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چكیده
شخصیت و شخصیت پردازی از عناصر اصلی و سازنده رمان هستند و بیشتر نویسندگان تمام هنر نویسندگی خوود را در ایو
بخش نشان میدهند .رمان«ای کاش گل سرخ نبود» نوشته منیژه آرمی نویسنده معاصور کشوورمانر رموانی اسوت بوا مو وو
انقالب و دغدغههای زنان آن دوران .ای رمان شخصیتهای زیادی را در خود جای داده است که بیشتر آنها از نوو تیییوو و
قراردادی هستند که بدون پرداخت و شخصیتپردازی ارائه شدهاند .نویسنده بیشتر هم و غم خود را در پی روایت داسوتان بوه
هر نحوی قرار داده است و شخصیتها تنها برای روایت داستان برای او کواربرد داشوتهانود .شخصویت¬هوای گللورر مهودیر
داریوش مانی و کوروش که شخصیتهای اصلی رمان هستند به گونهای مجمل و کوتواه بوا اسوتهاده از عنصور نوام و کونش و
محیط به صورت خیلی محدود شخصیتپردازی شدهاند.
.
واژگان کلیدی :آرمی ر شخصیتر شخصیتپردازیر نامر کنش.

 .1مقدمه
آدمی برای بروز هر آن چیزی که در درون خود دارد به هر اسبابی چنگ میزند .رمان نویسان هموواره در پوی ااقوای
اندیشههای خود به دیگران هستند« .به طور معموو هور نویسونده در ادبیوات داسوتانی بیونشر تهکورر اسساسوات و
اعتقادات خاص خود را در مسیر داستان به نمایش مویگواارد» (کریمویر بابوازاده اقودمر  .)141 :1931هور داسوتانی
دربردارنده مو وعات و مضامی مختلهی است که داستان سو محور آن ساخته و پرداخته میشود .هور نویسوندهای
برای بیان ای اندیشهها روشی را برمیگزیند .بیشتر نویسندگان رمان برای بیوان بیونشهوای خوود از شخصویتهوای
داستانشان کمو میگیرند .موفقیت رمانهای خوب در گرو ساخت و پرداخت شخصیتهایی اسوت کوه در داسوتان
ظاهر میشوند.
 .2اهمیت شخصیت پردازی در رمان
شخصیتپردازی از اصلیتری هنرهای نویسنده است که نویسنده باید آن را بوه خووبی بیافرینود« .شخصویت فوردی
است که کیهیت روانی و اخالقی او در عمل او و آنچه میگوید و میکند وجود داشته باشد و خلق چنی شخصیت-
هایی را برای خواننده در سوزه داستان تقریبا مثل افراد واقعی زنوده جلووه مویکنود شخصویتپوردازی مویخواننود»
(عبدااهیانر  )411 :1931ای وظیهه نویسنده است که چطور شخصت هوای رموانش را بوه خواننوده معرفوی کنود توا
خواننده را برای دنبا کردن سیر داستانش مشتاق نماید .میتوان گهت« :شخصیتپردازی یعنوی ساصول جموم تموام
خصایص قابل مشاهده یو فرد انسانیر هر آنچه که بتوان با دقت در زنودگی شخصویت از او فهمیود :سو و میوزان
هوش؛ جنس و تمایالت جنسوی؛ سوبو سورد زدن و ادا و اطووار؛ عالیوق دربواره خانوه؛ ماشوی و ابوا ر میوزان
تحصیالت؛ و شغل؛ و عیت روسی و عصبی؛ ارزشها و نگرشهار یعنی تمام وجوهی از انسانهوا کوه مویتووان از
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بررسی روز به روز زندگی یو فرد دانست»(وصلیر  .)93 :1931خواننده برای بوه دسوت آوردن ایو اطالعوات بوه
تو یحات و توصیهات نویسنده نیازمنود اسوت .نویسونده ایو اطالعوات را در وم سویر داسوتان بیوان مویدارد.
شخصیتها در رویارویی با مشکالت و برخورد با دیگر شخصیتهار ویژگیهوای خواص خوود را بوروز مویدهنود.
خواننده با دقت در نحوه بیان و پردازش شخصیتها آنها را میشناسند و با آنها ارتباط برقرار میکنند.
ای پردازش شخصیت معموال به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم انجوام مویگیورد« .در شخصویتپوردازی مسوتقیم
راوی یا نویسنده برای معرفی شخصیت او را مستقیم تعریف مویکنود .در ایو جوا راوی از هور جایی(کوه هسوت)
ویژگیهای درونی و بیرونی شخص مورد نظر خود را معرفی میکند»(اخوتر .)141 :1911
«در شخصیتسازی غیر مستقیم راوی یا نویسنده نمیگوید که «او یکی از دخترهای زیبا بود» بلکه «زیبا بوودن» او را
غیرمستقیم نشان میدهد .برای شخصیتپردازی غیرمستقیم از ای عوامل میتوان یاری جست)1 .کونش )2گهتوار
 )9نام )4و عیت ظاهری )5محیط» (همانر .)142
نویسندگان بنا بر عالیق و سالیق خودر مو و و مضمون و روند داستان خودر از بی ایو دو روش یکوی را بورای
روایت رمان خود انتخاب میکنند .اابته نویسندگان موفق از هر دو روش در کنار هم بهره میگیرند .ای انتخوابر در
روند برقراری ارتباط با خواننده موثر است .خواننده در مطااعه رمان از طریق ای شیوههای انتخواب شوده اسوت کوه
شخصیتهای داستان را میشناسد و داستان را پیش روی خود تصور میکند و از همان زاویه بوه داسوتان موینگورد.
شیوهی شخصیتپردازی مستقیم بیشتر در رمانهای کالسیو کارساز بود اما با گاشت زمان و تغییور در رونود رموان
نویسی و پدید آمدن شیوههای نوی رماننویسی شیوهی غیرمستقیم بیشتر رواج پیدا کرد .در ای شیوهر نویسنده برای
بیان آنچه که در فکر و اندیشه داردر راستتر عمل میکند و از هر وسیلهای برای معرفوی شخصویتهوایش اسوتهاده
میکند.
 .9معرفی رمان «ای کاش گل سرخ نبود»
کتاب "ای کاش گل سرخ نبود" نوشتهی منیژه آرمی در سا 1934ر در قااب رمان به چاپ رسیده اسوت .آرموی بوا
قلمی نکتهسنج و زبانی جدی و صریحر به دوران پرااتهاب گاشتهی ایران سرک میکشد" .ای کاش گل سرخ نبوود"
رمانی است با مضمون سیاسی و اجتماعی که در بستری از تاریخ اتهاق میافتد .ایو کتواب داسوتان زنودگی زنوی از
نوجوانی تا زمان مرگ او را روایت میکند .نویسنده مشوکالت خوانوادگی از جملوه اعتقوادات مواهبی و بخصووص
روتبط خانوادگی و پیوندهای عاطهی را در م رمان بیان میدارد .نویسنده در ای گونه رمانهار سعی مویکنود توا
«پیامش را در جریان شرح سوادث و امورر به خواننده منتقل کند .در رمانهای اجتماعیر نویسنده تالش میکند تا بوا
انعکا مشکالت جامعهر به ارائهی راهسلهایی برای جامعه بیردازد .او رمان را بستر طرح نکات سیاسیر اجتماعی و
یا فلسهی قرار میدهد  ...ای رمانها بر نهوذ جامعه و تأثیر او ا اقتصادی بر شخصیت و وقایم رمان تأکید میورزد
و اغلب قصد توجیه و ارشاد دارد و استماالً به منظور ایجاد تغییرات بنیوادی در جامعوه نوشوته مویشوود» (شوکریر
.)123-121 :1931
آرمی به مانند بسیاری از نویسندگان در پی بیان آما و آرزوهای و درد و رنجهای زنان ایرانی در دوران پور ااتهواب
پیش از انقالب است که هرکدام به نوعی اسیر سرنوشت محتوم خود میشوند .نوشوت از زنوان و دردهوای آنوان در
سا های  1913به بعدر در بی نویسندگان ایران از ااویتهای شد که بیشتری مخاطب را به خود اختصاص داد.
ای رمان نیز به مانند بسیاری از رمانهای ایرانی شخصیتهای فراوان و اابته بیشتر «شخصویت زن» دارد .بسویاری از
ای شخصیتها که اغلب در سد یو نام باقی میمانندر بییشوتر از نوو شخصویتهوای تیییوو هسوتند و سواخت و
پرداختی آنچنانی ندارند .شخصیتهایی قراردادی که بیشتر خوانندگان با نمونههوای نووعی آنهوا در زنودگی روزموره
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خود سر و کار دارند و هیچ کدام از آنان زوایای تاریو و نامشخصی برای جستجو ندارند و خواننده را جاب نموی-
کنند.
 .4شخصیتها در رمان
ای رمان به مانند بسیاری از رمانهایی که در ایران و به قلم نویسندگان زن نوشته شده اسوتر دارای شخیصوتهوای
بسیاری است .تعداد زیاد شخصیتها در رمان از درست پرداخته شدن آنها جلوگیری میکند .آوردن شخصویتهوای
زیاد برای گسترش دادن دامنهی داستان سرکتی تکنیکی است اما عدم پرداخت ای شخصیتهوا و مجهوو مانودن و
تکراری بودن آنها از ایراداتی است که میتوان به ای نو رمانها گرفت .در رمان سا ورر نویسونده بورای پویشبورد
رمانر شخصیتهای متعددی را وارد آن میکند؛ نزدیو سی زن و سدود ده مرد در رمان سضور دارند کوه پوردازش
خاصی روی اکثر شخصیتها صورت نمیگیرد و اکثراً تیپ هستند که در روند داستان نقش چنودانی ندارنود و فقوط
فضای داستان را شلوغ کردهاند؛ گویی نویسنده «یو مشت شخصیت بر آتش داستان میریزد تا از آن رهگارر شعله-
ی روایت را زنده نگه دارد» (آاوتر .)411 :1913
زندگی شخصیتها در رمان به گونهای است که بازتاب دردها و دردمندیهای مردمانی است کوه در وقوایم سیاسوی
سا های خهقان قبل از انقالب اتهاق میافتد .از ای رو است که شخصتها در پی تغییر روند زندگی خود برمیآیند؛
هر چند که ای تغییرات راه به جایی نمیبرد .برخی از شخصیتهای رمان که در سزبهای سیاسی آن دوران عضوو
شده بودند اسیر تباهی و پوچی میشوند و تا جایی پیش میروند که دست به خودکشی میزنند .ای شخصویتهوا و
بسیاری از شخصیتهای دیگر که فقط برای پیشبرد داستان آورده شدهاندر بیشتر تیپسازی شودهانود توا شخصویت-
پردازی و شخصیت سازی .به نظر میرسد که بیان مو وو و سویر تواریخی داسوتان و بیوان سقوایق تواریخی بورای
نویسنده بیشتر از هنر نویسندگی و رماننویسی دارای اهمیت بوده است.
شخصیتهای اصلی داستان عبارتاند از :گللرر مهدیر داریوش مانیر گلرخ و کوروش که بیشتری پرداخوت را بوه
خود اختصاص دادهاند .باقی شخصیتها از جمله خواهرانر برادرانر پدر و مادرر دوستان و آشنایان رمان شخصویت-
های فرعی و به نوعی شخصیتهای قراردادی و تیییو رمان به شمار میآیند.
شخصیت اصلی رمان گللر است که شخصیتی پویا و همه جانبه دارد؛ یعنی در طو داسوتان دچوار تغییوری هرچنود
اندک در روند فکر و اندیشه میشود .شخصیت گللر به نوعی نماینوده زنوان دوران انقوالب اسوت کوه بوا گارانودن
زندگی پر از سختی و مشقتر بچههای خود را به دندان میگیرد و عهدهدار وظیهه مادریاش میشود .گللر بوه ماننود
دختران در آغاز راه شخصیتی اسساساتی دارد و کامال مطیم همسر و خواستههای اوست اما با گار زموان و تغییور در
روند افکار و زندگی اور شخصیت او تغییر میکند و به زنی خودکها و سرپرست خانواده تبدیل میشود که ستی امور
مربوط به شوهر را نیز انجام می دهد .از دست دادن همسور او و فرزنودر از شخصویت گللور زنوی زخوم خوورده و
دردمند میسازد که سا های طرد شدگی از خانوادهی مادری را هم برایش پر رنگتر میکند .گرفتار شدن به بیمواری
روسی و تالش برای رهایی از ای سجم دردمندی کاری است که گللور انجوام مویدهود و سوعی مویکنود در برابور
مشکالت خود را نبازد .تبدیل شدن از دختری اسساسی به شیرزنی که تبدیل بوه سوتون زنودگیش مویشوودر هموان
شخصیت زنان ای مرزوبوم است که نویسنده به خوبی در رمانش آن را به تصویر میکشد.
مهدی؛ همسر او گللر دومی شخصیت اصلی رمان است که به همراه گللر در آغاز داستان سضور موییابود .مهودی
شخصیتی ایستا و ساده دارد که شخصی خیا پرداز و غرق در رویاهای تجدد خواهانه است .رویای رسیدن به جامعه
آرمانی در پی غربی شدنر مهدی را به شخصی دی گریز تبدیل میکند .مهدی که در آغاز شخصی خانواده دوست و
مهربان است در پی ناامیدی از رسیدن به خواستههایش دست به خودکشی میزند .ای نو سرخوردگی کوه در اکثور
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افراد سزبی در دوران انقالب دیده میشود در شخصیت مهدی هم که نماینده ای نوو تیوپ اسوت دیوده مویشوود.
مهدی متجدد خودفروختهای است که شخصیتی سست دارد و همواره در معرض فرو ریخت است.
داریوش مانیر برادر تجدد طلب گللر است که پس از عضویت در یکوی از اسوزاب دوران انقوالب در پوی گریوز از
اندیشههای دینی و ماهبی درمیآید و معتقد میشود که دی فقط مایه دست و پاگیری افراد مویشوود و رسویدن بوه
آرزوها فقط با ترک ای مهم ممک میشود .مانی در سیر رمان بعد از مشاهده پوشاای بودن وعدههای سوزب خوودر
جدایی از سزب را به ماندن در آن ترجیح میدهد و به گاشته ماهبی و دی مدار خود باز میگوردد و در راه عقیوده
جان خود را از دست می دهد .شخصیت مانیر شخصیتی ساده و بدون پیچیدگی است و به سوادگی در جامعوه قابول
شناخت است.
گلرخ؛ خواهر کوچوتر شخصیتی همراهر ساده و قاابی دارد که همواره در تواریخی ایو سورزمی تکورار شودهانود؛
خواهری مهربان که نسبت به همه ساات د سوزی دارد؛ با کودکانر کودک؛ با خواهرانر دوسوت و بوا همسورر زنوی
مهربان و د سوز است .گلرخ را میتوان نماینده تمام و کما یو زن سنتی ایرانوی دانسوت کوه هموواره در خانوه
سضور دارد و به فکر رتق و فتق امور منز و وظایف مادریاش میباشد .گلرخ تمام ویژگیهای یو مادر مهربان و
همسری داسوز و مهربان و اابته مطیم همسر را دارد که از او نمونه واقعی زنی را میسازد کوه در ذهو بیشوتر افوراد
وجود دارد .سربه زیری و سرد گوش کردنر نگه داشت استرام نسبت به پدر و مادر و مطیم امر آنان بودن و خم به
ابرو نیاوردنر از ویژگیهای بارز گلرخ است.
شخصیت کوروش برادرزاده گللر؛ از اواسط داستان وارد ماجرا میشود و شخصویتی پویوار قوراردادی و هموه جانبوه
دارد .کوروش شخصیتی انقالبی دارد و در اندیشه براندازی رژیم وقت است .کووروش نماینوده جوانوانی اسوت کوه
سا ها برای زنده نگه داشت عزت انسانی تالش کردند و در ای راه از جوان و موا و تموام هسوتی خوود گاشوتند.
پویایی کوروش زمانی ثابت میشود که او با شناختی درست راه خود را انتخواب مویکنود و بورای بوه ثمور رسویدن
انقالب تالش میکند .رفت در راهی جدای از راه رفته پدریر از اتهاقهایی است که در دوران انقالب برای بسویاری
از خانوادهها پیش آمد و ای انتخاب راه بسیاری از آنها را از همدیگر جدا کرد.
باقی شخصیتهایی که در رمان اسمی از آنان آورده میشود از نو شخصیتهای نوعی و قراردادی و تیییو هسوتند
که نمونه های فراوانی در بیرون از رمان و قابل استناد دارند .به نوعی ای شخصیتها از جامعه کیی برداری شدهانود
تا سیر رمان در بستری از سضور افراد زیاد اتهاق بیافتد.
نویسنده برای معرفی و باورپایر شدن شخصیتهای داستانش باید آنهوا را توصویف کنود و جنبوههوای شخصویتی و
نکات مبهم اخالقی و رفتاری و زندگی آنان را تو یح دهد و به نوعی به خواننده چراغ سبزی نشان دهد تا او را بوه
مطااعه و شناخت شخصیتهای جدید مشتاق کند .ای تکنیو معرفی شخصیتها در بسیاری از رمانهوا بوه درسوتی
به کار نمیروند و نویسنده تنها به اشارههایی کلی به شخصیت آنها اکتها میکند سا آنکه نویسندهای موفق است کوه
خواننده را در پایان داستان با شخصیتی جدید آشنا کند.
آرمی در ای رمان از شیوهی شخصیتپردازی غیرمستقیم و از ابزارهوای نوامر محویطر و وعیت ظواهریر کونش و
گهتگو بهره میگیرد .سضور شخصیتهای زیاد در رمان کار را برای نویسنده در پردازش آنها سخت میکند.
 .4.1عنصر گفتگو
عنصر گهتگو از موثرتری عناصر در پرداخت شخصیتها به شمار میرود .شخصیتها در خال گهتگوو بوا دیگوران
است که آما و آرزوهایر اندیشهها بینشهار باورها و اعتقادات خود را بروز میدهد و خواننده بوا مطااعوه گهتگووی
بی دو شخصیت از اندیشههای او آگاهی مییابد« .گاهی نحوه صحبت کردن مردم را از هم متمایز مویکنودر کواربرد
اغاب و اصطالساتر اح ادای کلماتر اسیانا اهجهها آنها را از هم فرق میگاارد و همی تمایز و تهاوت اسوت کوه
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همیشه مواد و مصااح گرانبهایی را برای نویسنده فراهم میآورد و داستان را غنی و جاندار مویکنودر زیورا مهمتوری
عامل که شخصیتهای داستان را واقعی جلووه مویدهودر سوازگاری صوحبتهوای آنهوا بوا ویژگویهوای شخصویتی
آنهاست»(میرصادقیر  .)415 :1911گهتوگو در سدّ چند جمله هم کمو میکند تا خواننده بتواند به نحووهی تهکور
شخصیتها پی ببردر اما خساست نویسنده در به زبان آوردن گهتوگوی بی شخصیتهار ای امکوان را از خواننوده
گرفته است .در ای رمانر نویسنده از عنصر گهت وگو استهاده کرده استر اما ای عمل او چندان موفقیتآمیوز نبووده
است؛ چرا که گهتوگوی آنهار صرفاً برای ارائهی اطالعات جزئی و پیشبردن سیر داستان است و نویسنده تا جایی
که میتواندر خود را در گهتگوها دخاات میدهد و شخصیتها را از ادامهی گهتوگوها بازمیدارد .زموانی کوه گللور
در مورد کشف سجابش صحبت می کند و قرار است اجبار را در مورد آن نشان دهدر نویسنده آن را از اداموه گهتگوو
باز میدارد.
« -وای اگر ساج آقام بههمدر ستماً دق میکند .اگر تا ساال دق نکرده باشد.
 سردهای کلثوم ننه را و ک  .اگر بخواهی دنبااهرو آنها باشیر باید سوار کجاوه شوی .گللر جان! پدران ما نمی-خواهند بیایرند که دنیا عوض شده.
 وای م خجاات میکشم .از فکرش هم به خودم میارزم .آخر م چطور با سر برهنه بروم جلو نامحرم؟ چند نهر از زنهای صاسبمنصبان که بیسجاب شوندر بقیه هم تر شان میریزد و یاد میگیرند. وای مهدی ( »...آرمی ر .)24 :1931جلوگیری از ابراز اسساسات واقعی در طو گهتوگوهای رمان از شناساندن ویژگیهای شخصیتها جلوگیری می-
کند و ای ایرادی است که میتوان به نویسنده گرفت؛ چرا که مخاطبر شخصیتهوا را از طریوق توصویف نویسونده
میشناسد .ای کار نویسنده «عالوه بر آنکه از سرکت نثر به طرد زبان داستانی جلوگیری میکند و بدان خصوصویتی
گزارش گونه میبخشدر از گیرایی و زنده بودن شخصیتها به میزان بسیاری میکاهد» (استاجیر .)31 :1933
 .4.2عنصر کنش
«اشخاص داستانی در مسیر داستان از خود عملها و عکسااعملهایی را نشان میدهند تا داستانی را روایوت و خوود
را معرفی کنند .در یو رمان جایگاه شخصیت و رفتار و کردار و سردها و اهداد اوست که تحلیل مویشوود»(بوی-
نیازر  ) 14 :1931چرا که عمل و کنش و ظاهر بیرونیر فکر و اندیشه درونی را نشان میدهد»(میرصادقیر .)31 :1911
اعما هر شخصیت داستانی میتواند غیر مستقیم بیان کننده ویژگیهای او باشد« .کنش داستانی بوه دو دسوته تقسویم
میشود :کنش عادتی و غیر عادتی .کنش عادتی عملی است که مرتب تکرار میشود در صورتی که کنش غیر عوادتی
آنست که فقط یکبار اتهاق میافتد و از همی تکرار و اتهاق میتوان به روسیوه شخصویت پوی بورد»(اخووتر :1911
 .)149در ای رمان کنشها بیشتر از نو عادتی هستند .روا زندگی و عمل شخصیتها یونواخوت اسوت؛ هرچنود
سوادثی که در رمان اتهاق میافتند بسیار متهاوت و زیاد هستند و هر کدام عمل خاص خود را میطلبند .شخصیتهوا
هر روز با داستانی روبهرو میشوند و هر بار با اقدامی جدید با آن رو در رو میگردند برای نمونوه موا در فصول او
شاهد ازدواج گللر و مهدی با مخااهت شدید خانواده گللر روبهرو هستیم و بعد خودکشی مهدی پیش میآید.
« گللر سردش است .سردر مثل آن شبر شبی که بارانر سیل را در خیابانها راه انداخته بود .شبی که انگار هموه یوخ-
های دنیا را در وجود او ریخته بودند .آخر شاهنامه آن طور که پیرمرد نقا گهتوه بوودر خووش نبوود .آخور شواهنامه
چشمهایی بود که ته جوی آبر زیر باران تندی که میباریدر گنگ و بیهویت به نظر میرسید .یکی از چشمها پر از
خون بود و آن یکی معلوم نبود چه رنگی است .سرمهای آبیر خاکستری یا سبز ( »...آرمی ر .)94 :1931
در فصل دوم گللر عضو سزب کمونیستی است که تقریباً هر روز با مسأاهای روبهرو میشود و کنشهای متهواوتی از
خود بروز میدهد .همچنی مرگ پسر گللرکه باعث میشود او دچار مشکالت روسی و روانی شوود .در فصولهوای
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بعدی رمان نیز ازدواج مجدد گللر و وقو انقالب اسالمی و درگیریهایی که در سطح شهر اتهاق میافتاد پیش موی-
آید .میتوان گهت ای اتهاقاتها با هم ترکیب شدهاند و روند داستان را جلو میبرند .تغییر یوبارهی شخصیت گللر
و مانیر از شخصیتی ماهبی به شخصیتهایی متجددر واکنشهای آنها را تغییر میدهد و نحوهی برخوورد آنهوا بوا
روند زندگی تغییر مییابد .باقی شخصیتها دارای کنشهای عادتی هستندر صبح برمیخیزندر صبحانهای میخورنودر
سر کار میروند یا در خانه کار میکنندر شب در خانه جمم میشوند و به خواب میرونود .زنودگی پور از سادثوه در
دوران انقالبر کنشهای غیرعادتی را طلب میکند و تالش نویسنده را میطلبد تا شخصیتهایش را بیشتر با چوااش
تغییر روبهرو کند .آرمی برای نشان دادن تغییر در کنش شخصیتهای داستانش تالش چندانی نمیکند و ایو رونود
داستان را کساات بار میکند .تغییر شرایط اجتماعی و تغییر جکومت در آن دوران باعث تغییر فکری شخصویتهوای
اصلی رمان میشود و هر کدام از آنها به دیدی جدید از زندگی میرسند.
 .4.9عنصر نام
انسانها با نامیدن هر چیزی به او هویت و شخصیت جداگانهای میدهند .روش کردن تهاوت بسویاری از چیزهوا بوا
نامیدن آنها امکان پایر میشود .نامهار همواره با خود داستانی به همراه دارند .برخی از نامها سوااتی رمزآمیوز دارنودر
برخی اسطورهای هستندر برخی از نامها مقد اند و . ....نویسندگان بزرگ همیشه در نامگااری شخصیتهوا توالش
میکنند تا نام و اقب در راستای ویژگیهای فردی و به نوعی پوشش دهنده مو وو و مضومون داسوتان باشود« .در
رمانهای امروزی بعضی از شخصیتها در داستان نام مشخصی ندارند؛ بلکه با صهت یا میری معرفوی مویشووند.
ای شیوه بخصوص در رمانهایی که به شیوهی سیا ذه روایت شدهاندر به کار میرود .نام نبوردن از شخصویت در
داستان دالیل بسیاری میتواند داشته باشد؛ از جمله اینکه نویسنده عالقهای به شخصیت نداشته باشد یا نام شخصیت
را بدرستی نداند و شاید به دایل آشنایی زدایی و وادار کردن خواننده به تهکرر نویسنده نامی را برای شخصیت خوود
انتخاب نکند»(مختاریر  .)19 :1931استهاده از عنصر نام برای آرمی بسیار کارساز بوده است .نویسنده بوا اسوتهاده از
ای عنصرر به تصویرسازی میپردازد .انتخاب عنوان کتاب و نام شخصیتهای محوری در رمانر که هر کدام نام گلی
را دارندر سکایت از داستانی به مانند زندگی "گل" است .عنوان "ای کاش گل سورخ نبوود"ر بوه هموراه خوودر آه و
سسرت دارد .عنوان رمانر ترجمهی شعری ترکی است که بیشتر در مراسم عزاداری خوانده میشوود" .گول سورخ"ر
نماد عشق است که معنای خون را نیز بوا خوود بوه هموراه دارد .آوردن گولر آن هوم گول سورخ و قورار دادن آن بوا
عنوان"ای کاش"ر به جایی از رمان مربوط میشود که شخصیت اصلیر دچار هیجان جوانی میشوود و ایو هیجوانر
خیلی زود به سسرت بد میگردد؛ به گونهای که تمام زندگی او در ای سسرتها خالصه میشود .نامهای مختلوف
"گل" که بر شخصیتهای همراه گللر انتخاب شده استر (گلرخر گلستانر گلچهرهر ماهبوانور گولبوانو) ناخودآگواه
داستان را در روا عاطهه و سساسیتهای زنانه قرار میدهد .طبم نازک گلر به جنبههای عاطهی زن نزدیو اسوت و
گلها را نمادی از اسساسات زنانه میدانند" .داریوش مانی " و "کوروش"ر از دیگر نامهایی است کوه نویسوندهر بور
روی آنها مانور میدهد .تجددطلبانی که سنتها را دستوپاگیر میدانندر به گاشتههای خیلی دور کشور موینازنود و
از انتخاب نام آنهار در سا اثبات پایبندی به آرمانهای آن دوراناند .گرایش به داشت نامهای اصیل ایرانیر یکوی از
گرایشهایی است که در نظام پهلوی هم بسیار طرفودار داشوت .از جملوهی آن نوامهوار انتخواب نوام آریوامهر بورای
پادشاهان پهلوی بود که به گاشتهی آریایی خود افتخار میکردند.
 .4.4عنصر محیط
محیط از زیر ساختهای اصلی رمان است .در احظهاحظهی داستانر محیط در پیشروی خواننوده اسوت توا او را بوه
زمان و مکانی که داستان در آن رخ داده استر ببرد .محیط خهگوانزده و پور از تور و وسشوت در رموانر سوا و
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هوایی ترسناک را برای خواننده به وجود می آورد .تأکید بر تاریخ و روزگار پر از تاریکی و وسشت در رمانر هااهای
از رنگ های سیاه و سهید را به رمان داده است .زمانر زموان انقوالب و مکوانر ایوران پور از آشووب اسوت .تور از
سکومت وقت و داستانهای سیاسی و فرهنگی که هر روز در آن دوران رخ میدهدر در سرزمینی کوه یوو روز آرام
نداشته استر محیطی فراهم کرده است تا رمان آرمی ر در غباری از غمها قرار گیرد .شاید ای روند تاریخ اسوت کوه
به رمان او رنگ خاکستری داده استر اما نویسنده میتوانست با رنگآمیزی بهتر محیطر آن را از ساات اغماء خوارج
کند و آن شور و ساای را که در جوانان انقالبی وجود داشت را بهتر به نمایش بگاارد.
«پشت پنجرهر نعشکشها به ردیف ایستادهاند و نورشان را انداختهاند توی اتاق .یکی از نعشکشها به رنگ آابااویی
است .رفیق اسرافیلر پشت فرمان نشسته و به تقلید از استاای پیپ میکشد .انگشت سبابهاش را رو به مانی گرفتوه و
میگوید« :شما خردهبورژواها باید بمیرید» (آرمی ر .)231 :1931
 .4.5وضعیت ظاهری
بیان ویژگیهای ظاهری برای شناخت بهتر افکار و درونیات شخصیتها روری مینماید .و عیت ظاهری در ایو
رمانر در سد جملههای کوتاه آورده شده است؛ گویی ظاهر گاهی به داد نویسنده میرسد توا او بوه بیوان شووهوا و
شبهههایش بیردازد .نیرداخت به جزئیات ظاهری شخصیتها برای رمانهای معاصرر ایراد بزرگی محسوب مویشوود؛
اما برخی اعتقاد دارند که باید به درونیات بیشوتر پرداختوه شوود توا ظواهر .نویسونده بیشوتر بوه بوازگویی درونیوات
شخصیتها میپردازد و به اشارهی کوتاه به ظاهر بسنده میکند.
«از پنجرهی باالی ساختمانر مردی به ای دو زن نگاه میکرد .یکی زنی که دستوهوای چوادر سویاهش را زیور بغول
گرفته بود و شاید سعی داشت شکم برآمدهاش را در زیر چی های چادر پنهان کند-اواخر سلطنت پهلوی او بوود و
بگیربگیر زمان بیسجابی کم شده بود -مردر زیر اب گهت« :باز یکی دیگر .مرد که خواهرمان را بوه ماشوی جوجوه-
کشی تبدیل کرده».
مانی بلوزی زیتونی رنگ به ت داشتر بازتاب آن در چشمهای شهافش دیده میشد .پنجرههوای بخارگرفتوهر شوعله-
های درون بخاری و برادری که با ابا ر رسمی روبه روی گللر ایستاده بود و فنجان چای و قمقمه و ستی تکههوایی
از آسمان ابری دور سرش میچرخید» (آرمی ر .)59 :1931
 .5نتیجهگیری
شخصیت و شخصیتپردازی از مهمتری عناصر داستانی محسوب میشود و نویسندگانی در کار خود موفوق هسوتند
که ای دو عنصر را به درستی و خوبی در اثر خود به کار برده باشند .آرمی از نویسندگان معاصری است که در آثوار
خود سعی در پرداخت به مو وعات انقالبی و اسالمی و با دربرداشت مضوامینی اجتمواعی و خوانوادگی دارد .او در
ای راستا با نوشت رمانهایی مربوط به دوران انقالب سعی در پاسداشت کارهای بزرگ ای افراد است.
به کار بردن عناصر داستانی در اکثر رمانهای فارسی عیف و گاهی غیر قابل قبو مینماید .بیشتر ایو نویسوندگان
قااب رمان را فقط برای بیان مو وعی که ذهنشان را درگیر کرده است انتخاب میکنند و سعی در بیان هنری ندارنود
ب لکه هدد اصلی آنها بیان مو و است .آرمی نیز از همی نمونه نویسندگان است که در پی هنرنمایی نیست بلکوه
هدد اصلی او بیان دغدغههای فکری و اعتقادیاش میباشد.
شخصیتپردازی در رمان سا ر به شیوهی ترکیبی از مستقیم و غیر مستقیم انجام گرفته است .نویسنده داستان را بوه
شیوهی مستقیم روایت میکند و در هر جایی که امکان پیدا میکند از عناصر شیوهی غیر مسوتقیم و بوه خصووص از
عنصر محیط و نام بیشتری بهره را میبرد .آرمی نیز در شخصیت پردازی موفقیت چندانی به دست نمیآورد و رمان
او از نظر پردازش شخصیت در رتبهای عیف قرار میگیرد.
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