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چكيده:
ظهور داستان کوتاه در اروپا ،به شکل و الگوی امروزی مربوط به اوایل قرن نوزدهم است .داستتان نوظهتور بته
شکل امروزی ساختار مشخّصی دارد و در واقع نویسنده را مجبور بته ر ایتت ا تول و نا تری چتون پیرنت
(طرح) ،درونمایه ،موضوع ،شخصیّت و شخصتیّتپتردازی ،زاوی دیتد ،تننه و تننهپتردازی و ...متیکنتد.
شخصیّت و شخصیّتپردازی به نوان یکی از نا ر ا لی ساختار داستان و پیشبرندة آن به سمت خلق اثتری
جذّاب و تأثیرگذار ،دارای اهمّیّت و جایگاهی خاص است .داستان این شکستهها اثر جمال میر ادقی (نویسندة
معا ر) از جمله آثار موفّق در شکل نوین داستاننویسی است که نویسنده در این اثر نا ر داستانی را به شکلی

قابل تنسین بهکار میگیرد .ایتن پتژوهش بته نصر شخصیّت و شخصیّتپتتردازی در داستتتان ایتن شکستتههتا
میپردازد و با روش تو یفی  -کتابخانهای در این اثر شخصیّتهای داستان را تنلیل میکند .بررسیهای انجام
شده نشان میدهد که نویسندة داستان این شکستهها تقریباً هم انواع شخصیّتهای داستانی را در داستان بتهکتار
گرفته و از شیوة ترکیبی شخصیّتپردازی برای ایجاد فضای کافی در داستان استفاده کرده است.
كليد واژهها :داستان ،ساختار داستانی ،شخصیّتپردازی ،این شکستهها.

 .1تاریخ دریافت1931/11/02 :
( Barani@lihu.usb.ac.ir .0نویسندة مسئول)
 .9ایمیلkhaisomar@pgs.usb.ac.ir :

تاریخ پذیرش1930/9/02 :
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 .2مقدّمه:
امروزه داستان از پرخوانندهترین شاخههای ادبیّات است که بستیاری از نویستندگان برجستته بتدان روی
آوردهاند و در این ر ه طبعآزمایی نمودهاند .با فا لهگرفتن داستاننویسی متدرن از شتیوههتای قتدیم
روایت و حکایت ،داستان نیز شکلی مدرن یافت و نویسندگان به نگاهی تازه از روایت داستان رستیدند.
ساخت داستان نوین ،الگوی خا ّی را طلب میکند و مادامی که داستاننویس در آفرینش اثر خود ایتن
الگو را دنبال نکند ،به توفیقی دست نخواهد یافت .در الگوی داستاننویسی نتوین نا تری وجتود دارد
که به داستان چارچوب مشخّصی متیدهتد .بتر همتین استاس یکتی از مهتمتترین ویژگتیهتای داستتان
امروزی ،داشتن چارچوب مشخّص است؛ شماری از نا ر و واملی که به داستان چارچوب میبخشتد
و به نویسنده کمک میکند تا اثرش رن

داستانی به خود بگیرد ،از این قترار استت :داشتتن موضتو ی

واحد ،وجود درونمای مؤثّر بر ذهن خواننده ،خلق شخصیّتهای قابل بتتاور و ر تتایت شیتتوة تنی
شخصیّتپردازی ،انتخاب نوع دیدگاه مناسب در شیوة روایت متناسب با منتوا و شخصیّتهای داستان،
ننهپردازی معیّن و مشخّص ،ر ایت ثبات لنن در داستان و تناسب آن با موضوع و دم تغییر بتیجتا
در لنن داستان و . ...شاید بتوان گفت که از میان نا ر داستانی ،شخصیّتهای داستان نسبت بته دیگتر
نا ر دارای اهمّیّت بیشتری است .میزان اهمّیّت این نصر داستتانی از آنجا نتاشی میشود که خواننتده
از اوّل تا آخر هر داستان با شخصیّتهای آن مدام در ارتباط است؛ به آنها نزدیتک متیشتود و احستاس
آنها را در خود میبیند و حتّی همراه با آنها شاد میشود و یتا متیگریتد .جمتال (حستین) میر تادقی از
داستاننویسان موفّق معا ر است که در سال  1910خورشیدی در تهران به دنیتا آمتد .او فتار التّنصتیل
دانشکدة ادبیّات و لوم انستانی در رشتت زبتان و ادبیّتات فارستی استت .میر تادقی در دورة دراز کتار
نویسندگی خود ،داستانهای کوتاه و بلند بسیار و چند رمتان نوشتته استت« .میر تادقی را بایتد یکتی از
داستاننویسان ناب ایران دانست که تمام هتمّ ختود را مصترود داستتاننویستی کترده استت .بعضتی از
داستانهای میر ادقی به زبانهای اروپایی ترجمه شده است( ».امین )170 :1931 ،این شکستههتا نتوان
داستانی به هم پیوسته و از جمله آثار رئالیستی جمال میر ادقی است .نویسنده در این داستان با ظرافتتی
خاص ،ارزشهای اجتما ی نظتام ختانتواده و نقتش ا ضتای آن را در هتتدایت ختتانواده و جامعته بیتان

میکند .از آنجایی که داستان رئالیستی ریشه در واقعیّت اجتما ی دارد و طبق گفت مؤلّف کتتاب رمتان
چیست «واقعگرایی ( )Realismبه مفهوم ستادهاش ،یعنتی جزئیّتات زنتدگی را دقیتق و کامتل متنعکس
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کردن .ارائ جزئیّات زندگی از جمله کارهایی است که ادبیّات داستانی میتواند انجام دهتد» (ستلیمانی،
 .)112 :1911ریشه در واقعیّت داشتن داستان رئالیستی ،نویسندة داستان را ملزم به ر ایت نکاتی میکنتد
تا داستانش واقعی و قابلقبول جلوه کند .ر ایت این نکات در تمتام نتا ر داستتانی ضتروری بتته نظتر
میرسد .از نتا ر مهمّ داستتانی ،شخصیّت است و میتتتوان گفتت کته واقعتی بتتودن شخصتیّتهتا و
قابلقبول بودن شخصیّتپردازی در داستان ،نسبت به دیگر نا تر دارای حسّاستیّت بیشتتری استت؛ بته
بارتی دیگر هرچه شخصیّتهای داستان و ا مال آنها واقعیتر به نظر برسند ،داستان ریشت بیشتتری در
واقعیّت خواهد داشت .شناخت نی و درک و تنلیل درستت شخصتیّتهتای هتر داستتان متیتوانتد
خواننده را تا حدّ زیادی با فکر و قیدة نویسندة اثر آشنا سازد و راه یافتن به والم هر اثتر از مهتمتترین
اهداد خواندن آن به حساب میآید؛ بنابراین بررسی نصر شخصتیّت و شخصتیّتپتردازی در داستتان
این شکستهها اثر جمال میر ادقی در شناخت بهتر این اثر و به طور کلّی در شناسایی تفکّر نویسندة ایتن
اثر امری ضروری به نظر میرسد.
 .2-2پيشينة تحقيق:

در زمین بررسی نا ر داستانی کتابهای زیتادی چتون تتأمّلی دیگتر در بتاب داستتان ( )1910ترجمت
منسن سلیمانی ،نا ر داستان ( )1933اثر جمال میر ادقی ،جنبههای رمان ( )1913اثر ادوارد مورگان
فورستر ،1منشأ شخصیّت در ادبیّات داستانی ( )1971اثر شیریندخت دقیقیان و نیتز مقتایتی نوشتته شتده
است که از بین آنها میتتوان بته «بتتررسی نصتر شخصتیّت در حکایتتهتای بوستتان ستعدی» از اکبتر
یّادکوه ،مجلّ لمی  -پژوهشی بوستان ادب ،شمارة دوّم ( )1933و «بررسی و تنلیتل رمتان بیتوتن بتا
تأکید بر نصر شخصیّت و شخصیّتپردازی» از مصطفی گرجی ،فصلنام تخصّصتی پیتکنتور ،شتمارة
اوّل ( )1933اشاره کرد ،امّا کتاب یا مقالتهای کته بته بررستی نصتر شخصتیّت و شخصتیّتپتردازی در
داستان این شکستهها پرداخته باشد موجود نیست و این مسئله ضترورت پترداختن بته ایتن بررستی را در
داستان این شکستهها ایجاب میکند.
 .1دربارة داستان این شكستهها:
موضوع داستان این شکستهها مصائب و گرفتاریهای خانوادة حجّتاهلل خان استت .حجّتتاهلل ختان در
هنگام مترگ ،ختانتوادهاش را به حتاجآقتا ،بترادرختوانتده و دوستت ختود متیستاارد؛ امّتا حتاجآقتا بتا
1. Edward Morgan Forster

 /1فصلنام ادبیّات داستانی ،سال اوّل ،شمارة  ،9تابستان 1930

سهلانگاری نسبت به این ختانواده ،آداب امانتتداری را بته درستتی بته انجتام نمتیرستاند .او در برابتر
گرفتاریهایی که این خانواده با آن مواجه میشوند ،کسالعملی برخاسته از حسّ دلستوزی پدرانته از
خود نشان نمیدهد و همین رفتار بدون احساس مسئولیّت از جانب حاجآقا و بیتتدبیری کوکتب ختانم
(مادر این خانواده) با ث میشود که بنیان خانوادة حجّتاهلل خان از هم بااشد .راوی ایتن داستتان جعفتر
(از شخصیّتهای فر ی داستان) است که تقریباً در همه جای داستان حضور دارد .شیوة روایتت در ایتن
داستان ،زاوی دید درونی است .در داستان این شکستهها اهمّیّت نقش پدر بته نتوان سرپرستت ختانواده
نمایش داده شده و به خطرهایی که میتواند خانواده را در نبود ایتن ضتو مهتمّ ختانواده (پتدر) تهدیتد
کند ،اشاره شده است.
خالصة داستان:
داستان این شکستهها را میتوان به پنج بخش تقریباً مجتزّا از یکتدیگر تقستیم کترد .بختش اوّل داستتان
مربوط است به زندگی معصومه .معصومه دختر کوچکتر حجّتاهلل خان است؛ با وجود اینکته بته ستنّ
بلو رسیده است ،امّا رفتاری کودکانه از خود نشان میدهد؛ لبتاس تنت

متیپوشتد و حجتاب ختود را

کامل نمیکند .این ا مال او با ث میشود که حردهایی پشت سرش باشد؛ امّا معصومه به ایتن مستائل
توجّهی ندارد .در ادامه او با مردی آشنا میشود که با هم قرار ازدواج میگذارند؛ امّا هنگامیکه بتا ایتن
تجستس احتوال معصتومه دارد،
مرد به منلّهشان میآیند ،حاجیه خانم (همسای معصتومه) کته ستعی در ّ
آنها را با هم میبیند و به قصد رسوا کردن آن دو ،اهتل منتل را خبتردار متیکنتد .از ایتن پتس حاجیته
خانم ،معصومه را برای ا الح تربیّت پیش خود میبرد و آنقدر به او سخت میگیرد که معصومه ناچتار
میشود دست به خودکشی بزند .بخش دوّم داستتان مربتوط بته ختاکستااری معصتومه استت و بختش
بعدی ،به ماجرای دیوانه شدن حاجیه خانم و مرگ او میپردازد .حاجیه خانم که زنتی مقتدّسنماستت،
هنوز فشار روانی حا ل از مرگ معصومه را متنمّل است .او برای تأمین مخارج خود تالوه بتر د تا و
استخاره کردن برای اهل منل ،دست به ساختن معجونی میزند .هرچنتد او معجتونش در ابتتدا مفیتد و
درمانگر به نظر میرسد؛ امّا چون پستر ب ّتهای متری

احتوال بتا ختوردن ایتن معجتون متیمیترد؛ از او

شکایت و حکم دستگیریاش ادر میشود .او از این بابت آنقدر تنت فشار روانی قرار متیگیترد کته
به جنون دچار میشود و از ترس ،شبی سرد را تا ب در حیتاط خانته متیخوابتد .بتتا ایتن متل دچتار
سینهپهلو میشود و بر اثر آن میمیرد .بخش دیگر داستان متاجرای ملتوک (دختتر بتزرگتتر حجّتتاهلل

بررسی نصر شخصیّت در داستان این شکستهها اثر جمال میر ادقی 5/

خان) را شرح میدهد .ملوک که با مشهدی بدهلل  -که دو برابر او سن دارد  -ازدواج کترده استت ،از
زندگی مشترک احساس رضایت نمیکند .مشهدی بدهلل با او رفتاری ناشایست دارد و با وجتود اینکته
ملوک بارها از دست او شکایت میکند و مجبور به ترک خانه هتم متیشتود ،امّتا همسترش حاضتر بته
ایجاد تغییر در رفتار خود نمیشتود .در ادامتته ملتوک بتته قصتد انتقتتام از مشتهدی بتدهلل ،رفتارهتایی
سبکسرانه از خود نشان میدهد که همین امر با ث خشونت همسرش میشود .مشهدی بداهلل چنتدین
بار در مقابل ا مال ملوک میایستد و سرانجام با وجود اینکه ا مال ستختگیرانت او نستبت بته ملتوک
بینتیجه میماند ،دست به قتل او میزند .بخش پایانی داستان مربوط بته زنتدگی کوکتب ختانم (همستر
حجّتاهلل خان) است .او که بعد از مرگ شوهر و دو دختر خود ،بسیار تنها متیشتود ،ستعی متیکنتد بتا
رفتن به سفرهای زیارتی بخشی از تنهایی خود را برطترد کنتد .بتا ایتن اتّصتال معنتوی ،کوکتب ختانم
گرچه دا دو فرزند ختود را بتر جگر دارد و پیتوسته از درد و متریضی رنج متیبترد ،امّتتا بتته رضتایتی
میرسد کته هنگام زنده بتودن ب ههایش این احساس را نداشت .نن پایتانی داستتان مربتوط بته فلتج
شدن یک طرد بدن کوکب خانم بر اثر سکته است .در این بخش ،داستان خاتمه مییابد.
اهمّيّت و نقش عنصر شخصيّت در داستان:
در لوم مختلف تعاریف متعدّد و متفاوتی در مورد شخصیّت ارائه شده استت .یکتی از مهتمتترین ایتن
تعریفها ،تعریفی است که شلدن 1روانشناس آمریکایی ارائه نموده استت« :شخصتیّت ستازمان پویتای
(زندة) جنبههای ادراکی ،انفعالی ،ارادی و بتدنی (شتکل بتدن و ا متال حیتاتی آن) فترد آدمتی استت».
(سیاسی )7 :1971 ،دربارة شخصیّت گفتهاند« :شخصیّت در یک اثر نمایشی یا روایی فردی است دارای
ویژگیهای اخالقی و ذاتی که این ویژگیها از طریق آن ه که انجام متیدهتد – رفتتتار  -و آن ته کته
میگوید  -گفتار  -نمود مییابد .زمین چنین رفتار یا گفتاری انگیزههای شخصیّت را بازتتاب متیدهتد»
(مستور )99 :1931 ،و در کتاب نا ر داستان میخوانیم« :اشخاص ساخته شدهای (مخلوقی) را کته در
داستان و نمایش و ...ظاهر میشوند ،شخصیّت مینامند( ».میر ادقی )131 :1911 ،شخصتیّت از نا تر
ا لی ساختار داستان به حساب میآید که در پیشبرد آن بسیار اهمّیّت دارد .در ایتن بتاره آمتده استت:
« امل شخصیّت ،منوری است که تمامیّت قصّه بتر متدار آن متیچرختد .کلّیّت وامتل دیگتر ینیّتت،
کمال ،معنا و مفهوم لّت وجودی خود را از امل شخصتیّت کستب متیکننتد» (براهنتی.)010 :1910 ،
1. Sheldon
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کتاب هنر رمان در باب شخصیّت مینویسد« :شخصیّت ،جان رمان است .رمان بدون شخصیّت هم تون
جهان است پیش از پیدایش انسان که حتّی اگر زیباتر از رؤیاهای شتا ران هتم متیبتود کستی نبتود کته
زیباییهای آن را درک کنتد و بستتاید .جهتان بتدون انستان بتیلطتف و بتیمعنتا استت ،و رمتان بتدون
شخصیّت تصوّرناپذیر است» (ایرانی .)153 :1932 ،نویسندة کتاب هنر داستتاننویستی معتقتد استت کته
«مهمترین نصر منتقلکنندة تم داستان و مهمترین امل طرح داستان ،شخصیّت داستتانی استت .تقریبتاً
تمام داستانها در گسترش طرح و ارائ تم خود از شخصیّتهای داستانی یاری متیجوینتد ،کته معمتویً
انساناند» (یونسی .)99 :1933 ،نویسندة کتاب منشأ شخصیّت در ادبیّات داستتانی نیتز بته اهمّیّتت وجتود
شخصیّت در داستان اذ ان دارد او میگوید« :از آنجا که هرگز اثری ادبی بدون کاراکتر نوشته نشتده و
خلق چنین اثری نیز امکانپذیر نیست ،شخصیّتها را باید پایهای دانست که ساختمان یک اثر روی آنها
بنا میشود .هر قدر این پایهها بااستنکامتر باشند ،بنتا منکتمتتر و پایتدارتر و از گزنتد زمانته مصتونتتر
خواهد ماند» (دقیقیان.)17 :1971 ،
انواع شخصيّت:
شخصیّت از دیدگاههای مختلف به انوا ی تقسیم شده است؛ اشخاص داستانی از لناظ میزان اهمّیّتت و
نقشی که بر هده دارند ،به سه نتوع تقستیم متیشتوند :التف :شخصتیّت ا تلی یتا قهرمتان داستتان؛ ب:
شخصیّت فر ی؛ ج :سیاهی لشکر« :به شخصی که منور تمام حوادث است و هم اتّفاقتات بته ختاطر او
رخ میدهد و در واقع نقش ا لی داستان را ایفا میکند ،شخصیّت ا لی یا قهرمان داستان میگویند .به
غیر از شخصیّت ا لی شخصیّتهای دیگری نیز وجود دارند کته بیشتتر بترای آشتکار شتدن شخصتیّت
ا لی ،در داستان حضور پیدا میکنند ،به آنها شخصیّتهای فر ی میگوینتد .بته اشخا تی نیتز کته در
ماجراها نقش خا ّی را ایفا نمیکنند و بیشتر برای نشتان دادن فضتای داستتان یتا بترای برجستته کتردن
شخصیّتهای ا لی و فر ی ،حضور مبهمی دارند ،سیاهی لشکر میگویند( ».استما یللتو 72 :1931 ،و
 )71رابرت مککی 1در چگونگی طرّاحی نقشها ،نقش شخصیّت قهرمتان داستتان را ا تل متیدانتد و
قیده دارد که دیگر شخصیّتها تابع و در خدمت شخصیّت ا تلی داستتان هستتند« :در ا تل ،قهرمتان
است که بقی نقشها را میآفریند .تمام شخصیّتهای دیگر در وهل نخست به دلیل ارتباطی کته بتا وی
دارند و کمکی که به آشتکار شتدن ابعتاد سرشتت پی یتدة وی متیکننتد ،در داستتان قترار متیگیرنتد.
1. Robert McKee
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شخصیّتهای داستان را به ورت نو ی منظوم شمسی تصوّر کنیتد کته قهرمتان ،خورشتید آن استت،
نقشهای مکمّل ،سیّارات دور خورشید و نقشهای کوچک ،ماهوارههای دور ستیّارات کته همگتی بته
واسط نیروی جاذب ستارهای که در مرکز قرار گرفته در مدار خود باقی میمانند و با ث جتزر و متد در
سرشت یکدیگر میشوند( ».مککی)013 :1933 ،
نوع دیگر از تقسیمبندی شخصیّتها براستاس میتزان تنتوّلپتذیری شخصتیّتهتا در داستتان استت.
ادوارد مورگان فورستر از ایتن لنتاظ اشتخاص داستتانی را بته دو نتوع ستاده ) (Flatو جتامع ()Round

تقسیم کرده است که البتّه بنتابر ترجمت واژة « »Flatو « »Roundمتیتتوان بته جتای شخصتیّت ستاده،
شخصیّت سطنی و به جای شخصیّت جامع ،شخصیّت پی یتده نیتز نامگتذاری کترد .هم نتین نویستندة
کتاب تأمّلی دیگر در باب داستان ،همین تقستیمبنتدی را از فورستتر بته وام گرفتته و دو نتوع شخصتیّت
سطنی و شخصیّت جامع برای اشخاص داستانی قائل است .او در تعریتف ایتن دو شخصتیّت متیآورد:
«شخصیّت سطنی ،یکی دو خصلت بیشتر ندارد ،یعنی شخصیّت او را میتتوان در یتک جملته خال ته
کرد .ولی شخصیّت جامع ،پی یده و چندبُعدی است ،بته طتوریکته بایتد بترای تجزیته و تنلیتل کامتل

شخصیّت او یک مقاله مطلب نوشت» (پراین .)52 :1910 ،اگرچته مؤلّتف کتتاب تتأمّلی دیگتر در بتاب
داستان ،ارزش هر دو نوع این شخصیّتها را از نظر داستانی یکی میداند و معتقد است که داستان به هر
دو نوع آنها به یک اندازه نیاز دارد امّا فورستر برای شخصیّت ساده یا سطنی داستان مزیّتتهتایی قائتل
است از جمله« :یکی از مزایای اشخاص سادة داستانی این است که هرگاه که ظاهر میشوند به ستهولت
بازشناخته میشوند ...مزیّت دیگرشان این است که خواننده بعدها ایشان را به سهولت به یتاد متیآورد».
(فورستر 71 :1913 ،و  .)75البتّه به سهولت بازشناختن و بته یتاد آوردن شخصتیّت ستطنی یتا ستاده ،بته
خاطر تکبُعدی بودن رفتار اوست مثالً اگر نویسندهای شخصیّت داستانش را خستیس یتا ترستو معرّفتی
کند ،رفتار و کسالعمل شخصیّت او در مقابل حوادث قابل حدس و پیشبینی است؛ خسّت یتا تترس.
در حالیکه یک شخصیّت جامع رفتاری چندبُعدی دارد؛ او هم شجاع است هم بخشنده و در ین حتال
میتواند بیرحم ،بیسواد و ...هم باشد بنابراین ،رفتار چنین شخصیّتی در برابر یک واقعه به راحتی قابتل
حدس زدن نیست او هم میتواند با شجا ت در رابطه با موضو ی که با آن مواجته شتده برختورد کنتد
هم با بخشندگی ،هم با بیرحمی و . ...مؤلّف کتاب تأمّلی دیگر در باب داستان ،در ادامت مطلتب ختود
به این نکته اشاره میکند« :بیشتر داستانهای کوتاه جا برای یک یتا دو شخصتیّت ا تلی بیشتتر ندارنتد.
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منظور از شخصیّت ا لی ،شخصیّتی است که در داستان خوب گسترش یافته ،گاهی تنوّل میپتذیرد و
نیز دقیقتر تو یف میشود .شخصیّتهای دیگر که فر یاند ،ناگزیر باید سطنی باقی بماننتد» (پتراین،
 .)51 :1910پس هرگاه شخصیّت ا لی داستان گسترش یابد و تنوّل باذیرد تبدیل بته شخصتیّتی جتامع
میشود؛ بنابراین بیشتر شخصیّتهای ا لی داستانهای کوتاه و رمانها جامعاند و شخصیّتهتای فر تی
سطنیاند .این نویسنده در ادام سخنان خود نوع دیگری از شخصیّت را شخصیّت قالبی معرّفی میکند
و معتقد است« :نوع خا ّی از شخصیّتهتای ستطنی ،شخصتیّت "قتالبی" ( )Stock Characterاستت.
شخصیّت کلیشهای که آنقدر در داستانها خواندهایم و با رفتارش خوگرفتهایتم کته بته منت

خوانتدن

داستانی ،فوری او را به جا میآوریم» (پراین.)50 :1910 ،
در خصوص شخصیّت قالبی در کتاب نا ر داستان آمده است« :شخصیّتهای قالبی ،اطراد متا را
پُر کردهاند و آدم در زندگی روزمرّه با آنها بسیار برختورد متیکنتد ،متمتایزترین آنهتا شخصتیّتهتایی
هستند که به شخصیّتهای قالبی خود جنب حرفتهای و کستب و کتتار دادهانتد مثتتل پتیشختدمتهتای
کافهها ،جاهلمسلکها و خال ه تمام شخصیّتهایی که میتوان واژة "نمتا" را پشتت ستر آنهتا اضتافه
کرد ،شخصیّتهای قالبی هستند مثل روشنفکرنما ،مظلومنما ،مقدّسنما ،فرنگینما» (میر تادقی:1911 ،

 .)137اورسون اسکات کارد ،1داستاننویس آمریکایی در کتاب خود ،شخصیّتپردازی و زاوی دیتد در
داستان میآورد« :منظور از یک قالب یا تیپ ،شخصیّتی است که نمونت شتاخص یتک گتروه استت .او

دقیقاً همان کاری را میکند که خوانندگان انتظار دارند» (کتارد .)115 :1937 ،مؤلّتف کتتاب راهتی بته
هزارتوی رمان در ارزیابی شخصیّت قالبی یا تیایک اشاره میکند« :منتقتدان در ارزیتابی تیتپستازی بتر
این دقیقه تأکید دارند که نویسنده تا چه اندازه توانسته امری استثنایی را بته واقعیّتت اجتمتا ی نمونتهنمتا
(تیایک) ارتقا دهد .امر استثنایی همان جنبهها ،ویژگیها و خصو یّات مننصر به فرد شخصیّت داستتان
است امّا همین شخصیّت تنها هنگامی میتواند تا چکاد تیپ داستانی فرارود که معرّد تمامی ییه ،قشر،
طبق اجتما ی و قیدتی زمان خود باشد» (اسناقیان.)130 :1937 ،
تقسیمبندی دیگر اشخاص براساس تغییر اوضاع ظتاهری شخصتیّت و یتا تنتوّل در رفتتار شخصتیّت
داستان ورت میگیرد که از این منظر و طبق تعریف مؤلّف کتاب تأمّلی دیگر در باب داستان دو نتوع
شخصتیّت ختتواهیم داشتتت :التتف :شخصتیّتهتتای ایستتتا ( )Static characterب :شخصتیّتهتتای پویتتا
1. Orson Scott Card
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(« .)Developing characterشخصیّت ایستتا ،شخصتیّتی استت کته از اوّل تتا آختر داستتان تنتوّلی در
رفتارش روی نمیدهد ،یعنی همانطور میماند که در ابتدای داستان بود .ولی شخصیّت پویا ،در برختی
از ابعاد شخصیّتش تنوّلی دائمی و ماندنی روی داده ،این تنوّل نوع نگرش یا رفتارش را تغییر میدهتد.
این تغییر و تنوّل ممکن است خیلی زیاد یا خیلی کم باشد .هم نین ممکن است رو بته ختوبی یتا بتدی
باشد ،امّا باید حتماً مهم و بنیادی باشد» (پراین.)51 :1910 ،
شخصيّتپردازي و شيوههاي آن:
شخصیّتپتردازی یتا شخصتیّتستازی ( ،)Characterizationآفترینش شخصتیّت در تمتام شتکلهتای
داستانی است .نکتهای که در شخصیّتپردازی باید مورد توجّه قرار گیرد ،این است کته شخصتیّتهتای
داستتانی بته گونتهای خلتق شتوند کته خواننتدة داستتان در حتین خوانتدن داستتان و هنگتام برختورد بتتا
شخصیّتهای داستان ،آنها را واقعی و زنده باندارد .زنتده و واقعتی بتودن شخصتیّت داستتانی اشتاره بته
طبیعی بودن رفتار شخصیّت دارد؛ به بارت دیگر هر اندازه شخصیّت داستانی بته افتراد انستانی شتباهت
داشته باشد و از نسبت انجام ا مال غیر ادی و ختار العتاده بته دور باشتد واقعتیتتر بته نظتر متیرستد.
«شخصیّتسازی در قصّه ،در حقیقت بارت است از اینکه قصّهنویس با تجزیه و تنلیل افراد در منتی
خانوادگی و اجتما ی ،به دنبال هویّت واقعی آنها میگردد .شخصیّتسازی بارت استت از نشتان دادن
هویّت راستین اشخاص داستتان» (براهنتی .)035 :1910 ،جمتال میر تادقی شخصتیّتپتردازی را چنتین
تعریف میکند« :شخصیّت ،در اثر روایتی یا نمایشی ،فردی استت کته کیفیّتت روانتی و اخالقتی او ،در
مل او و آن ه که میگوید و میکنتد ،وجتود داشتته باشتد .خلتق چنتین شخصتیّتهتایی را کته بترای
خواننتتده در حتتوزة داستتتان تقریب تاً مثتتل افتتراد واقعتتی جلتتوه متتیکنتتد ،شخص تیّتپتتردازی متتیخواننتتد»
(میر ادقی )131 :1911 ،و معتقد است که نویسنده ممکن است بترای شخصتیّتپتردازی در داستتان از
سه شیوه استفاده کند؛ «اوّل ،ارائ

ری شخصیّتها با یتاری گترفتن از شترح و توضتی مستتقیم ...دوّم

ارائ شخصیّت از طریق مل شخصیّت با کمتی شترح و تفستیر یتا بتدون آن؛ ایتن روش رضته کتردن
شخصیّتها جزء جداییناپذیر روش نمایش است زیرا از طریق ا مال و رفتار شخصیّتها است که آنها
را میشناسیم ...سوّم ،ارائ درون شخصیّت ،بیتعبیتر و تفستیر بته ایتتن ترتیتب کته بتتا نمتایش ا متال و
کنشهای ذهنی و واطف درونی شخصیّت ،خواننده غیرمستقیم ،شخصیّت را میشناسد» (همان-130 :
.)137
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شخصيّت و حقيقتمانندي (واقعيّتنمایي):
منظور از حقیقتمانندی ) (Verisimilitudeهمان کیفیّتی است کته داستتان و وقتایع آن را پتیش چشتم
خواننده ممکن و منتمّل جلوه میدهد و موجب پذیرش آن میشود .احب کتاب نا تر داستتان در
این تعریف میآورد« :کیفیّتی که در ا مال و شخصیّتهتای اثتری وجتود دارد و احتمتال ستاختی قابتل

قبول از واقعیّت را در نظر خواننده فراهم میآورد» (میر ادقی .)113 :1911 ،مؤلّف کتاب مکتتبهتای
ادبی معتقد است که اثر هنرمند باید آموزنده باشتد .بترای راهنمتایی متردم بته ستوی شترافت و مزایتای
اخالقی ،فق بیان مسائل حقیقتنما است که میتواند مورد استفادة هنرمند قرار گیرد او مینویستد« :در
هنر ،حقیقتنما آن چیزی است که قاید مومی دربارة آن متّفق استت .از ایتن رو نویستندة کالستیک
باید وقتی هم که شخص معیّنی را به نتوان قهرمتان اثتر ختود انتختاب متیکنتد ،آن ختوی او را متورد
موضوع اثر خود قرار دهد که برای اشخاص همتیپ او جنب کلّتی دارد» (سیّدحستینی .)125 :1971 ،در
یک داستان موفّق هم باید وقایع ،قابل باور باشند و هم ا متال شخصتیّتهتا واقعتی جلتوه کننتد .هرچته
حوادث داستان و ا مال شخصیّتهای داستان از مرز واقعیّت فا له بگیرند غیرقابل بتاور بته نظتر برستند
داستان از طبق داستانهای رئالیستی (واقعگرا) جدا شده و در زمترة داستتانهتای وهمتی و خیتالی قترار
میگیرد چراکه در داستانهای واقعگرا ،وقایع و رویدادها ناشی از زندگی واقعی است به بارت دیگر،
وقایع زندگی در حکم موادّ خامی است که نویسندة داستتان واقتعگترا بتا استفتتاده از آن ،داستتتانش را
میآفریند .طبق گفت ویلیام پاتریک کنّی« 1داستاننویسی ،تجربههای خام زندگی را چنان ماهرانته کنتار
هم میچیند که از کلّیّت آن رابط لّی حوادث مشخّص میگردد و مجمو حوادث شکلی هنرمندانته
به خود میگیرد» (کنّی .)15 :1932 ،در بتاب واقتعگرایتی و ربت و تناستب آن بتا داستتان و شخصتیّت
داستانی ،نویسندة کتاب هنر رُمان از زبان تامس هاردی مینویسد« :هتدد واقعتی ولتی ناگفتت داستتان،
لذّت بخشیدن از رهگذر ارضای شق آدمی به نصر نامعمول در تجرب بشتری استت؛ ختواه آن تجربته
جسمی باشد و خواه روحی .این هدد به همان میزان به بهترین وجه حا ل میشود کته فضتای داستتان
توانسته باشد خواننده را اغوا کند که باذیرد شخصیّتهای داستان درست مثل خود او حقیقتی و واقعتی
هستند» (ایرانی.)111 :1932 ،

1. William Patrick Kenny
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امّا چگونه میتوان شخصیّت داستانی را واقعی جلوه داد؛ برای اینکه شخصیّتهای داستانی واقعتی و
قابل قبول به نظر آیند ،نویسنده از لناظ شخصیّتپردازی باید ا ولی را ر ایت کند که فهرستی از ایتن
ا ول در کتاب تأمّلی دیگر در باب داستان آمده است «الف :طرز رفتار شخصیّتها باید تا پایان داستان
ثابت باقی بماند ،یعنی شخصیّتها در یک لنظه یک جور رفتار نکنند و در لنظهای دیگر طتور دیگتر،
مگر اینکه نویسنده دییل قانعکنندهای برای تغییر رفتار شخصیّتها ارائه دهد؛ ب :باید برای تمتام رفتتار
و ا مال شخصیّتها دلیل منکم وجود داشته باشد ،بهخصوص متواقعی کته شخصتیّتهتا تغییتتر رفتتتار
می دهند .در این جور مواقع دییل نویسنده باید کامالً ما را قانع کنتد .اگرچته یزم نیستت دییتل تغییتر
رفتار شخصیّتها را به سر ت به خواننده بدهد ،ولی این حقّ طبیعی خواننده است که حدّاکثر در پایتان
مجستم
ّ
داستان ،لّت این تغییر رفتارها را بفهمد .ج :شخصیّتها باید ملموس و واقعی باشند؛ یعنی نباید
تقوا ،مظهر پستی و دنائت و یا دیوهای پلیتد باشتند .هم نتین شخصتیّت نبایتد ترکیبتی از خصتلتهتای
متضاد و ناممکن باشد» (پراین.)52-13 :1910 ،

تحليل شخصيّتهاي داستان این شكستهها:
 .2حجّتاهلل خان:

او پدر معصومه و ملوک و شوهر کوکب خانم و مردی میانستال استت و بتا وجتود اینکته کارمنتد اداره
است ،از زندگی خود راضی نیست و به قول راوی داستان ،بعضی وقتها از کتوره درمتیرود و بتر ستر

همسرش داد میزند و میگوید« :لعنت به اون کسی که تو رو به زندگی من بستت؛ لعنتت بته اونهتایی
که تو رو برای من لقمه گرفتن ،مای غصّه و خجالتی ،مای دقّی زن!» (میر تادقی )19 :1955 ،بتا وجتود
این تا زمانیکه زنده است نگران آیندة ب ّههایش است .او از اینکه دخترش ملوک بیشتر از چهتار ،پتنج
کالس درس نخوانده بود ،ناراحت است و راجع به آیندة معصتومه بته حتاجآقتا (پتدر جعفتر و دوستت
میمی حجّتاهلل خان که هنگام مرگ وی نگهداری از خانوادهاش را بر هتده متیگیترد) متیگویتد:
«نمیخوام بذارم مثه مادرش بار بیاد .ملتوک فتدای ختلبتازیهتای متادرش شتده؛ بسته» (همتان )10 :و
معصومته را تشویتق بته کتاب خواندن میکند .سرانجام حجّتاهلل خان متری

متیشتود و بعتد از یتک

دوره بیماری میمیرد .بعد از مرگ حجّتاهلل خان گرفتاریهای ختانوادة او شتروع متیشتود و در واقتع
شروع داستان نیز از همینجا شکل میگیرد .نویسندة ایتن شکستتههتا بتا قترار دادن شخصتیّت مستئول و
دلسوز حجّتاهلل خان در برابر حاجآقا که به نوان دوستی میمی به او ا تمتاد کامتل دارد ،گتویی بته
مد خواسته است تا نقش سرنوشت را در زندگی انسانها به تصتویر بکشتد .حجّتتاهلل ختان بته نتوان
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کارمند اداره ،پایگاه اجتما ی مقبولی دارد؛ امّا در مل ازدواج و گزینش همسر موفّق مل نمیکنتد و
چنانکه اشاره شد از همسر خود و زندگی با او احستاس رضتایت نمتیکنتد؛ بتا ایتن و تف در تربیّتت
فرزندانش جدّی و دلسوز است؛ امّا بار دیگر سرنوشت گریبان او را میگیرد و به بیماری مبتال میکند و
جانش را میگیرد .مرگ حجّتاهلل خان پایان بدبختی ختانوادة او نیستت؛ بتیارادگتی همستر حجّتتاهلل
خان و بیخیالی حاجآقا نسبت به فرزندان او سبب فساد و تباهی آیندة مصومه و ملوک که سای منبّتت
و دلسوزی پدر را در روزگار نوجوانی ختود از داستت دادهانتد ،متیشتود آنتان هتر دو در جتوانی و در
حالیکه معصومیّت خود را باختهاند ،با مرگی غمانگیز در غرقاب فنا فرومیروند.
 .1معصومه:

شخصیّت ا لی بخش اوّل داستان ،دختری جوان و سادهدل است که کمکم دارد به سنّ بلو متیرستد.
او دارای آرزوهای بزرگی است و خواستگارهای زیادی دارد که همگی چشم به زیبتایی او دارنتد؛ امّتا
معصومه آنها را مناسب ازدواج نمتیبینتد .سترانجام بتا متردی آشتنا متیشتود کته او را متفتاوت از بقیت
خواستگارهایش میبیند .معصومه تصمیم میگیرد با او ازدواج کند؛ امّا در جریان حادثهای به بیوفتایی
او پی میبرد .این موضوع او را بسیار تنت تأثیر قرار میدهد و روح او دچار افسردگی میشتود .تالوه
بر این ،فشارهای روانی و سختگیریهای بتیمورد حتاجیه خانم که خود را مسئول تربیّت معصتومه بته
حساب میآورد ،با ث میشود که معصومه درآخر دست به خودکشی بزند.
 .3حاجيه خانم:

حاجیه خانم مّ حاجآقا (پدر جعفر) ،زنی خشکمتذهب و مقتدّسنماستت و بته گفتت راوی داستتان:

«پنجاه سال را شیرین داشت .ورتش دراز و پرمو بود؛ مثل یک گوسفند .بیختود نبتتود تتتا آن وقتت
بیشوهر مانده بود .امان از آن وقتی که با دای کلفت و دورگهاش بلند بلند قرآن میخوانتد یتا بترای
همسایهها بایی منبر میرفت و مسئله میگفت؛ جار جار ،انگار فریتاد متیزد( ».میر تادقی)02 :1955 ،
حاج آقا یکی از اتا های خانهاش را به او میدهد و به او کمک مالی میکند .حاجیه ختانم هم نتین بتا
د ایی که برای مردم مینویسد ،زندگی خود را میگذراند .حاجیه خانم با کنجکاوی در کار معصتومه،
در ماجرایی او را با مردی که تظاهر به اشقی میکند ،متیبینتد و بتا داد و فریتاد ،اهتل منتل را از ایتن
جریان آگاه میکند .مرد متظاهر پا به فرار میگذارد و معصومه متنیّر و درمانده بتاقی متیمانتد .از ایتن
ماجرا به بعد حاجیه خانم چون در بین مردم منلّه به آدمی مذهبی شناخته شده است ،تربیّت معصتومه را
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بر هده میگیرد و در ایتن جتریان آنقدر بته معصومه سخت میگیتترد کته سترانجام معصتومه ختود را
میکُشَد .مدّتی بعد حاجیه خانم با ساختن و پخش معجونی امل مرگ یک کودک میشتود و بتر اثتر
این ماجرا تنت تعقیب مأموران قرار میگیرد .او از این جریان آنقدر وحشتزده میشتود کته سترانجام
سالمت روانی خود را از دست میدهد و بعد از چندی بر اثر بیماری جان میساارد.
 .4ملوک:

شخصیّت ا لی بخش سوّم داستان و خواهر بزرگ معصومه است« .دو سته ستال از معصتومه بتزرگتتر
بود؛ امّا دوتای هیکل معصومه را داشت( ».میر ادقی )3 :1955 ،ملوک چهار ،پنج کتالس بیشتتر درس
نخوانده بود و حجّتاهلل خان ،مادرش را مسئول بدبختی او میدانست .ملوک با دخالت حاجیه ختانم بته
ازدواج با مشهدی بداهلل راضی میشود؛ امّا هتی گتاه بتا او احستاس خوشتبختی نمتیکنتد و همیشته از
اوضاع زندگیاش ناراضی است .به دلیل برخی ادات ناشایستت مشتهدی بتداهلل و ستختگیتریهتا و
خساست او ،ملوک بارها از دست او شاکی میشود و اقدام به تترک منتزل متیکنتد؛ امّتتا بتتا وستاطت
حاجآقا و دیگر افراد ،به زندگی مشترک با او ادامه میدهد .سرانجام چتون تغییتری در رفتتار شتوهرش
نمیبیند به فکر انتقام از او برمیآید .او با بیوهزنی به نام شرت که در بین اهالی منتل چهترة اجتمتا ی
مقبولی ندارد ،طرح دوستی میاندازد و با بیا تنا ی نسبت به شوهر خود و رفت و آمتدهای مشتکوک
با شرت خانم ،موجبات خشم و تعصّب مشهدی بداهلل را فراهم میکند .ادام این روند با ث میشتود
که ملوک به دست شوهر خود به قتل برسد.
 .5كوكب خانم:

کوکب خانم شخصیّت ا لی بخش پایتانی داستتان ،متادر ملتوک و معصتومه و همستر حجّتتاهلل ختان
است .او زنی ساده و خوشباور است و نسبت به خانوادة خود رفتاری سرد دارد که بتا ایتن رفتتار ،گتاه،
داد اهل خانه را درمیآورد .حجّتاهلل خان از دست او شاکی است و با صبانیّت بر سر او داد میزنتد و
میگوید« :لعنت به اون کسی که تو رو به زندگی من بست( ».میر ادقی )19 :1955 ،زمانیکه مشتهدی
بداهلل به خواستگاری ملوک میآید ،کوکب خانم در حالیکه میداند او شخص مناسبی بترای ازدواج
با ملوک نیست ،به راحتی به این ازدواج راضی میشود و در متورد معصتومه هتم همتین رفتتار را انجتام
میدهد .بعد از مرگ معصومه و ملوک ،کوکب خانم بسیار تنها میشود و سختیهای فراوانی را تنمّتل
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میکند امّا با وجود این ،باقیماندة مر خود را در سفرهای زیارتی میگذراند و از این طریق به احستاس
رضایت میرسد .سرانجام در اواخر مر سکتهای بر او ارض و یک طرد بدنش فلج میشود.
 .6حاجآقا:

حاجآقا برادر خوانتدة حجّتتاهلل ختان و پتدر جعفتر و احمتد استت کته بعتد از مترگ حجّتتاهلل ختان
سرپرستی خانوادة او را بر هده میگیرد و آنها را به خان خود میآورد؛ امّا آنچنان کته شایستته استت
مسئولیّت خود را نسبت به سرپرستی آنان انجتام نمتیدهتد؛ چنتانکته در جریتان خواستتگاری مشتهدی
بداهلل از ملوک ،به راحتی با ازدواج آنان موافقت میکند .زمانیکه حاجیه خانم تربیّتت معصتومه را بته
هده گرفته بود و با او سختگیرانه رفتار میکرد ،حاجآقا با خوشباوری خطتاب بته زنتش متیگویتد:

«میبینی چه دختره رو به راه راست آورده ،میبینی که؟ خدا وضش بده ...جاش تتو بهشتته ،خوشتا بته
سعادتش( ».میر ادقی )91 :1955 ،در هی جای داستان دیده نمیشود که حاجآقا نسبت به این ختانواده
رفتاری پدرانه و از روی مسئولیّت نشان دهد .نه ملوک و نه معصومه با او احساس نزدیکتی نمتیکننتد و
او هم هی تالشی برای میمی شدن با آنها نمیکند .این فا له تا آخر بین آنها باقی میماند.
 .7جعفر:

جعفر ،راوی داستان و پسر حاجآقا ،دو سال از معصومه کوچکتر است و با او بیشتر از ملوک احستاس
نزدیکی و میمیّت نمیکند .جعفر ،حاجیه خانم را به دلیل خشکمتذهب بتودنش دوستت نتدارد و از
شوهر ملوک (مشهدی بداهلل) به دلیتل اینکه بتا ملوک رفتتار منتتاسبی نتتدارد؛ متنفّتر استت .تنفّتر او را
میتوان از لننش فهمید؛ به طوریکه جز یتک متورد ،هرجتا از مشتهدی بتداهلل نتام متیبترد ،بتتا لفت
توهینآمیز « طّاره» به مناسبت شغلش ( طّاری) از او یاد میکند .زمانیکه حاجیه خانم با معصومه رفتار
سختگیرانه دارد ،بترای معصومته دل میسوزانتد و در زمتان مترگ او از ناراحتی به خودش متیلترزد.
با مرگ ملوک در حالیکه از شدّت ناراحتی دهانش خشک میشود و دانتههتای تر روی تورتش
میغلتد ،بار دیگر نن مرگ معصومه و حجّتاهلل خان برای او تکرار میشود .زمانیکه کوکب خانم

سکته میکند ،جعفر حالت خود را اینگونه بیان میکند« :متن و حتاجآقتام تتوی کوچته متیدویتدیم و
دنبال دکتر میرفتیم .در هم طول راه یک کلمه هم حرد نزدیم؛ انگار لب و دهانمان را دوخته بودنتد؛
انگار پتکی بر سرمان زده بودند( ».میر ادقی)117 :1955 ،
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 .8عزیز خانم:

زیز خانم ،همسر حاجآقا و مادر جعفر و احمد است .او زنی بامنطق و نسبت به خانوادة حجّتاهلل ختان
مهربان و دلسوز است .نسبت به ملوک و معصومه احساس مسئولیّت میکند و از اینکه کوکب ختانم بته

راحتی به خواستگار ملوک (مشهدی بداهلل) پاسخ مثبت میدهد ،ناراحت است و میگوید« :آخه تورو
خدا این هم آدمه که ملوک زنش بشه؟ مگه مترد قنت بتود کته ایتن انبتون کثافتت رو بتراش درستت
کردن( ».همان )12 :زیز خانم ،از کوکب خانم به خاطر اینکه معصومه را تنت فشار قرار میدهد تا بته
ختواستگارهایش پتاسخ مثبت بتدهتتد ،شتاکی استت .زمتتانیکتته حتتاجآقتتا ختتوشبینتتانه فشارهتتا و
سختگیریهای حاجیه ختانم را نسبت بته معصومه میپسندد ،زیتز ختتانم بتتا نتتاراحتی خطتاب بته او

میگوید« :بدبخت و بی ارة روزگار اون دختری که مادرش اون خل و دیوونه باشه و بزرگترش تتو از
دنیا بیخبر .کجایی حجّتاهلل خان که ببینی زیتزکردهات دوپتتاره استتخوان شتده؟ کجتایی؟» (همتان:
 )91و در جایجای داستان دلسوزی و نگرانی خود را در مورد آیندة ملوک و معصومه نشان میدهد.
 .3عشرت خانم:

« شرت همان کسی بود که غالمعلی برادرش را واداشته بود کته از حاجیته ختانم شتکایت کنتد؛ از آن
بیوهزنهای چل و خل و خوش و بیخیال( ».همان )32 :شرت در بتین اهتالی منتل ،از لنتاظ رفتتاری
چهرة مقبولی ندارد و پیوسته پشت سر او بدگویی و حرد و حدیث است .چون ملوک بته دنبتال انتقتام
از شوهر خود برمیآید ،با این زن دوست میشود و سعی میکند از لناظ رفتار و پوشش ظتاهری بته او
نزدیک شود؛ امّا ملوک در این مسیر ،زیادهروی میکنتد و حتّتی از شترت ختانم هتم در بتدحجابی و

بیخیالی جلو میزند؛ چراکه شرت خانم «با هم چلی و خلی ،هی وقت گزک دست مردم نمتیداد و
هی وقت از حد نمیگذرانتد» (همان)31 :؛ امّتا ملوک بتا بتیخیالی نستبت بتته همته ،راه ختود را ادامته
میدهد .بعد از اینکه مشهدی بداهلل ملوک را به قتل میرساند ،برای اینکه نقشهاش لو نترود ،خبتر گتم
شدن و فرار ملوک را در منلّه پخش میکند و در این مورد شرت خانم را مقصّر جلوه متیدهتد .بعتد
از این جریان تمام اهل منل با شرت بدرفتاری میکنند؛ امّتا در آختر بتا مشتخّص شتدن قاتتل ملتوک
(مشهدی بداهلل) حقایق روشن و بیگناهی شرت خانم ثابت میشود.
 .21احمد:

احمد ،برادر کوچک جعفر است .هنگام آمدن خانوادة حجّتاهلل خان به خان آنهتا ،احمتد ستنّ زیتادی
ندارد و ملوک گاهی اوقات او را تر و خشک میکنتد .راوی در چنتد جتا از داستتتان بتته تتتو یف او
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میپردازد و حال او را شرح میدهد؛ از جمله زمان خاکسااری معصومه که بسیار وحشتتزده استت و

مرگ را از دنیای کودکان خود درک میکند و در حالیکه گریه متیکنتد ،از جعفتر متیپرستد« :اگته
آدم...آدم بمیره ،دیگه نمیتونه ...نمیتونه ...زنده باشه؟ آخه بترای چتی آدم متیمیتره؟ متن نمتیختوام
بمیرم داداشی( ».میر ادقی)11 :1955 ،
 .22علينقي خان:

« لینقی خان ،پاسبان کشیک منلّ ما بود و نان و نمک حاجآقام را خیلی ختورده بتود و ستهم گوشتت
قربانی و شلهزردش را زیزم همیشه کنار میگذاشت( ».همان )57 :او حکم دستگیری حاجیه ختانم ،بته
جرم توزیع معجونی که امل مرگ پسر غالمعلی دانسته میشد ،به لینقی ختان داده متیشتود؛ امّتا وی
چون میخواهد حقّ نان و نمک حاجآقا را ادا کند ،در دستگیری حاجیه خانم جدّیّتی ندارد.
 .21غالمعلي:
غالمعلی ،برادر شرت خانم و پدر پسرب ّهای مری

است کته پتس از ختوردن معجتون حاجیته ختانم
میمیرد؛ گرچه راوی داستان امل مرگ پسر او را معجون حاجیه خانم نمیدانتد« :فکتر نمتیکتنم ب ّت

غالمعلی از این مایع قهوهای رن

تلف شده باشد؛ امّا نمیدانم چرا دلتم متیخواستت ایتنطتور

مری
باشد( ».میر ادقی )57 :1955 ،غالمعلی از دست حاجیه خانم شاکی است؛ ولی حاجآقا و حتاج ینیتی
رضایت او را میگیرند و غالمعلی از شکایتش ردنظر میکند.
 .23حاج یحيي صابونچي:

حاج ینیی ریشسفید منلّه است و در جریان شکایت غالمعلی از حاجیه خانم واسطهگتری متیکنتد و
به همراه حاجآقا ،غالمعلی را از شکایت لیه حاجیه خانم منصرد میکند.
 .24اسماعيل خان:

«اسما یل خان همان کسی بود که خان حجّتاهلل خان را خریده بود .تنها کسی از منلّه بود که بته اداره
میرفت .اقلمرد خوبی بود .اهل منلّه خیلی بهش احترام میگذاشتند( ».همان)73 :
 .25حسن گراز:

حسن گراز ،از خواستگارهای سمج معصومه که «یکّتهبتزن و شتتلیبگیتر منلّت بتاییی بتود و یتکریتز
مادرش را میفرستاد خواستگاری معصومه( ».همان )03 :حسن گراز ،بعد از ظهری که معصومه از اطتا
حاجیه فرار میکند ،داخل کوچه میرود و او را زیر درختی میبیند و یکراست سرا او متیرود و بته

او میگوید که اگر هنوز من را میخواهی بیا با هم فرار کنیم« :تو منو میختوای و متن هتم قتول متیدم
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مال تو باشم؛ میریم از این شهر و باهم زندگی میکنیم( ».همان )73 :امّا او که از حتال و روز معصتومه
و رفتار حاجیه خانم خبر ندارد ،تصوّر میکند که معصومه دیوانه شده است؛ چراکه نمیتواند باور کنتد
که این همان معصومه است که بارها مادرش را به خواستگاری او فرستاده بود؛ ولی نتوانسته بود او را بته
دست بیاورد؛ بنابراین میترسد و از او دور میشود.
 .26ميرزا جواد ،بابا بقّال ،پسر طلبة حاج یحيي:

تمام این افراد از اهالی منل هستند که نویسندة داستان ،شب درگیری مشهدی بداهلل با ملتوک آنهتا را
برای پر شدن فضای داستان ،در کوچ منلِّ واقعه حاضر میکند .هر یک از این اشتخاص کته از ا تل
درگیری مشهدی بداهلل با ملوک خبر ندارند ،هنگامیکه دای جیغ را متیشتنوند ،بترای آن داستتانی
میسازد که از ا ل واقعیّت فا له دارد.
نوع شخصيّتهاي داستان این شكستهها براساس اهمّيّت و نقش شخصيّتها:
داستان به هم پیوست این شکستهها ،چهار داستان کوتاه را (به الوة داستتان ختاکستااری معصتومه) بتا
شخصیّتهایی واحد ،درون خود جای داده است؛ داستان اوّل مربوط به زندگی معصتومه استت کته در
این ماجرا شخصیّت ا لی را بر هده دارد .در مقابل ،حاجآقتا ،زیتز ختانم ،حجّتتاهلل ختان ،کوکتب
خانم ،حاجیه خانم ،ملوک ،مشهدی بداهلل ،جعفر و احمد شخصیّتهای فر یانتد و حستن گتراز ،بابتا
بقّال و مردی که به معصومه قول ازدواج داده بود ،ستیاهیلشتکرند .داستتان بعتدی مربتوط بته متاجرای
جنون و مرگ حاجیه خانم است .در این ماجرا حاجیه خانم ،شخصتیّت ا تلی؛ حتاجآقتا ،زیتز ختانم،
کوکب خانم ،جعفر و احمد ،شخصیّتهای فر ی و حاج ینیی تابونچتی ،غالمعلتی و لینقتی ختان
پاسبان ،سیاهیلشکرند .داستان سوّم مربوط به ماجرای ملوک و مرگ او است؛ در این بخش از داستان،
ملوک شخصیّت ا لی؛ مشهدی بداهلل ،حاجآقا ،زیز ختانم ،کوکتب ختانم ،شترت ختانم ،جعفتر و
احمد ،شخصیّتهای فر ی داستان و اسما یل خان ،حاج ینیی ابونچی ،بابتا بقّتال ،غالمعلتی ،میترزا
جواد ،پسر طلب حاج ینیی و لینقی خان پاسبان ،سیاهیلشکر هستند .بخش پایانی داستان هم مربوط به
سفرهای کوکب خانم و مریضی و مرگ اوست .کوکب خانم شخصیّت ا لی این داستتان و حتاجآقتا،
زیز خانم ،جعفر و احمد ،شخصیّتهای فر ی آن هستند.
نوع شخصيّتها براساس سطحي ،جامع و قالبي بودن آنها:
در داستان این شکستهها ،شخصیّتهای معصومه ،ملوک وکوکتب ختانم جامعنتد؛ چراکته هرکتدام در
طول داستان بیشتر از بقی اشخاص در حال تغییر و تنوّلند و راوی بیشتر و دقیقتتر از ستایر اشتخاص بته
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شرح احوال آنها میپردازد .بقی افراد داستان سطنی و ستادهانتد و حاجیته ختانم شخصتیّتی قتالبی دارد
(خشکمذهب و مقدّسنما).
نوع شخصيّتها براساس تغيير اوضاع ظاهري شخصيّت و یا تحوّل در رفتار او:
شخصیّت ملوک ،مشهدی بداهلل و کوکب خانم کته دچتار تغییتر در رفتتار متیشتوند ،شخصتیّتی پویتا
هستند .ملوک بدکاره میشود؛ مشهدی بداهلل به رفتاری از روی تعصّب گرفتار میشود و ملوک را بته
قتل میرساند و کوکب خانم با راز و نیازهای خود به ختدا نزدیتک متیشتود و در نهایتت بته احستاس
رضایت از زندگی میرسد .بقی اشخاص این داستان همه از نوع شخصیّت ایستا هستند.
شيوههاي شخصيّتپردازي در داستان این شكستهها:
جمال میر ادقی در طول داستان این شکستهها از هر سه شیوة شخصیّتپردازی استفاده میکند که البتّته
این شیوة ترکیبی ،دست نویسنده را برای شخصیّتپردازی بازتر میگذارد؛ چراکه استفاده از تنهتا یتک
شیوة شخصیّتپردازی در داستان ،با ث میشود تا اثر بیروح و کسلکننده بته نظتر برستد .شتیوة ارائت
ری شخصیّت الوه بر داشتن وضوح در معرّفی شخصیّت ،به نویسنده مجال میدهد تتا بتا اختصتاص
زمانی اندک در قالب چند جمل کوتاه به معرّفی شخصیّتها باتردازد و خواننتده را بتا دنیتای شخصتیّت
خود آشنا سازد و از این لناظ این شیوه دارای امتیاز است .نویستندة داستتان ایتن شکستتههتا در معرّفتی

حاجیه خانم از این شیوة شخصیّتپردازی بهره میبرد« :پنجتاه ستال را شتیرین داشتت .تورتش دراز و
پرمو بود؛ مثل یک گوسفند .بیخود نبود تا آن وقت بیشوهر مانده بود .امان از آن وقتی که بتا تدای
کلفت و دورگهاش بلند بلند قرآن میخواند یا برای همسایهها بایی منبر متیرفتت و مستئله متیگفتت؛
جار جار ،انگار فریاد میزد( ».میر ادقی )02 :1955 ،در این معرّفی کوتاه میزان ستن ،ظتاهر تورت و
حتّی کلفتی دا و خشکمذهبی حاجیه خانم نمایتان استت .در شتیوة دوّم نویستنده بتا متل داستتانی،
شخصیّتها را معرّفی میکند و همین مل و تکتاپوی شخصتیّتهتا بته نتو ی داستتان را زنتده و دارای
کنش نشان میدهد و از حالت یکنواختی و شرح و و ف رد درمتیآورد؛ آنگونته کته شخصتیّت
خوشباور و بدون احساس مسئولیّت حاجآقا و همینطور شخصیّت دلسوز زیز خانم ،در مل و گفتار
آنها به نمایش گذاشته میشود؛ در آن هنگام که حاجیه خانم سختگیرانه بتا معصومه رفتتار متیکنتد و

حاجآقا با خوشباوری خطاب به زنش میگوید« :میبینی چه دختره رو بته راه راستت آورده ،متیبینتی
که؟ خدا وضش بده ...جاش تو بهشته ،خوشا بته ستعادتش» (میر تادقی )91 :1955 ،و زیتز ختانم بتا

ناراحتی و از روی دلسوزی خطاب به حاج آقا میگویتد« :بتدبخت و بی تارة روزگتار اون دختتری کته
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مادرش اون خل و دیوونه باشته و بتزرگتترش تتو از دنیتا بتیخبتر .کجتایی حجّتتاهلل ختان کته ببینتی
زیزکردهات دوپاره استخوان شده؟ کجایی؟» (همان )91 :با استفاده از شیوة ستوّم ،نویستنده متیتوانتد

خواننده را در جریان ا مال ذهنی و واطف درونی شخصیّت خلقشتدة ختود بگتذارد .در داستتان ایتن
شکستهها ،نویسنده حالت ذهنی و درونی جعفر (راوی داستان) را ،هنگامیکه جنازة ملوک را از باغ ت

خان مشهدی بداهلل بیرون میآورند ،چنین به تصویر میکشد« :پردهای جلوی چشمهتایم کشتیده شتده
بود .ملوک را میدیدم که گوش اتا زانو زده بود و سیاهی چشمهتایش ،تتوی ستفیدیهتا متیگشتت.
معصومه را میدیدم که روی بردها افتاده و رگ خونی از گوش لبهایش بیترون زده .حجّتتاهلل ختان
را میدیدم که با خشم دستهایش را تکان میدهد و دهانش شکل فریادی به خود گرفته ...سترم پتر از
سر و دا بود .فریادها ،لعن و نفترینهتا و بتد و بتیراههتا ،گریتههتا مثتل متوجی در سترم متیگشتت».
(میر ادقی)127 :1955 ،
حقيقتمانندي در داستان این شكستهها:
به جرأت میتوان گفت که میر تادقی در داستتان ایتن شکستتههتا بته درستتی فنتون واقعیّتتنمتایی یتا
حقیقتمانندی اشخاص را به کار بسته است .در این داستتان خواننتده متیتوانتد بتا تمتامی اشتخاص بته
راحتی رابطه برقرار کند و در جایی از داستان نیست که شخصیّتی برای خواننده غیرواقعی و دور از باور
باشد؛ همین امل خود سهم فراوانی از موفّقیت را نصیب داستاننتویس متیکنتد .اگتر در ایتن داستتتان
میبینیم که شخصیّت ملوک ،در ابتدا چهرهای نجیب و دور از لغزش دارد ،امّا پس از مدّتی تغییر رفتتار
میدهد؛ بیدلیل نیست؛ در ابتدا ملوک زن سر به راهی است ،امّا بتدرفتاری شتوهرش و نارضتایتی او از
زندگی مشترک ،او را نسبت به شوهرش سرد و بیمسئولیّت میکند و در راه انتقام از شوهرش دست بته
ا مالی میزند که دور از شخصیّت اوّلیّ اوست .اگر مشتهدی بتتداهلل ،شتوهر ملتوک رفتتارش توض
میشود و دیگر ا تماد سابق به همسر خود را از دست میدهد و هر لنظه دنبال ملوک راه میافتتد و بته

قول راوی« :حالت جوانهای هجده ،بیست ساله پیدا کرده بود که چهار چشمی رفتتار دختتر منبوبشتان
را میپایند .وقتی دکّانش را میبست و در به در دنبال ملوک میگشت ،همان قیاف جوانهتا را بته ختود
میگرفت؛ همان چشم بدگمان و ناراحت که از چنتدی پتیش درخشتش خا ّتی بته ختود گرفتته بتود»
(میر ادقی ،)39 :1955 ،اسباب این بدگمانی را خود ملوک با رفتارهای غیرمعقول و دور از شأن خود،
فراهم میکند .دربارة شخصیّت معصومه میبینیم که هرچند او بیگناه است و مظلومانه تن به خودکشی
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نتيجهگيري:
یکی از خصو یّات داستانهای به هم پیوسته ،وض شدن شخصیّت ا لی در هر بخش داستتان استت؛
شخصیّتی که در بخشی از داستان شخصیّت فر ی منسوب میشتود ،در بخشتی دیگتر جتای شخصتیّت
ا لی بخش قبل را میگیرد و بدل به قهرمان داستان ،در بخش مذکور میشود .این چرخه متیتوانتد در
بخش بعدی تکرار شود .در بخش اوّل داستان این شکستهها ،معصومه شخصیّت ا لی این داستان استت
که در بخش بعدی داستان جای خود را با حاجیه خانم  -که در بخش اوّل داستان شخصیّت فر تی دارد
 وض میکند .ملوک که در بخش دوّم داستان شخصیّتی فر تی استت ،قهرمتان یتا شخصتیّت ا تلیبخش سوّم داستان میشتود و در بختش آختر کوکتب ختانم شخصتیّت ا تلی داستتان استت .در شتیوة
شخصیّتپردازی داستان این شکستهها ،از شیوة ترکیبی شخصیّتپردازی استفاده شده استت .ایتن روش
به داستاننویس ،فضای بیشتری برای ایجاد تنرّک در داستان میدهد و نویسندهای که بتواند شتیوههتای
شخصیّتپردازی را ترکیب کند ،نویسندهای موفّق است و جمال میر تادقی ،نویستندة ایتن داستتان کته
خود نظریّهپرداز بزرگی در داستتاننویستی استت و چنتدین کتتاب در ا تول داستتاننویستی و نا تر
داستانی نوشته است ،به این ا ل مهم در این داستان واقف بوده استت .از دیگتر ا تول داستتاننویستی،
ر ایت حقیقتمانندی وقایع و اشخاص داستان است و میتوان گفت که از معیارهای تشتخیص داستتان
موفّق ،نزدیکی وقایع و ا مال و رفتار اشتخاص بته واقعیّتت استت؛ بته بتارتی دیگتر هتر چقتدر ا متال
اشخاص و شخصیّت آنها قابتل بتاورتر و مطتابق بتا طبیعتت و حقیقتت باشتد ،داستتان از توفیتق بیشتتری

برخوردار است و باید به این حقیقت اقرار کرد که از لناظ بررسی نصر حقیقتتماننتدی ،داستتان ایتن
شکستهها از داستانهای موفّق جمال میر ادقی است.
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