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 ی نمایشی ادبيات داستانی خردساالن هاتيقابلی بندطبقه
 (های سنی الف و ب)خوانش یازده داستان از گروه

 

 افروز ضيا      سيدمحتشم محمدی
 دانشگاه سلمان فارسی کازرون

 چکيده 
داستان  و  تبدیل  نمایشنامه  به  خردساالن  مانند  هارسانهدر    نامهلميفهای  یی 

صحنه تلویزیون رادیو  دسته   ی،  و  شناخت  طریق  از  و...  قابليت تئاتر  های  بندی 
آن  بيشتر  نمایشی  نشاط  و  بهتر  آموزش  تأثيرپذیری،  آثار،  این  ماندگاری  به  ها، 

می  گونهخردساالن  كيفيت  بهبود  و  بهانجامد  را  كودكانه  نمایشی  دارد.  های  دنبال 
ب و استخراج    گروه سنی الف و  شماری بی  هاداستانخوانش یازده داستان از ميان  

روایی  آن عناصر  مینمایشی  نشان  ظرفيت ها  برخی  برخی   گستردههای  دهد  و 
های  های كوتاه، نمایش ویژه( نمایشی برای تبدیل به انيميشن محدود )ی  هات يظرف

ظرفيت  این  و  دارند  یا صحنه  عروسکی  و  اوليه رادیویی  بافت  در  داستان ها  ها ی 
و رشد ذهنی كودك    قیعل   کاوی، شکيبایی،نظرگرفتن ميزان كنجدر  وجود دارند.

ی انواع طرحو ویژگی  سوک از  تطبيق های  آنهای روایی و  با ساختارهای  دهی  ها 
 های پيشنهادی نقش بسزایی دارد. گوناگون نمایشی از سوی دیگر در تعيين نمایش 

 نمایشی، قابلیت نمایشی، رادیو، تلویزیون.خردساالن، عناصر روایی كليدی:  هایواژه 
 

 . مقدمه 1
بلوغ سال  هنگام  تا  نوزادی  زمان  از  را پشت سر  کودک  ذهنی و جسمی  بالندگی  های 

را  می او  ذهن  خردسالی  آغاز  از  داستان  شنیدن  اگذارد.  می  نیدر  یاری  کند، بالندگی 
های  ی سال ترین تجربهبخشد و از این راه، آموختن را که مهمنیروی خیال را تهییج می
 .دبخشیمآغازین عمر است تکامل 
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و از این    کشد ی م فضای آن را در ذهن خود به تصویر   شنود ی م ی ا قصه زمانی که کودک  
نسخه  دوباره طریق  را می ی  زندگی  به شناخت می ی  و  آلمانی، »   رسد. بیند    مؤسس   فروبل 

گویی نهاد. اریکسون نیز قصه را  نخستین کودکستان اساس تربیت کودکان را بر قصه و قصه 
می  شفابخش  موجب  تلقین  را  کودک  اضطراب  کاهش  که  از  ا گونه به ،  شود ی م داند  که  ی 

عواطف خود و   در کشف ی یک قصه او را  ها ت ی موقع یا   ها ت ی شخص ی با ساز همسان طریق 
یاری   )همایی، کند ی م دیگران  کریم (.  4:  1388  «  سرگذشت    قرآن  و  قصص  نقل  با  نیز 

پرداخته است. این نکات نشانگر آن است که قصه    ها انسان یی و تربیت  اندرزگو پیشینیان به  
در    آنچه ؛ اما  گذارند ی م بالندگی خود را با قصه پشت سر    ها انسان از زندگی جدا نیست و  

 ذهن آدمی است.   در   ها قصه این میان مهم است تأثیرگذاری و ماندگاری  
هایی که برای  ی برای شنیدن قصهو حت  خواهندیمها را برای سرگرمی  کودکان قصه 

نشان می اشتیاق  بازگوشده  نشان میآنان  نکته  این  به  دهند.  یادگیری  برای  دهد کودک 
دارد  هادهی شنتکرار   ماندگاری  ؛  نیاز  برای  گام  نخستین  روایت    هاقصهبنابراین  تکرار 

ثبت  آن  ذهن کودک  در  آن  از  تصویری  داستان،  رویدادهای  تکرار  اگر  .  کندیم هاست. 
شود و  ها مکتوب باشند و با تصویر دیده و خوانده شوند این تکرار بهتر انجام میقصه

ها در مقابل کودکان به حرکت در آیند یعنی به فیلم و  هایی که رویدادهای آننیز قصه
 نمایش تبدیل شوند جذابیت و تأثیرگذاری بیشتری خواهند داشت.

و   یمیتعلبا ادبیات    آنکهت، بیش از  ترین بخش زندگی کودک اسآموزش که اساسی
 است.  بخشجهینتی داستان و نمایش طور مستقیم محقق شود، با ارائهبه

به آموزش و تربیت در سطوح    هرکدام کودکان و نوجوانان بسته به سنی که دارند»
راه رفتن گرفته تا نحوه برخورد با دیگران، نحوه برخورد با مسائل   از  مختلف نیاز دارند.

بهترین،  پی از  و... یکی  عوامل در    ن یتریقوو    نی مؤثرتررامون خودشان، روش زندگی 
آموزش   مفاهیم  این  دراست  میرمستقیغ انتقال  این طیف    .  نمایشی مخصوص  کارهای 

تخیل و رؤیا   به کمک خالقیت،  و   توانیمسنی،  تجسم  را در  ذهن کودک و نوجوان 
 (.130:  1393)پورمختار،   «تفهیم یک امر آموزشی یا تربیتی توان بخشید

به  ها داستانورود   کودکان  بایستگیهاعرصهی  نمایش  گوناگون  نویسندگی  ی  های 
های آثار موجود بیشتر پدیدار  ها و کاستی. شایستگیکندیمبهتر را برای کودکان روشن  

به    شودیم نکات  این  دقیقهایبنددستهو  نمایش  ی  به  تبدیل  در  ادبی کودکان  آثار  تر 
بر اساس کیفیت عناصر دیداری  شودیم ی  منته اثر روایی    گفتگو، )  یداری و شن؛ اما هر 
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های نمایشی متفاوتی  ( دارای قابلیتتی شخص  و  قیتعل  ، طرح  ی،پرداز صحنه  ،کشمکش
ی نمایشی مناسب  خود به عرصه  ژهیوهای  است؛ به همین دلیل باید بر اساس ظرفیت

 ود. وارد شود تا جذابیت و ماندگاری آن محقق ش
گونه از  ویژگیهریک  نمایشی  ساخت  های  هر  با  و  دارند  متمایز  ساختاری  های 

ندارند. به طرحهاشنامهینما  روایی همخوانی  رادیویی  روایی  ی  که    وگومحور گفتهای 
صحنه  هاآنرویدادهای   نمایشبدون  دارند.  نیاز  شوند،  درک  هم  چند  پردازی  های 

های نسبتاً بلند و دارای عناصر کامل مانند کشمکش، شخصیت، گفتگو  ای با داستانپرده
نیز برای انیمیشن یا فیلم در   نامهلمی ف. ادبیات نمایشی در شکل  متناسبندو پیرنگ قوی  

سینمایی خوب باید در    نامهلمی»ف  اوتی دارد.های متفدو رسانه سینما و تلویزیون ویژگی
تلویزیونی    نامهلمیفخود را به بیننده ارائه دهد اما    هیمادرون حجم زمانی کم، موضوع و  

ها بر  (؛ بنابراین داستان60  :1394زاده طهماسبی،زمان بیشتری را در اختیار دارد« )رجب
. با توجه  ندیمایپیمای  نیز مسیرهای جداگانه  نامهلمیفاساس حجم پیرنگ در تبدیل به  

  ها آنی نمایشی  هاتیقابلبه این نکات هنگام تبدیل آثار روایی کودکانه به نمایش باید  
 ی نمایشی مناسب بشناسیم و تفکیک کنیم. را برای ورود به رسانه

است. بر    بندی شدهدک همواره بر اساس موضوع و محتوا و سبک طبقهادبیات کو
های  این اساس »انواع اصلی یا عمده ادبیات کودک شامل اسطوره، حماسه، افسانه، قصه

قصهپندآموز پریان،  ،  تصویری،  هاکتابهای  رئالیستی،  ها داستانی  ی  هاداستانی 
داستانی    بخش  .(37:  1387الدی،  پو )ی علمی و شعر کودک است«  ها یدانستنحیوانات،  

کودک، ادبیات  که  هاشاخه  خود  در  دارد  سبک    هاآنی  گذارنامیی  و  محتوا  اساس  بر 
است.   گرفته  عمده  هاافسانهو    هاقصهصورت  قسمت  را  که  کودکان  روایی  آثار  ی 

  گرا واقعی قومی و  هاشکل  ،هایفانتز  تکرار،  ی،ارهیزنجشامل روایات    دهندیم تشکیل  
 (.1382 :1ج رک. نورتون،) هستند

داستان  آنچه ماندگاری  کودکانه  برای  شناخت    صورتبههای  است  مهم  نمایشی 
طرح قابلیتساختار  شناخت  برای  کودکان  روایی  درون های  اولیه  نمایشی  های 

ی داستانی کودکان چه عناصر مشترکی با  ها طرحهاست؛ به این معنی که باید دانست  آن 
ظرفیتساختا چه  و  دارند  نمایشنامه  پروراندن  ر  یا  نکته  افزودن  به  نیاز  بدون  هایی 

اثر، توصیفات، رویدادها و طرح وجود دارد. بافت  ابتدا در  از  اثر،    موضوع و محتوای 
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محوریت عناصری    نیبد اساس  بر  و...  افسانه  قصه،  مانند  انواعی،  از  باید جدا  ترتیب 
 ی شوند. بنددسته زی... نو گفتگو ،دادیرو ،تیشخص مانند گره،

ترین نکته آن است که آثار کودکان را عالوه بر  برای رسیدن به این اهداف، بایسته
  ها آنی محتوایی، با تکیه بر محوریت عناصر روایی و نمایشی موجود در  سنجش مایه

 : دهدیمتعریف کنیم. با توجه به این نکات، پژوهش کنونی به دو پرسش زیر پاسخ  
 ی نمایشی دارد؟ ها تی ظرفات داستانی خردساالن چه عناصر و چه نوع . ادبی1
نوع  2 گونه  طرح. هر  به  تبدیل  در  کدام  روایی خردساالن  برای  نمایشی    ها رسانههای 

 ؟ترندمناسب
         

 . پيشينه پژوهش 2
پژوهش  یهنیدرزم کودکان  با  ادبیات  نمایش  انواع  به  روایی  آثار  تبدیل  در  علمی  های 

های دراماتیک آثار از طریق  گونه جستارها جنبه. در این است   تأکید بر محتوا انجام شده
و طرح نشان    قیتعل  ،کشمکش  ،گفتگو  پردازی،نمایشی، از قبیل شخصیتییعناصر روا
شده ی داده  شفاهی  غنی  ادبیات  تا  عرصهاند  به  ورود  با  مکتوب  به  ا  نمایشی  های 

 ی ارائه به کودکان شوند.ی بازآفرینی آمادههاروش
 ها دو دسته کلی دارند: پژوهش

قابلیت1 که  آثاری  شامل .  نمایشی،  دیگر  نمایس  انیمیشن،  های  یا  در   هاشکلیی  را 
 اند. یک اثر روایی سنجیده

که  آثار.  2 مانند  هاتیقابلی  ادبی  ژانرهای  در  را  نمایشی    ، ات یحکا  ،هاافسانهی 
به    هامنظومه تبدیل  برای    چند   .کنندیمی نمایشی در هر نوع رسانه معرفی  ها گونهو... 

 از:  عبارتندپژوهش سودمند در این زمینه  
رمان  هاتیظرف»بررسی   سینمایی  تپهی  پشت  و    دود  روایی  ویژگی  دو  بر  تکیه  با 

شاه    از  سبکی« فرشته  و  گروی  رسولی  کودک   یهینشر  صنم،فخری  ادبیات    مطالعات 
 اول؛ شماره هشتم. سال   دانشگاه شیراز،

ملک   انیمیشن  ادبی  و  سینمایی  ساختار  ابعاد )  دیخورش »بررسی  از  یکی  بازشناسی 
مطالعات ادبیات    یهینشردر    ی صفورا و همکارانمحمدعلادبیات کودک در ایران(« از  

 اول؛ شماره دوم، دوره دانشگاه شیراز، کودک
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تعلیمی   مثنوی در اجرای  هاداستان»کاربرد  برای کودکان و  ها شی نمای  کاربردی  ی 
  نامه پژوهش  21  یمارهش  در   1393بهارنوجوانان« از محسن پورمختار و همکاران که در  

 به چاپ رسیده است؛  ادبیات تعلیمی

از   رادیویی  از  ها داستان»اقتباس  رادیویی«  نمایشنامه  برای  عرفانی  منثور    د یسی 
 ؛ 24ماره ش  ،12  سال  ،ونیزیوتلویرادی موسوی مهر و همکاران در فصلنامه محمدمهد

جنبه ترانهبررسی  دراماتیک  ایرانهای  در  کودکان  عامیانه  مربیان، از    ،های  زهرا 
 . 1390کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی،  نامه انیپا

های فانتاستیک  اقتباس حماسی و ادبیات نمایشی کودک و نوجوان با تکیه بر جنبه
 .1392کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی تهران،   نامهانی پازهره شادروان، ،از شاهنامه

افسانه قالب  بازآفرینی  در  کودکان  برای  عامیانه  مطالعه    نامهلمیفهای  با  تلویزیونی 
و هزار  ازشب  ک ی  افسانه  امینی  ،  ارشد پایانپور،  زهرا  کارشناسی  دانشگاه    نامه 

 . 1394ی جمهوری اسالمی ایران،  مایصداوس

یهاپژوهش نمایشی،هاگونهز  ا  ادشدهی  نمایشی،هاجنبه  ی  نمایش،    لی تبد  ی  به 
تأثیرگذاری و ماندگاری آثار    هاآنو هدف مهم    کنندیمبودن محتوا یاد  ماندگاری و ناب

این   در  تحلیل  و  بررسی  است.  کودکان  روایی  آثار  یا  بدون    هاپژوهشگذشتگان 
رسانه  هاتیظرفی  بنددسته یک  به  تنها  هریک  در  و  است  شده  انجام  نمایشی  ی 

 شده است.   پرداخته ی،طورکل بهشنیداری یا یک ژانر برای تبدیل به نمایشنامه دیداری

دربارهها تی قابلی  بند قهطب   یهنیدرزم پژوهشی  نیز  نمایشی  ادبی  ی  متون  برخی  ی 
ی  ها تیقابلی  بند طبقهبررسی و    انجام گرفته است:  نامهانیپا  صورتبهکالسیک فارسی  

ی معنوی دفتر  مثنو   گلستان سعدی،اثر )نمایشی ادبیات کالسیک فارسی با تأکید بر پنج  
و    رساله  ،ودمنهلهی کل  نخست، فارسی(هافهیلطالطیر  ضیاء،از    ،ی  نامه  پایان  افروز 

 .1385  اسفند تربیت مدرس، دانشگاه کارشناسی ارشد

تکمیل   در  است  الزم  پیشین،  هاپژوهشاکنون  آثارها جنبهی  نمایشی  های  گروه  ی 
دسته کودکان  عناصر  سنی  کیفیت  اساس  بر  روایی  طرح  نوع  هر  برای  تا  شود  بندی 

 پیشنهاد شود. نمایشی مناسب گونه نمایشی آن،روایی
 

 . روش پژوهش  3
که    داستانای است. ابتدا یازده  ی کتابخانهشیوهتحلیلی و بهروش این پژوهش توصیفی

منتشر   ایرانی  نویسندگان  از  ب  و  الف  سنی  گروه  خوانده  اندشدهبرای  و  گزینش   ،
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پایهشده بر  گزینش  قصه،  اند.  مانند  خاصی  ادبی  نوع  وی  و   حجم  ،...افسانه  روایت 
اثر   نشانه گروه سنی بر روی جلد   بر اساسموارد مشابه نبوده است و تنها به انتخاب 

اثر   تا بدانیم هر  بیان یا قالب نثر و   سبک  از حجم روایت،  نظرصرفتوجه شده است 
چه   سپس  ها ت ی ف ی ک شعر  دارد؛  نمایشی  تعداد  دادها ی رو ی  و  نوع  داستان،  طرح  و  کلی  ی 
(، توصیف  ... ها، گفتگو، کشمکش و نوع آن )درونی یا بیرونی، فیزیکی، فکری و شخصیت 

اند و در  مکان، حرکت و کنش تصویری در صورت حضور در بافت داستان استخراج شده 
اند. هر ردیف جدول شامل نام داستان،  ی شده گذار نشانه جدول عناصر دیداری و شنیداری  

نمایش پیشنهادی و رسانه متناسب   یداری، طرح و گروه سنی مخاطب، عناصر دیداری و شن 
دسته  جدولی  چنین  به  توجه  با  است.  آن  ساختاری  با  و  ها طرح بندی  کودکان  روایی  ی 

نمایشی  ها ت ی قابل  پایه   . شود ی م انجام    ها آن ی  بر  ی تحلیل  عناصر  کیفیت  هر    ادشده ی  در 
از   دسته  ویژگی هر  همچنین  می شود؛  انجام  ویژگی    ها طرح داستان  نمایشی  ها گونه با  ی 

 گردد. شود و تحلیل می تطبیق داده می   ها آن متناسب با  
 

 ی سنی كودكان هاگروه. 4
  ها آنهنگام نویسندگی داستان برای کودکان، گروه سنی آنان و میزان یادگیری و عالیق  

های داستانی و عناصر داستان برای کودکان  د. بر همین اساس طرحشودر نظر گرفته می
های روایی کودکان  ی متفاوتی دارند. برای رسیدن به نوع قابلیت نمایشی طرحهاتیفیک

 توجه شود. هاآنسنی و پیرنگ داستان مربوط به  هر گروههای باید به ویژگی
شناسی انجام  گرا در روان های سنی کودکان بر اساس رویکرد شناخت ی گروه بند م ی تقس 

بر   دیدگاه  »این  است.  ی   ر ی تأث شده  از  )رسش(  درونی  رشد  متقابل  تأثر  محیط    سو ک و  و 
طرفداران این نگرش، تربیت متکی    ازنظر   ب ی ترت ن ی ا به کند.  بیرونی از سوی دیگر تأکید می 

(. »بنا به این رویکرد و گرایش  164:  1387)پوالدی،  به همکاری ارگانیسم و محیط است«  
های بیرونی در رشد ذهنی کودک نقش مهمی دارد  یکی از انگیزه   عنوان به همراه با آن کتاب  

 (. 171  همان: و در نقد و سنجش کتاب کودک باید به این روش توجه کرد« ) 
  ها یبستگدل ی از یادگیری،  اژهیورشد ذهنی کودک در هر مرحله از کودکی کیفیت  

باید در نظر داشت در هر    جهیدرنت؛  زندیمو تجربیات فردی و اجتماعی را برای او رقم  
آن  اگونهبهسن   تجربیات  با زندگی و  متمایز  گویی و اجرای  شود و قصه می  روروبه ی 

ی آشکاری با  ها تفاوتساله، کودک دبستانی و نوجوان  نمایش برای کودک سه تا شش
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های سنی را به  های ذهنی کودک، گروهتطبیق محتوای داستان با تواناییبرای    هم دارند.
 کنند: شرح زیر تقسیم می

 ساله(؛ ج:9تا 7دبستان )ی نخست  هاسال ساله(؛ ب:  6تا 2ی پیش از دبستان )هاسال الف:  
 ساله(.16تا13ساله(؛ د: گروه سنی نوجوان )12تا 10ی آخر دبستان )ها سال 

 گیرند. گروه سنی الف و تاحدی ب قرار میخردساالن در  بیترت نیابه
 

 سنی الف و ب  گروه. 1. 4 
گروه   دو  از    ازنظراین  بسیاری  و  هستند  نزدیک  یکدیگر  به  ذهنی  رشد  و  یادگیری 

برای  کتاب داستان  این    هاآنهای  داستانی  اثر  در  نویسنده  نوشته شده است و  مشترک 
 کند. نکته را ذکر می

کودک    هاسال ی رشد انسان است... در این  ها سال   نی ترمهمی قبل از دبستان  ها سال 
ذهنی    ازلحاظ و  می  سرعتبهجسمی  میرشد  یاد  را  گفتار  زبان  و  برای  کند  گیرد... 

. کودکان در این سن ذهن تحلیلی ندارند،  شناخت محیط پیرامون خود سخت کوشا است.. 
توانند گذشته و حال  کنند... تصور روشنی از زمان ندارند و نمی مسائل انتزاعی را درک نمی 

آمیخته    ... در این سنین واقعیات و تخیالت در ذهن کودک با هم بازشناسند را از یکدیگر  
خواهد به  طور که می بلکه آن   طور که هستند، شوند... کودک حیوانات و اشیاء را نه آن می 

تواند خودش  و حتی می  رد ی پذ ی م آورد... سخن گفتن حیوانات، گیاهان و اشیاء را  تصور می 
 (. 173  -172  همان: قرار دهد و بازی کند )رک.    ها آن را جای  
گذارد و وارد محیط  ی نخست دبستان »کودک از محیط خانه پا بیرون میهاسال در  

و   پسنیازا شود...میمدرسه   خانه  متفاوت  محیط  دو  با  را  خود  رفتار  است  مجبور 
اکنون بیش از گذشته   با مقررات اجتماعی سازگار شود...  حال نیدرعمدرسه تطبیق دهد  

در   کند؛ اماتواند نظرش را روی یک موضوع متمرکز کند و مفهوم زمان را درک میمی
نمی هنوز  دوره  این  رویداابتدای  این  تواند  در  دهد.  قرار  در جای درست خود  را  دها 

با حس عدالت آشناست و در موارد   کند...دوره حس اخالقی کودک شروع به رشد می
 (. 174 همان:) خواستار عدالت و پیروزی حق است« هاداستانخواندنی و 

 
 ی گروه سنی الف و ب هاداستانی ها یژگیو . 2. 4 

 ای  ـههای این گروه ویژگیخردساالن، داستان عالیقبر اساس میزان رشد و یادگیری و 
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فاقد موضوعات فلسفی   اند؛تخیلی و فانتزی ی هستند؛ موضوعتککوتاه و    زیر را دارند:
انتزاعی رویدادهای  ها طرحاند؛  و  و  دارند  ساده  زمانی    هاآنی  تأخر  و  تقدم  رعایت  با 

  ی مکتوب هاداستان  همه  گاه منظوم و گاه ترکیبی از شعر و نثر هستند؛  گردد؛روایت می
 شوند. این گروه سنی با کمک تصویر روایت می

مشابه  هاداستان طرحی  نیز  ب  سنی  گروه  این  ها طرحی  با  دارند،  الف  گروه  ی 
روند؛  یی میگراواقعرو به    هاطرحخانه    تفاوت که با آشنایی کودک با محیط بیرون از

رویدادهای   و  تخیل  هم  هنوز  در  قیرحقیغاگرچه  دیده    هاداستانی   . شودیم بسیار 

ی فرهنگ مردم و داستان پریان عالقه نشان  ها قصه»کودکان این گروه سنی همچنان به  
 (. 176 همان:) نیز هستند« انهی گراواقعی خوب ها داستاناما پذیرای  دهند؛می

 
 . آثار داستانی پژوهش 5

 ی ملموس است.خوببه  ادشدههای یشده در این پژوهش ویژگیدر یازده داستان بررسی
اند و  مشترک برای هر دو گروه سنی خلق شده  طوربه  ها داستانداستان در میان    شش

های ساختاری مشابه  اند، ویژگیسه داستانی که برای گروه سنی ب در نظر گرفته شده
 به قرار زیر است:  هاآنو خالصه  هاداستانی گروه الف دارند. نام هاداستانبا 

ده   شه یهم  کند.با مادرش زندگی می  وحشباغشیری در قفس  : بچهیازدهم  قدم   .1
های قفس خورده از برداشتن  و چون یک بار با قدم یازدهم سرش به میله داردیبرمقدم 

یازدهم می باز میقدم  در قفس  بیرون میترسد. روزی  را  پا  و  از  ماند  بعد  اما  گذارد؛ 
می یاس خوابش  گل  کنار  قدم  ده  می  مأموران  برد.برداشتن  را  این    هاسال یابند،  او  از 

سرش    داشت یبرمداند اگر قدم یازدهم را  . او بزرگ شده اما هنوز نمیگذردماجرا می
 (.1383خورد )رک. طاقدیس، به جایی نمی

دهد  : هزارپایی برای دامادشدن صد جفت کفش سفارش میو کفاش هزارپای آقا .2 
زنبور،   با  مناسب  عروس  جستجوی  در  که  پشتالکو  عنکبوت  و  میمون  هم   هاآن، 

داده سفارش  میکفش  آشنا  تعداد  اند  اما  از    ها آنی  ها کفششود؛  هزارپا  و  است  کمتر 
به با هریک  پشیمان میازدواج  گرفتن  دلیلی  برای  وقتی  سراغ کفاش    شیهاکفششود. 

آشنا  می داده  سفارش  کفش  جفت  صد  هم  او  که  هزارپایی  خانم  با  و   شود یمرود 
 (.1394کند )رک. زندی،  عروسی می
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گذارد و هزارپایی وارد خانه  : دختر تنبل سوسک  در خانه را باز میغوله  هزارپا  .3
میمی دوشش  روی  را  او  و  و  شود  می  بردیمگذارد  وادار  سخت  کارهای  به  کند: و 

ی  یهگرشستن هزار کفش و پختن هزار نان و آوردن هزار لیوان آب. باالخره با صدای  
می را  او  میبچه سوسک، سنجاقکی  نجاتش  و  میده بیند  تصمیم  او  درنهایت  گیرد  د. 

 (. 1380تنبلی را کنار بگذارد )رک. شعبان نژاد،
آش:    کی  .4 می   خاله   دخترِکاسه  تصمیم  آش  عنکبوت  بیمارش  مادر  برای  گیرد 

دلیل داشتن کاری  خواهد. هریک بهبپزد. از جیرجیرک، سوسک و کفشدوزک کمک می
ی قسمتی  هرکسدهد  وضوع پیشنهاد میتوانند برای او آش بپزند. کالغی با شنیدن منمی

دهد.   انجام  را  کار  می  بیترتنیابهاز  آماده  سبزی  مییکی  آب  یکی  و کند،  جوشاند 
 خورند )رک. همان(.شود و همه میباالخره آش پخته می

گنجشکک    کی  .5 بادام:  میمش یاشدانه  پیدا  بادامی  و...  از  کند.ی  مرغ  و   کبوتر 
پذیرند؛ چون دانه بادام  نمی  کیچیه  بادام به او خوراکی بدهند.ی  ازا  درخواهد که  یم

اندازد. فصل بهار بادام جوانه  گیرد و از روی درخت میبادام را می  کالغ  سفت است.
 ی آن را پیدا کند )رک. همان(.مشیاشکند ای کاش گنجشکک زند. او آرزو میمی

ااپرنده:  همه  ی   بچه   .6 بیرون آمده  از تخم  تازه  ست و چند حیوان )گوسفند و ی 
گیرد؛ اما  ها و کارهای زیادی از هریک یاد میبازیپرنده  . کنندیمگاو و...( از او مراقبت  

بیند و به  ی شبیه خودش را در حال پرواز میاپرندهروزی    آنکهپروازکردن بلد نیست تا  
 (.1389)رک. تیموریان،  دیآیدرم پرواز 
ماندن خسته شده است در جستجوی  غولی که از بیرون:  ی غول غاغولیغاغاغول  .7

  س ی پل  کسی است که ورد بازگشت به درون چراغ جادو را بشناسد تا به او کمک کند.
با ورد آشنا نیستند و فقط کار خود را بلدند. در آخر کودکی    کدامچیه  دکتر  و  معلم  و

او را    ...فتن غاغاغولیکند و با گکه در حال خواندن قصه است ورد را در کتاب پیدا می
 (.1394رساند )رک. ایبد، می  اشخواستهبه 

اش  خواهد که سایه: مارمولکی به شوخی از آفتابگردان میو آفتابگردان  مارمولک  .8
و جیکی    کایج  ،کویج  اش برسد.را از روی زمین بردارد تا او بتواند رد شود و به خانه

آفتاب  در کمکسه گنجشکی که پس از تالش   بودن این کار  رممکنیغگردان متوجه  به 
 (. 1394بینند که با گذشت زمان سایه ناپدید شده است )رک. صابری، شوند، میمی
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خواهد به او آش صابون بدهد و چون قصد  : االغی از کالغی میو کالغه  االغه  .9
ه  با مالق  هاکالغ  سردستهدارد با سر به داخل دیگ آش برود و بیشتر از بقیه آش بخورد  

خورند  کنند و آش میای روی درخت پهن میسفره  هاکالغ  بعدازآنکوبد.  به سرش می
 (. 1372)رک. شعبانی، 

: چند کفش در جاکفشی بر سر برتری خود به بقیه گفتگویی  در جاکفشی جلسه .10
به مهمانی    هاکفشکنند؛ چون همه  خودنمایانه دارند و همه دمپایی ابری را مسخره می

می خرید  میو  انتخاب  دستشویی  برای  تنها  او  و  ناراحتی  دمپا  شود. روند  با  ابری  یی 
برای وضو با آب حوض به پوشیدن آن نیاز    هاکفشکند. صاحب  جاکفشی را ترک می
های  افتد و ماهیکند و کفش در آب میبیند از کفش استفاده میدارد؛ چون او را نمی 

می او  از  می  اشتباه  به ها  کفش  ترسند.حوض  پی  را  خود  ابری  دمپایی  و  برند 
 (. 1380گردانند )رک. شعبان نژاد، برمی

پیرزن  : خالهلجباز  گوساله   .11 و گوسالهبه شهر می  پرتالشفرفره    خرد. ای میرود 
می  در رودخانه  لب  گوساله  بازگشت  نمیراه  حرکت  و  لجبازیایستد  سبب  کند.  اش 

و    هازجملدادن حوادثی،  روی گرگ  دو  کلبه  شدنمواجهنزدیک شدن  در  دزد  دو  ی  با 
می راه  درایتمیان  سرانجام  خالهشود.  نجات  های  سبب  به    ها آنفرفره  بازگشتشان  و 

 (.1394)رک. شمس،  داردیبرمهم دست از لجبازی   گوساله شود.خانه می
 

 ی گروه سنی الف و بهاداستاننمایشی روایی عناصر  .1. 5
روایی عناصر  از  در  هریک  ویژگیشدهخواندهی  ها داستاننمایشی  خردساالن  هایی  ی 

ی  آمدن گونهدستتوانند سبب بهیی و هم در کنار دیگر عناصر میتنهابهدارند که هم  
این   باشند.  نمایشی  قابلیت  از  می  هایژگی وخاصی  داده  در  شرح  هریک  نقش  و  شود 

گونه نمایشیپیدایش  قابلیت  از  می  ای  ویژگیتحلیل  درنظرگرفتن  با  سپس  های  شود؛ 
 شود.ی نمایشی مناسب پیشنهاد میگونه یکدیگر، در کنارخاص عناصر هر داستان 

 ت يشخص .1. 1. 5
کشمکش رو،  پیش  حوادث  اندیشه،  گفتار،  اعمال،  روایتگر  داستانی  و »هر  ذهنی  های 

ها معنا  حضور شخصیتداستانی با    از عناصرهای یک شخصیت است... بسیاری  دغدغه
 (.70: 1395یابند« )رشیدی و یحیایی، می
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را  ها تی شخص» داستان  به   شانیر یپذ تحول میزان    ازنظر  توانیمی  داستان  در 
و  ها تی شخص سطحی  کرد.ها تیشخصی  تقسیم  جامع  دو   تی شخص  ی  یکی  سطحی 

را   او  شخصیت  یعنی  ندارد،  بیشتر  کرد.  توانیمخصلت  خالصه  جمله  یک  ی ول  در 
(. ویژگی مهم شخصیت  50:  1366ی است« )پرین،  چندبعدشخصیت جامع پیچیده و  

سطحی ها داستان در   خردساالن  یا    ها ت ی شخص   معمواًل.  هاست آن بودن  ی  صفت  یک  تنها 
طرح  و  دارند  و موضوع تک های  ویژگی  همه    ی  به  پرداختن  برای  مجالی  داستانی  کوتاه 

خوب یا بد هم نیستند و    ها ت ی شخص گذارد. گاه نیز ی شخصیت باقی نمی ها جنبه رفتارها و  
ی غول،  ها ت ی شخص   شوند. ی ابزاری برای قرارگرفتن در یک موقعیت خلق می منزله تنها به 

 اند. از این دسته   ادشده ی در آثار ی مش ی اش عنکبوت و گنجشکک    دخترخاله 
هستند؛  هاداستان فانتزی  و  تخیلی  خردساالن    گونه نیای  ها تی شخص  رونیازای 

ی طبیعی و موجودات تخیلی مانند غول و  ها ده ی پد را حیوانات، اجزای طبیعت و    ها داستان 
ی این گروه سنی بیشتر در ردیف  ها داستان در    ها آدم   دهند. پری و دیو و هیوال تشکیل می 

می ا ه ت ی شخص  قرار  فرعی  حضور  ی  اما  پیش   ها آن گیرند؛  و  مثل  کارساز  است؛  برنده 
 . ادشده ی ی ها داستان در    وحش باغ   مأمور و    ها کفش فرفره، آقامصطفی صاحب  خاله 

 . گفتگو/ گفتار 2. 1. 5
توصیف   در  چشمگیری  نقش  پیشها تیشخصگفتار  و  دارد  داستانی  ی  برندهی 

حضور    دادهاستیرو داستان ی  هاشکلو  در  آن  آن   گوناگون  نمایشی  قابلیت  بر 
ی گوناگون گفتگو در نمایش شامل حاضرجوابی، پرسش و پاسخ،  ها »شکل  .دی افزایم

یی، اشاره مستقیم درازگویی،  گوتکی در گفتگو،  ارتباطیب(،  چندنفرهگفتگوی  لوگ )پلی
 (.46-42: 1377یا کنارگویی است« )ویینی،

ی طبیعی با  ها دهیپد،  ها آدم، میان حیوانات، حیوانات و  ادشدهی یها داستانگفتگو در  
و   حیوانات  با  یا  و  هاآدمیکدیگر  تخیلی  موجودات  و   هاآدم،  میان غول  دارد.  جریان 

مارمولک    انیمی حشرات و  ، پیرزن و گوساله، سوسک و دخترش و بقیههاکفش،  هاآدم
  دونفره لوگ( و  گفتگوی چندنفره )پلی  های مختلف گفتگو نظیر و گل آفتابگردان شکل

دارد. جریان  پاسخ  و  پرسش  یا  تنها    هاداستانبرخی    )دیالوگ(  و  هستند  گفتگو  فاقد 
یازدهم»نظیر    شوندیمروایت   آن    «قدم  در  بچهگام  شاهد   شتریبکه  و  برداشتن  شیر 

به    دتوانن یمرغم نداشتن گفتگوی نمایشی  یی نیز علیهاداستانهستیم. چنین    شدنشگم 
 کالم وارد شوند.ی بیها شینماو  هاشنیمیانیی مانند  هاعرصه
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 . كشمکش 3. 1. 5
رفتاری شخصیت یا  فکری  یا شخصیترویارویی  یکدیگر  با  با شرایط  ها  داستان  های 

آورد. ها همراه است، کشمکش را به وجود میمحیطی که با تضاد در اعمال و اندیشه
یابد« )بهشتی،  رسد و در تقابل ادامه میشود و به تقابل می»کشمکش از تضاد شروع می

د داستان و جذابیت آن برای مخاطب، ضروری است.  (.این تقابل برای پیشبر66:  1376
آشکار   داستان  در  زمانی  کشمکش  هاتیشخصکه    شود یم»هیجان،  یک  در  اصلی  ی 

شوند چیره  یا  بهدرگیر  )ی.  ج  ربکا.ی  هگفت   .  ادب1990لوکنز  دارای    اتی(  کودکان 
  . 4؛  . فرد علیه طبیعت3  ؛ جامعهعلیه    فرد  .2علیه فرد؛    فرد  .1کشمکش است:  چهارگونه 

)نورتون،    فرد خود«  در  104:  1382علیه  عنصر  این  میان  ها داستان(.  خردساالن  ی 
شخصیت و شرایط محیطی، مانند تنهایی و گرسنگی یا میان شخصیت و صفت خود، 

شیر و ترس  ی و بادام، بچهمشیاشجهل، جریان دارد. نظیر آنچه درباره گنجشکک    مثالً
یی از این نوع، گاه  هاکشمکش  بینیم.انتخابش می  «، هزارپا و تصمیم وقدم یازدهمدر »

شده خلق  کنشی  گاه  و  میتوصیفی  زمینه  همین  در  تفاوت  و  نوع  اند  تعیین  در  تواند 
 قابلیت نمایشی تأثیر بگذارد.

در  کشمکش گفتاری  و  فیزیکی  ساده   هاداستان  گونهنیاهای  و  ضعیف  شکل  به 
الزم   هیجان  خردساالن،  برای  اما  دارد؛  بهوجود  را  تعلیق  میو  را وجود  اثر  و  آورد 

 بینیم.« میگوساله لجباز« و »یجاکفشجلسه در کند؛ نظیر آنچه در داستان »تر مینمایشی
 . حادثه/ رویداد4. 1. 5

دانست که تغییر وضعیت از حالتی متعادل به غیرمتعادل و دوباره  »پروپ روایت را متنی می 
نظر    به   نامد. کند. پروپ این تغییر وضعیت را رخداد می می بازگشت به حالت متعادل را بیان  

 (. 18:  1371  )اخوت،   رخداد از عناصر اصلی روایت است«  پروپ این تغییر وضعیت و یا 
شوند که حدس و گمان و انتظار را برای دانستن  ی ردیف میاگونهبهاین رویدادها  

بهادامه داستان  میی  در  وجود  خردساالن  هاداستانآورند.    ها طرح  ازآنجاکهی 
توان گفت اکثر  می  کهیطوربهرویدادها نیز چندان زیاد نیستند؛    اندکوتاهی و  موضوعتک

در  تک  هاداستان گره  هستند.  اثر    هاداستانرویدادی  در  است  رویداد  نوعی  خود  که 
یا   یا مشورت  گره  فکرکردنتالشی ساده  به  نمونه،  انجامند؛  گشایی میو پرسش  برای 

»دزدیده داستان  در  تنبل  سوسک  دختر  غولهشدن  تلقی  هزارپا  اصلی  رویداد  تنها   »
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تعلیق را بهمی بیمارشدن خالهدنبال میشود که  هم    «یک کاسه آشدر »عنکبوت  آورد. 
 رود و دشواری تهیه آش تنها گره ایجاد شده است.شمار میتنها رویداد اصلی داستان به

دلیل شرایط سنی و میزان حوصله و شکیبایی  ی خردساالن بهها تانداسرویدادها در  
را روایت کرد. این نکته نشان    هاآنتوان  آنان ساده و کم هستند و در زمان اندکی می

ای و سینما مناسب نیستند و ی چندپردهتئاترهاهایی چون  دهد برای ورود به عرصهمی
گونه پیشنهاد  برای  در  نمایشی  یا  باید    هاآنی  )تصویری  رویدادها  کیفیت  و  تعداد  به 

توجه کرد؛توصیفی یا نخستین تجربه    بودن(  نمونه، رویدادهایی مانند پختن آش  برای 
 «...غول غاغولیتوان نشان داد؛ اما پرسشگری غول در قصه » را می  پرواز جوجه پرنده

 ل کرد. روایی و از طریق نمایشنامه رادیویی به مخاطب منتق صورتبه توانیم را
 . طرح یا پيرنگ 5. 1. 5

پایان   و  میانه  و  آغاز  برای  یا چارچوبی  پیرنگ  از گسترش موضوع،  نویسنده پیش  هر 
کند که نشانگر وقایع کلی داستان است. »پیرنگ، نقشه، سطح، الگو یا  داستان ترسیم می

و   است  داستان  در  حوادث  استداللی  نشان  وچرا چون شبکه  داستان  در  را  حوادث  یی 
ای به چه دلیل اتفاق افتاده است  دهد که هر حادثه شان می دهد... در هر اثر ادبی پیرنگ ن می 
 (. 53و    52:  1377افتد« )میرصادقی،  نیز چه حوادثی و به چه دلیل اتفاق می   بعدازآن و  

در   نقطه  طرح  فن شعرارسطو  دارای سه  و  را  میانه  و  آغاز  اصلی  یا  گشاگرهی  یی 
نقطهفرود می آغازِ طرح  میانه  دادهاستیروی  ر یگشکلی  داند.  یا  و در  داستان گره  ی 

  طوربهدهد که »وضعیت و موقعیت دشواری است که بعضی اوقات  افکنی روی میگره
یی را که وجود دارد تغییر هانگرشو    هاروش،  هاراهها،  شود و برنامهناگهانی ظاهر می

 (. 230 همان:دهد« )می
بهی قصهها طرح فاقد شبکههای خردساالن  ی  دلیل داشتن یک یا دو رویداد ساده، 

گیرد  ها شکل میمعلولی کامل هستند. رویدادی که در این قصهحوادث و روابط علی
که   است  ساده  گرهی  گره  ازآنپسخود  جز  که  رویدادی  گرهی  ندارد.  وجود  گشایی 

می مرحلهافکنده  چند  در  گاه  تکرار  شود  مشابه  نیستشودیمی  بیش  گره  یک  اما  ؛  ، 
ی از بقیه  مشیاشمانند گرسنگی در داستان »یک دانه بادام« که در تقاضای گنجشکک  

 .غول غاغولی غاغاغولیشود و فراموشی ورد در داستان  میتکرار 
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میان   لجباز»  شدهیبررسی  ها داستاندر  یازدهم»و    «گوساله  طرح  «قدم  هایی  تنها 
ی  هاتیظرفرویدادها متعددترند و این در ایجاد    هاآن هستند که پس از ایجاد گره در  

 تأثیر دارد. هاآننمایشی گسترده در 
 یپردازصحنه. مکان و زمان/ 6. 1. 5

توصیف می را در زمان و مکان مشخصی  داستان  ی در  پرداز »صحنه  کند.راوی فضای 
زمان موقعیت  یعنی  داستان،داستان  مکانی  و  یاری    خواننده  ی  آنچه    کندیمرا  در  تا 

  ها کنشسهیم شود و همچنین    کنندیمو لمس    ندیبویم  ، شنوندیم  ،نندیبیم   هاتی شخص
فهم    هاکشمکشو    هاتی شخصی  هاارزشو   قابل  بیشتر  او  برای  پشتوانه  کندیمرا   ...

  ی استوار است«پرداز صحنهی و  پرداز تیشخص  کلی اثر بر پیوند تنگاتنگ میان پیرنگ،
 (. 112: 1382نورتون، )

تشریح    صورتبهی از عناصر فنی نمایش است و حضور آن در داستان  پردازصحنه
معنای داشتن قابلیت نمایشی  و... به  و حجمکیفیت و اجزای مکان و زمان، نور و رنگ  

ن، کلی و فاقد جزئیات  های داستای خردساالن توصیف صحنهها داستاندر    در آن است.
شود.  قصه دور می  به این نکته بپردازد توجه کودک از پیام  هاداستاناست. اگر راوی در  

ای که پل ندارد، کلبه جنگلی و درختی  نام جنگل، رودخانه  «گوساله لجبازداستان »در  
که زمان  شود  و تنها اشاره می  دیآیمرود در عباراتی کوتاه  فرفره از آن باال میکه خاله

 غروب نزدیک است.
داستان در جاکفشی و    دهندیم« نیز تنها نشان  جلسه در جاکفشییی مانند »هاداستان

شود چون ای در جریان است؛ اما کیفیت آن شرح داده نمیکنار حوض در حیاط خانه
در   و رسانامی پتأثیر خاصی  دارد  بیشتری  اهمیت  یا شخصیت  رویداد  نیز  گاه  ندارد.  ی 

نمی توصیف  مشخصی  مکان  و  آنچه  زمان  نظیر  » شود.  کفاشدر  آقای  و    ا ی «  هزارپا 
 شودیمی خردساالن سبب  هاداستاندر    هاصحنهتوصیف کوتاه    نیم.بیی« مهمهی  بچه»

 را در اولویت نخست به نمایشنامه رادیویی تبدیل کنیم. هاآنبتوانیم 
 

 ی روایی خردساالن ها طرح در انواعی نمایشی ها تيقابل. 6
در   نمایشی  و  روایی  میها داستانعناصر  نشان  خردساالن  قابلیت  ی  شکل  دو  به  دهد 

 کند:ی میگذار نامزیر  صورت بهرا   هاآننمایشی دارند که نگارنده 
 ب. قابلیت نمایشی محدود یا بسته.  الف. قابلیت نمایشی گسترده یا کامل؛
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 . قابليت نمایشی گسترده یا كامل 1. 6
ر روایی و نمایشی یا دیداری در  تمامی عناص   باًی تقرآثاری که این نوع قابلیت را دارند  

روایی    هاآن  و طرح  دارد  وجود  زیاد  کیفیت  آنبا  که    هادر  معنی  این  به  است؛  کامل 
  جه ی درنتگشایی دقیق دارند؛  پیرنگی قوی، رویدادهای متعدد، تعلیق و آغاز و اوج و گره 
و   نمایشنامه  نوع  هر  به  تبدیل  در  توجهی  درخور  ی  هاداستاندارند.    نامهلمیفقابلیت 

دارند؛   را  قابلیت  نوع  این  کمتر  ب  و  الف  سنی  است،   هاآنحجم    چراکهگروه  کم 
یی و کشمکش و رویدادهای  آراصحنهی هستند و عناصر فنی نمایش، مانند  موضوعتک

در   کمتر  می  ها آنتصویری  گونهخوربه چشم  به  تبدیل  در صورت  و  نمایشی  د  های 
 نیازمند افزودن رویدادهای متعدد به اصل داستان هستند. 

  ها طرح  گونهنیاتوانند جزء  می  «هزارپا غوله»و    «گوساله لجباز»،  شدهیبررسدر آثار  
بگیرند. قرار  کامل(  یا  گسترده  وهله  اگرچه  )نمایشی  در  شود  توجه  به باید  اول  ی 

تا پنج سال  ای غیر اعرصه تئاتر صحنه وارد شوند. خردساالن در سنین دو  یا  ز سینما 
یا   خانه  در  را  خود  و  هاسالنو    کنندیمسپری    مهدکودکاوقات  سینما  ی  ها لمیفی 

برای   طوالنی  است؛    ها آنسینمایی  کننده  گزینه  جهی درنتکسل  رادیو  و  های  تلویزیون 
های  نیمیشن تلویزیونی در قالب متنی برای آنان است و نمایش عروسکی یا اترمناسب

ی رادیویی که ساختاری مشابه  ها شنامهینماتر است؛ همچنین  کاربردی  هاآنکوتاه برای  
نیز گفتار آهنگین دارند و جلوهبا قصه   ها آنهای صوتی در  گویی شفاهی دارند و گاه 

 است.   ترمناسب  هاآنبرای  شود یم پردازی جایگزین صحنه
»  طورهمان داستان  طرح  شد  گفته  و  لجباز  گوساله که  روایی  عناصر  همه  دارای   »
فرفره به شهر و خرید گوساله و بازگشت  . مرحله آغاز شامل رفتن خالهاستنمایشی  

افکنی و میانه داستان با لجبازی گوساله و عبورنکردن  ی ده است. در قسمت گرهسوبه
، ورود هاآنشویم؛ سپس رویدادهایی شامل آمدن گرگ به دنبال  از رودخانه مواجه می

نقشهدزد و  کلبه جنگلی  به  فراریهای خالهها  برای  دزدهافرفره  می  دادن  در پیش  آید. 
گره میقسمت  فرار  دزدها  خالهگشایی  و  گوسالهکنند  و  کلبه  فرفره  در  را  شب  اش 

 رسند.مانند و صبح به خانه میمی
و   پیرزن  میان  را  کشمکش  داستان  این  در  می  اشگوسالهگفتگوها  دهند. شکل 

آهنگین از زبان پیرزن در داستان وجود دارد    صورت به)مونولوگ(    نفرهتک  گفتگوهای 
جنبه کردهکه  تقویت  داستان  در  را  نمایشی  شنیداری  و  دیداری  که    هاکنشاند.  های 
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و   تصویری  همه  و  همه  هستند  درخت  از  باالرفتن  و  تعقیب  فرار،  دویدن،  شامل 
اند و اثر را  وقفه خلق شدهو بی  یی یکی پس از دیگریهاکنشزا هستند. چنین  هیجان

پذیرد و بهتر  آنچه حرکت دارد بهتر در حافظه نقش می  القاعده یعلاند. »نمایشی ساخته
  ری تأثتر از تر و بادوامقوی مراتب بهسوژه متحرک در ذهن   ر یتأثشود. نیز به یاد آورده می

 (. 17: 1379تحرک است« )حسینی، یا بی تحرککمهای  سوژه
زا همه حجم طرح را پر  رویدادهای تصویری و حرکت  ز ی« نهزارپا غوله »تان  در داس

باز گذاشتن در خانه، ورود هزارپا، روی دوش  کرده است؛ اگرچه روایتی کوتاه دارد. 
کفش، پختن نان، آوردن آب، پرواز سنجاقک، بردن   شستن  گذاشتن بچه سوسک، فرار،

ستانی مثل  اند. این در حالی است که دا بچه سوسک پیش مادرش همه و همه تصویری
می  «همه  ی  بچه» نگهداری  او  »از  دارد:  روایی  جملهرویدادهایی  که  کردند«  است  ای 

را  مراقبت میطورکلبهکردن  بازگو  نمونه  ی  از  هم  بازی«  و  صدا  گرفتن  »یاد  کند. 
یی هستند که  هاداستانی گسترده نمایشی در  ها تی قابلاند؛ بنابراین  رویدادهای شنیداری

 دیداری و اجزای طرح آنان نیز کامل باشد.  هاآنرویدادهای 
 

 ی نمایشی محدود یا بستهها تيقابل. 2. 6
ویژگی ندارند  خود  در  کاملی  نمایشی  و  روایی  عناصر  که  دو آثاری  یا  یک  نوع   های 

نمی و  دارند  را  همهنمایشی  گونهتوان  اولیه  ی  طرح  از  را  نمایشی  دست  به  هاآنهای 
 ی شده است. گذار ناممحدود یا بسته  هاآنی نمایشی هاتیقابلهمین دلیل  به آورد؛

بههاداستانبیشتر   خردساالن  داشتن  ی  ساده،  هاطرحدلیل  بسیار  ی  ها تیشخصی 
و   اندک  بعد تکاندک  رویداد  گره ساده  ی،  دارند.  ها تی قابلو  نمایشی محدودی  در ی 

نمی   هاآن  چشم  به  چندانی  کشمکش  و  و  گفتگو  میراحتبه خورد  در    هاآنتوان  ی  را 
کرد؛   کوتاه  اریبسزمان   در    اما  روایت  و شنیداری موجود  دیداری  کیفیتی  ها  آنعناصر 

تر ساخت.  ی کوتاه جذابها نامهلمیفها یا  را با تبدیل به نمایشنامه  هاآنتوان  دارد که می
درام  گونهنیا چشم  از  نباید  بمانند؛  آثار  دور  محدودبودن   چراکه نویسان  از  مقصود 

های بسته بر یک یا دو قابلیت نمایشی، نقص یا ضعف ساختاری نیست. محوریت طرح
تبدیل تخصصی نمایشی،  به  هاآنتر  عنصر روایی و  نمایشی  گونهرا  سبب    ترمناسبی 

در    هاطرح  گونهنیا.  شودیم موجود  نمایشی  و  روایی  عناصر  محوریت  اساس  بر  را 
 ی کرد: گذارنامزیر  صورتبهتوان میها  آن 
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 ی گفتار محور هاطرح. 1. 2. 6
نوع طرح این  )داستاندر  میان  ها ها  گفتگوی  توصیف    هاتیشخص (،  راوی،  یا حضور 

با مقایسه  در  بیشتری  بسامد  داستان  صحنه  یا    صداهای  حرکت  مانند  عناصر،  دیگر 
یا  کنش تصویری  دارند؛    ها رنگهای  و    عناصر   گرید  عبارت  بهو...  بیشتر  شنیداری 
تر از عناصر دیداری در داستان حضور دارند. نخستین گونه نمایشی مناسب برای  قوی

نمایشنامههاداستانچنین   است؛  یی  رادیویی  نیز    چراکههای  رادیویی  نمایشنامه  حجم 
نمایش   در  سکوت  و  شود  پر  موسیقی  و  صحنه(  )صداهای  صوت  و  گفتار  با  باید 

های رسانه  گفتار را یکی از زیررسانه» ن یهمچنرنامه خواهد بود؛ معنای قطع برادیویی به
دانند. در رسانه شنیداری همچون رادیو بخش اعظم بار را گفتار به دوش  شنیداری می

و  می ندارد،    گونه چیه  ازآنجاکهکشد  دیداری  اطالعات    نی ترمهمجنبه  انتقال  عامل 
استگفتار» ویژه  رو نیازا.  «  اهمیت  برخورد از  الیه  ای  رادیویی  نمایش  در  است...  ار 

ی  هاداستانتفاوت    (.77:  1386کند« )سجودی،  گفتار در قالب دیالوگ نمایشی عمل می
با دیگر   آیا توصیفات در یک  زمانی مشخص می  هاداستانگفتار محور  ببینیم  که  شود 

 یا با شنیدن. شوند یمداستان با تصویر تفهیم 
« جاکفشی در  در  د  «جلسه  عمده  جدالی  حجم  گفتگوی  را  تشکیل    ها کفشاستان 

تکرار درخواست    «یک کاسه آش»دهد.  می از همسایه  دخترخالهنیز  برای  عنکبوت  ها 
پیام   روایت،  در  درخواست  این  تکرار  با  که  است  آش  تصویر    تواندیمپختن  بدون 

تصویری نیز روایت    صورتبهتوان در آخر مراحل پختن آش را  منتقل شود. اگرچه می
 .اندفراگرفته. مهم آن است که ببینیم عناصر شنیداری چه حجمی از طرح را کرد

توان روایت کرد و گفت: از ترس به  حاالت چهره مانند ترس، شرم یا شادی را می
شیر قدم یازدهم  « گفته شود بچهیازدهم  قدم؛ اما اگر در داستانی مانند »دی لرزیمخودش  
خورد، آنگاه باید ترس را  های قفس میسرش به میله  کردیمداشت چون فکر  را برنمی

پیام را دریافت کند؛ همچنین   تا کودک کل  فرار از  ها تجربهنشان داد  ی گام برداشتن، 
تصویری  دنی خواب  قفس، همه  و  همه  یاس  بوته  گفتگوی  کنار  از  داستان  این  و  اند 

است  هاتی خصش برای  ؛  عاری  گفتارمحور  اثر  یک  با  مقایسه  در  اثری  چنین  بنابراین 
 رادیو مناسب نیست. 

ی آهنگین یا  هاداستانهای روایی خردساالن که قابلیت شنیداری دارند،  دیگر طرح
چون  ترکیب که  هستند  نثر  و  شعر  از  کودک    ازنظر یافته  برای  ،  نوازندگوشریتم 
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چندان  کهیدرصورت  برای  نیاز  باشند  نداشته  تصویر  به  بسیار  هاشنامهی نمای  رادیویی  ی 
»اندمناسب داستان  لجباز.  است:گوساله  برخوردار  شعر  از  گفتگوها  قسمت  در  »گاو    « 

می  مشکمو  فروشم.می  رشوی ش  .دوشمیمخرم  می می  بخور  کنم.پر  پس  بخور  کنم...«؛ 
در تبدیل به گونه رادیویی نیاز  شنیداری برای نمایش رادیویی نیز قوی است؛ اما    ازنظر

 توصیفی و صوتی دارد. صورتبههای تصویری ی صحنهنیبازآفربه 
 ی كنش/ حركت محور هاطرح. 2. 2. 6

انیمیشن  هاآنتوان  محور یا فاقد عنصر گفتگو هستند و میی کنشهاداستان های  را به 
شرح    «قدم یازدهم»کالم در تلویزیون تبدیل کرد )نظیر آنچه در قسمت قبل درباره  بی

در   دیداری  عناصر  شنیداری،  عناصر  دارابودن  وجود  با  یا  شد(  ترند؛  قوی  هاآنداده 
 ترند.برای دیدن جذاب جهیدرنت

ند؛ اما رویدادها  گفتگوهای آهنگین برای خردسال جذاب هست  «االغه و کالغهدر »
. فروکردن سر در دیگ  هاستآناز توصیف    ترجذاب  هاآندادن  اند که نشاناز آن دسته

بچه   میان  آن  تقسیم  و  پریدن هاکالغآش صابون، پختن آش  االغ،  بر سر  زدن مالقه   ،
روی درخت آن هم در    هاکالغبا سفره و کاسه روی درخت، مهمانی دورهمی    هاکالغ

 دهد چنین طرحی بهتر است به انیمیشن تبدیل شود.تان، نشان میطرح کوتاه داس
های تصویری در حجم کوتاه روایت دارند و  محور خردساالن، کنشی کنشها طرح

که   تلویزیون  کودکان،    معمواًلبرای  انیمیشنها شی نمابرای  یا  عروسکی  کوتاه  های  ی 
می تولید  ساعت(  یک  از  )کمتر  طرحکوتاه  مهم  ویژگی  هستند.  مناسب  های  کند، 

کردن داستان  محور آن است که اگر تبدیل به نمایش یا انیمیشن شوند برای دنبال کنش
دیدن    هاآن  به  و  صحنه  لحظهبهلحظهنیاز  دارد  وجود  دقیقه  معمواًلها  نگاه  اگر  ای 
نکتهمخ متوجه  ازدستاطب  احتمال  شود،  آن  دیدن  از  غیر  ویژهای  لذت  هر  دادن  ی 

 کوتاه( وجود دارد. هرچندقسمت از رویدادها )
آفتابگردان » داستان   و  از    «مارمولک  شوخی  به  مارمولک  وقتی  است.  دسته  این  از 
کمک را از روی زمین بردارد، جیکو و جیکا و جیکی به    اشهیسا  خواهدیمآفتابگردان  
سایه  ندیآیمآفتابگردان   حال    جیتدربه.  در  آسمان  در  آفتاب  نور  مکان  تغییر  با  و 

نیز   باید نشان داده شود و کودک  با کمک تصویر متحرک  ناپدیدشدن است. این نکته 
 شدهگرفتهآن را دنبال کند. کوتاهی روایت در کنار گروه سنی در نظر    لحظهلحظهباید  

روی  عنوانبه نیز  و  در  مخاطب  کوتاهی  انیمیشن  برای  را  داستان  آن،  دادمحوربودن 
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مناسب   که  سازدیمتلویزیون  توصیف  و  گفتگو  بر  کنش  داستان  این  در  همچنین  ؛ 
 عناصری شنیداری هستند، برتری دارد.

 ی گره محورها داستان. 3. 2. 6
شامل یک گره است    هاآنهایی هستند که کل طرح  های روایی خردساالن قصهدر طرح

به نقطه شود. چنین  ی گشودن )فرود( نزدیک میو این گره در گذار از مراحل مشابه 
شوند،  زمانی روایت می   تأخر اند، چون با رعایت تقدم و  غیر پیچیده   آنکه هایی ضمن  طرح 

دلیل تکرار مراحل مشابه،  چند قابلیتی باشند؛ زیرا از طرفی به   نمایشی دو یا   ازنظر توانند  می 
حافظه    ازنظر  و  برای خردساالن جذاب هستند  می   ها آن شنیداری  تقویت  برای  را  و  کنند 

دلیل تغییر مرحله و عبور و گذار دیداری  و از طرفی دیگر به   اند مناسب ی رادیویی ها ش ی نما 
  . کند ماندگار می   ها آن ستان نیز، روایت را در ذهن  هستند و تکرار تصویری مراحل مشابه دا 

  هرکدام اند. در این دسته  « از یک دانه بادام »   « و یک کاسه آش » و   «غاغولی  غول  ... غاغاغولی » 
 برد. یک درخواست داستان را پیش می   صورت به گره    ها داستان از این  

ورد بازگشتش به چراغ جادو را    هاآدمی  در داستان نخست، شخصیت غول از همه
پیدا    کندیمدرخواست   او  برای  را  ورد  باالخره کودکی  مرحله غول  کندیمتا  در هر   .

  ها دهد. این پرسش و پاسخدلیلی پاسخ رد میی بههرکسکند  پرسش خود را تکرار می
 شود. ه در داستان است و سبب تکرار میی مشابدلیل گذر غول و ورود به مرحله

« آشدر  کاسه  بادام»و    «یک  دانه  روال    «یک  همین  به  بده  درخواست نیز  بستان  و 
همسایه  دخترخاله و  و  عنکبوت  آش  پختن  برای  اشی  درخواستها  مشی  گنجشکک 

 .مینیبیمبرای گرفتن خوراک را در چند گذار همانند  
  گر یدعبارتبهتواند گفتاری یا رویدادی نیز باشد؛  محور میگفتنی است داستان گره

های داستانی که قابلیت بسته/ محدود نمایشی دارند )نوع دوم قابلیت  گاه برخی طرح
 محور باشند. محور یا کنش/ گرهگفتار/گرهزمان هم  طوربه توانندیمنمایشی( 

 ی تيپ/شخصيت محور هاطرح. 4. 2. 6
ر  ی نمایشی برگرفته از آن مؤثی در هر طرح در تعیین گونهپردازتیشخصنوع و کیفیت 

ی  ها تی شخصیی که  هاداستانساختن انیمیشن یا نمایش عروسکی برای    د یتردیب  است.
تبدیل    نیترمناسبی دارند نخستین و  رانسان یغ به نمایشنامه    هاطرح  گونهنیاگزینه در 

نمایش یا  صحنه  تئاتر  فیلم،  ساخت  البته  عروسک  است.  و  بازیگر  از  که    طور بههایی 
  «یک کاسه آشمانند »هایی  نیست؛ اما داستان  رممکنی غ، گاهی  کنندیماستفاده    زمانهم
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انیمیشن  هاتیشخصکه   در شکل  هستند  و کالغ  عنکبوت، کفشدوزک، سوسک  آن  ی 
شوند؛    ترانهیگراواقع  صورتبهتوانند  می داده  اجرای  چراکه نشان  چنین  ا صحنه  در  ی 

گیرد یا  ی کمک میپرداز چهرهداستانی، بازیگر برای ایفای نقش از ماسک )سیماچه( و  
بدن   تن    هاآنلباسی شبیه  از یک حشره و  تربزرگ  درهرصورتکه    کندیم به  او  بودن 

خردسال    ئتیهداشتن   و...(  پا  و  )دست  دور   اله چهارس سهانسانی  بهتر  شناخت  از  را 
او  می برای  اگر  حتی  باشد.هاتیجذابکند؛  داشته  ی  یی  نکات  به  توجه   ادشده با 

ی آن را حیوانات یا  ها تیشخصیی که  هاداستانعروسکی برای    شیو نمای  ساز شنیمیان
 است. ترمناسببهتر و  دهندیمحشرات و موجودات تخیلی تشکیل 

ای  محور رفتارهای شخصیت داستان و افکار او اهمیت ویژهشخصیتی  هاطرحدر  
است؛    سندهینو  دارد. کرده  خلق  کودک  الگوگیری  برای  را  شخصیت  داستانی  چنین 

با خلق تصویر مناسب یا عروسک مناسب از شخصیت داستان، او را    توانیمبنابراین  
نمایشی زنده است کمتر    از طریق تئاتر که   که  کرد  رگذاریتأثدر ذهن کودک ماندگار و  

ی دیگر )مثبت یا منفی( خود  هانقشبعدها هم در  چهره بازیگر چراکهاست؛  ری پذ امکان
را به کودک نشان خواهد داد؛ اما نقاشی یا عروسک برای خلق هر تیپ یا شخصیت، 

بود؛   خواهد  آن  خود  خاص  و  در    عنوان بهیگانه  ،  شدهیبررسی  هاداستاننمونه 
مانهاتی شخص بازیگر  را نمی  ها«»کفشند  یی  با اجرای  در    بر صحنهتوان  خلق کرد و 

 شکل نمایشی نیاز به خلق عروسک یا تصویر متحرک هستیم. 
نمود داشته باشد    اشچهرهبیشتر از    ی صدا یا گفتار شخصیتپرداز تیشخصاگر در  

تئاتر رادیویی برای کودک  بی یی  هادهی پد  است.  رگذارتری تأثتردید خلق نمایشی آن در 
باد می نظیر  داستان  شخصیت  وقتی  رودخانه  دستور  و  مدام  که  غوله  هزارپا  یا  شوند، 

 توانند از این دسته باشند.دهد، میمی
 

 گيری . نتيجه7
رشد ذهنی    باًیتقرهای سنی الف و ب که  گروه   در این پژوهش یازده داستان مربوط به

در   سنی  گروه  ذکر  شد.  بررسی  دارند  مشابه  یادگیری  و  هم  به  به  هاداستاننزدیک   ،
)انتخاب   طرحناشر  است.  بوده  نویسنده  و  کودک(  فکری  پرورش  روایی  کانون  های 

ندارند؛  بندگروه  شدهیبررس دقیقی  چندان  می  چراکهی  تجربه  دریافت  به  گاه  توان 
شدهمی داده  اختصاص  گروه  یک  به  و  باشند  مناسب  گروه  دو  هر  برای  یا  توانند  اند 
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هردو گروه در نظر گرفته شده است؛ به    بالعکس داستان مناسب یک گروه سنی، برای 
های الف، ب، الف و ب )اشتراکی( نوشته  همین دلیل نگارنده آثاری را که برای گروه

نتایج جامع تا  بهشده، خوانده است  آید.ی  داستان    دست    در ساختار  شدهخواندهیازده 
 تشابهات بسیاری دارند:  ی نمایشیهاتیقابلهای روایی و طرح

کوتاه،  ها طرح غالباً  سنی  گروه  دو  تکموضوعتکی  و  ی،    ؛ اندیلی تخرویدادی 
طرح  ها تی شخص یا  درخواست  قالب  در  کوتاهی  گفتگوهای  دارند،  ایستا  و  ساده  ی 

کرده است؛   داستانی کمک  موقعیت  ایجاد  به  در هر یک  داستانی  ها تی موقعپرسش  ی 
خلق    صورتبه ساده  گرهی  یا  یادآوری   اند شدهرویداد  تکرار  با  مرحله  چند  در  و 

تا  می بیاموزند؛  انکته  تی درنهاشوند  به خردسال  میان    اندساده  هاکشمکشی  و معمواًل 
شکل   شرایط  و  کوتاه    زمان  ؛اندگرفتهشخصیت  و  ساده  نیز  مکان  و  دارد  ترتیبی  سیر 

 توصیف شده است.
حجم   کوتاهی  و  سادگی  سبب  نکات  این  است؛    هاداستانمجموع    جه یدرنتشده 

د که  گویای آن باش  تواندیم های نمایشی محدودی دارند. این نکته  قابلیت  طورمعمول به
میگونه کودکان  برای  پیشنهادی  نمایشی  گروههای  اساس  بر  تفکیک  توانند  سنی  های 

می کمتر  سنی  گروه  یک  در  که  است  معنی  آن  به  این  و  همهشوند  ی  ها گونه  توان 
هر گروه سنی با    گریدعبارتبهنمایشی مشاهده کرد؛  ییعناصر روانمایشی را در جدول  

ویژگی به  روایی  توجه  طرح  به    ژهیوهای  نیاز  و  یادگیری  حوصله،  میزان  و  خود 
بیشتر از دیگر  سرگرمی، گونه تا    هاگونههایی از نمایش را  ی  رگذار یتأثباید تجربه کند 

 انجام شود.   هاآنبهتری بر 
گروه  داستان  در  یازده  بررسی  با  تنها  ب،  و  الف  سنی  ی  ها گونه  میابییدرمهای 

مانند   تلویزیون  )هاشنیمیانمناسب  کوتاه  نمایش  کالمیبی  گفتاری(،  های عروسکی  و 
نمایشنامه نیز  و  یا  تلویزیونی  رادیویی  موسیقایی  روایتهاشینماهای  رادیویی  ی  مدار 

( سینما  و  تئاتر صحنه  از  رواییدوساعتهی  ها نامهلمیفبیش  عناصر  از  ها  نمایشی طرح( 
های نمایشی انیمیشن بیشترین درصد را دارد و گونه اولویت  د. در میانآیندست میبه

ی توصیفات  سادگ  ی داستان،کوتاه   کالم آهنگین،  حضور  گیرد.قرار می  ازآنپسرادیویی  
 اثر دارد.  ها تیاولوی یادشده در تعیین این هایژگیوو دیگر 

صحنه تبدیل شوند؛ اما    توانند به تئاترهای دارای قابلیت نمایشی گسترده، میداستان
آثاری که کالم منظوم دارند و   ی و توصیف در  پرداز صحنهدر این صورت بهتر است 
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و    ها آن  خردسال  کودک  توجه  افزایش  به  تا  شوند  وارد  عرصه  این  به  است  قوی 
دنبال  او در  بیفزایند؛  شکیبایی  داستان  قرار  تاپنجخردساالن سه  چراکهکردن  آرام و  ساله 

 های تئاتر و سینما ندارند. سالنالزم را در 
بررسی به  توجه  میبا  داستان توان  ها  در  آثار  را  دبستانی  نوآموزان  و  خردساالن  ی 

ی رادیو و تلویزیون ماندگار ساخت و با ترفندهایی تئاتر صحنه ویژه آنان را با  ها عرصه
وجود آورد. اگر و اجراهای شادتر به  تر نیرنگهای  اجرای زمانی کمتر از معمول، صحنه

تر انجام شود به تعداد بیشتری نمایش دست خواهیم  ها در جامعه آماری گستردهبررسی
ط با  متناسب  شکل  با  که  مییافت  ساخته  روایی  اولیه  میرح  نکته  این  تواند  شوند. 

 های خاص اجرایی برای کودکان یاری سازد.ما را در رسیدن به سبک شی ازپشیب
ی پیشنهادی بر اساس کیفیت عناصر روایی و نوع طرح شینماهای  گفتنی است گونه

نویسان طرح را گسترش دهند،  است و مسلماً در صورتی که درام  شده  ذکردر جدول  
نگارنده    مدنظردر این پژوهش    آنچهافزود؛ اما    توانیمها  ای به داستانهای ثانویهقابلیت

ظرفیت است  اولیه  بوده  و  درونی  نمایشهاطرحهای  و  است  روایی  پیشنهادی  ی  های 
به  نزدیک اجرایی  شکل  بررسیها طرحترین  قابلیت  شدهی  گویای  که  های  هستند 

 های خردساالن هستند. نمایشی بکر و حقیقی در داستان
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