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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
هر اثر ادبی از یک عنصر اصلی و كلیدی بهره میبرد. مهمترین عنصر  زمینه و هدف:

دهندۀ داستان نیز شخصیتهای آن است. شخصیتها در واقع روح داستان هستند و جذابیت تشکیل

داستانها تا حد زیادی در درو شخصیتهای آنهاست؛ بنابراین نباید شیوۀ پردازش آن را ساده 

ی اثر داستانی خویش است و باید این توانایی را داشته باشد پنداشت. نویسنده، خالق شخصیتها

های درونی و بیرونیشان را به خواننده نشان دهد. هدف این جستار بررسی و تحلیل كه الیه

است. هدف از تحلیل و نقد شخصیت دعبل و زلفا نیز دستیابی  دعبل و زلفاشخصیتهای داستان 

استان است تا مشخص دردد آیا پردازش شخصیت دعبل به معنا و ساختار نهفته در شخصیتهای د

 و زلفا، با توجه به اهداف نویسنده، در ساختار و بافت آن بدرستی صورت درفته است؟

و  ایروش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است كه به شکل كتابخانهروش مطالعه: 

 رفته است.بندی مطالب صورت پذیبرداری و طبقهبا مطالعج منابع، فیش

رمان دعبل و زلفا، نوشتج مظفر ساالری، رمانی عاشقانه در قالب تاریخی و مذهبی است.  ها:یافته

ذوق و باقریحه، خاطرات تلخ و جانکاه محور اصلی داستان بر عشق استوار است. نویسندۀ خوش

ا به كام الرشید و مأمون عباسی را با چاشنی عشق درهم آمیخته تا آن ردوران خالفت هارون

 مخاطب شیرین و دوارا سازد و به شکلی هنرمندانه، به توصیف شخصیتها میپردازد. 

پردازی در این داستان، بیشتر از طریق دفتگو میان شخصیتها صورت شخصیت گیری:نتیجه

درفته و عنصر دفتگو عالوه بر آنکه نقش مهمی از جریانات رمان را بر عهده دارد، نقش بسزایی 

پردازی نمایشی نیز ایفا میکند. شخصیتهای داستان در دو قطب مثبت و منفی در در شخصیت

پردازی از طریق دیالوگ )دفتگوی دوطرفه( بر خلق داستان نقش دارند. در دفتگو هم، شخصیت

پردازی از دو شیوۀ توصیفی و پردازی از طریق مونولوگ میچربد. ساالری برای شخصیتشخصیت

؛ یعنی شخصیتهای داستان هم توسط اعمال و رفتارشان و هم توسط نمایشی بهره درفته است

اند كه با نویسنده با توصیف وضع ظاهری و حاالت و روحیات و افکار و عقاید آنها شناسانده شده

 تک این توصیفات را یافت و در كنار یکدیگر قرار داد.كاردیری ذهن، میتوان تکبه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Every literary work uses a main and key element. 
The most important element of the story is its characters. The characters are actually 
the soul of the story and the charm of the stories largely depends on their characters; 
Therefore, its processing method should not be considered simple. The author is the 
creator of the characters of his fictional work and must have the ability to show their 
inner and outer layers to the reader. The purpose of this essay is to investigate and 
analyze the characters of the story of D’abel and Zulfa. The purpose of analyzing and 
criticizing the character of D’abel and Zulfa is also to achieve the meaning and 
structure hidden in the characters of the story in order to determine whether the 
processing of the character of D’abel and Zulfa has been done correctly in its 
structure and context, according to the author's goals? 
METHODOLOGY: The research method in this study is descriptive and analytical, 
which was done in a library form by studying sources, taking samples and classifying 
the materials. 
FINDINGS: The novel D’abel and Zulfa, written by Muzaffar Salari, is a romantic novel 
in a historical and religious format. The main axis of the story is based on love. The 
tasteful and thoughtful writer has mixed the bitter memories of the caliphate of 
Harun al-Rashid and Ma'moun Abbasi with the spice of love to make it sweet and 
pleasant for the audience and describes the characters in an artistic way. 
CONCLUSION: Characterization in this story is mostly done through dialogue 
between the characters, and the element of dialogue, in addition to playing an 
important role in the flow of the novel, also plays a significant role in dramatic 
characterization. The characters of the story play a role in the creation of the story 
in both positive and negative poles. In conversation, characterization through 
dialogue (two-way conversation) is superior to characterization through monologue. 
Salari has used two descriptive and dramatic methods for characterization; That is, 
the characters of the story have been introduced both by their actions and behavior 
and by the author by describing their appearance, moods, moods, thoughts and 
opinions, and by using the mind, one can find each of these descriptions and put 
them together. 
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 مقدمه 
هایی از جامعه و مسائل جاری در آن را بازتاب آثار ادبی در هر شکلی كه باشند، بسان آیینهایی هستند كه دوشه

ال تغییر و تحوالت ادبی اشک میدهند. داستان یکی از انواع ادبی است كه از دیرباز مورد توجه بشر بوده و همزمان با

های ادبی، در بسیاری مواقع به بازتاب ترین دونهمختلفی به خود درفته است. رمان، بعنوان یکی از پرمخاطب

سیاسی پرداخته و شالودۀ جامعه را در خود -های اجتماعی و تحوالت تاریخیعادات، رفتار و حاالت بشری، دغدغه

شناسی الینفک و ذاتی برخوردار است، منطق آن همیشه ینکه از منطق جمالمنعکس ساخته است. رمان در عین ا

تنها اعتراف نویسنده، رمان نه»(. میالن كوندرا بر این باور است كه 4: 4394موافق با منطق جامعه است )زرافا، 

شده  ام مبدلبلکه كاوشها و كندوكاوهایی است در پیرامون چندوچون و وضعیت زنددی بشری، در دنیایی كه به د

 (.75: 4347)كوندرا، « است

همچنین در دذر از دورۀ پیدایش رمان فارسی، نویسنددان به ایجاد تحول در شکل، ساختار و درونمایج فکری و 

اند. این تحول عمدتاً بر پایج این تفکر ایجاد شده كه رمان انعکاسی از جامعه است. آنچه در فلسفی آثار اندیشیده

اند، داستان ی میدهد در رمان نمودی تازه پیدا میکند، و همانطور كه زنان و مردان سازندۀ جامعهجامعج انسانی رو

را نیز شخصیتهای زن و مرد میسازد. آنها متأثر از جامعج خویشند و همان رفتار و اعمالی كه در جامعه مرسوم 

از قلمروهای جدیدی را كشف كرده نویسی بهای اخیر، داستاندر دهه»است انجام میدهند. در دورۀ معاصر و 

وسوی الگوهای تاریخی حركت نویسی در ایران به سمت(. در این دوره، جریان داستان445: 4397)شمیسا، « است

كرد. این رویداد با نگاه ویژۀ نویسنددان به آثار مورخان صورت درفت و نتیجج آن، برقراری پیوند میان تاریخ و 

نویسی ایران كه باعث ایجاد فضایی نو در ادبیات فارسی شد و بر دسترۀ دنیای داستان پردازی بود؛ پیوندیداستان

 د. اشاره كر دامگستران، و داستان باستان، عشق و سلطنت، شمس و طغراافزود. از جملج این داستانها میتوان به 

رمان عاشقانه، تاریخی و مذهبی، اثر مظفر ساالری در شمار داستانهای تاریخی قرار دارد. این  دعبل و زلفاداستان 

عصر خفقان، بیداد و فساد دوران خلفای عباسی را بخوبی تصویر كرده و به وضعیت اجتماعی و سیاسی مردم آن 

روزدار پرداخته است. نثر داستان، ساده و عامیانه است و راوی ماجراهای آن، یکی از قهرمانان اصلی داستان )دعبل 

ت و اتفاقات در داستان، حول محور دعبل خزاعی میچرخد و دیگر شخصیتها بواسطج خزاعی( است. تمامی جریانا

ی بغداد سیار )طبیب( در وصف زیباییک به داستان اضافه میشوند. داستان با دفتگو میان دعبل و ابنبه دعبل، یک 

 آورد. پدید میای را ناپذیر دعبل به زلفا، فضای عاشقانهآغاز میشود و در ادامه، عشق آتشین و وصف

 

 سابقۀ پژوهش
ها و مقاالت زیادی نوشته شده است كه ذكر تمام آنها از حوصلج این نوشتار نامهدربارۀ دعبل خزاعی كتابها، پایان

ای است كه آقای عبدالحسین طالعی ذیل عنوان شناسی در این مورد، مقالهخارج است. بهترین آدرس برای منبع

به چاپ رسانده است. اما تا كنون  مطالعات قرآن و حدیثدر فصلنامج « بل خزاعیراهنمای پژوهش دربارۀ دع»

( در زمینج 4344هیچگونه پژوهشی در مورد رمان دعبل و زلفا انجام نشده است. فقط یک مقاله از یحیی معروف )

 به چاپ رسیده است.« شخصیت دعبل خزاعی از رهگذر تناقضات»تحلیل شخصیت دعبل با نام 

 ررسی بحث و ب

 خالصۀ داستان
الرشید و زندانی شدن امام ای است كه موضوع آن دربارۀ دوران خالفت هارونرمان عاشقانه دعبل و زلفاكتاب 
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جعفر )ع( و بخشی از داستان دیدار دعبل با امام رضا )ع( و سرودن قصیدۀ تائیه برای امام رضا )ع( است  بنموسی

ا و سختیها و رنجهایی است كه دعبل برای رسیدن به زلفا متحمل میشود. كه تمام داستان حول محور دعبل و زلف

دو شخصیت اصلی داستان همپای هم برای آزادی و نجات امام رضا )ع( قیام میکنند و با زبان شعر خواب را از 

 اچشم دشمنان میربایند. نویسنده از یک سو بوسیلج عشق دعبل به داستان جذابیت بخشیده و از سوی دیگر ب

نمایی داستان را افزایش داده است. در بافت رمان، از ماجراهایی چون محافظت ورود شخصیت زلفا، جنبج واقع

بن اسماعیل، كنیزک فریبا و امام علی یقطین )وزیر( هنگام وضو درفتن، لباس خز مشکی زربفت، برادرزادۀابن

 جعفر )ع( سخن به میان آمده است. بن زبان و امام موسیچرب

داستان دارای سه بخش است. بخش اول، معرفی شخصیتها از طریق دفتگو است. بخش دوم، دعبل هدفی را در 

نجات امام  -6دیدن زلفا،  -4ذهن خود دنبال میکند و برای رسیدن به آن، پا به میدان میگذارد. اهداف دعبل: 

ان یقطین، داست. در بخش سوم با ورود ابنربیع زندانی استبن جعفر )ع( كه در بغداد و در منزل فضل بنموسی

جان دوباره میگیرد و دعبل به كمک او به زلفا میرسد. با رسیدن دعبل به زلفا، مرحلج جدیدی در داستان شروع 

 میشود. 

ساختمان داستان بر پایج عنصر شخصیت بنا میشود و شکلگیری آن بدون حضور شخصیت غیرقابل شخصیت: 

دهندۀ توانایی و قدرت نویسنده نیز هست. در منابع یت مایج جذابیت داستان و نشانتصور و محال است. شخص

مختلف، تعاریف متنوع و متعددی در باب شخصیت ارائه شده است؛ برای آشنایی بیشتر با این مفهوم، به چند مورد 

 از آنها اشاره میشود.

آورند. به آنچه ر خود داستان را به وجود میقهرمانان و شخصیتهای داستان كسانی هستند كه با اعمال و دفتا»

یا دفتار دفته میشود. به زمینه و عواملی كه باعث دفتار  Dialogueیا عمل و به آنچه میگویند  Actionمیکنند 

شخصیت، عامل محوری است كه تمام (. »473: 4397)شمیسا، « یا اعمال قهرمانان داستان میشود انگیزه میگویند

میچرخد. كلیج عوامل دیگر عینیت، كمال، معنا و مفهوم و علت وجودی خود را از عامل شخصیت قصه بر مدار آن 

اند، اشخاصی شخصیتهایی كه در یک اثر نمایشی یا داستانی خلق شده(. »616: 4349)براهنی، « كسب میکنند

 دفتار، طرز بیان معینهستند كه در نظر خواننده از خصوصیات اخالقی، فکری و عاطفی برخوردارند كه ناشی از 

فردی است دارای »در یک اثر نمایشی یا روایی  Character(. شخصیت یا 51: 4394)آبرامز،«  و عمل آنها است

« یابدنمود می -دفتار–و آنچه میگوید  -رفتار–ویژدیهای اخالقی و ذاتی كه این ویژدی از طریق آنچه انجام میدهد 

 (. 33: 4391)مستور، 

اند و نویسنده آنها را از عالم واقع وام درفته و به كمک تخیل خود جدای از شخصیتهایی كه زاییدۀ ذهن نویسنده

میپروراند، شخصیتهای دیگری نیز بعنوان شخصیتهای تاریخی در داستانهای تاریخی یا واقعی حضور دارند. میان 

های دینی وجود دارد. نویسنده در آفرینش شخصیتشخصیتهای داستانی و شخصیتهای تاریخی و حقیقی، تفاوت بنیا

نمایی یا تخیلی عمل كند اما در داستانهای تاریخی كه صبغج زاییدۀ ذهن خود میتواند آزادانه با عنصر حقیقت

حقیقی دارند )رمان دعبل و زلفا(، نویسنده باید طبق واقعیت رخداده پیش برود و چیزی از خود نیفزاید یا كم 

ای از صافی ذهن خود بگذراند كه با شخصیت تاریخی، تباین و تعارضی پیدا نکند. ا را بگونهنکند و شخصیته

نویسنده ملزم است طبق حقیقت وقایع، داستان را شکل دهد و از آن تخطی نکند. درنتیجه قدرت تخیل در تجسم 

در دذر زمان با مشتركات و اصوالً تاریخ و روایت »داستان واقعی و شخصیتهای تاریخی كمتر نمود پیدا میکند. 

اند و هم خود در اند. حوادث و رویدادها، هم مادۀ خام روایتها بودهتفاوتهایی، همیشه موضوع بحث و تحلیل بوده
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« انداند و روایاتی كه از تاریخ، داستان ساختهاند، تواریخی كه روایت شدهاختیار بیان و نقل تاریخ قرار درفته

(. ساالری نیز چیزی بعنوان واقعیت تاریخی در اختیار دارد و باید آن را در قالب رمان 49 :4397)شهباری و ارجی، 

برای مخاطبانش مجسم نماید. قدرت وی در چگونگی روایت و ترسیم نمودن واقعیت داستان تاریخی مشخص 

دستش رسیده میشود. در واقع او خالق شخصیتهای داستان خود نیست، بلکه آن دسته از داستانهایی كه به 

 های دونادونی بهره برده است.بازپرداخت نموده و برای پردازش شخصیتها از راه

آنچه در جهان داستان »در این شیوه، شخصیتها با رفتار و اعمالشان معرفی میشوند و رفتار )اعمال/ كنش(: 

 ر وجود خود را آشکاركننده است عمل شخصیتهاست. شخصیتها ادر زنده خلق شوند، خود با عملشان عیاتعیین

فروش رسانده بود، كدو را باال برد و دعبل كه خود را به میوه»(. مانند این نمونه: 655: 4341)ایرانی، « میسازند

ای هفروش با نعرپیش از آنکه او فرصت كند دستش را سپر كند، آن را به سرش كوبید. كدو چندپاره شد و میوه

 «های كدو به موهای سر و صورتش آویزان ماند.و موز افتاد و از حال رفت و تخمهتلو خورد و روی سبدهای انبه تلو

 (.34: 4344)ساالری، 

دفتگو، بنیاد تئاتر را پی میریزد و در داستان نیز یکی از عناصر مهم است، پیرنگ را دسترش میدهد و  گفتگو:

(. 344: 4347)میرصادقی، « پیش میبرد درونمایه را به نمایش میگذارد و شخصیتها را معرفی میکند و عمل را

آورد و به پردازی نمایشی است، چراكه پندار واقعیت را در خواننده به وجود میدفتگو از ابزار مهم در شخصیت

نمایی داستان كمک میکند و به آن حالت نمایش میدهد. در داستانهای امروزی از یک سو محتوا و از سوی راستی

ر شخصیتی مورد توجه راویان است.  معرفی ویژدیهای درونی شخصیتها همگی در عمل دیگر طرز ادای دفتار ه

ای كه خواننده بتدریج و از راه دفتگو با اعتقادات و طرز تفکر داستانی بویژه از راه دفتگو صورت میگیرد؛ بگونه

 شخصیتها آشنا میشود.

پرسش و پاسخ دارند كه آن پرسشها نیز به جهت  بندی كنیم، برخی از آنها ساختارادر بخواهیم دفتگوها را طبقه

فهم امری مبهم یا پس از وقوع كنشی صورت میگیرد. ساالری هم در نقش دانای كل توانسته با استفاده از این 

ترفند، سؤالها و جوابها را ساماندهی كند و به این شیوه مفاهیم و مضامین دلخواه خود را القا كند. بخش اعظم 

ده دویی یا بعبارتی دفتگوی درونی )حدیث نفس( نیز دیی و متقابل است، اما در برخی موارد نیز تکدفتگوها بیرون

سیار است. هدف یکی از دفتگوهای این داستان، بین دعبل و ابن میشود كه در آن پرسش و پاسخی در كار نیست.

ه متوجه شد دعبل پایبند ب از دفتگوی این دو شخصیت، شناخت دو قطب مخالف است. میتوان از طریق دفتگو

های هر دو سیار هم عاشق ثروت، قدرت و مقام است. در واقع راوی، افکار و اندیشهاعتقادات خود است و ابن

 شخصیت را به ما معرفی میکند. 

طبیب: پس بگذار من هم بگویم. مرا كه میبینی، مردی توانگرم. در بغداد هم مثل بصره و انبار و موصل و اهواز  -»

 ام. در بغداد چه داری؟خانه و دكان و زمین دارم. طبیبم اما شغل پدریم كه تجارت است رها نکرده

دعبل: وضعم چندان هم بدک نیست. در این شهر درندشت و هفتادودو ملت استادی دارم كه پیش از این، چند -

 ام.سالی را نزدش درس خوانده

 آمد.كم داشت از تو خوشم میلسی، كمطبیب: پس خجالت را كنار بگذار و بگو پاک مف -

 (.46)همان:« دعبل: زود قضاوت نکن، همه را نگفتم. -

كه  آنها»یکی از دفتگوهایی كه در خالل رمان بین موصلی و ابن القطین رخ میدهد برای توصیف سلما است: 

عبتی نازنین ه دفتی لرفتند، از موصلی پرسیدم: سلما دیگر كیست؟ دفت یکی از كنیزانم است، دفتم: شنیدم ك
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 (.454)همان:« ام.ای است. دفتم وصفش را شنیدهاست، دفت: اما رافضی مغرور و یکدنده

ین من هم برای چن»یا در جای دیگر داستان، دفتگو بین دعبل و زلفا است كه نشان از عشق بینهایت آنهاست: 

ادر تو همسرم »(؛ 446)همان: « واهم كرد.ای بسیار دعا كردم و اشک ریختم. تا عمر دارم خدا را شکر خلحظه

تو كه بیماری، بهشت هم برایم بیمعناست! كاش »)همانجا(؛ « نمیشدی، هردز مهر دیگری را به دلم راه نمیدادم.

دعبل با خود دفت هردز آن »(؛ 344)همان: « مانند وقتی كه در بغداد بودیم، چیزی نداشتیم و تو سالم بودی.

 (.44)همان:« اند.ا در چنگ راهزنان رها نمیکردم، هرچند هم اینک نیز دزدیده و به یغما رفتهدختران و زنان اسیر ر

پردازی كه زیاد استفاده شده و اغلب بر این فرض است كه ظاهر یکی دیگر از ابزارهای شخصیت شکل ظاهری:

ن، و چهرۀ آنهاست )تولكنندۀ ذات درونی است، توصیف ظاهری بیرونی شخصیتها بویژه لباسها بیرونی منعکس

پردازی به شمار میرود. مسلم است كه (. در همج آثار ادبی، توصیف چهره و اندام بخشی از شخصیت443: 4343

بسیاری از ویژدیهای روحی نیز در چهره بازتاب مییابند و چهره نیز به نوبج خود آشکاركنندۀ خلقیات است 

نیز ویژدیهای ظاهری به دو دستج طبیعی و اجتماعی تقسیم  استاندستور زبان د(. در كتاب 644: 4374)دقیقیان، 

شده است: ویژدیهای طبیعی شامل قد، صورت و... است؛ ویژدیهای اجتماعی شامل وضع لباس پوشیدن، آرایش 

 سر و... است. 

 نویسنده از هر دو ویژدی بهره برده است:

 (.63: 4344)ساالری، « ات به رستم میماند.جثه»

 (.4)همان: ی« صالبت دعبل دوخت.اش را به صورت زیبا و بانگاه هراسیده و كاوندهطبیب »

 (.495)همان: « رو و كوسه است.مردی به نام سمعان، مأمور یافتن تو شده است. او قدبلند و آبله»

 اکدیگر نمیدانست چگونه نقش آن قامت موزون، چهرۀ دلگون و چشمان پرفروغ و غمگین را از صفحج دلش پ»

 (.9)همان:« كند.

 (.46)همان: « قد بود، روی ركاب اسبش ایستاد و دردن كشید.ابن سیار، كه كوتاه»

 (.41)همان:« اش خیره شد و سری به تأسف تکان داد.جثهابن سیار لختی به همسفر درشت»

ده ست از كجا آمراهزنی پلید و سنگدل به تو حمله میکند به كفتار سرخ معروف است. غریبه است و معلوم نی»

 (.659)همان: « ریشی مجعد و قرمز دارد.

 (45)همان: « ای در آغوش كشید.زبیده به ابوالعتاهیه دفت خوش آمدی شاعر زشت... دعبل شاعر زشت را لحظه»

 (.94)همان:« آنجا بود كه دعبل، طبیب همسفرش را دید. همان مرد كوتاه و فربهی كه نامش ابن سیار بود.»

 این داستان، از ویژدیهای اجتماعی برای خلق شخصیتها بهره برده است. نویسنده در

 (.66)همان: « اش پوشید.پیراهنی سفید خرید و زیر قبای كهنه»

كشان آمد و روی كرسی مخصوصش نشست، لباسی بلند و پر از دلدوزی و نگینهای رنگارنگ به تن زبیده خمیازه»

 (.41)همان: « داشت.

رفت و از مبیح خواست تا موی سر و صورتش را كوتاه كند. به رختکن كه بازدشت، ثقیف  دعبل به صحن حمام»

ای بیرون آورد. كمک كرد تا دعبل آن را بپوشد. راه را كه مغربیها میپوشیدند از بقچهاش درفت و لباسی راهخنده

« آمد.د سال جوانتر به نظر میتونسیها به سرش بست. عبل با چهرۀ جدیدش هم زیبا بود و چن دستاری هم به شیوۀ

 (.494)همان: 

نویسنده از كنش، دفتگو، وضعیت ظاهری و... برای معرفی شخصیتها استفاده میکند كه در این میان، شخصیتها 
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بیشتر از طریق دفتار و اعمال، خود را به خواننده معرفی میکنند. ساالری از شخصیتهایی با خلق و خوهای متفاوتی 

كه هركدام از آنها دارای رفتار خاصی هستند كه همین امر، رمان مذكور را از یکنواختی دور ساخته استفاده كرده 

است. برخی از شخصیتها پررنگ و برخی كمرنگ هستند و تأثیر نقش آنها در پیشبرد رمان یکسان نیست. در رمان 

شخصیتها از جنس مذكرند. نثر روان  دعبل و زلفا از هر دو جنس مذكر و مؤنث سخن به میان آمده، اما بسیاری از

 و ارائج توصیفات هماهنگ با درونیات شخصیتها از ویژدیهای آشکار این رمان محسوب میگردد.

تنها داستان ( از عناصر بسیار مهم داستان است؛ زیرا نهCharacterizationپردازی )شخصیتپردازی: شخصیت

آید. برای اینکه داستانی خوب پرورده شود و شخصیتها به وجود میرا شکل میدهد، بلکه هر داستانی بر بنیان 

پردازی درستی ( قوی داشته باشد، نویسنده باید ابتدا شخصیتDialogue( و دفتگوی )Actionعمل داستانی )

ای ونهآید، بگانجام دهد. خلق شخصیت از مهمترین بخشهای داستان است كه جذابترین بخش آن نیز به حساب می

ده شهر بار شخصیتی برای بار نخست، در متنی ادبی و تخیلی و یا تاریخی، یا بواسطج روندی دقیق و تبیین»كه 

 (. 45: 4393)پولتی، « ترسیم میشود، كشفی به معنای واقعی و علمی كلمه صورت میپذیرد

بن داری میکند. امام موسیپنشخصیتهای این رمان كامالً منطبق بر واقعیت هستند و خواننده با آنها كامالً همذات

تنی یافیقطین، مبیح، مصیب و... همه شخصیتهای باورپذیر، دستجعفر )ع(، امام رضا )ع(، دعبل، زلفا، مهران، ابن

و طبیعی هستند. داستان از چاشنی عشق برخودار است، نشاط و سرزنددی شخصیتها، بویژه دعبل و زلفا، باعث 

 قبولتر به نظر آید. ی حاصل از ظلم و ستم، سهلتر و قابلمیشود پیامدهای نادوار و سختیها

معتقد است شخصیت به دو دستج ساده و جامع تقسیم  های ادبی معاصرنظریه دانشنامجایرنا ریما مکاریک در كتاب 

میشود. شخصیتهای ساده همان شخصیتهایی هستند كه درایششان به ایستایی و ابتدایی است و به عقیدۀ او نقش 

دوم كه شخصیتهای جامع هستند بسیار پیچیده است. شخصیت جامع  ری در پیشبرد داستان دارند. اما دستجكمت

 دارای چندین ویژدی است و به تناسب پیشبرد پیرنگ، تغییر و تحول دارد.

لی كبندی خود، شخصیتها را در قصه، داستان كوتاه، رمان، نمایشنامه و... به دو دستج جمال میرصادقی در دسته

پویا و ایستا تقسیم میکند. ایشان معتقدند شخصیت ایستا شخصیتی است كه از ابتدا تا پایان داستان ثابت است و 

 تغییر نمیکند؛ ولی شخصیت پویا شخصیتی است كه در ابتدا و پایان داستان تغییر میکند. 

ی ا هستند. با توجه به اینکه شخصیتها، شخصیتها از نوع اصلی )محوری(، ساده، ایستا و پویدعبل و زلفادر داستان 

جانبه و اصلی میباشند، در ادامه به تعریف موجز این مفاهیم پرداخته مورد بررسی در این پژوهش، ساده، ایستا، همه

 میشود.

شخصیت ایستا، شخصیتی در داستان است كه تغییر نکند یا اندک تغییری را بپذیرد. به عبارت » شخصیت ایستا:

یان داستان همان باشد كه در آغاز بوده است و حوادث داستان بر او تأثیر نکند یا ادر تأثیر بکند، تأثیر دیگر، در پا

 (.495: 4347)میرصادقی، « كمی باشد

ین، یقطجعفر )ع(، امام رضا )ع(، دعبل، زلفا، مادر زلفا، مهران، ابنبن شخصیتهای ایستای داستان شامل امام موسی

 . مبیح، و مصیب هستند

خصیت ای از ششخصیت پویا: شخصیتی است كه یکریز و مدام در داستان، دستخوش تغییر و تحول باشد و جنبه

بینی او یا خصلت و خصوصیت شخصیتی او ددردون شود. این ددردونی ممکن است عمیق باشد او، عقاید و جهان

« عمل كند یا در ویرانگری آنهایا سطحی، پردامنه باشد یا محدود؛ ممکن است در جهت سازنددی شخصیتها 

 .فضل برمکی، ابوالعتاهیه و... هستندبن الرشید، مأمون، یحیی(. شخصیتهای پویای داستان شامل هارون445)همان: 
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شخصیت ساده: شخصیت ساده فردی است كه تنها با یکی از وجوه انسانی خود در داستان حضور مییابد. شخصیتی 

فقط حول یک ایده یا صفت واحد، شکل میگیرد »رسو بودن یا خرافی بودن اوست. كه فقط شناخت مخاطب از او ت

و بدون جزئیات خای و فنی ارائه میشود و بنابراین تقریباً بدرستی میتوان با یک عبارت یا یک جمله، شخصیت 

جامع مورد  (. شخصیتهای ساده داه برای تقویت و پررنگ كردن شخصیتهای54: 4397)ایبرمز، « او را توصیف كرد

 (.35: 4394استفاده قرار میگیرند )مستور،

این شخصیتها با جزئیات بیشتر و مفصلتری تشریح و تفصیل میشوند. خصلتهای فردی آنها » جانبه:شخصیت همه

 (.644: 4395)داد، « ممتازتر از شخصیتهای دیگر رمان است

( یا محوری و یک یا چند Protagonist)شده از یک شخصیت اصلی شخصیت اصلی و فرعی: هر داستانی تشکیل

كسی »( نامیده میشوند. شخصیت اصلی Foilشخصیت دیگر است كه بطور كلی شخصیت ثانویه، فرعی یا مقابل )

است كه در مركز داستان یا نمایشنامه یا فیلم قرار میگیرد و نویسنده سعی میکند توجه خواننده یا بیننده را به او 

شخصیت اصلی را داه قهرمان مینامند. شخصیت اصلی، خوب یا بد، همراه (. »344: 4374)میرصادقی، « جلب كند

با نیروی معارض به كشمکش برمیخیزد و از وقتی كه كشمکش میان شخصیت اصلی با معارضش آغاز میشود، 

ه (. اغلب نیز یک شخصیت اصلی در داستان حضور دارد، ادرچ353: 4395)داد، « پیرنگ داستان شکل میگیرد

ممکن است اشخای اصلی بیشتری در داستان دیده شوند، تمركز و كانون توجه نویسنده بر یک شخصیت، بیشتر 

 از دیگر اشخای است. 

شخصیت دعبل، شخصیت محوری یا مركزی داستان است. شخصیت وی نمونج مطلق پرهیزداری، شجاعت و خوبی 

و بدی، قهرمان و ضدقهرمان و خالصه انسانی است  و انسانیت نیست، بلکه تركیبی است از ترس، شجاعت، خوبی

 كه پس از تحمل دشواری و سختیها، در نهایت سربلند بیرون آمده و به عهدش وفادار باشد. 

 

 پردازیشیوۀ مستقیم و غیرمستقیم در شخصیت
مطابق (. 414: 4374پردازش شخصیت به دو شیوۀ مستقیم و غیرمستقیم یا نمایشی صورت میپذیرد )اخوت، 

شیوۀ نخست، شخصیت از طریق نویسنده، دانای كل و یا زاویج دید فردی در داستان معرفی، تجزیه و تحلیل میشود 

و بعبارتی به شیوۀ مستقیم، ویژدیهای ظاهری و باطنی و یا افکار و منش شخصیت توصیف میشود، اما ادر نویسنده 

بپردازد كه خواننده با توجه به اعمال، اقوال، كنش و به شخصیت اجازه دهد با رفتار و دفتار به معرفی خود 

واكنشهای درونی و بیرونی او در مواجهه با حوادث به ماهیت، خصلت، منش و احساسات وی پی ببرد، شیوۀ 

(. شیوۀ نمایشی معموالً با ذكر جزئیات و استفاده از دفتگو همراه 67: 4374نمایشی به كار درفته است )یونسی، 

(. شیوۀ دوم از طبیعیترین و 517: 4377حوادث در آن تا حد ممکن كوتاه میشود )میرصادقی، است و زمان 

پردازی است. حال آنکه شیوۀ مستقیم و دزارشی، داستان را از شکل واقعی و باورمند های شخصیتمؤثرترین راه

ش ارائج غیرمستقیم دونه به آن میدهد. شایان ذكر است كه روخود خارج كرده و حالتی یکنواخت و دزارش

شده تار ارائهدیری بر پایج رفبه دلیل احترام دذاشتن به تواناییهای خواننده در استنباط، ارزیابی و نتیجه»شخصیت 

)تولن،  «اینکه یک شخصیت چگونه است« دفتن»صورت میگیرد و نه بر پایج ارائج مستقیم و اظهارنظر نویسنده در 

4343 :441.) 

قیم، شخصیتها را از زبان راوی داستان یا شخصیت دیگر داستان مورد توصیف قرار داده است ساالری در شیوۀ مست

در معرفی مستقیم شخصیت، نویسنده رک و صریح با شرح یا با تجزیه و »و مخاطبان را با شخصیتها آشنا میکند. 
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 داستان، شخصیت تحلیل میگوید كه شخصیت او چجور آدمی است و یا بطور مستقیم از زبان كس دیگری در

 (. چند مثال:19: 4371)سلیمانی، « داستان را معرفی میکند

 (.63: 4344)ساالری، « ات به رستم میماند.جثه»

 (.354)همان: « حیف از آن چشم! حیف از آن صورت! حیف از این زن كه نابینا شود.»

: مگر ممکن است خدای مهربان كه چنین دندانی بود، چشمان زلفا را دید و با خنده به دعبل دفتاو كه پیرزن بی»

 (.644)همان: « صورت و چشمان زیبایی آفریده، دست و پنجج خودش را خراب كند.

نامش سلما است همه دوستش دارند. موصلی میگوید همانند مریم عذرا، پاكدامن و عفیف است. دفته است هر »

 (.446)همان:« كسی او را آزار دهد تنبیه میشود.

 استاد من نیز با برمکیان و هارون نشست و برخاست دارد به صریع الغوانی شهرت دارد.دعبل: »

های طال را خوب بو میکشد و بر آن ای او كه سکهابن سیار: میشناسمش. از شاعران دربار است، به استادت نرفته

 (.46)همان:« چنگ میندازد.

 (.449)همان:« كه كارشان جادو كردن مردان است.دران طناز زبان بود، از آن فتنهكنیزک، فریبا و چرب»

ابن سیار: ادر در سرودن ترانه مهارتی داری و پی كاری میگردی، میتوانم تو را به ابراهیم موصلی معرفی كنم، »

 (.46)همان:« بزردترین موسیقیدان بغداد است.

 ند:در این قسمت رمان، راوی از زبان یکی از شخصیتهای رمان بشر را معرفی میک

 پرسید بشربن حارث را میشناسی؟»

 دعبل فکری كرد و سر تکان داد كه نمیشناسد.

اش عبور ای ندارد. بیشتر اوقات كه از جلو خانهزاددان است. جز عیش و نوش و فسق و فجور اندیشهاز اشراف

بندوبار را دور بی میکردی، میتوانستی صدای ساز و آواز را بشنوی. همیشه دروهی از مردان و زنان خوشگذران و

 (.474)همان:« خودش جمع میکرد و به میگساری و قمار میپرداختند.

در شیوۀ غیرمستقیم، نویسنده میکوشد با شگردهای مختلف، شخصیت یا شخصیتهای داستان را به مخاطبان 

شهایش دربرابر و كن ای نمایشی آنها را توصیف كند و شخصیت در سراسر داستان با رفتار، دفتاربشناساند و به شیوه

ایما و اشاره جایگزین تشریح و توصیف میشود. هر »حوادث، خود را به خواننده میشناساند. در شیوۀ غیرمستقیم 

ای میتواند حامل معنایی باشد كه به موجب آن اشخای داستان به خواننده معرفی حركتی، هر نگاهی و هر نکته

 ان دعبل در خالل دفتگو با ابن سیار خود را معرفی میکند:(. در ابتدای داست351: 4395)داد، « میشود

 دعبل بلند خندید. چه میگویی؟ هنوزم خریداری؟»

 ابن سیار: تو نیز طبیبی؟

 (.46: 4344)ساالری، « دعبل: شاعرم.

 ابن سیار شخصیتی است كه در سراسر داستان، خود را با رفتار و دفتارش توصیف میکند:

 (.479)همان:« ند میخواستم مراقب همیشگی سالمت و نشاط او باشم.من بعنوان طبیبی ثروتم»

 (.95)همان:« من تک فرزند زمینداری خوزستانیم.»

 (.96)همان:« ام.ابن سیار آهسته و تند دفت بین خودمان بماند: من اپیکوری و دهری»

 یشه و كسبشان شرح داده استهمچنین راوی، تعدادی از شخصیتهای فرعی را تنها با آوردن صفتهایشان یا نوع پ 

كاش همچنان »فروش، شاعر دربار عباسی معرفی میشود: مانند شخصیت ابوالعتاهیه كه در داستان مرد كوزه
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 (.97)همان:« فروش بودم كه حجامت هم میکردم.كوزه

شهوت و غضب ای را پذیرفتم كه خود بندۀ فروشی و حجامت شانه خالی كردم و عار خدمت به خلیفهاز رنج كوزه»

 (.94)همان:« است.

شخصیت موجود در این داستان، به  31داستان دعبل و زلفا، شخصیتهای بسیاری را در بر دارد. نگارنده از میان 

 شخصیتهای اصلی آن )دعبل و زلفا( پرداخته است. 

ه دبیات تشیع بهای ازبان عصر عباسی است كه بعنوان یکی از درخشانترین چهرهدعبل خزاعی شاعر عربدعبل: 

شمار میرود؛ شخصیتی كه با نبوغ بینظیری توانست شیعیان را اعتالی بیشتری بخشد. علیرغم اینکه در دنیایی 

میزیست كه خلفا درداننددان اصلی چرخهای حیات و معیشت به شمار میرفتند و همانها سرودن و شنیدن شعر 

برای مدح ایشان، از هزاران سکج طال و نقره برخوردار را درامی میداشتند، شاعران نیز با اظهار اندک كوششی 

ها پشت میکند و به قول ها و نقرهمیشدند، اما در این میان تنها دعبل است كه با عقیده و ایمان بحق، به سکه

: 4476ساله بر دوش میکشم و كسی را نمییابم كه مرا بر آن به دار بیاویزد. )االصفهانی، دار پنجاهخودش، چوبه

464.) 
توزان ه.ق دیده به جهان دشود. وی كه همواره درفتار خشم دشمنان و نفرت كینه419دعبل شاعر فرزانه در سال 

سالگی و در عهد متوكل عباسی به ه.ق در سن نودوهشت  614هایش در سال بود، سرانجام به سبب هجونامه

فاظ و معانی، واضح بوده و از انسجام نیکویی شعر دعبل از حیث ال«. 454تا: شهر آشوب. بی ابن»شهادت رسید. 

(. از ویژدیهای 556: 4395های موسیقی زیبا و دلپذیری موج میزند )فاخوری، برخوردار است. در بیت بیت آن نغمه

بارز شعر او میتوان به قوت بیان، نقد تند، صراحت لهجه، دزنددی هجو و بخصوی بیان مستدل و منطقی در 

 ارضات عقیدتی اشاره كرد.موضوع دفاع و یا تع

در واقع شاعر، زبان »دعبل در سرایش اشعار، همواره به قرآن و احادیث توجه داشته و از آنها بهره جسته است. 

(. از آنجا كه شعر هر 56: 4346)مختاری و ابراهیمی، « شعریش را با زبان آراستج قرآن و احادیث زینت داده است

تفکر اوست، با دقت در اشعار متین و هدفدار دعبل، میتوان به عظمت اندیشه  نمای شخصیت وشاعری آیینج تمام

لیدی جانبه و كبعدی، اصلی، همهو تعهد دینی این ادیب مجاهد و سخنور پی برد. دعبل، شخصیت ایستا، ساده، تک

 نده به شیوۀداستان است؛ زیرا حوادث، رویدادها و شخصیتهای دیگر داستان، حول محور او شکل میگیرد. نویس

سازی شخصیت دعبل پرداخته است. از خصوصیات این قهرمان، میتوان به شجاعت، جنگاوری، سنتی، به قهرمان

 پرهیزداری و پایبندی به اعتقادات اشاره كرد. 

نیت دانست. او به قضایا نگاهی بنیادین دارد و خواستار دعبل را میتوان شخصیتی یکدست سپید، خالص و خوش

م. از دریكمال است و در راه آن تا پای جان میکوشد. پیشرفتهای او را از ابتدا تا انتهای داستان نظارهرسیدن به 

 ویژدیهای این شخصیت میتوان به موارد زیر اشاره كرد: 

یی آزمااین شاعر شیعه، اولین كسی است كه در ادبیات عرب در مقام شامخ امام رضا )ع( طبعشاعر اهل بیت )ع(: 

ت. شعر او همچون تیر سركش قهاری كه با كمترین خطا و بیشترین نتایج، رسواكننده و افشادر جنایتها كرده اس

های جاری زمان خود بوده است. این شاعر متعهد با تمام وجود خطرات عباس و دستگاهو اصحاب ظلم و ستم بنی

جای داستان از بنی عباس بعنوان ای در اثبات حقانیت تردید نکرده است. دعبل در جای و محرومیتها، لحظه

ام، آنها قلم در دست دارند و منتظرند بسیاری از این نوع علما را در دربار عباسی دیده»فرعون زمان یاد میکند: 

 (.657: 4344)ساالری، « ببینند فرعون زمان چه اراده میکند تا طبق خواسته او فتوا دهند
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دعبل ایمانی استوار به اهل بیت پیامبر )ی( و محق »د آثار اوست. در وصف امام رضا )ع( سرآم« تائیه»قصیدۀ  

بودن ایشان به امامت داشت؛ از این رو طبیعی بود كه آثار ادبی كه او از خود بر جای مینهد، ادبی است كه از 

 های متعهدی سپریتعهدش بر مذهب تشیع برخاسته است. سراسر دوران زنددی ادبی این مرد، با سرودن چکامه

، )مختاری« های فکری و فرهنگیش یافت میشود.دشت، بنابراین تعهد در حیات ادبی دعبل و در تمامی زمینه

4379 :614.) 

دعبل: میبینی كه اهل بیت غریبند. در این آشفته بازار كه كمتر كسی، خزف را از دوهر باز میشناسد با زبان شعر »

: 4344)ساالری، « ان را میدوزد و دستها و قلمها میشکنند....مظلومیت آنها سخن دفت. اختناق بیداد میکند، ده

45.) 

لب جان داده، به ای فاطمه! ادر حسین )ع( را در حالی میدیدی كه نزدیک شط فرات، بر خاک افتاده و تشنه»

صورت میزدی و اشک میریختی! ای فاطمه! ای دخت بهترین! برخیز و بر ستاردانی كه در سرزمینی خشک و 

 (.696)همان: ...« اند، مویه كن بر زمین افتاده بیحاصل

شجاعت یکی از فضایل اخالقی و هنجارهای پسندیده در حوزۀ رفتاری است كه سرمنشأ شجاعت و جنگاوری: 

بسیاری از دستاوردهای فردی و اجتماعی است. تأثیردذاری این خصلت در زنددی فردی بویژه اجتماعی ملتها تا 

میتوان دفت در كنار زبان و نژاد و مذهب، زنددی شجاعان است كه هویت فرهنگی ملتی  آن اندازه است كه حتی

 را شکل میبخشد و به آن جایگاه استقالل میدهد. 

اش و شیعیان، از هیچ میدانی دریزان نبود. نویسنده این شجاعت دعبل زبانزد همه بود. او برای نجات جان خانواده

بی نشان داده است. در میان تمام شخصیتهای موجود در داستان، دعبل تنها موضوع را در چند جای داستان بخو

شخصیتی بود كه در مقابل هارون و حتی جعفر كه نامج آزادیش را امضا كرد، تعظیم نکرده است و همه به شجاعت 

آنها  ز هیچکدام ازاند. یا در جای دیگر داستان، با نگهبانان دربار قصر جعفر موصلی دردیر میشود و ااو غبطه خورده

ابایی ندارد. خواننده با این توصیفات به شجاعت شخصیت اصلی پی میبرد. او حتی برای اینکه كام خلفای عباسی 

 شیعیان باشد.  را تلخ كند، با زبان شعر توانست خلفای عباسی را نکوهش كند و مرهمی بر دل سوختج

 دیگر شکل میگیرد شجاعت وی را نشان میدهد:نویسنده از طریق دفتگوهایی كه میان دعبل و اشخای 

 طبیب: من كه جرئت نمیکنم در سرداب یا پستوی خانه هم اینگونه بیپروا سخن بگویم.»

ای دیگر از هم جدا میشویم. این را به یاددار از من داشته باش زبانی كه به حق نچرخد، به درد دعبل: تا دقیقه

 س.همان لقمه در دهان چرخاندن میخورد و ب

طبیب: عجیب است كه هنوز این سر نترس را روی دردنت حفظ كردی. از حرفهایت وحشت میکنم، اما ته دل به 

 (.4: 4344)ساالری، « شجاعت و ایمان تو غبطه میخورم.

 (.491)همان: « دوییت با زبان نافذ شعر، فرعون زمان را عصبانی كرده استحق»

دعبل مچش را درفت و پیچاند و او را مانند باری  ن بزند و بکشد.قصد داشت علی را جلو چشم مادرش به زمی»

)همان: « كه از روی اسب به زیر آورد، روی شانه چرخاند و به زمین كوبید و خنجر را در دودی دلویش فروبرد.

643.) 

شعر دعبل بحق نمایندۀ شعر متعهد شیعی این دوره به شمار میرود. او در دفاع از اصول اعتقاد به مذهب تشیع: 

عقیدتی مذهب تشیع بویژه امر والیت از سلطج جابرانج حاكمان عباسی كه سخت چنین جریاناتی را رصد میکردند، 

ربارۀ د االغانیر میرود. در هراسی به دل راه نمیداد. این موضعگیری شجاعانه، نقطج قوت مبارزه عقیدتی وی به شما
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)االصفهانی، « دعبل از جمله شیعیانی است كه به درایش داشتن به علی )ع( مشهور است»او چنین آمده است 

(. وی شعر خویش را بستر مبارزۀ عقیدتی قرار داد و با نگرشی سیاسی همراه با التزام و تعهد دینی، 65: 4476

عی در مقابله با سیاست عباسیان به وجود آورد. او به امام زمان خویش، رسالتی عظیم را در پویایی اندیشج شی

تنها به مدح اهل بیت و ائمه معصوم )ع( و طرفداری از آنان و ذكر الرضا )ع( عالقج وافری داشت و نهموسی بنعلی

امر یکی  ت كه ایننصیب نگذاشیک از خلفای عباسی را بیحقانیت آنها میپرداخت، بلکه با شمشیر بران هجو، هیچ

 (.44: 4391از علتهای آواردی شاعر بود )رضایی، 

 نویسنده از طریق دفتگوهایی كه در داستان شکل میگیرد، خواننددان را از شیعه بودن دعبل مطلع ساخته است.

هارون دفت: عیبی در تو نمیبینم جز آنکه از رافضیانی! كاش به مسلک عامه »دفتگو میان هارون و دعبل: 

 آمدی! چنین كن تا مقرری خوبی بگیری و از مالزمانم باشی.میدر

 «من نیز تنها حسنم را در این میبینم كه به سفارش قرآن و پیامبر درامی عمل میکنم و از دوستداران اهل بیتم.-

 (.459: 4344)ساالری، 

 .(64)همان: « زبانی.ای سرسخت و تلخهمه میدانند شیعه»دفتگو میان مسلم و دعبل: 

دعبل، نمایندۀ تمامقد و مستحکم مذهبی و تفکری قوی است. شجاعت و جوانمردی شیعیان:  منجیحامی و 

دعبل، نشانگر تالشی است مستمر و بیوقفه برای ماندن، جاودانگی و شور زنددی در جهت حفظ آرمانهای اهل بیت 

و اذیت قرار  )ع(. او با شجاعت خود در پی نجات شیعیانی است كه حکومت به صورتهای مختلف آنها را مورد آزار

میدهد. چنانکه در داستان مشاهده میشود، افراد تحت حمایت عباسیان، شیعیان را به بیگاری میگرفتند و آنها را 

خود  فرسا تنبیه میکردند. در چنین شرایطی دعبل وظیفجدر صورت كوتاهی و سر باز زدن از انجام كارهای طاقت

 ایستد. ا شجاعت تمام در مقابل زوردویان میرا، نجات شیعیان از دست عباسیان میداند و ب

ای عربی است و معنا و مفهوم آن از ( كلمهEtymologyشناسی )تربیت از لحاظ ریشهتربیت شاگردان: 

قدیمیترین آثار تا جدیدترین آنها نسبتاً ثابت است و اساساً بر زدودن اخالق ناپسند، ایجاد كماالت عقالنی توسط 

ی انسانی داللت دارد. تعالیم عالیج اسالم از آغاز بر تربیت نفوس برای تقرب به شهای واالمعلم و رسیدن به ارز

(. دعبل الگوی كاملی برای شادردانش 49: 4375زاده، خداوند و كسب اخالق حسنه تأكید فراوان داشته است )نقیب

زد میکند و از شادردانش میخواهد بود. او در كالس درس خود به شادردانش جوانمردی و ایثار، بخشش و... را دوش

 راه او را ادامه دهند:

صبحها بعد از نماز، در مسجدی به دروهی از جوانان كه دلچین شده بودند كالم و ادبیات شیعی درس میداد و »

 (.473: 4344)ساالری، « ترین شعرهایش را بر ایشان میخواند.تازه

ت دهید. به مذاق حق و حقیقت بسرایید، نه به طمع صله و درهم یادتان نرود كه خود را به آزاددی و راستی عاد»

و دینار. كاری از این پلیدتر نیست كه مکارمی را به خبیثی ببندید كه نسبتی با آن ندارد. بدترین نوع كذب است. 

ن مغبو انگیز. طبع لطیف و خداداد را خرج خدا كنید ودرنهاین همان خودفروشی است، اما با كلمات موزون و خیال

 (35)همان: « خواهید شد.

دعبل آموزدار بوده و در كنار شاعری، به تربیت شادردان میپرداخته است. انگیزۀ وی از این كار، چنانکه در داستان 

 مشاهده میشود، پرورش انسانهایی است كه آزاددی و مردانگی را بر هر چیز دیگری ترجیح میدهند. 

انسانی و الهی و عنصر مطلوب و مؤثر دینی، اجتماعی و فرهنگی است كه جوانمردی خصلت ارزشمند جوانمردی: 

شرع، عقل و عرف آن را تأیید میکند و اهل آن در تالش هستند ضمن آراسته شدن به فضایل و كمال و دوری از 
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بدیها برای دستیابی به معرفت، كمال و سعادت در سختترین شرایط و لحظات با بذل جان و مال خویش به 

 زمندان و مظلومان كمک كرده و برای آزادی رفاه، امنیت و آرامش همنوعان خود فداكاری نمایند. نیا

، اسالم را به دو حلقج نبوت و والیت تقسیم میکند؛ همچنین میفزاید آیین جوانمردیهانری كربن در مقدمج كتاب 

دذارش حضرت ابراهیم اینهاست كه پایه آید و فتوت )جوانمردی( جامع هر دوكه دایرۀ والیت پس از دایرۀ نبوت می

(. جوانمردان همه پیروان ساقی 9: 4343خلیل، قطب آن امام علی )ع( و خاتم آن حضرت حجت است )كربن، 

اند. امام رضا )ع( در زنددی خویش و در تمامی میادین علمی و عملی اند از متابعت او یافتهكوثرند و هرچه یافته

نند آن بزردوار )حضرت علی )ع(( الگوی جوانمردی برای مردم و شادردان خویش پیرو جد خویش بودند و ما

 اند. بوده

دعبل كه پیرو امام خود میباشد، این خصلت را میتوان در رفتار و كردارش بخوبی مشاهده كرد و نویسنده در به 

كاروان زنان اسیری كه  تصویر كشیدن این ویژدی، موفق عمل كرده است. مثالً در قسمتی از داستان، دعبل با

هایشان را به آتش كشیده بودند، شوهرانشان را به جرم شیعه بودن كشته بودند و خودشان را به اسیری خانه

كپج »میبردند همراه است. در راه، عجز و نالج زنان، نگهبان همراه را عصبانی میکند و او خطاب به آنها میگوید: 

 (.44: 4344)ساالری، « یا غول به جانتان افتاده كه بیموقع عجز و البه میکنید. ها! جنمردتان را بگذارید ماردزیده

خاطر میشود، سکوت را جایز نمیشمرد و میکوشد وی را و دعبل كه از این رفتار و دفتار ناشایست نگهبان رنجیده

مین خزعبالت را ادر زن و دختر خودت را اسیر كرده بودند، میپسندیدی ه»از خطا و غفلت خود آداه سازد: 

 (.44)همان: « تحویلشان دهند؟

جعفر )ع( را میخواهد و دور از جوانمردی  بنآزادی امام موسی در جای دیگر داستان در قصر، در مقابل هارون،

ای را كنار دعبل نادزیر دفت: دور از اخالق و جوانمردی میدانم كه خواسته»میداند ادر دیدن زلفا را بخواهد. 

 (.454)همان: « لم بگذارم!خواستج او

 دعبل شمشیری را كه زیر بار پنهان كرده بود نشان داد. »

ایستادم و میجنگیدم. در مرام ما تنها به فکر جان و مال خود ادر دزدان حمله میکردند، من یکی تا پای جان می -

 (.416)همان:« بودن دور از جوانمردی است.

زلفا وفاداری به عهد و عشق است. از نظر ساالری، چاشنیهایی كه برای  درونمایج داستان دعبل وعشق به همسر: 

جذابیت داستان به كار میروند محدودند. مهمترین آنها عشق است. راوی در ابتدای رمان تأكید میکند كه پیش از 

لفا، فصل (. با وصال دعبل و ز4: 4344آن هیچ زنی نتوانسته بود آنگونه دلش را به خود مشغول كند )ساالری، 

پای دعبل قدم برمیدارد و بعنوان یار و همدم، او را همراهی متفاوتی از داستان آغاز میشود. از آن به بعد زلفا، پابه

میکند. عشق دعبل باعث میشود حتی شخصیتهای منفی داستان در بنبست زنددی خودشان به دعبل غبطه 

رضا )ع( و مزرعج نیشکر و دیاه باور نداشت و فکر میکرد امام امام  سیار كه در ابتدا به معجزۀبخورند. مانند ابن

آید. شخصیت آوری مریدان راه انداخته است، اما بعد از شفا یافتن چشمان زلفا به زانو درمینمایشی برای جمع

 ، سرانجام وقتی به عشقش عتبه نمیرسد،خدمتی به دربار هارونمنفی دیگر ابوالعتاهیه است. پس از عمری خوش

كاش »عمرش را عبادت كند و میگوید:  نشین میشود، روزه میگیرد و تصمیم میگیرد بقیجاز دربار دل میکند، دوشه

اش خدمت كرده بودم. افسوس كه از ام، به خدا و بنددان و بردزیددان شایستهعباس خدمت كردهآنقدر كه به بنی

 (.461: 4344)ساالری، « عمر و فرصتی كه بیهوده طی شد و جز پیری حاصلی نداشت.

عشق و وفاداری دعبل در این داستان الگویی از جهاد و ایثار و جوانمردی است. در ابتدا عشق این شاعر اهل بیت 
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ای ضمنی و بسیار )ع( به امام و مقتدای خویش سبب تمامی جریانات است؛ سپس در بین تمامی حوادث، حادثه

و بیریا كه در موازات عالقه و عشق قبلی در وجود هر دو شعله میزند.  مهم رخ مینماید: عشقی دیگر از نوع زمینی

آشنایی دعبل و همسفر شدن با زلفا در حین حركت به سمت بغداد، بسان جریانی منظم و روان، ما را با خود تا 

 عمق داستان همراهی میکند. در سراسر داستان این عشق نمود پیدا میکند:

 باز هم در این خانج بزرگ دلت میگرفت؟ مبیح: ادر زلفا كنارت بود،»

 (.454: 4344)ساالری، « دعبل: ادر او كنارم باشد و در غاری زنددی كنم، دلم نمیگیرد.

 زلفا: وقتی شعرت را به آواز میخوانند، تأثیرش دوچندان میشود.»

و رخ نشان دهد، به  دعبل كه از عشق زلفا سرشار بود برایش سرود: مطمئنم ادر فرشتج الهامم روزی مجسم شود

 )همانجا(.« صورت تو خواهد شد.

 (.446)همان:« دعبل: من از همان بار اول كه تو را دیدم، حس كردم كه نیمج دمشدۀ منی.»

دعبل: افسوس كه عشق نمیگذارد عقل، درست تصمیم بگیرد بسوزد پدر عشق. هنوز هم دردیر این عشقم و »

 )همانجا(.« ت هارون عوض كنم.حاضر نیستم تار مویی از تو را با حکوم

و طبع  شاعرانه هایش میتوانیم تصویر درستی از كل ماجرا به دست آوریم. روحیجبا شناخت دعبل و افکار و اندیشه

 تانعناصر داسلطیف او هنگام رویارویی با حوادث، ما را به واقعج پایان داستان یا به قول جمال میرصادقی در كتاب 

 راهنمایی میکند. « بزنگاه یا اوج داستان»

( نتیجه 4444( و فرانسیس و بران )4443محققانی مانند فرانسیس و دیبسون )توجه به تربیت فرزندان: 

اند كه ادرچه عوامل بسیاری مانند والدین، مدارس، همساالن، مؤسسات دینی، كتابها و... بطور بالقوه در درفته

فرزندان اثر میگذارد، اما والدین بااهمیتترین عامل اولیه در تربیت دینی فرزندان هستند. پذیری دینداری و جامعه

كوبی نیز اعتقاد دارد با اینکه والدین تنها افرادی نیستند كه در اجتماعی كردن فرزندانشان نقش دارند، اما مک

های عاطفی رابطج والدین و طه، جنبههمواره خانواده بعنوان اصلیترین عامل در نظر درفته شده است و در این حی

(. رفتار همراه با احترام در خانواده میتواند نیازهای 4394فرزندانشان بیشترین اهمیت را دارد )ر.ک: مظاهری، 

عاطفی فرزندان را ارضا نماید و در كانون درم خانواده، روح امید و اعتماد در افراد زنده میشود و فرزندان به 

 وفایی میرسند. خودباوری و خودشک

الرضا )ع( از یک سو به لحاظ ویژدیهای انسانی و اخالقی و از سوی دیگر، به دلیل تسلط زیادی كه موسیبن علی

مد محبر علومی مثل فلسفه، كالم، فقه و... داشت، از شخصیت منحصربفردی برخوردار بوده است. وی را عالم آل

مشی نواده و تربیت فرزند، سیرۀ نظری و علمی آن حضرت، روشنگر خطاند و بویژه در زمینج كاركردهای خانامیده

داشتن  منظور درامیخانواده برای تربیت فرزند میباشد. در سیرۀ امام رضا )ع( تکریم انسانها بعنوان روش اساسی به

گوید: عباد میابیبن انسانها، نمایان بوده است. ایشان برای فرزندشان )امام جواد( احترام بسیاری قائل بودند. محمد

حضرت رضا )ع( همواره از فرزند بزردوارش محمد با كنیه )كه نزد عرب عالمت بزردداشت و احترام است( نام »

 «ابوجعفر به من چنین نوشت و من نیز به ابوجعفر چنین نوشتم.»میبرد و میفرمود: 

یه و ریحانه( را در محیطی معنوی همراه دعبل كه شادرد مکتب امام رضا )ع( است میکوشد فرزندان خود )علی، رق

های دینی و اخالقی پرورش دهد و از سیره و روش ایشان بهره ببرد و در این مسیر از هیچ تالشی دریغ با آموزه

نمیکند. در قسمتی از داستان، علی در مسابقه تیراندازی، یک بزغاله برنده میشود، اما برای دلخوشی خواهر 

بزغاله به علی رسید. ثقیف او را تعلیم داده بود. رقیه، خواهر كوچولوی علی، »هدیه میدهد:  كوچکترش، آن را به او
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آمد كنارش ایستاد. یک چشم درشتش را در آفتاب بست و پشت بزغاله را نوازش كرد. علی بزغاله را به او داد. رقیه 

هد. دعبل پسرش را بوسید و او را به های همسن و سالش رفت تا بزغاله را نشانشان دشاد و خندان به سراغ بچه

 خودش فشرد.

 (.655: 4344)ساالری، « آفرین این كارت بیشتر از تیراندازیت به دلم نشست.-

از اینجا به بعد نویسنده فرصت را مغتنم میشمرد و به یکی از پیامهای مهم داستان، توجه به تربیت فرزندان كه 

نویسنده با طرح این ماجرا، دویا میخواهد چنین بگوید كه در هر احتماالً دغدغج اجتماعی اوست میپردازد. 

 ای كه عطر معنویات جاری باشد، صفا و صمیمیت آن بیشتر است.خانواده

یکی دیگر از شخصیتهای اصلی داستان، دختری زیبارو، عفیف، پرهیزدار و شیعه به نام زلفا است. مخالفان زلفا: 

شان را آتش كاظم )ع( است میکشند، خانهموسی سرسخت و دوستداران امام اهل بیت، پدر وی را كه از شیعیان 

 میزنند، او را به اسارت میگیرند و به قصر جعفر موصلی میبرند. 

ی است. شناسایشخصیت زلفا ساده، ایستا، سیاه و سفید است. در هر جای داستان كه ظاهر میشود، به سهولت قابل

ای از زنان سنتی است. نویسنده در این رمان، به كمک شخصیت زلفا، نقش مونهشخصیت او تغییرناپذیر بوده و ن

وزیر –یقطین زن در جامعه و خانواده را تبیین كرده است. او پس از فراز و نشیبهای بسیار به كمک شخصیت ابن

شاره موارد ذیل ابه وصال دعبل میرسد. شخصیت زلفا همانند دعبل، ویژدیهای بیشماری دارد كه به  -بانفوذ هارون

 میشود.

زلفا قلب و جان دعبل را تسخیر كرده و نقش مهم و تأثیردذاری در افکار و تصمیمات دعبل دارد. نقش همسری: 

ا آورد. زلفای را به وجود میرابطج عاطفی و صمیمانج این دو، احساسات خواننده را دردیر میکند و فضای عاشقانه

آل و همراه را برای ی دارد و نویسنده كوشیده است تصویر همسری ایدهدر بخشهای مختلف كتاب حضور پررنگ

 اصالح جامعه و روابط ترسیم كند.

روزی كه باد میوزید، خاشاكی به چشمم رفت. بیچاره شدم! زلفا آنقدر به چشمم فوت كرد كه آن ذرۀ چوب بیرون »

 (.366: 4344)ساالری، « افتاد.

ۀ اشعار دعبل بود و اشعارش را در چند دفتر مینوشت تا ادر به دست حکومت زلفا همیشه نخستین منتقد و شنوند»

 (.473)همان: « بیفتد دفتر دیگری باقی بماند.

 «زیاد اتفاق میفتاد كه زلفا پس از شنیدن شعری، شوهرش را در آغوش میکشید و دست و دهانش را میبوسید.»

 (.473)همان: 

آن را بکوبیم و با نقش بهتری بسازیم. زلفا دفت: بنای خاک و سنگی را این ساختمان عمر خودش را كرده. باید »

 «رها كن. وقت ارزشمند تو باید صرف كاری مهمتر شود. كاخی از شعر بساز كه هزاران سال بماند و از یادها نرود.

 (.644-649)همان: 

یدهی در بغداد بمانی تا اوضاع از زلفا پرسید: تو حاضری در این سفر سخت، با شوهرت همراهی كنی یا ترجیح م»

 بهتر شود؟ 

 زلفا دست دعبل را درفت و فشرد.

 «ایم كه در دنیا و آخرت باهم باشیم. حتی مرگ ما را از هم جدا نمیکند. من و او همسفریم.با هم پیمان بسته -

 (.495)همان: 

ز د پایبند است. در ابتدای داستان نیزلفا، مسلمان و شیعه بوده و با تمام وجود به اعتقادات خواعتقاد به تشیع: 
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 اند. ارادت به اهل بیتشان را آتش زدهنویسنده اشاره میکند كه پدر زلفا به جرم شیعه بودن كشته شده و خانه

آید. ساالری، شیعه بودن زلفا را به اشکال )ع( و الگودیری از راه و روش زنددی آنان همواره در داستان به چشم می

 :ها از زبان خود شخصیت آشکار میشوددهد كه داهی این نشانهمختلف نشان می

عجبا! این چه مسلمانی است كه بنده خدایی برای نمازش ظرفی آب میخواهد و دریغ میکند! اینجا كربالست كه »

 هاید و یا این كاروان زنان و كودكان اهل بیت پیامبر خداست كه به اسیری به كوفه و شام بردآب را بر ما بسته

 (.41)همان: « میشوند.

ترین و سوزناكترین شعرت را برای های جهان افزودی، اما كاش عاشقانهزلفا: ممنونم. با توانایی غزلی به عاشقانه»

همان: )« زندانی بغداد و خاندان پاكش میسرودی... من نیز افتخار میکنم در خدمت شاعر دلسوختج اهل بیت باشم.

444.) 

: ذیل مادۀ 4159ت به معنای بازداشتن و منع كردن خود از محرمات است )ابن منظور، عفت در لغعفیف بودن: 

عف(. ارسطو دفته است: برتری جسمی زن به زیبایی او و برتری معنویش به پاكدامنی و عفت اوست. مقبولیت و 

از  تنا باشد نیمیاعروحی( به یک اندازه مهم است. كسی كه نسبت به بعد روحی بی-برتری در هر دو بُعد )جسمی

صبر و استقامت، خودنگهداری، پاكدامنی، « عفت»(. در واهۀ 447: 4456خوشبختی را از دست داده است )سالمه، 

كرامت، زهد، كشتن طمع و حری و بخل نهفته است و بعالوه مالحظج آن موجب حیا و عصمت نیز میشود. وقتی 

داشته باشد، پایبندی به عفت و پاكدامنی امری طبیعی است.  حیثیت و آبرو در بین طبقات اجتماعی جایگاه واالیی

زنان و مردان عرب به ارزش نجابت واقف بودند و برای حفظ شرافت و بزردواری قوم و قبیلج خویش بسیار 

رج بهترین عبادت، عفت شکم و ف« افضل العبادۀ عفج البطن و الفرج»میکوشیدند. از امام باقر )ع( روایت شده است: 

 است.

راوی بطور مستقیم به عفت و حیای زلفا اشاره كرده و رفتار و كردار او را بعنوان زن مسلمان به تصویر كشیده 

هایش را سیار كنار زلفا ایستاد. در این حالت تنها اندكی از او بلندتر بود. زلفا با دوشج چادر، لب و دونهابن»است: 

 (.347: 4344)ساالری، « پوشاند و پوشیه را باال زد

میکند  شده كمکسخاوت و بخشنددی از جمله فضایل اخالقی است كه دوسویه به بخشنده و بخشیدهبخشندگی: 

آورد و نیازهای روانی و عاطفی هر دو را پاسخ میدهد. حضرت علی )ع( میفرماید: سخاوت و بخشنددی، محبت می

 (.4455و اخالق را زینت میبخشد )غررالحکم، ح

، 4371شهری، )محمدی ری« نتان.بهترین شما بخشنددان شمایند و بدترینتان، بخیال»د: امام صادق )ع( فرمو

 (.6164، ح5ج

م دوباره به باغ میرویم، میوه میچینی»توجه زلفا به نیازمندان و بخشش به آنان، ویژدی دیگر این شخصیت است: 

 (.365: 4344)ساالری، « و تو سهم همسایگان و نیازمندان را كنار میگذاری.

پروا عمل میکند. مثالً در قسمتی از داستان، زلفا دختری بااراده و محکم است و دربرابر آسیبها، بیپروایی: بی

آتشین  سیلی»به او نزدیک میشود و  -در حالیکه محو زیبایی زلفا شده است-« كفتار سرخ»راهزنی به نام كفتار 

جای دیگر، یکی از شادردان موصلی برای او مزاحمت ایجاد میکند (. در 643)همان: « زلفا او را از بهت بیرون آورد.

 (.419)همان: « چنان او را به باد كتک میگیرد كه مردک بیچاره بیهوش میشود.»و زلفا 

قوی در دعبل میشود برای رسیدن به اهداف ارزشمند و  خلق شخصیت زلفا از سوی نویسنده باعث ایجاد انگیزۀ

ثقل داستان هم وفاداری، عشق و سرسپرددی دعبل به امام رضا )ع( است. ظهور و تداوم این  رشد و تعالی. نقطج
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به امام رضا )ع(، بر مبنای موجودیت آن عشق، چه عشق زمینی دعبل به زلفا و چه عشق آسمانی و سرسپرددیش 

 ریزی شده است. دو پایه

 

 گیرینتیجه
واقع با هدف ثانویه به نگارش درآمده است. نویسنده،  رمان دعبل و زلفا، صرف نظر از زیبایی و دلنشینی آن، در

ذهبی و عاشقانه جای داده های خود را برای اثردذاری بیشتر، در بطن داستانی تاریخی، مها و دغدغهباورها، اندیشه

و از قدرت قلم خود به جهت آداهی و اصالح خواننددان و مخاطبان عصر حاضر استفاده كرده است. این رمان 

های تاریخی، به بازسازی و بازآفرینی ماجراها و حوادث بپردازد. شخصیتهای رمان واقعی، تالش دارد بر اساس داده

 کار و عقاید آنها هستند.نمایندۀ مردم خویش و بازدوكنندۀ اف

پردازی در این داستان، بیشتر از طریق دفتگو میان شخصیتها صورت درفته و عنصر دفتگو عالوه بر آنکه شخصیت

پردازی نمایشی نیز ایفا میکند. شخصیتهای نقش مهمی از جریانات رمان را بر عهده دارد، نقش بسزایی در شخصیت

پردازی از طریق دیالوگ خلق داستان نقش دارند. در دفتگو هم، شخصیتداستان در دو قطب مثبت و منفی در 

پردازی از دو شیوۀ پردازی از طریق مونولوگ میچربد. ساالری برای شخصیت)دفتگوی دوطرفه( بر شخصیت

توصیفی و نمایشی بهره درفته است؛ یعنی شخصیتهای داستان هم توسط اعمال و رفتارشان و هم توسط نویسنده 

كاردیری ذهن، میتوان اند كه با بهصیف وضع ظاهری و حاالت و روحیات و افکار و عقاید آنها شناسانده شدهبا تو

 تک این توصیفات را یافت و در كنار یکدیگر قرار داد. تک

تم اصلی داستان، حول محور عشق دعبل به زلفا میچرخد. كتاب سه شخصیت اصلی زلفا، دعبل و طبیب را در بر 

صیتها و محل وقوع و دیالودها واقعی بوده و لحن داستان حسی و عاطفی و تابع معنویت است. زمان و دارد. شخ

مبارزه علیه ظلم و فساد است. بافت داستان كامالً معنوی و روحانی است.  عصری كه از آن صحبت میشود، دورۀ

دارای شخصیتی ایستا است كه شخصیت برجسته و كاریزماتیک امام رضا )ع(، به جهت اتصاف به مقام تمکین 

 سبب پویایی شخصیتهای مقابل و حتی ضد قهرمان میشود.

داستان، آغاز، وسط و پایان مشخصی دارد. شروع هوشمندانه داشته و پایان داستان نیز با توفیق همراه است. زاویج 

ارای پیرنگی باز است؛ مندی داستان قوی و استوار است. رمان ددید، دانای كل است. پیرنگ و اسکلت و حقیقت

پیرنگی كه نظم طبیعی حوادث بر نظم ساختگی و قالبی آن غلبه دارد. شخصیتهای این رمان و حوادث آن واقعی 

 آمده مشخصهستند و طبعاً واقعی بودن شخصیتها و رخدادها سبب تفاوت پیرنگ خواهد شد. با بررسیهای عمل

ودرتو نیست و عنصر بارز آن كشمکش است كه این كشمکشهای میشود كه پیرنگ دعبل و زلفا چندان پیچیده و ت

عاطفی و اخالقی ناشی از تقابل تفکر در بین شخصیتهای داستان است. مضمون داستان، وفاداری به عهد و عشق 

 است و نویسنده میکوشد خود را در داستان پنهان كند تا داستان مانند زنددی، ملموس و بیطرفانه جلوه كند.

 نگاری و شناخت اهل بیت )ع( در این اثر بخوبی مشهود است و بر این اساس از كلیجدی نویسنده به تاریخمنعالقه 

ظرفیتهای عناصر داستان بهره جسته است و توانسته با پردازش صحیح عناصر داستانی و استفادۀ بهینه از آنها، به 

ز ای كه خواننده پس ایری بودن آن است؛ بگونهانسجام و وحدت اثر ادبی دست یابد. یکی از نقاط قوت رمان تصو

خواندن آن، خود را در كنار شخصیتها تجسم میکند. بدون تردید عشق، اصلیترین و بارزترین پیام این رمان است؛ 

عشقی كه از نظر ساالری تمام انسانیت در آن خالصه شده است؛ عشقی كه از عالم باال نشئت میگیرد و پلیدی و 

ای اجتماعی است، عشق در زنددی انسان ه ندارد و با نیکی عجین است. از دید ساالری، كه نویسندهزشتی در آن را
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 ای برای دفاع از روح است كه با آن میتوان نقایص و كمبودها را جبران كرد.وسیله

 

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه  ادبیات فارسی و زبانهای خارجیدانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این محمود بشیری راهنماییآقای دكتر   است.شده استخراج عالمه طباطبایی

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوانفاطمه عباسی باند. سركار خانم بوده مطالعه این

  است.بوده پژوهشگردو هر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درداشتهنقش 
 

  قدردانی و تشکر

نویسنددان بر خود الزم میداند مراتب تشکر خود را از مدیرمسئول مجلج بهار ادب، جناب آقای دكتر امید مجد و 

 كیفی این پژوهش یاری دادند، اعالم نمایند.سركار خانم پرازین كه نویسنددان را در انجام و ارتقای 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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 فهرست منابع فارسی 
 (، فرهنگوارۀ اصطالحات ادبی، ترجمج سیامک بابایی، تهران: جنگل.4394آبرامز و هوارد، هایر )

 سبزیان، تهران: رهنما.(، فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی، ترجمج سعید 4397آبرامز، ام.اچ و جفری دالت هرفم )

 تا(، مناقب آل ابی طالب، قم: عالمه.شهرآشوب، ابوجعفر )بیابن

 (، دستور زبان داستان، اصفهان: فردا.4374اخوت، احمد )

 ( االغانی، بیروت: مؤسسج جمال.4476اصفهانی، ابوالفرج )

 ورش فکری كودكان و نوجوانان.(، داستان، تعاریف، ابزارها و عناصر، تهران: كانون پر4341ایرانی، ناصر )

 نویسی عناصر داستان، تهران: البرز.(، قصه4349براهنی، رضا )

 زاده، تهران: قطره.(، هنر خلق شخصیت، ترجمج آذین حسین4393پولتی، رهر )

 انتقادی، ترجمج فاطمه علوی، تهران: سمت.-شناسی: درآمدی زبانشناختی(، روایت4343تولن، مایکل )

 (، فرهنگ اصطالحات ادبی، چاپ سوم، تهران: مروارید.4395داد، سیما )

 (، منشأ شخصیت در ادبیات داستانی، تهران: آزاده.4374دخت )دقیقیان، شیرین

نامج كارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی (، اهل بیت در شعر دعبل خزاعی، پایان4391آبادی، غالمرضا )رضایی سهل

 مشهد.

 شناسی ادبیات داستانی، ترجمج نسرین پروینی، تهران: سخن.(، جامعه4394زرافا، میشل )

 نشر )آستان قدس رضوی(.(، دعبل و زلفا، چاپ دوم، تهران: به4344ساالری، مظفر )

 (، بلغه ارسطو بین العرب و الیونان، مکتبج االنجا و المصریه.4456سالمه، ابراهیم )

 تهران: امیركبیر. نویسی، چاپ دوم،(، فن داستان4371سلیمانی، محسن )

 (، انواع ادبی، چاپ سوم از ویرایش چهارم، تهران: میترا.4397شمیسا، سیروس )

 دستر.(، سبع هشتم، تهران: سایه4397اصغر )شهبازی، ایرج، و ارجی، علی

 (، رمان تاریخی، تهران: چشمه.4394غالم، محمد )

 سینا.طون، تهران: ابن(، مجموعه آثار افال4313كاویانی، رضا، و لطفی، محمدحسین )

 (، آیین جوانمردی، ترجمج احسان نراقی، تهران: سخن.4343كربن، هانری )

 الحکمه، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.تا(، میزانشهری، محمد )بیمحمدی ری

تعهد نقدی بر آرای مغرضانج برخی از ناقدان پیرامون شخصیت ادبی و سراینددان م»(، 4379مختاری، قاسم )

 . 37( 77، مجلج دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، )«شیعی و اشعار آنان

، فصلنامج پژوهشهای «بینامتن قرآنی و روایی در شعر دعبل خزاعی»(، 4346مختاری، قاسم و ابراهیمی، ابراهیم )

 .75-53، صص 4( 4قرآنی، )-ادبی

 (، مبانی داستان كوتاه، تهران: نشر مركز. 4391مستور، مصطفی )

نامج ، فصل«شرط تربیت دینی فرزندانكیفیت ارتباط والد پیش»(، 4394السادات )مظاهری، علی، و صادقی، منصوره

 . 145-174، صص 3( 4پژوهی، )خانواده

 (، عناصر داستان، تهران: شفا.4347میرصادقی، جمال )

 نویسی، تهران: كتاب مهناز.نامج هنر داستان(، واهه4377ال و میرصادقی، میمنت )میرصادقی، جم

 پور، تهران: دفتار.(، هنر رمان، ترجمج پرویز همایون4347میالن، كوندرا )



 44/ «دعبل و زلفا»تحلیل شخصیتهای داستان 

 

 (، جامع السعادات، ترجمج كریم فیضی، قم: نشر قائم آل محمد.4344نراقی، مهدی )

 ه فلسفج آموزش و پرورش، تهران: طهوری.(، نگاهی ب4375زاده، عبدالحسین )نقیب

 نویسی، تهران: نگاه.(، هنر داستان4374یونسی، ابراهیم )
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