
پژوهشي نقد ادب معاصرعربي -دوفصلنامة علمي  

)1395(علمي و پژوهشي  10/ دوازده پياپي/ سال ششم  

 
 در رمان )كنش، گفتار و نامگذاري( غيرمستقيمپردازي  شخصيتهاي  شيوه

 *اثر نجيب محفوظ »المدقّ زقاق«
  

 ، دانشگاه زابلزبان و ادبيات عربي انشيارد ،1علي اصغر حبيبي

  دانشگاه زابلارشد ادبيات فارسي،  لو، كارشناسحميده اميرحاج
  دانشگاه زابلكارشناس ارشد ادبيات فارسي، فتاح عليپور، 

 
  چكيده 

نوبل  ةجايزبه اخذ يالدي م1988است كه در سال  عرب زبان از جمله نويسندگان موفق ظنجيب محفو
ستمايه كه در آن با د شودب ميهاي او محسواز مشهورترين رمان المدقزقاق .نائل گرديدادبي 

ناگوار بصورتي نمادين به بيان اوضاع و شرايط  "مدق زقاق"اي به نام  قراردادن رويدادهاي محله
استعمار  ةو سلط جنگ جهاني دوم پايانيهاي در سال مصر طبقه متوسط و پايين اجتماعي و اقتصادي
گرفته بكار  اثرش اين در را ستانيداهاي مؤلفهتمام ، نجيب محفوظ. پردازدمي انگليس بر اين كشور

 در همين راستا .گرددها قلمداد ميترين ساختمايهاين بين، پردازش عنصر شخصيت از بنيادي در. است
بررسي و تحليل به  تا است برآنجستار پيش روي ، درستي آنتأييد و  و براي فرايافت اين مدعا

ة شيوو  ، مثبت و منفي، راضي و ناراضياايستا و پوي ،اصلي واعم از فرعي  ،رمانهاي شخصيت
نتايج پژوهش حاكي از آن است  .بپردازد در آن) كنش، گفتار و نامگذاري(غيرمستقيم  پردازيشخصيت

مصر زندگي  ةنمونه واقعي افرادي هستند كه در جامعغالبا ايستا و هاي اين داستان، شخصيتكه، 
به بيشتر  ، امااستفاده كرده هاتمام شيوهز ا نويسنده اگرچهها در پردازش شخصيت .كنند مي

  .اعتنا داشته استاشخاص  گذاريو نامگفتگو پردازي از طريق  شخصيت
  
  
  .مدقزقاق الرمان ، نجيب محفوظ، غيرمستقيم پردازي شخصيت، شخصيت :ها واژه ديكل
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  مقدمه 
در  ،رنويسان معاصداستان ترينو جهاني هنرمندتريننجيب محفوظ به عنوان يكي از 

بطور كامل مورد توجه پردازي را اصل شخصيت رمان و مجموعه داستان، 50بيش از 
و تكيه بر  ماننديپردازش نيكو و تعهد به اصل حقيقت ةبه واسط قرار داده است و

 زمان، ،هاشخصيتجوانب داستان اعم از  و بررسي تمام دقيق تكنيك تصويرپردازي
رسند و به نظر مي اشخاصي واقعي يش غالباًهاناستي داهاشخصيت ...رويدادها و مكان،

مدق  زقاقرمان ي هاشخصيتدر اين بين  .پردازدپنداري با ايشان مي خواننده به همزاد
به نيكويي پرداخته  جنگ دوم جهاني پايانيهاي در سال به عنوان نماد جامعه مصر

  .اند شده
نويسنده در . چرخدنام مي داستان زقاق مدق حول محور ساكنان كوچه اي به همين

. دهدآغاز باتكيه بر زاوية ديد نمايشي، نمايي كلي از كوچه را به هنگام غروب ارائه مي
دارد و از زيبايي و جذابيتي  حميده شخصيت اصلي داستان است كه سري پر سودا

عباس كه صاحب يك سلماني در كوچه است، جواني است . العاده برخوردار است فوق
غم تضاد شديد در جهانبيني و نگرش به زندگي با حميده، دلباختة او است و كه علي ر

اما بعد از رفتن . شودبراي برآوردن شروط ازدواج با حميده به ارتش انگليس ملحق مي
هاي مصر با فرج ابراهيم آشنا هاي عصرانه خويش در محلهعباس، حميده در گردش

تد، چرا كه كار فرج ابراهيم شكار دختران زيبا و افشود و به عبارت بهتر در دام او ميمي
او اميدوار است كه با فرج ازدواج كند، اما كم . ها به سربازان انگليسي است فروش آن

اكنون حميده از دختر زيبا و دلفريب . شود كه او شيادي بيش نيستكم متوجه مي
ند روزي مرخصي از طرفي عباس چ. شده است "تي تي"اي بنام  تبديل به فاحشه كوچه

شود، وقتي از ماجراي رفتن حميده باخبر مي. گرفته است تا به ديدن حميده بيايد
روزي عباس . خورد كه فرج ابراهيم را بكشدعباس قسم مي. برايش غيرقابل باور است

حميده در . بيندحميده را در ميكده و هم آغوش و بازيچه دست سربازان انگليسي مي
دارد عباس در همين حال شيشه مشروب را برمي. كندو فحاشي ميهمان حال مستي به ا

سربازان بر سر عباس  .شودكند و حميده نقش بر زمين ميو به سمت او پرتاب مي
  .سپاردها جان مي ريزند و عباس زير مشت و لگدهاي آن مي
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توصيفي در خوانش  -با تكيه بر روش تحليلي -آن است كه پژوهشهدف از اين 
غير مستقيم هاي  انواع و روش( شخصيت سازنده عنصر ژرف نگري در با -داستان
زمينه اي براي شناخت و نقد هر چه بهتر اين اثر داستاني  ،مدق زقاقرمان در  )پردازش

داستان  توانمندي ي براي ارائهسنجش و معيار گرددفراهم نجيب محفوظ و ساير آثار 
 )تئوري( انگاشتبه مثابه پيشابتدا كلياتي  پيش رو،بنابراين در جستار  .باشد اوي نويس

 اي از داستان چكيده گردد و در ادامهارائه ميدرباره شخصيت و شخصيت پردازي 
هاي شخصيت و شيوه هاشخصيتانواع  در بخش اصلي پژوهش، سرانجام،و  آيد مي

  .خواهد گذشتاز ديده نقد مدق  زقاقدر رمان غير مستقيم پردازي 
  
  تحقيق پيشينة

ي صورت گرفته يهاتاكنون پژوهش ،پردازي در داستان ت و شخصيتيدر باب شخص
شخصيت پردازي در  " پايان نامه: توان به موارد ذيل اشاره نمود، از آن نمونه مياست

به بررسي انواع از مرتضي كه نويسنده در آن ) 1392("داستان ميرامار نجيب محفوظ
ميرامار پرداخته و به اين نتيجه رسيده است  هاي پردازش آن در رمانشخصيت و شيوه

 كنند اي ايفاي نقش مي نامه ها در اين رمان به دو صورت توصيفي و نمايش شخصيت كه
 "شخصيت پردازي زن در ادبيات داستاني نجيب كيالني" مقاله .پويا هستند آناكثر اشخاص  و
 3در  پردازيشخصيت هاي مختلف در اين مقاله شيوه ،صالح الدين عبديثر ا) 1390(

در مقاله  .اعم از مستقيم و غيرمستقيم مورد بررسي قرار گرفته است كيالنيرمان نجيب 
دو سرباز و همكاران، ) 1393( "سحر خليفه» اصل و فصل« هاي شخصيت پردازي در رمان شيوه"

 .اند در رمان مورد بحث، واكاوي نموده را شيوة شخصيت پردازي مستقيم و غيرمستقيم
لماذا «هاي كودك زكريا تامر، مطالعه موردي پردازي در داستان شخصيت"  دري و همكار در مقالهقا

هاي پردازي در داستانمعيارهاي شخصيت )1392( "»للسنونو ةقالت الورد«و » سكت النهر؟
بسياري از اند كه  و به اين نتيجه رسيدهاند  سنجيده مذكور ةرا در دو مجموع كودكان

بناء " .زكريا تامر رعايت شده است پردازي داستان كودكان از جانب صيتمعيارهاي شخ
در اين مقاله  كه پروني و همكاران) 1393( "اغسطس لصنع اهللا إبراهيم ةنجم ةروايفي  ةالشخصي
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... هاي ايستا، پويا، فرعي، اصلي و به بررسي شخصيت قهرمان رمان و انواع  شخصيت
   .پرداخته اند

  
   وهشادبيات نظري پژ
  تعريف شخصيت

 ها آنادبيات داستاني تعاريف مختلفي از شخصيت صورت گرفته، كه در اغلب وادي در 
 توان گفتو جامع مي بر عناصر مشتركي تكيه شده است، اما در يك تعريف ساده

شوند، ظاهر مي... را كه در داستان، نمايشنامه و ) مخلوقي( اياشخاص ساخته شده«
صيت در اثر روايتي يا نمايشي، فردي است كه كيفيت رواني و نامند، شخشخصيت مي

: 1376ميرصادقي،( »وجود داشته باشد، گويدمي كند ومي چهاخالقي او در عمل او و آن
عقيده دارد كه عامل شخصيت، محوري است كه تماميت قصه بر  "برآهني". )83 -84

مفهوم و حتي علت وجودي  ،معنا ،كمال ،چرخد؛ كليه عوامل ديگر عينيتمدار آن مي
   ).242: 1368 برآهني،( كنندسب ميخويش را از عامل شخصيت ك

ها توان گفت كه در حقيقت، شخصيت داستاني تصويري عيني از رفتار، خصلتمي
هاي افرادي است كه در يك چرخه و دور منطقي، با الگوگيري از واقعيت و عادت

گيرد و تبديل به سخنگويي وي شكل مي خارجي و محيط پيراموني نويسنده، در ذهن
از اين رو تسلط . شودبراي بازتاب و انتقال تصورات دروني نويسنده به خواننده مي

كامل نويسنده بر تمام ابعاد شخصيتي اشخاص داستاني و همچنين پردازش برابر با 
ه بر ها دارد، اشخاصي كه بايد با تكي ، نقش به سزايي در ترسيم آنهاشخصيتواقعيت 

اصل حقيقت مانندي داستان، مطابق با واقعيت باشند و در نظر خواننده پذيرفتني جلوه 
  .كنند

  
  پردازيشخصيت در داستان اهميت

هاي ، شخصيتو كليد و اساس هر نوع ساختار روايي ترين عناصر داستانييكي از مهم
ديگر  ،تار روايياين عنصر به عنوان يك عامل ارتباط دهنده در ساخ زيراداستان است؛ 

اي  و هر نويسنده )44: 2011 ،عبدالمحسن( سازداجزاء و عناصر روايي را بهم مرتبط مي
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ها هستند گنجاند و اين شخصيتهاي داستانش ميفكر و انديشه خود را در شخصيت
برند و از طرفي مكان و زمان داستان در سايه حضور كه عمل داستاني را به پيش مي

هاي داستان به طرح و پيرنگ از طرفي شخصيت. شود مفهوم مي ها دارايشخصيت
ن ترين ابزار و مصالح نويسنده در داستادهند و به عنوان مهماستواري و استحكام مي

در پرداخت صحيح و مقبول ، اي در داستان نويسي هنر هر نويسنده. يابندنمود مي
ب را به خود همراه تند كه مخاطها هسشود و اين شخصيتها آشكار ميشخصيت

بدون «كه  آننهايتا . )86: 1376 مير صادقي،( دهدسازند و به رمان ارزش و اعتبار مي مي
توان براي جامعه واقعي كه نويسنده قصد به تصوير كشيدن آن شخصيت داستاني، نمي

  ).75: 1995الفيصل، ( »را دارد، وجودي متصور شد
  

  انواع شخصيت در داستان
  :اندهاي داستاني را بر چند نوع دانستهيه نگاه و ابعاد مد نظر، شخصيتبا توجه به زاو

داستان همه حوادث حول محور او شخصيتي كه در طرح : شخصيت اصلي
دهد و همه حوادث داستان توسط او يا به خاطر او رخ مي )48: 1385 جزيني،( چرخد مي

  . پردازندهاي ديگر به معرفي او ميو رويدادها و شخصيت
عالوه بر شخصيت اصلي، ممكن است يك يا چند شخصيت : شخصيت فرعي

هاي فرعي ها را به طور كلي شخصيتديگر نيز در داستان حضور يابند، اين شخصيت
هاي فرعي عبارت از معرفي بيشتر و وظيفه هنري شخصيت ؛)296 و 43: همان( نامندمي

  ) .200: 1371بستاني،( تر شخصيت اصلي استكامل
شود كه ابعاد شخصيتي او در شخصيت ايستا به شخصيتي گفته مي: ايستا شخصيت

 نجم،( كندماند و تحت تأثير حوادث و وقايع، تغيير نميآغاز و پايان داستان ثابت مي
1979 :103.(  

شخصيتي است كه يكريز و مداوم در داستان  ):متحول و ديناميك( شخصيت پويا
اين شخصيت بصورت تدريجي «. )94: 1376 دقي،ميرصا(خوش تغيير و تحول باشد دست

  )85: 1995الفيصل،( »شودو در طي داستان براي خواننده معرفي مي
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  مدق زقاقي رمان هاشخصيت
هاي مصر در سال ةهاي اين رمان، مردماني هستند كه در جامعه استعمار زدشخصيت

و اهالي آن  ين محلهادر واقع  .كنندنشين زندگي مياي فقيرجنگ جهاني دوم در محله
كه با فقر و  محسوب نمودنمونه واقعي و برگرفته از متن جامعه مصر  را بايد نماينده و

 :گويداين رمان مي ة، آنگونه كه خود نجيب محفوظ درباراست بانيفالكت دست به گر
گير زندگي مصريان اي نوشتم كه ياس و نااميدي و بدبختي گريبان در دورهرا اين رمان «

تصميم گرفتم كه اين تصوير را به صورت واقعي در اين رمان ترسيم  اينه بود، بنابرشد
   .)14 :1991،وعوفأب( »...نمايم 

  
  هاي اصلي شخصيت
كه تمام حوادث داستان حول او  شخصيت اصلي و قهرمان داستان است :حميده

ضاع شود، زيرا شرايط و اوشخصيتي جامع و پويا نيز محسوب مي حميده. چرخد مي
، ابتداي داستان دختري بلندپروازكه در  به طوري ؛كندداستان او را دگرگون مي

هاي است كه آرزو مخالف قوانين دست و پاگير كوچهو  سركش ،جو ستيزهطلب،  جاه
اما در انتهاي داستان زني فاحشه است كه به انحراف كشيده  ،دور و درازي در سر دارد

  .دكنشده و در خانه فساد زندگي مي
مذموم و منحرف، شخصيتي ، )ستوده و قابل ستايش( حميده بر خالف معني اسمش

از ترسيم  بعد ،نويسنده در جايي از داستان البته .)31: 2004القيسي،( غيرقابل ستايش دارد
رج ابراهيم برايش حالت و زندگي حميده پس از گرفتار شدن در دام فاحشگي كه ف

 طه بدر،( دانند حميده را فطرتا و ذاتا منحرف مي كه با رد ادعاي برخي گسترانده بود،
به و رسيدن جويي او بلند پروازي و روحيه ستيزهعلت انحراف او را  )350-340:تا بي

ذلک أقول  مع« :و شهوتراني نه گرايش ذاتي به فساد ،داندمي زندگي راحت و مرفهانه
واحلق أن شذوذها ! تکون عن ذلک ماهی أبعد . إياک أن تتصورها امرأة شهوة طاغية!.. حذار

ا اليکمن فی  »الظهور والسطوة والعراک علی کانت تتلهف بروحها و جسمها  ...قوة شهو
مبادا تصور كنيد كه اسير  ...دهم با وجود اين به شما هشدار مي« )379 /2: 2006، محفوظ(
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هيچ ارتباطي چسبد و انحرافش شهوتي افسار گسيخته باشد، چنين انگي اصال به او نمي
وي با تمام روح و جسم خود مشتاق خودنمايي و توانمندي و  ...به شهوتراني نداشت

  )1( »جويي بودستيزه
نماد  ،برخي منتقدان معتقدند كه حميده هاي شخصيتي حميده،ويژگيبا توجه به 
سهيم از  حاكمان مصر مانند امتناع سياست ،و بيزاري او از عباس مصر سياست منحط

: 2004 الشطي،و  125: 1378 محمد سعيد،( استدر سرنوشت خود  )مصريان( ملت نمودن
ها دانست تر حميده را بايد نماد حقوق مصريبا نگرشي دقيق .)340: تابي و طه بدر، 131

  )133: 2004 القسيي،( دوران اشغال به آن تجاوز شده استها در  انگليسيكه توسط 
 بارز جوانان ةنمون وداستان  )لي دومشخصيت اص( شخصيت اصلي ديگر :عباس

. كندزندگي ميهاي پايين شهر آن روز مصر در محله ةاست كه در جامع مخلص و پاكي
دانست كه در راه رها ساختن مصر از نفوذ بيگانگان جوانان مصر  نماد بايد او را

ه وضعيت موجود ب برخالف حميده عباس .)120: 1378 محمد سعيد،( كنندمجاهدت مي
بسيار  و شرايط آن را كوچه ، زيرا اواست و مخالف هر گونه تغيير و دگرگوني قانع

کان « :يابدگونه در داستان بازتاب ميطبعي او ايناين قناعت و خوش .دوست دارد
شخصا وديعا، مث األخالق، طيب القلب، مياال بطبعه إلی املهادنة  ـ عباس احللوـ و اليزال

صی ما يطمح إليه من فنون اللهو اللعب السلمی، أو ارتياد القهوة واملصاحلة و التسامح، أق
) 2/212: 2006محفوظ، ( »...لتدخني اجلوزة ولعب الکومی، مع نفور من اللجاج والشجار

دمي سر به راه و مهربان و خوش قلب، و طبعش به نرمي و مصالحه و گذشت آعباس «
داشت، به قهوه خانه مشغول مي هاي سالمتمايل داشت، خود را با تفريح و سرگرمي

  .»...انگيزي نفرت داشتجويي و فتنهاز ستيزه. رفت تا قليان بكشد و كومي بازي كندمي
تغييري در مسير  عباس شخصيت ايستايي دارد، هر چند در قسمتي از داستان 

حاضر  و با اصرار حسين كرشه شود و براي رسيدن به حميدهاش ايجاد ميزندگي
گونه نيست كه شخصيتش خالف ميلش به ارتش انگليس بپيوندد، اما اين شود بر مي

دچار تحول شود و در انتهاي داستان با فردي مواجه شويم كه غير از شخصيت ابتداي 
  . داستان باشد



   ينقد ادب معاصر عرب 114

دگرگوني است كه در داستان  منفي و ضد قهرمان شخصيت وي :فرج ابراهيم
مسير روند داستان و  .اساسي داردنقش  )و عباس حميده( قهرمان داستانسرنوشت 

يابد و از طريق اوست كه او در داستان تغيير ميندگي حميده بعد از آشنايي و حضور ز
گر فردي شياد و حيله. ندكحميده زياده خواهي و ميل به خودنمايي خويش را اشباع مي

 :است انگليسيها به سربازان  است و كارش شكار دختران زيباي مصري و عرضه آن
مت له سعيه بدا  ذاإف  ...شباکه  أن ميثل معها دور العاشق فی کانت طريقته إذا أوقع فريسه «

روش كار او اين بود كه « )379: همان( »علی حقيقته، ومتخض العاشق عن تاجر االعراض
وقتي به هدفش ... كردافتاد، نقش عاشق را برايش بازي ميهرگاه شكاري به تورش مي

و عاشق شيدا تاجر ناموس از آب داد وجودي خويش را بروز ميحقيقت رسيد مي
  .»آمدمي در

صدا دانست كه با استعمار هم توان او را نماد وطن فروشانياظ نمادين ميحبه ل 
، كساني كه بيگانه و استعمارگر هستند ةكنند و دست نشانداند و به وطن خيانت مي شده

ملك " نماد فرج ابراهيم در واقع توانطرفي مي از .هاي پوشالي مصر را فريفتندبا وعده
در پايمال شدن و مال و حيثيت و ثروت مصر با استعمارگران كه  دانست )2( "فاروق

  .)133: 2004 القيسي،( همراهي نمود
  

  هاي فرعيشخصيت
هاي فرعي داستان است و شخصيتي تيپيك يه حساب از شخصيت: رضوان حسيني

است كه افراد كوچه مسائل و  رجال دين و نماد روحانيون و همعتمد محل وي. آيدمي
كوچه در قبال  كه فردي خير و نيكوكار است .گذارندمشكالت خود را با او در ميان مي

  .كندمدق احساس مسئوليت مي
داستان و نوعي هاي فرعي برادر رضاعي حميده است و از شخصيت: سين كرشهح

اولين كسي است  زرنگ وشرور و ردي بسيار ف، بر خالف اسمش او .شودمحسوب مي
 ناخوشايندي از فقر و زندگي فالكت بارنفرت از كوچه و به جهت  همچون حميده،كه 

با پيوستن به ، و رسيدن به آرزوهايش انگيزه ثروتمند شدن با و و روابط تيره خانوادگي
   .كندارتش انگليس كوچه را ترك مي
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و ا .فراوان استدر جامعه زناني است كه امثال او  ننه حميده نمونه بارز: ميدهننه ح
دالله و بندانداز است و هرچند مادر واقعي  .شخصيتي  برگرفته از بطن اجتماع است

   .اما از مادري چيزي براي او كم نگذاشته است ،حميده نيست
ها زندگي  است كه فقط در خاك و كثافت كثيف و بد بو ،بد منظر الغر،فردي  :زيطه

او  .شود محسوب مي ي شرور و منفي داستانهاشخصيتو بطور كلي از جمله د كنمي
  .اراذل و اواباش قلمداد نمود و افراد فرصت طلب منفي را بايد نماينده تيپ شخصيتي

با سرشتي پليد اخالقي و منحرف  هوسران ،، الاباليشخصيتي منفي :كرشه معلم
 ،ها و نوجوانانپسر بچه اش از استفادهسوء اي كه كارهاي غيراخالقي او و  بگونه ،است
  .شودمي از او حسين كرشه ،پسرش و تنفر سرافكندگي ةماي

... و  جعده ،شيخ درويش ،دكتر بوشي، سنيه خانم عفيفي، عمو كاملسليم علوان،  
و به عنوان مكمل  هاي فرعي هستند كه در حاشيه داستان قرار دارنداز ديگر شخصيت

  .اند روند داستان، ياري رسان نويسنده اصلي و پيش بردن يهاشخصيتدر پردازش 
توان مي ،مدقكوچه با شرايط و اوضاع  هاشخصيتاز نظرگاه نوع نگرش و برخورد 

تضاد و ايجاد  ةامري كه به واسط را به دو دسته متقابل و برابر تقسيم نمود، ها آن
  :فزايدادرگيري ميان اين دو گروه بر پويايي دراماتيك داستان مي

راضي و قانع نسبت به شرايط اجتماعي و اقتصادي كوچه كه در هاي شخصيت -الف
  :شوندآن مقيمند و خارج نمي

  :شونددسته تقسيم مي 2اين گروه به 
مانند  .كنندگذران زندگي مي ،وچهكدر گروهي كه از طريق ماندن و كاركردن  - 1

است و به هيچ وجه قصد  خود راضي فروش كه به اندك درآمدسمبوسه  عمو كامل
به ماديات و امور دنيوي يا شيخ درويش كه با رها نمودن  .ندارد را خروج از كوچه

قانع، بردبار و شخصيت ديگر سيد رضوان حسيني است كه فردي  .كوچه پناه برده است
اكثر  .باشدحج ميو تنها خروج او از كوچه براي سفر معنوي  راضي به شرايط است

 ...)جعده و، همسر رضوان حسيني، همسر معلم كرشه، نيه خانم عفيفيس( زنان كوچه
  .شوندن خارج نميآاند و از  نيز نسبت به شرايط كوچه راضي
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اما گهگاه براي  شرايط كوچه راضي اند و به زيستن در آن قانع، ازگروهي كه - 2
جه نكته قابل تو .گردندو دوباره باز مي كسب درآمد از آن خروج موقتي دارند

با مصيبت و بدبختي بعد از خروج از  ها آنتمامي  ةمواجه ،هاشخصيتاين  ةدربار
ي مصنوعي و طاليي مردگان از هاناسرقت دنددكتر بوشي كه براي مانند  .كوچه است

معلم  .شوددستگير شده و زنداني ميرود و سرانجام كوچه خارج شده و به قبرستان مي
و  كندبازي با نوجوانان از كوچه خروج ميهم جنس مسائل منحرفانه وكرشه كه براي 

  .شوداش مي آبروريزي خود و خانواده ةماي
كه به راه كوچه  جوان پاك و سر عباس حلو است؛ترين شخصيت اين گروه  اما مهم

 :گويداو مي ةآنگونه كه نويسنده دربار ،ي در كوچه كامال راضي و قانع استبه زندگ
ا عن احلرکة، هيابا لکل جديد، مبغضا لألسفار ولو ترک وشأنه ما کان بطبعه قنوعا، عزوف«

: 2006محفوظ، ( »اختار عن املدق بديال، ولو لبث فيه مدی احلياة ملا مله و ال فرت حبه له
و  ترسيده از هر تازه اي و دشمن سرسخت سفر حركت،مانده از  .طبعا قانع بود« )2/215

اگر  .كردرا با هيچ جاي دنيا عوض نمي قكوچه مدگذاشتند اگر به حال خودش مي
  .»...يافتكاستي نمي آن شد و عشقش بهدلتنگ نمي كرد،را در آن سر ميعمري 
  

ر از آن كه از كوچه خارج ناراضي از شرايط كوچه و حتي متنفهاي شخصيت -ب
  :شوند مي

 نهحسين . حسين كرشهحميده و برادر رضاعي اش  :شودنفر مي 2اين گروه شامل 
او براي كسب مال و  .تنفر داردبلكه از آن شديدا  ،استتنها از شرايط كوچه ناراضي 

ه خارج شد و به ارتش انگليس پيوسته و در كنار آن كه از كوچست  ثروت اولين كسي
 .گرددبه كوچه باز مي ،و نهايتا شكست خورده پرداختبه تجارت كاالهاي مسروقه مي

فقال « :داردگونه ابراز مي ايندر گفتگو با عباس ه حسين شدت تنفر خويش را از كوچ
وما . هذا الزقاق ال حيوی إال موتا ... !م کامل، قهوة کرشه، اجلوزة، الکومی؟ع: الشاب ساخرا

قهوه  عمو كامل،: جوان با تمسخر گفت« ).214: همان( »دمت فيه فلن حتتاج يوما للدفن
گ چيزي ندارد تا روزي كه در آن هستي اين كوچه بجز مر ...كومي  قليان، خانه كرشه،

  .»احتياجي به دفن كردنت نيست
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غير البته نويسنده داستان يكي از علل احساس تنفر حسين از كوچه را كارهاي 
ديد داناي كل و  ةكند و از زاويخانواده او بيان ميپدرش و بي آبرو شدن  اخالقي

ا علمت أن أباک يعد لنا فضيحة يا بنی أم« :كندباره بيان ميبصورت مستقيم در اين
مث ضاعفت حياته اجلديدة من سخطه بدل أن تسکنه و !...جديدة؟ وأدرک حسني لتوه ما تعنيه

خبر داري پدرت افتضاح پسرم « )241: همان( »تطامنه، فضاق بآله و ببيته و بالزقاق مجيعا
مين اساس بود بر ه ...حسين بالفاصله موضوع را دريافت تازه اي برايمان درست كرده؟

  ».كرداحساس تنفر مي ...اش و كوچه و و خانواده كه نسبت به خانه
نچه در آن را چندين بار آحميده عدم رضايت و شدت تنفر خويش از كوچه و هر 

آن را  همچون برادرش حسين، و حتي كنددر خالل داستان بيان مي ميزآبا لحني تحقير
دخترك از سر « )208: همان( »!زقاق العدم: ازدراءفغمغمت الفتاة ب« :داندكوچه نابودي مي

در كنار بلندپروازي تبديل به نقطه ضعف  نفرتي كه. »كوچه عدم :تحقير زير لب گفت
مقدمات خروج او شده و فرج ابراهيم قواد با شناسايي اين امر به تحريك او پرداخته و 

انت ! وال هوالء الناس أهلک ال هذا احلی حيک،: وقال هلا« :آورداو از كوچه را فراهم مي
أين هن ! . . کيف تسريين مبالءتک بني هوالء الفتيات.. ! شیء آخر، إنک ها هنا غريبة 

نه  :افندي به او گفت« )311: همان( »منک ؟ أمرية فی مالءة ورعية ترفل فی الثياب اجلديدة
تو اينجا تو چيز ديگري هستي،  ...اين محله محله توست و نه اين مردم در خور تو

دختي شاه ها كجا؟ تو كجا آن ...اي انگشت نما شدهبا عبايت بين اين دخترها  ...غريبي
  .»!پوشدخرامد و رعيت لباس نو ميدر عباي كهنه مي

زندگي،  نام، نكته قابل توجه درباره حميده و حسين، داشتن اشتراكات فراوان در
ت معنايي تقريبا مشتركي نام هر دو از دالل. خصوصيات اخالقي و سرنوشت است

متأثر از  ها آن. رفتار و شخصيتي خالف نام خود دارند ،برخوردار است، اما هر دو
 متأثر از بي آبرويي خانوادگي و حميده فقر و حسين متأثر از( ندشرايط پيراموني خويش

كه روحيه بلندپروازانه و  )فقر و نداشتن پدر و مادر و تربيت يافتن نزد ننه حميده
در سرنوشت . شودو منجر به خروج از كوچه مي زندداي زندگي بهتر به آن دامن ميسو

و حتي عامل اين سرنوشت يعني نيروهاي اشغالگر انگليسي، نيز مشتركند؛ چراكه علت 
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همچنين . ارتش انگليس بود ،هاي بعد از آنسرخوردگي و بدبختيو خروج حسين 
فرج  ةبصورت غيرمستقيم و به واسط گري،پرداختن به فاحشهعلت خروج حميده و 

  .ها بودندابراهيم، انگليسي
دسته كلي  3توان به ي اين رمان را ميهاشخصيت ،عيااجتم و اخالقي از نظرگاه

در مواردي موجه و ( نبينابي و)موجه و پذيرفتني( ثبتمو ) غير موجه و مردود( منفي
شرايط نابسامان و رو به زوال برآمده از  سهكه هر تقسيم نمود )در مواردي غير موجه

  :هستند آن و بعد از مصر مجنگ جهاني دوبا اجتماعي جامعه مقارن اقتصادي و 
  .كرشه حسينو  معلم كرشهدكتر بوشي،  ،ابراهيم فرج، حميده، زيطه :اول ةدست
  .حسيني رضوانسيد  و عمو كامل ،سنيه خانم، عباس :دوم ةدست

  .سليم علوان و درويش شيخ: سوم ةدست 
برآيند جامعه مشتركي هستند كه به تبع ابعاد  اخالقي،گروه  سهگونه كه بيان شد اين  آن

هاي پيراموني، رفتارهاي متفاوت و مشتركي از تفاوت در مواردي رواني و دروني و
توان با توجه به عوامل گروه متقابل را مي سه از اين رو افراد اين. دهندخود بروز مي

از ديگر سو، بصورت  اين عوامل متفاوت هاييك طرف و برآيند تأثيرگذار مشترك از
  :هم قرار داد كنار و در برابر ،دو به دو

1-  
 )برآيند( از دست دادن خانواده و شغل )عامل يا عوامل( : درويش شيخ
  .گيري، زهد و تصوف گوشه
طرد شدن از طرف خانواده و  +از دست دادن والدين  )عامل يا عوامل( : زيطه
  .تنهايي نشيني،خرابه )برآيند( اقوام

2-  
 )برآيند( وتثر مال و +از دست دادن فرزندان) عامل يا عوامل( : رضوان حسيني

  .گرايش به معنويت و نهايتا رفتن به سفر حج+رضايتمندي و ياندوهگين
 )برآيند( فقر و تهيدستي +از دست دادن والدين) عامل يا عوامل( : حميده

  .خانه هاي فسادسوي مادي گرايي و نهايتا راهي شدن به  +تيو ناراضي ياندوهگين
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3-   
منطقه ( مالكيت كاروانسرا در خيابان صنادقه قاهره) عامل يا عوامل( : سليم علوان
  .خواستگاري حميده+ داري و ثروت كالن سرمايه)برآيند( )مرفه نشين
منطقه ( در خيابان شريف پاشامالكيت مدرسه رقص ) عامل يا عوامل( : فرج ابراهيم
  .داللي و سعي براي به دست آورن حميده +ثروت) برآيند(  )مرفه نشين

4-  
الق از طتنهايي بعد از  +اموال و امالك مالكيت) عامل يا عوامل( : عفيفي سنيه خانم

  .با شخصيت و محترم +بريدن و رهايي از زندگي مشترك و ازدواج )برآيند( همسر
عاطفي از  تنهايي بعد از جدايي +قهوه خانه مالكيت) عامل يا عوامل(  :معلم كرشه

 +يادببي ،انحراف اخالقي )برآيند( از كار پيشين سياست و اخراج رها كردن +همسر
  .يو خشمگين تيناراضي

5-  
پيوستن به ) برآيند( بلند پروازي و عشق ثروت + فقر) عامل يا عوامل( : حسين

  .بي ادبي+ يني و ناراضيتيخشمگ+ ارتش انگليس
 +پيوستن به ارتش انگليس )برآيند(  عشق حميده+فقر) عامل يا عوامل( : عباس

  .)3( و محترم با شخصيت +رضايت و قناعت
  

  )Indirect characterization( پردازي غيرمستقيم شخصيت
ادبيات  ةنظران حوزاما صاحب. هاي شخصيت پردازي در داستان متعدد استشيوه

شيوه مستقيم و : اندپردازي عنوان كردهداستاني به طور عمده دو شيوه براي شخصيت
  . شيوه غيرمستقيم

دهد، شخصيت نظر مي ةدربار احتامستقيم، نويسنده صرة در شيو "اخوت" به گفته
گذاري در پردازش غيرمستقيم، از عواملي چون كنش، گفتار و نام ةاما در شيو
داستانش را به  هاينويسنده شخصيتو  )141: 1371 اخوت،( دكنها استفاده ميشخصيت

كه  غيرمستقيمي كند، بلكه با توصيفات يا توضيحاتميصراحت و آشكارا معرفي ن
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او به انجام كاري و يا بيان واداشتن  و دهد و يا با نشان دادن حالتي از شخصيت مي
 چه خصوصياتي داردفهماند كه آن شخص چه كاره است و ، به خواننده مياي گفته

شود،  تمثيلي و نمايشي نيز گفته مي ةدر اين شيوه كه به آن شيو .)68: 1384اسماعيل لو،(
هايشان، شخصيت خود را ها هستند كه آزادند تا بوسيله كارها و حرفاين شخصيت

بطور كلي براي شخصيت پردازي  ).104: 1966؛ الهاشم، 69: 2009القاضي، ( ارائه دهند
 شودگذاري استفاده مي، گفتار و نام)رفتار و عمل( كنش سه روش اصلياز م غيرمستقي

  .)92-86: 1387كنان، -؛ ريمون142: 1371اخوت، (
  

  )action( كارپرداخت و كنش، عمل
تعيين  نقشي ترين نقش يك شخصيت،ساده به عنوان اولين و و رفتار كاربست كنش

 نويسنده ،در اين شيوه .استان داردپردازي در دبرد شخصيت بسزا در پيشكننده و 
اشخاص داستان را به حركت در « بلكه ،كندهاي شخصيت را مستقيم بازگو نميويژگي

 يونسي،( »كندو به ياري اعمال و رفتارشان خواننده را با خصوصياتشان آشنا مي آوردمي
رزيابي وجوه دهد كه به او بدين وسيله نويسنده به مخاطب اين امكان را مي )301: 1388

  .مختلف شخصيت بپردازد
غير ( هاي يك زمانهرا به دو نوع كنش هاشخصيتها و كارهاي كنش "ريمون كنان"
 .تقسيم كرده است )habitual action( هاي عادتيو كنش) one-time action عادتي
 دربار و آن هم يكسازد و غالبا هاي يك زمانه جنبه پويايي شخصيت را آشكار ميكنش

 ةجنب ،هاي عادتيبرعكس آن كنش .گيرندروايت نقشي بر عهده مي و اوج نقطه عطف
در حقيقت . )86 : 1387 كنان، –ريمون ( دهندپايدار و نامتغير شخصيت را بروز  مي

هاي عادتي، تكراري بوده و در روند رو به پيشرفت روايت، ممكن است  كنش
  .دهند چندين با اين كنش را از خود بروز هاشخصيت

اي است كه  ها به گونههاي شخصيتفتار و كنشاعمال و ر ،زقاق مدقدر رمان 
اگر نجيب  .با هم همخواني دارد غالباهاست و  هاي شخصيتي آنمطابق با ويژگي

 كند،هاي خاصي از او را به صراحت بيان ميمحفوظ در معرفي يك شخصيت، ويژگي
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هايي باشد ويژگي ةكه نتايج آن تأييد كنند ددهارائه مياعمال و رفتاري را  آن شخصيت
  .ها اشاره كرده است كه به صراحت و مستقيما در پرداخت شخصيت به آن

كه گويي نويسنده يك مرتبه خصوصيات شخصيت را توان بيان كرد اينگونه مي
ها را از آن ويژگيو در ادامه دگر بار  دهدبصورت توصيف مستقيم و تقريري ارائه مي

  .)349: تابي طه بدر،( كندهاي آن شخصيت ترسيم ميارها و اكشنخالل ك
گذارد تا با عمل خويش خود را هرچه ها را آزاد ميمحفوظ گاهي شخصيت نجيب

فرايند كه اين  بيشتر معرفي كنند و خود با حركاتشان نمايانگر شخصيت خويش باشند
از آن  .ي رمان داردهاشخصيتنقش بسزايي در تعهد نويسنده به اصل حقيقت مانندي 

شخصيت زيطه را عنوان كرد كه شخصيتي تيپيك در رمان پردازش توان مي نمونه،
در قسمتي از  .يا به عبارتي گداساز است) تاصانع العاه( هاعيب ةاو پديد آورند .است

كه شخصيت خود را  ،اش عادتيتكراري و  هايكنشگونه با كارها و  اينداستان 
فتنحنح زيطة، و بصق علی األرض، ومسح «: دهدارائه مي ،شخصيتي كامال ايستا است

اش را صاف كرد و تف بر  زيطه سينه« )2/279: 2006محفوظ، ( »شفتيه بکم جلبابه األسود
انجام همين حركت  .»پاك كردخود  سياهزمين انداخت و لب هايش را با آستين جلباب 

اطب در يابد كه شخصيت پيش رو، شخصيتي نه از سوي شخصيت كافيست تا مخ
اجتماعي و اخالقي  ةبند به مبادي آداب است و براي او شخصيتي با وجهچندان پاي

  . ن متصور شودييپا
بار در طول كه چندين اش عادتي كارهايها و كنشبه وسيله و يا سليم علوان، 

يرفل  فی «: گذاردش ميخود را به نماي يشخصيت ابعاد ،دهدداستان از خود بروز مي
جبته وقفطانه، فاجته صوب احلانور الذی ينتظره علی باب الزقاق، و صعد إليه فی وقار، ومأل 

دوش جبه پوشيده و عبا به « )192:همان( »مقعده جبسمه املکتنز يتقدمه شاربان شرکسيان
د و با كششود كه در مدخل كوچه انتظارش را مياي مي گرفته و خرامان، متوجه درشكه

شود و بعد هيكل اش وارد ميرود، اول سبيل چخماقيتمام وقار از آن باال مي
نويسنده در عين اينكه از ظاهر شخصيت نيز  .»كندگوشتالودش صندلي را پر مي

  راه رفتن و طرز سوار شدن او  ةاو را به حركت درآورده و نحو توصيفي ارائه داده است،
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   .فخر و غرور دارد اد عادتي شخصيت او يعنيعيكي از اب ايت ازبر درشكه، حك
او  تداي ورود او در داستان، نويسندهدر اب. ديگر شخصيت فرج ابراهيم است ةنمون

هاي موذيانه او توصيف هاي هرزه و خندهكند و نگاهرا از طريق حركاتش معرفي مي
يش مالش به نماعو بدين وسيله وقاحت و هرزگي اين شخصيت از طريق ا شودمي

. ه مرسال حنوها نظرا عارماولکن مل يکن شیء لريدعه فما عتم أن التفت وراء« :شودگذاشته مي
چيزي نگذشت « )303: همان( »تنطق نظرة عينيه باحلذق والقحة ...وجهه حنيال مستطيالوکان 

كه به عقب برگشت و باز گستاخانه در دخترك نگريست، صورتش باريك بود و به 
ه اين نظر بازي در جمع اكتفا نكرد و نگاهش را در او كاشت و از ب... شكل مستطيل 

  .»نوك پا تا سر موي او خزيد
كه نقش بسزايي در رساندن  زقاق مدقهاي رمان هاي شخصيتاز ديگر كنش

 one-timeغيرعادتي( يك زمانه پيرنگ داستان به نقطه اوج و عطف آن دارد، كنش

action(  در آن هنگامي است كه در واپسين  -است تي كه اينك نامش تي –حميده
كرده  دهد و خواننده را شديدا غافلگيراز خود نشان ميصفحات داستان در برابر عباس 
زماني  .نمايد، بيان مياش را از آنچه بوده به آنچه شده و پويايي و دگرگوني شخصيتي

تحريك به  شود،كه عباس متوجه اغفال شدن حميده توسط فرج ابراهيم قواد مي
كه حميده  گيردرا در پيش مي اي ميخانهراه آن  از فرج ابراهيم براي انتقام جوييحميده، 

اما حميده هنوز  .گذرانددر آن با هرزگي و هم آغوشي سربازان انگليسي روز و شب مي
دهد كه در اين انتقام نسبت به عباس اندك محبتي دارد و به هيچ وجه دلش رضا نمي

ا مل  ختل من رغبة صادقة  فی أاليصيب احللو شر فادح من  « :برسد جويي به او صدمه بيد أ
جز « )388: همان( »ومتنت علی اهللا أن ينتقم هلا من غرميها دون أن يذهب ضحية لفعله خماطرته
خدا  از .خواست كه حلو از اين مخاطره جان سالم به در ببردصادقانه مياينكه 

لكن . »!آنكه در تنگنايي گرفتار آيد قامش را بگيرد بياز افندي انتخواست كه عباس  مي
شود و حميده را صدا در روز انتقام جويي، درست زماني كه عباس وارد ميخانه مي

مواجهه با  جاي كشد و بهافتد كه خواننده انتظار مياتفاقي خالف آن چيزي مي زند، مي
مخالف آن از حميده و  )يك زمانه( غيرعادتيرفتاري  كنش و حمايت حميده از عباس،
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التبق  :صاحت به.. محيده : و اندفع ألی احلانه کاجملنون و صاح بصوت کالرعد«: زندسر مي
به ميخانه هجوم ديوانه وار  عباس« )359: همان( ». . اغرب عن وجهی . . هنا حلظة  واحدة 

از جلوي  ...براي يك لحظه هم اينجا نباش :دزن فرياد ز .حميده :برد و مثل رعد غريد
  »...چشمم دور شو

ها نسبت به گفتگو، در توان گفت كه كنش و عمل شخصيتدر يك نگاه كلي مي 
  . اين رمان بسامد كمتري دارد

  
  )Dialogue( گوتفگ

از رفتار  قسمتي محتوا و شكل خود چه در مكالمه و چه در ذهن، ةبه واسط گفتگو
-88: 1387كنان، -ريمون( ستاو فكر ةها و نمايندو نشانه اي از خصلت شخصيت داستان

بخش مهمي براي « در واقع گفتگو .كندبه برقراري رابطه مي آن اقدام ةكه به وسيل )89
ر فرديت دهد، به او بعد و جوهپرداخت و تجسم شخصيت است، به شخصيت جان مي

زي در گفتار نيز ابزار متعارف شخصيت پردا ةشكل يا شيو«البته. )41: 1388نوبل،( »دهدمي
شيوه و  .شودمحسوب مي -كه در آن زبان اشخاص از زبان راوي متمايز است-متن

طبقه اجتماعي يا حرفه شخصيت را بر مال  مكان زندگي، اصالت،تواند طرز گفتار مي
   ).89: 1387كنان، –ريمون ( »كند

ها و معموال گفتگو برخوردار است بسامد بااليياز گفتگو  زقاق مدقدر رمان 
حوادثي كه اتفاق  يا هاموضع شخصيت در برابر ديگر شخصيت ةند و بيان كنندهدفم
ساسات و اح با خوانندههاست كه از رهگذر بسياري از همين گفتگو .هستندافتد، مي

هاي رد و بدل شده ميان صحبت .شودشخصيت آشنا مي و طبقه اجتماعي عواطف
و نوع  كننده افكار دروني بيان ها و حتي سبك و شيوه گفتگوهاي آن هاشخصيت

مونولوگ تقسيم  تگو به دو دسته ديالوگ ودر اين بخش عنصر گف. است شخصيتشان
  :شود مي
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  )ديالوگ(گفتگوي دو طرفه 
انديشه و  ،گفتگو اين . گويندگفتگويي كه در آن دو شخصيت با هم سخن مي

تگو همين نوع و غالبا مقصود از گف دهداحساسات شخصيت را هر چه بيشتر بروز مي
  .آن است

حن هاي شخصيتي خود، لهر شخصيت متناسب با ويژگي زقاق مدقدر رمان 
. رسدنان است كه بايد باشد و غيرطبيعي به نظر نميچها آنو گفتگو دارد خاصي

گو به تعبير و تفسير ها مشخص است و خود نويسنده در البالي گفتموضوع گفتگو
ها كه در توصيف مستقيم آمده است، صوصيات شخصيتپردازد، در واقع خمي هاگفتگو

  .شودها به نمايش گذاشته مي در گفتگوي بين آن
با مادرش، عباس و  كه اغلب ان داستان يعني حميده،در بسياري از گفتگوهاي قهرم

در اين گفتگو ها  شود؛ لحن اوتر ميصيت او نمايانگيرد، شخفرج ابراهيم صورت مي
پسندي او دارد و جسارت و خود ،ست كه حكايت از سركشياغالبا تند و محكم 

و  ها و عدم رضايت او از شرايط فعلي داردپروازيفحواي كالمش نيز غالبا از بلند
  :گذاردكند، بر آن صحه ميميحاالتي هم كه نويسنده از او در حين گفتگو توصيف 

فی هذا الزقاق أحد يستحق أ :فتغاضت الفتاة علی سخريه أمها وقالت بنفس اللهجة احلادة
أنت تستحقيق موظفا قد  !زقاق العدم: فغمغمت الفتاة بازدراء...کلهم کعدمهم  ...االعتبار؟
أتذکرين کيف أطلقت علی لسانک الطويل بسبب  هل املوظف إله؟ :فتساءلت يتحد !الدنيا

بغري املالبس ما قيمه هذه الدنيا !.. وهل اجللباب شی ء يهون ؟: فقالت محيدة بدهشه!.جلباب
 »!مجيل الثياب أن تدفن حية ؟ لفتاة التی الجتد ما تتزين به منأالترين أن األولی با! اجلديدة؟

دختر تمسخر مادر را نشنيده گرفت و با همان لحن تند « )209-2/208: 2006محفوظ، (
نبودشان از بودنشان ... هست كه لياقتش را داشته باشد؟ يتوي اين كوچه كس: گفت
البته كه سركار خانم  !عدم ةكوچ: دخترك از سر تحقير زير لب گفت ...استبهتر 

آيد مي كارمند سگ كي باشد؟: او به تندي گفت !شايسته يك كارمند عالي رتبه هستند
جلباب : حميده حيرت زده پاسخ داد به خاطر يك جلباب چه قشقرقي به راه انداختي؟

تواند با زشي دارد؟ دختري كه نميچه ار هاي نواي؟ دنيا بي لباس را دست كم گرفته
  »...شگل كند بهتر نيست بميرد؟وهاي قشنگ خودش را خلباس
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هايي كه يكي از شخصيت .بخش اعظمي از رمان اختصاص به اين نوع گفتگو دارد  
هايش آشكار شود و افكار و عقايد او در گفتگوبيشتر به وسيله گفتگو معرفي مي

حسين  .گيردترين ميزان گفتگوي او با عباس صورت ميبيش. شود، حسين است يم
و  گويد و لحن او تمسخرآميزمحابا و رك سخن ميبسيار بيهمچون خواهرش حميده، 

چنان كه متناسب شخصيت اوست، با طمأنينه و آرام  از طرفي عباس آن .است ادبانهبي
قيدي حسين نكرده به بي چندانينويسنده در توصيفات مستقيم، اشاره . كندصحبت مي

گيرد، خواننده متوجه اين موضوع كه بين او و عباس صورت مي ياست، اما در گفتگوي
 ..أتدری أين أذهب االن؟ :فألقی حسني علی صورته فی املرآة نظرة متفحصة و قال« :شودمي

 و قبل اهلواء قبلة ذات(مع بنت کالقشدة و الشهد . . او تدری مع من؟ . الی حديقة احليوان
ا هناک إلی أقفاص القرود) وسوسة أراهن علی أنک  :و قهقه عاليا مث استدرک .وسأنطلق 
فاعلم يا محار أن . مل ير إال قرد القرداتی. أماذا القرود؟ وهذا طبيعی من إنسان مثلک: تتساءل

و هی کبرية الشبه باإلنسان فی صورته و . القرود فی حديقة احليوان تعيش مجاعات فی أقفاص
أدبه، تراها تتغازل و تتحاب فی عالنية مکشوفة، فاذا سقت الفتاة الی هنالک تفتحت لی  سوء

حسين نگاهي جستجوگرانه به تصوير خويش در آينه انداخت و « )214: همان( !األبواب
با دختري مثل سرشير و  ؟داني باكيو مي! به باغ وحش... روم؟داني كجا ميمي: گفت
... برمشها مي، در آنجا به ديدن قفس ميمون)انگيزاي وسوسه هوا را بوسيد، بوسه( عسل

ها؟ و البته پرسي چرا ميمونبندم كه مي شرط مي: گاه ادامه دادبلند بلند قهقهه زد و آن
براي آدمي مثل تو طبيعي است كه جز انتر لوتي را نديده باشد، پس جناب آقاي خر، 

كنند و از لحاظ ها زندگي ميدر قفسهاي باغ وحش به صورت جمعي بدان كه ميمون
بازي لخت و عور در مأل عام با هم عشق! ها هستندتربيتي خيلي شبيه آدمقيافه و بي

ها به رويم باز ببرم، همه در جنگند و اگر دختري را با خودم به آنجاكنند و ميمي
  .»!شوند مي

گر اعضاي خانواده ادبي منحصر به حسين كرشه نيست و دياين گستاخي و بيالبته 
در گفتگويي كه پس از  .ادب و بد زبان دارندهم شخصيتي بياو بويژه پدر و مادرش 

خانه و جلوي  كرشه ميان او و همسرش در قهوهاستاد اخالقي و جنسي رسوايي 
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صرخت بصوت كادت تتصدع له  « :اين امر نمودي كامل دارد ،دهدمشتريان روي مي
ا مذهول، يا وسخ، يا عرة، يا رطل، سفخص علي  وجهك يا حشاش، ي :أركان  القهوة

لمي لسانك  :فحدجها المعلم بنظرة قاسيه و هو ينتفض من االنفعال و صاح بها .األسود
قطع لسانك، ما  : صاحت المرأة !يا مرة، و سدي هذا المرحاض الذي يقذفنا بوسخة
با صدايي كه زن ...« )261: همان(» مرحاض إال أنت، يا خرع، يا مفضوح، يا ظل العيال

بي  !اي كثافت حرامزاده !اي حشيشي ديوانه :لرزاند فرياد زدهاي قهوه خانه را ميستون
استاد كرشه در حالي كه به خود  !...تف به آن روي سياهت !حياي بي همه چيز

ببند در  .جلوي دهانت را بگير زن :نگاه خشمگينش را به او دوخت و نعره زد لرزيد مي
 زبانت را ببر،: زن فرياد زد !كندمان ميخفه ن مستراحي را كه بوي گندشگشاد اي

 .»...چشم و روحياي بيبي !مستراح تويي مفنگي

  
  )دروني گوييكت-لوگمونو( طرفهگفتگوي يك

است  شخصيت با خود نوعي صحبت يك نفره ،طرفهيا گفتگوي يك دروني گوييتك
اين نوع  .)410: 1376 ميرصادقي،( شدته باممكن است مخاطب داشته باشد يا نداش كه

كه در آن تجربيات دروني و عاطفي اي از روايت است  شيوه« ي درونيگفتگو
 »شوددر مرحله پيش گفتار نمايانده ميي داستان در سطوح مختلف ذهن ها شخصيت

د در اين رمان بسام دروني گوييتك هاي فراوان،در مقايسه با ديالوگ ).77: 1387 بيات،(
 در حالت ترديد هاگيرد كه شخصيتكمي دارد و معموال نويسنده زماني آن را به كار مي

ها و احساسات  به درون خود فرو رفته و انديشهسنگين  فضايي و يا قرار گرفتن در
در  .كنندگفتار را در قالب سخن گفتن با من درونشان بيان ميهاي پيشسرگردان در اليه

به واكاوي ذهنيت شخصيت  ،تكيه بر روش جريان سيال ذهنبا  الت نويسندهاين ح
تا هم عمل داستاني را به پيش برد و هم خواننده را به  ،كندپردازد و آن را روايت ميمي
  .هاي دروني افكار شخصيت آشنا كنداليه

در ذهن خود به  اعتنايي حميده به عباس، اودرپي عدم توجه و بي ،براي نمونه
و وقتي كه نويسنده  دانداعتنايي حميده را شرم و حيا ميازد و علت بيپردروانكاوي مي
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هاي قبلي نويسنده صحه بر دادهكند، خواننده اين ذهنيت را به خواننده منتقل مي
كند كه آن اندازه زيرك نيست كه اي تصور ميگذارد و عباس را همان فرد ساده مي

در واقع شخصيت در حالتي  .اي او بداندهخواهي اعتنايي محبوبش را در زيادهعلت بي
 :دگويي، درصدد است كه به نتيجه اي متقاعد كننده برساز ترديد قرار دارد و با اين تك

ا بادلته الکالم طويال: قال لنفسه و هو يسري متمهال غافال عما حوله« ولو قصدت صده . إ
تدلل شأن الفتيات مجيعا، ولعله احلياء ونبذة ما منعها و ال أعيتها احليلة، فهی التکرهه، ولعلها ت

اگر : گفتبا خود مي« )2/221: 2006محفوظ، ( »الذی جعلها تقطع عليه سبيل التودد بالفرار
پس . آمدنميخواست دست به سرش كند هيچ مانعي وجود نداشت و كاري از او برمي

هم حيا مانع  دختران عمل كرده باشد، شايد خواسته مثل همهآيد، شايد ميبدش نمي
  .»شده و به جاي اظهار عالقه، فرار را بر قرار ترجيح داده است

درپي شكست در  خودگويي سنيه خانم است كه ،گوييهاي تكاز ديگر نمونه 
شخصيت بدبين اين شخصيت . ازدواج به شدت نسبت به مردان بدبين شده است

ن ينهب أمواهلا کما فعل الزوج أی زوج خليق بأ« :شوداينگونه در قالب خودگويي ارائه مي
با هر كسي ...« )203: همان( »املرحوم، و بأن يضيع عليها فی غمضة عني مثرة األعوام الطوال

به هم بزني ثمره  و تاچشم  كند،ازدواج كنم مثل شوهر مرحومم هر چه دارم غارت مي
  .»اين همه سال را به باد داده است

كه عباس بعد از بازگشت و شنيدن خبر آن هنگام  داستان، در صفحات پاياني
 آيد،وقتي كه حميده از گفتگو با وي به ستوه مي كند،با او مالقات مي انحراف حميده،

دگرگون شده و بي پروا، شخصيت  ،با من درونش نويسنده با تكيه بر خودگوي حميده
 مدقچهكواي به داشتن هرگونه ارتباط با  ماديات او را كه ديگر هيچ عالقه غرق در

: أو حرج، وتساءلت فی جزع کمل تعد تشعر حنوه بارتبا «: دهدندارد را به خواننده ارائه مي
نكه براي او دل آحميده بي «) 387: همان( »؟همتی يرحل هتی يفهمم ؟متی ميسک عنی هذا

خواهد كي مي ...دارد؟كي دست بر مي :پرسدبانه و در سكوت از خود ميتابيبسوزند 
  .»رودكشد و ميي راهش را ميك...بفهمد؟
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، نويسنده توسط فرج ابراهيم و بعد از اولين مالقات با اوانحراف حميده  ةدر آستان 
مبني بر نوعي تزلزل هاي دروني حميده حرفها و انديشهبه بيان  گوييتكدر قالب 

براکينها واستولی  عليها غضب جنونی، « :پردازدميشخصيتي و واخوردگي عاطفي 
أميکن أال . ملن إذا جيیء القهوة کل مساء. ت املالءة علی االرض و ارمتت علی الکنبةفطرح

يوجد ارتباط بني جميئه کل مساء و بني أفکارها، و أن ليست هذه االفکار إال أوهاما و أحالما  
عبا را بر زمين انداخت و بر كاناپه وا  بغضش تركيد،« )307: همان( »مث ماذا. . کاذبه؟ 
بين آمدن آيا ممكن است ... آيد؟به قهوه خانه ميعصر به خاطر كي هر روز پس  .رفت

اي نباشد و اين افكار چيزي جز اوهام و  و اين تصورات هيچ رابطه ي او هر روزه
   بعد چه؟...رؤياهاي كاذب نباشد؟

  
  هاشخصيت گذارينام

عمدي و ، تقيكه غالبا بصورت غيراتفا ها آنهاي ها و داللتاستفاده از نام شخصيت
، يكي از در حكم سخنگوي فكري خالق خود هستندشوند و پيش انديشيده انتخاب مي

هاي خود هاي داستانشخصيت و پردازش ههايي است كه نويسندگان براي ارائروش
روالن بارت معتقد «ها در پردازش داستان دربارة نقش نام شخصيت. گيرندبكار مي

دقيقا تأمل كرد، زيرا نام خاص اگر بتوان گفت، شاه  در باب هر نام خاص بايد: است
، )53: 1388قويمي، ( »اش، غني و اجتماعي و نمادين هستنددالهاست و معاني ضمني

ها هماهنگ باشد،  ها كه اگر با رفتار، كنش و گفتار آنوانگهي انتخاب پيش انديشيدة نام
نامي كه «. به انجام رساند تواند بخش قابل اعتنايي از شخصيت پردازي داستان رامي

تواند براي القاي هدف نويسنده در شخصيت انتخاب شده است به آساني ميماهرانه 
اما با تمام اين اوصاف، اين نكته را بايد  .)112: 1390حسيني، ( «پردازي استفاده شود

در وادي روايت، قانون محدود كننده و خاصي براي تعيين نام «متذكر شد كه
ها آزاد است كه يك نام و نويسنده در انتخاب نام... داستان وجود نداردهاي  شخصيت

هاي خاص معمولي و بدون داللت برگزيند و يا نامي نمادين و رمزگونه و با داللت
  ). 114: 1995الفيصل، ( »خود
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 ها توسط نجيب محفوظ تعمدي و پيش انديشيدهنيز انتخاب نام زقاق مدقدر رمان 
ة تاما نك .استجغرافيايي و پيراموني شهر قاهره در اواسط قرن بيستم متأثر از محيط و 

 ،ي فرعيهاشخصيتي اصلي و اغلب هاشخصيت همه قابل اعتنا در گزينش نام ويژه و
ها با خصوصيات رفتاري، اخالقي و اجتماعي اسم معجميعدم ارتباط معنايي و 

فاحش  آشكار، تناقضاتس و رابطه معكووجود و در بسياري از موارد  ها آنمسماهاي 
اي كه اين  بگونه ،هاست هاي آننام با هاشخصيتها و رفتار كنش ها،گفته و معنادار ميان

از خود بروز مي دهند و را  كنشيبا حالتي پارادوكس وار، در بيشتر موارد  هاشخصيت
   .هاست مقابل نام آن ةكه نقط يا قصد انجام كاري را دارند

هدف را در گونه  پارادوكس نويسنده به اين اسلوب وجه و تأكيدت علت شايد بتوان
اضطراب و آشفتگي روحي و  ،بيان تشويشدو امر دانست؛ اول، نويسنده در بيان 
 با هاي موجودتناقض فاحش ميان واقعيتكه نشأت گرفته از  هادروني شخصيت
وحتي  -مدقچه كوبيان زندگي پرتناقض و تضاد مردم دوم،  .هاست آرزوها و آمال آن

امري كه با ايجاد  ،جهاني دوم هاي نكبت بار و سياه بعد از جنگدر سال -تمام مصر
بر درگيري و پويايي  ،ها آنصاحبان رفتاري هاي ويژگي با هاناممفهوم لغوي تضاد ميان 

  :شودگزيني آورده مياين گونه نام ةهاي برجستدر ادامه نمونه .افزايددرامي اثر مي
  :عباس

  .عبوس، بسيار ترشروي، اخمو، بداخالق داللت لغوي و معجمي
جوان خوشرو و خوش اخالق كوچه، با شخصيت،  ها و ابعاد شخصيتيويژگي

  . قلب، قانع، پرنشاطبين، خوشسالم، بخشنده، خوش
   :حميده

ه مقابل ذم و قطستوده، درخور ستايش، خوشنام، نيكو و ن داللت لغوي و معجمي
  .زشتي

 جاه طلب، گرا،خيره سر، ماديسركش، زورگو،   ها و ابعاد شخصيتيگيويژ
  . بداخالق
   :فرج
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  .آسودگي، گشايش در غم و سختي و از بين رفتن اندوه داللت لغوي و معجمي
هرزه، فاسق، بي عفت و گستاخ، دروغگو، مكار،   ها و ابعاد شخصيتيويژگي
  .قواد، منافق
   :حسين

نقيض زشتي و قبح، دلپذير، نيكو، پسنديده، خيرخواه،  داللت لغوي و معجمي
  . نيكوكار

اخمو، ناراضي، عصباني، منفعل و احساساتي،  ها و ابعاد شخصيتيويژگي
  .ادب، بلندپرواز، خودپسندبيطغيانگر، 
   :سليم

  .سالم، تندرست، بي عيب و نقص داللت لغوي و معجمي
صورتي الغر و  ،با كمر خميده ضعيف يپيرمرد ها و ابعاد شخصيتيويژگي

   .بيماري پارانويا داراي غمگين،استخواني با چشماني فرو رفته، 
   :شيخ درويش

فردي كه سنش باال رفته و پير و دنيا ديده شده : شيخ  داللت لغوي و معجمي
نيز داراي داللت لغوي قانع و  "درويش"همچنين كلمة  .، سالخورده، رهبر و پيشوااست
  .به مسائل مادي و دنيوي است اعتنابي

بندد و پيرمردي كوچه و بازاري كه كروات مي  ها و ابعاد شخصيتيويژگي
در حرف زدن كلمات انگليسي بكار . نهدبر چشم ميعينكي گرانقيمت و از جنس طال 

و از خود  گيردميو انتقاد با كالم و نيش زبانش ديگران را به باد سخره . بردمي
م به همه چيز المتكبر است و خود را ع و ردي يك دنده، لجباز، مغرورف. رنجاند مي
  .داند مي

صاحبان ت يها و شخصبا توجه به تضاد و عدم وجود ارتباط ميان بسياري از نام
ها كه داللت زباني و معجمي نام هاي ارائه شده، بايد اذعان داشتدر نمونه ها آن

ها از  د اين داستان باشد، بلكه شخصيت آنتواند به تنهايي بيانگر شخصيت افرا نمي
مشخص  هاشخصيتنوع نگرش نويسنده در رفتار، گفتار و توصيفات پيرامون خالل 
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ي رمان هاشخصيتوانگهي شناخت و فهم كامل ابعاد مختلف واقعي و نمادين . شودمي
ها، فقط از طريق خوانش و تعمق در  در دو سطح رفتاري خودآگاه و ناخودآگاه آن

و  هاشخصيتاستان از آغاز تا فرجام آن ميسر است و صرف تكيه يا توجه به نام د
از ابعاد گوناگون تواند شناختي كامل و درست نمي ها آنبرخي از رفتارها و گفتارهاي 
  .)4( ها را ارائه دهد ندروني و ظاهري شخصيت آ

  
  گيري نتيجه

هاي و چنداچون شيوهق مد زقاقي داستان هاشخصيتدر ريزنگري  وكنكاش پس از 
  :باشدقابل ارائه مينتايج زير ، آن شخصيت پردازي

 و فرج ابراهيم )قهرمان دوم( عباس ،)قهرمان( حميده هاي اصلي داستان،شخصيت -
در خدمت پيشبرد  كه جملگي ي فرعي بسيارندهاشخصيتو  هستند )ضد قهرمان(

  .بندي داستان هستندج و پاياناوةنقط، ها، تعليقناروند پيرنگ از مقدمه تا بحر
هاي رمان از نوع ايستا هستند و فقط حميده از شخصيتي پويا اكثر شخصيت -

  .برخوردار است
در بيشتر موارد  هاشخصيت ي داستان،هاشخصيتبه جهت نمادين بودن غالب  -

هاي مقارن با جنگ در سالمصر  ةاي خاص از جامع طبقه ةو نمايند قراردادي ،تيپيك
عباس و حميده نمايندة جوانان مصر، فرج ابراهيم : از آن نمونه .هستنداني دوم جه

نمايندة روشنفكران وسيساستمداران فاسد، مزدور و وطن فروش، ننه حميده، سنيه 
نمايندة زنان مصر، دكتر بوشي، معلم كرشه و زيطه نمايندة افراد ... جعده خانم،
  .روحانيون و افراد متدينطلب و فاسد، رضوان حسيني نمايندة  فرصت

، اگرگرا و معنويتمادي(و دوگانه  ي متقابلهاشخصيتاز نظر فني به جهت كاربرد  -
و  ...)و و بينابين منفي ،، مثبتراضي و قانع و ناراضي و سركش، دنيوي و اخروي

، منجر به نوعي داستانكلي و روند  هاشخصيتهماهنگي و هارموني ميان وجود نوعي 
  .در پي آن پويايي درامي داستان در سطحي هنري و باال شده است درگيري و

   ،شخصيت پردازي هايروشو كاربست  هاچگونگي پردازش شخصيت ةدر زمين-
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موجب رهايي پردازي  هاي شخصيتاز تمامي شيوه نجيب محفوظ گيري استادانهبهره
در  .است ن شدهآور و تكراري شدن شيوه بيانسبي روايتگري او از يكنواختي مالل

 در. بوده است گذاريو نام بيشترين توجه وي به گفتگوشخصيت پرداي غيرمستقيم، 
 پردازي از طريق ديالوگشخصيت ،هاشخصيتها در پردازش گفتگو مورد نقش

و تنگاتنگ ارتباط دوطرفه  ةبه واسط نيز كنشيا عمل . ازمونولوگ است تربرجسته
درآورده  شانو به حركت جان بخشيده آنها به ،اني داستهاشخصيترويدادها و اعمال 

يفات مستقيم صتوهاي آنها و گفته ةها تأييد كننداعمال شخصيت بگونه اي كه؛ است
 هاشخصيتنام نجيب محفوظ از  گيريبهره .ستپيرامون شخصيت آنهانويسنده 

ي و القختعمدي و از پيش انديشيده است، اما در اين روش بصورت آگاهانه، ابعاد ا
   .هاست آن مبر خالف داللت معنايي نا هاشخصيترفتاري اغلب 
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  الملخص
تعترب رواية . للميالد ۱۹۸۸يعّد جنيب حمفوظ من أجنح الکتاب العرب، وقد نال جائزة نوبل لآلداب فی سنة 

، األوضاَع )زقاق املدق(زقاق املدق من أشهر رواياته التی عاجل فيها، وبتوظيف رمزی ألحداث هذا احلی 
خالل السنوات األخرية للحرب العاملية ك رية فی مصر، وذلاالجتماعية واالقتصادية السيئة للطبقة الوسطی والفق

روايته هذه، ومن  لقد استفاد جنيب حمفوظ من کل العناصر الروائية يف. الثانية إبّان سلطة االستعمار الربيطانی
حولة، الرئيسية والفرعية، والثابتة واملت: اسة أنواع الشخصياتفلهذا يهتم هذا البحث بدر . أمهها معاجلة الشخصية

فی  )األعمال واحلوار واألمساء(غري املباشر ملعاجلة الشخصياتوغريالقانعة، واألسلوب  ةواإلجيابية والسلبية، والقانع
إن نتائج البحث تشري إلی أن أکثر شخصيات رواية زقاق املدق شخصيات ثابتة وهی مأخوذة من . الرواية

اجلة الشخصيات، فالکاتب، وإن استعمل کل األساليب وأما بالنسبة ملع. يأشخاص يعيشون فی اجملتمع املصر 
  .الشخصيات أکثر من غريها احلوار وأمساءالفنية، إّال أنّه استفاد من 

  
  
  

  .، األسلوب غري املباشر ملعاجلة الشخصيات، جنيب حمفوظ، زقاق املدقةالشخصي :الکلمات الرئيسة
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