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   مقدمه-1
 تـأثير  بررسي و مختلف هاي  در زبان  ادبيات مطالعه موارد پيوند و تعامل     (1»تطبيقي ادبيات«
فراگرفتن علم، « در لغت به معناي  2»اقتباس «).32،  1987غنيمي هالل،   (هاست    اين تعامل  تأثّر و

دهخـدا،  (» علم آموختن از كسي، از كسي فايده و دانش گرفتن و پيـروي او در دانـش و علـم                   
 اثـر  تفـسير  با اديب آن در كه است تفسير يا تأثيرپذيري و در اصطالح، نوعي   ) 2/3152 ،1338
پاي كه كند  مي بازآفريني جديدي اثر آن، از پيروي يا ديگر ادبي م آثار رد رؤيت قابل آن در متقد 
الت اقتباس با ايجـاد همـاهنگي ميـان اثـر ادبـي كهـن و تحـو                ). 23 ،1389 انوشيرواني، (است

آثـار ادبـي يـا    برخي به عنوان مثال . بر عهده دارد   را در ادبيات ملل     نوين، نقش مهمي   اجتماعي
 آثـاري همچـون    .يابنـد   المللـي مـي     كنند و جنبـه بـين       از كشوري به كشور ديگر سفر مي      هنري  
 سـفر كـرد و آثـار        جهـان  كه از هند به ايران و سپس به نقاط ديگر            »كليله و دمنه  « هاي تحكاي

به قول گوته، اديب نامدار      ).2/684 ج   ،1373فرشيد ورد،   ( آورد   وجود    به ريآو اقتباسي شگفت 
» كننـد  شان را تجربه مي ها به مرور زمان پا نهادن به خارج از مرزهاي مليت    تمام ادبيات «: آلماني

  ).19 ،1374يار،  يگ(
 تانداس مقايسه به  تحليلي -تطبيقي و روش توصيفي      رويكرد با داريم قصد پژوهش اين در

 لـذا  .بپـردازيم  هـاي داسـتاني    شخصيت منظر از گوته »فاوست« و الحكيم توفيق »الشيطان عهد«
 هـايي  تفاوت و ها شباهت  چه-1: توان در اين نوشتار مطرح نمود عبارتند از       هايي كه مي   پرسش
تـا چـه    » عهـد الـشيطان   «هاي داسـتان      شخصيت -2دارد؟   وجود داستان دو هاي شخصيت ميان

هاي داستان تغيير و     آيا توفيق الحكيم توانسته در شخصيت      -3اند؟   بوده» فاوست«ثر از   ميزان متأ 
  دگرگوني ايجاد نمايد؟

 در عـرب  نويـسنده بـزرگ جهـان    الحكـيم  بر اساس شـواهد ذكـر شـده در مقالـه، توفيـق       
بــا ايــن حــال، خــود وي  پرداختــه، گوتــه» فاوســت« از اقتبــاس بــه »الــشيطان عهــد« داســتان
ارد كه با وجود تأثيرپذيري از افكار نويـسندگان بـزرگ جهـان، همـواره بـر اسـاس                   د مي اظهار

طبيعت و سرشت خويش و اوضـاع حـاكم بـر جامعـه مـصر، در ايـن افكـار تغييراتـي ايجـاد                        
هرچنـد توفيـق الحكـيم در       ). ة مقدمه كتاب يا طالع الـشجر      ،1974توفيق الحكيم،   (است   نموده

 ايجـاد تغييراتـي، موضـوعات      بـا  امـا  متأثّر بوده،  گوته فكارا از مضمون داستان و عناصر روايي    
 لـذا   .عرضه داشته است   را جديدي هاي شخصيت و آميخته خود عقايد با را »فاوست« در وارده

__________________________________________________________________________ 
1- Comparative Literature- 

2- adoption ا ي  adaptation 
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هـاي جديـد كـاري بـسيار         آفريدن شخـصيت  «كه معتقد است    » سامرست موام «برخالف عقيده   
هـاي   كند كـه عرصـه خلـق شخـصيت         ي، توفيق الحكيم ثابت م    )27 ،1390موام،(» دشوار است 

توان با برداشت جديد و تغيير نگرش، شخصيت هاي نويني را در جهان      جديد بسته نشده و مي    
  .داستان آفريد

 فلـسفة  دريچـة  از انـسان  بـه  نگـاه  خـورد،   مي چشم به الشيطان عهد در كه امري ترين مهم
 اي  نـشانه  را انسان زندگي هاي  بهجن تمامي در توازن و تعادل الحكيم ايجاد  توفيق. است تعادلي

 بـا  كـه  اسـت  امكـان و فرصـتي     وي، بـاور  در ادبيات. نمايد  مي معرفي آرماني و موفّق انسان از
 آمـوزش  زيبا، و ادبي قالبي در را انسان نياز مورد موضوعات ترين مهم توان  مي آن از گيري  بهره
  ). 177 ،1387دادخواه و سليمي، (داد 

رسد تاكنون هيچ پژوهشي نه تنها به تطبيـق           عمل آمده، به نظر مي     بر اساس جستجوهاي به   
توفيـق  » عهـد الـشيطان   «و مقايسه ميان توفيق الحكيم و گوته نپرداخته، بلكه مطالعه و بررسـي              

قان و پژوهشگران، مغفول مانده است و تنها در ميـان مقـاالتي                  الحكيم تا به امروز از سوي محقّ
در مـورد   . اند، اشارة مختصري به اين اثر رفته اسـت         الحكيم پرداخته هاي توفيق    كه به نمايشنامه  

نيز بايد اشاره كرد كه اين شاهكار بـزرگ ادبيـات جهـان، در زبـان عربـي در قالـب                     » فاوست«
مقدمـة  «تـوان بـه كتـاب      از جملـه آنهـا مـي      . ها و مقاالتي مورد بررسي قرار گرفته اسـت         كتاب

فاوست في  «نوشتة كمال رضوان،    » اوست منذ عصر جوته   فكرة ف «اثر طه حسين، مقالة     » فاوست
. دبليو اشاره داشـت . از سمير ج  » فاوست في األدب  «از مصطفي ماهر و     » األدب العربي المعاصر  

با اين حال اين شاهكار ادبي تاكنون به شكل تطبيقي با ادبيات عربي مورد تطبيق و مقايسه قرار                  
  . نگرفته است

  »يطانعهد الش«خالصة داستان  -2
هـاي   شـب  از شـبي  نيمـه  در -كه نام او به صـراحت ذكـر نـشده          -شخصيت اصلي داستان  

 بـه  او .است گوته  اثر »فاوست «نشسته و مشغول مطالعة كتاب     ضعيفي نور زير زمستان طوالني
 نااميـد  دنيـوي  زنـدگي  از و نشسته هايش كتاب ميان پير دانشمند »فاوست«كه   رسيده صفحاتي
 وادي وارد و گـذارد   مـي  اي  گوشـه  بـه  را كتـاب  كـه  نرسـيده  داستان پايان به هنوز. است گشته

 پي در همواره كه دارد را اين رؤياي و است انسان غايت آموختن او اعتقاد به. گردد  مي تأمالت
همـة   و شود وارد او بر خواهد  مي ابليس» مفيستو« از پس. باشد ها ناشناخته كشف و آموزي علم

 او بـه  داشـت،  وجـود  فاوسـت پيـر    در كـه  را عشق به آمـوختن    مقابل در و بگيرد دارايي او را  
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 بـر  مفيستو ناگهان ميان اين در. خيالي بيش نيست   امر اين كه داند  مي خوبي به خود اما. ببخشد
 بـرآورده  آرزويـش  اگر كه ورزد سازد و اصرار مي     مي مطرح را اش  او خواسته  و شود  مي وارد او

 آيد  برمي گر نصيحت مقام در مفيستو. خواهد كرد  اهدا مفيستو به ار جواني خود  مقابل در شود،
 و بـازپس گيرنـد    را شـان   جـواني  تا بخشند مي را خود باارزش چيزهاي ها انسان كه گويد  مي و

 و سـرانجام   ورزد  مـي  اصـرار  اش او بر خواسـته    اما آورد،  مي او براي را  دانشمند »فاوست «مثال
  .پذيرد مي ابليس
 در تحقيـق  و مطالعـه  بـه  تنهـا  »عهد الـشيطان  «سال، شخصيت اصلي     سيزده ات لحظه آن از

 تنها را طوالني هاي  زمان و شود  مي كالم  هم دانشمندان و ادبا و فالسفه با و پردازد  مي ها  كتابخانه
 جـسمش  كـه  آنجـا  تـا  .سـازد   مي محروم دنيوي هاي  لذت تمام از را خود او .نشيند  مي تفكر به

 و آورد  مي خود به را او خدمتكار پيرزن نهايت در. ماند  نمي باقي برايش انيتو و رود  مي تحليل
 آينـه نگـاهي    در خـودت  به ...نيست زندگي در پيش گرفتي،   تو كه زندگي اين«: گويد  مي او به

 اش  پريـده  رنـگ  خميده و  پشت چروكيده، صورت تعجب با و كند  مي نگاه آينه به پس »!بينداز
 مفيـستو  آيـا  !ام؟ غافل مانـده   جسمم اين ساليان از   در آيا: پرسد مي  خود تعجب از  با. بيند  مي را

 ام  جـواني  ابلـيس ... جواني: آورد  برمي فرياد پس است؟ گرفته باشم متوجه آنكه  بي را خود بهاي
  .گرفت را

  »فاوست« خالصة داستان -3
 ادبيـات  در بنـدد،   مـي  دوسـتي  پيمـان  ابلـيس  بـا  كه كيمياگري مرد روايت »فاوست« افسانه
 بـه  بنـا  خداونـد . شـود   مـي  آغـاز  بهشت دربارة اي  مقدمه با فاوست .دارد كهن اي  ريشه اروپايي
. بيازمايـد  را خداوند خدمتگزار فاوست، راستي و درستي  تا دهد  مي اجازه او به شيطان خواهش

 شـيطان  بـه  را خـود  روح بندد؛ فاوسـت    مي پيماني سالخورده »فاوست« با ابليس» مفيستوفلس«
د ابليس مقابل، در و فروشد  مي تـا  سازد برآورده خواهد  مي او از فاوست آنچه هر شود  مي متعه 
 دوباره فاوست. بپايد ابد تا لحظه آن كند آرزو لذت سر از كه برسد اي  لحظه به فاوست كه آنجا
  او .شـود  برخوردار زميني هاي  لذت تمام از تا رود  مي مسافرت به مفيستوفلس با شود،  مي جوان
. انجامـد   مي مارگارت مرگ و سقوط به عشق اين. شود  مي مارگارت نام به اي  ساده دختر عاشق

به  اميد و شيطان به روحش واگذاري از امتناع و فاوست به پاكش عشق سبب به البته مارگارت
 ور  غوطـه  شـهوات  و ها  هوس دنياي در همچنان فاوست اما. شود  مي رستگار پروردگار بخشش
  . است
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 كـرده  اسـتفاده  بسيار يوناني الگوهاي از و دارد تري  برجسته فلسفي وجه  داستان دوم بخش
 فاوست بخش اين  در .دارد شباهت يوناني كالسيك آثار به بخش اين شعري اوزان حتي. است
 و از او   كنـد   مي ازدواج شد، سبب را تروا جنگ كه معروف هلن با كند،  مي سفر باستان يونان به

 و زمينـي  مواهـب  همـة  رغـم  بـه  همچنان  او .پايد  نمي نيز عشق اين  اما .شود  مي صاحب فرزند 
 موفـق  هـايي   طـرح  و باشـد  مفيـد  مردمان براي كوشد  مي پس. است نرسيده رضايت به آسماني
 بـا  ابلـيس  قـرارداد  زمـان  كـه  هنگامي  سرانجام .كند  مي اجرا بيماري و فقر كردن كن  ريشه براي

 و كند  مي مداخله بفرستد، خداوند  دوزخ به را او روح اهدخو  مي ابليس و يابد  مي پايان فاوست
 رسـتگار  اش نسبت به مردم، او را       و خيرخواهي  زميني هاي  لذت از  فاوست  سبب ناخرسندي  به
  . سازد مي

  »عهد الشيطان«و » فاوست«هاي داستان   بررسي تطبيقي شخصيت-4
   1هاي اصلي  شخصيت-4-1
  »د الشيطانعه«و » فاوست« مفيستوفلس در -4-1-1

 ،»پـري  «،»جن «،»ديو «ها يا خود شيطان حضور دارد يا موجوداتي مانند         ها و قصه   در افسانه 
وجود اين گونـه موجـودات در آثـاري         . اند كه به نحوي با شيطان در ارتباط       »غول «و »عفريت«

در داسـتان ضـحاك     . خـورد   به وضوح بـه چـشم مـي       » هزار و يك شب   «هاي   همچون حكايت 
در . شـود  ظـاهر مـي   » پزشـك «و  » خواليگر«،  »قاتل«،  »خواه  نيك«بليس به چهار هيئت     شاهنامه، ا 

م مي     جان ميلتون، شيطان در هيئتي بزرگ     » بهشت گمشده « يابد كه با سپاهيانش      تر از آدمي تجس
دانته در كمدي الهي با تركيـب حيوانـات، بـه شـيطان شـكل               . برد به مالئكة آسماني يورش مي    

 راه از بـراي  كـه  بينيم  مي خيرخواهي هيئت در را شيطان مثنوي، دوم دفتر رد. انساني داده است  
 محمـود  شـيخ . كنـد   مـي  بيـدار  صـبح  نماز براي را او وي، به شدن نزديك و معاويه دركردن به

طغيـاني،  ( گويـد   مي سخن) ص(پيامبر دست به شيطان شدن مسلمان از راز گلشن در شبستري
 سـهم  حال و گذشته ادبي آثار آفرينش در »شيطان «ختن بهبنابراين پردا  ).226-225 ص   ،1393
  . است برخوردار اي ويژه جايگاه از جهان داستاني ادبيات در و داشته بسزايي

__________________________________________________________________________ 
 كنـد  مـي  سعي نويسنده گيرد و   قرار مي  نامه  فيلم و نمايشنامه رمان، كوتاه، داستان مركز و محور در كه فردي به« -1
در طـرح   ). 176 ،1377ميرصـادقي،   (» گوينـد  اصـلي مـي    شخـصيت  كند، جلب او به را بيننده يا خواننده توجه كه

. پردازنـد  هاي ديگر بـه معرفـي او مـي    ادث، شخصيتي است كه همة حوادث و شخصيت داستان؛ محور و مركز حو    
. كنـد  تر سرنوشت و پايان ماجراهاي اوست كه اهميت پيدا مي     برد و از همه مهم     اوست كه حوادث مهم را پيش مي      

  ).57 ،1377كاموس، (شود  به چنين شخصيتي شخصيت اول يا اصلي گفته مي
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 از اي  نمونة برجسته  الحكيم توفيق الشيطان گوته و عهد   فاوست در »مفيستوفلس «شخصيت
مفيـستو   اعمـال  .ذت مادي است او نماد قدرت و ل    .رود  مي شمار به ادبي آثار در شيطان حضور

 .سـازد   مـي  نمـودار  را شـيطان  برجستة هاي  ويژگي وضوح به داستان، دو اين در و شخصيت او  
در فاوسـت،   . در عهد الشيطان و فاوست از ابتدا تا انتهـاي داسـتان حـضور دارد              » مفيستوفلس«

نترين و متمـ    ، تا عالي  )12 ،1376گوته،  (ترين شكل مانند سگ      مفيستو در پست   تـرين شـكل     د
  ).43 ،همان(شود  زاده ظاهر مي امروزي خود مانند يك اشراف

 يـك  او. اسـت  جـذابي  و جالـب  بسيار آفرين  نقش مفيستوفلس در عهد الشيطان و فاوست     
 اي  گونـه  بـه  مـوارد  اي  پـاره  او در  اعمـال . نيـست  آشـام   خـون  شـيطان  يـك  و هراسناك ابليس
 ديـدار  مثال براي. نيست انسان او كه برد  مي ياد از هخوانند كه است افسونگرانه و كننده  مشغول

انـدازد   دام به را خود شكار خواهد مي كه است فريبكار ران  هوس انسان يك يادآور »مارتا «با او
  ).86-79 ،همان(

بنـدة   تواند  مي كه بندد  خداوند مي  با كه شرطي و است پروردگار با او هاي  سخن ديگر نكتة
 نويـسي   درام يـا  شاعر اينكه. بيفكند گناه وادي به و خارج سازد  صواب راه از را او اعتماد مورد
 را سـخناني  و درآورد خـويش  اثر آفرينان  نقش شمار در را خدا كه دهد جسارتي چنين خود به

در حالي كه توفيق الحكيم چنـين جرئـت و          . بار    حيرت است جرئتي خود از زبان او بازگو كند،    
» عهـد الـشيطان   «هاي داسـتان     هد حضور خداوند در زمره شخصيت     جسارتي ندارد، بنابراين شا   

  .نيستيم
  :گيرد گفتگويي به قرار زير ميان مفيستوفلس و خداوند صورت مي» فاوست«در 

سوزد، تا جايي كه شرم دارم اين  شان مي دلم بر آدميان در روزهاي بدبختي  :  مفيستو -
  .موجود بيچاره را آزار دهم

  شناسي؟ يآيا فاوست را م:  خدا-
  آن دكتر؟:  مفيستو-
  .بنده خدمتگزار من:  خدا-
نزد اين ديوانه . كند شك، اما اين يكي به شيوة غريبي به شما خدمت مي بي:  مفيستو-

  ... از چيزهاي دنيا هيچ نيست
خـواهم او را بـه زودي بـه     جويد و مـن مـي   او مرا با سوز دل در تاريكي مي   :  خدا -

  ...روشنايي برسانم
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خواهيد شرط ببنديم كه اين يكي را هم شما از دست خواهيد داد؟ ولي  مي: تو مفيس-
  .انتخاب وسايلي كه با آن نرم نرمك او را به راه خودم خواهم كشاند، به خودم وا گذاريد

. اش كني كند، تو اجازه داري كه وسوسه    تا زماني كه او روي زمين زندگي مي       :  خدا -
  . گمراه بشودتواند رود مي هركسي كه راه مي

  ... .از شما سپاسگزارم :  مفيستو-
اش دور كـن   تو اين جان هوشمند را اگر توانستي از سرچشمه. دهم اجازه مي:  خدا -

سرشـت در    ولي روزي كه ناچار شدي اعتراف كني كه يك مرد نيـك           . و به راه خودت ببر    
ش بگيـرد،  توانـد راه باريـك خـدا را تـشخيص دهـد و در پـي       گرايش مبهم عقل خود مي  

  ).15 و 14 ،همان(شرمسار خواهي شد 

 اسـت،  داستان اصلي هاي مؤلفه از يكي اينكه بر عالوه »گفتگو«شود   كه مالحظه مي    همچنان
  توفيق الحكيم و گوتـه     .رود  مي شمار به نيز پردازي  شخصيت ابزارهاي روايتگري و   ترين  مهم از

 در .شناسـانند  مـي  خواننـده  مستقيم بهرا به شيوة غير   خود داستان فرعي و اصلي هاي  شخصيت
يعني خواننـده از طريـق   . كند شيوة غيرمستقيم، نويسنده با عمل داستاني شخصيت را معرفي مي     

بنـابراين  ). 50،  1387الرنـس،   (شناسـد    افكار، گفتگوهـا و اعمـال خـود شخـصيت، او را مـي             
شخـصيت   مورد در مستقيم و صراحت به نويسنده برخالف شيوة معرفي مستقيم، در اين روش

 و ميان اعمـال  از خود خواننده و پردازدمي آنان كارهاي نمايش به تنها بلكه كند،نمي نظر اظهار
 شـيوه از  ايـن  .بـرد  مـي  پـي  آنهـا  رواني و دروني هايانديشه و احساسات به ها شخصيت گفتار

 اخالق، تشناخ). 142 ،1371اخوت، (شود مي استفاده كنش و گفتار روش به پردازي شخصيت
 ويـژه  بـه . اسـت  ماندگارتر و تر  جذاب خوانندگان براي روش اين با ها  شخصيت عقايد و رفتار
 صــريح معرفــي بــراي اي مجــال گــسترده» عهــد الــشيطان« ماننــد 1داســتان كوتــاهي در اينكــه

  .نيست ها شخصيت
 بلكـه خـود    نيـست،  مطلـق  اهـريمن  و شيطان او. منكر است  مفيستو در هر دو داستان يك     

 آن از بخـشي «: كند مي معرفي چنين را خود مفيستو پيشگفتار، در همان . است خلقت از خشيب
 كـه  آنچـه  هر زيرا حق، به ام  ابدي منكر آن من. آفريند  مي خير و طلبد  مي شر همواره كه قدرتي

__________________________________________________________________________ 
اي اســت كــه نوعــاً ســروكارش بــا گروهــي محــدود از   بــه نــسبت كوتــاه خالقانــهداســتان كوتــاه، روايــت« -1

هاست كه در عمل منفردي شركت دارند و غالباً با مددگرفتن از وحدت تأثير بيشتر بـر آفـرينش حـال و                   شخصيت
  ).26 ،1388ميرصادقي، (» گويي يابد تا داستان هوا تمركز مي
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بنابراين . )11 ،1376گوته،   (»نشود خلق چيزي كه بهتر پس است نابودي سزاوار شود،  مي خلق
 هـاي   ويژگـي  سـخنراني،  سـكوي  و تريبـون  راه از نـوزدهم،  قـرن  شـيوة نويـسندگان    بـه  گوته

  .كند مي بيان را هاي داستان شخصيت
هاي داستان فاوست و عهـد الـشيطان در       براي شخصيت  كه اي  برنامه با تا دارد قصد مفيستو

 كـه  سـت ا هوشـمند  انسان خلقت، عظيم اشتباه و اوست با حق كه كند، ثابت خالق به نظر دارد 
 بـشود   »حيواني هر از تر  حيوان «فاوست كه كند كاري خواهد  او مي . ندارد الوهيتي حال عين در
همچنين ثابت كند كه شخصيت داستان عهد الـشيطان راه را بـه بيراهـه رفتـه و از        . )17 ،همان(

 كنـد،  پيـشه  بطالـت  و بـشود  خود شهوات اسير كامالً فاوست اگر. حد تعادل خارج شده است    
كه اگر در عهد الشيطان، شخصيت اصـلي داسـتان            همچنان. اوست با حق كه كرده ثابت ستومفي

شود كه او به بيراهه رفته  از حد تعادل پا را فراتر بگذارد و توازن هستي را بر هم بزند، ثابت مي      
  .و منحرف شده است

 در ابلـيس  بنـابراين شخـصيت  .  است 1شخصيت ابليس در هر دو داستان شخصيت ايستايي       
 ايـن  در. نيـست  متفـاوت  خيلي بينيم  مي »فاوست« در مفيستوفلس از كه آنچه با »الشيطان عهد«

 گفتگـو  به او با و شود   مي وارد داستان اصلي شخصيت بر ابليس ،»فاوست« همچون نيز داستان
 در. اسـت  فاوسـت پيـر    تقاضاي برخالف شود،  مي طلب مفيستو از اينجا در آنچه اما. نشيند  مي

 بـا او  مقابل در و ببخشد عشق به آموختن را به او  كه شود  مي خواسته مفيستو از »لشيطانا عهد«
 كـه  شـود  متـذكر مـي    و آيـد   برمـي  گر  نصيحت مقام در ابليس پس. كند معامله مي  را اش  جواني
  . برگردند شان جواني مقابل به دوران در و بگذرند خود هاي داشته حاضرند از همگان

 جالـب  جهـت  هـر  از دهنـد  مـي  ارائـه  ابليس از الحكيم توفيق و گوته كه تصويري بنابراين
 اي  آزاردهنـده  و شـرور  ملـك  هايش ظـاهراً    توزي  كينه و ها  بدخواهي رغم  ابليس علي  اين. است
  .نيست

  »دكتر يوهان فاوست«و » شخصيت اصلي عهد الشيطان «-4-1-2
دكتـر يوهـان   «نيـز  و  -نـدارد  مشخـصي  نـام   كـه -» عهد الشيطان «شخصيت اصلي داستان    

هـا حـوادث    ايـن شخـصيت  . هاي اصلي و محوري ايـن دو داسـتان هـستند           شخصيت» فاوست
هـر دو  . برند و پايان و سرنوشت آنان است كه بـراي خواننـده اهميـت دارد               داستان را پيش مي   

__________________________________________________________________________ 
  و بـدون تغييـر  ثابـت  او شخـصيتي  ابعاد از آغاز تا پايان داستان،  در داستان شخصيتي است كهايستا شخصيت -1

  ).103 ،1979نجم، (گذارد   حوادث داستان بر او تأثيري نميو ماند مي
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 آدمي دانست، هم آدم نمايندة حضرت  توان آنان را   هستند، به نوعي مي    زمان از فراتر شخصيت
عطـش   دهنـدة   نـشان  .ما هستند  همه نمايندة بنابراين آن دو  . بست او گمراهي به كمر طانشي كه

 و قـدرت  و دانـش  همة رغم به ناخرسندي حال عين در خوشبختي و  و قدرت دانش، به آدمي
 در عين حال   و جهان هاي انسان نخستين حقيقت در آن دو . باشيم داشته است ممكن كه رفاهي
  .هستند امروز بشر

 متعلق خواه هستند، انسان نماد نام عهد الشيطان   و شخصيت اصلي بي   » يوهان فاوست  «دكتر
 امـروز  زد،  مـي  موج آن دو  دل در كه نامتناهي آرزوهاي و گسترده آمال. امروز يا باشد ديروز به
 عهـد  شخـصيت  كـه همچـون    مردمـي  بـسيار  چـه  و هـست  ها انسان از كثيري جمع دل در نيز

شود و يـا     نمي سيراب آنان آموزيعلم عطش و پرورانند مي دل در را آموختن به عشق الشيطان
 هواهـاي  وسوسـه  قربـاني  فاوسـت  يوهـان  دكتر اي بخواهند اگر بتوانند مانند     ممكن است عده  

 يعنـي  نبـوده،  مطلـق   در نتيجه اين دو شخصيت     .ببندند دوستي پيمان ابليس با و گردند نفساني
هـا   هـاي ديگـر انـسان      و ويژگي  ر يك از آنان داراي صفات      ه .نيستند بدي يا خوبي كامل نمونة
  .شوند جويي دچار افراط مي آموزي و يا لذت پس گاهي نيز در علم. باشند مي

تـر اشـاره شـد، گوتـه و توفيـق الحكـيم در معرفـي و بـه تـصوير كـشيدن             كـه پـيش     چنان
هـاي   شخـصيت يعنـي   . كننـد  هاي داستان، از تكنيك معرفي غير مستقيم اسـتفاده مـي           شخصيت

هـا و   شوند و خواننده از گفتـه  گويند شناخته مي دهند و آنچه مي داستان از طريق آنچه انجام مي  
م كند     اعمال آنان مي   اين دو نويـسنده بـا كاربـست تكنيـك مونولـوگ            . تواند صفاتشان را مجس

به طوري كه . سازند ها را آشكار مي هاي ذهني، عواطف و احساسات دروني شخصيت       كشمكش
شود در تنهـايي و انـزواي خـويش، سـخنان             ها اجازه داده مي    هاي متعدد به شخصيت    در صحنه 

به . شناسد هاي داستان را مي    بدين ترتيب خواننده به طور غير مستقيم شخصيت       . عميقي بگويند 
شـود آنجـا كـه     هـايش شـناخته مـي      طور مثال شخصيت دكتر يوهان فاوست از طريـق واگويـه          

شما را من با شور و شكيبايي به حـد اكمـل            ! سفه، حقوق، طب و الهيات    فل! افسوس«: گويد مي
تر   قدر برخوردارم كه پيش     ام و اكنون منم اينجا، ديوانة بينوا، كه از خرد و فرزانگي همان             آموخته
درست است كه عنوان دكتر و استاد دارم، و ده سال است كه شاگردانم را اينجا و آنجـا                   . ام بوده

راست است كه من از همة دكترهـا، اسـتادها، نويـسندگان و راهبـان               ... . برم ميبه دلخواه خود    
نه هيچ ترسي از شيطان دارم، نه     . دهد ديگر نه دچار وسواسم و نه شك آزارم مي        . دانم بيشتر مي 
در دنيـا نـه ملكـي دارم، نـه          ... ام از همين رو است كه از هرگونه شادي محروم گشته         . از دوزخ 

از اين پس كار ديگري بـرايم نمانـده جـز آنكـه بـه جـادو رو       . اي ي و نه سلطهپولي، نه افتخار 
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توانستم در روشـنايي     كاش مي ... . ام ها كه من در كنار اين ميز بيدار بوده         چه بسا شب  ... . بياورم
پريدة چمنزارهـا   هاي بلند باال بروم، در غارها با اشباح ول بگردم، روي سبزة رنگ             لطيف از كوه  

هاي علم را همه فراموش كنم و جواني از سر گرفته در خنكاي شاداب شـبنم                مايگي يبرقصم، ب 
  ).18-16 ،همان(» ...آب تني كنم

در آن روزگار تمام «: شناسيم شخصيت اصلي داستان عهد الشيطان را نيز از زبان خود او مي           
اشتم كه هـر    آرزو د . كوشيدم پيوسته در طلب دانش مي    . هم و غم من آموختن و كسب علم بود        

بـاور داشـتم   . اي رو به عوالم ناشناخته بگشايم و سرّي از اسرار جهان را كشف كنم صبح پنجره 
توفيق الحكـيم،  (» كه هر كس به من علمي بياموزد شايسته است كه هستي خود را فداي او كنم              

1933، 19.(  
متعـدد   هاي  شخصيت حضور شاهد ،»فاوست« برخالف   »الشيطان عهد «داستان همچنين در 

 در داسـتان  اصـلي  شخـصيت  منحـصرند؛  محدودي افراد در داستان اين هاي  شخصيت. نيستيم
 رخـدادها  و حـوادث  نقـل  به شخص اول ديد زاوية با كه است نويسنده خود يا راوي حقيقت

 رو  روبـه  تـصور  ايـن  بـا  را خواننده و نشده ذكر شخصيت اين از نامي حتي بنابراين. پردازد  مي
 داسـتان  ابتـداي  مثال، در  براي. باشد اصلي داستان  شخصيت نويسنده خود بسا چه كه سازد  مي
 در  ....افتـاد  اتفـاق  زمـستان  هـاي  شب از شبي نيمه در كنم  مي تعريف كه ماجرايي« :خوانيم  مي

 داسـتان ... خوانـدم   اي را مـي    خـورده   خـاك  قديمي كتاب بودم، ضعيفي نشسته  نور زير كتابخانه
 هـايش  كتـاب  ميـان  در هنگـام    شـب  پير دانشمند كه بودم رسيده حاتيصف آن به. بود »فاوست«

  ).19 ،همان(» ...است شده مأيوس اندوزي علم از و ريخته شانه بر سپيدش موهاي و نشسته
 اسـت  دانـشمندي  و عاليقـدر  اسـت  عالمي »فاوست«اين درحالي است كه شخصيت دكتر       

اسـت   نتوانـسته  يك بسيار، هيچ  هاي  آزمون و شمار  بي هاي كتاب. زده  حرمان و افسرده اما نامور
 كوشـد   مـي  و آورد  مـي  رو جـادو  و افسون و سحر پس به . بگشايد او روي به شادكامي از دري
 نيـز  تـالش  ايـن  در اما .بيابد خوشبختي سوي به راهي ها كتاب گونه  اين مطالعة رهگذر از بلكه
 پايـان  خـود  حاصل  بي زندگي به زهر جام نوشيدن با كند  مي قصد كه دم آن در و شود  مي نااميد
 كـه  دهـد   مـي  او به پيشنهادي و گذارد  مي درون اتاق  به پا مسافري مرد كسوت در مفيستو دهد،
 آمـال  و نيافتـه  انجـام  آرزوهـاي  است آماده مفيستو. شود  مي رو  روبه فاوست خاطر خشنودي با

 ابلـيس  بـه  را روح خـود   ي،شـادكام  هاي سال پايان در اينكه به مشروط برآورد، را او سرخوردة
ر او براي ابليس كه را عقوبتي و بسپارد  از كـه  فاوسـت . بپـذيرد  چـرا  و چون بدون داشته، مقرّ
شـود    مـي  امـضا  او خـون  بـا  معاهـده  و پذيرد  مي دم همان در نبرده سودي كمترين خود حيات
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 از ها صيتشخ مستقيم غير پرداخت در كه ديگري وشبنابراين ر ).30-16 ،1376گوته، : ك.ر(

  .هاست شخصيت دروني عواطف و ذهني هاي شكن دادن نمايش شود، يم استفاده آن
دكتر يوهـان فاوسـت      پياپي هاي  كامجويي در واقع توصيف  » فاوست« نخست داستان  بخش

-56 ،همـان (هـاي او هـستيم     به طوري كه شاهد حضور او در ميكده و عياشي         .از اين دنياست  
پيش از هر چيز بايد تو را به يك جمع شادخواران ببرم كه             «: گويد مفيستو به فاوست مي   ). 122

 هواهـاي  شيطان ياري بنابراين با ).56 ،همان(» توان زندگي را به آساني گذراند ببيني چگونه مي  
 مـرگ  و ناكـامي  ورطـة  بـه  نيـز  را جمعـي  هـا   هوسراني اين در و آورد  برمي را خويش نفساني

  .كشاند مي
 مثـال  بـراي  .بزنـد  دسـت  شـگفتي  كارهاي به كوشد  مي كتر فاوست د دوم داستان،  بخش در
 كـه  آورد وجـود  به را سرزميني بگمارد يا  انسان خدمت به را طبيعت مفيستو ياري به خواهد  مي
 و نهاده پا پيري مرحلة به اكنون فاوست ).349-337 ،همان: ك.ر(باشند   سعادتمند آن مردم همه
 خـشنود  را او كدام هيچ ها  طلبي  عشرت و ها  جويي  كام. ستا بيزار كس همه و چيز همه از گويي
 در شـادكامي  اينكـه  آن و است دريافته را نكته يك تنها تالش، و سلوك و سير اين در و نساخته
هـاي   تـا آن كـوه    «: گويـد  به مفيستو مي  . است ديگران به خودخواهي از عاري و صادقانه خدمت

دارد، خشكاندن همة ايـن    از آب گرفته را آلوده مي     هاي   دوردست، مردابي گسترده است كه زمين     
ها تن مردم امكان    بدين سان من به ميليون    . ترين كار خواهد بود    هاي گنديده آخرين و مهم     باتالق
دوسـت دارم ايـن مـردم انبـوه را آزاد، در            . دهم كه اگر نه در فراواني، در آزادي زندگي كنند          مي

درنگ كن،  :  كه خواهم توانست به اين لحظه درگذر بگويم        آنگاه است . سرزميني آزاد، نظاره كنم   
چنين است كه ردپاي عمر منِ ميرا هرگز و هرگـز نخواهـد توانـست در           ! بايست، تو بس زيبايي   

ام دارم، اكنـون از ايـن لحظـه          انـدازه  با احساسي كه از پيش دربارة خوشبختي بـي        . گور گم شود  
 خواهد  برده است و نمي    ياد از شيطان با را خويش نپيما او ).393 ،همان(» برم پرشكوه لذت مي  

 را روانـش  دهـد   مـي  فرمان ديوان به. بپوشد چشم او از نيست حاضر مفيستو اما بميرد راحتي به
 حـالش  شـامل  خداونـد  بخـشايندگي  و مهر گويي اما دهند مكان نقل دوزخ ژرفاي به و بربايند
  .است شده هبخشيد او گناهان كه دهند مي پيام فرشتگان و شده

  :كشد مي تصوير گونه به اين را فاوست درون آشفتة جهان گوته

  دارند، مكان من كالبد در روح دو دريغ،
  گيرند فاصله هم از كوشند مي دو هر كه
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  است جهان اين شيفتة آنكه يكي
  باشد آويخته آن هاي لذت به كوشد مي وار پيچك و
  ناپذير مقاومت نيرويي با آنكه ديگر و

  ).19 ،همان(برساند  آسمان بام به را خويشتن ددار سعي

 و هوشـيار  انـسان   نيـز بايـد گفـت كـه او         »الشيطان عهد «داستان شخصيت اصلي  در مورد 
 تـالش   بي زندگي جريان مسير در و نگريستن مبهوت و كردن تماشا به تنها كه است خردمندي

 را خود پرسش هزاران پاسخ و بينديشد و بپرسد مدام خواهد  مي دلش بلكه كند،  نمي اكتفا رفتن
 ايـن  بـا  نباشـد،  آگاهانـه  چند هر كه است اعتقاداتي او نهاد در. دريابد زندگي حقيقت پيرامون
  .مؤثرند وي سرنوشت و رفتار و فكر تركيب در حال

 هـاي حيـران و     انـسان  فاوسـت و نيـز شخـصيت اصـلي داسـتان عهـد الـشيطان               سان  بدين
 هـست  شهامتي چنين آنان در نه و اند  دلخوش جهان اين هاي شادي به نه هستند كه  اي سرگشته

 ميان بار نخستين براي شايد» فاوست«و  » عهد الشيطان «در  . بگذرند هاي زندگي   دلبستگي از كه
 نـشده  تعيـين  زمـان  نامه  پيمان اين در. است پذيرفته انجام اي شيطان، معامله  و بشر ابناء از يكي
 اي  اشـاره  تنهـا . باشـد  آنان خدمت در بايد دوراني چه تا مفيستو كه نيست مشخص يعني. است

 عمـر  لحظـة  هر از او كه رسد  مي فرا موقعي فاوست رحلت كه است اين رفته »فاوست«كه در   
 كه شادي از لبريز دم آن در جهت همين به. باشد شده خشنود حيث هر از برده و  لذت خويش
 دقيقـه،  اي سـاعت،  اي زمان، اي «كه دارد  برمي فرياد است، سپرده كه تعهدي از خبر  بي فاوست

 و گيـرد   مـي  را گريبـانش  ابلـيس  ،)393 ،همـان  (»عزيـزي  بـسيار  تـو  زيـرا  بازايست حركت از
 ،همـان  (»كـن  وداع هـستي  بـا  ...اسـت  رسـيده  فرا مرگت هنگام«: دارد  برمي خروش رحمانه  بي

394.(   
 اش  بنده است مشتاق كه وندخدا: دارند سهم تن سه حقيقت در انگيز  حيرت قرارداد اين در
 انـساني  سـوم  و بكـشاند  گنـاه  وادي به را اش  بنده بسته عهد او با كه ابليس. شود بهشت راهي

 دنيـايي  هـاي  لذت از و يابد آرامش روانش لحظه يك دارد آرزو كه عمر از خسته اما انديشمند
  . گيرد نصيبي

چـه بـسا شخـصيت اول       بلكـه   . الزم نيست كه شخصيت اصلي داستان هميشه خوب باشد        
 در نيـست، حتـي    زيبـا  بينيم فاوسـت    كه مي   همچنان. داستان خود ضد شخصيت به حساب آيد      

 در. شـود   نمـي  ديـده  او اعمـال  در اش  گسترده مفهوم به خوبي. است زشت ها  صحنه از بسياري
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 بـرادرش  مرگ و مارگارت مورد در حتي است ناخوشايندي انسان كردارش، و ها  خواست اكثر
   ).104-101 ،همان: ك.ر(انگيزد  برمي نيز را خواننده خشم كه است پيشه شقاوت چنان

 حـدود  از انـسان  نارضـايتي  داستان توفيق الحكيم» عهد الشيطان«گوته و » فاوست«بنابراين  
 را پـا  خواهـد   مـي  ويژگي دانش،  خاطر به انسان اين. دارد اختيار در كه قدرت و امكاناتي است   
 خـود  تجارب و كند پاره را خود ناتواني بندهاي است مشتاق. بگذارد ودفراتر از مرزهاي موج    

 البته توفيق الحكيم در بيشتر آثار ادبي خود، جدال انسان بـا             .گيرد كار به ممنوعه مرزهاي در را
سپس با طرح فرضيه پيامد ايـن جـدال و كـشمكش را بـه               . كند حقيقت و واقعيت را مطرح مي     

  ).139 ،1980 فائق مصطفي،(كشد  تصوير مي
 زيـرا  دارنـد،  تفاوت آن آغازين هاي شخصيت با داستان پايان در اين دو شخصيت محوري   

 آنـان موقـع   . انـد  رسـيده  شـناخت  و بينش نوعي به تجربه اين از پس و اند  گذرانده را اي  تجربه
 حـوادث  در داسـتان  پيـشرفت  با دهند، بلكه   نمي نشان مشخص هويتي خود از داستان به ورود
 بـه  ها، رنـگ    دودلي از قصه پيشرفت با پس. شوند  مي دگرگون زمان طول در و كنند  مي شركت
 عنـوان  بـه  را خـود  هويـت  كـه  فردي صورت به و يابند  مي نجات تيرگي و ابهام ها،  شدن رنگ

 پـس در پايـان داسـتان هـر دو           .آينـد   درمي است، شده انتخاب و روشن كه موقعيتش  موجودي
 پـي  خطايـشان  به و شده وارد روحي اي ضربه به هر دوي آنان   كه كنند؛ چرا  شخصيت تغيير مي  

 در نتيجـه    .انـد   كرده تغيير كه كنند مي ثابت كارهايشان با دارند و  تغيير به شديدي ميل اند و  برده
  .  به شمار آورد1هايي پويا توان هر دو شخصيت را شخصيت مي

  هاي فرعي در فاوست و عهد الشيطان  شخصيت-4-2
آنـان بـه انـدازة      . انـد    هر دو داستان كاراكترهـاي كوچـك امـا مهمـي           2 فرعي هاي شخصيت

هاي اصـلي كمـك      اند و در پيشبرد رويدادهاي داستان به شخصيت        هاي اصلي جذاب   شخصيت
هاي فرعي براي ايجاد اسـتحكام بـه فـضاي داسـتان و نيـز        گوته از كاربست شخصيت   . كنند مي

هاي فرعي نقش متفـاوتي      هر كدام از اين شخصيت    . رنگ بخشيدن به دنياي آن سود برده است       
__________________________________________________________________________ 

ميرصـادقي،  (» شـود  شخصيت پويا شخصيتي است كه يكريز و مداوم در داستان دستخوش تغيير و تحول مـي            « -1
شـود    در طي حوادث و ماجراهاي داستان به خواننده معرفي مي          اين نوع شخصيت به طور تدريجي و      ). 94: 1388

  ).85 ،1995الفيصل، (
در پيـشبرد سـاختار روايـي داسـتان     : هاي فرعي در جهان داستان چند گونه كاركرد دارند؛ از جملـه           شخصيت« -2

ه داسـتان را بـر    نمايانند و القاي درونمايـ     هاي اصلي را مي    نقش دارند، بعدهاي رفتاري، گفتاري و فكري شخصيت       
  ).58 ،1377كاموس، (» عهده دارند
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تواننـد   كنند و در حقيقت نقش مكمل شخـصيت محـوري هـستند و مـي     را در داستان بازي مي 
  .كند عامل رخداد اتفاقاتي باشند كه شخصيت اصلي را درگير مي

هـاي فرعـي و اسـتفادة آگاهانـه از آنهـا شـاهكار               گوته با شـناخت و پرداخـت شخـصيت        
را » يوهـان فاوسـت   «هاي فرعي در اين اثر ادبي، دكتر          شخصيت.  خلق نموده است   را» فاوست«

آنان يا دوست و محرم اسـرار او هـستند يـا مخـالف و               . كنند براي رسيدن به اهدافش ياري مي     
بيشتر در جهت ارائه اطالعات درباره داستان       » فاوست«هاي فرعي در     نقش شخصيت . دشمن او 

  .ستو شخصيت اصلي به خواننده ا
  :اند از عبارت» فاوست«هاي فرعي داستان  شخصيت

اي   واگنر، خدمتكار فاوست؛ شخصيتي ثابت كه برخالف فاوست دانشمند، هـيچ دغدغـه             -
 و تـالش   بـي  فـرد  يـك  بـا  پوينـده  و جوينده و پرسنده انسان يك بين تفاوت. در زندگي ندارد  

  . شود مي مجسم استاد فاوست به خوبي با واگنر گفتگوي در زندگي، از خشنود

  زند؟ ها پرسه مي ها و كاه بيني كه ميان گندم آن سگ سياه را مي:  فاوست-
  .بينمش، به نظرم هيچ چيز غير عادي ندارد مدتي است كه مي:  واگنر-
شود؟  چرخد و پيوسته بيشتر به ما نزديك مي        اي كه مارپيچ مي    توجه كرده :  فاوست -

  .گذارد يك رگه آتش به جا ميهايش  و اگر اشتباه نكنم، دنبال قدم
   .)35-28 ،1376گوته، : ك.ر(» بينم من چيزي جز يك سگ نمي:  واگنر-

تغييـري   اسـت ايـستا كـه هـيچ        واگنر شخـصيتي   شود، شخصيت  طور كه مالحظه مي     همان
به عبارت ديگر در پايان داستان همان است كه در آغاز بوده و حوادث داسـتان بـر او                   . كند نمي

  . گذارد تأثيري نمي
ريـايي   دل كه از آغاز تا پايان مظهر صفا و پاكي و بي              مارگارت؛ دختري است زيبا و ساده      -

 شخـصيت مارگـارت    .شـود  است و شايد به همين دليل قربـاني فريـب و هـوس فاوسـت مـي                
  .شود مي تهديد دنيوي هاي لذت با همواره كه ديني. باشد دين نماد تواند مي

 كه جهت آن از نه. است پاياني صحنه در نمايشنامه اوج فاوست، تراژدي نخست بخش در
 مـادر،  گنـاه،  يـك  به ارتكاب اثر در و گردد  مي اعدام به محكوم فرزند مرگ خاطر به مارگارت

 سـوي  از ناگهـان  كـه  جهت آن از بلكه دهد  مي دست از را خود جان سرانجام و فرزند و برادر
 تماشـاي  حـين  جا همه كه تماشاگري. )129 ،نهما: ك.ر(شود    مي بخشوده او گناهان خداوند،

 لبـانش  بـر  مـسرت  لبخند دم يك ريخته، در  اشك مارگارت اندوهبار سرنوشت بر تراژدي اين
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 بنـدگانش،  از يكي نخواسته كه  آن از بيش مهربان و بخشاينده بيند خداي   مي زيرا شود  مي ظاهر
اي   تـازه  كيفـر  ديگـر  جهـاني  رد اسـت  شده او هاي نيرنگ قرباني خورده و  را شيطان فريب كه

 در مارگـارت   شخـصيت .دهـد  مـي  قرار الشعاع  تحت نيز را فاوست آمرزش رستگاري او، . ببيند
 آن دارد و نوع   آدمها شباهت  بيشتر به  شخصيت نوع اين. كند تغيير مي  و شود  پويا مي  رمان طول

 .يافت توان واقعي مي را در زندگي
يابد كه خواهرش بـاردار شـده،    گردد درمي  از سفر بازمي والنتين برادر مارگارت؛ آنگاه كه     -

اما در اين نبرد تن به تن، هرچنـد والنتـين مبـارزي    . آيد پس درصدد كشتن عاشق فريبكار برمي  
شود كه پنهاني از مفيـستو كمـك گرفتـه اسـت         است آزموده و دالور، كشتة شمشير فاوست مي       

 سـرباز  نمـاد  مارگارت را  برادر خصيت والنتين بنابراين شايد بتوان ش   ). 103-101 ،همان: ك.ر(
 كـشته  شـيطان  شمـشير  بـا  كه در نهايت   دين دانست  سرسپردة و متعصب و مخلص جنگجوي

  .شود مي
مارگارت؛ او تنهاست و همچنان در انديشة شوهر خويش اسـت            همسايه و دوست مارتا -

 فريبكارانـه  و كنـد  مـي  يدارد او با مفيستو. كه مدت طوالني است به سفر رفته و بازنگشته است   
  .اندازد مي دام به را خود شكار
گريـزد و      هلن همسر منه الئوس؛ كسي كه به خاطر عشق به پاريس به سرزمين تروآ مـي                -

افروزد و سـرانجام در پـي آن    همين امر آتش نبردي چهارده ساله را ميان اقوام يونان و تروآ مي          
خواهـد   بنـدد و از مفيـستو مـي    ت به هلـن دل مـي  فاوس. گردد سرزمين تروآ با خاك يكسان مي  
نگرد كـه    يابد و فاوست او را مي      در پردة سوم، هلن جان مي     . وسيلة كامجويي او را فراهم آورد     

در كاخ منه الئوس در اسـپارت اسـت و تـازه از خـاك تـروآ بازگـشته و شـوهر خـشمناك و                         
ربايـد   وست به ياري ابليس او را ميفا. خواهد او را به كيفر گناه خويش برساند  جويش مي   انتقام

در آنجا . برد كنند، مي  آور از آن پاسداري مي      هاي قرون وسطايي كه جمعي رزم      و به يكي از كاخ    
آيـد فرزنـدي بـراي او بـه دنيـا            كند و هلن به همسري او درمي        فاوست از وي خواستگاري مي    

او مظهـر روح شـعر اسـت       ). 234-277 ،همان: ك.ر(گذارند   آورد كه نامش را اوفوريون مي      مي
  .زيرا حاصل پيوند يك قهرمان رمانتيك با يك قهرمان كالسيك است

امپراتـور، پيـشوا،    : هـاي ديگـري همچـون      ها شاهد حضور شخصيت    در كنار اين شخصيت   
فرمانده، دلقك، پاريس، هومونوكولـوس، مـانتو،كيرون، الميـا، تـالس، آنـازوگراس، فوركيـاس،              

ون، بائوكيس، لونكوسيوس، براندر، زيبل، رافبود، هايبالد، باكالورلوس،        طالس، اوفوريون، فيله م   
  .باشيم مي» فاوست«نيز در داستان ... و هومون كولوس، آلتماير
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خـدمتكار پيـر بـه عنـوان تنهـا شخـصيت فرعـي داسـتان،                » عهـد الـشيطان   «اما در داستان    
شخـصيت   تعداد زيـادي  از نتوا نمي كوتاه داستان يك در كه است كند و واضح   آفريني مي   نقش
به آيينه نگاه كن و ببين چـه باليـي سـر    «خدمتكار پير با طرح اين سؤال كه     . كرد استفاده فرعي

آورد و بـه     شخـصيت اصـلي را بـه خـود مـي          ) 27 ،1933توفيق الحكـيم،    (» اي؟ خودت آورده 
ايـن زنـدگي     «:سـازد  اي كه شيطان با او كرده و سرنوشتي كه بدان دچار شده، متوجه مي              معامله

پريـده و پـشت    به خودت در آينه نگـاه كـن تـا صـورت چروكيـده، رنـگ      ... تو، زندگي نيست  
شود اين شخصيت فرعي توانسته است       كه مالحظه مي    همچنان). 27 ،همان(» ات را ببيني   خميده

  .در سير حوادث خلل ايجاد كند و داستان را وادارد كه در جهت جديدي به راه خود ادامه دهد
براين شخصيت خدمتكار پير به راحتـي توانـسته محمـل بـروز خـصوصيات و بعـدهاي              بنا

اي عمل كند كـه شخـصيت اصـلي خـود را در آن               گوناگون شخصيت اصلي باشد و مانند آيينه      
او توانسته در انگيـزه، تـصميم و عمـل شخـصيت اصـلي تغييـرات                . ببيند و واكنش نشان دهد    

متكار همچون واگنر شاگرد دكتـر فاوسـت، شخـصيتي          در عين حال اين خد    . اساسي ايجاد كند  
بنابراين توفيـق الحكـيم     . شود است ايستا كه در سير حوادث داستان، خود دستخوش تغيير نمي          

توانسته است با نشان دادن تأثير كالم خدمتكار پير بر شخصيت اصلي داستان، نقش او را بيشتر                 
شـود توانـسته اسـت انگيـزة          ه مالحظه مي  ك  چرا كه شخصيت فرعي در اينجا همچنان      . بپروراند

يا به عبارت ديگر مقدمات ايجاد انگيزة شخـصيت محـوري را            . عمل شخصيت اصلي را بسازد    
  .هاي انگيزه را روشن و تثبيت كند فراهم آورد و با واداشتن او به عمل، در او شعله

صـلي داراي   هاي فرعي داستان به انـدازة شخـصيت ا         ناگفته نماند كه پرداختن به شخصيت     
هاي فرعي شـكل   چرا كه داستان از تقابل يا همراهي شخصيت اصلي با شخصيت   . اهميت است 

  .گيرد مي

  نتيجه -5
» فاوسـت «توفيق الحكـيم و     » عهد الشيطان  « هاي داستان  آنچه از تحليل و بررسي شخصيت     

پـردازي و نقـشي كـه        شود اين است كـه عهـد الـشيطان از جهـت شخـصيت              گوته دريافت مي  
  . كنند، اقتباسي ماهرانه از فاوست گوته است ها در داستان بازي مي صيتشخ

 و گفتگـو  قالب اعمال، افكار، احساسات،    در داستان به طور غيرمستقيم و     دو هاي  شخصيت
 فرعـي  شخـصيت  يك و اصلي شخصيت دو الشيطان عهد در .كنند مي معرفي را خود مونولوگ
 اسـتفاده  شخـصيت  تعداد زيـادي   از توان  نمي كوتاه داستان يك در كه است  واضح .دارد وجود
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 هـاي   شخصيت زيادي تعداد و اصلي شخصيت دو حضور شاهد »فاوست«در   كه حالي در .كرد
دو شخصيت اصـلي يعنـي دكتـر        . كنند  مي آفريني  نقش داستان حوادث سير در كه هستيم فرعي

هـايي   ، شخـصيت  »شيطانعهد ال «نام داستان     و شخصيت بي  » فاوست«يوهان فاوست در داستان     
پويا  شخصيت كنار در ايستا شخصيت حضور حداقل يك  . ها ايستا هستند   پويا و بقية شخصيت   

  .شود تر برجسته و دهد نشان بهتر را خود پويا شخصيت كه منجر مي شود
» فاوست«توفيق الحكيم و    » عهد الشيطان «در پايان پس از بررسي و مقايسه ميان دو داستان           

 از مقتـبس  »الـشيطان  عهـد  «داسـتان  اصـلي  ن به اين نتيجـه رسـيد كـه شخـصيت          توا گوته، مي 
 شخـصيت  از نيـز  پيـر  خدمتكار و مفيستوفلس از مقتبس ابليس فاوست، يوهان دكتر شخصيت

اما با ايـن تفـاوت كـه آرزوي شخـصيت عهـد الـشيطان از                . است شده اقتباس خدمتكار واگنر
مفيستو يا همـان ابلـيس نيـز در هـر دو     . ت استابليس، برخالف مطلوب و خواسته دكتر فاوس 

داستان يك نقش و كاركرد دارد، با اين تفاوت كه داستان عهد الشيطان داستاني كوتـاه اسـت و                   
نقش خدمتكار پير نيز    . سازد آفريني او فراهم نمي    پردازي و نقش    اي را براي سخن    مجال گسترده 

تر است و تنها در چند  تر و كمرنگ  ست، كوتاه در عهد الشيطان در مقايسه با واگنر خدمتكار فاو        
هـاي   رغم اينكه شخـصيت  توان گفت علي همچنين مي. شود صحنه و گفتگوي كوتاه خالصه مي  

توفيق الحكيم تالش كرد بر اسـاس        اند، پذيرفته تأثير» فاوست«هاي   شخصيت از »عهد الشيطان «
پديـد آورد و در      غييراتـي ت هـا  شخـصيت  اين طبيعت و سرشت خود و اوضاع جامعه مصر، در        

  .نمايد عرضه عربي ادبيات داستاني در هاي جديدي را نهايت شخصيت
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