
 215  - 227  ، ص1396 ، پاییز11رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
 الهام و با بیستم قرن اواخر قرن نوزدهم و اوایلدر  که است جدید ادبی انواع از یکی رمان

 مستقل در ادبیات عربی شکل گرفت. ادبی فنّ یک عنوان اروپایی، به هایداستان ةشیو از

ثالثیه "های معروف او ادبیات عربی با نجیب محفوظ شروع شد. یکی از رمان رمان مدرن در

است که خود شامل سه رمان )بین القصرین، قصرالشوق و السّکّریّه( است. او  "یا سه گانه

کند و مشکالت اجتماعی، سیاسی مصر در آغاز قرن بیستم را حکایت می ةدر ثالثیه، جامع

مرد ساالری، نبود آزادی، برخورد فرهنگی شرق و غرب، مصری مانند  ةو اقتصادی جامع

دهد تا مردم نبود ایمان واقعی، فقر، فساد و.. را در چهارچوب واقعگرایی محض نشان می

 ها را رفع کنند.جامعه شوند و آن متوجه مشکالت

ترین عنصر که تمام داستان بر مدار یکی از اساسیاما رمان دارای شگردها وعناصری است 

تمام عوامل دیگر وجود خود را از شخصیّت  به دلیل اینکهچرخد، شخصیّت است ن میآ

 ،ها، افکارآن ویژگی ةبه وسیلنویسنده ست که ا پردازی عاملیشخصیت گیرند.وام می

ی هاشخصیّت. کشدبه تصویر میرا برای خواننده  هاروحیات و دیگر خصوصیات شخصیت

ها مستحکم باشند هستند. هرچه قدر این پایه ادبی اثر های یکبه عنوان پایه یک داستان

در متون داستانی به دو روش مستقیم و غیر  هااین شخصیّت پایدارتر است.نیز  ی اثربنا

 ةنحوتحلیلی، –توصیفی روش به دارد قصد یاد شده پژوهش .شوندمستقیم پردازش می

را در رمان ثالثیه پردازی وی شخصیت هایها و شیوهبه شخصیت نجیب محفوظنگرش 

 دهد.مورد تجزیه و تحلیل قرار 

 .رمان ثالثیهنجیب محفوظ، پردازی، ، شخصیّترمان اژگان کليدي:و 
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 2سولماز پرشور ، 1 حميد ولي زاده

 .استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1
 .دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 شوررسولماز پ

 نجيب محفوظ "ثالثيه " در رمان پردازيشخصيّت
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 مقدمه
 هااندیشه ماندگار کردن و احساسات بروزدر و  شوددر قالب زبان ارائه می که فرهنگ یک جامعه است و گاه آرمان، اندیشهجلوه ادبیات

. کلی نظم و نثر تقسیم کرد ةتوان به دو دستبیان و شکل ظاهری می ةادبیات را از دیدگاه شیو برعهده دارد. ایو عمده مهمّ نقش و افکار

 کردند ونویسان عرب در ابتدا روش فنی نویسندگی را لحاظ نمیداستان و یا منثور. استیا منظوم  نیز به عنوان یکی از انواع ادبی، داستان

غربی  ةبه موازات تحوالت اجتماعی و تماس با غرب و آشنایی با نویسندگان برجست ،شکل فنی داستاناما  وشتندنهای ساده میاغلب داستان

 دوره چهار به که است خاص های داستانیشیوه دارای مصری ادبیات .است نو نویسیداستان ةزمین در عربی کشور ترینفعّال مصر، نضج گرفت.

 های اروپایی استتقلید از داستان ةدوم، دور ةدور طهطاوی پیشرو این حرکت بود. . رفاعهاست ترجمه ةدور نخست، ةدوراست:  پذیر تفکیک

 های رومئوالحکیم در ترجمه بینوایان و توفیق ةابراهیم در ترجم حافظ بودند پیشتاز دوره این در داستان سطح باالبردن در که افرادی جمله از

های توفیق حکیم و داستان های زینب اثر محمد حسین هیکلداستان دوره، این دراست.  خالقیت ةدور سوم ةدور .شودنام برده میژولیت 

 از پیشگامان. شد پدیدار عرب نویسی داستان یعرصه در جدیدی هایچهره شده، آغاز. م 20 چهارم قرن یهده از که چهارم ةدور تألیف شد.

را  اتادبی نوبل ةکه جایز مصر است و مشهور یکی از نویسندگان پرآوازهنجیب محفوظ،  (.7: 1367محفوظ است. )کسمایی،  نجیب عصر این

 توجه کرده است.زندگی مردم طبقات پایین  حوادث اجتماعی مصر وبه های خود داستاناو در  .برای اعراب به ارمغان آورد م1988در سال 

و  (1957) ، قصر الشوق(1956) بین القصرینیعنی  رمان ثالثیهچنانکه در ، اشتگذدر نجیب محفوظ  زیادیتاثیر م  1919سال  انقالب

زایش در تاریخ نوین مصر  ةکه مرحل 1917ـ  1944 هایجریان یافته در بین سال وقایع و رخدادهایای داستانی به با شیوه ،(1957) هریّکّالسُّ

 (.78: 1993)فضّول،  «اند.نجیب محفوظ به شمار آورده ةگرایانهای واقعرا از جمله داستان ناقدان، ثالثیه». است پرداخته است

نویسی کار رفته در آن با رعایت کامل اصول داستانبرای اینکه داستانی مورد استقبال خوانندگان قرار بگیرد، باید عناصر داستانی به

 مانند مقدمه، عناصری دارای داستان گیرد.می صورت داستانی عناصر این از هریک کاربرد اساس چگونگی بر داستان هر سنجشباشد. 

و محتوای  پیام خدمت در کامل هماهنگی یک طی عناصر این رنگ، نتیجه و... است و تمامپی زمان و مکان، زاویه دید، کشمکش، شخصیت،

 کهچنان ،است شخصیت رود،که از معیارهای سنجش یک رمان خوب و موفق به شمار می یکی از عناصر اصلی داستاناما  ؛داستان قرار دارند

عامل طرح داستان،  ترینمهمتم داستان و  ةکنندمنتقلعنصر  ترینمهم»گوید: می بارهدراین اند. یونسیاذعان داشته به آن نظرانصاحباغلب 

نجیب محفوظ بپردازد  "ثالثیه"در رمان  شخصیتاست به بررسی عنصر  رصددداین پژوهش  (.22: 1355یونسی، )« .داستانی است شخصیت

 سؤاالتاین به ی یخگوسپا درصدد حاضر ةمقالبنابراین  کند. منتقل خوانندگان به رمان هایشخصیتذهنیّت نویسنده را از طریق  و اندیشه تا

 : است

 و سبک .3 صورت گرفته است؟ رمان ثالثیه به چه نحو پردازی در. شخصیت 2 د؟نهایی دارچه ویژگیرمان ثالثیه های . شخصیت1

 اند؟داستان در ارتباط ةهای رمان تا چه اندازه با حادث. شخصیت 4عنصر شخصیّت رمان ثالثیه چگونه است؟ بررسی در محفوظ نجیب اسلوب

همواره یکی از موضوعات مورد توجه ادبا و پژوهشگران بوده  ،این پژوهش باید گفت که نجیب محفوظ و آثارش ةپیشین سابقه و ةدربار

سلیمان  ةنوشت "محفوظ نجیب أدب فی الرمزیة و الرمز"کتاب نویس معاصر نوشته شده است: هایی که در مورد این رمان. از جمله کتاباست

 محفوظ نجیب"، کتاب طه وادی ةنوشت "المصریة الروایة تاریخ إلی مدخل"طه، کتاب  عبدالمحسن ةنوشت "األداة و الرؤیة"شطی، کتاب 

 برخی ازهمچنین  .فاطمة الزهراء محمد سعید ةنوشت "سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ" کتاب، سلماوی محمد ةنوشت "األخیرة المحطة

 ة، مقالزینب قاسمی اصل و جواد اصغری ةنوشت "شب هزارویک از محفوظ نجیب تأثیرپذیری" ةمقالنوشته شده: محفوظ  ةباردرمقاالتی که 

 آثار در زن ندای " ةو مقال ،میمندی وصالو  جمشیدی فاطمه ةنوشت "توصیف فنّ منظر الکالب اثر نجیب محفوظ از و رمان اللّص بر نقدی"

بررسی عنصر شده تاکنون پژوهشی به های انجاماما طبق بررسیالدین عبدی.  صالح روشنفکر و کبری ةنوشت "محفوظ نجیب گرایانه واقع نقد

 نپرداخته است. هدفمندصورت مستقل و شخصیت در این رمان، به 

 

 نگاهي مختصر به زندگي نجيب محفوظ. 1
 محالت قدیمی از یکی در 1911 دسامبر سال 11در  ،پرداز مصریرمان نویس وداستان، جیب محفوظ عبدالعزیز ابراهیم احمد الباشان

های منفلوطی، های پلیسی اروپایی و داستانداستان او: ط(. 1990آمد )محفوظ،  دنیا متوسط به ةای از طبقو در خانواده هجمالی نامبه قاهره

هایی از ادبیات قدیم عربی را مطالعه کرد. به سرودن شعر طه حسین، سالمه موسی، مازنی، محمود تیمور، توفیق حکیم و همچنین داستان

های زیادی ها و نمایشنامهرماناو (. 174: 1387)ناظمیان،  پرداختو سپس به ترجمه  به نوشتن داستان کوتاه 1928ل روی آورد اما در سا

از زمانی که نخستین اثر خویش را به های او است. را به رشته تحریر در آورده اما آنچه نجیب محفوظ را در ادبیات عرب برجسته کرده، رمان

نویس مشهور عرب هنگامی که حیات ادبی یات عرب تقدیم نمود به مصر و مسائل مربوط به آن پرداخت. این رمانآثار ارزشمند ادب ةگنجین
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دانست که ممکن است در تنگنای تناقض میان دو مسأله گرفتار شود: نخست، ضرورت طرح واقعیاتهایی که نویسنده خویش را آغاز نمود می

های گرایش روح وی حاکم بود، و دیگر تحول جهانی هنر در عرصه رمان و داستان که نخستین نشانهکرد و بر فکر، اندیشه و با آن زندگی می

اما نجیب محفوظ  ؛های کافکا، جیمز جویس، ویرجینیا و ولف، پروست و دیگران به وجود آمده بودسمبولیک در آن، از سالها قبل، در رمان

بیابد که در آن، موضوع اصلی خود یعنی مصر را با مشکالت انسانی، اجتماعی، سیاسی و تا مجالی  ها رو آوردداد به واقعیتترجیح می

ستگی نویسی مدرن را از آن خود کرد و این به خاطر برج(. نجیب محفوظ لقب پدر رمان7-8: 1378اش به تصویر بکشد )محمد سعید، فرهنگی

 م 1998نوبل ادبیات بود که در سال  ةها جایزترین آنشهرها دریافت کرد، مهمزبان فنی کارهای او است. او جوایز زیادی را در مصر و دیگر 

( و سرانجام در 174: 1387دکترای افتخاری نایل آمد )ناظمیان،  ةبه درج 1989و همچنین از دانشگاه قاهره در سال  کرددریافت آن را 

بربست. جایگاه او را در دنیای عرب با بالزاک در ادبیات فرانسه و رخت  دنیا از قاهره بیمارستان در قلبی ةحمل اثر در 2006 سال آگوست

 توان مراحلهای نجیب محفوظ، میرمان ةبا مطالع (.94: 1990اند )فرج، تولستوی در ادبیات روس و دیکنز در ادبیات انگلیس یکی دانسته

 های زیر تقسیم کرد:به دوره او رانویسندگی 

را در آن نوشته  "عبث االقدار، رادوبیس و کفاح طیبه"ای است که سه رمان رمانتیکی نجیب محفوظ، شامل دوره -تاریخی ة. مرحل1

 ها بیان آرزوهای مردم مصر برای برقراری عدالت از دست رفته اجتماعی است.است. مضمون این رمان

بازتابی از واقعیت اجتماع است و در عین حال انتقادات خود را هم به نقادانه، آثار نجیب محفوظ در این دوره  –واقعگرایی  ة. مرحل2 

القاهرة الجدیدة، خان الخلیلی "های او در این دوره عبارت است از: دارد. رماناوضاع موجود جامعه اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بیان می

 است. "و زقاق المدق

های پایانی های مصری از طبقات متوسط است که در بین سالدوره شرح حال خانواده واقعگرایی محض، آثار نجیب در این ة. مرحل3 

 نجیب محفوظ از آثار این دوره او است. "ثالثیه"کنند. جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم زندگی می

او  ةی انسانی است. از جمله آثار این دورهاموضوعات فکری، فلسفی و دغدغه ةاو در برگیرند ةفلسفی، آثار این دور -تأمّلی ة. مرحل4 

 (.9: 1390. )خیّری، "أوالد حارتنا، اللص و الکالب، السمان و الخریف، الطریق، الشحاذ، ثرثرة فوق النیل، میرامار"عبارت است از: 

 

 عرب جهان درنويسي ن تاداس. سير 2
رسالت  یهدفدار و دارا یداشت اما قبل از عصر جدید، داستان به مفهوم نوین و به عنوان فن یباز با قصه آشنای عرب از دیریات ادب

. آثار ادبی عربی قدیم که به نوعی با داستان ارتباط شدشمرده نمی ی مثل شعر و خطابه و رسائلادب یو از انواع اصل و انسانی نبود یاجتماع

های تألیفی مه شدة سایر ملل، مانند کلیله و دمنه و هزار و یک شب است، و نوع دوم داستانهای ترجیابد، دو نوع است: نوع اول داستانمی

گوید: شکی (. غنیمی هالل می491-497: 1997به زبان عربی مانند مقامات، رساله الغفران و داستان حی ابن یقظان است. )غنیمی هالل، 

ی یا غیر نمایشی( با تأثیر از ادبیات غربی صورت گرفت. عالوه بر این ما از انواع نمایش) نیست در اینکه گرایش ما به سمت ادبیات داستانی

که این  به زبان حیوانات هم متأثر شدیم؛ "هاقصه"و  "خرافات"و  "هزار و یک شب"و  "مقامات"های سنتی و قدیم خود مخصوصاً از داستان

و  19مرحلة دوم تولد ادبیات داستانی در عصر جدیدمان، در اواخر قرن  شود.مرحله نخستین مرحلة تحول در ادبیات داستانی محسوب می

 در تغییر های غربی و تطبیق وبود که به تدریج ما از میراث سنتی قدیم خود رها شدیم. این مرحله با تعریب و ترجمة داستان 20اوایل قرن 

ی است که در این حالت، به دقت ترجمه یا مطابقت با اصل اهمیتی و طبیع بود؛ عمومی ذوق یامردم  هایامیال و گرایش با مطابق هاآن

 "پل و ویرجینی"های ها مصطفی لطفی منفلوطی بود در ترجمة داستانشد و در رأس ایننمی یتلقامانت در ترجمه اصل مهمیدادند، زیرا نمی

های دقیقی انجام سپس بیداری ادبی باعث شد که ترجمه ویکتور هوگو. "بینوایان"و حافظ ابراهیم بود در ترجمة داستان  "ماجدولین"و 

ابتدا متأثر از گرایش کالسیک ما در و داستان نقش اجتماعی یافت.  گماشتندتألیف داستان همت به بعد ة عرب در مرحلدهند. نویسندگان 

 یفلسف یهاگرایشمشکالت اجتماعی متأثر از  و در پایان داستان عربی، در بررسی حقایق بزرگ یا یم؛و سپس به رمانتیسم گرایش یافت یمبود

 (.500 -503های نجیب محفوظ. )همان: ی شد مثل داستانو رئالیست

 

 . تعريف رمان3

ترین انواع یکی از مهم این نوع ادبی اش غلبه کند.واقعی ةت تخیلی و ساختگی آن بر جنبادبیات داستانی، آثار منثوری است که ماهیّ

 ،در فرهنگ وبستر. است فرانسوی ایواژه رمان. ستا هاشامل قصه، رمانس، رمان، داستان کوتاه و آثار وابسته به آنرود که ادبی به شمار می

 ةتجرب با تخیلّی طور به که معیّنی بغرنج و وجهت درخور تفصیالت با است منثوری نقلی بیان بلند، داستاندر تعریف رمان آمده است که آن، 

ویلیام  (.9: 1386)دستغیب،  است معین فضایی در اشخاص گروهیة دربردارند که است رویدادهایی ةپیوست توالی ةوسیل و دارد سروکار انسانی
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رمان داستانی است که بر اساس تقلید نزدیک به واقعیّت از روی عادات و حاالت بشری نوشته شده باشد »: گویدانگلیسی می ةهزلیت نویسند

است  زیادکه دارای حجمی است اثری  رمان (.401: 1372)میرصادقی، « .جامعه را در خود تصویر و منعکس کند ةشالودو به نحوی از انحناء 

 بی کالم؛ یک در و .شودمطرح مینیز حوادث فرعی متعددی  ،اصلی ةو در کنار حادث در آن حضور دارند عناصر داستانة کلّی سببو به همین 

برای تحلیل هر داستانی، باید عناصر آن را شناخت.  (.21: 1378 اوئله، و کند )بورنوفمی فراهم رمان موفقیت برای را زمینه درواقع، مرزبودن،

واره چینی، شخصّیت، زمان و مکان، زاویه دید، طرحکنند عبارتنداز: مقدمهعناصر داستانی مهمی که در تحلیل داستان نقش مهمّی را ایفا می

 عنصر شخصیّت را بررسی خواهیم کرد:فقط ما در این پژوهش  .گشایی، نتیجهافکنی، گرهمایه، گرهرنگ، کشمکش، درونیا پی

 

 پردازيو شخصيّت شخصيّت. 4
مداری ارزش و جایگاه خاصی یافت. این گسترش یافته بود، انسان اواخر قرن هجدهم که اومانیسم به عنوان جزئی از فرهنگ غرب در

-در زمان هنری جیمز، شخصیّت. پردازی توجه کردندداستایوفسکی به شخصیّت اثر گذاشت و نویسندگانی همچوننویسی هم عقاید در داستان

تب ادبی ازمان و مک گذشتو همینطور  پردازی پرداختندنویسندگان دیگر نیز با روش خاص خود به شخصیت بعدها. پردازی به اوج خود رسید

الزم به  اهمیّت دارد.از هر عنصر دیگری بیش  . این عنصراست ، شخصیتاز عناصر بنیادین داستان یکی .ندتاثیر داشت هاشخصیّت خلقدر  نیز

مثالً  .شودمواجه می موجود در داستان عنصر شخصیّت، با دیگر عناصرو به همین سبب اند تمام عناصر داستان با هم در ارتباط کهذکر است 

: گفته شده شخصیّتدر تعریف  اند.طکنند با عنصر زمان و مکان در ارتباایفای نقش می های یک داستان به محض اینکه شروع بهشخصیّت

 (.349-350: 1368 )براهنی، «آن شبه شخصیتی است تقلید شده از اجتماع که بینش جهانی نویسنده بدان فردیت و تشخّص بخشیده است.»

 چه آن ودهد ها از طریق آن چه انجام میاخالقی و ذاتی که این ویژگی هایشخصیّت در یک اثر نمایشی یا روایی فردی است دارای ویژگی

 است محوری ،شخصیّت عامل(. 33: 1386 )مستور، دهدشخصیّت را بازتاب می هایانگیزه گفتاری یا رفتار چنین ةزمین .یابدمی نمودگوید می

 کسب شخصیّت عامل از را خود وجودی علت حتّی و مفهوم و معنا کمال، عینیّت، ؛دیگر عوامل ةکلّی. چرخدمی آن مدار بر قصّه تمامیّت که

 عوامل سایر و توطئه و طرح ها،جدال حوادث، دگرگونی موجبات شخصیّت شدن دگرگون آن در که یافت توانمی ایقصّه مگر و کنند؛می

 (.242: 1372براهنی،) باشد؟ زمان طول در قهرمان شخصیّت وتکامل رشد جز چیزی تواندمی قصّه آیا نیاورد؟ فراهم را دیگر

 شود.کامل نمی داستان در ها و حضورشانشخصیت معرفی با پردازیشخصیتگویند. پردازی میهای داستانی را شخصیّتخلق شخصیّت

شخصیّت آغاز آن تفاوت داشته شخصیّت باید در پایان داستان با . برساند تازه شناختی به پایان تا داستان آغاز از را شخصیت باید نویسنده بلکه

ای را گذرانده است و پس از این تجربه باید به نوعی بینش و شناخت دست یافته باشد. شخصیّت داستانی موقع ورود به باشد، زیرا تجربه

تا  شودیکند و در طول زمان دگرگون مدهد. با پیشرفت داستان شخصیّت در حوادث شرکت میداستان از خود هویتی مشخص نشان نمی

باالخره موقعیت فردی خود را به دست آورد. شخصیّت همیشه در حال تغییر است، به همین دلیل اعمال و احساسش مبهم و متناقض و در 

 یابد و به صورت فردی کهها، رنگ به رنگ شدنها، ابهام و تیرگی نجات میها، نقیضه بافیفرد با پیشرفت قصّه از دودلی اند.تیرگی فرو رفته

نویسنده ممکن  (291: 1372آید )براهنی، نظیر یافته است و موقعیتش روشن و انتخاب شده است، در میهویًت خود را به عنوان موجودی بی

 ةارائ -2 .صریح شخصیت با یاری گرفتن از شرح و توضیح مستقیم ةارائ -1: است برای شخصیت پردازی در داستان از سه شیوه استفاده کند

به این ترتیب که با نمایش  ،درون شخصیت بدون تعبیر و تفسیرة ارائ -3 .شخصیت ها از طریق عمل آنان با کمی شرح و تفسیر یا بدون آن

 (.87-91: 1376)میر صادقی،  شناسدهای ذهنی و عواطف درونی شخصیت، خواننده غیر مستقیم شخصیت را میها و کشمکشعمل

 

 انواع شخصيت. 4.1

. به طور کلی استاند که هر یک از منظرهای متفاوت مورد توجه تقسیم کرده یمتفاوتانواع پردازان و منتقدان به نظریه شخصیت را

 فرعی.اصلی، قهرمان، ایستا، پویا،  شخصیّت قهرمان، ضد های داستان عبارتند از:شخصیت مختلفهای گونه

برد و شخصیّت ضد قهرمان؛ شخصیّتی است که در را به پیش می شخصیّت قهرمان؛ شخصیّت اصلی داستان است که کنش داستان

 گیرد.برابر قهرمان داستان قرار می

 :کردپویا و ایستا تقسیم  به دو گروه "فعل و انفعال"توان از نظر های داستان را میـ شخصیت

و جنبه ای از شخصیت او،  شودتغییر و تحول  دچارشخصیتی است که در طول داستان،  ؛(Dynamic character) شخصیت پویا

عقاید و جهان بینی او یا خصلت و خصوصیت شخصیتی او دگرگون شود. این دگرگونی ممکن است عمیق باشد یا سطحی، پر دامنه باشد یا 

 Static) شخصیت ایستا (.93: 1372، میر صادقیها عمل کند )ها یا در جهت ویرانگری آنمحدود. ممکن است در جهت سازندگی شخصیت

characterهای ایستا در شخصیت»به تعبیر مصطفی مستور: شود. در روند داستان دستخوش تغییر محسوسی نمیشخصیتی است که  (؛
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شوند و در اثر های پویا دچار دگردیسی شخصیتی میاما شخصیت ؛شوند گرچه ممکن است جامع هم باشندطول داستان متحول نمی

 (.35: 1379)مستور، « د. این تحول باید به تدریج و منطقی باشد تا باور پذیر جلوه کندشونرویدادهای داستان متحول می

 های فرعی تقسیم کرد:های اصلی و شخصیتشخصیت ةتوان به دو دستمی نیز "حضور در داستان"ها را از نظر ـ انواع شخصیت

شخصیت مرکزی رمان که یک سوی کشمکش است و نقشی بسزا در تکوین و بسط پیرنگ ایفا می کند. مالک اصلی  ؛شخصیت اصلی

وقایع  ،اگر حضور شخصیتی در داستان چنان مهم باشد که بدون او .رنگ داستان استاو در پی یبودن یک شخصیت، نقش تعیین کننده

این شخصیت، شخصیت محوری  (.357: 1392پاینده، )شود محسوب می "اصلی"شخصیت  رنگ نتواند شکل بگیرد و داستان فرو بریزد، آنپی

ست که ا پردازند. اوها به معرفی او میی حوادث و شخصیتاش آفریده شده است. همهاست که داستان برای به تصویر کشیدن او و زندگی

تر سرنوشت و پایان ماجراهای گیرد و از همه مهماحساسات او قرار می برد و محوریت حوادث بر رفتار، اعمال، اندیشه وحوادث مهم را پیش می

اگر نقش شخصیتی را بتوان به شخصیتی دیگر واگذار ؛ فرعی شخصیت .(134: 1391، و طباطبایی کند )ناظمیاناوست که اهمیت پیدا می

نامیم. به طور کلی، شخصیت فرعی لزوماً باید بخشی از کشمکش می "فرعی"رنگ ایجاد شود، او را شخصیت آنکه خدشه یا خللی در پیکرد بی

نسبت به  هایی را که در کنار شخصیت اصلی، در مقام دوم یا سوم و... هستند و اصوالًشخصیتبنابراین  ؛(86: 1390داستان باشد )پاینده، 

، شخصیت اصلی را برای رسیدن به هدفش یاری شخصیت اصلی داستان اهمیت کمتری دارند، شخصیت فرعی می نامیم. شخصیت های فرعی

کنند. داستان و شخصیت اصلی به خواننده هستند و در حوادث گوناگون نقش محرک را بازی می ةاطالعات دربار ةای برای ارائدهند و بهانهمی

 (27: 1377)کاموس، 

 

 پردازي در رمان ثالثيه نجيب محفوظشخصيّت. 4.2
د. گفتار و رفتار خود تصور کن ةلها را به سهولت در مخیّکند که خواننده بتواند آنای معرفی میرا به گونهها شخصیت سترئالی ةنویسند

اند همخوانی بایست با جایگاه اجتماعی آنان و نیز با تربیتی که در خانواده و نظام آموزشی دریافت کردهها نیز در داستان رئالیستی میشخصیت

اقشار و طبقات متوسط جامعه را  ةهایی از زندگی روزمررنگ باورپذیر، موقعیتهای رئالیستی به منظور ایجاد پیتانداس ةداشته باشد. نویسند

های های داستانکوشد تا همه چیز عادی جلوه کند. وقایع و شخصیتو می هایی محتمل و باور کردنیگزیند، موقعیتبرای داستانش برمی

از  های رئالیستی معموالً، در داستان. از این روهاتر از آنهای جهان پیرامون ما هستند و نه کوچکانسانها و رئالیستی، نه بزرگتر از رویداد

، شخصیت است و شخصیت پردازی واقع های رئالیستیترین عنصر داستان. مهمشودهای خیالی اجتناب میرویدادهای ماوراء طبیعی یا مکان

ی ـ از جایگاه اقتصاد های داستان رئالیستی معموالًرئالیستی است. شخصیت ةترین اهداف هر نویسندکی از عمدهی نمایانه و متقاعد کننده

آنان در سلسله مراتب  ةگذرانند که با جایگاه فرو مرتبهایی را از سر میشوند یا تجربهسطح پایینی برخوردارند و دچار مشکالتی میاجتماعی 

هایی مأنوس هستند. شخصیت ،هاشخصیت "الثالثیه "به دلیل رئالیستی بودن رمان  (.45 - 47: 1389 همکاران، الج و)اجتماعی تطابق دارد 

ای که این آشنایی نه تنها کند به گونههای داستان آشنا میاز ابتدا خواننده را به صورت تقریباً کاملی با شخصیت رماننجیب محفوظ در این 

ها، در این آشنایی با ابعاد وسیع شخصیت پردازش داستان است. ةدهد که الزمها میاز آن نیز افراد است بلکه اطالعات خاصی و فامیل با نام

اصلی  "های تر این عنصر ابتدا به معرفی مختصروار شخصیتیرد. به منظور بررسی دقیق و موشکافانهگقالب جمالت کوتاه و فشرده انجام می

 پردازیم:رمان می"

به  . کمالاندها برای تکوین این شخصیت به کار گرفته شدهاست و به همین خاطر دیگر شخصیتقهرمان داستان  :عبدالجواد کمال

 بردسر میبه، در دوران کودکی "بین القصرین"رمان در  او کند.میها را از دید او بیان خاطر نقش محوری که در داستان دارد، نویسنده بحران

نسل فرهیخته و روشنفکری  ةجو و نماینددارای شخصیتی است حقیقت او شویم.در طی رمان ثالثیه با بزرگ شدن این شخصیت همراه می و

دارای  ،بین القصریندر رمان  برد دوگانگی علم و دین است. کمالبرد. بدترین این دوگانگی که او رنج میهای مختلف رنج میکه از دوگانگی

های پدر شک و در ارزش شوددچار تناقض می علم و دینورود به دانشگاه بین  است. در رمان قصرالشوق، کمال با ایمانی سنتی و پر از خرافه

 کشدطولی نمی ولی ؛شودبه یک شخصیت علم محور تبدیل می ه،ریکّالسّدر رمان قهرمان داستان سرانجام شود. هایش نابود میآلکند و ایدهمی

و پوچی بر  شدهدر نتیجه بی دین  .شودآنجا هم سرخورده میاما آورد میفهمد علم هم حالّل مشکالت بشر نیست پس به فلسفه روی ه میک

اش این قهرمان که از سرگردانی و آشفتگی تردید حاصل از تناقضات محیط زندگی»این اوج بحران شخصیت کمال است.  ،گردداو چیره می

کشد، نخستین شخصیّتی است که محفوظ برای شناساندن انسان عصر جدبد ارائه داده است. نویسنده ارتباط موجود میان خود و عذاب می

کند که به اعتقاد من بحران یک نسل است، بحران عقلی کمال در قهرمانش را چنین توضیح داده است: کمال، بحران فکری مرا منعکس می

(. این تناقض در زندگی کمال از 136-137: 1378)محمدسعید،  «ت... من کمال عبدالجواد در ثالثیه هستم.نسل ما اس ةثالثیه، بحران هم

توانیم به همین سبب میو متواضع.  گر و مادری مهربان، بین پدری سلطهنمودهاو در محیطی متناقض رشد  ،شودابتدای رمان نشان داده می

 .است ثالثیه ی رمانشخصیت پویا کمال بگوییم که
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مردی است که خانواده تحت تسلّط او اداره  تاجری است در یک دکانی که از پدرش به او به ارث رسیده، :احمد عبدالجواد )پدر قهرمان(

. او دارای شخصیت متناقضی است، در خانه مردی است مقیّد و است شود )قدرت مطلق خانواده است(. خوشگذاران و دارای زبانی گزندهمی

تا  ،است و زن دوست خوردمی در خارج از خانه مردی است الابالی و عیّاش. به انجام نماز پایبند است اما از طرف دیگر شراب مذهبی اما

بیند که در انتظار او میگردد همسر خود را به خانه برمیهم گردد و وقتی و نصف شب به خانه برمی بردبسر میدیروقت در بیرون از خانه 

شود. او گرایش به سنت دارد هرچند نمیمحسوسی حمد عبدالجواد یک شخصیّت ایستا است که در روند داستان دچار تغییر . انخوابیده است

 کند.این سنت خوب باشد یا بد. عالوه بر این او به عنوان یک شخصیّت ضد قهرمان در داستان ایفای نقش می

فهمی، عایشه و کمال( و یک فرزند ناتنی )یاسین( است که اوج وجود خودش او مادر چهار فرزند تنی )خدیجه،  :امینه )مادر قهرمان(

تصویر شخصیتی انسانی باشد، تبلور  کهآناو بیشتر از (. 1575: تایب نیکوبخت و همکاران،بیند )شوهرش می ةرا در متالشی شدن در اراد

بخشد. وجود او برای خواننده مفهوم واالی مادری را تجسم می شودزیرا هر کلمه یا عملی که از این شخصیت صادر می ؛مادری است ةدیشنا

 رود.این همبستگی و پیوند به شمار می ةدهد، نشانای که هر غروب تشکیل میحقیقی میان افراد خانواده است و مجلس قهوه ةتجسم رابط

ی شدید او به حفظ موجودیت عالقه ةبلکه نشان دهندناشی از ناتوانی او نیست امینه خود را با تضادهای وجود احمد سازگاری داده و این 

از دنیای بیرون از خانه آگاهی ندارد و  دهد،بیرون رفتن از خانه را نمی ةچون شوهرش به او اجازست. ا خانواده و نشانگر سازگاری و گذشت او

شرایطی حاضر نیست که به همسرش دروغ بگوید در هیچ  شود.جویا می، از شوهر و فرزندانش از خانه حوادث بیرون ةبه همین جهت دربار

ست اما ا دهد، او با نقاط ضعف شوهرش آشناد صفت الوهیت نمیبرخالف پسرانش به سیّ امینه حتی اگر پای مجازات شدنش در میان باشد.

د ولی هیچ گاه به خود اجازه شوآگاه می شوهرش ةاولین کسی است که از مجالس شبانباید گفت که او است.  کردهها سازگار خود را با آن

شخصیتی است که تا حدودی  امینه( 147-148: 1378)محمدسعید،  دهد به این بخش از زندگی پنهان و پست زندگی او اعتراض کندنمی

خود در اثر این حوادث  اما ،دهدبعضی از حوادث نیز تا حدی به تبع حرکت و اعمال او در داستان رخ می ،کندروند داستان کمک می ةبه ادام

 .یک شخصیت ایستا استة نمونلذا کند و تغییر نمی

به همین جهت در  ؛ وبند او شخصی است الابالی و بی قید و :یاسین )برادر بزرگ قهرمان که احمد عبدالجواد از همسر قبلی خود دارد(

و شهرتی نیکو داشته مانند پدرش آنکه به ارث برده بی پدرشرا از  و خوشگذرانی فسادةکند. او جنبطول روایت داستان چند بار ازدواج می

 ندارد.هم را  دینداریبه  کردن و تظاهر فسادهاان مخفی کردن او بر خالف پدرش تو. مورد احترام مردم باشد

پرستی صفات مادر یعنی نرمی و مهربانی نسبت به خانواده را همراه با وطن . اوحقوق است ةدانشجوی رشت :قهرمان( دیگر فهمی )برادر

کند خانه پنهان میقهوه کند و خود را در آخر صف یاها ترس بر او غلبه میو انقالبی بودن در خود جمع دارد. گرچه هنگام شدت درگیری

پدرش او را  کند و با وجود اینکهفعالیت میها در تظاهرات و پخش اعالمیه . فهمیتنها در داستان بین القصرین حضور دارداو (. 139: همان)

کشته  هاراهپیمایییکی از در هم  سرانجامو  کندشرکت میهای ملی در جنبشاعتنایی نکرده کند اما فهمی منع می انجام چنین کارهاییاز 

 شود.می

به  ،داری است اما همچون مادرش با شوهر و مادر شوهرش رفتار خوبی نداردخدیجه )خواهر بزرگ قهرمان(: او مثل مادرش خانم خانه

جرأت استفاده از این خصوصیات اخالقی را جز الزم به ذکر است که او البته  ،تکبر شدید و بدزبانی را از پدرش به ارث برده است خاطر اینکه

 ندارد.ـ ابراهیم شوکت ـ  شوهرش ةدر خان

حسن ابراهیم  که باعث محبوبیت او در خانواده شده است.است  نیکوای و رفتاری زیبایی افسانه ةاو نمون :قهرمان(دیگر عائشه )خواهر 

پدر را معادل تقدیری قرار  ةنویسنده خواسته است سلط کند.آید اما پدر قاطعانه آن را رد میاش میبه خواستگاری - افسر بخش جمالیه –

اما این ازدواج که و صاحب سه فرزند شد  کرد، چراکه به میل پدر به ازدواج با یکی از پسران آل شوکت درآمددهد که زندگی عایشه را سیاه 

زیرا همسر و دو پسرش به خاطر بیماری از  ؛تراژدی بدل شد که عایشه را نگون بخت ساختیک با خوشبختی آغاز شده بود، خیلی زود به 

 (.140: هماندنیا رفتند و چند سال بعد هم دخترش نعیمه به آنان پیوست )

درابتدای . شوندهای اصلی و فرعی تقسیم میهای داستان از نظر حضور در داستان به شخصیتاشاره شد شخصیت همانطور که قبالً

شوند که گرچه نقش معرفی میهم چندین شخصیت فرعی  رمانهای گوناگون در بخشاما  دیمهای اصلی را معرفی کراین تحلیل شخصیت

 مایه ضرورت دارد. اشخاصی مانند:توان استدالل کرد که وجودشان برای شکل گیری درونکنند، اما میرنگ ایفا نمیدر پیمهمی 

میان احمد عبدالجواد و شیخ  گوییاز داستان با ایجاد گفتشیخ عبدالصمد: از اهالی محله است که نویسنده سعی دارد در قسمتی 

فاسد  ةاحمد را نمایان سازد. شیخ در این مباحثه حجتی است که توانست سید احمد را بکوبد و به جهت جنب یعبدالصمد تناقض شخصیت

 اش او را سرزنش کند.زندگی

های درک و آگاهی و راهی برای کشف سرچشمهة که کمال در او انگیزبرد، دختری دختری که کمال او را در حد معبودی باال می عایده:

بیند رود و او را دختری میانگاشت به زودی از بین مییافت. ولی بعد از مدتی این تصویر او که عایده را مخلوقی غیر زمینی میروح خود می
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که دوستی عایده با او برای برانگیختن غیرت حسن سلیم بوده تا  بردداستان پی می ةکه کارهای مردم عادی را انجام می دهد. کمال در ادام

 شود.نیز چنین می و عمالً نمایدشتاب کند و برای خواستگاری او اقدام 

 کنند.ایفای نقش می "کّریّهالسّ"و در رمان  هستند)پسران خدیجه( های احمد عبدالجواد این دو نوه شوکت و احمد شوکت: عبدالمنعم

و احمد شود ملحق میاخوان المسلمین گروه نجیب محفوظ با انتخاب این دو شخصیت دو جریان فکری را تبلور بخشیده است. عبدالمنعم به 

 .برخوردارندو استقالل از آزادی بدون هیچ اضطراب و سردرگمی شخص دو این . پیونددمی هابه کمونیستهم شوکت 

نویسنده  .انقالبی احمد شوکت موافق است و مانند او به ضرورت اصالح اجتماع و عدالت ایمان داردسوسن حماد: شخصیتی که با افکار 

سوسن با فرهنگ و استقالل و اعتماد به کنیم که مالحظه میکند. ای از زن مصری را در آثارش تصویر میتازه ةاز طریق این شخصیت نمون

کارگری محل کار او  ةبه پدرش که در همان مجلکشد، بلکه فقیرش خجالت نمی ةخانواد ةباراز سخن گفتن در او  گردد.متمایز مینفس 

کند، از به زندان افتادن او عقایدش را پنهان نمی .کندجدیدی را در زن مصری ارائه می ةسوسن، رفتار و اندیش کند.افتخار می کندمی

گر افکار دو نسل را بیان کرده است، نسل اول که در خدیجه و عایشه جلوههراسد. نویسنده از طریق این شخصیّت، تفاوت شدید میان نمی

ای درخشان چهره خواهدمی بیند اما نویسنده با شخصیّتی چون سوسنشود که آنچه را که زن باید به آن آراسته شود در فربهی و چاقی میمی

 (.163: همان) دهدارائه  را فرهنگ و ایمان همراه با عمل، از آگاهی

ها بسیار نقش آن ،شوندمحدود در صحنه حاضر می صورتبهفرعی دیگری نیز روبرو هستیم که  یهاتیباشخصدر طول داستان ما 

شود. اشخاصی مثل: ابراهیم شوکت همسر خدیجه، عبدالرحیم برده می هاآندر روند داستان ندارند و فقط اسمی از  تأثیریجزئی است و شاید 

ها نویسنده در خلق این شخصیت. علویه صبری، جمیل حمزاوی حسین شداد، اسماعیل لطیف و ...  همسران یاسین، و مریم پاشایی، زینب

 کشید. نقدبهرا  اتشانیاخالقتوان در درونشان کندوکاو کرد و عمل کرده که نمی یاگونهبه

 

 رمان ثالثيهپردازي در هاي شخصيتشيوه. 5
پردازی شخصیّتها شناخت. برای شناخت ظاهر و باطن افراد، نویسنده از دو روش ظاهری و باطنی آن ةتوان از دو جنبها را میشخصیّت

ها را بیان . روش مستقیم: در این روش نویسنده به عنوان دانای کل حضور دارد و خودش منش و رفتار شخصیّت1کند: در داستان استفاده می

ها به دهد که با توجه به رفتار و اعمال درونی و بیرونی شخصیّتنده به خواننده اجازه می. روش غیرمستقیم: در این روش نویس2کند. می

 (.141: 1371ببرد. )اخوت، ها پیهای آنخصلت

 

 الف ( شخصيت پردازي مستقيم:

بدون عملکرد  پذیردانجام می های توصیفی و خبریو با جمله به صورت مستقیم ی اشخاصهاپردازی بیان ویژگیشخصیت ةدر این شیو

رود و به همین نمیبه تنهایی به کار در داستان این روش شوند. معرفی می از زبان فرد دیگری هااینکه شخصیّت یا ها،آن و رفتار شخصیتی

، شوندزبان راوی معرفی می های داستان ازشخصیتجا که آنمثالً  "الثالثیه "در داستان پردازی غیر مستقیم نیز هست. جهت نیاز به شخصیت

های زیادی از رمان ثالثیه ما شاهد این روش هستیم. مثالً در شروع داستان بین القصرین، در قسمت پردازی به طور مستقیم است.شخصیت

 گوید:و می کندزنده داری امینه )مادر قهرمان( در انتظار شوهرش، آشنا مینویسنده ما را با عادت شب

، بین 1991)محفوظ، « یرهنبّه أو غَن مُمِ ستعانةٍبال اِ لیلةٍ ن کلِّمِ فی هذا الوقتِ ستیقظَت أن تَعتادَت، کما اِظَستیقَاِ اللیلِ نتصفمُ ندَعِ»

دار یا به ساعت زنگ اینکه نین زمانی از شب بیدار باشد، بدونچشب بیدار شد همانطور که عادت داشت در  هنیم)ترجمه: (. 327القصرین: 

 نیاز داشته باشد.( گریچیز دی

ای کرد، نویسنده در قسمتی از رمان قصرالشوق صحنهداد و اعضای خانه را دور هم جمع میای ترتیب میامینه، هر غروب مجلس قهوه

 اند:و فقط امینه وکمال عضو ثابت مجلس شده کشد که دیگر عائشه و خدیجه و یاسین در مجلس حضور ندارندرا به تصویر می

دعو أم حنفی ها أو تَفردِمُاالمّ بِ ثَلبَّفتَ الی الخارجِ االصیلِ ندَه عِبرحُالّا امینة و کمال، و حتّی کمال کان یَ هوةِالقَ جلسِمَ وّادِن رُمِ بقِلم یَ»

اعضای مجلس قهوه کسی جز امینه و کمال باقی نمانده از )ترجمه:  (.667، قصرالشوق: 1991)محفوظ، « وم.النَ حین وقتَی یَتّها حَؤانستِالی مُ

پس مادر تنها مانده بود  {؛تا با دوستان روشنفکر خود صحبت کند}بود و حتی کمال در هنگام غروب دوست داشت که به خارج از خانه برود 

 (خواند تا زمان خواب فرا برسد.گاهی هم أم حنفی )خادم خانه( را به همراهی خود فرا می
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 :شخصيت پردازي غير مستقيمب( 

شناسد. را می ها، خواننده به طور غیرمستقیم شخصیّتهاهای ذهنی و عواطف درونی شخصیّتها و کشمکشدر این روش با نمایش عمل

دهد و خواننده غیر مستقیم در ها رخ میهای جریان سیال ذهن را به وجود آورده است که عمل داستانی در درون شخصیّتاین روش رمان

 گیرد:پردازی غیرمستقیم به طرق زیر انجام میشخصیّت (.92: 1385گیرد )میرصادقی، های داستان قرار میجریان شعور آگاه و ناآگاه شخصیّت

 

 "گووگفت"پردازي از طريق ( شخصيت1
های گو، طرز حرف زدن، لغزشوکند. کلمات به کار رفته در گفتها را آشکار میآنها و افکار گوی میان افراد ویژگی شخصیّتوگفت

دهد. این روش از ها را نشان میزبانی، موضوع سخن، باال و پایین آوردن صدا در اثنای کالم و... در طول داستان ویژگی و عقاید شخصیّت

، بین القصریندر رمان مثالً  بخشد.ها به داستان عمق میتها اهمیّت دارد چراکه نشان دادن درون شخصیّبیشتر از دیگر روش ،پردازیشخصیّت

 سازد:گذران احمد را آشکار میاحمد و شیخ عبدالصمد تناقض شخصیت دینی و شخصیت خوش گویگفتنویسنده از طریق 

 ساء؟ک بالنِّلعِرع، فی وَالوَ ؤمنُالمُ ، و انتَقولُعید: ماذا تَالوَ شبهُفیما یُ ساءلَجراء و تَه العَبّابتِبسَ الیهِ فأشارَ»

 هِبّن حُرسول اهلل )ص( عَ حدّثُن ذاک. أال یُمِ لیَّثم قال: ما عَ قتضبةَمُ حکةًک ضَحِه و ضَانقضائِج لِنزعِم یَه فلَراحتِصَعتاداً لِمُ کان السیّدُ

 ساء؟لطیب و النِّلِ

 غیر الجری وراءَ عبدالجواد، و الزواجُ رام یابنَالحَ غیر اللُالحَ عجبه و قال:السیّد الذی لم یُ نطقِحتجّاً علی مَبوزه مُ و مطَّ یخُالشَ بَطَقَفَ

ة شیخ با حالتی تهدید آمیز از او پرسید؟ تو که با ایمان و پرهیزکار هستی دربار)ترجمه:  (.346، بین القصرین: 1991)محفوظ،  «رات...الفاجِ

خود به زنان و عطر  ةشود، مگر پیامبر خدا )ص( از عالقای من گناهی محسوب نمیاین موضوع بر احمد: گویی؟شدیدت به زنان چه می ةعالق

با اعتراض به منطق سید که از آن خوشش نیامده  ادامه داد اش کشید و سخن راشیخ در هم رفت، دستی بر چانه ةسخن نگفته است؟ چهر

منفی  ةکه جنب آنعالوه بر  گفتگواین . {ال زنان فاحشه رفتن است.واج غیر از دنبدبود و گفت: ابن عبدالجواد! حالل غیر از حرام است، از

فسق و میل به متناقض زندگی یعنی بین  ةدو چهردهد، توانایی او را بر ایجاد ائتالف و هماهنگی بین را نشان می احمد عبدالجوادزندگی 

 (.141-143: 1378)محمدسعید، سازد گر میبرپاداشتن آداب دین جلوه

که تربیت معلم و دلیل مخالفت پدرش را  ةدلیل اصرار کمال برای ورود به مدرس ،در گفتگوی میان کمال و پدرش ؛قصرالشوقدر رمان 

 شویم:متوجه میها است آنهریک از  نشانگر شخصیّت 

 لیا؟العُ علّمینِالمُ بعاً، االلتحاق بمدرسةِک طَتُضرَوافقة حَمُ ...، و بعدَ!اهللِ یا بابا بإذنِ ویتُکمال: نَ»

 نک، فکیفَمُ ازکیَ ولکنّه لیسَ کیٌّذَ دَلِقوق، وُالحُ بمدرسةِ یلتحقُ..... فؤادبن جمیل الحمزاوی سَ!جانیةدرسة المَ... مَ!لیاعلمین العُاحمد: المُ

 !قیرة؟الحَ جّان فی المدارسِبالمَ مُلَّعَتَبنی یَحترمة و اِالمُ الناس فی المدارسِ علی اوالدِ أنفقَ

 یا بابا... و المالِ الجاهِ فوقَ لمُالعِکمال: 

)محفوظ، « .و مالٍ قیقیّ بال جاهٍحَ لمٌال عِ !لمِو العِ الجاهِ رقاً بینَغ، کأن ثمة فَتی أسمع هذا الکالم الفارِحَ شتُعِ !: حقّاً؟قال احمد بإستیاءٍ

 !تربیت معلم وارد شوم. احمد: تربیت معلم ةخواهم به مدرسمیو بعد از موافقت شما  خدا اذنکمال: بابا با ترجمه: } (606، قصر الشوق: 1991

تری، چگونه مدارس محترم روزی فرزندان حقوق وارد شد، او فرزند باهوشی است اما تو از او باهوش ةخواهد به مدرس... فؤاد می!مجانی ةمدرس

ام تا مال است بابا... احمد با دلخوری گفت: واقعا؟ زندگی کردهکمال: علم برتر از  !بیند؟شود و فرزند من در مدارس حقیر تعلیم میمردم می

اصرار کمال برای ورود به دانشکده تربیت معلم، هیچ علمی بدون جاه و مال واقعی نیست.{  !این سخن پوچ را بشنوم، بین جاه و علم فرق است

و طلبی خود را با وکیل شدن پسر هدفش آن است که حس جاه حقوق وارد شود و ةخواهد کمال به دانشکدکند زیرا او میپدر را غافلگیر می

گرایی قرار دارد و در آرزوی دست یافتن به دانش آلیستی و مثالدیدگاه ایده ةسپس ارتقاء او به مقام قضاوت ارضاء کند. اما کمال، تحت سلط

احساس شدید او از  ةاندیشه و فرهنگ و تمدن، نتیج و آگاهی اصیل، بدون توجه به ارزش ظاهری آن است. گرایش کمال به زندگی مبتنی بر

 گوید:کند و میخود را آشکار میاصلی  ةعقیدبا پدرش در حین گفتگو کمال (. بنابراین 150: 1387، محمدسعیدعقب ماندگی محیطش است )

، قصرالشوق: 1991)محفوظ، « کر...الفِ قافةِتاح الی ثَبیل المُم أقبل هذا الّا ألنّه السَعلّی لَعلّماً، بل لَمُ فی أن أکونَ ةٍخاصَّ ن رغبةٍبی مِ لیسَ»

 (.ام انتخاب کرده تهذیب فکر و روشنگریخاصّی به معلم شدن ندارم، بلکه من این راه را تنها برای  ةمن عالق)ترجمه: (. 609

 

 "جريان سيال ذهن" ةپردازي به شيو( شخصيت2

کند. در فرآیندهای ذهنی شخصیت است و افکار و احساسات او را برای خواننده آشکار میپردازی شکلی از بازنمایی این نوع شخصیت

های عموماً های شهودی آنی و تداعیهای حسی گذرا، اداکگریخته، دریافتو های مختلف، خاطرات جسته ها و برداشتاین تکنیک، اندیشه
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شود و نه مورد تعمق قرار حالت، محتویات ذهن شخصیت نه سانسور میشود. در این شخصیت بدون انقطاع بازگویی می ةناقص و گسیخت

 (.355: 1392پاینده، )شود گیرد، بلکه فقط مستقیماً بیان میمی

های کند. واگویهها از طریق سیالن خاطرات به صورت ذهنی استفاده میها نویسنده برای نشان دادن ویژگی شخصیتدر برخی داستان

قدرت طلبی و حاکمیت احمد عبد  توانیم به به بخش جریان سیال ذهن در داستان تعلق دارد. در رمان ثالثیه می درونی هر شخصیت نیز

تنها واکنش  ،ببریم. مثالً در جایی که احمد عبدالجواد به یاسین دستور می دهد که همسرش را طالق دهدپی درونی فرزندانش ةالجواد از واگوی

 گوید:نکه جرأت بیان آن را داشته باشد. میآیاسین در برابر تصمیم بی چون و چرای پدر، آن است که در دل اعتراض کند بی

 هنا، خدیجة عائشة فهمی یاسین ... الکلّ واحد، الکلُّ میتنی، لستُحیینی و تُقنی ... تُلِّطَنی و تُزوّجَتَ !شیئة؟مَ لکَ ردُّ... منذا یَ !شاءُکما تَ»

 !کند؟... چه کسی با خواست تو مخالفت می !خواهیهمانطور که میترجمه: )(. 531، بین القصرین: 1991)محفوظ، « شیء ...  کلُّ ، انتَال شیءً

اینجا من چیزی نیستم، خدیجه عایشه فهمی یاسین ، ییرانمو می یکن... مرا زنده می یدهو همسرم را طالق می یکنبرایم همسر اختیار می

 (هیچ چیز نیستند، تو همه چیز هستی. ... همگی یکی هستند، همه

بیند اما فرزندانش را به خاطر کمترین اشتباهی دهد که پدر خطاهای خودش را نمییا در آن قسمت از داستان که نویسنده نشان می

 گوید:کند و مییاسین در دلش نجوا می. خوبی برای این روش است ةنمون کندمجازات می

ناء و زبیدة؟... و جلیلة؟... و الغِ ک، أنسیتَح نفسَک... انصُدّب نفسَک... اَ، ازجر نفسَو نصائحٌ أدیبٌو تَ جرٌزَ، أبٍ و أیُّ بیتٍ و أیُّ عیشةٍ أیُّ»

ک ق... أمرُلِّندم... طَک یا فَزوّج... أمرُأنی، تَعنی و شَو دَ فالً، اعتَنِ بالقُصِّرد طِؤمنین، لم أعُالمُامیرَ سیفِو ِاالسالم  شیخِ مامةِعَنا بِتطالعُ مَّراب؟ ثُالشَ

ای و عجب پدری، بازداشتن و ضرب و عجب خانه ،ایعجب زندگی)ترجمه:  (.531، بین القصرین: 1991)محفوظ، « .ابوکَ لعونٌندم... مَیا فَ

نوشی را ، و موسیقی و باده{زنان بدکاره}خودت را منع کن... خودت را ادب کن... خودت را نصیحت کن، آیا زبیده و جلیلة  !شتم و نصیحت

شوی، ای در برابر ما ظاهر میای و شمشیر خلیفه را به خود آویزان کردهشیخ االسالم را پوشیده ةای؟ سپس در حالتی که عمامفراموش کرده

امر  ،امر شماست قربان... طالق بده... امر ،های خود توجه کن و مرا به حال خود واگذار، ازدواج کن... امر، به کوتاهیمن دیگر بچه نیستم

 .(شماست قربان... پدرت ملعون است

 

 "کنش و رفتار "پردازي از طريق( شخصيت3

 داستان در امر این باشد فرد شخصیّت ةدهند نشان اجزای از تواندمی است وی ةاندیش و آگاهی از حاصل عملی چون انسان رفتار نوع

 منابع از رفتار پس ؛کندمی اشاره وی رفتار به داستان هایکاراکتر یا و قهرمان پردازی شخصیّت برای نویس داستان که است صادق هم

 خلق زنده اگر هاشخصیّت. هاست شخصیّت عملٍ ،است کننده تعیین آنچه»: گویدمی در این باره ایرانی ناصر. است پردازیشخصیّت تشخیص

نویسنده با به تصویر  (200 :1364 ایرانی،)« .است عمل نوعی که گفتارشان با ویژه به ،سازندمی آشکار را خود وجود عیار عملشان با شوند

های زیادی ما شاهد این روش قسمت. در داستان ثالثیه در دهدها ارائه میها تصویری مطابق با شخصیت آنکشیدن اعمال و رفتار شخصیت

 ةخودش، به خان ةدهد که قبل از رفتن به خاننشان میاحمدعبدالجواد را  گیدر داستان بین القصرین نویسنده شخصیت هرزهستیم. مثالً 

 رود:می زبیده )زن بدکاره(

 خادم صغیرة، بحُو بدا شَ تح البابُه... فُولَظر فیما حَدقّق النَّو هو یُ رَنتظَاِ وَ البابُ رقَطَ

 ؟وجودةٌمُ بیدةُتّ زَالسِ

 ن انتَ یا سیّدی؟ظیفتها: مَروف وَلیها ظُلته عَحفّظ أمَها فی تَبدورِ تهُألَو سَ هارأسَ مُت الیه الخادِعَفَرَفَ

مرد در را زد و )ترجمه:  (.370-371، بین القصرین: 1991)محفوظ، «یلة.حیاء لَعها علی اِاالتفاق مَ رومُیَ خصٌوی: شَه القَوتِصَبِ قالَفَ

پس نگریست، در باز شد و خادم کوچکی نمایان شد، احمد پرسید: خانم زبیده تشریف دارند؟ منتظر شد در حالیکه به دقت اطرافش را می

مد با صدای قوی جواب داد: شخصی که با خانم زبیده گفت: آقا شما چه کسی هستید؟ اح ،خادم سرش را باال گرفت تا بپرسد که چه کار دارد

 (باشد.قرار مالقات دارد تا شب را با او بیدار 

اش رفتار او بعد شخصیتیطریق تا از  کشدچنین به تصویر میرا  )دختر عائشه( شخصیّت نعیمه نویسنده ،در اوایل داستان السّکّریّةیا مثالً 

 :شودبرای ما آشکار 

وی ن هذا الهَنل مِم یَن. لَسَحَ صوتٍبِ عیدهُتُ یفَه و کَظُحفَتَ ه و کیفَعُسمَتَ یفَت کَبَهِناء. وُهوی الغِتَ -الخالی فی الزمانِها کأمُّ–کانت »

ع قلَم تَه لَفسَنَ ها فی الوقتِولکنَّرة، و ... العاشِ تِغَلَذ بَمُ رمضانَ ومُصُ، و تَالةِلی الصَّعَ واظبُهی تُها، فَشاعرِمَ ةٍعلی کافَّ بَلَها الدینیّ الذی غَعورُشُ

مانند مادرش عاشق )ترجمه: (. 812، السکّریّة: 1991)محفوظ، « .مّامِی الحَها أو فِجرتِها فی حُت الی نفسِلَما خَلَّغنّی کُناء، فهی تَالغِ بِّن حُعَ

به نحو احسن را از مادرش به ارث برده بود. و این دوست داشتن موسیقی بر  موسیقی موسیقی بود. چگونه شنیدن و حفظ کردن و خواندن
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 گرفت... اما در همان حال عشق به موسیقیتمام احساسات و مشاعرش غلبه نکرد، پس مواظب نماش بود، از ده سالگی در ماه رمضان روزه می

 (واند.خشد در اتاق یا در حمام آواز میاو قطع نشد، هرزمان که تنها می از

 

 "توصيف ظاهر"پردازي از طريق شخصيت( 4
کند که تصور آن شود وآن چنان به دقت ظاهرشان را توصیف میها ظاهر طبیعی قائل میدر این شیوه نویسنده برای اکثر شخصیت

 کشد:میدر رمان بین القصرین، نویسنده ظاهر امینه را چنین به تصویر پذیرد. چهره برای مخاطب به سهولت انجام می

ها جهُبویب. اما وَنسیق و التَالتَ لطیفُ فةِیِّالضَ هِدودِمتلیء فی حُمُ ضٌّها بَسمُجِ ولکنَّ حیفةِدو کالنَّة، تبَالقامَ توسّطةَت فی االربعین مُکانَ»

قلیالً  عُسِتَّیَ قیقٌدَ صغیرٌ نفٌو اَ ةٌمَحالِ یةٌلِسَعَ ما نظرةٌفیهِ لوحُمیلتین تَغیرتین جَینین صَمات، ذو عَسَقیق القَبین دَالجَ رتفعُمُ ولِالی الطُ لٌمائِفَ

رسید دهه چهلی بود، با قامتی متوسط، الغر به نظر می)ترجمه: (. 327، بین القصرین: 1991)محفوظ،  «... تینفَالشَ رقیقُ تحتیه، و فمٌند فَعِ

، دارای دو چشم کوچک و زیبای عسلی و بینی کوچک بود و دارای خطوط نازک بلنداش پیشانی ،کشیده صورتشبود.  فربهاما جسمش نرم و 

 (....  داشت نازک لبهای باشد و دهانی می گشادکمی  گشودنشکه هنگام 

یعنی زبیده عالم که مجالس احمد و دوستانش  های ظاهری یکی از شخصیتهای فرعیدر مورد بیان ویژگی "السّکّریّه"در رمان همچنین 

 :کشدبه تصویر میچنین ش او را در ذهن مخاطب یهای ظاهربا بیان ویژگی شد،او بر پا می ةدر خان

 ها طاقیّةٌعلی رأسِ عُضَو تَ جالُرتدی الرِمّا یَلباباً مِرتدی جِمین، تَدَالقَ یةَد، حافِسَالجَ حیلةَ، نَابعةِالسّ کل، کانت فی الحلقةِالشَ ریبةُغَ إمراةٌ»

 کن فیها نابٌعاً و لم یَمَ ضحکةٍمُ مزریةٍ یئةٍواق علی هَالزَ صباغِبدا غارقاً فی أَها فَ، امّا وجهُرعاءٌأو قَ لعاءٌعر فهی صَلشَّلِ رٍثَها أیّ أَتِحافَ بدو تحتَالیَ

 و ی برهنهیپاها ،دارد، جسمی الغر بود اشهفتم زندگی ةدر ده که زنی با شکلی عجیب)ترجمه: ( 928، السکّریّة: 1991)محفوظ، « دٌواحِ

صورتش غرق در رنگ های اما ، است دچار کچلی شدههیچ مویی برایش نمانده پس ، پوشندهمانگونه که مردان می پیراهنی گشاد بر تن دارد

 (هیج دندانی برایش نمانده است. و دارد مضحکشکلی ناخوشایند و  ،آرایشی است

 

 پردازي از طريق نام( شخصيت 5
 راحتّی به نویسنده باشد، داشته نامی باید الجرم شخصیّتی هر. است نام از استفادهغیرمستقیم،  پردازیشخصیّت هایشیوه از یکی

های داستانی بسیار گفتار و پندار شخصیت، کند. اسم ها در بیان کردار استفاده نام از پردازیشخصیّت در خود هدف القای برای تواندمی

ها انتخاب می کند؛ مثالً مردی که درستکار است با با تجربه، اسامی افراد داستان را با دقت و متناسب با شخصیت آن ةاند. معموالً نویسندمهم

تیز هوش، با انتخاب نام یک شخص دقیقاً معنی مخالف آن را ةشود. گاهی نیز نویسندنام هایی مانند آقای امین یا آقای نیکوکار شناخته می

 گوید آقای دانا در حالی که منظورش نادان است و یا آقای دقیق در حالی که رفتاری غیر دقیق دارد )نصر اصفهانیمیگیرد. مثالً در نظر می

هایی برای افراد ناماثر گذاشته است.  هم هاگذاری شخصیتدارد بر نام وجودکه در متن رئالیسمیدر رمان ثالثیه،  (.164: 1386شمعی،  و

 به عنوان مثال: ان متناسب استانتخاب شده که با شخصیّتش

شود هم دیده می رمانطور که در همان است.کسی که کارش به ستایش رسیده  تر،به معنی ستودهاحمد، صفت تفضیلی از حمد احمد: 

 بیند.ستایش می ةشخصی شایستاش خود را که با رفتار سلطه طلبانه است احمد پدر خانواده

بر خالف احمد، ظاهر که شود. شخصیتی است مفهوم امانت از آن دریافت میاست؛ پس  امین و درستکار ،مورد اطمینانبه معنی  امینه:

براساس اخالص و وفاداری بنا شده که های این شخصیت دارد. زندگی او ها و صفات و نشانهویژگی ةنامش اشاره به هم و و باطنش یکی است

 (.146: 1378محمدسعید، )گذشت و شکیبایی و ایمان استوار است محبت و  است. و بر مبنایمند به سب امانتداری از ثبات و پایداری بهره

به دنبال رسیدن به کمال  است. کمال داستان هم دانایی و درایت ،فضیلت، معرفت ،باالترین مرتبة چیزی، نهایت کمال به معنی  کمال:

اش دید. او در کل تحصیلی ةدر مخالفت او با پدرش برای رسیدن انتخاب رشتتوان این تالش را می ةو روشنگری و تهذیب فکری است و نمون

 می دارد. روند داستان گام های تحول و تغییر را برای رسیدن به تعالی و کمال بر

قضاوت  ترین و تواناترین فرد خانواده در درک مسائل وفهمیدهفهمی در داستان  است. فهیم و باشعور، خردمند، عاقلبه معنای  فهمی:

 ها است.آن درباره

ای معرفی شده که هدفش از ارتباط با کمال رسیدن به مقاصد . این شخصیت در داستان به گونهاست عایده: به معنای بهره و سود

 اش بیاید.حسن به خواستگاری که کند تا غیرت حسن سلیم را برانگیزد تا . او با کمال رابطه برقرار میشخصی خودش است

های داستانش را هم سنجیده انتخاب کرده است بطوریکه هر یک بینیم که نجیب محفوظ حتی نام شخصیّتآنچه بیان شد میبنابر 

 شان است.نشانگر شخصیّت
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 هاي داستانتاثير محيط نجيب محفوظ در خلق شخصيّت. 6

 نامشروع روابط زنان با معروف بود. عمویش مردساالری به و جنوب اهالی از خواهرش بودند. شوهر نویسندهة همسای همسرش، و أمینه

 فرزند نجیب به سزایی داشت. نقش او فرهنگ و شخصیت دادن شکل در و بود کودکی دوران در او زندگی محور محفوظ نجیب داشت. مادر

 .است چنین نیز بود، کمال وابسته بسیار مادرش به رو این داشت. از خاصی توجه او به همواره مادرش دلیل همین به و بود خانواده آخر

 محفوظ خود نجیب کمال،أمینه دارد.  به هم هاییشباهت اما بود؛ آزادتر خود دوران هم زنان به نسبت أمینه برعکس گوید: مادرممی نجیب

 در فهمی که هم تظاهراتیکند. می منعکس را امفکری بحران کمال ...هستم الثالثیه در عبدالجواد کمال گوید: مناست. چنانکه محفوظ می

برای ایفای نقش، محفوظ هایی که نجیب شخصیّت برخی از بنابراین؛ (1577-1578تا:است )نیکوبخت و همکاران، بی واقعی شود،می شهید آن

 در داستان خود انتخاب کرده است بازتاب اشخاصی از زندگی او هستند.
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 نتايج
 اساس بر حوادثی است که و اتفاقات شامل است و شده نوشته صورت نثر به که بلندی داستان معنای به است فرانسوی ایواژه رمان

های رمان و چگونگی بیان مسائل و فضایی که بر کل داستان حاکم انتخاب شخصیت .شکل گرفته نویسنده تخیل از واقعیت یا ناشی از تقلید

ای عمل کرده پردازی به گونهگرایانه در شخصیتداستان دارد و نویسنده به خاطر بیان مسائل به صورت واقع ةگرایاناست نشان از سبک واقع

های های این رمان به خاطر خصوصیتها توازن و همخوانی داشته باشد. هر یک از شخصیتها با جایگاه اجتماعی آنکه گفتار ورفتار شخصیت

ها را محصول دهند. نجیب محفوظ کوشیده شخصیتث، واکنش و رفتاری مطابق شخصیت خود بروز میخاص اجتماعی و روانی در برابر حواد

لذا سعی کرده تا هر شخصیت رفتاری متناسب ماهیت خود  ،قرار دهد ها()نسل والدین، فرزندان و نوه مصرة شرایط عینی سه نسل از جامع

به که ما در این پژوهش  پردازی مستقیم و غیر مستقیم بهره برده استشخصیت های مختلفها از روشبرای معرفی شخصیت اوداشته باشد. 

 ها اشاره کردیم.هایی از این روشنمونه
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 مراجعمنابع و 
 (، دستور زبان داستان، اصفهان: نشر فردا، چاپ اوّل.1371اخوت، احمد، ) [1]
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 .نو نشر: تهران نویسی، (، قصه1368براهنی، رضا، ) [3]
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 .مرکز نشر: تهران خلخالی، نازیال ترجمه رمان، (، جهان1378رئال، ) اوئله، روالن؛ ،فبورنو [5]

 در نقد ادبی( تهران، انتشارات نیلوفر.گفتمان نقد ) مقاالتی (، 1390) ،پاینده، حسین [6]

 ( گشودن رمان )رمان ایران در پرتو نظریه و نقد ادبی( چاپ اول، تهران، انتشارات مروارید.1392) پاینده، حسین، [7]
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 اول.

 .آبان19 ، اطالعات1952 انقالب در مصر جوان نویسندگان و محفوظ نجیب نقش(، 1367اکبر، ) علی کسمایی، [12]

 ، چاپ دوم.حسین پاینده، تهران، انتشارات نیلوفر ةهای رمان، ترجمنظریه ،(1389الج، دیوید؛ وات، ایان؛ دیچز، دیوید، ... ،) [13]

 . الطبعه االولیالمجلّد االوّل،  ،المؤلفات الکاملة، بیروت: مکتبة لبنان ،(1990) محفوظ، نجیب، [14]

 .الطبعه االولی ،المؤلفات الکاملة، بیروت: مکتبة لبنان (،1991) محفوظ، نجیب، [15]

(، سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ، ترجمه نجمه رجائی، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1378محمد سعید، فاطمة الزهراء، ) [16]
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 .3چ  ،تهران: امیرکبیر ،هنر داستان نویسی (،1355)ابراهیم  یونسی، [22]
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