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  دهكيچ
.  خـود اسـت  ي بعديها  آموزنده و مورد توجه نسل    ي، داستان ك تر ةسندين نو يالد في اثر عمر س   هيد

. دي از آن رسـ    يتر قين و عم  ي نو كتوان به در   ي اثر نم  يك ةدهند لكيبدون توجه به ساختار و عناصر تش      
 فرصـت پـردازش     ،وتـاه كان است و در داستان      شتر مربوط به رم   ي ب يپرداز تيت و شخص  يگرچه شخص 

ه در سـاختار داسـتان      ك است   ي از جمله موارد   يپرداز تيشخص ت و   ي اما شخص  ،ت وجود ندارد  يشخص
 يبررسدر ابعاد گوناگون به     ،  يفيص تو -يلي تحل ةويبه ش ن مقاله   يا. مل است أ درخور توجه و ت    هيدوتاه  ك

ـ دن  در داسـتا  يپـرداز  تيت و شخص  ي شخص يعنصر داستان  ـ نو.  پرداختـه اسـت  هي هـا و    وهيسنده از شـ ي
طبـق  . رده اسـت  كـ ها استفاده    تي خلق و پرداخت شخص    يبرا ي داستان يها  تي مختلف شخص  يها  گونه
ن هنگـام نوشـتن     يالـد  فيوتاه، عمـر سـ    ك داستان   ة صورت گرفته و قرار گرفتن اثر در حوز        يها يبررس

ـ ه اكـ اسـت  ار داشـته   يجـه بـس   ت عناصر داستان و انـسجام آن تو       يفكي به   هيدداستان   ن امـر در بخـش   ي
  . د را داريشتريها نمود ب تيشخص

  .ك ترةسنديوتاه، نوك، داستان هيدن، يالد في، عمر سيپرداز تيت، شخصيشخص: يديلك يها    واژه
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  قي تحقةنيشيپ -1
وتـاه آن،   كوتـاهِ   كوتـاه و    ك بلند و    ي در داستان در معنا    يپرداز تيت و شخص  ي شخص ةدربار
ـ    ز از مطالعـه آن    يـ ه مـا ن   كـ  صورت گرفته اسـت      ي مختلف و ارزشمند   يها پژوهش از يـ ن يهـا ب
ن برگـزار  يالـد  في عمـر سـ  ي ادبيها تي به مناسبت بزرگداشت فعاليشيه هماكيم؛ در تر  يا نبوده

 ي بررس ي از جهات مختلف   يد  و آثار و    يش ارائه گرد  ين هما ي در ا  يمتعددشده است و مقاالت     
ماً يه مـستق كـ  يا اما به نوشته) 2008ن، يف الديروز تا امروز عمر س    يش از د  يهما(ده است   يگرد

ن بپـردازد،  يالـد  في از عمـر سـ  هيـ د كـي  در داسـتان تر  يپرداز تيت و شخص  ي شخص يبه بررس 
  .رسد ين بار به انجام مي اوليرو برا شي پةن، نوشتيم؛ بنابرايبرنخورد

  قيسؤاالت تحق -2
 بهـره  يپـرداز  تي مختلف شخـص يها وهيوانسته است از شسنده ت ي، نو هيدوتاه  كا در داستان    ي آ -

  ببرد؟
ف، در يصم توي مستق ةوي، توانسته از ش   هيدوتاه  ك در داستان    يپرداز تي شخص يسنده برا يا نو ي آ -

  رد؟ي داستان مدد بگيام اصلي خود و ابالغ پيسينو اثبات هنر داستان
 درست و هنرمندانه صـورت گرفتـه        ،ي از عناصر مختلف داستان    يريگ ، بهره هيدا در داستان    ي آ -

  است؟

  قي تحقيها هيفرض -3
 آن يستيوتاه، آن هم از نوع رئال    كن، به ساحات مختلف داستان      يالد فيرسد عمر س   ي به نظر م   -

  .ها در آن آشناست تي شخصيو حضور چگونگ
ن اي از جريپرداز تي شخصيها وهي موجب شد تا ش   هيد بودن داستان    يستيرسد رئال  ي به نظر م   -

  . ندكت غلبه بيان داستان بر فن رواي جريعنيند؛ كت يداستان تبع
 يهـا  تين در سـاخت و پرداخـت شخـص        يالـد  في سـ  ي اصل ي از هنرها  يكيرسد   ي به نظر م   -

ه در داسـتان  كـ  يزيم است؛ چ يف مستق يص تو ةوي از ش  يا  حرفه يريگ ، بهره هيدوتاه  كداستان  
  . مواجه بوده استيامكوتاه، اغلب با ناك

 بهـره گرفـت، بـه نظـر         يتوان چندان از عناصر مختلـف داسـتان        يوتاه، نم كچه در داستان     گر -
د، يـ  د يـة وگـو، زاو    چون گفـت   ين توانسته عناصر مختلف داستان    يالد فيرسد مهارت س   يم
 در  يا ن امر نقش برجسته   يه ا كنار هم بنشاند،    ك در   ي قابل قبول  يي همĤ يكرا در   ... رنگ و يپ

  .ان به مخاطب، داشته است داستيام اصليرساندن پ
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3- مهمقد   
ن و ياديجامعه از نقش بن  هري و ادبيت فرهنگيراث و هوين ميوك در تيات داستانيادب 

افتد و اگر  ي به ندرت اتفاق ميليت خير شخصيي تغ،وتاهكدر داستان . اي برخوردار است سازنده
م بودن ك. راهم شده باشد فيد به خوبي آن باةنيه زمكز است ي ناچيريي، تغن بشوديچنهم 
جاد ير فراهم نشود و ايي تغينه برايه زمكشود  ي مموجبت آن يوتاه و محدودك داستان يفضا
افته و ين يوك تت قبالًيوتاه شخصكه در داستان كاند  ن سبب گفتهيبد.  دشوار استياركر ييتغ

افته اما به ي وقوع ه قبالًك است ياركرودار يگ ش چشم خواننده منتظر، دريقوام گرفته است و پ
  . ده استي خود نرسيي نهاةجينت

 يـك سنده بـا خلـق      يـ نو.  باشـد  ين وجـه داسـتان    يزتـر يانگ جـان يهد  يت شا ينش شخص يآفر
 داسـتان   يتوانـد مختارانـه در مـاجرا       يه مـ  كـ زند   ي دست م  ينش انسان ي به آفر  ييت گو يشخص

 ينده را ماننـد خـالق     سيـ ت، نو ينش شخـص  ين آفـر  يدر واقع همـ   . رگذار باشد ي و تأث  ابديحضور  
 . سازد يب اما لذت بخش مي غريا سازد و او را دچار تجربه يم

 آنـان  ة اما همـ  ؛ن عناصر متفاوت است   يت ا ي اهم ة تعداد و درج   ة نظران دربار دگاه صاحب يد
ه، يـ ما داستان از عناصري چون موضوع، درون      هر. دانندي مهم در داستان م    يت را عنصر  يشخص
هـا در هـر داسـتان بـا      تيشخـص .  شـود  يل مـ كي تـش  رهيـ و غ ، زبـان    دگاه، صحنه يت، د يشخص

فـاي نقـش    يشـود، ا   يسنده بـه آنهـا داده مـ       ي نو ةليبوسه  كاري  كاي از رفتار، گفتار و اف      مجموعه
سنده يه نو ك بل ،شود يامل نم كت در داستان    ي شخص ي با آوردن و معرف    يپرداز تيشخص. نندك يم
 يت داسـتان  يشخـص .  تازه برسـاند   ي و شناخت  هين به آگا  ايت را از آغاز داستان تا پا      يد شخص يبا

ت در  يشرفت داسـتان شخـص    يدهد با پ   ي مشخص نشان نم   يتيموقع ورود به داستان از خود هو      
 از  يا ت بـا مجموعـه    يدر واقع شخص  . شود يند و در طول زمان دگرگون م      ك يت م كحوادث شر 

ه يـ  اول كعمق بـا گـسترش ادرا     ن  ي و ا  ابدي يم عمق   يجيف و تدر  يات ظر كها و ادرا   ينگر درون
) تيد بـاطن شخـص   يار، عواطف و عقا   كق اف ياز طر ( هم از درون     كن ادرا يا. شود يجاد م ي ا يو

ن دو نـوع    يـ  ا هيه البتـه گـا    كـ ) يرونير حوادث ب  يق تأث ياز طر (رون  يابد و هم از ب    ي يگسترش م 
م عمـق   كم  ك يت هنگام يشخص. افتد ي به طور متناوب اتفاق م     هيزمان و گا    هم كگسترش ادرا 

 يز وقتـ يالش تحت فشار بگذارند و نيدن به ام ي را در راه رس    ي و يرونيه حوادث ب  كند  ك يدا م يپ
سنده يـ  از نو  يخواننـدگان همگـ   . نـد كل  ياش را تبـد    هيـ الت اول يت مجبور شود تمـا    يه شخص ك
ه كـ د نـشان داد     يـ ت با ير شخـص  يي اثبات تغ  يبرا. ها را نشان دهد    تير شخص ييه تغ كخواهند   يم

  .  قرار گرفته استيزير چيت تحت تأثي شخصيه زندگچگون
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 ي رفتارهـا يت بـد، بـرا  يشخص.  باشد يردنك و باور    يرفتنير پذ ييد تغ يت با ير شخص ييدر تغ 
 دارد و اعمالش در ياريك ب و ، حس انتقام  يل روان ك چون فقر، مش   ياري بس ةنندك ل قانع يخود دال 

  . ه استيش قابل توجيها زهي انگةيسا

  ان داستةخالص -4
 پـدرش را از    يدر دوازده سالگ  .  تبحر دارد  يه در آهنگر  كسال   اني است م  ي مرد ياستاد عل 

ار كـ ه افكر بود و از آنجا ي وزي ويعمو. ش واگذار شده است يتش به عمو  يوميدست داده و ق   
  ووه، دشـت كـ  در ي مدتيعل. ندك ي مك را تر يخبر و  ي ب ي راستا نبود، عل   يك در   يعمو و عل  

 را آموخـت و بـه شـهرت    ير فنـون آهنگـر  ي پيبود تا در ارزروم نزد آهنگر     شهرها سرگردان   
 »ياستاد علـ  « لقب   يعل.  زبانزد شد  ي بود در تمام آناتول    كه مقاوم و سب   ك يدات عل يتول. ديرس
 او  ةشناسـند و از گذشـت      ي نمـ  ين است، مردم شـهر او را بـه خـوب          ك سا يدر شهر . رديگ يرا م 
 يسـازد قـدردان    يه مـ  كـ  ييهـا   سالح ليدل دارند و از او به       ن حال او را دوست    يبا ا . خبرند يب
ـ پس از نماز به سخنان دو درو      . رود ي نماز شبانگاه م   ة اقام ي برا ي استاد عل  يروز. نندك يم ش ي

به سـمت منبـع آب      . زند يردن در شهر قدم م    كر  ك ف يدهد سپس برا   يه گوش م  يقت مولو يطر
رونـد و از او   ينـدارمها بـه سـراغش مـ     ژا. ندينـش  يرود و چند سـاعت در آنجـا مـ          يچشمه م 

نـد  كوآمـد   خواست شب در شـهر رفـت      يه م كس  كرا هر ياش برگردد ز   ه به خانه  كخواهند   يم
 فـرد  يه استاد عل  كاما از آنجا    . شد ين صورت بازداشت م   ير ا يگرفت در غ   يد از آقا اجازه م    يبا

 صبح روز بعـد همـان سـه         .گردد ي به خانه برم   ياستاد عل . ردندك بود او را بازداشت ن     يمحترم
ـ ز. ند تا آنجـا را بگردنـد  كاش را باز  خواهند در مغازه يو از او مند  يآ يم او   ةژاندارم به خان   را ي

ه كـ  پـول    يه شهر مبلغ قابـل تـوج      ياتياز مغازه لبن  .  اتفاق افتاده است   يشب قبل در شهر دزد    
البتـه  .  اسـت يتاد علـ ه دزد، اسـ   كـ ده شده و شواهد بر آن بـود         يروز قبل معامله شده بود دزد     

ار بـودن اسـتاد   كه به گناه كرده بودند   كد  ين معامله بوده تهد   ي از طرف  يكيه  كرا  دزدان، چوپان   
ن دسـتور  ي طبـق قـوان  يقاضـ . برنـد  ي مـ ي نزد قاضي را به جرم دزدياستاد عل. ندك اقرار  يعل
ـ ين مجازات بـرا يدن اي با شن  يعل. نندك را قطع    يدهد دست راست استاد عل     يم ن بـار در  ي اول

ارش اسـت  كـ را دستش ابزار  ي را بزند ز   يخواهد سر و   ي م يبازد و از قاض    ياش رنگ م   يزندگ
ه كـ نـد  ك يان، قبـول مـ  يه سـپا يهـا   خـواهش ةبـه واسـط   . باشـد  يار ارزشمند مـ   يش بس يو برا 

 يه استاد علـ   ك را بپردازد به شرط آن       ي و ية حاج محمد قصاب د    يعنين فرد شهر    يثروتمندتر
 ي اسـتاد علـ   يه حاج محمـد از شـاگرد      ك يا  هفته يك يط. ار و شاگرد باشد   ك خدمت ي و يبرا
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 ي دسـت راسـتش را و      يةه د كشد   يادآور م يرد و به او     ك ي را سرزنش م   يمند شده بود، و    بهره
 صـبرش  ةاسـ كه كـ تا آن . رده بودكوت  ك هفته س  يكن  ي در ا  ي هم عل  ياز طرف . پرداخته است 

ـ در نها. نـد يب ي مـ دار شود و غرور خود را خدشه  يز م يلبر ت مقابـل سـرزنش قـصاب دسـت     ي
، و يرده بـود كـ ه پرداخـت  ك يا هين هم ديد ايگو يدهد و م  يند و به او م    ك يراستش را قطع م   

 . ندك ي مكشه شهر را تري هميبرا

  دي دةيا زاوي يراو -5
 گوينده يا راوي داستان كسي است كه وجود حقيقي دارد و مسؤليت كـنش روايـت را بـر                 «

 پـل   .)133 ،1384مكاريـك،   (» كند كشد و داستان را به عنوان امري واقعي تعريف مي          دوش مي 
گيـري   گيري نگاه راوي به سوي اشخاص داستان و سـمت           سمت) بعد(ديدگاه  : گويد ريكور مي 

 .)166 ،1371ريكور، (دهد  كديگر نشان ميينگاه اشخاص داستاني را به سوي 
. كنـد   آن داسـتان را بـه خواننـده منتقـل مـي     ة وسـيل اي است كه نويسنده به   ديد شيوه  ةزاوي

 زيـرا رويكـرد نويـسنده را        ، درست و مناسب در نقل داستان اهميت فراواني دارد         ةانتخاب شيو 
 ديـد بـراي   ةتـوان چهـار زاويـ    به طور كلـي مـي  . دهد نسبت به موضوع و محتواي اثر نشان مي 

 )3 ، ديـد دانـاي كـل محـدود        ة زاويـ  )2 ، ديد داناي كل   ة زاوي )1: روايت داستان در نظر گرفت    
 .)410-386 ،1376، يرصادقيم( ديد بيروني ة زاوي)4 ، ديد اول شخصةزاوي

او . شـود   نويسنده و از ديد سوم شخص بيان مـي         ة ديد داناي كل، داستان به وسيل      ةدر زاوي «
ر نهان را   ها مطلع شود و اسرا     تواند آزادانه و هرگاه اراده كند از افكار و احساسات شخصيت           مي

  . بر مال كند و به تفسير داستان بپردازد
 داناي كل محدود، نويسنده از طريق شخص ديگري كه در كنار او جـاي گرفتـه و                ةدر شيو 

 ةچنان كه گويي خودش دربـار     . كند ها و افكار ديگران اظهار نظر مي        شخصيت ةاز ديد او دربار   
 .»داند احساسات و اعمال آنها چيزي نمي

نويسي راوي داناي كل را، راوي مفسر دانسته است و           هاي هنر داستان   ر واژنامه ميرصادقي د 
گرفتنـد   بـه كـار مـي   هـم  گرايان قرن نـوزدهم    راوي مفسر ترفندي است كه غالبا واقع      : گويد مي

)1377، 117 .(  
 از هيـ ددر داسـتان  . گـذارد  ير مـ ي تـأث يپرداز تيد بر عناصر داستان از جمله شخص    ي د يةزاو

 . ماند ي ميوه باقين شيز بر ايان داستان نيل بهره گرفته شده است و تا پاك ي دانايي رواةويش
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  شخصيت -6
ترين عناصر وجودي هر داستان است به عبارت ديگر يك داسـتان بـدون       شخصيت از مهم  «

 تـم داسـتان و      ةكنند ترين عنصر منتقل   مهم «.)114 ،1380ان،  يهعبدال(» تواند باشد  شخصيت نمي 
 شخـصيت در داسـتان      .)33 ،1384،  يونسي(»   طرح داستان، شخصيت داستاني است     عامل مهم 

بيني نويسنده است كـه در قالـب شخـصي تقليـد شـده از جامعـه                  در واقع همان بينش و جهان     
يابد و محل بروز حاالت، احساسات، تجربيات و شناخت نويـسنده از جامعـه خـود                 عينيت مي 
  . ارچوب داستان نداردگونه موجوديتي خارج از چ است و هيچ

هاي گوناگون قابل بررسـي اسـت     ازجنبههيدپردازي در داستان  بحث شخصيت و شخصيت   
 :  ساخت از آن استخراج نموديكاز جمله از حيث جنس و نوع وجودي كه مي توان فقط 

 . ، انساني هستندهيدوتاه كهاي داستان   شخصيتيتمام:  انسان- انسان
 كـه   يين اشخاص در داستان ايـستا هـستند جـز شخـصيت علـ              ا ةبايد توجه داشت كه هم    

در آخر داستان در    . شود ه در روند داستان دچار تغيير و دگرگوني مي        كشخصيتي پويا دارد چرا     
وي بـه    دگرگـوني در ةشود، زمينـ   قصاب حاصل مييها رها و منت ي روحي كه با تحق    ةضرب اثر

  . آيد وجود مي
، يـك شخـصيت در      هيـ دتوان گفت كـه در داسـتان         ن مي بندي كلود برمو   با توجه به تقسيم   

گـر فـردي مثبـت و        باشد و اصوالً كنش    پذير مي  گر و شخصيت ديگر در حكم كنش       حكم كنش 
باشد كـه صـفات اخالقـي وي در     پذير داراي شخصيتي غير مثبت مي   مدار است اما كنش    اخالق

  . گيرد گر قرار مي تعارض با شخص كنش
 ة كلي و اخالقي خود را بيان كرده است سپس به معرفي انديـش             ةيجن ابتدا نت  يالد فيعمر س 

گـر و    نشكـ ت  ي شخـص  يـك » ياسـتاد علـ   «پس در اين داسـتان      . شخص قهرمان پرداخته است   
 يرا استاد علـ   يز. روند ير به شمار م   يپذ نشك يها تيشخص» حاج محمد «و  » چوپان«،  »مژاندار«

 مگـرا، در مقابـل ژانـدار    انمرد، شـجاع، درون ار، راستگو، محترم، جوك است با آبرو، درست    يفرد
 همچـون تـرس،    يات اخالقـ  ين چوپـان خـصوص    يچنـ  هـم . ن  است  يت، ظاهرب يمسئول ي ب يفرد
  . سي است خسيقصاب هم فرد. د را دارييگو دروغ

نوع اول، قهرماني است كـه از اعمـال         : كند پراپ، شخصيت قهرمان را به دو نوع تقسيم مي        
پراپ قهرماني را كه    . نامد مي» قهرمان قرباني « وي اين نوع قهرمان را،       .بيند ضد قهرمان لطمه مي   

 ،1386پـراپ،   (نامـد    مـي » وجوگر قهرمان جست «كند،   از شرارت كمك مي    به افراد آسيب ديده   
ر يـ  و تحق  يعـدالت  ي را قهرمان قرباني دانست كه از ب       يعلن  توا با اين تعريف و اوصاف مي     ). 80

  . ستدار شده ا شدن غرورش خدشه
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ر زمـان،   يـ ، ام ي، پدر عل  ي، عمو و  يعل(زده شخصيت   ياز نظر تعداد شخصيت، در داستان س      
مطرح شـده اسـت و      )  و قصاب  ي، چوپان، قاض  ق بودا ي، آقا م ژاندر يكش، دو سرباز،    يدو درو 

ند، يگو يتر داشته و سخن م     ان داستان نقش پررنگ   يزده تن فقط هفت نفر در جر      ين س يان ا ياز م 
در بيشتر داسـتان  . شوند يت مي رواي راوياز سو بر داستان، يرگذاري نقش و تأث    به تناسب  يباق

 بـا  ياسـتاد علـ  (شخصيت دو نفر است كه باهم گفتگو دارند و گاهي هم شخـصيت يـك نفـر      
 قسمت شخصيت در داستان بـه  يكفقط در . دارد است كه گفتگوي دروني يا مونولوگ ) خود

نـار چـشمه در   ك م با دو سرباز و ژانـدار   يه استاد عل  ك رسد و آن شب حادثه است      چهار نفر مي  
  . باشد يوگو م حال گفت

  يپرداز تيشخص -7
هـاي ظـاهري و بـاطني عمـل و           براي معرفي و شناساندن شخصيت به خواننده، به ويژگـي         

رفتارهاي گوناگون او نياز داريم و نويسنده براي نماياندن ابعاد گونـاگون شخـصيتي اشـخاص                
اين شگردها به دو روش مـستقيم و        . ندكهاي متفاوتي استفاده ن     شگردها و روش   داستان بايد از  

هـا بـه     هـا و شـنيده     در روش مستقيم خواننده بايد از روي خوانـده        . شود غير مستقيم ترسيم مي   
سازي، فرد مورد نظر     گويي و تعميم دادن و تيپ      شناخت اشخاص داستان برسد و راوي با كلي         

در اين شيوه راوي داناي كلي است كه از همه چيز خبر دارد و افكـار و              . كند خود را معرفي مي   
گويـد   هـا نمـي     شخـصيت  ةم، راوي دربار  يدر روش غير مستق   . كند ها را بيان مي    منش شخصيت 

هـا و خـوي و       پردازد و خواننده خود بايـد بـه مـنش شخـصيت            ها مي  بلكه به نمايش كردار آن    
زي غير مستقيم از كنش، گفتار، نام، وضعيت ظاهري         سا براي شخصيت «. ها پي ببرد   خصلت آن   

البته داستاني كه تركيبي از اين دو شيوه باشـد،    ). 141 ،1371اخوت،  (» شود و محيط استفاده مي   
 موجـب رگـذارتر بـوده و      ين صـورت داسـتان تأث     يـ را در ا  ياست ز  تر پردازي موفق  در شخصيت 

  . شود يختن احساسات خواننده ميبرانگ
 شـيوه   سـه پردازي بپـردازيم بايـد از ايـن          هاي شخصيت  به طور دقيق به شيوه    اگر بخواهيم   

  . گفت وگو)3 رخدادها و وقايع )2توصيف ) 1: استفاده كنيم
صفات و حاالت دروني و ذكر وضـعيت ظـاهري          اً  كند مستقيم  راوي سعي مي  : توصيف. 1

ه آشكار كند   اش را براي خوانند    هاي شخصيت مورد استفاده    شخصي و وضعيت محيط، خصلت    
 ).   301 ،1376، يرصادقيم(



 1396 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 22، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 360

، ي جـسمان  يهـا  يژگـ يو: هـا ماننـد    تي شخـص  ي فرد يامل ظاهر كت  ي، وضع هيددر داستان   
 يهـا  يژگـ ي وةشود اما هم يم ميت ترسي بسته به شخص . نوع لباس   و ل چهره ك، رنگ، ش  يظاهر
. شـده اسـت   اسـتفاده  يلـ كشتر از صـفات  يـ ب بيـ ن ترتيبد. شود يان نمي ب يلك نفر به طور     يك
. نـد ك ي را دارند اسـتفاده مـ      ي داستان نقش مهم   يه در ط  ك يا  برجسته يها يژگين از و  يالد فيس

  . س بودن حاج محمد قصاب، ترسو بودن چوپانيخس: مانند
هـا در گـسترش طـرح        راوي با استفاده از اعمال و كـنش شخـصيت         : رخدادها و وقايع  . 2

استفاده از عمـل و     . كند ها استفاده مي   شخصيتروايي و همچنين در پي بردن به حاالت دروني          
 اسـت پـردازي   هـاي شخـصيت   ترين و مؤثرترين راه پردازي يكي از طبيعي    كنش براي شخصيت  

توان با استفاده از كـنش و واكـنش           مي هيد داستان   يها در برخي قسمت  ). 352 ،1384،  يونسي(
 بعد از خواندن نماز صـبح  او«:  مثاليبرا. هاي فردي و دروني وي پي برد       شخصيت به خصلت  

تـوان   مي» ندك يشه قفل مياش را هم   ند، در مغازه  ك ي صحبت نم  يسكند، با   ك يار م كاش   در مغازه 
 .  و محتاط داردير اجتماعيمن،  فعال، غؤدانست كه او شخصيتي م

شود يا آزادانـه در ذهـن    صحبتي را كه ميان دو شخص يا بيشتر رد و بدل مي      : وگو گفت. 3
). 466 ،1376ميرصـادقي،   (نامنـد    وگـو مـي    آيد گفـت   حدي در اثري ادبي پيش مي     شخصيت وا 

وگـو بخـشي از      با توجه به آنكه گفت    . نويسي ابزاري كاربردي و مهم است      وگو در داستان   گفت
زندگي است، نويسنده براي اينكه پندار واقعيت را در خواننده ايجاد كند و بتواند ايـن پنـدار را      

بـا  ). 347 ،1384، يونـس ي(دهد  ي ناگزير به اشخاص داستاني خود زندگي م      ها حفظ كند،   در آن 
بـرد،   دهـد، وقـايع را پـيش مـي         وگو نويسنده پي رنگ داستانش را گسترش مي        استفاده از گفت  

كنـد    هـايش را معرفـي مـي       گـذارد و شخـصيت      داستانش را بـه معـرض نمـايش مـي          ةدرونماي
  ).463 ،1376، يرصادقيم(

ن داستان  ي، در ا  است ذهنيات و خصوصيات فردي وي       ةدهند صيتي نشان طرز گفتار هر شخ   
گوينـد، از يـك    ها يك جور سخن مي  شخصيتةرا هميت دارد، زيگويد اهم آنچه شخصيت مي  

 داسـتان   يهـا  الوگيهرچند تعداد مونولوگ و د    . نندك يهايشان استفاده م   نحو و دستور در سخن    
وگـو   گفـت .  كاركردي دارنـد ةسته از متن است و جنب   برخا هيدم است اما گفتگوها در داستان       ك

ن حـال   يبا ا . شود يش برده م  ي پ يشتر از زبان راو   يوتاه است و داستان ب    كم و   كار  ين اثر بس  يدر ا 
 آشكار  ها كامالً  ها و منش آن    ها و همچنين خصلت     منفي يا مثبت شخصيت    ةوگوها جنب  در گفت 

  . گردد مي
  : سه نوع قابل بررسي است در هيدگو در داستان  و عنصر گفت
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شود بـدون هـيچ كـنش داسـتاني كـه            وگو بين دو شخصيت واقع مي      گاهي اين گفت   .الف
نش همراه  ك با   ييوگو ن داستان هر گفت   يدر ا . ناميد» واره حكايت«گونه حكايات را     توان اين  مي

ز اسـتاد  ه سرباز ا ك يهمچون قسمت . شود يافت م يز  ي ن هيوتاكواره   تياك ح يها است اما قسمت  
  : پرسد ي ميعل

  آنجاست؟يسكچه  -
 . يعل -
 !ي استاد عل...ياستاد عل -
 ؟ي تو هستياستاد عل -
 . بله، منم -
گـويي درونـي اسـت يعنـي از شخـصيت داسـتان بـه                 وگو، گاهي به صورت تك     گفت .ب

زند و مكمل آن جمالتي است كه شخص با خود ايـن همـان             مقتضاي موقعيت، رفتاري سر مي    
» نم؟كـ ار  كـ نم، چـه    كـ ار  كچه  «مانند عبارات   . شود مطرح مي » حديث نفس «ه به عنوان    است ك 
 . ياستاد عل
 يـك ان يـ وگو دو جانبه اسـت م      گفت يعنياست،    » يرونيب«وگو گاهي به صورت      گفت. پ

  :  نمونهيبرا. يه شخص با گرويكا يگر يشخص با شخص د
 !ميات را بگرد م مغازههيخوا ي، مياستاد عل -
 ؟ي چيبرا -
  دزد آمده؟ق آقا بوداياتيشب به لبنيد -
  دارد؟ي به من چه ربط...اا -

 . ميم بگردهيخوا يات را م  مغازهل،يدلن يبه هم

  ياستاد عل -8
ت يداد داسـتان، بـر اسـاس شخـص        يـ رود و رو   يت به شمار مـ    ي روا يت اصل يشخص» يعل«
ر محـور داسـتان قـرار       ه د كـ « است   ي فرد يت اصل يقت شخص يدر حق . ديآ  يد م ي او پد  يمحور

 نفر و اغلب متـرادف  يك  معموالًيت اصليشخص. شود يرد و توجه خواننده به او جلب م    يگ يم
ه كـ  اسـت    ي شخص ين عل يالد فيت س يدر روا ). 75 ،1377،  يرصادقيم(» است» يقهرمان اصل «

ه خـط  كـ از آنجا . رده استك يش زندگي پدرش را از دست داده و از آن پس با عمو  كيودكدر  
پردازد و   ي م يبه آهنگر . ندك ي م ك او را تر   ي در دوازده سالگ   ي نبود، عل  يكي ي عمو و عل   يركف
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ر شده و با مجـازات قطـع     يدر شهر به اشتباه به عنوان دزد دستگ       . ندك يدا م ين راه شهرت پ   يدر ا 
ه ملقـب بـه     كـ  يعلـ . ابندي يم يا  راه چاره  ي و يان برا هياما سپا . شود يرو م  دست راستش روبه  

ـ  يالـد  فيسـ . ندك ي بود خودش دستش را قطع م      ياد عل است  بـه   ي ظـاهر  يهـا  يژگـ يش از و  ين ب
ـ    يصاو در تو  . ت بها داده است   ي شخص ي و روح  يات معنو يخصوص ش از همـه بـه    يفات خـود ب
ه از همـان  كـ نـد  ك ي مـ ي معرفـ ي را فـرد يعل. نندك ي اشاره مي روح و غرور استاد عل   نواال بود 

ن يـ رسـاند و ا  يروراند و با گذشت زمان آن را بـه بلـوغ مـ   پ يمن خصلت را در خود   ي ا كيودك
عـالوه  . ردكب  يش ترغ يش و قطع دست خو    ي خو ي عمو ك را به تر   يه عل ك است   يهمان برهان 

، يم، بـاآبرو، مغـرور، فعـال، محتـرم، محتـاط، منـزو      كـ  مح ي را فـرد   ين عل يالد فيها س  نيبر ا 
ن صـفات در شـرح و       يـ ه ا كـ نـد   ك ي مـ  يفها معر  بند به ارزش  يات و پا  يتوجه به ماد   يت، ب يباترب
  . ديآ يم داستان به دست ميرمستقيم و غيحات مستقيتوض

ات ين خـصوص يـ ا. ان آورده شـده اسـت  يـ ز سخن بـه م ي ني استاد عل  ي ظاهر يها يژگياز و 
 بلندقد،  ين او را فرد   يالد فيس. ندك ي اشاره م  ي و جنگاور  يشتر به دقت، قدرت او در آهنگر      يب

  . ندك يف ميص بزرگ تويدستاندرشت همراه با  چشم
تش دچـار   يرا شخـص  يـ اسـت ز  يت پو ي شخص ي دارا يرد استاد عل  كد خاطرنشان   يدر ادامه با  

جـاد  ي ايا هفتـه  يـك وتاه ك ة دوريك ين تحول ط  يو ا . ماند يشود و ثابت نم    ين م يوكتحول و ت  
  . شود يم

 اغـراق،   گونـه  چهـي ن داسـتان از     يـ  ا يها تي شخص ي و باطن  ي ظاهر يها يژگيف و يصدر تو 
  .  استفاده نشده استي ادبيها هيگر آرايه، استعاره و ديتشب

  ي عليعمو -9
ن يـ ر اسـت و در ا    يـ  وز يو. رديـ گ ي را بر عهده مـ     يت عل يوميه ق ك است   ي فرد ي عل يعمو

ه از  كـ  پس از آن     يعل. ندكار  ي اخت يومت شغل كز همچون خودش در ح    ي ن يه عل كشه است   ياند
  . ندك ي مك تر رايشود و يش آگاه مير عمويتدب

ـ  اسـت،  ز  يت فرع ي شخص ي دارا ي عل يعمو ر ي در داسـتان دارد امـا تـأث   كيوچكـ را نقـش  ي
ـ ا. شـود  ي مـ  يبـاال رفـتن جـسارت علـ       موجب  ز  يوتاه ن ك، در همان مدت     ي با عل  ي و يزندگ ن ي

  . شود يش مبدل مي خويب جسمانيه از فرار از خانه به آسكرده تا آنجا كجسارت به مرور رشد 
در واقـع بـا     . شود ي نم يگونه تحول  چهي داستان دچار    يرا در ط  يستاست، ز يات عمو   يشخص
  . شود يه وارد داستان شده است، خارج مك يهمان سرعت
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  حاج محمد -10
ن ثـروت او را بـه ثـروت         يالد فيه س ك يبه طور . استن فرد شهر    يحاج محمد، ثروتمندتر  

 بـه  يـك حـاج محمـد نزد  . نـد ك ي ميس معرفي خس يدر مقابل او را شخص    . ندك يه م يقارون تشب 
 ين و سخت  ي سنگ يارهاكند و از    ك ي م ي خود قصاب  كوچك ةهفتاد سال دارد اما همچنان در مغاز      

ه حاضـر  كـ ان يـ  نظاميگـر  حاج محمد بـه واسـطه     . شدك يستند دست نم  يه مناسب با سن او ن     ك
مزد تـا آخـر    بدون دستيه علكگذارد  يدر برابر شرط م  . ندك را پرداخت    ي استاد عل  يةشود د  يم

 يند، مـدام علـ    ك يش را م  ا ي شاگرد يه استاد عل  ك يا  هفته يك يط. ندك ي شاگرد ي و يعمر برا 
 بـه  يه دست علـ  كشود   يادآور م ين مدام   يزند، همچن  ي و به او زخم زبان م      دينما يمرا سرزنش   

  . خاطر او سالم است
ـ  ي چـون سرسـخت    ياتيـ حاج محمد عالوه بر خـساست، اخالق        و  يـي رو ، تـرش  يرحمـ  ي، ب

م و هـم در     ي مستق يها حيها هم در تشر    يژگين و يا. ها را هم داراست     از فرصت  ي منف يمند بهره
  . شود يان مي او بيوگوها ان گفتيم

 مقابـل   ةات درست در نقطـ    يرا از نظر خصوص   يز. ت متضاد است  ي شخص يحاج محمد دارا  
از . نـد ك يتر م ا برجسته قهرمان ريها يژگيت و وي باشد قرار دارد و شخص  يه استاد عل  كقهرمان  
  . شود ي نمير و تحولييچ تغهيرا دچار يستاست زيت حاج محمد ايگر، شخصيبعد د

  جه ينت -11
ت و  يست، انـواع شخـص    يـ  ن يپـرداز تي شخـص  ي بـرا  يوتاه، مجـال  ك يهاه در داستان  كبا آن 

ان  داسـت يهـا تي شخصيدر معرف. شوديده مي د هيدها در داستان      مختلف پردازش آن   يهاوهيش
ند و  كي م يت داستان را معرف   يح، شخص ي صر يفيصسنده با تو  ي، گاه نو  آنتوجه به ساختار     ز با ين

ده يـ شتر ديت بي چند نوع شخص  هيددر  . ردار او كان رفتار و    يق ب يم و از طر   يرمستقيگاه به طور غ   
 يتي شخص،اغلب افراد در داستان. ي، ساده و قرارداد   يا، نوع يستا، پو يا: اند از ه عبارت كشوند  يم
  . استي پوي به سبب تحول درونيت علي اما شخص؛ستا دارنديا

وگـو  و گفت) ميرمستقيغ(نش  ك،  )ميمستق(ف  يص از تو  يپردازتين در شخص  يالد فيعمر س 
سنده بـا دقـت    يـ  اسـت، نو   يت، اسـتاد علـ    ي روا يه محور اصل  كنيبا توجه به ا   . بهره گرفته است  
سنده اغلـب بـا    يـ نو. دهـد ي او را نـشان مـ      ي معنـو  يهـا  و ارزش  يات اخالقـ  يفراوان، خصوص 

ـ  يهـا  هيـ متر از آرا  كپردازد و   يت م ي شخص ي به معرف  ،حيفات صر يصتو . نـد ك ي اسـتفاده مـ    ي ادب
فات در  يصـ  تو ،ن اثر ي اما در ا   ؛گذارندي در مخاطب نم   يدارير پا يم تأث يح و مستق  يفات صر يصتو
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ل يـ ن دل يبه هم . باشد ي م يپرداز تيمل شخص ك م يان به نوع  يان داستان است و جر    ي جر يراستا
  . شود يتر م قير، عميتأث

 بـودن  ي واقع و وگو د، گفت ي د يةگذارند، مانند زاو   ير م ي تأث يپرداز تيه بر شخص  ك يعناصر
 .  استجلوه دادهتر  يرفتنيها را پذ تيه شخصك است يا  به گونههيدقهرمان در داستان 
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