
 
 
 
 
 
 

  آبادي) (محمود دولتروزگار سپري شده مردم سالخورده در رمان  پردازي شخصيت و شخصيت
 سميه برج قلعه                                                                          

 دانشجوي كارشناسي ارشددانشگاه پيام نور بجنورد 

  دكتر مهيارعلوي مقدم                                                                            
 هيات علمي دانشگاه تربيت معلم سبزوار عضو                                                                    

  چكيده 
نويسي ايران ويكي از بزرگ ترين رمان نويسان  دوره  آبادي از نويسندگان نسل سوم داستان محمود دولت    

رشد وگسترش داستان نويسي ايران است.وي به علّت آشنايي با روستا و محيط و فرهنگ آن، توانست در 
هاي  آبادي تاكنون رمان شد. دولتسرآمد نويسندگان اين سبك با» ادبيات اقليمي«نوع خاصي از اديبات به نام 

كليدر،جاي خالي بسياري با محتواي اجتماعي در دوره ي تاربخي خاص به نگارش درآورد،ازجمله 
در سه  سلوچ،سلوك و روزگار سپري شده مردم سالخورده. نگارش رمان روزگار سپري شده مردم سالخورده

آبادي در اين  به طول انجاميد؛يعني به طور متوسط هر مجلدچهار سال.دولت 1374تا  1362مجلد از سال 
گرددو شرح حال زندگاني پدرش و  مردماني را كه در فقر و فالكت زيسته اند به  رمان به گذشته باز مي

  كشد. تصوير مي
ترين  ي شناخت رمان است وبي گمان،يكي از مهمي رمان يك از مسايل مهم برا بررسي عناصر سازنده     

و پرداخت قدرتمندانه آن نشان از مهارت نويسنده  باشد پردازي در آن مي عناصرساختاري رمان، شخصيت
روزگار پردازي در مجلد نخست رمان  در اين مقاله كوشيده شده است به عنصر شخصيت و شخصيت دارد. 

روزگار سپري شده مردم پردازي در رمان  شخصتپرداخته شود.  باد) ي مردم سالخورده(در اقليم سپري شده
ي مستقيم و غير مستقيم و به دو دسته اصلي و فرعي تقسيم شده است.دراين مقاله به  به دو شيوه سالخورده

  و نام هاي شخصيتي پرداخته مي شود.  وارث،تمحيط، هيجان، كنش،گفتگو ارتباط شخصيت با
 پردازي، رمان اقليمي،شخصيت هاي اصلي وفرعي. آبادي، شخصيت دولتكليد واژه ها: محمود 
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  يپرداز شخصيت

پردازي اساس يك رمان است و پرداخت قدرتمندانه آن نشان از مهارت نويسنده دارد.  شخصيت         
 و عادي كيفيات مجموعه يعني فردي عادات و صفات، تمايالت، غرايز مجموعه است عبارت شخصيت«

 كهست  اكتسابي طبيعت و موروثي اختصاصات و اساسي طبيعت مشترك عمل حاصل كه اخالقي و معنوي
.ديويد )28: 1382،ييونس»(سازندمي متمايز افراد ديگر از را وي و كنندمي جلوه فرد گفتار و رفتار و كردار در

 شخصيت، به گرايانه خاص برخورد فلسفي، ديدگاه از«گويد: الج در تعريف شخصيت از ديدگاه فلسفه مي
 تماميت كه است محوري شخصيت عامل«.)26 :1374الج،» (شخص فرديت كردنمشخص از است عبارت
 از را خود وجودي علت حتي و مفهوم و معنا كمال، عينيت، ديگر، عوامل كليه. چرخدمي آن مدار بر قصه
 با را يك هر نويسنده كه داستان هايشخصيت خلق«.)242: 1367براهني،»(كنندمي كسب شخصيت عامل

 گفتار و رفتار انگيزه آفريند،مي نامه نمايش و داستان دنياي در يمشخص روحي و اخالقي خصوصيت
  .)303: 1385 داد،»( گيردمي مايه ها آن رواني و خلقي خصوصيات از همه شده ساخته اشخاص

 ييگو تك و ها الوگيد وها  كنش با كشند مي بردوش را داستان يباراصل:«ديگو مي ها تيدرموردشخص ازين يب
 داستان نديفرآ با متناسب يها رخداد و رود مي شيپ تيروا هم و شوند مي ساخته خودشان هم كه ستها آن

ا در رمان هشخصيت مورد رد Virjiniya Voolfوولف ويرجينا يطرف از.)76: 1387از،ين يب»(رديگ مي شكل
 و طرح براي فقط است شخصيت با فقط هارمان همه سروكار معتقدم من« كند: اين گونه ابراز عقيده مي

 و تبليغ به آن با آنكه براي نه و اندداده پرورش و اندافكنده طرح را رمان قالب كه است شخصيت ترسيم
 شكوه يا و دهند سر آن در را بريتانيا امپراطوري ستايش سرود يا بپردازد كسان آراء و هاآموزه ترويج

  .) 506: 1380آلوت،»(آن
 نهاده منطقي و معقول و محكم هاشخصيت اين شالوده چقدر هر و هستند رمان اساس ،نوعي به  هاشخصيت

 يبرا يمجال اغلب كوتاه داستان در.«برد خواهد بهره بيشتري ماندگاري و موفقيت از ادبي اثر آن، باشند شده
 يها رمان اكثر اديبن رو نيا از است مهم و ساز كار رمان در شتريب يپرداز شخصيت و ستين يپرداز شخصيت

 .)86: 1380،  يصادق ريم»(است شده گذاشتهها  آن يپرداز شخصيت در معتبر و موفق
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  يپرداز شخصيت يها وهيوش فيتوص
 هيزاو نوع معموال اما رديگ قرارمي استفاده مورد دلخواه صورت به و سندهينو توسط رمان در يپرداز شخصيت

 هيزاو با يها رمان در مثال .دارد  مييمستق ارتباط يپرداز شخصيتي  وهيش بانوع رمان در تيرواي  وهيش و ديد
  .آورد مي يرو ميمستق يپرداز شخصيتي  وهيش به سندهينو ، غالباكل يدانا ديد

 ساخته اخالقي و انساني جغرافيايي، و اجتماعي بافت براساس هاشخصيت ها،رمان اكثر در يطرف از      
 را خود پيچيدگي داستان اتفاقات يا و رمان مسير طول در و شد خواهند گذاشته نمايش به آن در كه شوند مي

  .كرد خواهند تركامل را تكاملشان سير و آشكار بيشتر
 نويسنده اگر. شودمي تقسيم گزارش و نمايش قسمت دو به دارد وجود پردازيشخصيت در كه تدابيري
 و است كرده انتخاب را گزارش يشيوه صورت دراين ،بپردازد هاشخصيت معرفي به راوي زبان از مستقيم

 .است برده بهره نمايشي يشيوه از بدهد خود رفتار و گفتار با را خويشتن معرفي اجازه شخصيت به اگر
 يها مولفه كه .كرد ميتقس ميرمستقيغ و ميمستق نوع دو به را يپرداز شخصيتي  وهيش توان مي نيهمچن

  .است متفاوتها  آن از كدام هر شناخت
  ميمستق يپرداز شخصيت 

 طور به را داستان اشخاص تيخصوص ،داستانهاي  تيشخص از يكي اي خود زبان از سندهينو وهيش نيا در
 اي ياجتماع يها يژگيو مورد در كه است ممكن تيخصوص نيا. كند مي بازگو مخاطب يبرا ميمستق

 با فيتوص ،صفت با فيتوص ،يگذار نام قيطر از ميمستقي  وهيش .باشد انسان يذات اي يعيطب يها يژگيو
  ).49: 1387(شمعي،رديگ مي صورت هيتشب

هاي  ها بر اساس  ويزگي هاي داستان از طريق ناميدن آن بزرگ كردن و پرداختن به شخصيت :گذارينام 
   گويند. گذاري مي شان را نام فيزيكي، رفتاري، اخالقي و يا شغلي

 پخش. خورشيد شوهر بود، ديالقحبيب همان هايمانقوم و خويش مثال و ترهابزرگ از يكي«:ديالق حبيب
سينه در بز يك قدر به و نداشت مخ اشكله تو چغوك يك قدر به. ترسش از كردمي رم پتلپورت تا كرديمي
  ).19»(دل اش
 اش به ما و جوييفتنه از همه و گيپيزه ريزه از هم بود فلفلي خودش كه ليلكو خيري، خواهر«ي:خرد خاله
  ).127( »... يخرد خاله م؛يگفت مي
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 بدر دست اگر ببرم سر هم را خشتمال مردكه آن امآمده كه است روزهايي آن از امروز«: خشتمال ميرعلي

  ).258»(كند
هاي خلقي و رفتاري و يا  فيزيكي  هاي داستان از طريق توصيف ويژگي پرداخت شخصيت:صفت با توصيف

   گويند. را توصيف با صفت مي
مي را كوزه آب و آوردمي باال كرد،مي پر آب شير از را كوزه و رفتمي پايين انبار آب هايپله از بالل دايي«

 براي پركند را كوزه تا رفتمي پايين را حوض هايپله خودش باز و بخورد خرش تا ديگچه توي ريخت
  ).36(»شا دريده دهن و سفيدي پر چشمان آن با بود سوار دايي كول روي ،بود تا كه زنش و خانه

 نيمچه ارباب، تمام ميان در بازيخانم و كشيعربده و بدجنسي به كه بود سليمان سلطانحاج پس نكيحس«
  ).37»(بود شهره كلخچان هايارباب
ها در طول رمان را توصيف  هاي داستان از طريق تشبيه كردن شخصيت : پرداخت شخصيتهيتشب با فيتوص

اش به يك مشت گره  گويند. مانند: توصيف اجزاي صورت عليشاد با تشبيه كردن دماغ شخصيت با تشبيه مي
  هايش به يك جوز سياه در پاراگراف زير است. سر گونه كرده و

 منفذهاي با مشت گره مثل دماغي مكعب، و پهن ايچهره درشت، بندياستخوان رشيد، و بلند قامت«
 ترازوي يكفه مثال يك هر درشت و سياه چشماني جوز، يك مثل كدام هر هاييسرگونه -سياه و مشخص

 كاله با مسخ و مست آور،رعب نگاهي و خورده،كرم و سياه و بزرگ هايدندان و رفته تو هاي لپ است، قير
  ). 62(»گذردمي تلخاباد هايكوچه از اشتبرزين با بلندو
آبادي در پرداختن به شخصيت هاي داستانش بيشتر از همين شيوه استفاده كرده است. او هر گاه در  دولت

پردازي مستقيم استفاده كرده  بكشد، از شيوه شخصيتطول داستان خواسته شخصيت جديدي را يه تصوير 
  است.

  ميمستق ريغ يپرداز شخصيت
 فيتوص به گفتگوها وها  صحبت انيب و رفتار گذاشتن شينما با ميرمستقيطورغ به سندهينو وهيش نيا در
هاي  شخصيت كنشدر  ايي غيرمستقيم ها فيتوص گونه نياكه اغلب  پردازد ميها  تيشخص ميرمستقيغ

  شان.گفتار در  ايو شود مي انجامداستان در طول داستان 
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 بازار اهل بخواهد كه يطور كارو تخته يسو نيا آمد. داشت نمي بر طلبش از دست فروشنده مرد اما«:كنش
  ...نجايا بازاراست دزد ...كفشهام باباپول :ديكش هوار. كند خبردار را
 ته در اي خندهبا  و داد يمختصر تكان را او ،مرد كله پس راگرفت بزرگش و پهن دست ،گشت بر شاديعل

  :ماند رهيخ او به ،ها چشم
  ).76(!»؟يپول چه گريد اي، واستانده پوش پا سه و اي داده پاپوش سه !نادان يپول چه پول؟
  شده؟ يچ باز -«:گفتار

  .نيماش دم ايب كن كاله و شال گفته .شكار يبرو همراهش دنبالت كرده يراه آقا يچيه -
 وعذرا ست يباران هوا .رود مي رونيب خانه از و زديخ مي بر عبدوس مرد؟ نيا دست از كنم چه... كنم چه -

  بماند؟ شيزندگان خانه سر گذارندش نمي چرا .كند مي نينفر
  ).336(» يرض اريب وردار را من پالتو و شال آن -

  رابطه شخصيت با عناصر ديگر داستان 
توان با عناصر ديگري در رمان مورد بررسي قرار داد. كه  عنوان يكي از اركان اصلي رمان ميشخصيت را به 
  :توان به موارد زير اشاره كرد از آن جمله مي

  گفتگو و شخصيت -1
  كنش و شخصيت -2
  هيجان و شخصيت -3
  محيط و شخصيت -4
  توارث و شخصيت -5
  شخصيت و نام-6

  گفتگو و شخصيت
و به آنچه  آورند هاي داستان كساني هستند كه با گفتار خود داستان را به وجود مي شخصيتقهرمانان و      
داستان است  هاي شود . بدين ترتيب ديالوگ مجموعه گفتارهاي شخصيت گويند؛ ديالوگ يا گفتار گفته مي مي

خاصي ك داستان حساب شده هر شخصيتي بايد حرف و علت و انگيزه مناسب و ي و بديهي است كه در
 همين توسط واقع در. است آن ابراز يا و احساسات بيان طرز نيترمهم و تريناصلي گفتگو داشته باشد.
 داستان بخواهد اينويسنده اگر و .شودمي آشنا داستان يك در شخصيتي هايويژگي با نويسنده كه گفتگوست
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 بيشتري اهميت گفتگو به بايد باشد ثبات و عمق داراي پردازيشخصيت و شخصيت نظر نقطه از اثرش يا

 افراد مورد در مستقيم صورت به و دارد نقش شخصيت و راوي بين واسطه عنوان به زبان گاهي« .بدهد
ضرب كالم، لهجه، لحن،. كندمي پيدا نمود داستان در هاشخصيت خود وسيله به هم گاهي كندمي صحبت
  .)52: 1387 شمعي،»(روندمي شمار به اخير نوع از همگي آهنگ المثل،
 هاي شخصيت شناخت براي مولفه ترينمهم) باد اقليم در( سالخورده مردم شده يسپر روزگار رمان در گفتگو
 كردهمي فعاليت تئاتر صحنه در نويسندگي از قبل هاسال آبادي دولت كه آنجايي از و. رودمي شمار به داستان

 دليل خود اين د كهباشمي اثر هايشخصيت گفتگوهاي ،ادبي ديگرانواع و نامه نمايش  بارز وجه همچنين و
  .باشد مي هايشداستان در پردازيشخصيت و گفتگونويسي در آباديدولت استعداد اثبات براي منطقي
 ميرزال قاطر را زين كرده حاجي آقا.« -مانند:

  كوبيد و فرياد زد:عليشاد برگشت به قمري كه حاال كنار بائوي در ايستاده بود، پا بر زمين 
  اسب،....اسب نه قاطر!-

ها به حياط دويد. عليشاد نيز  و از پله»اسب حاج خليفه، اسب«گريخت، گفت  قمري، همچنان كه پس پس مي
در همان هيئت از در حوضخانه بيرون رفت و نرسيده به كنار حوض آب، بار ديگر پا بر زمين كوبيد و نعره 

  زد:
  ).239»(ام گور؟كجا هستي تو، ميرزال، كد-

   كنش و شخصيت
زيرا با ايجاد كنش در داستان در حقيقت به  است كنش داستان در شخصيت شناخت هايراه از ديگر يكي

 طريق از ما كه آمده پيش بارها ودهيم تا خود را به مخاطب بهتر بشناساند  هاي داستان اجازه مي شخصيت
  .ببريم پي هاآن شخصيت به هاانسان ديگر اعمال و رفتار در تامل و دقت
 ادامه در و برندمي جلو تدريج رابه داستان كه كه هستند داستاني درساختار متقابل عمل هر واكنش يا كنش

تواند جيغ بكشد، چون حاال ديگر  سادات نمي«مانند:  .آورندمي وجود به را داستان يها ماجرا و حوادث
هاي سادات دارد از حدقه  عبدوس كف دست خود را گذاشته دم دهن او و در سياهي كنج ديوار فقط چشم

  گردد.) ). (اين مثال به كنش عبدوس و مادرش بر مي129»(شود... اش بيشتر آشكار مي آيد و سفيدي بيرون مي
  هيجان و شخصيت
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شود تا مخاطب  ها در طول داستان توسط حوادث وماجراهاي رمان باعث مي برانگيختن احساسات شخصيت
ها را  ها آشنا شود و بهتر بتواند فضاي رمان و احساسات شخصيت ها و هيجانات شخصيت بيشتر با دغدغه

 خواننده مخالفت يا موافقت حس برانگيختن داستاني هاي شخصيت عمده وظايف از يكي«درك كند. 
  .)53: 1387 شمعي،»(است
 وصف -2 كلمات انتخاب طريق از -1 :است ممكن طريق چند به هيجان و احساس انتقال داستان يك در

  آنان جسمي و روحي حاالت بيان -3 افراد
 از كه لغاتي هستند بسيار زيرا كرد خاصي توجه لغات معنايي بار به بايد گفتگو ايجاد براي كلمات انتخاب در
 كه كالمي به بايد هم يطرف از و  دارند را متفاوتي تاثير احساسات برانگيختن در اما انديكسان معنايي نظر

نمي ،دارند منفور ايچهره كه هاييشخصيت زيرا داشت توجه كنند،مي بيان گفتگوهايشان در هاشخصيت
دست و روم را كه شستند،برخاستم ورفتم اتاق عزا كه «مانند:  .كنند بيان عاطفي معنايي بار با جمالتي توانند

ديگر خالي بود،دمر افتادم بيخ ديوار، صورتم را فرو بردم تو خم بازوهايم و از ته جگرم شروع كردم به 
دانم از اينكه تازه ملتفت شده بودم پدرم مرده،يا اينكه تازه ملتفت شده بودم مرگ  هق گريه كردن. نمي هق

  ).19»(دانم!.. ه! هيچ نمييعني چ
   محيط و شخصيت 

 يزنجيره بتواند كه. دارد مكان يك به احتياج ،كند پيدا ادامه اينكه براي گيردمي صورت كه داستاني هر
 به توجه بدون كه هستند هاييداستان اگرچه. آورد وجود به آن در را هايششخصيت ماجراهاي و حوادث
 اهميت مكان ،پيداست نامش از كه طورهمان  اقليمي ادبيات در اما گيرندمي شكل ناشناخته عالمي در مكان
  .دارد داستان نمود براي ايويژه
 داستان افراد شخصيتي هايويژگي در بسياري نمود مكان سالخورده مردم شده سپري روزگار رمان در

اول كه آمدم در اين شهر «مانند:  .پرداخت داستان اين در روستا و شهر مردمان تفاوت به است كافي مثال.دارد
ها افرادي  و آشنا شدم با بزرگان و اعياد، بزرگان تلخاباد كلخچان نظرم را جلب كردند.به نظرم رسيد كه آن

به قول شما دست و دلباز هستند. اين بزرگان دهكده شما به دو تيره اند؛ يكي  –و ساده بگويم  -الرژ
كدام ازاين دو تيره خصو صياتي مخصوص به خود داشتند و دارند.  ها .هر ها و ديگري چالنگ تلخابادي
هاي الرژ و مردم دار و در عين حال ساده لوح و به معناي حقيقي كلمه روستايي هستند. اما آن  تلخابادي
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ناخن خشك و در عين حال بخيل و خبيث -گوييد؟  و شما چه مي-ها، خوددار ها، يعني چالنگ ديگري

      ). 469»(هستند...
  توارث و تيشخص

 طوري به. دهند مي توارث به افراد شخصيت گيريشكل در را زيادي سهم ،شناسيروان ديدگاه دانشمندان از
 .شود مي منتقل كودك به والدين از و توارث طريق از هاانسان در بارز و مصمم ويژگي و خصوصيات اكثر
 از نامشخصي ميزان به فردي هر بلكه نيست قاعده و قانون تابع شخصيت گيريشكل در توارث ميزان اين

ها  . مانند بحث خلق و خوي در بين  چالنگ ها و تلخاباديبردمي بهره اششخصيت گيريشكل در توارث
  شود. كه از عوامل وراثتي هستند. همانطور كه در شاهد مثال باال ديده مي

  )داستان هايشخصيت شناسي نشانه( نام و شخصيت 
 اسم بين بتواند نويسنده اينكه .اندمهم بسيار داستاني هايشخصيت پندار و گفتار و كردار بيان در هااسم

 ايويژه اهميت و ارزش داراي كند، ايجاد متقابل همساني يك و آن رفتاري عملكرد و داستان هايشخصيت
 حاج مانند اسامي با را خرد و آبرو داراي و نيكوكار افراد اشداستان در آباديدولت مثال عنوان به باشدمي
...  و اسكندر قليچ، چون  اسامي با را فيمن هايشخصيت وجود طرفي از و ناميده...  و اسالم كرباليي -كلو

  .است ناميده
  يفرع و ياصل يها تيشخص

 طول در او يبرا كه ييها ماجرا جهينت در و داده قرار داستان كي حوادث محور در سندهينو كه را يفرد   
 يبرا او سرنوشت ينوع به و كند مي شكست اي يروزيپ دچار را او و آورد مي وجود به داستان كي تيروا
 دادن قرار هم كنار در. نديگو مي داستان اقهرماني داستان ياصل تيشخص ،است تر مهم افراد هيبق از سندهينو

 جذاب و بردن شيپ يبرا داستان ياصل تيشخص كه شود مي باعث سندهينو توسط داستان حوادث سلسله
 داستان فرع و هيحاش در معموال افراد نيا كه رديبگ قرار يگريد افراد با تعامل در داستان يماجراها كردن
  .نديگو مي داستان در يفرع يها تيشخصها  آن  به و هستند

  ي رمانفرع و ياصل يها تيشخص ليتحل 
   :هاي اصلي شخصيت -الف
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. است مرحوم يابا استا پسر عبدوس سالخورده مردم شده سپري روزگار رمان اصلي شخصيت: عبدوس 
مي كتاب بخش هر از كه كرده ترسيم را هايششخصيت ماهرانه آنقدر اشداستان روايت سير در آباديدولت
  . برد پي هاشخصيت از بعد يك به شود

 بندوباري،بي خشونت، به توانمي است رمان اصلي يا اول شخصيت كه عبدوس شخصيت پرداخت در  
 اگر  يا دارد حضور داستان حوادث تمام در عبدوس. كرد اشاره اشگيريتصميم در ثبات عدم هوسبازي،

  . دارد ماجراها آتش بر دوردستي از ندارد هم حضور
  : مثال

مي را هاشچشم جلو خون جانعمه شدمي خشم در كه وقتي بشوم عبدوس جلودار توانستممي چطور«
 چندبار خودم چشم جلو اما بود، نكرده بلند من رو دست وقتهيچ. شدنمي بند دمش هم يوز و گرفت
  ).31(»بود زده كتك را مادرمان

 كوك سازي روز هر هم هاوآن هاشدشمن دست دادمي بهانه خودش هايپاسبكي با هم عبدوس«
  ).118»(ندكرد هم بدنامش و كنند بدنامش تا زدندمي و دختري يا زني سر باال رفته عبدوس كردندكه مي

: پسر عبدوس از زن سومش عذراست كه بسيار عزيز پدر و كنجكاو است به طوري كه در تمام طول سامون
داستان پيگير ماجراهاي گذشته پدرش است و به نوعي سرگذشت عبدوس و اطرافيانش را دنبال و تعريف 

كودكي سامون در اين دوران  گويد زيرا سامون چيز زيادي نمي كند. در طول رمان در جلد يك  نويسنده از مي
  پردازد. شود ونويسنده در جلد دوم بيشتر به سامون مي سپري مي
 و عبدوس برادرش به نسبت را اشمحبت و دلسوزي داستان جاي جاي در كه است عبدوس خواهر:خورشيد

 اقبال و شانس از است شده ترسيم زحمتكش شخصيتي اينكه وجود با اما دهدمي نشان بارها هايش بچه
 اشارثيه بتواند تا افتد مي دعوا و جنگ به آدينه بيبي با بارها داستان طول در او. است نبوده برخوردار خوبي

 خورشيد .بدهد ساماني سرو و كند بزرگ ،شوهرش الق،يد حبيب مرگ از بعد را اشيتيم كودكان و بگيرد را
 كه ديگري ماجراهايدر  هم و كند مي عبدوس كه هاييظلم برابر در هم كند آبروداري تا كندمي تالش بسيار
 دوزدمي كفش يرويه آنجا و رود مي شهر به تلخاباد قحطي از بعد صغيرش دختران با او عاقبت .آيد مي پيش

  ...گذراندمي زندگي و
 كنار پاكيزه عروسك يك مثل گلدار آبي پيراهن يشليته و سفيد چارقد با خورشيد كه است غروب: «مثال

 كه دهدمي مژده خورشيد  به آدينه بيبي و رسندمي خانه به عبدوس و آدينه كه است ايستاده خانه در سكوي
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. بدهند نشانند؟مي و گودال لب برندمي را عبدوس خورشيد و بيبي بعد شده كاسب امروز از پسرشان
 عبدوس نزديك آوردمي رود،مي برادرش يصدقه و قربان كه جورهمان و كندمي آب پر را ابريق خورشيد

  ).19(...»  حاال كه
 يسيده زن .اوآوردمي دنيا به را يادگار يعني فرزندش سومين ،شوهرش مرگ از بعد ماه: شش آدينه بي بي 

 تالش بارها شوهرش مرگ از بعد آدينه بيبي. روستاست اهالي احترام مورد بسيار كه  است مرحوم يابا استا
 و شودنميكند، مي يسپر را اشنوجواني حاال كه عبدوس حريف اما كند حفظ را اشخانواده تا كندمي

مي ترك را هايشبچه و شودمي خشتمال ميرعلي زن بدبختي و فقر بيم از و شودمي سرنوشت تسليم عاقبت
 زني آدينه بيبي. است هايشبچه مراقب دور از هميشه اما است رفته ميرعلي يخانه به اينكه وجود با او.كند

نمي سادات.«... است عذاب در عبدوس جانب از هميشه و خوردمي كتك عبدوس از بارها اما است دلسوز
 ديوارفقط كنج درسياهي او دهن دم گذاشته خودرا دست كف عبدوس ديگر حاال چون بكشد، جيغ تواند
  ).129 (...» شودمي بيشترآشكار اشسفيدي و آيدمي بيرون حدقه از دارد سادات هايچشم
در داستان   طوركهآن و پاست و دستبي و ترسو و بزدل مرد يك كه است خورشيد شوهر: ديالق حبيب

 عبدوس پدري خانه در خورشيد با همراه ديالق حبيب. است بوده الغراندام و بلندي قد داراي شده توصيف
خرابه در و شوندمي خانه آن ترك به  مجبور عبدوس اول زن خيري آمدن با كه هستند ساكن اتاق يك در

 طول در ديالق حبيب. شوندمي ساكن هاستاجنه زندگي محل مردم اعتقاد به كه جايي شهر اطراف هاي
 شرورش برادر خاطر به را خورشيد هميشه و بردهمي حساب عبدوس از و داشته رنگيكم شخصيت داستان

مي مشكوكي طرز به تلخاباد اول يقحط در بدبختي و فقر در هم عاقبت و است دادهمي قرار موردتحقير
آيد،مي بيرون اتاق ايلنگه يك و كوتاه در چارچوي توي ازشود،مي خم رستم كمان مثل ديالق حبيب«.ميرد
  ).8 »(كشدمي دراز و دور ايخميازه و گيردمي دهان جلو را درازش دست
 طول تمام در. شودمي زاده مادر از يتيم پدرش، مرگ از بعد ماه 6 كه است عبدوس كوچكتر برادر  :يادگار
 كتك عبدوس از داشت سال10 وقتي كودكي در. است كردهمي را آن و اين چراغ پادويي و كرده كار عمرش
  . لنگدمي را عمرش همه و شده آسيب دچار پا يناحيه از كه خوردمي سختي
 خانه در كه وقتي تا گيردمي قرار عبدوس ظلم مورد شدت به كه دارد دلسوز و مهربان شخصيتي يادگار

 خانه به كي جلد پايان تا ديگر رودمي كندمي قهر كه هم وقتي كندمي  را اشخانه كارگري است عبدوس
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 هراس عبدوس از هميشه و نيست كسي به ظلم و شرارت اهل اصال عبدوس خالف بر يادگار. گرددبرنمي
  .است  داشته

. ببينم را برادرم روي خواستنمي دلم كه بود شده جوري! شنويمي چيزي تو و گويممي چيزي من. كتك«
 چوب تكه يك پايم سراندر شد،مي بلند خانه در كه صداش. آمدمي بند زبانم و گرفتمي رعشه پايم و دست
  ). 24 »(شدمي
 نقش كه است يجد قدر آن حضورش داستان از ييها بخش در كه است قلدر و گو زورارباب  ك:يشاديعل

 ياريبس يماجراها سلسله سر شاديعل نيهم خود و كرد اطالق آن به شود مي زين را ياصل و اول تيشخص
هايي محور  زند اما حضورش در داستان مداوم نيست بلكه در بخش كه براي خودش و عبدوس رقم مي است

  هايي هم از نگاه مخاطب پنهان است و به قولي  اصال در داستان وجود ندارد. اصلي رمان است و در بخش
  هاي فرعي: شخصيت -ب

هاي  اين رمان به دليل اينكه روايت سرگذشت و شرح حال زندگي افراد بيشماري است، داراي شخصيت
  كنيم؛  باشد كه به ذكر چند مورد اكتفا مي فرعي بسياري مي

 در اش مييصم دوست عنوان عبدوس به ،بعد از مرگ پدرش كه است كلو حاج بزرگ پسر:بهادرخان 
 اش خانه ودر دارد يشماريب ييدارا كه است يبزرگ و بخشنده اريبس مرد نخا بهادر .اوست همراه ييها ماجرا

  .است باز همه يرو به
 است عبدوس  بزرگ پسر دو ينب و يرض مادر و جنس وبد بدخو اريبس او .است عبدوس دوم زن :يريخ
  .  كند مي كار عبدوس يپا به پا شيها يجنس بد همه با اما .رديگ مي طالق عبدوس،  سوم ازدواج از بعد  كه

 عبدوس به را اش ييدارا تمام ،ديآ مي شيپ كه ييها ماجرا در داستان طول در كه است عبدوس سوم زن :عذرا
 بوده و اهل خرد گذشت با يزن است،او جنس بد اريبس كه يريخ برخالف و است سامون مادر و دهد مي

  .است
  كند.  : برادركوچكتررضي است كه در مسير مبارزه با فقر پدر پابه پاي برادرش كار مينبي

باشد كه در طول داستان هميشه همراه برادرش نبي بوده  اش، خيري مي : پسر ارشد عبدوس از زن دومرضي
  روند.  ها براي كار كردن  به شهر مي است كه به خاطر فقر مالي، مدت
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ستي داشته است. در طول داستان رت ددوم عبدوس است كه در فتنه جويي و شراخواهر خيري زن  ليلكو:

شود و درپايان جلد يك هم سامون را دچار دعا  كند براي عبدوس اسباب دردسر مي هر جا كه حضور پيدا مي
  رسد. كند كه داستان با فتنه جويي او به پايان مي و بيماري مي

كند  ي است كه تا زماني كه عبدوس در شهر است پادويي او را ميحسين خان: ارباب بي دست وپا و عياش  
گردد. او دست ودلباز و  ها با او همراه است. بعد از ورشكستگي عبدوس به روستا بر مي و در همه عياشي

  ثبات است. بسيار بي
 گيري نتيجه

غير مستقيم پرداخته  ي مستقيم و به دو شيوه روزگار سپري شده مردم سالخوردهپردازي در رمان  شخصت   
هاي  آبادي براي توصيف و شناساندن شخصيت و به دو دسته اصلي و فرعي تقسيم شده است. دولت

ها در اين رمان، بسيار دقيق و به جا انتخاب  ي مستقيم استفاده كرده است. شخصيت داستانش، بيشتر از شيوه
و گفتگوهاي درخور هر شخصيت متناسب  ها به انتخاب لحن مناسب اند. نويسنده در پرداخت شخصيت شده

پردازي قوي، وجه مهم  عناصر داستاني اين رمان   با كنش و صحنه موجود در داستان پرداخته است. شخصيت
 باشد. مي
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