دوفصلنامه تخصصی مطالعات داستانی ،سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،9315صفحات 17-11

نامشناسی شیتیت در داستانهای مجموعة سهتار از جالل آل احمد
معتومه مرادی* /محمود کمالی

**

دریافت مقاله:
1210/51/51
پذیرش:
1212/52/55

چكیده
قدرت همذاتپنداری مردم با قهرمانان داستانها بسیار زياد استا قهرمانان داستانی همان اشخاص جامعهاند و
مخاطب در خوانش اثر ،خود را در جايگاه قهرمان میبیندا از اينرو ،تحلیل شخصیتها و قهرمانان داستانها
ضروری استا يکی از روشهای شناخت بهتر قهرمانان داستان ،نامشناسی شخصیتهاستا نويسنده با استفاده از
نامهای مختلف ،داستان يا شخصیتهای داستان را معرفی میکندا شناختن شخصیتهای کنشگر در اثر ،به نوبة
خود به شناسايی اليههای درونی اثر کمک میکندا از اينرو ،نامشناسی کاربردی اساسی در تحلیل و نقد داستان
داردا هرچند داستاننويسی در ايران و ادبیات فارسی سابقهای طوالنی ندارد ،در قرن اخیر نويسندگانی در اين حوزه
فعالیت کردهاندا جالل آل احمد در شمار اين نويسندگان قرار میگیردا از آنجهت که جالل از نويسندگان صاحب
سبک ايرانی است و ايدئولوژیهای خاصی دارد ،نامشناسی شخصیتهای داستانی او در تحلیل داستانهايش بسیار
پراهمیت استا در اين مقاله سعی شده است که به نامشناسی شخصیتهای داستانی در مجموعة سهتار پرداخته
شودا
کلیدواژهها :سهتار ،جالل آل احمد ،نامشناسی ،شخصیتا
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مجموعة سهتار ،در سال  1231شمسی نوشته

مقدمه
دانش نامشناسی را میتوان شاخهای از دانش

شده استا در اين دوره جالل آل احمد

واژهشناسی 1دانست که در سالهای اخیر ،به آن

دستخوش تاییرات فکری گسترده بوده استا در

توجه بیشتری شده استا نامشناسی 3از واژة

اين مجموعه سیزده داستان کوتاه وجود دارد که

يونانی  ،onomastikosبه معنی تبحر در

درونماية اغلب آنها مسائل اجتماعی با رويکرد

نام گذاری گرفته شده استا اين دانش به بررسی

خرافهستیزی مذهبی استا بررسی شخصیتهای

تاريخچه ،سرچشمه و ريشه و شکل نامها

داستانی اين مجموعه در شناسايی اوضاع

میپردازدا اين دانش در حوزههای گوناگونی از

اجتماعی دورة جالل و نیز تفکر غالب جامعه

جمله جارافیا کاربرد دارد اما حوزهای که اين

کمککننده استا

پژوهش را در بر میگیرد ،تلفیقی از زبانشناسی
و ادبیات است که نامشناسی داستانی 2خوانده

پیشینة پژوهش

میشودا نامشناسی داستانی به بررسی و مطالعة

با وجود انبوه پژوهشهای انجامشده در حوزة

نامهای به کـار رفتـه در داستان (نام افراد،

داستان ،دربارة نامشناسی داستان هیچ کتاب

مکانها و چیزها) میپردازدا اين نامها ممکن

مستقلی وجود ندارد و تعداد مقاالتی که اشاراتی

است به صورت مستقیم (همانند اسم خاص) يا

به اين حوزه داشتهاند ،بسیار اندک استا احمد

غیرمستقیم (همانند توصیف) در داستان به کار

اخوت در کتاب دستور زبان داستان به صورت

رفته باشدا ()Webster: 2003: 76

مختصر به نامشناسی شخصیت در داستان پرداخته

جالل آل احمد از نويسندگانی است که در

استا از مقاالت مربوط به اين موضوع میتوان از

دورة معاصر داستان يا داستانوارههايی را خلق

«نامگزينی زنان در داستانهای هزار و يک شب» از

کرده استا او در داستانهای کوتاهش بیشتر به

مريم حسینی و حمیده قدرتی و «نامگزينی در

فقر اجتماعی و فقر فرهنگی پرداخته استا

روزگار سپریشدة مردم سالخوردة دولتآبادی» از

استفاده از نام شخصیتهای او تا حدی هدفمند

قهرمان شیری نام بردا دو پاياننامه نیز با مضمون

استا خواننده با پیشرفت داستان ،در بسیاری از

تیپشناسی شخصیتهای داستانی جالل آل احمد

موارد به تفکر وی و پیرنگ داستانهايش

از شهال منبری و شخصیتپردازی کودکان در آثار

میرسدا با اين حال هیچ يک از آثار وی با اين

داستانی جالل آل احمد از علی شمسعلینیا در

رويکرد بررسی نشده استا

اين حوزه انجام شده استا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. lexicology
2. onomatology or onomastics
3. Narrative Onomastics

نامشناسی شیتیت در مجموعة سهتار
بررسی نامهای به کار رفته در يک داستان ،تا حد
زيادی میتواند ذهنیات و انديشههای نويسنده را
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دربارة اقشار گوناگون جامعه نشان دهد و

کتـابهـا و پسـران و شهـرها را شامـل هستندا

خواننده را در فهم بهتر و درست داستان ياری

(انوری ـ گیوی)11 :1211 ،

کندا به عقیدة کوروش صفوی ،با رمزگشايی متن
میتوان به نويسنده رسیدا (صفوی)33 :1213 ،

در استفـاده از اسـم عـام رويـکـردهـای
گوناگونی وجود داردا گاهی اسم عام به جهت

در هر داستان يا قصهای ،نويسنده برای

تکريم و گاهی تحقیر استا تعريض ،تنبیه و

معرفی شخصیتهای خود ،از شیوهای خاص

مفاخره ديگر کاربردهای استفاده از اسم عام برای

استفاده میکندا

معرفی شخصیت استا

جورج لیکاف ،0زبانشناس آمريکايی ،معتقد

از شیـوههـای استفـاده از اسـم عـام ،اضافه

است که ارجاع در داستان به چهار شکل عمدة

شدن جمله توصیفی به آن ،بـه جهـت رفع ابهام

زير انجام میشود:

است:
«بعد از ذکر يک مفهوم کلی ،مصداق يا

1ا اسم خاص
3ا توصیف

مصاديق آن را جهت ايضاح مطلب و تقرير در

2ا اسم عام (يا نوع جنس)

ذهن ،ذکر میکنیم»ا (شمیسا)111 :1251 ،
«مردمیکه شادمانیهای گمشده و گريختة

0ا ضمیر (اخوت)122 :1211 ،
عالوه بر اين موارد ،شیوههای ديگری نیز
برای نامگذاری شخصیت داستانی ديده میشودا
آلاحمد در داستانهايش از روشهای مختلفی
استفاده کرده است:

خود را در صدای تار او در ته آواز حزين او
میجستند»ا (آل احمد)5 :1252،
در اين داستان استفاده از اسم عام مردم در
تعريض به کار رفته است و به بیتوجهی مردم و
استفادة ابزاری از قهرمان داستان اشاره داردا

 .1نامگذاری شیتیتها براساس اسم

«بچهها ،دوتا دختر ،يکی دوازدهساله و

دو شیوة رايج برای نامگذاری شخصیتهای

ديگری کوچکتر ،توی ايوان روبهروی مادرشان

داستان بر اساس اسم موجود است که عبارتاند

به ديوار تکیه داده بودند و از حال رفته بودند»ا

از :اسم عام و اسم خاصا

(همان )21 :در ايـن داستان جالل پس از استفاده
از اسم عام دختر به شیوة ايضاح بعد از ابهام

الف) اسم عام

توجـه کـرده اسـت و بـه صـورت جزئیتـر

اسم عام ،اسمی را میگويند که شامل کلیة افراد

شخصیتها را که در ادامه هر کدام نقشی دارند،

همجنـس باشدا مانند :کتاب ،پسر و شهر که همه

توضی ،داده استا
گاهی استفـاده از اسـم عـام ،رويکردهای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. George Lakoff

گوناگونی داردا در داستان سهتار مردم سه گروه
مختلف را در بر میگیرند:
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مردمیکه به او پول میدادند (استفاده از
شخص برای نفع خود)ا
مردمی که معلوم نبود به چه کاری در آن
اطراف میلولیند (بیهدفی)ا

3ا در مواردی که صاحب اسم دارای موقعیت
اجتماعی خوبی است ،اسمها با پسوند خان آمده

استا قهرمانان دو داستان وسواس و اختالف
حساب اين گونهاند:

احمدعلی خان در داستان اختالف حساب

مردمی که تنها نظارهگر هستندا
اين مردم در داستان بچة مردم نقشی ديگر

و غالمعلی خان در داستان وسواسا

نیز میپذيرند و عالوه بر بیهدفی و بیدغدغگی

2ا نام خانوادگی به صورت محدود و تنها در سه

فضول هم هستندا

داستان آرزوی قدرت ،مرزون آباد و اختالف

استفاده از اسمهای مبهم ديگران ،کسی وااا

حساب استفاده شده استا در هر سه داستان

نیز چنین معانی دارند و نمادی از انفعال و

مذکور شخصیتهای معرفی شده با نام خانوادگی

بیهودگی هستندا

دارای نوعی اقتدار ظاهری مالی يا اجتماعی
هستند و در عین حال درگیر نوعی درماندگی نیز

ب) اسم خاص

میباشندا

استفاده از اسم خاص در مجموعة سهتار محدود

0ا نامهای استفادهشده در داستانهای منطقهای با

به چهار داستان استا اسمهای خاص در اين

فرهنگ منطقه سازگار استا شیخ عبود و عبداهلل

داستانها يا به صورت نام استفاده شدهاند و يا به

در داستان الگمارک و المجوسا

صورت فامیل آمدهاندا «منتقدان ادبی درصددند
تا بدانند که نامهای خاص شخصیتهای داستان

 .1نامگذاری طنزآمیز شیتیت

تا چه اندازه دلخواه يا برعکس توجیهپذير استا

يکی ديگر از شیوههای جالل در معرفی اشخاص

روالن بارت معتقد است بايد در باب هر نام

داستانهايش استفاده از طنز استا گاه اين طنزها

خاص دقیقاً تأمل کردا زيرا نام خاص اگر بتوان

را در شکل ظاهری واژهها نیز میتوان مشاهده

گفت شاه دالّهاست و معانی ضمنیاش غنی و

کردا

نمادين و اجتماعی است» (قويمی)02 :1255 ،ا

برخی از شوخیهای زبانی با دستکاری در

آنچه مسلم است در مجموعة سهتار نیز چون

اليههای آوايی زبان حاصل میشود؛ جابهجايی

بسیاری از ديگر آثار داستانی اين نوع اسمها

در ساختار آواها باعث ناسازگاری سخن با

ويژگیهای خاص خود را دارند:

عادات ما میشودا اين بازیهای آوايی و واجی

1ا اسمهای مورد استفاده در داستانهای اين

هم در نظام گفتار رخ میدهد و هم نوشتارااا ا

مجموعه به طور کل مذهبی هستندا عبداهلل،

بـا جابـهجايی در نويسههای فارسی گاه

سکینه ،بتول ،صارا ،هاجر،حسن ،احمد علی،

شکلهای نامتعارف و ناسازگاری خلق میشود که

عنايت اهلل واا

شـوخگنـانـهانـدا شگـردهايی مانند وارونهنويسی،
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چپهنويسی ،ترکیب حروف با اعدادااا ،جدانويسی،

نظر گرفته شود ،به صورت ريزه؛ با جريان

سـرهـمنويسی کـه همگـی خالف عادتهای

عمومی داستان همسو استا ريزهچی تنها يک

نوشتاری و در شمار ناسازگاری يک عنصر با هم

سرنیزه زنگ زده دارد که با آن در آرزوی رسیدن

بافتهای خود است ،از جمله شگردهای طنز در

به قدرت استا ريزه در لاتنامة دهخدا به معنای

سط ،واجی و آوايی زباناندا (فتوحی:1215 ،

خرد و جزئی از چیزی معنی شده است که با جوّ

)251

داستان همخوان استا

در دو داستان اختالف حساب و آرزوی

در داستان الک صورتی شخصیتی وجود دارد

قدرت از اين شیوه طنزپردازی استفاده شده استا

که به عنوان محترم خانم معرفی شده استا ويژگی

آقای ذوالقعده از دايرة بروات و آقای

خاص اين زن ،استفاده از الک و وسايل آرايشی

خوشحساب در داستان اختالف حساب:

است که در آن دوره تنها در بین طبقة خاصی از

ذوالقعده در ابتدای امر واژة عقده را به ذهن

جامعه رايج بوده استا از متن داستان بر میآيد که

متبادر میسازد صرف نظر از معنای آنکه خمودی

اين شخصیت تنها وجه اشتراکش با قشر مرفه

و نشستن همیشگی را میرساندا قرار گرفتن اين

جامعه استفاده از الک است و به همین دلیل نیز

کلمه در کنار دايرة بروات و نیز توصیفهای بعد

محترم خانم نامیده شده است که طنزآلود استا

دربارة آقای خوشحساب از دفتر ارز؛ طنزی در

در داستان سهتار نیز در جايی که قهرمان

کالم ايجاد کرده است که به شخصیت او که در

داستان را هنرمند معرفی میکند ،استفاده از کلمه

عین کمحرفی و همواره نشستن که با معنای

معلم حساب میتواند نمايانگر حسابگری و خالی

فامیل او همخوان و در پی بهانهجويی است،

بودن از هنر هم باشدا

سازگاری داردا

«سه سال بود که آوازخوانی میکردا مدرسه

در داستان آرزوی قدرت قهرمان داستان

را بهخاطر همین ول کرده بودا همیشه ته کالس

زيرهچی نام داردا پسوند چی از زبان ترکی

نشسته بود و برای خودش زمزمه میکردا ديگران

گرفته شده است و برای نسبت و ساختن صفت

اهمیتی نمیدادند و ملتفت نمیشدند؛ ولی معلم

فاعلی و صفت شالی به کار میرود :توپچی،

حسابشان خیلی سختگیر بود و از زمزمة او

خرکچی ،راپورتچیا

چنان بدش میآمد که عصبانی میشد و از کالس

اين پسوند اغلب به واژههايی میپیوندد که

قهر میکرد»ا (آلاحمد)11 :1252 ،

به يکی از چهار حرف (الف ،واو ،يا و های بیان
حرکت) ختم شده باشدا (انوری ـ گیوی:1211 ،

 .3نامگذاری شیتیت بر اساس شغا

)352

در اين شیوه ،شخصیتها به کمک شالشان به
ترکیب زيره با پسوند چی مفهوم خاصی را

خواننده معرفی میشوندا اين تیپ شخصیت

به دست نمیدهد ،اما اگر زيره ،قلبشدة ريزه در

بهطور عمده نقشهای جانبی را در داستان به
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در داستان وداع اين شیوه چشمگیر استا

عهده دارند و بر اساس محیط وقوع داستان،
متفاوت هستندا
ژاندارم ،نظامی ،سرباز ،پاسبان ،پیشخدمت،
عطـرفروش ،خواننـده ،کارمنـد ،روزنامـهفروش،

هدف اصلی آل احمد نیز تحقیر شخصیت مقابل
است که انسانی منفعتجو ،پرحرف و بیتفاوت
است:

خردهريزفـروش ،میـرزای تجارتخـانه ،رئیـس

«من با او از دبیرستان آشنايی داشتم و در

حسابداری ،راننـدة قايـق ،شـوفر ،پـادو ،کاسـه

اين سفر ،وقتی در راهروی قطار به او برخوردم،

بشقابی و نون خشکی از شالهای استفادهشده در

پس از سالم و تعارف معمولی ،هرچه فکر کردم

مجموعه سهتار استا

چیز ديگری نداشتم تا به او بگويم»ا (آلاحمد،

در اين شیوه ،بافت مکانی داستان مشخص-

)05 :1252

کننـدة اشخـاص استا عمدة شخصیـتهـا در
محیـطهـای متوسـط رو بـه پايین جامعه شکل

0ا نامگذاری تحقیرآمیز شیتیت

میگیرندا شخصیـتهای سط ،باالی اجتماعی

نويسنده براساس فضای داستان ،در برخی موارد

ديده نمیشوندا رئیس بانک در داستان اختالف

ناگزير است شخصیتی را با تحقیر معرفی کندا

حساب و رئیس شهربانی در داستان مرزون آباد

سه شیوة عمده برای تحقیر شخصیت در

باالترين ردة اجتماعی را دارا هستندا

داستانهايی سه تار ديده میشود:

بسامـد استفـاده از شاـلهای نظـامی در
داستانهای اين مجموعه باالستا سرباز ،نظامی،

الف) استفاده از «ك» تتغیر

شرطـه ،رئیس شهربانی ،ژانـدارم ،پاسبـان وااا

استفاده از «ک» تصایر از روشهايی است که به

نمونـههايی از ايـن شاـلها هستنـد کـه در

کمک آن شخصی را کوچک معرفی میکنند و

داستانهای مرزون آباد ،آرزوی قدرت و بچة

اگر کلمة مصار با «ه» بیان حرکت همراه شود

مردم استفاده شدهانـد و انعکـاسدهندة قـدرت

اوج تحقیر را ايجاد میکند:

آنها در دورة داستاننويسی جالل استا

«من حاال بايد بروم جوانکی را توقیف کنم
که يک دختر مرزون آبادی رو برد»ا (همان)12 :

 .4نامگذاری شیتیت با ضمیر
دو ضمیر جدای «او» و «من» و متصل «م» و «ش»

«مرتیکه بیدين از خدا خجالت نمیکشی»ا
(همان)11 :

به دلیل زاوية ديد داستان بیشترين استفاده را در
داستانهای جالل دارندا به عقیدة اخوت استفاده

ب) تتغیرسازی با واو

از ضمیر در داستان به جای اسم ،داليل متعددی

در برخی کلمهها و به خصوص در گويشهای

چون تحقیر ،مهم نبودن شخصیت و يا شناخته

خاص ،واو نیز میتواند در ايجاد کلمه مصار

نبودن آن استا (اخوت)113 :1211 ،

نقش داشته باشدا گويش تهرانی از اين نوع است:

نامشناسی شیتیت در داستانهای مجموعة سهتار از جالل آل احمد

«شايد يارو را میگه»ا (همان)51 :
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مکانی پرداخته استا در اين داستان دو قهرمان
اصلی وجود دارد که در نقطة مقابل هم هستندا

) تحقیر با استفاده از واژههای ناسزا

دو دوست که در قطاری مسیری را طی میکنند؛

جالل از اين شیوه در داستان بچة مردم استفاده

يکـی کـمحـرف و گوشـهگیـر و در عین حال

کرده است:

مردمدوست و ديگری پرحرف و خوشگذران و

«نمیخواست پس افتاده يک نره خر ديگر

بیدردا

را سر سفرهاش ببیند»ا (همان)12 :
استفـاده از ايـن ترکیـب عالوه بر تحقیر،

 .7نامگذاری با استفاده رابطه وابستگی

تحکـم و مردساالری را نیز در بر دارد و با

در اين شیوه قهرمان داستان هستة اصلی گروه را

رويکرد فمینیستی داستان همسو استا

میسازد و ديگر شخصیتها به شیوة وابستگی

گاهی اين تحقیر همراه با تحبیب است« :هر

معرفی میشوندا بیشتر اين شخصیتها را

وقت با اين خواهر بدجنسم بودم او پقی میزد به

وابستههای فامیلی میسازند :عمويش ،پدرش،

خنده و مرا هم میخنداند»ا (همان)12 :

مادرش ،زنش ،رفیق من ،مادر خودا
گـاهـی کلمـات سـازنـدة ايـن ترکیبهای

 .9نامگذاری شیتیتهای متقابا

وابستگی با توصیف همراه هستند :رفیق هماتاق

در برخی از موارد ،جالل برای پرداختن داستان از

من ،رفیق همسفرم ،شاگردهايما

شخصیتهای متقابل و در تضاد استفاده کرده

اين شیوه به فراوانی و به طور خاص در

استا تقابل رئیس و پیشخدمت و پیرمرد و

داستانهای بچة مردم ،وداع ،مرزون آباد ،اختالف

جوان در داستان اختالف حساب از اينگونه

حساب و الگمارک و المکوس ديده میشودا

استا
با دقت در دو جمله زير تقابل شخصیت و
محیط به خوبی مشهود است:

 .7توصیف به جای نامگذاری
همانگونه که در مقدمه ذکر شد ،به عقیدة لیکاف،

«يک اتوشويی مرتب و تمیز نیست که کف

يکـی از شیـوههـای ارجـاع بـه شخصیـتهای

حیاطش را آسفالت کرده باشند و دربان آبرومندی

داستـانها توصیـف اسـتا شیوة توصیف از

هم داشته باشد که مال مردم را بپايدا يک گاراژ

رايجترين شیوههای معرفی شخصیت در داستان

فکسنی که تاکسیدارها هم مجبورند خودشان

استا در اين روش نويسنده با کمک فضاسازی

توی تاکسیهاشان بخوابند نه صاحبی دارد و نه

به معرفی شخصیت مورد نظر خود میپردازدا

دربانی»ا (همان)15 :

«يکی از روشهايی که آدمهای داستانش را به

در داستان وداع نیز ،جالل در نقد شرايط

خواننده معرفی میکند يا از زاوية ديد فردی در

قهرمان داستان به تقابل اين دو در يک موقعیت

داستان ،خصوصیتها و خصلتهای شخصیت
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ديگر داستان توضی ،داده میشود و اعمال آنها

روی شکمش با يک دست نگه داشته بودا دست

مورد تفسیر و تعبیر قرار میگیرد»ا (میرصادقی،

چپش توی جیب شلوار کوتاهش بودا کندههای

)51 :1250

زانويش کبره بسته بود»ا (آلاحمد)120 :1252 ،

جالل آل احمد در تمام داستانهايش در

چنانچه پیداست ابتدا پسرک به خواننده

کنار ساير روشها از اين شیوه استفاده کرده

معرفی میشود و پس از آن به شرح ويژگیهای

استا توصیف قهرمان يا شخصیتهای داستانی

ظاهری يا درونی آن میپردازدا

در مجموعة سهتار انواع گوناگونی دارد که
عبارتاند از:

الف )1-بندنوشتههای مبهم

در اين بندنوشتهها ،ترکیبهای وصفی بدون
الف) بندنوشته (پاراگراف)های توصیفی

هستهای مشخص پشت سر هم میآيند و خواننده

بندنوشتههای توصیفی با کنار هم قرار گرفتن

با کنار هم قرار دادن نشانهها به جنسیت و نوع

جملهها و گروههای وصفی پیدرپی شکل

شخصیت قهرمان پی میبردا داستان سهتار و

میگیردا نويسنده به کمک آن مخاطب را با

زندگی که گريخت حاوی چنین بندنوشتههايی

شخصیت کنشگر در داستان آشنا میکندا اين

هستندا

بندنوشتهها خود به گونههای متفاوتی دستهبندی

«يـک سـهتار نـو و بـیروپوش در دست

میشوندا

داشت و يخه باز و بیهوا راه میآمدا از پلههای

الف )1 -بندنوشتههای رفع ابهامکننده

مسجد شاه به عجله پايین آمد و و از میان بساط

در ايـن نـوع بنـدنوشتهها ،قهرمان هستة تمام

خردهفروشها و از الی مردمی که در میان بساط

گروههای وصفی است و جملة کانونی بندنوشته

گستردة آنان ،دنبال چیزهايی که خودشان هم

را میسازدا به صورت اسم عام ،خاص يا ضمیر

نمیدانستند ،میگشتند ،داشت به زحمت رد

معرفی می شود و در نتیجه جنسیت و تا حدودی

میشداااا

شخصیت آن مشخص است و نويسنده در تالش

مـوهايش آشفتـه بود و روی پیشانیاش

است با استفاده از توصیفهای تو در تو و پیاپی

میريخت و جلوی چشم راستش را میگرفتا

به معرفی دقیقتری از آن بپردازدا

گونههايش گود افتاده و قیافهاش زرد بود ولی

«پسرک سر برهنهای بود که فقط يک
پیراهن بیآستین پاره و چرک به تن داشت ،با

سرپا بنـد نبـود و از وجـد و شعـف میدويد»ا
(همان)1 :

يک شلوار کوتاه خاکی رنگ نظامی،اااا پسرک

آنچه از اين توصیفهای پیاپی به دست

شايد دوازده ساله بود ،موهای سیاهش توی

میآيد آن است که قهرمان داستان مرد استا در

صورتش ريخته بود و صورتش پاک بود ،بند

عین حال حالت شلختگی او در باز بودن يخه و

جعبهاش را روی گردنش آويخته بود و جعبه را

بیهوا راه رفتنش و نیز آشفتگی مويش ديده

نامشناسی شیتیت در داستانهای مجموعة سهتار از جالل آل احمد
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میشودا به عالوه بیروپوش بودن سهتار ،در

و نـه دستـش را روی صـورتـش مـیگـرفـتا

ضمن تأکید بر شلختگی و در عین حال تظاهرات

همانطور کـه روضـهخـوان میخـواند او به

اعتقادی و گودافتادگی گونه و زردی صورت

روبهروی خود نگاه میکرد و بیصدا اشک از

داللت بر ناتوانی مالی قهرمان داستان داردا

چشمش ،روی صورتش که ريش جوگندمی

در داستان زندگی که گريخت نیز از اين
بندنوشتهها ديده میشود:

کوتاهی داشت ،سرازير میشد»ا (همان)11 :
اين شخصیت ،مورد ستايش قهرمان داستان

«زياد جوان نبودا کولوارهاش از پشت روی

و نويسنده استا انسانی است عاری از تظاهر و

کمرش افتاده بود و شل و وا رفته راه میآمدا يک

ريا و هرچه هست همان است که ديده میشودا

کاله لبهدار به سـر داشـت ،ريشش نتراشیده بودا

او را بايد نقطة مقابل پسرک عطرفروش در

يک دسـت خـود را تـوی جیبش کرده بود و با

داستـان سـهتار دانـستا عطـر در عیـن حـال

دست ديگر طناب باربند خود را روی دوشش

مالزمتش با سجاده ،روی و ريا و همهگیری را نیز

نگه میداشت»ا (آل احمد)02 :1252 ،

در خود نهفته داردا

در اين بند نیز قهرمان مردی باربر است که
بـا توصیـفهای مختـلف سـن ،حالت جسمی و

الف )4 -بندنوشتههای توصیف صحنه

وضع ظاهری معرفی شده استا

اين نوع بندنوشتهها در شناختن قهرمان داستان و

بندنوشتههای توصیفی را براساس موضوع

دريافت موقعیت او کمک ويژهای به خواننده

توصیـف نیـز میتـوان تقسیمبندی کردا بر اين

میکنـدا جـالل از ايـن روش در داستـانهـای

اساس ،ايـن بنـدنوشتهها سه دستـة توصیـف

مختلف بهره برده استا هرچند به طور مستقیم

ظاهری ،توصیف صحنه و توصیف ذهن را شامل

اين توصیفها به قهرمان داستان برنمیگردد ،اما

میشوندا

به شناخت روحیه و افکار قهرمان کمک میکندا
اين نوع بندنوشتهها به گونهای خفیف ،يادآور

الف )3-بندنوشتههای توصیف ظاهر

جريان سیال ذهن استا

در اين بندنوشته نويسنده کوشیده است تا با

در بندنوشته زير جالل ،فضايی را که قرار

توصیف ظاهر قهرمان يا ضد قهرمان داستان،

است داستان در آن اتفـاق بیفتـد بـا جزئیات

تصوير دقیقتری را در ذهن مخاطب ايجاد کند:

توصیف میکند:

«يکی ديگر هم بود که وقتی گريه میکرد

«همـه جـا میدرخشیـدا همـه چیز پرتو

صورتش را نمیپوشانیدا سرش را هم پايین

مخصوص بهاری داشت ،مگر کلبة آنانا در دامنة

نمیانداختا ديگران همه طور میکردندا مثل اين

تپه ،نزديک رودخانه ،کلبة گلی آنان روی خاک

که خجالت میکشیدند کس ديگری اشکشان را

خیس و نمکشیدة کنار رودخانه ،قوز کرده بود و

ببیندا ولی اين يکی نه سرش را پايین میانداخت،

انگار پنجههای خود را به خاک فرو برده بود و

19

دوفتلنامه تیتتی مطالعات داستانی ،سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1315

در سرازيری آنجا خود را به زور روی تپه نگه

اصلی شناساندن قهرمان داستان استا «در آرزوی

میداشت»ا (همان)02 :

قدرت تحلیل روانی کارمند با نشان دادن ترس او

در اين بندنوشته تصوير پنجه انداختن کلبه

از نظامیگری حاکم همراه استا در اختالف

در خاک و تالش برای به زور نگه داشتن خود

حساب نیـز نويسنـده بـه جـای گزارش سادة

مقدمهای است که ذهن را برای داستانی که در

وقايع ،به تحلیل روحی و توصیف اضطرابهای

حال روی دادن است و مخاطب از آن چیزی

درونی افراد میپردازدا اين آدمها آنچنان در

نمی داند آماده کندا در سطرهای بعد در داستان

بدبختی غرقه میشونـد کـه کمتـرين تسالی

وداع وضع معیشتی بد خانوادة اين کلبه و تالش

خاطری نمیيابند»ا (میرصادقی)325 :1251 ،

آنها برای گذران زندگی آمده است و اين تصوير
بـه خـوبـی میتـوانـد پیشـاهنگ داستـان باشدا

الف )9-بندنوشتههای توصیفی انتقادی

پرداختـن بـه فقـر اجتمـاعی ـ فرهنگی رايج و

در اين نوع بندنوشته ،تصوير ارائه شده از انتقاد

بیتفاوتی مردم در قبال يکديگر ،از دغدغههای

در چارچوب طنز و محکم است:

جالل در نامیدن شخصیتهای داستانهايش بوده

«پسـرک عطـرفـروش کـه حتـم داشـت
وظیفة دينی خـود را خـوب انجـام داده است،

استا

آسوده خاطر شدا از ته دل شکری کرد و دوباره
الف )5 -بندنوشتههای توصیف ذهن

پشت بساط خود رفت و سر و صورت خود را

بیان افکار شخصیت نیز در شناختن بهتر او و نیز

مرتب کرد و تسبی ،به دست مشاول ذکر گفتن

دريافت بهتر داستان کمک میکند:

شد»ا (آل احمد)12 :1252 ،

«فکرش ماشوش بودا تازه به فکر رفقای

در اين نوع بندنوشته جالل ،با زبانی کنايی

همکارش میافتاد که در روزهای بیماری او در

و طعنآلود به انتقادی که تمام فضای داستان

روزهای غیبت او بايد کارشان را میان خودشان

براساس آن پیريزی شده میپردازد و در بند

پخـش کننـد و از روی اکـراه و يا اگر خیلی

پايانی نتیجهگیری داستان را اينگونه بیان میکندا

نمکنشناس نباشند ،با رضايت خاطر هر روز به

(اسحاقیان)20 :1213 ،

خاطر کار او يـک ساعـت ديـرتـر به خانههای
خودشان برگردند»ا (همان)121 :

الف )7-توصیفهای متضاد

آلاحمد در اين نوع بندنوشتهها در تالش

در اين نوع بندنوشتهها دگرگونی حالت قهرمان

است که شرايط نابسامـان روحـی مردم را به

توصیف میشود و تلفیقی از توصیف جسمی

تصوير بکشدا اين نابسامانیهای روحی بازخورد

همراه با پشتوانههای ذهنی استا در واقع تلفیقی

نابسامانیهای اجتماعی است که در سه داستان در

از دو نوع بندنوشته توصیف ظاهری و توصیف

آرزوی قدرت ،اختالف حساب و بچة مردم شیوة

ذهنی استا

نامشناسی شیتیت در داستانهای مجموعة سهتار از جالل آل احمد

«خیلی ضعیف بود در نظر اول خیلی بیشتر
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ب )1-توصیف قومیتی

به يک آدم ترياکی میماند ،ولی شوری که امروز

عـربهـای چفیـه بسته و چوب به دست ،دو تا

در او بود و گرمايی که از يک ساعت پیش تا

سربـاز لـببرگشتـه و دمـاغ پهـن استـرالیايی با

کنون ـ از وقتی که صاحب سهتار شده بود ـ در

صورتهای مسی رنگ و چانة مربعی شکلا

خود حس میکرد گونههايش را گل انداخته بود
و پیشانیاش را داغ میکرد»ا (همان)11 :

ب )3-توصیف ظاهری

اين نوع بندنوشتهها را میتوان در اليههای

نظامی تفنگ به دوش ،شوفرهای ناشی و

مختـلف بررسی کردا هر کـدام از اليـههـا بـه

دستپاچه ،مرد باريک ،دختر بزرگتر ،پیرمرد

موقعیتی خاص از قهرمان و يا فکر نويسنده اشاره

االغسـوار ،دخـتـرک الغـر و پـوسـت بـه

داردا

استخوانکشیده ،کودکان پابرهنه ،همکار بیمارش،
مرد گونیبهدوش ،پسرک جیگارهفروشا

ب) نامگذاری به وسیلة ترکیبهای وصفی
رايجترين شیوهی نامگذاری شخصیتها در اين

ب )4-توصیف تحقیری

مجموعه ،استفاده از ترکیبهای توصیفی استا

روزنامهفروش مفنگی ،جوان تازه از مدرسه

اين توصیفها گاه جنبة کامالً تعريفی دارد و گاه

درآمده ،مالموشی ،قبا آرخلوقیه ،مردک باريک و

انتقادی و تمسخرآمیزند و در بیشتر موارد حالتی

پسرک عطرفروشا

خنثی دارند و تنها برای معرفی شخصیتهای در
حاشیه استفاده شدهاندا اين نوع صفتها لزوماً با

) نامگذاری با کمك صفت شمارشی

صفتهای دستوری همخوانی ندارند و گاه به

از ديگـر شیـوههـای نـامگذاری شخصیت در

صورت تتبع اضافات هستندا در برخی موارد نیز

مجمـوعـة سـهتـار معـرفـی افـراد بـا تـعـداد

يک جمله در جايگاه صفت نشسته استا

آنهـاستا اين نوع صفتها میتوانند پسین يا

در تمام داستانهای مجموعة سهتار اين

پیشین باشندا

شیوة نامگذاری شخصیت ديده میشودا آل احمد

يک پاسبان ديگر و دو تا پیرمرد ،يک جفت

از اين روش بیشتر برای نامگذاری شخصیتهای

از اين تفنگدارها ،چهار نفر ديگر ،سه نفر مسافر

فرعی استفاده میکندا

وااا نمونههايی از اين نوع استفادهاندا
در برخی موارد ،صفتهای شمارشی با

ب )1-توصیف مكانی

صفت اشاره همراه هستند و به گونهای شخصیت

دختر روستانشین ،دوتا برادر مزلقانتپهای ،پسرک

را شناسا میسازندا گروه وصفی همین دو نفر ،از

دورافتاده و غريب ،سرباز استرالیايی ،زن و شوهر

اين نوع هستندا

مازندرانیا
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د) نامگذاری با اسم یا صفت مبهم

استفاده از ديگران پشت سر هم و به طور

استفاده از يک ترکیب مبهم يا چند ترکیب مبهم در

گسترده نشاندهندة نداری و عدم تعلق و در عین

نامگذاری شخصیت میتواند مشخص نبودن

حال بیتفاوتی سايرين استا با اين حال نويسنده

شخص را به تصوير بکشدا ترکیب يک صفت

نفع و دسترسی آسان خود را نیز بیان داشته استا

مبهم با اسم يا ترکیبهای نامشخص در اين گروه

گاهی هیچ يک از صفتهای مبهم دستوری

قرار میگیرندا هر ،چند ،هیچ ،واا از صفتهای

استفاده نمیشود؛ بلکه ترکیب وصفی از اضافه

مبهمی هستند که در اين نوع توصیف کاربرد داردا

شدن وجهی شناختهنشده به هسته ساخته

«هر رانندهای که وارد میشود در بزرگ و
از همدررفتة گاراژ را پشت سر خود میبندد»ا
(همان)11 :

میشودا
«يک پیشخدمت ناشناس از کنار میز احمد
علی خان گذشت»ا (همان)120 :

«من گفتم همچه کسی با ما نبود»ا (همان)51 :

صفت بیانی ناشناس ،پیشخدمت را مبهم

«همه با غرو لند ،کج میشدند و از پهلوی

کرده استا تنها در يک مورد و در داستان

او چشم غره میرفتند و میگذشتند»ا (همان)32 :

اختالف حساب از اين روش استفاده شده استا

«هنـوز پـچپـچ چند نفر که در تاريکی
گاراژ به زبانـی غیـر از فـارسی حرف میزدند،

 .1دیگر روشها

شنیده میشد»ا (همان )151 :در اين جمله سه

جـالل آلاحمـد گـاهـی بـرای نـامگـذاری

گروه پچپچ ،چند نفر ،تاريکی گاراژ و حرف زدن

شخصیتهای داستانهايش از واژههايی استفاده

بـه زبـان غیـر فـارسی ،اوج ابهـام در معـرفی

کرده است که هدف از آنها رساندن مفهومی

شخصیت به خواننده استا

خاص بوده است:

از ديگر صفتهای مبهم مورد استفاده در

«شب روضة هفتگیمان بودا من تا پشت بام

داستانهای سهتار ديگر و ديگران است که به

خانه را آب و جارو کردم و رخت خوابها را

صورت هدفمند استفاده شده است:

انداختم ،هوا تاريک شده بود و مستمعین روضه

«وقتی تار زير دستش بود و با آهنگ آن

آمده بودند»ا (همان)12 :

آوازی را میخواند ،چنان در بیخبری فرو می-

استفاده از مستمعین روضه عالوه بر تلفظ

رفت و چنان آسوده میشد که هرگز دلش

سنگین ،در واژه مستمع میتواند به گرانگوشی و

نمیخواست تار را به زمین بگذاردا ولی مگر

نیز تنها شنوندگی داللت کند که با فضای عمومی

ممکن بود؟ خانة ديگران بود و عیش و سرور

داستان همسو استا

ديگران و او فقط میبايست مجلس ديگران را
گرم کند»ا (همان)15 :

تنها پديدة ماورايی در داستان وسواس ظهور
پیدا کرده استا از ما بهتران در باور مردم به اجنه

نامشناسی شیتیت در داستانهای مجموعة سهتار از جالل آل احمد

اطالق میشود و در اين داستان جالل به آن اشاره
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Abstract
The power of peoples' identification with the protagonists of stories is so high. The
heroes of the story are the same people of society and the audience or readers in
reading the work sees themselves as the hero; hence, the analysis of the characters
and heroes of the stories is necessary. One of the ways to better understand the heroes
of the story is the character's identity. The author introduces the stories' characters
using different names. Being familiar with the actor's characters in the work, in turn,
helps us to identify the inner layers of a literary work; henceforth knowing the names
and charactes of a story is the basic procedure in the analysis and critique of a story.
Although fiction writing in Iran and Persian literature has not a long history, writers
in this field have created different works recently. Jalal al-Ahmad is one of these
writers. Since Jalal is one of the famous Iranian writers and has certain ideologies,
recognizing the identity of his stories' characters is very important in his story
analysis. In this article, it has been tried to address the fiction characters in the Seh
Tar by Jalal al-Ahmad.
Keywords: Seh Tar, Jalal Al Ahmad, Knowing Characters (Names), Character.
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