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چلید
شل عععیق پعععکدازی از ن عععک ا ععع ی داسعععف پعععکدازی اسعععع ش
شل یق ه ی داسعف در تع او پعیرنع داسعف نقع اس سعی دارنع و بعد
ما بعععد الاععع نم یععع ناک ج یاععع ن ان،ععع در دنی هععع ی مفدععع و کهناعععی و
اجفم ی ه،عفن و بع بکرسعی هع معیتع ا هع از رع ی داسعف م ق ع
نعک بعد بکرسعی و تح یعل
ش و ه بعد ت انع یی ن ی،عن ن پعیبعکدش پعووه
شل عیق هع ی داسععف بع اسععفد دن از الاع ی دنهععاک گکیمع ج و پعی بععکد
بععد شععی نهعع ی شل ععیق پععکدازی در داسععف هعع ی د دد نععد لینعع دیٌنععی
ن ی،عععن ن م عععک سععع ری و نععع در ابکاهیمعععی ن ی،عععن ن م عععک ایکانعععی
اصف ع ی فععداسع ش الاع ی دنهععاک گکیمع ج بع سع صف ری نظع منع بععد
تح یل شل عیق هع معیپعکدازدش نفیجعد پعووه نهع معیدهع دعد هعک دو
ن ی،ن ن در زمینعد ان بع ب بع ایع الاع م ع ،بع دنانع بع ایع تدع و دعد
دنهععاکا داسععف ه ع ی ابکاهیمععی از تن ع قع بیهععفکی بکص ع ردار اس ع ول عی
در داسف ه ی دیٌنی گ نعدهع ی بیهعفکی شل عیق معیی بنع ش او عٌون بعک
فقی بد جم دا و نب ت ه ج میبله ش
ی ان
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مقدّمه
هققر داسققرا همنزل قه ی ق کقق ،،از اجققزا و عناصققری تشققلی ،شققد اس ق و هققر
عنصر ا عناصر دیگقر ارتبقاب دارد و همگقی در زیبقایی یق داسقرا مؤثرنقد در ایق
میا  ،شتصیّ از عناصر یار مهقم در هقر داسقرا قه شقمار مقیآیقد شتصقیّری کقه
در داسرا مشارک میکنقد هویق و ویژگقیهقای گونقاگونی دارد کقه از عق داسقرا
رآمققد اسق کققاراکرر یققا شتصقیّ در اد یققا داسققرانی را از «ریشقه واژ کققاراکرر از
کامققه یونققانی " "Karasseinققه معنقی حلّققاکی کققرد و خققراش عمیق داد گرفرهانققد
در یونا قدیم ایق واژ قرای طقر،هقای منرقوری قهکقار میرفق کقه معموعقهای از
تیققپهققای مترا ق افققراد ققود کققه گققرد هققم آمققد ودنققد ای ق نققوت نوشققره توسققب
تئوفراسققققروس ( 831تققققا  133م) شققققاگرد ارسققققعو پایهگققققذاری شققققد »
( راهنققی )143:2813،شتصققیّ ققا توجّققه ققه نقققت ثا قق و کایققدی آ در هققر نققوت
داسرانی ،از دیر از مقورد توجّقه قود اسق قرای اوّلقی قار ،ارسقعو در یقا مبحقم
تققراژدی را ررسققی شتصققیّ را گشققود ققه نظققر وی شتصققیّ یلققی از اجققزای
تراژدی اس که وظیفه اجرای نمایت را رعهد دارد (زرّی کوک)211 :2831 ،
در ایقق پققژوهت ،نگارنققدگا رآننققد کققه ققه مقای ققه تعبیقققی کنشققگرا و
شتصققیّ هققای داسققرا هققای کودکانققه لینققا کی نققی و نققادر ا راهیمققی و نیققز ررسققی
شیو های شتصیّ پقردازی دو نوی قند پردازنقد قرای رسقید قه ایق منظقور از هقر
نوی ند سه داسرا کوتا در حقوز کقودک و نوجقوا انرتقاک و پق از هکقر خ صقه
داسققرا هققا و معرفقی کنشققگرا و شتصقیّ هققا ،شقیو هققای شتصقیّ پققردازی ررسقی
شققد عا ق انرتققاک ای ق دو نوی ققند آ اس ق کققه هققر دو نققهتنها در زمین قه اد یققا
کودکقققا قققه شقققهر رسقققید انقققد ،القققه در زمینقققه فیامسقققازی و فیامنامقققه و
نمایشققنامهنوی ققی نیققز فعّالیّ ق داشققرهانققد همچن قی «دو نوی ققند در هبققود و مرح قوّ
کرد اد یقا کقودک در دو جامعقه ایقرا و سقوریه و رهقایی از نقد سقیعر غقرک در
ای زمینه نققت مهمّقی داشقرهانقد و قه کودکقا جامعقه ایرانقی و عر قی آثقاری تققدیم
کققرد انققد کققه در پققرورش آ هققا ازلحققاِ اخ ققی ،عامقی ،اجرمققاعی و ز ققانی مققؤثّر و
مفید اس » (معد و ساما )233 :2838 ،
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پرسشهای پژوهش
 انققوات شتص قیّ هققا در داسققرا هققای لینققا کی نققی و نققادر ا راهیمققی کدمانققد وتنوّت شتصیّ ها در آثار کدامی از دو نوی ند یشرر اس
 الگققوی کنش قی گریمققاس ققا داسققرا هققای ای ق دو نوی ققند چگونققه معا ق قمیکند
 -هری از نوی ندگا یشرر ه کدام شیو شتصیّ پردازی نظر داشرهاند

پیشینه پژوهش
رخی از پژوهتهای مرتبب ا موضوت تحقی عبار اند از:
 مقالقه " ررسقی اد یققا کودکققا در دو اثققر از نققادر ا راهیمققی و لینققا کی نققی"امیققد معققد و میققرو سققاما ( )2838نگارنققدگا در ایقق پققژوهت ققه ررسققی و
مقای ققه داسرا نوی ققی نققادر ا راهیمققی و لینققا کی نققی ،در حققوزم اد یققا کققودک
پرداخرهانققد و دو داسققرا "آدم وقرققی حققر ،میزنققد ،چققه ش قلای میشققود " از نققادر
ا راهیمی و "ثقوک الدمیقهً سقامی" (لبقاس عروسقلی قه نقام سقامی) از لینقا کی نقی را
راسققاس معیارهققای طر،شققد موردنقققد و ررس قی قراردادنققد مقال قه "نظری قه خواننققد
نهفره در اد یا کقودک معالعقه مقوردی آثقار لینقا کی نقی" ح قی کیقانی و هملقارا
( )2832کققه در آ سققه داسققرا از لینققا کی نققی راسققاس نظریققا خواننققدم نهفرققه آیققد
چمبرز ررسی و نقد شقد اسق مقالقه "نققد روای شقناخری سقه داسقرا کوتقا نقادر
ا راهیمی" از مهیقار عاقویمققدّم و سوسق پورشقهرام ( )2833در ایق مقالقه روایق در
سه داسرا کوتا نقادر ا راهیمقی (خانقهای ققرای شقب ،دشقنام و صقدا کقه مقیپیچقد)
ررسیشققد اسقق مقالققه "خوانشققی سققاخرارگرایانه از داسققرا ک غهققای نققادر
ا راهیمی" از سوس پورشقهرام ( )2833نوی قند قا کقار رد شقیو هقای جدیقد تحایق،
داسرانی ،نقد روایرقی (اسقرفاد از فراینقد پایقدار و ناپایقدار) و الگقوی کنشقگر گریمقاس
یلی از داسرا های رتقر نقادر ا راهیمقی( ،ک غهقا) را ررسققی و تحایقق ،کقرد و ققه
یققاری روای شناسققی ،سققاخرار و مناسققبا درونققی نشققانههققای مققر و ققا کققار رد
نشانهشناسی ،ارتباب میا شتصی های داسرانی را تبیی نمود اس
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روش پژوهش
در ایقق نوشققرار سققه داسققرا کوتققا از هققر نوی ققند انرتققاک شققد اسقق :
داسرا های سفر آرزو ،چّههقای جنگق ،و پقرش مرگبقار از لینقا کی نقی و داسقرا هقای
قصّه گ،های قالی ،کی رنگ اسب چو ی مق و الهقی ،الهقی! لمقاها ترکرنقی نوشقره نقادر
ا راهیمی پق از طقر ،خ صقه هقر داسقرا  ،کنشقگرا آ مشقتّر و نمقودار کنشقی
ترسققیم میشققود و در آخققر شققیو هققای شتصققیّ پققردازی آ ررسققی و مشققتر
میشود ای پقژوهت قه شقیو توصقیفی -تحایاقی و هصقور کمقی و کیفقی اسق و
جداو امدی آ نیز ترسیمشد اس

چارچوب نظری تحقیق
چققارچوک نظققری کققه در ایقق پققژوهت مورداسققرفاد قرارگرفرققه شتصقق ّی
راساس نظریقه الگقوی کنشقی گریمقاس اسق پق از ررسقی کنشقگرا  ،شقیو هقای
شتصققیّ پققردازی نیققز مشققتّر میشققود گریمققاس شتصققیّ را در قالققب کنشققگر
ازگو میکند نا قر نظقر او همقه پدیقد ها دو جنبقه مرضقاد دارنقد و ایق تضادهاسق
کققه ققه روایق هققا شققل ،مقیدهنققد همچنقی هققر داسققرا از تعققدادی پیرف ق و هققر
پ قیرف ق از تعققدادی الگققو کققه گریمققاس آ هققا را الگققوی کققنت نامیققد  ،تشلی،شققد
اس ق ای ق الگوهققای کنش قی کققه هصققور سققه دسققره زوج مرقا قق ،یققا م قیشققود،
عبار اند از:
 2کنشگر (فاع + )،مفعو ارزشقی (هقد :)،کنشقگر ک قی یقا چیقزی اسق کقه
کنشی را انعام میدهد مفعو ارزشی هقدفی اسق کقه در پقی رسقید ققه آ اسقق
« نیادیتقری را عققه از دیققد ایقق الگقو ،آ میاقی اسق کقه قی کنشقگر و مفعقو
ارزشی حلمفرماسق مفعقو ارزشقی نققت حیققاتی دارد و سقایر کنشقگرها حقو آ
میگردند » ( رتنز)31 :2834،
 1کققنتگققزار (فرسققرند ) +کققنتپققذیر (گیرنققد ) :کنشققگزار ،ک ققی اسقق کققه
کنشگر را قه دنبقا مفعقو ارزشقی مققیفرسققرد و از ایق ج قرعو ،کقنتپقذیر هقر
خواهد رد «در داسقرا هققایی کققه میقق ،کنققشگر ققه مفعقو ارزشقی عشق اسق ،
گریمققاس مفعققو ارزشققی را کنشققگزار واقعقققی و کنقققشگر را کقققنتپقققذیر مققیدانققد »
(تای

)811 :2833،
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 8عامقق ،کملققی (یققاریدهنققد )  +عامقق ،متققرک ( ازدارنققد ) :عامقق ،کملققی
درصدد یقاریداد قه کنشقگر و عامق ،متقرک قه دنبقا ممانعق وی ،در رسقید قه
مفعققو ارزشقققی عمقق ،مققیکنققد مققد کنش قی گریمققاس را در نمققودار زی قر(ن عباس قی،
 )231 :2833میتوا دید:

عامو مخرب
مفعول ارزشی
کنشگر

عامو کمکی

کنش گزار

کنش پذیر

شیو هقای شتصقیّ پقردازی کقار دیگقری اسق کقه در ایق مقالقه مورد ررسقی
قرار میگیقرد نوی قند قرای یقا خصوصقیّا درونقی و یرونقی و معرّفقی اشقتا
داسرانی خود از شیوم شتصیّ پردازی م رقیم و غیرم رقیم اسرفاد میکند
 شتص قیّ پققردازی م ققرقیم" :پققرای " در تعری ق شتص قیّ پققردازی ققه طری ق
م رقیم میگوید« :در معرّفی م رقیم شتصقی  ،نوی قند رک و صقریح قا شقر ،یقا قا
تعزیهوتحای ،،میگوید که شتصقی او چقه جقور آدمقی اسق و یقا قهطور م قرقیم از
شتصقی داسققرا را معرّفققی مققیکنققد » (پققرای :2831 ،
ّ
ز ققا کق دیگققری در داسققرا ،
)43

 شتصققیّ پققردازی غیرم ققرقیم :شتصققیّ پققردازی غیرم ققرقیم آ اسقق کققه
نوی ند از طریق رفرقار و اندیشقههقا و گفرقار و حرّقی نقام شتصقیّ اطّ عقاتی را قه
طققور غیققرم ققرقیم در اخریققار خواننققد قققرار دهققد (عبققدالاّهیا  )11 :2832 ،ققرای
شتصقیّ پققردازی غیرم ققرقیم از ایق عققوامای مققیتققوا یققاری و سققود ج ق  :رفرققار
(اعما ) ،گفرار ،نام ،وضعی ظاهری (قیافه) (اخو )24 :2832 ،
القق  :شتصققیّ پققردازی از طریقق رفرققار (اعمققا ) :کققنتگققری را اوّلققی و
ساد تری نققت یق شتصقیّ مقی-داننقد (نق اخقو « )281 :2832 ،موجقوداتی کقه
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رما نوی ساخره ،اید طوری اشقند کقه خواننقد قه شتصقی ت تق آ هقا توجّقه
کنققد و کارهققای آ هققا ،ایققد از خصوص قیّا روحققی و فلققری و اخ قققی آ هققا ناشققی
شود » (موام)21 :2831 ،
ک :شتص قیّ پققردازی از طریق گفرگققو :گفرگققو ققهعنوا ا ققزاری مهقمّ و ظری ق
از جنبققههققای متراق در داسققرا رعایق مققیشققود گفرگققو نیققز ماننققد عمقق ،و حرّققی
یشرر از عم ،،نشا دهند ویژگیهای روحی شتصیّ داسرا اس (هما )22:
ج :شتصیّ پقردازی از طریق نقام :یلقیدیگقر از را هقای شتصقی پقردازی در
روش غیرم رقیم اسرفاد از نقام اسق هقر شتصقیری اجقرم ایقد نقامی داشقره اشقد
نوی ققند ققهراحرققی مققیتوانققد ققرای القققای هققد ،خققود در شتص قیّ پققردازی از نققام
اسرفاد کند (عبدالاّهیا )13 :2831 ،
د :شتصققیّ پققردازی از طریقق قیافققه ظققاهری :توصققی ظققاهر ،یلققی از ا عققاد
شتصیّ پقردازی اسق کقه اهمّیّق آ از ققدیماایّقام مقورد توجّقه قود اسق ظقاهر
پیتتر از گفرار هعنوا ی وسقیاه نشقا داد ان قا هقا شقناخره شقد در همقه آثقار
اد ی ،توصی چهر و اندام تشقی از شتصقیّ پقردازی قهشقمار مقیرود م قاّم اسق
که یاری از ویژگیهای روحقی نیقز در چهقر ازتقاک مقییا نقد و چهقر نیقز هنو قه
خود آشلار کنند خاقیّا اس (هما )13:

بحث و بررسی
الف) شخصیّتپردازی داستانهای لینا کیالنی
لینا کی نقی از نوی قندگا مشقهور در زمینقه اد یقا کقودک در سقوریه و جهقا
عقققرک اسققق او در سقققا 2313م در دمشققق مرولّقققد شقققد و از سقققا 2331م
داسققرا هققای کودکانققهاش را در نشققریّا متراف قی چققو البعققم ،تشققری  ،الرققورم و
چققاس کققرد ای ق نوی ققندم پققرت ش از سققا 2331م خققود را وق ق اد یققا کودکققا
نمود اس او ضقمیمهای قرای کودکقا در روزنامقههقای تشقری و البعقم و معاّقه ز
عر قی ،تأسقی کققرد و در معاّققا أسققامه ،اسققم ،العر قی الصق یر و الشققاطر مشققارک
دارد از آثارش میتوا قه م قار اللنقز ،رحاقه األمق ،،ال قمله سقیرا ،ال قراک ال قا ،
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أنا عر قی ،یحلقی أ  ،مق وحقی األنبیقا  ،الماسقه الزرققا  ،العصقفور دورا ،اطفقا فقی
خعر ،فأما الیریم ف تقهر و اشار کرد

الف )8.داستان سفر آرزو
سفر آرزو نوشرا لینقا کی نقی از معموعقه داسقرا های کوتقا و تتیاقی اسق کقه
قرای گقرو سققنی ک و ج توسقب دفرققر کقودک و نوجققوا تهیقه و تققدوی شقد اسق
عنوا کراک سفر آرزو رگرفره از نقام یلقی از داسقرا های کوتقا ایق معموعقه اسق
از دیگر داسرا های ای اثر میتقوا قه مهمتقر از ععقر و رنقگ ،یاسقم پیقر ،چقههای

جنگ ،،م ا ارا میآیم ،کقوهی کقه سرسقبز شقد ،نشقانی هقار ،نقارن صقبور ،پقرش
مرگبققار و عل هققایی در کرققاک تققاری اشققار کققرد سققفر آرزو درواققق داسققرانی
آموزشی اس که نوی قند در آ طقی سقؤا و جقواک شتصقیّ هقا ا ّط عقا مفیقدی
در ارم کر ما و فضا در اخریقار کودکقا ققرار مقیدهقد ز قا داسقرا قیار سقاد و
مرناسب ا س کودک اس
خالصه داستان :در غروک تا قرا مقا ماننقد هقر شقب یقدار قود و قه آسقما
که ناگهقا سقفینهای را دیقد کقه روی سقعحت فقرود آمقد پق از مقدّتی
مینگری
در آ از شد و چهقار نفقر قا لبقاسهقای متصقو فضقانوردی و دیگقر تعهیقزا از
آ خارج شدند ما ه میهمانقا خقود خقوشآمقد گفق و آ هقا نیقز خقود را معرّفقی
کردند و پ ازآ شقروت قه انعقام تحقیققا خقود در قار مقا نمودنقد در ایق میقا
اطّ عققا زیققادی در ققار عاققم نعققوم قی فضققانوردا و مققا ردّ و ققد شققد وقر قی
فضقانوردا خواسقرند ازگردنقد مقا غمگقی شقد؛ ولقی فضقانوردا ققو دادنقد تققا در
آیند های دور ،دیگقرا را قه دیقدار او مشقرا و ع ققهمنقد کننقد (کی نقی-83 :2833 ،
)48

کنشگرا داسقرا  :مقا  ،فضقانوردا (شقام ،چهقار فضقانوردی کقه قه کقر مقاآمدند یلی از کقر مقا علق مقیگرفق  ،دومقی مشق و جمق آوری نمونقههقایی از
سنگ و خاک ود سومی و چهارمی ه رصد کرد سرارگا میپرداخرند)
اید گف کقار رد شتصقیّ هقا در اد یقا داسقرانی قهویژ داسقرا هقای کودکقا
و نوجوانققا  ،ققه دو شققیو اسقق « :القق ) اسققرفاد از شتصققیّ واقعققققی انقققق ا
قققققدو ت ییقققققر در وضقققعی قققدنی و رفرارهقققایت؛ ک) اسقققرفاد از صقققفا و
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رفرارهققای ان ققانی در قالققب شتص قیّ هققای جققانوری ،گیققاهی ،پدیققد هققای طبیعققی و
موجودا ساخره دس و ههق ان قا » (محمقدی )238: 2833 ،قا توجقه قه ایق معاقب
شتصققیّ هققای داسققرا دو گرو انققد :ان ققانی (فضققانوردا ) و غیققران ققانی (مققا )
فضانوردا شتصیّ هقایی فرعقی ،سقاد و ای قرا دارنقد مقا شتصقیّ اصقای داسقرا
اس که ساد و ای راس
کنعلققاوی سققبب شققد فضققانوردا ققرای ک ققب اط عققا یشققرر ققه کققر مققا
روند ما ا آنا هملقاری مقیکنقد در پایقا فضقانوردا قه هقد ،خقود میرسقند و
ما را ه مقصد زمی ترک میکننقد طبق آنچقه گفرقه شقد ،در ایق داسقرا کنعلقاوی
کنتگققزار ،فضققانوردا هققم ،کنشققگر ه ققرند و هققم کققنتپققذیر مققا عامقق ،کمل قی و
ک ب اط عا یشرر در ار کقر مقا مفعقو ارزشقی اسق مقد کنشقی ایق داسقرا
را در نمودار زیر میتوا دید:
ندارد
کسآ اطالعات
فضانوردان

ماه

کنجکاوی

فضانوردان

نوی ققند در ای ق داسققرا از میققا دو روش شتص قیّ پققردازی ققه شتص قیّ پققردازی
م رقیم توجّه یار نشا داد اس قهعنقوا نمونقه شقعاع فضقانورد هنگقام سقت
گفققر ققا مققا ققهصققور م ققرقیم ققازگو شققد اس ق «در آ هنگققام یلققی از آ هققا
شعاع ه خرج داد » (هما )41:

الف )2.داستان بچّههای جنگو
لینقا کی نقی

ای داسرا نیز از معموعقه داسقرا سقفر آرزو انرتقاک شقد اسق
در ای ق داسققرا ققر آ اسقق تققا اهمّیّقق و ارزش درخرققا و نقققت آ هققا در ایعققاد
هوای پاک را ه خوانند تفهیم کند
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خالصعه داسععتان :داسقرا در روسققرایی کقه معموعققهای از درخرچقههققای کوچق
دارد ،اتّفا میافرد ای درخرچقههقا هقرروز مقی الیدنقد و رشقد مقیکردنقد تقا ایق کقه
اهققالی تصققمیم گرفرنققد ققرای خققود خانققههققای جدیققد و محلمقی ققازند روسققراییا
درخرچههای کنار روسرا را کندنقد و درجقایی دورتقر کاشقرند و خانقههقای خقود را نقا
کردند پ از مدتی چّههقای روسقرا یمقار شقدند پزشقلا عاّق آ را هقوای آلقود
م قیدان ققرند و م قیگفرنققد کققه کودکققا نیققاز ققه هققوای پققاک و نققور آفرققاک دارنققد در
آ وق مردم روسرا ه یاد درخرچقههقا افرادنقد و مروجّقه اشقربا خقود شقدند ،پق قه
سراغ درخرچهها که دیگر تبقدی ،قه جنگاقی از درخرقا قزرل شقد ودنقد ،رفرنقد و
از آ روز ققه عققد روزهققای تععیقق ،را ققا کودکققا خققود در آ جققا سققپری مقیکردنققد
(کی نی)18-23 :2833 ،

کنشگرا داسرا  :اهالی روسقرا ،چّقههقای روسقرا ،زرگقا روسقرا ،درخرچقههقا و
پزشلا هما طور که مشقتر اسق شتصقیّ هقا گروهقی ه قرند و هقیچ شتصقیّ
فردی در داسقرا دیقد نمقیشقود شتصقیّ هقای ان قانی شقام :،اهقالی و چّقههقای
روسرا شتصیّ هقر دو گقرو از نقوت اصقای ،سقاد و پویقا اسق پزشقلا شتصقیّ
فرعققی ،ای ققرا ،نققوعی و سققاد دارنققد شتصققیّ زرگققا روسققرا فرعققی ،سققاد و
پویاس شتصیّ هقای غیقران قانی (نبا /گیقا ) :درخرچقههقایی ه قرند کقه در پایقا
داسرا ه درخرانی قزرل و جنگاقی انبقو تبقدی ،مقیشقوند شتصقیّ آ هقا اصقای،
ساد  ،ای را و متال اس
روسققراییا ققا دور کققرد درخرچققههققا از مح قیب زنققدگی سققبب آلققودگی هققوا و
درنریعققه یمققاری روسققراییا شققدند ایق امققر سققبب شققد اهق ،روسققرا ققرای هبققود و
س ق مری فرزندانشققا  ،ققه یققاد درخرچققههققا کققه هققماکنققو هصققور جنگاقی درآمققد
ودند ،یفرند و روزهقای تععیق ،قه آنعقا رونقد ،نقا رای یمقاری چقههقا کنتگقزار،
روسققراییا کنشققگر ،سقق مری چققههققا مفعققو ارزشققی ،روسققراییا عامقق ،متققرک و
درخرچهها (جنگ )،عام ،کملی و درنهای روسراییا و درخرچهها کنتپذیرند
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روستاییان
سالمتی بچهها
درختچهها

روستاییان و

روستاییان

بیماری بچهها

درختچهها

در ایق داسققرا حققاا شتصقیّ هققا ،هققم هصققور م ققرقیم و هققم غیرم ققرقیم
ه شیو توصی قیافه ظقاهری و رفرقار قازگو شقد اسق مقر ً نقاراحری درخرچقههقا
از جا عقا شقد هصقور م قرقیم یا شقد اسق  « :وتقههقا غمگقی شقدند » (همقا ،
 )23و زمانی که اهالی روسقرا قرای تفقریح قه جنگق ،آمدنقد درخرقا قا رفرقار خقود
(کقق زد ) خوشققحالیشققا را نشققا دادنققد « ققهمحض رسققید مققردم ققه جنگقق،
درخرا شروت ه ک زد ا رلهایشا کردند » (هما )11:

الف )3.داستان پرش مرگبار
پققرش مرگبققار داسققرا دیگققری از معموعققه داسققرا سققفر آرزوسق

کی نققی در
ای ق داسققرا لققزوم تفلّققر و اندیشققید را القققا و تقایققد کورکورانققه را نف قی م قیکنققد و
مشور کرد در امور را گوشزد مینماید
خالصعه داسععتان :گاّققهای از گوسققفندا ققه ریاسق قققوچی ققا شققادهققای ققزرل
هسققوی دشققری سرسققبز و پرعا ق در حرک ق ودنققد تققا ای ق کققه ققه درّ ای رس قیدند
گوسققفندا مروقّ ق شققدند و منرظققر ماندنققد تققا رئی شققا آ هققا را در ای ق خعققر مهققم
راهنمایی کند و از ای متمصقه نعقا دهقد و قه آ دشق سرسقبز رسقاند امّقا ققوچ
رئی هجای اندیشید درس و مشقور کقرد قا زرگقا گقرو تصقمیم قه پریقد
مرأسقفانه قهجقای رسقید قه آ سقوی درّ
ّ
گرف و هدنبا وی تعقدادی نیقز پریدنقد
در ات قی از لع که پر از عاق هقای سقمّی و مارهقای سقیا قود ،افرادنقد گوسقفندا
اقیمانقد از ایق اشقربا آنقا عبقر گرفرنقد و رئقی دیگقری قرای خقود انرتقاک
کردند ( کی نی)11-11 :2833 ،
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کنشگرا داسقرا  :رئقی گوسقفندا  ،زرگقا گاّقه ،گوسقفندا مقاّقد ،گوسقفندا
ققاقیمانققد تمققام شتص قیّ هققای ای ق داسققرا از نققوت غیققران ققانی (حیققوا ) ه ققرند
رئی گوسفندا  ،ققوچی اسق قزرل قا دوشقاد و شتصقیّری اصقای ،ای قرا ،سقاد و
تمریای دارد زرگقا گاّقه کقه قاهم مشقور کردنقد و م قئولی را قه رئقی واگقذار
کردند شتصیّری فرعی ،سقاد  ،ای قرا و تمریاقی دارنقد گوسقفندا مقاّقد شتصقیّ هقای
فرع قی داسققرا اند و شتص قیّ آ هققا سققاد  ،تمریاققی و ای راس ق گوسققفندانی کققه در
قققدر قققوچ ققرای پریققد شقق داشققرند و سققعی کردنققد قققوچ رئققی را از پریققد
ازدارند ،شتصیّ فرعقی ،ای قرا ،سقاد  ،تمریاقی و متقال ه قرند گوسقفندانی کقه در
گاّه ودند و از رئقی گقرو کورکورانقه پیقروی نلردنقد و پق از افرقاد ققوچ رئقی
و دیگققرا در درّ  ،از کققار آنققا عبققر گرفرققه و ققرای خققود رئققی دیگققری انرتققاک
کردنققد ،شتصقیّ فرعقی ،تمریاققی ،سققاد و پویققای داسققرا ه ققرند پیققدا کققرد دشق
سرسبز رای یقافر عاق و غقذای کقافی اعقم شقد گاّقه گوسقفندا قه رئقی ققوچ
زرل کقوچ کننقد در ایق را رسقید قه درّ و مشقور نلقرد ققوچ رئقی سقبب
شد کقه او و رخقی از مقاقدا در درّ یفرنقد و کشقره شقوند؛ امقا گوسقفندا اقیمانقد
ققا درسق اندیشققی و مشققور رئی ققی جدیققد انرتققاک کردنققد و ققه مقصققد و مقصققود
خود رسقیدند ازایق رو ایقد گفق  ،یقافر دشق سرسقبز کنتگقزار ،گاّقه گوسقفندا
کنشگر ،غذای کافی مفعقو ارزشقی ،درّ و مشقور نلقرد عامق ،متقرک و مشقور
عام ،کملی و گاّه اقیماند کنتپذیرند

گرفتاری و پرهیز
از مشورت

غذای کافی
گله گوسفندان

مشورت کردن
گله باقی مانده

یافتن دشت سرسبز
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شتصیّ پقردازی ایق داسقرا هقم هصقور م قرقیم و هقم غیرم قرقیم صقور
گرفره اس در روش غیقرم قرقیم از شقیو رفرقار و قیافقه ظقاهری اسرفاد شقد اسق
هعنوا مرا  :نادانی و احم قود ققوچ رئقی م قرقیم یا شقد اسق « :ققوچ احمق
قهجای آ کقه ح ققاک کنقد طققو گقامت هانقداز عققر گقودا ه ق یقا نی ق
تصققمیم گرف ق کققه هرچققه هققم کققه سققت اشققد از گققودا پققرد » (همققا  )14:غققرور
حاص ،از اطمینقا ققوچ در پریقد از درّ قا رفرقار و قیافقه او نشقا داد شقد اسق :
«قققوچ ققهطر ،آ هققا نگققا کققرد ،چشققمانت ققر زد و درحالیکققه آک دهققانت را
گرفره ود ا خند ای مصنوعی گف » (هما )

ب) شخصیّتپردازی داستانهای نادر ابراهیمی
نققادر ا راهیمققی در چهققاردهم فروردی مققا سققا  2821ش در تهققرا ققه دنیققا
مققدّماتی را در ایق شقهر گذرانقد و پق از گقرفر دیقپام اد قی از
آمد وی تحصی
د یرسققرا دارالفنققو  ،ققه دانشققلد حقققو وارد شققد امّققا ای ق دانشققلد را پ ق از دو
سا رها کرد و سپ در رشره ز ا و اد یقا انگای قی قه اخقذ درجقه لی قان نائق،
شققد او از سققیزد سققالگی ققه ی ق سققازما سیاسققی پیوس ق کققه ارهققا دسققرگیری،
ققازجویی و زنققدا رفققر را ققرایت در پققی داشقق در تمققام سققا های پرکققاری و
یکاری یا وق هایی که در زندا قه سقر می قرد ،نوشقر را ق کقه از شقانزد سقالگی
آغاز کرد ود ق کنقار نگذاشق تقا ایق کقه در خقرداد  2833ش در سق هفرقاد و دو
سققالگی پ ق از چنققدی سققا دس ق وپنعه نققرم کققرد ققا یمققاری ،درگذش ق از وی
آثار قیاری در حقوزم اد یقا زرلسقاا  ،کودکقا و نوجوانقا  ،رجایمانقد اسق
ازجماققه :رمققا آتققت ققدو دود ،ی ق عاشقققانه آرام ،ققار دیگققر شققهری کققه دوس ق
میداشرم ،دور از خانقه ،قصقه گق،هقای ققالی و خانقهای قرای شقب «نقادر ا راهیمقی
یلی از نوی قندگا خق ایرانقی اسق کقه در قی کودکقا  ،زنقدگی و کقار میکقرد
مشاهدا او از چقههقا و حقم و گفق وگوهقای او قا آ هقا ،همقرا قا دیقدگا هقا و
عقایققد اجرمققاعی و آموزشققی او اسققاس داسققرا هایت را تشققلی ،مققیدهنققد او
ن ققتههققای خعققی کرققاکهققایت را ققرای کودکققا مققیخوانققد و ققا آ هققا در ققار
نوشققرههققایت ققه حققم و گف ق وگققو مینش ق » (پاوسققلی88- 81: 2818 ،؛ ققه نققق ،از
پورشهرام)8 :2833 ،
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ب )8.داستان قصّه گوهای قالی
ای کراک ،قصّهای اسق در قار نققت ققالی کقه از ز قا راوی قازگو مقیشقود
نققادر ا راهیمققی در ایقق داسققرا «چوپققانی از کرمققا را ققرای فققرار از خش سققالی،
قصققه سققفرش و
همققرا گاّققهاش ققه شققما ایققرا مققیفرسققرد تققا پقق از ازگش ق ّ ،
دید هایت را از جنگ ،و دریقا و ققای و گق،هقای هقزار رنقگ و پرنقدگا دریقایی در
نقت قالیهای رنگارنگی که مقی افقد ،ازگویقد طقر ،توصقی طبیعق سرسقبز شقما
قص قه ،تمهیققد هنرمندانققهای اس ق از
از دیققد یل قی از اهققالی جنققوک کققویری ایققرا در ّ
سققوی نوی ققند تققا قققدر و قیم ق قققالیهققای ایرانققی هرققر و یشققرر شققناخره شققود و
شگردی اس که ه نوی ند اجاز مقیدهقد در قار ج رافیقای مرنقوّت ایقرا نیقز سقت
گوید » (انصاریا )283 :2834 ،
خالص عه داسععتان :دریلققی از روسققراهای کرمققا چوپققانی ققه همققرا هم ققر و دو
فرزند خود زنقدگی مقیکقرد؛ امقا خش سقالی طوانیمقد و اغقر شقد گوسقفندا ،
چوپققا را ققر آ داش ق تققا گاّققه را ققه شققما کققه چشققمههققای جوشققا و رودهققای
خروشا و زمی هقای پرعاق دارد بقرد هم قر و فرزنقدا غمگقی شقدند ،ولقی پقدر
ه آنقا دلقداری داد و گفق هقر وقق قارا بقارد و زمقی سرسقبز شقود ازخواهقد
گشقق پققدر هسققوی شققما ققه را افرققاد سققالی گذشقق  ،ققارا فققراوا اریققد و
خش سالی پایا یاف  ،اما پدر نیامقد تقا ایق کقه یق روز صقبح قا گاّقهای قزرل و
گوسققفندا و زهققایی چققا و پرش قیر ازگش ق اعضققای خققانواد ققا دیققد او قیار
شققاد شققدند شققبهنگام دور چوپققا حاقققه زدنققد و از او خواسققرند تققا آ چققه را دیققد
رای آ ها ازگو کند او شروت کقرد قه سقت گفقر از جنگق،هقای قزرل و پرنقدگا
یار و دریا و  ،امّقا فرزنقدانت کقه آ چیزهقا را ندیقد ودنقد ،نمقیتوان قرند آ هقا
را تص قوّر کننققد؛ نققا رای از پققدر خواسققرند کققاری کنققد کققه آنچققه را دیققد  ،ققه آ هققا
نمایاند پدر اندیشید تا ای که فلری قه ههقنت رسقید او شقروت کقرد قه قافر ققالی
قصقه سقفر خقود را قر روی آ هقا نققت کقرد جنگق،هقای انبقو و پرنققدگا
هقایی و ّ
یار و دریا و (ا راهیمی)23-2: 2831،
کنشققگرا داسققرا  :چوپققا  ،هم ققر چوپققا  ،ایایلققا و هایققا (فرزنققدا چوپققا )،مردمی که از چوپقا فقرش مقیخریدنقد کقه همقه شتصقیّ هقای ان قانی ه قرند ،امقا
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وقری از دیدگا گریماس نگقا مقیکنیم خش سقالی و قارا هقم قه کنشقگرا افقزود
میشود ،زیقرا خش سقالی عقامای اسق کقه چوپقا را قه شقما میفرسقرد و قارا
یاریگر اوس چوپا  ،پدر خانواد  ،مردی زحمق کقت اسق کقه معبقور مقیشقود قه
خاطر خش سالی گاّقه را قه شقما بقرد و مقدّ زمقا طقوانی غقم غر ق و دوری
از هم ققر و فرزنققدانت را تحمّقق ،کنققد او قهرمققا داسققرا اس ق و شتص قیّ اصققای،
ساد و پویا دارد هم ر چوپا  ،زنقی سقت کقوش و فقداکار اسق کقه در نبقود هم قر
فرزندا و زندگی را ادار میکند و تمام تق ش خقود را قهکقار مقیگیقرد تقا کودکقانت
را ه ازگش پقدر امیقدوار کنقد شتصقیّ وی فرعقی ،ای قرا و سقاد و همقراز اسق
ایایلا و هایا ،دو فرزند مرد چوپقا کقه دوری پقدر را قا امیقدهای مقادر تحمّق ،کردنقد
و وقری پدر ازگشق کنعلاوانقه منرظقر شقنید مقاجرای سقفر پقدر ودنقد و قه دلیق،
سق کقم و کقمتعر گققی قیاری از چیزهقایی را کقه پققدر مقیگفق درک نمقیکردنققد
آ ها در داسرا شتصیّری فرعقی ،سقاد و پویقا دارنقد مردمقی کقه فقرشهقای چوپقا
را ققا قیمقق خیاققی خققوک مققیخریدنققد و ققه خانققههایشققا مققی ردنققد شتصققیّ
سیاهیلشلر را دارند
در ای ق روای ق خش سققالی سققبب گرسققنگی دام میشققود و چوپققا را معبققور
میکنققد کققه ققرای ققه دسق آورد عاق و غققذای کققافی ققرای دامهققا و پققروار کققرد
آ ها ه شما رود فرزنقدا غمگقی میشقوند و مشقل تی پقیت میآیقد کقه هم قر،
آ هققا را رفق و چققههققا را امیققدوار میکنققد همچنقی ققارا می ققارد و دشق سرسققبز
میشقود و آک فقراوا جقاری میشققود و سقرانعام پقدر ققه همقرا دام فقراوا و پققروار
ازمیگردد و ای گونقه خقودش و هم قر و فرزنقدانت شقادما میشقوند قا توجقه قه
ای ق توض قیحا خش سققالی کنتگققزار ،چوپققا کنشققگر ،پققروار شققد گاققه مفعققو
ارزشی ،قارا و هم قر چوپقا عامق ،کملقی و سقرانعام چوپقا و خقانواد اش کقنت
پذیرند
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ندارد

پرواری گله
چوپان

باران و همسر چوپان

خشکسالی

چوپان و خانواده

شتصیّ پردازی داسرا قه دو شقیو م قرقیم و غیرم قرقیم صقور گرفرقه اسق
گفرگو و رفرار دو شقیو ای اسق کقه ا راهیمقی در شتصقیّ پقردازی غیقرم قرقیما ایق
داسرا هکارگرف مر ً رفرار هم قر و فرزنقدا یقانگر نهایق عشق آنقا قه چوپقا
و شققادی از ازگشقق وی ققود اسقق « :هایققا ،الیلققا و هم ققر چوپققا ققه سققوی او
دویدنققد ،دورش حاقققه زدنققد و او را وسققیدند » (ا راهیمققی )3 :2831 ،ققا ایقق رفرققار و
ست چوپا ا هم قرش «چوپقا قه هم قر خقود لبتنقدی زد و گفق  :دوری از تقو
و چّقههقا غقمآور قود؛ درسق هما ققدر کقه دیقدار شقما شقادیآور اسق » (همقا )
نشقا مقیدهققد کققه چوپققا مققردی خانواد دوسق و ع قققهمنققد ققه هم ققر و فرزنققدا
اس

ب )2.داستان کِی رنبِ اسآِ چوبیِ من
ای داسرا از معموعه مصا ا و رؤیای گاجرا انرتاکشد اس
خالصعه داسععتان :داسققرا در ققار پ ققری یمققار و در حققا مققرل ققه نققام مهققرا
اس که در خانواد محرومی زندگی میکند هقیچکقدام از چّقههقای کوچقه قا او قازی
نمیکنند؛ چقو مقیترسقند قه یمقاری او مبقر شقوند تنهقا سقرگرمی مهقرا نش قر
پشقق پنعققر و نگققا کققرد ققه خیا ققا و منققز هم ققایههاسقق او در یقق عیققد
کری م هم ایه ارمنی خود را می ینقد کقه قرای پ قرش سقرکی یق اسقب چقو ی
زیبا خرید اس از آ لحظقه قه عقد مهقرا از پقدرش ،محمقود ،درخواسق مقیکنقد
کققه ققرایت چن قی اسققبی تققرد محمققود کققه زنققدگی فقیرانققهای دارد ،ققه مهققرا قققو
خریققد اسققب را مققیدهققد و هققرروز هانققهای ققرای نیققاورد اسققب مققیآورد؛ مققر ً
سققفارش داد ام ققازند و یققا رنگققت لننققد و مهققرا هققرروز هانققه اسققب را
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میگیرد محمود ه هقر دری مقیزنقد تقا اسقب را قرای پ قرش تهیّقه کنقد؛ امّقا موفّق
نمیشود او و هم رش فقب گریه میکننقد مهقرا روز قهروز ضقعی تقر مقیشقود روز
عید زنگ خانه آ ها قه صقدا درمیآیقد و شتصقی ناشقناس اسقب چقو ی را پشق در
میگذارد و میرود (ا راهیمی)14-48 :2831،
کنشققگرا داسققرا  :مهققرا  ،محمققود (پققدر مهققرا ) ،مققادر مهققرا  ،سققرکی  ،پققدرسققرکی  ،آرمانققاک ،چّققههققای کوچققه و شققتر ناشققناس ه ققرند مهققرا  ،شتص قیّ
اصققای داسققرا و پ ققری یمققار اس ق کققه در آرزوی اسققب چققو ی (ماننققد آ چققه کققه
دوسققرت سققرکی داشقق ) اسقق و شتصققیّ وی سققاد و ای راسقق محمققود پققدر
دل وز مهقرا کقه قه خقاطر فققر نمقیتوانقد خواسقره فرزنقد را قرآورد کنقد و مقادر
مهر ا مهرا که تمام ت ش خود را هکقار مقیگیقرد تقا فرزنقد را شقاد کنقد شتصقیّ
هققر دو فرعقی ،سققاد  ،ای ققرا و همققراز اس ق سققرکی  ،پ ققر چّققه ارمنقی و هققم س ق
مهرا که ققب ً هقم قازی او قود در داسقرا شتصقیری فرعقی ،سقاد  ،ای قرا دارد پقدر
سققرکی و آرمانققاک (مققردی کققه اسققب چققو ی را درس ق م قیکققرد) و فققرد ناشققناس
شتصیّ هایی فرعی ،سقاد و ای قرا ه قرند هم قایههقا و چّقههقای کوچقه شتصقیّ
سقیاهیلشققلر داسققرا اند مهققرا از پققدرش درخواس ق میکنققد ققرای او اسققب چققو ی
ترد همی امر محمقود پقدرش را وادار میکنقد ،ایق خواسقره پ قرش را کقه در حقا
مرل اس قرآورد کنقد تقا او را شقاد کنقد ،امّقا فققر مقان از چنقی کقاری میشقود و
محمققود روز ققهروز ناامیققدتر میشققود و دلققداریهققای هم ققرش اثققری نمققی تشققد
سرانعام فرد ناشناسی که ای موضقوت را میدان ق یق اسقب چقو ی رنگقی میخقرد
و پش در میگقذارد و قدی ترتیقب مهقرا از دیقد اسقب قیار شقاد و مرعاققب آ
پدر و مادرش هم خوشحا میشوند
ققدی ترتیققب تقاضققای مهققرا کنتگققزار ،محمققود کنشققگر ،شققاد کققرد مهققرا
مفعققو ارزشققی ،فقققر و نققداری عامقق ،متققرک و مققادر مهققرا و فققرد ناشققناس عامقق،
کملی و مهرا و خانواد اش کنت پذیرند
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فقر
شاد کردن مهران
محمود

مادر و ناشناس

تقاضای مهران

مهران و خانواده

در ای ق داسققرا هققر دو نققوت شتصققیّ پققردازی دیققد م قیشققود نوی ققند در ارائققه
غیرم رقیم شتصیّ از رفرقار ،گفرگقو و قیافقه سقود ج قره اسق کقه قه نمونقههقایی
اشار میشود :زود اوری مهقرا در مقورد واقعقی قود اسقب سقرکی در ایق گفرگقو
مش قتّر شققد اس ق «مهققرا ! هققوا خیاققی سققرد ققرو تققو رخرتققواک دراز لققت!
هی ! ا ا یواش حر ،قز ! مملنقه اسقبه قر یقه گوشقه ققایم شقه » (همقا  )43 ،و در
ای جماه «پ رک ا پاهقای اسقرتوانی و اغقرش دویقد طقر ،محمقود » (همقا ) یمقار
و نحی ود مهرا هصور غیرم رقیم از طری قیافه ازگو شد اس

ب )3.داستان الهی ،الهی! لماذا ترکتنی
ای داسرا از معموعه مصا ا و رؤیای گاجرا

رگزید شد اس
خالصه داستان :داسرا در قار پقدر و پ قر اسق قرای تفقریح قه شقلار سقارها
میپردازنققد روزی سققاری کققه پققیتقققراو گققرو اسقق  ،آ دو را می ینققد ققر روی
شاخهای مینشیند تا یندیشقد کقه قیقه گقرو را چگونقه نعقا دهقد و قه کعقا بقرد
در ای اندیشه ود که ک غهای خبقرچی وجقود سقار را قه پ قر خبقر میدهنقد پ قر
ه پدرش اصرار میکنقد کقه سقار را لشقد تقا وجقود شقلارچیا را قه دیگقر سقارها
خبر ندهد پدر ه درخواس پ قر تیقری قه سقار پقیتققراو میزنقد و او را میکشقد
(ا راهیمی)23-22 :2831 ،

کنشققگرا داسققرا  :پققدر ،پ ققر ،سققار پ قیتقققراو  ،ک ق غهققا و دیگققر سققارهاشتصیّ های ان قانی پقدر و پ قرند کقه ان قا هایی قیار سقنگد و قیرحم ه قرند
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و یرحمانققه سققارها را ققه گاولققه می ندنققد و از ایقق کققار لققذّ می رنققد آ هققا
شتصقیّ هققای اصققای و ای ققرا ه ققرند شتصقیّ هققای غیران ققانی عبار انققد از :سققار
پیتققراو کقه شتصقیّ فرعقی و متقال اسق کق غهقای خبقرچی کقه شتصقیّ
فرعی ه رند و دیگر سقارها سیاهیلشقلرند البرقه پ قر ،پقدر و کق غهقا و سقار پقیت
قراو شتصیّ های تمریای ه رند پقدر و پ قر تمریاقی اسق از ان قا هقای قیرحقم
و سنگدلی کقه سقعی در از قی قرد مقردم یگنقا دارنقد سقار پقیتققراو تمریاقی
اس از افراد دل وز و فداکاری که سقعی دارنقد قه دیگقرا کمق کننقد کق غهقا نیقز
تمریای اس از افراد جاسوس که قرای حفق منقاف خقود قه هقر پ قری و پایقدی تق
میدهند
پدر و پ ر ه شقلار سقارها میپردازنقد تقا قا ایق کقار سقرگرم شقوند و تفقریح
کنند در ای میقا سقاری کقه پقیتققراو گقرو سارهاسق پقدر و پ قر را می ینقد و
مروجه قصد و نیّق آ هقا میشقود در ایق فلقر اسق کقه چگونقه یقارانت را نعقا
دهققد کقق غهققای ققاغ خبرچینققی میکننققد و پ ققر را مروجّققه وجققود سققار و نیّقق او
میکننققد پ ققر ققرای ای ق کققه سققار پیتقققراو ققه قیققه گققرو خبققر ندهققد از پققدرش
میخواهد آ سار را از ی برد پقدر قا تیرانقدازی سقار پقیتققراو را میکشقد و قا
آمققد گققرو سققارا پققدر و پ ققر ققه شققلار و قر،عققام سققارهای یچققار میپردازنققد و
کوله ارشقا را پُقر میکننقد در روایق حاضقر ،شقلار سقارها کنتگقزار ،پقدر و پ قر
کنشقگر ،تفققریح و لقذّ مفعققو ارزشقی ،سققار پقیتقققراو عامق ،متققرک ،کق غهققای
خبرچی عام ،کملی و پدر و پ ر کنتپذیرند

کالغهای خبرچین

تفریح و لذت
پدر و پسر

سار پیشقراول
پدر و پسر

شکار سارها
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در ایقق داسققرا نیققز از شققیو غیرم ققرقیم شتصققیّ پققردازی اسرفاد شققد و
نوی ند  ،رفرار و گفرگقو را در توصقی شتصقیّ هقا قهکار رد اسق ؛ مقر ً شقرار و
دجن ی ای پدر و پ قر طقی گفرگقو مشترشقد اسق « :هفرقه پقیت ععقب یقی
سرشققا آوردیققم پققدر ققا سققر تصققدی کققرد و لبتنققد زد -ح ققا ی ک فهشققا کققرد
ودیم نه ا ا تقو هنقوز دسقر خیاقی محلقم اسق » (ا راهیمقی )21 :2831،یقا رضقای
پدر از شلار فقراوا سقارها در قا رفرقارش نشقا داد شقد اسق  « :قه کولهپشقری
نتندد » (هما )21:
خالی نگا کرد که چقدر سنگی شد ود پیرمرد نمیتوان
انققوات ،گونققههققای کنشققگرا و شتصقیّ هققا و شقیو هققای شتصقیّ پققردازی لینققا
کی نی و نادر ا راهیمی در جداو شمار ( )1( ،)2و ( )8مشتّر شد اس :
جدول ( )8کنشگران داستانهای لینا کیالنی و نادر ابراهیمی
کنشگران

داستانهای نادر ابراهیمی

داستانهای لینا کیالنی
سفر آرزو

بچهههههههای
جنگل

پرش مرگبار

قصه گلههای
قالی

کههیرنهه
چوبیمن

کنشگر

فضانوردان

روستاییان

گلّه گوسفندان

چوپان

محمود

مفعههههو
ارزشی

کسبببببببببببب

سبببببببالمت

غذای کاف

پبببروار بببدن

اطالعببببببببا

بچهها

اسهه

اد کردن مهران

الهی،الهی! لماذا ترکتنی
پدر و پسر
تفریح و لذ

گله

بیشببتر درببباره
ماه
کههههن -
گزار

کنجکاوی

کههههن -
پذیر

فضانوردان

بیمبببببببباری

یببببافت د بببب

بچهها

سرسبز

روسببببتاییان

گلّه باق مانده

و

خشکسال

تقاضای مهران

چوپبببببببببان و

مهببببببببببببببران و

خانواده

خانوادهاش

کار سارها

پدر و پسر

درختچهها
عامهههههل
کمکی

ماه

درختچبههببا/
جنگل

مشور کردن

باران و همسبر
چوپان

عامهههههل
مخرب

ندارد

روستاییان

درّه و مشبببور

ندارد

نکردن

مببببادر مهببببران و

کالغهای خبرچین

نا ناس
فقر و نداری

سار پیشقراول
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جدول ( )2انواع شخصیّتها در داستانهای لینا کیالنی و نادر ابراهیمی

نام داستان

داستانهای ابراهیمی

داستانهای کیالنی

انواع شخصیّتها
پههو
یا

مخالف

ساده

نوعی

همراز

تمثهههیل
ی

سیاهیلشهههه
کر

سفر آرزو

1

4

5

-

-

5

-

-

-

-

بچههای جنگل

3

2

3

3

1

5

1

-

-

-

پرش مرگبار

1

4

4

1

1

5

-

5

-

جمع کل

5

11

12

4

2

15

-

-

5

-

قصههه گههلهههای
قالی

1

3

1

3

-

3

-

1

-

1

1

5

6

-

-

3

-

1

-

1

الهی،الهههی! لمههاذا
ترکتنی

2

2

4

-

1

4

-

-

4

1

جمع کل

4

9

11

5

1

11

1

1

4

3

کههیرنهه
چوبیمن

اسهه

اصلی

فرعی

ایسهه
تا

جدول ( )3یوههای خصیّ پردازی در داستانهای لینا کیالن و نادر ابراهیم
شیوههای شخصیّتپردازی

نام داستان

داستانهای ابراهیمی

داستانهای کیالنی

مستقیم

غیرمستقیم
رفتار

قیافه

گفتگو

نام

سفر آرزو

9

-

-

-

-

بچههای جنگل

5

1

1

-

-

پرش مرگبار

2

3

2

-

-

جمع کل

16

4

3

-

-

قصه گلهای قالی

2

6

-

3

-

اسههه

3

6

3

3

-

الهی،الههههی! لمهههاذا
ترکتنی

6

8

8

1

-

جمع کل

11

21

11

7

-

کهههیرنههه
چوبیمن
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نتیجهگیری
 ا ررسی الگوی کنشقی مشقتّر شقد کقه شتصقیّ هقای داسقرا هقای هقر دونوی ند قا الگقوی گریمقاس قا ق ،تعبیق اسق اهمّیّق کنشقگر و مفعقو ارزشقی از
دیگر کنشگرا یشرر اس ؛ زیقرا قاقی کنشقگرا تحق تقأثیر آ دو ه قرند همچنقی
هجز داسرا قصه گ،های ققالی نقادر ا راهیمقی در قیّقه داسقرا هقا هقر شقت کنشقگر
حضور دارند رخی از شتصیّ ها قهعنقوا چنقد کنشقگر نققت ایفقا کردنقد قهعنقوا
نمونه روسراییا در داسرا « چقههای جنگق »،اثقر کی نقی هقم کنشقگر ه قرند و هقم
کققنتپققذیر و عامقق ،متققرک یققا در داسققرا «الهققی ،الهققی! لمققاها ترکرنققی» از نققادر
ا راهیمی پدر و پ ر هم کنشگر ه رند و هم کنتپذیر
کی نققی در میققا انققوات شتص قیّ هققا از شتص قیّ هققای اصققای ،فرع قی ،ای ققرا،پویا ،تمریای ،متال و ساد اسقرفاد کقرد اسق و نقادر ا راهیمقی قا اسقرفاد از انقوات
شتصقیّ هققای اصققای ،فرعقی ،ای ققرا ،پویققا ،متققال  ،سققاد  ،نققوعی ،تمریاققی ،همققراز و
سیاهیلشلر ،داسرا هقایت را شقل ،داد اسق کقه ن قب قه شتصقیّ هقای کی نقی
از تنوّت یشرری رخوردار اس
کی نققی شتص قیّ هققای ان ققانی و غیققران ققانی خا ق نمققود و هققر سققه گون قهشتص قیّ غیران ققانی (حیققوا  ،نبققا و جمققاد) را در داسققرا هققایت ققهکار رد اس ق
نادر ا راهیمی از هر دو گونه شتصقیّ هقای ان قانی و غیران قانی اسقرفاد نمقود  ،ولقی
تنوّت شتصیّ ها در تت غیران انی در آثار کی نی یشرر اس
کی نققی از هققر دو ش قیو شتص قیّ پققردازی سققود ج ققره ،ول قی یشققرر از روشارائققه م ققرقیم اسققرفاد نمققود و در شققیو ارائققا غیرم ققرقیم از دو طریقق رفرققار و
توص قی قیافققه هققر ققرد اس ق ا راهیمققی نیققز همچققو کی نققی دو ش قیو م ققرقیم و
غیرم رقیم شتصیّ پردازی را ه کقار قرد  ،ولقی در ارائقه غیرم قرقیم از طقر رفرقار،
قیافه و گفرگو شتصیّ هقای داسقرا را معرفقی نمقود  ،نقا رای شتصقیّ پقردازی وی
ن ب ه کی نی مرنوّتتر اس
 درنهایق هقر دو نوی قند در داسقرا هققای خقود قه طقر ،مفقاهیم اخ ققی ویار داد اند
آموزشی ارزش و اهمّیّ
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