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 پيشگفتار .9
نی اسدت کده در آردار خدود بده تدابوی روابدط نویس مصری از دمیه نویسدندگایوسف ادریس، داستان

نگاه داکم بر دامعه در ایدن زمینده  ،گراواقع ةپردازد. این نویسندادتماعی می ایدنسی به عنوان پدیده

 دهدداز دمیه آراری است که به همین موضوع پرداخته و نشان می شرف ةحادث. داستان کشدرا به نقد می

اصدیی داسدتان سدی   شخصیّتایشان در این ارتباط پاکدامنی را از هتچگونه باورهای غیط مردم و سنّ

او اهتمدام  ال مدرتبط بددبیند خود بده زن و مسا د پور در آرار کوتاه و. از سوی دیگر منیرو روانیکندمی

دارد که در آن داستانی با همدین عندوان وددود دارد.  شیطان هایسنگای به نام ورزد. وی مجموعهمی

ترین شباهت که دو داسدتان را . مهمخوردبه چشم می هاییشباهت ش رف ةحادثان و داستان میان این داست

اصدیی در هدر دو  شخصیّتزیرا ؛ اصیی و فردام او نهاته است شخصیّتدر  کندبه یکدیگر نزدی  می

ا . به همین سب  زنان روسدتا او رشودهم میارر دختری است که از سوی روستا یان به انحراف دنسی متّ

دو  ،شدباهت تشدخی  دوشدیزگی تدن دهدد. همدین  بده معایند اشبرای اربات پاکدامنی کنندمجبور می

و  هدااصیی در دو داسدتان چده تاداوت شخصیّتکه میان . نخست آنانگیزدمیپرسش مهم را در ذهن بر

 هاییهشیوشیوه یا اصیی از چه  شخصیّت معرّفیدگان برای نسنوی آنکهیگر ودود دارد و د هاییشباهت

ااق مدذکور ت مشتر  و اتّبیان شده یعنی دنسیّ هایافزون بر شباهت کنیماند. ما گمان مییاری گرفته

ه تاداوت دیددگاه دو چندد کدنیدز میدان آن دو وددود دارد؛ هر (1اشخصدیّتاز لحاظ ندوع  هاییشباهت

یوسدف  دهدیممدال مدیهمچنین ادت (7ا.پدید آورده استرا  هاییپردازی تااوتانداست ةنویسنده و شیو

 مسدتقیم و غیدرپدردازی شخصدیّتپدردازی یعندی شخصدیّترایج در  ةپور از هر دو شیوادریس و روانی

. پدردازیمنخست به بیدان چدارچون نیدری مقالده مدی هاهاند. برای اربات این فرضیّمستقیم استااده کرده

کدرده و اشداره  رّفیدمعدان را داستدر دداصدیی در هد شخصیّتای از دو داستان خالصه  را پس از آن با ا

 شخصدیّت معرّفدی ة. سدسس بده شدیوگیردی دای میشخصیّت  کدام گون ةدر زمر شخصیّتاین  کنیممی

 .دهیماصیی در هر داستان پرداخته و انواع آن را شرح می

 اصدیی در داسدتان شخصیّتای نوشته نشده که در آن به ستجوهای انجام شده تا کنون مقالهبه د بنا 

 شخصدیّتزبان اردری نیدافتیم کده ازد. عالوه بر این در آرار فارسیبسرد شیطان هایسنگو یا  شرف ةحادث

ای مختصدر بده میدان آردار عربدی زبدان تنهدا اشداره ا دربررسی کند. امّ پورروانیداستان  این اصیی را در

 و از آنچده پدردازدی او مییّک معرّفیای که تنها به دود دارد؛ اشارهو شرف ةحادثاصیی داستان  شخصیّت

 .رودایم فراتر نمیهدداستان گات  الصدا در بخش خدم
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 موضوع یپردازش تحليل .1

 شخصيّتاهميت و تعریف  .1-9
خدراش  اکی کدردن و عمیدقدکّ»به معنای  Karassein  داستان است. کیم ةاز عناصر سازند 1شخصیّت

آردار داسدتانی  نویسان و منتقدانِداستان کاراکتر است. ةژیونانی وا  ریش ،(96: 1921 عبدالیّهیان،ا «دادن

ن اند. ارسطو نخسدتیخود قرار داده تودّهت این عنصر در داستان پی برده و آن را مورد از دیرباز به اهمیّ

در آرار نمایشدی  شخصیّتبه تحییل و بررسی عنصر  هنر شاعریاش منتقدی است که در کتان پرآوازه

کنندد تدا مدیاز اعمال قهرمانان واقعی تقییدد »که  داندنمایشی را افرادی می هاییّتشخص. او پردازدمی

 ان پدردرا چند شخصدیّت ،قداندنتدرخی از مدبد .(42 :1992اارسطو،  «انگیزی تماشاچی شوندباعث خیال

ره ندی در ایدن بدا. رضدا براهشدودز خیق نمدیداستان نیکه معتقدند اگر این عنصر نباشد ددانندیت ماهمیّ

عوامدل دیگدر   یّد. کیّچرخدده بر مدار آن مدیت قصّمحوری است که تمامیّ ،شخصیّتعامل »گوید: می

 :1961ابراهندی،  «کننددکس  مدی شخصیّتت ودودی خود را از عامل ی عیّکمال، معنا و ماهوم و دتّ

747). 

ف را بده یاین تعار انتومحوری در داستان تعاریف بسیار ارا ه شده است. در مجموع می برای این عاملِ

به عنوان بازیگران آن یداد  داستان صرفاً هایشخصیّتنخست تعاریای که از   دو دسته تقسیم کرد. دست

 – ایاشدخا  سداخته شدده: »گویددمدی شخصیّت. به عنوان مثال دمال میرصادقی در تعریف کنندمی

 .(114: 1962امیرصدادقی،  «امنددنمدی شخصیّت شوند... ظاهر میرا که در داستان، نمایش و - خیوقیم

هویدت  شخصدیّتو هدم بده  دهددهم واقعه را بسط مدی ،رویداد در متنِ شخصیّتدرکت »بدین ترتی  

کددیگر دددا نیسدتند. در از ی «اشدخا »و  «ددوادر»زیدرا هرگدز ؛ (62: 1911ادات فدایر،  «بخشددمی

 شخصدیّت»بندابراین ؛ شدودح مدیمطدر «ای پدیدارشدناختیپدیده»به عنوان  شخصیّتم دوّ  تعاریف دست

ای از او بسدیار پیچیدده اسدت و از مجموعدهتنها، عامیی نیست که باید نقشی را بازی کندد بیکده هویدت 

 .(142: 1921، اخوّتا «شودمعنایی تشکیل می هایصهمشخّ

 شخصيّتانواع  .1-1
ارا ده   گوند اندد. در هدرهزد بندی آن نیز دستبه تقسیم شخصیّتمنتقدان آرار داستانی در کنار تعریف 

اسدت. در انگشت گذارده شده و از منیری خا  بددان نگریسدته شدده شخصیّتعدی از ابعاد شده بر بُ

 .دهیمو به اختصار هر ی  را شرح می کنیممیهای مودود را بیان بندیترین تقسیماین بخش مهم

                                                           
1. Character 



 1931 پاییز، 2وّم، شمارة نام  ادبیّات تطبیقی، سال دکاوش /194
 

 ت در پيشبرد حوادث داستانظر اهميّاز ن شخصيّتانواع  .1-1-9

برای به تصویر کشدیدن او و  ی محوری است که داستانشخصیّت، شخصیّتاین  :9اصلی شخصيّت( لفا

متاداوت  «قهرمدان»بدا  «اصدیی شخصدیّت»اش آفریده شده است. الزم به ذکر است که اصطالح زندگی

ا . امّدشدودیعدی دارد و فدردی اسدتثنا ی محسدون مدقدرت مافوق طبیکه ی است شخصیّتاست. قهرمان 

هدا از بیکده وی همچدون دیگدر انسدان ،کنددی نمدیدداعددودن را تدا ی بددهوم استثندداصیی ما تشخصیّ

به دریدان  محدود برخوردار است و تنها تااوت او با سایرین در داستان، در هدایت مادرا و هایییتوانا

 انداختن دوادر آن است.

 شود.میاستان به کار گرفته اصیی د شخصیّتبهتر  معرّفیِبرای  شخصیّتاین  :1فرعی شخصيّتب( 

تر بدرای ایجداد ددال و هدوا یدا واقدعرا که بیش هاییشخصیّت» )سياهی لشگر(: 3زمينهپس شخصيّتج( 

. ایدن نامنددزمینده مدیپدس هدایشخصدیّتاندد، افتهدان دضدور یددا در داستددهدوادر و صحنهدایی ددنم

 .(119: 1912کارد، اسکات ا «شوندمی رّفیمعشبیه به هم هستند و اغی  با اسم عام  عموماً هاشخصیّت

 روانی هایاز نظر ویژگی شخصيّتانواع  .1-1-1

: گویددسداده مدی شخصدیّتدر تعریدف  اندرمد هدایدنبدهفورسدتر در کتدان  :3سـاده شخصيّت( الف

نیدز کشدمکش کمدی وددود دارد. در نتیجده  هدایشگوناگون و زیاد ندارد و بین خصیت هایخصیت»

ابعداد تنها بدا یکدی از »ساده  شخصیّتبنابراین ؛ (29: 1963افورستر،  «بینی استل پیشقاب هایشواکنش

بده  شخصیّتت داشت که ساده بودن باید دقّ .(24 اهمان: «یابدودود انسانی خود در داستان دضور می

 معنای سطحی بودنش نیست.

 تدوانآفرین آشدنا شدویم مدینقش یِشخصیّت عد از ابعادِاگر در داستان با چندین بُ :5جامع شخصيّتب( 

 ورد.را دامع به شمار آ شخصیّتآن 

 از نظر تحول درونی شخصيّتانواع  .1-1-3

؛ کنددر طول داستان کوچکترین تغییدری نمدیهایش دی است که اندیشهشخصیّت :6ایستا شخصيّت( الف

 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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ار دگرگدونی باورهدا و عقایدد دی است که در ارر رویدادهای داسدتان دچدشخصیّت :9پویا شخصيّتب( 

 تواند در راستای مثبت و یا منای صورت بگیرد.می. این تغییر شودمی

  ای( و نموندکییشده شخصدیّت ندوعی اتید /  ش شایسته است به تااوت میان نمونددر پایان این بخ

ا  از مدردم اسدت کده دای خدا طبقدهدروه یددگد ةاینددنم شخصدیّتندوعی   وندمفردی اشاره کنیم. در ن

ندوع  هدایفردی افزون بر ویژگی  ا نمونآنان را از دیگران متمایز ساخته است. امّ ،مشتر  هایویژگی

ت او را شدناخت و ات او همگانی نیست. باید بده دقّدات مخصو  به خود را دارد. خیقیّخصوصیّ»خود 

 .(169: 1924اشمیسا،  «و آشنا شدهام ااوبا دال و روزگار و افکار و 

 های آنو شيوه 1پردازیشخصيّت .1-3

و بده پیگیدری  کنددداستان را به خوبی بشناسد تا بتواند با آنان ارتبداط برقرار هایشخصیّتخواننده باید 

طدور کده مدردم در همدان»گویدد: مدیمتمایل شود. فورستر در این باره  دهددوادری که برایشان رخ می

نویس نیز شناسد رغبت بیشتری دارند، داستانمیرا  هاالع از سرنوشت افرادی که آنندگی به اطّز  عرص

داستان ارا ده دهدد تدا خوانندده بدا  هایشخصیّتشناختی از آدم و  کندسازی از زندگی قصد میبا مدل

  آنکده ندویس بدراینداسدتا». از طرفدی (11: 1963 فورسدتر،ا «ندان را تعقید  نمایددآعالقه سرگذشدت 

ات ظداهری و اخالقدی داستانش را خون به خواننده بشناسد باید او را نسبت به خصوصدیّ هایشخصیّت

 پردازیشخصیّتآگاه سازد. این عمل را  -آیدی که به کار داستان میتا ددّ –داستانش  هایشخصیّت

 ی تقسیم نمود:کیّ  ه دو دستتوان بمیپردازی را شخصیّت هایشیوه .(63: 1921 اعابدی، «گویندمی

 توصيفی پردازی مستقيم/شخصيّت .1-3-9
او چگونده آدمدی  شخصدیّت گویدو صریح با شرح یا با تجزیه و تحییل می نویسنده ر ّ»در این شیوه 

: 1963االرندس،  «کنددمدی معرّفدیرا  شخصیّتاست و یا به طور مستقیم از زبان کس دیگر در داستان 
عهدده دارد؛ بده خوانندده را بر شخصدیّتشناسداندن   یای نویسنده خود وظیاتوص ةیوبنابراین در ش؛ (41

داسدتان. توصدیاات  هدایشخصدیّتو یا به یاری یکی از  دهددال این وظیاه را به یاری راوی انجام می
 نویسنده در این شیوه به دو گونه است: توصیاات دسمانی و توصیاات اخالقی.

 اینمایشنامهپردازی غير مستقيم/شخصيّت .1-3-1

وی  ةدربار ،شخصیّت ش تا براساس رفتار، گاتار و اندی دهددر این شیوه نویسنده به خواننده فرصت می

، دهددخود او است. وی با اعمالی کده انجدام مدی ةبرعهد شخصیّتشناساندن   قضاوت کند. پس وظیا

                                                           
1. Dynamic 
2. Characterization 
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ان عدوامیی وددود دارندد کده . در ایدن میدکنددمدی معرّفدی... خود را به خواننده و گویدسخنانی که می

ندویس در بنابراین عوامیی که داستان د انتخان نام و توصیف محیط و...مانننویسنده در آن نقش دارد ه

عبدارت اسدت از: کدنش ااعمدال(، گاتدار، محدیط و  گیردمستقیم از آن یاری می پردازی غیرشخصیّت

 .نامگذاری

 پردازی از طریق کنششخصيّت .1-3-1-9

هدا از عدالم واکدنش و زیدرا کدنش؛ او اسدت هایویژگی ةکنندبه طور غیر مستقیم بیان یّتشخصاعمال 

شود: نخسدت کدنش عدادتی. مدراد از آن عمیدی میتقسیم  ه. کنش به دو دستدارندمیدورن فرد پرده بر

اداق عادتی. مقصود کنشی اسدت کده فقدط ید  بدار اتّ م کنش غیرو دوّ شود  تکرار میاست که مرتّ

  بده رودید تدوانعدادتی مدی عدادتی و غیدر هدایاز مجمدوع کدنش (141: 1921، اخوّتن : ا .دافتمی

 پی برد. شخصیّت

 پردازی از طریق گفتارشخصيّت .1-3-1-1

است که ممکدن اسدت میدان  هاشخصیّتگات و گو گاتار : »نویسدسیما داد در تعریف گات و گو می

پدس  .(714: 1921 اداد، «ق یابددوادددی تحقّد یّتشخصدو بدل شود و یا در ذهدن  اشخا  داستان ردّ

گات و گو بر دو گونه است: گات و گوی بیرونی ادیالوگ( و گات و گدوی دروندی امنولدوگ(. بدا 

 چدهمعتقدد اسدت آنارسطو طور که زیرا همان؛ پی برد هاشخصیّتبه عقاید  توانتکیه بر گات و گو می

است. همچنین نباید از یاد بدرد کده زبدان گادت و گدو در  هاآنفکر  ةآورند نمایندمیاشخا  بر زبان 

 با دیگری متااوت است. شخصیّتسخن گاتن هر  ةزیرا شیو؛ نقش دارد هاشخصیّت معرّفی

 پردازی از طریق محيطشخصيّت .1-3-1-3

دداکم بدر زمدان و مکدان  ط. بدا توصدیف شدرایشخصدیّتمحیط داستان عبارت است از فضای پیرامون 

 معندویتواند ظاهری و یا توصیف میه این توصیف کم  کرد. البتّ شخصیّت معرّفیبه  نتواداستان می

 باشد.

 پردازی از طریق نامگذاریشخصيّت .1-3-1-3

راهنمدایی کندد. بده  شخصدیّتهدای سرنخی باشد که خواننده را به سوی ویژگدی تواندمی شخصیّتنام 

چهدار  «داستانی هایشخصیّتاسی دشنهدنشان»  الدمقشناس بزرگ فرانسوی در شانهاعتقاد فییی  هامون، ن

 هدایوددود دارد: ارتبداط بصدری ابدا دیددن ظداهر ندام یکدی از ویژگدی شخصیّتنوع رابطه میان نام و 

بده معندای Obese  ةآغداز شدود واژ Oاگر نام فرد چاق با ددرف  مثالً شوددر ذهن تداعی می شخصیّت
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از طریدق موسدیقی واژه  شخصیّت هایاارتباط میان نام و ویژگی ( ارتباط آواییآورد.چاق را به یاد می

.( ارتبداط از نیدر آوردهیبت فدرد را بده خداطر مدی ،نام به عنوان مثال موسیقی پرطمطراقِ شودانجام می

 هدایاسدمدر است.(  شخصیّتهای بخشی از ویژگی ةالقاکنند ،ظ نامتولید آوا ادشواری و یا آسانی تیاّ

ند : ا قدرار بگیدرد. تودّدهمدورد  شخصیّتای در تحییل گذشت فرد تاریخی یا اسطورهاید سرب نمادین

داسدتانی و نیدز  ادبیّدات، انواع و دایگداه آن در شخصیّتاکنون که با عنصر  (197-194: 1921، اخوّت

 ش رف ةحادث در داسدتان  اصیی شخصیّتبه بررسی  توانیمآشنا شدیم می پردازیشخصیّت هایانواع شیوه

ای کوتاه به خالقان این آرار کرده و پدس از آن اشارهبسردازیم. بدین منیور نخست  شیطان هاینگسو 

 .کنیمای از هر دو داستان بیان میخالصه

 پردازی آن در دو داستانشخصيّتاصلی و  شخصيّت .1-3

 یوسف ادریس. 1-3-9

 ادبیّداتدر  کوتداهر داسدتانپدد او را که معاصر مصری است ةنویسند (.م 1372 -1333یوسف ادریس ا

مصر از  ادتماعی را که دامع  هایدر آرار خود بیماری و گرا استای واقعوی نویسنده .دانندمیعرن 

کده  کننددگرایی در آرار ادریس را به پنج مردیه تقسیم می. منتقدان، واقعکندترسیم می بردآن رنج می

 اند : الدورقی، بخدش آن اسدت.پایدان «گرایدی منتقداندهواقع»نخستین مردیه و  «رمانتی گرایی واقع»

زیرا آندان معتقدندد ؛ منتقدان است تودّهادریس نیز مورد  هایزبان داستان ،گراییافزون بر واقع (1331

 (9امی میان زبان فصیح و زبان عامیانه بیافریند.وی توانسته زبان سوّ

 پورروانیمنيرو  .1-3-1

با چدا  ( ش د.ه 1962اای خود را از سال کار درفه ،بوشهری ةش(، نویسند د.ه 1999ا پورروانیمنیرو 

موضدوع اغید   یایراند و دایگداه او در دامعد  «زن»آغداز کدرد. پدرداختن بده  کنیزو داستانی مجموع 

هدایش وشهر است در داستاندع بدوابداز ت «داره» ةه زادداست. او ک وردپروانیوتاه و بیند دک ایدهداستان

باورهای فولکیور دنون به عنوان بستری برای بیان بدین ترتی  . کندبومی دنون استااده می بیّاتاداز 

و همین نکته او را در صف نویسندگان سب  ر الیسم ددادویی  یابددیوه می پورروانیدر آرار  تواقعیّ

 در ایران قرار داده است.

 شرف ةحادثداستان  ةخالص .1-3-3

 1311ا در سدالیوسف ادریس آن را ای به همین نام است که داستان مجموعه از هات این داستان یکی

. کنددکوچ  زندگی مدی (4اایاست که در کالته «فاطمه»دختری به نام  ة. داستان دربارکردمنتشر  (م.
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 تودّدههای خَیقی و خُیقی سرآمد زنان و دختران روسدتا اسدت و از همدین رو مدورد او از لحاظ ویژگی

چه به هیچ قیدد و بندد که اگرکندزندگی می «غری »در کالته پسری به نام  و به ویژه مردان. اهل کالته

تر است. به همین سدب  مدردم وی چهرهمام مردان کالته نیرومندتر و خوشا از تاخالقی پایبند نیست امّ

چندد کده بده هر اسدتهایشدان آن دو بدر سدر زبدان ةای فاطمه دانسته و شایعاتی درباررا همتای خوبی بر

روزی فریداد فاطمده از مزرعده بده گدوش  آنکهو سِرّی نیست. تا  فاطمه را با او هیچ سَر ،دانندمیخوبی 

کده  گویدد. فاطمه مدیگریزدکه می بیننند. مردم شتابان خود را به مزرعه رسانده و غری  را میرسدمی

 خواهنددانه از او مدیمصرّ ،ا زناناست. امّااقی برایش رخ نداده غری  با آمدن مردم پا به فرار نهاده و اتّ

و از ایدن آزمدایش سدربیند  پدذیردرغم میل بداطنی مدیاش معاینه شود. فاطمه عییبرای اربات پاکدامنی

ه ددبس دانددهدا او را در ختدّدو مد زنددمدیاو را کت   تلکن فرج، برادر فاطمه به شدّ آید.بیرون می

ردم در گیدری مدا موضدعامّ .گرددمیلیه بازبه دالت اوّ مه چیزتی در ظاهر هپس از گذشت مدّ. کندمی

دهدد ت و اعتماد خود به آنان را از دست میکه نه تنها محبّ گذاردریر منای میأبرابر فاطمه چنان در او ت

 .شودبیکه از طریق صوان منحرف شده و به فساد اخالقی دچار می

 شيطان هایسنگداستان  ةخالص .1-3-3

ای به همین ندام بده چدا  رسدیده است که در مجموعه پورروانینام داستانی از منیرو  یطانهای شسنگ

ای دندوبی اسدت کده . مدریم روسدتازادهچرخددمدی «مدریم»دول محور دختدری بده ندام  ،است. داستان

نخست به روستا  وی برای گذراندن تعطیالت پایان ترمِ .باشدپزشکی در شهر شیراز می  دانشجوی رشت

کده شداید از آن رو  کنددر آغاز گمان می شود.ا مواده میدان روستدرخورد سرد زندا با بامّ گرددمیباز

زیرا سدتاره بده سدب  ازدواج بدا مدردی ؛ شوداین گونه با او رفتار می است با ستاره، دوستش سخن گاته

پیردختری  دایه، یابدمیاست. لکن دره با مردم محکوم شدهبیگانه به زندگی خارج از روستا و قطع رابط

هم کدرده اسدت، او را مدتّش را از سدر مدردم واسیاه را به دست آورده و شرّ که با باکره ماندنش دل دنّ

تقصدیر »آبادی را به خوان دیده که بار دیگر سیاه رنگ شدده و گاتده اسدت:  دنِّاو . گویا است نموده

ت مریم یورش آوردندد تدا عیّد  زنان روستا به خاندایه به همراه  سب به همین  .«یه که از اینجا دورهختِدُ

فایدده بدی، زدمریم در برابر خشم زنان که دایه بر آن دامن می هایآبادی را دریابند. مقاومت خشم دنّ

مدریم را ام شدد مدکدارش کده ت پیر کار خود شروع کرد.  ین رو تن به دست زنان سسرد و دایبود. از هم

 .«.. آبادی رو سربیند کردی.یات رو سربیند کردنهخانم دکتر... ن»بوسید و گات: 
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 پردازی آنشخصيّتو  فشر  ةحادثاصلی در داستان  شخصيّت .1-3-5

ای کوچد  را بده یوسف ادریدس در ایدن داسدتان کالتدهآید گاته شده برمی  گونه که از خالصهمان

  ه اسدت. ایدن دامعدشدی از آن اسدیر شددنادرسدت نا هدایتکه در چنگال دهل و سدنّکشد تصویر می

. رانددمدردمش دکدم مدی  نماد مصر بزرگ باشد؛ مصری که باورهای غیدط بدر عامّد تواندکوچ  می

هدا زنددگی تزیرا فرض بدر آن اسدت کده سدنّ؛ ارندمعکوس د  نتیج ،داستان  در کالت هاتباورها و سنّ

آبشخور باور مردم گردیدد آندان بده  ا آن هنگام که نادانیبهتر را برای پایبندان بدان به ارمغان بیاورد. امّ

اشدتباه  هدایتاصیی داستان نیز از قربانیان بداور و سدنّ شخصیّت فاطمه .شوندسوی نیستی سوق داده می

اش را دوسدت دارد و همدواره التهدالی کدداشقانه اهدددامن است که عدخود است. او دختری پاک  دامع

ه   أص ااهبا  ل   أحباهب ا و  اس مجیع ا  الن  و »او خرسدند باشدند:  ردم کالتده ازای رفتار کند که مبه گونه کوشدمی
حیب وهنا وهی حتب ه  ل ه  ویدل  وهنا وتدل ل ع یه  ویریدوهنا غری عابسة ف   تع ب   ویری دوهنا ک احتة ف و اّ ول ل  أ  ه ا 

ست غرید  رفتار نادرلکن  (31: 7، ج 1312 اادریس، (1ا«دالل ه ا أن یواتوا لواتها ویسعدوا باب س ا  ها و 

غیط چهره خدود  هایتچهره سنّ و زشتد. در این ورطه است که دیافکندای هولنا  میاو را به ورطه

زندان از پاکددامنی فاطمده دکایدت   اگرچه معایند. بردبه یغما میرا و عااف و شرافت فاطمه  نمایاندمی

هر از است. از این پس مِ خجیت و شرف دخترانه  ی در درون او شکسته است و آن آینا چیزامّ کندمی

 ة، قدواد«صدادبه»  تدا آنجدا کده از خاند کندو عااف خویش به زیر پا لگدمال می گسیدمردم کالته می

 .آوردمیکالته سر در

زیرا خواننده پس از به پایان رساندن داسدتان بدا چنددین ؛ ی دامع داردشخصیّتفاطمه در این داستان  

اخالقی فاطمه که نویسنده بر آن انگشدت گدذارده  های. ویژگیشودی وی آشنا میشخصیّتعد از ابعاد بُ

 :عبارت است از ردوپرو آن را می

 رفتار سرشار از زنانگی .1-3-5-9

بیکده رفتدار  زیبدای او نیسدت ةمردان بده فاطمده تنهدا چهدر تودّهت عیّکند کید میأنویسنده در داستان ت

نوث ة حی  ة نابو ة    أ ان   أنوث ه اأه      ه ه کا ل     ل»ت: سهیم اسداش در این امر فریبنده ةاش بیش از چهرزنانه
ّ  ر و  پدس عدالوه بددر  (12: 7ج  ،1312 اادریدس، (6ا«أی ه تتم ه ت دي    ه أی ه تنب   و  ال  دف ،  أنوث ة الدائم ة ال ج

 «زن بدودن»؛ آندانی کده سازدزنان کالته بردسته می در میانفاطمه را  ،چهره و قامت دلکش، رفتار زنانه

او را هددف  ،دامعده  ناردساالردمد هدایتاند. شاید به همین سدب  سدنّود را به دست فراموشی سسردهخ

 در رفتار را. «مردگونه»نه زنان  گیرندمی
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  نامیپاکدامنی و خوش .1-3-5-1

ی ید  بدار هدم قددم کدج کده او دتّد دانندداهل کالته خدون مدی  رغم اهتمام مردان به فاطمه همعیی

ّ  صووص یا ا» ه تا زمانی کهالبتّدهد میاو مرگ را بر بدنامی تردیح  برنداشته است. در برابر دیددگان  «أع 

 .ه بودگردیدنهمگان مکشوف  ةدرید

 رفتاریخوش .1-3-5-3

ای با آنان برخورد کند که اسبان رضایتشان کند به گونهمیو تالش  ورزدفاطمه به اطرافیانش عشق می

گدویی رده و از ناسزا و درشدتت کام سخن گاتن در انتخان واژگانش دقّفراهم شود. از همین رو هنگ

 .کردپرهیز می

 اهتمام به ظاهر خود .1-3-5-3

 ةه ایدن سدخن بده معندای چهدربا ظاهر آراسته در برابر دیگران ظاهر شدود. البتّد کوشدفاطمه همواره می

راد آن اسدت کده وی صدورتش را کرده یا استااده از لباس و زیورآالت گرانبها نیسدت بیکده مدآرایش

کده از  هداییددوراناز و هنگدام کدار در مزرعده  کشدد، موهایش را شانه میداردتمییز و شسته نگه می

 .کندهمسر اربان گرفته است به عنوان دستکش استااده می

 صداقت .1-3-5-5

إذا اب س م   اب س م  و  إذا أيادت أن تب س  : »کندداش رفتار نمیدورنی  فاطمه هرگز برخالف میل و خواست
 (2ا«ج ک  اتها برئی  ا نابع  ا    ه ال      ص  ر م وإذا أيادت أن تو  اّ ک  ات  و ل  ان ه  کا ع  ه يغب  ة ح ی ی  ة ف  ی االب س  ا

انتیار داشدت آن هنگدام کده  کردورد میدرخدکه صادقانه با دیگران ب فاطمه (13: 7، ج 1312 اادریس،

اش تردیدد گوییسخنش را بسذیرند و در راسدت (111 اهمان: (1ا«املواف الشریف مل ی مس هاأن   و : »گویدمی

 نکنند.

 شرم دخترانه .1-3-5-6

او را به هدوش  آنکه. پس از شوداز هول آن بیهوش می گرددکه فاطمه از تصمیم زنان آگاه میمیهنگا

غیط سر در باورهای  ا ایشان چنانامّ که به او ردم کنند خواهدگریان و فریادزنان از زنان می آورندمی

. او در هدر قددم بده سدوی شدنوندو نه فریاد خواهشش را می بیننداش را میاند که نه گریهخود فرو برده

ا تطؤه )ق     و » کنداش را زیر پا لگدمال میبخشی از شرم دخترانه کنداربان ادساس می  خان تط    ع    أهن 
بدنش در برابر دیدگان زندان برهنده  آنکهاز و بعد  (119 اهمان: (3ا«لل  أحاسیسها احل  و ّ ها العکيی و صلل  

 .بنددمیاز ودودش رخت بر «صّ   عکيی» شودمی
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زیدرا باورهدایش در ؛ ی پویدا داردشخصدیّت ،تافزون بر دامعیّ ش رف ةحادث اصیی در داستان  شخصیّت

ش رفتدار پدس از رویدارویی بدا واکدنپاکددامن و راسدت  . فاطمیابدتغییر می دهدپی وقایعی که رخ می

    ف ب د  أن  فامم ة ق د اس ل انوا یعّب ونولت ه الن  : »شدودل مدیزنانی که شرافتش را زیدر سدلال بردندد متحدوّ
ع ه  ا   ت  ا ل ّمی    حت     کی جییء ال      الش    ا الب  د ف   دت ش  یدا أص  ی  ل  ان ن  اال س  ب  ش  یدا ادی  دا مل یت  ه ن  ا  أو أهن  

إذا س م  أهن ا ح ی  ة تب س   و إذا اب  کی ل ان جیع  ّ حت    ن  اء ال  و  کی یتس بها ش جافیةیء ال  حیب ها اجلمی    الش  اجلمی  و 
 (11ا«   تواّ دون أن تری ددون أن تنظر و  أصبا  تس طی  أن تنظر ی ة غاکبة  لان  ف دت براء ا و غوب  أهنا ح

نه سازنده و مثبت. الزم به ذکدر  شودل میاصیی در راستای منای متحوّ شخصیّتبنابراین ؛ (117 اهمان:

گیدری مدردم و بدرادرش، بیکده موضدع باشددست که راه بستن غری  بر فاطمه عامل تغییر رفتار او نمیا

چند کده فاطمده پدیش از ایدن طعدم تیدخ . هرگذاردریر منای میأپس از این دادره است که در او ت فرج

ا پس از این اقدام است کده دگرگدون گاه برادر را چشیده بود امّگاه و بی هایشایعات زنان و بدرفتاری

 ریری ننهاده است.أدر اطرافیانش کوچکترین ت هایشکرداریدرست یابدمی. چراکه درشودمی

پدردازی شخصدیّت ةیی از هدر دو شدیوداصد شخصدیّت رّفیدمعرای دان بدیوسف ادریس در این داست

 هدایی و ادساسدات و اندیشدهدسدمانی و اخالقد هدایاسدت. ویژگدی مستقیم و غیر مستقیم بهره گرفته

دیدد  زبدان راوی صدورت گرفتده اسدت. از آنجدا کده زاویدفاطمه همگی از طریق توصیف مستقیم و از 

راوی به خوبی از عواطدف و افکدار نهدان فاطمده آگداه اسدت و از آن پدرده  باشددانای کل می ،داستان

نویسنده در صداحات  ،و به همین سب  ت تغییر رفتار او است. آشنایی با فاطمه کیید در  عیّداردبرمی

 ودهدد دسمانی و اخالقی او اختصا  می هایآغازین داستان ی  صاحه و نیم به بیان مستقیم ویژگی

. بدا خوانددن پدردازدای اسدت کده بده شدرح اوصداف فاطمده مدیاین دجم افزون بدر دمدالت پراکندده

انداختده، چشدمان سدیاه هدای گدلندهفاطمده دختدری اسدت سدبزه، بدا گو یابیممیتوضیحات نویسنده در

ن ده تددرندگ گشداد بداهداس سیددران کالته لبددد دیگر دختدنناددرخشنده و موهایی به رنگ ش  که هم

 (11ا.کندمی

مستقیم نیز استااده شده است، هرچندد  غیر ةپردازی مستقیم از شیوشخصیّتدر این داستان عالوه بر 

پدردازی غیدر مسدتقیم شخصدیّتتصا  داده است. از عوامدل مستقیم دجم بیشتر را به خود اخ ةکه شیو

. یوسف ادریس داستان را با توصیف ظاهری شودتنها سه عامل توصیف محیط، کنش و نام مشاهده می

اخالقی اهدالی  های. عالوه بر این در طول داستان به ویژگیکندااقات معمول در آن آغاز میکالته و اتّ

؛ عامیی کده کندصیاات ظاهری کالته از فقر اقتصادی ساکنانش دکایت می. توکندکالته نیز اشاره می
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د رتوصیف معنوی کالته دو کدارک سب  شده است فقر فرهنگی بیش از پیش بر مردم آن سایه بگسترد.

مدردان کالتده زن اهمسدر( را بده  یدابیممدیکه درمیبهتر فاطمه. به عنوان مثال هنگا معرّفینخست  :دارد

زیبدارو   یدابیم چدرا فاطمدمیدر شناسندد میدایدل نمدمثباید در مزرعه کار کند و تولید هعنوان فردی ک

ّب  ة و »خواسددتگار ندددارد  ّو ا ون لیس   م عوا باجلم ا  و    ا ااويه  ا الالن  اس ف ی الع  ال الی یم  وا حول   ااس  واي إذ ه    أو ی 
تنّ      أوالدا وا    ة و ن لت    ی تعم    ل الّ  ا    و و  ی ّ ه      حیی    ون ف     أ لت    ی یب     وا أحی    اء و    حیی    ون لت    ی یس     م عوا باحلی    ا  

قیبی مردم کالتده اسدت نشان دادن سادگی و خوش ،مدوّ کارکرد .(117 :1312 ،اادریس (71ا«عم  ون   ی

 داستان نقش دارد.  ماید در القای بهتر درونرکه این کارک

 آیدد،ر مدیترین کنش داسدتان بده شدماتنها به بیان ی  مورد که مهم ،در ارتباط با استااده از کنش

 ه. او فاطمده را بدشودصادبه خارج می  که از خان بیند. در پایان داستان فرج، فاطمه را میکنیماکتاا می

وی در برابدر  (19ااسدت  کدردهصادبه چه مدی  در خان پرسدو از او میکشد خانه برده گیسوانش را می

شم موهایش را از دسدتان فدرج بیدرون که برای دوختن پارچه رفته و با خ گویدرفتار و پرسش برادر می

 نگدردبده او مدی لکدن دریددها دا چشمانی زیبدب کند  میرتّدایش را مدوهدکه م. سسس در دالیکشدمی

اطمه نشدان دل فددالعمدکدسعاشد. دان بددایدددوزد یا ارری از آرار شرم در آن نمدچشم به زمین ب آنکهبی

چشدمانی کده دیگدر  یز دیگر ادترامی برایش قا دل نیسدت.و ن ترسدرادر نمیده او دیگر از بدک دددهمی

کده  دهددو پاسخش نشان مدی کندشرم از ودود فاطمه دکایت می از رخت بربستنِ کشندخجالت نمی

 (14ا.دروغ بگوید تواندبه آسانی می

 اس( ای دینی را انتخان کرده است؛ نام فاطمهاصیی داستان خود نام چهره شخصیّتنویسنده برای 

میدان فاطمده  رسددبه نیدر مدی ر پیامبر ا ( را که در نزد مسیمانان از دایگاه ویژه برخوردار است.دخت

ای وددود دارد. فاطمده اس( در اصیی داسدتان رابطده شخصیّت ،دینی و فاطمه شخصیّتاس( به عنوان 

عالقده بده دختدرش و ت و ادترام ویژه برخوردار بود و پیامبر با ابدراز نزد پیامبر و دیگر مسیمانان از محبّ

کدن کندد. در ایدن ر ارتباط با زنان ودود داشت ریشدهادترام به او تالش کرد تا عقاید نادرستی را که د

دریغ خود آندان ت بیتا با محبّ کوشدفاطمه هم می ،فاطمه را دوست دارند و در مقابل ،داستان نیز مردم

ای کده خدود قربدانی باورهدای نماید به گونده عقاید نادرستشان را اصالح تواندرا خرسند کند لکن نمی

در تالش برای از میان برداشتن دیدگاه نادرست در ارتباط  توانپس شباهت را می. گردداطرافیانش می

 ت در انجام این کار دستجو کرد.قیّه عدم موفّبا زن و البتّ

 



 149/ ...های شیطانسنگو  یوسف ادریس حادثة شرف داستان پردازی آن درشخصیّت اصیی و شخصیّتبررسی تطبیقی  
 

 پردازی آنشخصيّتو  های شيطانسنگاصلی در داستان  شخصيّت .1-3-6

است. او نیز همانندد فاطمده در روسدتایی کوچد   های شیطانسنگاصیی در داستان  شخصیّت «مریم»

 زننددکده همده از او چشدم مدی «پیر  دای»که خرافات بر دان مردمش چمبره زده است.  کندزندگی می

ا ر «آبدادی دنّ»که  کندعا میپاسدار خرافاتی است که به زیبایی در این داستان ترسیم شده است. او ادّ

بددین  .دانددر مدیرنگ شده و دختری را که دور از آبادی است مقصّدر خوان دیده که بار دیگر سیاه

 .شودهم میبه انحراف متّ ،پزشکی در شهر شیراز است  ترتی  مریم که دانشجوی رشت

ی تشخصدیّعدد از ابعداد ی دامع دارد. بدین معنا که خواننده بدا چنددین بُشخصیّتمریم در این داستان 

مدریم را  شخصدیّتعد از ابعاد . نویسنده با تکیه بر توصیف مستقیم و غیر مستقیم چند بُشودوی آشنا می

 . این ابعاد عبارتند از:کندمی معرّفیبه خواننده 

 تردید در باورهای حاکم بر روستا .1-3-6-9

  کده بده خاندمیهنگدا باورهای دداکم بدر روسدتا اسدت. او ةد دربارترین ویژگی مریم تردیلین و مهماوّ

 دافظِ دنّ». روستا یان معتقدند بینداش میخانه عالمتی را بر درِ رسدستاره، دختر طردشده از روستا می

 «گدذاردعالمدت مدی ،ای کده بدوی گنداه آن را سدنگین کنددو بر در هر خانه کشدآبادی گناه را بو می

رسدش بده پهمدین « را چه کسدی دیدده بدود  ن دنّای: »پرسدا مریم از خود میامّ .(2: 1963 ،پورروانیا

 تردید دارد. ودود دنّ ةکه او دربار دهدخوبی نشان می

 مخالفت با قوانين دایه پير .1-3-6-1

سدیاه را سداید  زیدرا بدا بداکره مانددنش ددنّ؛ اسدتدر نزد روستا یان از دایگاه ویژه برخوردار پیر   دای

آبادی و مدردم اسدت.  میان دنّ  بیماری سل( رها کرد. او واسطا «درد باری » گرداند و مردم را از شرّ

دایه ظاهر شد او ستاره را به درم دلسسردگی به مردی بیگانه از روسدتا طدرد  در خوانِ دنّ آنکهپس از 

و زمدانی کده بده  گذارندمیزیر پا کرد و ادازه نداد دیگران با او سخن گویند. لکن مریم قانون دایه را 

 .کنددرنگی کرده و با او سالم و ادوالسرسی می رسدیستاره م  خان

 آرزوی مریم .1-3-6-3

ها آویخته شده بود راندن بال و مصیبت بر سر در خانهاو با دیدن شاخ گوزن و آهوان کوهی که برای تا

هدا را ا صبر و دوصیه یکی یکدی ایدن نشدانهکه پزش  روستا است و ب کندر میهشت سال بعد را تصوّ

به مبارزه با خرافدات برخیدزد.  ،بتواند با تکیه بر سالح دانش خود کند. در دقیقت او آرزو میارددمیبر
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ا از میان برداشتن خرافات به معنای نابودی دایه است و شاید به همین سب  او با رفدتن مدریم بده شدهر امّ

 .نمایدهم میآبرویی متّوی را به بی ،و پس از رفتن کندمخالات می

 دلبستگی به شهر شيراز .1-3-6-3

؛ دنیدایی کده زشدتی باورهدای شدودشیراز برای مریم شهری است که در آن با دنیایی متااوت آشدنا مدی

اش تردیدد ن به شیراز در درستی عقاید گذشته. از همین رو پس از رفتدهداهالی روستا را به او نشان می

تصدویری کده از شدیراز در ذهدن   زد او بدا ارا دایگاه این شهر در ندلبستگی مریم به شیراز و د .کندمی

ایدن مطید  توصدیف محدیط بده  پدردازی غیدر مسدتقیم/شخصدیّتمدا در بخدش  .شدودآشکار می ،دارد

 .کنیمرهیز میدد پن رو از تکرار مجدّدایم و از همیهدپرداخت

مدریم  تشخصدیّپویدا و یدا ایسدتا بدودن  ةتوان براساس تعاریف بیدان شدده دربدارمیدر این داستان ن

 ؛ چراکه داستان پسگذاردریری در مریم میأکند اقدام دایه چه تمیزیرا نویسنده اشاره ن؛ قضاوت کرد

ری قصد دارد دخت های شیطانسنگدر  پورروانی. پذیردپایان میی اصی شخصیّتاز اشاره به پاکدامنی 

تدازه در  هداینایی بدا اندیشدهل قرار دارد، دختری کده پدس از آشدتحوّ  را به تصویر بکشد که در آستان

بده  ،در مسدیر دگرگدونی بداور اسدت. تردیدد اگاهنخستین توقّ ،و ش  کندش ش  میدرستی باورهای

ی اسدت شخصدیّتپس مدریم  تا چند کالمی با ستاره سخن گوید. دهدمریم قدرت مخالات با دایه را می

اقددام  ،یدابیمنمییان رساندن داستان درپس از به پا. لکن داردمیها گام برتکه به سوی عصیان عییه سنّ

در برابدر  . آیا او دسدت از اهددافش شسدته و بدار دیگدرگذاردیری در روند درکت مریم میأردایه چه ت

کده عقایدد  پدذیردمدی بدا ایدن اقددام تردیدد را کندار نهداده و کدامالً آنکدهیا  شوددایه تسییم می ةسیطر

 گات. مریم سخن شخصیّتایستا بودن یا پویا و  ةتوان دربارمیاطرافیانش اشتباه است. به همین سب  ن

پردازی مستقیم و غیر مستقیم یاری گرفتده شخصیّتهای پردازی مریم از شیوهشخصیّتنویسنده در 

دسدمانی هدر دو را  پردازی مسدتقیم، توصدیف دسدمانی و غیدرشخصیّتاست. پیش از این بیان شد که 

ویسدنده از اگدر ن .خدوردچشدم نمدی بده انی از توصیف دسدمانی مدریما در این ارر نشامّ ،شودشامل می

شاید برای آن است که فرصت بیشتری بدرای پرورانددن ابعداد  کندنیر میتوصیاات دسمانی او صرف

و از  شدودط راوی انجدام مدیاصیی همگی توسدّ  شخصیّتدرونی او داشته باشد. بیان ادساسات و افکار 

بدا خوانددن  آگداه اسدت. گذردراوی از آنچه در درون مریم می ،است م شخ سوّ ،دید آنجا که زاوی

ساید  هایسنگ ةاز عقایدشان دربار مثالً شویمداستان از باورهای مردم روستا و از دمیه مریم آگاه می

هدا را پیدر گیسدوان نخدل شیطان نام دارند، از این باورکه در روزهای بادی دنّ هایو بزرگی که سنگ
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پیر روستا. افدزون بدر ایدن آروزی مدریم بدرای پزشد    دافظ آبادی و دای ز اعتقاد به دنّو نی کشدمی

   .گیردشدن و خدمت به روستا یان در ذیل توصیف مستقیم افکار دای می

همانندد  ؛تدوان بده چندد مدورد اشداره کدردمدیمدریم  از میان توصیف مستقیم ادساسات و عواطدفِ

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

. آنچده در توصدیف کنددانش رخنده مدیده در ددببیند و ودشتی که در پی شنیدن صدای کل دای ستاره

ادساسات اهمیت دارد ادساس سرما است. داستان با توصیف وزش باد سخت و سدرمایی کده مدریم را 

تدا پایدان داسدتان خوانندده را همراهدی  دهدی گزنادساس سرما. وزش باد و شودآغاز می ،ددهآزار می

ای باشد به عقایدد دداکم شارها تواندمیکه شودمند در داستان ظاهر میتچنان قدرآن. وزش باد کندمی

در مسدیر  آنکدههمانندد  ،شدوداگر فردی بخواهد در برابر آن مقاومت کند مجدازات مدیزیرا ؛ بر دامعه

 .بندداش نقش میو سییی سوزنا  باد بر چهره داردیمخالف وزش باد گام برم

دجم بیشتری را بده خدود اختصدا  داده اسدت.  ،توصیف غیر مستقیم های شیطانسنگدر داستان 

 شخصدیّتمگذاری برای شناساندن هدر چده بهتدر نا و این داستان از کنش، توصیف محیطدر  پورروانی

و آن سخن گاتن بدا سدتاره  یمکردترین کنش مریم اشاره . پیش از این به مهماصیی استااده کرده است

ا مریم در همان دال که بدا سدتاره کند. امّمید و عصیان او عییه دایه و قوانینش دکایت است که از تمرّ

 دهددکه دایه یا کس دیگر او را ببیند. هدراس او نشدان مدیترسدمی پاید.گوید اطرافش را میمیسخن 

نش خانه دارند و همچنان دایه را به عنوان فردی که نباید از فرمدانش سدرپیچی هنوز عقاید پیشین در ذه

ولی تا رسیدن به مقصدد  شته استچه در مسیر رهایی قدم گذابنابراین او اگر؛ شناسدت میرد به رسمیّک

 مسافت زیادی پیش رو دارد.

ت بسدیار دارد. اصیی اهمید شخصیّت توصیف محیط و فضای پیرامونِ ،های شیطانسنگدر داستان 

م توصدیاات بیروندی . نخسدت توصدیف باورهدای مدردم و دوّشدوداین توصیاات به دو دسته تقسیم مدی

ساید و بزرگ بیدرون  های، سنگهابسته، شاخ گوزن و آهوان آویخته از سر در خانه هایهمانند پنجره

ه میان روستا و شدیراز صدورت ای است کت دارد چهار مقایسهبرای ما اهمیّ روستا و... در این میان آنچه

راز بدا آن ددر شدهر شید ،وددذشته بددو زمدان چده زود گد»ت. در نخستین مقایسده آمدده اسدت: گرفته اس

  های شیطان و نالگالخی، پر از سنگطور سنو این راه هنوز همان شمارهای صاف و درختان بیخیابان

کداهگیی  بدا  ... هندوزشددلدین خانده نزدید  مدیبده اوّ»مین مقایسه در دوّ ؛ و(6: 1963، پورروانیا «باد

جدا بگیدرد و آن ون آندارچدددر چه توانسدتا سدری مدیدهای کوچد  کده تنهددرهای کوتاه و پنجره
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و این سدرما »گوید: میمین مقایسه در سوّ .(2 اهمان: ...«هاو کالس ها... در خانهز در شیرازبا هایپنجره

ریدز و ندرم کرد با سرمای شیراز که باران ید میکشید و فرق میهایش تیر سوز بدی داشت. استخوان

بدرف روی سدر و  هدایبروی توی خیابان زیر سروهای بیند قدم بزنی و دانه خواستو دلت می آمدمی

هدا و بیندد آن و خاندههدای ا فوارهدها همه سبز بودند بخیس شوی و میدان آنکهبی ،ه کندصورتت چکّ

ن اشداره بده دریددو در آخ (11 اهمدان: «... دوردر دور بدودد. و آن شهر چقدروشن و بزرگ.. هایپنجره

 .(19 اهمدان: «به یاد آن شهر دور و سروهای بیند لبخند گنگی بر لبدانش نشسدت: »گویدشهر شیراز می

صداف و هدای این دمالت تصاویری هستند که از شیراز در ذهن مریم نقدش بسدته اسدت؛ شدهر خیابدان

روشدن و بدزرگ، شدهر سدروهای بیندد و سدرمای  هدایباز و خانه هایهری با پنجرهشمار، شدرختان بی

. کنددریرگذاری شهر شیراز در مدریم اشداره مدیأدقیقت با تکیه بر این دمالت به تدلنشین. نویسنده در 

  با رفتن به شیراز و تحصدیل در رشدت. او کندخاطر مریم به شیراز دکایت میقاین فضاسازی زیبا از تعیّ

بده تاداوت  کنددکه این دنیا را با روستای خدود مقایسده مدیمی. هنگاشودپزشکی با دنیایی تازه آشنا می

ت شهر شیراز تنهدا در فضدای بیروندی آن . فریبندگی و دذابیّبردمیان آن دو و برتری دنیای تازه پی می

دداکم   ناندفضای آزاد و متمدّ ا نبایدعد اشاره کرده است امّنیست. اگرچه نویسنده در ظاهر تنها به این بُ

ت این بعد بیش از فضدای ظداهری اهمیّ های شیطانسنگها و رفتارها را از یاد برد. در داستان بر اندیشه

 .چرخدزیرا داستان دول دگرگونی باورهای مریم می؛ شهر است

دیددن اصدیی اسدت. بدا  شخصیّتپردازیِ شخصیّتنامگذاری در این داستان یکی از عوامل مهم در 

. نویسنده بده همدین دلیدل از ایدن ندام اسدتااده گذردمیخاطر  ازیاد مادر دضرت عیسی اع(  «مریم»نام 

رغدم س عیدیس و مدریم داسدتان شدباهتی وددود دارد. مدریم مقددّکرده است، چراکه میان مدریم مقددّ

آبرویدی و ام بدیهدگنداه اسدت بدا اتّو مریم نیدز اگرچده بدی شودهم میاش از سوی اطرافیان متّپاکدامنی

ای است که در داسدتان اشاره ،کندمی گمان مذکور را تقویت . آنچهگرددامتحان دشوار آن مواده می

ه او ددایه به زندی کده بد شوداند نزدی  میر دیقه زدهکه مریم به زنانی که گرد تنومیآمده است: هنگا

 .(17 اهمان: «مریم عذرا دیدی چته ماتت برده  : »گویدو می زندود تشر میدده بداندره مدخی

 ایداسدتانی  اسدتااده از ایدن ندام در مجموعد ،کدرددیگری که در ارتباط با نام مریم باید ذکر   نکت

در سده داسدتان  کنیدزوداسدتانی   در مجموعد پدوررواندیاست که پیش از این ارر به چا  رسیده است. 

ای بچده دختر «مریم» در هر سه داستان ه کرده است.استااد «مریم»از نام  «هاآبی»و  «ش  بیند»، «کنیزو»

ه نیدر د. بدگدرددر دختری دانشجو اطدالق مدیدام بدن یدنا های شیطانسنگ  ا در مجموعبیش نیست. امّ
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بزرگ شدده و بده آنچده  پورروانیم دوّ  خردسال است که در مجموع «مریم»همان  «مریم»این  رسدمی

 تر شده است.ز قید عقاید نادرست، نزدی رسته ازنی وا ،خواهدمی پورروانی

 نتيجه
 هاییشباهت و تااوت های شیطانسنگ و شرف ةحادثپردازی آن در دو داستان شخصیّتاصیی و  شخصیّتمیان 

زیرا در ؛ ی پویا داردشخصیّتا فاطمه ودود دارد. امّ شخصیّتشباهتی است که میان دو  ،ودود دارد. دامع بودن

 شدودا مریم مشخ  نیست پویا است و یا ایستا؛ چراکه در پایان معیدوم نمدیامّ شودل میتحوّارر وقایع داستان م

نوعی یا تی  نزدیکتدر اسدت تدا   افزون بر این مریم بیشتر به نمون .گذاردریری در او میأتااق رخ داده چه که اتّ

 انشد ضدای بدازتر در اندیشدبزرگتدر بدا فزنانی است که تحصدیل و زنددگی در شدهری  ةفردی. او نمایند  نمون

س را مقددّ کده باورهدایش ایدامعده ؛شدودمواده می بسته دامع  مخالات ا تغییر نگاه او بااست. امّ ریرگذاردهأت

گونه نیست. او افزون ا فاطمه ایناش را از دست داده است. امّویی پاکیپشت کند گبه آن  و اگر فرد شماردمی

ر به فرد خود را نیز منحص هایهای نوعی( ویژگیران کالته اداشتن ویژگیدیگر دخت مشتر  با هایبر ویژگی

 کامیی دشوار است. شخصیّتچند که پذیرش ودود چنین دارا است هر

 ةوددود دارد. در هدر دو از شدیو هداییشدباهت و تاداوت ،دو داسدتان نپدردازی نیدز میداشخصیّتاز لحاظ 

پردازی غیر مستقیم نیز سه عامل کنش، شخصیّته شده و در تمستقیم یاری گرف پردازی مستقیم و غیرشخصیّت

 هدای شدیطانسدنگدیندی( دخیدل هسدتند. در داسدتان  شخصدیّتتوصیف محیط و نامگدذاری ااسدتااده از ندام 

 ش  رف ةحادث  ود اختصددا  داده اسددت و در داسددتان ده خدددری را بدددم دجددم بیشتدددپددردازی غیددر مستقیددشخصددیّت

دسدمانی  هدایاز ویژگدی پدوررواندیعدالوه بدر ایدن در داسدتان  شدتری دارد.پردازی مستقیم دجم بیشخصیّت

کدان رتدرین اکه در داسدتان دیگدر توصدیاات دسدمانی یکدی از مهدمدر دالی آیدسخن به میان نمی شخصیّت

 پردازی است.شخصیّت

 هااداشتی
از لحداظ  شخصدیّتوع دبیکده ند ان نیسدتدذکور در داستددالقی مددانی و اخدددسمد هایویژگی شخصیّتمراد از نوع  (1ا

 نیر است.داستانی مدّ هایشخصیّتبندی تقسیم

ای داسدتان را بده گونده کوشددهایش مصرگرا است بدین معنا کده مدیذکر است که یوسف ادریس در داستانشایان  (7ا

بدون   نیز کالت ش رف حادث ة. در داستان ن راای معیّاعی کند نه فقط منطقهمصر را در ذهن خواننده تد دامع  تنییم کند کلّ

 هایخالف ادریس از زبان، باورها و افسانهبر پورروانیا . امّباشدمیمصر  وقوع دوادر داستان است نماد کلّ نام که محلّ

دندون شدناخته شدده اسدت. عدالوه بدر ایدن   منطقد و از این رو به عنوان نویسدندة گیردفولکیور زادگاهش بسیار بهره می

 الیسدم ددادویی تبددیل کدرده اسدت بدرخالف نویسدی او را بده ری سب  داستانرهای بومی و خرافات محیّاستااده از باو

 . باشدگرای محض میادریس که واقع
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تألیف فاروق عبددالمعطی بده موضدوع زبدان داسدتانی  یبداع الجن  واإل هال وری   ديی  بنی ال و  إیوسف چندین مقاله در کتان  (9ا

 د.یوسف ادریس اختصا  دار

 .ه بسیار کوچ دِ( 4ا

 ،. مدردمورزدنیز به آنان عشق می تمام مردم اکالته( معشوقان و دوستان فاطمه هستند. همگی او را دوست دارند و او» (1ا

کندد و از اخم بدر ابدروانش گدره اف خواهند. مردم نمیکندو فاطمه نیز ناز خود بر آنان ارزانی می خرندناز او را به دان می

. تمدام خنددد. اهالی کالته خواهان لبخند فاطمده هسدتند و بده همدین سدب  او مدیکشدهم نمیی هرگز چهره دراین رو و

آرزوی فاطمه آن است که لبخند او گل خنده بر لبان دیگران بکارد و مردم با دیدن لبخندد و نداز او ادسداس خوشدبختی 

 «کنند.

... زنانگی سرزنده، شادان و خروشانی که معیوم نبود کده  ر داشتابیتش تأریگاته شد در دذّ زنانگی او بیش از آنچه» (6ا

 « گیرد و در کجا پنهان است.میاز کجا سرچشمه 

 خواسدتون مدیدو چد رددکدم دکایت مدیرای تبسّداش بیدل دروندد او از میدو لبخن رددکم میواست تبسّدخمیاگر ( »2ا

 .«خاستمیو خندة پا  او از قیبش بر خندیدمی

 «او را لمس نکرده است. ،سوگند به قرآن مجید که غری »( 1ا

 .«کنددر هر قدم قیبش، شرم دخترانه و تمام ادساسات زیبایش را زیر پا لگدمال می کندادساس می( »3ا

اخدالق اصدییی را از دسدت .. شاید فاطمه اخالق ددیدی که پیش از این نداشته یافته باشد و یا .  بودندمردم متعجّ( »11ا

ا به او ارزاندی ها را. اخالقی که صداقت در رفتار ره او را دوست بدارند و او نیز آنهم شد.. اخالقی که سب  میه باشد.داد

دانستند لبخند و خشمش دقیقی است نه ساختگی. فاطمه صداقتش را از دست داده بود. میای که  همه کرده بود به گونه

  «...ی به انجام این کار داشته باشدمیی آنکهواهد و لبخند زند بیبخ آنکهتوانست بنگرد بیمیوی پس از این 

 دامع فاطمه اشاره کردیم. شخصیّتاخالقی فاطمه پیش از این در بخش بررسی  هایبه ویژگی( 11ا

زیدرا  مند شوند و دور وی را دیوار بکشدند.تا از زیبایی زن بهره کنندمردم در کالته و مناطق مجاور آن ازدواج نمی( »17ا

تا زن کار  کنندکنند تا فقط زنده بمانند و ازدواج می.. آنان زندگی میت برند.تا از زندگی لذّ کنندآنان زندگی نمی الًاوّ

 ...«ی را برای کار کردن به دنیا آوردکند و فرزندان

س زندان و مدردان را اط کالته اسدت کده لبدادامی نیست. او تنها خیّدنوشدخشم فرج آن است که صادبه زن خ سب ( 19ا

بدون بدرانگیختن تردیدد دیگدران در  توانندبیگانه از هم می او تنها مکانی است که زن و مردِ  . به همین سب  خاندوزدمی

 .کنداستااده میدضور یابند و او از این فرصت سوءآن 
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 ه  یطانأحّاي الش   ه یوسف إديی  و رفحادثة الش  ة وصجها فی قو  خویة الرئیسیة و ياسة امل اينة ل ش  الد  

 *بوي نریو يواين
 

 يکا ناظمیان
 يجامعة العالمة الطباطبای ،هباآداالعرب ة و غة ،یم الل   يف مشارکستاذ أ

 يادات مبامبایالس    مسی
 يجامعة العالمة الطباطبای ،آداهبافرع اللغة العرب ة و  کتوراه يفل   طالبة ا

 

 صامل خ  
ة أو ة واحوو ال تظهوور القصووة دوجیووا.  ووور أق ةلوو  القصووة عوو   یصوو    يتعرصوور الشیصوو ة موو  أهووم  العرانوور املدو اووة للقصووة وال وو

تیوو   األحوو ا .  علووی  یصوو ة تلعووً دوراا مصوو یاا يف «الشیصوو ة الرس یوو ة»یطلوو  عرووواق  یشووارک ف هووا أکفوور ف ووي هوو ه ا الووة
اللتوووی تاوووم اق أموووا  نووورم و  أحجوووار الشووو طاقو حادثوووة  ووور ،صووويت  تدواووواق الشیصووو تی الرس یووو تی يف «مووورم»و  «فاطموووة»

ومت ووک کتابوووة  حادثووة  وور خلوو  ،صووة  ا التقل  یووة. علووی الوورأم موو  أق  ،ان وواا مصوووری اا تیووود علووی ااتمعوووا يتاملعتقوو اا الئاس ووة ال وو
یراا ووة مووک ذلووا أق  التشووابه يف املاووموق )ااتقوواد التقال وو  املیوو طرة حوووص املوورأة( یقوور   القص ووتی إموو  ،بووت کاتبووة  أحجووار الشوو طاق

ونو ها درسواا فوی الشیصو ة الرس یو ة و  قصوة. فقو  اخو ا  قریوً يف األجوئاا املیتل وة للإح امها م  األخور  ی وی یلموس هو ا الت  
  رو ونووو هما آملوووة التعووور   األکفووور علوووی الظ وووعووو  التشووواهباا وامل ار،ووواا بوووی الشیصووو تی و هووواتی القصوووتی لدوووي أریووو  الیوووتار 
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