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 كوتاه مجموعه هايپردازي در داستانشخصیت و شخصیت

 ران خلیل جبرانجب« العواصف» 
 

 چکیده

سـاایی در  روایی در هر داستان، نقش به ترین ساختمایهعنوان اصلیعنصر شخصیت به

گیری رویدادها و حرکت رو به جلـو هـر مـتن روایـی دارد      روند پردازش پیرنگ و شکل

هایی کوتاه اسـت کـه نویسـنده در  ن، مهل ـه     جبران، در بردارنده داستان« العواصف»کتاب 

ای قرار داده است  در پژوهش پـیش  های پردازش  ن را مورد توجه ویژهت و شیوهشخصی

های داسـتانی و  رو، با هدف مشخص نمودن میاان توانمندی جبران در پرداخت شخصیت

عنوان بخش های شخصیت بهبندیتحلیلی، ابتدا تعاریف و تقسیم-با تکیه بر روش توصی ی

های این مجموعـه در دو سـاحت انـوا     دامه، داستانتئوری پژوهش ارائه شده است و در ا

توصـیف مسـتقیم و   ) پردازیهای شخصیتایستا، پویا، جامع و ساده( و شیوه) هاشخصیت

غیر مستقیم: کنش و اکشن، دیالوگ و مونولوگ( مورد واکـاوی قـرار گرهتـه اسـت  نتـای       

از نـو  ایسـتا و    های این مجموعـه جستار پیش رو حکایت از  ن دارد که بیشتر شخصیت

پردازی، گ تگو و توصیف مستقیم بیشـترین بسـامد را بـه    های شخصیتاند و در شیوهساده

  خود اختصاص داده است

  پردازی، داستان کوتاهالعواصف، جبران خلیل جبران، شخصیت، شخصیت: هایدواژهكل

 هممقد

داشـته، هـه از حیـ     جبران خلیل جبران به جهت تأثیری که بر رونـد شـعر و ن ـر عربـی     

نویسـی از جایگـاه   پردازی در متـون ن ـر و داسـتان   ساختار و زبان شعر و هه از حی  مضمون

ای در ادب معاصر برخوردار است  او به همراه جرجی زیدان و میخائیـل نعیمـه از جملـه    ویژه

« عواصـف ال(  »۸۰۰۲ :3 خلیـل، )  یندنویسی به م هوم امروزی  ن به شمار میپیشگامان داستان
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های کوتـاهی را در  شود که جبران در  ن، مجموعه داستان خرین کتاب عربی وی محسوب می

 موضوعات مختلف نگاشته است 

های خود که عمدتاً رمانتیکی هستند جبران در این کتاب برای انتقال م اهیم ذهنی و دیدگاه

بـرد  در  شخصیت بهره میاز عناصر داستانی همچون پیرنگ، گ تگو، زاویه دید، صحنه، هضا و 

پردازی داشته اسـت   های شخصیتاین میان، نویسنده توجه خاصی به عنصر شخصیت و شیوه

با عنایت به نقش اثرگذار عنصر شخصیت در پردازش رویـدادها و پیشـبرد پیرنـگ داسـتان در     

-ن رهپردازد تا از ایـ رو، به بررسی و نقد این عنصر در مجموعه میمجموعه هوق، جستار پیش

  ورد به این سهاالت پاسخ دهد:

پـردازی بهـره   های شخصیتها و کدام شیوهها از هه نو  شخصیتجبران در این داستان -

 برده است؟

 ها موهق بوده است؟های کوتاه این مجموعه تا هه حد در پرداخت شخصیتجبران در داستان -

 هافرضیه

 پردازی بهره برده است مختلف شخصیت هایها و شیوهنویسنده از انوا  مختلف شخصیت-

های مجموعه العواصف بـا در نررگـرهتن فـرف    های داستانجبران در پردازش شخصیت-

 زمانی تا حد قابل قبولی موهق بوده است 

تحلیلـی  -روش کار در این پژوهش همچون اک ر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصی ی

ر  غاز، به تعریف شخصیت و اهمیت  ن در جهان داستان ای است  دو با تکیه بر شیوه کتابخانه

اشاره شده است سپس در بدنۀ اصلی پژوهش در هر بخش ابتدا مبنای نرری ارائه گردیده و در 

هــا تحلیــل شــده اســت  هــدف، بررســی و تعیــین ســ   هنــری پــردازش ادامــه نمونــه م ــال

 های داستانی جبران است شخصیت

 پیشینه تحقیق 

هـای بسـیاری تـألیف    شیوه نویسندگی و س   هنری  ثار جبران مقاالت و کتـاب در زمینه 

اثـر سـید حسـین     "(49۲1سـپهری )  به باغ همسـ ران دربـاره جبـران و   "هایشده است  کتاب
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دین "و مقاالت  "اثر مهدی رامشینی، "(49۲1) سهراب سپهری و جبران خلیل جبران"سیدی، 

 و حمیـد احمـدیان  اثـر   "(4934ان و سهراب سپهری )و تک رگرایی دینی ناد جبران خلیل جبر

جبـران و سـهراب   خلیـل  دینی میان  ثار جبـران   هایبررسی ت بیقی انگاره"و  عالیه جع رزاده

هـای مـذکور،   هاسـت  در پـژوهش  اصغر حبیبی از جمله این پژوهشاثر علی "(4934) سپهری

میان جبران و سهراب مقایسه شـده  های مختلف شیوه نویسندگی و شاعری، مضامین و دیدگاه

های دینی های  ثار جبران همچون؛ انگارهطور مستقل، درونمایههایی دیگر بهاست  در پژوهش

در  ثار او بررسی شده شناختی ، نماد و مسائل روانابعاد رمانتیکییا مسائلی همچون  و عرهانی

عرهان در  ثار "مقالهجو و ی کمالاثر مص   "(49۲9) های دین در  ثار جبرانجلوه"است: مقاله

 اند از این جمله محمود شهبازیو علی سلیمی  اثر "(49۲1)جبران خلیل جبران 

هـایی انجـام شـده از    پـردازی، در  ثـار روائـی عربـی پـژوهش     همچنین در زمینه شخصیت

الدین عبـدی  اثر صالح "(493۰) ادبیات داستانی نجیب کیالنی پردازی زن درشخصیت"جمله:

کـه   سمیه اونـق  وانسیه خاعلی اثر  "(4934خوله القاوینی ) یهاپردازی در رمانشخصیت"و 

هـای کوتـاه   ها و داستانهای مذکور به بررسی عنصر شخصیت در رماننویسندگان در پژوهش

های انجام شده دربـاره  اند  اما بررسی نگارنده نشان از  ن دارد که اغلب پژوهشعربی پرداخته

های رواییِ  ثار اوست و تاکنون پژوهشی مستقل هایی غیر از مهل هن، منحصر به جنبه ثار جبرا

پـردازی در مجموعـه العواصـف بپـردازد     های شخصـیت که به بررسی عنصر شخصیت و شیوه

 صورت نپذیرهته است 

 شخصیت در جهان داستان

داسـتانی، اصـ الح   یکی از م اهیم و اص الحات پردامنه و بح  برانگیا در حوزه ادبیـات  

ترین عنصر یک متن روائـی  که برخی معتقدند م هوم شخصیت پیچیدهطوریشخصیت است به

گـان عرصـه   (  شخصیت داستانی همچـون دیگـر اصـ الحات و وا    8۲: ۸۰۰3است )القاضی، 

ادبیات و هنر، همواره در گذر زمان دستخوش دگرگونی و تحوالت هراوانی شده تا امـروزه بـه   

رو ناقــدان حــوزه ادبیــات داســتانی از ارســ و تــا ز تکامــل رســیده اســت  ازایــنایــن ســ   ا

 اند پردازان دوره معاصر، تعاریف گوناگونی درباره این عنصر روایی ارائه دادهنرریه
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ای را کـه در داسـتان،   اشـخاص سـاخته شـده   »از  ن نمونه در یکی از این تعـاریف  مـده:   

نامند    شخصیت بازیگر داستان اسـت و در  ند، شخصیت میشونامه فاهر مینامه و هیلمنمایش

گویـد و  اثر روایتی یا نمایشی، هردی است که کی یت روانی و اخالقی او در عمل او و  نچه می

شخصیت عبارت است از هر کسـی  »( و یا ۸33: 49۲8)میرصادقی، « کند وجود داشته باشدمی

مجدی (  »86: ۸۰۰3 )القاضی،« بت هه من یهای روایت مشارکت دارد، حال هه م که در کنش

شخصیت یکی از اهـراد خیـالی یـا    »گونه تعریف کرده است: ، پژوهشگر لبنانی  ن را این«وهبه

 ( 81: 4361)وهبه، « هرخدواقعی است که حوادث داستان یا نمایشنامه پیرامون او می

تـوان گ ـت   اند، میه دادهپردازان حوزه روایت درباره شخصیت ارائبا توجه به  نچه نرریه 

های اهرادی است ها و عادتکه در حقیقت، شخصیت داستانی تصویری عینی از رهتار، خصلت

که در یک هرخه و دور من قی با الگوگیری از واقعیت خارجی و محیط پیرامونی نویسـنده در  

نویسـنده  برای بازتاب و انتقال تصورات درونی  گیرد و تبدیل به سخنگوییذهن وی شکل می

شود  از این رو تسلط کامل نویسنده بر تمام ابعاد شخصیتی اشخاص داسـتانی و  به خواننده می

هـا دارد، اشخاصـی   ها، نقش به ساایی در ترسیم  نهمچنین پردازشِ برابر با واقعیت شخصیت

ه مانندیِ داستان، م ـابق بـا واقعیـت باشـند و در نرـر خواننـد      که باید با تکیه بر اصل حقیقت

 پذیرهتنی جلوه کنند 

پردازان ادبیات داستانی معتقدنـد:  درباره اهمیت نقش شخصیت در داستان، بسیاری از نرریه

« ترین عامل طرح داستان، شخصیت داستانی استکننده تِم داستان و مهمترین عنصر منتقلمهم»

-دازش شخصیتنویس در ترسیم و پرمهارت داستان برخی از پژوهشگران، ( ۸: 49۲۲)یونسی،

داننـد هراکـه زمـان، مکـان و کـنش، پیونـدی مسـتحکم بـا         ها را معیار و مالک بارگی او مـی 

ها دارند و شاید بتوان گ ت که شخصیت، بارزترین تجلی نو وری در روایـت اسـت   شخصیت

 عبدالمحسـن، ) سـازد صـدایی را هـراهم مـی   زیرا موجبات خارج شدن  ن از  سیب سنتیِ تـک 

ین اساس باید اذعان داشت که نوشـتن هـر نـو  داسـتانی، اعـم از داسـتانک،       (  بر ا11: ۸۰44

داستان کوتاه، داستان بلند و رمان، بدون وجود شخصیت امکان پـذیر نخواهـد بـود  هـرا کـه      

ها هیچ رویدادی وجـود  کند  بدون  نها معنا و م هومی پیدا نمیداستان بدون حضور شخصیت
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ای،  ن حادثه هاقـد تـأثیر احساسـی بـر     رت وقو  حادثهخارجی نخواهد داشت و حتی در صو

 شود خواننده خواهد بود، امری که مانع از انتقال درونمایه و تم داستان به خواننده می

 العواصف عنصر شخصیت در مجموعه

العواصف دو نو  روایت و زاویه دید مت اوت وجود دارد؛ در  های کوتاه مجموعهدر داستان

های حاضـر در داسـتان   ستان به وسیله شخصیت اصلی داستان یا یکی از شخصیت، دانوع اول

، داستان به وسیله هرد سومی که بیـرون از محـیط داسـتان اسـت     نوع دومشود و در روایت می

 شود بیان می

شخص است اده شـده در هـر داسـتان    های این کتاب که از راوی اولدر  ن دسته از داستان 

قابل مشاهده است  شخصیت اول که همان راوی داسـتان اسـت و در    هقط دو شخصیت اصلی

گیـرد  ( و شخصیت مقابل برای شخصیت دیگر قـرار مـی  ۸) حقیقت در حکم شخصیت همراز

کنـد و از  زیرا از یکسو شخصیت روبرو به وی اعتماد کرده و اسرار خود را برای او بازگو مـی 

تر به فهور برسـد  اماـا شخصـیت    برجستهشود تا شخصیت روبرو بهتر و سوی دیگر باع  می

دیگر که در روبرو قرار دارد به م ابه شخصیت اصلی داستان است که نویسنده سـخنان و هکـر   

یسـو   "کنـد؛ بـه ماننـد شخصـیت     خود را از طریق گ تگوهای او در خالل داسـتان بیـان مـی   

  "العاص ه "در داستان  "یوسف ال خری"یا شخصیت  "مساءالعید"در داستان  "الناصری

شخصـیت )یسـو  الناصـری و یوسـف ال خـری( در       سد سخنانی کـه ایـن دو  ربه نرر می

عنـوان نمونـه در داسـتان    بینی خود نویسنده اسـت  بـه  کنند در حقیقت جهانها بیان میداستان

اسـت   "یسـو  الناصـری  "راوی داستان که در سرگردانی خود به هردی که همان  "مساءالعید"

هیـاان و  ثروتمندان با بی گونه از رهتار خودخواهانهنشیند و ایناو به صحبت می خورد بابرمی

 گوید:برخورد متکبرانه توانمندان با ناتوانان از یک حقیقت دردناک اجتماعی سخن می

 یُیـذکرُ ال قیـرو و القـو    یُقلتُ: إنَّ القومَ هی هذه المواسمِ یع فُ بعضُهم علی بعضٍ، هالغن» 

بـال قیِر سِـوی نـوٍ  مـن حُـِب الـذاِت، و لـیسَ         یِالغن حمه  هأجابَ نعم، و ما ریرحمُ الضعیفَ

گ تم »(  1۲۲: ۸۰۰۸خلیل جبران، «)علی الضعیفِ إال شکالً من الت ووُّقِ و االهتخارِ یانع افُ القو
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نوازنـد و توانمنـدان   ورزند، مردمان دارا بینوایان را میمردم در هنین روزی به همدیگر مهر می
 ورنـد در  نگرند  پاسخ داد:  ری رحمتی که ثروتمنـدان بـه بینوایـان مـی    ه ناتوانان مش قانه میب

دارد هقط نوعی غرور و ها ریشه دارد و مهری که هرد توانمند بر بینوا ارزانی میخودخواهی  ن
 « هخر هروشی است

کند که می جامعه بشری را با مردی بیمار مقایسه "یوسف"شخصیت  "العاص ه"در داستان 

 میا پاشک خود هشـمانش را بسـته اسـت  یوسـف در ادامـه سـخنانی را       پس از کشتن جنون

 کند که اعتقاد قلبی نویسنده است:عنوان می

  همـا االختراعـاتُ و   هـا یهأجاَب متهیِّجاً: نعم باطلـه هـی المدنیـه و باطـُل کـُل شـیء  هـ       »

هِـی حالـه الملـلِ و الضـجرِ؛ و مـا تقصـیرُ        االکتشاهاتُ سوَی أالعیبَ یتسلَّی بهـا العقـلُ و هـو   

المساهاتِ و تمهیدُ الجبالِ و األودیه و التغلُّبُ علی البحارِ و ال ضا غیـرُ أثمـارِ غشاشـه مملـوءه     

بـا هیجـان پاسـخ داد:    »  (143همـان:  )«بالدُّخانِ الترضِی العینو و التغذِی القلبَ و الترهعُ الن سَ
هـایی  ارد پوچ اسـت، اختراعـات و اکتشـاهات تنهـا بازیچـه     هه با خود د ری، مدنیت و هر  ن

های دور را کوتاه کـردن  گیرد و خود در ملولیت و زجر است  راههستند که خرد با  ن  رام می
-هایی هریبنـده مـی  ها و هیره شدن بر دریاها و هضا، هقط به میوهها و درهو هموار ساختن کوه

 خـویش کنند و جـان را بـه اوج   سند و دل را تغذیه نمیماند که سرشار از دودند و دیده را خر
 « رسانندنمی

در این بخش از داستان، جبران از زبان شخصیت، تن ر خود از زندگی ماشینی در شـهرهای  

ها یک درونمایه محوری است  در واقـع او  کند که در  ثار وی و همه رمانتیکبارگ را بیان می

کنـد در پـی ذکـر حـوادث و وقـایع      هایی که خلق مییتنگارد و شخصهایی که میدر داستان

انگیـا نیسـت   نواز و معانی دلجالب و شنیدنی با هدف سرگرمی خواننده و بازی با ال اظ هشم

الی داسـتان از زبـان قهرمـان یـا خـود کـه راوی یـا شـاهد         بلکه هدهش این است که در البـه 

هـای  مسائل مختلف اجتماعی و هـالش های خویش پیرامون ماجراست به ارائه اهکار و دیدگاه

های رمـانتیکی  عنوان شخصیتها بهگونه شخصیتپیش روی انسان دوران خود بپردازد  از این

شود که معموالً نماینده خیر یا شر به م هوم کلی  ن هستند و از یک واقعیـت اجتمـاعی   یاد می
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اگر شخصیت م بـت باشـند    اند کهگویند بلکه بیانگر جهان ذهنی نویسندهمشخص و معین نمی

(  در این بخـش از  ۸44: ۸۰۰3الوائلی، ) شکلی  رمانی و اگر من ی باشند، شکلی شی انی دارند 

گوید اما به جائیـات  ها از یک واقعیت کلی اجتماعی سخن میداستان، جبران به شیوه رمانتیک

 حوادث کاری ندارد 

از نـو  دانـای کـل(    ) ی سـوم شـخص  های این مجموعه که از راودر بخش دیگری از داستان

ها قابل مشاهده است  در این شیوه، راوی هرصت تری از شخصیتاست اده شده است طیف گسترده

ها را همچون عروسکی طبق میل خـود  ها باشد و  نکاهی دارد تا لحره به لحره در کنار شخصیت

مجموعـه العواصـف یـک    هایی از ایـن نـو  در   (  در داستان11: ۸۰44 عبدالمحسن،) حرکت دهد

 اند ها برای تکوین بهترِ  ن پردازش شدهشخصیت اصلی وجود دارد و دیگر شخصیت

، امیر شهر در حکم شخصیت اصـلی داسـتان،   "الشاعر البعلبکی"عنوان نمونه در داستان به 

صدراعرم در حکم شخصیت همراز و مرد هندی، شـاعر، نرامیـان و اسـقف اعرـم در حکـم      

شخصیت  "هارس الرحال"، "السم هی الدسم"ی هستند  همچنین در داستان های هرعشخصیت

هـارس  "توان شخصیت همراز در نرـر گرهـت کـه    را می "نجیب مالک"اصلی داستان است و 

توان کشیش را نیا می "خوری اس  انِ"گذارد  ای اسرارش را با او در میان میدر نامه "الرحال

را بایـد   "هارس الرحال"همسر  "سوسن برکات"دهکده و شخصیت مقابل نامید و سایر اهالی 

 های هرعی به حساب  ورد شخصیت

اند در این اثر از تنو  شخصیتی هایی که دارای زاویه دید سوم شخصاین اساس، داستان بر

 شخص برخوردارند های با راوی اولبیشتری در قبال داستان

 العواصف ها در مجموعهانواع شخصیت

 خصیت ساده و جامعش

هـای  جنبـه در کتاب  4«مورگان هورستر»بندی در باب انوا  شخصیت را ترین تقسیممعروف
ها را به دو دسته جامع و سـاده تقسـیم   بندی؛ شخصیتانجام داده است  او در این تقسیم رمان

                                                            
1. Edward Morgan Forster(1879-1970) 
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شخصیتی است که در بهترین شکل خود گرد یک  4«شخصیت ساده» نموده است  از نررگاه او

شخصـیت  »ای بیـان کـرد  امـا    را در جملـه  تـوان  ن شود و مـی هکر یا کی یتی واحد ساخته می

داند که بیشتر از یک عنصر در  ن وجود داشته باشد، بـه عبـارتی بیـان    را شخصیتی می ۸«جامع

کننده هند هکر یا کی یت باشد و وصف  ن نیا معموالً بیش از یک پـاراگراف باشـد )هورسـتر،    

های کوتاه کتاب العواصف هر دو نو  شخصیت جامع و سـاده را  جبران در داستان ( 31: 49۲1

 به کار گرهته است 

ای هسـتند و  هـای سـاده  های این مجموعه شخصـیت های هرعی در اغلب داستانشخصیت

بُعدی هستند، اهکار متنـوعی  ها، تکدهند  این نو  شخصیتهمواره از خود یک رهتار نشان می

ها بیشتر (  در این داستان4۰9: 4389نجم، ) اندتشخیصسرعت توسط خواننده قابلبه ندارند و

های کوتـاه  شود و این بدین سبب است که داستاناز یک یا دو شخصیت نسبتاً جامع دیده نمی

هـا، مجـال و میـدان کمتـری بـرای      به سبب محـدودیت حجـم و گسـتره رویـدادها و صـحنه     

هـای سـاده کـه در یـک نگـاه      بنابراین است اده از شخصـیت  پردازی در اختیار دارند،شخصیت

 شود ها میشوند، باع  صرهه جویی زمانی در پردازش شخصیتشناخته می

شـوند و دارای دو  شـخص بیـان مـی   هایی که در این مجموعه از زبـان راوی اول در داستان

شخصیت جامع توان شخصیت هستند در مواردی شخصیتِ مقابل راوی را با قدری تسام  می

 "ح ـارالقبور "عنوان نمونه در داسـتان  دهد  بهای از اهکار را ارائه میمحسوب کرد که مجموعه

دهـد و ت کـرات متعـددی را    شخصیتِ مقابل راوی با گ تگوهای خود، شخصیتش را ارائه مـی 

گونه عقاید را های راوی داستان ایندر جواب پرسش "شب "دارد  همچنین، شخصیت بیان می

  ورد  از  ن نمونه:بر زبان می

هقالو: ما أک رو عبیدَاهللِ و مـا أعرـمَ   »گیر بودن خداوند نسبت به بندگان خود: اعتقاد به سخت

گ ت: بندگان خـدا بسـیارند و هقـدر سـخت     »(  19۰: ۸۰۰۸خلیل جبران، «)متاعبَ اهللِ بعبیدِه!
 « ها عریم استهای خداوند نسبت به  نگیری

                                                            
1. Flat character 
2. round character 
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ها و رهایی از  نچـه پـدران و پیشـینیان بـرای  ینـدگان بـر جـای        هودگی سنتاعتقاد به بی 

    هقالو إنَّ بلیَّه األبنـاءِ هِـی    یإیاه والدِ یاسمٌ عایاُ أع انِ یعبدُاهللِ و ه یقُلتُ: اسمِ»اند: گذاشته

ی یصـیرو مِـن    هباتِ اآلباءِ، و مَن ال یحرمُ ن سَه مِن ع ایا  بائِه و أجدادِه یرلُّ عبدَ األمـواتِ   حتـو

گ تم: نامم عبداهلل است و این نامی است که پدرم  ن را به من بخشیده   پس »)همان(  «األمواتِ
هـای  های پدران است، و هر کس خـویش را از بخشـش  او گ ت: بدبختی هرزندان در بخشش

تبدیل  پدران و اجدادش محروم نکند، پیوسته بنده مردگان خواهد بود تا اینکه خود به مرده ای
 « شود

ثـمَّ  »هایده بودن ازدواج و تشویق به جدایی و دعوت به تنهایی زیستن: اعتقاد به هریب و بی

قائالً: أمتاواجٌ أنتَ؟ قلتُ: نوعَم   هقالو: ما أک رو ذنوبَـکَ و مسـاوئوکَ! إنَّمـا الـاواجُ عبودیـه       یسألنو

طاقه علوی  یأتوک و عِش خالیاً    قلتُ لیسَ لِاإلنسانِ لقوه االستمرارِ  هإن شئتَ أن تتحرّرَ طولِّق امر

الوحده و االن رادِ    هقالو: ما حیاه المرءِ بینو زوجتِه و أوالدِه سوَی شقاء  أسودَ مستترٍ وراءَ طـالء   

سپس از من پرسید:  یا متأهلی؟ گ تم: بله    گ ت: هقدر گناهان و »(  194-19۰)همان:  «أبیضَ
خـواهی  ازدواج مایه گرهتاری انسان در بند تداوم نسل است  اگر می های تو زیاد است!بدبختی

 ورم    پـس   زاد شوی، زنت را طالق بده و تنها زندگی کن    گ تم: من تنهـایی را تـاب نمـی   
ای سـ ید و  هایش هقط نوعی بدبختی سیاه در پـس پوسـته  گ ت: زندگی انسان میان زن و بچه

هـای سـنتیِ   دادن همسـر بـه خصـوص در ازدواج   قتشویق به طال«  خوش رنگ و لعاب است

 ( 4۲6 غنیمی هالل، بی تا:) های رمانتیکی استغیرعاشقانه یک درونمایه عام در داستان

هـای  اعتقاد به فاهری و پوشالی بودن ایمان مردمان و اینکه انسان هقـط امیـال و خواسـته    

شـود و هقـط فـاهر و نـام ایـن      یپرستد و در ادوار مختلف تاریخ این امر تکرار مـ خود را می

قائالً: و ما دینُک؟ قلتُ أؤمنُ باهللِ و أکـرمُ أنبیـاءَه و    یثمَّ عادَ هوسَألنو»شود: خودپرستی عوض می

رجاءٌ باآلخره  هقالو: هذه أل اظُ رتَّبَتها األجیالُ الغابره   أما الحقیقـه المجـرَّده    یأُحِبُّ ال ضیله و لِ

غیـرو میولِهـا و ال رجـاءَ لـکَ إلَّـا       ین سِکَ و ال تکـرمُ سـواها و ال تهـوَ    أنَّکَ ال تهمنُ بغیرِ یهه

بخلودِها  منذُ البدءِ و اإلنسانُ یعبدُ ن سَه و لکنَّه یلقبُها بأسماء  مختل ه باختالفِ میولِـه و أمانیـه،   

دوباره از سپس »(  194: ۸۰۰۸ خلیل جبران،«)و أخروی اهللو یهوتاره یدعوها البعلو و طوورا المشترِ
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دارم و هضـایل  گ تم: به خداوند ایمان دارم و پیامبرانش را بارگ می من پرسید: دینت هیست؟
هـای پیشـین   اخالقی را دوست دارم و به روز جاا امیدوارم  گ ت این ال افی اسـت کـه نسـل   

اند   اما حقیقت  ن است که تو هقـط خـودت را دوسـت داری و جـا  ن را بـارگ      تکرار کرده
کنی و هقط به جاودان ماندن  ن امید داری  ات را دنبال میهای درونیاری و هقط خواستهدنمی

هـا و  رزوهـایش  ن را نـام    پرستد، امـا بـر اسـاس خواسـته    از  غاز خلقت، بشر خودش را می
 « خواندکند  گاهی  ن را بعل و گاهی مشتری و دگربار خداوند میگذاری می

شوند، معموالً بیشتر از عه که از زاویه دید سوم شخص نقل میهایی از این مجمودر داستان

-ها وجود ندارد و دیگر اشخاص، شخصـیت یک شخصیت نسبتاً جامع در میان سایر شخصیت

 های ساده و تک بعدی هستند 

شخصیتی تقریباً جامع دارد و در طـی   "خوری سمعان"، "الشی ان"برای نمونه در داستان  

 یـد و  دهد  او که انسانی خوب به نرر میهای گوناگونی را ارائه میدیشهداستان اعتقادات و ان

-کند، در ادامه بواس ه سخنانی که شـی ان بـه او مـی   از شی ان متن ر است و او را نکوهش می

کند  شی ان در این داستان شخصـیتی  شود و برای نجات وی تالش میگوید، منجی شی ان می

هـای اعتقـادی   ال یک هکر است و  ن هکر، ویران کردن بنیـان شود که به دنبساده محسوب می

 ( 199 -1۸9باشد )همان: می "خوری سمعان"

کنـد، اصـوالً   ها را روایـت مـی  هایی که راوی سوم شخص  نهمچنین در بعضی از داستان

 ها است اده شده است های ساده در  نشخصیت جامعی وجود ندارد و هقط از شخصیت

هـا،  اشـاره نمـود کـه همـه شخصـیت      "البن سجه ال موح"توان به داستان یاز این نمونه م 

-های طبیعی هستند  در اینجا الزم به ذکر است کـه بـه بـاور روایـت    غیرانسانی و از بین پدیده

گ ـتن،  های داستان غالباً انسان هستند و صـ ات انسـانی ماننـد سـخن    شناسان گرهه شخصیت

اما ممکن است حیوانات، جانوران و حتی اشیاء و جمادات،  خنده، گریه و هکر و اندیشه دارند

(  بن شه بلنـد پـرواز،   36: ۸۰4۸ برنس، ر ک:) شخصیت باشند و از این ص ات برخوردار شوند

گل همسایه، طبیعت، بن شه جوان و هرمانروا در داسـتان هـوق همـه سـاده و دارای یـک بعـد       

ف کرد حتی بن شه بلند پـرواز کـه نقـش    توان  ن را در یک جمله توصیشخصیتی هستند و می
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گونه است: شخصیتی که در پی رسـیدن بـه   اصلی را بر عهده دارد  وصف او در یک جمله این

 رسد عات و برتری است و در نهایت امر نیا با جان دادن در این راه به خواسته خود می

 کنددر طبیعت شکوه میاو در  غاز داستان از اینکه گیاهی پست و کوتاه قامت باشد، ناد ما 

 یبینو الریاحینو و ما أوضـعَ مقـامِ   یه وتوحَت البن سجه ثغروها األزرقو و قالت متنهده: ما أقلَّ حرِّ»

بینو األزهارِ!   و سمعَت ال بیعه ما دارَ بینو الورده و البن سجه   هقالت ال بیعه: أنتِ ال تـدرینو مـا   

 یلراهره مِن البالیا الخ یـه   هقالت البن سـجه: حـوِّلی کیـانِ    ت لبینو و ال تعلمینو ما وراءَ العَرمه ا

گل بن شه دهـان  » ( 113: ۸۰۰۸ )خلیل جبران،«إلوی ورده مدیده القامه مرهوعه الرأسِ یالبن سجِ
 بی رنگش را باز کرد و دردمندانه گ ت: من در میان گیاهان هه بد شانسـم و جایگـاهم میـان    

 تگوی میان گل بن شه و گل سرخ را شـنید   و گ ـت: تـو    ها هقدر پست است!   طبیعت گگل
خواهی و از بالیایی که در پس عرمت فاهری نه ته است خبر نداری   گل دانی که هه مینمی

 «ای مرا به گل سرخی با قامت کشیده و سری براهراشته تبدیل کن بن شه گ ت: وجودِ بن شه

کند و عواقب ایـن کـار را متوجـه    بدیل میطبیعت نیا او را به گل سرخی با قامتی کشیده ت

داند  در ادامه و پس از باریدن باران شدید و وزیدن تندبادها، تمامی گیاهان خود گل بن شه می

های بن شه و دیگر گیاهان کوتاه قامت و هسبیده به زمین  اما با تمام این نابود شدند به جا گل

بدیل به گل سرخ بلند قامت شده بـود، او بـر   ای که تاوصاف و علی رغم نابود شدن گل بن شه

دهـد:  کند و اندیشه دیگری را ارائه نمـی بلندپروازی( تأکید می) همان عقیده واحد و اولیه خود

و سَکوتوت الورده هُنیهه ثمَّ زادَت بلهجه مُ عَمه بال خرِ و الت ووُّقِ: لقد عشـتُ سـاعهکملکه  لقـد    »

مـا لوـم توکُنُّـه ن ـسُ      ین سِ یالورودِ   أنا أموتُ اآلنو  أموتُ و هِ نررتُ إلوی الکونِ مِن وراءِ عیونِ

  أموتُ و أنا عالمه بما وراءَ المحیطِ المحدودِ الذی وُلدتُ هیه و هذا هُوَ القصدُ یبن سجه مِن قوبلِ

گل سرخ لحره ای ساکت شد و سپس با لحنـی مغرورانـه و برتـری    »(  18۸)همان: «مِن الحیاه
های یک گل سرخ به زنـدگی  : یک ساعت همچون ملکه ای زیستم  از پس هشمجویانه اهاود

میرم در حالی که درونم هیـای اسـت کـه درون گـل بن شـه      میرم  مینگریستم    من اینک می
میرم در حالی که از  نچه در پس محیط بسته ای که در  ن زاده شـدم  گـاهم و   پیشینم نبود  می

 « این همان هدف زندگانی است
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 شخصیت ایستا و پویا

شود که در پایان داستان همان هردی است کـه در  به شخصیتی اطالق می»4«شخصیت ایستا»

ابتدای داستان بوده است و این بدان معناست که هرایند رخـدادها و وقـایع هـیچ تـأثیری در او     

شود ق میبه شخصیتی اطال« ۸شخصیت پویا»(  در مقابل، 11: 49۲۲)دات هایر، « نگذاشته است

گـذارد  شود و سیر وقایع بر او اثـر مـی  که در طی داستان به شکل تدریجی دستخوش تغییر می

 ( 4۰1: 4389)نجم، 

در مجموعه العواصف هر دو نـو  شخصـیت پویـا و ایسـتا قابـل مشـاهده اسـت  تمـامی         

های هرعی ایستا هسـتند هـرا کـه در طـول داسـتان و هـه در پایـان  ن هـیچ تغییـر          شخصیت

شود که تغییری ها مجالی داده نمیشود و به عبارتی اصالً به  نها مشاهده نمیسوسی در  نمح

 از خود پدیدار سازند 

-شخصـیت  "هارس الرحـال "و همسرش  "سوسن برکات"، "السم هی الدسم"در داستان  

 خلیـل «)أعلمُ أنَّ زوجتی سوسـنو طـاهره الـذیلِ   »های ایستا هستند  سوسن زنی پاکدامن است: 

او علـی رغـم روی دادن   «  می دانم کـه همسـرم سوسـن، پاکـدامن اسـت     »(111: ۸۰۰۸جبران،

 ماند ات اقاتی در داستان تا پایان پاکدامن می

هارس نیا هردی ای ارگر و از خودگذشته است که به خـاطر ح ـپ پاکـدامنی همسـرش و      

و سوسن عشق و که گویا پیش از ازدواج هارس با سوسن بین نجیب  "نجیب مالک"دوستش، 

شود به تنهایی و برای همیشـه  عالقه وجود داشته و پس از ازدواج، هارس متوجه این عالقه می

رود تا این دو عاشق به هم برسند  این از خودگذشـتگی تـا پایـان داسـتان همـراه      از روستا می

 یو لِ یو لاوجَت یجلبُ التعاسه لکَ هایه ینجیبَ! أنا أترکُ هذه القریه ألنَّ وجودِ یأخِ»اوست: 

بـرادرم نجیـب!   »همان(  «)أیضا  أنا أعلمُ أنَّکَ شریفُ الن سِ تترهَّعُ عن خیانه صدیقِکَ و جارِکَ
کنم  زیـرا وجـودم در  ن موجـب بـدبختی تـو و همسـرم و خـودم        من این روستا را ترک می

 « کندنمیاش خیانت شود  من می دانم که تو انسانی شریف هستی که به دوست و همسایهمی

                                                            
1. static character 

2. dynamic character 
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هـای پویـا بـه    تـوان جـاء شخصـیت   های اصلی را مـی در این مجموعه برخی از شخصیت

یـا شخصـیت راوی در    "الشـی ان "در داستان  "خوری سمعان"حساب  ورد؛ مانند شخصیت 

هایی که نام برده شد پویایی و تحرک و دگرگونی  دمی کـه    در شخصیت"ح ارالقبور"داستان 

نحوی م لوب به نمایش گذاشته شـده اسـت  حـوادث بر نـان      ست بههای انسانی اجاو جنبه

سازند و باع  ایجاد تحوالت روحی، رهتاری و اجتماعی در تأثیر گذارند و  نان را دگرگون می

-ای دارند، در اغلب کشمکشها، احساسات و عواطف پیچیدهشوند  این نو  شخصیت نان می

 ( 11: ۸۰۰3عبدالخالق، ) ا قهرمان هستندها حضور دارند و معموالً شخصیت محوری ی

که سخن گ تن شخصـیت راوی بـا شـب  بـه     هنگامی "ح ارالقبور"برای نمونه در داستان  

رسد، دیگر نگرش شخصیت راوی به مانند نگرشـش در اول داسـتان نیسـت و او بـه     اتمام می

است که نسـبت بـه    رود که شب  از او خواسته است  او در  غاز داستان شاعریدنبال کاری می

هـا احسـاس   خانواده خود بسیار پای بند و دوستدار زن و هرزندان خـویش اسـت و بـدون  ن   

ـ »کند: بدبختی و از دست دادن سعادت می ی الوحـده و االن ـرادِ، هقـد       یقلتُ لیسَ لِ طاقـه علـو

: ۸۰۰۸)خلیـل جبـران،    «السَّعاده ی، هإن ترکتُهم توروکوتنِیو صِغارِ یتوعَوَّدتُ لذه العیشِ بینو زَوجَت

گ تم من توانایی تنهایی را ندارم زیرا مـن بـه لـذت زنـدگی میـان همسـر و هرزنـدان        » ( 19۰
  امـا در ادامـه   «ها را ترک کنم خوشبختی مرا رها خواهد نمودام و اگر  نکوهکم عادت نموده

اهش نسبت بـه  ها و دالیل شب  قانع شده و با تغییر دیدگشود  او تحت تأثیر حرفدگرگون می

دهد تا به شغلِ کندن قبـر  هایش بیلچه ای میدهد و به هر یک از بچهمسائل، زنش را طالق می

أع یتُ کلَّ واحـد  مِـن أط ـالِی رَهشـا و مِح ـرا       مَ    ثُ یطولَّقتُ امرأت یو هِی الیومِ التالِ»بپردازد: 

ی اآلن و أنـا أح ـرُ     وقلتُ لهم: اذهبوا و کلَّما رأیتُم مَیِّتا واروه هِی التُّر ابِ  و مِن تلکَ السـاعه إلـو

روز بعد، زنم را طالق دادم   سپس به هر یک از کودکانم بیلچه و تیشه ای »(  191همان:القبورَ )
دادم و به ایشان گ تم: بروید و هر زمان که مرده ای دیدید  ن را خاک کنیـد  از  ن سـاعت تـا    

 « کنمکنون من قبر می
عنـوان کشـیش در  غـاز    که بـه  "الشی ان"در داستان  "وری سمعانخ"همچنین شخصیت  

داستان هردی با ایمان و کامالً مخالف شی ان است، نگرشـی من ـی و کینـه توزانـه نسـبت بـه       
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مجروح و بر  شود کهگاه که متوجه مینماید و حتی  نشی ان دارد و او را دشمن بشر تلقی می

 دهد:شدت مورد ناساا و لعن قرار می به است او را زمین اهتاده و طالب کمک

ی    یاهللُ صُورتوک الجَهَنَّمیه لیایدَ بـکَ کرهـ   یثمَ صَروخو مرتج اً: لقود أرانِ» ، هلـتکُن ملعونـاً إلـو

ی إبـاده    اآلبدین   هومُت ملعوناً مِن ألسِنوه الدهُورِ و شِ اهِ اإلنسانیه ألنَّکَ عَدوُّ الدهورِ و العاملُ علـو

لرزید هریاد زد: خداوند ههره دوزخی تو پدر سمعان در حالی که می»  (1۸1مان:)ه «اإلنسانیه   
را به من نشان داد تا تن رم نسبت به تو هاونی یابد، ن رین و لعن جاودانه بر تو باد   تو بایـد بـا   

شود بمیری زیرا کـه تـو دشـمن قسـم     های انسانیت جاری مین رینی که بر زبان روزگار و لب
 « ها و از بین برنده اصول انسانی هستیانی دورخورده

-هـا و س سـ ه  بازی و استداللپردازد هریب زبانکه به سخن گ تن با شی ان میاما هنگامی

شـود  او نرـرش دربـاره نـابود سـاختن      های  ن را خورده، نگرشش نسبت به او دگرگون مـی 

کند تا جایی که تالش می کند تاشی ان عوض شده، دیدی م بت و سازنده نسبت به او پیدا می

سمعانُ یرتعشُ وَ ی رکُ یداً بیـد ، و   یو کان والشَّی انُ یتکلَّمُ و الخُورِ» شی ان را از مرگ برهاند:

م أکُـن أعرهُـه منـُذ سـاعه هسـامِ            بصوت  تُعانُقه الحیره و االرتباُک قالو: أنـا أعـرُف اآلنو مَـا لـو

عانُ مِن الشی انِ و قود شمَّرو عَن ساعدَیه     رهوـعَ الشـی انو      یجبُ أن توحیا     هاقتوروبَ سمیغباوَت

زد و خوری سـمعان  و شی ان حرف می»  (1۸1-1۸9)همان: هوقو فهرِه و مشوی نحوَ ال ریقِ    
مالید و سپس با صدایی همراه با شـگ تی و تردیـد   هایش را به هم میلرزید و دستبه خود می

دانستم  جهالت مرا ببخش    تو باید زنده یک ساعت قبل نمی گ ت: اینک هیای را می دانم که
هایش را باال زد و شی ان را بر پشت گرهـت  بمانی   پس سمعان به شی ان نادیک شد و  ستین

 « و در جاده به راه اهتاد   
های ایستا محسـوب  های اصلی نیا در این مجموعه جاو شخصیتالبته بعضی از شخصیت

، "العاصـ ه "،"هلسـ ه المن ـق  "، "السـرجین الم ضـض  "هـای  اص داسـتان شوند مانند اشخمی

هـا    اگرهه تغییرات جائی در احوال اشخاص این داسـتان "مساء العید"و  "البن سجه ال موح"

هـا را بـه   قدر نیسـت کـه  ن  در طول روایت ممکن است بوجود  مده باشد اما این تغییرات  ن

تـوان بـدین نتیجـه دسـت یاهـت کـه در       بنابراین می هایی پویا و متحول بدل گرداند شخصیت
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های پویا از بسامد بیشـتری  های ایستا در قیاس با شخصیتهای این مجموعه، شخصیتداستان

هـا بـا   هـا، عـدم ارتبـان  ن   برخوردارند که علت این امر را باید در محـدودیت زمـانی داسـتان   

ارنده به پیام اثر تا بیان سـیر روایـی  ن و   ها، توجه بیشتر نگای بودن داستانیکدیگر، تک حادثه

هشـردگی و ایجـاز در   » پردازی به سـبب ویژگـی  تر، محدودیت اباارهای شخصیتاز همه مهم

 ( جستجو نمود 9۸: ۸۰۰3)المهمنی، «داستان کوتاه

 پردازيهاي شخصیتشیوه

شود ) تش سودا، به خلق عینی و تصویری اشخاص در داستان گ ته می« 4پردازیشخصیت»

این تصاویر در جهان داستان باید برای مخاطب واقعی جلـوه کننـد )میرصـادقی،     ( 133: 49۲1

هـای باورپـذیر در   ( تا شخصیتی باورکردنی و پذیرهتنی خلق گردد هرا که شخصیت۲1: 49۲1

ان، تـر قبـول کنـد )عبـداللهی    شوند تا خواننده داستان را بهتر بپـذیرد و راحـت  داستان باع  می

49۲4 :84 ) 

 شمرده شده است:پردازی، دو روش بربرای شخصیت

 های شخصیتتوصیف مستقیم ویژگی-الف

 ( 11: ۸۰۰۸ر ک: زیتونی، ) توصیف غیر مستقیم -ب

پـردازی محسـوب کـرد کـه     توان توصیف را رکـن اساسـی در شخصـیت   بر این اساس می

کننـد   های اثر خود مـی ورش شخصیتنویسندگان مختلف با است اده از  ن، اقدام به خلق و پر

های داسـتان مـوثرتر   توانند در باورپذیر شدن شخصیتتر باشند میهر قدر این توصی ات دقیق

ها هه به لحاظ ابعاد درونی شخصیت ماننـد ترسـیم   باشند  در حقیقت توصیف دقیق شخصیت

ل و رهتار، در جـان  حاالت و احساسات و هه به لحاظ ابعاد بیرونی مانند توصیف فاهر و اعما

 کند بخشیدن به اشخاص داستانی نقش کلیدی ای ا می

هـای  پردازی، سعی نمـوده تـا شخصـیت   های مختلف شخصیتجبران نیا با کاربست شیوه

 پردازی بهره گرهته است باورپذیری را خلق کند  وی در این راستا از هر دو شیوه شخصیت

                                                            
1. characterization 
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 مپردازي به وسیله توصیف مستقیشخصیت 

شـود و هـدف  ن،   در این روش کی یت اشخاص، اوضا ، احوال و اعمال و رهتار ارائه مـی 

( و نویسـنده از زبـان خـود یـا از زبـان یکـی از       4۸۲: 49۲6میرصـادقی،  ) القای تصویر اسـت 

کنـد  در  هـای داسـتان را بـرای مخاطـب بـازگو مـی      اشخاص داستانی خصوصیات شخصـیت 

ها بصورت جداگانه یـا بـا هـم    قیم دو وجه از شخصیتپردازی به شیوه توصیف مستشخصیت

ها که شـامل  هاست و دیگری وجه درونی شخصیتگردد؛ یکی وجه فاهری شخصیتارائه می

هاسـت و در انتهـا، نویسـنده نرـر خـود را دربـاره       حاالت، عواطـف، احساسـات و اهکـار  ن   

فاهری همواره یکـی از   (  توصیف81: 4389نجم، ) کندهای داستانی  شکارا بیان میشخصیت

پردازی است که ارزش  ن از دیرباز مورد توجـه بـوده اسـت  خواننـده داسـتان      ابعاد شخصیت

شود  اگر ایـن  همواره تحت تأثیر توصی ات نویسنده، فاهری برای شخصیت داستان متصور می

دهـد  توصی ات دقیق و هماهنگ با شخصیت داستان باشد حس ملموسی از شخصیت ارائه می

تـرین نکـات   شود زیرا که کوهکشخصیت به راحتی برای مخاطب قابل درک و پذیرش می و

های هراوانی را در خود دارد )اسـلین،  در فاهر شخصیت مانند؛ لباس، رنگ ههره، قد و     داده

 ها را به خواننده منتقل کند تواند  ن( که می93: 496۲

ها ای به توصیف فاهری شخصیتیژهاش توجه وهای داستانیجبران در پردازش شخصیت

ــتان   ــت  در داس ــته اس ــرجین الم ضــض"داش ــاهری شخصــیت  "الس ــیف ف ــلی در توص اص

 ورده شده و ترسیم گردیده کـه  ای جائیات فاهری این شخصیتبه گونه"ادیب اهندی"داستان

 گویی روبروی خواننده ایستاده است:

کبیرٍ و عَینینِ صغیرتینِ و وجه  قذرٍ و یـدَینِ   هتیً هِی السابعه و العِشرینو مِن عمرِه، ذُو أنف »

بُقوـعٌ   هـا یمُلو َّخوتوینِ بالحبرِ و أفاهرو محشوه باألوسَاخِ  أمَّا مَالبُسه همُمَاَّقه األطرافِ و علوی حواش

جوانی است بیست و ه ت سـاله بـا   »(  1۲۰: ۸۰۰۸)خلیل جبران،  «مِن الاویتِ والدُهنِ والقهوه
هـایی پـر از   انی کوهک و صورتی ک یف و دستانی  غشته به مرکب و ناخنبینی بارگ و هشم

 «و قهوه هسبیده است های روغن و هربیهایش پاره و به حواشی  ن لکههرک، لباس
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شخصیت او را با تکیـه   ،"هرید بک دعبیس"در ارائه شخصیت مردی میانسال و مغرور بنام 

ای زنـده و هوتوگراهیـک بـه    رهتار، بـه گونـه   بر توصیف مستقیم فاهر، شکل، شیوه راه رهتن و

 کشد:تصویر می

 یمشِیهو رجلُ یُناهاُ األربعینو، طویلُ القامه، صغیرُ الرأسِ، کبیرُ ال مِ، ضیقُ الجبهه أصلعَها، »

    «مت اقالً بصدرٍ منت خٍ و عُنُقٍ مست یلٍ و لخُ واتِه وزنُ خاصٌ یضار ُ بخوتره جملٍ یقلُّ هودجـاً  

او مردی است حدود ههل ساله، قامتی بلند و سـری کوهـک و دهـانی بـارگ     » ( 1۲4)همان: 
دارد، پیشانی کوتاهی دارد که بدون موست، محکم و بـا سـینه جلـوداده و گردنـی راسـت راه      

 « کندهایش سنگینی خاصی دارد که با غرور شتری هودج کش برابری میرود و گاممی

توان اشـاره نمـود،   می "الشاعر البعلبکی"گر در داستان ای دیدر این راستا همچنین به نمونه

کنـد و  که وصف جائیات فاهری از سوی نویسنده کامالً تصویری زنده از شخصیت ارائه مـی 

یابد و گویی در حال مشاهده شخصیت بر پرده سـینما و  ذهن مخاطب تجسم می شخصیت در

 یا ص حه تلویایون است:

کهلُ أسمرُ اللونِ، مَهیبُ المنرـرِ، ذو عینـینِ کبیـرتوینِ، و مالمـ ُ      ولوم تمُرَّ دقیقه حتوی دَخولو» 

دیری نپایید که مرد میانسال گندمگونی که فاهری هولناک و هشـمانی  »(  116)همان: «من رجه
 « ای گشوده داشت وارد شددرشت و ههره

توصـیف  کند بلکه بـه  های فاهری اکت ا نمیها هقط به ویژگیجبران در پردازش شخصیت 

کند عواطف و احساساتی هون غم و شـادی،  پردازد و سعی میها نیا میابعاد درونی شخصیت

 های گوناگون نمایش دهد عشق و ن رت، کینه و حسد و    را در حاالت مختلف به شیوه

جبران در به تصویر کشیدن زنی مسن و باتجربه اما دارای شخصیتی جـوان و بلنـد پـرواز     

کشد و  رایـش  زند، سرمه میداند که موهایش را رنگ میی شاناده ساله میوی را بسان دختر

 نماید:غلیپ می

هوقود کانوت السیده ههیمه حینئذ  هِی الخامسه و األربعینو مِن عمرِها و هِی السادسه عشره مِـن  »

لوانِ و هـا بـاأل  و ت لِی وجـه  هاینیها و میولِها و هی اآلنو تصبغُ شعروها و تکحلُ عسنِی عواطف

بانو ههیمه در  ن روزگار ههل و پن  سال داشت اما برخـوردار از  (  »1۲۰)همان:  «المَساحیقِ   
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هـایش  کند و به هشمعواطف و  رزوهای یک دختر شاناده ساله  او اینک موهایش را رنگ می
 « پوشاندکند و با کرم پودرها میکشد و صورتش را سرخآب و س ید ب میسرمه می

-اش مـی در بیان حاالت و احساسات شخصیت داستان و پنهان کـردن راز درونـی   نویسنده

و فولَّ علوی هذه الحاله یَنتوحِبُ و یتوجَّعُ و یمیلُ برأسِـه ذاتَ الیمـینِ و ذاتَ الیسـارِ و ال    : »گوید

الی همواره در هنـین حـ  »  (11۲)همان:  «ینررُ إلوی ج ه الصبیَّه خائ اً علوی ن سِه مِن خ ایا ن سِه
گرداند و از ترس اسرار ناپیدای دلـش بـه   کرد و سرش را به راست و هپ میندبه و زاری می

 « نگریستجسد  ن دختر نمی

هـا عمـق و جـوهر هردیـت پیـدا کننـد و       شوند شخصیتاین توصی ات مستقیم باع  می 

ه از جوالنگاه های کوتاه کها در داستانبهترین اباار نویسنده هستند برای قوام دادن به شخصیت

 ها برخوردارند کمی برای پروراندن شخصیت

 پردازي غیر مستقیمشخصیت

هـا بـه   ها و اهکارشخصیتپرداز از طریق گ تگوها، کردار، رهتار، کنشدر این روش، داستان

(  توصـیف غیرمسـتقیم از طریـق    11: ۸۰۰۸زیتـونی،  ) کنـد ها را پردازش میشکل تدریجی  ن

 هایی است که جبران در این مجموعه به کار بسته است ز جمله روشا گ تگو و کنش

 پردازي به وسیله گفتگوشخصیت

های شخصیت، گ تگویی است که اشـخاص داسـتانی در   یکی از اباارهای تشخیص ویژگی

طول داستان با خود یا با دیگران دارند  در این روش نویسنده اشخاص داستان را به حـرف در  

کند که خود با بیان و گ تار خویش خواننده را در جریان خصوصیات خود و کاری می  وردمی

پردازی و گ تگو ابـاار قدرتمنـدی را در اختیـار    بگذارند  در این شیوه کاربرد صحی  شخصیت

شـود  ها در داستان میدهد که سبب معرهی و  شکار ساختن شخصیتنویسنده روایت قرار می

هـای  ای از رهتـار شخصـیت  تگو همچون کنش و واکـنش، زیرمجموعـه  (  گ 1۰8: 49۲۸)داد، 

داستان است که هر هرد با توجه به ذهنیات و درونیـات خـود اقـدام بـه برقـراری  ن بـا سـایر        

کند  طی این هر یند ساده اما کلیدی شخصیت موضع خود را نسـبت بـه دیگـر    ها میشخصیت

هـای گونـاگون شخصـیتی    و جنبه کندها، حوادث و موضوعات مختلف مشخص میشخصیت
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(  در حقیقت، گ تگـو همسـنگ   14: 49۲1نوبل، ) دهدخود را در گ تگوهای متعدد بازتاب می

تـر  تواند باعـ  تجسـم دقیـق   دهد و میوجوه مختل ی را از او نشان می دیگر اعمال شخصیت

 های داستان شود مخاطبان از شخصیت

 اده از این روش یعنـی برقـراری گ تگوهـا میـان     در مجموعه العواصف نیا نگارنده با است 

ها، وجوه شخصیتی اشخاص داستان را بـرای مخاطـب   ها یا در درون خود شخصیتشخصیت

کند  در واقع جبران با این روش درونیات و رهتار متناسب بـا شخصـیت مـورد    خود  شکار می

 ایاند نمنرر خود را در قالب گ تگوها با بیانی نمایشی به خوانندگان می

 دیـالوگ( و گ تگـوی درونـی   ) در این مجموعه، جبران از دو نو  گ تگو؛ گ تگوی بیرونـی 

، "ح ـارالقبور "هـای  هایش سود برده است  وی در داسـتان مونولوگ( برای تکوین شخصیت)

السـم هـی   "، "الشاعر البعلبکـی "، "الشی ان"، "العاص ه"، "مساءالعید"، "السرجین الم ضض"

ی بـه سـخن   از گ تگوهای بیرونی اسـت اده کـرده و بـه واسـ ه     "سجه ال موحالبن "و  "الدسم

 ها را به مخاطبان معرهی نموده است ها  ن وردن شخصیت

اشاره نمود که نویسنده در خالل گ تگوهـایی کـه    "العاص ه"توان به داستان برای نمونه می

-یت یوسف  مـاده مـی  دهد زمینه را برای شناخت شخصقرار می "یوسف هخری"بین راوی و 

هـا و زوایـای   کنـد در واقـع روحیـات، خصـلت    با سخنانی که بیان می "یوسف هخری"کند و 

 سازد:شخصیتی خود را برای مخاطبان  شکار می

عباده اهللِ و أنوا بینو خولقِه، ألنَّ العباده ال تستلامُ الوحـده و االن ـرادُ و    یهقالو: لقود کانو بإمکانِ»

کنتُ أجدُه هِی بیتِ أبِی وهِی کلِّ مکانٍ  خور، ولکنَّنِـی هجـرتُ   ی عالومَ ألوجدَ اهللو ألنَّنِأنوا لوم أترک ال

: ۸۰۰۸)خلیل جبـران،   «التوتَّ ِقُ معَ احالمِهم یالناسَ ألنَّ أخالقِی التن بقُ علوی أخالقِهم، وأحالمِ

141- 148 ) 

هرا که عبادت مسـتلام   ت کنمهایش عبادتوانستم خداوند را در میان  هریدهگ ت: من می»
زیرا که خداوند را در خانـه   ام تا خدا را بیابموحدت و تنهایی نیست و من عالم را ترک نگ ته

دیدم، ولی از  ن جهت از مردم کناره گرهتم که اخالقم بـا اخـالق   پدرم و در هرجایی دیگر می
 « ها سازگار نبود و  رزوهایم با  رزوهای  نان یکی نبود ن
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دهـد و سـخنانی کـه    گ تگوهایی که گل بن شه انجام مـی  "البن سجه ال موح"در داستان یا 

 باشد:اش که همان  زادگی و بلند پروازی است، میگوید کامالً بازتاب ویژگی شخصیتیمی

د کنـتُ        »  ألوا هاسمعنو أیاتُها الجاهالُت القانعـاُت، الخائ ـاُت مِـن العواصـِف و األعاصـیرِ  لقـو

، وقد کانو االکت اءُ حـاجااً مَنیعـاً   یالخضراءِ مکت یه بما قُسمَ لِ یلوکُنَّ أجلسُ بینو أوراقِباألمسِ م 

محدوداً بِمـا هیـه مِـن السـالمه، مُتناهیـاً بِمـا        یعَن زوابعِ الحیاه و أهویتِها و یجعلُ کیانِ یی صلُنِ

ی یقـولُ      یساورُه مِن الراحه و ال ُمأنینه    ولکنِّی أصغیتُ هِی سَکینه اللیلِ هسـمعتُ العـالومَ األعلـو

ای نادانان » ( 18۸ -184همان: «)لهذا العالومِ: إنَّما القصدُ مِن الوجودِ ال موحُ إلوی مَا وراءِ الوجودِ
هراسید، گوش هرادهید؛ من نیا که از طوهان و گردباد میخرسند به خواری خویش، ای کسانی

هـه خداونـد نصـیب مـن     نشستم و بـه  ن خود میهای سبا دیروز مانند شما بودم که بین برگ
هـای  کردم و این خرسندی مانند د  بلندی بود که مرا از گردبادها و دشواریاکت ا می کرده بود

سـاخت و  ام بود، محدود مـی ای که ضامن سالمتیام را در گسترهکرد و هستیزندگی ح پ می
  اما در  رامش شب گـوش هـرادادم و   انجامید  به هرجامی که متضمن  سایش و راحتی بود می

گوید: تنها هدف زندگی، بلند پروازی به  ن سـوی هسـتی   شنیدم که عالم برتر به این جهان می
 « است

پـردازی کـم و بـیش    ها برای شخصیتاز گ تگوهای درونی در داستان جبران عالوه بر این

دازی بـر گ تگـوی درونـیِ    پرتکیه اصلی شخصیت "هلس ه المن ق"سود برده است  در داستان 

باشـد  در ایـن   مـی  "سلیم اهنـدی "( یگانه شخصیت داستان است که همان 4)تک گویی درونی

ی مضحکی خـود را از لحـاظ   داستان که سلیم در پی یاهتن شناختی از ذات خود است به گونه

 "شکسـپیر "و "سقران"،"ویکتور هوگو"،"ناپلئون"فاهری با بسیاری از بارگان جهان همچون 

تواند به جهالـت و  بیند که مخاطب با شنیدن این گ تگوها به صورت غیر مستقیم میهمانند می

 های نادرست او پی ببرد:نادانی شخصیت و مقایسه

ذا کـانو نـابلیونُ و هِکتـور       ثُمَّ هوتو َ ش تویه بِهُدوء  و قالو»  مُخاطِباً ن سَه: أنوا قصیرُ القامـه و هَکـو

)همـان:   «هه و هَکوذا کانو سقرانُ و سبینوزا  أنوا أصلعُ و هَکوذا کانو شکسبیرُ   هوغو  أنوا ضیقُ الجب

                                                            
1. interior monologue 



 12                                   پردازی درخصیتشخصیت و ش                                              مهفت سال  

سپس به  رامی لبانش را گشود و با خود گ ت: من قامتی کوتاه دارم، ناپلئون و ویکتور » ( 1۰3
انـد، مـن   اند  پیشانی من باریک است، سقران و اسپینوزا نیـا هنـین بـوده   هوگو هم هنین بوده

 «، شکسپیر هم هنین بوده است طاس هستم

کنـد  وی بـه   ها نیا است اده میشخصیت جبران از عنصر گ تگو در توصیف مستقیم ویژگی

کـه  عنوان راوی داستان به شرح و وصف اشخاص داستان بپردازد، برای اینکه خود بهجای این

شخاص داستان خود ها را بر عهده اای از موارد این وصفتوصی اتش واقعی جلوه کند در پاره

های هرعـی صـورت   گذارد که در  ن، وصف شخصیت در قالب گ تگو و از زبان شخصیتمی

 گیرد:می

هومِنهُم مَن قالو: هوَ إبنُ أُسره شری ه م ریه وقود أوحبَّ إمرأه هخانوـت عهـدَه ههَجَـرو الـدیارَ و     »

قود انصرفَ عَن ضـجاه االجتمـا ِ    یٌطولوبَ الخلوه توصالً إلوی السلوانِ  و منهم قالو: هو شاعرُ خیال

برخی از  نان گ تنـد: او از خـانواده شـریف و    »(  144)همان:  «لِیُدَوِّنو أهکارَه و ینرمَ عواط وه   
ورزید و او رسم وها نگاارد، پس به همین خاطر ترک دیـار کـرد   ثروتمند بود، به زنی عشق می

پـرداز اسـت از    ـت: او شـاعری خیـال   و خلوت گاید تا مگر  رامشی بازیابـد  کسـی دیگـر گ   
هـایش را مرتـب نمـوده،    هیاهوی جامعه بر کنار مانده و به دنیا پشت کـرده اسـت تـا اندیشـه    

 « عواط ش را نرم ببخشد
شود ابعـاد بیشـتری از   گیری از این توصی ات که در خالل گ تگوها  ورده میجبران با بهره

ها قبل از ورود به جهان داستان قوام به شخصیتسازد، ها را برای مخاطبان نمایان میشخصیت

 کند هایی تکوین یاهته را به داستان وارد میبخشد و در نهایت شخصیتالزم را می

 1پردازي بوسیله كنش یا آكسیون یا عمل داستانيشخصیت

ها برای رسیدن به اهداف خود دست به انجام اعمال و رهتاری زده در هر داستان، شخصیت

هاست  به سخنی دیگر شخصیت هیـای  زنند که متناسب با شخصیت  نو رویدادی را رقم می

(  ۲1: 49۲۸مارتین، ) نیست جا تجلی رویدادها و رویدادها هیای نیستند جا ترسیم شخصیت

هـا را  گاهی اوقات نویسنده بدون هر نو  قضـاوت یـا پـیش داوری تنهـا عملکـرد شخصـیت      

                                                            
1.action 
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دهد که خود با رهتار و کردارش، وجوه مختلف خود رصت میکند و به شخصیت هتوصیف می

هـای خـاص شخصـیت اثـر     (  در واقع نویسنده با این کار ویژگی31: 4389نجم، ) را بیان کند

دهد و زمینه را بـرای  ها بازتاب میکند بلکه  ن را در رهتار شخصیتخود را مستقیم بازگو نمی

 کند نتیجه گیری مخاطب هراهم می

عنـوان  پردازی نیا به کار گرهتـه شـده اسـت  بـه    وعه العواصف این شیوه شخصیتدر مجم

جبران با به جنب و جـوش در وردن و واداشـتن کشـیش بـه      "ماوراء الرداء"نمونه در داستان 

 باشد:دهد که نشانگر عشق او به زنی مرده میانجام اعمال و رهتاری، شخصیت او را شکل می

تصباً کالتم الِ هِی وسطِ تلک الغرهه ینررُ بعینینو غـارقتینو بالـدمو ِ نحـوَ    أمَّا الکاهنُ هرولَّ من»

ها النائمِ هِـی الغرهـه المحاذیـه    حِینوئِـذ  اقتـربَ      ج ه الصبیه البارده ویلت تُ کلَّ دقیقه نحوَ زوج

ها و قبَّلو جبهتوهـا  الکاهنُ مِن مضجعِ الصبیه و جَ ا أمامَها کومَا یَج و أمامَ المذب ِ    ثُمَّ انحنوی هوق

و قبَّلو عنقوها قبالت  طویله حارَّه، خرساءَ، علویه تبینُ ما هِی ن سِه مِن أسرارِ الحبِ  هاینیو قبَّلو ع

اما کشیش همچنان مانند تم الی در میان اتاق ایستاده بود »(  116: ۸۰۰۸)خلیل جبران،  «و األولومِ
نگریست و هر لحره به شوهرش نیا که در ن میو با هشمانی غرق در اشک به پیکر سرد  ن ز

جا بود که کشیش به بستر  ن زن نادیک شد انداخت    ایناتاق مجاور در خواب بود نرری می
گـاه بـر بـاالی او خـم شـد و بـر       و گویی در برابر معبد ایستاده است، در برابر او زانو زد     ن

ف، گرم، گنگ و  سمانی که اسرار عشق و ای  رای زد، بوسهپیشانی و هشمان و گردنش بوسه
 « نمایانددردی را که در دل داشت می

بر پایـه عمـل داسـتانی     "نجیب مالک"نیا تکوین شخصیت  "السم هی الدسم"در داستان  

دوسـت   "نجیـب مالـک  "شود که گیرد  در این داستان از خالل گ تگوها مشخص میشکل می

و بعـد از   "نجیب مالـک "کنش داستان و خودکشی است  سپس با پیش رهتن  "هارس الرحال"

ای که خ اب به او بوده است توسط کشیش، خواننده به  ن کنش دیگر یعنی خوانده شدن نامه

-ترین کنشبرد  خوانده شدن نامه که یکی از مهمخلقیات وهادارانه او نسبت به دوستش پی می

 خود نه ته دارد را در  "نجیب مالک"های این داستان است دلیل خودکشی 
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ـ   هایه ینجیبَ، أنا تارکٌ هذه القریه ألنَّ وُجودِ یأخِ»  ـ  ییجلبُ التعاسه لـکَ و لاوجت  یو لِ

إیضاً  أنا أعلمُ أنَّکَ شریفُ الن سِ توتورهَّعُ عَن خیانه صدیقِکَ و جارِکَ  وأعلومُ أنَّ زوجتِ سوسانو 

ها هو أمر ُهوقو نَّ الحبَّ الذی یضمُّ قلبَک إلوی قلبأعلومُ هِی الوقتِ ن سِه أ یطاهره الذیلِ، و لکنَّنِ

إرادتِکُما، هانتَ التست یعُ إزالتوه    أمَّا أنا همساهرُ إلوی مکانٍ بعید  ولون أعودَ إلوی هذه الدیارِ ألنِّی ال 

برادرجان نجیب، مـن ایـن   »(  111 -111)همان:  «أریدُ أن أکونو حجرو ع ره هِی سبیلِ سعادتِکُما
کنم، هراکه وجود من در این روستا موجب بیچارگی تـو و همسـرم و خـود    تا را ترک میروس

ات تر از  نی کـه بـه دوسـت و همسـایه    دانم که تو دلی پاک داری و بارگمن خواهد شد  می
دانم عشقی کـه  دانم که همسرم سوسن پاکدامن است  اما من به خوبی میخیانت کنی و نیا می
تـوانی  ن را از بـین   زند، بسـی هراتـر از اراده شماسـت و تـو نمـی     یوند میدل تو را به دل او پ

زیـرا   گـردم کنم و هرگا به این سرزمین باز نمیببری    اینک من به سرزمینی دور مهاجرت می
 «خواهم مانعی در راه خوشبختی شما باشم نمی

 هاحقیقت مانندي و زنده بودن شخصیت

شـوند  های ساختمان اثـر داسـتانی محسـوب مـی    م ابه پایهها در جهان داستان به شخصیت

ها از سوی مخاطب به پذیرش و باورکردن کل اثر منجر ( که باورپذیری  ن46: 4964)دقیقیان، 

-ها کند تا این شخصیتای اقدام به پردازش شخصیتشود  از این رو نویسنده باید به گونهمی

نویسندگان باید سـه عامـل مهـم را مـد نرـر داشـته        ها زنده و واقعی جلوه کنند  در این راستا

ها باید در رهتـار و خلقیاتشـان ثابـت قـدم و اسـتوار باشـند و نبایـد در        باشند: اول، شخصیت

که بـرای هنـین   های مختلف اعمال و رهتاری مت اوت داشته باشند مگر اینوضعیت و موقعیت

دهنـد بایـد انگیـاه    هـه انجـام مـی   نها بـرای   رهتاری دلیلی وجود داشته باشد  دوم، شخصیت

هـا نبایـد نمونـه    ها باید پذیرهتنی و واقعی جلوه کننـد   ن معقولی داشته باشند  سوم، شخصیت

م لق پرهیاکاری و خوبی باشند و نه دیو بد سرشت و شریر بلکه باید ترکیبی از خوبی و بدی 

هـای  ایـن مـوارد در داسـتان    ( ۲1: 49۲1میرصادقی، ) ای از هردیت و اجتما  باشندو مجموعه

هـای  شود زیرا همان ور که اشاره شد در داسـتان کوتاه شامل یک یا در نهایت دو شخصیت می

ها وجود ندارد، بنابراین اگر در ایـن نـو    کوتاه میدان و هضای کاهی برای بسط دادن شخصیت
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انی م لوب حاصل کند و داستگونه پرداخته شوند، ک ایت میهای اصلی اینها شخصیتداستان

 شود می

هـا و  ها بر اسـاس نقـش  های مجموعه العواصف، جبران کوشیده است شخصیتدر داستان

هـای  ای در داسـتان کارکردهایی که دارند رهتار ثابـت و یکسـانی داشـته باشـند  هنـین مسـئله      

ت شخصی "العاص ه"به خوبی قابل مشاهده است  در داستان  "البن سجه ال موح"و  "العاص ه"

دهد که در ابتـدای داسـتان   همان رهتاری را در پایان داستان از خود نشان می "یوسف هخری"

گیر و مناوی  در ایـن داسـتان انـدک تغییـری کـه در رهتـار       نیا داشته است یعنی هردی گوشه

به واسـ ه گ تگوهـایی    -مبنی بر روی خوش نشان دادن به راوی -دهد نیاروی می "یوسف"

خلیـل  ) سـازد گیرد و راوی با سـخنان خـود وی را نـرم مـی    راوی شکل می است که بین او و

 ( 1۸۸ -144: ۸۰۰۸جبران،

، بن شه که خواهان عات و برتری اسـت در پایـان   "البن سجه ال موح"همچنین در داستان  

 گوید:گونه میدهد و ایننیا عات را بر زندگی با خ ت ترجی  می

جـا ایـن نیسـت کـه     » ( 18۸)همـان:   «إلوی ما وراءِ الوجودِ إنّما القصدُ مِن الوجودِ ال موحُ»
 « هدف از هستی پرواز به  ن سوی هستی است

ها در انجام اعمـال و رهتارشـان دارای   که شخصیتنکته بعدی درباب حقیقت مانندی؛ این 

شود که بدون دلیـل و  های این مجموعه مشاهده میاند و کمتر عمل و رهتاری در داستانانگیاه

کنـد   ها نیا از ایـن امـر تبعیـت مـی    انگیاه صورت گرهته باشد حتی تغییرات رهتاری شخصیت

یوسـف  "مندی راوی برای دیدار و سـخن گ ـتن بـا    عالقه "العاص ه"عنوان م ال در داستان به

و دالیـل انـاوا طلبـی وی بـوده اسـت کـه        "یوسـف "به دلیل سخنان مردم در مـورد   "هخری

 انگیاد:ا برمیموجبات کنجکاوی راوی ر

و مِنهم مَن قالو: هو متصوفٌ متعبدٌ قود أقنعَ بالدینِ دونو الدنیا  ومِنهم مَن اکت وی بقولِـه: هـو   » 

کسی دیگر گ ت: او پارسایی عبادت پیشه است، به دیـن روی  ورده و  (  »144)همان:  «مجنونُ
 « به دنیا پشت کرده است  کسی دیگر گ ت: او دیوانه است   
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های م لق و  رمانی مواجه نیست، ها خواننده با شخصیتکه در این داستانر اینسخن دیگ

ای از ای واقعی هر کدام ترکیبی از خوبی و بـدی هسـتند و مجموعـه   ها به گونهیعنی شخصیت

 دهند هردیت و اجتما  را تشکیل می

د اعتماد است و عنوان کشیش بسیار موربه "خوری سمعان"، "الشی ان"برای نمونه در داستان  

خواهـد در  که شی ان زخم خـورده از او کمـک مـی   شود  اما هنگامیشخصیتی م بت محسوب می

که او دزد باشد از کمک از ماهیت او  گاهی ندارد به واس ه ترس از این "خوری سمعان"که حالی

 کنند:کند، با این گمان که اگر او بمیرد وی را به مرگش متهم میکردن به او خودداری می

ِع ثُـمَّ قـالو هِـی ذاتِـه: هـذا أحـدُ          یهوقوفَ الخورِ» سمعاُن مُحتارًا َو نورورو إلوی الرجُـِل المُتووَجِـّ

ال ریقِ هوغُلِبَ علوی أمرِه  وَ هُو مُنـاز ٌ هـإذا    یاللصُوصِ األشقیاءِ و أفُنُّ أنَّه قود حَاوَلو سَلبَ عابِر

خوری سمعان، حیـران و گـی  ایسـتاد و    »  (1۸9همان: )«مِنه ماتَ و أنا بقُربِه اتُّهِمتُ بما أنا براءٌ
نگاهی به مرد دردمند انداخت و با خود گ ت: این یکی از دزدهای جنایتکار است و به گمـانم  
قصد داشته راهانی کند و شکست خورده است  او در حال مرگ است و اگر بمیـرد در حـالی   

 «گناهمکه در  ن بی که من در کنارش هستم، به هیای متهم خواهم شد
کنـد و از هوایـدش بـرای    گوید و خود را معرهی مـی اما هنگامی که شی ان با او سخن می 

نمـود پیـدا    "خـوری سـمعان  "دهد، وجه ریاکارانه و توجیه گر شخصیت زندگی به او خبر می

 :شتابدکند و او به کمک شی ان میمی
شومَّرو عَن ساعدَیه وَ شوکولو أطرافَ عباءتِه بحاامِـه  هاقتروبَ الخورِی سمعانو مِن الشَّی ان وَ قد »

پس خوری سـمعان بـه شـی ان    »(، 199همان: «)و رَهوعَ الشَّی انو هوقو فهرِه وَ مَشِی نحوَ ال ریقِ

های عبایش را به کمربندش بست و شـی ان را بـر   هایش را باال زد و کنارهنادیک شد و  ستین

 « پشت گرهت و به راه اهتاد

 پردازي در مجموعه العواصفشناسي شخصیتسیبآ

ی العواصـف بـر   های کوتـاه مجموعـه  ی جبران خلیل جبران در داستانی ویژهاگرهه تکیه

-هایی میها بی عیب و نقص نیست و دارای کاستیهاست اما پردازش این شخصیتشخصیت

 باشد 
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از لحـاظ لحـن و نـو     ها  ورده شده، همه در این مجموعه گ تگوهایی که برای شخصیت 

ای ادبـی بـا   هایی که با هم دارند به گونـه ها با وجود ت اوتبیان یکسان است و تمام شخصیت

( ۲1: 49۲1میرصـادقی،  «)هـا حقیقت ماننـدی شخصـیت  »زنند و این امر بر اصل هم حرف می

ا لحـن  ب "الشی ان"عنوان نمونه لحن سخن گ تن شی ان در داستان تأثیری من ی داشته است  به

و شخصـیت   "مساء العید"در داستان  "یسو  الناصری"سخن گ تن کشیش در همان داستان و 

هـا از  به یکدیگر شبیه است، در حالی که شخصـیت  "هلس ه المن ق"در داستان  "سلیم اهندی"

 های گوناگون ت اوت دارند و نباید لحن کالمشان نیا با هم یکسان باشد جنبه

هـا  های نویسـنده در داسـتان  ها برای تبلیغ اندیشهدرست از شخصیتمورد دیگر، است اده نا

انـد  اشکالی که بسیاری از نویسندگان که دارای اندیشه و دیـدگاه هلسـ ی یـا اجتمـاعی    »است  

توان به شخصیت شب  در داستان (  در این زمینه می6۸: 49۲4)عبداللهیان، « شوندگرهتار  ن می

 "الشـی ان "و شخصـیت شـی ان در داسـتان     "مساءالعید"در  "یسو  الناصری"، "ح ارالقبور"

های خود را در مورد مسـائل  اشاره نمود که نویسنده با است اده از این اشخاص داستانی دیدگاه

گونه به بیان اعتقادات خـود از زبـان   نویسنده این "الشی ان"دارد  در داستان مختلف عنوان می

 پردازد:شی ان می

الناسِ  أنا الشـی انُ   یحرَّکوت أیدِ یتوستونبِتُ الحیله هِی األهکارِ، و أنوا الیدُ  لت یتوأنا ال کره  ل»

یوقِـفُ   ییُحاربُه الناسُ لیرلَّوا عائشـینو  هـإذا ک ُّـوا عَـن مُنـازلت      ی  أنا الشی انُ الَّذیاألبدِ یاألزلِ

ـ  : ۸۰۰۸)خلیـل جبـران،    «مالراحـه أجسـادَه   یالخُمولُ أهکارَهم و یُمیتُ الکسلُ أرواحَهم و ت نِ

رویاند  من دستی هستم که ها میای هستم که نهال نیرنگ را در اندیشهمن همان اندیشه»(  194
دست مردمان را به حرکت در  ورده است  من شی انی ازلی و ابدی هستم کـه مـردم بـا او بـه     

سسـتی  خیانـد تـا همـواره زنـدگی کننـد  اگـر از پیکـار بـا مـن دسـت کشـند،            جنگ بر مـی 
میراند و تن  سانی جسمشان را بـر  هایشان را میاندازد و تنبلی جانهایشان را از کار میاندیشه
 « دهدباد می

 رمانتیکی جبران جستجو نمود هرا کـه بـه تعبیـر    ها را باید در دیدگاهالبته ریشه این  سیب

ود، موضوعی اسـت  نویسی در جوهر خ، ناقد برجسته معاصر، هنر داستان«محمد غنیمی هالل»
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ها پنهان سازد کند که نویسنده، خود، احساسات و اهکارش را پشت شخصیتو این ایجاب می

هـا را بـه شـکلی صـری  و     هـا شخصـیت  اما ادبیات رمانتیکی، ذاتی است یعنی اینکه رمانتیـک 

(  بـه  4۲1-4۲8 تـا: غنیمـی هـالل، بـی   ) دهندمستقیم اباار بیان احساسات درونی خود قرار می

کنـد هـون شـعر،    که به ن ر توجه داشته باشد به شعر نرر مـی دیگر سخن، رمانتیسم بیش از  ن

هـای جبـران بـه    زبان تخیل و احساس است و ن ر زبان من ق  به همین دلیل گاهی زبان داستان

 شود شعر نادیک می

 نتیجه

ران نتـای   ها، در مجموعه العواصف جبـ های پردازش  نها و شیوهپس از بررسی شخصیت

 ذیل قابل ذکر است:

العواصف با درک اهمیـت و جایگـاه شخصـیت در عـالم داسـتان از       جبران در مجموعه -

در  -ساده و جامع، ایسـتا و پویـا، مقابـل، همـراز، هرعـی و          –های گوناگون شخصیتی طیف

یـن  هـای ا هـای ایسـتا و سـاده در داسـتان    های خود بهره گرهته است  تجلی شخصـیت داستان

هـای جـامع و   ها، بسیار بیشتر از شخصـیت مجموعه به واس ه محدود بودن عرصه این داستان

 باشد پویا می

پردازی در این مجموعه با نو  روایت یا زاویـه دیـد در ارتبـان    ها و شخصیتشخصیت -

اند، طیف شخصیتی محدود اسـت و  شخص نقل شدههایی که با زاویه دید اولاست  در داستان

-هایی که با راوی سوم شخص نقل شدهاند  اما در داستانها از دو شخصیت شکل گرهتهانداست

 تری قابل مشاهده است های متنو اند شخصیت

-ها میهای کوتاه که مانع پردازش نیکوی شخصیتزمان اندک داستان نویسنده به واس ه-

به صورت تل یقی و در  -توصیف، گ تگو و عمل داستانی -پردازیهای شخصیتشود از روش

 کند کنار هم با تکیه بیشتر بر عنصر گ تگو است اده می

ها توجه شـده اسـت  در   مانندی شخصیتالعواصف تا حد امکان به حقیقت در مجموعه -

هـا را بـرای   پـردازیِ نیکـوی اشـخاص داسـتانی  ن    این راستا نویسنده کوشیده تا با شخصـیت 
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هـای حقیقـی   اردی اندک نویسنده از اصل پردازش شخصـیت مخاطب باور پذیر کند، اما در مو

 غاهل شده است 

هـای  های مت اوت در گ تگوهای داسـتان و دخالـت  عواملی هون لحن یکسانِ شخصیت -

ها و همچنین شـعار دادن نویسـنده از   غیر ضروری و حضور غیر هنی نویسنده در روند داستان

پـردازی در برخـی از   های شخصیتا و سستیهتوان از ضعفهای داستان را میزبان شخصیت

 های این مجموعه قلمداد کرد داستان

 هایادداشت

 ها، ترجمه مسعود انصاری مد نرر بوده است در ترجمه برخی از شاهد و م ال -4

(، شخصیت هرعی در داسـتان و نمایشـنامه اسـت کـه شخصـیت      Confident) شخصیت همراز» -۸

 (6۰: 49۲1میرصادقی، «)گذاردبا او اسرار مگو را در میان میکند و اصلی به او اعتماد می

 كتابنامه

   داستان امشب  تهران:  سیم  هاپ اول (49۲1سودا، محمدعلی  ) تش

 (  دنیای درام  ترجمه محمد شهبا  تهران: هرمس  هاپ سوم 496۲) اسلین، مارتین 

 یروت: دارالکتب العلمیه    بب(  عالم السرد  ترجمۀ: باسم صال۸۰4۸برنس، جیرالد  )

 (  المجموعه الکامله لمهل ات  بیروت: دارالجیل ۸۰۰۸خلیل جبران، جبران  )

 (  هن رمان نویسی  ترجمه محمد جواد هیروزی  تهران:  گاه  هاپ اول 49۲۲دات هایر، دائن  )

 (  هرهنگ اص الحات ادبی  تهران: مروارید  هاپ اول 49۲۸داد، سیما  )

 (  منشأ شخصیت در ادبیات داستانی  تهران: نویسنده  هاپ اول 4964) ین دخت دقیقیان، شیر

 (  معجم مص لحات نقد الروایه  بیروت: مکتبه لبنان ۸۰۰۸زیتونی، ل یف  )

(  الشخصیۀ الروائیه بین علی احمـد بـاک یر و نجیـب الکیالنـی  بیـروت:      ۸۰۰3) عبدالخالق، نادر احمد 

 العلم و اإلیمان للنشر 

 پردازی در داستان معاصر  تهران:  هتاب  هاپ اول (  شخصیت و شخصیت49۲4) اللهیان، حمید عبد

(  البنیۀ السردیۀ هی روایات صـبحی هحمـاوی  القـاهره: دار الحـوار     ۸۰44عبدالمحسن، محمد حسن  )

 للنشر و التوزیع 

 تا(  الرومانتیکیه  القاهره: نهضۀ مصر غنیمی هالل، محمد  )بی
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 های رمان  ترجمه ابراهیم یونسی  تهران: نگاه  هاپ پنجم (  جنبه49۲1ادوارد مورگان  )هورستر، 

 مرکا البحوث االنسانیه  (  البنیۀ السردیه هی الروایه  الجیاه ۸۰۰3) القاضی، عبدالمنعم زکریا 

 های روایت  ترجمه محمد شهبا  تهران: هرمس  هاپ اول (  نرریه49۲۸مارتین، واالس  )

 (  الحداثه و التجریب هی القصۀ القصیره األردنیه  عَمان: الیازوری ۸۰۰3) منی، علی محمد المه

 (  عناصر داستان  تهران: سخن  هاپ پنجم 49۲1میرصادقی، جمال  )

 (  ادبیات داستانی  تهران: سخن  هاپ پنجم 49۲8  )__________

 هاپ اول  (  راهنمای داستان نویسی  تهران: سخن 49۲6  )__________

 هن القصه  بیروت: دارال قاهه  ( 4389نجم، محمد یوسف  ) 

 (  راهنمای نگارش گ تگو  ترجمه عباس اکبری  تهران: سروش  هاپ دوم 49۲1) نوبل، ویلیام 

 (  معجم مص لحات نقد الروایه  بیروت: مکتبۀ لبنان 4361وهبه، مجدی  )

 ءۀ هی نقد القصۀ القصیرۀ  عَمان  دار الوائلی للنشر (  المواقف النقدیه  قرا۸۰۰3الوائلی، کریم  )

 (  هنر داستان نویسی  تهران:  گاه  هاپ دهم 49۲۲یونسی، ابراهیم  )

 

 


