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  چکیده

شناسـی دارد و نقـش    ادبیـات ارتبـاط تنگـاتنگی بـا علـوم مختلـف ازجملـه روان         امروزه
و   هـا شخصـیت   کـه یکـی از آن   هاي مختلـف قابـل بررسـی اسـت     شناسی در آن از جنبه روان

خصـوص   هر اثـر ادبـی بـه      پردازي از عناصر بسیار پراهمیت شخصیت.پردازي است شخصیت
هـاي اثـرش را درنظـر     ه با قدرت و توانـایی خـود، شخصـیت   است؛ چراکه نویسند  نمایشنامه

تـا بـا روش تحلیـل محتـوا، بـه        این جسـتار بـرآن اسـت   . دهد خواننده کامالً واقعی جلوه می
تـراژدي  «هاي معروف ادبیات معاصـر عربـی بـا عنـوان      پردازي در یکی از نمایشنامه شخصیت

ایسـتا،  : را اعـم از  هـاي آن   ختلف شخصیتهاي م عبدالصبور، بپردازد و جنبه اثر صالح» حالج
، نقد و بررسـی کـرده سـپس هـر شخصـیتی را در جایگـاه        جانبه پویا، قراردادي، نوعی و همه

پردازي نیز اشـاره مـی شـود؛     در این مقاله به نقش رئالیستی شخصیت. مناسب خود  قرار دهد
گذاشته و با  نویسنده به نمایش  هاي واقع گرایانه دراین تراژدي به کمک حالج، اندیشه  چراکه

  . بکارگیري عنصر گفتگو  شخصیت هاي منفی، مثبت، معتدل و مقاوم آن معرفی می شود
  

  .پردازي،گفتگو و رئالیسم ، شخصیت تراژدي حالج، شخصیت: ها کلیدواژه
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  مقدمه
بـا    کـه امـروزه از آن    مفاهیم  نو و جدیـدي اسـت   ةادبیات معاصر عربی دربردارند

که در  پردازي است و شخصیت  یکی از این مفاهیم شخصیت. کنند عنوان نقد نو، یاد می 
گیرد؛ چراکه با بررسی شخصیت هر شخص پی  شناسی ادبیات قرار می حوزه  نقد روان

به حالت هاي روانی و عاطفی او مـی بـریم بـه عبـارت دیگـر از نظـر روان شناسـی،        
اي علمی بـراي تحلیـل    شیوه.(ردي دیگر متمایز کندشخصیت آن است که فردي را از ف

  ) 1390نمایشنامه،
: گویـد  چنین می  کارل راجرز یکی از نظریه پردازان شخصیت در تعریف شخصیت

راجرز  ۀبراساس نظری. بودن، مسیر است، نه مقصد  سالم روند است، نه حالت  شخصیت
خـود را  . تی خودشان هسـتند راس پردازند، به هاي سالمی که به تحقق خود می شخصیت

کننـد یـا در    نیستند تظاهر نمی  چه سازند و به آن ها پنهان نمی ها و صورتک نقاب  پشت
  )376: 1375شولتز، .(گیرند برابر بخشی از خود، سپر نمی

که کیفیت روانـی و اخالقـی او، در    در اثر نمایشی یا روایتی، فردي است  شخصیت
هـایی را   خلق چنین شخصیت . باشد  کند، وجود داشته میگوید و  می  چه  عمل او و آن

. خواننـد  پـردازي مـی   کنند، شخصـیت  که براي خواننده تقریباً مثل افراد وقعی جلوه می
کند، باید سه عامـل    قبولی عرضه  هاي زنده و قابل که بتواند شخصیت براي آن  نویسنده

  :مهم را درنظر داشته باشد
کـه   مگـر آن . قدم و استوار باشند ر رفتار و خلقیاتشان ثابت ها باید د اول، شخصیت

  .براي تغییر رفتار دلیلی وجود داشته باشد
  .معقولی داشته باشند ةدهند باید انگیز چه انجام می ها، براي آن ، شخصیت دوم
ـ     آن.ها باید پذیرفتنی و واقعی جلوه کننـد  ، شخصیت سوم مطلـق   ۀهـا بایـد نـه نمون

و شریر، بلکه بایـد ترکیبـی از خـوبی و      وبی باشند و نه دیو بدسرشتپرهیزکاري و خ
بنـابراین  ) 86-84: 1376میرصـادقی،  .(اي از فردیـت و اجتمـاع باشـند     بدي و مجموعه
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فقط موضوعی فردي نیست بلکه با اجتماع نیز ارتباط تنگاتنگی دارد؛ از این    شخصیت
رفتار آدمی  ۀ؛ چراکه رئالیسم ریش یسم استپردازي مولود رئال  شود شخصیت می  رو گفته 

هـاي   را پدیـده » بـد «و »  نیک«، صفات  این سبک. جوید را در شرایط اجتماعی زمان می
: 1362پرهام، (شمارد می  ها را محصول جامعه پندارد، بلکه آن انسانی نمی  طبیعی و ذاتی

  گـرا، همـین   واقـع در آثـار  » پردازي شخصیت«ترین رویکردهاي  پس یکی از اساسی)46
اي  شـیوه  اش به انسان است؛ یعنی یـافتن او در اجتمـاع و قـراردادنش بـه      رویکرد ویژه

  )1389کاله چیان،( .در نمایشنامه  ویژه  هنرمندانه و با شخصیتی
ایسـتا  . ایسـتا و پویـا  : گردد تقسیم می  از نظر تحرك و سکون به دو دسته  شخصیت

همان شکل اولیه باقی   کنند و به ر داستان تحولی پیدا نمیکسانی هستند که از اول تا آخ
شخصیت پـردازي  .(کنند هاي پویا درطول داستان تحولی پیدا می مانند ولی شخصیت می

  )1387در داستان، 
  :جنبه هاي دیگر شخصیت عبارتند از

هـاي   شخصـیت  ۀبـدل یـا کلیشـ    ۀهایی هستند که نسـخ  شخصیت: هاي قالبی شخصیت .1
معروفی را می  ۀآورد یا تقلید هنرپیش ها را درمی باشند مثالً کسی که اداي جاهلدیگري 

  .کند
ها  ها و داستان اي هستند که مرتباً در نمایشنامه شده افراد شناخته: ي قرارداديها  شخصیت .2

هـاي   از مشخصـات شخصـیت  . دارنـد   شوند و خصوصیتی سنّتی و جا افتـاده  ظاهر می
جهت ما از دیرباز با این نوع  همین  هاي آنهاست و به  نبودن خصوصیت قراردادي، تازه 

 .توانیم پیشاپیش حدس بزنیم ها را می ها آشنا هستیم و رفتار و گفتار آن شخصیت

اي از مردم است کـه    خصوصیات گروه یا طبقه ةدهند نشان  یا تیپ: هاي نوعی شخصیت .3
 .اي است براي امثال خود وعی نمونهن  شخصیت. کند او را از دیگران متمایز می

فرد است و هـم بـه    ۀمنزل ها هم به  موفق در داستان  شخصیت: جانبه هاي همه شخصیت .4
کنـد و هـم    خـود را مـنعکس مـی    ۀهـاي گـروه و طبقـ    نوع؛ یعنی هم خصوصیت ۀمنزل 

 )97-96: 1376میرصادقی، .(هاي مخصوص خودش را خصلت

 :نمایشنامه
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که با داستان تفاوت دارد، عناصر و ابزارهـاي   ادبی خاصی است  ا نوع، ژانر ی نمایشنامه  
یـا  » بیـان «چـه در داسـتان    آن. شـوند  کار گرفته مـی  نویسی فراتر از داستان به نمایشنامه

ــیف« ــی»  توص ــنامه  م ــود، در نمایش ــد   ش ــده«بای ــویر«و » دی ــردد » تص ــنامه (گ نمایش
  )1389چیست،

. اي برخـوردار اسـت   العـاده  همیـت فـوق  یـک نمایشـنامه از ا    موضوع یـا مضـمون  
توانند جوهر اصلی یک متن نمایشی  دست نمی و مضامین دم   پا افتاده موضوعات پیش 

باید یکی از مسایل مهم زندگی انسـان و    موضوع نمایشنامه. خود اختصاص دهند را به 
ي و مشکالت اساسی سر راه رشد و کمال انسان را مد نظر قـرار دهـد تـا از مانـدگار    

 )1389نمایشنامه،.(تر برخوردار باشد تأثیرگذاري عمیق

، بـا   نمایشنامه ةنویسند: و متفکر فرانسوي معاصر معتقد است  مالرو نویسنده آندره  
گیـرد، در اصـل    که از طریق رفتار و گفتار صـورت مـی    افشاي زوایاي پنهان شخصیت

او و جامعـه، هـر     ، خـانواده سازد، هویتی واقعی که شخص هویت اصلی او را برمال می
  )1389کاله چیان،.(اند گیري آن سهیم بوده نحوي، در شکل  یک به 

ــ » تـراژدي حــالج »  پـژوهش حاضـر بــرآن اسـت تــا نمایشـنامه      ۀرا براسـاس نظری
و تحلیل قرار دهد و به این سؤال اساسـی پاسـخ    پردازي، مورد نقد و تجزیه  شخصیت

  شود؟ گر می جلوه» تراژدي حالج«پردازي چگونه در  گوید که شخصیت
  تحقیق ۀفرضی

هاي مختلـف   پردازي از جنبه که شخصیت با توجه به سؤال اصلی، فرض برآن است
ونیز بکارگیري عنصر گفتگو در تراژدي حـالج، ظهـور پیـدا    ... ایستا، پویا، قراردادي و

  .کند می
  عبدالصبور صالح

  خوریم عبد الصبور، برمی نام صالح  درمیان شاعران معاصر ادب عربی به شاعري به 
او مشـهورترین شـاعر مصـر بعـد از     . کار گرفـت  هاي خود به که نوگرایی را در اندیشه

قـدما شـعر    ةشـیو  نخسـت بـه   ) 200: 1999جحا،  خلیل.(امیرالشعراء، احمدشوقی است
  :بود مانند  سرود و اشعار او کالسیک می
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  الصــــبح یــــدرج فــــی طفولتــــه   

  قریتنـــــا  والبـــــدر لملـــــم فـــــوق
 

  واللیــلَ یحبــو حبــو منهــزمِ     
  أنــــمِ   أســــتارأوبته، ولــــم  

 )133: 2006عبدالصبور، (           

سـزایی   آشنا شد که تأثیر بـه   (Kafka)و کافکا (T.S.Eliot)الیوت.اس.سپس با آثار تی
: گویـد  الیـوت مـی  .اس.که در مـورد تـی   در تغییر نگرش او نسبت به شعر نهادند؛ چنان

جسـارت   ةچیز به انـداز   الیوت آشنا شدم، هیچ.اس.که در عنفوان جوانی با تی هنگامی«
 هاي شعري ترین ویژگی یکی از مهم). 79: همان(»زبانی او توجه مرا به خود جلب نکرد

تـرین   باشـد کـه مشـهورترین و موفـق     مـی » تـراژدي حـالج  «شعري با عنـوان   او، درام 
، صـبور، تـأثیر    نمایشـنامه   درایـن ) 10: 1384الضـاوي،  .(شعري جدید عرب اسـت  درام

شفیعی .(منظوم پذیرفته است  الیوت را در باب درام ۀالیوت و نظری ۀمنظوم   آشکار درام
» در کلیسـاي جـامع    قتـل «نوعی، تحـت تـأثیر    به  توان گفت و می) 232: 1380کدکنی،

او یکـی از نماینـدگان بـزرگ رئالیسـم اجتمـاعی در ادبیـات عربـی        . الیوت بوده است
معنـوي و مسـایل    -موضـوعات ذهنـی    به  رفته اما رفته ) 126: 1994العشماوي، ( .است

یی، انسـانیت،  هاي او، نوجو عصاره اندیشه) 547: 1381اسوار، .(فراطبیعی گرایش یافت
جز   از او به) 157: 1390گودرزي لمراسکی،.(باشد عشق و مبارزه براي پیروزي حق می

که  است  جا مانده هاي منظوم متعددي به  نقد، نمایشنامه ۀدفترهاي شعر و آثاري در زمین
راه  به  خانم  چشم  ، شاهزاده )1969(، مسافري در شب)1965(تراژدي حالج: عبارتند از

  ).547: همان)(1970(، لیلی و مجنون)1969(است
  :شخصیت پردازي در تراژدي حالج

.  قبل از ورود به این بحث الزم تـا مختصـري در مـورد تـراژدي توضـیح داده شـود         
) 121: 1387کوب،  زرین(که کامل، تمام و داراي طول معین باشد تراژدي، تقلیدي است

از هنرهاي دیگر تضادهاي درونـی   یک هیچ.ترین ابداع دموکراسی آتن است و مشخص
و به دو دسـته تقسـیم   ) 114: 1357هاوزر، .(کند را به این صراحت منعکس نمی  جامعه

بینـد و او را هویـت    ، انسان را منفرد می کالسیک و معاصر؛ تراژدي کالسیک: می گردد
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تـر   معاصـر نزدیـک    کند اما هر چه بـه دوران  فکري مستقل و خودمختاري توصیف می
) 1389کـاله چیـان،  . (رسـد  نظر می به » اجتماعی -تر یا درونی درونی« ایم این مسأله دهش

یکی از مهم ترین ویژگی هاي تراژدي آن است که خواننده حضور جسـمی و روحـی   
تـراژدي حـالج بـه عنـوان یـک      )  45: 2004القصـراوي، .(خود را در آن حس می کند

  این نمایشنامه.اي درون جامعه می باشدتراژدي معاصر،انعکاسی از واقعیت ها و تضاده
»  مـرگ «و عنوان بخـش دیگـر   » کلمه«با عنوان   بخش اول: گردد دو بخش تقسیم می  به

باشد؛ اما به علت گسترده بودن مطالب فقط بـه بخـش هـایی از آن دو بـه صـورت       می
  . تلفیقی پرداخته می شود

  :اول ۀصحن
  ما قرار دادند ۀچیزي در کوچ چه... نگاه کن      ماذا وضعوا فی سکتنا ... انظر:  التاجر
  دارآویخته  پیرمردي به              مصلوب   شیخ  :الفالح
  رسد نظر می غرق در خواب به     النوم یبدوکالغارق فی   :الواعظ
  دانی چرا او را کشتند؟ آیا می    لم قتلوه؟  تعرف هل  :الفالح

  کشت؟کسی او را  یا چه                 أو من قتله؟
  دانی آقا؟ آیا می    یا موالنا؟  تعرف  هل  :التاجر
  پس از رهگذري  بپرسیم... نه    فلنسأل أحد المارة... ال  :الواعظ
  است بله، داستان او جالب   نعم، فقد یکون أمره حکایۀ طریفۀ  :التاجر

م گردم، براي همسر خانه برمی  به  شب که            المساء أقصها لزوجتی حین أعود فی 
  کنم تعریف می

  وطمع، فضولم خاطر حرص اما من، به   أما أنا، فإننی فضولی بطمعی  :الفالح
و هر وقـت خواسـتم از فضـولی دسـت               أکف عن فضولی  وکلما نویت أن

  بکشم
  کند سرشت من برعادت من غلبه می            یغلبنی طبعی علی تطبعی

دارآویخته، از جمعیتی که ایسـتاده بودنـد     این افراد براي شناختن هویت فرد به
  :پرسند می
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  ...پس از این جمعیت بپرسیم          ...فلنسأل هذا الجمع
  ...اي قوم                      ...یا قوم

  »آیند سویشان می آرام به  آرام «     »حرکات بلیدة  خطوة فی  یتقدمون نحوه«
  دارآویخته کیست؟ به  این پیرمرد                 المصلوب؟ من هذا الشیخ 

  یکی از فقیران:   که درابتداي جمعیت ایستاده است أحدالفقراء  کسی  :المجموعۀ مقدم
  کسی او را کشت؟ دانی چه آیا می  قتله؟  من  تعرف هل     :الواعظ

  ما او را کشتیم              القتله نحن   :المجموعۀ
  یدولی شما مانند او فقیر    لکنکمو فقراء مثله    :الواعظ

  ظاهر ما اینگونه است    هذا یبدو من هیئتنا  :المجموعۀ
  من کورم... نگاه کن    إنی أعمی... انظر  :مقدم المجموعۀ

  :یکی از افراد جمعیت:                               واحد من المجموعۀ
  بازم و من میمون       وأنا قرّاد

  و من آهنگرم    وأنا حداد    :آخر
  نجارمو من       وأنا نجار    :ثالث

  و من دامپزشکم    و أنا بیطار    :سادس
  آیا در بین شما جالد است    فیکم جالد هل     :التاجر

کنند  هم نگاه می به: »صوت واحد  یتبادلون النظر، ثم یقولون فی«  المجموعۀ
  :گویند سپس یکصدا می

  .....نه..... نه                ..... ال..... ال
  دستانتان؟آیا با     ؟ ....أ بأیدیکم  :التاجر

  بلکه با کلمات    بل بالکلمات  :المجموعۀ
  آیا واقعاً او را با کلمات کشتیم؟    أقتلناه حقًا بالکلمات؟ : مقدم المجموعۀ

  ما را به صف کردند    ... صفا... صفا... صفّونا  :المجموعۀ
  را  بلندصداترین                 األجهر صوتًا واالطولْ

  در ردیف اول قرار دادند                الصف األولْ وضعوه فی 
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  تر است را کسی که صدایش ضعیف              ذوالصوت الخافت و المتوانی
  در ردیف دوم قرار دادند                الصف الثانی وضعوه فی

  طالي سرخ فام دادند.. هریک ازما به   أعطوا کالً منا دینارا من ذهب قانی
  بی دین کافر...فریاد بزنید: گفتند     زندیق کافر... صیحوا: قالوا
  فریاد بزنید باید کشته شود ما : گفتند      صیحوا فلیقتل إنا نحمل دمه فی رقبتنا: قالو

  گیریم خون او را برگردن می
  گیریم فلیقتل إنا نحمل دمه فی رقبتنا         باید کشته شود ما خون او را برگردن می

  )473-471: 2006عبدالصبور، (
کنـد تـا    طورکه اشـاره شـد، نویسـنده نمایشـنامه تمـام تـالش خـود را مـی         همان 
قبول باشند چون خواننده بایـد حضـور    اش کامالً زنده و قابل  هاي نمایشنامه شخصیت

ــد  ــا شخصــیت هــاي آن حــس کن درایــن صــحنه . خــود را در نمایشــنامه و همــراه ب
کـه کـامال   ...بري، نجـار، آهنگـر و  تاجر،کشاورز، من: عبارتند از  هاي نمایشنامه شخصیت

زنده و واقعی هستند و خواننده همزمان با خواندن نمایشنامه حضور خـود را در کنـار   
  . آنها حس می کند

هریک از این شخصیت ها، نقش و جایگاه خود را دارند و افرادي کامالً معمولی و 
ق بدي بلکه کـامالً  مطل ۀمطلق پرهیزکاري هستند و نه نمون ۀعادي هستند یعنی نه نمون

بینابین هستند و براي رفتارشان، دالیل خاص خود را دارند مثالً تاجر وقتی که با جسد 
را براي همسر خود تعریف کند و یـا   خواهد شب آن  شود، می رو می دارآویخته روبه به 

داند؛ چون  بـه   کشاورز علت دانستن مرگ را فقط ارضاي غریزه جستجوگري خود می
نمی تواند دست از فضولی کردن برداد و این امر جزو ذات او شده اسـت  قول خودش 

و یا افراد جمعیت که علت کشتن او را وسوسه شدن با طال و مادیات عنوان می کننـد؛  
اي از اجتماع خود هستند که حالت  ها فقط فرد نیستند بلکه نمونه بنابراین این شخصیت
خـود مـی    ۀجهـل جامعـ   ةدهند  نند و نشانک خود را منعکس می ۀها و رفتارهاي جامع

کـه   دار بیاویزند بدون این  شیخ را به  خاطر اموري ناچیز آن  باشند چون حاضر شدند به
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بلکه او را کافر ... خواهد بگوید، چه اهدافی دارد و فکر کنند آن شخص کیست، چه می
  .و بی دین خوانده و خون او را برگردن گرفتند

  :از جوانب مختلف قابل بررسی هستندهاي این صحنه  شخصیت
هـاي   جـزو شخصـیت  ...ها چون تاجر، کشاورز، منبري، آهنگر و برخی از شخصیت

جسـتجوگري خویشـند و     هستند چراکه فقط در پی ارضـاي غریـزه    ایستاي این صحنه
هـاي   وجـود آورنـد از طـرف دیگـر، شخصـیت      خواهند در خود تغییر و تحول به  نمی

 ةدهند ند چون وقتی به کشتن او توسط کلمات اعتراف کردند، نشان جمعیت، پویا هست
کار خود پشـیمانند و ایـن پشـیمانی نـوعی      که پی به اشتباه خود برده و ازاین این است

  .تحول است
رو هسـتیم کـه    هـاي قـراردادي روبـه    از طرف دیگر ما دراین صـحنه بـا شخصـیت   

یم حدس بزنیم مانند کشاورز و تاجر توان ها تازه نیست و از پیش می هاي آن خصوصیت
تواند حدس بزنـد کـه از    شود می رو می ها روبه و منبري که خواننده وقتی در ابتدا با آن

  .ندارند  چه نوع شخصیتی برخوردارند و نقش اساسی در نمایشنامه
گیرنـد کـه سـعی     هاي نوعی قرار مـی  شخصیت ةهاي جمعیت در حوز اما شخصیت

ها دیگر مانندشان عمل  اي باشند براي امثال خود که آن کنند با ندامت خویش، نمونه می
  .نکنند

  :دوم ۀصحن
الحالج و صدیقه الشبلی یتحدثان،و قد ارتدي کل منهما خرقۀ الصوفیۀ،شیخان فـی  «

  ».أواخر العمر
اند و در اواخر عمـر   ري را بر دوش افکندهگ که لباس صوفی حالج و شبلی در حالی

  :کنند برند، باهم صحبت می سر می به
  اي حالج نه                        ال، یا حالج  :الشبلی

  ترسم بین مردم زندگی کنم من می                      للناس  إنی أخشی أن أهبط
  ا بگشایمروي دنی چشمانم را به              قدأبسط أجفانی فوق الدنیا

  رفاهش را ببینم وآن را آرزو کنم  فأري، یسراها، أتمنی النعمی والیسري 
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  اش را ببینم و از آن حذر کنم وأري، عسراها، أتوقی العسري                  و سختی
  و نور در قلب من بمیرد      ویموت النور بقلبی

  اصله گرفتیمفرض کن که از دنیا ف            هبنا جانَبنا الدنیا  : الحالج
  کار کنیم؟ هنگام با بدي چه دراین            ما نصنع عندئذ بالشر؟

  :بدي                :الشر
  منظورت از بدي چیست؟              ماذا تعنی  بالشر؟

  فقر بیچارگان            فقرالفقراء  :الحالج
  ألفاظ ال أوقن معناها          الجوعی، فی أعینهم تتوهج جوع

  دانم درخشد که دقیقاً معنایش را نمی هایی می ها واژه ن، در چشمان آنگرسنگی گرسنگا
  خوانم ها می گهگاهی درآن                     أحیاناً أقرا فیها
  بینی هان تو مرا می                      ها أنت ترانی

  دل ببینی ترسی که مرا با چشم ولی می                   لکن تخشی أن تبصرنی
  نفرین بر دورویی تو                       الدیان نفاقکلعن 

  خوانم گهگاهی در چشمانت می                      أحیاناً أقرأ فیها
  فی عینک یذوي إشفاق تخشی أن یفضح زهوك

  ترسی دروغ تورا رسوا کند شود که می در چشمان تو ترحمی پژمرده می
  خدوند تورا ببخشد                       الرحمن  لیسامحک

            قدتدمع عینی عندئذ، قد أتألم
  .شود، گاهی دردمند می شوم هنگام چشم من پر از اشک می دراین

    أما ما یمأل قلبی خوفًا، یضنی روحی فزعا و ندامۀ 
مـار  و پشـیمانی بی   خـاطر نالـه   کند و روح مـرا بـه    چه که قلب مرا پر از ترس می اما آن

  کند، می
هاي افتاده است چشمی با مژه            فهی العینُ المرخاةُ الهدب  

  بر روي سؤالی زخم زننده    فوق استفهام جارح
  ؟...خدا کجاست             ؟ ...اهللاُ  أین
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  والمسجونون المصفودون یسوقهمو شرطی مذهوب اللب
  برد   میو پا بسته را  هاي دست  که نگهبانی کم خرد زندانی درحالی

    قد أشرع فی یده سوطاً الیعرف من فی راحته وضعه
  .کسی آن را به او داد داند چه که نمی در دست او شالقی است

    من فوق ظهور المسجونین الصرعی قد رفعه
  را بر پشت زندانیان دیوانه قرار داد  کسی آن چه

          ورجاء و نساء قد فقدوا الحریۀ
  ازدست دادندو امید و زنان، آزادي را 
             اهللا عبیداً سخرًیا تخذتهم أرباب من دون 

  ها را بندگان مسخرخود قرار دادند جز خداوند،آن اربابانی به 
  :اي شبلی         :یا شبلی

  شر بر ملکوت خداوند سایه افکنده است      اهللا  الشر استولی فی ملکوت
  از دنیا بپوشم  چگونه چشممن بگو  به    الدنیا کیف أغض العین عن ... حدثنی

  که به دلم ستم کنم مگر این        إال أن یظلم  قلبی
  آرام... آرام      مهلًا.. مهلًا  :الشبلی

    بل أنت اآلن علی حافۀ أن یظلم قلبک
  دلت هستی کردن به  ظلم ۀبلکه تو اکنون در آستان

  ال، بل إنی أتنَّور من رأسی حتی قدمی  :الحالج
  )482- 481همان، (در نورمنه بلکه من سرا پا غرق 

بـودن، مسـیر اسـت، نـه      سالم روند است، نه حالت  طورکه گفته شد شخصیت همان
هـردو جـزو   . شـبلی و حـالج  : روبـرو هسـتیم    دراین صـحنه بـا دو شخصـیت   . مقصد

کاملتر و پویا چون   است  اند؛ اما حالج شخصیتی هاي سالم و خوب نمایشنامه شخصیت
ري متحرك و پویا است نه ایستا؛ از این رو وقتی که فقر و ظلم و زندگی از نظر او مسی

تواند ساکت شود وکنج عزلت برگزیند اما شبلی  کند، نمی ستم را در جامعه مشاهده می
عزلت و عبادت بسنده کرده و معتقد است نباید وارد اجتماع شود مبادا مرتکب   فقط به
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جامعه نیست پس شخصیتی ایستا محسوب گناه شود او در پی تغییر و تحول در خود و 
  .گردد می

کـه رفتـار او قابـل     هاي قراردادي و منفعل است ازطرف دیگر شبلی جزو شخصیت 
فـرد  . جانبه دارد که هم فرد است و هـم نـوع   بینی است ولی حالج شخصیتی همه پیش

که  جهت نوع است از این . کننده گزین و عبادت جهت که صوفی است عزلت است ازاین
ها را از  فقط در پی عزلت و عبادت نیست بلکه وارد اجتماع شده و مشکالت و بدبختی

  :کند کند به حدي که خودش را با حاکمیت زمانه درگیر می نزدیک لمس می
  حاکم قلب امت است: و به آنها می گویم  االمۀ  وأقول لهم إن الوالی قلب

  )485همان،.(گردد او، اصالح نمیجز با اصالح               إال بصالحه! هل تصلح
کـه بـه    طورکه گفته شـد یـک نمایشـنامه زمـانی از اهمیـت برخـوردار اسـت        همان

پا افتاده نپردازد بلکه یکی از مسائل مهم زندگی و مشـکالت اساسـی    موضوعات پیش 
ایـن   سرراه رشد وکمال انسان را مد نظر قرارداده و به آن بپردازد که این نمایشنامه بـه  

نمودن فقر و مشکالت ناشی از آن در واقع گرایش  پرداخته است؛ چراکه با مطرح   مهم
پردازي و رئالیسم ارتباط  را به نمایش گذاشته است زیرا شخصیت  رئالیستی نویسنده آن 

به ایـن امـر پرداختـه      هاي نمایشنامه دیگر دارند و با پردازش شخصیت تنگاتنگی با یک
  .شود می

رود  کند که گمان مـی  اثر خود طوري عمل می  را در انتخاب قهرمانگ واقع ةنویسند 
شود؛ چراکه او سعی در بازنمایی اشخاصـی   می  نزدیک (Typization) سازي نوعی تیپ به

کنند و عادات و رفتارهایشان به کرات  صورت طبیعی در کنار مردم زندگی می دارد که به
بینـد   نمـی   وجه لزومی   هیچ  به  رئالیست ة؛ نویسند بینی است دیده شده و حتی قابل پیش

عنـوان   معمـولی فـرق دارد بـه      و غیرعادي یا عجیبی را که با اشخاص  که فرد مشخص
خود را از میان مردم و از هر محیطـی کـه     او شخصیت. کند  اثر خود انتخاب  اشخاص

و مؤثر یـک عـده از مـردم      برجسته ۀکند و این فرد ممکن است نمون می  بخواهد گزین
 بینیم که حالج می  دراین نمایشنامه) 1389کاله چیان،.(باشد؛ ولی فردي غیرعادي نیست

و نوعی است و با بقیه فرق دارد که قبال توضـیح    چنین شخصیتی دارد یعنی هم تیپیک
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که در کنار دیگران زندگی کرده و مشکالت  داده شد و هم فردي معمولی و عادي است
کند؛ در واقع شخصـیتی عجیـب و غریبـی کـه       هایشان را از نزدیک لمس می  و بدبختی

کـه ترکیبـی از    قابل قبـولی اسـت    او شخصیت. یستکارهاي خارق العاده انجام دهد، ن
پـردازي در هـر    ترین ارکـان شخصـیت   یکی از مهم   فردیت و اجتماع است و این قضیه

  .دهد که در این نمایشنامه هم شاهد آن هستیم اي را تشکیل می  نمایشنامه
و روانـی و اخالقـی او، در عمـل او      که کیفیت در اثر نمایشی فردي است  شخصیت

کـه   حالج دراین نمایشنامه شخصی اسـت . باشد  کند، وجود داشته گوید و می چه می آن
روحیات اخالقی و روانی و عاطفی او، در کردار و گفتـارش یکـی اسـت چـون سـعی      

را وارد اجتمـاع سـازد نـه ماننـد      علمی بدهد و آن  ۀکند به عبادت  و دین خود جنب می
رف دیگر شخصیت یک نمایشنامه می بایسـت  از ط.گزیند شبلی که فقط کنج عزلت می

مدام در حال تغییر و تکامل بوده باشد اگر شخصیتی مثبت براي نمایشنامه خلق شـده،  
این شخصیت در طول نمایشنامه مدام در تغییر و تکامل بوده و به سوي کمال و معرفت 

مـدام  سیري صعودي داشته باشد و بالعکس اگر شخصیتی منفی در نظر گرفته شده باز 
در این تـراژدي، حـالج   ) 1389مغربی،.(در حال تغییر بوده و مسیري نزولی را طی کند

شخصیتی کامال مثبت است که از میان مردم و جامعه رو به سوي کمال و نور دارد او از 
اینکه جامعه دچار فقر شده حاکمانی بی دین بر مردم حکومت کرده و آزادي را از آنها 

ه از این امر به سایه انداختن شر بر عرش خداوند تعبیر مـی  تا حدي ک -سلب نمودند
سخت ناراحت است و نمی تواند چشم از آنها بپوشـد بلکـه بـه افشـاگري مـی       -کند

تو به دلت ظلم کردي این گونه پاسخ : به همین جهت وقتی شبلی به او می گوید.پردازد
معرفتی است که حـالج  من سراپا غرق در نور هستم و این نور همان کمال و : می دهد

  . به عنوان شخصیت رشد یافته نمایشنامه به آن رسیده است
  :سوم ۀصحن

  .سپس نگهبان  سریج سلیمان و ابن أبوعمر، ابن: ها  قاضی: دادگاه ۀمحکم
  سوي حق به   کننده نام خداوند هدایت به     للحق الهادي  اهللا بسم : أبوعمر
  یه کردیمفقط به او تک           توکلنا  وعلیه
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  سوي عدالت راهنمایی کند که ما را به  خواهیم از او می         یهدینا للعدل  ندعوه أن
  و ما را در اداي امانتمان موفق گرداند        ننهض بأمانتنا  ویوفقنا أن
  ...اي نگهبان                          ... یا حاجب

  چرا تاکنون مرد فاسد را نیاوردند   لم لم یأتوا بالرجل المفسد حتی اآلن؟
خراسان  ةنگهبانان او را از درواز: حاجب  من باب خراسان  الشرطۀ یأتون به  :الحاجب

  آورند می
  هاي خلوت هستند دنبال راه چون به   العامۀ ْ یلتمسون الطریق الخالیۀ من  وهم

  تا از شورش شورشیان درامان باشند      ...حتی یتوقّوا أهل الفتنۀ
  ...!شورش  :أبوعمر        ...!الفتنۀ  :عمرابو

که دشمن خدا و سلطان ادب  آیا براي این            أألنَّ عدو اهللاِ والسلطان یؤدب
  شود

  ایستند؟ ها می اوباش بر سرراه    الطرقات؟ یتجمع أوباش الناس علی 
  واقعاً که رویاي مردم چقدر حقیر است      ما أصغر أحالم العامۀ! حقًا
  »با صدایی آهسته«: ابن سریج»         صوت خفیض   فی«  :سریج ابن

  !اي ابا عمر          !أ أباعمر
  آیا وقتی که از حالج به فاسد و       ...أفال یعنی وصفک للحالج

  دشمن خدا تعبیر می کنی        ، و عدو اهللا بالمفسد
  کار او نظر بیفنکی  و قبل ازاینکه دقیقا به    مسألته قبل النظر المتروي فی

  ...حکم صادر می کنی       ...قد صدرالحکم  أن
  ما چه سودي دارد؟  پس تشکیل جلسه    یعقد محلبنا؟  والجدوي عندئذ أن

ــن  :أبوعمر    سریج؟  تسخر یا بن  هل  :أبوعمر ــریج اي اب ــخره  !  س ــا مس آی
  کنی؟ می

که سـلطان در اختیـار مـا     است این کسی     أیدینا هذا رجل دفع السلطان به فی
  قرار داد
خاطر گناه به        بالعصیان  اموسوم  
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  مجازات باشد  پس اگر مستوجب    ...فإذا کانت تستوجب تعذیره
  او را مجازات می کنیم:  ابن سلیمان عذرناه                            :   سلیمان ابن

    و اگر شایسته ماندگاري:  أبوعمر  و إذا کانت تستوجب تخلیده :  أبوعمر
در این هنگام رییس نگهبانـان همـراه بـا        »معه الحالج الشرطۀ، و  والی یدخل «

  شود حالج وارد می
  جایی؟  دانی چرا این آیا می  :أبوعمر  هنا؟  أتدري لم جئت... یا حالج  :ابوعمر
اش را عملـی   تـا خداونـد اراده  ! آقـا :حالج           لیتم اهللا مشیئته یا سید  :الحالج

  سازد
  ...حق استاین   :أبوعمر      ...هذا حق  :ابوعمر

  خداوند بلند مرتبه      واهللا تبارك و تعالی
خداوند او را  -ما صالح  در دستان خلیفه   -اهللا  أبقاه -کف خلیفتنا الصالح قدثبت فی
  -حفظ کند

  عدالت و شمشیر را استوار گرداند      میزان العدل و سیفه
ع این دو در یـک دسـت جمـ   ! آقا: حالج  الیجتمعان بکف واحدة یا سید  :الحالج

  شوند نمی
هاي مسموم را براي  چرا نامه:  أبوعمر     لم أرسلت الیهم برسائلک المسمومۀ؟  :أبوعمر

  مردم فرستادي؟
  این چیزي بود که به ذهنم رسید:  حالج    هذا ما جال بفکري  :الحالج

هــا عربــده  فقــر را دیــدم کــه در خیابــان    عاینت الفقر یعربد فی الطرقات
  کشد        می

  کند و روح انسان را نابود می      االنسان  ویهدم روح
  از خودم پرسیدم        :النفس  فسألت

  کار کنم؟ چه        ماذا أصنع؟
  زدن از من بر نمی آید کاري جز حرف              ال أملک اال أتحدث؟

  عده اي  ۀشاید قلب تشن  فلعلّ فؤادا ظمآنا من أفئدة وجوه األمۀ
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  خوشش بیایدسخنان   ازاین      سیتعذب هذي الکلمات
و میان حکمت و کردار پیوستگی برقرار     ....ویزاوج بین الحکمۀ والفعل

  )538- 523: 2006عبدالصبور، ... (کند
  :گوید کند و می جمعیت فقرا می  درپایان ابوعمر روبه    

  اي مسلمانان نظرتان در مورد کسی که      ما رأیکمو یا أهل االسالم
گشته  گوید خداوند در برابر او نمایان یم    له اهللا تجلی  فیمن یتحدث أن 

  )544همان، (است، چیست؟
  :چنین ادعایی کرده بود  ذکر است که حالج الزم به   

    ، تخیلت حتی رایت تعشقت حتی عشقت
  کردم تا دیدم  شدم، خیال ورزیدم تا عاشق     عشق

    الکمال رأیت حبیبی، وأتحفنی  بکمال الجمال، جمال 
  )535همان، .(و مرا پر از زیبایی و کمال کردمحبوبم را دیدم 

  ...کافراست... کافراست    ...کافر... کافر  : المجموعۀ
  سزاي او چیست؟    تجزونه؟  بم    :ابوعمر

  باید کشته شود، باید کشته شود    یقتل، یقتل  :المجموعۀ
  خونش برگردن شما؟    رقبتکم؟ دمه فی     :ابوعمر

  گردن ماخون او بر    دمه فی رقبتنا  :المجموعۀ
  بروید و به همه بگویید  فامضوا، قولوا للعامۀ    :ابوعمر

  مردم حالج را محاکمه کردند  العامۀ قد حاکمت الحالج    
  ...بروید... بروید... بروید  ...امضوا... امضوا... امضوا    

  
  .شوند هایی کند و آهسته خارج می با گام  »یخرجون فی خطی متباطئۀ ذلیلۀ«

  )545- 544همان، (
از ویژگی هاي شخصیت اصلی نمایشنامه این است که براي او حد وسط  یکی  

وجود ندارد و نباید اعتدال و میانه روي را در پیش گیرد بلکه می بایست کلیه گفتار و 
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کردار خود را از موضع قدرت و ایمان به آن بگوید تا شخصیتی مصمم جلوه کند و 
این تراژدي می بینیم که شخصیت در  )1389مغربی،.(مورد قبول و پذیرش واقع شود

اصلی نمایشنامه یعنی حالج داراي شخصیتی محکم و استوار است که با شجاعت 
هرچه تمامتر و با ایمانی قوي و محکم در برابر قاضی دادگاه ایستاده و به هیچ عنوان از 
خواسته و هدف اصلی خود عدول نمی کند حتی زمانی که قرار است ابوعمر او را 

او به هیچ عنوان با حکومت ظلم عصر .کند وبرایش حکم اعدام را صادر نمایدمجازات 
خود راه میانه روي و اعتدال را در پیش نمی گیرد بلکه با جدیت هرچه تمامتر در راه 

  .عقیده خود جانفشانی می کند
نـویس مجبـور اسـت توجـه      طورکه سابقاً اشاره شـد در تـراژدي، نمایشـنامه    همان 

براي ایـن امـر از   ) 117: 1377اوسن، (تري جلب و حفظ کند طور پیوسته مخاطبان را به
کند چراکه از نظر ادبی داستانی که فاقد گفتگو است با واقعیت  عنصر گفتگو استفاده می

روشدن مستقیم شخص با واقعیـت   و روبه) 314: 1369یونسی، .(زندگی سازگار نیست
بـاختین    میخائیـل ). 25: 1386و، شـامل (زندگی یکی از اصول مهم بهداشت روانی است

اول براي  ۀدر درج  شخصیت. کند را براي گفتگو خلق می  نویسنده شخصیت«: گوید می
) 1388بارونیان،(شود گفتنی که با آن هستی او پدیدار می شود؛ سخن خلق می  گفتن سخن

دادن روابــط بــین اشــخاص  نشــان ۀگفتگــو بهتــرین وســیل«: گویــد بــوئن مــی الیزابــت
  )همان(»است

کننـد و از ایـن    کنید اشخاص دراین صحنه با هم گفتگو می طورکه مشاهده می همان
در اثـر  . سازند دیگر ارتباط برقرار کرده و ماهیت درونی خود را آشکار می طریق با یک

هاي منفی این صحنه هستند چون که   سلیمان شخصیت بینیم که ابوعمر و ابن گفتگو می
را بشنود ) حالج(که دالیل متهم کند و بدون این صادر نمی  ، حکم هنکرد  ابوعمر محاکمه

کـه   منفعل و مطیع اسـت   سلیمان هم شخصیتی نماید و ابن او را متهم به فساد و گناه می
با ابوعمر   سریج اختیاري ندارد؛ اما ابن   فقط تأیید کننده کالم ابوعمر است و از خود هیچ

از این طریق او را متقاعد کند که قضاوت عادالنه داشته  کند تا گفتگو کرده و سعی می 
منطقی و معتـدل    شخصیت  سریج یابیم که ابن باشد و احساسی سخن نگوید پس درمی
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شویم که شخصـیتی نسـتوه و    است اما از جواب حالج به ابوعمر متوجه می  این صحنه
و بیـداري    الح جامعهکند او در پی اص که هویت درونی خود را منعکس می مقاوم است

صورت  ها ندارد هر چند به  که کاري جز بیان حقایق و واقعیت مردم است و معتقد است
  .عملی نتواند کاري انجام دهد

گفتگو در نمایشنامه که رکن اصلی را تشکیل می دهد باید کوتاه و به دور از الفـاظ  
یشـنامه مـی بینـیم کـه از     و در ایـن نما ) 1388چگونه نمایشنامه بنویسیم،.(پیچیده باشد

  :جمالت کوتاه و بسیار ساده استفاده شده است مانند
  تجزونه؟  بم    ابوعمر

  یقتل، یقتل    المجموعۀ
  رقبتکم؟ دمه فی    ابوعمر

در این گفتگو و مانند آن می بینیم که جمالت کامال کوتاه و الفاظ بی نهایت ساده   
  .و معمولی هستند

هـاي قـراردادي    سـلیمان جـزء شخصـیت     ابوعمر و ابنها،   بندي شخصیت در تقسیم
چنـین جـزء    کنـد هـم    بینی است و تغییـر نمـی   ها قابل پیش هستند که رفتار و گفتار آن

کننـد و رفتـار    نیز هستند که هیچ تحولی پیدا نمی  شخصیت هاي ایستاي این نمایشنامه
کـه سـعی    اسـت   تیپیـک  نوعی یـا   جزء شخصیت  سریج ها ثابت است اما ابن ناپسند آن

اش را بـه نمـایش    هـاي درونـی     و ویژگـی   روي خود، خصـلت  کند با اعتدال و میانه می
است و در پایان، حالج که جزو   چنین شخصیتی پویا دارد که رو به پیشرفت بگذارد هم
است؛ هم فرد است و هم نوع یعنی هم  این نمایشنامه  ۀجانب هاي موفق و همه شخصیت
اسـت را بـه     نپذیري و کنج عزلت نگزیدن هاي فردي خود که ظلم ند ویژگیک سعی می

اي براي همگان باشد که در پی احقاق حق  کند تا نمونه نمایش بگذارد و هم تالش می
  اما شخصیت افراد.و حقوق خود برآیند و در برابر ستم و ستمکاران سکوت پیشه نکنند

و جا افتاده دارند و در اثر جهل و نادانی جمعیت، قراردادي است که خصوصیتی سنّتی 
اجرا  -بدون تفکر -گوید که او می کنند هرچه خود، مطیع اوامر ابوعمر هستند و سعی می

  .کنند
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از جانب دیگر، شخصیت هاي نمایشی باید یک رابطه متقابل با هم داشته باشـند و  
ــاط صــحیح    ــا ارتب ــین آنه ــه ب ــد داد ک ــانی رخ خواه ــل زم ــن رابطــه متقاب ــرار  ای برق

در این صحنه می بینیم که قاضی ابوعمر بدون تحقیـق و تفحـص   ) 1388رضایی،.(شود
حالج را متهم  به فساد و دشمنی خدا می کند در مقابل او ابن سریج قرار دارد که وي 
را از این کار نهی کرده و به او یادآوري می کند کـه نبایـد عجوالنـه تصـمیم بگیـرد و      

ک رابطه متقابل است کـه نویسـنده میـان ایـن دو شخصـیت      این رابطه، ی.قضاوت کند
برقرار کرده است یعنی این دو شخصیت روبروي هم قرار دارند کـه ایـن امـر یکـی از     

  .عوامل جذابیت نمایشنامه است
  

  گیري نتیجه
شناسـی ادبیـات قـرار     نقـد روان  ةپـردازي در حـوز    شد شخصیت  طورکه گفته همان

  و خـود را پشـت    که به تحقق خود پرداختـه  صیتی استسالم شخ  گیرد و شخصیت می
ایـن نمایشـنامه     ترین شخصـیت  سازد و مشاهده کردیم که حالج سالم نقاب پنهان نمی

گـرا یـا    کـه فـردي واقـع    خـاطر ایـن   و بـه   که هویت درونی خود را بـرمال سـاخته   است
لذا از بهداشت روانی شود؛  رو می صورت مستقیم روبه پذیر است و با واقعیات به  واقعیت

چنـین   به ایستا و پویا و هـم   هاي نمایشنامه دراین نوشتار شخصیت. هم برخوردار است
هـاي پویـا و    شـدند کـه حـالج جـزو شخصـیت       تقسـیم   جانبه قراردادي، نوعی و همه

جـزو  ... و شـبلی جـزو ایسـتا و قـراردادي و کشـاورز و تـاجر و منبـري و         جانبـه  همه
ــیت ــت  شخص ــاي ایس ــحن ه ــت در ص ــراردادي و جمعی ــن ۀا و ق ــریج اول و اب ــزء   س ج
هاي ایستا و قراردادي  سلیمان جزء شخصیت هاي پویا و نوعی و ابوعمر و ابن شخصیت

دادن هویت افراد، استفاده شـد و   چنین از عنصر گفتگو براي نشان قرار گرفته شدند؛ هم
  :در پایان و با بررسی موارد فوق این نتیجه حاصل آمد

روشـنگري   ۀاندیش  خصوص حالج  هاي تراژدي و به عبدالصبور با کمک شخصیت
خصوص فقر را، بیان کرده  به   گیر جامعه هاي دامن خود در مبارزه با مشکالت و بدبختی

  .و تفکر رئالیستی خود را به نمایش گذاشت
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  :منابع و مآخذ
  .سخن: ، تهران)شگامان شعر امروز عربپی( سرخ ؛  از سرود باران تا مزامیر گل)1381(اسوار، موسی -
 .آگاه: در ادبیات، تهران  و ضد رئالیسم  ؛ رئالیسم)1362(پرهام، سیروس -

ــات و  )2004(حســن القصــراوي،مها - ــۀ للدراس ــۀ العربی ــۀ العربیۀ،بیروت،المؤسس ــی الروای ــزمن ف ؛ ال
 النشر،الطبعۀ االولی

احمدشـوقی إلـی محمـود درویـش، بیـروت،      مـن    ؛ الشعرالعربی الحدیث)1999(جحا، میشال خلیل -
 .دارالثقافۀ -دارالعودة

 .1382نشر مرکز، چاپ اول، چاپ دوم، : فیروره مهاجر، تهران:  ؛ درام، ترجمه)1377(و.داوسن، س -

 .انتشارات امیرکبیر ۀ، ارسطو و فن شعر، تهران، مؤسس)1387(کوب، عبدالحسین زرین -

 .رشد، چاپ نوزدهم: روانی، تهران؛ بهداشت )1386(شاملو، سعید -

 .توس: ؛ شعر معاصر عرب، تهران)1359(کدکنی، محمدرضا؛ شفیعی -

 .نشر نو:الگوي شخصیت سالم،چاپ سوم،تهران-، روان شناسی کمال)1366(شولتز،دوآن -

دکترسیدحسـین سـیدي،   : ، کارکرد سنّت در شعر معاصر عرب، ترجمه)1384(الضاوي، احمدعرفات -
 .مشهد شگاه فردوسیدان: مشهد

  .دارالعودة: ؛ األعمال الشعریۀ الکاملۀ، بیروت)2006(عبدالصبور، صالح -
 .النقد االدبی المعاصر، القاهرة، دارالشروق ؛ دراسات فی)1994(العشماوي، محمدزکی -

؛ واقع گرایی اجتماعی در شـعر صـالح عبدالصـبور،مجله علمـی و     )1390(گودرزي لمراسکی،حسن-
  171-153، بهار،ص 18ن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره پژوهشی انجم

 .انتشارات علمی، چاپ سوم: ؛ عناصر داستان، تهران)1376(میرصادقی، جمال -

جزنـی،    اهللا دکترحشـمت : ؛ تاریخ اجتماعی هنر و ادبیـات، جلـد اول، ترجمـه   )1357(هاوزر، آرنولد -
 .انتشارات دانشگاه ملی ایران

 .انتشارات نگاه، چاپ پنجم: نویسی، تهران ؛ هنر داستان)1386( یونسی، ابراهیم -

 منابع اینترنتی

  14/12/89پردازي،  هاي شخصیت ؛ شیوه)1388( بارونیان، حسن -
http://www.navideshahed.com. 

 22/12/1389، )1388(چگونه نمایشنامه بنویسیم -
               com.bashgahonar://http                                                                                    

 15/1/1390؛ چگونه نمایشنامه بنویسیم،)1388(رضایی،خداد -
http://www.bairami.com 

  15/1/90شیوه اي علمی براي تحلیل نمایشنامه،-
http://hirkanart.blogfa.com  



21  » حالج  ۀسوگنام«پردازي در نمایشنامه  شخصیت                                        

 14/12/89، )1387(پردازي در داستان شخصیت -
http://www.tebyan.com. 

 14/1/90فن نمایشنامه نویسی، ؛)1389(مغربی،امیررضا -
http://niyasan.blogfa.com 

 7/12/89، (characterization) پردازي  رضا؛ شخصیت  چیان، علی کاله -
http://www.tehrantheater.com. 

 
 14/12/89نمایشنامه چیست؟  -

http://www.star-mob.com. 
 23/12/89،  نمایشنامه -

http://www.perances.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22     نقد ادب معاصر ادبی   

»مأساة الحالج«تحليل الشخصية في مسرحية   
 

١ودرزي لمراسکیحسن گ                                                                 
 الملخص

ميكـن التحقيـق يف دور علـم الـنفس   فيـه مـن . لألدب ارتباط وثيـق بـالعلوم املختلفـة و منهـا علـم الـنفس   
عتـرب حتليـل الشخصـية مـن العناصـر اهلامـة لكـل أثــر أديب .خمتلـف جوانبهـا و إحـدی منهـا حتليـل الشخصـية ُ ي

ـدف هـذه .قيقيـة جـداخاصة املسرحية؛ ألن الكاتب يقدر بقوته أن جيعل شخصيات أثره عنـد القـارئ ح
املقالة،مســتخدمة مــنهج التحليــل، إلــی حتليــل الشخصــية يف إحــدی مــن املســرحيات الشــهرية لــألب العــريب 

ا و هـي» مأساة احلالج«املعاصر و هي   الثابـت،ا:لصالح عبدالصـبور دارسـةً اجلوانـب املختلفـة لشخصـيا
يشــري هـذا املقــال إلــی دور . مكانــه املناسـب القدمييــة، النوعيـة و الشــامل و جيعـل كــال منهـا يف لـديناميكي،

ــيات  ُ الشخصــ م ــدِّ ــ ــة مث تـُقَ ــه الواقعيـ ُ آرائــ ِّ ــــني َ بـ ُ ــية الــــواقعي؛ مبـــا أن الكاتــــب مبســــاعدة احلـــالج يـ حتليـــل الشخصــ
  . السلبية،االجيابية،املعتدل و املقاوم مع استخدام عنصر املكاملة

 
.املكاملة و الواقعية الشخصية،حتليل  الشخصية، مأساة احلالج، :الكلمات الدليلية  
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