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  چكيده
نويسان بزرگ است.  پردازي از هنرهاي اصلي رمان شخصيت يكي از عناصر مهم داستاني است و شخصيت

يش هايشان روايت داستاني را به پ وگو ها و گفت كشند و با كنش ها بار اصلي داستان را بر دوش مي شخصيت
برجسته و نشانگر توانايي او در  يآخرين اثر داستاني نادر ابراهيمي، رمان ،يك عاشقانة آرامبرند. رمان  مي

پردازي است. ابراهيمي در اين اثر در چهرة قهرمانان اصلي، زندگي و شخصيت خود و همسرش را  شخصيت
 يها، اثر وگوهاي شخصيت پردازي و گفت اي در نحوة روايت و شخصيت هاي تازه كند و با خلق روش بازآفريني مي

آفريند. او اوضاع سياسي و اجتماعي عصر خويش را به شكل نمادين و با زباني هنري در قالب  ماندگار و بديع مي
كند. قهرمان رمان،  كند و واقعيت تاريخي را با تخيل قوي خويش به واقعيت داستاني تبديل مي رمان روايت مي

وگوها و  كه در چالش سنت و مدرنيته گرفتار است. شخصيت قهرمانان بيشتر در ميان گفت داري است لهئانسان مس
هاي آرماني  هاي آنان است تا رفتارهايشان. اين انديشه يابد و رمان بيشتر گزارشگر انديشه هاي آنان بروز مي مجادله

  شود. با بيان زيبايي طرح مي
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  مقدمه
- پردازي يكي از هنرهاي اصلي رمان شخصيت

نويسان بزرگ است كه موجب آفرينش آثار  
شود. با  اودانگي آن آثار ميبرجسته و سبب ج

هاي مختلف ادبي، نقش و تأثير  پيدايش مكتب
هاي گوناگوني  شخصيت در داستان، صورت

، همة داستان است و داستان  يابد. شخصيت مي
  يابد.  بدون شخصيت هويت نمي

پردازي  در تعريف شخصيت و شخصيت
اي (مخلوقي) را  اشخاص ساخته شده«اند:  گفته

شوند،  نمايشنامه و ... ظاهر مي كه در داستان و
نامند. شخصيت در اثر روايتي يا  شخصيت مي

نمايشي، فردي است كه كيفيت رواني و اخالقي 
كند، وجود  گويد و مي او، در عمل او و آنچه مي

هايي را كه براي  داشته باشد. خلق چنين شخصيت
خواننده در حوزة داستان تقريباً مثل افراد واقعي 

 .»خوانند پردازي مي د، شخصيتكنن جلوه مي
  )83ـ 84: 1385(ميرصادقي، 

ترين نظرية  در تاريخ نقد ادبي، شايد قديمي
مستقل دربارة شخصيت، نظرية ارسطو باشد. ارسطو 

دانست و براي  شخصيت را جزئي از تراژدي مي
ارزش زيادي  ،كنند اشخاصي كه در صحنه بازي مي

ة كردارشان قائل بود و سيرت و خصلت آنها را نتيج
دانست. در قرن هفدهم مطالعه دربارة شخصيت  مي

به اوج خود رسيد. از اواخر قرن هجدهم انسان آرام 
مداري  آرام در مركز توجه قرار گرفت و انسان 

نويسي تأثير  اي يافت. اين امر بر رمان جايگاه ويژه
مستقيمي داشت و نويسندگاني مانند فلوبر، اليوت و 

پردازي  ر خاص به شخصيتداستايفسكي به طو

پردازي در  توجه كردند و پس از آنها نيزشخصيت
زمان هنري جيمز، به اوج خود رسيد. جيمز در 

هاي خود به بازسازي حاالت دروني و ذهني  رمان
افراد توجه كرد و شخصيت و كنش را متأثر از 
يكديگر دانست. نويسندگان قرن بيستم ميراث 

وفايي خود رساندند. ارزشمند جيمز را به اوج شك
  )127ـ130: 1371(اخوت، 

هاي داستاني كساني  قهرمانان و شخصيت
هستند كه با اعمال و گفتار خود داستان را به 

و به » عمل«كنند  آورند و به آنچه مي وجود مي
 (شميسا، .شود گفته مي» گفتار«گويند  آنچه مي

پردازان ادبي بر اين  بيشتر نظريه«) 139: 1378
ترين ركن يك  ند كه شخصيت اساسيااعتقاد

ها بار اصلي داستان را  داستان است... شخصيت
ها و  ها، ديالوگ كشند. با كنش بر دوش مي

هاي آنهاست كه هم خودشان ساخته  گويي تك
رود و رخدادهاي  شوند و هم روايت پيش مي مي

نياز،  (بي .»گيرند متناسب با فرايند داستان شكل مي
يت يك داستان بيش از هر موفق )69ـ70: 1387

نويس در ترسيم  امري در گروي توانايي داستان
  بخشيدن به آنهاست.  اشخاص داستان و شخصيت

، با خلق يك عاشقانة آرامابراهيمي در 
هاي تازه اثري جاودانه آفريده است. اين  شخصيت

هاي  مقاله درصدد است كه انواع شخصيت و روش
  رسي كند. پردازي را در اين رمان بر شخصيت

  
  روش پژوهش

تحليلي،  - پژوهش اين مقاله، روش توصيفي روش
اي است. پس از بحث  بر پاية مطالعات كتابخانه
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كوتاهي دربارة زندگي و آثار نادر ابراهيمي، انواع 
پردازي در اين   هاي شخصيت شخصيت و روش

  رمان تحليل خواهند شد. 
  

  پيشينة پژوهش
يمي، پژوهشگران دربارة آثار متنوع نادر ابراه

اند  معاصر نظرات متنوع و گوناگوني مطرح كرده
كه نشانگر گستردگي سطح مخاطبان و اهميت 
كارهاي اوست. به طور مشخص در نقد 

  هاي او دو مقالة مهم منتشر شده است: داستان
شناختي سه داستان كوتاه  نقد روايت«. مقالة 1

هرام، نوشتة مهيار علوي مقدم و خانم پورش» ابراهيمي
اي براي  خانهبه بررسي روايت در سه داستان كوتاه 

  پردازد.  مي پيچد صدا كه مي و دشنام، شب
خوانش ساختارگرايانه از داستان «مقالة  .2

نوشتة خانم پورشهرام نيز با » ي ابراهيميها كالغ
هاي جديد تحليل داستان، نقد روايتي  كاربرد شيوه

ي برتر ها گر، يكي از داستان و الگوي كنش
  ابراهيمي را بررسي و تحليل كرده است. 

 يك عاشقانة آرامتاكنون دربارة نقد و بررسي 
  پژوهشي انجام نشده است. 

  
  زندگي و آثار ابراهيمي

نويس و سينماگر  نامه نادر ابراهيمي نويسنده، فيلم
، در تهران به 1315ايراني، در چهاردهم فروردين 

ر اين شهر دنيا آمد. تحصيالت مقدماتي را د
گذراند و پس از گرفتن ديپلم ادبي از دبيرستان 
دارالفنون، به دانشكدة حقوق وارد شد. اما پس از 
دو سال اين رشته را رها كرد و سپس مدرك 

اش را در رشتة زبان و ادبيات انگليسي  كارشناسي

گرفت. او پيش از آنكه نوشتن را به عنوان كار 
انجام داده  اصلي خود برگزيند، كارهاي زيادي

است كه كمك كارگري تعميرگاه سيار در تركمن 
بندي روزنامه و  صحرا، كارگري چاپخانه، صفحه

داري بانك، ميرزايي  كارهاي ديگر چاپ، تحويل
يك حجرة فرش در بازار و باألخره مترجمي و 

شناختي،  هاي ايران ويراستاري و چاپ مقاله
نشگاه سازي مستند و سينمايي و تدريس در دا فيلم

  )263ـ264: 1382ميرصادقي، بخشي از آنهاست. (
سالگي با  26، در سن 1341ابراهيمي در 

 اي براي شب خانهانتشار نخستين داستانش به نام 
به جرگة نويسندگان ايراني پيوست و تا خردادماه 

كه در تهران درگذشت، آثار داستاني و  1387
ب غيرداستاني متعددي خلق كرد. او قبل از انقال

به كانون نويسندگان ايران پيوست و عالوه بر 
كارهاي هنري در مسائل سياسي و اجتماعي نيز 
نقش ايفا كرد. بعد از انقالب اسالمي نيز آثار او 
رنگ و بوي مذهبي و عرفاني بيشتري يافت. 

ها و  صوفيانهگرايشات عرفاني او در آثاري چون 
دگي (داستان زن مردي در تبعيد ابديو  ها عارفانه

يك عاشقانة مالصدرا) بيشتر نمايان است و رمان 
نيز گزارشي غيرمستقيم از اين تحول روحي  آرام

  اوست. 
نويسي  اي كه ابراهيمي پا به عرصة داستان دوره

هاي اجتماعي بود. نويسندگان  ن نهاد، دوران داستا
گرا به موضوعات  و شاعران دردمند و جامعه

   اي داشتند. اجتماعي توجه ويژه
هاي آغازين او را  بعضي از منتقدان، داستان
اند  بندي دقيق دانسته فاقد سير منطقي و استخوان

هاي او از نظرساختمان  اند كه داستان و نوشته



  1393بهار ، ومس، شماره دوم فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني، سال    112
  

خواهد براي  ويران است. او با تزئين نثر مي
نويسي خويش  هاي بنيادين قصه كردن ضعف پنهان

  )611: 1386 (ميرعابديني، .سرپوش بنهد
تايشگران ابراهيمي، نثر او را از اين اما س

هاي  بعضي از قصه«اند:  عيوب مبرا دانسته
هاي هنري، داراي  ابراهيمي ضمن حفظ ارزش

جنبة نيرومند آموزش و پرورش است به طوري 
توان آنها را تدريس كرد... نثر او تمايلي به  كه مي
آهنگي و طنين كالسيك دارد، اين حالت را  خوش

اي ترصيع كرده است و  حية شاعرانهنويسنده با رو
هايي است كه  جهد او دادن آهنگ طبيعي به قصه

 .»اغلب صورت تعليم و تنقيد خير و شر دارند
  )120ـ121: 1371(سپانلو، 

، يك عاشقانة آرامآخرين اثر داستاني او يعني 
نويسي پس  اثري مترقي و پيشرفته در عرصة داستان

يمي در اين اثر كه شود. ابراه از انقالب محسوب مي
گويي زندگي و شخصيت خود و همسرش را 

اي در نحوة  هاي تازه كند، با خلق روش بازآفريني مي
پردازي  روايت، دستور زبان داستان و شخصيت

  . آفريند اثري بديع مي
ابراهيمي زندگي سخت و پردرد و رنجي را 
پشت سر گذاشت. دردهاي اجتماعي و 

اش  در طول زندگي هاي انساني و عشق او دغدغه
سال  9سرچشمة حيات و حركت او بود. او در 

برد و  اش از بيماري سرطان رنج مي پايان زندگي
  سالگي در تهران درگذشت.  73در 
  

  يك عاشقانة آرامساختار كالن 
ابراهيمي در اين رمان با اشارات مكرر به حوادث 

هاي مشخص و  ها و مكان تاريخي و زمان

عاصر جنبة تاريخي و هاي واقعي م شخصيت
اجتماعي اثر را كامالً برجسته كرده است. قبل از 

 جزيرة سرگردانيوي، سيمين دانشور در رمان 
كند كه در تاريخ  اغلب از حوادثي بحث مي

سياسي، اجتماعي و فرهنگي معاصر كشور ما 
در خلق آثاري از اين دست «عمالً رخ داده است. 

ي بيروني و عيني ها كه ارتباط تنگاتنگي با واقعيت
جامعه دارند، همواره بايد راه و سياقي را برگزيد 
كه تنها رد پاي محو و كمرنگي از تاريخ را در 
خود و با خود داشته باشد. خلق چنين آثاري، به 
لحاظ ادبي، خطري بزرگ براي نويسندة رمان 

تواند به حساب بيايد؛ چرا كه عدم تعادل ميان  مي
و سنگيني مورد اول بر تاريخ و شكل هنري قصه 

 .»انجامد دومي همواره به عواقب نامطلوبي مي
  )237: 1380الديني،  (سيف

، از خود و جزيرة سرگردانيدانشور در 
گويد  همسر و دوستانش به طور مستقيم سخن مي

ولي ابراهيمي در اين رمان به طور مستقيم از خود 
زند؛ اما او در چهرة  و همسرش حرف نمي

مرد و عسل، زندگي  لي داستان، گيلهقهرمانان اص
و شخصيت خود و همسرش را بازآفريني كرده 
است. البته او به مانند دانشور به رمان جنبة 
نمادين و تمثيلي نيز بخشيده است و حوادث 
تاريخي را به شكلي هنري بيان كرده است. هر 
دوي آنان با بيان هنري خويش، اين حوادث مهم 

اند و اوضاع  اودانه كردهرا به زيباترين وجه ج
سياسي و اجتماعي را به شكل نمادين و با زباني 
هنري و ادبي به گونة ادبيات داستاني به تصوير 

هاي تاريخي  اند و با وجود دارا بودن جنبه كشيده
و اجتماعي، جنبة هنري و داستاني آثارشان، بر 
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كليت اثر غلبه دارد و اگر مخاطب از اين حوادث 
تواند از ساختار  نباشد نيز مي تاريخي مطلع

  داستان لذت ببرد و درس زندگي و عشق بياموزد. 
اين تخيل است كه واقعيت واقعي را به «

كند... داستان بيشتر از  واقعيت داستاني تبديل مي
آنكه بيان دقيق واقعيت براي تأثيرگذاردن بر عقل 
باشد، به آفرينش فضايي تخيلي براي انگيزش 

ها اصل  كيد دارد. در همة داستانحس خواننده تأ
بر اين است كه به خواننده امكان حس كردن 
بدهند و در مرحلة دوم موجب تفكر و تأمل آنها 

  )16: 1387نياز،  (بي .»شوند
ابراهيمي توانسته است واقعيت تاريخي را با 
تخيل قوي و زبان فاخر ادبي خويش به واقعيت 

دوران داستاني تبديل كند و حوادث اجتماعي 
معاصر را كه در بعضي مواقع براي همة افراد قابل 
لمس نيست، براي نسل امروز و آيندگان 

آموزي و درس  محسوس كند و زمينة عبرت
  گرفتن از تجربيات ديگران را فراهم آورد. 

داري است كه در  لهئقهرمان رمان، انسان مس
چالش سنت و مدرنيته گرفتار شده است. او مانند 

روشنفكران و مبارزان قبل از انقالب بسياري از 
رو كه در ميان مكاتب مختلف فكري، از آن

خواه و آزادمنش است، تمايالت چپ  عدالت
سوسياليستي دارد، اما چون در دامن مذهب و 

هاي ايراني رشد يافته است با مذهب نيز سر  سنت
ستيز ندارد. او مبارز دردمندي است كه مبارزه را 

گيرد  سوءاستفاده به كار نميطلبي و  براي قدرت
بلكه با عشق عميق به انسانيت در جهت تحقق 

كند و هيچگاه از  هاي آرماني تالش مي ارزش
  كند. مردم و سرنوشت آنان غفلت نمي

اي نيست، بلكه  اين رمان، يك رمان حادثه
هاي رمان  فكري است، شخصيت  -    رماني فلسفي

ميان  گيرند و بيشتر در در ميان حوادث شكل نمي
يابند. داستان  ها بروز مي وگوها و مجادله گفت

هاي آنان است تا رفتارشان.  بيشتر گزارشگر انديشه
هاي آرماني با بياني زيبا نمود  در اين اثر انديشه

گرايي متعالي به معني غفلت  يابد. البته اين آرمان مي
  از واقعيات زندگي و مسائل روزمره نيست. 

  
  انواع شخصيت
هاي  توان از جنبه داستان را مي شخصيت در
بندي كرد. در يك نگاه كلي انواع  مختلف تقسيم

  شخصيت از سه نظر قابل بررسي است: 
هاي داستان  از نظر ساختار روايي، شخصيت .1

ند از: شخصيت اصلي و شخصيت فرعي. اعبارت
هاي اصلي داستان حوادث و وقايع  شخصيت

استان حضور برند، در كل د داستان را به پيش مي
دارند و داستان حول محور شخصيت آنها شكل 

هاي فرعي در  يابد. شخصيت گرفته گسترش مي
هستند و با وجودي   هاي اصلي خدمت شخصيت

هاي داستاني دارند اما  كه نقش كمتري در كنش
براي پيشبرد طرح و گسترش داستان و تنوع 

شخصيت فرعي، داستان را «اند.  حوادث ضروري
كند و به داستان عمق و بافت  مي آميزي رنگ
بخشد و به كاركرد و اهميت  تري مي دقيق

  )137: 1380(سيگر،  .»كند قهرمانان اصلي كمك مي
ند اهاي داستان عبارت از نظر تحول، شخصيت .2

هاي پويا.  هاي ايستا و شخصيت از: شخصيت
شخصيت ايستا در داستان شخصيتي است كه 

را بپذيرد. شخصيت تغيير نكند يا اندك تغييري 
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پويا شخصيتي است كه پي درپي و مداوم در 
داستان دستخوش تغيير و تحول باشد. 

  )93ـ94: 1385(ميرصادقي، 
در آثار كالسيك، عواطف و احساسات، 

دهد. عواطف از  زيربناي شخصيت را تشكيل مي
ر حال اي د نظر پيروان اين مكتب، نه پديده

از ازل تا به ابد ست كه اي ايستا تحول، بلكه پديده
كيفيتي يكسان داشته است. در اين آثار شرايط 

 .شود ها ناديده گرفته مي تكوين شخصيت
در مقابل اين مكتب ادبي، ) 19: 1371(دقيقيان، 

هاي خود را  نويسندگان رئاليست شخصيت
كردند، بلكه به  موجوداتي راكد و ايستا تصور نمي

ود اهميت نيروهاي بالقوة پنهان در كاراكترهاي خ
كوشيدند در جريان حوادث  دادند و مي بسيار مي

  )31(همان:  .داستان، اين نيروها را به فعل درآورند
از نظر خصلت دروني، داستان  هاي يتشخص .3

هاي  هاي ساده و شخصيت ند از: شخصيتاعبارت
توان در يك  جامع. اشخاص ساده داستاني را مي

ص سادة جمله بيان كرد. يكي از مزاياي اشخا
داستاني اين است كه هرگاه كه ظاهر شوند به 

شوند. مزيت ديگرشان اين  سهولت بازشناخته مي
است كه خواننده بعدها ايشان را به سهولت به ياد 

اشخاص جامع، ) 94ـ96: 1391(فورستر، .آورد مي
بيني دارند.  جانبه و غيرقابل پيششخصيتي همه

تر  لها با جزئيات بيشتر و مفص اين شخصيت«
هاي فردي آنها  شوند. خصلت تشريح و تصوير مي

 .»هاي ديگر رمان است ممتازتر از شخصيت
محك و آزمون شخصيت ) 110: 1385 (ميرصادقي،

تواند  جامع در داستان با اين سؤال كه آيا وي مي
اي خواننده را با  اي مقنع و متقاعدكننده به شيوه

 رستر،(فو .پذيرد رو سازد، انجام مي شگفتي روبه
نكتة مهم آن است كه يك رمان ) 107: 1391

برجسته، هم به اشخاص ساده نياز دارد و هم به 
  )98 (همان: .اشخاص جامع

  
  پردازي هاي شخصيت شيوه
اند از توصيف پردازي عبارت هاي شحصيت روش

هاي  و بيان كنش و ويژگي وگو مستقيم، گفت
تواند  ظاهري و جسماني كه در متني قوي مي

ي از دو يا چند نوع آن مورد استفاده، قرار تركيب
ها را به طور  اين روش) 70: 1387نياز، (بي. گيرد

  توان به دو دستة اصلي تقسيم كرد:  كلي مي
در اين شيوه : سازي مستقيم شخصيتالف) 

نويسنده براي معرفي شخصيت، او را   ـ  راوي
كند (شيوة قديمي). در اينجا  مستقيماً تعريف مي

هاي دروني و بروني شخص مورد  ويژگيراوي... 
  ) 141: 1371(اخوت،كند.  نظر خود را بيان مي

براي : سازي غيرمستقيم شخصيتب) 
توان از عوامل   سازي غيرمستقيم مي شخصيت

وضعيت ظاهري ياري  و كنش، گفتار، نام، محيط
  )142(همان:  .جست
گرايانه بر  از ديدگاه فلسفي، برخورد خاص«

ست از مشخص كردن فرديت شخصيت، عبارت ا
نويسان بسيار  شخص... هم فالسفه و هم رمان

بيشتر از آنچه تا آن زمان متداول بود به فرديت 
لة هويت ئخاصِ اشخاص توجه كردند... مس

فردي، منطقاً ارتباط تنگاتنگي با جايگاه 
: 1389 (الج، .»شناختي اسامي خاص دارد معرفت

گذاري  از نامبا توجه به اينكه مقصود اصلي  )25
هر شخصيت آن است كه نشان بدهد شخصيت 
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مورد نظر را بايد فردي خاص تلقي كرد و نه يك 
سنخ، اين برازندگي نام نبايد چنان باشد كه به 

  )28 (همان: .نقش اصلي آن خللي وارد آورد
شخصيت به مجموعه رفتارهايي اطالق 

شود كه به يك نفر فرديت و در نتيجه هويت  مي
شخصيت بدون رفتارهاي خاص خود،  بخشد. مي

در نوشتن يك داستان مطلوب يابد.  هويت نمي
نويسنده بايد شرايطي را پديد آورد تا  وآرماني،

ها در برخورد با  مخاطب از چگونگي رفتار آدم
وقايع، نوع و فرديت شخصيت را درك كرده و 

  )103ـ104: 1388(خسروي، .بفهمد
  

يك پردازي در رمان  هاي شخصيت شيوه
  عاشقانة آرام

پردازي به عناصر فراوان  پژوهشگران در شخصيت
اند. از آن ميان دو جنبة  اي اشاره كرده و برجسته
وگو،  پردازي، نقش كنشگري و گفت شخصيت

دو نقش  يك عاشقانة آرامبسيار مهم است. در 
  وگو در داستان كامالً درهم تنيده كنشگري و گفت

ين دو نقش را با و جدايي ناپذيرند، به ناچار ا
  كنيم. يكديگر بررسي مي

ترين نقش يك شخصيت، نقش  اولين و ساده 
توان گفت  كنشگري اوست. از اين لحاظ مي

شخصيت، فاعل يا نهادي است كه كاري را انجام 
دهند. اين  اي را به او نسبت مي دهد يا گزاره مي

پردازان  نقش چنان مهم است كه بعضي نظريه
اند. از نظر معتقدان  ين كردهنظرية كنشي را تدو

به اين نظريه، در داستان هر شخصيتي نقشي به 
عهده دارد كه بايد آن را انجام دهد و در حقيقت 

: 1371(اخوت، .شخصيت چيزي جز بازيگر نيست
130 ،145(  

امروزه در داستان مدرن نقش اصلي با كنش «
 نياز، (بي .»و ديالوگ و خودگويي و تفكر است

شخصيت يعني «يمز نيز اعتقاد دارد: ج )71: 1387
 )74 (همان: .»رخداد و رخداد يعني شخصيت

ها بايد به لحاظ عاطفي و ذهني  شخصيت«
بيني باشند. هم عادي و هم تا حدي  غيرقابل پيش

ها و شيوة تفكر و  غيرعادي باشند و نتوان كنش
 )72 (همان: .»بيني كرد ديالوگ آنها را پيش

گيرد و  ش شكل ميشخصيت بعد از انجام كن
هاي داستان  يابد و از ديگر شخصيت هويت مي
شود. كنش از سوي شخصيت بدون  متمايز مي

گيري واقعه و درگير شدن شخصيت و  شكل
گيرد. بعد از اين  العمل او در آن انجام نمي عكس

هاي مكمل است  ي معلولي و نيز كنشرابطة علّ
يابد... از جهتي  كه شخصيت داستاني هويت مي

هاست و نوع  ديگر داستان حاصل كنش شخصيت
كنش شخصيت نيز ارتباط مستقيم با خصايل آنها 
دارد. ماحصل آنكه، داستان با كنش 

(خسروي،  .گيرد هاست كه شكل مي شخصيت
شخصيت پس از ظاهر شدن در  )108ـ109: 1388

داستان، بالفاصله به راه افتاده اعمال گوناگوني را 
آورد. پس در  به وجود ميدهد و حادثه  انجام مي

ميان عناصر داستان دو عنصر نقش كليدي و 
اساسي دارند: شخصيت و عمل. از طرفي 

ترين  كنندة تم داستان و مهمترين عنصر منتقل مهم
 .عامل طرح داستان نيز، شخصيت داستاني است

  ) 414ـ 415: 1381(عبدالهيان،
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نويس وگو نيز از جمله ابزارهاي داستان گفت 
پردازي است. در بسياري از موارد،  شخصيت براي

وگو صورت  سازي صرفاً از طريق گفت شخصيت
شود.  پذيرد و شخصيت از اين طريق ساخته مي مي

وگو در راستاي پيشبرد حوادث و  معموالً گفت
  )191ـ 195: 1371(اخوت، ساختن شخصيت است. 

هاي مابين  وگوي در واقع از طريق گفت
كه اطالعاتي بيشتر از  هاي داستان است شخصيت

شود.  كند، نشان داده مي آنچه راوي مطرح مي
وگوها به مثابه نوعي كنش، باعث بازنمايي و  گفت

 .گردد سازي) مي ها (شخصيت شناخت شخصيت
  )75: 1388(خسروي، 
وگوها جايگاه  ، گفتيك عاشقانة آرامدر 

هاي مهمي از رمان گزارش  اي دارد و بخش ويژه
مانان اصلي است. گاهي وگوهاي قهر گفت
وگو  ها نيز در ضمن گفت هاي شخصيت كنش

  شود.  آشكار مي
  

ها و  ها براساس كنش تحليل شخصيت
  وگوهاي داستان گفت

يك  : مرد و عسل هاي اصلي: گيله شخصيت. 1
مرد و  دو شخصيت اصلي دارد. گيله عاشقانة آرام

عسل، زن و مردي كه رمان شرح حال زندگي، 
هاي آن  هاي آنان است. شخصيت هكارها و انديش

اند كه به  دو چنان در هم تنيده توصيف شده
كنيم. گرچه  ناچار آن دو را با هم بررسي مي

تفاوت نگاه و رفتار آنان بخش مهمي از رمان را 
  دهد. تشكيل مي
 ياهمرد شخصيتي مبارز و داراي گرايش گيله

عميق سياسي و ادبي است. او بين ادبيات و 

كند و حس  ندي عميق مشاهده ميسياست پيو
شود تا با ظلم و ستم  اش موجب مي دوستي نوع

كند. از طرفي چون يك مبارز اجتماعي  مبارزه 
كند  است، مسائل سياسي را خيلي خوب درك مي

و چون معلم ادبيات است زبان بسيار فاخري 
هاي  دارد. تلفيق ادبيات و سياست يكي از ويژگي

اثر است. همچنين پردازي اين  مهم شخصيت
هاي ناب در اين اثر  هاي هنري و انديشه خالقيت

شود. عسل نيز زن جوان و  به فراواني يافت مي
معترضي است كه به ناچار به سياست كشانده 
شده است. او به همه چيز و همه كس اعتراض 
دارد و از تكرار و تقليد و يكساني بيزار است و 

ت. او در همواره در پي نوآوري و نو شدن اس
هاي يك زوج سياسي را  مرد همة سختي كنار گيله

كند و با همسرش به نگاهي  عاشقانة تحمل مي
رسد كه فراتر از سياست و مبارزه  انساني مي

است. حتي پيروزي انقالب اسالمي و آرامش بعد 
تواند روحية معترضانة او را آرام  از آن نيز نمي

د. اين روحيه ياب اش ادامه مي كند و نگاه منتقدانه
كند  اندك در او نوعي نگاه انساني ايجاد مي اندك

شود و به مددكاري اجتماعي با  كه موجب مي
هدف كمك به همنوعان و تشريك مساعي در غم 

  آنان تبديل شود. 
مرد و عسل هر دو  از نظر تحول، گيله

شخصيت پويايي دارند. شخصيت آن دو دائماً در 
ها در كنار هم حال تكامل و پيشرفت است. آن

يابند و به اطرافيانشان نيز براي رشد و  رشد مي
بخشند. آن دو مكمل  شكوفايي انرژي مثبت مي

ها و عيوب  اند كه نقص هم و زوجي واقعي
سازند. اگر تضادي نيز بين  يكديگر را برطرف مي
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بست  آن دو هست براي تعالي و رشد است نه بن
در  اي از شخصيت اين دو و توقف. بخش عمده

وگوهايشان و توصيفات و جمالت زيباي  گفت
يابد. مرد شاعري است كه شعرهاي  آنان تجلي مي

نابي سروده و عسل نيز با وجودي كه تحصيالت 
دانشگاهي ندارد، اطالعات وسيع و باورهاي 
عميقي دارد و از عاطفه و احساسي قوي 

  برخوردار است. 
پردازي به شكل  در اين رمان شخصيت

وگوي قهرمانان و  و از طريق گفت غيرمستقيم
وگوهاي  يابد. گفت كنش و رفتار آنان تجلي مي

شان و نشانگر هاي دروني آنان نشانگر خصلت
جامع بودن شخصيت آن دو است. گاهي مرز 

وگوها و سخنان داناي كل روشن نيست.  گفت
وگوها و  گويي داناي كل، گزارشي از گفت

من گاليه كند. عسل در ض خاطرات را بازگو مي
هاي عاشقانة براي او  از مرد كه چرا ديگر ترانه

هاي مرد و عشق پايدار او  سرايد از تواناهايي نمي
   :گويد سخن مي

مرد كوچك اندام  ـ آهاي گيله«[زن] 
هاست كه از آن  پذير ناشكستني! باز مدت چكش
هاي عاشقانة گيلكي كه بوي ماهي و دريا و  ترانه

به و برنج و چاي و بوي نيلوفر آبي و خزه و كل
خواني...  جميع سبزهاي عالم را دارد برايم نمي

تمام شد آن حكايت عاشق، آرام و به زمزمه 
  )24: 1376(ابراهيمي، .»خواند؟ مي

گويد كه عشق او  مرد در جواب مي
ناپذير است و عشق به همسرش را با عشق  پايان

به تمام هستي پيوند زده است و اين نشانة شدت 
  مق و كمال عشق اوست. و ع

ـ تمام نشد بانوي خوبِ آذري من! «[مرد] 
ها،  ها، ماه كمي امان بده تا براي روزها، هفته

كنيم و  ها و قرني كه ناگزير در آن زندگي مي سال
براي تمام عاشقانِ صادق ـ حتي اگر هيچ 
معشوقي در كار نباشد ـ يك عاشقانة آرام بسازم؛ 

  (همان) .»يك عاشقانة كامالً آرام
مرد عشق وسيع خويش را در جاي ديگري 

ها و  نيز بيان كرده است. گرچه زن به دليل عرف
هاي عاشقانة و ابراز عشق كمي  ها از نگاه عادت

  نگران است. 
اند از اينطور  ها بزرگ نشده ـ تا بچه«[زن] 

هاي معطر به عطرِ نرگسِ كازرون ممكن  شوخي
ا به خاطر ها وقتي بزرگ شوند، ما ر است. بچه

  ها خواهند كرد. يك نگاه عاشقانه هم سرزنش
ها وقتي بزرگ شوند، ديگر بچه  [مرد] ـ بچه

ها، به خاطر آنكه عاشقانه  نيستند و من از بزرگ
دانم، خجل نخواهم بود. به من  نگاه كردن را مي

دانند. در  چه ربطي دارد كه آنها كارشان را نمي
ايان داستان كمال كهنسالي حتي يك روز قبل از پ

شود با يك دسته نرگس شاداب، يك شاخه  هم مي
نرگس، ... كنار دريايي خلوت، وسط جنگل، روي 
پل، لب جاده، جلوي درب بزرگ باغ ملي يا در 
خياباني پر عابر، در انتظار محبوب ايستاد... 

هايي كه بدون درك معناي ناب عشق بزرگ  بچه
مگر چه خندند؟ خُب بخندند،  اند، به ما مي شده

  ) 15: 1376(ابراهيمي، ». عيبي دارد؟
جملة پاياني مرد نشانگر شخصيت 
خودساختة اوست كه قضاوت ديگران در رفتار او 

گذارد و او به كاري كه ايمان دارد  تأثيري نمي
كامالً وفادار است و از عزت نفس و اعتماد به 



  1393بهار ، ومس، شماره دوم فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني، سال    118
  

ها را  نفس بااليي برخوردار است. او همة انسان
از اينكه حيوانات نيز افسرده و دوست دارد و 

افتد. مرد در حكايت  ناراحت باشند، به گريه مي
گويي و  تمثيلي و خيالي با زنبور عسل از دروغ

جويد. او از زبان زنبور تنفر  فريب بيزاري مي
  )18(همان:  .كند خودش را از اعدام بيان مي

وگو با پدر عسل در هنگام  مرد در گفت
هاي خويش  خار به تواناييخواستگاري او، با افت
ـ دست كم حرف زدن «بالد.  در سخن گفتن مي

و در برابر  )28(ص» دانم. دبير ادبياتم مي
هاي خشن پدر و صورت سوختة او و زبان  دست

آورد و خواستن خويش را  تحقيرآميز او تاب مي
تو، «گويد  كند. زن در همانجا مي تكرار مي

ر به زيري مرد كوچك اندام نازك دل كه س گيله
خصلت نجيبانة توست. چطور توانستي آن نگاه 
سوزندة پدرم را تاب بياوري؟ تمامِ صحراي گل، 

 .»ديدم شده بود يك جفت چشم، و من مي
جاي رمان نمود  اين توانايي مرد در جاي(همان) 

هاي اجتماعي و  دارد. وقتي زنش از نگراني
د ـ لبخن«گويد:  نالد، مرد مي هاي سياسي مي دلهره

بزن دختر! آن گنجشك را نگاه كن و لبخند بزن. 
  اين عكس، صدها سال خواهد ماند. 

  كند. عسل! عاشق ترك لبخند نمي
  لبخند تذهيب زندگيست. 

  هاي نرم محبت.  ايست بر دست و بوسه
با لبخندهاي كوتاه، گهگاه اين مرصع زرنگار را 

  )34(همان:  .»شفّافي ببخش، بانوي آذري من
در چشم ديگران نيز نمود دارد. زيبايي عسل 

مرد صاحبخانه در انزلي در توصيف عسل او را به 
مبارك است. به «كند:  خورشيد و باغ تشبيه مي

اي، مرد! ...  چشم پدري، خورشيد را سرقت كرده
 .»اي به چشم پدري باغ را به باغچة ما آورده

  )35، 34(همان:
هايش در  البته عسل با وجود همة توانايي

ها و خطرات به  ي مشترك گاهي از سختيزندگ
آيد. اما مرد همواره در پي كار، عشق،  ستوه مي

و هيچگاه از ) 37(همان: آرامش و آزادي است 
هاي انساني خسته  تالش و مجاهده در راه ارزش

شود. از نظر مرد عشق از جريان عادي زندگي  نمي
جدا نيست و در همه جا جاري و ساري است. از 

داغ گرفته تا چاي بهارة خوش عطر،  نان برشتة
  )43(همان: قوطي كبريت و ماهي تازه. 

خواند. از نظر زن افراط در  مرد بسيار كتاب مي
اين كار انسان را از زندگي واقعي و لمس حوادث 

ها انسان  تو در كوچه«سازد.  زندگي غافل مي
ها... من عشق كتابي  الي كتاب خواهي شد نه در البه

را  دارم و تسلط كتاب بر خانه  نميرا هم دوست 
شود به  معلم عسل كه اعدام مي )45(همان: ». هم

كرد  جاي كتاب خواندن، زيستن با مردم را تبليغ مي
  ) 46(همان: و انديشيدن و عمل كردن را. 

وگوها پيداست، زبان زن و  كه از گفت چنان
مرد لحن خاصي ندارد و نويسنده گاهي مجبور 

وگوها، نام  شدن مرز گفت  نشود براي روش مي
خندد و  عسل مي«قهرمان را آشكارا بيان كند. مثالً 

  )35(همان:  .»عسل افسرده گفت«و يا » گويد مي
در كل رمان قهرمانان لهجة خاصي نيز ندارند 

هاي اصلي مانند روشنفكران به زبان  و شخصيت
گويند. گرچه به ندرت  رسمي معيار سخن مي

و آذري قهرمانان فرعي را تا توان لهجة گيلكي  مي
مرد و عسل، در كل  حدودي تشخيص داد. گيله



     119    يك عاشقانة آرامدازي در رمان رپشخصيت و شخصيت
 

شان دچار تضاد عشق و  رمان و در كل زندگي
شان اين تضاد رشد سياست هستند و در زندگي

از   شود. و اين ويژگي يابد و شكوفا مي مي
است.  يك عاشقانة آرام خصوصيات برجستة

شود كه  هاي تلخ جامعه مانع از اين مي واقعيت
مرد بتواند بعد از ازدواج خاطرات زندان و  گيله

را از خود دور كند و عسل نيز به او   شكنجه
كند كه در رودبارك معلمي كنيم و  يادآوري مي

آهسته آهسته مقدمات يك جنگ كوهستاني را 
فراهم بياوريم. ارتش شاه، تيمسارهاي خستة 

ياش قمارباز، هرگز به اين ارتفاعات نخواهند ع
شود. تا شكنجه هست، هيچ  آمد. [مرد]: ـ نمي

  )21(همان:  .اي از جهان امن نيست نقطه
كند كه بتواند براي همسرش  مرد آرزو مي

ها  شب«يك زندگي راحت و ساده فراهم كند. 
ها را در  دور آتش حلقه خواهيم زد و سيب زميني

برشته خواهيم كرد. جگر اصل، خاكستر داغ داغ، 
نمك نرم. من دوست دارم كه يك دسته گل 
كوچك كوتاه قد صحرايي را براي پدرت ببرم. 

  )22(همان: . »اين بار فقط براي خودش
خداوند انسان را در عشق و درد آفريده است 
و در اين رمان از زبان داناي كل نيز عشق و 

رات هميشه خاط«شود.  سياست به هم آميخته مي
عاشقانه، از نخستين روز، نخستين ساعت، 
نخستين لحظه، نخستين نگاه و نخستين كلمات، 

گونه كه سياست از نخستين  شود. همان آغاز مي
زندان، نخستين شالق و نخستين دشنام يك 

دهد كه  مرد به زن هشدار مي )22(همان: » بازپرس
ديگر براي او حكايت عاشق را آرام و به زمزمه 

دهد كه براي تمام روزها  اند. مرد پاسخ ميخو نمي

ها و براي تمام عاشقان صادق يك عاشقانة  و سال
 )24(همان:  .سازم. يك عاشقانة كامالً آرام آرام مي

 )26(همان:  گيرد عاشق در باب زندگي سخت نمي
عاشق به نان خالي و ظرف پر از محبت راضي 

عشق اجباري ممكن نيست.  )27(همان:  .است
شود اما به ضرب  داشتن يك طرفه مي دوست

شود و اين آن چيزي است كه سالطين  تهديد نمي
خواهند: مردم آنها را بپرستند، آنها از مردم  مي

  )29(همان:  .بيزار باشند
كند كه با يك گروه  مرد اعتراف مي گيله

كند كه هنوز يك قدم هم  كوچك جنگلي كار مي
پس « گويد  اند. عسل مي به جانب جنگل برنداشته

كنيم. ـ  كنيم، جشن اعدام برپا مي ما عروسي نمي
هاي بسياري كه عاشقان ديگر  به خاطر عروسي

 )34(همان:  .»با آسودگي خاطر، به پا خواهند كرد
مرد زندگي واقعي عبارت است از  در نگاه گيله

هايي كه  كار، عشق، آرامش، آزادي.... حكومت
 .انگيزند رتفهمند، نف معني دوست داشتن را نمي

مرد با غيرت حاضر است كار  گيله )37(همان: 
معلمي را از دست بدهد، اما با اجانب همكاري 

و عزت و مقاومت او كار و  )38(همان: نكند 
كند. چون از نظر حاكمان  زندگي را سخت مي

 .ند و يكسانادزد و معتاد و سياسي همگي مجرم
  )41(همان: 

كند و به  ا ميعشق و مبارزة آن دو ادامه پيد
مان زندگي«بخشد.  زندگي مشترك آنان هويت مي

هاي چند مأمور، به زيبايي ارس پيش  زير پوتين
 ».بخشد رود و به گستردگي درياي خزر، آرام مي مي

بعد از سقط فرزند اولشان در واگوية  )56(همان: 
ام را به دشمنان ميهنم  خداوندا كينه«گويد:  دروني مي
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تر. خداوندا  م روحم را چركينتر كن و زخ عميق
از نظر  )61(همان:  ».خوف از ظالم را در من بميران

او انسان سياسي يعني انساني كه تسليم فساد 
 ».ـ ما هنوز همچنان سياسي هستيم«شود.  نمي

شود  انقالب اسالمي كه پيروز مي )131(همان: 
شود و به يك آرامش نسبي  زندگي آنان متحول مي

شود. آنان  اما كارشان تمام نمي يابند. دست مي
خواهي را همواره با خويش  روحية انتقادي و آزادي

دارند و مواظب هستند كه نظام سياسي جديد به 
هاي ويژه  كنند با مراقبت خطا نرود و سعي مي

عسل معتقد  )56(همان: جلوي انحراف را بگيرند 
به عنوان انسان ايراني، ما براي اثبات اعتقاد و «است: 

هاي  دهيم... با مخالفان بحث موافقتمان، رأي مي
كنيم و خيلي  كنيم به توليد ملي كمك مي منطقي مي

(همان:  دهيم. كارهاي ديگر را با صميميت انجام مي
اما به عنوان يك جناح انديشمند نگرانِ آينده،  )186

مرد موافق است  كنيم. گيله تحليل گروهي را رها نمي
كند.  ن سياسي مخالفت مياما با ايجاد يك سازما

يافتة قبل از انقالب  چون تجربة مبارزات سازمان
او معتقد ) 187(همان:  خطراتي بزرگ داشته است.

است: فقط خوشبختي همگاني است كه اضطراب را 
كند و اين دقيقاً يعني سياسي انديشيدن و  نفي مي

   )194(همان:  سياسي گام برداشتن.
د به شكل مر عسل گاهي در توصيف گيله

گويد: او شاعر است، نقاش است،  مستقيم مي
خودش نيز بسيار  )127(همان: خطاط هم هست. 

پرانرژي و پرتوان است. حتي در ورزش و رفتن 
به كوه و دشت، همه جا پا به پاي مرد دوان 
است. بعد از يك روز پرنشاط پاهايش درد 

صدبار گفتم: عسل! «گويد:  كند و مرد مي مي

دنبال آن توپ ديوانة آواره ندو و تو اينقدر به 
   )100(همان:  .»آذري بدپيله خنديدي و باز دويدي

جمالت زيبا و شاعرانة مرد، شخصيت 
دهد. بسيار  فكري و روحي او را نشان مي

كوش و پرتالش و  پيشه و سخت عاشق
ها را در  ناپذير است و همة اين جنبه خستگي

  عشق و عاشقي فراگرفته است. 
ني پويش ناب دائمي. به سراغ عشق يع«

آيد، خسته دل نباش، محبوب  خستگان روح نمي
  )20(همان:  .»خوب آذري من

مرد و عسل و  توان گفت شخصيت گيله مي
زندگي مشترك آنان، هم واقعي است و هم 
غيرواقعي و آرماني. اجزا و عناصر زندگي آنان 
تماماً رئاليستي و واقعي است كه در اطراف 

ن و مرد ايراني كامالً مشهود است. زندگي هر ز
اما كليت زندگي آنان آرماني است و يا حداقل در 

شود. نويسنده با  زندگي واقعي كمتر يافت مي
تخيل خويش عناصر واقعي زندگي مشترك يك 
زوج موفق را به صورت آرماني حقيقي تجلي 

هاي اصلي رمان  بخشيده است. شخصيت
زمانه شوند؛ آنان  هايي نيستند كه تسليم جبر انسان

فقط ساختة شرايط محيطي و تاريخي نيستند، 
بلكه ارادة آگاه و آزاد آنان شخصيتشان را 

هاي بزرگ و مسئول دائماً در حال  سازد. انسان مي
انتخاب هستند و مسئوليت انتخاب خويش را 

پذيرند و هميشه در رفتار و انديشة خويش  مي
ر برابر هاي ضعيف د كنند. انسان تجديدنظر مي

شوند و گناه را  ها تسليم مي ها و گرفتاري سختي
اندازند. عبرت از  به گردن شرايط و سرنوشت مي

آموزي از حوادث  سرنوشت ديگران و درس
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شود و  سخت موجب نجات انسان و كمال او مي
قدر  اي عبرت نگيرد، آن حادثه آن اگر از حادثه

  آموزي او گردد. شود كه سبب عبرت تكرار مي
   

  هاي فرعي شخصيت. 2
برخالف  يك عاشقانة آرام هاي فرعي شخصيت
هاي اصلي داستان ايستا هستند و پويايي  شخصيت

اي  ندارند و تقريباً بيشترشان شخصيت ساده
ها را بر اساس حضورشان در  دارند. اين شخصيت

  .كنيم رمان بررسي و تحليل مي
  
  . برادر زن2 -1

براي اولين  در حوادث داستان هيچ نقشي ندارد.
روزة خودش در  23بار وقتي كه مرد از مقاومت 

گويد: اگر من تاب  زند مي زندان ساواك حرف مي
نياورده بودم آيا امروز صبح، برادر كوچك تو 

دار صيد كند؟  آالي خال توانست، آن باال قزل مي
آالي  و بار ديگر نيز به صيد هشت قزل )15(همان: 

(همان:  .كند ه ميخوب به وسيلة برادر زن اشار
شان  خانه بعد از انقالب كه به ديدار صاحب )20

روند برادر زن همراه آنهاست، زندان  در انزلي مي
كشيده است، از صورتش پيداست. يعني كسي 

و ) 65(همان: هم هست كه زندان كشيده نباشد؟ 
اشارة ديگر به فرياد دالورانة او در دفاع از 

  )66(همان:  .فرهنگ و زبان آذربايجان است
   
  . پدر زن2 -2

حضورش در رمان به ظاهر كمرنگ است، اما 
نقش و خاطرة او چه در ديدارهاي نخستين و چه 
در تربيت زن بسيار مهم است. حضور او ناگهاني 

مرد در آغاز رمان در واگوية دروني به  گيله است.
يك روز «افتد:  ياد خاطرة خواستگاري رفتنش مي

قد برايت  گل كوچك كوتاهواره، يك دسته  خُل
پدرت ناگهان و پيش از تو رسيد... آذري  ـ  آوردم
هاه! اين را باش! در ساواالنِ من گل،   ـ خنديد

مرد كوچك! تو در  باالتر از قامت توست، گيله
اي  درياي گل، براي دخترم يك قطره گلك آورده

اين رفتار نوعي مفاخره ) 17(همان:  .»مردك؟
و مرد از اين رفتار  است به خود و دخترش،
كند و از او با عناويني  تحقير و توهيني حس نمي

ياد  )24(همان: پدر، پدرت  )17(همان: چون آقا 
پدرت «گذارد.  كند و همواره به او احترام مي مي

زند  گرچه بسيار تنومند است و عاميانه حرف مي
قدر خشن،  خورد... انسان اين و با دست غذا مي

» ترحم؟ قدر بي قدر رحيم، اين نقدر لطيف؟ اي اين
شود كه  بعد از انقالب مشخص مي )22(همان: 

پناه ساخته  نفر از مبارزان جان 170آذري براي 
ولي دختر و دامادش در اوج تنهايي و  ،است
  پناهي به او وابسته نبودند.  بي

خواهد كه  هاي بعد مرد از زنش مي در سال
د روزي اي به پدر بنويس و خواهش كن چن نامه

و ) 12(همان: به تهران بيايد و مهمان ما باشد 
رنگ و محو  اندك حضور پدر زن كم اندك
  شود. مگر در شخصيت زن.  مي

  
  پدر مرد .2 -3

حضور پدر مرد نيز در رمان بسيار كمرنگ است 
رنگ و پرشكوه جلوه  و در حد دو سه خاطرة كم

ها كه  اگر پدرم آن وقت«شود.  كند و محو مي مي
گاه برايمان  ه بود از كندوهاي جنگلي، گهزند
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و يك ) 18(همان: » عسل ناب معطر نياورده بود...
هاي مرد از  بار نيز در آغاز زندگي در تهران كتاب

هايم  هاي كتاب بسته«رسد.  انبار پدر به تهران مي
از انبار پيرمرد، و كاهداني  ــ رسند از راه مي

ن همه كتاب و عسل از ديدن اي) 44(همان: » پدرم
ماند و به تندي اعتراض  مبهوت و متحير مي

انگيز  كند. بعد از انقالب نيز مرد به مرگ غم مي
كند و علت مرگ او را بيان  پدرش اشاره مي

خواهد كه به الهيجان  كند. وقتي زن از او مي نمي
بروند، ديگر از پدر خبري نيست، عزا نگير مادر 

  )64: (همان .كه هست. عموهايت كه هستند
   
  خانة مرد در انزلي و پيوستگانش . صاحب2 -4

مرد قبل از ازدواج از الهيجان به انزلي آمده  گيله
است؛ به شغل دبيري ادبيات مشغول و اتاق 
كوچكي نيز اجاره كرده است. بعد از ازدواج به 

مرد كوچك  روند. گيله همراه عسل به اين خانه مي
ز ساواالنِ پدر اش، تنگ هم، ا اندام و بانوي آذري

به شهري رفتند كه پيش از اين در آنجا درس 
مرد، يك اتاقك داشت.  داد... در انزلي گيله مي

من «خواستند:  صاحبخانه و پيوستگانش او را مي
) 34(همان:  .»آمدم. با همسرم. اين است عسل

صاحبخانه كه انسان با محبت و با فراستي است با 
ود و ش يك نگاه شيفتة شخصيت عسل مي

گويد حاال يك اتاق برايتان كم است. آن طرف  مي
سازم به همراه چيزهاي ديگر  حياط دو تا اتاق مي

  )35(همان:  .[توالت و حمام]
زندگي در انزلي بسيار كوتاه است. حكم 

هاي سياسي به او  اخراج مرد به علت فعاليت
شود و مرد و زن به ناچار انزلي را ترك  ابالغ مي

گريد. همسرش،  بخانه سخت ميصاح«كنند.  مي
اينجا براي شما «گريند:  دخترانش و پسرانش مي

زنم...  ماند براي هميشه، دست به تركيبش نمي مي
رود.  و هيچ كس به جز شما توي آن كلبه نمي

خواهم بكارم. يك  جاي آفتابگردان خار كه نمي
بيني كه مهرباني  گرديد... عسل مي روز برمي

  )39(همان:  »شمالي چه رنگي است؟
  

  . معلم بانو2 -5
هاي مرد به ياد  بانو در مخالفت با فراوانيِ كتاب

افتد و خاطرات دبيري كه  نوجواني خويش مي
صد كتاب اساسي و مهم را فهرست كرده بود و 

  كرد كه فقط همين آموزان توصيه مي به دانش
ها را بخوانند. او به خاطر همين  كتاب

. به جز كتاب شود هايش اعدام مي فعاليت
كرد و  زيستن با مردم را تبليغ مي«خواندن، 

هايش بسيار ساده  انديشيدن و عمل كردن... پيام
بود و راه درست ارسال آنها را به درستي 

مرد شيفتة شخصيت  گيله) 46(همان: » دانست مي
شود و در  هاي او مي اين معلم و ليست كتاب

ي هاي مذهب وگو به تعدادي از كتاب ضمن گفت
، انجيل، تورات، اوستا، البالغه نهجو  قرآنمانند 

هاي انقالبي از ماركس و لنين و  و كتاب اوپانيشاد
هاي ادبي از حافظ و خيام و مولوي و نيما  كتاب

 .كند و فروغ و كسرايي و اخوان و ... اشاره مي
اين معلم وابسته به هيچ مكتب و ) 46ـ47(همان: 

گي و مردم بود. مرامي نبود. او وابسته به زند
مكتب او زندگي بود و براي عسل يك انسان 
آرماني و يك الگوي عمل بود. يك دخترش را 

كنند و دو پسر و همسرش  بعد از او اعدام مي
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گريزند و پدر بانو در ساواالن براي آنان  مي
بعد از ) 47(همان: سازد  پناهگاهي مخفي مي

 كند كه در سفر به سبالن به انقالب اشاره مي
  )65(همان:  .اند ديدار همسر آن دبير رفته

  
  . پويا 2 -6

جوان مبارز و روشنفكري است كه در چند 
آيد و قدري از  مرد مي گرفتاري به ياري گيله

كند. البته نقش اصلي او  هاي آنان را كم مي سختي
معرفي فردي است به نام احمدآقا مددي. حضور 

كي ي«پويا گنگ و نامشخص و رازمندانه است. 
گويد: اين را به اين قيمت  آهسته و رازمندانه مي

شود.  نفروش، ناياب است. تجديد چاپ هم نمي
اي. اينكاره نيستي،  اين را هم خيلي ارزان گذاشته

پويا در ضمن كمك به مرد و  )51(همان: ». نه؟
كند:  معرفي احمد مددي خودش را نيز معرفي مي

ا مددي برو هايت تمام شد به نزد احمدآق اگر كتاب«
زند و بگو  كار نشسته و سوت مي كه سر چهارراه بي

كه پويا تو را معرفي كرده او كارش همين است كه 
(همان:  ».كند هايي مثل تو كتاب جور مي براي آدم

مرد را غارت  هاي گيله ها كتاب وقتي مغول )52
كنند، پويا به همراه آقاي مددي و چند نفر ديگر  مي

(همان:  كنند. و به او كمك مي روند به ديدارش مي
(همان: گيرد.  مرد از پويا وام مي بار نيز گيله يك )55

  (نام پويا با نشاط و شادابي همراه است). )110
  
  آقاي مددي .7-2

اش در رمان  تنها شخصيتي كه با نام خانوادگي
شود. نقش به ظاهر پنهان او در  معرفي مي

هم است و مرد بسيار م هاي اقتصادي گيله فعاليت

ترين حامي و ياريگر  از نظر مالي و اقتصادي مهم
كه اشاره شد   و مددرسان آنان است. همچنان
 )51(همان:  .شود حضور او با معرفي پويا آغاز مي

ها و همة  ها و غارت كتاب بعد از تهاجم مغول
مرد كه ديگر آهي در بساطش  هاي گيله دارايي

همراه چند  باقي نمانده است، با معرفب پويا به
جوان دوم، يك «آيند.  نفر ديگر به خانة وي مي

بستة كوچك در روزنامه پيچيده را دراز كرد 
مرد هدية آنان را كه  )54(همان: » طرف ما

پذيرد،  مشخص نيست چه مقدار پول است نمي
 ،كنيم، خيلي هم ممنون قبول مي«پذيرد:  اما زن مي
شود  ن ميپويا شادما )55(همان:  .»نويسم جايي مي
گويد اين مرد، آقاي مددي است كه  و مي
 (همانجا) .اش با شما حرف زده بودم درباره
فروشي نااميد است، اما  مرد از ادامة كتاب گيله

آقاي مددي دو پيشنهاد مهم دارد كه هر دو عملي 
شود و زندگي آنان را از نظر اقتصادي تأمين  مي
رد مددي گفت: غمي نيست. ما يك شاگ«كند:  مي

گيريم كه به جاي شما كنار بساط  برايتان مي
بايستد. نصف نصف ببريد... شايد بتوانم يك زير 

تر باشيد. قدري  پله برايتان جور كنم كه راحت
اين كتاب  )55(همان:  .»توانيد جور كنيد؟ پول مي

فروشي زير پله تأمين كنندة مخارج قبل و بعد از 
از انقالب در مرد بعد  انقالب آنان است. اما گيله

كنار تدريس خصوصي و چند كار ديگر به همراه 
هاي دست دوم را شريكي  آقاي مددي، كتاب

(همان:  .يابد خرند و زندگيشان ساماني مي مي
به تالفي اين همه خدمت آقاي مددي،  )120
مرد و عسل مقدمات ازدواج او و بانوي  گيله

  )176(همان:  .كنند كتابدار را فراهم مي
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  فروش وان كتاب. ج2 -8
فروش همان كسي است كه مددي  جوان كتاب

فروشي  براي آنان در نظر گرفته تا بساط كتاب
چند روز بعد كه زير پله را «آنان را بچرخاند. 

گرفتيم و چند ساعتي را، به وسوسه، در چيدن 
ها به آن جوانِ خاموش كمك كردم،  كتاب
 .»اي غريب زانوانم را به لرزه انداخت حادثه

حادثة غريب آن بود كه عدة زيادي از  )59همان: (
مرد آمدند و افتتاح  مردم به ديدار گيله

اندك به  فروشي او را تبريك گفتند و اندك كتاب
شدة مرد،  هاي غارت بهانة برگرداندن كتاب

 .هاي كهنه و تازة فراواني به او هديه دادند كتاب
آنها مثل يك گروه بزرگ نوازنده،  )59(همان: 

كردند. آنها به  صدا كوك مي زهايشان را بيسا
نواختند  جمعي در تاالري عظيم مي زودي، دسته

 .يك عاشقانة آرام را. شايد خونين اما متين و آرام
  )60(همان: 

فروشي زير  ها كتاب فروش سال جوان كتاب
گرداند و گويي شريك زندگيشان  پلة آنان را مي

از  مرد چهار كوزه عسل است. وقتي كه گيله
آورد، يكي از آنها براي همين  سبالن سوغاتي مي

و اين نشانگر نقش مهم او ) 66(همان: جوان است 
در زندگي آنان است. بعدها از او به عنوان شريك 

(همان:  .كنند فروشي ياد مي خودشان در كتاب
در اواخر فصل دوم است كه يكباره به  )120

نگ ازدواج اين جوان با زني كه همسرش را در ج
مرد به  شود و گيله از دست داده است اشاره مي

گويد تو بايد عروسيشان را راه بيندازي  عسل مي
  )222(همان:  .راه كني و زندگيشان را روبه

  

  . مادر مرد2 -9
حضور مادر در حوادث قبل از انقالب كمرنگ 

مرد  است. وقتي كه مأمور حكومت از گيله
ن را ترك اش در الهيجا خواهد كه خانة پدري مي

مادرم، «گويد:  كند و مي كند، به مادرش اشاره مي
پدرم، عموهايم، و همة خويشانِ ديگرم اينجا 

اما بعد از ) 40(همان: ». هستند... من كجا بروم؟
تر  انقالب حضور مادر در زندگي آنان پررنگ

دهد  شود. داناي كل از زبان عسل بانو پيشنهاد مي مي
بياورند. تصويري كه از كه مادر را به نزد خودشان 

مادر شوهر در اين قسمت از زبان بانو بازگو 
شود يك مادرشوهر مهربان و مؤمن و آرماني  مي

يك مادر شوهر شمالي، هيچ «گويد:  است. عسل مي
اي كه از برخي  شباهتي به تصوير ابلهانه

ها را نگه  اند، ندارد. گاهي بچه مادرشوهرها ساخته
در كارهاي خانه كمكمان خواباند.  دارد و مي مي
كند. نماز  رود. دعامان مي كند... به زيارت مي مي
خواند. چقدر قصه... او مظهر آخرين نسل از  مي

دانند و  ست كه يك عالم قصه ميا هايي مادربزرگ
هاي قديمي هستند. ديگر  خود مادر بزرگ قصه

هاي  ها و خانه خانه ها را دارند در نوان مادربزرگ
كنند. مادر را بياوريم پيش  عام مي لسالمندان قت

گشايد، هم  خودمان هم گره از چندين مشكلمان مي
  )108(همان:  ».شود خودش آسوده مي

مادر نقش مهمي در زندگي آنان دارد. ماية 
هاي  هاست. پسرك با صداي قصه آرامش بچه

ها را نيز  رود و ادامة قصه مادربزرگ به خواب مي
ياد و خاطرة دهند و  زن و مرد گوش مي

گاهي  )111(همان: . شود هاشان زنده مي كودكي
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نيز نقش ميانجي بين زن و مرد و فرزندان را ايفا 
كند و در اختالفات، آنان را به آرامش فرا  مي
زنيد،  طور به فرياد حرف مي وقتي اين«خواند:  مي

هاي زيرتان را روي بند رختي كه  انگار كه لباس
ايد، خوب نيست...  بينند پهن كرده همه مي

هايش به خانة همسايه برود  همسايه بايد عطر گل
   )207(همان:  .»نه قيل و قال و صدايش

  
  نوي كتابدار. با2 -10

شود.  بانوي كتابدار از اواسط رمان وارد صحنه مي
مرد در كتابخانة ملي با اين بانوي آشنا شده  گيله

روند  است. اما وقتي همراه همسرش به آنجا مي
گويد. عسل كه آرامش كتابخانه را  او سخن مي از

كند، با قدري سر و صدا حركت  تحمل نمي
خواهد كه آرامش را  كند. مرد از عسل مي مي

بازانه به  حفظ كند. عسل آهسته و نوك پا و حقه
گويد ببخشيد  شود و مي بانوي كتابدار نزديك مي

؛ بانويي سخت محجبه، كه فقط گردي »مادام«
دارد و  مقنعه بيرون نهاده، سر برمي صورتش را از

كند كه كسي  كند. او باور نمي به عسل نگاه مي
سر او  عسل كه سربه )124(همان:  .بنامدش» مادام«

را از او  المحجبين انيسگذارد كتاب جعلي  مي
كند؛ پس از آن نيز باقالي پخته به  درخواست مي
 عسل«كند.  كند. بانوي كتابدار رد مي او تعارف مي

كند: اگر چند دانه به دهانتان نگذاريد،  اصرار مي
زنم. خيلي نرم و خوشمزه است. بانوي  داد مي

شود. دانشمندي لبخند  كتابدار مردد تسليم مي
  )125(همان:  .»زند مي

در كتاب عسل در مورد شخصيت اين بانو 
كردم يك كتابدار به  فكر نمي«دهد:  توضيح مي

تابداران را بسيار اندازة شما شيرين باشد. من ك
در  )126 (همان: .»كردم عبوس و تلخ تصور مي

شود كه هنوز  وگو با او متوجه مي ضمن گفت
ازدواج نكرده است و براي شام به منزلشان 

كند؛ چرا كه از نظر عسل حيف است  دعوتش مي
كه بانويي بسيار زيبا و مليح و با شخصيت، بدون 

اي  يز برنامهپس از آن ن )127(همان:  .همسر بماند
چيند تا بانوي كتابدار با دوست قديمي  مي

خانواده، آقاي مددي، آشنا شود. روحيات آن دو 
قدري متفاوت است. مددي قدري از اوضاع 

مبادا انقالب «ناراضيست و نگران اين است كه 
دهيم.  به مخاطره بيفتد. من و تو دلداريش مي

آنان كند و حسي در  بانوي كتابدار به او نگاه مي
با همين نگاه  )176(همان:  .»شود برانگيخته مي

گويي پيوندي مستحكم بين آنان برقرار شده 
مرد نظر مادر را  است و در صحنة بعدي گيله

مادر آقاي مددي و خانم كتابدار «شود:  جويا مي
خورند؟ ـ نه خب معلوم است كه  به هم مي

خورند، خانم كتابدار خيلي از آقاي مددي سر  نمي
پسندد،  مادر، مددي را نمي )199(همان:  .»تاس

گويد: آقاي مددي شرف دارد  مرد اما مي گيله
مادر، شرف. او صدها نفر مثل من و عسل را در 
روزگار سلطان آخر از مرگ نجات داده است 

و باألخره كارت عروسي آقاي مددي ) 200(همان: 
   )220(همان:  .رسد و خانم كتابدار هم مي

  
  ان. فرزند11-2

در اين رمان فرزندان دو شخصيت اصلي، چندان 
نقشي ندارند. قبالً اشاره شد كه اولين فرزند در 
يورش مأموران ساواك سقط شد و از دنيا رفت. 
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بعدها نيز آنان صاحب پسر و سپس دختري 
روند در  شدند. بعد از انقالب وقتي به انزلي مي

خانه به داشتن دو فرزند اشاره  ديدار با صاحب
، ولي فرزندان در اين قسمت )64(همان: كنند  يم

  نقشي ندارند. 
هاي روز  در قسمت دوم در بحث يادداشت

شود  اي مبهم بين پسر و پدر شروع مي جمعه مجادله
هايش  كه عسل با شدت و حدت از پدر و آرمان

ها! خدا اينها را براي «گويد:  كند. پسر مي دفاع مي
، مادر )201(همان:  »اين ساخته است كه شعار بدهند

آيد و با تعصب از كارشان دفاع  با عجله به اتاق مي
آهاي مردك! بيا اينجا جوابت را بگير و «كند:  مي

برو. شعار دادن و شعارها را برنامة كار قرار دادن 
دواي تمام دردهاي ماست... هر شعار اخالقي يك 

من و پدرت «؛ (همانجا)» تعهد است نسبت به جهان
جميع مصائب مانديم با همان شعارهاي رغم  به

دست و پاگير زندگي كرديم. هرگز قدمي كج 
برنداشتيم. براي تو و خواهرت هم شناسنامة 

گويد:  دختر مي) 202(همان: ». نقص گرفتيم بي
روزهاي جمعه آن قدر كار و گرفتاري هست كه 

ماند.  ديگر جايي براي شعارهاي عاشقانه باقي نمي
ها زخمي  اقب است از بچهعسل كه پيوسته مر

آيد  جواب باشد باز به سراچه مي نخورد كه بي
آهاي دختر بيا اينجا. شعارهاي : «)203(همان: 

خيزند نه از  هاي عاشقانة برمي عاشقانة از انديشه
در رمان  )205(همان: ». مصرف مانده هاي بي فرصت

با توصيف شخصيت فرزندان تا حدودي به تفاوت 
مرد و  راتي شده است. اما گيلهنگاه دو نسل اشا

كنند و  عسل بيشتر به نفع نسل خودشان داوري مي

  دانند.  ايرادات نسل جوان را وارد نمي
  

  گيري نتيجهبحث و 
هاي  ابراهيمي در اين رمان توانسته است واقعيت

تاريخي را با تخيل قوي و زبان فاخر ادبي 
خويش به واقعيت داستاني تبديل كند و حوادث 

ماعي دوران معاصر را براي نسل جوان و اجت
آيندگان محسوس كند. قهرمان رمان، انسان 

داري است كه در چالش سنت و مدرنيته  لهئمس
گرفتار شده است. او مبارز دردمندي است كه 

طلبي و شهرت به كار  مبارزه را براي قدرت
گيرد، بلكه با عشق عميق به انسانيت در  نمي

كند. او  ني تالش ميهاي آرما جهت تحقق ارزش
تنها منفعل  و همسرش جزء كساني هستند كه نه 

و تسليم سرنوشت نيستند، بلكه در هيچ شرايطي 
آرام و قرار ندارند و سرنوشت خويش را 

سازند و روحية اعتراض و انتقاد را در هر  مي
كنند و از هيچ  شرايطي براي خودشان حفظ مي

به مقابله با  بحراني هراس ندارند. آنها در كنار هم
  پردازند.  مشكالت فردي و اجتماعي مي

قهرمانان اصلي رمان كه شخصيت نادر 
سازند،  ابراهيمي و همسرش را نمايان مي

هاي جامع و پويايي هستند كه دائماً در  شخصيت
حال تحول و تغيير هستند. شخصيت آنان در 
ضمن مبارزه و تالش براي ايجاد تحوالت عميق 

گيرد و در ميان  كل ميفكري و فرهنگي ش
يابد.  هاي آنان بروز مي وگوها و انديشه گفت

شود و  بسياري از حوادث با زبان ايشان گزارش مي
كنند و  هاي فرعي رمان را آنها معرفي مي شخصيت
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  نمايند. طور كه دوست دارند توصيف مي آن
قهرمانان اصلي، زبان ادبي و فاخري دارند و 

كنند  اني هنري تبيين ميهاي خويش را با بي انديشه
دهند. آنان  و در جان و دل خواننده جاي مي

هاي  عرفاني را با آموزش ـ تعاليم برجستة اخالقي
كنند و به يك زندگي  شناسي نوين تلفيق مي روان

يابند كه  مندانه و عاشقانه دست مي آرام، سعادت
ريزد. آنان در اوج  هيچ طوفاني آن را برهم نمي

هاي  تكيه بر مذهب و عشق و آرمانها با  گرفتاري
سازند.  بخشي را متجلي مي انساني، زندگي لذت

عشق به معني وسيع آن، نيروي حيات و زندگي 
آنان است. رخوت و سستي و نااميدي در وجود 

هاي  آنها جايي ندارد. با وجود همة اين آرمان
بزرگ، آنان از مشكالت كوچك ديگران غافل 

كارهاي بزرگ غيرممكن به  نيستند، بلكه دائماً از
آورند و سعادت  كارهاي كوچك ممكن، روي مي

و خوشبختي را در كارهاي معمولي و عادي 
كنند و خدمت به ديگران از  جستجو مي

  هاي دائمي زندگيشان است.  ارزش
هاي  هاي فرعي رمان، ويژگي شخصيت

شخصي و فردي كمتري دارند، بلكه نمونة مثالي 
ها هستند. شخصيت  سانيك تيپ و طبقه از ان

بيني  آنان بيشتر ساده و يك بعدي و قابل پيش
است. البته در عين سادگي نيز زيبايند. شخصيت 

وگوهاي قهرمانان اصلي به  آنان در ضمن گفت
شود و در توصيفشان  طور مستقيم توصيف مي

  شود.  كمتر از شيوة غيرمستقيم استفاده مي
لم ادبيات نويسنده از زبان قهرمان اصلي كه مع

است از عناصر ادبي و شاعرانه به خوبي بهره 
جسته است و با كالمي زيبا و دلنشين و نثري قوي 

هاي انساني و حوادث  انگيز به بيان انديشه و دل
پردازد. اين رمان،  اجتماعي دوران معاصر مي

  .شعرگونه و تعبيري عاشقانه از زندگي است
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