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 2اثر جمال ميرصادقي هااین شكستهدر داستان  شخصيّتبررسي عنصر 

 1باراني محمّد

 ان و بلوچستاندانشگاه سیست ،فارسی ادبیّاتدانشیار گروه زبان و 

  3احسان خاني سومار

 فارسی ادبیّاتارشد زبان و ارشناسک

 :چكيده
داستتان نوظهتور بته . کوتاه در اروپا، به شکل و الگوی امروزی مربوط به اوایل قرن نوزدهم است ظهور داستان

 پیرنت ول و  نا تری چتون ایتت ا تواقع نویسنده را مجبور بته ر  ی دارد و درمشخّصشکل امروزی ساختار 

کنتد. پتردازی و... متید،  تننه و  تننهدیتپتردازی، زاوی شخصتیّتو  شخصیّتمایه، موضوع، )طرح(، درون

آن به سمت خلق اثتری  ةبرندپردازی به  نوان یکی از  نا ر ا لی ساختار داستان و پیششخصیّتو  شخصیّت

)نویسندة  اثر جمال میر ادقی هاکستهاین شو جایگاهی خاص است. داستان  اهمّیّتاب و تأثیرگذار، دارای جذّ

داستانی را به شکلی   نا ر نویسی است که نویسنده در این اثرق در شکل نوین داستانمعا ر( از جمله آثار موفّ

 هتاایتن شکستتهان تردازی در داستتتپتشخصیّتو  شخصیّته  نصر تژوهش بتن پتگیرد. ایکار میقابل تنسین به

های انجام کند. بررسیهای داستان را تنلیل میشخصیّتای در این اثر کتابخانه - فیپردازد و با روش تو یمی

کتار بته داستانهای داستانی را در شخصیّتتقریباً هم  انواع ها این شکستهدهد که نویسندة داستان شده نشان می

 کرده است.ده کافی در داستان استفا پردازی برای ایجاد فضایشخصیّتو از شیوة ترکیبی  گرفته
 

 .هااین شکستهپردازی، شخصیّتداستانی،  داستان، ساختار ها:كليد واژه
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 :مهمقدّ. 2

است که بستیاری از نویستندگان برجستته بتدان روی  ادبیّاتهای ترین شاخهامروزه داستان از پرخواننده

هتای قتدیم  نویسی متدرن از شتیوهگرفتن داستاناند. با فا لهآزمایی نمودهاند و در این  ر ه طبعآورده

روایت و حکایت، داستان نیز شکلی مدرن یافت و نویسندگان به نگاهی تازه از روایت داستان رستیدند. 

نویس در آفرینش اثر خود ایتن کند و مادامی که داستانی را طلب میالگوی خا ّ نوین،ساخت داستان 

 نا تری وجتود دارد  نتویننویسی در الگوی داستان به توفیقی دست نخواهد یافت. ،الگو را دنبال نکند

هتای داستتان تترین ویژگتیدهتد. بتر همتین استاس یکتی از مهتمی متیمشخّصکه به داستان چارچوب 

بخشتد شماری از  نا ر و  واملی که به داستان چارچوب می ؛است مشخّصداشتن چارچوب  ،امروزی

از این قترار استت: داشتتن موضتو ی  ،خود بگیرد کند تا اثرش رن  داستانی بهو به نویسنده کمک می

 تنی   ةوتایت شیتتاور و ر تتهای قابل بتشخصیّتبر ذهن خواننده، خلق  مؤثّر  مایواحد، وجود درون

های داستان، شخصیّتروایت متناسب با منتوا و  ةپردازی، انتخاب نوع دیدگاه مناسب در شیوشخصیّت

جتا ات لنن در داستان و تناسب آن با موضوع و  دم تغییر بتی، ر ایت ثبمشخّصن و پردازی معیّ ننه

های داستان نسبت بته دیگتر شخصیّت ،در لنن داستان و... . شاید بتوان گفت که از میان  نا ر داستانی

شود که خواننتده اشی میتانی از آنجا نتاین  نصر داست اهمّیّت. میزان استبیشتری  اهمّیّت نا ر دارای 

شتود و احستاس به آنها نزدیتک متی های آن مدام در ارتباط است؛شخصیّتداستان با  هرخر ل تا آاز اوّ

)حستین( میر تادقی از  گریتد. جمتالشود و یتا متیی همراه با آنها شاد میبیند و حتّآنها را در خود می

نصتیل لتّاخورشیدی در تهران به دنیتا آمتد. او فتار  1910که در سال نویسان موفّق معا ر است داستان

دراز کتار  ةفارستی استت. میر تادقی در دور ادبیّتاتزبتان و   و  لوم انستانی در رشتت ادبیّات ةدانشکد

میر تادقی را بایتد یکتی از » .های کوتاه و بلند بسیار و چند رمتان نوشتته استتنویسندگی خود، داستان

بعضتی از  .کترده استت نویستیختود را مصترود داستتان نویسان ناب ایران دانست که تمام هتمّداستان

 نتوان  هتااین شکسته (170: 1931)امین، .« های اروپایی ترجمه شده استهای میر ادقی به زبانداستان

پیوسته و از جمله آثار رئالیستی جمال میر ادقی است. نویسنده در این داستان با ظرافتتی  داستانی به هم

انواده و جامعته بیتان تدایت ختتی آن را در هتواده و نقتش ا ضتاتانتام ختهای اجتما ی نظارزش ،خاص

رمتان ف کتتاب مؤلّ  طبق گفت و اجتما ی دارد واقعیّتکند. از آنجایی که داستان رئالیستی ریشه در می
را دقیتق و کامتل متنعکس ات زنتدگی اش، یعنتی جزئیّتمفهوم ستاده هب (Realism) گراییواقع»چیست 



 9/ اثر جمال میر ادقی هااین شکستهبررسی  نصر شخصیّت در داستان 
 

 )ستلیمانی،« اند انجام دهتدتوداستانی می ادبیّاتایی است که ات زندگی از جمله کارهجزئیّ کردن. ارائ 

کنتد داستان را ملزم به ر ایت نکاتی می ةداستان رئالیستی، نویسند داشتن  واقعیّت(. ریشه در 112: 1911

ه نظتر تانی ضتروری بتتا ر داستتام  نتقبول جلوه کند. ر ایت این نکات در تمتا داستانش واقعی و قابل

ا و هتشخصتیّتودن توان گفتت کته واقعتی بتتتتاست و می شخصیّتانی، تداست ا ر مهمّتنرسد. از  می

ت بیشتتری استت؛ بته استیّنسبت به دیگر  نا تر دارای حسّ ،پردازی در داستانشخصیّتقبول بودن قابل

بیشتتری در   داستان ریشت ،ر به نظر برسندتواقعیهای داستان و ا مال آنها شخصیّت بارتی دیگر هرچه 

توانتد داستتان متی هترهتای شخصتیّتشناخت  نی  و درک و تنلیل درستت  خواهد داشت. واقعیّت

تترین اثتر از مهتم هریافتن به  والم  اثر آشنا سازد و راه ةنویسند ةزیادی با فکر و  قید خواننده را تا حدّ

در داستتان پتردازی شخصتیّتو  شخصتیّتبنابراین بررسی  نصر  ؛آیداهداد خواندن آن به حساب می

ایتن  ةر نویسندی در شناسایی تفکّطور کلّ اثر جمال میر ادقی در شناخت بهتر این اثر و به هااین شکسته

 رسد.اثر امری ضروری به نظر می

 تحقيق: پيشينة .2-2

 ترجمت  (1910) لی دیگتر در بتاب داستتانتتأمّهای زیتادی چتون بررسی  نا ر داستانی کتاب  در زمین

اثر ادوارد مورگان  (1913) های رمانجنبه( اثر جمال میر ادقی، 1933)  نا ر داستانمنسن سلیمانی، 

و نیتز مقتایتی نوشتته شتده  دخت دقیقیاناثر شیرین (1971) داستانی ادبیّاتدر  شخصیّتمنشأ ، 1فورستر

از اکبتر  «ای بوستتان ستعدیهتدر حکایتت شخصتیّتررسی  نصتر تبت»ه توان بتتاست که از بین آنها می

بررسی و تنلیتل رمتان بیتوتن بتا »( و 1933) مدوّ ةپژوهشی بوستان ادب، شمار -  لمی  ادکوه، مجلّ یّ

 نتور، شتمارةصتی پیتکتخصّ  فصلنام ،از مصطفی گرجی «پردازیشخصیّتو  شخصیّتتأکید بر  نصر 

پتردازی در شخصتیّتو  شخصتیّتنصتر ای کته بته بررستی  ا کتاب یا مقالته( اشاره کرد، ام1933ّ) لاوّ

له ضترورت پترداختن بته ایتن بررستی را در رداخته باشد موجود نیست و این مسئپ هااین شکستهداستان 

    کند.   ایجاب می هااین شکستهداستان 

 :هااین شكستهداستان  ةدربار. 1

ختان در  اهللحجّتتن استت. خا اهللحجّت ةهای خانوادمصائب و گرفتاری هااین شکستهموضوع داستان 

آقتا بتا ا حتاجامّت ؛ستااردود متیده و دوستت ختتوانترادرختا، بتآقاجترا به ح اشوادهتانتخ ،رگتهنگام م
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رستاند. او در برابتر بته درستتی بته انجتام نمتی داری راآداب امانتت ،انگاری نسبت به این ختانوادهسهل

دلستوزی پدرانته از  العملی برخاسته از حسّ کس ،دشونهایی که این خانواده با آن مواجه میگرفتاری

 ختانم تتدبیری کوکتبآقا و بیاز جانب حاج مسئولیّتبدون احساس  دهد و همین رفتار خود نشان نمی

 اهلل خان از هم بااشد. راوی ایتن داستتان جعفترحجّت ةشود که بنیان خانواد)مادر این خانواده( با ث می

روایتت در ایتن  ةن( است که تقریباً در همه جای داستان حضور دارد. شیوهای فر ی داستاشخصیّت)از 

رپرستت ختانواده ت نقش پدر بته  نتوان ساهمّیّ هاشکسته ایندید درونی است. در داستان ، زاوی داستان

)پتدر( تهدیتد  ختانواده مهتمّ تواند خانواده را در نبود ایتن  ضتوی که میو به خطرهای نمایش داده شده

 اره شده است.اش ،کند

 :داستان خالصة

ل داستتان ا از یکتدیگر تقستیم کترد. بختش اوّتوان به پنج بخش تقریباً مجتزّرا میها این شکستهداستان 

 کته بته ستنّبا وجود این ؛خان است اهللحجّتتر معصومه دختر کوچک .مربوط است به زندگی معصومه

پوشتد و حجتاب ختود را لبتاس تنت  متی ؛دهدیا رفتاری کودکانه از خود نشان مامّ، بلو  رسیده است

امّا معصومه به ایتن مستائل  ؛هایی پشت سرش باشدشود که حردکند. این ا مال او با ث میکامل نمی

 که بتا ایتنامّا هنگامی ؛گذارندشود که با هم قرار ازدواج میهی ندارد. در ادامه او با مردی آشنا میتوجّ

س احتوال معصتومه دارد،   )همسای اجیه خانمح ،آیندشان میهمرد به منلّ معصتومه( کته ستعی در تجستّ

کنتد. از ایتن پتس حاجیته بیند و به قصد رسوا کردن آن دو، اهتل منتل را خبتردار متیآنها را با هم می

گیرد که معصومه ناچتار برد و آنقدر به او سخت میپیش خود می تربیّت معصومه را برای ا الح  ،خانم

ستااری معصتومه استت و بختش م داستتان مربتوط بته ختاکخودکشی بزند. بخش دوّ شود دست بهمی

 ،ستتنماپردازد. حاجیه خانم که زنتی مقتدّسبه ماجرای دیوانه شدن حاجیه خانم و مرگ او می ،بعدی

او برای تأمین مخارج خود  تالوه بتر د تا و  .ل استهنوز فشار روانی حا ل از مرگ معصومه را متنمّ

در ابتتدا مفیتد و هرچنتد او معجتونش  .زنددست به ساختن معجونی می ،برای اهل منل استخاره کردن

میترد؛ از او ایتن معجتون متی بتا ختوردن احتوالای متری هرسد؛ امّا چون پستر ب ّتگر به نظر میدرمان

گیترد کته شود. او از این بابت آنقدر تنت فشار روانی قرار متیاش  ادر میشکایت و حکم دستگیری

ا ایتن  متل دچتار تخوابتد. بتشود و از ترس، شبی سرد را تا  ب  در حیتاط خانته متیجنون دچار میبه 

اهلل حجّتتتتر )دختتر بتزرگ میرد. بخش دیگر داستان متاجرای ملتوکشود و بر اثر آن میپهلو میسینه
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از  ،ه استتازدواج کترد -که دو برابر او سن دارد  -دهد. ملوک که با مشهدی  بدهلل خان( را شرح می

کته تاری ناشایست دارد و با وجتود این. مشهدی  بدهلل با او رفکندنمیزندگی مشترک احساس رضایت 

حاضتر بته  ا همسترشامّت ،شتودکند و مجبور به ترک خانه هتم متیملوک بارها از دست او شکایت می

 بتدهلل، رفتارهتایی ام از مشتهدی ته قصتد انتقتته ملتوک بتتشتود. در ادامتتغییر در رفتار خود نمیایجاد 

شود. مشهدی  بداهلل چنتدین دهد که همین امر با ث خشونت همسرش میسرانه از خود نشان میسبک

او نستبت بته ملتوک  انت گیرستختا مال که ایستد و سرانجام با وجود اینبار در مقابل ا مال ملوک می

)همستر  ط بته زنتدگی کوکتب ختانمزند. بخش پایانی داستان مربودست به قتل او می ،ماندنتیجه میبی

کنتد بتا شتود، ستعی متیاهلل خان( است. او که بعد از مرگ شوهر و دو دختر خود، بسیار تنها متیحجّت

صتال معنتوی، کوکتب ختانم رفتن به سفرهای زیارتی بخشی از تنهایی خود را برطترد کنتد. بتا ایتن اتّ

ه رضتایتی تا بتتامّت ،بتردریضی رنج متیترد و موسته از دتر جگر دارد و پیتود را بتخ فرزندگرچه دا  دو 

پایتانی داستتان مربتوط بته فلتج   هایش این احساس را نداشت.  ننودن ب هتبزنده ه هنگام ترسد کمی

 یابد.داستان خاتمه می در این بخش، .اثر سکته است برشدن یک طرد بدن کوکب خانم 

 :در داستان شخصيّت عنصرت و نقش يّاهمّ

تترین ایتن ت ارائه شده استت. یکتی از مهتمد و متفاوتی در مورد شخصیّتعاریف متعدّ در  لوم مختلف

 ت ستازمان پویتایشخصتیّ» :ی ارائه نموده استتیشناس آمریکاروان 1ها، تعریفی است که شلدنتعریف

 «.و ا متال حیتاتی آن( فترد آدمتی استت )شتکل بتدن ی ادراکی، انفعالی، ارادی و بتدنیها( جنبهة)زند

در یک اثر نمایشی یا روایی فردی است دارای  شخصیّت» :انددربارة شخصیّت گفته (7: 1971 )سیاسی،

و آن ته کته  -ار ترفتت –دهتد ها از طریق آن ه که انجام متیهای اخالقی و ذاتی که این ویژگیویژگی

« دهتدرا بازتتاب متی تشخصیّهای چنین رفتار یا گفتاری انگیزه  یابد. زمیننمود می -گفتار  -گوید می

مخلوقی( را کته در ) ایاشخاص ساخته شده» :خوانیممی  نا ر داستانو در کتاب  (99: 1931 )مستور،

از  نا تر  شخصتیّت (131: 1911)میر ادقی، .« نامندمی شخصیّتشوند، داستان و نمایش و... ظاهر می

 آمتده استت:بتاره د. در ایتن دار اهمّیّتر برد آن بسیاد که در پیشآیا لی ساختار داستان به حساب می

ت،  وامتل دیگتر  ینیّت  یّتچرختد. کلّه بتر متدار آن متیت قصّمنوری است که تمامیّ ،شخصیّت امل »

(. 010: 1910 )براهنتی،« کننتدکستب متی شخصتیّتت وجودی خود را از  امل کمال، معنا و مفهوم  لّ

                                                           
1. Sheldon 
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هم تون  شخصیّتجان رمان است. رمان بدون  ،شخصیّت» :نویسدمی شخصیّتدر باب هنر رمان کتاب 

بتود کستی نبتود کته ی اگر زیباتر از رؤیاهای شتا ران هتم متیجهان است پیش از پیدایش انسان که حتّ

معنتا استت، و رمتان بتدون لطتف و بتیهای آن را درک کنتد و بستتاید. جهتان بتدون انستان بتیزیبایی

 معتقتد استت کته نویستیداستتان هنرکتاب  ةنویسند(. 153: 1932 )ایرانی،« ناپذیر استرتصوّ شخصیّت

داستتانی استت. تقریبتاً  شخصیّتترین  امل طرح داستان، تم داستان و مهم ةکنندترین  نصر منتقلمهم»

جوینتد، کته معمتویً های داستانی یاری متیشخصیّتتم خود از   ها در گسترش طرح و ارائتمام داستان

وجتود  اهمّیّتتنیتز بته  داستتانی ادبیّاتدر  شخصیّتمنشأ کتاب  نویسندة (.99: 1933 )یونسی،« اندانسان

از آنجا که هرگز اثری ادبی بدون کاراکتر نوشته نشتده و » گوید:در داستان اذ ان دارد او می شخصیّت

ی دانست که ساختمان یک اثر روی آنها اها را باید پایهشخصیّتپذیر نیست، خلق چنین اثری نیز امکان

تتر تتر و پایتدارتر و از گزنتد زمانته مصتونتر باشند، بنتا منکتمها بااستنکامقدر این پایه شود. هرمیبنا 

 (.17: 1971)دقیقیان، « خواهد ماند

 :شخصيّتانواع 

و  اهمّیّتتاز لناظ میزان  اشخاص داستانی ؛های مختلف به انوا ی تقسیم شده استاز دیدگاه شخصیّت

 ا تلی یتا قهرمتان داستتان؛ ب: شخصتیّت د: التف:نشتوسه نتوع تقستیم متی به ،دننقشی که بر  هده دار

ختاطر او فاقتات بته خصی که منور تمام حوادث است و هم  اتّبه ش» :سیاهی لشکر :ج ؛فر ی شخصیّت

 گویند. بها لی یا قهرمان داستان می شخصیّتکند، واقع نقش ا لی داستان را ایفا می دهد و دررخ می

 شخصتیّتهای دیگری نیز وجود دارند کته بیشتتر بترای آشتکار شتدن شخصیّت لی ا شخصیّتغیر از 

گوینتد. بته اشخا تی نیتز کته در های فر ی میشخصیّتکنند، به آنها ا لی، در داستان حضور پیدا می

کنند و بیشتر برای نشتان دادن فضتای داستتان یتا بترای برجستته کتردن ی را ایفا نمیماجراها نقش خا ّ

 و 72: 1931 لتو،)استما یل« .گویندا لی و فر ی، حضور مبهمی دارند، سیاهی لشکر می هایشخصیّت

دانتد و قهرمتان داستتان را ا تل متی شخصیّت ها، نقشاحی نقشدر چگونگی طرّ 1کیرابرت مک (71

هرمتان در ا تل، ق» :ا تلی داستتان هستتند شخصیّتخدمت  ها تابع و درشخصیّت قیده دارد که دیگر 

نخست به دلیل ارتباطی کته بتا وی   های دیگر در وهلشخصیّتآفریند. تمام ها را مینقش  است که بقی

گیرنتد. در داستتان قترار متی ،کننتدوی متی ةدارند و کمکی که به آشتکار شتدن ابعتاد سرشتت پی یتد

                                                           
1. Robert McKee 
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آن استت،  خورشتید ،ر کنیتد کته قهرمتانشمسی تصوّ  های داستان را به  ورت نو ی منظومشخصیّت

ارات کته همگتی بته های دور ستیّماهواره ،های کوچکارات دور خورشید و نقشسیّ ،لهای مکمّنقش

مانند و با ث جتزر و متد در ای که در مرکز قرار گرفته در مدار خود باقی میستاره  نیروی جاذب  واسط

 (013: 1933کی، )مک« .شوندسرشت یکدیگر می

هتا در داستتان استت. شخصتیّتپتذیری لاستاس میتزان تنتوّها بریّتشخصبندی نوع دیگر از تقسیم 

 (Round) و جتامع (Flat) ادوارد مورگان فورستر از ایتن لنتاظ اشتخاص داستتانی را بته دو نتوع ستاده

ستاده،  شخصتیّتتتوان بته جتای متی «Round»و  «Flat» ةواژ  بر ترجمته بنتاتقسیم کرده است که البتّ

 ةپی یتده نیتز نامگتذاری کترد. هم نتین نویستند شخصیّتجامع،  تشخصیّسطنی و به جای  شخصیّت

 شخصتیّتبنتدی را از فورستتر بته وام گرفتته و دو نتوع ، همین تقستیملی دیگر در باب داستانتأمّکتاب 

 :آوردمتی شخصتیّتجامع برای اشخاص داستانی قائل است. او در تعریتف ایتن دو  شخصیّتسطنی و 

تتوان در یتک جملته خال ته او را می شخصیّتیشتر ندارد، یعنی سطنی، یکی دو خصلت ب شخصیّت»

کته بایتد بترای تجزیته و تنلیتل کامتل طتوری بُعدی است، بتهندجامع، پی یده و چ شخصیّتکرد. ولی 

لی دیگتر در بتاب أمّتتف کتتاب (. اگرچته مؤلّت52: 1910 )پراین،« او یک مقاله مطلب نوشت شخصیّت
داند و معتقد است که داستان به هر ها را از نظر داستانی یکی میتشخصیّارزش هر دو نوع این  ،داستان

هتایی قائتل تساده یا سطنی  داستان مزیّت شخصیّتدو نوع آنها به یک اندازه نیاز دارد امّا فورستر برای 

شوند به ستهولت داستانی این است که هرگاه که ظاهر می ةیکی از مزایای اشخاص ساد» :است از جمله

« آورد.ت دیگرشان این است که خواننده بعدها ایشان را به سهولت به یتاد متیشوند... مزیّته میبازشناخ

ستطنی یتا ستاده، بته  شخصتیّته به سهولت بازشناختن و بته یتاد آوردن (. البت75ّ و 71: 1913 )فورستر،

فتی رستو معرّداستانش را خستیس یتا ت شخصیّتای بُعدی بودن رفتار اوست مثالً اگر نویسندهخاطر تک

تترس.  بینی است؛ خسّت یتااو در مقابل حوادث قابل حدس و پیش شخصیّتالعمل کند، رفتار و  کس

جامع رفتاری چندبُعدی دارد؛ او هم شجاع است هم بخشنده و در  ین حتال  شخصیّتکه یک در حالی

بر یک واقعه به راحتی قابتل ی در براشخصیّتسواد و... هم باشد بنابراین، رفتار چنین رحم، بیتواند بیمی

برختورد کنتد  ابطه با موضو ی که با آن مواجته شتدهتواند با شجا ت در رحدس زدن نیست او هم می

مطلتب ختود  در ادامت  ،لی دیگر در باب داستانتأمّف کتاب . مؤلّ رحمی و...هم با بخشندگی، هم با بی

ا تلی بیشتتر ندارنتد.  شخصتیّتبرای یک یتا دو  های کوتاه جابیشتر داستان» کند:به این نکته اشاره می
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پتذیرد و ل میی است که در داستان خوب گسترش یافته، گاهی تنوّشخصیّتا لی،  شخصیّتمنظور از 

 )پتراین،« د، ناگزیر باید سطنی باقی بماننتدانهای دیگر که فر یشخصیّتشود. تر تو یف مینیز دقیق

ی جتامع شخصتیّتل باذیرد تبدیل بته ان گسترش یابد و تنوّا لی داست شخصیّت(. پس هرگاه 51: 1910

هتای فر تی شخصیّتاند و معها جاهای کوتاه و رمانهای ا لی داستانشخصیّتبنابراین بیشتر  ؛شودمی

 دکنفی میقالبی معرّ شخصیّترا  شخصیّتسخنان خود نوع دیگری از   اند. این نویسنده در ادامسطنی

استت.  (Stock Character) "قتالبی" شخصتیّتهتای ستطنی، شخصیّت ّی از نوع خا» و معتقد است:

ایتم کته بته منت  خوانتدن ایم و با رفتارش خوگرفتهها خواندهای که آنقدر در داستانکلیشه شخصیّت

 (. 50: 1910)پراین،  «آوریمداستانی، فوری او را به جا می

اطراد متا را  ،های قالبیشخصیّت» است:آمده  کتاب  نا ر داستانقالبی در  شخصیّتدر خصوص  

هتایی شخصتیّتکنتد، متمتایزترین آنهتا ه با آنها بسیار برختورد متیاند و آدم در زندگی روزمرّپُر کرده

هتای ختدمتل پتیشتانتد مثتار دادهتکت و ای و کستبحرفته  خود جنب های قالبی شخصیّتهستند که به 

ستر آنهتا اضتافه  را پشتت "نمتا" توان واژةهایی که میتشخصیّها و خال ه تمام مسلکها، جاهلکافه

: 1911 )میر تادقی،« نمانما، فرنگینما، مقدّسهای قالبی هستند مثل روشنفکرنما، مظلومشخصیّتکرد، 

دیتد در پردازی و زاوی شخصیّت خود، نویس آمریکایی در کتابداستان ،1(. اورسون اسکات کارد137
شتاخص یتک گتروه استت. او   ی است که نمونتشخصیّتمنظور از یک قالب یا تیپ، » :آوردمی داستان

راهتی بته ف کتتاب (. مؤلّت115: 1937)کتارد، « کند که خوانندگان انتظار دارنددقیقاً همان کاری را می
زی بتر ستامنتقتدان در ارزیتابی تیتپ» کند:قالبی یا تیایک اشاره می شخصیّتدر ارزیابی  هزارتوی رمان

 نمتااجتمتا ی نمونته واقعیّتتاین دقیقه تأکید دارند که نویسنده تا چه اندازه توانسته امری استثنایی را بته 

داستتان  شخصیّتفرد  به ات مننصرها و خصو یّها، ویژگی)تیایک( ارتقا دهد. امر استثنایی همان جنبه

د تمامی ییه، قشر، رود که معرّتانی فراتواند تا چکاد تیپ داستنها هنگامی می شخصیّتا همین است امّ

 (. 130: 1937)اسناقیان، « اجتما ی و  قیدتی زمان خود باشد  طبق

 شخصتیّتل در رفتتار و یتا تنتوّ شخصتیّتاساس تغییر اوضاع ظتاهری براشخاص بندی دیگر تقسیم 

دو نتوع  ب داستانلی دیگر در باتأمّف کتاب گیرد که از این منظر و طبق تعریف مؤلّداستان  ورت می

 هتتای پویتتاشخصتتیّت ب: (Static character) هتتای ایستتتاشخصتتیّت التتف: ختتواهیم داشتتت: شخصتتیّت

                                                           
1. Orson Scott Card 
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(Developing character). «لی در ی استت کته از اوّل تتا آختر داستتان تنتوّشخصتیّت ،ایستتا شخصیّت

پویا، در برختی  یّتشخصماند که در ابتدای داستان بود. ولی طور میدهد، یعنی همانرفتارش روی نمی

دهتد. ل نوع نگرش یا رفتارش را تغییر میلی دائمی و ماندنی روی داده، این تنوّش تنوّشخصیّتاز ابعاد 

ل ممکن است خیلی زیاد یا خیلی کم باشد. هم نین ممکن است رو بته ختوبی یتا بتدی این تغییر و تنوّ

 (. 51: 1910 )پراین،« ا باید حتماً مهم و بنیادی باشدباشد، امّ

 :هاي آنپردازي و شيوهشخصيّت

هتای در تمتام شتکل شخصتیّت، آفترینش (Characterization) ستازیشخصتیّتپتردازی یتا شخصیّت

هتای شخصتیّته قرار گیرد، این است کته پردازی باید مورد توجّشخصیّتای که در داستانی است. نکته

خوانتدن داستتان و هنگتام برختورد بتتا  ای خلتق شتوند کته خواننتدة داستتان در حتینداستتانی بته گونته

داستتانی اشتاره بته  شخصتیّتهای داستان، آنها را واقعی و زنده باندارد. زنتده و واقعتی بتودن شخصیّت

داستانی بته افتراد انستانی شتباهت  شخصیّتبه  بارت دیگر هر اندازه ؛ دارد شخصیّتطبیعی بودن رفتار 

 رستد.ر بته نظتر متیتتواقعتیدور باشتد  العتاده بتهو ختار داشته باشد و از نسبت انجام ا مال غیر ادی 

نویس با تجزیه و تنلیل افراد در منتی  هکه قصّه، در حقیقت  بارت است از اینسازی در قصّشخصیّت»

سازی  بارت استت از نشتان دادن شخصیّتگردد. ت واقعی آنها میخانوادگی و اجتما ی، به دنبال هویّ

 پتردازی را چنتینشخصتیّتمیر تادقی جمتال  (.035: 1910 )براهنتی،« ت راستین اشخاص داستتانهویّ

ت روانتی و اخالقتی او، در ، در اثر روایتی یا نمایشی، فردی استت کته کیفیّتشخصیّت» :کندتعریف می

هتایی را کته بترای شخصتیّتکنتد، وجتود داشتته باشتد. خلتق چنتین گوید و میمیکه  مل او و آن ه 

« خواننتتدپتتردازی متتیشخصتتیّتکنتتد، قریبتتاً مثتتل افتتراد واقعتتی جلتتوه متتیداستتتان ت واننتتده در حتتوزةخ

داستتان از پتردازی در شخصتیّتو معتقد است که نویسنده ممکن است بترای  (131: 1911 )میر ادقی،

م ها با یتاری گترفتن از شترح و توضتی  مستتقیم... دوّشخصیّت ری    اوّل، ارائ» سه شیوه استفاده کند؛

ایتن روش  رضته کتردن  با کمتی شترح و تفستیر یتا بتدون آن؛ شخصیّتطریق  مل از  شخصیّت  ارائ

ها است که آنها شخصیّتناپذیر روش نمایش است زیرا از طریق ا مال و رفتار ها جزء جداییشخصیّت

ا نمتایش ا متال و تن ترتیتب کته بتتتعبیتر و تفستیر بته ایت، بیشخصیّتدرون   م، ارائشناسیم... سوّرا می

-130 )همان: «شناسدرا می شخصیّتمستقیم، ، خواننده غیرشخصیّتذهنی و  واطف درونی های کنش

137.) 
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 :نمایي(واقعيّت) ماننديو حقيقت شخصيّت

تی است کته داستتان و وقتایع آن را پتیش چشتم همان کیفیّ (Verisimilitude) مانندیمنظور از حقیقت

در  داستتان  نا تر احب کتاب  شود.آن می دهد و موجب پذیرشل جلوه میخواننده ممکن و منتمّ

رد و احتمتال ستاختی قابتل هتای اثتری وجتود داشخصیّتتی که در ا مال و کیفیّ» :آورداین تعریف می

هتای مکتتبف کتاب مؤلّ (.113: 1911 )میر ادقی،« آوردرا در نظر خواننده فراهم می واقعیّتقبول از 
نده باشتد. بترای راهنمتایی متردم بته ستوی شترافت و مزایتای معتقد است که اثر هنرمند باید آموز ادبی

در » :نویستدهنرمند قرار گیرد او می ةتواند مورد استفادنما است که میاخالقی، فق  بیان مسائل حقیقت

کالستیک  ةرو نویستند فق استت. از ایتنآن متّ ةنما آن چیزی است که  قاید  مومی دربارهنر، حقیقت

کنتد، آن ختوی او را متورد نی را به  نتوان قهرمتان اثتر ختود انتختاب متیعیّباید وقتی هم که شخص م

(. در 125: 1971)سیّدحستینی، « ی داردکلّت  تیپ او جنبموضوع اثر خود قرار دهد که برای اشخاص هم

چته هتا واقعتی جلتوه کننتد. هرشخصتیّتقابل باور باشند و هم ا متال  ،ق هم باید وقایعیک داستان موفّ

فا له بگیرند غیرقابل بتاور بته نظتر برستند  واقعیّتهای داستان از مرز شخصیّتان و ا مال حوادث داست

ی وهمتی و خیتالی قترار هتانداستتا ةجدا شده و در زمتر گرا()واقع های رئالیستیداستان  داستان از طبق

ه  بارت دیگر، گرا، وقایع و رویدادها ناشی از زندگی واقعی است بهای واقعکه در داستانگیرد چرامی

انش را تداستت ،اده از آنتگترا بتا استفتداستتان واقتع ةخامی است که نویسند وقایع زندگی در حکم موادّ

های خام زندگی را چنان ماهرانته کنتار نویسی، تجربهداستان» 1  ویلیام پاتریک کنّیآفریند. طبق گفتمی

حوادث شکلی هنرمندانته   و مجمو  گرددمی مشخّص لّی حوادث   ت آن رابطیّچیند که از کلّهم می

 شخصتیّتگرایتی و ربت  و تناستب آن بتا داستتان و (. در بتاب واقتع15: 1932 )کنّی،« گیردبه خود می

 ،داستتان  هتدد واقعتی ولتی ناگفتت» :نویسداز زبان تامس هاردی میرُمان هنر کتاب  ةداستانی، نویسند

بشتری استت؛ ختواه آن تجربته   ارضای  شق آدمی به  نصر نامعمول در تجرب ت بخشیدن از رهگذرلذّ

شود کته فضتای داستتان جسمی باشد و خواه روحی. این هدد به همان میزان به بهترین وجه حا ل می

 های داستان درست مثل خود او حقیقتی و واقعتیشخصیّتتوانسته باشد خواننده را اغوا کند که باذیرد 

 (. 111: 1932 ،)ایرانی« ندهست

                                                           
1. William Patrick Kenny 
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های داستانی واقعتی و شخصیّتداستانی را واقعی جلوه داد؛ برای اینکه  شخصیّتتوان امّا چگونه می 

پردازی باید ا ولی را ر ایت کند که فهرستی از ایتن شخصیّتقابل قبول به نظر آیند، نویسنده از لناظ 

ها باید تا پایان داستان شخصیّترز رفتار ط الف:» آمده است لی دیگر در باب داستانتأمّا ول در کتاب 

ای دیگر طتور دیگتر، جور رفتار نکنند و در لنظهها در یک لنظه یک شخصیّتثابت باقی بماند، یعنی 

باید برای تمتام رفتتار  ها ارائه دهد؛ ب:شخصیّتای برای تغییر رفتار کنندهمگر اینکه نویسنده دییل قانع

ار تر رفتتتهتا تغییتشخصتیّتخصوص متواقعی کته م وجود داشته باشد، بهها دلیل منکشخصیّتو ا مال 

دهند. در این جور مواقع دییل نویسنده باید کامالً ما را قانع کنتد. اگرچته یزم نیستت دییتل تغییتر می

اکثر در پایتان طبیعی خواننده است که حدّ ها را به سر ت به خواننده بدهد، ولی این حقّشخصیّترفتار 

  میعنی نباید مجستّ  ها باید ملموس و واقعی باشند؛شخصیّت ت این تغییر رفتارها را بفهمد. ج: لّ ،نداستا

هتای نبایتد ترکیبتی از خصتلت شخصتیّتتقوا، مظهر پستی و دنائت و یا دیوهای پلیتد باشتند. هم نتین 

 (.52-13: 1910 )پراین،« متضاد و ناممکن باشد

 :هااین شكستههاي داستان شخصيّتتحليل 
 :اهلل خانحجّت .2

ستال استت و بتا وجتود اینکته کارمنتد اداره مردی میانو  و شوهر کوکب خانم پدر معصومه و ملوکاو 

رود و بتر ستر متیها از کتوره دربعضی وقت ،از زندگی خود راضی نیست و به قول راوی داستان ،است

هتایی لعنتت بته اون ؛گی من بستتلعنت به اون کسی که تو رو به زند» گوید:زند و میهمسرش داد می

( بتا وجتود 19: 1955 )میر تادقی، «!ی زن  دقّه و خجالتی، مایکه تو رو برای من لقمه گرفتن، مای  غصّ

و از اینکه دخترش ملوک بیشتر از چهتار، پتنج اهایش است. هب ّ ةکه زنده است نگران آیندتا زمانیاین 

)پتدر جعفتر و دوستت  آقتاه آیندة معصتومه بته حتاجت و راجع بسناراحت ا ،کالس درس نخوانده بود

 گویتد:متیگیترد(  هتده متی اش را براهلل خان که هنگام مرگ وی نگهداری از خانوادهحجّت میمی 

و  (10 )همتان: «؛ بستههتای متادرش شتدهبتازیملتوک فتدای ختل .خوام بذارم مثه مادرش بار بیادنمی»

و بعتد از یتک  شتوداهلل خان متری  متیحجّتسرانجام  .دکنه کتاب خواندن میتب قتتشویرا  هتمعصوم

د و در واقتع وشتمتیة او شتروع های ختانواداهلل خان گرفتاریحجّتمیرد. بعد از مرگ دوره بیماری می

مستئول و  شخصتیّتبتا قترار دادن  هتاایتن شکستتهنویسندة  گیرد.جا شکل میشروع داستان نیز از همین

گتویی بته  ،آقا که به  نوان دوستی  میمی به او ا تمتاد کامتل دارددر برابر حاج اهلل خانحجّتدلسوز 

اهلل ختان بته  نتوان حجّتتها به تصتویر بکشتد. را در زندگی انسان  مد خواسته است تا نقش سرنوشت
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کنتد و امّا در  مل ازدواج و گزینش همسر موفّق  مل نمی ؛پایگاه اجتما ی مقبولی دارد ،کارمند اداره

 تربیّتتدر  و تف؛ بتا ایتن کنتدنمتیکه اشاره شد از همسر خود و زندگی با او احستاس رضتایت چنان

کند و و به بیماری مبتال می گیردمیامّا بار دیگر سرنوشت گریبان او را  ؛فرزندانش جدّی و دلسوز است

اهلل حجّتتهمستر ارادگتی ی ختانوادة او نیستت؛ بتیاهلل خان پایان بدبختحجّتگیرد. مرگ جانش را می

ت آقا نسبت به فرزندان او سبب فساد و تباهی آیندة مصومه و ملوک که سای  منبّتخیالی حاجخان و بی

هتر دو در جتوانی و در شتود آنتان متی ،انتدو دلسوزی پدر را در روزگار نوجوانی ختود از داستت داده

 روند.میفنا فرواب انگیز در غرقبا مرگی غم ،اندهت خود را باختکه معصومیّحالی

 :معصومه .1
رستد. کم دارد به سنّ بلو  متیکه کماست دل ا لی بخش اوّل داستان، دختری جوان و ساده شخصیّت

امّتا  ؛دارای آرزوهای بزرگی است و خواستگارهای زیادی دارد که همگی چشم به زیبتایی او دارنتداو 

  شتود کته او را متفتاوت از بقیتی آشتنا متیسترانجام بتا مترد .بینتدمعصومه آنها را مناسب ازدواج نمتی

وفتایی ای به بیامّا در جریان حادثه ؛گیرد با او ازدواج کندتصمیم می معصومه .بیندخواستگارهایش می

شتود.  تالوه دهد و روح او دچار افسردگی میبرد. این موضوع او را بسیار تنت تأثیر قرار میاو پی می

معصتومه بته  تربیّتکه خود را مسئول اجیه خانم تمورد حیتهای بگیریفشارهای روانی و سخت ،بر این

 شود که معصومه درآخر دست به خودکشی بزند.با ث می ،آوردحساب می

 :حاجيه خانم .3

   راوی داستتان:ستت و بته گفتتنمامتذهب و مقتدّس)پدر جعفر(، زنی خشک آقاحاج   مّحاجیه خانم 

ا آن وقتت تود تتتختود نبتمثل یک گوسفند. بی ؛ش دراز و پرمو بودپنجاه سال را شیرین داشت.  ورت»
خوانتد یتا بترای اش بلند بلند قرآن میشوهر مانده بود. امان از آن وقتی که با  دای کلفت و دورگهبی

( 02: 1955 )میر تادقی، «.زدگفت؛ جار جار، انگار فریتاد متیله میرفت و مسئها بایی منبر میهمسایه

هم نتین بتا حاجیه ختانم  .کندو به او کمک مالی میدهد اش را به او میهای خانهی از اتا آقا یک حاج

خانم با کنجکاوی در کار معصتومه،  حاجیهگذراند. زندگی خود را می ،نویسدد ایی که برای مردم می

نتل را از ایتن اهتل م ،بینتد و بتا داد و فریتادمتی ،کنددر ماجرایی او را با مردی که تظاهر به  اشقی می

از ایتن  مانتد.متیبتاقی ر و درمانده گذارد و معصومه متنیّکند. مرد متظاهر پا به فرار میجریان آگاه می

معصتومه را  تربیّت ،آدمی مذهبی شناخته شده استبه ه ماجرا به بعد حاجیه خانم چون در بین مردم منلّ
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رد کته سترانجام معصتومه ختود را تگیتمی ه معصومه سختتریان آنقدر بتن جتگیرد و در ایبر  هده می

ر اثتر شتود و بتتی بعد حاجیه خانم با ساختن و پخش معجونی  امل مرگ یک کودک می. مدّکُشَدمی

جام ستران کتهشتود زده میگیرد. او از این جریان آنقدر وحشتن قرار میاین ماجرا تنت تعقیب مأمورا

 .سااردمیجان  دی بر اثر بیماریو بعد از چن دهدرا از دست میسالمت روانی خود 

 :ملوک .4

تتر سته ستال از معصتومه بتزرگ دو»است.  م داستان و خواهر بزرگ معصومها لی بخش سوّ شخصیّت
تر درس پنج کتالس بیشت ملوک چهار، (3: 1955 )میر ادقی،« .ا دوتای هیکل معصومه را داشتامّ ؛بود

با دخالت حاجیه ختانم بته ملوک دانست. دبختی او میمادرش را مسئول ب ،اهلل خانحجّتنخوانده بود و 

همیشته از کنتد و بختی نمتیاحستاس خوشت اوگتاه بتا ا هتی امّ ؛شودراضی می مشهدی  بداهللازدواج با 

هتا و گیتری. به دلیل برخی  ادات ناشایستت مشتهدی  بتداهلل و ستختاست اش ناراضیاوضاع زندگی

ا وستاطت تا بتتامّت ؛کنتدشود و اقدام به تترک منتزل متیمیخساست او، ملوک بارها از دست او شاکی 

وهرش دهد. سرانجام چتون تغییتری در رفتتار شتافراد، به زندگی مشترک با او ادامه می آقا و دیگرحاج

اجتمتا ی  م  شرت که در بین اهالی منتل چهترةزنی به ناآید. او با بیوهاو برمیبیند به فکر انتقام از نمی

آمتدهای مشتکوک  وا تنا ی نسبت به شوهر خود و رفت اندازد و با بیرح دوستی میط ،مقبولی ندارد

شتود این روند با ث می  ادام کند.ب مشهدی  بداهلل را فراهم میات خشم و تعصّبموج ،با  شرت خانم

 خود به قتل برسد. به دست شوهرملوک که 

 :كوكب خانم .5

 اهلل ختانحجّتتمتادر ملتوک و معصتومه و همستر ا لی بخش پایتانی داستتان،  شخصیّتکوکب خانم 

 رفتاری سرد دارد که بتا ایتن رفتتار، گتاه،خود  ةباور است و نسبت به خانوادزنی ساده و خوشاو  است.

زنتد و ت بر سر او داد میاهلل خان از دست او شاکی است و با  صبانیّحجّت .آوردمیاهل خانه را در داد 

که مشتهدی ( زمانی19: 1955 )میر ادقی، «.ه تو رو به زندگی من بستلعنت به اون کسی ک» گوید:می

اسبی بترای ازدواج من او شخصداند که میخانم در حالی آید، کوکبهلل به خواستگاری ملوک میا بد

انجتام شود و در متورد معصتومه هتم همتین رفتتار را راحتی به این ازدواج راضی میبه  ،با ملوک نیست

ل تنمّتهای فراوانی را و سختی شودمیخانم بسیار تنها  رگ معصومه و ملوک، کوکب. بعد از مدهدمی
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 گذراند و از این طریق به احستاس  مر خود را در سفرهای زیارتی می ةباقیماند ،ایند امّا با وجود کنمی

 شود.ای بر او  ارض و یک طرد بدنش فلج میسرانجام در اواخر  مر سکته .رسدرضایت می

 :آقاجحا .6
اهلل ختان حجّتتکته بعتد از مترگ  استت اهلل ختان و پتدر جعفتر و احمتدحجّتت برادر خوانتدةآقا حاج

چنان کته شایستته استت امّا آن ؛آوردخود می  گیرد و آنها را به خان هده می او را بر ةسرپرستی خانواد

خواستتگاری مشتهدی  جریتان کته درچنتان ؛دهتدخود را نسبت به سرپرستی آنان انجتام نمتی مسئولیّت

معصتومه را بته  تربیّتتکه حاجیه خانم کند. زمانیزدواج آنان موافقت میراحتی با ا به ، بداهلل از ملوک

 :گویتدباوری خطتاب بته زنتش متیآقا با خوشحاج ،کردگیرانه رفتار میاو سخت  هده گرفته بود و با

دا  وضش بده... جاش تتو بهشتته، خوشتا بته بینی که؟ خبینی چه دختره رو به راه راست آورده، میمی»
نسبت به این ختانواده آقا حاجشود که جای داستان دیده نمیدر هی ( 91: 1955 )میر ادقی،« .سعادتش

کننتد و دهد. نه ملوک و نه معصومه با او احساس نزدیکتی نمتینشان  مسئولیّترفتاری پدرانه و از روی 

 ماند.ها باقی میاین فا له تا آخر بین آن کند.نمی آنهاتالشی برای  میمی شدن با او هم هی  

 :جعفر .7

تر است و با او بیشتر از ملوک احستاس سال از معصومه کوچک آقا، دوراوی داستان و پسر حاججعفر، 

متذهب بتودنش دوستت نتدارد و از حاجیه خانم را به دلیل خشک ،. جعفرکندنمی  میمیّتنزدیکی و 

را  ر اوتنفّت .ر استتمتنفّت ؛داردتاسبی نتتا ملوک رفتتار منتتکه باینل تبه دلی بداهلل()مشهدی   شوهر ملوک

ا لفت  تبت ،بتردنتام متی مشتهدی  بتداهللجتا از که جز یتک متورد، هرطوری فهمید؛ به توان از لننشمی

ه رفتار که حاجیه خانم با معصومکند. زمانیاو یاد میاز اری( ) طّ به مناسبت شغلش «اره طّ»آمیز توهین

لترزد. دش متیرگ او از ناراحتی به خوتان متد و در زمتسوزانه دل میترای معصومتگیرانه دارد، بسخت

هتای  تر  روی  تورتش شود و دانتهت ناراحتی دهانش خشک میکه از شدّبا مرگ ملوک در حالی

که کوکب خانم نیشود. زماخان برای او تکرار میاهلل حجّتمرگ معصومه و   بار دیگر  نن ،غلتدمی

دویتدیم و آقتام تتوی کوچته متیمتن و حتاج» :کندگونه بیان میحالت خود را این کند، جعفرسکته می

 ؛رفتیم. در هم  طول راه یک کلمه هم حرد نزدیم؛ انگار لب و دهانمان را دوخته بودنتددنبال دکتر می
 (117: 1955 )میر ادقی، «.انگار پتکی بر سرمان زده بودند
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 :یز خانمعز .8

اهلل ختان حجّت ةزنی بامنطق و نسبت به خانواداو  .است آقا و مادر جعفر و احمدهمسر حاج زیز خانم، 

بته که کوکب ختانم و از این کندمی مسئولیّتومه احساس ملوک و معص نسبت بهمهربان و دلسوز است. 

آخه تورو » گوید:ست و میناراحت ا ،دهدپاسخ مثبت می )مشهدی  بداهلل( به خواستگار ملوکراحتی 
ش درستت مگه مترد قنت  بتود کته ایتن انبتون کثافتت رو بترا ؟خدا این هم آدمه که ملوک زنش بشه

دهد تا بته که معصومه را تنت فشار قرار میخانم به خاطر این از کوکب  زیز خانم، (12 )همان:« .کردن

ا و تانه فشارهتتبینتوشتا ختتآقتاجته حتتکتانیتشتاکی استت. زمت ،دتدهتتاسخ مثبت بتپ واستگارهایشتخ

اراحتی خطتاب بته او تا نتتانم بتتخت پسندد،  زیتزه معصومه میتانم را نسبت بتهای حاجیه خگیریسخت

ترش تتو از درش اون خل و دیوونه باشه و بزرگ ارة روزگار اون دختری که مادبخت و بیب» گوید:می

 )همتان: «اره استتخوان شتده؟ کجتایی؟تات دوپتدهزکرتاهلل خان که ببینی  زیحجّتخبر. کجایی دنیا بی

 دهد.ملوک و معصومه نشان می ةسوزی و نگرانی خود را در مورد آیندجای داستان دلو در جای (91

 :عشرت خانم .3

از آن  ؛ شرت همان کسی بود که غالمعلی برادرش را واداشته بود کته از حاجیته ختانم شتکایت کنتد»
 شرت در بتین اهتالی منتل، از لنتاظ رفتتاری  (32 )همان: «.خیالو بیهای چل و خل و خوش زنبیوه

سر او بدگویی و حرد و حدیث است. چون ملوک بته دنبتال انتقتام ة مقبولی ندارد و پیوسته پشت چهر

بته او ظتاهری کند از لناظ رفتار و پوشش و سعی می شود، با این زن دوست میآیدبرمیاز شوهر خود 

حجابی و ی از  شترت ختانم هتم در بتدو حتّت کنتدمیروی وک در این مسیر، زیادها ملنزدیک شود؛ امّ

داد و نمتیوقت گزک دست مردم هی  ،چلی و خلی با هم »  شرت خانم کهچرا ؛زندخیالی جلو میبی

ختود را ادامته راه  ،ه همتهتخیالی نستبت بتیتا بتا ملوک بتامّ ؛(31 )همان: «دتگذرانوقت از حد نمیهی 

خبتر گتم  ،اش لو نترودکه نقشهبرای این ،رساندکه مشهدی  بداهلل ملوک را به قتل میهد. بعد از ایندمی

دهتد. بعتد ر جلوه متیکند و در این مورد  شرت خانم را مقصّه پخش میفرار ملوک را در منلّ و شدن

 قاتتل ملتوک شتدن مشتخّصا در آختر بتا امّت ؛کنندبدرفتاری می  شرتاز این جریان تمام اهل منل با 

 شود.گناهی  شرت خانم ثابت میبی )مشهدی  بداهلل( حقایق روشن و

 :احمد .21

زیتادی  ستنّ احمتدهتا، آن  اهلل خان به خانحجّت نوادةهنگام آمدن خا احمد، برادر کوچک جعفر است.

و و یف اته تتتان بتتکنتد. راوی در چنتد جتا از داستتندارد و ملوک گاهی اوقات او را تر و خشک می
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زده استت و سااری معصومه که بسیار وحشتتاز جمله زمان خاک ؛دهدپردازد و حال او را شرح میمی

اگته » پرستد:از جعفتر متی ،کنتدکه گریه متیدر حالی کند وخود درک می  مرگ را از دنیای کودکان
ختوام متن نمتیه؟ میترزنده باشه؟ آخه بترای چتی آدم متی تونه...نمی تونه...آدم...آدم بمیره، دیگه نمی

 (11: 1955 )میر ادقی،« .بمیرم داداشی

 :علينقي خان .22

رده بتود و ستهم گوشتت آقام را خیلی ختوما بود و نان و نمک حاج   لینقی خان، پاسبان کشیک منلّ»

او حکم دستگیری حاجیه ختانم، بته  (57 )همان:« .گذاشتیشه کنار میزردش را  زیزم همقربانی و شله

 ویا امّت ؛شتودداده متی ، به  لینقی ختانشدعجونی که  امل مرگ پسر غالمعلی دانسته میجرم توزیع م

 تی ندارد.یّدر دستگیری حاجیه خانم جدّ ،آقا را ادا کندنان و نمک حاج خواهد حقّچون می

 :غالمعلي .21
انم ن معجتون  حاجیته ختکته پتس از ختورداست ای مری  هبرادر  شرت خانم و پدر پسرب ّغالمعلی، 

  کتنم ب ّتفکتر نمتی» دانتد:چه راوی داستان  امل مرگ پسر او را معجون حاجیه خانم نمیمیرد؛ گرمی
طتور خواستت ایتنچرا دلتم متی دانمامّا نمی ؛ای رن  تلف شده باشدمری  غالمعلی از این مایع قهوه

آقا و حتاج ینیتی ولی حاج ؛دست حاجیه خانم شاکی است( غالمعلی از 57 :1955میر ادقی، )« .باشد
 کند.نظر میگیرند و غالمعلی از شکایتش  ردرضایت او را می

 :چيحاج یحيي صابون .23

کنتد و گتری متیواسطهه است و در جریان شکایت غالمعلی از حاجیه خانم سفید منلّحاج ینیی ریش

 کند.آقا، غالمعلی را از شکایت  لیه حاجیه خانم منصرد میبه همراه حاج

 :خان اعيلاسم .24

ه بود که بته اداره اهلل خان را خریده بود. تنها کسی از منلّحجّت ان کسی بود که خان خان هماسما یل »
 (73 )همان: «.گذاشتنده خیلی بهش احترام مینلّمرد خوبی بود. اهل مرفت.  اقلمی

 :حسن گراز .25

ریتز بتاییی بتود و یتک  ر منلّتبگیتبتزن و شتتلیهیکّت»که  از خواستگارهای سمج معصومهحسن گراز، 

ظهری که معصومه از اطتا  بعد از حسن گراز، ( 03)همان: « .ری معصومهفرستاد خواستگامادرش را می

رود و بته راست سرا  او متیبیند و یکو او را زیر درختی می رودکند، داخل کوچه میحاجیه فرار می

دم ختوای و متن هتم قتول متیتو منو می» :فرار کنیم خواهی بیا با همهنوز من را می گوید که اگراو می
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ا او که از حتال و روز معصتومه امّ (73 )همان: «.کنیمهم زندگی میریم از این شهر و بامی ؛تو باشممال 

کنتد  تواند باورکه نمیچرا ؛ند که معصومه دیوانه شده استکر میتصوّ ،و رفتار حاجیه خانم خبر ندارد

را بته  ولی نتوانسته بود او ؛ست که بارها مادرش را به خواستگاری او فرستاده بودکه این همان معصومه ا

 شود.ترسد و از او دور میبنابراین می دست بیاورد؛

 :حاج یحيي ةطلب ال، پسربقّ جواد، بابا ميرزا .26

هتا را آن درگیری مشهدی  بداهلل با ملتوکشب  ،داستان ةکه نویسند هستند از اهالی منلتمام این افراد 

این اشتخاص کته از ا تل  . هر یک ازکندواقعه حاضر می منلِّ  برای پر شدن فضای داستان، در کوچ

بترای آن داستتانی  ،شتنوندکه  دای جیغ را متیهنگامی ،داهلل با ملوک خبر ندارنددرگیری مشهدی  ب

 فا له دارد. واقعیّتسازد که از ا ل می

 :هاشخصيّتت و نقش اساس اهمّيّبرا هاین شكستههاي داستان شخصيّتنوع 
ستااری معصتومه( بتا داستتان ختاک ة الو ا )بهر ، چهار داستان کوتاههااین شکستهیوست  پ داستان به هم

درون خود جای داده است؛ داستان اوّل مربوط به زندگی معصتومه استت کته در یی واحد، هاشخصیّت

 اهلل ختان، کوکتبحجّتتآقتا،  زیتز ختانم، حاج ،ابلدر مق .را بر  هده دارد ا لی شخصیّتاین ماجرا 

گتراز، بابتا  و حستن انتدهای فر یشخصیّتخانم، ملوک، مشهدی  بداهلل، جعفر و احمد  خانم، حاجیه

ند. داستتان بعتدی مربتوط بته متاجرای لشتکرستیاهی ،عصومه قول ازدواج داده بودال و مردی که به مبقّ

ختانم،  آقتا،  زیتزحتاج ؛ا تلی شخصتیّت، ماجرا حاجیه خانمنم است. در این جنون و مرگ حاجیه خا

ختان  چتی، غالمعلتی و  لینقتیهای فر ی و حاج ینیی  تابونشخصیّتخانم، جعفر و احمد،  کوکب

 ،م مربوط به ماجرای ملوک و مرگ او است؛ در این بخش از داستانند. داستان سوّلشکرپاسبان، سیاهی

ختانم،  شترت ختانم، جعفتر و  ختانم، کوکتب آقا،  زیزحاج مشهدی  بداهلل، ؛ا لی شخصیّتملوک 

ال، غالمعلتی، میترزا چی، بابتا بقّتهای فر ی داستان و اسما یل خان، حاج ینیی  ابونشخصیّتاحمد، 

ند. بخش پایانی داستان هم مربوط به هستلشکر خان پاسبان، سیاهی حاج ینیی و  لینقی  جواد، پسر طلب

آقتا، ا لی این داستتان و حتاج شخصیّتخانم  ست. کوکبرگ اوی و مخانم و مریض سفرهای کوکب

 های فر ی آن هستند. شخصیّت زیز خانم، جعفر و احمد، 

   :بودن آنها اساس سطحي، جامع و قالبيبر هاشخصيّتنوع 
کتدام در چراکته هر ؛نتدختانم جامع های معصومه، ملوک وکوکتبشخصیّت ،هااین شکستهدر داستان 

تتر از ستایر اشتخاص بته شتر و دقیقیلند و راوی باشخاص در حال تغییر و تنوّ  یشتر از بقیطول داستان ب
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 ی قتالبی داردشخصتیّتانتد و حاجیته ختانم افراد داستان سطنی و ستاده  پردازد. بقیشرح احوال آنها می
 نما(. مذهب و مقدّس)خشک

 :اودر رفتار و یا تحوّل  شخصيّتاساس تغيير اوضاع ظاهري ها برشخصيّتنوع 
ی پویتا شخصتیّت ،شتوندملوک، مشهدی  بداهلل و کوکب خانم کته دچتار تغییتر در رفتتار متی شخصیّت

شود و ملوک را بته ب گرفتار میمشهدی  بداهلل به رفتاری از روی تعصّ ؛شودند. ملوک بدکاره میهست
در نهایتت بته احستاس  شتود وهای خود به ختدا نزدیتک متیرساند و کوکب خانم با راز و نیازقتل می

 ایستا هستند.  شخصیّتاشخاص این داستان همه از نوع   رسد. بقیرضایت از زندگی می

 :هااین شكستهپردازي در داستان شخصيّتهاي شيوه

ه کند که البتّتپردازی استفاده میشخصیّت ةاز هر سه شیو هااین شکستهجمال میر ادقی در طول داستان 

چراکه استفاده از تنهتا یتک  ؛گذاردپردازی بازتر میشخصیّتت نویسنده را برای دس ،ترکیبی ةاین شیو

  ارائت ةکننده بته نظتر برستد. شتیوروح و کسلشود تا اثر بیبا ث می ،پردازی در داستانشخصیّت شیوة

دهد تتا بتا اختصتاص به نویسنده مجال می ،شخصیّتفی  الوه بر داشتن وضوح در معرّ شخصیّت ری  

 شخصتیّتها باتردازد و خواننتده را بتا دنیتای شخصیّتفی کوتاه به معرّ  اندک در قالب چند جمل زمانی

فتی در معرّ هتاایتن شکستته نویستندة داستتان خود آشنا سازد و از این لناظ این شیوه دارای امتیاز است.

ورتش دراز و پنجتاه ستال را شتیرین داشتت.  ت» برد:پردازی بهره میشخصیّتحاجیه خانم از این شیوة 

شوهر مانده بود. امان از آن وقتی که بتا  تدای خود نبود تا آن وقت بیمثل یک گوسفند. بی ؛پرمو بود
گفتت؛ له متیرفتت و مستئها بایی منبر متیخواند یا برای همسایهبلند قرآن میاش بلند کلفت و دورگه

فی کوتاه میزان ستن، ظتاهر  تورت و رّدر این مع (02: 1955 )میر ادقی، «.زدجار جار، انگار فریاد می

م نویستنده بتا  متل داستتانی، دوّ ةدر شتیومذهبی حاجیه خانم نمایتان استت. حتّی کلفتی  دا و خشک

هتا بته نتو ی داستتان را زنتده و دارای شخصتیّتکند و همین  مل و تکتاپوی فی میها را معرّشخصیّت

 شخصتیّتگونته کته آورد؛ آنرد درمتیدهد و از حالت یکنواختی و شرح و و ف  کنش نشان می

در  مل و گفتار  ،دلسوز  زیز خانم شخصیّتطور آقا و همینحاج مسئولیّتباور و بدون احساس خوش

کنتد و تار متیا معصومه رفتتگیرانه بسختکه حاجیه خانم  در آن هنگام شود؛آنها به نمایش گذاشته می

بینتی بینی چه دختره رو بته راه راستت آورده، متیمی»: گویدخطاب به زنش می باوریآقا با خوشحاج

ختانم بتا   زیتز و (91: 1955 )میر تادقی، «که؟ خدا  وضش بده... جاش تو بهشته، خوشا بته ستعادتش

 تارة روزگتار اون دختتری کته بتدبخت و بی» گویتد:می حاج آقاخطاب به  و از روی دلسوزی ناراحتی
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اهلل ختان کته ببینتی حجّتتخبتر. کجتایی تتو از دنیتا بتی تترشدرش اون خل و دیوونه باشته و بتزرگما
توانتد م، نویستنده متیستوّ ةبا استفاده از شیو (91 )همان:« ات دوپاره استخوان شده؟ کجایی؟ زیزکرده

ایتن ختود بگتذارد. در داستتان  ةشتدشخصیّت خلقدر جریان ا مال ذهنی و  واطف درونی  خواننده را
 ملوک را از باغ ت  ةکه جناز، هنگامیرا )راوی داستان( و درونی جعفرنویسنده حالت ذهنی  ،هاشکسته

هتایم کشتیده شتده ای جلوی چشمپرده» کشد:به تصویر میچنین  ،آورندمی بیرونمشهدی  بداهلل   خان

گشتت. هتا متیهتایش، تتوی ستفیدیدیدم که گوش  اتا  زانو زده بود و سیاهی چشمبود. ملوک را می
اهلل ختان حجّتت .هایش بیترون زدهها افتاده و رگ  خونی از گوش  لبم که روی برددیدمعصومه را می

دهد و دهانش شکل فریادی به خود گرفته... سترم پتر از هایش را تکان میدیدم که با خشم دسترا می
 «.گشتتهتا مثتل متوجی در سترم متیهتا، گریتهراههتا و بتد و بتیسر و  دا بود. فریادها، لعن و نفترین

 (127: 1955 یر ادقی،)م

 :هااین شكستهمانندي در داستان حقيقت

نمتایی یتا واقعیّتتبته درستتی فنتون  هتاایتن شکستتهتوان گفت که میر تادقی در داستتان جرأت می به

توانتد بتا تمتامی اشتخاص بته مانندی اشخاص را به کار بسته است. در این داستتان خواننتده متیحقیقت

ی برای خواننده غیرواقعی و دور از باور شخصیّتدر جایی از داستان نیست که راحتی رابطه برقرار کند و 

ان تکنتد. اگتر در ایتن داستتنتویس متیقیت را نصیب داستاناز موفّ فراوانیهمین  امل خود سهم  ؛باشد

تی تغییر رفتتار امّا پس از مدّ ،ای نجیب و دور از لغزش داردملوک، در ابتدا چهره شخصیّتکه بینیم می

امّا بتدرفتاری شتوهرش و نارضتایتی او از  ،دلیل نیست؛ در ابتدا ملوک زن سر به راهی استبی ؛دهدمی

کند و در راه انتقام از شوهرش دست بته می مسئولیّتزندگی مشترک، او را نسبت به شوهرش سرد و بی

رفتتارش  توض  ، شتوهر ملتوکداهللت بت اگر مشتهدی .ست  اولیّاوّ شخصیّتزند که دور از ا مالی می

افتتد و بته و هر لنظه دنبال ملوک راه می دهداز دست میشود و دیگر ا تماد سابق به همسر خود را می

های هجده، بیست ساله پیدا کرده بود که چهار چشمی رفتتار دختتر منبوبشتان حالت جوان» :قول راوی
هتا را بته ختود همان قیاف  جوان ،گشتبست و در به در دنبال ملوک میانش را میپایند. وقتی دکّرا می

 «ی بته ختود گرفتته بتودهمان چشم بدگمان و ناراحت که از چنتدی پتیش درخشتش خا تّ  ؛گرفتمی
، خوداسباب این بدگمانی را خود ملوک با رفتارهای غیرمعقول و دور از شأن  (،39: 1955 )میر ادقی،

گناه است و مظلومانه تن به خودکشی بی اوبینیم که هرچند معصومه می شخصیّت رةباکند. درفراهم می
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موهتای  تکلیتف هتم رستیده، که به سنّاین ت نیست. او با وجودمعصومیّ تقوا و نماد  مامّا مجسّ دهد؛می

ی پوشتد و حتّتنمتا متیهای تنت  و بتدنکند و پیراهنبافد و از پشت سر آویزان میانبوه و بورش را می

(. 19: 1955 )میر تادقی، زندو حجابش کامل نیست به او تشر میگیرد که درست رو نمیآقا از اینحاج

او را بتاور و  شخصیّتاین است که  سبببه  ،سوزاندمعصومه دل می شخصیّتداستان برای  ةاگر خوانند

بته انسان کامل نیستت و   معصومه نمون که دختری به سنّم کرده است؛ چرامجسّ واقعیّتاو را در دنیای 

او قابل پذیرش  بکند، این خطایه دیگران است و اگر هم خطای کوچکی توجّجلبدنبال خودنمایی و 

نمایی در مورد دیگر اشخاص این داستتان بته شتکلی قابتل قبتول ر ایتت شتده واقعیّتو بخشش است. 

بینیم که خواننده در برخورد با او احستاس پی یتدگی ی را نمیشخصیّتکه در طول این داستان چرا ؛تاس

داستان غیر قابل باور  ةی سر بزند که برای خوانندشخصیّتداشته باشد یا  ملی از  ابهامی م اودر فه و کند

 باشد.

 :هااین شكستهداستان  در شخصيّتع انواجدول نمایش 

 شخصيّتنام 
 شخصيّت

 اصلي

 شخصيّت

 فرعي

سياهي 

 لشكر

 شخصيّت

 ساده)مسطح(

 شخصيّت

 جامع)گِرد(

 شخصيّت

 پویا

 شخصيّت

 ایستا

 شخصيّت

 البيق

  *   *  *  اهلل خانحجّت
   * *    * معصومه

 *    *   * حاجیه خانم
   * *    * ملوک

   * *    * کوکب خانم
  *   *  *  آقاحاج
  *   *  *  جعفر

  *   *  *   زیز خانم
  *   *  *   شرت خانم

  *   *  *  احمد
  *   * *    لینقی خان

  *   * *   غالمعلی
  *   * *   ج ینییحا

  *   * *   اسما یل 

  *   * *   حسن گراز

  *   * *   میرزا جواد
  *   * *   البابا بقّ
  *   * *   حاج ینیی طلب پسر
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 :گيرينتيجه

 ؛ا لی در هر بخش داستتان استت شخصیّت وض شدن  ،های به هم پیوستهات داستانیکی از خصو یّ

 شخصتیّتدر بخشتی دیگتر جتای  شتود،فر ی منسوب می شخصیّتستان ی که در بخشی از داشخصیّت

توانتد در این چرخه متی. شودقهرمان داستان، در بخش مذکور میبدل به گیرد و ا لی بخش قبل را می

ا لی این داستان استت  شخصیّتمعصومه  ،هااین شکسته بخش بعدی تکرار شود. در بخش اوّل داستان

 فر تی دارد شخصیّتکه در بخش اوّل داستان  -با حاجیه خانم ی خود را جاکه در بخش بعدی داستان 

ا تلی  شخصتیّتقهرمتان یتا  استت،ی فر تی شخصیّتم داستان ملوک که در بخش دوّ .کند وض می -

 استتان استت. در شتیوةا تلی د شخصتیّتشتود و در بختش آختر کوکتب ختانم م داستان میبخش سوّ

ایتن روش  .پردازی استفاده شده استتشخصیّتترکیبی  ة، از شیوهااین شکسته داستان پردازیشخصیّت

هتای ای که بتواند شتیوهدهد و نویسندهک در داستان مینویس، فضای بیشتری برای ایجاد تنرّبه داستان

ایتن داستتان کته  ةجمال میر تادقی، نویستند ق است وای موفّنویسنده ،پردازی را ترکیب کندشخصیّت

نویستی و  نا تر و چنتدین کتتاب در ا تول داستتان نویستی استتزرگی در داستتانپرداز بهخود نظریّ

 ،نویستیل داستتانبه این ا ل مهم در این داستان واقف بوده استت. از دیگتر ا تو نوشته است،داستانی 

توان گفت که از معیارهای تشتخیص داستتان مانندی وقایع و اشخاص داستان است و میر ایت حقیقت

چقتدر ا متال  بته  بتارتی دیگتر هتر ؛استت واقعیّتتوقایع و ا مال و رفتار اشتخاص بته  ق، نزدیکیموفّ

ها قابتل بتاورتر و مطتابق بتا طبیعتت و حقیقتت باشتد، داستتان از توفیتق بیشتتری آن شخصیّتاشخاص و 

ایتن ماننتدی، داستتان حقیقت اقرار کرد که از لناظ بررسی  نصر حقیقتتاین برخوردار است و باید به 

 ق جمال میر ادقی است.  های موفّاز داستان هاشکسته
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