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Abstract 

Characterization is one of the most important elements in fiction. Characters have a 

specific role in conveying the theme and story message. The writer views his thoughts 

and emotions through his character. The novel Yumayat Nayeb fi al-Ariyah is one of 

the novels in which the presence of the character is very high and the author has used 

both direct and indirect methods to introduce his characters. In the direct way, Tofigh 

Hakim has used the method of description and introduction by other characters. The 

author used two techniques in an indirect way; he described the reader with his novels 

through behavioral descriptions and through dialogue. This research studies the 

personality traits using descriptive-analytical method and concluded that indirect 

characterization is more useful than direct personality and is more frequent than 

indirect characterization technique of describing actions and applying personality to 

conversation.  
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 چکیده
مایی  و پییام داسیتان نایخ مشیخع و مدینیی دارنیدش        نهیا در انتایاد درو   نویسیی اسیتش شخصییت    م در داستانپردازی یکی از عناصر مهّ شخصیت

هیایی اسیت کی      از جملی  رمیان   رمیان یومییات نا یی فیی افرییا      گذاردش  ها و عواطف خود را ب  نمایخ می نویسنده از طریق شخصیت، اندیش 

اسیتش در  کیرده های آن از هر دو شیوة مستایم و غیرمستایم اسیتااده  حضور شخصیت در آن بسیار پررنگ است و نویسنده برای مدرفی شخصیت

اسیتااده   فی  دو  کندش نویسینده در شییوة غیرمسیتایم از    می ها استااده شیوة مستایم، توفیق حکیم از روش توصیف و مدرفی توسط دیگر شخصیت

-استش ای  پژوهخ بیا اسیتااده از روش توصییای   های رمانخ آشناساخت  گاتگو، خواننده را با شخصیت از طریق صیف رفتار وتواز طریق  ؛کرده

غیرمسیتایم کیاربرد بیشیتری نسیهت بی        پیردازی   شخصییت  اسیت کی    کرده و بی  ایی  نتیجی  رسییده    پردازی را بررسی های شخصیت تحلیلی شیوه

غیرمستایم شیوة توصییف کینخ و اعمیاد شخصییت نسیهت بی  گاتگیو از بسیامد          پردازی  شخصیت فنون مستایم دارد و از میان  پردازی  خصیتش

 بیشتری برخوردار استش
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 مهمقدّ. 8

کی  گاتگیویی در آن صیورت نگییرد، داسیتان       روایتیی واقی   در تری  عناصر قصّی  اسیتش   گاتگو یکی از مهم

زنیدگی میردم و وقیای       ، واقدییت زنیدگی میردم اسیت و امکیان نیدارد کی  دربیارة        زیرا قصّ ؛آیدنمی شمار ب 

ها جریان دارد، اشیاره نکنییمش شیکی نیسیت      بدون اینک  ب  گاتگویی ک  در بی  آنکنیم،  شان صحهتزندگی

 کارگیری گاتگو در داستان، داستان کامل و خوبی بنویسدش تواند بدون ب ک  نویسنده نمی

شیود، سیدی در    آشینا میی     بشر با قدرت زبان خودستش زمانی کمدطو  ب  تاریخ بشر و اندیشة اوادبیات  

کنید تیا در    میی  تیالش  ،ذاتیی او بی  هنیر و زیهیایی     ةاما پس از مدتی طهق عالق ،هاط با دیگران داردبرقراری ارت

نهید و بیا وجیود و رهیور      وجیود میی   ست ک  ادبیات پا ب  عرصیة همی  ایجاد ارتهاط نیز هنرنمایی کند و اینجا

داسیتان اسیت کی  شیاید از      ،انواع ادبیآیندش یکی از ای   می وجود  متااوتی در افراد، انواع ادبی ب  استددادهای

 یکی از انواع ادبیی اسیت کی  از دیربیاز در زنیدگی و تاکیر بشیر تی  یر        چنی  تری  انواع ادبی باشدش هم قدیمی

ضیم   انید تیا   ای از زنیدگی خیود بی  ایی  قانیی هنیری متوسیل شیده        ها در هیر دوره انسان شژرفی داشت  است

غیرمسیتایم بی  دیگیران     صیورت  را بی   دهای ذهنی خوافکار و دغدغ  ،های خودها و آرماناندیش پاسداشتِ 

تیری  عنصیر داسیتان     تیری  و اساسیی  معناصیری اسیت و شخصییت، مهّ    کننیدش هیر داسیتان دربرگیرنیدة    منتال

شیودش   تخیل نویسنده است ک  در ا ر نمایشی یا رواییی ریاهر میی    ةشخصیت مخلوقی زایید»شودش  می محسوب

 ش«اسیت  پیذیر  مشیاهده  ، کنید  ویید و میی  گ روانیی و اخالقیی او در عمیل او و آنمی  میی     ک  کیاییت   صورتی ب 

پیردازی  اصطالح شخصییت در هایی در عانم داستان،  ( ب  فرایند خلق چنی  شخصیت666: 6513 ،)میرصادقی

تیوان از   پیردازی، کلیید و اسیار هیر نیوع داسیتانی اسیتش شخصییت را میی          واق  شخصییت  شودش در گات  می

گیویخ، ارتهیاط شخصییت بیا     شناسی داسیتانی، زبیان و   شناسی، نام ای گوناگون نظیر ناخ کنشی، مدنیه جنه 

خیود  ة طیرح و درونمایی   ةها در ارا ی  بررسی قراردادش تاریهاً تمام داستان ها، مورد فضا و مکان و عواملی نظیر ای 

ن  در ایی  جسیتار وجیوه شخصییت و      ییت ایی  مسی   جوینیدش نظیر بی  اهمّ    میی  های داسیتانی ییاری   از شخصیت

مصیری میورد بررسیی    ة برجسیت  ةاز توفیق حکیم نویسیند  یومیات نا ی فی افریا پردازی در رمان  شخصیت

 :در ای  زمین  پاسخ داده شود پرسخ حاضر تالش بر ای  است تا ب  دو پژوهخ استش در قرارگرفت 

 گون  است؟چ مذکورها در داستان و تنوع شخصیت ها ویژگی نمایة -

 ؟استت گرف رهبه ف و های داستانخ بیشتر از کدام شیوه شخصیت در پرداختتوفیق حکیم  -

 پژوهش . پیشینة2

تیاریخ طیوینی   بیی  پردازی در ادبییات عر شخصیت ةپژوهخ در حوزباید متذکر شد ک  بحث  پیشینة درباب
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 شود:می ها اشارهآن بخشی از ب  ک است گرفت هایی در ای  زمین  صورتب  تازگی پژوهخ اما ،ندارد

( در 6596) «سیحرخلیا   اصیل و فصیل  پیردازی در رمیان   شخصییت و شخصییت  » ماانةدر  دیگرانسرباز و  -

انید کی  سیحرخلیا  در    ریافتی  د و انید  ب  تحلیل عنصر شخصیت در ای  ا ر پرداخت  ناد ادب مداصر عربی ةمجل

یدنییی گاتگییو و توصیییف احساسییات و عواطییف     ؛غیرمسییتایمپییردازی بیشییتر از روش  شخصیییت ةشیییو

 استشکرده استااده

نسیان   ةفصیلنام ( در 6596« )نجییی محایو    انشیحاذ پردازی در رمان شخصیت» ةدر ماان دیگرانخضری و  -
اند ک  عالوه بر اینک  نویسینده مسیتایم و   اند و ب  ای  نتیج  رسیدهکردههای ای  رمان را بررسیشخصیت مهی ،

کند، از روش غیرمستایم ب  کمی  عناصیری ماننید گاتگیو، بییان       میها را ب  مخاطی مدرفیصریح شخصیت

 نمایدشتر میباره برجست  گیرد ک  ناخ گاتگو در ای احساسات، افکار و روحیات بهره می

هییای کوتییاه مجموعیی  پییردازی در داسییتانشخصیییت و شخصیییت»عنییوان  بییاای احمییدی چنییاری در ماانیی  -

مندی جهیران در پرداخیت    میزان توان زبان و ادبیات عربی ة( در مجله6596« )جهراناز جهران خلیل  ندواصفا

هیای ایی     یشیتر شخصییت  یافتی  کی  ب  بی  ایی  نتیجی  دسیت     و های داستانی را مورد بررسیی قیرارداده  شخصیت

مسیتایم بیشیتری  بسیامد     گاتگو و توصیفِ چون پردازیهای شخصیتاند و شیوهمجموع  از نوع ایستا و ساده

 استشدادهرا ب  خود اختصاص

پیردازی زن در ادبییات داسیتانی نجییی کیالنیی بررسیی       شخصییت »عنیوان  بیا  ای در ماان  دیگرانعهدی و  -

بی    زن در فرهنیگ و هنیر  (، در مجلیة  6591« )و عماقل  انشیماد نیانی ترکستان، عذرا جاکرتا موردی س  رمان: 

 پیردازش  نشانگر ای  است کی  کیالنیی بیرای    پژوهخاندش نتایج ای  ی  آ ار پرداخت های زن اتحلیل شخصیت

هیای  شخصییت پیردازش  های اصلی بیشتر از عنصر راوی، گاتگو و توصیف اعماد و رفتیار و بیرای   شخصیت

 تشتوصیف رفتار، چهره و گاتگو بهره برده اس غیرمستایم  ةفرعی بیشتر از شیو

پردازی در ای  ا یر بریردازد،   گیری از عنصر شخصیتمشخصی ک  ب  جوانی مختلف بهره پژوهخ ة دربار 

 را ا یر تیوان ابدیاد و کیاییت    میی  ،پردازی در ای  رمانشخصیت شیوة رو با بررسی ازای  است،نرذیرفت  صورت

 شداد اننش

 رمانة خالص. 9

حکییم در آن بیا نگرشیی عمییق اوضیاع      رمیانی اسیت ر انیسیتی کی  توفییق       یومیات نا ی فیی افرییا   رمان 

مییالدی بی     6965بیار در سیاد   استش ای  رمان برای نخسیتی  کرده روستاهای مصر در دورة مداصر را مندکس

 ؛هیای شخصییت اصیلی آن   پیرنگ ای  داسیتان حیود محیور کینخ     ش(1: 6569 ،محالتینشک: )ش چاپ رسید
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ود را از یازدهم اکتهر تا بیست و دوم اکتهیر سیاد   چرخدش شخصیت اصلی داستان خاطرات خیدنی دادستان می

گویید کی  در روسیتاهای مصیر مداصیر بی         میی آورد و در آن از اتااقاتی سخ میدر نگارش ب میالدی  6969

 استش   وقوع پیوست 

جدیییدی  مییاجرای در هرکییدام از اییی  فصییود از    اییی  رمییان مشییتمل بییر دوازده فصییل اسییت کیی       

های اطیرا  روسیتا و    رویدادی ک  ب  کل فصود مرتهط است، تیراندازی در یکی از باغاست، اما  شده صحهت

ین از جملی  دادسیتان بی     سیوو استش با وقوع ای  حاد ی  تمیامی م  زخمی شدن شخصی ب  نام قمراندون  علوان 

وجیو از   پیرر  شکندبازپرسی را آغازمی ویشودش میواگذارشوند و پیگیری پرونده ب  دادستان میگسیل محل 

یابید کی    شودش دادستان درمیی می شروع ،قمراندون  ک  دختری شانزده سان  است شوهرخواهر ،اهانی ده و ریم

 شیان را نگهیداری   و رییم فرزنید کوچی     اسیت رفتی   ها پیخ ب  طرز مشیکوکی از دنییا  همسر قمراندون  ساد

وجیوی دادسیتان از   است، در پی پیرر آمدههوش  رسد ک  قمراندون  در بیمارستان ب کندش ناگهان خهر می می

تیر  پرونیده را پیمییده   ،رودش ایی  پاسیخ   میی  دنییا  آورد و ازاو فاط اسم ریم را میی  ،شخع تیرانداز ةوی دربار

گییرد بیاز   میی کند، نذا تصیمیم  تواند دختری زیهارو و شانزده سان  را ب  عنوان قاتل مدرفیکندش دادستان نمی می

شیودش در ایی    میی دریا پییدا  رروز بدد د شود و جسدش چندناگهان ریم ناپدید می شدهدام هم تحایااتخ را اد

 ای کی  در آن نوشیت   شیودش نامی   میی  ای مشکوک از طر  شخصی ناشنار برای دادسیتان فرسیتاده  زمان، نام 

دون شیده و دیک محیل بیا گیرفت  رشیوه بی      همسر قمراندون  دو ساد پیخ بر ا ر خاگی فیوت است ک   شده

ش هیم دادسیتان چییزی دسیتگیر     اسیتش بیا کانهید شیکافی جسید ایی  زن بیاز       کردهر، جواز دف  را صادمداین 

توانید  نمیی  ،کنید میشودش دادستان هرچند دریافت  عامل تمامی ای  حوادث ی  نار است، اما هرچ  تالش نمی

ترتییی  کنید و بیدی   بایگیانی میی   را  آن ،کشییده نذا از بررسی پرونیده دسیت   شمظنون اصلی پرونده را پیداکند

 رسدشباز و مهیج ب  پایان می ایانیداستان با پ

 شخصیت. 4

 هیا  از کتیاب  بدضیی  شاسیت شیده  ارا ی   آن از دیمتدیدّ  تداریف ک  است داستانی عناصر شخصیت از مهمتری  

 بی   شاسیت  تیراژدی  مربیوط بی    واق  در تدریف وی اما اند، داده نسهت ارسطو ب  را شخصیت از تدریف نخستی 

سیاده   ةیی  جملی   در را شخصییت  تیوان  میی  طرفیی  از یدنی است؛ ممتن  سهل  شخصیت تدریف رسد می نظر

طرفیی هیر   دش ازشیو میشخصیت گات   ،آیندای ک  در داستان میشده  گون  تدریف کرد: ب  اشخاص ساخت  ای 

 رسیمش مطلوب و دقیای نمی ب  نتیجةپردازیم،  می جستجوچ  در مورد ای  تدریف ب  
توان ی  ویژگی فردی و انسانی دانست ک  در جهان واقدی ب  افیراد و در جهیان داسیتان     شخصیت را می 
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 قکیردن و عمیی  اکیحکی در مدنیای   « خاراسیی  » 6از کلمة 6شخصیت ةواژ ریشةب  اشخاص داستانی تدلق داردش 

هیایی کیاربرد داشیت کی  شیامل      واژه در میورد طیرح  اسیت و در یونیان باسیتان ایی      هشید  گرفت ،دادنشخرا

بی   آمید،  رهیای منویور د   ها ک  بدیدها بی  شیکل نوشیت     ای از افراد در کنار یکدیگر بودش ای  نوع طرحمجموع 

 ش(91: 6511 ،میرعابدینینشک: )ش گذاری شدپای  «تئوفر استور» یکی از شاگردان ارسطو ب  نام ةوسیل

ها یکسان اسیت و هیر   دارد ک  ماهیّت همة آن داستانی تداریف فراوانی وجوددربارة شخصیّت در ادبیات  

ای اسیت کی    شیده ت در ادبیات، فرد سیاخت  شخصی»ت داردش دریف حکایت از یکی از وجوه اهمّیت شخصیت

 ش«دشیو ها در داستان و نمایخ ریاهر میی  هایی برخوردار است و با ای  ویژگیمانند اشخاص حایای از ویژگی

می   نت روانیی و اخالقیی او در عمیل بی  آ    ت در ا ر نمایشی، فردی است کی  کیایی  شخصی»( 666:6563، )داد

ای از رواییت  ( بنابرای  هر موجودی کی  گوشی   15:6513، )میرصادقی ش«باشدداشت  کند، وجودگوید و می می

در میورد  یونسیی   شت اسیت شخصیی  ،بزنید  ت خیودش و دیگیران حرفیی   را بر عهده بگیرد و دربارة خصوصیی 

متیری  عامیل طیرح    نصر منتال کنندة تم داستان و مهّمتری  عمهّ»نویسد: ت در داستان مییت عنصر شخصیاهمّ

ها در گسترش طرح و ارا ة تم خیود از شخصییّت داسیتانی    تمام داستان اًداستان، شخصیت داستانی استش تاریه

 (63:6511 ،)یونسی ش«جویندیاری می

کنید و  نمیی  ای در داستان بیروز افتد و هیچ حاد  تی در داستان اتااق نمیحرکهیچ  تبدون وجود شخصی 

آید و بیا توجی    میرشما ب  تری  عنصر داستانت، اصلیمکخ، تدلیق وششش خهری نیستش شخصیب  ته  آن از کش

 خصییت یی  داسیتان   ش» بیردش توان ب  عیار کیار یی  نویسینده پیی    می ،پردازی در داستان شخصیتب  کیایت 

 ش«کنید یمی تهای مختلف پراکنده در سراسر مت  درسچیدن نشان مهاررا از کن ن برساختی است ک  خواننده آ

اش اسیتش  پیردازی کیاییت شخصییت   ة( ت  یرگذاری هر داستان تا حد زیادی ب  واسط19: 6511)میرعابدینی، 

عینییت، کمیاد،    ؛وامل دیگرع ةچرخد و کلی  بر مدار آن میشخصیت محوری است ک  تمامیّت قصّ»در واق  

در برخیی از آ یار    (19:)همیان  ش«کننید مدنا، ماهوم و حتی علت وجودی خود را از عامل شخصیت کسی میی 

هیای نیوینی در تیاریخ ادبییات      کی  سرفصیل  یابنید  مییت میی  قدر اهّ آن هاشخصیت داستانی، کاراکترهای ادبی

 (15:6513 میرصادقی،نشک: )ش گشایند می

نیدش  ک هداسیتان قابیل قهیود جلیو     طةنویسنده است و باید در محیط و حی ةتجربمشاهده و  ةها نتیجشخصیت 

های داستان باید در دنییای سیاختگی داسیتان و در میت      جا یزم است ک  شخصیت م در ای مهّ ةنکتذکر ی  

توان فرآینیدی دانسیت کی  بی      پردازی را میگیرند ن  در بیرون آن، بنابرای  شخصیترحوادث مورد توج  قرا
                                                                                                                                                          
1. Character 
2. Kharassein 
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 آیدشکار بازشناخت  شخصیت داستانی می

 یومیات نائب فی األریاف انواع شخصیت .4-8

هیای گونیاگونی را در جهیان    تواننید نایخ  های ی  نمایخ میی ، همانند شخصیتحاضر های رمانشخصیت

شیوندش بیر اسیار    میی  تاسیم های مختلایهای رمان ب  دست نویس ایااکنندش شخصیتدست رمان خیانی ساختة

ک  در رمان دارند، ب  دو دستة اصلی و فرعی و براسار میزان فدیل و انادیاد    محورییت کارکرد و ناخ، اهمّ

 شوندشدر روند داستان ب  دو دستة ایستا و پویا تاسیم می

 شخصیت اصلی .4-8-8

هیا بی  مدرفیی او    شخصییت در طرح داستان، محیور و مرکیز حیوادث، شخصییتی اسیت کی  همیة حیوادث و         

متیر سرنوشیت و پاییان ماجراهیای اوسیت کی        برد و از هم  مهّمیپیخم را اوست ک  حوادث مهّ شپردازند می

متیری   بی  عهیارت دیگیر، مهّ    ؛ینید گوکنید، بی  چنیی  شخصییتی، شخصییت اود ییا اصیلی میی        یت پیدامیاهمّ

اسییتان در جهییت مدرفییی و هییا و پرداخییت دشخصیییت داسییتان، شخصیییتی محییوری اسییت کیی  همییة طییرح  

حیوادث بیر رفتیار، اعمیاد، اندیشی  و احساسیات او        محیور شوند و می گرفتکار کردن سرنوشت او ب عمشخ

، بلکی  ممکی    باشید صیاات موهیت    دارای یزم نیست ک  گیرندش باید توج  داشت ک  شخصیت اصلیمیرارق

پیس   شیودش  هیکسره مردود شیمرد  ،شدة عمومی پذیرفت دیارهایباشد ک  بر طهق م ت است افکار و رفتاری داش

کی  در زمیان    اند؛ ن  در خألای از خصایع موهت و منایهای داستان ب  ویژه شخصیت اصلی آمیزه شخصیت»

پذیرنید و بی  ایی  اعتهیار، دیگیر مطلیق نیسیتند،        کنند؛ از اوضیاع زنیدگی تی  یر میی    مییو مکان خاصی زندگ

 (651: 6566)میرصادقی،  ش«شوندیکدیگر متحود می اند و نذا در کنخ متاابل با نسهی

کی  پیرنیگ    ت اصیلی دادسیتان اسیت؛ یدنیی کسیی     یابیم ک  شخصیی درمی مذکورپس از خوانخ داستان  

چرخدش نویسنده از ابتدا تا پایان داستان از قیافیة ریاهری، خصوصییات    داستان حود محور کنخ و اعماد او می

ای  بیر داستان و چیارچوب آن   محوردهد، در اصل خواننده می اطالعاتی ب  اعماد ای  شخع باطنی، کنخ و

 استشبناشده شخع

ُُ  الحةایی َ  فة  َمة ...  ولیة  یةا غطّاهةا ورد   و لَم أتُرک لها َمجاالً لرِثثرِة. فَقد اِنتَهرتُها: کلمة َ »   ...الخاطة

 «عریضة »  إلة« العةر  اةالج  ابشة  »نَظةَر  «الَعمشةا ُ » بَعینِهةا إلیة ِ  نظرَت و إلیها الِفتیانِ  أقرُب  َم  فدنَت

« یةا ادلعةد »أنةت  :َمسةاِمع  إلة  یَصةَ   أاّل  تریةدُ  خافت   صوت   ف  لَ  قالَت و أنَف  یرفَُعها ف  یِده اتّ  متس  

 الجةدعان کُة : شةدة   فة  قلُت لها و بَجلِ  إنتدبَت مبا املرأةِ  علمِ  م لغَ  الحالِ  ف  ِم  اسُمک اسیُ   فأدَرک

 إلة  إتَّجَهةت ثُةمّ  أمةرِِه  ِمة  ایرة   ف  الواقعِ  َصوِت  ف  املرأةُ  لََفظَتها !قطیع    .اسی    إسُمهُم ولی  یا قُداَمک اللِّ 

 الَفةورِ  علَة  قالَةت !ِسةتِّ  یا إم ابَ  َم : هادئ صوت   ف  الر جُ   فأجابَها «أنَت  جدعُ  یا منِی : أنت سألتُ  و التّال 
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 أن أمتالَةک فلَةم اةرراً  ِمنها إشََت  جوز . «ادلَعد » ... مرةً  جدعان داکان یا الَحمیر بلدِ  ِد  :الِجدِّ  لَهج ِ  ف 

... ...یا قلیل  الحیا« واش »یا « قَرشانَ »أخرُِج  یا : صح ت  .«َشی عت وقتَنةا نهةاَر بِحالِة . إخةَل علَة  ِد  ُشةهُود 

 (701تا: )الحکیم  ب 

ن نزدی  صف رفیت  پرحرفی کندششش ب  او گاتم ی  کلم  بگو و تمامخ ک شششخواستگار کدام ؟ زنگذاشتم  ترجم :)

بی    برنید در نمونی    های نیم  کوری ک  نام  را تا نوک دماغشان بایمی نویسهای نام باز ک  شهی  چشم و با چشمانی نیم 

ب  آن مرد گایت: جیوانم مگیر اسیم      وم،ب  صورتی ک  نخواست م  متوج  ش ها خیره شد و آهست  صورت یکی از آن

شیان  بینیی اسیم   هیا را کی  میی   ای  جیوان  تمام تو حسی  نیست؟ سری  متوج  تصورات ای  زن شدم، با عصهانیت گاتم:

حسی  استش وام زن با تدجی ای  را گات، بدد ب  آن جوان روکرد و پرسید: جوان تو اهل کجیایی؟ششش میرد بی  آرامیی     

هیا   خیر فیروش   ةتر گایت: آقاییانم ایی  محلی    یت هر چ  تماماب  هستم خانمش زن خیلی زود با جدّجواب داد: از محلة امه

است، ی  زمانی همسرم از اینجا خر خریدششش دیگر از کوره در رفتم و ب  سر آن زن داد کشیدمش بیرو بییرون بیی حییاششش     

  (ش وقتمان را تلف کردیششش خاک عانم تو سر ای  جور شاهدهاششش

بیا آوردن   اسیت  کیرده هیای بسییار قیوی داسیتان اسیت، نویسینده سیدی        گاتگوی فوق کی  از مکانمی   در  

 بی  خیوبی   دهید و حایت روحی و راهری و اعمیاد و رفتیار شخصییت اصیلی را بی  خواننیده نشیان        ،جمالتی

 و دادهنشیان  را او بدیدی  و عملکیرد  داستان اصلی تشخصی های دغدغ  و ها ارزش تمایالت، فکری، محتوای

 استشرسانده یاری نیز او پردازی تشخصی ب 

 شخصیت فرعی .4-8-2

کشیند و بیا    از انسان را در محیط طهیدی زندگی بی  تصیویر میی    های واقدی های فرعی ک  بیشتر نمون  شخصیت

برنید و نویسینده را در جهیت     میی پییخ  هیای اصیلی، داسیتان را بی      نشینی با شخصییت  اعماد و رفتارشان و هم

های فرعی با استااده از هنر و ذوق نویسینده و مییزان    رسانندش ای  شخصیت میپیام ا ر ب  مخاطی یاریرساندن 

انااکند، میورد   دخواهد ب  مخاطی خو چ  نویسنده می برای رساندن آن زیادیتوانند تا حد  شان می گستردگی

شیوندش  عی بی  ییاد مانیدنی میی    های فرهای خوب ب  علت وجود شخصیت بسیاری از رمان»استااده قرارگیرندش 

بافیت و   کیار کننید، بی    برند، ناخ شخصیت اصیلی را روشی   پیخ توانند داستان را ب فرعی میهای شخصیت

تیر کننیید و جز ییاتی جانیی توجی  حتیی بیی       هیا را گسیترده  تیر، رنییگ مایی   ایی  را عمییق  نمرنیگ بدهنیدش درو  

هیای  شخصییت  (36: 6591)میرصیادقی،   ش«تری  نحظیات کیار اضیاف  کننید     ها و کوچ تری  صحن  کوچ 

جز ییاتی را اضیاف     پیوسیت   کنندش نویسنده هم مانند نااش ک  برای تکمیل تیابلو آمیزی میرمان را رنگ ،فرعی

بسییاری از اصیونی    تیری بیابنیدش  افزاید تا عمق، رنگ و بافت دقییق های فرعی را ب  رمان میکند، شخصیتمی

شیوند؛ زییرا    تیر میی   های فرعی بسییار جانیی  رود، درمورد شخصیتکار می های اصلی ب ک  دربارة شخصیت
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نیت را ووهیای فرعیی ایی  مسی    رند، امیا شخصییت  داعهدهرراندن داستان را بپیخ دووهای اصلی مسشخصیت

هیای  مییت دادن بی  شخصییت   شیان کیردش گیاهی اهّ   آمییزی توان رنگندارند و ب  همی  دنیل بیشتر میعهدهرب

همیان:  نشک: ) ششودهای فرعی حد خود را ندانند داستان نامتدادد میشود، اگر شخصیتمی فرعی خطرناک

611) 

ت عهارتند از: ریم، قمراندون  علوان، شییخ  اهمّی ةبا توج  ب  درج مورد بررسیهای فرعی داستان شخصیّت 

منشیی، مدیاون کالنتیر،    پس از ای  س ، دیگر اهانی از جملی : کدخیدا، زن همسیای ، سیرباز،     قاضیش  عصاور و

رسیانند و  ها ب  پیشهرد پیرنگ داستان یاری میی ای  شخصیت هستندش شدهان، عهدانماصود افندی، گروههان وششش

آفرینید کی    هیایی را میی  تکنندش توفییق حکییم شخصیی   می یابی ب  اهدافخ کم  ب  نویسنده در جهت دست

اش را بیا  هیای داسیتانی  در خلق ا ر خود شخصییّت  ندهنویس ششوندمیمصادیق عینی آن در کوچ  و بازار دیده

آفرینیدش افیراد   شیان میی  های گوناگون و بیان خصوصییات ریاهری، روحیی و روانیی    ترکیی و تلایای از آدم

خیاطر     آید و فضا، مکان و زمان نیز ب ها ب  وجود میداستان هستند و عمل با وجود آن ةداستان تاریها هم  کار

 کندشها ماهوم پیدامیآنبودن و فدانیّت 

و  کننید  را پذیرا میی شخصیت اصلی داستان  های فرعی داستان کردیم شخصیتک  در بای اشاره گون  همان 

 بی  عهیارتی دیگیر   بهیرد؛  تیری داسیتان را پییخ    شوند کی  خواننیده بیا دیید عمییق      میبا اعماد و رفتارشان باعث

 دهندش   های فرعی داستان ب  ی  داستان سر و شکل می شخصیت

 ایستا شخصیت .4-8-9

طیرز تاکیر، رفتیار     کنیدش شخصیتی است  ابت و تغییر ناپدیر ک  در تمام داستان ی  خط سیر واحد را طی می

نواخیت اسیت و براسیار     و گاتار شخصیت ایستا در داستان اعم از اینک  شخصیت منای یا موهت باشید، یی   

گییرد و  نمیی  در جرییان داسیتان تغیییری در آن صیورت     کی  گییرد  میی  فکری و صاتی مشخع شکل محور

موالً در رمان مذکور فایط دادسیتان اسیت     (615: 6911نجم، نشک: )ش حوادث در شخصیت آن ت  یری ندارد

شیود   میی  دنیل ای  است ک  شخصیت اصلی داستان محسیوب   هم ب   ک  شخصیت  ابت و ایستایی ندارد و آن

عصیاور پیوسیت  بی  یی       میوالً شخصییت شییخ    ؛برند سرمیب  در حانت ایستا شخصیت ةهم ،و ب  جز دادستان

 کند: گون  تغییری نمی کردار او هیچ عمل و رفتار و حانت است و

ِغ  إلیهةا النةاُ؛  و یصة یهیُم علَ  وجِهِ  بالل یِ  و الن هاِر. ال یعرُف الن وَم  یُغنة  عةیَ  االُغنیة  و یلفةُل الکلةرِت »

مث  خروج  إل  الحوادِث مع النیابِ  و ال ةولیس  فَُهةَو یَسةَمُع َعة  بعةد بةو   ذلَک الرج  الذي ال یَفراُ  ش  

ُِ الذي یتّ ُع سیُده إل  الصید« ال وکس فورد» َُ کالکل  (721تا:  الحکیم  ب )«. یَت  ِِعُ  أینر ذَه



 881 یومیات نائب فی األریافتحلیل عنصر شخصیت در رمان 
 

خوانید، ارهیار نظیر    دهید و همیی  یی  آواز را میی    خواب ب  چشمخ راه نمیی گردد، در میروز و شی درب ترجم : )

دهندش برای ای  مرد هیچ چیز بهتیر از ایی  همراهیی کیردن     و مردم هم ب  حرفخ گوش می کندگویی می کند، پیخ می

دود، مول سگ شکاری پشیت سیر صیاحهخ میی     ،شنودپلیس در محل وقوع جرم نیستش از دور ک  صدای آژیر را می

 (کندشماشی  پلیس را تدایی می

هیای  تشخصیی  ءهیا جیز دادسیتان، جیز    تشخصیی  تمیامی گون  ک  از عهارات فوق مشیخع اسیت،    همان 

یییری در رفتیار، اعمیاد و افکیار     گونی  تغ  ک  از آغاز تا پایان داسیتان هییچ   آیند؛ چراشمار می ایستای داستان ب 

امیا وجیود    ،ماننید میی تا انتهای داستان  ابت و بدون تغییر باقیها از ابتدا تشود و ای  شخصینمی ها مشاهده آن

اسیتش در واقی  شخصییت هیای فرعیی      است ک  ب  داسیتان و رمیان سیر و شیکل داده     های ایستا ای  شخصیت

 روندش  شمارمیمکمل شخصیت اصلی ب 

 شخصیت پویا .4-8-4

ماند و متناسی بیا شیرایط زمیان     نمیشخصیت پویا شخصیتی است ک  در طود داستان ب  ی  حانت ایستا باقی

خیوش تغیییر و    تی اسیت کی  دسیت   شخصیی شخصیت پویا، »دهدش  میو مکان همواره خودش را با شرایط وفق

 (19: 6566)موام، «ش بینی یا خصلت او دگرگون شودهایی از شخصیّت، عااید، جهان تحود باشد و جنه 

هیا  شیوند و روحییات و افکیار آن   میی  زمیان متحیود  هیا در دنییای واقدیی بیا گذشیت      ک  انسان گون  همان 

هیا،  های رمان نیز باید ماننید ماهییت واقدیی انسیان    ند، شخصیتنکیابد و با حرکت زمان تکامل پیدامیتغییرمی

شیود  شخصیت پویا در برخی از ابداد شخصیتی دچار تحونی دا می و مانیدنی میی  »تسلیم تغییر و تحود شوندش 

دهدش ایی  تغیییر و تحیود ممکی  اسیت بسییار کیم ییا بسییار زییاد باشیدش             ش را تغییرمیک  نوع نگرش یا رفتار

 (36: 6516)سلیمانی،  ش«هممنی  ممک  است رو ب  خوبی یا ب  بدی باشد، اما باید حتما مهم و بنیادی باشد

تحیود و   دچیار تغیییر و   اند و بی  کلیی  ن نیستند ک  در اود بودههماها در آخر داستان تددادی از شخصیت 

هیا  در رمیان شخصییت  »گویید:  م میی  6966 -6116 یسی یوونیف نویسیندة انگل   ویرجینییا  ششوند دگرگونی می

ای دیگیر و  ای ب  رویداد و صیحن  از رویدادها و صحن ان ش آنشوندکنند و ب  تدریج پیر میمی جوانی را شروع

 (631: 6591)میرصادقی، «ش روندجایی ب  جای دیگر می

ی تچراک  در ابتدا، شخصیی آید؛ شمارمی های پویای داستان ب دادستان جزو شخصیّت مورد بررسی،در داستان 

بی  شخصییّتی    ،سرس در پایان داستان متحود شیده  ،شده ب  تصویرکشیده جوپذیر، منصف و عدانت نیتوومس

 :  کنیددقت از رمان ایهشودش اکنون ب  گزیدمیقید تهدیلتااوت و بینیت، بیووسمبی

التة  فاشةت بهةا  «الشةکاو » اِ؛   أکةدَ ِمة رِ أخِّ ِتة  املُ فِ  رَ   أنظُ تّ اَ  وعِ س ُ هذا ابُ  وَل   طُ فسِ نَ  َس أن أا ِ  ُُ جِ یَ »

 (731تا: )الحکیم  ب  .«خزائن 
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کی  گنجی  ام از   افتیاده  های عایی نام  تا ب  تلنهاری از شکایت تمام ای  هات  خودم را توی اتاق حهس کنم دیباترجم : )

 (شرسیدگی کنمآن پر شده، 

کند ک  مهادا حق کسیی ضیای    میها را با دقت بررسیپذیر است و تمام پرونده نیتوودادستان ک  شخصی مس

 کند: میها را بایگانیآن ،هادهد و بدون پیگیری پروندهگردد، ناگاه در پایان رمان تغییر شخصیت می

قَلَمَ  سُت مَ غَ  وَ » کَتَ ةُت  م     ثُةولُةالدُ  رِ مَ قَ  قَِضیَ ُ ه  ِ    وَ ولَ ابُ   َ ی  ِض القَ  لُت اوَ نَ تَ  وَ  ادِ دَ   املِ فِ  ََ  رِ ةحَضةاملَ  یة ِ   ذَ ِفة َُ

 وَ  کَ ذلِة ثةَ  ا مِ َهةبِ  لةُت عَ   و فَ خةرَ ابُ  اِت ایَةنَ الجِ   ُت حَ إلخ. إلخ و سَ  ... ِ اعِ الفَ   ِ فَ عِر مَ  مِ دَ عَ لِ   ُ ی  ِض القَ  لُ حفَ : تُ ةِ اَر اإلشَ 

 (741تا: هرن  ب ) .« ائِ نَ الجِ  مِ لَ القَ  ئیَس َر ا هَ اولتُ نَ 

قلم را در دوات گذاشتم و اونی  پرونده را کی  پرونیدة آقیای قمراندونی  بیود را گیرفتم، بدید در زییر پرونیده          ترجم : )

همی  کیار  ها کشیدم و با آنهای جنایی را بیرون شودش بایة پروندهمینوشتم: پرونده ب  علت عدم شناسایی جانی بایگانی

 (شرا کردم و تحویل دبیر بخخ جنایی دادم

کنیدش ایی    میی ها را از جامدة اطرا  خود انتخیاب تشخصیداستان ای  توفیق حکیم در  ک درخور این ةنکت

هایی واقدیی کی  تنهیا از    ها را دیدش انسانتوان آنکسانی هستند ک  در هر کوچ  و بازاری می بیشترها  تشخصی

 گویندشمی خود سخ  ةمشکالت و مسا ل روزمرها، باورها، دغدغ 

 «یومیات نائب فی األریاف»پردازی درهای شخصیت. شیوه1

نویسینده   دش در شییوة واقدگرایانی   شیو میی نماییان هیای داسیتان   واقدگرا بودن شخصیت مذکورتحلیل رمان در 

بسیاری در پییخ چشیم خواننیده    های آداب، اخالق و رسوم مردم جامد  باشد و صحن  نویس  تاریخ کوشد می

طیرز   (566-561:6516میرصیادقی، نشک: )ش دهید او نشیان  چیز را برایخ تشریح، توصیف و بی  بیافریند و هم 

میون: بیانزاک و   همرای قرن نوزدهم گنویسندگان واقد ةشیو های توفیق حکیم ب تنگارش و پرورش شخصی

تی یب  طراحیی شخصی   ،نویسنده با مشاهدة سیمای راهری و باطنی ی  شخع حایای شاست زاستانداد و دیکن

اخیالق و آداب و   ،دهد و بیا تکیی  بیر ایی  روش     را شخصیت داستانخ قرارمی  پردازد و آندر تخیل خود می

ت، د شخصیی بیدون وجیو  »کشیدش  رسوم ساکنان روستاهای قرن بیستم مصیر را بیرای مخاطیی بی  تصیویر میی      

کنید و بی  تهی  آن از کشیمکخ، تدلییق      ای در داستان بروزنمیی افتد و هیچ حاد  نمی استان اتااقحرکتی در د

هیای داسیتان،   مسا ل مربوط ب  داستان، گیره  ،داستانی یهاوششش خهری نیستش با توج  ب  کندوکاو در شخصیّت

)تیورودو ،   ش«دشیو کنید و حتیی زنیدگی خیود نویسینده آشیکارمی      میی ای ک  نویسنده در آن زندگیجامد 

 ششودهای داستانی استااده میصیّتبرای ارا ة شخ مستایم و غیرمستایم از دو روش  مدمویً (666: 6569

 پردازی مستقیم توصیفی یا رواییشخصیت .1-8

سیازی در تحلییل   گیویی و تیی   یتکیی  بیر کلی   بیا  ای مستایم ب  دخانت آمران  و گون در ای  روش نویسنده ب 
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پردازدش در مدرفی مستایم شخصییت، نویسینده رک و صیریح و ییا بیا      می انبیان خصوصیت آن ها ب شخصیت

مسیتایم از زبیان شیخع     صیورت آدمیی اسیت و ییا بی       گونی   گوید ک  شخصییت او چی   تجزی  و تحلیل می

 رمیان میذکور   در گزیدة زییر از  موالً؛ (61: 6516سلیمانی، نشک: )ش کنددیگری شخصیت رمان را مدرفی می

 شود:  صیت قمراندون  علوان ب  صورت مستایم ب  خواننده مدرفی میشخ

تةا:  )الحکةیم  بة«. ة  و  قُة وَ     ح  ِص  وَ     ولَ جُ   ُر ا مِ یهَ ا فِ مِبَ   ِ ی  یفِ الرِ  ام ِ سَ الوِ  لکَ   تِ یم  سِ قَ  یم  سِ   وَ ی َ عِ ابربَ  َب اَر قَ     جَ َر »

71) 

و  رنگ، خوشرو و باقیافة روستایی ک  حاکی از مردانگیی و تندرسیتی  با سهیلی زرد زیها رو، چهل سان ،  یمردترجم : )

   (استش قدرت

 توصییف قیافیة  کی    چنیان اسیتش  دهکیر را ب  مخاطی مدرفی  تای  شخصی ،با تکی  بر توصیف راهرینویسنده 

کی    جیا  هیر  اًش وی تاریهی کنید میی  ها را ب  بهتری  حایت ممکی  در ذهی  خواننیده مجسیم    تراهری، شخصی

دهیدش بی  نمونیة    ت ریاهری او بی  دسیت میی    و گوییا از وضیدی  شود، توصیای جیام    تی وارد داستان میشخصی

 کنیم:  می دیگری از ای  توصیاات اشاره

 ُ  أجَمة یةِ    الرِ   ِفةودِ ُجةوُ  نةذُ   مُ یِنةعَ  رَ تَ ما  لَ هَ مِر   عُ مِ  ةِ َشَ عَ   ِ سَ ادِ   السَ فِ  ةت غاددَ   بَ تّ اَ  ی   لِ قَ  مَض یَ ملَ  وَ »

 (24)هرن:  .«ِس بنَ   اب مِ     میدُ   ُ أن  کَ وی ِ الطَ  دِ ا ابسوَ هَ  اسِ   لِ فِ  اِب ال َ   ِ ت َ عَ بِ  فُت قَ وَ  داً قَ  ُق  أرشَ اَل  وَ ا نهَ مِ 

شد، از روزی کی  در روسیتا بیودم چشیمم بی  زیهیاتر و خیوش قید و         راهرنکشید، دختری شانزده سان   یطونترجم : )

 ش(نهار سیاه و بلند ب  ت  داشت ک  مول عروسکی از جنس عاج،، در حانیدر ایستاد انةدر آست ،هتر از او نیاتادقامت

نویسنده در گزیدة فوق ب  توصیف قیافة راهری شخصیت ریم پرداخت ، بسیار متهحران  قیافیة زیهیای وی را   

 خیرج اسیتش توفییق حکییم در پیردازش شخصییت چنیان ررافیت خاصیی بی          برای مخاطی ب  تصویر کشیده

گیاه از روش مسیتایم    ،هیای داسیتانخ  توجهی ب  آن ممک  نیستش او برای پیردازش شخصییت  دهد ک  بی می

هیا  انهت  مدرفیی مسیتایم شخصییت   ش کندمیها را صریح و واضح ب  مخاطی مدرفیکند و شخصیتمی استااده

هیا  گیر شخصییت  ها و حایت درونی و اشاره ب  سخنان دیبا توصیف مستایم کنخ ،عالوه بر توصیف راهری

 کندشمی نیز نمود پیدا

بیرای   ؛اسیت ها ب  بهتری  شکل ممک  پرداختی  تب  توصیف حایت و رفتارهای شخصی نویسنده در ای  رمان

شیده و  مواد در گزیدة زیر حایت و خصوصیات دادستان پیشی  جهت آگاهی و شناخت بیشتر خواننیده بییان  

 است:  شدهیای  شخصیت ب  روش مستایم ب  خواننده مدرف

ا ونَةأبُ  تیةُ  قِ الَ  وَ : ُهةوُل قُ یَ  وَ  هُ حَضَ مَ  ُ  قفُ یَ  وَ  یرَ  غَ ط اَل قَ فَ  دی َ اهِ شَ  ت ِ القَ   ِ ی  ِض   قَ فِ  ُل سأَ یَ    کانَ کَ فَ لَ سَ   ِ ابَ یَ النِ  یُ  کِ َو »

 (42تا: )هرن  ب . «اونَ  أخُ إال   وَ 
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بسیت و  و بدید صیورت جلسی  را میی     کیرد بازپرسیی میی  دادستان سابق، در ی  مورد قتیل تنهیا از دو شیاهد    ترجم : )

 (گات: مگر ماتود پدر یا برادر ماستش می

استش نویسنده در قسیمتی دیگیر   شدهگات مستایم ب  خواننده ب  طور نیتی دادستان سابق وومسبی بایدر گزیدة 

را اشخاصیی سیاده نیوح و     انکنید و آنی  میاز رمان صریح و بدون واسط  اهانی روستا را برای مخاطی مدرفی

   داند:می زودباور

 ِت َمةَز   عَ ِتةال    ِ ریَ ةَ القة لةکَ تِ  ِب صةالَ أ   ِمة ل ُهةمعَ لَ  وَ  ولِ قُ العُ  ا ُ طَ سَ بُ   ِ قَ نطَ املِ  هِ ذِ هَ  أهَ   : إن  الًانِ قَ   ِ ائِ آرَ  دُ َس ض  یَ مَ »

 (43تا: )هرن  ب  .«اَب الَشَ  وَ  امَ عَ الطَ  ی ِ لَ ت إِ مَ دَ قَ  وَ  هِ وِر هُ ظُ  لِ   أو  فِ  ارَ طَ القَ 

های سیاده نیوح و زودبیاوری هسیتند و بدیید      هایخ ادام  داد و گات: اهانی ای  منطا  آدمسوزنهان ب  صحهتترجم : )

نیست از نوادگان اهانی همان روستایی باشند کی  وقتیی بیرای اونیی  بیار قطیار وارد روستایشیان شید از قطیار پیذیرایی           

 ش(کردند

است و برای ای  کار ب  گاتیة سیوزنهان یکیی    بای نویسنده ب  مدرفی خصوصیات اهانی روستا پرداخت  نمونةدر 

هیای داسیتانی اسیتش در    استش ای  نیز نوعی هنرنمایی در مدرفی شخصیتهای داستان استنادکردهاز شخصیت

او را  پیردازد و یقسمتی دیگر از داستان نویسنده از زبیان شخصییت دادسیتان بی  مدرفیی دروییخ عصیاور می        

   کند: می مستایم ب  مخاطی مدرفی

ُُ جِ العَ  ُ  جُ الَر   ُ ن  إِ »   لَقةیَ  وَ  لُ لُفةیَ  وَ   ِ ی ةغنِ اب  ی َ   َعةغنَةیُ  ومَ الن ة ُف عةِر یَ   اَل ارِ َهةالن   وَ  لی ِ ال  بِ   ِ جهِ   وَ لَ عَ  یمُ هِ   یَ ذِ ال   ی

 یِس ولِ و ال ُة  ِ ابَةیَ النِ  عَ َمة ِث ادِ وَ   الَحة  إلَ خروجِ  مثَ   شئ    ُ اَ فَر  یَ الذ  اَل  الرجُ   کَ لِ   ذَ اُ؛ الن   ی ِ إلَ  صغ َ   یُ ات  َؤ  ُ نَ تَ بِ 

َُ َر أینَ   ُ عُ ت َ و یَ  دَ َر فوَ  ال وکِس  بو ِ  عدِ   بُ عَ  عُ سمَ یَ  وَ هُ فَ  ُِ الکَ کَ  ذه  (74)هرن: . «یدِ   الص  إلَ  هُ دَ یِّ سَ  عُ ت َ   یَ ذِ ال   ل

دهید و همیی  یی  آواز را    گردد، خواب بی  چشیمخ راه نمیی   در می ب مرد عجیهی است روز و شی در اًواقدترجم : )

چییز بهتیر از   دهندش برای ایی  میرد هییچ   کند و مردم هم ب  حرفخ گوش میکندش پیشگویی میخواند، ارهار نظر میمی

مویل سیگ شیکاری پشیت سیر       ،شینود همراهی کردن پلیس ب  محل وقوع جرم نیستش از دور ک  صدای آژییر را میی  

 (کندشدود، ماشی  پلیس را تدایی میصاحهخ می

شخصییت خشیمگی  و    ،در گزیدة دیگری از رمان نویسنده بی  روش مسیتایم و بیا تکیی  بیر سیخنان دادسیتان       

   :کندمیطلی کالنتر را ب  خواننده مدرفی منادت

ة امِ َهةإتّ  ةَ کةَر    أن فِ ِبة عَ وِقةلیُ  اإلَدارَةِ    وسةائَ  أ إلَةَجةلَ   ُ ن ةإ و  جاً أجِّ تِ مُ  ازاَل مَ  علی ِ  أمورِ املَ  قدَ اِ  ن  إ »  رِ و صةفُ عُ  یخِ الش 

 رَ  م تَةلَة وَ    کثیةراً  ِنةعجِ م تُ لَة یل ِ سِ الوَ  هِ ذِ . إن  هَ یِط غِ املُ  ورِ أمُ املَ  ذه ِ  بِ إاّل  رَ خطُ أن تَ   ُ مکِ ال یُ  نیرة  فِکرَة   دِ ر  ةَ شةَ التبِ 

  ِفة  ُ بَةَی  یدُ رِ   نُ مَ  ل َ ا عَ هَ بِ  ُب ضِ ا نَ ینَ   أیدِ فِ   ً أسلح ونَ کُ   أن تَ غِ ن َ ال یَ  ونِ انُ القَ  وَص صُ نُ  إن    فَ ائِ ضَ   القَ یِر مِ شَ 

 (17تا: )هرن  ب  .«هُ اُر ختَ   نَ ذِ ال   قِت الوَ 

 شو ب  بهانة قانون توانست  درویخ عصاور را ب  دام بینیدازد است هنوز هم خشم و غضی کالنتر فروکخ نکردهترجم : )
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شیطانی است ک  فاط تیوی ذهی  افیراد خشیمگینی چیون کالنتیر        ةی  اید ،رویخ عصاور ب  جرم فرارمتهم کردن د

را نرذیرفت؛ ما نهاید از قانون عصا بسازیم تا در هیر   کندششش خودم از ای  شیوه خوشم نیامد و وجدان کاریم آنخطور می

 (وقت ک  مایلیم و هر کسی را ک  بخواهیم بزنیمش

نویسینده   شدهنید میی  هیای فیردی و مخصیوص بی  خیود نشیان      های متااوت، واکنخکنخ در هاتشخصی 

هییا را بیی  زیهییایی و آن آیییدهییا برمیییتتشییریح حییایت رییاهری و درونییی شخصییی  خییوبی از توصیییف و بیی 

 هیا و ابزارهیای گونیاگون آن،   کارگیری ف  توصیف و شیوههای فوق توفیق حکیم با ب کندش در نمون  می منتال

خیوبی در جرییان داسیتان    ب  خواننده، آنان را ب  هابر توفیق در انتااد حایت راهری و درونی شخصیّت عالوه

 استشکردهقرارداده و تصویر بسیار ملموسی از فضای درون ا ر ارا   

 مستقیم نمایشیپردازی غیرشخصیت .1-2

چی  بسییار کسیانی کی  از ایی  مهیارت        م و حسار است وها بسیار مهّهای شخصیتب  تصویرکشیدن ویژگی

از ابتیدا اسیت و بایید خصوصییات      انها، مدرفی نکیردن آنی  درفی شخصیتبهره هستندش از شروط اونی  در م بی

سی  را دارد کی    ( روش مدرفی مستایم ایی  ح  665: 6116قندیل، نشک: ) ششودها ب  تدریج مشخعشخصیت

تنهیایی از ایی  روش اسیتااده کیرد؛ نیذا گیاهی نویسینده        تیوان بی    وقیت نمیی   واضح است و مختصر، اما هییچ 

ها از طریق رفتار، گاتیار، نمیایخ اعمیاد و    پردازدش در ای  شیوه شخصیّتها میغیرمستایم ب  مدرفی شخصیت

نشک: )ش شیوند ای غیرمسیتایم شیناخت  میی   گونی   های ذهنی، نمایخ عواطف درونیی و رفتیار درون، بی    کنخ

عنیوان فیردی خسییس مدرفیی      گاهی نویسنده ب  جای اینک  مستایم شخصیت را بی   موالً ؛(35:6569 نیا،اوّنیایی

 ؛کند، در پی خلق رویدادی است تا در قانی ی  اتایاق، مخاطیی را متوجی  خسییس بیودن شخصییت کنید       

کی    ها توانست کتاب محهوبخ را در نمایشیگاه کتیاب پیداکنید، امیا زمیانی     مریم پس از ساد ای  گزاره: مانند

وجود اینک  پیود کتیاب را همیراه خیود داشیت، ایی         با شیمت پشت جلد را دید از خرید کتاب منصر  شدق

 ی ک  از خانواده ب  ارث برده، بازهم سد راهخ شدشتخس

تنهیا از روش مسیتایم اسیتااده نکیرده، بلکی  روش       دهای داستانی خودر مدرفی شخصیت توفیق حکیم نیز 

کلیی بیا    صیورت  است و مخاطی غیرمستایم با افکار، روحییات، اعتایادات و بی    غیرمستایم را نیز ب  کارگرفت 

 پردازیمش میها ب  بررسی ای  روش ادام در  ششودها آشنا میدد درونی و باطنی شخصیتب 

   پردازی با تکیه بر کنش و اعمال شخصیتشخصیت .1-2-8

گیذارد و  نمیایخ میی  هیای آنیان را بی     های داستانخ اعمیاد و کینخ  توفیق حکیم گاه برای مدرفی شخصیّت

د قاضیی کی  در ایی  داسیتان یی       عنیوان مویا  د؛ ب کنای  طریق ب  مخاطی مدرفی می ها را ازچهرة شخصیّت

 :شودمی نیت است تا حدودی از طریق عمل و کردارش ب  خواننده شناساندهوومست عجود و بیشخصی
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  ابِ یَة  غِ طة ِ القُ  دودةَ  م ینةَق لَة   محمةد ع ةدالرایم الةدنُ  فةاِت الِ خَ ا املُ ایَ َضة: قَ اَل قَ  وَ    الرولِ فِ   ُ اِش القَ  رَ ظَ و نَ »

 بةدونَ  بندقیة    أارزَ  محمود محمد قندیُ   مسی َ   خَ غیابِ  یمِ طعِ لت  لِ  قدم ابن َ م یُ   لَ ید عنی ُ   السَ امِ هَ   تَ قرش   خمسی َ 

ال  کالسةهمِ    اباکةامِ فِ اللقاِِض  انطلَق    وخمسی َ     غیابِ ی َ مسِ   خَ . غیابِ ادرةُ صَ و املُ   َ مسی  خَ   غیابِ    خصَ ُر 

 علیة ِ  مَ َکةو اَ  غائ ةاً  د  ُعة ع النةدا َ م یسةمَ   لَةفمَ  القاِِض    یالاُق ات   واادةً    مرةً نادِ یُ  املحضُ  وَ      شَ   ُ فُ وقِ یُ 

   زراعة ِ   ِفةترَعة کَ غنَمة ترکةَت  ا رجةُ  یَة  : أنةَت اِشةالقَ  هُ َر ابتةدَ  يیجر  َضَ حَ فَ   ِ فَ ادَ صَ باملُ  عَ   سمِ مَ    ویاباً غِ 

 .«... إلةخ هِ غیةِر  خمسةی َ  ي  وِر ُضة... اُ ات  ایَةکَ اِ  رعِ لِسة ا وقةت  نَ ندَ ک. ما عِ ال ِ  یا سعادةَ   ِ کایَ الحِ    أصُ  کَ جاِر 

 (17تا:)هرن  ب 

 : میوارد تخلیف: محمید عهیدانرحیم انیدنف پنهی  را خیوب       کیرد و گایت  نگیاه  نیست موارد دادرسی را یقاض ترجم :)

پنجاه قیرش   محکوم ب  پنجاه قرش جریمة نادی، تهامی انسید عنیه  پسرش را واکسین  نکرده، غیاباً حالجی نکرده، غیاباً

 شود و پنجاه قرش جریمی ششش غیابیاً  می جریم ، محمود محمد قندیل، بدون مجوز تانگ در اختیار داشت ، تانگ مصادره

داد و هییچ چییز جلیویخ را    میی  حکیم  ،ری کی  از کمیان در رفتی  باشید    پنجاه قرش، غیابا پنجاه قرشششش قاضی مویل تیی  

زدش کسیی کی    بیار صیدا میی    ن را فایط یی   ابتواند ب  قاضی برسد، اسامی متهمی ک   گرفت، ضابط دادگاه برای ای  نمی

گایت:  شد و قاضی ب  او میی حاضر می ،شنیدشد و کسی ک  شانسی اسمخ را میمی محکوم شنید، غیاباًاسمخ را نمی

ات بمرند؟ عانی جناب اصل ماجراششش وقت شینیدن داسیتان نیداریم، پنجیاه     مزرعة همسای  درچرا گذاشتی گوساندانت 

   (شششقرش جریم ، بددی و همینطور

 گونی   دهیدش همیان  میی  نیتی وی را نشیان وومس بی ،ها و رفتارهای قاضیدر نمونة فوق نویسنده با اشاره ب  کنخ

آیید کی    میی پییخ  گاه شهای داستان استتناخت شخصیهای دیگر شگری از جنه  بیان کردیم، کنخ ک  قهالً

بریم؛ هماننید نمونیة بیای و ییا ماننید نمونیة       میها پیما از طریق نگریست  ب  اعماد یا رفتار افراد ب  شخصیّت آن

   سازد:زیر ک  باز هم رفتارهای ناشایست قاضی را برای مخاطی نمایان می

: یة ِ فِ  و صةا َ  الجلسة ِ  بةاّب  عت ة ِ  عدَ ز بَ تةَ جم یَ لَ  هوَ  وَ  تهمِ   املُ إلَ  فَت التَ  وَ   َ همَ التُ  رَف عَ  وَ    الرولِ فِ   ُ اِش القَ  نظرَ »

 کلمة      ممنةوع  الفلسةف ُ    ارمة ُب یِضة  ی  رجة   ک فِ ال ِ  عادةَ . یا سَ کَ   عندِ   مِ قُ  واادة     کلم ً  َ رمَ الحُ  یبَت 

 روب ُ ةاملضة رمة ُ الحُ  ی . فحضةِت الشةاکِ   . نةادَ حِضة  املَ ِفة القاِِض  ا َ   نعم أو ال  الفصَ یبَت ا. اهَ غطُ  وردَ 

 يَ یةا سةید   أصةُ  ِک ها: یبَ فیِ  خَ و َصَ   َ سَ لَ الجَ  ُ  دخُ   تَ ات   ر القاِضظِ نتَ م یَ فلَ  الطوی ِ  دِ ا ابسوَ هَ لسِ   مَ فِ  عرِثُ تَ تَ 

عة    َ حکُمةاملَ  ِت نَ غَ و اسةتَ    کفای . یب   غیرَ اَل  کلم     َ و إال ال  هِ  . یَب ... مفی  أصُ  خلیکَ یَ  ب نَار  القاِض

ت و ال بَة. ال ُیِ   شةهادة  نةدِ ا عِ أنَة القةاِِض  ةَ عادَ ا َسة... یَةالشةغ ِ  عَ مَ  : شهر  کمِ الحُ بّ  القاِِض    و نطَق ودِ هُ الشُ  قی ِ بَ 

 (11تا: )هرن  ب . «يُ ر گَ سا عَ یَ    ُ سحَ إ ؛. خِر أ . یا ناُ؛  . ظلم  ت. الحکُم ظلم  حَ طِ بُ 

قاضیی بی  او گایت: تیو خیانم را       ،متهم هنوز از در وارد نشیده بیود   ،ترجم : قاضی ب  انرود نگریست و اتهام را فهمید)

فاط ی  کلمی    شبافی نک  است ی  مرد خانمی را بزند؟ فلسا جناب چطور ممک   زدی؟ ی  کلم  بگوش زودششش عانی
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ب  ضابط دادگاه کردش خانمی با نهار سیاه و بلند آهست  داخل سان  دادگیاه شید کی      ایبگو زدی یا ن ؟ ن  قاضی اشاره

حاشی  نرو زد یا ن ؟ ی  کلم  بگیو زدششش کافیی     دانی چطور شدشششجناب می قاضی ب  او گات: ای  مرد تو را زده؟ عانی

 ش(: ی  ماه زندانی با اعمادکند، قاضی سرش را بلند کرد و حکم را خواندنظرمیشاهدان صر  ةدادگاه از بای

کی  جیزء   -ها با کمی شرح و تاسیر یا بدون آن از طریق عمل و کنخ شخصیت مذکورتوفیق حکیم در رمان 

نیتی وومسی عیدانتی و بیی   بی ،پردازدش گزیدة فوق در رمانمی انب  مدرفی آن -ر روش نمایشی استناپذی جدایی

های فوق مالحظی  کیردیم، در ایی  روش    ک  در نمون  گون  همان دهدشمیشخصیت قاضی را ب  مخاطی نشان

د، و خواننده خود از خالد اعمیاد، اقیوا   کند می های داستان توج تکردارهای شخصینویسنده تنها ب  نمایخ 

و  بیرد میی هیا پیی  هیا و حیایت درونیی آن    زند ب  احساسات، اندیش سر می انهایی ک  از آنها و واکنخکنخ

هیای  از دیگیر نمونی    کنیدش شناسد و کردارهایشان را تدهیر و تاسیر میرا می نانایم راوی، آبدون وساطت مست

خوار و یابیانی هسیتند،    قاضی و کالنتر ک  افرادی شراب تتوان ب  شخصیازی از طریق عمل میپردتشخصی

 بیرای شخصییت  قیدری  هیا بی   آور اسیت، رفتارهیای آن  های ای  دو شخصیت بسیار تدجیی دش کنخکر اشاره

 فراری است:   اناست ک  وی از همنشینی با آن ناب ردباران دادستان 

 مِ قةیِ املُ  مةع القةاِِض  يادِ النَة   ذلةکَ فِ  عشا ِ ال  ِ فلَ   اَ إلَ  اإلدارةِ  رجاُل  ی ِ   فِ انِ دعَ  يالذ الیومَ    ذلکَ   أنسَ ا لَ أنَ »

 وَ  امِ َعةالطَ  بجةوارِ    املائةدةِ علَة سک ِ الوِ  اُت اجَ جَ و إذا ُز  و ذه ُت  عتذارَ ع اال طِ م أستَ و لَ  ل  نقوُ م مَ هُ لَ  لزمی    تکریرً 

 اَل  ایةُ   و یضةحکُ  رُ ثِةرثَ یُ    و جعةَ  و أکرثُ  َشَِب ف  ِ فسِ نَ لِ  اِِض   القَ فطَ م یَ و لَ  ِِض االقَ  کأَ؛ و َ  ا کأِس ألوُ قد مَ 

  شةااکاً )ال ةک ذنِة  أُ   ِفةو ألَقة یضةا  أ هةوَ  رَ کَ و قد سَ  عل  املأمورِ  ماَل  و عندئذ   و الضحِک  للکالمِ  موشعَ 

 يب رَ شةعُ أن یَ  دونَ  و   دُ   ُهة  ِفةِتةبیَ َ  إلة منرصةفاً  لُت نسةلَ فاَ  کَ   ذلِ مِ  أکرثَ  د أن أسمعَ ه( فلم أِر وقاَر  فقدَ  القاِض

 (77 تا:)هرن  ب  .«ِسِهمؤوُ   کُفِ  ونَ طَ    خَ تَ املُ   ِ الَ ُؤ هَ 

بیرای تودیی  یکیی از همکارانشیان می  و قاضیی را بیرای        آن روزی ک  نیروهای کالنتری خواهد رفت ن ادمی: ترجم )

هیای  جیا رفیتم، کنیار مییز شیشی       ناچار ب  آن ،کردندش نتوانستم عذر آن کار را بخواهم صر  شام ب  آن باشگاه دعوت

 خندیید و عربیده   جا می ک  بیتاجایی ،ویسکی چیده بودند، نیوانم و نیوان قاضی را پر کردند، قاضی هم حسابی خورد

با خنده در گوشم گات: جناب قاضیی وقیارش را از دسیت     ،بود کالنتر ک  کنارم نشست  و او هم مست شده شکشیدمی

آهسیت  خیودم    ،ک  ای  مستان دیوان  متوج  م  بشیوند  ها را نداشتم و بدون ای جور حر  دیگر طاقت شنیدن ای  شداده

 (جا بیرون کشیدمش نآرا از 

بیریم و ایی    میی ها پیی ها و رفتارهای قاضی و کالنتر ب  وضوح ب  خصا ل آنکنخدر گزیدة فوق با اطالع از 

   کنیم:می ای دیگر از ای  روش اشارهب  نمون  ادام ای از مدرفی شخصیت از طریق عمل استش در نمون 

 نهمُ  بیَةَر ر فةیِ ابِمة   الرجاُل نهَ ن یَ أُ   خشَ ا و تَ هَ إبنتِ  ع  اقِّ  دافعُ تُ   ِجنونَ املَ کَ الِ جَ الِر ط ِسَ   وَ فِ رأة ُ املَ  ِت رجَ و خَ »

و  هةاَ ُر حاوِ و یُ  هاَ داوُر یُة   املةرأةِ إلَة امَ قَة وَ  الطعةامِ  ف ِ  هُ دَ ع یَ ضَ یَ  ملَ فَ    ابریحی ِ سَ اَ  الشیخُ  ِت   و هّز رش َ تَ  ا الَمِبَ 
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 رُ ظَهةیَ  وَ  مِ دَ حتَةاملُ  اعِ َز   الِنةِفة َ  دخَ أن یَة دونَ  منها نهشاً  ُ  نهَ و یَ  ابوزةِ   إلَ  هُ شیخ فرج یدَ   ُ زمیلُ  د   مَ َر ینَ ا. بَ هَ عُ قنِ یُ 

 مِ   فَةِفة    ِکةو لَ  ابوزِ   ةقِ   طَ ال ِفة هُ دَ یَة ر َ اسة  یَة إذا الشةیخُ  وَ م ِ الَ الکَ  د  اَ  زَ وَ قدجاَ  الَجانِ َی ِ   َ مِ  َس مَ حَ أن التَ 

ُِ  ش   الدارَ  ِت ل َ نقَ اِ و  ی ً داوِ  صخ ً  رصخَ . فَ وزِ جُ العَ    اسة  رفیَقة الشةیخُ  و جذَب  بالناب ِ  الحابُ   ختلطَ اِ و  املُنَقلِ

 وَ و ُهة بکة ِ باِ   ظّةو اَ    کلمة ً یُقة ملَة : و هذا الرفیُق ابرمَ  َ  حِر یُ  وَ هُ  وَ   ِ بِ  رجَ خَ  وَ  نتزاعاً اِ  عامِ الطَ    أمامِ مِ   ُ نتزعَ اِ و 

 (37- 34)هرن:  «.هاَ عأص َ  ةُ العجوز  کلِت أو قد   ِوعِ جُ بِ  الولیم ِ   َ مِ  قدخرجَ  حمُس تَ  يالذ

تیا مهیادا بی  مهلیر میورد نظیرش       کیرد  در حانیک  از حق دخترش دفاع میی وار از میان مردها گذشت زن دیوان ترجم : )

حاد آقیای فیرج   در ای  ششود تا ای  زن را آرام کندزند و بلند میجواب رد بدهندش آقای حس  عماره دست ب  غذا نمی

ناگهیان آقیای   ش گیذرد رسید کی  از بگومگوهیا هیم میی     حدی میدعواها ب  شافتد می ب  دور از شلوغی دعوا ب  جان غازه

 ششیود کشید و خانی  منالیی میی    جیغیی میی   شبینداینک  دستخ را در بشااب غاز بهیند، در دهان پیرزن می جای عماره ب 

دسیت دوسیتخ را کی      ،ردفشی هیایخ را میی   دندان ،آقای عماره ک  از درد ششودریزد و شیرتوشیر میمیچیز درهمهم 

 (شوندشکشد و خارج میگیرد و از ساره میزور می ب  ،ی  کلم  هم حر  نزده و تنها مشغود خوردن است

اسیتش ایی  شخصییت زنیی     شیده نمایخ دادهده ب  زیهایی  های در نمونة مذکور عصهی بودن یکی از پیرزن 

های داستان بی  نیام   کرده و دست یکی از شخصیت پا عصهی مزاج است ک  هنگام ازدواج دخترش دعوایی ب 

   گیردشمیزآقای عماره را ب  شدت گا

هیا  تشخصیی های ذهنی، خواننیده را بیا   ها و کنختنمایخ اعماد شخصیدر روش غیرمستایم نویسنده با  

 هیا ترها و اعماد درونیی و بیرونیی شخصیی   شایان ذکر است ک  توفیق حکیم استاد توصیف رفتا شکندآشنامی

 شوندشبرخورد، کنخ، رفتار و اخالق با مهارت بسیار تشریح می مذکوراستش در رمان 

 پردازی با تکیه بر گفتگوشخصیت .1-2-2

گیرددش   مییدنی نیاطق بیودن او بیاز    ؛ب  ویژگی اصیل انسانی کرد ای  است ک گاتگو بیان ةتوان دربار می م آن

ای بیرای بییان    وسییل  کی   های منحصر ب  فردی دارد ک  از طریق زبیان   اندیش  ،هر انسانی ب  سهی قدرت تاکر

او نییز متایاوت    پس زبان ها مخصوص ب  هر فردی است، کند و چون ای  اندیش  می ها را بیان اندیش  است، آن

یار شیوند و ایی  بسی    ها از طریق گاتگیو شناسیایی و تاکیی  میی     رو در داستان نیز شخصیت از ای  خواهد بود؛

باشد تیا بتوانید در   م است ک  نویسنده توانایی گاتگو ب  چند زبان و در واق  اندیشیدن از چند زاوی  را داشت مهّ

 شودش ها ب  مخاطی از طریق گاتگو موفق شناساندن شخصیت

اسیات و  ک  بخیواهیم بی  احس   زیرا برای ای  از مهّمتری  عناصر داستان نام برد؛توان ب  عنوان یکی  گاتگو را می

توانید بی  میا در شیناخت افکیار و عواطیف        ها در ی  داسیتان پیی بهیریم، عنصیر گاتگیو میی       افکار شخصیت

های داستان استش در واقی  از طرییق   تبیان احسار شخصی مو رتری  شیوةای  عنصر  کندشها کم  شخصیت
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هییا را تی آنشخصیییهییای هییای اخالقییی و ویژگییی نهیی شییود و ج واننییده بییا افییراد داسییتانی آشیینا مییی  خ آن

نشسیت   انبیا آنی   ،، باید مردم را خوب بشناسدگیرد از ای  عنصر بهرهک  اما نویسنده برای ای ، دهد می تشخیع

ب  عنیوان واسیط  بیی  راوی     بیان کندش گاهی زبانان باشد و سخنان را متناسی با شخصیت آن و برخاست داشت 

هیا  تخود شخصیی ة کند و گاهی ب  وسیلمیاد صحهتت ناخ دارد و ب  صورت مستایم در مورد افرو شخصی

: 6561پیری ،  نشک: )ش رونید  انمول وششش همگی از نوع اخیر ب  شمار می نح ، نهج ، کالم، ضربش کندمی نمود

تیری  عوامیل بیرای شیناخت     میکیی از مهّ  یومیات نا ی فیی افرییا   شاید بتوان گات گاتگو در داستان  (16

 ؛اسیت بیرده  ت آن پیی ب  اهمّیی  ها حضور خود در صحنةب  دنیل سادحکیم است وتوفیق  های داستانشخصیت

کااییت بیودن قاضیی     انصیافی و بیی   برای مویاد در گزییدة زییر از طرییق گاتگیوی قاضیی و کشیاورز بی  بیی         

   :میبر می پی

 اهةذ« العةر َ » ذوُ  ال ُ م الَفةفهَ . فَلَم یَ دِ یعاَ املِ عد َبَ  مِت قد  تَ   ُ شَ اَر عَ املُ  بن   همِ ت  املُ  ةَ َضَ یا اَ  شکالً رفوش   م القضی ُ »

یةا  زهُ اِجةإ . علیةکَ ذ ُ ینُفة کَ بح ِسة السةابَق  الحکةمَ  أن      العمةُ  القاِشة یةا اضةةَ  أیّ ُ  : و العمُ  و قاَل  الکالمَ 

  یةا رُجة کَ ِشةتُ عاِر ؛. مُ  . اخةِر کالِمة سةمعَ   َ . ال قاِشة  أنا مظلوم  القاِِض  یا اضةَ  بالزورِ  . الح ُس ر ُ سگَ عَ 

  و َمة ُُ . ال أکتُةأقةرأُ  ُف ال أعةِر  غل ةان   قةاِِض  يَ . أنا یا سةیدأیام   ثالث َ  محدد   أنَت  یا رجُ   . القانونُ املیعادِ بعد َ 

 فیةکَ  . مفةرو   ا بهیمُ یَ  . أنَت مِ   الالِز مِ  أکرَثُ    علیکَ بالِ    طّولُت ر أنِ ظهُ   یَ واعیدَ   املَ نِ ئر و یقُ    القانونَ نِ مَ فهَ یَ 

 (17تا: )هرن  ب  «.ر   کَ سعَ  ایَ  زهُ اجِ إ  القانونِ بِ  العلمُ 

نظر بدید از موعید مایرر    تجدیید  ةچیون نامی   ،گات: جناب متهم رسیدگی ب  ای  پرونیده ممکی  نیسیت    یقاضترجم : )

همیان حکیم سیابق     جناب؟ کار باید بکنم عانی  گات: حای چ ،ها سردر نیاوردکشاورز بیماره ک  از ای  حر  رسیدهش

گناهمش چیرا قاضیی بی      بری؟ م  بی جناب ب  زور مرا ب  زندان می عانی یدنی زندانش سرباز بازداشتخ ک ش؛ شودمی اجرا

 دادنیدش بی  تیو سی  روز فرصیت     سییدهش اینجیا قیانون مطیرح اسیتش قیهالً      تیو دییر ر   ةنامی  شخا  شو دهد؟نمیحرفم گوش

شودش مول اینک  بیا  نمیاز قانون و موعد مارر چیزی سرم شمش خواندن و نوشت  بلد نیستمهست جناب م  آدم بدبختی عانی

 ش(زدمش توی ناهم باید از قانون اطاعت کنیش سرباز بازداشتخ ک تو زیاد سرو کل 

هیای  گاتگو از نوع بیرونیی ییا دییانوس اسیت کی  نویسینده از طرییق آن بی  مدرفیی شخصییت           یادشده ةنمون

دیگییر  ییی  هییای داسییتان بییا یییا چنیید ناییر از شخصیییت  در اییی  نییوع گاتگییو دو  اسییتشداسییتانخ پرداختیی 

هیای  کننیدش نویسینده در جیای جیای داسیتان از ایی  روش گاتگیو در جهیت شیناخت شخصییت           می صحهت

شخصیت قاضی با یکیی   مانبرای مواد در گزیدة زیر از رمان بار دیگر در خالد گات ؛استداستانخ بهره برده

 ده است:  ششناساندهکاایتی وی ب  مخاطی از کشاورزان روستایی، بی

 املنجةوزَ  القمة َ   : بةددَت القاِشة علة  عصةا. فابتةدرهُ  ُُ   یدباللحی ِ    أبیُض هرم  مقّو؛ الظهرِ  رجُ   َضَ فحَ »
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ر! یةا . شةه  مةع الشةغ ِ  شةهر   . مال . معةَتف. اضةور . اة ُس  . زراعت ِ ة القاِش  . یا سعادَ قمحِ  علی   القم ُ 

 (11تا: )هرن  ب !«  ِ  . زراعتِ قمحِ مسلمی . القمُ  

بی  او   کیرده و دسیتی پییخ قاضیی   ششید  حاضیر عصا ب  دست با پشتی خمیده و ریشیی سیاید    ی سانخوردهمردترجم : )

ش پیس اقیرار   بیود  ماد می   ،جناب گندم ماد م  بودش خودم کاشتم گات: گندم ضهط شده را حیف و میل کردی؟ عانی

 (ش گندم ماد م  بودش خودم کاشتمشانماهم ای مسلمانی  کنی؟ ی  ماه زندانیش می

انید و در خیدمت سیاختار و    نایخ کیرده   ایها ب  خوبی در انتااد تیم داسیتان ایای   تشخصی مذکوردر داستان 

نودییانوس  ومفی    هیا از  در ایی  داسیتان گیاه نویسینده بیرای مدرفیی شخصییت        شاندحوادث داستان قرارگرفت 

دهیدش در قطدیة   نودیانوس گاتگویی است دوطرف  ک  در آن یی  طیر  پاسیخی نمیی    واستش مکردهاستااده

مخاطیی را از  نودییانوس اسیت،   وزیر از داستان نویسنده در خیالد گاتگیوی قاضیی بیا شیدهان کی  از نیوع م       

 سازد:  میاش مطل انجام کارهای شخصیبرای  سوءاستااده از افرادطلی بودن قاضی و  منادت

  أن جاَ  ِف  الِقطاِر القاِدم ِمَ  القاهرِة وَخلُفة  شةع اُن الحاجةُ وهةر یَشةتَّداِن فة  الَخِطة  و یَل َ  القاِش مل »

ُِ و یقول ل : اللُحم یکون فالُا  ِم  قشِة بَیةِت اللةو ! ِ و أصة   القاِش  یخرُج م  جی ِ  نقوداً یناولها للحاج

و انتظرنة  بهةا  «کةویس»َک. اوِشع َالحةاجَل فة  السةالِل لل یِض یا شع اُن أفندَ  و الزبدَة و الج ن  عل  عهدتِ 

کاملعتاِد  أطلع أنت السةوَ  و ابفنةدَ  املحضةَز یقةوم ُبةدلک بالعمةِ  ... و اِنطلةَق  77عل  املحط  ِف  القطِر 

یسةمع  القاش  ف  اباکاِم کالّسهم اِلیوقف  شئ  و املحُض یناد  مرًة واادة ًات  یالاةُق القاشة  فمة  مل

 (66تا: )همان، بی «.النداَ  عّد غائ اً و اکُم علی  غیابیاً و م  سمَع باملصادفِ  فحضَ 

حانیکی  محکیم گیام    درپشیت سیرش شیدهان دربیان دادگیاه بیودش        شقاضی با قطار قاهره رسید ک  نکشید یطونترجم : )

 شجای همیشگی بخیرشش   گوشت تازه از همانقاضی از جیهخ ماداری پود درآورد و ب  شدهان داد و گات: داشتند، برمی

خری را خوب توی سهدها بگذار و مول همیش  سر سیاعت   کره و پنیر هم بگیرش چیزهایی ک  می شمرغ هم یادت نرهتخم

 ش(دهد می جای تو کارهایت را انجامیازده توی ایستگاه راه آه  منتظرم باشش تو برو خرید ضابط دادگاه ب 

چادر هم کی  آن   دهد و هردهد ک  خریدهایخ را انجاممی همیش  ب  شدهان دستوردر گزیدة فوق قاضی  

  نسیهت بی    هیایی کی  رسیاند و حکیم  دهند، قاضی خود را ب  قطار ساعت یازده میروز پرونده ب  دادگاه ارجاع

 کندشمی هایی عجوین  و اشتهاه است ک  حق روستاییان را ب  شدت تضیی  دهد، حکمها میپرونده

 گیری نتیجه. 1

 نتایج زیر حاصل شد: یومیات نا ی فی افریا پردازی در رمان از تحلیل و بررسی شخصیت و شخصیت

بیا ررافیت خیاص و     دارد و توفیق حکیم در ای  رمان ب  عنصر شخصیت بیخ از عناصر دیگر داستانی توج  -

 ها را در کنار هم چیده استش ای شخصیت ویژه
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نشیان داده  هیای متناسیی    جست  از شخصییت  با بهره نویسنده در ای  رمان زندگی کشاورزان و روستا یان را -

 شاست

 هیا بیشیتر از ویژگیی ایسیتایی    تی فرعی و اصلی اسیت و در آن، شخصیی  هاتدارای شخصیمذکور داستان  -

 استشم شدهای  تنظینمدرستی براسار درو ب  ت در آنبرخوردارند و از طرفی عنصر شخصی

ریاهر و درون   بی  دو روش مسیتایم و غیرمسیتایم از طرییق ارا یة      مورد بررسی پردازی در داستانتشخصی -

گوینید، گاتگیو، توصییف و    چی  دیگیران دربیارة شخصییّت میی      تدهیر و تاسیر، بازگو کردن آن ت بیشخصی

 مدرفی شخصیّت ضم  عمل صورت گرفت  استش

هیا و گاتگیو از نیوع    نویسنده استااده از توصیف اعمیاد و کینخ شخصییت   در روش غیرمستایم اسار کار  -

هییا و توصیییف شییرایط   خصیییتدیییانوس اسییتش توفیییق حکیییم از اییی  دو روش در راسییتای مدرفییی ش     

 استشپردازی از طریق توصیف کنخ و اعماد شخصیت بر گاتگو غانی آمده است، اما شخصیت جست  بهره

پیردازی هیم از روش   ییابیم کی  توفییق حکییم در شخصییت     درمیی  ورمیذک های داستان از تحلیل شخصیت -

استاادة وی از روش غیرمسیتایم چشیمگیرتر از روش    مستایم و هم روش غیر مستایم استااده کرده است؛ انهت 

هیای داسیتانخ   در کل نویسنده در اسیتااده از هیر دو روش موفیق بیوده و در ترسییم شخصییت       شمستایم است

 شاستمل کردهبسیار هنرمندان  ع

دهیید و دیگییر  میییشخصیییت اصییلی در اییی  رمییان، دادسییتان اسییت کیی  خییود را بییا حییوادث داسییتان وفییق  -

 شوندش های داستان تنها در قانی خاصی از داستان رهور کرده، بدد از اتمام ناخ خود فراموش می شخصیت
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