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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

تحليل و واکاوي شخصيتها در نمايشنامة "
بر مبناي ديدگاه شلوميت ريمون کنان

عبداالحد غيبي ،1استاد گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
علي صياداني ،دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

نسرين حسيني توانا ،کارشناس ارشد گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
تاريخ پذيرش2111/21/21 :

تاريخ دريافت2111/10/12 :

چکيده
از نمايشنامهنويسان معاصر سوري است کهه در اغله

آثهار  ،نگهاه رهرا ملهي داشهته و

تحوّالت اجتماعي ،اقتصادي و از همه مهمتر ،نظام نوين سرمايهداري را به چالش ميکشد .اين نويسنده
 ،ارکهار خهود را در قاله

در يکي از مشهورترين آثار نمايشهي خهويش

گفتگوي ميان شخصيتها و توصيفهاي نمايشنامه بيان ميکنهد .نظريههي ريمهون کنهان ،بهه مووهو
شخصيتپردازي بيش از ديگر شاخصهها پرداخته و توجه ويژهاي به اين مؤلفهه دارد؛ در ايهن ديهدگاه،
شخصيتپردازي بر اساس توصيفِ مستقيم و غيرمستقيم است .در توصيف مستقيم ،مووهوعاتي ماننهد
خصلت شخصيتها براي خواننده معرري ميشود امّا در توصيفِ غيرمستقيم ررتارها به طهر مختلهف
همچون کنشهاي عادتي ،غيرعادتي و غيره نشان داده ميشوند .شخصيتهاي نمايشنامۀ

،

داراي نقش و کنشهايي هستند که از طريق نظريهي ريمون کنان قابل تحليل و بررسي است .پهژوهش
حاور بر آن است تا به رو

توصيفي-تحليلي ،شخصيتههاي نمايشهنامهي "

" را بهر

مبناي الگوي شخصيتپردازي ريمون کنان مورد واکاوي قرار دهد .يارتههاي پژوهش نشان ميدهد کهه
اين شخصيتها ،داراي ررتارها و کنشهايي هستند که به شکلگيهري نظهام سهرمايهداري در جامعههي
عربي منجر شده است؛ موووعي که از اووا نابسامان سياسي و اجتماعي حهاکم بهر جوامهر عربهي و
بازتاب آراي نقدي نويسنده در برابر آن حکايت ميکند.

کليدواژهها :ريمون کنان ،شخصيت،

،

-1پست الکترونيکي نويسنده مسئولAbdolahad@azaruniv.ac.ir :
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مقدمه
خلق شخصيت در ادبيات ،محصول ارکار و انديشهي نويسنده است که با الهامگيري از
محيط و زمان خود آن را ميآرريند« .مفهوم شخصيت ،مانند ساير پديدههاي دنياي هنر،
در گذر زمان و با عبور از پيچ و خمهاي زندگي بشر ،همواره دستخو

تغيير و تحول

بوده است» (دقيقيان.)13 :1731 ،شخصيت در يک اثر داستاني ،اصليترين عنصري است
که بناي داستان بر اساس آن پايهگذاري ميشود (  )73 :0212 ،و همچنين «مهمترين
عنصر منتقلکنندهي تم (درونمايه) داستان و مهمترين عامل طرح داستان ،بهشمار
ميآيد .تقريباً تمام داستانها در گستر

طرح و ارائهي تم (درونمايه) خود از

شخصيتهايي داستاني ياري ميجويند که معموالً انسان هستند» (يونسي .)033 :1731 ،و
عنصري کارآمد است که در شکلگيري حوادث داستان سهيم بوده ،در آن اثر ميگذارد
و از آن تأثير ميپذيرد

از اينرو که اين عنصر« ،محملي است که

حاالت و احساسات نويسنده در آن متجلي ميشود و اعتبار و ارز

آن در روابطي

است که با ديگر ساختمانهاي کالمي نويسنده برقرار ميکند» (آلوت،)533 :1771 ،
نميتوان داستان را بدون حضور شخصيتها تصور کرد.
شخصيت در اثر روايتي يا نمايشي ،رردي است که کيفيت رواني و اخالقي او ،در
عمل و گفتار او وجود داشته باشد .خلق چنين شخصيتهايي که براي خواننده در
حوزهي داستان يا نمايشنامه و ريلمنامه و غيره تقريباً مثل ارراد واقعي جلوه ميکنند را
شخصيتپردازي مينامند (ميرصادقي .)002 :1712 ،از نظر رووانيان ،شخصيتپردازي
عملي است که نويسنده به وسيلهي آن و براي روشن ساختن چگونگي ابعاد شخصيتي
شخصيتهاي داستانش ،به توصيف ررتار و کردار و درونيات آنان ميپردازد؛ بهگونهاي
که بتوان بر طبق آن ،به ابعاد شخحصيتي يک ررد پي برد (رووانيان .)0 :1712،دربارهي
پيشينهي شخصيت و شخصيتپردازي بايد گفت ارسطو اوّلين کسي است که در
اينباره سخن رانده است .او در زمينهي رابطهي ميان شخصيت و عمل ،عقيده دارد که
شخصيت ،همراه هميشگي عمل است

تحليل و واکاوي شخصيتها در نمايشنامة "ملحمةالسراب" 121 ...

نمايشنامه ،يکي از انوا مهم داستاني است که نويسنده در آن و بهوسيلهي
شخصيتها ،ارکار خود را به مخاط

انتقال ميدهد و به مسائل و مشکالت موجود در

جامعه پرداخته و آن را مورد نقد قرار ميدهد .چنانکه «امروزه نويسنده ميکوشد
اشخاص داستان را به گفتگو و عمل وادارد و کاري کند که خود با گفتار و ررتار،
شخصيت ،خوي و خصال خويش را در معرض تماشا و قضاوت خواننده قرار دهند؛ و
بديهي است که اين شيوه ،هم طبيعي است و هم با واقعيت زندگي سازگار است»
(يونسي.)033 :1731 ،
شخصيتپردازي ،يکي از مهمترين مباحث در حوزهي ادبيهات داسهتاني اسهت و از
اينرو ،نويسندگان معاصر در آثارشان به اين مسأله توجه ويهژهاي دارنهد .يکهي از ايهن
نويسندگان،
خود با عنوان

 1نمايشنامهنويس سرشناس سوري اسهت کهه در نمايشهنامهي
 ،از ميان عناصر روايي ،بيشتر بهه شخصهيت پرداختهه و از

تيپهاي شخصيتي مختلف بههره گررتهه اسهت .وي بها اسهتفاده از ايهن شخصهيتهها،
مشکالت کشورهاي عربي و از جمله سرزمين مادريا

سوريه را بازگو ميکند.

يکي از منتقدان و نويسندگان معاصر ،شلوميت ريمون کنان 0است که در کتاب
روايت داستاني (بوطيقاي معاصر) خود ،به تفصيل به بيان مووو شخصيت پرداخته
است .به تعبير وي «شخصيت يک برساخت است که خواننده آن را از کنار هم چيدنِ
نشانههاي مختلفِ پراکنده در سرتاسر متن ،درست ميکند» (ريمون کنان )30 :1713 ،و
نويسنده در داستان خود ،ويژگي شخصيتها را با شاخص و الگوهاي متعددي مورد
بررسي قرار ميدهد .اين نظريه ،به دو شاخص توصيف مستقيم و غيرمستقيم تقسيم
ميشود که در توصيف مستقيم ،خصلت شخصيت با يک صفت ،اسم معني يا احتماالً
برخي ديگر از انوا اسم يا اجزاي کالم معرري ميشود (ريمون کنان )15 :1713 ،و در
مقابل توصيف غيرمستقيم نيز به کنش 7با سه رويکرد کنش عادتي ،5غيرعادتي 3و کنش
بالنتيجه 7و همچنين به گفتار ،محيط ،ووعيت ظاهري و قياس ميان شخصيتها
ميپردازد.
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جستار حاور کوشيده است با استفاده از رو
شخصيتهاي اصلي و ررعي نمايشنامهي

توصيفي-تحليلي و با هدف بررسي
براساس نظريهي ريمون کنان،

ومن دستيابي به ارکار و انديشههاي

از رهگذر تحليل اين

شخصيتهاي بر مبناي نظريهي مذکور ،به سؤاالت زير پاسخ دهد:
 -1شيوهي شخصيتپردازي و معرري شخصيتها در اين نمايشنامه بر مبناي ديدگاه
ريمون کنان چگونه نمود يارته است؟
 -0کدام شاخصههاي شخصيتپردازي ريمون کنان در نمايشنامه از بسامد بيشتري
برخوردار است؟
توصيف مستقيم
نويسنده در توصيف مستقيم به رو هاي مختلف به معرري شخصيتها ميپردازد که
يکي از اين رو ها «نام بردن است» (حري .)3 :1712 ،وصف ويژگيهاي شخصيت،
زماني شخصيتپردازي مستقيم محسوب ميشود که موثقترين صداي متن آن را به
گو

خواننده برساند (ريمونکنان .)15 :1713 ،در اين توصيف ،شخصيت به شکلي

مستقيم و خالصهوار ،با استفاده از صفت يا اسم معنا شخصيتپردازي ميشود .يک
گونهي خاص از توصيف مستقيم ،تعيين اسم براي شخصيتهاست (لوته.)123 :1717 ،
در رو

مستقيم «نويسنده رک و صريح با شرح يا با تجزيه و تحليل ميگويد

شخصيت او چگونه آدمي است و يا به طور مستقيم از زبان کس ديگر در داستان
شخصيت را معرري ميکند» (الرنس.)51 :1772 ،

ب) توصيف غيرمستقيم
آن است که نويسنده بهجاي آن که به خصلت اشاره کند ،آن را به طر مختلف نمايش
ميدهد و تشريح ميکند .کاربست کنش و ررتار به عنوان اولين و سادهترين نقش يک
شخصيت ،نقشي تعيينکننده و بهسزا در پيشبرد شخصيتپردازي در داستان دارد
(حبيبي و همکاران .)102 :1723 ،امروزه نويسندگان در اغل

آثارشان براي معرري
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شخصيتها ،از اين نو

توصيف بهره ميگيرند؛ چرا که «صراحت و قابليت

هدايتکنندگي توصيف مستقيم را غالباً از جمله معاي
به مخاط

ميدانند؛ زيرا آگاهي کاملدادن

و درگيرنکردن ذهن ارراد و تنها نظارهگر بودن ،خستهکننده ميشود» (ريمون

کنان .)13 :1713 ،ريمون کنان براي استفاده از اين نو توصيف ،چند شاخصهي مختلف
معرري کرده است:
الف) کنش
کنش به ررتار شخصيتها در طول داستان و در مقابل «آنچه که انجام شده ،نشده يا
قرار است انجام شود ،اشاره دارد» (اشرري و تاکي .)12 :1723 ،اين ابزار در داستان به دو
نو کنشهاي عادتي و کنشهاي غيرعادتي تقسيم ميشود
کنش عادتي ،عملي است که مرت

؛

تکرار ميشود (اخوت )157 :1731 ،اما کنش

غيرعادتي ،آن است که رقط يک بار اتفا ميارتد و در پرتو آن ميتوان به روحيهي
شخصيت پي برد (همان) .کنشهاي غيرعادتي جنبهي پويايي شخصيت را آشکار ميکنند
و غالباً در نقطهي عطف روايت ،نقشي را برعهده ميگيرند .کنشهاي عادتي و
غيرعادتي به يکي از مقولههاي انجام دادن يا ندادن کار يا وظيفهاي و کنش بالنتيجه
تعلق دارد (ريمونکنان.)17 :1713 ،

ب) گفتار
يکي ديگر از شاخصههاي توصيف غيرمستقيم ،گفتار ميباشد و به معني آنچه يک
شخصيت درباره شخصيتي ديگر بر زبان ميآورد ،ميباشد (ريمون کنان)23 :1713 ،؛ گفتار
ميتواند طبقهي اجتماعي يا حررهي شخصيت را برمال کند
گفتار شخصيت به واسطهي محتوا و شکل خود ،چه در مکالمه و چه در ذهن ،نشانهاي
از خصلت يا خصلتهاي شخصيت بهشمار ميآيد؛ (ريمون کنان.)23 :1713 ،
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ج) توصيف ظاهري
اين نو توصيف ،ميتواند به چهرهي شخصيت اشاره کند گاهي هم از خود خصلت
ميگويد و گاهي هم راوي ،رابطهي آن را با خصلت آشکار ميکند
 .مشخصههاي ظاهري که از اختيار شخصيت خارجند ،مثل قد ،رنگ چشمان،
اندازه بيني و غيره ،صرراً از راه مجاورت رضايي در شخصيتپردازي دست دارند ،امّا
مشخصههاي کنترلشدني به روابط علي متکياند (ريمونکنان .)20 :1713 ،ويژگيهاي
جسماني و ظاهري ارراد تا حد زيادي به مخاط
خصلتهاي دروني آنها راهنمايي ميکند (گلفام و حبي

براي شناخت ويژگيها و
الهي.)1 :1721 ،

د) محيط فيزيکي
محيط اطراف شخصيت (اتا  ،خانه و شهر) ،از جمله موارد دال بر خصلت شخصيت
بهشمار ميآيند .محيط ريزيکي اطراف شخصيت و محيط انساني او (خانواده ،طبقهي
اجتماعي) ،از جمله موارد دال بر خصلت شخصيت به شمار ميآيند (ريمون کنان:1713 ،

.)27
ه) قياس ميان اشخاص
اين شاخصه زماني است که دو شخصيت در موقعيتهاي مشابه معرري ميشوند و بر
شباهت يا تضاد ميان ررتار آن دو تأکيد ميشود (ريمون کنان)127 :1713 ،؛ امّا نبايد
ررامو

کرد که شاخص شخصيت هميشه مبين يک خصلت به استثناي خصايل ديگر

نخواهد بود و ميتواند دال بر همبودگي خصايل متعدد باشد ،ومن آن که خواننده را
بر سر انتخاب خصايل مختلف مردد نگه ميدارد( .همان.)21 :

پيشينهي پژوهش
در مورد پيشينهي پژوهش حاور ميتوان دو نو دستهبندي انجام داد؛ نخست
پژوهشهايي که در مورد نمايشنامهي

انجام گررته است مانند:
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در مقالهي
(سايت

،
 )0223 :به صورت گذرا به بررسي مووو

نمايشنامه ،شخصيتهاي آن و به مکانهاي نمايشنامه اشاره ميکند.
نوشتهي

مقالهي

 ،تمام عناصر نمايشنامه نظير

(مجلهي

شخصيت ،مکان ،گفتگو و غيره را مورد بررسي قرار داده ،امّا در آن سخني از ريمون
کنان به ميان نيامده است.
دستهي دوم پژوهشها ،مربوط به آثاري است که از الگوي ريمون کنان براي تحليل
عناصر داستان بهره بردهاند مانند:
بتول اشرري و گيتي تاکي در مقالهي «الگوي شخصيتپردازي داستانهاي پيامبران
الهي در قرآن کريم ،بر مبناي ديدگاه ريمون کنان»( ،پژوهشهاي ادبي -قرآني ،شمارهي
 ،)1723 :7به بررسي شخصيتپردازي داستانهاي مربوط به پيامبر اکرم (ص) و ساير
پيامبران (عليهمالسالم) در متن قرآن (بر اساس ترجمهي صفوي) پرداختهاند .نتايج
پژوهش بيانگر آن است که :در شخصيتپردازيهاي قرآن از تمامي شاخصها و
رو هاي الگوي ريمون کنان استفادهشده و استفاده از شاخصهاي غيرمستقيم از
شاخص مستقيم بيشتر است .همچنين در ميان رو هاي گوناگون توصيف غيرمستقيم
شخصيت ،به ترتي

از کنش و گفتار ،بيشتر از ساير رو ها استفاده شده و ذکر

کنشهاي غيرعادتي از عادتي رايجتر است.
آزاده ميرزاييتبار و علي صابري در مقالهي «بررسي عناصر داستان در داستانهاي
کودک

(در آينهي ديدگاه شلوميت ريمون کنان)»( ،پژوهشنامه نقد

ادب عربي ،شمارهي  ،)1721 :11به بررسي عناصر  02داستان وي در حوزهي ادبيات
کودک پرداختهاند .نتايج اين پژوهش نشان داده پيرنگ داستانهاي

به

دليل آنکه مجال کاري جهت تغيير مسير داستان ندارد ،غالباً يک پيررتي است .ديگر
اينکه زاويهي ديد در تمام داستانها بهجز يک داستان ،داناي کل يا سوم شخص است
که طبق نظر ريمون کنان در اين نو داستان ،ررصت تغيير زاويهي ديد بسيار کم است.
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با جستجوهاي انجامشده در پايگاههاي معتبر علمي چنين بهنظر ميرسد تاکنون
پژوهشي در ارتباط با تحليل شخصيتهاي نمايشنامهي
بر مبناي ديدگاه ريمون کنان صورت نگررته است .از اينرو ،جستار حاور ،پژوهشي
جديد در اين زمينه بهحساب ميآيد.

موضوع نمايشنامه
نمايشنامهي

در پنج رصل و هر رصل از چندين پرده تشکيل شده و

عناوين برگزيدهي رصول ،خالصه و چکيدهاي از رويدادهاي هر رصل را در اختيار
خواننده يا بيننده قرار ميدهد .شخصيت اصلي نمايشنامه،

است که سالها پيش ،از

وطن خود مهاجرت کرده و با خادم (شيطان) خود در غربت زندگي ميکند.

پس

از مدتي دچار رکود اقتصادي ميشود و خادم به او پيشنهاد ميکند که بايد دوباره اقدام
به مهاجرت نمايد و

 ،وطن خود را براي سرمايهگذاري انتخاب ميکند .بازگشت

به وطن به همراه خادم براي بررسي بازار ،اووا و شرايط سرمايهگذاري به
منظور رهايي از رکود ،حضور غولهاي صنعتي و کشورهاي پيشررتهي توسعهطل

را

در خاطر خواننده تداعي ميکند که به هنگام تشديد بحران جهت ساماندهي به اووا
بد اقتصادي خود ،کشورهايي را هدف قرار ميدهند و ومن آشنايي با اووا اقتصادي
آنان ،زمينههاي سرمايهگذاري و بازار آن را بررسي ميکنند؛ بهطوريکه انرژي را از آنان
گررته و به بازارهاي متزلزل خود تزريق ميکنند تا از اين رهگذر ،خود را از خطر
نابودي نجات دهند.

با اين تررند و تفکر که مردم سرزمينش را به رراه و آسايش

خواهد رساند ،به وطنش مهاجرت ميکند اما رهآورد اين مهاجرتِ شوم ،چيزي جز
رالکت و نابودي براي وطن نبود؛ او رساد اجتماعي و اقتصادي را براي روستائيان به بار
ميآورد ،زمينها را از مردم خريداري کرده و به سران حکومت ميرروشد ،اهالي
روستا را با رقر و رنج تنها ميگذارد و دوباره بهسوي غرب رهسپار ميشود .اين
حرکت وي ،رساد اقتصادي و اجتماعي را براي روستا و روستائيان به بارآورد ،حرمتها
را از ميان برداشت و عادتهايي در پوشاک ،خوراک ،آواز و تفکر مردم بهوجود آورد؛
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بهحدي که تا آن زمان روستا چنين اوواعي را به خود نديده بود
برداشتي آزاد از نمايشنامهي راوست 3نوشتهي گوته 1است که در آن،
است و مفيسورلس( 2شيطان) ،در قال

راوست معادل
کشيده است.

شخصيت خادم بهتصوير

در اين نمايشنامه ،از گردنکشان و استعمارگران نظام نوين

جهاني که سياست را ابزار دست هرم جهاني قرار ميدهند و در گستر

رساد نقش

اساسي دارند ،سخن ميگويد (بيگدلي 352 :1727 ،و

تطبيق عملي شاخصههاي شخصيتپردازي ريمون کنان در نمايشنامهي
در اين بخش ،ابتدا به بررسي متن کامل نمايشنامهي

پرداخته ميشود،

سپس با بهرهگيري از الگوي ريمون کنان ،هريک از عوامل و نقش آنها در
شخصيتپردازي شخصيتهاي اين نمايشنامه ،مورد تحليل و ارزيابي قرار خواهند
گررت:
توصيف مستقيم
بارزترين نمودهاي توصيف مستقيم را ميتوان در نامگذاري اشخاص يا استفاده از يک
صفت براي توصيف آنها مشاهده کرد؛ شخصيت اصلي اين نمايشنامه «
 ،بر وزن

است.

در معناي مفعول است و به معناي عبادتشده که

»
ني ز

صفت آن و به معناي «کسيکه مردم را گمراه ميسازد» ،است
.

با دقت اين اسم را برگزيده ،زيرا

بر اثر معاشرت با شيطان خويش

(خادم) ،سادگي و صداقت را از مردم گررته و دنيايي از ريا و دروغ به آنها اهدا کرده و
در واقر گمراهشان ساخته است .خادم او نيز از جان

نويسنده با صفت

معرري شده که بهمعني کسي است که «ستون رقرات او کج شده»
) و در ادب رارسي از آن به عنوان «گوژپشت» ياد ميشود که نمادي از
رردي بسيار دروغگو و بدذات است؛ اين شخصيت نيز در اين نمايشنامه به درستي
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توصيف شده ،زيرا در صحنههاي مختلف سعي در رريفتن ارراد دارد.
معناي «ابر سفيد»
و

(دختر

نيز به

است که بهدرستي با توصيف زيبايي
) همخواني دارد:

12

نيز که بهمعناي نقره است ،به خوبي بيانگر زيبايي

اين شخصيت و انتخابِ صحيحِ اسامي از جان

نويسنده در راستاي توصيف مستقيم و

معرري آنها به خواننده ميباشد:
(همان .)712 :گاهي نيز نويسنده
براي توصيف شخصيت منفي ارراد ،از صفتهاي نامناسبي بهره برده است؛ بهعنوان
 ،خواهر

نمونه از

 ،که مدام در پي شکار دخترکان زيباروي براي برادر
يادکرده است:

مسن خويش بوده ،با صفت
10

(همان .)723 :همچنين

شخصيتهايي ميباشد که بهنوعي محارظ

يکي ديگر از

است و هميشه همراه اوست:
( 17همان.)353:در

صحنههاي پاياني نمايشنامه که
او با عنوان زشت «

بعد از رري

مردم ،به يکباره ناپديد شده ،مردم از
( 15همان).

» ياد ميکنند:

از ديگر سو ،برخي از اسامي بر اساس کارکردشان در نمايشنامه انتخاب شدهاند؛
که

که از شخصيتهاي مثبت است ،بر اساس ارسانهي قديمي
عليرغم نابينايي ،قدرت پيشگويي داشته ،انتخاب شده:
13

(همان.)353 :

يکي از ديگر شخصيتهايي است که نام او بيانگر قدرتش در

انتخاب و راهنمايي ميباشد و اين امر در صحنههايي از نمايشنامه نشان داده شده است:
(17همان.)753 :

در واقر هريک از ديگر شخصيتهاي رمان براساس نام انتخابي

 ،قابل

پيشبيني هستند و عملکرد آنها در طول نمايشنامه نيز بهخوبي بيانگر انتخاب دقيق
نويسنده در توصيف اين ارراد است .مانند:

(شخصيتي مثبت و ديندار)،
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(رردي ديندار که البته در صحنههاي پاياني توسط خادم و
دامنش به گناه آلوده ميشود)،

رريفتهشده و

(شخصيتي که از اووا قديم و سادگي

روستا بسيار شادمان است امّا تغيير و دگرگوني منفي رويداده در منطقه او را بسيار
(همسر دوم

آزرده ميسازد)،

رابطه دارد)،

که بسيار زيبا بوده امّا پس از طال از

با

(که اگر چه اسم او بيانگر اطاعت از خداوند است،

امّا ومن داشتنِ رابطهي پنهاني با

 ،پس از رشد و تغيير منطقه ،به انوا رسق و

رجور آلوده ميشود)،

(که بر خالف نام خويش ،رقط به مالاندوزي و استفاده از

هر موقعيتي براي کس

که حارظ زمينهاي

مال ميپردازد)،

(پسر بزرگ

پدري بوده و نقش يک امين و حارظ را براي اموال برادر کوچکش برعهده داشته
است).

توصيف غيرمستقيم
در اين نمايشنامه ،براي نمايش و معرري شخصيتها ،بيشتر از توصيف
غيرمستقيم استفادهکرده و منجر به کثرت بسامد اين توصيف در داستان شده است .مانند
خادم،

و غيره که در ادامه به تحليل و واکاوي شخصيتها به صورت

مفصل پرداخته خواهد شد.

کنش عادتي
اين کنش به دو گونه در متن نمايشنامه بروز و ظهور پيدا ميکند:
 )1انجامدادن کار يا وظيفهاي:
خادم در نقش شيطان براي مجبورکردن

به ترک غرب ،در گام نخست او را

نااميد کرده سپس چنين القا ميکند که در اين ووعيت نابسامان غرب نميتوان کاري
انجام داد و بدن

نيز ناتوان شده و نياز به خون جديدي دارد که نميتوان آن را در

غربت بهدست آورد و بايد به روستا يا مکاني پر از آب و گياه مهاجرت کرد تا زندگي
دوبارهاي ساخت:
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.

(

با استفاده از کنش عادتي ،به توصيف غيرمستقيم شخصيت

خادم که هدرش قراردادن روستا در ووعيت بد اقتصادي به دست

است ،ميپردازد

و نشان ميدهد که در اين بخش ،انجامدادن وظيفه توسط خادم صورت گررته است و
وظيفه و نقش او ،ايجاد نظام سرمايهداري است که به صورت کامل در نمايشنامه
مشاهده ميشود.
يکي از کارهايي که

به آن عالقه داشته و در صحنههاي مختلفي از نمايشنامه

تکرار شده ،عودنوازي و خواندن آواز است؛ ميتوان اين کار را کنش عادتي او دانست

که بيانگر شخصيت مهربان و لطيف او است( :
( 11همان:
.)712

در جدول زير ،ساير کنشهاي عادتي موجود در متن نمايشنامه ذکر شده است:
جدول  -2ساير کنشهاي عادتي انجام دادن يک کار
کنش
ازدواج

با دخترکان کمسن و سال
گريه و مويهي پدر عبود

شخصيت

صفحه

حرص ،ررصتطلبي و شهوتراني او

 0( 717 -713بار)

مهرباني و لطارت طبر او و عالقه به سرزمين خود

702

 )0انجام ندادن وظيفهاي :چيزي که شخصيت ميبايست به انجام آن اقدام کند ،ولي
انجام نميدهد .در"

،

شخصيتي هنرمند و نوازنده است که در

صحنههاي اول نمايشنامه ،بهعنوان انسان پاک و با صداقت روستا معرري ميشود .امّا در
ادامه مشاهده ميشود که او به سمت نظام سرمايهداري کشيده ميشود و ثروت
را هم ميرريبد و بدين ترتي

او

از تيپ شخصيتي خود ،يعني از خوبي و نيکي راصله
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گررته و بهسمت دروغ و ريا سو پيدا ميکند؛ او از اصليترين وظيفها

که نشان

دادن چهره و وجدان يک ملت است ،دور ميشود؛ بهطوري که در قسمتي از نمايشنامه،
شخصيت وظيفهي اصلي خود را انجام نميدهد .گفتگو ميان
خوردن

رري

توسط

است که موج

حاکي از

و

دور شدن او از شخصيت اصليا

گرديده است:

در طول نمايشنامه ،ررتار و کنش اين شخصيت تغيير و تحول مييابد ،به طوري
که در آغاز ،او مخالف ررتار

بود ،امّا با گذشت زمان ،از وي رري

او همراه ميشود تا شايد او هم بسان
بخش انجام ندادن وظيفه توسط

ميخورد و با

ووعيت زندگي خود را بهبود بخشد .در اين
نمود مييابد.

کنش غيرعادتي
کنش غيرعادتي همانند کنش عادتي دو شاخصه دارد:

 )1انجام دادن کار يا وظيفهاي:

در اين نمايشنامه از اسطورهي

بهره گررته و آيندهي جامعهي عربي را از زبان او نقل ميکند که در حقيقت ،بازتابي از
ارکار و انديشهي خود نويسنده است .او يکي از چهرههاي معروف نمايشنامه به نام
را با عنوان

که نمادي از غي

سخنگفتن ،راستگويي در خبر و قوت بينايي

است ،معرري کرده و در متن نمايشنامه او را با اين لق
گفت که در اين نمايشنامه،

(در نقش

مورد خطاب قرار ميدهد .بايد

) نابيناست و از همان آغاز از نيت بد و

زشت عبود آگاه بوده و آنچه که به ديدهي دل ميبيند را به زبان ميآورد.
براي

چنين شرح ميدهد:

(

)
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از تصاح

روستا توسط

و خادم حکايت

ميکند که نمادي از تباهشدن آيندهي سرزمينهاي عربي با وجود نظام سرمايهداري و
سايهارکندن استعمار غرب بر کشورهاي عربي در آينده است .از اينرو ،اقتصاد کشور
رو به وخامت خواهد گذاشت و اين چنين حکومتي ،شکست سختي را بر کشور
تحميل خواهد کرد.

 ،شخصيت

با الهامگيري از

را به وي تشبيه

کرده و غي گويي و پيشبيني آينده را يکي از ويژگيهاي اين شخصيت دانسته که اين
در نقطهي عطف روايت تأثير بسزايي داشته است.

وظيفهي اين شخصيت که آگاه

کردن ملت است را به وووح بيان ميکند.
 ،شخصيتي بسيار رئوف ،مهربان و احساساتي است ،امّا زمانيکه با پيشنهاد
همسر

در مورد ازدواج دخترشان با

نشان داده و شرو به تهديد کردن

روبرو ميشود ،ررتاري غيرعادي از خود
به قتل ميکند؛ در واقر ميتوان گفت در اين

بخش از نمايشنامه ،شخصيت وي تغييري اساسي داشته و از شنيدن اين سخنان بهشدّت
برارروخته ميشود و غيرت خويش را نسبت به دختر زيبايش نشان ميدهد:
01

(همان .)717 :اين مسأله در صفحهي بعدي نيز
( 00همان.)715 :

تکرار ميشود:
زني خيانتکار است که بهصورت پنهاني با
ميخواهد که پس از طال وي از

ارتباط دارد و از او

 ،با او ازدواج کند و به شهر ديگري سفر کنند؛
به ستوه آمده ،شرو به

در يکي از صحنهها که

از بدعهديهاي

پرخاشگري کرده و

را به سهلانگاري متهم ميکند:
07

(همان:

 .)771همين شخصيت در صحنههاي پاياني نمايشنامه دچار يک تغيير اساسي شده و به
نماز خواندن روي آورده که بيانگر پشيماني او از گذشته و سعي در جبران آن است:
( 05همان:
.)315
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نيز يکي از شخصيتهاي نمايشنامه است که در ابتدا نسبت به حضور
به او بسيار ناخشنود است و شيخ را متهم به جانبداري از او

و توجه

و تغييراتي است که در روستا

ميکند .اين کنش وي نشانگر مخالفت او با اعمال
روي داده:
03

(همان .)731 :امّا همين شخصيت ،چنان در دام زر

ميگيرد که به سمت

و بر

مال دنيوي قرار

گرويده و يکي از همنشينان او در مجمر ميشود .وي در
همسر سابق

مجمر به اشارهي خادم ،با

 ،آشنا شده و به انجام رسق و رجور

ميپردازد- :
!
صحنهي کشتهشدن

07

(همان .)301 :بارزترين کنش غيرعادتي نيز در اين نمايشنامه ،در
روي داده است:

بهدست

( 03همان.)771 :

 )0انجام ندادن وظيفهاي :يکي از شخصيتهاي ررعي داستان ،شخصي به نام
بهشمار ميآيد .او مردم را نسبت به کارهاي شوم

است که از طررداران

آگاه نميسازد و بدين صورت در مسجد موعظه ميکند:

(

.)720

روستا است؛ وي با اينکه از اقدامات

يکي از ارکان اصلي سران حکومت در
و ديگر سران در روستا آگاهي دارد و ميداند

که آنان به دنبال اشاعهي رساد اقتصادي و اجتماعي در جامعه هستند و بهدنبال آن رنج
و مشقت را براي مردم به بار خواهند آورد ،آنها را ميستايد ،بهعنوان چهرههاي محبوب
از آنان ياد ميکند و اطاعت از اين سرمايهداران را وظيفهي مردم ميداند .از وظايف
اصلي

آگاهيدادن و بيدارساختن مردم نسبت به خيانتهاي نظام حکومتي
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سرزمينش است ،اما از آنجاييکه او به رکر تأمين منارر خويشتن است ،صالح جامعه را
در رروختن زمينهاي کشاورزي و برپايي نظام سرمايهداري ميبيند و وظيفهي خود را
به شکل مطلوب انجام نميدهد.

گفتار ميان شخصيتها
بعد از به ويراني کشيدن سرزمين عربي ،هدف بعديا
کوچک در روستا بهنام

 ،دختر

ازدواج با دختري زيبا و

(خواننده) است .اما در بخشهاي ابتدايي

نمايشنامه ،وي مورق به اين کار نميشود؛ زيرا صحنهي پنجم رصل دوم نمايشنامه،
گفتگوي ميان پدر و دختر ،بيانگر ترديد و دودلي

نسبت به خواستگاري

است ،با اينکه

به خواستهي دختر

احترام ميگذارد ،ولي سعي دارد تا او را به

اين ازدواج ترغي

کند .با اين وجود،

،

با شناخت و آگاهي از شخصيت

ميدانست که او ميخواهد با ثروتش همه چيز را بهدست آورد و آرزوهايش را يکي
پس از ديگري تحقق بخشد و به همين دليل ابتدا راوي به اين ازدواج نبود" :

نويسنده با بهکارگيري
ابزار گفتار ،چهرههاي واقعي شخصيتها را بهنمايش ميگذارد؛ بهطوري که ميتوان
گفت

در اين صحنه از نمايش ،عالوه بر نشاندادن عواطف و احساسات

شخصيتها ،اصالت آنها را هم به مخاط

معرري ميکند؛ آنگاه که

ميگويد« :من رکر ميکردم تو قبل از مطرح کردن اين مووو از سوي

به پدر
 ،خواستهي

او را رد خواهي کرد و اجازهي طرح اين مووو را هم به وي نخواهي داد»؛ اما از
آنجاييکه

رريفتهي ثروت

شده بود ،تصور ميکرد ثروت ميتواند خوشبختي
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دختر

جواب منفي

را تضمين کند و به همين علت نميخواست به درخواست

دهد.
از ديگر شخصيتهاي نمايشنامه ،جواني روشنفکر به نام
بوده ،ولي عشق آنها به ازدواج منجر نميشود.
ميدهد و در آخر ثروت

است که عاشق

با وجود ترديد  ،تن به ازدواج با

او را هم مجذوب خود ميکند.

را نسبت به آيندهي زندگيا

با

سعي داشت تا

آگاه سازد تا بتواند عشق از دستررتهي
ميکرد ررهنگ جديد و مدرن در

خود را بهدست آورد .از سوي ديگر ،او تال

مشاهده ميشود:

روستايش رواج پيدا کند ،چنانکه در گفتگوي او با

در اين صحنه

(همان)750 :

از نمايشنامه ،عالوه بر بيان عواطف و احساسات گذشتهي دو شخصيت ،جنبههاي
اجتماعي آن دو را براي مخاط

شخصيتي است که از حق و

توصيف ميکند؛

حقو برابر زن و مرد سخن گفته و عليه سنتهاي قديمي که در روستا ريشه دارد و
مردم همچنان آن را دنبال ميکنند ،ميشورد و

را تأييد ميکند.

نيز سخنان

آنها ميخواهند با همکاري يکديگر ارکار و انديشههاي سنتي در روستا را از بين ببرند
تا بدين وسيله دنياي عرب ،گامي به سوي مدرنيته و نوشدن بردارد؛ هدف

در اين

نمايشنامه ،واداشتن نسل جديد به تکاپو براي بهبود ووعيتشان است.
گاهي اين توصيف در قال
پس از شراکت با

گفتگوي دروني (مونولوگ) روي داده است؛ زمانيکه
 ،مغازهي خود را گستر

به مغازهي آنها به بهانههاي مختلف سب
يکي از صحنهها

از

گروه رقاصههاي مجمر شود .اما

داده و ررت و آمد

آزار همسر وي،

 ،شده است .در

ميخواهد که در قبال دريارت هزينه ،مسئول آموز ِ
که از نيت شوم او و

آگاه بود ،از پذير
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اين امر سر باز ميزند .با اين حال،
پسانداز مال توجه داشته ،از

که بعد از گستر

مغازه ،رقط به پول و

ميخواهد که اين امر را بپذيرد که با مخالفت وي

مواجه ميشود .در اين بخش ،گفتگوي دروني يوسف ،بيانگر شخصيت حريص او و
دگرگونياي ميباشد که در شخصيت او روي داده است:
( 71همان.)300 :

گررته،

که پس از گررتارشدن در دام اعتياد به الکل ،قرض رراواني از

مديون او شده و به پيشنهاد خادم و براي رهايي از چنگال بدهي و رقر و براي رسيدن
به شهرت ،با ازدواج دختر کوچکش با

موارقت کرده است ،همه چيز را از

دستررته ميبيند و در گفتگو با خود  ،اين يأس و نوميدي را نشان ميدهد:

( 70همان.)371 :

وضعيت ظاهري شخصيتها
با توجه به رضا و محتواي نمايشنامه که بيشتر جنبه اقتصادي و اجتماعي دارد و
هدف اصلي نويسنده که نمايش حکومت سرمايهداري در جامعه ميباشد ،زياد به
ووعيت ظاهري شخصيتها نپرداخته؛ امّا با دقت در متن نمايشنامه ميتوان به اين
نتيجه رسيد که نويسنده گاهي بر اساس اهداف خود ،بهصورت تلويحي به بيان
ووعيت ظاهري برخي از شخصيتها نظير
است که در تمامي احوال همراه

پرداخته است؛

بوده و بهنوعي ميتوان او را محارظ

شخصي
بهشمار

آورد؛ بارزترين خصوصيت يک محارظ داشتن هيکل و اندامي ورزيده و قوي است که
نويسنده اين خصوصيات را در توصيف ظاهري
77

بهکار گررته است:
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در بخشي ديگر از داستان،
ميکند؛ که

 ،از وي تقاواي ازدواج

به دليل زيبايي

در اين بخش ،اينگونه به بيان ويژگيهاي ظاهري

75

بخش،

به رنگ پوست

اشاره ميکند:

(همان .)772 :در اين

که نشاني از زيبايي اوست ،اشاره ميکند .پدر ،

 ،او را در زيبايي به گل سرخ ارسونگر تشبيه ميکند که دلربا و رريبنده است و از
اين طريق بيان ميکند که مرا بخاطر تو سرزنش ميکنند؛ از اين مطل
برداشت کرد که
صداي زيباي پدر

به مووو عالقهي

به

ميتوان چنين

اشاره دارد .در مقابل،

هم

را تحسين ميکند؛ صداي زيبايي که باعث گرايش او به

شده

است .نمونهي ديگر بيان ووعيت ظاهري در نمايشنامه ،توصيف شخصيت

است؛

او را در موقعيتهاي گوناگون و با ووعيت ظاهري گوژپشت براي مخاط
معرري ميکند؛ که براي پرهيز از تکرار به بيان يک نمونه از اين معرري اکتفا ميشود:
(همان .)703 :نويسنده سعي کرده
تا در تمامي رصلها به صفات پليد او که هدري جز گمراه ساختن ارکار ملت ندارد،
اشاره کند؛ به همين دليل در ذهن خواننده نام

با چهرهي زشت و پليد همراه مي-

شود.

محيط يا مکان
نمايشنامه ،زاييدهي رکر و انديشهي نويسنده است و چون بر روي صحنه به نمايش در
ميآيد ،نمايشنامهنويسان براي انتقال بهتر پيام داستان ،آن را در محيطهاي متعددي به
تصوير ميکشند؛ چراکه محيط تأثير بيشتري بر مخاط

ميگذارد و اين عنصر در

شکلدادن شخصيت نيز عامل بسيار مهم و نيرومندي است (يونسي)523 :1731،

از جمله نمايشنامههايي است که عنصر مکان نقش پررنگي در آن دارد؛ چنان
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در نخستين گام ،حکومت سرمايهداري را در محيط روستايي بهتصوير ميکشد

که

و از اين طريق به محيط و رضاي کلي داستان اشاره ميکند:

 .نويسنده در داستان خود ،محيط روستا را
قبل از ورود

به تصوير ميکشد؛ روستايي که ميان ووعيت سياهي و اميد

و

مردم براي آينده خودشان ،قرار دارد .با اينکه روستا ووعيت خوبي نداشت ،ورود
و

بر اين مشکالت ارزود و مردم نسبت به سالهاي قبل ،بيشتر متحمل رنج و

مشقت شدند .رساد اجتماعي در جامعه رواج پيدا کرد ،سرزمينهاي مردم از دستشان
ربوده شد و اميدي برايشان نسبت به آينده باقي نماند:
73

(همان.)352 :در

بخشي ديگر از داستان ،نويسنده به طراحي صحنه توجه بيشتري کرده و جزئيات را با
ظرارت و هنرنمايي خاصي ترسيم ميکند؛ از اينرو که بايد «طراحي صحنه به گونهاي
باشد که با مخاط

با استفاده از

و تماشاگر ارتباط برقرار کند» (روبين.)171 :1717 ،

اين ابزار ،رراه حاکم بر زندگي مردم را بهتصوير ميکشد ،چنانکه خانهي

بيانگر

آن است:
(71

نويسنده در اين بخش ،به بيان

ووعيت اقتصادي و توصيف محل زندگي خوانندهي روستا ميپردازد که خانها

از

سنگ و سيمان و از ديوارهاي گلي ساختهشده است .همچنين به جنس صندلي
نيز اشاره ميکند که ررو ررته و کهنه است .از ديگر محيطهاي حاور در نمايشنامه،
مغازهي

و

است؛ دو شخصي با کمک

 ،مغازهي کوچک

خود را به رروشگاهي بزرگ تبديل کردهاند .نويسنده با انتخاب اين مکان براي گفتگو
قصد دارد به محيطهاي تجاري روستا پس از اقدامات

نيز اشاره کند:
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(همان.)771 :

رردي

از طبقهي اجتماعي روستا و شخصيتي است که دامنش هرگز به گناه آلود نشده؛ اين
بخش از گفتگوي

با همسر

را در مغازهشان توصيف ميکند؛ چون
ناراوي هستند .جامعه چهرههاي غارل

بيشتر مردم از موقعيت بهوجود آمده توسط

و چشمان پريشان مردمي را نشان ميدهد که نسبت به آيندهي خويش نگران هستند؛
چون حکومت در دست اشخاصي است که براي مردم تصميم ميگيرند تا از اين طريق
زمين و اموالشان را از چنگشان درآورند و آنها را با رقر و رنج رها کنند.

قياس ميان اشخاص
و

پسران

شخصيتي باهو

بودند که در خانهاي محقر و ساده زندگي ميکردند.
و

 ،شخصيتي بود که ميخواست خانوادها

را از رقر

نجات دهد تا آنها ،بار ديگر طعم سختي را تجربه نکنند .آنان پس از روت پدر
زمينهاي کشاورزي را به ارث بردند؛
برگشت و از برادر
آن ،مخارج زندگيا

که در پايتخت زندگي ميکرد ،به روستا

خواست تا زمينها را بفروشد و سهم او را بدهد تا بتواند با
را در پايتخت تأمين کند:

اما با مخالفت برادر

مواجه شد؛ چرا که

معتقد بود براي زمين زحمات

بسياري متحملشده و زمينها را نخواهد رروخت؛ از اينرو ،سند زمينها را برداشته و
پنهان ميکند .وقتي
ميکند:

متوجه اين مووو شد ،برادر بزرگ خود را دزد خطاب
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(همان:

،

 .)772جر و بحث ميان دو برادر بيشتر شد تا اينکه

را به قتل رساند:

در آغاز رصل به داستان هابيل و قابيل اشاره

(همان).

ميکند؛ درواقر وي با الهامگيري از اين داستان تاريخي و مقايسهي ماجراي برادران اين
در مقابل مال و ثروت را به تصوير مي-

نمايشنامه با آن داستان ،حرص و طمر

کشد؛ حرص و طمعي که مرزي نميشناسد تا جاييکه برادر در مقابل برادر ميايستد و
براي رسيدن به هدف شومش از هيچ انگيزهاي حتي قتل برادر خود نيز کوتاهي نمي-
کند.
نمونهي ديگر قياس ميان اشخاص ،نام بردن از دو شخصيت آگاه بهنام

و

در نمايشنامه است .اين دو چهره در مورد تحوالت روستا با يکديگر به بحث و گفتگو
ميپردازند و هرکدام نظرات متفاوتي در مورد کارهاي
دست
ادي

ميشود و هو

و

ارائه ميدهند.

ابزار

خود را در اجراي نقشههاي عبود بهکار ميگيرد

:
(همان.)777 :

با اين تررند که توسعه،

پيشررت و رونق اقتصادي در روستا اتفا خواهد ارتاد ،مردم را به اعتماد به
تشويق ميکند و خود او هم پيشررتهايي که
در مقابل،

در روستا عملي نموده را ميستايد.

به پيشررت سرير و زود هنگامي که بهوجود آمده ،اعتقادي ندارد:
(همان) و بر اين باور است که توسعهي تدريجي

ميتواند به مورقيت برسد و در اين صورت است که مردم قادر خواهند بود تا از رقر در
آينده رهايي يابند.
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نتيجهگيري
بر مبناي نظريهي ريمونکنان

نتايج حاصل از بررسي نمايشنامهي
حاکي از آن است که:

 .1نويسندهي اين نمايشنامه براي آغاز داستان ،شخصيت

و ويژگيهاي او را

بهشکل توصيف مستقيم بيان ميکند و براي معرري ديگر شخصيتها از توصيف
غيرمستقيم بهره ميبرد.
 .0در اين نمايشنامه نقش توصيف غيرمستقيم پر رنگتر از توصيف مستقيم بوده و
شاخصههاي ايفا يا عدم ايفاي نقش و کنشها توسط شخصيتهايي مانند
و ديگر اشخاص ،در نمايشنامه نمود يارته است.
 .7در ميان رو هاي توصيف غيرمستقيم ،محيط و گفتار بيش از ديگر الگوهاي
ريمونکنان بهچشم ميخورد.

نمايشنامه را در محيطهاي مختلف ،براي ارائهي

تصويري دقيق و گويا از ووعيت اقتصادي و اجتماعي جامعهي روستايي پرور
ميدهد .او همچنين با استفاده از شاخص گفتار ،عواطف و احساسات شخصيتها را
بيان ميکند.
.5

با بهرهگيري از شخصيتهاي تاريخي هابيل و قابيل ،قياس ميان اشخاص

را ترسيم ميکند که اين مووو توريق نويسنده را در بهرهگيري از الگوي قياس براي
بيان ناهنجاريهاي حاکم بر جامعه نشان ميدهد.
پينوشتها
.1

نمايشنامه-نويس سوري در

به سال  1251ميالدي به دنيا آمد .او يکي از

مهمترين چهرههاي ررهنگي و نمايشنامهنويسي در دنياي عرب بهشمار ميآيد .وي روزنامهنگاري را در
قاهره به پايان برد و نمايشنامههاي کوتاهي را به قلم خود و در کتاب مستقلي بهنام
،

منتشر کرد .مهمترين نمايشنامههاي ونوس عبارتند از:
و

،
وي در سال 1223

بر اثر سرطان درگذشت
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

 .12او ميخواهد زيباترين و خو روترين دختران روستا را دِرو کند.
 .11همسر

رضه؛ او در اوايل سن چهل سالگيست و چهرها

زيبا وجذاب است و داراي قامتي رعنا

و زيبا که با لطارت پر شده است.
 .10اين ارسونگر...پاهايش از قبر آويزان است و هنوز براي برادر

همانند ررمانده گروهان کار ميکند.

 .17اي مردم الغاوي روزيهايمان و اموالمان را دزديد خلف :اينها چيزي جز شايعات مخرب نيستند.
.15اي سگ الغاوي! از ما دور شو.
 .13زرقاء تنها از چيزي که اتفا ميارتد ،خبر ميدهد.
 .17و اين حق ماست که مختار ما را به راه راست هدايت کند پيش از آنکه برود.
 .13عبود :براي چه شرو نميکني؟ صندوقچهات را باز کن و سحر و جادو و داروهاي اصلي را از آن
خارج کن ،خادم :عجله نکن در اين ووعيت راکد و بيمار ،داروهاي تقويت کننده مفيد نخواهد شد .ما
اقدام الزم را نميتوانيم عملي کنيم ،عبود :آيا براي رهايي و نجات تال

ميکني؟ ،خادم :مووو

چيست؟ آيا اعتمادت به من را از دست دادي؟ رگهاي پوسيده شده تو به خون تازهاي نياز دارد ممکن
نيست آن را اينجا پيدا کنيم ،عبود :پيشنهادت چيست؟ خادم :به سرزمينهاي روستايي سفر کنيم.
( .11و بعد از تشخيص آهنگي که ياسين اجرا ميکند) اين هندوانه را از دست تو رها کردم و ش

و

روز سرم شرو به درد کردن ،کرد...آيا سير نشدي؟
 .12عبود جادو شدهي آوازهاي محلي من است ،مالحظه نميکني؟ زماني که در روستا بيدار ميماند،
نميتواند از وجودم بينياز شود ،از من خواسته است که خودم را آماده کنم تا با او به سوي پايتخت
برويم ،به من گفت اقليت مذهبي (دور از وطن که در غربت زندگي ميکنند) مشتا اين نو از هنر
مردمي هستند ،آنان نوارها و گرامارون را خواهند دزديد .اين نشانه و عالمت ،برايم درآمدي رراوان و
دائمي خواهد بود.
 .02زرقاء :نميتوانم به وووح همنشين را ببينم ،اما ررتار و حرکاتش را ميبينم ،برخي از نشانهها و
آثار

را زير نظر دارم ،در روستا ،گمراهي خيمهاي سخت خواهد زد ،و مردم را ميبينم گويا مست

هستند بينشها و وجدانها را از دست دادند ،درختان را ميبينم که سبزيهايش را از دست داده و سياه
گشتند .مارهايي را ميبينم و مو هايي که قي ميکنند.
 .01مرا بر اين ررتار و رو

ببند وگرنه تو را از روي زمين محو ميکنم.

 .00اين ازدواج انجام نخواهد شد مگر اينکه از روي يکي از جنازه ما رد بشي.
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 .07رهايم کن ...تو مانند خنگ و ابلهها حرف ميزني؟ رکر ميکني خواب ميبينم .نه...من جدي
هستم .آيا صدايم را ميشنوي؟ من جدي هستم .منظورم همان چيزي است که گفتم.
 .05تو و رباب بايد به اين کار اعتراف کنيد اما من ،وقت ووو گررتن و نمازم خواندم است.
 .03اي شيخ بس است ...ما را رروخت و غاوي را خريد و اگر حيا نبود او را ولي از اولياي خدا قرار
ميداد.
 .07عزيزم! کارها و امور را اشتباه متوجه نشويد .عبود دور شد تا ما و خود

را از گناه نگه دارد.

عزيزم! آيا گفتم!.
 .03او را کشتم برادرم را کشتم...مادرم چنين قصدي نداشتم.
.01حمد و سپاس خدايي را که خزائن رحمتش خالي نميشود و چشمههاي رضل و بخشش خشک
نميشود .اسالم ديني است که بر بخشش و انفا استوار است .و ما امروز براي نماز در اين مسجد
جمر شديم ،اگر بخشندگي دو تا از مردان اين روستا نبود ،هر دوي آنها معتص

بر دينشان و بسيار

بخشنده بر اهلشان هستند ،دستشان براي خير و بخشش باز است .آن دو مرد يکي عبود که ثروتش
بدون حساب براي ساختن مسجد و طراحي آن پيشي جست و دوم محمد القاسم کسي که زمينش را
براي ساختن مسجد و امکانات و سرويسهاي آن بخشيد.
 .02ياسين( :در حالي که مواظ

بود چشمانش به چشم دختر

نيارتد ).رباب من منتظر جواب تو

هستم ،رباب :با صداي بغض آلود گفت :پدر نميدانم چه جوابي بدهم ،رکر ميکردم تو از قبل حتي
موقر مطرح کردن ،ايده رو رد کردي ،ياسين :آن حماقت من بود ،جز از قيل و قال و سخن چينيهاي
مردم نميشد او را بشناسم .اما االن بعد از اين همه مدت که با او معاشرت کردم مطمئنم که تو را به
جاي ناشناخته نمياندازم بلکه آيندهاي را براي تو ترتي

ميدهم که انسانها آرزويش را دارند؛ مال ،ناز

و کرشمه ،رراه و زندگي.
( .72بسام :داخل ميشود ،ميبيند رباب صورتش را با دستانش پوشانده است ).بسام :آمدم براي تو
بگويم ...رردا يا پس رردا مووو را براي خانوادهات ارشاء خواهم کرد .رباب :بهتر است آن را به تاخير
بيندازي ...بسام :پدرم را خبر کردم و با من خواهد آمد .پس تاخير براي چيست؟ رباب نميدانم ...االن
آماده نيستم .بسام :براي چه مانر ميشوي؟ از مدتها پيش راوي بودي ،يا اين چيزي است که من رکر
ميکردم .رباب :آري ...از سخن تو در مورد برابري ميان زن و مرد خوشم آمد و کار مشترک عليه ارکار
انديشههاي قديمي و آداب و رسوم تاريخ گذشته و از بين ررته...
 .71چه چيزي او را تغيير داد! آيا ممکن است که شخصي وجود داشته باشد که پول را دوست نداشته
باشد و از ثروت راوي نباشد آيا رردي ميتواند رقر را عزيز کند و نعمت را بر زمين زند اين احمق و
ديوانگيست .بله او نادان و ديوانه است.
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 .70گوشت و خون را به پول رروختي .گوشتت و خونت را رروختي ،رحمت و پاکي را رروختي
زيبايي و بهترين آنچه را داشتي رروختي ،دخترت را رروختي ،خودت را رروختي ،ربابت را رروختي،
آنها همه چيز را گررتند و بستههاي پول به من دادند.
 .77او مردي قوي بنيه است.
 .75ياسين :اي گندمگون و سبزه! آه ...رباب :تکرار ميکند و گويي او را تشويق ميکند آه ،...اي گندم
گون چه بسيار مرا بخاطر تو سرزنش کردند ،بخاطر تو ...و هر چه مرا بخاطر عشق به تو سرزنش
کردند ،شو رغبت من به تو ارزايش يارت بخاطر تو ...تو گل سرخ دلربايي هستي و من نمناک با
آبياري تو(پرور

تو) ...سيراب کردن تو ،...تو ثريا هستي و من ميزان که بايد از تو مراقبت کنم ،رباب:

(کف زد) و گفت درود بر اين صدا.
 .73ناگهان خادم گوژپشت ظاهر ميشود و حرکتهاي تشريفاتي انجام ميدهد.
 .77يک نور سفيد درخشان ،موجودات تا حدودي سايههايشان را جذب ميکنند همچنين چهرهها را
به لکههايي تبديل ميکند که ميان سياه و نور متناوب است ،تشخيص ويژگيها و همچنين جزئيات
مکان دشوار است شايد تنها چيزي که جل

توجه ميکند گلدان سياهي است که در آن گلي درشت به

رنگ زرد وجود دارد اما پژمردگي آن را زرد کرده و به حالت رنگ قهوهاي در آورده و بتدريج کهنه
ميشود.
 .73ميبينم به دنبال روياهايشان ميدوند آنها رقط سراب پيدا ميکنند سرابي برا  ،رنگانگ و کشنده.
 .71خانه ياسين ،شاعر و آوازخوان ...اتاقش از سنگ پا ساخته شده و زمينش از سيمان ،گويي بالبداهه
ساخته شده است در نزديکي خانههاي روستايي ساخته شده از سنگ ريز و گِل ،ياسين بر صندلي
خميده از جنس ني مينشيند.
 .72راطمه :اين صبح ،زماني که به سوي چشمه ميررتم ،احساس کردم که ملکهاي زراعي تغيير کرده
است و مردم ،غري

و بيگانه هستند ،تصور کن همه کساني که ميديدم چشمانشان غيرعادي و چهره-

هايشان پريشان بود .حرکت ميکردند گويا آنها در خواب راه ميروند حتي زنان را خسته و ساکت مي-
بيني يک نفر کوزها
( .52قابيل برادر

را پر ميکند و شتابان به سوي خانها

رهسپار ميشود.

هابيل را ميکشد) مروان :براي من حقي است نيامدم به جز اينکه آن را به دست

بياورم .امين :اين چه حقي است؟ مروان :همانا آن روشن و آشکار است.
 .51مروان :تو ميداني که نصف زمين براي من است امين :براي تو با صراحت خواهم گفت و آرزو
دارم که با خوشنودي آن را بفهمي ...اين زمين را نخواهيم رروخت مگر از روي جنازه من رد بشي.
مروان :منکر اين هستي که نصف زمين مال من است؟ امين :تال
مروان :من براي ررو

کن آنچه براي توست متذکر شوي.

مصمم هستم امروز با مردي توارق خواهم کرد و رردا از وکيل خواهم خواست
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تقسيمات زمين را اجرا کند .سند کجاست؟ امين :سند نيست؟ و نميتوانيم اينجا را بفروشيم .مروان:
اين دزدي است تو از من دزدي ميکني .همه مردم بشنويد برادر بزرگم از من دزدي ميکند.
 .50امين با چوب خود به مروان حمله ميکند ،مروان با وحشت و ترس عق نشيني ميکند .سپس
تيرهاي پشت سرهم به صدا در ميآيد و امين خونآلود برزمين ميارتد و خونش او را ميپوشاند.
 .57تحولي که در زندگي ما اتفا ارتاده مثل خورشيد نمايان است از يک سال يا قبلتر روستا بيرونق
و رقير بود اما امروزه اين روستا مانند کندوي عسل شده؛ زنذگي و تمايل به پيشررت آن را آباده کرده
به مردم نگاه کن زيبا شدهاند.
 .55اما من احساس ميکنم مردم دچار سرگيجه شدهاند و آنها سرگردان و پريشان در مسير نامعلومي
گام برميدارند که نميدانند به کجا منتهي خواهد شد.
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جستارهاي زباني ،دوره  ،1شماره .71 -31 :0
روبين ،ژان ژاک ،) 1717( ،تئاتر و کارگرداني ترجمه :مهشيد نونهالي ،چاپ سوم ،تهران :قطره.
ريمونکنان ،شلوميت ،) 1713( ،روايت داستاني :بوطيقاي معاصر ،ترجمه :ابوالفضل حري ،تهران:
نيلورر.

گلفام ،راحيل و محمود حبي الهي ،) 1721( ،روانشناسي شخصيت ،قم :ابتکار دانش.
الرنس ،پرين ،) 1772( ،تأملي ديگر در باب داستان ،ترجمه محسن سليماني ،چاپ پنجم ،تهران:
حوزه هنري.
لوته ،ياکوب ،) 1717( ،مقدمهاي بر روايت در ادبيات و سينما ،ترجمه :اميد نيکررجام ،تهران:
مينوي خرد.
ميرصادقي  ،جمال ،)1712( ،عناصر داستان ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات سخن.

يونسي ،ابراهيم ،) 1731( ،هنر داستاننويسي ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات اميرکبير.
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