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نجیب محفوظ»الطریق«شخصیت و شخصیت پردازي در رمان 

مهدي اسدي 

چکیده

،داسـتان داستان است بطوریکـه مـی تـوان گفـت    اهمیت درحائزاصلی وعناصر ازیکی شخصیت 
شخصیت هـایش را خـوب بـه    براي اینکهنویسنده . بدون آن معنا و مفهوم خود را ازدست می دهد

پـردازش  اخالقی آنهـا را بـا مهـارت    خصوصیات ظاهري وکهنیاز به این داردمعرفی کند؛نده خوان
یت هـاي  بـا شخصـ  ،پـدر یـافتن در راه ؛ ويالطریـق صـابر نـام دارد   . شخصـیت اصـلی رمـان    نماید

به پهنه داستان وارد می متفاوت. نویسنده این شخصیتها را با شیوه هاي گوناگونی رو به رو می شود
و ... پویـا ، شاهد انـواع شخصـیت هـا اعـم از: سـاده، جـامع، ایسـتا       ،رماندر این بدین ترتیب . کند

نویسنده در پردازش شخصیت هاي داسـتان از دو شـیوه پـردازش مسـتقیم و پـردازش غیـر       .هستیم
الـه مـی کوشـد تـا انـواع      . ایـن مق بهره می گیرد،می باشدو کنشگفتگورمستقیم که بیشتر مبتنی ب

مـورد نقـد   به شیوه تحلیل محتوا،شخصیت و شیوه پردازش آنها را در رمان الطریق نجیب محفوظ
. تحلیل قراردهدوتجزیه و

.شخصیت، شخصیت پردازي، نجیب محفوظ، الطریق:واژگان کلیدي

asadimahdi72@gmail.comرایانامه:ی دانشگاه مازندران.ارشد زبان و ادبیات عربکارشناس
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مقدمه 
و در آثار خود به موضوعات تاریخی، . ااستنجیب محفوظ از رمان نویسان مشهور مصري

الطریق در گروه رمانهاي رمزي و فلسفی . رمان اعی و نمادین می پردازد، اجتمفلسفی
دست . در این رمان نویسنده زندگی فردي را نشان می دهد کهداردنجیب محفوظ قرار 

ی و قهرمان . شخصیت اصلایش را در گرو یافتن پدر می داندیابی به اهداف و آرزوه
هگاه ؛ هرچند گادامه می دهدتا پایان داستان به جستجوي پدر ويصابر نام دارد. ،داستان

. از آنجا که شخصیت ها اساس پیدایش و گسترش داستان دچار سستی و ناامیدي می شود
؛ این مقاله در پی مهمترین مباحث داستان نویسی استیکی ازهستند و شخصیت پردازي

پاسخ به این سوال است که انواع شخصیت و شیوه هاي پردازش آن در این داستان چگونه 
است. 

،اثر انواع شخصیت ها از جمله اصلیبر آن است که نویسنده در این ه تصور نگارند
ازش آنها از دو شیوه ي رایج در شخصیت ، ایستا و پویا را به کار برده و در پردفرعی

. براي اثبات این فرضیه ها نخست به بهره جسته استپردازي یعنی مستقیم و غیر مستقیم 
بیان چهارچوب نظري مقاله می پردازیم و سپس به شیوه ي تحلیل محتوا انواع شخصیت و 

.قد و تجزیه و تحلیل قرار می دهیممورد نراچگونگی پردازش آنها
از جهات گوناگون توسط پژوهشگران و نویسندگان مورد ،ب محفوظ و آثار وينجی

که همین موضوع باعث انتشار کتابها و مقاالت بسیاري در تحلیل و بررسی قرار گرفته است
این زمینه شده است. از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

که توسط فاطمه الزهرا محمد سعید، )1978(»الرمزیه فی ادب نجیب محفوظ«.کتاب 1
پیرامون سمبولیسم و نمادگرایی در آثار نجیب محفوظ به نگارش در آمده است.

با موضوع بررسی )1394(»تحلیل روایی رمان الشحاذ(گدا) اثر نجیب محفوظ«. مقاله2
ت به قلم کمال باغجري و علی بشیري که در مجله زبان وادبیامولفه ها و عناصر روایت،
عربی به چاپ رسیده است.
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به قلم مصطفی )1392(»بررسی عناصر طنز در رمان میر امار نجیب محفوظ«. مقاله3
کمالجو و زینب کاید عباسی که در مجله جمعیه االیرانیه للغه العربیه و آدابها به چاپ 

در این مقاله ابعاد طنزآمیز این رمان مورد بررسی قرار می گیرد.رسیده است.
به قلم علی گنجیان )1388(»اللص والکالب دراسه فی الشکل والمضمون«مقاله.4

. در این در نشریه دراسات االدب المعاصر چاپ شده است،خناري و محبوبه بادرستانی
مورد تحلیل قرار می گیرد. رمان،این و محتوایییشکلابعاد مقاله

نشده که عنصر کنون مقاله اي نوشتهجوهاي انجام شده تا با توجه به جستبدین ترتیب و 
. لطریق مورد پژوهش قرار داده باشداشخصیت را در رمان 

اهمیت و تعریف شخصیت-1
، جـان  . در واقع می توان گفت که شخصـیت از عناصر اصلی و سازنده رمان استشخصیت 

،(ایرانـی .ون جهـان اسـت پـیش از پیـدایش انسـان     رمان است ؛ رمان بدون شخصیت همچـ 
در شخصـیت داستان نویسان و منتقدان آثار داستانی از دیر باز بـه اهمیـت عنصر  ) 458:1380

. ارسطو نخستین منتقدي است را مورد توجه خود قرار داده اندداستان و رمان پی برده و آن
نمایشـی  که در کتاب پر آوازه اش هنر شاعري به تحلیل و بررسی عنصر شخصیت در آثـار  

) پیرامون این عنصـر مهـم در رمـان تعـاریف گونـاگونی بیـان       47:1337و،. (ارسطمی پردازد
جمال میرصادقی در کتاب خود عناصـر داسـتان   .شده است که به برخی از آنها می پردازیم
اشـخاص سـاخته شـده اي (مخلـوقی) را کـه در      شخصیت را اینگونه تعریـف کـرده اسـت:   

رضـا  ) 83:1379،. (میـر صـادقی  و نمایشنامه و ... ظاهر می شوند، شخصیت می نامندداستان
امی قصـه  ، محـوري اسـت کـه تمـ    : عامـل شخصـیت  یف شخصیت می گویـد براهنی در تعر

، معنا و مفهوم و حتی علـت وجـودي   کلیه عوامل دیگر عینیت، کمالبرمدار آن می چرخد.
) 249:1368،( براهنی.شخصیت کسب می کنندخود را از عامل 

انواع شخصیت-2
. در ایـن  اههاي مختلـف تقسـیم بنـدي کـرده انـد     منتقدان آثار داستانی شخصیت را از دیدگ

به اختصار هر یک را شرح مـی  بخش مهم ترین تقسیم بندي هاي موجود را بیان می کنیم و
.دهیم
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انواع شخصیت از نظر اهمیت و پیشبرد حوادث داستان -2-1
داسـتان بـا   شخصیت اصلی فردي اسـت کـه مـاجراي اصـلی     : شخصیت اصلی-2-1-1

اصلی کشمکش داستان است و مهمترین فرد در ، محور تکیه بر او جلو می رود. در حقیقت
در زندگی او »عدم تعادل«. عنصر ؛ داستان ماجراي زندگی اوستداستان به حساب می آید

) 1392،. (پیام آوربه پایان می رسدید آمده و با حل مشکل او هم اغلب، داستان پد
درمقـام دوم  شخصیت هایی را که در کنارشخصـیت اصـلی،  : شخصیت فرعی-2-1-2

یا سوم و... هستند و اصوال نسـبت بـه شخصـیت اصـلی در داسـتان اهمیـت کمتـري دارنـد،         
؛ کمک به شخصیت فرعی دو فایده عمده دارد)1388،بارونیانشخصیت فرعی می نامند.(

)1392شناسایی شخص اصلی و طبیعی جلوه کردن فضاي داستان. (پیام آور،
گـاهی اشخاصـی نیـز هسـتند کـه در      : شخصیت پس زمینه (سیاهی لشـکر) -2-1-3

ماجرا نقش خاصی ندارند اما براي زمینه سازي و نشان دادن فضاي داستان یا بـراي برجسـته   
شخصـیت پـس زمینـه یـا سـیاهی      کردن شخصیتهاي اصلی و فرعی حضور دارند که به آنها

) 72:1383،. (اسماعیل لوویندلشکر گ
انواع شخصیت از نظر ویژگی هاي روانی -2-2
ي یک ویژگی واحد بنا شـده انـد   شخصیت هاي ساده بر پایه : شخصیت ساده-2-2-1

، این شخصیت هـا نقـش   . در عملو گرایششان بر این است که در اثر، ایستا و ابتدایی باشند
.شگفتی نمـی شـود  اندکی در پیشبرد عمل داستانی دارند و خواننده از برخورد با آنها دچار 

سـانی خـود در   ) بنابراین شخصیت ساده تنها با یکی از ابعاد وجـود ان 193:1385، (مکاریک
) .73:1369،. (فورسترداستان حضور می یابد

شخصـیتی پیچیـده و داراي بـاطنی ژرف    شخصـیت جـامع   شخصیت جـامع : -2-2-2
شخصیت جامع را خـالف شخصـیت سـاده نمـی تـوان در یـک عبـارت        وچند بعدي است.

در خالل شـان  خالصه کرد و ما او را در پیوند با صحنه هاي بزرگی که از میانشان گذشته و
)1388به یاد می آوریم. (بارونیان ،تغییر یافته است 

از نظر تحول درونی انواع شخصیت -2-3
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ر نکند یا اندك تغییري را داستان است که تغییشخصیتی در : شخصیت ایستا-2-3-1
. (میر صادقی آغاز بوده استن همان باشدکه در، در پایان داستادیگر. به عبارتبپذیرد

،93:1379 (
صیتی است که در بعضی از ابعاد آن، تحول دائمی روي شخ: شخصیت پویا-2-3-2

ن است این تحول نوع نگرش یا رفتارش را تغییر می دهد. این تغییر و تحول ممک،داده
. اما مهم این ممکن است رو به خوبی یا بدي باشد. همچنین خیلی زیاد یا خیلی کم باشد

)1393،شهرابی(باشد.»مهم و بنیادي«است که باید 
شخصیت پردازي و شیوه هاي آن-3

داستان نویس براي آنکه شخصیت هاي داسـتانش را خـوب بـه خواننـده بشناسـد بایـد او را       
تـا حـدي کـه بـه کـار      –نسبت به خصوصیات ظاهري و اخالقی شخصـیت هـاي داسـتانش    

)69:1375، . (عابـدي گویندازد. این عمل را شخصیت پردازي می آگاه س-داستان می آید
هرچند عجیب و غریب باشند بایـد  ،کردارشانر وشخصیت هاي مخلوق و دنیاي آنها و رفتا

ننـدگان نسـبت بـه    . اگـر خوا کردنی بیاینـد ، معقول و باوردر حوزه ي داستانبه نظر خواننده 
، بـی شـک نویسـنده در شخصـیت     شخصیت هاي داستان، علی السـویه و بـی عالقـه بماننـد    

ت پـردازي در  نویسـنده بـراي شخصـی   )1379:84، (میرصـادقی .نبوده اسـت موفقپردازي
کند.  می شیوه استفادهدواز غالباداستان

پرداخت مستقیم شخصیت شامل پـرداختن  :شخصیت پردازي مستقیم/توصیفی-3-1
سـتقیم و  به مشخصات ظاهري و خصوصیات اخالقی شخصیت می شـود و نویسـنده بطـور م   

ي گاهی پرداخـت مسـتقیم خصوصـیات ظـاهري شخصـیت هـا      صریح آن را بازگو می کند.
از زبان یکی دیگر از شخصیتها صورت می گیـرد. در ایـن شـیوه نویسـنده یکـی از      ،داستان

قیم بـه توصـیف شخصـیت    شخصیت هاي داستان را جایگزین خود می کند تا به طـور مسـت  
)70:1388. (عابدي،دیگر بپردازد

ارائـه شخصـیت هـا از طریـق عمـل      شخصیت پردازي غیر مستقیم / نمایشی:-3-2
. این روش عرضه کردن شخصـیت هـا جـزء جـدایی     شرح و تفسیر یا بدون آنن با کمیآنا
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خصـیت هاسـت کـه آن هـا را مـی      ناپذیر روش نمایشی است زیرا از طریق اعمال و رفتار ش
، خودش را به ما معرفی می کند و در رمـان  تئاتر هنرپیشه با رفتار و گفتار. در صحنهشناسیم

اغلـب  .خواننده به ماهیت آنها پـی مـی بـرد   ست که نیز از طریق اعمال و گفتار شخصیت ها
سـتفاده کننـد؛   نویسندگان ترجیح می دهند از این روش نمایشی در پرداخت شخصـیت هـا ا  

بـراي شخصـیت پـردازي    )91-1379:89،(میـر صـادقی  .یعنی به جـاي گفـتن نشـان بدهنـد    
مـی تـوان   ..وضعیت ظـاهري 5.محیط4.نام  3.گفتار  2.کنش  1:ی مانندعواملاز مستقیم غیر

)42:1371(اخوت،یاري جست. 
خالصه رمان -4

ا صرف او فردي است که عمر خود رداستان صابر نام دارد؛ شخصیت اصلیدر این رمان 
مادر (. در ابتداي داستان نویسنده صحنه دفن بسیمه عمران خوش گذرانی و عیاشی می کند

می سخنان مادر صابر قبل از مرگ به بیان و سپس برمی گردد و را توصیف می کند)صابر
. بسیمه عمران درحالیکه پنج سال در زندان بوده است و وضعیت جسمی مناسبی پردازد

به فرزند خود می گوید: فرزندم پدرت نمرده است و تو بعد از ندارد به خانه بر می گردد و 
در در حالیکه ما.باشیده زندگی خوبی داشتهینباید به دنبال پدرت بروي تا در آ،مرگ من

. صابر بعد از مرگ مادر مدتی در اسکندریه به مرده استقبال به او گفته بود که پدرش 
وارد ابتدا به مسافرخانه اي نبال پدر گشت و سپس به قاهره رفت. هنگام ورود به قاهره،د

سپس .خلیل ابونجا آشنا شدو در آنجا با زنی زیبا به نام کریمه و همسر پیرش عمو شد
. رش را بیابدتا بدین وسیله بتواند پدبرود"لهولاابو"روزنامه آگهیبه دفترتصمیم گرفت

. صابر در جریان ك و مهربان به نام الهام آشنا شدروزنامه با دختري پاآگهیاو در دفتر
اما نتیجه اي به ؛فت تا بلکه بتواند پدرش را بیابدروزنامه می رآگهیداستان مدام به دفتر

. کریمه الهام و کریمه؛رد که میان دو زن قرار گرفته استپی ببعد ازمدتیاو.دنبال نداشت
آرام را تحریک کرد تا همسرش را بکشد و آنها بتوانند با ثروت او در کنار هم زندگیاو
از .شتقشه اي که کریمه طراحی کرده بود همسر او را کن. صابر با مرفهی داشته باشندو

طرفی الهام به صابر گفته بود که به او یک یا دو روز فرصت دهد تا پولی برایش فراهم کند 
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خود را شایسته دلسوزي او اما صابر نپذیرفت وتواند براي خود کاري را شروع کندو او ب
. ندانست

تا سراغش را کریمه را نیافت و به خانه مادر او رفت گذشت چند روزبعد از ،صابر
فریب داده و هدفش از این کار ازدواج با پسر او راکریمهکه احساس کردصابرگیرد.ب

مشاجره اي طوالنی شب هنگام به سوي کریمه رفت و بعد ازبنابراین؛خاله اش بوده است
. صابر به زندان رفت رد خانه شد و صابر را دستگیر کرد. ساعتی بعد پلیس وااو را خفه کرد

محمد سرشناسو الهام بعد از آگاهی از زندان رفتن او تالش کرد که با کمک وکیل 
. سید که نباید به دیگران تکیه کندجه ر. سرانجام صابر به این نتیدفاع کنداز او ،طنطاوي

.به هند مهاجرت کرده استاحتماال اوو پی برد که دیدصابر پدرش را ن
انواع شخصیت و شخصیت پردازي در این داستانبررسی -5

ینه (سیاهی لشکر) استفاده نویسنده در این داستان از شخصیت هاي اصلی و فرعی و پس زم
. شخصیت اصلی نقش مهمی در داستان دارد و در حقیقت محور اصلی کشمکش می کند
(سیاهی . شخصیت هاي فرعی و پس زمینه ین فرد در داستان به حساب می آیدو مهمتر

لشکر) نیز از جهت شناساندن شخصیت اصلی و طبیعی جلوه کردن فضاي داستان داراي 
اهمیت می باشند.

صابر: شخصیت اصلی داستان-5-1
، عمو بسیمه عمران، سید سید رحیمی، الهام، کریمه:فرعی داستانهايشخصیت-5-2

. علی برهانو محمدطنطاوياحسان طنطاوي،،، علی سریقوسجا، محمد ساوينخلیل ابو
گدا، پاسبان، محمد رجب :اي پس زمینه (سیاهی لشکر) داستانشخصیت ه-5-3

ه زهره و... .خ، شیشیخ زنديافرادحاضر درمسافرخانه،،(همسر سابق کریمه )، فالگیر
مجال پرداختن به همه ي از آنجا که تعداد شخصیت ها در این داستان بسیار است و 

.هایی می پردازیم که بیشتر مورد توجه نویسنده بوده است؛ تنها به شخصیت آنها نیست
و مورد بررسیتوسط نویسنده و نحوه توصیف و پردازش آنها انواع شخصیتبدین ترتیب

.گیردقرار می تحلیل،
صابر
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یا او؛ را در دو راهی قرار می دهدصابرنجیب محفوظ وي شخصیت اصلی داستان است. 
باید به سمت الهام برود که زنی خوش قلب و مهربان است و یا به سمت کریمه که زنی 

در وي. ود ممکن است دست به هر کاري بزندمنافع خدست یابی به هوسباز است و جهت 
هدف او از است؛ متوجه می شود که هدف اصلی خود را گم کردهناگهان ،این کشاکش

ش بوده است اما چون به نتیجه نمی رسد و از آنجا که او پیدا کردن پدرآمدن به قاهره 
. به سراغ هوسبازي خود می رود؛داردشخصیتی وابسته به زن 

زیرا نویسنده ابعاد مختلف شخصیتی او را به خواننده استداراي شخصیتی جامع صابر،
شخصیتی پویا دارد زیرا در انتهاي داستان او به فردي تبدیل می همچنین وي.نشان می دهد

. پویایی و تحول نه یک نفر بلکه دو نفر را می کشدشود که دست به قتل می زند آن هم 
از یک شخصیت هوسباز او شخصیت صابر به سمت منفی تر شدن می باشد و به این ترتیب 

.می شودتبدیلگرد و زورگیر به یک شخصیت جنایتکارو ول
اشاره می کند که و از طریق گفتگو،نویسنده در خالل داستان به صورت غیر مستقیم

:در قسمتی از داستان مادر صابر می گویدبطور مثال . صابر جوانی زیبا و خوش اندام است
»جالِالرّیفلیسن لَمه ن187:الطریق،هالمولفات الکامل(»کتُو رشاقکلُجماصف( )

در این جا گفتگو ) .ی و برازندگی تو را داشته باشدمردها کسی نیست که نصف زیبایمیان 
است.صابرملی براي معرفی شخصیتاع

صابر از ابتداي زندگی به ولخرجی و خوشگذرانی عادت کرده است و شاید مقصر 
ذهب«.ددهدر اختیار او قرار می رامه چیزاصلی در این کار مادر او باشد زیرا مادرش ه

(به میکده ي حریه )204:همان(»...اكنیکوۀَري زجاجک فاشتَببکلوتۀِیرّالحۀِلی بقالإ
و در جایی دیگر مادر صابر به او می ) بک رفت و شیشه اي کُنیاك خرید.در کلوت

) 186:همان( »ةِلوالحةِک علی الحیادتُعوینا الّتأیولکنّنکثیرٌمالٌكیدیفکانَ«: گوید
بدین )و بریز و بپاش عادتت داده بودم.؛ اما خودم به زندگی خوب (پول زیادي دستت بود

از شخصیت او پی می بریم.جنبهترتیب از طریق رفتار صابر و گفتار مادرش به این 
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براي آگاهی از ست یابی به اهداف خود تردید دارد؛از آنجا که صابر در دهمچنین، 
قل لم یهو لکنَّالکفئقاریه أمامراحتَسطَب«.رمال روي می آوردپیشگو وآینده خود به 

زار الع. ودیداًجکف دستش 191:همان(».ۀِالفراشۀِبعطفي الشیخ زنديباهللا سیدارف ) (
به - شیخ زندي–. آنگاه براي دیدار با عارف یر سپرد، اما سخن تازه اي نشنیدرا به فالگ

این مطلب بیانگر ویژگی اخالقی خرافه پرستی در صابر می باشد که کوچه فراشه رفت.)
در مورد آن سخن می گوید.و از طریق کنش و رفتار،مستقیمغیرنجیب محفوظ بطور 

ابد و در سراسر داستان محسوس ده در شخصیت صابر می ینویژگی دیگري که خوان
حدود هرچندندارد،تقل شخصیتی مسصابر؛ در واقع عدم اعتماد به نفس می باشد؛ است

در گفتگو با الهام که او را به داشتن شغلی ترغیب می سی سال از سن او گذشته است.
) (هیچ کاري 211:همان(»یأبقِیر طرین غَء عییجعملٍيألۀَال قیم«می گوید : ،کند

این سخن بیانگر این است که .)ینکه از راه پدرم بدست آمده باشدبرایم ارزش ندارد مگر ا
مرگ او ابتدا مادرش و بعد از ؛صابر به خود اعتماد ندارد و همیشه وابسته به دیگران است

در این جا از طریق عامل گفتگو جنبه دیگري از شخصیت صابر آشکار به دنبال پدر است.
می گردد.

وس بازي در نویسنده تأکید دارد که حس هرزگی و هدر بخش دیگري از داستان، 
. زنها توجه می کندکه وارد می شود به وجود صابر موج می زند. صابر به هر مکان تازه اي 

هنگام ورود به مسافرخانه به کریمه دل می دهد و وقتی که براي آگهی دادن به دفتر 
. به طور مثال هنگامی که وارد مسافرخانه می د می شودنروزنامه می رود به الهام عالقه م

علَجو.ۀَخصیه الشَّه بطاقتَلَمقد«.یش را به عمو خلیل ابونجا می دهدکارت شناسایوشود 
(کارت شناساییش را به ) 193:همان(»ۀِطاقبالبِالعجوزِنشغالِإطوالَةِلی الفتاإظرَالنَّرقُّستَی

به –دزدانه –رو کردن آن سرگرم بود، صابرمرد به زیرو، و همه ي مدتی راکه پیراو داد
بدین ترتیب از طریق رفتار صابر به یکی دیگر از ابعاد شخصیتی او .)زن جوان می نگریست

پی می بریم.
بسیمه عمران 
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شخصیتی هرزه و خالفکار دارد و زندگی خود و پسرش را از این ، مادر صابربسیمه عمران
یز ویژگی می شود که او ن. پرورش یافتن صابر در دامن چنین زنی باعث ندراه تأمین می ک

استان ظاهر می شود و . شخصیت بسیمه عمران فقط در ابتداي دهاي مادر را داشته باشد
راد و در خالل داستان خاطراتشن. اما صابر نمی تواند مادرش را فراموش کسپس می میرد

. در ذهن مرور می کند
یف«. توصیف می کندرااو چهره و اندام نویسنده بطور مستقیمبخشی از داستاندر 

ةًفلم یکن لیهتزّ هزّالهائلُلجسیماما الجسدأو ،احِفّکالتُّة ٌدرموۀٌوجنو.کانَِالبدرةِستدارإ
. گونه هایش دي چهره اش به ماه تمام می مانست(گر) 186همان:(»... ۀِالقهقهندعةًواحد

با این توصیفات، ویژگی ).بادي بلرزدش بیدي نبودکه به هر به سرخی سیب و اندام تنومند
هاي جسمی بسیمه عمران درذهن خواننده نقش می بندد.

هنگامی که صابر عکس پدر و مادرش را براي شناسایی پدر به نزد پزشکی به نام سید سید 
) (این دختر 196(همان: » ؟ ۀُالجمیلةُتان هذه الفَم« رحیمی می برد. پزشک می گوید : 

ویژگی ؟) در این جا نویسنده بطور غیر مستقیم و ازطریق گفتگو به توصیف زیبا کیست 
بسیمه عمران می پردازد.جسمی

در ابتداي داستان نویسنده اشاره به این دارد که بسیمه عمران بیمار است و علی رغم 
ها ت وجهجفّفَو،هاتتهافُغمرتنَدخَّ. «بیمار بودن باز هم مصرف سیگار را رها نمی کند

قَنُوعها بیک به سیگار می زد( با) 186( همان:».. .ها األخريدو چهره و وجود ناخوشی پ ،
در اینجا از طریق رفتار بسیمه عمران و در ادامه ) .می کرددست دیگر خشک گردنش را با

پسرش از او می پرسد آیا در زندان می بریم. او پیاخالقیاز طریق گفتگو به ویژگیهاي 
لیکعۀًقلقنتکُی، ولکنّو أفیونُو حشیشسجائرُ«هم سیگار می کشیدي؟ او می گوید 

بواسطه این ) (سیگار و حشیش و افیون ؛اما همه اش نگران تو بودم.)186(همان:»... . دائماً 
جمالت نویسنده از اعتیاد بسیمه عمران سخن می گوید.

حضور قاچاقچیان و باجگیران و اوباش بر سر قبر بسیمه عمران و ترس صابر از آنها 
، جالَو تتابع الرِّ«. زندگی مادر صابر استمحیطبیانگر ،هنگام بدرقه شان از سر قبر مادر

حیلَشدک وسعیرات ، من تاجرِشکورکم میی بلطجإلمخدرمجومن بادیإلی قو.«
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مردها را مشایعت کرد. زحمت کشیدید. خداوند برایتان بد نخواهد. از ) (سپس 185همان:(
هنگامی که نویسنده از محیط زندگی ) قاچاقچی ها به پا اندازان، و از باجگیران به اوباش.

بسیمه عمران سخن می گوید؛ در واقع به بعدي از شخصیت او اشاره دارد که همان هرزگی 
فساد است.و 

. شخصیت او از این جهت ساده است که در دارداده و ایستا بسیمه عمران شخصیتی س
در طول داستان،و از این جهت ایستا است کهبا ابعاد مختلف آن آشنا نمی شویم داستان 

غییري در شخصیت او صورت نمی گیرد.تحول و ت
سید سید رحیمی

ندیده و نخواهد ر او را هرگز. پدري که صابان نقش پدر صابر را بر عهده دارددر این داست
که بطورید سید رحیمی ارائه می دهد؛. در ابتداي داستان نویسنده تصویري مثبت از سیدید

ي ثروتمند و داراي احترام ن و صابر در سخنانشان عنوان می کنند که او فردبسیمه عمرا
. اما در پایان داستان پی می بریم که سید سید رحیمی عادت به هرزگی دارد و هر روزاست

.ش را نیز از پدرش ارث برده استبا زنی مشغول عشق بازي است و ثروت
نویسنده در داستان بطور مستقیم به توصیف چهره ي سید سید رحیمی می پردازد و در 

صابر به انتها اشاره به این مطلب می کند که چهره صابر به پدرش شباهت بسیار دارد.
. شابباألخصهجهِ، علی وأبیهةِه علی صورصرَبزُرکّهو ی: « تصویر پدرش نگاه می کند

ۀِالجبه، ذوئُالممتل، المستطیلُیاضللبالمائلُه...و وجهۀِوالحیویبابِبالشّمفع، ماًقَّحجمیلٌ
... . » ( نه مةٌ ت إنّه صورقالَحینَهمأمین ... . و لم تکذب لی الیإالمائلُ، و الطربوشۀِالعالی

) (چشم به عکس پدر می دوزد. به ویژه بر چهره اش که بسی زیبا و جوان و پر 189همان:
از شور زندگی است و چهره اش به سفیدي می زند و چهارگوش و پر می نماید و با آن 

با این توصیف ویژگی جسمی پدر صابر .)و کژکالهی که به راست تمایل داردپیشانی بلند 
مشخص می گردد.

به بیان از طریق گفتگوونویسنده در خالل داستان از زبان دیگر شخصیت هاي داستان
همسرش بسیمه . در بخشی از داستان وذ بودن سید سید رحیمی می پردازدثروتمند و با نف

هو ال نفوذهتلثرو، ال حدمعنی کلمۀبکلِّووجیهدال إنّه سی«:درباره ي او می گویدعمران
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همچنین در .)بود. ثروت و نفوذش اندازه نداشتیک آقاي به تمام معنا() 188:همان( »... 
دوست سید ،قسمتی دیگر از داستان محمد طنطاوي وکیل صابر به نقل از استاد علی برهان

مالیینَهکاً لوریثعاماً تارأربعینَمنذُاألبماتو قد«: می گویددرباره اویمیسید رح
الجاةِتجاریناها فقتإیالّتنیهاتلمشروبات(پدرش حدود چهل )245:(همان»... ۀِالروحی

سال پیش فوت کرده ومیلیون ها جنیهه را که از تجارت مشروبات الکلی بدست آورده 
و بطور غیر محفوظ به زیبایی و ماهرانه بدین ترتیب نجیببرایش به ارث گذاشته است.)

ویژگیهاي پدرصابر می پردازد.مستقیم به بیان 
نام استاد علی ه نویسنده در انتهاي داستان از طریق یکی از دوستان سید سید رحیمی ب

کما کانَجتزوین، إنّه کابرهانعلیقالَ«.می کندبرهان شخصیت او را به خواننده معرفی
رافقُی ،الو کان یمارسحبأنواع بشتیهو العذ: الجنسیريأو مراهقۀًناضجۀًعتقُو الی ،

(علی برهان گفت : او مثل آب )245: همان( »...أو غنیۀً، فقیرةًقۀًأو مطلّجۀًأو متزوأرملۀً
اافتاده خوردن ازدواج می کرد انواع عشق را تجربه کرده بود با پرده و بی پرده جوان و ج

امون عالقه ي او به شراب می و در جایی دیگر پیر).، دارا و نداربیوه و شوهر دار و مطلقه
کشبابِبِفظُحتَتَکیف"کتابیحبو قد أهدي إلی صاإلی الهندهطریقیفکانَ«: گوید

، ) (سر راهش به هند246همان:( ». ۀِالمعتّقَکما أهداه صندوقاً فاخراً من الخمرِ"عامٍۀَمائ
، همچنین را به دوستم هدیه می کند"ساله کنید چگونه جوانی تان را صد "کتاب 

بدین ترتیب خواننده پی به شخصیت .)رگی پر از شیشه هاي شراب کهنه راصندوق بز
فردي می برد که شراب خوار و هوسباز است. در اینجا نویسنده به طور غیر مستقیم و از 

طریق گفتگو به تبیین شخصیت پدر صابر می پردازد.
از . زیرا و ایستا داردجامعاین داستان سید سید رحیمی شخصیتی ، دربدین ترتیب

و این احساس به خواننده دست ابعاد گوناگون زندگی و شخصیت او بیان می گرددسویی 
غییري تحول و تدر طول داستان، از سویی دیگرومی دهد که او فردي جامع و کامل است

.در زندگی او بوجود نمی آید
الهام 
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دختري به نام الهام که صابر براي اولین بار به دفتر آگهی روزنامه می رود باهنگامی 
گرفتن از به این دختر عالقه مند می شود و برخی اوقات به بهانه خبر . صابرآشنا می شود

. سرانجام صابر با الهام دوست می شود و او را در غذاخوري آگهی به سراغ او می رود
. او بعد از تالش و کوشش بسیار توانسته هام دختري مستقل استکند. الفترکوان دیدار می

. در گفت و زینه زندگیش را خودش تأمین نمایداست در این دفتر آگهی استخدام شود و ه
او و صابر به این نکته پی می بریم که او فردي آرام و داراي اعتماد به نفس است و گوي 

. دهرکسی نمی تواند به او نفوذ کن
به طور مستقیم به توصیف جسمی الهام می پردازد و در بخشی از داستان،نویسنده

هنتباهإتفَ، لَۀًنحیلۀً، رشیقهاه أمامنفسصابرُجدو« یژگی هاي جسمی اش را بیان می کند.و
و الوجهالرأسِینِتکو، وینینِالعۀِقرزوةشرَالبة مرَسین بمعجمحبوبقضها تناجهِویف

() 197: همان( »... .فسِبالنَّۀِقبالثِّیموحقیقٍروت...فقالت بصۀِو البداعۀِاألناقیفۀًغای
، و تناقضی دوست داشتنی در صابر خود را در برابر دخترك دید. خوش اندام بود و الغر

. ترکیب سرو و را به خود جلب کردپوست گندمگون و آبی چشمانش بود که توجه ا
نیز در اوج فریبندگی و شایسته ي ستایش بود. ....دختر با آوایی نرم و نازك که صورتش 

با این توصیف نویسنده از الهام وضعیت جسمی او براي نشان از اعتماد به نفس داشت ... .)
خواننده آشکار می گردد.

می ،براي اینکه او را به کار کردن ترغیب کند،خود با صابرالهام در گفت و گوي 
نهنت عأعلَامتحانِیفۀِعلی الوظیفلتصح، ویعلیمتَلتتّی أکمحأجتهدت«گوید: 
(درسم را با تالش تمام ) 209: همان( » عالٍيتجارعهدإلی معد ذلکببتسنتَإ، وةُالجرید
بعد . بود شرکت کردم و کاري بدست آوردم، و در امتحانی که روزنامه آگهی داده کردم

این جمالت بیانگر این است که الهام شخصیتی )نی رفتم.هم به آموزشگاه عالی بازرگا
غیر مستقیم و از طریق گفتگو به این در اینجا نجیب محفوظ بطور.مصمم و با اراده دارد

مطلب می پردازد.
الهام در تالش است که صابر را به راه درست هدایت کند و این کار تنها توسط کسی 

ه این ویژگیها اعتماد به از جمل؛کان پذیر است که خود ویژگی هاي مناسبی داشته باشدام
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حسی که انگار ،ماد به نفس را در صابر تقویت کند. الهام می خواهد حس اعتنفس است
اد . الهام در بخشی از داستان جمله اي را به صابر می گوید که نشان از اعتمدر او مرده است
) 209: همان(»! ن األغنیاءک ممثلَلستیأنّنغمریملبعةٌسعیدیإنّ«. به نفس او است

در اینجا نویسنده بطور (درست است که در زمره ثروتمندان نیستم اما با کارم خوشبختم.)
شخصیت الهام می پردازد. و توصیفغیر مستقیم و از طریق گفتگو به تبیین
د اما را به سمت پاکی و آرامش ببرخواهد صابرمی الهام دختري پاك وآرام است و

اینگونه به بطور مستقیمدر قسمتی از داستان نجیب محفوظ.شوددر این کار موفق نمی 
( .»...وحتها األمانُتَيجریۀٌصافیسماءو إلهام...«.ویژگی اخالقی الهام می پردازدتوصیف

زیر آن جریان داشت... .)) (الهام آسمانی صاف بود که آرامش 213همان: 
با ابعاد مختلف شخصیتی او آشنا دارد زیرا خوانندهجامعالهام در این داستان شخصیتی 

تحولی در زندگی او صورت می شود و همچنین شخصیتی ایستا دارد زیرا تا پایان داستان 
.نمی گیرد

کریمه
خلیل . او همسر زیبا و جوان عمو ت هاي این داستان کریمه نام داردیکی دیگر از شخصی

. مسافرخانه با کریمه آشنا می شود. صابر هنگام ورود بهمدیر مسافر خانه است،ابونجا
. سرانجام کریمه صابر را متقاعد می کند می گذراندصابرکریمه ساعتی از شبها را در کنار 

د ثروت او را در اختیارکه همسر پیر و ثروتمندش عمو خلیل ابونجا را بکشد تا آن دو بتوانن
؛. صابر پس از کشتن عمو خلیل به سراغ کریمه می رودبگیرند و در کنار هم زندگی کنند

. او کریمه زنی باهوش و فرصت طلب است.ندبه او شک می کند و او را نیز به قتل می رسا
. در صابر را در ذهنش تداعی می کندشخصیت ما

مند که صابر به او عالقه می شودویژگی او باعث همین ،کریمه زنی زیبا و جوان است
. از جهتی شخصیت کریمه یادآور مادر صابر و اسکندریه می باشد. نویسنده در بخشی شود

و ،اوانـان الدعجینـ، و العۀُالراثقةُمرالس«.توصیف او می پردازدطور مستقیم بهاز داستان ب
(گندمگون و بی غش و ناب، با چشمانی )192: (همان».قتحامو اإلء المفعمیریقهما المضـب

فی ةٌإنّها فتا«و .)شان آکنده از هیجان و گستاخی است، که نور خیره کننده درشت و سیاه
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شُتَبابِالشَّزِّعدینَعّقُبِیهیست باللَةٍوچه زنی؟! و نگاه او را بی سبب 192همان : ( »ببٍس) (
در اینجا ویژگی جسمی کریمه آشکار می گردد..)زیبا و جوان بودود نکشید که بسی به خ

ب می دهد تا به هدف خود دست کریمه زنی باهوش است او با زیرکی صابر را فری
ةٌلذّیهبقدر ماـۀٌفتّاکیما هبقدرٍۀٌداهیی. هۀٍولَهسشیئاً بِقُصدال تُۀٌمجرّبةٌرأمإها إنَّ«. یابد
. او به همان ه هیچ چیز را به سادگی نمی پذیردک) (زن زرنگی است 208(همان: »ۀٌطاغی

در اینجا )نیز لذتی باشد در اوج.اندازه هوشمند است که می تواند خون آشام باشد و 
نجیب محفوظ مستقیما به توصیف ویژگی اخالقی کریمه می پردازد. 

. این مطلب را به قتل برساندی کند تا همسرش کریمه کسی است که صابر را وادار م
هم با افکار شیطانی هم خود و او. که او فردي فرصت طلب و ناپاك استبیانگر این است 

زبانی کنایی به توصیف مستقیم این بعد از نویسنده با.صابر را آلوده به گناه می کند
رالمطَورقِو البعدرَّبالرنذُتَبالغیومِةٌدملبسماءۀُو کریم... «شخصیت او می پردازد.

)در و آذرخش و باران خبر می داد.که از تناستکریمه آسمانی ابري) (213همان:»(...
کریمه فردي است که داراي شخصیتی ساده می باشد زیرا نویسنده به بیان ابعاد مختلـف  

تحـولی در  تغییـر و  زیـرا  ؛داردنیـز ایستادر این داستان شخصیتی وي. می پردازدنزندگی او 
شخصیت او صورت نمی گیرد.
وي نامهایی را انتخاب .صیت ها نیز دقت بسیاري داشته استنویسنده در انتخاب نام شخ

. بطور مثال صابر کسی است که باید صبر که بیانگر شخصیت هاي داستان باشدمی کند 
بخشد و کریمه کسی است که جسم خود را می د تا بتواند به هدف خود دست یابد.پیشه کن

الهام فردي است که پاکی روح و امید به زندگی در او موج می زند. سید سید رحیمی 
. بر از او انتظار لطف و رحمت داردفردي است که صا

شخصیتها می عامل دیگري که نجیب محفوظ از طریق آن به پردازش غیرمستقیم 
است تا با استفاده از . نجیب محفوظ در بخشهایی از داستان بر آنپردازد عامل محیط است

در قسمتی از داستان . بطور مثال تها به توصیف شخصیت آنها بپردازدمحیط زندگی شخصی
می پردازد. ،به توصیف محیطی که صابر در آن حضور دارد

تیجه ن
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. نجیب محفوظ در این داستان استمهمکی از عناصر چنانکه قبال اشاره کردیم شخصیت ی
. در این رمان شخصیت هاي داستان بهره می گیردخلقرمان از انواع شخصیت براي 

.ه و جامع، پویا و ایستا وجود داردساداصلی و فرعی، اعم از : یمختلف
نجیب محفوظ براي معرفی شخصیت ها از دو شیوه ي شخصیت پردازي مستقیم و غیر 

هاي جسمانی و اخالقی و احساسات و اندیشه هاي مستقیم بهره می گیرد. ویژگی 
شخصیت ها از طریق توصیف مستقیم و از زبان راوي بیان می گردد. از آنجا که زاویه دید 
داستان در بیشتر مواقع داناي کل است. راوي به خوبی از عواطف و افکار شخصیتها آگاهی 

با برگشت به عقب ما را از حال و دارد و از آن پرده برمی دارد. در ابتداي داستان نویسنده
هواي زندگی صابر و مادرش آگاه می کند. این امر در واقع مقدمه اي براي آگاهی از 

ویژگی هاي، شخصیت اصلی داستان است.
هنگام ورود شخصیت ها به داستان ابتدا به توصیف مستقیم ویژگی هاي نویسنده

غیرمستقیم روي می آورد. وي براي جسمی و اخالقی آنها می پردازد و سپس به توصیف 
پردازش غیر مستقیم شخصیت ها از عواملی مانند کنش، گفتار، نام، محیط و وضعیت 

عامل مهم در پردازش شخصیت هاي این داستان ،و کنشظاهري بهره می گیرد. گفتگو
آشکار و رفتارمی باشد زیرا بسیاري از زوایاي پنهان شخصیت هاي داستان از طریق گفتگو

می گردد. بطور مثال: در انتهاي داستان از طریق نقل قول و گفتگو، شخصیت سید سید 
رحیمی بطور کامل معرفی می شود.

بدین ترتیب استفاده از شیوه پردازش غیر مستقیم که بیشتر مربوط به داستانهاي بلند 
بهتر و عمیق تر رمان نمود بیشتري دارد که این امر موجب می شود خواننده است در این 

با شخصیتهاي داستان ارتباط برقرار کند.
منابع 

، اصفهان: فردا .دستور زبان داستان،)1371(ـ اخوت، احمد
.فتح اهللا مجتبایی، تهران: اندیشهي، ترجمههنر شاعري،)1337( ـ ارسطو

.: نگاه، تهرانچگونه داستان بنویسیم،)1383ـ اسماعیل لو، صدیقه( 
.آبانگاه: تهرانرمان،هنر،)1380( ناصرایرانی،ـ

738

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


.قصه نویسی، تهران: البرز،)1368( ، رضاـ براهنی
.: مدرسهداستان نویسی، تهرانپلی به سوي ،)1375، داریوش ( ـ عابدي

تهران : نگاه..ي ابراهیم یونسی، ترجمهجنبه هاي رمان،)1369( ـ فورستر، ادوارد مورگان
ي مهران ، ترجمه نش نامه ي نظریه هاي ادبی معاصردا،)1385( ایرناریما، ـ مکاریک

تهران: آگاه..مهاجر و محمد نبوي
.عناصر داستان، تهران: انتشارات علمی،)1379( ، جمالـ میر صادقی

.المجد الثالث:، لبنانالمؤلفات الکامله،محفوظ، نجیب (بی تا)ـ
منابع اینترنتی 
11/12/1388، انواع شخصیت از نظر ساختار رواییـ بارونیان، حسن.

http://www.navideshahed.com
2/8/1392، ـ پیام آور. اصول کلی در نوشتن داستان کوتاه

http://www.facebook.com/payam1Avar
6/3/1393، . شخصیت در داستان کوتاهـ شهرابی ، فرشته

dastan.ir-http://www.cafe
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