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 چكیده

اند و  ها بسیار زياد استا قهرمانان داستانی همان اشخاص جامعه پنداری مردم با قهرمانان داستان ذاتقدرت هم

ها  ها و قهرمانان داستان تحلیل شخصیت ،رو از اين ابیند مخاطب در خوانش اثر، خود را در جايگاه قهرمان می

 از استفاده با نويسندها ستها شخصیت یشناس نام داستان، قهرمانان بهتر شناخت های روش از ضروری استا يکی

 گر در اثر، به نوبةهای کنش شناختن شخصیت اکند می معرفی را داستان های شخصیت يا داستان مختلف، های نام

شناسی کاربردی اساسی در تحلیل و نقد داستان  نام ،رو از اين اکند کمک می های درونی اثر خود به شناسايی اليه

ی طوالنی ندارد، در قرن اخیر نويسندگانی در اين حوزه ا نويسی در ايران و ادبیات فارسی سابقه داستانداردا هرچند 

جهت که جالل از نويسندگان صاحب  گیردا از آن میاندا جالل آل احمد در شمار اين نويسندگان قرار  فعالیت کرده

هايش بسیار  های داستانی او در تحلیل داستان شناسی شخصیت های خاصی دارد، نام سبک ايرانی است و ايدئولوژی

پرداخته    تار سه ةهای داستانی در  مجموع شخصیتشناسی  پراهمیت استا در اين مقاله سعی شده است که به نام

 شودا

اشخصیت، شناسی نام ،جالل آل احمد ،تار سه ها:هکلیدواژ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
moradimasoome@ymail.com     )نويسنده مسئول(ا نوریامدانشگاه پ ،فارسی ادبیات و زبان  گروهارشد  یکارشناس دانشجوی *

 نورایامدانشگاه پ ،فارسی ادبیات و زبان  گروه ياراستاد **

دریافت مقاله: 

51/51/1210

پذیرش:

55/52/1212



 5131پاییز و زمستان ، ه دومچهارم، شمار تلنامه تیتتی مطالعات داستانی، سالدوف    77
 

 

 مقدمه

ای از دانش  توان شاخه میشناسی را  دانش نام

های اخیر، به آن  دانست که در سال 1شناسیواژه

 ةاز واژ 3شناسی نامتوجه بیشتری شده استا 

به معنی تبحر در  ،onomastikosيونانی 

گذاری گرفته شده استا اين دانش به بررسی  نام

ها  تاريخچه، سرچشمه و ريشه و شکل نام

نی از گوناگو های اين دانش در حوزه پردازدا می

اين  ای که  جمله جارافیا کاربرد دارد اما حوزه

شناسی  تلفیقی از زبان ،گیرد پژوهش را در بر می

خوانده  2شناسی داستانی و ادبیات است که نام

 ةشناسی داستانی به بررسی و مطالع شودا نام می

)نام افراد،  داستان ه درـار رفتـهای به ک نام

ها ممکن  نامپردازدا اين  چیزها( میها و  مکان

همانند اسم خاص( يا ) است به صورت مستقیم

)همانند توصیف( در داستان به کار  غیرمستقیم

 (Webster: 2003: 76) رفته باشدا

در  جالل آل احمد از نويسندگانی است که

هايی را خلق  واره معاصر داستان يا داستان ةدور

شتر به های کوتاهش بی کرده استا او در داستان

فقر اجتماعی و فقر فرهنگی پرداخته استا 

های او تا حدی هدفمند  خصیتش  استفاده از نام

استا خواننده با پیشرفت داستان، در بسیاری از 

هايش  موارد به تفکر وی و پیرنگ داستان

رسدا با اين حال هیچ يک از آثار وی با اين  می

 نشده استا د بررسی يکررو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. lexicology  

2. onomatology or onomastics 

3. Narrative Onomastics 

نوشته شمسی  1231در سال  ،  تار سه ةمجموع  

شده استا در اين دوره جالل آل احمد 

استا در بوده دستخوش تاییرات فکری گسترده 

اين مجموعه سیزده داستان کوتاه وجود دارد که 

ل اجتماعی با رويکرد ئمسا اغلب آنها ةماي درون

های  ستیزی مذهبی استا بررسی شخصیت خرافه

وضاع داستانی اين مجموعه در شناسايی ا

جالل و نیز تفکر غالب جامعه  ةاجتماعی دور

 کننده استاکمک

 

 پژوهش ةپیشین

 ةشده در حوزهای انجام با وجود انبوه پژوهش

شناسی داستان هیچ کتاب  نام ةداستان، دربار

اشاراتی   مستقلی وجود ندارد و تعداد مقاالتی که

اند، بسیار اندک استا احمد  اين حوزه داشته  به

به صورت  دستور زبان داستاناخوت در کتاب 

شناسی شخصیت در داستان پرداخته  ناممختصر به 

توان از  اين موضوع می استا از مقاالت مربوط به 

از  «های هزار و يک شب گزينی زنان در داستان نام»

گزينی در  نام»مريم حسینی و حمیده قدرتی و 

از « آبادیدولت ةمردم سالخورد ةشدروزگار سپری

نامه نیز با مضمون  قهرمان شیری نام بردا دو پايان

 های داستانی جالل آل احمد شناسی شخصیت تیپ

پردازی کودکان در آثار  شخصیتاز شهال منبری و 

نیا در علیعلی شمساز  داستانی جالل آل احمد

 استا شدهاين حوزه انجام 

 

    تار سه ةمجموعشناسی شیتیت در  نام

، تا حد  های به کار رفته در يک داستان بررسی نام

های نويسنده را  تواند ذهنیات و انديشه دی میزيا
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اقشار گوناگون جامعه نشان دهد و  ةدربار

خواننده را در فهم بهتر و درست داستان ياری 

متن  کوروش صفوی، با رمزگشايی ةکندا به عقید

 (33: 1213 صفوی،) توان به نويسنده رسیدا می

 ای، نويسنده برای در هر داستان يا قصه

ای خاص  های خود، از شیوه معرفی شخصیت

 کندا  استفاده می

شناس آمريکايی، معتقد  زبان ،0جورج لیکاف

 ةاست که ارجاع در داستان به چهار شکل عمد

 شود: زير انجام می

 اسم خاصا 1

 توصیفا 3

 اسم عام )يا نوع جنس( ا2

 (122: 1211ضمیر )اخوت،  ا0

های ديگری نیز  عالوه بر اين موارد، شیوه

شودا  شخصیت داستانی ديده می گذاری نام برای 

های مختلفی  از روش هايش احمد در داستان آل

 استفاده کرده است:

 

 اسم براساس ها شیتیت گذاری نام. 1

 های شخصیت گذاری نام برای رايج ةشیو دو

اند که عبارت است موجود اسم اساس بر داستان

 اخاص عام و اسم اسماز: 

 

 عام اسم( الف

 افراد ةکلی شامل که گويند می را  اسمی عام، اسم

  همه که شهر و پسر کتاب،: مانند اباشد سـجنهم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. George Lakoff  

 اهستند لـشامرا  رهاـشه و رانـپس وا ـه ابـکت

 (11: 1211 گیوی،ـ  انوری)

 ایـردهـکـروي امـع مـاس از ادهـاستف در

 جهت به عام اسم گاهیا دارد وجود گوناگونی

 و تنبیه تعريض،ا است تحقیر گاهی و تکريم

 برای عام اسم از استفاده کاربردهای ديگر مفاخره

 ااست شخصیت معرفی

 اضافه ،امـع مـاس از ادهـاستف ایـه وهـشی از

 ابهام رفع تـجه هـب ،آن به توصیفی جمله شدن

 :است

 يا مصداق کلی، مفهوم يک ذکر از بعد»

 در تقرير و مطلب ايضاح جهت را آن مصاديق

 (111: 1251 شمیسا،) ا«کنیم می ذکر ذهن،

 ةگريخت و شده گم های شادمانی که مردمی»

 او حزين آواز ته در او تار صدای در را خود

  (5: 1252احمد، آل) ا«جستند می

در اين داستان استفاده از اسم عام مردم در 

توجهی مردم و  تعريض به کار رفته است و به بی

 ابزاری از قهرمان داستان اشاره داردا ةاستفاد

 و سالهدوازده يکی دختر، دوتا ها، بچه»

 مادرشان روی روبه ايوان توی تر، کوچک ديگری

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

ن داستان جالل پس از استفاده ـدر اي (21 :همان)

ايضاح بعد از ابهام  ةاز اسم عام دختر به شیو

ر ـت یئورت جزـه صـت و بـرده اسـه کـتوج

 ،ها را که در ادامه هر کدام نقشی دارند شخصیت

 توضی، داده استا

 رويکردهای ام،ـع مـاس از هادـاستف گاهی

 گروه سه مردم   تار سه داستان در ادارد گوناگونی

 :گیرند می بر در را مختلف
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 از استفاده) دادند می پول او به که مردمی

  (اخود نفع برای شخص

 آن در کاری چه به نبود معلوم که  مردمی

  (اهدفی بی) لولیند می اطراف

 اهستند گر نظاره تنها که  مردمی

 ديگر نقشی مردم ةبچ داستان در مردم اين

 دغدغگی بی و هدفی بی بر عالوه و پذيرند می نیز

 اهستند هم فضول

 اااو کسی ديگران، مبهم های اسم از ستفادها

 و انفعال از نمادی و دارند معانی چنین نیز

 اهستند بیهودگی

 

 خاص اسم( ب

 محدود   تار سه ةمجموع در خاص اسم از استفاده

 اين در خاص های اسما است داستان چهار به

 به يا و اند شده استفاده نام صورت به يا ها داستان

منتقدان ادبی درصددند » ااند آمده فامیل صورت

های داستان  های خاص شخصیت تا بدانند که نام

پذير استا  تا چه اندازه دلخواه يا برعکس توجیه

روالن بارت معتقد است بايد در باب هر نام 

تأمل کردا زيرا نام خاص اگر بتوان  خاص دقیقاً

اش غنی و  هاست و معانی ضمنی گفت شاه دالّ

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

نیز چون  تار سه ةاست در مجموع مسلم آنچه

 ها اسم نوع اين بسیاری از ديگر آثار داستانی

 :دارند را خود خاص های ويژگی

 اين های تانداس در استفاده مورد های اسما 1

 عبداهلل، اهستند مذهبی کل طور به مجموعه

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

 ا او اهلل عنايت

 موقعیت دارای اسم صاحب که مواردی درا 3

 آمده خان پسوند با ها اسم است، خوبی اجتماعی

 اختالف و وسواس داستان دو قهرمانانا است

 : اند گونه اين حساب

 حساب اختالف داستان در خان احمدعلی

 اوسواس داستان در خان علیغالم و

 سه در تنها و محدود صورت به خانوادگی ناما 2

 اختالف و آباد مرزون، قدرت آرزوی داستان
 داستان سه هر در ااست شده استفاده حساب

 خانوادگی نام با شده معرفی های شخصیت مذکور

 اجتماعی يا مالی ظاهری اقتدار نوعی دارای

 نیز درماندگی نوعی درگیر حال عین در و هستند

 اباشند می

 با ای منطقه های داستان در شدهاستفاده های اما ن0

 عبداهلل و عبود شیخا است سازگار منطقه فرهنگ

 االمجوس و الگمارک داستان در

 

 گذاری طنزآمیز شیتیت نام. 1

 اشخاص معرفی در جالل های شیوه از ديگر يکی

 طنزها اين  گاها است طنز از استفاده هايش داستان

 مشاهده توان می نیز ها واژه ظاهری شکل در را

 اکرد

 در دستکاری با زبانی های شوخی از برخی

 جايی به جا شود؛  می حاصل زبان آوايی های اليه

 با سخن ناسازگاری باعث آواها ساختار در

 واجی و آوايی های بازی اينا شود  می ما عادات

 ا ااانوشتار هم و دهد می رخ گفتار نظام در هم

 گاه فارسی های نويسه در جايی هـب جا اـب

 که شود  می خلق ناسازگاری و نامتعارف های شکل

 نويسی، وارونه مانند ردهايیـشگا دـان هـانـگن وخـش
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 نويسی، جدا ،ااااعداد با حروف ترکیب نويسی، چپه

 های عادت خالف یـهمگ هـک نويسی مـرهـس

 هم با عنصر يک ناسازگاری شمار در و نوشتاری

 در طنز شگردهای جمله از است، خودهای  بافت

: 1215 فتوحی،ا )اند زبان آوايی و واجی سط،

251) 

 آرزوی و حساب اختالف داستان دو در

 ااست شده استفاده پردازی طنز شیوه اين از قدرت

بروات و آقای  ةداير از القعده ذو آقای

 :اختالف حسابدر داستان  حساب  خوش

 ذهن به را عقده ةواژ امر ابتدای در ذوالقعده

 خمودی آنکه معنای از نظر صرف سازد می متبادر

 اين گرفتن قرار ارساند می را همیشگی نشستن و

 بعد های توصیف نیز و بروات ةداير کنار در کلمه

 در ارز؛ طنزی دفتر از حساب خوش آقای ةدربار

 در که او شخصیت به که است کرده ايجاد کالم

 معنای با که نشستن همواره و حرفی کم عین

 ،است جويی بهانه پی در و خوان هم او فامیل

 ا دارد سازگاری

 داستان قهرمان قدرت آرزوی داستان در

 ترکی زبان از چی پسوندا دارد نام چی زيره

 صفت ساختن و نسبت برای و است شده گرفته

 توپچی، :رود می کار به شالی صفت و فاعلی

 اراپورتچی خرکچی،

 که پیوندد می هايی واژه به اغلب پسوند اين

 بیان های و يا واو، الف،) حرف چهار از يکی به

: 1211 گیوی،ـ  انوریا )باشد شده ختم( حرکت

352) 

 را خاصی مفهوم چی پسوند با زيره ترکیب

 در ريزه ةشد قلب، زيره اگر اما ،دهد نمی دست به

 جريان با ريزه؛ صورت به، شود گرفته نظر

 يک تنها چیريزها است سوهم داستان عمومی

 رسیدن آرزوی در آن با که دارد زده زنگ سرنیزه

 معنای به دهخدا ةنام لات در ريزها است قدرت به

 جوّ با که است شده معنی چیزی از یئجز و خرد

 ااست خوان هم داستان

 دارد وجود شخصیتی صورتی الک داستان در

 ويژگیا است شده معرفی خانم محترم عنوان به که

 آرايشی وسايل و الک از استفاده زن، اين خاص

 از خاصی ةطبق بین در تنها دوره آن در که است

که  آيد  بر می داستان متن ازا است بوده رايج جامعه

 مرفه قشر با اشتراکش  وجه تنها شخصیت اين 

 نیز دلیل همین به و است الک از استفاده جامعه

 ااست طنزآلود که است شده نامیده خانم محترم

 قهرمان که جايی در نیز تار سه داستان در

 کلمه از استفاده کند، می معرفی هنرمند را داستان

 خالی و حسابگری نمايانگر تواند می حساب معلم

 اباشد هم هنر از بودن

 مدرسها کرد می آوازخوانی که بود سال سه»

 کالس ته همیشها بود کرده ول همین خاطرهب را

 ديگرانا کرد می زمزمه خودش برای و بود نشسته

 معلم ولی شدند؛ نمی ملتفت و دادند نمی اهمیتی

 او ةزمزم از و بود گیر سخت خیلی حسابشان

 کالس از و شد می عصبانی که آمد می بدش چنان

 (11: 1252 احمد،آل)ا «کرد می قهر

 

  شغا اساس بر  گذاری شیتیت نام. 3

 به شالشان کمک به ها شخصیت شیوه، اين در

 شخصیت تیپ اينا شوند می معرفی خواننده

 به داستان در را جانبی های نقش عمده طور به
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 داستان، وقوع محیط اساس بر و دارند عهده

 اندهست متفاوت

 خدمت، پیش پاسبان، سرباز، نظامی، ژاندارم،

 فروش، هـروزنام د،ـکارمن ده،ـخوانن فروش، رـعط

 سـیئر انه،ـخ تجارت رزایـمی روش،ـف ريز خرده

 هـکاس ادو،ـپ وفر،ـش ق،ـقاي ةدـرانن حسابداری،

 در شدهاستفاده های شال از خشکی نون و بشقابی

 ااست   تار سه مجموعه

-مشخص داستان مکانی بافت شیوه، اين در

 در اـه تـشخصی ةعمدا است اصـاشخ  ةدـکنن

 شکل جامعه پايین هـب رو طـمتوسای ـه طـمحی

 اجتماعی باالی سط، های تـشخصیا گیرند می

 اختالفداستان  در بانک یسئر اشوند نمی ديده
 آباد مرزونداستان  در شهربانی یسئر و حساب

 اهستند دارا را اجتماعی ةرد باالترين

 در امیـنظ های لـشا از ادهـاستف دـبسام

 نظامی، سرباز،ا باالست مجموعه اين های داستان

ا ا او انـپاسب دارم،ـژان شهربانی، یسئر ه،ـشرط

 در هـک دـهستن ها لـشا نـاي از هايی هـنمون

 ةبچ و قدرت آرزوی، آباد مرزون های داستان

 درتـق ةدهند اسـانعک و دـان شده استفاده مردم

ااست جالل نويسی داستان ةدور در آنها

 ضمیر با شیتیت نامگذاری. 4

 «ش» و «م» متصل و «من» و« او» جدای ضمیر دو

 در را استفاده بیشترين داستان ديد ةزاوي دلیل به

 استفاده اخوت ةعقید بها دارند جالل های داستان

 متعددی داليل اسم، جای به داستان در ضمیر از

 شناخته يا و شخصیت نبودن مهم تحقیر، چون

 (113: 1211 )اخوت، ااست آن نبودن

ا است گیر چشم شیوه اين وداع  داستان در

 مقابل شخصیت تحقیر نیز احمد آل اصلی هدف

 تفاوت  بی و حرف پر جو، منفعت انسانی که است

:است

 در و داشتم آشنايی دبیرستان از او با من»

 برخوردم، او به قطار راهروی در وقتی سفر، اين

 کردم فکر هرچه معمولی، تعارف و سالم از پس

 احمد،آل) ا«بگويم او به تا نداشتم ديگری چیز

1252 :05)

 تحقیرآمیز شیتیت گذاری ناما 0

 موارد برخی در ،داستان فضای براساس نويسنده

ا کند معرفی تحقیر با را شخصیتی است ناگزير

 در شخصیت تحقیر برای عمده ةشیو سه

 :شود  می ديده تار سه هايی داستان

 تتغیر «ك» از استفاده( الف

 به که است هايی روش  از تصایر «ک» از استفاده

 و کنند می معرفی کوچک را شخصی آن کمک

 شود همراه حرکت بیان «ه» با مصار ةکلم اگر

 :کند می ايجاد را تحقیر اوج

 کنم توقیف را جوانکی بروم بايد حاال من»

 (12 :همان)ا «برد رو آبادی مرزون دختر يک که

ا «کشی نمی خجالت خدا از دين بی مرتیکه»

(11 :همان)

 واو با تتغیرسازی( ب

های  گويش در خصوص به و ها کلمه برخی در

 مصار کلمه ايجاد در تواند می نیز واو خاص،

:است نوع اين از تهرانی گويشا باشد داشته نقش
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(51 :همان)ا «گه می را يارو شايد»

 ناسزا های واژه از استفاده با تحقیر(  

 استفاده مردم ةبچ داستان در شیوه اين از جالل

 :است کرده

 ديگر خر نره يک افتاده پس خواست نمی»

 (12 :همان)ا «ببیند اش سفره سر را

 تحقیر، بر عالوه بـترکی نـاي از ادهـاستف

 با و دارد بر در نیز را مردساالری و مـتحک

 ااست سو هم داستان فمینیستی رويکرد

 هر» گاهی اين تحقیر همراه با تحبیب است:

 به زد می پقی او بودم بدجنسم خواهر اين با وقت

(12 :همان)ا «خنداند می هم مرا و خنده

 متقابا های شیتیت گذاری نام. 9

 از داستان پرداختن برای جالل موارد، از برخی در

 کرده استفاده تضاد در و متقابل های شخصیت

 و پیرمرد و خدمت پیش و یسئر تقابلا است

 گونه اين از حساب اختالف داستان در جوان

 ااست

 و شخصیت تقابل زير جمله دو در دقت با

 :است مشهود خوبی به محیط

 کف که نیست تمیز و مرتب اتوشويی يک»

 آبرومندی دربان و باشند کرده آسفالت را حیاطش

 گاراژ يکا بپايد را مردم مال که باشد داشته هم

 خودشان مجبورند هم دارها تاکسی که فکسنی

 نه و دارد صاحبی نه بخوابند هاشان تاکسی توی

 (15 :همان)ا «دربانی

 شرايط نقد در جالل نیز، وداع داستان در

 در يک موقعیت دو اين تقابل به داستان قهرمان

 قهرمان دو داستان در اين ااست پرداخته مکانی

ا هستند هم مقابل ةنقط در که دارد وجود اصلی

 کنند؛ می طی را مسیری قطاری در که دوست دو

 حال عین در و رـگی هـگوش و رفـح مـک یـيک

 و خوشگذران و حرف پر ديگری و دوست مردم

 ادرد بی

 وابستگی استفاده رابطه با گذاری نام. 7

 را گروه اصلی ةهست داستان قهرمان شیوه اين در

 وابستگی ةشیو به ها شخصیت ديگر و سازد می

 را ها شخصیت اين بیشترا شوند می معرفی

 پدرش، عمويش، :سازند می فامیلی های وابسته

 اخود مادر من، رفیق زنش، مادرش،

 های ترکیب نـاي  ةدـازنـس اتـکلم یـاهـگ

 اتاق هم رفیق :ندهست همراه توصیف با وابستگی

اشاگردهايم همسفرم، رفیق من،

 در خاص طور به و فراوانی به شیوه اين

 اختالف ،آباد مرزون، وداع ،مردم ةبچ های داستان

اشود  می ديده المکوس و الگمارک و حساب

گذاری توصیف به جای نام. 7

لیکاف،  ةبه عقید ،گونه که در مقدمه ذکر شد همان

های  تـه شخصیـاع بـای ارجـه وهـی از شیـيک

توصیف از  ةتا شیوـف اسـها توصی انـداست

های معرفی شخصیت در داستان  ترين شیوه رايج

سازی  نويسنده با کمک فضااستا در اين روش 

پردازدا  به معرفی شخصیت مورد نظر خود می

به  های داستانش را هايی که آدم يکی از روش»

ديد فردی در  ةکند يا از زاوي خواننده معرفی می

های شخصیت  ها و خصلت داستان، خصوصیت
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شود و اعمال آنها   ديگر داستان توضی، داده می

 )میرصادقی،ا «گیرد مورد تفسیر و تعبیر قرار می

1250 :51) 

هايش در  جالل آل احمد در تمام داستان

ها از اين شیوه استفاده کرده  کنار ساير روش

های داستانی  استا توصیف قهرمان يا شخصیت

که  انواع گوناگونی دارد   تار سه ةدر مجموع

:اند ازعبارت

 های توصیفی )پاراگراف(   نوشته الف( بند

های توصیفی با کنار هم قرار گرفتن   نوشته بند

پی شکل  در های وصفی پی ها و گروه جمله

گیردا نويسنده به کمک آن مخاطب را با  می

کندا اين  گر در داستان آشنا می شخصیت کنش

بندی  های متفاوتی دسته ها خود به گونه  نوشته بند

شوندا  می

 کنندههای رفع ابهام بندنوشته (1 -الف

تمام  ةها، قهرمان هست  نوشته دـبن وعـن نـر ايد

  نوشته کانونی بند ةجمل های وصفی است و گروه

خاص يا ضمیر  سازدا به صورت اسم عام، را می

شود و در نتیجه جنسیت و تا حدودی   معرفی می

شخصیت آن مشخص است و نويسنده در تالش 

های تو در تو و پیاپی  است با استفاده از توصیف

 تری از آن بپردازدا  به معرفی دقیق

 يک فقط که بود ای برهنه سر پسرک»

 با داشت، تن به چرک و پاره آستین بی پیراهن

 پسرکاااا نظامی، رنگ خاکی کوتاه شلوار يک

 توی سیاهش موهای بود، ساله دوازده شايد

 بند بود، پاک صورتش و بود ريخته صورتش

 را جعبه و بود آويخته گردنش روی را اش جعبه

 دستا بود داشته نگه دست يک با شکمش روی

 های کندها بود کوتاهش شلوار جیب توی چپش

 (120: 1252احمد، )آلا «بود بسته کبره زانويش

به خواننده  پسرکچنانچه پیداست ابتدا 

های  شود و پس از آن به شرح ويژگی  معرفی می

پردازدا ظاهری يا درونی آن می

 های مبهم  نوشته بند (1-الف 

های وصفی بدون  ها، ترکیب  نوشته اين بنددر 

آيند و خواننده  مشخص پشت سر هم می ای هسته

ها به جنسیت و نوع  با کنار هم قرار دادن نشانه

و   تار سهبردا داستان  شخصیت قهرمان پی می
هايی  حاوی چنین بندنوشته زندگی که گريخت

 هستندا

 دست در روپوش  یـب و وـن   تار هـس کـي»

 های پله ازا آمد می راه هوا  بی و باز يخه و داشت

 بساط میان از و و آمد پايین عجله به شاه مسجد

 بساط میان در که  مردمی الی از و ها فروش خرده

 هم خودشان که چیزهايی دنبال آنان، ةگسترد

 رد زحمت به داشت گشتند، می دانستند، نمی

 ااااشد می

 اش پیشانی روی و بود هـآشفت وهايشـم

ا گرفت می را راستش چشم جلوی و ريختمی

 ولی بود زرد اش قیافه و افتاده گود هايش گونه

ا «دويد می فـشع و دـوج از و ودـنب دـبن سرپا

 (1)همان: 

 دست به پیاپی های توصیف اين از آنچه

 در استا مرد داستان قهرمان که است آن آيد  می

 و يخه بودن باز در او شلختگی حالت حال عین

 ديده مويش آشفتگی نیز و رفتنش راه هوا  بی
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 ، در  تار سه بودن روپوش  بی عالوه بها شود  می

شلختگی و در عین حال تظاهرات  بر کیدأت ضمن

 صورت زردی و گونه گودافتادگی اعتقادی و

  ادارد داستان قهرمان ناتوانی مالی بر داللت

نیز از اين  زندگی که گريختر داستان د

 شود: می ها ديده  نوشته بند

 روی پشت از اش واره کولا نبود جوان زياد»

 يکا آمد می راه رفته وا و شل و بود افتاده کمرش

ا بود نتراشیده ريشش ت،ـداش رـس به دار لبه کاله

 با و بود کرده جیبش ویـت را ودـخ تـدس يک

 دوشش روی را خود باربند طناب ديگر دست

 (02 :1252 )آل احمد،ا «داشت می نگه

در اين بند نیز قهرمان مردی باربر است که 

ن، حالت جسمی و ـلف سـهای مخت فـا توصیـب

 وضع ظاهری معرفی شده استا

های توصیفی را براساس موضوع   نوشته بند

بندی کردا بر اين  وان تقسیمـت ز میـف نیـتوصی

ف ـتوصی ـةها سه دست  نوشته دـن بنـاي ،اساس

توصیف ذهن را شامل ظاهری، توصیف صحنه و 

شوندا  می

 های توصیف ظاهر  نوشته بند (3-الف

با تا نويسنده کوشیده است   نوشته در اين بند

توصیف ظاهر قهرمان يا ضد قهرمان داستان، 

 تری را در ذهن مخاطب ايجاد کند: تصوير دقیق

کرد  يکی ديگر هم بود که وقتی گريه می»

پايین پوشانیدا سرش را هم  صورتش را نمی

کردندا مثل اين  انداختا ديگران همه طور می نمی

کشیدند کس ديگری اشکشان را  که خجالت می

انداخت،  ببیندا ولی اين يکی نه سرش را پايین می

تا ـرفـگ یـش مـورتـش را روی صـه دستـو ن

واند او به ـخ وان میـخ هـه روضـطور ک همان

از صدا اشک  کرد و بی روی خود نگاه می به رو

 چشمش، روی صورتش که ريش جوگندمی

 (11)همان: ا «شد سرازير می ،کوتاهی داشت 

اين شخصیت، مورد ستايش قهرمان داستان 

و نويسنده استا انسانی است عاری از تظاهر و 

شودا  ريا و هرچه هست همان است که ديده می

مقابل پسرک عطرفروش در  ةاو را بايد نقط

ال ـن حـر در عیـستا عطـدان تار هـس انـداست

گیری را نیز  مالزمتش با سجاده، روی و ريا و همه

در خود نهفته داردا

 های توصیف صحنه  نوشته بند (4 -الف

ها در شناختن قهرمان داستان و   نوشته اين نوع بند

ای به خواننده  دريافت موقعیت او کمک ويژه

ای ـه انـن روش در داستـالل از ايـدا جـکن می

بهره برده استا هرچند به طور مستقیم مختلف 

اما گردد،  ها به قهرمان داستان برنمی اين توصیف

کندا  به شناخت روحیه و افکار قهرمان کمک می

ای خفیف، يادآور  ها به گونه  نوشته اين نوع بند

 اجريان سیال ذهن است

زير جالل، فضايی را که قرار   نوشته در بند 

ا جزئیات ـد بـبیفتاق ـاست داستان در آن اتف

 کند: توصیف می

ه چیز پرتو ـدا همـدرخشی ا میـه جـهم»

 ةدر دامن آنانا ةمخصوص بهاری داشت، مگر کلب

گلی آنان روی خاک  ةتپه، نزديک رودخانه، کلب

کنار رودخانه، قوز کرده بود و  ةکشید خیس و نم

های خود را به خاک فرو برده بود و  هانگار پنج



5131پاییز و زمستان ، ه دومچهارم، شمار تلنامه تیتتی مطالعات داستانی، سالدوف    19

خود را به زور روی تپه نگه  در سرازيری آنجا

 (02)همان: ا «داشت می

انداختن کلبه  تصوير پنجه   نوشته در اين بند

در خاک و تالش برای به زور نگه داشتن خود 

ای است که ذهن را برای داستانی که در  مقدمه

حال روی دادن است و مخاطب از آن چیزی 

داند آماده کندا در سطرهای بعد در داستان  نمی

اين کلبه و تالش   ةوضع معیشتی بد خانواد عودا

آنها برای گذران زندگی آمده است و اين تصوير 

ان باشدا ـاهنگ داستـد پیشـوانـت ی میـوبـه خـب

و  اعی ـ فرهنگی رايجـر اجتمـه فقـن بـپرداخت

های  تفاوتی مردم در قبال يکديگر، از دغدغه بی

بوده هايش  های داستان جالل در نامیدن شخصیت

استا

 های توصیف ذهن  نوشته ( بند5 -الف

 نیز و او بهتر شناختن در نیز شخصیت افکار بیان

 :کند می کمک داستان بهتر دريافت

فکرش ماشوش بودا تازه به فکر رفقای »

فتاد که در روزهای بیماری او در ا همکارش می

روزهای غیبت او بايد کارشان را میان خودشان 

راه و يا اگر خیلی ـروی اکد و از ـش کننـپخ

با رضايت خاطر هر روز به  ،نشناس نباشند نمک

های  ر به خانهـرتـت ديـک ساعـخاطر کار او ي

 (121)همان: ا «خودشان برگردند

ها در تالش  احمد در اين نوع بندنوشتهآل

ی مردم را به ـان روحـاست که شرايط نابسام

ورد های روحی بازخ تصوير بکشدا اين نابسامانی

در های اجتماعی است که در سه داستان  نابسامانی
 ةشیو مردم ةبچو  اختالف حساب ،آرزوی قدرت

در آرزوی » اصلی شناساندن قهرمان داستان استا

قدرت تحلیل روانی کارمند با نشان دادن ترس او 

اختالف گری حاکم همراه استا در از نظامی

 ةای گزارش سادـه جـده بـز نويسنـنی حساب

های  وقايع، به تحلیل روحی و توصیف اضطراب

چنان در  ها آن پردازدا اين آدم ونی افراد میدر

رين تسالی ـه کمتـد کـشون بدبختی غرقه می

(325: 1251 )میرصادقی، ا«يابند نمی خاطری

 انتقادی توصیفی های  نوشته بند (9-الف

، تصوير ارائه شده از انتقاد  نوشته در اين نوع بند

 چارچوب طنز و محکم است:در 

 تـداش مـحت هـک روشـرفـعط رکـپس»

 است، داده امـانج وبـخ را ودـخ دينی ةوظیف

 دوباره و کرد شکری دل ته ازا شد خاطر آسوده

 را خود صورت و سر و رفت خود بساط پشت

 گفتن ذکر مشاول دست به تسبی، و کرد مرتب

 (12 :1252 )آل احمد،ا «شد

جالل، با زبانی کنايی   نوشته در اين نوع بند

آلود به انتقادی که تمام فضای داستان  و طعن

پردازد و در بند  ريزی شده می براساس آن پی

 کندا گونه بیان میگیری داستان را اين پايانی نتیجه

(20 :1213 )اسحاقیان،

 متضاد های توصیف (7-الف

 قهرمان حالت دگرگونی ها  نوشته بند نوع اين در

 جسمی توصیف از  تلفیقی و شود  می توصیف

 تلفیقی واقع در استا ذهنی های پشتوانه با همراه

 توصیف و ظاهری توصیف  نوشته بند نوع دو از

 ااست ذهنی
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 بیشتر خیلی اول نظر در بود ضعیف خیلی»

 امروز که شوری ولی ،ماند می ترياکی آدم يک به

 تا پیش ساعت يک از که گرمايی و بود او در

 درـ  بود شده   تار سه صاحب که وقتی از ـ کنون

 بود انداخته گل را هايش گونه کرد می حس خود

 (11همان: )ا «کرد می داغ را اش پیشانی و

های  توان در اليه ها را می اين نوع بندنوشته

ه ـا بـه هـدام از اليـلف بررسی کردا هر کـمخت

موقعیتی خاص از قهرمان و يا فکر نويسنده اشاره 

داردا 

 های وصفی ترکیب ةگذاری به وسیل ب( نام

 اين در ها شخصیت گذاری نام ی شیوه ترين رايج

ا است توصیفی های ترکیب از استفاده مجموعه،

 گاه و دارد تعريفی کامالً ةجنب گاه ها توصیف اين

 حالتی موارد بیشتر در تمسخرآمیزند و و انتقادی

 در های شخصیت معرفی برای تنها و دارند خنثی

با  ها لزوماً اين نوع صفت ااند شده استفاده حاشیه

خوانی ندارند و گاه به  های دستوری هم صفت

صورت تتبع اضافات هستندا در برخی موارد نیز 

 يک جمله در جايگاه صفت نشسته استا

اين    تار سه ةهای مجموع در تمام داستان

احمد  شودا آل  گذاری شخصیت ديده می نام ةشیو

های  شخصیت گذاری از اين روش بیشتر برای نام

کندا فرعی استفاده می

 مكانی ( توصیف1-ب

 پسرک ای، تپه مزلقان برادر دوتا نشین، روستا دختر

 شوهر و زن استرالیايی، سرباز غريب، و دورافتاده

 امازندرانی

 قومیتی ( توصیف1-ب

 تا دو دست، به چوب و بسته هـچفیای ـه ربـع

 با رالیايیـاست نـپه اغـدم و هـبرگشت بـل ازـسرب

 اشکل مربعی ةچان و رنگ مسیهای  صورت

 ظاهری ( توصیف3-ب

 و ناشی شوفرهای دوش، به تفنگ نظامی

 پیرمرد تر، بزرگ دختر باريک، مرد پاچه، دست

 هـب  تـوسـپ و رـالغ رکـتـدخ وار،ـساالغ

 بیمارش، همکار پابرهنه، کودکان کشیده، استخوان 

 افروش جیگاره دوش، پسرک به گونی مرد

 تحقیری ( توصیف4-ب

 مدرسه از تازه جوان مفنگی، فروش روزنامه

 و باريک مردک آرخلوقیه، قبا موشی، مال درآمده،

 افروش عطر پسرک

 با کمك صفت شمارشیگذاری   ( نام

 در شخصیت گذاری امـن ایـه وهـشی رـديگ از

 دادـعـت اـب رادـاف یـرفـمع   ارـت هـس ـةوعـمجم

توانند پسین يا  می ها استا اين نوع صفتـآنه

 پیشین باشندا

 جفت پیرمرد، يک تا دو و ديگر پاسبان يک

دارها، چهار نفر ديگر، سه نفر مسافر  تفنگ اين از

 اندا ی از اين نوع استفادهياه ا نمونهاوا

های شمارشی با  موارد، صفتدر برخی 

شخصیت  ای ند و به گونههست صفت اشاره همراه

گروه وصفی همین دو نفر، از  سازندا را شناسا می

نداهست اين نوع
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 با اسم یا صفت مبهم گذاری د( نام

استفاده از يک ترکیب مبهم يا چند ترکیب مبهم در 

تواند مشخص نبودن  شخصیت می گذاری نام

تصوير بکشدا ترکیب يک صفت شخص را به 

های نامشخص در اين گروه  مبهم با اسم يا ترکیب

های  گیرندا هر، چند، هیچ، واا از صفت قرار می

 مبهمی هستند که در اين نوع توصیف کاربرد داردا

 و بزرگ در شود  می وارد که ای راننده هر»

ا «بندد می خود سر پشت را گاراژ ةرفت در هم از

 (11همان: )

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

شدند و از پهلوی  همه با غرو لند، کج می»

 (32)همان: ا «گذشتند رفتند و می او چشم غره می

چ چند نفر که در تاريکی ـپ چـوز پـهن»

 ،زدند ارسی حرف میـر از فـی غیـگاراژ به زبان

( در اين جمله سه 151)همان: ا «شدشنیده می

پچ، چند نفر، تاريکی گاراژ و حرف زدن  پچگروه 

رفی ـام در معـارسی، اوج ابهـر فـان غیـه زبـب

 شخصیت به خواننده استا

های مبهم مورد استفاده در  ز ديگر صفتا

ديگر و ديگران است که به    تار سههای  داستان

 صورت هدفمند استفاده شده است:

وقتی تار زير دستش بود و با آهنگ آن »

-خبری فرو می  خواند، چنان در بی را می آوازی

شد که هرگز دلش  رفت و چنان آسوده می

خواست تار را به زمین بگذاردا ولی مگر  نمی

ديگران بود و عیش و سرور  ةممکن بود؟ خان

بايست مجلس ديگران را  ديگران و او فقط می

(15 )همان:ا «گرم کند

استفاده از ديگران پشت سر هم و به طور 

نداری و عدم تعلق و در عین  ةدهند گسترده نشان

تفاوتی سايرين استا با اين حال نويسنده  حال بی

نفع و دسترسی آسان خود را نیز بیان داشته استا

های مبهم دستوری  گاهی هیچ يک از صفت

بلکه ترکیب وصفی از اضافه  ؛شود  استفاده نمی

نشده به هسته ساخته شدن وجهی شناخته

 اشود  می

خدمت ناشناس از کنار میز احمد  يک پیش»

 (120 )همان:ا «علی خان گذشت

خدمت را مبهم  صفت بیانی ناشناس، پیش

کرده استا تنها در يک مورد و در داستان 

از اين روش استفاده شده استا اختالف حساب

 ها روش دیگر. 1

 ذاریـگ امـن رایـب یـاهـگ دـاحمآل اللـج

 استفاده هايی واژه از هايش داستان های شخصیت

 مفهومی رساندن آنها از هدف که است کرده

 :است بوده خاص 

 بام پشت تا منا بود مان هفتگی ةروض شب»

 راها  خواب رخت و کردم جارو و آب را خانه

 روضه مستمعین و بود شده تاريک هوا انداختم،

 (12 :همان)ا «بودند آمده

 تلفظ بر عالوه روضه مستمعین از ستفادها

 و گوشی گران به تواند می مستمع واژه در سنگین،

 عمومی فضای با که کند داللت شنوندگی تنها نیز

 ااست سو هم داستان

 ظهور وسواس داستان در ماورايی ةپديد تنها

 اجنه به مردم باور در بهتران ما ازا است کرده پیدا
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 اشاره آن به جالل داستان اين در و شود  می اطالق

 ااست کرده

 

 گیرینتیجهبحث و 

های اين کتاب به  شناسی شخصیت آنچه از نام

از   احمد با استفادهآيد آن است که آل دست می

در به تصوير کشیدن فقر  لف،ـای مختـه امـن

فرهنگی رايج در جامعه به جهت فقر مالی و 

گذاری  کندا جالل در نام پرستی تالش می خرافه

گاری ـان کـکوچ ةش يا از شیوـهاي شخصیت

 ةکنندرده است و حوادث احاطهـاده کـاستف

ا ـاز خود او ديده است ي تر  زرگـت را بـشخصی

در تالش است باورهای خردکننده اشخاص را 

شده برای ای استفادهـه امـن داـر کشـه تصويـب

 ای ـ خرافه باوری مذهبی ةها در بردارند شخصیت

ی ـ ـای مذهبـاورهـا بـه بـت کـراد اسـدر اف

ستا توصیف ـار نیـازگـالل سـه جـرانـروشنفک

نامیدن  ةوـا و نحـه تـار، شخصیـا، افکـه هـصحن

اشخاص همه درجهت بیان ايدئولوژی نويسنده 

ت در ـن شخصیـاختپـردای ـه وهـتا شیـاس

ا شناخت ـتا بـوع اسـمتن   تار سهای ـه انـداست

های اين مجموعه به راحتی  های داستان شخصیت

ها را  وقوع داستان ةرنگ و فضای و صحنتوان  می

های اين مجموعه  ب شخصیتـگ غالـديدا رن

خاکستری استا استفاده از اسم عام و توصیف از 

ذاری شخصیت در ـگ امـهای ن وهـن شیـتري رايج

م خاص بسیار کم ـت و اسـاس   ارـت سه ةمجموع

 مورد توجه بوده استا
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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.  
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