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هاي خود به مشكالت مسلمانان فراتر از اي است كه در داستاننجيب كيالني اولين نويسنده: چكيده

و رمانمرزهاي جهان عرب  و» عذراءجاكرتا«،»ليالي تركستان«ي خود مثل هاي آوانگاردانهپرداخته

آن» عمالقة الشمال« در-به ترتيب- ها را به اين موضوعات اختصاص داده است كه حوادث

و نيجريه اتفاق مي هاي معاصري ملتهاي آوانگارادنه مبارزهاو در اين رمان. افتدتركستان، اندونزي

و در اين مبارزات سهم فراوا مسلمان ني را به زنان مسلمان داده را ضداستعمار به تصوير كشيده است

ميكه هم ميكنند پاي مردان مبارزه و مذهب خود پافشاري آن. كنندو بر عقيده ها، فقط در زندگي

ميشود، بلكه پابهمنحصر نمي چهارچوب خانه آنمبارزه. كنندپاي مردان مبارزه ياي يا ها شفاهي،

و يا عقيدتي است در هر رمان، يك شخصيت اصلي زن وجود دارد، شخصيت هر سه زن،. مسلحانه

و غيرمستقيم استفاده كرده استپردازي از دو شيوهكيالني، براي شخصيت. مركب است .ي مستقيم

برهاي اصلي بيشتر از عنصر راوي، گفتوي براي شخصيت و و رفتار، و توصيف اعمال اي وگو

و گفتهاي فرعي بيشتر از شيوهشخصيت . وگو بهره برده استي غيرمستقيم، توصيف رفتار، چهره

شان برقرار كند، چنان كه چنين كيالني توانسته انسجامي ويژه بين عملكرد اشخاص داستاني با اسمهم

و رفتار شخصيت ميهاي داستان، شاهدي گويا بر ناماعمال به توصيف او توجه زيادي. باشدشان

در،شان را به تصوير كشيده استسيماي ظاهري زنان ندارد، بلكه بيشتر خصوصيات باطني  جزئياتي كه

.بيانگر اطالعات وسيعش از جايگاه زن در اسالم استه داده،هاي زن ارايتوصيف شخصيت

.كيالنينجيب،هاي آوانگاردانهرمان،ات داستانيپردازي، زن، ادبيشخصيت: كليدي هايواژه
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 مقدمه
و حادثهداستان به آثاري گفته مي ميشود كه داراي حجم خاصي هستند هر داستان از چند.كننداي را نقل

يك،عنصر تشكيل شده است يدهندهترين عامل شكلمهم.ديگر ارتباط دارندهمه عناصر داستان با

و.استت عنصر شخصيداستان آن چرا كه رفتار نقش،داستانيعنوان عنصر زندهها به اعمال

وبه بررسي جنبه،پردازيشخصيتدر.اساسي در داستان دارد انواع هاي مختلف شخصيتي

و،هاشخصيت آنأت نقش درثير و ها مي...حوادث داستان دهه اخير بعد چنددرياز سوي،شودپرداخته

پردازان آن است اسالمي توسط اديبان بزرگي كه نجيب كيالني يكي از نظريه از مطرح شدن ادبيات

يك–نگرش به زن  .تغيير فراواني يافت-موضوع ادبي مهم به عنوان

با الشمال كيالنيهعمالقو عذراء جاكرتا،پردازي زن در سه داستان ليالي تركستانشخصيت

بهو ديدي زاويه،گوودرونمايه، گفت روايي،يديگر عناصر داستان از جمله شيوه ساير عناصر داستان

و و نحو چشمگير راهنر اين داستان زيبايي به تصوير كشيده شده است چندان كردهدو نويس معاصر

ميو سؤاالتي بدين باعث جذب خواننده مسلمان شده استو :نمايدگونه مطرح

درشخصيتيشيوه-1 ؟ني چگونه استكيال رمانسه اين پردازي زنان

تأ-2 و در پرورش بعد هاي زن حاضر در داستان،ثير شخصيتميزان داستان چه گسترش روند هنري

 مقدار است؟

وهاي حاضر در اين داستانشخصيت-3  اند؟گرايش ادبي توصيف شده ها بر اساس چه ديدگاه

 نويسي معاصررمانو جايگاهش در هنر» نجيب كيالني«

بي،ادبيات اسالمي در زبان عربي است پيشگام)1(كيالنينجيب وچرا كه تعداد  شماري رمان

آن داستان كوتاه را به ادبيات عربي تقديم كرد وكه اغلب با نگارش ها داراي صبغه اسالمي هستند

و اين آثار، محمدالقاعود،(قصه عرضه كند وي توانست الگوهايي وااليي را به ادبيات در زمينه رمان

نو.)2002 بهعرب زبان است كه در داستانييسندهگذشته از اين، او تنها فراتر از جهان هاي خود

آنوعرب پرداخته است  وهادر و از ظلم و ستمي كه براي مسلمانان در اندونزي نيجريه تركستان

مي..و .)1996السيددغيم،(دارد افتد، پرده برمياتفاق

پاز شخصيتا اغلبهاي كيالني قهرمان داستان هاي اسالمي هستند، كه ضد ستم استعمارگران به

و بيهم خواسته وامان عليه توطئهراه ملت خود دست به مبارزه وهادر اين راه رنجوهاي آنان زده نقشه ها
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واما هيچ مشكالت فراواني را تحمل كرده، ازرمان.اندمبارزه خود دست برنداشته گاه از ايمان  هاي او پر

وجدالوجنگ و هاي فكري .)1373ميرزايي،(استعماري است عملي بين جريانات اسالمي

:بخش است شامل چهار ترين آثار وي جاي دارد،مهميكيالني كه در ردههاي اسالمي داستان

و دردهاي دسته اول داستان و غم مردم و در اين دسته به هم و بوي رمانتيكي دارد هايي كه رنگ

ازپردازد، دستهمي شانشايع بين اجتماعي و)ص(نبوي سيرهي دوم شامل آثار تاريخي است كه

مي تاريخ اسالم عموماً ويهاي آوانگاردانهگيرد، دسته سوم شامل داستانبهره وي است كه به هم

مي غم مسلمانان خارج از و كندمحدوده عرب توجه مسائليكنندهاخير بيانو دسته چهارم

)2002، محمدالقاعود()2(ي مستضعف استجامعه توجه آحاد عي است كه مورداجتما

و شيوهت و انواع شخصيت  پردازيهاي شخصيتعريف شخصيت

ميرا اين) شخصيت( منتقدين داستان، ، معموالً انساني است شخصيت داستاني: كندگونه تعريف

پا كه بنا مييبه صحنه به خواست نويسنده با شگردهاي مختلفي كه نويسنده به كار،گذاردداستان

ميويژگي، بردمي مي، اعمال موردسازدهاي خود را براي خواننده آشكار ونظر نويسنده را انجام  دهد

).84: 1380، ميرصادقي؛45: 1385، جزيني؛ 125: 1377، اخوت(رود سرانجام از صحنه داستان بيرون مي

وكه بتواند شخصيتنويسنده براي آن ، بايد سه عامل مهم را در قبولي عرضه كندقابل هاي زنده

آنبايد در رفتارشان ثابت قدم باشندها شخصيت) الف:نظر داشته باشد هاي ها نبايد در موقعيت،

. ير رفتاري دليلي وجود داشته باشدكه براي چنين تغي؛ مگر اينمختلف، رفتار متفاوتي داشته باشند

آنهاشخصيت)ب مي، براي كهي، بايد انگيزهدهندچه انجام معقولي داشته باشند، به خصوص وقتي

واقعي ها بايدشخصيت)ج. قابل توجيه باشد ها پيدا شود، بايد دليل اين تغييرتغييري در رفتار آن

وآن جلوه كنند؛ و،نه ديو سرشت ها بايد نه نمونه مطلق پرهيزكاري باشند  بلكه بايد تركيبي از خوبي

عامل شخصيت،كه براهني عقيده دارد).49-50: 1376؛ پراين،85: 1380، ميرصادقي(بدي باشند

وكمال،عوامل ديگر، عينيتيكليه چرخد؛محوري است كه تماميت قصه بر مدار آن مي ، معنا

و حتي علت وجودي خود را از عامل شخصيت كسب مي .)242 براهني،( كندمفهوم

 انواع شخصيت

وشخصيتي را كه محور داستان قرار مي:اصلي شخصيت مي گيرد  كندنظرخواننده را به خود جلب
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؛ 1382؛ فرهنگي 176، 1377، ميرصادقي(نامندمي»شخصيت مركزي«يا» شخصيت اصلي«

.)48 جزيني،(چرخدمياو حوادث حول محور حضوريهمه).99: 1385مفاخر، اكبري

شخصيت ديگر نيز در داستان اصلي، ممكن است يك يا چندعالوه بر شخصيت:شخصيت فرعي

ميرا به طور كلي شخصيتها؛ اين شخصيتبيايند وظيفه)43و 296: همان(ناميم هاي فرعي داستان

ازهنري شخصيت ومعرفي بيش:هاي فرعي عبارت .)200:1371، بستاني(است تر شخصيت اصلي كامل تر

ميشخصيت ايستا، به:شخصيت ايستا درشخصيتي گفته و شود كه ابعاد شخصيتي او  آغاز

وپايان داستان ثابت مي تأ ماند وتحت ووقايع قرار نمي ثير حوادث .)103 نجم،( كندتغيير نمي گيرد

تأشخصيت:)پويا(شخصيت متحول وي كه در خالل حوادث داستان تحت  ثير شرايط مختلف

و ش برخورد با ديگران دچار سرگرداني شخصيت:شخصيت نوعي.)104:همان()3( ده استتغيير

اودهنده خصوصيات گروه يا طبقهنوعي يا تيپ، نشان مي اي از مردم است كه -را از ديگران متمايز

براي آفريدن چنين شخصيتي بايد حقيقت را از چند نمونه)306:داد؛1377:100 ميرصادقي،(كند

و  ميرصادقي،(هم آميخت تا شخصيت نوعي موردنظر آفريده شوددر با هنرمندي واقعي گرفت

وهاي مخالف، شخصيتشخصيت: شخصيت مخالف.)100: 1377  هاي داستاني هستند كه مخالف

و.معارض شخصيت اصلي هستند ا از برخورد ميين دو شخصيتتعارض ميان آيد، كشمكش پديد

شخصيت همراز، شخصيت فرعي در داستان:شخصيت همراز).305:؛ داد177: 1377 ميرصادقي،(

واست كه شخصيت اصلي به او اعتماد مي او كند و با مي اسرار مگو گذارد رازهاي خود را در ميان

)، .)182: 1377ميرصادقي

ي زمانو عني امكانات شخصيت، اوضاع، احوالبراي متقاعد كردن خواننده بايد سه عامل مهم،

ورا در حد-1: تحوالت شخصيت بايد اين سه شرط را دارا باشد نظر گرفت تغييرات تغييرات بايد در

حد-2.شودامكانات آن شخصيتي باشد كه اين تغييرات را موجب مي كافي معلول اوضاعي تغييرات بايد به

مي باشد كه شخصيت در بايد زمان كافي وجود داشته باشد تا آن تغييرات به تناسب-3.گيردآن قرار

).96: 1380 ميرصادقي،؛ 104:نجم(باوركردني اتفاق بيفتد طور اهميتش به

 پردازيهاي شخصيتشيوه

و روحي مشخص در داستان يا نمايشپردازي، آفرينش اشخاص با ويژگيشخصيت  نامههاي اخالقي

).84: 1380؛ ميرصادقي،46: 1378، رضايي(شعر است يا
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ي مستقيمشيوه:اندپردازي عنوان كردهشخصيتعمده براييپردازان داستان دو شيوهنظريه

معرفي مستقيم، نويسنده به طور صريحرد).التمثيليهالطريقه( مستقيمي غيرو شيوه)التحليليهالطريقه(

از آشكارا،و و،زبان كس ديگري در داستان، شخصيت را معرفي يا مي تجزيه كند تحليل

، نويسنده با عمل داستاني يعني از ستقيمممعرفي غيردر).1382؛ فرهنگي، 181: 1377، ميرصادقي(

اوگفت طريق افكار، مي وگوها يا اعمال خود شخصيت، ؛88: ميرصادقي؛98:نجم(كند را معرفي

.)1382، فرهنگي

 هاي كيالنيپردازي در رمانشخصيت

است كه هاي وي وجود دارد، اين زن رمانهاي هاي مهمي كه در مورد شخصيتاز جمله نكته

همگي هايش انتخاب كرده،زن در داستانشخصيت براي بيان ديدگاهش دربارهاوكه هايي نمونه

و برگرفته از شخصيت زن و مسلمان كيالني خود در چندين مورد اشاره.خانواده است متعهد به دين

درمي آنيو هاي زودگذرهاي غيراسالمي به محض شنيدن نام زن، لذتبرخي از داستان كند كه

ومي روابط جنسي به ذهن خطور و كند ويعالقه برخي از نويسندگان عشق را موجود بين زن مرد

درمنحصر به اين روابط مي اي شدهرسالت شناخته اسالم، تصوريسايه دانند، در صورتي كه زن

و دارد، .)214: 1985، الكيالني(ذات وجودي زن نشأت گرفته است كه اساس آن از فطرت

 پردازي در رمان ليالي تركستانشخصيت

با كمونيست است حوادث آن مربوط» كيانگ كنونيسين« مردم تركستانياين رمان مربوط به مبارزه

دختر نفر بيشتر نيستنددو زن حاضر در رمان هايكلي شخصيت، به طور)4( است1950ات1930هاي به سال

و امير كه در دو م فرماندار كمونيست چيني مبني تصمي،با قبول درخواست پدر فصل اول نقش كوتاهي دارد

مي واج با خودشازد بر و در ادامه داستان حضوربه زور را نقش بر آب .ندارد كند

ونجمه كه يكي از شخصيت مصطفي مراد- راوي رمانو همسر قهرمان هاي اصلي داستان

ميدر تقريباً،است-حضرت  شود در اين رمان نجمه خدمتكار قصر امير تمامي داستان از او نام برده

ولي با به وجود آمدن مشكالتي،پروراندمي كومل است كه آرزوي ازدواج با يك فرد ثروتمند را در سر

و با،هااشغال شهر توسط كمونيست چون تصرف مي تن به ازدواج وتا دهديك چيني كمونيست  جان

راآبروي آن نجات دهد، دختران حاضر در قصر اوبه شرط و) افسر( كه ديگر مسلمان مسلمان شود
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وآن ميوخون نكشد جا را به خاك اوسپس كه مشاهده و كند اسالم آوردن دن براي رسي ظاهري

.رساندبه هدفش بوده او را به قتل مي

مينجمه به معني ستاره، همان اصلي)5( هاي، از شخصيتزيباست، زنيآيدگونه كه از نامش بر

»ليالي تركستان«به عنوان رمان كه شخصيت، او در انتخاب نام نجمه براي اين داستان است، گويا

وو است توجه كرده وستاره مراعات اين نام را برگزيده، چرا كه بين شب چنينهم نظير وجود دارد

كهافتد، مخصوصبيشترين حوادثي كه در رمان اتفاق مي واً اوج داستان از فراري دادن زنان دختران

مي-قصر، قتل باودين، به آتش كشيدن محفل افسران چيني  شود كه از نقاط قوت داستان محسوب

و– مي توسط مصطفي درنجمه ترتيب داده رخ شود، آنهم. دهدمي شب چنان كه زيبايي شب چنين

و ستاره است، با .شخصيت نجمه است داستان با حضورشيريني حوادث زيبايي

و دربه راحتي نميو جامع است شخصيت نجمه مركب  توان شخصيت او را توصيف كرد،

ميشود، چينيابتداي رمان، زماني كه امير روانه زندان مي يافتند؛ او را ها به هر دختري كه دست

ميمورد تجاوز قرار مي وشود، نزد مصطدادند، حس اسالمي او بيدار مي في رفته گويد حاضر به او

من حاال ...مصطفي-: با يك چيني كمونيست ازدواج كند كه اجباراًقبل از اين است با او ازدواج كند،
و مافيها پيش توهستم، و احساس دلزدگي از دنيا نجمه ازمن دور-.را دارم من از سرنوشت امير ناراحتم

اما دوستت..دار شدن احساساتت شده باشم شايد باعث جريحه-.پسندممن ازداواج اجباري را نمي...شو 
مرا به زور بگيرد تمام زندگيت افسوس خواهيو؟ اگر چيني بيايددهيچرا مصطفي جوابم را نمي...دارم
ميدر..خورد واين ازدواجمان آرزوهايت محقق مي شود وبه اهدافمان مي رسيم »كنيماز دينمان حمايت

د).13-15: 2006، الكيالني( مياستان با شدت گرفتن مبارزات؛ چنددر ادامه وبار نزد مصطفي از رود

از اما مصطفي كه خود را وقف جهاد كرده، دست از مبارزه بردارد، خواهد،او مي خود دوباره نجمه را

با را شكست دهي؟ها چيني تواني ميليونمي آيا گويد تو كيستي؟نجمه با تندي مي :..راندمي دست بردار بيا

و .)40: همان(»..از اين كشور فرار نماييم هم ازداواج كنيم

و و پويا نجمه داراي شخصيت متحول  است، كيالني حضور او را در رمان، با موضوع عشق

و با حوادث مقاومت برضد كند، كه يكي از نمونهمي عالقه آغاز هاي زيباي حوادث خيالي رمان است

مي استعمار درهم آميخته شده؛ نجمه چند تا خواهدمرتبه از مصطفي  كه وارد مسائل سياسي نشود
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و وآسوده بتوانند زندگي آرام  اي را آغاز نمايند، اما در ادامه داستان، ناخواسته وارد مسائل سياسي

.است در قصر نجات جان دختران حاضر براي» باودين«شود، نمونه بارز آن ازدواجش با مسلحانه مي

و مي تحول ميپويايي اين شخصيت زماني دوچندان وبيند همسر چينيشود كه  اش او را فريفته

ميبه او وعده وهاي دروغ داده است، بنابراين او را با ترفندي به قتل با همكاري مصطفي رساند

و كاركرد نجمه به عنوان يكي از شخصيتدر. كشدجشن را به آتش مي هاي اصلي، پيش واقع نقش

و و برد و حوادث شيرين داستان ، است گشايي حوادث تخيلي داستانگره گسترش دادن نقاط عطف

.چنين مبارزه براي نجات جان مردم مسلمان بيگانه استهمو

باگووگفت دن اين دو نوع طرز است، آور» باودين«با همسرشياو» مصطفي«ي نجمه بيشتر

دو،گوي متفاوتوگفت كند؛ شخصيتمي تر آشكارشخصيت متفاوت، شخصيت نجمه را بيش با

.، شخصيت مخالف نجمه استاست ولي باودينراز نجمه مصطفي هم

مي»باودين«باهوش است، در اولين نگاهو شجاع، فداكار او زني زيبا، شود، شيفته زيبايي او

مي» نجمه« ميبه فكر فراري دادن دخترانوشود فوراً متوجه خطر هاي رواني اين افتد، ويژگياز قصر

و الب ايثار شخصيت مانند هوش، ذكاوت، فداكاري نجمه:استوگوهايش با باودين نهفته الي گفتهدر
با:گويدمي) به افسر چيني( مي...من ازدواج كني خوشبخت نخواهم بود اگر به زور و شودافسر به او نزديك

بهاسلحه مي اش را كه ميطرف او نشانه رفته بود پايين و ميمي: گويدآورد و دانم كه تواني مدت كوتاهي بنشيني
مي ...جامي شراب بنوشي  آشوند در حالي كه چشمچگونه دو عاشق خوشبخت ميهانهايي نه...پايدرا س سپ،نه

.)86:همان(...شان برگردنددهد به پادگانافسر چيني به سربازها دستور مي

مياندآن جمع شده نجمه در اين هنگام به اتاقي كه زنان در و، ميآناز رود خواهد از در پشت قصر ها

مي،فرار كنند الحيل افسر چيني را ها شويد من به لطايفكه اسير چينيوقتش است كه برويد قبل از آن: گويداو
و شمافريب مي ش دهم كهاز در پشتي خارج هرجنگي را شعله ويد برحذر باشيد گونه جنگي باعث ور كنيد چرا كه

بمي و عزتتان را بگيرند من آمادگي دارم تا زندگيم را .)87-86:همان( ...خاطر شما فداي كنمهشود دشمنان زندگي

راموضوعيكند؛ با صحبت كردن دربارهاو سعي مي سرگرم كند تا متوجه فرار هاي مختلف، باودين

به طرف كوه شان با افسر چيني مي گيرد تا وقتي كه مطمئن مي شود كه زنان قصرحرف..نشودزنان از قصر 

و نقشهفرار نموده مي» باودين«سپس.)90:همان( ...اش با موفقيت همراه بوده استاند خواهد با وي از او

كه قصر توسط- بحراني كشد، حتي او در شرايط ازدواج كند، نجمه دوباره بحث اسالم را پيش مي
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ميعمل منافي شرع انجام نميوتن به خفت نداده-شدهازان اشغالسرب كند، دهد، افسر چيني را راضي

ميو مسلمان شود عمسپس با او ازدواج گويد نجمه مي: لي خالف معتقدات ديني صورت نگيردكند تا
بابسيار خوب اگر مي هم خواهي را- دينت چيست؟:افسر–.يدينم باشمن ازدواج كني بايد و كسي  مسلمانم

مي:افسر–.كه ايمان به خالقش ندارد پيشم ارزش ندارد و:نجمه–. شناسماسالم را بايد بداني كه آداب

.)91-93: همان(...رسومي وجود دارد كه بايد انجام دهي

ونجمه در ادامه سخنانش از باودين مي خون كشيدن مسلمانان آن ديار خواهد، مانع به خاك

و ظالمين بشر نيستند: شود ميمن انس...ي راهزنان است ات مانند گذشتهگذشته...قاتلين خواهم اني شجاع
بربه وصال هم نخواهيم رسيد مگر اين...داني معني كلمه انسانيت چيست؟مي. .. زبان جاري كه شهادتين را
ميكن و هنگامي كه ميي شهادتين را بگو ازادهد بايد به سربازگويد نجمه ادامه نت دستور دهي كه دست

و سنت خوب بر و غارت بردارند نزديك قصر فقيهي دانشمند به اسم شيخ مولوي عبدالرزاق.جاي گذارند قتل
با است او را همراه دو براين.)94-95:مانه( ...هم ازدواج كنيم شاهد بياور تا  چنين باودين شهادتين را

وزبان مي مي آورد .كندبا نجمه ازدواج

مي» باودين«نجمه در تمام مدت حضورش در قصر تاسعي هم او را با اصول دين اسالم كند،

و بي هم مانع كشتار آشنا كند گناه شود، اهالي ايالت كومل كه از تمامي حقايق ماجرا مسلمانان

ا واطالع ندارند، بعد از ازدواج او با افسر چيني؛ به ميو تهمت خيانت به ميهن زنند، اما او مصطفي را

.كندبا سعه صدر با تمامي مشكالت مقابله مي

و» حضرتمصطفي مراد«  وگوهادر بين گفت- راوي اول شخص–راوي به عنوان قهرمان رمان

مي به توصيف رفتار در.پردازدنجمه نيز مي طول او  كردمدتي كه در قصر نجمه به عنوان خدمتكار، كار

ازيك مرتبه درباره اين مي كه چگونه راضي شده، همسر يك چيني شود، باپرسداو لبخندي، نجمه

و در عين حال بازيچه هر هنگامي كه قصر سقوط كرد مي: گويدتلخي مي خواستم از ساكنانش حمايت كنم

و براي همين  و با ازدوجنگجويي نباشم همچنين در مورد اسالم آوردن.)همان( اج نمودممردي را انتخاب

افسر چيني صحبت مي كند ولي مصطفي به او مي گويد كه مردم كومول شايعات زيادي در مورد او 

.براه انداخته اند

درپردازي غيرهاي شخصيتتوصيف چهره ظاهري، يكي از روش  مورد مستقيم است، كيالني

وبه بيان ويژگي هايش بيشترشخصيت رمان و ها و گفتار، طرز خصوصيات دروني، رفتار  تفكر
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و ميآن ...احساسات و مورد ظاهردرو پردازدها دهده نميتوضيح دقيقي اراي افراد توصيف

واو). 124: 1985خليل،( را سيرت مي طينت زيباي زن مسلمان هاي كند، تا زيباييبيشتر توصيف

.هايش وجود داردها نيز در رمانگرچه اين ويژگي،ها را ظاهري آن

مينجمه اراييصيفي كه كيالني از چهرهدر اين رمان، تمام تو درو كند، از نگاه مصطفي استه

مي اين دو هميكه درباره شودسطر خالصه چون جواهري زيبايي ظاهري چشمان نجمه است كه

ومي و درخشد او زيبايي در مانند خيالي لطيف آدم را به لرزه: معصومانه استو پاك درخشندگي صورت
مي، شبيه فرشتگان استآوردمي و چهرهو چشمان سبزش مانند دو جواهر ي معصومش مملوء از درخشند

و زيبايي است .)2006:41 الكيالني،( ...پويايي

ج«پردازي كيالني در رمان شخصيت »اكارتاعذراء

بهر - يك خانواده مسلمان با كمونيست در اندونزي است،مبارزهمان عذراءجاكرتا مربوط

و 1965تا1950هاي اندونزي در ميان سال سو بعد از شوروي مين كشور بزرگ كمونيستي چين

سي اين داستان-شدهمحسوب مي كه سال روز 1965ام اكتبر سال كه با الهام از واقعيت وقايع

و .نوشته شده است سرنگوني هميشه كمونيست در اندونزي سقوط

 شانطي مبازاتدر- نامزد فاطمه–ابوالحسنو- پدر خانواده–محمد ادريس، حاجي)6( اين رمان در

ميبا كمونيست جان پدرش از هيچ تالشي كه براي نجات- دختر خانواده–، فاطمه شوندها روانه زندان

طيميها برايش بوجود كمونيستورزد در انتهاي داستان بعد از همه مشكالتي كه دريغ نمي آوردند، در

ودرگيري شهيد مي وحاجي شود ميابوالحسن بعد از سرنگوني كمونيست محمد .شوندها از زندان آزاد

آنشش شخصيت زن در اين رمان ايفاي نقش مي - ها فقط شخصيت فاطمهكنند؛ كه از بين

و فعال دارد ها حضورصحنهيهمهدر تقريباًكههاي اصلي رمان است، از شخصيت-قهرمان رمان

به معناي بازگرفتن» فطم« فاطمه از ريشه.داستان گرفته شده است عنوان رمان نيز از نقش او در

و شير كودك از مي بريدن مادر است، سپس به هرگونه جدايي توان گفت به اطالق شده است، كه

و بديوابستگي هرگونه جدايي از بههاها درمي كار نيز در رود، زبان عربي، به عنوان نتيجه اين اسم

و .تقوا به كار رفته است نماد فضيلت، پاكي

و والگوي خوبي از معناي اين نام استشخصيت فاطمه در اين رمان، نمونه ، او شخصيتي جامع

دراي كه نميچند بعدي دارد؛ به گونه د. يك جمله تعريف كرد توان او را ختري دلسوز، انقالبي، او
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مپرشور، وطن وؤپرست، .است ...باهوش من، متعهد، شجاع

مي خواننده از حقفاطمهكه بردهمان ابتداي داستان پي ويك شخصيت ،اين راهدر طلب است

واز هيچ و كس مي هيچ چيز ابايي ندارد تاپيوسته تالش در جستجوي.دست يابد خود به هدف كند

س سالؤپاسخي براي ميالؤهاي خويش است، او اين و پرسدها را در هنگام حضور پدرش از او

ميهنگامي كه در دفتر روزنامه مشغول به كار مي فاطمه اعتماد به نفس.پرسدشود از سردبير مجله،

دختران كمونيست مورد پوششي كه دارد، چندين مرتبه توسطياو به خاطر نحوه عجيبي دارد،

واما اهميتي به تهمت گيردتمسخر قرار مي در.دهدهاي ديگران نميتوهين ها نمونه اين رفتار او را

ميهنگامي كه فا:توان ديد، مانندچند فصل از رمان مي ها او را شود چشمطمه وارد دفتر سازمان قيرواني
ميمي و يكي از دخترها مي: گويدپايند و ديگري زمزمه راهاشياطين لباس فرشتهدر عصر: كندقديسه نزول كرد

و لباس).17: 1984 الكيالني،(..پوشيده ميبه او كردند انگار انساني هايش با حالتي عجيب نگاه

اومريخي فرود آمده بعضي از آن .)66:همان( ...را مسخره مي كردند ها

مسلماني يك بانوي هاي كيالني است، كه در آن نمونه شايستهاين رمان يكي از داستان

و مبارزه) فاطمه( ي به تصوير كشيده شده كه با حفظ حجاب خود، نه تنها حجاب را مانع پيشرفت

همخود نمي و ميراه در مبارزه عليه همهبيند بلكه آن را يك عامل مساعد و مبادي  بينيد،ي اصول

و(كنند كه حجاب را به عنوان يك عامل پسرفت معرفي مي .)1389 زماني، عبدي

و طمه كه براي نجات جانفا ميابوالحسن راهي نمي پدرش گيرد براي مالقات يابد، تصميم

ميرااو-همسر عيديد-به قصر او برود؛ تانتي»عيديد« كند تا منتظر آمدن داخل قصر دعوت

دختر:كشدبه تصوير مي)7( عيديد بماند، كيالني در اين قسمت، حجاب فاطمه را از نگاه عيديد

بر تانتي ديدجواني را با  و گشاد بر كه لباسي اضافي و در اين.)109:همان( سرش شالي سفيد بود تن داشت

جلب اي است كه توجه عيديد را به خود، اولين نكته»شال«و»ثوباً ضافياً«پوشش فاطمهيبخش نحوه

ازمي و يا در قسمت ديگري ويچهره،رمان كند توصيف را از نگاه عيديد فاطمه نوراني معصومانه

ا:كندمي و آراسته .)22-1984:20 الكيالني،(ز سيماي فاطمه در خيالش نقش بست تصويري پاك

مي زماني اوكه فاطمه براي مالقات ابوالحسن به زندان ، كه از مالقات فاطمه به وجد آمده رود،

:همان(»...له اتجاه واحد يا حبيبتي االنفجار المنظم«:آورددر بين سخنانش اين كلمه را بر زبان مي

آن.)95 مي»�����«كلمه،كهفاطمه بعد از مي شنود،را از دهان ابوالحسن ابوالحسن،شوددستپاچه
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اونيز خجالت مي و كشد، كيالني زيباترين تعبير را براي توصيف نحوه برخورد :گفته به كار برده

كمتر به ابوالحسن نگاه فاطمه از روي حياء،).96: همان(»...وهي تخفض من نظراتها في حياء«

و،است»البصرغض«او يكي از مصاديق عفاف يعني اين رفتار،كردمي  كه مختص زن مسلمان است

.)31و30: سوره نور( در قرآن نيز بدان اشاره شده است

ويتكرار توصيف نحوه ي براي نشان دادن رفتار او يكي از نكاتي است كه كيالن پوشش فاطمه

خواسته خواننده را متقاعد كند كه قهرمان رمانش، هم زمان شخصيت او فراوان استفاده كرده است، گويا مي

ميتالشبا راهايي كه براي تحقق هدفش انجام .وااليش فراموش نكرده است برابر هدفدر دهد، تعهدش

تكاپو براي رسيدن به هدف مورد نظرشواما دائماً در حال فعاليت فاطمه شخصيت ايستايي دارد،

واو با كمونيستياست، تكاپوي اين شخصيت از آن جهت است كه در ابتدا، مبارزه زباني ها شفاهي

و ميدر است، ميپايان رمان وارد مبارزات مسلحانه و دست آخر شهيد اوشود به عنوان قهرمان شود؛

مياصلي در رمان زنو كندايفاي نقش او شخصيت مانند شخصيت نجمه مبارزي را دارد، البته شخصيت

اين حضور.نيست، اين شخصيت از ابتداي رمان يك شخصيت مبارز است» ليالي تركستان«در رمان 

وشخصيت با اين ويژگي مي هاي اخالقي، .سازدايفاي نقش ممتاز خود در حوادث تخيلي، داستان را زيباتر

توجه به اين كه عنوان رمان نيز با نقش او در رمان هماهنگي حضور اين شخصيت در رمان با

خواهد نقش زن را دهنده ديدگاه كيالني نسبت به شخصيت زن مسلمان است، او نميدارد، نشان

خواهد زن با رعايت شئون اسالمي كه خواسته دين مبين محدود به چهارچوب خانه بكند، بلكه مي

. يابد اسالم است، در جامعه حضور

وفاطمه در برخورد با خانواده اس اش خوش برخورد محمد ت، مانند مواردي كه با پدرش حاجيمهربان

مي ادريس درد پددل و است)8( حزب اسالمي ماشومياز بزرگانور او كه پيرمردي دنيا ديده، عالمكند،

وراز فاطمه است، هميشه با صحبتشخصيت هم مي هايش، او را راهنمايي كه او به مانند زماني.كندارشاد

ودليل تهمت ميتوهين ها ناراحت شود،هاي كه در دانشگاه از طرف دانشجويان كمونيست به او نسبت داده

مي،او در صحبت با پدرش. رودبه منزل مي و مظلومم اي پدر:كندخود را مظلوم خطاب ..من مظلومم
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ميمحمد حاجي براي دلداري دادن به او ماجرايو» شان بميرندخشماز بگذار«:دهدبا ناراحتي پاسخ

و خود را ضعيف نداند كندرا برايش تعريف مي1افك در محمدحاجي.تا قوت قلبي باشدبراي دخترش

.)1984:32 الكيالني،(».مادامي كه به خدا اعتماد داري قوي هستي«:گويدجواب مي

باوا با لحني تند با او صحبتو بوده كه شخصيت مخالفش است سرسخت عيديددر برخورد

ميمي با مشاهده تانتي. به او احترام بگذارد تانتيشود كند، همين شخصيت فاطمه است كه سبب

وصداقت بيان، پاكي، رفتار فاطمه، مي نجابت واوكه چرا.كندشجاعت او را تحسين  دخترك جوان

ت است فقير وضعيفي وها نبودثير وسوسهأكه تحت و،هافريب نجيب در برابر، محكم ها تهديد توطئه

ودر داد،به سرزنش كسي بهايي نمي بود، ايستاده  اين روزهاي سياه كه شرف، فقط توهمي خيالي

.)133:همان( ...هاي شيطان نكرده بودتسليم وسوسهرا د، خودشآمحماقت محض به حساب مي

، زاويه ديد سوم شخص است، خود كيالني به عنوان داناي كل، از بيرون داستان به در اين رمان

ميتوصيف ويژگي شخصيت از پردازد،ها هاي رواني توصيف ويژگيو روي اعمال، گفتار با اين حال

كههم–ها شخصيت شدچنان مي-آورده آننيز، مورددر. ها بردتوان پي به ماهيت وجودي

همانند-عيديدي ديد گاهي شخصيت او را از ديد شخصيت فاطمه بايد گفت عالوه بر اين زاويه

مي گاهي از ديدو- مواردي كه آورده شد اين نوع كند؛ابوالحسن كه شخصيت همراز اوست، توصيف

.استپردازي از نوع مستقيم شخصيت

دراولين صحنه جاآن اي كه فاطمه حضور دارد همايش بزرگي است، كه در دانشگاهي كه فاطمه

مييكند، برگزار شده است عيديد، دربارهتحصيل مي اي به كند، همهمهماهيت كمونيست سخنراني

ميتواند صحبتشود، فاطمه كه نميپا مي درهاي او را تحمل كند، اجازه باره نظرات اين خواهد تا

اي است كه فاطمه حضور دارد، كيالني براي خود را بيان كند، اين ماجراي داستان اولين صحنه

و( كندتوصيف شخصيت اين بانوي مسلمان از حجاب او آغاز مي هم)همان،زماني عبدي آنو ، راه

مي نور معنوي موجود حدوددر..افدشكراه را دختري گمنام مي:كشددر چشمانش را نيز به تصوير
و زيباترين عضوش چشمانش بود كه مملوء از بي بيست سال داشت و جاللي و ايمان ...نظيري بودحرارت

س و روي سرش شالي و چهرهآستينش بلند و آراسته كرده بودفيد كه موهايش را پوشانده ...اش را درخشان

ووم سوره نور به آن اشاره شده است كه در آيه دوازده.1 توزان سعي در بـدنامي كينه مربوط به تهمتي است كه منافقان
.داشتند)ص(عايشه، همسر پيامبر
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همي، چهرهعالوه بر توصيف حجاب فاطمه اين توصيف.)1984:13الكيالني،( ظاهري فاطمه را

مي.كندتوصيف مي همكه آن هم فقط محدود به زيبايي چشمانش و راه استشود كه با برق ايمان

و» شال«و» طويله األكمام« هايسپس واژه را پوشش دست ميسر او .كندبيان

ميادت فاطمه است، را با نور معنويشهيرمان، كه صحنهيحتي كيالني آخرين صحنه :كندتوصيف
سف ...فاطمه در تابوتي چوبي بازگشت ويلباس كارانتيكي شب جنايدر تار ....ن شده بوديرنگ،زش با خونيتمد

شهيدوشيزه ...ش خاتمه داده بودنديبه زندگو شليك كردهرييت در ...د شده بوديجاكارتا كه دستش بود گل سرخي
جو ...ت نقش بستهيروي لبانش لبخند رضابر ....ده بوديتناشروي ساقه چند خار بر  بش بوديقرآن كوچكي در

ميدوباره سخن از لباس.)167:همان( وهاي فاطمه به شود كه براي عشق به وطن خونين شده قرآني

مي راه داشته،هم .رسد، همين يك جمله بيانگر تمامي اعتقادات فاطمه استكه به نظر

 الشمالعمالقهرمان پردازي كيالني در شخصيت

بهرمان عمالقه مند شدن به است كه بعد از عالقه جاماكابه نام، دختري مسيحيالشمال مربوط

مي يك مسلمان، روهروب)9( در نيجريهمشكالت فراوانيبابه همين دليلو شودبه اسالم مشرف

ميدرو شده ثيرأتدر برابر تبليغات مبلغان مسيحي كه تحت- گيرد براي حفظ اسالمنهايت تصميم

و .مسلمانش باشد كنار همسردر،به عنوان مبلغ- انگليسي هستند استعمارگران يهودي

اوسعيده يا همان جاماكا، يكي از شخصيت از هاي اصلي رمان است، پرستاري است كه ابتدا بعد

مي آشنايي با اسالم به دين اسالم ومشرف را شود براي خود انتخاب نام سعيده به معني خوشبخت،

ووف شدنش به اسالم در اواسط داستانكند، مشرمي از كمك به عثمان در تبليغ اسالم پرستاري

وزخمي كه او در آخر اسيران، داليلي است كه كيالني اين نام را براي او انتخاب كرده، چرا ها

و به ه خوشبخت شده ودليل . پوياست مين تحول معنوي، داراي شخصيت متحول

، موضـوع عالقـه آن سعيدهاولين صحنه حضور» ليالي تركستان«در اين رمان نيز همانند رمان

مي ديگردو به يك ومطرح از شود و او بعد زنـدگي خواهـد از او مـي آشنايي با عثمـان، نـزد او رفتـه

مييدربارهبه همين دليلو مشتركي را آغاز كنند ميدين اسالم تحقيق دانـد ديـن اسـالم، كند چراكه

و مي دين حق است در كندبا آغوش باز، اين دين را قبول پرسـد گفتگوي خود باعثمان، وقتي او مـي او

مي چرا اسالم را انتخاب كردي؟ و،مطالعه كـردم:دهداين گونه پاسخ و سـؤال كـردم هـاي جـواب شـنيدم
منجامعي بدا ويچه و خواستم گرفتم و تو سبب اصلي بودي از طريق تـو فهميـدم كـه براي همين ايمان آوردم
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ميدينم و دين تنها با مقايسه كامل بت.شودكامل نيست و اسـالمم پرستيبين عقيده اوليه و سپس مسـيحيت
و اين بهنه بخاطر اين...چنين مسلمان شدم مقايسه نمودم كه اسالم ديـن دليل اين كه با تو ازدواج كنم بلكه

از). 100: 1986 الكيالني،( حق است مي سعيده بعد شود كه نقصي در عقيـده آشنايي با عثمان متوجه

.كندخود دارد، بنابراين اسالم را انتخاب مي

و در اين رمانكيالني پردازي شخصيتدر مستقيم استفاده كرده است،غير از دو روش مستقيم

از»من« ديد اول شخص مفردزاويه مستقيم، چون  عثمان زبان قهرمان رمان يعني است داستان
وو است سعيده راز، كه شخصيت همامينو هاي پشت پرده آگاهي دارد، ماجرا تقريباً از همه حوادث

ازشود، اما در بخشحكايت مي مانند اين قسمت كه از زبان كند،ميي ديد تغيير گويا زاويهرمان هايي

كهيماه}شناختن{براي،شي بوديزماآمن مسلمان شدن: توصيف شده است» جاماكا«خود سعيده  ازت اصولي
مي آن آن..دزدندم د..است جنگت،وانايحت مثل شهوها فعاليت ارگيمن  هاي تبشيريهيئتنيشك نداشتم كه

.)114- 115:همان( هستندتاجرايفقط عدههاآن..دانندنمي انسانو از خدا چيزي مسيحي

پردازي اين رمان با دو رمان ديگر اين تفاوت را دارد، كه در اين رمان، زماني شخصيتينحوه

ميعثمان زنداني است، سعيده نامهكه  هاي شخصيتي سعيده را نويسد، اين نامه تمامي ويژگياي به او

بااليهكند؛ چرا كه درالبآشكار مي ، كه شخصيت مخالف عثمان نور سطرهاي آن، گفتگوي سعيده

عواطف،از سويي ديگر احساساتو گنجانده شده است از سويي خواهان ازدواج با سعيده است،و است

راو ميبه طور غير افكار سعيده ماجراي زندانيو نوردهد، سعيده در اين نامه، رفتار مستقيم نشان

وشدنش را توضيح مي اواين دهد ا: تهمت دزدي زدند كه چگونه به رياكهنيهزار بار قبل از ان نامه
شآن، چون درست نبود با فرستادن،سم فكر كردميبنو لييخ،ت دوستت نورياما وضع.موباعث رنجش خاطرت
اوب،شناختمكه او را از وقتي است،بيعج بيشابودم مهربانا كهيد به خاطر به ...دميدميدر وجودش چارگي
قضاونظرم وياي كه دكتر هانه ظالمانهيدر مس عوامل مان منيعلد،ب داده بودنيحي بر ضد من ترتيمبلغ ه

.)130- 132:همان(...است شهادت داده

شود، او بعد از اسالم آوردن زماني كه به مالقـات اسالم آوردنش خالصه نمي تحول سعيده فقط در

مياي را به رود، برگهعثمان مي ميو دهدعثمان نشان واز او را خواهد آن را امضا كند حكومـت جديـد

ميتأ و با عشق خدا:گويدييد كند؛ او يعنـي.)102و101:همـان(بپرسـتيمرا مي خواهم از سياست دوري كني

ونمي مي خواهد خودش :گويـد عثمان درگير مسائل سياسي شوند، عثمان كه از صحبت او ناراحت شده، در پاسخ
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و،عبادت فقط نماز كه ن روزه ويبلكه همكاري در رها ...تسيدعا كردن روزييـپ...است عبادتننجات مومناي
و...است به خاطر كالم خدا عبادت ).102:همان( است عبادتيداآز گسترش عدالت

و بينيم كه با تهمت سرقت از بيمارستان روانه زندان مـي اما در ادامه رمان مي آن شـود جـا بـا در

زن،شودمي آشناترهاي تبشيري بيشتماهيت هيئ مسلمان،يسرانجام با پرداخت غرامت توسط بيوه

هي،شوداز زندان آزاد مي حتي بعد از آزادي از زنـدان توسـط كنند،هاي تبشيري او را رها نميتئولي

ميآن وها ربوده راآن شود واش كه همگي مسيحي به خانواده ها او جنگل بين قبيلـه ايبـودر هستند

ميزندگي مي و،ددهنكنند، تحويل ،)10( بيافراوشااونيحوادثي چوناز بعد سعيده بعد از اين ماجراها

به در ميميدان جنگ ميو شتابدكمك عثمان دراز او و پشت جبهـه، بـه مـداواي زخمـي خواهد تا  هـا

با- چطور؟-!سفر نرويي به تنها:اسيران بپردازد رو زخمي آيمميتو من ،رييـ درگدرو كـنم پانسـمان مـياها

و مييتوح وحدت .)179:نهما(...كنمد به شما كمك

درو آن يا چنان غرق كار است كه عثمان از اين كـه در آن گيـرودار جنـگ، مسـائل پايان رمان

ميشخصي را مطرح مي سع،ما چند جاي مختلف:كشدكند، از خود خجالت بوا...ميده گشتيدنبال نيدر
ومجروح كه ها وآوداشتندزييرخونكساني  ...دهيگم شده بـود داد زدم سـع}بيماران{ي دلخراشهانالهه

و بايسعاما-.الن وقت ندارمآ-:گفت باعجله نگاهم كرد ا-.. كار مهمي دارم تو،ده من ازيزندگي ن مردم
چ ديهر اييز كش كمي،-..مهمتره،گه .)183:همان( ...دميخجالت

واما سعيده در پايان تصميم مي و گيرد به عنوان همسر عثمان ي بـا ايـن حرفـه يـك مبـارز سياسـي

بت امر خطير مقدس در به صـورتش كـه از خوشـحالي:پرست، در كنار عثمان باشدتبليغ اسالم در بين قبايل

ميآناز عثمان بعد-،نگاه كردم زد،برق مي دنآتا...رويم همه جا ريخر .)183:همان(نييبمي پشت سرتاا من

مي سعيده در چنان به حرفه پرستاري ادامههمو كندبين زنان روستا دين اسالم را مخفيانه تبليغ

ميدهد، حتي خانوادهمي واش، او را با همان نام جاماكا صدا و زنند او از پذيرفتن دين نام جديد

بيسرباز مي اش، با وجود احترامي او به خانوادهزنند، با اين احوال در هيچ فصلي از رمان، سخني از

او. اختالف مذهب نيست و با اين اوصاف ذكر شده، .اي استپيچيده داراي شخصيت جامع

وزي غيرمستقيمپرداشخصيت در ميها، پي به شخصيتگفتار شخصيت، با رفتار ، يكي از بريمها

) منولـوگ( انواع گفتگو كه از بين سه رمان، فقط در اين رمان كيالني وجـود دارد، گفتگـوي درونـي

ب شوداست كه نوعي كشمكش دروني محسوب مي مـو ثرؤسـيار در آشـكاركردن شخصـيت سـعيده
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ميوجودبا است، او ازشودمشكالتي كه متحمل مي،همسري كه انتخاب كرده، و ابراز رضايت  كنـد

كهبه مسيو ورزدبه او عشق مي و،در زندگي برگزيده ري داند كه انتخـاب راه درسـتمي ايمان دارد

و برايش اتفاق بيفتد، اما او همـه مشـكالت را استين است، باعث شده اين مشكالتر كه همان راه حق

وراگ....رفتم نمينتمام طول شب خواب به چشا:خردمي به جان ايتسل من فتنه گر بودم ويم دولـتن قـدرت
ويشدم كه تاجي از تقدميه خانميشاهزاد،شدممي و ميـرد نمـي حـق اما مطمئنم كـه،...سر داشتمبر احترامر

مي عذابي كه مي ميوگردم وقتي برمي...رسد كشيم، به روزهاي آخر سرنوشتش ، كنمبه ماجراي خودم فكر
ايدل،نميبمي ا،ندارممشكالتمنيلي براي رنيجز به،انتخاب كردمامدهيعقبراياكه من راهي مـانياآن كه

و ر دارم .)133:همان(.دوستش دارمانتخاب كردمامردي

را، در رمان»فاطمه«و» نجمه«با شخصيت» سعيده«شخصيت كه هاي پيشين اين تفاوت دارد،

و و مبارزه او نه عملي است اش پايداري نه مسلحانه است، بلكه عقيدتي است؛ او با مشرف شدن به اسالم

ميتهمت اش، با وجودعقيده در حفظ و مشكالتي كه از سوي هيئهاي كه به او نسبت هاي تبشيريتدهند

درو بهو آيدميجا مشغول به كار بوده، برايش پيشآن پزشكان بيمارستاني كه از هاييفرصتبا توجه كه

ميتدهد، در برابر فعاليت هيئدست مي شههاي تبشيري و با تهمت رها شدهايستد؛ به همين دليل آواره

شخصيت اصلييدر اين رمان هم، مانند دو رمان پيشين، توصيفي كه از چهره.شوددزدي روانه زندان مي

و از زن قهرمان، اندك است ميآن هم بيند، زاويه ديد راوي است، جايي كه براي اولين بار عثمان، سعيده را

كانت ...بين الفيلمين��لم أرها اال في االسترا..«:به سينما رفته است» نور« دوستش روزي است كه با اصرار

اين قسمت چشماندر.)11:همان(»...أنني ارتجفت عندما رأيتها�����ا. ..��ذات عيون مكحو ...سمراء فاتنة

مي» عيون مكحوله«سرمه سوي  .مند شودشود كه عثمان به او عالقهسعيده باعث

 گيرينتيجه
ورمان،هااين رمان مي سياسي هستند، هاي تاريخي  افتد،حوادث تاريخي كه در هر سه رمان اتفاق

ميگونه است، شخصيتواقع .هستندگونه واقعكنند، هاي كه در بخش حوادث واقعي، ايفاي نقش

وها از دو روش شخصيتپردازي، اين شخصيتكيالني در شخصيت بهره مستقيم غير پردازي مستقيم

 هايگفتگو، توصيف ويژگي- راوي-ي ديد هاي اصلي او از عنصر زاويهشخصيتيبارهبرده است، در

و و اخالقي ومورد شخصيتدر باطني استفاده كرده و هاي فرعي از عنصر گفتگو  توصيف رفتار
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الشمال، اول عمالقهو رمان ليالي تركستاندري ديدبه عنوان مثال زاويه.چهره بهره برده است

و ميعثمان به عنوان قهرمانان اين دو رمان، داستان شخص است، مصطفي وها را روايت در كنند

عن، سوم شخص است، در اينرمان عذراء جاكرتا راوي رمان حوادث وان داناي كل رمان كيالني به

ورمان را روايت مي ميشخصيت كند .كندها را معرفي

 هاي زن در كنار خانواده خود هاي مشترك در هر سه رمان اين است كه شخصيتيكي از ويژگي

آنمبارزه. كنندمبارزه مي وي وو زباني ها يا به صورت بياني وي در اين. يا عقيدتي است يا مسلحانه

ميداستان،  بازناني را به تصوير ووجود سختي كشد،كه آن ها ميمشكالتي كه بر شود بر ها تحميل

و مي عقيده .كنندمذهب خود پافشاري

هاي زن حاضر هاي مشترك اين سه رمان اين است، كه او براي شخصيتيكي ديگر از اين ويژگي

آنهايش، نقش فعالي در جامعه قائل شده در رمان گر، طرز تفكر اين بيان.هاستكه درحد توان

.كندكيالني نسبت به زن است كه نقش زنان را محدود به خانه نمي

ووجود شخصيت در زمينه مناسبي براي... هاي زن، مانند فاطمه، سعيده، نجمه ابراز احساسات عاشقانه

ميرمان هر.باشدها و در در نمونه سه رمان عشق عفيف وجود دارد و رفتار فاطمه با ابوالحسن آن را

و آن سعيده با عثمان چه قبل از مشرف شدن به اسالم ميو چه بعد از . توان ديددر رفتار نجمه با مصطفي

 نوشتپي

 به دنيا آمد، در غرب مصر» زفتي«از توابع» شرشابه«روستاي 1931، در سال)2006، شاهين(نجيب، پسر عبداللطيف-1

دوبار 1965تا 1959هاي در طول سال به دانشگاه پزشكي در قاهره راه يافت، 1951سالدر) 3:1330ج،2004 يعقوب،بديع(

در زندان نيز به فعاليت ادبي خود.)همان:شاهين( توسط جمال عبدالناصر به دليل فعاليت در حزب اخوان المسلمين به زندان افتاد

پس) 35:1985 الكيالني،( ادامه داد، از. گشت ونيم آزاداز يك سال تا اين كه را مصر 1968درسال،آزادي كيالني پس از مدتي

ـ در سال)231:همان( ترك گفتفارس به مقصد كشورهاي خليج و 1992پس از بازنشستگي ـ به سال دوري از وطن23م

ويتا درباره؛)2000،ادريسيمقري(.مصر بازگشت و فكر وهاي رمان ادبيات اسالمي  سرانجاموفرسايي كند ادبي قلم تاريخي

را،قاهرهدر.م1995 مارس در .)2005، بركه؛ 2009، قميحه؛ همان ادريسي،مقري( وداع گفت دارفاني

مياز داستان-2 بههاي نوع اول ـ الظـالم، عـذراء العاصف، الذين يحترقون، فـي الطويل، الربيعالطريق: توان ، حمامـههالقري

و نوع دوم؛ نـور اهللا، قاتـل حمـزهفي قلب الشيطان، ليل العبيد، حكاي 	�الفجر، ابتساسالم، طالئع ، أرض األنبيـاء،
جاد اهللا

الشـيطان، عمـر الخالد، أرض األشـواق، رأس الموعود، النداء، اليوم)أو نابليون في األزهر(دم لفطير صهيون، مواكب األحرار
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؛ ليالي و نوع سوم و نـوع چهـارم؛ اعترافـات ���� تركستان، الظل األسود، عذراء جاكرتـا، عمـا يظهر في القدس الشـمال

).2002القاعود، محمد(العنب، اشاره كرد 	��أبو الفتوح الشرقاوي،هعبدالمتجلي، قضي
عبدالمتجلي، امرأ

ايها، تقسيمبندياز ميان طبقه-3 وفورستر از همه دقيق.ام.بندي بنديت بنابر تقسيم، شخصيتر استكامل تر

و.ام.اي مي فورستر، به شخصيت ساده پي299: 1382، ميرصادقي؛87: همان مرتاض،(شود شخصيت جامع تقسيم ، كنّي؛

، به شود كه فاقد جزييات فردي استشخصيت ساده بر اساس خصوصيت واحدي ساخته مي:شخصيت ساده.)52: همان

مي طوري كه او را در شخصيت كامل:)كامل( شخصيت جامع). 1378:334، مقدادي(معرفي كردوتوان خالصه يك جمله

وجامعو و بادقتخ، از خلق وويي پيچيده برخوردار است مي، ظرافت وانتكه او را نمي شود، به طوريذكر جزييات خلق

.)334:همان مقدادي،(.به سادگي شناخت يا توصيف كرد

، در سـال)1369 فـدايي،(كننـد زنـدگي مـي)ميليـون نفـر15تـا10در حدود(»كيانگسين« بيشتر مسلمانان چين در استان-4

مع-» تركستان شرقى به سين كيانگ.م1942 .)1387، زوارهگلي(تغيير نام يافت- ناي استان جديدبه

هايي كه روي نام پردازي استفاده از نام براي آشكار كردن ماهيت شخصيت است، اكثرهاي شخصيتيكي از روش-5

آني اولگذارند؛ در وهلهاشخاص مختلف مي با وجود اين، هستند نويسندگاني كه نام. هاست، تنها برچسبي جهت شناختن

شان به هايشخصيتيدارند، چيزي هم درباره گذاري قصدبلكه با نام.شان فقط اسم ظاهري نيستهاي داستانشخصيت

ب.)93:1376، پراين(ما بگويند  بااسم و ايد و فكري بازيگر، خصوصيات روحي را نمودار مناسب دارد آدمي باشد كه آن اسم

.يالني از جمله اين نويسندگان استك،)1377، عبدالهيان(

سي-6 ت ام اكتبرداستان از اين قرار است كه در روز - حت فرماندهي سرهنگچند گردان از احزاب وابسته به كمونيست

ازيرتبهچهار ژنرال عاليو»پارمن«،»ياني«،»ناسوتيون«ربودن، عازم»اونتونگ«دوم درهايخانه ارتش جاكارتا شان

يكي از معاونين. هاي خود ضمن مقاومت به قتل رسيدنددو ژنرال ديگر در خانهو» ياني«.)449:1377، ريكلفس(بودند 

ويجنازه،ياني را سه ژنرال و» حليم« به پايگاه كه زنده دستگير شده بودند سه نفر بيآن بردند رحمانه به قتل رسانده جا

درو ،ربايي كودتاچيان نبودكه در فهرست آدم» سوهارتو« اول اكتبر،در.)همان(چاه متروكي انداختند هر هفت جنازه را

ووافقت آن عده از ژنرالمتوانست فرماندهي ارتش را با او هاي نيروي زميني انست با آنان تماستو نيروي دريايي كه

شدبگيرد عهده وبي. دار .)همان(اي مشخصه اين كودتاي نافرجام بودهالعاده از ويژگيدرگمي فوقسر كفايتي

بد» سوهارتو« .)450:همان( ون شليك يك گلوله در اختيار گرفتكنترل مركز جاكارتا را

،است ولي بنـا بـه ضـرورت زبـان عربـي رهبر آيديت بوده در واقع نام اين اين داستان با الهام از واقعيت نوشته شده،-7

وما،ي عيديد استفاده كردهكيالني از واژه رهبـر حـزب-آيـديت.كنـيم از اين كلمه استفاده مـي هم زبان او را ارج نهاده

ومعتقد بود كه اندونزي كشوري نيمه-كمونيست اندونزي وهنيم استعماري  بايـد گيـري حـزب اولين هـدف فئودالي است

.)380:ريكلفس( متوجه بقاياي آثار استعمار باشد

و مهم» اندونزي«م مسلمانان1945سالدر-8 (را تأسيس كردند)ماشومي( حزب بزرگ حـزب)1384 داوودي،ناصـري.

.)شوراي مشورتي مسلمانان اندونزي(»مسجومي«
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ونيجريه يكي از مهم-9 بـ.افريقاسـتييافتـه ترين كشورهاي تازه استقاللعيتپرجم ترين ي وسـيلههايـن سـرزمين كـه قـبالً

مي»انگلستان« وهب 1960در اول اكتبر شد،اداره و صورت يك كشور سلطنتي بـ وابسته به تاج ه اسـتقالل رسـيد تخت انگلسـتان

.)30:1363، مرغي(ار سازد را استو)حكومت فدرال( توانست اساس يك حكومت»حاج ابوبكرتفاوالو«و)152و151:فودرارو(

ژو-10 و ايالت.م1967ئيه جنگي داخلي كه در منطقه شرق، در شمال نيجريه پرستبتو هاي مسيحيبين مسلمانان

و انگلستانبا گرفتدر دركمك بيگانگان از جمله اسرائيل سي كه ، روي دست ماه بيش از يك ميليون كشتهعرض

.)78: 1365 كورنو،(مردم آن گذاشت

 منابع
.نشرفردا:اصفهانچ اول،،دستور زبان داستان) 1377( احمد اخوت،
ا) 2004(، اميليعقوببديع .بيروت،پ اولچا جلد سوم، دار صادر،،�����معجم الشعراء منذ بدء عصر

.نشر البرز:تهرانچ چهارم،،نويسيقصه) 1368( رضا براهني،
و....الدعوةاالدب في خدمة)2007( سيدمحمدبركه، .عرض كتاب رابطه ادباء الشام، قضيه تركستان، نجيب الكيالني

http://www.odabasham.net/show.php?sid=11826 
و) 1371( محمود بستاني، وموس: مشهدچ اول، صابري،ي حسين ترجمههنر، اسالم . انتشارات آستان قدس رضوي سه چاپ
درتأ) 1376( الرنس پراين، .موسسه انتشارات سوره: تهران، محسنچ ششم، سليماني،ي محسن ترجمه، باب داستان ملي ديگر

.انتشارات زيباچ اول،،؛ محمد حنيفنژادي مهرداد ترابيترجمهچگونه ادبيات داستاني را تحليل كنيم،) 1380( دبليو كنّي،.پي
چ اول،الفباي داستان) 1385( محمدجواد جزيني، .انتشارات هزاره ققنوس نويسي،

وواژه فرهنگ اصطالحات ادبي،) 1387( سيما داد، و اصطالحات نامه مفاهيم و( اروپايي ادبي فارسي ،)توضيحي تطبيقي
.انتشارات مرواريد: تهرانچ چهارم،
.انتشارات فرهنگ معاصر: تهران،فارسي–واژگان توصيفي ادبيات انگليسي) 1382( عربعلي رضايي،

و«) 1380( صديقه رنج،زود و تحليل ي نامه، پايان»نويسي اسالميجايگاه نجيب كيالني در داستان بررسي نقش
.تهران دانشگاه تربيت مدرس،،ارشدكارشناسي

ونيك، عبدالعظيم هاشميي ترجمه،تاريخ جديد اندونزي) 1370(سيريكلفس، ام  المللي،بين دفتر مطالعات سياسي
.تهران چاپ اول،

).134-119(،31شماره،)مترجم( رضا، حميدشيخي،»)گذري بر جهان اسالم(
مجله مشكو«) 1370()نابي(
http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=58823 

في) 1416(.ع العريني، ).10-9( العدد،)األدب اإلسالمي( ���رحلته الروائيه، في نجيب الكيالني
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=5016 

و:درباره ادبيات داستاني) 1378( عبداللهيان، حميد ،50شماره،»ادبيات داستاني« پردازي، مجله هنرشخصيت داستان
)31-39(http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=193771 

).70-62(،54، شماره»ادبيات داستاني« پردازي، مجله هنرهاي شخصيتشيوه) 1380( --------
http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=193812 

و«) 1382( سهيال فرهنگي، درشخصيت شخصيت و»داستان پردازي و، مجله زبان ادبيات ادبيات رشد آموزش زبان
).73-68(،66شماره،»فارسي

http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=196711 
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.پنجم چاپموسسه انتشارات نگاه،: ا، تهران.ي يونسيهاي رمان، ترجمهجنبه) 1384( ادواردمورگان فورستر،
.27شماره،)نجيب الكيالني اول روائي اسالمي( لها اون الين) 2002(، محمدالقاعودحلمي

http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&id=2188&task=view&sectionid=1 

.نقد ادبي،، رابطه ادباء الشام..والقيم..هيوالرؤ..
المسير الكيالنيمع لمحات نجيب) 2009( قميحه، جابر
http://www.odabasham.net/show.php?sid=29622 

.كبيرجهاني دوم تا امروز، تهران، اميراز جنگ افريقا؛تاريخ معاصر)1365( ماريان كورنون،
.��سه الرساموس:بيروت القسم االول، لمحات من حياتي،)1983( نجيب الكيالني،

.عمرعبيد حسنه:مكتبه مشكاه االسالميه، تقديم بقلم االستاذ: قطر مدخل الي االدب االسالمي،)تابي( ----------
.������ ����	��، دار النفائس:عذراءجاكرتا، بيروت)1984( ----------
األ) 1985( ---------- اإلرحلتي مع .األولي ������، ��موسسه الرسا:بيروت سالمي،دب
.���الطبعه التا،دار النفائس:عمالقة الشمال، بيروت)1986( ----------
ااإل)1987( --------- و المذاهب .موسسه الرساله:بيروت،دبيه�ألسالميه�
.األولي ������والعلوم، ��دار البشير للثقاو دار المؤيد: طنطا ليالي تركستان،) 2006( ---------

و نواحي شناخ،]منبع الكترونيكي[ رزمين اسالمس،يسرزمين اسالم)1387( غالمرضا زواره،گلي ت كشورهاي اسالمي
و اطالع رساني تبيان:قم،نشين جهانمسلمان . جلد اول،مؤسسه فرهنگي
.علم المعرفه:الكويت في نظريه الروايه،) 1998( عبدالملك مرتاض،
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