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داستان و  . پردازندهای جامعه میو بیان واقعیت های خاص خودنویسندگان از رهگذر داستان به ارائه افکار و اندیشه

واقعیت به تدریج به  های خیالی آغاز گردید و با آهنگ زمانها و داستانداستان نویسی در ادبیات عربی با اسطوره

گرایش یافت تا اینکه امروزه جنبه نمادین به خودگرفته و نویسندگان عربی در آثار داستانی خود با بیان مستقیم 

، مخاطبان و خوا نندگان خاص خود را تحت تاثیر قرار داده اند. هر داستانی برای حقایق زندگی و مسایل گوناگون

د که با هنرمندی و خالقیت داستان نویس به صورت یک شوشکل گیری خود از عناصر و ساختاری تشکیل می

یابد. در این میان شخصیت پردازی یکی از عناصراصلی داستان است که نویسنده از طریق آن داستان کامل، ظهور می

ای واقعی ببخشد و در واقع شخصیت های یک داستان ستون فقرات آن راتشکیل تواند به قهرمانان داستانش چهرهمی

ها توانسته با پرداخت دقیق شخصیت "الحب تحت المطر"ی بزرگ مصری در رمان ند. نجیب محفوظ، نویسندهدهمی

ها تند و زیرکانه از روح خود در آنها را میبه داستان معنا و مفهوم ببخشد. وی با روشی استادانه تاروپود شخصیت
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 مقدمه -3-3

زمان آن گذشته  یابد که پس ازآن،، به زمان خاصی تعلق میافتداقعی وقتی امری اتفاق میدنیای و در

 .(9؛1377)اسکولز، ماندتنها بصورت خاطره ای باقی می و یابدموجودیت آن پایان می دیگر و

 .ها دوام بیاوردممکن است قرن موجودیت آن آغاز گشته وشود، که نوشته می اما یک داستان زمانی

  .داستان در معنای خاص آن مترادف ادبیات داستانی است

وقتی که اولین نفربه بیان حوادث  از و ادبیات داستانی در معنای عام عمری به درازای عمر انسان دارد

 پا چون کودکی نوزاد رویا پرداخت این نوع ادبیات در شکل ابتدایی خود توصیف خیال و سرگذشت یا و

راه به سوی کمال ، های صاحبان خودتجربه پرتوهای گوناگون در افت وخیز اب و به عرصه وجود نهاد

 .پیمود

حذف  اینکه با تغییرات اساسی فراوانی یافته است تا بدین ترتیب ادبیات داستانی در عمر طوالنی خود

 بدست آورد را ساختار امروزی خود هتوانست ،های متفاوتشیوه پرداخت های مختلف واضافه و

 .(14؛1386کویی،)کا

 رمان، قصه، رمانس،شامل  گیرد ورا در بر می ثار داستانی روایتی منثوری انواع آادبیات داستانی همه

 رمان چنین تعریف شده:« شا هاری»فرهنگ اصطالحات ادبی  در .ثار وابسته به آنهاستآ داستان کوتاه، و

 هاوقایع وصحنه بندی مرتبی ازسازمان در را حضورشان و هاروایت منثور داستانی طوالنی که شخصیت

 .(413؛1385تصویرکند )میرصادقی،

رمان را به عنوان نوع جدیدی از انواع ادبی به خود دیده که همگام با  ادبیات عرب در دوران معاصر،

-بصورت زیبا و هنرمندانه به تعبیری همه جانبه در مورد هستی و انسان می تر از شعر،الشعر وحتی فعّ

  . دازدپر

شود. دوران نویسندگی نجیب محفوظ یکی از پیشگامان رمان نویسی جدید در مصر محسوب می
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فلسفی، تاریخی و اجتماعی  تقسیم شده که در هر سه مرحله مصر و مسائل آن ی نجیب به سه مرحله

 باشد.های او میمحور اصلی افکار و اندیشه

به  1573که آن را در سال  باشدی نویسندگی اش میی فلسفاز آثار مرحله« الحب تحت المطر»رمان

نجیب محفوظ  .ای که او واقع گرایی انتقادی را اختیار کردرشته تحریر در آورده است. یعنی مرحله و دوره

از خالل این رمان بسیاری از اوضاع موجود در مصر آن دوران را ترسیم کرده و در همان حال مضمون و 

وع اجتماعی ارائه داده است که داستان او را از چارچوب مفهوم محدود محلی به فضایی را در بررسی موض

 سطح جهانی باال برده است.

مختلفی است از آن جمله موضوع،  کارگیری عناصره گیری یک داستان در گرو بواضح است که شکل

آن مجموعه  است و درونمایه عنصر دیگر .شودکه عبارت است از مفهومی که داستان درباره آن نوشته می

کند و داستان را که موضوع اساسی مورد نظر نویسنده را در داستان تحکیم می شودافکاری را شامل می

های یک داستان مکانی رخدادها و توصیف زمینه، موقعیت کلی زمانی و .دهدبه وحدت هنری سوق می

ها بوجود ی حوادث را شخصیترشتهو در اثر،  کندو پیرنگ خط ارتباط میان حوادث را ایجاد می .است

-آورند و از این نظر پیرنگ با شخصیت آمیختگی نزدیکی دارد و یکی بر دیگری تاثیر میمی

 (.315)همان؛گذارد

-ها و آرا کلی است، محور مفاهیم انسانی و اندیشهی اصلی داستان استشخصیت که دیگر پدیده

ی یک فرد انسانی تمام خصایص قابل مشاهده و شخصیت پردازی حاصل جمع (.239؛1378)رجایی ،

، ، سبک حرف زدن، هر آنچه که بتوان با دقت در زندگی شخصیت از او فهمید، سن و میزان هوشاست

 .(71؛1382ی ،ک)م میزان تحصیالت و شغل....

 های مهم نقد ادبی درهای متفاوت از بحثهای شخصیت پردازی از دیدگاهاما بررسی شخصیت و شیوه

با توجه به جایگاه مهم شخصیت وچگونگی پرداخت شخصیت در داستان این پایان نامه در .جهان است 

 را در رمانپردازی های شخصیتپردازی و شیوهی شخصیتو نحوه های آنویژگی صدد است این عنصر و

 بررسی نماید. "الحب تحت المطر"



 

4 

 گردد.می تدوین فصل به ترتیب زیر 4بطورکلی این پایان نامه در

اف و پیشینه اهمیت و ضرورت اهدمباحثی چون بیان مساله،  به"کلیات"فصل نخست با عنوان 

 تحقیق می پردازد.

پس از تعریف اجمالی  "پردازیهای شخصیتداستان و شخصیت و شیوه عناصر"عنوان  فصل دوم با

 بندی کرده است.دسته  مفصل تعریف تجزیه و عنصرشخصیت وشخصیت پردازی را عناصر داستان،

فصل اصلی پایان نامه است. در این  "های الحب تحت المطرتحلیل شخصیت"فصل سوم با عنوان 

های این رمان و شیوه ی نجیب محفوظ اشاره کرده سپس انواع شخصیت درفصل ابتدا به زندگینامه

 کند.می شخصیت پردازی تحلیل

پردازی این رمان درفصل چهارم بیان میتمهمترین نتایج حاصل ازتحلیل وبررسی شخصیت وشخصی

 گردد.

 بیان مساله-3-2

 نویسندگان بوده است. ادیبان و عقاید احساسات و تاکنون ادبیات به عنوان ابزاری برای بروز دیرباز از

ی خویش به ادبیات اجتماعی جامعه بخاطربسته بودن فضای سیاسی و نویسندگان وفعاالن حزبی و....

 سوق یافتند.

های او دراین آیینه بازتاب میدگرگونی انسان که تحوالت و برابر بیات همچون آیینه ای است دراد

 واقعیت ی حوادث وداستان که زاده و کندمی این آیینه تغییرپیدا در نیز او انسان تصویر تغییر با یابد.

 ده است.ز تاکنون بوجود آمع داستان از دیربااینجاست که انوا ازو  شوددگرگون می های زندگی اوست نیز

ای از هم های ویژهبا خصوصیتکه هرکدام  رمان تقسیم کرد کوتاه و داستاناین انواع را می توان به قصه، 

 (.111؛1379،)میرصادقی شوندجدا می

رمان  ادبی روزگار ماست. یافته معروفترین شکل تبلور ،برخی رمان به عنوان یک نوع ادبی به باور

های ن شخصیتتخیل هنری که در آ آمیخته با واقعیت و بر متکّیای است پیچده ل ومفصّ روایت منثور

ی بوجود مجموع کتاب مستقلّ در و شوندای پرداخت میسازمان یافته طی حوادث متوالی و متعددی در

 .(411)همان؛ آیدمی
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 ی دید،طرح زاویه ای همچونسازنده عناصر از ی خودنویس برای به انجام رساندن نوشتهداستان

در  شکل می دهد. داستان را ساختار که هماهنگی این عناصر کندغیره استفاده می گفتگو، شخصیت و

اشخاص داستان افرادی  .شخصیت است عنصر کندتر جلوه می ه مهمّاین میان عنصری که نسبت به بقیّ

نویسنده در  برند.ستان را پیش میعمل دا اعمال ورفتارخود با و هستندکه در جهان داستان حضور دارند

هیچ  و...باشد. اشیا ،حیوانانسان،  تواندت داستان میشخصیّ هیچ محدودیتی ندارد. هاخلق شخصیت

 پردازی درتبنابراین شخصیّ هایش شکل گرفته باشد.تشخصیّ توان یافت که بدون وجودداستانی را نمی

طوری  موجوداتی که رمان نویس ساخته باید"فته شده است به همین دلیل گ بسیاری تدارای اهمیّ رمان

ی وفکری ازخصوصیات روح باید کارهای آنها و ه کندتوجّ باشندکه خواننده به شخصیت تک تک آنها

 .(64؛1382،ناشی شود)مکی واخالقی آنها

 و واقع بازتاب زندگی نویسنده است در پیوندندهای داستان به وقوع میرویدادهایی که برای شخصیت

رمان  پدر نجیب محفوظ نویسنده پرتوان مصری و این قاعده مستثنی نیست. از "تحت المطر الحبّ"رمان 

جای گذاشته است ر ب خود فراوانی را از آثار ی مصرواقع گرایانه موضوعات تاریخی و که در باشدعرب می

که برجامعه  وغبار آلودی رانمونه ای از آثارجاویدان اوست که فضای تاریک  "الحب تحت المطر"که رمان

 کند.خوبی منعکس میه این رمان ب مصرحاکم بوده در

 کشاکش عوالم بیرونی و ها در طول داستان فضای زندگی وپرداخت آن ها وتنویسنده با خلق شخصیّ

های داستان همدلی وحتی تشخصیّ گذارد تا خواننده باهنرمندانه به نمایش می درونی آنان را زنده و

م با توجه به رسالت مهّ نشاط آنان شادمان شود. با شادی و ات پنداری کند و با غم آنان غمگین وهمذ

برند و کار میه های داستانی بتهای متفاوتی که نویسندگان در ارایه شخصیّت در داستان و شیوهشخصیّ

این پژوهش به  ر،های جامعه مصدر بیان واقعیت"تحت المطر الحبّ"همچنین با توجه به اهمیت رمان 

 پردازد.ها در این رمان میتتحلیل و بررسی انواع شخصیت و چگونگی پرداخت شخصیّ

 های( پژوهشسؤال )سؤال-3-1

ت پردازی  استفاده نجیب محفوظ درپرداخت شخصیت های رمان از کدام یک از شیوه های شخصیّ -1

 می کند؟
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 اهدافی را دنبال می کند؟ رمان چه ت پردازی درت وشخصیّنویسنده از خلق شخصیّ -2

با توجه به کارکرد هر یک از شخصیتها در رمان ، نجیب محفوظ در راستای انتقال درونمایه و پیام  -3

 داستان بیشتر از کدام یک از انواع شخصیتها در ساختار روایی رمان بهره برده است؟

 های( پژوهشفرضیه)فرضیه-3-0

ت پردازی مستقیم و غیر مستقیم در از شخصیّص داستان در توصیف اشخا نویسندهبه نظر می رسد  -1

 رمان بهره برده است .

ت قهرمان به خواننده القا می کند وسعی در نجیب محفوظ افکار و دیدگاه خود را در قالب شخصیّ - 2

 بیان واقعیتهای جامعه را دارد.

نوعی در ساختار روایی های رسد نجیب محفوظ با توجه به درونمایه رمان از شخصیتبه نظر می -3

 داستان بهره برده است.

 هدف )اهداف( پژوهش-3-9

نجیب  "الحبّ تحت المطر"انواع شخصیّت و شخصیّت پردازی در رمان : تحلیلاهداف کلی -3-9-3

 محفوظ

 اهداف جزئی-3-9-2

 ت بعنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده داستان.بررسی عنصر شخصیّ -1

 « .تحت المطر الحبّ»ت در رمانبررسی انواع شخصیّ -2

 ."تحت المطر الحبّ"ت پردازی در رمان تحلیل شیوه های مختلف شخصیّ -3

 ت قهرمان ارایه می دهد.بررسی پیام و ایده ای که نجیب در قالب شخصیّ -4

 ضرورت و اهمّیت پژوهش-3-6

برای اینکه نویسنده می تواند مسایل جامعه و  ت از عناصراصلی داستان به شمار می رودشخصیّ

ت ت وشخصیّبنابراین شخصیّ ت های داستانی اش به نمایش بگذارد.ی خود رافقط از طریق شخصیّندیشها

-تپردازی در رمان از اهمیت خاصی برخوردار است با توجه به اهمیت این عنصردر داستان،تحلیل شخصیّ
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شناختی در جهت کشف پیام داستان و آشنایی با جنبه های زیبایی "تحت المطر الحبّ"های رمان 

تها جهت استفاده ی پژوهشگران ودانشجویان رشته ادبیات عربی و حتی فارسی ضروری پرداخت شخصیّ

 می نماید.

 ی پژوهشپیشینه-3-0

به  او شهرتی که عرب دارند و همچنین که در ادبیاتیل جایگاه واالیی نجیب محفوظ و آثار وی  به دل

ه نویسندگان و محققان است و تالیفات مورد توجّ تجایزه نوبل بدست آورده از موضوعاخاطر دریافت 

یا سرگذشت او پرداخته اند که به برخی  مختلفی به شکل کتاب یا مقاله در مجالت مختلف به نقد آثار و

 از آنها اشاره می شود.

ی که به ظهور اثر عبدالرحمن یاغ« فی الجهود الروائیه من سلیم البستانی الی نجیب محفوظ»کتاب 

لف رمان در ادبیات عرب پدید و پیشگامان این حرکت و تحوالتی که در مراحل مخت ادبیات عرب رمان در

آغازگر یکی از این مراحل در رمان به وجود آمده  نیز تغییراتی که توسط نجیب محفوظ به عنوانو  آمده

 اشاره می کند.

به بررسی شخصیت های بدری عثمان که  اثر« الشخصیه  الرئیسیه فی روایات نجیب محفوظ»کتاب  

« رحله الموت فی ادب نجیب محفوظ» اصلی در برخی از آثار نجیب محفوظ می پردازد. و نیز کتابهای 

نجیب محفوظ امیر » اثر مصطفی  عبدالغنی و « نجیب محفوظ الثوره و التصوف» اثر حسین عید و 

در چهار فصل « فی ادب نجیب محفوظ التوظیف الفنی للطبیعه» از سلوی العنانی و کتاب « الروایه العربیه

که «تامالت فی عالم نجیب محفوظ »به وسیله صالح هویدی و نیزکتاب  1581صفحه در سال  172و در 

مقاالت زیادی راجع به نجیب محفوظ و  ،محمود امین العالم نوشته شده است. عالوه بر این آثار طتوس

( مقاله ای 2115) 3شماره « نزوی»میان مجله  آثارش در مجالت متعددی  منتشر شده است که در این

از سامی خشبه را منتشر کرده است و نیز « التعبیر االدبی و صوره الواقع عند نجیب محفوظ»باعنوان 

( 1563از حافظ صبر در مجله االداب)« االتجاه الروائی الجدید عند نجیب محفوظ»مقاله ای تحت عنوان 

صدی المراه فی ادب »جله العلوم االنسانیه مقاله ای را تحت عنوان ثبت شده است.  کبری روشنفکر در م
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البنیة المتحجبة وإنتاج الداللةالمغایرة »همچنین مقاله ای تحت عنوان را گرد آورده اند.« نجیب محفوظ

از احمد رشید وهاب زاده در دانشگاه بابل دانشکده ادبیات وعلوم «"الحب تحت المطر"قراءة فی روایة 

 که در مجله مرکز بابل منتشر شده است.انسانی 

مانند بررسی آنها انجام گرفته است  نجیب محفوظ وآثار  بررسی پایان نامه های بسیاری با موضوع

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای صالح « محفوظ  انتقادی نجیب-بررسی رئالیسم در ادب واقعی»

سیر رمان نویسی »ربیت مدرس نوشته شده است ونیز در دانشگاه ت 1381الدین عبدی است که در سال 

خانم سیده رقیه  پایان نامه کارشناسی ارشدموضوع « و ترجمه رمان البدایه والنهایهنجیب محفوظ 

تحلیل عناصر داستان بین » در دانشگاه سبزوار نوشته شده است و همچنین 1387سجادی که در سال 

در 1351کارشناسی ارشد خانم فاطمه پیمان که در سال  موضوع پایان نامه« القصرین نجیب محفوظ 

موضوع   "ترجمه الحب تحت المطروشیوه روایت دراین رمان"دانشگاه کاشان نوشته است . همچنین 

ولی است. 1353اه محقق اردبیلی در سال پایان نامه کارشناسی ارشد خانم لیال محمدی از دانشگ

جنبه شخصیت پردازی ا از مخصوصرا « الحب تحت المطر» هیچکدام یک از این پایان نامه ها رمان 

 تحلیل نکرده اند.       

 ها( و روش پژوهشمواد )داده-3-9

تحلیلی می باشد بدین صورت که ابتدا با مراجعه به -ش به صورت کتابخانه ای و توصیفی روش پژوه

یهای الزم انجام گرفته ، سپس با مقاالت و پژوهش های انجام یافته، در ارتباط با موضوع فیش بردارکتب ،

الحب تحت "ی در رمان شخصیت پرداز ها بر آن انواع شخصیت وشیوه های تطبیق داده و مطالعه رمان

 تحلیل و بررسی می شود. "المطر
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 ادبیّات -2-3

ه معنای عام کلمه غالباً به هر ادبیات، جمع ادبیه به معنی دانش های منطبق با ادب است، ادبیات ب

اما در معنای خاص کلمه به آثاری  .نوع نوشته ای گفته می شود مثل بخش نامه ها، آثار تاریخی و علمی

و سبک و شکل، با نی به کار رفته و از نظر زیبایی گفته می شود که از روی اراده، برای ارائه مقصود معیّ

(.ادبیات شکل خاصی از هنر است که از راه 6؛1351بری،واک )ذبیح نیا عمران ارزش و معتبر است

از  تأثیرات عاطفی بر مخاطب است. دگرگونی در ساختار زبان عادی پدید می آید و مهم ترین هدف آن،

غالبا به  آنجا که دستیابی بر تعریف واحد و جامع و مانعی که مورد قبول همه باشد،امکان پذیر نیست،

 م ادبیات را می توان برشمرد.پاره ای از ویژگی های مهّدبیات،جای تعریف ا

 ویژگی های مهم ادبیات -2-2

 کند.ادبیات، واقعیت های جهان واقع را بازآفرینی می  -1

ادبیات، جهانی را خلق می کند که خاص خودش است و نویسنده برای آفرینش این جهان از هر  -2

 ده می کند تا این جهان را نشان بدهد.شیوه بیانی و در قالب هر مکتبی استفا

ادبیات به ارائه نمونه شخصیت های کلی، قالبی، قراردادی، نوعی و تمثیلی، نمادین، همه جانبه از  -3

این نمونه ها هرکدام معرف نوع معینی از افراد در ای عادی یا مهم انسانی می پردازد.خصلت ه

ویسنده و شاعر ارتباط مستقیم دارند و منعکس موقعیت های خاص هستند و با ساخت ذهن و روانی ن

 کننده واقعیت های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه ی خود هستند.

بلکه از روی قصد و نیت انجام می  انتخاب، تنظیم و شکل مجدد تجربه در اثر هنری اتفاقی نیست، -4

اس او از تجربه ی بی اصلی را آشکار کند که بینش حسّ شود و نویسنده می خواهد برای خواننده،

 نظم،کشف کرده است.
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 هر اثر خالقانه ای،چه روایتی و چه نمایشی، برای آنکه باورپذیری اش،خواننده یا بیننده را جلب کند، -9

 (4، 1351باید از کیفیتی برخوردار باشد که در اصطالح به آن))حقیقت مانندی(( می گویند.)همان،  

اما اگر درکنار هم قرار گیرند می توان رابطه ی پنهانی و  ف از یکدیگرند،لاین ویژگی ها اگرچه مخت

علوم  نیزموردتوجه است بطوری که در ارتباط با گستردگیادبیات ازلحاظمرتبطی را در آن اثبات کرد.

اقتصادوادبیات اصطالحات ادبیات موسیقی وادبیات  نها واقع شودختلف دیگری توانسته است زیربنای آم

 ستانی در ارتباط با همین موضوع است. دا

 ادبیات داستانی -2-1

داستان، محصول غیر متعارف و غیر واقعی قوای تخیل انسان است. داستان می تواند مبتنی بر امور 

واقع باشد و نزدیک ترین انطباق ممکن را بین قصه اش و چیزهایی که عمالً در جهان رخ داده اند حفظ 

ل زندگی داریم زیر پا فانه باشد و درکی را که از ممکنات معموکند یا بسیار خیال با

 .(41؛1382،بگذارد)مکی

ادبیات داستانی در معنای جامع آن به هر روایتی که خصلت ساختگی و ابداعی آن بر جنبه ی تاریخی 

وت اطالق می شود. ادبیات داستانی بخشی از ادبیات یا ادبیات تخیلی است و تفا و واقعیش غلبه کند،

عمده ی آن ها با هم در این است که ادبیات داستانی همه ی انواع آثار داستانی روایتی منثور را در بر می 

لی برخوردار باشد، خواه نباشد، یعنی هر اثر گیرد، خواه این انواع از خصوصیت شکوهمندی ادبیات تخیّ

شته باشد در حوزه ی ادبیات داستانی اقه ای  که با دنیای واقعی  ارتباط معنی داری داروایتی منثور خلّ

 .(29؛1376)میرصادقی،کوتاه است.  داستان ه، رمانس، رمان وقرار می گیرد. ادبیات داستانی شامل قصّ

 رمان-2-1-3

وبستر  وزگار ماست تعریف رمان در فرهنگرمان مهم ترین و معروف ترین شکل تبلور یافته ی ادبی ر

 چنین آمده:

با طول شایان توجه و پیچیدگی خاص که با تجربه ی انسانی همراه با تخیل سر بستر روایت خالقه ای 

ر صحنه ی ت ها دو کار داشته باشد و از طریق توالی حوادث بیان شود و در آن گروهی از شخصیّ
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 (.411؛1376میرصادقی،(مشخصی شرکت داشته باشند

ز نمی تواند عین واقعیت زندگی هدف رمان ساختن زندگی نیست بلکه ابداع مجدد آن است. رمان هرگ

را منعکس کند زیرا که زاییده ی تخیل است و با واقعیت های زندگی که نه خیالی اند نه ابتکاری، در 

گرفته شده و حقیقت مانند  ت متفاوتند اما با این حال عناصر متشکل رمان از واقعیت های زندگیماهیّ

 .(417 آن است)همان؛

هنر رمان، رمان را این گونه تعریف می کند، رمان نثری است روایی، در  کاترین لور در کتاب شناخت

ا را نویسنده قالب نوشتار با حجم نسبتاً زیاد که خواننده را به دنیای واقعی، خیالی می برد و چون این دنی

 .(51؛ 1381)لور، آفریده، تازگی دارد

 قصه -2-1-2

خارق العاده بیشتر از تحول و تکوین آدم ها و  معموالً به آثاری که در آن ها تأکید بر حوادث 

ه را به وجود می آورند و رکن اساسی و بنیادی آن را حوادث، قصّخصیّت هاست، قصّه اطالق می شود. ش

تشکیل می دهند بی آنکه در گسترش و رشد قهرمان ها و آدم های قصه نقشی داشته باشند به عبارت 

ه کم تر دگرگونی می یابند و بیشتر دستخوش حوادث و ماجراهای ت ها و قهرمان ها، در قصدیگر، شخصیّ

خوبی ها بر بدی ها پیروز می گوناگونند. قصه ها، اغلب پایانی خوش دارند و در آن ها 

 .(44؛1385،)میرصادقیشوند

هدف قصه ها، به ظاهر خلق قهرمان و ایجاد کشش و بیدار کردن حس کنجکاوی و سرگرم کردن 

ه است و لذت بخشیدن و مشغول کردن، اما در حقیقت درونمایه و زیر بنای فکری و خواننده یا شنوند

 .(95؛)همان ری و برابری و عدالت اجتماعی استاجتماعی قصه ها ترویج و اشاعه ی اصول انسانی و براد

است « قرآن مجید»محکم ترین دلیل بر ریشه دار بودن عالقه ی انسان ها به قصه، کتاب آسمانی ما 

ده ها قصه و تمثیل زیبا و آموزنده در آن به چشم می خورد. حتی شاید بتوان گفت که بخش اعظم که 

کتب آسمانی را قصص و تمثیل تشکیل می دهند. در میان سخنان پیامبر گرامی اسالم )ص( و ائمه 

 (.12 ؛1366ثیل های جالب و زیبا بر می خوریم )رهگذر، معصومین )ع( نیز، به وفور به تم
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 رمانس -2-1-1

کند و رمانس قصه خیالی منثور یا منظومی است که به وقایع غیر عادی یا شگفت انگیز توجه 

بازی های اغراق آمیز یا اعمال سلحشورانه را به نمایش گذارد. رمانس، ماجراهای عجیب و غریب و عشق

می گذارد و بر خالف  جهان با شکوه و با عظمت غیر واقعی و خیال پردازانه ای شوالیه گری را به نمایش

حماسه، تنها به جنگ و میدان های کارزار اختصاص ندارد و بیشتر قصه های خیالی است که جنبه ی 

سرگرم کننده دارد و به قهرمان های مهذّب و اصیل زاده ای اختصاص می یابد که از واقعیت های زندگی 

ه و در راه رسیدن به محبوب، به اعمال روزمره دور بودند و به ماجراهای عاشقانه ی اغراق آمیز دلبست

جسورانه دست می زدند و با جادوگران و شخصیت های شریر می جنگیدند. رمانس به ندرت دارای 

 .(593؛1385)میر صادقی،«است و به کلی متفاوت از اسطورهمحتوای اخالقی و تعلیمی 

 داستان کوتاه -2-1-0

نوزدهم ظهور کرد، موپاسان و چخوف از نظر بدعت و  داستان کوتاه، به شکل و الگوی امروزی در قرن

نوآوری و پیشبرد داستان کوتاه در جهان کسانی هستند که داستان کوتاه امروز، بسیار مرهون آثار 

اقه ای است که هدف آن به هم پیوستن و هماهنگ کردن آنهاست.داستان کوتاه، نوشته ی منثور کوتاه خلّ

 .(262و تأثیر بخشی است )همان؛ع شخصیت پردازی، درونمایه، موضو

 داستان کوتاه خوب دارای ویژگی های زیر است:

 .(16؛1384)یونسی،. تازگی شیوه پرداخت4. روشنی، 3 . ابتکار،2.اختصار، 1

       گونه تعریف می کند: یونسی داستان کوتاه را این

تی اصلی را در یک ظم شخصیّاثری است کوتاه که در آن نویسنده به یاری یک طرح من« داستان کوتاه»

 .(14 هم تأثیر واحدی را القاء می کند )همان؛ واقعه ی اصلی نشان می دهد. و این اثر بر روی

 عناصر )ساختار(داستان -2-0

داستان بر پایه ویژگی هایی پی ریزی شده است تا خواننده را به سوی خود بکشاند و اگر این ویژگی 

ساختمان داستان نشان ندهند یا به گونه ای طراحی شوند که باعث شوند ها آن چنان که باید،خود را در 
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عالوه بر این،  خواننده کسل شود، پیداست که داستان آن چنان که باید محکم و استوار نبوده است.

عملکرد کلیه ی این عناصر در کنار یکدیگر، به تأثیر روانی واحدی می انجامد که از ساختار داستان ناشی 

ر می کند. در واقع زیربنا و شکل اصلی ارائه هر نوشته ای، عناصر آن می باشد و خواننده را متأثّمی شود 

که هرکدام شامل اصول و قواعد مشخصی هستند که به منظور ایجاد حاالت و اثراتی خاص باید به کار 

 صحنه، یا مضمون،ایه درونم برده شوند تا نتایج دلخواه آن بدست آید. برخی ازاین عناصرعبارتنداز:موضوع،

شخصیت و......استفاده ی درست از عناصر داستان، ساختار آن را انسجام پیرنگ،  سبک، زاویه دید،

طوری که تأثیر  ت می رساند. در واقع هماهنگی و عملکرد درست عناصر داستان،بخشیده و آن را به قوّ

ز این عناصر به جا استفاده کردن احکایت از استحکام داستان و  روانی خاصی روی خواننده بگذارد،

 .(122؛1351است)ذبیح نیا عمران و اکبری ،

البته کار نویسنده تنها انتخاب این عناصر نیست، بلکه مهم تر از آن ترکیب و چیدن اجزای منتخب به 

 گونه ای مرتبط است. اینک به اختصاربه شرح هریک ازاین عناصرنامبرده شده می پردازیم.

 موضوع -2-0-3

یا مفهومی است که داستان درباره ی آن نوشته می شود و رخدادهای داستان به طور مستقیم 

 .(111؛1387)بی نیاز، غیرمستقیم به آن مربوط می شود

ت های عام زندگی ترجیح داده اند داستان برخی از نویسندگان موضوع داستان هایشان را بر واقعیّ

مسلم است اما موضوعشان جنبه ی کلی و عمومی ندارد. دسته ت آن ها تقریبا هایی هم هستند که واقعیّ

ت های عادی و روزمره زندگی دور افتاده اند و سیر تاریخی وقایع دیگر داستان هایی هستند که از واقعیّ

جامعه بشری به شکلی عام و فشرده با بهره گیری از تمثیل و نماد در آن ها آمده است و خیالی و وهمی 

ستان هایی است که وقایع عادی زندگی روزمره و خیال و وهم در کنارهم باهمند و مرز اند. دست آخر دا

دسته طبقه بندی  9میان آن ها مشخص نیست از این نظر می توان موضوع داستان ها را به طور کلی به 

 :کرد

 داستان های حادثه پردازانه            -1
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 داستان های واقعی          -2

 مناک        داستان های وه-3

 داستان های خیال و وهم)فانتزی(                 -4

 .(217؛1376قی،داستان های واقع گرایی )رئالیسم( جادویی)میرصاد -9

 درون مایه یا مضمون -2-0-2

درونمایه هر داستان ستون فقرات آن اثر است و مضمونی را در بر می گیرد که اثر، انتقال دهنده ی 

ما خواننده، درون مایه بال ارائه درون مایه ای خاص است، امی آید گاه نویسنده به دن آن است و نیز پیش

ی اگر ای دیگر را از اثر دریافت می کند و هر درون مایه ای تا لباسی زیبا از هنر به خود نپوشد، حتّ

هنرمندانه و  زیرا شکل و ساختار برترین و بهترین درون مایه باشد به جایگاه مناسب خود درست نمی آید،

 (.17؛1378یان و آشکار کند)یوسفی،خالقانه ی یک اثر است که می تواند ارزش واقعی یک درون مایه را ب

پیام موجب می شود که نویسنده از همان ابتدای اثر، حوادث را منطقی انتخاب کند و برای نوشتن 

هر اثر تلقی  ه را با پیام که رسالتبنابراین خطاست اگر درون مای وقایع،دنبال علت معلوم و مشخصی باشد.

 .(125؛1351و اکبری، عمران )ذبیح نیامی شود یکی فرض کرد

 صحنه -2-0-1

صحنه های دست ساخت  زمان و مکانی را که در آن عمل داستانی صورت می گیرد، صحنه می گویند.

در ارتباط با شخصیت های اتاق ها بسیار متنوع است این صحنه ها انسان، چون پارک ها، باغ ها، خانه ها، 

 داستان می تواند به نویسنده کمک های بسیاری کند مثال می تواند خصوصیت های اجتماعی فرهنگی ،

 .(41؛1376ح یا غیرصریح نشان دهد)میرصادقی،روانی شخصیت های داستان را بطور صری

 سبک-2-0-0

سبک محصول خصلت و  ونگی کار بست زبان در امر روایت.سبک، شیوه ی نویسنده است در چگ

سبک ، رویکرد نویسنده به متن و بافت ان ایده های مسلط در داستان است. سرشت زبان و نیز قالب بی

روایت است و بر دو عنصر زبان و اندیشه پی ریزی می شود از این رو سبک ، شیوه ی نویسنده در بیان 
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سبک های معین همچون ه، هدف نویسند مقصود خود و طریق مخصوصی از متن روایی فردی است.

، در تر کیب با عوامل زبان شناخت و می گذارد کهوضیحی و ژورنالیستی را پیش روی  اشاعرانه ،مهیج ، ت

 (.58؛1387اص اورا پدید می آورد)بی نیاز،سبک خ

است که نویسنده در  سبک شیوه ایه ی خاص اوست. ویژگی ممتاز اعمال یا رفتار کسی سبک یا شیو

کلمات و جمالت ترکیب  زبان ازکالم و گویش فردی خود را دارد.  هر نویسنده ای شیوه ی نوشتن دارد.

خواننده صرفا است که خواننده را تکان می دهد. نحوه ی کاربرد و انتخاب کلمات و جمالت  یافته است،

و خوش از داستان خوشش نمی آید بلکه چگونگی گفتن آنها برایش مطبوع  ،برای آنچه نویسنده می گوید

 آیند است، یعنی سبک یا شیوه ی نگارش نویسنده .

 پیرنگ -2-0-9

« الگوی حوادث»است که خالصه شده ی « الگو»واژه ی  ن تعریفی که برای پیرنگ آورده اند،کوتاه تری

است امّا حوادث به خودی خود پیرنگ را به وجود نمی آورد بلکه پیرنگ خط ارتباط میان حوادث را ایجاد 

پیرنگ وابستگی موجود میان حوادث داستان  ز این رو ممکن است پیرنگ را چنین تعریف کنیم.می کند ا

و در عین  باشد برای نویسنده پیرنگ می تواند راهنمای مهمی را به طور عقالنی تنظیم می کند. بنابراین

ای است برای زیرا پیرنگ برای نویسنده ضابطه ی عمده متشکلی باشد برای خواننده. حال نظم و ترتیب 

 انتخاب و مرتب کردن وقایع، و در نظر خواننده نیز ساخت و وحدت داستان را فراهم می آورد.

وقایع است. این از این نظر، پیرنگ فقط ترتیب و توالی وقایع نیست بلکه مجموعه ی سازمان یافته ی 

و نقشه ای مرتب شده  الگوحوادث با رابطه ی علت و معلولی به هم پیوند خورده و با مجموعه ی وقایع و

 .(492 ؛1376میرصادقی، است)

نگی است که از کیفیتی تقسیم کرده اند. پیرنگ بسته، پیر« پیرنگ باز»و « پیرنگ بسته»پیرنگ را به 

تو و خصوصیت فنی نیرومند برخوردار باشد، به عبارت دیگر نظم ساختگی حوادث بر نظم پیچیده و تو در

باز بر عکس پیرنگ بسته نظم طبیعی حوادث بر نظم ساختگی و قرار دادی  در پیرنگ طبیعی آن بچرخد.

آن غلبه دارد و در این نوع داستان ها، اغلب گره گشایی وجود ندارد یا اگر داشته باشد زیاد به چشم نمی 
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خورد. به عبارت دیگر نتیجه گیری قطعی که در پیرنگ بسته وجود دارد، در پیرنگ باز وجود ندارد و اگر 

هم وجود داشته باشد قطعی نیست. در این داستان ها نویسنده می کوشد خود را در داستان پنهان کند تا 

 .(493 نی و ملموس و بی طرفانه جلوه کند) همان؛داستان چون زندگی، عی

 شخصیّت -2-0-6

در ت است. به هر موجودی که در طول داستان  و یا از مهم ترین عناصر هنر داستان نویسی، شخصیّ

جهان داستان حرف می زند، رفتار و اعمال گوناگون از خودش نشان می دهد و دارای ویژگی های خاصی 

انی و اندیشه محور مفاهیم انس (. شخصیّت197؛1351شخصیّت می گویند )ذبیح نیا عمران و اکبری،است 

کارهای یک  ت، یکی از اساسی ترینپرداختن به شخصیّ. (239، ؛1378ها و آراء کلی است)رجائی، 

)رحمانی خیاوی،  ق می شوند. اشخاصی انتزاعی هستندداستان نویس است اشخاصی که در داستان خل

1382 ،243). 

گذارد، با نویسنده پا به صحنه ی داستان می  شخصیت داستانی معموالً انسانی است که با خواست

خواننده آشکار می سازد، کنش شگردهای مختلف که نویسنده به کار می برد، ویژگی های خود را برای 

شخصیت، عامل  های مورد نظر نویسنده را انجام می دهد و سرانجام از صحنه داستان بیرون می رود.

محوری است که تمامیت قصه و داستان بر مدار آن می چرخد کلیه عوامل دیگر عینیت، کمال، معنا و 

 .(129 ؛1371د)اخوت، د را از عامل شخصیت کسب می کننمفهوم و حتی علت وجودی خو

ت های داستانی نیز در برابر همانطور که هنرمند از محیط اجتماعی خود تأثیر می پذیرد، شخصیّ

محیط از خود واکنش نشان می دهند. آنچه نویسنده به آن نیاز دارد، در محیط اجتماعی اش، محیطی 

خود آنها را به چالش  اهی اجتماعیکه در آن زندگی می کند، وجود دارد و نویسنده با یاری گرفتن از آگ

 .(217؛1384)یونسی،می کشد

ت داستانی است نویسنده به خصوصیات مردم جامعه نیاز در داستان هایی که نکته ی اتکا، شخصیّ

دارد. مردمی  که در میان شان زندگی می کند و از آنها می نویسد و وقایع زندگیشان را به رشته ی 

رای داستان خود انتخاب می کند از همین مردمند و خصوصیات و صفات تحریر می کشد. اشخاصی که ب
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 (.26دم و اختصاصات فردی خود را دارند )همان،مشترک همین مر

 طبقه بندی شخصیّت بر اساس فعل و انفعال در داستان-2-0-6-3

ل ظرمیزان فعل و انفعاازجنبه های مختلف تقسیم بندی کرد.از نشخصیت های داستان را می توان 

خصیت های پویا تقسیم گروه شخصیت های ایستا وگروه ش ت در داستان شخصیت ها به دو گروه،شخصیّ

 .(53؛1385بندی می شود )میرصادقی،

 شخصیت ایستا -2-0-6-3-3

شخصیت ایستا، شخصیتی در داستان است که تغییر نکند یا اندک تغییری را بپذیرد. به عبارت دیگر ، 

اگر تأثیر بکند، شد که در آغاز بوده است و حوادث داستان بر او تأثیر نکند یا در پایان داستان همان با

 .(154 ؛1376تأثیر کمی باشد)میر صادقی، 

 شخصیت پویا -2-0-6-3-2

شخصیتی است که یک ریز و مداوم در داستان، دستخوش تغییر و تحول باشد و جنبه ای از شخصیت 

تی او دگرگون شود. این دگرگونی ممکن است صیت شخصیّاو، عقاید و جهان بینی او یا خصلت و خصو

عمیق باشد یا سطحی، پر دامنه باشد یا محدود. ممکن است در جهت سازندگی شخصیت ها عمل کند یا 

در ویرانگری آن ها، یعنی در جهت، متعالی کردن او پیش برود و یا در زمینه ی تباهی او، این تغییر 

که مثالً در سرما خوردگی در حال و وضع آدم ظاهر می شود یا در  اساسی و مهم است و تغییری نیست

لحظه حالت و عقیده شخص را دگرگون کند انسان موجودی پویاست، حوادث بر او اثر می گذارد و او نیز 

 ، در خصوصیت های روانی و اخالقی اوبر حوادث اثر می کند و تحول می یابد و وقایع و تغییرات اجتماعی

 .(159 )همان؛ کننده ی این تغییر و دگرگونی استد و او را تغییر می دهد. رمان تصویر تاثیر می کن

 پرین الرنس  شخصیت پویا را چنین تعریف می کند:

در برخی از ابعاد شخصیتی اثر، تحولی دائمی و ماندنی روی می دهد. این تغییر و تحول ممکن است » 

ست رو به خوبی یا بدی باشد، اما باید حتماً مهم و هم چنین ممکن ا خیلی زیاد یا خیلی کم باشد.

 .(94؛1378)الرنس،« بنیادی باشد.
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 طبقه بندی شخصیت از نظر حضور در داستان -2-0-6-2

ایی.ام. فارستر، رمان نویس و ادیب انگلیسی در کتاب جنبه های رمان، شخصیت های داستان را  از 

 یم کرده است.لحاظ نوع حضور شخصیت در داستان به دوبخش تقس

 شخصیّت اصلی-2-0-6-2-3

می گیرد و نویسنده  فردی که در محور مرکز داستان کوتاه و رمان یا نمایش نامه و فیلم نامه قرار

شخصیت « می گویند.« شخصیت اصلی»که توجه خواننده یا بیننده را به او جلب کند سعی می کند 

ه خصوصیت رتی ندارد که شخصیت اصلی همیشاصلی، گاهی مترادف قهرمان اصلی می آید، گر چه ضرو

 .(176؛1382)داد،  های قهرمانی داشته باشد

در بیشتر داستان ها یک شخصیت وجود دارد که نقش اصلی را بازی می کند و حالت محوری دارد. 

بدین معنا که ماجرای اصلی داستان و مشکل داستان مربوط به این شخصیت است. نقش آفرینی این 

یگر شخصیت ها پر رنگ تر است و آن برای این است که این فرد بیشتر درگیر ماجراهاست شخصیت از د

 و ما او را در صحنه های بیشتری می بینیم و بیشتر با او آشنا می شویم.

نویسنده همه تجربه های شخصی خود را در زمینه ی شناخت شخصیت اصلی به کار می بندد. این 

ام و حس داستانی را منتقل می کند و یا دست کم در انتقال آن نقش شخصیت، مهم ترین درون مایه، پی

واننده احساس کند او را اساسی دارد. این شخصیت  باید به گونه ای در داستان پردازش شده باشد که خ

خود ترسیم کند)ذبیح نیا عمران و  تواند تصویر واضحی از او را در ذهن مییا  می شناسد

 .(183؛1351اکبری،

 شخصیت فرعی  -2-0-6-2-2

شخصیت »در کنار شخصیت اصلی، شخصیت هایی نیز در داستان ایفای نقش می کنند که به آن ها 

 می گویند.« فرعی

معموالً شخصیت ها حول یک اندیشه واحد یا ویژگی دائمی که در طول قصه تغییر نمی کند، استوار 

ا پایان آن به حال خود باقی می مانند گویی هستند و حوادث بر آن اثر نمی گذارد و از زمان آغاز قصه ت
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آن شخصیت ها همچون مهره های شطرنج هستندکه طبایع و نقش های آنها با پیشرفت بازی تغییر نمی 

شخصیت های فرعی می توانند داستان را پیش برانند، نقش شخصیت اصلی را روشن کنند، به کار،  کند.

و رنگ مایه های کار را گسترده تر کنند و جزئیات جالب بافت و رنگ بدهند، درون مایه را عمیق تر 

-159؛1385)میرصادقی، و کوچکترین لحظات کار اضافه کنندتوجهی حتی به کوچکترین صحنه ها 

154). 

شخصیت های فرعی، داستان را رنگ آمیزی می کنند و نویسنده هم مثل نقاش که برای تکمیل تابلو، 

خصیت های فرعی را به داستان، می افزاید تا داستان عمق و رنگ و مدام جزئیاتی را اضافه می کند، ش

بافت دقیق تری بیاید. شخصیت های اصلی را برای رسیدن به هدفش یاری می دهند. شخصیت فرعی 

خواننده هستند )ذبیح نیا عمران و  بهترین بهانه برای ارائه اطالعات درباره داستان و شخصیت اصلی به

براین می توان کارکردشخصیت فرعی درجهان داستان رابه سه بخش زیرتقسیم (.بنا189؛1351اکبری،

 کرد:

 پیش برد ساختار روایی داستان -1

 نمایاندن ابعاد رفتاری، گفتاری و فکری شخصیت اصلی. -2

 .(315؛1387القای درون مایه )بارونیان،  -3

 شخصیت ساده -2-0-6-2-1

 با جمله ای ساده شناساند، شناختن او آسان شخصیت ساده، شخصیتی است که می توان آن را معموالً

است و خواننده از برخورد با او دچار شگفتی نمی شود. شخصیت ساده، در انواع گوناگون خود بر محور 

)میر  ه شخصیت نوعی را به وجود می آوردفکر یا کیفیت و خصوصیت های واحدی پرداخته می شود و گا

توان گفت شخصیت ساده و ثابت، نمونه های انسانی هستندکه  به عبارت بهتر می. (184؛1385صادقی، 

شخصیت جامع را برای رسیدن به هدفش یاری می دهند. آنها هم چون شخصیت های فرعی بهانه ای 

 هستند برای ارائه اطالعات درباره ی داستان و هر چه پیچیده کردن شخصیت جامع.

نمی دهند. دارای ویژگی یک عنصری اند یعنی این نوع شخصیت ها هرگز درونشان را به کمال نشان 
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نای دیگری ندارد)ذبیح نیا یک عقیده خاص، شخصیت او را شکل می دهد و او غیر از این مفهوم، مع

 .(151؛1351عمران و اکبری

 شخصیت جامع و کامل-2-0-6-2-0

ودن میل اگر به شخصیت ساده عوامل و عناصر و ویژگی هایی اضافه شود به سوی جامعیت و کامل ب

می کند و آن شخصیتی است که در طول داستان متحول می شود و تغییر می یابد. این شخصیت می 

تواند بسط یابد و تراوش کند. او دارای خصوصیات و انگیزه های پیچیده و گوناگون است و در مقابل 

وال و تصمیمات و شخصیت ساده قرار می گیرد. شناختن او به آسانی نیست. گاه خواننده از افکار و اح

کارهای او دچار شگفتی می شود و کنجکاوی در او به وجود می آید که او را مایل به مطالعه کردن در 

مورد این شخصیت می کند. این شخصیت دارای ابعاد بسیار و دارای خلق و خوی پیچیده است و با دقت 

 .(151و ظرافت و ذکر جزئیات خلق می شود )همان؛

پیشبرد داستان نقش اساسی دارد. او توجه خواننده را در طول داستان به خود  این نوع شخصیت در

گیر تأثیر قرار می دهد. اعمالش غافل  جلب می کند و با اعمال و رفتار و با گفتار خود خواننده را تحت

کننده و غیر منتظره است مخاطب در برخورد با این نوع شخصیت و اعمال او دچار شک و تردید است. 

 (.95؛1371)اخوت ،ا که رفتار او برای مخاطب تازگی داردچر

 قهرمان -2-0-6-2-9

قهرمان شخصیتی است که در برابر حادثه های ناخوشایند از خود واکنش نشان می دهد و همین امر،  

ان به شخصیت قهرمان تبدیل می موجب دگرگونی و تعالی روحی او می شود و از شخصیت ضد قهرم

 .(177؛1385)میر صادقی،  شود

معموالً داستان ها یک قهرمان بیشتر ندارند امّا ممکن است دو شخصیت اصلی داشته باشند برای اینکه 

نخست اینکه تمامی افراد ی را تشکیل دهند دو شرط الزم است: دو یا چند شخصیت، یک قهرمان جمع

رنج بکشند و به اتفاق تفاق گروه، هدف مشترکی داشته باشند و ثانیاً در راه رسیدن به این هدف، به ا

از سوی دیگر، داستان ممکن است چند قهرمانی باشد. در این جا برخالف قهرمان جمعی،  پیروز شوند.
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شان مستقل از دیگران  شخصیت ها اهداف جداگانه و فردی خود را دنبال می کنند و پیروزی یا شکست

 است.

هستند این آثار به عوض پیش بردن روایت بر  داستان های چند قهرمانی معموالً داستان های پیرنگی

اساس آرزو و خواست واحد یک قهرمان، چه منفرد و چه جمعی، چند داستان کوچک را که هر یک 

ز جامعه ترسیم نمایند. قهرمان جداگانه خود را دارند در هم گره می زنند تا تصویر زنده و پویایی ا

 .(59-56؛1382)مکی،

 ضد قهرمان -2-0-6-2-6

ای هستند که روحیات ترد و شکننده ای های با خود بیگانه و تک افتادهقهرمان ها معموالً آدم ضد

دارند، اما در عین حال اصول اخالقی و ویژگی های رفتاری منحصر به فردی دارند، که سبب می شود با 

 .(211؛1351در تضاد باشند )ذبیح نیا عمران و اکبری، محیط اطراف و جامعه شان

آدم معمولی و فاقد خصوصیات قراردادی و فضایل ل میر صادقی ضد قهرمان می تواند ،ته ی جمابه گف

و محاسن باشد. خصوصیت هایی چون اصیل زادگی، سلحشوری، آرمان گرایی، بی نیازی از مال و منال، 

را داستان محاسنی چون پرهیزکاری، منزه طلبی، پاکدامنی، بلند نظری و... چنین شخصیت های اصلی 

 .(156؛1376)میر صادقی، می گویند« ضد قهرمان»

 انواع شخصیت بر اساس کار کرد در داستان-2-0-6-1

های قالبی، قراردادی، های داستانی را از نظر کارکرد در داستان به شخصیتشخصیت بیشاپ لیونارد

 .(316؛1387،)بارونیاننوعی، تمثیلی و نمادین و همه جانبه تقسیم بندی می کند

 شخصیت های قالبی -2-0-6-1-3

شخصیت قالبی از خود هیچ تشخصی ندارد. ظاهرش آشناست، صحبتش قابل پیش بینی است، نحوه 

ی عملش مشخص است، زیرا بر طبق الگویی رفتار می کند که ما با آن قبالً آشنا شده ایم مثالً کسی که 

کند. شخصیتی قالبی را ارائه می فی را میها را در می آورد یا تقلید هنر پیشه ی معرو« جاهل»ادای 

 دهد.شخصیت های قالبی اطراف ما را پر کرده اند و آدم در زندگی روزمره با آن ها بسیار برخورد می کند 
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