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شخصیت بازیگر و پیش برنده حوادث داستان است .میتوان شخصیت را رکـن اصـلی
داستان دانست که وقایع و حـوادث داسـتان حـول کـردار و گفتـار و افكـار او شـكل
می گیرد .در بررسی انتقادی هر داستانی ،اولین عنصر سازنده داستان که مورد تحلیـل و
ارزیابی قرار می گیرد ،شخصیت است .در واقع ،داستان همان شخصیت و اعمال و افكار
اوست که در پیرنگ داستان بسط یافته و بـه تصـویر کشـیده شـده اسـت .در داسـتان
معاصر ایران ،گونه ای شخصیت چندبعدی و همهجانبه در دو داستان بوف کور و سـه
قطره خون هدایت خلق شده و به وسیله نویسندگان بعد از هدایت تقلیـد شـده اسـت.
در عموم آثاری که تحت تأثیر بوف کور نوشته شدهاند ،که کم هم نیستند ،کـم و بـیش
این شیوه شخصیتپردازی به چشم می خورد .این گونه شخصیتها را به دلیل چندوجهی
بودن و این که هر وجه ،فردیت و تشخص مستقلی در هیئت یك فرد مییابد ،میتـوان
شخصیت منشوری یا چندبعدی نامید .در بررسی حاضر به تحلیل این نوع شخصیتها در
«بوف کور» و «سه قطره خون» نوشته صادق هدایت« ،شازده احتجاب» نوشته هوشنگ
گلشیری و «ملكوت» نوشته بهرام صادقی پرداخته شده است.
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مقدّمه
مطالعه و بررسی شخصیت از مهمترین بخشهای کتابها و مقـاالتی اسـت کـه در حـوزة
بررسی عناصر داستان و نیز نقد انواع داستان نوشته میشود .پژوهشهای انجـامشـده در
زمینة داستانهای فارسی نیز از این امر مستثنی نبوده است .آثاری مانند شخصیتپردازی
و زاویة دید در داستان نوشتة اورسون اسكات کارد ،خلق شخصیتهای ماندگار در سینما
و ادبیات نوشتة لیندا سینگر ،شخصیت پردازی در ادبیات داسـتانی نوشـتة شـیریندخت
دقیقیان و نیز آثار متعددی که در زمینة روایت شناسی و عناصر داسـتان نوشـته شـده از
جمله آثاری است که به عنصر شخصیت و نقش آن در داستان پرداخته اسـت .از میـان
نویسندگانی که اثر آنان در این مقاله مورد ارزیابی قرار میگیرد ،هدایت بیش از دیگران
مورد توجه بوده است که کتابها و مقاالت و پایاننامههای متعددی در بررسی داستانها و
نیز شیوههای شخصیتپردازی او نوشته شده است .داستان یك روح از دکتـر سـیروس
شمیسا در تحلیل و بررسی بوف کور نوشته شده است .دربارة بوف کور هدایت نوشتة
دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان نیز به بررسی شخصیتها  ،راوی ،زمان و مكان داستان،
زبان و ادبیات بوف کور و  ...پرداخته است .تحلیلهای روانشناختی در هنـر و ادبیـات
نوشتة دکتر محمد صنعتی به بررسی بعضی آثار داستانی و سـینمایی معاصـر از دیـدگاه
روانشناسی اختصاص یافته است که سه قطره خون و ملكوت را نیـز شـامل مـیشـود.
روانكاوی و ادبیات نوشتة حورا یاوری مقایسه ای است بین هفپیكـر و بـوف کـور از
نظر کهنالگوها و شخصیتها و . ...
شخصیتپردازی در داسـتان معاصـر نوشـتة دکتـر حمیـد عبـدالهیان در بررسـی و
طبقهبندی شخصیتهای داستان معاصر است .بررسی تطبیقـی خشـم و هیـاهو و شـازده
احتجاب نوشتة صالح حسینی از تحلیلهای قابل توجه در مورد شازده احتجـاب اسـت.
به دلیل ویژگیهای نمایشی این اثر ،فیلم سینمایی و تئاترهای مختلفی بر مبنای آن ساخته
شده است .تأویل ملكوت نوشتة محمدتقی غیاثی در مورد ملكـوت اسـت کـه از چنـد
بخش تشكیل شده و مباحثی در تحلیل سـاختاری ،نشـانهشناسـی ،روانكـاوی سیاسـی
اجتماعی در آن گنجانده شده است و در تحلیل شخصیتها در مواردی ملكوت با بـوف
کور مقایسه شده که عالوه بر اینها ،پایاننامـههـا و مقـاالت متعـددی در مـورد عناصـر
داستانی در مورد این آثار و بویژه بوف کور هدایت نوشته شده کـه دلیـل قابـل توجـه

شخصيت چندبعدي در سه قطره خون ،بوف کور ،شازده احتجاب و ملکوت

بودن آنها در ادبیات داستانی ایران است .در این مقاله سعی شده است شیوهای خاص از
شخصیت پردازی هدایت در دو داستان سه قطره خون و بوف کور و ادامة این شیوه در
شازده احتجاب اثر هوشنگ گل شـیری و ملكـوت نوشـتة بهـرام صـادقی بـه عنـوان دو
نویسندة تحت تأثیر هدایت بررسی شود.

هنری جیمز در مقالة هنر داستان این دیدگاه را زیر پرسش برده اسـت« .مـردم از ایـن
موارد چنان سخن میگویند که انگار تمایز درونگروهی دارند نـه اینكـه در هـم ذوب
می شوند و اجزای در هم پیوستهای از یك صورت بیانی هسـتند ...شخصـیت چیسـت
جز تجلّی رویداد و رویداد چیست جز ترسیم شخصیت؟» به نظـر مـن در ایـن نكتـه
پروپ و توماشفسكی و بارت با جیمز همصدایند :کارکردها و شخصیتها را نمیتوان از
هم جدا کرد؛ زیرا رابطة متقابل دارند و یكی مستلزم دیگری است (مارتین.)32 :9330 ،
در داستان شفاهی ممكن است بتوانیم شخصیتی را به جای شخصیت دیگر بگذاریم بدون
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شخصيت در داستان
شخصیت از عناصـر مهـم سـازندة داسـتان اسـت .میرصـادقی شخصـیت را اشـخاص
ساخته شده (مخلوقی) معرفی می کند که در داستان و نمایشـنامه و  ...ظـاهر مـیشـوند.
شخصیت فردی است که در اث ر روایتی و نمایشی ،کیفیت روانی و اخالقی او در عمـل
با آنچه میکند و می گویـد ،همـاهنگی داشـته باشـد (میرصـادقی« .)30 :9333 ،شخصـیت
داستانی ،مجموعه ای و آمیزه ای از احتمالهای کرداری است که در هر موقعیت ،بخشـی
از این احتمالها امكان وقوع مییابند» (مندنیپور .)23 :9333 ،شخصیت و تمـام آن چیـزی
که به شخصیت وابسته است از جمله نگـاه مـا در مـورد اذهـان شخصـیتهای داسـتان،
منحصر به فرد بودن انگیزة شخصیتها و تفاوت در جهان بینی آنها ،همه چیزهایی اسـت
که خوانندگان را مجذوب رمان و داستان میکند؛ با وجود این ،عنصر شخصیت به دلیل
ماهیت چند بعدی بودن و اینكه به عنوان انسانی دارای عواطف و روحیات گوناگون در
برابر مخاطب قرار مـی گیـرد ،کمتـر بـه تحلیـل نظـام منـد تـن داده اسـت .بسـیاری از
روایت شناسان شخصیت را موضوعی قابل بررسی نمی دانند .در تحلیلهای کهن داستان،
شخصیت بر اساس رفتار و کارکردهایش در داستان تحلیل می شود .اما در نظریـههـای
جدیدتر در مورد عناصر داسـتان بـه شخصـیت بـیش از پـیش اهمیـت داده مـیشـود.
شخصیت عنصری مستقل از عناصر دیگر و جدا از پیرنگ دانسته نمیشود.

اینكه به ساختار و پیرنگ داستان آسیبی وارد شود؛ امـا در داسـتان مـدرن هـر تغییـر و
جابهجایی در شخصیت به تغییر در نقشمایه ها و پیرنگ داستان منجر میشود .از سـوی
دیگر بدیهی است که « سیمای شخصـیت از در هـم بـافتن نخهـای کـنش و دادههـا و
ویژگیهای شخصی شكل میگیرد» (همـان .)35 :نظریهپردازان معاصر ،داسـتان را حاصـل
شخصیت به اضافة کنش میدانند .از اتفاقات مهم در مطالعات داستانی ،توجه روزافزون
به نقش شخصیت است.
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همراه با روند تاریخ که شخصیت فرد ،تكبارگی (فردیت) یا انسان تك و تار و تنهـا از
توده های تاریخی بیرون کشیده ،و صاحب اهمیت شد-که در همین دوران هم تصادفی
نیست پدید آمدن علم روانشناسی -شخصیت داستانی هم به نسـبت سـایر سـازههـای
داستان ،صاحب ارج و اهمیت بیشتری شد؛ مثالً هم چنانكـه پـالت (پیرنـگ) اهمیـت
ارسطویی و سپس رئالیستی اش را از دست داد یا ساحتی دیگر از آن جلوهگر شـد یـا
همچنانكه ماجرا و حادثهپردازی (به قصد سرگرمی و هیجان خوانندة ماللگرفته) بویژه
با شورشگریهای دل چسب رمان نو ،اهمیت خود را از دست داد و سینمای هالیوودی و
تلویزیون زحمت این کار را از دوش رمان و داستان برداشتند ،شخصیت منزلت تازهای
پیدا کرد در داستان (مندنیپور.)23 :9333،

اهمیت به شخصیت در داستان بر پیرنگ و دیگر عناصر داستان نیـز تـأثیر گذاشـته
است .اگر ز مانی در داستانهایی مانند رمانسها ،نقطة اوج روایت در مرگ یا پیـروزی در
جنگ یا قتل و یا کشف مكانهای مهم بوده در بسیاری از داسـتانهای مـدرن ،نقطـة اوج
داستان تحول و استحالة درونی شخصیت است .تحت تأثیر روانشناسی و نقـدهایی کـه
بر مبنای نظریات فروید در مورد داستان به وجود آمـد ،بسـیاری از نویسـندگان توجـه
خود را به درونیات شخصیت داستان خود معطوف کردند و ناخودآگاه و امیال آدمهـای
قصه اهمیت بسیاری یافت .هرچه توجه به درونیات و امیال شخصـیتها اهمیـت یافـت،
نویسندگان از عرضة توضیح مستقیم و توصیفات ظاهری در مـورد شخصـیتهای خـود
طفره رف تند تا هرچه بیشتر خواننده را در تجربیات داستانی خود سـهیم کننـد و او را از
حالت منفعل در برابر داستان درآورند .موام به نویسندگان توصیه میکنـد اجـازه دهنـد
شخصیتها خود را در داستان معرفی کنند و قضاوت و نتیجه گیری را به عهدة مخاطـب
بگذارند.
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کار بسیار خوبی است که رمـاننـویس بگـذارد تـا قهرمانـان رمـان او ماهیـت خـود را
خودشان
توضیح بدهند و تشریح کننـد و تـا آنجـا کـه امكـان دارد ،بگـذارد رفتـار آنهـا نتیجـة
ویژگیهای روحی و فكری و اخالقی آنهـا باشـد و وقتـی نویسـنده توجـه شـما را بـه
دلفریبی زنی که قهرمان داستان اوست یا به بدخواهی شریری که بازیگر رمان اوسـت،
جلب می کند و یا وقتی از مطلبی نتیجة اخالقی میگیرد و یا بیربط گریز مـیزنـد در
واقع وقتی که خودش یكی از قهرمانان همان داستانی میشود که دارد تعریف میکنـد،
ممكن است بهآسانی از خود سر خری برای خواننده بسازد» (موام.)943 :9312 ،

از پیرنگ که صحبت میکردیم ،شاید چنین تصور میشد که پیرنگ و شخصیت از هم
جدا هستند؛ اما در واقع این دو مثل دو سر االکلنگ به هم مربوطنـد و از یـك مـاده و
جوهرند .هیچ حرکتی نمی تواند در این طرف ایجاد شود که در طرف دیگـر انعكـاس
پیدا نكند .هر عاملی که بر ی كی از آنها تـأثیر بگـذارد در دیگـری نیـز مـؤثر مـیافتـد
(میرصادقی.)30 :9333 ،

هرچه شیوههای داستاننویسی از جمله شخصیتپردازی و نیز مطالعه در زمینة رمان
پیچیدهتر و مدرنتر می شود ،کار تحلیل و تقسیم بندی انواع شخصیت هـم پیچیـدهتـر و
دشوارتر می شود .اگر در بررسی سنتیتر ،مانند شیوة پراپ در ریختشناسی قصههـای
پریان ،این کارکرد و نقش شخصیت است که کمك به طبقهبندی شخصیتها میکنـد بـه
گونه ای که میتوان بدون خدشه دار شـدن سـاختار داسـتان بـا حفـظ عمـل داسـتانی،
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نكتهای که موام تذکر می دهد از موارد تفاوت داستانهای کهن و رمانس بـا رمـان و
داستانهای جدیدتر است .در بوف کور و شازده احتجاب ،که هر دو از بهترین رمانهـای
فارسی هستند ،شناساندن شخصیتها بر عهدة خودشان نهـاده شـده اسـت و شـناخت و
قضاوت بر عهدة خواننـده .یونسـی در مـورد شخصـیت مـیگویـد« :مهمتـرین عنصـر
منتقل کنندة تم داستان و مهمترین عامل طرح داستان ،شخصیت داسـتانی اسـت .تقریبـاً
تمام داستانها در گسترش طرح و عرضة تم خود از شخصیتهای داستانی یاری میجویند
که معموالً انسانند» (یونسی .)33 :9333 ،آنچه در مـورد شخصـیت اهمیـت دارد ،تناسـب
شخصیت با طرح داستان است .نوع شخصیت داستان و کنشها و گفتار او تحث تأثیر تم
داستان و ضرورتهای طرح است .هرچه طرح داستانی پیچیدهتر باشد ،نویسنده ناگزیر به
سوی خلق شخصیتهای سهبعدی (جامع ،پیچیده ،بغرنج )9میرود و هرچه طرح داستانی
سادهتر باشد ،شخصیت دوبعدی (ساده )0میشود.

شخصیتها را جابه جا کرد در داستان نویسی و نقد مدرن ،شخصیت در داستان هـم پویـا
است و هم فردیت و تشخص و جایگاه داستانی خود را منحصر به خود تا آخر داستان
حفظ میکند .در تقسیمبندی پراپ ،اساس ساختار قصهها کنشـها و عملكـرد قهرمانـان
است .شخصیتهای قصه در رفتار و خویشكاریهایشان تعریف میشوند .این شیوة عرضة
شخصیت را در ساختار بعضی ر وایات کهن ،که بر مبنای بیان وقایع است هم ،میبینیم؛
مثل داستانهای عامیانه و فولكلور که عنصر اصلی در ساختار این گونه داسـتانها وقـایع
است.
در نقد ادبی کالسیك معموالً سعی بر این بوده است که شخصیتهای ادبی را بـه مـردم
واقعی شبیه سازند؛ مانند چگونگی بررسی تراژدیهـای شكسـپیر بـه وسـیلة «ای سـی
بردلی» که کم کم برداشتهایی محدود و نادرست تلقی شد؛ زیـرا طـوری بـا اشـخاص
برخورد می شد که گویی شرح حال افراد واقعی است (مایكل توالن.)9334:924 ،
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اما در نقد جدیدتر بـویژه در نـوع رویـارویی سـاختارگرایان ،شخصـیت بخشـی از
ساختار داستان است .در داستان ،شخصیت برساختة کلمات است .توضیحات گوناگون
از یك فرد مفروض ،همراه با توصیفهای صریح یا غیرصریح از کنشها و واکنشـهای آن
فرد ،کافی است که خواننده را به تصویری از آن فـرد برسـاند .مخاطـب بـا شخصـیت
داستان طوری روبهرو می شود که فرض بـر ایـن اسـت کـه توضـیحات نویسـنده تنهـا
روشن گر بخشی از ویژگیهای اوست و قسمت عمدة شخصیت در سطح رمـان شـناور
است .منتقدان ساختارگرا سعی دارند که به خواننده یادآوری کنند شخصـیتها در رمـان
فقط کلمه هستند و تحلیل حساب نشدة روانشناسی شخصیت ،ضربه ای است به ماهیت
هنری داستان؛ زیرا چنین واکنشی نادیده می گیرد که شخصیت و دیگر عناصـر داسـتان،
صرفاً تولیدی ادبی یا یك ساخت است (مانند تحلیلهای روانشناختی از شخصیتهای آثار
شكسپیر و داستایوفسكی و.) ..
در متن ،شخصیتها گرههایی در طرح کالمی هستند؛ اما در داستان – بنـا بـر تعریفهـای
ارائهشده – شخصیتها انتزاعهای غیر کالمی(یا پیش کالمی) یا به عبارت دیگر سـاخت
هستند .اگرچه این ساختها به مفهوم واقعی کلمه انسان نیستند تا حدی بر پایة تقلید از
درك خواننده از مردم ساخته می شوند و از این نظر شبیه انسان هستند (ریمون – کنـان،
33 :9133؛ همان.)921:
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نویسنده می گوید در این نقل قول بر درك خواننده تأکید شده است و اذعان میکند
که شخصیتها «تا حدی بر پایة تقلید» از مردم واقعی ساخته شدهانـد .خواننـده ،فـارغ از
تأکیدها و مواضع نظریه ها ،همچنان شخصیتهای داسـتان را بـه صـورت افـراد انسـانی
می بیند .بنا به گفتة مایكل توالن در روایات مدرن ،اینكه شخصیت چه ویژگیهـایی دارد
برای خواننده نسبت به عمل و نقش و یا کارکرد شخصیت ،جذابیت بیشتری دارد .ایـن
مسئله در درون خود تناقض دارد؛ چون شرط اساسی برای سـاختار داسـتان و پیشـبرد
وقایع ،کارهایی است که شخصیت در داستان انجام می دهد .اما برای مخاطب هوشـیار
آنچه جذاب است این است که شخصیت چگونه نشان داده مـیشـود و در موقعیتهـا و
رویدادهای مختلف چگونه رفتـار مـیکنـد .جزئیـات شخصـیتپـردازی ،یعنـی همـان
اطالعاتی که بارت آنها را شاخص یا فقط آگاهیگر می نامد و اغلب با ساختار داسـتان
نامرتبط است .در بیشتر مواقع همان چیزهایی است که بسیار برای خواننده جذاب است
(همان .)949:وقتی خواننده سعی می کند شخصیتی را بشناسد یا آن را در ذهن بسـازد از
اطالعات برونمتنی بسیاری کمك می گیرد (در تفـاوت طـرح و داسـتان هـم خواننـده
ناگفتهها را در کنار گفتهها قرار می دهد و کل ساختار را میسازد) و تجربههای بسیاری
را که از متون و دانشهای گذشته در ذهن دارد به کمك میگیرد .پس در برخورد با متن،
خواننده برای تأویل ،عالوه بر اطالعاتی که متن در اختیار او می گـذارد از تجربـههـا و
دانشهای پیشین خود هم استفاده می کند .در نتیجه تأویل اثر با توجه به کیفیت و عمـق
دانش خوانندگان و هم چنین نوع نگرش و ارزیابی خوانندگان نسبت بـه مـتن متفـاوت
خواهد بود.
مایكل توالن همچنین روشی عرضه می کند که برای شناخت شخصیت مؤثر اسـت.
برای تحلیل شخصیت بر اساس ویژگیهای معنایی ،می تـوان فهرسـتی از ویژگیهـایی را
تهیه کرد که تحلیلگر آنها را در شناخت شخصیتهای خاص مهم می داند .بایـد در نظـر
داشت که هیچ دو شخصیتی کامالً به هم شبیه نیستند .پس مجموعهای از صفات را تهیه
میکنیم که شخصیت می تواند آنها را داشته ،و یا نداشته باشد .دو نكته مهم اسـت :اول
اینكه مهمترین جنبه هایی که باعث تفاوت دو شخصیت می شود ،چیست و دیگر اینكـه
تفاوتهای روانی که بین شخصیتها وجود دارد ،چیست (همان).
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خوانندگان متن ممكن است به تناسب دانش و تجربة برون متنی خـود ،جنبـههـای
گوناگونی از یك شخصیت را مهم فرض کنند که این نشانهای است از تنـوع تحلیـل و
حتی تفاوتهای ایدئولوژیك .از میان عناصر اساسی ،که معرّف شخصیت داستان اسـت،
یكی شیوة نامگذاری اشخاص و یا لقب و عنـوانی اسـت کـه مؤلـف بـرای شناسـاندن
اشخاص از آنها استفاده میکند؛ حتی بینام بودن شخصـیت نیـز مـیتوانـد شـیوهای از
آفرینش شخصیت باشد که هدفی را دنبال میکند .نامگذاریهای متعدد شخصـیتها حتـی
به وسیلة ضمیر هم انجام میشـو د و ایـن شـیوه در روایـت ،نـوعی تحلیـل و ارزیـابی
غیرصریح شخصیت به شمار مـی رود .ابـزار دیگـر شخصـیت پـردازی ،کـه بـه وسـیلة
داستانپردازان و سینماگران زیاد هم استفاده شده و بر این فرض استوار است که ظـاهر
بیرونی منعكس کنندة ذات و روحیات درونی است برجسته کردن ویژگیهای ظـاهری و
بیرونی شخصیتها بویژه لباس و ترکیب چهره است و یا حتـی ایجـاد نشـانه ،نقـص یـا
ویژگی چشمگیری در صورت یا بدن شخصیت .نمونة موفق این شیوه در داستاننویسی
ایران ،داش آکل اثر صادق هدایت است .ما از یك طرف ،چه آگاهانه و چه ناآگاهانه و
از سوی دیگر تحت تأثیر سنتهای فرهنگی و زیست شناختی ،ظاهر و چهـرة فـرد را بـا
هویت او مرتبط می دانیم .این شیوة شخصیت پـردازی بـویژه در داسـتانهای کالسـیك
بسیار مورد استفاده قرار می گیـرد .شـیوة دیگـر شخصـیت پـردازی ،شخصـیتپـردازی
غیرصریح است که در داستانهای مدرن بیشتر استفاده می شود .نویسـنده در ایـن شـیوه
شخصیت را با رفتارش در داستان به ما معرفی میکند .خالقیت خواننده در ایـن شـیوه
پرکارتر و زنده تر است؛ زیرا اوست که باید رفتار شخصیت را ،که گاهی خیلی صریح و
شفاف هم نیست ،تحلیل کند و به این وسیله شناخت کاملتری از شخصیت بـه دسـت
آورد .در این شیوه بوف کور و شازده احتجاب و ملكوت از نمونههـای موفـق ادبیـات
داستانی ایران هستند .در داستان مدرن ،شخصیت و کنش در تعامل با هم قرار دارند .در
شیوة روایت مدرن ،کنش خاصی به وسیلة یك شخصیت خاص معنا مـییابـد .در ایـن
گونه داستانها ،شخصیت همپای خط زمانی خواندن و پیشرفت روایت شكل میگیـرد.
ادوین میور در کتاب ساخت رمان ،دو نوع داستانی «رمان عمل» و «رمان شخصـیت» را
معرفی می کند .در رمان عمل ،طرح داستان مهمترین عنصر است و شخصیتها در خدمت
پیشبرد طرح قرار دارد« .چیز اصلی عمل است .واکنشهای آدمها نسبت به آن عرضـی و
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همیشه طوری است که به طرح داستان کمك کند .بازیگران عموماً چنین شخصـیتهایی
دارند؛ یعنـی شخصـیتهایی کـه طـرح تقاضـا مـیکنـد» (میـور)99 :9333 ،؛ امـا در رمـان
شخصیت ،عنصر اصلی شخصیت است و طرح در خدمت گسترش ویژگیهـا و آشـكار
شدن صفات و اخالقیات شخصیت قرار دارد .بسیاری از این داستانها قهرمان ندارنـد و
ب ر خالف حماسه و رمانس ،بازیگران داستان آدمهای معمولی و حتی ضعیف هستند.
شخصیتهای رمان به عنوان جزئی از طرح اندیشیده نشدهاند؛ بـرعكس ،آنهـا وجـودی
مستقل دارند و عمل آنها تابع آنها و در خدمت آنهاست .آنجا که در رمان عمل بعضـی
حوادث پیامد خاصی را به دنبال میآورد .در اینجا ،وضعیّتها نـوعی (تیپیـك) یـا کلّـی
است و در اصل برای آن به وجود آمده است که چیز بیشتری دربارة شخصیتها بـه مـا
بگوید یا شخصیتهای جدیدی را به ما معرفی کند (همان.)93 :

در رویارویی انتقادی امروزی بـا شخصـیت در داسـتان ،اینكـه شخصـیت پویـا یـا
ایستاست ،مهم است .شخصیت «دو بعدی» شخصیت ساکنی است که در طول روایـت
دچار تحول چندانی نمیشود و شخصیت «سه بعدی» شخصیتی پویا و قابل تغییر است.

رابرت اسكولز در کتاب عناصر داستان مهمترین اشتباه در رویارویی با شخصیت را
اصرار بر واقعیبودن آن میداند .هرچند داستانهای واقعگرا میکوشـند تـا شخصـیت را
هرچه بیشتر به آدمهای واقعی شبیه کنند ،آدمهای قصه هیچگاه ماننـد انسـان در جامعـه
واقعی نخواهند شد .در داستانهای فلسفی و معاصر امروزی هم ،شخصـیتپـردازی بـر
طبق شیوة روایتهای کالسیك و رمانس دیده مـی شـود کـه ایـن امـر حاصـل هـدف و
مفهومی است که نویسنده در داستان خود میگنجاند« .اما دغدغة اصلی داستاننویسـان
قدیمیتر و بسیاری از نویسن دگان معاصر عرضة واقعگرایانة شخصیت نبوده و نیست.
 ...در داستانهای غیرواقعگرایانه و رمانسها ،شخصیت معموالً به صـورت طرحـی کلـی
ترسیم می شود و نه به صورت چندبعدی ... .برخی نویسندگان داستان ،یكبعدی بودن
این شخصیتها را با آرا و نگرشهای برگرفته از فلسفه و الهیات چاره میکنند .اینگونـه
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شخصیت ساکن به زعم داچرتی چنین است :شخصیتی است که در ادبیـات داسـتانی
هستی تعریف شده ای دارد .این شخصیت صرفاً یكی از کارکردهای اثر یا طرح کل اثر
است و نمی تواند از چارچوب آن داستان گامی بیرون نهد .از سـوی دیگـر شخصـیت
پویا کسی است که می تواند از متن غایب شود .انگیزش این شخصـیت از آنچـه فقـط
برای برآوردن طرح پیرنگ الزم است ،فراتـر مـیرود و خـود وی از حـوزهای کـه در
هنگام خواندن درگیر آن هستیم ،میگذرد و به حوزهای دیگر پا میگذارد (همان.)33 :

87

نوشتن رمزی است .ورای معنای ظاهری خود قصه ،معنای دیگری نهفتـه اسـت .رمـز
مهمترین شكل داستان در سده های میانه بود و حاال باز دارد اهمیت مـییابـد .چنانكـه
می بینیم ،نویسندگانی چون جان بارت ،ویلیام گلدینگ ،و آیریس مرداك در طرحریزی
و شخصیتپردازی از فلسفه مدد میجویند» (اسكولز 02 :9333 ،و .)09
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شخصيت در داستاننويسي معاصر ايران
امروزه پذیرفتنیترین شخصیتها آنهایی هستند که هرچه بیشتر از تیـپ یـا قـالبی بـودن
فاصله می گیرند و فردیتی قوی مییابند .در داستاننویسی معاصر ایران با ابتكار هـدایت
گونهای شخ صیت پیچیده و چندبعدی به وجود آمده که پیچیدگی و چندبعدی بـودنش
حاصل تجلی صفات و خلقیات او در افراد مختلف است .این شخصیتها یك چهـره بـا
ویژگیها و عادتهای معینی ندارند؛ بلكه افرادی چندبعدی هسـتند کـه هـر بعـد و جنبـة
وجودی آنها تشخص و فردیتی جداگانه یافته اسـت .مـیتـوان گفـت چنـد شخصـیت
داستانی در کنار یكدیگر ،می توانند نشاندهندة یك شخصیت باشند که در بستر روایـت
گسترش و تكامل یافته است .در تحلیـل و معرفـی ایـن شخصـیتهای چندبعـدی و بـه
عبارتی همهجانبه ،می توان از دو مثال استفاده کرد :فردی را در نظر بگیریم که در برابـر
چند آیینه با امكانات مختلف قرار گرفته است .هر آیینه میتواند یك جنبه و نیمـرخ او
را نشان دهد .این ابعاد و نیمرخها همه متفاوت ،اما معرف یك فرد هستند یـا منشـوری
را تصور کنیم که هر بعد و ضلع آن میتواند طیف نوری متفاوت از طیفهای دیگر ابعاد
بتاباند .همة طیفها برخاسـته از یـك منشـور امـا از اضـالع متفـاوت آن هسـتند .دکتـر
محمدعلی همایون کاتوزیان در کتاب دربارة بوف کور هدایت ،تعبیر عكسبرگـردان را
در معرفی این شخصیتها به کار برده است و همه را یك تن میداند در چهرههای مكرر
(کاتوزیان)39 :9339 ،؛ اما چون این افراد با یكدیگر متفاوت هستند و هرکدام یك جنبه از
وجود یك انسان را نشان می دهند و مكمل یكدیگر نیز هستند ،پیشـنهاد نگارنـده بـرای
نامگذاری این شخصیتها اصطالح «شخصیت چندبعدی» است .شـاید بتـوان بـا انـدکی
تسامح پیشینهای در ادبیات کالسیك فارسی برای این نوع شخصیتها معرفی کرد .سیمرغ
در منطقالطیر عطار ،گونه ای چندوجهی است .در آغاز داستان منظوم منطقالطیر ،عدّهای
از پرندگان با عالیق و ویژگیهای متفاوت برای یافتن مراد خود ،سیمرغ ،قـدم در سـفر
میگذارند .در طول راه عدهای از مرغان از سفر باز می مانند و باقی پرندگان (سی مرغ)
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به راه خود ادامه میدهند .در نهایت وقتی به حضور سیمرغ راه مییابند ،میفهمنـد کـه
در پی تزکیه و وانهادن صفات نفسانی ،خود به سیمرغ تبدیل شده اند و تعدادشـان هـم
سی عدد است .در واقع سیمرغ مجموعة این سی مرغ است که با هـم یـك شخصـیت
متعالی و کامل را در مفهوم عرفانی آن تشكیل دادهاند.
چون نگه کردنـد آن سـی مـرغ زود
در تحیّــر جملــه ســرگردان شــدند
خــویش را دیدنــد ســیمرغ تمــام
چون سـوی سـیمرغ کردنـدی نگـاه
ور به سوی خـویش کردنـدی نظـر
ور نظر در هـر دو کردنـدی بـه هـم
بود این یك آن و آن یـك بـود ایـن
آن همـــه غـــرق تحیّـــر ماندنـــد

بی شك این سی مـرغ آن سـیمرغ بـود
مـــیندانســـتند ایـــن ،تـــا آن شـــدند
بــود خــود ســیمرغ ،ســی مــرغ مــدام
بــود آن ســیمرغ ،ایــن کــاین جایگــاه
بــود ایــن ســی مــرغ ایشــان ،آن دگــر
هر دو یك سـیمرغ بـودی بـیش و کـم
در همــه عــالم کســـی نشــنود ایـــن
بــــیتفكّــــر در تفكّــــر ماندنــــد
(عطار)204 :9332،

.9سه قطره خون
 9-9احمد
داستان سه قطره خون شرح حال جوانی دیوانه به نام احمد از زبان خودش است .احمد
در دیوانه خانه بستری است .اشخاص دیگر قصه عموماً از دریچة چشـم احمـد معرفـی
می شوند و هریك وجه یا وجوه اشتراکی با او دارنـد کـه پیونـد او را بـا آنـان آشـكار
می سازد .در واقع خواننده با جهانی روبهرو می شود کـه احمـد در ذهـن خـود سـاخته
است .جهانی که نشاندهندة مرگ و حرکت شخصیت به سوی ویرانی روانی است .دکتر
محمد صنعتی در تحلیلی روانشناختی ،داستان را «قضیة کشته شدن او یا چیـزی در او»
میداند (صنعتی .)31 :9332 ،بعدی از وجود او ناظم ،رئیس دیوانه خانه است که خـودش
هم افكار و رفتار جنون آمیزی دارد .او بر دیوانگان حكومت میکنـد و قـدرت ریاسـت


فصلنامه پژوهشهايادبي سال 8و ،9شماره34و ،75زمستان و بهار9790-99

اما در داستاننویسی معاصر ایران این گونه شخصیتپردازی به وسیلة هدایت در سه
قطره خون آغاز شده در بوف کور به تكامل هنری خود می رسد .همان گونه کـه بـوف
کور تأثیر بسیاری بر نویسندگان بعد از هدایت داشته ،این گونه شخصیتپردازی هم در
بیشتر آثاری که تحت تأثیر بوف کور نوشته شده است ،به چشم میخورد.
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دارد .نام او شغل و جایگاهش را در دیوانهخانه برجسته میکند .بعد دیگر احمد ،عباس
است که ادعّای روشنفكری دارد و به قول خودش تار میزند و تصنیف میخواند .جنبة
دیگر سیاوش ،دوست احمد ،است که گربه ای را کشته و دچار هذیان و توهم است .در
این داستان شبكه ای از ارتباطات و شباهتها نشان میدهد که همة این شخصیتها اضـالع
وجودی و جنبههای گوناگون یك آدم را منعكس میکنند .این ارتباطات را میتـوان بـه
این صورت فهرست کرد:
 .9ناظم و سیاوش هر دو گربهای را کشته اند و هر روز سه قطره خون تازه پای کاج
میبینند .گربه ای که آن دو کشتهاند گلباقالی است و هـر دو بـه تالفـی از دسـت
دادن حیوانشان آن را کشته اند .سیاوش جفت گربة مادّه اش را کشته و ناظم گربـة
دزد قناریاش را.
 .0احمد شبها تا صبح از صدای نالة گربه بیدار است .گویا به دلیل کشتن گربه دچار
عذاب وجدان است.
 .3عباس و احمد هر دو تار میزنند و یك تصنیف را میخوانند و هر دو دیوانهاند.
 .2عباس و احمد و سیاوش هر سه تار میزنند.
 .5احمد و سیاوش هر دو یك ششلول قدیمی دارند.
 .4اتاق احمد در دیوانهخانه همرنگ اتاق سیاوش است.
 .3احمد و ناظم عقیده دارند که سه قطره خون پای کاج مال مرغ حق است.
 .3ناظم و سیاوش و احمد سه قطره خون پای کاج را دیدهاند.
 .1احمد و سیاوش هر دو رخساره را دوست دارند.
سه قطره خون چكیـده پـای کـاج نمـادی تكرارشـونده اسـت کـه ارتبـاط درونـی
شخصیتها را با یكدیگر نشان می دهد .احمد در کنار تمام اشخاص قصه و نیز در تقابـل
با آنها قرار می گیرد .اگر ایـن افـراد را ابعـاد مختلـف شخصـیت احمـد فـرض کنـیم،
خودویرانگری و کشمكش درونی شخصیت با خودش آشكار مـیشـود« .امـا در اینجـا
تصویر چهرة احمد در آینه نیست؛ بازتاب تكههایی از من اوست .همان ابژههای وانهاده
که به بیرون فرافكنده شدهاند ... .همـه پـارههـایی از خـود او هسـتند .نـاظم ،عبـاس و
سیاوش به نحو آشكارتری بازتاب او هستند» (همان 12 :و .)15
 9-2رخساره
شخصیت مقابل احمد ،رخساره است .نازی ،گربة احمد با انتخاب یك جفت به او پشت
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کرده و انگیزة قتل را در او بیدار کرده است .رخساره هم بـه او خیانـت مـیکنـد و بـا
سیاوش عشقبازی میکند .نازی بعد دیگری از شخصیت رخساره است.
نازی همسر خود را انتخاب میکند .رقیب را انتخاب مـیکنـد و احمـد ،تحقیرشـده و
پست شده ،تاب تحمل این زخم خويشتن کامي را ندارد« :شبها از دست عشقبازی آنها
خوابم نمیبرد .آخرش از جا دررفتم»  .این فریب خوردن و طرد شدن چنان خشمی در
او برمیانگیزد که هیچ چیز جلودارش نیست ... .از آنجا پس از آرزوی دیرپای وصال،
همین که معشوق نزدیك میشود ،او واپس مینشیند؛ اما نه واپس نشسـتنی در آرامـش،
آن طور که در ظاهر امر پیداست؛ بلكه واپس نشستنی آکنده از نفرت و خشم و کینـه»
(همان.)13 :

 .2بوف کور
بوف کور شرح زندگی مردی منزوی و بیمار از زبان خودش است .نویسنده با اسـتفاده
از باور تناسخ ،دو زندگی یك فرد را به تصویر کشیده است .مردی بیمار و رواننژند در
ری معاصر زندگی می کند و از طریق نقاشی روی جلد قلمدان امـرار معـاش مـیکنـد.
روزی بر حسب تصادف ،دختری اثیری را ،که چهرة او با تصویر دختر نقاشیهای خـود
او مشابهت دارد ،می بیند .اما با وجود جست وجوی زیاد او را نمییابد تـا اینكـه شـبی
دختر به خانة او می آید و روی تخت او به خواب می رود .زن در حالتی بین خـواب و
مرگ است .مرد برای بیدار کردنش شرابی که گویا زهر مار ناگ در آن حل شده باشـد
در دهان او میریزد .زن اثیری می میرد .چشمان این دختر توجه راوی را برمیانگیزد .با
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در نهایت در معرفی شخصیت احمد می توان گفت که دچار جنون و هذیان اسـت؛
تار میزند و تصنیف میخواند؛ گربه ای را کشته است و جنون و هذیان خود را حاصل
این جنایت میداند؛ دلش می خواهد رهبر و پیامبر باشد و با رخسـاره ازدواج کنـد؛ در
ارتباط با رخساره ناتوان است و در رابطه با او گناهی نابخشودنی میبیند که بـا جنـون
خود تاوانش را پس داده است .رخساره تجسمی از زن -مادر اسـت« .همـانگونـه کـه
دختر جوان را میبیند ،نازی را میبیند و رخساره را مـیبینـد .بخشـی از آن رخسـاره-
مادر که برای او تجسم احساس جنسی -جسمی بوده است» (همان .)15،آدمهـای دیگـر
نیز مانند خود او به صورت چندپاره در ذهنش ترسیم می شوند .دنیـای درون و بیـرون
احمد از دریچة ذهن او جهانی ناهنجار ،تكهتكه ،دشمنخو و رو به مرگ است.
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مرگ دختر ،چشمان درشت سیاهی آرام می گیرند که مانند سـالتونی راوی را شـكنجه
می کردند .راوی دختر را مثله میکند تا راحتتـر دفـن کنـد .بـه کمـك کالسـكهچـی-
قبرکنی چمدان حاوی جسد را برای دفن به بیرون شهر میبرد .هنگام دفن کردن دختر،
راوی کوزهای مییابد که تصویر چهره و چشمان دختر را بر خود دارد .در بازگشت بـه
خانه ،راوی پای بساط تریاك به حدود هزار سال پیش می رود و زندگی پیشین خود را
به یاد میآورد .او حدود هزار سال پیش زندگی میکند .با اینكه عاشق همسرش اسـت،
ناتوان از برقراری ارتباط با اوست .شبی زنش را ،که به قول خـودش فاسـقهای تـاق و
جفت دارد ،می کشد و چشم او را درمی آورد .در بازگشت از این دنیای خلسهآمیز ،مرد
قبرکن کـه تجلـی جنبـه ای از راوی اسـت ،کـوزه را دزدیـده ،مـیگریـزد .میرصـادقی
شخصیتها ی رمان بوف کور را از نظر نوع در ردة شخصیتهای تمثیلی قـرار مـیدهـد و
معتقد است خصلت تمثیلی به شخصیتها گیرایی و جذابیت مـیدهـد (میرصـادقی:9333 ،
 .)925در مقایسه با سه قطره خون در بوف کور شخصیتها پیچیدهتر و کاملتر میشوند و
چندپارگی آدمهای داستان بیشتر به چشم می آید .در این اثر دو شخصیت اصلی وجـود
دارد و همة شخصیتها ی دیگر داستان (به جز دایة راوی و عروسش) سایهها و جنبههای
وجودی مختلف این دو شخصیت هستند :مرد داستان یـا راوی ،زن داسـتان یـا لكاتـه
(همسر راوی) .در این داستان هدایت از دادن نامهای مشـخص بـه شخصـیتهای قصـه
خودداری کرده و آنان را با صفتها و لقبهایی که راوی بیمار برگزیده است بـه خواننـده
معرفی می کند .این کار هم نگرش و تحلیل راوی رواننژند در مورد آدمهای اطرافش را
نشان می دهد و هم از فردیت و تشخص مستقل یـافتن آدمهـای قصـه بـدون یكـدیگر
پیشگیری می کند؛ زیرا این اشخاص در کنار هم و همراه هم هویت مشخصی مییابنـد.
دیوید الج در مورد اهمیت شیوة نامگذاری اشخاص قصه مـیگویـد« :در رمـان ،نامهـا
هرگز خنثی نیستند .همیشه دال بر چیزی هستند؛ حتی اگر عادی بودن و معمولی بـودن
را برسانند ... .نامگذاری کاراکترها همیشه بخـش مهمـی از خلـق کاراکترهاسـت و بـا
مالحظات و تأمالتی صورت میگیرد» (الج .)39 :9333 ،نویسنده آدمها را از دریچة القاب
و عناوینی که برایشان برگزیده به خواننده معرفی میکند .این لقبها دقیق و بجا انتخـاب
شده است و همگی نشاندهندة تصویری است که صاحبان آنها در ذهـن راوی داسـتان
دارند.
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نام نبردن از شخصیت میتواند دالیل بسیاری داشته باشد؛ از جمله اینكـه نویسـنده بـه
شخصیت عالقه ای ندارد یا نام بردن او برایش مهم نیست یا نام او را بهدرستی نمیداند
یا در ذهن راوی داستان چند نفر با یكدیگر ادغام شده و بـرای راوی جـداکردن آنهـا
دشوار است و شاید به دلیل آشناییزدایی و وادار کردن خواننده به تفكر ،نویسنده نامی
را برای شخصیت خود انتخاب نمی کند یا به دلیل بیهویتی شخصیت داستان یا تـرس
و نفرت راوی از شخصیت مورد نظر و دالیل متعدد دیگر که به انگیـزة راوی بسـتگی
دارد (عبداللهیان 32 :9339 ،و .)31

اسمش را لكاته گذاشتم؛ چون هیچ اسمی به این خوبی رویش نمیافتاد .نمـیخـواهم
بگویم« :زنم» چون خاصیت زن و شوهری بین مـا وجـود نداشـت و بـه خـودم دروغ
می گفتم .من همیشه از روز ازل او را لكاته نامیده ام .ولی این اسم کشـش مخصوصـی
داشت .اگ ر او را گرفتم برای این بود که اول او به طرف من آمد (همان.)59 :

 2-9راوي
راوی بوف کور شخصیتی سودایی و درونگـرا و متفكـر اسـت؛ بـه انـزوا میـل دارد و
بیشترین چیزی که ذهن او را مشغول کرده است ،شناخت خود و عوالم درونی خودش
است .در روانشناسی یونگ سایه نماد ناخودآگاه انسان است .من وجودی هر انسانی به
بخش ناخودآگاه و خودآگاه تقسیم می شود .راوی بوف کور هم چندین جا بیـان کـرده
است که برای سایهاش مینویسد تا خود را به او بشناساند.
بوف کور با زبان و ساختار سمبلیك خود به تعریفها و تفسیرهای بسیار راه میدهد .از
این چشم انداز خ اص ،داستان خودشناسی راوی است و قصة سفرش به دنیـای درون،
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استفاده از القاب و عناوین برای اشخاص قصه باعث برجسـته شـدن ویژگیهـایی از
شخصیتها می شود که در ذهن راوی تأثیرگذار بوده است .راوی بوف کور جایی به این
امر اشاره کرده است .در معرفی پیرمرد خردهفروشی که روبهروی خانـة او بسـاط دارد،
تعبیر خنزرپنزری را انتخاب میکند« .گویا سفرة روبهروی پیرمرد و بساط خنزرپنـزر او
با زندگیش رابطة مخصوص دارد» (هـدایت .)22 :0534،نویسـنده در مـواردی عمـد دارد
شخصیتها را یك سان و یكدست نشان دهد .به این دلیل نام آنها برایش اهمیت ندارد...« .
سیرابی فروش ،فقیه ،جگرکی ،رئیس داروغـه ،مقنّـی ،سـوداگر ،فیلسـوف کـه اسـمها و
القابشان فرق می کرد؛ ولی همة شاگرد کله پز بودند .همة آنها را به من تـرجیح مـیداد»
(همان .)24 :راوی داستان هنگام سخن گفتن از زنش ،او را لكاته مینامد:

حدیث گفتگوی اوست با سایهاش و دیدارش با ژرفترین الیههای ناخودآگـاه جمعـی.
راوی در این سفر خودشناسی به ریشههای هستی خود و مردمی میرسد که از میانشان
برخاسته است و لحظه های ناب و شگفتی از یگانه شدن با تمامیّـت هسـتی را تجربـه
می کند ... .سفر به دنیای درون از دیدار با الیـههـای فـردی سـایه ،کـه مجموعـهای از
آرزوها و غرایز سرکوب شده و به همین دلیل دارای بافتی عاطفی است ،آغاز میشود و
به کالم یونگ با یگانه شدن انسان و کیهان و یا همانگونه که در بوف کور میبیـنم بـا
حضور در گردش زمین و افالك به اوج میرسد (یاوری.)930 :9332 ،

90


فصلنامه پژوهشهايادبي سال 8و ،9شماره34و ،75زمستان و بهار9790-99

90
90

کل رمان از دو بخش جدا تشكیل شده است کـه بـا فاصـلة زمـانی زیـاد بـه قـوع
پیوسته اند .وقایع هر دو بخش داستان ،حول محور رابطة راوی با همسرش شكل گرفته
است .راوی در هر دو بخش داستان سعی دارد خود را با نوشتن به مخاطب (طبق گفتة
راوی داستان «سایه») معرفی کند .از نظر زمان تاریخی بخش دوم داستان پیش از بخش
نخست روی داده است و بخش اول داستان ،که زندگی دوبارة راوی اسـت ،حاصـل و
نتیجة بخش دوم است .به این ترتیب ما میتوانیم نخست به بررسی بخش دوم داسـتان
بپردازیم .با تكیه بر نگرش روانشناسانی چون فروید و یونگ ،دلیل بسیاری از رفتارهای
انسان در بزرگسالی به وقایع تلخ و شـیرین دوران کـودکی بـازمیگـردد .بـر ایـن مبنـا
می توان بخش دوم داستان را به نوعی دوران اولیة زندگی شخصیت داستان فرض کـرد
که حاصل و نتیجة آن در زندگی دوم او آشكار شده است .در آغـاز ایـن بخـش ،راوی
سعی دارد خاطرات و سیر تحول شخصیت خود را بنویسد .او برای این مینویسـد کـه
خود را به سایه اش معرفی کند (هدایت .)34 :9399 ،ایـن آغـاز بـه نوشـتن راوی بعـد از
تحول کامل اوست .می گوید هرکس دیروز مرا دیـده ،جـوان ناخوشـی دیـده و حـاال،
پیرمردی قوزی می بیند با چشمان ناسور و لب واسوخته (همـان .)33 :او موجودی ناتوان
و بیمار است که نمی تواند با آدمهای اطراف خود ارتباط برقرار کند؛ از آنها نفـرت دارد
و نمی تواند آنها را تحمل کند؛ دیگران را رجاله می نامـد و خـود را متفـاوت بـا مـردم
می بیند؛ زنش ،که او نامش را لكاته گذاشته است ،نمیخواهد یا نمیتواند با او ارتباطی
داشته باشد؛ اما با رجالهها کنار میآید .این شخصیت ابعاد و جلوههای گوناگونی دارد و
در یك سیر مشخص تمام این جنبهها و ابعاد را در خود بازمییابد و کامل میکند .ابعاد
این شخصیت عبارتند از .9 :راوی(ب عد ناتوان ،بیمـار ،متفكـر و انـدکی خودشـیفته) .0
پدر -عموی راوی( اصل و ریشة راوی که کمی هم رازآلود و مجهول است .3).پدرزن
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مراحل سير و تحول شخصيت
مرحلة اول :آغاز تبدیل راوی به پیرمرد خنزر پنزری (رسیدن به تكاملی مادی) خـوابی
است که میبیند.
د یدم در میدان محمدیه بودم .دار بلندی برپا کرده بودند و پیرمرد خنزرپنـزری جلـوی
اتاقم را به چوبة دار آویخته بودند ... .مادرزنم با صورت برافروخته با صـورتی کـه در
موقع اوقاتتلخی زنم حاال مـیبیـنم کـه رنـگ لـبش مـیپـرد و چشـمهایش گـرد و
وحشتزده می شود ،دست مرا میکشید؛ از میان مردم رد میکـرد و بـه میرغضـب کـه
لباس سرخ پوشیده بود ،نشان میداد و میگفت اینم دار بزنین (همان.)53 :
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راوی(مكار و حیلهگـر) .2قصـاب(بعدی کـه تـوان کشـتن و جنایـت دارد .5 ).پیرمـرد
خنزرپنزری روبه روی خانة راوی( جلـوة زمینـی و جسـمی راوی .در واقـع ایـن بعـد
کاملترین بعد است و توان ابعاد دیگر را هم در خود جمع کـرده اسـت .از ایـن رو در
نهایت به برقراری رابطه با زن موفق می شود ).همة این چهرهها(پـدر -عمـو  ،پـدرزن
راوی ،پیرمرد خنزرپنزری و در نهایت خود راوی) به جز قصاب چهره و خنـدة کـامالً
یكسانی دارند.
خنزرپنزری پیر مردی است قوزکرده با شالمة هندی دور سرش و شال گردن و عبای
زرد پاره ،سینة باز بـا موهـای سـفید ،چشـمان ناسـور سـرخ و لـب شـكری و خنـدة
چندشناکی که مو را به تن آدم سیخ میکند .او روبهروی خانة راوی بساط خردهفروشی
دارد و تجسم بعد زمینی و کامل راوی است کـه مـورد توجـه زنـش اسـت .زن راوی
دخترعمه و خواهر شیری اوست که با هم از یك دایـه شـیر خـوردهانـد (تشـكیك بـر
درستی ازدواج آنها) .پدر و عمویش هر دو عاشق مادرش بودهاند و مـادر بـرای اینكـه
یكی از آن دو را انتخاب کند ،آنها را مجبور کرده است با مار نـاگ در یـك اتـاق تنهـا
بمانند تا هر کس که زنده ماند ،بوگام داسی به او تعلق گیرد .اما در نهایت معلوم نیست
آنكه زنده بیرون آمده ،پدر بوده یا عمو .پدرزنش وقتی برای اولین و آخرین بار ،زنـش
خود را به او تسلیم می کند و زمانی که راوی به برادر لكاته (که کامالً شبیه بـه خـواهر
است) عشق می ورزد و او را میبوسد ،سرمیرسد و خندة چندشانگیز و مسخرهآمیزی
سرمی دهد که راوی بشدت خجالت میکشد .قصـاب روبـهروی اتـاق او مغـازه دارد و
رفتارش با الشههای گوسفندان بشدت توجه راوی را جلب میکند.

او در ناخودآگاهش حس می کند که جرم مشترکی بین او و پیرمرد خنزرپنـزری بـه
وقوع پیوسته است و چه بسا که ذهن ناخودآگاه او به قول یونگ خطر احتمالی را برای
او پیشگویی کرده است« .خواب همان چیزی را بیان میکند کـه ناخودآگـاه مـیکوشـد
بگوید» (یونگ . )01 :9333 ،یونگ معتقد است کارکرد اصلی خواب بیان مسائلی است که
ناخودآگاه انسان نمی تواند به بخش خودآگاه بگوید و ذهن آن را پس میزند (همـان33 :
و .)32

مرحلة دوم :در عالم تب و هذیان صورتی را در رؤیای خود میبیند که نشـاندهندة
تحولی در وجود اوست:
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آنجا کنار پرده یك هیكل ترسناك نشسته بود .تكان نمـی خـورد؛ نـه غمنـاك بـود نـه
خوشحال .هر دفعه که برمی گشتم ،توی تخم چشمم نگاه میکرد .به صـورت او آشـنا
بودم  .مثل این بود که در بچگی همین صورت را دیده بودم ... .همین صورت به نظـرم
آمده بود که با صورتهای معمولی دیگر ،که قد کوتاه مضحك بیخطر داشـتند بـه مـن
ظاهر شده بود .صورتی شبیه همین مرد قصاب روبهروی دریچة اتاقم بـود .گویـا ایـن
شخص در زندگی من دخالت داشته و او را زی اد دیده بودم .گویا این سایه همزاد مـن
بود و در دایرة محدود زندگی من واقع شده بود (همان.)42 :

او خودش حس می کند که مرد قصاب بعدی از وجود اوست و از کودکی همراهش
بوده است.
مرحلة سوم :راوی باز خواب میبیند:
جلوی دکان قصابی رسیدم .دیدم مردی شـبیه پیرمـرد خنزرپنـزری جلـوی خانـهمـان
شال گردن بسته بود و یك گزلیك در دستش بود و با چشمهای سرخ مثل اینكـه پلـك
آنها را بریده بودند به من خیره نگاه می کرد .خواستم گزلیك را از دستش بگیرم ،سرش
کنده شد و افتاد (همان.)44 :

قصاب گوسفندها را با گزلیك تكه تكه میکند .پیرمرد خنزرپنزری یـك گزلیـك در
بساطش دارد و راوی هم یك گزلیك در پستوی اتاقش نگاه میدارد.
مرحلة چهارم :وقتی از خواب میپرد از دریچة ارسی مرد قصاب را میبیند.
ولی حرکات او از دریچة اتاقم ترسناك ،سنگین و سنجیده به نظرم میآمد .از این بـاال
مضحك و بیچاره جلوه می کرد؛ مثل چیزی که این مرد نباید کارش قصابی بوده باشـد
و بازی درآورده بود ... .روی ران گوسفندها را نوازش میکرد .البد شب هم که دسـت
به تن زنش میمالید ،یاد گوسفندها میافتاد و فكر میکرد که اگر زنـش را مـیکشـت،
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چقدر پول عایدش می شد .جارو که تمام شد به اتاقم برگشتم و یـك تصـمیم گـرفتم،
تصمیم وحشتناك .رفتم در پستوی اتاقم؛ گزلیك دسته استخوانی را که داشـتم از تـوی
مجری درآوردم؛ با دامن قبایم تیغة آن را پاك کردم و زیر متكایم گذاشتم .این تصـمیم
را از قدیم گرفته بودم؛ ولی نمیدانستم چه در حرکات مرد قصاب بـود وقتـی کـه ران
گوسفندها را تكه تكه میبرید ،وزن میکرد ،بعد نگاه تحسینآمیز میکرد کـه مـن هـم
بی اختیار حس کردم که می خواستم از او تقلید بكنم؛ آرزو داشـتم ایـن کیـف را بكـنم
(همان.)43 :

روحیة قصاب کم کم در او آشكار میشود.
مرحلة پنجم :جلوی بساط تریاك نشسته است و به فكر فرورفته است.
ولی همین طور که جلوی منقل و سفرة چرمی چرت مـیزدم و عبـا روی کـولم بـود،
نمی دانم چرا یاد پیرمرد خنزرپنزری افتادم .او هم همـین طـور جلـوی بسـاطش قـوز
می کرد و به همین حالت من مینشست .این فكر برایم تولید وحشت کرد .بلنـد شـدم
عبا را دور انداختم (همان.)30 :

 ...صورت من استعداد برای چه قیافههای مضحك و ترسـناکی را داشـت! گویـا همـة
شكلها ،همة ریختهای مضحك  ،ترسناك و باورنكردنی که در نهاد من پنهان بود به این
وسیله همة آنها را آشكارا مـیدیـدم .همـة ایـن قیافـه هـا در مـن و مـال مـن بودنـد.
صورتكهای ترسناك و جنایتكار و خندهآور به یك اشارة سر انگشت عوض می شدند.
شكل پیرمرد قاری ،شكل قصاب ،شكل زنم ،همة اینها را در خودم میدیدم (همان.)33 :

مرحلة هشتم :به یاد قصاب میافتد و تصمیم ترسناکی میگیـرد؛ دلـش مـیخواهـد
لذت قصاب را تجربه کند؛ همزمان سعی میکند مانند پیرمرد خنزرپنزری هم باشد.
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او از نهاد و خود حقیق ی خود وحشت دارد و ناخودآگاه از او میگریزد.
مرحلة ششم :زنش برای دیدن او به اتاقش میآید .او میگوید«:در ایـن وقـت مثـل
اینكه پرده ای از جلوی چشمم افتاد .نمی دانم چـرا یـاد گوسـفندهای دم دکـان قصـابی
افتادم.او برایم حكم یك تكه گوشت لخم را پیدا کرده بود و خاصیت دلربایی سـابق را
بكلی از دست داده بود» (همان .)34 :ناخودآگاه آرزو دارد رفتار قصاب بـا گوسـفندها را
در برابر زنش انجام دهد.
مرحلة هفتم :کم کم ابعاد گوناگون وجودیش بر او آشكار می شود؛ صورت خود را
با دوده سیاه میکند و جلوی آیینه شكلك درمیآورد.
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از توی رختخواب بلند شدم؛ آستینم را باال زدم و گزلیك دسـتهاسـتخوانی را کـه زیـر
متكایم گذاشته بودم ،برداشتم؛ قوز کردم و یك عبای زرد هم روی دوشم انداختم؛ بعد،
سر و رویم را با شال گردن پیچیدم .حس کردم که در عین حال یك حالت مخلـوط از
روحیة قصاب و پیرمرد خنزرپنزری در من پیدا شده بود .بعـد پـاورچین پـاورچین بـه
اتاق زنم رفتم (همان.)32 :
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راوی در این قسمت به مرحلة نهایی تحول خود نزدیك شده اسـت؛ امـا بـه علـت
حضور پیرمرد خنزرپنزری ،که صدای عطسه و خندة خفه و مسخرهآمیـزش بـه گـوش
می رسد به کشتن زنش موفق نمی شود .در واقع در ارتكـاب جنایـت دچـار کشـمكش
است؛ بعدی از او میل به کشتن دارد و بعد دیگر مانع او میشود.
مرحلة نهم :برادر لكاته ،که بشدت شبیه خواهرش است به اتاق او مـیآیـد و بـا او
گفتگو میکند« .من بی اختیار زدم زیر خنده .یك خندة خشك زننده بود که مو را به تن
آدم راست میکرد به طوریکه صدای خودم را نمی شناختم .بچه هراسان از اتاق بیرون
دوید» (همـان .)30 :خندة خشك و هراسانگیز در تمام جلوهها و ابعاد این شخصیت بـه
جز قصاب که حرف و سخنی از او نمایان نمـی شـود و همیشـه کنشـهای او توصـیف
میشود ،تكرار میشود.
مرحلة دهم  :او بعد از هراس و ترس و گریز بچه ،دستخوش لذت میشود.
در این وقت می فهمیدم که چرا مرد قصاب از روی کیف گزلیـك دسـتهاسـتخوانی را
روی ران گوسفندها پاك می کرد .کیف بریدن گوشت لخم که از توی آن خـون مـرده،
خون لخته شده مثل لجن جمع شده بود و از خرخرة گوسفندها قطره قطره خونابه بـه
زمین میچكید (همان.)30 :

مرحلة دوازدهم :جلوی پیه سوز اتاق نشسته و سایه اش به دیوار افتاده است « :سایة
من خیلی پررنگتر و حقیقی تر از جسم حقیقی من به دیوار افتاده بود .سایهام حقیقیتر
از وجودم شده بود .گویا پیرمرد خنزرپنزری ،مرد قصـاب ،ننجـون و زن لكاتـهام همـه
سایههای من بودند» (همان .)33 :ابعاد گوناگون در او آشكار و آشكارتر میشود.
مرحلة سيزدهم :ناگهان انگیزة کشتن لكاته در او بیدار می شود و خـود را صـاحب
نیروی عظیمی مییابد.
پیشانیم خنك شد .بلند شدم ،عبای زردی که داشتم ،روی دوشم انداختم .شال گـردنم
را دو سه بار دور سرم پیچیدم؛ قوز کردم؛ رفتم گزلیك دسته استخوانی را که در مجری
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اتاقم قایم کرده بودم ،درآوردم و پاورچین پاورچین به طرف اتاق لكاته رفتم» (همـان:
.)32

مرحلة چهاردهم :به اتاق زنش میرود و آهسته به او نزدیك میشود.
عبا و شال گردنم را برداشتم ،ولی نمیدانم چرا همین طور که گزلیك دستم بود بـه او
نزدیك شدم .نه مثل یك جانور درنده و گرسنه به او حملـه کـردم و در تـه دلـم از او
اکراه داشتم ... .ناگهان حس کردم که لب مرا به سختی گزید ،بـه طـوری کـه از میـان
دریده شد ... .در میان کشمكش دستم را بی اختیار تكان دادم و حس کردم گزلیكی که
در دستم بود ،به یك جای تن او فرورفت .مایع گرمی روی صورتم ریخـت .او فریـاد
کشید و مرا رها کرد .مایع گرمی که در مشت من پر شده بود ،همین طور نگه داشتم و
گزلیك را دور انداختم .دستم آزاد شد؛ به تن او مالیدم؛ کامالً سرد شده بـود؛ او مـرده
بود .در این بین به سرفه افتادم .ولی این سرفه نبود .صدای خشك و زنندهای بـود کـه
مو را به تن آدم راست می کرد .من هراسان عبایم رو کولم انـداختم و بـه اتـاق خـودم
رفتم .جلوی نور پیه سوز مشتم را باز کردم .دیدم چشم او میان دستم بود و تمـام تـنم
غرق خون شده بود (همان.)35 :

رفتم جلوی آیینه ،ولی از شدت ترس دستهایم را جلوی صورتم گرفتم .دیـدم شـبیه،
ن ه ،اصالً پیرمرد خنزرپنزری شده بودم و موهای سر و ریشم مثل موهای سر و صورت
کسی بود که زنده از اتاقی بیرون آمده بیاید که یك مار ناگ در آنجا بوده -همه سـفید
شده بود .لبم مثل لب پیرمرد دریده بود .چشمهایم بدون مژه ،یك مشت موی سفید از
سینهام بیرون زده بود و روح تازه ای در تن من حلول کرده بود .اصالً طور دیگـر فكـر
میکردم .طور دیگر حس میکردم و نمیتوانستم خود را از دست او از دست دیوی که
در من بیدار شده بود ،نجات بدهم .همین طور که دستم را جلوی صورتم گرفته بـودم،
بیاختیار زدم زیر خنده .یك خندة سختتر از اول که وجود مرا به لرزه انداخت .خندة
عمیقی که معلوم نبود از کدام چالة گم شدة بدنم بیرون میآید .خندة تهی کـه فقـط در
گلویم میپیچید و از میان تهی درمیآید .من پيرمرد خنزرپنزري شده بودم (همان.)34 :

در زندگی بعدی راوی که با یك فاصلة زمانی نسبتاً طـوالنی در اطـراف شـهر ری
روی می دهد ،باز هم این چهرهها و شخصیتها هستند .او مردی تنها و منزوی است کـه
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زن او را در جامه و هیئت پیرمرد خنزرپنزری میپذیرد و او زن را میکشد.
مرحلة پانزدهم :بعد از کشتن زن ،مرحلة نهایی تحول و تكامل شخصـیت مـرد بـه
وقوع می پیوندد .در واقع با قربانی کردن زن ،تمام ابعاد وجودی خود را آشكار میسازد.
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به دور از دیگران زندگی می کند و کارش نقاشی روی جلد قلمدان است .بعد از دیـدار
رؤیایی عاشقانه ای که برای او روی می دهد و در طی آن با زن اثیری( تجلی دیگـری از
لكاته) روبهرو می شود ،سعی می کند وقایع و خاطرات و عواطفی را بنویسد کـه از سـر
گذرانده است .جنبه های وجودی او در این قسمت شامل موارد زیر میشود:
.9راوی (جوان مالیخولیایی و منزوی)  .0عمو (اصل و ریشة راوی و کامالً شبیه بـه
او)  .3پیرمرد شالمه بستة زیر درخت سرو (ناخودآگاه و تصویر خـود واقعـی او کـه در
نقاشیهایش هم حضور دارد .2 ).پیرمرد کالسكه چی و قبرکن که چهرهاش درست شـبیه
پیرمرد خنزرپنزری در زندگی پیشین راوی است( .بعد واقعبین و عملگرای راوی)
چهرة عمو و پیرمرد کالسكه چی و پیرمرد رؤیا و نقاشی راوی کـامالً شـبیه پیرمـرد
خنزرپنزری در زندگی پیشین راوی است .همان خنده های ترسناك و آزاردهنده هم در
این شخصیتها هست.
جنبة رؤیایی و اثیری لكاته در زندگی بعدی راوی بر او آشكار می شود .اما مرد در
برابر این جنبة زن هم ناتوان است .وقتی دختر میخواهد از جوی آب رد شـود و گـل
نیلوفر به او تعارف کند ،پایش میلغزد .راوی (در هیئت پیرمردی که شالمة هندی بسته
و زیر سروی نشسته) میزند زیر خنده؛ خنده ای خشك و مسـخرهآمیـز .تـانوانی او در
پاسخ به عشق زن در همان اولین دیدار آشكار می شود .اما گویا زن در این بخـش روح
سرگردانی است که به دنبال عشق مرد آمده است؛ چشمان سرزنشگری دارد کـه گویـا
راوی را برای گناهی نابخشودنی و ازلی سرزنش میکند( .راوی در زندگی پیشین چشم
زنش را با کارد درآورده اسـت ).زن اثیـری بـه خانـة راوی مـیآیـد و روی تخـت او
می خوابد .راوی شرابی ارثی که گویا زهر مار ناگ در آن باشد در دهان زن میریزد .زن
میمیرد .مرد جسد زن را با کارد دسته استخوانی تكه تكه مـیکنـد( .یـادآور شخصـیت
قصاب و گزلیك دسته استخوانی و لذتی که راوی در خیـال خـود از تكـه تكـه کـردن
گوشت می برده است ).بعد برای دفن جسد زن ،بعد دیگر راوی که پیرمرد کالسكهچـی
است به کمك او می آید و مرده را به جای دوری میبرد و قبری میکند .گلدانی در قبر
می یابند .تصویر روی این گلدان درست صورت زن اثیری – لكاته است است که راوی
قبل از تكه تكه کردن ،آن را کشیده است .گویا نقاش آن بـا راوی درد مشـترکی داشـته
است .کالسكه چی گلدان را به راوی می بخشد .بعـد از خـروج راوی از عـالم خیـال و

شخصيت چندبعدي در سه قطره خون ،بوف کور ،شازده احتجاب و ملکوت

یادآوری زندگی پیشین ،همین مرد کالسكهچی گلدان را از راوی میدزدد و در حالی که
می خندد و از شدت خنده شانههایش تكان میخورد ،میگریزد (همان .)33 :راوی در این
بخش هم از ایجاد پیوند عاطفی با زنی ناتوان است که چون روحی سرگردان به سـوی
او آمده است.
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 2-2لکاته -زن اثيري
بر خالف شخصیت مرد ،که دو قسمت قصه می تواند تفكیك و جداگانه بررسی شـود،
زن چهره ای چندگانه دارد که در دو قسمت داستان حضور مییابـد و در سـر راه راوی
قرار می گیرد .بر خالف آنچه از توصیفات راوی در طول داستان برمیآید ،انگار این زن
است که به دنبال عشق در پی مرد کشیده می شود و مرد در هر دو بـار او را مـیکشـد.
چهرههای مختلف زن عبارت است از:
 .9زن اثیری (بعد روحانی و رؤیایی زن که در نقاشیهای راوی هم تكرار میشود).
 .0لكاته( بعد ملموس و زمینی و جسمی زن که نیازهای غریزی کاملی دارد).
 .3بوگام داسی(مادر راوی که جنبة رقصنده و دلربا و سحرآمیز زن است).
 .2عمة راوی(مادر لكاته که جنبة مادرانه و مقتدر و تربیتکنندة زن است).
 .5برادر کوچك لكاته (آمیزه ای از زن و کودك  ،افسونگری و معصومیت)
تمام این ابعاد از نظر ظاهر دقیقاً به هم شبیه است؛ زنانی با انـدام کشـیده ،موهـای
بلند ،گونه های برجس تة ترکمنی ،چشمان مورب ،ابروان باریـك بـه هـم پیوسـته ،لبـان
نیمه باز و نگاهی سرزنشبار .راوی در برابر این چهرههای چندگانة زن دچار احساسات
و عواطف متعارضی می شود .دو جنبة زن اثیری و لكاته چهره های اصلی شخصیت زن
داستان هستند .مرد به دلیل عالقه به مادر و عمهاش و شباهت لكاته به آن دو ،بـه ایـن
ازدواج تن داده است .مادرش یك بوگام داسی(رقاص معبد هندی) اسـت کـه بـرایش
ارثیة گرانبهایی نهاده است؛ شرابی که زهر دندان مار ناگ در آن حل شـده (همـان.)22 :
این چهره ،تصویر متناقضنمای زن -مادر را آشكار میکند .آمیـزهای از مهـر مادرانـه و
فریبكاری و افسونگری زنانه .راوی به دست عمه اش سپرده شده و عمه مانند مادری او
را بزرگ کرده است .برادر لكاته کودکی است شبیه خواهرش که راوی عالقة سرخوردة
خورد را به جای همسرش بر او متمرکز میکند .لكاته حاضر نمیشود تسلیم بعد بیمـار
و منزوی راوی شود .راوی او را می کشد .بعد از مرگ زن ،راوی به آدمی با غـرایض و
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عواطف زمینی و انسانی تبدیل می شود .در زندگی بعدی که لكاته بدون شائبة جسمی و
زمینی در هیئت زنی رؤیایی و خیالی بر راوی متجسم می شود ،مرد باز هم در برابـر او
نـاتوان اســت .بعــد از مـرگ ایــن زن آنچــه بــرای راوی مـیمانــد ،عكــس چشــمهای
سرزنش کنندة زن است .چشمانی کـه بـه خـاطر گنـاهی نابخشـودنی مـرد را سـرزنش
میکنند (همـان .)05 :این گناه همان کشتن بعد زمینـی و جسـمی زن در زنـدگی پیشـین
است .نماد تكرارشوندة این بعد آمیختة اثیری -لكاته تصاویر روی جلد قلمـدان اسـت
که راوی نقاشی میکند و تصویر روی کوزه ای است که از قبرسـتان یافتـه مـیشـود و
پیرمرد کالسكه چی در پایان آن را میدزدد و میگریزد (همان .)33 :پیرمـرد کالسـكهچـی
همان خنزرپنزری در زندگی پیشین است .در زندگی دوم هم مـردی کـه بعـد مـادی و
زمینی قویتری دارد ،زن را صاحب میشود.
این شیوة شخصیتپردازی در زن پشت در مفرغی نوشتة شـاملو ،شـازده احتجـاب
نوشتة گلشیری ،ملكوت نوشتة بهرام صادقی  ،همنوایی شبانة ارکستر چوبها نوشتة رضا
قاسمی ،هیس نوشتة محمدرضا کاتب ،عشقکشی نوشـتة محمـد بهـارلو ،پیكـر فرهـاد
نوشتة عباس معروفی و سلوك نوشتة محمود دولت آبادی تكرار شده است که همگـی
از بوف کور تأثیر پذیرفتهاند.
 .7شازده احتجاب
شازده احتجاب داستان سرگذشت خانوادهای اشرافی و زوالیافته از بازمانـدگان قاجـار
است .داستان از دریچة ذهن شازده احتجاب ،آخرین بازماندة خاندان ،که فردی مسلول
و بیمار است ،روایت می شود .او عواطف خود را نسبت به همسـرش  ،فخرالنسـا ،کـه
هرگز نتوانسته است به دنیای ذهن و عواطف او راه یابد بر روی کلفت خانـه ،فخـری،
متمرکز کرده است .تمام داستان در چنـد سـاعت آخـر عمـر شـازده مـیگـذرد .افـراد
درگذشتة خانواده در ذهن شازده و کلفت همسرش ،فخری ،جان مـی گیرنـد و دوبـاره
میمیرند .سرانج ام شازده هم به علت سل موروثی میمیرد.
 7-9فخري -فخرالنسا
دو شخصیت اصلی در داستان شازده احتجاب هست که شخصیتهای دیگر(غیر از مراد
و زنش ،حسنی) در ذهن این دو تن موجودیت مییابند و شـكل مـیگیرنـد :شـازده و
فخری .هم این دو شخصیت و هم آدمهای دیگر داستان از نگاه و ذهن این دو تن به ما
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شازده توی همان صندلی راحتیاش فرورفته بود و پیشانی داغـش را روی دو سـتون
دستش گذاشته بود و سرفه می کرد .یك بار کلفتش و یك باز زنش آمدند باال .فخـری
در را تا نیمه باز کرد؛ اما تا خواست کلید برق را بزند ،صدای پاکوبیدن شازده را شـنید
و دوید پایین .فخرالنسا هم آمد و باز شازده پا کوبید (گلشیری.)5 :9353 ،

شازده در برابر فخرالنسا بسیار ضعیف و ناتوان است .گویا از او میترسد یا خجالت
میکشد «.مثل اینكه در مجموع آن خطوط کنار لبها و آن چشمها و حتی چـرخش لبهـا
چیزی بود که آدم را میترساند .آدم حس میکرد که چهقدر حقیر و کوچك است .حاال
اگر نوادة حضرت واال هم باشد؛ کاش میمرد» (همان« .)34 :نگاهم کرد .میخندید؛ همان
لبخند بود .زیر برق آفتاب که نمیشد جایی پنهان شد»( همان .)33:ایـن ضـعف و تـرس
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معرفی می شوند .اما کسی که در این داسـتان ابعـاد چندگانـه ای از شخصـیتش عرضـه
می شود ،فخری ،کلفت خانه ،است .عالوه بر شازده احتجاب ،دو شخصیت مهـم دیگـر
رمان ،فخرالنسا ،زن شازده و فخری ،کلفت او ،هستند که در ذهن شازده و فخری گاهی
با هم یكی میشوند و گاهی از هم فاصله می گیرند .تشابه نام این دو شخصیت هم بـه
نزدیك شدن آنها در ذهن شازده کمك میکند .فخـری بـر طبـق خواسـتههـای شـازده
مجبور است هم نقش خودش را ایفا کند و هم نقش فخرالنسا ،زن فرهیخته و غیرقابـل
نفوذ شازده ،را .این شخصیت دوگانه را میتوان از مقولة شخصیتهای منشوری دانست.
فخر النسا و فخری از نظر ظاهر و رفتـار و شخصـیت دو قطـب کـامالً متضـاد هسـتند.
فخرالنسا ظریف ،الغر ،سفید ،دارای دستها و ناخنهای کشیده ،پستانهای کوچـك گـرد،
خط قاطع گردن ،دهان کوچك ،ردیف دندانهای سفید و ریز ،دو شیار کنار لب و خـال
روی گونة چپ است و عینك نمرهای میزند .آرام و فرهیخته اسـت و دائـم کتابهـایی
مربوط به زندگی اجداد و خانوادهاش میخواند .سعی مـی کنـد بـا شـناختن اجـدادش
خودش و شازده را بشناسد .او هم مثل شازده به سل موروثی مبتال اسـت .امـا فخـری
چاق و پرگوشت است .دارای پستانها و کفل بزرگ ،کمر پهن ،دهان گشـاد ،دنـدانهای
درشت ،چشمهای سیاه زنده و مژه های بلند و ابروان کشیده است .او عامی و بـیسـواد
است و از کودکی در خانة پدر فخرالنسا بوده کـه بعـد از ازدواج فخرالنسـا بـا شـازده،
همراه او به خانة شازده آمده است .در زمان روایت داستان ،فخرالنسا مرده اسـت؛ ولـی
مدام در ذهن شازده و فخری حضور مییابد؛ حرف میزند؛ با فخری یكی ،و باز جـدا
می شود .این قرار گرفتن فخری در نقش دو زن گاهی آنقدر نامحسوس است که راوی
داستان هم این یكی شدن را کامالً طبیعی و پذیرفتنی بیان میکند.

شازده در برابر فخرالنسا باعث می شود که هرچه بیشـتر در نظـر او کوچـك و مسـخره
جلوه کند.
کاله خود جد کبیر را برداشت .گفت :بیا جلو ببینم شازده .گفتم :خواهش میکنم دست
بردار .روز دوم نشده ،شروع کردهای؟ کـالهخـود را گذاشـت روی سـر مـن .تـا روی
چشمها یم را پوشاند .فخرالنسا خم شده بود .عینك روی چشمش بود .از پایین نگـاهم
می کرد .گفت :اصالً به تو یكی نمیآید شازده .نكند قمرالدوله با باغبانباشـی  ...هـان؟
آخر حتی یك ذره از آن جبروت اجدادی در تو نیست .کالهخود را برداشت و گذاشت
روی میز (همان.)92:
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فخرالنسا با خواسته های جسمی شازده هماهنگ نیست .هرگز جلوی او لخت نمی شود
و به رابطه با شازده تمایلی ندارد .این عوامل باعث میشود شازده به دنبـال فخرالنسـاء
دیگری باشد که ب اوجود فرهیختگی و سواد و لبخند خاص خود ،تحـت سـلطه و ارادة
شازده باشد؛ با امیال جنسی او هماهنگ باشد و بدنش در برابر بیمـاری سـل مـوروثی
مقاوم باشد .پس به سوی فخری ،کلفت فخرالنسا کشیده میشود« .تن فخری گرم بـود،
گرم و برهنه و پرخون .سل نمیتوانست آن حصار زنده را بشكند»(همان .)32 :اما فخری
ظرافت فخرالنسا را ندارد .بی سواد است و نمی تواند مانند فخرالنسا بخندد .پس شـازده
به او سواد یاد می دهد تا بتواند کتاب خاطرات جد کبیر را بخواند« .شازده گفت :بخون.
گفتم :من که سواد ندارم .گفت :من یادت میدهم ... .گفتم :شازده ،مـن هـم مـیخـوام
کتاب بخونم .گفت :باشد .من معلم سرخونهت میشم .توی او کتابا همهش حرف از جد
کبیر بود یا نمیدونم کی» (همان .)59 :شازده فخری را مجبور میکنـد کـه درسـت مثـل
فخرالنسا آرایش کند و خال فخرالنسا را روی گونة چپ بگذارد .دو طرّه از موها را مثل
فخرالنسا روی پی شانی بریزد و موهایش را روی پستان چپ بریـزد و هـر شـب لبـاس
فخرالنسا را بپوشد.
و شازده که می دانست فخری آن همه دست و پا چلفتی است و همهاش یادش میرود
دو طره از موهایش را روی پیشانی رها کند ،داد زد - :این همه سـرخاب روی لپهـای
چاقت نمال .تو باید یاد بگیری که مثل فخرالنسا خودت را بزك کنی .میفهمـی؟ تـازه
این خال صاحب مرده را باید گوشة چپ لبهات گذاشته باشی ،نه روی پوزة دهاتیات.
فخری گریه کرد و صورتش را که از کشیدههای شازده گر میکشـید ،میـان دسـتهایش
پنهان کرد .شانه های چاق و پرگوشتش میان آن پیراهن نـیمدار خـانمش بـود  –:آخـر
شازده ،او یك خانم بود .یك خانم .تازه من دستهام را چهکار کنم؟ انگشتهای فخرالنسا
باریك و سفید بود .شازده اشكهای فخری را پاك کرد .دستهای چاق و پرگوشـتش را
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که بوی صابون و کاهگل میداد ،توی دستهای سفید و بی خون خودش گرفت  -:غصه
نخور .من همین دستها را دو ست دارم ،همین دستها را .تو هم سـعی کـن صـورتت را
مثل فخرالنسا بزك کنی؛ موهایت را روی پستانهات بریز؛ این چندتا را روی پیشانیات.
هر شب هم پیراهن تور سفید یخهدالبری را تنت کن (همان.)03 :

اما شازده فخـری را همیشـه فخرالنسـا نمـیخواهـد .او مـی خواهـد فخـری شـبها
فخرالن سا باشد و در اوقات دیگر فخری تا بتواند به کارهای خانه رسیدگی کند.
فخری دستهای شازده را چسبید .لبهایش را گذاشت روی پوسـت دسـت شـازده .داغ
بود .زانو زده بود -:پس ظرفها ،ظرفها را کی میشوره؟ اتاقها رو کـی جـارو مـیکنـه؟
شازده دستش را برد توی موهای فخری .بعد با شست دست اشكها را که حاال از شیار
وسط سرخاب رد میشد ،پاك کرد  –:این دیگر کار فخری است .تو خانم این خانهای.
فهمیدی؟ فخری باید ظرفها را پاك بشوید؛ اتاقها را جارو کند و وقتـی مـن کـپلش را
نیشگون گرفتم ،غش غش بخندد و فرار کند برود توی مطبخ (همان.)03:

وقتی خندید ،دید که چین کنار لبهایش پهنتر شد .هرچه نگاه کرد ،خال را میان چـین
کنار دهانش ندید .خطوط چهرهاش می لرزید .موها تودة سیاه و سیالی بود که تـا روی
پستان چپش امتداد مییافت .چشمش پشت شیشههای قطور عینك پلك نمیزد و حال
توانست آنجا در آیینه ،میان آن خطوط لرزان و درشت و سیال ،خـانمش ،فخرالنسـا را
ببیند (همان.)50 :
دست بندها را برداشت و یكی یكی دستش کرد .هنـوز تنگـه.این انگشـتها .انگشـتهای
خانم کشیده و سفید بودند .ناخنهاش ...آخر وقتی آدم از صبح تـا شـب بـا ایـن همـه
ظرف ...گفت :کاش یكی را میگرفت .برق دستبندها را توی آیینه نگاه کرد و فضای
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اما فخری که از این بازی روانی شازده بدش هم نیامده ،برای اینكه تمام و کمال در
نقش فخرالنسا فرورود ،اصرار دارد شازده یك کلفـت بگیـرد .ذهـن سـاده و عـامی او
نمی تواند دریابد که لذت و سرگرمی شازده در اجتماع این دو نقش متفـاوت و متقابـل
در وجود یك زن است .آنچه شازده را جذب میکند ،مجموعة فخرالنسا و فخری است
نه فخرالنسا یا فخری به تنهایی .شازده با وجود همة این تالشـها ،مـیدانـد کـه فخـری
هرگز نتوانسته به فخرالنسا تبدیل شود و جای او را بگیرد و سرانجام ،کسی کـه کـامالً
این جابهجایی را می پذیرد ،فخری است کـه در خیـال خـود تمامـاً بـا فخرالنسـا یكـی
می شود و خاطرات و کارها و حرفهای او را به خود نسبت میدهد .نویسنده بـه شـیوة
جریان سیال ذهن ،خواننده را به عوالم ذهنی فخری می برد جایی که فخری و فخرالنسا
مدام با هم یكی ،و دوباره جدا میشوند:

کنار بخاری را که فخری هنوز آنجا پشت سر خانمش ایستاده بود .شازده توی تاریكی
ایستاده بود .داشت دستهای سردش را به تن برهنة فخری می کشید .آهسته آهسته رفتم
نزدیكش .دستم را گذاشتم روی شانه اش .گفتم :شازده قباحت دارد .پس اقالً مثل جـد
کبیرت عقدش کن .شازده برنگشت .داشت گردن فخری را میبوسـید .دسـتش را دور
کمر من ،دور کمر فخری حلقه کرده بود .گفت :من که بچهام نمیشود فخرالنسا .گفتم:
پس اقالً ببرش روی تخت .اینجا که نمی شود .شازده گفت :باشد .تو یك کم حوصـله
داشته باش .از اتاق آمدم بیرون .هنوز آن گوشه ،توی تاریكی به هم پیچیـده بودنـد... .
فخری آن گوشه پشت سرش ایستاده بود .دستهایش را کرده بود توی جیب پیشبندش
و داشت شانههای الغر خانمش ،فخرالنسا را نگاه میکـرد :چـرا تـوی حمـام آنطـور
نگاهم می کرد؟ به دستهایم ،به پاهایم؟ به پسـتانهای کوچـك و سـفید و گـردم خیـره
می شد .وقتی موهایم را شانه میزد ،گفت :خانم ،موهایتان چه نرمه .میگفـتم :فخـری،
مواظب باش موهایم را نكنی (همان 55 :و .)54
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با پیشرفت داستان ،فخری کامالً خود را در جایگاه فخرالنسا قرار میدهد .در ذهن
او که گاهی به شیوة اول شخص به جای راوی روایت را بیـان مـیکنـد ،ایـن تغییـر و
تحول پیوسته جریان دارد.
لیوان پایهبلند خالی شده بود .باز ریخـت .هرچـه گفـتم :فخـری جـان ،وقتـی شـازده
سربه سرت می گذارد ،این قدر بلند نخند ... .دختره عین خیالش نبود .با آن کمر کلفـت
و آن کفلهای گندهاش .باز می خندید .شازده نصف شب که میآمد ،باز میرفـت تـوی
اتاق فخری .توی آن رختخواب کهنه .فخری را بغل می کـرد .دسـتهای فخـری را دور
گردن خودش حلقه می کرد و سرش را میکرد الی موهایش .میگفـت :فخـری ،بلنـد
بخند تا صدای سرفه های فخرالنسـا را نشـنوم .بلنـد بخنـد .فخـری بلنـد مـیخندیـد.
می گفت :فخرالنسا خانم ،شما چرا اینقدر الغرید؟ چرا نمیگویید دکتر ابونواس بیایـد
معاینهتان کند؟ پس اقالً این قدر شراب نخورید .گفتم :چه فایده دارد؟ این سـل ارثـی،
پدربزرگ ،مادربزرگ شازده ،مادرش هم ،اما عمهها ...پدر من از بـس عـرق خـورد ،از
بس تریاك کشید پوست و استخوان شده بود .چهل سالش نبود اما موهایش تمام سفید
بود .باز یك جرعه نوشید .شازده آنجا نشسته بود .سرش زیر بود ( ...همان.)49:

داستان با مرگ شازده و استحالة فخری به فخرالنسا پایان مییابد.
 .1ملکوت
ملكوت نوشتة بهرام صادقی ،داستان دکتری است به نام حاتم و بیمارانش و رابطة بین
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آنها .دکتر حاتم وجودی شیطانی دارد که بـا خـودش در کشـمكش و تضـاد اسـت .او
زنهای متعددی داشته و در شهرها و روستاهای بسیاری ساکن بوده است .او برای غلبه
بر ترس از مرگ و نیستی ،زنها و شاگردهای خود را میکشد و مردم شهر را بـا آمپـول
سمی مسموم می کند و قبل از مرگ همگانی مردم شهر ،آنجا را تـرك مـیکنـد .دکتـر
حاتم جنی را به درون آقای مودت میفرستد تا از سالمت او آگاه شود .او درمییابد که
آقای مودت سرطان دارد و به زودی می میرد .به دو دوسـت همـراه آقـای مـودت هـم
آمپول تزریق می کند .در این بین ،م.ل که سالهاست بدن خود را مثله میکند تا مـرگ و
نیستی را از پا درآورد از راه می رسد تا آخرین عضو خود را هم قطع کند .اما منصـرف
می شود و دلش می خواهد زنده بماند .دکتر حاتم به او نیز آمپول تزریق مـیکنـد و . ...
شاهد تمام این ماجراها ناشناسی است که مانند یك ناظر بیطـرف و سـاکت ،وقـایع را
می بیند و تا آخر داستان ناشناس می ماند .موضوع اصلی در این داستان ،مرگ و تـالش
برای گریز از مرگ است به شـیوه ای غیرمعمـول .آدمهـا بـرای اینكـه مـرگ را از پـای
درآورند؛ خود به استقبال آن میروند.

سرطان آقای مودت که ظاهراً مولود عمل شیطانی خود اوست در واقع بهانـهای اسـت
که ناشناس برای مأمور خود ،دکتر حاتم ،تهیه کرده است .منشی جوان در مرگ دوست
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 1-9ناشناس
در داستان ملكوت سه شخصیت اصلی داریم :دکتـر حـاتم ،م.ل و ناشـناس .کشـمكش
داستانی بین دکتر حاتم و م.ل روی می دهد و ناشـناس در نقـش نظـارهگـر بیطـرف و
آگاهی در داستان حضور دارد ،هرچند منشأ هیچ تحول یا رویدادی در داسـتان نیسـت؛
گویا پیش برندة واقعی داستان است و تمام وقایع را از پیش میدانـد و هـیچ چیـز او را
ناراحت و شگفتزده نمی کند .ناشناس یكی از دوستانی است کـه آقـای مـودت را بـه
مطب دکتر حاتم میرسانند .نویسنده در مورد او میگوید« :ما هیچ یك از مشخصات او
را نمی دانیم و از این پس هم نخواهیم دانست» (همان .)3 :در پایان داستان نیز اوست که
بدون نگرانی از وجود مرگ ،تبسم ،و با تبسم او سپیده طلوع میکند .محمدتقی غیـاثی
در تحلیل این شخصیت با استناد به گفتهها و کنشهایش ،او را نماینـدة وجـود خـدا در
قصه معرفی می کند .او عالِم غیب است و راوی قصه از همان آغاز از شناختن و معرفی
او اظهار ناتوانی میکند؛ پیشبینیهایش درست از کار درمیآیند و آقای مودت بدرستی
او را مسئول وقایع و آگاه به همه چیز میداند.

907

تنومندش می گرید و تقصیر را به گردن دکتر حاتم مـیانـدازد .ولـی آقـای مـودت بـو
می برد که کار ،کار ناشناس است .ناشناس با لبخند خـود حـدس او را تأییـد مـیکنـد
(غیاثی.)13 :9334 ،

در نتیجه دکتر حاتم سرهنگ قضا و نمایندة اجرای امر خداوندی میشود.
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 1-2دکتر حاتم -م.ل
شخصیت اصلی داستان ،دکتر حاتم است و آدمهای دیگـر قصـه ابعـادی از وجـود او.
محمد صنعتی در تحلیل رابطة او با دیگر اشـخاص قصـه ،اطرافیـان او را بـه دو دسـتة
بیرونیها و اندرونیها تقسیم می کند .بیرونیها ،که نماد خودآگاه دکتر حاتم هستند ،شـامل
چهار دوستی میشوند که برای گرفتن کمك به او مراجعـه مـیکننـد .ناشـناس ،منشـی
جوان ،مرد چاق و آقای مودّت در این گروه قرار دارنـد .انـدرونیها شـامل م.ل ،شـكو،
ساقی همسر دکتر حا تم و بخش شیطانی دکتر حاتم هستند .این چهار شـخص ،تجسـم
ناخودآگاه دکتر حاتم هستند .او همه چیز را در مورد این بخش نمیداند؛ از رابطة شكو
و ساقی بیخبر است و بهیقین نمیداند بر م.ل چه میگذرد .به این گونه میتوان گفـت
که ملكوت دربارة دکتر حاتم است و مكاشفات او از باطنش؛ دکتر حاتمی کـه از یـك
سو با چهار پاره واقعیت بیرونی رو در روست و از سوی دیگر با چهار پـاره واقعیـت
درونی خود در کشمكش است (صنعتی .)900-909 :9332 ،دکتر حاتم و م.ل دو شخصیتی
هستند که جنبه ها و نكات و تجربیات مشابه دارند و به نوعی هر دو نمایندة یك تـن و
ی ك تفكر هستند .دکتر حاتم و م.ل هر دو از مرگ میترسـند و بـرای اینكـه لحظـه بـه
لحظه زنده بودن و حیات را تجربه کنند ،دست به کشتن میزنند .اما م.ل از دکتر حـاتم
شجاعتر است .او برای رهایی از عذاب دیگرکشی به مثلهکردن خود میپردازد و سـالها
و سالها اعضای بدن خود را قطع میکند .انتخاب م.ل بـه جـای نـام کامـل شخصـیت،
هاله ای از رازآمیزی و ناشناختگی حول این شخصیت ایجاد میکند .گویـا نویسـنده بـه
جای شخصیت داستان تصمیم گرفته است که ناشناخته بمانـد .دکتـر حـاتم دیگـران را
می کشد تا با آگاهی از مرگ آنها به خود ثابت کند که زنده است و مـیتوانـد در مقـام
شیطان صاحب اختیار مرگ و زندگی آدمها باشد .تا زمانی کـه م.ل مصـمم بـه بریـدن
آخرین عضو خود است ،دکتر حاتم در برابر او احساس شكسـت و نـاتوانی مـیکنـد؛
چون عقیده دارد که او از مرگ و درد و شكنجه نمیترسد .اما وقتی که تحـولی در م.ل
روی می دهد و او تصمیم به زنده ماندن و لذت بردن از زندگی میگیرد در نظـر دکتـر
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حاتم به آدمی مثل همة آدمهای دیگر تبدیل می شود که باید با آمپول سمی دکتـر حـاتم
کم کم بمیرند .به این ترتیب دکتر حاتم آخرین پیوندهای عاطفی خود را با زندگی قطع
میکند و م.ل را می کشد .م.ل تجلی شجاعت و تمایل به زندگی دکتر حاتم است که به
دست خودش کشته می شود .از نظر دکتر حاتم هر چیزی که رنگی از حیات و امید بـه
زندگی داشته باشد ،باید نابود شود .پس منشی جوان ،مرد چاق ،م.ل و همة مردم شهر،
که در پی سالمت و طول عمر و افزایش میل جنسی هستند ،باید بمیرند .دکتر حـاتم و
م.ل هر دو نماد تضاد و کشمكش همیشگی مرگ و زندگی هستند .ظـاهر دکتـر حـاتم،
همانطور که خودش می گوید ،کشمكش مرگ و زندگی را در او نشان میدهد.

شخصیت دکتر حاتم ،رفتار و گفتار و اندیشه ها و ارتباطش با جن و اینكه شاگردان
و زنانش را می کشد و از آنها آمپول و صابون تهیه میکند ،او را به آدمی غیرمتعـارف و
غریب تبدیل می کند .او فقط جنایتكاری معمولی نیست؛ بلكه فردی است که اندیشـه و
احساس و فلسفة ویژة خود را دارد و دید او نسبت به زندگی تعریفشـده و مشـخص
است .وقتی خبر مرگ منشی را به او میدهد ،میگوید:
من تا کنون چنین کاری نكرده بودم .پیش از وقت کسی را خبردار نمیکـردم؛ امـا بـه
خاطر شما – زیرا به شما عالقه پیدا کردهام -به خاطر شما که جوان و پـاك هسـتید و
فلسفة زندگی تان را برایم تشریح کردید و به خاطر ملكوت زیبایتان ،این بار دسـت از
عادتم برداشتم .شما میتوانید در این چند روز باقیمانده در این هفتة باقیمانده به اندازة
صدها سال عمر کنید .از زندگی و از هم تمتع کافی بگیرید؛ بخوانیـد؛ برقصـید؛ چنـد
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دکتر حاتم مرد چهارشانة بلندقدی بود که اندامی متناسب و بانشاط داشـت؛ بـه همـان
چاالکی و زیبایی که در جوان نوبالغی دیده میشود .اما سـر و گـردنش  ...پیرتـرین و
فرسوده ترین سر و گردنهایی بود که ممكن است در جهان وجود داشته باشد .موهـای
انبوه فلفل نمكیش به موازات هم و در دو دستة مجزا از دو سوی سر بزرگش به عقـب
میرفت ( ...صادقی.)92 :9331 ،
من در این سن و سال خودم را بیش از هروقت برای دوست داشتن و عشـق ورزیـدن
آماده می بینم .شاید کسی نفهمد؛ اما خودتان ببینید .دستها و پاهای من چاالکند ،قوی و
تازه .اما سرم پیر است ،به اندازة سالهای عمرم .من اغلب اندیشیدهام کـه آن دوگـانگی
که همیشه در حیاتم حس کرده ام ،نتیجة این وضع بوده است .یك گوشة بدنم مـرا بـه
زندگی می خواند و گوشة دیگری بـه مـرگ .ایـن دوگـانگی را در روحـم شـدیدتر و
کشندهتر حس میکنم (همان.)00 :

رمان مطالعه کنید؛ بخورید؛ بنوشید؛ یكی دو شاهكار موسیقی گوش کنید ... .چه فـرق
می کند؟ اگر قرنها هم زنده باشید ،همین کارها را خواهید کـرد .پـس مسـئله فقـط در
کیفیت است و نه کمیت و آدم ع اقل کارهای یكنواخت و همیشـگی را سـالهای سـال
تكرار نمیکند .به عقیدة من یك هفته زندگی در این جهان کافی است .به شـرط آنكـه
آدم از تاریخ مرگ واقعی خود خبر داشته باشد و شما این موهبـت را داریـد .بنـابراین
چه جای نگرانی است؟ شما در دم مـرگ هـیچ حسـرت و انـدوهی نخواهیـد داشـت
(همان.)924 :

اندوه و عالیق دکتر حاتم و م.ل نیز به هم شبیه است .هـر دو از سـاعتهای بعـد از
ظهر عذاب میکشند و هر دو به ناتوانیهای روح خود آگاه هستند.
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دکتر ،شما باید مفهوم واقعی نتوانستن را درك کرده باشید .چون ما به هر حال در چند
تكه با هم اشتراك داریم و ا ین بسیار جالب است .الاقل در جاهایی میتـوانیم بـه هـم
نزدیك بشویم ... .شما هم مثل من از بعد از ظهرها وحشت دارید و نمیدانید چگونـه
آن ساعات شوم و دلهره انگیز را بگذرانید .شما هم گرفتار کابوس و بیخوابی و حاالت
متضاد هستید .شما هم همیشه با خودتان در جنگید و همانطـور کـه بارهـا گفتـهایـد،
نمی دانید که زمین را باید قبول داشت و یا آسمان را و پناهی و رفیقی هم ندارید .کسی
هم نبوده است که روزی حتی به حرفتان گوش بدهد چـه رسـد بـه اینكـه گرهـی از
کارتان باز کند و جوابی به مشكلتان بگوید ( ...همان.)32 :

سالها پیش دکتر حاتم به شهر م.ل می رود و به عنوان شاعر و فیلسوف با پسـر م.ل
دوست می شود و او را به خود عالقهمند می سازد .م.ل که در دنیا ،بعد از مرگ مـادر و
همسرش ،کسی جز پسرش ندارد ،یك شب به علت حسادت بـه دوسـتی او بـا دکتـر
حاتم ،فرزندش را می کشد .دکتـر حـاتم و م.ل در عالقـه بـه پسـر م.ل ماننـد یكـدیگر
هستند .پسر م.ل قربانی این عالقه و حسادت مشترك میشود.
 ...من در سكوت به او خیره شدم ،هم چنانكه شبهای پیش وقتـی کـه دیرگـاه از پـیش
فیلسوف غریبه بازمیگشت به او خیره می شدم و دیگر نخواستم که حرفها و سرزنشها
و التماسهای هر شبهام را تكرار کنم .تنها کسی را که در این زمان در تمامی دنیا داشتم،
کسی را که پس از مادر و زنم بیش از هر چیز و هر کس دوست داشته و بـه او عشـق
ورزیده بودم ،میدیدم که در کنارم ،روبه رویم ،تنها و بیگانـه از مـن در خـود فرورفتـه
است .آه ،چرا درد و غم خود را به پدرش نمیگوید؟ و بخوبی میدانستم که او دیگـر
از آن من نیست .این را خودش بارها به صراحت بیان کرده بود (همان.)24 :

دکتر حاتم در مورد پسر م.ل میگوید:
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اما او دوست من بود .من در کنارش آرامش و یقین داشتم و پـاکی و محبـت را بـرای
اولین و آخرین بار حس کرده بودم ... .م.ل نتوانست دوستی ما را بپذیرد و در پاکی آن
تردید کرد و مهمتر از آن ،حسد و حسرت ناگهان مثل طاعون بر جـانش افتـاد و مثـل
خوره بر دلش نشست .زندگیش در وحشتی بزرگ میگذشت«.آیا با وجود دکتر حـاتم
او دیگر به من تعلق دارد؟» آه چه شهامتی! چه فاجعهای! اما من به م.ل حق میدادم .او
تنها بود ،تنهات ر از من و به اندازة یك دنیا رنج کشیده بود و تنها امیدش و آن چیزی که
به زندگی دلبستهاش میکرد ،او بود (همان.)32 :

پسر م.ل بخشی از وجود خود اوست که به علت دلبستگی بـه دکتـر حـاتم قربـانی
می شود .دکتر حاتم و م.ل هر دو درگیر کشمكش بین مرگ و زنـدگی و تـالش بـرای
دست یابی به زندگی و نامیرایی هستند .آنها بـرای مقابلـه بـا مـرگ از خـود مـرگ مـدد
می جویند و این امر نشاندهنده تناقض وجودی انسان است به عنوانی موجودی زنـده و
میرا.
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نتيجه
داستانهای شخصیت محور با تمرکز بر خلق شخصـیتهای چندبعـدی و پیچیـده ،زمینـة
مناسبی برای تحلیلهای روانشناختی در ادبیات داستانی فـراهم مـیآورنـد .بـا تكیـه بـر
نسبی گرایی و واقعیت گرایی ،قهرمانان تك بعدی داسـتانهای کالسـیك ،کـه در خـدمت
گسترش پیرنگ بودند ،جای خود را به آدمهـای معمـولی مـی دهنـد کـه احساسـات و
تحوالت درونی و افكار و امیال آنان پیشبرندة حوادث داستانی است .در داستاننویسی
معاصر ایران ،گونه ای شخصیت چندبعدی و منحصر به فرد به وسیلة هدایت به وجـود
آمده است و تمام نویسندگان پیرو هدایت هم در این زمینه طبعآزمایی کردهاند .در ایـن
شیوه هر شخصیت داستانی به شیوه ای خاص تجلی دهندة یك جنبه از وجود شخصیت
اصلی داستان است .استفاده از چنین شیوهای در شخصیتپردازی ،در خلق شخصیتهای
به یاد ماندنی و منحصر به فرد و ایجاد نسبیت در فضای داسـتانی موفـق بـوده اسـت؛
هم چنین این شیوه به تصویر کردن تمام ابعاد وجودی یك آدم بـه گونـهای ملمـوس و
معرفی و گسترش همه جانبة شخصیت کمك میکند .با توجه به آثاری که این شـیوه را
در شخصیتپردازی به کار گرفتهاند ،میتوان این شیوه را موفق دانست.
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