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 والشحاذ عصفور من الشرق هایرمان پردازیشخصیتسبک  تحلیل و مقایسه

 فرضیه بوزیمان بر اساس

 چکیده

و  ادبی عصـــر رااـــر اســـ  ۀیافتتبلور  یهاشـــک  ترینمعروفرمان به عنوان یکی از 

 هایشصصی . آیدیمتم رمان به شمار  ۀکنندعنصرهای منتق   ترینیاصـلشـصصـی  یکی از 

را در قالب  هایشیشهاندهسـتند که نویسـنده با پردازآ آن، اناجار  یاکنندهعم   ۀنشـان ،رمان

مقاله رااـر سـر آن دارد تا بر اساا اسلوآ آماری و . گذاردیمواژگان و ترکیبات به نمایش 

اور من عص»توفیق الحکیم در رمان  پردازیشصصی تکیه بر معیارهای فراـیه بوزیمان سـب  

، را شـناسـایی و مورد مقایسه قرار دهد. اسلوآ آماری «الشـحا »در و نجیب محاوظ « الشـر 

 نموده اس . وی ریزیپایه هاسلوآا ۀیسمقاسـبکی اسـ ، که بوزیمان آن را برای شناسایی و 

، که با خطوطی دلال  گر کاهش و گذاردیمصرفی  یهامتغیرخود فرض را بر وجود  ۀینظردر 

وجودی  هاییشــهر. فراــیه بوزیمان ســعی بر آن دارد که با کم  آمار از یابندیمیا افزایش 

اسلوبی از قبی   ایهیژگیودر شـناسـایی اسلوآ بریده و  اییقهسـل هاییداورردا،  و  و 

پویایی، عاطای، اناعالی، عقلانی  و... را شـناسایی کند تا معقولی  تحلی  را در پی داشته باشد. 

ـــیم  هاآنآماری  یهادادههـدف از پژوهش تحلیـ  متغیرهای صـــرفی دو ا ر و  همچنین ترس

ده را در نمونه وار تااوت ســب  دو نویسن یهانشـانهاسـ ، که بتوان به کم  آن  هاییجدول

بودن، آ ارشان بیان نمود، همچنین تلاآ دارد تا در سایه اسلوآ آماری  تریادبفضـای علمی یا 

ن نشان از آ پژوهشمیزان پویای، عاطای، اناعالی، عقلانی و ... دو رمان را مشصص نماید. نتایج 

متااوت اس  و نیز نتایج راکی از آن اس   کاملاًدو نویسنده  پردازیشصصی دارد که اسلوآ 

ن ) ارزآ اندجستهکه هرگاه نویسـندگان در اسـلوآ خویش از پویایی و عاطاه و گات و بهره 

 ، کاهش یافته اس . اندگرفتهفاصله  هاآنآنان فزونی و زمانی که از  (ف ص

 الشحا  ، اسلوآ آماری، بوزیمان، عصاور من الشر  و پردازیشصصی  :هایدواژهکل

D
O

I:
 1

0
.2

2
0
6

7
/j

a
ll

.v
1

0
i1

8
.3

9
5

6
7

 



 شماره هجدهم                            مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(                               2  

 

 مقدمه

از  ادبی هایمتن شناسیسب  ۀروزسبکی جدید در  یهاشاخصهو  هامشـصصه کارگیریبه

ـــته،  و  های تحلبه  تواندیمجملـه رمـان که پژوهش رااـــر توجه خود را به آن معطوف داش

و ســـب  نویســـندگان ختم شـــود. یکی از این  هامتنتاســـیرهای جدید و گاهی متااوت، از 

 یهاونهگآماری از میان  شناسیسب نوین، تلایق رویکردهای کیای و کمی اس .  یهاشاخصه

 در هاپژوهش ۀعمدو بصش  دهدیمکاربردی زبان، بیش از همه به زبان در ادبیات توجه نشــان 

 ز اس متمرک مؤلفمطالعاتی به شناسایی سب  ادبی، زبان شصصی و فردی  خلا   ۀشـاخاین 

 ۀدهندآماری نشان  یهادادهرقیق  تبیین سـب  نوشتاری بر اساا و در  (56 :7937فتوری، )

ر نوشته اس . د ۀبرجست هاییژگیو ۀکنندزیر سـاخ  و روساخ  هنر صارب سب  و ا بات 

 بر اساا "الشحا "و  "رمان عصـاور من الشر "این نوشـته با ن اهی سـب  شـناسـانه به دو 

ـــمقا، به هانآ هایی تحلآماری مبتنی بر دو ا ر و  یهـاداده ـــب  ادبی یا  ۀیس  بودن تریعلمس

 .  شودیمدو رمان پرداخته  پردازیشصصی 

  پردازیشخصیتشخصیت و 

را به وجود  اییدهتندرهمدر رمان عناصـر داستان با هم شبکه  ویژهبهدر هر نوع داسـتانی و 

و به محض آفریده شدن در  آورندیمرا به وجود  هاراد ه، در داسـتان هاشـصصـی . آورندیم

امی عنصرهاس  که با تم ترینیاساسشصصی  در داستان یکی از . گیرندیمزمان و مکانی قرار 

ـــوندیمتمامی عناصـــر خلق  دی رعبارتبـهعنـاصـــر ارتبـاا تن ـاتن ی دارد و  تا بتوانند  ش

م ت ۀکنندعنصر منتق   ینترمهمی این عنصـر روازاین داسـتان را نمایش دهند  هایشـصصـی 

شصصی  اس  که قالب رمان را  یمو ترسبرای طرح » دند:. برخی معتقآیدیمداسـتان به شـمار 

و چه قالبی بهتر از آن برای طرح و ترســیم شــصصی  که خود  انددادهطرح افکنده  و پرورآ 

حرک و ت یریپذانعطاف قالبی اسـ  هم ناشیانه و پرگو و ییر نمایشی و هم پرمایه و سرشار از

شــبه » :کنندیمتعریف  گونهاینشــصصــی  را  یاعده. (56 :7951 ،یامآلوت میر)«در زندگی

شیده بص و تشصصبینش جهانی نویسنده بدان فردی  شصصیتی اس  تقلید شده از اجتماع که 

ــاختمان » :. ترن  بر این نکته تأکید دارد که(252 :7951، براهنی)«اســ  هر شــصصــیتی ی  س

ـــ   ـــ  که رالات و . کتاآ هیچ موجودیتی ندارد ۀمحدودبیرون از  کـهکلـامی اس عملی اس
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و اعتبار و ارزآ آن در روابطی اس  که با دی ر  شودیممتجلی ارسـاسات رمان نوی  در آن 

 یامجموعهشصصی  با  .(566 :7915، آلوت میریام)«کندیمساختمانهای کلامی نویسنده برقرار 

و این عمق با گسترآ ادراک  کندیماز درون ن ری ها و ادراکات ظریف و تدریجی عمق پیدا 

  در شصصی» :کنندیمبه همین خاطر در تعریف شصصی  برخی بیان . شودیموی ایجاد  ۀیاول

و  یدگویمفردی اس  که کیای  روانی و اخلاقی او در عم  او و آنچه ، ا ر روایتی یا نمایشـی

 یباًقرترا که برای خواننده در روزه داستان  هاییی شصصخلق چنین . ود داشته باشدوج کندیم

  .(15 :7915 ،میر صادقی)«خوانندیم پردازیشصصی ، کنندیممث  افراد واقعی جلوه 

اهمیتی برخوردار است که به عنوان  ۀدرجدر رمان از چنان  پردازیشخصیتعنصر شخصیت و 

فن  که داستان شودیمو گفته  آیدیمخوب به حساب  هایرمانمعیارهای سنجش  ینترمهمیکی از 

 . شخصیت است

 هدف پژوهش انگیزه، اهمیت و

 : در موارد زیر خلاصه نمود توانیمرا راار مواوع  عوام  انتصاآ ترینیاصل

ــتانی و -7 ــمار  هاآن ترینیچیدهپچون رمان به عنوان یکی از جدیدترین انواع داس به ش

ـــنـدنو کـه  آیـدیم هر گونـه که هنرآ اجازه دهد  توانـدیمتوانـا در این نوع ادبی  ۀیس

 .  را بیافریند هاشصصی 

هر دو نویسنده به عنوان بنیان ذاران سب  نویسن ی در عصر معاصر ادبیات عربی به  -2

 . آیندیمشمار 

ردم مشـــر  زمین و به اجتماعی م یهاجنبههر دو ا ر بـه نوعی بـه خـاطر توجه به  -9

 .  اندشدهخصوص دنیای عرآ خلق 

 .  نندکیمتلاقی پیدا  ارساسی یهاجنبهعقلانی و فلسای با  هایبحثدر هر دو ا ر  -5

این  و باشدینمدی ر تحلی  بر اساا  و  و سلیقه ، آماری شناسیاسلوآبر اساا  -6

تا بتوان به صورت علمی و فقط با استناد بر اعداد و ارقام به دس  آمده  شودیمامر باعث 

ــی ، از متن ــصص ــنده را مورد  هایش ــب  دو نویس هر دو رمان را تحلی  و در نهای  س

 (تنسب  افعال به صاا) متغیرهای صرفیهدف از این پژوهش تکیه بر  . ارزیابی قرار داد
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ه بتوان به کم  شــمارآ و مطابق  با فراــیه ک، اســ   هاآنآماری  یهادادهدو ا ر و 

را تشصیص داد که اسلوآ نویسندگان را در فضای  یارشتهنمونه وار  یهانشـانهبوزیمان 

 .کندیمبودن آ ارشان مشصص  تریادبعلمی یا 

 پژوهش سؤالات

 ،و محرک اصلی انجام تحقیق شده سوالاتی که قب  از انجام پژوهش در  هن ن ارنده مطرح

 موارد  ی  اس . 

سب  نویسندگی و پردازآ به با توجه به طرح مسـال  فلسای و عقلی در دو رمان آیا -7

 .  شودیمهم نزدی  

 یاهگونرا به  هاشصصی سب  پردازآ  ترتمامبا مهارت هر چه  تواندیمآیا نویسنده  -2

بیان  تریادبو واژگانش هر چه  هاترکیبانتصاآ کند که در بند مواوع علمی قرار ن یرد و 

 . شود

ی و پویایکیای  دو رمان، ، بر اســاا اســلوآ آماری و تکیه بر کمی  توانیمچ ونه  -9

 . را بررسی نمود هاشصصی  یهاواکنشو  هاکنشایستایی و 

ـــند جملات و  ـــته باش ـــ  نویســـندگان دو رمان توانس و واژگانی برای  هاترکیبامید اس

به نظر  و. باشد هاشصصی بیان ر رالات درونی و بیرونی  کاملاًکه انتصاآ نموده  هاشـصصی 

ــدیم ــی هر چقدر تغیرات رفتاری  رس ــصص ــد این تحولات بر اعداد و ا هاش ــتر باش  رقامبیش

وظ با نشان از آن دارد که نجیب محا کاوآد برآین. او نیز تأ یر مسـتقیم داشته باشد متناسـب با

 فلســای خود و تحولات درونی هاییشــهانداز نثری شــبیه به شــعر در بیان  یگیربهرهتوجه به 

 .  ه باشدرا به کار گرفت ترییادبآ وباشد اسل توانسته ،دهدیمکه در قهرمان رمانش رخ  بیشتری

 پیشینه تحقیق

ر از به دو ا  توانیم، هایی که بر اساا اسلوآ آماری صورت گرفته اس تلاآ ینترمهماز 

. (رصالیۀدراسۀ اسلوبیۀ إ) فی النص الادبی-7های  ی  اشـاره نمود:دکتور سـعد مصـلوح به نام

اول بر اســاا نظریه جونســون عم   در کتاآ یشــانا .(رصــالیۀدراســۀ لغویۀ إ)الاســلوآ -2

ح لودکتر سعد مص. پردازدیمبررسی و مقایسه اسلوآ برخی از نویسندگان و شاعران  و .کندیم
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کیه در سه فص  پایانی این کتاآ نیز با ت و کندیمبر فراـیه بوزیمان تکیه ، در کتاآ دوم خود

بر اسـلوآ آماری و فراـیه بوزیمان به مقایسـه سـب  نویسندگی برخی کاتبان و نمایشنامه و 

 «الشحا »و ا ر توفیق الحکیم « من الشـر  عصـاور»رمان در مورد دو . پردازدیمرمان نویسـان 

 یهانبهجنوشـته نجیب محاوا تلا شـهای زیادی صـورت گرفته اس  و برخی رتی به بعضی 

اما شایان  کر اس  که هیچ مقاله یا کتابی به ، اندداشتهدر هر رمان نیز اشاره  پردازیشـصصـی 

دو نویسنده نپرداخته اس  و تااوت دی ر این پژوهش با دی ر  پردازیشصصی مقایسـه سب  

ــور یهاپژوهش ــیه بوزیمان و دوری  گیریبهره، ت گرفتهص ــلوآ آماری و تکیه بر فرا از اس

 . برداش  شصصی در رابطه با مقایسه سب  دو نویسنده اس جستن از ردا و 

 روش کار

ا متن ابتد، آماری و با توجه به ی  جنبه از متغیرهای صرفی این اسلوآ بر اسـاا اسـلوآ

موجود  دید درونی و بیرونی از انواع زاویه و ســـپ  رد مطالعه قرار گرفتهکام  هر دو رمان مو

آماری از تمامی ، ازآ شــصصــیتهایش اســتااده نموده اســ در هر رمان که نویســنده برای پرد

 که،   آمدههر دو رمان به دساصلی و زاویه دید دانای ک   هایشصصی اتارها و خودگویی گ

بعد از ترسیم با تکیه بر . شوندیماده نمایش د، این آمار در جدولها و نمودارهایی طراری شـده

بر اساا فرایه بوزیمان و معیارهای موجود و استااده از متن  آماری به دسـ  آمده و یهاداده

دو  نیز برای مقایسهدر نهای  . گیرندیممورد تحلی  قرار  هاشصصی  سـب  پردازآ ،هر دوا ر

ــیم  رمان ــاخصکور و تا با تکیه بر روآ مذ گرددیمنمودارهایی ترس ــپ   یهاش موجود و س

   . گرددارزیابی اسلوآ دو نویسنده ، هاآنمطابق  متن دو ا ر با 

 اسلوب -1

از این میان دو . شودیماندیشـه و اسلوآ تشکی  ، عاطاه، متون ادبی از چهار عنصـر خیال 

سه . اشدبیمعنصر عاطاه و خیال مصتص متن ادبی و دو عنصر دی ر مشترک میان تمامی متون 

و اسلوآ را به عنوان عنصر لاظی به  معنوی متن ادبی به رساآ  عنصر اول را به عنوان عناصر

را بیانی خاصـــی دارد که آن  ۀیقطرو روآ ، هر متن اعم از ادبی یا ییر ادبی. آورندیمشـــمار 

 صارب. شودیم. این واژه در لغ  معانی بیشـماری را شـام  نامندیمتعبیر یا سـب  ، اسـلوآ
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 «و اسلوآ باامه به عنوان فن، روآ، راه، هر راه طولانی» :آن را به معناهایی چون ان العرآلس

 .(519ص ،  ی : بی تا ،ابن منظورشناسد )یم

در تعریف أرمد الشایب   اس  به معنای قلم یاکلمهاتینی واژه اسـلوآ در یرآ از اص  ل

وقب  از . باشدیمو عبارات  هاجملهاسـلوآ متشـک  از کلمات و سـپ  » :نویسـدیماسـلوآ 

بنابر این یکی  .(54-57 :7315 ،الشایب)...«معناهایی مرتب اس  ، اینکه واژگانی هماهنگ باشد

میان لاظ و معنا  زیرا موجب تلالم . ان اس دق  در انتصاآ واژگ، زیبایی اسـلوآ یهاجلوهاز 

   .(516 :7335،أرمد بدویشود )یم

افزون بر ، مطالعات ادبی وظیاه دارد یهاشــاخهبه عنوان یکی از  شــناســیســب ی روازاین

ــ ــناخ   هاییبررس ــب  برتر و ش فردی ادیب در انتصاآ ی   هاییزهان و  هاینهزمگزینش س

شصیص ت، سـب  از میان سبکها به مسال  مهمی مانند بیان دلای  گزینش واژه از سوی نویسنده

نده رسی نویس یهاتجربهیرهای متن ادبی به عنوان تحلی  تصو، معانی لغوی و مجازی واژگان

   .(743 :بی تا ،کنیبپردازد )سادگی و پیچیدگی جملات ، و شناخ  کوتاهی و بلندی

ینه اسلوآ در بین نویسندگان های دانشـمندان مغرآ زمین در زمامروزه تح  تأ یر پژوهش

، دشکری عیا، سعد مصلوح، الطرابلسی محمد عبدالهاد، کسـانی چون عبدالسلام المسدی، عرآ

بو أآورند )یمها و مقالات بیشماری را به ن ارآ در که کتاآ شوندیمصـلاح فیض  و ... دیده 

شک   شـناسیاسـلوآمتااوتی در بحث  هایگرایشهمین روی  از. (25-25 : 2441 ،العدوا

 :  بدین شرح اس  هاآن ینترمهمگرفته اس  که شاید از 

 تعبیری  شناسیاسلوآ .آ سی آوایی        اسلوآ  شنا .الف

 کاربردی  شناسیاسلوآ. د             آماری  شناسیاسلوآ ج.

 نحوی  شناسیاسلوآ.ه

د آماری و فرایه بوزیمان نق شناسیاسلوآبه دلی  اینکه مبارث  پژوهش راار بر اساا 

  .شودیمپرداخته  در ادامه به تشریح این دو نوع گرددیم  و تحلی

 آماری اسلوبادبی و  شناسیسبک -2

ری زبانی، ادبی، فک یهاشاخصهبررسـی سبکی هر ا ر ادبی، یکی از ابزارهای مهم در تعیین 

 ترروشـــندقیق آماری جای اه و اهمی  نوشـــته را بیش از پیش  یهادادهآن ا ر اســـ ، که با 
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تنوع  ۀینزمادبی و کاربردهای زبانی،  هایمتنواژگانی در  هـاییفط. تراکم هر یـ  از کنـدیم

کاربردهای برجسته، معنادار و نقش مند  شناسیسب ی برای روازاین. آوردیمرا پدید  هاسـب 

. دانش (253 – 264، 7937فتوری، )یـ  نوع واژه یا ی  طبقه واژگانی در متن اهمی  دارد. 

هم  خویش  ۀوجهرد آن را ( و نقش و کاربliteral)زبان شـــناســـی، پژوهش در زبان واقعی 

ـــاختـه  ـــان  ۀمطـالعـو کمتر بـه س   اما دهدیمنقش ادبی و کـاربردهای زبان مجازی علاقه نش

تحلی  سـب  را با هدف تحلی  رابطه فرم و محتوای متن و شناسایی  یالباًادبی  شـناسـیسـب 

 یهادادهن، ارزیابی مت یتاًنهاتا برای نقد و تاسیر و  دهدیمکیایات زیبایی شـناسـالی  آن انجام 

که قواعد و اصول و معیارهای  دهدیمارادله  هاییی تحل شناسیسـب رد. ودقیق علمی فراهم آ

ــناختی، ادبی و بلایی طراری  ــاا ابزارهای زبان ش ــوندیماین نوع تحلی  که بر اس بر  اًیالب، ش

 مســتند و دقیق و رتی آماری دقیق متن اســتوار اســ  و آ ار ادبی را با دلای  هایی تحل ۀیپا

ــی طبقه بندی  . بریمن (26 :7911فتوری، ). کندیمرا تعیین  هاآنتااوت  ۀدرجو  کندیمریاا

( تلاآ برای 7: شــماردیمکیای و کمی پژوهش را چنین بر  هاییوهشــپیوند  هایینهزمبرخی 

ـــاختاری با روآ ک هاییژگیو( 2کیای در برابر نتایج کمّی.  یهانمونـهیـافتن  مّی و وجوه س

ــوندیمفرآیندی با رویکرد کیای مطالعه  ــک  تعمیم تحقیق کیای را 9. ش از طریق  توانیم( مش

 ۀعمجموها در متغیرکیای ممکن اس  تقسیم روابط میان  هاییافته( 5کمّی ر  کرد.  هاییافته

 (Bryman, 1992, 61-69)کمّی را تسهی  کند.  یهاداده

یکی از معیارهای کاربردی و اساسی اس  که  شـناسـیاسـلوآبعد آماری در بدین ترتیب  

اهمی  آمار . را معین کرد هاآنرا مشصص و تااوت بین  هااسـلوآ، از آن گیریبهرهبا  توانیم

 های تحلردا و گمان را در ، عددی یهاارزآ ۀیپاکه بر  گرددیبرمدر این اسلوآ به این امر 

ــرهای واژگانی موجود در متن باز  گذاردیمبه کناری  ــمارآ عنص ــتحکام کاربرد آن به ش و اس

را  اسلوآ متن هاییژگیو، تلاآ بر آن دارد تا از خلال کمی  شناسیاسلوآاین نوع . گرددیم

متغیرهای -7: روآ آماری دارای متغیرهای اســـلوبی متعددی اســـ  که عبارتند از. معین کند

و هر متغیر خود به . متغیرهای آوایی -5تغیرهای ترکیبی  م -9متغیرهای صـــرفی   -2ظاهری  

   .(23 : ه 7575مصلوح شود )یمانواع مصتلای تقسیم 
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 فرضیه بوزیمان  2-1

متااوت امری اس  که  هن پژوهش ران بسیاری را در روزه نقد  هایاسلوآیص بین تشص

به  شناسیاسلوآجدید در روزه  هایروآآماری یکی از  روآ به خود مشـغول داشته اس .

کلات بسیاری در این از مش را مشصص و هااسـلوآ، بر اسـاا آن توانیمکه  آیدیمرسـاآ 

 :  مشکلاتی از قبی . راستا گره گشود

  از اسلوآ علمی تشصیص اسلوآ ادبی -7

 تشصیص زبان شعر از زبان نثر  -2

  یتشصیص واژگان به کار گرفته شده در انواع ادب -9

 مؤلفمشصص نمودن شصصی   -5

   اآیواقعانتساآ ی  متن ادبی به صارب  -6

، شودیمبی از آن اســتااده و تشـصیص کمی زبان اد هایژگیوکه برای قیاا این  اییهفراـ

 بار این فرایه را پیشنهاد و سپ وی دانشمند آلمانی اس  که اولین . نام داردبوزیمان فراـیه 

ایشــان که  اییهفراــ ۀخلاصــ .(19ص : م 7332 ،مصـلوحداد )طبیق از ادبیات تن را بر متونی آ

ــن نمود  ــ  که  گونهاینوا ــطهبه توانیماس ــب   واس ــصص نمودن نس بین دو پدیده از مش

بوزیمان پدیده اول را تعبیر به عم  و دوم . لوآ ادبی را معین نمودمتون و اس، بیانی هاییدهپد

ـــ  که بمنظور وی از . کندیمرا تعبیر به وصـــف  یان ر عملکرد و کار اولی تمامی کلماتی اس

یعنی  ،کنندیمیژگی مشصصی از ی  چیز را بیان که و کندیماز دومی کلماتی را اراده  هستند و

رساآ نسب  این دو از طریق شمارآ کلماتی صورت . ن هستندبیان ر وصـف کمی یا کیای آ

شــمارآ کلمات نوع دوم و  ینهمچنو  آیندیمکه در زمره فع  یا ردث به رســاآ  گیردیم

 ،خارج قسم  راص  شده. آیدیماز تقسیم نوع اول بر نوع دوم به دس  ، سپ  خارج قسم 

متناسب با افزایش یا کاهش مجموعه اول بر دوم کم  یعتاًطبکه  دهدیمرا نشان  اییعددارزآ 

 دین ترتیب که هرب. بیان ر ادبی و یا علمی بودن اسـلوآ اس خارج قسـم  . شـودیمو زیاد 

ــ  که اوق  فزونی یابد نمای ــلوآ ادبی و  هاییژگیون ر آن اس اهش ک هرگاهزبانی متن به اس

ـــلوآ علمی   ـــ  ترنزدی یابد به اس ـــرایطی که باعث پیدایش و طرح چنین . اس از جمله ش

که کودکان آن را رکای   هاییداســتانبود که وی بر  یامطالعه، نزد بوزیمان شــد اییهفراــ
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ــده ر. انجام داد، کنندیم ــب  کلمات یاد ش ــتان گونهیناا در وقتی او نس ــمارآ کرد هاداس ، ش

افزایش قاب  ملارظه کلماتی که بیان ر فع  هسـتند را مشاهده نمود و به این نتیجه دس  یاف  

دارای هیجان و اناعال بیشتر زیادتر از سصنان  هایانسـاندر سـصنان که افزایش نسـب  مذکور 

ی دی ری در ارتباا با زبان گاتار ۀیجنتبوزیمان به  یهاپژوهشه لسلس. اس  ترآرام هایانسان

ــید. ــتاری رس ــب  فو  در زبان گاتاری  و نوش ــورت که نس ــتر از زب مراتببهبدین ص ان بیش

توجیه وی در این رابطه این اس  که چون معدل سرع  در نوشتن نسب  به . اسـ  نوشـتاری

 زمانی بین تدوین کلمات فرص  ۀفاصـلپ  این ، اسـ  کندترن بسـیار سـرع  در گات معدل

 .ودشیم هافع نسب  به  هاصا ایش و این امر باعث افز آوردیمتاکر بیشتری را فراهم 

 شکل معادله 2-2

دو ، ندبیان کاین فرایه را  آشکار ماهومو وااح به اصـطلاری که به صـورت  به دلی  نیاز

 طراری ۀمعادلشــک  . روانشــناا آلمانی به دقیق نمودن شــک  آن پرداختندنار از دانشــمندان 

                                                                                                . رت اس صو ن بدینآناشده توسط 

 عدد افعال 

 = نسب  فع  به صا  ........

 عدد صاات

نسب  = ن، فع  = )و در عربی و فارسی  VAR سی معادلبه ان لیکه علام  اختصاری آن 

علام  اختصـاری در پژوهش راار  ینازاپ ین ا زا .باشـدیمن ف ص  (ف و صـا  = ص

ر دقیق ه طوب، که بوزیمان در این فراــیه با آن مواجه بود اییچیدهپاما نکته   .شــودیماســتااده 

ز این مشک  در زبان عربی نی. که بیان ر فع  و یا صـا  باشند مشـصص نمودن کلماتی اسـ 

صا  ، اســم ماعول، زیرا برخی کلمات چون اســم فاع را به وجود آورده اسـ .  ییهاچالش

و انتساآ این کلمات به فع  یا  دهندیممشـبهه در واقن وصـای هسـتند که عم  فع  را انجام 

افعال ، أفعال ناقصــه و مقاربه: چون افعال ی از برخ از طرف دی ر. ی اســ صــا  کار دشــوار

 .(11 :همانندارند )افعالی هستند که به صورت وااح دلال  بر انجام کار ، مدح و  م شـروع و

 رو کاکه بیان ر زمان  اندآمدهبه شــمارآ در  شــایان  کر اســ  که در این پژوهش فقط افعالی

ام افعال جامد که فقط بر انج همچنینو و از شمارآ افعالی که فقط بیان ر زمان هستند . باشـند



 شماره هجدهم                            مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(                               74  

 

، (م ر زمانی که تام باشندناقص )افعال  سببو به همین . خودداری شده اس  ،کار دلال  دارند

 .  اندنیامدهافعال جامد به شمارآ  و، مدح و  م، شروع، مقاربه

اســمیه و یا شــبه جمله ، فعلیه یهاجملهیه مث  وصــا یهاجمله، در مورد صــاات همچنین

به دلی  اینکه جمله خود . خودداری شده اس  آیندیممتعلق به محذوف که صـا  به رساآ 

امد ج: و دی ر صاات مواردی مث . آیندیمکه این اجزاء به شمارآ  شودیماز اجزایی تشـکی  

اسم اشاره بعد از معرفه و صاات مارد ، اسم منسوآ، اسم موصول بعد از معرفه، مئول به مشتق

 .اندآمدهبه شمارآ در 

ه خلاصــتأ یر مســتقیم دارند، ن ف ص بر افزایش یا کاهش  ی کهعوامل ینترمهمو از جمله 

  به  شوندیم

   . گرددیمشکل بر عواملی که به  .الف

 .باشدیمزایش و نوشتاری عل  کاهش زبان گاتاری باعث اف-7

ا در پی رفصیح کمتری  هایمتنبیشتری و در مقاب  ، لهجه باشـد که با زبان ییهامتن  -2

 .دارند

 .نثری نقطه مقاب  آن اس  هایمتنف ص و  نشعری  محرک تراکم  هایمتن -9

 :  مثلاً. شودیماین نسب  بیشتر یا کمتر  و نثراری در شعر رتی با توجه به اختلاف فنون گات

ن ف ص در آن افزایش و کارهای  (رمان و نمایشنامه، قصـیده، قصـه) یادبکارهای  .الف

 .  یابدیمعلمی در آن کاهش 

و به  رســدیمیزان به بالاترین م شــودیمکه مربوا به جن  هاییداســتانن ف ص در  .آ

 .  شودیممردمی و سپ  قصه کم  هایدر رکای صورت تدریجی 

 .  شودیمکم  یاروزنامهرهای و در نث یابدیمدر نثرهای ادبی این نسب  فزونی . ج

 .اس  کاهش( اییشنامهنما مثلاً) یمواوعن ف ص و شعر فراوانی  یینالویژگی شعر  .د

در  ویژههبکه نویسندگان ، مرتبط به شـک  طریقه بیانی اس عوام   ینترمهمیکی دی ر از  

ــه ــیوه بیان را  کر  چهارخود  أنتوآ در پژوهش. گیرندیمآن را به کار  هارمانو  هاقص نوع ش

 .  داندیم گونهاینرا  هاآنو میزان افزایش یا کاهش  کندیم
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و  (خودگویی)روایتی و توصیای کمتر از ردیث نا   هایبحثارزآ ن ف ص در  -7

 .  باشدیمکمتر از این نسب  در گات و 

را ما  اییانهممیان اجزای روایی از نظر نســـب  ن ف ص جای اه  ۀپراکند یگات وها -2

 .  دهدیمبین گات و و منولوگ به خود اختصاص 

 .  باشدیمارزآ نسبتی ن ف ص در منولوگ کمتر از همین نسب  در گات و  -9

تر بیش، ن ف ص در روای  آن اه که روای  از زبان یکی از اشصاص داستان بیان شود -5

 .  باشد مؤلفتوصیف مستقیمی از زبان خود از زمانی اس  که روای  

 که به مضمون ارتباط دارد. هاییویژگیب. 

و این نســـب  در . گرددیممرتبط  نیز به مرار  عمر معمولاًمنحنی ن ف ص : عمر -7

 .  شودیمو در پیری کم  یابدیمکودکی و جوانی افزایش  سنین

 :همانگردد )یمعک  در مردان کم و برعددی ن ف ص نزد زنان زیاد ارزآ : جن  -2

12-14).   

 و همچنین یس نمطلق  ی اسـ  وکه افزایش یا کاهش ن ف ص نسـب فراموآ شـودنباید 

ود جومتناقض و معارض  هایگرایشگاه در ی  متن و یا ا ر ادبی برخی بـایـد توجـه کرد که 

ـــاید  یاگونهبـه. دارد جمن  الفاز عوام  مص یامجموعهاز عوام  افزایش با  یامجموعهکه ش

 این نکته در بحث پردازآ. بر دی ری فالق آید ا ی  دســتهنثی کنند یرا خشــوند و همدی ر 

ه نوع بسته ب تواندیمزیرا نویسنده ماهر ، در رمان بسیار رالز اهمی  اس  ویژهبه هاشـصصـی 

 و صور خیالی هاترکیبشـصصیتی که سعی در نمایش آن دارد در اسلوآ خویش از واژگان و 

ــتااده کند که بیان ر تمام رالات درونی و ــد اس ــی  باش ــصص ــه دو . بیرونی آن ش مان رمقایس

یاری بهتر در فهم مواــوع مذکور ما را  ۀیفراــر اســاا ب «عصــاور من الشــر »و « الشــحا »

 .  رساندیم

 توفیق الحکیم  -3

ــین توفیق الحکیم» ــود «رس ــر دیده به جهان گش ــکندریه مص والدین او از دو نژاد . در اس

خوی و طبیع  سرسص  مادر همواره کودک را از . باشندیم، مصری و مادر ترکپدر ، مصتلف
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 این امر بعدها توفیق را بر. دادیمسو   ینینشگوشهو وی را به  داش یمبازی با همسـالان باز 

بر دارد و رتی در این فضا موانن تنهایی را از سـر راه ، تصیلات خود تا در فضـای ، داردیم آن

ه وی در این بود ک برای توفیق آن هاینینشگوشهاین  مثب  ۀیجنت. مادرانه را جستجو کند ۀعاطا

همان  و از. پرورآ داد و طبیع  درونی خود را بهتر شناخ  ترسرینتنهایی شصصی  خود را 

-55 :بی تا ،اسماعی  و ابراهیم ناجی، ادهمنمود )ابتدا ژرف ن ری در مسال  مصتلف را تجربه 

، صواهدل ۀرشتدر  تواندینم والدین هایمصالا ن به دلی  وی پ  از پایان دوران دبیرسـتا. (52

یعنی هنر و ادبیات نمایشـی روی آورد و به ناچار و ارترام به درخواســ  پدر مدرک لیسان  

برای ادامه تحصی  در مقطن دکتری  7326وی در سـال . نمایدیمخود را در رشـته رقو  اخذ 

 وو ادبیات پیوند می زند  نسه او را به دنیای هنر ورود به فرا. کندیمرقو  به فرانسه مهاجرت 

ال را دنب «ژان کوکتو» هاییشهاند و بیش از همها. سـازدیمدگان به نام این دوره آشـنا با نویسـن

دنیای هنر و فکر توفیق را ، آن دیار آ ار نویســـندگان  ۀمطالعمســـافرت به فرانســـه و . کندیم

ره اس  بعد از این دو. دی ر دنیای واقعی برای بشـر کافی نیس  در ن اه توفیق. کندیممتحول 

در این درگیری همیشــه روح . شــودیمدیده که مدام در آ ارآ درگیری بین واقعی  و ایده آل 

ین نوع ا ۀدهندشان که ن ییهانمونهشاید یکی از بهترین . شودیمبر ماده و نا  بر جسم پیروز 

 . نام برد «عصاور من الشر »بتوان باشد را  تاکرجدیدآ

 «عصفور من الشرق»: الف 

از زندگی قهرمان  یاتازه ۀمررلاو در این رمان . نویسدیماین رمان را  7391توفیق در سال 

به نوعی متأ ر انتصاآ عنوان رمان و چنین مواوعی . دهدیمرا نمایش  «محسـن»برخی آ ارآ 

ربی و بیان ر دنیای ع «الشر ». باشدیمسه نسب  به یرآ به خصوص فران اآیقبلاز شـناخ  

 تمامی. نماینده عربی مشر  زمین اس ، قهرمان داسـتان، یا محسـن «ورعصـا»و ، مصـر ویژهبه

عشق  ۀقصرخدادهای رمان مذکور مرتبط به شـصص اول رمان اسـ  ومهم ترین رویداد رمان 

 ر ا، «الروح عودۀ»رمان م این گنجش  شرقی چون محسن به دختری فرانسوی اس  که سرانجا

ای تا به مقایســه دنی کوشــدیما ر خود  این در. نویســنده ماندیمعشــق ناکام در ، توفیق الحکیم

یرآ و شـر  بپردازد و رورانی  و معنوی  گرایی مشر  زمین را در مقاب  مادی رایی مغرآ 
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 پیشرف  یهاجلوه تمام، ایاانو، رمانش هایشصصی نمایش دهد. وی از زبان یکی از  هاینیزم

 .  کندیمو اصال  و آرامش و علم و هنر واقعی را در شر  جستجو  داندیمدر یرآ را پوشالی 

بررسب کارکرد و  -7. نمود یبنددسـتهاز دو منظر  توانیمرمان مذکور را  هایشـصصـی 

دو  به هاشصصی از منظر اول  .بر اساا اصال  یربی و یا شرقی بودنشان -2نوع نمایش آنان 

 استاند قهرمان –محسن : عبارتند از اصلی هایشصصی . شوندیماصلی و فرعی تقسیم دسـته 

ــ معشوقه محسن ، – خانه صارب پسر و محسن دوس  –أندریه ، - ــ م وایاان، -سوزی ـ رد ـ

پیرزن و پیر مرد ، جرمین ــــ زن اندریه ــــ: فرعی آن هایشصصی و . روسی و دوس  محسن

ــ و برخی ، صارب خانه ــ پسر أندریه ـ زن  پیر، کلوتلید، دی ر مث  هنری هایشصصی جانو ـ

 .  که نقشی در رویدادهای داستان ندارند، صارب مسافرخانه

 نوع محاسبه نبست  .ب

و  هاشـصصی به تشـریح ، مقاله داده شـد 9و 2با توجه به تواـیحاتی که در بند  در ادامه،

 هایشصصی و به دلی  محدودی  رجم فقط به . شـودیماشـاره  هاآنارزیابی شـیوه پردازآ 

  به ترتیب  ی «عصــاور من الشــر »در رمان  صــورت گرفته آمارگیری . شــودیماصــلی اکتاا 

 .  باشدیم

 .  باشدیممیزان ن ف ص در روایتها و توصیااتی که مربوا به محسن  -7

       .منولوگ های محسنسنجش ن ف ص  -2

   .محسن گات وهایارزآ ن ف ص  -9

نجام او محسن با ایاانو  میان ین نسـب  مذکور در گات وهایی که محسـن با سـوزی  -5

 .داده اس 

ـــوزی و ، که مربوا به أندریه ها و گات وهاییمیـان ین میزان ن ف ص در روای  -6 س

 .ایاانو اس 

شماره  در نمودار 6بند ، 9و 2در جدول  5بند  ،7در جدول شـماره  9و 2و 7بندهای  نتایج 

 شودیمنمایش داده  2
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  جدول مرتبط با قهرمان رمان و تحلیل جدول .ج
 

 مجموع ن ف ص محسن در سه نوع زاویه دید. 1جدول

 گفتگو منولوگ روایت فصل

 5 -------- 71/2 اول

 6 -------- 69/2 دوم

 -------- 7 1 سوم

 1/5 -------- 55/6 چهارم

 6 -------- 1/9 پنجم

 -------- 6/1 6/9 ششم

 75/5 -------- 12/5 هاتم

 52/9 -------- 11/2 هشتم

 77 -------- 55/6 نهم

 55/7 -------- 56/2 دهم

 5/6 -------- 5/6 یازدهم

 74 -------- 26/1 دوازدهم

 6 -------- 6/5 سیزدهم

 35/2 -------- 32/2 چهاردهم

 -------- -------- 72/5 پانزدهم

 79/5 -------- -------- شانزدهم

 -------- -------- -------- هادهم

 -------- -------- 36/7 هجدهم

 35/9 -------- 5/2 نوزدهم

 32/2 -------- 51/2 بیستم

 

بیان ر این اسـ  که توفیق الحکیم در پردازآ شصصی  محسن بیشترین  7جدول شـماره 

در دو فص  هم از انای ک  داشـته اســ  و فقط اسـتااده را از زوایه ی دید سـوم شـصص یا د

 بر روند ن ف مؤ ریکی از عوام  ، در فراـیه بوزیمان شــیوه بیان. منولوگ یاری جسـته اسـ 

 کر شـد کمترین ارزآ نسب  مذکور را در روای  و  قبلاًو همان ونه که . آمدیمص به شـمار 
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ه ک شودیمدر این جدول نیز مشـاهده . بعد در منولوگ و بیشـترین آن در گات وها وجود دارد

ــب   ــده در روای  میان ین نس ــدیم 33/5و در گات وها 26/5و در ردیث نا   5یاده ش . باش

و  دایستیماران در آیاز داستان در زیر ب، خوانیمیممحسـن با توجه به آنچه که در داستان از او 

تا از زیر  خواهدیمشون  از او و آن اه که أندریه با خ ن ردیم «دی موسیه»شـاعر  ۀمجسـمبه 

 ... هــذه الــدموع فی عینی، تــأمــ  یــا أنــدریــه»: گویــدیمدر جواآ چنین ، بــاران فرار کننــد

 یالحظهبه خاطر ، شودیم «سـوزی»و نیز وقتی که عاشـق  .(72 :توفیق بی تا، الحکیم)«الشـاعر

و گاه برای گوآ دادن موسیقی از خرج آآ ونان  نشیندیمساعتها به انتظار  تماشـای معشـوقه 

. کندیممحسـن را شـصصی ارساسی و ادآ دوس  معرفی  هایژگیوتمامی این . خود می زند

تشصیص بین اسلوآ ادبی و علمی اس  و ، شودیمیکی از اهدافی که در فراـیه مذکور دنبال 

 در جدول فو . و خیال اس طاه آنچه که در اسـلوآ ادبی ما با آن روبرو هستیم عنصرهای عا

 کاملا5ًو در فص  ا. باشـدیم 5و 72و 3های بوا به فصـ الاترین میزان ن ف ص به ترتیب مرب

ن تشرف علی الناا بعینین م، شباکها أراها فی» :کندیمتوصیف  گونهاینمعشـوقه را  عاشـقانه 

ــاعرانه ادامه « ... ۀمن ک  جن   ومن ک  طبق، و الآخرو هم یمرون أمامها الوارد تل، فیروز و ش

ــاء،  رات الهواء، ک  من رولها یحبها» :دهدیم ــماء ، و هوام الاض و  .(57 :همان)« و نجوم الس

اکها أن أان تح  شب لجدیرۀ هاآن» :گویدیمر اندریه تح  تأ یر ارسـاساتش در پاس  به همس

فصــلی که محســن از ، گرددیممشــاهده  3در فصــ   اما اوج ن ف ص .(64 :همان) «قلبی کله 

ــافرخانهو در  بنددیمد رخ  بر خانه خو ــکنی  یامس ــوقهکه  گزیندیمس آنجا زندگی  اآمعش

که از زبان او بتواند ررف دلش را به  خردیم اییطوطقهرمان عاشـــق در این فصـــ  . کندیم

 ۀکلمیزلی اســ  از رافظ شــیرازی و ، آموزدیماولین جملاتی که به طوطی . دمعشــوقه باهمان

آن را کادو در پایان فص  که محسن قصد دارد . گذاردیمرا محسن  و نام طوطی دوسـت  دارم

آنچه که در پ  در این فصــ  . کندیمطوطی ســه بار دوســت  دارم را تکرار ، به ســوزی دهد

جیزی نیسـ  جز عاطاه و ر  دوســ  داشــتن و شور عشق و ، وجود محسـن موج می زند

رفتن سوزی ، دهدیمکه رخ  یاتازهاتاا   72در فص  . یاییرؤیی هیجان آشنایی و سیر در دنیا

ما أن  إلا رلمٌ یحیا فیه » :گویدیمبا سوزی سصن  گونهاینمحسـن گاه . به اتا  محسـن اسـ 

أنا »شــعر تا ســصن گوید او دیوان  خواهدیمو آن اه که ســوزی از او  .(724 :همان) «الآخرون
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را  یاصاحهتا این شـاعر از زبان محســن ســصن گوید و ســپ   دهدیمرا به سـوزی  «کریون

 : ابیاتی چند از آن صاحه چنین بود. را بصواند که آن خواهدیمو از سوزی  گشایدیم

إلاّّوّدعدديني/......وّلقدد.ّنیلّلاّحل دد.ّأنّأحدد./..أنّأحدد.ّ........ّ..........أریدد.ّ...ّيإنّ 
ّ/حلقتيلّ...ّفلبستّلهّحل .ی.ّ...

  .(727 :همان) نهزمتّ...ّوّنف.ّإلاّقلبي!ّ...ّفإ/ّ......ّفإخترقّجسميّوّهجمّعلا

می  دیده شـد که در این سه فص  موج، آیدیمآنچه که در اسـلوآ ادبی معیار به رسـاآ  

 زند و آنچه که در فرایه 

س  اشایسته . در این فصول از نظر گذراندیم آوردیمبوزیمان افزایش ن ف ص را به دنبال 

ح که به شر گذاردیم  سر دانسته شود محسن در این رمان سه دوره متااوت زندگی را پشکه 

 : ی  اس 

  (6تا  7 یهافص )مررله قب  از آشنایی با سوزی و آرزوی وصال با او  -7

   (79و 72و 77و 3و 1و  5 یهافص )مررله آشنایی با معشوقه و گات و با او  -2

 (24و  73و  74و  1 یهافص اانو )صحب  کردن با ایمررله جدایی با معشوقه و  -9

این دو فص  جزء دوره سوم به  کندیممحسن با ایاانو گات و  74و  1های چون در فصـ )

 (.رساآ آمده اس 
 

 
 .1نمودار

0

1

2

3

4

5

6

7

فرا وصالقب  از آشنایی

5/2

6/86

2/63
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ـــعری و ارســـاا  بر هایمتنتأ یر هیجان و از این نمودار   میزان ن ف ص به  افزایش ش

ــه مررله دیده  ــودیمخوبی در این س ــوع زیرجدول دو در . ش علاوه بر عوام  فو  تأ یر موا

 .  گات و و نوع بیان را نیز نمایان ر اس 
 

 میانگین نسبت در دیالوگ محسن با ایفانو .2جدول 

 فصل میانگین ن ف ص محسن با ایفانو

52/9 1 

55/7 74 

53/9 73 

32/2 24 

 میان ین ک  11/2

 

 با سوزیمیانگین ن ف ص در گفتگو  .3جدول 

 فصل میانگین ن ف ص محسن با سوزی

 75/5 1 

77 3 

5/6 77 

74 72 

6 79 

 میان ین ک   77/1

 

ــصصــی  پویا  ــتان» یمخوانیمدر تعریف ش ــ  که یکریز و مداوم در داس ــصصــیتی اس  ،ش

گواه بر این ادعا  9و  7جدول شــماره  .(39ص ، میرصــادقی)«دســتصوآ تغییر و تحول باشــد

ــتند که میزان ن ف ص او مد ــ   ییرهایتغام در رال هس ــم یر اس و این مطلب دلیلی بر چش

 .  پویایی شصصی  محسن اس 

 اصلی و تحلیل نمودار هایشخصیتوط به مرب : نمودارد

   (و آبی بیان ر ن ف ص د روای  اس  بیان ر ن ف ص در دیالوگ یاقهوهنگ ر)  
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 .2نمودار 

 

دوســ  محســن اســ  و ازنظر عاطاه و اندیشــه و اعتقاداتش به نوعی نقطه  یو  أندریه-7

شــصصــیتش را شــاید بتوان از  یهاجنبهبرخی از . مقاب  محســن و نماینده مغرآ زمین اســ 

گات وهایش با محسـن درک نمود. در یکی از گات وها زمانی که محسـن معشــوقه را توصیف 

و در  .(53 :همان)«و هذه مصـــیبت  إن  رج ً خیالیٌ»: گویدیمدر پاســـ  به او چنین  کندیم

محسن ن ران اس  که ، بردیمجای دی ر و قتی که محسن را برای تشیین جنازه به همراه خود 

اندریه خنده کنان ، مهیا نکرده اســـ  خواندآیمخود را برای ورود بـه آنجـا که ررم مقدا 

ــرقی» :گویدیمچنین  ــۀ  .أیها العصــاور الش ا نما معنی هذا؟ ... إنّ .. تعد ناســ  لدخول الکنیس

از این گات و رورانی   .(22 :همان)«هنا مح  عام ...  ؟نـدخلهـا کمـا ندخ  القهوۀ ... أی فر 

و شصصی  أندریه اینچنین اس  که نه از عاطاه . وااح اس  کاملاًگرایی یرآ  شـر  و مادی

به هنر و ادبیات دارد و نه تغییر و تحولی از آیاز  جهی و نه تو داندیمعشـق و دوسـ  داشتن 

ی  از عواملی که باعث افزایش ن ف  بدین ترتیب او هیچ. دهدیم تـا فرجـام رمان در او رخ

 مذکور در گات وهای و از همین روی بعد از ایاانو کمترین نسب  باشدینمرا دارا  شودیمص 
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ان این دختر جو. کندیمفرانســوی که در بلیط فروشــی ســالن تئاتر کار  یتردخ  ســوزی-2

عاشق خود را چنین ، محسـن اسـ  و گاه به هن ام عشـق ورزیمعشـوقه ، فرانسـوی در رمان

و این  .(797 :همان)«العزیز ... والآن کلام ممنوع یا ببغالی» یزنو « الکبیر یـا ببغالی» :خوانـدیم

مه و نغ گشایدیمقب  از رفتن به کار پنجره خود را معشـوقه فرانسـوی هر روز به رسـم عادت 

 رودیمو زمانی به اتاقش محسـن تا نیمه شب به بیرون  و در دوران عشـق گاه با کندیمخوانی 

، رودیماما یکی از این شـبها که با محسـن به رستوران . کشـدیمو محسـن او را به در آیوآ 

با محسن سصنی ، رودیمدر هم فرو  اآچهرهو سوزی با دیدن او  شـودیماگهان جوانی وارد ن

شــصصــی  . شــودیمو این امر در نهای  باعث خشــم ینی محســن و جدایی آن دو  گویدینم

و عاشــق  کندیمســوزی با توجه به آنچه گذشــ  دختر جوانی اســ  که در محلی هنری کار 

پ  جن  و عمر و ارساا و شعرخوانی او همه . دهدیمو نغمه سر  خواندیمو شعر  شودیم

عوام  باعث و مجموع این  شوندیمعواملی اسـ  که در فرایه مذکور عام  فزونی ن ف ص 

   .را به خود اختصاص دهدمذکور نسب   بالاترین میزان  هاشصصی تا او در بین  اندشده

مهاجرت کرده و برای مادی  از دیار خوده که یعجیبی از کشور روس ی شـصصـ  ایاانو - 9

ایاانو در این . داندینم، به پیامبران مشــر  زمینجز پناه جســـتن  گرایی یرآ هیچ را ه رلی 

ــنده رمان از زبان او مدام اروپا  ــ  که نویس ــوفی اس ــیتی علمی و فیلس ــصص رمان به عنوان ش

یلةّتسماّأروبيّدددددددددددددددّجمّآلتارحءّدددددددددددددددّهذهّحلفتيةّحلشق» :کندیمتوصیاش  گونهاینو   کندیمرانکوهش 
یيةّحلوحقعّالّالّتعرفّغیرّحّآلتا!ّهاّوّإبتعيدّغیرهي،ّهينفسالّیعنیهيّإالّ،ّلکنهيّأنينیة،ّرشددددددددددیقةّ  یة

                                                         .(719 :همان)«تهيتهتمّإالّبمصل 

و علم و ادبیات و آرامش را در آنجا جســـتجو  کندیمدر مقاب  از آســـیا و آفریقا تعریف و

تا او را به شر  بیاورد تا دردآ  خواهدیمو رتی  با وجود پیری و مریضیش از محسن  کندیم

سصن  یو عقلی و منطقفلسای  اییوهشایاانو در گات وهایش با محسـن همیشه به . درمان یابد

  پ .دهدیممواوع تا رد چند صاحه سصنانش را بی وقاه ادامه  وگاه برای فهماندن گویدیم

. و این اس و سنش رو به پیری  ر نیسـ  بلکه فیلسـوف و دانشمندایاانو نه تنها اه  ادآ وهن

ـــصصـــی  نمایش داده او دیده  ـــ  که نه تنها عاملی برای فزونی ن ف ص در ش بدان معناس
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ـــودینم ـــترین عوام  کاهش را در خود  ش که  اختلاف ن ف ص در  یاگونهبه دارد بلکه بیش

 .  رسدیم 75/5او با گات وهای سوزی به  یهاگاته

 نجیب محفوظ

. قدیمی در قاهره دیده به جهان گشود یاخانهدر  م7377نجیب محاوظ در یازدهم دسـامبر 

 ،مدیرآورد )برگرفته از نام پزشکی اس  که وی را به دنیا ، اسـم کلام  نجیب محاوظ الباشـا

ن که در ای پیونددیموسپ  به مدرسه  کندیموی تحصـی  را از مکتب خانه شروع  .(71 :تابی 

ـــودیمایـام به رمان خوانی علاقه مند  ـــتان ادبیات را انتصاآ . ش و برای ادامه  کندیمدر دبیرس

ر سال وی د. شودیمفلسـاه دانش اه قاهره  ۀرشـتوارد ، تحصـی  تح  تأ یر مطالعات فلسـای

و چون صدای مطبوعی دارد  پیونددیم «المعهد الموسیقی»به رای آموختن سـاز قانون م ب 7399

ــال  .(75 :ه 7543فوزی، خواند )یمبرای اطرافیان آواز  ــرانجام در س پ  از مدتی  م7395و س

ی در دوران زندگی او اتااقات انقلاب. کندیمادبیات را انتصاآ ، ســرگردانی بین فلســاه و ادبیات

نجیب محاوظ در نویســندگی . کندیمر تظاهراتهای مردمی شــرک  می افتد و او نیز د یاتازه

 که عبارتند از: گذاردیممتااوت را پش  سر  ۀمررلچند 

عبث »به  توانیماز جمله آ ار او در این مررله : واقعی مررلـه تاریصی یا رمانتیســـم -7

 . اشاره نمود «کااح طیبۀ»و « رادوبی »، «الاقدار

ـــتهاز جمله : اجتماعی رلالیســـم ۀمررلـ -2 القاهرۀ »: در این دوره عبارتند از یشهانوش

  «.السراآ و الثلا یۀ»، «بدایۀ و نهایۀ»، «زقا  مد »، «خان الصلیلی»، «الجدیدۀ

، «الســـمان و الصریف»، «اللص و الکلاآ»، «أولاد رارتنا» :فلســـای مررله رلالیســـم -9

 . وی در این دوره هستند یهانوشته «الشحا »و  «الطریق»

از جمله آ ار نجیب محاوظ : فلسای با رویدادهای اجتماعی هایبحثهمراهی مررله  -5

 . اشاره کرد «میرامار»، « ر رۀ فو  النی »به  توانیمدر این دوره را 

آ ار دی ری نیز در این دوره و  «خمارۀ القط الاسود» :گات وهای اسـتدلالی عقلی ۀمررل-6

نام آن را پوچ  توانیمکه  شــودیمموقتی  ۀمررلوارد  7351محاوظ در ســال  یبنج .دارد

اشد بیمو ...  «شهر العس »، «رکایۀ بلا بدایۀ و بلا نهایۀ» ،او در این دورهو آ ار . گرایی نهاد

 .(777-743 :م7312 ،یایی)
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 «الشحاذ»: الف

 گدا شرح مصتصری» .آیدیمنجیب محاوظ به شمار  هایرمان ترینیفلسایکی از ، الشـحا 

 ،روشناکرانی که در جوانی پرشور و آرمان خواه اند. از مصـیب  روشـناکران جهان سوم اس 

ــالی نومید و محافظه کار  ــوندیمدر میان س  عذاآ گرفتار پیری در – بمانند زنده اگر –و ، ش

نی را نشان گدا تعارض درونی روشناکرا. آورندیم روی عرفان و رکم  به و شوندیم وجدان

ــصر  ۀیددرا به  اآیجوان ۀدور یهاآرمانکه  دهدیم از زندگی به و در عین رال  ن ردیمتمس

این بیزاری که با عذاآ وجدان همراه . دل زده و بیزار اســ ، خود ۀدیدیظاهر آســوده و بی 

ـــ  که به انحطاا اخلاقی و ااـــمحلال روری و روانی او  کندیماو را گرفتار ماجراهایی ، اس

عنوان این ا ر بیان ر محتوای آن اس  که شصی   . (یادداشـ  مترجم :7919،دهقانی)«انجامدیم

 لیاص هایشصصی . کندیمرا از هر چیز اطراف گویا که گدایی  یاصـلی آن رقی  و سـرمست

 .بثینۀ و وردۀ، زینب، عثمان، مصطای، –قهرمان داسـتان  - عمر الحمزاوی: این رمان عبارتند از

ـــصصـــیـ و  ـــمیر مارجری  و، فرعی آن جمیلۀ هایش ـــتند س   در ادامه فقط به تحلی . هس

 .شودیماصلی پرداخته  هایشصصی 

قهرمان اصـلی داسـتان اسـ  و به مثابه شـاهرگی اس  که تمام  عمر  عمر الحمزاوی -7

و همه  شودیمتمامی داسـتان از خلال شـصصی  او عراه  .شـودیممویرگها به ان وصـ  

او شاعری انقلاب ر و سوسیالیس  . در ارتباا هسـتنداو ی اصـلی و فرعی با  هاشـصصـی 

بحرانی که سرنوشتش را به . شودیمبوده اسـ  که از آیاز داستان دچار نوعی بحران فکری 

ــاندیمجایی   :گویدیمو نیز  «هي لسددددددرةّّبيلنيسّوّبيأل،ّأضددددددینّبيل.نیي» :که به گاته خودآ کش

عمر برای برون رف   .(1 :بلا تا ،محاوظ)« ل ّشئّیموتّوّیتمزق،ّّکرّأوّأنّأت ر ّأری.ّأنّأفکّ »

ــمانی روی  ــق ورزی جدید و امیال جس ــبانهزمانی ، آوردیماز بحران گاه به تجربه عش ، ش

 کندیمو گوشه نشینی اختیار ای  خانه و کاشانه را ترک و در نه بردیمروی به سوی اهرام 

ه ب ق  واقعی دس  یابد و در فرجاما شاید به رقیت آوردیمصوفیانه  هایگرایشو روی به 

 .گردانندیمره به زندگی عادی باز اجبار او را دوبا

ر هر سه د قبلاً، عثمان،   عمر که با دوس  دی رشانو دوس شاعر  مصـطای المنیاوی -2

دینه م پرشور که به دنبال تحقق و انقلابی و جوانانی بودهدانشکده رقو  مشغول به تحصی  
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ــله ــ  را اما از. کنندیمتلاآ  فاا ــیاس و در رادیو و  کندیمرها  آیاز رمان دی ر هنر و س

 .  فروشدیمو پا  و پایلا   تلویزیون مشغول به کار اس 

ه دوس  بهای سن ین سیاس  و ر  انقلابی بودن شـصصی که از بین س تنها  عثمان -9

و بعد از آزاد شدن هنوز بر افکار و عقاید خود  پردازدیمزندان  هاییلهمسـال پشـ   24را 

 و نهای  کارآ چنین اس  کندیمازدواج ، دختر عمر، بثینه عثمان در پایان با . پایدار اس 

 .تا اعدامش کنند کندیم ودست یر که پلی  او را تعقیب

او  عمر عاشق. که شاگرد ممتاز بوده اس  «کامیلیا فؤاد»مسـیحی به نام  یدختر  زینب -5

از خانه . دهدیمنامش را به زینب تغییر  دین خود را عوض و، و وی به خاطر عشق شودیم

و در آیاز او برای عمر نشــانی از عشــق و اندیشــه . کندیمو کاشــانه جدا و با عمر ازدواج 

ــ  ــودیماما بحران فکری عمر باعث . تدبیر اس ــرمایه بلکه از  ش که وی نه تنها از کار و س

 . زینب هم متنار شود

به  پدرآ روی ۀگذشتحصـیلاتش موفق اسـ  و چون بزرگ عمر که در ت دختر  بثینه -6

وی با وجود . کندیمراز هســتی را دنبال  یششــعرهاو چون عمر در . آوردیمشــعرســرایی 

 . گرددیماز او باردار و  کندیمازدواج با دوس  قدیمی پدر اآیسن ختلافا

 «الشحاذ»چگونگی محاسبه ن ف ص در رمان  .ب

و معیارهای مذکور در فرایه بوزیمان سصن جداول و نمودارها  یهادادهدر ادامه بر اساا 

 : بدین ترتیب اس ، آنچه در این رمان به شمارآ در آمده. شودیمپی گرفته 

   .های عمر (ردیث نا )شمارآ ن ف ص در تمام گات وها و خودگویی -7

 .  پردازدیمو توصیااتی که به شرح عمر  های رواشمارآ ن ف ص در تمام  -2

 ردۀ بثینه و و، زینب، عثمان، آمارگیری از نسب  مذکور در تمام گات وهای مصطای -9

 .  باشدیمهایی که مربوا به افراد فو  شمارآ ن ف ص در تمام روای  -5

  . شودیمنمایش داده  6در جدول  5و  9دهای و بن 5در جدول شماره  2و  7ندهای ب
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 جدول ن ف ص قهرمان و تحلیل جدول: ج
 

 مجموع ن ف ص عمر در سه زاویه دید .4جدول شماره

 گفتگو منولوگ روایت فصل

 97/9 -------- 96/2 اول

 5 -------- 52/9 دوم

 55/2 69/2 75/2 سوم

 71/5 51/2 25/2 چهارم

 99/6 19/2 57/2 پنجم

 12/7 -------- 95/7 ششم

 26/5 71/9 11/2 هاتم

 99/1 61/2 73/2 هشتم

 16/6 6/2 35/2 نهم

 1 9 52/9 دهم

 99/5 75/6 6/5 یازدهم

 99/5 2 25/9 دوازدهم

 99/5 9 34/2 سیزدهم

 5/5 -------- 1/5 چهاردهم

 2/6 3/2 1/9 پانزدهم

 6/5 6 26/6 شانزدهم

 55/3 57/5 -------- هادهم

 55/3 94/9 23/5 هجدهم

 55/77 15/5 9 نوزدهم

 75/5 92/9 71/9 میان ین ک 

 

برای پردازآ شصصی   «الشحا »که نجیب محاوظ در رمان  دهدیمنشان  5جدول شـماره 

ایه فر یهاشاخصبا توجه به . دید اول شـصص بیشترین بهره را برده اس  ۀیزاوقهرمانش از 

ین میان . یابدیمف ص از روای  به منولوگ و از این دو به گات و افزایش  بوزیمـان ارزآ ن

. پ  نویســنده باشــدیم 75/5گات وها و در  92/9منولوگ در ، 71/9ن ف ص عمر در روای  
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 در جدول. های خود او نشان دهدن داستان را از زبان و کنشبه زیبایی توانسـته اسـ  تا قهرما

و  رســـدیمرد  ترینیینپابه  7و  9و  5های فصـــ  کور ارزآ ن ف ص عمر در گات ویمذ

 سیر زندگی. شودیمکه در ادامه عل  امر بیان  فصـ  آخر اسـ  بالاترین رد آن مربوا به سـه

 .به سه دوره تقسیم نمود توانیمعمر در طول داستان را 

و همچنین ناراــایتی از . ابراز تنار از گذشــته و هر آنچه که متعلق به گذشــته اســ -7

  .واعی  موجودآ

 .رض هر چیز جدید با جدیدترامررله تع -2

جدید و امیال  یهامعشوقهبه عشق ورزی با  اآیروانوی برای فرار از واـعی  روری و 

به سرمستی و نشاا دس  یافته که  کندیماو در این دوره گاه ارساا . آوردیمجسمانی روی 

 بلی را فراموآ کند. درکه تجربه ق آیدیمبه ســرایش  یدتریجدبه محض این ارســاا تجربه 

و با او شبانه به سوی اهرام  شودیمآشنا  «مارجری » کازینو به نام  ۀرقاصبا نصسـ  ، این دوره

ــبهای بعد با زنان  رودیم ــبی دی ر و ش ــنایی با« وردۀ»دختری به نام با دی ر و در ش  وا که آش

 .زندگی کندزد و از خانواده جدا شود و با معشوقه جدید بسـا یاخانهتا سـرین  شـودیمباعث 

ـــتش ندارد. اما به او هم پایبند  هیچ ک  به اندازه وردۀ کندیمســـاا عمر ار و  ماندینمدوس

تا با ، بردیمتنها روی به ســوی اهرام شــبانه  در نهای  همو  رودیمدوباره به ســرام مارجری  

بدین ترتیب در این . روری دســ  یابددیدن ســتارگان و راه رفتن بر روی شــنها به آن نشــاا 

کثر جدۀ تلتهم التجربۀ الأ»ود دارد. و در واقن تعـارض بین تجربـه جـدیـد با جدیدتر وج دوره

   .(772 :همان)«التجربۀ الاق  جدۀ

 تعارض وهم وخیال با واقعی  -9

لذۀ الحب لا تدوم و نشوۀ الجن  أقصر من أن یکون لها »که  عمر در مررله دوم تجربه کرد

و  رودیمو به بایی   شـودیمبه همین سـبب در این مررله عمر از همه جدا  .(775 :همان)«أ ر

. س به سرمستی پایدار دس  یافته ا کندیمجاس  که تصور در آن. کندیمگوشـه نشینی اختیار 

وا به و برای مدا خوردیم، تیری به پای عمر کندیمپلی  که عثمان را تعقیب ، اما در پایان رمان

ارزآ ن ف ص عمر را  آیدیمکه در پی  نموداری. گردانندیمبه زندگی باز اجبار او را دوباره 
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دوم از فص  و بصش  شودیم 5تا  7ای م  فصلهدوره اول شا. دهدیمدر این سـه مررله نشان 

 .سوم اس  و سه فص  آخر مربوا به قسم  انجامدیمبه طول  75شروع و تا فص   1
 

 
 میزان ن ص عمر در سه دوره زندگی. 3نمودار 

 

هم و خیال را و، متن شــعری، عاطاه، هیجان دیده شــد که بوزیمان وجود پارامترهایی چون

رال در تشریح جدول فو  باید گاته شود که عمر . دانس یمن ف ص دلیلی بر سیر صعودی 

ــن  ــوص وقتی با ورده  کاملاًدر مررله اول که از وا ــ  و در مررله دوم به خص ــی اس ناراا

عماً أعرف للحیاۀ ط لم» :گویدیمو رتی به مصطای چنین  کندیمارساا نشاا ، کندیمزندگی 

 شودیممشاهده  از همین روی .(13 :)همان «شـیئاً و لذل  لا أبالیخیرۀ أیام الکما عرفتها فی الأ

سه فص  آخر هم که دی ر  در .دهدیمحولی در نسـب  گاته شده رخ که در گات وهایش چه ت

 ،این چند فص  بن ریم هایاگر به واژگان و ترکیب. در درون ارسـاا سـرمسـتی واقعی دارد

و از طرف دی ر عمر در وهم و  گیردیمهای شعر را به خود ویژگی کاملاًکه نثر وااـح اسـ  

افۀ لقد تکلم  الصاص»: کندیمتوصـیف  گونهایناطراف را  تصیلات یوطه ور اسـ  او طبیع 

تبددت » :بیندیم گونهاینرا  هاشــصصــی  و .(759 :همان) «و رقصــ  الحیۀ و ین  الصنافی 

 نیمصطای إلّی بعیلعۀ مصــطای و نظر لب  عثمان صــ، و وردۀ برأا زینب، زینب برأا وردۀ
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 گونهاینو  .(759 :همان)«رض متصذاً من رأا عثمان رأســاً له ا بســمیر یثب إلی الأو إ عثمان،

 تا ن ف ص شودیمهیجان و سرمستی باعث بر آن ، توهم و خیال، شعری کاملاًاسـ  که نثری 

 در پردازآ شـصصـی  اصلی زیبایی اسـلوآ نجیب محاوظ. به طور چشـم یری افزایش یابد

بروز  ازقب  نوع دگرگونی و تغییردر زندگی قهرمان  که متناسب با هر ،داسـتان بدان رد اسـ 

ازجمله رمزهای موجود که چنین نقشی  .کندیما بیان ر هاآندر متن  یانشانهرمزی و ، تحولات

ــ ، کندیمرا ایاا  دوم وقتی عمر به خانه به عنوان نمونه در مررله . طبیع  موجود در رمان اس

هر چند بســیار خوشبوس  اما  گویدیمو  چیندیمبثینه شـاخه گ  یاسـمنی را برای او  رودیم

پژمرده شدن این شاخه گ  شاید نشان ر گذرا بودن سرمستی عمر در این . شـودیمزود پژمرده 

درخ  سرو  به نام همچنین. کندیمدوره اس  که با روی آوردن به جن  مصالف آن را تجربه 

 سرو . آوردیمن را به زبان پایانی آ یهافص اشـاره کرد که عمر بارها به خصـوص در  توانیم

 .کندیمرساا نشاا واقعی و پایدار سرسبزی همیش ی اس  و عمر در مررله سوم ارمز 

 و تحلیل آن اصلی هایشخصیتوط به : نمودار مربد
 

 عثمان و ایفانو، بثینه، زینب، ارزش ن ف ص ورده .5جدول

 دیالوگ روایت شخصیت

 75/5 91/9 ورده

 95/6 51/9 زینب

 69/5 65/9 بثینه

 36/9 13/9 عثمان

 14/2 9 مصطای
 

عثمان و مصطای  ،بثینۀ، زینب، ارزآ ن ف ص به ترتیب از آن وردهکه  شـودیممشـاهده  

اما  شودیمشیاته قهرمان داستان جوان که ، اگر شصصی  ورده را دنبال کنیم او زنی اس . اس 

لا معنی لها إلا » :اســ  گونهاینمعنای زندگی در ن اهش و  انجامدینمعشــقش طولی  ۀقصــ

جن  و عمر و ، شودیماز جمله عواملی که باعث ارزآ ن ف ص او . (19همان ص ) «الحب

  کر نمود. توانیمعمر را  زندگی با عاطاه و هیجان



 21...                        عصاور هایرمان پردازیشصصی  سب  مقایسه و تحلی                    سال دهم            

 

ـــ  او . ترین ن ف ص را در گات وها داراســـ زینب بالا، بعد از وردۀ همان ونه که گذش

مدام ، ر اس  و رتی بعد از روی ردانی عمرو در آیاز نشـانه عشق و تدبی شـودیمعاشـق عمر 

باعث  اآیدرونباز جن  زینب و پایداری در عشقش به عمر و هیجانهای  .ن ران رال اوس 

 شــعر، اما بثینه دختری جوان اســ . دوم قرار گیرد ۀمرتبکه ارزآ ن ف ص او در  شــودیم

. کندیمو در نهای  با عثمان که نماد علم اس  ازدواج  اندوزدیمو در عین رال علم  سرایدیم

که عل  افزایش نسب  یاد شده هستند در پ  وجود عواملی چون جن  و عمر و شعر سرایی 

 شوندیمیات با دانش در طرف دی ر باعث یکسو و عواملی چون پیوند با علم و گره خوردن ادب

 .  ن ه دارند اییانهمکه ارزآ ن ف ص را در گات وهایش در رد 

ی شور و هیجان انقلاب، شصصی  دی ر عثمان اس  که قب  از به زندان رفتن و بعد از آزادی

امور پای بند به علم اســ  و ســر وجود را در دانش  ۀهمعثمان در . در درونش مواج اســ 

ــر الحیاۀ بالعلم لا بالمرض» :گویدیمو  ویدجیم و مصالف  .(756 :همان)«العلماء یبحثون عن س

مضـصمۀ تعم  بواسـطۀ الشرایین و القلب » :اسـ  گونهاینارسـاا اسـ  و ن اهش به قلب 

 ترمسنو علاوه بر آن مرد بودن و  پ  ظهور عوام  متعارض در وجود او .(755 :همان)«ۀوردالأ

 .  در مرتبه چهارم باشدتا ن ف ص  شودیمبودنش مزید بر آن 

عتقاد زیرا که به ا، کندیمخنثی که هنر و سیاس  را رها  کاملاًشصصیتی ، مصطایدر نهای  

ــی و إ عهد الان الحقیقی، ریماهوم الان قد تغیر و نحن لا ند»او  ــیقد مض ( 751 :همان)«نقض

 بلکه بیشترین عوام  کاهش زا را درخود دارد. شودینمپ  هیچ معیار افزایشی در او دیده 

ییر واقعی بودن ، ادعا نمود توانیمیاد شده در این رمان  هایشصصی که در مورد  یانکته

عثمان . از شصصی  قهرمان هستند یاجلوه هاآنکه تمامی  یاگونهبه . رمان اس رتی در  هاآن

و رتی در ی  از گات وها عثمان به عمر چنین  هددیموجه انقلابی و شـور سیاسی او را نشان 

نسب  به سیاس  و  اآیریبتو مصطای بی  .(799 :همان) «و لکننا نصـاان متکاملان» :گویدیم

و زمانی ر   دهدیمعشق ورزی عمر را نشان  ۀجنب. زینب گاه دهدیمرا نشان شـعر سرودن 

که هم  دهدیمتنارآ نسـب  به گذشـته را و دخترآ بثینه که شـصصی  گذشته عمر را نشان 

و در نهای  وردۀ . کردیموجود را جستجو  سرّ ،و در شعر سرودیمو هم شعر  خواندیمدرا 

 . ارساسی در وجود اوس  یهاجنبههم بیان ر 
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 عوامل افزایش دهنده ارزش ن ف ص دو اثر-4

عوام  ا رگذار بر افزایش و  ترینیاصلآماری به دسـ  آمده نشان از آن داش  که  یهاداده

 :  گرددیممذکور به موارد  ی  بر  هایرمانیاکاهش ارزآ ن ف ص در 

 الف ( عواملی که به شکل مرتبط است. 

بوزیمان، ارزآ ن ف ص بسته به انواع سه گانه ی بیان،  افزایش  ۀمعادلدر شیوه بیان: -7

ـــترین ارزآ مذکور در گات و و بعد منولوگ و یـابدیمو یـا کـاهش    بدین ترتیب که بیش

میان ین نسب  یاد شده در جدولهای مرتبط در روای  و توصیف وجود دارد.  هاآنکمترین 

موید این امر اس  که ارزآ ن ف ص  اصلی دو رمان به خوبی هایشـصصی با قهرمان و 

در هر دو رمـان به ترتیب از روای  به منولوگ و در نهای  در گات و به طرز چشـــم یری 

 .  یابدیمافزایش 

ــب  علمی متمایز -2 ــلوآ ادبی را از س ، وجود کندیمعشــق، عاطاه، هیجان: آنچه که اس

ــ . و همان ونه ــلوآ ادبی اس ــرهایی چون عاطاه و خیال در اس ــ  یکی از  عنص که گذش

 ایج به نتاز بودن اسلوبهاس .  تریعلماهداف فرایه بوزیمان تشصیص ادبی یا  ینترمهم

 3، 5از ارزآ ن ف ص مربوا به شصصی  محسن دیده شد که در فصلهای دسـ  آمده 

دلی  افزایش این اس  که قهرمان  ینترمهمو  رسـدیماین میزان به بالاترین رد خود  72و 

. کندیم، شور عشق و هیجان آشنایی را تجربه یاییرؤین فصـلها با سیر در دنیایی رمان در ا

تأ یر این پارامترها بر افزایش ن ف ص جایی به خوبی هویداس  که در گات وهای محسن 

، در رالی که در گات وهای محسن با ایاانو رسدیم 77/1این ارزآ به میزان  اآمعشوقهبا 

مرار  سه گانه ی . یابدیمکاهش  11/2که فردی اه  علم و فلساه اس ، ارزآ مذکور به 

دوم  ۀمررلنیز بیان ر آن بود که وی در  "الشـــحا "ترســـیم شـــده از زندگی قهرمان رمان 

، ارزآ گیردیمنشـــاا وجودآ را فرا و ارســـاا  کندیمکه عشـــق را تجربه  اآیزندگ

تأ یر . یابدیمدوم زندگیش افزایش  ۀمررلدر  25/5نصســـ  به  ۀمررل 31/9مذکور وی از 

این پارامترها بر افزایش نسب  یاد شده در دو رمان، جایی دی ر به خوبی مشصص اس  که 

به  اهآن، ارزآ ن ف ص باشندیمدر هر دو رمان ایاانو و عثمان که بیان ر شصصیتی علمی 

 .  رسدیمرد ممکن کمترین 
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در دنیایی  هاشـصصی خیال پردازی و شـعر خوانی: در هر دو ا ر زمانی که قهرمانها و -9

، به دیابیمفزونی  هاآن، میزان ن ف ص کنندیمو شعر بر زبان جاری  برندیمخیالی به سر 

رنگ شعر به خود  یشهاگاته 72رمان توفیق الحکیم، چون در فص   در که محسن، یاگونه

، و همچنین در مقاب  معشــوقه دهدیمو به طوطی خود یزل رافظ شــیرازی را یاد  گیردیم

ـــعر  ـــعر خوانی  گشـــایدیمدیوان ش ، ارزآ مذکور در دیالوگهای وی به اوج کندیمو ش

در  اآیزندگسوم  ۀمررل. در رمان نجیب محاوظ نیز دیده شد که قهرمان رمان در رسدیم

و زبانی رمزگونه و  پردازدیمو با طبیع  اطراف به سصن  شودیمات یوطه ور وهم و تصیل

و هم ی این عوام  ارزآ ن ف ص  دهدیمو جملاتش بوی شعر  گیردیمنمادین به خود 

 .  رسانندیم 73/74این قهرمان را به  یهاگاته

ــنده هاییژگیوپویایی و بحران آفرینی: از جمله -5 ــترک قهرمانان دو نویس ــیمش م ، تقس

آماری مرتبط با مرار  مصتلف زندگی  یهادادهســـه گانه اســـ .  یهادورهزندگی آنان به 

و دیده  دهدیمرا نشــان  هادورهقهرمان نجیب محاوظ، تااوت معنادار ارزآ ن ف ص این 

ــ  که در آمارهای مرتبط با  ــ  و این در رالی اس ــد که در هر مررله رو به افزایش اس ش

 ۀمررلو رتی در  شودینمزندگی محسـن، تااوت چشم یری مشاهده مرار  سـه گانه ی 

. همان ونه که زندگی دو قهرمان را از نظر گذراندیم دانسته شد یابدیمسوم این آمار کاهش 

سن به نسب  شصصی  محو پویایی شصصی  عمر الحمزاوی ، کنش گری که بحران آفرینی

ــ . همچنین تأ یر این  ــتر اس ــیار بیش ــب  ن ف ص در تحلی   هاییژگیوبس بر میزان نس

 که چون یاگونهآشکار اس   به  کاملاًاندریه و مصطای  هایشـصصـی مربوا به  یهاداده

ایستایی و خنثی برخوردار هستند و از ادبیات و هنر روی ردانند  هاییژگیودو شصصی  از 

 کنش گر رمانها بسیار کمتر اس .  هایشصصی ارزآ ن ف ص آنان به نسب  

چهارچوآ داستانی: همان ونه که گذش ، دیده شد که طرح مسال  علمی، اجتماعی و -6

 ردیدگیمداستانی و ادبی بیان  ۀیوشکه به  ییهافصـ مذکور در  هایرمانفرهن ی در قالب 

 هانآ، بحران آفرینی، گره گشایی و دیالوگ در هاشصصی و عناصـر داستانی چون  پویایی 

 .  یاف یمص هم افزایش ، ارزآ ن ف شدیمدیده 
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جناا، طبا ، مقابله و دی ر فنون لاظی چون سـجن،  یهاصـنع نثر ادبی: اسـتااده از -5

ظ، در فصلهای پایانی رمان نجیب محاو ویژهبهبلایی مث   تشبیه و استعاره و زبان رمزگونه 

 ه گرف . تأ یر این پارامترها را نادید توانینمکه  بردیمارزآ ن ف ص را تا ردی بالا 

 :  گرددیمب ( مواردی که به مضمون بر 

 ( عمر 2( جن             7

متااوت ســـنی افزایش و یا کاهش  یهادورهبوزیمان ارزآ ن ف ص با توجه به  ۀمعادلدر 

 ، بدین گونه که ارزآ مذکور یابدیم

ــالصوردگی و کهول  کمتر  ــب  دوران س ــتر و نس ــیممرتبط با کودکان و جوانان بیش . ودش

ـــودیمبودن به عنوان یکی از عوام  ا ر گذار بر میزان ن ف ص تلقی  مؤنثهمچنین   و این ش

نان به آ یهاکنشبدان ســبب اســ  که  گاتار زنانه به عاطاه و خیال تمای  بیشــتری دارد و در 

 . خوردیمبه چشم  یترافزوننسب  مردان هیجان و پویایی 

سوزی رتی از  هاییالوگدحا  ارزآ ن ف ص که در رمان الشـ شـودیماین عوام  باعث 

داستان عشق ورده به  آنکهو در رمان نجیب محاوظ با وجود  شودیمقهرمان داسـتان هم بیشتر 

 باز میزان ن ف ص گات وهای وی هم طراز ن ف ص قهرمان باشد.  کشدینمدرازا 

 دو رمان  پردازیشخصیتاسلوب بودن  تریعلمادبی و یا مقایسه -5

که گذشــ ، هویداســ  که ســب  نویســندگی و  هاییی تحلآماری و  یهادادهبا توجه به 

برخوردار  رتیادبرمان نجیب محاوظ به نسب  رمان توفیق الحکیم، از سبکی  پردازیشـصصی 

در پ .شوندیمدو رمان با هم مقایسه  هایشصصی شـدن مطلب  ترروشـن، که جه  باشـدیم

از همه  آنچه بیش، دو نویسنده بر اساا فرایه بوزیمان ازیپردشصصی مقایسـه سـب  بحث 

 یاگونهدر هر دو رمان قهرمان به . نوع پردازآ قهرمانهای دو رمان اس ، شـودیمجلوه  ترمهم

 ها شصصیو به سـبب نشــو و نمای آنهاس  که دی ر  کنندیمگاه نقشـهای مشـترکی را ایااء 

و زمانی با دوستی که  کنندیمقهرمان هر دو رمان گاه با معشوقه عشق ورزی . شـوندیمآفریده 

هم با دوســ  دی ری که نه اه  ارســاا  یاپارهاه  علم و دانش اســ  ســصن می گویند و 

ــتان تغییری در او رخ  ــ  و نه در روند داس ــترک دی ر در . زنندیمررف  دهدیماس نقطه مش
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در  .صیتهایی اس  که نقش شبه مشترکی دارندهر دو رمان وجود شص هایشصصی خصـوص 

. شودیمهم اه  علم وهم شصص ایستا و بدون تحول دیده ، هر دو هم نماد عشـق وجود دارد

 . گیردیمهای مشترک آنان صورت بر اساا نقش هاشصصی  بین ی در ادامه مقایسهروازاین

 عمر و محسن  5-1

دو شصصی  ترسیم شده بود نشان دادکه ارزآ ن ف ص عمر در  که برای این هاییجدول

بود و همین نســـب  به ترتیب در  75/5گات وهایش و  92/9در منولوگ ها ، 71/9 هاروایـ 

اما . باشــدیمفراــیه بوزیمان  5-9این آمار تأییدی بر بند . اســ  33/5و  26/5، 49/5محســن 

ــب  نو ــ نکته قاب  توجه در این اعداد مربوا به س ــندگی هر دو مؤلف اس  یمتوفیق الحک. یس

ش تغییر چندانی در سبک برای نمایش شـصصـی  قهرمانش در سه نوع زاویه دید به کار گرفته 

خودگویی و نمایشـــی او رتی به ، دید دانای ک  ۀیزاوزیرا که اختلاف اعداد در  دهـدینمرخ 

از  هن ه دید نمایشی هم و این بدان معناسـ  که نویسـنده رتی در زاوی. رسـدینمهم  7عدد 

تا قهرمان بتواند در این زاویه خود را بارزتر از چیزی نمایش  رودینمشـصصی  قهرمان بیرون 

اما در رمان نجیب محاوظ اختلاف ن ف ص در سه . دهد که دانای ک  او را معرفی کرده اس 

 و جملات هاترکیبکه نوع ار چشم یر اس  و دلی  امر آن اس  نوع زاویه دید یاد شـده بسـی

ث  دید نمایشی م ۀیزاونویسنده در و به عنوان مثال  شودیمنویسنده در هر زاویه متناسب با آن 

وجه مشترک دی ر دو قهرمان تقسیم . کندینمفعال ما یشـاء عم   به عنوان ک  زاویه دید دانای

ــ  هاآنزندگی  ــه دوره متااوت اس ــه مر. در رمان به س رله بدین ارزآ ن ف ص عمر در س

در رال افزایش اســـ  و همین نســـب  در  73/74و نهای  به  25/5به  31/9ترتیب بود که از 

ــپ  به  1/5به  2/6محســن از  نتیجه  توانیماز این اعداد نیز . یابدیمکاهش  59/2افزایش و س

و  هایی را بیافرینده اســ  بحرانتگرف  که قهرمان نجیب محاوظ در طول داســتان مدام توانســ

ان و اگر قهرم یابدیمررله ارزآ نسب  او افزایش واننده را به انتظار ب ذارد زیرا که در هر مخ

می  و ریبتی نیز وجود نصواهد داشــ  ، نتواند مدام خواننده را با خلق بحرانها در انتظار ب ذارد

که  دهدیمچنین نشــان همو  (521: 7953 یونســی ) .زیرا که بحران پایه و اسـاا انتظار اســ 

شصصی  عمر بسیار پویاتر از شصصی  محسن اس  و سب  نجیب محاوظ در نمایش قهرمان 
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 به اســلوآ رف یماتر زیرا که در فراــیه بوزیمان هر چقدر ارزآ ن ف ص بال، اسـ  تریادب

 .شدیم ترنزدی به اسلوآ علمی  یاف یمادبی و هرچقدر کاهش 

  دو رمان هایشخصیتنمودار مقایسه ن ف ص شبه  5-2

مشترکی هستند، در نمودار  زیر  یباًتقراصلی هر دو رمان که نمادهای  هایشـصصـی دی ر 

 :          شودیمنمایش داده 

      
 دیالوگ روایت شخصیت

 75/5 91/9 ورده

 73/5 55/5 سوزی

 61/7 52/2 ایاانو

 36/9 13/9 عثمان

 اندریه-مصطای
9 

25/5 

14/2 

13/9 

 

  وردةوزی و س -1

ـــصصـــی  دارا بودند ـــد که در هر دو رمان بالاترین میزان ن ف ص را این دو ش ، دیده ش

با  انطدو شصصی   هاییژگیوو بر  معیارهای فراـیه بوزیمان اگر بار دی ر از خاطر گذرانده

 راه دارند وبه هم های افزایشی را این دوشاخص وااح اس  که بیشترین سهم کاملاً، داده شود

 هاآنن ف ص در ، ظاهری و درونی نزدی  به هم هســتنددارای خصــوصــیات چون هر دو 

پ  ســب  نویســندگی هر دو مؤلف در این قســم  بســیار . تااوت بســیار اندکی وجود دارد

       .  ادبی اس  کاملاًنزدی  به هم و اسلوآ آنان 

 ایفانو و عثمان    -2

مکن مبه کمترین رد ، که در صـاحات پیشـین  کر گردید میزان ن ف ص ایاانو همان ونه 

ــدیم (61/7) ــورتی، رس ــحا  هر چند در ص بر  یشهاگاتهچون ایاانو ، که عثمان در رمان الش

عل  امر در آن اســ   که . باشــدیم 36/9 به عدد ولی مقدار ن ف ص او چرخدیممحور علم 

جود ط از شک  ظاهر و وفق شودیمکه بر زبان ایاانو جاری  ییگات وهادر رمان توفیق الحکیم 
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ه زیرا ک، گیردیمانجام  تشـــصیص داد که گات و توانیم« و... گویدیم، گاـ »چون کلمـاتی 

روای  را دارد و از طرف دی ر توفیق در این قسم   هاییژگیوبسیار طولانی و تمام  هامکالمه

ــ  و بحث را به ــده اس ــیر مواــوع علمی ش ــ اس عقلانی بیان عل  و معلولی و  کاملاً اییوهش

 شصصی  علمیو  کندیمرا رعای   دید نمایشی ۀیزاواسلوآ نجیب محاوظ  همچنین، کندیم

ــدن از زندان ــتان تغیراتی چون آزاد ش ــ  و در طول داس ــتانش به نوعی دارای هیجان اس ، داس

    . دهدیمرخ  اآیزندگر ازدواج و در نهای  فرار و گریز از تعقیب پلی  د

 أندریه و مصطفی -3

با این تااوت که ، دهدینمکه در طول رمان تغییری در رویه زندگی آنان رخ  هاییی شصص

که مشــصص اســ  او فردی  کندیممعرفی  یاگونهنجیب محاوظ شــصصــی  رمان خود را به 

را رها  یاس سیاسی و ادیب بوده اس  که با شروع رمان به شصصی ایستا مبدل شده و هنر وس

ــ  و دچار نوعی کرده  ــده اس ــال  ش ــده که رتی  کس ــاید تنار از ادبیات و هنر باعث ش و ش

ر ه قاب   کر د. نکتارزآ ن ف ص بیشـتری برخوردار شود شـصصـی  أندریه نسـب  به او از

ه نسب  ب هاآنبالارفتن ارزآ ن ف ص در روایتهای مربوا به ، مورد نمایش این دو شـصصی 

و این بدان معناسـ  که دو نویسـنده در پردازآ آن دو به دلی  ایسـتا بودنشان  هاسـ یالوگد

 .  را معرفی کنندخودشان دو شصصی  تا از زبان  اندبودهمجبور 

 جستارنتیجه -6

 دو نویسنده به دس  پردازیشـصصی نتایجی که پ  از کاوآ در دوا ر و مقایسـه سـب  

 :بدین شرح اس ، آمد

 هاشــصصــی قه نســب  به دی ر و به خصــوص دو معشــو مؤنثا ر جن   دو هر در-7

بالاترین ارزآ ن ف ص را به خود اختصـاص دادند و دلی  امر آن بود که دو شصصیتی که 

 .ی از فرایه بوزیمان را در خود داشتندمعیارهای افزایشی بیشتر، نماد عشق بودند

دازآ پرتا سب   شودیمپرداختن به مواـوعات اجتماعی، علمی در قالبی ادبی باعث -2

به خود گیرد و رتی در هر ا ر دو اسلوآ  تریعلماسلوبی  هر دو رمان هایشصصی بعضی 

 علمی و ادبی مشاهده شود.
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و جالب توجه اس   شودیمبه سـه دوره تقسیم  شـانیزندگ، در هر دو رمان قهرمانان-9

ــم یری افزایش  یادورهکه در  ه در خود ک یاف یممیزان ن ف ص هر دو به صــورت چش

ا با نثری شعر ی و شان اس و شـعر بر زبان و هیجان دارند کنندیمشـور عشـق را ارسـاا 

 . گونه سصن می گویند

ــمند -5 توفیق الحکیم در بحث پردازآ قهرمان رمانش آنجا که قهرمان با شــصصــی دانش

اما  کندیمو هرچند از دیالوگ اســتااده  گرددیماســیر مواــوع علمی ، کندیمصــحب  

ـــودیمو این امر باعث  گیرندیمویژگی روای  را به خود  کـاملـاًگات وهـا  تا در چنین  ش

 .  علمی را به نمایش ب ذارد کاملاًفصلهایی سبکی 

ادبی  کاملاً قالبیعلمی را با  -نجیب محاوظ به زیبایی توانسـته اس  مواوعی فلسای -6

 هایی سبکی را به نمایشین فص و رتی در چناسـیر مواـوع علمی شود  بیان کند و کمتر

ب ذارد که واقعی  با وهم وخیال آمیصته شـود و جملاتی بر زبان قهرمان رمان جاری سازد 

 .  شودیمها ارزآ ن ف ص او بیشتر در نتیجه در این فص ، سرایدیمکه گویا شعر 

و   با توجه به تحولات بیشـتر قهرمان رمان الشـحا  نسب  به قهرمان عصاور من الشر-5

 .  آیدیمهمچنین بالا بودن ن ف ص او پ  این قهرمان پویاتر به رساآ 

نجیب محاوظ در این ا ر نسب  به  پردازیشصصی آنچه باعث شـده اسـ  تا سب   -1

نین شـبیه به شـعر اس  و همچ کاملاًنوشـتن رمان با نثری گاه ، باشـد تریادبتوفیق الحکیم 

ه دیدی ک ۀیزاوهر نوع  هاییژگیودید نمایشی و رعای  نمودن  ۀیزاوبیشـتر بهره بردن از 

و  کندیمو بر عک  توفیق الحکیم بیشتر از زاویه دید سوم شصص استااده  کندیماسـتااده 

 .ویژگی دانای ک  را داراس  کاملاًرتی گاه زاویه دید نمایشی او در عم  
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 الموازنة بین أسلوب بناء الشخصیات في روایتي عصفور من الشرق والشحاذ
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  الملخص
ّحلشدددددمصدددددیةّملّحلعني دددددرّحالسددددديسدددددیةّالنتقيلّحلتم ّأوّحلفکرةّحلر یسدددددةّفيّحلروحیة ّوهيّوح.ةّداللیةّم  رةّ تع. 
یسددتعراّحلکيت.،ّملّخ لّتوفیفهي،ّأفکيره،ّومشدديعرهّفيّقوحل.ّوّترح ی.ّل ویةّخي ددة.ّملّهنيّتسددعاّهذهّ

«ّحلش ي ّّ»لتوفینّحل کیمّو«ّرقّعصفورّملّحلش»ّحلمقيلةّإلاّدرحسدةّأسلو ّتوفی ّحلشمصیيتّفيّروحیتيّ
لنجی.ّم فوظّفيّضدددوءّحألسدددلو ّح حصدددي يّومعيدلةّبونیمين.ّحألسدددلو ّح حصدددي يّهوّحلمنه ّحلذ ّأرسددديهّ
بونیمينّلمعرفةّحألسيلی.ّحلممتلفةّومقيرنتهي.ّیفتراّبونیمينّفيّمعيدلتهّوجودّمت یرحتّ رفیةّتترحوحّبیلّحلزیيدةّ

نّت يولّحالبتعيدّعلّحل .س،ّوحلذوق،ّوحألحکيمّحلذحتیة،ّوحالنطبيعيتّحلشدددددمصدددددیةّوحلنقصدددددين.ّإن ّمعيدلةّبونیمي
ّ يل ر یة،ّوحلعيطفیة،ّوحالنفعيلیة،ّوحلعق نیةّّ للتمییزّبیلّحألسيلی.،ّوتطمحّحلو ولّإلاّت .ی.ّحلم محّحألسلوبیة

ينيتّح حصدددددي یةّ یرحتّوحلبی يّتنتهيّحل.رحسددددةّبيلت لیلّحلعلمي.ّففيّضددددوءّهذهّحلمعيدلةّت.رسّهذهّحلورقةّحلمت
فيّهيتیلّحلروحیتیل.ّوملّأهمّنتي  ّحلب ث،ّیمکلّح شديرةّإلاّإنّحلفرقّحلوحضدحّبیلّأسلو ّحلکيتبیلّیمکلّفيّ
ّ ميّتبیلّأنّحلکيتبیلّعن.ميّیعتم.حنّفيّأسدددددددلوبهميّعلاّحل ر یة،ّوحلعيطفیةّوّیسدددددددتم.مينّ بنيءّحلشدددددددمصدددددددیيت،

ّإلاّحلصفيتّو ميّحبتع.حّعلّ لکّتمیلّحلقیمةّإلاّحالنمفيا.ّّحل وحر،ّیرتفعّع.دّحألفعيلّبيلنسبة
ّمعيلجةّحلشمصیة،ّحألسلو ّحالحصي ي،ّبونیمين،ّعصفورّملّحلشرق،ّحلش ي .ّالکلمات الرئیسة: 
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