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  چكيده
از  .آيـد  مـي  و از فنون مهم ادبي بـه شـمار   اي دارد جايگاه ويژه ،به سبب گيرايي و جذابيت خاص ،ادبيات داستاني

و قهرمانـان داسـتان   هـا   شخصـيت  از سويهاي اخالقي و معنوي را  ترين وظايف داستان اين است كه فضيلت مهم
بايد سعي بر آن داشته باشد  نويس متعهد داستان ،رو اين از. ها به مبارزه برخيزد عدالتي ها و بي د و با پليديكنترويج 

. كردن خواننده است، غافل نباشد دادن و آگاه كه همانا تعليم ،كردن خواننده، از هدف نهايي خود كه عالوه بر سرگرم
ي مختلف داستاني، رسالت ها شخصيتگنجاندن  كوشد با مي، معاصر ةبرجست نويس داستاننجيب كيالني، اديب و 

سعي شده  ،در اين مقاله را براي نسل جوان بازگو كند؛ اسالمي انجام رساند و سبك زندگي صحيحديني خود را به 
بررسـي   ،اجتماعي، تاريخي و اسالمي دارنـد هاي  مايه درونكه به ترتيب  ،زن در اين سه رمان پردازي شخصيتكه 
كـه نويسـنده در    اند پژوهش دريافته نگارندگان در اين مقاله از روش توصيفي و تحليلي بهره برده و در نتايج .شود

اعـم از ايسـتا،    ،مستقيم استفاده كرده و از هر نوع شخصيتي مستقيم و غيرهاي  هاي خود از شيوه پردازي شخصيت
نـد كـه كيالنـي بـا     ا ي زنانه در هر سه رمان شخصـيت فرعـي  ها شخصيت. سود جسته است، ...منفي و پويا، مثبت،

  .كه اعتالي فرهنگ اسالمي است، دست يابد ،ها به اهداف اصلي خود آنمهارت كامل توانسته از رهگذر 
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 مقدمه
كـه بـا    انـد  رفتـه  مي شمار مهم و متداول هنر بههاي  شاخه ةادبي از ديرباز در زمرهاي  انواع گونه

داستان يكي از فنون ادبي است كه . جديد، هنوز هم اهميت و رونق فراواني دارند ظهور هنرهاي
هـاي   نمـاي آداب و سـنت   تمـام ة نـ يواقـع آي  زيرا داستان در دارد،در عصر حاضر اهميت بسزايي 

 يافتها  آن هاي نويسندگان را در ها و بينش هايي از نگرش توان نشانه مي ،همچنين. استجامعه 
اسـت كـه    يانسان هاي شخصيتاز حوادث مرتبط با  يا داستان مجموعه« ،عبارت ديگربه ]. 19[
غلـب بـه قصـه، داسـتان كوتـاه، رمـان و       ا يات داستانيادب]. 17[ »كند يت ميسنده آن را رواينو

ت، يـ ك به واقعينزد يدياست كه براساس تقل يرمان داستان، از اين ميان. شود يم ميرمانس تقس
ر و يجامعه را در خود تصوة شالود ينوشته شده باشد و به نحو يحاالت بشر و عادات و ياز آدم

  ].19[ كند يمنعكس م
در  يمسـلمان مصـري اسـت كـه آثـار برجسـته و ارزشـمند        ةدكتر نجيب كيالني نويسـند 

كوشد با اسـتفاده از   مي وي. ادگار نهاده استياز خود به  يو اجتماع يخي، تارياسالم يها نهيزم
هـاي او آكنـده از    رمـان . كشـد  ي، اوضاع معاصر كشورهاي اسالمي را به تصويرنويس داستانهنر 
هاي اجتماعي و ديني چون تقابل فكري و عملي ميـان جريـان اسـالمي و اسـتعماري      مايه درون
هـاي   يي هستند كه با توجه به معيارهـا و ارزش ها شخصيتهاي داستان او همه از  قهرمان. است

 هـاي متفـاوتي از خـود بـروز     العمـل  و فضيلت، در مقابل حوادث جامعه عكس عدالت حق، خير،
در پرتوي تربيـت و تعـاليم اسـالمي، بـا     ها  آن چه، .دشو ها مي آن شدن دهند كه باعث متمايز مي

 نهايت پيـروز ميـدان مبـارزه    خيزند و در ها به مبارزه برمي ها و هوا و هوس ها، ضعف انواع وسوسه
ها  تحليلي و گردآوري داده ـ با استفاده از روش توصيفي ،ارندگان در اين مقالهنگ]. 11[ شوند مي

سـه داسـتان نجيـب كيالنـي      زن در پردازي شخصيت ةبه نحو اند كوشيدهاي،  به صورت كتابخانه
هـاي   الؤگويي به س صدد پاسخ در ،رو اين از. ها را تحليل كنند رمان ةي زنانها شخصيتبپردازند و 
  :كه اند زير برآمده

  زن از لحاظ فني در اين سه رمان چگونه است؟ پردازي شخصيت )الف
  ي مختلف زنانه در رمان چيست؟ها شخصيتكارگيري  هدف نويسنده از به) ب
حضـور آنـان در جامعـه از ديـدگاه كيالنـي       ةجايگاه و خصوصيات اجتماعي زنان و نحـو ) ج

  شود؟ مي چگونه تبيين

  تحقيق نةپيشي
ي آثار داستاني ها ويژگيشده روشن شد كه تاكنون در مورد نجيب كيالني و  نجامهاي ا از بررسي

  :از اين قبيل. تحرير در آمده است ةمتعددي به رشتهاي  نامه وي مقاالت و پايان
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، »ي اسـالمي معاصـر  نويسـ  داسـتان بررسي و تحليل نقش و جايگاه نجيب كيالني در « .1
 .دانشگاه تربيت مدرس ،كارشناسي ارشدة نام پايان رنج، صديقه زود

كارشناسـي   ةنام پايان زاده، مهري خيري ،»الطويل الطريقبررسي عناصر داستان رمان « .2
 .ارشد، دانشگاه بوعلي سينا

 :زن در ادبيات داستاني نجيب كيالني، بررسـي مـوردي سـه رمـان     پردازي شخصيت« .3
كارشناسـي   ةنامـ  پايـان ، شهال زماني، »عمالقة الشمالو  عذراء جاكارتا، ليالي تركستان

 .ارشد، دانشگاه بوعلي سينا
 ةنامـ  پايان ، محسن نيكخواه،»لنجيب كيالني دراسه و نقد و ترجمه قاتل حمزهرواية « .4

  .كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي

  زندگي شخصي و ادبي نجيب كيالني
از » شرشـابة «ي روسـتا در ، 1931به سال  ي،النيم كيخ ابراهيف، فرزند شيب فرزند عبداللطينج

ة ت پـا بـه عرصـ   يـ و پرجمع يمذهب اي هوي در خانواد. در غرب مصر متولد شد يتوابع مركز زفت
 يپزشـك ة بـه دانشـكد   1951رسـتان، در سـال   يدب ةان دوريپس از پا يالنيك]. 11[ نهاد يهست

تحصـيل بـود   در سال چهارم . آمد المسلمين در و به عضويت حزب اخوان دانشگاه قاهره راه يافت
هنگـام مراجعـت بـه     ،المسـلمين  الب گروه اخـوان قسياسي در  ةهاي گسترد كه به سبب فعاليت

در زندان فرصت  يالنيدوران اقامت ك ].12[ بازداشت و به ده سال زندان محكوم شد ،زادگاهش
 ياشـعار اقبـال الهـور    ،ن مدتيوي در ا. فراهم آورد اش يادب يها تيشروع فعال يرا برا يمناسب

واقع  ده درين قصيا. را سرود» الغرباء يأغان« ةديكه محمد عزّام ترجمه كرده بود، خواند و قص ،را
  ].16[ آن دوران بود يعربة از جامع يريتصو

ل نگـارش آن تمايـل   يـ ر درآمـد و دل يـ تحرة نيز در اين دوران بـه رشـت   الطويل الطريق رمان
ة زيجـا ة او سرانجام برنـد . بود كه در زندان برگزار شد يسينو رمانة نويسنده به شركت در مسابق
دسـتور خـروج او را از    1957جمـال عبدالناصـر در سـال     ،رو اين از. وزارت آموزش و پرورش شد

  .ادبي صادر كرد ةزيافت جايدر يزندان برا
را سـركوب و   المسـلمين  اخـوان ت گروه يبار دوم فعال يجمال عبدالناصر برا ،1965در سال 

مثـل  ، او. نيز از جمله افرادي بـود كـه راهـي زنـدان شـد      يالنيك. كردزندان  ةآن را روان ياعضا
هـاي   مايـه  درونبـا   ييهـا  خود را ادامه داد و شروع به تـأليف داسـتان   يادب يها تيفعال ،گذشته
  ].11[ كرد ياسالم
نخسـت  . خليج فارس سـفر كـرد   ةبه كشورهاي حاشي، 1969پس از آزادي در سال  ي،النيك

 عربـي  ةعنوان پزشك در كشور كويت به فعاليت پرداخت و چنـدي در كشـور امـارات متحـد     به
هرچند  ؛به مصر بازگشت، 1992در سال  ،پربار يپس از گذراندن عمر. مشاور وزير بهداشت بود
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كـه در سـال    ديـري نپاييـد   پرورانـد،  يمـ  را در سر يرمان اسالم يش از سينگارش بة ديفكر و ا
  ].1[ شتافت يار باقيبه د 1995

  شخصيتعنصر 
شخصـيت عبـارت از    .رود يي به شـمار مـ  نويس داستانهاي  ن تكنيكيتر از مهم پردازي شخصيت
ـ ة است كه در هم ياليو خ يساختگ يموجود  ،گـر يد يانيـ بـه ب  .نقـش دارد  يو هنـر  يانواع ادب
نـد و  يآفر يرا مها  آن ال خودياز خ يريگ سنده با بهرهيكه نو ياشخاص«ت عبارت است از يشخص

 ].21[ »دهد يخود قرار م داستاني يگران حوادث و ماجراهايباز
ك يـ  داستان هـر  ةنظران عرص سندگان و صاحبينو. دارد زياديت يت در داستان اهميشخص

را ستون فقرات داستان شـمرده و    آن« يطه واد. اند ان كردهيت بين اهميد خود را در باب ايعقا
ن يبنـابر چنـ  . »ه دارديـ عناصـر داسـتان بـر آن تك   هـاي   بخشر يه كرده كه سايتشب يبه داربست

ـ   يعنـ يت اسـت؛  يگفته شده كه داستان هنر شخصـ  ي،ريتعب را هـا   شخصـيت كـه   يآن نـوع ادب
جـه  ين نتيـ ا ،ات مذكوريبنابر آرا و نظر]. 18[ فا كننديخود را در داستان ا يها ند تا نقشيآفر يم

 ييايـ در پو يداسـتان اسـت و نقـش مهمـ     يبخشـ  ت از عناصر تحركيكه شخصشود  يحاصل م
در  اشـخاص مختلـف   يكـه رو  ييها اكثر نام« توجه ديگر اينكه درخور ةنكت .كند يفا ميداستان ا
 يسـندگان ينو ،ن راسـتا يـ در ا .هاست جهت شناختن آن ياول برچسبة گذارند در وهل يمداستان 

 يزيقصد دارند چ يگذار بلكه با نام ست،ين يداستانشان فقط ظاهر هاي شخصيتهستند كه نام 
 يهـا  توان از جنبـه  يرا م يداستان هاي شخصيت .]4[» نديشان به ما بگوهاي ة شخصيتهم دربار

 :اشاره شده استها  آن به ادامهكرد كه در  يبند ميمختلف تقس

  شخصيت اصلي و فرعي )الف
سنده ينو داستان قرار دارد و يماجراها محور حوادث واست كه در  يا اول، كسي يت اصليشخص

ات ين خصوصـ ييي كه واجد اها شخصيتگر يد. او جلب كند يكوشد توجه مخاطب را به سو يم
 ].21[ شوند يده مينام يفرع هاي شخصيتستند، ين

  شخصيت ايستا و پويا) ب
آن در  يتيشخصـ  شود كه منش، طرز فكر و ابعاد مختلف يگفته م يتيستا، به شخصيت ايشخص

ع ياست كه در خـالل وقـا   يتيا شخصيت پويدر مقابل، شخص. ماند يان داستان ثابت ميآغاز و پا
از نظر . ر شده استييو تغ يگران دچار سرگردانيط مختلف و برخورد با دير شرايتأث داستان تحت

. شـود  يمتحـول مـ   ي، كردار، منش، طرز فكر، در جهت مثبت و منفـ يتيشخص يها جنبه يبرخ
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كردني است كه در حد امكانـات   قابل قبول و باور يزمان ين دگرگونيد توجه داشت كه ايالبته با
ـ  يمنطقـ  يها زهيل و انگيمدت زمان مناسب و با دال يت باشد و در طيشخص ، صـورت  يو عقالن

 ].19[ رديپذ

  مركب و شخصيت ساده )ج
 هـاي  شخصـيت بـه   شان در داستان، يريپذ زان تحوليتوان از نظر م يرا م يداستان هاي شخصيت

و ) پيت(ي نوع ةرا گاه نمون يداستانة اشخاص ساد. م كرديو ساده يا جامع و مركب تقس يسطح
ت يـ فيا كيك فكر ياساس  در اشكال ناب خود برها  شخصيتن دسته از يا. نامند يز ميكاتور نيكار

هرگـاه ظـاهر    ،ن روياز همـ ]. 8[ شتر ندارنـد يا دو خصلت بيك يو ] 20[ شوند يواحد ساخته م
  ].17[ شوند يسهولت باز شناخته مه ب ند،شو

ر ييـ ده، دائماً دستخوش تغيچيو پ يچندبعد هاي شخصيتا يجامع  هاي شخصيتدر مقابل، 
از جهات گوناگون  يعنيكنند؛  يم يزندگ ،ابعادشانة با همها،  شخصيتن دسته از يا. ندا و تحول
هـا،   ي آندگيـ چيل پيـ به دلها،  شخصيتن دسته از يل ايه و تحليتجز. شوند مي رو روبه يبا زندگ
  .از دارديست و به تأمل و تعمق فراوان نين يكار آسان

  شخصيت مثبت و منفي )د
. واال، نمونـه و الگـو باشـد    شخصـيتي  دپـرداز مسـلمان بايـ    ديد داستان ةچنين شخصيتي از زاوي

  :گويد نجيب كيالني در اين باره مي
اسالمي خواستار اين اسـت كـه شخصـيتي مثـالي و الگـويي ارزشـمند بـه        ه نظر من ادب ب

 هـاي معـين در برابـر حـوادث و     العمـل  اين شخصيت مثالي بـا عكـس  . خود نشان دهد ةخوانند
 يابد و به ارزش واالي حق، خير، فضيلت و عـدالت اشـاره   مي رويدادهاي داستان امتياز و برتري

 ها و هواي نفساني به مبـارزه  ها، ضعف تربيت اسالمي با كوتاهياساس نور و  واقع او بر در .كند مي
  ].11[ پردازد مي

شخصيت منفـي بايـد بـه    . شخصيت منفي پيوسته با شخصيت مثبت داستان در تضاد است
البتـه  . معرفي شود كه دقت در اعمال و رفتار او موجب عبرت و پندگيري خواننده شـود اي  گونه

 ].3[ دشوممكن است اين شخصيت در پايان داستان به شخصيت مثبت تبديل 

  هاي كيالني در رمان انهزن يها شخصيتحضور 
 جـا كـه   تا بـدان  .دده مي جهان به خود اختصاص معاصردر ادبيات را توجهي  درخورجايگاه  زن

همگام با تحول . استبوده رمان و تحول رشد روند ثيرگذار بر أتمهم يكي از عوامل » زن«جنس 
بسـزايي  نقـش   رمـان در شـكوفايي  خـود  ة به نوبعربي نيز  »زن« هاي جهان، رمان در ساير ملت
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 را آن غالب بوده و علـم نيـز آن   از زندگي است كه عاطفه براي  رمان تصوير صادقانه زيرا ،داشت
بـه   مختلف داستان غيرممكنهاي  در صحنه» زن«با عدم حضور  تصويرگريو اين  كند مي ييدأت

  ].9[ رسد مي نظر
موجـب تنـزل    تلويزيـون و سـينما   ةدر صحن پوششي نامناسبحضور زن با  ،معاصر ةدر دور

ن در حضـور ز  ، زيـرا بـود ن امسـتثن قاعده نيز از اين  يانادبيات داست .دواالي انساني او ش يگاهاج
هـاي   عاملي بـراي فـروش رمـان    انگيز، حركاتي وسوسهفريبنده و  يبا سيماي ،نداستاهاي  صحنه

از برخـي   ،در مقابـل  .فاقـد ارزش ادبـي و فنـي درخـور تـوجهي بودنـد       كـه عمـدتاً   شدمبتذل 
آگاهي  با علم و ،]10[ نجيب كيالنيهمچون جرجي زيدان، غسان كنفاني و  ،نويسندگان متعهد

پاك و متعهـد در انـواع    ،با ظاهري مقدسآفريدند و آن را  »زن«تصوير متمايزي از  ،اموراز اين 
  .ندفتكار گر هبخود ادبي 

نقش تربيتي اين قشر در تعليم  ،شدذكر بايد متكه در بحث از اين موضوع اي  ن نكتهنخستي
 ،باشـند  اشـته د كه اگر زنان جامعه آمـوزش و تربيـت دينـي    طوري هب .و تربيت افراد جامعه است

اسالمي بايـد عـاري    ياتكنند ادب برخي گمان مي .من و متعهد را تربيت كنندؤنسلي متوانند  مي
 ةزيرا حضور زن موجـب آفـرينش عشـق و محبـت در صـحن      ،باشد انهزن يها شخصيتحضور از 

 معتقد است كـه  ،عكس بر ،كيالني اما .ت داردقواعد داستان اسالمي مخالفبا  كهد شو داستان مي
 جنسي خـود  ةانتخاب همسر و ازدواج غريز تواند با مي و انسان سازگاري دارد اسالم با عشق سر

 هـاي  عبارت ياعاطفي هاي  وجود صحنهادبي ناقدان از برخي  ،با وجود اين. را تعديل و مهار كند
 ،كـه گروهـي ديگـر   آن حـال  .داننـد  كننده در رمان را مخالف قواعد داستان اسـالمي مـي   تحريك

داسـتان اسـالمي    ةاز دايرادبيات موجب خروج ها  وجود اين صحنه كه معتقدند ،كيالنيون همچ
 آنثير پايـاني  أتها  فرينش اين نوع صحنهآهدف نهايي از  ،گونه كه گفته شد زيرا همان، دشو نمي

  .استداستان  ةر خوانندب
نجيـب   الـذي امـن  الرجل و  قاتل حمزه ،الطويل الطريق هاي رمان شخصيت زن در با بررسي

متعدد داستاني حضور دارد و بر عقيده هاي  پاي مرد در صحنه به نيز پا يابيم كه زن مي كيالني در
  .دارد مي گام بر هايش كند و زنده و پويا در راه تحقق اهداف و آرمان مي و آيين خويش پافشاري

 الطويل الطريقزن در رمان شخصيت 
و سياسي مصر است كه حوادث جنگ جهاني دوم تا سـال  رمان خوانشي از مسائل اجتماعي  اين

 تـابلويي گويـا از دوران حكومـت جمـال عبدالناصـر را ارائـه       ،واقـع  در .را رقم زده بود آن 1956
فقـر، فسـق و فجـور،     همچـون هـاي مختلـف اجتمـاعي و سياسـي      چـالش  تصويرگري .دهد مي

اوضاع نامساعد كشـاورزان، حضـور   تقابل سنت و مدرنيته،  خواري، فقدان عدالت اجتماعي، رشوه
هـاي   مايـه  دروناز .. .الحمـايگي و  مرج داخلي، تحـت  و هرج حساس دولتي، بيگانگان در كادرهاي
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را پسر نوجـواني بـه    شخصيت اصلي اين رمان .خورد مي است كه در اين رمان به چشم اي عمده
سـليمان بـه همـراه     .كنـد  مـي  نفره زندگي هفت ةدهد كه در يك خانواد مي نام سليمان تشكيل

بـا  . گـذارد  مـي  اش، سعيد، حوادث و ماجراهاي متعددي را پشت سـر  صميمي ةدوست و همساي
اين رمان تصويري است انتقادي از اوضاع جامعـه و لـزوم اصـالح    «: توان گفت اين اثر مية مطالع

ايـن  ة مايـ  درون ،به عبـارت ديگـر  ]. 2[ »دهد در ساختار حكومتي و اجتماعي كشور را نشان مي
طلبي از طبقات پايين جامعه، يعني ايجـاد تحـول و نـوعي انقـالب از سـوي       رمان ديدگاه اصالح
  .كند مردم را مطرح مي

 ديـد درونـي و بيرونـي اسـتفاده     ةنويسـنده از دو زاويـ  . ديد رمان در حال نوسان است ةزاوي
اما حـوادث رمـان   . شود مي شروع) شخص مفرد اول(اين داستان از زبان شخصيت اصلي . كند مي

 گونـه بـه خـود    و حالـت گـزارش   شـود  مـي نقل ) ديد داناي كل ةزاوي( شخص مفرد به زبان سوم
و منولوگ توانسته از مسـائل سياسـي جامعـه     وگو گفت ةگيري از شيو نويسنده با بهره .گيرد مي

هـايش   ديـدگاه  كـرد،  ديد اول يـا سـوم شـخص اسـتفاده مـي      ةكه اگر از زاوي چنان. سخن بگويد
  ].7[ غلب از بيان آن واهمه دارنداشد كه نويسندگان  مي صراحت آشكار به

نـد از  ا مجمـوع شـش نفرنـد كـه عبـارت      در ،دارد حضـور زني كه در اين رمان ي ها شخصيت
و مادربزرگ سـليمان و   مادر ،)سليمان ةمعشوق(ثريا  ،)مادرسعيد(، خضره )خواهر سعيد(بسيمه 

فرعـي رمـان    ثابـت و  يهـا  شخصـيت از هـا   آن همگي .سليمان است ةمخواهر شيخ حافظ كه ع
 ةابزاري بـراي تشـويق و جـذب خواننـده بـه ادامـ       منزلة هبرا ها  آن كه نويسنده روند مي شمار به

  .آفريده است داستان
كـه قربـاني فقـر و بحـران     اسـت   معصومي كدختر و خواهر سعيد،دختر شيخ حافظ  ،»بسيمه«

شـيخ حـافظ، بـه دليـل      .ه اسـت شد ديگر قرباني اوضاع نابسامان كشور يبه عبارتيا اش  مالي خانواده
دختـرك  . عنـوان خـدمتكار بـه اسـكندريه بفرسـتد      گيـرد بسـيمه را بـه    فقر و تنگدستي، تصميم مي

امـا  . كوچك، غافل از حوادث و اتفاقاتي كه پيشرو داشت، شادمان لبخند بر لبـانش نقـش بسـته بـود    
هاي متوالي پدر و برادرش متوجه شدند كـه پـس از    لة ماهيانة دختر و پيگيريشدن حوا بعدها با قطع

. بـرد  سر مـي  يورش هيتلر به اسكندريه و خيانت اربابش، به نوعي جنون مبتال شده و در تيمارستان به
 »بسـيمه «چـه، واژه  . وسـت ابيانگر ابعاد شخصـيتي   ،داستان قهرماناناسامي ديگر  چونمه ،نام او نيز

سبه معناي خنديدن از ب هـاي معصـومانه    چند جاي داستان خنـده در نويسنده است كه گرفته شده م
هاي ايستايي است كـه نقـش تشـويق را در داسـتان      وي جزء شخصيت. كشد دخترك را به تصوير مي

  .شود داستان ميروند مندي بيشتر خواننده به ادامة  كند و موجب عالقه بازي مي
خضـره   .مادر سعيد، را نام بـرد  ،»خضره«توان  مي ا و فرعي رماني ايستها شخصيتاز ديگر 

گيرد و او را عامل  شيخ حافظ، ايراد مي زني تندخو و بددهن است كه مدام از كارهاي همسرش،
هايي كـه بـا    جدل و شخصيت خضره در قالب بحث .داند شدن سعيد مي شدن بسيمه و انقالبي گم
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يـادآور   »خضـره « ةواژ .دشـو  مـي  بـراي خواننـده توصـيف   مستقيم  همسرش دارد به صورت غير
بـد   ةيافتـه در خـانواد   از زن زيبـارو امـا پـرورش   «: فرمايد مي است كه )ص(حديثي از پيامبر اكرم

  ».بپرهيزيد
كـه بـه سـليمان دارد،    اي  ي نوعي رمان است كه با وجـود عالقـه  ها شخصيتاز ديگر  »ثريا«

» ايـ ثر« ةكلمـ  .با مرد بزرگسال و ثروتمندي ازدواج كندشود  مجبور مي ،رغم ميل باطني خود به
ن نام با شخصـيت  يت به اين شخصيا يگذار نام. ا چلچراغ استين يپروة خوش ايدر لغت به معن

ال يـ در آسـمان خ  ي، مـدت كوتـاه  يا چراغـ يـ  يا چه، او چـون سـتاره  . ثريا تناسب فراواني دارد
 بـه نظـر  «: ديگو ياو مة مان درباريكه سل چنان. سرعت رو به افول گذاشت د و بهيمان درخشيسل
 ممكن او فكر من پيوسته به عشق نا ، زيراتر از من بود بين رسد ثريا در افكارش منطقي و واقع مي
 ].13[ »آمدم مي گرفتم و به پرواز در مي كردم و در آسمان خيال و رؤياها اوج مي

بـه  . مصر باشد هاي جامعة ها و چالش كيالني نمودي از واقعيت شايد تصوير زن در اين رمان
هـا و ناماليمـات    اي كه در اين رمان زن عربي، همگام با ديگر اعضاي جامعه، با انواع سختي گونه
عنوان خدمتكار در  شود به كه گاه از سر فقر و نداري مجبور مي طوري كند؛ به پنجه نرم مي و دست

خـورده   ر بـه عقـد و ازدواج پيرمـردي سـال    دليل كسب موقعيت برتـ  ديار غربت كار كند؛ گاه به 
  .وبحث كند آيد و گاهي به سبب فقدان آزوقه و خوراك روزانه مجبور است با شوهر خود جر مي در

يابيم كه وضعيت زن در اين رمـان   مي در الطويل الطريقهاي رمان  با نگاهي كلي به شخصيت
وضوح در جوامع  به توان ها را مي شخصيتاست و امثال اين  كامال عادي و برگرفته از زندگي واقعي

خواهد شخصيت مادر سليمان را ترسيم  كه نويسنده مي رو، زماني اين از. امروزي عربي مشاهده كرد
نيز از  الطويل الطريقرمان . را بيان كند ها و صفات مادرانه بيند كه برخي ويژگي كند، مانعي نمي

ها در رمان بـه   روشن از كردار و رفتار اين شخصيتاين اصل مستثنا نيست؛ ارائة تصوير واضح و 
 اينكـه . ها زيسته اسـت  ها آشنايي داشته و عمري در كنار آن اي است كه خواننده گويا با آن گونه

  .هاي داستان واقعيت خارجي داشته باشند، رمز موفقيت نويسنده است شخصيت
را بـراي ابـراز احساسـات    مناسـبي   ةحضور اشخاصي چون مادر سليمان، بسيمه و ثريا زمين

سـاله   اي چهـل  خواهر شيخ حافظ، دوشيزه. كند مي عاشقانه در رمان فراهمهاي  مايه درونزنانه و 
او هميشـه   .بـرد  مـي  اش به سر است كه با وجود سن باال در انتظار از راه رسيدن مرد مورد عالقه

بـا   ،، امـا شود مياطرش موجب آزردگي خ هايش با خضره بحث و رسد و جر به سر و وضع خود مي
 است، زيرا خواهر شيخ حافظ تنها شخصيت بدون نام داستان. كند اعتنايي به آن نمي ،وجود اين

مصر در زمان حكومت جمال عبدالناصر تدوين شده  ةداستان با هدف ترسيم اوضاع سنتي جامع
سـرزمين   نمادي براي تواند  مي كه ،كردن نام خواهر شيخ حافظ نويسنده از آشكار ،رو اين از. است

داماد مورد انتظار خواهر شيخ حافظ نيـز نمـادي بـراي روي كـار     . كند مي مصر باشد، خودداري
  .است آمدن حكومت شايسته در كشور مصر
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  قاتل حمزهزن در رمان شخصيت 
هـاي وحشـي، قاتـل حضـرت حمـزه، در راه كسـب        اين رمان به بررسي وضعيت روحي و تالش

حمـزه، عمـوي    ةتـرين برخـورد را بـا جنـاز     ترين و ددمنشانه كه وحشيانه همو. پردازد مي آزادي
كردن پيكر حضرت حمـزه بـه دسـتور هنـد،      او افزون بر مثله .روا داشت ،)ص(پيامبر گرامي اسالم

ايـن رمـان برگرفتـه از ميـراث      مايـة  درونگونـه كـه    همان. همسر ابوسفيان، جگر وي را درآورد
در . انـد  اصلي آن نيز همگي از تاريخ كهن اسالمي جان گرفته يها شخصيتتاريخي اسالم است، 

همسر ابوسفيان، تنهـا   چند شخصيت زن حضور دارند كه در اين ميان شخصيت هند، ،اين رمان
ويـژه   شدگان جنگ احد، بـه  حرمتي و اهانت او نسبت به كشته شخصيت تاريخي زن است كه بي

سيماي او . حات تاريخ اسالمي باقي گذاشته استننگي در صف ة، لك)ص(حمزه، عموي پيامبر اكرم
  :در اين رمان نيز به همان صورت ترسيم شده است ،گونه كه در تاريخ ثبت شده همان

هند بعد از لحظاتي بازگشت و به وضع وحشتناكي حمزه را مثله كرد و از گـوش و بينـي و   
جواهرنشان خـود را  ي ها سپس دستبندهاي طال و گوشواره. ساير اعضاي بدن او خلخال ساخت

عنوان هديه به وحشي بخشيد و به حالوت اين پيروزي، گوسفند سر بريدند و شراب نوشـيدند   به
  ].14[ و مست گشتند

اي  رغم كينه و دشمني ديرينـه  ي منفي اما پويايي است كه بهها شخصيتاين شخصيت جزء 
د و به دعوت پيـامبر گرامـي   شو مي پاياني رمان متحولهاي  بخشكه با اسالم دارد، سرانجام در 

ي زن ديگري نيز در رمـان حضـور دارنـد    ها شخصيت ،جدا از اين. دهد پاسخ مثبت مي )ص(اسالم
را نويسـنده بـراي پيشـبرد    هـا   شخصـيت اين  ،به بياني ديگر. اند ذهن خالق نويسنده ةكه آفريد

اشـاره  » عبلـه «به شخصيت بايد  نمونه،از آن . اهداف داستان و تشويق خواننده خلق كرده است
الهـام گرفتـه    ،عنتره بـن شـداد   ةيعني قص ،كرد كه نويسنده نام آن را از ميراث ادبي كهن عرب

دامني باشد كه به اسـالم گـرايش    شايد اين شخصيت نمادي از وضعيت زنان مؤمن و پاك. است
ي مثبـت و  هـا  صيتشخشخصيت عبله از . خود واهمه داشتند ةپيدا كرده بودند، اما از ابراز عقيد

اما . تر همنشين و موافق آراي وحشي بود و قصد ازدواج با او را داشت پوياي رمان است كه پيش
هـا و تقابـل    اين چالش .پس از اسالم آوردنش، علناً با افكار و عقايد وحشي به مخالفت برخاست

  :شود مي آشكار وگو گفتميان وحشي و عبله در قالب 
جـز خـدا سـزاوار پرسـتش نيسـت و حضـرت محمـد بـن          دهم كـه كسـي   مي من شهادت

  .اوست ة، پيغمبر و فرستاد)ص(عبداهللا
بـر روي زمـين نشسـت و چشـمانش از     . پاهايش سست شده بود. توانست سرپا بايستد نمي

  .ولي زبانش بند آمده بود. كرد كه سخني بگويد سعي مي. حدقه بيرون زده بود
دين پاك او اصول رهـايي و نجـات   . محرومان استبخش  آرامش )ص(كالم محمد! اي وحشي

اگر اين اصول و مبادي به حقيقت مبدل گردد، مطمئناً صلح و صفا زمـين را  . كند مي را ترسيم
  ].14[ سازد مي گيرد و موجبات سعادت بشر را فراهم مي فرا
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كـه بـا وجـود     تـا جـايي   ؛شـود  مـي  خـود از وحشـي جـدا    ،پس از آشكار كردن اسـالم  ،عبله
به همراه ديگر زنان مسـلمان از   ،رو اين از. رغبتي به او ندارد وحشي، اصالً از سويشدن  خريداري

خالف تدين و عفاف عبله، تصـوير   بر. يابد مي گريزد و در آنجا سروسامان مي مكه به سمت مدينه
ـ    مـي  در اين رمان به چشـم  »وصال«خواري به نام  زن بدكاره و شراب او محـل   ةخـورد كـه خان

ـ  ،وحشي نيز. باز و فاسق است وشد مردان هوس مدآ  »وصـال « ةپس از جدايي از عبله، راهي خان
 پايد كه پس از فـرار  اما ديري نمي .كندخود  ةشد د تا شايد بتواند او را جايگزين عشق گمشو مي

  .رود اين آرزو بر باد مي، وصال
مـان و ارتبـاطش بـا    شخصيت وصال اين اسـت كـه حضـور او در ر    ةتوجه دربار درخور ةنكت

شـد تـا منتقـدان تيـغ تيـز انتقـاد خـود را متوجـه كيالنـي كننـد و از           اي  باز بهانه مردان هوس
  :گويد نويسنده در مقام پاسخ به آنان چنين مي .درايي او خرده گيرند پرده

تنهايي جانـب خيـر و    توان به نمي يي در رمان اين بود كهها شخصيتچنين  هدف از تصوير
گونه كه شرّ، خيـر را   همان. شود نمايان مي تر زيرا هر چيزي با نقيضش واضح، بيان كردنيكي را 

ي متضـاد و مخـالف   هـا  شخصـيت يعني قصه نيازمند نوعي كشمكش ميان  ؛دهد مي بهتر نشان
گـردد و در پايـان ايـن تأثيرگـذاري بـر       مـي  اين امر موجب نوعي تأثير و تأثر در داسـتان  .است

  ].16[ شود مي خواننده آشكار
ي داستان ايجـاد كنـد تـا از    ها شخصيتخواهد نوعي درگيري ميان  مي كيالني ،ترتيب بدين

آن  ةاين طريق بتواند كارهاي خوب را در مقابل كارهاي شر قرار دهد و مخاطب شخصاً با مقايس
  .نهايي دست يابدة دو به نتيج

دبي كهن عربـي بـوده و اقـدامات    گرفته از ميراث تاريخي و ا هاي زن اين رمان همگي بر شخصيت
شخصـيت  . ها گوياي حـوادثي از وقـايع پـيش از اسـالم و اوايـل دورة اسـالمي اسـت        هاي آن و تالش

هـاي   چند كـه نويسـنده بـراي بيـان بهتـر آراي خـود و خلـق جنبـه         هاست؛ هر نمونة بارز آن» هند«
  .گيرد نيز كمك ميهاي ساختگي مانند عبله و وصال  بخشي در رمان، از برخي شخصيت حيات

  الرجل الذي امن زن در رمانشخصيت 
كنـد كـه    مي مسيحي ايتاليايي، را بازگو ة، نوازند»اريان« اين داستان روايت زندگي مردي به نام

اريـان در رم از   .كنـد  مـي  زمـين سـفر   وي همراه يك گروه موسيقي به مشرق. ايمان آورده است
امـا صـوفيا بـه     .دهـد  مـي  و بـه او پيشـنهاد ازدواج   كند مي خواستگاري »صوفيا«دختري به نام 

هاي شهر دبي  اريان به هنگام سفر در يكي از هتل .كند مي تمسخرآميز پيشنهاد او را رداي  گونه
و بـه   مسلمان بود، آشنااي  كه رقاصه ،»شمس«او در آنجا با  .عربي اقامت دارد ةدر امارات متحد

شـود و بـه شـمس     مـي  صوفيا از ذهن اريـان پـاك   ةخاطر ،زماني كاند  در. شود مي مند هاو عالق
شدن اريان را  گيرد و مسلمان مي بودن اريان خرده اما شمس از مسيحي .دهد مي پيشنهاد ازدواج
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براي آشنايي  رااي  جانبه هاي همه كه اريان تالش ستجا از همين. داند مي شرط ازدواج خود پيش
وي به دين اسـالم  . كند مينهايت لفظ شهادتين را بر زبان جاري  و در كنذ ميبا دين اسالم آغاز 

  .گرويد و نام عبداهللا را براي خود برگزيد
امـا  . كنـد  مـي  تر ، شمس را مسرور و در ازدواج با او مصمم)اريان(شدن عبداهللا  خبر مسلمان

اسـالم   كه وي را به سبب اسالم وراثتي و عـدم پايبنـدي بـه اصـول عملـي      استاين بار عبداهللا 
كنـد و بـه    مي عبداهللا كار نوازندگي را رها. خورد مي حوادث داستان رقم ،ترتيب بدين .پذيرد نمي

االصـل بـه نـام     به پيشنهاد شـيخِ مسـجد محلـه، بـا دختـري سـوري      . شود مي رانندگي مشغول
آموزگـاري   ةميسون بـه حرفـ  . كند مي كه سومين شخصيت زن داستان است، ازدواج ،»ميسون«

 ،كلـي  طـور  بـه . مند است هدارد و به بررسي مسائل مرتبط با زنان كشورهاي اسالمي عالقاشتغال 
  .كنند مي اين زوج در كنار يكديگر خوشبختي واقعي را احساس

پردازنـد كـه    مـي  دريافتيم كه سه شخصيت زن در اين رمان به ايفاي نقش ،از آنچه گذشت
 ةهمـان معشـوق   ؛شـود  مـي  رو هده با آن روبصوفيا، نخستين شخصيت زني كه خوانن :ند ازا عبارت

 .كند تا اريان را از مسير توجه به اسالم بازدارد مي بالي كه تالشاسابق اريان در ايتاليا و فردي ال
خيال است كه  او زني زيبا و بي«: شود مي ابتداي داستان از ديدگاه اريان چنين معرفي صوفيا در

فقط به خودش و گردش و تفـريح  . انديشد نمي ديگريشبانه به چيز هاي  جز سفر و خوشگذراني
  ].15[ »كند مي فكر

مستقيم و از طريق شخصيت اصلي داسـتان مـورد   اي  در اين رمان شخصيت صوفيا به شيوه
ي ايستاي منفي است كه تا پايان داستان تغييـري در  ها شخصيتصوفيا از . گيرد مي تحليل قرار
هـاي   ور شـدن در لـذت   هاي ازدواج و غوطه از مسئوليت شود؛ شخصيتي كه با فرار نمي او حاصل

  .افتد مي حاصل، سرانجام به دليل عناد و دشمني با حق و حقيقت، به دام گمراهي بي
شخصيت ديگر داستان شمس، رقاصة مسلمان مصري است كه در گرايش اريان به دين اسالم 

مسـتقيم در خـالل    و غير شخصيت شمس به صورت مستقيم. پذيري او نقش بارزي دارد و تحول
اين شخصيت نمايانگر زنان مسلماني است كه از اصل و حقيقت اسـالم  . شود داستان توصيف مي

شوند كه با اصول و مباني اسالم حقيقي در تضاد است و با آن  اند و مرتكب اعمال خالفي مي غافل
ا رقاصي به هنرنمايي كه در رمان آمده شمس زن مسلماني است كه ب چنان. ها فاصله دارد فرسنگ

با وجود اين، از ازدواج با اريان به . شود پردازد و با پوششي نامناسب در اماكن عمومي ظاهر مي مي
هاي  چند در صحنه كند؛ هر بيند، خودداري مي دليل اختالف آشكاري كه ميان او و مذهب خود مي

مسلمان است كه تفاوت  ر اريان تازهشود، اين با مند مي شدن اريان به او عالقه آخر رمان با مسلمان
نويسنده از اين اختالف . راند بيند و او را از خود مي عميقي ميان اسالم شمس و اسالم واقعي مي

پـردازي   اي از شخصـيت  هـا، كـه نمونـه    وگـوي ميـان آن   دارد و در خالل گفـت  مي عقيده پرده بر
  :شود ها مي آنشدن عقايد و افكار درونيِ  مستقيم است، موجب نمايان غير
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  .اي درست نيست با اين لباس و سر و وضع اينجا آمده): در حال مناجات(اريان 
  .شدنت را تبريك بگويم ام تا مسلمان به خاطر تو آمده: شمس
  .تو محجبه نيستي: اريان

  مگر رقاصه حجاب دارد؟: شمس
  حقيقت مسلماني تو چيست؟: اريان

  آيا رقص كفر است؟: شمس
  ].15[ آبرويي است از حق و سرپيچي و بيانحراف : اريان
نمايي است كه از حقيقت  توان دريافت كه شمس مسلمان مي يادشده،ي وگو گفتبا توجه به 

كه اريان توانسته با مفاهيم و دستورهاي اسالم واقعي  حالي در ؛نبرده استاي  وجودي اسالم بهره
ت شمس را نوعي نقـد رفتـار و اقـدامات    توان شخصي مي ،واقع در. آشنا شود و به آن پايبند باشد

اسالمي دانست كه در قبال اصول دين مبين تعهدي ندارند يا به عقيده و  ةبار جامع وبند زنان بي
مسلك اسالمي پايبند نيستند كه با نگاهي به اوضاع زنـان در جوامـع اسـالمي ايـن حقيقـت را      

هم زنان در جهت رشـد و تعـالي افـراد    توان از نقش و رسالت م ، نميهمه با اين. توان دريافت مي
پـذيري   كه در اين رمان، نقـش زن در تحـول   چنان. جامعه و اعتالي محيط خانواده چشم پوشيد

كه بـا توجـه بـه معيارهـاي      ،شمس. صورت بارزي آشكار شده است هشدن وي ب اريان و مسلمان
بـه شخصـيتي مثبـت    ي منفي داستان بـود، در انتهـاي رمـان    ها شخصيت واسالمي در ابتدا جز

  :شود و شخصيتي پويا و كامالً متحول دارد مي تبديل
گيرم و از خداوند طلب آمرزش  مي خوانم و روزه رقص را تا ابد كنار گذاشتم و اآلن نماز مي

 ].15[ كنم مي

ـ ها شخصيتاز ديگر  ،االصل اريان ميسون، همسر مسلمان و سوري رمـان اسـت كـه     ةي زنان
معلمـي بـه ايفـاي     ةهاي اجتماعي، فرهنگي و دينـي، در قالـب حرفـ    ضمن مشاركت در فعاليت

پردازد و هدفي جز دستيابي به زندگي واقعي و پرورش نسلي متعهد و متخصص  مي رسالت خود
  :طور مستقيم ارائه كرده است نويسنده، شخصيت ميسون را به. در سر ندارد

علم و فضل بـزرگ   ةدر خاناو . سخن و سرشار از احساس االصل است؛ شيرين ميسون شامي
 ].15[ اصالت است و انجام كارهاي پسنديده را دوست دارد باهوش و با. شده

هاي جامعـه   شود تا به واقعيت مي كه در اين داستان وجود دارد و سببي توجه درخور ةنكت
نويسـنده در ايـن   . ي شمس شرقي با صوفياي غربي اسـت وگو گفتتري ببخشد،  عينيت ملموس

كيالني با ]. 5[ گذارد مي تجسمي از درگيري و تقابل ميان شرق و غرب را به نمايش هاوگو گفت
  :گويد مي اروپاييان از سويتوجه به استعمار جوامع شرقي 

 وقـت  شـرق ديگـه هـيچ   . زمين مسلط شده و شكسـتش داده  يادت باشه كه غرب بر مشرق
مـن و  ... يك زن غربي حمله كنـه  ديم كه يك زن شرقي به نمي ما اجازه.. .تونه سرپا بايسته نمي

  ].15[ جنگ معلومه ةكنيم و نتيج مي تو داريم جنگ شرق و غرب رو بازي
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تـوان از آن بـه    مـي  اختالف ميان صوفيا و ميسون به قدري گسترده است كه ،در اين جوامع
ي متفـاوت و متضـاد،   هـا  شخصيتاما نويسنده با كنار هم قرار دادن . تضاد شخصيتي تعبير كرد

 بـوي واقعيـت بـه خـود     و كند كه داستان براي خواننده رنـگ  مي وقايع را چنان هنرمندانه تصوير
نويسنده با بيان عشق زودگذر اريان به صوفيا و شمس، قصـد اثبـات ناپايـداري عشـق     . گيرد مي

خواهد جايگاه عشق مجازي و عشق حقيقي، همچون عشق عبـداهللا   مي واقع او در. مجازي را دارد
  .هاي معنوي و مادي انسان مشخص كند را در مسير رشد ظرفيت ،نبه ميسو

  نتيجه
هاي خود را از ميـان طبقـات    ي زن رمانها شخصيتدريافتيم كه كيالني بيشتر  ،از آنچه گذشت

اي  بـه گونـه  ... مسـلمان و  مختلف جامعه، اعم از مثبت و منفي، عـالم و جاهـل، مسـلمان و غيـر    
د و اين همـان  شو مي پند و عبرت او ةدارد و ماي مي ه را به تأمل وانهايت خوانند گزيند كه در برمي

تصـوير زن در رمـان   . رود مـي  شـمار  ي اسالمي بهنويس داستان ةچيزي است كه از اهداف برجست
همگام ، اي كه در اين رمان زن عربي تواند نمادي از وضع جامعه باشد؛ به گونه مي الطويل الطريق

وضعيت زن در ايـن  . كند پنجه نرم مي و ها و مشكالت دست انواع سختي با ،با ديگر اعضاي جامعه
در  راهـا   شخصـيت توان امثـال ايـن    وضوح مي برگرفته از حيات اجتماعي اوست و به رمان كامالً

  .شناختي دست زده است كيالني در اين رمان به نقد جامعه ،واقع در. جوامع امروزي يافت
گنجد كـه   مي كارگيري ميراث تاريخي و ادبي به ةدر حيط قاتل حمزهشخصيت زن در رمان 

بـارز آن   ةشخصيت هند نمون. رغم گذر زمان رنگ تازگي و طراوت خود را از دست نداده است به
بخشـي بـه رمـان از برخـي      حيـات  ةاست كه نويسنده براي بيان بهتـر آرا و افكـار خـود و جنبـ    

  .ك گرفته استنيز كم ،مانند عبله و وصال ،ي ساختگيها شخصيت
بوي اسالمي، پـس از عمـري سـرگرداني،     و بودن از رنگ مند هاي زن كيالني به دليل بهره شخصيت

چنـدان كـه   . گيرند هاي مختلف، فقط در ساية مفاهيم واالي اسالمي آرام مي آشفتگي و آزمودن روش
در ايـن دو  . انـد  گونـه  ايـن  قاتل حمـزه و شخصيت هند در  الرجل الذي آمنشخصيت شمس در رمان 

هاي منفي آگاهي كافي دربارة مسائل ديني ندارند، در طـي   چند در ابتداي رمان شخصيت داستان، هر
هاي مثبـت و پويـايي تبـديل     تدريج به شخصيت حوادث مختلف بر اثر آگاهي و رشد شعور اسالمي به

صـوفيا و ميسـون جـز    همـه،   ايـن  با. اند شوند كه منادي انتقال مفاهيم ارزشمند اسالمي به ديگران مي
  .شود ها حاصل نمي هاي ايستايي هستند كه تا پايان داستان، تغييري در آن شخصيت
كـه   الطويـل  الطريقرمان  شخص مفرد است؛ مگر شش فصل اول ديد در سه رمان سوم ةزاوي

كيالني در تحليـل  . شود مي شخص مفرد است و حوادث داستان از زبان شخصيت اصلي بيان اول
 ،در هر سه رمـان . مستقيم بهره برده است مستقيم و غير ةها از دو شيو اين داستان يها شخصيت
ي زن، فرعي بودند كه نويسنده توانست با مهارت خاص خود از اين اشـخاص فرعـي   ها شخصيت

  .زندگي اسالمي است، دست يابد ةكه بيان مفاهيم ديني و شيو ،به هدف اصلي خود
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ي هـا  ويژگـي هـاي درونـي،    ش بيشتر بـه بيـان خصـلت   هاي ي داستانها شخصيت كيالني در
توضيح و توصيف دقيقـي   بنابراين،. احساسات زنان توجه دارد تفكر و رفتاري، منش، گفتار، طرز

را هـا   شخصـيت دهد تا مطابق ميل خود  مي شايد به خواننده فرصت. دهد نمي از ظاهر افراد ارائه
  .ر جلوه كندت د و بدين طريق داستان واقعيكندر ذهنش مجسم 
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