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چکیده
در هر رمان اساسیترين عنصر منتقلکنندة موضوع ،شخصیّتهای آن رمان است؛ رمان تجلیگر
رفتار و حاالت شخصیتهايی است با نامها و ويژگیهای منحصربهفرد که هريک بديل يک شخصیّت
در عالم خارج هستند که نويسنده اين شخصیتها را با الگو گرفتن از افراد واقعی میآفريند و
تصويرگر رفتار اين شخصیّتها در برابر محیط و ديگر افراد است؛ از اين رو وی برای خلق اثری
ارزشمند ،بايد مهارت کافی در شخصیّتپردازی داشته باشد .پژوهش حاضر کوششی است برای
نشاندادن اهتمام نجیب محفوظ ،رماننويس مشهور و معاصر مصری ،به عنصر شخصیّت و
شیوههای گوناگون شخصیّتپردازی در آثار خود که در اين مجال به بررسی اين عنصر در رمان
«اللّص والکالب» بسنده شده است .عامل اصلی گزينش رمان اللص والکالب اثر نجیب محفوظ،
جايگاه و موقعیت ادبی نويسنده و رمانهای او بهويژه رمان موردنظر در عرصة داستاننويسی عربی
است؛ چراکه برخی او را نقطة عطف داستاننويسی عربی به شمار آوردهاند .در اين پژوهش ابتدا به
تعريف و جايگاه شخصیّت در ادبیات داستانی اشاره شده است و پس از برشمردن اقسام شخصیّت و
شیوههای پردازش آن ،شخصیّتهای رمان اللص والکالب اعم از ايستا ،پويا ،قراردادی و  ...با توجّه به
معیارهای ارزيابی ،معرّفی و در معرض ديد خواننده قرار داده شدهاند.
واژههای کلیدی :عناصر داستان ،رمان مصری ،شخصیّتپردازی ،نجیب محفوظ ،اللّص والکالب.

* .رايانامة نويسندة مسئول:
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 .1مقدّمه
اغلب نويسندگان بر اين باورند که آنچه در عالم داستان نقش تعیینکننده دارد،
اعمال و رفتار شخصیّتهاست و در همین راستا تالش میکنند رمانهای خود را
آيینهای برای بازتاب زندگی طبقات مختلف جامعه ،خصايص نیک و رذايل اخالقی
آنها و نیز مصیبتها و مشکالتی که پیوسته با آن دست و پنجه نرم میکنند ،قرار
دهند (مرتاض .)73 :1998 ،به نظر میرسد آفرينش اشخاص داستان هیجانانگیزترين
بخش داستاننويسی باشد؛ چراکه نويسنده با خلق يک شخصیّت ،گويی به آفرينش
انسانی دست میزند که ماهرانه نقش خود را در ماجراهای داستان ايفا میکند.
در داستان کوتاه اغلب مجالی برای شخصیّتپردازی نیست و اين پديده بیشتر در
رمان ظهور و بروز دارد؛ از اين رو بنیاد اغلب رمانهای موفّق و معتبر بر اين عنصر
گذاشته شده است؛ پس رمان هم بیش از داستان کوتاه دست نويسنده را در پردازش
شخصیّتها بازمیگذارد و هم به دلیل وجود فضای بازتر ،به نويسنده اجازة بیشتری
برای ورود به دنیای شخصیّتها میدهد و به همین دلیل طرح آن پیچیدهتر و
محیط اجتماعی آن پرتحوّلتر است (ايبزامز .)11 :1366 ،بنا به باور عمومی در
شاهکارهای ادبی ،حوادث به طور منطقی از تقابل خلقیّات و طبايع افراد داستان به
وجود میآيد؛ از اين روی هدف اصلی بسیاری از داستانها ،نمايان ساختن خصايص
و ويژگیهای نهفتة شخصیّتهاست که اغلب نويسندگان برای آفرينش داستانی
جذاب ،کشمکش مهمی را در زندگی شخصیت اصلی داستان ايجاد میکنند
(میرصادقی.)86 :1380 ،

پژوهش حاضر بر آن است تا براساس معیارهای مذکور در آثاری که به تحلیل
شخصیّتها در ادبیات داستانی پرداختهاند ،شخصیّتهای رمان اللص والکالب را
واکاوی کند و از اين رهگذر پاسخگوی اين پرسشها باشد .1 :نجیب محفوظ تا چه
میزان در بهکارگیری عنصر شخصیّت و شیوههای شخصیّتپردازی موفق عمل کرده
است؟  .2نقش اين فن در غنای رمان اللص والکالب تا چه میزان است؟
در زمینة پیشینة اين پژوهش بايد گفت تالش برای يافتن پژوهشی که منحصراً
به بررسی شخصیّتپردازی يک اثر در ادبیات عربی پرداخته باشد ،بینتیجه ماند و
در زمینة اقداماتی که پیرامون نقد و بررسی آثار ادبی نجیب محفوظ صورت گرفته،
میتوان به ترجمة برخی از آثار و نیز به پژوهشهايی مربوط به سبک نويسندگی وی
و رابطة بینامتنی آثار او با قرآن کريم اشاره کرد .امّا در خصوص رمان اللص والکالب
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بايد گفت عبدالرّحمن ياغی ،از منتقدان عرب ،در يکی از آثار خود که نويسندگان
معاصر عربی را از سلیم بستانی تا نجیب محفوظ بررسی نموده ،اين رمان را نقد و
تحلیل کرده است .همچنین مقالهای با عنوان «
» از خلیل پروينی نیز به چاپ رسیده و تاکنون پژوهشی پیرامون
شیوههای شخصیّت پردازی در رمان موردبحث صورت نگرفته است.

 .2خالصة رمان اللص والکالب
اين رمان از آنجا آغاز میشود که «سعید مهران» ،قهرمان اصلی داستان ،از زندان
آزاد و درِ زندان به رويش گشوده میشود ،اما از همان بدو خروج از زندان تمام درها
را به روی خود بسته میبیند .وی پس از آزادی از زندان بالفاصله به خانهء «علیش»
شاگرد قبلی خود که اکنون شوهر همسر سابق او «نبويه» شده ،میرود تا عزيزترين
فرد يعنی دخترش «سنا» را ببیند که شناخته نشدن و عدم پذيرش وی از سوی
جگرگوشهاش دنیا را بر سر او آوار میکند .او پس از ماجراهای خانة علیش درمانده و
سرخورده به خانة مردی درويش مسلک به نام «شیخ جنید» ،میرود و شب را در
آنجا سپری میکند .روز بعد وی به سراغ يکی از دوستان قبل از زندان ،به نام «رئوف
علوان» رفته که قبالً در روزنامهای کار میکرد .او بهعنوان آزادیخواه با سعید ارتباط
داشت و او را به دزدی از ثروتمندان تشويق می نمود و دزدیهای او را شرعی و
قانونی جلوه میداد .رئوف علوان اکنون صاحب امتیاز روزنامة مشهور «زهره» بود و
ثروت فراوانی به دست آورده بود و خود در يکی از همان ويالهای مشرف به نیل که
سعید برای دزدی به آنها میرفت ،ساکن بود« .رئوف علوان» در ويالی خود از او
پذيرايی مفصّلی به عمل آورد و هنگام خداحافظی پولی به او داد تا دستش خالی
نباشد .سعید در منزل رئوف علوان اشیای گرانبهايی ديدکه پس از بیرون رفتن از
آنجا ،وسوسه شد و تصمیم گرفت به خانه دستبرد بزند؛ امّا هنگام عملی کردن نقشة
سرقت ،رئوف را با چند نگهبان در برابر خود میبیند و . . .
پس از اين واقعه ،سعید مهران به فکر تهیة سالح برای انتقام از نبويه همسر
خائن خود و قتل همسر کنونی وی علیش و حتّی کشتن رئوف علوان افتاد ،امّا به
اشتباه فرد ديگری را به قتل میرساند .ماجرای قتل در روزنامهها چاپ و بهويژه
توسط روزنامهی رئوف علوان بال و پر داده شد .سعید مهران هم برای مخفی شدن
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ناچار به خانة نور ،زنی که پیش از ازدواج وی با نبويه به او دل بسته بود ،رفت .سعید
از تصمیم خود برای انتقام از نبويه ،علیش و رئوف علوان منصرف نشد و برای
رسیدن به اين هدف ،دست به اقدامات فراوانی زد که قلم نجیب محفوظ آنها را به
زيبايی به تصوير کشیده و در معرض ديد خوانندگان قرار داده است.
يکی از نکات قابلتوجّه در اين رمان ،ابهاماتی است که ابتدا در مورد شخصیّتها
و حتی قهرمان داستان وجود دارد؛ بهعنوان مثال شغل اصلی سعید قهرمان داستان
که علیش شاگرد او بوده نامشخص است .کار پدر سعید به وضوح بیان نشده و فقط
اشاراتی به جلسات او شده است .ارتباط شیخ جنید با خانواده شخصیت اصلی
داستان در هاله ای از ابهام وجود دارد و  . . .اما به مرور و در هر بخشی از رمان که
توسط نويسنده به قید تحرير درآمده ،پردة اين ابهام کمکم از برابر ديدگان خواننده
کنار میرود؛ هرچند که پارهای ابهامها همچنان تا آخر داستان باقی میماند.
نويسنده در توصیف شخصیتها ،مکانها و فضای داستان چنان استادانه قلم زده که
اگر خواننده دستی در نقاشی و تصويرگری داشته باشد به راحتی میتواند صحنههای
داستان را در قالب تابلو در معرض ديد خوانندگان قرار دهد .در اين جا برآنیم پس از
تعريف شخصیّت و انواع آن ،نمود اين فن را در رمان موردبحث ،نقد و بررسی کنیم.
 .3شخصیّتپردازی و اهمیّت آن
اشخاصی که در داستان و نمايشنامه ظاهر میشوند و نقشآفرينی میکنند،
«شخصیّت» مینامند؛ خلق چنین شخصیّتهايی را که برای خواننده در داستان
تقريباً همچون افراد واقعی جلوه میکنند ،شخصیتپردازی میگويند (میرصادقی،
 .)84-83 :1380دربارة پیشینه شخصیّت و شخصیّتپردازی بايد گفت ارسطو اولین
کسی است که در اين باره سخن رانده است .او در زمینهء رابطهء میان شخصیّت و
عمل عقیده دارد شخصیّت همراه همیشگی عمل است (ابوشهاب.)42 :2008 ،
دربارة اهمیّت شخصیتپردازی بايد گفت ويرجینیا وولف ،رماننويس و منتقد
انگلیسی ،عقیده دارد که سروکار همة رمانها فقط با شخصیّت است و تنها برای
طرح و تقسیم شخصیّت است که قالب رمان را طرح افکندهاند که قالبی است هم
ناشیانه و پرگوی و نمايشی ،و هم پرمايه ،سرشار ،انعطافپذير ،زنده و پرتحرّک (آلوت،
 .)503 :1368میتوان گفت شخصیّت اساسیترين محور داستان يا رمان است؛ به
طوری که اهمیّت داستان يا رمان چه از لحاظ ماهیّت و چه از نظر مفهوم و تأثیر،
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وابستگی تنگاتنگی با شخصیّتهای آن دارد (القبانی .)68 :1979 ،اهمیّت شخصیتپردازی
تاحدی است که نويسندة داستانهای جريان سیّال ذهن ،با واگذارکردن نقش راوی
به شخصیّت داستان ،خود از صحنه کنار رفته و تنها صدای حاضر در فضای داستان،
صدای ذهن شخصیت يا شخصیتهايی است که بدون مخاطب قراردادن کسی ،به
مشغلههای ذهنی دنیای خصوصی خود میانديشند (بیات .)151 :1387 ،از ديگر مظاهر
اهمیّت شخصیّت در رمان معاصر میتوان به اين نکته اشاره کرد که نويسنده
رويدادها را در پیرنگ رمان بهترتیبی قرار داده که شخصیت اصلی آنها را به ياد
میآورد ،نه بهترتیبی که آن رويدادها رخ دادهاند (پاينده.)1389 ،
 .4رابطهء شخصیّت رمان با واقعیت
سامرست موام ،نويسندة انگلیسی ،با اين باور که نويسنده حتماً بايد الگوهايی پیش
چشم داشته باشد تا بتواند شخصیتهای داستان خود را بیافريند ،میگويد« :کمتر
اتفاق می افتد که زندگی ،يک داستان ساخته و پرداخته در اختیار نويسنده بگذارد»
(میرصادقی )415 :1382 ،بلکه خود بايد با استفاده از قوة خیال ،حوادث اجتماعی را
رنگ و بو دهد و يک نويسنده هنگام ترسیم شخصیّتها بايد در نظر داشته باشد که
 .1ابعاد و جنبههای مختلف وجودی آن شخصیّت در ذهن نويسنده واضح و مشخص
باشد؛  .2نويسنده بايد به بررسی کامل ،دقیق و همه جانبة شخصیّت بپردازد و
شخصیّتهای داستان را زنده و پويا قرار دهد و اخالق ،رفتار و تمامی ويژگیهايی که
نويسنده از آن شخصیّت بیان میکند ،بايد منطقی و حساب شده باشد؛  .3نويسنده
بايد از اين خصلت مبرّا باشد که از خالل شخصیّتهای داستان ،شخصیّت و وجود
خودش آشکار باشد و نیز به هنگام ترسیم شخصیّت بايد تا حدود زيادی از علوم
مختلف از جمله روانشناسی و منطق آگاهی داشته باشد (القبانی.)80 - 79 :1979 ،

 .5انواع شخصیّت و نمود آن در رمان اللّص والکالب
شخصیّتهای قصه ،رمان و نمايشنامه را میتوان از جنبههای مختلف تقسیمبندی
کرد؛ از جمله اين تقسیمبندیها میتوان به موارد ذيل اشاره کرد:
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 .1-5شخصیّت ایستا

شخصیّتی اس ت که يا هرگز تغییر نکند و يا تنها اندک تغییری را بپذيرد .به عبارت
ديگر در پايان داستان نیز همان باشد که در آغاز بوده است و حوادث داستان بر او
تأثیر نگذارد و يا اگر تأثیر میگذارد ،اندک و غیرمحسوس باشد (میرصادقی:1380 ،
 )94 -93بهعنوان شخصت ايستا در اين رمان میتوان از سعید مهران ياد کرد؛ چراکه
از ابتدای رمان تا پايان ،بر تصمیم خود مبنی بر انتقام گرفتن از نبويه ،علیش و
رئوف پايدار بود و حتی زمانی که به جای نبويه و علیش دو فرد بیگناه را میکشد ،از
تصمیم خود منصرف نمیشود و همچنین آنگاه که رئوف علوان وی را که به قصد
دزدی به خانة او آمده بود ،ديد ،نه تنها از کار خود پشیمان نمیشود بلکه تصمیم به
قتل رئوف نیز میگیرد و هیچکدام از اين موارد تأثیری بر خلق و خوی او نگذاشت.
با توجّه به تعريف ارائهشده از شخصیّت ايستا ،میتوان گفت اين شخصیّت را در
فردی چون شیخ جنید مشاهده کرد که تنها يک جنبة ثابت از شخصیّت خود را
بروز داده و در سراسر رمان با يک سری اعمال و صفات ثابت حضور دارد.
 .2-5شخصیّت پویا

شخصیّتی است که پیوسته در داستان دستخوش تغییر و تحوّل میشود و جنبهای از
خصوصیات او از جمله عقايد و جهانبینی او دگرگون میشود؛ اين دگرگونی ممکن
است عمیق باشد يا سطحی ،پردامنه باشد يا محدود ،در جهت سازندگی شخصیّتها
عمل کند يا در ويرانگری آنها ،اين تغییر اساسی و مهم است و تغییری نیست که
بهعنوان مثال همچون سرماخوردگی در ظاهر شخصیتها هويدا میشود (میرصادقی،
 .)94 :1380شخصیّت پويای اين رمان ،رئوف علوان است؛ چراکه در آغاز که سعید
مهران تازه از زندان آزاد شده بود و برای کمک نزد او رفت ،رئوف به گرمی از او نمود
اما وقتی که سعید برای دزدی به خانة او رفت ،رئوف از موضع ديگری با او رفتار کرد
و نه تنها دست از حمايت او برداشت ،بلکه زمانی که سعید به جای نبويه و علیش،
دو فرد بیگناه ديگر را کشت ،رئوف و در بسط و افشای اين خبر و رسوا کردن سعید
از هیچ کوششی دريغ نکرد.
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 .3-5شخصیت قراردادی

شخصیّتهای قراردادی ،افراد شناختهشدهای هستند که همواره در نمايشنامهها و
داستانها ظاهر میشوند و خصوصیتی سنّتی و جاافتاده دارند .از ويژگیهای اين
شخصیّتها ،تازهنبودن خصوصیات آنهاست و به همین دلیل میتوان پیشاپیش رفتار
و اعمال آنها را حدس زد (میرصادقی .)99-100 :1380 ،اين شخصیّتها از شخصیّتهای
نمايشی سنّتی و قديمی گرفته شدهاند؛ همچون عیّاران و پهلوانان .در رمان
موردبحث ،دو شخصیّت قراردادی به چشم میخورد :يکی «تارزان» دوست قديمی
پدر «سعید» و صاحب قهوهخانهای در حاشیة شهر که با توجه به توصیفات نويسنده
از تارزان ،وی از مساعدت سعید دريغ نمیورزد و زمانی که سعید از او خواست تا
سالح و ماشین برای او فراهم کند ،تارزان اين کار را برای او انجام داد و از آنجا که
نجیب محفوظ در معرفی شخصیّت تارزان ،وی را بهعنوان يک شخصیّت فرهیخته و
پايبند به هنجارها معرفی نکرده است ،خواننده میتواند پیشبینی کند که تارزان با
وجود آنکه از نیّت سعید آگاه است ،اسلحه را برای او فراهم میکند (محفوظ ،د.ت:
 .)48ديگر شخصت قراردادی اين رمان ،رئوف علوان است که با توجه به آشنايی
ديرينهی وی با سعید و پدر وی ،میتوان حدس زد که او نیز به پاس اين آشنايی و
به منظور منع سعید از ارتکاب جرم ،به او کمک خواهد کرد ،اما پس از خیانت سعید
و دزدی از خانة رئوف ،باز هم خواننده میتواند پیشبینی کند که رئوف از اين عمل
ناپسند سعید چشمپوشی نخواهد کرد.
 .4-5شخصیّتهای نوعی

شخصیّت نوعی يا تیپ ،نشاندهندة خصوصیّات گروه يا طبقهای از مردم است که او
را از ديگران متمايز میکند و درحقیقت نمونهای برای امثال خود محسوب میشود.
برای آفريدن چنین شخصیّتی بايد حقیقت را از چند نمونة واقعی و زنده گرفت و با
هنرمندی در هم آمیخت تا شخصیّت نوعی موردنظر خلق گردد .شخصیتهای نوعی
لزوماً نبايد همچون شخصیّتهای قراردادی ،خصلتی را از سنّتهای ادبی عاريه
بگیرند ،بلکه ممکن است خصلت تازهی گروه يا طبقهای را منعکس کنند که در
ادبیّات سنّتی مانند آنها وجود نداشته باشد (میرصادقی .)101 :1380 ،نوعی شدن
شخصیّت بدان سبب است که وجود او کانون تالقی تمام عناصر تعیین کنندهای
است که در يک دورة تاريخی مشخص ،از نظر انسانی و اجتماعی جنبة اساسی دارند؛
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بدان سبب که باالترين درجة رشد اين عناصر در گسترش هرچه بیشتر امکانهای
نهفته در آنها نمايش داده میشود (لوکاچ .)13 :1381 ،به نظر میرسد که نمايندة اين
نوع شخصیّت در رمان موردبحث ،رئوف علوان باشد که با توجه به توصیفات نويسنده
از شیوة زندگی شخصی و محیط کار وی ،به خوبی میتوان ويژگیهای افراد
فرهیخته و در عین حال ثروتمند را در او مشاهده کرد و در رابطه با خصلتهای
تازهای که رئوف علوان متّصف به آن است و اگر اقدامات وی را در رابطه با افشای
قتلهايی که سعید مرتکب شده بود و سپس از دست قانون میگريخت ،حمل بر
انتقامگیری از سعید به خاطر دزدی از خانة وی کنیم ،میتوانیم بگويیم ستیزهجويی
خصلتی است که کمتر شخصیّت فرهیخته و مشهور ادبیات سنتی متّصف بدان است.
 .5-5شخصیّتهای تمثیلی

پیش از آن که به تعريف شخصیّتهای تمثیلی بپردازيم ،الزم است که ابتدا معنای
«تمثیل» را بیان کنیم :تمثیل همان ارائة شخصیّت ،انديشه يا حتّی يک واقعه به
طريقهای است که هم خود را نشان دهد و هم چیز ديگری را ،به عبارت ديگر
«تمثیل» يک معنای آشکار دارد و يک يا چند معنای پنهان .شخصیّتهای تمثیلی،
شخصیّتهای جانشین شونده هستند؛ به اين معنا که نويسنده شخصیّتهايی را
جانشین فکر ،خلق و خو ،خصلت و صفتی میکند .شايان ذکر است که اين
شخصیّتها دو بُعدی هستند؛ بُعد فکری و خصلتی که موردنظر نويسنده بوده است و
بعدی که در آن مجسم میشوند (میرصادقی .)104 :1380 ،در رمان اللّص والکالب،
رئوف علوان نماد انسانی متمدن و مخالف با ناهنجاری است ،او در اين رمان در
مقابل سعید مهران است که نمود تمام عیار يک انسان خطاکار ،دزد و کینهجوست.
 .6-5شخصیّتهای همهجانبه

شخصیّتهای همهجانبه در داستان بیش از ساير شخصیّتها ،توجّه مخاطب و
خواننده را به خود جلب میکنند .اين شخصیّتها با جزئیّات بیشتر و مفصّلتر
توصیف میشوند .ويژگیهای فردی آنها از ديگر شخصیّتهای رمان برجستهتر است.
بسیاری از مردم که هر روز به آنها برمیخوريم و آنها را چون شخصیّتهای قالبی
تصوّر میکنیم مانند رانندگان تاکسی ،فروشندگان دورهگرد و  ...ممکن است برای
مطالعه ،شخصیّتهای جالبی باشند ،امّا برخالف زندگی ،داستان نمیتواند نسبت به
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همه توجّه يکسانی داشته باشد؛ از اين رو شخصیّتهای اصلی داستان کامالً ترسیم
میشوند و ديگر شخصیّتها ،طرحهايی هستند که صحنة رمان را پر میکنند
(میرصادقی .)110 :1380 ،پس از بررسی شخصیّتهای اين رمان ،به نظر میرسد که
علیش و نور ازجمله شخصیّتهای همهجانبة آن محسوب میشوند و علیرغم اينکه
هیچيک از آنها قهرمان اصلی داستان محسوب نمیشوند ،اما نجیب محفوظ بیش از
ساير شخصیّتهای فرعی همچون نبويه ،شیخ جنید و تارزان به توصیف ويژگیهای
آنها میپردازد تا جايی که در ذهن خواننده تصويری جديد از ويژگیهای ظاهری و
حاالت درونی آن دو نقش میبندد؛ بهويژه آنجا که در معرفی وضعیت ظاهری

«علیش» میگويد« :
»

(محفوظ،

د.ت .)11 :وی بارها به توصیف چهرة ظاهری نور و برخی اعمال و رفتار او پرداخته
است ،در صورتی که در مورد نبويه همسر سابق سعید چنین عملی انجام نداده است.
 .7-5شخصیّتهای ساده

منظور افرادی هستند که تنها با يکی از وجوه انسانی خود ،در داستان حضور
میيابند .شخصیّت ی که تنها شناخت مخاطب از او ترسو بودن ،خرافی بودن و يا
مغرور بودن او است ،شخصتی ساده است .شخصیّتهای ساده گاه برای تقويت و
پررنگ کردن شخصیّتهای جامع مورد استفاده قرار میگیرند (مستور .)35 :1379 ،در
اين رمان میتوان شیخ جنید را بهعنوان يک شخصیّت ساده معرفی کرد؛ زيرا تنها
صفتی که از اين شخصیّت در ذهن خواننده باقی میماند ،درويشمسلک بودن وی
است؛ فردی که به تنهايی زندگی میکند و فقط با افرادی که برای تعلیم به خانهی
او رفت و آمد میکنند ،در ارتباط است.
 .8-5شخصیّت جامع

اگر شخصیّتی با تمامی وجوه خود در داستان حضور پیدا کند ،شخصیّتی جامع
خواهد يافت (مستور .)35 :1379 ،نام ديگر شخصیت جامع ،شخصیّت کامل است
(مندنی پور .)49 :1384 ،در رمان موردبحث ،سعید مهران يک شخصیّت جامع محسوب
میشود که در جایجای اين رمان جنبههای مختلف شخصیّت و ويژگیهای
گوناگون او بروز میکند؛ بهعنوان نمونه آنجا که به خانة همسر سابق خود نبويه رفت
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تا دختر خويش را ببیند و او را نزد خود ببرد ،اما در اين امر موفق نشد ،و نیز در
نخستین ديدار خود با شیخ جنید که خیانتهای همسر سابق و شاگرد خود علیش و
برخورد دخترش را برای او بازگو میکند ،به وضوح حالت درماندگی و شکست او
ملموس است .همچنین از خالل عباراتی چون« :
» (محفوظ،

د.ت )25 :و يا آنجا که میگويد« :
» (همان )26 :که تصوير وی بهعنوان يک فرد جفا ديده در
ذهن تجسم میيابد .و آنجا که «نجیب محفوظ» صحنة ديدار سعید با دخترش سنا
و به آغوش کشیدن او را بازگو میکند ،بهخوبی احساسات عمیق پدرانهء سعید را
بیان نموده است .از سوی ديگر در صحنههای مختلفی که دزدیها و فرارهای وی را
به تصوير کشیده ،جنبة ديگری از شخصیّت او که متفاوت از دو حالت پیشین است،
آشکار شده است.
 .9-5شخصیّتهای واسطه

شخصیّتهايی هستند که تنها يک بار در داستان ظاهر میشوند ،اما نقشی اساسی
در تغییر روابط و خط داستانی شخصیّتهای اصلی دارند (لئونارد .)236 :1374 ،به نظر
میرسد که علیش و سنا دختر سعید مهران نمونهای از شخصیّتهای واسطه هستند
که در اين رمان ديده میشوند؛ چراکه تنها در ابتدای رمان از آنها سخن به میان
آمده که سعید مهران بالفاصله پس از آزادی از زندان به خانة نبويه رفت تا دختر
خود را پس بگیرد اما علیش مانع از اين کار شد و سنا نیز از پذيرفتن سعید بهعنوان
پدر امتناع کرد .همچنین نويسنده در بخش ديگری از رمان برای بیان حالت انکار و
اکراه سنا در پذيرش پدر و جهت نشان دادن عشق و تمايل شديد پدری که پس از
چند وقت منتظر به آغوش کشیدن تنها ثمرة زندگی گذشتهاش بوده ،چه هنرمندانه
واژگان را در قالب کالم درآورده است« :
»
(همان .)15 :با خواندن اين کالم مخاطب با تمام وجود ،حالت عاطفی و روانی اين پدر
منتظر و حتّی صدای ضربان قلب او را احساس میکند .نکتهء جالب توجه اين است
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که پس از اين صحنه در هیچيک از صحنههای رمان ،سخن از اين دو شخصیّت
نیست بلکه محور رمان حول سعید ،رئوف علوان و نور میچرخد و نقش علیش در
خیانت به سعید و ازدواج با نبويه همسر سابق سعید ،انگیزة اصلی وی برای انتقام از
علیش بود که به دنبال آن سعید مرتکب قتل دو انسان بیگناه شد که با انتشار
اخبار اين قتل ،رعب و ناآرامی شهر را فراگرفت.
 .10-5شخصیّتهای مخالف

شخصیّتهايی هستند که مخالف و معارض شخصیّت اصلی هستند و از برخورد و
تعارض میان اين دو شخصیّت ،کشمکش پديد میآيد (میرصادقی .)180 :1377 ،در
رمان موردبحث ،نجیب محفوظ با قراردادن سعید مهران در برابر افرادی چون رئوف
علوان ،علیش و نبويه ،سعی دارد کشمکشها و جريانهای داستان را بیش از پیش
به تصوير بکشد.
 .11-5شخصیّت همراز

يکی از شخصیّتهای فرعی داستان است که مورداعتماد شخصیّت اصلی است و
قهرمان داستان اسرار خود را با او در میان میگذارد؛ شخصیّت همراز ،همدم يا
نديمه و يا دوستی صمیمی است که شخصیّت اصلی داستان ،مسائل خصوصی خود
را به او میگويد (میرصادقی .)182 :1377 ،در معرفی شخصیّتهای همراز رمان
موردبحث ،بايد از شیخ جنید و نور ياد کنیم که سعید مهران پس از سرخوردگی،
تنها به خانة شیخ جنید میرفت و بعد از آنکه در قهوهخانة تارزان با نور (زنی که در
جوانی پیش از آنکه سعید با نبويه ازدواج کند ،عاشق سعید بود) مواجه شد ،خانة نور مأوای
وی شده بود و خودِ نور نیز همراز و محرم اسرار او بود.
 .6نقشهای شخصیّت رمان
شخصیّت رمان میتواند نقشهای گوناگونی را در جهان خیالی ساختهی ذهن
رماننويس ايفا کند و عنصری تزيینی يا فاعلی حادثهساز و ترجمان خالق خويش
باشد يا موجودی انسانی و خیالی که به شیوة خود زندگی میکند ،احساس میکند و
ديگران و جهان را درک میکند (بورنوف ،)187 :1378 ،در ادامه نقشهای شخصیّت
رمان را ذکر و بررسی میکنیم:
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 .1-6عنصر تزیینی

بیشتر رمانها چند شخصیّت تزيینی دارند که تأثیر چندانی بر روال داستان ندارند و
وقتی رماننويس در صحنه يا حادثهای گروهی از افراد را توصیف میکند ،تعدادی
سیاهیلشکر را هم وارد میکند (بورنوف .)188-187 :1378 ،در رمان موردبحث،
شخصیّتهای ذيل بهعنوان عنصر تزيینی در اين رمان محسوب میشوند« :ترکیه
خانم» ،پیرزنی که نبويه در جوانی پیش از ازدواج با سعید خدمتکار او بود (محفوظ،
د.ت)78 :؛ شاگرد قهوهخانة تارزان که تنها در آن صحنه از رمان حضور دارد که برای
مشتريان بیرون از قهوهخانه قلیان میبرد (همان)47 :؛ پدر سعید که تنها در گفت-
وگوی میان سعید با شیخ جنید و نیز در ديدار سعید با رئوف علوان از او سخن به
میان میآيد (همان 21 :و )26؛ صاحبخانة نور ،مردی که پس از غیبت چند روزة نور
از خانه ،به خانة او وارد شده بود و سعید او را نمیشناخت (همان )135 :و همچنین
افرادی که برای گردش و به تعبیر نجیب محفوظ برای استفاده از هوای پاک و نیز
رهايی از سروصدای شهر ،در فضای بیرونی قهوهخانة تارزان نشسته و به گفتوگو
مشغول بودند (همان .)47 :دربارة اين عناصر نويسنده تنها به بیان پارهای توصیفات و
اشارات کوتاه پیرامون آنها پرداخته است و تقريباً هیچيک از اين افراد ،آنطور که
انتظار میرود ،در روند داستان تأثیری نداشتهاند.
 .2-6عامل ماجرا

ماجرای يک رمان میتواند بهعنوان بازی نیروهای متباين يا متّحد حاضر در يک اثر
تعريف شود .هر لحظة ماجرا از موقعیّتی تشکیل میشود که شخصیّتها در آن
تعقیب میشوند ،به پیش میروند و يا با يکديگر مواجهه میشوند (بوبرنوف:1378 ،
 .)189پرواضح است که عامل ماجرا در رمان موردبحث ،کسی جز سعید نیست که هر
لحظه با کارهای خود ،جريان رمان را به سمت و سويی خاص سوق میدهد.
 .7شیوههای معرفی شخصیّتها
يکی از مسائلی که در امر شخصیّتپردازی موردتوجه قرارمیگیرد ،برخورد خاصگرايانه
با شخصیّت است که به معنای مشخصکردن فرديّت شخص است (الج و ديگران،
)25 :1386؛ به نظر میرسد مراد از اين فرآيند همان بهکارگیری شیوههای گوناگون
برای معرّفی شخصیّتها است که هر نويسنده برای نیل به اين مقصود ،شیوهای
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خاص به کار میبرد تا با آن شخصیّتهای رمان را به خواننده معرفی کند .برای اين
امر دو مقیاس عنوان شده است :مقیاس کیفی و مقیاس نوعی .براساس مقیاس
کیفی مشخص میشود که تا چه اندازهای به توصیف آنها پرداخته شده است ،اما
معیار نوعی بیان میکند که برای معرّفی و توصیف شخصیّتها از چه شیوههايی
استفاده شده و آيا خود شخصیّت در داستان روابط و تعامل هر شخصیّت با ديگر
شخصیّتها به معرفی وی پرداخته است (فیصل .)133 :2003 ،طبق ديدگاهی ديگر،
شخصیّت رمان به چهار شیوه میتواند معرفی شود .1 :از زبان خود شخصیّت؛  .2از
زبان شخصی ديگر؛  .3از زبان يک راوی که خارج از داستان است؛  )4تلفیقی از سه
شیوة ذکرشده (بورنوف.)212 :1378 ،
 .1-7معرفی شخصیّت از زبان خود شخصیت

اين قسم يا از طريق يادداشتهای خصوصی شخصیّت است يا از طريق حديث نفس؛
يعنی کالم بیشنونده و بر زبان نیامدهای که به کمک آن ،شخص خصوصیترين و
نهفتهترين زوايای ضمیر خود را بیان و تأثیر و تأثّرات خود را برمال میکند (همان:
216و.)220

 .2-7معرفی شخصیّت از زبان شخصیّتی دیگر

در معرفی شخصیّتهای رمان ،شهادت فردی که از بیرون به قضايا مینگرد ،يک
مکمّل و راه حل است« .میشل بوتور» مروّج اين نظريه است که نويسنده آنچه را که
هست از طريق شخصیّت فرعی داستان و آنچه را که در خیال میپرورد ،از طريق
قهرمان داستان معرّفی میکند (بورنوف.)228 -227 :1378 ،
 .3-7معرّفی شخصیّت از زبان راوی خارج از داستان

اين شیوهء معرّفی شخصی ت و بیان رفتار و گفتار او تصويری از قهرمان پیروز يا
کینهتوز ،يا گناهکاری نادم را به نمايش میگذارد ،و يا تصويری از حیلهای که آن
شخصیت به کار بسته ،ارائه میکند .اين شیوه اغلب در رمان مؤثّر میافتد؛ زيرا پیکار
میان فرد و جامعه را به نمايش میگذارد (همان )235 -233 :در تکمیل اين سخن
میتوان گفت از آنجا که رمان نمادگرا بازتاباندن واقعیتی عینی را هدف خود
نمیداند ،نويسنده در طول رمان دائماً استنباطهای ذهنیِ خود را از ساير
شخصیتها و نیز رويدادها برمال میکند (پاينده)1389 ،؛ از اين رو ،صناعاتی که
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فرايندهای درونذهنیِ شخصیت اصلی را آشکار میکنند (تکنیکهايی مانند تکگويی

درونی) ،در رمان موردبحث به وفور استفاده میشود.
شايان ذکر است که نويسنده در اين رمان ،برای معرفی شخصیّتها از شیوة اول
و سوم استفاده کرده است و با مهارت تمام در هر بخش از رمان ،شیوههای ذکرشده
را به کار بست و شخصیّتها را به خواننده معرفی کرد .نمونة معرفی شخصیّت از
زبان خود شخصیّت در اين رمان آنجاست که پس از بازگشت سعید به محله
قديمشان يکی از افراد محلّه علیش را از آمدن سعید باخبر کرد ،سعید با خود چنین
زمزمه کرد« :
» (محفوظ ،د.ت )10 :و از اين طريق نفرتی که نسبت به «علیش» در درونش
موج میزد به خوبی فهمیده میشود .همچنین نمونة ديگر از آن ،زمانی است که
«سعید» پیش از رفتن به خانة نبويه و علیش با خود میگويد« :

» (همان )59 :که اين عبارات
نشان از آشوب و اضطراب درونی او دارد .همچنین زمانی که سعید به قصد کشتن
»
نبويه به سوی خانة او راه افتاد ،عبارت «
(همان )61 :را با خود زمزمه میکرد و نويسنده از اين طريق خشم و نفرت بسیار
شديد او را برای خواننده ترسیم کرده است .در تمامی مواردی که نجیب محفوظ به
بیان ويژگیهای ظاهری و يا حاالت درونی شخصیّتهای داستان پرداخته است،
نمود شیوة سوم معرّفی شخصیّتها به چشم میخورد؛ بهعنوان مثال نويسنده با
توصیف علیش از طريق عبارت «
» (همان )11 :به خواننده کمک میکند تا به خوبی اين شخصیّت را بشناسد .و
يا عبارات «
» (همان )39-38 :که بهخوبی به معرفی يکی از جنبههای
شخصیّت سعید (مهارت در دزدی) پرداخته است .نمونة ديگری از اين شیوة معرّفی را
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در ابتدای داستان برای معرّفی شیخ جنید میبینیم« :
» (همان )19 :و از شیوة سوم برای معرّفی وی استفاده
کرده است.
 .8شیوههای شخصیّتپردازی
اغلب نويسندگان برای شخصیّتپردازی در داستان از سه شیوه استفاده میکنند:
 .1-8ارائة صریح شخصیّتها با یاریگرفتن از توصیف مستقیم

در اين شیوه نويسنده با تحلیل اعمال و افکار شخصیّتهای داستان ،آنها را معرّفی
میکند و يا از زاوية ديد فردی در داستان ،خصوصیّات ديگر شخصیّتهای داستان
توضیح داده میشود (میرصادقی .)87 :1380 ،اين شیوه به خصوص برای معرفی
شخصیّت اصلی رمان به کار میرود که نويسنده انديشههايی که از ذهن شخصیّت
اصلیِ میگذرد ،مستقیماً ارائه میکند (پاينده)1389 ،؛ به بیان ديگر نويسنده به درون
ذهن او نفوذ کرده و خواننده را از احساسات و حاالت او با خبر میکند (پاينده:1385 ،
.)203 - 202

در اين رمان ،در تمامی مواردی که نجیب محفوظ به توصیف حاالت ظاهری
شخصیّتها و اعمال و رفتار آنها پرداخته است ،نمود اين شیوه به چشم میخورد که
بهعنوان مثال نمونههايی از شیوة معرفی شخصیّت از زبان راوی خارج از داستان،
اشاره شد .در اينجا نمونهای ديگر که بیانگر شیوة زندگی رئوف علوان است ،آورده
میشود؛ عبارات زير توصیف لحظهای است که علوان ،سعید را در حال دزدی در
خانهء خود ديد« :
» (محفوظ ،د.ت )40 :و يا توصیف ذيل از منزل «رئوف علوان» به خوبی
شخصیت وی را بهعنوان يک فرد متموّل و سرشناس نشان میدهد« :
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» (محفوظ ،د.ت .)30 :نويسنده در توصیف و معرفی سعید نیز
از اين شیوه بهره برده است.
 .2-8ارائة شخصیّتها از طریق عمل آنها با کمی شرح و تفسیر یا بدون آن

اين روش عرضهکردن شخصیّتها ،جزء جدايیناپذير روش نمايشی است؛ زيرا از
طريق اعمال و رفتار شخصیّتهاست که آنها را میشناسیم .همانگونه که در صحنة
تئاتر هنرپیشه با رفتار و گفتار ،خود را به ما معرّفی میکند ،در رمان نیز از طريق
اعمال و گفتار شخصیّتهاست که خواننده به ماهیّت آنها پی میبرد (میرصادقی،
 .)89 :1380ازجمله شخصیّتهای اين رمان که نجیب محفوظ برای معرفی آنها از اين
شیوه ياری جسته است ،میتوان شیخ جنید ،نبويه و علیش را نام برد؛ نويسنده در
معرفی شخصیّت شیخ جنید تنها يک بار به توصیف چهرة ظاهری وی میپردازد و
میگويد« :
» (محفوظ،

د.ت )19 :و در مواردی معدود ازجمله مثال مذکور ،اعمال او را که شامل نماز خواندن
و ذکر گفتن است ،بیان میکند و از خالل همین توضیحات بسیار اندک ،شخصیّت
وی را بهعنوان يک پیر سالخورده و زاهد برای خواننده به تصوير میکشد .در معرّفی
نبويه و علیش ،نويسنده تنها در ابتدای داستان به خیانتی که آنها در حق سعید
مرتکب شدهاند ،اشارهای گذرا کرده است ،اما عواقب اين خیانت ،آنچنان شرح و
تفصیل داده شده است که خواننده بهخوبی بزرگی آن را درک میکند و در ذهن
خود از نبويه و علیش ،دو فرد خیانتکار و حیلهگر ماهر میسازد.
 .3-8ارائة درون شخصیّت ،بدون تعبیر و تفسیر

به اين ترتیب که با بیان اعمال و کشمکشهای ذهنی و عواطف درونی شخصیّت،
خواننده به صورت غیرمستقیم شخصیّت داستان يا رمان را میشناسد .اين روش،
رمانهای جريان سیّال ذهن را به وجود آورده است که عمل داستانی در درون
شخصیّتها رخ میدهد و خواننده به صورت غیرمستقیم در جريان شعور خودآگاه و
ناخودآگاه شخصیّتهای داستان قرار میگیرد .در اين شیوه ،نويسنده بدون آنکه
توضیحی دهد ،ذهنیّت آشفتة شخصیّت داستان را نشان میدهد و خواننده در
جريان کشمکش درونی افکار او قرار میگیرد (میرصادقی .)93-91 :1380 ،شايان ذکر
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است که نام ديگر اين شیوه ،توصیف شخصیّت به ياری آکسیون است (يونسی:1379 ،

 .)301نجیب محفوظ در اين رمان ،برای معرّفی شخصیّت نور از اين شیوه استفاده
کرده است؛ بدين منظور وی به صراحت بیان نمیکند که نور چه حرفهای در پیش
گرفته و از چه راهی گذران زندگی میکند ،اما به صورت کامالً غیرمستقیم و از
طريق پارهای عبارات فرعی ،به خوانندگان زيرک میفهماند که او زندگی خود را بر
چه پايهای قرار داده و چرا در حاشیهء شهر و در نزديکی قبرستان منزل دارد.
 .9تعداد اشخاص داستان
يکی از ويژگیهای داستانهای خوب آن است که يک شخصیّت اصلی بیشتر ندارند
و حتی مواقعی که همة حوادث داستان بین دو شخصیّت میگذرد ،با اندکی دقّت
متوجّه میشويم که نفوذ و اهمیّت يکی ،بیش از ديگری است (يونسی.)296 :1379 ،
عالوه بر شخصیّت اصلی ،ممکن است دو يا چند شخصیّت ديگر نیز در داستان
بیايند که به آنها شخصیّت فرعی میگويند .شايان ذکر است که تعداد اشخاص فرعی
بايد کم باشد؛ زيرا اگر نويسنده بخواهد زمان کوتاهی را که در اختیار دارد با
اشخاص زياد پر کند و همه را هم مشخص کند ،ناگزير يا بايد قواعد را زير پا بگذارد
و به زمان ،مکان و کوتاهی داستان توجه نکند و يا اينکه به اشخاص عمدة داستان
بهطور ناقص بپردازد که در هر دو صورت کارش نقايص مهمی را خواهد داشت
(همان .)296 :با اندکی تأمل در رمان مزبور ،مشخص میشود که اين رمان با توجه به
معیار تعداد شخصیّتها ،يک رمان خوب و قابلتوجّه است؛ چراکه رعايت اين معیار
در آن به چشم میخورد ،بدين معنا که اين رمان تنها يک شخصیّت اصلی به نام
«سعید مهران» دارد و رمان بر گرد شخصیّت و اعمال او میچرخد .در مورد
شخصیّتهای فرعی آن بايد گفت هرچند شخصیّتهای فرعی آن متعدّد هستند،
درجة اهمیّت و میزان حضور هريک از آنها در رمان ،متفاوت از ديگری است؛
بهعنوان مثال نبويه ،علیش ،سنا ،تارزان ،شیخ جنید ،رئوف علوان و نور شخصیّتهای
فرعی اين رمان هستند ،اما با کمی دقت مشخص میشود که علیش ،نبويه و رئوف
علوان بیش از ساير شخصیّتها در روند داستان حضور دارند.
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 .10نتیجه
با مطالعهء رمان اللّص والکالب بهخوبی میتوان به مهارت نجیب محفوظ در هنر
رماننويسی بهطور عام و شخصیّتپردازی بهطور خاص پی برد؛ زيرا هرچند جز در
چند مورد انگشتشمار ،در منابع عربی که پیرامون شیوههای داستان و رماننويسی
نوشته شده ،تمامی عناصر داستان آنگونه که در منابع فارسی و التین ديده میشود،
به تفکیک بیان و شرح نشده است ،اما اين نويسنده با دقت و مهارت ،آنچنان به
معرّفی شخصیّتها پرداخته که گويی به تمام آثار نگاشته شده پیرامون ادبیات
داستانی و بهويژه رمان ،فنون نگارش و عناصر اين گونة ادبی دست يافته است.
از آنجا که اين رمان يک رمان نمادگرايانه است ،میتوان گفت نجیب محفوظ با
چنان مهارتی به معرفی شخصیّتها و توصیف اعمال بیرونی و حاالت درونی آنها
پرداخته است که هريک از اين شخصیّتها نمايندة خوبی برای طبقة اجتماعی و
فرهنگی خود هستند و در حقیقت اين نويسنده شخصیّتهای رمان را طوری آفريده
است که هرکدام نمايندة يکی از اصناف جامعه باشد و همین امر بر غنای ادبی اين
رمان افزوده است؛ به عبارت ديگر ،شخصیّتهای رمان اللّص والکالب طوری آفريده
شدهاند که بتوانند در چارچوب جهان اخالقی خود جای بگیرند و باوری که نجیب
محفوظ در ذهن خواننده ايجاد میکند ،با میزان انسانیت و آن دسته از خصوصیات
اخالقی که وی به شخصیتها بخشیده است ،رابطة مستقیمی دارد؛ که به تبع اين
پديده ،خواننده تا حد زيادی خود را با شخصیّتهای آن همذات میپندارد و به
همین جهت از آن لذت برده و درس میگیرد.
از ديگر ويژگیهای بارز شخصیّتهای اين رمان آن است که هیچ کدام نماد خیر
و حق مطلق و يا شر و باطل صِرف نیستند ،بلکه سرشت آنها آمیختهای از خوبی و
بدی است .اين امر در شخصیّت رئوف علوان به خوبی نمود دارد؛ چون در نخستین
برخورد با سعید مهران وی را به گرمی پذيرفت ،اما پس از مشاهدة خیانت سعید
مهران ،او را طرد کرد .اين خصیصه در شخصیّت شیخ جنید نیز ديده میشود که به
خاطر دوستی ديرينه با پدر سعید ،ابتدا وی را پناه داد ،اما از آنجا که میدانست او
قصد مداومت بر دزدی دارد ،اجازة اقامت طوالنی در منزل خود را به وی نداد.
دربارة معرّفی شخصیّت اصلی اين رمان بايد گفت نويسنده به گونهای زوايای
مختلف شخصیّت سعید را بیان میکند که با تمام ويژگیهای منفی اين شخصیّت،
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اگر خواننده از اين منظر به رمان بنگرد که همسر سابق او ،يعنی نبويه و شاگرد
سابقش (علیش) به وی خیانت کردهاند ،هم نسبت به او احساس دلسوزی میکند و
حق انتقام از اين دو نفر را به وی میدهد و هم اينکه بدسرشتی نبويه و علیش برای
او آشکار میشود و نفرت شديدی از آن دو در دل وی ايجاد میشود.
در زمینة شیوههای شخصیّتپردازی در اين رمان بايد گفت نجیب محفوظ آنگاه
که به دنبال بیان ويژگیهای درونی غالباً منفی و غیراخالقی شخصیّتهای رمان
است ،از شیوة نخست ،يعنی معرفی شخصیّت از زبان خود او (حديث نفس) بهره
میگیرد و زمانی که میخواهد حالت درماندگی را در وجود شخصیّتهای رمان
نشان دهد ،اين پديده را از زبان خود آنها و از طريق گفتوگو با ديگر شخصیّتهای
رمان بیان میکند که اين امری درخور توجّه و اهتمام است.
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