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 پیشگفتار .1

هاا را در نرار   هر سنی نوعی تفاوتدر جهان معاصر، ارتباط میان افراد جامعه متفاوت است و افراد برای 

گیرند. برخی از اندیشمندان ادبیاات باراین باورناد کاه بایاد تاوجهی ویاژه باه ردۀ سانی کودکاان و           می

(. جهاان عارب چاون مصار و لبناان هام از ایان قاعاده مساتثنی          30:1394نوجوانان داشات ممیرصاادقی،  

اسات. وی در زمینا    بارده به این قضایه پای   اند. در مصر کسانی چون کامل ابراهیم کیالنی به خوبینبوده

ادبیات کودک دو شیوۀ اسالمی و غربی را با هم درآمیخته و سبکی جدید را با روشی جدید بنیان نهاده 

هااای مسااتقیم و هااایش بااه شاایوهاساات. او ادبیااات کااودک را بخااوبی درک کاارد و در خااال  داسااتان 

خالقاای را بااه صاورت بساایار هوشاامندانه بااه  هااای اهااای داساتان، ارز  غیرمساتقیم در قالااخ شخصاایت 

اسات کاه   باه دنباا  آن   به دلیل اهمیت شخصیت در عناصر داستانى، تلقین کرد. این پژوهش مخاطبانش

علات انتخااب ده اثار     کیالنای بررسای کناد.    عشر قصصمجموعه در  و ادبیات کودکدر  این عنصر را

قاهرة  در   2012در ساا    عشار قصاص  مجموعه  داستان او  در 10 .ای استکیالنی، امری ذوقی و سلیقه
خااا اثاار  کااه بااه       و ایاان اثاار بررسااى نشاادهتاااکنون . چاااش   توسا  ؤسسهاان روااللتع یم ومااثق ت لی  ه ا 

 .شودردازد، احساس مىپبآن  های اخالقی و تربیتیجنبه

  های پژوهشپرسش. 1-1

و بررسای   و  ارائاه سابن نویساندگی    به ادبیات کاودک و کامل کیالنی نحوه پرداختن در این مقاله، 

ه رفتا گمورد توجه قرار  شهایها و اقسام آن در داستانزوایای پنهان سبن وی و نحوه کاربرد شخصیت

هادف کیالنای از پارداختن باه ادبیاات       های زیر است کاه دادن به پرسشدر صدد پاسخمقاله  . ایناست

پردازی داساتان  های مختلف شخصیتبهچه بوده است؟ او چگونه جن در مجموعه عشره قصص کودک

خود بکار برده است؟ چارا  او بیشاتر تاال  خاود را معباوف باه دوره       را برای رسیدن به اهداف فکری 

ویاژه ادبیاات   رساد داساتان و باه   خردساالن و نوجوانان کرده است؟ در پاسخ باید گفت کاه باه نررمای   

شاد کاه بارای    کوتاه و اشعار نه چندان بلنادی مای  های داستانی در اوایل پیدایش خود محدود به داستان

رفات، اّماا در عصار حاضار ادبیاات کاودک هام        سرگرم کردن کودک و یا آرام کردن او به کاار مای  

ای چاون کیالنای اهمیات    و نابغاه  های مختلف تربیتی و اخالقی را ماد نرار قارارداده   ها و هم جنبهشاخه

هاای  پردازی از عناصر بارز داساتان و شخصیت ه استدوره خردسالی و نوجوانی را به خوبی درک کرد

 اند.رود که تمامی عوامل اصلی و فرعی داستان به نوعی با آن گره خوردهاو به شمار می
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 پژوهش پیشینة. 2-1

در زمینا  ادبیاات داساتانی     .در ادبیات عربای نادارد  سابق  طوالنی ادبیات کودک، بویژه ادبیات داستانی 

مجموعه پردازی در ادبیات کودک و رسد در زمینه شخصیتولی به نرر می ،گرفتهتحقیقاتی چند انجام

در این مورد به رشته تحریار  که  هاییپژوهش مهمترین . است کیالنی پژوهشی انجام نشده«عشر قصص»

 :عبارتند از ،درآمده

، کیالنای تاجربغاداد    اندیشه برای کودکان در داساتان  ( به بررسی آموز1400وند محسینی و زینی

نویسی کیالنی و نرری  لیاپمن، ناوعی   براساس نرری  لبپمن پرداختند و بیان نمودند که میان سبن داستان

کودکاان باا   بیاان کردناد کاه    اشتراک و همسویی است. هردو، داساتان را اسااس آماوز  قارار داده و     

گااام ورزی دی در مساایر اندیشااهسااازی و تفکاار انتقاااآفریناای، نحااوۀ اسااتدال ، مفهااومنقااش اسااتفاده از

 «یومیات نائخ فی االریااف »( به تحلیل عنصر شخصیت در رمان 1398دارند. نورسیده و همکاران مبرمی

پااردازی غیرمسااتقیم کاااربرد بیشااتری نساابت بااه    پرداختنااد و بااه ایاان نتیجااه رساایدند کااه شخصاایت   

کانش  ی غیرمستقیم شیوه توصیفپردازپردازی مستقیم  در رمان دارد و از میان فنون شخصیتشخصیت

 ( در تحقیاق 1398عبدی و زماانیم و اعما  شخصیت نسبت به گفتگو از بسامد بیشتری برخوردار است.  

شاان  خود به این نتیجه رسیدند که کیالنی توانسته انسجامی ویژه بین عملکرد اشاخا  داساتانی باا اسام    

پرداخت و بیان نمود  «حیّ بن یقران» در داستانهای فلسفی ( به واکاوی آموزه1398برقرارکند. المعی م

ی که کیالنی سعی کرده برخی از ابزارها و اصو  فلسفه و تفکّر درست را به کودک بیاموزد؛ وی با زبان

( باه  1398های فلسفی را در متن داساتان جاای داده اسات. جلیلیاان م    آموزه و فواید عقل و اندیشهساده، 

باه ایان نتیجاه     های کودک کامال پرداخات و  ان و مضامین قرآن در داستانهای بازنمایی زبتحلیل شیوه

افزایاد، باه   مندی از آیات قرآن عالوه بر اینکه به غنای معنایی و ادبای ماتن مای   نویسنده با بهره رسید که

تببیقی کهان   بررسیبه  (1398آهنگ کالم و موسیقی متن نیز توجهی خا  دارد. عندلیخ و قهرمانی م

های کامل کیالنی و صمد بهرنگی بر مبنای نقد کهان الگاویی پرداختناد و بیاان     ک در قصهالگوی کود

هاای دو نویسانده، نزدیکای و    هاای مختلاف کهان الگاوی کاودک در قصاه      بسیاری از جنبه کردند که

تواند تجلّی بخش روحیات و زندگی فردی و های آنان میهمسانی اندیشه آنان را بازمی نماید و داستان

هاای خردسااالن   پاردازی در داساتان  ( باه بررسای شخصایت   1395رشیدی و یحیاایی م  .آنان باشد قومی

 ؛هاا این حوزه در استفاده از برخی از این ابزارهاا و شایوه  پرداختند و به این نتیجه رسیدند که نویسندگان 

 ابزارهاا برخای  اند و در مقابل از خوبی عمل نکردهسازی بهمانند توصیف وضعیت ظاهری شخصیت، نام
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میرزایای و   تری کردند.پردازی استفاده مناسخها در امر شخصیتمانند: توصیف کنش، گفتار شخصیت

ماورد  « عن الثعلخ»آفرینی در ادبیات داستانی کودک را در مجموعه قصص ( شخصیت1394همکاران م

ترفندهایی مانند: ایساتایی، ساادگی،   بردن از داد که راوی با بهره های آنان نشانبررسی قراردادند و یافته

 هاا، آناان را باورپا یر و شایساته نشاان      بروز رفتارهای واقعی در جهان متن و گوناگونی اکثار شخصایت  

ورزی و پایاداری در برابار ترفنادهای شخصایت     هایی چاون اندیشاه  مایهکید بر درونأدهد و ضمن تمی

ناماه ارشاد   ( در پایاان  1394ناژاد م حمازه کند. می تثبیت و را در ذهن کودک جای دادهمنفی داستان آن

هاای کیالنای و مهادی آذریازدی     های ادبیات کاودک در داساتان  خود به موضوع بررسی تببیقی مؤلفه

زلا    .های فراوانی دارندپرداخت و به این نتیجه رسید که دو نویسنده در ابعاد اخالقی و تربیتی مشابهت

باه بررسای سایر تحاو  ادبیاات       فوی  باث  اهؤاا لیالثی ا  ت ؤ اال لیياةلت دب لیط( در کتابی با نام أ1994م

أصاوله، مفاهیماه و رواده، کامال     لدب لیطفویا  کودک پرداخت. همین نویسنده در کتابی دیگار باا ناام    

 در پاردازی شخصایت  مختلاف  هاای در تحقیقی شایوه  (1390معبدی نی و آثار  را بررسی کرد. الکی

  .داد قرار بررسی مورد را غیرمستقیم و مستقیم از اعم کیالنی نجیخ رمان

 که یابیمها درمیهای این پژوهشبا توجه به تحقیق در پیشینی  موضوع و با نگاهی بر رویکرد و یافته

مجموعاه  بخصو   پژوهش مستقل و کاملی که به جوانخ مختلف شخصیت در ادبیات کودک کیالنی

جدیاد و قابال بررسای اسات و      بپردازد، صورت نگرفته است. بنابراین موضوع از این نرر «عشر قصص»

 تواند رهیافتی جدید درحوزه ادبیات کودک باشد.بررسی محتوایی این نوع ادبی می

 . روش پژوهش و چارچوب نظری3-1

، انواع تحلیلی -کوشیده است به شیوۀ توصیفیای گیری از منابع کتابخانهبا بهره پژوهش حاضر

مابوصیر ابوقیر، اسرۀ  پردازی را با تکیه بر مجموعه ده قصص کیالنیهای شخصیتشخصیت و شیوه

السناجیخ، االمیر الحادی و الخمسون، العنکخ الحزین، الفیل االبیض، بدر البدور، تاجر بغداد، صراع 

اهداف وی در زمین  پرداختن به االخوین، عبداهلل البری و عبداهلل البحری، مصارع الخلفاء( و نیز 

های الزم برای تبیین نخست مبانی نرری و داده دهد. هایش را مورد بررسی قرارها در داستانشخصیت

گیری و در پایان نتیجه ههای پژوهش پرداخته شدداستان، شخصیت فراهم گردیده، سپس به پرسش

 صورت گرفته است.

 مبانی نظری پژوهش .2
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 و داستان یداستان اتی. ادب2. 1

ای جهات  نویسان و نثرنویسان آن را به عناوان دساتمایه  ادبیات داستانی نوعی ادبی است که بیشتر داستان

گیرند. در واقع ادبیات داستانی در معنای جامع آن به شان در قالخ داستان بکار میبیان اهداف و اغراض

شاود. از  اطالق مای  ،  غلبه کندایخی و واقعیهر روایتی که خصلت ساختگی و ابداعی آن بر جنبه تار

ادبیاات   ،امّا در نقد امروز به آثاار روایتای منثاور    ،رو ظاهراً باید همه انواع خالقانه ادبی را در برگیرداین

 (.24:1394ممیرصادقی، گویندداستانی می

اسات باه ترتیاخ    داساتان نقال وقاایع    »کناد:  نویس انگلیسی داستان را چنین تعریف میفوستر، رمان

: 1998« مآیاد شنبه پس از دوشنبه و تباهی پس از مرگ میدر مَثَل نهار پس از چاشت و سه -توالی زمان

 اسات.  گ اشاته  عرصا  وجاود   باه  پاای  بشاری  جوامع و هاانسان با همراه نویسیداستان تردیدبی(. 38

 کاردن  سارگرم  جاز  هادفی  ابتادا  در و شاد  آغااز  اسااطیر  و خرافات با عرب قوم نویسی میانداستان

 به چهارم قرن (. در726 -723: 1380آمد مفاخوری،  در روایت و حکایت شکل به ادامه در، نداشت

 که آمد وجود به داستان از جدید عباسی، نوعی حکومت اجتماعی و اقتصادی سیاسی و حکم عوامل

 شاکل  توانسات  الزماان بادیع  نریار بای  خالقیات  و هنرمندی با ادبی نوع این بود، سابقهبی زمان آن تا

گرفات   قارار  ماردم  عام  حتی و ادبا توجه کوتاه مورد بسیار زمانی مدت در و بگیرد خود به داستانی

 (.2:1391مافخمی و دیگران،

افتاد. در  می چه اتفاق اًخصلت بارز داستان این است که بتواند ما را وادارکند که بخواهیم بدانیم بعد

 دارد.  نامه، شعر روایتی و اشکا  دیگر، داستان وجودرمان، نمایشنامه، فیلمقصه، داستان کوتاه، 

ادبیات داستانی بر آثار منثوری داللت دارد کاه از ماهیات تخیلای برخاوردار باشاد. غالباًا باه قّصاه،         

ی یهاا گویند و هر کدام از این نوع نیز شاخهداستان کوتاه، رمان و آثار وابسته به آنها ادبیات داستانی می

انداز و برداشات نویسانده از زنادگی و    داستان تصویری عینی از چشم(. پس 30:1394ممیرصادقی، دارد

 (. 40مهمان:استهستی 

 شخصیت .2-2

ای اسات کاه مانناد    شاده شخصیت در ادبیاات، فارد سااخته   »شخصیت از مهمترین عناصر داستانی است: 

« شاود ها در داستان و نماایش ظااهر مای   ویژگی است و با این هایی برخورداراشخا  حقیقی از ویژگی

کناد،  گویاد و مای  فردی است که کیفیت روانی و اخالقی او در عمل به آنچه می»( یا 177: 1375مداد، 

هاایی را کاه بارای خوانناده در حاوزه      خلق چنین شخصیت( 83: 1385ممیرصادقی، «. داشته باشد وجود
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هاا در  شخصایت (. 132خوانند مهمان:پردازی میشخصیت ،کنندداستان تقریباً مثل افراد واقعی جلوه می

 گیرد. داستان در نتیج  مشاهدات و تجارب نویسنده شکل می

 دو دسته هستند: ،شخصیت در داستان بر اساس نقش و اهمیت و کارکرد و محوری که در داستان دارند

محور اصالی داساتان اسات و    رود و شخصیت اصلی، که ماجرای اصلی داستان با تکیه بر او جلو می

   چرخد.تمام حوادث داستان در جهت مشخص کردن سرنوشت او می

ها کمتر از شخصایت اصالی اسات، و باا اعماا  خاود باه        افرادی هستند اهمیت آن شخصیت فرعی،

هاای  های خوب به علات وجاود شخصایت   د. بسیاری از رماننکنپیشبرد شخصیت های اصلی کمن می

تار  مایاه را عمیاق  توانند داستان را پیش ببرند و درونهای فرعی میستند و شخصیتفرعی به یادماندنی ه

 (.51: 1390توجه به کار اضافه کنند ممیرصادقی، کنند و جزییاتی جالخ

 ها بر اساس میزان فعل و انفعا  در روند داستان دو دسته هستند:شخصیت

دهد و در تمام داساتان یان   رفتار  روی نمیشخصیت ایستا که از او  تا آخر داستان، تحولی در 

گیارد و حاوادث در   کناد و در جریاان داساتان تغییاری در آن صاورت نمای      خ  سیر واحد را طای مای  

  (.103: 1966شخصیت آن تأثیری ندارد منجم، 

         شخصیت پویا، شخصیتی است که در طو  داساتان ثابات نیسات و متناساخ باا شارای  دچاار تغییار         

هماان  ویاا  پبه عبارتی شخصیت شود که این تغییر و تحو  ممکن است خیلی زیاد یا خیلی کم باشد. می

کناد و در صافحات آغاازین    ای به صحنه دیگر تغییر میبلکه از صحنه ،نیست که در ابتدای داستان بوده

شاود و باا پیشارفت قصاه و حاوادث آن باه پایش        آرام کشف میبلکه آرام ،برای خواننده آشکار نیست

 (.19: 1973با این حوادث است مسالم، اورود و پیشرفت آن غالباً بر اثر همکاری مستمر می

 شیوة نویسندگی او و .کامل ابراهیم کیالنی3-2

در ادیخ و نویسندۀ مصری اسات کاه توانسات پنجارۀ جدیادی را       (1959-1897مکامل ابراهیم کیالنی

ادبیات کودک به روی جهان عرب بگشاید؛ او توانست نزدین به هزار قصه را برای کودکان ترجماه و  

لاه القلعاه   حدر مصار در م  1897در ساا   دانند. او می« رائد أدب البفل»همین خاطر او را تألیف کند، به 

 و نگاار   باه  جهاان  ادبیاتو  ایاسبوره هایداستان منابع از استفاده با ابتدا دردیده به جهان گشود. 

در ابتادا باه ادبیاات     1927در ساا    پرداخات.  کودکان برای اخالقی و آموزشی هایداستان بازآفرینی

الساندباد  »کودکان توجه نمود تا این که بعنوان پیشگام در این زمینه شناخته شد و اولین تاألیفش را بناام   

دوسااتداران ادبیااات کااودک روانااه شااد   سااوی همنتشاار نمااود، پااس از آن ساایل آثااار  باا  « البحااری



 7 او« عشر قصص»تمرکز بر مجموعه  با یالنیکودک کامل ک اتیادب یپردازتیدر شخص یجستار
 

 

مصابا  عالءالادین، حای بان یقراان، ناوادر       »توان به: هایش می(. از مشهورترین قصه33: 1999مبدری،

 اشاره نمود.« جحا، شهرزاد وألف لیل  و لیل 

کیالنی  دارای روشی مبتنای بار آماوز  لغاات  اسات کاه باا تغییار و تحاوالت، اختاراع وساایل و            

. او بار ابرازکاردن فضاائل    اسات سازگاری دارد و با روشی تربیتای و تعلیمای هماراه     های جدیدفرهنگ

ا  اصرار داشت. اساس و پای  شناخت نزد او همان شاناخت نزدیان   های کودکانهاخالقی میان داستان

را  کاودک کرد که آگاهی از رو  و افزایش دایرۀ لغات ادبی کودک تال  می با اوبه کودک است. 

ای موفاق تشاویق   کو و رو  مناسخ رفتار در اجتماع و خانواده و تال  برای سااختن آیناده  با صفات نی

 (.5: 2009کند مبکری:

 کیالنی «عشره قصص»مایه مجموعه درون .4-2

، االمیار الحاادی و الخمساون،    لساة  لیهاوهبث مابوصایر اباوقیر،   هاای  داستانشامل  «عشر قصص»مجموعه 

بدر البدور، تاجر بغداد، صراع االخوین، عبداهلل البری و عبداهلل البحاری،   العنکخ الحزین، الفیل االبیض،

. در  قاهرۀ توس  مؤسسه هناداوی للتعلایم و الثقافا   چااش شاد      2012در سا  است که  مصارع الخلفاء(

 آید:محتوای آن در جدو  زیر می
 داستان ادبیات کودک کیالنی ده جدول مضمون

نام 

 داستان

سال  ناشر داستانمایه درون

 چاپ

یر
وق

 اب
یر

ص
بو

ا
 

در بازار رنگارز اسات و دیگاری سالمانی دارد.     یکی داستان درباره دو همسایه است که 

شاود تاا در   جوانمرد  راهی شهری دیگار مای   مرد رنگرز که شیاد است همراه همسایه

ی یهاا هنقششوند. ابوقیر مرنگرز( بدذات با آنجا کار کنند. در آن شهر هر دو ثروتمند می

شاود. اماا ابوصایر باا کمان      دستگیری او مای  کند و باعثحاکم را به ابوصیر بدبین می

شاود و  درستی وی و خباثت ابوقیر ثابت مای  هیابد و در ادامیکی از آشنایانش نجات می

   رسد.به قتل می ابوقیر

قاهرۀ: مؤسسه 

 هنداوی

 

  دولت علم ناشر:

 صفحه  12

 

2012 
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 «لحجاا  ابوا»ای است. داستان فیلی درشت اندام  و خاو  اخاالق بناام    داستانی اسبوره

ر نبااود هااا د.گروهی از فیاالباشاادمااى «لشابل »اسات کااه دارای مااادری پیاار و نابینااا بنااام  

   بناارس   ربودناد. ابوالحجاا  اسایر اهال    های ماادر  را مای  ابوالحجا  غ اها و نوشیدنی

ی باه  رد بنارسا ما د. شاه بنارس فیلی به نام ابوالکلثوم داشت که او را گم کرده بود. وشمى

 ا ز لاخ باه غا   اما ابوالحجاا  چناد رو   ؛دهدمىجای ابوالکلثوم، ابوالحجا  را به او هدیه 

کاه فیال    پرساد. هنگاامی  ماى د. شاه علت غ ا نخوردن و بیماری را از ابوالحجاا   نزمىن

 ا به ماادر  د تنکمىد، شاه او را آزاد نکمىمادر  را بیان  سفید داستان زندگی خود و

نرار   اتا د ایا نمماى و داستان را برایش تعریف  رددگمىبرسد. ابوالحجا  پیش مادر  بر

هما    فهماناد کاه  بگرند، برگرداند و باه او  ها حیلهمادر  را از اینکه معتقد بود تمام آدم

 جود دارند.های خوب هم وانسانها مثل هم نیستند و آدم

قاهرۀ: مؤسسه 

 هنداوی

  دولت علم ناشر:

 صفحه24

 

2012 

 

1399 

اد
د

 بغ
جر

تا
 

أسفار علاى کوجیاا،   »های بازنویسی شده کیالنی است. داستان تاجر بغداد یکی از کتاب

از فصو  ایان کتااب اسات.    « جرۀ الزیتون، بین ید  القضاء، قاضى األبفا ، عاقب  الخیان 

ای تبیین کنناده محتاوای آن اسات. کیالنای،     کتاب با چند تصویر همراه است و تا اندازه

کیالنای در ایان اثار،    مأخ  و منبع داستان و گروه سانی مخاطباان را بیاان نکارده اسات.      

                  داسااتان و عناصاار داسااتانی را اباازاری باارای آمااوز  اندیشااه و فلساافه باارای کودکااان   

 .کارگرفته استبه

قاهرۀ: مؤسسه 

 هنداوی

 

  دولت علم ناشر:

 صفحه60

 

 

2012 

 

1398 

ور
د

الب
ر 

د
ب

 

هاا  تار رذایل اخالقی از جمله احترام گ اشتن به بزرگموضوع داستان پیرامون فضایل و 

و عدم آن، کمن کردن و کمن نکردن به دیگاران و عواقاخ آن اسات و نویسانده باا      

دختاری خاو     «بدرالبادور »خلق این داستان، قصد آموز  اخالق به کودکان را دارد. 

 دختری بداخالق است. «الشموسشمس»اخالق و خواهر  

قاهرۀ: مؤسسه 

 هنداوی

  دولت علم ناشر:

 صفحه20

2012 

 

1399 

و 
ی 

اد
ح

 ال
یر

الم
ا

ن
سو
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حنرلاه و  »داستانی آموزنده همراه با لبیفه است. نویسانده از  دو شخصایت اصالی بناام       

تاوز  و مایه بدبختی، شرور و کینه منافقرا شخصیتی « حنرله» گوید.  اوسخن می« هبه اهلل

 کند.  را شخصیتی بزرگ و کریم روایت می« هبه اهلل»طلخ و و جاه

قاهرۀ: مؤسسه 

 هنداوی

  قاصدک ناشر:

 صفحه  20

2012 

 

1398 

هلل 
دا

عب
و 

ی 
بر

 ال
هلل

دا
عب

ی
حر

الب
 

رفات، اماا از   عبداهلل صایاد اسات کاه هار روز بارای صاید باه دریاا مای          در مورد داستان

گشت و داستانش را برای عبداهلل خبااز  کرد و ناراحت به خانه باز میبدشانسی  صید نمی

داد. تا اینکه روزی دامش را در دریا گستراند. مرد تعریف کرد و او هر روز به او نان می

بدنی شبیه انسان داشت و باالی مثال مااهی. مارد صایاد باا وا       عجیبی در تور او گیر کرد. 

دوست شد و نام خود را عبداهلل البری و عبداهلل البحری نامیدند. البحری بارای او از دریاا   

 یاقوت و طال می آورد و بدین ترتیخ البری ثروتمند شد.

قاهرۀ: مؤسسه 

 هنداوی

 

  دولت علم ناشر:

 صفحه20

 

2012 

 

 

1398 
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ر اماو قاادر باه اداماه    کاه   هاای هنادی اسات و در ماورد پادشااهی اسات      یکی از داستان

حکومت دولت این کشور نیست، او صاحخ دو فرزناد باود، یکای قادرت کاافی بارای       

 اد ایجااد هاای خاود اتحا   خواهد بین نوهحاکمیت نداشت و دیگری نابینا بود. پادشاه  می

یاا او در  آن شود. کند تا بعد از او امور کشور را به دست گیرند و قادر به مبارزه با دشمنا

 د؟داخواهند ادامه برادران به درگیری میان خود آن موفق خواهد شد؟ یا 

قاهرۀ: مؤسسه 

 هنداوی

 

  دولت علم ناشر:

 صفحه60

2012 

 

 

1398 

ع 
ار

ص
م

 

اء
لف

خ
ال

 

اسالم درباره  خیاز تار یزیانگشگفت یهااست که نگارنده در آن صحنه یخیتار یکتاب

 ی، باه طاور  کناد یاز مرگ ارائه م شیمسلمان پ یاز خلفا یبرخ یساعات زندگ نیآخر

 روبرو است. یخیتار یو خببه ها بایز اتیسرشار از حکمت، حکا متنیکه خواننده با 

قاهرۀ: مؤسسه 

 97هنداوی، 

 صفحه

2012 

ة 
سر

ا
ب

جی
سنا

ال
 

 5در  آنهاا در جنگال را    ییها و ماجراجوسنجاب یداستان زندگداستان علمی است که 

 کند. یم تیروافصل 

 

قاهرۀ: مؤسسه 

 هنداوی

، دولت علم ناشر:

 صفحه  48

2012 

1398 

ن
زی

ح
 ال

ب
نک

الع
 

قاهرۀ: مؤسسه  است. کودکان یبرا یمصور علم یهااز مجموعه داستان یداستان

 هنداوی

، دولت علم ناشر:

 هصفح 42

2012 

1397 

 

 های کودک کیالنی. مضامین داستان5-2

 . امانتداری1 -2- 5

زند و اصالت این چرا که رو  عربی در آن مو  می ،ها را به عمد انتخاب کردهکیالنی برخی از داستان

شاود. او در  باعث افزایش میزان آگاهی کودک بر فرهنگ و ادبیات مای  وکند فکر و زبان را منتقل می

ابتدا از صافات نیکاوی   « تاجر بغداد»کند؛ مثالً در داستان بروز صفات اخالقی بسیار هوشمندانه عمل می

اماا وقتای    ،داری معاروف باود  آورد کاه باه امانات   نام داشت، سخن به میان می« حسن»دوست تاجر که 

شاود، نهایات بسایار تلخای را بارایش تجسام       خاوردن وی مای  آید و باعث فریخاو میوسوسه به سراغ 

ِبنب  إیا  تَحَاَمياه»کنناد:  کند که او را مصلوب میمی ةب َحَها    صاهحب   بثا  أْعاةب    تأ اه َصالبق ب،  َأ ْا َ  :یان   تقاه َ  لی َّاهبب
َدلءب  قَمبثَم    أقهم   إی  َؤال  بَاْولَ  لیهََّفةب  َعَم  َعَزْؤ    َقلْ  أ َّوب، تَاْوَمق   تلْیَو هَءَتَأْ  َ  ْلالّؤه َ َ   َبةَّ َ  َؤوب، أْحَضْةت   تَقلْ  .لْیَ ج   َ ةبقَض ب  ِلب
 (.6:2012مکیالنی،« إی،َّ   َا َاة دَّره لْیَ ج   ؤب َ  َأع ودَ  َح َّ  عبْوَلك ،ی یبَ ْ َفَظيه زَق  ون  

دوست من هستی. من تاو را امانتادار   مآن کوزه را برای دوست تاجر  حسن برد و به او گفت:  تو 

          هماراه خاودم    .رومچناد روز دیگار باه سافر مای      دانی کاه بارای ادای فریضاه حا     دانم و میو باوفا می

 داری و پس آن را به من برگردانی(.ام تا زمان بازگشتم از ح  برایم نگهزیتون آورده ا کوزه

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-317407/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-317407/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-317407/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-317407/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-317407/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-317407/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85/
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داناد و باه   مای  حسان تاجر نازد  کیالنی در این داستان بخاوبی امانتاداری را شارط امانات گ اشاتن       

کند. او در پایاان داساتان عاقبات نااخو  خیانات در      را به مخاطبش القاء می  صورت غیرمستقیم فکر

اثل    راهر تن  لْیَخمبثَفا    رأع» کناد: بخوبی آشکار می، امانت را که بوسیل  دوست تاجر در داستان بیان شده  لیةَّشب
ة   لْرَتالَِن   لیَّذب  لْیج ْةمب  شوهَع َ  ثه َ ب  َعَم  َتإبْصةلر ه    بث بن  َتس وء   ی ْسؤ ن   ین َتَظَيةَ  لْیخهئب    لی َّهبب  َ  ه َ  .لیزََّؤ ب  َرذل ط و َ  َتلْیالذببب  لْیخب

ة   یَان   ؟  َاذَاةَ «اوْبثاه َعمبا،»َد اه بثةَ  أْخَفثا َ  أقا َ  :لْیَخمبثَف    َین    أَحالَ  لْیَخمبثَفا     بثانب.  َاَمَؤةَ  أْخفهراه لیَّاذب  لیَاالاهنَ  «َحَها    »لی َّاهبب
ثه  بنب  َبزلءَ  لْیخهئب ب  لی َّهبةب  ببَصْم ب  لْیَخمبثَف    َأَؤةَ  َشلبقًلل ث قَّ   َاَةًحه ببيه اوْبثه َد ه بثَةه   َاَفةبحَ  َأْعَط  َعمب، ث قَّ . ببإْحضهربره أْتِهعبنب   خب
 (.59مهمان:   «تَاذببنب 

الرشید زشتی و قبح جرمی را که تاجر خائن مرتکخ شده بود و انکار  و سوء نیاتش  مخلیفه هارون

خلیفاه باه او گفات: دینارهاای      و اصرار  را به انجام خیانت و دروغ در طو  این مدت مالحراه کارد.  

ساپس خلیفاه   . ها را نشان دادسکه مخفى کردن مکان «حسن»تاجر  را کجا مخفی کردای؟ «علی کوجیا»

علای  »درناگ آنهاا را باه صااحبش     بای . امر فرمود که یکی از کارگزارانش آن دینارها را به آنجا بیاورد

خلیفه دستور داد که تاجر خائن را بخاطر جزای خیانت و دروغش باه   داد و بسیار خوشحا  شد. «کوجیا

 کشند(.بصلیخ 

امانتداری و وفای به عهاد را   مفهومگوی ساده با مهارتی خا ، گونه کیالنی در قالخ ین گفتاین 

 دهد.به مخاطبش نشان می

راحتای از آنهاا   هتواناد با  آمیزی وجود دارد که معلام مای  های عبرتکند که داستانید میئکیالنی تأ

کناد کاه ظرایاف    بعنوان پلی در جهت رسیدن به هدف اخالقی شاگردانش اساتفاده کناد. او ساعی مای    

، ضامن  کنددر نتیجه عاقبت حسادت، دروغ و نیرنگ را برایش ترسیم می ،زندگی را به کودک بیاموزد

کناد و اینکاه   را نیز بارایش مجسام مای   راه بزرگواری و درجات بزرگی و چگونگی رسیدن به آنآنکه 

چگوناه   مدارانهد و بزرگی و منش اخالقنکشانها چگونه صاحبش را به قعر فالکت و بیچارگی میبدی

ین ماوارد اخاالق و تربیات صاحیح کودکاان را در آثاار       . همبرندفرد را تا سر منز  خوشبختی پیش می

از  ،هاای یان خاانواده اسات    که دربارۀ شخصیت« بدرُ البدور»در داستان  الًکیالنی زنده کرده است. مث

گویی که این خصائص پساندیده در ابتادا    ،دشوآغاز می« الْخِصا ِ مَحْمُودَۀُ»داستان با کلم   آغاز،همان 

 ااةبققَ  َأب وراه تَااهنَ  طبْفمَا    َتربا، َأب وراه ؤاهتَ   َاَ الْ  َ  بثاَة ً  ق بثَاا ً »ناد:  ردگگونه بیان مای از همه چیز مهمتر است و این
ْون    َاَوربَث ْ  لیواَّْفسب  صه ب، لْیَ ْم ب  َ َشمْت طَث َ « لْیِ ل ترب  َبْلر  »لْیخ م قب  صه َ  رذبهب  ؤب  یبَوَدلَع بياه لْیوَّهس   َأَحَّيه َتَقلْ  .لْیَاْ ا وَد َ  لْیخب
ْلقبيه َتلؤه َ بيه  (.5: 2012کیالنی،)« لْیخ م قب  َتح ْه ب  لیواَّْفسب  َصفهءب   ب، ببيه لْیَاَ اَ  قْضةبب ونَ  تَاه  ول َأَدببيه َتح ْه ب  َتصب
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پدر  را از دست داده بود. پدر  خو  اخالق و پاک سرشت  که هنگام کودکی  میتیم نیازمند

بجاا گ اشاته بااود. ماردم او را بخااطر امانتااداری،      «بدرالباادور»هااای زیباا را بارای   باود. او ایان خصالت   

المثال  داشتند. او در خو  اخالقی و صفای درون برایشان ضربی و با ادب بودنش دوست مییراستگو

 بود(.

انساان در   نیکو شدنکه پاکی قلخ، امانتداری، راستگوی و با ادب بودن باعث  نویسنده معتقد است

های بد و ناروا و اخالق او د.نمایدرو کودکان را به این اخالق پسندیده دعوت میاز این .شودجامعه می

 بَاْلرب »یاا  تَااهنَ »: کناد ماى نمایاان   «بدرالبدور»تر ، خواهر بزرگ«الشموسشمس»در شخصیت  را نیززشت 
ْويه َأاَِاة   أْخ    «لْیِ ل تر وٍّه ؤب خ بيه اهنَ  لیوَّهسب ؤه عبْولَ  لْیَاْوزبَی ب  ؤب َ  َیيه قال ْ  َیقْ  َتَیال ْ  «لیشُّا وسَشْاس  »لسايه  سب  إ اَّي اقْ  َباْ  ِلب

اث ً  َ ظَّا ً  ؤ  َاَوْجةب َاً  )ؤ َ الِا اَةَ   .لیاواَّْفس َتی اْسمب  لیخ م اقب  س اوءب   با، لْیَاَ اَ  َتقْضةبب وَن ببيه قالَةر و َيه اَوَ   لْیخ م اقب  َساثََ َ  )قهسب  َغمبثظَا َ  َخشب
صاه َ  راذبهب  َتربثَا ْ  َتقَالْ  اهَ ْ  لْیالایمب   َاَ لْ  َحلبق بيه َشْاس  لیشُّا وسب   ب، ؤ َسدَّبَ ً  َتال ْ  َتَیقْ  لْیَ ْم ب  ثَاا َ  لْیخب ؤب اْ  لی اَُّةقاه لیذَّ  «أؤُّياه ؤب

 (.6مهمان:

 ،خواهری داشت که از او بزرگتر بود، ولی نزد مردم جایگااه و منزلات خاصّای نداشات    مبدر البدور

دانساتند. او متکبار، باداخالق و    کردند و او را مثلی برای خباثت و پساتی مای  بیشتر مردم از او دوری می

هاای  کارد. ایان خصالت   خشن و بدطینت بود. او مانند خواهر  در ساخن گفاتن ادب را رعایات نمای    

 نکوهیده را از مادر  ثریا به ارث برده بود(.

عصابی   ،و تکبر ىسنگدل ،در کالمبودن مالحره های ناپسند مانند تندخو و بیاو با نام بردن خصلت

خواهاد  گونه مییعنی این، بردمادر  نام می میراثى از عنوانرا بهکند و آنها را بد معرفی می، آنو پست

تربیت نادرست است که آدمای باه بیراهاه    ا تنها ب و سرشت استابتدای تولد پاکبیان کند که آدمی در 

کاه  آنباا وجاود    ند.ز قابل قباو  نیسات  با ،دنهای بزرگ نیز دیده شوها در انسانرود و اگر این خصلتمی

و  کنناد ولی عامه مردم به دختر کاوچکتر احتارام و توجاه مای     ،تر استبزرگ «بدر البدور»خواهر  از 

پردازی قوت بخشیده و در آن شخصیتبه او  شود.با ذکاوت و تیزبینی یادآور می نویسنده این مبلخ را

 به مضامین اخالقی و تربیتی اهمیت داده است.

 شناسی و زبانی. اهداف واژه5-2-2

بیاان و  هاایش، او را باه قادرت    کند که در نتیجه پرداختن کودک به داستانکیالنی به صراحت اعالم می

هاا مشاوق   باه طاوری کاه ایان قصاه      ،ساازد افزایش دایره لغااتش تواناا مای   و  انشاء ،یادگرفتن فن نوشتن

هایش غالباً از رو  عربی برخاوردار اسات کاه ناه     به همین خاطر سیاق قصه ،کودک به زبان عربی است
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در               عامیانااههاار  و مرجاای باار آن غالااخ و نااه زبااانی بیگانااه باار آن وارد شااده اساات؛ گاااهی هاام زبااان 

ؤ  َاَوْجةب َاً  » کناد: اینگوناه کلماات را تفسایر مای     «بدرالبادور »ماثالً در داساتان    ؛بارد بکار مای  هایشداستان
ث ً  َ ظَّ ً  )ؤ َ الِا َةَ   َو  لْیخ م قب  َسثََ َ  )قهسب ا ْ  )إ اهء   رب : لْیَجةَّ   لْیَجةََّ ؟  لْیَوزبقز  أتَاْوةب    لیط ْفا   َأقيه لْیَ ْم ب  َغمبثَظ َ   َخشب  یَان   َخاَز    ؤب

ْ َِضهنب  اِبثة   َبْط    ع   َتَ ق   َأْت: أذ  هنب  َتع ْةَتتهنب ؤب   (.2012:7مکیالنی،« تلسب

 !ای کاودک عزیاز   فَرَّ ً به معنای سنگد  و بدخلق و عصبی قسی القلخ اسات.  : یعنی مغرور وممتَعَجْرِفَ ً

ای بزرگ و دارای و دساتگیره یاا دو   الْجَرَّۀَ: ظرفی است آراسته که بدنه( چیست؟ لْیَجاةَّ َ م دانی کهآیا می

 گوشه و دهان گشادی است(.

مانناد   ؛بارد بهره می ىاز الفاظ دلنشین ،شودای که برای چیزی بکار برده میگاهی برای وصف کلمه

هاای دلاو   تگیرهدلو که او را مانند ین انسان چاق با شکمی گنده و دهانی باز و دو گو  باه جاای دسا   

عالوه بار مانادگاری کلماات     ،هستند. او با این کارآشنا به گو  کودک  ژگانوا و اینکند می وصف

جمالت را به کمن شاروحی کاه باا سان و      .ددهانجام می را توضیح و تفسیر کلمات ،در ذهن کودک

 )َتهاهَقطه تلیزَّْراة   لیالُّرُّ  تَاوَاهثَاةَ  َح َّا  ایؤياه ت ا بقُّ  اهَدتْ  َتؤه»کند: سا  مخاطبش مناسخ است شروع به توضیح می
 (.16مهمان: «بَث بن  ب، )قْهالَويه  قْستبقيه َأنْ  َأَحل   قْهَ طبعْ  ؤ  َاَفة قَث ب  ؤبْ  َ ابيه َتَیقْ 

هاا از دهاانش شاروع باه باریادن کردناد تاا        مهنوز سخنش به پایان نرسیده بود که مرواریدها و گال 

 در بر گرفت(.جائیکه تمام اهل خانه را 

دهد و اینگوناه دایارۀ واژگاان را در ذهان کاودک وساعت       را شر  می «یؤوِیهاتناثر و» هایاو واژه 

از  «لساة  لیهاوهبث »مثالً در داستان  ؛کندهایش از کنیه حیوانات استفاده میبخشد. او گاهی در داستانمی

 کناد. اساتفاده مای   «وازِعٍ ابانِ » کند یا به جای گارگ از کنیاه  به جای گربه استفاده می «ابوغزوان»کلمه 

از د  آیاات قارآن یاا از     ،دهاد مای به کودک یاد  کهآورد، اصبالحاتی میروی گاهی به اصبالحات 

فارا رسایدن    «اساره الساناجیخ  »مثالً در داستان  ،اشعار جاهلی بیرون کشیده است  هااصبالحات و مثل

ناخودآگاه کودک  ونهگو این «()س ا  ورَه س ال تین   لْیغهب ب  َعَم  قْلَأْرَخ  لیمَّثا   اهن»کند: وصف مینین چشخ را 

وصاف یان دیاو     در «االمیار الحاادی والخمساون   ». او در داساتان  دشاو با اینگونه مصبلحات آشانا مای  

 تَاوَافُّس  ببی قْشَةب ن   (لیِهطبث ب   ب، ؤه قو  ُّ  تَاهنَ » :ویدگن، اینبور مىنمای سیاه در حا  خوردن و آشامیدانسان
 (.14: 2012مکیالنی،  «َعَجث  لْیَ وبثَذ  ب، َشَةه   لی اَّْورَ  َتقْمَ يبق  

مدیو شروع به نوشیدن آب کرد و ین نفس ظرف آب را سر کشید و با شرراتی خاا  شاروع باه    

 الجثه بریان نمود(.بلعیدن گاو عریم
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کناد کاه   دهاد و کلمااتی را انتخااب مای    او کلمات نامأنوس را برای کودکان به زیباایی شار  مای   

 بر جای بگ ارد. نهاآتصاویر زیبایی را در ذهن 

 . روش ترسیم شخصیت در تألیفات کیالنی6-2

هاایش،  های مختلف بیان کرد؛ در بیشتر داستانتوان به صورتپردازی کیالنی را میهای شخصیتشیوه

حسادت و دروغ را به زباانی  ، کینه ،مکر ،و عواقخ ناگوار و شوم برتری دارد درستی و صداقت ،اخالق

هاایش خوانناده را باه دنباا  خاود       ای کاه در بیشاتر داساتان   بگوناه  ؛کناد بسیار شیوا و شیرین بیان می

 کشاند.می

خاود عباارات قرآنای در    کوشد تا مضامین قرآنی را با زبانی دیگر بیاان کناد و گااهی هام از     او می

، آنگاه کاه شخصایت تااجر    «تاجر بغداد»مثالً در داستان  ؛بردهای داستان بهره میقالخ سخنان شخصیت

مناد  از عباارات قرآنای بهاره    ،خواناد را باه رفتاار نیان فارا مای      «حسن»دوست تاجر خود  «علی کوجیا»

کناد تاا عاالوه بار توباه از      خوانناده را تشاویق مای   و بدین شایوه  « إنَّ الحَسناتِ یُ هبنَ السِّیئاتِ»شود: می

چناین او گااهی در پارداختن باه     کارهای گ شته، دست به کارهای نین برای جبران گ شته بزناد، هام  

بلکه از زبان دیگری او را به خواننده معرفای   ،پردازدها نمیها، به صورت مستقیم به معرفی آنشخصیت

خواهد پادشااه  برد که مینام می «معلّم الرمایه» از شخصیتی بنام «خوینصراع اال»مثالً در داستان  ؛کندمی

کناد؛ یعنای در   بنگا  را معرفی کند، به صورتی که معلم الرمایه حاا  و وضاع او را بخاوبی تشاریح مای     

یِوغاه  تال قازل   ؤمًاهً عمثياه تقال أصاَِ  ذیا  لِلؤثاة  ؤما  ل» پاردازد گفتگو میان افراد به معرفی اشخا  مای 
 (.ستآنجا پادشاه بنگا  شد و تا به امروز پادشاه ،آن شاهزاده( م16: 2012 مکیالنی،«لآلنَ  إی 

ها گاهی محیبند و گاهی یان  کند؛ این شخصیتهای غیرمستقیم استفاده میگاهی او از شخصیت 

ماثالً در   ؛داستان را به کجا سوق دهاد  ،هاداند با نمایاندن این شخصیتشئ و ین خواب، او بخوبی می

هاا  پاردازد. او باا بیاان اینکاه یکای از آن     ابتدا به تبیاین شاغل دو شخصایت مای     «ابوقیر و ابوصیر»داستان 

چنان باه تصاویر   کند؛ گاهی او آنآرایشگر و دیگری رنگرز است، خواننده را مشتاق به ادام  داستان می

االمیار  »ماثالً در داساتان    ؛کندن میجاکند که خواننده را غرق در این شخصیت بیمحی  تمایل پیدا می

های داستان را در آن زندانی کرده اسات را باه   قصری را که غو  داستان، شخصیت «الحادی والخمسون

تكهن أّت  ؤه بلأْتن بن قصة  لیّز ج، ؤبا  لِلساةلر ت أطموْ ان عما، كواوزه لیطّهئما  كااه أطموْ ان عما، »کشد؛ تصویر می
ةدلبن لیًِثة لیذ  كهن ق : 2012االمیار الحاادی والخمساون،    «مهج   ثن كاَّ ؤ  ق وقوان س اوء حظّان  ا، قََِضا نسب

13.) 
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بازرگش آگااه کارد، هماانبور کاه       یهاا نهیبا او آغاز شد و او را از گنج پوستاناهیقصر س رازها م

 یزنادان  شاد یما  ا یرا کاه گرفتاار بادبخت    یبزرگش را به او نشان داد، که در آن همه کساان  نیرزمیز

 (.کردیم

دریافتاه  کیالنی گویی آیند که های داستان به شمار مییکی از شخصیتای بگونه ،قصر و محی  آن

 کند.ا  ایجاد میارتباط محکمی نزد خواننده ،جان در تسلسل و پیرنگ داستانتشریح اشیاء بی که

جاان قائال   بای ها و ابعاد مختلف اجسام، ناوعی شخصایت جا اب بارای جسام      او با استفاده از رنگ

در تشاریح   ،که شاهزادگان مشغو  توش باازی هساتند  هنگامی «صراع االخوین»مثالً در داستان  ؛شودمی

افتد، با ذکاوت تمام به تشاریح زیباایی   های پادشاه هندوستان به آب میکه با ضربه یکی از نوه ىآن توپ

زیاورات   و مازین شاده باه   اشرافی  ها و چندین جانور به شکلهایی از فیلزند که عکستوپی دست می

 را دربردارد.آالت 

 های کودک کیالنیپردازی در داستاناقسام شخصیت و شخصیت .2-7

 ایستا  . شخصیت7-2-1

و بارعکس او دوسات و    اسات جاوانمرد   و فاردی بخشانده   «ابوصیر و ابوقیر» کودکدر داستان ابوصیر 

ْساالْوَلربق ب   با  ااهنَ »د: باشا کاری و خباثت مینماد دروغ، فریخ «ابوقیر»ا  همسایه  َحَها    ذَاا   َحایَّ    لْْلب
ثة  » لْسا ن   لْیَ ْم ب  طَث    لْیخ م قب  ل َ  بثًةل تَاهنَ « أَب وصب لٍّ ال   بب انب  ق اوتَ  القجب اق   إالَّ  قْوؤب  لْیالَهاهدَ  قْشاالو لیاواَّْفسب تَااهنَ  ببشب
ْسالْوَلربق ب َتلیهََّفةب  تَاْةک  ب  َتقَفالة   اولربهب  تَاهنَ :قبثة   أَب و .لْیف َةصَ  ق َاَةقَّ    اهنَ  َتَیالوَّن   آَخَة  بَاَمل   إَی  لْْلب  ؤاهربة   َصاَّه    ببجب
اوهَع بنب   با  اْاَو ب  َساث    َخِبثا    ؤاهاة   َتیالوَّان   صب  ؤب اه    َتَراوَ َطاَّهًعاه  لْیجاهر  َشاةبًره َراذل تَااهنَ « قبثاة   أَب او»لْساا ن   لیهُّ

لل ب  اَولْیخب  َ الةبَران   خه َا  لئْاَ َاْو َان   َتإذل َتْعاَله   َأْخمَا َ  َتَعاَلک َعمثا   َتإبذل ااَذبَ  َحالََّث  إذل َتلْیا اهطَمَا ب  یبْمغبش 
وهَع  ن   ؤ وهَؤَم بنب  َع ْ  تَافُّول لیوَّهس   ا ْ  َغثاَةر قْ  َتقَ اذ ر تنَ  قْ َذر ت َان   لیوَّاهس   َتصاهرَ  َأَحال   َعَمثانب  قْ ِبااْ  َتیَاقْ  َ الَهَلْت صب  ؤب
 (.8:2012مکیالنی: «ؤ وهَؤَم بنب 

قلخ وجاود داشات کاه اسامش ابوصایر      خلق و خو مدر اسکندریه آرایشگری بسیار ماهر و خو 

آورد و از رکاود کساخ و کاار     دست بود که به زحمت قوت خود را به دست مای بود او فردی تنگ

ت از اسکندریه و رفاتن باه جاایی دیگار باود و او مترصاد فرصاتی بارای         شکایت داشت و در فکر هجر

مهاجرت بود.ابوقیر: و در کنار او رنگرزی بسیار ماهر در کار  وجود داشت ولای بارعکس ابوصایر او    

ای از یان همساایه شار و طمّااع باود و      بود او نموناه  «ابوقیر»گر، خبیث و بدنام بو که اسمش بسیار حیله

گفات و  کارد، دروغ مای  ای فریبکاری و خدعه و نیرنگ بود. هرگاه شروع به سخن مای نمونه بارزی بر
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باه هماین    ،کارد کاردی، خیانات مای   کرد و هرگاه به او اعتماد مای داد، خلف وعده میهرگاه وعده می

ا  کردند. به همین دلیل کار و کاسابی داشتند و از معامعله با او خودداری مین را دوستجهت مردم او 

 کردند(.کسی او را قبو  نداشت و مردم از معامله با او خودداری می .شد کساد

بارد؛ او  کار مای صورت ایستا بههای را بهشخصیت «ابوصیر و ابوقیر»کیالنى از ابتدا تا انتهای داستان 

لاو  معرفای   دق، نیکوکاار و مهرباان و سااده   اص ،مردی پرتال در ابتدای داستان را  «ابوصیر»شخصیت 

شاود. او در کشاتی باه فعّالیات و     ند که به خاطر صفا و صداقتش با همسایه فریبکار  همسافر مای  کمی

 پیش  آرایشگری برای امارار معاا  خاود و دوساتش مشاغو  اسات و وقتای کاه کشاتی در شاهر پهلاو           

او را در  در آن شارای ،  دوساتش  .شاود د تا اینکه مریض ردگگیرد، باز هم مشغو  کار و فعّالیت میمی

کند که دوستش او را رهاا کارده باشاد. در    کند. او نگران دوستش است و فکر نمیبستر بیماری رها می

ا  او را از خلقیامّا صداقت و خو  ؛چیندبرایش دسیسه می «ابوقیر»که شویم متوجه مىانتهای داستان 

او بهتارین  باه  شاود و  بااخبر مای   دهد. پایان داستان، پادشاه از حسن رفتار و نیت پااکش مرگ نجات می

 دهد. پادا  میرا ها هدیه

های اصلی به صورت ایستا برای رسیدن باه اهادافش   نیز از شخصیت «بدر البدور» کیالنی در داستان

 هو اینگوناه با   کناد را شخصایتی برجساته و نیان معرفای مای      «بدر البدور»کند. او شخصیت استفاده می

  (. 5 ،2012:کیالنی،بدرالبدور (پردازدهایش میمعرفی شخصیت

  پویا های. شخصیت7-2-2

 یاا  شخصایت  از ایجنباه  و باشاد  تغییر دستخو  داستان در مداوم که است شخصیتی پویا شخصیت

تاوان  را مای  پویا شخصیت(. نمون  94:1376دگرگون شود ممیرصادقی، وخصوصیت شخصیتی خصلت

مالحره کرد که او ابتدا سازگار و خیرخاواه دوساتش    «ابوقیر»در شخصیت  «ابوصیر و ابوقیر»در داستان 

دهاد، ناگااه صافات ناپساند او در میاناه و      رسد. او پیشنهاد سفر برای تجارت را به ابوصیر مای به نرر می

 ،وقتی تاجر، قصد سفر به مکه را دارد «تاجر بغداد»کنند. یا در داستان کم ظهور پیدا میطو  داستان کم

داری و صافات پساندیده   گا ارد کاه نمااد امانات    به امانت می «حسن»ا نزد دوست تاجر دینارهایش ر

یاباد. کیالنای در داساتان    ند و شخصیتش از ایستا به پویاا تغییار مای   نامّا در میانه داستان خیانت می ،است

را  «حنرلاه »بارد. او شخصایت   های پویاایی زیاادی بهاره مای    نیز از شخصیت «االمیر الحادی والخمسون»

کاه در انتهاای داساتان،     استطلخ توز و جاهامّا در باطن شرور، کینه ؛پسندیده اًکند که ظاهرروایت می

عماثيق تیاق قً ااول ساةتَررق  «رِا  له»ت اةَح لْلخاو   بإؤاهر  »: شاود شخصیت دوماش باه خاوبی نمایاان مای     
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ااذَّ عاااويق إال تإعجااهبَ  ( 8: 2012مکیالنااای،  «عوااان لیاااذ  حاالَّث     ذیااا  لیّشااثطهن  لیغاااهدر  «حوظماا   »يق ت یاااق َقشب

حنرلاه  خود را پنهان نکردند و فقا    غرورو  یشادمان شدند و خوشحال «هبه اهلل»فرمانروایی برادران از م

 .(به شما گفتمدر مورد او که  انتکاریخ بانیمنحرف شد، آن ش

فاردی عاادی باه نرار      دهاد کاه ابتادا   و یا در همان داستان شخصیت دختر زیباروی اسیری را نشاان مای  

است و به خااطر تغییار در    «رستم»او دختر پادشاهی به نام  ،کندرسد، ولی وقتی خود  را معرفی میمی

 شود.شخصیت این دختر زیباروی جریان داستان نیز دستخو  تغییر می

 مستقیم . توصیف2- 8

صاریحاً   پردازی، توصیف شخصایت باه صاورت مساتقیم اسات؛ نویسانده      های شخصیتیکی از رو  

، شایوه  ایان  در کناد. مای  تحلیال  و تشاریح  را هاا شخصایت  روحای  و فکاری  خصوصایات جسامی  

 تحلیال  و تجزیاه  هاا آن احساساات  و افکاار  ،انگیازه  عواطاف،  .شوندمی ترسیم خار  از هاشخصیت

 داستان در دیگر شخصی دید زاوی  از یا دهدمی انجام را کار مستقیماً این خود یا نویسنده و شودمی

در معرفای شخصایت اصالی     «الفیال االبایض  »او در داساتان   (.122: 1952ماماین،   دهاد مای  انجام را آن

پندارد که مادام  اخالق و شخصیتی میکند و او را نیکوکار، خو داستان، ابتدا به خوبی او را معرفی می

در حا  خدمت کردن به مادر  است و صفات نیکوی فراوانی از جمله کمن به دیگران را بارایش در  

اَ  لِْلْ ثاه ب  َبْاَياَة    لْیغاهببَة ب  لِْلقاهمب  تبْما   ا   عهشَ  َتَقلْ »گزیند: میان داستان برمی ِب   ا  َروبثَاً   َرْغاَل ً  عبثَشا ً  ؤب بَاْوا
ا ْ  لْیَ ةقَِا ب  لْیغَهبَاهتب  ِاه  لْیيبَاَیقاه ؤب ْوالب   ا  بب   هَقياه َتقَالْ  لیشَّاالاب  َحَهاَو َ  لْیَاْوظَاةب  َبابثما َ  لِْلْ ثاه    تبما  تَاه َا ْ .لْیيب
ِ   َتر اوَ  لْیَ جَّاه ب  أَباه :قْلَع   ثا   َبابثًوه  ؤب َاه    َخثاةَ  َبابثًواه لِْلْ ثاه ب  بَاث َ   ََمْصاَِ َ  لْیاواَّْفسب   َِبثاا   لْیج  َّا ب  َضاْخق   أَبْاث
 (.6:2012، مکیالنی «لِْلْخی ب  َتأاَةمب  لْیَازلقه  ِل ْاَِاب 

هاای  ها زندگی آرام و راحتی در نزدیکی کاوه های دوردراز و تارین، گروهی از فیلمدر آن زمان

هاا  چهاره و زیباامنرر بودناد و فیلای بارای آن     هاا بسایار خاو    هیمالیا در هندوستان را داشتند و آن فیال 

نموناه   سایرت باود کاه   شد او فیلی سافید و درشات و خاو    نامیده می «ابوالحجا »کرد که ریاست می

 ترین صفات را داشت(.اخالقی و که بهترین و خالصبارزی در نیکی و خو 

اهن  ا، لْلساًولرق  حاّی   حاهذ   ذكاّ،  حها   لیخماقب  » وید:گمى «ابوصیر و ابوقیر» داستانآغاز او در 
یًّون ؤهكة  خِثا  لساا ن ثةلً بللً... ت كهن بجولره صِّه   ؤهرة   ، صوهع ن ت     لی م   لسان أبوصثة  ت كهن  طثّ 

باهو  و خو  اخالق و خو  قلاخ باود کاه اباو      یشگریآرا هیدر اسکندرم( 8:2012، مکیالنی «أبوقثة
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گار باود و   لاه یمااهر باود اماا ح     بود که در کاار  یبود... و در کنار  نقاش ریفق اریر نامش بود و بسصی

 (.ر بودیبدخواه نامش ابوق

: ویاد گناین ماى  چ «هبة الله» در معرفی شخصیت اصلی یعنای  «والخمسوناالمیر الحادی »در داستان و 

ااَ  أبثاان قِااا ح مااو   صااا لیّشاا هء. تیااق قًااْل قا ّااا  بااثَ  قلقاان ح اا، « رِاا  له»تؤااهزل  » ًَ ق جاالُّ لیّهااثة ح اا، بمااَ ؤام
مو  (7:2012کیالناای:ماالمیرالحااادی والخمسااون:  ««....أخِاةه باااه بااهء ِلْبماان بواال أن أخفاا، عواان أ اان تیااله 

 نکاه ی. باه محاض ا  دیپدر  رس یقبل از شروع زمستان به پادشاه نکهیتا ا سختکو  بود« هبه اهلل»پیوسته 

کاه او پسار     کارد از او پنهاان   نکاه یچه آمده است، پس از ا یدر برابر او ظاهر شد، به او گفت که برا

و دوست تااجر    «علی کوجیا»در مورد شخصیت اصلی داستان یعنی  «تاجر بغداد»در داستان و  .(است

ت قل  لم لی اهبة حها   عما، خثه  ان حاث  القوفوان  لؤان ت »زند: پردازی به شیوۀ مستقیم میدست به شخصیت
الذكة  صث َ  لؤةتن ت تذكَة َغضَ  له عمثن ت  ضاث  ن باث  لیوّاهس ت  ًِا، بًاهًء شالقللً ت طماَ  لیوفاو مق ق ِاا 
لیخمثف   أن قوفو عون ت حثوَذ  ص م  لی هبة حه  كاه لؤة لیخمثفا  ت ی ا، بازلَء خثه  ان ت كذبان ت أصاِ   عِاةً  

به خاطر خیانتش پشیمان شد؛ اماا   متاجر حسن(. 10:2012تاجر بغداد، کیالنی:م«یًا ؤ  ساويه ؤا  لیوّاهس

شادت گریسات.    به د آورد.ن مردم به باایمسودی نداشت. نصیحت همسر ، خشم خدا و رسواییش را 

اما او را نبخشید. در این هنگام تاجر حسن به دساتور خلیفاه باه دار آویختاه      ؛از خلیفه طلخ بخشش کرد

شاوند، عبارت شاد(    نتیجه خیانت و دروغش را دید. داستانش، بارای تماام کساانی کاه آن را مای      شد و

و انتقاا  احسااس باه مخاطاخ، از     ها و انتقا  عاطفاه و صامیمیت   نویسنده برای ملموس کردن شخصیت

-الرشید و... استفاده مای مانند: علی کوجیا، حسن تاجر، بغداد، قاهره، مصر، سوریا، هارون اسامی خا 

 کند.

 غیرمستقیم . روش8-2-1

 (Fictionداساتانی م  عمال  طریاق  گفتگاو و از  طریاق  از را هاا شخصایت  نویسانده  رو  ایان  در 

(. 35: 1387شاوند مروزباه،  مای  او معارف  باه خاود   خاود  افراد گفتار و اعما  افکار یعنی د؛شناسانمی

گزیند کاه شااید بسایار هوشامندانه اسات؛ او عاالوه بار توصایف مساتقیم          کیالنی گاهی روشی را برمی

 «ابوصایر و اباوقیر  »پاردازد. او در داساتان   ها، گاهی به معرفی شخصیت در قالخ غیرمستقیم میشخصیت

کند که اعما  و کردارشان در طاو   با کارهایشان به مخاطبش معرفی می های داستان را گاهیشخصیت

ها به صورت غیرمستقیم است کاه  داستان، عالوه بر جنب  سرگرمی خواننده، خود نوعی معرفی شخصیت

گزاران این گوناه  توان آن پی برد. او در بیان غیرمستقیم شخصیت بزرگ خدمتاز البالی رفتارشان می
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َدببنب  ق ب ُّ  لْیَخَلمب  اِبثة   تَاهنَ »کند: شروع می ثة  ِلب  بَاَملبهب  قهه بة إبَی  ث قَّ  بَث بنب   ب  قْخَ ِب َ  َأنْ  ؤبْون   َ طََم َ َتؤ ة تَءتبنب  أَبهصب
 (.12:2012مابوصیر و ابوقیر: کیالنی:« لْیَامب  القةله   َح َّ  قهدبَؤ    َسفبثَو    َأتَّ ب   ب 

داشت باه هماین جهات از او    خاطر ادب و جوانمردیش دوست می مبزرگ خدمتکاران ابوصیر را به

سپس او را با اولین کشتی عازم دیار  کند تا اینکاه پادشااه او    ؛ا  پنهان کندخواست که او را در خانه

 را نبیند(.

را باه  « کبیرالخادم »پاردازی در داساتان کیالنای غیرمساتقیم اسات و او شخصایت       اینگونه شخصیت 

یابد که او دوستدار ادب و جوانمردی است و به هماین جهات   خواننده به وضو  در تاگ ارد نمایش می

و حسان   «ابوصایر »خااطر رفتارهاای گ شاته    پندارد. او در رو  غیرمستقیم باه او را دوستدار ابوصیر می

کیالنی ایان مبلاخ را غیرمساتقیم و از رفتاار      .معاشرت و ادبش به او کمن کرد تا از مرگ نجات یابد

باه   او .شاود ها گاهی باعث نجات جان آنها مای کند که ادب و جوانمردی انسانها گوشزد مییتشخص

هایی خوب و با ادب همواره باید باقی بماند وادامه یابد پس از ایان  هد که نسل انساندمیمخاطبان نشان 

کمان  دلیل برای مخفی کردنش از سوی بزرگ خدمتگزاران برای نجات جان شخصیت اصلی داستان 

  گیرد.می

دهد که از غیرمستقیم، خانوادۀ سنجابی را نشان می طوربه «لساة  لیهاوهبث »داستان مقدمه کیالنی در 

  ه  أبولیّهوهبث  ِلتالده لیّ یث : رالَّئول ؤا  رتعبًاق  اإّن راذه لیوهصافَ  » اندسه فرزند و پدرشان تشکیل شده
ابوالسااناجخ بااه سااه  م(.8:2012 ،کیالناای)«قهااثةلً ثااق القِ اا، یيااه أثااة  لیيوبااهَء یاا  تَمِااَ  عماا  شااّلتيه إال تق ااهً 

از  یو اثار  کشاد طو  نمای زیادی مدت  نیطوفان خشمگ نیا رای، زید و نترسیدفرزند  گفت: آرام باش

 .(ماندینم یآن باق

 «بادر البادور  »خواهد ماادر را بعناوان شخصایت اصالی داساتان      می «بدر البدور»در داستان وقتی امّا  

کارهایشان و نحوه برخاورد ماادر  و تفااوت     ،کند. او ابتدا محی  خانهغیرمستقیم عمل می ،نشان دهد

، مکیالنای  کناد دهد و غیرمساتقیم شخصایت ماادر را توجیاه مای     قائل شدن میان دو دختر  را نشان می

2012 :6.) 

 نبینابی . شیوة8-2-2

 نویسنده تفسیر و هم شر  و داستانی عمل هم یعنی است؛ شده یاد از چند شیوۀ ایآمیزه نینابیب وۀیش 

برد تا نقش شخصایت داساتان   هایش از شیوۀ بینابین بهره میداستان بیشتر(. کیالنی در 37: 1387روزبه،(

عاالوه بار اینکاه خاود      «ابوصایر و اباوقیر  » کاودک تأثیر دوچندان را بر خواننده بگا ارد. او در داساتان   
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کناد.  پردازد، به صورت بینابین نیز عمل مای های داستان میمعرفی شخصیت مستقیم در ابتدای داستان به

کناد و او را نموناه   به معرفی مساتقیم شخصایتش اقادام مای     «ابوقیر»به طور مثا  آنجا که خود  دربارۀ 

دهد که باه دلیال خبااثتش    داند واکنش مردم را نیز نسبت به او به زیبایی نشان میبارزی برای نیرنگ می

کردناد کسای باا وی معاملاه نکناد:      شد و مردم نیز به همدیگر توصیه میحاضر به معامله با او نمیکسی 

اوهَع  ن   ؤ وهَؤَم بانب  َعا ْ  تَافُّاول لیوَّاهس   َ الةبَران   خه َا  لئْاَ َاْو َان   َتإذل»  لیوَّاهس   َتصاهرَ  َأَحال   َعَمثانب  قْ ِبااْ  َتیَاقْ  َ الَهاَلْت صب
 (.8:2012،مکیالنی« ؤ وهَؤَم بن ؤب ْ  َغثَةر قْ  َتقَ ذ ر تنَ  قْ َذر ت َن  

ورزید. به همین خاطر مردم از او اکاراه داشاتند   به تو خیانت می ،کردیمهرگاه که به او اطمینان می

به همین خاطر کسخ و کار  رو باه کساادی نهااد و     .کردندو از داد و ستد کردن با وی خودداری می

 داشتند(.آورد و مردم از او گریزان بودند و دیگران را هم از او بر ح ر میکسی به وی روی نمی

پردازد؛ خوشحالی او را به خاطر کشتن هفات مگاس باا    او در داستان نعمان مستقیم به معرفی او نمی

شود باا ترفنادهایی غاو  را    جانواران مختلفی مثل غو  روبرو میکند و بعدها که با ین ضربه عنوان می

خواهد که دو غو  را که در جنگل هستند را با آن جثا  کاوچکش   فریبد و بعدها که پادشاه از او میمی

رسد و آن ایان اسات کاه میاان     کند که بسیار جالخ به نرر میبرای پادشاه از بین ببرد، ترتیبتی اتخاذ می

افکند و باعث درگیار شادن و هاالک شادن     های درخت اختالف میریزه از روی شاخهدو غو  با سنگ

شود. در این داستان هم کیالنی مستقیم و هم غیرمساتقیم عمال کارده اسات     ها به دست خودشان میآن

هاا را باا ناوع    شود که هم غو در این ماجرا به خوبی سبن بینابین دیده می(. 11: 2021،، نعمانمکیالنی

 دهد.کند و هم ذکاوت و هو  نعمان را نشان میشان به خواننده معرفی میرفتار

 روانی و روحی هایویژگی و پردازی از طریق توصیف حاالت. شخصیت8-2-3
 هاای دادن کنش شود، نمایشمی استفاده آن از هاشخصیت مستقیمغیر در پرداخت که دیگری رو 

 حاوادث  و اعما  که آورده بوجود هایی رارمان رو  این .هاستشخصیت درونی عواطف و ذهنی

 هاای شخصایت  ناآگااه  و آگااه  شعور جریان در خواننده غیرمستقیم و دهدمی رخ هاشخصیت درون

نگر کودکاان  کیالنی در این زمینه به خاطر ذهن سبحی (.192: 1367ممیرصادقی، گیردمی قرار داستان

شخصایت   «قاضی الغابا  »انجام داده است مثالً در داستان بسیار تأکید نکرده است ولی گاهی این کار را 

کناد او دوباار قصاد    کشد که کاودک احسااس مای   میمون که نقش داور به خود گرفته را به تصویر می

کند. گاهی خواننده های پنیر شروع به فریفتن آنها میفریخ دو گرب  داستان را دارد که برای تقسیم تکه

دو گربه است آنگاه که از مکر و حیله روباه باخبر شدند ویا در داساتان   کند که در ذهن آناحساس می
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 اةأ    اه  » «الحساناء »گااهی خوانناده خاود را در ذهان دختارک زیباا روی       «االمیر الحادی والخمسون»
لی ّغاة حهوهء ت طّا ؤ   ه ذتن ت ر، تًِ، حّظيه لیّ هعس  همیيه ع  سِ  بًهئيه... مّاه رأتن ثهب  لی ما   بهساق 

بار  کناد و  یرا نگااه ما   رونیا ا  بکاه از پنجاره   دیا را د ییباا یدختار ز م (10-9: 2012مکیالنی،« صاةخ 

 ادیا ، فردیا دو خنادان  محکام   یاو را با قلبا  ی... وقتیکنیم هیچرا گر دیاز او پرس ،دیگریا  میبدبخت

گیرد که بعدها در داستان انجاام شادن یاا نشادن آن مشاخص      گاهی در نرر خود  تصمیماتی می .(زد

 شود.  می

 پردازی از طریق محیط. شخصیت8-2-4
 آن حاوادث در  کاه  دارند نیاز مکانی به خود رفتارهای و اعما  گ اشتن نمایش به برای هاشخصیت

استفاده کارده اسات. ماثالً در    بسیار هایش (. کیالنی از محی  در داستان136: 1371فتد ماخوت،ابی اتفاق

وهبَّات  » کناد بیاان مای    را ابتدا محای  جنگال و طوفاان در حاا  وز     «اسرۀ السناجیخ» کودکداستان 

طوفاان  م (7: 2012کیالنای،  م«عاصف ٌ قویّ ٌ هوجاءُ فانحنتْ أمامها أشجارُ الغابا  حتای تنجاوَ منهاا ساالم ً...     

در آغااز  او  .ناد( تاا باه ساالمت فارار ک     قاد خام کردناد    و درختان جنگل در برابار آن   دیوز ینیسهمگ

ها را معرفی کند که ایان شایوه در ذهان کاودک     از طریق فضای بیرون شخصیترا خواهد داستانش می

  بسیار ج اب و ماندگار است.

 پردازی از طریق گفتگوشخصیت .8-2-5

 و باشاد مای  متکای  ماوجز  و کوتااه  هایعبارت در افکار و سخنان آگاهان  کلمات انتخاب گفتگو بر

 باه  نفوذ برای ایوسیله تواندمی ،شود محقق داستان گفتگوی در ایحرفه و شروط هنری که هنگامی

قالخ ها را در هایش شخصیت. کیالنی در بسیاری از داستان(3: 2013،ماهیت و ذات اشیاء باشد مسلیمان

کند و اینگونه خواننده با شخصیت جدید داستان کاه در داساتان تاأثیراتی    گفتگو به مخاطبش معرفی می

وقتای   «االمیر الحادی والخمساون » کودکمثالً در داستان  ؛کندنهد را معرفی میرا در جریان داستان می

زیبااروی را باه خوانناده معرفای     ای کناد، دوشایزه  زندانیان را از دست غو  داستان آزاد می «هب  اهلل»که 

 أببا  ت لْساق    هربال   لیَف اه   لْسااب  قهیَا ب »شناساد:  کند کاه از طریاق گفتگاو میاان آنهاا خوانناده او را مای       می
 (.15مهمان: «َتأَ هَصغبثَة    أؤب  تا و   ث ْ  َتَقلْ  ر ْسَ ق   لیهُّْمطهن  

در حالی کاه   ؛است مادرم از دنیا رفتهمآن زن گفت: اسمم ناهد است و اسم پدر سلبان رستم و من 

 من کودکی بیش نبودم(. 
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ازدوا  کرد، دختر سالبانی   «رِ  له»خواهد بفهماند که شخصیت دوشیزۀ داستان که بعدها با او می 

نصایخ باوده و باه صاورت پنهاانی نیاز اشااره دارد کاه ایان دختار انساانی            است که از نعمت مادر  بی

 ای اشرافی و شاهزاده است.خودساخته و از خانواده

  گوئیپردازی از طریق تک. شخصیت8-2-6
 گیارد قرار می داستان هایشخصیت افکار جریان در غیرمستقیم خواننده درونی، گوییکمن تن به

العنکاخ  " کودککیالنی در داستان  (.640: 1389کند ممیرصادقی،می دنبا  را آنان هایاندیشه سیر و

دهاد. او را صافا نامیاده    گوئی درونای نشاان مای   های داستان را از طریق تنیکی از شخصیت "الحزین

وت بپرسد که خواننده پی باه سااده لاو  باودن     خواهد از عنبکاالتی را میؤاست. او در ذهنش سلسله س

شخصایت داساتان عباداهلل الباری را      «عبداهلل البحری و عبداهلل الباری »برد. او در داستان این شخصیت می

دهد که دچار فقر و تنگدستی شده است. او در ذهن خود همیشه با ایان فقار دسات باه گریباان      نشان می

شکم ده کودکش را سیر کند. در ایان داساتان عباداهلل الباری باا       است. او همیشه به دنبا  راهی است که

و یاا شخصایت   کاش و دوساتدار خاانواده اسات.     شناساند که او زحمات افکار  خود را به خواننده می

 تقاه َ  .َبْخ بانب  یبه اوءب  لی  اْزنب  َتتَامیَّقَ  لیصَّاثَّهد  َأَشالَّ  هب  َ َ ازبَن َعِْال  »کند: عبداهلل خبّاز را در ذهن دوستش بیان می
نب   ب، ِْةب  ؤب َ  ب لَّ  َتال لیش لَّ ب  بَاْولَ  قَْمتب، لیَفَة َ  إنَّ   ْفهب َِْ ه َن  –هَ   َإبنَّ  .لیصَّ ة َكوب، َی ْ -س   راذل  ب، ق وت   ببی َتَأْتالدب  قَا اْ

 (.7: 2012، مکیالنی« ع ْاةب  ط و َ  َشِبثًيه َین   َأرَ  َیقْ  لیذب  لیثَاْومب 

ا  ناراحت گشت، با خود  گفات: حتمااً بعاد از    صیّاد بسیار اندوهگین شد و از بدشانسیمعبداهلل 

ای جز صبر ندارم. خداوند پاک من و فرزنادانم را در روزی کاه   سختی آسایش فراخواهد رسید و چاره

 دهد(.ام بدون روزی قرار نمیمانند آن را تا کنون ندیده

 یریگجهینت .3

دناد. در  بوجاود آور را برای آموز  ادبیات کودک ها آنجدیدی است که انسانادبیات داستانی رو  

غربای باا    –ای جداگانه از دو سبن اسالمی میان جهان عرب، کسانی چون کیالنی دست به ابداع شاخه

هاای قبلای،   روشی جدید زدند و مکتبی جدید را بنیان نهادند. نتیج  تحقیق حاضر با تأئید نتای  پاژوهش 

های مستقیم و غیرمساتقیم  پردازی در ادبیات کودک کیالنی به صورتهای شخصیتکه شیوهآن است 

هاای اصالی بیشاتر از    برد. او برای شخصایت و بینابین برای رسیدن به اهداف تعلیمی و آموزشی بکار می

ت های فرعی باه صاور  دارد و برای شخصیتوگو و از اعما  و رفتار آنان پرده بر میعنصر راوی، گفت

 وگو، رو  درست رفتار کردن بهره برده است.توصیف رفتار، چهره و گفتاز غیرمستقیم، 
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تار  کیالنی در بازنویسی داستان تاجر بغاداد، باا اساتفاده از شایوه گفتگاو، داساتان را پویااتر و ژرف       

هاای  های اصلی و فرعی بر غناای درونمایاه  گیری از سخن و رفتار شخصیتعرضه نموده است و با بهره

غلب  مضامون امانتاداری   « بدرُ البدور» و« تاجر بغداد»رو  ترسیم شخصیت در داستان  آن افزوده است.

 و اخالق و صداقت بر خیانت و کینه و دروغ است. 

خواهد کودک را با شعر عربای  گیرد. او میها از زبان شعر بهره میکیالنی گاه در تعریف شخصیت

پاردازد. گااهی ایان    شناسای و زباانی مای   رت خاصای باه اهاداف واژه   و قوافی آن آشانا ساازد و باا مهاا    

هاای  ها محیبند گاهی ین شئ و گاهی ین خواب. او بسیار زیبا و روانشناساانه باا شخصایت   شخصیت

بارد  کند و برای تثبیت در ذهن خواننده از توصیفات عجیخ و بیان جزئیات بهره مای جان برخورد میبی

کناد و باا اساتفاده از رناگ و ابعااد اجساام، ناوعی        ر آن محی  تصور میای که کودک خود را دبگونه

 شود.  جان قائل میشخصیت ج اب برای جسم بی

 و مآخذ منابع
 تهران: نشر فردا. دستور زبان داستان،(، 1371اخوت، احمدم

 .   اثی   ت سثةتن لیذلتثن  لی هرة : لیيثَ  لیاصة لیوهؤن یمال هب1999بلرع  عِللیةحا  )

، «های کودک کامل کیالنیهای بازنمایی زبان و مضامین قرآن در داستانتحلیل شیوه»(، 1398جلیلیان، مریم م

 .118-91، صص19شماره  پژوهشنامه نقد ادب عربی،

آموز  اندیشه برای کودکان در ادبیات داستانی معاصر مصر »(، 1400حسینی، سیده زهرا؛ زینی وند، تور  م

 .121 – 104، صص 25، شماره زبان و ادبیات عربی، «براساس نرری  لبپمن(«: جربغدادتا» ممبالع  موردی:

های کامل کیالنی و مهدی های ادبیات کودک در داستانبررسی تببیقی مؤلفه(، 1394نژاد، زهرا محمزه
 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه زابل.. پایانآذریزدی

ادبیات ، «های خردساالنبررسی شخصیت پردازی در داستان»(،  1395،یحیایی، محمد مرشیدی، صفورا سادات
 . 86 - 65، صص  1،   7دوره ، کودک

 چاش سوم، تهران: نشر روزگار. ادبیات معاصر ایران،(، 1387روزبه، محمدرضا م

 .یموشة ت لی وزقعرّتلده  ؤصة: لیشةان لیوةبثن  -ؤفهرثان -   أدب لیطفوین أصوین1997زی   أحال )

    درلسهت    لی صن لیوةبثن لی لق ن  ؤصة: لیاوهر  لالسیؤ  ییسالولرق .1973سیم  ؤ ال زغمو  )
    اثی   لدبن ت حثهتن  رسهی  ؤهبه ة  بهؤو  لالزرة.1979عِللیةحثق  ؤ ال )

مجلاه زن  ، «جیخ کیالنیشخصیت پردازی زن در ادبیات داستانی ن»(، 1389عبدی، صال  الدین ؛ شهال زمانی م
 . 116-97، صص3، شماره در فرهنگ و هنر



 23 او« عشر قصص»تمرکز بر مجموعه  با یالنیکودک کامل ک اتیادب یپردازتیدر شخص یجستار
 

 

هاای کامال   بررسی تببیقای کهان الگاوی کاودک در قصاه     »(، 1398عندلیخ، علی؛ قهرمانی مقبل، علی اصغر م

 .148- 123، صص 19، شماره مبالعات ادبیات کودک، «کیالنی و صمد بهرنگی بر مبنای نقد کهن الگویی

 ه. 1380، 3ب ، تهران، انتشارات توس، چاالدری، حنا، تاریخ والفاخ

 ت: ابراهیم یونسی، تهران: انتشارات نگاه. های رمان،جنبه(، 1384فورستر، ادوارد مورگان م

    ؤولزق  لیو ل لالدب   قهرة : ؤطِو  حجهزع.1933اثی    اهؤا )
 قهرة : دلرلیاوهر .   ؤ لؤ  قصص عةبثن )ح  ب  ق ظهن   1951اثی    اهؤا )
    ؤ  لیال هب  لی ص  لالطفه   ؤجم  لی  ه   لیطفا  لیاجمل لیوشةتن.1997اثی    اهؤا )
   ؤجاوعن عشة قصص)لبوصثة لبوقثة  لسة  لیهاوهبث   لالؤثاة لی اهدع ت لیخاهاون  2012اثی    اهؤا )

ق   عِالله لیِاةع ت عِالله لیِ اةع  لیووال  لی زق   لیفثا لالبثِ  بلر لیِلتر  تهبة بغللد  صاةل  لالخاو 
 ؤصهر  لیخمفهء   قهرة : ؤسسهن روللتع یم ومثق ت لی  ه  . 

های کامل کیالنی ممبالعاه ماوردی: حایّ بان     های فلسفی در داستانواکاوی آموزه»(، 1398المعی گیو، احمد م

 . 289 - 263، صص  19، شماره نقد ادب عربی، «یقران(

    دتر قصص اثی      تواث  لی ثق لی  ه ث   بهؤو  عث  لیشاس. 2008ؤ ال خمثا  ؤ ال )
شخصایت آفرینای در ادبیاات داساتانی     »(، 1394میرزایی، فرامرز، هادی نرری، محمد کالشی، ساوران رجبای م  

 .49-33، صص 5، سا  فصلنامه نقد ادب معاصر عربی، «کودک مبررسی مجموعه قصص عن الثعلخ(

 تهران: نشر اشاره. داستان نویسان نامور ایرانی،(، 1387رصادقی، جما  ممی

 چاش نهم، تهران: نشر سخن. ادبیات داستانی،(، 1394میرصادقی، جما  م

 ، تهران: نشر سخن.7چاش  عنصر داستان،(، 1394میرصادقی، جما  م

 ، بیروت: دارالثقافه .5ط فن القصه،(، 1966نجم، محمد یوسف م

     جث  ؤ فوظ    ضوء  زعهتن لالدبث   لردن: عهیق لیال   لی لق  .1966ؤ ال  جق لی ق )لیولتع  
تحلیل عنصر شخصیت در رمان »(، 1398نورسیده، علی اکبر؛ جهانشاهلو، پرویز؛ ماهرو بختیاری، محمد جواد، م

 .128 – 109، صص 2، سا  هشتم،  ادبیات داستانی« یومیات نائخ فی االریاف

نقاد کتااب کاودک و    ، «سیر تحو  ادبیات کودک در مصار، نشاریه علاوم تربیتای    »(، 1394طلخ، پوپن منین
 .160- 153، شماره، صص 5، سا  نوجوان

    ؤلخا لی  تهرقخ لیةتلقن  لیطِون لی ه ث   قهرةه: دلرلیوشة.1998تلدع  طن )
References 

Abdel-Rahim, Muhammad (1979), Kilani, his literature and his life, Master's thesis, 

Al-Azhar University. 
Abdi, Salahuddin; Shahla Zamani (2010), "Female Characterization in Najib Kilani 



 1402تابستان ، 2، شمارة 12، دورة پژوهشنامة ادبیات داستانی 24
 

 

Fiction", Journal of Women in Culture and Art, No. 3, pp. 97-116. (In Persian). 
Al-Fakhouri, Hanna, History of Literature, Tehran, Tuss Publications, vol.3, 1380. 
Al-Nadawi, Muhammad Najm al-Haq (1966), Naguib Mahfouz in the light of his 

literary tendencies, Jordan: The World of Modern Books. 
Andalib, Ali; Ghahremani Moqbel, Ali Asghar (1398), "A Comparative Study of the 

Archetype of the Child in Complete Tales of Kilani and Samad Behrangi Based 

on the Archetypal Critique", Studies of Children's Literature, No. 19, pp. 123-148. 

(In Persian). 
Badri, Abdel Rahman (1999), Kilani and his autobiography, Cairo: The Egyptian 

Public Authority for the Book. 
Forrester, Edward Morgan (2005), Aspects of the Novel, T: Ebrahim Younesi, Tehran: 

Negah Publications. 
Hamzehnejad, Zahra (2015), A Comparative Study of the Components of Children's 

Literature in the Complete Stories of Kilani and Mehdi Azarizadi. Master Thesis 

of Zabol University. (In Persian). 
Hosseini, Seyedeh Zahra; Zinvand, Touraj (1400), "Teaching Thought to Children in 

Contemporary Egyptian Fiction (Case Study:" The Business of Baghdad: Based 

on Lebpman's Theory "), Arabic Language and Literature, No. 25, pp. 104-121. 

(In Persian). 
Jalilian, Maryam (1398), "Analysis of the methods of representing the language and 

themes of the Qur'an in the stories of the complete child of Kilani", Journal of 

Critique of Arabic Literature, No. 19, pp. 91-118. (In Persian). 
Kilani, Kamel (1933), Mawazin Literary Criticism, Cairo: Hegazy Press. 

Kilani, Kamel (1951), Introduction to Arabic Stories (Hayy Bin Yaqzan), Cairo: Dar 

Al-Maarif. 

Kilani, Kamel (1997), from the children's story writing, the Child Culture magazine, 

the twentieth volume. 

Kilani, Kamel (2012), a collection of ten stories (Abusir Abu Qir, the family of 

squirrels, the fifty-first prince, the sad spider, the white elephant, Badr al-Bdour, 

the merchant of Baghdad, the struggle of the two brothers, Abdullah al-Bari and 

Abdullah al-Bahari, the gladiator of the caliphs), Cairo: Founder Hindawi for 

Education and Culture. 
Lamei Gio, Ahmad (1398), "Analysis of Philosophical Teachings in the Complete 

Stories of Kilani (Case Study: Hayy Ibn Yaqzan)", Critique of Arabic Literature, 

No. 19, pp. 263-289. (In Persian). 
Mirsadeghi, Jamal (2008), Famous Iranian Storytellers, Tehran: Nashr Publishing. 

(In Persian). 

Mirsadeghi, Jamal (2015), Fiction, Ninth Edition, Tehran: Sokhan Publishing. (In 

Persian). 

Mirsadeghi, Jamal (2015), The Element of Story, 7th Edition, Tehran: Sokhan 

Publishing. (In Persian). 
Mirzaei, Faramarz, Hadi Nazari, Mohammad Kalashi, Soran Rajabi (2015), 

"Character creation in children's fiction (review of the collection of stories about 

the work)", Quarterly Journal of Critique of Contemporary Arabic Literature, 



 25 او« عشر قصص»تمرکز بر مجموعه  با یالنیکودک کامل ک اتیادب یپردازتیدر شخص یجستار
 

 

Volume 5, pp. 33-49. 
 Muhammad Khalil, Muhammad (2008), The Role of Kilani’s Stories in Developing 

Cultural Values, Ain Shams University. 
Najm, Muhammad Youssef (1966), The Art of the Story, 5th Edition, Beirut: Dar Al-

Thaqafa. 

Niktalab, Poopak (2015), "The evolution of children's literature in Egypt, Journal of 

Educational Sciences", Critique of Children and Adolescents, Volume 5, Number, 

pp. 153-160. (In Persian). 

Noorasideh, Ali Akbar; Jahanshahloo, Parviz; Mahro Bakhtiari, Mohammad Javad, 

(1398), "Analysis of the personality element in the novel Yumiyat Naib Fi Al-

Ariaf" Fiction, Vol. 8, No. 2, pp. 109-128. (In Persian). 

Okhot, Ahmad (1371), Grammar of the story, Tehran: Farda Publishing. (In Persian). 

Rashidi, Safoura Sadat, Yahyaei, Mohammad (2016), "Study of characterization in 

children's stories", Children's Literature, Volume 7, Issue 1, pp. 65-86. (In 

Persian). 
Roozbeh, Mohammad Reza (2008), Contemporary Iranian Literature, Third Edition, 

Tehran: Roozgar Publishing. (In Persian). 
Salam, Muhammad Zagloul (1973), Studies in the Modern Arabic Story, Egypt: 

Islamic Knowledge of Alexandria. 

Vadi, Taha (1998), an introduction to the history of the novel, second edition, Cairo: 

Publishing House. 

Zalat, Ahmed (1997), Childhood literature, its origins - concepts - pioneers, Egypt: 

The Arab Company for Publishing and Distribution. 


