شخصیتشناسی در واکنش به عوامل استرسزا در شش داستان مجید قیصری (بر
اساس تحلیل نمادهای فرهنگی ،هنری)
چکیده
نویسندگان معاصر با تکیه بر احساس درونی و بیرونی خود به بررسی مسائل و موضوعات مهم پرداخته ،یافتههای
خود را در قالب آثار هنری ارائه میدهند .آثار داستانی در نوع خود میتوانند بیانگر بسیاری از تحوالت شخصی و
آداب و رسوم و باورهای فرهنگی باشند .بنابراین مطالعه دقیق آثار ادبی و بهخصوص داستانی که در مقاطع مختلف
تاریخی خلق شده است می توان نقش مهمی در رفتارشناسی و مردمشناسی افراد جامعه داشته باشد .مجید قیصری
یکی از نویسندگان معاصر در حوزه داستان کوتاه است که بررسی آثار او میتواند نکات مهمی را در واکاوی
شخصیت افراد و رفتارشناسی آن ها از یک سو و از سوی دیگر در شناخت عمیق فرهنگ مسلط یبر جامه زیسته فرد
داشته باشد .پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای منابع کتابخانهای انجام شده است.
بررسی شخصیتهای داستانهای کوتاه مجید قیصری براساس شخصیتشناسی و بررسی واکنشهای هیجانی آنان
در شش داستان کوتاه (گوساله سرگردان ،عود عاد سبز ،مأمور ،کسر باطل ،بلور ،سفرنامه عیالمی) انجام گرفتهاست.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که شخصیتهای داستان کوتاه مجید قیصری در مواجهه با وقایع طبیعی و غیر
طبیعی پیرامون خود ،سعی میکنند که با کمک شیوهی هیجانمدار در شرایط استرسزا تاب بیاورند .این راهکارها از
طریق تالش برای حذف یا کاهش منبع استرس یا منحرف نمودن توجه فرد از موقعیت استرسزا عمل میکنند.
عناصری که شخصیتهای این داستان ها با آن مواجه هستند جنبه اسطورهای داشته پشتوانه فرهنگی دارد و نشان
از این است که افراد برای فرار از ترس و استرس به دنبال مأمن و پناهگاهی مطمئن هستند تا در سایه آن به آرامش
برسند از این رو به اسطورههایی روی می آورند که انسانهای اولیه به آن تمثل میجستند و آنها را نمادهای
قدرتمند میداستند که با عوالم معنوی ارتباط دارند.
اهداف پژوهش:
.1بررسی شخصیتها در داستانهای کوتاه مجید قیصری براساس نظریه شخصیتشناسی و واکنشهای هیجانی.
.2بررسی نمادهای فرهنگی و هنری در داستانهای کوتاه مجید قیصری.
سؤاالت پژوهش:
.1ابعاد شخصیتی و عوامل استرسزا در داستانهای کوتاه مجید قیصری تحت تأثیر چه مؤلفههایی است؟
.2نمادهای فرهنگی و هنری چه انعکاسی در داستانهای کوتاه مجید قیصری دارند؟
کلیدواژهها :داستان کوتاه ،مجید قیصری ،دفاع مقدس ،واکنشهای هیجانی ،نمادهای فرهنگی و هنری.

مقدمه
شاخههای هنری با آثار و هنرمندان متعددش برای پژوهشگران همیشه موضوعی جذاب و قابل تأمل بوده است.
یکی از این موضوعات جالب در آفرینش هنری ،ادبیات داستانی است .شاید بتوان ادعا کرد در میان بخشهای
مختلف هنر ،این بخش دامنه وسیعتری برای پژوهش و مطالعه در اختیار پژوهشگران قرار داده است .دلیل این ادعا
آن است که در آثار داستانی هنرمند با استفاده از وسعت واژگان؛ داستانی مرکب از انسانها ،تعامالت ،ناکامیها،
موقعیتها ،سازگاریها ،دوستیها و ...خلق میکند .نویسنده اثر را با آمیزهای از تجارب و جهانبینیاش میآفریند.
جهانبینی او متکی بر احساسهای درونی و بیرونیاش است .اساسا این منابع ،اثرش را متمایز میکند .انسان در
طول تاریخ همواره تالش کردهاست تا محیط زندگی و پیرامون خود را به گونهای مدیریت کند که سالمت روان و
جسمش تأمین گردد .نتیجه این تالش انطباق (کنارآیی) بودهاست .انطباق بهعنوان یک سازه مجموعه کوششهای
شناختی و رفتاری که به از بین رفتن استرس ،متوقفشدن روند استرس و صبوری در برابر استرس میانجامد .انسان
متناسب با شرایط پیرامونش و صرف زمان و هزینههای گزاف و تکیه به شیوة آزمون و خطا فهمید ،تنها برخی از
منابع استرسزا و رویدادها را میتوان از بین برد یا متوقف ساخت و ضرورتا باید در برابر بسیاری از تغییرات صبوری
پیشه کرد تا سالمتی جسمی و روانیاش به خطر نیفتد .در این میان الگوها و نمادهای فرهنگی و هنری در هر
جامعه میتوانند تا حد زیادی به عاملی ثباتبخش در روابط فردی و اجتماعی تبدیل شوند.
یکی از منابع بسیار موثق و معتبر برای مطالعه و بررسی این مفهوم و روند تغییرات ،کتابهای داستانی است .احوال
ملت ایران بهلحاظ قدمت تاریخیاش و گستردة عجیب رویدادها و تغییراتش موضوعی جالب برای مطالعه ازمنظر
مقابله است .بر این اساس موضوع شخصیتشناسی برمبنای واکنش در مقابل عوامل استرسزا (فشارهای روحی) در
شش داستان کوتاه مجید قیصری به نامهای (گوساله سرگردان ،عود عاس سبز ،مأمور ،کسر باطل ،بلور ،سفرایالمی)
بهعنوان موضوع پژوهش انتخاب گردید .شخصیتهای داستانهای قیصری در رویارویی با مشکالت استرسزای
پیرامون خود شیوههای مقابلهای را بهکار میبرند .جهان داستانهای مجید قیصری ترکیبی از شور و صداقت است.
علت انتخاب آثار این نویسنده :1 :فقدان مطالعه این مفهوم در داستانهای معاصر :2 .روانی متن و دیدگاه متفاوت
نویسنده به حاالت اجتماعی و روانی فرد :3.امکان مطالعه تغییرات و تحوالت نگرشی روانی نویسنده از روی آثار وی.
بر این اساس ،این تحقیق سعی دارد تا شیوههای مقابلهای با استرس را در شش داستان کوتاه این نویسنده بررسی
نماید .با توجه به ضرورت پرداختن به مسألهی مقابله در جامعه هدف این تحقیق مطالعه علمی این سازه از منظر
جدید است .مجموعه داستانهای کوتاه مجید قیصری بهلحاظ نگاه نو در قلم متفاوت نویسنده ،روایتی متفاوت نه
فقط از زندگی بلکه زندگی کردن مردمان اطراف ماست .لذا محقق در نظر دارد سبکهای و راهبردهای مقابلهای و
همچنین به نوسانات آن در شخصیتهای داستانی پیببرد .پژوهشگران باور دارند تحقیق دقیق این مفهوم مسیر
انطباق و تبعات متفاوت آن در ملتهای گوناگون روشن میسازد.

نتیجهگیری
مبانی نظری و پژوهشی نشان میدهند که نتیجه اصلی سبکهای مقابلهای یا کنار آمدن ،باال رفتن سازگاری و حفظ
سالمت روان است .سالمت روان سه مؤلفه اصلی دارد :عاطفه مثبت یا خوشایند ،عاطفه منفی یا ناخوشایند ،و
رضایتمندی از زندگی .بر این اساس آسیب به سالمت روان را میتوان به نبود عاطفه مثبت در زندگی ،فراوانی عاطفه
منفی در زندگی ،یا احساسات منفی با موقعیتها و شرایط زندگی نسبت داد .یافتهها نشان میدهد که شخصیتهای
داستان کوتاه مجید قیصری در مواجهه با وقایع طبیعی و غیر طبیعی پیرامون خود ،سعی میکنند که با کمک
شیوهی هیجانمدار در شرایط استرسزا تاب بیاورند .شخصیتهای داستانی برای زنده ماندن و زندگی کردن به
راهکارهای مهمی چنگ زدهاند .برای معنادادن به زندگی و به جریان انداختن عاطفه مثبت و حس رضایتمندی باید
حرکت کرد ،توقف یعنی رشد عاطفه منفی و نارضایتی و این یعنی مرگ زندگی .شخصیتهای داستان با استفاده از
نماد و اسطوره و مثبت دانستن پیامهای زندگی ،قربانی کردن و پرداختن به هنر که همگی از مهمترین راه کارهای
مهم معنادهی به زندگی است ،توانستهاند شرایط استرسزای محیط خود را تعدیل کنند .پاسداشت آنها میتواند
تکمیلکنندهی تالش انطباقی آنها باشد .در داستانهای قیصری بیشتر رابطه شخصیتها با اساطیر به نمایش
گذاشته شده و پیداست که اشخاص با پشتوانه فرهنگی و اساطیر خود ارتباط برقرار کرده و از این طریق در پی غلبه
بر ترسهای خود برآمدهاند گویی این پشتوانه به منزله تکیهگاهی برای آنهاست که مسائل خود را با آن حل کرده
احساس قدرت و توانای بیشتری میکنند و یا با اتصال به منبعی قدرتمند خود را بیمه کرده ترس را از خور دور می-
کنند.
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