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چکیده
رضوی عاشور نویسنده مصری با ثالثیة غرناطة (سه گانه گرانادا) یکی از شناختهشدهترین نویسندگان
در جهان عرب است .این رمان ،دارای شخصیتهای متعدد اصلی و فرعی است که نویسنده در
شخصیتپردازی همهی آنها سنجیده و با دقت نظر عمل کرده است .هدف اصلی این پژوهش ،بررسی
خالقیتهای هنری نویسنده در خلق شخصیتهای منحصر به فرد است .روش انجام پژوهش،
کتابخانهای با رویکردی تحلیلی و نقادانه است .نتیجهی کلی مقاله این است که عاشور ،رویکردی
عمدتاً نمایشی در پیش گرفته تا شخصیتپردازی رمان از اعتبار هنری و زیباییشناسانهی بیشتری
برخوردار باشد و موفّق شده عنصر گفتگو را هنرمندانه در خدمت عنصر شخصیتپردازی قرار دهد ،به
عبارتی او با توفیق در زمینهی استفاده از عنصر گفتگو در جهت شخصیتپردازی ،چندآوایگی و چند
صدایی ،رمانش را نیز تضمین کرده است .عاشور از هر نوع امکانات سنتی و مدرن داستانگویی که در
اختیار داشته چون توصیف ظاهر شخصیت ،تیپسازی ،آشناییزدایی ،آیرونی ،تمایزبخشی بین
شخصیتها و ..بهره برده است تا شخصیتهایی منحصر به فرد بیافریند .ذکر این نکته ضروری است
که عنصر شخصیت در این رمان با وجود پرحادثه بودن ،همواره در محوریت و اولویت رمان قرار دارد،
بنابراین رمان ثالثیة غرناطة را میتوان رمان شخصیت قلمداد کرد.
کلید واژهها :عنصر شخصیت ،رضوی عاشور ،ثالثیة غرناطة ،شخصیتپردازی خالقانه.

 -1نشانی پست الکترونیکی نویسنده

مسئولEmail: Y.Marof@Yahoo.com :
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مقدمه
شخصیت ،اساس هر داستان و نمایشنامه است .همهی دیگر عناصر داستان بر محوریت
شخصیت میگردند .بالطبع اگر این عنصر کارش را درست انجام دهد ،کار نویسنده
برای پیشبرد دیگر عناصر نیز راحتتر است .از طرف دیگر ،یکی از رمزهای اصلی
موفقیت هر اثر روایی ،آفرینش شخصیت منحصر به فرد است.
«اشخاص ساخته شدهای (مخلوقی) را که در داستان (قصه ،رمانس ،داستان کوتاه و
رمان) و نمایشنامه و ..ظاهر میشوند ،شخصیت مینامند .شخصیت در اثر روایی و
نمایشی ،فردی است که کیفیت روانی و اخالقی او ،در عمل او ،آنچه میگوید و
میکند ،وجود داشته باشد .خلق چنین شخصیتهایی را که برای خواننده در حوزۀ
داستان تقریبا مثل افراد واقعی جلوه میکنند ،شخصیتپردازی میخوانند» (میر صادقی،

 .)111 :1931در این جستار ،عنصر شخصیت و شخصیتپردازی در ثالثیة غرناطة
(سهگانه گرانادا» با تکیه بر جلد اول رمان ،مورد نقد و بررسی تحلیلی قرار میگیرد.
ثالثیة غرناطة ،نام رمانی است در سه جلد .نامهای این سه گانه« :غرناطة»« ،مریمة» و
«الرحیل» است و عمده ماجراهای آن در شهر گرانادای اسپانیا و شهرهای زیر مجموعه
آن یعنی البیازین میگذرد .این رمان ،روایتگر قصهی عربهای مسلمان گرانادای اسپانیا
است و همچنین مشکالتی که به هنگام تصرف گرانادا به دست مسیحیان برای
عربهای مسلمان ساکن آن پیش میآید .در این جستار ،با بررسی عنصر شخصیت و
مباحث مربوط به آن ،در پی پرداختن به این مسأله هستیم که نویسنده در امر
شخصیتپردازی با بهرهگیری از چه خالقیتهایی توانسته شخصیت یا شخصیتهایی
منحصر به فرد بیافریند؟

پیشینه تحقیق
در باب این رمان ،پایان نامهی کارشناسی ارشد «غرناطة يف الرواية دراسة يف مخسة

مناذج روائية» ( )9111نوشتهی جمانة مفید عبد اهلل السالم در دانشکدهی ادبیات دانشگاه
اردن نوشته شده است.
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زهیر محمود عبیدات ،در مقاله «ثالثية غرناطة :مقاربة احلاضر؛ دراسة فی رواية الروائية

رضوی عاشور» ( )1002منتشر شده در مجله «دراسات العلوم االجتماعية واإلنسانية» ،به
کارکرد تاریخ در پرداختن به حوادث معاصر پرداخته است.

کتاب «الرواية والتاريخ سلطان احلکاية وحکاية السلطان» ( )1010نوشته عبد السالم
أقلمون نیز به جنبههای تاریخی این رمان پرداخته و جنبههای شخصیتپردازی در رمان
مورد توجه نویسنده نبوده است.
رمان «ثالثية غرناطة» چنان که باید مورد توجّه پژوهشگران نبوده است و تنها معدود

آثاری به بررسی آن پرداختهاند .از جمله اینها ،پایاننامه ارشد «تطور البناء الدرامي يف

روايات رضوی عاشور  »1010 – 1331نوشته خلود إبراهیم عبد اهلل جراد ،به راهنمایی
سعود محمود عبد الجابر ،در دانشگاه «الشرق األوسط» دانشکده «اآلداب والعلوم» در

سال  1011است.
فریدون صفری ،در پایاننامهی کارشناسی ارشد «تحلیل عناصر داستان در رمان
قطعه من اوروبا از رضوی عاشور» ( )1931در دانشگاه کردستان.
مقالة «بررسی و تحلیل کانون شدگی در رمان «الطنطوریه» اثر رضوی عاشور»
( )1931نوشتة صالح الدین عبدی و دیگران ،در مجلة «لسان مبین».
همچنین مقالة « بررسی و تحلیل تك گویی درونی و جریان سیال ذهن در رمان«
الطنطوریه» ( )1932اثر رضوی عاشور» نوشته صالح الدین عبدی و دیگران.
عنصر شخصیت در غالب این آثار غایب است و این جستار میکوشد به حد وسع
این خأل را جبران کند.

پردازش تحلیلی رمان
در بخش پردازش موضوع ،رمان غرناطة ،جلد اول سه گانه گرانادا از منظر
شخصیتپردازی مورد بررسی قرار میگیرد.
شروع رمان با هدفِ زمینهسازی برای معرفی شخصیت اصلی و نمادسازی
رمان حاضر ،با توصیف ظاهر شخصیتی کامال فرعی آغاز میشود.
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«ذلك اليوم رأی أبوجعفر امرأة عارية تنحدر يف اجتاهه من أعلی الشارع کأهنا تقصده .کانت
صبية بالغة احلسن ميّادة القد ،ثدياها کأحقاق العاج ،وشعرها األسود مرسل يغطي کتفيها،

وعيناها الواسعتان يزيدمها احلزن اتساعا يف وجه شديد الشحوب» (عاشور( .)8 :1009 ،آن روز

أبو جعفر زنی برهنه دید که از سمت باالی خیابان سرازیر شده بود ،گویی قصد آمدن
به سمت او را داشت .دختری بسیار زیبا و خوش قد و باال بود ،سینههایی همچون
دندانههای عاج داشت ،و موهای سیاهش رها شده و شانههایش را پوشانده بود و غم

بزرگی چشمان درشتش را در چهرهای رنگ پریده بیشتر جلوه میداد).

هر نویسنده حرفهای ،از آغاز رمان نهایت استفاده را میکند تا او را با حال و هوای
کلی رمان آشنا کند .حال و هوای داستان ،فضای عاطفی یا حس و حال حاکم بر آن
است .نویسنده با انتخاب راوی ،اولین گام را در ایجاد حال و هوای داستان برمیدارد.
راوی میتواند نظارهگری بیطرف باشد و یا ،بر عکس ،نقشآفرین وتأثیر گذار در روند
رویدادها .هر یك از این دو حالت منجر به حال و هوای متفاوتی میشود ،زیرا گفتار و
لحن راوی نقش بسزایی در ایجاد فضای عاطفی رمان دارد (پاینده .)11 :1931 ،بنابراین
میتوان گفت که نویسنده از راوی بیطرف برای روایت رمانش بهره برده است و بدین
گونه حال و هوایی مناسب برای رمانش تدارک دیده است.
از طرف دیگر ،نویسنده با شروع رمان ،با این شیوه ،به خواننده تاکید میکند که با
رمانی کامال عادی و طبیعی مواجه نیست ،بلکه با رمانی مرکّب از واقعیت و خیال
روبروست.

کارکردهای توصیف ظاهر شخصیت در رمان
شخصیتپردازی از طریق توصیف چهره و قیافه ،شگردی است که رضوی عاشور در
این رمان ،در مواردی انجام داده است .عبداللهیان میگوید :توصیف اعمال ،افکار و
قیافه مهمترین روشهای شخصیتپردازی هستند (عبداللهیان .)119 :1911 ،رضوی عاشور
در توصیف چهره ابو جعفر میگوید:

«کان الرجل مديد الطول مهيب اهليئة ال خیتلف مظهره عن أولئک الکبار الذين يفزعونه،
فما إن يستوقفه واحد منهم حتی يقفز مبتعدا کأرنب بري نفور .رفع عينيه متسلقا اجلسد العالی
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حتی وصل إلی عينيه ،کانتا زرقاويتنی وديعتنی» (عاشور( .)1 :1009 ،مرد بلند قامتی بود و
چهرهای با ابهت داشت؛ ظاهرش نیز با بزرگان وحشتانگیز تفاوتی نداشت ،پس همین
که یکی از آنها از او میخواست که بایستد مانند خرگوشی وحشی رم میکرد.
چشمانش را به سمت قامت بلندش باال برد تا اینکه به چشمانش رسید ،چشمانش آبی
و آرام بودند).
عاشور از طریق توصیف چهره مردانه ابو جعفر ،یعنی قد بلند و پیکر غولمانند او،
خواسته است که میزان مقبولیت و احترام ابو جعفر نزد مردم را به تصویر بکشد.
نمونهای دیگر توصیف ظاهر ابو منصور عبارت زیر است:

«کان رجال بدينا يف اخلمسنی أو األربعنی من عمره ،بشرته وردية ومالمه دقيقة وذقنه
ملساء ،له رأس صغی و کرش کبی يهتز اهتزازا وهو يضحک» (مهان( .)91 :مردی فربه ،در
پنجاه سالگی یا چهل سالگی از عمرش بود ،پوستش به رنگ گل و خطوط صورتش
ظریف و چانهای صاف و نرم داشت ،و شکم بزرگی که وقتی میخندید تکان

میخورد) .چاق بودن أبو منصور و کوچك بودن صورتش با روحیه شاد او تناسب
دارد.
گاه هدف از توصیف ظاهر ،ایجاد تمایز بین شخصیتهاست .توصیف همزمان

ظاهر نعیم و سعد ،گویای این قضیه است« .ابتسم نعيم باعتداد للمهمة املوکلة إليه ،ولکن

سعدا مل يبتسم و هو ينظر إلی نعيم إذ رآه صبيا صغیا له جسد حنيل ،وعينان عسليتان تلتمعان
بربيق ماکر .مل يکن سعد قد جتاوز الثالثة عشرة من عمره ،ولکنه کان يشعر أنه رجل و مل ال و
قد ب لغ ومنا جسمه واخشوشن صوته ،وخط شاربه ،فکيف يعلمه هذا الصغی الذی بدا کفأر
مکتوم اللون؟!» (مهان( .)91 :نعیم با اعتماد به نفس برای ماموریت سپرده شده به او
لبخند زد .ولی سعد وقتی که به نعیم نگاه میکرد لبخندی نزد ،زیرا او را بچهای کوچك
با بدنی الغر میدید ،با چشمانی عسلی که با برقی مکارانه میدرخشید .سعد هنوز
سیزده سالگی را پشت سر نگذاشته بود ولی احساس مردانگی میکرد .چرا چنین
احساسی را نداشته باشد ،وقتی که بالغ شده و صدایش خش گرفته و سبیلش درآمده
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بود ،پس چطور این بچه کوچك که مثل موشی رنگ پریده است میتواند به او درس
بدهد؟).
چشمان عسلی ،برق مکارانهی نگاه ،پیکر نحیف و لبخند نعیم همگی گویای
شخصیت او هستند .او در تناسب با این چهره ،پسری خوش اخالق ،مهربان است،
برای آموزش سعد هیچ چشم داشت مالی ندارد ،اما در نقطة کامال مقابل با او ،سعد،
نوجوانی اخمو و بد اخالق است  ،که برایش دشوار است از یك کودک آموزش ببیند.
بنابراین توصیف چهره این دو ،بیانگر ایجاد تمایز در شخصیتشان است.

شیوههای عمده شخصیتپردازی رضوی عاشور در رمان
نظریهپردازان داستان ،دو شیوه عمده برای شخصیتپردازی عنوان کردهاند .شیوه مستقیم
(شیوه تحلیلی روایی) و شیوه غیر مستقیم (شیوه نمایشی) ،در معرفی مستقیم نویسنده
به طور صریح و آشکارا،یا از زبان کس دیگری در داستان ،شخصیت را معرفی ،تجزیه
و تحلیل میکند (میرصادقی .)111 :1911 ،در معرفی غیر مستقیم ،نویسنده با عمل داستانی
یعنی از طریق افکار ،گفتگوها یا اعمال خود شخصیت ،او را معرفی میکند (نجم:1313 ،

.)31
هر دو شیوهی شخصیتپردازی روایی و نمایشی در رمان ثالثیة غرناطه وجود دارد
اما شیوه شخصیتپردازی غیر مستقیم و نمایشی از بسامد بسیار بیشتری در رمان
برخوردار است .مواردی از هر دو شیوه در رمان ذکر خواهد شد.

«و يف الليل تأک ّدت مشاعر سعد جتاه الولد وازداد منه نفورا ،إذ کان ثرثارا يتح ّدث بداع
وبال داع .راح نعيم يسأله عن مالقة وعن أبيه وعن أمه وکيف وصل إلی غرناطة وحده ،و ملاذا مل
يبق معهما ،و أين کان يعمل قبل جميئه إلی أيب جعفر» (عاشور( .)10 :1009 ،شب هنگام،
احساسات سعد در مورد نعیم درست از آب در آمد و نفرتش از او بیشتر شد؛ زیرا او
پرحرف بود و بیجهت و با جهت حرف میزد .نعیم از او در مورد مالقه و پدر و
مادرش و اینکه چگونه به گرانادا رسیده و چرا با آنها نمانده و اینکه پیش از اینکه نزد
ابی جعفر بیاید کجا زندگی میکرده است ،میپرسید) .در اینجا راوی ،آشکارا از
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پرحرفی نعیم سخن گفته است .بیان این خصلت نعیم از زبان راوی ،شخصیتپردازی
مستقیم و روایی است.

راوی ،در معرفی شخصیت سلیمه میگوید« :حنی تنشغل سليمة بأمر ما تنهمک فيه

اهنماکا کامال ،فال يقوی أي من أهل الدار وال کلهم جمتمعنی علی زحزحتها بعيدا عنه .وحنی
ترغب يف شيء تظل تطلبه وتلح ،وال تکل وال تّل وال هتدأ وال ترتک أحدا يهدأ إال عندما حتصل
عليه .تقول أمها :يف سليمة من البعوض صفتان :الزن وعدم املنفعة! فتضحک أم جعفر و تقول:
إهنا کامللکة بلقيس تريد أن تأمر فتطاع وال میلک أحد أن يأمرها بشيء!» (مهان( .)19 :سلیمه
وقتی سرگرم کاری میشود به طور کامل غرق در آن میشود بنابراین نه هیچ یك از
اهالی خانه و نه همگی به طور دسته جمعی توان از جا تکان دادن او را ندارند و وقتی
به چیزی تمایل نشان میدهد پیوسته آن را مصرّانه طلب میکند و به صورتی خستگی
ناپذیر آن را میخواهد و تنها وقتی آرام میگیرد که به آن چیز دست پیدا کرده باشد.
مادرش میگوید :سلیمه دو صفت پشه را دارد :یکی سماجت و دیگر بی خاصیتی .أم
جعفر هم میخندد و میگوید :ا و مثل ملکه بلقیس است دوست دارد که دستور بدهد و
دیگران اطاعت کنند و هیچ کس نمیتواند به او دستوری بدهد) .در اینجا راوی به
صراحت و مستقیما از صفات سلیمه سخن میگوید و میزان جدیت او را در زمینه
مطالعه ،تنبلی برای انجام کارهای خانه ،سمج بودن ،عدم همکاری در کارهای خانه،
عادت به دستور دادن به دیگری و زیر بار فرامین دیگران نرفتن ،را به صورتی مستقیم با
خواننده در میان میگذارد.
به طور کلی ،رویکرد اصلی رضوی عاشور در شخصیتپردازی نمایشی و غیر
مستقیم است ولی مسئله این است که عاشور در این نوع شخصیتپردازی چه
خالقیتهایی به خرج داده است.

خالقیتهای رضوی عاشور در شخصیتپردازی نمایشی و غیر مستقیم
«صحبتی که در میان شخصیتها یا به طور گستردهتر ،آزادانه در ذهن شخصیت واحدی
در اثر ادبی صورت میگیرد ،گفتگو نامیده میشود» (میرصادقی .)912 :1931 ،رضوی
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عاشور از عنصر گفتگو برای شخصیتپردازی بهره برده است .هر کس در این گفتگو به
حرف میآید شخصیتش برای خواننده برمال میشود.

«يا أبا جعفر ...يا أبا جعفر .اللّه يرضی عليك ،حنن ال نتار بديلنی بل هو مکتوب .حنن
مهزومون فمن أين االختيار!
قاطعه آخر:
أنا معک ،االتفاقية شر ال بد منه .کان موالنا يف مأزق و املواجهة اليت کان يريدها ابن أيب
الغسان مکوم عليها سلفا ،فما الذي میلکه أو منلکه حنن أمام جيوشهم اجلرارة أو االنفاط
اللمباردية اجلديدة؟!
قال أبو جعفر:
بإمکاننا ماربتهم ،أقسم برب الکعبة أنه بإمکاننا ماربتهم.
وملاذا حناربم أمل تکفنا عشر سنوات من احلرب؟ هل تريد أن حیل بنا ما حل بأهل مالقة
فنأکل البغال و احلمی و أوراق الشجر؟!
سينکلون بنا بعد التسليم ،واملعاهدة ليست إال ورقة ال قيمة هلا .لو سلمناهم غرناطة
سيفرضون علينا الرکوع حنی میر رکب القساوسة ،ويرغموننا علی احلياة يف حي مغلق ليس له إال
باب واحد ،ويشرعون سيف الرتحيل علی رقابنا .ما الذي مینعهم من فعل ذلک حنی میلکون
البالد ويصبح هلم؟!
التسليم يرد شرهم عنا وحیفظ لنا حقوقنا» (عاشور.)91 91 :1009 ،
( -ابا جعفر ...ای ابا جعفر ،خداوند از تو راضی باد .ما بین دو گزینه انتخاب
نمیکنیم بلکه کار را میکنیم که سرنوشت برای ما رقم زده است .ما شکست
خوردگانیم پس چه حق انتخابی داریم؟
شخص دیگر حرفش را قطع کرد و گفت:
من هم با تو همراهم ،توافقنامه شری چارهناپذیر است .سرورمان در بنبستی بود
که ابن ابی الغسان آن را می خواست و بر او تحمیل شده بود بنابراین او چه میتواند
بکند یا ما چه میتوانیم بکنیم در برابر سپاه بزرگ یا نفتکشهای مدرن آنها؟
ابو جعفر گفت:
ما میتوانیم با آنها مبارزه کنیم ،به خدای کعبه قسم که توان مبارزه با آنها را داریم.
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اصال برای چه باید با آنها مبارزه کنیم ،آیا ده سال جنگ برای ما کافی نیست؟ مگر
میخواهی بالیی که بر سر اهالی مالقه آمد بر سر ما نیز بیاید و مجبور به خوردن قاطر
و االغ و برگ درختان شویم؟!
بعد از تسلیم گوشمالیمان میدهند و توافقنامه هم برگهای بیارزش بیش نیست.
اگر گرانادا را تسلیمشان کنیم ما را مجبور میکنند به وقت عبور کاروان کشیشها زانو
بزنیم و ما را در محلهای دربسته که تنها یك در دارد گیر میاندازند و شمشیر تبعید را
پس گردن ما میگذارند  .پس وقتی کشور را تصاحب کنند و در اختیارشان قرار گیرد
چه چیزی مانع آنهاست؟!
تسلیم ،شر آنها را از ما دور میکند و حقوقمان را حفظ میکند).
در گفتگوی مذکور ،با دیدگاههای مختلفی آشنا شدیم که هر یك بر آمده از یك
تیپ شخصیتی است .اولی معتقد است باید سرنوشت را بیکم و کاست پذیرفت.
دیگری فریب تعداد سپاهیان دشمن و تجهیزات آنها را خورده و از ابتدا باخت را
پذیرفته است .اما ابو جعفر بر خالف این دو ،با ایمان قلبی معتقد است که آنها توان در
هم شکستن دشمن را دارند.
خالقیت عاشور بهرهگیری از عنصر گفتگو برای اطالعرسانی و پیشبرد روایت و
معرفی شخصیت ،برای بیان جنبههای مختلف یك شخصیت است.
از دیگر دستاوردهای شخصیتپردازی نمایشی رمان ،ایجاد چندصدایی یا
چندآوایگی است« .نظر میخاییل باختین ،چندآوایگی مشخصة یکة نثر ادبی است که به
موجب آن ،صداهای متعدد رقیب موضعگیریهای ایدئولوژیکی متنوعی را به نمایش
میگذارند و میتوانند به طور مساوی و فارغ از داوری یا محدودیتهای نویسنده،
درگیر شوند» (ایرنا ریما.)101 :1930 ،
این بخش از رمان مثال خوبی برای بیان تفاوت دیدگاه شخصیتهای موجود در
متن است.
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«املعاهدة تنص علی معاملتنا معاملة شريفة و احرتام ديننا وعاداتنا وتقاليدنا وحريتنا يف البيع
والشراء .ومن حقنا االحتفاظ بأمالکنا وأسلحتنا وخيولنا .ومن حقنا اللجوء إلی قضاتنا للفصل
يف خالفاتنا.
حرب علی ورق.
لو رفضنا املعاهدة وصمدنا ستأتينا النجدة من عدوة املغرب و من مصر و من بين عثمان.
لن يأيتينا شيء!
بلی لن يرتکونا نواجه وحدنا!
أنا مع أيب جعفر ،و ابن أيب الغسان مل میت کما يشيع املغرضون .لن يفلت القشتاليون منا.
غرناطة ساقطة ال مالة ،و ابن أيب الغسان کان أمحق يريد لنا خوض قتال ال قبل لنا به.
احلمدلل أنه مات وأراحنا واسرتاح.
کان أبو منصور يزأر متوعدا ويصيح:
مرکوب ابن أيب الغسان أشرف منک و ألف من أمثالک يا کلب يا ابن الکلب» (عاشور،
.)98 - 91 :1009
( -این توافق تصریح میکند که با دین و سنتها و عادات و آزادی در خرید و
فروش با ما به صورت شرافتمندانهای برخورد خواهد شد .و همچنین حفظ امالک و
سالح و اسبهایمان و رجوع به قضات برای حل و فصل اختالفات جز حقوق ماست.
بُزک نمیر بهار میاد.
اگر توافقنامه را بپذیریم و مقاومت پیشه کنیم از سوی مغرب و مصر و عثمانیان
برایمان کمك میرسد.
چیزی برایمان نمیرسد!
آنها نمیگذارند خودمان به تنهایی با آنها روبرو شویم.
من با ابی جعفر همعقیدهام .و ابن ابی الغسان هم چنان که شایعات مغرضان
میگویند نمرده است .قشتالیها از دستمان در نمیروند.
بیشك گرانادا سقوط خواهد کرد و ابن ابی الغسان احمق بود که میخواست ما را
وارد جنگی نابرابر کند .خدا را شکر که مرد و هم خودش را راحت کرد و هم ما را.
ابو منصور غرشکنان تهدید میکرد و فریاد میکشید:
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ابن ابی الغسان شرف دارد بر تو و هزاران مثل تو ،پدر سوخته).
عاشور دیدگاههای متفاوت و متنوع شخصیتها را با هم نشان داده است .همچنین
نویسنده تالش کرده است تا دیدگاه خود را بر سایر دیدگاهها ترجیح ندهد .بنابراین،
شخصیتپردازی نمایشی میتواند امکانی برای نویسنده ایجاد کند تا چندصدایی و
چندآوایگی را در رمان بگستراند.

ایجاد تمایز و تفاوت بین شخصیتها
یکی از ویژگیهای سبکی رضوی عاشور اهتمام وی به تیپسازی است .عاشور تالش
کرده است تا از طریق شخصیتپردازی نمایشی شخصیتها را از همدیگر تمایز بخشد.
دیدگاه دو دوست صمیمی یعنی سعد و نعیم در مورد عشق این دو نفر را از همدیگر
متمایز میکند.

«بعد شهرين حکی لنعيم .تراقص نعيم طربا لکلمة «أحب» اليت نطق سعد با ،لکن باقي
العبارة «سليمة حفيدة أيب جعفر» و أدت الرقصة يف بدنه و ترکته وامجا .غلبه الصمت
حلظات ...ث قال «حبها بعض الوقت ث حب سواها!» ...عاد نعيم يقول :حبها أسبوعا
أسبوعنی ث حتول إلی غیها .قلقت عليک يا أخي ،و قلت أغلق سعد قلبه يف وجه النساء»...
(عاشور.)19 :1009 ،
(دو ماه بعد برای نعیم تعریف کرد .نعیم با کلمه «دوستت دارم» که سعد بر زبان
راند به رقص آمد ولی باقی عبارت «اما سلیمه نوه ابو جعفر است» ،رقص را در بدنش
خفه کرد و اخمی بر صورتش نشاند .لحظاتی سکوت کرد و گفت :چند وقتی به او
عشق بورز بعد عاشق دیگری شو! ...نعیم بار دیگر گفت :یکی دو هفته عاشقش شو،
بعد به سمت شخص دیگری برو .داشتم نگرانت میشدم برادر ،و گفتم که سعد قلبش
را به روی زنان بسته) .نعیم که در عشق به زنان ثبات نداشت ،این راهکار را به سعد
برای تحمّل آسانتر مصائب عاشقی پیشنهاد میکند .در سخنان نعیم آشکار است که
سعد تاکنون عاشق کسی نشده تا جایی که نگران او شده که نکند سعد کالً آدم
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بیعاطفهای است .در ادامه رمان نیز دیده میشود که سلیمه عشق اول و آخر سعد باقی
میماند.
یکی دیگر از شگردهای ایجاد تمایز در شخصیتها ،تکنیك آشناییزدایی است.
اشکلوفسکی بر این باور بود که معنای هنر در توانایی «آشناییزدایی» از چیزها ،در
نشان دادن آنها به شیوهای نو و نامنتظر نهفته است .هدف هنر ،انتقال چیزهاست
آنسان که ادراک میشوند ،نه آنسان که دانسته میشوند .هنر با ایجاد اشکال غریب و با
افزودن بر دشواری و زمان فرایند ادراک ،از اشیا آشناییزدایی میکند؛ زیرا فرایند
ادراک ،فی نفسه ،غایتی زیباییشناختی است و باید این فرایند طوالنی شود (ایرنا ریما،

 .)19 :1930ادبیات با ناآشنا کردن امور آشنا باعث التفات مخاطب به جهان اثر میشود.
از نظر شکلوفسکی ،هنر و ادبیات با انواع و اقسام تمهیدات و صناعاتی که به کار
می گیرد هدفش این نیست که چیزی را به ما بشناساند ،بلکه هدف هنر ادبی آن است
که پدیدهای را به گونهای بیان کند که گویی ما برای نخستین بار است که با آن روبرو
شدهایم (قاسمی پور و دشت ارژنه.)23 – 21 :1913 ،

از بین شخصیتهای رمان «ثالثیة غرناطه» نویسنده ،توجه ویژهای به سلیمه ،دارد و
از شخصیت او در جایگاه دختری جوان آشناییزدایی کرده است .برای مثال سلیمه در
مراسم عزاداری پدربزرگش که عاشقانه او را دوست دارد قطره اشکی نمیریزد (رک:

عاشور .)11 :1009 ،حال آنکه دیگر زنان حتی زنان غریبه ،از خود بیتابی نشان میدهند.
این موقعیت ،در خواستگاری سعد از سلیمه خود را نشان میدهد.

قالت أم حسن :مل يکن جدک ليقبل به.
جدي کان حیبه کأنه أنا ،ولقد قال يل :يا حسن لو طلب سعد يد سليمة ّزوجها له.
هل قال لک ذلک؟!
نعم قال!
قالت أم حسن:
ولکن سليمة لن تقبل.
أجابت سليمة بسرعة وحسم:
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من قال لک ذلک ...لن أجد زوجا کسعد (مهان.)11 :أم حسن گفت :پدر بزرگت
هرگز زیر بار این وصلت نمیرفت.
پدر بزرگم مثل من دوستش داشت ،و به من گفت :حسن ،اگر سعد از سلیمه
خواستگاری کرد ،با این وصلت موافقت کن.
واقعا این طور گفت؟!
بله گفت.
أم حسن گفت:
ولی سلیمه قبول نمیکند.
سلیمه سریع و قاطعانه گفت:
کی به تو این حرف را زده ...من همسری به خوبی سعد پیدا نمیکنم).
رفتار سلیمه در این موقعیت ،با رفتار متداول و مورد انتظار از دختران متفاوت است.
معموال وقتی نظر دختر در مورد کسی که از او خواستگاری کرده پرسیده میشود ،طفره
میرود و اگر موافق هم باشد ،با لطایف الحیل منظورش را میرساند ،اما سلیمه بر
خالف چنین توقعی ،آشکارا موافقتش را اعالم میکند.

تیپسازی در رمان
یکی از ویژگیهای سبکی رضوی عاشور در این رمان ،تیپسازی با بهرهگیری از
امکانات عنصر «توصیف» است .امروزه ،نویسندگان از تیپسازی ابا دارند« .شخصیت
نوعی یا تیپ نشاندهنده خصوصیات گروه یا طبقهای از مردم است که او را از دیگر
گروهها و طبقهها متمایز میکند» (میر صادقی.)119 :1931 ،
عبداللهیان میگوید :نویسندگان هر چه بیشتر سعی میکنند که در داستانهای جدید
از تیپ سازی خودداری کنند و تا حد امکان اشخاص گنگ و مبهم بیافرینند تا خواننده
بالفاصله پی به ماهیت آنها نبرد» (عبداللهیان .)119 :1911 ،توصیف ظاهر عموما در کار
نویسندگان کالسیك جای دارد و طرفداران رمان پسا مدرن ،با توصیف مشخصات
فیزیکی کاراکترها مخالفند و آن را ضروری نمیدانند (دقیقیان .)111-112 :1911 ،عاشور
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توصیف ظاهر را امری ضروری ساخته است .او نویسندهای با رویکرد مدرن در
داستاننویسی است اما امکانات کالسیك داستانگویی را کنار نمیگذارد:

«ولکن الرجل نزل املدينة يف الصيف .رأسه حليق إال من طوق من الشعر حیيط بالقبة اجللدية
الالمعة .وجهه صارم يضرب إلی صفرة ممتقعة ،جبهته عريضة وعيناه صغیتان تتطلعان يف نفاذ
م ّقق .له أنف أقنی وشفتان دقيقتان مزمومتان زادت العليا علی السفلی امتالء .جسده حنيل
مشدود و يبدو حنی ينشر ذراعيه يف ثوبه األسود الفضفاض ،کوطواط بشري هائل» (عاشور،
.)11 :1009
(ولی این مرد تابستان به شهر آمد .موهای سرش تراشیده بود بجز کاکلی که با
کالهی چرمین و براق احاطه شده بود .صورتش جدی بود و به زردی کمرنگ مایل
بود ،پیشانیش پهن و چشمانش کوچك و در عمق وجودت نفوذ میکرد .دماغی عقابی
و لبانی ظریف و بر هم بسته داشت که لب باالیی او ،از پایینی پرتر بود .بدنش الغر و
کشیده بود و وقتی در لباس سیاهش دستانش را از از هم میگشود ،مثل خفاشی بزرگ
با هیکل انسان میشد) .فرد توصیف شده فقیهی قشتالی است که ماموریتش دیدار با
فقهای عربِ گرانادا به منظور مجذوب کردن آنان است .او فردی مهربان و بخشنده در
برابر عربهاست .نویسنده برای ساخت و پرداخت این تیپ شخصیتی از کوچكترین
جزئیات صورت و بدن او نیز نگذشته و همه را با خواننده در میان گذاشته است.

شخصیتپردازی با بهرهگیری از آیرونی
در معنای کلی « ،آیرونی ،پنهان کردن ناآگاهی از سوی کسی که چیزی را به زبان
میآورد که منظور او نیست یا همه منظور او نیست» (ایرنا ریما .)11 :1930 ،در آیرونی
حوادث یا موقعیت ،گاه ما با حوادثی مواجه میشویم که برخالف انتظارمان یا برخالف
آنچه باید پیش بیاید ،اتفاق میافتد (بهرهمند.)13 :1913 ،
رضوی عاشور در مواردی از رمان ،خودآگاه یا ناخودآگاه از آیرونیِ عموما موقعیت،
به شخصیت داستانیش تمایز میبخشد:
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«وافق حسن علی تزويج أخته لسعد ،و لکن سعدا حنی نقل له أبو منصور اخلرب اضطرب و
سرت يف بدنه رجفة يصاحبها کأنه اخلوف أو احلزن أو شيء آخر .واصل عمله بصمت ث سار
يف الطرقات ليختلی بنفسه و يفهم ما أمل با .أال يريد سليمة؟» (عاشور( .)19 :1009 ،حسن
با ازدواج خواهرش با سعد موافقت کرد ولی هنگامی که ابو منصور خبر را به سعد
رساند مضطرب شد و لرزشی همراه با ترس و غم یا چیزی دیگر به او دست داد.
کارش را در سکوت ادامه داد سپس در کوچه پس کوچهها راه رفت تا با خودش
خلوت کند و بفهمد چه بر سرش آمده .یعنی سلیمه را نمیخواهد؟) .در این موقعیت،
حادثهای بر خالف انتظار خواننده رخ میدهد .سعد تالش زیادی برای کسب موافقت
خانواده سلیمه میکند و افراد فراوانی را واسطه میکند اما وقتی جواب مثبت میشنود
به جای بروز رفتارهای حاکی از شادی ،گرفتار اضطراب میشود.
آیرونیهای موقعیتی شگردی برای شخصیتپردازی است ،زیرا خواننده را با ابعادی
غیر قابل پیشبینی از شخصیت آشنا میکند و همین ویژگی شخصیت ،به او تمایز
میبخشد.

نتیجهگیری
شخصیتپردازی در این رمان ،خواننده را با این نکته مواجه میکند که افزون بر
شخصیتهای اصلی ،شخصیتهای فرعی رمان نیز کارکرد شخصیتپردازانه و نمادین
دارند و به روشن شدن جنبههایی از شخصیت اصلی کمك میکنند.
عاشور نگاهی خاص به ظاهر و قیافة شخصیت دارد .او دو کار عمده از ظاهر و
قیافة شخصیت میکشد .کارکرد اول آن ،به دست دادن نوعی روانشناسی شخصیت
است .در این زمینه ،او چون روانکاوی مسلط به درون شخصیتهایش با توصیف
قیافه به عمق و خفایای درونی شخصیت راه مییابد و گاه نیز او با این کار به تمایز
شخصیتها از همدیگر میپردازد .بنابراین توصیف ظاهر برای رضوی عاشور ،از روی
عادت نیست و جنبة تزیینی ندارد بلکه کارکردهای شخصیتپردازانه دارد.
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رضوی عاشور ،از همه امکانات شخصیتپردازی روایی و نمایشی در جای درست
خود بهره میگیرد اما بسامد بهرهگیری او از شخصیتپردازی غیر مستقیم و نمایشی
بیشتر است و این نوع شخصیتپردازی ،برای نویسنده هنریتر و چالشبرانگیزتر است.
رضوی چنان خود را درگیر این نوع شخصیتپردازی کرده که موفّق به اعمال
خالقیتهایی شده است .او عنصر گفتگو را در خدمت عنصر شخصیتپردازی قرار
داده است .وی همچنین از طریق گفتگو توانسته ،با معرفی شخصیتهای متنوع،
دیدگاههای متنوعی نیز به نمایش بگذارد و موجد چند آوایگی و چند صدایی در رمان
شود.
ویژگی دیگر سبکی عاشور این است که تالشی مجدانه برای ایجاد تمایز بین
شخصیتهای داستانیش میکند تا جایی که خواننده به راحتی آنها را از هم باز
بشناسد .تکنیك آشناییزدایی یکی از شگردهای او برای رسیدن به این هدف است.
رضوی عاشور در کنار شخصیت ،از تیپ داستانی نیز غافل نیست زیرا به خوبی
آگاه است که یك رمان در کنار شخصیتهای متنوع باید از تیپ نیز خالی نباشد.
دیگر جنبة شخصیتپردازانة عاشور ،شگرد آیرونی موقعیتی برای ایجاد شخصیت
متمایز است .رضوی عاشور ،از دیگر عناصر داستان و تکنیكها استفاده ابزاری میکند
تا در امر شخصیتپردازی توفیق بیشتری حاصل کند .شخصیت برای او صرفا ابزار
چیزی نیست و نمیخواهد از شخصیت بهرهکشی معنایی کند بلکه شخصیت برای او
هدف است .لذا میتوان رمان او را «رمان شخصیت» دانست.
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الملخص
يعترب عنصر الشخصية أحد أهم عناصر القصة .إن النجاح وعدم جناح الروائي يعود إلی تناول
الشخصية .تعترب رضوی عاشور الروائية املصرية إحدی أشهر الروائينی يف العامل العريب ،عرب رواية «ثالثية
غرناطة» .حتتوي هذه الرواية علی شخصيات رئيسة وثانوية حيث بذلت الروائية جهدها خللق هذه
الشخصيات بناءا علی الدقة واإلبداعية .مسألة هذه املقالة أن الروائية جنحت عرب ممارسة يف إبداعيات يف
خلق شخصيات منفردة .يقوم منهج البحث علی الکتب عرب مقاربة حتليلية نقدية.النتيجة العامة للمقالة
هي أن رضوی عاشور انتهجت مقاربة استعراضية وهلذا أجهدت نفسها لکي تکون معاجلة الشخصية
متمتعة جبدارة فنية ومجالية .جنحت عاشور يف استخدام سائر عناصر القصة مثل احلوار ليکون يف خدمة
عنصر الشخصية .بعبارة أخری ،جنحت يف استخدام عنصر احلوار إلعطاء التمايز للشخصية ،وأعطت
لروايتها تعددية اآلراء واألصوات .استخدمت عاشور مجيع إمکانيات تراثية وحديثة کانت يف حوزهتا مثل
وصف الظاهر ،خلق الشخصية النوعية ،واالنزياح ،واملفارقة (اآليروين) ،و اجیاد التمايز بنی الشخصيات،
لکي ختلق شخصيات بديعة .میکن القول إ ّن عنصر الشخصية هلا األولوية يف هذه الرواية رغم تعدد
احلوادث فيها .بناءا علی ذلك میکن تسمية رواية ثالثية غرناطة رواية الشخصية.
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