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  * خلیفه سحر »فصل و اصل«رمان در پردازي شخصیت هاي شیوه

  کردستان دانشگاه استادیار1سرباز حسن دکتر  

  کردستان دانشگاه استادیار علوي پیشوایی محسن
  کردستان دانشگاه ارشد اسیکارشن فالحی سرشین

  چکیده
 آن طریـق  از نویسـنده  اسـت کـه   داستانی ادبیات در اساسی و مهم عناصر از یکی شخصیت عنصر

 هایی رمان جمله از خلیفه سحر »فصل و اصل«رمان.گذارد می نمایش به را خود عواطف و ها اندیشه
 هر از آن هاي شخصیت رفیمع براي نویسنده و است پررنگ بسیار آن در شخصیت حضور که است

 دو از مسـتقیم،خلیفه  شـیوة  در. است کرده استفاده غیرمستقیم و مستقیم پردازي شخصیت شیوة دو
 مـورد  در  اما. پردازد می ها آن معرفی به خود اصلی،او هاي شخصیت مورد کند؛در می استفاده روش

 را ها آن شیوه این به و دهکر استفاده فرعی و اصلی هاي شخصیت دید زاویۀ از فرعی هاي شخصیت
 قطع طور به که کشد می تصویر به تر واقعی را شخصیت پردازي، شخصیت شیوة این. کند می معرفی
 از و کـرده  استفاده مختلفی هاي تکنیک از مستقیم غیر شیوة در نویسنده.باشد می بیشتري تأثیر داراي
 درونـی  گـویی  تـک  و گـو  و گفت نامگذاري، محیط، روانی، و روحی حاالت توصیف رفتار، طریق

 بـه  پردازي شخصیت از این رمان در نویسنده.است ساخته آشنا رمانش هاي شخصیت با را خواننده
 ایـن . اسـت برده بهره معنا، بهتر انتقال و اثر ساختار تقویت براي غیرمستقیم پردازي شخصیت ویژه

 رمـان  در پـردازي  شخصـیت  ايهـ  شیوه محتوا، تحلیل شیوة و توصیفی روش از استفاده با پژوهش
 رمـان  ایـن  که در است رسیده نتیجه این به و داده قرار بررسی مورد را خلیفه سحر »فصل و اصل«
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 میـان  از داردو مسـتقیم  پـردازي  شخصـیت  بـه  نسبت بیشتري کاربرد غیرمستقیم پردازي شخصیت
 و حساسـات ا توصـیف  گو، و گفت شیوة سه هم غیرمستقیم پردازي شخصیت مختلف هاي تکنیک

 .است داده اختصاص خود به را بسامد بیشترین ترتیب به نامگذاري و عواطف

  
  .پردازي شخصیت شخصیت، داستان، عناصر  فصل، و اصل خلیفه، سحر :هاکلید واژه

  
 :مقدمه -1

 کـه  انـد  کـرده  تعریف گوناگونی هاي صورت به را شخصیت داستانی ادبیاتناقدان  و ادیبان
: گفـت  تـوان  مـی  جـامع  و سـاده  تعریف یک در. دارند تکیه مشترکی اصرعن بر ها آن اغلب

. نامند می شخصیت شوند، می ظاهر...  و نمایشنامه داستان، در  که اي را شده ساخته اشخاص
 و او عمل در او، اخالقی و روانی کیفیت که است فردي نمایشی، یا روایتی اثر در شخصیت

 شخصـیت ). 184 ص،1367 صـادقی،  میر( باشد داشته جودو دهد، می انجام و گوید می آنچه در
 و اعمـال  نمـایش  و توصـیف  به آن وسیلۀ به نویسنده که عملی از است عبارت نیز پردازي

 بـراي  را آنـان  شخصـیتی  ابعـاد  چگـونگی  و پـردازد  هـایش مـی   شخصیت درونیات و رفتار
 هـاي  ویژگـی  بیـان  واقـع  در پـردازي  شخصیت).193-187صص،همان(کند می روشن مخاطبان

  .است خواننده به ها آن کردن معرفی و داستان هاي شخصیت بیرونی و درونی
 فلسـطینی  برجسـتۀ  نـویس  رمان »خلیفه سحر« معروف آثار از یکی »فصل و اصل« رمان

 سحر«. است شده داده زیادي اهمیت پردازي شخصیت و عنصرشخصیت به آن در که است
 الهام با و کند می انتخاب جامعه افراد میان از را انشداست هاي شخصیت رمان این در ،»خلیفه

. پـردازد  مـی  آنـان  شخصـیتی  مختلف هاي جنبه تحلیل و تجزیه به فلسطین، معاصر ازتاریخ
 هـاي  اندیشـه  و افکـار  القـاي  وسیلۀ و داستانی عوامل ترین مهم از رمان این هاي شخصیت
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 که است قدري به »خلیفه سحر« براي پردازي شخصیت اهمیت. هستند خواننده به نویسنده
  .است زده دست رمان نوشتن به که است شخصیت خلق براي تنها گفت توان می

 و  »فصـل  و اصـل « رمان هاي شخصیت خلق در خلیفه هنرمندي ظریف هاي جنبه تبیین
 قـرار  بررسـی  مورد نوشتار این در که است مهمی مسألۀ پردازي شخصیت هاي شیوه تحلیل

  .گیرد می
  

  تحقیق شینۀپی -2
 اشـاره  هـا  تـرین آن  مهـم  بـه  کـه  اسـت  شده هایی انجام پژوهش »خلیفه سحر« آثار مورد در
 کـه  »خلیفـه  سحر آثار برخی در پایداري هاي جلوه« مقالۀ در)1389(عباسی و عبدي:شود می
 در پایـداري  مضامین بررسی است،به رسیده چاپ به عربی ادب نقد پژوهشنامه1 شماره در

 مقالـۀ  در) 1390(پـور  بـاقر  و عسکري شریف. اند پرداخته وي»عبادالشمس« و »الصبار«رمان
ار و عبـــاد الصـــب: حر خليفـــه مـــن خـــالل ثنائيتهـــاجليات الوطنيـــة و الوحـــدة عنـــد ســــتـــ مفهـــوم الـــوطن و«

ا و ةالعربي اللغة يف حبوث مجلۀ در »الشمس  و اتحـاد  و دوسـتی  وطـن  هاي جلوه ،4شماره ،آدا
 مقالـۀ  در) 1391( پور باقر و ابویسانی.اند کرده بررسی »خلیفه سحر« انۀدوگ در همبستگی را

ا و املرأة«   لسـان  فصـلنامه  10 شماره در که »الشمس ادبع و اربالص خليفة، سحر ةثنائي يف معانا
 و عباسـی . انـد  داده قرار بررسی مورد را زنان مشکالت و زن موضوع رسیده، چاپ به مبین

 گفتمـان  تحلیـل  الگوي اساس بر خلیفۀ سحر "اربالصـ" رمان بررسی«مقالۀ در) 1391( عبدي
 بررسـی  بـه  شـده،  چـاپ  عربـی  معاصـر  ادب نقد فصلنامه 3شماره در که»فیرکالف انتقادي
 ابـو .انـد  پرداخته فیرکالف تحلیلی الگوي اساس بر خلیفه سحر »اربالصـ« رمان گفتمان تحلیل
 3شـماره  در کـه  »السـاحة بـاب روايـة فـی املکـان اتمجاليـ« عنوان با اي مقاله در هم) 2007( بشیر
رمـان   در مکـان  کارکردهـاي  بررسـی  بـه  رسـیده،  چاپ به فلسطین اإلسالمیۀ الجامعۀ مجله

 زمان و حادثه با مکان ،»السـاحة بـاب«رمان در که است رسیده نتیجه این به و پرداخته مذکور
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ـ  مکان، هاي زیبایی و ابعاد ها، ویژگی و خورده پیوند  هـاي  سـتم  و هـا  نیرنـگ  تمـام  ايگوی
  .است فلسطین مردم بر اسرائیل

 و شخصــیت زمینۀبررســی در پژوهشــی تــاکنون کــه دهــد مــی نشــان پــژوهش پیشــینۀ
 مقاله تـالش  این در لذا نگرفته، صورت خلیفه سحر»فصل و اصل«رمان در پردازي شخصیت

  .شود پرداخته موضوع این به که است شده
  

  فصل و اصل رمان به نگاهی -3
 رمـان  این در وي.منتشرشد) م2009( سال در که است سحرخلیفه رمان نهمین »وفصل اصل«

 بیـان  طریـق  از بیستم قرن40و 30 هاي دهه یعنی فلسطین معاصر تاریخ از اي دوره ترسیم به
ــت ــانوادة سرگذشـ ــز »آل قحطـــان«خـ ــرینش راه از ونیـ ــیت آفـ ــاي شخصـ ــتی هـ  رئالیسـ

 با متناسب که برگزیده را خاصی عناوین رمان هاي بخش زا کدام هر براي نویسنده.پردازد می
   .باشد می ها آن درونمایۀ و حوادث
 بـر  هابـالغ  آن تعداد که باشد می شخصیت زیادي تعداد دارندة بر در »فصل و اصل«رمان

 دهنـدة  نشـان  آنـان،  هـاي  اندیشه و افکار بیان و ها شخصیت این تعدد. است شخصیت سی
. است معین زمانی دورة یک در کامل اي جامعه گذاشتن نمایش به و رائها به نویسنده اهتمام

         یهـودي  و فلسـطینی  هـاي  شخصـیت  پرداخـت  و معرفـی  بـه  »خلیفـه  سـحر « رمان، این در
 از. مشـغولند  اسـت  شده واگذار ها آن به که نقشی به کدام هر که هایی شخصیت پردازد؛ می

 بـراي  که هایی شخصیت که است این رمان، این هاي شخصیت مورد در مهم هاي نکته جمله
  .دارند بیرونی ازاي به ما شده، انتخاب داستان در نویسنده هايدیدگاه بیان

 آل« قدیمی خانۀ در که دارند قرار »زکیه« خانوادة هاي شخصیت سو یک از رمان این در
 خـانوادة  گشـت باز بـا  امـا  هسـتند،  منـد  بهره امکانات حداقل از و کنند می زندگی »قحطان

 هـر  »زکیـه « فرزنـدان  و شود می دگرگون کلی به ها آن زندگی عربستان، از »رشید« برادرش
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 کـه  دارند قرار یهودي هاي شخصیت دیگر سوي از. گیرند می پیش در را جدیدي راه کدام
 »شالوم اسحاق« مثل هستند هایی شخصیت اول کرد؛دستۀ تقسیم دسته دو به را ها توان آن می
 دوم دسـتۀ  کننـدو  مـی  زنـدگی  جمعـی  دسـته  صـورت  بـه  نشـین  یهـودي  شـهرك  در کـه 

 حکومـت  ارکـان  در نفـوذ  با اند توانسته که هستند...  و »وایزمن دیوید« مثل هایی شخصیت
 فعالیت یهودي هاي آژانس در یا و پیداکنند خود براي را کاري قدس در انگلیس استعمارگر

 تحقق در سعی شان، اعمال در وحدت و همکاري ط،انضبا با ها آن همگی کل در اما. نمایند
   .دارند یهود دولت برپایی یعنی واحدي هدف

 اجتماعی، هاي واقعیت اساس بر اش قبلی آثار در که است نویسانی رمان جمله از خلیفه
 تصـویر  به کنند می زندگی اشغالگران ستم و ظلم زیر در که را فلسطین ملت بار اسف وضع

 فلسـطین  ملت شکست عوامل و اسباب بررسی به »فصل و اصل« رمان رد اما است، کشیده
 بـه  نویسـنده  فکري خطوط همۀ گویی که شده انتخاب معنادار قدري به رمان نام.پردازد می

 اسـاس  بـر  رمان گذاري نام. است شده گنجانده آن درون در وار فهرست و فشرده صورت
 بـه  »اصـل «. هسـتند  تأمـل  خـور  در که است فراوانی پیامدهاي و ابعاد داراي فصل و اصل

. گـردد  مـی  بر شده، مشتق محرومیت و گرسنگی خشکسالی، قحطی، از اسمش که »قحطان«
 امپراتـوري  زمـان  در و آمـده  فلسطین به عربستان از که بود اشرافی و بزرگان از که قحطان

 بـه   و بـود  کشـاورزان  بـه  سـتم  و ظلم اصلی عامل شد، مالیات آوري جمع مأمور عثمانی،
 و مـال  بـه  یـابی  دست راه در »قحطان شیخ« امثال. شد معروف »قاحط شیخ« به دلیل همین
 که بودند پلی و عصا منزلۀ به آنان. گرفتند نادیده را فلسطین ملت حقوق و حق بیشتر، منال
 کـه  بودند کسانی ها این. کردند می استفاده ها آن از ملت نابودي براي اشغالگران روز به روز
 و ضـعف  شکاف، به »فصل« اما. کردند فراهم فلسطین به یهودي مهاجران ورود براي را راه

 دارد، فلسطینیان وجود و یهودیان درمیان فلسطین عرصۀ در که اجتماعی و فرهنگی اختالف
  )5-7صص، 2011 السلحوت،(کند می اشاره
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  فصل و اصل رمان در پردازي شخصیت هاي شیوه -4
 براي جذابیت ایجاد و داستان به بخشی استحکام در پردازي یتشخص زیاد اهمیت خاطر به

 آن پردازي شخصیت نوع گرو در را داستانی اثر یک زیبایی و موفقیت تمام برخی خواننده،
 نمـایش  هـایش  شخصـیت  که بود خواهد موفق وقتی تنها داستان یک که معتقدند و دانند می

 و کـردن  صـحبت  حـال  در بایـد  ایشه شخصیت که نمایشنامه یک مثل درست شوند، داده
  )46 ص،1381 پرین،(شوند داده نمایش کردن بازي

: انـد  کـرده  عنـوان  پردازي شخصیت براي عمده شیوة دو داستانی ادبیات پردازان نظریه
 مسـتقیم،  معرفـی  در«). التمثيليـة الطريقـة(غیرمسـتقیم  شـیوة  و) الطريقـة التحليليـة(مسـتقیم  شیوة

 به. پردازد می مستقیم توضیح و شرح از گرفتن یاري با ها شخصیت صریح ارائۀ به نویسنده
 هـاي  آدم هـا،  شخصـیت  افکـار  و اعمـال  و رفتـار  تحلیـل  و شرح با نویسنده دیگر عبارت

 و هـا  خصوصـیت  داسـتان،  در فـردي  دید زاویۀ از یا کند می معرفی خواننده به را داستانش
 و تفسـیر  مـورد  ها آن اعمال و شود می داده توضیح داستان دیگر هاي شخصیت هاي خصلت

 راوي شخص خصوصیات به بسته ها شخصیت صریح ارائۀ در موفقیت. گیرد می قرار تعبیر
 غیرمسـتقیم،  معرفـی  در). 187 ص،1367 میرصـادقی، (»اسـت  کل داناي نویسنده هاي ویژگی یا

...  و ها، تشخصی خود اعمال یا گوها و گفت افکار، طریق از یعنی داستانی عمل با نویسنده
  )189 ص،1367 میرصادقی، و 98 ص،1979 نجم،(کند می معرفی را او

  
  
  

  مستقیم پردازي شخصیت  -4-1



       
  167      خلیفه سحر »فصل و اصل«رمان در پردازي شخصیت هاي شیوه

 
 
 
 

 
 

 افکـار  و اعمـال  و رفتـار  تحلیـل  و شرح با خود یا نویسنده مستقیم، پردازي شخصیت  در
 در دیگـري  فـرد  دیـد  زاویـۀ  از اینکـه  یـا  و کند می معرفی خواننده به را ها آن ها، شخصیت

 هـا،  شخصیت مستقیم پرداخت رمان در این در خلیفه سحر.دهد می انجام را کار این داستان
  .است استفاده کرده شیوه دو هر از
  
    نویسنده طریق از مستقیم پردازي شخصیت -4-1-1

 معرفـی  بـراي  بیشـتر  او. پـردازد  مـی  هـا  شخصـیت  صـریح  ارائـۀ  بـه  ندرت به خلیفه سحر
 داسـتان  پـیش  از کـه  هنگـامی  کنـد،بویژه  مـی  اسـتفاده  روش ایـن  از اصـلی  هاي شخصیت
 رفتار علت تا نماید می آنان استفاده روانی و فیزیکی خصوصیات توصیف براي ها شخصیت

   .کند توجیه و تفسیر را گفتارشان و
 توجیه براي را او داستان پیش نویسنده که است اصلی رمان هاي شخصیت از یکی وحید

 هـاي  ویژگـی  و افکـار  معرفـی  عهـدة  از خـوبی  بـه  رمـان  ابتداي در او. آورد می هایش گفته
 کنـد،  رشـامی  از مـادرش  کـه  هایی تمجید و تعریف با وحید. است آمده بر وحید شخصیتی

  :پذیرد می را او با ازدواج
   :بأملٍ  هزوحيدرأسه و قال«

  )41ص،2009 خلیفه،( »و برکة ، خريیخايل و أوالده علی رأس. اهللا علی برکة -
 هسـتند،  او سـر  تـاج  فرزندانش و دایی اینکه و گرداند مبارك خدا جمله گفتن با وحید

 هـاي  ویژگـی  بیـان  وحیـدیعنی  داسـتان  پیش آوردن با نویسنده. پذیرد می را رشا با ازدواج
 و توانـایی  و خـو  و خلق خانوادگی، شغل،تحصیالت،زندگی جمله از روانی او و اجتماعی

 یـاري  او روحیـۀ  شـناخت  در را خواننـده  و دهـد  می ننشا اورا رفتار این علت استعدادش،
ٌ  الناسِ  له،کل النسبةِ ب«:دهد می ٌ  و خري ٌ  نواياهم و برکة ه مثل طيبة َ . نيتِ ً  خجـوالً  کان َ  بِقلـبٍ  و طيبـا  أبـيض
َی ال کان. الدوران ال و اللف يعِرفُ  ال ِ  مـن الطيب اجلانبِ  سوی ير  ظـل فقـد يـتعلم مل مباأنـه و األشـياء
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ه ً  عقُل َ  أو معـه لتعام من کل أحبه السببِ  هلذا رمبا. بسيطة و سطحيةٍ  بنظرةٍ  و حمدودا َ . منـه اقـرتب  کـان
 ً ً  صــادقا ســتقيما ُ َ  م ــت...  بأمــه، يثــق و هنفســ علــی کــان يعتمــد. العمــلِ  کثــري الکــالم قليــل  هــي أمــه کانَ
  )41-42صص، همان( »تهمدرس

 خوشـبین  و قلـب  خـوش  خجـالتی،  اندازه از بیش جمله از وحید خاص خوي و خلق
 چیـز  هر به تا بود شده اوباعث سوادي نیزبی و نگریستن مثبت دیدة به چیز همه به و بودن

 و تعریـف  از بعـد . نکنـد  برخـورد  امـور  بـا  منطـق  و دلیـل  با و باشد داشته سطحی نگاهی
 پـرورش  را او توانـد  می بخواهد دلش که طور هر وحید اینکه و رشا از مادرش تمجیدهاي

 و شرط هیچ بدون تا دهند می هم دست به دست او اخالقی هاي ویژگی و رتفک طرز  دهد،
  .کند موافقت ازدواج این با شروطی
 شـده  باعث آسیاب سنگ چرخاندن و بار هاي کیسه کردن حمل یعنی وحید کار و شغل

 او. باشـد  داشـته  زنـدگی  بـه  نسبت خاصی برخوردهاي طرز و اخالقی معیارهاي او تا بود
 و  اسـت  آسـیاب  سنگ چرخاندن و بار هاي کیسه کردن حمل مثل هم دواجکرداز می گمان
 ازدواج کـه  بـود  معتقد او.شود می موفق هم ازدواجش در است، توانا و خبره ها آن در چون
 باشـد  اش دایـی  دختر با که بهتر چه و بیفتد اتفاق باید صورت هر در که طبیعی است امري

  )42ص،همان.(شوند نسب و اصل اب فرزندانی صاحب ها شودآن می باعث که
 بـه  مسـتقیم  طـور  رمـان بـه   ابتـداي  در نویسنده که است دیگري هاي شخصیت از وداد
 بی شخصی را وي و کند می بیان را وداد روحی هاي ویژگی ابتدا خلیفه. پردازد می او معرفی

ـت املمـرِ  مـرآة أمـام مـرت«: نماید می معرفی دیگران هاي خواسته کنندة اجرا و اراده َ ها فلمح َ  شـبح
ب ، اليراهـا کــي تأسـرع مث حلظـة فـتفتوق... الشـاحِ َ  ةبعـد يفسـر قـد املــرآة يف النظـر إن إذ أحـدٌ . أشــياء

َ  فمــاذا  هــم تســمع، هــي و يقولــون هــم... احملــور هــو النــاس قــول نکــا... ذلــک؟ تفعــل رأوهــا لــو يقولــون
َ يطلب ً مـر  تفعـل مل... ذتنفـ هـي و يأمرون هم ،تليب هي و ون ً  بتطلـ أو هلـا وحيلـ مـا ة  کانـت. هـايلزم شـيئا
-45صـص ، همـان ( »ؤالِ السـ عـدم اعتـادت هلـذا و يقـال مـا کـل عنهـا تقـول ويلـزم  مـا بکـل هـاتزود األم
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 را او و پـردازد  مـی  او جسـمانی  وضـعیت  و ظـاهري  هاي ویژگی توصیف به ادامه در).  46
 تکـن مل حـالٍ  أيـة یعلـ«:نمایـد  مـی  معرفی اندام الغر و ضعیف و زیبایی و جمال فاقد شخصی

 اجلمـال ثتـر  مل. ممسـوح صـدر و حنيلتـني ضـفريتني و ضامر بعودٍ  رقيقة شاحبة تکان ،الجذابة ومجيلة 
 ضـــمورِ  يف الــرئيس الســبب الطاغيــة هــاأم شخصــية کانـــت رمبــا و. ةالشخصــي اإلرادة وقــوة  و هــاأم عــن

 النفــي بصــيغة هــاتعامل األم تظلــ و. األم ظــل يف اهلــامش علــی مرکونــة تفظلــ هــا،منو  عــدمِ  و هاشخصـيت
  )47ص،همان(»... تبلغ حتی

 عدم بر که کند می اشاره وداد زندگی حوادثی از و وقایع به داستان ادامۀ در خلیفه سحر
    .کند می داللت او بودن اراده بی و نفس به اعتماد
  

  دیگر هاي شخصیت دید زاویۀ مستقیم از پردازي شخصیت -4-1-2
 آن از فراوانی به مستقیم پردازي شخصیت در خلیفه سحر که است ییها شیوه از روش، این 

 هـاي  شخصـیت  فرعی به معرفی دیگر و اصلی هاي دیدشخصیت زاویۀ از او. کند می استفاده
   .پردازد می رمان در حاضر

 بـه  است، برخوردار دقیقی مشاهدة قدرت از که است رمان اصلی هاي شخصیت از زکیه
   .کند می معرفی او دید زاویۀ از را ها شخصیت از برخی داستان لطو در نویسنده که طوري
 هـم  زکیـه  هاي دغدغه و ها نگرانی آید، می رشاد در عقد به زکیه وداددختر اینکه از بعد
 احساس وجود این با اما سپارد، می قدر و قضا دست به را خود او چند هر. شود می شروع

 جویا او از را علت مادرش اندوه و دستپاچگی دةمشاه با وداد که وقتی. کند نمی خوشبختی
 جهیزیـه  کـردن  مرتـب  سرگرم را خود و نیست چیزي که گوید می جواب در مادر شود، می

أضـعف  البنـت... «:بـرد  ورشادپی هاي وداد ویژگی توان به می دیدزکیه زاویۀ از. کند می وداد
، العريس و الزجية، علی صغرية البنت. مکسور ،جناحٌ الولد من ، قبيحٌ ً جـد قبـيحٌ  قبيحٌ ٌ  هاتصـل.ا  هأنـ أخبـار
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 ســـــجائر ليشـــــع و اجلنکيـــــات و الرقاصـــــات علـــــی النقـــــوط ينثـــــر و خيمـــــر و ريســـــک. وريـــــد داير،مـــــازال
  )57ص، 2009 خلیفه،( »جنيهاتٍ بعشرة اليهوديات

 شخصـیت  دو این شناخت براي سرنخی رشاد و وداد مورد در زکیه احساسات و افکار 
 روز نگویند، سخنی او مورد در همسایگان که این براي زکیه. دهد می قرار خواننده اختیار در
 از دور او تا شد باعث وداد زندگی نحوة این. کرد می محدودتر و محدود را دخترش روز به

 مسـأله  ایـن  درآمـد،  رشـاد  عقـد  به وداد که این از بعد اما. شود بزرگ چیز همه و کس همه
 دختـران  بـا  او تا بود شده باعث دخترش با او برخورد رزط که چرا شد، زکیه نگرانی باعث

 او. اسـت  بچـه  یـک  از تـر  ضعیف وداد که داند می زکیه. باشد داشته فرق سالش و سن هم
 زنـدگی  هـاي  مسـئولیت  تحمـل  و تاب که است آن از تر وکوچک شکسته بال و پر دختري

 رشـاد  مـورد  در کنـار  و گوشـه  از مردم که سخنانی دیگر سوي از. باشد داشته را زناشویی
 بـه  را زیادي پول و است الیعقل و مست همیشه رشاد. کند می نگران را زکیه بیشتر زنند، می
 قیمـت  داراي و اسـت  ها یهودي به متعلق که را سیگارهایی و ریزد می... و رقاصه زنان پاي

 بـا  تواند یم طور چه رشاد که است نگران زکیه تفاصیل این با.  کند می مصرف است، باالیی
   .کند زندگی نرفته بیرون خانه از تنهایی به هم بار یک حتی که وداد

 اسـحاق  دختـران  توصـیف  هـا،  شخصـیت  دید زاویۀ از پردازي شخصیت موارد دیگر از
 حیفـا  در شـالوم  اسحاق و رشاد پدر رشید تجارت و کار. باشد رشاد می دید زاویۀ از شالوم
 خـانواده  دو هر روزي. شود بیشتر روز به روز ها آن گیخانواد آمد و رفت تا شود می باعث

 بـا  شالوم دختر استر سرگرمی، و بازي هنگام در آنجا در و کنند می شرکت مهمانی یک در
 بـه  بـردن  پی و حادثه این یادآوري با رشاد. کند می زمین بر نقش را رشاد کاراته ضربۀ یک

ـ  بـا  خـود  مقایسـۀ  بـه  شـالوم،  دختران هاي توانائی  دیـد  زاویـۀ  از خلیفـه . پـردازد  مـی  انآن
  :کند می آشنا پدرش هاي ویژگی همچنین و ها شخصیت این هاي ویژگی با را رشاد،خواننده
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 يســبحن شـالوم بنـات. يرکـب ال هـو و ،اخليـل يــرکنب شـالوم بنـات أن عـرف. يراقـب و يتسـاءل بـدأ«
 لمـسي مل هـو و عخشـاف بـوتسکي يف الحِ السـ علـی تـدربن شالوم بنات... . يسبح ال هو و البحر يف

 ها،يسـتعمل أو هاميسـک کيـف يعـرف ال املطـبخ نيسـک حتـی و املطبخ سکني إال سالح قطعة أية حبياته
،الز  مســـايرة و املکتـــب يف اجللـــوس ســـوی يعـــرف ال... .  . هعاداتـــ و يـــهألب اخلضـــوعِ  و أبيـــه، زبـــائنِ  بـــائِن

ٌ طيــ أبــاه أن صـحيحٌ  ٌ  و کــرميٌ  و ب ،قدميــ دقــة هأنــ إلـل مســامل ِ  غــري ةٍ ً  و. مٍ مـتعل  شــالوم، اســحق بزميلــه قياســا
، هــذا لکــن. ســاذجٌ  و بســيطٌ  َ  يف هحقــ عــن يتنــازل جيعلــه و بــه يــتحکم ف،املتخلــ القدميــة ةالدقــ الســاذج
ـه اختيـارِ  ِ ِهتصـر  و حيات َ  أن يريــده. فات ً  أو عنــه نسـخة يکـون ً  عبـدا ، 2009 خلیفــه،( »همر بـأَ  إال يــأمتر ال ذلـيال

  )162ص
 شـنا،  سـواري،  اسـب  مثل فراوانی هاي مهارت از شالوم دختران که ندک می رشاداحساس

 از اسـتفاده  نحـوة  »عخشـاف« شـهرك  در حتی و هستند برخوردار اسکواش و کاراته تنیس،
 طـول  تمام در و ندارد را ها مهارت این از کدام هیچ او که حالی در اند، آموخته نیز را اسلحه

 به را امر این علت رشاد. است نکرده لمس را خانهآشپز کارد بجز را سالحی هیچ خود عمر
  .گرداند می بر پدرش نادرست برخوردهاي و آنان زندگی شیوة در اختالف

 تسـلیم  رشـاد  تـا  شود می باعث پسرش با او برخورد نحوة و رشید اخالقی خصوصیات
 بـا  ه،بخشند پاك، انسانی او پدر که داند می رشاد. شود پدرش هاي خواسته چراي و چون بی

 بـا  مقایسـه  در و سـواد  بـی  سنتی، انسانی را او حال عین در اما است، گیر آسان و گذشت
 میان اختالف که برد می پی او. داند می باور زود و لوح ساده پاکدل، انسانی شالوم، او دوست

 آدم  وي پدر که است درست. گردد می باز او با پدرش برخورد نحوة به شالوم دختران و او
 کند نهی و امر او به مدام تا بود شده باعث اش قدیمی افکار اما است، پاکدلی و یتن خوش

 اختیـاري  خـود   زنـدگی  در گـاه  هیچ او. شود گرفته نادیده او حقوق و حق که کند کاري و
 او. است گرفته تصمیم زندگیش و کار براي او جاي به که بوده پدرش این همیشه و نداشته



   ________________________________ _______________________________      
   نقد ادب معاصر عربی     172

 
 
 

 
 
 

 خواسـتهاي  و اوامر تسلیم همیشه اینکه یا و شود تربیت خودش لمث او پسر که خواست می
   .ندهد انجام وي اجازة بدون را کاري هیچ و باشد او

 بـه  تـوان  مـی  انـد  شده معرفی ها شخصیت دیگر دید زاویۀ از که فرعی هاي شخصیت از
 در »حـاکم « دیـد  زاویـۀ  از کـه  کرد اشاره »روزا« و »وایزمن« ،»گوریون بن«،»کیش کولونیل«

 جفریـت « همچنـین . اند شده معرفی...  و 331 ،329 ،327 ،325 ،139 ،133 ،129 صفحات
. انـد  شده معرفی »وحید« دید زاویۀ از 220 صفحه در »رشا« و216 و209 صفحه در »شالوم

 شـده  معرفـی  »امـین « دید زاویۀ از 235 صفحه در »محمود« و225 صفحه در »الجلیل شیخ«
 قـدس  در انگلیس حکومت کارمندان از یکی دید زاویۀ از 119 هصفح در »احمد مادر«. اند

  .است شده معرفی
  

   مستقیم غیر پردازي شخصیت -4-2
 که کند می استفاده مستقیم غیر پردازي شخصیت از بیشتر فصل و رمان اصل در خلیفه سحر
 و گو و گفت نامگذاري، محیط، احساسات، و افکار توصیف رفتار، و اعمال توصیف شامل

  .شود می درونی گویی تک
  
  کردار و رفتار طریق از پردازي شخصیت-4-2-1

 شخصـیت  مـورد  در همـه  از بـیش  آنچه. است آن با خوردة گره و شخصیت کنار در عمل
 تواند می داستانی شخصیت هر اعمال که طوري به است او کنش و عمل است، کننده تعیین

 خلق زنده اگر ها شخصیت). 143،ص1371ت،اخو( باشد او هاي ویژگی کنندة بیان مستقیم غیر
 بـه  توجـه  با). 70،ص1380عبداللهیان،(سازند می آشکار را خود وجودي عیار عملشان با شوند،
 کوشـند،  مـی  نویسـندگان  بیشـتر  کـه  هاسـت  انسان تمایز و تشخیص در کنش کارکرد همین

   .دهند انجام شان رمان یا داستان در را ها شخصیت عمل طریق از پردازي شخصیت
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 هـاي  شخصـیت  پرداخـت  در مهم شگردهاي از یکی ها شخصیت رفتار یا کنش توصیف
 و کنـد  مـی  پیـدا  نمود افراد هاي ظرفیت رفتارها، این بررسی در. باشد می فصل و اصل رمان

  .شود می گذاشته نمایش به ها آن رفتاري و روانی روحی، خصوصیات
 براي مختلف هاي موقعیت در او رهايرفتا از که است رمان اصلی هاي شخصیت از وداد

 وداد مثـل  افـرادي  رفتـار  توصـیف  در خلیفـه .  اسـت  شده استفاده او شخصیت دادن نشان
 نشان و شده معرفی شخصیت راستاي در کامل طور به که برد می کار به خاصی هاي ظرافت
 و رو کم نفس، به اعتماد نداشتن بودن، تجربه بی. اوست روانی و روحی هاي ویژگی دهندة

 توان می که هستند وداد هاي ویژگی جمله از داشتن قرار دیگران تأثیر تحت و  بودن خجالتی
  :برد پی ها آن به رشا با او رفتار نحوة طریق از

َ الکـــ« َ شـــجرةاقرتبـــت مـــن رشـــا و کانـــت تقـــف مـــع ت منهمـــا اقرتبـــ. ... ربی مـــن بنـــاتِ شـــالوم حتـــت
، رِجــل لألمــام ٍ و خجــلٍ ، و رجــل خبــوف ِ  نــديلت ما و قــد رفعــهـزار حولــاال شــدو هــي ت للخلــفِ الغطــوة

ــکل کِ حتــی منتصــفِ جبينهــا فبــدت کالشــبحِ املتحــر  َ و ال أنوثــةٍ  و ال بــال شَ و کــادت أن . ... تضــاريس
َ حنيَ تعثرت قدم ٍ منشـتقع ه ألن عينيها کانتا تتطلعانِ إلی رشا کهدف َ ت رشـا. ودٍ ها حبجٍر مل تر َ : فصـاح

، إال. يـکاهللاِ عل اسم! اهللا اهللا ـع علـی األرضِ قَ َ تـدارکَت و مل تـَ َ مـن مکانـه  أن لکـن البنـت ـق ها انزَل منـديَل
ــي و هــو منســدٌل و ال تعــرفوجههــا، فا ةطــی عينيهــا و بقيــو غ شِ َت بــه و ظلــت َمت َ  حتــار بــه و  فعــلمــا ت

َ  و. اسِ مــن الوقــوع و عيــون النــ ه حــول جســمها اتقــاءدفــزادت التصــاقًا بــاإلزاِر تشــ. لمــاذا تَفعــ أن رغــم
َ أبعــدَ رکــٍن يف النــاس کــانوا بعيــدين  املنتــزِه حتــی ال تنکشــفَ النســاء عــن املوقــِع ألن اخلــالَ کــان قــد اختــار

، إال أن وداد کانــت لعيــونِ النــ  خلیفـــه،(»و األم و أخوهــا وحيــد حتـــس أن کــل الــدنيا تراقبهــا، النـــاساسِ
  )91-92 صص،2009

 انجـام  وداد کـه  کـاري  هـر . است کرده عمل قدرتمند نویسنده وداد، رفتارهاي مورد در
 ارائـه  او از پـیش  از کـه  تصـویري  با و است هماهنگ رود، می انتظار او از آنچه با دهد می
  وداد از زکیـه  کـه  زمـانی . دهد می دست به شخصیت اعمال براي کننده قانع دالیل دهد، می
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 انـد  شـده  عـوت د رشـید  باغ در مهمانی به که دخترانی دیگر با و برود هم او تا خواهد می
  .دهد می نشان را او واقعی شخصیت رفتارش کند، بازي
 ملحـق  دختـران  دیگر جمع به تواند می هم او که شنود می مادرش از اینکه از بعد وداد 
 کـه  رسـد  می نتیجه این به مادرش بررسی سخنان از پس و کند می فکر بسیار خود با شود،

 است مردد که این با بنابراین. است هایش ایید دختر دیگر و رشا قطع طور به مادرش منظور
. شود می نزدیک اند نشسته درخت زیر شالوم تر بزرگ دختر با که رشا به کشد، می خجالت و
 مقابـل  در بایـد  مکـانی  هـر  در که شنیده »وحید« برادرش و مادر از ودادهمواره که جا آن از

 بینـد،  نمی را او اي غریبه هیچ که آن وجود با هم اش دایی باغ در بپوشاند، را خود ها غریبه
 گرفتـه  را چشمش جلوي که روسریش کردن درست جاي به خورد، می لیز پایش که زمانی

 دور بـه  را پوشـش  بپوشـاند،  ها غریبه مقابل در را خودش باید که تصور این با  همیشه مثل
 طبـق  چطـور  او کـه  بـرد  پـی  تـوان  مـی  او رفتار مشاهدة با ترتیب بدین.کند می محکم خود

   .شود آشکار اش واقعی شخصیت تا شود می باعث شرایط و کند می رفتار دیگران خواستۀ
 رفتارهـاي  مختلـف  هـاي  موقعیـت  در بلکـه  نیسـت،  صـورت  یک به همیشه وداد رفتار
 چشـم  از دور کـه  زمـانی  وداد مـورد  در را رفتـار  چندگانگی این. زند می سر او از متفاوت
 هنـا أصـدقاء و زمـالء « :کـرد  مشـاهده  تـوان  مـی  بـرد،  مـی  سر هب قدس در برادرش و مادرش

ها و . فـــــال قيـــــود و ال مشـــــاکل و ال ذل الـــــزوج و حســـــاب األهـــــل و التزمـــــت...عمـــــل فخلعـــــت منـــــديَل
  )245ص، 2009 خلیفه،( »استبدلته بشالٍ صغري و جاکيتٍ قصري

 سـایۀ  و التمشـک  بنـدها،  و قیـد  نبـود  برد، می پناه لیزا خانۀ و قدس به وداد که وقتی 
 و کند عوض را پوشش و روسري او تا شود می باعث خانواده جواب و سؤال عدم و همسر

 موعـد  شدن نزدیک با که زمانی اما. کند استفاده کوتاه جاکتی و کوچک شالی از آن جاي به
 و مـادرش  خواسـت  طبق هم باز شود می مجبور گردد، بازمی مادرش خانۀ به حملش وضع

   .کند رفتار دارند ها آن از ممرد که انتظاراتی
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 در نویسـنده  توسـط  او رفتار توصیف طریق از که است هایی شخصیت جمله از رشادنیز
 او بـار  و بند بی و هرزه شخصیت به توان می...) و 163 ،90 ،89 ،88(رمان مختلف صفحات

  .برد پی
  

  روانی و روحی هاي ویژگی و حاالت توصیف طریق پردازي از شخصیت -4-2-2
 دادن نمـایش  شـود،  مـی  استفاده آن از ها شخصیت مستقیم غیر درپرداخت که دیگري وشر

 »ذهن سیال جریان« هاي رمان روش، این.هاست شخصیت درونی عواطف و ذهنی هاي کنش
 خواننـده  و دهـد  مـی  رخ ها شخصیت درون در حوادث و اعمال که است آورده وجود به را

 میرصـادقی، (گیـرد  مـی  قـرار  داسـتان  هاي شخصیت آگاهنا و آگاه شعور جریان در مستقیم غیر
 گیـرد  قرار ها شخصیت وراي کل، داناي راوي از استفاده با تواند می نویسنده). 192 ص،1367

 نویسـنده  دهـد  می اجازه دید زاویۀ این. کند اداره متفاوت هاي زمان و ها مکان در را ها آن و
 دیگـري  شخصـیت  سـراغ  بعد اما بماند، آنجا مدتی و شود ها شخصیت از هریک ذهن وارد
 کنـد  می عمل خوب وقتی عینی یا ذهنی شخص سوم. کند تکرار را فرایند همین بعد و برود

  )132 ص،1387 نوبل،(باشد داشته عمده شخصیت چند شاید و وقوع مکان چند داستان که
 کـم  بسـیار  حضـورش  کـه (شخص سوم راوي وسیلۀ به خواننده ذهنی، شخص سوم در

 ذهنیـت  شـیوه،  ایـن  در. بینـد  مـی  را شخصـیتی  درونـی  بعـد  و ذهنیـت ) شود می احساس
 و بیرونـی  بعـد  بـا  همـراه  حقیقـت  در و است داستان سیر خط مسیر در ˝دقیقا ها شخصیت

 ص،1371 اخـوت،  (کنیم می مشاهده هم را ها شخصیت روانی-ذهنی هاي العمل عکس درونی،
113(  

 بهتـرین  و زنـد  می گره داستان با را افراد درونی احساسات باالیی بسیار مهارت با خلیفه
 مهـارت  رمان با جاي جاي وداددر خشم و نفرت ها، دغدغه. آفریند می را داستانی توصیفات

  .است شده تشریح باالیی بسیار
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 اطـرافش  دنیـاي  هـاي  بینی کوته و ها حقارت از را او شود، می متحمل وداد که هایی رنج
 اجتمـاعی  غلـط  رسوم و آداب و خانوادگی پیوندهاي به شود می باعث و کند می رویگردان

 پـر  مـادرش  از او تصـورات  و کند می تغییر اطرافیانش و مادر از او ذهنی تصور. کند پشت
  :دارد محکمی دالیل مادرش با خود رابطۀ در اندیشی باز براي وداد. شود می تر رنگ
ُ بـــدَأت تتســــ« ؟ بــــدَأت تتســـاءل عــــن معاءلُ مـــا الــــدنيا ؟ بـــدَأت تتســــاءل  مـــا نفــــع نــــی األم و األهـــلِ

َت تکره. سبة هلا مثل الغولةِ ت بالنأمها صار . األمومة ِ صار َت حتسـأ. هـا مـن األعمـاق ُ مبـا صـار ا السـبب
ا َ فلو کانت حتس بآالمها هل کانَت تدع. حل  ُ أن ذاک الـزواج ـم ُ و هي تعَل لـيس زواجـًا بـل  ها تتغذب

 ُ َ ليســت کمـا تبــدو . معنــی الصــفقةِ  بــدأت تفهـم. هـو الصــفقة ُ أن األمــور األم . علــی الســطحِ بــدَأت تفهـم
ت منز  َ ُ  غلـٌط   األهللةً و ليس ُ غلـٌط و النـاس ، و الـزواج وا سـندَ الظهـِر ُ بـدَأت تتملمـل . و الـدنيا غلـطٌ ليس

  )108 ص،2009 خلیفه،(»و تتمرد
 تمام مسئول را مادرش او.کند می بازخوانی را وداد هاي اندیشه و افکار نویسنده اینجا در

 تجدیـد  مادرش با رابطۀ در که شود می باعث امر همین و داند می هایش ناکامی و ها بدبختی
 پیـدا  مسـائل  بعضـی  بـه  نسـبت  کـه  است هایی آگاهی گذرد ودادمی ذهن در آنچه. کند نظر
 کـه  فهمیـد  او. آورد پدیـد  او در را عمیقـی  فکـري  تحـوالت  زمینـۀ  حیفا در زندگی.کند می

 خـوبی  بـه  را آن معنـی  اکنـون  او که اي معامله.است بوده معامله یک وحیدتنها با ازدواجش
 او نزد در دیگر مادرش. کرد می تصور او که نیست آنگونه  مسایل که فهمید او. کند می درك

 بـا  خـود  رابطـۀ  در وداد. نیستند او پشتوانۀ خانواده و خانه و ندارد را سابق اعتبار و ارزش
 تغییـر  مـادرش  بـه  نسـبت  اش ذهنی وتصورات زند می اندیشی باز و تأمل به دست مادرش

 او شخصـیت  با را خواننده و دهد می نشان را او تدریجی تغییر و تحول وداد ذهنیت.کند می
   .کند می آشنا بیشتر
 صـفحه  در »لیـزا « ،190 صـفحه  در »وحیـد «...  و 88 ،63 ،57 ،56 صـفحات  در ،»زکیه«
 نویسـنده  که هستند هایی شخصیت دیگر از 133 و 129 ،126 صفحات در »آرثر سیر« و114
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 بهتر خواننده طریق این از تا پردازد می احساساتشان و افکار توصیف به رمان جاي جاي در
   .شود آشنا ها آن هاي ویژگی و روحیات با  بیشتر و

  
   محیط ازطریق پردازي شخصیت -4-2-3

 حوادث که دارند نیاز مکانی به خود رهايرفتا و اعمال گذاشتن نمایش به براي ها شخصیت
 سـاختن  بـه  زیـادي  حدود تا تواند می شخصیت پیرامون فضاي توصیف. بیفتد اتفاق آن در

 هـا  آن از کـه  را عینـی  هـاي  مکـان  همۀ محیط،). 136 ص،1371 اخـوت، ( کند کمک شخصیت
ـ  را اجتمـاعی  رسـوم  و آداب و فرهنـگ  محیط،.گیرد می بر در است شده استفاده  بـر  در زنی

  )93 ص،1387 کارد، اسکات(گیرد می
 را اجتمـاعی  حقـایق  و کنـد  مـی  مشـخص  را ها شخصیت هویت زندگی، محیط و مکان

 و دهـد  روي دیگر هاي مکان در تواند نمی که دهد می روي حوادثی آن در و سازد می آشکار
 تواننـد  هانمی آن غیر و هستند مکان آن خود خاص که کنند می زندگی آن در هایی شخصیت

  )88 ص،2012 النتشۀ، عماد( کنند زندگی آن در
 در زکیـه  نیازهـاي  و روزي،مشـکالت  سـیه  داسـتان  فصل، و اصل رمان در خلیفه سحر

 هـاي  ویژگـی  تـرین  عمده که زنی کند؛ می توصیف را روزگار آن نیافتۀ رشد سنتی و جامعۀ
ـ  محـیط  بـر  حـاکم  اوضـاع  و فرهنگی و اجتماعی محیط از او شخصیتی      نشـأت  اش دگیزن

 کننـدة  بیـان  و دارد سـر  در کـه  اسـت  هایی اندیشه و افکار دهندة نشان او گفتار. گیرند می
 پـس  به توان رشیدمی برادرش و زکیه گفتار طریق از. برد می سر به آن در که است فرهنگی

 را هـا  گفتـارآن  طـرز  و رفتـار   زمینه پس همین. برد پی ها آن اجتماعی و فرهنگی هاي زمینه
  .کند می مشخص
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 رشـید  شـدند،  دعـوت  رشـید  باغ در مهمانی به شالوم اسحاق و زکیه خانوادة که روزي
 بـا  شـالوم  اسـحاق  دختـران  دهـد  اجازه تا زکیه خواست از شالوم اسحاق درخواست طبق

  :شود می متعجب بسیار رشید درخواست از زکیه بخورند، غذا پدرشان
ٍ و ختوفه و قد وجدَ ختاملهم يف األمِر أن أ« ها يف ذالک اجلو قاَلت حبرية َ   :ت نفس

  !؟ د مع اليهودِ ؟ شو يقولوا الناسنقع  -
  : قال باستهانةٍ 

  .وا الناساس؟ يغور شو يقولوا الن  -
  ولوا فاتح بيته للي ما يسواش؟بکرهيق! کيفيغوروا ؟ -
  کيفَ ما يسواش ؟. ی مينإسحق شالوم أغن! للي ما يسواش؟ -
ن بــه قصـدي بناتـه، بناتــ-  صــص،2009 خلیفــه،( »ريانـاتالزلط و عالبسـاتٌ و مـش البســات، کـأ

77-78(  
 واکنش آن به نسبت چگونه و آمده بر فرهنگی چه از او که دهد می زکیه نشان هاي گفته

 طـرز  اسـت،  نـابلس  رسـوم  و آداب و فرهنگ از بخشی که عمومی انتظارات. دهد می نشان
 و اجتمـاعی  و اخالقـی  خصوصـیات  دهنـدة  شانن گفتارزکیه.کند می مشخص را او برخورد
 شـکل  را او شخصـیت  کـه  اسـت  تجربیـاتی  و زمینه نمایانگر و شخصیت او کنندة منعکس

 انتظارات طبق تا نموده مجبور را او اجتماع شرایط و روزگار سختی که شخصیتی دهند؛ می
 را وي گفـتن  سـخن  شـیوة  کـه  است جامعه و محیط همین شرایط و کند، رفتار همسایگان

   .دهد می قرار تأثیر تحت
 و دارد دنبـال  بـه  را مـردم  هاي حدیث و حرف ها یهودي با همنشینی که است معتقد او

 نـادانی  و فکـري  بـی  امـا . اسـت  کـرده  بـاز  کسی هر روي به را اش خانه درِ گفت خواهند
 مـا ا. اسـت  تـر  ثروتمند او از اسحاق که بگوید زکیه جواب در او که شود می باعث برادرش
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 رشـا  و وداد بـر  زکیه اعتقاد بر بنا توانند می که هستند او عریان و برهنه دختران زکیه منظور
  .بگذارند بد تأثیر

 تضاد این و دارد او با متضاد کامال هایی دیدگاه و کند نمی فکر او همچون رشیدبرادرزکیه
 مـردم  همـۀ  آنجا در که است شده بزرگ نابلس در زکیه. گردد می باز ها آن زندگی محیط به

 هـاي  فرهنـگ  با مختلف هاي انسان که ساحلی است شهري حیفا اما. شناسند می را یکدیگر
 اجتمـاعی  محیط واقع در. ندارد را نابلس هاي محدودیت و کنند می زندگی آن در گوناگون

 بـر  کننده تعیین و اساسی نقش  زکیه و رشید شخصیت گیري شکل در که است عواملی از
   .است داشته عهده
 محـیط  و هـا  شخصـیت  تنـوع  بـه  توجه خلیفه سحر پردازي شخصیت در بارز نکات از

 بـه  فلسـطینیان  و یهودیان فرهنگی اختالف که شده باعث امر همین که است ها آن اجتماعی
   .شود تبدیل فصل و اصل رمان اصلی مضامین از یکی

  
  نامگذاري طریق از پردازي شخصیت -4-2-4

 بـا  متناسـب  نویسـنده .است) خاص یا عام(اسم از استفاده پردازي صیتشخ  شیوة ترینساده
 طـور  بـه  اسـم  ایـن . کنـد مـی  انتخاب اثر هايشخصیت براي اسمی داستان ساختار و طرح

 خاسـتگاه  دهندة نشان و است اجتماعی و عاطفی بار داراي و نیست اتفاقی و خنثی معمول
  )164ص،1371 اخوت،( است نویسنده فکري
 پـردازي  شخصـیت  در کارهـاي ظریـف   از یکی داستان، هاي شخصیت براي یگزین نام
 نقـش   گـذاري  نـام  ایـن  اسـت،  برخـوردار  پیرنـگ شخصـیتی   از داسـتان  جاییکه در. است

 اهمیـت،  بـی  ظـاهر  به هاي نام همین ها، داستان از بسیاري شمار در. کند پیدامی تري اساسی
 بیشتر در). 15ص، 1387 شیري،(گیرند می ودخ دوش بر را روایت معنایی بار از اي عمده بخش
 ایـن  چراکـه  یافت؛ دست او نام و شخصیت میان منسجمی و ویژه ارتباط به  توان می موارد
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 یـا  و او اجتمـاعی  خاسـتگاه  و طبقه شخصیت، هاي ویژگی و خصوصیات دهندة نشان اسم
  )247 ص،1998 بحراوي،( باشد می داستان حوادث پیشبرد در او نقش بیانگر

 ویژه انسجامی توانسته او. است کرده استفاده نام از پردازي شخصیت در خلیفه هم سحر
 فصل و اصل رمان در هاشخصیت نام. کند برقرار اسمشان با داستانی اشخاص عملکرد بین

 از. شـود  تـر برجسـته  اسـت  نظـر  مورد که شخصیت بعد آن کندمی کمک که است سرنخی
. کنـد  آشـکار  بهتـر  را شخصـیت  درونی ماهیت تواندمی امن هر در نهفته معناي دیگر سوي

 نـاهمخوانی  و نمـایی  وارونه نمایش از فرعی هاي شخصیت از برخی نامگذاري در همچنین
   .است شده استفاده هاشخصیت رفتارهاي با هانام

 او پنـدار  و کـردار  بـر  گویـا  شاهدي نامش که باشد رمان می هاي شخصیت از یکی وداد
د« وداداز. است شده انتخاب شخصیتش با بمتناس و است َ د يـو َ  و رغبت و معنی میل به و »و

، 3ج ،1414منظـور،  ابـن .(است آمده کردن آرزو و تمنا معنی به هم گاهی. است داشتن دوست
  )454-453صص

 او نـام . دارد همخـوانی  رمان بسیار طول در شخصیت این عملکرد و روند با وداد معنی
 در او، عمـل  و بـین شخصـیت   را پیونـدظریفی  و کند می توجیه توصیف و را عملش و کار

 هـاي  جنبـه  از ودادیکـی  خـاص  اسم از استفاده با کرده سعی نویسنده. نماید می رمان ایجاد
 بعضی به رمان جاي جاي در. کند مطرح را هایش خواسته و عالئق اویعنی شخصیت درونی

 آشـنایی  از بعـد . اسـت  شده اشاره اند، نشده برآورده هرگز آرزوهاي ودادکه و ها خواسته از
 او. پرورانـد  می سر در را بندها و رؤیاي شکستن قید و آرزو همواره او علیا، و لیزا با وداد

 را اجتمـاعی  رسوم و آداب و برادر مادر، یعنی زندگیش بندهاي و قید کرد می سعی همواره
ً  كانَت«: کند دور خود سر از   )363 ص،2009  خلیفه،(».القيودِ  تكسريِ  و تعمل مبا و حتلم مبا مشغولة
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 یافتن براي است کلیدي او اسم که باشد رمان می اصلی هاي شخصیت از دیگر یکی زکیه
 شایسـته  و صالح پاکیزه، نمو، و رشد داراي معنی زکیه به.او اجتماعی موقعیت و ها خصلت

   .رددا همخوانی رمان در او عملکرد با که) 119 ص،1989 األرناؤوط،( است
 جزئیـات محـیط   بـا  وبیشـتر  کند کسب می فراوانی تجربیات شوهرش مرگ از بعد زکیه
 رو بـه  رو حقـایقی  بـا  و شود می بزرگ و کند می رشد او اصل، در. شود می آشنا اش زندگی

 خود روابط در تا شود می باعث عوامل این. بود نکرده فکر ها آن به این از قبل تا که شود می
 به همسرش، مرگ از بعد کند؛ نظر اطرافش بودندتجدید کسانیکه در با و شمحیط پیرامون با

براي  را بندهایی و قید ها میان همسایه در خود آبروي حفظ بودبراي مجبور شدن، بیوه علت
 هـا  سـخنان آن  گزنـد  از را فرزنـدانش  و خود بتواند همیشه تا کند اعمال فرزندانش و خود
 شـود  مـی  باعث نابلس شهر در زندگی.کند اثبات را خود گناهی بی و بودن پاك کندو حفظ

 خلیفـه، (»شـو يقولـوا النـاس«:نظیـر  جمالتـی . کنـد  رفتـار  دارنـد  او از مردم که انتظاراتی اوطبق
 کـه او  دهـد  مـی  نشـان  ،)269 ص،همان(»...و الناس األصل و األصل الناس... «و). 78 ص،2009
 و هـایش  حـرف  بـا  کـه  است زنی او. کند می زندگی مردم میان این در نگرانی و ترس باچه

   .است گناه بی و کندکه پاك ثابت خواهد می کارهایش
 قابـل  و امانتـدار  معنی به امین.است رمان در فرعی هاي شخصیت زکیه از دوم پسر امین

  .دارد همخوانی رمان در او نقش و عملکرد با که است اعتماد
 ازدواج بـا  اول همـان  از او. کند ینم فکر مادرش روشنفکرکه همچون است پسري امین

 را او تــا کاالنیســت خــواهرش کــه اســت معتقــد چــون کنــد؛ مــی مخالفــت رشــاد و وداد
. شوند تقسیم می گروه دو به ها آن خانوادة ازدواجش، با وداد مخالفت اعالم از بعد.بفروشند

 خواهـان  وحیـد  و زکیه مثل هم گروهی و عقد این فسخ خواهان سمیر و امین مثل اي دسته
 کنـد؛  مـی  ایفـا  را وداد اعتماد قابل مدافع وکیل نقش واقع در امین. هستند ازدواج این انجام
 اش خـانواه  مقابـل  در او حـق  از امین نتیجه در کند، دفاع خود حق از تواند نمی وداد چون
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 اسـت  نگهدار راز و امانتدار امین معانی از دیگر یکی). 101-103 صـص ،همان( نماید می دفاع
 وداد فرار از که امین بعد وقتی چون دارد؛ همخوانی رمان در او عملکرد با هم معنی این هک
 اش خـانواده  بـه  چیـزي  بینـد،  مـی  تظاهرکنندگان جمع در تظاهرات روز در را او قدس، به

  )117 ص،همان(گوید نمی
ـو« از که است رمان فرعی هاي شخصیت از دیگر رشایکی ا يرشُ  دادن رشـوه  معنـی  به »رشَ

 رمـان  در رشـا  عملکـرد  بـا  معنـی  ایـن ). 322 ص،14ج ،1414 منظـور،  ابـن ( اسـت  شده گرفته
 تـا  دهـد  مـی  به سـاره  رشوه عنوان به را خود النگوهاي از یکی وي که چرا دارد؛ همخوانی

 خلیفـه، ( گـردد  بـاز  زنـدگیش  و خانـه  و وداد نـزد  طریق این از تا بردارد رشاد سر از دست
  )218 – 219 صص،2009

کـه   هسـتند  رمـان  در فرعـی  هـاي  شخصـیت  جمله از رشاد پسرش و زکیه برادر درشی
 و گفتـار  و رفتـار  بـا  هـا  آن نـام  نـاهمخوانی  و نمـایی  وارونه نمایش با کرده سعی نویسنده

 عقـل،  بـا  اسمشان، با آشکار تعارض در پسرش و رشید. بپردازد آنان معرفی به عملکردشان
  .اند هوشیاري بیگانه و آگاهی

 ،1414 منظـور،  ابـن ( »اسـت  کننـده  هدایت و هدایتگر معنی به و »لفعيل به معنی مفع«رشید
 هاي ولخرجی و ثروت نادانی، است؛ آشکار تضاد در رمان در او عملکرد با که). 175 ص،3ج

 تـا  شـود  مـی  باعـث  آنان تربیت به توجهی بی و فرزندانش با او نادرست رفتارهاي و رشید
  .بگیرند پیش در را خطا راه و بروند بیراهه به بلکه نشوند، هدایت سترا راه به تنها نه ها آن

 بی اما ،)175 ص،3ج ،همان(است رستگاري و راست راه هوشیاري، عقل، معنی به رشادنیز
 معنـی  بـا  که هستند او برجستۀ هاي ویژگی از وقاحت و بودن هوا به سر شرمی، بی نزاکتی،

  .هستند لکام تضاد در) آگاهی و هوشیاري( رشاد
 این.شوند بزرگ نازپروردگی با او فرزندان تا شود می رشیدباعث هاي ولخرجی و ثروت

 بگیـردو  پـیش  در را خطا راه تارشاد شود می آنان باعث تربیت به توجهی بی نازپروردگی و
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یهودي  دختران با را خود وقت بیشتر و بخوابد ظهر تا صبح از و بیداربماند صبح تا ها شب
 هـا  آن جـواب  در او رود، مـی  دست از پسرت گفتندکه می او به مردم که هم قتیو.بگذراند

 از بلکـه  نشد عاقل تنها نه او اما. شود می عاقل خودش بگذارید خود حال به را او:گفت می
   .شد در به هم راه

  
  گو و گفت طریق از پردازي شخصیت -4-2-5

 نقـل  وظیفـۀ  کـه  اسـت  بیشـتر  یا نفر دو بین کردن، صحبت و مکالمه معناي به گو و گفت
 آگاهانـۀ  اختیـار  و انتخـاب  بر گو و گفت. دارد عهده بر متن در را داستان مختلف حوادث
 شـروط  کـه  هنگامی و باشد می متکی موجز و کوتاه هاي عبارت در افکار و سخنان کلمات،

 ماهیت به نفوذ براي اي وسیله تواند شود،می محقق داستان گوي و گفت در اي حرفه و هنري
 بـه  گـاه  کـه  باالسـت  چنان گفتارشخصیت، اهمیت). 3 ص،2013 سـلیمان، (باشد اشیاء ذات و

 خصوصـیات  بـا  متناسب را هرشخصیت رفتار که طور همان شود می توصیه نویسان داستان
 با متناسب کامال هم را او حرف زدن کنند، می توصیف و انتخاب او اخالقی و روحی،فکري

  )11 ص،1364 موام،( نمایند انتخاب اش روانی -روحی وضعیت و پندار شخصیت،
 هـا  آن پیشرفت و حوادث نمایش و بیان براي است اي وسیله اینکه بر عالوه گو و گفت

 شناسـاندن  در کـه  آید می بحساب پردازي شخصیت هاي شیوه ترین مهم از یکی داستان، در
 مسـائل  قبـال  در آنـان  موضـع  و آنـان  شخصـیتی  هاي ویژگی و ابعاد نمایاندن ها، شخصیت
 گـو،  و گفـت  هر در).4 ص،2013 سلیمان،(دارد برعهده کننده تعیین و اساسی نقشی گوناگون
 بـه  آن طریـق  از و شود می مواجه گو و گفت طرف دو گفتار با مستقیم صورت به مخاطب

  .برد می پی ها آن شخصیت کنه
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 چرا کند؛ می ایفا پردازي شخصیت در را اساسی نقش گو و گفت فصل و اصل رمان در
 پـی  هاي آنـان  دیدگاه و خانوادگی سوابق عادات، به توان می ها شخصیت گفتار طریق از که
   .شد آشنا آنان مختلف هاي انگیزه با و برد

 آن از گـو  و گفـت  طریـق  از پردازي شخصیت در خلیفه سحر که هایی تکنیک جمله از
. اسـت  دیگـر  هـاي  شخصـیت  دربارة کردن صحبت به ها شخصیت واداشتن کند، می استفاده

 رشـاد  و رشـا  شخصیت با را خواننده وحید، پسرش با زکیه گوي و گفت طریق از نویسنده
  :سازد می آشنا
َ واف« ا يـا وح: قاَلت له. هاوحيد بفضلِ تشجيِع أمه و محاستق تلـدَغ . يـد بيضـا و شـقرا مثـل أبوهـارشَ

ِ ا بالسني ُ من الدلِع و زيادة ٌ و دلـوع و بکـر . ... .  لعزلدغةً خفيفةً ميکِن ُ و و أخوها رشـاد صـغري ة يکـرب
ُ مســؤول ٌ و . علــی برکــةِ اهللا: ه و قــال بأمــلوحيــد  رأســ هــز .....يصــري ــي، خــري ه علــی رأسِ خــايل و أوالدُ

  )41 ص،2009خلیفه،(»برکة
 و واقعـی  شخصـیت  به توجه با افراد، گفتار که دهد می نشان فوق گوي و گفت بررسی

 به را مقابل فرد که است نحوي به گوها و گفت این. است گرفته صورت اه هاي آن موقعیت
 با فورا شود، می مواجه مادرش هاي تشویق با که وحید وقتی مثال طور به دارد؛ می وا واکنش
  .کند می موافقت او پیشنهاد
 یکـدیگر،  بـه  نسبت را خود موضع گو و گفت طریق از ها شخصیت گاهی رمان این در

 نمایـان  را خود شخصیتی گوناگون ابعاد و کنند می مشخص مختلف وعاتموض و حوادث
 با وحید ازدواج مورد در وحید، برادرش و زکیه مادرش با گوي امین و گفت در. سازند می
 فرهنگـی  و فکري سطح و درونی اعتقادات و شخصیتی ابعاد به توان رشادمی با وداد و رشا
 نظر از و پذیرد می را اش دایی دختر با ازدواج درش،ما هاي تشویق از بعد وحید.برد پی آنان

 سـالمتی  و صحت رشا و او فرزندان که است این مهم نیست، بلکه رشا مهم زبان لکنت او



       
  185      خلیفه سحر »فصل و اصل«رمان در پردازي شخصیت هاي شیوه

 
 
 
 

 
 

 از را او دارد سـعی  و کنـد  نمی فکر او چون امین برادرش اما. برد خواهند ارث به آنان از را
  :کند منع کار این

   :ياً موع أمني له قالَ « 
رثُوا إذا و - َ َ  و    التياسةَ؟ و الغباء
ته   َ   :قالت و أمه ر

َ  تقولُ  ولد يا عيب -     .خالک بنتِ  عن الکالمِ  هذا مثل
ٌ غبي لکن صحيح، خايل بنتُ  –  ٌ  و ة   .بالسني تلدغُ  و دلوعة
، هاصحت و حلوةٌ  البنتُ  لتتوظف؟ هانأخذ قال ومني -  َ  له جتيب بکرة عالٍ    .أوالد دستة
  احملروس؟ ثلم بعقل أوالد  –
  . ... احملروس؟ له ما - 
   أخيت؟ و طيب  –
  ک؟أخت هلا ما -
  !؟.. يسوی ما لواحد عطيهان - 

   وداد؟ استشرتِ  -: استفزاز و بغضبٍ  سأهلا 
   :بوجوم تفرد وحيد انتبه و األم تت 

  )42- 43صص، 2009خلیفه،(»هامصلحت تعرف ال و صغريةٌ  البنت -
 و کنـد  استفاده او ضعف نقطه این از تا دارد سعی ارد،امینند کافی عقل رشا که آنجا از

 توانـد  رشـامی  زبـان  لکنـت  و پروردگی ناز نادانی، که داند می او. کند پشیمان را اش خانواده
 مـا  خدمتکار که خواهیم نمی را او ما که گوید می او به پاسخ در مادرش اما شود، ساز مسأله
  .است تر مهم یزچ همه از او شدن دار بچه بلکه باشد،

   پـیش  را وداد حـرف  شـود،  مـی  ناامید رشا خصوص در مادرش کردن راضی از که امین
 در مـادرش  و امـین  دیـدگاه  تضاد. داند نمی او مصلحت به را رشاد با او ازدواج و کشد می



   ________________________________ _______________________________      
   نقد ادب معاصر عربی     186

 
 
 

 
 
 

 کشیدن تصویر به با گو و گفت این طریق از خلیفه سحر.است نمایان وضوح به گفتگو این
 نسـل  دو میان کشمکش واقع در متعصبش، و سنتی مادر روشنفکربا و جوان امین کشمکش

  .است کشیده تصویر به را
: کـرد  اشـاره  زیر موارد به توان می گو و گفت طریق از پردازي شخصیت موارد دیگر از

 و گفـت  ،)200-199صـص ( نشـین  یهودي شهرك در »مکانیک استاد«و»وحید« گوي و گفت 
 و گفـت  ،)93-98صـص (»إسـتر « و »رشـا « گوي و گفت ،)66-67صص(»وداد« و »زکیه« گوي

ــوي ــزا« و »وداد« گ ــت ،)111-113صــص(»لی ــوي و گف ــن« گ ــون ب ــزمن« و »گوری ــا »وای  ب
 گوي و گفت ،)226-229صص(»الجلیل شیخ« و »امین« گوي و گفت ،)129-145صص(»حاکم«
  ...و )266-280صص( »وداد« و»علیا«،»زکیه« گوي و گفت ،)219ص(»وحید« با »ساره«

  
  درونی گویی تگ طریق از پردازي شخصیت -4-2-6

 کمـک  بـه . دارد جریان داستان شخصیت ذهن در که است وگویی گفت درونی، گویی تک
 قـرار  داسـتان  هاي شخصیت افکار جریان در غیرمستقیم طور به خواننده درونی، گویی تک
 تـک  حقیقـت  در)640ص،1389میرصـادقی، . (کند می دنبال را آنان هاي اندیشه سیر و گیرد می

 هـا  شخصـیت  مـورد  در را ها ناگفتنی که دهد می را امکان این رمان نویسندة به درونی گویی
  )178ص،2010 خلیل،(دهد نشان خواننده به را ها دیدنی نا و کند بیان

 تـک  است، کرده ذهنی استفاده روایتگري شیوة از رمان، این در خلیفه سحر که جا آن از
 کـه  ترتیـب  ایـن  به است؛ شده بیان شخص سوم شیوة به و او توسط نیز ها شخصیت گویی
  .است کرده نقل او خود زبان از را شخص ذهنیات و افکار

 و بـراو  شـوند،عالوه  مـی  دعـوت  رشـید  بـرادرش  بـاغ  بـه  فرزندانش و زکیه که روزي
 بـه  رشید سوي از شالوم اسحاق یهودي خانوادة و لیزا جمله از نیز دیگري افراد اش خانواده
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 شـودکه  زکیه می برادرش،موجب نگرانی پوشش دختران تغییر. شوند می دعوت مهمانی این
   :است کرده بیان زیر درونی گوي و گفت طریق از را نگرانی این نویسنده

ـــــها« اتٌ مثـــــل اليهـــــودِ و اتٌ برجنيـــــنســـــوانُ القـــــدسِ فرجنيـــــ: حـــــنيَ رَأت تلـــــک املوضـــــةَ قالـــــت يف نفسِ
َی و ها هي . اإلجنليزيات َ کالقدسياتِ تر مـا . ا بتـأثري الضـيفةِ و امسهـا ليـزارمب. بناتَ أخيها و قد أصبحن
ه مـن هـو؟ مـا أصـلُ . ... هـاتـأثريٍ علـی البنـاتِ و علـی ابنت سـيکونُ هلـا أسـوأُ ! ما هذا الشـکل! هذا االسم
ِ بابــا! ل بابــا؟تســأ... ة املکشــوفة؟ أال تکفــي القدســي... و فصــله؟  البنــات  ؟منــذ متــی تقــول عــن الوالــد

َ عــن قي نالســعودية و کــ یتــربنيَ فــ ــ» أيب و يابــا«أخيهــا لــن َ أتــت کلمــةُ بابــا؟ مثــل کــل الن ــن أيــن ، فمِ اسِ
  )63-64صص،2009 خلیفه،(»أکيد من األستاذة الست ليزا

 بـود  توانسـته  تـاکنون  کـه  او دهد؛ می نشان را او واقعی شخصیت زکیه ذهنی گویی تک
    خـود  بـا  بـرادرش  دختـران  و لیـزا  پوشش نوع مشاهدة با ،دارد نگه بسته را ها همسایه زبان
 مثل کنندو می تقلید را ها اروپایی رسوم و آداب و هستند مآب فرنگی قدس زنان:  گوید می

 طـرز  و رفتـار  کـه  کند می نگرانی ابراز امر این از او. نمایند می رفتار ها انگلیسی و ها یهودي
   .بگذارد رشید دختران و ادود بر بدي تأثیر آینده در لیزا پوشش

 و هـا  موقعیـت  اسـت؛  دهدوداد می گزارش را او افکار راوي که هایی شخصیت دیگر از 
 بـه  نسـبت  او تـا  شـود  مـی  باعث آید، می پیش وداد براي ازدواج از بعد که خاصی شرایط

 بـا  او هـاي  اندیشه و افکار.ببرد سؤال زیر را خاصی مفاهیم و داده نشان واکنش موضوعات
 بـا  وي عقـد  از بعـد  مـادرش  هـاي  جـویی  بهانه و ها نگرانی. دارد پیوند اش کنونی موقعیت

  :بپرسد خود از او تا شود می رشادباعث
ُ و تتسـاءلُ « ُ أمهـا و قلقُهـا جعلهـا تســتغرب ــل هلـا منـذ أو :تـوتر ؟ أمل تقُ بکــرة «يـوململـاذا ال تبـدو سـعيدًة

ــل إن أبــو  ِ انتصــريي زي امللکــة؟ أمل تقُ َ الســماء ؟ ملــاذا إذن  فتحــت هلــم و سيصــرياب َ البکــواتِ وحيــد مثــل
تبدو غاضبةً و حزينةً؟ ملاذا ال تکف عن ترديدِ کلماتٍ ال معنی هلا؟ ملاذا سـألتها کمـا لـو کانـت غاضـبةً 

ستاءًة عما قااله؟ ُ   )54ص، همان(»أو م
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 او به مدام مادرش اند، کرده خواستگاري رشاد براي را او فهمید وداد که روزي اولین از
 اگـر  کـه  پرسد می خود از وداد مدام اما شوي، می نعمت و ناز در غرق زودي به گفت می

 و او بـراي  آسـمان  درهاي و شود نعمت و ناز در غرق رشاد با ازدواج واسطه به است قرار
 دست چرا است؟ غمگین و نگران حد این تا مادرش چرا شوند،پس گشوده وحید برادرش

 مـادرش  که را کاري وقتی چرا دارد؟ برنمی دست فهمد نمی را ها آن معنی او که سخنانی از
 و کنـد  مـی  جـویی  بهانه هم باز دهد می انجام درست را آن او و دهد انجام خواهد می او از

  آورد؟ می زبان بر را »خدا بر پناه و کند خیر به خدا« مثل سخنانی
  

  نتیجه -5
 پردازي شخصیت در باید را او منديتوان و مهارت و خلیفه سحر گرایانۀ واقع ویژگی •

 شخصـیت  شـیوة  دو هـر  از داسـتان  شرایط اقتضاي به نویسنده که چرا کرد؛ وجو جست او
   .است نموده استفاده ها شخصیت پرداخت در مستقیم غیر و مستقیم پردازي

 زاویـۀ  و) راوي( نویسنده دید زاویۀ شیوة دو از نویسنده مستقیم پردازي شخصیت در •
   .است برده بهره ها یتشخص دید

 خلیفـه  سـحر  کـه  است هایی روش از نویسنده دید زاویۀ از مستقیم پردازي شخصیت •
 کرده استفاده آن از رمان آغاز در وحید و وداد چون اصلی هاي شخصیت پرداخت در بیشتر
 هـم  گـاهی . کنـد  توجیـه  رمـان  طـول  در را آنـان  رفتـاري  تغییـرات  وسیله این به تا است

 معرفـی  دیگـر  هـاي  شخصـیت  دیـد  زاویۀ از فرعی هاي شخصیت بویژه رمان هاي شخصیت
  .رسند می نظر به تر قبول قابل و تر واقعی ها شخصیت حالت این در که شوند می

 جملـه  از مختلفـی  هـاي  شـیوه  از نیـز  غیرمسـتقیم  پـردازي  شخصیت در خلیفه سحر •
 محـیط  هـا،  شخصیت ساتاحسا و افکار توصیف رفتار، و اعمال طریق از پردازي شخصیت
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 کـرده  اسـتفاده  درونی گویی تک و گو و گفت ها، شخصیت نامگذاري ها، شخصیت زندگی
  .است
 طریـق  از بیشـتر  را فرعـی  و اصـلی  هـاي  شخصیت هاي دغدغه و مسائل خلیفه سحر •

 احساسـات  و عواطـف  ترسـیم  بـا  او. کشـد  می تصویر به آنان احساسات و افکار توصیف
 به مخاطب براي را آنان ذهنیات آنکه بر عالوه دقیق، شناسی روان ندمان ها شخصیت درونی
 را وقـایع  و حوادث از بسیاري ها آن درونی عواطف و احوال توصیف با گذارد، می نمایش

   .کند می پیشگویی نیز
 کـامال  اسـت  برگزیـده  هـا  شخصـیت  براي رمان این در نویسنده که خاصی هاي اسم •

 از پـردازي  شخصـیت  در که مواردي ترین مهم از. است استاند ساختار و طرح با متناسب
 درون از سـرنخی  دادن نشـان  بـه  تـوان  مـی  است بوده نویسنده نظر مورد نامگذاري طریق

 از برخـی  بـاطنی  و ظـاهري  تناقضـات  افشـاي  درونـی،  طـرح  تکامل به کمک و شخصیت
  .کرد اشاره ها شخصیت جغرافیایی استناد بر تأکید و ها شخصیت

 توجـه  بـا  داستان، افراد گفتارهاي که دهد می نشان گو و گفت مبناي بر رمان رسیبر •
 گرفتـه  صـورت  هـا  آن هـاي  موقعیت و اجتماعی فردي، روحیات ها، آن واقعی شخصیت به

 خـود  ایـن  و دارد مـی  وا واکنش به را مقابل فرد که است نحوي به گوها و گفت این. است
  .شود می داستان روایت پویایی باعث
 پـردازي  شخصیت به نسبت بیشتري کاربرد غیرمستقیم پردازي شخصیت رمان این در •

 و گفت شیوة سه هم غیرمستقیم پردازي شخصیت مختلف هاي تکنیک میان از. دارد مستقیم
 خـود  بـه  را بسـامد  بیشـترین  ترتیـب  بـه  نامگـذاري  و عواطـف  و احساسات توصیف گو،

  .اند داده اختصاص
 
 
\ 
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  .رسش نشر اهواز، اول، چاپ سامانی،
 المرکـز  بیروت، اول، چاپ ،)الشخصیۀ الزمن، الفضاء،(الروائی الشکل بنیۀ ،)1998( حسن، بحراوي، -7

  .العربی ثقافیال
 فهیمـه  و سـلیمانی  حسـن  ترجمـه  معنـی،  و صدا ساختار، داستانی ادبیات ،)1381( لورانس، پرین، -8

  .حافظ نشر تهران، سوم، چاپ زاده، اسماعیل
 العربیـۀ  المؤسسـۀ  بیـروت،  المعاصر، الفلسطینی األدب موسوعۀ ،)1997( خضراء، سلمی الجیوسی، -9

  .النشر و للدراسات
  .اآلداب دار بیروت، اول، چاپ فصل، و اصل ،)2009( سحر، خلیفه، -10
  .للعلوم العربیۀ الدار بیروت، اول، چاپ الروائی، النص بنیۀ ،)2010( إبراهیم، خلیل، -11
 کلیـۀ  مجلۀ ،»خلیل الدین لعماد المئذنۀ و اإلعصار روایۀ فی الحوار« ،)2013( خلف، بسام سلیمان، -12
  .موصل دانشگاه ،13شماره ، اإلسالمیۀ العلوم

 الوحدة و الوطنیۀ تجلیات و الوطن مفهوم« ،)1390( باقرپور، زهره، صالح، محمد عسکري، شریف -13
 دانشـگاه  آدابهـا،  و العربیـۀ  اللغۀ فی بحوث مجله ،»الشمس عباد و الصبار ثنائیتها خالل من خلیفۀ سحر عند

   .4شماره اصفهان،
 درك بـراي  کلیدهایی: سالخورده مردم شدة سپري روزگار در زینیگ نام« ،)1387( قهرمان، شیري، -14
  .74 شماره هجدهم، سال ،)س(الزهراء دانشگاه انسانی علوم پژوهشی- علمی فصلنامۀ ،»رمان محتواي
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 الگوي اساس بر خلیفۀ سحر "الصبار" رمان بررسی« ،)1391(عبدي، الدین، صالح نسرین، عباسی، -15
  .سوم شماره دوم، سال یزد، دانشگاه عربی، معاصر ادب نقد فصلنامه دو ،»یرکالفف انتقادي گفتمان تحلیل

 تهـران،  اول، چـاپ  معاصـر،  داستان در پردازي شخصیت و شخصیت ،)1380(حمید، عبداللهیان، -16
  .آن انتشارات

 ،»خلیفـه  سـحر  آثـار  برخی در پایداري هاي جلوه« ،)1389( عباسی، نسرین، الدین، صالح عبدي، -17
  .1شماره بهشتی، شهید دانشگاه تهران، عربی، ادب نقد پژوهشنامه

 فلسطین، ارشد، کارشناسی نامه پایان خلیفه، سحر روایات فی المکان ،)2012( جمیله، النتشۀ، عماد -18
  .تکمیلی تحصیالت دانشکده الخلیل، دانشگاه
 چهـارم،  چـاپ  دهگان، کاوه ي ترجمه کوتاه، داستان و رمان ي درباره ،)1364( سامراست، موام، -19
  .سپهر نشر تهران،

  .سخن نشر تهران، اول، چاپ نویسی، رمان راهنماي ،)1389( جمال، صادقی، میر -20
  .شفا انتشارات تهران، دوم، چاپ داستان، عناصر ،)1367( جمال، صادقی، میر -21
  .الثقافۀ دار بیروت، پنجم، چاپ القصۀ، فن ،)1979( یوسف، محمد نجم، -22
 نشـر  اهـواز،  اول، چـاپ  طالیـی،  مهرنـوش  ترجمۀ داستانی، کنش و تعلیق ،)1387( ویلیام، نوبل، -23
  .رسش
  
  :اینترنتی منابع

3233:العـدد  السـابع،  الیوم ندوة ،»الهزیمۀ عن البحث و فصل و أصل« ،)2011( جمیل، السلحوت، -1 . 
www.ahewar.org 

  
  
  
  
  
  



   ________________________________ _______________________________      
   نقد ادب معاصر عربی     192

 
 
 

 
 
 

 

  خلیفۀ لسحر »فصل و أصل« روایۀ فی عرضها طرق و الشخصیۀ

  ۱ سرباز الدکتورحسن
  ۲علوي پيشوايي الدکتورحمسن

 ۳فالحي سرشني

  :الملخص
ــا  تعتـرب الشخصــية مــن العناصــر األساسـية يف األدب القصصــي يصــور عــن طريقهــا الکاتـب أفکــاره و أحاسيســه و يعــرب 

صر الشخصية دورًا بـارزًا يف بنيتهـا لسحر خليفة من الروايات اليت يلعب عن» أصل و فصل«و رواية .عما خيتلج يف نفسه
و قــد اســـتخدمت الکاتبــة يف تقــدمي شخصــيات هــذه الروايـــة الطريقــة املباشــرة أو مــا يســـمی . الســردية و تطــوير أحــداثها

ففــي الطريقــة املباشــرة قــد تقــوم .بالطريقــة التحليليــة، کمــا اســتخدمت الطريقــة غــري املباشــرة أو مــا يســمی بالطريقــة التمثيليــة
بنفســها بعــرض الشخصــيات، خاصــة الشخصــيات األصــلية معتمــدة علــی الضــمري الغائــب و الــراوي العــامل بکــل الکاتبــة 

ا و تفســر بعضــها  شـيء فتحلــل عواطفهـا و أفکارهــا و تظهــر مالحمهـا اخلارجيــة و الداخليــة و يعقـب علــی بعــض تصـرفا
ـــة مـــن وجهـــة نظـــر. اآلخـــر ا، خاصـــة الشخصـــيات الفرعي شخصـــيات أخـــری موجـــودة يف  و قـــد تقـــوم بتقـــدمي شخصـــيا
ا أن تعــرب عــن نفســها و تکشــف عــن جوهرهــا .الروايــة تــيح لشخصــيا و يف الطريقــة غــري املباشــرة تنحــي الکاتبــة نفســها لتُ

ا اخلاصــة و يف هــذه الطريقــة تســتفيد الکاتبــة مــن تقنيــات فنيــة خمتلفــة منهــا؛ عمــل الشخصــيات، و . بأحاديثهــا و تصــرفا
م الروحية و  م، و أمسائهم، و احلوار و املنولوج الداخليتوصيف حاال   .النفسية، و بيئة حيا

أصـل «و يهدف هذا البحث باالستفادة من املـنهج الوصـفي إلـی دراسـة عنصـر الشخصـية و طـرق عرضـها يف روايـة 
وصــيف لســحر خليفــة و وصــل إلــی أن اســتخدام الطريقــة التمثيليــة أکثــر مــن الطريقــة التحليليــة و أن احلــوار و ت» و فصــل

  .احلاالت الروحية و النفسية و عرض الشخصيات عن طريق أمسائهم أکثر استخداما من بني تقنيات الطريقة التمثيلية
  

  .سحر خليفة، أصل و فصل، عناصر القصة، الشخصية، طريقة عرض الشخصية :الکلمات الرئيسية
___________________________________________________________  

ا جبامعه کردستانأس -۱   .تاذمساعد بفرع اللغة العربية و آدا
ا جبامعه کردستان -۲   .استاذ مساعد بفرع اللغة العربية و آدا
ا جبامعة کردستان -۳ .طالبة  املاجستري يف اللغة العربية و آدا
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