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  دهیچک

ـ در حوزه ادب یلیبد یار ب، به خلق آث یک فارسیات کالسین داستان پرداز منظوم موفق در ادبی، به عنوان نخست ینظام  ییات غنـا ی
ار موفق بوده اسـت ؛ از آن جملـه خسـرو و    ی، بس ییغنا يدن داستان هایز در به نظم کشیش از هر چیافته و بی، دست  یو حماس

شـاعر در آن   يت پـرداز یآن و نحـوه شخصـ   يت هـا یشخصـ  ین پژوهش بـه بررسـ  یاو که در ا یین اثر غناین ، مشهورتریریش

  .است پرداخته شده 
ز مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت ، و    ی، اسکندرنامه ن يو یدر تنها اثر حماس ینظام يت پردازین منظومه ، شخصیا یدر کنار بررس

و افتـراق   نقاط اشتراك یابیاست ؛ ضمن ارز در دو اثر نامبرده صورت گرفته يت پردازیشخص رامونیجامع پ يسه ایمقا تیدر نها

  . شده است به عنوان داستان پرداز خلق  کرده، انجام یخ و آنچه نظامیت ها در تاریشخص یقید حقان بعیم يسه ای، مقاآنها 
از جملـه ،   ینظـام  يت پردازیشخص يوه هایدو داستان به ش يت هایل شخصیو تحل یدارد در کنار بررس یش رو سعیپژوهش پ

  .  آنها بپردازد  یو درون يف ظاهریم و توصیر مستقیم و غیف مستقیتوص
ن ، اســـــــکندر نامـــــــه  یری، خســـــــرو و شـــــــ  ی، نظـــــــام يت پـــــــردازیشخصـــــــ: د واژه یـــــــکل



 چھار

  شگفتاریپ
  

و مخاطبـان   ير باز مورد توجه خالقـان آثـار هنـر   ی، از د یداستان يش و قصه به عنوان عنصریت در داستان ، نمایتوجه به شخص
ن امـر ،  یا. ت ها در داستان گام بردارند یشناخت شخص ينه یرا بر آن داشته تا در زمچون ارسطو  یآنها بوده است ، و صاحبنظران

ـ بـه و .، آثار منظوم را در بر گرفتـه اسـت    يزان کمتریو به م افتهی يمنثور ، نمود بارز تر یبه خصوص در آثار داستان ـ ژه در می ان ی

ـ  یبرخورد م یاستاند يت هایدر کاربرد شخص تشابه ی،به نوع یک فارسیکالس يداستان ها ت یم ، کـه اغلـب خلـق شخصـ    یکن
  .را به دنبال دارند  يشه ایکل يها

ـ ینبوده و با خلق پنج گنج خود ، به بـاز آفر  ین امر مستثنیز از این يگنجو ینظام ن خلـق  یو همچنـ  یخیتـار  يت هـا یشخصـ  ین
نش یال و آفـر یـ صـور خ  يریو بـه کـارگ   يازاو در داسـتان پـرد   ییان ، تواناین میدر ا. متفاوت و نو پرداخته است  يت هایشخص

مانـدگار   يت هایقت با خلق شخصی، در حق  ینظام. ر قابل انکار است ی، غ یم اخالقیو تعال یا و زنده از روابط انسانیگو يریتصاو
  .ته است را از آن خود ساخ یعاشقانه ادب فارس ين خالق منظومه های، عنوان زبردست تر یمیو تعل ی، حماس یی، در حوزه غنا

،  ي، شاعر قرن ششـم هجـر   یت ها، توسط نظامیفات شخصیو توص يت پردازیبر آن بوده ، تا نوع شخص ین پژوهش ، سعیدر ا

  .گردد  ی، بررس) ن و اسکندرنامهیریخسرو وش(و در قالب دو منظومه مورد بحث یو حماس ییدر دو حوزه غنا

  

  پژوهش يمسا له 

و بـا  . طه نثر معاصر مطرح و پرداخته شـده اسـت   ی، و اغلب در ح یمنثور در ادب فارس يها ، معموال در داستان يت پردازیشخص
ن منـابع  یرسد که ا یموجود است ، به نظر م يت پرداز ینه عناصر داستان و به خصوص شخصیکه در زم يتوجه به منابع عمده ا
ت هـا در  یل شخصـ یـ شـتر و تحل یدر شـناخت ب  یسـع ق ، ین تحقین منظور در ایبه هم. گردد  یمنثور م يحول محور داستان ها

را کـه بـا    يگنجـو  ینظـام  یو حماس یی، آثار غنا یک فارسیمنظوم ادب کالس يان داستان هایاز م. منظوم داشتم  يداستان ها

ـ خـود دارد ، برگز  يدر داسـتان هـا   يت ها و فضا سازیف شخصیدر توص یکه نظام يآن و تبحر يتوجه به غنا  یدم تـا بررسـ  ی
  .ن و اسکندر نامه انجام شود یریداستان خسرو و ش يت هایمختلف شخص يبر جنبه ها یقیدق

  پژوهش يسوال ها

ــ.  1 ــردازیشخصــ ــا  يت پــ ــتان هــ ــا    يدر داســ ــه روش هــ ــه چــ ــوم  ، بــ ــورت مــــ  ییمنظــ ــگ یصــ رد ؟یــ



 پنج

  
  ، وجود دارد ؟) اسکندر نامه( یو داستان حماس) نیریخسرو و ش(  ییدر داستان غنا يت پردازیان شخصیم ییچه تفاوت ها.  2

  ست ؟یخ چیت ها در تاریشخص يمایو س ینظام يت پردازیوجوه اشتراك و افتراق شخص.   3

  

  پژوهش يه یفرض

 یت ها و با توجـه بـه اتفاقـات   یر شخصیمنثور ، در ارتباط با سا يمنظوم همچون داستان ها يدر داستان ها يت پردازیشخص.  1
  کنند یفا میداستان نقش ا يت هایشخص يریدر شکل گ یگردد و عوامل گوناگون یم یدهد ، بررس یاستان رخ مکه در د

گر یکـد یت هـا بـا   یت ها در داسـتان و ارتبـاط شخصـ   یعمدتا بر اساس نوع حضور شخص ییت ها در آثار غنایشخص یبررس.   2
 یحماسـ  يت هـا ین در پرداخت  شخصـ یهر سرزم یو مل یخیتار ينه یشیو پ یطیعوامل مح یرد و در آثار حماسیگ یصورت م

  . موثر است 
گـر بـه قلـم شـاعر     ید یز تکرار شده اند و برخین  یت نظامیاد شده در روایخ از آنها یت ها همان گونه که در تاریشخص یبرخ.  3
  . ت سیاز آنها ن يخ اثریهستند و در تار یگر ساخته و پرداخته ذهن نظامید يافته و تعدادیر ییتغ

  

  پژوهش ينه یشیپ

ق صـورت  یـ ن تحقیـ ک همچون دو اثر مورد نظـر در ا یمنظوم کالس يدر داستان ها يت پردازیشخص يطه یآنچه تا کنون در ح
و  یعلمـ  يت پـرداز یش از آنکه به شخصینه ، بین زمیموجود در ا يان نامه هایو مقاالت و پا.  ستیق و همه جانبه نیگرفته ، دق

طـه داسـتان   یر گـذار در ح یتاث بدون توجه به  عوامل شده در آن ،  یط یعیر طبیف داستان و سیپردازند ، به تعرن آثار بیدر ا قیدق

و زهـرا  ن  یریقهرمانـان خسـرو و شـ   در  یاحیر یلیمثال ل يت ها ، توجه نشان داده اند ، برای، به خصوص پرداخت شخص يپرداز
مجمـل   یاز داسـتان و بررسـ   يبه ارائه خالصـه ا » ن یریداستان در خسرو و شعناصر  یبررس« با عنوان  يان نامه ایزنگنه در پا

  . سنده کرده اند ت ها بیشخص

 یک شـاعر فارسـ  یـ ق در دو اثـر متفـاوت از   یدق يت پردازیاز شخص يرین امر ، مرا بر آن داشت تا با ارائه تصویل ، این دلمبه ه
  .زبان بپردازم 



 شش

  قیروش تحق

از منـابع دسـته اول    یب ، ابتدا فهرستین ترتیرد ، به ایگ یصورت م يمنابع کتابخانه ا ي، بر مبنا یلیتحل -یفیق توصیروش تحق

ـ ه نمودم ، سـپس بـا مطالعـه دق   یته يت پردازیرامون شخصیو مهم ، پ دربـاره   ینسـب  یمـدون ، شـناخت   يادداشـت بـردار  یق و ی
و در . را مطمـح نظـر قـرار دادم     ینظـام  يمداوم منظومه ها ، مطالعه يش برداریبا ف همزمان. به دست آوردم  يت پردازیشخص

پـرداختم ،  ) ن و اسکندر نامهیریخسرو وش(ش رو یدو منظومه  پ يت های، به تعمق در شناخت شخص يش برداریمطالعه و ف ياثنا
  . داختم پر در دو اثر مذکور  ینظام يت پردازینه شخصیدر زم يش برداریو به ف

خـود   یو حماس ییدر آثار غنا ینظام يت پردازیق شخصیق ، به تطبیو اشراف بر موضوع تحق يش برداریپس از اتمام مطالعه و ف
  . آن ها توجه نمودم  يت ها پرداخته و به واکاویمعمول در شناخت شخص يار هایبا مع
  .ن شده است ی، تدوودارو نممنابع و مآخذ  یت ، معرفیو در نها یفصل کل ق حاضر ، در چهاریتحق

  
ت یشخصـ  يروش هـا  یت هـا در داسـتان ، بررسـ   یو شناخت انواع شخص يت پردازیف مرتبط با شخصیشامل تعار –فصل اول 

ت هـا و  یشخصـ  يهـا  یژگـ یو شناخت و یو حماس ییات غنایادب يدر باره  یفیتعار يه ین شامل ارایدر داستان و همچن يپرداز
  .است  یبن دو نوع ادیف آنها در ایتوص

ـ در ا یو فرع یاصل يت هایفات شخصین و ذکر توصیریخسرو وش ییغنا يدر منظومه  يت پردازیشامل شخص –فصل دوم  ن ی

ن یریشـ  در داستان خسـرو و  ینظام يت پردازیشخصبه  است و در ادامه یین اثر غنایدر ا ینظام يت پردازیداستان و نوع شخص
   .در داستان مشخص شده اند بان یواسطه و رق يت هایخصپرداخته شده است ، و قهرمان داستان ، ش

رد که شامل دو بخش شرف نامه و اقبـال نامـه اسـت و    یگ یرا در بر م ینظام يدر اسکندر نامه  يت پردازیشخص – فصل سوم
شـود و   یحاضر در داستان را شامل م يت هایر شخصیران و منجمان و سای، ضد قهرمانان ، زنان ، وز یت اصلیفات شخصیتوص

ت ها در هـر  یف شخصیاز توص ییهاه نمودارئضمن ارا در اسکندر نامه مورد توجه قرار گرفته و ینظام يت پردازیدر ادامه ، شخص

  . در دو داستان ، پرداخته شده است  ینظام يت پردازیان شخصیم یاجمال يسه ایدو منظومه ، به مقا
ـ از ع يش رو ، عاریکار آمد ، پژوهش پ ق ویدق یقیه تحقئنجانب در جهت ارایبه رغم تالش ا ه بسـا راه  ب و نقـص نبـوده و چـ   ی

ـ از معا ید بزرگوار ، بـا چشـم پوشـ   ید است که اساتیام. ش رو باشد یطه پین حیتفحص در ا يبرا يروشن تر يها ب و نـواقص  ی

  .رند ین پژوهشگر  خام دست را بپذیا يک ساله یتالش  يجه یق ، نتیموجود در تحق
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  کلیات: فصل اول   

 

  :شخصیت و شخصیت پردازي . 1 

شخصیت ، یکی از عناصر داستان است و با توجه به اعمال و رفتار و گفتار خود در داستان ،  نویسنده را در « 

به سبب اهمیت حضور شخصیت در آثار داستانی ، پرداخت آن و ارائه تصویري . ادث داستان یاري می دهد پیشبرد حو

زنده و خالقانه از حضور شخصیت در داستان ، بسیاري از صاحبنظران از دیرباز به ارائه تعریف هاي متعدد از شخصیت و 

 هنرمطرح شده است ، از سوي ابراهیم یونسی در کتاب  یکی از تعاریفی که در این زمینه. شخصیت پردازي پرداخته اند 

او ، شخصیت را مجموعه اي از عادات و ویژگی ها و تمایالت فردي  می داند که از تلفیق عوامل . است  نویسی داستان

ارثی و طبیعی اکتسابی حاصل شده است و بر روي عملکرد و گفتار و افکار هر یک از افراد تأثیر می گذارد و آنها را از 

  )صار نقل به اخت 265:  1351یونسی ، . ( یکدیگر متمایز می کند 

افراد را در جامعه بیان       یاین تعریف ، در حقیقت تعریفی واقع گرایانه از شخصیت است که ویژگی هاي واقع

  . می نماید و تعریفی ویژه و صرفاً براي اشخاص داستانی محسوب نمی شود 

که در اشخاص شناخته شده اي را « : میرصادقی در تعریف شخصیت و شخصیت پردازي عنوان می کند که 

شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی ، فردي است که . داستان ، نمایش و فیلم ظاهر می شوند ، شخصیت می نامند 

خلق چنین         . کیفیت روانی و اخالقی او ، در عملش و آنچه می گوید و انجام می دهد ، وجود داشته باشد 

» .گویندپردازي میمانند افراد واقعی جلوه می کند ، شخصیت شخصیت هایی را که براي خواننده در حوزه داستان تقریباً

  ) 184:  1367میرصادقی ، ( 

در تعریف میرصادقی از شخصیت و شخصیت پردازي ، عنوان کردن داستان ، نمایش و فیلم ، این تعریف را از 

  .شود شخصیت در حالت کلی متمایز می نماید و از این لحاظ تعریفی دقیق و کامل محسوب می 

آنچه از مجموع این تعاریف می توان دریافت ، این است که نویسندگان و شاعران در پرداخت شخصیت هاي اثر 

داستانی خود ، از آنچه در اجتماع خود می بینند ، الهام گرفته و به این ترتیب با دقت در خصوصیات شخصیت ها در 

  . را خلق می کنند جامعه ، ویژگی هاي ظاهري و باطنی شخصیت هاي داستانی 



٢ 
 

  

  

  

  :پیشینه شخصیت و شخصیت پردازي در غرب . 2- 1

به معنی حکاکی کردن و عمیقاً "   Kharassein"به معناي شخصیت ، از کلمه )  Character( ریشه واژ ه 

خراش دادن ، گرفته شده است و در یونان باستان ، این واژه در مورد طرح هایی کاربرد داشت که شامل  مجموعه اي 

این نوع طرح ها که بعدها به شکل نوشته هاي منثور درآمد ، به وسیله یکی از شاگردان . از افراد در کنار یکدیگر بود 

  ) نقل به اختصار  249 -250:  1368براهنی ، . ( ئوفراستوس پایه گذاري شد ارسطو ، به نام ت

پرداختن به مقوله ي شخصیت در داستان ، نمایش و سایر آثار ادبی و هنري از دیرباز در میان صاحبنظران مطرح 

دي ، پرداخته بود به بررسی و تحلیل شخصیت در تراژ» فن شعر « بوده است و پیش از تئوفراستوس ، ارسطو در کتاب 

وي شخصیت ها را از یک    . و در حقیقت ارسطو نخستین بررسی را در تحلیل شخصیت داستانی ارائه داده است 

او همچنین چهار . دیدگاه ، به خوب و بد تقسیم کرده و عملکرد و رفتار آنها را متأثر از خوب یا بد بودنشان می داند 

  :برشمرده است خصوصیت شخصیت داستانی را این چنین 

  .سیرت ها باید پسندیده باشد و تمام حرکات و رفتار و عملکرد شخصیت و سنجیده باشد . 1

  . مناسب شخصیت ها با عملی که در داستان انجام می دهند ، باید رعایت شود . 2

  . شخصیت ها باید عملکردي همچون آنچه که از افراد جامعه انتظار می رود ، داشته باشند . 3

  )نقل به اختصار  138 - 139:  1357ارسطو ، . ( شخصیت ها باید ثبات در سیرت داشته باشند . 4

با توجه به دیدگاه ارسطو درباره ویژگی هاي شخصیت ها در داستان و نمایش و تقسیم بندي آنها به        

ه می دهد ، تصویري مطلق شخصیت هاي مطلقاً سفید و یا سیاه ، می توان گفت ، تصویري که ارسطو از شخصیت ارائ

  .از شخصیتی ایده آل است 

نظریات ارسطو و شاگردش ، تئوفراستوس در باب شخصیت هاي داستانی تا مدت ها الگوي کار هنرمندان و 

نویسندگان در شخصیت پردازي بود ، تا این که در قرون میانه ، نویسندگان به شخصیت هاي داستان خود به مثابه 
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ر تشکیل دهنده آن نگریستند و معتقد بودند که شخصیت مخلوق آنها در داستان ، تحت تاثیر چهار دنیاي مادي و عناص

سودایی ، خون ، صفرایی و بلغمی و براي هر یک از این چهار مزاج ، در طب : مزاج انسانی است ، که عبارت اند از 

:  1388سیگر ، . ( استانی خلق می شدند قدیم ویژگی هایی در نظر گرفته شده بود که با توجه به آنها ، اشخاص د

  )نقل به اختصار  108-107

م فرانسیس بیکن در  1605در سال « اوج توجه به شخصیت پردازي در قرن هفدهم صورت گرفت ، به طوري که 

. کبیر او انسان را عالم صغیر می دانست و جهان را عالم . رساله ترویج دانش ، نظریه عالم صغیر و کبیر را مطرح کرد 

نظریه عالم صغیر در توسعه نظریه شخصیت داستانی بسیار مؤثر بود ، زیرا معتقدان به این نظریه ، اعتقاد داشتند که با 

  ) 129:  1371اخوت ، (» .می توانند عالم کبیر را بشناسند ) انسان (مطالعه و توصیف عالم صغیر 

، صاحبنظران به معرفی نوع ادبی جدیدي پرداختند  بیکن يدر همان قرن هفدهم و در ادامه مطرح شدن نظریه 

در محافل ادبی نویسندگان این عصر ، تحلیل و بررسی شخصیت انسان ها بر . می نامیدند » چهره سازي « که آن را 

اساس مطالعه ي چهره و ظاهرشان مطرح شد و هر نویسنده ویژگی هاي مختلف ظاهري و جسمی افراد را همراه با 

  ) 129 - 130: همان . ( ه نگارش در می آورد و در جلسات و محافل ادبی می خواند جزئیات آن ب

از قرن هفدهم که مکتب هاي ادبی ، یکی پس از دیگري به وجود آمدند ، نویسندگان تحت تأثیر این مکتب ها و 

  . با توجه به اصول و قواعد آنها به خلق شخصیت در آثار خود پرداختند 

در مکتب کالسیک در قرن هفدهم ، شخصیت ها نماینده یک ویژگی مثبت و اخالقی تلقی شده و به فردیت آنها 

نویسندگان کالسیک بر ذکر خصوصیات متعالی انسانی و خردگرایی در شخصیت . چندان اهمیتی داده نمی شود 

شاعران و . فضیلت هاي انسانی می دانند پردازي خود تأکید دارند و وجه تمایز انسان و حیوان را در همین صفات و 

  . نویسندگانی چون مولیر ، راسین و بوالو در این مکتب آثاري از خود بر جاي گذاشته اند 
در آثار رمانتیک که مربوط به اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم در اروپا است ، شخصیت ها ، داراي فردیت 

ت در نظر مخاطب آثار رمانتیک به نوعی خودستایی و خودشیفتگی شخصیت هستند و گاهی اوقات این توجه به فردی

. توجه به عواطف و احساسات و تخیالت در پرداخت شخصیت هاي رمانتیک نقش مهمی ایفا می کند . تعبیر می شود 

.  است  هنرمند رمانتیک ، عالوه بر تصویر کردن خوبی ها ، به نشان دادن بدي ها و صفات پست انسانی نیز معتقد

همان گونه که . نکته دیگر در بازي خلق شخصیت هاي رمانتیک ، توجه نویسندگان این مکتب به قرون وسطی است 



۴ 
 

قرون وسطی با اشعار غنایی خود ، با ترانه هاي عاشقانه اش ، با شوالیه ها و « : سید حسینی خاطر نشان می کند 

ناهکار ، با مجالس عیش و قصرهاي مرموز ، نظر هنرمندان افسانه ها و زندان ها ي زیرزمینی ، با کشیش هاي گ

  ) 185:   1ج  1387سید حسینی ، ( » .رمانتیک را جلب می کند 

  . از شاعران و نویسندگان مشهور این مکتب ، می توان به ویکتور هوگو ، لرد بایرن و گوته اشاره کرد 

با توجه به سخنان . صه ي ادبیات و هنر سربرآوردند بعد از مکتب رمانتیسم ، در قرن نوزدهم رئالیست ها در عر

پاینده در زمینه داستان هاي رئالیستی می توان گفت که شخصیت ها در این داستان ها به گونه اي خلق می شوند که 

به سهولت در تخیل خواننده قابل تصور باشند و نویسنده اي که از این سبک پیروي می کند ، می کوشد تا شخصیت 

واقعی و مطابق با آنچه در اجتماع وجود دارد ، خلق کند ؛ به گونه اي که نحوه تعامل شخصیت ها با یکدیگر در هایی 

، ج  1389پاینده ، . ( داستان هاي رئالیستی ، خواننده اثر را به یاد انسان هاي واقعی در موقعیت هاي مشابه می اندازد 

  )نقل به اختصار  53-45:  1

  . ر این مکتب می توان به بالزاك ، گوستاوفلوبر و چارلز دیکنز اشاره کرد از نویسندگان مشهو

از اواسط قرن نوزدهم ، با گسترش علوم طبیعی و پزشکی و توجه به نقش وراثت در شکل گیري شخصیت   

معتقد »  امیل زوال« انسان ها ، مکتب ناتورالیسم ، بسیار مورد توجه قرار گرفت ، نویسندگان ناتورالیستی همچون 

بودند که در خلق شخصیت هاي این گونه داستان ها ، نویسنده باید به صفات پست و جنبه هاي منفی وجود آدمی 

وي تأثیر وراثت و محیط را در پرداخت شخصیت ها دو عامل اساسی می دانست و معتقد بود که       . بپردازد 

در تعیین حوادث نقشی ندارند ، بلکه این حوادث هستند که شخصیت هاي داستان هاي ناتورالیستی ، اسیر جبر بوده و 

  .شخصیت را تحت تأثیر قرار می دهند 

در اواخر قرن نوزدهم ، با ظهور مکتب سمبولیسم در ادبیات ، نویسندگان و شاعران پیرو این مکتب ، با کمک 
شخصیت هاي . می پردازند  گرفتن از عنصر احساس و تخیل ، به بیان غیرصریح ویژگی شخصیت ها در آثار خود

سمبولیک به گونه اي خلق می شوند که مخاطب به طور عادي قادر به درك صریح رفتار و گفتار و ویژگی هاي آنها 

  . شارل بودلر ، آرتور رمبو واستفان ماالرمه : شاعران و نویسندگان مشهور این مکتب عبارت اند از . نباشد 

در اوایل قرن بیستم ، شخصیت هاي آثار سوررئالیستی ، غرق در رویا و اوهام بوده ، نه گذشته اي دارند و نه     

پرجاذبه بودن شخصیت هاي داستان هاي . آینده اي پیش روي آنها است و ارتباط ملموسی با جامعه ندارند 
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، از نویسندگان مکتب سوررئالیسم می توان به سوررئالیستی به فضاي تخیلی و فلسفی این داستان ها مرتبط است 

  . آندره و پل الوار اشاره کرد 

  

  

  :پیشینه شخصیت پردازي در داستان هاي ایرانی . 3- 1

نقل قصه و داستان به صورت شفاهی پیش از ظهور اسالم در ایران رواج داشته و نقاالن براي مخاطبان خود که 

در دوره اسالمی این روایات شفاهی . عر و داستان و حکایات کهن می خواندند اغلب سواد خواندن و نوشتن نداشتند ، ش

به صورت مکتوب در آمد و داستان پردازي ادبی در ایران بعد از اسالم در حیطه ي کار شاعران بود و تا قرون هشت و 

نایی و عرفانی نه هجري داستان هاي قدیمی به صورت منظوم ، در حیطه هاي مختلف ادبی از جمله حماسی ، غ

  .مرسوم بود 

بنابر این شخصیت هاي آثار منظوم فارسی در این قرون ، شخصیت هایی هستند که یا تاریخی اند و یا از   

اسطوره ها و افسانه ها وارد روایات منظوم شده اند و با کمک صور خیال و قوه داستان پردازي شاعران فارسی زبان ، 

وامق (   ي، در قرن پنجم شاعرانی چون عنصر) شاهنامه ( در قرن چهارم، فردوسی . زنده و پر تحرك تصویر شده اند 

، در ) پنج گنج ( ، در قرن ششم ، نظامی ) ویس و رامین ( ، فخرالدین اسعد گرگانی ) ورقه و گلشاه ( ، عیوقی ) و عذرا 

نظوم فارسی هستند و با توجه به نوع ، جلوه هاي بی بدیل داستان هاي م) منطق الطیر( قرن هفتم ، عطار نیشابوري 

به عنوان مثال منطق . ادبی حاکم بر داستان ها ، شخصیت پردازي آنها مورد توجه خالقان این آثار قرار گرفته است 

الطیر اثري است سمبولیک و طبیعتاً حضور شخصیت هاي رمزي چون سیمرغ و پرندگان که هر یک رمزي از انواع 

ش اول این کتاب و حضور شخصیت هاي رمزي چون شیخ صنعان و دختر ترسا در بخش دوم صفات انسانی اند در بخ

و شخصیت ها در حکایات کوتاه در بخش پایانی این اثر ، نمونه اي از شخصیت پردازي در حوزه ادبیات عرفانی فارسی 

مل عاشق و معشوق و رقیب شخصیت ها شا. . . در آثار منظوم غنایی همچون ویس و رامین ، لیلی و مجنون و . است 

عشقی و واسطه اي براي ایجاد این رابطه است و شخصیت هاي این منظومه ها اغلب رنج و حرمان و فراق را تجربه 

در کنار . می کنند و توصیفات ظاهري و ذکر زیبایی هاي بی مثال آنها ، بسیار مورد توجه شاعران این منظومه ها است 
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ر حماسی نیز قابل توجه اند ، از جمله شاهنامه ، که بزرگ ترین افتخار ملی و حماسی این داستان هاي منظوم ، آثا

در کنار این اثر بزرگ ، می توان آثار حماسی منثور را نیز ذکر کرد ، همچون سمک عیار ، داراب نامه . ایرانیان است 

در میان آثار منثور ادبیات . ارند طرسوسی و اسکندرنامه هاي منثور که اغلب جنبه پهلوانی و حماسی و اساطیري د

کالسیک فارسی می توان به داستان هاي آموزنده و اخالقی همچون قابوسنامه ي عنصر المعالی و چهار مقاله عروضی 

  . اشاره کرد ، که ضمن بیان حکایاتی از شخصیت ها در تاریخ ، به بیان حکمت و اندرز نیز می پردازند 

توجه به نوع شخصیت ها در آنها قرن ها مورد توجه و تقلید شاعرانی چون اوحدي داستان پردازي سنتی ایران و 

  .بود . . .  مراغه اي ، خواجوي کرمانی ، جامی و 

در کنار داستان هاي منظوم و منثوري که در باال نام برده شد ، می توان به حکایت هاي منظوم و منثور به 

سعدي و حکایات مثنوي   ) نظم (و بوستان ) نثر ( و رسا در گلستان  خصوص در قرن هفت اشاره کرد ، حکایاتی شیوا

موالنا ، که حضور شخصیت ها در این حکایات مانند آنچه در داستان هاي منظوم و منثور فارسی متداول است ، شامل 

قه اي لطیف شخصیت ها ي مطلقاً خوب و یا مطلقاً بد است و حضور شخصیت ها صرفاً جهت ابالغ پیام اخالقی و دقی

  . به مخاطب می باشد و به جزئیات و ویژگی هاي درونی شخصیت ها چندان توجهی نمی شود 

 12همان گونه که عابدینی در کتاب صدسال داستان نویسی اذعان دارد ، داستان پردازي کالسیک فارسی تا قرن 

نگی چون تأسیس دارالفنون ، اعزام پابرجا بود ، تا این که در سال هاي نزدیک به انقالب مشروطه ، عوامل فره

دانشجویان به اروپا براي تحصیل ، پیدایش صنعت چاپ و افزایش شمار افراد تحصیل کرده و از فرنگ برگشته و 

ترجمه رمان ها و داستان هاي خارجی به خصوص از ادبیات فرانسه و روسیه ، باعث رونق داستان نویسی به شیوه غرب 

سندگان با مخاطبانی رو به رو هستند که می خواهند درباره واقعیت هاي عصري که در آن شد ، در این دوران ، نوی

زندگی می کنند ، اطالع کسب کنند ، بنابراین کلی گویی در داستان پردازي عصر مشروطه و بعد از آن جایگاهی ندارد 
  . شود  و به شخصیت هاي داستان به عنوان افرادي داراي هویت مشخص و مستقل نگریسته می

در عصر مشروطه ، رمان هاي تاریخی بر محور بزرگ نمایی اغراق آمیز شخصیت هاي تاریخی نوشته می شد و 

این گونه رمان ، انسان را به صورت شخصیتی با برتري و کمال ، فقط در گذشته جستجو می کرد ، رمان هایی مانند    

ه ي کرمانی که وقایع آنها مربوط به زمان انوشیروان و شاپور از صنعتی زاد» داستان مانی نقاش « و » دام گستران « 

بعد از رمان تاریخی ، رمان اجتماعی مورد توجه نویسندگان قرار گرفت و شخصیت هاي این رمان ها را . است 
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 کارمندان و فواحش تشکیل می دادند و نویسندگان در این رمان ها ، به مسائل طبقه ي متوسط و زنان و واقعیت هاي

اجتماعی جامعه می پرداختند و شخصیت هاي آن ها اغلب زنانی از طبقه متوسط و باالي جامعه بودند که زندگیشان در 

نوشت که » تهران مخوف « اولین رمان اجتماعی را مشفق کاظمی تحت عنوان . روسپی خانه ها توصیف می شد 

تانش را در گیر حوادث مختلفی می نماید که از بینش متأثر از رمان کنت مونت کریستوي الکساندر دوما ، قهرمان داس

در عصر مشروطه و . قهرمان گرایی فردي کاظمی خبر می دهد و شخصیت هاي رمان او به نوعی مقهور سرنوشت اند 

پس از آن ، با گسترش ترجمه از زبان هاي اروپایی ، نویسندگان به نوشتن داستان کوتاه روي آوردند و به زودي با 

ل مخاطبان روبرو شدند ، از پیشگامان داستان کوتاه در ایران ، می توانیم به جمال زاده ، هدایت و بزرگ علوي استقبا

اشاره کنیم که خیلی سریع ، جایگاه خود را به عنوان نویسندگان داستان کوتاه در ایران پیدا کردند و انتقاد از      

به خصوص جمال زاده ، با انتشار اولین مجموعه . مد نظر قرار دادند نارسایی هاي فردي و اجتماعی در دنیاي واقعی را 

وي در هر داستان با نثري شیرین . در ایران شد  ییسرآغاز ادبیات واقع گرا» یکی بود ، یکی نبود « داستان خود به نام 

عد از جمال زاده ، ب. به تصویر یک تیپ اجتماعی توجه نمود ، هر چند به تجسم دنیاي درونی شخصیت ها نپرداخت 

به »  بوف کور « و » سه قطره خون « ، » زنده به گور « صادق هدایت مجموعه داستان هاي کوتاه خود را به نام 

او در پرداخت شخصیت هاي داستانی خود ، کوشید تا احساسات پیچیده آنها را مطرح سازد و به عمق . نگارش در آورد 

اقضات درونی اجتماع را به صورتی هنرمندانه در قالب داستان کوتاه مطرح نمود روح  شخصیت ها نفوذ کند ، هدایت تن

بوف کور ، را می توان اولین رمان واقعی فارسی دانست ، که هدایت در آن به روان شناسی قهرمان داستان می پردازد . 

هدایت ، نویسندگان دیگري  در کنار. و درگیري درونی روشنفکري سرخورده با جهان نا به سامان را توصیف می کند 

نیز در زمینه داستان کوتاه فعالیت داشتند که از هدایت در زمینه ي شخصیت پردازي متأثر بودند ، از جمله بزرگ علوي 

شخصیت ها در داستان هاي علوي نیز سرگردان و . » چشم هایش « و » چمدان « با مجموعه داستان هایی چون 
عابدینی ، . ( الف آثار هدایت ، در پی ماجرایی عشقی دچار شکست و ناکامی می شوند ناامید و سرخورده و البته برخ

  )نقل به اختصار  19 - 146:  1369

بوده و در   مفصلبه طور کلی بررسی داستان هاي معاصر فارسی و شخصیت پردازي در آنها بسیار زمان بر و 

ازي از آغاز تا دوران سر برآوردن مکاتب ادبی مختلف ، با توجه به پیشینه شخصیت پرد. حیطه این تحقیق نمی گنجد 

در مورد شخصیت پردازي در داستان هاي معاصر فارسی می توان گفت که نویسندگان در خلق آثار ادبی ، به پیروي از 
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ر مکتب هاي ادبی ، نوشتن آثار خود و شخصیت پردازي در آنها اهتمام می ورزند ، بنابراین در داستان پردازي معاص

فارسی با انواع مختلفی از شخصیت پردازي ، روبه رو هستیم و نویسندگان بزرگی همچون به آذین ، صادق چوبک ، آل 

در پرداخت شخصیت هاي داستانی خود به مکاتب متعددي استناد می کنند و به . . . احمد و غالمحسین ساعدي و 

  .و شخصیت هایی ناتورالیستی خلق می کنند  عنوان مثال در یک داستان با رویکردي واقع گرایانه ، فضا

آنچه درباره شخصیت هاي مدرن در دوران معاصر باید مورد توجه قرار گیرد ، این نکته است که این نوع   

شخصیت ها از حالت مطلق سفید و یا سیاه خارج شده اند و مانند شخصیت داستان هاي کالسیک در قالب هاي 

ر نمی گیرند ، بلکه نویسندگان معاصر ، مخاطب داستان را پیوسته به تفکر درباره مشخص و از پیش تعیین شده قرا

  . ویژگی ها و نحوه رفتار شخصیت هاي معاصر فرا می خوانند 
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  :انواع شخصیت . 4- 1

ابعاد و همان گونه که می دانیم شخصیت ها در داستان ، به یک شکل مشخص ظاهر نمی شوند ، بلکه داراي 

 .ویژگی هاي متفاوتی هستند و با توجه به این ویژگی ها در داستان به ایفاي نقش می پردازند 

انواع شخصیت با آن برخورد می کنیم ، از سوي فورستر مطرح شده است ، به  که درباره قسیم بندي هاییاز ت کیی

  :این ترتیب که وي ، شخصیت ها را به دو نوع تقسیم می کند 

  2ا مدورشخصیت هاي جامع ی. 2              1شخصیت هاي ساده یا مسطح. 1

  

ک فکر یگانه خلق می شوند یه داستانی را می توان به نوعی تیپ یا کاریکاتور تعبیر کرد ، که بر پای اشخاص ساده 

  حرکت  و هنگامی که بیش از یک عنصر در کار شخصیت پردازي دخیل شود ، شخصیت ساده به سوي جامع بودن

شخصیت هاي ساده ، به آسانی قابل تشخیص بوده و خواننده داستان به راحتی قادر به شناخت آن ها خواهد . می کند 

  )نقل به اختصار 88:  1352رستر ، فو. ( بود و از ویژگی هاي مهم این شخصیت ها ماندگاریشان در ذهن خواننده است 

اگر شخصیتی را توصیف کنید ، این شخصیت ، ساده « : ی گوید ارنست همینگوي درباره شخصیت ساده و جامع م

ولی اگر او را با توجه به   . به اعتقاد من عکس گرفتن ، شکست است . و سطحی است ، درست مانند یک عکس 

، این  دانسته هایتان خلق کنید ، ناگزیر باید فراتر از یک عکس ساده بروید و همه ابعاد او را براي خواننده ترسیم کنید

  ) 123:  1371اخوت ، ( » . شخصیت ، جامع است 

با توجه به این تعریف ، می توان گفت که شخصیت ساده یک بعدي است و براي درك و شناخت آن نیازي به 

  . تأمل نیست ، برخالف شخصیت جامع که چند بعدي است و شناخت آن نیازمند دقت و تأمل است 

                                                
1 . Flat  
2 . Round 

1  
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  2شخصیت پویا. 2                    1شخصیت ایستا. 1: شخصیت ، عبارت است از نوع دیگر تقسیم بندي 

  

  :شخصیت ایستا . 4-1- 1
بر طبق تعریف میرصادقی ، شخصیت ایستا ، شخصیتی است که در طول اثر تغییر نمی کند و اگر دچار تغییر شود ، 

.     است که در آغاز داستان حضور داشته است این امر بسیار اندك و جزئی است و شخصیت در پایان داستان ، همان 

  )نقل به اختصار  194:  1367میرصادقی ، ( 

  

  :شخصیت پویا . 4-2- 1
میرصادقی شخصیت پویا را این گونه تعریف می کند ؛ شخصیت پویا ، شخصیتی است که در طول داستان ، مدام 

تغییر . ز شخصیت و عقاید و ویژگی هاي او رخ دهد در حال تغییر و تحول است و این تغییر ممکن است در جنبه اي ا

این پویایی ، گاه  می تواند در . ا سطحی و عمقی باشد یدر شخصیت پویا می تواند به صورت محدود و گسترده و 

  )نقل به اختصار  195:  1367میر صادقی ، . ( پیشبرد هدف متعالی شخصیت عمل کند و یا او را دچار تنزل کند 

شاب نیز معتقد است که اگر شخصیت تا پایان داستان ، دچار تغییر نشود ، نشان می دهد که نویسنده در لئونارد بی

  )نقل به اختصار  224:   1378بیشاب ، . ( خلق شخصیت هاي زنده ، موفق عمل نکرده است 

ي داستان است نکته اي که در این بخش قابل مالحظه است ، مربوط به اهمیت تغییر و شرایط آن در شخصیت ها

و از آنجا که داستان حول محور شخصیت هاي اصلی می چرخد و حضور این شخصیت ها در داستان پررنگ تر از سایر 

شخصیت ها است ، نویسنده با در اختیار قرار دادن زمان کافی به شخصیت اصلی و ایجاد انگیزه هاي معقول براي تغییر 

منطقی در حوادث داستان ، شخصیت را براي تغییرات معقول و منطقی در و آماده سازي فضاي داستان و ایجاد سیري 

  .خود ، سایر شخصیت ها و همچنین تغییر در روند حوادث داستان آماده می سازد 

                                                
1 . Static 
2 . Dynamic  
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شخصیت داستانی از نظر خصوصیات فردي و اجتماعی به انواعی تقسیم می گردد و نویسنده با توجه به این  تقسیم 

اي داستانی می پردازد و به این ترتیب ، مخاطب داستان با در نظر گرفتن انواع       بندي ، به خلق شخصیت ه

تقسیم بندي شخصیت ها را این گونه » 1ویلیام ارمشر« . شخصیت ها ، به ویژگی هاي خاص هر شخصیت پی می برد 

  :نام برده و به توضیح آنها می پردازد 

  2شخصیت قالبی.  1   

  3شخصیت قراردادي. 2  

  4شخصیت تمثیلی. 3 

  5شخصیت نمادین. 4 

  . 6شخصیت همه جانبه. 5 

شخصیتی است که نماینده گروه ، طبقه و یا حرفه اي خاص است و از آنجا که این نوع  : شخصیت قالبی. 1

شخصیت ، در آثار ادبی و هنري همچون  داستان ، نمایش و فیلم ، تکرار می شود ، براساس الگویی مشخص ، به 

نقش می پردازد و حضور او در داستان و نمایش براي مخاطب آشنا بوده و صحبت هاي او قابل پیش بینی است ، ایفاي 

بنابراین خواننده داستان و یا بیننده فیلم هاي قدیمی ، از نقشی که یک مرد متشخص ، مادري یهودي و یا یک پادشاه 

هنرمندان در خلق  شخصیت هاي . د ، آگاهی دارد انگلیسی به کمک اعمال و حرکات و لحن خاص خود ایفا می کن

قالبی ، از واقعیت فراتر می روند ، در این حالت حضور شخصیت قالبی در اثر آنها ، همچون کاریکاتور عمل می کند ، 
زیرا نویسنده و فیلم ساز ، ویژگی هاي قابل شناسایی مردم را دریافت کرده و در عینیت بخشیدن به این ویژگی ها در 

البته ، همه شخصیت هاي قالبی ، کاریکاتور گونه . قالب نقش شخصیت مورد نظر خود ، به اغراق متوسل می شوند 

عمل نمی کنند ، بلکه نویسنده ، این نوع شخصیت ها را به صورت نماینده گروهی از مردم، به مخاطب معرفی می کند 

یت پردازي در داستان براي نویسنده ، آسان تر      و از نشان دادن فردیت شخصیت ها خودداري نموده و کار شخص

                                                
1 .  William F. Irmscher 
2 . Stereotype 
3 . Stock 
4. Allegorical  
5. Symbolical  
6 . Full Dimensional 


