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 هایعقرب روی پلهها در داستان تحلیل شخصیت

 از حسین مرتضاییان آبکنارآهن اندیمشک راه 

 با رویکرد فیلیپ هامون 

 

 4فرزاد عباسی، 3اسالمبتول فخر، *2مهدی نوروز، 1زهرا شوریابی

 

  (5/1/9919 پذیرش:   21/9/9919)دریافت:  

 

 چکیده
ترین عنصر داستانی است و بررسی آن وجوه جدیدی از داستان را هویدا شخصیت محوری

کدام های گوناگونی بیان شده است؛ اما هیچشناسی تاکنون نظریهکند. دربارة شخصیتمی

رجعی م»ها در سه دستۀ د. در نظریۀ او، شخصیتمعیت دیدگاه فیلیپ هامون را ندارجا

« یادآورندهبه»و « خواننده گر به نویسنده واشاره»، «ای مجازی و اجتماعی()تاریخی، اسطوره

یابد و گیرند. سطوح وصف شخصیت در ابعاد ظاهری، روحی و اجتماعی نمود میجای می

ها کارکرد مهمی دارند. در پژوهش کیفی حاضر، با تکیه بر دال و مدلول در شناسایی شخصیت

آهن های راهعقرب روی پلههای داستان ای و روش تحلیل محتوا، شخصیتتابخانهمنابع ک

های دفاع مقدس، ترین داستانعنوان یکی از برجستهاز حسین مرتضاییان آبکنار، به اندیمشک

های شخصیت دهدبراساس آرای فیلیپ هامون بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می
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ز( و مجازی )یأس، ترس و مرگ( هستند که با محتوای کلی اثر، داستان عمدتاً اجتماعی )سربا

گرهای داستان عمدتاً بیانگر حضور یعنی جنگ تحمیلی ایران و عراق، سازگاری دارند. اشاره

نویسنده هستند. این بدان معناست که آبکنار با برجسته کردن نقش راوی دانای کل، به 

ان اعتقادی نداشته است. سطوح وصف داستان های متعدد از داستمحوری و خوانشخواننده

بیشتر کند که اثبات می ها. بررسی مدلولاندیافته های ظاهری و روانی نموداغلب در الیه

ها دراختیار مخاطب قرار گرفته؛ اما تحلیل ها از جانب اطرافیان آناطالعات دربارة شخصیت

کردشان در داستان است که این موضوع ها و عملها بیانگر تناقض آشکار میان نام شخصیتدال

با توجه به اختیاری بودن ارتباط دال و مدلول، قابل توجیه است. مرتضی، شخصیت اصلی 

لحاظ زمانی در حال و گذشته حضور دارد تا با یادآوری خاطرات خوشایند پیشین، داستان، به

  های درونی خود را برای لحظاتی کاهش دهد.تنش

 آهـن اندیمشـک،  های راهعقرب روی پلهسین مرتضاییان آبکنار، شخصیت، حهای کلیدی: واژه

 فیلیپ هامون، مرتضی.

 

  . مقدمه 1

ترین عنصر داستانی است و آگاهی از زوایای نامکشوف و عناصر دیگر شخصیت مهم

 مسئلۀها را تحلیل کرد. پذیر خواهد بود که بتوان شخصیتداستان درصورتی امکان

های رمان مورد نظر است؛ چراکه حذف عنصر حلیل شخصیتاصلی این پژوهش ت

معنای فروپاشی شالودة آن خواهد بود. با توجه به اهمیت این شخصیت از داستان به

شناسی مطرح شده است. در این میان فیلیپ عنصر، چندین نظریه دربارة شخصیت

های نظریه دار فرانسوی، با مطالعه و بررسی دقیق مبانیشناس نام، زبان9هامون

شناسی، دیدگاهی جامع و فراگیر ارائه داده است. بنابراین نظریۀ هامون وجوه شخصیت

ای طور کامل نظریهتوان آن را بههای پیش از خود دارد و نمیاشتراک بسیاری با نظریه

دقت کاوش مستقل دانست. نوآوری پژوهش هامون در این بوده که آرای دیگران را به

ها را بهبود بخشیده است. درمجموع الگوی پیشنهادی هامون ی آنهاکرده و ضعف
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ها آشکار کرده و منتج به کارکردهای جدیدی از عنصر شخصیت را در داستان

 های نوین ادبی شده است. تحلیل

های گوناگونی براساس عوامل درونی و های معاصر فارسی، شخصیتدر داستان

اند. های نویسنده اثرگذار بودهیی بخشی از دیدگاهو هرکدام در بازنما بیرونی خلق شده

از حسین مرتضاییان آبکنار، یکی از آثار داستانی  آهن اندیمشکهای راهعقرب روی پله

های آن در انعکاس خوانش متفاوت نویسنده از جنگ فارسی است که شخصیت

یات داستانی معاصر اند. دربارة جایگاه این اثر در ادبسالۀ ایران و عراق مؤثر بودههشت

 برندة جایزة بهترین رمان اول بنیاد گلشیری شد و تحسین 9995باید گفت که در سال 

ساز در زمینۀ ادبیات جنگ شناخته منتقدان ادبی را برانگیخت. این رمان اثری جریان

شود. هدف نویسنده از نوشتن رمان، ارائۀ تصویری واقعی و باورپذیر از جنگ و می

ساخت، درعین حال که به حاضر در جبهه بوده است. اثر او در ژرفهای شخصیت

ها را ستوده، جنگ و آثار رزمندگان دفاع مقدس ادای احترام کرده و کوشش مینوی آن

های ساده و برآمده از درون ناخوشایند آن را نکوهیده است. آبکنار با خلق شخصیت

 2شناسیکاربست رویکرد شخصیتاجتماع، موفق به این مهم شده است. این پژوهش با 

نویسی آبکنار را در شیوة تحلیل اثر انجام شده است که کیفیت داستانهامون و به

 د از:   ناکند. سؤاالت اصلی مقاله عبارتها مشخص میپردازش شخصیت

 ستیزانۀ نویسنده دارند؟های داستان چه تأثیری در بازنمایی آرای جنگـ شخصیت 

 هایی دارند؟های داستان چه ویژگیریۀ فیلیپ هامون، شخصیتـ با توجه به نظ 

ها را آشکار های داستان چه زوایایی از ابعاد مستتر شخصیت4ها و مدلول9ـ دال

 د؟ نکنمی

عقرب بخشد، این است که نویسندة رمان آنچه به این پژوهش اهمیت و روایی می
نویسی مختلفی های داستانکارگاهتاکنون  9991از سال  آهن اندیمشکهای راهروی پله

 های مستعد بسیاری را به جامعۀ ادبی ایران معرفی نموده است؛دایر کرده و چهرهرا 

نویسی کامالً آشناست. فرضیات پژوهش های خُرد و کالن داستانرو با تکنیکاز این  
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ده گریز نویسنشکن و عرفهای یادشده به این شرح است: خوانش سنتدربرابر پرسش

های متعددی از دفاع مقدس بر کیفیت داستان مذکور افزوده است. گواه این مدعا جایزه

دست آورده است. فرضیۀ دیگر این است واسطۀ نوشتن این رمان بهاست که آبکنار به

ها آشکار شده های داستان با تحلیل دال و مدلولکه زوایایی از ابعاد پنهان شخصیت

ترین عاملی که موجب توجه منتقدان ادبی به محاسن رمان، مهماست. البته در کنار همۀ 

های ساده و صمیمی است. نویسنده با استفادة آن شده، آفرینش و پردازش شخصیت

درست و هوشمندانه از عنصر شخصیت، اثر خود را نوشته و از منظری نو به جنگ 

ن مقاله آشکار شدن تحمیلی پرداخته است. بنابراین هدف از کاربست آرای هامون در ای

ها در ارائۀ پردازی و تبیین نقش شخصیتهای قلم آبکنار در زمینۀ شخصیتارزش

 های هنجارشکن اوست.   هرچه بهتر دیدگاه

 

 . روش تحقیق1ـ1
شناسی و کاربست مبانی گیری از دستاوردهای دانش زبانرویکرد کلی این تحقیق بهره

ای و روش آن نیز رشتهاین از نوع مطالعات میانآن در آثار داستانی فارسی است. بنابر

شناسی دراختیار زمان دانش نشانهتحلیل محتواست. در چنین روش تحلیلی، هم

 گیرد. شناسی متن ادبی قرار میزبان

شناسی، از دید شخصیت آهن اندیمشکهای راهعقرب روی پلهبرای بررسی رمان  

پیش از پرداختن به بحث اصلی، ابتدا  از نظریۀ فیلیپ هامون استفاده شده است.

های اصلی داستان تحلیل و سپس شخصیت تبیین های نظری آرای هامونچارچوب

 ای است.ها نیز کتابخانه. روش گردآوری دادهاست شده

 

 . پیشینۀ تحقیق1ـ2

های ساختاری و محتوایی دهد که تاکنون در هیچ اثر تحقیقی جنبهها نشان میبررسی

بررسی نشده است؛ بنابراین تحقیق  آهن اندیمشکهای راهقرب روی پلهعداستان 
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شمار آورد. دربارة نظریۀ حاضر را باید اولین مقالۀ پژوهشی دربارة این اثر برجسته به

شناسی ادبی نشانه»فیلیپ هامون در ایران تحقیقاتی صورت گرفته است؛ ازجمله مقالۀ 

بررسی عنصر »(، 9915نیا و شبستری، اهری)عامری، ط« شخصیت فرعون در قرآن کریم

« اثر بهاء طاهر )با تکیه بر نظریۀ فیلیپ هامون(‘ خالتی صفیه والدیر’شخصیت در رمان 

شناسی ادبی شخصیت زنان در قرآن شخصیت»( و 9915سبلی، )فاتحی، میرزایی و سِن

 (.  9919)حیدری، « کریم براساس نظریۀ فیلیپ هامون

 

 حقیق. چارچوب نظری ت2

 پردازی . شخصیت و شخصیت1ـ2

وخوی مخصوص شخص است و در معنای معنای ذات و خُلقشخصیت در لغت به 

غرایز و امیال نهفتۀ انسان با  که حاصل مواجهۀ عام عبارت از مجموعۀ خصوصیاتی

(. عامل 919: 9912)داد،  است های مختلف اجتماعیهای اکتسابی او در زمینهدانش

چرخد. کلیۀ عوامل دیگر است که تمامیت قصه بر مدار آن میمحوری »شخصیت 

« کنندعینیت، کمال، معنا و مفهوم علت وجودی خود را از عامل شخصیت کسب می

به دو دستۀ ساده  (917ـ913: 9957) ستررها از دید فو(. شخصیت242: 9932)براهنی، 

دیگر شخصیت، از  بندی( در تقسیم917: 9937شوند. میرصادقی )و جامع تقسیم می

از: نمادین، قراردادی، قالبی، نوعی، تمثیلی و  اندکند که عبارتشش نوع یاد می

 جانبه. همه

ها جان ای از خود ندارند و نویسندگان به آنهیچ اراده های داستانیشخصیت

گیری تر عمل کند، فرایند ارتباطنویس هر اندازه در این کار موفقبخشند. داستانمی

. با توجه به اهمیت این موضوع، شودتر میآسان شدهب با متن خلقمخاط

به » شود.ی محسوب میداستان موفق اصلی هرهای یک از ویژگی 5پردازیشخصیت

ها را برای خواننده در گسترة داستان و رمان هایی که آنفرایند آفرینش شخصیت
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(. 95: 9992)میرصادقی،  «گویندپردازی میدهد، شخصیتهمچون افراد واقعی جلوه می

کند و ها حرکت میهمواره همراه و همگام با شخصیتپردازی، نویسنده در شخصیت

پردازی به دو دهد. شخصیتها ارزش میو به آن گویدبازمی شان راجزئیات زندگی

ها . در نوع مستقیم، راوی صراحتاً معرفی شخصیتاست غیرمستقیم صورت مستقیم و

کند. در شیوة غیرمستقیم، با استفاده از های خود بسنده میرد و به دانستهگیرا برعهده می

های گو، جریان سیال ذهن، بیان عمل و رفتار، توصیف ظاهر، بازگویی ناموگفت

(، اهمیت 959: 9997. از دید بیات )شودمی مختلف و... مخاطب با شخصیت آشنا

جریال سیال ذهن با واگذار های پردازی تاحدی است که نویسندة داستانشخصیت

رود و تنها صدای حاضر کردن نقش راوی به شخصیت داستان، خود از صحنه کنار می

هایی است که بدون مخاطب قرار صدای ذهن شخصیت یا شخصیت ،در فضای داستان

 کنند.های ذهنی و درونی خود فکر میدادن کسی، به دغدغه

 

 . رویکرد فیلیپ هامون2ـ2

بررسی  شناختیشناس فرانسوی، شخصیت را با نگاهی نشانهنشانهفیلیپ هامون، 

شناسی شخصیت را و مبانی نظری نشانه گیردمیای درنظر نشانه یعنصر کند، آن رامی

ای منسجم از رفتارها شناختی و مجموعه. او شخصیت را مفهومی نشانهدهدمیگسترش 

ردازد، مگر اینکه اِشراف کامل  به پشناسی شخصیت نمیداند و به نشانهها میو ویژگی

ها ارتباط برقرار ها را مقابل همدیگر قرار می دهد و بین آنمتن داشته باشد. او نشانه

داند ای میکند تا از این طریق به هویت شخصیت پی ببرد. هامون شخصیت را نشانهمی

هماهنگ ای شخصیت مجموعه»که از دال و مدلول تشکیل شده است. او معتقد است: 

« شده است که پی بردن به هویت او در گرو خوانش متن استریزیهای برنامهاز نظام

(. همچنین در تعریف شخصیت بر این باور است که شخصیت 5: 9111)هامون، 

دهد. از این رو ترکیب جدیدی از برداشت خواننده است تا ترکیبی که متن ارائه می
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استان و نحوة کارکرد شخصی او نمایان اهمیت مبحث داللت شخصیت در تحلیل د

. بنابراین شخصیت نشانۀ زبانی است که از رابطۀ دال و مدلول تشکیل شده شودمی

 (.9است )همان، 

 

 . نظریۀ فیلیپ هامون3ـ2

. انواع شخصیت که 9فیلیپ هامون در نظریۀ خود بر چهار مقوله تأکید کرده است: 

های و شخصیت 7گرطه یا اشارههای واسشخصیت 3های مرجعی،شامل شخصیت

 .99. دال شخصیت4 91. مدلول شخصیت؛9 1. سطوح وصف؛2شود؛ می 9یادآورندهبه

 

 . انواع شخصیت1ـ3ـ2

ای، مجازی )یا ها معموالً تاریخی، اسطورههای مرجعی )اصلی(: این شخصیتشخصیت

رده است، نمادین( و اجتماعی هستند و به معنایی ثابت که فرهنگ آن را تعیین ک

هایی به میزان درک و فهم خواننده از فرهنگی گردند. خوانش چنین شخصیتبرمی

 بستگی دارد که باید به آن شناخت پیدا کند.  

ای برای حضور گر )گذرا(: این نوع شخصیت نشانههای واسطه یا اشارهشخصیت

و نویسنده را  نویسنده یا خواننده است. شخصیت نائب و واسطه باورها و نیات خواننده

 هایها به دو دستۀ شخصیت(. این شخصیت25: 9111دهد )هامون، در داستان شرح می

 شوند. گر به خواننده تقسیم میگر به نویسنده و اشارهاشاره

یادآورنده )تکراری(: الگوی بافتی در این نوع شخصیت با شناسایی های بهشخصیت

ای های درون متن همچون شبکهه شخصیتشود؛ چراکتنهایی داده میخود شخصیت به

ها این نوع شخصیت به بازنمایی و تأویل عالمت»ها هستند. ها و یادآوریاز خواسته

ها، یادآوری و بازگشت های هشداردهنده، اعترافات، آرزومندیپرداخته و وجود خواب
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صیت های این نوع شخترین ویژگیبه گذشته، و اشاره نمودن به گذشتگان، از مهم

 (.23ـ24)همان، « است

(، شخصیت را فقط از طریق موقعیتش در درون 91گفتۀ فیلیپ هامون )همان، به

ها نیز ارتباط برقرار کند تا از راه توان شناخت؛ بلکه باید با دیگر شخصیتداستان نمی

 گو نیز هویتش بر خواننده آشکار شود. وگفت

 

 . دال شخصیت 2ـ3ـ2

( که با مدلول ترکیب 23: 9991سن، ت آوایی است )دینهمنظور از دال همان صور

ای ذهنی است و به نظام دال یا تصور صوتی پدیده»آورد. شود و نشانه را پدید میمی

رابطۀ میان دال و  (،100 :1973) 92(. از دید سوسور25: 9991)صفوی، « زبان تعلق دارد

تواند هر دالی داشته باشد ی میشده نیست؛ زیرا هر مدلولمدلول اختیاری است و تثبیت

تواند به هر مدلولی داللت کند. این سخن بدان معناست که برای یک دال و هر دالی می

 توان مدلولی ثابت درنظر گرفت.نمی

 

 . مدلول شخصیت  3ـ3ـ2

ها و های مرتبط با شخصیت، باید ویژگیهامون عقیده دارد که برای تبیین مدلول

بندی شخصیت و دسته ز طریق صفات شخصیت، ارتباط شخصیتها را اکارکردهای آن

عنوان مدلول ناپایدار، قابل تحلیل و توصیف است. شرح داد. از دید او، شخصیت به

آورد یا دیگران منظور او از مدلول، جمالت و عباراتی است که شخصیت بر زبان می

راه وجود دارد: کمّی و  کنند. برای دستیابی به مدلول شخصیت، دودربارة او بازگو می

شود و برای تعیین درپی بازگو میکیفی. معیار کمّی توجه کردن به اطالعاتی است که پی

تواند نویس میشود. داستانکار گرفته میمیزان وضوح و شفافیت در شخصیت رمان به

ریج تدطور کامل دراختیار مخاطب قرار دهد یا بهاین اطالعات را در ابتدای اثر خود به
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پردازد در کل داستان با مخاطب به اشتراک بگذارد. معیار کیفی یا نوعی به این مسئله می

صورت مستقیم )توسط خود شخصیت( آمده دربارة شخصیت بهدستکه اطالعات به

 (.  97ـ92: 9111بوده است یا غیرمستقیم )توسط اطرافیان شخصیت( )هامون، 

 شناسی عمومیدورة زبانمدلول را در کتاب فردینان دو سوسور تمایز میان دال و 

 . از نظر وی: ه است( مطرح کرد9193)

زند و نه شناسی زبانی یک مفهوم یک تصویر آوایی را به یکدیگر پیوند مینشانه

یک چیز و یک اسم را. دال چه شنیدنی باشد ـ در گفتار ـ و چه دیداری ـ در 

شناختی، لحاظ هستیل غایب و بهشود؛ اما مدلونوشتار ـ از راه حواس درک می

به ناروشن و مبهم است. چیزی است بین تصویر ذهنی، مفهوم و واقعیت روانی )

 (. 997: 9994مکاریک، نقل از 

 

 . سطوح وصف4ـ3ـ2

تکه یا صورت تکهای چندپاره و غیرمتصل فرض کرد که بهتوان نشانهشخصیت را می 

های وصف سطح»شناسی هامون، تمرکّب قابل وصف است. این اقدام در شخصی

ها شامل ساختار بازیگران و (. این الیه25 :9111 ،هامونشود )نامیده می« شخصیت

 عوامل هستند. 

 

 پردازی هامون. کارکرد نام در شخصیت1ـ3ـ2

پردازی، استفاده از نام برای آشکار کردن ماهیت شخصیت های شخصیتیکی از روش

گذارند، در وهلۀ اول برچسبی جهت شخاص مختلف میهایی که بر ااست. اکثر نام

ها فقط اسم هاست. باوجود این، در  آثار برخی نویسندگان، نام شخصیتشناخت آن

به ما  داستانی گذاری قصد دارند چیزی هم دربارة شخصیتظاهری نیست؛ بلکه با نام

 (. در نظر فیلیپ هامون،19: 9933بگویند )پراین، 

 کند: های او را بیان میر صورت ویژگیاسم شخصیت به چها 
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تواند در زند که اولی میرا مثال می Iو  O. ارتباط بصری: هامون در این بازه 9

برای اسم شخصیتی که الغر و  Iکار رود و اسم شخصیتی که چاق است به

 بلندقامت است. 

باط بین دال و آواها اشاره کرد که ارتنامتوان به . ارتباط آوایی: در این مورد می2

 گیرد. مدلول از طریق موسیقی کالم صورت می

. ارتباط از طریق تولید آوا: گاهی نویسنده برای شخصیت خود نامی را انتخاب 9

خواهد از طریق موسیقی کالم احساس را به آن دشوار است و می کند که تلفظمی

 خواننده منتقل کند. 

خصیت به بعضی مفاهیم اساطیری و ادبی . استفاده از اسامی نمادین: گاهی نام ش4

 (. 39: 9991)عبداللهیان،  کندبیرون از داستان اشاره می

 

 . خالصۀ داستان3

سومین اثر  چکهاز این قطار خون مییا  آهن اندیمشکهای راهعقرب روی پلهداستان 

گر منتشر شد. این رمان در نوزده فصل روایت 9995آبکنار است که نخستین بار در سال 

های مربوط به جنگ ایران و عراق است. در این رمان، کلیشه تحمیلی متفاوتی از جنگ

ساله شکسته شده و از زاویۀ دید جدیدی به آن نگریسته شده است. داستان هشت

ماه از عمر خود را  29خدمت، ماه اضافه 4نام مرتضی است که با دربارة جوانی به

ست. او اینک ترخیص شده و درحال بازگشتن به عنوان سرباز در جبهه گذرانده ابه

شود که در مسیر چندان دور مشخص میشهر خود تهران است. با مرور خاطرات نه

مدرکی برای اثبات حساب او را پاره کرده و وی دیگر بازگشت، دژبان برگۀ تسویه

مرتضی کامی است و ندارد. فضای داستان سرشار از ناامیدی، اندوه و تلخ فراری نبودن

آهن نشسته است، از سوی مأموران های راهدرحالی که در گرمای اندیمشک روی پله

شود. پیش از دستگیری، مرتضی در دلیل نداشتن برگۀ ترخیص دستگیر میشناسایی و به

کند. این را در جبهه مرور می شهای تلخ و شیرینرود و تجربهخیال خود به گذشته می
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گیرد که ی روانی و درونی مرتضی دارد، زمانی شدت میهاوضعیت که ریشه در تنش

سنگر شهیدش، سیاوش را زنده و همراه و همگام با خویش فرض در خیال خود، هم

 کند. دل میزند و دردکند و با او حرف میمی

 

 . بحث و بررسی  4

طور که گفته شد، نظریۀ فیلیپ هامون مبتنی بر چهار اصل است که هرکدام همان

های مربوط به خود را دارد. در این بخش، با کاربست اصول یادشده در خهزیرشا

سعی شده تحلیل دقیق و روشمندی از  آهن اندیمشکهای راهعقرب روی پلهداستان 

پردازی، موفق به تبیین دست آید. نویسندة داستان با تکیه بر شخصیتها بهشخصیت

های حاضر راق شده است. شخصیتآرای متفاوت خود دربارة جنگ تحمیلی ایران و ع

های گوناگون ایفای نوعی با جنگ در ارتباط هستند و در موقعیتدر داستان همگی به

پذیر نیستند و تنها مرتضی در ها به یک اندازه کنشکنند. البته همۀ شخصیتنقش می

های داستان را در دو توان شخصیتها حضور دارد. در نگاهی کلی میغالب صحنه

اصلی )مرتضی( و فرعی )سیاوش، حبیب، علی، رانندة آیفا، دژبان و...( جای داد.  دستۀ

آبکنار در این داستان با تمرکز بر شخصیت مرتضی و مرور خاطرات او، آنچه را که 

 دربارة جنگ درنظر داشته، بیان کرده است.

 

 های داستان. تحلیل شخصیت1

 های مرجعی. شخصیت1ـ1

های مرجعی )اجتماعی و مجازی( هستیم ب دو نوع از شخصیتدر داستان، شاهد بازتا

های اجتماعی ها در فرهنگ اجتماعی مردم وجود دارد. شخصیتکه تعریف ثابتی از آن

نظر تر به، مرتضی از دیگران برجستهتان، سربازها هستند که از آن میانحاضر در داس

ها و آمالش قرار داده غدغهرسد. نویسنده هدف اصلی خود را معرفی او و بازگفت دمی
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شود. او نمایندة کسانی است که هایی از مرتضی دیده میها نشانهاست. در بیشتر روایت

اند. زندگی از جنگ گریزان هستند و فقط برای گذراندن دوران سربازی وارد جبهه شده

شده در اکثر های خلقدر نگاه مرتضی اهمیت و ارزش دارد و برخالف شخصیت

دهد در شهر خود به کار و ترسد و ترجیح میهای دفاع مقدس، از مرگ میداستان

موقع در جبهه، چهار ماه جریمه شده دلیل عدم حضور بهفعالیت مشغول شود. او به

عالقگی مرتضی به حضور در جبهه است. شخصیت دیگر، است. این موضوع بیانگر بی

برد. مشاهدة فتگی فکری رنج میعلی نام دارد. او مستأصل و درمانده است و از آش

ها، نبود امکانات اولیه برای های طرفین در جنگ، کُشته شدن و معلولیت انساندرگیری

خاطر کرده و از آنجایی که شخصیت قدرتمندی زندگی و... روحیۀ حساس او را آزرده

 ندارد، بارها تصمیم به خودکشی گرفته است:   

وشمه، اما چیکار کنم؟! این یکی دو ماه هم هات همیشه تو گبه خدا مرتضی حرف

های تو تونستم تحمل کنم. اگه اون شب سرِ پُست باهام حرف نزده خاطر حرفبه

بودی که کارو یکسره کرده بودم. بازم گفتم صبر کن علی، صبر داشته باش پسر 

 (.93: 9993)مرتضاییان آبکنار، 

پدیدة شوم جنگ است که به آشفتگی روانی و ذهنی علی نمودی از آثار مخرِب  

صورت مستقیم یا این شخصیت اختصاص ندارد و شمار بسیاری از کسانی را که به

 گیرد.غیرمستقیم با جنگ ارتباط دارند، دربرمی

های مجازی هم سخن گفته است. اگرچه این آبکنار در داستان خود از شخصیت

که در داستان حضور دارد،  س نیستند، در ارتباط با شخصیتیولما انسانی و مهشخصیت

عقیده دارد که شخصیت یک مقولۀ  (91: 9111) کنند. فیلیپ هامونمعنا و نمود پیدا می

شمار مأنوس و آشنا نبوده و همواره انسان نیست؛ بلکه مفاهیم انتزاعی هم شخصیت به

د روند. در داستان، به این دلیل که سخن از جنگ و پیامدهای آن در میان است، شاهمی

و تصویری سیاه و همراه با آشفتگی را القا  اندبازتاب مفاهیمی هستیم که عمدتاً منفی

ای از مفاهیم منفی و ناخوشایند در کنار هم قرار کنند. در سراسر داستان، زنجیرهمی
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ای دهند که جنگ پدیدهناخواه ذهن مخاطب را به این سمت سوق میاند و خواهگرفته

بینی آبکنار، دفاع از کشور ارزشمند گوار بسیاری دارد. در جهانشوم است و نتایج نا

های مجازی، نقد و نکوهش کرده است؛ اما او ماهیت جنگ را با اشاره به شخصیت

ترین ای برای جنگ متصور بود. مهمتوان هیچ برندهعقیدة او، نمیاست. به

  ند از: ترس، مرگ و ناامیدی.اهای مجازی داستان عبارتشخصیت

ای است که ترس و بیم از آینده در میان رزمندگان وجود گونهفضای جنگ به ترس:

های خودی که با رفتارشان موجب چیره دارد. در داستان، عوامل درونی )شخصیت

وجود آوردن این شوند( و بیرونی )نیروهای عراقی( در بهآلود میشدن فضایی ترس

پایان رسانده و با در دست داشتن برگۀ بهترس نقش دارند. مرتضی دوران سربازی را 

هیچ دهد؛ اما بیترخیص، درحال خروج از خط مقدم است. برگه را به دژبان نشان می

کند و تالش مرتضی برای ممانعت از این کار به فرجام نیکو دلیلی، دژبان آن را پاره می

فرار ترغیب  رسد. رانندة آیفا که شاهد این صحنه بوده است، مرتضی را براینمی

کند. مرتضی نگران واکنش شدید دژبان و سربازان دیگر است؛ چراکه از عاقبت می

خوبی آگاه است. آبکنار با ایجاد دیالوگ میان مرتضی و رانندة آیفا این نافرمانی به

سوار که شد، راننده فوری راه افتاد. »وضوح نشان داده است: اضطراب درونی را به

پشت رگبار بستند. آیفا تکانی خورد و باز راهش را ادامه داد.  گفت: نزنن مارو؟ از

شه. گفت: فکر کرد ما فراری ها رد میهاشون از سوراخراننده گفت: نترس! همۀ گلوله

 (.  94: 9993)مرتضاییان آبکنار، « هستیم! نیان دنبالمون؟!

وهی از سربازان گریزد، در راه گرهمراه رانندة آیفا از معرکه میمرتضی که به مرگ:

شوند. یکی از سربازان زخمی برای مدتی ها سرآسیمه سوار میکند. آنرا مشاهده می

دست آورده بود، واسطۀ حضور در جبهه بهای که بهبدون حرکت بود. راننده با تجربه

دستش را گذاشت روی شانۀ »به این موضوع پی برده بود که سرباز شهید شده است: 

لش داد و سرباز افتاد پایین. در را بست و باز لب چیزی خواند و هُ سرباز مرده و زیر
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(. در بخش دیگری از داستان، هنگامی که قطار به 29)همان، « دودستی چسبید به فرمان

شود. گویا رسد، از زیر واگن خون روی زمین ریخته میآهن اندیمشک میایستگاه راه

 ی نیروهای عراقی مورد حمله قرارسربازان و مسافران قطار، ساعاتی قبل از سو

 گرفته بودند:   

دو از ها... اشکان بهچکید روی ریلهای قطار، خون و خونابۀ زرد میاز زیر واگن

ها روی زمین چکه قربان! خونابهزد: از این قطار خون میجلویش رد شد. داد می

ها بود... مرده کردند... بوی خون و آهن توی هوا ایستادهشدند و بخار میپخش می

 (.  74گشتند به قطار )همان، انداختند و دوباره برمیرا توی تاریکی می

از این قطار خون نام دیگری با عنوان  آهن اندیمشکهای راهعقرب روی پلهداستان 

کنندة مفهوم مرگ است. اگرچه در ادبیات دفاع مقدس، دارد که مستقیماً تداعی چکهمی

شود، آبکنار ای ارزشمند محسوب میکند و پدیدهبرابری میمفهوم مرگ با شهادت 

ضمن حذف این رویکرد، به وجه دیگری از این قضیه توجه کرده است. بدین منظور، 

هایی را آفریده و پرورش داده که سایۀ شوم مرگ را در کنار خود حس او شخصیت

نزدیک بودن مرگ  ها بیش از آنکه از زنده بودن خود خرسند باشند، ازکنند. آنمی

آفرین جنگ در نظر . هدف غایی نویسنده، باورپذیری ابعاد ویرانگرانه و مرگاندهراسان

 مخاطب است. 

دالیل گوناگونی ازجمله دوری از خانواده، های داستان بهشخصیت ناامیدی:

انداز روشنی ندارند. گویی ریزی و کُشتار، مشخص نبودن آینده و... به آینده چشمخون

ها عبور کرده و دیگر قرار و صبری برایشان باقی ضور در جنگ از آستانۀ تحمل آنح

های کند. ویرانینمانده است. مرتضی از هر فرصتی برای رفتن به تهران استفاده می

آزارد. شماری از همرزمان او به دست ناشی از جنگ در اندیشمک وجودش را می

جغرافیایی جنوب کشور با تهران کامالً  اند. محیطشهادت رسیدهنیروهای دشمن به

لحاظ زیستی او را با مشکل مواجه کرده است. همۀ این متفاوت است و این موضوع به

ها های روانی در مرتضی، علی، سیاوش و دیگر شخصیتساز بروز بحرانعوامل زمینه
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بارة شده است؛ تا جایی که علی قصد خودکشی دارد. مطالبی که در ابتدای داستان در

 ها حکایت دارد:    انگیزگی و یأس آنفرار سربازان از میدان جنگ بیان شده است، از بی
ها و شمشادها قایم شده بودند، برق های سربازهایی که الی بوتهتوی تاریکی چشم

ها را وبرگهای سفید پوشیده بودند ]...[ الی شاخها که پوتینزد. دژبانمی

کردند، اری را جمع کنند ]...[ هر سربازی را که پیدا میگشتند تا سربازهای فرمی

کردند هوا تا بیفتد توی کامیون گرفتند و پرتش میدو نفری دست و پایش را می

 (.  7روی سربازهای دیگر )همان، 

گردد. با بیند که به دور خودش میدر بخش دیگری از داستان، علی عقربی را می

 گوید:آورد و ناامیدانه مییاد میری خودش را بههای فکدیدن این صحنه، آشفتگی
به خدا اگه بذارم از این دایره  چرخه...جوری دور خودش مینگاش کن ببین چه

جورایی سرگردونیم توی این بیابون با یه تفنگ و چند تا بری بیرون... ما هم یه
 (.   93انگاری منتظریم یکی بیاد تا بزنیمش... آخه چرا؟! )همان،  فشنگ...

ای و تاریخی یاد نکرده های اسطورهصورت مستقیم و هدفمند از شخصیتآبکنار به

های سوررئالیستی از سازیاست. دلیل این موضوع ریشه در نگرش منفی او به قهرمان

نویسان انقالب، در سراسر روایت رزمندگان دارد. او برخالف غالب داستان

های حاضر در د و متفاوت از شخصیتفرد خود سعی دارد خوانشی جدیمنحصربه

ای از گوید که همچون دیگران، آمیزههایی سخن میجنگ ارائه دهد. او از انسان

دهند. این های گوناگون بروز میمثبت و منفی زیستی و روانی را در موقعیت رفتارهای

شود و احساس ها از سوی مخاطب میطرز تلقی باعث باورپذیری بیشتر شخصیت

های اجتماعی انگیزد. به عبارت دیگر، شخصیتتر در او برمیپنداری را سادهذاتهم

 های عینی دارند. اند و مصداقحاضر در داستان همگی در دنیای واقعی مخاطب ملموس

 

 گر های واسطه یا اشاره. شخصیت2ـ1

ه گر به نویسنده و خوانندهای اشارهها در دو دستۀ شخصیتدر داستان، این شخصیت 

وچرای راوی دانای کل، چونگیرند. البته بدیهی است که با توجه به سیطرة بیجای می
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ها و ای منطقی از صحنهها شاهد حضور نویسنده هستیم. او با فاصلهدر اکثر روایت

ها آگاه است. چیز را زیر نظر دارد و از شرایط جسمانی و ذهنیت آنها، همهشخصیت

 ند از:اگر به نویسنده در داستان عبارتهای اشارهترین کارکردهای شخصیتمهم

 ها:. تبیین شرایط روحی و جسمی شخصیت9 

]مرتضی[ لب جادة خاکی ایستاده بود و منتظر بود تا شاید ماشینی گذری سوارش  

داد و دید ]که[ جلو خاکریز یگان با اسلحه نگهبانی میکند. از دور حبیب را می

م تمام شود. دور و برش برّ و بیابان بود و خشک. نه منتظر بود یک ماه آخرش ه

 (. 1ای، نه دیواری، نه حتی خشت و آجری، هیچی )همان، درختی، نه سبزه

 ها: های پیرامون شخصیتح صحنهشر .2 

جلو دژبانی عبدالخان، راننده باز کوبید روی ترمز و آیفا سینه به سینۀ یکی از 

شد. یک آیفای دیگر و چند جیپ کناری نگه می ها ایستاد. هوا داشت تاریکدژبان

دار دور افسری را گرفته بودند و داشته بودند و بیست سی نفر سرباز و درجه

 (. 99کردند )همان، سروصدا می

 سربازان در جبهه:  توصیف وضع دشوار .9 

رفت. ]مرتضی و کنان پیش میتلقشد و تلقاندازها باال و پایین میآیفا توی دست

اننده[ به جادة اصلی که پیچیدند ]...[ دو طرف جاده پر از سرباز بود. بدون ر

کرد سرباز بود و افسر و اسلحه، بدون تجهیزات، حتی بدون لباس! تا چشم کار می

های سفید چرک، کنار دار که با شلوارهای خاکی و پای برهنه و زیرپیراهندرجه

 (.91جاده ولو بودند )همان، 

 قیق: . خبررسانی د4

روز به همان هر کاری کردند نتوانستند ]مرتضی را[ بیاورندش بیرون ]...[ پنج شبانه

بارید و زمین گل بود و تا کمرش خیس بود. حالت ماند. هر پنج شب، آسمان می

شب ششم خوابش بُرد و باز خواب همان استخر را دید که آتش گرفته ]...[ 

 (.  42را دید )همان،  هایش را که باز کرد، هالل سرخ ماهچشم
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گر به حضور خواننده در داستان چندان بازتاب ندارند که این های اشارهشخصیت

امر با توجه به انتخاب نوع زاویۀ دید از سوی آبکنار بدیهی است. راوی دانای کل با 

طوری که دیگر نیازی به رساند؛ بهبیان همۀ مطالب، مخاطب را به اقناع اطالعاتی می

ها مسائل زیستی و روانی مرتبط روایت ننده در بطن متن نیست. او در اکثرواحضور خ

برای تفکر دربارة آیندة  و از این طریق، اختیارات مخاطبها را شرح داده با شخصیت

محدود کرده و نقشی برای دخالت او در  را زنی درباب حوادثها و گمانهشخصیت

ها قائل نشده است. به عبارت دیگر، در جریان داستان و خوانشی متفاوت از روایت

، موازی خوانش مؤلف، خوانش یا آهن اندیمشکهای راهعقرب روی پلهداستان 

محوری هایی که جریان اصلی محسوب شود، وجود ندارد. بنابراین آبکنار مؤلفخوانش

های واسطه هویدا محوری ترجیح داده است. این نکته با تحلیل شخصیترا بر خواننده

ها در داستان تنها یک کارکرد دارند که عبارت است از ایجاد شود. این شخصیتیم

سؤال در ذهن خواننده و به تکاپو واداشتن او برای یافتن پاسخ مناسب در سطحی 

ای که به خوانیم که مرتضی تنها و پیاده در جادهمحدود. مثالً در بخشی از داستان می

صورت اتفاقی با چند زن و ت است. در راه بهشود، درحال حرکاندیمشک منتهی می

 خبر شنود. یکی از زنان کهها را ناخواسته میشود و صدای آنمرد غریبه مواجه می

گوید: با صدای بلند و به حالت گریه و زاری می ش را شنیده است،شهادت فرزند

پسرشو  کس نیست به داد منِ مادر برسه؟ دق کردم من. آخه کدوم مادره که مرگهیچ»

داد که: دیگه گریه و زاری تحمل کنه؟ کدوم مادر؟ صدای مردی انگار جوابش را می

 دلیلاین زن که دچار تنشی درونی شده و عواطفش به .(44)همان، « کردن چه فایده؟

انگیز و با صدایی رسا و البته با بیانی حزن گشته، دارشدت جریحهشهادت فرزندش به

چالش گوید و با طرح یک سؤال، مخاطب را بهآلود، از این مصیبت سخن میغم

کشد تا شاید از این طریق شریک دردی برای خود بیابد. این پرسش دقیقاً در می

تا مخاطب هرچه  گرددآبکنار از طرف مادر شهید مطرح می تیزسراستای نگاه جنگ
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این مفهوم تلخ برای او عینیت پیدا  بیشتر با پیامدهای منفی و ناگوار جنگ آشنا شود و

 کند و از حالت شعارگونه خارج شود. 

 

 یادآورنده   های به. شخصیت3ـ1

ها و خاطرات را ایجاد کرده و کارکردی ای از یادآوریاین نوع شخصیت شبکه

آزماید کننده و پیونددهنده دارد و حافظۀ خود را در جریان روایت بارها میهماهنگ

دست پیوسته در گذشته و حال هایی از این(. بنابراین شخصیت23: 9111)هامون، 

اند، بسیار سخت ها فاصله گرفتن از آنچه تجربه کردهکنند و برای آنزندگی می

یادآورنده است. های بهفقط مرتضی جزو شخصیت مورد بررسی، نُماید. در داستانمی

های پرالتهابی را تاب آورده ظهبا توجه به توصیفات بیرونی راوی دانای کل، او لح

شود. با این حال، یکی از مسائلی است. تشویش درونی وی در سراسر داستان دیده می

شود، بازگشت به گذشته و مرور خاطراتی ای او میکه باعث آرامش نسبی و لحظه

 بخشد:را بهبود می اشکند و شرایطی روانیاش را استوار میاست که روحیه

چکید توی کانال قطره میند تا سوراخ ریز داشت که آب ازش قطرهکف بشکه چ 

آمد. باد که پهنی که زیر بشکه کنده بودند. کانال شکل اِل بود و تا توی سنگر می

شد و شد، خنک میهای آب رد میالی خارها و قطرهپیچید و از البهتوی کانال می

ار پنجرة اتاقت رو به دریاست آمد تا توی سنگر. مثل نسیم بود. خنک بود. انگمی

 (.  57: 9993)مرتضاییان آبکنار، 

کردند، در بخش دیگری از داستان، شرایط سختی که در خط مقدم جبهه تحمل می

های جنوب و نبود امکانات فرسای جبههتشریح شده است. مرتضی از گرمای طاقت

 گوید تا بر گسترة درک مخاطب بیفزاید: سخن می

های دید که چطور کپهآمد و از دور مییک بار صدای انفجار میهر چند دقیقه 

گرفت. بیل را انداخت و عرق گردنش را با رفت و دوباره آرام میخاک به هوا می

چفیه خشک کرد. بعد چفیه را با آب قمقمه خیس کرد و انداخت روی سرش و 
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بود. سیاوش و رفت تا کتری آب را پر کند. بدنۀ تانکر از گرمای آفتاب داغ شده 

کندند. یزدان اه میشان، حفرة روبتند کنار سنگر جمعیعلی و حبیب و یزدان داش

زد. حبیب بیشتر از بقیه کنده بود و اگر زبانش الی دندانش بود و تندتند کلنگ می

 (. 41رسید )همان، رفت توش، حتماً تا گردنش میمی

چندان ان، گریز به گذشتۀ نهیادآورنده در این داستترین ویژگی شخصیت بهمهم 

شکستن قواعد گرفتن از شرایط مبهم زمان حال است. مرتضی با درهم دور برای فاصله 

معمول زمانی و با مرور خاطرات تلخ و شیرین گذشته، روح آشفته و مأیوس خود را 

های آورد تا با دیدن کردار دوستان قدیمی و شنیدن حرفدر آسمان زمان به پرواز درمی

 را فراموش کند.  شآنان در ذهن خود، دردهای

 

 . سطوح وصف داستان1

دهد محور روایت جنگ است و بیشترین تغییرها در شرایط فیزیولوژیکی افراد روی می

خوبی مشاهده کرد. توان در ظاهر سربازان بهو نمود پیامدهای منفی جنگ را می

گر ا در سطح ظاهری جلوههای خود ردرنتیجه بدیهی است که آبکنار غالب توصیف

شود که مخاطب با آگاهی به آن، کرده باشد. این ظرفیت در توصیفات نویسنده دیده می

شود. ها باخبر میآورد و از شرایط روانی آندست میاز دنیای درونی افراد اطالعاتی به

 های روانیصورت غیرمستقیم و از طریق تحلیل شرایط زیستی، با مؤلفهخواننده به

پارچه از ها در حکم یک شبکۀ پیچیده و یکشخصیت»شود. ها آشنا میشخصیت

ها از ( که این ویژگی54: 9992)استون و ساوانا، « خصوصیات روانی و اجتماعی هستند

گیرد. در داستان، سوی خواننده و با استفاده از ابزار توصیف دراختیار مخاطبان قرار می

قیم و از سوی عامل بیرونی )راوی دانای کل( است صورت غیرمستبیشتر توصیفات به

ترتیب دربارة مرتضی، علی و رانندة آیفا است. (. بیشترین توصیفات به9)ر.ک: جدول 

توان به ها در سطحی محدود نمود دارد و فقط میتوصیفات اجتماعی این شخصیت

اقض است؛ های جسمانی و روحی مرتضی دارای تنچند نشانه اشاره کرد. برخی ویژگی
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و  اعتنااند، کامالً بیاش نزدیک شدهها که برای دستگیریاو از سویی دربرابر دژبان

شود، اشک وقتی از شهادت سیاوش باخبر می کند و از سوی دیگرخونسرد رفتار می

کند. آبکنار با انعکاس این ای محبوس میروز خود را درون حفرهریزد و پنج شبانهمی

 های درونی این شخصیت را شرح داده است.زیستی، تنش تضادهای روانی و
 

 هاتوصیف. 1جدول 

 توصیف اجتماعی توصیف روانی و انتزاعی توصیف ظاهری و فیزیکی شخصیت

اعزامی به جبهه در فروردین  مرتضی
، پوتین سربازی همزاد 9935

دوسالۀ مرتضی، اهل تهران، 
خوابیدن با پوتین، لباس و 

انی، اشک و اُوِرکت هنگام نگهب
زاری برای سیاوش، ضعف 

روی پیاده دلیلجسمانی به
بسیار و گرمای هوای 

 اندیمشک.

ناامید و نگران از آینده، آشفته، 
متحیر و دارای تشتت درونی، 
عدم رضایت از حضور اجباری 

پذیر، در جنگ، تسلیم و ستم
طلب، وابستگی خونسرد، منفعت

عاطفی به سیاوش، ترسو، با 
تنها،  حجب و حیا،
بافی و خودسانسور، خیال

تصویرسازی ذهنی، مشتاق 
 دیدار مادر و خانواده.

سربازوظیفه،  اهل 
کتاب و مطالعه، 

 مجرد.

لکنت زبان دارد، اهل کار  سیاوش
است، پابرهنه و بدون پوتین 

کند، با اصابت کار می
های خمپاره به سر و ترکش

 شود.دستش شهید می

مجرد،  مهربان و عاطفی.
 بازوظیفه.سر

ناراضی از شرایط زندگی در  علی
جبهه و نبود امکانات، گرایش 
به خودکشی، صادق در گفتار و 

گاهی، رفتار، دشنام دادن گه
 تنبل.

مستأصل و درمانده و بدون 
روحیه، وابستگی عاطفی به 
مرتضی و سیاوش، ترس از 

 تداوم جنگ و اسارت. 

سربازوظیفه، 
 .سوادمجرد، بی

انتقال سربازان از روحیه، گو و خوشواهل گفتها، شکستگی نصف دندانرانندۀ 
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سوراخ بودن گونه، پابرهنه و  آیفا
آلود بودن بدون پوتین، خون

چشم چپ و دو دست، درد 
خوارک، شدید کمر، خوش
 مصرف کنندة دخانیات.

شهر اندیمشک به  خندان و با انگیزه.
جبهه با آیفا، 
کمک به سربازان 

 مانده. درراه

کار، سبیل کلفت، سرباز کهنه حبیب
 قدرت جسمانی باال.

اهل لرستان،  وابستگی عاطفی به همرزمان.
نگهبان جلوی 

 خاکریز. 

 

 . مدلول شخصیت1

سازندة تصویری ذهنی است که مدلول نامیده »های سازندة نشانه و دال یکی از دوگانی

ها از در نظریۀ هامون، مدلولطور که بیان شد، (. همان95/ 9: 9971)احمدی، « شودمی

های . کنش2های گفتاری شخصیت دربارة خودش؛ . کنش9یابند: دو طریق نمود می

های دیگر، نویسنده و راوی( دربارة آن شخصیت. در حالت گفتاری دیگران )شخصیت

صورت غیرمستقیم دراختیار صورت مستقیم و در حالت دوم، بهها بهاول، این مدلول

د. برای دستیابی به مدلول شخصیت دو معیار کمّی و کیفی وجود گیرار میمخاطبان قر

 درپیتدریج یا پیشده بهشود که اطالعات مطرحدارد. با عنایت به معیار کمّی مشخص می

آمده را آشکار دستاند. معیار کیفی مستقیم یا غیرمستقیم بودنِ اطالعات بهتشریح شده

 کند. می

 

  . معیار کمّی   1ـ1

دهد که اطالعات دربارة او تحلیل شخصیت مرتضی براساس این معیار نشان می

 9935تدریج و در طول داستان دراختیار مخاطب قرار داده شده است. او در فروردین به

همراه چهار ماه به جبهۀ جنگ در جنوب ایران اعزام شده است تا دوران اجباری را به

شرایط روحی مناسبی ندارند. خود او هم تحت تأثیر خدمت بگذراند. همرزمان او اضافه
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شود و این شرایط، روحیۀ مساعدی ندارد. پس از اتمام دوران سربازی، آمادة رفتن می

گیرد، کند. اندکی که از پادگان فاصله میبرگۀ ترخیص خود را از دژبان دریافت می

 بازرسی،د. در اولین ایستآهن اندیمشک برسشود تا به ایستگاه راهسوار خودروی آیفا می

کند و او با همکاری رانندة آیفا مجبور به فرار گروهبان نامۀ ترخیصش را پاره می

کنند تا استراحت کنند. مرتضی همان شب، رانندة آیفا خانه توقف میشود. در قهوهمی

ین آهن اافتد و بعد از یک روز به راهسمت اندیمشک راه میکند و پیاده بهرا ترک می

رسد. او در طول این مدت، دوست خیالی خود، سیاوش را که مدتی پیش شهر می

با آهن شهید شده بود، همراه خود دارد. گویی سیاوش سایۀ شخصیت مرتضی است. در راه

کنند. کمی بعد قطار وارد کند و خاطرات خوش گذشته را مرور میاشکان دیدار می

چکد. مرتضی سوار بر قطار ای آن خون میهشود، درحالی که از واگنایستگاه می

گذارد که معنای این حرکت آهن اندیمشک جای میشود و سیاوش را در راهمی

های جبهه و جنگ و فاصله گرفتن از این نمادین، قطع ارتباط مرتضی با آخرین نشانه

 فضاست.

 

 . معیار کیفی2ـ1

ها نظارت دارد و ا و شخصیتهراوی داستان دانای کل است. او از باال بر همۀ صحنه 

و ‘ فعال مایشاء’نویسندة داستان در حکم »چیز در نگاه او غریب و شگرف نیست. هیچ

رود و به ما امکان دانای کل ]...[ از ذهن یک شخصیت به ذهن شخصیت دیگر می

(. او 599: 9937)میرصادقی، « مند شویمای بهرهجانبهدهد که از آگاهی نسبی همهمی

 هاست. درشنود و قادر به قضاوت کردن دربارة شخصیتبیند و میچیز را میگی همهسادبه

صورت گیرد، بهها دراختیار مخاطب قرار میاین شرایط، اطالعاتی که از شخصیت

آید. البته یکی از شگردهای نویسندة داستان برای دست میغیرمستقیم و از منبع فرعی به

های منابع مستقیم و غیرمستقیم استفاده مان از ظرفیتبیان اطالعات این بوده که همز
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ها، کرده است. او با درآمیختن گسترة آگاهی راوی دانای کل و یکی از شخصیت

تری در دو سطح کلی و جزئی به مخاطب داده است. ضمن اینکه اطالعات دقیق

 تر کرده است. این ویژگی درآمدوشد روایی تعقیب ماجرا را برای مخاطب جذاب

شود؛ اما در پیوند با های فرعی سیاوش، علی و حبیب دیده میارتباط با شخصیت

آفرینی راوی دانای کل هستیم. مرتضی هیچ اطالعاتی دربارة مرتضی، فقط شاهد نقش

گرایی و سیر او در دنیای خیال دهد. شاید این موضوع از درونخودش به مخاطب نمی

 گیرد. و وادی انتزاعیات نشئت می
 اطالعات. 2ول جد

 اطالعات منبع اطالعات شخصیت

 راوی مرتضی

 )غیرمستقیم(

پنج از تهران، وسربازوظیفه مرتضی هدایتی، اعزامی برج یک شصت»

آهن اندیمشک نشسته بود و منتظر بود تا بیایند و او های راهروی پله

 (.7: 9993)مرتضاییان آبکنار، « را هم بگیرند و ببرند

دست از سنگر آمد بیرون و تا کمر رفت توی حفرة بهشب، فانوس» 

نیمه کنده بود. سرش را باال گرفت و به روباهی که سیاوش نصفِ

ها نگاه کرد و به ماه که نبود و دشت را تاریک کرده بود. ستاره

آسمان صاف بود، اما حس کرد قطره، قطره، قطره باران به صورتش 

 (. 49)همان، « خورَدمی

اش را از روی شانه رها کرد و روی ین آمد. انفرادیچند پله پای» 

حرکت ها نشست. عقربی تند آمد و کنار پایش، بییکی از پله

 (. 33)همان، « ایستاد

تتق... قطار آهسته به ایستگاه نزدیک تتقصدای قطار را شنید. تتق» 

یکی از مقابلش های آهنی یکیتَق... واگن شد. تتق... تتق... تَ

 (. 74)همان، « ندگذشتمی

راوی  سیاوش

)غیرمستقیم( + 

 خود شخصیت

دست باالی سرش بهچشم باز کرد و دژبانی را دید که باتوم» 

زد به ایستاده. ـ مال کدوم گروهانی؟ دژبان سرِ باتوم را آهسته می

مَ من... شَ شَ شَ شهید  ستونی که او بهش تکیه داده بود. ـ  مَ
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 (. 99)همان، « شدم! )مستقیم(

 راوی سیاوش

 )غیرمستقیم(

سرش را که بلند کرد، سیاوش را دید که دمر افتاده روی زمین. »

خواست طرف سیاوش. میها و دهان باز رفت بهبلند شد و با دست

داد بزند: سیا!... داد هم زد، اما صدایش درنیامد. صورت و سینۀ 

ان، )هم «ود و وای... پارچۀ دستش خونی بودسیاوش روی خاک ب

49.)  

راوی  علی

 )غیرمستقیم(

ریخت، یک بار عرق علی تنبل بود. هر بیل خاکی را که بیرون می» 

 (. 41)همان، « کردکرد و به بقیه نگاه میاش را پاک میپیشانی

خود شخصیت  علی

 )مستقیم(

تونم، به ام، دیگه نمیببین مرتضی من دیگه مستأصل شدم، واداده» 

دیگه تحمل ندارم مرتضی! به جون مامانم قسم  تونم،خدا دیگه نمی

کنیم. قاطی یه مشت رسیدم ته خط. ببین کجا داریم زندگی می

عقرب و رتیل و مار و موش و سگ وحشی و بمب و خمپاره و 

 (.95)همان، « شیمیایی و کوفت و زهرمار

بیا اینم یادگاری از ما داشته باش، حواست باشه دژبانی گیر ندن » 

کبریت داری ]...[ نه نه خودم دارم ]...[ دُمشو ببین، بیخود  بهت ]...[

دونی وقتی دورش حلقۀ آتیش گن کژدم ]...[ مینیست بهش می

دونی ]...[ پس تماشا کنه ]...[ نمیباشه و نتونه فرار کنه چیکار می

  (.97)همان، « کن!

 راوی رانندۀ آیفا

 )غیرمستقیم(

راهی نگه داشت. آیفا فِسی ۀ بینخانراننده آیفا را جلو یک قهوه»

کرد و تکانی خورد و خاموش شد. پیاده شدند و رفتند سمت 

« رفتخانه. راننده دستش را به کمرش گرفته بود و دوالدوال میقهوه

 (.21)همان، 

چسبه. پیرمرد قلیان را که ن یه قلیون مشدی میراننده گفت: اآل»

ی را روی لبش گذاشت و آورد، راننده در نور کمِ گردسوز، نی چوب

قل کرد. به راننده گفت: دیر نشه! راننده ای قلآب توی مخزن شیشه

 (. 99ـ92)همان، « چیزی نگفت

 راوی حبیب

)غیرمستقیم( + 

حبیب گفت: سِیل کن، سِیل کن، چَنی وسواس دارَه ئی، رولَه! داد »

 (.41)همان، « زد: بیا دیگه
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خود شخصیت 

 )مستقیم(

 راوی حبیب

 مستقیم()غیر

ریخت ]...[ آب آورد، میسطل از تانکر آب میحبیب سطل»

ریخت توی بشکه. کف بشکه چند تا سوراخ ریز آورد، میمی

 (. 57)همان، « داشت

 

توان استنباط کرد که نویسنده ها میرسانی دربارة شخصیتبا بررسی منابع اطالع

ه توسط دانای کل که راوی ها اشاره نکرده؛ بلکصورت مستقیم به مدلول شخصیتبه

ها را به مخاطب داده که غیرمستقیم و از منبع فرعی داستان است اطالعاتی از شخصیت

  دست آمده است. به

 

 . دال شخصیت  1

های اصلی که در شناخت شخصیت باید مورد نظر قرار بگیرد، اسم خاص و یکی از دال

 اشهای معناییرون از مشخصهشود که شخصیت بیاسم خاص باعث می»علم است؛ زیرا 

سازد. خواننده به ها کل شخصیت را میهایی که مجموعۀ آنوجود داشته باشد. مشخصه

(. 935: 9979)اخوت، « کندکمک اسم خاص به هستی شخصیت داستان دست پیدا می

 بر این پایه، هامون سه روش را برای آگاه شدن از دال شخصیت پیشنهاد داده است:

داللت بر شخصیتی تنومند و  Oهای دیداری، مثالً حرف انگلیسی ه نشانه. توجه ب9 

های . توجه به نشانه2داللت بر شخصیتی الغر و بلندقد.  I چاق دارد و حرف انگلیسی

. 9ها. شنیداری، همچون نرمی و یا خشونت ناشی از خوانش حروف اسامی شخصیت

(. بررسی نام 39ـ31: 9111ها )توجه به ساختار صرفی و اشتقاقی نام شخصیت

هایی متقن برای پی بردن به بخشی از ابعاد نامکشوف ها و نشانهها دالشخصیت

هاست. البته این موضوع با توجه به اختیاری بودن رابطۀ دال و مدلول، همواره آن

 مصداق ندارد و مثال نقض بسیاری برای آن وجود دارد. 
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، یک شخصیت اصلی )مرتضی( و ندیمشکآهن اهای راهعقرب روی پلهدر داستان 

چهار شخصیت فرعی )سیاوش، علی، حبیب و رانندة آیفا( حضور دارند. ذکر این نکته 

های فرعی داستان از این چهار تن بسیار بیشتر هستند؛ ولی مهم است که شخصیت

نویسنده فقط شخصیت این افراد را پرورانده است. کاربست سه روش پیشنهادی هامون 

دهد که در حیطۀ عالئم دیداری، نام مرتضی ها در داستان نشان میپی بردن به دالبرای 

رسد که این نظر میشود که پیچیده بهای نوشته میگونهوخم زیادی دارد و بهپیخ

گراست که بیشتر مسائل را کنندة شخصیت اوست. مرتضی فردی درونتداعی موضوع

 ندارد. رفتار او بسیار مبهمانی به سخن گفتن کند و تمایل چنددر ذهن خود حالجی می

های ذهنی متعدد و گاه متناقض او، مخاطب را در تعقیب روایت رسد و تنشنظر میبه

کند. بنابراین با عنایت به طرز نوشته شدن حروف نام مرتضی با مشکل مواجه می

م صدق توان به شخصیت مبهم و تودرتوی او پی برد. این شرایط دربارة علی همی

دهندة افسردگی شود، نشانها دیده میکند. شکستگی حروف و پیچشی که در آنمی

علی و آشکار شدن نمودهای شکست در گفتار و رفتارش است. در حیطۀ عالئم 

ها القاکنندة حس خشونت و سختی نیست. مخاطب کدام از شخصیتشنیداری، نام هیچ

کند، تنها هیچ خشونتی را احساس نمیاز شنیدن نام مرتضی، علی، حبیب و سیاوش نه

شود که ریشه در باورهای بلکه نوعی حس عطوفت و مهربانی در نهاد او برانگیخته می

رسد آبکنار با نظر میای )سیاوش( و دینی )حبیب، مرتضی و علی( دارد. بهاسطوره

وده ها، شخصیت مشفق و مهربان رزمندگان را غیرمستقیم ستدقت در انتخاب این نام

گزیند، اختیار است. در حیطۀ ساختار صرفی و اشتقاقی، مرتضی یعنی کسی که برمی

خوانی شخصیت پسندد و خشنود و رضایتمند است. کردارشناسی و ذهنکند، میمی

دهد که او برخالف نامش، از شرایطی که در آن قرار گرفته مرتضی در داستان نشان می

کوشد و آن چیزی جز ای تحقق یک هدف میاست، هیچ رضایتی ندارد. او فقط بر

رسیدن به تهران و حضور در کنار خانواده نیست. برای او حضور در جنگ با اتمام 
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شدن برگۀ  رو هیچ مانعی، حتی پارهپایان رسیده است. از این دوران خدمت سربازی به

یاوش از تواند او را از رفتن بازدارد. شخصیت دیگر سیاوش نام دارد. سترخیص، نمی

لحاظ لغوی، تشکیل شده است. به« دارندة نریان سیاه»معنای دو جزء سیا + وَرشَن به

ای و شخصیت سیاوش در داستان ارتباط مستقیمی میان نام این شخصیت اسطوره

توان گفت که آبکنار با عنایت به وجود ندارد. در ارتباط با چرایی برگزیدن این نام می

تی نام سیاوش کیانی، مظلومیت و شهادت شخصیت حاضر در شناخهای اسطورهظرفیت

شویم که سیاوش خوبی بیان کرده است. از روایت نویسنده متوجه میداستانش را به

شود، عالقۀ لکنت زبان دارد و کامالً آرام است و مرتضی که اغلب اسیر احساسات نمی

کند و را باور نمیای به سیاوش دارد و حتی پس از شهادت این جوان، مرگش ویژه

آورد. شخصیت دیگر علی است. علی آهن اندیمشک همراه خود میشبهی از او را تا راه

معنای فردی بلندمرتبه و دارای جاه و مقام است. در داستان، علی شخصیتی منفعل و به

خودباخته دارد. او بارها قصد خودکشی داشته که با وساطت مرتضی از تصمیم خود 

ت. بنابراین دربارة این شخصیت، هیچ تشابهی میان معنای واژگانی نام منصرف شده اس

ها در این داستان نشان شود. بررسی نامهای گفتاری و رفتاری او دیده نمیو کنش

ها ها براساس دالدهد که براساس آرای فیلیپ هامون، آگاه شدن از مدلول شخصیتمی

ها و کنش شخصیت ر اشتقاقی اسمچندان میسر نیست و سازگاری مطلق میان ساختا

رابطۀ بین مدلول »ها وجود ندارد. این امر با توجه به این مطلب که گفتاری و رفتاری آن

سن، )دینه« ها وجود نداردو دال اختیاری است، یعنی ارتباطی طبیعی و منطقی بین آن

ها که گذاریرسد نویسندة داستان با این نامنظر می(، قابل توجیه است. به23: 9991

چالش کشیده و او گاهی در تضاد آشکار با شخصیت افراد قرار دارد، ذهن مخاطب را به

را در مرتبۀ داوری جای داده است تا با تکیه بر قدرت تحلیل خود، پاسخی برای این 

ها در این گیری منطقی برسد. بنابراین غالب دالکم به نتیجهها بیابد و یا دستپارادوکس

 اند. بینی نشدههای مورد انتظار و قابل پیشاند و منتج به داللتبرانگیز بودهچالش داستان
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   . نتیجه9

با رویکرد به مبانی نظری آرای  آهن اندیمشکهای راهعقرب روی پلهبررسی داستان  

اند: های مرجعی داستان در دو قالب نمود پیدا کردهفیلیپ هامون نشان داد که شخصیت

... چون مرتضی، سیاوش، علی، یزدان، رانندة آیفا وهمهایی اجتماعی: شخصیت. قالب 9

شوند. های معمولی شناخته میجامعه هستند و در زمرة شخصیت همگی برآمده از بطن

 شوند.ها از سوی فرهنگ عمومی جامعه تعریف ثابتی دارند و سرباز نامیده میآن

ده در سراسر داستان حضور دارند و صورت گستر. قالب مجازی: برخی مضامین به2 

پردازند. این مضامین ها میهای خود به تشریح آنهای انسانی با کنششخصیت

)ناامیدی و یأس، ترس و وحشت و مرگ( کامالً در خدمت تقویت و تبیین آرای 

هنجارگریز نویسندة رمان از پدیدة جنگ قرار دارند و باعث ایجاد تسهیل در فرایند 

 ای و تاریخی در داستانهای اسطورهاند. نبود شخصیتم مؤلف به خواننده شدهانتقال پیا

های انسانی بوده و زدایی از شخصیتبیانگر این نکته است که نویسنده در فکر اسطوره

کار همۀ تالش خود را برای ترسیم تصویری زمینی و عینی از افراد حاضر در جبهه به

 بسته است.

اند. گر به نویسنده برجسته بودههای واسطه یا اشارهتدر سراسر داستان، شخصی

تبیین شرایط روحی و »ند از: اها در داستان عبارتکارکردهای اصلی این شخصیت

 وصیف وضع  دشوارت»، «هاهای پیرامون شخصیتح صحنهشر»، «هاجسمی شخصیت

است،  راوی دانای کل که همان نویسنده «.خبررسانی دقیق»و « سربازان در جبهه

این خویشکاری را  ی،معدود ها برعهده گرفته و در مواردروایتگری را در اکثر روایت

به راوی دیگری سپرده است. با توجه به اینکه زاویۀ دید داستان دانای کل است، راوی 

ها و محیط اطراف دارد و قادر به توصیف دقیق شرایط اطالعات جامعی از شخصیت

گر به خواننده تنها به های اشارهست. درنتیجه نقش شخصیتبیرونی و انتزاعی افراد ا
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یک مورد )ایجاد سؤال در ذهن خواننده و به تکاپو واداشتن او برای یافتن پاسخ مناسب 

   شود.در سطحی محدود( خالصه می

گر ها در الیۀ ظاهری جلوهدر سطوح وصف شخصیت، قریب به اتفاق توصیف

ها آگاه های روانی شخصیتدیدی که گزینش کرده، از الیهدلیل زاویۀ اند. راوی بهشده

گذرد، اطالعی ندارد. بنابراین فقط از نیست و از انتزاعیاتی که در دنیای درونشان می

گوید. با این حال، بسترهای الزم را فراهم شرایط جسمانی سخن میخصوصیات و 

 روانی افراد آگاه شود. هایهای ظاهری از الیهکند تا مخاطب با شناسایی نشانهمی

ها راوی و شخصیت اصلی، داستان مذکور نوزده فصل دارد که در بسیاری از آن

گردند. راوی با کنند و از حال به گذشته بازمییعنی مرتضی، در زمان سفر می

دهد تا با مرور های زمانی، این فرصت را دراختیار مرتضی قرار میگریزیقاعده

 یمحدود های کنونی خود را برای مدت، دردها و رنجخاطرات خوشایند گذشته

های درونی خویش سروسامانی بخشد. مرتضی که از فراموش کند و به تنش

های گردد تا ریشهبرد، پیوسته در ذهن خود به گذشته بازمیهای فکری رنج میآشفتگی

 شرایط بحرانی فعلی را شناسایی کند و با مخاطب درمیان بگذارد.

ها، دو سطح کمّی و کیفی قابل توجه است. در سطح مدلول شخصیتدر زمینۀ 

ویژه مرتضی را طی نوزده فصل و ها بهکمّی، راوی اطالعات مربوط به شخصیت

اهی تدریج با مخاطبان به اشتراک گذاشته است. این روند با توجه به فضای داستان، گبه

ها توسط وط به شخصیتآرام بوده است. در سطح کیفی، اطالعات مرب سریع و گاه

ها با ویژه راوی دانای کل( بازگو شده است. در داستان، شخصیتها )بهاطرافیان آن

دلیل دهند که این امر بهگویی و از طریق شیوة ذهنی، اطالعاتی به خواننده نمیتک

 تسلط و حضور پیوستۀ راوی دانای کل است.

کلی اثر همسو نیستند. برخالف کاررفته در داستان با محتوای های بهبرخی دال

نظریۀ هامون، ساختار صرفی نام مرتضی با شرایطی که در آن قرار گرفته است، تناسبی 
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بینیم. با این حال، گزینش نام زده میندارد؛ زیرا او را در داستان فردی ناامید و غم

ی اها شهید شده است، تداعی ذهنی برجستهسیاوش برای سربازی که به دست عراقی

کند. شته شد، ایجاد میای سیاوش که مظلومانه به دست افراسیاب کُبا شخصیت اسطوره

چون حبیب، علی و یزدان، حسی همراه با همهایی همچنین خوانش نام شخصیت

آمیز دهندة نگرش احترامکند که انعکاسدر مخاطب ایجاد می را عطوفت و مهربانی

 آبکنار به رزمندگان دفاع مقدس است. 

پردازی، در خدمت تبیین رویکرد های شخصیتتفادة نویسندة داستان از ظرفیتاس

های معمول در ادبیات سازیجای قهرمانشکن او از جنگ بوده است. آبکنار بهسنت

هایی های موجود شرح داده و انسانها را براساس واقعیتهای شخصیتجنگ، دغدغه

های مادی و زیستی دارند، از د، دغدغهرونرا ترسیم کرده است که روی زمین راه می

ها، ها، دالهای اخالقی و جسمانی دارند و... . نوع شخصیتهراسند، ضعفمرگ می

یادآورنده، سطوح وصف و... با چینش درست در کنار هم، های بهها، شخصیتمدلول

های رزمندگان جنگ ستیزی نویسنده را درعین حرمت نهادن به رشادتپیام جنگ

  است.  لی بازتاب دادهتحمی

 
 هانوشتپی

1. Philippe Hamon 

2.  character recognition  

3. signifier  

4.  signified  

5. characterization  

6.  reference characters  

7. intermediate or pointer characters 

8. recalling characters 

9. levels of description  

10. character signified  

11. character signifier  

12. Saussure 
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Abstract 
Characterization is a central element of a story, and its analysis can reveal 
new features of the story. In this regard, various theories have been 
presented, but none of them has been as comprehensive as Philip Hamon's. 
In his theory, characters are placed in three categories: "reference (historical, 
mythical, virtual)", "pointers to the writer or singer," and "the reminder." 
The levels of characterization are expressed in apparent, emotional, and 
social dimensions, and the signifier and signified are important in identifying 
the characters. In this article, borrowing library resources and a descriptive-
analytical method, the characters of the Scorpion-like Stairs of Andimeshk 
Train Station written by Hussein Mortazayian Abkenar have been 
investigated based on Philip Hamon's approach. The findings show that the 
characters of the story are mainly social (soldier) and virtual (despair, fear, 
and death) that are consistent with the general content of the story, the 
imposed war between Iran and Iraq. The story pointers mainly indicate the 
presence of the author. This means that Abkenar did not believe in the 
reader-based view and numerous readings of the story, as he highlights the 
role of the omniscient narrator. The levels of narration most occur at the 
apparent and psychic layers. Examining the signifiers shows that most of the 
information about the characters is given through their acquaintances, but the 
analysis of the signified reveals a clear contradiction between the name of 
the characters and their performance in the story, which could be explained 
through the relationship between the signifier and the signified. Morteza, the 
main character of the story, moves between the past and present, to recall the 
pleasant memories of the past, and reduce his inner conflicts for some 
moments. 
 
Key words: Hussein Mortazayian Abkenar, Scorpion-like Stairs of 

Andimeshk Train Station, Character, Morteza, Philip Hamon.
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