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چکیده
نام شناسـی یکـی از شـاخه های زبان شناسـی اسـت کـه بـه تحلیـل و بررسـی جنبه هـای 
صـوری و معنایـی نام هـای خـاص می پـردازد. بـا توجـه بـه کاربـرد نام هـای خـاص در علـوم 
مختلـف، نام شناسـی به عنـوان دانشـی میان رشـته ای در حوزه هـای مختلفی چون فلسـفه، حقوق، 
جامعه شناسـی، روان شناسـی، مردم شناسـی، تاریخ، باستان شناسـی و... به کار گرفته می شـود. یکی 
از زمینه هـای به کارگیـری نام شناسـی، نقـد ادبـی و به ویـژه نقد ادبیات داسـتانی اسـت. نام هریک 
از شـخصیت های داسـتانی می توانـد داللت هـای معنایـی متعـددی داشـته باشـد و بخـش مهمی 
از خلـق شـخصیت را بـر عهـده بگیـرد؛ به همین دلیـل نویسـندگان حرفه ای، نام شـخصیت های 
داسـتانی خود را هدفمند انتخاب می کنند و برای هر گزینشـی، دالیل و براهینی دارند. نام شناسـی 
بـا مطالعـة چرایـی و چگونگی نام گذاری شـخصیت های داسـتانی راه را برای فهم بهتر داسـتان و 
آشـنایی با جهان بینی نویسـندة آن هموار می سـازد. رمان همسـایه ها یکی از بهترین نمونه ها برای 
کاربسـِت نام شناسـی شخصیت ها سـت. احمد محمـود در این اثر تالش کرده اسـت تـا با انتخاب 
هدفمنـد نام هـا، جهان بینـی و نگـرش خـاص خـود را بـه مخاطـب القا کنـد. در نوشـتار حاضر 
بـا رویکـرد توصیفـیـ  تحلیلی بـه بررسـی رمان همسـایه ها از منظر نام شناسـی شـخصیت های 
آن پرداخته ایـم. یافته هـای ایـن پژوهـش حاکـی از آن اسـت کـه وضعیـت اقتصـادی، هنجارهای 
اجتماعـی، نزدیکـی بـه منابع قدرت، دیـن و مذهب و ایدئولـوژی پنج عنصر بنیادیـن در انتخاب 

نـام شـخصیت های رمان همسایه هاسـت.

واژگانکلیدی: نقد ادبی؛ نام شناسی؛ ادبیات داستانی؛ رمان معاصر  فارسی؛ همسایه ها؛ احمد محمود.

تاریخ دریافت مقاله:  1400/6/15                                                                            تاریخ پذیرش:  1400/8/21    
mohsenahmadvandi@yahoo.com : /دانش آموختة دکتری زبان و ادبیات فارسی *

)2
81
تا
2

63
ص

)ص
سی

فار
م
نظ
رو

ینث
شها

وه
پژ
.12

ره
ما
ش
.)1

40
0
ان
ست
زم

زو
ایی
)پ
جم

پن
ال
س



سالپنجم)پاییزوزمستان1400(.ش12.پژوهشهاینثرونظمفارسی 264

1ـمقدمه
نام شناسـی )onomastics( یکـی از شـاخه های زبان شناسـی اسـت کـه بـه مطالعـه و 
بررسـی نام هـای خـاص می پـردازد )Crystal, 1987: 112(. اگرچـه توجـه بـه نام های خاص 
در جوامـع بشـری پیشـینه ای بسـیار طوالنـی دارد؛ امـا ظهـور دانـش نام شناسـی به عنـوان یک 
شـاخة دانشـگاهی بـه قـرن نوزدهم برمی گـردد. نام شناسـی در آغاز دانشـی درزمانی بـود که به 
ریشه شناسـی نام هـای خـاص می پرداخـت و تـالش می کرد تـا انگیـزة اصلی پیدایـش نام های 
خاص، کاربردهای اولیه و سـیر تحول زبان شـناختی آنها در طول زمان را تشـریح و تبیین کند؛ 
امـا بـا شـکل گیری زبان شناسـی اجتماعـی و اتخاذ دیـدگاه هم زمانـی، نام شناسـی از یک دانش 
کهن گـرا کـه صرفـاً وجـه تسـمیة اسـامی خـاص را بررسـی می کـرد، به دانشـی بـرای مطالعة 

جامعـة معاصر بدل شـد )زنـدی و احمـدی، 1395: 99ـ102(. 
نام شناسـی را به دو شـاخة اصلی جای  نام شناسـی )toponomastics( و انسا ن   نام شناسـی 
   )Bright, 2003: 671; Crystal, 1987: 112( تقسـیم کرده اند )anthroponomastics(
کـه اولـی بـه تجزیـه و تحلیل نام مکان ها می پـردازد و دومی نام اشـخاص را بررسـی و واکاوی 
می کنـد. امـروزه بـا توجـه بـه کاربـرد نام هـای خـاص در علـوم مختلـف، نام شناسـی به عنوان 
دانشـی میان رشـته ای در حوزه های مختلفی چون فلسـفه، حقوق، جامعه شناسـی، روان شناسـی، 

مردم شناسـی، تاریـخ، باستان شناسـی و... به کار گرفته می شـود.
یکـی از زمینه هـای به کارگیـری دانش نام شناسـی، نقد ادبـی و به ویژه نقد ادبیات داسـتانی 
اسـت. نام گـذاری شـخصیت های داسـتانی را می تـوان بخشـی از فراینـد شـخصیت پردازی در 
داسـتان بـه حسـاب آورد. نام ها این کلماِت برچسـب گونه حـاوی داللت هـای معنایی متعددی 
هسـتند کـه اگر نویسـنده می خواسـت آنهـا را در داسـتانش بگنجانـد باید صفحات بسـیاری را 
سـیاه می کـرد، اما با انتخاب یک نامِ مناسـب همـة آن داللت های صریح و ضمنـی را به صورت 
فشـرده در یـک کلمـه به ودیعـه می گذارد. نام شـخصیت می توانـد بازگوکنندة طبقـة اجتماعی، 
دورة تاریخـی، فضای جغرافیایی، سـطح فرهنگ، دین و مذهب، ایدئولوژی، جنسـیت، ملیّت و 
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قومیت او باشـد. نام گذاری شـخصیت های داسـتانی همچنیـن می تواند دریچـه ای به جهان بینی 
نویسـنده باشـد و خاسـتگاه های فکـری، فرهنگـی، تاریخـی، سیاسـی، مذهبـی و... او را نشـان 
دهد. »نویسـنده متناسـب با طرح و سـاختار داسـتانش اسـمی برای شـخصیت های اثر انتخاب 
می کنـد. ایـن اسـم به طـور معمول خنثـی و اتفاقی نیسـت و دارای بار عاطفی و اجتماعی اسـت 
و نشـان دهندة خاسـتگاه  فکـری نویسـنده اسـت« )اخـوت، 1371: 164(. بنابرایـن انتخـاب نام 
مناسـب بـرای شـخصیت های داسـتان از یـک سـو بـه پرداخت شـخصیت کمک می کنـد و از 
دیگـر سـو بازتاب دهنـدة جهان فکری نویسـنده اسـت و نویسـندگان حرفـه ای هیـچ گاه از این 
ظرفیـت بالقـّوه چشم پوشـی نمی کننـد. منتقـد ادبی به مـدد دانش نام شناسـی به مطالعـة چرایی 
و چگونگـی نام گـذاری شـخصیت های داسـتانی می پـردازد تـا راه را بـرای فهم بهتر داسـتان و 

آشـنایی بـا جهان بینی نویسـندة آن هموار می سـازد.
همسـایه ها نخسـتین و مشـهورترین رمـان احمد محمود اسـت کـه وقایع آن حـول محور 
زندگـِی پسـرکی بـه نام خالد و گـذار او از نوجوانی بی اطـالع از دنیای پیراموِن خـود، به جوانی 
حزبـی و سیاسـی می چرخد. نویسـنده در خـالل وصف زندگی خالد، به مسـائل ایـران در دهة 
بیسـت، ازجملـه حضـور انگلیسـی ها در ایـران، غـارت نفـت، اعتصابـات کارگری و مبـارزات 
مردمـی بـرای ملی شـدن صنعـت نفـت، شـکل گیری احـزاب مختلـف ازجملـه حزب تـوده و 
زندگـی طبقـات فرودسـت و فقیر مردم جنوب می پـردازد تا روایتگر بخشـی از تاریخ اجتماعی 
ـ سیاسـی ایـراِن معاصر باشـد. احمد محمود در این رمان، توانسـته اسـت واقعه نـگاری تاریخی 
را بـه مـدد تخیـل خـالق و تکیـه بـر ارزش هـای زیبایی شـناختی پرورش دهـد و اثـری هنری 
پدیـد آورد. همسـایه ها بـا نثـری سـاده و روان، آفرینـش فضـای مناسـب، خلق شـخصیت های 
زنـده و ملمـوس، سـاختاری مسـتحکم و سـنجیده و اسـتفادة به جـا و به انـدازه از تکنیک هـای 
داستان نویسـی بـه یکـی از رمان هـای ماندگار معاصر تبدیل شـده اسـت. احمد محمود نوشـتن 
همسـایه ها را در سـال 1342 آغـاز می کنـد و در سـال 1345 بـه پایـان می رسـاند. بخش هایـی 
از آن در سـال های 1346 بـه بعـد در مجـالت تهران چاپ می شـود و انتشـارات امیرکبیـر آن را 
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بـرای اولین بـار به صـورت کامل در سـال 1353 منتشـر می کند. بعـد از چاپ اول، کتاب سـریع 
بـه فـروش مـی رود؛ اما چـاپ دوم آن به سـبب محتوای سیاسـی اش ممنوع می شـود. تـا این  که 
در سـال 1357 بـا کاهـش تسـلط شـاه بر اوضـاع، بـرای دومین بـار و در تیراژی وسـیع چاپ و 
منتشـر می شـود و بعـد از آن هم دیگر هیچ گاه مجوز چـاپ نمی گیرد )گلسـتان، 1374: 44ـ45؛ 
نیـز بنگریـد بـه: باقـری، 1383: 545ـ546(. همسـایه ها شـهرت فراوانی برای احمـد محمود به 
ارمغـان مـی آورد و آغازگـر مرحلـة تـازه ای از داستان نویسـی او می شـود. او تا پیش از این، سـه 
مجموعه داسـتاِن مول )1336(، دریا هنوز آرام اسـت )1339( و بیهودگی )1341( را منتشـر کرده 
بـود، امـا هیچ کـدام از این ها نتوانسـته بود نـام و آوازه ای برای او دسـت وپا کند.رمان همسـایه ها 
بـود کـه نـام احمـد محمـود را بر سـر زبان هـا انداخـت و جایـگاه او را در جامعة ادبـی آن روز 
ایـران تثبیـت کـرد. در کنـار این خوش اقبالـی، به زعِم خود نویسـنده همسـایه ها  بداقبال ترین اثر 

او نیز بوده اسـت: 
»بـه گمـان مـن همسـایه ها هـم خوش اقبال تریـن و هـم بداقبال تریـن کتاب من اسـت. به 
ایـن معنی که این کتاب بیست و هشـت سـال پیش ]ایـن مصاحبه در سـال 1373 صورت گرفته 
اسـت[ نوشـته شـده اسـت، از این بیست و هشـت سـال، بیسـت و پنج سـال اجازة چاپ نداشـته 
اسـت! قبـل از انقـالب به عنـوان یک کتاب سیاسـِی مخالِف حاکمیـت و حاال هـم به عنوان یک 
کتـاب مبتـذل! هنـوز هم تکلیف روشـن نیسـت که باالخره مبتذل اسـت یا نه... سیاسـی اسـت 

یا نه...« )گلسـتان، 1374: 128(. 
وقتـی به  اسـامی شـخصیت های رمان همسـایه ها می نگریم متوجه می شـویم که نویسـنده 
سـعی دارد بـا نحـوة نام گـذاری، برخی ویژگی هـای تیپیک افـراد را بازگو کند. از آنجـا که رمان 
همسـایه ها معروف تریـن اثـر احمـد محمود و اولین رمان از سـه گانة اوسـت1  و نام بسـیاری از 
شـخصیت های این رمان در دو رمان دیگرِ او یعنی داسـتان یک شـهر )1360( و زمین سـوخته 

1- گلشـیری همسـایه ها، داسـتان یـک شـهر و زمین سـوخته را سـه گانة احمـد محمـود می دانـد )گلشـیری، 1378: 340(، میرعابدینی نیز بـر همین عقیده 
اسـت )میرعابدینـی، 1380: جلـد اول و دوم، 481(؛ امـا خـود احمـد محمـود نظـری متفـاوت دارد و با توجه به سرنوشـت خالد، همسـایه ها، داسـتان یک 

شـهر و بازگشـت )آخریـن داسـتان از مجموعة دیدار( را سـه گانة خود به شـمار مـی آورد )گلسـتان، 1374: 139(.
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)1361( نیـز تکـرار شـده اسـت، نام شناسـی شـخصیت های آن اهمیـت فراوانـی دارد 
و می توانـد یاریگـر مـا در شـناخت جهـان داسـتانِی نویسـنده باشـد. در نوشـتار حاضر اسـامی 
شـخصیت های رمـان همسـایه ها را براسـاس مؤلّفه هـای معنایی، مشـخصه های آوایـی و ارتباط 
ایـن دو بـا کنـِش شـخصیت ها و جهان بینی نویسـنده بررسـی خواهیـم کرد تا به این پرسـش ها 
پاسـخ دهیـم کـه مالک هـای اصلـی احمـد محمـود در نام گـذاری شـخصیت ها کدام انـد؟ نـام 
شـخصیت های رمـان تـا چـه انـدازه بیان گر ُکنش آنهاسـت؟ چه رابطـه ای بین نام شـخصیت ها 

و جهان بینـی نویسـنده وجـود دارد؟

2ـپیشینةپژوهش
دربارة رمان همسـایه ها کتاب ها و مقاالت متعددی نوشـته شده اسـت. میرعابدینی )1380( 
بخشـی از کتـاب خـود را بـه نقد و تحلیل رمان همسـایه ها اختصـاص داده اسـت و آن را اثری 
واجـد ارزش هـای هنـری و زیبایی شـناختی دانسـته اسـت. بیژنـی دلیونـد )1390( در فصلی از 
کتاب خود، خالصه ای از داسـتان همسـایه ها را آورده اسـت و در تحلیلی بسـیار کوتاه و مختصر 
برخـی از ویژگی هـای رمـان را برشـمرده اسـت. آقایی )1383( بـه گـردآوری مجموعه مقاالتی 
دربـارة احمـد محمود پرداخته اسـت کـه بازتاب دهندة نـگاه و نگرش منتقـدان و صاحب نظران 
مختلف به این نویسـنده و آثارش اسـت. زنوزی جاللی )1382( در مقاله ای به بررسـی جایگاه 
حـزب تـوده در رمان همسـایه ها پرداخته اسـت و برخی جهت گیری های ایدئولوژیک نویسـنده 
را آشـکار کرده اسـت. اُجاکیانس )1383( در مقاله ای بر مضامین، شـخصیت ها و سـبک و زبان 
رمان همسـایه ها مروری داشـته اسـت. فاضلی و حسـینی )1391( در مقاله ای به بررسی سنت و 
مدرنیتـه در رمـان همسـایه ها پرداخته انـد و آن را رمانـی معرفی کرده اند که جامعـه ای نیمه مدرن 
را بازتـاب می دهـد. شـهبازی و دیگـران )1393( در مقاله ای به بررسـی رمان همسـایه ها از منظر 
مکتـب سـاخت گرایی تکوینـی لوسـین گلدمـن1  پرداخته انـد. عابدینـی و دیگـران )1393( در 
مقالـه ای بـه مقایسـة دو رمان همسـایه ها و عمـارت یعقوبیان از عال اسـوانی، نویسـنده و منتقد 

1- Lucien Goldmann 
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مصـری، پرداخته انـد و بازتـاب نابرابری هـای اجتماعی و شـکاف طبقاتی را در این دو اثر نشـان 
داده انـد. افضلـی و قاسـمی  اصـل )1394( در مقالـه ای بـه بررسـی تصویـر دهة بیسـِت جنوب 
ایـران در رمـان همسـایه ها پرداخته انـد و وضعیت اجتماعیـ  سیاسـی جنوب در این سـال ها را 
از خـالل رمـان همسـایه ها واکاویده انـد. ذوالفقاری نژاد و نصـر اصفهانـی )1395( در مقاله ای به 
مقایسـة رمان سـنگ صبور و همسـایه ها از منظر نهیلیسـم پرداخته اند و نشـان داده اند که احمد 

محمـود در رمـان همسـایه ها به ورطة نهیلیسـم اخالقیـ  سیاسـی درغلتیده اسـت. 
در زمینـة نام شناسـی نیـز تـا کنـون پژوهش هایـی انجـام شـده اسـت. ایمانـی )1363( در 
مقالـه ای بـا توجـه به نظریـات ماکس وبر1 نام گـذاری را عملی اجتماعی دانسـته که مانند سـایر 
اعمـال اجتماعـی انسـان دارای معنـا و مفهـوم خاص و ویـژه اسـت. اخـوت )1371( فصلی از 
کتـاب خـود را به نام شناسـی شـخصیت های داسـتانی اختصـاص داده و از چنـد منظر مختلف، 
دلیـل انتخـاب یـا عدم انتخـاب اسـم بـرای شـخصیت های داسـتانی را واکاویـده و بـرای تأیید 
نظـر خـود شـواهدی از متـون داسـتانی معاصـر ارائـه کـرده اسـت. اسـدی و فربـه )1388( در 
مقالـه ای اسـامی شـخصیت های نمایشـنامة مرگ فروشـنده2  اثـر آرتـور میلر 3 را ریشه شناسـی 
کرده انـد و نشـان داده انـد کـه رابطه ای مسـتقیم بین نـام شـخصیت های نمایش نامه بـا درونمایه 
و کنش هـای نمایشـی آنهـا وجـود دارد. طاهـری قلعه نـو و دیگـران )1393( در مقالـه ای بـه 
گونه شناسـی نـام شـخصیت های فیروزشـاه نامه از منظـر تیپ هـای اجتماعـی، معنـا و مفهـوم، 
سـاختار، آوا، مـکان زندگـی و جنسـیت پرداخته انـد. زنـدی و احمـدی )1395( در مقالـه ای به 
معرفـی نام شناسـی اجتماعـیـ  شـناختی به عنـوان دانشـی میان رشـته ای پرداخته انـد. احمدی و 
همـکاران )1397( در مقالـه ای دیگـر به بررسـی نام گذاری اشـخاص در شـهر بانه در صد سـال 
اخیـر پرداخته انـد و نشـان داده انـد کـه در ایـن دوره نام های مذهبـی روندی کاهشـی و نام های 
ملی و قومی روندی افزایشـی داشـته اسـت. فرهنگی و رشت بهشـت )1398( در دو مقالة مجّزا 
بـه نام شناسـی رمان هـای ملکوت از بهـرام صادقی و خواب زمسـتانی از گلی ترقـی پرداخته اند 

1- Max Weber
2- Death of a Salesman
3- Arthur Miller
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و کوشـیده اند بیـن معنای لغوی نام ها و کنش شـخصیت های داسـتانی ارتباطی بیابنـد. گودرزی 
)1380( در نشسـتی کـه به منظـور بحـث و گفت وگـو دربارة رمـاِن درخت انجیر معابـد تدارک 
دیـده شـده اسـت، نـام شـخصیت های ایـن رمان را در شـش دسـته تقسـیم بندی کرده اسـت و 
مختصـری دربارة آن سـخن گفته اسـت. سـلیمانی )1381( در مقاله ای کـه در آن نگاهی تطبیقی 
و مقایسـه ای بـه پنـج رمان احمد محمود داشـته اسـت، از ضـرورت تحقیق در بـاب نام گذاری 
شـخصیت ها در رمان هـای احمـد محمـود سـخن گفتـه اسـت. گلشـیری )1383( در مقالـه ای 
سـه رمان همسـایه ها، داسـتان یک شـهر و زمین سـوخته را از جنبة نظـرگاه، تکنیک نَقـل رمان، 
شـخصیت پردازی و سـاخت رمـان نقـد کـرده اسـت و در بخـش شـخصیت پردازی به صورتی 
بسـیار گـذرا، به مبحث نام شناسـی شـخصیت ها پرداخته اسـت. آتش سـودا و حریـری جهرمی 
)1389( در مقالـه ای بـه شـخصیت پردازی رمـان همسـایه ها پرداخته انـد و شـیوه های مختلـف 
شـخصیت پردازی در ایـن رمـان را مورد بررسـی قرار داده انـد؛ در این مقاله نیز اشـاراتی گذرا به 
نحـوة نام گـذاری شـخصیت ها و ارتبـاط آن با کنش و منش آنها شـده اسـت. چنان که مشـاهده 
می شـود تـا کنـون تحقیقـی منسـجم و چارچوب منـد دربـارة نام شناسـی شـخصیت ها در رمان 
همسـایه ها صـورت نگرفتـه اسـت و پژوهـش حاضر پاسـخی به این کاسـتی و نقیصه اسـت. 

3ـنامشناسیشخصیتهادررمانهمسایهها
احمـد محمـود در رمـان همسـایهها به صورتـی هدفمنـد و حساب شـده بـه نام گـذاری 
براسـاس طبقـة اجتماعی شـان  افـراد را  ابتـدا  او  شـخصیت های داسـتانی اش پرداخته اسـت. 
دسـته بندی می کنـد و سـپس متناسـب بـا هـر طبقـه، بـرای هـر نامـی شـخصیت  برمی گزینـد. 
اسـامی شـخصیت هایی کـه در یک دسـته قـرار می گیرند اشـتراکاتی لفظـی و معنایـی دارند که 
بازگوکننـدة ویژگی هـای طبقاتـی آنهاسـت؛ طـوری که با شـنیدن نـام یک شـخصیت در رمان، 
می تـوان طبقـة اجتماعـی او را حـدس زد و گفتـار و رفتـار و کنش و منـش او را پیش بینی کرد. 
همیـن مسـئله بـه تیپیک شـدن بسـیاری از شـخصیت های رمـان منجـر شـده اسـت و یکـی از 
ضعف هـای اساسـی آن بـه شـمار می آیـد. اگـر از ایـن منظـر به رمـان همسـایه ها بنگریـم، نام  
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اغلـب شـخصیت های آن را می تـوان در چهـار دسـتة کلـی جـای داد: فرودسـتان و کارگـران، 
بزهـکاران اجتماعـی، فرادسـتان و ثروتمنـدان، نیروهـای حزبی.

3ـ1ـفرودستانوکارگران
طبقـة نخسـت فرودسـتان و کارگـران جامعـه را دربرمی گیرد. اسـامی این افـراد تلفیقی از 
نـام کوچـک آنها به همراه عنوان شغلی شـان اسـت: جعفر خشـت مال، رحیـم خرکچی، نصراهلل 
دندان سـاز، محمـد میکانیـک، اسـفندیار یخـی، شـاطر حبیـب، لطفـی سـفیدکار، اسـد مال َخر، 
علـوان آهنگـر، حسـن نجـار، ابـول پـاره دوز، ناصـر نفتـی، نسـیم باقالیـی، ناعور خشـت مال، 

عاشـور بلم چـی، مهـدی بقـال، مال احمـد، اوسـا حداد. 
افـراد ایـن طبقـه از نظر اقتصاد، سـواد، بهداشـت، فرهنـگ و... وضعیت چندان مسـاعدی 
ندارنـد. آنها یک شـغل و یک منش مشـخص دارنـد و از این طریق از دیگران متمایز می شـوند. 
عنـوان شـغلی آنهـا حاکـی از آن اسـت که موجودیتشـان در گروِ کارشـان اسـت. آنهـا اگر کار 
نکننـد از گرسـنگی می میرنـد، پس مجبورنـد تا روزِ مرگ بـرای لقمه ای نان سـگ دو بزنند. البته 
کار کردِن آنها به رفع محرومیتشـان کمکی نمی کند؛ بلکه همیشـه از آنان بهره کشـی می شـود و 
دسترنجشـان نصیـب طبقات فرادسـت جامعـه می گردد. در این طبقه کسـی کـه کار نمی کند، از 
دایرة مردانگی خارج اسـت. نمونة این افراد، خواج توفیق اسـت. او که خانه نشـین شـده اسـت 
و زنـش آفـاق خـرِج خـورد و خـوراک و تریاکش را می دهد و شـغلی نـدارد )محمـود، 1357: 

58(، بـا عنـوان »خـواج« از دایرة مردانگی کنار گذاشـته می شـود. 
مهم تریـن مـالک نام گـذاری در ایـن طبقـه وضعیـت اقتصادی افراد اسـت و با تشـخیص 
درجـة فقـر و غنای آنها، کنش و منش آنها قابل پیش بینی می شـود. هوشـنگ گلشـیری در نقدی 

کـه بـر شـخصیت پردازی در آثـار احمد محمود نوشـته اسـت، دراین باره چنین می نویسـد:
»دنیـای رمان هـای احمـد محمـود دنیـای سـاده و آسـان فهمی اسـت. قطبی شـده. خیـر و 
شـری. آدم هـای او نیـز بسـیط و یک بعدی اند. کافی اسـت تا درجـة فقر و مکنت شـان را بدانیم، 

تا حال و آینده شـان مشـخص شـود« )گلشـیری، 1383: 81(.
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در همیـن محلـه و خانـه ای کـه این افـراد زندگـی می کنند، »امـان آقا« هم زندگـی می کند، 
او قهوه چـی اسـت، امـا هیـچ گاه در رمـان »امان قهوه چـی« خطابش نمی کننـد؛ زیـرا او از لحاظ 
اقتصـادی وضعیـت مناسـب تری دارد. دسـتش بـه دهانـش می رسـد. هـر شـب بسـاط عـرق 
خـوری اش مهیاسـت. درحالی کـه همة همسـایه ها روی زمین می خوابنـد، او و زنـش بلورخانم 
تخت خـواب دارنـد. همیـن برتری اقتصادی موجب می شـود کـه برخالف اشـخاص دیگر این 

خانـه و محلـه، »آقـا« خطابـش کنند و عنوان شـغلی اش را حـذف کنند.   
ایـن نکتـه را نبایـد فراموش کرد کـه اگرچه رمان همسـایه ها تحت تأثیر برخـی آموزه های 
مارکسیسـتی اسـت، اما در »اینجا کارگر مصداق همان پرولتر نیسـت، بلکه تنها کسـی اسـت که 
کار یـدی می کنـد. توجـه کنید کـه تعریف معمول روشـنفکران و حتی نویسـندگان مـا درمورد 
کارگـر همیـن کار یدی بوده اسـت و مشـخصة ظاهـری او لباس چرب و چیلی، از پیشـخدمت 
کافـه گرفتـه تـا شـاگرد سـبزی فروش و حتـی کارگر شـرکت نفـت. از آنجـا هم کـه این طیف 
وسـیع در تئـوری مقـدس بـوده اسـت، همه جا حـق را بـه او می دادند. درحالی کـه تیپ طبقاتی 
آرمانی پرولتر در رمان های رئالیسـم سوسیالیسـتی متعلق به طبقة کارگری اسـت که نه در خود 
کـه بـرای خـود باشـد: آگاه بـه منافـع طبقاتی خـود، همراه بـا عمل مسـتقل سیاسـی در عرصة 

.)82 اجتماع« )گلشـیری، 1383: 81ـ 

3ـ2ـبزهکاراناجتماعی
طبقـة دوم بزهکارانـی هسـتند کـه از دل طبقـة نخسـت بیـرون می آینـد. فقـر اقتصـادی و 
فرهنگـی، ایـن اشـخاص را مسـتعد ارتـکاب بـه انـواع جـرم و جنایت کرده اسـت. اینـان یا در 
سـطح اجتماع مشـغول بزهکاری هسـتند و یـا در زندان به سـر می برند و به تعبیـر رئیس زندان 
»یـه ُمشـت دزد و چاقوکـش« )محمـود، 1357: 463( و »یه مشـت الِت آسـمون ُجل« )محمود، 
1357: 464( هسـتند. نـام افـراد ایـن طبقـه بـه همـراه لقبی می آیـد که یـا بازتاب دهنـدة جرم و 
جنایتـی اسـت کـه مرتکـب شـده اند ماننـد غـالم قاتـل، رضـی جیب بُـر،  فریـدون باج گیـر؛ یا 
نشـانگر مجازاتی اسـت که در انتظارشـان اسـت مانند ناصـر اَبَدی؛ یا بازگوکننـدة خوی و منش 
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آنهاسـت ماننـد یوسـف بی عار، حیدر َمشـتی، رسـتم افنـدی، محمد بی مـخ، احمد ُرطیـل؛ و یا 
ویژگی هـای ظاهـری و نابهنجاری هـای جسمانی شـان را نشـان می دهد مانند منوچ سـیاه، اسـی 
ُسـرخو، احمـد فری، مهدی سـینه کفتری، تقی ماشـین پا، علـی لب گنده، جابر انگشـتی، نصراهلل 

خرگـردن، علـی سـبیل، محمد ریـش، نصراهلل بتـول خالدار و مهـدی پاپَتی.
مـالک اصلـی نام گـذاری در ایـن طبقه، نُرم ها و هنجارهای اجتماعی هسـتند و کسـی که از 
این هنجارها سـرپیچی کند، نظام سـرکوب در قالب زندان و شـکنجه  با او مقابله می کند و او را 
بـه سـزای عملش می رسـاند. چنان که گفته شـد اغلب این افـراد به همان طبقة فرودسـت جامعه 
تعلـق دارنـد کـه بـه  دلیل وضعیت نابه سـامان اقتصـادیـ  فرهنگی، به اشـخاصی بزهـکار تبدیل 
شـده اند، به همین دلیل نام هایی مشـابه اسـامی طبقة نخسـت نیز در بین کسـانی که در زندان به 
سـر می برند مشـاهده می شـود مانند حسین آشـی، شـعبان یخی، عباس قصاب، رضا ِگلگیرساز.

3ـ3ـفرادستانوثروتمندان
در مقابل دو طبقة پیشـین که افراد فرو دسـت جامعه را دربرمی گیرند، طبقة سـوم فرادسـتان 
جامعـه هسـتند کـه از نظـر اقتصـادی در وضعیت مناسـب تری به سـر می برند. آنها بـرای حفظ 
موقعیـت اقتصـادی و اجتماعـی خـود از هیـچ کوششـی دریـغ نمی ورزنـد و از هـر فرصـت و 
وسـیله ای بـرای عقـب نگه داشـتن دو طبقة پیشـین بهره می گیرنـد تا از این طریق به بهره کشـی 
خـود تـداوم بخشـند و برتری موقعیـت خویش را حفظ کنند. اسـامی این اشـخاص با عناوینی 
چـون مشـهدی، حاجـی، شـیخ، میـرزا و خان همراه اسـت؛ عناوینـی که از یک سـو با وضعیت 
اقتصـادی و از دیگـر سـو بـا قـدرت مذهبیـ  سیاسـی افـراد در پیوند اسـت و نوعـی برتری و 
تفـوق را بـه مخاطـب القـا می کننـد. این طبقـه خود بـه دو طبقة کوچک تر قابل تقسـیم  اسـت: 

ثروتمنـدان بی درد و مشـایخ مفت خور.
3ـ3ـ1ـثروتمنـدانبـیدرد: گـروه اول ثروتمندان و مرفّهان بی دردی هسـتند که چشـِم 
طمـع بـه مـال و دارایـِی طبقـة فرودسـت دوخته انـد و می خواهند اندک داشـته های آنهـا را هم 
بـه هـر ترفنـدی کـه شـده از چنگشـان بیـرون بکشـند. آنهـا همیشـه در کمین انـد تا زیـر پای 
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کسـی را کـه در سراشـیبی افتـاده خالی کنند و به خاک سـیاهش بنشـانند. نمونة افـراد این طبقه 
حـاج نایـب، میرزا صادق و مشـهدی ایمان هسـتند کـه بعد از آگاه شـدن از اوضـاِع خراب کار 
و کاسـبی اوسـا حـداد، بـه بهانـة عیـادت، بـه دیـدار او می آیند تـا شـاید دکانـش را از چنگش 
درآورنـد )محمود، 1357: 39ـ40(. نمایندة دیگر این طبقه شـیخ شـعیب اسـت کـه آفاق برایش 
پارچـة قاچـاق می بـرد )محمـود، 1357: 111( و او با آرامش کامل در خانه اش نشسـته و حاصل 
خطرکردن هـا و جان کندن هـای آفـاق از آن اوسـت. غالمعلی خان نیز نمونة دیگـری از این طبقه 
اسـت کـه با ورود به سـاختار قدرت، توانسـته اسـت جایگاهی ویـژه برای خود دسـت وپا کند.
در ایـن طبقه عناوین، ربطی به سـن و سـال اشـخاص نـدارد، بلکه مالک اصلـی دارندگی 
و بهره منـدی اقتصـادی اسـت. همیـن کـه شـخصی در این طبقـه قـرار می گیرد، حتـی اگر بچه 
هـم باشـد، عنوانـی برازنـده خواهـد یافـت؛ نمونـه اش بهرام خـان، برادر سیه چشـم اسـت که با 
وجـود سـن کـم، عنوان »خـان« را از آن خود کرده اسـت؛ در حالی که بچه های طبقة فرودسـت 
از جملـه حسـنی، خالق، چینـوق و... هیچ کدام صاحـب عنوان احترام آمیزی نیسـتند. حتی »مش 
باقـر« خواربارفـروش محلـه ای کـه در باالشـهر مغـازه دارد )محمـود، 1357: 239(، مثل »مهدی 

بقـال« پایین شـهر مـورد خطـاب قـرار نمی گیرد، تـا تفاوت ها در همه چیز آشـکار شـود.
3ـ3ـ2ـمشـایخمفتخـور: گـروه دوم مشـایخی هسـتند که با توسـل به دیـن و مذهب 
می خواهنـد راه را بـر هـر گونـه رشـد فکـری و فرهنگـی ببندنـد و با ترویـج خرافات، بر سـر 
سـفرة طبقـة بی بضاعت بنشـینند و شـکمی از عـزا درآورند. نماینـدة این طبقه حاج شـیخ علی 
اسـت کـه هـم عنـوان »حـاج« و هـم »شـیخ« را بـا خـود به یـدک می کشـد. او معتقد اسـت که 
درس زیـاد آدم را سـر بـه هـوا می کنـد )محمـود، 1357: 16( و سـعی دارد تـا بـا در جهـل نگه 
داشـتن طبقـة فرودسـت، زمینـه را برای اسـتمرار بهره کشـی خـود فراهـم آورد. تقابـل میان این 
طبقه و طبقة فرودسـت را می توان از مقایسـة دسـت های حاج شـیخ علی و اوسـا حداد فهمید: 
»دسـت حاج شـیخ علی را می بوسـم. مثل دنبه اسـت. عین دسـت بلور خانم نرم و سـفید 

است« )محمود، 1357: 29(.
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»نگاهـم را از نـگاه بانـو می گیرم. پدرم دارد سـیگار می پیچـد. چه دسـت های بزرگی دارد. 
انـگار اولیـن دفعـه اسـت که می بینم دسـت های پـدرم این قدر بزرگ و خشـن و پینه دار اسـت« 

)محمود، 1357: 49(.
در جایـی دیگـر مقایسـة وضعیِت جسـمانی و نوع پوشـش حاج شـیخ علـی و عمو بندر 

شـکاف طبقاتـی این دو گروه را آشـکارتر می سـازد:
»حـاج شـیخ علی می ایسـتد. عمامه اش مثل برف سـفید اسـت. نگاهم می کنـد و بعد ریش 
حنایـی رنگـش تکان می خورد... شـکم حاج شـیخ علی تحمل لبـادة حنایی رنگ را نـدارد. مثل 
طبـل زده اسـت بـاال و آدم خیـال می کنـد که کم مانده اسـت لباده و شـال و پیراهـن را پاره کند 

و بیرون بزند« )محمـود، 1357: 188ـ189(.
»عمـو بنـدر تکیده تر شـده اسـت. پیرتر شـده اسـت. این چند مـاه اخیر، همچیـن فرصتی 
دسـت نـداده بـود کـه عمـو بنـدر را خوب نـگاه کنـم. گردنـش از الی یقـة فرنج کهنـة نظامی 
بیرون زده اسـت. خشـِک خشـک اسـت. انـگار گردن مـرغ زنده ای کـه پرهاش را کنده باشـی« 

)محمـود، 1357: 125(.
رابطـة ایـن طبقه با طبقة فرودسـت جامعه، متناسـب با سـود و منفعتی اسـت کـه عایدش 
می شـود. حـاج شـیخ علـی تـا وقتی که بر سـر سـفرة اوسـا حداد می نشـیند و شـکم بـه طعامِ 
الـوان او می انبارد، دوسـت اوسـا حداد و خانوادة اوسـت و همین که اوسـا حـداد برای کارگری 
بـه کویـت مـی رود و ایـن سـفره ورچیده می شـود، رابطـه اش تغییر می کنـد؛ تا جایـی که حتی 
حاضـر نیسـت بـه خالـد که قوزک پایـش دررفته اسـت کمک کند و او را به خانه شـان برسـاند 

)محمود، 1357: 188ـ190(.

3ـ4ـنیروهایحزبی
طبقـة چهارم اشـخاصی هسـتند که به عضویت تشـکیالت حزبـیـ  در اینجا حـزب توده 
ـ درآمده انـد و براسـاس آموزه هـای مارکسیسـتی بـه مبـارزه بـا نابرابری هـا و بی عدالتی هـای 
اقتصـادی و اجتماعـی می پردازنـد. اغلب آنها به تقلید از پیشوایشـان اسـتالین، یک سـبیِل گنده 
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پشـِت لـِب خود دارنـد. همدیگر را »رفیـق« صدا می زننـد. روزنامه و کتـاب می خوانند. اعالمیه 
چـاپ می کننـد. شـعار می نویسـند و کارخانه ها را به اعتصاب می کشـند و نسـبت به گسـترش 

روزافـزون شـکاف های طبقاتـی به شـدت معترض اند:
»حـرف مـا فقـط اینه کـه چرا گشـنه ها باید گشـنه تر بشـن و پولـدارا پولدارتـر« )محمود، 

.)108 :1357
آنهـا مدافـع حقوق طبقات فرودسـت و مخالف طبقات فرادسـت جامعه هسـتند و سـعی 
می کننـد بـه کمـک روزنامـه و کتـاب و جلساتشـان، مـردم فرو دسـت را به حق و حقـوق خود 

آگاه سـازند و علیه فرادسـتان برانگیزند:
»ـ خالد، سه شنبه پنِج بعدازظهر جلسه داریم.

ـ کجا؟
بیـدار نشـانی می دهـد. تمـام حرف هـا برایـم تازگـی دارد. چشـمم بـه دنیـای تـازه ای باز 
می شـود. از حرف هـا دسـتگیرم می شـود کـه چـرا زندگی تهیدسـتان روز بـه روز بدتر می شـود، 
کـه چـرا آدم هایـی مثل پـدرم باید ُجل وپالسشـان را جمـع کنند و دنبـال صنار سه شـاهی پول، 

از ایـن والیـت بـه آن والیت سـگ دو بزننـد« )محمـود، 1357: 178(.
و چنـان بـه مـرام اشتراکی شـان بـاور دارنـد کـه حتـی در غـذا خوردنشـان نیـز رّد آن را 

می تـوان دیـد: 
»ظهـر کـه می شـود. دورِ همدیگـر می نشـینیم. غذاهـا را رو هـم می ریزیـم. بعـد قسـمت 
می کنیـم. می بینـم همـراه یـک لقمـه از نیمرویی که بـرده  ام، ده جـور دیگر غذا نصیبم می شـود. 

از هـر کـدام یک لقمـه« )محمـود، 1357: 178(.
پاتـوق ایـن افـراد کتاب فروشـی مجاهـد در خیابـان پهلـوی اسـت )محمـود، 1357: 45(. 
چنان کـه مشـاهده می شـود نـام کتاب فروشـی هـم رنگ وبـوی مبـارزه می دهـد و قـرار گرفتـن 
آن در خیابـان پهلـوی به صـورت ضمنـی نشـان از تقابـل ایـن گـروه بـا حاکمیت دارد. اسـامی 
ایـن اشـخاص اغلب مسـتعار، کوتـاه، صریح و قاطع  اسـت. برگزیدن نام مسـتعار از سـوی این 
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اشـخاص، فضای بسـته و خفقان زدة جامعه را بازگو می کند. این اسـامی هیچ گونه عنوان پیشـین 
و پسـینی ندارنـد و معنـای لغوی هر اسـم بـر آرمان و آرزویـی داللت دارد که اشـخاص برای به 
دسـت آوردن آن قـدم در راه مبـارزه نهاده انـد و یـا یـادآور خصلت و خصیصه ای اسـت که دارا 
بـودن آن در مبـارزه، الزم و ضـروری اسـت. برای نمونه می توان به اسـامی شـفق، پیمـان، بیدار، 
ایمـان، آزاد، همـت، پنـدار و خالـد که بعداً اسـم مسـتعار عندلیـب را برای خـودش برمی گزیند 
اشـاره کـرد. مـالک اصلی نام گـذاری افـراد این طبقه، میـزان پایبندی شـان به ایدئولـوژی حزبی 
اسـت. زنـوزی جاللـی در نقـدی کـه بـر رمان همسـایه ها نوشـته اسـت، نام گـذاری افـراد این 
طبقـه را داری جهت گیـری ایدئولوژیـک از سـوی نویسـنده دانسـته و همة این شـخصیت ها را 
رونوشـت همدیگـر بـه شـمار آورده اسـت: »]این اسـامی[ کاماًل اسـم هایی نمادین هسـتند؛ آن 
هـم نمادهایـی پیراسـته و هدفمنـد که بوی عاقبت به خیری شـان، البـد به ظن نویسـنده می آید... 
ایـن تیپ هـا و نشـانه ها... کـه خواننده با اولیـن وصِف نویسـنده از آنها، طبعاً باید پـی به بن مایة 
فکـری و اندیشه شـان ببـرد و بـا ایـن اوصاف شـاید دیگر چنـدان نیازی هم نباشـد کـه زیاد در 
قیـد و بند حرف هاشـان باشـد و کنجـکاوی به خرج بدهـد و یا منصفانه تر این اسـت که بگویم 
بـا خوانـدن اولیـن نشـانه از آنها و بی آن کـه حرفی زده باشـند، خواننده می تواند هم ماهیت شـان 

را حـدس بزنـد و هم هدف و منظورشـان را بفهمـد« )زنـوزی، 1382: 16ـ17(.
ایـن سـخن زنـوزی چنان کـه پیـش از این گفتیـم، نه تنها دربـارة نام افـراد این طبقـه، بلکه 
دربـارة نام گذاری هـای دیگـر طبقـات رمـان نیـز صـدق می کنـد؛ امـا حسـن  ظن نویسـنده بـه 
نیروهـای حزبی، شـاید به پیشـینة احمـد محمود برگردد. خـود او در گفت وگوهایـی که با لیلی 
گلسـتان و خسـرو باقری داشـته اسـت، بر این نکتـه صحه می گـذارد که عضو سـازمان جوانان 
حـزب تـوده بـوده اسـت )گلسـتان، 1374: 51؛ باقـری 1383: 537(. او دربـارة همانندی برخی 
مضامیـن داسـتانی اش بـا ایدئولوژی چپ، معتقد اسـت که ایـن امر به خودی خود عیب نیسـت، 
ایـراد آنجاسـت کـه نویسـنده در یک چارچوب خـاص بگنجد و به یک وسـیلة تبلیغاتی و آلت 

فعـل بـرای یـک جریان خـاص یا حـزب معیّن بدل شـود: 
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»هنرمند باید حتماً ایدئولوژی داشـته باشـد و باید حتماً برای خودش جهان بینی مشـخصی 
داشـته باشـد. چـون بـدون ایدئولـوژی و بـدون داشـتن نـگاه خـاص به جهـان، اصـاًل تکلیف 
داسـتانی کـه می نویسـد روشـن نیسـت. تناقضات عجیبـی به وجـود می آیـد. نویسـنده نباید از 
ایدئولـوژی بترسـد. چه بسـا افـکارش در جایـی یـا جاهایی با فـالن ایدئولـوژی هماهنگی هایی 
داشـته باشـد. اگـر خـودش واقعاً باورش کرده اسـت هیچ عیبی نـدارد و هیچ اتفاق وحشـتناکی 
نیفتـاده اسـت. فقط نویسـنده باید هوشـیار باشـد که اسـتقالل خـودش را حفظ کنـد، نکتة مهم 

اینجاست« )گلسـتان، 1374: 48ـ49(.

4ـتغییرطبقههمراهباتغییرنام
از میـان ایـن چهـار طبقـه، طبقة نخسـت، متغیرتریـن طبقة اجتماعـی در رمان اسـت. تمام 
تغییـرات از ایـن طبقـه آغـاز می شـود. گاه جایـگاه فـردی از طبقة نخسـت به طبقة سـوم تغییر 
می کنـد و جالـب ایـن کـه ایـن تغییـرِ طبقه موجـب تغییر نام شـخص نیـز می شـود. نمونة این 
افـراد حـاج  بعـک ذغال فـروش اسـت که بـه مدد رشـوه و پارتی توانسـته اسـت به طبقة سـوم 
بپیونـدد و جایـگاه اجتماعـی خـود را ارتقا بخشـد. نـام او از یک سـو دارای یک عنوان شـغلی 
اسـت تـا نشـان دهـد کـه  متعلق به طبقة نخسـت اسـت و از سـویی دیگـر عنوانـی احترام آمیز 
را بـا خـود بـه همـراه دارد تـا جایگاه جدیـد او را در طبقـه ای که به تازگی بدان پیوسـته اسـت 
نشـان دهـد. عنـوان »ذغال فروش« یـادآور طبقة اجتماعـِی قبلـی او و عنوان »حاج« نشـان دهندة 
طبقـة اجتماعـِی جدید اوسـت. البته این تغییر طبقه و پایگاه اجتماعی براسـاس شایسته سـاالری 
و لیاقت هـای او نبـوده؛ بلکـه تنها به مدد رشـوه دادن و َدم این و آن را دیدن مقدور شـده اسـت. 

طریقـة ایـن تغییر پایـگاه را از زبان خالد بشـنویم:
»مـادرم از پنجـره نـگاه می کنـد. می گوید که بازرس، پسـرِ بـزرِگ حاج بعـک ذغال فروش 
اسـت. پسـر بزرگ حاج بعک را هزار بار بیشـتر دیده ام... تا کالس ششـم ابتدایی بیشـتر درس 
نخوانـده اسـت. مرحـوم حـاج بعـک بـا رئیـس تأمینـات رفیق بـوده اسـت، برایـش ذغال های 
درشـت کراچـی از میـان ذغال ها جـدا می کرده اسـت و گاهی هم با هم دور منقل می نشسـته اند 
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و حالـی می کرده انـد و رئیـس تأمینـات، سـفارش پسـر بـزرگ حـاج بعـک را به شـهردار کرده 
اسـت و شـهردار دسـت پسـر بـزرگ حـاج بعـک را تـو شـهرداری بند کـرده اسـت« )محمود، 

.)194 :1357
 گاهی نیز شـخصی از طبقة نخسـت به طبقة چهارم می پیوندد تا با مبارزه و روشنگری اش، 
راه نجـات طبقـه ای را که از آن برخاسـته مهیا سـازد، نمونة این اشـخاص خالد اسـت. تغییر نام 
او بـه نـام مسـتعار »عندلیـب« در اواخر رمـان، در حقیقت بازگوکننـدة تغییر طبقة اوسـت. او از 
طبقـة کارگـر و فرودسـت جامعه بـه نیروهای حزبی و روشـنفکر جامعـه می پیوندد تـا با تغییر 

موقعیـت خـود، زمینه را برای تغییر وضعیـت افراد هم طبقه اش فراهـم آَوَرد. 

5ـنتیجهگیری
همسـایه ها نخسـتین رمـان احمد محمود اسـت که به روایت بخشـی از تاریـخ اجتماعیـ  
سیاسـی ایـران معاصـر می پـردازد. این رمـان به مدد نثـر سـاده و روان، آفرینش فضای مناسـب، 
سـاختاری مسـتحکم و سـنجیده، خلـق شـخصیت های زنـده و ملمـوس، و اسـتفادة به جـا و 
به انـدازه از تکنیک هـای داستان نویسـی توانسـته اسـت بـه یکـی از رمان هـای مانـدگار معاصـر 
بـدل شـود. از منظـر نام شناسـی، اسـامی شـخصیت های رمـان همسـایه ها را می تـوان در چهار 
طبقـة فرودسـتان و کارگـران، بزهـکاران اجتماعـی، فرادسـتان و ثروتمنـدان و نیروهـای حزبی 
دسـته بندی کـرد. اسـامی شـخصیت هایی کـه در یـک دسـته قـرار می گیرنـد اشـتراکاتی لفظی 
و معنایـی دارنـد کـه بازگوکننـدة ویژگی هـای طبقاتـی آنهاسـت؛ طوری کـه با شـنیدن نام یک 
شـخصیت در رمـان، می تـوان طبقـة اجتماعـی او را حـدس زد و گفتار و رفتـار و کنش و منش 
او را پیش بینـی کـرد. همین مسـئله به تیپیک شـدن بسـیاری از شـخصیت های رمان منجر شـده 
اسـت و یکـی از ضعف هـای اساسـی آن به شـمار می آید. اسـامی طبقة نخسـت از نـام کوچک 
شـخص به عالوة یک عنوان شـغلی تشـکیل شـده اسـت. مالک اصلـی در نام گذاری افـراد این 
طبقـه وضعیـت اقتصـادی آنهاسـت. اسـامی طبقـة دوم شـامل نـام کوچک فـرد به همـراه لقبی 
اسـت کـه ناهنجاری و بزهکاری  شـخص را بیـان می کند. مـالک نام گذاری در ایـن طبقه نُرم ها 
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و هنجارهـای اجتماعی و تخلف فرد از آنهاسـت. اسـامی طبقة سـوم، نام کوچـک فرد به همراه 
عنوانـی احترام آمیـز را دربرمی گیـرد. مالک اصلی نام گـذاری در این طبقه، موقعیـت اقتصادی و 
داشـتن قـدرت سیاسـیـ  مذهبی اسـت. اسـامی طبقة چهارم، نام هایی مسـتعار، کوتـاه و صریح 
را شـامل می شـوند کـه بـر آرمـان و آرزویـی حزبـی داللت دارنـد. مـالک اصلـی در نام گذاری 
افـراد ایـن طبقـه، پای بنـدی بـه ایدئولـوژی حزبـی اسـت. بر ایـن اسـاس وضعیـت اقتصادی، 
هنجارهـای اجتماعـی، نزدیکـی به منابع قـدرت، دین و مذهب و ایدئولوژی پنج عنصر اساسـی 
در نام گـذاری شـخصیت ها در رمـان همسایه هاسـت. درضمـن این نکتـه را نبایـد فراموش کرد 

کـه گاهـی تغییـر طبقة یک شـخصیت بـه تغییر نـام او منجر می شـود.
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