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 چكیده

ای جـذّاب و   گونـه  تاريخی از صادق کرمیار است که در آن واقعیـت و تخیّـل بـه    ، رمانی شبهی سوزانها دشترمان 

آمیزندش کرمیار برای روايت وقايعی که در مقطعی از تاريخ ايران رخ داده است، به توصیف اعمال  هم می خواندنی به

هـای بسـیاری    ازدش در اين رمان بـا شخصـیت  پرد های تاريخی و داستانی با زبانی ساده و روايی می و رفتار شخصیت

 مـورد  داسـتان  اين در را کرمیار های پردازی شخصیت که است آن پی در پژوهش اين دلیل اين به شويم؛ رو می روبه

 ش دهد قرار تحلیل و بررسی

و دهد که کرمیار بـا ايجـاد فضـايی زنـده      ـ تحلیلی انجام شده است، نشان می اين پژوهش که با روش توصیفی

هـای   شخصـیت کرمیـار  پردازی مناس ِ خود، روايتی جاندار و گیرا آفريده استش  باورپذير و در مجموع با شخصیت

خارج ، آنها را از داستان کند و پس از ايفای نقش ه میتدريج وارد قصّ  به  آنها را گزيند؛ برمیت داستان خود را با دقّ

در اين رمـان بـا   شوندش  فی مینش معرّگو و ک و یم و از طريق گفتغیرمستق ۀشیو  های رمان به اکثر شخصیت کندش می

شويم و اين گوناگونی  رو می های اصلی، فرعی، ايستا، پويا، ساده و جامع روبه همۀ انواع شخصیتی از قبیل شخصیت

 های تاريخی سب  جذّابیت روايت کرمیار شده استش ها به همراه حضور شخصیت شخصیت
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 مقدمه

شخصیت در اثر روايتی يا نمايشی، فـردی اسـت   

که کیفیت روانی و اخالقی او در عمل او و آنچـه  

کند، وجود داشته باشدش خلق چنین  گويد و می می

کـه بـرای خواننـده در حـوزۀ     -هايی را  شخصیت

 -کننـد  داستان تقريباً مثل افراد واقعـی جلـوه مـی   

: 0202)میرصـادقی،   شخواننـد  پردازی مـی  شخصیت

ش نويسنده با خلق يـک شخصـیت، گـويی بـه     (00

توانــد  يــازد کــه مــی آفــرينش انســانی دســت مــی

ــد و    ــور ياب ــتان حض ــاجرای داس ــه در م مختاران

البتــه بايــد  (20: 0211)مســتور،  شتأثیرگــذار باشــد

يادآور شد که هیچ شخصیتی در کتـاب، شخصـی   

حتّی اگر در کتابی تـاريخی باشـد؛   واقعی نیست، 

حال به آنها   اند و در عین های واقعی آنها شبیه آدم

توان گفت  می (01: 0202)اسکولز،  ششباهتی ندارند

ــیت ــارت شخص ــت عب ــۀ از اس ــز، مجموع  غراي

 مجموعـۀ  يعنی فردی، عادات و صفات تمايالت،

 کـردار،  در که  اخالقی و معنوی مادّی،  هایکیفیت

 از را وی و کندمی جلوه فرد افکار و تارگف رفتار،

 (001: 0200 يونسی،) شسازد می متمايز افراد ديگر

گوينـد: انسـان    در اهمّیت عنصر شخصیت می

پايۀ هر داستانی است؛ بـدون  يا شخصیت اساس و 

گیـرد و کمتـر    شخصیت هیچ داستانی شـکل نمـی  

وجـود   آيـد و در صـورت بـه    وجود می ای به حادثه

ــأثیر عــاطفیآمــدن هــم هــیچ  ــده  ت ای روی خوانن

ويــرجینیا   (21: 0200)عابـدی،   شنخواهد گذاشـت 

گويـد: مـن معتقـدم سـروکار همـۀ       وولف مـی 

: 0202آلـوت،  ) شها فقط با شخصیت اسـت  رمان

ــارتین (022 ــل م ــد  ترن ــم معتق ــت ه ــر :اس  ه

 بیـرون  که است کالمی ساختمان  يک شخصیتی

ــدودۀ از ــاب مح ــیچ  کت ــوديتی ه ــدارد؛  موج ن

 رمـان  احساسـات  و حـاالت  کـه  است محملی

 ارزش و اعتبـار  و شود می متجلّی آن در نويس 

 هـای سـاختمان  ديگر با که است روابطی در آن

 اساسـاً  رمانی هر شکند می برقرار نويسنده کالمی

 هـای  شخصیت  آن در که است کالمی ای انگاره

 پیـدا  را بافتـه  هـم   بـه  هايی رشته حکم مختلف

 اسـت  تـأثیری  ننده، همانخوا تجربۀ و کنند می

 درک نیروی در کل يک مقام در انگاره تمام که 

 )همان( شگذارد می جا  به او احساس و

يکــی از   هــر داســتان هــای شخصــیت تحلیــل

های فهم و شناخت داستان و گفتمان حـاکم بـر    راه

ترين  از آنجا که شخصیت يکی از مهم آن استش

تـاريخی  های  ويژه در داستان عناصر داستانی، به

است، هدف اين مقاله بررسی عنصر شخصـیت  

 تـاريخی معاصـر بـه نـام     هـای   در يکی از رمان

 نوشتۀ صادق کرمیار استش های سوزان دشت

برندۀ کتاب سـال   های سوزان دشترمان تاريخی 

پور در بخش رمـان   دوازدهمین دورۀ جايزۀ شهید غنی

روايـت   0با موضوع آزاد بـوده اسـتش رمـان تـاريخی    

ی منثـوری اسـت کـه در آن نويسـنده بـه مـدد       داستان

هـای تـاريخی و    تخیّل خويش و به يـاری شخصـیت  

هـای   داستانی به بازآفرينی حواد ، اشـخاص و دوره 

   (22: 0211)غالم،  شپردازد تاريخی می

هـای معاصـر    پـردازی در رمـان   دربارۀ شخصیت

نامـه و مقالـه صـورت     هايی در قالـ  پايـان   پژوهش

 تحلیـل  و بررسی»توان به  ها می لهگرفته استش از مقا

ــان ــوتن رم ــا بی ــد ب ــر تأکی ــر ب ــیت عنص  و شخص

، (0201)گرجـــی و حامـــدی، « پـــردازی شخصـــیت
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 خـاموش  مـن  را ها چراغ رمان در پردازی شخصیّت»

 در پـردازی  شخصـیّت » و (0200گـودرزی،  ) «کنم می

 اشـاره  (0201سـوداوحريری،   آتـش ) «ها همسايه رمان

ــرد ــانش ک ــه پاي ــ ای نام ــا زنی ــوان ب  و شخصــیت» عن

 و شاملو سپیده پیرزاد، زويا آثار در پردازی شخصیت

اسـت، امّـا    شـده  نوشته (0200خاکسـار،  ) «وفی فريبا

هـای   جز نقد و نظرهای کوتـاه و پراکنـده در پايگـاه   

هـای   اينترنتی تاکنون پژوهشی دربـارۀ رمـان دشـت   

رو ضـرورت دارد   سوزان منتشر نشده اسـتش از ايـن  

هـای تـاريخی    ای از رمـان  عنوان نمونـه  بهاين رمان، 

 معاصر مورد بررسی قرار گیردش

 

 زندگي و آثار صادق كرمیار

در تهران متولّـد شـدش او    0220صادق کرمیار در سال 

ــروزی از بعــد ــی امــور در ســال دو انقــالب پی  تربیت

 روزنامــۀ بــه عنــوان خبرنگــار ســپس کــردش فعّالیــت

 را خـود  داستان یناو اول .شد کار  به مشغول اطاّلعات

 چـان  بـه  اطاّلعـات  روزنامـۀ  در 0221 سـال  در نیز

 دادش ادامـه  تحصـیل  بـه  الهیات رشتۀ در کرمیارش رساند

 کرد:  توان به چند حوزه تقسیم های او را می فعّالیت

   الف. سابقة كار مطروعاتي:

خبرنگار و گزارشگر روزنامۀ اطّالعات و متـرجم  

نامـۀ   ئول ويژهعربی صفحات سیاسی روزنامه، مس

در مناطق جنگی، مسئول صفحۀ « اطّالعات جبهه»

های انديشۀ روزنامۀ اطّالعات و معاون  ادبی جوانه

 «شمردم و سینما»سردبیر نشريۀ سینمايی 

 هاي ادبي: ب. فعّالیت

ــاب  ش0 ــاد در خاکســترانتشــار کت (، 0221) ،فري

 های جنگ؛ مجموعه داستان

ــاب  ش0 ــار کت ــاهانتش ــام در اردوگ (، 0212) ،انتق

 مجموعه داستان نوجوانان؛

( نويسـنده و  0212 -0210مدّت چهار سال ) ش2

در »سردبیر برنامـۀ ادبـی شـبانۀ راديـو بـا نـام       

 «شانتهای ش 

هـای کوتـاه در نشـريات ادبـی      چان داستان ش0

 وششش؛« ادبیات داستانی»، «ادبستان»نظیر 

مقـاالت نقـد ادبـی در زمینـۀ       چان مجموعه ش2

ن، آمريکـای التـین،   ادبیات داستانی معاصر آلما

 فرانسه وششش؛

 (؛0200) ،نامیراانتشار کتاب  ش2

 (؛0201) ،غنیمتانتشار کتاب  ش1

 (ش0212) ،های سوزان دشتانتشار کتاب  ش0

 هاي سینمایي: ج. فعّالیت

نويسـان سـینمايی ايـران، بـا      عضو کانون فیلمنامه

 های: فیلم

 ؛)0212« )اشک کوسه»فیلمنامۀ  ش0

 (؛0212« )سجده بر آب»فیلمنامۀ  ش0

 (ش0212« )جان سخت»فیلمنامۀ  ش2

 هاي تلویزیوني: د. فعّالیت

دريـا در  »نگارش فیلمنامـۀ سـريال داسـتانی     ش0

در مورد حملـۀ آمريکـا و انگلـیس بـه     « غربت

 عراق؛

ــتانی   ش0 ــريال داس ــۀ س ــارش فیلمنام ــارد »نگ گ

 در مورد قاچاق کاال و موادّ مخدّر؛« ساحلی

ويـروس  »نگارش فیلمنامـۀ سـريال داسـتانی     ش2

 زمینۀ طنز اجتماعیش در« 0222

 . نویسندگي و كارگرداني: هی

ــیلم  ش0 ــارگردان ف ــنده و ک ــاه   نويس ــای کوت ه

 ؛«تولّد»و « نشاط»

های بلند سینمايی  نويسنده و کارگردان فیلم ش0
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، «رؤيـا »، «هـای کبـود   کرانـه »، «زيارت»تلويزيونی 

 ؛«های عاشقی بهانه»و « سیم آخر»، «خانۀ ساحلی»

خاطرات مـرد  »کارگردان سريال تلويزيونی  ش2

 «شناتمام

کرمیار لوح تقدير نخسـتین جشـنوارۀ جـايزۀ    

ــدس را در ســال   ــاع مق ــات دف ــر و ادبی  0221هن

 دريافت کردش

 

 هاي سوزان دشتخالصة رمان 

شـاه و حضـور    زمـان بـا سـلطنت ناصـرالدّين    هم

ــف نفــت در      ــروهش بــرای کش ــون و گ ويلس

الشیوخ خوزستان، شـیخ جـابر، از    خوزستان، شیخ

خـاتون، سـوگلی شـیخ، بـا       د و ترکـان رو دنیا می

همدستی ويلسون، مزعل را برخالف وصیت شیخ 

کنـدش در پـی    به حکمرانی خوزستان منسـوب مـی  

انتصاب او، سران طوايـف از بیعـت بـا او سـرباز     

جويانـه، مالیـات    زنند و او نیز در اقدامی تالفی می

دهـد و برخـی از شـیوخ را     طوايف را افزايش می

مزعـل بـا پیشـنهاد ويلسـون و     کنـدش   دستگیر مـی 

های زبیدۀ فـالگیر   خاتون و وسوسه همراهی ترکان

 و دزدد دختر زائرعلی، رئیس طايفۀ شـوش را مـی  

کندش در اين میان، خزعل،   می را او با ازدواج قصد

برادر کوچک مزعل، خود را بـه طوايـف نزديـک    

اه  کند و حکم ابطال ازدواج مزعـل را از آيـت   می

های مطرود پیشـکار   رد و با وسوسهگی جزايری می

و با همراهی گروهـی از سـران قبايـل، مزعـل را     

شودش او  الشیوخ خوزستان می ک شد و خود شیخ می

ــی   ــون را م ــتی ويلس ــت دوس ــز دس ــارد و  نی فش

های خوزستان را در اختیـار گـروه حفّـاری     زمین

هـای   دهد و همین مسئله منجر به درگیری قرار می

شـودش   ف و کشتار مـردم مـی  زيادی بین او و طواي

 يابدش سرانجام گروه حفّاری به نفت دست می

با شروع جنگ جهـانی اول و بـا وجـود اعـالم     

اه  طرفی شاه ايـران و فتـوای حکـم جهـاد آيـت      بی

يزدی، خزعل نیروهايش را در اختیار انگلـیس قـرار   

دهــدش پــس از بــه قــدرت رســیدن رضــاخان و  مــی

شـود   ستگیر میلشکرکشی او به خوزستان، خزعل د

خـان سـاکن    قلـی  و به پیشنهاد کاکس در باغ حسـین 

شــود و بــاالخره عبــاس بختیــاری معــروف بــه  مــی

 کندش انگشتی او را در رختخواب خود خفه می شش

 

 هاي سوزان دشتها در  انواع شخصیت

 ماننـد  کـه  اسـت  ای شـده  سـاخته  فـرد  شخصیت،

 و است برخوردار هايی ويژگی از حقیقی اشخاص

 ششود ظاهرمی نمايش و داستان در ها ويژگی اين با

ــاگونی  شخصــیت (220: 0200، داد) هــا انــواع گون

نويسان بر حس  نـوع داسـتان از    دارند که داستان

گیرنـدش در رمـان    آنها برای ايفای نقـش بهـره مـی   

هـای زيـادی حضـور     شخصیت های سوزان دشت

انـد و   های تـاريخی  دارندش بعضی از آنها شخصیت

اختۀ ذهن نويسندهش در اين داسـتان  بعضی ديگر س

 تمثیلــی، تکــراری، ای، کلیشــه هــای بــا شخصــیت

قــراردادی و چندبُعــدی مواجــه  نمــادين، قــالبی،

داسـتان باورپذيرنـد،    ايـن  در ها نیستیم؛ شخصیت

اندش در ادامـه بـه انـواع     زيرا از دل جامعه برخاسته

 شودش ها در اين رمان پرداخته می شخصیت

  ي و فرعيهاي اصل شخصیت. 6

تـرين   شخصیت اصلی شخصـیتی اسـت کـه مهـم    

نقش در داستان بر عهدۀ اوستش او حـواد  مهـم   
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هـای   برد و همۀ حـواد  و شخصـیت   را پیش می

چرخدش گاهی شخصیت  داستان حول محور او می

داننـد کـه    اصلی را بـا قهرمـان داسـتان يکـی مـی     

ضرورتی ندارد شخصیت اصـلی، قهرمـان اصـلی    

رکـه شخصـیت اصـلی رمـان     طو هم باشدش همـان 

است که البتـه قهرمـان   « خزعل»های سوزان  دشت

داستان نیسـت و بخـش مهمّـی از داسـتان حـول      

چرخـدش قهرمـان داسـتان     هـای او مـی   محور ک نش

شـمار   اسـت کـه شخصـیت مقابـل او بـه     « بدران»

از « وريده»و « سیدمحمّد»، «خاتون ترکان»رودش  می

 ندشهای اصلی اين رمان هست ديگر شخصیت

هــايی کــه نســبت بــه  شخصــیت يــا شخصــیت

شخصیت اصلی اهمّیت کمتـری دارنـد، شخصـیت    

هـا شخصـیت اصـلی را     شـوندش آن  فرعی نامیده مـی 

ای  دهنـد و بهانـه   برای رسیدن به هدفش يـاری مـی  

هـای   دربارۀ داستان و شخصیت  برای دادن اطاّلعات

هـای فرعـی بـا     اصلی به خواننده هستندش شخصـیت 

راف شخصــیت اصــلی او را بــه حضورشــان در اطــ

دارنـد و بـا نشـان دادن تأثیرشـان بـر       واکنش وامـی 

شخصــیت اصــلی يــا بــرعکس، نقــش او را بیشــتر 

جـز خزعـل،    به (11و 10: 0202)جمالی،  شپرورانند می

خـاتون، سـیدمحمّد و وريـده ديگـر       بدران، ترکـان 

 اندش های رمان فرعی شخصیت

ل و هايی را که بیشتر برای ايجاد حا شخصیت

هـا در داسـتان    نمايی حواد  و صحنه هوا يا واقع

يابند و عموماً شبیه هم هستند و اغل   حضور می

زمینـه   شوند، شخصیت پـس  با اسم عام معرّفی می

هـا و   ها و مکـان  ها به توصیف صحنه نامندش آن می

)همان:  شکنند ارائۀ حسّ بیشتر در داستان کمک می

 سـوزان  هـای  تدش رمان از زير های نمونه در (00

 :بینیم می را ای زمینه پس های شخصیت

ای  گروهی از مردان و زنان حـويزه در محوّطـه  »

ــه   ــدش در گوش ــده بودن ــم آم ــرد ه ــاز گِ ــر  ب ای ديگ

 (02 :0212)کرمیار، « شسفیدان قبیله نشسته بودند ريش

 همۀ بزرگان عشیرۀ محیسن در تـاالر بـزرگ  »

 (21)همان: « شکاخ فیلیه جمع بودند

 

 هاي ایستا و پویا صیتشخ. 8

شخصیت ايستا شخصیتی است که از ابتدا تـا انتهـای   

ــه (22: 0211)مســتور، شــود  داســتان متحــوّل نمــی ؛ ب

ــارت  ــأثیری        عب ــر او ت ــتان ب ــواد  داس ــر، ح ديگ

گذارد يا اگر تأثیری هم داشته باشد، اندک اسـتش   نمی

هـا در ايـن رمـان از نـوع شخصـیت       بیشتر شخصیت

ــتند، ــتا هس ــرود،  از  ايس ــون، مط ــورا، ويلس ــه ن جمل

 محمّد، سیدمحمّد وششش ش  التّجار، شیخ معین

شخصیت پويا شخصیتی اسـت کـه در داسـتان،    

ای از  شــود و جنبــه دســتخوش تغییــر و تحــوّل مــی

ــان ــد و جه ــا خصوصــیت   شخصــیت، عقاي ــی ي بین

شودش اين دگرگونی ممکـن   شخصیتی او دگرگون می

تبـاهی او   است در جهت متعالی کردن يـا در زمینـۀ  

البتـه بـرای اينکـه    ( 10: 0202)میرصـادقی،   شپیش رود

تـدريج و در طـیّ    اين تحوّل باورپذير باشد، بايد بـه 

 شوجود آمـده در داسـتان اتّفـاق بیفتـد     رويدادهای به

گفتـه،   با توجّه به توضیحات پیش( 22: همان)مستور، 

 خزعـل، بـدران، ترکـان    های سـوزان  دشتدر رمان 

 هـای  قسمعلی و غضـبان شخصـیت  خاتون، وريده،  

 شوندش محسوب می پويا

 

 هاي ساده و جامع . شخصیت1

های ساده افرادی هستند که تنها بـا يکـی    شخصیت
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يابنـد،   از وجوه انسانی خود در داستان حضور مـی 

مثل شخصـیتی کـه تنهـا شـناخت مخاطـ  از او،      

ــت  ــودن اوس ــا مغرورب ــوبودن ي ــان:  شترس  (22)هم

سادۀ داستانی را در قرن  گويد: اشخاص فورستر می

خواندنـد؛ اينـان را    می« پرسناژهای فکاهی»هفدهم 

گوينـدش   گاه نمونۀ نوعی )تیپ( و کاريکاتور نیز می

ها در اشکال ناب خود بـر گِـرد يـک فکـر يـا       اين

شوندش از مزايـای اشـخاص    کیفیت واحد ساخته می

شـوند،   سادۀ داستان اين است که هرگاه ظـاهر مـی  

شوند و نیـازی نیسـت کـه     ناخته میسهولت بازش به

آدم همیشه مراق  بسط و گسترششان باشدش مزيّت 

سهولت  ديگر اين است که خواننده بعدها آنان را به

آورد، به اين علّت که از خـالل شـرايط و    به ياد می

( 10-12: 0210)فورسـتر،   شانـد  اوضاع دگرگون نشده

 هـای سـوزان   دشـت هـا در رمـان    اغل  شخصیت

محمّـد،   التّجار، شیخ از جمله: مطرود، معین د،ان ساده

 نورا، مبارد، زائرعلی، ويلسون وششش ش

اگر شخصیتی با تمامی وجـوه خـود در داسـتان    

: 0211)مسـتور،   شحضور يابد، شخصیتی جامع اسـت 

هـای بزرگـی    شخصیت جامع را از خالل صحنه (22

آوريـم   که از میانشان گذشته و تغییر يافته، به ياد مـی 

حک و آزمون يک شخصیت جامع اين است کـه  و م

ای متقاعدکننـده، خواننـده را بـا     شیوه  تواند به آيا می

رو کند؟ اگـر موجـ  شـگفتی شـود و      شگفتی روبه

ای است که تظـاهر بـه    متقاعد نکند، شخصیت ساده

از  (021و  11: 0210)فورسـتر،   شجامعیت کرده اسـت 

تون خـا  های اين رمان خزعل، بدران، ترکان شخصیت

 شوندش علی شخصیت جامع محسوب میو قسم

 
 های سوزان ها در رمان دشت انواع شخصیت. 6جدول 

 

 جامع ساده پویا ایستا فرعي اصلي

 خزعل

 بدران

 ترکان

 وريده

 سیدمحمّد

 ،جابر، مطرود، نورا، ثامر شیخ

مسعد، حداد،  محمّد، یخش

قسمعلی، مبارد، ادريس، 

عاصف، زائرعلی، نصار، 

 عل، صالح، موالزبیده، مز

جزايری،  يزدی، محمره،

مجدم،   التجار، غضبان، معین

، کاکس، يلسونواسمیت، 

جونز، ريحانی، رضاخان، 

 شاه شاه،مظفرالدّين ناصرالدّين

  محمّد، شیخ مزعل، شیخ

 التجار، مطرود، معین جابر،

حداد، صالح،  مسعد،

عاصف، ثامر، نصار، نورا، 

زائرعلی، ادريس، مجدم، 

 سیدمحمّد، موالريحانی، 

جونز، ويلسون،  محمره،

رضاخان،  اسمیت، کاکس،

  شاه، مظفرالدّين ناصرالدّين

 شاه 

 خزعل

 بدران

 ترکان

 وريده

 قسمعلی

 غضبان

 مزعل، نورا، ريحانی، اسمیت،

محمّد، صالح،   جابر، شیخ  شیخ

التجار، سیدمحمّد،  مطرود، معین

عاصف، مبارد، جونز، ثامر، 

ه، نصار، حداد، زائرعلی، زبید

مسعد، ادريس، موالمحمره، 

يزدی، مجدم، کاکس، غضبان، 

رضاخان،  جزايری، ويلسون،

 شاه   شاه، مظفرالدّين  ناصرالدّين

 خزعل

 بدران

 ترکان

 قسمعلی

 سیدمحمّد

 
هاي  دشتپردازي در رمان  هاي شخصیت شیوه

 سوزان

 سیاست يک اصطالح ادبیات داستان در شخصیت

  انوشه،) شباشد نويسنده نذه پرداختۀ و ساخته که

 

پردازی  نويسندگان برای شخصیت (021: 0200

گیرند: الفش ارائۀ صريح  کار می سه شیوه را به

ها با ياریِ شرح و توضیح مستقیم؛ بش  شخصیت

ها از طريق عمل آنان با کمی شرح  ارائۀ شخصیت



 10ییز پا ،اول، شماره دوم فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني، سال   00

 

 

و تفسیر يا بدون آن؛ جش ارائۀ درون شخصیت، 

 (01-10: 0202صادقی، )میر شتعبیر و تفسیر بی

که شیوۀ مستقیم نام داردـ  ـ  در شیوۀ اول  (الف

نويسنده با شرح و تحلیل رفتار و افکار 

ها، به توصیف مشخّصات ظاهری و  شخصیت

های داستان  خصوصیات اخالقی شخصیت

کندش در اين  پردازد و آنها را به خواننده معرّفی می می

مال و رفتار شیوه گاهی خود نويسنده به توضیح اع

پردازد و گاهی نیز از طريق يکی از  ها می شخصیت

های داستان اعمال و گفتار ساير  شخصیت

)همان:  شدهد ها را مورد بررسی قرار می شخصیت

شماری از توصیف  کرمیار در موارد انگشت (01

مستقیم استفاده کرده است، برای نمونه در توصیف 

ای زبر موه»نويسد:  مشخّصات ظاهری زبیده می

فتیله شدۀ عجوزه، از زير سربندش بیرون زده بودش 

 (000: 0212)کرمیار، « شدرخشید چشمان روشنش می

خزعل » خوانیم: همچنین در معرّفی ويلسون می

فهمیده بود که آيندۀ خودش و سرزمینش در دست 

 (22)همان: « شمکی است اين مرد الغر موبور کک

یم نامیده ـ که شیوۀ غیرمستق در شیوۀ دوم  (ب

ها از طريق نمايش اعمال و  شودـ شخصیت می

« هنری فیلدينگ»شوندش  گفتار آنها معرّفی می

توانیم  ها می هايی که از رهگذر آن تنها راه»گويد:  می

گذرد اطاّلع حاصل  دربارۀ آنچه در ذهن ديگران می

)آلوت، « کنیم، همانا گفتار و کردار خود آنان است

های سوزان  رمان دشت ، مثالً در(012: 0202

ای که  انصراف بدران از کشتن مزعل، با وجود کینه

داری بدران است:  از او به دل دارد، نشانۀ خويشتن

کس را موقع مرگ اين قدر خوار  هیچ»بدران گفت: »

بدران شمشیرش را در «ش و خفیف نديده بودم

« شغالف کرد و برگشت و از اتاق بیرون رفت

 (010: 0212)کرمیار، 

 است، کننده در يک داستان تعیین درواقع آنچه

 خلق زنده اگر ها شخصیت شهاست شخصیت  عمل

 آشکار را خود وجود عیار  عملشان، شوند، با

است  عمل نوعی  که گفتارشان با ويژه به کنند، می

وگوی  ، برای نمونه در گفت(022: 0220)ايرانی، 

وريده با مادر ثامر در حضور شیخ عاصف، بدران 

توان به جسارت و شجاعت وريده پی  بقیه، می و

من بايد عقوبت بشوم که عارض شدم، يا »برد: 

مردان شیخ عاصف که کارشان به دزدی گله 

 (01: همان)کرمیار، « کشیده؟

وگـو، افکـار و    تواننـد بـا گفـت    نويسندگان می

هـای داسـتان را نشـان دهنـدش      احساسات شخصیت

ــنعکس   ــردم م ــحبت م ــرز ص ــین ط ــد همچن ۀ کنن

 تـوان  وگو می هاستش از طريق گفت خصوصیات آن

به چگونگی رابطۀ اشخاص داستان نیز پی بردش در 

وگـو   اين رمان، نويسنده بـه کمـک عنصـر گفـت    

هـای   توانسته است روحیـات و افکـار شخصـیت   

خـوبی بـه خواننـده بشناسـاند و در      داستان را بـه 

هايی  پردازی از آن بهره ببرد که به نمونه شخصیت

 شود: اشاره می از آن

وگوی مطرود با ويلسون، خواننده به  در گفت

فهمد که  برد و می شخصیت مطرودِ پیشکار پی می

شیخ جـابر قـولنج   »او مردی دورو و منافق است: 

کرده، خدا بخواهد کارش تمام اسـت، همـین کـه    

نشانه رفت فهمیـدم شـکار آخـرش اسـت، يـک      

 (00)همان: « شگوزن زرد

توان به حـسّ   مزعل میوگوی نورا و  در گفت

تـو هنـوز   »توزی مزعل پی برد:  جويی و کینه انتقام
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ــه    ــت ب ــه هــر وق هــم همــان کــودکی هســتی ک

گرفتش  رسید، از ديگران انتقام می اش نمی خواسته

ــه  ات بــزرگ االن هــم فقــط خواســته تــر شــده، ن

 (000)همان: « خودت!

خاتون و مزعـل هـم    وگوی ترکان ضمن گفت

سـودی  »یر ترکان پی بـرد:  توان به هوش و تدب می

بـری، از کشـتنش    بودن شیخ مبـارد مـی   که از زنده

اش برگـردان و   بریش او را بـا عـزّت بـه قبیلـه     نمی

تـر از او   مطمئن باش از اين پس هیچ شیخی مطیـع 

   «شکنی برای شادگان پیدا نمی

وگوی بدران خطاب به جوانان حـويزه،   از گفت

ـ  خواننده متوجّه می ا عـزّت نفـس   شود که او آدمی ب

بــدران اگــر از گرســنگی هــم بمیــرد، نــان  »اســت: 

   (002)همان: « شبرد اش نمی انگلیسی به خانه

وگوی زيـر هـم خشـونت خزعـل و      در گفت

 ها نمايان است:   رابطۀ خوب او با انگلیسی

خزعل فرياد زد: تا قبل از غروب قسمعلی با »

جا باشد، برای مستر اسمیت  غل و زنجیر بايد اين

 (000)همان: « شی  خبر کنید!هم طب

وگو شـکل ظـاهری    گاهی نیز با استفاده از گفت

شیخ مبارد بدران را »شود:  ها نشان داده می شخصیت

برانداز کرد و گفت: مرحبا، چه هیاکلی، چه بازوانی! 

 (22)همان: « شاز آن پدر اين پسر برازنده است

در روش ســـوم، نويســـنده بـــا نمـــايش  (ج

هـا بـه    درونـی شخصـیت  های ذهنـی و   کشمکش

هـــا را بـــه خواننـــده  ای غیرمســـتقیم آن شـــیوه 

او فکـر  »شناساند و معمـوالً بـا عبـاراتی نظیـر      می

خواننده را بـه درون ذهـن   « با خود گفت»و « کرد

ندرت از ايـن   کشاندش در اين رمان به شخصیت می

ــه   ــه نمون ــده ک ــتفاده ش ــیوه اس ای از آن را در  ش

 بینیم: های زير می جمله

سون با خـود فکـر کـرد، اگـر بتـوانم بـا       ويل»

صاح  اين خانه همدستی کنم، ديگـر نیـازی بـه    

« شحضور اين همه قشون بريتانیا در ايـران نیسـت  

 (012)همان: 

پـردازی   ، شخصـیت های سوزان دشتدر رمان 

اسـت، يعنـی     به صـورت ترکیبـی صـورت گرفتـه    

جـز   وگو و توصیف مستقیم، که بـه  تلفیقی از گفت

توصیف مستقیم استفاده نشـده اسـت    چند مورد از

هـا   تواند تصوير روشنی از شخصیت و خواننده نمی

 داشته باشدش  
 

هیاي   دشتهاي اصلي در رمان  تحلیل شخصیت

 سوزان

 خزعل. 6

 شـیخی بـا شصـت زن   عنوان فصل آغازين رمـان  

استش اين شیخ خزعـل نـام داردش او فرزنـد سـوم     

ــیخ ــتش او از     ش ــابر، اس ــتان، ج ــیوخ خوزس الش

های اصلی و تـاريخی رمـان اسـت کـه      خصیتش

داستان، دورۀ زندگی او از جوانی تا پیری و مرگ 

گیردش پیش از مرگ پدر رابطۀ خوبی بـا   را دربرمی

بـا  »جا همراه اوست:  برادرش، مزعل، دارد و همه

صدای شلیک، تمام مرغان دريايی يکجا به پـرواز  

درآمدندش مزعل خشمگین بـه طـرف صـدای تیـر     

در چند قدمی پشت سـر خـود، گـراز     برگشت و

بزرگی را ديد که تیر به مغزش اصابت کرده بـودش  

تازه ترس را حس کـرده نفـس عمیقـی کشـید و     

 (00)همان: « شعذرخواهانه به خزعل نگاه کرد

المشـايخی مزعـل،    امّا بعد از مـرگ پـدر و شـیخ   

مـن چنـان   »شود:   مرور ترس از برادر بر او چیره می به
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داشتم که هر صـبح بـا ايـن تـرس از     ترسی از مزعل 

شـدم کـه امـروز پايـان زنـدگی مـن        خواب بیدار می

رفـتم، امیـد    خواهد بودش ش  هم که به رختخواب می

نداشتم تا صبح زنـده بمـانمش بـرای همـین در بیسـت      

سالگی از هجـوم انـدوه ماننـد سـالخوردگان موهـای      

ايـن تـرس موجـ      (0-1)همـان:  « شسرم سـفید شـد  

دانـد   د را به ويلسون نزديک کندش او میشود که خو می 

اش در دسـت ويلسـون اسـتش بـه پیشـنهاد       که آينده

کند تا مانع ازدواج اجباری وريـده و   ويلسون سعی می

اه جزايـری   مزعل شود و برای انجام اين کار از آيـت 

گیرد و بدين وسـیله اعتمـاد شـیوخ     حکم مکتوب می

يــد از دانــد کــه با کنــدش او مــی طوايــف را جلــ  مــی

هــای مطــرود دوری کنــد، امّــا تحــت تــأثیر  وسوســه

های او و زن فالگیر، زبیده، با همراهی برخی از  حرف

رسـاند و جانشـین    شیوخ طوايف، مزعل را به قتل می

کنـد کـه    شودش در مجلس عزای مزعل اعالم می او می

گويـد:   کنـد! او مـی   به هر شکل ممکن قاتل را پیدا می

اک اسـت، امّـا مـرگ بـرادر     مرگ عزيزان بسیار دردن»

الشـیوخ مرحـوم، قربـانی     ترين مصیبت! شـیخ  دردناک

کـنم   ای شد که من به هر نحو قاتل او را پیدا می توطئه

 (011)همان: « شرسانم و به مکافات می

در جريان اين ادّعا، مبارد را در پی اعتراضش 

های مـردم شـادگان بـه قتـل      به خراب کردن خانه

با وجـود اظهـار گذشـت از     کند و مزعل متّهم می

اش  کنــد و بــه طايفــه عقوبــت، او را مســموم مــی

هــای  کنــد شــورش گردانــدش او ســعی مــی بــازمی

افتاده را با گـرفتن زن از شورشـگران تحـت     راه به

ــاری    ــق حفّ ــامالً مواف ــل ک ــرل درآوردش خزع کنت

از همـین فـردا   »ها در خوزسـتان اسـت:    انگلیسی

ید تا ببینم کـدام  توانید کار حفّاری را شروع کن می

کنـد بـرای کارتـان     ای جرئت می شیر پاک خورده

 (002)همان: « شمزاحمت فراهم کند!

شاه به لق  سـردار   خزعل از طرف مظفرالدّين

شود و از درجـۀ امیرتومـانی بـه     اقدس مفتخر می

يابدش اراضـی خوزسـتان را از    امیر نويانی ارتقا می

لـت  خواهـد تـا دو   خرد و از ويلسون مـی  شاه می

انگلیس در ازای پرداخت قسمتی از هزينۀ امنیـت  

ــی  ــت، داراي ــا و اراضــی اکتشــاف نف ــه  ه اش را ب

رسمیت بشناسدش او برای کمک به حفّاری، بدران 

و بقیه را برای تماشای نمـايش بـه فیلیـه دعـوت     

هـای حـويزه    ها خانه کند تا افرادش و انگلیسی می

ــأثیر  را ويــران کننــدش خزعــل بــه شــدّت تحــت ت

سون است و با وجـود اينکـه مخـالف کشـتن     ويل

کـار را   سیدمحمّد است، بـا اصـرار ويلسـون ايـن    

مرا از کشـتن ايـن سـید معـاف کنیـدش      »پذيرد:  می

گیـرد   های مرا هـم مـی   خونش گريبان من و نواده

خزعــل در درگیــری میــان ( 200 )همــان:« شمســتر!

ــايش را در   ــیس، نیروه ــادی و انگل نیروهــای جه

دهــدش پــس از بــه  قــرار مــی هــا اختیــار انگلیســی

حکومــت رســیدن رضــاخان و حملــۀ او بــه     

خـورد و امـوالش    خوزستان، خزعل شکست مـی 

شودش با توصیۀ کاکس به تهران و خانۀ  مصادره می

ــاغ    آصــف ــمیران و ب ــه ش ــم ب ــد ه ــه و بع الدول

شـود و   السـلطنه فرسـتاده مـی    خان نظام قلی حسین

، 0202بعد از مـدّتی در شـ  چهـاردهم خـرداد     

انگشـتی و   اس بختیاری معروف به مأمور شـش عب

 رسانندش فرشچی او را به قتل می
 
 . بدران8

هـای اصـلی، پويـا و     بدران، اهل حويزه از شخصیت
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جامع رمان و پسر شیخ برکات است کـه بـه دسـت    

شـودش بـدران، قهرمـان داسـتان      ها کشته می انگلیسی

کرمیار اسـتش کرمیـار در جـايی از رمـان دربـارۀ او      

برای ماندگارشدن نیاز بـه قهرمـان   »يد: داستان گو می

ها و ادباری کـه مـردم    عدالتی دارد، قهرمانی که بر بی

ــه ــه بشــورد زمان ــا  (1-02)همــان: « شاش را فراگرفت امّ

خوبی پرداخته نشده اسـت و خواننـده    شخصیتش به

تواند با او ارتباط نزديکی برقـرار   که بايد نمی چنان آن

رشـید، شـجاع و ششـمیرزن     کندش او جوانی تنومند،

تواند از پس چنـدين تـن    تنهايی می قابلی است که به

بدران صورت خود را بـاز کـردش سـواران بـا     »برآيد: 

 (00)همان: « شديدن او به وحشت افتادند

وگــو،  او بــه جــای مصــالحه از طريــق گفــت

اگر از مـن  »دهد دست به شمشیر شود:  ترجیح می

تر بود تا  م، سهلخواستید به جنگ زائرعلی برو می

 ( 20)همان: « شبه دعوتش!

بدران با وجود اينکه از وريده به دلیل تـوهین  

و جسارتش خیلی عصبانی اسـت، بعـد از ربـوده    

های  کند و با نگاه شدنش، برای نجات او اقدام می

ردّ و بدل شده میـان او و وريـده، عاشـق وريـده     

شودش شیخ عاصف، بزرگ قبیله، بـه او اعتمـاد    می

رد و به دلیل کهولت سـن هـر جـا الزم باشـد،     دا

بدران را به نیابت از خود به جلسات شیوخ قبايل 

الشیوخی مزعـل، بـا او    فرستدش در مجلس شیخ می

کنــد و موجــ  عصــبانیت مزعــل و  بیعــت نمــی

اگـر طوايـف عثمـانی    »شـود:   رنجش عاصف مـی 

کننـد، الاقـل حکـم     آورند و غارت مـی  هجوم می

د را ندارنـد، وای بـه روزی   الشیوخی اين بال شیخ

« ش الشیوخ بر شیوخ باشد، نـه بـا شـیوخششش    که شیخ

 (00)همان: 

بعد از نجـات وريـده از کـاخ ـ کـه منجـر بـه        

شودــ از سـوی شـیخ     حملۀ مزعل به حـويزه مـی  

کنـد،   شودش اس  خود را آماده می عاصف رانده می

بندد و به سمت بیابان به راه  تفنگش را بر پشت می

ام تـا انتقـام نگیـرم     مـن سـوگند خـورده   » افتـد:  می

برنگردمش هر کس با من همراه شود، از اين به بعـد  

بايد در کوه و بیابان و نخلستان زندگی کنـدش هـیچ   

خوابیمش هیچ کـاروانی از   دو شبی را در يک جا نمی

رسدش هـیچ   محمره و فیلیه به سالمت به مقصد نمی

ــالین   ــه ب ــال آســوده ســر ب ــا خی شــبی را مزعــل ب

 (020)همان: « شگذارد، تا خودم به بالینش بروم! نمی

گیرد کاروانی را که از کـربال    وقتی تصمیم می

شـود و   آمده، غارت کند، با سـیدمحمّد آشـنا مـی   

گیـرد و   وگو با او تحت تأثیر قرار مـی  ضمن گفت

دارد و  هـای محمـره برمـی    دست از غارت کاروان

دش او تشـنۀ  آيـ  وجود می ها به رفاقتی پايدار میان آن

های او از کشتنش  خون مزعل است، امّا با التماس

مزعـل دسـتش را بـاال آورد و    »شود:  منصرف می

گفت: صبر کن بدرانششش بـه خـدا قسـم هـر چـی      

کـنمش مـن    ات می دهمش تو را شیخ قبیله بخواهی می

کـس را موقـع    فري  خوردمش بـدران گفـت: هـیچ   

بدران  قدر خوار و خفیف نديده بودمششش ش مرگ اين

شمشیرش را در غالف کرد و برگشت و از اتـاق  

 (010)همان: « شبیرون رفت

بدران پس از بازگشت به حويزه و دلجويی از 

کند و از او صـاح    عاصف، با وريده ازدواج می

شـودش بـا شـروع     فرزند پسری به نام مرتضـی مـی  

ــپ    ــه کم ــدران ب ــويزه، ب ــاری در اراضــی ح حفّ

میت را وادار کنــد و اســ هــا حملــه مــی انگلیســی

کند تا جهاز حفّاری را از حويزه بیـرون ببـرد،    می
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خورد، همراه  امّا پس از مدّتی، فري  خزعل را می

با جوانان حـويزه بـرای ديـدن نمـايش بـه فیلیـه       

رود و فرصتی کافی در اختیار افـراد خزعـل و    می

هـا، بـه    دهدش در نبرد با انگلیسـی  ويلسون قرار می

دهی نیروهـای جهـادی را   همراه سیدمحمّد، فرمان

گیرد و با پیشروی و تصرّف توپخانـه،   بر عهده می

کشـد   بسیاری از سربازان انگلیسی و هندی را مـی 

ــ   ــه عق ــای انگلیســی را وادار ب ــینی  و نیروه نش

 کندش می

 خاتون  تركان. 1

 شمار های اصلی رمان به شخصیتخاتون از  ترکان

ــی ــه  م ــه شخصــیت او ب ــاخته و  رود ک ــوبی س خ

خاتون، کنیـزی عثمـانی    شده استش ترکان ته پرداخ

است که بعد از ازدواج با شیخ جـابر، سـوگلی او   

اگر نورا خـانم دو تـا پسـر بـرای شـیخ      »شود:  می

جابر نزايیده بود، ترکان خاتون مجال ماندن تـوی  

دادش چه رسد به اينکـه   اش نمی کاخ فیلیه را هم به

 (02)همان: « شبا شیخ به شکار بیايد

شیخ جابر به او تا حدّی است که وقتی عالقۀ 

کنـد، بـرای    ترکان هوس گوشت گـوزن زرد مـی  

کنـد و همـین    رود، قـولنج مـی   شکار گـوزن مـی  

ــه ــرای مــرگشش  ای مــی بهان ــگ شــود ب ترکــان پلن

آموزی بـه نـام وريـده دارد کـه خـودش آن را       دست

بزرگ کرده و همیشه همـراه و محـافظ اوسـتش ايـن     

قــدرت و شــوکت پلنــگ بــه او جرئــت، جســارت، 

 گیرد:   دهد و با استفاده از او از همه زهرِ چشم می می

خاتون با تشر بـه مطـرود گفـت: خفقـان      ترکان»

 (02)همان: « شگیری يا وريده را به جانت بیاندازم! می

نماينده برگشت و ناگهان پشت سر خود پلنگ »

خاتون را ديدش از وحشت دهـانش بـاز مانـد و     ترکان

آلـود بـه    بس شـدش نگـاه تـرس   اش حـ  نفس در سینه

خاتون انداخت و وقتی ديد او خونسرد لبخنـد   ترکان

ــی ــه    م ــد ب ــردش فهمی ــر ک ــگ نگــاهش تغیی ــد، رن زن

« شخاتون نبايد به چشم زنـان ديگـر نگـاه کنـد     ترکان

 (12)همان: 

ــان ــه  ترک ــدارد و رابط ــدی ن ــا  خــاتون فرزن اش ب

محمّد، پسر ارشد شیخ جابر، تیره اسـت، امّـا بـه     شیخ

کـه بـا    طـوری  منـد اسـت، بـه    و خزعل عالقـه  مزعل

المشـايخی خوزسـتان را از    همدستی ويلسـون، شـیخ  

ترکـان گفـت:   »دهـد:   گیرد و به مزعل مـی  محمّد می

شـاه بـه نـام مزعـل باشـد،       اگر حکم ناصـرالدّين 

کدام از شیوخ طوايـف ديگـر هـم جسـارت      هیچ

کنندش ويلسون گفت: من هر کاری از  اعتراض نمی

اشـد، بـرای بـانوی محمـره انجـام      دستم ساخته ب

خاتون بدون لبخند گفت: مـن هـم    دهمش ترکان می

جور مساعی برای حسن رابطه بـا بريتانیـا بـه     همه

 (20-22)همان: « شآورم عمل می

دهـد کـه در همـۀ امـور      او به خود اجازه مـی 

چیز را تحت کنترل خود داشته  دخالت کند و همه

اه بـرای  کـردن نماينـدۀ پادشـ    باشدش بـرای مجـاب  

داشـتن حکـم شـاه مبنـی بـر رفـتن        مسکوت نگه

کنـد و   خزعل به دربار، ضیافت شامی بـر پـا مـی   

 دهدش پنجاه قِران هم به او مژدگانی می

راحتـی   خاتون زنی تأثیرگذار اسـتش بـه   ترکان

کنـد تـا اجـازۀ عبـور جهـاز       مزعل را راضـی مـی  

خـاتون   ترکـان »انگلیسی از کارون را صـادر کنـد:   

کنند مخالفت کننـد! حتّـی    غلط میگفت: طوايف 

پــدرت هــم از پادشــاه حکــم مســتقیم نداشــتش  

مخالفت با تو مخالفت با شاه استش االن هم شـاه  
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ــاش      ــۀ بريتانی ــت فخیم ــم دول ــت، ه ــت توس پش

کـار   الشیوخ اگر جسـارت نداشـته باشـد، بـه     شیخ

آيد که هیچ، حتّـی در داخـل فیلیـه     حکمرانی نمی

 (10-11)همان: « شهم اختیار ندارد

او پس از آگاهی از دسیسۀ مطرود علیه مزعل 

ای او را از سر راه بر  و کشتن او، به طرز وحشیانه

ترکان از پشت در گفـت: بـه تـو گفتـه     »دارد:  می

بودم که از اختالف میان دو بـرادر بپرهیـز؛ گفتـه    

 بودم که از خشم من در امان نیستی مطرود!

 مطرود گفـت: در را بـاز کنیـد بـانو! التمـاس     

 کنمش می

 وريده!

پلنگ دندان نشان داد و به مطرود حمله کـردش  

ترکان خونسرد به راه افتادش وقتی به انتهای راهـرو  

رسید، صدای مطرود قطع شده بودش مک  کـرد و  

نگاهی به پشت سـر انـداخت و رضـايتمند، وارد    

 (020-022)همان: « شقسمت زنانه شد

پس از کشته شدن پلنـگ بـه دسـت خزعـل،     

هـای   شـود و در فصـل   دچار افسردگی میخاتون 

هشتم، نهم و دهم رمان، ديگر نشـانی از او ديـده   

آور بـر او   با مرگ وريده ترسـی مـرگ  »شود:  نمی

شدن از اتـاق را   مستولی شده بود که اجازۀ خارج

تـرين اتـاق گوشـۀ     دادششش ش در پـرت  هم به او نمی

خــاتون، ژولیــده و   امــارت یعمــارتع ترکــان  

کردش  و مغموم چیزهايی واگويه میزده بود  چمبک

با ورود خزعـل از تـرس سـاکت شـد و خـود را      

وجور کردش خزعل سالم کرد، ترکان ترسـیده   جمع

 به او خیره شدش

خزعل گفت: همین االن غذايتان را میل کنید، 

 لباستان را هم عوض کنید!

-022مـان:  )ه« شترکان ترسیده گفـت: چشـم!  

001) 

عنـوان شـبحی    بهاز ترکان در ش  دهم رمان، 

 زند: شود که در کاخ پرسه می سرگردان ياد می

ــده » ــۀ پرن ــان خونســرد گفــت: هم ــا و  ترک ه

وحوش مسلمان شدند، امّا تو بـه راه جهـنم قـدم    

 گذاشتیش

اين را گفت و مانند شبح رفتش خزعل با همۀ 

 (200)همان: « شوجود فرياد کشید

 

 . وریده4

لی و هـای اصـ   وريده، دختر زائرعلـی، از شخصـیت  

پويای رمـان از طايفـۀ شـوش اسـتش دو بـرادر بـه       

باک  های صالح و حداد داردش دختری جسور و بی نام

شـود، تفنـگ بـه     است که مثل مردان سوار اس  می

ــدازی مــی دســت مــی ــروا  کنــد و بــی گیــرد، تیران پ

آورد و  خواهـد، بـر زبـان مـی     هايی را که مـی  حرف

 شدنی نیست:   بینی های او پیش العمل عکس

مسعد به زائرعلی گفت: شیخ بدران پیغام داد »

اش را مـديون   بار زائرعلـی گلـه   به شما بگويم اين

شـیخ بــدران اســت، امّــا حــويزه چراگــاه گلــۀ او  

نیستش وريده با شنیدن سـخنان مسـعد بـا خشـم     

سنگ بزرگی برداشت و محکم به گـردن و گـردۀ   

مسعد کوبید؛ مسعد بیهوش بر زمین افتاد و خـون  

 (02-00)همان: « شری شداز سرش جا

وريده در پی اين ماجرا بـدون اطّـالع پـدر و    

رود تا بـه شـیخ عاصـف،     برادرانش به حويزه می

همـه در انتظـار نتیجـۀ    »بزرگ طايفه، اخطار دهد: 

مسابقه بودندش ناگهان از جای ديگری تیری شلیک 

شد و سی  روی سـر ثـامر متالشـی شـدش سـوار      
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ر زدش بدران سفیدپوش پوشش صورت خود را کنا

 (00-01)همان: « زده نگاه کردش وريده؟ حیرت

الم  بار غضبان بنی شود: يک او دو بار ربوده می

يابـد و   دزدد که به کمک بدران نجات می او را می

شودش  اين واقعه مقدّمۀ عشق او نسبت به بدران می

دوم؛ پس از خواستگاری بدران از او، مزعل او را 

 شود: یه اسیر میدزدد و مدّتی در فیل می

گرانه گفت: دختران اين  خاتون وسوسه ترکان»

الشـیوخ گوشــۀ   بـالد آرزو دارنـد يــک روز شـیخ   

ها داشته باشدش وريده گفت: از قـول   چشمی به آن

های  بگويید لیاقت مردان فیلیه کنیزک به مزعلمن 

 عثمانی هستند، نه دختران عرب!

ترکان خشمگین پلنگ را صـدا زدش پلنـگ بـا    

های  وريده دندان نشان دادش وريده در چشم ديدن

پلنـــگ خیـــره شـــدش پلنـــگ هـــم چشـــم از او 

ای خیـره بـه يکـديگر نگـاه      داشـتش لحظـه   برنمی

کردندش پلنگ چند گام به عق  رفـت و آرام روی  

 (000-001)همان: « شزمین نشست

با نجات او از فیلیه و حملۀ مزعل به حـويزه،  

ه، لبـاس  برخالف میلش برای نجات طايفـ  وريده

شدن حداد به دسـت   پوشد؛ امّا با کشته عروس می

کـه سـعی در جلـوگیری از رفـتن      افـراد مزعـل ـ   

کنـد و پـس از    خواهرش به فیلیه داردـ فـرار مـی  

کنـدش پـس از ازدواج،    مدّتی با بـدران ازدواج مـی  

شود و بـه طـرز عجیبـی     صاح  فرزند پسری می

ن شـود و چنـدا   زير تبديل مـی  به زنی آرام و سربه

 کندش نقشی در حواد  بعدی رمان ايفا نمی

 

 سیدمحمّد. 5

سیدمحمّد شخصـیتی اسـت کـه در شـ  ششـم      

وگويی که بـین   رمان، از نگاه بدران و ضمن گفت

شود، بـه خواننـده شناسـانده     آن دو ردّ و بدل می

های اصلی و جامع رمـان   شودش او از شخصیت می

هـا و نحـوۀ    است که تأثیر زيادی روی شخصـیت 

 برد رمان دارد:پیش

هـا جـوانی را ديـد کـه در      بدران در میان آن»

کمال آرامش مشغول خواندن نماز بود و با اينکـه  

هنوز ريشش کامل نشده بود، چند نفر نیـز بـه او   

اقتدا کرده بودندش بدران در صـورت جـوان خیـره    

شد و پرسید: او کیست؟ پیرمرد گفت: سـیدمحمّد  

 یش اه کاظم يزد مجتهد، فرزند آيت

نماز که به پايان رسید، بدران به او نزديـک شـد   

و پرسید: تو مجتهـدی؟ پـس ريـش سـفیدت کـو؟      

محمّد گفت: تو بدران پسر شیخ برکات هستی؟                 سید

بدران جا خوردش سیدمحمّد گفت: نفرين بـه اجنبـی   

گیرد، هم غیرت مـا راش الـواط از    که هم دين ما را می

انـد و شـیوخ عـرب از     فتـاده سو به جان مـردم ا  يک

سوی ديگرش بدران گفـت: تـو بهتـر اسـت بـه فکـر       

شتران خود باشی تا بالد اسالمیش سیدمحمّد گفـت:  

ايـدش   کدام شتر؟ همـه را بـه انگلیسـی واگـذار کـرده     

بدران گفت: مـا بیشـتر زخمـیِ خـودی هسـتیم تـا       

اهلل الیغئ ر م   اق وم     ا  اجنبیش سیدمحمّد آرام گفت: 

 (011-010)همان: « .  ا یفسه ت ی یغئروا م

ــبرد    ــرای پیشـ ــی بـ ــون او را مزاحمـ ويلسـ

کنـد او را از سـر    داند و سعی مـی  هايش می برنامه

ــق نمــی خــوب »شــود:  راه بــردارد کــه البتــه موفّ

شناسمشش اسمش سـیدمحمّد اسـتش از وقتـی     می

وارد اين منطقـه شـده، تـوی همـۀ قبايـل سـرک       

تــا  کشــدش مــردم از زايیــدن شــتر و گاوشــان مــی

رونـدش او هـم    دادن به سراغش می گرفتن و زن زن
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)همـان:  « شکند ياد گرفته توی هر کاری دخالت می

اه کـاظم يـزدی و    او رابط بین پدرش، آيت (021

مردم خوزستان و بالعکس است و سـعی در آگـاه   

جماعت بـه  »کردن مردم از وضعیت موجود دارد: 

ــار    ــای اخب ــد و جوي ــه زدن ــیدمحمّد حلق دور س

هـا را دعـوت بـه     ستان شدندش سـیدمحمّد آن خوز

 (001)همان: « شنشستن کرد تا از خوزستان بگويد

درمـانی شـده    حفّاری اراضی اين بالد، درد بـی »

که همین جور مثـل خـوره دارد همـۀ خوزسـتان را     

ها مثل مرفین و مخـدّر،   خورد و مواج  انگلیسی می

کندش خدا نیاورد روزی را  همۀ مسلمین را خواب می

ها به جـان هـم    که مسلمین به جانبداری از انگلیسی

 (002)همان: « شبیافتند و خون هم را بريزند

سیدمحمّد بسیار حاضـرجواب اسـتش وقتـی    

پرسد کـه نفـت، طـاهر اسـت يـا       کاکس از او می

هـر طـاهری اگـر علیـه     »دهـد:   نجس؟ جواب می

کنـد،   کار برود، حکم نجاست پیدا مـی  مسلمین به

زير قراردادش را امضا کرده  حتّی اگر شخص شاه

کند فتـوای حکـم    او سعی می( 000)همان: « شباشد

 اه يزدی را به گوش همه برساند: جهاد آيت

مانْـد تـا جمـاعتی جمـع      سیدمحمّد منتظر نمـی »

رفـت   های او را بشنوند؛ خـودش مـی   شوند تا حرف

کـرد،   داخل بازار و يک نفر را هم برای شنیدن پیدا می

کرد و هنوز چند جملـه نگفتـه،    نی میشروع به سخنرا

کردنـد و   جماعت انبوه کار و زندگی خود را رها مـی 

 (201)همان: « ششدند گِردش جمع می

کشــد:  در نبــرد بــا انگلــیس، ويلســون او را مــی

سیدمحمّد به بلندترين نقطۀ تپه رفت و پرچم ايران »

حال ويلسون با شـلیک    را بر فراز تپه کوبیدش در عین

 (222)همان: « شسیدمحمّد را از پا درآورد ای گلوله

 

 گیري نتیجهبحث و 

 رمـانی ، کرمیـار  صـادق  نوشـتۀ  سوزان های دشت

 از بخشـی  اسـت  توانسـته  کـه  اسـت  تاريخی شبه

 پررنـگ  حضور دورۀ يعنی ما، سرزمین مهمّ تاريخ

، آنهـا  از ايـران  شـاهان  تأثیرپـذيری  و هـا  انگلیسی

 را در نآ تبعـات  و اوّل جهانی جنگ نفت، کشف

 نمـايش  بـه  پرکشـش  و جذّاب داستانی طیّ ايران

 شخصــیت چهــل حــدود رمــان ايــن در بگــذاردش

مـرد   بقیـه  و زن آنـان  از تن پنج که دارند حضور

 و اصـلی  هـای  دسـته  ها را به توان آن می و هستند

ش کـرد  تقسـیم  داسـتانی  و فرعی، همچنین تاريخی

ـ  بقیـه  و خـارجی  تعدادی میان، اين از البته ی ايران

و  حـواد   مقتضـای  به را ها آن کرمیار هستند که

 آنـان  کند؛ می داستان فضای وارد رمان های صحنه

 و شناسـاند  مـی  خواننده به گفتارشان و رفتار با را

 البتـه  کـه  شـوند  مـی  زده کنـار  نقش از ايفای  پس

 شـیخ ش شـود  می ختم مرگ به آنها بیشتر سرنوشت

 نورا، ده،زبی عاصف، زائرعلی، حداد، مزعل، جابر،

 ادريـــس، مســـعد، مجـــدم، ثـــامر، ســـیدمحمّد،

 خزعـــل و شـــاه مظفرالـــدّين شـــاه، ناصـــرالدّين

 شروند می دنیا از که هستند هايی شخصیت

 لبـاس  نیـز  تـاريخی  هـای  شخصیت رمان، اين در

 معنـی  بـه  اشـخاص  ايـن  البته کنند؛ می تن به داستانی

 روانـی،  کیفیـت  بـه  چـون  نیسـتند،  شخصـیت  واقعی

 نکتـۀ ش شـود  نمـی  تـوجّهی  هـا  آن حساسیا و اخالقی

 جملـه  از هـا  شخصیت از برخی با که است اين ديگر

 طريـق  از رضـاخان  و شـاه  مظفرالـدّين  شاه، ناصرالدّين

 شـويمش  مـی  آشـنا  کنند، می صادر که احکامی و ها نامه

 اسـمی  حضـوری  فقـط  هـا  شخصـیت  از ديگر برخی
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ر مِسـت  و سايکس ژنرال بیگ، صبحی کلنل مانند دارند،

رمـانش   هـای  شخصـیت  نامگذاری در کرمیارش دارسی

 دارسـی،  ويلسـون،  جزايـری،  يـزدی،  بعضی همچون

کسـانی   خانوادگی؛ نام با را ريحانی و جونز سايکس،

ــرود ــد مط ــین و مانن ــار مع ــا را التّج ــ  ب ــاير و لق  س

 ش  کند می معرّفی کوچک نام با را ها شخصیت

اصـلی کرمیـار کـارگردانی     ۀکه حرفـ  جاآناز 

هـا بـه    های شخصـیت  ، او در توصیف کنشاست

ــحنه  ــه آن و   وص ــوط ب ــات مرب ــیف جزئی توص

وگـوی   گفـت  شتوجّه داردبسیار  وسمفضاهای مل

؛ دارد رمان اين در ای ويژه جايگاه نیز ها شخصیت

نويسنده، همچنـین   انديشۀ روحیات، احساسات و

ــۀ ــتان را در درونماي ــه داس ــت الی الب ــاو گف  گوه

 شکرد دهمشاه توان می خوبی به
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