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 صیت ها بررسی روند آفرینش و پردازش شخ

 (هیمه رحیمیف «پنجره و هنگامه»در رمان )
 علی الغر فیروزجائی

 استادیار دانشگاه پیام نور مرکز رودسر 

 محسن مرادی زاده 

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

شخصیت هم مهمترین و تا حدودی اصلی ترین عنصر . رمان مهم ترین و معروف ترین شکل تبلور یافتۀ ادبی عصر ماست

قاله ضمن معرفی مختصر فهیمه رحیمی به عنوان یکی از نویسندگان رمان عامه پسند و تعریف شخصیت و در این م. داستانی است

دو رمان از فهیمه رحیمی را با عنوان پنجره و هنگامه از لحاظ انواع شخصیت و شیوه های شخصیت ، شاخصه های مربوط به آن

نویسی و شخصیت پردازی  رحیمی با گذشت زمان در روند داستانپردازی مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم و در می یابیم که 

خود تغییراتی را به وجود می آورد و رفته رفته از تعداد شخصیت ها و پردازش مفصل و مشروح آنها می کاهد و بیشتر به چهارچوب 

 .داستان خود توجه می کند

 .ای عامه پسندشخصیت، شخصیت پردازی، رمان، فهیمه رحیمی، رمان ه :  هاکلیدواژه

 

  مقدمه

سالگی  3نخستین فعالیت ادبی جدی اش در سن . در تهران متولد شد 4994فهیمه رحیمی، بانوی رمان نویس ایرانی در سال 

رحیمی در جوانی تجربۀ خبرنگاری هم داشت و به صورت ناپیوسته . اتفاق افتاد« دلم برای پروانه می سوزد»و با نوشتن قطعۀ ادبی 

اما در همین حین از زندگی خصوصی زنان شکست خورده نیز گزارش تهیه می کرده است و احتماالً . زشی بوده استخبرنگار ور

رحیمی هم در دانشگاه و هم در حوزۀ . این گزارش ها، بعدها به صورت منبع الهام او برای نگارش آثار داستانی اش در آمده اند

پس از . کرده است که آن را نیمه کاره رها کرده است دبیات فارسی تحصیل میدر دانشگاه در رشتۀ ا. علمیه تحصیل کرده است

تحصیل کرده است که آن را هم به دلیل نقل مکان و مهاجرت به کرج رها ( مشایخی)دانشگاه سه سال در حوزۀ علمیۀ آب منگل 

دست « محمود اقبالی»ن حلقۀ ادبی، یعنی در همان جا رئیس ای. وارد می شود« پروین اعتصامی»در کرج به حلقۀ ادبی . کرده است

و با عنوان  4963رحیمی اولین کتابش را در سال . نوشته های او را می خواند و وی را به بازنویسی و چاپ آنها تشویق می کرد

التر از بسیاری از رمان های رحیمی به چاپ های با. رمان دیگر نیز نوشت 24به چاپ رساند و پس از آن « بازگشت به خوشبختی»

 .را بیش از سایرین می پسندید و به آن عالقه داشت« اتوبوس»خود او در میان آثارش . ده رسیده اند

گرفت و برای سوژه یابی به دادگستری  رحیمی اغلب سوژه ها و شخصیت های داستانی اش را از واقعیت و رخدادهای واقعی می

فهیمه رحیمی بیشترین طیف مخاطب را در . ه مشاوربودند کمک می گرفتهم مراجعه می کرد و گاهی نیز از برخی از دوستانش ک

وی نقش به سزائی در بین مخاطبان خود ایفا کرده است؛ اول سوق دادن بسیاری . بین نوجوانان و جوانان و به ویژه خانم ها داشت

بسیاری از . ان و انتخاب مسیر داستان نویسیاز آدم های جامعه به کتاب خوانی و دوم عالقمند کردن تعدادی از آنها به نوشتن داست

البته یکی از روزنامه ها به دلیل پرکاری وی، . منتقدین با سبک نگارش وی مخالفت می کردند و عناوین ناشایستی به وی می دادند

 .از دنیا رفتدر بیمارستان مهر تهران  4932خرداد  24وی سرانجام صبح روز . ایران را به او داده بود« دنیل استیل»لقب 

 

 رمان و عناصر داستان 

رمان مهم ترین و معروف ترین شکل تبلور یافتۀ ادبی عصر ماست که تحقیق و تفحص در ساختار و محتوای آن از اهمیت 

مخاطب با بررسی و تحلیل داستانی که در طی رمان اتفاق می افتد می تواند پیام هایی که در الیه . بسیار زیادی برخوردار است

 . ی زیرین آن وجود دارد را دریافت کندها
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هر داستان و رمان دارای چندین عنصر است که در مورد کمیت و کیفیت آنها بین صاحب نظران عرصۀ ادبیات اتفاق نظر وجود 

مایه، طرح، درون: برجسته ترین عناصر سازندۀ داستان عبارتند از. ندارد و هر کدام برای خود عناصر مختلفی را عنوان کرده اند

عناصر داستان با هم شبکۀ در هم تنیده ای به . حقیقت مانندی و شخصیت، زمینه، حادثه، لحن، فضا، صحنه، زاویۀ دید، سبک

. شخصیت بدون زمان و مکان معنی ندارد. هر شخصیت داستانی به محض آفریده شدن نیاز به زمان و مکان دارد». وجود می آورند

 (141:4944عبداللهیان، )« .استان را نمی توان از دیگری جدا کرد و به طور مجزا به آن نگریستبنابراین هیچ کدام از عناصر د

 شخصیت

آنچه که بین اکثر نویسندگان و استادان ادبیات مورد قبول است آن است که شخصیت مهمترین و تا حدودی اصلی ترین  

اما در اینجا سعی شده . امع و مانعی از آن به مخاطب ارائه دادعنصر داستانی است و یکی از آن مواردی است که نمی توان تعریف ج

را که در داستان، نمایشنامه و ( مخلوقی)اشخاص ساخته شده ای ». است تا کامل ترین و بهترین تعریف دربارۀ این واژه بیان شود

ء و چیز  اشد و حیوان و شیمخلوق ذهن نویسنده ممکن است همیشه انسان نب. فیلم نامه ظاهر می شوند، شخصیت می نامند

تقریباً مثل ... خلق چنین شخصیت هایی را که برای خواننده در حوزۀ داستان یا نمایشنامه و فیلم نامه و . دیگری را نیز شامل شود

 ( 233:ب4946میرصادقی، )« .افراد واقعی جلوه می کنند، شخصیت پردازی می خوانند

 انواع شخصیت  -4

د و از دیدگاه نویسندگان و منتقدان مختلف دسته بندی ها و طبقه بندی های گوناگونی می توان شخصیت انواع گوناگونی دار

شخصیت اصلی، . در ادامه معرفی کوتاهی از انواع شخصیت که در متون مختلف یافت می شوند ارائه خواهد شد. برای آن قائل بود

یکی از اشتباهاتی که گاهی . توجه ما را به خود جلب می کند شخصیتی است که در محور داستان کوتاه یا رمان قرار می گیرد و

نویسندگان می کنند و منتقدان هم تشخیص نمی دهند این است که فکر می کنند، کسی که حضور فیزیکی بیشتری در داستان 

از داستان  در صورتی که ممکن است شخصیت اصلی فقط در چند صفحه یا فصل( 44:4941حجوانی، . )دارد، شخصیت اصلی است

شخصیت هایی را که در کنار شخصیت اصلی، در مقام دوم، . حاضر باشد و در بخش های بسیاری از داستان دیده نشود و غایب باشد

نامند و اینها شخصیت اصلی  هستند و اصوالً نسبت به شخصیت اصلی در داستان اهمیت کمتری دارند شخصیت فرعی می... سوم و

های ساده نیز افرادی هستند که تنها با یکی از وجوه انسانی خود در  منظور از شخصیت. یاری می دهندرا برای رسیدن به هدفش 

شخصیتی که تنها شناخت مخاطب از او ترسو بودن یا خرافی بودن یا مغرور بودنِ اوست، شخصیتی ساده . یابند داستان حضور می

معموالً وجود هر دوی . حضور پیدا کند شخصیتی جامع خواهد یافت در مقابل اگر شخصیتی با تمامی وجوه خود در داستان. است

 (91-93:4944مستور، . )این شخصیت ها در داستان ضروری است

اما شخصیت مدور به واسطۀ . شخصیت مسطح شحصیتی است که حول و حوش یک اندیشه یا مشخصه ساخته شده باشد»

به عبارت دیگر شخصیت مدور شخصیتی . وه ای قانع کننده تعریف می شودپیچیدگی و توانایی اش در بر انگیختن تعجب ما به شی

شخصیت ایستا »( 211:4944بورنوف، )« .است پیچیده و چند بُعدی، در حالی که شخصیت مسطح شخصیتی است هموار و صاف

ستان همان باشد که در آغاز یه عبارت دیگر، در پایان دا. هم شخصیتی در داستان است که تغییر نکند یا اندک تغییری را بپذیرد

شخصیت پویا، »( 446:4944میرصادقی ها، )« .بوده است و حوادث داستان بر او تأثیر نکند یا اگر تأثیر کند، تأثیر کمی باشد

شخصیتی است که یکریز و مداوم در داستان، دستخوش تغییر و تحول باشد و جنبه ای از شخصیت او، عقاید و جهان بینی او یا 

شخصیت نوعی یا تیپ نشان دهندۀ خصوصیات ( 39-33:الف4946میرصادقی، )« .خصوصیت شخصیتی او دگرگون شود خصلت و

( 414:همان. )این شخصیت نمونه ای است برای امثال خود. گروه یا طبقه ای از مردم است که او را از دیگران متمایز می کند

بدل یا کلیشۀ شخصیت های دیگری باشند و از خود هیچ شخصیت های قالبی، شخصیت هایی هستند که به صورت نسخه 

شخصیت های قراردادی افراد شناخته شده ای هستند که مرتباً در نمایشنامه ها و داستان ها . تشخصی ندارند و بی هویت هستند

ه تشخیص این دو این شخصیت ها به شخصیت های قالبی خیلی نزدیکند و گا. ظاهر می شوند و خصوصیتی سنتی و جاافتاده دارند

شخصیت همراز شخصیت فرعی در داستان و نمایشنامه است که شخصیت اصلی به او اعتماد ( 33-414:همان. )از هم دشوار است

شخصیتی که رویاروی شخصیت اصلی قرار می گیرد و تحقق اهدافش را ( 41:همان. )می کند و با او اسرار مگو را در میان می گذارد

شخصیت های تمثیلی، شخصیت های جانشین شونده . و یا به کلی منتفی می کند شخصیت مخالف نام دارداندازد  به تأخیر می
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شخصیت نمادین »( 411:همان. )شوند به این معنا که شخصیت یا شخصیت هایی جانشین فکر و خلق و خو و صفتی می. هستند

از خودش راهنمایی کند و نویسنده را قادر می سازد هم کسی است که حاصل جمع اعمال و گفتارش خواننده را به چیزی بیشتر 

شخصیت هایی را که بیشتر برای ایجاد حال و هوا یا ( 414:همان)« .مفاهیم اخالقی یا کیفیت های روحی را به قالب عمل درآورد

بارونیان، ) .واقع نمایی حوادث و صحنه ها در داستان حضور یافته اند، شخصیت های پس زمینه یا سیاهی لشکر می نامند

ممکن است . شخصیت های تصادفی صحنه را واقعی می کنند و تصاویری از حال و هوای صحنه به دست می دهند( 941:4944

شخصیت های تصادفی یک بار بیشتر در صحنه ظاهر نشوند و نقششان آنقدر جزئی باشد که اساساً ارزش نام گذاری نداشته باشند، 

 (414:4963پ، بیشا. )اما وجودشان ضروری است

شخصیت پردازی از عوامل مهمی است که روح قصه را می سازد و اگر نویسنده بتواند به خوبی از عهدۀ این کار برآید می توان 

. آثار بزرگ جهان ادبیات، مقبولیت و پذیرش خود را مرهون شخصیت پردازی خوب می دانند. از موفقیت آن داستان سخن گفت

نده باید در شخصیت پردازی عالئق شخصی خود را کنار گذاشته و شخصیت ها را آن چنان که هستند نویس( 46:4934بی نیاز، )

نشان دهد و به هیچ یک از آنها دلبستگی بیش از حد نداشته باشد و همچنین نسبت به هیچ یک از آنها تنفر در وجود خود راه 

اصالً معروف است که »اه ویژه ای در داستان نویسی دارد و شخصیت پردازی جایگ( 443-431:4961ایرانی، . )ندهد و منصف باشد

 (44:4941آژند، )« .بدون شخصیت پردازی، داستانی وجود ندارد

 شیوه های شخصیت پردازی 4-4

برای یک شخصیت پردازی خوب و مـطلوب، نویسنده باید متناسب با نوع . شیوه های شخصیت پردازی در داستان متعدد است

اول، . نویسنده ممکن است برای شخصیت پردازی در داستان از سه شیوه استفاده کند». شخصیت پردازی کند ساختمان داستانش

دوم، ارائۀ شخصیت ها از طریق عمل آنان با کمی شرح و تفسیر . ارائۀ صریح شخصیت ها با یاری گرفتن از شرح و توضیح مستقیم

به این ترتیب که با نمایش عمل ها و کشمکش های ذهنی و عواطف . یرسوم، ارائۀ درون شخصیت، بی تعبیر و تفس. یا بدون آن

« .این روش رمان های جریان سیال ذهن را به وجود آورده است. شناسد درونی شخصیت، خواننده غیرمستقیم شخصیت را می

 :ین آنها عبارتند ازتربرای شخصیت پردازی غیرمستقیم از چند شیوه استفاده می شود که مهم( 44-32:الف4946میرصادقی، )

 -1شخصیت پردازی از طریق نـام؛  -9شخصیت پردازی از طریق گفتـگو؛  -2شخصیت پردازی از طریق اعمال و رفتـار؛  -4

 -4شخصیت پردازی از طریق توصیف؛  -6شخصیت پردازی از طریق محیـط؛  -3شخصیت پردازی از طریق قیافـۀ ظاهـری؛ 

شود و زمان اثر  ل ذهن که شیوۀ جدیدی است که در آن زمان و مکان واقعی در هم ریخته میشخصیت پردازی از طریق جریان سیا

شود و به خاطر همین خیلی از ابعاد  در این شیوه نیز سیر توالی زمان و مکان در هم ریخته می. گاه در گذشته و گاه در آینده است

 .شخصیت پردازی تغییر پیدا می کند 

 ان های رحیمیروند شخصیت پردازی در رم

به . در این مقاله قصد داریم روند داستان نویسی و خلق و پردازش شخصیت ها در آثار فهیمه رحیمی را مورد بررسی قرار دهیم

همین علت از بین آثار متعدد این نویسندۀ پرکار دو رمان وی با نام های پنجره و هنگامه را انتخاب کرده و به نحوۀ آفرینش و 

ا در این دو رمان می پردازیم و تغییراتی که وی در طی سال های نویسندگی اش در خلق شخصیت ها و سبک پردازش شخصیت ه

 . نویسی خود به وجود آورده را مورد بررسی قرار می دهیم داستان

 شخصیت پردازی در رمان پنجره

به چاپ رسید و داستان  4943سال شود نخستین بار در  این کتاب که از آثار مشهور و پرطرفدار فهیمه رحیمی محسوب می

تعداد شخصیت . دختری به نام مینا را حکایت می کند که در مسیر زندگی خود دچار دگرگونی ها و مسائل عاطفی فراوانی می شود

ها در این رمان بسیار زیاد است به طوری که غیر از دو شخصیت اصلی آن یعنی مینا افشار و کاوه قدسی، بیست و هفت شخصیت 

عی و نمایشی در داستان حضور دارند که اغلب آنها بیشتر در جهت پر کردن صحنه آورده شده اند و به ندرت تغییری در روند فر

البته در بخش هایی از رمان شخصیت . داستان ایجاد می کنند و بیشتر دو شخصیت اصلی بار روایت داستان را به دوش می کشند

ی باعث اتفاقات تأثیرگذاری در داستان می شوند که تا حدودی در تغییر روند داستان و وجوه هایی همچون سامان ادیبی، یهدا و فان

ها را شخصیت های محوری و مهم داستان  شخصیتی مینا و کاوه نقش دارند، اما این اثر آن قدر زیاد نیست که بتوان این شخصیت
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ده است در این رمان رحیمی چهار نوع شخصیت یافت طبق دسته بندی های شخصیت که در صفحات پیشین آورده ش. تلقی کرد

شخصیت ساده یا جامع، شخصیت ایستا یا پویا، شخصیت نوعی یا تیپ و شخصیت همراز؛ که هر کدام از شخصیت ها به . می شود

ر، شخصیتی برای مثال شخصیت اصلی داستان یعنی مینا افشا. نوبۀ خود در زیرمجموعۀ یکی از این دسته بندی ها قرار می گیرند

در . اما شخصیت اصلی دیگر داستان یعنی کاوه قدسی، شخصیتی است که بین ساده و جامع بودن در رفت و آمد است. جامع است

گاهی هم . بخش هایی از رمان او را شخصیتی ساده در می یابیم و گاهی نیز با دو یا چند وجه خود در داستان حاضر می شود

سامان نیز شخصیتی جامع و چند وجهی دارد که در . دار است و گاه نیز چندان به چشم نمی آیدحضورش در داستان پررنگ و نمو

اما گاهی فقط یک شخصیت فرعی نمایشی است که برای بهتر نشان . شود قسمت های مختلف رمان وجوه متفاوتی از وی ارائه می

به جز دو شخصیت اصلی داستان و . دیل می شوددادن دو شخصیت اصلی آورده می شود و گاهی هم به شخصیتی چند وجهی تب

همچنین شخصیت سامان، باقی اشخاص شخصیت هایی ساده، تک بُعدی و در اغلب موارد نمایشی دارند که برای پیشبرد داستان 

که  های این رمان را در وهلۀ دوم طبقه بندی کنیم می توانیم بگوئیم همچنین اگر بخواهیم شخصیت. در خدمت نویسنده هستند

چرا که در اوایل رمان مینا نگاهی پوچ گرایانه به دنیا و زندگی دارد و همه چیز . شخصیت مینا افشار، شخصیتی پویا و متحرک است

کرد، باعث شده  یبرخورد م یکه با کاوه به تند یهنگام نایو رفتار بد او با م نایبه م یروح فان یکینزد .را تحت تأثیر مرگ می داند

اما زمانی که می بیند کاوه با یهدا  .برگرداند یرو یستیکند و از مرگ و ن دایتعلق خاطر پ یعوض شود و به زندگ نایم اتیبود روح

سپس با مالقات صالح، مینا دوباره به . ازدواج می کند مجددا افکار قدیمی اش به سراغ او می آیند و او را تحت تأثیر قرار می دهند

همین امر نشان دهندۀ آن است که با یک شخصیت پویا مواجه هستیم که پس . مۀ آن را می یابدزندگی لبخند می زند و شوق ادا

کاوه که دیگر . از آن که تلنگری به وی زده می شود از روحیات و افکار پوچ خویش دست بر می دارد و به زندگی امیدوارتر می شود

ن تغییر چندانی نمی کند و به یک سبک و روش به زندگی شخصیت اصلی رمان است، شخصیتی ایستاست که در تمام طول داستا

العملی در جهت  خود ادامه می دهد و در برابر اتفاقاتی که برایش می افتد به گونه ای منفعالنه برخورد می کند و هیچ عکس

ی این رمان ایستا غیر از دو شخصیت اول که بررسی شد بقیۀ شخصیت ها. ممانعت از وقوع اتفاقات ناخواسته از او نمی بینیم

هستند و در تمام طول داستان به یک شکل ظاهر می شوند و هیچ یک آن چنان که شایستۀ یک شخصیت پویا است، تغییر و 

 .دهند تحولی از خود نشان نمی

. هیمدر ادامه به شخصیت ها از حیث تیپ بودن می پردازیم و تیپ هایی که در این رمان آمده اند را مورد مطالعه قرار می د

. یکی از آن شخصیت های نوعی یا تیپ، کاوه است که با سخنان خود سعی بر آن دارد تا نگاه پوچ گرایانۀ مینا به دنیا را عوض کند

در بخش هایی از داستان او را همچون یک تیپ می بینیم که مثل تمام مردان و به خصوص مردان ایرانی از این که می بیند مرد 

او دوستش دارد حرف می زند و از او تعریف و تمجید می کند، ناراحت می شود و دچار عذاب می گردد و  دیگری راجع به کسی که

آقای افشار نیز . یک شخصیت تیپیکال مرد شرقی سنتی. این خصوصیتی است که در بخش هایی از رمان از وی یک تیپ می سازد

شخصیت دیگری که به شکل یک . دۀ اکثر پدران ایرانی استشخصیتی ساده که نماین. یک پدر تیپیکال سنتی و اهل نماز است

. هایش است یک مادربزرگ تیپیکال که بسیار مهربان و رئوف است و همیشه مواظب نوه. تیپ ارائه شده است، مادربزرگ ورده است

ان خود است و علی آقا رفتگر محلۀ قدیمی خانوادۀ افشار نیز یک شخصیت نوعی یا تیپ است که نمایندۀ شخصیت های همس

بابای مدرسه ای که مینا در آن . خصوصیات مشترک آنها همچون رازداری، قدیمی بودن و مهربانی و عطوفت را به نمایش می گذارد

درس می خواند نیز یک شخصیت نوعی یا به عبارت بهتر یک تیپ است که همان خصوصیاتی را دارد که بقیۀ شخصیت های این 

 .شکلی دارند

در صفحات پیشین خواندیم یکی از انواع شخصیت ها، شخصیت همراز است و شخصیت هایی که در طول داستان آن گونه که 

حال تعدادی از این شخصیت ها . با شخصیت های اصلی صحبت می کنند و با آنها همدلی می کنند به این نام موصوف می شوند

مرسده خواهر مینا که در طول داستان چندین بار با او همصحبت می . که در رمان پنجره دیده می شوند را از نظر خواهیم گذرداند

 تیاز شخص هم نایم الۀخ شخصیت های شیده، صالح و. همچنین او از شخصیت های همراز مادرش نیز محسوب می شود. شود

 .ش را فراموش کندند که در دوران آشفتگی روحی مینا به او کمک می کنند تا شکست های زندگی استقصه هو همراز  یفرع یها

 شیوه های شخصیت پردازی در رمان پنجره
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از شیوه های معمول شخصیت پردازی در رمان ها، فهیمه رحیمی از هر دو شیوۀ مستقیم و غیرمستقیم بهره برده است که در 

ین دارد که شخصیت بین آنها شخصیت پردازی از طریق گفتگو جایگاه ویژه ای دارد و نشان می دهد که رحیمی بیشتر عالقه به ا

اگر در بین . ها خودشان معرف خود باشند و خواننده از البالی گفتگوهائی که دو یا چند شخصیت با یکدیگر دارند آنها را بشناسد

صفحات رمان پنجره به دنبال مثال هایی برای این روش شخصیت پردازی باشیم مطمئناً با انبوهی از مکالمات و گفتگوهای دو یا 

برای مثال در فصل دهم داستان دو . روبرو خواهیم شد که در آن شخصیت ها خود را به مخاطب معرفی کرده اند چند نفره

شخصیت کاوه و مینا با یکدیگر گفتگویی انجام می دهند و اطالعاتی راجع به یکدیگر به مخاطب می دهند و در آن کاوه به مینا 

معاشرت با افراد شوخ نیستم و دلم کسی را می خواهد که به زندگی کامالً من یک انسان جدی هستم، پس چرا طالب »: گوید می

در ادامۀ این گفتگو و پس از آنکه کاوه خود را انسانی جدی و خشک معرفی می کند، مینا نیز به کاوه می « کند؟ جدی نگاه می

یعنی گاهی دوست دارم که . پسندم را می تنها این را می دانم که هر دو مورد. من نمی دانم که جدی هستم یا شوخ طبع»: گوید

« .من حتی برای افرادی که لیاقت احترام را ندارند هم احترام قائل می شوم... جدی به مسأله ای نگاه کنم و گاهی هم با شوخی

 (419-411:4932رحیمی، )

صیت پردازی مستقیم شیوۀ دیگری که رحیمی بیشترین سهم شخصیت پردازی هایش را به آن اختصاص داده است شیوۀ شخ

مثال در . البته مثال هایی که در این شیوه یافت می شوند هرگز به گستردگی شیوۀ شخصیت پردازی از طریق گفتگو نیستند. است

فصل بیست و هشتم رمان، راوی اطالعاتی دربارۀ خود به خواننده ارائه می دهد که او را در شناخت هر چه بیشتر شخصیت اصلی 

است که  یمزاج بودن، خصلت زشت یدمدم»: مخاطب را متوجه شخصیت چند وجهی وی می گرداند و می گوید یاری می دهد و

 یکنم و لحظه ا یفکر م یمنطق یا قهیدق. شلوغ و پرتحرک گرید یا قهیلحظه آرام و صبورم و دق کی. متأسفانه من بدان دچارم

را در خود سرکوب  نیا گرانیکنم در رابطه با د یم یچه سعاگر . کنم یگوناگون م یشوم و فکرها یدستخوش احساس م گرید

 یباشم موجب نیکرده ام ساکت و وز یهرگاه سع. دهد یتضاد را نشان م نیا یزند، به خوب یکه غالباً از من سر م یاما اعمال ،کنم

 گرانید یشوم و به تماشا یشده ام و آنجا که الزم است پرتحرک باشم، ساکت و خمود م لیشلوغ تبد یآمده که به دختر شیپ

 (942: همان) «.سرگردان هستم تیدو شخص نینکرده ام و ب دایخود را پ یواقع تیصبه قول مادر، من هنوز شخ. نمینش یم

اساسا توصیف . سومین شیوه که رحیمی در این رمان از آن استفاده کرده است شخصیت پردازی از طریق قیافۀ ظاهری است

کمتر نویسنده ای یافت می . مخاطب را در شناخت هر چه بهتر وجوه گوناگون آن شخصیت یاری کند ظاهر یک شخصیت می تواند

برای مثال در آخرین صفحه از نخستین فصل رمان راوی داستان . شود که این فرصت عالی برای شخصیت پردازی را از دست بدهد

وق العادۀ من و مرسده به یکدیگر همیشه موجب شگفتی شباهت ف»: در مورد شباهت خود و خواهرش سخن می گوید و می خوانیم

اما اگر شباهت ظاهر را کنار . به طوری که اگر خال کنار لب من نباشد، تشخیص ما از یکدیگر مشکل می شود. دیگران می شود

، اما من فکر می کنم او دختری است مهربان و خونگرم و در برابر مشکالت مقاوم. بگذاریم فرق بین من و او کامالً آشکار می شود

شیوۀ دیگری که نویسنده برای معرفی شخصیت هایش در این رمان از آن بهره برده است شخصت ( 41:همان)« .این طور نباشم

اما در تمامی رمان پنجره کمتر می بینیم که نویسنده از این روش استفاده کرده باشد و فقط . پردازی از طریق اعمال و رفتار است

مثال اولین مورد آن در فصل اول و در جایی که مینا وارد محلۀ جدیدشان شده است . از این شیوه استفاده کرده استدر دو مورد 

پرسیدند چرا این کار را . سرم را از پنجره بیرون دادم»: راوی داستان که همان شخصیت مینا است می گوید. اتفاق می افتد

و نویسنده بدین وسیله ما را با روحیات حساس و ( 44:همان)« را می دهد یا نه؟کنی؟ گفتم می خواهم ببینم بوی محله مان  می

آخرین روش کاربردی در رمان پنجره برای شخصیت پردازی، توصیف است که این شیوه هم از روش . شاعرانۀ مینا آشنا می کند

شخصیت کاوه صحبت کند او را این چنین  مثال در اواخر فصل چهارم و زمانی که مینا می خواهد راجع به. های کم کاربرد است

 (94-93:همان)« .مرد پرجذبه ای است و انسان را می ترساند[ کاوه]»: کند توصیف می

 خصیت پردازی در رمان هنگامهش

مجموعه داستان زخم خوردگان . رمان هنگامه یکی از دو رمانی است که رحیمی آن را در ادامۀ یک رمان دیگر نوشته است

سه قصه بود که یکی از آنها هنگامه نام داشت و رحیمی برای آنکه سرنوشت بهتری برای شخصیت اصلی داستانش رقم  تقدیر شامل

به  4941این رمان نخستین بار در سال . بزند او را وارد رمان جدید خود کرده است و اتفاقات جدیدتری برای وی رقم زده است
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ه پس از جدایی از همسرش و با گذشت چندین سال مجدداً به سوی او باز می چاپ رسید و داستان زنی به نام هنگامه است ک

بر خالف رمان پنجره که تعداد شخصیت ها در آن بسیار . گردد و سعی دارد تا او را از مشکالتی که در آن گرفتار است نجات دهد

هستیم که جزءِ شخصیت های اصلی محسوب می زیاد بود در اینجا اما با سه شخصیت به نام های هنگامه، پرویز و مانیان روبرو 

های فرعی آن بالغ بر بیست و یک نفر هستند، رحیمی بیشتر به دنبال آن بوده است که چهارچوب قصه را  شوند و شخصیت

مستحکم تر کند و به همین خاطر از تعداد شخصیت هایش کاسته است تا بیش از حد خود را درگیر آنها و پرداخت جنبه های 

بر خالف سایر رمان های رحیمی در این رمان با تنوع شخصیتی کمتری . شخصیتشان نکند و صحنۀ داستانش را شلوغ نکند مختلف

روبرو هستیم و آن گونه که در رمان های دیگر رحیمی شخصیت های گوناگون از طبقات مختلف اجتماعی یافت می شدند، در این 

البته آنچه که واضح است . هستند و از این نظر تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند رمان اما شخصیت ها اغلب یکدست و از یک طبقه

این است که همچون رمان پنجره و سایر رمان های رحیمی توجه به شخصیت ها و ارائۀ خصوصیات و ویژگی های مختلف آنها به 

چند گونۀ شخصیت روبرو هستیم که اکثر  در این رمان رحیمی نیز با. مخاطب جایگاه خاصی در روند کاری این نویسنده دارد

مثال اگر بخواهیم سه شخصیت اصلی داستان را از لحاظ . شخصیت های رمان هنگامه را می توانیم در زیرمجموعۀ آنها قرار دهیم

ساده و جامع بودن بررسی کنیم می توان گفت که نخستین شخصیت اصلی داستان یعنی هنگامه و شخصیت دیگر یعنی آقای 

ان شخصیت هایی ساده و یک وجهی دارند که در تمام طول داستان در فکر نجات نظام دشتی و بازگرداندن او به زندگی مانی

شخصیت دیگر یعنی پرویز نظام دشتی اما شخصیتی جامع و چند وجهی است که در بخش های مختلف رمان چهره های . هستند

کل شخصیتی مجنون و دیوانه حاضر می شود و با گذشت زمان سیمای مختلف او را می بینیم و در قسمت هایی از رمان به ش

بقیۀ شخصیت های فرعی حاضر در رمان هم شخصیت هایی ساده و تک بعدی . انسانی سالم و هوشمند را از خود نشان می دهد

می توان اشخاص  در مرحلۀ دوم. هستند که برای پیشبرد اهداف داستان و همچنین پر کردن فضا و صحنۀ قصه حاضر می شوند

بر این اساس شخصیت های هنگامه و آقای مانیان شخصیت هایی . این داستان را از دیدگاه ایستا و پویا بودن مورد مداقه قرار داد

ایستا و بی تحرک هستند که در تمام طول داستان بدون کوچک ترین تغییری به کار خود ادامه می دهند و در انتهای رمان همان 

اما شخصیت نظام دشتی برعکس آنها عمل می کند و به دلیل اتفاقاتی که برایش می افتد . که در ابتدا دیده بودیمچیزی هستند 

اما از این سه شخصیت اصلی که بگذریم به . تغییراتی در وی رخ می دهد و به این ترتیب شخصیتی پویا را به نمایش می گذارد

البته در یک مورد می توان استثنا . هائی ایستا و بدون تغییر هستند م شخصیتسراغ شخصیت های فرعی می رویم که اکثر آنها ه

این شخصیت در ابتدا . قائل شد و آن شخصیت منوچهر است که در اواخر رمان به قصد کشتن هنگامه و نظام آنها را تعقیب می کند

الی ویال و مأموران دستگیر می شود تغییر رویه به شکل انسانی شرور و خالفکار به مخاطب نشان داده می شود اما وقتی توسط اه

همین ایجاد تغییر در رفتار . می دهد و به انسانی سالم و درستکار بدل می شود و در شرکت نظام دشتی مشغول به کار می شود

انتهای داستان از او چرا که آنچه در ابتدا از وی می بینیم با آنچه که در . منوچهر او را به شخصیتی پویا و متحرک تبدیل می کند

 .نشان داده می شود متفاوت است و او به سمت مثبت بودن گام بر می دارد

در این رمان رحیمی، برخالف سایر داستان هایش با شخصیت نوعی یا تیپ خاصی روبرو نیستیم و می توان گفت که نویسنده 

کر تیپ سازی نیست که البته کامال منطقی و عقالنی چندان عالقه ای به خلق شخصیت های نوعی در این داستان ندارد و به ف

چرا که در بندهای پیشین همین مقاله گفتیم که رحیمی از تعداد شخصیت هایش در این رمان کاسته است و بیشتر به طرح . است

نخست . کرداما همچون رمان پنجره در این رمان هم می توان شخصیت های همرازی را پیدا . و روند داستان توجه کرده است

در اوایل رمان می بینیم که این دو . شخصیت خانم ناظمی است که مدیر شیرخوارگاهی است که هنگامه در آن مشغول به کار است

. شخصیت چندین بار در کنار هم حاضر شده اند و با یکدیگر همصحبت شده اند و هنگامه راز دل خود را با او در میان گذاشته است

شود و حرف های او را می  صیت دیگری نیز وارد می شود که با شخصیت اصلی یعنی هنگامه، همصحبت میدر ادامۀ داستان شخ

 .شنود و آن شخصیت همان آقای مانیان وکیل هنگامه است که برای او در حکم یک پدر است و بسیار به وی نزدیک است

 شیوه های شخصیت پردازی در رمان هنگامه

اما آنچه که در نگاه . شیوۀ مستقیم و غیرمستقیم در پردازش شخصیت هایش بهره برده استدر این رمان هم رحیمی از دو 

نخست به وضوح به چشم می آید آن است که به همان دلیل کاهش تعداد شخصیت ها نویسنده چندان به مسألۀ شخصیت پردازی 
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اتی کوتاه و موجز به مخاطب معرفی کرده به شکل مفصل و گسترده توجه نکرده است و شخصیت های اصلی و فرعی را با عبار

همچون رمان های دیگر رحیمی و به ویژه رمان پنجره او در این رمان هم از شیوۀ شخصیت پردازی غیرمستقیم از طریق . است

گفتگو بسیار استفاده کرده است و می توان گفت که این شیوه از محبوب ترین روش های کاربردی وی است و در اینجا هم 

 ریمدبرای مثال در همان ابتدای رمان و در فصل اول . نده عالقه دارد تا شخصیت ها خودشان باعث شناخت یکدیگر شوندنویس

تو در »: گفتگویی با هنگامه دارد که در آن به شایستگی و کارآمدی هنگامه اشاره می کند و خطاب به او می گوید رخوارگاهیش

که  یتو هست نیو ا یهست رهیبار هم مثل گذشته خودت مرکز دا نیا. یبه کار انداخته ا خود را آزموده و آن را اقتیامور ل یلیخ

که در  یروح یشناسم که به خاطر صفا یو فکر م یفروتن، با استقالل رأ یمن تو را زن! یرا به گرد خود بگردان گرانید دیبا

از شیوه های محبوب ( 4:4934رحیمی، ) «!یا دهیآنها کوش مایات در رفع و الت فوق العاده یهست درد را شناخته و با نرم دل توجود

در فصل پنجم وقتی که هنگامه به دیدار نظام . دیگر رحیمی می توان به شیوۀ شخصیت پردازی از طریق قیافۀ ظاهری اشاره کرد

کم  ییو موها ریا صورت پب یمرد»: که در بیمارستان بستری بود می رود، نویسنده مرد هم اتاقی او را بدین شکل توصیف می کند

در  یدیسف یهنوز پرپشت بود، اما تارها شیموها»: و در ادامۀ آن نظام را این طور توصیف می کند «...بر جای نشسته بود فیو نح

ز که او قو دینمود و به نظرش رس یتر از سابق م فیاندام بلند نظام نح. بود یو استخوان کیصورتش بار. نمودار بود اهیس یآن موها

سومین شیوۀ مورد نظر رحیمی در این رمان برای ارائۀ شخصیت ها شیوۀ مستقیم است و ( 44:همان) «.در آورده و خم شده است

برای مثال در اواخر فصل ششم راوی به رابطۀ . نویسنده در آن بدون هیچ وسیله و ابزاری به توصیف شخصیت هایش می پردازد

 یمادر م داریگرفت به د یقرار م طیشرا نیدر بدتر یوقت شهینظام هم»: ند و می گویدنزدیک نظام دشتی و مادرش اشاره می ک

پس از فوت مادر هم هنوز بر عادت خود . جست یاو سود م ییکرد و از راهنما یمشکالتش نزد او خود را سبک م ییرفت و با بازگو

 رونیخود را ب یغم ها. ندیب یاو را م ودخ یکرد گوئ یه ماو نگا یخال یکه به صندل یرفت و در حال یماندگار بود و به خانۀ او م

دو شیوۀ شخصیت پردازی از طریق توصیف و از ( 424 -423:همان) «.گشت یو سپس با آرامش به خانۀ خود باز م ختیر یم

و سخنانش این  مثال در اواخر فصل اول نویسنده دربارۀ هنگامه. طریق اعمال و رفتار شیوه های دیگر مورد پسند رحیمی هستند

باز کرد و چگونه  انیمان یمهر را به رو یهنگامه متوجه نبود که با سخنش و ابراز واژۀ پدر چگونه تمام درها»: چنین می نویسد

اما در سرتاسر رمان ( 29:همان) «.واژۀ پدر را درک نکرده روانه ساخت یکه هرگز معن رمردیاز لطف و عطوفت در قلب پ یآبشار

مثال می توان پیدا کرد که در آن نویسنده از طریق اعمال و رفتار یک شخصیت او را به مخاطب معرفی کرده  هنگامه فقط یک

است و آن در اواسط فصل نهم است؛ جائی که نویسنده برای نشان دادن روحیۀ شاعرانۀ هنگامه و این که او چقدر به شعر و خصوصاً 

دفتر . بی اراده به سوی دیوان شعر فروغ رفت و آن را از داخل چمدانش بیرون کشید»: رد، این گونه می نویسدعالقه دا اشعار فروغ 

را به سینه فشرد گوئی که عزیزی را به آغوش کشیده است، دلش کمی آرام گرفت و با خواندن شعر گریز و درد مهار اشک را رها 

اندن اشعار فروغ آرامش پیدا می کند و نویسنده به و همان گونه که می بینیم شخصیت هنگامه با خو( 244:همان)« ... .نمود و 

 .خوبی این امر را با عمل و رفتار او نشان می دهد

 

 گیرینتیجه

همان گونه که مالحظه کردیم این گونه به نظر می رسد که رحیمی با گذشت زمان و افزودن تجربیاتش در نویسندگی سعی بر 

کمتر کند تا مخاطب با شخصیت های محدودتری روبرو باشد و دچار سردرگمی  آن داشته است تا تعداد شخصیت های داستانش را

در رمان پنجره با دو شخصیت اصلی و بیست و هفت شخصیت فرعی روبرو هستیم . و ناتوانی در یادآوری آنها و ویژگی هایشان نشود

اما در رمان . أثیری در روند داستان ندارندکه اکثر آنها بیشتر جنبۀ تزئینی و نمایشی دارند و به جز چند مورد انگشت شمار ت

. هنگامه تعداد شخصیت های فرعی کمتر شده است و نویسنده بیشتر به شخصیت های اصلی و داستان زندگی آنها توجه دارد

آن همچنین باید این نکته را در نظر داشت که محبوب ترین شیوۀ شخصیت پردازی که رحیمی در هر دو رمان پنجره و هنگامه از 

پردازی غیرمستقیم از طریق گفتگو بوده است و این نشان دهندۀ این مسأله است که نویسنده بیشتر  سود جسته است شخصیت

مایل است که شخصیت ها خودشان یکدیگر را معرفی کنند و خود نویسنده کمتر در داستان دیده شود و اکثر بار شخصیت پردازی 

 .بر عهدۀ خود شخصیت هاست
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