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  2وصال میمندي
  چکیده

 خـود  جایگاه به عنوان یک فنّ ادبی مستقل، بیستم، قرن است که دراوایلجدید  ادبی ازانواع یکی رمان
 بـا  کـه معاصـر   انسان زندگی به مربوط مسائل بیان در ي ادبیاین گونه .کرد محکم عربی ادبیات در را

و توجه بسیاري از  برخوردار است از توان باالیی کند،می نرم پنجهو  دست خود دنیاي خاص معضالت
نجیـب  « خوش ذوق را به خود جلب کرده است؛ یکی از ایـن نویسـندگان معاصـر عـرب     نویسندگان

ي تحریـر  نیز آثـار ارزشـمندي را بـه رشـته     ي رماناست که عالوه بر داستان کوتاه، در زمینه »محفوظ
 ویژه داستان، رمان که پیرامون آثار منثور به -هاي نقد معاصرجا که اغلب پژوهشاز آن .درآورده است

در این مقاله سعی  پردازند،پژوهشگران فقط به بررسی عناصر داستان می -گیردامه صورت میننمایش و
اي که سهم بسزایی در تبیین این عناصـر و بـه دنبـال آن    ترین شیوهمهم به عنوان» توصیف«شده تا فنّ 

ـص و الکـالب« هاي نویسندگان دارد، در رمـان سنجش مهارت مـورد تحلیـل و    ،»جنيـب حمفـوظ«اثـر  » الّل
جنيـب «اي از آثـار ادبـی   براي تحقّق این هدف، پس از نگاهی گذرا بر زندگی و پاره .بررسی قرار گیرد

اقدام به تعریف فنّ توصیف در ادبیات داستانی و برشمردن اقسام و ابزار این فن نموده و آن گاه » حمفوظ
 در فـنّ  »جنيـب حمفـوظ«مهـارت   ته شـده تـا  ي معیارهاي مذکور پرداخبر پایه به نقد و تحلیل این رمان

با » ب حمفـوظجنيـ«وردهاي این پژوهش آن است که آاز جمله دست .توصیف نیز در ترازوي نقد قرار گیرد
ها و ابزارهاي گوناگون آن، عالوه بر توفیق در انتقال عواطف و حاالت به کارگیري فن توصیف و شیوه

به خوبی در جریان حـوادث رمـان قـرار داده و تصـویر      هاي رمان به خواننده، وي رادرونی شخصیت
  .بسیار ملموسی از فضاي رمان ارائه کرده است

  .اللّص و الکالب نقد، فن توصیف، نجیب محفوظ، رمان :هاکلید واژه
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  :مقدمه

 هـاي ویژگـی هـا بتوانـد   کـه نویسـنده بـه یـاري آن     هـایی انتخاب و به کار بستن شیوه
را به خواننده منتقـل کنـد،    خود سایر عناصر داستان یا رمانها، زمان، مکان و شخصیت

ها که از دیرباز نویسندگان خواسته یا ناخواسته یکی از این شیوه .امري بسیار مهم است
امروزه بر خالف گذشته که . )435، ش1384یونسی، ( اند، فن توصیف استاز آن بهره برده

-ي افراد باب بـود، نویسـنده مـی   وصف ساده و جزء به جزء حاالت، حرکات و چهره

، رکه با گفتار و رفتا ايکند؛ به گونهوگو و عمل وادار کوشد اشخاص داستان را به گفت
و قضـاوت خواننـده بگذارنـد و     دیدشخصیت و خوي و خصال خویش را در معرض 

البتّه . ي داردو هم با واقعیت زندگی سازگار است بدیهی است که این شیوه، هم طبیعی
توصیف ساده نیز هنوز اهمیت خود را کامالً از دست نداده است باید فراموش کرد که ن

  ).280، همان(د توان از آن چشم پوشیو همیشه نمی
ي بدانـد وقتـی صـحنه   در فنّ توصیف آن است کـه   نویسندهاز جمله عوامل توفیق 

صـحنه بـه ذهـن    کند، جزئیات نامربوط بسیاري همراه با تصویر آشنایی را توصیف می
رسـند؛ بـه   او باید در این میان تنها عناصري را برگزیند که اساسی به نظر می و آیندمی

دیگر باید در کار خویش، حسن انتخاب داشته باشد و الزم را از زائد تمییز دهد  عبارت
-هم براي خواننده مجسم کند، را با چند اشارهزمان، مکان، شخصیت و سایر عناصر و 

اي هم که براي توصـیف اسـتفاده   ید به این حقیقت واقف باشد که از هر شیوهچنین با
ي داستان تأثیر واحد و که صحنهتا زمانی  جوید،میکند و از هر نیرویی هم که یاري می

  ).439و  438، همان( شوداي در خواننده ایجاد نکند، موفّق نمییکپارچه
تر در نگارش آثار منثـور  بیان شد، بیشچه که در این مجال پیرامون فنّ توصیف آن

گیرد و از ي نویسندگان قرار میمورد استفاده. . . به ویژه داستان، رمان، داستان کوتاه و 
رمـان   کارگیري توصـیف در  ي بهصدد نقد و بررسی شیوهپژوهش حاضر در  جا کهآن
ـص و الکـالب« تعریـف تقریبـاً    ي این پـژوهش و سـپس  ابتدا پیشینه است، در ادامه،» الّل

ارائه شده و به دنبال آن، نقد رمان مذکور بـر   ها و ابزار آنمفصلی از فنّ توصیف، شیوه
  .صورت گرفته است ي اصول فنّ توصیفپایه
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ها در پژوهش حاضر به این صـورت اسـت کـه    ي تحلیل دادهناگفته نماند که شیوه
داستان نویسی پیرامون فنّ توصـیف،  ترین منابع نگارنده بر اساس معیارهایی که در مهم

اقسام و ابزار آن ذکر شده و در این پژوهش نیز آمده است، استنباط و برداشت خود را 
  :است ، بیان کرده و در صدد پاسخگویی به این سواالت»اللص و الکالب«از متن رمان 

اغلب به عنوان فنی که در  -»توصیف«کارگیري چه میزان در به تا» جنيـب حمفـوظ« -1
موفق بوده و نقـش ایـن فـن در غنـاي      -هاي نقدي مورد غفلت قرار گرفته استکتاب
  تا چه میزان است؟» اللص و الکالب«رمان 
بهـره بیشـتري    از فن توصیف در بیان کدام یک از  عناصر داستان »جنيب حمفـوظ« -2

  جسته است؟
ت کـه بتـوان   اي بـوده اسـ  به فن توصیف بـه انـدازه  » نجیب محفوظ«آیا اهتمام  -3

. . . ) وگـو و  چون شخصیت، فضا، گفتهم(ي عناصر داستان پایهاهمیت این فن را هم
  دانست؟

  
  :ي تحقیقپیشینه 

توان گفت تالش نگارنده براي ي این پژوهش میي پیشینهشایان ذکر است که در زمینه
پرداختـه   در ادبیـات عربـی  در یک اثر ادبی » توصیف«یافتن پژوهشی که به بررسی فنّ 

جنيـب «ي اقداماتی که پیرامون نقد و بررسـی آثـار ادبـی    نتیجه ماند و در زمینهباشد، بی
هایی که از آثار وي ارائه شده و نیز توان به ترجمهصورت گرفته، به طور عام می» حمفوظ

و در نهایـت  » جنيـب حمفـوظ«هایی که به  بررسی سبک نویسندگی به آن دسته از پژوهش
امـا بـه طـور خـاص پیرامـون      . پردازي وي در آثار خـود اشـاره کـرد   صیتي شخشیوه

، »عبدالرّحمن یاغی«باید گفت » اللـص و الکـالب«تحقیقات صورت گرفته در مورد رمان 
در یکی از آثار خود که به بررسی نویسندگی معاصر عربی از  -یکی از منتقدان عرب  -
و تحلیلی از این رمان ارائه کرده است که  پرداخته، نقد» جنيـب حمفـوظ«تا » سلیم بستانی«

  .نتیجه ماندبییابی به این اثر، البتّه تالش براي دست
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  :نجیب محفوظ و آثار او

بي« ّ ي قـاهره بـه   ي جمالیـه میالدي در محلّه 1912در سال » لجیجنيب حمفوظ عبدالعزيز الس
م تـا  1931هـاي  سال ي مسائل فلسفی طیهاي خود را در زمینهدنیا آمد و اولین نوشته

مصـر : برخی از آثار وي عبارتنـد از . اي از مجلّات آن روزگار منتشر کردم در پاره1935
عبـث ، )1946( دةيـالقـاهرة اجلد، )1945( يلـيخـان اخلل، )1938( مهس اجلنون، )1932( ةميالقد

بـة،)م1943( رادوبـيس ،)م1939( األقـدار ّ بیشــتر کــه   )133م، 2004دراج، ( )م1944( کفاحطي
کـه محوریـت پـژوهش حاضـر را بـه خـود       » اللـص و الکـالب«این آثار از جمله رمـان  

ي ادبی بین المللـی نوبـل و نیـز جـوایز زیـادي از      ي جایزهاختصاص داده است، برنده
  .جانب دولت مصر شد

، استعداد و مهارت وي را در به کـارگیري هنرمندانـه   »جنيـب حمفـوظ«ي کارهاي اولیه
از جمله آثاري که به . دهدها نشان میها و شخصیتتوصیف حوادث، مکانالفاظ و نیز 

-حق توانایی و تسلّط وي در کاربرد، اقسام و ابزار فنّ توصیف به زیبایی در آن جلـوه 

است کـه در ادامـه ایـن    » خان اخلليلي«و » الّلص و الکالب«هایی نظیر کند، رمانگري می
ـص«جستار به نقد و تحلیل رمان  با توجه به اصول فنّ توصـیف پرداختـه   » و الکـالب الّل

  .است
  

  :داستان يخالصه 
ّ و الكـالب« رمان کـه دزد  » سعید مهران«که عنوان خود را از حرفه قهرمان داستان » الّلص
ـص«بود   جـا آناز  نامیده، گرفته است،» الكـالب«ها را و از خائنان به وي که بارها آن» الّل

گردید و در زنـدان  از زندان آزاد  ،اصلی داستان قهرمان »مهران سعید«د که گردآغاز می
شود؛ اما از همان بدو خروج از زندان تمام درها را بـه روي خـود   به رویش گشوده می

شاگرد قبلی خود که » علیش«بالفاصله به خانه  از زندان يپس از آزاد يو .بیندبسته می
» سـنا «رود تا عزیزترین فرد یعنی دخترش شده، می» نبویه«اکنون شوهر همسر سابق او 
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اش دنیا را بـر سـر او آوار   را ببیند که نشناختن و عدم پذیرش وي از سوي جگرگوشه
  .کندمی

درویـش   مرديي به خانهدرمانده و سرخورده » علیش«وي پس از ماجراهاي خانه 
وي بـه   دروز بعـ . کنـد می سپريجا در آنشب را رود و می ،»شیخ جنید«به نام مسلک 

اي کار رفته که قبالً در روزنامه» رئوف علوان«به نام  سراغ یکی از دوستان قبل از زندان،
بـه دزدي از ثروتمنـدان    ارتبـاط داشـت و او را  » سعید«کرد و به عنوان آزادیخواه با می

اکنـون صـاحب    »علـوان «. دانستهاي او را شرعی و جایز مینمود و دزديتشویق می
به دست آورده بود و خود در یکـی   بودو ثروت فراوانی »زهره«ي مشهور روزنامهامتیاز 

. رفـت، سـاکن بـود   ها میبراي دزدي به آن» سعید«از همان ویالهاي مشرف به نیل که 
آورد و هنگام خـداحافظی   لی به عملاز او پذیرایی مفصدر ویالي خود  »رئوف علوان«

اشیاي گرانبهـایی   »رئوف علوان«در منزل  »سعید« .دستش خالی نباشد تاد دا پولی به او
؛ به خانه دستبرد بزند و تصمیم گرفتد شوسوسه  جا،رفتن از آنبیرون پس از  که دید

در برابر خود می بینـد  با چند نگهبان را  »رئوف« ي سرقت،اما هنگام عملی کردن نقشه
  . ..و

همسـر  » نبویـه «ح براي انتقـام از  ي سالفکر تهیهه ب »مهران سعید«پس از این واقعه 
افتاد، امـا بـه    »رئوف علوان«ی کشتن و حتّ »علیش«وي کنونی و قتل همسر  خائن خود

ویژه توسط  ها چاپ و بهماجراي قتل در روزنامه. رسانداشتباه فرد دیگري را به قتل می
دن ناچـار  شمخفی  برايهم  »مهران سعید« .شدبال و پر داده  »رئوف علوان«ي روزنامه

» سعید«. ، رفتدل بسته بود اوبه  »نبویه«وي با پیش از ازدواج  ، زنی که»نور«ي خانهبه 
منصرف نشـد و بـراي    »رئوف علوان«و » علیش«، »نبویه«از تصمیم خود براي انتقام از 

ها را بـه  آن »نجیب محفوظ«رسیدن به این هدف، دست به اقدامات فراوانی زد که قلم 
  .تصویر کشیده و در معرض دید خوانندگان قرار داده استزیبایی به 

هـا  در مورد شخصیت یکی از نکات قابل توجه در این رمان، ابهاماتی است که ابتدا
قهرمان داستان که » سعید«و حتی قهرمان داستان وجود دارد؛ به عنوان مثال شغل اصلی 

به وضوح بیان نشـده و  » سعید مهران«کار پدر . شاگرد او بوده نامشخص است» علیش«
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ي شخصیت اصلی با خانواده» شیخ جنید«ارتباط . است فقط اشاراتی به جلسات او شده

اما به مرور و در هر بخشی از رمان که توسط . . . اي از ابهام قرار دارد و داستان در هاله
-ده کنار میخوانن کم از برابر دیدگاني این ابهام کمنویسنده به قید تحریر درآمده، پرده

نویسـنده در   .ماندچنان تا آخر داستان باقی میاي از نقاط مبهم همرود؛ هرچند که پاره
ها و فضاي داستان چنان استادانه قلم زده که اگـر خواننـده   ها، مکانتوصیف شخصیت

هاي داسـتان را در  تواند صحنهدستی در نقاشی و تصویرگري داشته باشد به راحتی می
و انواع آن، نمود این فن را » توصیف«در این جا برآنیم پس از بیان . رآوردقالب تابلو د

  .در رمان مورد بحث، نقد و بررسی نماییم
  

 :)Description( توصیف

بـر   محیطبـا تـأثیر  ارتبـاط تنگـاتنگی   در بالغت جدید، توصیف نوعی از بیان است که 
احـوال، اعمـال و رفتـار را    توصیف، کیفیت اشیاء و اشخاص، اوضاع و . داردحواس ما 

گونه که در نآ توصیف، القاي تصویر و تجسم موضوع است از فن هدف. دهدارائه می
ایـی از خـود نـدارد و    ، شکل مسـتقل و مجزّ این فن. آیدي اول به چشم بیننده میوهله

توصیف غنی و عمیق،  .شودآورده می یا رمان اغلب به عنوان یک بند یا پاره، در داستان
-باید از جزئیات دریافتی، انتخابی به عمل آورد و آن وي. داردبسته به توانایی نویسنده 

بـر   هاآنها را به نحوي زنده، واقعی و ملموس ارائه کند، به طوري که همان تأثیري که 
یس در رمـان نـو  شود؛ بنـابراین   منتقل، به خواننده نیز داشته و مد نظر او بوده نویسنده

 با جزئیات سر و کار دارد و از این نظـر، حتّـی دو نویسـنده را    استفاده از هنر توصیف
این امر جزئیات، به یک نحو عمل کنند؛ هرچند که  بیان هنرمندانه توان یافت که درنمی

بیـان  بنابراین توصیف کلیدي اسـتبراي  . بگیرد انجامموضوع و مفهوم واحدي  نسبت به
-تا تأثیري را که مفاهیم و اشیاي جهان واقعی بر ذهن و حواس او مـی اه نویسنده گنظر

 اي عینـی و ملمـوس و در شـکلی تصـویري و ترسـیمی، ارائـه کنـد       گذارند، به شـیوه 
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هاي خود پیرامون نقد ادبی و چه در نوشته1»آلن رب گریه«). 73-72ش، 1377میرصادقی، (
توصـیف  «: گویدصاص داده و میچه در دیگر آثار خود، راه جدیدي را به توصیف اخت

بورنـوف، اوئلـه،   (» اشیاء، در واقع قرار گرفتن آگاهانه در درون و در مقابل آن اشیاء است
را تعیین کند به این صـورت کـه بـا تغییـر      تواند روند رمانتوصیف می ).138ش، 1378

جهت نگاه به سمت محیط اطراف، پس از یک بخش پر حادثه کـه داسـتان را در یـک    
، بورنوف(آورد ي استراحت یا انتظاري را به وجود میکند، لحظهي بحرانی قطع میلحظه
  ).140ش، 1378اوئله، 

  
 توصیف بیرونی و توصیف درونی-1

شـود؛  تقسـیم مـی   »توصیف درونی«و  »توصیف بیرونی«به دو بخش  رمان،توصیف در 
و فضـاي   صـحنه هـا و  توصیف چهره، رفتار و اعمال شخصـیت  همان توصیف بیرونی

هـاي داسـتان   بیان ذهنیات و مسـائل درونـی شخصـیت   است و توصیف درونی داستان 
و ضـمن بیـان   خـو گرفتـه،    رمـان هـاي  ؛ به این ترتیب که نویسنده بـا شخصـیت  است

گذاشته و با ابزار بیان از ایـن فضـاي پنهـان     هاآن پاي به عرصه درونی هاآنسرنوشت 
دهـد تـا خـود و    دید مخاطبان و خوانندگان قرار می تصویربرداري نموده و در معرض

-را به آنان القـا احساس همدردي هاي داستان همراه سازد و خوانندگان را با شخصیت

شود، نباید مصنوعی باشد که از جانب نویسنده مطرح می یتوصیفاتچنین این بنابر ؛کند
دامه در ا ).137ش، 1386شـکري زاده،  (که بین مخاطب و شخصیت جدایی افکند به طوري
مورد بررسی قرار  را مذکور رمان هايشخصیتتوصیف بیرونی و درونی  نمود برآنیم تا

  . داده و در حد توان، موفقیت نویسنده را در به کارگیري این هنر واکاوي نماییم
  
  

                                                
سـاز فرانسـوي اسـت و از     نویسنده و فیلم) م1922اوت  Alain Robbe-Grillet ( )18(گریه  آلن رب 1-

  .نو بود رمانهاي جنبش ادبی و هنري  ترین چهره مهم
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  توصیف بیرونی -1-1

ظاهرطبیعی که به هاي رمان نیز خود دو بخش دارد، توصیف توصیف بیرونی شخصیت
پردازد و توصیف ظاهر اجتمـاعی افـراد کـه در    آنان می هاي ظاهريبیان قیافه و ویژگی

ي موفق در این نوع از توصـیف بایـد بـه    نویسنده .شودگر میکارها و رفتار آنان جلوه
-ي رمان نقّاشی زبردست باشد، بتواند با تکیه بر دادهاي عمل کند که اگر خوانندهگونه

در اینجا نمود  .ها و محیط و فضاي داستان را ترسیم نمایدرمان، سیماي شخصیتهاي 
  .گیردهر یک از این دو بخش بر اساس متن رمان به تفصیل مورد بررسی قرار می

  
  توصیف ظاهر طبیعی- 1-1-1

توصـیف  کنـد،  را به خـود جلـب مـی    مخاطبکه در نگاه نخست، ذهن  ياولین عنصر
هـاي ظـاهري   تمام ویژگـی  که خواننده از طریق آن، است هو صحن ي رمانهاشخصیت
جزئیـات  نیـز   رنگ پوست، اندازه قد، رنگ لباس، اخالق، رفتار وچون همها شخصیت
کند و تـا آخـرین   مجسم میخود به تصویر کشیده و را در ذهن  فضاي داستانمحیط و 

آن است که در توصیف  ي نویسندهرود؛ بنابراین وظیفهلحظه، با همین ذهنیت پیش می
 ويچنان مهارتی از خود نشان دهد که خواننده پا به پاي  ها و صحنه،بیرونی شخصیت

  .نگردد اي ذهن او به عقب بازحتّی لحظهها براي تجسم آنپیش برود و 
: شـود تقسـیم مـی   »اجتماعی«و  »طبیعی« بخش به دو نیز اهري شخصیتظوضعیت 

ترکیبـی کـه    است، یعنی، خصوصیات جسمانی وي شخصیتمنظور از وضعیت طبیعی 
 هاي جسمانی،ي قد، معلولیتدازهازجمله ان :معموالً خود او در پیدایش آن نقشی ندارد

-را می رمانهاي شخصیت .)139، ش1371 اخوت،. . . (رنگ مو، خطوط چهره، اندام، و 

معمـوالً نویسـندگان مبتـدي، بـه     هاي جسمانی توصـیف کـرد، امـا    توان از نظر ویژگی
اي ندارنـد؛ زیـرا معتقدنـد کـه توصـیف جسـمانی       هـا عالقـه  توصیف ظاهر شخصیت

. ودشها در ذهن او میکند و مانع خلق شخصیتشخصیت، تخیل خواننده را محدود می
گرایانـه نیسـت؛ زیـرا    عدم توصیف و حتّی توصیف ناقص از جانب نویسنده نیز واقـع 

به عنوان مثـال   ،کندگاه خواننده را به تکمیل موصوف، ترغیب نمیهیچتوصیف ناقص، 
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و در  تواند او را در ذهن مجسم کندد، خواننده نمیواگر شخصیت به خوبی توصیف نش
کند که دنبال کـردن او بسـیار دشـوار    چنین شخصیتی حکم یک سایه را پیدا مینتیجه 
  ).326-325ش، 1374پشیاب، (است 
ّ و الكـالب«در رمان چه که گفته شد، آن به هتوجبا  ـص  هـاي قسـمت توان بـه  می» الّل

ظـاهر  توصـیف و ترسـیم   به صـورت مسـتقیم بـه     »جنيب حمفوظ«مختلفی اشاره کرد که 
هنگامی » علیش«از  وياز جمله توصیف بسیار دقیق  ؛ها پرداخته استطبیعی شخصیت

َ «: ي او رفتخانه، به »سنا«براي دیدن دختر خود  »مهران سعید«که  َ و د َ  خـل ش سـدره يلـع
 ِ ُ يف ج َ لباب فضفاض م َ نتف َ خ حول جسمٍ برميلـي رافعـًا و ُ جه ُ يسـتدهـا م  مربـعٍ  غـد حتـت ذقـنٍ تلـیء اللّ رًا مم

ٍ  و أنفٍ     .1)11، محفوظ(» حمطم العرنني غليظ
جـا کـه   چشم پوشـید، آن  »سنا«از ظاهر طبیعی  ويچنین نباید از توصیف دقیق هم

بـدت يف فسـتانٍ أبـيض أنيـقٍ و «: کشـد گونه به تصـویر مـی  وي به اتاق پدر را این ورود و تَ
ن أصابع قَدم تيشبشبٍ أبيض کُشف عَ َ سبسـبٍ نيها املخضوب ُ ـعٍر أسـود م عت بِوجهٍ أمسر و شَ  و تطّل

  ).14، همان( »2فوق اجلبني
، عبارات هاي داستاناز ظاهر شخصیت »ب حمفوظيجن«توصیفات این ي دیگر از نمونه

ـ الشـيخُ أمتّ «: اسـت »شیخ جنید« در بیان سیما و شمایلزیر  َ متتمتَ َ ه مثّ ر ـ فـع َ ـرأس ٍ حنيـلٍ ه عَ ن وجـه
ٌ  ويـــة بـــنيَ يفـــائض احل ـــضـــاء کاهلالـــة و عَ يب اإلشـــراق حتـــفّ بـــه حليـــة ٌ َل يف  بيضـــاء منغـــرزةٌ  ی الـــرأس طاقيـــة

ـية ـة فضّ  مشهود اسـت، توصـیف  که در این عبارات چنان .)19 ،تامحفوظ، بی( »٣سـوالف کثّ

                                                
کـه صـورت   گشاد که دور هیکل بشکه مانندش باد کرده بود، وارد شد و در حالیدر پیراهنی » علیش سدره« -1

اي مربع شکل و پرگوشت به همراه یک بینی زمخت، قرار که در زیر آن، چانه) صورتی(گرد خود را باال برده بود، 
  .داشت

ي وي را نشان ا گرفتهدر پیراهنی سفید و زیبا ظاهر شد و سرپایی سفیدي به تن داشت که انگشتان پاهاي حن -2
 .اش ریخته بودبا صورتی گندم گون و گیسوي سیاه که بخشی از آن بر روي پیشانی. دادمی

ریـش  . شیخ ذکرش را به پایان رساند، سپس سر برداشت؛ صورتش الغـرو سرشـار از زنـدگانی و نـور بـود      -3
رش سربندي سفید داشت که از آن سـوي  بر س. اش قرار گرفته بوداي نورانی گرداگرد چانهچون هالهسفیدش هم

  .شدهایی نقره دیده میاش، ریشهآویخته
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ي رمـان،  هـا شخصـیت ) لبـاس پوشـیدن  (ظاهر طبیعی و بخشـی از سـیماي اجتمـاعی    

 .آیدناگسستنی به نظر می
  
  اجتماعی ظاهرتوصیف - 1-1-2

، اجتمـاعی اسـت ماننـد وضـع لبـاس      رمانهاي هاي ظاهري شخصیتبرخی از ویژگی
. . . دن، خندیدن و حرف ز ،از جملهپوشیدن، آرایش سر و صورت، رفتارهاي اجتماعی

توانـد در  بیان دقیق این ظواهر، مـی آیند وبه شمار میي توصیفات اجتماعی که در زمره
 چنین توصـیفاتی دربیـان   ).140،ش1371اخوت، ( ساختن یک شخصیت بسیار مؤثّر باشد

بـه   »رئوف علـوان «از دیوار خانه  »مهران سعید«از چگونگی باال رفتن  »محفوظ نجیب«
در باال چاالك ) دزد(به عنوان یک فرد که به خوبی مهارت سعید را  جاآید آنچشم می

 و شخصـیت  از ظـاهر  توصـیف عی این عبـارات نـو   ؛کشدرفتن از دیوار به تصویر می
ـةٍ و بـأطراف حمنکـة«: رودبه شمارمی »سعید«اجتماعی  َ خبفّ ق السـور ـ  ،و تسـّل ِ ـا أطـراف ق ّ ٍ کأ  ،رد

ةُ  فةُ يالکث تعقه األغصانُ ومل ـالغارقة يف األوراق و األزهارِ  امللتفّ َ ـعَ  دَ ، مثّ اعتم ـَل َ  هِ يتَ ی قبضَ َ و ر َ  فـع ه جسـم
ة ّ ته الذاتي ّ َ  ،إلی ما فوق األسنان املدببة بقو َ و ه ـی اشـتب  ،اخليف الـدّ  کت سـاقاه باألغصـانِ بط بـه حتّ

ــدَ فلَ  َ  بـ َ مـــا ثَ يـــا ر ـــ ســـرتدُ ي َ َ ري و ل ،هأنفاس ــ اقــــب احلديقـــة ـ َ املکتّظ ـــجريات و األشـــجار و الظلمــــة ة  »١بالشّ
نویسنده بـا دقّـت و ظرافـت صـحنه چگـونگی ورود      ارات زیر در عب ).39-38 ،محفوظ(
اعم از انتخاب مکان مناسـب بـراي ورود بـه خانـه و      »رئوف علوان«ي به خانه »سعید«

دیـدگان  کشیده و آن را در برابر شیوه و مهارت وي در باال رفتن از دیوار را به تصویر 
از همین گونه توصـیفات   تواناین بخش از داستان را نیز می کند کهخواننده مجسم می

َ « :به شمار آورد ِ  و دار سـاً احل مـع البنـاء ّ ـی عَ يمتحس َ طـان حتّ ُ تسـلَّ يو أخـذ . . .  علـی مأسـورةٍ  ثـر  ق
 ِ َ  مبهارة َ سـهلوانالب ـطح مقصـدَ  و کـان ّ َ ه غـالس ٍ  ري ّ بنافـذة ـه مـر ٍ  أنّ َ  مفتوحـة ٍ  غـري ر  بعيـدة ّ منـه، و يف احلـال قـر

                                                
هاي انبوه و پر از برگ و گل درختان شاخه. به نرمی و با دستانی به چابکی دستان میمون از درخت باال رفت -1

هاي باالي باالي دندانهسپس به مچ دستانش تکیه کرد و بدنش را با نیرویی ذاتی از . مزاحمتی برایش ایجاد نکرد
جا درنگ کرد تا نفسی تازه کندو باغ در آن. هاي درختان برخورد کرددیوار گذرانید تا جایی که پاهایش به شاخه
  .پر از درخت و درختچه و تاریکی را بپاید
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َ . . . جتربتهــا  د ســاق ِ ســدّ َ  ه حنــو النافــذة ــی انطر ـــحتّ َ َ تِ ت علــی حافّ ح يديــه متـــنقّالً  هــا، و شــدّ أعصــاب
ِ ما فوق کورنيش احلا ُ ئ ّ مجيع ّ ه فوق حافّ ط حتّی استقر   ).39 ،همان( »١و انزلق إلی الداخل افذةة الن

ن بـه عنـوا   »علـوان  رئوف«توان به این امر پی برد که جمالت زیر نیز می البالياز 
از شهرت و اعتبار قابل توجهی  ،است »الزهـرة« ي مشهورکه صاحب روزنامه اينویسنده

محافظت از خـود بـه خـدمت    انجام امور وبرخوردار است و از این رو افرادي را براي 
به نمایش گذاشته و توجه  فراز زیر از رماناین امر را در  »ب حمفـوظيـجن« کهگرفته است 

اي توصیف آن لحظه ذیل، شایان ذکر است که عبارات داردمخاطب را بدان معطوف می
 و انطلـق صـوتٌ « :ي خـود دیـد  ، سعید را در حال دزدي در خانه»رئوف علوان«است که 

ــن وراء ظهــرِ  َ  -: ه يتســـاءلحناســي مِ َ  ننــادي البــوليس؟ فالتفــت ــ ،هوراء ــن اخلَ َ دَ فـــرأی ثالثــة مِ َ م ي  قفـــون
ــ َ ّ ص َ ف َ  ًا غــري ــن صــمتِ  أنّ رئــوف خــرج ً عَ ــان( »2اذهبــوا خارجــًا و انتظــروا -: ه قــائال ــرین  ).40،هم آخ

-کامالً بیانگر مقام وي به عنوان ارباب وصاحب امر و نهی نشـان مـی  » رئوف«ي جمله

، همسـر سـابق   »نبویـه «نیز توصیف ظـاهر اجتمـاعی   آید ی که در ادامه میجمالت .دهد
کـه وي  است زمانی  صحنه مربوط به، دهددر برابر چشم خوانندگان قرار میرا » سعید«

پیرزن ثروتمندي که به تنهـایی در خیابـان    - »ترکیه خانم«به عنوان یک خدمتکار براي 
  :کردکار می -ساکن بود نزدیک خانه دانشجویان 

ـت نبويه دائمـاً ممُ بدّ فتَ «  َ طة الشَّـشّ ـ عر منسـابة ِ الضّ ـا  فرية ـی العجـز منتعلـة شبشـباً يطـوق جلبا حتّ
ّ وصفت مجاهلَ  ،وحتّی األعني غرياملسحورة أي أعني اآلخرين ،حيوية جسد ثائر حـي ـا مجـالٌ فالّ ّ ا بأ

َ اخلَ  عم باستدارة الوجهِ الطّ  لذيذُ  َ  يننيِ مري و الع ُ  القصريِ  و األنفِ  سليتنيِ الع ِ امل ـ متلـیء ّبِ  مِ و الفَ  املتشـر

                                                
به باال رفـتن  اي رسید و با مهارت بندبازي شروع کورمال کورمال دیوار ساختمان را دور زد تا به ناودان لوله -1

؛ تصمیم گرفت امتحانی کند. اي یافتمقصدش پشت بام بود، اما پیش از رسیده به بام، خود را نزدیک پنجره. کرد
ي پنجره رسید و هایش روي قرنیز بام، به لبهبا جابجا کردن دست. ي پنجره رسیدپایش را آنقدر دراز کرد تا به لبه

  .سپس به چابکی به داخل لیز خورد
پلیس صدا کنیم؟ به پشت سر نگاه کرد، سه خدمتکار به صف ایستاده : صدایی زنگدار از پشت سرش پرسید -2

  .بیرون منتظر بمانید: ها گفتسکوت را شکست و خطاب به آن» رئوف«. بودند
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 ِ ِ  مباء ة اخلَ و ا احلياة َ ضراء يف الذّ لدّق  »محفوظ نجیب«توصیفات این از  ).78 ،محفوظ( »١کاخلال  قن

مورد بحث، پی برد کـه وي   هاي رمانتوان به موقعیت اجتماعی شخصیتبه خوبی می
نمایان  شان را براي مخاطبسیما و موقعیت اجتماعی آنانرفتار و اعمال  استادانه با ذکر

  .دسازمی
  
  درونیحاالت توصیف  -1-2

در  توصیف دنیاي درونی شخصیت، ارتباط تنگاتنگی با عمل قهرمان  توصیف ذهنیت یا
تري ي ملموسدهد تا به شیوهدارد و به خواننده این امکان را میداستان مسیر حوادث 

 شودسبب میها، ي عرضه کردن دنیاي درونی شخصیتاین شیوه. حوادث را دنبال کند
طـور کـه در   کنـد؛ زیـرا همـان   برقرار میبا داستان و قهرمانان آن قوي  یارتباطه خوانند
نیـز از طریـق    دررمـان  ،کندي تئاتر، هنرپیشه با رفتار و گفتار، خود را معرّفی میصحنه
هـا پـی   آن و حاالت درونی ها است که خواننده به ماهیتاعمال و گفتار شخصیتبیان 

وگـوي  توانـد گفـت  مـی  وگو اسـت کـه  ها، گفتشیوهترین این یکی از معمول. بردمی
هـا،  افکار، عقایـد، هیجـان   که ها با خود باشدها با یکدیگر و یا هرکدام از آنشخصیت

دهد و باید در نظر ها را نمایش میهاي ذهنی، دنیاي درون آنباورها، امیدها، کشمکش
ها در دنیاي دار شخصیتهاي درونی، به طور طبیعی با اعمال و کرویژگی نداشت که ای

  ).147ش، 1386شکري زاده، (هستند نیز مکمل یکدیگر حتیدرونی تناقضی ندارند و 
، حس تنهایی و درماندگی وي »مهران سعید«ي توصیف زیر از به عنوان نمونه، ارائه

 فردي گذارد؛به نمایش میبراي خواننده واقع شده، خیانت ي که مورد را به عنوان فرد

ز ا راهـی جـز انتقـام گـرفتن     هاي پیـاپی، ثر فشار تألّمات درونی و سرخوردگیکه در ا
َ « :بینـد خائنین فرا روي خود نمـی  ـو هـو واحـدٌ خ ِ َ س ـی األعـوامِ ريالکثـ ر َ  الغاليـةِ  ، حتّ َ خ منهـا  سـر

                                                
کـرد و پیـراهنش   کفـش چـوبی بـه پـا مـی     . شـد همیشه با مویی شانه کرده و گیسویی بافته، دیده می» نبویه« -1

هاي عسلی، بینی هاي غیرعاشق هم صورت گلگون و گرد، چشمحتّی چشم.پوشانیدهاي جسمش را میزندگیسر
  .ستودي او را میکوتاه و گوشتی، و دهان و خال کوچک و سبزرنگ چانه
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 ً َ  ،أربعة غدرا َ و َ  قفُ سي ا قريب أمام ّ َ  عم ً اجل يا ستاي توصیف حـاالت  ادر ر .)7، همان(» 1ميع متحـدّ
عمـق نفـرت   ي دهنده ذکر کرد که نشاننیز  توان عبارات زیر راها میشخصیتدرونی 

َ «: است» علیش«نسبت به » سعید مهران« ـ و زوجـيت و أمـوايل يـا جـرب َ ! البِ الکِ َ  !يـلالو ! الويـل
ن  ی نظرةً أتلقَ أريد أن ِ عينيكمِ َ کي أحرتممَ َ ن اآلن ف َ  صاعدا اخلنفساء محفـوظ،  ( »2ودةَ دّ و ال و العقرب

تمام تنفّر » سعید«کند که در آن با این بیان نویسنده، خواننده را به محیطی وارد می .)12
َ الكـالبِ «خود را جمع کرده و با فریاد  -فرود مـی » علیش«بر سر » !الويـل !الويـل !يا جرب

سعید «شوق، انتظار و در عین حال اضطراب  تلچنین از خالل عبارت زیر حاهم. آورد
َ « :گویدجا که میکند؛ آنخود نمایی می »سنا« خود براي دیدن دختر »مهران ش يعلـ و قـام

 ِ َ يل ــ ،ــا جــیء َ ُ  ،ی وقــع األقــدام القادمــةو عنــدما ترام ــ ،موجعــةً  ســعيد خفقــةً  خفــق قلــب َ و تطلَّ إلــی  ع
َ  البــابِ  ــع شــ ،يهِ علــی بــاطن شــفتَ  عــضُ و هــو ي و ع عواصــف احلنقــيــق و حنــان جــارف مجيمســح تطّل

با خواندن این کالم مخاطب بـا   .)14، همان( »٣دي الرجـلبعينني داهشتني بني يـ ظهرت البنت
تمام وجود، حالت عاطفی و روانی این پدر منتظر و حتّـی صـداي ضـربان قلـب او را     

  .کنداحساس می
ي ذیل نیز که خطاب سعید بـه افـراد حاضـر در آن جمـع اسـت، بـه خـوبی        جمله

 :هـاي آن زن اسـت  و خیانت سابق خودهمسر نسبت بهتوصیفی از نفرت درونی سعید 
ُ . . . ها بل هاتوا أمَّ « ـن أسـرارِ . . .  نانِ يتلتقی الع أن کم أرغب اً مِ ّ َ  کي أری سـر ، همان( »4ميحـاجل

                                                
هاي گرانبهـاي زنـدگانی را از دسـت داده    او یک نفر است، فردي که بسیاري چیزها، حتّی چهار سال از سال -1

  .به زودي رو در روي همه به خشم و مبارزه طلبی خواهد ایستاد است و
خواهم یک بار دیگر چشمم بـه چشـم تـو    تنها می! واي واي! شود اي سگ گر؟پس همسرم و اموالم چه می -2

  !بیفتد تا از این به بعد بتوانم کرم و عقرب و سوسک را احترام بگذارم
آمد به گوش رسـید، ضـربان قلـب    امی که صداي پاهایی کهپیش میهنگ. بلند شد تا دختر را بیاورد» علیش« -3
اشتیاقی فراوان تمام آثار نفرت . گزید، به طرف در گردن کشیدهاي خود را میکه لبدرحالی .افزون شد» سعید«

  .دختر با چشمانی شگفت زده در مقابل مرد ظاهرشد. را در درونش زایل کرد
خواهم رازي از می. . . خواهد چشمم در چشمش بیفتدر دلم میچقد. .. بلکه مادرش را بیاورید  -4

  .ها بخوانمرازهاي جهنم را در آن
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-لحظهد، نکشو دخترش را به تصویر می »مهران سعید«ي دیدار زیر لحظه هايواژه .)14

ایـن  . شـود آرزوهاي وي به یـأس مبـدل مـی   اي که با اباي دختر در پذیرش پدر، تمام 
فروپاشـی درونـی و روانـی قهرمـان     در حقیقت توصیفی از حالت شکسـت و  جمالت 

َ يمل« :در بیان آن بسیار موفق بـوده اسـت   »نجیب محفوظ«که است  داستان  هِ يـنينهـا عع مِ نـز
ـــ ُ ــولکــن قلب َ َ ه انکس ـــر َ َ ، انکس ــی مل ر َ حتّ َ ي ٌ يــف بـــق ــ ه إالّ شـــعور ا،ياعبالضّ ّ ِ نـــيســـت بابنتــه رغـــم العيل کأ  ني

ِ ياملستط و الوجهِ  نيِ تيوز اللّ  یسنده در بخش دیگري از نو )14، همان( »١األقين الطويـل و األنفِ  ل
به عنوان پدر و نیز جهت » سعید«در پذیرش  »سنا« اکراهو انکار حالت  رمان، براي بیان

آغوش کشیدن  نشان دادن عشق و تمایل شدید پدري که پس از چندین وقت منتظر به
: اش بوده، چه هنرمندانه واژگـان را در قالـب کـالم درآورده   ي زندگی گذشتهتنها ثمره

ـــت و اشـــتدَّ « ّ َ لُ يم فتأب ــی الـــو ـــ. راءهـــا إلـ َ َ ج َ ذ ِ ا حنـــو ٍ ه ب ِ  شـــيء ة ّ ـــن القـــو ِ ـــم َ َ ، ص ـــ. ترخ ـــمَّ ضَ َ ه درِ ها إلـــی ص
 َ َ ف ُ داف ً  عته َ  باکية َ  و مال ِ حنو َ لثِ يها ل ُ  – م َ ر َ  غم ـ –ه ه و يأسِ تِ ميَ ز ه َ ها مـا إالّ سـاعدَ تلثِ ه ملاولکـن شـفتها دَّ خ

ةٍ كاملتحرِّ  ّ   ).15 ،همان( »غريرامحةٍ  يف عصبي
کنـد؛  را در جاي دیگر به زیبایی بیـان مـی  » سعید«این شور و اشتیاق » جنيـب حمفـوظ«

گیـرد و  کان برنمـی نگاه خود را از دختر »شیخ جنید«ي به محلّهجا که در حال رفتن آن
َ « :بینـد را مـی » سـنا «ي خـود  آنان، سیما و چهره جگرگوشـه گویا در هریک از  ـ و َ َ ج ت ر

َ عيناهُ  ِ الصَّ  وراء ِ  غريات ن البنات ِ  مِ ٍ ب چنان کـه مشـاهده شـد ایـن کـالم بـه        )18، همان(» ٢الملل
از  چنـین هـم  .اسـت دیدار دختـرش  به  »سعید«حسرت و آرزوي ي دهندهشانزیبایی ن
تنهـایی،  حالـت  احسـاس  تـوان بـه   مـی  »شـیخ جنیـد  «بـا   »سعید«گفتگوي این  البالي

ـ« :درماندگی، نگرانی و ندامت او پی برد ِ نيا إالّ التؤاخ  ،همـان ( »٣بيتكذين المکـانَ يل يف الـدّ
در ادامه،  .استخویش  يگذشته او ازدرونی این توصیف و نمود تأسف و تحسر  .)19

                                                
چنان شکست که تنها احساس از دست دادن در . داشت، اما دلش شکستچشمان خود را از او برنمی» سعید« -1

  .گویی دختر او نیستبا وجود چشمان بادامی و صورت کشیده و بینی عقابی بلندش، . وجود وي باقی ماند
  .دویدچشمانش بی آنکه ملول شود، به دنبال دختران کوچک می -2
  .ي تو جاي دیگري ندارمبر من خرده مگیر، جز خانه -3
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 :با بـر زبـان رانـدن    »سعید« گوید،میسخن  »سعید«درمورد پدر  »شیخ جنید«زمانی که 
ـام املاضـية« ّ -عمق حسرت خویش را نسبت به گذشته زیباي خود هویدا می »!ماأمجـل األي

 »١!اسـتطعت عـن السـاعةإن كقـل ذلـ« :يبـا جملـه   واکنش به این سـخن، شیخ در  وسازد 
  .گذاردبار او را به نمایش می ، گذشته حسرت انگیز و حال تأسف)20، همان(

را در عبارات زیر که وي خطاب  »مهران سعید«تنهایی و عمق نجیب محفوظ شدت 
ّ « :، توصـیف کـرده اسـت   بر زبان جاري ساخت »شیخ جنید«به  لـتُ  ،کـم أعرضـت عـين خِ

 َ ً ت َ  ،طردين طردا ّ البخورِ و ر َ هکذا . لقِ و القَ  جعتُ بقدمي إلی جو َ ي ـفع ُ ُ وحِ ل م َ  ش ـذي البيـت القلـب اّل
َ : و قال. له َ  موالي ـ ک يف ساعةٍ صدتُ ق ي همین سـخن بـاز   و در ادامه.  . . ٢يتأنکرتين فيها ابنَ

ّ الأجدُ « :کند کهتأکید می َ  لکين َ يت انکَ کانًا يف األرض، ابنَ م شـایان ذکـر    ).21، همان( ». . .تينر
از ایـن   ،داستان هايدر موارد متعددي از گفتگوهاي خود با شخصیت »سعید«است که 

رانـد کـه ایـن    ، سخن مـی عنوان پدر نپذیرفت و به نشناختحقیقت که دخترش او را 
تـأثیر ایـن رفتـار بـر روان وي و در هـم شکسـته شـدن        شـدت  نمود از ین تررجستهب

» رئوف علـوان «با  »سعید«وگوي به عنوان مثال در گفت. احساسات و عواطف او است
ـ« :کنداي را بر زبان جاري مینیز چنین سخن دردمندانه َ أنَک ـر ـتين ابنَ َ َ يت و ص َ رخ  »يجهـت يف و

َ «: دهدرا با این کالم مورد خطاب قرار می» نور«جا که و یا آن )32، همان( اّليت  اسأيل البنت
َ انکَ     .)57، همان( »تينر

نشـناختن و   تـر، ي مـبهم و از همـه مهـم   طالق همسر، خیانت شاگرد سابق، آینـده 
روان و درون ه عنوان پدر، دست به دست هم داد و ب» سعید«استنکاف دختر از پذیرفتن 

و سرخوردگی عاطفی در جاي دیگري از رمان گی درونی وي را متالشی کرد؛ این آوار
ـ«: اسـت با این الفاظ به تصویر کشیده شـده  َ انَک ـر َ تين ابنَ َ  يت و ـفَ ج ّ کـلـت مِ ـأينّ ين ٌ  شَ ـن يطان ، و مِ

                                                
  .توانی همین را راجع به اکنون بگواگر می -1
س با پاي خویش سپ. . . اي جا که پنداشتم مرا براي همیشه از خودت راندهچقدر از من روي گرداندي تا آن -2

! موالیم: دوباره گفت. . . کند خانمانی که دلی ترسان دارد، چنین میبی .به فضاي پر از بخور و اضطراب بازگشتم
  .امدر ساعتی که دخترم مرا نشناخت، نزد تو آمده
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 ِ ـخـانَ « :با بیان »سعید«خود  و در ادامه »1هاتين أمُّ ها خانَ قبل َ َ تين م َ  ع ـن أتبـاعي، تِ ح لميـٌذ کـانَ قـريٍ مِ
 َ َ ي َ  نيَ قفُ ب ـ، و طَ لـبِ دي کالکَ ي َ ـالقَ لب ُ  ت الّط نـةً م ّ ِ  تحج ـب َ ج ّ اوج  )25، همـان ( »2نـهت مِ سـجين، مثّ تزو

 »سـعید مهـران  «عبارات ذیل نیز از زبان  .کنددرماندگی و شکست خویش را بازگو می
خوبی هایی که در حقّش صورت گرفته، به خیانتخشم وي از ها است که از خالل آن

ُ « :کنـد بازگو می این گونه خشم و نفرت درونی خود رااو. نمایان است َ  الکلـب ـو ی يب، شَ
 ِ َ  باالتّفاق َ م َ ع َ  ی يب، مثَّ شَ ها و َ تَ تـ ُ اب ـأی حتَّ  عت املصائب َ نَک ـر تمامی این متون . )26، همان( »٣يتتين ابنَ

توسط دختـرش  » سعید«رمان که همان عدم پذیرش حادثه ترین به وضوح نمایانگر تلخ
حادثه جانکاهی که تمام عواطف شخصیت اصلی داستان را تحت تأثیر . باشداست، می

  .قرار داد و او را در هم شکست
به عنوان یک فرد خیانت دیده، ، »مهران سعید«در راستاي توصیف شخصیت درونی 

آن دختر گناهی ندارد که تو را به : گفتبه او می »سنا«در مورد  »رئوف علوان«جا که آن
نویسنده از زبان آورد، بعدها تو را خواهد شناخت و دوستت خواهد داشت، خاطر نمی

َ ملَ « :آورداو چنین می ُ تـ ِ ع ِ د يل ث ـنسِ قة يف ج ي رمـان عـالوه بـر    نویسـنده  .)32، همان( »4هها کلِّ
داستان، بیان و توصـیف حالـت درونـی دیگـر     هاي روانی قهرمان اصلی توصیف حالت

ي در مورد سـالن خانـه   »سعید« جا کهآن ، به عنوان مثالها را فرو گذار نکردهشخصیت
پاسـخ   بـا تنـدي   »رئوف«جنگ نیست، این سالن زیبا کم از میدان : گفت »رئوف علوان«

ُ ب أنجيَ «: داد ِ  تذکر دائمًا أينّ أعـيش َ ب ـ  عرقـي و  وضـوح بـه   کـه ایـن عبـارت    )33 ،همان( »5دّيکَ
  .است »سعید«از سخن  »رئوف«خشم درونی  بیانگر

                                                
  .کردپیش از آن هم مادرش به من خیانت . چنان از من گریخت که گویی شیطانم. جا نیاورددخترم مرا به -1
به دلیل زندانی . ایستادهایم به من خیانت کرد؛ شاگردي که مانند سگ جلویم میبا یکی از حقیرترین وردست -2

  .شدن من طالق خواست و با او ازدواج کرد
، همراه او گزارشم را داد و پس از آن، مصیبت یکـی پـس از   )و گزارشم را داد(همان سگ سخن چینی کرد  -3

  .که دخترم هم مرا نشناختایندیگري پیش آمد تا 
  .من دیگر اطمینانی به جنس زن ندارم -4
  .کنماین را همیشه به خاطر داشته باش که من از راه عرق ریختن و زحمت کشیدن زندگی می -5
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از حـرف او  » علـوان رئـوف  « متوجه شد »سعید«جا است که وقتی ي دیگرآننمونه
هـا بـاز هـم بـر تنهـایی و      آن از طریـق  ناراحت شده است، عباراتی را به زبان آورد که

َ  مل« :گفت »علوان رئوف«وي خطاب به  ؛کنددرماندگی خود تأکید می ـن لّ أخت ن بعد مِ ص مِ
 َ جن، ف ّ ّ الس َ جو َ ويٌلحتّی اسرتِ قتٌ طَ يلزمين و َ  جع َ  آداب ِ احل لو ديث ّ َ أنَّ رأسـي مـازالَ كو الس ، و التنس
 ُ ن أثر امل َ دائرًا مِ َ ريبة اليت انکَ لة الغَ قاب رئـوف  «زمانی که سعید به و )34، محفـوظ ( »1يتتين فيها ابنَ ر

جمـالت زیـر    وي را با »علوان رئوف«گفت  قصد دارد دزدي را از سر بگیرد،  »علوان
ـ«: است »سعید«و غضب وي از سخنان  نتشماتت کرد که بیانگر خشو َ يسـعيد َل َ يـال س   وم

 ُ ً کـــاألمس، ک ـــا لصّ ُ  ،نتَ ـــو ک َ َ ص ِ نـــت َ  ديقًا يل يف ذات َ الو ُ قـــت ألســـباب أنـــت ت ـــعرف َ يـــن الهـــا، ولکِ غـــري  وم
َ األمس، إذا عُ  ّ لإلی ا دت َ ّلصوصي َ لنة ف ـًا ف خشـم و   تجسـم  ).35، همـان ( »٢!حسـبتکونَ إالّ لصّ

زمانی کـه   محسوس است،کامالً » سعید«در برخورد دیگر وي با  »رئوف علوان«غضب 
با این سخن، آخرین ي او آمده بود، دستگیر کرد و وي سعید را که براي دزدي به خانه

ـإن« :کنـد مـی ي شخصیت او را زیـر پـا لـه    مانده ته ةً  كرأيتُ ّ َ مر ُ أخـری فسأسـح َ   كق  »3حشـرةٍ ک
  .)44، همان(

احساسی متهم را به سنگدلی و بی »سعید« »نور«در همین راستا باید گفت زمانی که 
نـاراحتی   و از ایـن طریـق،  خطاب به وي عبارات زیر را بر زبـان آورد   »سعید«، کندمی

ُ « :خود را از سخن او بیان کرد َ اإلحلاح ِ َ مل ِ لَ ع َ ، اسأيل الکِ اسأيل اخلائنةَ ! لوب؟القُ  ی حديث ، الب
 َ ـ اسأيل البنت َ الـيت انَک بینیم شاه بیت این کالم همـان  که باز هم می ،)57، تامحفوظ، بی( »4تينر

                                                
ي رفتـار و  مدت زیادي الزم است تا من دوباره بتوانم آداب شایسته. اممن هنوز از فضاي زندان خارج نشده -1

اي که در آن دخترم مرا به ا به کار بندم، از طرفی فراموش نکن که هنوز مغز من تحت تأثیر دیدار غریبانهگفتار ر
  ).توانایی فکر کردن ندارم(جا نیاورد، در دوران است 

اما . شديتو دزد بودي و به دالیلی که میدانی، رفیق من هم محسوب می. امروز دیگر مثل دیروز نیست! سعید -2
  .بنابراین اگر دوباره دزدي را از سر بگیري، تنها دزد خواهی بود و بس .یر از دیروز استامروز غ

  .کنماي لهت میاگر یک بار دیگر ببینمت، مانند حشره -3
ها و از دختري که مرا به جا از آن زن خیانتکار بپرس و از آن سگ. . . این همه اصرار در سخن از دل چرا؟  -4

  .نیاورد
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پـی  نیز ي دیگرتوان به نکات این عبارات می فحواياز نشناختن و انکار دختر است و 

را در ارائه حاالت بیرونـی و درونـی   ، »حمفـوظ بيـجن«برد که به خوبی قدرت نویسندگی 
در این عبارات سه بـار  فعـل    »سعید«که از جمله این گذارد؛ها به نمایش میشخصیت

را به کار برده است؛ گویی که مخاطب وي در مقام انکار قرار دارد و او با ایـن   »اسألی«
به رسد این اسلوب به همراه به نظر می .تکرار سعی در تقریر معناي مورد نظر خود دارد

به جاي دوستان و آشنایانی کـه بـراي چنـگ انـداختن بـر      » الکـالب«استعاره  کار بردن
م  خشـم درونـی وي    آشـکارا ، اندزندگی او و از هم دریدن آن دندان تیز کرده را مجسـ

تين «–ذکـر عبـارت پایـانی ایـن کـالم      چنین هم ،سازدنموده و به خواننده منتقل می َ ـر أنَک
ـيتا او و فروپاشـی آخـرین امیـد    ي خود تأکیدي بر درماندگی و تنهـایی  نیز به نوبه –»بنَ

هـا،  در توصیف حـاالت درونـی شخصـیت    »ب حمفوظيجن«مصداق دیگري از هنر  .است
-مـی  »نبویه«خطاب به  را کشت، »علیش«خود  خیالبه  »سعید«عباراتی است که وقتی 

ـ«: گوید، و نویسنده به خوبی این حالت را بـه تصـویر کشـده اسـت     َ و انطَل  حـادٌّ  صـراخٌ  ق
 ٌ ٌ  مرتعـــب َ  ، صـــواتُ مســـتغيث بـــائس َ نبويـــه، ف َ «: ـــا صـــاح ُ ســـي ُ كأيت دور ــيطان ـ ، أنـــا الشّ ّ َ مـــين هـــرب َ  ، الم

 ُ   .)61، همان( »١هنفس

، أنـا « ، عبـارت »نبویـه «شایان ذکر است که وي پس از خطاب   ّ َ مـين هـرب َ ُ الم ـيطان  الشّ
ـ ُ ـ  ایندر  رسدرا با خود تکرار کرد که به نظر می »هنفس ر جا اسلوب تکرار براي تأکیـد ب

عـزم راسـخ او مبنـی بـر     حاکی از و تنفّري است که سراسر وجود وقلب او را فراگرفته
  .است »نبویه«کشتن 

-را به تصویر می »شیخ جنید«ي در خانه »سعید«ي نشستن که نحوهدر بخش زیر نیز

َ « :او استهمراه با نومیدي خستگی ت آشکارا توصیفی از حال ،کشد َ انز ُ و َ کٍن بالی يف ر سار ي
 َ َ ج ــ  نــب ــه و احنَ تِب ــّط عَ کُ َ َل ِ ی احل ِ  صــرية ــب ِ ــه و حِ بدلت ِ س ــذائــه املطــاط و مسدّ َ َ  دَّ ه، مثّ م َ  يهِ ســاق د إلــی نَ و اســتـ

                                                
. رسدنوبت تو هم می: ، فریاد زد»نبویه«صداي . خواستبلند و حاکی از ترس برخاست که کمک میفریادي  -1

  .توان گریخت، من خود شیطانماز من نمی
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 ِ ُ راعَ ذ ـيـه م ِ َ لقيـًا برأس ٍ ه إلـی الــو ٍ  راء يف أعيـاء و نویســنده در جــاي دیگــري، ، )63، همــان( »١شـديد
مـاذا کنـت « :را این گونه به رشته تحریـر درآورده  »شیخ جنید«خطاب به  »سعید«سخنان 

َ مبثـلِ زوجــيت و لــو  ليــت ــار متــوالی  »2کمـا انکــرتين ابنـيت؟  تكنکرأتفعـل لوابتُ و بــراي چنــدمین ب
-بازگو میخود را براي شیخ  سرخوردگیخیانتی که در حقّش شده بود و نیز تنهایی و 

  ).69 تا،بی ،محفوظ( کندکند و در دل انتظار دارد که شیخ با وي همدردي 
گوید وقتی من در زندان می »نور«به  »مهران سعید«که  یی استجاآن ي دیگر،نمونه

حکـم نتظر و لـوكيمثل! خنزيرة«: گفت در پاسخ» نور«و  بودم، همسرم طالق گرفت و رفت،
از  -»سعید«همسر سابق  -»نبویه«ي وي در مورد که این جمله )75، همان( »3!عليـه بتأبيـده

-می يدارد و از دیگر سو »نبویه«نشان از خشم و نفرت درونی او نسبت به  يیک سو

-بودم، منتظر آزادي تو از زندان می »نبویه«خواهد به سعید بفهماند که اگر من به جاي 

در جاي دیگر ایـن رمـان،   . ثابت کند »سعید«خود را به  وفاداري ،سخن ماندم و با این
اي را با خود زمزمه کرد که به خـوبی  جمله »نور«ي سعید به هنگام بیرون رفتن از خانه

َ «: توصیف احساس درونی اواز شکست، ناکامی و حسرت اسـت  ُ  و ـج ٌ  كفوُل يـا سـناء مـؤمل
ـ نظـر القَ َ م ًا کَ ، دربان او »علوان رئوف«چنین زمانی که سعید به جاي هم .)78، همان( »٤ربحقّ
 هـم در معـرض  و  بـود  هو مستولی شدااحساس ناکامی و شکست بر  همرا کشته بود، 

، أنـا يف نـور التزيـدُ « :گفت اوخطاب به  از این روي، بود قرار گرفته »نور« شماتت ين عـذابًا
ن النّکـد  غايةٍ   یـا و . کنـد که او با این جمله به شکست و ناکامی خود اعتراف مـی ». . .مِ

کشـت و   »نبویـه «و  »علـیش «گناه را بـه جـاي   بی يفرد ،به اشتباه »سعید«که پس از آن
 ؛اي روشن امیدوار کـرد او را به زندگی مشترك و آینده »نور«پلیس در تعقیب وي بود، 

                                                
. که کت و گالش و هفت تیرش را از خود دور کندهایش نشست بدون آني چپ حجره کنار کتابدر گوشه -1

  .کیه داد و سر را از شدت خستگی، به پشت آویختها را بر زمین تپاهایش را دراز کرد و آرنج
شـناخت، چـه   طور که دخترم مرا نشناخت، تو را نمیاگر تو گرفتار همسري مثل زن من بودي و دخترت آن -2

  کردي؟می
  .ماندبایست منتظرت میاگر تو محکوم به زندان دائم هم بودي می! ماده خوك -3
  .تر استي گور هم دردناكنفرت تو از من، از منظره! اي سنا -4
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َ « :»سعید«این جواب اما  ُ الت ن ي َ َ کذيب، إنَّ م لمـة َ  عاين الّظ َ و الو َ  حـدة ُ  و االنتظـار َ الي  »1طيـق الکـذب

فـراري   یدیـده و قـاتل   توصیفی از حالت درونی یک فرد خیانـت  خوبیبه  )103، همان(
  .ددارو رهایی خود ن امیدي به نجاتهیچ است که 

  
 هتوصیف صحن-2

.) ..نمایش، فیلم و (عمل داستانی  و فضایی را که در آن) مکان داستان( فیزیکیي زمینه
در هر داستان، متفاوت باشد و  صحنه ممکن است. گویندمی) صحنه(گیرد، صورت می

اي صحنه را براي منظور خاصی بـه کـار   اي داشته باشد و هر نویسندهعملکرد جداگانه
هـا بـه صـورت    پـردازي ، اغلـب صـحنه  هامـروز  ).295، ش1376، میرصـادقی (گرفته باشد 

بـه   »صحنه«گاهی نیز ند و نکغیرمستقیم، وقوع یک حادثه و اتّفاق را به خواننده القا می
آید؛ به عنوان مثال ما در زندگی، می ويل اعماصورت نمادي در ارتباط با شخصیت و 

از ارتباطات مختلف طبیعت با حاالت روحی و روانی خود آگـاه هسـتیم؛ روز ابـري و    
ها در داستان. پرورو روح آورنشاط ،کند و روز آفتابیانگیز جلوه میغم ما گرفته، به نظر

بـا حـاالت روحـی     هتـوان یافـت؛ گـاهی صـحن    حالت روحی را مـی نیز بازتاب چنین 
در حالـت کالفگـی    مثالًشخصیت هماهنگی دارد و گاه مغایر و ناهماهنگ با آن است؛ 

میرصادقی، ( وآشفتگی فکري شخصیت، دنیاي بیرون نیز آشفته و ابري است و یا برعکس
  ).309، ش1367

ي بیـرون از زنـدان را پـس از    صحنه ،مورد بحث، نویسنده به عنوان نمونه در رمان
ُ  هـذه الّطرقـاتُ «: ، چنین به تصویر کشیده اسـت »مهران سعید«آزاد شدن  ـمس و  املثقلـة بالشّ

اراتُ  ّ نونــــةُ  هـــذه الســــي ِ  والعــــابرونَ  ا ّ عَ . . .  کاکنيُ و الــــدّ  وتُ يـــو الب ســــونَ و اجلال ــــو الشــــفةَ تفــــرت ی َل
به عنوان فردي که  »سعید«رسد با حال و هواي که به نظر می )7، تامحفوظ، بی( »2ابتسـامةٍ 

                                                
  .کشد، طاقت دروغ ندارددروغ نگو، کسی که از تنهایی و تاریکی و انتظار عذاب می -1
-کنند، عابران و آنوار حرکت میها که دیوانهها را سنگین کرده و این ماشیني خورشید آنها که اشعهاین راه -2

  .شکفد، اما لبخندي بر هیچ لبی نمی)چون همیشه هستندهمه هم(ها ها و مغازهاند، خانههایی که در خیابان نشسته
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چنـین  هـم  .رو دارد، کـامالً سـازگار اسـت   اي مبهم پیشدان رها شده و آیندهتازه از زن
ي وگوي سعید با خویش اسـت، در حقیقـت توصـیفی از صـحنه    عبارات زیر که گفت

خـوبی بـا   کنـد، بـه   با خود نجوا مـی  »سعید«الفاظی که  ورود پیرامون وي به شمار می
، احسـاس از دسـت   )نبویه و علیش(که خشم و نفرت از خیانتکاران  او حاالت روحی

ي جا که به سمت خانـه آن ؛سویی داردهم ،است. . . ، تنهایی مفرط و ن همه هستیداد
ـ« :گویـد رفته و با خـود مـی   »نبویه«و »علیش« َ ُ م ـا قريـب سـأخرب ّ ـن لقيـادَ و عم ِ ـي م ، كی حّظ

ُ عندما أقطَ  ارعَ هذا ال ع ِ  شّ َ ذاالبواکي العاب َ  سـة، طريـق ـاعدة إلـی غـري ر َ فعـةٍ املالهـي البائـدة، الصّ  دُ ، أشـه
 َ اراتُ . هكأينّ أکر ّ َ أغلَ  اخلم ا و ق َ ملت أبوا ُ  يإالّ احلوار  يبق ُ فيها املؤامراتُ  كااليت حت ـن ، و القدم تعرب مِ

 ً ً  آنٍ آلن نقـــرة ة ّ ـــ مســـتقر ُ يف الطـــوار کاملکيـــدة، و ضَ ُ يعجـــالت الـــرتام  جيج ـــ  کرکـــر  ب، و نـــداءاتُ کالسَّ
ــ ِ شـتّی ختَ َ تل ـا ت ــط کأّمن َ  ثُ نبعِ ـن نفايــات اخلضـر، أشــهد أينّ أکـر ُ  ، و نوافــذُ هكمِ ُ يـالب ــی و وت امل غريــة حتّ

 ٌ ُ هـي خاليــة مــة ّ ُ  ، و اجلــدران املتهج ُ املقشــفة ُ  ، و هــذه العطفـة ُ  الغريبــة ُ  عطفــة ــرييف، الــذکری املظلمــة ، الصّ
َ يح ارقُ  رقَ ث س ّ ـ عـنيٍ  و يف غمضـةِ  الس  جنيـب«در جـاي دیگـري    ).8، تـا محفوظ، بـی ( »١ویانَط

کـه   »علـیش «ي خانهي براي به تصویر کشیدن اضطراب و خفقان حاکم بر فضا »حمفـوظ
م مـا تـأزّ  و سـرعانَ « :گویـد ، می)جا رفته بود تا دختر خود سنا را ببیندبه آن »مهران سعید«

مت و تبودلت نظراتٌ  ّ بالصّ ٌ  اجلو   .)11، همان( »٢قلقة

                                                
که خیابان پـر از طاقنماهـاي   هنگامی. ور خواهم شدبه زودي پی خواهم برد که تا چه اندازه از دیدار تو بهره -1

خیابانی  نوردم؛هاي عمر به سر آمده را درمیکه خیابان پر از عشرتکدهکنم، هنگامیروي در هم کشیده را طی می
ها بسـته اسـت و   میخانه. گیرم که از تو نفرت دارمهمه را به شهادت می. رودکه ارتفاع گیرد، باال میکه بدون آن

-گهگاه صداي گامی که بر زمین کوبیده می. ها است، جنب و جوشی نداردهایی که نبردگاه توطئهجایی جز محلّه

سر . رسدوا بر ریل هرچندگاه یک بار چون ناسزایی به گوش میهاي ترامصداي چرخ. پیچدشود، بین دیوارها می
هـا را بـه   مـن ایـن  . شـود شنیده مـی  –روید دانی میاي که بر زبالهگویی از سبزه –و صداهاي گوناگونی از شهر 

مه دیوارهاي عبوس و نی. کندها نیز فریبکاري میهاي خالی خانهحتّی پنجره.گیرم که از تو نفرت دارمشهادت می
ربـود و  جا که دزد در چشم بـرهم زدنـی مـی   ي صیرفی و خاطرات تیره، آنخراب، و این کوچ دورافتاده کوچه

  .گذشتدرمی

  .هایی ترسان به هم انداختها نگاهو به زودي فضا را سکوتی مملوء از ااضطراب، سنگین کرد و چشم -2
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در این مجال یادآوري این نکته ضروري است که با توجه به اهمیت غیرقابل انکـار  

پـذیر  هاي آن جز از طریق فن توصـیف امکـان  که انتقال ویژگی ي داستانعنصر صحنه
ي جهت تبیـین بهتـر نقـش توصـیف در ارائـه      داند کهنیست، نگارنده خود را ملزم می

  .ي این عنصرداشته باشدعوامل پدیدآورنده اي گذرا بهاشاره ي داستان،صحیح صحنه
  

  ي داستانصحنه يپدیدآورنده عوامل -2-1
ي شـود، سـاخته  اي که در توصیف بـه آن توجـه مـی   ترین پدیدهبه عنوان مهم» صحنه«

  :دست عوامل متعددي است از جمله
  
داز و منظـره  جغرافیایی داستان، حـدود و نقشـه، چشـم   مکان -2-1-1 و نیـز   اـن

  آنتزیینات جسمانی و فیزیکی 
رفته بـود کـه در    »علیش«ي به خانه »سعید«اي که این عبارات توصیفی است از صحنه 

خلـوا حجـرةَ « :هاي این دیدار را به تصویر کشـیده اسـت  جا نویسنده یکی ازصحنهاین  ودَ
 ِ َ  االستقبال قوا حول ّ َ تُ الکُ  فتفر َ  ، و فتحـت النّوافـذُ قاعدِ ب و امل َ فانـدف ُ  ع ـوء ُ  الضّ باب َ و الـّذ بـدّت يف ، و ت

ـــماوي نقطٌ  ّ ــروق، و محَ ســــودٌ البســـاط الس ن أثـــر احلــ ـــمِ ـــَل ــــن صـــورة کبــــرية يف اجلِ ِ ُ ق علـــيش م مــــدًا عتَ دار م
مکـانی   برايچنین عبارات زیر به عنوان توصیفی هم ).11، محفوظ( »١عصـا غليظـة يهِ بقبضتَ 

بـه پایـان    »رئـوف علـوان  «ي جا گذراند تا جلسهوقت خود را در آن »مهران سعید«که 
انـداز آن را بـراي   حدود جغرافیایی آن منطقه و نیز چشـم  شکل قابل توجهیبرسد، به 

   :کندخواننده تداعی می
ِ يکورن  افرتش العشب النّدی عندَ « يل ب َ شارعِ ش النّ يل و م ـالنّ َ ی ضَ ـي َ نتظِ ـطـويالً عَ  ر، انتظـر ی کثـبٍ َل

ــن شــجرةٍ  ِ  مِ ــصــباح حجبـــت ضــوء امل َ الکهربـــائي، حتَ ُ  ت َ عنهــا اهلــالل ـــرًا تاِر  مســاء غـــاب َ کــاً النُّ مبّک  جـــوم
                                                

ها و نور آفتاب با هم ها باز شد و پشهپنجره. نشستندها ها و صندلیوارد اتاق پذیرایی شدند و روي چهارپایه -1
تصویر بزرگی از علیش با چوبدستی ستبر . هاي سیاهجاي آتش سیگار بودرومیزي آبی پر از نقطه. وارد اتاق شد

  .ها خیره شده بوددر دست به آن
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َ  لمـةٍ تومض يف ظُ  کـه بـه   عـالوه بـر ایـن   خواننده  ،از طریق عبارات زیر .)29، همان( »1هيبـةٍ ر
، کنـد در ذهن خـود مجسـم مـی   ي تارزان را خانهصورت کلّی موقعیت جغرافیایی قهوه

عنـد األفـق الغـريب و « :دشـو تـداعی مـی  یش نیز برا  انداز آسمان آن حوالیبخشی از چشم
 َ ُ الح اسية بعيدةً  ت أنوار ّ ًا  العب ً يجدّ عدها مبـدی ُ ـحراء شعر ب ِ . توغـل القهـوة يف الصّ ـن النّافـذة ّ مِ  و أطـل

ــواتُ  ــــعدت إليــــه أصــ َ َ  اجلالســــنيَ  فص ِ  حــــول ِ  اهلضــــبة ــــحراء ــــازحني إلــــی الصّ ــــ النّ َ ِ طلبــــًا لله احــــة واء ّ  »٢و الر
ي خانـه قهوهپی برد که  تهتوان به این نککه با خواندن این عبارات می )47، تامحفوظ، بی(
اي آرام و دلنشـین در  و در منطقـه  »عباسـیه «ي ي بسـیار زیـادي از محلّـه   با فاصله »تارزان«

  .ي شهر قرار داردحاشیه
  
  :هاها، عادات و راه و روش زندگی آني شخصیتکار و پیشه -2-1-2

عنوان مطرح شده، ممکن است که پیش از هـر چیـز ایـن سـوال بـه ذهـن       در رابطه با 
-ها میي زندگی آنها و شیوهي شخصیتخوانندگان خطور کند که چگونه کار و پیشه

ي داستان باشد؟ در پاسخ باید گفت نویسنده ضمن ي صحنهتواند از عوامل پدیدآورنده
دهـد، در حقیقـت   هـا ارائـه مـی   توصیفی که از محلّ کار و زندگی هر یک از شخصیت

کند که بدون تردیـد هـر یـک از ایـن     هاي گوناگونی را براي خواننده مجسم میصحنه
هـا تناسـب   توصیفات با موقعیت و شرایط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی این شخصیت

بـه عنـوان مثـال از     .مورد بحث به خوبی رعایت شده اسـت  دارد، و این اصل در رمان
افـراد  از  بسـیاري  بسـان پی برد کـه   »رئوف علوان«توان به زندگی مرفّه میعبارت زیر 

  کند، در منزلی مجلل زندگی میهاي اجتماعی باالمتمول و صاحبان مناصب و موقعیت
                                                

هالل ماه تازه ترکش کـرده  زیر آسمانی که . ي مرطوب از شبنم، کنار نیل دراز کشید و منتظر ماندروي سبزه -1
کرد، به زد، نزدیک درختی که او را از نور چراغ برق حفظ میمی آور سوسوبود و ستارگانش در دل سیاهی ترس
  .انتظارش ماند و انتظارش طوالنی شد

-ا بیشخانه رها، دور افتادگی قهوهنمود که آدمی با دیدن آنهاي عباسیه چنان دور میدر افق مغرب، نور چراغ -2

صداي کسانی که در اطراف تـل نشسـته بودنـد، بـه گوشـش      . سرش را از پنجره بیرون آورد. کردتر احساس می
  .رسید؛ کسانی که در جستجوي آرامش و هواي پاك به صحرا پناه آورده بودند
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ــار داردو خــدمتکاراتی  َ واقفــاً عنــدَ «: را در اختی ــب َث َ ــفِ  و ارةٍ  توّق ّ َ  ســي ــ أمــام ــاالفيلال، و بابِ ّ رأی  مل

 َ اب ّ َ  البو ُ ي َ  فتح توان بـه  می ي چنین توصیفاتیدر راستا .)29، همان( ». . .١يهصـراعَ ی مِ لَ عَ  الباب
ُ «: اشـاره کـرد   »رئـوف علـوان  « صویرپردازي نویسنده از محلّ زندگیت ُ م ـدا القصـر َ َ ب  سـدل

 ُ ُ اجل ُ فون حترس ّ جانـبٍ  ه األشجار ن کـل که در آن نمایی از ویـال و یـا    )38، همان( »٢کاألشـباح  مِ
ي در سـایه » سعید«اي ترسیم نموده که خواننده همراه با به گونه قصر او رابهتر بگوییم 

شیخ «ي حجره در توصیف» جنيب حمفوظ«. نشیندمی» علوان«درختان آن حوالی  به انتظار 
تـوان فضـاي   مـی از طریـق آن   کـه  آوردمی اي در قالب کالم درالفاظ را به گونه» جنید

 سـاده  بـه  و را درك کـرد ي وي ر حجـره بحاکم  يمعنوي و سکوت و خلوت عارفانه
ـ   ي آن شیخ روشـن ضـمیر،  انهزیستی و زندگی درویش ـيخُ  كهـا« :ردپـی ب ُ  الشّ ـرتبعـاً عَ م ی َل

 ُ ــالة غارقــاً يف التّمتمــة و هــذه احل ادة الصّ ّ ُ سـج َ ملَ  دميــةُ القَ  جــرة َ ي ــ مِ تغــريَّ کــد ي ٌ نهــا شَ ــ. يء َ دت دّ احلصــر ج
ِ شُ  ُ کراً ل َ لم َ  ريدين ِ  و مازال َ  البسيطِ  راشِ الف َ اجلـدار صـق ـ َل ـمسِ  ريب، و شـعاعُ الغَ َ  الشّ ُ املائلـة ي ـن   نکسـب مِ

َ  ندَ عِ کوة   براي پنهان» سعید«ي تالش به تصویر کشیدن صحنه .)18، تامحفوظ، بی( »٣دميهِ ق

هاي این رمان است کـه  از جمله صحنه ماندن،» بیاظه«شدن در البالي درختان و منتظر 
آورد شمار به »نجیب محفوظ« هايترین توصیفماهرانه یکی ازتوان آن را به جرأت می

اي که در آن انواع گوناگون توصیف دست به دست هم داده تا نمایی از شخصیت حرفه
َ «: گویدجا که میرا در برابر چشم خواننده به نمایش گذارد، آن» سعید« سـرعًا حنـو ُ ابتعـدَ م

ــی  ِ الــواين حتّ ــوء هتــدياً بالضّ ُ ــرق م ــی الشّ عها اجلنــويب حتّ ِ ِ ضــل َ حبــذاء ــة احملدقــة بِعيــونِ امليــاه، و ســار َ الغاب
ِ الّطريـق امل مال عند بـدء ّ بـلنرأسها املدبب الغائص يف الر َ َ اجل ـو ـدر حنَ َ ، و . ح رتبِّصـًا ُ بـل م َ َ اجل ـواری وراء تَ

ـی اخلـالء کالغ َ ـغريةِ وشوشـة و ترام ـة الصّ َ ـن رقعـةِ الغاب َت عَ نعشٌ فصدر ُ ٌ جافٌّ م ری هواء َ ه ج نـاء، و يـدُ
ســدّس،  ُ ــی امل َل َ ُ قابضــٌة ع نتظــر، مثّ يف بلــوغِ ي ُ ــی عــدوِّه غريامل َل َ مکنــةِ يف االنقضــاض ع ُ ــر يف الفرصــةِ امل فّک

                                                
  .هنگامی که اتومبیلی جلوي در ویال توقّف کرد، سعید از جاي خود پرید و راست ایستاد -1
  .چون اشباحی آن را در بر گرفته بودند ها را بسته بود و درختان از هر سو هماي پلک چشمچون مردههمکاخ  -2
ي خوانـد و آن، همـان حجـره   ي نماز نشسته است و زیر لـب ورد مـی  اینک شیخ است که دو زانو بر سجاده -3

یدان تعویض شده است رختخوابی حصیر حجره به احترام مر .قدیمی که گویی هیچ چیز در آن تغییر نکرده است
  .چنان به دیوار غربی تکیه داده و شعاع مایل آفتاب از یک سوراخ، جلوي پایش افتاده استساده هم
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سـتقرٍّ  ُ ِ املضين و أخريًا يف اهلَالک کآخر م َدف که در حقیقت این توصیفات  )104محفوظ، ( »1اهل
عبارات زیر که در  .دارد اي همسوییبه عنوان یک دزد حرفه» سعید«کامالً با شخصیت 

به خوبی با شخصیت وي بـه عنـوان   نیز است،  »رئوف علوان«ي وصف بخشی از خانه
اي شایسـته  جایگـاه فرهنگـی نیـز از شـهرت و    اجتماعی و یک فرد متمول که از لحاظ 
َ «: اســت برخــوردار اســت، هماهنــگ ُ  و أضـاء َ  خــادم َ  ،النّجفـة ـفخ ُ طفَ ــر َ َص ِ  ت ب ها حِ يصــابسـعيد مب

 ِ اعدة تِ و جنومِ  الصّ ِ لَ و عَ . هاها و أهّل ت مراها املی ضوئ ِ  ا األرکانِ ينتشر جتّل ّ عاکسـة األضـواء ت ، و تبـد
ُ  حفُ التّ  ـعَ  الثاوية ِ َل ـن ظلمـات التـار امل ی احلوامـل ـا بعثـت مِ ـقفَ يذهبـة کأّمن ّ ـاول الس  و زخـارفَ  خ، و 

 ِ َ  الوثريةَ  دَ و املقاعِ  األبسطة ّ  سائدَ و الو َ  عندَ  ةَ املستقر   .)30، همان( »2ی األقداملقَ م
  
  
  ابزار توصیف -3

هاي بیرونـی یـا   شایان ذکر است در هر عبارتی که نویسنده از خالل آن یکی از ویژگی
را براي خواننده توصیف نموده و بـه  . . . ها، حاالت مختلف صحنه و درونی شخصیت

-جوید که در ادامـه مهـم  نبیانی و ادبی بهره می و اي فنکشد، ناگزیر از پارهتصویر می

-در رمان مورد بحث پرداختـه  هاترین این فنون را آورده و سپس به جست و جوي آن

  .ایم

                                                
ي با استفاده از راهنمایی نور ضعیف شهر، به سرعت به سوي شرق به راه افتـاد و خـود را بـه بیشـه    » سعید« -1

پیوسـت، آهسـته   ي ریگزار مـی یشه را در آن حد که به حاشیهضلع جنوبی ب. هاي آب رسانیدمحصور در چشمه
بادي . شد، رسانید و زیر درختی کمین کردآهسته طی کرد و خود را به ابتداي راهی که به سوي کوهستان کج می

فشرد اسلحه را در مشت می» سعید«. آمددشت چونان نیستی به چشم می. اي برخاستتند وزید و از بیشه، همهمه
-مـی  –چونـان آخـرین قرارگـاه     –تاختن ناگهانی به دشمنانش و اجراي هدف سخت خود و نیز به مـرگ  و به 

  .اندیشید
هایشـان را از نظـر   هاي پایه بلند و آویزها و حباب، چراغ»سعید«هاي چشم. خدمتکار چلچراغ را روشن کرد -2

در پنـاه نـور، اجنـاس    . گرداندو نور را برمیي سالن کار گذاشته شده بود هایی را که در گوشهگذراند و نیز آینه
  .درخشید که گویی از وراي تاریخ، حامل پیامی استهاي طالیی چنان میعتیقه و پایه
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  )Simile( تشبیه-3-1

هایی تشبیه چیزي را به چیزي مانند کردن است، یعنی مقایسه، کشف و یادآوري شباهت
ابـزار توصـیف، تشـبیه    تـرین  رایج .)62، 1377میرصادقی، ( بین دو چیز یا دو امر متفاوت

ـص و الکـالب« در رمانکه  است سهم بیشتري را به خود  ،سایر فنون بیانین میااز نیز» الّل
 بیـان  بـه زیبـا و مناسـب   تشـبیهات   با بـه کـار گـرفتن    »جنيـب حمفـوظ«اختصاص داده و 

موقعیت اجتماعی آنان و  ، اعمال و رفتار و حتّیهاشخصیت درونی حاالتواحساسات 
یکی از نکاتی که باید بـه آن توجـه    چنینهم. است همت گمارده ر داستان،دیگر عناص

خودنمـایی   که این امر در جاي جاي این رمـان  کرد، تناسب بین موضوع و تشبیه است
ت « :گویدمی» تارزان«ي خانهکند؛ به عنوان نمونه در توصیف فضاي بیرونی قهوهمی فتبدّ

 ِ ماء ّ افيةِ  النّجوم يف الس ِ   الصّ مال و يف أسفال ّ َ  هلضبةِ کالر ُ اليت ت َ قوم َ  ها القهوةُ يلع ّک ـحتر ُ ت السَّ جوم کالنُّ جائر
 ِ ِ  سنيَ يف أيدي اجلال ـن وراء ِ ِ  يف الظّلمة م این مؤلّفـه بـه وضـوح بـه      )47 محفوظ،( »١الّطلـق اهلـواء

ي بعد مساحت از لحـاظ  خورد که در تشبیه اول ستارگان در آسمان به واسطهچشم می
هاي شن شباهت دارند و در تشبیه دوم نیز نوري که از سیگارهاي روشـن  با دانهاندازه 

ستارگان را بـه عنـوان طـرف دیگـر تشـبیه       خورد، سبب شده که نویسنده،به چشم می
  .برگزیند

کشد که سـعید  لحظاتی را به تصویر می» ب حمفـوظجني« رمان، در جاي دیگري از این
نـاد «: گویـد جا کـه مـی  رود، آنمیي او به خانه» علیش«براي کشتن  ّ ضـغطَ سـعيدٌ علـی الز

ُ لقَ فانطَ  ّصاصة َ   ت الر ٍ يف اعِ  صرخةِ ک يللفريت بدین منظور نویسنده در عبـارت   )61محفوظ، ( »2ّل
به در آن بسیار متناسب با حال و هواي نظر تشبیهی را به کار برده که گزینش مشبه مورد

جـا اسـت کـه    تر از این تشبیه آنزیباتر و پسندیدهاست، اما » سعید«داستان و موقعیت 

                                                
اي در اقیـانوس یـا   خانـه ماننـد جزیـره   قهوه. رسیدهاي شن به نظر میچون دانهستارگان در هواي صاف هم -1

 –چون ستارگان  –خانه بر آن بنا شده بود، سیگارها یین تلی که قهوهدر پا. کردهواپیمایی در دل آسمان، جلوه می
  .شددر دست کسانی که در تاریکی به هواي آزاد پناه برده بودند، جابجا می

  .ماشه را چکانید و صداي گلوله همانند فریاد عفریتی در دل شب پیچید» سعید« -2
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کـه وي پـی بـرد    پردازد در زمانی می» سعید«نویسنده به توصیف حال و هواي درونی 
را بـا ابـزار   » سـعید « نویسنده این حالت نبودند؛» نبویه«و » علیش«افرادي را که کشته ، 

ـ وحيـدٌ عليـه أن«: دهـد تشبیه چنین در معرض دید قرار مـی  َ حيَ َ  ذر ـی صـورت ِ حتّ ، حـيٌّ ه يف املـرآة
 ِ ُ ب ــةٍ الحيــاةٍ کج ـــن جحــٍر إلــی جحــٍر کفـــأرةٍ حمنطــةٍ  ثّ دهي ، ســيجري مِ ِ  اتهــدّ ــم و الق ّ  و هـــراواتُ  طــطُ الس
 ُ ّ امل   ).70، همان( »١رحونه ميَ هذا و أعداؤُ  کلُّ   ،نشمئزي

در توصیف حالت خوشحالی خود پس » سعید مهران«چنین از زبان هم پردازداستان
ـن « :گویدبراي ازدواج با خود، چنین می» نبویه« راضی کردناز  مثّ تَراجعتُ إلی النّخلـةِ و مِ

 ِ جعــتُ إلــی بيــت َ ثالثــة أمتــاٍر إلــی أرضٍ مزروعـةٍ جــرجريًا مثّ ر ّ ـن علو قتُها بِســرعةٍ و قَفــزتُ مِ يت تَســّل َ ـرح فَ
ـرب ه الّط ّ ليظِ کأينّ ثور هـز ّ بصويت الغَ که با توجه بـه شـادي وي    )82، همان( »٢الطّلبة و أنا أغين

توان به تناسب میان نوع راه رفتن او که توأم با نشاط است با تشبیه پس از این عمل، می
» جنيـب حمفـوظ«هـایی کـه   یکی دیگر از صحنه. به کار رفته در بیت، بیش از پیش پی برد

در  »سعید مهـران «فرار  يبراي به تصویر کشیدن آن از تشبیه استفاده کرده است، صحنه
ُ اللّ «: گویـد و براي رهایی از حلقه محاصره است که مـی » شیخ جنید«ي شب از خانه  يـل

ُ  ،راسخٌ  ُ  ،يطلع ملَ  ولکن القمر ٌ أسودُ  و الّظالم َ  يسدُّ  جدار در ادامه براي  و )138، همان( »3الطّريـق
ـ«: گویـد کردنـد مـی  هایی که وي را تعقیـب مـی  توصیف صداي سگ َ يف الصَّ ِ مثّ تتـابع   مت

ِ لَ کالطَّ  ُ  قات ـرةامل ّ عالوه بر موارد ذکر شده، عنصر تشـبیه در بـه تصـویر     )139، همان( »٤»تفج
ّ «: را به گلوله بستند نیـز بـه کـار رفتـه اسـت     » مهران سعید«اي که کشیدن صحنه انصـب

                                                
اي اي بـدون زنـدگانی، هماننـد الشـه    زنـده . . . باید بگریزد اي که حتّی از تصویر خویش در آینه، تنها مانده -1

-ها، النه به النه خواهد گریخت و دشمنانش شاد میاز این پس مانند موشی از ترس سموم و گربه. مومیایی شده

  .شوند
ي چـه بازگشتم و از فرط شادمانی از درخت خرما همانند میمونی سریع باال رفتم و از ارتفاع سه متري به باغ -2

گشتم، مثل گاوي که سرخوش شده باشـد،  ي دانشجویان بازمیترتیزك پایین پریدم و در راه هنگامی که به خانه
  .خواندمام را سر داده بودم و میصداي نکره

  .بستچون دیواري سیاه، راه را میشب فروافتاد، اما ماه هنوز طلوع نکرده بود و تاریکی هم -3
  .شوند، ادامه یافتمانند تک تیرهایی که شلیک می) صدایشانسر و (سپس در دل شب  -4
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صـاص کـاملطر ّ َ «: ي دیگر این مـورد در عبـارت  نمونه. )140همان، ( »الر ـنجـاء َ َ  کم م ُ ي يف  غـوص

مکةِ  ّ َ  املاء کالس ُ و ي ِ  طري َ   يف اهلواء قر و يـ ق اجلدرانَ تَ کالصّ ن األبوابِ يو  کالفأرِ   سّل صـاص  نفذ مِ ّ » ١کالر
متجلّی است که در چهار مورد از عنصر تشبیه استفاده شده و هـر چهـار تشـبیه کـامالً     

 اي است که در خالل اینبه عنوان یک سارق حرفه» مهران سعید«متناسب با شخصیت 
  ).8، همان( کندتشبیهات زیرکی و چاالکی خود را بیان می

به عنوان یکی از ابزار توصیف آن است که هرگاه » تشبیه«ي قابل توجه درمورد نکته
بداع و نـوآوري باشـد، زیبـایی آن دو چنـدان     مزین به صفت ا رمان تشبیه در داستان و

ابداع در لغت به معناي چیـز  . تأثیر بسزایی در القاي داستان به خوانندگان داردگشته و 
ي در بالغـت دوره  ، ونوآوردن و به عبارت دیگر نیروي خلق آثار تازه و اصـیل اسـت  

رفت کالسیک و قرون وسطی، یکی از پنج قسمت خطابه بود و به این مفهوم به کار می
میرصـادقی،  ( هاي تازه و اصیل پیدا کندود، موضوعي خکه خطیب باید براي ایراد خطابه

  . )4، ش1377
شـود، برخـی از تشـبیهات و    دیـده مـی   ایـن رمـان  اي که در با توجه به محیط تازه

 توصیف حـاالت  مربوط بهها آنکه تعدادي از ازجمله این توصیفات، بکر و تازه است؛
ـ کشیده درونی یک فرد زندان ظاهري و حتّی ت دیـده و زنـدگی باختـه    ، افسرده، خیان

» سعید مهران«فرار هاي گوناگون ، و هم چنین توصیفات بسیار گیرایی که از صحنهاست
به عنوان یک دزد زبردست و در اواسط داستان به عنـوان یـک قاتـل فـراري از دسـت      

هاي پراضطرابی که وي به قصد دزدي به تصویر کشیدن صحنه .مأموران ارائه شده است
تـرین و  دقیـق  نیـز از زیبـاترین،  رفـت  هـا مـی  موارد قتل افراد به منازل آن ايو در پاره

  .خوردها در کمتر رمانی به چشم میي آنبکرترین توصیفاتی است که نمونه
که امور ظاهري به یکدیگر تشبیه شده عالوه بر این شایان ذکر است که در این رمان

چـون  انـد؛ هـم  دیگر ماننـد شـده  است، برخی از عواطف و احساسات درونی نیز به یک

                                                
چون موش از هم. کندآید که چون ماهی در آب، شنا و همانند عقاب در هوا پرواز میمردي به سوي شما می -1

  .کندرود و درها را مانند سرب سوراخ میدیوار باال می
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ِ «: اسـت »سعید«عبارت زیر که توصیف احساس درونی  ّ  و لکـن مثـة شعورکاإلحسـاس اخلفـي
ِ  املنذرِ  ُ دُ  باکتشاف ُ ملٍ ي ُ  وسوس َ له بأنّ م ِ  عاودة قاء ٌ  هذا الّل ً  شيء ا ٌ حقّ   ).32محفوظ، ( »١عسري
  

  )Metaphor( استعاره -3-2
یعنی به کار بردن یک کلمه یا عبارت  »استعاره«. یکی دیگر از فنون بیان، استعاره است

ده از طریق به کار بـردن  نشاعر یا نویس. ي مشابهتبا عالقه در غیر معناي حقیقی خود
جا کردن کلمه است استعاره جابه ،؛ به عبارت دیگردهداین فن، مفهوم کلمه را تغییر می

تخیل شاعر یا نویسنده بـه  ي از معناي متداول و معمول خود، به معناي جدیدي که قوه
ي شباهت انجـام  جایی از یک مفهوم به مفهوم دیگر، به واسطهبخشد و این جابهآن می

در چندین مـورد از توصـیفات خـود در    » ب حمفوظجني« .)18 ،ش1377میرصادقی، (گیرد می
 پس از »سعید«است؛ ازجمله وقتی که  را به استخدام گرفته »استعاره«مورد بحث،  رمان

از کشته شدن قطعی وي، با  براي اطمینان حاصل نمودن» رئوف علوان«شلیک به سمت 
َ «: خود گفت َ ولکن البدّ أنَّ رئوف علوان ق َ الختكيدُ دقُتل ف ـطیء ک ُ  لكت بـذهدَ مـا شَ ـحراء َ  الصّ  وراء

 ِ و  »مسـتعارله « در جایگـاه » الصـحراء «که در ایـن عبـارت،    ).115 تا،محفوظ، بی( »٢اهلضـبة
جـا  کـه در ایـن   »انسـان «به عنوان یکی از افعـال  » شهدت«اي است که مکنیه ياستعاره

ي خـود  شود، به همراه این واژه ذکر شده و این امـر بـه نوبـه   محسوب می» مستعارمنه«
  .میزان تأثیر این عبارت بر خواننده را دوچندان کرده است

ُ «چنین در عبارت هم ُ م َدا القصر َ ب ُ  سدل ـاجل ُ ُ فون حترس ّ جانـبٍ  ه األشـجار ـن کـل ِ  »3کاألشـباح  م
ارئه داده است، در کنار عنصر » رئوف علوان«که نویسنده براي توصیف کاخ  )38، همان(

                                                
گوید که این مالقات،حقیقتـاً کـار   به او می –ي یک دمل است همانند دردري که مقدمه –اما احساسی پنهانی -1

  .سختی است
هاي تو دهد، دستها شهادت میي تپهطور که دشت حاشیهکشته شده و همان» رئوف علوان«اما بدون شک  -2

  .کندخطا نمی
  .را در برگرفته بودندچون اشباحی آن ها را بسته بود و درختان از هر سو هماي پلک چشمچون مردهکاخ هم -3
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تشبیه، از اسلوب استعاره نیز بهره برده است؛ به ایـن صـورت کـه در توصـیف قصـر،      

در ایـن عبـارت قصـر اسـت و     » مسـتعارله «آورد که ي مکنیه میعبارتی حاوي استعاره
هـاي  از لوازم و نشانه» مسدل الجفون«انسان و یا حیوانی است که ترکیب » مستعارمنه«

  .باشدآن می
  

  دتضا -3-3
، ممکن است که میان دو کلمه یا دو مفهوم متضاد صورت »تضاد«توصیف از راه ایجاد 

اي است که بـراي بیـان احسـاس یـا     هاي بسیار هنرمندانهبگیرد و این امر ازجمله شیوه
استفاده » تضاد«متعددي از  موارددر  رمان در این »نجیب محفوظ« .روداشیاء، به کار می

؛ به عنـوان مثـال در   این شیوه است کاربرد برویتسلّط ي به خوبی نشان دهنده کرده که
است، عنصر تضـاد  » تارزان«ي خانهوگوي میان افراد بیرون از قهوهعبارات زیر که گفت

ُ  املأسـاةُ « :جا که بـه یکـی از افـراد گفـت    آن :ودشبه خوبی دیده می نا هـي أنّ عـدوَّ  احلقيقيـة
 ُ ِ هوصـديق ـ نا يف الوقـت ِ ، املأسـاةُ « :و دیگري چنین پاسخ داد» 1هنفس ُ  أبـدًا نا هـي أنّ صـديقَ  احلقيقـة
نا ّ هاي رمان که هاي شخصیتاین عبارات در کنار بیان دیدگاه. )48، همان( ». . . ٢هو عدو

کنـد، بیـانگر قـدرت نویسـنده در     هـا یـاري مـی   در درك حاالت درونی آنخواننده را 
در  چنـین باشـد، هـم  ي بجا و صحیح از واژگان متضاد براي تأثیر بیشتر نیز مـی استفاده

اسـت، بـه صـورت    » نـور «ي عبارات زیر هم کـه توصـیفی از قبرسـتان نزدیـک خانـه     
ُ « :استفاده شده» تضاد«اي از عنصر هنرمندانه ِ و الفَ  جـاحِ النَّ ی لتقَ م ِ شـل ِ  ، القاتـل ُ ، جمَ و القتيـل  مـع
صوصِ  رطةِ  الّل َ  حيثُ  و الشّ َ ي َ رقـدوجن ةٍ نباً إلـی ج ّ ل و آلخـر مـر ّ -هـم . )77، همـان ( »3نـب يف سـالمٍ ألو

به کـار   ي فرار کردن سعید از دست پلیس نیز واژگان متضاديچنین در توصیف صحنه

                                                
  .شودبدبختی واقعی آن است که دشمن ما در آنِ واحد، دوست ما نیز محسوب می -1
  .رودهرگز چنین نیست، بدبختی واقعی آن است که دوست ما، دشمن ما به شمار می -2
اولین و آخرین بار در  ها و دزدها براي، مجمعی که در آن پاسبان. . . گاه کامروا و ناکام، قاتل و مقتول، وعده -3

  .آرمندکنار یکدیگر می
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َ « :برده است ِ  القبـورِ  وسطَ  غاص ـن الفنـاء ِ  يف تيـهٍ مِ ـاليهتـدی بشـيء، و ختـبط يف سـري َ -دري إنه الي
 َ َ  کـان ها استفاده از واژگان متضـادي  که در این نمونه ).138تا، محفوظ، بی( »1رم أو يتـأخَّ تقـدَّ ي
ِ  ، القاتلِ شلِ و الفَ  جاحِ النَّ «چون هم ِ ، و القتيل صـوص ـرطةِ  الّل ل و آلخـر ،و الشّ ّ َ «و نیـز  » ألو  متقـدَّ ي
-که آهنگ زیبایی به عبارات داده، تصویر زیبایی از مکان و صحنهعالوه بر آن» ريتـأخَّ و 

  .هاي گوناگون نیز در ذهن خواننده ایجاد کرده است
  

  )Aptronym(اسم با مسمی-3-4
، صـاحب آن اسـم  یعنی اسمی که با طبیعت، شخصیت، عمل یـا شـغل    »اسمبا مسمی«

 را هـایی خود، نـام  آثارهاي کوشند که براي شخصیتنویسندگان گاه می .متناسب باشد
ها را نشان دهد تا از این طریق به درك مفاهیم انتخاب کنند که خصوصیات اخالقی آن

هاي شایان ذکر است که در برخی موارد، این نوع تناسب در نام مکان. کمک کنندها آن
  .)21ش، 1377میرصادقی، (شود داستان نیز در نظر گرفته می

بـراي شخصـیت اصـلی بسـیار     » سـعید مهـران  «برگزیدن نـام   مورد بحث، در رمان
» سـعید «بخش اول نام این شخصیت  است؛ چراکه» اسم با مسمی«متناسب با اصطالح 

ي وي که همواره در جنایت و به دنبال آن فرار از دست قـانون، پیـروز   با این خصیصه
جا که براي ق خود در جنایت بالیده است، آنتوفی اي موارد بهبود، متناسب است و پاره

َ « :کنـد رود، عبارت ذیل را با خود تکرار مـی ي او میبه سمت خانه» نبویه«قتل  هـرب َ الم
يطانُ  ، أنا الشّ ّ ُ  مين بخش دوم نـام وي  » نجیب محفوظ«چنین هم. )61، تـا محفوظ، بی( »هنفس

گزینش به شخصیت وي به عنـوان  نیز هنر و دقّت قابل توجهی به خرج داده و در این 
هاي لغت پیرامون ریشه یک دزد ماهر و زیرك بسیار توجه داشته است؛ چراکه در کتاب

ذا األمر«: این واژه چنین آمده است رتُ  َ ه َ رتُ حاذقًا بـه: م َ «و ، )منظور، ذیل مهـر ابن( »صِ ـر َ ه َ م

                                                
-رود یا بـازمی دانست به پیش میکرد و نمیدر رفتن خطا می. بردرفت و راه به جایی نمیبین گورها راه می -1

  .گردد
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ــا و  ِ  َ ــر ُ ه َ هــا و م َ ر َ ه َ َ فيهــا و م ــر َهَّ ــناعة و َمت ّ املهــارةيف الصّ ٌ بــني ر ِ ــل مهــر  (» هــو مــاه . )زمخشــري، ذی

ً «و ُ به مهارة ر َ ذا األمر أمه رتُ  َ ه َ قا: م ِ َ به حاذ رسـد  که به نظر مـی  )ازهري، ذیل مهر( »إذا صرت
کـه مهـارت خاصـی در دزدي کـردن داشـت      » سـعید مهـران  «با این جنبه از شخصیت 

این مهارت را بـه   این رمان نویسنده در جاي جاي همسویی قابل توجهی دارد که البتّه
  .تصویر کشیده است

بوده، کامالً » سعید مهران« براي زنی که در جوانی عاشق» نور«چنین گزینش نام هم
نموده و وي را به  ارائه در این رمان» جنيـب حمفـوظ«با توصیف حاالت ظاهري آن زن که 

ـ  ( عنوان یک زن سفید چهره معرّفی کرده است، تناسب دارد و شـاید   )49 تـا، یمحفـوظ، ب
براي این شخصیت داستان آن باشد که وي تنها روزنه امیـد  » نور«دیگر دلیل انتخان نام 

گمـان  » سـعید «براي قهرمان داستان است؛ چراکه حتّی فرزندش که تنها فردي بود کـه  
-از پذیرش او سر باز زد؛ از این رو به نظر مـی  رد، نیزیعنوان پدر بپذکرد وي را به می

ي روشن و در حقیقت تنها نوري تنها نقطه» سعید«با » نور«هاي که ابراز همدرديرسد 
  .خورد، سوسوي آن به چشم می»سعید«است که در تاریکی زندگی 

است که تناسب زیـادي بـا شخصـیت وي دارد؛    » رئوف علوان«ي دیگر نام نمونه
ه حتّـی پـس از   از این جهت متناسب باشخصیت او است ک »رئوف«بخش اول نام او 

هاي فراوان از زندان آزاد شد، بازهم به خاطر حقّی که پدر پس از دزدي» سعید«که آن
داشت در برخورد اول با روي باز از او استقبال کـرد و  » رئوف علوان«سعید بر گردن 

وقتی را براي  ي فراوان،رغم مشغلهي خود به خوبی از او پذیرایی کرد و علیدر خانه
بخـش دوم   وگو با او اختصاص داد و تصمیم گرفت به او کمک کنـد، و گفتدیدار و 
ي اجتماعی وي به عنوان یک نویسنده متناسب اسـت؛  بسیار با وجهه» علوان«نام وي 

به معناي مقدمه و دیباچـه نوشـتن   » علونَ و عنونَ«ي در لغت از ریشه» علوان«که  چرا
ابراهیم انیس و آخرون، ذیـل  (است  ن گرفته شدهبراي کتاب و نیز عنوان زدن و تیتر نوشت

و چه بسا وي تبحر خاصی در این امر داشته و از این رو به )منظور، ذیل عننابن(و  )عنون
در انتخاب نـام  » جنيب حمفوظ«دیگر شخصیت این داستان که  .ملقّب شده است این نام

که با توجـه بـه سـن و    است » سعید مهران« يدختر بچه» سنا«وي دقّت داشته است، 
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معصومیت وي که پس از دیدار پدر به تصویر کشیده شد، انتخاب این نام که به معناي 
نور، روشنایی و درخشش است، بسیار متناسب و در اصطالح ادبی، با مسمی به نظـر  

دوست داشت چشـمش  » سعید«تنها فردي بود که » سنا«باید یادآور شد که  رسد ومی
کـه در ایـن    »سـعید مهـران  «براي همسر » نبویه«انتخاب نام  .ن گرددبه جمال او روش

به عنوان زنی که از مسیر صحیح زندگی خارج شده و به همسـر خـود خیانـت     رمان
برگرفتـه از  » نبویه«کرده و سبب زندانی شدن وي گشته، تناسب کاملی دارد؛ زیرا لفظ 

و بـر مفـاهیمی چـون فاصـله      )ذیل نبـا ابراهیم انیس و آخرون، ( است» نُبو«و » نَبو«مصدر 
، خطا کردن، به بیراهه رفتن و منفـور و  . . . )مسیر، هنجارها و (گرفتن و دور شدن از 

چنـین معنـاي جفـا و    هـم . )ابراهیم انیس و آخرون، ذیـل نبـا  ( کندناهموار بودن داللت می
  .)منظور، ذیل نباابن(خیانت کردن نیز از این واژه برداشت شده است 

است، از ایـن منظـر قابـل     هاي این رماننیز که نام یکی دیگر از شخصیت» علیش«
در زبان عربی از جمله واژگانی است که بر خالف » علیش«ي بررسی است؛ چراکه واژه

» شین«شناسان، قرار گرفتن حرف ي زبانقواعد زبانی ساخته شده است؛ چراکه به عقیده
هـاي لغـت   اي که در کتـاب ت، بنابراین تنها واژهبر خالف قاعده اس »الم«پس از حرف 

» العلَّـوش «ي اي دارد، واژهاشتراك ریشـه » علیش«ي رسد با واژهدیده شده و به نظر می
کـه در  و با توجه بـه ایـن  ، )منظور، ذیل علشابن(باشد است که به معناي گرگ و روباه می

رحمی و دشـمن سـتیزي   روباه و نیز بیگري و نیرنگ عرف، اهل زبان با استناد به حیله
-گر و خیانتکار استفاده میگرگ، از نام این دو حیوان براي یاد کردن از افراد پلید، حیله

نظـر در   در انتخاب این نام براي شخصیت مـورد  »نجیب محفوظ«توان گفت کنند، می
واژه در کنـار   مهارت و دقّت فراوانی از خود نشان داده و به معناي لغوي این این رمان

  .ي آن توجه داشته استکاربرد عامیانه
  

 نتیجه

هاي نقد توان گفت اگرچه در کتابچه که در این پژوهش بیان شد میبا توجه به آن) 1
ي داستان، رمان و ادبی و سایر منابعی که به بررسی ساختار و عناصر تشکیل دهنده
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ود نامی از فنّ توصیف به میان نیامده پردازند، جز در موارد بسیار معدنامه مینمایش

رسد که نویسندگان آثار ادبی اعم از داستان، رمان و سایر فنون است، اما به نظر می
ي تصویر بسیار دقیق که براي ارائه نثري باید  به این فن توجه زیادي مبذول کنند؛ چرا

ي مناسب از فنّ ادهو آشکاري از عناصر داستان یا رمان خود ناگزیر به آگاهی و استف
 . توصیف هستند

در بیان اهمیت فنّ توصیف همین بس که میزان موفقیت نویسنده در اثر ادبی خود، ) 2
ها گیري وي از از شیوهاي مستقیم و تنگاتنگ با فنّ توصیف دارد و شناخت و بهرهرابطه

ته و بر ارزش و ابزارهاي مختلف این فن بیشتر باشد، میزان غناي اثر وي نیز باال رف
 .شودادبی آن افزوده می

هاي مهم فنّ توصیف که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد، آن است که یکی از جنبه) 3
که توصیف دقیق اجزاء مختلف یک عنصر ماننـد شخصـیت،   نویسنده باید عالوه بر این

ارتبـاط بـا   ي آن عنصـر در  پردازد، در عین حال از توصیف همه جانبهمی. . . صحنه و 
سایر عناصر نیز غافل نشود و در حقیقت به توصیف یک عنصـر بـه عنـوان بخشـی از     

گونه که نمـود ایـن امـر در    ي اثر ادبی خود، مبادرت ورزد؛ همانل دهندهیساختار تشک
در این » جنيب حمفوظ«هاي رمان مورد بحث دیده شد که در این راستا باید گفت توصیف

شود، هرچند که باید این نکته را اي بسیار دقیق محسوب میهي توصیفرمان در زمره
هـا و حـوادث   که وي عالوه بر توصـیف جـزء بـه جـزء اشـیاء، صـحنه       در نظر داشت

دهـد،  ها را نیز به یکدیگر ارتبـاط مـی  گوناگون، با مهارت خاصی این حودث و صحنه
ن را از یـاد ببـرد و   ها غرق شود که خواننده رونـد داسـتا  چنان در توصف آنالبته نه آن

 .براي فهم جریان حوادث، به صفحات پیشین بازگردد

در فنّ توصیف، توجه به توصیف درونی از اهمیت بسیار بـاالیی برخـوردار اسـت؛    ) 4
ها به هنگام ایراد یک سخن یا انجام ي نویسنده به حاالت درونی شخصیتکه اشاره چرا

خواننـده و درك وي از اعمـال و گفتـار     کارهاي گوناگون، تـأثیر بسـزایی در شـناخت   
ب جنيـ«ها و به دنبال آن تسلّط بیشتري بـر رونـد رمـان دارد و در ایـن زمینـه      شخصیت

با دقّت و تیزبینـی و هنـر خاصـی کـه در توصـیف ظـاهر طبیعـی و اجتمـاعی         » حمفـوظ
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هـا  ها دارد، با کاربرد بجا و مناسب ابزار توصیف، به خوبی حاالت درونی آنشخصیت
کنـد و در ایـن اثنـا،    را نیز توصیف مـی . . . و  شومی، ترسناکی ،غم ،شادمانی چونهم

ب جنيـ«. دهدهاي گوناگون ارائه میتصویر کامالً مناسب و درخوري از حوادث و صحنه
با قلم بسیار قوي و توصیفات مناسب و دقیـق خـود در ایـن رمـان، بـه خـوبی       » حمفوظ
کند، اوج این هنر ها را براي خواننده ملموس میصیتهاي ذهنی شخها و دغدغهچالش
بـه  » سـعید مهـران  «چون مورد پیشـین، در توصـیفات وي از حرکـات و اعمـال     نیز هم

هاي فرار او و نیز گزینش الفاظی است کـه وي در مکالمـات خـود بـا     خصوص صحنه
 .دها اشاره شها به کار برده است و در سطور این پژوهش به آندیگر شخصیت

ي بسیار دقیق و هنرمندانه از فنّ توصـیف، بـه تصـویرگري    با استفاده» ب حمفـوظجنيـ«) 5
عناصر مختلف این رمان پرداخت و خواننده را به عمق داستان فرو برد و از این طریـق  

هاي مختلف رمان خود را با مهارت خاصی براي خواننده ترین حوادث و صحنهپیچیده
توان گفت اهتمام نویسنده به توصیف و مهارت او جرأت میملموس کرد؛ از این رو به 

افکنـی  ها، صحنه، گرهخصیتي توجه وي به سایر عناصر از جمله شپایهدر این فن، هم
ي نویسنده از عناصر مختلف است و چه بسا اگر توصیفات دقیق، زیبا و همه جانبه. ..و 

 .کردشهرت کنونی خود را کسب نمی شد، این اثر، ارزش ادبی ودر این رمان ارائه نمی

تقریباً براي بیان تمـامی عناصـر رمـان    » نجیب محفوظ«چنین باید یادآور شد که هم) 6
کند، چه که بیش از هر چیز خودنمایی میخود از فن توصیف استفاده کرده است، اما آن

ی و ها اعم از ظـاهر اجتمـاع  به کارگیري فن توصیف براي به تصویر کشیدن شخصیت
هـا  ها است، که البتـه در کنـار شخصـیت   ها و نیز حاالت و عواطف درونی آناعمال آن

در ذهن خواننده نیز از فن توصـیف بسـیار بهـره بـرده      هاي گوناگونبراي ضبط صحنه
ي نویسـنده در فـنّ   العـاده توان گفت یکی از مظـاهر قـدرت فـوق   است؛ از این رو می
را بـه   هـا آن موقعیت اجتمـاعی و  اعمال اشخاص بازتاب رفتار و توصیف آن است که

» نجیب محفوظ«و در رمان مورد بحث نیز  سازد ها نمایانآن يظاهر توصیف خوبی در
هـا از  در تمامی توصیفاتی که از ظاهر طبیعـی شخصـیت  نیز به این مهم توجه داشته و 

د خیانتکار به عنوان یک فر »علیش«به عنوان یک شخصیت معنوي،  »شیخ جنید«جمله 
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به عنوان یک دزد واقعی که مهارت خاصی در این کار و به تبع آن گـریختن   »سعید«و 

 متمول و بـا  ،به عنوان یک شخصیت فرهنگی »علوان رئوف«از دست قانون دارد و نیز 
-در یک کالم می است تجلّی یافتهبه وضوح ها ، ارائه داده، شخصیت اجتماعی آننفوذ

از یک شخصیت و رفتـار و کـردار    »نجیب محفوظ«صیفات ظاهري توان گفت میان تو
سـعید  «هـاي دزدي  توصیف صـحنه  چنین تناسبی در؛ ي مستقیمی وجود داردرابطه ،او

  .رسد، و نیز فرار او از دست پلیس، به اوج می»مهران
  

  و مآخذمنابع 
  فارسی
 .چاپ اولنشر فردا، ، دستور زبان داستان، اصفهان ،)ش1371( احمد، اخوت -
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ّ  »نجيب محفوظ«لـ »الّلص و الکالب«النّقد علی رواية    »وصيفتّ ال«في منظار فن
  

 1فاطمه جمشیدي
  2دکتور وصال میمنديال

 الملخّص
ّ و  ّ أدبـی مسـتقل الرواية إحدی الفنون األدبية املعاصرة اليت شاعت يف األدب لعريب منـذ أوائـل القـرن العشـرين کفـن

ن ـن املعضـالت امللتصـقة بعصـره املتمـدّ ا اإلنسان احلديث مِ ا يعاين  ّ ّ هامٌّ يف الکشف عم ـا  . هلا دور  ّ لـذلک اهـتم
اب املعاصرين؛ منم  ٌ من الکتّ ي أّلف روايـات کثـرية إضـافة إلـی مـا  »جنيب حمفوظ«کثري الکاتب املصري الشهري الّذ

ـــن القصـــص القصـــرية َ مِ تـــب قـــون إلـــی دراســـة العناصـــر  .کَ ّ اغبني يف النّقـــد األديب يتطر ّ ـــر لبـــاحثني ال ـــن ا مبـــا أّن کثـــرياً مِ
 ّ م، قد استهدفت هذه املقالة إلی دراسة فـن ة يف حبوثهم و کتابا ّ ّ  »التّوصـيف«القصصي األسـاليب  علـی صـفة أهـم

اد و الباحثون  »جنيب حمفوظ«لدراسة العناصر القصصية و تبيني مدی قدرة  ّ إليه النقّ األدبية، مع أنّه قليالًما يهتم
م حول القصص و الروايات ن حياة  .يف دراسا جنيب «فللوصل إلی هذا الغرض، هناک يف بداية األمر شذرات مِ

ّف علی هذا الکاتب، مثّ  »حمفوظ ّ و آثاره للتعر يف األدب القصصي و أقسامه و أدواته، و  »التّوصيف« تبيني لفن
ــال  ــل إلـی حـدّ التقريــب للروايـة املـذکورة علــی أسـاس مـا ذکرنــا مـن املعـايري الفنيــة يف هـذا ا ّ يف النّهايـة تفسـري مفص

ــی تُقـــاس مقــدرة  ـــة يف اســتعمال هـــذا الفــن يف منظـــار النّقــد األديب» جنيـــب حمفــوظ«حتّ ّ أهــداف هـــذا  فمـــن. األدبي
ية و کــذلک النتبــاه البــاحثني يف البحــث هــو أن م القصصــ ــاب إلــی هــذا الفــن يف کتابــا ــال الهتمــام الکتّ يفســح ا

ـــنيِ مـــدی اســـتخدام  ــد تبي ـــا تريـ ّ م النقديـــة، کمـــا أ ــوظ«دراســـا ــلوب يف روايتـــه  »جنيـــب حمفـ ـــص و «هلـــذا األسـ الّل
قدرة کبرية علـی توصـيف العناصـر القصصـية » جنيب حمفوظ«و من خالل هذه املقالة تکشّف لنا أّن لـ .»الکالب

ات و و استعمال أدوات هذا الفن لذلک استطاع أن ّ داً إضافة إلی إدخال يأحاسينتقل عواطف الشخصي ّ سهم جي
املخاطب يف بطن الرواية و ساعده يف إدراک أحداث الروايـة و يف النهايـة جـاء بتصـوير دقيـق شـامل لعناصـر هـذه 

ه   .االرواية کّل
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