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 یبررسی تطبیقی عناصر داستان
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 1سید مهدی نوری کیذقانی
 2عباس گنجعلی

 3نیکبخت ۀبنفش
 چکیده

مواجره  نظیررختصاص داده و با استقبال کماز آثار ادبی را به خود ا ی مهمهای اخیر بخشادبیات داستانی در سال
ها و بررسی تطبیقری داسرتان ،گرفته توجه پژوهشگران قرار هایی که در نقد معاصر موردشده است. یکی از حوزه

 یمرداثرر م« الباحر  عرا الیقیقر »جا که میران رمران باشد. از آنو عربی میهای مشابه در ادبیات فارسی رمان
فرراوان وجرود  ینظر میتوایی و ساختاری شباهت زاده از ناصر هاشم اثر سید« او سلمان شد»و عبدالّله عبدالیلیم 

صرورت ای، عناصر سراختاری و میتروایی دو اثرر بهدارد، در ایا مقاله سعی شده تا با روش تیلیل متا و مقایسه
در دو رمران  دیگر مرواردو  زاویۀ دیدشخصیت، پیرنگ،  و عناصر داستانی، مانند قرار گرفتهتطبیقی مورد تیلیل 

کاوی و مقایسه ی، افکنرگرهچرون همپیرنرگ  تروان گترت برخری از ارکران عنصرر. در یک نگراه کلری میشود وا
در  ی بسریارو شرباهتگرفته شده یکسان به کار  تقریبا  گشایی در هر دو اثر در سطیی اوج و گره ، نقطۀکشمکش

تعلیر  و فرجراد در ، ورود ۀآغراز و آسرتان چرونپیرنرگ  برخی دیگر از ارکران در حالی کهد؛ ایا زمینه وجود دار 
ها شرباهتبرخری  باوجودپردازی نیز یتشخصعنصر شخصیت و  ینۀزم دراست. شده  پردازشسطیی متتاوت 

 . استشده  اشاره هابه آن هایی نیز وجود دارد که در مقالهتتاوت، در هر دو رمان
  .بررسی تطبیقی، او سلمان شد ، الباح  عا الیقیق، رمان، عناصر داستانی: کلیدی واژگان
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 مقدمه

آثرار ادبری اقرواد و ملرل مختلرا بسریار موردتوجره پژوهشرگران و نیرز  های اخیرر تطبیر  و مقایسرۀدر سال
بسرتری مناسررر برررای ارزیررابی »ای و تطبیقرری رشررتههای میانو ایرا بررسرری قرررار گرفتررهخواننردگان و منتقرردان 
گون فررراهم آورده اسررتهررا و فرهنگهای میترروایی دو یررا چنررد اثررر از زبانمشررترکات و شررباهت «. هررای گونررا

شناساندن مضرمون و میتروای ، ای تطبیقیهدر حقیقت هدف اصلی پژوهش (.1: 0931، هی و همکاران)اسداللّ 
 ی و در گاد بعدی رهیافتی برای نقد آثار است.آثار ادب

نقد ادبری  ۀنظیر پژوهشگران حوز مورد استقبال بی -عنوان یکی از فنون نثر معاصربه -داستان در متهود عاد
و ایا امر بدون شک به خاطر اهمیت ادبیات داسرتانی اسرت. ادبیرات داسرتانی  قرار گرفتهو نیز ادبیات تطبیقی 

شرود. اسرا  داسرتانی گتتره میۀ در حروز ، منثرور ۀنقد امروز به آثار روایتی تخیلی و خالقانر در عرف طور کلیبه
وجود تخریالت ذها نویسرنده اسرت و براایاۀ رداختپ و که ساخته باشدمیها و حوادثی تخیل آدد، ادبیات داستانی

کره جبران خلیرل جبرران (. 180: 0901، بارونیان) .های عینی و ملمو  اجتماعی داردریشه در واقعیتیادشده 
ادبری رستاخیز ما در »: گویداهمیت سبک داستانی می ۀدربار  ،داران نثر نویا عربی استخود از نخستیا طلیعه

خود را در قالر داستان  هایو دغدغه تا افکار کنیم را تشوی  قلم و ادیباناهلایم که باید رسیده ایمرحلهخود به 
کنون خسته شده مقاله و شعراز  خوانندگانزیرا  ؛کنند ارایهو رمان   رمران و داسرتانانسران شررقی بره  ذوقاند و ا

 (.0/00: 0300، )جبران« داردتمایل 
داسرتان نیرز ، در ادبیات معاصر عربی در اثر آشنایی با ادبیات غرر  و شراهکارهای داسرتانی ملرل مختلرا

 ای کره مرا شراهدگونرهپیدا کرد و در فرد و میتوا دگرگون شد و از شرکل سرنتی فاصرله گرفرت به ی شگرفتیول
های نمایشری رمران و داسرتان، داستانک یا داستان بسریار کوتراه، داستان کوتاه ازجمله ،از داستان ی مختلاانواع

بره لیراه هنرری نسربت بره سرایر بلندتریا نوع داستان یا قصه است کره »در ایا میان رمان ؛ )نمایشنامه( هستیم
، کشرمکش، مضرمون، های فنی مانند پیرنگتری برخوردار است و تکنیکیافتههای قصه از عناصر تکاملگونه
عوامرل »( و 090و  099: 0331، )ختراجی« زمران و مکران در آن وجرود دارد، گشراییگره، اوج ۀنقط، افکنیگره

هایی نرو از رمران و داسرتان در ادبیرات معاصرر جهران ی گونرهگیرتمدنی و فرهنگی متعدد باع  شکل، تاریخی
، هادغدغره، هراانسران کنرونی را برا تمراد نگرانی ای اسرت کره اندیشرۀرمان معاصر آینرهگشته است. در حقیقت 

، های ادبریتریا گونرهعنوان یکی از پرمخاطررمان به( 00: 0330، مرتاض) «دهدها نشان میتردیدها و گسست
سیاسری -تراریخی تیروتتهای اجتمراعی و دغدغره، رفتار و حالت بشری، از مواقع به بازتا  عادات در بسیاری

( 252: 1331، مصرلیی و دیگرران) جامعه را در خود منعکس ساخته است.دۀ شالو ، پرداخته و به نیوی از انیاء
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توصریا و ، ه حادثرهتجربره و کسرر معرفرت اسرت کر، رمان تجسم زندگی»کنونی  ۀدر دور که ایا و کوتاه سخا
 ( 33: 2002، )زیتونی« عناصر مهم آن هستند، کشا

گون سیاسریاز دیگر سو در کنار رمان کره از جامعره و روزگرار  اجتمراعی و فلسرتی، هایی با موضوعات گونا
های صردر اسرالد تنی چند از داستان نویسان معاصر عرر  و ایرانری بره سرراص شخصریت، گرفتکنونی الهاد می

ای جرذا  های مشهور و اثرگذار را در قالر داستانی و به شیوههای شخصیتسعی کردند سیره و ویژگیرفتند و 
های تراریخی متعردد در ادبیرات هرا و نمایشرنامهآن پدیرد آمردن رمان ۀبرای خوانندگان به تصویر بکشند که نتیج

کرردها میازجملره ایرا شخصریت ،معاصر عربی و فارسری اسرت امراد ، امراد علری، تروان بره پیرامبر ا
از « او سرلمان شرد»و «  الباحر  عرا الیقیقر»هرای رمان؛ و برخی اصیا  و یاران ایشان اشاره کرد حسیا
 ها است که درباره سیره و شخصیت صیابی بزرگ سلمان فارسی نگاشته شده است.گونه رمانهمیا

 ادبیات نظری پژوهش. 1

 پژوهش ۀ. پیشین1-1

کنون پژوهشی انجاد نشده است و دو رمان مروردنظر به دربارۀ گانره هرم مروردموضوع حاضر تا  صرورت جدا
است که شده  انجاد یهایو نیز عناصر داستانی پژوهشعبدالّله اما در خصوص دیگر آثار ؛ اندبررسی قرار نگرفته
 : شودبه برخی اشاره می

، مرریم ۀدر سرور  داسرتانی تولرد حضررت مسری بررسری عناصرر ، جمرال فرزنردوحی؛ عظیمی ۀفاطم -0
، 0931 پژوهشرکده اسرالد تمردنی، ،پژوهشرگاه علرود و فرهنرگ اسرالمی، مطالعات ادبی متون اسالمیفصلنامۀ 

 .000-091ص ص، 08شمارۀ ، تابستان
مطالعرات ادبری ، در قررآن عناصر نمایشی و ادبی داستان حضررت شرعیر، اعظم پرچم؛ فتاحی سده ۀفاطم -1
 .000-00ص ص، 0شمارۀ ، زمستان، 0930پژوهشکده اسالد تمدنی، ، پژوهشگاه علود و فرهنگ اسالمی، اسالمی متون

، بررسی تطبیقی عناصر داستان حجا  منتلوطی و رجل سیاسی جمالزاده، مریم غتوریان؛ حمید طاهری -9
 .000-09، صص 18شمارۀ ، تابستان، 0930، المللی اماد خمینی قزویادانشگاه بیا، مجله لسان مبیا

حضررت  ۀبررسی کیتیت عناصر داستانی در قرآن کریم با تکیه بر قص، صغری علیپورثانی؛ صادق عسکری -0
 .090-018، صص 3شمارۀ ، پاییز، 0930، المللی اماد خمینی قزویادانشگاه بیا، مجله لسان مبیا، یوسا
نجیرر کیالنری برر اسرا  « حکایرات طبیرر» نقد عناصرر داسرتان، فرحسینیان ۀنجم؛ مجید صال  بک -0

 .00-11، صص 00شمارۀ ، پاییز و زمستان، 0930، دانشگاه یزد، نقد اد  معاصر عربی، رویکرد ادبیات اسالمی
اثررر « الطریرر  الطویررل» رمررانبررسرری و تیلیررل عنصررر پیرنررگ در ، زادهمهررری خیررری؛ زهرررا افضررلی -1
 .01-00، صص 9شمارۀ ، پاییز و زمستان، 0938، تهراندانشگاه ، مجله اد  عربی، الکیالنینجیر
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للقاص « مقعد رونالدو»  قص یف  یل العناصر القصصیتیل، حریرچی روزیف ،صدقی حامد ،عظیمی کاظم -1
، دانشگاه تربیت مردر ، و آدابها  یالعرب  للغ  یرانیات   یالعلم  یالجمع  مجل، ریالمعاصر میمود شق ینیالتلسط
 .90-03صص ، 00شمارۀ ، بهار، 0930
، الّلههوشنگ مرادی کرمانی و میمد عبدالیلیم عبدهای بررسی عناصر داستان در داستانسعاد سواری،  -0

  .0931، دانشگاه الزهراء، کارشناسی ارشد ۀپایان نام
دخترر سرر »و عبدالّلره اثر میمرد عبردالیلیم  « لقیط»ی رمان ابررسی تطبیقی میتو ، روحانی میمد رضا -3
 .0931، دانشگاه حکیم سبزواری، ارشد ۀ کارشناسیپایان نام، اثر حسا نجاتی «راهی

 های پژوهش. پرسش1-2

 یا عناصر داستانی به کار رفته در ایا دو رمان کداد است؟تر مهم -0
 هایی دارند؟ها و شباهته تتاوتچدو رمان از نظر کاربرد عناصر داستانی  -1

 ی پژوهشها. فرضیه1-3

در آثرار  دیگرر مروارد شخصریت و، رسد هر دو نویسنده از عناصر اصلی داستان چرون پیرنرگنظر میبه  -0
 اند.هنری بهره برده خود به شیوۀ

جز آن  شخصیت و چونهمرسد که در برخی عناصر به نظر می، با وجود تشابه در کاربرد عناصر داستان -1
 هایی میان دو نویسنده وجود دارد.تتاوت

 پژوهش اهمیت و ضرورت. 1-4

داسرتانی مشرابه  های اخیر و نیز لزود شرناخت و بررسری آثرارهای تطبیقی در دهبا توجه به گسترش پژوهش
موضروعات در جهرت  ایرا گونره، هرایی اهمیرت دارد. از دیگرر سروانجاد چنیا پژوهش، معاصر فارسی و عربی

مندان با عناصر فرهنگی مشترک میان ایران و کشورهای عربی و ایجاد تقریرر میران آشنایی خوانندگان و عالقه
 مسلمانان در کشورهای مختلا گامی سودمند خواهد بود.

 . روش پژوهش1-5

عناصرر داسرتان  صورت تطبیقی خواهد بود. ابترداتیلیلی و به-توصیتی ۀروش پژوهش در ایا جستار به شیو 
صورت تیلیل تطبیقی به بیان کارکرد هریک از عناصر داستان در دو در هر دو رمان بررسی خواهد شد سپس به

 پرداخت.خواهیم ها آن مقایسۀ ورمان 
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 مختصری از زندگینامه و آثار ادبی هردو نویسنده .2

 . زندگی و آثار محمد عبدالحلیم عبداهلل2-1

ای مصرر در خرانواده ةاز توابع استان بییرر ، د( در روستای کتر بولیا0309-0318)عبدالّله میمد عبدالیلیم 
حتر   ابتدایی خویش را در روستا گذراند و بعردازۀ دور عبدالّله متوسط چشم به جهان گشود. پدرش کشاورز بود. 

دارالعلرود رهسرپار شرد و در سپس به دانشرکده ، برای تیصیل در دبیرستان به قاهره رفت، قرآن در شش سالگی
کادمی  0391 سال اما در ادامه به ، التیصیل شد. وی در آغاز تالش کرد شعر بسرایدفارص« دارالعلود العلیا»د از آ

تروان یا آثار وی که برخی به فارسی هم ترجمره شرده میتر مهم (. از1800، نوشتا داستان روی آورد )نبیل خضر
شرمس ، 0308الوشرا  اببری  ، 0308اللربال   ةشرجر ، 0303بعردالغرو  ، 0301  لقیطر: به موارد زیر اشاره کرد

، 0319العررذراء   الجنرر، 0318  سررکون العاصررت، 0301مررا لجررل ولرردی ، 0300غصررا الزیتررون ، 0300الخریررا 
 ( 031: 0901، ناظمیان) ها.دیگر داستان و 0311  الباح  عا الیقیق

 هاشم زاده ناصر . زندگی و آثار سید2-2

 ۀفلسرته در دانشرگاه تهرران اسرت. وی نویسرند ۀالتیصریل رشرتتهرران و فارص 0999سید ناصر هاشرم زاده متولرد 
باشرد. در گتتگروی زنرده کره برا جنرا  آقرای هاشرم زاده در هنری در مجالت و مطبوعرات هنرری می-مقاتت فلستی

حروزه و  ۀزیادی که در مورد تاریخ اسالد و تیصیل در رشت ۀبه دلیل مطالع: چنیا آمده است، شدهخصوص ایا اثر انجاد
بره گشرت و همریا امرر باعر   اهمیت شد حایزعنوان یک نمونه مسلمان ایرانی برایش زندگی سلمان فارسی به، فلسته

توجره بره تراریخ کره ایا بریش از، اظهار کرد کره در نوشرتا ایرا کترا  چنیاهمبپردازد. او « او سلمان شد»نوشتا کتا  
داشته باشد به متا روایات دینی توجه داشته و بر اسا  روایات دینی به نوشتا زندگی سلمان فارسری پرداختره اسرت. در 

و آثرار ادبری « عهدنامره/فرمران»، «عیرار دانرش»، «انصار الیسریا» مانندای شدهادبی وی آثار تیقیقی و ترجمه ۀکارنام
هرای لیتهای اخیر بره دلیرل عالقره بره فعابت شده است. وی در سالث« ایمان یک غریر»، «رؤیای گمشده» چونهم

، «بیردمجنون»چون  هاییفیلمهای نامهصورت مشاوره و نویسنده در فیلمنامه پرداخته که بهفیلم ویژه در زمینۀسینمایی به
 شرکت داشته است.ها جز آن و« هاآواز گنجشک»، «زیرنورماه»، «رنگ خدا»

 هارمان . خالصۀ3

 «او سلمان شد». رمان 3-1

« سرلمان»ایرانی است که در انتهای داستان به « روزبه»ناد ه داستان مذکور روایت زندگی و تیول شخصیتی ب
رونرد. در مزارع بره بیررون از روسرتا می بهیکی از روزها روزبه به همراه پدرش برای سرزدن  یابد. درتغییر ناد می

برا دیردن روزبره رود. مریجرا آن بره اورود و روزبه نیز بره همرراه یییان میمسیر راه پدرش به سمت کلیسای مس
شود و فکر و ذها ایا جوان باهوش دچرار تشرویش و زده میشگتتها آن رسود و آدا  ۀراهبان مسییی و نیو 
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ی کره در هایپرسرش پاسرخدر مسیری قرار بگیررد ترا بتوانرد بره  گرددمیشود و همیا عامل باع  کنجکاوی می
گیرد که مختیانه به شاد ستر کند؛ اش او تصمیم میدست یابد. با وجود مخالتت خانواده، شده است ذهنش ایجاد

 هایی را کره در ذهرنش ایجرادتوانست جوا  سراالدر شاد کلیسا و مدار  بزرگی وجود داشت که روزبه می زیرا
یرد. روزبه وقتی به شراد رسرید در نرزد راهبران گ فرا، کردندزندگی میجا آن از راهبان بزرگ مسییی که، شده بود

بییرری و ابرراهیم خلیرل کره بره ترتیرر ، یعقو ، ابراهیم خوتنی، پطر ، پولس، مسییی زیادی ازجمله اسیاق
یعنری ابرراهیم  ،گذراند. روزبه در نزد آخریا راهر مسرییی خرود، کردندهریک ستارش روزبه را به دیگری می

گیری علمافزون خلیل  ، امرار معراش را نیرز آموخرت و در لیظرات پایرانی زنردگانی ایرا راهرر پیرر ۀنیو ، بر فرا
مسریر خرود بررای رسریدن بره  ۀرا از وی گرفت و بعد از مرگ ایا راهر به ادام هایی از پیامبر اسالدنشانه

یعنری  ،کنرد ترا سررانجاد بره گمشردۀ اصرلی خرودرا طری می ی فرراوانوی فرراز و نشریب سپسواقعیت راهی شد. 
 رسد.می پیامبر

 «ۀالباحث عن الحقیق». رمان 3-2

کنرد کره پرس از پشرت سرر نهرادن ای ایرانری را حکایرت میزادهاربا  ۀفارسی قص ایا رمان هم مانند نمونۀ
گرردد. حال اسرارآمیز تاریخ اسرالد میعیا های عظیم و درمسیری طوتنی و حوادثی شگتت یکی از شخصیت

 ۀگشراید در ادامرمی از توابع اصتهان چشم بره جهران« جی»در روستای ، زرتشتی و صاحر نتوذای او در خانواده
وجودی خویش و شرناخت پیرر و مرشرد و  شناسی و کشا حقیقتدر مسیر خود، رغم مخالتت پدرداستان علی
 رسد.می ،باید و دوست داردچه آن دارد تا سرانجاد بهگاد بر می، انسان کامل

 تطبیقی عناصر داستان در دو رمانتحلیل . 4

 پیرنگ. 4-1

 ۀکنرد. پیرنرگ مجموعرپیرنگ وابستگی موجود میان عناصر داسرتان را بره طرور عقالنری و منطقری تنظریم مری
ای هم پیوند خورده و با الگو و نقشهعلت و معلولی به رابطۀ وقایع است. ایا مجموعه وقایع و حوادث با  ۀیافتسازمان

دیگرر قالرر و عبارت ( هرر داسرتانی سراختار و اندیشره یرا بره00 :0931، اسرت. )میرصرادقی مرتر ومستدل شرده
مضمونی دارد و اندیشه و مضمون درون ساختار و قالر نهتته اسرت. سراختار همران فررد وشرکل داسرتان اسرت و 

(. 089: 0900، شررود. )پروینررییم گتترره« plot» ای دارد کرره در زبرران انگلیسرری برره آناحتیرراج برره طررر  و نقشرره
ها طوری در اثرر یتشخصحوادث و  که یاگونهبه، الگو و نمایی از حوادث است، طر  عبارت از نقشه، دیگریانببه

گیرند کره باعر  کنجکراوی خواننرده یرا بیننرده شروند. خواننرده و بیننرده دنبرال تعقیرر حروادث اسرت و یمشکل 
(. پیرنگ الگوی حوادث است و به نویسرنده در چیردن 09: 0931، صادقیمیر بداند )را ها آن خواهد علت وقوعیم
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، تعلیر ، کشمکش، یافکنگره، کند. پیرنگ دارای ارکان بسیاری است ازجمله آغازیمداستان کمک  ۀاتتاق و حادث
 شود.یماشاره ، نمایدمیبه مواردی که در هر دو داستان بارزتر  ادامهکه در  ها استجز آن گشایی وگره، اوج ۀنقط

 یافکنگره. 4-1-1

ی است که عبارت از وضرعیت و موقعیرت دشرواری افکنگره، یکی از ارکان پیرنگ در ساختار روایی داستان
گهانی ظاهر اوقات به یبعضکه است  ، یی را کره وجرود داردهرانگرشو هرا راه و روش، هابرنامرهشود و یمطور نا

ها و جزئیرات افکنری شرامل خصوصریات شخصریتگره، داسرتان(. در 11: 0931، یصرادق یررم) دهرد.تغییر می
کند و شخصریت اصرلی را در برابرر نیروهرای هایی است که خط اصلی پیرنگ را دگرگون میوضعیت و موقعیت

افکنری کره در تعریرا گره گونرههمران  (.11، )همرانآورد. دهد و عامل کشمکش را به وجود مریدیگر قرار می
که ذها مخاطر را دچار تشویش و کنجکراوی  دهدروی می غیره منتظره یسری حوادثدر داستان یک، اشاره شد

وجود دارد که به چنرد نمونره از آن  ی متنوعو رویدادهای حوادث یزنکند. در هر یک از ایا دو داستان پیش رو می
که سلمان به دلیل سرپیچی از دستور پدرش جا آن « الباح  عا الیقیق»عنوان مثال در داستان به شود،می اشاره

ه گر ید که آوجود میه در داستان برای سلمان ب ی دشوارموقعیت ،گرددمیصورت دست وپا بسته زندانی در اتاقی به
دسرت  اویابد؟ آیا یدوبند رهایی میقکه آیا سلمان از ایا  سازدمیالی در ذها مطر  ا س و، شودیمداستان نامیده 

 دارد؟یبرماز لجاجت با پدرش 
 ،(03: 0311)عبدالّلره،  «ةا فی حجرته و کلما دخل علیه لبوه رلی علی وجهه آیات نادر لما الشا  فقد بقی مقید  »

 «دید.شگتت میهایی او نشانه ۀبر چهر ، شدمی و هر گاه پدرش وارد اتاق؛ جوان در زنجیر در اتاقش باقی ماند»
کشتی ۀ یلوساست که سلمان به همراه گروهی از کاروانیان به جا آن های ایا داستانیافکنگرهیکی دیگر از 

گهان طوفانی  ، اما در میانۀرفتندیمی شاد سوبه ای کنرد و حادثرهو رود دجله طغیران میگردد آغاز میسترشان نا
گوار که آیرا از ایرا طغیران نجرات گیرد شکل میدر ذها کاروانیان در داخل کشتی پرسش ایا و ؛ دهدروی می نا

 خواهند یافت؟
 «...  عا الکالد کأنهم یرون الموت تیرت کرل موجر  ا و کا رکا  الستینکان النهر ثاثر    التالی  وفی اللیل»

مرگ ها در شر دود رودخانه طغیان کرد. سرنشینان کشتی از سخا گتتا باز ایستادند گویا که آن»، (90 همان،)
 «دیدند.می هر موجرا زیر 

ی اسرتتاده کررده اسرت. افکنرگرهنیرز نویسرنده در چنردیا جرای مرتا از شرگرد « او سلمان شد»در داستان 
در نزد پولس پیر که یکی از راهبان مشهور کلیسرای  روزبهیعنی  ،که شخصیت اصلی داستانجا آن عنوان نمونهبه

در حرال انباشرته کرردن امروال نرذری ، یمرانباابیند که راهر دانشمند و یمطور اتتاقی یک روز به، مسیییان بود
مبهروت  هنگاد اورا در انباری برای خود انباشته کرده است در ایا ها سکه ۀبیند که او همیم روزبهمردد است. 
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تقادات و ایمرانی ه اعآیا او نسبت ب کند،میچگونه تغییر ، راهبی که او را مورد اعتماد خود قرار داده بودکه ایا از
 سست وضعیا شده است؟، که داشته

های کوچک و متوسطی که روی هم یسهکو  هاجعبهروزبه فرصت داشت تا درون اتاق را بنگرد. اتاق پر بود از »
ی اگوشره شردیم، مانست که در پرتو کم نور چراغی که پولس با خود آورده برودیمچیده شده بودند. گنجی بزرگ را 

 (.000: 0900، )هاشم زاده «... پولس به خود آمد ۀرا تماشا کرد. روزبه مبهوت بود. با صدای عاجزاناز آن 
برا روزبره قصرد  آشرنا شردناز  پرس اسرالدکند که پیامبر هاشم زاده در جای دیگر نیز به ایا اشاره می

اش را از اربا  یهودی خود عثمان با اشهل یآزادخواهد که بهای یمرا دارد و به همیا دلیل از روزبه  اوآزادی 
بهرای آزادی ، بنری قریظره ۀاو برا مشرورت زنری از قبیلر .پرسدیمال را از اربا  خود ا یک روز ایا س ویبپرسد. 

زده شرگتتمرردد از ایرا سرخا ۀ همر، کنردطرال درخواسرت می ۀروزبه را چهارصد درخرت خرمرا و چهرل اوقیر
چنریا درخواسرتی  انجراد کنرد کره آیراآید و ذها همه را کنجکراو مییمایا موقعیتی دشوار به شمار  و؛ شوندمی

آیرد کره ذهرا مخاطرر را دچرار تشرویش و یمیی از داسرتان بره شرمار هراهگرر ؟! و در واقع ایا پذیر استامکان
 و با اهمیت باشد. بخشلذتشنیدن داستان برایش  تا ادامۀکند دگرگونی می

 !د درخت خرما که دویست درخت آن خرمای زرد باشرد و دویسرت درخرت دیگرر خرمرای قرمرزچهارص»
هرای بنری یازمرا باید در  هانخلشروع شد و روزبه به آینده چشم دوخت. هنوز آزادی قابل تیق  نبود.  هازمزمه

عجرم از آن  ۀایرا برردگراه آن طال پرداخت شرود. ۀهمراه آن چهل اوقی و؛ باید میوه دهندها نخل و؛ قریظه بکارند
 (.113 همان،) «خواهد بود؟! میمد

 کشمکش. 4-1-2

ازجملره  ی مختلرا،اسرت. کشرمکش انرواعه مسرئلتعارض و درگیری بیا دو نتر در مورد یرک  ،کشمکش
بره یرک نروع کشرمکش ذهنری ، . برای تطبی  بهتر ایا عنصردارد عاطتی و اخالقی، ذهنی، کشمکش جسمانی
میران یک درگیری و کشمکش ذهنری «  الباح  عا الیقیق»کنیم. در داستان رمان اشاره می مشترک در هر دو

قصرد ، مهم اختالف دارند و هر یک با گترتا سرخنانی ۀایا دو به خاطر یک قضی؛ افتدیمسلمان و پدرش اتتاق 
 : متقاعد کردن دیگری را دارد

کیا، نعم» ک، ... الی  ةصور علی ، ةجدید ةوجدته علی صور  ... إنه ر  المسا  ... ماذا قلت یا مجنرون؟ هنرا
و بصروت جبرار اب  ؛ فأعجبنی مرا یقولرون ... فدخلت علیهم ... رلیت النصاری یصّلون... لمیال ةعلی بعد عشر 

: 0311)عبدالّلره،  «... به إلی ما ت نری إنهم یعبدون ما تیرون و نیا نعبد ما نری توسال  ...  باطل ةیا دعو : الغلی 
00-03.) 
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جا در آن -چه گتتی ای دیوانه؟-، ح  چهرۀدر ، دیدد ای جدیدهآری او خدای بیچارگان است. او را در چهر »
چره آن از از رفترار و رفرتم وها آن کنند. نزدخوانند و دعا میگروهی از مسیییان را دیدد که نماز می، دوفرسنگی

را کره  چیرزی آنران !چره نیرایش براطلی: خشرمگیا فریراد زد پدر با صدایی عصربی و –خوشم آمد.، گتتندکه می
بینیم نمیچه آن واسطه بهبه ایا  تا کنیمرا که عبادت میچه آن بینیمکنند در حالی که ما میعبادت می، بینندنمی

 «توسل جوییم.
نیز درگیرری بریا روزبره و پردرش بره جا آن در، در داستان مشابه فارسی نیز همیا نوع کشمکش وجود دارد

 : باشددینی و مذهبی می مسایلخاطر 
زرتشت را فرستاد تا به ما بگوید نور برر  کههمانپدر به ما بگو آیا هنوز آن خداوند بزرگ زنده است یا نه؟ »

گر زنده است پس  امبری را یگربار چرا پیردظلمت غلبه دارد و مهر برتر از کیا است؟ آیا او هنوز زنده است؟ ا
پردر  ... ی دیگر باشد برای رهایی آدمی از ظلمرتامژدهرا فرستاد تا  برای راهنمایی آدمیان نترستاد؟ عیسی

دانی که عیسی از مردعیان دروغریا نبروده باشرد؟ برا یماز کجا ، و تو پسرک جسور: گتت ایا گونهتندخو شد و 
 (.19: 0900، )هاشم زاده «... خود مریمکداد دانش و کداد تجربه دریافتی پسر مریم راستگوست؟ و 

امرا تتراوتی کره ؛ شود که هر دو داستان در یک نوع کشمکش ذهنی با یکدیگر مشرترک هسرتندمالحظه می
بینیم کره در یک نوع کشمکش جسمی می« او سلمان شد»توانیم در دو داستان بیابیم ایا است که در داستان می

که بیا روزبه با اربا  خود عثمان برا اشرهل یرک نروع درگیرری جا آن نمونهعنوان داستان عربی وجود ندارد. به
 :  شودفیزیکی ایجاد می

گهان عثمان با اشهل» تو کار خویش -در برابر خود دید که خشمگیا بود.، بردۀ خود را، به سمتی دوید و نا
امرا روزبره دسرتش را میکرم گرفرت و چنران ، ای؟ دستش را بات برد تا سیلی بر صورت روزبره بزنردرا رها کرده

 .«کرردقدرتی از خود نشان داد که عثمان خشمش را مختی کرد و آراد تر شرد و دسرتش را از دسرت روزبره رهرا 
 (.262: 0900، هاشم زاده)

 اوج ۀ. نقط4-1-3

آن بیران بره نهایرت نمایشنامه و داستان منظود که در ، رمان، ای است در داستان کوتاهنقطه، اوج یا بزنگاه ۀنقط
 ۀنقطر«  الباح  عرا الیقیقر»(. در داستان 11-11: 0931، گشایی داستان بیانجامد )میرصادقیخود برسد و به گره

گهران ، اسرت خود نیافتهرهایی را برای گریزی حبس شده و راه ن هنگامی است که سلمان در اتاقی اوج داستا امرا نا
 :  یابدمیآزادی خویش راهی برای  اتاق قرار دارد و آن را ۀافتد که بر دیوار چشمانش به شمشیری می

و هترا ؛ رفالفلمع السیا ابثری فی  ةالشا  فوقع علی الیائط المقابل للنافذ ةدخل شعاع منه إلی حجر »
 (.10: 0311، الّله)عبد «... «یا مخلص ابسری»ا. الشا  فی نتسه کأنما ذکر شیئ  
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دیروار افتراد سرپس شمشریر باسرتانی برر طاقچره  ۀجروان چشرمش بره روزنرشعاعی از آن نور وارد اتراق شرد »
 «.«اسیران ۀای نجات دهند»: در درونش فریاد زد -گویا چیزی را به خاطر آوردکه -درخشید. جوان 

عنوان مثال اوج داستان زمانی است که هنگراد کرار به ،شده اوج اشاره ۀی از نقطانمونهدر رمان فارسی نیز به 
گهانی شخصی به سوی اربرا  روزبه در نخلستان به بره  یرامبرپرا از ورود  ی مهرمآیرد و خبررمری اوطور نا

 : شوددهد و همیا خبر باع  خوشیالی روزبه میاشهل میابا
نخرل  ۀاشرهل در سرای ابرا روزبه بر سر نخلی بلند در حال چیدن خرما برود. و؛ فصل چیدن خرمارسیده بود»

فریاد زدن و غرولند کردن را از او گرفته بود. روزبره از براتی نخرل دیرد  ۀآرمیده بود و گرما برای لیظاتی حوصل
د. دیگرر کرر یمآن اسرتراحت  ۀاو به سمت نخلی آمد که اشهل در زیرر سرای، که کسی با شتا  وارد نخلستان شد

 (.101-101: 0900، )هاشم زاده «... آن مرد آمد، تماد شد

 گشاییگره .4-1-4

گشودن رازها  یجۀنتحوادث و  پی آمد و موقعیت پیچیده یا نتیجۀ نهایی رشتۀ ازگشایی در داستان عبارت گره
داستان تعییا های یتشخصسرنوشت شخصیت یا ، گشاییو معماها و برطرف شدن سوء تتاهمات است. در گره

گاهبه موقعیت ها آن شود ومی ، میرصرادقیهاباشرد )آنیا به ضررر ، خواه ایا موقیت به نتع، کنندمی ی پیداخودآ
0931 :11.) 

سرانجاد از بار ، سلمان فارسی پس از تیمل روزهای سخت و مشقت بردگی، شخصیت اصلی ایا دو داستان
 الّلرهعبداسرت. میمرد عبردالیلیم شرده  ایا مورد مشترک اشراره. در هر دو داستان به گشتسنگیا بردگی آزاد 

 : کشدیمبه تصویر  ایا گونهچگونگی آزاد شدن سلمان را از قید بردگی 
و کان الطارق حسان و معه رجل آخر لم یسرب  لسرلمان لن ؛ ناد یتقلر و یتلو القرآن. فإذا بالبا  یدق علیه»

 «... برل لکری یصرب  الیرر حررا   ... ت ... ببی کعر لکی یصب  حرا   و کان معه المبلغ ابخیر الذی سیادی؛ رآه
 (.019: 0311، الّله)عبد
گراه هنگاد خوا  از ایرا شرانه بره آن شرانه می در رختخوا  آیاتی از قرآن مجید را تالوت کرد و» شرد. بره نا

ندیده برود. همرراه او مبلغری پرول  قبال  او را  آمد. در زننده حسان و مرد دیگری بود که سلمان صدای کوبیدن در
  «ای آزاد شود.آزادهکه ایا بلکه برای ،... نه ... آزاد شودکه ایا بود که به دست ابی کعر خواهد رساند برای

کنرد کره چگونره یعنی روزبره اشراره می ،به شخصیت اصلی داستان« او سلمان شد»هاشم زاده نیز در داستان 
 یابد:رهایی میو از قید بردگی رسد میایا همه مشقت و سختی به آزادی  پس از تیمل
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ک بود. تعدادی از بنی قریظه نیز عذرخواه آمدند.» روزبه طال را به ابا اشهل بده. ما -عثمان با اشهل بیمنا
 تو از خاندان ماکنم. یمهیچ کس نیستی. ما رسول خدا تو را آزاد  ۀنهم. تو آزادشدیماز ایا پس تو را سلمان ناد 

 (.130: 0900، )هاشم زاده .«ی و کسی را بر تو حقی نیستهست
های دو داستان زمانی است که شخصیت اصلی داستان پرس از پشرت سرر گذاشرتا گشایییکی دیگر از گره

در کره را هایی یسختتماد  ۀرسد و در واقع نتیجیمبه آرزویش ، های ستر برای رسیدن به دیدار ح یرنشفراز و 
 : بیند. در داستان عربی آمده استیم ،مسیر حقیقت کشیده بود

بأنه سیلقی بکرل لثقرال نتسره بریا  شاعرا   ةیل ذهر سلمان إلی الرسول. کان فی هذه المر لو عندما دخل ال»
لعرض ما کل ما قد لقیره بهرا مرا   ما مجلسه تبسم له النبی ابتسام  و عندما ت  بعوده الطویل علی مقرب؛ یدیه

 (.010: 0311، الّله)عبد« آن لک لن تجهر بما فی قلبک»: قبل. کأن نورها یقول له
های سلمان به سوی پیرامبر رفرت. ایرا برار احسرا  کررد کره تمراد سرنگینی ،رسید و هنگامی که شر فرا»

درونش را نزد او بر زمیا خواهد افکند. هنگامی که با عصای بلندش نزدیک پیامبر رسید پیامبر لبخندی زد کره 
کنون »: را از یاد برد. گویا نور پیامبر به او گتت تماد لبخندهایی که پیش از آن دیده بود رسیده که  فرا آنهنگاد ا

 «آشکار سازی.، هر چه در دل داری
ی پیرامبر بوسره زد. او یافتره هاشرانهبرخاست و بر »: استشده  در رمان فارسی نیز به ایا ماجرا چنیا اشاره

 (.119: 0900، هاشم زاده) «... بود پیامبر را. او یافته بود کسی را که عمری در پی او بود

 شخصیت. 4-2

مخلروقی( را کره در داسرتان و ) یاشردهساختهاشرخاص »: پردازی گتته انردیتشخصدر تعریا شخصیت و 
فرردی اسرت کره ، نامنرد. شخصریت در اثرر روایتری یرا نمایشرییمشخصیت ، شوندیمظاهر  جز آن نمایشنامه و

هایی یتشخصروجود داشته باشد. خل  چنیا ، کندگوید و مییمچه آن در عمل او و، کیتیت روانی و اخالقی او
« خواننرردیمپردازی یتشخصرر، کننرردیممثررل افررراد واقعرری جلرروه  تقریبررا  داسررتان  ۀرا کرره برررای خواننررده در حرروز 

(. در مورد اهمیت ایا عنصرر داسرتان بایرد گترت کره هرگرز یرک اثرر ادبری بردون 00-09: 0931، )میرصادقی
کتر نوشته نمی دانسرت کره هایی ها را بایرد پایرهیتشخصر، یر نیسرتپرذامکانشود و خل  چنریا اثرری هرم کارا

یدارتر و از گزنرد پاو  ترکممیبنا ، باشد تراستیکادبا ها شود. هر قدر ایا پایهبنا میها آن ساختمان یک اثر روی
برر دو دسرته های داسرتان یتشخصر، نظرر سراختار روایری از (.01: 0910، خواهد ماند )دقیقیران ترمصونزمانه 

در کرل ، برندیمیش پبههای اصلی داستان حوادث و وقایع داستان را یتشخصفرعی.  شخصیت اصلی و: هستند
های فرعری یتشخصریابرد. گسرترش می ،گرفته شکلها آن داستان حضور دارند و داستان حول میور شخصیت
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داسرتانی دارنرد امرا بررای هرای درکنشی تررکم ی که نقرشباوجودهای اصلی هستند و یتشخصنیز در خدمت 
 (.009: 0939، مسعودی فرد) باشند.میپیشبرد طر  و گسترش داستان و تنوع حوادث ضروری 

 روزبه /سلمان. 4-2-1

فرعی وجود دارد. شخصریت  چهو های زیادی چه اصلی یتشخصکه اشاره شد در هر دو داستان  همان طور
در داسرتان الباحر  عرا « سرلمان»شخصریت ، عنوان قهرمان بزرگ در هر دو داستان مشترک استاصلی که به

کررده انرد صریابی مشرهور پیرامبر  ترالشاسرت. هرر دو نویسرنده ، در داستان او سرلمان شرد« روزبه»و   الیقیق
را در توصریا ایرا  ص اخالقرییها و خصایژگیو  ایپارهی توصیا کنند و خوب بهخود  ۀرا در نوشت اسالد

شویم که ایا شخصیت بزرگ در بسیاری یم. با توجه به هر دو داستان متوجه ایا نکته یادآوری نمایندشخصیت 
جز آن  شجاعت و، یقت طلبیو حقکنجکاوی  ۀیروح، و فروتنی تواضع، ازجمله مهربانی ،های اخالقییژگیو از 

در ادامره بره دو نمونره از شرود. ها در هر دو داستان مشاهده مییژگیو ایا  ۀسرآمد است و همنسبت به دیگران 
 گردد:می ل اشارهایا فضا

لمرا »: آوردکره مریجرا آن مرثال  ؛ کررده اسرتاشراره  در چندیا جا از رمان خود به ایا ویژگری الّلهعبدعبدالیلیم 
قد تبدو العریا معهرا   . آیات معرفةلبوه رلی علی وجهه آیات نادر و کلما دخل علیه  فی حجرته الشا  فقد بقی مقیدا  

 (.03: 0311، الّله)عبد «... نراه و إن کنا فی الظالد ... القمر بنور الشمس ةلکا الوجه مستنیر. مثل استنار   زائغ
، دیدشگتت میهایی او نشانه ۀبر چهر ، شدهرگاه پدرش وارد اتاق می و؛ جوان در زنجیر در اتاقش باقی ماند»

مانند روشنایی ؛ نورانی دارد ایهاما چهر  ،رسید چشمانش ناتوان شده استها به نظر میآن آثار معرفتی که باوجود
  «بینیم.در تاریکی باشیم آن را می گرفتا ماه از نور خورشید که هرچند

 : گویدمیهاشم زاده نیز در چند جا از رمان خود از شوق و اشتیاق روزبه ایا چنیا 
گر اجازه داشت حاضرر برود درجا آن روزبه دوست نداشت» بمانرد و برا آن راهرر پیرر جرا آن را ترک کند. ا

های بسریاری وجرودش را کنند. حس کرد پرسشچگونه عبادت می سخا بگوید و از او بپرسد که چه کسی را و
)هاشرم  .«دادفهمیدن برود و کسری بایرد پاسرخ او را مری ۀپرکرده است. جانش ماتمال از پرسش بود. جان او تشن

 (.01: 0900، زاده
 : کندها و شجاعت سلمان ایا چنیا یاد میدر رمانش از قهرمانی الّلهعبد

کرون مرا جنرود یهردمون هرذه فروق رؤوسرکم الّله»: ثم هتا فی نتسه»  .««وحده هو الذی یعلم لننی ربمرا ل
 شراید مرا از سرربازانی، دانردمری تنها خردا اسرت کره» درون خویش فریاد زدسپس در » ،(001: 0311، الّله)عبد

  «.«کنندمی باشم که ایا دژها را بر سر شما ویرانمی
 : روزبه اشاره کرده استهای هاشم زاده نیز به شجاعت و دتوری
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آفریده اند. کسری روزبه در پس پشت رسول شمشیر زد. چنان شجاع بود که گویی ایا مرد را تنها برای رزد »
های دور و ریاضرت و عبرادت چنریا روزی قدرتمندانره در کنرار پیرامبر شمشریر دانست که ایا مرد سالچه می

 (.130: 0900، )هاشم زاده .«بزند

 پدر. 4-2-2

ی به شخصیت پردر سرلمان شرده اسرت. وی در هرر دو داسرتان مرردی برا ابهرت و ااشاره  در هر دو داستان
کند و در واقع به اقتدار و ثروتمند بودن ایا شخصیت یرانه عمل میگسختاست و نسبت به امور خیلی  باقدرت

 : شودمی در هر دو داستان اشاره
التری قردمت   منرذ لیراد فری جمرع الضررائر و ثمرا الهدیر . کان لبوه مشغوت   هذا الشا  ابا دهقان القری»

ایا جروان پسرر دهقران روسرتای » ،«علی النا  کثیر الیر ببنائه. ةلکسری. لبوه رجل قصیر غلی  شدید الوطأ
و تقدیم هدایای گران قیمت به پادشاه مشرغول برود. پردرش ها جی است. پدرش از دیرباز در جمع آوری مالیات

زاده نیرز پردر را  هاشرم «دوست داشت. جدی و نسبت به مردد سختگیر بود و فرزندانش را بسیار، مردی قدکوتاه
 : کندتوصیا می گونهایا 

شرده اسرت. شراه شراهان علرت  ترربیشمزدکیان  ۀقمع فتن و دانست که قدرت پدرش در جی بعد از قلعمی»
بره ایرا بهانره از قردرت آنران  دانسرت واعمال و رفتار موبدان و روحرانیون زرتشرتی می نتوذ مزدکیان را ظهور و
مقتدری شده بود که حات مواظر پسرش بود تا ایا اقتردار بر قدرت دهقانان افزوده بود و پدرش دهقان  کاسته و

 (.00: 0900، هاشم زاده) .«ای به دست موبدان ندهدبه باد نرود و بهانه
شخصریتی متعصرر و ، اند کره شخصریت پردر در هرر دو داسرتانکردهاشاره  هر دو نویسنده به ایا چنیاهم

شخصریت او را از ایرا زاویره چنریا بره  الّلرهعبددالیلیم آید. میمد عبریممتدیا نسبت به امور مذهبی به شمار 
 : کشدمی رتصوی
و لجهش الرجل ؛ «لنا»هاتی لغل  قید ما الیبال بضعه فی یدی و رجلی ما کنت لنادیه  ...  یا بوران الغالی»

: 0311، الّلره)عبد .«اللیرل  فی البیت و سهر إلی جانبها حتی نهای  و ذهر إلی النار المقدس بالبکاء بعد لن ترکه
میکرم ، زنرممری صردا« جران بابرا»برو طنا  بیاور تا دست وپای کسی که او را همیشه  ... ای پوران عزیز» ،(03

را ترک کرد و به سوی آتش مقد  در خانره رفرت و ترا پایران شرر جا آن کردمی مرد در حالی که گریه ... ببندد
  «کنار آن بیدار ماند.

 : کندتوصیا می ایا گونههاشم زاده نیز تعصر پدرش را نسبت به آییا زرتشت 
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گر مدتی آراد گیردیماو را به زنجیر » تبردیل  رفترهرفتهی موبدان و اعیران هاپچپچشود. غائله تماد می، کشم. ا
کشرم می به طعنه شده است و آراد آراد پیغامی خواهد شد و به گوش بزرگان در مرکز خواهد رسید. او را به زنجیر

 (.11: 0900، )هاشم زاده «تا هم فرزند را نجات دهم وهم خود را و خاندان خود را.
که شخصیت است ایا ، شودمشاهده می اما تتاوتی که باوجود عصبانیت و تندخو بودن پدر در هر دو داستان

 ر و صبور است.تخیلی مهربان، پدر در داستان فارسی نسبت به داستان عربی

 راهب. 4-2-3

در « خلیرل»راهرر برزرگ  ،بره یکردیگر دارنرد ی زیادهای مهم که در هر دو داستان شباهتیتشخصیکی از 
ک ایا  «بزرگ عموریه»رمان فارسی و راهر پیر  است که هرر  آنیت دو شخصدر رمان عربی است. وجه اشترا

دهنرد ترا بره دنبرال می ارایرهآیند و هرردو پیرامی مشرترک بره سرلمان یمدو جزء آخریا استادان سلمان به شمار 
و در کنرار  باشردمیمهربران و اهرل کرار و ترالش کرامال  شخصی  «بزرگ عموریه»حقیقت برود. در رمان عربی 

برر  افرزونمشغول است. سلمان وقتی نزد ایرا راهرر پیرر رفرت  ز و نیاز به بافندگی و کشاورزی نیزعبادت و را
 دهیم.یمها را توضی  یتشخصهر یک از ، گرفت. در ادامه با ذکر نمونه ایا امور را نیز فرا ۀهم، تعلیمات دینی

، یرا راهرر پیررا وجود دارد. «بزرگ عموریه»ناد ه چنان که گتتیم در رمان عربی یک شخصیت مشهور بهم
گراه هانشرانهدر اواخر مرگش سلمان را از   ،او را بره هردفی کره داشرت و سراختیی بررای رسریدن بره حقیقرت آ

 : راهنمایی کرد
ک فال تخا یا فارسری: تبسم العابد و قال» ک تسرأتن إلری لیرا سرتذهر بعردی و إن  ... ستطتئ ظمأ عینرا

 ... اسرمع جیردا   ... علی مثل ما کنا علیه. آمرک لن تأتیه ولکرا عرف لحدا  لکنی یا بنی ت ل، استکبرت لمر موتی
فرإن اسرتطعت لن ترذهر ، یهاجر إلی لرض ذات نخل بیا حرتیا إبراهیم حنیتا  به ایا  قد لظلک زمان نبی یبع 

ربمرا  لرم تجردها فری بریر  الرذهر ولکرا»:  و تذکر ما قاله العابد ذات یود حیا کلمره عرا الیقیقر؛ فافعلیه إل
 (.10: 0311، الّله)عبد« ... و لنت تیصد لو تیت لقدامها و لنت تزرع  ستجدها فوق رل  نخل

چشرمان ترو ... ترسری بره خرود را مرده، نشریندیم فرروای جوان ایرانی تشرنگی ترو : عابد لبخند زد و گتت»
شرود امرا ای پسررد کره برا مررگ مرا کرار برایرت سرخت می هرچندپرسد که بعد از ما به کجا خواهی رفت؟ یم

به مرا  با دقتاما  ،دهم که بروییمشناسم. به تو دستور ینمما دوست بودیم  کهچنانکس را یچهکه ما  یراستبه
کنرد. او را آشکار می تو زمان پیامبری را درک خواهی کرد که دیا یکتاپرستی حضرت ابراهیم ... گوش بده

گرر میهجررت می، دارای نخلستان میان دو سرزمیا سوزان به سرزمینی درنرگ ، ی او بررویسروبهتروانی کنرد. ا
آن را در درخشرندگی طرال »: حقیقت به او گتته بود ۀآورد آن روزی را که عابد جمالتی دربار  فورا  به یاد و؛ مکا
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هرا در حالرت یافت یرا در زیرر نخلها و در حال برداشت خواهی بسا که تو حقیقت را بر سر نخلستانچه؛ نیافتی
  «کاشت.

. کندمیوجود دارد که روزبه در کنار او احسا  آرامشی عجیر « خلیل»در داستان فارسی هم شخصیتی بناد 
 پرر کرامال  کردنرد شخصری یمرا در صرومعه سرپری  و شرردیگرر راهبران مسرییی کره تمراد روز  برخالفخلیل 
گردانش وبود  وجوشجنر را به کاری گماشته بود. روزبه نیز به کاری مشغول شد و تعدادی  حتی هر یک از شا

گرفتهبرد و چوپانی را یمگوستند را به چرا  بود راهر پیرر نیرز در اواخرر عمررش روزبره را بره دنبرال هردفی  فرا
مکره  یسروبهروزبه گتته بود که برای دیدار پیامبری که آرزوی دیردارش را داری بایرد  و بهواتتر راهنمایی کرد 

 : کشدیمبه تصویر  ایا گونهخواهی یافت. ایا گتتگو را هاشم زاده جا آن بروی و او را در
پس تو راهبر خودی و خداوند یاازا. دیدار آخریا پیامبر را بهدهم تو یماد. مژده یدهرسقیا ه یبحات »

صردای او را خرواهی شرنید. در ، اسرت کررده بنرا ی کره ابرراهیماخانره، یار تو خواهد بود. برو به سمت مکه
 (.181: 0900، )هاشم زاده «... یهانخلستاندر کنار ، سرزمینی میان دو سنگستان

 ابوکعب و عثمان بن اشهل. 4-2-4

ک ایرا دو  ۀنقطر و؛ آینردیمهای منتی در دو رمران بره شرمار یتشخصابوکعر و عثمان با اشهل از  اشرترا
بنی قریظه به  ۀقبیل و جزءی و ثروت هستند اندوزمالهر دو به دنبال که ایا است و هایهودی بودن آنشخصیت 

 کند:تصویرسازی می ایا گونه الّلهعبدآیند. میمد عبدالیلیم یمشمار 
لبوکعرر  ... السرید الجدیرد  و لخذ یستعید تتاصیل رحلته و هذا الیهودی الذی باعه آلخر. و مالم  شخصی»

و لحرس ؛ همهرم لن یزرعروا و ییصردوا و یبیعروا و یکنرزوا، لیسوا لهل حر ، إنه و قومه یمتازون بالجبا ... هذا
کعر رجل لیا العریک : 0311، الّله)عبد «کان متعوت   لمرا   الّلهعنده إلی لن یقضی   تمکا اإلقام  التارسی لن لبا

شخصریت هرای ویژگیو  ... به یاد آورد، بود او خاطرات سترش و ایا یهودی که او را به دیگری فروخته» ،(080
هرا آن غرم تماد هم و ،و اهل جنگ نیستند ابوکعر و قبیله اش ترسو هستند ...را در نظر آورد اربا  جدید خود 

جروان ایرانری احسرا  کررد کره ابوکعرر ؛ سرازندو اندوخته  بتروشند، نمایندبرداشت ، ایا است که زراعت کنند
 «نزد او سپری کند.، تواند تا زمانی که خداوند امر مقدرش را به انجاد رساندمیست و ا مردی اهل مدارا

کنرد کره بیران می ایرا گونرهیژگی اخالقی و شخصریتی عثمران برا اشرهل را و هاشم زاده نیز در رمان فارسی 
عثمان نسبت به روزبه نهایت بردخلقی و ، اما برخالف ابوکعر؛ ی استاندوزمالو تنها به فکر  کارطمعشخصی 

 : ی چندیا نتر کار کندجابهخواست که یم اوی که حتی از اگونهبهداد بدرفتاری را انجاد می
کنرون  و؛ اندیشم که بتواند ثروت مرا افزون سازدیمبه چیزی ، ما عثمان با اشهل» تو کسی هستی که مرا ا
 .«یسراز ترانبروهی مرا آبادتر و خرماهای مرا هانخلستانما بیتزایی و  پس باید بتوانی بر ثروت، اندیشمیمبه او 
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ی جابرهشناخت. او از روزبه انتظار داشت تا ینمعثمان با اشهل چیزی جز ثروت »(. 109: 0900، هاشم زاده)
 (.100، )همان .«کندچند نتر کار 

ایا نکته است کره هاشرم زاده در توان دریافت، یادشده میتوان در ویژگی اخالقی دو شخصیت تتاوتی که می
هایی بات به تندخو و عصبی بودن عثمران برا اشرهل و نیرز بره رفترار نادرسرت او بر ویژگی افزونداستان فارسی 

 است. کرده نسبت به روزبه اشاره

 سهیل و اسحاق. 4-2-5

تروان سرهیل در داسرتان عربری و اسریاق در داسرتان هرر دو داسرتان می همانندهای مشابه و یتشخصاز دیگر 
دوست خرو   عنوانبهآیند. هر دو مرد در داستان یمی مثبت در دو داستان به شمار هاچهرهفارسی را ناد برد که از 

مانه سرلمان را صرمی ،دو شخصریت هرر .شروندشرمرده مییعنی سلمان فارسی  ،و مورد اعتماد قهرمان اصلی داستان
ک و  عنوانبهدوست داشتند و هر دو او را  کردند و همواره دوست داشتند تا سرلمان یمیمان تلقی بااالگو و فردی پا

باقی بماند تا جایی که اسیاق تماد اموال خود را فروخت ترا شراید از ایرا طریر  سرلمان را از صراحبش ها آن در نزد
مشترک ایا دو نتر ایا بود که بره آیریا یهودیرت  هایویژگیاز دیگر  یکیخریداری کند و همواره در کنار او باشد. 

 یا نبودند و به دنبال راهی بودند تا از ایا آییا رهایی یابند.بخوشاما نسبت به آییا پدری خود  ،گرایش داشتند
سرلمان اما تتاوت اساسی که در مورد ایا دو شخصیت وجود دارد ایا است که در پایان داستان سهیل دوباره 

 اما سرنوشت اسیاق نامشخص است. یابد،می کند و به آییا یکتاپرستی گرایشمی دیداررا 
های یتشخصرخیلی از « الّلهمیمد عبدالیلیم عبد»توان گتت که های دو رمان میدر ارزیابی کلی شخصیت

گون در داستان خود استتاده نکرده و فقط به   پرداخترهر داستان خرود های مهم و اصلی دیتشخصی از اپارهگونا
های یتشخصراز « هاشرم زاده»، امرا در مقابرل؛ اسرتاشاره نمروده ها آن و تنها به توصیا بخشی از خصوصیات

هرای یژگیو و  می نهرادهانرهای داسرتان یتشخصرو تا حدودی برای هر یک از  بهره بردهزیادی در داستان خود 
 اخالقی هر یک را در ضما داستان توصیا کرده است.

 های متفاوتیتشخص .4-2-6

هایی یتشخصرامرا در ادامره بره تیلیرل ، هایی اشاره کردیم که با یکدیگر مشترک هستندیتشخصدر بات به 
ه شخصریتی بر«  الباح  عا الیقیقر»نمونه در داستان  عنوانبه. نمایندجلوه میپردازیم که در دو اثر متتاوت یم

های فرعی داستان یتشخصفارسی نامی از وی برده نشده است. پوران جزو  در داستانوجود دارد که « پوران»ناد 
ی ایرا شخصریت را خوببرهوجرود نویسرنده  یراا برابه آن تعل  گرفتره اسرت امرا  رنگکمی آید و نقشیمبه شمار 

او را ایرا گونره توصریا و  نراد بررده اسرتتنهرا خرواهر سرلمان  ازتوصیا کرده و در چندیا بخرش از داسرتان 
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کره بریش از همره تنهرا بررادرش سرلمان را دوسرت بود پوران دختری زیبا و خواهری مهربان و دلسوز ماید، نمی
 .نمودجلوه می بسیار غمگیا او یاری رساند،توانست به نمیکه ایا داشت و از

اسرت. یعقرو  نیرز در ایرا « یعقرو » ،الّلرهعبدهایی که در داستان میمد عبدالیلیم یتشخصیکی دیگر از 
و ترسو  طلرمنتعتشده است. او مردی گتتگو از وی رمان از بخشی داشته و تنها در  رنگکمی داستان حضور

حاضر نمی شرود او را هیچ گاه و  دترسمیاز وجود سلمان ، شورسماسمثروت فراوان و  باوجودآید که یمبه نظر 
هرم پرولی از ایرا راه فروشد تا می سلمان را به شخصی دیگر . به همیا دلیل اوبه همراه خود به ستر تجاری ببرد

 .بماند در امان، از ترسی که نسبت به سلمان داشت و همبه جیر بزند 
وجرود  هاشخصریت ایا گونهکه در اثر عربی  برده کاربههایی را یتشخصای از هم در رمان خود پارههاشم زاده 

« خلیسره»ناد ه شخصیت زنی ب، به کار رفته« او سلمان شد»هایی که در داستان یتشخصیکی از  مثال عنوانبه ،ندارد
کره ایا براوجودکنرد. شود و نقش زنی زرنگ و سودجو و کاردان را ایترا میاست که در اواخر داستان وارد صینه می

گیررد. او برا تصرمیم برر عهرده میسرزا را بررای آزادی روزبره هب یاما نقش ،است رنگکمحضورش در داستان خیلی 
 دست یابد. ایا طری  به سود و منتعتی فراوان کند تا شاید ازمی دوچندانخود بهای آزادی روزبه را  زیرکانۀ

هایی بردون نراد یتشخصتوان به پیرمرد کلیسای مسیییان اشاره کرد که جزو های ایا اثر مییتشخصاز دیگر 
پرداخت. وی تعلیمات زیرادی یمونییا بود که در کلیسای مسیییان به عبادت در داستان است. او پیرمردی تغر 

و روزبه برا تعرالیم  ؛ زیراآمدیمفردی ماثر در سرنوشت روزبه به شمار  عنوانبهداد و مسیییت به روزبه می بارۀرا در 
 به آرزویش برسد.های همیا پیرمرد بود که توانست روستای جی را ترک کند و راهی ستری شود تا ییراهنما

 دید ۀزاوی. 4-3

کنرد. می ارایرهای است که نویسنده با آن مصال  ومواد داستان خرود را بره خواننرده شیوه دهندۀنمایش زاویۀ دید
شود که نویسنده نسبت به روایرت داسرتان دید به موقعیتی گتته می ۀزاوی»( به عبارت دیگر 080: 0931، )میرصادقی

 بخوانرد. و ینردببگشاید تا او از آن دریچه حوادث داستان را یمای است که پیش روی خواننده کند و دریچهاتخاذ می
 صرورتبه «او سرلمان شرد»و  « الباحر  عرا الیقیقر»در دو داستان  زاویۀ دید(. 03: 0930، رجبی و موسوی نژاد)

روایتگر داستان خرودش  کهای است گونهدید به ۀشود. ایا زاویدانای کل( روایت می/دید بیرونی )سود شخص ۀزاوی
دهررد و را شررر  میآن گیرررد و یمراوی در بیرررون از داسررتان قرررار  عنوانبررههای داسررتان نیسررت و یتشخصرر جررزء
 :  کنیمیمی از آن اشاره انمونهبه  « عا الیقیقالباح  »کشد. در داستان یمرا به تصویر  شهاییتموقع

و لم یکا یدور بظنه لنه یبی  الیرود  لم یکا یدری لماذا یبی  عا لبیه، و لم ینتظر بل وتها ظهره و خرج»
ولکنه لعررض و ، فهم لن یرکبه، الدار رلی فرسا عربیا اشتراه لبوه فی إحدی رحالته  و فی ساح؛ عا خصم عزیز

دانست به او پشت کرد و بیرون رفت. او نمیمنتظر نماند » ،(08: 0311، الّله)عبد .«إلی لبیه ماشیا  آثر لن یذهر 
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رود. در حیرا  مری گردد. او فکر نمی کرد که امروز به دنبال یک دشما عزیرزمی جوی پدرشجست برای چه در
شرود امرا روی آن  سروارترا  تخواسر خانه اسبی عربی را دید که پدرش آن را در یکی از سترهایش خریده است.

 «داد که پیاده به سوی پدرش برود.برگرداند و ترجی  
سود شخص استتاده شده است کره بره  زاویۀ دیدنیز از « او سلمان شد»که اشاره کردیم در داستان  همان طور

 : استشده پرداخته روایت در ذیل  ایا گونهای از نمونه
هرای پردر دیردن کررده یازمامروز برای روزبه روز بزرگی است. او همراه پدر به صیرا و دشرت آمرده و از »

را از نزدیک ندیرده برود و ها آن اما هرگز، شنیده بود هاسخاها از مباشران پدر یازمایا  ۀاست. او همیشه دربار 
گر روزی ایا ینمفکر   (.0: 0900، هاشم زاده) .«شودچنیا متییر ، های وسیع کشاورزی را ببیندیازمکرد ا

یی از دو هاقسرمتبلکره در  ،باشردبیرونری میردود نمی زاویۀ دیددید هر دو داستان تنها بر میور  ۀالبته زاوی
حدی  نتس یرا »است.  شدهه استتاد« حدی  نتس»یگر د عبارت بهیا « یی درونیگو تک»بینیم که از یمداستان 

حرف زدن با خود آن است که شخصیت افکار و احساسات خود را به زبان بیاورد تا خواننده یا تماشاچی از نیات 
شرود و شخصیت نمایشنامه یا داستان بره خواننرده داده می بارۀطری  اطالعاتی در به ایا  شود. باخبرو مقاصد او 

: 0931، )میرصرادقی رسراند.یراری میصیت به پیشبرد عمل داستانی در عیا حال با بیان احساسات و افکار شخ
ایا یی از داستان خود به مونولوگ سلمان اشاره دارد که با خدای خود هابخشدر  الّلهعبد(. میمد عبدالیلیم 000
 : گویدیمسخا  گونه

الطریر  إلیرک و کثیرر قلیرل مرنهم یعررف ، ما ابرض  فسیی  رلیت کثیرا ما عبادک علی رقع، آه یا ر »
 (.01: 0311، الّله)عبد «... مرکزها نتسه و مییطها شهواته  منهم عاش یدور فی حلق

ها آن تربیش و؛ یابندیمی تو سوبهراه را ها آن اندکی از، ادیدهدخدایا بسیاری از بندگانت را بر گسترۀ زمیا »
 .«استها آن که مرکز آن هوای نتس و مییطش شهوات هستند حرکت دردر میدانی 

کره چنران، های بیانی استیباییز سازد استتاده از ی که ایا مونولوگ را به لیاه زبانی و ادبی زیباتر میانکته
از ایرا « مییُطهرا شرهواُته /مرکزها نتُسره»، «کثیٌرمنهم /قلیٌل منهم»تضاد میان کثیر و قلیل و توازن جمالتی مثل 

 .رودبه شمار می دست
اد یرا ترو مررا ما ایرا راه را آمرده»: یی از داستان خود به مونولوگ روزبه اشاره داردهابخشهاشم زاده نیز در 

گر تو رؤیای ما آورده گر ما خوا  تو را ندیده بودد و ا گر با ما بود و ا شدی حات در کنار پدر بودد و ینمای؟ ا
 (.30: 0900، هاشم زاده) «داد و نوکران و کنیزان در خدمتم بودند.ستارش میمادرد بهتریا غذاها را برایم 
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 گیرییجهنت

معلرود شرد کره دو « او سرلمان شرد»و «  الباح  عرا الیقیقر»رمان با بررسی تطبیقی عناصر داستان در دو 
 یه هستند:شبساختاری بسیار به یکدیگر  لیاه از، رمان

دیرد را  ۀشخصیت و زاویر، توان پیرنگپرداخته شد میبه آن  بررسی دو رمانیا عناصری که در تر مهم از -0
 ؛ناد برد
اشراره  گشایینقطه اوج و گره، کشمکش، یافکنگره چونهمپیرنگ هر دو نویسنده به عناوینی  ۀدر زمین -1
 ؛ان شباهت بسیاری به یکدیگر دارنداند که در هر دو رمکرده

با نثری ادبری و توصریتی هنرمندانره بره تیلیرل  اندتوانستهپردازی نیز هر دو نویسنده یتشخصینه زم در -9
 ۀامررا در زمینرر؛ شخصرریت اصررلی داسررتان بپردازنررد خصرروصبههای اصررلی و فرعرری هررر دو رمرران یتشخصرر
نمونه  عنوانبهنیز وجود دارد.  هاای تتاوتپاره، های هر دو رمانیتشخصمیان شباهت  باوجودپردازی یتشخص

که در رمان مقابل نامی از آن اشخاص برده نشده است و شده  پرداختهبه اشخاصی   در رمان الباح  عا الیقیق
گانهی یهایتشخص، هر دو نویسنده درواقع های متتراوت یتشخصر که جرزء اندکردهی خود ذکر هارماندر  جدا

 آیند؛یمهر دو رمان به شمار 
باشرد کره هرر دو دیرد می ۀاسرت زاویرشرده  پرداخترهر ایرا پرژوهش بره آن از دیگر عناصر داستانی که د -0

های یتشخصردید بیرونی )دانای کل( داستان را روایت کنند و به تیلیرل و توصریا  ۀبا زاوی اندتوانستهنویسنده 
یی از رمران هاقسمتاند تا در یدهکوشنکرده و  بسندهدید  ۀداستان بپردازند. البته دو نویسنده تنها به ایا نوع زاوی

بررای مخاطبران  هرارمانشرود ترا خود از تگ گویی درونی یا حدی  نتس استتاده نمایند و همیا امرر باعر  می
 نگردد.ها آن باشد و باع  مالل ترجذا 
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 و مآخذ منابع
بنیراد حتر  : تهرران، چاپ اول، ی کوتاه دفاع مقدسهاداستانپردازی در یتشخص، (0901) حسا، بارونیان .0

 ی دفاع مقد .هاارزشآثار و نشر 
 ی.و فرهنگشرکت انتشارات علمی : تهران، چاپ دود، یسی جریان سیال ذهننو داستان، (0938) یاحس، بیات .1
ادبیها    للهو   ۀمجله  دانکه د، «آن ۀنگاهی به داسرتان و اجرزای تشرکیل دهنرد»، (0900) یلخل، پروینی .9

 .001-031صص ، انسانی دانکگاه تهران
 ناهل.الم  مطبع: بیروت، لمؤلفا  ةال امل ةلالمجمو  (،0303) خلیلجبران ، جبران .0
 دار الجیل.: بیروت، الحدیث   مدارس  یاألدب العرب یدراسا  ف ،(0331) میمد عبدالمنعم، ختاجی .0
 جا: شیریا دخت دقیقیان.، بیاول چاپ، منکأ شخصیت در ادبیا  داستانی، (0910) شیریا دخت، دقیقیان .1
و میرامرار برا  صربورتیلیل شخصیت زن در دو رمران سرنگ »، (0930) موسویان نژاد خسروفرهاد و ، رجبی .1

 .089-01صص ، 0 مارۀش، نقد ادب لربی پژ هکنام ، ««و زهرهگوهر » یتشخصبر یه تک
 دار النهار للنشر. :بیروت، ةمعجم مصطلحا  نقد الر ای(، 1881، لطیا )زیتونی .0
ی هاداستاندر « خشونت علیه زنان» یهاجلوه ایبررسی مقایسه»، (0931) همکارانو  یالسه، صالحی مقدد .3
، سرال نهرم، نکریۀ ادبیا  تطبیقهی، «نوشتۀ منیره روانی پور« کولی کنار آتش»و نوشتۀ وندی َوِلس « دختر غبار»
 .03-0، صص 01 مارۀش

 . دار مصر للطباعقاهرة: ، اتولی  الطبع، ةالباحث لن الحقیق(، 0311) میمد عبدالیلیمالّله، عبد .08
مطالعها  ، «در قرآن عناصر نمایشی و ادبی داستان حضرت شعیر»(، 0930فتاحی سده، فاطمه، اعظم پرچم ) .00

 .000-00ص ص، 0، پژوهشکده اسالد تمدنی، زمستان، شمارۀ پژوهشگاه علود و فرهنگ اسالمی، ادبی متون اسالمی
 ۀدر سرور  بررسری عناصرر داسرتانی تولرد حضررت مسری »(، 0931) عظیمی ۀفاطم ،جمال، فرزندوحی .01

، پژوهشرکده اسرالد تمردنی، پژوهشرگاه علرود و فرهنرگ اسرالمی، فصلنامۀ مطالعا  ادبی متون اسالمی، «مریم
 .000-091ص ص، 08تابستان، شمارۀ 

  .عالم المعرف: الکویت، ةالر ای ةفی نظری ،(0330) عبدالملک، مرتاض .09
 فصههلنام ، «آرادعاشررقانۀ پردازی در رمرران یررک یتشخصررشخصرریت و »، (0939) جلیررل، مسررعودی فرررد .00

 .010-083صص ، 9 مارۀش، دود سال، تخصصی مطالعا  داستانی
بررسی و تیلیل مضامیا اجتماعی »، (0931) اردتنی  شمس الیاجی، کازرونی سید احمد، صتورا، مصلیی .00

 .110-100 صص، 91، شمارۀ نظم   نثر فارسیفصلنام  تخصصی سبک شناسی ، «در رمانهای ایرانی
 سخا. انتشارات: تهران، هشتم چاپ، داستان لناصر، (0931) جمال، میرصادقی .01
 دانشگاه پیاد نور.: انتشارات تهران، 2معاصر نظم   نثر  متون( 0901) رضا، ناظمیان .01
  الملل.یانشربو شرکت چاپ : تهران، چاپ دود، ا  سلمان شد، (0900) سید ناصر، هاشم زاده .00


