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مقدمه 

ب��ا رویکردهای مختلف نقدی و مکتب ادبی در قرن های اخیر، دریچه ای بزرگ در 
تفس��یر و پژوهش آثار ادبی بر روی پژوهشگران گشوده شده است. علم روانشناسی از 
جمله جدیدترین ش��یوه های نقد ادبی در مطالعه آثار ادبی، محس��وب می شود. از میان 
نظریات روانشناسی، نظریة کارن هورنای، روانشناس آلمانی، یکی از نظریه های مشهور 
در تحلیل آثار ادبی به ش��مار می رود. او از شاگردان فروید بود و در مقابل نظریة لبیدو 

یا عقدة جنسی وی، نظریه تضاد اساسی را ارائه داد.

کارن هورنای ، بر خالف فروید که کش��مکش درونی را ناشی از برخورد تمایالت 
غریزی و منهیات جامعه می دانست، وی معتقد بود که این تضاد و کشمکش تنها ناشی 
از روابط خش��ن و ناس��الم افراد با یکدیگر است. این تضادها در کودکی نسبت به افراد 

اعمال می شود.

 کودک در مقابل محیط ناهنجار خود، احساس ضعف و بی دفاعی می کند. او برای 
در ام��ان ماندن خود، از 3 راه حل یا تاکتیک دفاع��ی برتری طلبی، مهر طلبی و عزلت 
طلبی اس��تفاده می کند. او با توجه به موقعیت خود، یکی از این 3 تمایالت را ناآگاهانه 
انتخ��اب می کند که از برخورد ای��ن تمایالت مختلف، توفان��ی در روح کودک بر پا 
می شود که وجودش را متالطم می کند و منجر به تشکیل تضاد اساسی در روح و روان 

او می شود.
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ب��ه عل��ت ارتباط روانشناس��ی با ادبی��ات، آثار ادبی بس��یاری بر اس��اس نظریه های 
روانشناس��ی مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت. نجیب محفوظ، نویس��نده مصری و تنها 
برنده ی جایزه ی نوبل از کش��ورهای عربی، از جمله نویس��ندگانی اس��ت که آثار وی 
قابلیت بررس��ی از دی��دگاه روانشناس��ی را دارد. رمان های محف��وظ، بازتاب واقعیات 
 اجتماع��ی اس��ت. او به تاثی��ر اجتماع در داس��تان های��ش می پردازد. ش��خصیت های 
داس��تان های او با تاثیر پذیری از محیط خفقان زده همراه با ظلم و س��تم، هر یک دچار 
عصبیت -چه کم و چه زیاد- هس��تند. در این کت��اب تالش گردیده عوامل تاثیر گذار 
ش��خصیت های داستانی رمان های شحاذ، زقاق المدق و بین القصرین به همراه تیپ های 
شخصیتی هر یک از افراد عصبی در داستان را بر اساس تیپ شناسی شخصیتی هورنای، 

مورد بررسی قرار دهد.

تعاریف 

یک��ی از روش ه��ای مهم و کارآم��د درزمینة فهم مت��ن و تحلیل آث��ار هنری، نقد 
روان شناختی اس��ت. از طرفی میان علم روان شناس��ی و ادبیات، رابطه ای متقابل وجود 
دارد؛ زیرا روان انس��ان، ادبیات را می سازد و ادبیات، روان آدمی را می پروراند )امامی، 
1377: 119(؛ لذا نقد روان ش��ناختی، رابطة میان متن و آنچه ماورای آن است را آشکار 
می کن��د. ظه��ور این نقد در اواخر قرن نوزدهم توس��ط زیگموند فروی��د بود و پس از 
وی، ش��اگردانش به ارائة نظریات مختلف روانکاوی  پرداختند. کارن هورنای ازجمله 
نظریه پردازان نو روانکاوی و از ش��اگردان فروید بود که باوجود تأثیرپذیری از نظریات 
وی با او اختالف  نظر داش��ت و اقدام به ارائه و بس��ط نظریه های وی کرد. او با این نظر 
فروید که چند سال اول کودکی، نقش اساسی در شکل گیری شخصیت بزرگسالی ایفا 
می کند، موافق بود؛ اما در مورد نحوة ش��کل گیری شخصیت با وی اختالف نظر داشت. 
هورنای معتقد بود که رش��د شخصیت بیش��تر به عوامل اجتماعی وابسته است تا عوامل 

زیستی.)شولتز، 1990: ۶7(.

 ب��ه اعتق��اد او، در وجود ه��ر فرد مقداری نیروه��ای حیاتی، انرژی ه��ا، امکانات و 
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اس��تعدادهای خاص نهفته است که اگر ش��رایط مناسب باشد، امکان رشد پیدا می کند؛ 
ول��ی معم��والً افراد در کودکی به دلی��ل عاجز بودن در رویارویی ب��ا محیط ناهنجار و 
آزاردهندة خود، در وجود آن ها اضطراب و تش��ویش شکل می گیرد که ناشی از همان 
سخت گیری، تحقیر و زورگویی والدین و اطرافیان است. هورنای اضطراب و تشویشی 
که به این طریق به وجود می آید را »اضطراب اساسی« می نامد. کودک به مرور و به طور 
ضمنی متوجه می ش��ود که باید به طریقی با اطرافیان خش��ن و ناهنجار خود مدارا کند، 
برای این کار س��ه راه بیشتر وجود ندارد؛ رفتن به سوی مردم )مهرطلب(، حرکت بر ضد 
مردم )برتری طلب( و دورش��دن از مردم )عزلت طلب( )عاقل، 19۶8: 233(. از برخورد 
این س��ه تمایل که ب��ا یکدیگر کاماًل متغایر و متضادند، جنگ و کشمکش��ی دائمی در 
روح ش��خص عصبی جریان پیدا می کند که کارن هورنای این کش��مکش را ریش��ه و 
هس��ته ی  »تضاد اساسی« می داند. شخصیت هایی که در داستان ها نیز خلق می گردند، به 
این گونه می باش��د؛ آن ها شخصیت هایی ناآشنا نیس��تند؛ بلکه نمادی از همین انسان های 

جامعه هستند به همراه افکار و دیدگاه هایشان.

نجیب محفوظ )200۶-1911 م( ازجمله نویسندگان مطرح عرب است که با نگرش 
رمان ها و مجموعه داستان هایش موفق شد جایزه نوبل ادبی )1998( را از آن خود کند. 
بیش��تر داس��تان های این رمان نویس مصری واقع گرا است و نویس��نده با شناختی که از 
ش��خصیت ها دارد، خصوصیات  رفتاری، اجتماعی، اخالقی و حاالت  روانی آنان را در 
طول داستان توصیف می کند و از طریق این توصیفات و همچنین از راه گفتگو با آنان، 

شخصیت های داستان ها را به خواننده می شناساند.

ازآنجاکه هدف این کتاب، تحلیل اندیشة شخصیت های رمان های منتخب وی است 
و با توجه به اینکه بین ش��خصیت های داس��تانی نجیب محف��وظ و دیدگاه های هورنای 
نزدیکی وجود دارد، این ش��خصیت ها را می توان ب��ا تکیه بر نظریة هورنای در بوتة نقد 

روان شناختی، روانکاوی نمود.

نگارنده در این جستار به نقد روان شناختی سه رمان منتخب نجیب محفوظ می پردازد 
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تا عماًل نش��ان دهد که گاه مطالعة خود اثر بدون یاری نقد روان ش��ناختی، معنا و مفهوم 
اثر را چنانچه باید آش��کار نمی س��ازد و چه بس��ا گاهی درک کاماٌل نادرستی از اثر نیز 
دامن گی��ر منتقد و خواننده گردد. رمان هایی که به عن��وان جامعه آماری مورد نقد قرار 

خواهد گرفت: 

رمان"زقاق المدق" که نویسنده در آن آثار ویرانگر جنگ جهانی دوم و انعکاس آن 
در فساد اخالقی جامعه را نشان می دهد. همچنین رمان "بین القصرین" که تصویری است 
از خانواده ای سنتی و پدرساالر و رمان "الشحاذ" تعارض درونی برخی روشن فکران و 

انحطاط اخالقی آنان را به نمایش می گذارد.

مطالعه و بررس��ی کتب و متون قدیمی مرتبط با موضوع نقد ادبی و تاریخ آن نش��ان 
می ده��د که اصطالح نق��د ادبی در نزد قدما با آنچه امروزه از آن اس��تنباط می ش��ود، 
متفاوت است نه در ادبیات غرب و » نه در میان اعراب رایج نبوده و اثری از آن در کتب 
ادب و فرهنگ های لغت قدیمی دیده نمی شود )بدوی، 199۶: 13(. غالب این کتاب ها 
هنگامی که خواس��ته اند به تعریف اصطالح نقد ادبی بپردازند، ابتدا لغت و واژه ی نقد 

را معنی و تفسیر نموده اند:

نقد در لغت و اصطالح

نقد در لغت به معنی »بهین چیزی برگزیدن و نظر کردن اس��ت« )زوزی، 1320: ۵( 
و به قول اهل لغت س��ره کردن یا بازشناختن سره از ناسره پول است )زکی، 19۶7: 4(. 
معنی عیب جویی که از لوازم به گزینی اس��ت ظاهرا از قدیم در اصل کلمه ی نقد مستتر 
بوده اس��ت و لذا از دیرباز این کلمه در فارس��ی و عربی به وجه مجاز در مورد شناخت 

محاسن و معایب کالم به کار رفته است. 

در فرهن��گ لغت محیط المحیط درباره ی این واژه آمده »درهم ها و غیر آنها را نقد 
کرد... یعنی آنها را بررس��ی کرده و از هم جدا س��اخت تا خوب و بد آنها را شناسایی 
نماید و از همان ریش��ه است عبارت انتقاد سخن به معنی اظهار معایب و زشتی های آن« 
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)بستانی، 1993: 91(؛ اما امروزه در ادب اروپایی، معنای رأی زدن و داوری کردن است. 
به گونه ای که برای »نیک و بد امور و س��ره و ناس��ره ی آنها مس��تلزم معرفت درست و 
دقیق آن امور است « )زرین کوب، 1383: ج 7: 34(. پس نقد از نوعی مطلب، شناخت، 

ارزیابی و سنجش سرچشمه می گیرد که به باروری و زایندگی می انجامد.

نقد ادبی 

تعریف دقیق و منظور از اصطالح علمی نقد ادبی به شرح زیر است:

»هنر مرتب نمودن کارهای هنری و ادبی و تحلیل آنها به گونه ای که بر اس��اس . 1
علمی استوار باشد.

جستجوی علمی در متون ادبی، از حیث مصدر، ریشه و مبانی آنها، صحت متن، . 2
پیدایش قرائت، صفات و تاریخ آن« )مختاری، 1988: 8(.

»قیمت گ��ذاری متن از بُعد ادبی و هنری با در نظر گرفتن ش��یوه های پژوهش و . 3
تحقیق« )شایب، 1994: 11۶(

ب��ه طورکلی »مطالعه و تجزی��ه و تحلیل اثرادبی و ارزیابی آن به منظور نش��ان دادن 
نیکویی و بدی یا زیبایی -از نظر فنی « )ابومصلح، 19۶7: 11( را نقد ادبی می گویند.

پیشینه نقد ادبی

نقد ادبی در ادبیات غرب

برخی از ادبا و دانش��مندان غرب آش��نا با ادبیات و علوم مرتب��ط با آن، پیدایش این 
ن��وع نقد – یعن��ی توجه به زیبایی فنی و ادبی یک اثر ادبی و ارزیابی آن- را هم زمان با 
پیدایش خود ادبیات دانس��ته اند؛ یعنی خود ادیبان با پدید آوردن اثرش��ان و واکاوی و 
صیقل دادن آن دس��ت به نقد شاهکارهای ادبی خود زده اند؛ به گونه ای که امروزه نیز 
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که به دست ما رسیده است به عنوان ستاره ای درخشان، الهام گر بسیاری از نویسندگان، 
شاعران و دانش پژوهان شده اند )راضی، 200۶: ۵4(.

 )Aristotie( و ارس��طو )Plato( در باب نقد ادبی و تاریخ آن پیش از ظهور افالطون
 )S0crates( اطالعات زیادی در دس��ت نیس��ت، اما مطالعه ی آثار به جا مانده از سقراط
نشان می دهد که »او نخستین کسی بوده که میان قوه ی فهم و نقد شعر با قوه ی ابداع و 
نظم آن تفاوت قائل شد؛ هر چند که او در نقد ادبی خود به شعر و دیگر صنایع و فنون 
ادب��ی از نظرگاه اخالق می نگریس��ته و از روی مبادی و اصول اخالقی دربار ه ی ش��عر 

قضاوت می کرده است« )زرین کوب، 1383: 124(.

اما اگر بخواهیم از نظر فنی در نظر بگیریم قواعدی که ارسطو در رساله ی »فن شعر 
خود« در باب نقد ش��عر و ادب بیان کرده اس��ت، در حقیقت اساس نقد فنی در ادبیات 

یونان و بلکه اروپا به شمار می رود.

نقد روانشناختی

در نقد روانش��ناختی جریان باطنی و احوال درونی نویسنده و قدرت ترکیب و 
تخیل و ذوق و استعداد وی در تدوین متن در کانون توجه قرار می گیرد. »این نقد 
روش��ی اس��ت که متون ادبی را از طریق پژوهش های روانشناسی بررسی می کند 
و می کوش��د تا از نظریات روانشناس��ی برای تفس��یر پدیده های ادبی سود ببرد و 
اسباب و دالیل سرچش��مه های پنهان، سرنخ های ظریف، ژرفا، ابعاد و آثار عمیق 

آن پدیده ها را کشف کند.
ناق��دی که در نقد ادب��ی بر تحلیل روانی تکیه می کند، توانایی حل و کش��ف 
بسیاری از معماها و مجهوالت را دارد. او به علت پیروی از روش روانشناسی، آثار 
ادبی و هنری را در محدوده ی عقده ها و تفسیرهای درون گرایانه محصور می کند 

و ما را به شناخت بسیاری از اسرار تکوین این آثار رهنمون می سازد.
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پیشینه ی نقد روانشناختی

نقد روانشناختی در ادبیات غرب

نقد روانش��ناختی ی��ا همان نقد مبتنی ب��ر تحلیل روانی )نفس��ی( از کهن ترین نقدها 
محس��وب می شود؛ به گونه ای که »ارس��طو را پدر این نوع از نقد می شمارند«. )زکی، 
1972؛ 1۶9(. »او کس��ی اس��ت که ب��رای تعریف خ��ود از تراژدی، با ط��رح نظریه ی 
"کاثارس��یس" یعنی پیون��د زدن هنری حس ترحم و ترس به منظ��ور تزکیه ی روان یا 
روان پاالی��ی، به پیوند می��ان ادبیات و روان توجه کرد« )گوری��ن، 1382: 14(. ولی در 
ابتدای قرن بیس��تم »با ظهور نتایج مطالعات فروید در مورد ضمیر ناخودآگاه و با انتشار 
کتاب "تعبیر رویا" )1900م(، نقد روانش��ناختی با ی��ک مکتب فکری پیوند خورد و به 
صورت یک گرای��ش نقدی مطرح گردید« )دیتیش، الت��ا: ۵27(. او رویا را ترجمه ی 
امیال و احساسات سرکوفته در عالم خودآگاه تعریف نمود و با مسأله ی الهام در شعر به 

نقد ادبی جدید شکلی تازه و رنگی علمی داد )مختاری، 1988: 13( .

زیگموند فروید1 )1939م-18۵۶م( در جش��نی که به مناس��بت هفتادمین زادروزش 
برپا شده بود،آش��کارا گفت »من کاشف ناخودآگاه نیستم؛ شعرا ناخودآگاه را کشف 
کردن��د. کاری ک��ه من کردم فقط این ب��ود که روش علمی برای بررس��ی ناخودآگاه 
اب��داع کردم« )پاین��ده، 1382: 71(. بعد از او کارل گوس��تاو یون��گ 2)187۵-19۶1( 
روانش��ناس سوئیس��ی، به نقد روانش��ناختی آثار ادبی پرداخ��ت. او برخالف فروید که 
معتق��د بر ناخودآگاه ف��ردی بود، اعتقاد بر ناخودآگاه جمعی داش��ت. به اعتقاد یونگ 
 »محتویات ناخودآگاه جمعی در بافت های مغز هر انسان پنهان است. اما تنها ذهن هنرمند 
می تواند از این ناخودآگاه الهام  گیرد و نش��انه های آن در عالم بیداری و به شکل رویا 

برای او آشکار گردد« )سویف، التا: 313(.

1. Sigmund freud

2. Carl Gustav Jung
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بنابراین هنرمند، انس��انی جمعی اس��ت که ناخودآگاه بشری را با خود حمل می کند 
و حیات روانی ناخودآگاه نوع انس��انی را ش��کل می دهد.این نقد، در دوره های بعد نیز 
از سوی دیگر ناقدان همچون آدلر1)1937م-1870م(، شارل بودوان )1937م-1993م(، 
ش��ارل مورون و کارن هورنای2 )19۵2م-188۵م( و غیره مورد اس��تفاده قرار گرفت و 
همواره ناقدان ادبی با روانشناس��ی نویسندگی و علم روانشناسی و تعامل این دو در آثار 

ادبی سروکار داشته اند.

اصول و قواعد نقد روانشناختی

این نقد دارای اصول و نظریه هایی اس��ت که رعایت آنها هنگام بررسی و تحلیل اثر 
ادبی الزم و ضروری می باشد. از جمله ی این اصول و مبانی می توان به موارد زیر اشاره 

کرد: 

تفسیر عمل ادبی. 1

بررسی این نکته که اثر ادبی از ضمیر ناخودآگاه فرد نشأت می گیرد. 2

شناخت زندگی هنرمند و تغییر او. 3

پرداختن به این نقد با توجه به تفس��یر، تحلیل، ارزش گذاری و اعتماد به حقایق . 4
علم انسان شناسی

بررس��ی این موضوع که هر اثر ادبی را می توان با توجه به این نقد مورد ارزیابی . ۵
قرار داد« )مرتاض، 2007: 114(

روانشناسی ناقد و ادیب« )مختاری، 1988؛ ۵۶(.. ۶

1. Alfred Adler

2. Karen Horney
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تعریف شخصیت در لغت و اصطالح

»لغت شخصیت)Personality( از ریشه ی یونانی پرسونا )persona(گرفته شده است. 
ای��ن کلمه به نقاب یا ماس��کی گفته می ش��ود که در یونان قدیم، بازیگ��ران تئاتر برای 
ایفای نقش خود بر چهره می زدند« )نورالدین، 2012: 11(. کم کم معنای آن گس��ترده 
ش��د و نقش��ی را که بازیگر ادا می کرد نیز در برگرفت؛ بنابراین مفهوم اصلی و اولیه ی 
ش��خصیت، تصویر ظاهری و اجتماعی فرد و مطابق نقش��ی است که او در جامعه بازی 
می کند؛ یعنی »فرد ش��خصیتی را به اجتماع خود ارائه می دهد که جامعه او را بر اساس 
آن ارزیابی می کند« )شاملو، 1382: 1۵(. در لغت نامه ی دهخدا معانی زیادی برای لغت 
شخصیت ذکر شده است از جمله »شرافت، رفعت، نجابت، بزرگواری، مرتبه و درجه« 

)دهخدا، 1342: 1143(.

واژه ی ش��خصیت به کّرات توس��ط اف��راد مختلف ب��ا معانی و مصادی��ق متعدد از 
محاوره های روزانه گرفته تا مباحث علمی و تخصصی مورد استفاده قرار می گیرد. مثاًل 
در معنای عامیانه، فرد باشخصیت کسی است که می تواند باوقار و متانت خود، افراد را 
تحت نفوذ قرار دهد و نقطه مقابل آن بی ش��خصیت اس��ت؛ اما در اصطالح »شخصیت، 
آن بُعد منحصر به فرد انس��ان اس��ت که او را از دیگران متمایز می سازد و تنها برخی از 
مولفه های این بُعد قابل مش��اهده و بررس��ی از طریق رفتارها، کنش ه��ا، نگرش ها و... 

می باشد« )کریمی، 138۶: 10(.

حوزه های مورد مطالعه در زمینه شخصیت

حوزه روانشناسی

ابتدایی ترین و اساس��ی ترین بحثی که در تحقیق روانشناس��ی مربوط به ش��خصیت 
مطرح می ش��ود، این اس��ت که آیا شخصیت فرد موروثی اس��ت یا اکتسابی؟ یعنی آیا 
اساس��اً شخصیت هر فرد به هنگام تولد وی تعیین می شود، یا نتیجه روابط متقابلی است 
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که فرد با محیط خود دارد؟ بدیهی اس��ت در این زمینه که کدام یک از عوامل مذکور 
نقش تعیین کننده تری دارد، نظر یکسانی وجود ندارد و اختالف نظرات بسیاری در این 

باره دیده می شود.

»اولین رویکرد به مطالعه ی رسمی ش��خصیت، روانکاوی زیگموند فروید در اوایل 
قرن 20 بود« )فرزاد، 1388: 78(. »او شخصیت را تحت تأثیر عوامل ذاتی )نهاد- خود- 
فراخود( می داند و رفتار، روان یا شخصیت انسان را محصول ارتباط متقابل متعامل و یا 
متع��ارض این 3 عامل معرفی می کند« )عباس، التا: 32(. یونگ نیز بر »عامل بیولوژیکی 
و وراثتی« تأکید دارد )ش��املو، 1382، 13(؛ اما در رابطه با تأثیر عوامل محیطی برخی از 
روانشناسان نظراتی ارائه داده اند از آن جمله: »آدلر درباره ی اهمیت ترتیب تولد حرف زد 
و اعالم داشت که شخصیت ها تحت تأثیر موقعیت ما در خانواده نسبت به همشیرهایمان 
قرار دارد. او به این نکته پرداخت که چگونه محیط اجتماعی که با آن مواجه هستیم در 
اثر ترتیب تولد و تفاوت سنی موجود بین همشیرها یا اینکه آیا اصاًل همشیر داشته باشیم یا 
نه، فرق می کند« )بریری،تاریخ دسترسی139۵(؛ .»فروم1 )1980م-1900م(، شکل گیری 
شخصیت را تحت تأثیر نیروها و رویدادهای تاریخی می دانست. به اعتقاد وی هر دوره ای 
از تاریخ مانند قرون وسطی، رنسانس، اصطالح پروتستان و انقالب صنعتی به شکل گیری 
شخصیت و تیپ های شخصیتی با منش متفاوت کمک کردند که با نیازهای آن دوره ی 
تاریخی تناسب داشته اند« )شاملو، 1382: 14(. حتی آلپورت2 )19۶7م-1897م( و کتل3 
)1944م-18۶0م( نی��ز عالوه بر تأثیر ژنتیک به تأثیر عوامل محیطی بر ش��خصیت اعتقاد 
داش��تند. آلپورت می گوید: »اگر چه عوامل ژنتیکی مواد خام را برای شخصیت ما تأمین 
می کند ولی این محیط اجتماعی است که مواد خام را به محصول پخته شده درمی آورد 
و همچنین کتل معتقد اس��ت: وراثت برای برخی از عوامل ش��خصیت مهم تر است؛ اما 
محی��ط برای برخی دیگر اهمیت بیش��تری دارد،. او قبول داش��ت که عوامل محیطی در 

1. Erich Fromm

2. Gordon Willard Allport

3. RaymondBernardCattell
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نهایت بر هر جنبه اثر می گذارد« )شولتز،1383: 288(.

شخصیت حوزه ادبیات

ش��خصیت رکن اساسی آثار داستانی در دنیای ادبیات و از مفاهیم و اصطالحات پر 
دامنه و بحث  برانگیز در این حوزه است. برخی معتقدند »مفهوم شخصیت پیچیده ترین 
عنصر یک متن روائی اس��ت«  )القاضی، 2009: ۶8(. »ش��خصیت ها پایه هایی هستند که 
ساختمان یک اثر بر روی آنها ساخته می شود، و هر قدر این پایه ها با استحکام تر باشند، 

بنا محکم تر و پایدارتر، و از گزند زمانه مصون تر خواهد ماند« )دقیقیان، 1371: 17(.

شخصیت داستانی همچون دیگر اصطالحات و واژگان عرصه ادبیات و هنر همواره 
در گذر زمان دس��تخوش دگرگونی و تحوالت فراوانی ش��ده تا امروزه به این سطح از 
تکامل رسیده اس��ت؛ از این رو ناقدان حوزه ادبیات داستانی از ارسطو تا نظریه پردازان 
دوره معاص��ر تعاری��ف گوناگونی درباره ی ای��ن واژه ارائه داده اند. ب��ه عنوان مثال در 
تعریف شخصیت آمده است: »شخصیت ها، افراد، اشخاص و یا قهرمانان داستانند که به 
خاطر اهمیتی که در س��اختار آفرینش داستان دارند، از ارزش هنری فراوانی برخوردار 
می باش��ند؛ به طوری که هر یک از افراد و اش��خاص داستان، شبه شخصیتی است تقلید 
ش��ده از اجتماع که بینش جهانی نویس��نده بدان فردیت و تشخص می بخشد« )براهنی، 

.)249 :13۶8

آبرامز می گوید: »ش��خصیت ها افرادی هستند که در نمایش نامه یا اثر روایی دارای 
ویژگی های اخالقی و آگاهانه هس��تند. این ویژگی ها در گفتار و عملش��ان نش��ان داده 
می ش��ود. انگیزه و زمینه، حاالت و طبیعت اخالقی ش��خصیت را گفتار و عمل نش��ان 
می دهد. یک ش��خصیت ممکن است از آغاز تا پایان اثر از نظر دورنما و حالت طبیعی 
تغییر نکند و یا ممکن است از طریق تکامل تدریجی یا به خاطر بحران شدید دستخوش 
تغییر بنیادی ش��ود. ش��خصیت چه تغییر کند و چه نکند؛ ما به اس��تحکام شخصیت نیاز 
داریم» )آبرامز، 1978: 22(. « باید توجه داش��ت که ش��خصیت داس��تانی را با اصطالح 
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شخصیت در روانشناسی یکی ندانیم. شخصیت در روانشناسی را مجموعه عوامل و علل 
و کارهایی که فرد انجام می دهد، دانس��ته اند؛ اما شخصیت داستانی معموالً یا برداشتی 
کلی درباره ی ماهیت انس��ان ارائه می دهد و یا ما را به س��مت چنین برداش��تی س��وق 
می دهد« )س��لیمانی، 13۶2: 11۵( . تحلیل شخصیت در کتب قدما نیز دیده می شود، از 
آن جمله ارس��طو در فن شعر خود به تحلیل و بررسی شخصیت در تراژدی پرداخت و 
ویژگی هایی برای آن ذکر کرد. بررسی ارسطو نخستین بررسی در تحلیل شخصیت های 
داس��تان است. او ش��خصیت های نمایش را افرادی می داند که از اعمال قهرمانان واقعی 
تقلید می کنند تا باعث خیال انگیزی تماش��اگر شود و شخصیت را به خوب و بد تقسیم 
می کند و خاطر نشان می کند که »عمل و رفتار و کردار همه ی افراد تحت تأثیر ویژگی 

خوب یا بد بودن آنهاست« )ارسطو، 139۵: 47(.

ادبیات داستانی و انواع آن

ادبیات داستانی در معنای جامع آن به هر روایتی که خصلت ساختگی و ابداعی آن 
بر جنبه ی تاریخی و واقعیتش غلبه کند، اطالق می شود؛ از این رو ظاهرا باید همه انواع 
خل��ق ادب��ی را دربرگیرد اما در عرف نقد امروز به آثار روایتی منثور، ادبیات داس��تانی 
می گویند. این اصطالح به یک اثر تخیلی منثور اطالق می ش��ود که البته ش��امل شعر و 
نمایش نامه نیست. امروزه ادبیات داستانی قالب های قصه، حکایت، رمان، داستان کوتاه 

و داستان بلند را در برمی گیرد )میرصادقی، 1380: 21(.

رمان

»اصطالح رمان یک معنای عام دارد و یک معنای خاص. معنای عام آن ش��امل تمام 
شکل های داستان منثور است که بر تخیل و افسانه متکی است و قصد آن لذت بخشیدن 
و گاه آموزش دادن به خواننده اس��ت که س��ابقه آن نزدیک ب��ه دو قرن پیش از میالد 
مس��یح می رسد، و در معنای خاص به همان داس��تان منثور بلند گفته می شود که تقریبا 
در اوای��ل ق��رن 18 در اروپا پدید آمد و ش��خصیت ها و رویدادهایی را تصویر می کند 
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که چنان واقعی می نمایند که گویی در زندگی واقعی با آنان آش��نا بوده ایم و سروکار 
داریم« )ایرانی، 1380: 48(.

»امروزه در بیش��تر زبان های اروپایی از اصطالح رمان )Roman( اس��تفاده میشود که 
مش��تق از رمانس قرون وسطی است، البته در انگلیس��ی به جای رمان، واژه ی دیگری به 
کار می برن��د )Novel( که برگرفت��ه از واژه ی ایتالیای��ی )Novella( به معنی کوچک و 
تازه اس��ت و بر قصه ای کوتاه و منثور اطالق می شده اس��ت« )سلیمانی، 13۶9: 12(؛ اما 
»رمان به ش��کل نوینی از ادبیات که مد نظر اس��ت اغلب نقطه ش��روع آن را مقارن با دن 
کیشوت اثر س��روانتس اس��پانیولی )1۶1۶-1۵47( می دانند« )آلوت، 13۶8: 47-48( و 
»رمان های آلن رنه لوس��اژ1 فرانس��وی )1747-1۶۶8( به خصوص با اثر مشهورش »ژیل 
بالس« بنیاد آن ریخته ش��د و با رمان های نویس��ندگانی چون دانیل دفو2 )1۶۶0-1731( 
س��اموئل ریچاردسن3 )17۶1-1۶89( و هنری فیلدینگ4 )17۵4-1707( و والتر اسکات 

اسکاتلندی۵ )1832-177۶( رو به تکامل گذاشت« )میرصادقی، 13۶۶: 38۵(.

»ورود رم��ان به دنیای اعراب نیز همراه با ش��کل گیری طبق��ه ی بورژوا و با جمله ی 
ناپلئ��ون بناپارت مصر بود« )قاس��م، 198۵؛ 3۶(. اولین رمان با عنوان )زینب( نوش��ته ی 
محمد حس��ین هیکل بود که در س��ال 1914 به نگارش درآم��د. »پس از جنگ جهانی 
اول، رمان عربی ش��کل فنی تر و دقیق تری به خود گرفت که ناشی از تعامل مردم عرب 
ب��ا فرهنگ غرب بود« )القض��اة، 2000: 33(. از جمله این افراد می توان به طه حس��ین، 
توفیق حکی��م )1898-1902(، محمود تیمورمازنی )1890م- 1308م( و دیگران اش��اره 
کرد؛ اما »نس��ل دوم رمان نویسان نیز با طالیه داری رمان نویس بزرگ عرب یعنی نجیب 
محفوظ آغاز گردید« )همان: 38 و کس��مایی، 13۶7: 7(. هم نس��الن او کس��انی چون 
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یوسف الس��باعی، احسان عبدالقدوس، الشرقاوی، الس��حار و غیره بودند. کسانی چون 
عبدالرحمن منیف )1933م-2004م(، غس��ان کنفانی، غادة الس��مان و دیگران نیز نسل 

سومی های رمان نویسان هستند.

رمان روان شناختی

یک��ی از ان��واع رم��ان، »رم��ان روان ش��ناختی اس��ت، ک��ه در آن توج��ه بس��یار به 
حالت ه��ا و عواط��ف پیچی��ده ذهن��ی و ویژگی ه��ای درونی ش��خصیت های داس��تان 
بش��ود. از ای��ن رو محت��وای رمان ه��ای روان ش��ناختی ب��ه آنچ��ه رخ می ده��د اکتف��ا 
 نمی کن��د؛ بلکه بیش��تر به تش��ریح چرایی ها و چونی ه��ا و علت و معلول ه��ای اعمال و 
واکنش ه��ا می پردازد و به زندگی عاطفی ش��خصیت های رمان بیش��تر از معلول اهمیت 
می دهد و به انگیزه های اعمال و رفتاری که از شخصیت ها سر می زند، توجه بسیار دارد. 
در واقع رمان روان شناختی، تفسیر زندگی نامرئی انسان است.« )سلیمانی، 1374: 1۶-1۵(

»رمان های روان ش��ناختی صد س��ال پیش مصداق های معتبر و شایسته ی خود را در 
رمان های فیودور داستایفس��کی1)1881م-1821م( و لئو تولس��توی )1910م-1821م( 
داستان نویسان روسی پیدا کرد. بعد از آنها معروف ترین نویسندگانی که به داستان نویسی 
روان ش��ناختی توجه بسیار داشتند، عبارتند از: »جوزف کراد )18۵7-1924( نویسنده ی 
انگلیسی لهستانی تبار، مارسل پروست2 )1922م-1871م( نویسنده ی فرانسوی و هنری 

جیمز3 )1843م( نویسنده ی آمریکایی« )میرصادقی، 1389؛ ۵۵4(.

»هنری جیمز توجه فوق العاده ای نس��بت به زندگی روانی شخصیت های داستان های 
خود نشان داد و با گسترش جنبه های فنی که محورش بازگویی تأثیری است که وقایع 
خارجی در تصور ش��خص از خود به جا می گذارد، در واقع رمان روان ش��ناختی نو را 
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