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  چکیده

حسام نخستین پردازشگر بزرگ و نامدار شعرِ مذهبی و  ابن

ترین حماسۀ  وي قدیمی حماسۀ دینی است. 

دینی در ادب فارسی در بحر متقارب بوده و به تقلید از 

 ت فردوسی سروده شده است. ابیا 

هاي حضرت علی  بیت در خصوص جنگ 22500حدود 

پرست  (ع) و یاران آن حضرت با شاه خاوران و امراي بت

شاه براي اشاعۀ اسالم و  شاه و صلصال دیگر مانند تهماس

. این پژوهش در صدد استبرانداختن کفر در خاورزمین 

پردازي در این منظومۀ حماسی  هاي شخصیت است تا شیوه

ت ت شخصیدر بیان اهمی. مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد را

ت وجود داستانی همین بس که اگر در داستان، شخصی

. نتایج پژوهش نداشته باشد، ماجرایی اتفّاق نخواهد افتاد

شخصیت  95 حدود حاکی از آن است که در 

شخصیت پویا و  14اند که از این تعداد  آفرینی کرده نقش

به   ند. بسامد هر یک از انواع شخصیتهستقی ایستا ماب

 77، نوعی 80قراردادي  هاي  شخصیت :ند ازاترتیب عبارت

و این  0،  قالبی3، تمثیلی 10، نمادین36جانبه مورد، همه

ها،  دهد که عالوه بر ایستا بودن اکثر شخصیت ان میـنش

هاي حماسۀ  حسام به توصیف دقیق و کامل شخصیتابن

اي خودداري  هاي کلیشه د پرداخته و از گزینش شخصیتخو

پردازي این منظومۀ  ده است. همچنین وي در شخصیتکر

حماسی از دو شیوة مستقیم و غیرمستقیم بهره برده است. در 

نمایش و بیان آنان در بعضی مواقع از توصیف و گاهی با 

شناساند. وي  نمایش اعمال اشخاص، آنان را به مخاطب می

ند و هنر ککاوي  نسته است به خوبی  شخصیت را درونتوا

 نویسندگی خود را نشان دهد.
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Abstract   
Ibn Hesam is the first major processor of 

religious poetry and epic. Khavaran Nameh is 

the oldest religious epic in Bahre Motaghareb 

and is written in imitation of Ferdowsi's 

Shahnameh. Khayvran's Poems cover about 

22,500 bits about the wars of Hazrat Ali and its 

followers with the King Khavaran and other 

idolaters such as Tahmas Shah and Salsal Shah 

for the propagation of Islam. And casting 

disbelief in the Middle East. This study seeks to 

analyze the character traits in this epic poem. 

The significance of the character of the story is 

enough to say that it would not had happened 

anything if there hadn’t been any character in 

the narrative. The results of the study indicated 

that in eastern Iran, about 95 characters have 

been involved. Of which, 14 are dynamic 

characters and the rest are static. The frequency 

of each type of character are as follows: 81, 36, 

8, 13, and 0. This shows that besides the static 

nature of most characters, Ibn Hussam 

described the exact and complete saga of his 

characters and discouraged from choosing 

stereotypical characters. He has also been 

involved in the characterization of this epic 

poem in both direct and indirect ways. In their 

expression, they sometimes describe them and 

sometimes display the actions of individuals, 

they know the audience. He has also been able 

to thoroughly explore the character and 

illustrate his art of writing. 
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 مهمقد

موالنا محمد بن حسام خوسفی، شـاعر و عـارف   

ار قرن نهم هجري، از زمرة شـاعران خراسـان   نامد

ــی      ــۀ دین ــذهبی و حماس ــعار م ــا اش ــت و ب اس

ــران    ــگ و ادب ای ــارك فرهن ــر ت ب

روایـت و  وي  درخشش خاصی دارد. 

یکـدیگر عرضـه    در پـیِ  اي از وقـایعِ  بیان زنجیره

بدین صورت که سپاه اسالم از مدینـه   ؛شده است

بـه ترتیـب در سـرزمین     شـود و  راهی مغرب مـی 

کــافران  ،زمــین و قــام خــاوران، قهرمــان، ســاحل

اهـل آن منـاطق را    ،انـدازد  (غیرمسلمانان) را برمی

کنــد و آن ســرزمین را در  بــه اســالم دعــوت مــی

د و سـپس پیـروز و   نـ آور تصرّف آیین الهی درمی

سربلند به مرکز حکومت اسالمی یعنی مدینه بـاز  

 گردد. می

نقشی مهم  ها در  این داستان

هاي مختلف قابل تحلیل هستند.  دارند و از زاویه

ها و عناصري دارد که پیکرة  هر داستان بخش

آورد. به این عناصر،  وجود میه اصلی آن را ب

گویند؛ عناصري که داراي رابطۀ  عناصر داستان می

اي را  متقابل با یکدیگرند و شبکۀ در هم تنیده

کدام در رابطه با هم دهند که هر  تشکیل می

ر داستان ـاصـن عنـتری ود. مهمـش تعریف می

مایه،  ت، پیرنگ، درونند از: شخصیاعبارت

ه به موضوع، صحنه، فضا و زاویۀ دید. با توج

اهمیاي آن در توسعه و  ت و نقش پایهت شخصی

پیشبرد حوادث و طرح داستان، موضوع این مقاله 

 در شاهکارِ زيپردا تهاي شخصی به بررسی شیوه

 حسام خوسفی ابن ۀ دینی؛ یعنی حماس

 پردازد. می

 پیشینۀ تحقیق

هاي متنوعی انجام   پژوهش در مورد 

در  )1369( بیرجندياحمدي  :شده از جمله

هاي اخالقی و اجتماعی  دیدگاه« عنوانبا اي  مقاله

محمد بن حسام خوسفی بیرجندي در منظومۀ 

به بررسی مضامین اخالقی و گاه » 

اجتماعی که ظاهراً، خارج از متنِ مورد نظر شاعر 

 باشد، پرداخته است.  می

در پژوهشی با عنوان  )1392( شیبانیعطا

حسام  ابن تصویرآفرینی بالغی در «

پس از بررسی مقدمه و هزار  ،»خوسفی بیرجندي

سپس تحلیل بیت از متن کتاب با روش آماري و 

حسام  دهد که ابن اي بر محتواي آن، نشان می گونه

ترین استفاده از هنر بیانی تشبیه در  ضمن بیش

متن، تصویر را در خدمت موضوع حماسی و بیان 

 باورهاي دینی خود قرار داده است. 

اي با عنوان  در مقاله )1378راشدمحصل (

یک حماسۀ دینی تاریخی یا یک  «

کوشیده است با  ،»نامۀ اعتقادي تبلیغی منقبت

بررسی عوامل عمده و عناصر شعري در منظومۀ 

این نکته را اثبات کند که این اثر یک  

نامۀ اعتقادي است و هدف نویسنده از  منقبت

دي جویی از پیشگاه ائمۀ هسرودنش بیشتر برکت

و نیز مقابله و  (ع)امیرالمؤمنینبه ویژه حضرت 

 ضه با پیروان مذاهب دیگر است. معار

 

 سؤاالت پژوهش

ی ـاسۀ دینـش حمـرینـام در آفـحس نـاب .1

ده کربه چه میزان، شخصیت خلق  خا

است؟
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حسام در  پردازي ابن هاي شخصیت شیوه .2

 چگونه است؟ 

 

ضرورت انجام پژوهش

-در میان عناصر داستان شخصیت و شخصیت

زیرا  ؛ین عناصر داستان هستندترپردازي از مهم

اي بدون حضور تاکنون هیچ داستان و قصه

شخصیت ساخته نشده است. همچنین یکی از 

هاي شناخت دقیق و فهم درست یک داستان و راه

 ،ترین آن در مواردي خاصدر عین حال مهم

هاي داستان است. براي  تحلیل شخصیت

 اي بلکه وسیله ،حسام، شاعري هدف نیست ابن

است که تا حدودي آن منش واال و شخصیت 

بارز انسانی را براي دیگران نمودار سازد و این از 

گیرد.  اخالق نیکو و لطافت طبع شاعر نشأت می

ا ، اماعري دستی توانا داشتهـر و شـوي در شع

گونه که باید بر روي آثار او پژوهشی صورت آن

 نگرفته است و سعی بر این است تا با انجام این

 د.شواي از هنر شاعري وي آشکار  پژوهش گوشه

 

 بحث اصلی

 شخصیت . 1

پرداختن به عنصر شخصیت یعنی ارتباط مستقیم 

هاي  کاوي شخصیتهاي روحی و روان با ویژگی

هاي داستانی چیزي بیش از  شخصیت«داستان. 

یک اسم و توصیفی مختصر دربارة آنها هستند و 

ها جان بدهید. آن شما در مقام نویسنده، باید به

هایی قرار  یتان آدم ها باید دقیقاً در محور داستان

یعنی نیاز به  ؛بگیرند که گیرا و جاندار باشند

هاي  داستانی پرشور و حرارتی دارید  شخصیت

پنداري کند، دوستشان  ذات که خواننده با آنها هم

 .»بدارد یا از وجودشان احساس نفرت کند

 )32: 1387 (بیکهام،

اي از روایت را به  موجودي که گوشههر 

عهده بگیرد و دربارة خصوصیات خودش و 

شخصیت «دیگران حرفی بزند، شخصیت است. 

در لغت به معنی ذات و خلق و خويِ مخصوص 

شخص است و در معنی عام، عبارت از مجموعۀ 

خصوصیاتی است که حاصل برخورد غرایز و 

بی او در هاي اکتسا امیال نهفتۀ انسان با دانش

: 1387 (داد، .باشد هاي مختلف اجتماعی می زمینه

) در مورد شخصیت تعاریف متعددي ارائه 301

شخصیت موجود جاندار یا جاندار «شده است. 

اي است که حضور، تفکّرات و  شدهانگاشته

الوقوع، حیات و محتمل ۀاعمالش به هر واقع

بخشد و به آن واقعه، شکل و  حرکت می

. (ابراهیمی، »دهد استانی و هنري میساختمان د

وي شخصیت را عامل حرکت و  )80: 1378

مقدادي در تعریف داند.  حیات وقایع داستانی می

هایی که همۀ افراد  خویش از شخصیت به ویژگی

مند هستند،  حقیقی به وجوه مختلف از آن بهره

تعریف  )333: 1378 (مقدادي،. کند می تأکید

همان تعریفی است که سیما داد از شخصیت 

) تنوع 301: 1387(داد،  مقدادي ارائه داده است.

ها دربارة شخصیت حاکی از  تعاریف و دیدگاه

اهمیت ویژة این عنصر داستانی در روند 

گذاري داستان است. بنابراین تأثیرگیري و  شکل

 شخصیت نقش کلیدي و اساسی در داستان دارد.

به کار پردازي فرایندي است که  شخصیت

نماي یک   آید. سرشت بازشناختن شخصیت می



 1400بهار و تابستان ، اوله ، شمارهفتماستانی، سال دوفصلنامه تخصصی مطالعات د        206

 

شود که  ها گفته می مایهشخصیت، به نظامی از بن

به طرزي الینفک به او وابسته است. در معنایی 

ی است یها مایه نما بنمحدودتر منظور از سرشت

 .کنند که روان شخصیت وسرشت او را معین می

پردازي،  شخصیت) 326: 1392(تودوروف، 

هاي اخالقی و روحی  آفرینش اشخاص با ویژگی

 نامه یا شعر است. شخص در داستان یا نمایش

 

در   ردازيـپ و شخصیت تـررسی شخصیـب. 2

 

 اند: آفرینی کردهشخصیت نقش 95 در 

روز، ـاف دلوقّاص،  دـر (ص)، سعـامبـپی

ر، قنب، مالک، خداوند، سفیان ،(ع)علی، ابوالمحجن

، میرزنهارخوار، دلدلسروش، پشنگ، فریبرز، 

، خالد، دژبانگلچهر، عمر، ، بک، پیر زاهد نگین

خضرنبی،  شاه، اندام، فیروز ، گلجبرئیل، عمروامیه

نوادر، قطّار،  ،، فتّاحشمامه، پادشاه آدمی خوارگان

قباد، ، جیم، هالل هبیره، الت، چیپال، خاوران شاه

، اژدها ،یاف، دیوانمیرس، رعد عمار، ایالق ترك

نوشاد، هومان، هاموس، عیان ، جمشیدشاه، شاپور

طاغون، گیر، اردشیر، ارمان حاجب،  منجم، جهان

، بهمن، کامکار، عثمان، خمار ملعون، قرّه

شهریار بن زن خاوران، ، دخت، شیهال جادو پري

 ارغون، شاه شاه، زال، قبط تهماس، ناهید شاه

، کوشیار، عاد، صلصالکوهی، سمداد، سمراق،  

نوراین، سام، سربال، قهرمان، نوزاد، گودرز، گیو، 

تهمتن، شهبال، طهماسب، مرّه، قرطاس ساحلی، 

مهیار، شداد. عمیاق دیو، سیماب، خرداد، گلباد، 

عمادالملک، فسحان، تمرتاش، عنبر، زید بن افلج، 

 فرهاد، گرگین.

  ها در  انواع شخصیت. 2-1

 ایستا و شخصیت پویاشخصیت  )الف

شخصیت ایستا، شخصیتی در داستان است که «

تغییر نکند یا اندك تغییري را بپذیرد. به عبارت 

دیگر، در پایان داستان همان باشد که در آغاز 

 یتشخص) 93: 1379 (میرصادقی، .»بوده است

ساخته  يواحد یتمحور خصوص حولِ یستا،ا

  .يفرد اتیاست فاقد جزئ یکلّ یشود، طرح یم

شخصیت پویا، شخصیتی است که مدام در «

اي  داستان دستخوش تغییر و تحول باشد و جنبه

بینی او یا خصلت  از شخصیت او، عقاید و جهان

 .»و خصوصیت شخصیتّی او دگرگون شود

 ).94: همان(

هـا   شخصـیت برخـی   نقـش  ،در 

هـاي   در حـوزه  کنـد و گـاه یـک چهـره،     تغییر می

شخصیتی که  مثالً ؛کند رکردي متفاوت عمل میاک

قصـه بـه    ۀدارد در ادام  در ابتدا کارکردي شریرانه

شود که گاه به صورت مستقیم  یاریگري تبدیل می

قهرمان را در انجـام   عوامل جادویی،  و گاه با دادن

از  دهـد.  می  کارهاي دشوار یا حل مشکالت یاري

شخصیت دیده  نوعی تغییر و دگرگونی در ،رواین

شود. به عنوان نمونه: دل افروز دخترِ نوادرشاه  می

سـعد وقـاص شـیفته و عاشـق وي      با دیدن کمانِ

براي رسیدن به سعد،  استد و حتّی حاضر شو می

از کفر جدایی بگیرد و به آیین اسالم درآیـد. ایـن   

دهـد.   خود تکامل و پویایی شخصیت را نشان می

چـون  همهاي دیگري  افروز شخصیتعالوه بر دل

سفیان، زن خـاوران، پشـنگ، فریبـرز، میرسـیاف،     

انـدام، شـمامه، عیـان     میرزنهارخوار، گلچهـر، گـل  

ــنجم،  ــاه ، تهمــاس م ــارملعون، فیروزش  ،شــاه خم
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بینی رات جهانعمیاق دیو و عمادالملک دچار تغیی

ــده  ــدي ش ــد. از آن و عقای ــدف    ان ــه ه ــایی ک ج

گیختن ، تحکـیم ایمـان مـردم و بـران    

(ع)  حس تحسـین شـیعیان و دوسـتداران آل علـی    

هـا بیشـتر در    پس تغییرات شخصـیت  ،بوده است

مسیر تکامل روحی و بعد دینـی صـورت گرفتـه    

 اند. است و از کفر به آیین اسالم روي آورده

ود در ـوجـت مـشخصی 95ان ـدر می

ها  شخصیت پویا و سایر شخصیت 16 

گونه ها نیز بدین ایستایی شخصیتند. هستایستا 

است که هر یک از آنان در مسیر حرکت خود 

اند. از آنجایی که حماسه تقابل  ثابت قدم مانده

چنان در مسیر  پس دو گروه هم ،خیر و شر است

اند؛  اهداف خود به حرکت خویش ادامه داده

چون هم هاي حماسۀ دینی شخصیت

ابوالمحجن، سعدوقاص،  ،)(ع، امام علی(ص)پیامبر

اند و همچنان براي  و... در مسیر خیر بوده مالک

اند و   دهکرترویج اسالم و فضایل آن تالش بسیار 

اه آدمیخوارگان، ـادشـچون پهمهایی   شخصیت

  قطار، نوادر، جیم، الت، قباد و ... در راه کفر بوده

و به آن اصرار ورزیده و همچنان بر آیین کفر 

 اند.  مانده خود باقی

 

 
 

 
 
 

انواع شخصیت (قالبی، قراردادي، نوعی،  )ب

 تمثیلی، نمادین و همه جانبه)

 شخصیت قالبی -

»تـهتـشخصیهایی هستند که اي قالبی، شخصی 

هاي دیگري باشند. نسخۀ بدل یا کلیشۀ شخصیت

هاي قالبی از خود هیچ تشخّصی ندارند. شخصیت

بینی است. بل پیشظاهرش آشناست، صحبتش قا

زیرا بر طبق الگویی  ؛نحوة عملش مشخّص است
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 .»ایمکند که ما با آن قبالً آشنا شدهرفتار می

از  یشکه ب یسندگانیو) ن96: 1379 (میرصادقی،

 يشده روو شناخته یقالب هاي یتحد به شخص

که به  دهند یچندان به خود زحمت نم آورند، یم

 یلدل ینو به هم باشند یواقع هاي یتدنبال شخص

از  یکی. یافرینندب يا زنده هاي یتشخص توانند ینم

در  يکمبود استعداد هنر توان یامر را م ینا یلدال

 یسندهنو یلدل ینبه هم ت.دانس ها یتخلق شخص

 یانسجام کاف يرا که دارا یتیشخص تواند ینم

توان با قاطعیت بیان کرد که  می. دنکباشد خلق 

زیرا  ؛خصیت قالبی وجود نداردش در 

بر طبق گفتۀ بیشاپ براي پرهیز از خلق اشخاص 

 :قالبی دو شیوه وجود دارد

 .کاوي سریع شخصیت درون. 1

ایجاد وضعیتی منحصر به فرد براي  .2

 )178-179: 1374(بیشاپ،  .»شخصیت

حسام در ابتداي ورود شخصیت به  ابن

به  دازد.پر می  کاوي شخصیت به درون داستان

گوید،  عنوان نمونه وقتی از شیهال جادو سخن می

راند و خواننده  از ترفندهاي جادویی او سخن می

سازد.  را با خبث و پلیدي باطنی او آگاه می

همچنین وي وضعیتی منحصر به فرد را براي 

هاي حماسۀ  کند و شخصیت شخصیت ایجاد می

ها  دهد و صحنه خود را در فضایی جدید قرار می

به هیچ عنوان تکراري نیست. رخ دادن اتّفاقات 

هاي غریب و ناآشنا و جدید مثالً مکانی  در مکان

سخن (ع) چون کوه بلور. وقتی از شجاعت علی 

او را  گوید و گوید، از فتح این کوه سخن می می

کند و حتّی برتر از  مقایسه می با رستم 

 داند.  وي می

 شخصیت قراردادي

اي شدهاي قراردادي افراد شناختههشخصیت«

ها ظاهر ها و داستانهستند که مرتباً در نمایشنامه

شوند و خصوصیتی سنتی و جا افتاده دارند. می

هاي قالبی هاي قراردادي به شخصیتشخصیت

ند و گاه تشخیص این دو از هست خیلی نزدیک

) 99: 1379ی، ـرصادقـ(می .»تـوار اسـم دشـه

ها  هایی که در بیشتر داستان صیتبه شخ ،بنابراین

ها وجود دارند و هر بار با همان  نامه یا نمایش

شدة خود در داستان خصوصیات قدیمی و شناخته

گویند. در  شوند، شخصیت قراردادي می ظاهر می

شخصیت قراردادي وجود دارد.  80 

حماسه است و بیشتر اشخاص  چون 

وانان، قهرمانان، گُردان، عیاران و آن شامل، پهل

گونه که وزیران، دیوان، اژدها است و همان

هاي قدیمی،  در قصه«، ده استکرمیرصادقی بیان 

ا، جادوگرها، ـه ريـا، پـه نـوها، جـا، دیـه ولـغ

ها، عیارها، پهلوانان، وزیران دست راست،  دلقک

اي شخصیت ـه هـپ از نمونـت چـران دسـوزی

 )جاهمان( .»هستند قراردادي

 

 شخصیت نوعی

دهندة خصوصیات شخصیت نوعی یا تیپ نشان«

اي از مردم است که او را از دیگران گروه یا طبقه

اي است کند. شخصیت نوعی نمونهمتمایز می

براي امثال خود. براي آفریدن چنین شخصیتی 

باید حقیقت را از چند نمونۀ واقعی و زنده 

در هم آمیخت تا شخصیت  گرفت و با هنرمندي

 )109 (همان: .»نوعی مورد نظر آفریده شود

»هقص ت خود را به نویس ممکن است شخصی
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عنوان یک تیپ انتخاب کند یا به عنوان یک فرد 

نخورده اگر متعلقات تیپ در پایان داستان دست

مانده ت به صورت تیپ باقیشخصی ،ماندند

دچار است؛ ولی اگر متعلّقات و عقاید او 

تیپ به طور نسبی یا کامل به  ،دگرگونی شوند

 )291: 1372(براهنی،  .»صورت فرد درآمده است

هاي نوعی با توجه به تعاریف باال شخصیت

 درد. هستنهاي ایستا همان شخصیت

شخصیت نوعی وجود دارد. قبط شاه،  77

از اه ـدشـاه، جمشیـال شـنوادرشاه، صلطص

تیپ  ةت و نمایندی شخصیـوعـاي نـههـنمون

ی پادشاهان هستند؛ زیرا از ابتدا تا انتهاي شخصیتّ

ی در مانند و تغییر و تحول خاصداستان پادشاه می

گیرد.ت آنها صورت نمیشخصی 

یا مالک، ابوالمحجن، سعدوقاص، خالد و.. 

هاي نوعی و نمایندة تیپ  ی از شخصیتیها نمونه

هلوانانی که در حوزة شخصیتی پهلوانان هستند. پ

اند و تا پایان، همراه  بوده (ع)خیر و همراه امام علی

 اند. باقی مانده (ع)امام علی 

جیم، قباد، ایالق ترك، رعدعمار، شیهال 

جادو، قرطاس ساحلی، مهیار، شداد، سیماب، 

هاي نوعی و نمایندة  خرداد، قرّه و ... شخصیت

نی که در تیپ شخصیتی پهلوانان هستند. پهلوانا

اند و در راه کفر جان خود را از  حوزة شر بوده

 اند. دست داده

 

 شخصیت تمثیلی

ت تشخصیهاي جانشینهاي تمثیلی، شخصی-

به این معنا که شخصیت یا  ؛شونده هستند

هایی جانشین فکر، خلق و خو، خصلت  شخصیت

) 104: 1379. (میرصادقی، »شوندو صفتی می

 ، سهدر بسامد این نوع شخصیت 

توانیم دلدل، اژدها و  مورد است در این نمونه می

دیوان را قرار داد که دلدل تمثیلی از یاریگري 

است و اژدها و دیوان ممثّل نیروهاي بدي و شر 

 باشند. می

 

 شخصیت نمادین

کنندة عقیده و شخصیتی که رفتار و گفتارش ارائه

یت یا کیفیت روحی و اخالقی باشد، شخص

گویند. شخصیت نمادین، تجسم و  نمادین می

نمادي از چیزهایی است که قبالً درك نشده 

فرد نمادین کسی است که حاصل جمع «است. 

اعمال و گفتارش، خواننده را به چیزي بیشتر از 

خودش راهنمایی کند؛ مثالً او را همچون تجسمی 

گري، نیروهاي رهایی بخش یا مظهري  از وحشی

) بسامد این موارد در 107: همان( .»بیننداز امید ب

 :ند ازامورد است که عبارت ، ده

، پیامبر (ع)جبرئیل، خضر، سروش، پیرزاهد، علی 
که نمادهاي از حق و  و سروش ، خدواند(ص)

یاریگري هستند و اژدها، دیوان و الت که نمادي 

از شر و بدي هستند و از ابتدا تا انتهاي ماجراهاي 

 نامه حضوري پررنگ دارند.   اروانخ

 

 جانبه شخصیت همه 

ها توجه جانبه در داستانهاي همهشخصیت«

ها کنند. این شخصیتري را به خود جلب میـبیشت

ر ـح و تصویـر تشریـتبا جزئیات بیشتر و مفصل

هاي فردي آنها ممتازتر از خصلت ،شوندمی

 )110: همان( .»هاي دیگر رمان استشخصیت
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هاي نقش  حسام نیز در معرّفی شخصیت ابن

اول و مهم خود، به بیان تمامی خصوصیات 

پردازد. مثالً در توصیف  ظاهري و اخالقی آنان می

قطّار به صفاتی چون دزد بودن، خونخواري، 

کند  بیدادگري، جفاپیشگی و سنگدلی او اشاره می

و در همان ابتداي ورود وي به داستان خواننده را 

 کند: شخصیت او آگاه می از

 که همزاد بودش ز پشت پدر

 چو آهن جفا پیشه و سنگدل

 به نزدیک او آدمی، خوار بود

 به کفر آن سیه رو سیه راي بود

 یکی دزد خونخوار بیدادگر

 جهانی ز دیدار او تنگدل

 که هم دزد و هم آدمی خوار بود

 به حصن بیاض اندرش جاي بود

 )66: 1386وسفی، (خ                        

حسام در معرّفی فیروزشاه هنگام ورود  ابن

به بطن داستان، از نسبت او با شیهال جادو، 

دلیري، جوانمردي، بخشندگی، دادگري، 

نوازي و ... یاد  سخنگویی، خوشخویی، مهمان

حسام ذهن شخصیت را  گونه ابنکند. بدین می

کند  اش را تشریح می کاود و احساسات درونی می

انفعالت روحی و خواننده را در جریان فعل و و 

 گذارد.  ها میمعنوي آن

 سراینده کاین نامه بنیاد کرد

 که داماد بودش یکی شهریار

 سزاوار شاهی و زیباي تخت

 جوانمرد و بخشندة و دادگر

 سخنگوي و خوشخوي و مهمان نواز

 به فرّ فریدون فرخنده بود

 شیهال جادو چنین یاد کرد

 ة روزگاردلیر و پسندید

 کجا نام او شاه پیروز بخت

 نهادش همه راستی و هنر

 طرف ساز و دلجوي و دشمن گذار

 از او نام داد و دهش زنده بود

 )486 (همان:                                          

گاهی توصیف شخصیت، توسط خود فرد 

 شود: انجام می

 بدو گفت من مالک اژدرم

 است زمین عرب بوم و زاد من

 نگر تا چه آمد ز بد بر سرم

 به یثرب نشست و نهاد من است
 )4-19/ 19: 1377خوسفی، (                        

افروز شاعر زیبایی یا در بیان شخصیت دل

کند: رخسار ماه  او را به طور کامل ترسیم می

) 55مانند، رخ روشن، زلفان تابدار و... (همان: 

به توصیف کامل  هایی که شاعر سایر شخصیت

آنان پرداخته عبارت است از: نوادرشاه (همان: 

)؛ ایالق ترك (همان: 110)؛ رعدعمار (همان: 43

)؛ 213گل اندام دخترشاه خاوران (همان:  ؛)135

)؛ خمار ملعون (همان: 247عیان منجم (همان: 

)؛ بهمن (همان: 299 )؛ عمرو امیه (همان:291

)، 387 ن (همان:)؛ شیبا369)؛ شداد (همان: 338

دخت (همان: )؛ پري396شیهال جادو (همان: 

وقاص  )؛ سعد37)؛ ابوالمحجن (همان: 486

)؛ قطّار 40)؛ هالل هبیره (همان: 37(همان: 

)؛ فریبرز (همان: 80)؛ سفیان (همان: 68(همان: 

)؛ میرزنهار خوار 174)؛ پشنگ (همان: 174

)؛ شمامه 139)؛ نگین بک (همان: 139(همان: 
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)؛ ناهید شاه (خوسفی، 198: 1377وسفی، (خ

)؛ 324: 1386)؛ فرخ (خوسفی، 252: 1377

)؛ 117)؛ میرسیاف (همان: 36پیامبر (همان: 

)؛ 119)؛ عمادالملک (همان: 118عمالق (همان: 

)؛ قبط 236)؛ ارمان (همان: 219شاپور (همان: 

 .شاه)؛ تهماس450: 1377شاه (خوسفی، 

شخصیت  95ان از می )332: 1377(خوسفی، 

شخصیت جامع و  36 موجود در 

هایی هستند که  هاي موجود، طرح سایر شخصیت

 کنند.  صحنۀ داستان را پر می

 

 نامه  ها در خاوران بسامد انواع شخصیت

 
 

 پردازي در  هاي شخصیت شیوه. 2-2

 پردازي مستقیم شخصیت. 2-2-1

گوید که  نده خود به ما میدر شیوة مستقیم، نویس

شخصیت او چه صفات و خلق و خویی دارد یا 

کند.  از طریق شخصی دیگر او را به ما معرّفی می

خواننده به صورت خودآگاه شخصیت را 

در « )244: 1382. (رحمانی خیاوي، شناساند می

توصیف مستقیم، خصلت شخصیت با یک صفّت، 

انواع اسم یا  اسم معنی یا احتماالً برخی دیگر از

: 1387کنان،  . (ریمون»شود اجزاي کالم معرّفی می

یعنی نویسنده شخصیت داستانش را به  )84

لو،  . (اسماعیلکند صراحت و آشکارا معرّفی می

1384 :68( 

 

 توصیف مستقیم )الف

حسام با شرح و تحلیلِ رفتار، افکار و اعمال،  ابن

در  .کند ها را به خواننده معرّفی می شخصیت

ها را در هنگام ورود به  بیشتر مواقع شخصیت

شخصیت همه  شخصیت نوعی  شخصیت قراردادي شخصیت قالبی

 جانبه 

 شخصیت تمثیلی شخصیت نمادین
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شان  داستان با تمامی صفات ظاهري و باطنی

و گاهی شناخت نوع   نماید تشریح و تفسیر می

کند تا از عمل  شخصیت را به خواننده واگذار می

و کردارش در برخورد با حوادث و مسائل او را 

حسام چون عقل کلّی رفتار  بشناسد. در واقع ابن

کرده است و درون شخصیت را به خواننده نشان 

دهد. وي داراي ذوقی ذاتی و احساسی لطیف  می

جاي اشعارش هنر شاعري او است و در جاي

نمایان است. در توصیف، زبانی توانا دارد. به 

بخشد.  اقتضاي حال و مقام به کلمات روح می

پردازد،  آنجا که به وصف و زیبایی زیبارویان می

نرم، دلپذیر و گوشنواز است و آنگاه که سخن او 

شود، سخن او تند و گرم  وارد وصف پهلوانان می

 گردد. شود و روح حماسی بر آن غالب می می

فی پیامبر براي معر حسام در  ابن

 کند: به مخاطب از شیوة توصیف استفاده می

 فروزنده ماهی ز اوج صفا

 خردمند سروي ز دارالسالم

 سنبل و یاسمین بهار رخش

 جمالش ز خورشید پیرایه داشت

 سواد شب از عکس گیسوي اوست

 وجودش چو القاب او مصطفی  

 چو کبک دري چابک و خوش خرام

 چین وز آن سنبل، آهوي او خوشه

 ز عنبر سر زلف او مایه داشت

 فروغ مه از پرتوي ذوي اوست

 )36: 1386کنار،  (خوش                    

دل افروز، دختر نوادر شاه، یا در توصیف 

 و دهد بیت را به وصف او اختصاص می 24

کشد  اي به تصویر می چهرة زیباي او را به گونه

شود و  زده میکه گل از دیدن روي او شگفت

 سرو، بلند قامتی خود را مدیون اوست:

 به ابرو دل آشوب آفاق بود

 شکر تند شد چون دهانش بدید

 ه جويخرد خرده دان گشت و لب خرد

 که پیوسته ابروي او طاق بود  

 کمر بست نی چون میانش بدید

 زبان گفت هیچ از دهانش مگوي

 )16-17: (همان                                    

 سراید: در توصیف پري دخت، چنین می

 یکی سرو نورسته از باغ ِجان

 گل و سنبلش مشکبوي آمده

 لب لعل او درج یاقوت بود

 سار و خورشید چهرزنی ماه رخ

 پري چهره بود و پري دخت نام

 سزاوار چون دیدة مردمان

 ز سنبل گلش سایه جوي آمده

 که از گوهر، آن درج را قوت بود

 که خورشید بر ماه او داشت مهر

 هنرهاي مردان بر آن زن تمام

 )486(همان:                                          

در  (ع)امام علیهاي به کار رفته براي  صفت

این اثر یا داللت بر قدرت جسمانی و جنگاوري 

آن حضرت دارند یا خصوصیات اخالقی او را 

دهند یا اینکه حکمت و دانش او را  نشان می

کنند. در بین این سه دسته صفت، نوع  ترسیم می

سازي این   بیشتري دارد. علت برجستهکاربرد اول 

ک اثر ها، این است که این اثر ی نوع صفت

نوع ژانر ادبی در انتخاب  ،بنابراین .ستاحماسی 

 گذار بوده است.تأثیرها صفت
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 پیمبر سر آوردشان در کنار

 ز مالک نداري همانا خبر

 به گرد حصار طلسمات دال

 بدو گفت کاي شیر دلدل سوار

 که مر پهلوان را چه آمد به سر

 فرو ماند ناگه به دستان زال

 )217 :همان(                                     

 مابه گلدستۀ روضۀ انّ

ولی شیر پروردگار علی 

 به سرو خرامندة الفتا

 سوار لدار دین شاه دلد سپه

 )29: همان(                                           

 

 پردازي غیرمستقیم در  شخصیت. 2-2-2

پردازي غیرمستقیم، نویسنده  در روش شخصیت«

با عمل داستانی، شخصیت داستان را معرّفی 

ردار و ـار، کـق افکـا از طریـد و مـکن می

شناسیم.  گوهايِ خود شخصیت، او را می و گفت

در این شیوه، شخصیت اگر مغرور و خودخواه 

گوید این شخصیت داراي  باشد، نویسنده نمی

چنین خصلتی است، بلکه با رفتار و گفتاري که 

زند، خواننده به  داستان سر می از شخصیت در

: 1387(بارونیان،  .»برد می هاي او پی  خصلت

م از ـرمستقیـازي غیـس راي شخصیتـب )286

کنش، «توان یاري جست:  هاي ذیل می روش

 )142: 1371(اخوت،  .»گفتار، نام و محیط

در عین حال که با  حسام در  ابن

صراحت از خصوصیات خلقی و روحی 

د، ـکن ت میـش صحبـانـاي داستـه شخصیت

ها را در عین عمل و در برخورد با  شخصیت

ها،  ها، واکنش بیان کنش دهد. حوادث نشان می

تجسم حرکات آنان و سهیم کردن خواننده و 

هاي ظاهري و درونی آنها، روشی  دریافت ویژگی

است که آن را به آثار داستانی  بارز در

هاي تصویري  کند و تلفیقی از نشانه شبیه می

غیرصفتی ساده و مرکّب به صورتی زنده است که 

 سازد.  نقش آنها را نیز در طرح داستانی نمودار می

 

 اعمال و رفتار  )الف

ها جزء  این روش عرضه کردن شخصیت

ناپذیر روش نمایشی است؛ زیرا از طریق  جدایی

هاست که آنها را  اعمال و رفتار شخصیت

 شناسیم. یم

ابیات زیر مسلمان شدن تقلبی خاوران را  

دهد. با توجه به این عمل و رفتارِ  نشان می

گري وي پی   توان به شخصیت حیله خاوران، می

 برد: 

 به دل گفت اگر خود مسلمان شوم

 ز فرمان او نیز اگر سر کشم

 همان به که نیرنگ پیش آورم

 زبان گر به ایمان درآرم همی

 ی به فرمان خویشبگویم دروغ

 بترسم که روزي پشیمان شوم

 سر خویش بر نوك خنجر کشم

 یکی چارة کار خویش آورم 

 که داند که در دل چه دارم همی

 ببندم زبانش به گفتار خویش

 )18-271/22: 1386(خوسفی،        

اعمال و رفتار عمروامیه نشان از باهوشی و 

یاریگر عمرامیه عیار معروف تازي  زیرکی او دارد:



 1400بهار و تابستان ، اوله ، شمارهفتماستانی، سال دوفصلنامه تخصصی مطالعات د        214

 

هاست. از جایی که وي وارد  بسیاري از صحنه

ها،   شود، بیشتر سخن از شبروي صحنه می

رود.  انگیز وي می هاي شگفت ّاريها و طر عیاري

هاي  آید و به زبان عمروامیه هر دم به شکلی درمی

گوید و هر کسی را که  ون سخن میـاگـونـگ

کند و  م بیهوش میـان خصـوانـبخواهد از پهل

تراشد و از هر جا که  نگاه سر و ریشش را میشبا

شود، هیچ بارویی هر  بخواهد، داخل یا خارج می

قدر بلند باشد در برابر چابکی و گریزپایی وي 

خواهد با  تواند بود، هر چه را می مانعی نمی

ادشاه ـاه پـدشـرباید، از سر جمشی پروایی می بی

ي کسی را یاراي برابرو رباید  خاورزمین تاج می

 و پایداري در مقابل او نیست:

 اي رأي و تدبیر ساخت زهر گونه

 بتی را به گردن درافگند پیر

 به تدبیر، خود را یکی پیر ساخت

 نظیر  کشیشی شد اندر جهان بی
 )7-311/10: 1386(خوسفی،                      

 مهمانی ترتیب دادن شیهال جادو و قصد

ه با خوراندن کشتنِ مالک، ابوالمحجن و فیروزشا

گري  غذاي زهرآلود، نشان از نیرنگبازي و حیله

 وي دارد:

 بفرمود تا خوان بینداختند

 سه کاسه که زهر اندرش کرده بود

 یکی زان بر شاه پیروز بخت

 دوم کاسه در پیش مالک نهاد
 سماطی که شاید بپرداختند )5

 بیاورد و در پیش بنهاد زود 

 ور بود سخت کجا زو دلش کینه

 دیگر به بوالمحجن گرد دادسه 

 )18-538/21(همان:                                   

ه با توجه به آنها ـري کـهاي دیگ هـنمون

دهندة کنش پی برد: توان به صفات انجام می

افروز در تابوت توسط  گذاشتن سعد وقّاص و دل

زیرا  ؛قطّار نشان از زیرکی و باهوشی وي دارد

افروز را از  خواست سعد و دل میوي با این نقشه 

یاري ابوالمحجن محروم نماید و آن دو را 

)؛ دسیسه 21-72/20مخفیانه بکشد (همان: 

براي اتمام جنگ نشان  (ع)خاوران در مقابل علی

-156/10گري و مکاري وي دارد (همان:  از حیله

)؛ تعویق جنگ براي اجتماع گردنگشان از 13

علی با خاوران،   اقصی نقاط خاور در هنگام جنگ

-162/19گري خاوران دارد (همان:  نشان از حیله

  (ع))؛ متوسل شدن دیو به دروغ در مقابل علی23

)؛ طرح نقشه شاپور براي از 20-196/16(همان: 

)؛ خوراندن 7-223/1بین بردن مالک (همان:

 داروي بیهوشی به مالک توسط گلچهر (همان:

گوهر به )؛ وعده دادن یازده دانه 227/1-13

میرسیاف از جانب خاوران براي افشا نکردن 

)؛ 7-270/4 هویت و محل اختفاي  وي (همان:

 مهمانی ترتیب دادن قرّه جهت نابودي سعد

)؛ حفر چاه در 19-424/15وقّاص (همان: 

سراپردة چاهی و گفتن به دروغ که جمشیدشاه 

به جانب (ع) دین اسالم را پذیرفته و رفتن علی 

)؛ وزیر ناهیدشاه با سوگند 3-503/1(همان:  وي

را از ادامۀ نبرد بازداشت (خوسفی،  (ع)دادن، علی 

)؛ اتّحاد جمشید شاه و تهماس 7/17-22: 1377

شاه )؛ تهماس4-233/1( (ع)شاه براي نبرد با علی
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به ظاهر و براي نجات جان خود دین اسالم را 

 )24-247/23(همان:  .پذیرد می

 

 گووگفت) ب

ا، روش ـه تـی شخصیـرّفـر معـوة دیگـشی

شکل ویژة بیان و طرز گفتار هر وگوست. گفت

هاي فردي اوست. هر  کس بیانگر تمامی ویژگی

اي که از امکانات زبانی  کس بنا بر گفتار ویژه

گزیند، با کاربرد واژگان خاص، ساختمان  برمی

نحوي، وجوه معنایی، آهنگ کالم، نوع تلّفظ و... 

نماید و  ژة خود را متجلّی میهویت و تشخّص وی

هاي اجتماعی، طبقاتی،  از این طریق ویژگی

اي و حتّی تمایالت خودآگاه یا  فرهنگی و منطقه

هاي فردي و زندگی  ناخودآگاه و حساسیت

(اخالقی،  .»گذارد درونی خود را به نمایش می

ها به آنچه شخصیت« ،در واقع )179: 1377

دهد که اجازه می گویند، به خوانندهیکدیگر می

هاي شخص و افکار آنها و بینشی از ویژگی

 .»هایشان به دست آورداطالعاتی پیرامون کنش

 )62: 1380(آسابرگر، 

م ـوب و مهـاي خـه ژگیـی از ویـیک

وگوهاست. ، استفادة به جا از گفت

اي در  وگو به نحو شایستهنویسنده از عنصر گفت

است و این تناسب  ۀ خود بهره بردهـحماس

ها، کمک شایانی در پیشبرد  وگو با شخصیتگفت

 پردازي داشته است.  داستان و شخصیت

از طراحی آگاهانه  گفتارهاي 

دهند. ابن حسام از گفتار  شان خبر می آفرینندة

چونان ابزاري براي شکل دادن روند کردارها 

از بطن  استفاده کرده است. وي با گفتار، حادثه را

آورد. در روند گفتارها، دو  داستان بیرون می

کند و به وسیلۀ گفتار،  پهلوان را با هم درگیر می

دهد.  حوادث را تا پیروزي یا شکست یاري می

همچنین وي به مدد گفتارها، مخاطب را با درون 

شناساند.  ند و بیشتر او را میک قهرمان نیز آشنا می

دلی و صفاي هبینی، ساددوراندیشی، خویشتن

ارهاي ـرجا در گفتـش از هـن و ... بیـباط

ها نمود پیدا کرده است. عالوه بر آن  شخصیت

ها و روند گفتارها و گفتارگذاري  منطق داستان

ها را از رویدادهاي  رویدداها، حوادث و داستان

سازد و به آنها  ذهنی و خیالی بودن دور می

ها  رگذاريبخشد. شاعر با گفتا اي واقعی می جلوه

توانسته است در بسیاري از موارد راز و رمزها، 

ها و تمامیت معنویت آنها را به مخاطب  مایه درون

 نشان دهد. 

وگو عالوه بر نقشی که گفت در

در ساختار داستان، پیشبرد آن و نیز جذّاب کردن 

هاي  داستان دارند، در بسیاري موارد موقعیت

هاي مثبت و  اعی و ویژگیروحی، عاطفی و اجتم

دهند. گفتار  منفی اشخاص را نیز نشان می

هاي داستان معموالً متناسب با اندیشه،  شخصیت

نان آنها خروحیات و مقام و موقعیت آنهاست و س

بیشتر در جهت نیروي مثبت و گاهی منفی است؛ 

بسته به اینکه در کدام یک از این دو قطب قرار 

نیز به ویژه در مواردي ها   دارند. لحن شخصیت

که تقابل قهرمان و ضد قهرمان مطرح است، از 

کند. معموالً شخصیت  یکی به دیگري تغییر می

منفی با لحنی مطمئن و مغرور و مدعیانه سخن 

 گوید: می

بر آشفت قطّار جنگ آزماي
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بگفت این نه آیین و راه من است

به ردکار آتش برآمد ز جاي

)103/9: 1386(خوسفی،                     

سر تیغ برّان گواه من است

)103/10(همان:                                

دختر  –افروز  در داستان عشقی دلدادگی دل

به سعد وقّـاص، وقتـی دل افـروز بـا      -نوادر شاه

گوید، راز عشق خود را فاش  مادر خود سخن می

کند و شخصیت عاشق پیشـگی خـود را عیـان     می

 رد: دا می

گفت هر دم که من به مادر همی

چو زلف خود افتادم اندر شکن

)15-16-/58: 1386(خوسفی،                  

علی گفت بر گرد از این کافري

مسلمان شو و راه اسالم جوي

مکش گردن از دین پیغمبري

 که تا در دو گیتی شوي نامجوي
 ) 14-15/ 106(همان:                   

وگو براي از گفتر حسام د ابن

ها و نیز  گیري کردار و اعمال شخصیت شکل

نمایش شخصیت و منش قهرمانان بهره برده 

است. مخاطب در عین حال که سخن قهرمان را 

تواند با  خواند، می در باب موضوعی خاص می

ت ـده، از شخصیـا شـان آشنـرمـدرون آن قه

کاوي یگر، درونبه بیان د .باطنی او پرده بردارد

هاي آنان،  ت اندیشهـان از طریق بازگفـقهرمان

 ردازشـام در پـحسنـاي ابـردهـیکی از شگ

وگوي زیر که بین هاست. در گفت شخصیت

و قطار صورت گرفته است.  (ع)حضرت علی

لمان شود، اما وي خواهد تا مس از او می (ع)علی

ن آیی ،دارد وگو آشکارا اذعان میخود در این گفت

اسالم در وجود او نیست و به کفرپیشگی خود 

 ند.ک اقرار می

 بدو گفت قطّار کاین خود مگوي

 بمانم من آیین پیشین خویش

 سرشتی که در من نیابی مجوي

 )106/20(همان:                                   

 مرا تا بمانم همین است کیش

 )107/1(همان:                         

 وگوي خود با سعدگی در گفتایالق جن

پردازد و خود را هشیار،  وقاص به معرّفی خود می

صیت خود را داند و شخ بیدار و مرد جنگ می

 کند: براي او روشن می

 گفت ایالق جنگی منم همی

 به بازو اگر خم دهم خام را

 چو تیغ من آیینه تابی کند

 تر زین سپاه کنون کیست مردانه

 منم هشیوار و بیدار و سنگی

 فرود آرم از چرخ بهرام را 

 کُه از عکس او آفتابی کند

 که با من بگردد به آوردگاه
 )9-168/14(همان:                                               

در  (ع)د با علیوگوي خومیرسیاف در گفت

اولین برخورد و قبل از اسالم آوردن با لحنی تند 

شیرزنی معرّفی و آمیخته با غرور، خود را شم

 :کند که همتایی در جهان ندارد می

 ندانی که ویرانه آباد کیست

 اي نام من همانا که نشنیده

 منم میر سیاف شمشیر زن

 شب از بیم تیغم نخسبد پلنگ
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 بگو نام خود تا بدانم کنون

 بر و کشور و بوم بنیاد کیست

 ندانی سرانجام و انجام من

 که باالي ابر است شمشیر من

 از من آموزد آیین جنگهژبر 

 که تیغ من امشب که را ریخت خون

 )7-117/1(همان:                                      

 
 قیافۀ ظاهري )د

 ت یکـی از ابعـاد   توصیف ظاهر و قیافۀ شخصـی

طـوري کـه همیشـه    ه پردازي است، بـ  تشخصی

هـاي دوسـت    هاي محبوب را بـا قیافـه   تشخصی

ور و افـراد بـدکار را   هاي منف تداشتنی و شخصی

ــه  ــا قیاف ــده معرّ  ب ــاي زنن ــرده ه ــی ک ــد ف  در. ان

ــد   ، شخصــیت ــوبی مانن هــاي محب

ــه و و یــارانش  (ع)، امــام علــی(ص)پیــامبر بــا قیاف

هاي  تاند؛ ولی شخصی ظاهري زیبا توصیف شده

، تهمـاس شـاه،   منفوري چون دیوان و اهریمنـان 

ــار و ...   ــاه، قطّ ــوادر ش ــه    ن ــاهري کری ــا ظ و ب

 .اند ناخوشایند تصویر شده

افروز ابن حسام در بیان قیافۀ ظاهري دل

گونه به همسر سعد وقاص، زیباي او را این

 کشد: تصویر می

 یکی دخت بود اندر ایوان شاه

 فریب به چهره چو زهره فرشته

 به هر شست کان زلف دلخواه داشت

 حدیث دهانش چو آمد پدید

 گل اندام سروي به رخسار ماه

 ز چشم جادوي او ناشکیبدل ا

 پریشان و شوریده پنجاه داشت

 سخن در بیانش به تنگی رسید

 )55:  1386 (خوسفی،                          

یا در بیان قیافۀ زیباي دختر جمشیدشاه 

 کند: یعنی پري دخت چنین قلم فرسایی می

 یکی دختر اندر میان چون پري

 دالرامی آرام جان آمده

 و صد دلبريغزال سیه چشم 

 عقیق لب و لعل او آبدار

 دل شب سوادي ز گیسوي او

 دو لعلش مفرّح ز یاقوت ناب

 به غمزّه ز چشم خرد، برده خواب

 به روي و به موي و به چشم، آن بهار

 کز او رشک بردي بت آزري

 دل از دست چشمش به جان آمده

 ستاره جبینی و صد مشتري

 کمند سر زلف او تابدار

 ابروي اومه نو خیالی ز 

 به لعل اندرون رسته در خوشاب

 به سنبل گل سرخ را داده آب

 گل و سنبل و نرگس آبدار

 )212-213(همان:                                    

رویی او در توصیف ظاهر قطّار، به سیه

 اشاره شده است:

 به کفر آن سیه رو سیه راي بود

 به حصن بیاض اندرش جاي بود

 )66(همان:                                            

ترین  در توصیف قیافۀ اژدها او را به زشت

ده، اژدهایی سیاه کرترین شکل معرّفی  و ترسناك

که هفت سر دارد و از دهان آن آتش زبانه 

 کشد: می
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 پدید آمد آنگه یکی اژدها

 یکی شکل ناخوش سیه پرزقار

 سرش هفت و در هر سري بانگ صور

 ر بر آن اژدهاي دژمبه هر س

 ز سر تا دمش بود گز یک هزار

 که ابلیس را زو نبودي رها

 هوا از دم دود او پر غبار

 نماینده چون هفت گنبد ز دور

 دهانی پر آتش گشاده ز هم 

 چو صد گز به پهناي آن گرزه مار

 )190: 1386(خوسفی،                          

اسـی،  نیز ماننـد دیگـر آثـار حم    

عرصۀ پیکار نیکی و بدي، خیر و شـر و یـزدان و   

اهریمن است. دیوان (نیروهـاي شـر و اهریمنـی)    

اند. این  ترین دشمنان نیروهاي خیر و ایزدي بزرگ

نیروهاي پلیـد بـیش از شـاهان خـاور زمـین بـه       

رسانند. ویژگی و اعمـال   سپاهیان اسالم آسیب می

فرایـاد  را ، دیـوان دیوان در

آورد و ابن حسام با استادي تمام در این زمینـه   می

از حکیم توس بهره گرفته است. چهرة دیـوان در  

در هیأتی بسیار زشت و مخلـوطی از   

 شود: چند حیوان بیان می

 هم آنگه زدریا برآمد خروش 

 برآمد بسی جانورهاي زشت

 یکی را سر پیل و چنگال شیر

 پلنگ یکی را سر گرگ و روي

 یکی را تن شیر روي گراز

 یکی را سر گاو و پاي هیون

 به آن ژرف دریا به آواز دیو

 تو گفتی که دریا برآمد به جوش

 که دیدارشان زشت کردي بهشت

 همی دیدنش دیده را کرد سیر

 یکی اژدها شکل و دیگر نهنگ

 سر و سینه کوتاه و موي دراز

 تر ز اندازة چند و چون فزون

 همی شد غریو  به گردون گردان

 )191(همان:                                     

 

 نام )ج

گذاري است که  پردازي، نام شیوة دیگر شخصیت

آید. روشی  هاي عام و خاص می به دو صورت نام

پردازي که نمایندة هویت افراد  ساده در شخصیت

و فرهنگ و جامعۀ متعلّق به آنان است. در کتاب 

نویسنده متناسب با طرح «ده است: آم 

هاي اثر  و ساختار داستانش اسمی براي شخصیت

کند. این اسم به طور معمول خنثی و  انتخاب می

اتّفاقی نیست؛ داراي بار عاطفی و اجتماعی و 

 .»دهندة خاستگاه فکري نویسنده استنشان

 ). 164-165: 1371(اخوت، 

بایـد   هاي  در باب شخصیت         

ن، اشـتر، ابـوالمحج   گفت که برخـی ماننـد مالـک   

واقعیت تاریخی  معدي کرب و عمرو امیه عمروبن

هایشان در غزوات صدر اسـالم،   دارند که دالوري

اي دیگـر   هاست و پاره ها و آشناي گوش ورد زبان

ــیت ــالق،    از شخص ــون عم ــتانی همچ ــاي داس ه

ساختۀ ذهن شاعر است و  فقط قرطاس و عبدوي

اما گـروه   ،ها باید از دید حماسی بدان نگریستتن

بـه  هـایی هسـتند کـه از     سوم شخصیت

حسام گاه براي ذکـر   اند و ابن راه یافته 

مطلب خود و گاه به عنـوان   تأییدمثال و تشبیه و 
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هایش از آنها اسـتفاده   شخصیتی مستقل در داستان

بیـژن، جمشـید،   کند از جمله رستم، اسفندیار،  می

ــاوس، کیخســرو،   بهمــن، زال، ســام، ضــحاك، ک

ــوچهر و ... .   ــو، من ــاد، گســتهم، گــودرز، گی کیقب

ــام ــروي،   (بهنـ ــر و خسـ ــاهی 24: 1391فـ ). گـ

بـدون تغییـر کـارکرد، در     هاي  شخصیت

انـد. بـه عبـارت دیگـر،      راه پیدا کـرده  

اي از  هاي مثبت و منفـی  حسام چهره ابن

ت و کـارکرد      گرفته بدون اینکـه تغییـري در ماهیـ

هـایش بـه    الي داسـتان  آنها ایجاد کند، آنها را البـه 

خدمت گرفتـه و مضـمون مـورد نظـرش را بیـان      

 کرده است.  

قهرمانی  (ع)حضرت علیدر 

ناپذیر و در  است دلیر، جنگاور و شکست

هاي بزرگ این حماسه، حضوري فعال  جنگ

گونه که  آن _توان  ه طوري که به حق میدارد؛ ب

را   -شود در بسیاري از منابع دیده می

هاي آن حضرت نامید. این  داستان رشادت

جنگجوي دلیر بر همۀ موانع، اعم از دیو، اژدها، 

طلسم، جادو، سپاهیان گران، پهلوانان بزرگ و ... 

کند و همیشه پیروز از جنگ بیرون  غلبه می

. پهلوانان و جنگاوران مقابل او همه سترگ آید می

و تسخیر ناپذیرند؛ با این حال، آن حضرت بر 

کند  شود. وي هرگز اشتباه نمی شان چیره می همه

شود؛ عالوه بر قدرت  و در دام دشمن اسیر نمی

بدنی، از جهت تفکّر، تعقّل، هوش و سیاستی که 

بایستۀ کارزار است، از همگان برتر است و به 

گیرد. پس از آن  ی سپاه دشمن را به بازي میراحت

چون: همحضرت، دیگر قهرمانان سپاه اسالم 

ابوالمحجن، مالک اشتر، سعد، قنبر، میرسیاف و 

جنگند. عالوه بر  افروز نیز بسیار شجاعانه می دل

با وجود آنکه در داستان  (ص)آنها حضرت محمد

حضور فیزیکی ندارد، از مدینه با برگرفتن 

اي دنیایی، بر تمام وقایع آگاه و بیناست. ه حجاب

کند  ان را راهنمایی و جنگ را هدایت میـمسلمان

برد و  و در خواب و بیداري جنگ را به پیش می

ه کند. (خوسفی، گوید که چ به سپاه اسالم می

؛ 12-2/ب98؛ همان: 12-10/ ب 73: 1386

همان: ؛ 5-3/ ب 382همان: ؛ 5-1/ ب179همان: 

 ).5-1ب /211

ر این اثر بیشتر از نام علی براي نامیدن این د

امام استفاده شده است. این اسم در فرهنگ لغـت  

برآمـده   به معنی بلند قدر، بزرگ، شـریف و بلنـد  

ــن منظــور( اســت راغــب  و 83: 15ج  ،1995 ،اب

تــوان  ). بــدین ترتیــب مــی582 :1996اصــفهانی، 

خوانی و تناسب  بین اسم و شخصیت همکه گفت 

ــه در داســتاند و همــانوجــود دار ــه ک ــن گون  ای

ي برخوردار ا هشخصیت از جایگاه بسیار بلند مرتب

است و به صورت انسانی شریف جـامع کمـاالت   

انسانی ترسیم شده است، نام او نیز داللت بر ایـن  

 امر دارد. همچنین از لقب حیدر نیز بـراي نامیـدن  

شخصیت استفاده شده است. این لقب نیز بـه   این

ناپـذیري و شـجاعت   ر و نمـاد شکسـت  معنی شی

است. معنـی دیگـر آن، دورانـدیش اسـت؛ یعنـی      

هـاي دقیـق امـور و     ها و نکته کسی که در ظرافت

؛ ذیـل  3، ج1995منظور، ابن( کند کارها اندیشه می

م نام دیگر حضرت در این اثر شمشَماده حدر). غَ

ي دلیر است که هیچ أاست که به معنی مرد خودر

: 1392 (دهخـدا،  .دارد نمـی  راد بـاز چیز او را از م

توان گفت نام و لقب به  در حقیقت می )653 /1ج
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 (ع)،کار برده شده در این اثر بـراي حضـرت علـی   

هـایی اسـت کـه از     ها و صفت جامع تمام خصلت

طریق صفت، کنش گفتاري و کنش رفتاري بـراي  

 این حضرت در نظر گرفته شده است.

خواننده  در» گلچهر«ذکر اسم  ،در بیت زیر

کند که این زن شخصیت  این احساس را ایجاد می

با حسام  ابن دارد، گرچهو چهرة زیبارویی مثبت 

زیبارویی و  ابیاتی را در وصفشیوة مستقیم 

آورده است و گفته که بهرة  چهرة گل مانند و ...

 : تامی از حسن و زیب دارد

 بود  گلچهرگلش چهره و نام 

 ودپري را برآن ماهرخ مهر ب

 )213: 1386(خوسفی،              

مقداري  گلچهر، اسم بیتاما باز در این 

ص دارد و در القاي بار شخصیتی آن زن تشخّ

البته اسامی دیگر زنان سهمی هر چند اندك دارد. 

نیز مانند گل اندام، پري دخت، دل  در 

با آنکه  افروز نشان از آن دارد که در 

اي دینی و مذهبی است و موضوع آن  هحماس

تماماً جنگ و خونریزي است؛ عشق و عاشقی 

گذارد  هاي سخت قدم به میدان می الي جنگ البه

آفریند و  اي زیبا می و درگیرودار جنگ، حماسه

ابن حسام در سرایش ابیاتی که در وصف زنان 

حماسۀ خود اختصاص داده به زیبایی آنان 

و نامی که براي آنان توجهی خاص داشته است 

 کشد. برگزیده است این بار معنایی را به دوش می

در بسیاري از ابیات نیز شاهد آن هستیم که شاعر 

از اسامی عجیب و غریبی که در زبان عربی رایج 

کاربرد این است.  هکردو معمول است استفاده 

اد رعب ـراي ایجـواقع بـاري از مـاسامی در بسی

انگیزي صورت گرفته باـس اعجـرس و حـو ت

 است. 

در بیت زیر شاعر، جیم را هم قافیه با بیم 

قرار داده است و خود این موضوع را در ذهن 

کند که هدف وي از به کارگیري این  متبادر می

نام، عالوه بر ایجاد جناس میان جیم و بیم، انتقال 

بار معنایی ترس و رعب است. از آنجایی که 

و فضاي حماسه سرشار  حماسه است 

از دلهره و ترس است، وي قصد داشته تا با به 

گارگیري اسمی جدید و دور از ذهن فضایی 

 متناسب با حماسه خلق کند:

 بودجیم کجا نام آن نامور 

 که نام آوران را از او بیم بود

 )44: 1386کنار،  (خوش          

مأنوس و دور از ذهن قفجان، اسامی نا

را نیز شاعر متناسب با فضاي  و خمار طاغون

است. معموالً  کردهحماسی اثر خود خلق 

هاي منفی و در  حسام براي خلق شخصیت ابن

از اسامی نامأنوس  (ع)تقابل با حضرت علی

ده است. شاید هدف او از خلق چنین کراستفاده 

الوه بر ایجاد فضایی حماسی و هایی ع شخصیت

را  آمیز، با توجه به دینی بودن رعب

حسام با کابرد چنین د که ابنکربتوان چنین بیان 

دهد که گسترش اسالم به میهاي عجیبی نشان  نام

آسانی و سهولت صورت نگرفته است و براي 

هاي زیادي  برپایی اسالم و ماندگاري آن خون

هاي منفوري وجود  ریخته شده است و شخصیت

م گسترش یابد و داشته تا با نابودي آنان آیین اسال

هاي منفی و ضدقهرمان  نکتۀ دیگر اینکه شخصیت

عالوه بر چهرة منفور و صفات ناپسندي که در 
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معنا نیز بهره  هاي بی بیان آنان آمده است، از نام

 اند. برده 

 به نام قفجانیکی خاوري بود 

 دالور سواري به میدان تمام

 )410(همان:                              

 به نام طاغونرایزن داشت یکی 

 بدو گفت برخیز و بیرون خرام

 )423(همان:                             

 دلیر و سبکسار و خودکام بود

 خماره ورا نام بود خمار

 )291(همان:                           

وجود دارد  اسامی دیگري در 

بیات حسام با توجه به کارکردي که در اد که ابن

مثالً به  ؛اند از آنان بهره برده است حماسی داشته

همچون شده از کارگیري اسامی برگرفته

بارمان و گلباد و ...به دلیل این است که آنان در 

شاهنامه نمادي از قدرت و دلیري و جنگاوري 

 اند:  بوده

بارمان از سرداران تورانی که در نخستین «

ا ایرانیان، در دوران رایزنی پشنگ براي نبرد ب

پادشاهی نوذر حضور داشت و نخستین کسی بود 

که از افراسیاب اجازه خواست تا به نبرد بپردازد 

او به میدان رفت و با قباد برادر قارن کاوه نبرد 

 /1 :1379رستگار فسایی، ( .»کرد و او را کشت

152(.  

 نام داشت بارمانیکی نامور 

 اندام داشت تمنّاي سرو گل

 )202: 1386وسفی، (خ

اد از سرداران تورانی است که در ـگلب«

 ارانـاوش از یـاب و سیـراسیـازي افـان بـوگـچ

 )794 /2: 1379 (رستگار فسایی، .»افراسیاب بود

 گردنکش است گلبادمرا نام 

 به مرگ برادر دلم ناخوش است

 )409(همان:                            

 

 گیري نتیجهبحث و 

اي در هاي داستان که نقش برجستهویژگی یکی از

طـــرح داســـتان، انســـجام و گســـترش آن دارد، 

پردازي است؛ زیرا نویسنده یتشخصشخصیت و 

باید بدانـد چگونـه و بـا چـه زبـان و کـارکردي       

در تی را بیافریند و به او نقش و تیپ دهد.شخصی

اند کـه   آفرینی کردهشخصیت نقش 95 

شخصـیت   79شخصـیت پویـا و    16اد از این تعد

ــواع   ایســتا مــی ــر ایــن بســامد ان باشــد. عــالوه ب

هاي   ند از: شخصیتابه ترتیب عبارت  ها شخصیت

، 36، همـه جانبـه    77مـورد، نـوعی    80قراردادي

دهـد   و این نشان می 0، قالبی3، تمثیلی 10نمادین

هــا،  کــه عــالوه بــر ایســتا بــودن اکثــر شخصــیت

هـاي   یف دقیق و کامل شخصیتحسام به توص ابن

هـاي   حماسۀ خود پرداخته و از گزینش شخصیت

ابتـدا  حسـام   ده اسـت. ابـن  کراي خودداري  کلیشه

پروراند و بعد بـا  خوبی میه ها را بشخصیت ۀهم

ه فـردي وارد صـحنه   ـر بـ ـژه و منحصـ ـش ویـنق

سازد و پس از ایفـاي نقـش از صـحنه خـارج     می

ــی ــازد. م ــذابی  ويس ــراي ج ــه  بت ب ــیدن ب خش

نامه از  خاورانهاي ها و قهرمانان داستان تشخصی

شیوة مسـتقیم توصـیف و شـیوة غیرمسـتقیم کـه      

گـو و قیافــۀ  وشـامل اعمـال و رفتـار، نـام، گفـت     

بهره برده است. در بخش اعمـال   ،شود ظاهري می

دهـد کـه بـا عملکـرد و کـنش       و رفتار نشان مـی 
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و توان به باطن شخصیت پی بـرد و ا  شخصیت می

در بســیاري وگوهــا شــاعر را شــناخت، در گفــت

هاي روحی، عاطفی و اجتمـاعی و   موارد موقعیت

هاي مثبت و منفی اشـخاص را نیـز نشـان     ویژگی

هـاي داسـتان معمـوالً     دهند. گفتـار شخصـیت   می

متناسب با اندیشـه، روحیـات و مقـام و موقعیـت     

آنهاست و سخنان آنهـا بیشـتر در جهـت نیـروي     

هــايِ  گــزینش نــام منفــی اســت. مثبــت و گــاهی

ها اتّفاقی و تصادفی نبـوده   انتخابی براي شخصیت

است و میان نام اشخاص با کـارکرد و صفاتشـان   

که توان گفت  به طور کلی می تناسب وجود دارد.

توانسته است بـه خـوبی شخصـیت را     ابن حسام

ند و هنر نویسـندگی خـود را نشـان    ککاوي  درون

 دهد.  
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