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چکیده
شخصيت یکي از اركان اساسي و تشکيل دهنده هر داستان است و نویسندگان با پرداخت زیباي شخصيتهااي داساتاني ها
ميتوانند اثري ماندگارتر و هنريتر بيافرینند و ه آن كه زمينۀ باورپذیري و گيرایي اثر را فراه كنند .این مه در داستانهااي
كودک و نوجوان از اهميت بيشتري برخوردار است .محمدرضا بایرامي بيشتر داستانهایش را براي این گروه سني ماينویساد،
اكثر شخصيتهاي اصلي داستانهایش كودک و نوجوان هستند و بررسي و تحليل این شخصيتها اهميت ویژهاي در دریافات
سبک و شايوهي داساتانپاردازي و درک ویژگاي هااي كودكاان و نوجواناان در آثاار ایشاان دارد .ایان پاژوهش باه بررساي
شخصيتكودک و نوجوان در داستان هاي كوتاه و بلناد باایرامي از لحاان عناصار داساتاني و شارت شخصايتهاا پرداختاه و
خصوصيات اخالقي و رواني ،رفتار با افراد و گروههاي مختلف از قبيل :رفتاار باا خاانواده ،خویشااوندان ،همساایگان ،م لا ،
موجودات زنده و بيجان ،وصف لباس ،وصف خانه ،رفتارهاي اقتصادي ،باورهاي مذهبي و باورهااي خرافاي آنهاا را ماورد
ارزیابي قرار داده است .روانکاوي شخصيتها نشان ميدهد نویسانده باراي خصوصايات اخالقاي ساازندهي شخصايتهاا و
خانواده كه بيشترین ارتباط را با شخصيت كودک و نوجوان دارد ،اهميت بيشتري قائل است.
واژگان کلیدی :داستان ،شخصيت ،كودک و نوجوان ،محمدرضا بایرامي.

.
 .1مقدمه
ادبيات كودک و نوجوان از نظر تاریخي با ادبيات ت ليمي شروع شد؛ در دورۀ باساتان باه ت لاي و تربيات كاودک و
نوجوان توجه ویژهاي ميشد .این كار باعث خلق آثاري شد كه هر چند به طور جداگانه و به ناا كاودک و نوجاوان
نبودند؛ ولي به خاطر دارا بودن نثر ساده و داستانهاي واق ي و تخيلي ،منبع خوبي براي كودک و نوجاوان محساو
ميشوند؛ از جملۀ این كتا ها ميتوان به منظومۀ درخت آسوریک ،كليله و دمنه ،داستانهاي بيادپاي و غياره اشااره
كرد .پس از ظهور اسال توجه به ت لي و تربيت بيشتر شد و آموزههاي دیني نيز به ایان امار تشاویق مايكردناد .در
دورۀ مشروطه ،آشنایي ایرانيان با غر باعث شد تا به ادبيات كاودک و نوجاوان توجاه خاصاي شاود و آثاار قابال
توجهي در این حوزه خلق شوند .در حدود سال  1033ه .ش .جبار عسگرزاده (باغچهباان) ادبياات ناوین كاودک را
پایهگذاري كرد و پس از آن در دورۀ انقال اسالمي ،این توجه افزایش یافت و آثار زیادي در زمينۀ ادبيات كاودک و
نوجوان خلق شدند و ادبيات در این عرصه رشد چش گيري پيدا كرد.
محمدرضا بایرامي ( )1011یکي از نویسندگان م اصر در حوزۀ ادبيات كودک و نوجوان است .در داستانهاي او باه
مسائل كودک و نوجوان توجه فراوان شده و اغلب شخصيتهاي اصلي داستانهایش نوجاوان هساتند .او باه خاوبي
شخصيتهاي كودک و نوجوان را در داستانهایش خلق مي كند و موضوع و مضامون اصالي آثاارش حاول مساائل
مربو ط به نوجوانان و عالقه و نيازها و ماجراهاي بيروناي مرباوط باه آناان مايگاردد .ویژگاي اصالي داساتانهااي
محمدرضا بایرامي توجه به نوجوانان و خلق داستانهاي واق يتگرا براي آنان است.
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داستان هاي محمدرضا بایرامي از مسائل زندگي الها گرفتهاند و ماجراهاي آنها از تحرک و هيجان الز برخوردارناد.
محتوا در آنها بر اصيل ترین خصوصيات انساني مانند همدردي ،ایمان ،شجاعت و عشق باه ها ناوع مبتناي اسات و
عشق به عدالت را در كودک و نوجوان پرورش ميدهد و قدرت مبارزه با ستمگري و زورگاویي را در آناان تقویات
ميكند .داستانهاي او در كودک و نوجوان كنش عاطفي به وجود ميآورند و شخصيتها به گونهاي پرداخته شدهاناد
كه كودک و نوجوان به راحتي ميتواند با آنها ارتباط عاطفي برقرار كند .در داستانهاي بایرامي به طبي ت و حيواناات
توجه خاصي شده است و این با روحيۀ كودک و نوجوان سازگاري دارد.
این پژوهش به بررسي شخصيت كودک و نوجوان در آثار داستاني ( 9داستان بلناد و  9داساتان كوتااه) محمدرضاا
بایرامي پرداخته و آنها را از لحان عناصر داستاني و روانکاوي شخصيتها تحليل مينمایاد؛ نگااه ماا در بخاش اول
مقاله به دیدگاه جمال ميرصادقي در كتا «عناصر داستان» و در بخش دو به ساختار رسالۀ دكتاري «تحليال هشات
رمان واقعگرا» از دكتر ابراهي رنجبر به راهنمایي دكتر رضا انژابي نژاد در دانشگاه تبریز بوده است.
در مورد تحليل عناصر داستان خصوصاً تحليل شخصيتپردازي در داستان باه صاورت كلاي و در آثاار نویساندگان
مشخص ،پژوهشهاي مت ددي انجا شده است و در مورد محمدرضا باایرامي و تحليال عناصار ،محتاوا و سااختار
داستانهاي او نيز آثار ارزشمندي وجود دارند؛ از جمله اینکه علي عباسي «بررساي سااختاري و تخيالشناساي آثاار
محمدرضا بایرامي»(پژوهشنامۀ ادبيات كودک و نوجوان ،شمارۀ  ،)99شکوه حاجي نصراهلل «مضامون جناد در آثاار
محمدرضا بایرامي»(همان) و كمال بهروزنيا «بازتا آثار بایرامي در ساویيس»(هماان) را تحليال نماودهاناد.همچنين
مصطفي ناهيد «گشت و گذاري با آد هاي بایرامي»(كتا ماه كودک و نوجوان ،اردیبهشت  )1039را پژوهش نماوده
است؛ اما از نگاه خاص این مقاله ،ی ني تحليل شخصيت كودک و نوجوان در آثار باایرامي پاژوهش مساتقلي انجاا
نشده است.
 .2شخصیت
شخصيت ركن اساسي هر داستان است و داستان با وجود شخصيتها شکل ميگيرد و «منظاور از شخصايت ،افاراد
داستاناند كه تقریبا همهكارۀ داستان شمرده ميشوند .عمل با حضور آنها به وجود ميآید و فضا و مکاان و زماان باه
خاطر بودن و ف اليت آنها مفهو پيدا ميكند( ».عبداللهيان )03: 1031 ،بنابراین به محا خلاق شخصايت ،داساتان
شکل ميگيرد.
شخصيت سير داستان را مشخص ميكند و «عامل شخصيت محوري است كه تماميت قصه بر مادار آن مايچرخاد.
تما عوامل دیگر ،م ني و مفهو و حتي علت وجودي خود را از عامل شخصيت كساب مايكنناد( ».براهناي1039،
 )919:در ادبيات كهن ما اغلب شخصيتهاي داستانها حيوانات هستند و داستان از زبان آنها روایت مايشاود؛ ولاي
در داستانهاي م اصر ،شخصيتها انسان هستند؛ مگار در داساتانهااي تخيلاي یاا سورئالساي كاه شخصايتهااي
غيرانساني نيز ظاهر ميشوند.
شخصيتهایي كه در داستان نمایان ميشوند ،تركيباي از شخصايتهااي جام اه ،و سااختۀ هان نویسانده هساتند.
نویسنده شخصيتهایي را كه در جام ه مشاهد مي كند ،خصوصياتي را در هن خود باه جنباههااي شخصايتي آنهاا
اضافه یا از آنها ك ميكند« .در واقع شخصيتهاي داستاني با مجموعهاي از رفتار ،گفتار و افکار كه توسط نویسانده
بيان ميشود ،به وجود ميآیند و تنها در همين محدوده ميتوانند در داستان نقش ایجاد كنند( ».مستور)00 :1031 ،
شخصيت در داستان را ميتوان با مقایسه یا مقابلۀ سایر شخصيتها ،با توصيف مستقي  ،با تجزیه و تحليل انگيازههاا
یا وضع و حالت روحي او ،با صحنهپردازي ،یا از طریق گفتگو ارائه كرد .شخصيتهاي داستاني از آن جهت براي ما
جذابند كه ما از نزدیک با رویدادهاي زندگي آنها آشنا ميشوی و نویسنده براي ترسي آنها مجبور اسات ب ضاي از
جنبههاي شخصيت را پررند نشان دهد تا شخصيتها به خوبي در هن خواننده تداعي شاوند .در جادول پيوسات
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اطالعات مربوط به شخصيتها و دستهبنديهاي مربوط به آنها در داستانهاي محمدرضا بایرامي به صورت اشارهوار
بيان گردیدهاند.
 9ا .1شخصیت ایستا
شخصيت ایستا ،شخصيتي است كه تغيير نکند یا اندک تغييري را بپذیرد؛ به عبارت دیگر در پایان داستان همان باشاد
كه در آغاز بوده است و حوادث داستان بر او تأثير نکند یا اگر تأثير بکند ،تاأثير كماي باشاد .اغلاب شخصايتهااي
فرعي ایستا هستند(.ميرصادقي91 :1033 ،ا)90
براساس این پژوهش ،در داستانهاي بایرامي برخي از شخصيتهاي اصلي(قهرمانان داستانها) و همۀ شخصيتهااي
فرعي  -از آنجا كه به آنها كمتر پرداخته ميشود  -ایستا هستند .ميتوان گفت  %90شخصيتهاي داستانهاي كوتااه
و  %93شخصيتهاي داستانهاي بلند محمدرضا بایرامي ایستا هستند؛ به عناوان مثاال شخصايت احماد و سا يد در
رمان «عقا هاي تپۀ  »33ایستا هستند .آنها به جبهه مي روند و پس از مدتي در یاک داساتان واق ياتگارا ،پرنادهاي
وحشي(عقا ) وارد داستان ميشود ،احمد آن را آموزش ميدهد تا در هنگا نيااز بتواناد آن را از آسامان باه زماين
بنشاند .گروه آنها هنگا شناسایي زمينگير مي شود و س يد زخمي كاري برميدارد .احمد به وسيلۀ آ رخش پياا باه
عقب ميفرستد تا خاکریزهاي عراقيها را بمباران كنند .پس از اتفاقاتي كه براي آنها ميافتد ،هيچ تغيياري در احماد
و س يد رخ نميدهد .به خاطر عد تغيير شخصيت ،رمان تا پایان یک خط سير مشخص دارد و تغييري در خط ساير
آن اتفاق نميافتد یا در داستان «در یيالق» جالل قهرمان داستان براي چراندن گوسفندان دایي خود (شاهمار) به مغان
مي رود .هنگا چرا تگرگ مي بارد و باعث گ شدن ت دادي از گوسافندها مايشاود ،پاس از جساتجو آنهاا را پيادا
ميكنند .در این داستان شخصيت جالل ،شاهمار ،صدف ،صابر ،اصالن ،ارسالن ،شيرعلي ،ساواد و قبااد ایساتا خلاق
شدهاند .در داستان كوتاه «سپيدار بلند مدرسۀ ما» نيز شخصيت راوي ،غال  ،س يد و مادیر مدرساه ایساتا هساتند .در
داستان كوتاه «همراهان» نيز شخصيت جالل و صابر ایستا خلق شدهاند .در داساتان «گارگهاا از بارف نمايترساند»
عيسي ،سارا ،عزیز ،صابر و ناصر شخصيت ایستا دارند.
 9ا .9شخصیت پویا
دگرگوني در رفتار و منش شخصيت داستاني نسبت به آغاز داستان را تحول شخصايت مايگویناد .در داساتانهااي
كوتاه محمدرضا بایرامي  %3شخصيتها پویا هستند و  %1شخصيتهاي داستان بلند او را شخصيتهاي پویا تشاکيل
ميدهند .در داستانهاي كوتاه مجال اندكي براي تحول شخصيت وجود دارد؛ ولي چون بيشتر داستانهاي باایرامي در
گروه سني كودک و نوجوان هستند ،تحول شخصيت در آنها اتفاق ميافتد .در داستانهاي بلند او همۀ شخصيتهااي
اصلي پویا نيستند .در داستان فقط شخصيتهاي اصلي ميتوانند پویا باشند؛ براي اینکه همۀ اتفاقات براي شخصايت
اصلي پيش ميآید و تنها شخصيت اصلي تغيير پيدا ميكند .به عنوان مثال در داستان «كاوه مارا صادا زد» جاالل باه
تنهایي سوار بر قاشقا براي آوردن حکي به روستاي دیگري ميرود ،حکي سوار قاشقا ميشاود ،جاالل پيااده افساار
اسب را ميكشد ،جالل به حکي ميگوید :هر روز پياده از این راه به مدرسهاي در روستاي اسب مرز ميرود ،با ایان
كار نویسنده پختگي جالل را نشان ميدهد و هن خواننده را براي تحول جالل آماده ميكند .پاس از اینکاه اساحاق
برادرش مش حيدر را براي درمان به شهر مي برد ،مسؤوليت رسيدگي به گوسفندان به عهدۀ جالل ميافتد .پادرش از
جالل مي خواهد پس از مرگش ،او خانواده را اداره كند .تغيير اساساي شخصايت جاالل پاس از مارگ پادر نمایاان
ميشود .او با اینکه سن كمي دارد ،براي برفروبي به پشت با ميرود و این كار را با موفقيت انجا ميدهد .باا ایان
كار ،مادرش پي به توانایي او مي برد؛ ولي با این وجود ب ضي از كارها را هنوز باه او نمايساپارد .جاالل باه هماراه
عمویش اسحاق براي گرفتن كبک به كوه ميروند ،عمویش زیر بهمن دفن ميشود ،جالل او را نجات ميدهاد و باه
خانه ميآورد .پس از این اتفاق ،مادرش به او اعتماد ميكند و علوفه خرد كردن با چين (دستگاه علوفه خارد كان) را
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نيز به او ميسپارد .با پيشرفت داستان ،شخصيت جالل پویا ميشود .این پویایي را ميتوان در رفتاار و اعماال جاالل
دید ،خواننده در پایان داستان شخصيت تغيير یافتۀ جالل را مشاهده ميكند .در داستان«گرگها از برف نمايترساند»
یوسف و فتات براي دیدن آبشار یخ بسته به بيرون از روستا ميروند .وقتي آنها كنار آبشار هستند ،زلزله ميآیاد .آنهاا
شب به روستا ميرسند؛ ولي روستا را ویران شده ميبينند .یوسف با راهکارهاایش ماانع ورود گارگهاا باه روساتا
ميشود .هنگا روز ،دایي یوسف براي كمک به آنجا ميآید و آنها را به اردبيال مايبارد .در ایان حادثاه فتاات هماۀ
خانوادۀ خود را از دست ميدهد .زلزله باعث ميشود شخصيت یوسف و فتاات تغييار كناد .در داساتان «فصال درو
كردن خرمن» شخصيت علي و سلي پویاست و در داستان «دود پشت تپه» عزیز شخصيت پویا دارد.
در كتا «درسهایي دربارۀ داستان نویسي» آمده است« :وقتي شخصيت اصلي تغيير ميكند ،جهت داستان نيز عوض
ميشود و وقتي خط داستاني شخصيت اصلي عوض شد ،كل خط داستاني نيز تغيير ميكناد .اگار چيازي در داساتان
تغيير نکند ،داستان بيتحرک و ساكن است .اما تغييرات مشخص شخصيت به م ني وجود كشش نمایشاي و تحارک
در دا ستان ،و داستان متغير نيز داستاني جذا و پيچيده اسات .تاا شخصايت مکاشافۀ دروناي عجيباي نکناد ،تغييار
نمي كند و باز حادثۀ بحراني باعث این مکاشفۀ عجيب مي شود .وقتي این حادثه كه شخصيت را تغيير ميدهد ،اتفااق
ميافتد ،دیگر خط داستاني در مسير قبلي پيش نميرود .بنابراین د اساتان نياز در اثار تغييار شخصايت اصالي ،تغييار
ميكند( ».بيشا  ) 990 :1031 ،براي اینکه شخصيت داستاني بر روي كودک و نوجوان تأثير بگذارد ،تحول شخصيت
نقش اساسي دارد .دورۀ كودكي و نوجواني ،دوران كمبود تجربه و اطالعات از زنادگي ،اشايا و پدیادههاا و مساائل
گوناگون و ميل شد ید به پركردن این خألهاي هني است .اكثر نوجوانان طبي تي ماجراجو دارند و از داستانهایي كه
در آنها «عمل» و «حركت» زیاد وجود داشته باشد ،بيشتر خوششان مي آید و همچنين شخصيتهایي كه پویا هساتند،
براي نوجوان جذابيت زیادي دارند؛ چون خودشان همان طور كه به مرور زمان شخصيتشان تغييار مايكناد ،دوسات
دارند شخصيتهاي داستان هایشان نيز پویا باشد .محمدرضا بایرامي از این اصل به خوبي اساتفاده مايكناد و اغلاب
شخصيتهاي اصلي(قهرمانان) داستانهاي كوتاه و بلندش را پویا خلق ميكند.
 9ا  .0شخصیت ساده
شخصيت سادۀ داستاني چنان كه از نا آن پيداست ،ساده اسات و زمااني كاه در داساتان ظااهر مايشاود ،خوانناده
ميتواند حدس بزند كه در برابر وض ي كه قرار ميگيرد ،چه واكنشي نشان ميدهد و به هر حاال اعماال و رفتاارش
طوري نيست كه خواننده را در بهت و حيرت فرو برد .اعماال شخصايت سااده باه راحتاي قابال پايشبيناي اسات.
(یونسي )01: 1031 ،همانطور كه در نمودار  1مشاهده ميشود %91 ،شخصيتها در داستانهااي كوتااه محمدرضاا
بایرامي و  %93شخصيتها در داستانهاي بلند او را شخصيتهااي سااده تشاکيل مايدهناد .باه دليال اینکاه خلاق
شخصيت ساده آسانتر است ،محمدرضا بایرامي اغلب شخصيتهاي داستانهاا را سااده خلاق مايكناد؛ شخصايت
بولوت در داستان «مردگان باغ سبز» از آن نمونه است .وقتي ناپدرياش بولوت را تنبيه ميكند ،او قهر مايكناد و باه
خانۀ همسایهشان مي رود و پس از خو شدن زخ هاي پایش ،پيش دوستش آرشاا باه شاهر مايرود .نفرتاي كاه
بولوت از ميرآلي دارد ،در جاي جاي داستان دیده ميشود .همين امر باعث ميشود تا فرار بولوت خواننده را حيارت
زده نکند .در داستان «فصل درو كردن خرمن» نيز شخصيت خليل ،ماش حيادر ،سارباز ،دنباان ،گروهباان صاادقي،
صدیف ،صمد ،قادر ،بيح ،حاج آقا محمدي و یونس ساده هستند.
 .1-9شخصیت جامع
خواننده در مواجهه با شخصيت بغرنج داستاني از این بازي حدس و گمان طرفي نميبندد و این چنين شخصيتي گاه
با عملي كه دارد و جلوههایي كه از شخصيت درون نشان ميدهد ،او را غرق در حيرت ميكند .شخصيتهاي جاامع
از پيچيدگي خاصي برخودارند( .یونسي )01: 1031 ،با توجه به نمودار  ،1شخصيتهااي جاامع داساتانهااي كوتااه
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محمدرضا بایرامي  %3هستند و تنها  %9از شخصيتهاي داستانهاي بلندش ،شخصيت جامع دارند .ت داد شخصايت
جامع به خاطر پيچيده بودن خلق این گونه شخصيتها خيلي ك اسات و اغلاب شخصايتهااي جاامع ،شخصايت
اصلي داستان نيز هستند .ميتوان گفت اكثر شخصيتهاي پویا ،جامع نيز هستند.
در داستان «دود پشت تپه» شركت قهرماان اصالي داساتان در جناد ،آگاهاناه و از سار ت هاد نيسات؛ بلکاه جناد
ناخواسته او را درگير ميكند .داستان دربارۀ یک جانباز نوجوان دفاع مقدس اسات .شخصايت عزیاز و قاسا جاامع
است ،خواننده نميتواند رفتار و گفتار عزیز را پيشبيني كند .هنگا بمباران دوست صميميش قاس از او مايخواهاد
به پناهگاه بيمارستان برود ،او قبول نميكند؛ ولي پس از مدتي خودش مي خواهد به پناهگاه بارود و در جااي دیگار
نابينایي او را از زندگي نااميد كرده است؛ ولي در پایان داستان با فهميدن شرایط بدتر دوساتش ،باه خاودش اميادوار
ميشود و با ارادۀ قوي ظاهر ميشود .شخصيت علي و سلي در داستان «فصل درو كردن خرمن» و صاابر در داساتان
«سایۀ ملخ» جامع هستند.
9ا .0شخصیت اصلی
شخصيت اصلي مركز حوادث است و دیگر شخصيتها و شاید عناصر قصه ،همه و همه بر اي ت ياين سرنوشات او
دست به كار ميشوند .او مه ترین پيا داستان را بيان ميكند و یا در بيان آن نقش اساسي دارد .در ضامن شخصايت
اصلي شناسنامهاي كاملتر نسبت به سایر شخصيتها دارد .شخصيت اصلي ميتواند دو تا باشد اینکه كدا شخصايت
اصلي در نمایش از همه مه تر است و بار حوادث داستان بر دوش اوست و درگياري بيشاتري باا حاوادث داساتان
دارد ،خط طرت نویسنده را در انتخا شخصيت اصلي راهنمایي ميكند( .بيشا  )013 :1031 ،در داستانهاي كوتااه
محمد رضا بایرامي %93شخصيتهاي اصالي را كاودک و نوجاوان تشاکيل ماي دهاد و در داساتانهااي بلناد %99
شخصيتهاي اصلي كودک و نوجوان هستند .به خاطر همين ،كاودک و نوجاوان باا شخصايت اصالي داساتانهااي
بایرامي بهتر همذاتپنداري ميكند .در داستانهاي محمدرضا بایرامي شخصيتهاي كودک و نوجاوان در مقایساه باا
بزرگسال بهتر شخصيت پردازي شدهاند؛ براي مثال در داستان «كوه مرا صدا كرد» به خصوصايات اخالقاي و وصاف
جسماني جالل توجه كامل شده است؛ در حالي كه حتي به ظااهر فيزیکاي اساحاق توجاه نشاده اسات .در داساتان
«عقا هاي تپۀ  »33احمد و س يد شخصيت اصلي هستند و به خصوصيات اخالقي و وصاف جساماني آنهاا توجاه
ویژه شده است.
9ا  .3شخصیتهای فرعی
پيشبرد ساختار روایي داستان نمایندۀ رفتاري و فکري شخصيت اصلي ،و القاي درونمایه ،از كاركردهااي شخصايت
فرعي در داستان است .م ماوالً ت اداد شخصايتهااي فرعاي در داساتان زیااد اسات( .جزیناي )93 :1033 ،اغلاب
شخصيتها در داستانهاي بایرامي شخصيت فرعي هستند و این نکته در داستان نویسي طبي ي است .شخصيتهااي
فرعي در پيشبرد داستان نقس بسزایي دارند .در واقع این شخصيتهاي فرعي هستند كه باعث ميشوند تا شخصيت
اصلي بيشتر شناخته شود .در داستان «دود پشت تپه» توفياق ،عاوض ،اساماعيل ،طااهر ،خورشايد ،شايرین ،لطياف،
رمضان ،صالح ،محمود و آقاي موسوي شخصيت فرعي دارند .در داستان«سایۀ ملاخ» شخصايت نبيال ،عائاد ،حاات ،
حکيمه ،خدر ،ادریس ،س يد ،حميد ،ابراهي فرعي هستند.
 .9شرح شخصیت
شرت و بسط شخصيت داستان از راههاي شناساندن شخصيت است .با شناخت شخصيت تاأثيري را كاه داساتان بار
روي خواننده مي گذارد ،نمایان ميشود .شخصيت داستاني كودک و نوجوان از لحان شخصيتي روانکاوي ميشاود و
خصوصيات خاص آنها آشکار ميشود.
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0ا  .1خصوصیات اخالقی و روانی
گفتگو نيز مانند عمل نشان دهندۀ ویژگي هاي روحي شخصيت داستان است .كلمات به كار رفته ،تأكيد بار هجاهااي
خاص ،موضوع و مضمون گفتگوها ،مکثها ،پستي و بلندي صدا ،تلفظ نادرست و یا غلط و لغزشهاي زباني ،هماه
نشاندهندۀ پيشينۀ هني ،تجربي و رواني افراد داستاناند .گفتکو عامل اصالي شاناخت شخصايت اسات(.عبداللهيان،
 )39 :1031گفتگو و اعمال انسان به مرور زمان جزئي از شخصيت او ميشوند .اعمال شخصايتهاا را باه دو دساته
تقسي كردهاند :كنش عادتي و غيرعادتي« .كنش عادتي اعمالي است كه مرتب تکرار ميشود؛ در صاورتي كاه كانش
غير عادتي آن است كه فقط یک بار اتفاق ميافتد و از همين تکرار و اتفاق ميتوان باه روحياۀ شخصايت پاي بارد».
(همان)31 :
در داستان هاي بایرامي به خصوصيات اخالقي و رواني شخصيتهاي داستاني كودک و نوجوان توجه زیادي ميشود.
براي نمونه در داستان «عقا هاي تپۀ  »33حبيب از اعتماد به نفس باالیي برخودار اسات ،از ميادان ماين باه راحتاي
سربازها را عبور ميدهد ،شخصيتهاي بایرامي از اعتماد به نفس باالیي برخودارند و اعتماد به نفس باال باعاث شاده
در كارهاي بزرگي وارد شوند و با موفقيت آن كار را به پایان برسانند« .زیر لب نا خدا را بر زبان ميآور  .پشت سر
حبيب راه مي افت  .نوروز و ناصر و غالمي ،پشت سر من و س يد حركت مايكنناد؛ الباد باراي اینکاه هوایماان را
داشته باشند .حبيب با اطمينان جلو ميرود .انگار همه جا را مثل كف دست بلد است .برای جاي ت جاب اسات كاه
چطور ،با خيال راحت راه ميرود .وقتي چش در اطراف ميچرخان  ،چيز خاصي نميبين كه بشود به عنوان نشاانه،
از آن استفاده كرد .به این ترتيب ،بيشتر از پيش به ارزش حبيب پي ميبر (» .بایرامي )39 :1093 ،كودک و نوجوان با
مشاهدۀ اعتماد به نفس شخصيت داستان ،اعتماد به نفسش تقویت ميشود و او را الگو قرار مايدهاد و كارهاا را بار
عهده ميگيرد .این كار باعث مي شود تا آنها در زندگي موفق باشند .در داستان «سایۀ ملخ» ابراهي از اعتماد به نفاس
كافي برخوردار است .در داستان «گرگها از برف نميترسند» یوسف با اعتماد به نفسي كه دارد ،با مشکالت منطقاي
برخورد ميكند و به فکر حل آن است .در داستان «دود پشت تپه» توفيق پشتکار و اعتماد به نفس زیادي دارد.
كودک و نوجوان با دیدن كمک شخصيتهاي نوجوان داستاني به دیگران ،یاد ميگيرد در ساختيهاا كماک كناد تاا
مشکل حل شود .در داستان «فصل دور كردن خرمن» سلي كمک ميكند تا برادرش فرار كناد« :دیگار نمايترسايد .
حاال كه داداش فرار كرده بود ،هر بالیي سر مي آمد ،برای اهميتي نداشات .دساتت را باده مان ببيان  ،فکار كارد
ميخواهد مثل بابا ،به من ه دستبند بزند؛ اما به جاي این كار ،دست را گرفت و آرا آرا شروع كرد به پيچاندش.
خب ،پس از این كارها ه بلدي؟ ك ك دردي غير قابل تحمل ،از دست شروع شد و باال آمد و نفسا را بناد آورد.
بياختيار روي نوک پا بلند شد تا شاید درد كمتر شود .فایدهاي نداشت .دنبان ،دست را بيشاتر پيچاناد؛ طاوري كاه
فکر كرد االن است كه استخوانهای قرچي صدا بدهد و بشکند .دیگر نميتوانست جلوي خود را بگير ؛ ناخواسته
جيغي از ته دل كشيد ( ».بایرامي )190 :1033 ،وقتي كه كودک و نوجوان با شخصيتهااي داساتان هماذاتپناداري
كند ،تخليۀ هيجاني رخ مي دهد .تخليۀ رواني اغلب در پي از بين رفاتن ت اارضهااي شخصايتهااي داساتان روي
ميدهد؛ زماني كه قهرمان داستان پيروز شود ،تنش هاي كاودک و نوجاوان كااهش مايیاباد .آنهاا موفاق مايشاوند
هيجانهاي پنهان خود را تخليه كنند .در داستان «عقا هاي تپۀ  »33احمد به س يد كمک ميكند تا آ رخش(عقاا )
را به النهاش برگرداند .وقتي كه گروه تفحص زمينگير ميشوند ،س يد زخ برميدارد و خونریزي ميكند و احماد
تالش ميكند و او را نجات ميدهد.
0ا  .9رفتار با خانواده
زمان زیادي از زندگي كودک و نوجوان در خانواده ميگذرد و آنها بيشترین ارتباط را با خاانواده دارناد ،باایرامي از
این اصل به خوبي استفاده ميكند .در داستان «گرگها از برف نميترسند» فتات باا كارهاایش دل خاواهرش را شااد
ميكند « .مهمان ؟! كي هست؟ سارا گفت :عيسي .فتات با ت جب تکرار كرد :عيسي؟ بارادر احساان؟ پاس بگاو چارا
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االغه صداي اسب ميداد؟ با اسب آمده؟ سارا سر تکان داد .فتات زل زد به صورت او .این وقت ساال ،او اینجاا چاه
كار مي كند؟ نکند زودتر از وقتش پررري؟! بشکن زد و زیر زیر خندید .سارا گفات :ناه باباا ،هماين جاوري آماده.
چيزهایي دربارۀ عيدي و این حرفها ميزد .درست متوجه نشد ( ».بایرامي )10 :1093 ،باوجود اینکه شخصيتهاي
كودک و نوجوان بایرامي زیاد شاد نشان داده نميشوند ،ولي فضاي حاك بر اغلب داستانها فضاي شاادي اسات .در
داستان كوتاه «قرباني» اسماعيل ميخواهد با به جا آوردن نذر ،دل پدرش را شاد كند.
كودک و نوجوان داستانهاي محمدرضا بایرامي در كارها به خانواده كمک ميكنند .اغلب داستانهایي كاه در روساتا
اتفاق ميافتند ،بچه نسبت به پدر با احترا رفتار ميكند و هر چيزي پدر بگوید ،قبول ميكنند .در داستان «فصال درو
كردن خرمن» بلبل زباني سلي پدرش را ناراحت ميكند« .داداش گفت :االغ یکي را بگيرید .ناي سااعت بيشاتر كاه
باهاش كار نداری  .ننه براي سوري چاي ریخت و گفت كه زودتر بخورد .موضوع اینجاست كه االن هماه مالشاان را
برده اند بيرون .بابا رحمان چطور؟ گفت  :او كه االغش به جانش بسته است ،مگه ميده؟ بابا گفت :حرف نزن بچه! هر
چه به دهانش ميآد ،ماي گاه .بارو در خاناۀ باباا رحماان ،بگاو باباا گفات االغات را باده یاک باار خااک باهااش
بياری (».بایرامي )01 :1033 ،در داستان كوتاه «تفند» قاس با احترا جوا پدرش را ميدهد.
ولي در داستانهایي كه در شهر اتفاق ميافتند ،تا حدودي این احترا ها ك رند شده است .در داستان «عيادي ماادر
بزرگ» جالل در شهر زندگي ميكند ،به حرف پدرش گوش نميكند و پدرش مجبور ميشود حرف او را قبول كناد.
«جالل گفت :نمي شود این كفش را بخر ؟ ناصر با ت جب او را نگاه كرد .بخر ؟ براي چاه؟ دلا مايخواهاد وقتاي
براي مادر بزرگ عيدي مي فرستي  ،این ه از طرف من بفرستي  .كه چي بشود؟ ایان اصاالً پوشايدني نيسات .باراي
دكور خو است .ميدان ! دل مي خواهد مادر بزرگ آن را از دیوار اتاقش آویزان كند و وقتي نگاهش ميكند ،به یاد
من بيفتد .ناصر دوباره دیر شدن را بهانه كرد ،اما جالل دست بردار نبود .دوست دار با پول خود آن را باراي ماادر
بزرگ بخر  .ناصر كوتاه آمد .رفتند تو(».بایرامي)191 :1093 ،
در داستانهاي محمدرضا بایرامي كودک و نوجوان با مادرش راحتتر است؛ وقتي در داستاني كاودک و نوجاوان باا
خانوادهاش اختالف پيدا ميكند ،قهر ميكند و گاهي مواقع تنبيه ميشود .در داستان كوتاه «وقتي كه كوليها برگشتند»
علي از مادرش پول ميخواهد تا فلوت بخرد .او پول ندارد كه به علاي بدهاد .علاي قهار مايكناد و مايرود پنهاان
ميشود « :به پشت چرخيد و روي دست ،خود را كشيد لب خرمن .ننه ایستاده باود جلاوي در و صادای مايزد.
وقتي دید فایده اي ندارد ،زیر لب چيزي گفت و برگشت توي خانه .اما چند دقيقه ب د دوباره پيدایش شاد .ایان باار
گالشهایش را پوشيده بود .م لو بود كه ميخواهد برود دنبال من .بيآنکه چيزي بگوی  ،از آن باال مايپایيادمش .از
زیر خرمن مي گذشت ،گفت :م لو نيست ناهار نخورده ،كجا گذاشته رفته( ».باایرامي )33 :1039 ،در داساتان «كاوه
مرا صدا زد» جالل به مادرش در كارها كمک ميكند.
 0ا  .0رفتار با خویشاوندان
اگر كودک و نوجوان بتواند با همساالن و بزرگساالن ارتباط مناسبي برقرار كند ،قادر خواهد بود بساياري از نيازهاا و
مشکالت خود را در زندگي برطرف كند .این افراد در برخورد با دیگران از اعتماد به نفاس كاافي برخوردارناد و راه
حل مشکالت خود را ميدانند .اعتماد به نفسي كه در برخورد با دیگران به دست ميآورند ،عامل اصلي حل بساياري
از مشکالت شخصيتي خود و دیگران خواهند بود .شخصيت كودک و نوجوان باه خویشااوندان كماک مايكناد .در
داستان «دود پشت تپه» با آنکه عمونصرت سر به سر عزیز ميگذارد ،ولي او با احترا رفتار ميكند« :عماو گفات :آن
چيه تو دستت؟ گفت  :عيدي شيرینه .توفيق چش دوخت به دست  .انگار كه تازه متوجه بقچه شده بود .گفت :به باه!
و باز خندید .زن عمو آمد طرف  .گفت :دستتان درد نکند .و بقچه را گرفت .بااز كارد .روساري و كلاه قناد و بساتۀ
شيریني را ورانداز كرد و گفت :بيا شيرین ،م لو است كه به فکرت بودهاند .شيرین روساري را نگااه كارد و گفات:
اینکه آشناي خودمان است .یاد چهارشنبه سوري افتاد  .سر را انداخت پایين .زن عمو گفت :حاال چي بهت بادهي ؟
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گفت  :هيچي! گفت :این طور كه نميشود و اطرافش را نگاه كرد .با این اوضاعي كه پيش آمد ،اقلّااً یاه جاورا ها
نتوانست بگير  .با خنده گفت  :حاال كي جورا خواست؟ و خواست برگرد كه عمو نگذاشت .صابر كان! ایان ها
مثل مرغ چهارشنبه سوري ،از دستت در ميرودها! و خندید( ».بایرامي )100 :1030 ،در داستان «سایۀ ملخ» صاابر باا
پسر عموهایش به مهرباني رفتار ميكند.
 .1 -0رفتار با همسایگان
رفتارهایي كه كودک و نوجوان با همسایهها ميكند ،مثل رفتارهایي است كه با خانوادۀ خود انجا ميدهد؛ باه خااطر
اینکه اكثر داستانهاي بایرامي در روستا اتفاق ميافتند و در روستا همسایهها با ه رابطاۀ نزدیاک دارناد .در داساتان
«مردگان باغ سبز» وقتي بولوت ميخواهد روستا را ترک كند ،به سراغ همساایهشاان مايرود« :وقتاي خادا حاافظي
مي كردی  ،بغ كرده بود ،تاریک بود؛ اما نه آن قدر كه نتواني همدیگر را ببيني  .گفت  :من دار براي هميشه از اینجا
ميرو  .باورش نشد .با ت جب گفت :كجا؟! گفت هنوز زیاد مطمئن نيست ؛ اما خبر به شما ميرسد ،اگه برس  .گفات
پس نمي خواهي به من بگویي؟ گفت  :نه دلايلش ایان نيسات؛ فقاط مطمائن نيسات كاه مايرسا  .راههاا را خاو
نميشناس  .گفت :باشد! من اصرار نميكن ؛ اما هر وقت كه پشيمان شدي ،برگرد اینجا .تو و آرشا باراي مان فرقاي
ندارد(».بایرامي)003 :1093 ،
 0ا  .0رفتار با معلم
در اكثر داستانهاي بایرامي دانشآموزان براي تحصيل به روستاي دیگري ميروند ،شخصيتهااي كاودک و نوجاوان
بایرامي به م ل احترا زیادي ميگذارند و با قداست خاصي به او نگاه ميكنند .در روستا به م ل ارزش مايگذارناد
و با احترا زیادي با او برخورد ميكنند .كودک و نوجوان از بزرگترها یاد ميگيرد كه به م ل با قداست بنگارد .باه
خاطر اینکه بایرامي در روستا بزرگ شده است ،احترا به م ل در داستانهایش نيز نمود پيدا كرده اسات .در داساتان
كوتاه «قرباني» ،وقتي م ل در مورد قمهزدن روز عاشورا ميپرسد ،اسماعيل با احترا به سؤالهاي او جوا ميدهاد:
«ميتوانيد از اسماعيل بپرسيد .آقا م لّ با ت جب گفته بود :اسماعيل؟ مگر او ه ميزند؟ و نگاهش را چرخانده باود
به صورت رندپریده اسماعيل كه ساكت بود و در بحث دخالت نميكرد .آره اسماعيل؟ تو ه ؟ مجبور بود به حرف
بياید .بله آقا! از كي؟ از وقتي كه بچه بود  .از وقتي كه یاد هست .آقا م لّ گویي نمايدانسات بااور كناد .ی ناي از
كودكي؟ بله آقا! آخر چطور مگر ميشود؟ بابای این كار را مي كرد .اماا امساال خاود بایاد بکان  .باه سان تکلياف
رسيدها  .انگار زبان م لّ بند آمده بود .چيزي نميگفت :عرض اتاق درس را ميرفت و ميآمد و گااهي نگااهي باه
اسماعيل ميانداخت .شاید باورش نميشد شاگرد آرا و ك حرفش اهل این كارهاا باشاد(».باایرامي )03 :1039 ،در
داستان «گرگها از برف نميترسند» وقتي فتات از م ل كتا داستان امانت ميخواهد ،م ل از او مي خواهاد كتاا
درسي خودش را بخواند .او سرش را پایين مياندازد .در داستان «مردگان باغ سبز» بچهها از م ل خيلي ميترسند ،به
دليل اینکه م ل عصباني است.
 0ا  .3رفتار با دیگران
شخصيتهاي كودک و نوجوان بایرامي به بزرگترها احترا زیادي قائل ميشوند .احترا به بزرگترها باعث ميشاود
تا شخصيت كودک و نوجوان مؤد باشد و در خود احساس ارزش كند .اكثر شوخيهاي شخصايتهااي كاودک و
نوجوان بایرامي با همسن و ساالن خودشان است .به راحتي با ه شوخي ميكنناد و باا چيزهااي كوچاک موجاب
خندیدن ه ميشوند .در داستان «سایۀ ملخ» نبيل با صابر شوخي ميكند« :همانطور خاموش نگاه ميكرد و لبخناد
ميزد .گفت  :چرا اینطور ميكني؟ آن چيست پشتت؟ گفت :چيزي برایت آوردها  .یکهو دساتي را كاه پشاتش قاای
كرده بود ،آورد جلوي صورت و تکان داد و من چنان جا خورد و چنان به عقب پرید كه هندوانه از دسات افتااد و
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ترک خورد .صداي خندۀ نبيل رفت هوا .خدا خفهات كند! این دیگر چيست؟ خندهاش را خورد .ميبيني كه ،ملخ .به
این بزرگي؟! با ناباوري زل زد به ملخ نبيل پاهایش را گرفته بود(».بایرامي )91 :1039 ،در داستان «فصل درو كاردن
خرمن» علي هنگامي كه از سربازي فرار مي كند ،در خانۀ حاج آقا محمدي پنهان ميشود .علي باه حااج آقاا احتارا
زیادي ميگذارد و وقتي حاج آقا او را به مبارزۀ دوباره با رنی دعوت ميكند ،او نيز ميپذیرد.
در داستانهاي بایرامي همکاري زیادي بين شخصيتهاي كودک و نوجوان دیده ميشود .در كارها به همدیگر كماک
ميكنند .در داستان «بر لبۀ پرتگاه» جالل و دوستانش براي رفتن به مدرساه ،در روساتاي دیگار همکااري مايكنناد.
«دستكشهای را ميپوش و راه ميافت طرف خانهي ایلدار .در خانه باز است .براي اینکه یک وقت سگشاان نيایاد
سر وقت  ،از همان دور صدایش ميكن  .كمي ب د ،خواهرش ميآید د در .ميگوی به ایلدار بگو بياید .ميگوید آماد
دنبال تو .كي؟! همين چند دقيقه پيش! پس چرا من ندیدمش؟ پس البد هماين دور و برهاسات .نگااهي باه كوهااي
سمت شرق ميانداز  .چيزي به در آمدن آفتا نمانده؛ باید زودتر راه بيفت  .برميگرد و راه ميافات طارف ميادان.
هنوز چيزي نرفتها كه از پشت سر صدایي شنيده ميشود :اینجاست .این ه از جالل .برميگرد باه سامت صادا.
ایلدار و خان لي و یاور دارند ميآیند به طرف (».بایرامي )33 :1039 ،در داستان «گرگ ها از برف نمي ترسند» یوسف
با گروه امداد و نجات همکاري ميكند.
 .3 -0رفتار با موجوادت زنده
در داستانهاي بایرامي شخصيت كودک و نوجوان با موجودات زندهاي كه ضرري برایشان دارد ،بادرفتاري مايكناد.
در داستان «سایۀ ملخ» صابر به خاطر اینکه ملخها به مزرعۀ آنها آسيب رساندهاند ،با نفرت آنها را ميكشد« :ملخاي را
كه جلوي پای  ،به زمين نشسته بود ،گرفت  .شک سفيد چركياش كه به شک مارها شبيه بود ،باد كارده باود .م لاو
بود كه حسابي خورده؛ گفت  :اآلن كاري ميكن كه هر چه خاوردهاي ،كوفتات بشاود! و پاهاایش را گارفت و از دو
طرف كشيد  .یکي از پاها از بيخ ران كنده شد .با یک دست نگهش داشت و با دسات دیگار آن یکاي پاایش را ها
كند و ب د ولش كرد روي زمين .مثل عقربي كه توي ش لههاي آتش گير كرده باشاد ،دور خاودش مايچرخياد و
نميتوانست بجهد .گفت  :این كار را كرد تا فکر نکني خيلي زرنگيد! » (بایرامي )191 :1039 ،در داستان «كاوه مارا
صدا زد» وقتي كه پدر جالل ميميرد ،صدف كالغ را روي دیوار ميبيند و در داستان سایۀ ملاخ صاابر باا نفارت باه
سمت كالغ سند پرتا ميكند.
اكثر نوازشهایي كه شخصيت كودک و نوجوان بایرامي انجا ميدهد ،براي آرا كاردن حيواناات اسات .در داساتان
«گرگها از برف نمي ترسند» یوسف گاو را نوازش مي كند تا بتواند شير بدوشد .در داستان «كوه مرا صدا زد» قاشاقا
گرگ ميبيند .جالل به زور اسب را مي خواهد به حركت در بياورد؛ ولي اسب حركت نميكناد .او اساب را ناوازش
مي كند تا آرا گيرد و ب د از رهایي از چنگال گرگها ،دوباره نوازش ميكند .در داستان «دود پشت تپه» وقتاي عزیاز
و توفيق براي آّ بردن به روستا ميآیند ،عزیز گربهشان را مي بيند كه به خاطر بمباران وحشت زده است .با ناوازش
كردن گربه را آرا ميكند .یکي از چيزهایي كه در داستانها دیده ميشاود ،حارف زدن شخصايتهاا باا موجاودات
است .در داستان «گرگها از برف نميترسند» فتات با االغ حرف ميزناد و گاویي مايخواهاد االغ حارفهااي او را
بفهمد« :اسب با لذت شروع كرد به جویدن .گرپ گرپ جو را بل يد و خرناس ميكشيد .ناگهان االغ شروع كارد باه
عرعر كردن .صداش گوش خراش بود .فتات گفت :هش هش! و دساتش را بااال بارد كاه او را بترسااند؛ اماا حياوان
دستبردار نبود .فتات به ناچار جلو رفت و با پشت دست زد به گردن او .عرعار االغ نيماه كااره ماناد .فتاات گفات:
حسودیش ميشود زبان نفه ! »(بایرامي )00 :1093 ،در داستان «عقا هاي تپۀ  »33رزمندهها براي عمليات ميروناد.
در راه به جوجه تيغي برمي خورند و طوري با آن حرف ميزنند كه گویي جوجه تيغي حرف آنها را متوجه ميشاود.
ترح به موجودات زنده در چند داستان بایرامي دیده ميشود .در داستان «بر لبۀ پرتگاه» وقتي جالل به خاطر كمباود
علوفه ميخواهد اسب(قاشقا) را در صحرا رها كند ،دلش ميسوزد .در داستان «گرگهاا از بارف نمايترساند» فتاات

 / 11نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1931

نسبت به جوجههاي مردهاش احساس ترح مي كند .در داستان «عقا هاي تپۀ »33احمد جوجۀ عقاا (آ رخش) را
از آشيانه برميدارد .ب د از مدتي پشيمان ميشود و از روي ترح جوجه را به آشيانه باز ميگرداناد .در داساتان «دود
پشت تپه» سد عمو نصرت را به خاطر هار بودن به درختي ميبندند تا از گرسانگي و تشانگي تلاف شاود .توفياق
نسبت به آن احساس ترح ميكند.
 0ا  . 3رفتار با موجودات بیجان
كساني كه با طبي ت مأنوس هستند ،روحيۀ سال و مت ادلي دارند ،سختيها را به خاوبي تحمال مايكنناد و بهتار باا
مشکالت روبهرو مايشاوند و عاالو ه بار آن طبي ات محال كشاف بساياري از رمزهااي خلقات اسات .ب ضاي از
شخصيت هاي كودک و نوجوان بایرامي به گل عالقه دارناد ،ایان امار نشاان دهنادۀ تاأثير شارایط اقليماي بار روي
شخصيتهاي داستاني است .بایرامي در استان اردبيل با دامنههاي پرگل دامنههاي سبالن گلهااي زنادگي مايكارده
است .در داستان «دود پشت تپه» عزیز و توفيق از بس به گلهاي بنفشه عالقه دارند ،با دیادن آنهاا شااد مايشاوند:
«تازه به كف دره رسيده بودی كه یکهو پشت یکي از صخرهها ،چشممان به گلهاي بنفشهي خوشرند افتاد كه باه
آرامي در باد تکان ميخوردند .دیدنشان در آنجا ،آن قدر دور از انتظار بود كه هار دو ،بادون آنکاه چيازي بگاویي ،
مدتي سر جاا خشاکمان زد و ب اد بوتاههاا را ول كاردی و دویادی طرفشاان( ».باایرامي )90 :1030 ،در داساتان
«عقا هاي تپۀ  »33نيز رزمندهها به گل عالقهمند هستند و آن را به سنگر ميآورند.
 0ا  .9وصف لباس
اگر نویسنده بخواهد نظر مساعد ،همدردي یا نفرت خواننده را نسبت به شخصيت داستان جلب كند ،باید او را چنان
بياراید و در چنان حوادثي شركت دهد كه واكنش او طبي ي بنماید؛ لباس اشخاص باید متناسب باا مقتضايات فصال
باشد( .یونسي )139-130 :1031 ،در داستانهاي بایرامي به وصف لباس توجه كمي ميشود و نویسانده از ایان فان
داستاني به طور كامل بهره نميبرد .از روي فضاي داستان ميتوان پي برد كه لباس شخصيتهااي كاودک و نوجاوان
داستان تميز است .در داستان «عيدي مادر بزرگ» این اتفاق افتاده است« :جالل كمي فکر كرد و ب د تناد تناد شاروع
كرد به لب اس پوشيدن .قلبش به تپش افتاده بود .چيزي هنش را مشغول كرده بود؛ ولي از به زبان آوردنش ميترسيد.
بهتر دید حرفش را جور دیگري بزند .براي همين ه هر چه لباس زمستاني داشت ،جمع كارد .جاورا هاا را روي
ه پا كرد و دو تاا پياراهن گار پوشايد .آخار سار ها كالهاش را باه سار گذاشات ،شاال گاردن را پيچياد دور
گردنش(».بایرامي )00 :1039 ،در یک جاي داستان «مردگان باغ سبز» بولوت پيراهن كاموایي نو خود را ميپوشد.
 0ا  .13وصف خانه
در داستانهاي بایرامي خانهها فقيرانه وصف ميشوند .از وصفي كه نویسنده در رابطاه باا خاناه انجاا مايدهاد ،تاا
حدودي ميتوان به كليات شخصيتها پي برد« :ننه و صدف ،آن طرف كرسي خوابيدهاند و چراغ روي تاقچه اسات
و هي پت پت ميكند و اتاق ،نور به نور ميشود .پا ميشو و ميآی د پنجره .یک لنگه از طاقيها را باز مايكان و
زل ميزن به بيرون ،كه شب است و تاریکي ،بدون ماه(».بایرامي)39 :1033 ،
در داستان «در یيالق» بایرامي خانهاي روستایي را كه داخلش نان پخته ميشود ،وصف ميكناد« .از هماان بيارون داد
ميزن  .سال ! من آمد  .ميگوید :چه كار كن كه آمدي؟ خو بيا تو! ميگوی  :آخر چه طور بيای با ایان دودي كاه
راه انداختي! ميگوید :دود باالي اتاق است .دوال شو بيا تو .چشمت را نميسوزاند .چارهاي نيست .بایاد بارو  .خا
ميشو و ميرو داخل و كنار تيرک سقف مينشين ؛ اول چش های ميسوزد و آ ميافتند .اما ب د ،ك ك عاادت
مي كن ؛ ه به دود ه به نور ك اتاق .دودي جلوي نور را گرفته است .ننه دارد قسمتي از خمير را كه خروس ناوک
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زده ،جدا ميكند تا بریزد دور( ».همان13 :ا  )10در داستان «در یيالق» بایرامي داخل چادر عشایر را توصيف ميكند.
در داستان «عقا هاي تپۀ »33بایرامي سنگر را وصف مي كند.
 0ا  .11رفتارهای اقتصادی
اكثر شخصيتهااي كاودک و نوجاوان محمدرضاا باایرامي باا ساختي بازرگ شادهاناد و از نزدیاک باا فقار ماالي
خانوادههاشان دست و پنجه نر كردهاند .در داستان «سایۀ ملخ» صابر به فکر هزینۀ عمل پدرش است به خاطر اینکاه
نوجوان مسؤوليت بر دوش كشيده ،نگران آینده است و از هجو ملخها به مزرعهشان پریشان خاطر است« :اگر وضع
همين طور پيش ميرفت ،طولي نميكشيد كه چراگاه از بين ميرفت .آن وقت چطور ميتوانستي گوسفندها را پروار
كني و بفروشي و خرج عمل بابا كني ؟ خيارۀ علوفاۀ خشاک ها آن قادر نباود كاه از پاس ایان هماه گوسافند
بربياید(».بایرامي30 :1039 ،ا  )31در داستان «مردگان باغ سبز» بولوت گند را به مغازهدار ميفروشد و پولهاایش را
در خرابه پنهان ميكند.
 0ا  .19باورهای مذهبی
ایمان به خدا ،داشتن الگوهاي صحيح رفتاري و اعتقاادي ،ناه تنهاا روش زنادگي مناساب را باه كاودک و نوجاوان
ميشناساند ،بلکه روشهایي را كه الزمهي داشتن زندگي سال است ،به آنها م رفي ميكند .در داستانهاي باایرامي از
آنجا كه خود نویسنده انساني مذهبي است ،به مسایل مذهبي توجه ویژه مايشاود .اعتقاادات عمياق باایرامي باعاث
ميشوند تا شخصيتهاي نسبتاً ایده آل در داستان به وجود بيایاد و ماذهب تاأثير مثبات خاود را بار روي كاودک و
نوجوان بگذارد .در داستان «بر لبۀ پرتگاه» وقتي كه جالل پدرش را از دست ميدهد ،سر قبارش مايرود و فاتحاهاي
ميخواند« :بي اختيار كشيده ميشو به بيرون روستا و به طرف قبرستان .سند قبرها زیر سافيدي بارف شاکلهااي
جورواجوري پيدا كردهاند .قبر بابا هنوز سند ندارد .با پا برفهاي رویش را كنار ميزن و وقتي مينشين باه فاتحاه
خواندن ،بياختيار پشت ميلرزد :باباي بيچارهي من! حتماً در آن زیر ،خيلي دل تنگ ميشوي .آن ه توي این بارف
و سوت و كوري دشت و صحرا! تصمي ميگير كه زود به زود به او سر بزن  .حتماً ميداني كه ميخواهي قاشقا را
بفروشي ؟ ننه ميگوید كه دیگر نميتوني نگهش داری  .علوفهمان دارد ته ميكشد(».بایرامي)09 :1039 ،
توسل به حضرت حق ،ائمه و اوالدشان در مذهب شي ه جایگاه ویژهاي دارد؛ ولي به طاور كلاي انساانهاا وقتاي در
سختي قرار ميگيرند ،به خدا متوسل ميشوند؛ به خاطر اینکه تنها برطرفكنندۀ نيازها اوست .توسل در داساتانهااي
بایرامي نيز دیده ميشود؛ در داستان «مردگان باغ سبز» بولوت ناخودآگاه به حضارت ابوالفضال تمساک مايجویاد:
«یقه اش را گرفت  .اول تو جوا مرا بده عوضي؟ خوا بودي؟! سر تکان داد .دسات شال شاد .یقاه را ول كارد و
همانطور كه گوسفندها را نگاه ميكرد  ،ناخواسته گفت  :یا حضرت ابوالفضال! »(باایرامي )009 :1093 ،در داساتان
«عقا هاي تپۀ  »33رزمندها نماز ميخوانند .در جاي دیگر حاجي(فرمانده) رزمندهها را از زیر قرآن رد مايكناد .در
داستان «سایۀ ملخ» صابر نسبت به خدا قس ميخورد .در داستان كوتاه «قرباني» پدر اسماعيل باه خااطر اینکاه پسار
ندارد ،نذر ميكند تا خداوند به او پسري عطا كند.
 0ا  .10باورهای خرافی
تنها در یکجاي داستانهاي بایرامي باور خرافي دیده ميشود در داستان «در یيالق» باور خرافي طلسا شادن دیاده
ميشود« :چه قدر عجيب و غریب است! حاال شيروان دره را ببيني ،چه ميگویي؟ چه طور مگر؟ آنجا دیگر آد واق اً
وحشت ميكند .صخرهها همينجوري ردیفي دورتادور دره را گرفتهاند .هاركس از بيارون مايبيندشاان ،باه نظارش
ميرسد .عدهاي ایستادهاند و تماشا ميكنند .ميگویند آنهاا آد باودهاناد كاه طلسا شادهاناد و باه صاورت ساند
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درآمدهاند .براي همين ه خيلي از مرد جرأت نميكنند به آنجا نزدیک بشوند .ميگویند اگر كساي تنهاایي باه آنجاا
برود ،دیوانه مي شود(».بایرامي)39 :1033 ،
 .4جدولها
جدول .1داستانهای کوتاه

نا كتا

یا مجموعه داستان

ت داد داستان
ت داد شخصيت
ت داد شخصيت كودک و نوجوان
ت داد شخصيت اصلي
ت داد شخصيت اصلي كودک و نوجوان
شخصيت فرعي
شخصيت ایستا
شخصيت پویا
ساده
جامع

به دنبال صداي او برخاااااااورد افسانه آ
نزدیک
1
9
3
1
3
03
1
0
99
1
9
3
ا
9
3
0
3
19
1
3
01
ا
ا
0
1
3
03
ا
ا
1

و اندها

جدول .2داستانهای بلند

شخصاايت ایستا یا پویا
ت ااااااداد شخصاايت كااودک و شخصيت اصلي
نا داستان
فرعي
شخصيت نوجوان
جالل(پویا)
9
جالل(نوجوان)
1
13
برلبۀ پرتگاه
جالل(پویا )
10
جالل(نوجوان)
3
13
كوه مرا صدا زد
جالل( ایستا)
13
جالل(نوجوان)
3
13
در یيالق
یوساااااااف و
یوسف و فتات(نوجوان) 93
11
گاارگهااا از باارف 03
فتات(پویا)
نميترسند
6
سلي و علاي (
93
علي و سلي (نوجوان)
فصااال درو كاااردن 03
پویا)
خرمن
عزیز(پویا)
11
عزیز(نوجوان)
13
19
دود پشت تپه
سایهي ملخ
عقا هاي تپۀ 33

93
19

3
3

مردگان باغ سبز

13

0

90
صابر(نوجوان)
احماااااد و سااااا يد 13
(نوجوان)
باااااااااااالش(جوان)11 ،
بولوت(نوجوان)

صابر(پویا)
ایستا
بولوت(پویا)

ساده یا جامع
ساده
ساده
ساده
یوسااااااااف و
فتات(ساده)
سااالي و علاااي
(جامع)
عزیااااااااااز و
قاس (جامع)
صابر (جامع)
ساده
ساده
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 .0شکلها و نمودارها
نمودار  .1درصد شخصیّتهای داستانهای کوتاه

 .1نتیجهگیری
این مقاله به تحليل عنصر شخصيت در داستانهاي كوتاه و بلند بایرامي پرداخته و به این نتایج دست یافت كه بيشاتر
مردها شخصيتهاي كودک و نوجوان بایرامي را برعهده گرفتهاند و این امر نشان ميدهاد كاه نویسانده تارجيح داده
بيشتر از شخصيت اصلي و فرعي مرد استفاده كند .این شخصيتها اكثراً ایستا و سادهاند و به صورت مستقي م رفاي
ميشوند .كر دل نگرانيهاي كودكان و نوجوانان در بسياري از داستانها ،باعث ميشود آنها بهتر باا داساتان ارتبااط
برقرار كنند و احساس همذاتپنداري با شخصيت داستاني كنند .فضاي حاك بر اغلب داستانها ،فضایي شاد است و
كر خصوصايات اخالقاي شخصايتهاا بيشاترین حجا شخصايتپاردازي در داساتانهااي او را در برمايگيارد.
شخصيتهاي كودک و نوجوان داستانهاي بایرامي از اعتماد به نفس باالیي برخودارناد ،داراي عازت نفاس هساتند،
خانوادهها در داستانها نقش پررند دارند ،رفتار شخصيتهاي كودک و نوجوان بایرامي با خانوادهشان مؤدبانه اسات
و به پدر و مادر احترا ميگذارند .با مادرشان راحتتر هستند و در اغلب داستانهایي كه در روستا اتفااق مايافتناد،
پدر حرمت خاصي دارد؛ ولي در داستانهایي كه در شهر اتفاق ميافتند ،تا حدودي این احترا ها ك رند شده اسات.
شخصيت كودک و نوجوان داستانهاي بایرامي در كارها به خانواده كمک ميكند و از كودكي ،مسؤوليتپذیراست ،با
همساالن و بزرگساالن به خوبي ارتباط برقرار ميكند ،در سختيهایي كه پيش ميآید ،به دیگاران كماک مايكناد تاا
مشکالتشان حل شود ،رفتارش با همسایهها مثل رفتار با خانوادۀ خود اسات ،حارف زدن باا حيواناات در رفتاارش
مشاهده ميشود و تأثير محيط زندگي بایرامي باعث شده شخصيت كودک و نوجوان داستانهایش باه گالهاا عالقاۀ
بسيار داشته باشد .در داستانهاي بایرامي به وصف پوشش و لباس شخصيتها توجه كمي ميشود و از آنجا كه خود
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نویسنده انساني مذهبي است ،به مسائل مذهبي توجه ویژهاي ميشود .اعتقادات عمياق باایرامي باعاث مايشاوند تاا
شخصيتهایي نسبتاً ایدهآل در داستانها ترسي شوند و مذهب تاأثير مثبتاي بار روي شخصايت كاودک و نوجاوان
بگذارد.
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