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 چکیده
گر رمان تجلی است؛ رمان های آنشخصیّت، موضوع ةکنندعنصر منتقل نترياساسی اندر هر رم

 شخصیّتيک بديل يک فرد که هرهای منحصربهو ويژگی هاهايی است با نامرفتار و حاالت شخصیت

و آفريند واقعی می افراد با الگو گرفتن ازها را شخصیتاين  دهنويسن هستند که خارج لمدر عا

ی اثر برای خلق ویاز اين رو  ؛ها در برابر محیط و ديگر افراد استشخصیّترفتار اين تصويرگر 

پژوهش حاضر کوششی است برای  پردازی داشته باشد.شخصیّت ارزشمند، بايد مهارت کافی در

و  شخصیّتعنصر  به ،معاصر مصری مشهور و نويسرمان ،نجیب محفوظدادن اهتمام نشان

در رمان  عنصر پردازی در آثار خود که در اين مجال به بررسی اينتشخصیّ گوناگون های شیوه

، نجیب محفوظ الکالب اثراللص ورمان گزينش عامل اصلی  بسنده شده است.« الکالبص واللّ»

نويسی عربی داستان ةدر عرص موردنظرويژه رمان های او بهو رمان نويسنده و موقعیت ادبی جايگاه

در اين پژوهش ابتدا به  اند.نويسی عربی به شمار آوردهعطف داستان ةنقطرا  اواست؛ چراکه برخی 

و  شخصیّتبرشمردن اقسام در ادبیات داستانی اشاره شده است و پس از  شخصیّتتعريف و جايگاه 

 با توجّه به... و  ، قراردادیايستا، پويا اعم از الکالباللص وهای رمان شخصیّت، پردازش آنهای شیوه

 .اند، معرّفی و در معرض ديد خواننده قرار داده شدهی ارزيابیمعیارها
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 مهمقدّ .1

 دارد،کننده تعیین نقش استاند عالمچه در آنبر اين باورند که اغلب نويسندگان 

های خود را رمان کنندمی تالش و در همین راستا ستاهتشخصیّ و رفتار لاعما

عه، خصايص نیک و رذايل اخالقی ای برای بازتاب زندگی طبقات مختلف جامآيینه

کنند، قرار دست و پنجه نرم میها و مشکالتی که پیوسته با آن مصیبت نیز و هاآن

انگیزترين هیجان داستان شخاصاآفرينش  رسدبه نظر می (.73: 1998)مرتاض،  دهند

آفرينش  به، گويی شخصیّتنويسنده با خلق يک  ؛ چراکهنويسی باشدداستان بخش

 کند.ماهرانه نقش خود را در ماجراهای داستان ايفا می د کهنزانسانی دست می

در  بیشتر پديده اينپردازی نیست و تستان کوتاه اغلب مجالی برای شخصیّدر دا

 اين عنصرموفّق و معتبر بر های رمان؛ از اين رو بنیاد اغلب ز داردظهور و برو رمان

پردازش استان کوتاه دست نويسنده را در دبیش از  هم رمان پس؛ است گذاشته شده

بیشتری  ة، به نويسنده اجازهم به دلیل وجود فضای بازترارد و گذها بازمیشخصیّت

تر و دهد و به همین دلیل طرح آن پیچیدهها میشخصیّتدنیای برای ورود به 

در  بنا به باور عمومی .(11 :1366)ايبزامز، تر است لآن پرتحوّ محیط اجتماعی

داستان به افراد شاهکارهای ادبی، حوادث به طور منطقی از تقابل خلقیّات و طبايع 

 صايصخ نمايان ساختن ،هاهدف اصلی بسیاری از داستان از اين روی ؛آيدوجود می

 یتانداس آفرينشن برای اغلب نويسندگاکه  ستهاشخصیّت ةهای نهفتويژگیو 

کنند ت اصلی داستان ايجاد میی را در زندگی شخصی، کشمکش مهمجذاب
 (.86 :1380 ،)میرصادقی

کور در آثاری که به تحلیل براساس معیارهای مذ بر آن است تاپژوهش حاضر 

را  الکالباللص ورمان های شخصیّتاند، ادبیات داستانی پرداختهدر  هاشخصیّت

نجیب محفوظ تا چه  .1 :باشد هاپرسشو از اين رهگذر پاسخگوی اين  کندواکاوی 

موفق عمل کرده  پردازیشخصیّتهای و شیوه شخصیّتکارگیری عنصر میزان در به

 تا چه میزان است؟ الکالباللص ونقش اين فن در غنای رمان  .2 است؟

نحصراً اين پژوهش بايد گفت تالش برای يافتن پژوهشی که مة پیشین ةدر زمین

نتیجه ماند و پردازی يک اثر در ادبیات عربی پرداخته باشد، بیشخصیّتبه بررسی 

نجیب محفوظ صورت گرفته، پیرامون نقد و بررسی آثار ادبی  اقداماتی که ةدر زمین

هايی مربوط به سبک نويسندگی وی برخی از آثار و نیز به پژوهش ةتوان به ترجممی

 الکالباللص وبا قرآن کريم اشاره کرد. امّا در خصوص رمان بینامتنی آثار او  ةو رابط
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 اندر يکی از آثار خود که نويسندگ ،، از منتقدان عربعبدالرّحمن ياغیبايد گفت 

اين رمان را نقد و  ده،نموبررسی  نجیب محفوظتا  از سلیم بستانی را معاصر عربی

»ای با عنوان مقاله همچنینده است. تحلیل کر

و تاکنون پژوهشی پیرامون  نیز به چاپ رسیده خلیل پروينیاز  «

 صورت نگرفته است. موردبحثپردازی در رمان  شخصیّتهای شیوه

 

 اللص والکالب رمان ةخالص .2

 از زندان ،اصلی داستان قهرمان ،«سعید مهران»د که شوآغاز می آنجااز  رماناين 

اما از همان بدو خروج از زندان تمام درها  ،شودزندان به رويش گشوده می و درِآزاد 

« علیش» ءبالفاصله به خانهاز زندان  یپس از آزاد یو بیند.را به روی خود بسته می

رود تا عزيزترين شده، می« نبويه»شاگرد قبلی خود که اکنون شوهر همسر سابق او 

و عدم پذيرش وی از سوی  نشدنشناخته ه را ببیند ک« سنا»فرد يعنی دخترش 

درمانده و  علیش ةپس از ماجراهای خان او کند.دنیا را بر سر او آوار می اشجگرگوشه

در شب را رود و می ،«شیخ جنید»به نام درويش مسلک  مردیة به خانسرخورده 

رئوف »به نام  وی به سراغ يکی از دوستان قبل از زندان، روز بعدکند. می سپری آنجا

ارتباط  خواه با سعیدآزادی عنوان به . اوکردای کار میرفته که قبالً در روزنامه« علوان

های او را شرعی و داشت و او را به دزدی از ثروتمندان تشويق می نمود و دزدی

و  بود «زهره»مشهور  ةروزنامامتیاز اکنون صاحب  . رئوف علواندادقانونی جلوه می

ان ويالهای مشرف به نیل که ست آورده بود و خود در يکی از همبه د ثروت فراوانی

از او در ويالی خود « رئوف علوان». رفت، ساکن بودمی آنهابرای دزدی به  سعید

دستش خالی  تاد دا آورد و هنگام خداحافظی پولی به او لی به عملپذيرايی مفصّ

رفتن از بیرون س از که پاشیای گرانبهايی ديد رئوف علواننباشد. سعید در منزل 

 ة؛ امّا هنگام عملی کردن نقشبه خانه دستبرد بزند و تصمیم گرفتد شوسوسه  ،آنجا

 بیند و . . . در برابر خود میبا چند نگهبان را  سرقت، رئوف

همسر  ح برای انتقام از نبويهسال ةفکر تهیه ب مهران سعید ،پس از اين واقعه

افتاد، امّا به  ی کشتن رئوف علوانو حتّ وی علیشکنونی و قتل همسر  خائن خود

ويژه ها چاپ و به. ماجرای قتل در روزنامهرسانداشتباه فرد ديگری را به قتل می

شدن مخفی  برایهم  مهران سعیدشد. ی رئوف علوان بال و پر داده توسط روزنامه
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 ، رفت. سعیددل بسته بود اوبه  وی با نبويهپیش از ازدواج  ، زنی کهنور ةخانناچار به 

منصرف نشد و برای  تصمیم خود برای انتقام از نبويه، علیش و رئوف علواناز 

را به  آنها جیب محفوظنبه اقدامات فراوانی زد که قلم  رسیدن به اين هدف، دست

 زيبايی به تصوير کشیده و در معرض ديد خوانندگان قرار داده است.

ها تماتی است که ابتدا در مورد شخصیّتوجّه در اين رمان، ابهايکی از نکات قابل

مثال شغل اصلی سعید قهرمان داستان  عنوان بهو حتی قهرمان داستان وجود دارد؛ 

به وضوح بیان نشده و فقط  در سعیدشاگرد او بوده نامشخص است. کار پ که علیش

با خانواده شخصیت اصلی  تی به جلسات او شده است. ارتباط شیخ جنیداشارا

ای از ابهام وجود دارد و . . . اما به مرور و در هر بخشی از رمان که هاله داستان در

کم از برابر ديدگان خواننده اين ابهام کم ةتوسط نويسنده به قید تحرير درآمده، پرد

ماند. چنان تا آخر داستان باقی میها همای ابهامرود؛ هرچند که پارهکنار می

ها و فضای داستان چنان استادانه قلم زده که نها، مکانويسنده در توصیف شخصیت

های تواند صحنهاگر خواننده دستی در نقاشی و تصويرگری داشته باشد به راحتی می

. در اين جا برآنیم پس از در معرض ديد خوانندگان قرار دهدداستان را در قالب تابلو 

 قد و بررسی کنیم. ، نموردبحثو انواع آن، نمود اين فن را در رمان  شخصیّتتعريف 
 

 و اهمیّت آن پردازیتشخصیّ .3

، کنندآفرينی میو نقش شوندظاهر مینامه نمايش و که در داستانی اشخاص

داستان  ايی را که برای خواننده درهتخلق چنین شخصیّ ؛نامندمی «تشخصیّ»

)میرصادقی،  گويندپردازی میتکنند، شخصیافراد واقعی جلوه می چونتقريباً هم

پردازی بايد گفت ارسطو اولین شخصیّتو  شخصیّت پیشینه دربارة .(83-84 :1380

و  شخصیّتمیان  ءرابطه ءدر زمینه . اوستسخن رانده ا رهکسی است که در اين با

 .(42 :2008)ابوشهاب، عمل است  همراه همیشگی شخصیّت عقیده دارد عمل

 منتقدو  نويس رمان، ولفو ويرجینیاپردازی بايد گفت ت شخصیتاهمیّ ةدربار

برای  تنها و ت استها فقط با شخصیّرمان ةر همکاکه سرو عقیده دارد ،انگلیسی

قالبی است هم  اند کهرا طرح افکنده رمانطرح و تقسیم شخصیّت است که قالب 

آلوت، )پذير، زنده و پرتحرّک ناشیانه و پرگوی و نمايشی، و هم پرمايه، سرشار، انعطاف

 به ؛است داستان يا رمان ترين محوراساسی شخصیّتتوان گفت می (.503 :1368

ز نظر مفهوم و تأثیر، ه اچت و ه از لحاظ ماهیّچداستان يا رمان  اهمیّتکه  طوری

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF
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 پردازی شخصیت اهمیّت (.68 :1979 قبانی،ال) دارد آن هایشخصیّت با اتنگیگتن وابستگی

کردن نقش راوی جريان سیّال ذهن، با واگذار هایداستان ةنويسندتاحدی است که 

تنها صدای حاضر در فضای داستان،  وود از صحنه کنار رفته به شخصیّت داستان، خ

دادن کسی، به هايی است که بدون مخاطب قرارصیتصدای ذهن شخصیت يا شخ

 مظاهر از ديگر. (151: 1387)بیات، انديشند های ذهنی دنیای خصوصی خود میمشغله

 يسندهتوان به اين نکته اشاره کرد که نومعاصر می رمان در شخصیّت اهمیّت

 ياد به را آنها اصلی شخصیت که داده قرار ترتیبیبه رمان رنگپی در را رويدادها

 (.1389)پاينده، ند اهداد رخ رويدادها آن که ترتیبیبه نه آورد، می

 

 رمان با واقعیت شخصیّت ءرابطه .4

که نويسنده حتماً بايد الگوهايی پیش  با اين باور ،انگلیسی ةنويسند ،سامرست موام

کمتر »گويد: می های داستان خود را بیافريند،صیتم داشته باشد تا بتواند شخچش

« افتد که زندگی، يک داستان ساخته و پرداخته در اختیار نويسنده بگذارداتفاق می

خیال، حوادث اجتماعی را  ةبلکه خود بايد با استفاده از قو (415 :1382میرصادقی، )

 که ها بايد در نظر داشته باشدشخصیّتترسیم  هنگام نويسندهيک و  رنگ و بو دهد

در ذهن نويسنده واضح و مشخص  شخصیّتهای مختلف وجودی آن ابعاد و جنبه .1

 د وبپرداز شخصیّت ةنويسنده بايد به بررسی کامل، دقیق و همه جانب .2 ؛باشد

يی که هااخالق، رفتار و تمامی ويژگیو  های داستان را زنده و پويا قرار دهدشخصیّت

نويسنده  .3 ؛کند، بايد منطقی و حساب شده باشدبیان می شخصیّتنويسنده از آن 

و وجود  شخصیّت، های داستانشخصیّتبايد از اين خصلت مبرّا باشد که از خالل 

بايد تا حدود زيادی از علوم  شخصیّتبه هنگام ترسیم  و نیز خودش آشکار باشد

 (.80 - 79 :1979قبانی، ال)اهی داشته باشد شناسی و منطق آگمختلف از جمله روان

 

 الکالبص واللّو نمود آن در رمان  شخصیّت انواع .5

بندی های مختلف تقسیمتوان از جنبهرا می نامهنمايش و رمانه، های قصتشخصیّ

 :اشاره کردتوان به موارد ذيل می هابندیاز جمله اين تقسیم ؛کرد
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 ت ایستاشخصیّ. 5-1

ت که يا هرگز تغییر نکند و يا تنها اندک تغییری را بپذيرد. به عبارت تی اسشخصیّ

ديگر در پايان داستان نیز همان باشد که در آغاز بوده است و حوادث داستان بر او 

: 1380، )میرصادقیگذارد، اندک و غیرمحسوس باشد يا اگر تأثیر می و ردتأثیر نگذا

راکه ياد کرد؛ چ از سعید مهرانتوان ن میشخصت ايستا در اين رما عنوان به (94 -93

انتقام گرفتن از نبويه، علیش و  بر مبنی از ابتدای رمان تا پايان، بر تصمیم خود

، از کشددو فرد بیگناه را می ه و علیشنبويبود و حتی زمانی که به جای  اردپاي رئوف

به قصد  وی را که گاه که رئوف علوانآن همچنیند و وشمیتصمیم خود منصرف ن

د بلکه تصمیم به وشمیاز کار خود پشیمان ننه تنها او آمده بود، ديد،  ةدزدی به خان

. ر خلق و خوی او نگذاشتتأثیری ب موارداين کدام از و هیچ گیردمینیز  قتل رئوف

را در  شخصیّتتوان گفت اين می ،ايستا شخصیّت شده ازه به تعريف ارائهبا توجّ

ا خود ر شخصیّتاز  ثابت ةتنها يک جنبکه  شاهده کردم دی چون شیخ جنیدفر

 .حضور دارد با يک سری اعمال و صفات ثابت بروز داده و در سراسر رمان
 

 ت پویاشخصیّ. 5-2

ای از شود و جنبهتحوّل میی است که پیوسته در داستان دستخوش تغییر و شخصیّت

د؛ اين دگرگونی ممکن شوبینی او دگرگون میات او از جمله عقايد و جهانخصوصی

ها است عمیق باشد يا سطحی، پردامنه باشد يا محدود، در جهت سازندگی شخصیّت

، اين تغییر اساسی و مهم است و تغییری نیست که آنهاعمل کند يا در ويرانگری 

، میرصادقی) شودها هويدا میتچون سرماخوردگی در ظاهر شخصیهم مثال عنوان به

که سعید  آغازچراکه در است؛  اين رمان، رئوف علوان یاپوي شخصیّت. (94 :1380

 نمودبه گرمی از او  ، رئوفتازه از زندان آزاد شده بود و برای کمک نزد او رفت مهران

از موضع ديگری با او رفتار کرد  رئوفاو رفت،  ةبرای دزدی به خان سعیداما وقتی که 

، سعید به جای نبويه و علیش نه تنها دست از حمايت او برداشت، بلکه زمانی که و

 سعید در بسط و افشای اين خبر و رسوا کردن و و فرد بیگناه ديگر را کشت، رئوفد

 از هیچ کوششی دريغ نکرد.
 

 

 

 



  139/ 1396 تابستان و بهار ،1 شمارة ،9 سال عربی، ادب

 ت قراردادیشخصی. 5-3

 ها ونامهدر نمايش ارهوهمای هستند که شدههای قراردادی، افراد شناختهتشخصیّ

اين های از ويژگیی سنّتی و جاافتاده دارند. تشوند و خصوصیها ظاهر میداستان

پیشاپیش رفتار  توانمی ست و به همین دلیلآنهاات نبودن خصوصی، تازهاهتشخصیّ

های تها از شخصیّتاين شخصیّ .(99-100 :1380، میرصادقی) زدا را حدس نهال آو اعم

در رمان  .پهلوانان وچون عیّاران اند؛ همسنّتی و قديمی گرفته شدهنمايشی 

دوست قديمی « تارزان»خورد: يکی قراردادی به چشم می شخصیّت، دو موردبحث

سنده ينو که با توجه به توصیفاتشهر  ةای در حاشیخانهو صاحب قهوه« سعید»پدر 

 از او خواست تا ورزد و زمانی که سعیددريغ نمی از مساعدت سعید وی ،تارزان از

که  آنجاو از  اين کار را برای او انجام داد تارزان ،فراهم کند برای او و ماشین سالح

فرهیخته و  شخصیّتيک  عنوان به، وی را تارزان شخصیّتدر معرفی  نجیب محفوظ

با  بینی کند که تارزانتواند پیشیمعرفی نکرده است، خواننده ما پايبند به هنجاره

: د.ت، محفوظ) کندیاسلحه را برای او فراهم مآگاه است،  نیّت سعیدکه از وجود آن

شنايی با توجه به آکه است  قراردادی اين رمان، رئوف علوان تشخصديگر  .(48

 آشنايی وبه پاس اين توان حدس زد که او نیز می، و پدر وی با سعید ویی ديرينه

ت سعید اما پس از خیان ،به او کمک خواهد کردسعید از ارتکاب جرم،  منعبه منظور 

از اين عمل  رئوفبینی کند که تواند پیشباز هم خواننده می، وفرئ ةو دزدی از خان

 پوشی نخواهد کرد.چشم پسند سعیدنا
 

 های نوعیتشخصیّ. 5-4

ای از مردم است که او خصوصیّات گروه يا طبقه ةدهندت نوعی يا تیپ، نشانصیّشخ

. شودمیمحسوب امثال خود  برای اینمونه درحقیقت و کندمتمايز میرا از ديگران 

واقعی و زنده گرفت و با  ةبرای آفريدن چنین شخصیّتی بايد حقیقت را از چند نمون

های نوعی تشخصی. خلق گردد موردنظرهنرمندی در هم آمیخت تا شخصیّت نوعی 

های ادبی عاريه های قراردادی، خصلتی را از سنّتچون شخصیّتبايد همنلزوماً 

ای را منعکس کنند که در گروه يا طبقه یبگیرند، بلکه ممکن است خصلت تازه

نوعی شدن  (.101: 1380، )میرصادقی وجود نداشته باشد آنهاادبیّات سنّتی مانند 

ای بدان سبب است که وجود او کانون تالقی تمام عناصر تعیین کننده شخصیّت

؛ اساسی دارند ةانسانی و اجتماعی جنب تاريخی مشخص، از نظر ةاست که در يک دور
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های امکان بیشتررشد اين عناصر در گسترش هرچه  ةن سبب که باالترين درجبدا

اين  ةرسد که نمايندنظر می به. (13: 1381)لوکاچ،  شودنمايش داده می آنهانهفته در 

يسنده که با توجه به توصیفات نو باشد ، رئوف علوانموردبحثدر رمان  شخصیّتنوع 

های افراد توان ويژگیه خوبی میمحیط کار وی، ب زندگی شخصی و ةاز شیو

های در رابطه با خصلتو  مشاهده کرد در او ثروتمند رافرهیخته و در عین حال 

افشای  در رابطه بارا اقدامات وی اگر  و ه آن استف بمتّص رئوف علوان ای کهتازه

گريخت، حمل بر نون میاز دست قا سپسو  ه بودشدمرتکب  هايی که سعیدقتل

 جويی ستیزهبگويیم  توانیممی ،کنیم وی ةخان از دزدی خاطر به سعید از یگیرانتقام

 ادبیات سنتی متّصف بدان است. فرهیخته و مشهور شخصیّتکمتر خصلتی است که 
 

 های تمثیلیتشخصیّ. 5-5

الزم است که ابتدا معنای  ،های تمثیلی بپردازيمتپیش از آن که به تعريف شخصیّ

به  ت، انديشه يا حتّی يک واقعهشخصیّ ةارائ همان تمثیل را بیان کنیم: «تمثیل»

را نشان دهد و هم چیز ديگری را، به عبارت ديگر  است که هم خودای طريقه

های تمثیلی، يک معنای آشکار دارد و يک يا چند معنای پنهان. شخصیّت «تمثیل»

ايی را هتند؛ به اين معنا که نويسنده شخصیّهای جانشین شونده هستشخصیّت

کند. شايان ذکر است که اين جانشین فکر، خلق و خو، خصلت و صفتی می

 نويسنده بوده است و موردنظربُعد فکری و خصلتی که  ؛ها دو بُعدی هستندتشخصیّ

، الکالبواللّص در رمان  .(104 :1380 )میرصادقی،شوند م میبعدی که در آن مجس

ناهنجاری است، او در اين رمان در  متمدن و مخالف با رئوف علوان نماد انسانی

 .ستجوو کینه دزد خطاکار، يک انسان تمام عیار است که نمود سعید مهرانمقابل 
 

 جانبههای همهتشخصیّ. 5-6

مخاطب و ه توجّها، شخصیّتبیش از ساير  جانبه در داستانهای همهتشخصیّ

تر و مفصّل بیشتر ا با جزئیّاتهتکنند. اين شخصیّرا به خود جلب می خواننده

است.  تربرجسته انهای رمتاز ديگر شخصیّ انههای فردی آوند. ويژگیشمی وصیفت

های قالبی را چون شخصیّت آنهاخوريم و برمی آنهاری از مردم که هر روز به ابسی

ممکن است برای  ... گرد وکنیم مانند رانندگان تاکسی، فروشندگان دورهتصوّر می

تواند نسبت به امّا برخالف زندگی، داستان نمی ،های جالبی باشندتمطالعه، شخصیّ
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ترسیم  کامالًهای اصلی داستان تاز اين رو شخصیّ ؛کسانی داشته باشدهمه توجّه ي

کنند را پر می رمان ةهايی هستند که صحنها، طرحتشوند و ديگر شخصیّمی

رسد که نظر می، به ماناين رهای شخصیّتپس از بررسی  (.110 :1380)میرصادقی، 

رغم اينکه شوند و علیآن محسوب می ةجانبهای همهشخصیّتازجمله  علیش و نور

بیش از  شوند، اما نجیب محفوظمحسوب نمیقهرمان اصلی داستان  آنهايک از هیچ

های به توصیف ويژگی چون نبويه، شیخ جنید و تارزانی همهای فرعشخصیّتساير 

های ظاهری و از ويژگی تصويری جديد خواننده در ذهنايی که پردازد تا جمی آنها

 وضعیت ظاهریدر معرفی که  آنجاويژه بهبندد؛ آن دو نقش می حاالت درونی

»: گويدمی« علیش»

، محفوظ) «

و برخی اعمال و رفتار او پرداخته   ظاهری نورة به توصیف چهروی بارها  .(11 :د.ت

 .است عملی انجام ندادهچنین  ، در صورتی که در مورد نبويه همسر سابق سعیداست
 

 های سادهتیّشخص. 5-7

در داستان حضور که تنها با يکی از وجوه انسانی خود،  هستندمنظور افرادی 

ی که تنها شناخت مخاطب از او ترسو بودن، خرافی بودن و يا شخصیّت. يابند می

های ساده گاه برای تقويت و تیّشخصی ساده است. تشخصمغرور بودن او است، 

در  .(35 :1379مستور، )گیرند های جامع مورد استفاده قرار میشخصیّتپررنگ کردن 

ت ساده معرفی کرد؛ زيرا تنها يک شخصیّ عنوان بهرا  توان شیخ جنیداين رمان می

مسلک بودن وی درويش ،مانددر ذهن خواننده باقی می شخصیّتصفتی که از اين 

ی با افرادی که برای تعلیم به خانه فقطکند و فردی که به تنهايی زندگی می ؛است

 .ست، در ارتباط اندکناو رفت و آمد می
 

 جامع شخصیّت. 5-8

ی جامع شخصیّتی با تمامی وجوه خود در داستان حضور پیدا کند، یّتشخصاگر 

است کامل  شخصیّت، ت جامعشخصی نام ديگر .(35: 1379مستور، )خواهد يافت 

محسوب  جامع شخصیّتيک  ، سعید مهرانموردبحثدر رمان  .(49 :1384مندنی پور، )

های ژگیو وي شخصیّتهای مختلف جای اين رمان جنبهشود که در جایمی

رفت  بق خود نبويههمسر سا ةکه به خان آنجانمونه  عنوان به؛ کندگوناگون او بروز می
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مر موفق نشد، و نیز در ااما در اين  ،را ببیند و او را نزد خود ببرد تا دختر خويش

و  خود علیشو شاگرد  های همسر سابقخیانتکه  ديدار خود با شیخ جنید نخستین

ماندگی و شکست او به وضوح حالت درد، کناو بازگو می را برایبرخورد دخترش 

» :چون از خالل عباراتی همچنین ملموس است.

، محفوظ) «

»گويد: آنجا که میو يا  (25 :د.ت

جفا ديده در يک فرد  عنوان بهتصوير وی که  (26 :)همان «

 ديدار سعید با دخترش سنا نةصح« نجیب محفوظ»که  آنجا و. ديابمی ذهن تجسم

 را سعید ءپدرانه بی احساسات عمیقخو، بهکندرا بازگو می و به آغوش کشیدن او

را وی ها و فرارهای دزدی ی کههای مختلفدر صحنهاز سوی ديگر  ده است.نمو بیان

، حالت پیشین است ومتفاوت از د که او شخصیّتديگری از ة جنب، به تصوير کشیده

 شده است. آشکار
 

  های واسطهتیّشخص. 5-9

شوند، اما نقشی اساسی ستان ظاهر میبار در دا هايی هستند که تنها يکتیّشخص

به نظر  (.236 :1374، لئونارد)های اصلی دارند شخصیّتدر تغییر روابط و خط داستانی 

 های واسطه هستندشخصیّتای از نمونه و سنا دختر سعید مهران رسد که علیشمی

یان سخن به م آنهاتنها در ابتدای رمان از ؛ چراکه دنشوکه در اين رمان ديده می

رفت تا دختر  نبويه ةبه خانبالفاصله پس از آزادی از زندان  مهرانسعید که  آمده

 عنوان به سعید ننیز از پذيرفت کار شد و سنا مانع از اين اما علیش خود را پس بگیرد

و انکار حالت  چنین نويسنده در بخش ديگری از رمان برای بیانهم .پدر امتناع کرد

و تمايل شديد پدری که پس از جهت نشان دادن عشق  در پذيرش پدر وسنا  اکراه

ه اش بوده، چه هنرمندانزندگی گذشته ةوقت منتظر به آغوش کشیدن تنها ثمر چند

» :واژگان را در قالب کالم درآورده است

 »

با خواندن اين کالم مخاطب با تمام وجود، حالت عاطفی و روانی اين پدر  .(15 :همان)

جالب توجه اين است  ء. نکتهکنداو را احساس میمنتظر و حتّی صدای ضربان قلب 
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 شخصیّتدو  اينهای رمان، سخن از يک از صحنهدر هیچ که پس از اين صحنه

در  نقش علیش وچرخد می سعید، رئوف علوان و نورنیست بلکه محور رمان حول 

از اصلی وی برای انتقام  ة، انگیزواج با نبويه همسر سابق سعیدو ازد خیانت به سعید

که با انتشار  گناه شدمرتکب قتل دو انسان بی علیش بود که به دنبال آن سعید

  .اخبار اين قتل، رعب و ناآرامی شهر را فراگرفت
 

 های مخالفشخصیّت. 5-10

اصلی هستند و از برخورد و  شخصیّتهايی هستند که مخالف و معارض شخصیّت

در  (.180 :1377)میرصادقی، آيد می ، کشمکش پديدشخصیّتتعارض میان اين دو 

رئوف  در برابر افرادی چون دادن سعید مهرانبا قرار وظنجیب محف، موردبحثرمان 

بیش از پیش  را های داستانها و جريانکشمکشسعی دارد ، علوان، علیش و نبويه

 .به تصوير بکشد
 

 همراز شخصیّت .5-11

و  استاصلی  صیّتشخاعتماد مورد که های فرعی داستان استشخصیّتيکی از 

همراز، همدم يا  شخصیّت؛ گذارداسرار خود را با او در میان میقهرمان داستان 

اصلی داستان، مسائل خصوصی خود  شخصیّتنديمه و يا دوستی صمیمی است که 

رمان  های همرازشخصیّتدر معرفی  (.182 :1377)میرصادقی، گويد را به او می

، پس از سرخوردگی مهران سعید که ياد کنیم ر، بايد از شیخ جنید و نوموردبحث

که در زنی ) با نور تارزان ةخانکه در قهوهاز آن بعدرفت و می شیخ جنید ةتنها به خان

نور مأوای  ةخان ،ه شدمواج (بود که سعید با نبويه ازدواج کند، عاشق سعیدجوانی پیش از آن

 د.نیز همراز و محرم اسرار او بو وی شده بود و خودِ نور
 

 ت رمانشخصیّ هاینقش .6

 ذهنی ساختههای گوناگونی را در جهان خیالی تواند نقششخصیّت رمان می

 ترجمان خالق خويش و سازحادثه یینی يا فاعليعنصری تزو  ايفا کند نويس رمان

کند و کند، احساس میخود زندگی می ةانسانی و خیالی که به شیو یيا موجود باشد

ت یّهای شخصدر ادامه نقش، (187 :1378بورنوف، )کند ک میديگران و جهان را در

 :کنیمرا ذکر و بررسی میرمان 
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 ینییعنصر تز. 6-1

ال داستان ندارند و بر رو چندانیتأثیر  ینی دارند کهيت تزها چند شخصیّرمان بیشتر

کند، تعدادی ای گروهی از افراد را توصیف مینويس در صحنه يا حادثهرمانوقتی 

، موردبحثدر رمان  (.188-187 :1378بورنوف، )کند لشکر را هم وارد میهیسیا

ترکیه »شوند: مان محسوب میینی در اين رعنصر تزي عنوان بههای ذيل شخصیّت

، )محفوظ در جوانی پیش از ازدواج با سعید خدمتکار او بود پیرزنی که نبويه، «خانم

که برای صحنه از رمان حضور دارد  در آنتارزان که تنها  ةخانقهوه شاگرد؛ (78: د.ت

-تکه تنها در گف پدر سعید ؛(47: همان)برد قلیان می خانهمشتريان بیرون از قهوه

از او سخن به  علوان رئوفوگوی میان سعید با شیخ جنید و نیز در ديدار سعید با 

 نور ةز، مردی که پس از غیبت چند روورن ةخان؛ صاحب(26و  21: همان) آيدمیان می

 همچنین و( 135: همان)شناخت او را نمی شده بود و سعیدوارد او  ةخانبه از خانه، 

ه از هوای پاک و نیز برای استفاد افرادی که برای گردش و به تعبیر نجیب محفوظ

وگو تارزان نشسته و به گفت ةخانصدای شهر، در فضای بیرونی قهوهرهايی از سرو

ای توصیفات و نويسنده تنها به بیان پاره بارة اين عناصردر. (47: همان) مشغول بودند

طور که ، آناين افراديک از آنها پرداخته است و تقريباً هیچاشارات کوتاه پیرامون 

 .اندرود، در روند داستان تأثیری نداشتهانتظار می
 

 عامل ماجرا. 6-2

تّحد حاضر در يک اثر بازی نیروهای متباين يا م عنوان بهتواند ماجرای يک رمان می

ها در آن شود که شخصیّتماجرا از موقعیّتی تشکیل می ةتعريف شود. هر لحظ

 :1378بوبرنوف، )شوند روند و يا با يکديگر مواجهه میشوند، به پیش میتعقیب می

که هر نیست  جز سعید ، کسیموردبحثرمان  درعامل ماجرا پرواضح است که  .(189

 د.دهی خاص سوق میجريان رمان را به سمت و سوي، لحظه با کارهای خود
 

 هاتهای معرفی شخصیّشیوه .7

 گرايانه خاصبرخورد  گیرد،قرارمی موردتوجه پردازیشخصیّت امر در که مسائلی از يکی

)الج و ديگران،  استت شخص کردن فرديّاست که به معنای مشخص شخصیّتبا 

های گوناگون گیری شیوهکارند همان بهمراد از اين فرآي رسدبه نظر می ؛(25: 1386

ای شیوه ،ست که هر نويسنده برای نیل به اين مقصودا هاشخصیّتفی برای معرّ
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رای اين ند. برا به خواننده معرفی ک های رمانشخصیّت آن تا با بردخاص به کار می

براساس مقیاس  .ده است: مقیاس کیفی و مقیاس نوعیعنوان ش امر دو مقیاس

 ، اماها پرداخته شده استیف آنای به توصتا چه اندازه که شودشخص میکیفی م

هايی ها از چه شیوهشخصیّتبرای معرّفی و توصیف  کند کهبیان میمعیار نوعی 

با ديگر  شخصیّتدر داستان روابط و تعامل هر  شخصیّتخود آيا  و استفاده شده

ديگر،  یطبق ديدگاه(. 133 :2003)فیصل،  ها به معرفی وی پرداخته استشخصیّت

از  .2  ؛تاز زبان خود شخصیّ .1تواند معرفی شود: به چهار شیوه می رمانت شخصیّ

( تلفیقی از سه 4 ؛از زبان يک راوی که خارج از داستان است .3 ؛زبان شخصی ديگر

 (.212 :1378بورنوف، )شده ذکر ةشیو
 

 تت از زبان خود شخصیمعرفی شخصیّ .7-1

؛ شخصیّت است يا از طريق حديث نفسهای خصوصی طريق يادداشتاين قسم يا از 

ترين و که به کمک آن، شخص خصوصیای شنونده و بر زبان نیامدهکالم بیيعنی 

: همان)کند مال میو تأثیر و تأثّرات خود را بربیان ترين زوايای ضمیر خود را نهفته

 (.220و216
 

 دیگر یشخصیّت ت از زبانمعرفی شخصیّ. 7-2

، يک نگردمی، شهادت فردی که از بیرون به قضايا رمانهای تدر معرفی شخصیّ 

چه را که آن ج اين نظريه است که نويسندهمروّ« میشل بوتور. »است مکمّل و راه حل

پرورد، از طريق چه را که در خیال میت فرعی داستان و آنهست از طريق شخصیّ

 (.228 -227: 1378بورنوف، )کند معرّفی میقهرمان داستان 
 

 

 ت از زبان راوی خارج از داستانمعرّفی شخصیّ. 7-3

ت و بیان رفتار و گفتار او تصويری از قهرمان پیروز يا معرّفی شخصی ءاين شیوه 

ای که آن يا تصويری از حیلهگذارد، و توز، يا گناهکاری نادم را به نمايش میکینه

 افتد؛ زيرا پیکارمؤثّر می رمانه اغلب در . اين شیوکنده کار بسته، ارائه میت بشخصی

در تکمیل اين سخن  (235 -233 :همان)گذارد فرد و جامعه را به نمايش می میان

 خود هدف را عینی واقعیتی بازتاباندن رمان نمادگرا که آنجا توان گفت ازمی

 ساير از را خود ذهنیِ های استنباط دائماً رمان طول در داند، نويسنده نمی

 که صناعاتی رو، اين از (؛1389پاينده، ) کند می برمال رويدادها نیز و ها صیتشخ
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 گويی تک مانند هايی تکنیک) کنند می آشکار را اصلی شخصیت ذهنیِ درون فرايندهای

 شود. می استفاده وفور به موردبحث رمان در ،(درونی

 اول ةشیو زاها شخصیّتبرای معرفی در اين رمان، نويسنده شايان ذکر است که 

 شدههای ذکرشیوهرمان،  و با مهارت تمام در هر بخش از ده استاستفاده کرو سوم 

از  شخصیّتمعرفی  ةنمون .دکرمعرفی را به خواننده  هاشخصیّتو  را به کار بست

پس از بازگشت سعید به محله که ست آنجادر اين رمان  شخصیّتزبان خود 

با خود چنین  از آمدن سعید باخبر کرد، سعید قديمشان يکی از افراد محلّه علیش را

»زمزمه کرد: 

در درونش « علیش»نفرتی که نسبت به  و از اين طريق (10 :د.ت، )محفوظ« 

 است که زمانی ،آنديگر از  ةنمون همچنینشود. فهمیده می زد به خوبیموج می

»: گويدبا خود می نبويه و علیشة پیش از رفتن به خان «سعید»

که اين عبارات  (59 :همان) «

سعید به قصد کشتن  چنین زمانی کههم .نشان از آشوب و اضطراب درونی او دارد

« »، عبارت راه افتاد او ةخانبه سوی  نبويه

خشم و نفرت بسیار  کرد و نويسنده از اين طريقمی را با خود زمزمه (61: همان)

به  که نجیب محفوظ در تمامی مواردی ت.را برای خواننده ترسیم کرده اساو شديد 

های داستان پرداخته است، شخصیّتدرونی  های ظاهری و يا حاالتيژگیبیان و

ه با نويسندمثال  عنوان به ؛خوردها به چشم میشخصیّتفی سوم معرّ ةنمود شیو

» از طريق عبارت علیشتوصیف 

و  را بشناسد. شخصیّتاين  به خوبی کند تابه خواننده کمک می (11 :همان)« 

»يا عبارات 

های معرفی يکی از جنبهخوبی به بهکه  (39-38 :همان) «

را  فیمعرّ ةاز اين شیوديگری  ةنمون است. پرداخته (مهارت در دزدی) سعید شخصیّت
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» بینیم:می شیخ جنیدفی برای معرّدر ابتدای داستان 

استفاده وی  فیسوم برای معرّ ةاز شیو و (19 :)همان« 

 کرده است.
 

 پردازیتشخصیّ هایشیوه .8

 کنند:پردازی در داستان از سه شیوه استفاده میشخصیّتاغلب نويسندگان برای 
 

 مستقیم توصیفگرفتن از ها با یاریشخصیّتصریح  ةارائ. 8-1

معرّفی  را آنهاهای داستان، و افکار شخصیّت اعمال تحلیلنويسنده با  در اين شیوه 

های داستان ديد فردی در داستان، خصوصیّات ديگر شخصیّت ةکند و يا از زاويمی

اين شیوه به خصوص برای معرفی  .(87 :1380، )میرصادقیشود توضیح داده می

 تشخصیّ هنذ از که هايی رود که نويسنده انديشهاصلی رمان به کار می شخصیّت

به بیان ديگر نويسنده به درون ؛ (1389)پاينده، کند می ارائه مستقیماً گذرد، می اصلیِ

 :1385)پاينده،  کندحاالت او با خبر می وذ کرده و خواننده را از احساسات وذهن او نف

202 - 203.) 

صیف حاالت ظاهری وبه ت محفوظنجیب تمامی مواردی که در  ،اين رماندر 

که  خوردپرداخته است، نمود اين شیوه به چشم می آنهاها و اعمال و رفتار شخصیّت

خارج از داستان، از زبان راوی  شخصیّتمعرفی ة شیو هايی ازنمونه مثال عنوان به

 است، آورده زندگی رئوف علوان ةوای ديگر که بیانگر شیجا نمونه. در اينشد هراشا

ت که علوان، سعید را در حال دزدی در ای اسلحظه عبارات زير توصیف شود؛می

» خود ديد: ءخانه

 به خوبی «رئوف علوان» منزل از ذيل توصیفو يا  (40: د.ت ،محفوظ) «

»: دهدو سرشناس نشان می يک فرد متموّل عنوان بهرا شخصیت وی 
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نیز  در توصیف و معرفی سعیدنويسنده  .(30 :د.تمحفوظ، ) «

 از اين شیوه بهره برده است.
 

 ها با کمی شرح و تفسیر یا بدون آنق عمل آنها از طریشخصیّت ةارائ. 8-2

ز ناپذير روش نمايشی است؛ زيرا اجزء جدايی ،هاکردن شخصیّتاين روش عرضه 

 ةگونه که در صحنشناسیم. همانها را میهاست که آنطريق اعمال و رفتار شخصیّت

يق ز از طرنی رمانکند، در تئاتر هنرپیشه با رفتار و گفتار، خود را به ما معرّفی می

، )میرصادقیبرد پی می آنهاست که خواننده به ماهیّت هااعمال و گفتار شخصیّت

از اين  آنهابرای معرفی  های اين رمان که نجیب محفوظشخصیّتازجمله  (.89 :1380

را نام برد؛ نويسنده در  توان شیخ جنید، نبويه و علیشمی شیوه ياری جسته است،

و  زدپردامیظاهری وی  ةچهربه توصیف  يک بارها تن شیخ جنید شخصیّتمعرفی 

»گويد: می

، محفوظ) «

مثال مذکور، اعمال او را که شامل نماز خواندن  جملهمعدود از و در مواردی (19 :د.ت

 شخصیّتکند و از خالل همین توضیحات بسیار اندک، و ذکر گفتن است، بیان می

فی معرّدر  کشد.برای خواننده به تصوير میيک پیر سالخورده و زاهد  عنوان بهوی را 

 ر حق سعیدا ددر ابتدای داستان به خیانتی که آنه، نويسنده تنها نبويه و علیش

چنان شرح و اما عواقب اين خیانت، آن ،استای گذرا کرده اشارهاند، مرتکب شده

و در ذهن کند را درک می خوبی بزرگی آنهکه خواننده ب شده است تفصیل داده

 سازد.گر ماهر می، دو فرد خیانتکار و حیلهخود از نبويه و علیش
 

 یرت، بدون تعبیر و تفسدرون شخصیّ ةارائ. 8-3

های ذهنی و عواطف درونی شخصیّت، اعمال و کشمکش بیانبه اين ترتیب که با 

شناسد. اين روش، را می رمانخواننده به صورت غیرمستقیم شخصیّت داستان يا 

را به وجود آورده است که عمل داستانی در درون  های جريان سیّال ذهنرمان

یم در جريان شعور خودآگاه و دهد و خواننده به صورت غیرمستقها رخ میشخصیّت

که نويسنده بدون آن در اين شیوه، گیرد.های داستان قرار میصیّتناخودآگاه شخ

دهد و خواننده در شخصیّت داستان را نشان می ةدهد، ذهنیّت آشفت توضیحی

شايان ذکر  .(93-91: 1380، )میرصادقیگیرد جريان کشمکش درونی افکار او قرار می
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 :1379، )يونسیبه ياری آکسیون است  شخصیّتر اين شیوه، توصیف است که نام ديگ

نور از اين شیوه استفاده  شخصیّت فی، برای معرّرماناين در  نجیب محفوظ .(301

در پیش ای کند که نور چه حرفهی به صراحت بیان نمیکرده است؛ بدين منظور و

الً غیرمستقیم  و از کند، اما به صورت کامگرفته و از چه راهی گذران زندگی می

فهماند که او زندگی خود را بر ای عبارات فرعی، به خوانندگان زيرک میطريق پاره

 شهر و در نزديکی قبرستان منزل دارد. ءای قرار داده و چرا در حاشیهچه پايه
 

 تعداد اشخاص داستان .9

د ندارن بیشتراصلی  شخصیّتهای خوب آن است که يک های داستانيکی از ويژگی

، با اندکی دقّت گذردمی شخصیّتداستان بین دو حوادث  ةی مواقعی که همو حت

 (.296 :1379)يونسی، ، بیش از ديگری است يکی اهمیّتشويم که نفوذ و جّه میمتو

ديگر نیز در داستان  شخصیّتاصلی، ممکن است دو يا چند  شخصیّتعالوه بر 

ان ذکر است که تعداد اشخاص فرعی گويند. شايفرعی می شخصیّت هابه آن بیايند که

کوتاهی را که در اختیار دارد با  اگر نويسنده بخواهد زمان بايد کم باشد؛ زيرا

ناگزير يا بايد قواعد را زير پا بگذارد م مشخص کند، اشخاص زياد پر کند و همه را ه

 داستان ةدکه به اشخاص عموتاهی داستان توجه نکند و يا اينو به زمان، مکان و ک

که در هر دو صورت کارش نقايص مهمی را خواهد داشت  طور ناقص بپردازدبه

شود که اين رمان با توجه به ، مشخص میبورزمبا اندکی تأمل در رمان  (.296 :همان)

 ه است؛ چراکه رعايت اين معیارتوجّيک رمان خوب و قابل ،هاشخصیّتمعیار تعداد 

به نام  اصلی شخصیّتيک  ين رمان تنها، بدين معنا که اخورددر آن به چشم می

. در مورد چرخدو اعمال او می شخصیّتگرد رمان بر  ودارد « سعید مهران»

د هستند، های فرعی آن متعدّشخصیّت بايد گفت هرچند آنهای فرعی شخصیّت

در رمان، متفاوت از ديگری است؛  آنهاو میزان حضور هريک از  اهمیّت ةدرج

های شخصیّت ، علیش، سنا، تارزان، شیخ جنید، رئوف علوان و نورنبويهمثال  عنوان به

علیش، نبويه و رئوف که شود کمی دقت مشخص میاما با  ،هستندفرعی اين رمان 

 .حضور دارندروند داستان  ها درشخصیّتبیش از ساير  علوان
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 نتیجه .10

ر در هن وظتوان به مهارت نجیب محفخوبی میبه الکالبص واللّرمان  ءبا مطالعه

در هرچند جز  طور خاص پی برد؛ زيرابهپردازی شخصیّتطور عام و نويسی بهرمان

نويسی استان و رمانهای ددر منابع عربی که پیرامون شیوه ،شمارانگشت چند مورد

شود، گونه که در منابع فارسی و التین ديده می، تمامی عناصر داستان آننوشته شده

چنان به ، آنبا دقت و مهارت نشده است، اما اين نويسندهتفکیک بیان و شرح به 

شده پیرامون ادبیات نگاشته که گويی به تمام آثار  اختهپرد هاشخصیّتفی معرّ

  يافته است.ادبی دست  ةاين گون و عناصر ويژه رمان، فنون نگارشداستانی و به

با  جیب محفوظتوان گفت نن نمادگرايانه است، میکه اين رمان يک رما آنجااز 

 آنهاف اعمال بیرونی و حاالت درونی ها و توصیشخصیّتچنان مهارتی به معرفی 

اجتماعی و  ةخوبی برای طبق ةها نمايندشخصیّتاز اين  يکپرداخته است که هر

را طوری آفريده  رمان هایشخصیّت اين نويسنده و در حقیقت فرهنگی خود هستند

اين امر بر غنای ادبی همین  وناف جامعه باشد يکی از اص ةنمايند کدامهرکه است 

طوری آفريده  الکالباللّص و های رمانتشخصیّ ،افزوده است؛ به عبارت ديگر رمان

وب جهان اخالقی خود جای بگیرند و باوری که نجیب چاند که بتوانند در چارشده

وصیات خصآن دسته از کند، با میزان انسانیت و محفوظ در ذهن خواننده ايجاد می

که به تبع اين ؛ مستقیمی دارد ةها بخشیده است، رابطاخالقی که وی به شخصیت

به پندارد و همذات می آنهای شخصیّتد زيادی خود را با پديده، خواننده تا ح

 گیرد.درس می از آن لذت برده و همین جهت

یر نماد خ هیچ کدامآن است که های اين رمان شخصیّتهای بارز ويژگی ديگر از

ای از خوبی و آمیخته آنهاباطل صِرف نیستند، بلکه سرشت  و حق مطلق و يا شر و

در نخستین چون به خوبی نمود دارد؛  رئوف علوان شخصیّتدر  اين امربدی است. 

 خیانت سعید ةاما پس از مشاهد ،را به گرمی پذيرفت وی برخورد با سعید مهران

که به شود نیز ديده می شیخ جنید یّتشخصاين خصیصه در . ، او را طرد کردمهران

او  دانستکه می آنجا، اما از ابتدا وی را پناه داد خاطر دوستی ديرينه با پدر سعید،

 منزل خود را به وی نداد. در طوالنیاقامت  ةدارد، اجاز قصد مداومت بر دزدی

ی زوايا ایبه گونهنويسنده  اصلی اين رمان بايد گفت شخصیّتفی معرّ بارةدر

، شخصیّتاين های منفی که با تمام ويژگیکند بیان می سعید را شخصیّتمختلف 



  151/ 1396 تابستان و بهار ،1 شمارة ،9 سال عربی، ادب

و شاگرد  يعنی نبويه ،ان بنگرد که همسر سابق اواگر خواننده از اين منظر به رم

کند و میدلسوزی  اسحسهم نسبت به او ا، اندبه وی خیانت کرده (علیش) سابقش

نبويه و علیش برای  بدسرشتی هم اينکهو  دهدمیاز اين دو نفر را به وی  انتقامحق 

 شود.ايجاد می ویدل آن دو در  ازرت شديدی و نفشود میآشکار  او

 گاه آن پردازی در اين رمان بايد گفت نجیب محفوظشخصیّتهای شیوه ةدر زمین

های رمان شخصیّتهای درونی غالباً منفی و غیراخالقی که به دنبال بیان ويژگی

 بهره  (حديث نفس) از زبان خود او شخصیّتيعنی معرفی  ،خستن ة، از شیواست

های رمان شخصیّت وجود درماندگی را درحالت خواهد میو زمانی که  گیرد می

های شخصیّتوگو با ديگر و از طريق گفت آنهارا از زبان خود  پديدهدهد، اين نشان 

 .است ه و اهتمامخور توجّدر کند که اين امریرمان بیان می
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