسر داستان حضور دارد؛
نی ب و ج، ای گیروه سی            تای تألیفی و ترامیه           در داستان ، ملایسة عنصر پیرنگ از دیدگاه ماریا نیکوالیواحاضر تدف پژوتش سازد.          یکپارچه می

در  .اسیت در ایین موفلییت از دییدگاه ادبیی      میثرر یک از این دو دسته داستان در اذب مخاطب و بررسی عل  و عوامی   تعیین می ان موفلیت تر
تییای پنجییاه الیید کتییاب از           ای، از مطالعییه و اسییتخراج مختصییات پیرنییگ داسییتان          تییا ابتییدا بییه رود اسیینادی و کتابخانییه          پیییش رو، دادهنوشییتار 
ای بیه زبیان فارسییم، منتشرشیده در بیازس زمیانی                 زبان داخلیی اییران و ترامیه   تای داستان کودک و نواوان )در آرار فارسی          ترین کتاب        پرفرود

شده در پیرنگ، تحلی  محتیوای کیفیی بیر پاییة ن رییة                آوردن ملدار عددی متغیرتای بررسی          دستهوری شد. آنگاه با بگردآ 6533 -53تای         سال
تیای تیألیفی،             سیبت بیه کتیاب   ای ن          تیای داسیتانی ترامیه             دتند کیه کتیاب            می تای حار  از تطبیق نتایج نشان          ماریا نیکوالیوا رورت گرفت. یافته

از عناریر ایذابیت بیشیتر، سیبب گیرایش کودکیان و        یبرخوردارسبب تناسب بیشتر با سلیله و نیازتای مخاطب کودک و نواوان و به ا ت   به
 اند.          تر بوده          و در اذب مخاطبان خود موفق شده استتا           نواوانان به این داستان

 ای، گروه ب و ج، ماریا نیکوالیوا.          تای تألیفی و ترامه          گانة وضعیت روایت، داستان          فرایندتای سه ساختار روایی، پیرنگ، گان کلیدی:واژ
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 مقدّمه. 0

اژدی اسیت و  پیرنگ روح تر»گوید:           ترین عام  در اریان درک داستان است. ارسطو می          م   6درک پیرنگ

م. تشیخیص  66: 6531نیژاد و حنیی ،             ؛ ترامیة ترابیی  6555، 6)به نل  از: کنّی« تواند روح داستان ت  باشد          می

 ادبیّیات . تشیخیص دتیی   تای متنوع داسیتان را            که بتوانی  بنیان خواتد ساخترابطة علّی در پیرنگ، ما را قادر 

داستانی درگیر عنصر پیرنیگ اسیت، بیا ایین تفیاوت کیه بیرای         ادبیّاتند دیگر انواع داستانی کودکان ت ، مان

. بنیا بیه گفتیة    داشته باشید داستانی کودکان، نویسنده باید شناختی از کودک ت   ادبیّاتری ی پیرنگ در           طرح

رو           واره با این پرسش روبیه ری ی تر داستان، تم          م، نویسندس کودک و نواوان برای طرح613: 6563محمدی )

 شود.          ست که مخاطب او در داستان مورد ن ر، کدام گروه سنی را شام  میا

تیای رواییی             دار، کیودک را درگییر پیچییدگی             تای پیرنیگ           بعضی از نویسندگان بر این باورند که داستان 

تیای بسییار م ی  در    کیه یکیی از آسییب    حیالی  شود که کودک از درک پیام بازمانید در           کند و باعث می          می

گیردد            ی به پیرنگ سبب میی تواّ           تای داستانی است. بی          کودک و نواوان، پیرنگ ضعی  در روایت ادبیّات

خیدادادی،  و زاده           آسییب برسید )قاسی    که ت  پیوستگی معنایی داستان از بین بیرود و تی  بیه زیبیایی رواییت      

 م.651: 6553

 . تعریف موضوع0-0
شیود و سلسیلة حیوادا داسیتان را بیه                بندی وقایعی اسیت کیه داسیتان بیر آن بنیا میی                پیرنگ کالبد و استخوان

پیرنییگ  م611: 6536 ،ترامییة سییلیمانی ،6566) 5م؛ پییرین31: 6556رسییاند )میررییادقی،           وحییدت تنییری مییی

تیر   ساخت  ژرفعنصر ارلی  داند. پیرنگ          داستان را ترکیبی از رشتة حوادا یا رویدادتای علی و معلولی می

یابد. بیشتر مطالبی کیه دربیارس پیرنیگ              گیرد و سازمان می          می روایت است. مااراتای روایتی در پیرنگ شک 

و ترایا کیه    فیر  کیرده اسیت   رگرفته از فن شعر ارسطو است. ارسیطو پیرنیگ را تمیان داسیتان     شده، ب          بیان

دانسیته  کننیدس حیوادا و تللیید از عمی                کند، پیرنگ را ت  در ن ر دارد و آن را ترکیب          رحبت از داستان می

 شیمار           ن روابی  علّیی داسیتان بیه    عنصری میثرر در آشیکار نمیود    تن ا  نهم. پیرنگ 35-36: 6556)ارسطو،  است

 کند.          می         آید بلکه ما را از رواب  زمانی حوادا ت  آگاه          می

بیا   فراسیوی دسیتور داسیتان   ای بیا عنیوان             در ملاله کودک و نواوان ادبیّاتاستاد منتلد و  6ماریا نیکوالیوا 

 ادبیّیات شناسیی            ای را دربیارس رواییت            تای تازه          کودک و نواوان، دیدگاه اتادبیّمندی در بررسی ابعاد روایت
                                                                                                                                                          
1. Plot  
2. Kenney  
3. Perrine 
4. Nikolajeva 
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بیه   داسیتانی  ادبیّیات برای بررسی  یشناس          که روایترا اب ارتایی  هدیکوش           است. او داده           کودک و نواوان ارائه

تیایی بیه کتیاب              بردن به این نکته است که چیه ویژگیی            درردد پی ؛ و نی دسانبشناپژوتشگر  به دتد          دست می

 بخشد.          تا می          کودک ساختار روایی متمای  از دیگر روایت

تیا مراتیب و    سیازد           شناسی، منتلدان ادبی را قیادر میی            به اعتلاد او، بررسی ساختاری داستان به رود روایت 

مارییا نیکوالییوا در ن رییة     م.616: 6116کیودک را آشیکار کننید )نیکوالییوا،      ادبیّیات تیای            انواع پیچییدگی 

انیداز و زمیان را عناریر سیاختار رواییی داسیتان را                 پیردازی، چشی             شناسیی خیود، پیرنیگ، شخصییت              روایت

طبیق ن یر    اسیت.  تواّهتای کودکان و نواوانان بسیار م   و مورد           لاد او، پیرنگ در داستانشمارد. به اعت          برمی

چینیی            کند و آغاز و میانه و پایان آن با زمینیه           می         کودک از تمان الگوی ارسطو پیروی ادبیّاتوی، پیرنگ در 

م. در این پیژوتش، از مییان عناریر    355: 6536گشایی تمراه است )نیکوالیوا،           افکنی و نلطة اوج و گره          و گره

 تیرین عنصیر میورد بررسیی قیرار               شاخص عنوان  بهتای کودک و نواوان، عنصر پیرنگ           ساختار روایی داستان

 .است         هگرفت

تیا بیه             توانید سیال            د. از دید او پیرنگ داستان نمیی نیکوالیوا در بحث پیرنگ، بیشتر به پیرنگ باز تأکید دار 

در بحیث پیرنیگ، یکیی از عوامی      درازا بکشد زیرا پیرنیگ بلنید از درک کیودک خیارج اسیت. تمچنیین       

تیای            انیکیی از عنصیرتای تکرارشیونده در داسیت    »گویید:            داند و میی           زنندس تعادل اولیة داستان را سفر می  برت 

کیه امکیان کشی      ناشیناخته اسیت  اایی عینی ق رمان داستان یا انتلیال او بیه سیرزمینی تیازه ییا                کودک، اابه

آورد. این عنصیر برابیر بیا عنصیری اسیت کیه                 می را برای وی فرات  ساالن  ب رگآزادانة ا ان، بدون ن ارت 

 م.333)تمان: « کودک است ادبیّاتنامدد و ساختار ویژس           می تای قومی غیاب          قصّهپراپ در 

 یشیناخت           بنیدی روان           بندی ساختاری یا تمان پایان خیود و پاییان            بندی داستان، نیکوالیوا پایان          دربارس پایان

بنیدی            زمیانی پاییان            دانید. او تی             ا از تی  متمیای  میی   تای درونیی ق رمیان داسیتانم ر             به تعادل رسیدن درگیری)

تیای            دتید و معتلید اسیت کیه داسیتان               میی          سینتی اختصیا    ادبیّیات شناختی را به           بندی روان          ساختاری و پایان

که ممکن است رسیدن ق رمان به تدف ییا غلبیه بیر    - خت  به خیرکردن پیرنگ داستان یاا  بهمعارر کودک 

ای است به ییک آغیاز؛ و ایین قطعیی               یعنی تر پایان روزنه؛ شود                    ای به آغاز تمام می          با روزنه -ضد ق رمان باشد

دانید. بیه اعتلیاد او، روزنیه میانت گیرفتن                 میی  تای معارر را امری مثبت          نبودن و سرگردانی مخاطب در داستان

بنیدی عیادی             انگیی د کیه ترگی  در پاییان              برمیی  یا  گونه  بهبندی، تخی  خواننده را           پایان گونه  نیاشود.           نتیجه می

 م.663: 6116)نیکوالیوا،  شود  ینم دهید

را شیام    یسیالگ   دوازدهسینین تفیت تیا     کشور است کهدر  «ب و ج»گروه سنی این پژوتش معطوف به 
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ییای کتیاب   و فرد با دن شود  یآغاز متای خواندن و نوشتن           به اینکه در این گروه سنی، م ارت تواّهشود. با           می

ناپیذیر            پرورد و رشید آنیان انکیار   کودک و نواوان در  ادبیّاتو تأریر      اتمّیتد، گرد          می           آشنا یخوان  کتابو 

خوانیدن و نوشیتن بیه     ک  با فراگییری           ک از رشد ذتنی سریعی برخوردار است و  ،است. کودک در این دوره

یرامیون ب تیر   تری از خیود دارد و موقعییت خیود را در محیی  پ              گذارد. تصویر روشن          می           تری گام          ا ان وسیت

           ایود عالقیه نشیان    و         انبتای پر          کند و به بازی          کند. به تحرک و فعالیت گرایش بیشتری پیدا می          می          درک 

بسییار   .حی  کنید  را ش کالتمشی خیود،   و برقیرار کنید  ن خیود ارتبیاطی ن دییک    با تمساال کوشد          میدتد.           می

یکیی از   تفکّیر گراییی و            تواند در تحریک عواط  او میثرر باشید. درون            رنج و شادی میو  شود          می ریرپذیتأر

بیا تجربیة    و تای بارز این دوره از زندگی است. این سن، آغاز رشید روابی  ااتمیاعی کیودک اسیت               ویژگی

کی  درک            دتد. کودک در ایین دوران کی             می           شخصیت ااتماعی خود را شک       تدریجبه  حس تعلق به امت 

 م.63-66: 6533کند چه کسی است و چه موقعیت و ملامی در اامعه دارد )نجاتی،           می          

 و هدف     اهمّیت. ضرورت، 0-2

. از سیویی دیگیر، بیا ن یر بیه نشیر بیاالی        کنید   یم فایا و داستان نلش م می در تکام  شخصیتی کودک قصّه

تیا   اسیت  درج نشیده تیاکنون   ادبیّیات کتاب کودک در دتة کنونی، تیچ ملاله و پژوتشی در کشور در حوزس 

. از کنید  یبررسی به تحلی  ادبی و ساختار روایی داستانی  تواّهتا، با           گرایش کودکان را نسبت به مطالعة کتاب

ای،           باری است کیه بیا ملایسیة سیاختار رواییی کتیاب کیودک در آریار داخلیی و ترامیه                     رو، این نخستین          این

انید و عوامی                        تیر بیوده            در ایذب مخاطبانشیان موفیق    کیی   کیدام  دیی مشخص نماگیرد تا           می         کوششی رورت

 تا چیست.          ثرر در موفلیت این کتابم یپرداز  داستان

ای           تیای تیألیفی و ترامیه             تدف این پژوتش، ملایسة عنصر پیرنگ از دیدگاه مارییا نیکوالییوا در داسیتان   

گروه سنی ب و ج، تعیین می ان موفلیت تر ییک در ایذب مخاطبانشیان و بررسیی علی  و عوامی  میثرر در        

 .استتای کودکان از دیدگاه ادبی در اذب مخاطبان           موفلیت کتاب

 های پژوهش          . پرسش0-3

 ای دارای چه نلاط اشتراک و اختالفی است؟          تای تألیفی و ترامه          پیرنگ در داستان -

 عنارر تأریرگذار پیرنگ با چه می ان در اذب مخاطب نلش دارند؟ -

 . پیشینة پژوهش0-0

شیده            تای کودک بر مبنای ن ریه نیکوالیوا انجام          بررسی ساختار روایی داستان ةنیدرزمتای محدودی           پژوتش

 سیه سیوت ایادویی   در داسیتان   را منیدی ابعیاد رواییت  »م 6556) فیرد           پور و آرامش          حسام. از این دست، است



 16 ای گروه سنی ب و ج براساس دیدگاه ماریا نیکوالیواترجمههای تألیفی و   واکاوی تطبیقی پیرنگ در داستان
 

بیه بررسیی نلیاط قیوت      ،این ن ریه مورد بررسی قرار داده و بر پایة« یکوالیواناحمد اکبرپور بر پایة ن ریة ماریا 

اریر   تی ار و ییک سیال    سیاختار رواییی   روی م6556قربیانی ) . در بررسی امیالی و  و ضع  داستان پرداختند

بیوده  ر نیکوالییوا  با ن ی  سوت مطالعه در بحث مربوط به پیرنگ نتایج ، پور برپایة ن ریه نیکوالیوا          ش ریار مندنی

از من یر ن رییة رواییی مارییا      تیای فیانت ی دتیة تشیتاد              بیه بررسیی داسیتان   م 6556رادقی و تمکاران ) .است

بیوده   بیا ن یر نیکوالییوا    سوت در قسمت پیرنگ  نی  از این پژوتش آمده  دست  بهو نتایج  اند          پرداختهنیکوالیوا 

ملایسیة  ماییة  را دسیت  ن ریة مارییا نیکوالییوا و کیارول اسیکات     خود،نامة           یانپادر م نی  6556) مصلحی. است

قیرار  تیای داسیتانی تصیویری ایرانیی و خیارای                پردازی و رابطة متن و تصویر در کتیاب           شخصیت، شخصیت

 .داده است

شدس کودکان میورد            تای تألیفی و ترامه          تاکنون در تیچ پژوتشی، عنصر پیرنگ در ساختار روایی داستان 

و ایین   کند یبررستا از این من ر           واکاوی تطبیلی رورت نگرفته تا گرایش کودکان را نسبت به مطالعة کتاب

 تاست.          یابی اذب مخاطب این کتاب          زمینة ارزپژوتش در          نخستین 

 وب نظری. روش پژوهش و چارچ0-6

 الید  پنجیاه  تای میورد نییاز از تعیداد             داده ای          کتابخانه و اسنادی رود از استفاده با ، نخستنوشتار پیش رو در

 رود هبی  سیپس . شید  گیردآوری  مای          ترامیه  و اییران  داخلیی  آرار) نواوان و کودک داستانی ادبیّات           کتاب

 طرییق  از بخیش،  ایین  تیای           داده آنگیاه  ی .پرداخت نیکوالیوا ماریا ن ریة پایه بر رنگ،پی عنصر بررسی به تطبیلی

 آریار  در پیرنیگ  عنصیر  و قیرار گرفیت   عیددی  محاسیبات  ایدول  درم 61 نسیخه ) 6اس.پی.اس.اس. اف ار          نرم

 توانید           میی  پیرنیگ  عنصر آیا که شد         داده پاسخ تا          پرسش این به پایان، در .شد کمّی ملایسه ای          ترامه و داخلی

م ای          ترامیه  و تیألیفی ) داسیتان  نیوع  دو این از کی  کدام باشد؛ تأریرگذار نواوان و کودک مخاطب اذب در

 .بوده است چه موفلیت این علت و بودند؛ تر          موفق مخاطب اذب در

 نوشیتة  ج و ب سینی  ردس کیودک  داسیتان  تیای           کتیاب  تیرین           پرفرود سدربردارند پژوتش، آماری اامعة 

 منبیت . بودنید  افتیه یانتشیار   6553-6533 زمیانی  بیازس  در اییران  در کیه  نید ا          هبیود            ای          ترامه یا ایرانی نویسندگان

 د ووبی  عمیومی  کتابخانیة  و نواوانیان  و کودکیان  یفکیر  پیرورد  کیانون  ،داسیتان  تیای           کتاب این به دستیابی

 بیوده اسیت   کتیاب  الید  پنجیاه  شیام   نمونه حج . شد خریداری تا          فروشی          کتاب از تا          کتاب ازدیگر  بسیاری

 ایتالییایی،  آمریکیایی،  انگلیسیی،  یتیا   زبیان  از ای          ترامه آن الد سی و تألیفی تای          نوشته الد بیست تعداد که

 .بوده است کانادایی و ایرلندی سوئدی،

                                                                                                                                                          
1. SPSS 
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 شده          های بررسی          داستان در. بحث و بررسی پیرنگ 2

 پیرنگ ساختمان بررسی. 2-0

 وضیعیت  مییانی،  ناپاییدار  وضعیت نخستین، پایدار وضعیت گانة          سه فرآیندتای از داستانیپیرنگ  تر ساختمان

 ادبیّیات  در پیرنیگ  دائمیی  تیای           ویژگیی  از یکیی  گانیه،           سه فرآیندتای این .شده است تشکی  فراامین پایدار

 سیاختارتای  پیرنیگ  ریی ی           طیرح  تای          م ارت از گانه          سه فرآیندتای این بین برقرارکردن تعادل. است داستانی

 تیای           داسیتان  بیشیتر . باشید  پاییان  و میانیه  آغاز، دارای باید داستان: »نیکوالیوا ن ر به بنا. آید          می شمار          به داستانی

 گشیایی           گیره  و اوج نلطیة  افکنی،          گره چینی،          زمینه دارای داستان پیرنگ و کنند          می         پیروی الگو این از کودکان

 ایین  از سیاالن   بی رگ  تیای           داستان مانند کودکان تای          داستان از بعضی ترچند ؛م335: 6536 والیوا،نیک) «است

 م.تمان) گذارند          می نمایش به را زندگی از بخشی تن ا و کنند          نمی پیروی قاعده

 آغیاز،  ،مای          ترامیه  و تیألیفی ) داستان نوع دو تر در که تدد          می نشان بخش این به مربوط تای          داده بررسی 

 .تست نیکوالیوا ن ر با سوت  ا ت این از و دارد واود پایان و میانه

 گونیه           ایین  ای          ترامیه  و تیألیفی  شیدس           بررسیی  تای          داستان بیشتر در پیرنگ ساختار منطلی و کلی چارچوب 

 پیرورد  خیود  در را دگرگیونی  ییک  امکیان  کیه  شیود           میی  شیروع  آغازینی پایدار وضعیت با تا          داستان: است

 اولییه،  تعیادل  ریخیتن  تی   بیه  تمیین  و گیردد           می اولیه پایدار وضعیت خوردن          ت           به سبب عواملی بعد،. دتد          می

 پاییدار  وضیعیت  حادریه  اتمیام  از پیس  و گییرد           میی  شیک   ای          حادریه  سیپس . شود          می استاند گیری          شک  سبب

 تیای           شخصییت  زییرا  نیسیت  نخسیتین  پاییدار  وضیعیت  ماننید  تیازه  پایدار وضعیت البته شود؛          می حاک  ای          تازه

داشیته   تمیراه  بیه  را نیامطلوبی  ییا  مطلوب نتایج برایشان حوادا این و اند          گذاشته سر پشت را حوادری داستان،

 .است

 داستان شروع یا نخستین پایدار وضعیت بررسی .2-0-0

 نمودارتیای . شده اسیت  شروع متداول و رابت ای          ملدّمه با ای          ترامه و تألیفی شدس          بررسی تای          داستان از بعضی

 و معیین  ای          ملدّمیه  بیا  ای          ترامیه  تای          داستان %65/55 و تألیفی تای          داستان %63 حدود که دتد          می         نشان اریآم

 آغیاز  عبیارات  قبیی   ایین  از و «بود روزگاری بود، روزی» ،«نبود یکی بود یکی» مانند متداولی و رابت عبارات

 سیاختار  ابتیدا،  تمیان  از خواتید           میی  نویسینده  درواقیت  شیود،           میی  شیروع  گونیه   نیی ا داسیتانی  وقتیی . گیردد           می

 ایین  ترانیدازه . گیذارد ب روی پییش  را ادیید  دنیایی و ن د بنا غیرواقعی ساختار بر را خود داستانی تای          روایت

 اسیت  مرزحیدو           و بی گسترده اریبس کودک تخی  برد؛          می لذت بیشتر طبمخا باشد، تر          عجیب و غیرواقعی دنیا

 و انگی انید           برمیی  را او اعجیاب  ،کنید           میی  ایذب  را کیودک  نامیأنوس  و عجیب عنارر واود ا ت تمین به
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 بیا  عمی   در را کیودک  شگرد، این کاربرد ،م56: 6551) تمکاران و خجسته ن ر بنا به .گردد          می           لذت مواب

 داسیتانی  شیگردتای  و الگوتا با متنی در که است رویدادی تن ا شده،          روایت آنچه که سازد          می تمراه ایده این

 کیودک  بیه  کیار  ایین  بیا  سیخن،  دیگیر  بیه . واقعییت  از چرایی و چون          بی بازنمایی نه شده است           ساخته او برای

. یابید          دسیت  بییرون  ا یان  و راوی متن، با فعال رابطة به شده،          تعیین واقعیات از دور به که شود          می         داده فررتی

 تخیلیی  تیای           داسیتان  بیشیتر  ایذابیت  علیت  اما ندارد حدومرز سال، و سن از فارغ تخیلی، تیچ: گفت باید البته

 بیدون  را رواییت  کیافی،  شیناختی  توانیایی  نداشیتن  سبب به تر          پایین سنین در تا          آن که است این انکودک برای

 .پذیرند          می منطلی ارزیابی

. دتید           میی          ارائیه  تی   را موقعییت  و وضیعیت  ییک  از تصویری چینی،          ملدّمه یا تم ید بر عالوه داستان آغاز 

 ییا  برنید           می         نام را خانواده اعضای ؛شوند  یآغاز م اولیه وضعیتی از معموالً تا          قصّه: »گوید          میم 36: 6513) راپپ

 غیاز آ داسیتان  نویسینده،  توسی   تیا           شخصییت  معرفیی  بیا . «کننید           می         معرفی عنوان و نام ذکر با را آینده ق رمان

 %63 شخصییت،  معرفیی  با %63 تألیفی آرار در داستان شروع که دتد          می نشان شده،          انجام تای          بررسی. شود          می

 تیای           داسیتان  در. بیوده اسیت   اولییه  وضیعیت  توریی   و شخصییت  معرفیی  بیا  %3 و اولیه وضعیت توری  با

 و شخصییت  معرفیی  بیا  %61 و اولییه  وضیعیت  توریی   %61 داسیتان،  شخصییت  معرفی با %16/51 ای          ترامه

 نیوع  و شیروع  در مورد رابطة میان دوپیرسون کای آزمون شده          ارائه نتایج. گردد          می آغاز داستان اولیه توری 

  نیدارد  وایود  داسیتان  نیوع  و نداسیتا  شیروع  بیین  ارتبیاطی  ،%53 معنیاداری  سطحدر  که دتد          می نشان داستان

(P-value=0/601) .دتند          می         نشان را ای          ترامه و تألیفی تای          داستان شروع متغیر ترتیب،          به 6 و 6 تاینمودار. 

 
 تألیفی های          داستان شروع متغیر. (0) نمودار
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 ای          ترجمه های          داستان شروع . متغیر(2)نمودار 

 دشیواری  موقعییت  و وضیعیت  بیا  تا          داستان شخصیت، معرفی و اولیه وضعیت توری  ،ینیچ  ملدّمه از بعد 

 اولییة  تعیادل  آمیده، پییش  دشیوار  موقعییت  و وضیعیت  این. گردد          می آغاز شده است ظاتر ناگ انی طور  به که

 ایین  بیه . شیود           می واود دارد که تایی          نگرد و تا          رود و راه تا،          برنامه در تغییر سبب و زند          یم ت           بر را داستان

 منفیی  معنیای  تخرییب،  از من یور . گویند          می کننده          تخریب نیروی زند          می برت  را داستان اولیه تعادل که عاملی

 بیه  اولییه  تعیادل  خیوردن  ت بیر  بیا  داسیتان . آیید           می حساب  به تخریب یک داستان در تغییر ترگونه نیست؛ نآ

 در پیرنیگ  داشیتن  تیای           نشیانه  از یکی گر،          تخریب نیروی درواقت. شود          می         شروع کننده          تخریب نیروی کمک

 .است           داستان

 شیکیبایی  زییرا  باشید  طیوالنی  نبایید  داستان چینی          ملدّمه که است این دارد،     اتمّیت داستان شروع در آنچه 

 دو تیر  در شیده،           انجام تای          بررسی در. گردد          می داستان از کودک اداییمالل و  سبب و نیست زیاد کودکان

 .شده استن مشاتده طوالنی تای          چینی          ملدّمه داستان، نوع

 معتلدنید  پیردازان           ن رییه  بیشتر. کند جادیا مخاطب ذتن در را چرایی که باشد یا  گونه  به باید داستان شروع 

 فضیای  وارد را خواننیده  زود داسیتان،  در بایید  نویسینده . کنید  اذب را مخاطب اول سطر چند در باید داستان

 ارتبیاط  میتن  بیا  زودتر خواننده باشد، تر          اذاب داستان شروع قدر چه ترم. 66: 6535 لو،          اسماعی ) کند داستان

: 6565) مسیتور . نیدارد  دادن ادامیه  به تمایلی و شود          نمی داستان اذب کودک نباشد چنین اگر. کند          می برقرار

 آن از کیه  اسیت  عنصیری  سیاخته  ایذاب  را تیا           شیروع  کیه  چیی ی  آن: »گوید          می تا          داستان شروع دربارسم 63

 نسیبتی  ناپاییداری  حیس  اللیای  میی ان  با تا          شروع قوت درواقت. برد نام توان          می تعادل عدم و ناپایداری عنوان  به



 16 ای گروه سنی ب و ج براساس دیدگاه ماریا نیکوالیواترجمههای تألیفی و   واکاوی تطبیقی پیرنگ در داستان
 

 .«است ناپایدار موقعیتی به ورود و ازنتو حالت از خروج تا،          داستان ع یمت نلطة. دارد تام

 %63و  رفتیه اسیت   کاربه گر          تخریب نیروی تألیفی تای          داستان در %63دتد           می نشان شده          انجام تای          بررسی 

 را اولییه  تعیادل  گیر           تخریب نیروی تا          داستان %55/35 ای          ترامه تای          در داستان. ندارد گر          تخریب نیروی آن در

گیر            تخرییب  نییروی  وضعیت ملایسه در .ندارد گر          تخریب نیروی %16/61و  گردد          می آغاز داستان و زده برت 

 تیایی           در مییان آن  شیده   یبررسی  کتاب 31 یناز ب ،5 نمودار در شده          مشاتده نتایج براساس داستان، نوع برحسب

 در. اسیت  بیوده  بیشیتر  %51درملابی    %31 بیا  شده  ترامه تای          کتاب س   اند،          بوده گر          تخریب نیروی دارای که

 ترکیدام  تیألیفی  و ای          ترامیه  تیای           کتاب س   اند،          نبوده گر          تخریب نیروی دارای که تایی          کتاب بین از ملاب ،

 .است بوده یکسان %61 با

 
 داستان نوعدرمقابل  گر          تخریب شخصیت وضعیت متغیر. (3) نمودار

 بیه  را مخاطیب  بتوانید  و باشید  ایذاب  شیروع  اینکه م، برایای          ترامهو  تألیفیشده )          تای بررسی          در داستان 

 در و آمیده اسیت   داسیتان  شیروع  در ینیچ  ملدّمهو  تم ید از بعد بالفارله گر          تخریب ، نیرویاذب کند خود

 .شده است تشریح اولیه وضعیت و تعادل خوردن برت  علت ابتدای داستان تمان

 تیای           بررسیی  در دانید.           میی  سیفر را  انداسیت  اولییة  تعادل زنندس          برت  عوام  از یکی ،م333: 6536) نیکوالیوا 

 کتیاب  31 بیین  از داسیتان،  نیوع  برحسیب  تعیادل،  زدن          بیرت   عامی   عنیوان   بیه  سیفر  عنصر ملایسة در شده          انجام

 %6/61درملابی    %61 بیا  انید           بیوده  سیفر  عنصر دارای که تایی          کتاب بین از تألیفی تای          کتاب س   ،شده  یبررس
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 قابی   یکیدیگر  بیا  قییاس  بیه  تیا           داسیتان  از نیوع  دو تر در سفر عنصر متغیر می ان ،6 نمودار در .است بوده بیشتر

 .است مشاتده

 
 داستان نوع براساس سفر عنصر متغیر .(0) نمودار

 براسیاس  ،مای          ترامیه  و تیألیفی ) شده          بررسی تای          داستان از بسیاری یرنگپ که دتند          می         نشان نمودارتا این

 .نیست نیکوالیوا ن ر مثید موضوع این و نگرفته است شک  عنصر سفر

 داستان میانه یا میانی ناپایدار وضعیت بررسی .2-0-2

 کیه  تایی          مایه          بن مجموع به. »آید          می واودهب گر          تخریب ینیرو کمک به داستان در افکنی          گره میانه، بخش در

م. 513: 6536 تیودروف، ) «گوینید           میی  گیره  آغیازد،           میی  را کنش و کند          می تعر  آغازین موقعیت سکون به

 تغیییر  را داسیتان  مسییر  کیه  است ای          غیرمنت ره و ناگ انی وضعیت و شود          می پیرنگ گسترد سبب افکنی          گره

 تیا                     کشیمکش  تمیین  را داسیتان  پیرنیگ  رونید م. 66: 6566 فیرد، ) اسیت  تمراه کشمکش اف ایش با و دتد          می

 .شود          می داستان در حادره ایجاد به منجر تا          کشمکش این و دتد          می شک 

 ای          ترامیه  تیای           داسیتان  رخیدادتای  و حیوادا  که رسید نتیجه این به توان          می تا          بررسی کتاب و مطالعه از 

خیود را   ایتی           ؛ کودک خود و دغدغیه دارد بیشتری تناسب کودک ذتنی دنیای با           تألیفی تای          داستان به نسبت

 تیا           آن خوانیدن  از و شوند تا          داستان این اذب کودکان که شده است سبب این امر و دیاب          تا می          در این داستان



 60 ای گروه سنی ب و ج براساس دیدگاه ماریا نیکوالیواترجمههای تألیفی و   واکاوی تطبیقی پیرنگ در داستان
 

 بخیش           رضیایت  چندان ما کشور در پدیده این وضعیت: »گوید          می باره          این درم 63: 6535) محمدی. لذت برند

 از کودکیان  تیای           کتیاب  %31 از بییش  نوشیتن  سفارشیی  و کیودک  دنیای با ناشران و انمثلّف ناآشنایی و نبوده

 حیوزس » کیه  اسیت  معتلید  تی  م 63: 6531)ایاغ           ق ل. «است مواود وضعیت از متخصصان نارضایتی تای          نمونه

 تولیید  آنچیه  و اسیت  ملطعیی  آن پوییایی  ییا  نیدارد  کیافی  اییپویی  و تحیرک  یا کودک، ادبیّات تولید و خلق

 .«ندارد نواوان و کودک امعیت با تناسبی گونه          تیچ کمی ازن ر شود          می

 داستان پایان یا فرجامین پایدار وضعیت بررسی. 2-0-3

 آشیکار  داسیتان  ابتیدای  تمیان  از آن ییان پا که شود ری ی          طرح یا  گونه  به باید داستان پیرنگ پایانی، بخش در

 کیار  عاقبیت  بیه  نسیبت  خواننیده  منیدی           عالقیه  تمین. خواتد داد دست از را خود اذابیت داستان وگرنه نشود

کیه   کنید           میی  داسیتان  دادن          ادامه به کنجکاو و مشتاق را او که است قوی پیرنگی داشتن نشانگر داستان، ق رمان

 مشیاتده  میوردی  ای          ترامیه  و تیألیفی  شیده           بررسیی  تای          داستان در. خواتد شد چه داستان پایان بداند تدبخوا

 داسیتان  بیه  نسیبت  ای          ترامیه  تیای           داسیتان  در امیا  باشید  آشیکار  و مشخص ابتدا تمان از داستان پایان که نشد

 کنجکیاو  اریبسی  و دارد بیشیتری  اشیتیاق  خواننیده ، آور          انگی  و تیجان          ی شگفتواود مااراتابه ا ت  ،تألیفی

 .شد خواتد چه داستان آخر بداند، که است

 6چمبیرز . برسید  فکیری  آرامیش  و تعیادل  حالیت  بیه  داستان پایاندر  دارد انت ار خواننده پایانی، بخش در 

 آن در. داشیته باشید   فیرودی  نلطیة  حتمیاً  کودکیان  داسیتان  شود          می توریه: »گوید          می باره          این درم 63: 6536)

 داسیتان  و گیردد           میی           بیاز  خیود  آرام دنییای  بیه  شخصییت  و خورنید           میی  پیوند دوباره شده          باز تای          رشته معموالً

 تیر : گفیت  بتیوان  شیاید . «شده است راه          روبه  یچ  تمه که کند          می احساس شنونده که پذیرد          می پایان یا  گونه  به

 .است پیرنگ دارای ،شده است         راه          روبه  یچ  تمه که کند بیدار را احساسی چنین خواننده در روایتی

 نیوع  از بنیدی           پاییان  دارای تألیفی تای          کتاب %33 که دتد          می         نشان بندی          پایان دربارس شده          انجام تای          بررسی 

 %6/51 ،ای          ترامیه  تیای           کتیاب  بخیش  در. انید           بیوده  نیاخود  نوع از بندی          پایان دارای آن %63 حدود و خود

 بنیدی           پاییان  نیوع  ملایسیه  در. انید           بیوده  ناخود نوع از بندی          پایان دارای %5/5 و خود نوع از ندیب          پایان دارای

 دارای کیه  تیایی           کتیاب  بیین  از شده  ترامه تای          کتاب نسبت ،شده  مشاتده نتایج براساس داستان، نوع برحسب

 بنیدی           پاییان  بیا  تیای           کتیاب  بیرای  ملابی ،  در. بیوده اسیت   بیشیتر  %56درملابی    %33 انید           بوده خود بندی          پایان

 متغییر  ملایسیة  ،3 نمیودار  در تمچنیین . بیوده اسیت   بیشیتر  %6درملابی    %1 با تألیفی تای          کتاب نسبت ناخود،

 .است مشاتده قاب  تا          داستان از نوع دو تر رد ناخود و خود ازن ر بندی          پایان

                                                                                                                                                          
1. Chambers 
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 ها          داستان از نوع دو هر در ناخوش و خوش ازنظر بندی          پایان مقایسة. (6) نمودار

 زندهسیا  و مثبیت  پاییان  کیه  تسیتند  تیایی           داسیتان  کودکان برای تا          داستان ب تریننی ،  یشناخت  روان انبة از 

 ق رمیان  کیه  تنگامی و شود          می داستان دنیای وارد داستان ق رمان با تم ادپنداری طریق از کودک زیرا دارند؛

 و کنید           میی  پییروزی  احسیاس  داسیتان  ق رمیان  بیا  تی   کودک شود،          می پیروز طوالنی ای          مبارزه از پس داستان

 طرییق  از           داسیتان  طیول  در کیودک  اگرچیه . کنید           میی          دریافت را تحم  کرده که تایی          کشمکش تمام پاداد

 امیا  کنید           میی  تجربیه  را نیاتوانی  و ضیع   ناامییدی،  تیرس،  ماننید  احساسیاتی  داسیتان  ق رمیان  بیا  تم ادپنداری

 آمیوزد  را نکتیه  ایین  کودکیان  بیه  غیرمسیتلی   طیور   بیه  شیود،           می تمام خود پایانی با داستان وقتی ،تیدرن ا

 .تست موفلیت و پیروزی تا،          ناامیدی و تا          سختی تحم  از پس که دتند          می

 .پسیندد           میی  کیودک تیای            برای داسیتان  را آغاز به ای          روزنهبندی از نوع           پایان نیکوالیوا، بندی          پایان دربارس 

 تیای           شخصییت  زییرا  اسیت،  کیودک  تیای           داسیتان  بیرای  مناسیب  بندی          پایان روزنه: »گوید          باره میدر این وی

 بی رگ  کیامالً  فیرد،  ییک  تمچیون  ترگی   تعبییری  بیه  و شوند          می رتا بلوغ راه نیمة در تمیشه داستان کودک

 تکمیی   در مشیارکت  بیه  را مخاطب باز بندی          پایان و روزنه با تایی          داستانم. 333: 6536 نیکوالیوا،) «شوند          نمی

 .کند          می خارج انفعال حالت از را خوانندگان ترتیب          بدین و نماید          می دعوت داستان بندی          پایان

 وم آغیاز  بیه  ای          روزنیه ) بیاز  نیوع  از بنیدی           پایان دارای %11 ،تألیفی تای          کتاب بررسی از آمده  دست  به نتایج 

 بیاز  نیوع  از بنیدی           پایان دارای %61 ،شده  ترامه تای          کتاب بخش در. اند          بوده بسته نوع از بندی          پایان دارای 61%

 بنیدی           پاییان  نیوع  ملایسیه  در. یافتیه اسیت   اختصیا   بسیته  نیوع  از بنیدی           پایان به آن %51 وم آغاز به ای          هروزن)

 %66 انید           بیوده  بیاز  بنیدی           پاییان  دارای کیه  تیایی           کتیاب  بیین  از ای          ترامه تای          کتاب س   داستان، نوع برحسب

 میی ان  ،1 نمیودار  .اسیت  نیکوالییوا  ن یر  بیا  سیو ت  موضوع این ا ت، این از و است بوده بیشتر %66درملاب  



 63 ای گروه سنی ب و ج براساس دیدگاه ماریا نیکوالیواترجمههای تألیفی و   واکاوی تطبیقی پیرنگ در داستان
 

 .دتد          می نشان یکدیگر با قیاس به تا          داستان از نوع دو تر در را بسته و باز بندی          پایان متغیر

 
 داستان نوع براساس بسته یا باز بندی          پایان. (1) نمودار

 باعیث  بسیته  بنیدی           پاییان  گفیت  بایید  نوایوان  و کیودک  تیای           داستان بندی          پایان بودن بسته یا باز مورد در 

 و عالقیه  میی ان  و شیده  داسیتان  از کیودک  ادایی سبب درنتیجه و کودک تای          اندیشه و افکار محدودکردن

 شیود           میی  گرفتیه  او از کودک ذتن حرکت آزادی داستان، پایان بستن با. دتد          می کاتش داستان هب را او تواّه

 میا  بلکیه  بماننید  بیاقی  ما دنیای از ا ئی بخواتی  تا          آن از توانی           نمی مام 6: 6531) ایاغ          ق ل تعبیر به که یحال در

 .باشی  تا          آن دنیای از ا ئی باید

 پیرنگ ساختاری وحدت . بررسی2-2

 تمیام  بیین  که برخوردار است انسجام از زمانی پیرنگ باشد؛ برخوردار انسجام از باید داستان، تر طرح ساختار

 رابطیة . کننید   یی تکم را یکدیگر و داشته باشد واود متلابلی رابطة داستان پایانی و میانه آغازین، بخش اا ای

 را تیای آن           بخیش  بیین  مرزتیای  بتیوان  یراحتی   بیه  و باشید  روشین  کیامالً  اسیت  ممکن داستان یک تای          بخش

 اای ای  بیین  واودآمیده هب انسجام که است م   این .باشد مشخص مرزتای فاقد است ممکن یا مشخص کرد

 وایود  بیه  رواییت  در را سیاختاری  وحیدت  و بسازد           یکپارچه واحد یک داستان پراکندس اا ای از بخش، سه

 .کند          می         اذب خود یسو  به را خواننده درنتیجه و دتد          می زیبایی متن به وحدت این آورد؛

 اای ای  تمیام  بیین  ،مای          ترامیه  و تیألیفی ) داسیتان  نیوع  دو تیر  در کیه  دتد          می         نشان شده          انجام تای          بررسی

 انسیجام  ایین  و اسیت  برخوردار انسجام از ،واود داشته متلاب  رابطة داستان پایانی و میانی آغازین، تای          بخش

 .است         آورده واودهب روایت در را ساختاری وحدت
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 پیرنگ نوع بررسی. 2-3

 بیین  درتی    پیرنیگ  نیوع  بیشیترین  ،آمیده   دست  به نتایج راساسب پیرنگ، نوع دربارس شده          انجام تای          بررسی در

 بیشیترین  تی   شیده   ترامیه  تیای           داستان بین در. است بوده باز -خطی نوع از ای          ترامهو ت   تألیفی یتا  داستان

تیای            یرنیگ در داسیتان  دتنیده نیوع پ            ، نشیان 6شیماره   . نمودار زیر بیه است بوده باز -خطی نوع از پیرنگ نوع

 است. تألیفی

 
 تألیفی های          داستان پیرنگ نوع متغیر. (6) نمودار

 چگونه است. ای          ترامه تای          داستان پیرنگ نوع که دتد          می نشان 3شمارس  به زیر نمودار

 
 ای          هترجم های          داستان پیرنگ نوع متغیر. (8) نمودار

 زمیان  امتیداد  در م، رخیدادتا ای          ترامهو  تألیفیدتد در تر دو نوع داستان )          می         شده نشان          تای انجام          بررسی 

 اای ای  از ترییک  و اسیت  وستهیپ وقوع           به ت  دنبال معلولی و علت رواب  براساس و وار          سلسله و من   طور  به



 66 ای گروه سنی ب و ج براساس دیدگاه ماریا نیکوالیواترجمههای تألیفی و   واکاوی تطبیقی پیرنگ در داستان
 

 کیه  گردیید  سیبب  امیر  ایین  انید؛           گرفتیه  قیرار  خیود  اایگیاه  در نویسی          داستان قواعد و معیارتا براساس پیرنگ

 تیایی           داسیتان  از فلی   کودکیان  ،م616: 6561) شمیسیا  گفتة به بنا. باشد ابتدایی و ساده تا،          داستان بیشتر پیرنگ

 پیچییده  تیای           پیرنیگ  کیه  تیایی           داسیتان  درک و تعلییب  از و برنید           می         لذت است حوادا توالی بر مشتم  که

 پیچییده  تیای           رواییت  حورله و ربر با بتوانند که نیست یا  گونه  به کودکان ذتنی وضعیت زیرا عاا ند؛ دارند

 سیال           کی   کودکیان  بیرای  پیرنیگ  گونیه           ایین  کیاربردن           بیه . کننید  کدر را آن مضیمون  و بخوانند را طوالنی و

 نبایید  سیال           کی   کودکیان  بیرای  داسیتانی  طیرح » ،م663: 6563) محمیدی  گفتیة  بیه  بنیا . رسد          می ن ربه مطلوب

 شیود،           میی  بیشیتر  کیودک  سن چه تر اما؛ «ببرد بین از ات          آن در را انت ار و شک عام  که باشد پیچیده چنان          آن

 از ماننید  تیایی           شیوه از استفاده با توانند          می نواوان و کودک داستان نویسندگان و گردد          می تر          پیچیده تا          پیرنگ

 حالیت  از را تیا           داسیتان  پیرنیگ  پرداختن،           داستان روایت هب داستان انت ای از یا بازگشتن گذشته به داستان میانة

 بیف ایند. داستان اذابیت بر و خارج ابتدایی و ساده

 بررسی ساختمان طرح وقایع .2-0

 ییک  در حیوادا  ترتییب  طیرح » از اسیت  عبارت که است وقایت طرح ساختمان پیرنگ، ویژس مراح  از یکی

 حجیازی، ) «آورد را فرات  م   کشفی از مداومی روند باید که تایی          کشش و تا          فتیشگ پیشرفت نی  و داستان

در ا یان  نیسیت.   حیوادا  زمیان واقعیی بیرونیی    ن ی   معنای به اینجا در حوادا ترتیب از من ور م.56: 6553

ویسیینده بییه علییت رعایییت اریی   افتیید کییه ن          مییی         اتفییاقبیرونییی، بییرای انسییان حییوادا کوچییک و ب رگییی  

 داسیتان،  پاییان  و آغیاز  بخیش  و ناگ یر است که در حد بین کند انیب را تا          آن تمامی تواند          شناختی، نمی          زیبایی

 تیا  کنید           میی  وقیایت  از نویسینده  کیه  اسیت  ای          اسیتفاده  حوادا، ترتیب طرح بنابراین،؛ انتخاب کند را رویدادتا

 تیدف  از ن ی   ایین  کیه  اسیت  عمیدی  ن می از حاکی وقایت انتخاب این. آورد واودهب را داستان در وحدت

 .شود          می         ناشی داستان ب تر نل  چگونگی در او تصمی  و نویسنده شناسانه          زیبایی

حیوادا و   رواییی  از ن ی   انید   بیارت ع ردیی قیرار گ  تواّیه مواردی که باید در ساختمان طرح وقیایت میورد    

 موارد پرداختی . این بررسی شده به          تای بررسی          به داستان تواّهدر داستان که با  حوادا باورپذیری

 روایی نظم بررسی .2-0-0

اسیت داسیتانی    ممکن ندگانترتیب نویس این به. شود آغاز ای          نلطه تر از وقایت تسلس  در تواند          می روایت ن  

 روییدادتا،  رواییی  ن ی   زدن بیرت   از نویسینده  تیدف  کیه  کنند شروع حوادا پایان به ن دیک یا وس  از را

 .کند الب بیشتر را خواننده تواّه بتواند تا است مطلوب تعلیق و دل ره حالت ایجاد

 6میوام . اسیت  خطیی  ریورت   به تا          داستان بیشترروایی  ن  م ای          ترامه و تألیفی) شده          بررسی تای          داستان در 
                                                                                                                                                          
1. Maugham 
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 خواننیده  بیه  خطی زمان زیرا است           پیرنگ ب ترین باشد، خطی زمانش که پیرنگی که معتلداست ،م56: 6561)

 تییألیفی و ای          ترامییه تییای          داسییتان میییان زا. اسییت نکتییه تییرین          م یی  اییین سییرایی          در داسییتان و دتیید          مییی         ا ییت

           مشیاتده  انید           بازگشیته  گذشته به داستان میانة از یا پرداخته حوادا بیان به آن انت ای از که داستانی شده،          بررسی

 بیر  ودارد           میوا بیشتری عالیتف به را کودکان ذتن روایت شیوس این که دارند اعتلاد بعضی اگرچه ؛شده استن

 .  کند          می         تلویت کودک در ت  را منطلی تفکّر شیوس و اف اید          می داستان گیرایی و اذابیت

 کیه  نید ک          میی          تن ی  طوری را داستانش حوادا باتجربه نویسندس: »گوید          می باره این درم 66: 6531) فتاحی 

 بیا  و دتید   یقیرار نمی   حیوادا  زمیانی  ترتییب  قیدوبنید  در را خیود  یعنیی، ؛ بیرود  باال داستان اذابیت و کشش

 داسیتان  بیشیتر  ایذابیت  باعیث  کیه  کند          می داستان وارد طوری را تا          آن حوادا، توشمندانة کردن وپیش          پس

 بیرای  زییرا  کننید           نمیی  تورییه  سیال  65 زییر  کودکیان  بیرای  را گذشیته  به بازگشت گفت، باید البته. «شود          می

 ن ی   تواننید           میی  مشیک   کودکیان  چراکیه  اسیت  دشیوار  اکنون به بازگشت و گذشته به سفر سال          ک  کودکان

 و ذتنیی  رشید  بیه  بایید  رواییت،  شیگردتای  این از استفاده برای تمچنین،. حفظ کنند خود ذتن در را داستان

 بخوانید  را داسیتان  عالقیه  و شوق با و باشد درک قاب  برایشان داستان تا داشت تواّه ت  کودک درک می ان

 کیودک  و دتید           میی          دسیت  از را ایذابیتش  کودک برای داستان نباشد، چنین اگر. برد لذت آن خواندن از و

 .ندارد داستان آن خواندن به تمایلی دیگر

 حوادث بررسی باورپذیری .2-0-2

داشیته   تواّیه  حیوادا  باورپیذیری  اری   بیه  بایید  تایشیان،           داستان حوادا ری ی          طرح در کودک نویسندگان

 عیاملی . اسیت  آن تیایی           زیبیایی  و تیا           شگفتی در شدن          غرق و باورپذیری در داستان، یک لذت تمام زیرا باشند

 سیبب  ماننیدی  حلیلیت  زییرا  اسیت  داسیتان  نمایی          راست و نمایی          حلیلت دارد، نلش داستان باورپذیری رد که

 داسیتان  پیذیرد  موایب  امیر  این و آید ن ر به بیشتر خواننده ن د در داستان حوادا وقوع احتمال که شود          می

 داسیتانش  نباشید،  برخیوردار  باورپیذیری  و ماننیدی           حلیلیت  کیفیت این از نشداستا ای          نویسنده اگر. گردد          می

 .شود          نمی الب آن به کودک مخاطب تواّه و نیست موفق

 را داسیتان  حیوادا  بایید  کیودک  نویسیندگان  باشید،  باورپذیر کودک مخاطب برای حوادا اینکه برای 

 و اریلی  حیوادا  باشید،  تیر           قیوی  پیرنیگ  ترچیه . باشید  برخوردار طلیمن رب  از که کنند ری ی          طرح طوری

 ولیی  گیردد           میی  داسیتان  باورپیذیری  سیبب  امیر  ایین  و داشیت  خواتند تری          محک  رابطة منطلی داستان فرعی

 .شود          نمی حوادا بینی          پیش مواب

 بیین  داسیتان  نیوع  دو تیر  در کیه  دتید           میی  نشیان  ای          ترامیه  و تألیفی تای          داستان در شده          انجام تای          بررسی
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 وسیته یپ وقیوع  بیه  معلیولی  و علیی  روابی   براسیاس  داستان حوادا ؛واود دارد منطلی ارتباط داستان حوادا

 ،داسیتان  نیوع  دو تیر  در بنیابراین ؛ سیت ا خیود  از قبی   حیوادا  منطلیی  نتیجیة  داستان در ای          حادره تر و است

 .دارد واود حوادا باورپذیری

 اگیر  برنید؛           میی  لیذت  بیفتد اتفاق غیرمنت ره و انگی           شگفت مااراتای تا          آن در که تایی          داستان از کودکان 

. کنید  ایذب  را کیودک  توانید           نمیی  داشیته باشید  ن تعلییق  تحالی  و آور          دل ره تای          کافی کنش اندازسبه داستان

درسیت اسیت کیه    . تصیادفی  زمیانی           تی   ، نیه انید   اعجاب و «توطئه طرح» اویای خود تای          داستان در کودکان

 تواّیه  نکتیه  ایین  به باید ؛ اماشوند          دارند و اذب آن می         انگی  در داستان را دوست          ای شگفتکودکان ماارات

 ،آورده اسیت  وایود           بیه  نویسینده  کیه  امکاناتی چارچوب در باید انگی           شگفت مااراتای و اتفاقات که داشت

 ا یان  ا ئییات  بیه  نویسینده  وفاداری و این کند تیتبع آفریده داستان در که منطلی از باید نویسنده. رخ دتد

 ،مای          ترامیه  و تیألیفی ) داستان نوع دو تر در ،ا ت این از. است الزم آن باورپذیری حس اللای برای تخیلی،

 .است باورپذیر مخاطب برای که شده است طراحی ای  گونه  به داستان حوادا

 بررسی سیر حرکت ماجرا .2-6
سییر حرکیت    کیت مااراسیت.  اسیت، سییر حر       اتمّییت تای کودک حائ            نکتة دیگری که در پیرنگ داستان

 عنصیرتای  از کیودک  تای          داستان در تداوم و سرعت نیکوالیوا، ازن ر. داشته باشدماارا باید سرعت و تداوم 

نویسنده کیودک بایید داسیتان خیود را طیوری      م. 363: 6536 نیکوالیوا،) شود          می محسوب زیباشناختی ارلی

 از یکیی  و پیشیین  اای ای  طبیعیی  داسیتان معلیول   ای    تیر  یعنی باشد؛ برخوردار ومتدا ری ی کند که از          طرح

 تمچنین در سیر حرکت ماارا در داسیتان کیودک، سیرعت    .باشد پسین اا ای گیری          شک  در دخی  عوام 

کودکیان بییش   واود دارنید، اکثیر             کودکان عالقة بسیاری به بازی و انب که  ازآنجاییت  بسیار م   است. 

تیای کودکیان             شوند. به تمیین ا یت داسیتان             تای داستان می          از تر چی  اذب سیر حرکت ماارا و شخصیت

 قیدر           آن کودکیان  زییرا  برود پیش سریت باید کودک داستان در باید از ضرباتنگ تند برخوردار باشد. اتفاقات

 شود.          می چه داستان پایان که بف مند زود دارند ستدو و نیستند ربور و پرحورله

تیای کودکیان متناسیب بیا گیروه سینی                 ، ضیرباتنگ داسیتان  ای          ترامهو  تألیفیتای           در تر دو نوع داستان 

 .اند          بودهتداوم ت  برخوردار            تا از ویژگی          و داستان شده است تواّه ار  این و به بودهتا           آن

 قیدر   آن کیودک  بیرای  کیه  کننید          ریی ی           طیرح  طیوری  باید را داستانشان کودک، تای          داستان نویسندگان

 کیه  دال. باشید  راغیب  آن پایان تا داستان ادامه خواندن به و بکشد آن از دست نتواند کودک که باشد اذاب

 از وحشیت  مین،  آریار  تمیام  ویژگیی  تیرین           م ی  : »گویید           میی  اسیت  گرفتیه  للب انگلستان مرد سندسنوی ب ترین
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 را خیرد  بییخ . دارم نگه را خواننده شده طوری تر باید کن           می احساس تمیشه من. است خواننده کردن          کس 

 .م5: 6536 کائدی، به نل  از) «نکن  ولش آخر رحنة تا و بچسب 

 گیری          نتیجه. 3

زیر در ا یت تحلیق تیدف مطالعیة     نتایج  ای          ترامه و تألیفی تای          داستان در پیرنگ عنصر تطبیلی واکاوی از

 دست آمد.هپیش رو ب

 ،آنیان  سینی  تیای           ویژگی سبتنا  به انکودکتای           داستان پیرنگری ی           طرح     اتمّیتبه  تواّهبا  نکهیانخست  

 در ییأس  و ناامییدی  تیرس،  احسیاس  تیا  داشیته باشیند  در ایین بیاره دقیت کیافی     باید  آرار کودک نویسندگان

شیده  بیشیتری   تواّیه  مسیئله بیه ایین    ،تای تألیفی          ای نسبت به کتاب          تای ترامه          کتابدر  .نشود ایجاد کودکان

قیرار  بیشیتر میورد اسیتلبال کودکیان      نسیبت بیه تیألیفی    شده          تای ترامه          ر سبب شده که کتابو تمین ام است

 .گیرد

چینی داستان باید اذاب باشد تا در کودک تمای  به خواندن دنبالة داسیتان ایجیاد شیود. تمچنیین،               ملدّمه 

ه کودک سریت از داستان ادا شود. در تیر دو داسیتان تیألیفی    گردد ک          زیرا سبب می باشدنباید طوالنی  ملدّمه

 .شده است          ای این ار  نی  رعایت           و ترامه

 ،داسیتانی  رواییت  آغیاز  در. اسیت  پاییان  و میانیه  آغیاز،  شیام  ، پیرنیگ  دارای داسیتانی  رواییت  بخش تر 

 آرام موقعییت  ،پاییان  در و شیود           میی  گیآشیفت  دچیار  در میانیه،  موقعییت  ایین  سپس واود دارد آرام موقعیتی

 آرامیش  و تعیادل  حالیت  بیه  داستان رساندن پایان به از بعد دارد انت ار روایت خواننده .گیرد          می         شک  دیگری

بیر ایین    .اسیت  پیرنیگ  دارای ،برانگی انید  خواننیده  در بتوانید  را احساسیی  چنیین  کیه  روایتی تر. برسد فکری

 .برخوردار بودند پیرنگ از این ویژگیایم           تر دو نوع داستان )تألیفی و ترامهاساس، 

 قیوانین  از و باشید  انت یا  و میانیه  آغیاز،  دارای کیه  پیرنگیی  تیر »از انبة وحدت سیاختاری، ن یر بیه اینکیه      

 پیرنیگ  ردم، 61-55: 6536 کنّیی، ) «باشید  تی   وحیدت  دارای بایید  ال امیاً  کنید،            پییروی  تعلیق و چینی          ملدّمه

 است. حاک  وحدت ای          ترامه تألیفی و تای          تای تردو دسته از کتاب          داستان

 پرتیاب  داسیتان  داخی   به را کودک سریت تا بیاید ملدّمه از بعد بالفارله باید پیرنگ در گر          تخریب نیروی 

 گیر           تخرییب  نییروی  ،مای          ترامیه  و تیألیفی ) تیا           داستاندسته از  دو تر در که دتد          نشان می مشاتده و آمار .کند

گیر            ی تخرییب نییرو درردی  31نسبت به  تواّهولی با  گردد          می آغاز داستان و زده          برت  را داستان اولیة تعادل

تیای            ایین ویژگیی در کتیاب    تیای تیألیفی،            درردی آن در داستان 51 ای در برابر می ان          هتای ترام          داستاندر 

 است. شده تیرعاای بیشتر           ترامه
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 پیرنیگ  داشیتن  نشیانگر،  داسیتان  پاییان  دانسیتن  و می  بیه  داستان ماارای کردن          دنبال برایکودک  اشتیاق

 کودکانیه،  تیای           شیادی  چیون  تیایی           ویژگیی  از بایید  شود، اذاب کودک برای داستان اینکه برای. است قوی

 ،دتید کیه در ایین میورد              نشیان میی   تیک آریار            مطالعة تک .باشد برخوردار انگی           تیجان و کننده          سرگرم عنصر

 اند.          تر بوده          ی به نسبت تألیفی موفقا          تای ترامه          داستان

. بیایید  باورپیذیر  مخاطیب  ن یر  در حیوادا  تیا  داشیته باشید   واود منطلی ارتباط داستان حوادا میان باید

 تیای           داسیتان  در شیده           انجیام  تیای           بررسیی  .آیید           می شمار به مخاطب اذب عوام  از یکی حوادا باورپذیری

 وایود  منطلیی  ارتبیاط  پیوسیتگی و  حیوادا  بیین  ،داسیتان  نیوع  دو تر در که دتد          می         نشان ای          ترامه و تألیفی

 نتیجیة  داسیتان  در ای          حادریه  تیر  و اسیت  وسیته یپ وقیوع  به معلولی و علی رواب  براساس داستان حوادا دارد؛

وایود   از این ن یر،  حوادا باورپذیریامکان  داستان نوع دو تر در بنابراین؛ است خود از قب  حوادا منطلی

 .دارد

ایم بیشتر از نوع باز و خطی است و نسیبت نیوع             پیرنگ داستان کودک و نواوان )ت  تألیفی و ت  ترامه

دتید بیا اخیتالف              اسیت. دادتیا نشیان میی     %16/61بیه   %31ای                     تای تألیفی به ترامه          پیرنگ باز و خطی داستان

 اند.          تر بوده          ای موفق          ی ترامهتا          تای تألیفی در این مورد، به نسبت داستان          کمی، داستان

بیا   ای          ترامیه  تیای           کتیاب بیاز در   بنیدی           پاییان  ،داسیتان  بندی          پایانبودن  بسته یا باز در مورداز سوی دیگر، 

 خیود  پاییانی  شیاتد  بیشیتر  و بسییار  شیود           مشیاتده میی   م%66به می ان ) تألیفی یتا  از کتاب، بیشتر %66نسبت 

 .ماست %56 به %33 تألیفی به ای          ترامه تای          کتاب خود بندی          پایان )نسبت تستی 

 باعییث ای نییدارد کییه          پیچیییده پیرنییگ ای          ترامییه و تییألیفی تییای          داسییتان اکثییراز انبییة سییادگی پیرنییگ، 

گیر  روشین  -با پیرنگ پیچیدهای فل  یک داستان           در تر دو داستان تألیفی و ترامه .شود           کودکان سردرگمی

در  .اسیتم  %5/5بیه   %3 ای          تیألیفی بیه ترامیه    تیای           روشنگر کتاب -چیدهپیرنگ پی )نسبت شده استمشاتده 

 تیای تیألیفی            مشاتده شده است کیه در داسیتان   بازت  -پیچیده پیرنگ با ت  ای یک داستان          تای ترامه          داستان

 .دیده نشد

اتفاقات در داستان کودک بایید سیریت پییش              برخوردار باشد و  تای کودک باید از ضرباتنگ تند          داستان 

 و تیألیفی  تیای           داستان نوع دو تر در شود.          برود زیرا کودکان دوست دارند زود بف مند که پایان داستان چه می

 .شده است تواّه ار  این به و است تا          نآ سنی گروه با متناسب کودکان تای          داستان ضرباتنگ شده،          ترامه

ی کییه در بررسیی موفلیییت ایذب مخاطییب دارنید و باییید در        اتمّییت بیا تمییة   روشین اسیت کییه ایین مییوارد   

گیرنید و            نمیی  ، تمیة میوارد میثرر را دربیر    رنید یقرار گری ی پرورد کودکان و نواوانان کشور مد ن ر           برنامه
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تیا نیی  در ایین زمینیه نلیش دارنید کیه بایید                   کتیاب  ییمحتیوا  ریغتای           ظاتر و ویژگی ازاملهتای دیگر،           انبه

 بررسی شوند. دقت  به

 کتابنامه

 .نشر بنگاه: ناشر ،مجتبایی اهلل          فتح ترامه ،شاعری تنر م،6556ارسطو )

 .نگاه: ت ران ،بنویسی  استاند چگونه م،6535) ردیله لو،          اسماعی 

 .روز نشر: ت ران کاشگیر، مدیا ترامة ،قصّه شناسی          ریخت م،6513) والدیمیر پراپ،

 م ر. سورس: ت ران ،سلیمانی محسن ترامة داستان، باب در دیگر تأملی م،6536) الرنس پرین،

 .آگه: ت ران نبوی، محمد ترامة ،ساختارگرا بوطیلای م،6536) ت وتان تودروف،

، «پور بر پایة ن رییة نیکوالییوا            بررسی روایت ت ارویک شب ارر ش ریار مندنی»م، 6556) اطفه؛ قربانی، حسینامالی، ع

 .56-5، رص 35، شمارس 63، سال تای ادبی          فصلنامة پژوتش

 .دانشگاتی نشر مرک : ت ران ایاغ،          ق ل ارری ترامة ،خالق نمایش و گویی          قصّه م،6536دیویی ) چمبرز،

 .زنان مطالعات و روشنگران ت ران: ،تا          انبه و تا          ویژگی نواوانان و کودکان ادبیّات م،6553بنفشه ) حجازی،

 احمید  ایادویی  سیوت  سیه  داسیتان  در یمنید           رواییت  ابعیاد  بیه  نگیاتی » م،6556) فیرد           آرامیش شیدا  و پور، سعید          حسام

 ،3 پییاپی  اول، شیمارس  سیوم،  سیال  ،شییراز  دانشگاه کودک ادبیّات مطالعات پژوتشی - علمی مجلة، «اکبرپور

 .61-65 رص

 .فردوسی: ت ران ،ادبی انواع م،6561) سیروس شمیسا،

ای فیانت ی دتیة تشیتاد از من یر ن رییة رواییی       ت          بررسی داستان»م، 6556)رنجبر ابراتی   و ظ یری بیژنرادقی، عمران؛ 

م، سیال ییازدت ، شیمارس سیوم،     شناسی ن   و نثر فارسیی )ب یار ادب            فصلنامة تخصصی سبک، «ماریا نیکوالیوا

 .615-635رص 

 .رریر: ت ران ،گام  به  گام داستان م،6531حسین ) فتاحی،

 .امیرکبیر :ت ران ،کوتاه داستان آموزد فنون م،6566) رضا فرد،

 دانشیگاه : قی وین  ،نوایوان  و کیودک  ادبیّیات  در رواییت  بوطیلیای  م،6553) خیدادادی  اهلل          فض  ی؛عل دیس زاده،          قاس 

 .ینیخم امام المللی          بین

 تیا           دانشیگاه  انسیانی  عل  کتب تدوین و مطالعه سازمان ت ران: ،خواندن ترویج و کودکان ادبیّات م،6531) رریا ایاغ،          ق ل

 .مسمت)

 رسشیما  نواوان، و کودک ادبیّات پژوتشنامه ،«دال متر رد دوی استاد رولینگ، ماراتون استاد»م، 6536ش ره ) کائدی،

 .653-656، رص 63
 .زیبا: ت ران ،حنی  محمد و نژاد          ترابی م رداد ه:ترام ،کنی  تحلی  را داستانی ادبیّات چگونه م،6531) .پی. دبیلو کنی،



 80 ای گروه سنی ب و ج براساس دیدگاه ماریا نیکوالیواترجمههای تألیفی و   واکاوی تطبیقی پیرنگ در داستان
 

 .مثلّ : ت ران ،کودکان ادبیّات نلد شناسی          رود م،6563) محمدتادی محمدی،

 تیای           سیال  بیین  اییران  در نواوانیان  و کودکیان  داسیتانی  تیای           کتاب در دینی مفاتی  بررسی م،6535) م دی محمدی،
 تحلیلیات  و علیوم  واحد اسالمی آزاد دانشگاه انسانی، علوم و ادبیّات دانشکده دکتری نامه          پایان ،6533-6531

 .ت ران

 .مرک  نشر: ت ران ،کوتاه داستان مبانی م،6565مصطفی ) مستور،

تانی تصیویری  تیای داسی            پردازی و رابطة متن و تصویر در کتاب          ملایسة شخصیت، شخصیت»م، 6556) مصلحی، ملیحه

، ریص  5، شمارس 3دورس مطالعة تطبیلی تنر، ، «ایرانی و خارای بر پایة ن ریة ماریا نیکوالیوا و کارول اسکات

66-16. 

 .امیرکبیر: ت ران دتگان. کاوه ترامه کوتاه. داستان و رمان درباره م،6561سامرست ) ویلیام موام،

 .سخنت ران:  ،یداستان ادبیّات م،6556) امال میررادقی،

 و ترامیه  .نیاگ یر  تیای           دیگرخیوانی  ملیاالت  مجموعیه  کتیاب  از داسیتان،  دسیتور  فراسیوی  م،6536) مارییا  نیکوالیوا،

 .کودکان فکری پرورد کانون ت ران: خسرونژاد. مرتضی گردآوری

 ریص  ،65 سشیمار  ،نوایوان  و کودک ادبیّات ماه کتاب مجله ه،زاد          اقبال ش رام: مترا  دال، م، رولد6535) پیتر تانت،

666-665. 
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