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چکيده
«شخصیّت» مهمترین عنصر داستانی است که بدون آن داستان پدیدد نمدیآیدد .ممکدن اسدت در داسدتان ید
شخصیّت و یا بیشتر نقشآفرینی کنند و در این میان شخصدیّتی را کده نقدش کییددی در پیشدبرد ددوادر دارد

«شخصیّت اصیی» مینامند« .فاطمه» و «مریم» در داستانهای حادث ة ش رف و سنگهای شیطان شخصیّتهای اصیی
داستانی هستند که در آن زنان در پای بت باورهای غیط قربانی میشوند .اگرچه حادث ة ش رف را داسدتاننویسدی

مصری و سنگهای شیطان را نویسندهای ایرانی خیق کرده است بدا ایدن وددود درونماید مشدتر
سنّتهای نادرست در ارتباط با زن) دو داستان را بسیار به یکدیگر نزدی

اانتقداد از

ساخته است؛ به گونهای که میتوان

شبدداهت را در ابعدداد گوندداگون داستددانهددا مشاهددده کددرد .نگارندددگان در ایددن مقدداله شخصدیّت اصددیی و
شخصیّتپردازی آن را برای بررسی تطبیقی برگزیدهاند تا از طریق مقایسه ،نقداط تاداوت و تشدابه آن دو را بدا
یکدیگر دریابند .اگر از میان عناصر سازندة داسدتان ایدن عنصدر برگزیدده شدده از آن رو اسدت کده بدا بررسدی
شخصیّتهای اصییِ زن میتوان تا ددّی از مشکالت آنان در دامع مصری و ایرانی آگاه شد.
واژگان کليدی :شخصیّتپردازی ،حادثة شرف ،سنگهای شیطان ،منیرو روانیپور ،یوسف ادریس.
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 .9پيشگفتار
یوسف ادریس ،داستاننویس مصری از دمیه نویسدندگانی اسدت کده در آردار خدود بده تدابوی روابدط
دنسی به عنوان پدیدهای ادتماعی میپردازد .این نویسندة واقعگرا ،نگاه داکم بر دامعه در ایدن زمینده

را به نقد میکشد .داستان حادثة شرف از دمیه آراری است که به همین موضوع پرداخته و نشان میدهدد
چگونه باورهای غیط مردم و سنّتهایشان در این ارتباط پاکدامنی را از شخصیّت اصدیی داسدتان سدی

میکند .از سوی دیگر منیرو روانیپور در آرار کوتاه و بیند خود بده زن و مسا ددل مدرتبط بدا او اهتمدام
میورزد .وی مجموعهای به نام سنگهای شیطان دارد که در آن داستانی با همدین عندوان وددود دارد.
میان این داستان و داستان حادثة ش رف شباهتهایی به چشم میخورد .مهمترین شباهت که دو داسدتان را
به یکدیگر نزدی

میکند در شخصیّت اصیی و فردام او نهاته است؛ زیرا شخصیّت اصدیی در هدر دو

ارر دختری است که از سوی روستا یان به انحراف دنسی متّهم میشود .به همین سب
مجبور میکنند برای اربات پاکدامنیاش بده معایند تشدخی

زنان روسدتا او را

دوشدیزگی تدن دهدد .همدین شدباهت ،دو

پرسش مهم را در ذهن برمیانگیزد .نخست آنکه میان شخصیّت اصیی در دو داسدتان چده تاداوتهدا و
شباهتهایی ودود دارد و دیگر آنکه نویسندگان برای معرّفی شخصیّت اصیی از چه شیوه یا شیوههایی
یاری گرفتهاند .ما گمان میکنیم افزون بر شباهتهای بیان شده یعنی دنسیّت مشتر

و اتّااق مدذکور

شباهتهایی از لحاظ ندوع شخصدیّتا )1نیدز میدان آن دو وددود دارد؛ هرچندد کده تاداوت دیددگاه دو
نویسنده و شیوة داستانپردازی تااوتهایی را پدید آورده است.ا )7همچنین ادتمدال مدیدهدیم یوسدف
ادریس و روانیپور از هر دو شیوة رایج در شخصدیّتپدردازی یعندی شخصدیّتپدردازی مسدتقیم و غیدر
مستقیم استااده کردهاند .برای اربات این فرضیّهها نخست به بیدان چدارچون نیدری مقالده مدیپدردازیم.
پس از آن با ارا خالصهای از دو داستان شخصیّت اصدیی در هددر داستددان را معددرّفی کدرده و اشداره
میکنیم این شخصیّت در زمرة کدام گون شخصیّتی دای میگیرد .سدسس بده شدیوة معرّفدی شخصدیّت
اصیی در هر داستان پرداخته و انواع آن را شرح میدهیم.
بنا به دستجوهای انجام شده تا کنون مقالهای نوشته نشده که در آن به شخصیّت اصدیی در داسدتان

حادثة شرف و یا سنگهای شیطان بسردازد .عالوه بر این در آرار فارسیزبان اردری نیدافتیم کده شخصدیّت
اصیی را در این داستان روانیپور بررسی کند .امّا در میدان آردار عربدی زبدان تنهدا اشدارهای مختصدر بده

شخصیّت اصیی داستان حادثة شرف ودود دارد؛ اشارهای که تنها به معرّفی کیّی او میپدردازد و از آنچده
مدا در بخش خدالص داستان گاتدهایم فراتر نمیرود.

بررسی تطبیقی شخصیّت اصیی و شخصیّتپردازی آن در داستان حادثة شرف یوسف ادریس و سنگهای شیطان199/ ...

 .1پردازش تحليلی موضوع
 .9-1اهميت و تعریف شخصيّت

شخصیّت 1از عناصر سازندة داستان است .کیم  Karasseinبه معنای «دکّاکی کدردن و عمیدق خدراش
دادن» اعبدالیّهیان ،)96 :1921 ،ریش یونانی واژة کاراکتر است .داستاننویسان و منتقدانِ آردار داسدتانی
از دیرباز به اهمیّت این عنصر در داستان پی برده و آن را مورد تودّه خود قرار دادهاند .ارسطو نخسدتین
منتقدی است که در کتان پرآوازهاش هنر شاعری به تحییل و بررسی عنصر شخصیّت در آرار نمایشدی
میپردازد .او شخصیّتهای نمایشی را افرادی میداند که «از اعمال قهرمانان واقعی تقییدد مدیکنندد تدا
باعث خیالانگیزی تماشاچی شوند» اارسطو .)42 :1992 ،بددرخی از منتددقدان ،شخصدیّت را چنددان پدر
اهمیّت میدانندکه معتقدند اگر این عنصر نباشد داستان نیدز خیق نمدیشدود .رضدا براهندی در ایدن بداره
میگوید« :عامل شخصیّت ،محوری است که تمامیّت قصّه بر مدار آن مدیچرخدد .کیّیّد عوامدل دیگدر
کمال ،معنا و ماهوم و دتّی عیّت ودودی خود را از عامل شخصیّت کس

مدیکنندد» ابراهندی:1961 ،

.)747
برای این عاملِ محوری در داستان تعاریف بسیار ارا ه شده است .در مجموع میتوان این تعاریف را بده
دو دسته تقسیم کرد .دست نخست تعاریای که از شخصیّتهای داستان صرفاً به عنوان بازیگران آن یداد
میکنند .به عنوان مثال دمال میرصادقی در تعریف شخصیّت مدیگویدد« :اشدخا

سداخته شددهای –

مخیوقی  -را که در داستان ،نمایش و ...ظاهر میشوند شخصیّت مدینامندد» امیرصدادقی.)114 :1962 ،
بدین ترتی

«درکت شخصیّت در متنِ رویداد ،هم واقعه را بسط مدیدهدد و هدم بده شخصدیّت هویدت

میبخشدد» ادات فدایر)62 :1911 ،؛ زیدرا هرگدز «ددوادر» و «اشدخا » از یکددیگر دددا نیسدتند .در
تعاریف دست دوّم شخصیّت به عنوان «پدیدهای پدیدارشدناختی» مطدرح مدیشدود؛ بندابراین «شخصدیّت
تنها ،عامیی نیست که باید نقشی را بازی کندد بیکده هویدت او بسدیار پیچیدده اسدت و از مجموعدهای از
مشخّصههای معنایی تشکیل میشود» ااخوّت.)142 :1921 ،
 .1-1انواع شخصيّت

منتقدان آرار داستانی در کنار تعریف شخصیّت به تقسیمبندی آن نیز دست زدهاندد .در هدر گوند ارا ده
شده بر بُعدی از ابعاد شخصیّت انگشت گذارده شده و از منیری خا

بددان نگریسدته شددهاسدت .در

این بخش مهمترین تقسیمبندیهای مودود را بیان میکنیم و به اختصار هر ی

را شرح میدهیم.
1. Character
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 .9-1-1انواع شخصيّت از نظر اهميّت در پيشبرد حوادث داستان

الف) شخصيّت اصلی :9این شخصیّت ،شخصیّتی محوری است که داستان برای به تصویر کشدیدن او و
زندگیاش آفریده شده است .الزم به ذکر است که اصطالح «شخصدیّت اصدیی» بدا «قهرمدان» متاداوت
است .قهرمان شخصیّتی است که قدرت مافوق طبیعدی دارد و فدردی اسدتثنا ی محسدون مدیشدود .امّدا
شخصیّت اصیی مادهوم استثنددا ی بددودن را تدداعددی نمدیکندد ،بیکده وی همچدون دیگدر انسدانهدا از
تواناییهای محدود برخوردار است و تنها تااوت او با سایرین در داستان ،در هدایت مادرا و به دریدان
انداختن دوادر آن است.
ب) شخصيّت فرعی :1این شخصیّت برای معرّفیِ بهتر شخصیّت اصیی داستان به کار گرفته میشود.
ج) شخصيّت پسزمينه( 3سياهی لشگر)« :شخصیّتهایی را که بیشتر بدرای ایجداد ددال و هدوا یدا واقدع
نمدایی ددوادر و صحنههددا در داستددان دضدور یددافتهاندد ،شخصدیّتهدای پدسزمینده مدینامندد .ایدن
شخصیّتها عموماً شبیه به هم هستند و اغی

با اسم عام معرّفی میشوند» ااسکات کارد.)119 :1912 ،

 .1-1-1انواع شخصيّت از نظر ویژگیهای روانی

الف) شخصيّت سـاده :3فورسدتر در کتدان دنبدههدای رمددان در تعریدف شخصدیّت سداده مدیگویدد:
«خصیتهای گوناگون و زیاد ندارد و بین خصیتهدایش نیدز کشدمکش کمدی وددود دارد .در نتیجده
واکنشهایش قابل پیشبینی است» افورستر)29 :1963 ،؛ بنابراین شخصیّت ساده «تنها بدا یکدی از ابعداد
ودود انسانی خود در داستان دضور مییابد» اهمان .)24 :باید دقّت داشت که ساده بودن شخصیّت بده
معنای سطحی بودنش نیست.
ب) شخصيّت جامع :5اگر در داستان با چندین بُعد از ابعادِ شخصیّتیِ نقشآفرین آشدنا شدویم مدیتدوان
آن شخصیّت را دامع به شمار آورد.
 .3-1-1انواع شخصيّت از نظر تحول درونی

الف) شخصيّت ایستا :6شخصیّتی است که اندیشههایش در طول داستان کوچکترین تغییدری نمدیکندد؛
به عبارت دیگر در پایان داستان همان است که در آغاز بود.
1. The main character
2. Minor character
3. character back ground
4. Flat
5. Round
6. Static
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ب) شخصيّت پویا :9شخصیّتی است که در ارر رویدادهای داسدتان دچددار دگرگدونی باورهدا و عقایدد
میشود .این تغییر میتواند در راستای مثبت و یا منای صورت بگیرد.
در پایان این بخش شایسته است به تااوت میان نموند ندوعی اتید  /شخصدیّت کییشدهای) و نموند
فردی اشاره کنیم .در نموند ندوعی شخصدیّت نماینددة گددروه یددا طبقدهای خددا

از مدردم اسدت کده

ویژگیهای مشتر  ،آنان را از دیگران متمایز ساخته است .امّا نمون فردی افزون بر ویژگیهدای ندوع
خود «خصوصیّات مخصو

به خود را دارد .خیقیّات او همگانی نیست .باید بده دقّدت او را شدناخت و

با دال و روزگار و افکار و اوهام او آشنا شد» اشمیسا.)169 :1924 ،
 .3-1شخصيّتپردازی 1و شيوههای آن

خواننده باید شخصیّتهای داستان را به خوبی بشناسد تا بتواند با آنان ارتبداط برقرارکندد و بده پیگیدری
دوادری که برایشان رخ میدهد متمایل شود .فورستر در این باره مدیگویدد« :همدانطدور کده مدردم در
عرص زندگی به اطّالع از سرنوشت افرادی که آنها را میشناسد رغبت بیشتری دارند ،داستاننویس نیز
با مدلسازی از زندگی قصد میکند شناختی از آدم و شخصیّتهای داستان ارا ده دهدد تدا خوانندده بدا
عالقه سرگذشدت آندان را تعقید

نمایدد» افورسدتر .)11 :1963 ،از طرفدی «داسدتانندویس بدرای آنکده

شخصیّتهای داستانش را خون به خواننده بشناسد باید او را نسبت به خصوصدیّات ظداهری و اخالقدی
شخصیّتهای داستانش – تا ددّی که به کار داستان میآید -آگاه سازد .این عمل را شخصیّتپردازی
میگویند» اعابدی .)63 :1921 ،شیوههای شخصیّتپردازی را میتوان به دو دست کیّی تقسیم نمود:
 .9-3-1شخصيّتپردازی مستقيم /توصيفی

در این شیوه «نویسنده ر ّ و صریح با شرح یا با تجزیه و تحییل میگوید شخصدیّت او چگونده آدمدی
است و یا به طور مستقیم از زبان کس دیگر در داستان شخصیّت را معرّفدی مدیکندد» االرندس:1963 ،
)41؛ بنابراین در شیوة توصیای نویسنده خود وظیا شناسداندن شخصدیّت بده خوانندده را برعهدده دارد؛
دال این وظیاه را به یاری راوی انجام میدهد و یا به یاری یکی از شخصدیّتهدای داسدتان .توصدیاات
نویسنده در این شیوه به دو گونه است :توصیاات دسمانی و توصیاات اخالقی.
 .1-3-1شخصيّتپردازی غير مستقيم/نمایشنامهای

در این شیوه نویسنده به خواننده فرصت میدهد تا براساس رفتار ،گاتار و اندیش شخصیّت ،دربارة وی
قضاوت کند .پس وظیا شناساندن شخصیّت برعهدة خود او است .وی با اعمالی کده انجدام مدیدهدد،
1. Dynamic
2. Characterization
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سخنانی که میگوید و ...خود را به خواننده معرّفدی مدیکندد .در ایدن میدان عدوامیی وددود دارندد کده
نویسنده در آن نقش دارد همانند انتخان نام و توصیف محیط و ...بنابراین عوامیی که داستانندویس در
شخصیّتپردازی غیر مستقیم از آن یاری میگیرد عبدارت اسدت از :کدنش ااعمدال) ،گاتدار ،محدیط و
نامگذاری.
 .9-1-3-1شخصيّتپردازی از طریق کنش

اعمال شخصیّت به طور غیر مستقیم بیانکنندة ویژگیهای او اسدت؛ زیدرا کدنش و واکدنشهدا از عدالم
دورن فرد پرده برمیدارند .کنش به دو دسته تقسیم میشود :نخسدت کدنش عدادتی .مدراد از آن عمیدی
است که مرتّ
میافتد .ان

تکرار میشود و دوّم کنش غیر عادتی .مقصود کنشی اسدت کده فقدط ید

بدار اتّاداق

 :اخوّت )141 :1921 ،از مجمدوع کدنشهدای عدادتی و غیدر عدادتی مدیتدوان بده رودید

شخصیّت پی برد.
 .1-1-3-1شخصيّتپردازی از طریق گفتار

سیما داد در تعریف گات و گو مینویسد« :گات و گو گاتار شخصیّتها است که ممکدن اسدت میدان
اشخا

داستان ردّ و بدل شود و یا در ذهدن شخصدیّت وادددی تحقّدق یابدد» اداد .)714 :1921 ،پدس

گات و گو بر دو گونه است :گات و گوی بیرونی ادیالوگ) و گات و گدوی دروندی امنولدوگ) .بدا
تکیه بر گات و گو میتوان به عقاید شخصیّتها پی برد؛ زیرا همانطور که ارسطو معتقدد اسدت آنچده
اشخا

بر زبان میآورند نمایندة فکر آنها است .همچنین نباید از یاد بدرد کده زبدان گادت و گدو در

معرّفی شخصیّتها نقش دارد؛ زیرا شیوة سخن گاتن هر شخصیّت با دیگری متااوت است.
 .3-1-3-1شخصيّتپردازی از طریق محيط

محیط داستان عبارت است از فضای پیرامون شخصدیّت .بدا توصدیف شدرایط دداکم بدر زمدان و مکدان
داستان میتوان به معرّفی شخصیّت کم

کرد .البتّه این توصیف میتواند ظاهری و یا توصیف معندوی

باشد.
 .3-1-3-1شخصيّتپردازی از طریق نامگذاری

نام شخصیّت میتواند سرنخی باشد که خواننده را به سوی ویژگدیهدای شخصدیّت راهنمدایی کندد .بده
اعتقاد فییی

هامون ،نشانهشناس بزرگ فرانسوی در مقدال «نشاندهشنداسی شخصیّتهای داستانی» چهدار

نوع رابطه میان نام و شخصیّت وددود دارد :ارتبداط بصدری ابدا دیددن ظداهر ندام یکدی از ویژگدیهدای
شخصیّت در ذهن تداعی میشود مثالً اگر نام فرد چاق با ددرف  Oآغداز شدود واژة  Obeseبده معندای
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چاق را به یاد میآورد ).ارتباط آوایی اارتباط میان نام و ویژگیهای شخصیّت از طریدق موسدیقی واژه
انجام میشود به عنوان مثال موسیقی پرطمطراقِ نام ،هیبت فدرد را بده خداطر مدیآورد ).ارتبداط از نیدر
تولید آوا ادشواری و یا آسانی تیاّظ نام ،القاکنندة بخشی از ویژگیهای شخصیّت است ).در اسدمهدای
نمادین باید سرگذشت فرد تاریخی یا اسطورهای در تحییل شخصیّت مدورد تودّده قدرار بگیدرد .اند

:

اخوّت )197-194 :1921 ،اکنون که با عنصر شخصیّت ،انواع و دایگداه آن در ادبیّدات داسدتانی و نیدز
انواع شیوههای شخصیّتپردازی آشنا شدیم میتوانیم به بررسی شخصیّت اصیی در داسدتان حادث ة ش رف

و سنگهای شیطان بسردازیم .بدین منیور نخست اشارهای کوتاه به خالقان این آرار کرده و پدس از آن
خالصهای از هر دو داستان بیان میکنیم.
 .3-1شخصيّت اصلی و شخصيّتپردازی آن در دو داستان
 .9-3-1یوسف ادریس

یوسف ادریس ا 1372 -1333م ).نویسندة معاصر مصری است که او را پددر داسدتانکوتداه در ادبیّدات
عرن میدانند .وی نویسندهای واقعگرا است و در آرار خود بیماریهای ادتماعی را که دامع مصر از
آن رنج میبرد ترسیم میکند .منتقدان ،واقعگرایی در آرار ادریس را به پنج مردیه تقسیم میکنندد کده
«واقعگرایی رمانتی

» نخستین مردیه و «واقعگرایدی منتقدانده» پایدانبخدش آن اسدت .اند

 :الدورقی،

 )1331افزون بر واقعگرایی ،زبان داستانهای ادریس نیز مورد تودّه منتقدان است؛ زیرا آندان معتقدندد
ا)9

وی توانسته زبان سوّمی میان زبان فصیح و زبان عامیانه بیافریند.
 .1-3-1منيرو روانیپور

منیرو روانیپور ا 1999هد .ش) ،نویسندة بوشهری ،کار درفهای خود را از سال ا 1962هد .ش) با چدا
مجموع داستانی کنیزو آغداز کدرد .پدرداختن بده «زن» و دایگداه او در دامعد ایراندی موضدوع اغید
داستانهدای کدوتاه و بیند روانیپدور است .او کده زادة «داره» از تدوابدع بدوشهر است در داستانهدایش
از ادبیّات بومی دنون استااده میکند .بدین ترتی

باورهای فولکیور دنون به عنوان بستری برای بیان

واقعیّت در آرار روانیپور دیوه مییابد و همین نکته او را در صف نویسندگان سب

ر الیسم ددادویی

در ایران قرار داده است.

 .3-3-1خالصة داستان حادثة شرف
این داستان یکی از هات داستان مجموعهای به همین نام است که یوسف ادریس آن را در سدال ا1311
م ).منتشر کرد .داستان دربارة دختری به نام «فاطمه» است که در کالتهایا )4کوچ

زندگی مدیکندد.
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او از لحاظ ویژگیهای خَیقی و خُیقی سرآمد زنان و دختران روسدتا اسدت و از همدین رو مدورد تودّده
اهل کالته و به ویژه مردان .در کالته پسری به نام «غری » زندگی میکندکه اگرچه به هیچ قیدد و بندد
اخالقی پایبند نیست امّا از تمام مردان کالته نیرومندتر و خوشچهرهتر است .به همین سدب

مدردم وی

را همتای خوبی برای فاطمه دانسته و شایعاتی دربارة آن دو بدر سدر زبدانهایشدان اسدت هرچندد کده بده
خوبی میدانند ،فاطمه را با او هیچ سَر و سِرّی نیست .تا آنکه روزی فریداد فاطمده از مزرعده بده گدوش
میرسد .مردم شتابان خود را به مزرعه رسانده و غری
غری

را میبیننند که میگریزد .فاطمه مدیگویدد کده

با آمدن مردم پا به فرار نهاده و اتّااقی برایش رخ نداده است .امّا زنان ،مصرّانه از او مدیخواهندد

برای اربات پاکدامنیاش معاینه شود .فاطمه عییرغم میل بداطنی مدیپدذیرد و از ایدن آزمدایش سدربیند
بیرون میآید .لکن فرج ،برادر فاطمه به شدّت او را کت

مدیزندد و مدددّتهدا او را در خداندده ددبس

میکند .پس از گذشت مدّتی در ظاهر همه چیز به دالت اوّلیه بازمیگردد .امّا موضدعگیدری مدردم در
برابر فاطمه چنان در او تأریر منای میگذارد که نه تنها محبّت و اعتماد خود به آنان را از دست میدهدد
بیکه از طریق صوان منحرف شده و به فساد اخالقی دچار میشود.
 .3-3-1خالصة داستان سنگهای شيطان

سنگهای شیطان نام داستانی از منیرو روانیپور است که در مجموعهای به همین ندام بده چدا رسدیده
است .داستان ،دول محور دختدری بده ندام «مدریم» مدیچرخدد .مدریم روسدتازادهای دندوبی اسدت کده
دانشجوی رشت پزشکی در شهر شیراز میباشد .وی برای گذراندن تعطیالت پایان ترمِ نخست به روستا
بازمیگردد امّا با بدرخورد سرد زندان روستدا مواده میشود .در آغاز گمان میکند شداید از آن رو کده
با ستاره ،دوستش سخن گاته است این گونه با او رفتار میشود؛ زیرا سدتاره بده سدب

ازدواج بدا مدردی

بیگانه به زندگی خارج از روستا و قطع رابطه با مردم محکوم شدهاست .لکن درمییابد دایه ،پیردختری
که با باکره ماندنش دل دنّ سیاه را به دست آورده و شرّش را از سدر مدردم واکدرده اسدت ،او را مدتّهم
نموده است .گویا او دنِّ آبادی را به خوان دیده که بار دیگر سیاه رنگ شدده و گاتده اسدت« :تقصدیر
دُختِیه که از اینجا دوره» .به همین سب

دایه به همراه زنان روستا به خان مریم یورش آوردندد تدا عیّدت

خشم دنّ آبادی را دریابند .مقاومتهای مریم در برابر خشم زنان که دایه بر آن دامن میزد ،بدیفایدده
بود .از همین رو تن به دست زنان سسرد و دای پیر کار خود شروع کرد .کدارش کده تمدام شدد مدریم را
بوسید و گات« :خانم دکتر ...ننهات رو سربیند کردی ...آبادی رو سربیند کردی».
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 .5-3-1شخصيّت اصلی در داستان حادثة شرف و شخصيّتپردازی آن

همانگونه که از خالص گاته شده برمیآید یوسف ادریدس در ایدن داسدتان کالتدهای کوچد

را بده

تصویر میکشد که در چنگال دهل و سدنّتهدای نادرسدت ناشدی از آن اسدیر شدده اسدت .ایدن دامعد
کوچ

میتواند نماد مصر بزرگ باشد؛ مصری که باورهای غیدط بدر عامّد مدردمش دکدم مدیراندد.

باورها و سنّتها در کالت داستان ،نتیج معکوس دارند؛ زیرا فرض بدر آن اسدت کده سدنّتهدا زنددگی
بهتر را برای پایبندان بدان به ارمغان بیاورد .امّا آن هنگام که نادانی آبشخور باور مردم گردیدد آندان بده
سوی نیستی سوق داده میشوند .فاطمه شخصیّت اصیی داستان نیز از قربانیان بداور و سدنّتهدای اشدتباه
دامع خود است .او دختری پاکدامن است که عدداشقانه اهددالی کددالتهاش را دوسدت دارد و همدواره
میکوشد به گونهای رفتار کند که مردم کالتده از او خرسدند باشدند« :والن اس مجیع ا أحباهب ا وأص ااهبا ل ه
حیبوهنا وهی حتبه ل ه ویدل وهنا وتدلل ع یه ویریدوهنا غری عابسة ف تع ب

ویری دوهنا ک احتة ف و اّ ول ل أ ه ا

أن یواتوا لواتها ویسعدوا باب س ا ها ودالل ه ا »ا )1اادریس ،1312 ،ج  )31 :7لکن رفتار نادرست غرید
او را به ورطهای هولنا

میافکند .در این ورطه است که دیدو زشت چهره سنّتهای غیط چهره خدود

مینمایاند و عااف و شرافت فاطمه را به یغما میبرد .اگرچه معایند زندان از پاکددامنی فاطمده دکایدت
میکند امّا چیزی در درون او شکسته است و آن آین خجیت و شرف دخترانه است .از این پس مِهر از
مردم کالته میگسید و عااف خویش به زیر پا لگدمال میکند تدا آنجدا کده از خاند «صدادبه» ،قدوادة
کالته سر درمیآورد.
فاطمه در این داستان شخصیّتی دامع دارد؛ زیرا خواننده پس از به پایان رساندن داسدتان بدا چنددین
بُعد از ابعاد شخصیّتی وی آشنا میشود .ویژگیهای اخالقی فاطمه که نویسنده بر آن انگشدت گدذارده
و آن را میپرورد عبارت است از:
 .9-5-3-1رفتار سرشار از زنانگی

نویسنده در داستان تأکید میکند عیّت تودّه مردان بده فاطمده تنهدا چهدرة زیبدای او نیسدت بیکده رفتدار
زنانهاش بیش از چهرة فریبندهاش در این امر سهیم اسدت« :أه

ه ه کا ل لان

أنوث ه ا

أنوث ة حی ة نابو ة

دائم ة ال جّ ر وال دف ،أنوث ة ال ت دي ه أی ه تنب وأی ه تتم ه »ا )6اادریدس ،1312 ،ج  )12 :7پدس عدالوه بددر
چهره و قامت دلکش ،رفتار زنانه ،فاطمه را در میان زنان کالته بردسته میسازد؛ آندانی کده «زن بدودن»
خود را به دست فراموشی سسردهاند .شاید به همین سدب
میگیرند نه زنان «مردگونه» در رفتار را.

سدنّتهدای مددردساالران دامعده ،او را هددف
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 .1-5-3-1پاکدامنی و خوشنامی

عییرغم اهتمام مردان به فاطمه هم اهل کالته خدون مدیدانندد کده او دتّدی ید

بدار هدم قددم کدج

برنداشته است .او مرگ را بر بدنامی تردیح میدهد البتّه تا زمانی که «أع ّ صووص یا ا» در برابر دیددگان
دریدة همگان مکشوف نگردیده بود.
 .3-5-3-1خوشرفتاری

فاطمه به اطرافیانش عشق میورزد و تالش میکند به گونهای با آنان برخورد کند که اسبان رضایتشان
فراهم شود .از همین رو هنگام سخن گاتن در انتخان واژگانش دقّت کرده و از ناسزا و درشدتگدویی
پرهیز میکرد.
 .3-5-3-1اهتمام به ظاهر خود

فاطمه همواره میکوشد با ظاهر آراسته در برابر دیگران ظاهر شدود .البتّده ایدن سدخن بده معندای چهدرة
آرایشکرده یا استااده از لباس و زیورآالت گرانبها نیسدت بیکده مدراد آن اسدت کده وی صدورتش را
تمییز و شسته نگه میدارد ،موهایش را شانه میکشدد و هنگدام کدار در مزرعده از ددورانهدایی کده از
همسر اربان گرفته است به عنوان دستکش استااده میکند.
 .5-5-3-1صداقت

فاطمه هرگز برخالف میل و خواست دورنیاش رفتار نمیکندد« :إذا أيادت أن تب س اب س م وإذا اب س م
ل ان ه کا ع ه يغب ة ح ی ی ة ف ی االب س ام وإذا أيادت أن تو اّ ک ات وص رج ک اتها برئی ا نابع ا ه ال

ا)2

»

اادریس ،1312 ،ج  )13 :7فاطمه که صادقانه با دیگران بدرخدورد میکرد انتیار داشدت آن هنگدام کده
میگوید« :أن واملواف الشریف مل ی مس ها»ا )1اهمان )111 :سخنش را بسذیرند و در راسدتگوییاش تردیدد
نکنند.
 .6-5-3-1شرم دخترانه

هنگامیکه فاطمه از تصمیم زنان آگاه میگردد از هول آن بیهوش میشود .پس از آنکه او را به هدوش
میآورند گریان و فریادزنان از زنان میخواهد که به او ردم کنند امّا ایشان چنان سر در باورهای غیط
خود فرو بردهاند که نه گریهاش را میبینند و نه فریاد خواهشش را میشدنوند .او در هدر قددم بده سدوی
خان اربان ادساس میکند بخشی از شرم دخترانهاش را زیر پا لگدمال میکند «أهنا تطؤه (ق

وتط ع

لل صّ ها العکيی ولل أحاسیسها احل و »ا )3اهمان )119 :و بعد از آنکه بدنش در برابر دیدگان زندان برهنده
میشود «صّ

عکيی» از ودودش رخت برمیبندد.
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شخصیّت اصیی در داستان حادث ة ش رف افزون بر دامعیّت ،شخصدیّتی پویدا دارد؛ زیدرا باورهدایش در
پی وقایعی که رخ میدهد تغییر مییابد .فاطم پاکددامن و راسدترفتدار پدس از رویدارویی بدا واکدنش
زنانی که شرافتش را زیدر سدلال بردندد متحدوّل مدیشدود« :ولت ه الن اس ل انوا یعّب ون
ال س ب ش یدا ادی دا مل یت ه ن ا أو أهن ا الب د ف دت ش یدا أص ی ل ان ن ا

اجلمی وحیبها اجلمی

ف ب د أن فامم ة ق د

الش یء ال کی جیع ه ا ت ا ل ّمی حت

الش یء ال کی یتس بها ش جافیة ون اء ال کی ل ان جیع ّ حت

إذا اب س م أهن ا ح ی ة تب س وإذا

غوب أهنا ح ی ة غاکبة لان ف دت براء ا وأصبا تس طی أن تنظر دون أن تنظر وتواّ دون أن تری د »

ا)11

اهمان)117 :؛ بنابراین شخصیّت اصیی در راستای منای متحوّل میشود نه سازنده و مثبت .الزم به ذکدر
است که راه بستن غری

بر فاطمه عامل تغییر رفتار او نمیباشدد بیکده موضدعگیدری مدردم و بدرادرش،

فرج پس از این دادره است که در او تأریر منای میگذارد .هرچند کده فاطمده پدیش از ایدن طعدم تیدخ
شایعات زنان و بدرفتاریهای گاه و بیگاه برادر را چشیده بود امّا پس از این اقدام است کده دگرگدون
میشود .چراکه درمییابد درستکرداریهایش در اطرافیانش کوچکترین تأریری ننهاده است.
یوسف ادریس در این داستدان بدرای معدرّفی شخصدیّت اصددیی از هدر دو شدیوة شخصدیّتپدردازی
مستقیم و غیر مستقیم بهره گرفته اسدت .ویژگدیهدای دسدمانی و اخالقدی و ادساسدات و اندیشدههدای
فاطمه همگی از طریق توصیف مستقیم و از زبدان راوی صدورت گرفتده اسدت .از آنجدا کده زاوید دیدد
داستان ،دانای کل میباشد راوی به خوبی از عواطدف و افکدار نهدان فاطمده آگداه اسدت و از آن پدرده
برمیدارد .آشنایی با فاطمه کیید در
آغازین داستان ی

عیّت تغییر رفتار او است و به همین سب  ،نویسنده در صداحات

صاحه و نیم به بیان مستقیم ویژگیهای دسمانی و اخالقی او اختصا

میدهدد و

این دجم افزون بدر دمدالت پراکنددهای اسدت کده بده شدرح اوصداف فاطمده مدیپدردازد .بدا خوانددن
توضیحات نویسنده درمییابیم فاطمده دختدری اسدت سدبزه ،بدا گوندههدای گدلانداختده ،چشدمان سدیاه
درخشنده و موهایی به رنگ ش که همدانندد دیگر دختدران کالته لبدداس سیدداهرندگ گشداد بدده تددن
ا)11

میکند.

در این داستان عالوه بر شخصیّتپردازی مستقیم از شیوة غیر مستقیم نیز استااده شده است ،هرچندد
که شیوة مستقیم دجم بیشتر را به خود اختصا

داده است .از عوامدل شخصدیّتپدردازی غیدر مسدتقیم

تنها سه عامل توصیف محیط ،کنش و نام مشاهده میشود .یوسف ادریس داستان را با توصیف ظاهری
کالته و اتّااقات معمول در آن آغاز میکند .عالوه بر این در طول داستان به ویژگیهای اخالقی اهدالی
کالته نیز اشاره میکند .توصیاات ظاهری کالته از فقر اقتصادی ساکنانش دکایت میکند؛ عامیی کده
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سب

شده است فقر فرهنگی بیش از پیش بر مردم آن سایه بگسترد .توصیف معنوی کالته دو کدارکرد

دارد :نخست معرّفی بهتر فاطمه .به عنوان مثال هنگامیکه درمدییدابیم مدردان کالتده زن اهمسدر) را بده
عنوان فردی که باید در مزرعه کار کند و تولیدمثدل نمدایدد میشناسند درمییدابیم چدرا فاطمد زیبدارو
خواسددتگار ندددارد «الن اس ف ی العّب ة و ا ااويه ا ال ی ّوا ون لیس م عوا باجلم ا وی یم وا حول ااس واي إذ ه أوال ال
حیی ون لت ی یس م عوا باحلی ا

ه حیی ون ف أ لت ی یب وا أحی اء وی ّوا ون لت ی تعم ل الّوا ة وتنّ

أوالدا

یعم ون »ا )17اادریس .)117 :1312 ،کارکرد دوّم ،نشان دادن سادگی و خوشقیبی مردم کالتده اسدت
که این کارکرد در القای بهتر درونمای داستان نقش دارد.
در ارتباط با استااده از کنش ،تنها به بیان ی

مورد که مهمترین کنش داسدتان بده شدمار مدیآیدد،

اکتاا میکنیم .در پایان داستان فرج ،فاطمه را میبیند که از خان صادبه خارج میشود .او فاطمده را بده
خانه برده گیسوانش را میکشد و از او میپرسد در خان صادبه چه مدیکدرده اسدت ا )19وی در برابدر
رفتار و پرسش برادر میگوید که برای دوختن پارچه رفته و با خشم موهایش را از دسدتان فدرج بیدرون
میکشد .سسس در دالیکه مدوهدایش را مدرتّ

میکند بدا چشمانی زیبدا لکدن دریدده بده او مدینگدرد

بیآنکه چشم به زمین بددوزد یا ارری از آرار شرم در آن نمدایددان بدداشد .عکدسالعمددل فدداطمه نشدان
میدهدد کده او دیگر از بدرادر نمیترسد و نیز دیگر ادترامی برایش قا دل نیسدت .چشدمانی کده دیگدر
خجالت نمیکشند از رخت بربستنِ شرم از ودود فاطمه دکایت میکند و پاسخش نشان مدیدهدد کده
ا)14

به آسانی میتواند دروغ بگوید.

نویسنده برای شخصیّت اصیی داستان خود نام چهرهای دینی را انتخان کرده است؛ نام فاطمه اس)
دختر پیامبر ا

) را که در نزد مسیمانان از دایگاه ویژه برخوردار است .به نیدر مدیرسدد میدان فاطمده

اس) به عنوان شخصیّت دینی و فاطمه ،شخصیّت اصیی داسدتان رابطدهای وددود دارد .فاطمده اس) در
نزد پیامبر و دیگر مسیمانان از محبّت و ادترام ویژه برخوردار بود و پیامبر با ابدراز عالقده بده دختدرش و
ادترام به او تالش کرد تا عقاید نادرستی را که در ارتباط با زنان ودود داشت ریشدهکدن کندد .در ایدن
داستان نیز مردم ،فاطمه را دوست دارند و در مقابل ،فاطمه هم میکوشد تا با محبّت بیدریغ خود آندان
را خرسند کند لکن نمیتواند عقاید نادرستشان را اصالح نماید به گوندهای کده خدود قربدانی باورهدای
اطرافیانش میگردد .پس شباهت را میتوان در تالش برای از میان برداشتن دیدگاه نادرست در ارتباط
با زن و البتّه عدم موفّقیّت در انجام این کار دستجو کرد.
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 .6-3-1شخصيّت اصلی در داستان سنگهای شيطان و شخصيّتپردازی آن

«مریم» شخصیّت اصیی در داستان سنگهای شیطان است .او نیز همانندد فاطمده در روسدتایی کوچد
زندگی میکند که خرافات بر دان مردمش چمبره زده است« .دای پیر» کده همده از او چشدم مدیزنندد
پاسدار خرافاتی است که به زیبایی در این داستان ترسیم شده است .او ادّعا میکند که «دنّ آبدادی» را
در خوان دیده که بار دیگر سیاهرنگ شده و دختری را که دور از آبادی است مقصّر مدیداندد .بددین
ترتی

مریم که دانشجوی رشت پزشکی در شهر شیراز است ،به انحراف متّهم میشود.
مریم در این داستان شخصیّتی دامع دارد .بدین معنا که خواننده بدا چنددین بُعدد از ابعداد شخصدیّتی

وی آشنا میشود .نویسنده با تکیه بر توصیف مستقیم و غیر مستقیم چند بُعد از ابعاد شخصدیّت مدریم را
به خواننده معرّفی میکند .این ابعاد عبارتند از:
 .9-6-3-1تردید در باورهای حاکم بر روستا

اوّلین و مهمترین ویژگی مریم تردید دربارة باورهای دداکم بدر روسدتا اسدت .او هنگدامیکده بده خاند
ستاره ،دختر طردشده از روستا میرسد عالمتی را بر درِ خانهاش میبیند .روستا یان معتقدند «دنّ دافظِ
آبادی گناه را بو میکشد و بر در هر خانهای کده بدوی گنداه آن را سدنگین کندد ،عالمدت مدیگدذارد»
اروانیپور .)2 :1963 ،امّا مریم از خود میپرسد« :این دنّ را چه کسدی دیدده بدود » همدین پرسدش بده
خوبی نشان میدهد که او دربارة ودود دنّ تردید دارد.
 .1-6-3-1مخالفت با قوانين دایه پير

دای پیر در نزد روستا یان از دایگاه ویژه برخوردار اسدت؛ زیدرا بدا بداکره مانددنش ددنّ سدیاه را سداید
گرداند و مردم را از شرّ «درد باری

» ابیماری سل) رها کرد .او واسط میان دنّ آبادی و مدردم اسدت.

پس از آنکه دنّ در خوانِ دایه ظاهر شد او ستاره را به درم دلسسردگی به مردی بیگانه از روسدتا طدرد
کرد و ادازه نداد دیگران با او سخن گویند .لکن مریم قانون دایه را زیر پا میگذارند و زمدانی کده بده
خان ستاره میرسد درنگی کرده و با او سالم و ادوالسرسی میکند.
 .3-6-3-1آرزوی مریم

او با دیدن شاخ گوزن و آهوان کوهی که برای تاراندن بال و مصیبت بر سر در خانهها آویخته شده بود
هشت سال بعد را تصوّر میکند که پزش

روستا است و با صبر و دوصیه یکی یکدی ایدن نشدانههدا را

برمیدارد .در دقیقت او آرزو میکند بتواند با تکیه بر سالح دانش خود ،به مبارزه با خرافدات برخیدزد.
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امّ ا از میان برداشتن خرافات به معنای نابودی دایه است و شاید به همین سب

او با رفدتن مدریم بده شدهر

مخالات میکند و پس از رفتن ،وی را به بیآبرویی متّهم مینماید.
 .3-6-3-1دلبستگی به شهر شيراز

شیراز برای مریم شهری است که در آن با دنیایی متااوت آشدنا مدیشدود؛ دنیدایی کده زشدتی باورهدای
اهالی روستا را به او نشان میدهد .از همین رو پس از رفتن به شیراز در درستی عقاید گذشتهاش تردیدد
میکند .دلبستگی مریم به شیراز و دایگاه این شهر در نزد او بدا ارا د تصدویری کده از شدیراز در ذهدن
دارد ،آشکار میشدود .مدا در بخدش شخصدیّتپدردازی غیدر مسدتقیم /توصدیف محدیط بده ایدن مطید
پرداختدهایم و از همیدن رو از تکرار مجدّد پدرهیز میکنیم.
در این داستان نمیتوان براساس تعاریف بیدان شدده دربدارة پویدا و یدا ایسدتا بدودن شخصدیّت مدریم
قضاوت کرد؛ زیرا نویسنده اشاره نمیکند اقدام دایه چه تأریری در مریم میگذارد؛ چراکه داستان پس
از اشاره به پاکدامنی شخصیّت اصیی پایان میپذیرد .روانیپور در سنگهای شیطان قصد دارد دختری
را به تصویر بکشد که در آستان تحوّل قرار دارد ،دختری کده پدس از آشدنایی بدا اندیشدههدای تدازه در
درستی باورهایش ش

میکند و ش

 ،نخستین توقّاگاه در مسدیر دگرگدونی بداور اسدت .تردیدد ،بده

مریم قدرت مخالات با دایه را میدهد تا چند کالمی با ستاره سخن گوید .پس مدریم شخصدیّتی اسدت
که به سوی عصیان عییه سنّتها گام برمیدارد .لکن پس از به پایان رساندن داستان درنمییدابیم ،اقددام
دایه چه تأریری در روند درکت مریم میگذارد .آیا او دسدت از اهددافش شسدته و بدار دیگدر در برابدر
سیطرة دایه تسییم میشود یا آنکده بدا ایدن اقددام تردیدد را کندار نهداده و کدامالً مدیپدذیرد کده عقایدد
اطرافیانش اشتباه است .به همین سب

نمیتوان دربارة پویا و یا ایستا بودن شخصیّت مریم سخن گات.

نویسنده در شخصیّتپردازی مریم از شیوههای شخصیّتپردازی مستقیم و غیر مستقیم یاری گرفتده
است .پیش از این بیان شد که شخصیّتپردازی مسدتقیم ،توصدیف دسدمانی و غیدر دسدمانی هدر دو را
شامل میشود ،امّا در این ارر نشانی از توصیف دسدمانی مدریم بده چشدم نمدیخدورد .اگدر نویسدنده از
توصیاات دسمانی او صرفنیر میکند شاید برای آن است که فرصت بیشتری بدرای پرورانددن ابعداد
توسدط راوی انجدام مدیشدود و از
درونی او داشته باشد .بیان ادساسات و افکار شخصیّت اصیی همگی ّ
آنجا که زاوی دید ،سوّم شخ

است ،راوی از آنچه در درون مریم میگذرد آگداه اسدت .بدا خوانددن

داستان از باورهای مردم روستا و از دمیه مریم آگاه میشویم مثالً از عقایدشان دربارة سنگهای ساید
و بزرگی که سنگهای شیطان نام دارند ،از این باورکه در روزهای بادی دنّ پیدر گیسدوان نخدلهدا را
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میکشد و نیز اعتقاد به دنّ دافظ آبادی و دای پیر روستا .افدزون بدر ایدن آروزی مدریم بدرای پزشد
شدن و خدمت به روستا یان در ذیل توصیف مستقیم افکار دای میگیرد.
از میان توصیف مستقیم ادساسات و عواطدفِ مدریم مدیتدوان بده چندد مدورد اشداره کدرد؛ همانندد
ادساس خوشایند او به سب

دضور در روستا ،ادساس ترس از دایده کده او را هنگدام سدخن گادتن بدا

ستاره ببیند و ودشتی که در پی شنیدن صدای کل دایده در ددانش رخنده مدیکندد .آنچده در توصدیف
ادساسات اهمیت دارد ادساس سرما است .داستان با توصیف وزش باد سخت و سدرمایی کده مدریم را
آزار میدهد ،آغاز میشود .وزش باد و ادساس سرمای گزندده تدا پایدان داسدتان خوانندده را همراهدی
میکند .وزش باد آنچنان قدرتمند در داستان ظاهر میشودکه میتواند اشارهای باشد به عقایدد دداکم
بر دامعه؛ زیرا اگر فردی بخواهد در برابر آن مقاومت کند مجدازات مدیشدود ،همانندد آنکده در مسدیر
مخالف وزش باد گام برمیدارد و سییی سوزنا

باد بر چهرهاش نقش میبندد.

در داستان سنگهای شیطان توصیف غیر مستقیم ،دجم بیشتری را بده خدود اختصدا

داده اسدت.

روانیپور در این داستان از کنش ،توصیف محیط و نامگذاری برای شناساندن هدر چده بهتدر شخصدیّت
اصیی استااده کرده است .پیش از این به مهمترین کنش مریم اشاره کردیم و آن سخن گاتن بدا سدتاره
است که از تمرّد و عصیان او عییه دایه و قوانینش دکایت میکند .امّا مریم در همان دال که بدا سدتاره
سخن میگوید اطرافش را میپاید .میترسدکه دایه یا کس دیگر او را ببیند .هدراس او نشدان مدیدهدد
هنوز عقاید پیشین در ذهنش خانه دارند و همچنان دایه را به عنوان فردی که نباید از فرمدانش سدرپیچی
کرد به رسمیّت میشناسد؛ بنابراین او اگرچه در مسیر رهایی قدم گذاشته است ولی تا رسیدن به مقصدد
مسافت زیادی پیش رو دارد.
در داستان سنگهای شیطان ،توصیف محیط و فضای پیرامونِ شخصیّت اصیی اهمیدت بسدیار دارد.
این توصیاات به دو دسته تقسیم مدیشدود .نخسدت توصدیف باورهدای مدردم و دوّم توصدیاات بیروندی
همانند پنجرههای بسته ،شاخ گوزن و آهوان آویخته از سر در خانهها ،سنگهای ساید و بزرگ بیدرون
روستا و ...در این میان آنچه برای ما اهمیّت دارد چهار مقایسهای است که میان روستا و شدیراز صدورت
گرفته است .در نخستین مقایسده آمدده اسدت« :و زمدان چده زود گددذشته بددود ،در شدهر شیددراز بدا آن
خیابانهای صاف و درختان بیشمار و این راه هنوز همانطور سنگالخی ،پر از سنگهای شیطان و نال
باد» اروانیپور)6 :1963 ،؛ و در دوّمین مقایسه «بده اوّلدین خانده نزدید
درهای کوتاه و پنجرههای کوچد

مدیشدد ...هندوز کداهگیی بدا

کده تنهددا سدری مدیتوانسدت در چهدارچددون آنجدا بگیدرد و آن
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پنجرههای باز در شیراز ...در خانهها و کالسها »...اهمان .)2 :در سوّمین مقایسه میگوید« :و این سدرما
سوز بدی داشت .استخوانهایش تیر میکشید و فرق میکرد با سرمای شیراز که باران ید

ریدز و ندرم

میآمد و دلت میخواست بروی توی خیابان زیر سروهای بیند قدم بزنی و دانههدای بدرف روی سدر و
صورتت چکّه کند ،بیآنکه خیس شوی و میدانها همه سبز بودند بدا فوارههدای بیندد آن و خاندههدا و
پنجرههای روشن و بزرگ ...و آن شهر چقدددر دور بدود ...دور» اهمدان )11 :و در آخدریددن اشداره بده
شهر شیراز میگوید« :به یاد آن شهر دور و سروهای بیند لبخند گنگی بر لبدانش نشسدت» اهمدان.)19 :
این دمالت تصاویری هستند که از شیراز در ذهن مریم نقدش بسدته اسدت؛ شدهر خیابدانهدای صداف و
درختان بیشمار ،شهری با پنجرههای باز و خانههدای روشدن و بدزرگ ،شدهر سدروهای بیندد و سدرمای
دلنشین .نویسنده در دقیقت با تکیه بر این دمالت به تأریرگذاری شهر شیراز در مدریم اشداره مدیکندد.
این فضاسازی زیبا از تعیّقخاطر مریم به شیراز دکایت میکند .او با رفتن به شیراز و تحصدیل در رشدت
پزشکی با دنیایی تازه آشنا میشود .هنگامیکه این دنیا را با روستای خدود مقایسده مدیکندد بده تاداوت
میان آن دو و برتری دنیای تازه پی میبرد .فریبندگی و دذابیّت شهر شیراز تنهدا در فضدای بیروندی آن
نیست .اگرچه نویسنده در ظاهر تنها به این بُعد اشاره کرده است امّا نباید فضای آزاد و متمدّناند دداکم
بر اندیشهها و رفتارها را از یاد برد .در داستان سنگهای شیطان اهمیّت این بعد بیش از فضدای ظداهری
شهر است؛ زیرا داستان دول دگرگونی باورهای مریم میچرخد.
نامگذاری در این داستان یکی از عوامل مهم در شخصیّتپردازیِ شخصیّت اصدیی اسدت .بدا دیددن
نام «مریم» یاد مادر دضرت عیسی اع) از خاطر میگذرد .نویسنده بده همدین دلیدل از ایدن ندام اسدتااده
کرده است ،چراکه میان مدریم مقددّس و مدریم داسدتان شدباهتی وددود دارد .مدریم مقددّس عیدیرغدم
پاکدامنیاش از سوی اطرافیان متّهم میشود و مریم نیدز اگرچده بدیگنداه اسدت بدا اتّهدام بدیآبرویدی و
امتحان دشوار آن مواده میگردد .آنچه گمان مذکور را تقویت میکند ،اشارهای است که در داسدتان
آمده است :هنگامیکه مریم به زنانی که گرد تنور دیقه زدهاند نزدی

میشود دایه به زندی کده بدده او

خیدره مداندده بدود تشر میزند و میگوید« :چته ماتت برده مریم عذرا دیدی » اهمان.)17 :
نکت دیگری که در ارتباط با نام مریم باید ذکر کدرد ،اسدتااده از ایدن ندام در مجموعد داسدتانیای
است که پیش از این ارر به چا رسیده است .رواندیپدور در مجموعد داسدتانی کنیدزو در سده داسدتان
«کنیزو»« ،ش

بیند» و «آبیها» از نام «مریم» استااده کرده است .در هر سه داستان «مریم» دختر بچدهای

بیش نیست .امّا در مجموع سنگهای شیطان ایدن ندام بدر دختری دانشجو اطدالق مدیگدردد .بدده نیدر
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میرسد این «مریم» همان «مریم» خردسال است که در مجموع دوّم روانیپور بزرگ شدده و بده آنچده
روانیپور میخواهد ،زنی وارسته از قید عقاید نادرست ،نزدی

تر شده است.

نتيجه

میان شخصیّت اصیی و شخصیّتپردازی آن در دو داستان حادثة شرف و سنگهای شیطان شباهت و تااوتهایی
ودود دارد .دامع بودن ،شباهتی است که میان دو شخصیّت ودود دارد .امّا فاطمه شخصیّتی پویا دارد؛ زیرا در
ارر وقایع داستان متحوّل میشود امّا مریم مشخ

نیست پویا است و یا ایستا؛ چراکه در پایان معیدوم نمدیشدود

که اتّااق رخ داده چه تأریری در او میگذارد .افزون بر این مریم بیشتر به نمون نوعی یا تی

نزدیکتدر اسدت تدا

نمون فردی .او نمایندة زنانی است که تحصدیل و زنددگی در شدهری بزرگتدر بدا فضدای بدازتر در اندیشد شدان
تأریرگذارده است .امّا تغییر نگاه او با مخالات دامع بسته مواده میشدود؛ دامعدهای کده باورهدایش را مقددّس
میشمارد و اگر فرد به آن پشت کند گویی پاکیاش را از دست داده است .امّا فاطمه اینگونه نیست .او افزون
بر ویژگیهای مشتر

با دیگر دختران کالته اداشتن ویژگیهای نوعی) ویژگیهای منحصر به فرد خود را نیز

دارا است هرچند که پذیرش ودود چنین شخصیّت کامیی دشوار است.
از لحاظ شخصیّتپدردازی نیدز میدان دو داسدتان ،شدباهت و تاداوتهدایی وددود دارد .در هدر دو از شدیوة
شخصیّتپردازی مستقیم و غیر مستقیم یاری گرفته شده و در شخصیّتپردازی غیر مستقیم نیز سه عامل کنش،

توصیف محیط و نامگدذاری ااسدتااده از ندام شخصدیّت دیندی) دخیدل هسدتند .در داسدتان سدنگهدای شدیطان
شخصدیّتپددردازی غیددر مستقیددم دجددم بیشتددری را بدده خددود اختصددا

داده اسددت و در داسددتان حادث ة ش رف

شخصیّتپردازی مستقیم دجم بیشدتری دارد .عدالوه بدر ایدن در داسدتان رواندیپدور از ویژگدیهدای دسدمانی
شخصیّت سخن به میان نمیآید در دالیکه در داسدتان دیگدر توصدیاات دسدمانی یکدی از مهدمتدرین ارکدان
شخصیّتپردازی است.

یاداشتها
ا )1مراد از نوع شخصیّت ویژگیهای دسمددانی و اخددالقی مددذکور در داستددان نیسدت بیکده نددوع شخصدیّت از لحداظ
تقسیمبندی شخصیّتهای داستانی مدّنیر است.
ا )7شایان ذکر است که یوسف ادریس در داستانهایش مصرگرا است بدین معنا کده مدیکوشدد داسدتان را بده گوندهای
تنییم کند کلّ دامع مصر را در ذهن خواننده تداعی کند نه فقط منطقهای معیّن را .در داستان حادث ة ش رف نیز کالت بدون
نام که محلّ وقوع دوادر داستان است نماد کلّ مصر میباشد .امّا روانیپور برخالف ادریس از زبان ،باورها و افسانههای
فولکیور زادگاهش بسیار بهره میگیرد و از این رو به عنوان نویسدندة منطقد دندون شدناخته شدده اسدت .عدالوه بدر ایدن
استااده از باورهای بومی و خرافات محیّی سب
ادریس که واقعگرای محض میباشد.

داستاننویسدی او را بده ر الیسدم ددادویی تبددیل کدرده اسدت بدرخالف
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ا )9چندین مقاله در کتان یوسف إديی بنی ال و ال وریه واإلبداع الجن ی تألیف فاروق عبددالمعطی بده موضدوع زبدان داسدتانی
یوسف ادریس اختصا
ا )4دِه بسیار کوچ

دارد.

.

ا« )1تمام مردم اکالته) معشوقان و دوستان فاطمه هستند .همگی او را دوست دارند و او نیز به آنان عشق میورزد .مدردم،
ناز او را به دان میخرند و فاطمه نیز ناز خود بر آنان ارزانی میکند .مردم نمیخواهند اخم بدر ابدروانش گدره افکندد و از
این رو وی هرگز چهره درهم نمیکشد .اهالی کالته خواهان لبخند فاطمده هسدتند و بده همدین سدب او مدیخنددد .تمدام
آرزوی فاطمه آن است که لبخند او گل خنده بر لبان دیگران بکارد و مردم با دیدن لبخندد و نداز او ادسداس خوشدبختی
کنند».
ا« )6زنانگی او بیش از آنچه گاته شد در دذّابیتش تأریر داشت ...زنانگی سرزنده ،شادان و خروشانی که معیوم نبود کده
از کجا سرچشمه میگیرد و در کجا پنهان است».
ا« )2اگر میخدواست تبسّم میکدرد و لبخندد او از میدل دروندیاش بدرای تبسّم دکایت مدیکددرد و چددون مدیخواسدت
میخندید و خندة پا

او از قیبش برمیخاست».

ا« )1سوگند به قرآن مجید که غری  ،او را لمس نکرده است».
ا« )3ادساس میکند در هر قدم قیبش ،شرم دخترانه و تمام ادساسات زیبایش را زیر پا لگدمال میکند».
ا« )11مردم متعجّ بودند ...شاید فاطمه اخالق ددیدی که پیش از این نداشته یافته باشد و یا اخدالق اصدییی را از دسدت
داده باشد ...اخالقی که سب

میشد همه او را دوست بدارند و او نیز آنها را .اخالقی که صداقت در رفتار را به او ارزاندی

کرده بود به گونهای که همه میدانستند لبخند و خشمش دقیقی است نه ساختگی .فاطمه صداقتش را از دست داده بود.
وی پس از این میتوانست بنگرد بیآنکه بخواهد و لبخند زند بیآنکه مییی به انجام این کار داشته باشد»...
ا )11به ویژگیهای اخالقی فاطمه پیش از این در بخش بررسی شخصیّت دامع فاطمه اشاره کردیم.
ا« )17مردم در کالته و مناطق مجاور آن ازدواج نمیکنند تا از زیبایی زن بهرهمند شوند و دور وی را دیوار بکشدند .زیدرا
اوّالً آنان زندگی نمیکنند تا از زندگی لذّت برند ...آنان زندگی میکنند تا فقط زنده بمانند و ازدواج میکنند تا زن کار
کند و فرزندانی را برای کار کردن به دنیا آورد»...
ا )19سب

خشم فرج آن است که صادبه زن خدوشندامی نیست .او تنها خیّداط کالته اسدت کده لبداس زندان و مدردان را

میدوزد .به همین سب

خان او تنها مکانی است که زن و مردِ بیگانه از هم میتوانند بدون بدرانگیختن تردیدد دیگدران در

آن دضور یابند و او از این فرصت سوءاستااده میکند.
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الدياسة امل اينة ل شخویة الرئیسیة ووصجها فی قوة حادثة الشرف ه یوسف إديی
نریو يواينبوي

وأحّاي الشیطان ه

*

يکا ناظمیان

أستاذ مشارک يف ،یم اللغة العرب ة وآداهبا ،جامعة العالمة الطباطبایي

مسی السادات مبامبایي

طالبة ال کتوراه يف فرع اللغة العرب ة وآداهبا ،جامعة العالمة الطباطبایي

امل خص
عرصوور الشیص و ة م و أهووم العرانوور املدواووة للقصووة وال ويت ال تظهوور القصووة دوجیووا .ووور أق ةل و القصووة ع و یص و ة واح و ة أو
یشووارک ف هووا أکفوور ف ووي هو ه ا الووة یطلو عروواق «الشیصو ة الرس یو ة» علووی یصو ة تلعووً دورا مصو یا يف تیو األحو ا .
«فاطمووة» و «موورم» تدواوواق الشیص و تی الرس ی و تی يف ،صوويت حادث ووة وور وأحجووار الش و طاق واللت ووی تاووم اق أمووا ن وورم
املعتق و اا الئاس ووة ال ويت تیووود علووی ااتمعوواا التقل یووة .علووی الوورأم م و أق ،ان و ا مص وری ا خل و ،صووة حادثووة وور ومتووک کتابووة
أحجووار الشو طاق مو ،بووت کاتبووة إیراا ووة مووک ذلووا أق التشووابه يف املاووموق (ااتقوواد التقال و املیو طرة حوووص املورأة) یقوور القصووتی
إح امها م األخور ی وی یلموس هو ا التقریوً يف األجوئاا املیتل وة للقصوة .فقو اخو ا الشیصو ة الرس یو ة وونو ها درسو ا فوی
هوواتی القصووتی لدووي أری و الیووتار ع و التشوواهباا وامل ار،وواا بووی الشیص و تی وون و هما آملووة التعوور األکفوور علووی الظ ورو
االجتماع ة للمرأة االیراا ة واملصریة.
الت مات الدلی یة :الشیص ة الرس ی ة وون ها ،حادثة ر  ،أحجار الش طاق.
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