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 چکیده:
به داستانهاي تألیفی کودکان در کشور همواره اي نسبتنهاي ترجمهدر سالهاي گذشته داستا   زمینه و هدف:

موضوع ناشی از عواملی است که به ساختار محتوایی داستان  اند. بخشی از این در جذب مخاطب موفقتر بوده 
.  است  نوجوان   و  کودك  داستان  روایی  ساختار  در  مهم  عناصر  از  یکی  پردازيشخصیت  و  برمیگردد. شخصیت 

 پژوهش   این.  آوردبوجود می   را  داستانی  مدار  و  میکند  دگرگون  را  نخستین  پایدار  حالت  کاراکتر  داستان،  هر  در
 گروه   ايترجمه   و  تألیفی  داستانهاي  در  نیکوالیوا  ماریا  دیدگاه  از  پردازيشخصیت   و  شخصیت  عنصر  مقایسۀ  به

علت اقبال به    تا  این داستانها میپردازد  در  مخاطب  ویژگیهاي مسبب جلب  تطبیقی  بررسی   و  ج،  و  ب  سنی
 .  این منظر دریابدرا از  مخاطب جذب در اي در مقایسه با داستانهاي تألیفی داستانهاي ترجمه 

عناصر مختلف کاراکترسازي و    ،)کمّی(  گراثبات   رویکرد  با   تفسیري-تحلیلی  پژوهش  این  در  روش مطالعه:
 اي، کتابخانه  و  اسنادي  روش  به  ابتدا  هااست. داده ها مورد مشاهده قرار گرفته  پردازي در یکایک نمونه شخصیت 

  30کتاب ( جلد پنجاه داستانهاي پردازيشخصیت  و شخصیت ویژگیهاي از ايمجموعه  استخراج و مطالعه از
  زمانی  بازة در نوجوان منتشرشده و  کودك داستان کتابهاي پرفروشترین از جلد تألیفی) 20اي و جلد ترجمه 

 در   شدهبررسی   متغیرهاي  عددي  مقدار  آوردنبدست  با  آنگاه .  شد  بندي طبقه   و  گردآوري  85-95  سالهاي
 .گرفت صورت نیکوالیوا ماریا نظریۀ پایۀ بر کیفی  محتواي  تحلیل پردازي،صیت شخ و شخصیت

بوده و نسبت    انسانی  نوع  از  کاراکترهاي اصلی  بیشتر  داستان،  نوع  دو  هر  در  که  میدهد  ها نشانیافته   ها:یافته
  میان   است. از  درصد بوده   35درصد به    90اي به تألیفی  کاراکترهاي اصلی از نوع انسانی در داستانهاي ترجمه

 درصد   5/54  درصد به  5/81اي به تألیفی  انسانی از نوع کودك نسبت داستانهاي ترجمه   هاي اصلیکاراکتر 
  شخصیتهاي  به درصد بیشترین اي،ترجمه  و شدة تألیفیداستان بررسی  50 در . است بوده  اصلی کاراکترهاي

درصد   42اي به تألیفی  نسبت شخصیتهاي خاکستري ترجمه یافته و    اختصاص  بعديخاکستري، پویا و تک 
بعدي  تک   شخصیتهاي  درصد و نسبت26درصد به    46اي به تألیفی  درصد، شخصیتهاي پویاي ترجمه   18به  

 و   برونگرا  ساده،  نوع  دو  هر  در کاراکترها  شخصیتهاي  .استدرصد بوده   28  به  درصد  36اي به تألیفی  ترجمه 
 پردازي شخصیت  ايترجمه  داستانهاي  بیشتر .اندبوده  برخوردار باورپذیري عناصر از  و پیچیده هايانگیزه  فاقد

  هر  در.  استبوده    اندازه  یک  تلفیقی به  روش  و  غیرمستقیم  پردازيشخصیت   روش  در تألیفیها  تلفیقی داشته و
 ابزارهاي   میان  از  و  گرفته قرار    توجه  مورد  درونی  پردازيشخصیت  از  بیش  بیرونی  پردازيشخصیت   داستان،  دو

 . استشده  بیشتري استفادة) زداییو آشنایی  کنش، گفتار ابزار سه از پردازيشخصیت براي مختلف
 کتابهاي   بهنسبت  ايترجمه   داستانی  کتابهاي  که  میدهندنشان    نتایج  تطبیق  از  حاصل  هايیافته  گیري:نتیجه
 گرایش   اسباب  از  بخشی   بعنوان  پردازيشخصیت   و  کاراکتر  انتخاب  در  مؤثر  عوامل   بیشتر  رعایت  بسبب  تألیفی،
 .اندبوده  موفقتر  خود مخاطبان جذب در نوجوانان، و کودکان

 1400تیر  05 :دریافت تاریخ   
 1400مرداد  06:  داوري تاریخ   
 1400مرداد  17: اصالح تاریخ   
 1400مهر  07: پذیرش تاریخ   

 
 :کلیدي کلمات 

  پردازي،شخصیت کاراکتر،
 واکاوي تطبیقی، 

 اي،ترجمه و تألیفی داستانهاي
 نیکوالیوا   ماریا ج، و ب گروه

 
 :مسئول نویسنده * 

    @iauc.ac.ir211f_momeni 
 2226601 )11 98(+   

 



JSPPP, (١٥)١٦٠-١٤١ :٧٦, September ٢٠٢٢ 
Journal of the Stylistics of Persian Poem and Prose 

(Bahar-e- Adab) 
Home page: http://www.bahareadab.com 

 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
A Comparative Analysis of Character and Characterization in the Authored and 
Translated Stories of the ٨٠s and ٩٠s for B and C Age Levels, Based on Maria Nikolajeva's 
Viewpoint 
 
A. Larijani, F. Mo’meni *, V. Turkmani Barandoozi, M. Shadmohammadi 
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Chalous Branch, Islamic 
Azad University, Chalous, Iran. 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:   In recent years, translated stories have always been 
more successful in attracting audiences than stories written by children in the country. Part 
of this is due to factors that go back to the content structure of the story. Character and 
characterization are crucial elements in the narrative structure of the children's literature. 
As a matter of fact, it is the fictional character which modifies the stable initial status of 
the story and builds up its axis. This paper investigates the character and characterization, 
comparatively in the Authored and Translated Stories for B and C Age Levels, to analyze 
their features in order to evaluate which one has been more successful to allure the 
addressees based on the viewpoint of Maria Nikolajeva. 
METHODOLOGY: The relevant data in this analytical-interpretive research together with a 
quantitative approach have been collected and classified through extracting the features 
of character and characterization in every single story of ٥٠ best- seller Persian stories (٣٠ 
translated volumes and ٢٠ authored volumes) published during the years ١٣٨٥ to ١٣٩٥. 
After obtaining the numerical values of variables relevant to the matter, qualitative 
analysis has been performed according to Maria Nikolajeva's theory. 
FINDINGS:  The findings show that human characters are mainly used in the both of these 
stories. The ratio of main human characters in the translated stories to the authored ones 
is ٩٠ to ٣٥ percent. Inside the main human characters, the proportion of the children 
characters in the translated books to the authored ones is ٨١/٥ to ٥٤/٥ percent. In both of 
the mentioned stories, a high percentage of the characters are gray, dynamic and one-
dimensional. The ratio of gray characters in the translated stories to the authored ones is 
٤٢ to ١٨ percent, the ratio of dynamic characters in the translated to the authored stories 
٤٦ to ٢٦ percent, and the ratio of one-dimensional characters in the translated stories to 
the authored ones is ٣٦ to ٤٢.  In both of these stories the characters are simple and 
extroverted ones which lack intricate motivations but contain credible elements. 
Characterization in the most of translated stories is integrated, while in the authored ones 
implicit and integrated characters are used equally. In both of the mentioned stories 
characterization is mainly explicit, and tools like performance, speech and 
defamiliarization have been used as the relevant tools in character development . 
CONCLUSION: The findings obtained from the comparison show that translated stories, 
due to better and efficient character selection and characterization have been more 
flourishing in attracting the addressees. 
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 مقدمه 
  عنصر   مهمترین  را  شخصیت  صاحبنظران  از  بسیاري.  است)  Character(  شخصیت  داستان،  مهم  عناصر  از  یکی

  مدار  بر  قصه  تمامیت  که  است  شخصیت محوري. است داستان  طرح  عامل  مهمترین  معتقدند و  انددانسته   داستان
نویسی، یونسی:  داستان   هنر(میگذارد    بنمایش  را  نویسنده  تخیل   و  میبخشد  ساختار  و  شکل  پیرنگ  میچرخد، به  آن

 .  )33: ص  1ماندگار، سیگر   شخصیتهاي  خلق  ؛63  ص  :نویسی، براهنی؛ قصه275ص  
 التینی  واژة  از  برآمده   اصل  در  میرود،  بکار)  درام(  نمایش  و  نویسیداستان   براي  که  مفهومی  در  شخصیت  اصطالح

persona  مرور  به .  میزدند  خود  صورت  به  تئاتر  بازیگران  قدیم  یونان  در  که  میشدهگفته    ماسکی  یا  نقاب  به  و  است  
  شناسی روان   در  هانظریه  و  مکتب(  دربر گرفت  نیز  میکرد  ایفا  بازیگر  که  را  نقشی  و  شد  گسترده   آن  معناي  زمان

  نقش   و  پرسوناژ  شخصیت، معناي  در  نیز را  Character  واژة  نمایشنامه،  و  داستان  در).  15  ص  :شخصیت، شاملو
)role  (یونانی  ریشۀ  از  اما،  واژه  این.  بکار میبرند  )χαρακτήρ / Charaktēr  (متمایز   یا  برجسته  کیفیت  معناي  به  

  دارد   داللت  شخصیت  واژة  بر  شدگفته  چنانکه  و  شده  التین  زبان  وارد  هم  مفهوم  همین  با  و  استشده    گرفته
 ).2021:  2وبستر   مریام  دانشنامۀ(

را  اصطالح   داستانی،  شخصیت  کنار  در   در   نقاب  یا)  persona(  شخصیت.  داریم  هم  روانشناسی  در   شخصیت 
  خودآگاه  و  ناخودآگاه بین روانشناسی زبان به. است جهان با فرد رفتار و کنار آمدن و سازگاري طریقۀ روانشناسی

  بصورت  خارج  دنیاي  با  برخورد  در  اگو.  است  روانی  فعالیتهاي  منشأ  که)  من/ خود(  Ego  به  موسوم  است  ايسویه 
persona )آیددرمی ) نقاب .persona است  ممکن است؛  متفاوت انسانها در که  است  شخصیت همان درحقیقت  
 ).  289  ص  :ادبی، شمیسا  نقد(  باشد  قاطع  و  مصمم  یا  احساساتی

  در شخصیت  با  داستانی  شخصیت  باید میان  روانشناسی،  و  داستانی  ادبیات  در  »شخصیت«  از  شدهارائه  تعاریف  با  
  تفکر   نحوة  و  هیجان  رفتار،  از  پایداري  نسبتاً  ویژگیهاي  به  روانشناسی  نظر  از  شد. شخصیت   قائل  تفاوت  روانشناسی

  میدهد شکل    اجتماعیش  محیط  با  تعامل  نحوة  و  درونی  دنیاي  با  ارتباط  در  را  فردي  هر  خاص  سبک  و  میشود  گفته
  شخصیت   مفهوم  ازآنجاکه  میشود.  انجام  او  توسط  داستان  عمل  که  است  آن  داستانی   شخصیت  اما  ؛)2009  ،3الیس (

مفهوم  وجود  روانشناسی  در  هم  و  داستانی  ادبیات  در  هم نیز    ،personality  واژة  سه  براي  شخصیت  دارد، 
persona  و  character  در   روانشناسی،  و  داستانی  ادبیات  در  شخصیت  مفهوم  خلط  از  پرهیز  براي  میرود،  بکار  

  به  مربوط  برمیگردد یعنی)  persona  یا   personality  معناي  با(  روانشناسی  مفاهیم  به  هرچه  براي  مقاله  این
  میبریم؛   بکار  را  «شخصیت»  اصطالح  میشود،  او  شدن  فرد  به  منحصر  سبب  و  فردي هر شخص است  خویشتن و رفتار

  داستانی،  ادبیات  در.  میگرددبیان    «کاراکتر»  اصطالح  با  است)  character(  نقشمندي  و  بازیگري  به  مربوط  آنچه  و
داستانی   شخصیتهاي  انواع  دارد،  که  پرسنالیتی  آن  اساس  بر  و  باشدداشته  )  پرسنا (  شخصیت  یک  باید  کاراکتر  هر

 . میدهد  شکل  را  (کاراکترها)
  مهارتهاي  سنی گروه این در اینکه به توجه با. میشود  شامل را سالگی دوازده  تا هفت سنین »ج و ب« سنی گروه

  نوجوان  و  کودك   ادبیات  تأثیر  و  اهمیت  میشود،   آشنا   کتابخوانی  و  کتاب  دنیاي  با  فرد  و  میشود  آغاز   نوشتن  و  خواندن
  کرد:  اشاره  زیر  موارد  به  میتوان  سنی  گروه  این  ویژگیهاي  و  خصوصیات  از.  است  ناپذیرانکار   آنان  رشد  و  پرورش  در

 
۱.  Seger, L    
۲. Dictionary, Merriam-Webster  ۲۰۲۱ 
۳. Ellis, A. 
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  جهان   به  و  فراگرفته  را  نوشتن  و  خواندن  آموزش  کمکم  و  است  برخوردار  سریعی  ذهنی  رشد  از  دوره  این  در  کودك
  به .  میکند  درك  بهتر  پیرامون  محیط  در  را  خود  موقعیت  و  دارد  خود  از  روشنتري  تصویر.  میگذارد  گام   وسیعتري

  با  میکند   سعی.  میدهد  نشان   عالقه  وجوشپرجنب   بازیهاي  به  و  میکند  پیدا  بیشتري  گرایش  فعالیت  و  تحرك
  و   اضطراب.  کندحل   خویش  دست  به  را  خود  مشکالت  میکند  تالش  و  برقرار کند  نزدیک  ارتباطی  خود  همساالن

  دوست   و  میدهد  اهمیت  خود  به  معلمان  و   والدین  همساالن،  توجه  به  کودك  زیرا  میشود  بیشتر  دوران  این  در  نگرانی
  محتاج   والدین  محبت  و  مهر  به.  میگیرد  تأثیر  خود  همکالسیهاي  و  همساالن  از  او.  باشد  آنان  پذیرش  مورد  دارد
  در  میتواند  شادي  و  رنج.  میکند  ایجاد   عاطفی  شدید  اختالل  او  در  والدین  طرف   از  عاطفی  پذیرش  عدم  و  است

  آغاز   سن  این.  است  زندگی   از  دوره  این  بارز  ویژگیهاي  از  یکی  تفکر  و  گراییدرون.  باشد  مؤثر  کودك  عواطف  تحریک
  تا  کند،   تجربه   را  جمع  به  تعلق  حس  کند،  تمرین   را  شدن  اجتماعی  آیدمی  او .  است  کودك  اجتماعی  روابط  رشد

  چه   و  است  کسی  چه  میکند  درك  کمکم  دوران  این  در  کودك.  دهد  شکل   را  خود  اجتماعی  شخصیت  بتدریج
 ).47-48  صص  :رشد، نجاتی  روانشناسی(  دارد  جامعه  در  مقامی  و  موقعیت
  بقیه   به نسبت  که  یافت  میتوان  را  کتابهایی  میشود،  منتشر  نوجوانان  و  کودکان  براي  که   کتابهایی  میان  در   همیشه
 تألیفی  بهنسبت ايترجمه  کتابهاي نوجوان، و کودك کتاب هايفروشنده  ادعاي و آمار بنابر. دارند بیشتري فروش

 خارجی  نویسندگان  با  کتابهایی  از  پر  کتابفروشیها  نوجوان  و  کودك  بخش  هايقفسه  و  همواره فروش بیشتري دارد
اي و  میباشد، میتوان به آمار مربوط به کتابهاي ترجمه   موضوع  این  مؤید  که  شواهدي  از  .است  ایرانی  مترجمان  و

سال   در  نوجوانان  و  کودکان  خبر    94تألیفی  معاونت  خبري  پژوهش  ازسوي  که 
)https://www.iribnews.ir/۰۰٤dJQ(   مقابل   در  36/66  اي راترجمه   نسبت کتابهاي  کرد که   شده اشارهارائه  

)  49ص    کتاب:  بهارانه(  ایران  ادبیات  و  کتابهمچنین آمار منتشرشده ازسوي خانۀ    .میدهد  نشان  تألیفی  64/33
درصد    4/40به ترتیب    99تألیفی در بهار و تابستان    به  اي کودك و نوجوان راترجمه   فروش کتاب داستانهاي  نسبت
  داستانهاي   درصد  13  و  ايترجمه   داستان  درصد  38  سال،  همان   تابستان  در  درصد اعالم نموده است.  1/11  بهنسبت
گرچه    ).27کتاب: ص    تابستانۀ  ایران،  ادبیات   و  کتاب  خانۀ(   استبوده    پرفروشها  جزو  نوجوان،  و  کودك  تألیفی

از عوامل بسیار مؤثر در میزان  عوامل پرشماري میتوانند در این موضوع دخیل باشند، بی تردید محتواي کتاب 
تألیفی است. این پژوهش بدنبال آن است   کتابهاي بهنسبت ايترجمه  کتابهايبیشتر فروش و گرایش کودکان به 

پردازي را بعنوان مهمترین  که از جنبۀ محتواي ادبی به کاوش این عامل بپردازد و در این راستا، مولفۀ شخصیت
  پردازي صیت شخ  و  شخصیت  عنصر  مقایسۀ  پژوهش  این  عنصر روایی، در کتابهاي کودکان مدّنظر قرار میدهد. هدف

  ، تعیین 1385-1395ج در بازة زمانی    و  ب  سنی  گروه  ايترجمه   و  تألیفی  داستانهاي  در  1نیکوالیوا   ماریا  دیدگاه  از
  دیدگاه  از کودکان کتابهاي موفقیت در مؤثر  عوامل و علل بررسی و مخاطبانشان جذب در یک هر موفقیت میزان
 . میباشد  مخاطبان  جذب  در  ادبی

 
 

 مطالعه روش
  ادبیات   کتاب   جلد  پنجاه  تعداد  از  موردنیاز  هايداده   ايکتابخانه   و  اسنادي  روش  از  استفاده  با  نخست  تحقیق،  این  در

 بررسی  به  داستان،  کتاب  هر  در  سپس.  شد  گردآوري)  ايترجمه   و  ایران  داخلی  آثار(  نوجوان  و  کودك  داستانی

 
۱.  Nikolajeva, M. 
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  نیکوالیوا   ماریا  نظریۀ  پایۀ  بر  ،) کاراکتر  شخصیت  نوع(  پردازيشخصیت   و)  داستان  اصلی  کاراکتر  نوع(  شخصیت  عنصر
افزار  نرم   ازطریق  بود،  ايترجمه   و  داخلی  آثار  براي  جداگانه  جدول  دو  شامل  که  حاصل  هايداده   آنگاه.  شدپرداخته  

)spssآثار،  از  دسته  دو  هر  در  پردازي شخصیت و  شخصیت  تا  گرفت  قرار   عددي  محاسبات  جدول  در)  16  ، نسخۀ  
  داستانها   از  دسته  هر  در  پردازيشخصیت   و  شخصیت  شد کهداده    پاسخ  پرسشها  این  به  پایان،  در.  شود  کمّی  مقایسه

  موفقتر   مخاطبانشان  جذب  در  ايترجمه   داستانهاي  چرا  بوده؛  نیکوالیوا  موردنظر  هايجنبه  با  همسو  میزان  چه  تا
   است.بوده    چه  پردازيشخصیت   جنبۀ  از  موفقیت  این  علت  و  اندبوده 

  ایرانی  نویسندگان  نوشتۀ  ج  و  ب  سنی  ردة  کودك  داستان  کتابهاي  پرفروشترین  دربردارندة  پژوهش  آماري  جامعۀ
منبعیافته  انتشار  1385-1395  زمانی  بازة  در  ایران  در  که  بودند  اي ترجمه  یا   کتابهاي   این  به  دستیابی  بودند. 

  کتابفروشیها   از  کتابها  از  دیگر  بسیاري  و  بود  عمومی  کتابخانۀ  و  نوجوانان  و  کودکان  فکري  پرورش  کانون  داستان، 
  جلد  30 تعداد  و تألیفی  هاينوشته آن جلد 20 تعداد که  بوده کتاب جلد پنجاه شامل نمونه شد. حجم خریداري

 . است  بوده   ایرلندي  سوئدي، و  ایتالیایی،  آمریکایی،  انگلیسی،  زبانهاي  از  ايترجمه   آن
 

 سابقۀ پژوهش 
  از است؛شده  انجام  نیکوالیوا نظریۀ مبناي بر کودك داستانهاي روایی ساختار بررسی زمینۀ  در اندکی پژوهشهاي

 : کرداشاره   زیر  پژوهشهاي  به  میتوان  جمله  آن
  سوت «سه داستان روایتمندي ابعاد تحلیل در نیکوالیوا نظریۀ از خود پژوهش در) 1391( فردآرامش  پور وحسام 

  لحن  که  اندرسیده  نتیجه   این  به  پردازيشخصیت  و  شخصیت   قسمت  در   و  اند گرفتهبهره   اکبرپور  احمد  جادویی»
  شده   سبب  امر  این  و  استکاسته    اثر  قدرتمندي  و  انسجام  از  شخصیتها  بر  راوي  صداي  غلبۀ  و  شخصیتها  یکنواخت

 .  نکند  جلوه  است،  شایسته   آنطورکه  مثبت  ویژگیهاي  تا
  تصویري  داستانی  برتر  کتابهاي  تطبیقی   با بررسی  1اسکات   و  نیکوالیوا  نظریۀ  اساس  بر  )1393پور و همکاران (حسام 
اند که را مورد واکاوي قرار داده و به این نتیجه رسیده   »تصویر  و  متن  کنشانۀبرهم  تارنماي«  غیرایرانی  و  ایرانی

اندازي  تر از داستانهاي ایرانی هستند و حتی چشم تر و پرورده داستانهاي خارجی با ساختاري نو و معنادار سنجیده 
 تري از راهکارهاي نیکوالیوا و اسکات را پیش روي مخاطب میگذارند. تر و پیچیدهگسترده 

 -) بر پایۀ نظریۀ نیکوالیوا و اسکات به مقایسۀ «رابطۀ متن و تصویر در کتابهاي داستانی1394(پور و مصلح  حسام 
اند که رابطۀ متن و تصویر  آمریکایی معاصر» پرداختند و به این نتیجه رسیده  -تصویري برگزیدة ایرانی و اروپایی

درمقابل معاصر  آمریکایی  و  اروپایی  داستانهاي  ساختاري    داستانهاي  تصویر  و  متن  رابطۀ  در  داراي  ایرانی، 
 ، پویاتر و نیرومندتر است.  تر هنرمندانه 

  و  داده   قرار  واکاوي  مورد  را  پورمندنی  سال»  یک  و  «هزار  داستان  نیکوالیوا  نظریۀ  براساس)  1397(قربانی    و  جمالی
 بتمامی  شخصیتهاي  خلق  جاي  به  اثر  این  نویسندة  که  اندرسیده  نتیجه  این  به  پردازي شخصیت  و  شخصیت  بخش  در

  روش  با  کوشیده  پردازيشخصیت  در  همچنین.  ببخشد  روانی  بعد  شخصیتها  از  بعضی  به   کرده   تالش  بد  یا  خوب
  و   راوي  زبان  از  ویژگیهایی  بیان  روایت،  و   توصیف  چون  ابزارهایی  از  استفاده  با  و  بیرونی  و  مستقیم  پردازيشخصیت 

  داستان  تخیلی  شخصیتهاي  معرفی  در.  کند   ملموستر  خواننده  براي  را  شخصیت  کنشها،  بر  تکیه  با  و  شخصیتها  خود

 
۱ .  Scott, C. 
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  را   مخاطب  باورپذیري  سطح  تا  آفریده   آنها   براي  شگفتی  ویژگیهاي  و  کنشها  بیرونی،  پردازيشخصیت  کنار  در  هم
 . بخشد  ارتقا

  نیکوالیوا   روایی  نظریۀ  منظر  از  هشتاد  دهۀ  فانتزي  داستانهاي  بررسی  به)  1397(  همکاران  و  صادقی  عمران
  پردازیها شخصیت   کودکان  داستانهاي  در  که  اندداشته   اشاره  نتایج  این  به  پردازيشخصیت   بخش  در  و  اندپرداخته 
  شخصیتها   کنش  معرفی  بوسیلۀ  و  غیرمستقیم  پردازیهاشخصیت   نوجوانان  داستانهاي  در  و   است  توصیفی  و  مستقیم
 . میگیرد  صورت
ناختی و درك روایی در ادبیات  ) براساس نظریۀ نیکوالیوا به بررسی «رابطۀ رشدش1398همکاران (زاده و  قاسم

اند که دستیابی به مخاطبان فعال و پویا در حوزة  داستانی کودك و نوجوان» پرداختند و به این نتیجه رسیده
نوجوان از رهگذر داستانهاي  ادبیات داستانی در دورة بزرگسالی بدون تربیت ذهنی و عاطفی مخاطبان کودك و  

گانۀ مزبور میتواند به  تربیت مخاطبان با خصایص مراحل سه   پیشاهبوطی و سپس دورة کارناوالی میسر نیست.
 گسترش دانش و شناخت مخاطبان داستان منجر گردد. 

  و   نگرفته  ورتص  ايبر پایۀ این رویکرد نظري مطالعه  داستان،  کتابهاي  مطالعۀ به  کودکان  گرایش  از منظر  تاکنون
  کوششی  اي،ترجمه  و  داخلی  آثار  در  کودك  کتاب  روایی  ساختار  از  ايجنبه  مقایسۀ  با  که  است  بار  نخستین  این

  موفقتر   به کتابهاي تألیفیمخاطبانشان نسبت  جذب  در  ايچرا کتابهاي ترجمه   نمایدمشخص    تا  میگیردصورت  
 . استچه بوده    کتابها  این  موفقیت  در  مؤثر  پردازيداستان   عوامل  و  اندبوده 

 
 بحث و بررسی 

 پردازي شخصیت و شخصیت 
روایت  نظریۀ  در  نوجوان،  و  کودك  ادبیات  پژوهشگر  نیکوالیوا،  (ماریا  خود  و  2004شناسی  پیرنگ، شخصیت   (

شخصیت در  انداز و زمان را عناصر ساختار روایی داستان برمیشمارد. نیکوالیوا به عنصر  پردازي، چشم شخصیت 
ادبیات کودك اهمیت بسیاري میدهد زیرا آن را محور همۀ رویدادها میداند. او براي تحلیل شخصیتهاي داستان از  

روایت  پرسش منظر  دو  مطرح    شناسی  را  و  بنیادین  میسازند؟»  چگونه  را  کاراکترها  «نویسندگان  اینکه  میکند: 
 )1391فرد،  پور و آرامش الیوا، به نقل از حسام میشود؟» (نیکو«شخصیت چگونه به خواننده نشان داده  

معرفی میکند  یک ساختمان کالمی    را  شخصیت داستانی   1ترنل ) به نقل از   115نویسی:  صداستان   سلیمانی (فن
نویس در آن متجلی محملی است که حاالت و احساسات داستان   ؛که بیرون از محدودة کتاب هیچ موجودیتی ندارد

اعتب و  میکندمیشود  برقرار  نویسنده  با دیگر ساختمانهاي کالمی  است که  روابطی  آن در  ارزش  و    بحث   . درار 
  توصیف   شیوة  به  پردازيشخصیت   به  او.  است   شخصیت  ارائۀ  شیوة  دارد،  اهمیت  نیکوالیوا  براي  آنچه  پردازيشخصیت 
  راه   از  و  غیرمستقیم  شیوة  به  پردازيشخصیت  میپسندد  او  آنچه  و  میخواند  آموزشی  آشکارا  را  آن  و  میتازد  مستقیم

  دید   زاویۀ  از را  کاراکترها  واکنشهاي و  کنشها  که  میدهد آزادانه  اجازة مخاطب  به   صورت  این  در  زیرا  است؛  کنش
 کنشهایی   است  معتقد  و  میداند  آنها   معرفی  براي  غیرمستقیم  ابزاري  را  هاکاراکتر  کنشهاي   او.  تفسیر کند  خویش

  مقاالت   مجموعه. (آوردمی  بوجود  نوجوان  و  کودك  ادبیات  در  را  جذاب  و  زیبا  داستانی  باشد،  همراه  گفتگو  با  که
 ).562-563  ناگزیر، نیکوالیوا: صص  دیگرخوانیهاي

 
۱. Ternel, T.  
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بهره    آن  از  اشداستانی   کاراکترهاي  یا  کاراکتر  نمایش  و  خلق  براي  نویسنده  است که  ايشیوه  1پردازيشخصیت 
  داستان  گیريشکل   آن،  بدون  و  دارد  مخاطب  و  داستان  عناصر  دیگر  با  تنگاتنگی  ارتباط  انداست   یک  کاراکتر.  میبرد
  داستان   تفکر کاراکتر  با  را  خود  هویت  خوانندگان  .)48  ص  :ماندگار، سیگر  شخصیتهاي  خلق(   نمیرسد  بنظر  ممکن
 ).127:  نوجوانان، یوسفی  و  کودکان  ادبیات   شناخت  زمینۀ(  میدهند  شکل
ص  فیلمنامه  اصول  و   سبک  ساختار،  (داستان؛  2کیمک  در246نویسی:  :  میگوید  پردازيشخصیت  تعریف  ) 

  و   یگانه  را  شخصیت  که  ظاهري  خصایص  از  ترکیبی  مشاهده،  قابل  خصایص  مجموع  یعنی   پردازيشخصیت«
 از عضی ب که  میشود تلقی  مهم جهت این از پردازيشخصیت  و نوجوان کودك داستانهاي در. »میکند منحصربفرد

  داستان   شخصیتهاي  اگر.  نیست  فهم  و  درك  قابل  مختلف  سنی  مراحل  در  کودکان   براي  رفتارها  و  اعمال  و  افکار
  شخصیتها   با  و  بگیرد  انس   داستان  با  نمیتواند  کودك  نشوند،انتخاب    کودك  هاي خواسته   و  عالیق  سن،  با  متناسب

 .  خواهد شد  دشوار  نیز  کودك  به  پیام  انتقال  صورت،  این  در  کند؛  پنداريهمزاد
  تصویري   بیرونی  توصیف  زیرا  درونی؛  تا  دارند   گرایش  بیرونی  پردازيشخصیت  به  بیشتر  هانویسنده   کودك،  ادبیات  در

هاي روایی، ویژگیهاي  در توصیف بیرونی نویسنده با گزاره   .قرار میدهد  خواننده  اختیار  در  شخصیت  از  آشکارتر
ها و توصیفات است  میکند. همین گزارهاي که صالح ببیند، به کودك منتقل  شخصیتهاي داستانی را در حد و اندازه

از شخصیت داستان را شکل   نیکوالیوا  دیگرخوانیهاي  مقاالت   مجموعه(  میدهدکه تفسیر کودك    صص   :ناگزیر، 
  :همان( آیدبشمار می  بیرونی پردازيشخصیت جزو کنش، راه از پردازيشخصیت نیکوالیوا، دیدگاه از). 565-566

  .باشد   شخصیتها  وخويخلق  دادننشان   براي  راهی  میتواند  گوناگون  رویدادهاي  دربرابر  بیرونی  رفتارهاي).  563  ص
  مجال   نویسنده  به  که  است  سازيبیگانه  یا  زداییآشنایی   پردازي،شخصیت   در  نیرومند   ابزارهاي  از  یکی«او    نظر  طبق

  :همان(  »کند  انگیزهیجان   خوانندگان  براي  را  داستان  درنتیجه  و  قرار دهد  غریب  موقعیتهاي  در  را  کاراکترها  میدهد
 ).  564  ص

 هیچ   بدون  را  شخصیت  شگرد  این.  است  مستقیم  قول  نقل  از  استفاده  پردازي،شخصیت   هايشیوه   از  دیگر  یکی
  سخن   ازآنجاکه: «میگوید  کودك  ادبیات  در  شیوه  این  از  استفاده  درمورد  نیکوالیوا  اما  میشناساند؛  ما  به  ايواسطه 

  اي واسطه  هیچ  بی   را  کاراکتر  آن  گفتنش،  چگونگی  و  میگوید  آنچه  میشود،  ادا   کاراکتر  خود  زبان   از  که   مستقیمی
.  است  پردازيشخصیت   راه  روشنترین  و  ترینساده   شیوه  این  که  شود  پنداشته   چنین  است  ممکن  میشناساند،  ما  به
میرود،  پیرنگ   پیشبرد  براي  بیشتر  مستقیم  قول  نقل  کودك  ادبیات  در  اما   در  شگردي  همچون  نه  بکار 

 ).  564-565  صص  :همان(  »پردازيشخصیت 
 

 بندي کاراکترها و شخصیتها تقسیم
 نوع کاراکترها 

کاراکترها و شخصیتها در داستانهاي کودك و نوجوان داراي تنوع و گستردگی فراوانی است و این تنوع ضرورت  
)،  199کودکان: ص    ادبیات  نقد  شناسیبندي دقیق آنها را در ادبیات کودك میطلبد. بنا بر نظر محمدي (روش طبقه

ها و شخصیتها در داستانهاي کودکان هم به آثار نویسنده تازگی میبخشد هم سبب گسترش دامنۀ  تنوع کاراکتر
از جانوران، گیاهان، پدیده  انسان بودن کاراکتر اصلی هاي طبیعی و خیالی میشود.  شناخت کودکان  از  گذشته 

 
۱. characterization  
۲. McKee, R. 
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زیرا مخاطب کودك راحتتر با آن ارتباط   داستان، کودك بودن او نیز میتواند داستان را براي خواننده جذابتر کند؛
 پنداري میکند. برقرار کرده و همزاد 

شخصیتهاي داستان باید ملموس و واقعی باشند؛ یعنی نباید مظهر تقوا  شخصیتهاي سیاه، سفید و خاکستري:  
ك شخصیتی یا مظهر دنائت و پستی یا ترکیبی از خصلتهاي متضاد و ناممکن باشند. اگر کاراکتر در داستانهاي کود

نباشد، باورپذیر بودن او براي کودك دشوار شده و کودك نمیتواند با او ارتباط برقرار کند. شخصیتهاي  واقعی نداشته  
خاکستري در موقعیتهاي مختلف، رفتارهاي متفاوتی از خودشان نشان میدهند و بهتر میتوانند داستان را پیش  

بیشتر انسانها گاهی رفتار مثبت دارند و گاهی منفی. بنا به گفتۀ ببرند تا یک شخصیت سیاه مطلق یا سفید مطلق.  
گرایی شخصیت، کودکان را به این باور میرساند که انسان تغییرناپذیر است و  ) مطلق 201محمدي (همان: ص  

تالش براي بهبود شخصیت و زندگی فردي و اجتماعی بیهوده است اما شخصیتهاي نسبی که ترکیبی از صفات  
 نفی هستند، واقعیت وجودي انسان را بهتر بیان میکنند. مثبت و م

، شخصیتی است که در داستان تغییر نکند و حوادث داستان روي او  1شخصیت ایستا ایستا و پویا:  شخصیتهاي 
داستان،    مدام در داستان دستخوش تغییر و تحول باشد (عناصر  که شخصیتی است    2تأثیر نگذارد و شخصیت پویا

است اما  ). در واقع شخصیت ایستاي داستان در پایان همان است که در آغاز بوده  133-134  میرصادقی: صص
دگرگونی در رفتار و منش شخصیتهاي داستان در فاصلۀ بین حالت پایدار نخستین  گونه نیست.  شخصیت پویا این 

اي کودك و نوجوان نمیتوان  (آغازة داستان) تا حالت پایدار فرجامین (پایانۀ داستان) صورت میگیرد؛ در داستانه
گیرد. تحول شخصیت در داستانهاي کودك در حدي است  انتظار داشت تحول بزرگی در شخصیت کودك انجام  

انتخاب   را  نامناسبی را ترك و رفتار مناسبی  بپذیرد  که رفتار  را  کند یا رفتار سابق را رها کرده و رفتاري تازه 
بسا ممکن است اصالً تحول شخصیتی صورت  نگیرد و  ). چه209ص    کودکان، محمدي:  ادبیات  نقد  شناسی(روش 

می  بشمار  پویا  بودن، جزو شخصیتهاي  ماجراجو  و  پرتحرك  بدلیل  داستان  کودکان شخصیتهاي  شخصیت  آید. 
پرتحرك و ماجراجو را میپسندند؛ زیرا اینگونه شخصیتها به بازیگوش بودن که در سرشت کودك است، نزدیکتر  

کنند    میکنند حالتهاي روانی انسان را تبیینتحرك که تالش  نظر محمدي، کودکان از داستانهاي بی   هستند. بنا به
بیزار هستند (همان: ص   از شخصیتهاي درونگرا  بنابراین در ادبیات کودك میتوان کاراکترهایی را که 205و   .(

هایی که بیشتر درون  یا، و کاراکتر کنشهاي بیشتري از خود بروز میدهند و پرتحرك و ماجراجو هستند، شخصیت پو
 ).1395آنها را نمایش میدهند و کنش کمتري دارند، شخصیت ایستا درنظر گرفت (رشیدي و یحیایی،  

کند، بلکه او را به  پنداري  میکند کودك با آن شخصیت بهتر همزاد  تنها کمک داستانهاي داراي شخصیت پویا، نه
 ). 209  ص  :کودکان، محمدي   ادبیات  نقد  شناسینادرستش وامیدارند (روش تالش براي اصالح رفتارهاي  

تک   چندبعدي:  شخصیتهاي  و  تک بعدي  میتواند  داستان  چند شخصیت  یا  شخصیتهاي  بعدي  باشد.  بعدي 
بعدي، شخصیتهاي ساده  اي دارند؛ نمیتوان براحتی آنها را شناخت اما شخصیتهاي تک چندبعدي خلقیات پیچیده 

میشود و در ذهن   آسانی شناخته د که معموالً این نوع شخصیت یکی دو خصلت بیشتر ندارد و بهو سطحی هستن
 میماند.  خواننده باقی  

بعدي ارتباط بهتري برقرار میکند و به درك  در آثار ادبی کودك و نوجوان، مخاطب کودك با شخصیت ساده یا تک 
افزایش مییابد از خواندن داستانهایی با شخصیتهاي  و شناخت بهتري از آن دست مییابد. هر میزان سن کودك  

 
۱. Static personality   
۲. Dynamic personality   
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). براي کودکان  1392پیچیده لذت بیشتري میبرد و به شناخت عمیقتري از آنها دست مییابد (نیري و مرتضایی،  
انگیزه به شخصیتهاي چندبعدي و درون بعدي و برونگرا نسبتدورة دبستان شخصیتهاي ساده یا تک هاي  گرا با 

آورند؛  تر است. همچنین شخصیتهاي برونگرا آنچه را که در ذهن دارند، به مرحلۀ عمل درمی ك پیچیده قابل در
- 206کودکان، محمدي: صص  ادبیات نقد  شناسیگیر و انزواطلب نیستند بلکه ماجراجو و پرتحرکند (روش گوشه 
 ). کودکان اینگونه شخصیتها را میپسندند و جذب آنها میگردند. 204

 
 پردازي  هاي شخصیت شیوه

میدهد. محوریت این عنصر، نویسنده را بر آن  کاراکتر داستان، محور تمام حوادث و کنشهاي روایت را تشکیل  
کند. به همین جهت پرداخت  هاي داستانی خود را به مخاطب معرفی میدارد به شیوة درست و مناسب، کاراکتر 

ویژه  اهمیت  نویسندگان  ازسوي  کاراکترها  شیوه اي مدرست شخصیتهاي  و  ابزارها  از  استفاده  با  زیرا  هاي  ییابد؛ 
میگیرد،  میرود و رخدادهاي مناسب با فرآیندهاي داستان شکل  تنها روایتهاي داستان پیش  پردازي، نهشخصیت 

کاراکتر  با  میتواند  و  بلکه کودك  تجربیات  غیرمستقیم  بصورت  این طریق  از  و  کند  هاي داستانی همزادپنداري 
بسی از شیوه دانستنیهاي  است  نویسنده ممکن  منظور،  این  براي  فراگیرد.  را  پردازي  هاي گوناگون شخصیت اري 

کند. این روشها میتوانند مستقیم، غیرمستقیم یا تلفیقی باشند. روش مستقیم آن است که نویسنده با    استفاده 
قیم معرفی میکند. در روش  هاي داستانش را بطور مستشرح و تحلیل رفتار و اعمال و افکار شخصیتها، کاراکتر 

نویسنده با نمایش اعمال و کنشهاي ذهنی و عواطف درونی شخصیت، غیرمستقیم کاراکتر داستان را   غیرمستقیم
به خواننده میشناساند. در روش تلفیقی از یک سو، نویسنده بطور مستقیم با کمک ابزارهایی چون توصیف ویژگیهاي  

ها  خود کاراکتر، ازطریق گفتگو، نام و به کمک تصویر، به معرفی اجمالی کاراکتر ها، از زبان راوي یا  ظاهري کاراکتر 
دادن کنشها    هاي شخصیتی کاراکترها در میان حوادث داستان و نشان دادن جنبهمیپردازد، و از سویی دیگر با نشان 

 و رفتارهاي آنها بصورت غیرمستقیم اطالعاتی را در اختیار مخاطب قرار میدهد. 
 

 پردازي بیرونی و درونی شخصیت 
پردازي درونی با کارکردهاي پیچیدة ذهن مرتبط است و هر کودکی نمیتواند کارکردهاي پیچیدة ذهن  شخصیت 
تر  گرا قابل درك به شخصیت درون کند؛ به همین جهت براي کودکان دورة دبستان، شخصیت برونگرا نسبترا درك  

پردازي بیرونی گرایش دارند تا درونی؛  ها بیشتر به شخصیتنویسنده  است. نیکوالیوا معتقد است در ادبیات کودك،
زیرا توصیف بیرونی تصویري آشکارتر از شخصیت در اختیار خواننده قرارمیدهد. در توصیف بیرونی، نویسنده با  

میکند.  اي که صالح ببیند، به کودك منتقل  هاي روایی، ویژگیهاي شخصیتهاي داستانی را در حد و اندازه گزاره 
گزاره  شکل همین  را  داستان  شخصیت  از  کودك  تفسیر  که  است  توصیفات  و  (مجموعه  ها    مقاالت  میدهد 

 ). 565-566ناگزیر، نیکوالیوا: صص  دیگرخوانیهاي
 

 باورپذیري شخصیت کاراکترها 
پردازي، توجه به ویژگیهایی چون باورپذیري کاراکتر و همزادپنداري با کاراکتر میتواند در  در بررسی شخصیت  

ارتباط برقرار میکند. اگر  جلب نظر مخاطب کودك تأثیرگذار باشد. داستان ازطریق کاراکتر  هاي خود با کودك 
ود تا قابل قبول و باورپذیر گردد، سبب میشود  ها در داستانهاي کودك و نوجوان بخوبی پردازش ششخصیت کاراکتر 
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پنداري کند و جذب داستان گردد.  باشد و با آن همزاد که مخاطب کودك با آن کاراکتر احساس نزدیکی داشته  
)، «نویسندة داستان کودك نباید  118-119کودکان: صص    ادبیات  نقد  شناسیبراي نمونه به گفتۀ محمدي (روش 

تنه به جنگ ظلم بروند و پیروز بیرون آیند. چنین موضوعی نقض باورپذیري ناشی از  یک  کودکانی را خلق کند که 
)،  102ها: ص  جنبه  و  هاویژگی   نوجوانان  و  کودکان  نشناختن کارکردهاي جامعه است». بنا به گفتۀ حجازي (ادبیات

در چارچوب همان داستان    آن کاراکتر  هاي یک اثر ادبی، کافی است که شخصیتبراي باورپذیري شخصیت کاراکتر 
 باورپذیر باشد، زنده بوده و عمل کند نه اینکه در موردش صحبت شود. 

 
 همزادپنداري با کاراکترها  

الگوپذیري و  اي که دارند، خود را به جاي قهرمان داستان  کودکان بسبب تخیل گسترده و حس همانندسازي 
میگذارند و با او همزادپنداري میکنند. آنان از این طریق جذب داستان میگردند و معیارهاي قهرمان داستان را  
الگوي خود قرارمیدهند. به این ترتیب همراه با قهرمان داستان، ماجراهاي گوناگون و احساسات مختلفی چون  

میکنند. کودکان با همزادپنداري با  جویی، ناامیدي، ترس، شجاعت و غیره را تجربه  ارزه، چاره مهربانی، بخشش، مب
دهند و از داستان    قهرمان داستان، عالوه بر اینکه میتوانند داستان را با خاطرات و تجربیات شخصیشان تطبیق 

کنند و بعضی از باورهاي  ي جدید کسب هاي دیگر زندگی آشنا شوند، مهارتها لذت بیشتري ببرند، میتوانند با جنبه
میکند  پنداري کشف  نادرست خود را تغییر دهند و حتی مشکالتشان را بشناسند. هنگامی که کودك ازطریق همزاد 

ها شریک هستند، احساس امنیت و آرامش  که در مشکالت خود تنها نیست و کودکان دیگري نیز در این تجربه
آموزد که بتواند مسائل و مشکالت  یشود. کودك با این همزادپنداري و الگوبرداري میممیکند و از تنهایی او کاسته  

) معتقدند «همانندسازي براي کودك،  1386پیش رو در دوران کودکی و نوجوانی را حل کند. پریرخ و امجدي (
 گشایی بدون دخالت بزرگساالن است».  چالشی ذهنی براي خودآزمایی و مسئله

 هاي همزادپنداري به قرار زیر است.این ویژگی ذیل زمینههاي  خالصۀ یافته
   انتخاب شخصیتهاي کاراکترها متناسب با سن کودك الف) 

 ب) قرار گرفتن کودك بعنوان قهرمان داستان  
 ج) باورپذیربودن شخصیتهاي کاراکترها

 د) وجود شخصیتهاي پویا در داستان  
 

 پردازي ابزارهاي شخصیت
پردازي، به معرفی کاراکتر داستان خود میپردازد و خواننده از  گرفتن از ابزارهاي شخصیت نویسندة داستان با کمک 

پردازي، نیکوالیوا به کنش،  این طریق با کاراکترهاي داستان آشنا میشود. از میان ابزارهاي گوناگون براي شخصیت 
است. او کنشهاي کاراکترها را ابزاري غیرمستقیم براي معرفی شخصیتها  بیشتري داشته    زدایی توجهگفتار و آشنایی

). به اعتقاد نیکوالیوا مخاطبان ادبیات  562-563ناگزیر، نیکوالیوا: صص    دیگرخوانیهاي  مقاالت  میداند (مجموعه
 یدهند (همانجا). مانگیز کاراکترها را بر کنشهاي عادي ترجیح  کودك و نوجوان کنشهاي عجیب و شگفت 
سازي است. این ابزار به  زدایی یا بیگانهپردازي از نظر نیکوالیوا، آشنایی یکی دیگر از ابزارهاي نیرومند در شخصیت

کاراکتر  تا  میدهد  مجال  خوانندگان  نویسنده  براي  را  داستان  درنتیجه  و  دهد  قرار  غریب  موقعیتهاي  در  را  ها 
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دایی در ماهیت شخصیت،  ززدایی در داستان میتواند شامل آشناییآشنایی).  564انگیزتر کند (همان: ص  هیجان
 اي از ویژگیهاي شخصیتی کاراکترها باشد. کالم، گفتگوي شخصیتها، کنش و رفتار، نامگذاري و هر جنبه

 
 کاراکترها و شخصیتها   بنديبررسی تقسیم 

  بر   است؛ زیرا داستانگرفته    قرار  بررسی  ا موردتنوع کاراکترهاي اصلی و شخصیتهاي آنه  در مطالعۀ پیش رو، تنها  
  با  برخورد   در  بیشتر  و  ندارند  داستان  ساختار  در  خاصی  نقش  فرعی  هايمیچرخد و کاراکتر   هاي اصلیکاراکتر   مدار

  نشان   تألیفی  داستانهاي  در  اصلی  هايکاراکتر   نوع  دربارة  شدهانجام   میشوند. بررسیهاي  ظاهر  اصلی  هايکاراکتر 
  5  و  تخیلی  -انسانی نوع  از  درصد  5  حیوانی، نوع  از درصد  35  انسانی،  نوع  از  اصلی هايکاراکتر   درصد  55  میدهد
 انسانی   نوع  از  اصلی  هايکاراکتر  درصد  90  ايترجمه   شدةبررسی   داستانهاي  در.  استبوده    ساختذهن  نوع  از  درصد

 انسانی نوع از کاراکترها بیشتر داستان، نوع دو هر در میدهد نشان آمار. استبوده   حیوانی نوع  از آن درصد 10 و
 . استبوده  

اصلی انسانی نیز، بسبب جذابیت بیشتر براي خوانندة کودك و ایجاد امکان بهتر    کاراکتر  بودناز سویی نیز، کودك  
گرفت قرار  کاوش  مورد  همزادپنداري،  انجام   .براي  تألیفی  بررسیهاي  داستانهاي  در  ازنشان  شده    میان  میدهد 

و    اصلی  کاراکترهاي  درصد  5/54  انسانی،  هايکاراکتر  در داستانهاي  .  استبوده    درصد غیرکودك  5/45کودك 
است. از این نظر،  درصد آن غیرکودك بوده   5/18درصد آن کودك و  5/81هاي انسانی اي از میان کاراکتر ترجمه 

اي راحتتر ارتباط  است؛ زیرا کودك با قهرمان داستانهاي ترجمه بوده به تألیفی موفقتر اي نسبتداستانهاي ترجمه 
 برقرار میکند. 

 
 شخصیتهاي سیاه، سفید و خاکستري   بررسی

شده به سه گروه سیاه (مطلق بد، شخصیت با صفات منفی)، سفید (مطلق خوب،  شخصیتهاي داستانهاي بررسی 
  آمارهاي   .ترکیبی از صفات مثبت و منفی) تقسیم شدشخصیت با صفات مثبت) و خاکستري (شخصیت نسبی:  

  شخصیتهاي   از درصد 16 میدهد در داستانهاي تألیفینشان  ايتألیفی و ترجمه  داستان 50 بررسی  از آمدهبدست 
   شخصیتها   درصد  8   اي،ترجمه   داستانهاي  است؛ دربوده    خاکستري  درصد  18  و  سیاه  درصد  6  سفید،  داستان،

  شخصیت نوع متغیر ،1 شمارة جدول و نمودار. است شده مشاهده  خاکستري درصد 42 و سیاه درصد 10 سفید،
 . میدهد  نشان  هر دو نوع داستان   در  را  خاکستري  و  سفید  سیاه،

 شده داستان بررسی   50در    خاکستري  و  سفید  سیاه،  شخصیت  متغیر  فراوانی  . توزیع1جدول شمارة  
 خاکستري  سیاه  سفید  نوع داستان 

 درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی 
 18 9 6 3 16 8 تألیفی 
 42 21 10 5 8 4 اي ترجمه
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 شده داستان بررسی   50  در  خاکستري  و  سفید  سیاه،  شخصیت  متغیر  .1  شمارة  نمودار

 
باال  که  همانگونه   شخصیتهاي   به  درصد  بیشترین  اي،ترجمه  و  تألیفی  داستان  دو  هر  در  میدهد،  نشان  نمودار 

  اي ترجمه   اما داستانهاي  برقرار کند؛  ارتباط  آن  با  میتواند  کودك  و  بوده  یعنی باورپذیر  یافته  اختصاص  خاکستري
 . اند بوده  موفقتر  تألیفی  نسبت  به
 

   پویا و ایستا بررسی شخصیتهاي 
 فراوانی   پویا  اي، شخصیتهايترجمه و  تألیفی  داستان  نوع  دو  هر  در  میدهدنشان  بررسی   از  آمدهآماري بدست   نتایج

درصد)  14داستان (معادل با    7درصد) شخصیتها پویا و در    26تألیفی (معادل با    داستان   13در    .دارند  بیشتري
داستان (معادل با    7درصد) شخصیتها پویا  و در    46اي (معادل با  داستان ترجمه   23اند و در  شخصیتها ایستا بوده 

ایستا و پویا در داستانهاي تألیفی   متغیر شخصیتهاي  2درصد) شخصیتها ایستا هستند. جدول و نمودار شمارة    14
 اي را نشان میدهد. و ترجمه 
          

 شده داستان بررسی   50متغیر فراوانی متغیر شخصیت ایستا و پویا در    فراوانی  توزیع.  1  شمارة  جدول
 ایستا  پویا  نوع داستان 

 درصد فراوانی  درصد فراوانی 
 14 7 26 13 تألیفی 
 14 7 46 23 ترجمه 



 153/ نیکوالیوا ماریا دیدگاه براساس ج  و ب سنی   گروه 90و  80هاي اي دههترجمه و تألیفی  داستانهاي  در  پردازيشخصیت و شخصیت تطبیقی واکاوي

 

 
 شده داستان بررسی   50  در  پویا  و  ایستا  شخصیت  متغیر  .2نمودار شمارة  

 
وامیدارند،    نادرستش  رفتارهاي  اصالح  براي  تالش  به  نظر به اینکه شخصیتهاي پویا افزون بر همزادپنداري، کودك را

 ند. ااي به نسبت داستانهاي تألیفی موفقتر بوده میشود که در این مورد، داستانهاي ترجمه مشاهده  
 

  چندبعدي و بعديتک  بررسی شخصیتهاي
  به   بعديتک   شده نشان میدهد نسبت شخصیتهايداستان بررسی   50مشاهدة ابعاد شخصی کاراکترها در    نتایج
بوده    درصد  24به    درصد  36  ايترجمه   داستانهاي  در  و  درصد12    به  درصد  28  تألیفی  داستانهاي  در  بعديچند 
 و  تألیفی  داستانهاي  در  چندبعدي  و  بعديتک   شخصیتهاي  دهندة متغیرنشان  ،3  شمارة  جدول و نمودار.  است

 . است  ايترجمه 
 شده داستان بررسی  50بعدي و چندبعدي در  فراوانی متغیر شخصیت تک  توزیع.  3  شمارة  جدول

 چندبعدي  بعدي تک نوع داستان 
 درصد فراوانی  درصد فراوانی 

 12 6 28 14 تألیفی 
 24 12 36 18 ترجمه 

 

 
 شده داستان بررسی   50  در  چندبعدي  و  بعديتک  شخصیتهاي  متغیر.  3  نمودار شمارة
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  دارند و شخصیتهاي   بیشتري  فراوانی  بعديتک  شخصیتهاي  ،)ايترجمه  و  تألیفی(  داستان  نوع  دو  هر  در  بدین ترتیب
  فاقد   و  برونگرا  ساده،  شخصیتهاي  پیچیدگی،  میزان  ازلحاظ)  ايترجمه   و  تألیفی(  داستان  نوع  دو  هر  در  بکاررفته

 اند. در این مورد موفقتر عمل کرده   تألیفی  نسبت  به  ايترجمه   داستانهاي  شخصیتهاي  اما  هستند،  پیچیده  هايانگیزه 
 

 پردازي هاي شخصیت بررسی شیوه 
درصد داستانهاي    12میدهد که در  داستان نشان    50پردازي در  هاي شخصیت شده درمورد شیوه بررسیهاي انجام 

درصد    14داستان) روش غیرمستقیم و در    7درصد (معادل با    14داستان) از روش مستقیم، در    6تألیفی (معادل با  
با   شده   7(معادل  استفاده  تلفیقی  روش  از  بدست   داستان)،  آمار  طبق  روش  است.  از  استفاده  میزان  آمده، 

و کمترین درصد به روش    نهاي تألیفی به یک اندازه بوده پردازي غیرمستقیم و روش تلفیقی در داستاشخصیت 
این منظر، روش داستانهاي تألیفیمستقیم اختصاص یافته   از  بنابراین  به روش  درمورد شخصیت   است.  پردازي 

نزدیکتر است. در داستانهاي نیکوالیوا  با    درصد  10  ايترجمه   موردنظر    روشهاي   از  داستان)  5داستانها (معادل 
داستان)    17درصد (معادل با    34    و   غیرمستقیم  داستان) روش  8درصد (معادل با    67/26  مستقیم،  پردازيشخصیت 

  بیشتر   تلفیقی  روش  پردازي،شخصیت   براي  ايترجمه   داستانهاي  در  ترتیب  بدین.  استشده    استفاده   از روش تلفیقی
هر دو   در پردازيشخصیت متغیر ،4 شمارة نمودارجدول و . نیست نیکوالیوا نظر با همسو  که این میشود مشاهده 

 . میدهد  نشان   را  نوع داستان 
 

 شده داستان بررسی   50پردازي در  فراوانی متغیر روشهاي شخصیت   توزیع.  4  شمارة  جدول
 تلفیقی  غیرمستقیم  مستقیم نوع داستان 

 درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی 
 14 7 14 7 12 6 تألیفی 
 34 17 16 8 10 5 ترجمه 

 

 
 داستان   نوع  دو  هر  در  پردازيشخصیت  روش  متغیر.  4  شمارة  نمودار



 155/ نیکوالیوا ماریا دیدگاه براساس ج  و ب سنی   گروه 90و  80هاي اي دههترجمه و تألیفی  داستانهاي  در  پردازيشخصیت و شخصیت تطبیقی واکاوي

 

اي  پردازي تلفیقی، در داستانهاي ترجمه با توجه به نتایج آماري مربوط به این بخش، میتوان گفت که روش شخصیت 
این روش    بهنسبت از  استفاده  دارد.  بیشتري  تألیفی کاربرد  براي   سببداستانهاي    میگردد کاراکترهاي داستان 

کند و جذب داستان    ایجاد  خود  ذهن  از آن کاراکترها را در  تصویري  بتواندشود و راحتتر    کودك ملموستر  مخاطب
انجام  بررسیهاي  همچنین  نشانشود.  درشده  شخصیت   قوي،  متن  یک  میدهد  روش  روش  بر  عالوه  پردازي 

 اند. اي از داستانهاي تألیفی موفقتر بوده از این جهت داستانهاي ترجمه   . باشد  تلفیقی هم  غیرمستقیم، میتواند
 

 پردازي بیرونی و درونی بررسی شخصیت 
قرار    توجه  مورد  درونی  پردازيشخصیت   از  بیش  پردازي بیرونیاي، شخصیت در هر دو داستان تألیفی و ترجمه

  دارد که بیان و استدالل کرده  مطابقت  نیکوالیوا الگوي با هر دو داستان پردازينظر، شخصیت  این است. ازگرفته 
   درونی.  تا  دارند  گرایش   بیرونی  پردازيشخصیت  به  بیشتر  هانویسنده   کودك،  ادبیات  بود در

 
 شخصیت کاراکترها  بررسی باورپذیري

اي به اصول  میدهند که در هر دو نوع داستان تألیفی و ترجمه   مشاهدات در بررسی باورپذیري شخصیتها نشان   
اي پردازش شده  است. کاراکترهاي داستانی و ویژگیهاي شخصیتی آنها در داستانهاي مورد بررسی بگونه   توجه شده 

 ارتباط برقرار کند.بود که براي مخاطب باورپذیر بوده و کودك میتوانسته با آنها  
 

 پردازي ابزارهاي شخصیت بررسی
  پردازي شخصیت   براي  مختلف  ابزارهاي  میان  از)  ايترجمه  و  تألیفی(  داستان  نوع  دو   هر  در   میدهد  نشان   بررسیها

  به  شدهبررسی   ايترجمه  و  تألیفی   داستانهاي  در  گفتار  عنصر.  استشده    بیشتري  استفادة  گفتار  و  کنش  ابزار  دو  از
  گرایش   امر،  این  دلیل  که  است  بیشتر  مونولوگ  بهنسبت  دیالوگ  تعداد.  میشوددیده    دیالوگ  و  مونولوگ  صورت  دو
  کنشهاي   درمورد  .است  همسو  نیکوالیوا  نظر  با   داستان  نوع  دو  هر  نظر  این  از.  داستانهاست  این  در   پویایی  و  تحرك  به

  اي ترجمه   و  تألیفی  داستانهاي  در  شدهانجام   بررسیهاي  عادي،  کنشهاي   دربرابر  کاراکترها  انگیزشگفت   و  عجیب
  کنشهاي   خلق  بیرونی،  توصیف  چون  ابزارهایی  از  استفاده  با  داستانها  این  نویسندگان  که  است  مطلب  این  بیانگر
  از . اندپرداخته  کاراکتر شخصیتهاي شناساندن و باوراندن به هاکاراکتر  گفتگوهاي خالل در یا راوي زبان از تخیلی 

  داستانهاي   که  مشاهده شد  آثار  تکتک  مطالعۀ  با  اما  است  نیکوالیوا  نظر  با  همسو  داستان  نوع  دو  هر  جهت  این
 . برخوردارند  بیشتري  انگیزشگفت   کنشهاي  از  تألیفی  داستانهاي  بهنسبت  ايترجمه 

  داستان، در  20  بین  از  تألیفی  داستانهاي  در  آمده،بدست  نتایج  طبق  سازيبیگانه  یا  زداییابزار آشنایی  در کاربرد
شده    استفاده   زداییآشنایی  ابزار  از  آن  داستان    24در    داستان،  30  بین  از  ايترجمه   داستانهاي  در  و  داستان  12

 .  استشده    استفاده  بیشتر  ابزار  این  از  ايترجمه  داستانهاي  در  ترتیب  بدین.  است
  راوي،   توصیف  چون  دیگري  ابزارهاي  از  شدهبررسی   داستانهاي  در  داشته،  تأکید  آن  بر  نیکوالیوا  که  ابزارهایی  کنار  در

  شخصیتهاي   شناساندن  در  که  استشده    استفاده   پردازيشخصیت   براي  هم  لحن  و  نام  ظاهري،  وضعیت  توصیف
 . اندنبوده   تأثیربی   مخاطب  به  داستان  کاراکتر
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   گیرينتیجه
اي نتایج زیر درجهت تحقق  ترجمه   و  تألیفی  داستانهاي  در  پردازيشخصیت و شخصیت   عنصر  تطبیقی  واکاوي  از

 هدف مطالعۀ پیش رو بدست آمد. 
  کودك   قرار گرفتن  انسانی،  اصلی  هايدر کاراکتر .  اندبوده   انسانی  نوع  از  هاکاراکتر   بیشتر  داستان،  نوع  دو  هر  در

  داستانهاي   نظر،  این  از  .کندجذاب    نوجوان  و  کودك  خوانندة  براي  را  داستان  میتواند   داستان،  اصلی  قهرمان  بعنوان
 است.   بوده   موفقتر   درصد،  5/54  با  تألیفی  داستانهاي  بهنسبت  درصد  5/81  با  ايترجمه 

استنشان   این  و  یافته  اختصاص   خاکستري  شخصیتهاي  به  درصد  بیشترین  داستان،  دو  هر  در آن    که  دهندة 
  اي ترجمه   داستانهاي  است امابوده   باورپذیر  و  واقعی  ملموس،  مخاطب  داستان براي  نوع  دو  هر  در  اصلی  شخصیتهاي

  اي، ترجمه  و  تألیفی  داستان  نوع  دو  هر  در  .اندبوده   موفقتر  درصد،  18  با  تألیفی  داستانهاي  دربرابر  درصد  42  با
  با  تألیفی داستانهاي نسبت به ايترجمه  داستانهاي در پویا شخصیتهاي اما دارد بیشتري فراوانی پویا شخصیتهاي

  نسبت   دارد و  بیشتري  فراوانی  بعديتک  داستان، شخصیتهاي   نوع  دو  هر  در  .اندبوده   موفقتر  درصد  26  به  46  درصد
  مورد   این  در   که  استبوده    درصد  28  به  درصد  36  تألیفی  داستانهاي  به  ايترجمه  داستانهاي  بعديتک  شخصیتهاي

  هاي انگیزه   فاقد  و  برونگرا  ساده،  شخصیتها  داستان،  نوع  هر دو  همچنین در  .اندبوده   موفقتر  ايترجمه   داستانهاي  هم
  یک  به  تلفیقی  روش  غیرمستقیم و  پردازيشخصیت   روش  از  استفاده  تألیفی، میزان  داستانهاي  هستند. در  پیچیده
  . استیافته    اختصاص  درصد)  12مستقیم (  پردازيشخصیت   روش  به  درصد  کمترین  و  استبوده    درصد)  14اندازه (

تلفیقی   روش به  ايترجمه   پردازي در بیشتر داستانهاي اما شخصیت  .دارد  مطابقت  نیکوالیوا  نظریۀ  با  منظر، این  از
پردازي  روش غیرمستقیم شخصیت  داستانها به  درصد  26  مستقیم،  به روش  داستانها  درصد  10  و  بوده  درصد)  34(

 . نیست  نیکوالیوا  نظر  با  همسو  جهت  این  از  ايترجمه   داستانهاي  که   میدهد  نشان  آماري  اند. نتایجشده 
قرار    توجه  مورد  درونی  پردازيشخصیت   از  بیش  بیرونی  پردازيشخصیت   اي،ترجمه  و  تألیفی  داستان  دو  هر  در

  براي  گوناگون ابزارهاي میان از .دارند مطابقت  نیکوالیوا الگوي با داستانها از دسته دو هر نظر، این است. ازگرفته 
 تألیفی(  داستان  نوع  دو  هر  در  .استبیشتري داشته    توجه  زداییآشنایی   و  گفتار  کنش،  به  نیکوالیوا  پردازي،شخصیت 

  استفادة)  زداییکنش، گفتار و آشنایی(  ابزار   سه  این  از  پردازيشخصیت   براي  مختلف   ابزارهاي  میان  از)  ايترجمه   و
ابزارها در هر  .استشده    بیشتري  مطالعۀ  با  است، اما  نیکوالیوا  همسو با نظر  داستان  نوع  دو  گرچه کارکرد این 

  بوده   بیشتر  تألیفی  داستانهاي  بهنسبت  اي ترجمه   داستانهاي  در  انگیزشگفت   کنشهاي   دریافت  میتوان  آثار  تکتک
  است   بوده   دیالوگ  و  مونولوگ  صورت  دو  به  گفتار  گفتار در هر دو نوع داستان کاربرد زیادي دارد. عنصر  ابزار  .است

  این  از.  داستانهاست  این  در  پویایی  و  تحرك  به  گرایش  امر،  این  دلیل  که  است  بیشتر  مونولوگ  از  دیالوگ  تعداد  و
  پردازي شخصیت  در  نیرومند  ابزارهاي  از  دیگر  یکی  .است  شده استفاده    بیشتر  تألیفی  از  ايترجمه   داستانهاي  در  ابزار

در این زمینه  .  شود  انگیزترهیجان  خوانندگان  براي  داستان  میگردد  سبب  که  است  زداییآشنایی   نیکوالیوا  نظر  از
 بخوبی  نوجوان  و  کودك  داستانهاي  در  کاراکترها  شخصیتهاي  اگر  .اندبوده   موفقتر  تألیفی  از  ايترجمه   داستانهاي  هم،

  مخاطب   جذب  در  میتواند  کند،  پنداريهمزاد   آن  با  باشد و کودك   باورپذیر  و   قبول   قابل  تا  شود  پردازيشخصیت 
یادشدة  از  داستانی  کاراکترهاي   شخصیتهاي  داستان،  نوع  دو   هر  در.  باشد  تأثیرگذار  کودك باورپذیري    عناصر 

  داراي کاراکتر کودك که از شخصیت  داستانهاي  با  کودکان  که  اندداده  نشان   بررسیهاي پیشین  اند.بوده   برخوردار
  این   همۀ  در  .کنند  همزادپنداري  میتوانند  راحتتر  برخوردارند  کودك  سن  با  متناسب  باورپذیر  ملموس، واقعی و  پویا،

روشن است که این موارد با همۀ اهمیتی که .  اندعمل کرده   موفقتر  تألیفی  داستانهاي  از  ايترجمه   داستانهاي  موارد



 157/ نیکوالیوا ماریا دیدگاه براساس ج  و ب سنی   گروه 90و  80هاي اي دههترجمه و تألیفی  داستانهاي  در  پردازيشخصیت و شخصیت تطبیقی واکاوي

 

ریزي پرورش کودکان و نوجوانان کشور مد نظر قرار گیرند،  در بررسی موفقیت جذب مخاطب دارند و باید در برنامه 
هاي دیگر، از جمله ظاهر و ویژگیهاي غیرمحتوایی کتابها، نیز در این  همۀ موارد مؤثر را دربر نمیگیرند و جنبه

 رند که باید بدقت بررسی شوند. زمینه نقش دا
 

 نویسندگان   مشارکت
  شده  استخراج  چالوسدانشگاه آزاد اسالمی واحد    در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتري  دوره  رساله  از  مقاله  این

.  اند بوده   مطالعه  این  اصلی  طراح  و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنمایی  فرشته مؤمنیسرکار خانم دکتر  .  است
سرکار  .  اندداشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده   گردآوري  در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به   آزاده الریجانیسرکار  

  ها داده  تحلیل   و  تجزیه  به  کمک  با  نیز  خانم دکتر وجیهه ترکمانی باراندوزي و سرکار خانم دکتر مریم شادمحمدي
  و   تالش  حاصل  مقاله  محتواي  تحلیل   نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  انمشاور   نقش  تخصصی،  راهنماییهاي  و

 .است  بوده  پژوهشگرچهار    هر  مشارکت
 

 قدردانی   و تشکر
از را  خود  تشکر  مراتب  میدانند  بر خود الزم    در  را  آماري  اطالعات  که  ایران  ادبیات  و  کتاب  خانۀ  نویسندگان 

 اعالم نمایند.   اندکرده  کمک  مطالعه  این  آماري  محاسبات  انجام  در   که  دکتر زارعی  آقاي  و  گذاشته  اختیارمان
 

 منافع  تعارض
 حاصل  و  نرسیده  چاپ  به   خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ   در   اثر  این  که   مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
  طبق  تحقیق  این  .دارند  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي

  تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه
  را  شده  ذکر موارد کلیه مسئولیت ایشان و   است، مسئول  نویسنده عهده به پژوهش مالی  حامیان و  منافع احتمالی

 . میگیرند  عهده  بر
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