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چکیده
هاي دنیاي هنر، در گذر مفهوم شخصیت در آثار ادبی، مانند سایر پدیده

خوش تغییر و هاي زندگی بشر، همواره دستزمان و با عبور از پیچ و خم
ست، آن چنان که به اقتضاي شرایط اجتماعی و پیشرفت علمی تحول بوده ا

و معنوي بشر، مفهوم آن در آثار ادبی از حالت ابتدایی خود، رفته رفته به 
که » رمان نو«با شروع جریان .تر ارتقا یافته استتر و پیشرفتهسطحی پیچیده

عطوف ها مل ذهنی و روانی قهرمانان داستانئتمایل نویسندگان به سمت مسا
شد، عنصر شخصیت و چگونگی پردازش آن، بیش از پیش مورد توجه 

با آثار یساننوداستاندر ایران نیز در پی آشنایی . ان قرار گرفتنویسندگ
هاي ها به سوي جریان نگارش رمانمنتشر شده نویسندگان غربی، گرایش

نهاد، یکی از نویسندگانی که در این زمینه گام. شناسانه افزایش یافتروان
نویسی پی برد و اي در داستانبه امکانات تازهکهاست» هوشنگ گلشیري«

و در ردیف نویسندگان داستان نو . تغییري اساسی در مشی ادبی خود داد
این .زندي شخصیت دور میبر مکاشفههایش بیشتر که داستانقرار گرفت

روساختی ي توصیف و تحلیل شخصیت به بررسی این عنصرمقاله، به شیوه
.از هوشنگ گلشیري خواهد پرداخت» گرگ«داستان کوتاه در 
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روساختی، هوشنگ گلشیري،نویس

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان1
Barani.m@hamoon.usb.ac.ir

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان2
Jafari gh@stu.usb.ac.ir

Characterization in Hooshang Golshiri’s
Short Story of «Wolf«

M.Barani3

Z.Jafari Ghurtani4

Abstract
Like other phenomena in the world of art, the

concept of character in literary works has always
experienced change and evolution, with the
passage of time and through the meanders of the
human life, in such a way that in terms of social
circumstances, and human’s scientific and spiritual
development, its meaning in literary works has
promoted little by little from its primitive state to a
more complicated and developed level. With the
commencement of the flow of “modern novel”,
when the writers’ tendency turned towards the
mental and psychological problems of the heroes
of the stories, the element of character and the way
of processing it drew the attention of the writers
more than before. Following the acquaintance of
the Iranian story writers with the published works
of the western writers, tendencies towards the flow
of writing psychological novels increased in Iran,
as well. One of the writers who stepped into this
ground is “Hooshang Golshiri” who discovered
new possibilities in story writing. He made a
fundamental change in his literary policy, and
became one of the writers of the modern story
whose stories are mostly based on the character
revelation. Using the descriptive-analysis
approach, the present article surveys the
superstructural element of character in Hooshang
Golshiri’s short story of “Wolf”
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مقدمه
داستان یکی از انواع ادبی است که از دیرباز مورد توجه 
آدمی بوده و در زندگی و تفکر بشر تأثیرات عمیق و ژرفی 

ها در هر دوره اي از زندگی خود به این انسان. داشته است
اند تا افکار خویش را به طور غیر قالب هنري متوسل شده

ترین و یی از اساسیداستان سرا. مستقیم به دیگران انتقال دهند
و هافرهنگي ي بشر، در همهترین کارهاي بنا نهادهبنیادي
اي نسبت به زندگی، در واقع هر نویسنده.استها زمان

ندیشه ي خاص خود را دارد که این فکر و ااحساس و اندیشه
گنجاند و به این ترتیب ها میرا در عمل داستانی و شخصیت

استان کوتاه به شکل امروزي در قرن د.کندیمداستانی را خلق 
نوزدهم توسط نویسندگانی چون ادگار آلن پو و واسیلی یوویچ 

پدران داستان کوتاه به «گوگول ظهور کرد، از این دو به عنوان 
در واقع )148:1388میرصادقی، (» اندمفهوم امروزي آن نام برده

اري یک اثري است کوتاه، که در آن نویسنده به ی«داستان کوتاه
اصلی نشان يواقعهطرح منظم، شخصیتی اصلی را در یک 

»کندیمو این اثر به روي هم تأثیر واحدي را القاء دهدیم
با وجود تمامی مطالبی که پیرامون داستان )15:1379یونسی،(

چند ویژگی مشترك در کماکانکوتاه و تعریفش وجود دارد، 
گفت، توانیمارند، لذا است که اکثریت بر آن اتفاق نظر دهاآن

داستان کوتاه داراي یک حادثه اصلی است که حوادث دیگر 
، کوتاه بودن زمان در داستان دهندیمپیرامون حادثه اصلی رخ 

هايیتشخصیک موضوع واحد، اندك بودن يارائهکوتاه، 
داستان به همراه طرح منظم و در نهایت ایجاز و کوتاه نویسی 

.لب داستانی استاین قاهايیژگیواز 

انواع داستان کوتاه
خصوصیات انواع مهم داستان کوتاه از بدو پیدایش تاکنون به 

پردازانه است و هایی که حادثهداستان-1«:اجمال چنین است
به هاآنگاهی پایان شگفت انگیزي دارد و لطیفه وار است و از 

ه برشی هایی کداستان-2. کنندهاي پیرنگی یاد میعنوان داستان
نمونه اي شخصیت هايیتموقعو هالحظهاز زندگی است و 
،به طوري که خواننده به خصلت و کندیمداستان را تصویر 

ییهاداستان-3.بردیمپی هایتشخصکیفیت زندگی نوعی این 
که ضبط ساده اي ییهاداستان-4. که نمادین و سمبلیک است

هایییتخصوص، است از روایتی گفتارگونه و در طی داستان
را به وجود » داستان شخصیتی«و به اصطالحشودیمتصویر 

که در پایان به لحظه اي کشانده ییهاداستان- 5. آوردیم
داستان را آشکار يهمهو این لحظه ناگهان مفهوم شودیم
داستان، معرفت و ادراکی هايیتشخصو یکی از کندیم

و این ادراك و کندیمنسبت به حقایق امور اطراف خود پیدا 
ییهاداستان-5.گذاردیممعرفت بر بینش و جهان بینی او تأثیر 

که روایت ساده و بی آرایش از عملی است که هنرمندانه 
ساخته شده باشد و در پس ظاهر آن مفهوم جنبی دیگري 

که برشی از زندگی نیست و اغلب ییهاداستان-6. نهفته باشد
- نمیقاله است و بر شخصیت تأکیدترکیبی از داستان کوتاه و م

- تحتراهاطراحی داستان، شخصیتورنگوفضاوشود 

)27:1388میرصادقی،(».گذاردمیالشعاع
نویس معاصر ایرانی، اولین هوشنگ گلشیري داستان

منتشر 1347را در سال ) مثل همیشه(ي داستان خود مجموعه
)احتجابشازده (کرد و پس از گذشت یک سال، رمان کوتاه 

اش سال زندگی63گلشیري در طول . نوشت1348را در سال 
ي داستان، مجموعه مقاله و فیلم نامه را رمان، مجموعه16

همین تالش پیگیر او در زمینه هاي ادبیات . منتشر نمود
داستانی و اصول نقد ادبی و تدریس داستان نویسی، او را در 

.استدیگر ممتاز کرده هايیسنوداستانمیان 

تحقیق يیشینهپ
هاي کوتاه او تحقیقاتی توسط پژوهشگران در مورد داستان
در کتاب 1382رضا عامري در سال . انجام شده است

به نقد و بررسی چند داستان کوتاه او پرداخته )بنداننقش(
اي با عنوان فریده علوي و نگار صالحی نیا نیز در مقاله. است

در مجله 1386در سال » نیهاي داستاسرگشتگی شخصیت«
هاي هوشنگ گلشیري قلم، به موضوع شخصیت در رمان

اما تحقیق مستقلی در باب داستان حاضر صورت . اندپرداخته
.نگرفته است
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تعریف شخصیت
: شودیم، شخصیت چنین تعریف عناصر داستاندر کتاب 

را که در داستان و ) مخلوقی(اي اشخاص ساخته شده«
میرصادقی(» .نامندشوند، شخصیت میظاهر می...نمایشنامه و

)هنر رمان(همچنین میالن کوندرا در کتاب ) 83:1388،
شخصیت، نه همچون «: کندشخصیت را این گونه توصیف می

ي معجزه موجود یکتاي تقلید ناپذیر و گذرا، نه همچون لحظه
آسایی که مقدر به از میان رفتن است، بلکه همچون پلی استوار 

کوندرا، (» .فراز زمان برپا شده استشود که برشته میانگا
در واقع نویسنده با خلق شخصیت در داستان، ) 118:1380

تواند آزادانه یا تحت پردازد که میگویی به آفرینش انسانی می
کنترل در ماجراهاي داستان حضور پیدا کند و تأثیرگذار باشد، 

. ک اثر ادبی هستندها و اساس یها به نوعی پایهشخصیت«یعنی 
تر باشند ساختمان رمان و داستان ها محکمهر قدر پایه

نصر(» .شودتر است و سبب ماندگاري بیشتر اثر میمستحکم
انتخاب و خلق اشخاص ) 157:1386اصفهانی و شمعی، 

یکی از عوامل مهم . داستان نیز امري بسیار درخور توجه است
خوش ساخت در هايدر توفیق یک داستان، وجود شخصیت

باشد به نحوي که ممکن است خواننده خود را آن اثر می
. ها رفتار کندمجاب سازد که مانند آن شخصیت یا شخصیت

هاي داستانی تا چه نکته دیگر این است که اساساً شخصیت
هاي واقعی جامعه هستند؟ با توجه به اندازه قابل انطباق با آدم

ان گفت تا حد زیادي، داستان و توي ادبیات با جامعه، میرابطه
ها و اعمال افراد واقعی یک اشخاص داستانی بازتاب اندیشه

فورستر به تفاوت عمیق میان این دو مقوله . جامعه هستند
بی گمان فرق دارند، باید هم «: نویسدمعتقد است و چنین می

اگر شخصیت داستان عیناً ملکه ویکتوریا باشد و . داشته باشند
مویی تفاوت نداشته باشد در آن صورت خود ملکه با او سر 

که، به چنین و آن وقت رمان یا آن قسمت از آنویکتوریا است
ي احوال پیدا پردازد صورت تاریخچه یا ترجمهشخصیتی می

)65:1384فورستر، (» .کند و تاریخ استمی

-1: از نظر ساختار روایی عبارتند از: انواع شخصیت
- 1:ت فرعی، از نظر تحولشخصی-2؛شخصیت اصلی

:شخصیت ایستا و از نظر خصلت درونی-2؛شخصیت پویا
.شخصیت جامع هستند-2شخصیت ساده و -1

پردازيهاي شخصیتشیوه
: نویسنده براي نمایاندن ابعاد گوناگون اشخاص داستان مانند

هاي باطنی و ظاهري فرد و رفتارهاي او، باید از ویژگی
گیري از انسانِ نویسنده با بهره«. تفاده کندشگردهاي متفاوتی اس

داستانی، به طرح، ترسیم و نمایش برداشت خود نسبت به 
هاي داستانی هماهنگ با دیگر انسان. گماردزندگی همت می

هاي فردي توانند تفاوتکنند و میعناصر داستان عمل می
مک کی در تعریفی ) 454:1380آلوت، (» .بسیاري داشته باشند

پردازي شخصیت«: نویسدپردازي میو دقیق از شخصیتجامع
ي یک فرد یعنی حاصل جمع تمام خصایص قابل مشاهده

انسانی، هر آنچه که بتوان با دقت در زندگی شخصیت از او 
سن و میزان هوش، سبک حرف زدن و ادا و : فهمید، مانند

اطوار، میزان تحصیالت و شغل، وضعیت روحی و عصبی، 
یعنی تمام وجوهی از انسان که ... ها ورشها و نگارزش

این . توان با بررسی روز به روز زندگی یک فرد دانستمی
خصایص در کنار هم هویت منحصر به فرد هر انسان را 

هاي ژنتیکی یک از ما ترکیب خاصی از دادهسازد، زیرا هرمی
ي یگانه و منحصر به این مجموعه. و تجربیات عملی هستیم

مک کی، (» .پردازي استیص انسانی، شخصیتفرد از خصا
توان پردازي را میدر مجموع، شخصیت«همچنین ) 69:1382

» .پردازدفرآیندي نامید که به کار باز شناختن شخصی می
پردازي در داستان به دو شیوه شخصیت) 326:1385تودورف، (

شخصیت -2؛شخصیت پردازي مستقیم-1:گیردصورت می
.پردازي غیرمستقیم
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خالصه داستان گرگ
هاي کوتاه هوشنگ گلشیري داستان گرگ یکی از داستان

است که وقایع و اتفاقات آن در فضایی متفاوت با دیگر 
داستان در مورد زنی است به نام اختر که . دهدها رخ میداستان

همسر پزشک آبادي است و تقریباً بیشتر ساعات روز که 
. ر است، او در خانه تنهاستشوهرش در بهداري مشغول به کا

ي پزشک روستا کنار همچنین وضعیت قرار گرفتن خانه
او فقط هنگامی . قبرستان نیز یکی از دالیل تنها بودن اختر است

برف آمده، ولی با آمدنکه هوا آفتابی بوده از خانه بیرون می
همچنین یکی از مسائلی که ذهن . شوداول دیگر پیدایش نمی

اولین بار صدیقه . کند، ترس از نازائی استمیاختر را مشغول
به دلیل . شودیکی از زنان ده متوجه رفتار غیرعادي اختر می

گذراند یک نوع اینکه اختر زمان زیادي را تنها در خانه می
دکتر براي اینکه . آیدي روحی بین او و گرگ به وجود میرابطه

دریس دهد که تسر زنش گرم شود به مدرسه پیشنهاد می
درسی را بر عهده او بگذارند و زن به عنوان معلم نقاشی به 

همچنین نگرانی دکتر، او را به این فکر . رودمدرسه می
تله بزرگی در قبرستان . اندازد که گرگ را به دام بیندازدمی

باالخره دکتر تصمیم . افتدکنند ولی گرگ به دام نمیدرست می
مسافتی که از . شهر ببردگیرد که زنش را براي بهبود بهمی

کن و موتور ماشین خود به خود شوند برف پاكآبادي دور می
بیند و در این هنگام اختر گرگ را کنار جاده می. شودخراب می
خواهد براي درست کردن ماشین پیاده شود و گرگ از دکتر می

ولی دکتر به خاطر ترس از . کندرا موجودي بی آزار معرفی می
شود، به محض اختر از ماشین پیاده می. شودنمیگرگ پیاده 

. شوندپیاده شدن زن از ماشین، اختر و گرگ هر دو ناپدید می

هاتحلیل شخصیت
زنان: الف

همسر (اختر -1: داستان زن هستندهايیتشخصنفر از 4
؛زن دربان بهداري-3؛)ي روستازن راننده(صدیقه -2؛)دکتر

)راوي(همسر معلم مدرسه-4

زن جوان پزشک روستاست که در قسمتی از ساختمان : اختر
کوچک بهداري، اندکی دورتر از سایر خانه هاي آنجا، زندگی 

زن اهل مطالعه است و معموالً با کتابی از جک لندن . کندمی
اش، وابستگی عجیبی زن به دلیل تنهایی. شوددر دست دیده می

هاي گرگ چنان یدن چشمکند، اختر با دبه یک گرگ پیدا می
شاید بتوان . کندشود که همه چیز را فراموش میمحو او می

گفت که دوري از جمع و روستا، ناشی از یک نوع ترس است، 
ترس از نازایی، و این ترس ناخواسته او را به انزوا کشانده 

ي ناامنی هایی باشد که در سایهاي از زناختر شاید نمونه. است
شوند و خود زندگی و اجتماع قربانی میو بی اعتماديِ

گذارند و این یکی از داوطلبانه پاي در راه قربانی شدن می
شود که تا لحظه هاي پایانی، گرگ را دالیل اعتماد به گرگ می

بیند، آن هم سگ گله که بیشتر نگهبان است تا در اندام سگ می
کند تواند همراه باشد و همراهی سگی که حتی می. هجوم آور

:هاي اختر از نظر شخصیتویژگی. و تنهایی زن را پر کند
به «. از نظر ساختار روایی اختر شخصیت اصلی داستان است

ي اتفاقات به شخصی که محور تمام حوادث است و همه
کند، دهد و در واقع نقش اصلی را ایفا میخاطر او رخ می

لو، اسماعیل (» .گویندشخصیت اصلی یا قهرمان داستان می
اختر نیز در این داستان شخصیت اصلی است به این ) 71:1384

دلیل که در بروز حوادث نقش محوري دارد و نقش آفرینی او 
هاست به طوري که تمام توجه خواننده بیشتر از سایر شخصیت

.به سوي اوست
شخصیت «در واقع . از نظر تحول، اختر شخصیتی پویا دارد

خوش مداوم در داستان، دستپویا، شخصیتی است که یکریز و
تغییر و تحول باشد و جنبه اي از شخصیت او، عقاید و جهان 

» .بینی او یا خصلت و خصوصیت شخصیتی او دگرگون شود
هاي البته در تعریف میرصادقی، جنبه) 95:1388میرصادقی، (

: تحول شخصیت بیان شده است اما براي تأکید بیشتر باید گفت
ن شخصیت، دگرگونی وضعیت ظاهري منظور از تحول یافت«

تحول شخصیت آن چیزي است که روي ... شخصیت نیست
گیرد و شخصیت انسانی او را دچار خود فرد صورت می

» .سازدسازد و فکر و منش او را متحول میدگرگونی می
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اختر در آغاز داستان، شخصیتی است با ) 168:1386فتاحی، (
آید وهرش به روستا میرفتارهاي عادي و طبیعی، که همراه ش

هاي رفته، به بچههاي دیگر میو حتی گاهی لب قنات، کنار زن
زده ولی با آمدن برف اول و تنها شدنش در مدرسه سر می

. شوداش دگرگون میکند و زندگیخانه، رفتارهایش تغییر می
ها دیده بودندش که زن. برف اول که افتاد دیگر پیدایش نشد«

231گلشیري،(» .خواندهسته و چیزي مینشکنار بخاري می
برف همیشه با سفیدي و سردي و وسعت توصیف ) 1382:

کند و به رنگ تسلیم درشود که همه چیز را تسخیر میمی
شود و در واقع با آمدن برف اول اختر نیز تسخیر می. آوردمی

زنم «. شودسرانجام در سفیدي و برف زمستان تسلیم مرگ می
هاش گشاد شد و شروع کرد به ن یک دفعه چشمباور ک: گفت

: من گفتم» .صداي خودش استشنوید؟می«: لرزیدن و گفت
مثل اینکه زن دکتر دویده » آخر، خانم، حاال، این وقت روز؟«

پرده را عقب زد «: زنم گفت. آمدهبیرون برف می. طرف پنجره
: انهم(» .اصالً یادش رفت که مهمان دارد. و ایستاد کنار پنجره

در واقع گرگ داستان، گرگی متفاوت است که تنها و به ) 234
هاي براقش پشت پنجره بار با چشمها چنددور از گله گرگ

شود، داستان گرگ نمادین و سمبلیک است خانه دکتر پیدا می
توان تعبیر گرگ مرگ را به آن نسبت داد و این شاید و می

توان در مورد میشگرد گلشیري است که به طور قطع و یقین ن
.هایش سخن گفتذهنیت بیمار شخصیت

از نظر خصلت درونی، اختر شخصیتی جامع و همه جانبه 
ها توجه بیشتري را به جانبه در داستانهاي همهشخصیت«. دارد

ها با جزئیات بیشتر و کنند، این شخصیتخود جلب می
) 110:1388میرصادقی، (» .شوندتر تشریح و تصویر میمفصل

. توان این گونه معرفی کردمچنین شخصیت جامع را نیز میه
محک و . هایی پیچیده هستند و ابعاد بسیاري دارندشخصیت«

اي تواند به شیوهآزمون یک شخصیت جامع این است که آیا می
» مقنع و متقاعد کننده خواننده را با شگفتی رو به رو سازد؟

امی حاالت اختر شخصیتی است که تم) 114: 1382گلشیري،(
. شودهایش توصیف میها و نگرانیها، اضطرابدرونی، ترس

. بینی استهمچنین افکار و حاالت روحی او غیر قابل پیش

براي مثال، زمانی که . هاي نامشخص دارداهداف و انگیزه
شود، اختر با وجود اینکه ماشین دکتر وسط برف خراب می

م کنار جاده آید و گرگ هداند کاري از دستش برنمیمی
شود، در واقع مرگ اندیشی در او آن ایستاده، از ماشین پیاده می

قدر قوي است که به خواست خود و شاید با اشتیاق زیاد، خود 
. رومپس من خودم می: اختر گفته«سپارد را به گرگ مرگ می

تو که «: یا شاید گفته» شودتو که چیزي سرت نمی«: گفتهدکتر
اما یادش بود که تا آمده خبر بشود » .یتوانی درستش کننمی

هاي عبارت آخر با موضوع نقاشی) 238: همان(» .بیرون بوده
اندازد که ها، خواننده را به این فکر میزن براي مدرسه و بچه

ذهنیت زن يیجهنتاحتماالً گرگی وجود نداشته و هر چه بوده 
قبل از ناپدید شدنش .و تنهایی و ترس وي بوده است

دهد که اي را به دست صدیقه، یکی از زنان روستا میشینقا
طرحی از سگ و شاید سگ گرگ بوده است، در واقع طرح 

ي کشش سگ گرگ در آخرین کنش شخصیت، نشان دهنده
. فهمممن که نمی«: درونی و پیوند روحی اختر با مرگ است

. یج شدمها را برایم آورد بیشتر گتازه وقتی هم صدیقه نقاشی
سنجاق شده بود که مثالً تقدیم هاآنادداشت سردستی به یک ی

خواسته برود، سپرده به صدیقه که اگر وقتی می. به دبستان ما
ها را حالش بهتر نشد و یا چهارشنبه نتوانست بیاید، نقاشی

به صدیقه که . بدهد به من تا به جاي مدل ازشان استفاده کنم
ما آخر طرح سگ، آن توانستم بگویم، به دکتر هم حتی، انمی

» هاي معمولی، براي بچه هاي دهاتی چه لطفی دارد؟هم سگ
اختر زنی است که با گرگ مرگ آشتی است و به ) 238: همان(

ي روحی که حاصل زندگی در قبرستان، دلیل شرایط ویژه
. نازایی، تنهایی و ناامیدي اوست، بسیار به آن نزدیک است

جره،در خواب و بیداري، گرگ مرگ همه جا با اوست، پشت پن
در لحظه هاي سکوت و تنهایی و خالصه در تمام زندگی با 

مرگ براي . کنداوست و آن را با خود و در کنار خود حس می
اختر، رهایی از افسردگی، ترس و اضطرابِ نداشتن فرزند 

این پایان از پیش طراحی شده است در تنهایی و انزوا و . است
از سایر هاآني دور افتادگی خانهاختر، در رنجوري شخصیت

کنار گورستان، در يخانههاي روستا، در زندگی وي در خانه
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اش به صداهاي خوانی زن و گوش سپاري کنجکاوانهکتاب
در واقع همه چیز آماده حضور مرگ است و مرگ سهم . بیرون

.آدم ضعیف و بیمار داستان است
هاي خصیتي روستا و یکی از شزن راننده: صدیقه-2

هنگامی که دکتر براي سرکشی به . فرعی داستان است
رود، براي رفع تنهایی اختر به خانه دکتر روستاهاي دیگر می

رود و اولین نفري است که متوجه رفتارهاي غیرعادي اختر می
.دهدشود و به بقیه زنان روستا خبر میمی
هاي فرعی داستان از شخصیت: همسر دربان بهداري-3

کردن لحظات تنهایی اختر به خانه ، او نیز گاهی براي پراست
.روددکتر می

هاي او نیز یکی از شخصیت) :راوي(زن معلم روستا-4
که شودیمرو به رو و زمانی خواننده با او فرعی داستان است 

هاي مردان روستا شرکت کرده و زنش در خانه دکتر در دوره
زنم انگار «:.هایی اختر استاو نگران وضع روحی و تن.تنهاست

» دکتر، خانمتان چی؟ توي آن خانه کنار قبرستان؟: گفت
)232: 1382گلشیري،(

مردان: ب
-2؛پزشک روستا-1: نفر هستند8مردان در داستان گرگ 

معلم روستا و راوي -4؛ي باريراننده-3؛دربان بهداري
-8؛صفر- 7؛ده وار-6؛)معلم روستا(مرتضوي -5؛داستان

.هاندارمژا
مرد جوانی است که به خاطر کارش : پزشک روستا-1

بیشتر اوقات همسرش را در خانه . مجبور است در روستا بماند
ناپدید شدن زنش . رودگذارد و به روستاهاي اطراف میتنها می

شخصیت دکتر در داستان . شودباعث آشوب فکري دکتر می
یتش در آغاز و کند، به عبارت دیگر شخصچندان تغییري نمی

هایش قابل پایان داستان یکسان و معموالً رفتارها و واکنش
دکتر شخصیتی فرعی، ساده، غیرفعال، ایستا و . پیش بینی است

اینجا که از سرما یخ . یک کاري بکن: اختر گفته«. قالبی دارد
مگه ندیدیش؟ دکتر هم دستش را برده : دکتر گفت. زنیممی

اما دیده چاره . دست برف را پاك کندبیرون، از شیشه، بلکه با
شود دانی آنجا نمیخودت که می: گفت. تواند بکندبرف را نمی

دهد که او، این مرد سخنان اختر نشان می)237: همان(» .دور زد
کما اینکه با وجود اصرار اختر حاضر داند،را حامی خود نمی
زن که و کاري بکند نجاتشانه شود و براي نشد از ماشین پیاد

شود و به سرما و از او ناامید شده در پایان از ماشین پیاده می
.میردو میشودگرگ مرگ تسلیم می

هاي فرعی داستان است که یکی از شخصیت: راننده باري-2
.کندماشین دکتر را در جاده خارج از ده پیدا می

.هاي روستاستدر نقش یکی از معلم: آقاي مرتضوي-3
هاي روستاست و نقش نیز یکی دیگر از معلماو : راوي-4

هیچ تصویري از تدریس و وعهده دارد؛راوي داستان را بر
.حضور این دو معلم در سر کالس وجود ندارد

تمام . او نیز یکی از رعایاي روستاست: صفر-5
.هاي فرعی در این داستان ساده و قالبی هستندشخصیت

شب در خانه 3. هستندجزء سیاهی لشکرها : هاژاندارم-6
برند، شب اش به سر میدکتر و براي محافظت از او و خانواده

کنند، اما معلوم نیست به کجا شلیک شده سوم تیري شلیک می
ي ها و چند تا رعیت با رانندهفردا هم که ژاندارم«: است

بهداري دنبال خط خون را گرفته بودند و رسیده بودند به تپه 
ها را دیده تپه، توي تنگ جاي پاي گرگآن طرف آبادي پشت

ها را، اما نتوانسته بودند حتی یک بودند و ناصافی برف
در واقع ) 235: 1382گلشیري،. (»استخوان سفید پیدا کنند

گرگ داستان گلشیري، عنصري سمبلیک است که فقط در ذهن 
شخصیت اصلی داستان شکل گرفته و حضور واقعی و خارجی 

.افتدشود و به دام نیز نمیهیچ گاه شکار نمیندارد، بنابراین 
حیوانات: ج

حیوانات داستان را چند سگ و دله گرگ، تعدادي گوسفند 
دهند، گرگ به اختر شخصیت اصلی و یک گرگ تشکیل می

هاي اختر از گرگ، سایه شود، در نقاشیداستان نزدیک می
گرگ بسیار اغراق آمیز است به طوري که تمام فضاي بهداري

توان گفت روستا تمام دنیاي اختر می. پوشاندو قبرستان را می
گرگ . ي گرگ مرگ تمام آن را پوشانده استاست که سایه

بعد هم «. داراي دو چشم براق، مانند دو زغال افروخته است
هاش را، بینمش، چشمدانم چرا وقتی میخودم هم نمی: گفت
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هاي گله به دو دانید درست مثل سگمی... یا آن حالت سکون
ها به پنجره اتاق ما خیره دهد و ساعتدستش تکیه می

هنگامی که اهالی روستا قصد به دام ) 233: همان. (»شودمی
دهند، ولی انداختنش را دارند، شقه گوشتی را در تله قرار می

تله . با هم رفتیم سراغ تله«. گذردگرگ با زیرکی از کنار آن می
از جا پاها فهمیدیم . ز سرجاش بودشقه گوشت هنو. سالم بود

بعد هم رد . که گرگ تا پهلوي تله آمده، حتی کنار تله نشسته
از جا ... رسید به کنار نرده دور بهداريپاهاي گرگ درست می

، »گرسنه نبوده«: راننده گفته: پاها برایش تعریف کردم گفت
- 234: 1382گلشیري،(» .دانم شاید هم خیلی باهوش استنمی
شود، حتی تا چند قدمی در واقع این گرگ اسیر تله نمی) 235

داند، این را میاختر نیزدهد ورود اما دم به تله نمیتله هم می
اند، او فقط لبخند گویند گرگ را شکار کردهزمانی که به او می

چون گرگ او مرگ است و مرگ شکار شدنی نیست ! زندمی
.دیگران استيشکار کنندهبلکه 

پردازيهاي شخصیتشیوه
پردازي مستقیمشخصیت

در این روش، نویسنده به طور صریح و مستقیم، خصوصیات 
ي رفتار هاي اخالقی و نحوهها، اعمال و ویژگیظاهري، عادت

این عمل یا از زبان . کندها را به خواننده معرفی میشخصیت
هاي داستان را شود یا یکی از شخصیتخود نویسنده بازگو می

هاي دهد تا خصوصیات و خصلتایگزین خود قرار میج
اي که روش نویسنده. هاي داستان را توصیف کندشخصیت

به زبان ساده، اطالعاتی را «گزیند پرداخت مستقیم را برمی
ا را یک هگوید، او شخصیتهایش به ما میي شخصیتدرباره

کند و حتی ممکن را بیان میهاآنبرد خصوصیت یک نام می
ها ست بگوید کدام یک را قبول دارد و کدام یک از شخصیتا

امتیاز این روش، سادگی و اختصار آن . مورد نظرش نیستند
نویسی مدرن، کاربرد امروزه در داستان) 64:1380کنی، (» .است

صرف این شیوه نه تنها پسندیده نیست بلکه عمل شخصیت را 
. دهدلیل میسازد و داستان را تا حد یک گزارش تقمتوقف می

شود بالفاصله به شخصیت وقتی در داستان ظاهر می«چرا که 

کند و حادثه را به وجود راه افتاده و شروع به انجام عمل می
توان شخصیتی آفرید و او را معطل در داستان نمی. آوردمی

کند و یا خاطرات خود را الاقل این شخصیت فکر می. گذاشت
ات، خود نوعی عمل داستانی کند و این مرور خاطرمرور می

هاي در داستان گاهی شخصیت)60:1381عبداللهیان،(» .است
در اینجا .شوندو فرعی به صورت مستقیم توصیف میاصلی

سن متوجه خصوصیات ظاهري،یقاًدقخواننده از طریق راوي 
-یق و حتی رنگ لباس شخصیت اصلی میعالو سال، رفتار،

: شودصیف میشود که همه به صورت مستقیم تو
زن دکتر قد کوتاه بود و الغر، آن قدر الغر و رنگ پریده که «

گاه . زن نوزده سالش بیشتر نبود. افتدانگار همین حاال می
فقط . هاشد و یا پشت شیشهگداري دم در بهداري پیداش می

. زدآمد ده، گشتی میوقتی هوا آفتابی بود از کنار قبرستان می
د، و گاهی یک پاکت آب نبات یا بیشتر کتابی دستش بو

ها را بچه. اششکالت هم توي جیب بلوز سفید یا کیف دستی
آمد سراغ براي همین هم بیشتر می. خیلی دوست داشت

)231: 1382گلشیري،(» .مدرسه

پردازي غیرمستقیمشخصیت
اگرچه در این پرداخت شخصیت، خصوصیات ظاهري، 

شود، اما شکار میهاي داستان آرفتاري و اخالقی شخصیت
ورزد نویسنده به طور صریح و مستقیم، به این امر مبادرت نمی

هاي آنان هاي غیرمستقیم، ویژگیکند تا به شیوهبلکه تالش می
نویسنده با عمل داستانی «را نشان دهد و در این روش 

یعنی ما از طریق افکار، گفت و . کندشخصیت را معرفی می
الرنس، (» .شناسیمیت، او را میگوها و یا اعمال خود شخص

پردازي ي شخصیتتوان، شیوهاین شیوه را می) 50:1387
ي نمایش، ها همانند صحنهنمایشی نیز بنامیم، زیرا شخصیت

ترین عوامل در مهم. دهندخود را به ما نشان می
توصیف قیافه -1: عبارتند ازپردازي غیرمستقیم شخصیت

.)عمل(رفتار -4؛اب نامانتخ- 3؛گفت و گو-2؛ظاهري
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توصیف ظاهر- 1
هاي ظاهري اشخاص را به دو دسته تقسیم اخوت ویژگی

هاي ظاهري طبیعی که منظور، همان یک دسته ویژگی«. کندمی
هاي جسمانی، ي قد، معلولیتخصوصیات جسمی مثل اندازه

است که خود شخصیت معموالً در ... دماغ بزرگ یا کوچک و
هاي ظاهري ي دوم ویژگیدسته. داردپیدایش آن نقشی ن

اجتماعی است مثل وضع لباس پوشیدن، آرایش سر و صورت، 
رفتارهاي اجتماعی از قبیل طرز حرف زدن، خندیدن و نظایر 

گلشیري در این داستان بیشتر به ) 139:1371اخوت، (» هااین
. ي ظاهري شخصیت اصلی داستان پرداخته استتوصیف قیافه

هایی غر و پریده رنگ ،اندامی ضعیف با لباختر زنی است ال
زد که آن قدر هاش را الاقل رژ لبی، چیزي، میکاش لب«! سرد

رسد بهمیهمچنین به نظر )235: 1382گلشیري،(» .سفید نزند
کیفش چرمی است داده،سرو وضع ظاهري خود نیز اهمیت می

به دکتر قبل از اینکه کیف را بیرون بیندازد «:و پالتو پوست دارد
همسر اختر ) 237:همان(».کاش پالتو پوستم را آورده بودم:گفته

گاه با روپوش پزشکی دیده با اینکه دکتر است ولی هیچ
شود وضعیت فقط هنگامی که همسرش ناپدید می. شودنمی

به . زددکتر هم که حرفی نمی«. ریزداش به هم میظاهري
کرد، یره نگاه میکرد فقط خآمد اگر هم گریه نمیهوش که می

: همان. (»هاي زنشبه ما، یکی یکی، و با همان گشادگی چشم
هایش به هم گفت دندانها را میحتی وقتی این«) 236
درست مثل رنگ مات . رنگش سفید شده بود. خوردمی

گلشیري،(» .ایستادصورت اختر وقتی که پشت پنجره می
رمستقیم، همین توصیف حالت دکتر به صورت غی)237: 1382
ایستاده و گرگ را که اختر وقتی پشت پنجره میدهدیمنشان 

-رنگ پریده و از نظر روحیدیده،حالت عادي نداشته،می
روانی بیمار و نامتعادل بوده و شاید همین حال نامساعد و 

.استشدهیمغیرعادي عامل بروز گرگ در ذهن او 
گفت و گو- 2
روابط بین اشخاص ي نشان دادن گفت و گو بهترین وسیله«

اي واضح و در واقع روابط بین اشخاص را به گونه.است

گذارد و در شکل ایده آلش باید آن چنان روشن به نمایش می
».قوي و مؤثر باشد که دیگر نیازي به تحلیل این روابط نباشد

)365:1386سلیمانی،(
در داستان گرگ گفت و گوهایی که بین اهالی روستا رد و

ود، تمامی حوادث و رویدادهاي داستان را به خواننده شبدل می
دهند و به علت فضاي اتفاقات در روستا رخ می.کندمنتقل می
شنبه روزي «.شودخبرها به سرعت بینشان پراکنده میکوچک،

زنگ سوم .اندگذاشتهشنیدم توي قبرستان تله هابچهبود که از 
دکتر از .بزرگی بودتله. ها رفتم و دیدمخودم با یکی از بچه

.شهر خریده بود و یک شقه گوشت هم توش گذاشته بود
:گفت.بعداز ظهر هم زنم تعریف کرد که رفته سراغ زن دکتر

ترسد گفت انگار زن به اش گفته، می».حالش خوب نیست«
زن انگار اول صدیقه،)1382:234گلشیري،(».اش نشودبچه

شورهدلاول فکر کردم ":ته بودگفهازنبه . فهمیده بودراننده،
رود و کنار پنجره و پرده را عقب شوهرش را دارد که هی می

شود صداي زوزه گرگ که بلند می":صدیقه گفته بود«.زندمی
)232:همان(».رود کنار پنجرهمی

نام- 3
. شودمسلماً هر شخصیتی نامی دارد که با آن شناخته می

» .اسم شخصیت استها، انتخاب یکی از نخستین تصمیم«
تواند ها میدر ادبیات داستانی، نام شخصیت) 79:1387کارد، (

در واقع انتخاب . هاي کلی شخصیت آنان باشدبیانگر ویژگی
. رسد، تصادفی باشدنام اشخاص داستان گرگ به نظر می

تري دارد، بدون شدهي شناختههمچنین دکتر روستا که چهره
. داستان داراي نام هستندهاي فرعیاسم است، ولی شخصیت

همسر (صدیقه : شخصیت فرعی داستان که داراي نام هستند3
معلم (و آقاي مرتضوي ) رعیت روستا(صفر ) ي روستاراننده
)روستا

)عمل(رفتار- 4
ي تواند غیرمستقیم بیان کنندهاعمال هر شخصیت داستانی می

قسیم از این دید کنش داستان به دو دسته ت. هاي او باشدویژگی
کنش عادتی عملی . عادتیکنش عادتی و کنش غیر: شودمی

شود در صورتی که کنش غیر عادتی است که مرتب تکرار می
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افتد و از همین تکرار و آن است که فقط یک بار اتفاق می
اخوت، (» .ي شخصیت پی بردتوان به روحیهاتفاق می
هاست و داستان حاصل کنش شخصیت«بنابراین ) 143:1371

» .ها داردها نیز ارتباط مستقیم با خصایل آنوع کنش شخصیتن
هاي فرعی داستان، رفتار همه شخصیت) 109:1388خسروي، (

) اختر(معمولی و طبیعی است، تنها رفتارهاي شخصیت اصلی 
او بعد از اینکه رابطه روحی با گرگ پیدا . غیرعادي است

یکی از توان گفتمی. شودکند، رفتارهایش غیرعادي میمی
دالیل غیرعادي و غیرطبیعی شدن رفتار اختر، زمان است، در 

کند، واقع زمستان و سرد بودن هوا، اختر را دچار ناامیدي می
زمان در بستر سرما و تنهایی و سکوت، شخصیت گرگ را 

کند کند، برف و سفیدي او را به تسلیم شدن وادار میخلق می
زمان و . شودها میمو موجب انس گرفتن با گرگ به جاي آد

یکنواختی و ریتم کند گذر زمان موجب استقبال از گرگ و 
همچنین مکان نیز یکی از دالیل آشفته . شودپیوند با آن می
زندگی در کنار قبرستان، اضطراب و . ها استبودن شخصیت

ي عوامل براي همه. دهدیأس و مرگ دوستی را به اختر می
اند، دیدن هر دست هم دادهنزدیک کردن او به مرگ دست به

ها، زمان سرد و ساکت ي قبرستان و قبرها، مرگ انسانروزه
زمستان، تنهایی، نازایی و ترس از متارکه با همسر، همه و همه 

هایی هم که دوره شب«: اندزن را به مرگ خواهی نزدیک کرده
نشست و کتاب افتاد زنش کنار بخاري میبه خانه دکتر می

کرد، یا از رفت کنار پنجره و به بیابان نگاه مییا میخواند و می
» .هاي روشن دهپنجره این طرف به قبرستان و گمانم چراغ

. عصر چهارشنبه دکتر رفت شهر) 232: 1382گلشیري،(
. باورم نشد. ش گفتهدکتر به. گفته، حال زنش بد بودهصدیقه

هاخودم صبح چهارشنبه دیده بودمش سر ساعت آمد به بچه
هاش را روي تخته سیاه یکی از همان طرح. نقاشی تعلیم داد

وقتی هم ازش پرسیدم آخر چرا . خودش گفت. کشیده بود
هر چی خواستم چیز دیگري بکشم یادم نیامد : گرگ؟ گفت

» .یعنی گچ را که گذاشتم روي تخته خود به خود کشیدمش
در واقع برف، سرما و گرگ، ذهن اختر را تسخیر) 236: همان(

.کرده است و سرانجام نیز مرگ سهم اوست

گیرينتیجه
پردازي با سبک نوشتاري جدید هوشنگ گلشیري ، شخصیت

به دلیل اینکه گلشیري کار . شوداش نیز متحول میهاي قصهآدم
کند در اش را نسبتاً با قدرت شروع مینویسندگی
در . توان یافتهایش نقص چندانی نمیپردازي داستانشخصیت

از نکات . شودواقع سبک خاص او مانع از وضوح معایب می
هاي خاص رفتاري پردازي او، ظرافتمهم شخصیت

هاي داستانی اوست که با حرکات و رفتارهاي نمادین شخصیت
» گرگ«در داستان . کشدو موزون شخصیت را به تصویر می

اي بین زن و گرگ شکل رابطه. زن، حالت عجیبی دارد
شود اما بعدها چنان بتدا فقط به گرگ خیره میدر ا. گیردمی

کند و شود که مهمان خود را فراموش میمحو در گرگ می
سرانجام در . نشیندحتی بیشتر ساعات شبانه روز کنار پنجره می

ي اساسی مسأله. رودروزي برفی با گرگ به جاي نامعلومی می
نویسی شناختن انسان است هرچند که براي او در داستان

داند شناختن انسان امکان ندارد، اما به وسیله تکنیک و با می
ها و ایجاد فاصله بین قهرمان داستان با واقعیت بر اساس شک

خواهد به این شناخت برسد، شناختی نسبی و تردیدها می
ي درون هایش بیشتر بر مکاشفهبنابراین داستان. پیچیده

داستان ابتدا ایندر.زندشخصیت و روح و روان او دور می
کشاند اصلی یعنی اختر را به انزوا می، شخصیت ترس از نازایی

،ي نزدیک قبرستانخانهو بعد عوامل چندي همچون تنهایی،
رسد سمبل گرگ را که به نظر مینبودن شوهرش در خانه،

کند به طوري که مدام به مرگ و نیستی باشد به او نزدیک می
د و در ناخود آگاهیش سر انجام بیناندیشد و او را میاو می

.شودکند و ناپدید میبه او تسلیم میخود را 
منابع

،نویسانرمان به روایت رمان)1380(.میریامآلوت،-1
مرکزتهران،ترجمه محمدعلی حق شناس،

اصفهان، نشر ،دستور زبان داستان)1371(.احمداخوت،-2
.فردا
استان بنویسیم،چگونه د)1384(.صدیقهلو،اسماعیل-3

.نگاهتهران،
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ي ترجمه،گرابوطیقاي ساختار)1382(.تزوتانتودورف،-4
.نبوي، تهران، انتشارات آگهمحمد

،اي بر مبانی داستانحاشیه)1388(.ابوترابخسروي،-5
.نشر ثالثتهران،

تهران،،یسینوفن داستان)1386(.محسنسلیمانی،-6
.انتشارات امیرکبیر

پردازي شخصیت و شخصیت)1381(.حمیدهیان،عبدالل-7
.نشر آنتهران،،در داستان

آموزش :گام به گام،داستان)1386(.حسینفتاحی،-8
.نشر صریرتهران،داستان نویسی،

ترجمه ،هاي رمانجنبه)1384(.ادوارد مورگانفورستر،-9
.نشر نگاهتهران،ابراهیم یونسی،

پردازي و شخصیت)1387(.اورسون اسکاتکارد،-10
اهواز، ي پریسا خسروي سامانی،ترجمه،زاویه دید در داستان

.نشر رسش
چگونه ادبیات داستانی را تحلیل )1380(پی.دبلیوکنی،-11
.تهران، نشر زیباترجمه مهرداد ترابی نژاد،،کنیم

- ترجمه پرویز همایون،هنر رمان)1380(.میالنکوندرا،-12

.نشر گفتار تهران،پور،
هاي داستان(نیمه تاریک ماه)1382(.هوشنگگلشیري،-13
.انتشارات نیلوفرتهران،)کوتاه
،تأملی دیگر در باب داستان)1387(.پرینالرنس،-14

.تهران، سوره مهري محسن سلیمانی،ترجمه
سبک و ،ساختار:داستان)1382(.رابرتکی،مک-15

ي محمد گذر آبادي، تهران، نشرنویسی،ترجمهنامهاصول فیلم
.هرمس
)1386(میالدمحمدرضا و شمعی،نصراصفهانی،-16

زبان و »تحلیل عنصر شخصیت در رمان جاي خالی سلوچ«
.176-152صصسال پنجم،ادبیات فارسی،

،تهران،عناصر داستان)1388(.جمالمیرصادقی،-17
.انتشارات ششم

تهران،،نویسیصد سال داستان)1379(ابراهیمیونسی،-18
.انتشارات نگاه


