
 

ترین پایه و اساس هر داستان است که نقش مهمّی در انتقال طرح و تم داستان دارد. شخصیّت مهم

گیرد. بیژن نجدی از جمله چرخد و بدون شخصیّت هیچ داستانی شکل نمیداستان بر مدار آن می

از مشهورترین و « اندیوزپلنگانی که با من دویده»نویسان بزرگ دوره معاصر است که رمان رمان

بسیاری برخوردار است. در  که از فصاحت و بالغت های وی در ادب فارسی استماندگارترین رمان

ها و مسائل مربوط به آن است و محمدباقر های مورد توجه شخصیتهنر نقاشی نیز یکی از سوژه

 –در این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی ای آثاری است.ر در این زمینه دارآقامیری از نقاشان معاص

کار پردازی، زاویه دید، زمان و نمودهای بههای شخصیّتتحلیلی، انواع شخصیّت از نظر ساختار، شیوه

پژوهش  هاییل قرار گرفته است. یافتهها مورد تجزیه و تحلرفته از لحاظ بیرونی و درونی شخصیّت

-بیژن نجدی شخّصیت محور است و بیشترین تأکید آن بر روی شخصیّتحاکی از این است که رمان 

پردازی، نویسنده بیشتر از روش های شخصّیتباشد. از لحاظ شیوهها میهای اصلی داستان

های ایستا هستند. های اصلی این رمان، شخصیّتغیرمستقیم سود جسته است. اکثریت شخصیّت

دهنده وجوه تشابه از نظر توجه به محمدباقر آقامیری نشانپردازی با آثار تطبیق این نوع شخصیت

 و ابعاد آن است. شخصیّت
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 مقدمه .1

در ادبیات داس  تانی اس  ت. ش  خص  یت فردیس  ت که مانند اش  خا  حقیقی از  هاویژگیترین محوری از خص  یّتش  

ست و با این ویژگیویژگی ستان و نمایش ظاهر میهایی برخوردار ا ستان ها، در دا ست در دا سنده ممکن ا شود. نوی

شخصیّت ستانها را بهخود  ست و دا ستان ا شخصیّت، کلید کارآمد دا ستقیم ارائه کند.  ستقیم یا غیرم های صورت م

ی منثور در اقههای بزرگ است. ادبیّات داستانی به طور کلّی به آثار روایتی تخیّلی و خلّبزرگ نیازمند وجود شخصیّت

ی ذهن انسان ها و حوادثی است که ساخته و پرداختهشود، و اساس این ادبیّات، تخیّلِ آدمحوزه نثر داستانی گفته می

صیّت شخ ستان بر عهده  ست. کار روایت در دا شکیل میا شتاری را ت ساس هر نو ست که پایه و ا ستان ا دهند های دا

شان به آفرینش ستان می چراکه با اعمال و گفتار صر در ماجرا و حوادث در دا سندگان معا پردازند. بیژن نجدی از نوی

پردازی در رمان بیژن توان طرح کرد، بررسی نقش شخصیّت و شخصیّتای که میحوزه ادبیات داستانی است. مسئله

شیوه شتر از چه  ست که نجدی بی سی دیگر این ا ست. نکته قابل برر صیّتنجدی ا شخ رمانش  هایای در پردازش 

ست لذا در این پژوهش  شان بزرگ نیز قابل مشاهده ا ست. در این دوره، شخصیّت پردازی در آثار نقا ستفاده نموده ا ا

 میری پرداخته شده است.رمان بیژن نجدی با محمدباقر آقا پردازی دربه تطبیق شخصیت

یوزپلنگانی که با »پردازی در رمان ی بررسی عنصر شخصیّت و شخصّیتدرباره پیشینه تحقیق باید گفت که در زمینه

شاهده « اندمن دویده شد، م صیّت پرداخته با شخ صر  ستقل و همه جانبه به زوایای مختلف عن صورت م کاری که به 

شده امّا پژوهش ضی از آنن ست که در بع شده ا صیّت در های دیگری بر روی آثار بیژن نجدی انجام  شخ صر  ها به عن

ای تحت عنوان (، در مقاله1393زاده و رض  ویان، )نجدی اش  اره ش  ده اس  ت ازجمله: آقاگلهای کوتاه بیژن داس  تان

پردازی را براساس نظام ، شخصیّت«گراهای کوتاه بیژن نجدی براساس نقش دستور نقشپردازی در داستانشخصیّت»

ی نامه(، در پایان1395لیان، )گرا در سه داستان کوتاه نجدی مورد بررسی قرار داده است. جلیگذرایی در دستور نقش

ستانسبک»خود تحت عنوان سی دا سونشنا سیمپ ساس الگوی  سی ویژگی« های کوتاه بیژن نجدی برا های به برر

سون میسبک سیمپ سی بر مبنای الگوی  سبکشنا شش واحد  سی معرّفی میپردازد که در این الگو  کند. این شنا

سطه متنی -1عناصر عبارتند از:  -6ساختار متنی -5زاویه دید -4پردازی شخصیّت-3شناختی انی جامعهرمز زب-2وا

بررس  ی ش  گردهای س  ینمایی در آثار »ی خود تحت عنوان نامه(، در پایان1391نژاد میاندهی، )بینامتنیّت. محس  ن

پردازد. مبنای نظری این های بیژن نجدی می، به بررس  ی ش  گردهای س  ینمایی در داس  تان«داس  تانی بیژن نجدی

مکی، استفان شارف، و دیوید بوردول است. البتّه باید یادآور شد که پژوهش حاضر، کاری پژوهش، نظریات رابرت مک

ستقل و متفاوت از دیگر پژوهش ست. بنابراین با توجّه کامالً م صورت گرفته ا ست که بر روی آثار بیژن نجدی  هایی ا

ضوع مورد بحث انجام تحقیقی جامع در ای ضرورت دارد. این به اهمّیّت مو شیوهپژوهش ن زمینه  صیفیکه به  -ی تو

های نجدی را مورد بررسی قرار داده است ابتدا به بررسی مفهوم شخصیّت و پردازی در یکی از رمانتحلیلی شخصیّت

صیّت سئله پردازدمی «انددویده یوزپلنگانی که با من» در رمانپردازی شخ ست این. م  کهدیگر در این پژوهش این ا

 پردازی چه نمودی در نقاشی دوره معاصر و آثار نقاشی چون محمدباقر آقامیری دارد.شخصیّت

 

 



 

 

 1399آذر ، 39، شماره 17دوره  453
451-470 

 پردازی.بررسی مفهوم شخصیّت و شخصیّت2

معنی حکاکی کردن و عمیقاً خراش دادن گرفته ش  ده اس  ت. در  به( kharasseinی کاراکتر از کلمه )ی واژهریش  ه

ی گنجانده ش   ده بودند، گفته های مختلف آدماز تیپهای منثوری که یونان باس   تان به طرح ها که در الگوی خاص   ّ

شخصی گفته می250: 1368شد )براهنی، می صطالح به  شخصیّت در ا سطوره، (.  ستان، خواه ا شود که در جهان دا

سه، رمان و نظیر این صلی یا فرعی ایفا میحما ستان برای ادامه (. 590: 1380کند ) ایرانی، ها حضور دارد و نقش ا دا

صیّت شخ ست و  سیر خود محتاج به حرکت ا شکلهام ستان  صر ی دا ستند، بنابراین، وجود عن دهنده حرکت آن ه

ستان می صیّت باعث پویایی و گیرایی دا ستان جدایی65: 1379شود )پروینی، شخ ناپذیرند (. رویدادها و حوادث دا

ستلزم همدیگرند ی آنزیرا رابطه شیوه 39: 1382)مارتین، ها متقابل و م سه  ستان گاهی اوقات از  سنده در دا (. نوی

کند که عبارتند از: اوّل از طریق ارائه صریح شخصیّت با شرح و تحلیل رفتار، اعمال پردازی استفاده میبرای شخصیّت

ها با کمی شرح و آن کند. دوم ارائه شخصیّت از طریق عملی داستانش را به ما معرّفی میهاها، آدمو افکار شخصیّت

ی ذهنی و عواطف درونی هاتعبیر و تفس  یر با نمایش کش  مکشی ش  خص  یّت بیتفس  یر و یا بدون آن. س  وم، ارائه

صیّت، این روش رمان سیّال ذهن میشخ شعور آگاه و ناآگاه های جریان  ستقیم در جریان  شد که خواننده غیر م با

 (.87-90: 1380گیرد )میرصادقی، شخصیّت قرار می

 

 ایران .نقاشی سنتی معاصر3

هایی با مینیاتورسازی قدیم در اگرچه تفاوت نقاشی سنتی معاصر در ایران با هنر نگارگری گره خورده است. این هنر

با ش  روع جنبش مش  روطه و تاییرات فرهنگی و گردد. ایران دارد اما امتداد این هنر در عص  ر حاض  ر محس  وب می

صل  شی از آن، ف شد. در این دوره حرکت فزایندهاجتماعی نا شوده  شی ایران گ سوی هنر جدیدی در تاریخ نقا ای به 

ها نگارگری گیری از موض  وعات روز و جریانات فکری و اجتماعی زمان تبدیل به یکی از ویژگیغرب ایجاد ش  د.  بهره

: 1398وند، حس  ن )طاهریان،ای در این هنر یافتدوره معاص  ر گردید. بافت و زمینه اجتماعی و فرهنگی اهمیت ویژه

با این تفاس  یر نقاش  ی س  نتی در دوره معاص  ر دارای هویت مس  تقلی گردید که آن را از ادوار پیش  ین متمایز  (.50

 ساخت.می

دهد نه تنها تاییر در قطع و اندازه نقاشی از کوچک به های هنر سنتی نقاشی در دوره معاصر نشان میبررسی ویژگی

های نقاش  ی ها وارد نمودن ویژگیتر از آنت بلکه رها ش  دن آن از همراهی با کتاب و مهمبزرگ به وجود آمده اس  

ب موضوع و مضامین و محتوای اباشد. این تفاوت در انتخپردازی و آناتومی میناتورالیستی نظیر پرسپکتیو، نور، حجم

شان می سنتی ایران به جای جهان عینی با جدهد آثار نیز خود را ن شی  ستیم. با در نقا هان تخیل و تمثیل مواجه ه

غربی و حاکمیت اص  ول این این حال در دوره معاص  ر با توجه به گرایش عمیق جامعه هنری ایران به ناتورالیس  ت 

شعار ه طور کلی بشی بهاقن صاویری که ا شکل بروز کرد. اول ت صر به دو  سنتی در دوره معا شی  هم ریخت. آثار نقا

شاعران قدیم شر می عرفانی و رزمی  -28: 1377و دیگر تابلوهایی که منبع الهام این آثار بودند)اعتمادی،  کردرا منت

29.) 
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ها با ها و جایگزینی آنهای نگارگری معاص   ر حذف چهره های متحدالش   کل و قالبی ماولی از نگارهاز دیگر ویژگی

ست. همچنین رعایت آناتومی معق های متفاوتها و آناتومی ایرانی نه به صورت متحدالشکل بلکه به صورتچهره ول ا

یاسی و نه به صورت قوانین زند. رعایت دوری و نزدیکی به صورت مقن دی که به اصول نقاشی ایرانی لطمهدر ح به کار

ست. خارج کردن اندازه نگاره سفید و زمینه تیره ا صاویری با رنگ  شی غربی ابداع ت سپکتیو به کار رفته در نقا ها از پر

صورت تابلو منفرد با تکنیکحد کتاب و م ستانی، طرح کردن آنها به  شهر پاکباز در  (.33: 1388هایی قدرت بخشید)

نگارگری جدید، ماهیتاً نگاه به گذشته دارد؛ اما هنرمندان متعلق »خصو  نقاشی سنتی در دوره معاصر معتقد است: 

ن س  ازگار س  ازند. در نتیجه به مرور برخی اند کا کارش  ان را با س  لیقه زمابه این جریان، به طرق مختلف کوش  یده

(. نگارگری ایرانی در دوره معاصر سرآغازی جهت احیای 197: 1386های متمایز جدید بروز کرده است)پاکباز، ویژگی

صر  صر و نقش مایهبه عنوان یک طرف مکالمه، به بهرههویت و فرهنگ ایرانی بود.هنرمند معا های ایرانی گیری از عنا

ست  سنتی ا شی  ست، به طرف مقابل که همان نقا صفویه پرداخته و با دانش به این مهم که تمام فهم نزد او نی دوره 

ست)طاهریان،  سنواجازه خودنمایی دادها سنتی (. واکاوی این ویژگی57:  1398ند،ح شی  ست که نقا ها گویای این ا

 شده است. معاصر موفق به ایجاد تحوالتی بنیادی در نگارگری

 

 (اندرمان یوزپلنگانی که با من دویده آثار بیژن نجدی).4

سامدرن می سندگان پ ست الزم بیژن نجدی جزو نوی شیوه و مکتب پیروی نموده ا شد و در نگارش آثار خود از این  با

مدرنیسم باشد و ی پست به معنای تداوم یک جریان میکلمه» است درباره پسامدرنیسم توضیح مختصری داده شود.

سمیعنی نوگرایی؛ بنابراین می سم یعنی تداوم جریان مدرنی ست مدرنی (. برخی از 41: 1380)نوذری، « توان گفت: پ

گذاری نظمی در روایت رویدادها، تکههای آثار ادبی پست مدرن در زمینه رمان و داستان عبارتند از: اقتباس، بیویژگی

امکان برداش   ت مختلف و متعدّد از اثری واحد، پارانویا، دور باطل، اختالل کاری، فقدان قاعده، عدم انس   جام، یا تکه

سانی،  صطالح تثبیت 5-6: 1391زبانی، تناقض )ابوی سم به یک ا سامدرنی صد و هفتاد، پ (. بنابراین از دهه هزار و نه

شد )پاینده،  صطالحات ادبی، مدخلی به همین نام ایجاد  جا که از آن(. »71: 1385شده تبدیل گردید و در فرهنگ ا

ستاندر ایران، پدیده شناخته شده نبوده، میهای پسامدرنیسم در هنگام نگارش دا توان از ی نجدی، واژه یا اصطالح 

سنده ستی مؤلّفهای نام برد که بر پایهنجدی در جایگاه اوّلین نوی « های این مکتب جدید ادبی به آفرینش پرداخته ا

نویسنده ده داستان کوتاه « اندیوزپلنگانی که با من دویده»(. در رمان او با نام  101-102: 1390)حجاری و قاسمی، 

توان متوجّه این مطلب شد که نویسنده همانند پدری دلسوز ها میرا گنجانیده که با کمی غور و تأمّل در این داستان

نویس  ندگانی اس  ت که با تمامی های رمانش غمگین اس  ت. بیژن نجدی از معدود با تمامی وجودش برای ش  خص  یّت

سیار در جابجایی  ست. وی دارای مهارت ب ستعارات زیبا و پیچیده ا شبیهات و ا هنرش آثاری خلق نموده که مملو از ت

ها به دردها و مش   کالت اجتماعی باش   د و با همین ویژگیمطالب و بیان وقایع اتّفاق افتاده برای قهرمانان اثرش می

حال لوح و در عینهای س  ادهکند پرداخته اس  ت. نجدی درد س  وفاس  تفاده از انس  انی میای که در آن زندگجامعه

ذات و پاک را و درد جبر و تس  لیم تقدیر بودن این افراد را با زیباترین ص  ناعات ادبی به خواننده منتقل نموده خوش

سپرده به »کنند. داستان ان میاست. شاید راز کوتاهی عمر مردان بزرگ، غم بزرگی است که در اعماق وجودشان پنه
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ساده« زمین ستان یک زوج  شان میدر رمان او دا شتهدهد که برای زندگیلوح و متوهّم را ن اند و شان هیچ هدفی ندا

دادند حتّی گاهی اوقات چنان با رسیده بدون بررسی انجام میاند و هر چه را که به فکرشان میباری به هر جهت بوده

ای، گذش  ته از اینکه مرده که برای انتخاب نام بچّهاند که گویا واقعیّت محض اس  ت چنانکردهمیش  ان زندگی توهّم

های اخالقی افرادی در کردند. در این داستان ویژگیها با یکدیگر مشاجره میاست و حتّی متعلّق به آنها نبوده ساعت

هایی که رسد. در واقع هستند انسانمحال به نظر میجامعه بررسی شده است که تصوّر آن برای هر انسان عاقلی امر 

ش  ان را ندارند و بجای حلّ آن مش  کل یا رویارویی با واقعیّت، خود را ها و مش  کالت زندگیجرأت رویارویی با واقعیّت

ش  ان هس  ت. در داس  تان کنند که گویا این توهّم همان واقعیّت زندگیگول زده و با توهّماتش  ان چنان زندگی می

لوحی ، نویسنده خصوصیّات اخالقی مردی را به رشته تحریر درآورده است که در عین ساده«ستخری پر از کابوسا»

ص   ورت یک طرفه قبالً خودش را مالوب و مقهور حوادث کند و بهنفس   ی در خود احس   اس نمیبهگونه اعتمادهیچ

سرنوشت خود را به زوال و نابزندگیش می ودی خواهد کشاند بلکه بدلیل عجز، ناتوانی و داند. چنین شخصی نه تنها 

 رود.کند برای اطرافیانش نیز تهدیدی جدّی بشمار میحقارتی که در خود احساس می

نویسد که نه تنها جهت آزادی خود از بند اربابانشان هایی می، نویسنده در خصو  انسان«روز اسبریزی»در داستان 

قدر خود را کنند و آننش  ینی میش  ان عقبترین تهدیدی از مواض  عکوچکدهند بلکه با تالش  ی از خود نش  ان نمی

ند و خود برای کنند روزی آزاد بودهبینند که دیگر فراموش میض   عیف و حقیر و اربابانش   ان را قوی و بزرگ می ا

صمیم می شان ت شت ستان اگرفتهسرنو شته و دا سنده پا را از این هم فراتر گذا ستان نوی ساناند. در این دا هایی را به ن

ستثمار زورگویان، دیگر باور قلبی ستعمار و ا شیده که زندگی در بند ا صویر ک سته ت شده حتّی اگر زمانی ناخوا شان 

زده با دست خود آن فرصت را از بین خواهند برد و از تاییر شرایطی جهت رهایی از بند زورگویان فراهم شود وحشت

ها به زوال خواهد گردد که روح اعتماد به نفس در آنها مستولی میرسی بر آناند چنان تشرایطی که بدان خو گرفته

شتن یه قدم به جلو هم برای آن صوّر بردا شرایط نخواهند بود در چنین وضعیّتی ت ها از رفت و دیگر قادر به تاییر آن 

ستان  ست. نویسنده در دا صویر کشیدن زندگی مردی « تاریکی در پوتین»محاالت ا که مرگ را پایان زندگی و با به ت

پردازد که چنین افرادی هیچ انگیزه و امیدی به آینده و داند، به بیان این مطلب میانس   ان را موجودی فناپذیر می

اند. در این داستان شخص ناامید در اثر یک اتّفاق زندگی ندارند و خود را موجودی محکوم به فنا و نابودی فرض کرده

داند، آورد دیگر نه تنها مرگ را پایان زندگی نمیانقالبی که در طرز تفکر و جهانبینی خود بوجود میمتحوّل شده و با 

 گردد.داند و تبدیل به شخصی امیدوار و هدفمند میبلکه آن را تولّدی دیگر می

د هزار سال پیش دارد که اگر رستمِ قبل از تاریخ، چننویسنده این مطلب را بیان می ،«کشانسهراب»در داستان شب 

هایی که هر روز بر پهلوی سهراب را با حیله و نیرنگ به قتل رساند، امّا هم اکنون در قرن بیست و یکم، هستند رستم

شان دشنه فرو میسهراب سهراب فرزندش هست حال کنند. با این تفاوت که رستم قبل از تاریخ نمیهای ست که  دان

توجّهی را بر باوری خنجر جهل و بیهایش  ان در کمال نااهی از قرابت س  هرابهای این زمانه با علم و آگآنکه رس  تم

دهند که حال اخیرشان هایشان آه و فاان احمقانه سر میتر در سوگ سهرابکنند و از همه عجیبشان فرو میپهلوی

انگیزی از ان تراژدی غمنیز در مقایسه با ندامت و پشیمانی رستم دستان، فاقد هرگونه ارزش انسانیست. در این داست

های ی تحریر درآمده اس  ت.در داس  تان چش  متوجّهی و جهل پدرش ش  ده، به رش  تهزندگی پس  رکی که قربانی بی
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کند و یادآور آن رحمی و قس  اوت دش  من را بیان مینویس  نده از زبان یک عروس  ک، ظلم، تجاوز، بی من ایدکمه

که دچار کند. بدون آنهد کرد و همه چیز را نابود و ویران میچیز رحم نخواکس و هیچش  ود که دش  من به هیچمی

کند؛ چرا که تمام جنایاتی را که گفته شد ابزاری برای رسیدن به هدف رود و ویران میای تردید شود پیش میلحظه

ست، می شایی ا شورگ شاال و ک ستان خود، که همان ا ستید به تونل»داند. در دا سنده توجّه «مرا بفر خواننده و ، نوی

ی ادراک هر شخص باشد و از هر کسی کند که فهمیدن هر مطلبی باید مطابق با قوهمخاطب را به این مهم جلب می

نباید انتظار درک هر موض  وعی را داش  ت و اص  رار و پافش  اری بیش از حد در این خص  و  نه تنها هیچ کمکی به 

شد جان خود را هم یکند بلکه باعث تباهی طرف مقابل مفهماندن آن مطلب نمی ضر  ستان دکتر حا شود. در این دا

ستار با این کار دکتر عقالنیّت  شود که باز هم این اتّفاق نیفتاد چرا که پر ستار متوجّه مطلب مورد نظر  فدا کند؛ تا پر

روز طاهر از روی ی دیاو را زیر سؤال برد و با اعتقاد بیشتری بر باور غلط خود باقی بماند. در داستان خاطرات پاره پاره

کند. کند. او داستان را از قول عمّه فردوس نقل میاش را به ملیحه همسرش معرّفی مییک آلبوم قدیمی افراد خانواده

رود که میرزا در خان(، دکتر حش  مت، میرآقا و تیمور س  خن میدر این داس  تان از افرادی مثل میرزا )میرزا کوچک

ت به دار آویخته شد، از ماجرای فرار کردن میرآقا و پناهنده شدن او در اشکور سرمای جنگل از بین رفت، دکتر حشم

برد تیمور جا مرد و تنها کسی که از این ماجراها جان سالمی به در میکه همانجا ماند تا اینکه تا پایان عمر خود آن

 رسد.ها در نزد رضاخان به مقام و منصبی میاست که با خیانت به جنگلی

ستان  سخن می« شنبه خیسسه»در دا سنده از زندگی دختری  سالنوی سی گوید که  سیا ها پیش، پدرش در زندان 

کس  ی، آن های س  خت انتظار و بیگذرانید. در این س  الی پدرش روزگار میحبس گردید. او همواره با یاد و خاطره

ش   ود. حاال تنها با پدربزرگش کند و با از دس   ت دادن مادرش تنهاتر میربه میی دیگری را تجدختر دوباره حادثه

شوند. ملیحه سراسیمه به طرف زندان روانه شود که زندانیان سیاسی آزاد میها اعالم میکند. پس از سالزندگی می

پش  ت زندان، تیرباران که دس  تگیر ش  ده در انباری که غافل از آن اس  ت که پدرش در همان زمانیش  ود؛ در حالیمی

شدن پدر را دریافت نکرده، جنازهشده. او نمی شته  سیده چون خبری از ک ای هم تواند باور کند که پدرش به قتل ر

کند. حتّی وقتی ندیده. بنابراین مطمئن اس  ت که پدرش زنده اس  ت. با همان وهم و گمان زنده بودن پدر زندگی می

دهد. پدربزرگش هر چه برایش دید که برای او دس  ت تکان میپدرش را میجلوی درب زندان رس  ید در عالم خیال 

کند. در این داستان، نویسنده، داستان را در نهایت ها پیش به شهادت رسیده باور نمیدهد که پدرت سالتوضیح می

کند.سردرگم میکه مخاطب را در ابتدا گیج و کند طوریپیچیدگی توامان با واقعیّت و گمان به مخاطب عرضه می
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، نویسنده، استادانه با استفاده از تلفیق زمان گذشته و زمان حال، تصویری از برتری «گیاهی در قرنطینه»در داستان 

شرفت سل گذشته بر امکانات و پی صویر میباورها و اعتقادات ن سل بعد، به ت ستان های علمی ن کشد. نجدی در این دا

شرفت ضعف ایمان و باورهای های قبل از بیان ناکارایی پی شر امروزی، اعتراض و نگرانی خود را به  علمی و امکانات ب

های علمی را با چالش بزرگی روبرو کرده و آن را های بشر امروزی، پیشرفتدارد. این وابستگیانسان امروزی بیان می

سبت عکس دارد، هر چه این به معادله شری ن شرفتای تبدیل کرده که با ایمان و باورهای ب های علمی امکانات و پی

 رود.بیشتر شود ضعف ایمان و باورهای بشری شدیدتر خواهد شد. و امّا این انسان همچنان پیش می

 

 نقاشی محمدباقر آقامیریهای . ویژگی5

متولّد ش  د. آقامیری « گروس بیجار»ش. در 1329محمدباقر آقامیری از نقاش  ان دوره معاص  ر اس  ت. او در تاریخ 

صیالت  شکده هنرهای تزیینی گردید. بعد از اتمام این دوره، تح سپس وارد دان ساند و  خود را در دارالفنون به پایان ر

شکده سال در یکی از دان سال یک  صیل پرداخت. از  سوره،  1356های انگلیس به تح : 1369نیز تدریس را آغاز کرد)

هایش در موزه هنرهای معاصر توان به نمایشگاهن می(. او دوازده  نمایشگاه جمعی و انفرادی داشته که از آن میا145

شی بدعت شاره کرد. او نقا ستاد و خانه آفتاب ا ست. آقامیری در کار مینیاتور خود را از پیروان مکتب ا گزار و نوگرا ا

های گیریداند و معتقد اس  ت که فرش  چیان مبدع و پیش  تاز مینیاتوری اس  ت که در عین قلممحمود فرش  چیان می

 (.138: 1361مینیاتور، دارای محتوایی نو و معاصر است)آقامیری،  سنتی

ای با فرهنگ و با آقامیری معتقد است نقاشی ایرانی در طول تاریخ، تاییراتی را تجربه کرده است و هنر در هر جامعه

قدان تفکر و جامعه و آداب و رس  وم در ارتباط اس  ت، اگر از اص  ل و منش  اف خود دور ش  ود به انحراف خواهد رفت. ف

اندیشه باعث رکود در هنر و نقاشی خواهد شد. هنر ایرانی با حکمت، عرفان و مسائل مابعد طبیعی در ارتباط است و 

(. این تفکر و 5: 1372خواهد خودش را به وحدت برس  اند)فرش  چیان و دیگران، زمان اس  ت و میمکان و بینیز بی

ست تا امروزه آثار محمدب شده ا سبب  صه هنر مینیاتور از برجستهسبک هنری  ترین آثار و الگویی اقر آقامیری در عر

 برای دنبال کردن باشد.

 

 پردازی در رمان بیژن نجدی و نقاشی محمدباقر آقامیری.تطبیق شخصیّت6

 .شخصیّت اصلی و فرعی1.6

ای شخصیّت انواع مختلفی یکی از مسائل مهم درباره شخصیّت توجّه به نقش و اهمّیّت آن در داستان است. بنابراین بر

«  اندمن دویده یوزپلنگانی که با»ذکر ش  ده اس  ت که در این پژوهش به بررس  ی انواع ش  خص  یّت بکار رفته در رمان 

شخصیّتی پرداخته می ستان، مرکز و محور حوادث،  ست. در طرح دا ستان ا صلی دا شخصیّت ا شخصیّت اول،  شود. 

برد و سرنوشت و پایان ماجرای پردازند. حوادث مهم را پیش میمعرّفی او میها به ی حوادث و شخصیّتاست که همه

ست. درون سیار ا ستان دارای اهمّیّت ب صلی در پایان دا شخصیّت ا شخصیّت همین  ستان توسط  مایه، پیام و حسّ دا

صلی منتقل می ستان 307: 1387شود)بارونیان، ا صیّت «سپرده به زمین»(. در دا ستاشخ صلی دا ن طاهر و های ا

مرتضی  استخری پر از کابوس،گردد. در داستان ملیحه هستند و داستان حول محور ماجرای زندگی این زوج پیر می
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ساندن ویژگی شنا سعی در  سنده  ست. نوی ستان ا صلی این دا صیّت ا ضی به خوانندگان دارد. شخ های اخالقی مرت

پدر طاهر است. این  ،«تاریکی در پوتین»داستان  اسب است. شخصیّت اصلی ،ریزیروز اسبشخصیّت اصلی داستان 

ش  ب »ماجرای پدر طاهر اس  ت که از اوّل تا پایان داس  تان دارای اهمّیّت بس  یار اس  ت. ش  خص  یّت اص  لی داس  تان 

ستان حول محور و ماجرای این شخصیّت  ،«کشانسهراب ستان بسیار مهم است و دا مرتضی است که نقش او در دا

صلی می شخصیّت ا ستان گردد.  ستان  ای منهای دکمهچشمدا صلی دا شخصیّت ا ست.  مرا بفرستید به »عروسک ا

ضی نامی که در جبهه ،«تونل سد مرت ست که روی ج صی به نام دکتر مرادی ا ّص شک متخ شده، پز شته  ی جنگ ک

ستان از خود به عنوان نمونهتحقیق می ستفاده میکند و در پایان دا سا کهای برای آزمایش ا این آزمایش  کند. چه ب

ستان  شود. در دا شتر از زبان او نقل می ،«پاره دیروز خاطرات پاره»باعث مرگ او  ستان بی شود، ماهرخ فردوس که دا

سمت ستان هم از زبان او نقل میکه ق شخصیّتهایی از دا ستند و طاهر نیز به شود و میرآقا از  ستان ه صلی دا های ا

، ملیحه شخصیّت «ی خیسشنبهسه» عنوان راوی دست دوم در این داستان دارای شخصیّت اصلی است. در داستان 

 طاهر شخصیّت اصلی داستان است.  «گیاهی در قرنطینه»باشد. در داستان اصلی داستان می

ستان در کنار شخصیّت اصلی، همواره ش هایی را که در مقام شود. شخصیّتهای فرعی نیز دیده میخصیّتدر این دا

های فرعی گویند: شخصیّتدوم یا سوم هستند و نسبت به شخّصیت اصلی اهمّیّت کمتری دارند، شخصیّت فرعی می

رند و در بها داستان را پیش میی اطالعات درباره داستان و شخصیّت اصلی به خواننده هستند. آنای برای ارائهبهانه

هایی که دارای اهمّیّت (. شخصیّت309: 1387کنند)بارونیان، ی داستان، نقش بسزایی از خود ایفا میمایهالقای درون

ها هم شخصیّت فرعی شوند به آنای زود خارج میشوند و در صحنهای از داستان وارد میکمتری هستند و در صحنه

شتر رمان»شود. بنابراین گفته می ستان  هایبی ّصی بر روان دا صیّت بیهوده دارند که هیچ تاثیر خا شخ بزرگ، چند 

یوزپلنگانی که »های فرعی بکار رفته در رمان جا به ذکر چند نمونه از شخصیّت(. در این187: 1378)بورنوف، « ندارد

شاره می« اندبا من دویده ستان ا ستان وارد می ای ازدکتر یاوری که در صحنه« سپرده به زمین»شود. در دا شود و دا

باش  د. در داس  تان های فرعی میش  ود، از ش  خص  یّتش  ود و عملکرد محدوی از او در داس  تان ارائه میزود خارج می

ستخری پر از کابوس» شخصیّت«ا ستوان از  ستوار و  ساندن ویژگی، ا شنا شتر در جهت  های های فرعی هستند که بی

دار، پدر مرتضی، ، سید پرده«کشانشب سهراب»کنند. در داستان می شخصیّتی شخصیّت اصلی در داستان نقش ایفا

شخصیّت صفر و همسرش مادر حسن از  ضی،  ضی، های فرعیمادر مرت ساندن مرت شنا ای هستند که به ما در جهت 

ستان کمک می صلی دا ستاد محمدباقر آقامیری نیز نشانشخصیّت ا دهنده این نکته است کنند. بررسی آثار نقاشی ا

دهد که نقاش، شخصیّت ( نشان می1ها، اجزای اصلی آثار وی هستند. برای نمونه واکاوی تصویر شماره)ه شخصیّتک

صیّت شخ ست و  سیم کرده ا ستان را در مرکز تر صلی دا شی با ابعاد بزرگا تر در حال گفتگو درباره های فرعی نقا

 موضوعی هستند.
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 زمینه)سیاهی لشکر(های پس.شخصیّت2.6

صیّت شتر برای ایجاد حال و هوا یا واقعشخ صحنههایی را که بی ضور پیدا مینمایی حوادث و  ستان ح کنند، ها در دا

صیّت شکر( میهای پسشخ سیاهی ل ستان میزمینه) سم عام در دا سم خا  از آن آیندنامند. معموالً با ا ها و اگر با ا

شود عملکرد آن صحنهنامبرده  صیف  ست و در تو سیار محدود و معدود ا ستان ب ی حسّ و ها و ارائهها، مکانها در دا

ستان کمک می ستان 310: 1387کنند)بارونیان، حال در دا ستخری پر از کابوس»(. در دا سر نگهبان، «ا ، زن پیر، اف

شهردار، پیرمرد خواب سرباز جوان که در آگهی ترحیم لبخند میآقای  سافرخانه را باز کرد،  زد و مردی آلود که در م

های زنبیلی که زد/ در داس  تان روزاس  بریزی؛ زنی که خودش را کنار کش  ید که گندمکه به الس  تیک تریلی لگد می

شانه زده، چند کارگر که  شت و پیر با ریش  سرش بود بر زمین بریزد، مردان در ستاده کنار گونیباالی  های گندم ای

صیّت شخ شد جزف  شخا  که در باال نامبرده  شکر(، های پسبودند این ا سیاهی ل رمان یوزپلنگانی که با من »زمینه)

شند؛ چرامی« انددویده شتر برای ایجاد حال و هوا و واقعبا ستان حضور پیدا کردهکه بی ّصی نمایی در دا اند و نقش خا

ها با اسم عام هستند و ها در داستان یکبار بیشتر نامبرده نشده است. و بیشتر آن شخصیّتاز آندر داستان ندارند و 

سم خا  بکار رفتهمحدودی از آن شخصیّتاند در کل عملکرد همهها با ا ضمن در ی این  ست. در  سیار محدود ا ها ب

ستان ستفاده شدهسایر دا سیار ا ی کالم از ذکر که برای جلوگیری از اطاله های کوتاه این رمان از این نوع شخصیّت ب

شیها خودداری میآن شخّصیت افراد به گردد. بررسی نقا سبک او  ست که در  های محمدباقر آقامیری حاکی از این ا
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توان این ( می2خورد. در تص  ویر ش  ماره )های کم رنگ در حاش  یه موض  وع اص  لی به چش  م میش  کل ظهور چهره

 مشاهده کرد.زمینه را های پسشخصیّت

 
 (www.azizihonar.com: اثری از محمدباقر آقامیری، دوره معاصر. منبع)2تصویر

 

 های ایستا و پویا.شخصّیت3.6

هایی که در داس  تان تاییر نکند یا اندک تاییر پذیرد و در پایان داس  تان همان باش  ند که در آغاز بوده و ش  خص  یّت

صیّتها تأثیری چندان نگذارد حوادث بر آن ستند)همان: شخ ستا ه صیّت176های ای شخ شتر  هایی که در رمان (. بی

صیّتاز آن «اندیوزپلنگانی که با من دویده» شخ سخن رفته، چه از  صیّتها  شخ صلی و چه فرعی همگی  های های ا

ی این ونهدهد. نمها تا پایان داس   تان رخ نمیکه هیچ تاییر و تحوّلی در روح و اعتقادات آنایس   تا هس   تند. چرا

صیّت ستان شخ سایی  سپرده به زمینها طاهر و ملیحه آن زوج پیر در دا شنا ستان همچنان در  که از اوّل تا پایان دا

گیری و مسأله و بحران زندگی خود ناتوان هستند، از هرگونه تاییر در اخالق، رفتار و کردارشان گریزانند و از تصمیم

عاجز و ناتوانند امّا شخصیّت پویا کسی است که پس از مواجه شدن با رویدادها انتخاب قاطعانه در مسائل زندگیشان 

ش  ود و یکی از اهداف داس  تان، نش  ان دادن پیامدها و تاثیرات اعمال و کند و اص  الح میو اعمال مختلف تاییر می

ست )فوالدی صیّت پویا ا شخ ستان 62-63: 1377تاالری، رویدادها بر روی  در « اریکی در پوتینت»(. پدر طاهر در دا

ست باید تا پایان عمر فاان کرد و مرگ پایان زندگی آدمی  سی که مرده ا ست که در مرگ ک ابتدا دارای این عقیده ا

بیند و هیچ اعتنایی به ش  ود که وی در رودخانه پس  ری به نام طاهر را میباش  د. تحّول پدر طاهر از زمانی آغاز میمی

شود لباس سیاه شود که سبب میهای ذهنی میآن برخورد دچار چنان حسرت و درگیریکند. امّا بعد از آن پسر نمی

 شود.ای بپوشد و زمینه برای کسب بینش و معرفت در وجود آن پیرمرد مهیا میخود را در بیاورد و لباس آبی کهنه
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شخصیّتپردازی به دو طریق انجام میشخصیّت شخصیّتشود؛  مستقیم. بیژن نجدی پردازی غیرپردازی مستقیم و 

های داستانش های رمان خود استفاده نموده است. امّا در معرّفی شخصیّتمعموالً از هر دو روش در آفرینش شخصیّت

 شود.گیرد؛ در این پژوهش ابتدا به بررسی روش مستقیم پرداخته میپردازی غیرمستقیم بهره میبیشتر از شخصیّت

صیتشیوه در  ستقیم شخ سپردازی م ستانش نظر مینوی صیّت دا شخ صریح درباره  ستقیماً تعریف نده  دهد. او را م

های درونی و ویژگی-کند چون قص  د نویس  نده فقط تعریف کردن از ش  خص  یّت اس  ت بدون لحاظ کردن جایگاهمی

این چنین به تعریف  گیاهی در قرنطینه(. بیژن نجدی در داس   تان کوتاه 141: 1371بیرونی فرد موردنظر )اخوت، 

از کتف راست طاهر قفل کوچکی آویزان بود. زبانه قفل در گوشت فرورفته از گوشت تن » پردازد: خصیّت طاهر میش

(. در توص   یف مرتض   ی در داس   تان 80: 1395)نجدی، « طاهر بیرون آمده و در بدنه چدنی قفل، چفت ش   ده بود

خواهد هایش را آنقدر جلو گرفته بود که میدستبند و کف باز دست»این چنین آمده است:  «استخری پر از کابوس»

های کسی را داشت که به تاریکی اطرافش عادت ندارد و یا باید به مشتی از هوای اتاق را به دیگری تعارف کند. چشم

شد و مثل کسی که خوابیده روشنی ناگهانی چندین چراغ، نگاه کند. دهانش مثل ماهی تازه صید شده باز و بسته می

 (.15)همان: « کشیدر و صدا نفس میباشد با س

ستانش را از طریق گفتپردازی غیرمستقیم، نویسنده، صفات و خصوصیّات شخصیّتدر روش شخصیّت گو، وهای دا

های درونی و بیرونی دهد. یعنی به طور غیرمس   تقیم ما را با ویژگیی ظاهری به خواننده نش   ان میعمل، نام، قیافه

پردازی، ، بیشتر این شیوه از شخصیّت«اندیوزپلنگانی که با من دویده»نماید. در رمان میاشخا  داستان خود آشنا 

 شود:ها نمود یافته است. در ادامه به توضیح انواع بکار رفته آن در رمان بیژن نجدی پرداخته میدر پردازش شخصیّت

گو بهترین وگفت»ای داستان است. یعنی: ههای اخالقی شخصیّتترین عناصر در شناخت ویژگیگو یکی از مهموگفت

سیله شخا  را بهو ست؛ در واقع روابط بین ا شخا  ا شان دادن روابط بین ا شن به نمایش گونهی ن ضح و رو ای وا

«  آلش باید آن چنان قوی و مؤثر باش  د که دیگر نیازی به تحلیل و تبیین این روابط نباش  دگذارد و در ش  کل ایدهمی

جای اس  تفاده درس  ت و به «اندیوزپلنگانی که با من دویده»های خوب رمان (. یکی از ویژگی365: 1374)س  لیمانی، 

توان با خص  وص  یّات روحی، کار رفته در این کتاب میگوهای بهوگو اس  ت. از خالل گفتوبیژن نجدی از عنص  ر گفت

صیّت شخ صیّتروانی و اخالقی  شخ سنده در پرداخت  شد. نوی شنا  ستفاده های کتاب ها آ شتر از این روش ا خود بی

ست.از گفت ستان ونموده ا ضی در دا ستوان با مرت ستخری پر از کابوس»گوهای  شخصیّتی توان به ویژگیمی ،«ا های 

گفتم. س  توان گفت: گفتید. مرتض  ی گفت: من؟ نه من چیزی نمیس  توان گفت: خب داش  تید می»برد:  مرتض  ی پی

اند... بفروشم؟ قو رو بخورم؟ ستوان گفت: شما را دیدهبخورید؟ مرتضی گفت: قو رو؟ خواستید قو را بفروشید یا ... می

شتهاین بی شما نک ست. مگر قو را  شتمش ... همینرحمی ا ضی گفت: آره ... مثل اینکه بله ... من ک طوری ... اید؟ مرت

های گو، ویژگیواین گفت از خالل(. 15: 1395)نجدی، « های منهچطوری بگم؟... یه دفه دیدم نعش  ش روی دس  ت

سوادی است که احساس اندیشی انسان بیلوحی و سادهشود که مرتضی در عین سادهشخصیّتی مرتضی آشکار می

ها و دفاعیّات خود را به هیچ وجه مؤثر دانسته و صحبتکند بلکه او را از قبل متهم میکند، ستوان از او سؤال نمیمی

دهد. از نحوه پاسخ دادن مرتضی نابراین حتّی جرأت گفتن آنچه را دیده است به خود نمیداند. بدر بیگناهی خود نمی

 لوح و احمقی است. توان به ترسی که تمام وجودش را فراگرفته است، پی برد. بنابراین او انسان سادهمی



 تطبیق شخصیت پردازی در رمان و نقاشی معاصر 462 

 ثمر میری، مصطفی ساالری، بهروز رومیانی

صیّت او برد: خان میگوی قاالنواز گفت شخ شلواری به قاالن»توان پی به  شید: اینخان با زیر  ها حیاط آمد و داد ک

دهد که خان شخصیّت کامالً خودخواه و مستبدّیست که به خود اجازه می(. قاالن22)همان: « اند؟ پدر سگ.کجا رفته

سؤال ببرد و با بی ستهشأن تمام افراد زیردست خود را زیر  سزا خوا ی خود را از دیگران طلب کند. تربیتی؛ فحش و نا

ستان وکه گفتگوی ذیل ودر گفت ضی در دا ضی با خود مرت شانسهراب شب»گوی پدر و مادر مرت شد، می« ک با

صبری و ناشکیبایی پدر مرتضی با او شد. که حتّی حوصله جواب دادن به مرتضی را ندارد و توان متوجّه خصلت بیمی

شان دهندهابراز دریایی از کنجکاوی ضی به پدر و مادر ن سیار باالهای مرت ست. امّا به دلیل معلولیّت، ی هوش ب ی او

ماند؛ چرا که او کروالل اس  ت و هوش او برای پدر و مادرش مثل یک مش  کل و معزل هوش او از دید همه پنهان می

شود. مرتضی به دلیل معلول بودنش دیگر هیچ حقّی در دنیا ندارد. پدر او نیز حوصله و وقت این را ندارد که تلقی می

سفره شام را که انداختند مرتضی کارد کنار سینی هندوانه را برداشت و با کشیدن آن بر »ذارد. برای فرزندش وقت بگ

سید چه می ضی گفت...؟ پدر پر سرش را باال برد: هیچکدام. مرت شد؟ مادر  شته  سی ک سید: چه ک گوید؟ پیراهنش پر

شمادرگفت: می ستند؟ پدر گفت: بگو اینقدر حرف نزند. مادرگفت  سد آنها که ه ضی... پدر گفت: پر امت را بخور مرت

ید. مادر گفت: تو را به خدا به او نگو که پرس   د چه کس   ی میچی میگه؟ مادر گفت: می داند؟ پدر اش   اره کرد: س   ّ

ضی. پدر گفت: ولش کن، ما چطوری می شید: کجا؟ مرت (. 39-40)همان: « توانیم حالیش کنیمسهراب... مادر داد ک

سنتی در دوره م شی  شیوهدر آثار نق صر نیز یکی از  صیّتهای روایتعا شخ صویر،  پردازی از طریق گفتگو گری در ت

 ها است.( از آثار نقش معاصر محمدباقر آقامیری، نقاشی به صورت گفتگوی شخصیّت3است. در تصویر شماره)

 
 (www.azizihonar.com: مینیاتوری از محمدباقر آقامیری. دوره معاصر)3تصویر

شیوه صیّتهای یکی از  صیّتشخ شخ شان دادن رفتار و عمل پردازی،  سنده با ن ست که نوی پردازی از طریق رفتار ا

آن چه در جهان »کند. بنابراین های داستان آشنا میهای داستانش ما را با کیفیّات روحی و روانی شخصیّتشخصیّت

شان عیار وجود خود را ود با عملها اگر زنده خلق شوند خهاست. شخصیّتداستان تعیین کننده است عمل شخصیّت
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گر ها، بیاناعمال ش  خص  یّت «اندیوزپلنگانی که با من دویده»(. در رمان 200: 1364)ایرانی، « س  ازندآش  کار می

 شبهاست. از رفتار مرتضی در داستان ی ابعاد ناشناخته وجود آندهندهخصوصیّات روانی و درونی شخصیّت، و نشان

ی درخت تابستان گذشته یکی از گوشهایش را روی تنه» توان آشنا شد: با چگونگی شخصیّت او می «کشانسهراب»

گردو گذاش   ت و به پدرش التماس کرد که او هم گوش   ش را روی درخت بگذارد. پدر گفت: نه. مرتض   ی با حنجره 

شید، آنقدر ناخنچوبی شید اش آنقدر زوزه ک تا پدرش باورکند که درخت دارد هایش را از پایین به باال روی درخت ک

آید که خداوند می(. از این رفتار مرتضی بر37: 1395)نجدی، « کشد.کشد. پدر داد زد: خیلی خوب دارد قد میقد می

کند. مرتض  ی کروالل اس  ت امّا خداوند به او بص  یرت و تر به او عطا میگیرد، نعمتی بزرگای مینعمتی را که از بنده

باشد. امّا پدر مرتضی به دلیل نداشتن چنین بصیرت پیوسته در پی کشف رمز و راز امور طبیعت میبینشی داده که 

ستعدادها و توانایی ضی داده بود تمامی ا شم های فرزندش را نادیده مییا نعمتی که خداوند به مرت گرفت و به او به چ

ستعداد نگاه مییک معلول ناتوان و بی ضرا شش را بر روی تنه کرد تا جایی که حتّی حا شی او گو ی نبود برای دلخو

ست )همان:  شنیده ا شنیده، او هم  شی محمدباقر  (. 80درخت بگذارد و حتّی وانمود کند آنچه را که فرزندش  در نقا

 ( این تصویرگری مشهود است.4شود در تصویر شماره)آقامیری نیز پردازش شخصیّت از طریق رفتار دیده می

 
 .(www.azizihonar.com: نقاشی از محمدباقر آقامیری، دوره معاصر)منبع: 4تصویر

 

صیّت» شخ شی از  صیف چهره و اندام بخ شمار میدر همه آثار ادبی، تو سیاری از پردازی به  ست که ب سلّم ا رود. م

(. 21: 1371)دقیقیان، « ی خلقیّات اس  تیابند و چهره خود آش  کار کنندههای روحی نیز در چهره بازتاب میویژگی

پردازد. قیافه پاکار ها میی ظاهری شخصیّتطور مختصر به قیافهبه «اندیوزپلنگانی که با من دویده»نجدی در کتاب 

ای داشت. کمربند شلوار را درست زیر رسید. شکم برآمدهقدش به گردن اسب هم نمی»گونه توصیف شده است: این
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سته بود شت آویزان. لب پایینش آنقدرکوتاه بود که انگار بدون هیچ خندهنافش ب شت با گو صورتی دا شه .  ای، همی

صیّات ای برازنده(. معموالً چنین قیافه24-25: 1395)نجدی، « زد لبخند می صو ست و از پاکار با آن خ ی یک پادو ا

شت اخالقیّش قیافه صوّر کرد.ای بهتر از این نمیز ش توان ت صویر  ای از آثار محمدباقر آقامیری (، نیز نمونه5ماره)در ت

 پردازی در نقاشی پرداخته است.شود که نقاش در آن با تکیه بر ظاهر به شخصیّتدیده می

 
 (www.azizihonar.com: نقشی از محمدباقر آقامیری، دوره معاصر. منبع: )5تصویر

تواند برای القای استفاده از نام است. نویسنده براحتی میپردازی در روش غیرمستقیم های شخصیّتیکی دیگر از راه

ستفاده کند )عبداللّهیان،  صیّت می68: 1379هدف خود از نام ا شخ شالوده(. بنابراین نام  سرنخ  صیّت تواند  شخ ی 

سته ست برج صیّت را که مبهم ا شخ سرنخی که بعدی از  شد.  (. در این رمان، نجدی 36: 1373کند )امامی، تر میبا

کند. این ها بس  نده میکند و به همین اس  مبرخی اس  امی مثل طاهر، مرتض  ی و ملیحه را در چند داس  تان تکرار می

شم می ستان به چ شترک در چند دا سامی م شما ستان چ سبهای دکمهخورد. فقط در دا ریزی این ای من و روز ا

شده سامی ذکر ن سم به هیچا سه ا شد که معانی این  شخصیّتاند. باید یادآور  سب با  ستانش نیستند وجه متنا های دا

رسد نویسنده نظر میههاست. بکشاند تکرار این اسمولی تنها چیزی که توجّه را به خود جلب و ذهن را به چالش می

 ها مقصودی متفاوت و کامالً مشخص داشته است.ها و تکرار آناز انتخاب این نام

ش  ود. توص  یف؛ کیفیّت اش  یا، گذارد مربوط میکه دنیا به حواس ما میکه با تأثیری  توص  یف نوعی از بیان اس  ت»

م موض  وع اس  ت. به اش  خا ، اوض  اع و احوال و اعمال و رفتار را ارائه می دهد. هدف توص  یف القای تص  ویر و تجس  ّ

ستقل و مجزایی از خود ندارد و غالباًگونه که در وهلههمان شکل م صیف اغلب  شم ناظر آید. تو با عنوان  ی اوّل به چ

های داس تانش را (. نجدی حوادث مربوط به ش خص یّت72: 1377)میرص ادقی، « آیدای در داس تان میبندی یا پاره



 

 

 1399آذر ، 39، شماره 17دوره  465
451-470 

م میکند؛ که مخاطب آن ص  حنهچنان با هنرمندی تمام توص  یف می عنوان هکند. بها را براحتی در ذهن خود مجس  ّ

صحنه ستاننمونه  صاویر روی پرده در دا سهراب» های مربوط به ت شانشب  ست؛ که آن «ک شده ا چنان زیبا بیان 

سینمایی می صاویر را گویی دارد مثل یک فیلم  سردارانش »بیند. مخاطب همه آن ت سرش را برگرداند و به  سی  فردو

سفندیار بی سهراب با آنگفت: بروید آن آتش را خاموش کنید، ا شد،  سب  سوار ا شد  شمش بیرون ک که نیزه را از چ

شنه ستخوان دندهی فروهمان د سب آنرفته در ا سوار بر ا سب را زین کرد و  سیاوش، اش ا ستخر را دور زد تا  قدر ا

)نجدی، « های طوس بیرون آیدچش  م از خون ریخته زیر پاهایش بردارد و پیش  اپیش اس  ب از تاریکی پش  ت پلکان

فاطی و مادرش به زیبایی  ی پرتاب ش  دن عروس  ک،ص  حنه ،«ای منهای دکمهچش  م»(. یا در داس  تان 45: 1395

ود. در تصویر شگری برای نمایش شخصیّت مورد نظر در آثار محمدباقر میری نیز دیده میتوصیف توصیف شده است.

 گری مشهود است.یف(، این توص6شماره )

 
 (www.azizihonar.com. نقاشی از آثار محمدباقر میری. دوره معاصر. منبع:  )6تصویر

 

صیّت» ست، پرتوتیپ های شخ شاهده نموده ا سنده را که در طول زندگی خود به طریقی م اوّلیه و بیرون از ذهن نوی

بندی کرد؛ از جمله: پرتوتیپ مذهبی، توان در انواع گوناگونی طبقهپرتوتیپ را می(. »57: 1371)دقیقیان، « گویندمی

سی  سیا سی،  سی، طبقاتی، حما سیا سا« تاریخی، ادبی و... –تاریخی،  (. در این 47: 1393لمیان و دیگر همکاران، )

 های خود استفاده نموده است.های حماسی، سیاسی و تاریخی در بعضی از داستانرمان نویسنده از دو گروه شخصیّت

 گیرند.های چون؛ رس  تم، س  هراب، س  یاوش، اس  فندیار و تهمینه در این گروه پرتوتیپ قرار میاس  امی ش  خص  یّت

های سیاسی خان جنگلی (، میرآقا، تیمور و دکتر حشمت از گروه پرتوتیپان، میرزا )کوچکهای چون رضاخشخصیّت

یوزپلنگانی که با »های رمان سایر شخصیّت و تاریخی هستند. در ضمن فردوسی فقط دارای شخصیّت تاریخی است.

های س  اده و اند انس  انرفتهکار ههای نجدی بهمچون طاهر، ملیحه، مرتض  ی که در بیش  تر داس  تان «اندمن دویده

 آیند.معمولی در جامعه هستند که از نظر طبقاتی از اقشار در سطح پایین و ناتوان جامعه به حساب می
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شته گاه  «اندیوزپلنگانی که با من دویده»رمان  ست. ذهن راوی گاه در زمان گذ شفته و نامنظم ا سیار آ از نظر زمان ب

سیر می سیار بهم گره کند.حال و گاهی در آینده  سه زمان ب ستان خورده هستند. بعنوان مثال دراین  سپرده به »  دا

شروع می« زمین شته  ستان با زمان گذ صیّتدا شخ شته با زمان حال  خورد. یا در ها گره میشود. ناگهان زمان گذ

گردد زمان فردوسی برمیگردد یکباره زمان به تاریخ و گاه زمان به دوران اساطیر بازمی «کشان سهراب شب»داستان 

 خورد.دو مرتبه با زمان حال و دوران پهلوانان شاهنامه پیوند می

کند. در کل در این رمان تعدّد روایت از چند زاویه دید اس  تفاده می «اند یوزپلنگانی که با من دویده»نجدی در رمان 

پردازد. مثالً در داستان کل به بیان داستان می شود گاه دانایوجود دارد. گاه داستان از قول راوی اوّل شخص بیان می

 کند.نویسنده با گزینش چند زاویه دید داستان خود را روایت می «ریزیروز اسب»

 

 نمود شخصّیت.6

 های بیرونیشاخص.1.6

 هاجنس شخصیّت.1.1.6

او را مردان تش  کیل های نجدی در رمان خود از هر دو جنس مرد و زن اس  تفاده نموده اس  ت. امّا بیش  تر ش  خص  یّت

که شخصیّت اصلی اسب  «روز اسبریزی»گیرد، فقط در دو داستان ی بعد از مرد قرار میدهند و جنس زن در ردهمی

ستان  ست و در دا شم»ا ستان «ای منهای دکمهچ سایر دا ست.  سک ا صلی آن عرو صیّت ا شخ های این رمان، که 

 های اصلی آن انسان هستند. شخصّیت

 

 هاشخصیّتسن .2.1.6

ستان شتر دا صیّتنجدی در بی شخ سن  ستان ها، پیری یا جوانی آنهای رمان خود به  ست. در دا شاره نموده ا ها ا

این »ها پیر هستند. های اصلی این داستان، شخصیّت«کابوس و تاریکی در پوتین از استخری پر» ،«زمین سپرده به»

کرد: اگر ستوان فکر می(. »8: 1395)نجدی، « گریه را داشت.اش بود الغر خمیدگی طرف و آن طرف شصت سالگی

های مرتضی نوجوان است. و در داستان «کشانشب سهراب» (. در داستان17)همان: « این پیرمرد کشته شده بود...

ی شنبهسههای اصلی داستان جوان هستند. ملیحه در داستان شخصیّت «گیاهی در قرنطینه»و  «ی خیسشنبهسه»

پیراهن نفتالین زده و اتو نش  ده ملیحه از چادر بیرون زده، پر از برگ نارنج بود و باران و بوی »س  اله اس  ت 24 خیس

ساله او می ست و چهار  ست بی سید نفتالین بر پو ستان 69)همان: « ر ملیحه و  ،«ی دیروزخاطرات پاره پاره»(. در دا

به سن دکتر مرادی اشاره نشده است امّا گفته شده که  «تونلمرا بفرستید به »طاهر هر دو جوان هستند. در داستان 

 .خانم مهران پیر دختر است

 

 های درونیشاخص.2.6

 بیان حاالت تاثّر و اندوه شخصیّت.1.2.6
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صیّت شخ ست. بیژن نجدی به زیبایی، حالت اندوه و نگرانی  شیده ا صویر ک ستانش را به ت ضی دید که »های دا مرت

های هفت هشت ساله کشید. بچّهلرزید کبریت میلبهایش گذاشته است و با انگشتانی که میپدرش سیگاری را روی 

سیّد به پرده نگاه می سیّد و از  شتند که باید یک خبر بد از روی با دهان باز از پرده به  کنند. مردان دهکده صورتی دا

(. 38)همان: « ی صورتش، پوست خسته داشتاش را به مشتهایش تکیه داده بود و پیرها بگذرد. مادر مرتضی چانهآن

 های داستان را به زیبایی بیان نموده است.جا نویسنده اندوه و نگرانی شخصیّتدر این

 

 هابیان عاطفه و احساس شخصیّت.2.2.6

سنده محبّت و احساس شخصیّت سبت به هم به زیبایی به مخاطب منتقل میهانوی ستان را ن ها به هم آن»کند: ی دا

خانم »که (. یا این12)همان: « کند توانست بفهمد که کدام یک از آنها دارد به دیگری کمک میبیدند. کسی نمیچس

سین مالید  ست گردن امیرح صورتش را به یقه باز پیراهن و پو سین، چتر را به ملیحه داد و  قبل از بال کردن امیرح

ند وداد. آنبوی اوین میکه هنوز  ال کرد پاییز  ها همدیگر را ب های آخر  ند و دور  1357روی یکی از روز لت زد غ

شی محمدباقر آقامیری نیز (.71)همان: « شدند صیّت در آثار نقا شخ ساس و عاطفه در  شی او قابل بیان اح های نقا

 ای از این سبک را مشاهده کرد.توان نمونه( می7مشاهده است. در تصویر شماره)

 
 (www.azizihonar.comی. دوره معاصر. منبع: ): نقاشی از محمدباقر آقامیر7تصویر

 بیان فکر و استدالل شخصیّت .3.2.6

ستدالل ستان خود را با بیان فکر یا ا شخا  دا سنده گاهی ا شد پدر بزرگ می»کند های آنها به ما معرّفی مینوی کو

شده و باید این واقعیّت تلخ و گزنده را باورکند  شهید  سیاوش  ست از خیالملیحه را قانع کند که  بافی بردارد: به و د

این صندلی دست بزن. حاال دستتو بکش روش. یاال، کسی روش نشسته؟ نه... روی اون تختخواب رو نگاه کن... کسی 

 (.75-76همان: )«ملیحه؟ همه مردن: مادرت، سیاوش کس نیسروش خوابیده؟ هیچ
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 گیرینتیجه

مورد بحث و  «اندیوزپلنگانی که با من دویده»ردازی در رمان پهای عنصر شخصیّت و شخصیّتدر این پژوهش ویژگی

صیّت شخ سنده در چگونگی پردازش  ست و خواننده را با هنر نوی شنا میمداقّه قرار گرفته ا کند. بدیهی های رمانش آ

سیاری از زیبایی شی ب ست که چنین پژوه شیوها سندگیهای نهفته در آثار نجدی و قدرت او را در  شکار اش ی نوی آ

بیژن نجدی یکی از  ها ش   ود.گران در مطالعات بعدی آنتواند مورد اس   تفاده س   ایر پژوهشکند و همچنین میمی

بهترین نویس  ندگان رمان پس  امدرنیس  م اس  ت و در نویس  ندگی تبحّر واالیی دارد. کالم او از اوج فص  احت و بالغت 

های اصلی یّت محور است و محور داستان حول شخصیّتاند، شخصبرخوردار است. رمان یوزپلنگانی که با من دویده

صیّتمی شخ سنده از انواع  ساختار روایی نوی ستا در چرخد. از لحاظ  صلی، فرعی، پس زمینه، نوعی، منافق و ای های ا

پردازی نویسنده از هر های شخصیّتهای این رمان ایستا هستند. در شیوهرمان استفاده کرده است. بیشتر شخصیّت

صیّتدو ر شخ صیّتوش  شخ ستقیم، در پردازش  ستقیم و غیرم ست. امّا روش پردازی م های رمان خود بهره برده ا

شتر ب ستقیم بی سنده از طریق گفتهغیرم ستقیم نوی ست. در روش غیرم صیف به وکار رفته ا گو، عمل، قیافه، نام و تو

شخصیّت شیوهپردازش  ست که در میان انواع  شخصیّتههای رمان خود پرداخته ا شتر از ای  ستقیم، بی پردازی غیرم

های این رمان، گو نقش مهمّی در دادن اطالعات به مخاطب دارد. ش  خص  یّتوگو اس  تفاده ش  ده اس  ت و گفتوگفت

ی بعد زن های این رمان مرد و در مرتبههای س  اده و معمولی هس  تند. از نظر جنس بیش  تر ش  خص  یّتش  خص  یّت

ها یکی اسب و دیگری عروسک است. از هستند بجز دو داستان که شخصیّت اصلی آنباشند. در یک کالم انسان می

های خود را بیشتر نظر نام در داستان، اسامی تکراری چون مرتضی، ملیحه و طاهر بکار رفته نویسنده اسامی شخصیّت

شفته ا سیار آ ستان ب ست. از لحاظ زمان، زمان این دا سم کرده ا سه ا سنده گاهی محدود و معدود به این  ست نوی

شته گاه حال می سیر میخواننده را با خود به زمان گذ صیّتبرد و گاه در زمان آینده  شخ ها به دو کند. در این رمان 

ی بیان اند، نمودهای بیرونی که عبارتند از جنس و سن شخصیّت و نمودهای درونی که در برگیرندهصورت نمود یافته

بررسی تطبیقی  باشند.ها میثّر و اندوه شخصیّت و بیان فکر و استدالل شخصیّتعاطفه و احساس شخصیّت، بیان تا

های محمدباقر آقامیری حاکی از این بود که پردازی در آثار بیژن نجدی و نقاش  یپردازی میان ش  خص  یّتش  خص  یت

ست و   شخص ا صیت جزئی محوری از آثار این دو   صیّت روایتشخ شخ صلی و فرعی،  صیت ا عواطف  ، بیانگرشخ

 ها قابل مشاهده است.ها در آثار آنتوسط شخصیّت

  



 

 

 1399آذر ، 39، شماره 17دوره  469
451-470 

 :منابع و مآخذ

 :هاکتاب

 تهران: برگ.پردازی در سینما. شخصیّت (.1373). مجید امامی،

 تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.استان، تعاریف، ابزارها و عناصر. د (.1364). ناصر ایرانی،

 تهران: نگاه.(. چاپ هشتمهنر رمان )(. 1380. )ایرانی، ناصر

 اصفهان: فردا.(. دستور زبان داستان. 1371. )اخوت، احمد

های تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های کوتاه دفاع مقدّس.در داستان پردازیشخصیّت (.1387. )بارونیان، حسن

 دفاع مقدّس.

 حوزه هنری.تهران:  (.چاپ چهارمنویسی)قصّه(. 1368. )براهنی، رضا

 ترجمه نازیال خلخالی، تهران: مرکز. (. جهان رمان.1378. )اوئله ،رئال ، روالن؛ بورنوف

 تهران: نیلوفر. ارهایی در نظریه و نقد ادبی جدید.نقد ادبی و دموکراسی: جست (.1385. )پاینده، حسین

 سروش. تهران:های قرآن. تحلیل عناصر ادبی و هنری داستان(. 1379. )پروینی، خلیل

 تهران: مؤلف.منشأ شخصیّت در ادبیّات داستانی.  (.1371. )دختدقیقیان، شیرین

 .تهران: امیرکبیر (.چاپ دومنویسی )فن داستان (.1374. )سلیمانی، محسن

ستانسبک (.1395). سارا جلیلیان، سی دا سون )مطالعات موردی: شنا سیمپ ساس الگوی  های کوتاه بیژن نجدی برا

 کارشناسی ارشد، استاد راهنما: نوروزی، بیرجند: دانشگاه بیرجند. اند(.داستانی یوزپلنگانی که با من دویدهمجموعه 

 تهران: پایا.. کارنامه نثر معاصر(. 1379. )عبداللّهیان، حمید

ری بری  هایی از آثار ایزاک آس   یموف،تخیّل: با نمونه –های علمی عناص   ر داس   تان (.1377. )تاالری، خیّامفوالدی

 تهران: نی. ادبری، آلفرد بستر، جک ویلیامسون.بر

 هرمس.ترجمه محمّد شهبا، تهران:  های روایت.نظریه .(1382). مارتین، واالس

 تهران: مهناز. نویسی.نامه هنر داستانواژه (.1377) . میرصادقی، میمنت میرصادقی، جمال؛

 تهران: انتشارات سخن. چهارم(.عناصر داستان )چاپ  (.1380. )میرصادقی، جمال

 تهران: مرکز. (.چاپ بیست و پنجماند )(. یوزپلنگانی که با من دویده1395. )نجدی، بیژن

 تهران: نقش جهان. مدرنسیم.مدرنیته و پستپست (.1380. )نوذری، حسینعلی



 تطبیق شخصیت پردازی در رمان و نقاشی معاصر 470 

 ثمر میری، مصطفی ساالری، بهروز رومیانی

 :مقاالت

کوتاه بیژن نجدی براس  اس نقش پردازی در داس  تان ش  خص  یّت"(.1393. )رض  ویان، حس  ین؛ زاده، فردوسآقاگل

 .35-44گرا، شناسی نقشنخستین کنفرانس زبان ".گرادستور

 .138-141، 2فصلنامه هنر، شماره ."از سنت تا بدعت"(. 1361. )باقر آقامیری، محمد

 ش  ی(، مجله زبان و ادبیّات عربی) علمی پژوه ".پس  ت مدرنیس  م در متن ادبی کوالج" (.1391. )ابویس  انی، حس  ین

 .1-26، 7شماره 

-41، 4. هنرهای تجسمی، شماره"چند کلمه درباره نقشی سنتی معاصر ایران معاصر "( . 1399اعتمادی، احسان. )

28. 

( اثر بیژن A+Bهای ناتمام) های پس  امدرنیس  تی داس  تاننگاهی به ویژگی" (.1390. )قاس  می، پروین حجاری، لیال؛

 .100-124، 1شمارهمجله بوستان ادب دانشگاه شیراز،  ".نجدی

ضا وس شته" (.1393). همکاران المیان، غالمر صیّتتحلیل خاطره نو شخ صر  سر ایران از منظر عن  ".ی نورالدین پ

 .37-51، 6دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه، شماره  ادبیّات داستانی نشریه فصلنامه

 .45-49، 2آقامیرک، سوره، شماره محمدباقر مصاحبه شونده ".نقاشی ایرانی، بستان خیال" (.1369سوره. )

 .29-32، 18. رشد آموزش هنر، شماره"نقدی بر نگارگری سنتی و معاصر"(. 1388شهرستانی، محسن. )

 .4-9، 101کیهان فرهنگی، شماره ".شکوه و شکوفایی نگارگری" (.1372محمود و همکاران. ) فرشچیان،

بازخوانی نگاره های حسین بهزاد با توجه به نظریه هرمونتیک مدرن "(. 1398) حمدکاظم.طاهریان، الهام؛ حسنوند، م

 .49-58 ،4شماره، . هنرهای تجسمی،"گادامر

 


