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Introduction: In literature, the creation of a character is the product of the thoughts 

and ideas of the author who creates it inspired by his or her environment and time. 

The concept of character, like other phenomena in the world of art, has always 

undergone changes over time and the ups and downs of human life (Daghighian, 

1992). Regarding the background of personality and characterization, Aristotle was 

the first to speak about it. About the relationship between personality and action, he 

believes that personality is a constant companion of action (Abu Shahab, 2008). 

Drama is an important type of story in which the author conveys his thoughts to the 

audience and deals with the issues and problems in the society and criticizes it 

through the characters. Characterization is one of the most important topics in the 

field of fiction; therefore, contemporary writers pay special attention to this issue in 

their works. One of these writers, Saadullah Venus, a well-known Syrian 

playwright, has paid more attention to character than to the other narrative elements 

and has used different personality types in his play entitled "Mulham al-Sarab". 

Using these characters, he recounts the problems of Arab countries, including his 

homeland Syria. Shalomite Raymond Kenan, one of the contemporary critics and 

writers, has dealt with the subject of personality in detail in his narrative book 

Contemporary Poetics. According to him, character is a construction that the reader 

makes by combining different signs scattered throughout the text (Kenan, 2008). 

The author examines the characteristics of the characters with various indicators and 

patterns in the story. This theory is divided into direct and indirect descriptions. In 

direct description, character traits are introduced with an adjective or possibly some 

types of nouns or components of speech (ibid). In contrast, indirect description deals 

with action based on habitual and non-habitual approaches. The action also deals 

with the result as well as the speech, the environment, the appearance and the 

analogy between the characters. 

Methodology: Through the descriptive-analytical method and with the aim of 

examining the main and minor characters of the play "Malhamah al-sarab" based on 

Raymond Kenan's theory, this study seeks to detect the thoughts and ideas of 

Sadollah Venus. 

Findings 

1. Direct description: The description of personality characteristics is considered as 

direct characterization when the most authentic voice of the text conveys it to the 

reader (ibid). In this description, the character is personified directly and briefly 
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using an adjective or a noun. The determination of names for characters is a special 

type of direct description (Lotte, 2007). 

2. Indirect description: In this kind of description, the author presents and describes 

a characteristic in different ways instead of referring to the character. The use of 

action and behavior as the first and simplest role of a character is important because 

it determines the development of characters in a story (Habibi et al., 2016). 

Nowadays, most writers use this type of description to introduce characters. Since 

explicit and guiding ability of direct description is often considered as a 

disadvantage, they believe in that while they are fully aware of the audience and 

know that not involving the minds of people and just considering them as bystanders 

makes them bored (Kenan, 2008). Raymond Kenan has introduced several different 

indicators to use this type of description; 

A) Action: Action refers to the behavior of the characters throughout the story, "to 

what has been done, has not been done or is going to be done" (Ashrafi and Taki, 

2018: 10). This tool in the story is divided into two types of habitual actions and 

non-habitual actions (Kenan, 1995). Habitual action is an action that is repeated 

regularly (Okhovat, 1992), but unusual action is that it happens only once and, in the 

light of it, the spirit of the character can be understood (ibid). 

B) Speech: Another characteristic of indirect description stands for what one 

character says about another character (Kenan, 2008). Speech can reveal the social 

or professional class of a character (Kennan, 1995). 

C) Physical description: This type of description can refer to the character's face. It 

sometimes speaks of character and sometimes the narrator reveals its relationship 

with the character (ibid). 

D) Physical environment: The environment around the character (room, house and 

city) is among the things that indicate the character's traits. The human environment 

around him or her (family, social class) indicates the personality characteristics 

(Kenan, 2008). 

E) Analogy of persons: The analogy of people is used when two characters are 

introduced in similar situations and the similarity or contradiction between their 

behavior is emphasized (ibid). 

Conclusion: The results of the study of the play "Malhamah al-Sarab" based on the 

theory of Raymond Kenan indicate that the author of this play expresses the 

character of Abboud and his characteristics in the form of direct descriptions to 

begin the story and uses indirect descriptions to introduce the other characters. 

Moreover, in this play, the role of indirect description is more important than the 

direct description, and the indicators of performance or non-performance of roles 

and actions by characters such as Abboud, Yassin, Sheikh Abbas and the others are 

reflected in the play. Also, among the methods of indirect description, environment 

and speech are more prominent than other patterns of rhymes. Venus advances the 

play in different environments to provide an accurate and clear picture of the 

economic and social situation of the rural community. He also uses the speech 

indicator to express the emotions and feelings of the characters. Finally, Venus 

draws an analogy of the individuals using the historical characters of Abel and Cain, 

which shows the author's success in using the analogical model to express the 

anomalies that rule the society. 

Keywords: Kristeva, Strangers to ourselves, Arabic novel, Al-Mahbubat, Alia 

Mamdouh. 
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 اثر "" ةشناميها در نماتيشخص يل و واکاويتحل

 کنان مونيت ريدگاه شلوميد يبر مبنا
 جانيآذربا يد مدنيدانشگاه شه ،يات عربياستاد گروه زبان و ادب، 1يبيعبداالحد غ

 جانيآذربا يد مدنيدانشگاه شه ،يات عربيگروه زبان و ادب اريدانش، يادانيص يعل

جانياآذرب يد مدنيدانشگاه شه ،يات عربيکارشناس ارشد گروه زبان و ادب، توانا ينين حسينسر  
12/10/2111تاريخ دريافت:  21/21/2111تاريخ پذيرش:    

 

 دهيچک

و  اشهته د ينگهاه رهرا مل ه    ،آثهار   اغله   است کهه در  يسور سان معاصرينوشنامهياز نما 

سنده ينون يا کشد.يم چالش را به يدارهين سرماينظام نو ،ترمهمهمه از و  ياقتصاد، يالت اجتماعتحوّ

ارکهار خهود را در قاله      ، شيخهو  يشه ينمار آثان يمشهورتر از  يکي در

بهه مووهو     ،مهون کنهان  ير يهيه نظر کنهد. يان ميشنامه بينما يهافيها و توصتيان شخصيم يگفتگو

 دگاه،يه ن ديه ادر  ؛لفهه دارد ؤن ميبه ا ياژهيها پرداخته و توجه وشاخصه گريش از ديب يپردازتيشخص

ماننهد   يمووهوعات  ،ميف مستقيتوصدر م است. يرمستقيم و غيفِ مستقيبر اساس توص يپردازتيشخص

 م ررتارها به طهر  مختلهف  يرمستقيغفِ يتوصا در شود امّيم يخواننده معرر يها براتيخصلت شخص

 ، ۀشنامينما يهاتيشخص .شوندينشان داده م رهيغ و يعادتري، غيعادت يهاهمچون کنش

 پهژوهش . است يل و بررسيمون کنان قابل تحلير يهينظر قياز طر هستند که ييهانقش و کنش يدارا

را بهر   "" ينمايشهنامه  يهها تيشخص ،يليتحل-يفيبه رو  توص تا بر آن است حاور

 دهد کهه ينشان مپژوهش  يهاارتهيقرار دهد.  يمون کنان مورد واکاوير يپردازتيصشخ يالگو يمبنا

 يهدر جامعه  يدارهينظهام سهرما   يريه گهستند که به شکل ييهاو کنش هاررتار يدارا ،هاتين شخصيا

و  يحهاکم بهر جوامهر عربه     يو اجتماع ياسينابسامان ساووا   که از يموووع ؛منجر شده است يعرب

 .کنديت ميدر برابر آن حکا سندهينو ينقد يابازتاب آر

 

 ،شخصيت،  مون کنان،ير:هادواژهيکل
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 مقدمه

از  يريگسنده است که با الهامينو يشهيات، محصول ارکار و انديدر ادبخلق شخصيت 

هنر،  يايند يهادهير پديت، مانند سايمفهوم شخص»ند. يآرريط و زمان خود آن را ميمح

ر و تحول ييبشر، همواره دستخو  تغ يزندگ يهاچ و خميدر گذر زمان و با عبور از پ

است  يعنصرن يترياصل ،ياثر داستانک يدر  تيشخص.(13: 1731ان، يقي)دق« بوده است

ن يترمهم» نيو همچن( 73: 0212، )شود يم يگذارهيداستان بر اساس آن پا يکه بنا

شمار بهن عامل طرح داستان، يتره( داستان و مهميماتم )درون يهکنندعنصر منتقل

ه( خود از يماتم )درون يها در گستر  طرح و ارائهباً تمام داستاني. تقرآيديم

و . (033: 1731، يونسي)« هستند ند که معموالً انسانيجويم ياري يداستان ييهاتيشخص

گذارد يدر آن اثر م ،بودهم يسه داستانحوادث  يريگشکلکارآمد است که در  يعنصر

است که  يمحمل»ن عنصر، يکه ارو از اينرد يپذير ميو از آن تأث

 يشود و اعتبار و ارز  آن در روابطيم يسنده در آن متجليحاالت و احساسات نو

، (533: 1771)آلوت،  «کنديسنده برقرار مينو يکالم يهاگر ساختمانياست که با د

  .ها تصور کردتيتوان داستان را بدون حضور شخصينم

او، در  يو اخالق يت روانيفياست که ک ي، ررديشيا نماي يتيت در اثر روايشخص

خواننده در  يکه برا ييهاتيشخص نياو وجود داشته باشد. خلق چنو گفتار عمل 

را  کننديجلوه م يرراد واقعباً مثل ايره تقرينامه و غلميشنامه و ريا نمايداستان  يهحوز

 يپردازتيشخص ،انيروواناز نظر . (002: 1712، يرصادقي)مند ناميم يپردازتيشخص

 يتيابعاد شخص يروشن ساختن چگونگ يبراو آن  يهليبه وسسنده ياست که نو يعمل

 ياگونهبه ؛پردازديات آنان ميدار و درونف ررتار و کريبه توص ،داستانش يهاتيشخص

 يهدربار. (0: 1712ان،ي)رووان برد يک ررد پي يتيبه ابعاد شخحص ،بتوان بر طبق آنکه 

است که در  ين کسيلد گفت ارسطو اوّيبا يپردازتيت و شخصيشخص يهنيشيپ

 که ده دارديعق، ت و عمليان شخصيم يهرابط يهنيباره سخن رانده است. او در زمنيا

  عمل است  يشگيهمراه هم ،تيشخص
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 يهليوسسنده در آن و بهيکه نو است ياز انوا  مهم داستان يکي ،شنامهينما

دهد و به مسائل و مشکالت موجود در يارکار خود را به مخاط  انتقال م ،هاتيشخص

کوشد يسنده ميامروزه نو»چنانکه  .دهديپرداخته و آن را مورد نقد قرار م جامعه

کند که خود با گفتار و ررتار،  يتگو و عمل وادارد و کاراشخاص داستان را به گف

ش را در معرض تماشا و قضاوت خواننده قرار دهند؛ و يو خصال خو يت، خويشخص

 «سازگار است يت زندگياست و هم با واقع يعيوه، هم طبين شياست که ا يهيبد

 . (033: 1731، يونسي)

از  و اسهت  يداسهتان ات يه ادب يحوزهدر ن مباحث ياز مهمتر يکي ،يپردازتيشخص

ن يه از ا يکه ي .دارنهد  ياژهيه توجه و ن مسألهيآثارشان به ا سندگان معاصر درينو ،رونيا

 يهشهنام يکهه در نما  اسهت  يسور س سرشناسينوشنامهينما 1 ،سندگانيون

و از  پرداختهه  تيشخصه بيشتر بهه  ، ييان عناصر رواياز م ،خود با عنوان 

 ،هها تين شخصه يه بها اسهتفاده از ا   ياسهت. و  بههره گررتهه  مختلف  يتيخصش يهاپيت

   .کنديه را بازگو ميسور ا يمادرن يو از جمله سرزم يعرب يمشکالت کشورها

است که در کتاب  0کنانمون يت ريسندگان معاصر، شلومياز منتقدان و نو يکي 

پرداخته  تيمووو  شخصان بيل به يمعاصر( خود، به تفص يقاي)بوط يت داستانيروا

دنِ يک برساخت است که خواننده آن را از کنار هم چيت يشخص» ير وياست. به تعب

 و (30: 1713مون کنان، ي)ر« کنديمختلفِ پراکنده در سرتاسر متن، درست م يهانشانه

مورد  يمتعدد يهاو الگو شاخص ها را باتيشخص يژگيودر داستان خود،  سندهينو

م يتقس ميرمستقيم و غيف مستقيبه دو شاخص توص ه،ين نظريا .دهدير مقرا يبررس

ا احتماالً ي يک صفت، اسم معنيت با يخصلت شخص ،ميف مستقيتوصدر  که شوديم

و در  (15: 1713مون کنان، ي)رشود يم يکالم معرر يا اجزايگر از انوا  اسم يد يبرخ

و کنش  3يرعادتي، غ5يکنش عادت ردکيبا سه رو 7به کنش زيم نيرمستقيغ فيتوصمقابل 

7جهيبالنت
 هاتيشخصان يم اسيو ق يت ظاهريط، ووعيگفتار، مح به نيو همچن 

 .پردازديم
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 يو با هدف بررس يليتحل-يفيده است با استفاده از رو  توصيجستار حاور کوش

 ،مون کنانير يهيبراساس نظر  يهشنامينما يو ررع ياصل يهاتيشخص

ن يال ياز رهگذر تحل  يهاشهيبه ارکار و اند يابيدست ومن

 ر پاسخ دهد: يمذکور، به سؤاالت ز يهينظر يبر مبنا يهاتيشخص

دگاه يد يبر مبنا هشنامينمان ياها در تيشخص يو معرر يپردازتيشخص يهويش -1

 ارته است؟يمون کنان چگونه نمود ير

 يشتريشنامه از بسامد بيمون کنان در نماير يازپردتيشخص يهاکدام شاخصه -0

 برخوردار است؟

 

 ميمستقف يتوص

پردازد که يها متيشخص يمختلف به معرر يهام به رو يف مستقيسنده در توصينو

ت، يشخص يهايژگيوصف و (.3: 1712 ،ي)حر  «نام بردن است»ها ن رو ياز ا يکي

متن آن را به  ين صدايتره موثقشود کيم محسوب ميمستق يپردازتيشخص يزمان

 يت به شکليف، شخصين توصي. در ا(15: 1713کنان، موني)رگو  خواننده برساند 

ک يشود. يم يپردازتيا اسم معنا شخصيبا استفاده از صفت  ،وارم و خالصهيمستق

. (123: 1717)لوته، هاست تيشخص ين اسم براييم، تعيف مستقيخاص از توص يهگون

د يگويل ميه و تحليا با تجزيح با شرح يسنده رک و صرينو»م يستقدر رو  م

گر در داستان يم از زبان کس ديا به طور مستقياست و  يت او چگونه آدميشخص

 (.51: 1772)الرنس، « کنديم يت را معرريشخص

 

 ميرمستقيف غيب( توص

ش يتلف نماآن را به طر  مخ ،آن که به خصلت اشاره کند يجاسنده بهيآن است که نو

ک ين نقش يترن و سادهيکاربست کنش و ررتار به عنوان اول .کنديمح يدهد و تشريم

در داستان دارد  يپردازتيبرد شخصشيسزا در پهکننده و بنييتع يت، نقشيشخص

 يمعرر يسندگان در اغل  آثارشان برايامروزه نو(. 102: 1723و همکاران،  يبي)حب
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ت يصراحت و قابل»چرا که  ؛رنديگيمف بهره ين نو  توصياز ا ،هاتيشخص

دادن کامل يرا آگاهيدانند؛ زي  ميم را غالباً از جمله معايف مستقيتوص يکنندگتيهدا

مون ي)ر« شوديکننده مگر بودن، خستهنکردن ذهن ارراد و تنها نظارهريبه مخاط  و درگ

مختلف  يهشاخصف، چند يوصن نو  تيز ااستفاده ا يمون کنان براير (.13: 1713کنان، 

 کرده است: يمعرر

 

 کنش الف(

ا يآنچه که انجام شده، نشده »و در مقابل ها در طول داستان تيار شخصررتکنش به 

ن ابزار در داستان به دو يا (.12: 1723، يو تاک ي)اشرر« قرار است انجام شود، اشاره دارد

 ؛ود شيم ميتقس يرعادتيغ يهاو کنش يعادت يهاکنشنو  

کنش  اما (157: 1731اخوت، شود )ياست که مرت  تکرار م يعمل ،يکنش عادت

 يهيتوان به روحيارتد و در پرتو آن ميک بار اتفا  ميآن است که رقط  ،يرعادتيغ

کنند يت را آشکار ميشخص ييايپو يهجنب يرعادتيغ يهاکنش )همان(.برد  يت پيشخص

و  يعادت يهاکنشرند. يگيبرعهده مرا  يت، نقشيعطف روا يدر نقطهو غالباً 

جه يو کنش بالنت يافهيا وظيا ندادن کار ي انجام دادن يهااز مقوله يکيبه  يرعادتيغ

 (.17: 1713کنان، موني)رتعلق دارد 

 

 گفتارب( 

 کيآنچه  يباشد و به معنيمم، گفتار يرمستقيف غيتوص يهااز شاخصهگر يد يکي

گفتار (؛ 23: 1713)ريمون کنان، باشد يآورد، ميگر بر زبان ميد يتيت درباره شخصيشخص

 ت را برمال کند يشخص يها حرري ياجتماع يهتواند طبقيم

 يامحتوا و شکل خود، چه در مکالمه و چه در ذهن، نشانه يهت به واسطيگفتار شخص

  .(23: 1713مون کنان، ي)رد؛ يآيشمار مت بهيخصش يهاا خصلتياز خصلت 
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 يف ظاهريتوص ج(

هم از خود خصلت  يت اشاره کند گاهيشخص يهتواند به چهريمف، ياين نو  توص

کند يآن را با خصلت آشکار م يه، رابطيهم راو يد و گاهيگويم

ند، مثل قد، رنگ چشمان، ت خارجيار شخصيکه از اخت يظاهر يهامشخصه .

دست دارند، امّا  يپردازتيدر شخص ييصرراً از راه مجاورت رضا ره،يو غ ينياندازه ب

 يهايژگيو (.20: 1713کنان، نموي)راند يمتک يبه روابط عل  يشدنکنترل يهامشخصه

ها و يژگيشناخت و يبه مخاط  برا ياديارراد تا حد ز يو ظاهر يمانجس

 (.1: 1721، ي  الهيو حب )گلفامکند يم ييراهنماآنها  يندرو يهاخصلت

 

 يکيزيفط يمح د(

ت يجمله موارد دال بر خصلت شخصاز  ،شهر(و  ت )اتا ، خانهياطراف شخص طيمح

 ياو )خانواده، طبقه يط انسانيت و محياطراف شخص يکيزيط ريمحند. يآيشمار مبه

: 1713مون کنان، ي)رند يآيبه شمار مت ياز جمله موارد دال بر خصلت شخص(، ياجتماع

27). 

   ان اشخاصياس ميقه( 

بر  و شونديم يمشابه معرر يهاتيت در موقعياست که دو شخص يزمانن شاخصه يا

د يا نباامّ ؛(127: 1713ريمون کنان، )شود يد ميکأان ررتار آن دو تيا تضاد ميشباهت 

گر يل ديخصا يه استثناک خصلت بين يشه مبيت هميررامو  کرد که شاخص شخص

ل متعدد باشد، ومن آن که خواننده را يخصا يبودگتواند دال بر هميم و نخواهد بود

 . (21: همان)دارد. يل مختلف مردد نگه ميبر سر انتخاب خصا

 

 پژوهش يهنيشيپ

انجام داد؛ نخست  يبندتوان دو نو  دستهيپژوهش حاور م يهنيشيدر مورد پ

  مانند: انجام گررته است  يهشنامينمامورد که در  ييهاپژوهش
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،  يهدر مقال 

مووو   ي( به صورت گذرا به بررس0223:   تي)سا

 د. کنيشنامه اشاره مينما يهاآن و به مکان يهاتيشنامه، شخصينما

 ينوشته يهمقال

ر يشنامه نظينما عناصر تمام ، يهمجل)

مون ياز ر يامّا در آن سخن ،قرار داده يبررسمورد  ره رايو غ ت، مکان، گفتگويشخص

. امده استيان نيکنان به م

ل يتحل يمون کنان براير ياست که از الگو يها، مربوط به آثاردوم پژوهش يهستد

 اند مانند: عناصر داستان بهره برده

امبران يپ يهاداستان يپردازتيشخص يالگو» يهدر مقال يتاک يتيو گ يبتول اشرر

 ياره، شميقرآن -يادب يهاپژوهش)، «کنان مونيدگاه ريد يم، بر مبنايدر قرآن کر ياله

ر يو سا (ص) امبر اکرميمربوط به پ يهاداستان يپردازتيشخص يبه بررس ،(1723: 7

ج ي. نتااند( پرداختهيصفو يهاساس ترجم در متن قرآن )برالسالم( همي)علامبران يپ

ها و شاخص يتمامقرآن از  يهايپردازتيکه: در شخص انگر آن استيپژوهش ب

م از يرمستقيغ يهااستفاده از شاخصو شده فادهکنان است مونير يالگو يهارو 

م يرمستقيف غيگوناگون توص يهاان رو يدر من يهمچنشتر است. يم بيشاخص مستق

ذکر  واستفاده شده  هارو ر يشتر از سايب ،کنش و گفتار از  يت، به ترتيشخص

 تر است. جيرا ياز عادت يرعادتيغ يهاکنش

 يهاعناصر داستان در داستان يبررس» يهدر مقال  يصابر يتبار و علييرزايآزاده م

پژوهشنامه نقد )، «مون کنان(يت ريدگاه شلوميد يهني)در آ کودک 

ات يادب يهدر حوز يو داستان 02عناصر  يبه بررس (،1721: 11 يشماره ،يادب عرب

به   يهارنگ داستانيپن پژوهش نشان داده يج اينتا .نداپرداختهکودک 
گر ياست. د يررتيپ کي ر داستان ندارد، غالباًير مسييجهت تغ يل آنکه مجال کاريدل

ا سوم شخص است يکل  يک داستان، دانايجز ها بهد در تمام داستانيد يهينکه زاويا

  .ار کم استيد بسيد يهير زاويين نو  داستان، ررصت تغيمون کنان در ايکه طبق نظر ر
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د تاکنون رسينظر من بهيچن يمعتبر علم يهاگاهيشده در پاانجام يستجوهابا ج

   يشنامهينما يهاتيل شخصيدر ارتباط با تحل يپژوهش
 يور، پژوهشرو، جستار حانيکنان صورت نگررته است. از امون يدگاه ريد يبر مبنا

 د.يآحساب مينه بهين زميد در ايجد

 

 شنامهينما موضوع

 ول شده ين پرده تشکيرصل و هر رصل از چند در پنج  يشنامهينما

ار يهر رصل را در اخت يدادهاياز رو يادهيخالصه و چک ،رصول يهدين برگزيعناو

از  ،شيها پسال که است  ،شنامهينما ياصل تيشخصدهد. يننده قرار ميا بيخواننده 

پس  . کنديم يدر غربت زندگ خود طان(ي)ش با خادم ت کرده ووطن خود مهاجر

اقدام دوباره د يکند که بايشنهاد ميو خادم به او پ شوديم يد اقتصادرکودچار  ياز مدت

. بازگشت کنديانتخاب م يگذارهيسرما يبرا وطن خود را ،و  به مهاجرت نمايد

به  يگذارهيط سرماياووا  و شرا ار،باز يبررس يبه همراه خادم برابه وطن  

طل  را توسعه يشررتهيپ يو کشورها يصنعت يهاغولحضور ، از رکود ييمنظور رها

به اووا   يدهد بحران جهت سامانيبه هنگام تشدکه کند يم يدر خاطر خواننده تداع

 يبا اووا  اقتصاد ييومن آشنا و دهنديرا هدف قرار م ييخود، کشورها يبد اقتصاد

 انرا از آن يانرژکه يطورهب ؛ندنکيم يو بازار آن را بررس يگذارهيسرما يهانهيآنان، زم

خود را از خطر  ،ن رهگذرياز ا تا دنکنيمق يمتزلزل خود تزر يه بازارهاگررته و ب

 شينش را به رراه و آسايمزرمردم س که و تفکر ن تررنديبا ا نجات دهند. ينابود

جز  يزيچ شوم، ن مهاجرتِيآورد ارهاما  کنديه وطنش مهاجرت مب ،خواهد رساند

به بار  انيئروستا يرا برا يو اقتصاد ياو رساد اجتماع؛ نبودوطن  يبرا ينابودرالکت و 

 يرروشد، اهاليو به سران حکومت م کرده يداريها را از مردم خرنيزمآورد، يم

ن يا شود.يغرب رهسپار م يسوبه گذارد و دوبارهيبا رقر و رنج تنها مرا  روستا

ها حرمت ،ان به بارآورديروستا و روستائ يرا برا يو اجتماع ي، رساد اقتصاديحرکت و

؛ وجود آوردهدر پوشاک، خوراک، آواز و تفکر مردم ب ييهاان برداشت و عادتيرا از م
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 ده بود يرا به خود ند ين اوواعيکه تا آن زمان روستا چن يحدبه

 ،آندر  که است 1گوته ينوشته 3راوست يهشناميآزاد از نما يبرداشت 

ر يتصوت خادم بهي، در قال  شخصطان(ي)ش 2سورلسياست و مف راوست معادل 

ن ينظام نو استعمارگران کشان وگردن از ،شنامهين نمايدر ا  ده است.يکش

در گستر  رساد نقش  ود ندهيقرار م يا ابزار دست هرم جهاناست ريس که يجهان

   و 352: 1727، يگدليب) ديگوي، سخن مدارند ياساس

 

يهشناميمون کنان در نماير يپردازتيشخص يهاشاخصه يق عمليتطب

  
 شود،يپرداخته م  يشنامهيمتن کامل نما يبه بررس ابتدادر اين بخش، 

، هريک از عوامل و نقش آنها در مون کنانير ياز الگو يريگسپس با بهره

قرار خواهند  يابيل و ارزيشنامه، مورد تحلين نمايا يهاشخصيت يپردازشخصيت

 گررت: 

 

 ميف مستقيتوص

ک يا استفاده از ياشخاص  يگذارتوان در ناميم را ميف مستقيتوص ين نمودهايبارزتر

« » شنامهين نمايا يت اصليف آنها مشاهده کرد؛ شخصيتوص يصفت برا

ز ين کهشده عبادت يبه معنا و مفعول است يدر معنا بر وزن ، . است
 ، است«سازديکه مردم را گمراه ميکس» يو به معناصفت آن 

ش يخو انطيبر اثر معاشرت با ش رايز ،دهيگزن اسم را بريبا دقت ا  .

و  ا و دروغ به آنها اهدا کردهياز ر ييايگررته و دن مردمو صداقت را از  ي)خادم(، سادگ

سنده با صفت يز از جان  نوياست. خادم او ن ساخته شاندر واقر گمراه

 «رات او کج شدهستون رق»است که  يکس يمعنبهکه شده  يمعرر 

از  يشود که نمادياد مي« گوژپشت»از آن به عنوان  يو در ادب رارس( 

 يشنامه به درستين نمايز در ايت نين شخصيار دروغگو و بدذات است؛ ايبس يررد
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ز به ين فتن ارراد دارد. يدر رر يمختلف سع يهارا در صحنهيزف شده، يتوص

  ييبايف زيبا توص يدرستت که بهاس« ديسف ابر» يمعنا

 دارد: ي( همخوانو  )دختر 

 ييبايانگر زيب يبه خوب ،نقره است يمعناز که بهين   12

م و يف مستقيتوص يسنده در راستاياز جان  نو يماسا حِيصح و انتخابِ تين شخصيا

 باشد:يمآنها به خواننده  يمعرر

سنده ينو زين يگاه(. 712: همان)

عنوان بهره برده است؛ به يسبنامنا يهااز صفت ،ارراد يت منفيف شخصيتوص يبرا

برادر  يبرا يبارويشکار دخترکان ز ي، که مدام در پ، خواهر نمونه از 

است:  کردهادي با صفت  ،ش بودهيخو مسن 
گر از يد يکي ن يهمچن(. 723)همان:  10

:شه همراه اوستياست و هم محارظ  ينوعباشد که بهيم ييهاتيشخص

در (.353)همان: 17

د شده، مردم از يکباره ناپدي  مردم، به يبعد از رر شنامه کهينما يانيپا يهاصحنه

 (.همان) 15کنند: ياد مي« »عنوان زشت او با 

اند؛ شنامه انتخاب شدهيدر نما شانکارکردبر اساس  ياز اسام يبرخ ،گر سوياز د

که  يميقد يهبر اساس ارسانمثبت است،  يهاتيکه از شخص 

 :داشته، انتخاب شده ييشگوي، قدرت پيينايرغم نابيعل
در انگر قدرتش ينام او بست که ا ييهاتيشخص گريد از يکي (. 353)همان:  13

شنامه نشان داده شده است: ياز نما ييهان امر در صحنهيا باشد ويم ييانتخاب و راهنما
 (. 753)همان: 17

، قابل  ينام انتخاباساس بررمان  يهاتيگر شخصيدک از يهردر واقر 

 قيانتخاب دقانگر يب يخوبز بهيشنامه نيرد آنها در طول نماهستند و عملک ينيبشيپ

دار(، نيمثبت و د يتي)شخص . مانند:استن ارراد يف ايسنده در توصينو
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شده و فتهيرر توسط خادم و  يانيپا يهادر صحنهالبته دار که نيد ي)ررد 

 يو سادگم يکه از اووا  قد يتي)شخص شود(، يآلوده م دامنش به گناه

ار يداده در منطقه او را بسيرو يمنف ير و دگرگونييار شادمان است امّا تغيروستا بس

با  با بوده امّا پس از طال  از يار زيبسکه  )همسر دوم سازد(، يآزرده م

 ،انگر اطاعت از خداوند استي)که اگر چه اسم او ب رابطه دارد(،  

ر منطقه، به انوا  رسق و يي، پس از رشد و تغبا  يپنهان يهامّا ومن داشتنِ رابط

و استفاده از  ياندوزلرقط به ما ،شي)که بر خالف نام خو شود(، يرجور آلوده م

 يهانيکه حارظ زم )پسر بزرگ  پردازد(، يکس  مال م يبرا يتيهر موقع

عهده داشته اموال برادر کوچکش بر ين و حارظ را برايک اميبوده و نقش  يپدر

 است(. 

 

 ميمستقريف غيتوص

 فيشتر از توصيب ها،تيشخص ينمايش و معرر ي، براشنامهين نمايدر ا 

مانند  .در داستان شده استف ين توصيا منجر به کثرت بسامد وکرده استفاده ميرمستقيغ

ها به صورت تيشخص يل و واکاويدر ادامه به تحلکه ره يو غخادم، 

  .خواهد شدمفصل پرداخته 

 

  يکنش عادت

 کند:يدا مين کنش به دو گونه در متن نمايشنامه بروز و ظهور پيا

 : يافهيا وظيکار  دادنامانج (1

ترک غرب، در گام نخست او را  هب کردن مجبور يطان برايخادم در نقش ش

 يتوان کاريت نابسامان غرب نمين ووعيکند که در اين القا ميد کرده سپس چنيناام

توان آن را در يدارد که نم يدياز به خون جديناتوان شده و نز ين انجام داد و بدن 

 ياه مهاجرت کرد تا زندگيپر از آب و گ يا مکانيد به روستا يدست آورد و بابه غربت

: ساخت يادوباره
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ت يم شخصيرمستقيف غيبه توص ،يبا استفاده از کنش عادت . )

پردازد ياست، م به دست  يت بد اقتصاديخادم که هدرش قراردادن روستا در ووع

 و فه توسط خادم صورت گررته استيدادن وظن بخش، انجاميدهد که در ايو نشان م

شنامه يامل در نمااست که به صورت ک يدارهيجاد نظام سرمايا ،فه و نقش اويوظ

 شود. يمشاهده م

شنامه ينمااز  يمختلف يهابه آن عالقه داشته و در صحنه که  يياز کارها يکي

او دانست  يرا کنش عادت کار نيتوان ايم؛ و خواندن آواز است يتکرار شده، عودنواز

) :ف او استيت مهربان و لطيانگر شخصيکه ب
 همان:) 11

712 .) 

 موجود در متن نمايشنامه ذکر شده است: يعادت يهادر جدول زير، ساير کنش
 

 ک کاريانجام دادن  يعادت يهار کنشيسا -2جدول 

 صفحه تيشخص کنش

 بار( 0) 717 -713 او يرانو شهوت يطلبحرص، ررصت سن و سالبا دخترکان کم ازدواج 

 702 ن خوديو لطارت طبر او و عالقه به سرزم يمهربان پدر عبود يهيه و مويگر

 

 يول به انجام آن اقدام کند، ستيبايت ميکه شخص يزيچ :يافهيانجام ندادن وظ (0

ند و نوازنده است که در هنرم يتيشخص  ،"دردهد. يانجام نم

ا در امّ. شوديم يمعرر روستا انسان پاک و با صداقت عنوانبه ،شنامهينما اول يهاصحنه

او  و ثروت  شوديمده يکش يدارهيبه سمت نظام سرما شود که اويادامه مشاهده م

راصله  يکيو ن ياز خوب يعني ،خود يتيشخص پيت   ازين ترتيبد و بديرريرا هم م
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ا  که نشان فهين وظيترياصل ازاو  ؛کنديمدا يپ سو  ايو ر دروغ سمتبه گررته و

 ،از نمايشنامه يقسمتدر  که يطورهب ؛شوديدور م ،ت استک مل ي چهره و وجدان دندا

 از يحاک و  ان يم گفتگو. دهديخود را انجام نم ياصل يهفيوظ تيشخص

ا  يت اصلياز شخص اوموج  دور شدن که  است توسط    خوردن يرر

 :استگرديده 

 
 يبه طور ،ابديير و تحول مييت تغين شخصيررتار و کنش ادر طول نمايشنامه، 

ا خورد و بيم  يرر يو ا با گذشت زمان، ازامّ ،بود او مخالف ررتار که در آغاز،

ن يخود را بهبود بخشد. در ا يت زندگيووع د او هم بسان يشاشود تا ياو همراه م

 يابد.ينمود م فه توسط يبخش انجام ندادن وظ

 

 يرعادتيکنش غ

 دارد: شاخصه دو يهمانند کنش عادت يرعادتيکنش غ

 يشنامه از اسطورهين نمايدر ا  :يافهيوظ ايکار  انجام دادن (1

از  يقت، بازتابيکند که در حقيرا از زبان او نقل م يعرب يهجامع يهنديبهره گررته و آ

شنامه به ناميمعروف نما يهااز چهره يکيسنده است. او يخود نو يهشيارکار و اند

 يينايدر خبر و قوت ب ييگفتن، راستگو  سخنياز غ يکه نماد را با عنوان 

د يدهد. باين لق  مورد خطاب قرار ميا اشنامه او را بيکرده و در متن نما يراست، معر

ت بد و ياز همان آغاز از ن ناست و ي( ناب)در نقش  ،شنامهين نمايگفت که در ا

 () آورد. يند را به زبان ميبيدل م يهديزشت عبود آگاه بوده و آنچه که به د

 دهد:يمن شرح يچن يبرا
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ت يو خادم حکا  روستا توسط از تصاح   

و  يدارهيبا وجود نظام سرما يعرب يهانيسرزم يندهيآ شدناز تباه ينماد کند کهيم

اقتصاد کشور  ،رونيدر آينده است. از ا يعرب ياستعمار غرب بر کشورهاارکندن سايه

را بر کشور  ي، شکست سختين حکومتين چنيرو به وخامت خواهد گذاشت و ا

ه يتشب يرا به و ت يشخص، از  يريگبا الهام ل خواهد کرد. يتحم

ن يا دانسته کهت ين شخصيا يهايژگياز و يکيرا نده يآ ينيبشيو پ ييگو يکرده و غ

ت که آگاه ين شخصيا يفهيوظ داشته است.  يير بسزايت تأثيعطف روا يدر نقطه

 کند. يان ميبه وووح ب را کردن ملت است

شنهاد يکه با پي، امّا زماناست يشخصيتي بسيار رئوف، مهربان و احساسات ،

از خود  يرعاديغ يشود، ررتاريروبرو مهمسر  در مورد ازدواج دخترشان با 

ن يتوان گفت در ايکند؛ در واقر ميبه قتل م کردن د ينشان داده و شرو  به تهد

شدّت ن سخنان بهيدن ايداشته و از شن ياساس يرييتغ يت ويشخص ،شنامهينمابخش از 

دهد: يش نشان ميبايش را نسبت به دختر زيرت خويغ شود ويم برارروخته
ز ين يبعد يهن مسأله در صفحيا(. 717 همان:) 01

 (.715)همان:  00 شود:يتکرار م

و از او  ارتباط دارد با  يپنهانصورت بهانتکار است که يخ يزن 

سفر کنند؛  يگري، با او ازدواج کند و به شهر داز  يخواهد که پس از طال  ويم

  به به ستوه آمده، شرو يهاياز بدعهد ها کهاز صحنه يکيدر 

:کنديممتهم  يانگاررا به سهل و کرده  يپرخاشگر
)همان:  07

شده و به  ير اساسييک تغيشنامه دچار ينما يانيپا يهات در صحنهين شخصيهم(. 771

در جبران آن است:  ياو از گذشته و سع يمانيانگر پشيآورده که ب ينماز خواندن رو
: همان) 05

315.) 



 112 ... "ملحمةالسراب" نمايشنامة در هاشخصيت واکاوي و تحليل

شنامه است که در ابتدا نسبت به حضور ينما يهاتياز شخص يکيز ين 

از او  يخ را متهم به جانبداريشنود است و شار ناخيبه او بس و توجه  

است که در روستا  يراتييو تغ نشانگر مخالفت او با اعمال  ين کنش وي. اکنديم

داده:  يرو
قرار  يوير  و بر  مال دنچنان در دام ز ،تين شخصيامّا هم(. 731)همان:  03

در  يشود. وينان او در مجمر مينشاز هم يکيده و يگرو رد که به سمت يگيم

 و رجور رسق انجام ، آشنا شده و بههمسر سابق  با  ،خادم يهمجمر به اشار

 - :پردازديم

شنامه، در ين نمايز در اين يرعادتين کنش غيبارزتر (.301)همان:  07!

:داده است يرو دست به شدن کشته يهصحن
 (.771: همان) 03

نام ه ب يشخص ،داستان يعرر يهاتياز شخص يکي: يافهيانجام ندادن وظ (0

 شوم يو مردم را نسبت به کارهاا .ديآيشمار مبه طررداران  که از است

 کند:ين صورت در مسجد موعظه ميبد و سازديآگاه نم

در سران حکومت  ياز ارکان اصل يکي  (.720 ) 

داند يو مدارد  يسران در روستا آگاه گريو د نکه از اقداماتيا اب يو است؛ روستا

دنبال آن رنج و به در جامعه هستند يو اجتماع يرساد اقتصاد يبه دنبال اشاعه آنان که

محبوب  يهاعنوان چهرهد، بهيستايمرا  آنها ،واهند آوردبه بار خمردم  يو مشقت را برا

ف يظاو. از دانديمردم م يفهيوظداران را هين سرماياطاعت از او  کندياد مياز آنان 

 ينظام حکومت يهاانتيخ به نسبت ساختن مردمداريب و دادنيآگاه ياصل
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صالح جامعه را  ،است تنشينارر خومن يمرکر تأبه  که اويياما از آنجا ،نش استيسرزم

 خود را يفهيند و وظيبيم يدارهينظام سرما ييبرپا و يکشاورز يهانيزم در رروختن

  دهد.يانجام نم به شکل مطلوب

 

 هاتيان شخصيم گفتار

با و يز يدختر با ازدواج ا يهدف بعد ،ين عربيسرزمدن يکش يرانيبعد از به و

 ييابتدا يهابخشاما در  .است )خواننده( دختر  ،م ناهروستا ب در کوچک

 ،شنامهيپنجم رصل دوم نما يصحنه رايز ؛شودينم ن کاريبه ا مورق يو ،شنامهينما

 يخواستگار نسبت به  يد و دودلير تردانگيب ،ان پدر و دختريم يگفتگو

به  او را تا دارد يسع يول ،ردگذايدختر  احترام م يبه خواسته نکهيبا ا ،است

 ،ت ياز شخص يبا شناخت و آگاه  ن وجود،يبا ا .کند  يترغ دواجن ازيا

 يکيرا  شيدست آورد و آرزوهاهز را بيثروتش همه چ خواهد بايکه او م دانستيم

" ن ازدواج نبود:يبه ا يراو ن دليل ابتدايو به هم تحقق بخشد يگريپس از د

 يريکارگسنده با بهينو  

توان يکه م يطوربه ؛گذارديش مينمابه ها راتيشخص يواقع يهاچهره ،ابزار گفتار

 دادن عواطف و احساساتعالوه بر نشان ،شين صحنه از نمايدر ا  گفت

به پدر   گاه که؛ آنکنديم يمعرربه مخاط  هم را  آنها، اصالت هاتيشخص

 يخواسته ، ي  از سون مووويا کردم تو قبل از مطرح کردنيمن رکر م» :ديگويم

؛ اما از «داد ينخواه ين مووو  را هم به وياطرح  ياجازه کرد و يرا رد خواه او

 يتواند خوشبختيثروت م کرديم تصورشده بود،  ثروت  يفتهيرر  کهييآنجا
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 يجواب منف درخواست به خواستين علت نميبه هم و ن کنديدختر  را تضم

  .دهد

 است که عاشق  نامه روشنفکر ب يشنامه، جوانينما يهاتيشخصگر يد از

تن به ازدواج با  ،د يتردبا وجود   .دوشيمعشق آنها به ازدواج منجر ن يول ،بوده

 تا داشت يسع کند. ياو را هم مجذوب خود م دهد و در آخر ثروت يم 

 يررتهبتواند عشق از دستتا آگاه سازد  با  ا يزندگ يندهينسبت به آرا  

در  و مدرن ديررهنگ جد کرديتال  م ، اوگريد ي. از سودست آوردرا به خود

 شود:يمشاهده م با  او يکه در گفتگوچنان ،دا کنديرواج پش يستارو

ن صحنه يادر   (750 )همان: 

 يهات، جنبهيدو شخص يعواطف و احساسات گذشتهان يبعالوه بر  ،شنامهياز نما

است که از حق و  يتيشخص کند؛يف ميمخاط  توص يدو را براآن  ياجتماع

و  داردشه يکه در روستا ر يميقد يهاه سنتيو عل زن و مرد سخن گفته برابرحقو  

 .کنديد مييرا تأ ز سخنانين  و شورديم ،کننديچنان آن را دنبال ممردم هم

ن ببرند يدر روستا را از ب يسنت يهاشهيارکار و اند گريکدي يهمکارخواهند با يآنها م

ن يدر ا هدف  ؛برداردشدن و نوته يمدرن يبه سو يگام ،عرب يايدنله ين وسيتا بد

 تشان است. يعبهبود وو يبه تکاپو براد ينسل جد واداشتن ،شنامهينما

کهيزمانداده است؛  ي)مونولوگ( رو يدرون يف در قال  گفتگوين توصيا يگاه

ررت و آمد  و خود را گستر  داده يه، مغازپس از شراکت با  

، شده است. در ،يمختلف سب  آزار همسر و يهاآنها به بهانه يهبه مغاز 

نه، مسئول آموز ِ يارت هزيخواهد که در قبال دريماز ها از صحنه يکي

ر  ياز پذ ،آگاه بود ت شوم او و يکه از ن اما .مجمر شود يهاگروه رقاصه
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که بعد از گستر  مغازه، رقط به پول و  ن حال، يبا ا ند.زيم ن امر سر بازيا

 يبا مخالفت ورد که يرا بپذن امر يخواهد که ايم انداز مال توجه داشته، از پس

ص او و يت حريانگر شخصيوسف، بي يدرون يگفتگو ،ن بخشي. در اشوديمواجه م

داده است:  يت او رويکه در شخصباشد يم يايدگرگون

 (.300)همان:  17

گررته، از  ياد به الکل، قرض رراوانيشدن در دام اعتپس از گررتارکه 

دن يرس يبراو رقر و  ياز چنگال بده ييرها يشنهاد خادم و برايون او شده و به پيمد

ز را از يکرده است، همه چموارقت  با ازدواج دختر کوچکش با  ،به شهرت

: دهديمرا نشان  يديأس و نومين يو در گفتگو با خود ، ا نديبيمررته دست

 (.371)همان:  70

 

 هاتيشخص يت ظاهريوضع

دارد و  يو اجتماع يشتر جنبه اقتصاديکه بنامه شينما يبا توجه به رضا و محتوا 

 بهاد يز، باشديمدر جامعه  يدارهيحکومت سرما شينما که سندهينو يهدف اصل

ن يتوان به ايشنامه ميمتن نما ا با دقت درامّ؛ نپرداختهها تيشخص يت ظاهريووع

 انيب به يحيصورت تلواساس اهداف خود، به بر يگاه سندهيد که نويجه رسينت

 يشخص پرداخته است؛  ريها نظتيشخصاز  يبرخ يت ظاهريووع

شمار به توان او را محارظ يم ينوعبوده و به احوال همراه  ياست که در تمام

است که  يده و قويورز يکل و انداميک محارظ داشتن هيت يوصن خصي؛ بارزترآورد

کار گررته است: به  يف ظاهريت را در توصاين خصوصيسنده اينو
77  
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ازدواج  يتقاوا ياز و ، ييبايل زيبه دل  گر از داستان،يد يدر بخش

 :کندياشاره م  يظاهر يهايژگيو انيگونه به بنيا ش،ن بخيادر  کند؛ که يم

در اين  (.772 همان:) 75

، پدر  .کنديم، اشاره ستاو ييباياز ز يکه نشان وست به رنگ پبخش، 

و از  بنده استيدلربا و ررکند که يه ميبه گل سرخ ارسونگر تشب ييباياو را در ز ، 

ن يتوان چنين مطل  ميکنند؛ از ايکه مرا بخاطر تو سرزنش م کنديان ميق بين طريا

هم  ، . در مقابلاشاره داردبه  يبه مووو  عالقه  برداشت کرد که

شده  ش او به يکه باعث گرا ييبايز يصدا؛ کندين ميپدر  را تحس يبايز يصدا

؛ استت يشخص في، توصشنامهيدر نما يت ظاهريووعان يبگر يد ينمونهاست. 

مخاط   يگوژپشت برا يت ظاهريگوناگون و با ووع يهاتياو را در موقع 

 :شودياکتفا م ين معرريک نمونه از ايان يز از تکرار به بيپره يکند؛ که برايم يمعرر

کرده  يسع سندهينو (.703 همان:)

جز گمراه ساختن ارکار ملت ندارد،  يکه هدرد او يها به صفات پلرصل يدر تمام تا

-ميهمراه د يزشت و پل يچهرهبا نام  ل در ذهن خوانندهين دليبه همکند؛ اشاره 

 .شود

 

 ا مکاني طيمح

ش در يصحنه به نما يچون بر روو سنده است ينو يشهيرکر و اند يدهييزا ،شنامهينما

 به يمتعدد يهاطيام داستان، آن را در محيپ انتقال بهتر يسان براينوشنامهينما ،ديآيم

ن عنصر در ياو  گذارديبر مخاط  م يشترير بيثط تأيکه مح؛ چراکشندير ميتصو

 (523: 1731،يونسي)است  يرومنديار مهم و نيعامل بسز ينت يدادن شخصشکل

 چنان ؛دارد در آن ينقش پررنگمکان عنصر است که  ييهاشنامهياز جمله نما 



    نقد ادب معاصر عربي  112

کشد ير ميتصوبه ييط روستايرا در مح يدارهيحکومت سرما ،گام نيدر نخست که 

 کند:يداستان اشاره م يکل يط و رضايبه مح قين طرياز ا و

 را ط روستايمحدر داستان خود، سنده ينو. 

د يو ام ياهيت سيووعان يم که ييروستا ؛کشدير ميبه تصو و قبل از ورود 

  ، ورودنداشت يت خوبينکه روستا ووعيبا ا .قرار داردنده خودشان، يآ يمردم برا

شتر متحمل رنج و يب ،قبل يهاسال ت بهو مردم نسب ارزودن مشکالت يابر  و 

مردم از دستشان  يهانيسرزم، دا کرديدر جامعه رواج پ يرساد اجتماع .مشقت شدند

:نماند ينده باقيشان نسبت به آيبرا يديو ام ربوده شد
ر د(.352 )همان: 73

ات را با يکرده و جزئ يشتريصحنه توجه ب يبه طراح سندهينو، از داستان گريد يبخش

 يابه گونه صحنه يطراح»د يرو که بانيکند؛ از ايم ميترس يخاص ييظرارت و هنرنما

با استفاده از  (.171: 1717ن، ي)روب« با مخاط  و تماشاگر ارتباط برقرار کند که باشد

 انگريب يکه خانهچنان کشد،ير ميتصومردم را به يزندگ اکم برح رراه ،ن ابزاريا

 :آن است

 انين بخش، به بيسنده در اينو )71 

ا  از که خانه پردازديمروستا  يخواننده يف محل زندگيو توص يت اقتصاديووع

 يه جنس صندلبن ياست. همچن شدهساخته يگل يوارهايمان و از ديو سسنگ 
 ،شنامهينماحاور در  يهاطيگر محياز داست.  کند که ررو ررته و کهنهيز اشاره مين

کوچک  ي، مغازه با کمک يدو شخص ؛است و   يمغازه

 گفتگو ين مکان برايسنده با انتخاب اي. نواندل کردهيبزرگ تبد يخود را به رروشگاه

 :اشاره کند زين پس از اقدامات  روستا يتجار يهاطيبه مح قصد دارد



 112 ... "ملحمةالسراب" نمايشنامة در هاشخصيت واکاوي و تحليل

 يررد .(771 همان:) 

ن يا ه؛که دامنش هرگز به گناه آلود نشد است يتيشخص روستا و ياجتماع ياز طبقه

 چون کند؛يف ميتوصشان را در مغازه با همسر   يبخش از گفتگو

غارل  يهاچهره جامعه .هستند يناراو آمده توسط  وجودهت بياز موقع مردم شتريب

 ؛نگران هستند شيخو يندهينسبت به آ دهد کهيرا نشان م يمردم شانيو چشمان پر

ق ين طرياز ارند تا يگيم ميمردم تصم ياست که برا ياشخاص حکومت در دست چون

 و رنج رها کنند.  شان درآورند و آنها را با رقرن و اموالشان را از چنگيزم
 

 ان اشخاصياس ميق

 .کردنديم يمحقر و ساده زندگ يابودند که در خانه پسران  و  

ا  را از رقر خواست خانوادهيکه م بود يتيشخص،  وباهو   يتيشخص

 پس از روت پدر . آنانرا تجربه نکنند يطعم سخت گريدبار ، نجات دهد تا آنها

به روستا کرد، يم يتخت زندگيکه در پا  ؛بردندارث  هرا ب يکشاورز يهانيزم

با  تا بتواند و سهم او را بدهد ها را بفروشدنيتا زم خواست و از برادر   برگشت

 ن کند:يتخت تأميرا در پا ا يمخارج زندگ آن،

 

ن زحمات يزم يمعتقد بود برا چرا که ؛ مواجه شداما با مخالفت برادر   

و  ها را برداشتهنيسند زم رو،نيا؛ از ها را نخواهد رروختنيو زم شدهمتحمل ياريبس

د را دزد خطاب برادر بزرگ خو ن مووو  شد،يامتوجه   يوقت کند.يپنهان م

 :کنديم
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: )همان 

 د:را به قتل رسان  ،نکه يشتر شد تا ايب دو برادر انيم جر و بحث (.772

ل اشاره يل و قابيدر آغاز رصل به داستان هاب  )همان(. 

ن يبرادران ا يماجرا يسهيو مقا يخيتار ن داستانيااز  يريگبا الهام يودرواقر  ؛کنديم

-يم ريتصو بهرا در مقابل مال و ثروت  ، حرص و طمر داستان شنامه با آنينما

ستد و يايکه برادر در مقابل برادر مييشناسد تا جاينم يکه مرز ي؛ حرص و طمعکشد

-ينم يکوتاه برادر خود نيز قتل يحت يازهيچ انگيدن به هدف شومش از هيرس يبرا

 کند. 

 و  نام هت آگاه بيدو شخص نام بردن ازان اشخاص، ياس ميگر قيد ينمونه

گر به بحث و گفتگو يکديدر مورد تحوالت روستا با ن دو چهره يا .شنامه استيدر نما

ابزار . دهنديارائه م  يدر مورد کارها يکدام نظرات متفاوتپردازند و هريم

رد يگيم کارعبود به يهانقشه اجرايهو  خود را در  وشود يم و  دست 

:  ياد

سعه، ن تررند که تويبا ا  (.777همان: ) 

 به اعتماد به  مردم را ،در روستا اتفا  خواهد ارتاد يشررت و رونق اقتصاديپ

 د.يستايرا م نموده يدر روستا عمل که  ييهاشررتيکند و خود او هم پيق ميتشو

: ندارد يوجود آمده، اعتقادهکه ب ير و زود هنگاميشررت سريبه پ  ،در مقابل

 يجيتدر ين باور است که توسعهيبر او  )همان( 

از رقر در قادر خواهند بود تا مردم است که ن صورت يت برسد و در ايتواند به مورقيم

 ابند.ي يينده رهايآ
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 يريگجهينت

کنان مونير يهينظر يبر مبنا  يشنامهينما يبررسحاصل از  نتايج

 حاکي از آن است که:

او را  يهايژگيو و ت يشخص ،آغاز داستان يشنامه براين نمايا يسندهينو .1

ف يها از توصتيگر شخصيد يمعرر يکند و برايان ميم بيف مستقيشکل توصبه

 برد. يم بهره ميرمستقيغ

م بوده و يف مستقيتر از توصم پر رنگيمستقريف غيشنامه نقش توصين نمايدر ا .0

مانند  ييهاتيها توسط شخصنقش و کنش ايفا يا عدم ايفاي يهاشاخصه

 ارته است. يشنامه نمود يدر نما و ديگر اشخاص، 

 يگر الگوهايد ش ازيط و گفتار بيم، محيرمستقيف غيتوص يهاان رو يدر م .7

 يارائه يمختلف، برا يهاطيشنامه را در محينما خورد. يچشم مکنان بهمونير

پرور   ييروستا يجامعه يو اجتماع يت اقتصاديا از ووعيق و گويدق يريتصو

ها را تين با استفاده از شاخص گفتار، عواطف و احساسات شخصيچندهد. او هميم

 کند. يان ميب

ان اشخاص ياس ميل، قيل و قابيهاب يخيتار يهاتياز شخص يريگا بهرهب . 5

 ياس برايق ياز الگو يريگسنده را در بهرهيق نويتورمووو  ن يا که کنديم ميرا ترس

 دهد.يحاکم بر جامعه نشان م يهايان ناهنجاريب

 

 هانوشتيپ
از  يکيا آمد. او يبه دنميالدي  1251 به سال  در  يس سورينو-شنامهينما  .1

را در  ينگارروزنامه ي. وآيدشمار ميبهعرب  يايدر دن يسينوشنامهيو نما يررهنگ يهان چهرهيترمهم

  نام هب يو در کتاب مستقل به قلم خود را يکوتاه يهاشنامهينماو  ان برديقاهره به پا

، ، ونوس عبارتند از:  يهاشنامهين نمايترمنتشر کرد. مهم

 1223در سال  يو و

 گذشتبر اثر سرطان در
2. Shlomith Rimmon Kenan 

3. action 
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4. habitual actions 

5. one-time actions 

6. contemolated act 

7. Faust 

8. Johann Wolfgang von Goethe 

9. Mephistopheles 

 

 ن دختران روستا را دِرو کند.يروترن و خو يباتريخواهد زياو م. 12

رعنا  يقامت يبا وجذاب است و دارايا  زرهو چه ستيل سن چهل سالگي. همسر  رضه؛ او در اوا11

 با که با لطارت پر شده است.يو ز

 کند.يبرادر  همانند ررمانده گروهان کار م يزان است و هنوز برايش از قبر آوين ارسونگر...پاهاي. ا10

 .ستنديعات مخرب نيجز شا يزينها چيد خلف: ايمان و اموالمان را دزديهايروز يمردم الغاو ي. ا17

 از ما دور شو. !يسگ الغاو يا.15

 دهد.يارتد، خبر ميکه اتفا  م يزيزرقاء تنها از چ .13

 ش از آنکه برود. يت کند پين حق ماست که مختار ما را به راه راست هدايو ا .17

را از آن  ياصل يداروها و جادو و سحر و کن باز را اتصندوقچه ؟يکنيچه شرو  نم يعبود: برا .13

نخواهد شد. ما  ديکننده مف تيتقو يداروها مار،يراکد و ب تيووع ني، خادم: عجله نکن در اخارج کن

: مووو  ادمخ ؟،يکنيو نجات تال  م ييرها يبرا ايعبود: آ م،يکن يعمل ميتوانياقدام الزم را نم

رد ممکن دا ازين ياشده تو به خون تازه دهيپوس يهارگ ؟ياعتمادت به من را از دست داد ايآ ست؟يچ

 .ميسفر کن ييروستا يهانيخادم: به سرزم ست؟يچ شنهادتيعبود: پ م،يکن دايپ نجايآن را ا ستين

ن هندوانه را از دست تو رها کردم و ش  و يکند( اين اجرا مياسيکه  يص آهنگي)و بعد از تشخ .11

 ؟ير نشديا سيروز سرم شرو  به درد کردن، کرد...آ

 ماند،يم داريکه در روستا ب يزمان ؟يکنيمن است، مالحظه نم يمحل ياهآواز يجادو شده دعبو .12

 تختيپا يشود، از من خواسته است که خودم را آماده کنم تا با او به سو ازينياز وجودم ب تواندينم

نو  از هنر  نيا تا ( مشکننديم ي)دور از وطن که در غربت زندگ يمذهب تيبه من گفت اقل م،يبرو

رراوان و  يدرآمد مينشانه و عالمت، برا ني. اديد، آنان نوارها و گرامارون را خواهند دزدهستن يمردم

 خواهد بود. يدائم

 و هااز نشانه يبرخ نم،يبياما ررتار و حرکاتش را م نم،يرا بب نيبه وووح همنش توانميزرقاء: نم .02

مست  ايگو نميبيد، و مردم را مسخت خواهد ز يامهيخ ينظر دارم، در روستا، گمراه ريز را آثار 

 اهيرا از دست داده و س شيهايکه سبز نميبيم را درختان دادند، دست از را هاو وجدان هانشيهستند ب

 کنند.يم يقکه  ييهاو مو  نميبيرا م ييگشتند. مارها

 کنم.ين محو ميزم يببند وگرنه تو را از روو رو  ن ررتار يمرا بر ا .01

 .ياز جنازه ما رد بش يکي ينکه از روينخواهد شد مگر اانجام واج ن ازدي. ا00
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 ينم. نه...من جديبيخواب م يکنيرکر م ؟يزنيها حرف مم کن... تو مانند خنگ و ابلهيرها .07

 است که گفتم. يزيمنظورم همان چ هستم. ي؟ من جديشنويم را ميا صدايآ هستم.

 د اما من، وقت ووو گررتن و نمازم خواندم است.ياف کنن کار اعتريد به ايتو و رباب با .05

خدا قرار  ياياز اول يا نبود او را وليد و اگر حيرا خر يما را رروخت و غاو خ بس است...يش يا. 03

 داد.يم

خود  را از گناه نگه دارد. و عبود دور شد تا ما  .ديکارها و امور را اشتباه متوجه نشو !زميعز. 07

 .!تما گفيآ !زميعز

 نداشتم.  ين قصدياو را کشتم برادرم را کشتم...مادرم چن. 03

رضل و بخشش خشک  يهاو چشمه شودينم يرا که خزائن رحمتش خال ييحمد و سپاس خدا.01

مسجد  نينماز در ا ياست که بر بخشش و انفا  استوار است. و ما امروز برا يني. اسالم دشودينم

 اريو بس نشانيآنها معتص  بر د يروستا نبود، هر دو نيز مردان ادو تا ا ياگر بخشندگ م،يجمر شد

عبود که ثروتش  يکيو بخشش باز است. آن دو مرد  ريخ يبر اهلشان هستند، دستشان برا هبخشند

را  نشيکه زم يجست و دوم محمد القاسم کس يشيآن پ يساختن مسجد و طراح يبدون حساب برا

 .ديآن بخش يهاسيساختن مسجد و امکانات و سرو يبرا

.( رباب من منتظر جواب تو ارتديکه مواظ  بود چشمانش به چشم دختر  ن ي: )در حالنياسي .02

 يتو از قبل حت کردميبدهم، رکر م يچه جواب دانميبغض آلود گفت: پدر نم يهستم، رباب: با صدا

 يهاينيقال و سخن چ و لي: آن حماقت من بود، جز از قنياسي ،يکردرو رد  دهيموقر مطرح کردن، ا

همه مدت که با او معاشرت کردم مطمئنم که تو را به  نياو را بشناسم. اما االن بعد از ا شديمردم نم

را دارند؛ مال، ناز  شيآرزو هانکه انسا دهميم  يتو ترت يرا برا ياندهيبلکه آ اندازميناشناخته نم يجا

 .يو کرشمه، رراه و زندگ

تو  يرباب صورتش را با دستانش پوشانده است.( بسام: آمدم برا نديبيم شود،ي)بسام: داخل م .72

 ريه تاخب را آن است بهتر: رباب. کرد خواهم ارشاء اتخانواده يپس رردا مووو  را برا اي... رردا ميبگو

االن  ...دانمينم بابر ست؟يچ يبرا ري... بسام: پدرم را خبر کردم و با من خواهد آمد. پس تاخيندازيب

است که من رکر  يزيچ نيا اي ،يبود يراو شيپ هااز مدت ؟يشويچه مانر م ي. بسام: براستميآماده ن

ارکار  هيزن و مرد خوشم آمد و کار مشترک عل انيم ي... از سخن تو در مورد برابري. رباب: آرکردميم

 ررته... نيگذشته و از ب خيو آداب و رسوم تار يميقد يهاشهياند

وجود داشته باشد که پول را دوست نداشته  يا ممکن است که شخصير داد! آيياو را تغ يزيچ چه .71

ن احمق و ين زند ايزم ز کند و نعمت را بريتواند رقر را عزيم يا رردينباشد آ يباشد و از ثروت راو

 وانه است.يبله او نادان و د .ستيوانگيد
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 يرا رروخت يرحمت و پاک ،ينت را رروخت. گوشتت و خويپول رروختبه گوشت و خون را  .70

 ،يربابت را رروخت ،يخودت را رروخت ،يدخترت را رروخت ،يرروخت ين آنچه را داشتيبهتر و ييبايز

 پول به من دادند. يهاز را گررتند و بستهيآنها همه چ

 ه است.يبن يقو ي. او مرد77

گندم يآه...، ا کنديم قياو را تشو ييو گو کنديم تکرار: رباب... آه! سبزه و گونگندم ي: انياسي .75

مرا بخاطر تو سرزنش کردند، بخاطر تو... و هر چه مرا بخاطر عشق به تو سرزنش  اريبس چه گون

با  مناکو من ن يهست ييبخاطر تو... تو گل سرخ دلربا ارتي شيکردند، شو  رغبت من به تو ارزا

از تو مراقبت کنم، رباب:  ديکه با زانيو من م يهست ايثر کردن تو...، تو رابيتو)پرور  تو(... س ياريآب

 صدا. ني)کف زد( و گفت درود بر ا

 دهد.يانجام م يفاتيتشر يهاشود و حرکتي. ناگهان خادم گوژپشت ظاهر م73

ها را ن چهرهيکنند همچنيشان را جذب ميهاهيسا يد درخشان، موجودات تا حدوديک نور سفي .77

ات ين جزئيها و همچنيژگيص وياه و نور متناوب است، تشخيان سيکند که ميل ميتبد ييهابه لکه

درشت به  ياست که در آن گل ياهيکند گلدان سيکه جل  توجه م يزيد تنها چيمکان دشوار است شا

ج کهنه يدر آورده و بتدر ياآن را زرد کرده و به حالت رنگ قهوه يرنگ زرد وجود دارد اما پژمردگ

 شود.يم

 برا ، رنگانگ و کشنده. يکنند سرابيدا ميدوند آنها رقط سراب پيشان مياهاينم به دنبال رويبي. م73

بالبداهه  ييگو مان،ياز س نشيشاعر و آوازخوان... اتاقش از سنگ پا ساخته شده و زم ن،ياسيخانه  .71

 يبر صندل نياسيو گِل،  زيساخته شده از سنگ ر ييروستا يهاخانه يکيساخته شده است در نزد

 .ندينشيم ياز جنس ن خميده

کرده  رييتغ يزراع يهااحساس کردم که ملک ررتم،يچشمه م يکه به سو يصبح، زمان نيراطمه: ا .72

-و چهره يرعاديچشمانشان غ دميديکه م يهستند، تصور کن همه کسان گانهيو ب  ياست و مردم، غر

-يم تزنان را خسته و ساک يحت رونديها در خواب راه مآن ايگو کردنديبود. حرکت م شانيپر شانيها

 .دشويم رهسپار ا خانه يو شتابان به سو کنديم پر را ا نفر کوزه کي ينيب

آن را به دست  نکهيبه جز ا امدمياست ن يمن حق ي( مروان: براکشديرا م ليبرادر  هاب لي)قاب .52

 ن روشن و آشکار است.است؟ مروان: همانا آ يچه حق ني: اني. اماورميب

تو با صراحت خواهم گفت و آرزو  ي: برانيمن است ام يبرا نيکه نصف زم يدانيمروان: تو م. 51

. يجنازه من رد بش يرروخت مگر از رو ميرا نخواه نيزم ني... ايآن را بفهم يدارم که با خوشنود

. يتوست متذکر شو ياه بر: تال  کن آنچنيمال من است؟ ام نيکه نصف زم يهست نيمروان: منکر ا

خواهم خواست  ليتوارق خواهم کرد و رردا از وک يررو  مصمم هستم امروز با مرد يمروان: من برا
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. مروان: ميرا بفروش نجايا ميتوانيو نم ست؟ي: سند ننيرا اجرا کند. سند کجاست؟ ام نيزم ماتيتقس

 .کنديم ياز من دزد رگمر بزبراد دي. همه مردم بشنويکنيم ياست تو از من دزد يدزد نيا

سپس  .کنديم ينينشکند، مروان با وحشت و ترس عق ين با چوب خود به مروان حمله ميام .50

 پوشاند.يارتد و خونش او را مين ميآلود برزمن خونيد و اميآيپشت سرهم به صدا در م يرهايت

رونق يتر روستا با قبليک سال يست از ان ايد نمايما اتفا  ارتاده مثل خورش يکه در زندگ يتحول. 57

شررت آن را آباده کرده يل به پيو تما يعسل شده؛ زنذگ ين روستا مانند کندوير بود اما امروزه ايو رق

 اند.با شدهيبه مردم نگاه کن ز

 ير نامعلوميشان در مسياند و آنها سرگردان و پرجه شدهيکنم مردم دچار سرگياما من احساس م. 55

 خواهد شد.  يدانند به کجا منتهيدارند که نميمرگام ب

 

 آخذمو  منابع
شناس، تهران، نشر محمد حق ي، ترجمه: علسانيت رمان نويرمان به روا (، 1771ام، )يريآلوت، م

 مرکز.

 .اصفهان، نشر رردا ،دستور زبان داستان ،( 1731) ،احمد ،اخوت

در قرآن  يامبران الهيپ يهاداستان يپردازتيشخص يالگو» (، 1723، )يتاک يو گيت ، بتولياشرر

 .1-01، سال ششم، شماره سوم: يقرآن -يادب يهاپژوهش، «کنان-مونيدگاه ريد يم، بر مبنايکر

ه بر آثار سعداهلل يه با تکيسور يشيات نماير تحول در ادبيس يبررس» ،( 1727)، ، اعظميگدليب

.يات و علوم انسانيدانشگاه تهران، دانشکده ادب، يازيار نياستاد راهنما: شهر، «ونوس

 
 يپردازتيشخص يهاوهيش» (، 1723، )پوريرحاجلو و رتاح عليده امياصغر، حمي، عليبيحب

، سال ششم، يفصلنامه نقد ادب معاصر عرب، «  محفوظيم در رمان زقا  المد  اثر نجيرمستقيغ

 .123-173 :زدهدواشماره 

، اتيکتاب ماه ادب، «معاصر يقايبوط :يت داستانيکتاب روا ينقد و بررس»(؛  1712) ،، ابوالفضليحر 

 .12-5: 52شماره 

 .سندهينو تهران: ،يات داستانيت در ادبيمنشأ شخص، ( 1731) ،دختنيريان، شيقيدق
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 نشريه، «يهقيخ بيدر تار يشينما يهاتيها و شخصتيش شخصينما»(، 1712)، هيان، قدسيرووان

 .71 -31 :0، شماره 1دوره ، يزبان يجستارها

 قطره. تهران:، چاپ سوم، يد نونهاليترجمه: مهش يتئاتر و کارگردان ،( 1717)، ن، ژان ژاکيروب

 :، تهرانيترجمه: ابوالفضل حر ،معاصر يقاي: بوطيت داستانيروا، ( 1713)، تيشلوم کنان،مونير

  لورر.ين

 ابتکار دانش. :قم ،تيشخص يشناسروان ،( 1721) ،ياله يحب و محمود ليراح، گلفام

، چاپ پنجم، تهران: يمانيمحسن سل، ترجمه گر در باب داستانيد يتأمل (، 1772ن، )يالرنس، پر

 .يحوزه هنر

 ررجام، تهران:کيد ني، ترجمه: امنمايات و سيت در ادبيروا بر يامقدمه ،( 1717)، اکوبيلوته، 

 خرد. ينويم

اپ چهارم، تهران، انتشارات سخن.، چعناصر داستان(، 1712) ،، جمال يرصادقيم

ر.يرکبيچاپ دوم، تهران، انتشارات ام ،يسينوهنر داستان،( 1731)، مي، ابراهيونسي
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