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 کردیب محفوظ با رویف نجی و الخَرالسمانل یتحل

  یشناسختیر
  

  2يدیرسیه میده هانی، س1یخیدرضا مشای       حم
  دهیچک

ها در تیها و روا داستانیمنظور بررس ثابت بهییدن به الگوی رسيشناسان براتیتالش روا
شناس ر پراپ، مردمیمین زمان والدیدر هم. افتیها شدت ستیستم با ظهور فرمالیآغاز قرن ب

 داستان طرح ی بررسي برایشناسان روشتین روای با الگو گرفتن از همی روسيگراصورت
از نظر قهرمانان و ، يرغم تکثر و تنوع ظاهران بهی پريهاافت که قصهیپراپ در. کرد

 و ی موجود در قصه به سي کارکردهای دارد و تمامي وحدت و همانندیها نوع آنيعملکردها
  .دیآیشمار من بهی نویشناستین دستاورد، آغاز علم روایشود و ایک عملکرد محدود می

  وها تی است که روایسندگانیس معاصر عرب، ازجمله نوینون رمانیترب محفوظ، معروفینج
ن ی است؛ از این غربی نوي ساختاريها و قالبین شرقی او سرشار از عناصر نماديها داستان

ت السمان و ین جستار بر آن است تا روایا.  را داردیشناسختی و ریی روایت بررسی، قابليرو
ن ی ای کرده و نشان دهد توالیل و بررسی پراپ، تحليهیب محفوظ را براساس نظریف نجیالخَر

-دستاورد پژوهش، نشان. داستان محفوظ قابل انطباق باشد تواند دریرکردها تا چه اندازه مکا

ب محفوظ ی در داستان نجک گانهی و ی سي از کارکردهاين است که هرچند تعدادی ايدهنده
ان، قهرمان یرت دارد؛ در پایان مغای پريهاافتن قصهیان یان قصه، با نوع پای است، پایافتنی

، جدال قهرمان با ی درونيا در مبارزهیرود؛ ولیرون می مبارزه بيبه ظاهر از صحنهداستان 
  .ابدییشرور ادامه م

  .انی پريها، کارکردها، قصهیشناسختیب محفوظ، پراپ، رینج: هادواژهیکل
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  مقدمه
 ي از حملهگر غلبه داشت تا آنکه بعدی دیشعر بر هر ژانر ادبان اعراب، یدر مها قرن
  در کسوتیسینوو داستانافت ی نمو ،ات عربیادب  دریی نوگرا،به مصر 1ونناپلئ
 یسینو قصهيها، قالبیک عربیات کالسیکه در ادب ییاز آنجا .نضج گرفت يدیجد
 ن غربی نوي ساختاريها قالب يخصوص به سونی در اها لذا آن،ن وجود نداشتینو
   .شدخوردار  بريشتریشرفت بی از پ مصریسینوان، قصهین می ادر . آوردنديرو

اران رمان معاصر عرب گذهی از پابن احمد پاشامیابراهبن زیبن عبدالعزب محفوظی نج
طه «، شناس مصرسندگان سری و نگارش متفکران و نو خود را در نگاهياست که الگو

توان یرا ماو )  36: 2011دوي،الحق النَّنجم(. قرار داده بود »میق حکیتوف« و »نیحس
هرم  «سندگان عرب او راینو .ن عرب دانستی نویی روايهادهنده و خالق شکلنیتکو

لقب ، ٢ي پسااستعماريهیگذاران نظرانی، از بندیادوارد سع .اندلقب داده» چهارم مصر
 بر او  قرن نوزده فرانسه، رايگراسندگان واقعین نویتراز بزرگ، رب ع3گوستاو فلوبر

 نامدار يسندهینو( 4 که او را بالزاكیشتر منتقدان عربیعکس نظر ب بر.نهاده است
  .دانندیرمان عرب م) اتی ادبسم دری مکتب رئاليشوای پ،يفرانسو

ن یاز اد؛ ینمای مي، ضروری معاصر ادبيهاهی، براساس انواع  نظریار ادبل آثیتحل 
راساس ب محفوظ را بیف نجیرمان و الخَداستان الستا ن جستار بر آن است ی ا،رو

ظ از لحاظ محفوب یا داستان نجیکند تا روشن شود آل ی تحل،یشناسختی ريهامؤلفه
و  5یشناسختیرن وجوه یترنکه مهمیگر ایو د ا نه؟ی است ی قابل بررسیشناسختیر

  ن داستان کدامند؟یعناصر مربوط به آن در ا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Napoleon  Bonaperte  
2 - Postcolonial  theory 
3 - Gustave  Flaubert    

-Honore  de  Balzak  4 
5-Morphology 
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 پراپ قابل یشناسختی ريهیدهد که داستانش با نظریقالب داستان محفوظ نشان م
 يهااشاره.  استدهشت ی پراپ در آن رعايهی نظريهاانطباق است و چارچوب

 که بازتاب ساده و ییهایژگی و ثبت ويسنده به آزادیهد نو مردم و تعیروشن زندگ
 ی توجه و بررسقابل ، در قالب قهرمان داستان،سنده استی نويشهی زبان و اندیمیصم

                                                               .است

در دسترس است،  یاز فرمالیسم روس یبه زبان فارسآنچه تاکنون : قی تحقينهیشیپ
 ينظریه«با نام  یترین بنیانگذاران جنبش فرمالیسم روسمجموعه مقاالتی از مهم

ان تزوت ، منتقد معروف فرانسوي اثر»هاي روسهایی از فرمالیستمتن: ادبیات
ترین اعضاي جنبش فرمالیسم که از مهم است بوریس آیخن باومن ی، همچنتودوروف

. جنبش را نوشتن ی اينخستین بیانیه» همچون فرآیند هنر« ي با مقاله است کهیروس
-ختیر :ز اشاره کردی نيگریقات و مقاالت دیتوان به تحقین مقاالت، میعالوه بر ا

»  شاهنامهيها قصهیشناسگل تا رنج خار؛ شکلاز رنگ  «ی فردوسي شاهنامهیشناس
چهار «، ینیاز محمد حس» ی قرآنيها قصهیشناسختیر«، ی سرّامیاثر دکتر قدمعل

 داستان کوتاه از دکتر یشناسختی و رياز بابک احمد» اء عطاریاالولةگزارش از تذکر
  . 1382را دادور در سال یالم
  

  ییساختارگرا
 يت با عملکردیر بشریرناپذییتغ  وین کلی قوانيجووت جسي به معناییگراساختار
 )543: ترزیر(. استن سطح آن یترشرفتهیابتدا تا پ از ي بشری سطوح زندگيدر همه

ش یان گرایشتر میست، بی مجزا نيادهی پدییساختارگرا«: دیگویرر میاِرنِست کاس
 پژوهش يهانهیزمش در تمام یش از پیر، بی اخيها دههدر شه است کهی اندیهمگان

ق در ی عبارت از تحقییات، ساختارگرایدر ادب )20 :یاخالق(. افته استی يبرتر
 يزی چییساختارگرا ،قتیحقدر.  آن استيهاگونه اشکال و ییساختارها و شناسا

 به یک اثر ادبیم یگر و سرانجام تقسیکدی از یک آثار ادبیات و تفکی ادبيهیجز تجز
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 ی بررس،ییساختارگرا، در نظر پراپ )4 :یسرام(. ستیش نی خوي متشکلهياجزا
 )8 :يا بدره/پراپ( .ء استیک شی يان اجزایروابط متقابل م

  
  )یشناسشکل(یشناسختیر

 یشناس ختیر )17: يابدره /پراپ. (هاختی ری بررسیعنی 1یشناسختی ريواژه
“morphology” ي و فرانسوی، آلمانیونانی به “morphologie”  يشهیرو از 
. 2شودیخوانده مئَۀ یعلم اله ی عرب است و در”morflogia“ییای و اسپانییایتالیا
 ي است و از ساختمان و شکل ظاهریشناسستین واژه از اصطالحات زیا

گر، دانش و ی دیبه عبارت) 11: یسرام. (کندیرزنده بحث میموجودات زنده و غ
 يکلمه«: دی گویراپ مپ) 74: يانور. ( شکل موجودات زنده استیبررس

هاست که صور و اشکال قصه را  صور و شکلي مطالعهي به معنایشناسختیر
 يه در حوزيکردی، رویشناسختیر) 11: يابدره/ پراپ. (شودیهم شامل م
 يمطالعه ينهیر پراپ آن را در زمیمین بار والدی است که نخستیمطالعات ادب

  )735: انوشه. (ها مطرح کردقصه
  

   )یشناسختیپدر علم ر(ر پراپ یمیوالد
-سن 1895لی آور متولد،یست روسیشناسان فرمال از زبان،3پپراچ یاکوولویر یمیوالد

 و یشناسمردم به 1938 پترزبورگ، از دانشگاه سنیئت علمیو عضو هپترزبورگ 
 تا 14؛ 1368: پراپ(. بست چشم از جهان فرو1970سال در  و پرداخت یروس 4فولکلور

 پرداخت و یان روسی پريها قصهی به بررسیشناسختی بر ریکرد مبتنیپراپ با رو )26

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Morphology  
2 - The oxford English- Arabic dictionary. Oxford u.p 1983.p.79. 
3 - Vladimir  Propp 
4 - Folklor 
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-  قصهیشناسختیر" ن اثر اویترمهم .قات خود را منتشر کردیج تحقی نتا1928در سال 

-ن بهی نویشناستی روايریگ شکليدر عرصه ی عطفيکتاب او نقطه . بود"انی پريها

بر آن نوشت، توجه  1تروسس اي لو کلود کهيامقدمه يواسطهژه، بهیوبه رفت؛ شمار
  )134 :اسکولز(. ن اثر جلب شدی ا بهی از پژوهشگران غربياریبس

  
  پ پرایاصول مطالعات و یمبان
 س استروي، کلود لويشناس فرانسوت با اثر مردمید از روای جدییارگرال ساختیتحل

در صدر آن  ر پراپیمیوالد وس استريد نام کلود لویتردیب) 143 :ونتگلیا(. آغاز شد
ش یپ. دندی پژوهش خود برگزيرا براها داستانرد که یگی مان قراریگراارساخت دسته از

 یخیر تطور تاری در مس راي تجارب متعددییگراار ساخت،ين دستاوردی به چندنی رساز
 ی ابداعات،گری ديسو از و را در بردارد 2سم و مکتب پراگیفرمال ک سویاز کسب کرد؛ 

 آن وجود یخی در تطور تار»ان زبان و گفتاریز میتما« ،»تیادب«، »ییزداییآشنا «چون
 ر پراپیمیوالد پژوهش ،دهدیمشعاع قرار  ها را تحتین بررسی که ایپژوهشاما دارد؛ 
 خود را يهی، نظرتیان جمله و روایاس میپراپ با دنبال کردن ق )32-31بردبار؛(. است

  ) 141: دوسونیو/ سلدن(. ن کردی تدوي جن و پريها از افسانهيدر تعداد
در  4نیل باختیخائیو م 3یکتور شلوفسکیر پراپ به همراه ویمی والد،بین ترتیبد   

پراپ،  .ده شدینام  5سمیان نهادند که بعدها فرمالی بنینی نویادب مکتب ،ستمیقرن ب ل یاوا
 »يکارشیخو« ی ، بر س6فی آفاناسيهال صد قصه از مجموعه قصهیه و تحلیاز تجز
او ) 8 :يا بدره/پراپ(. کندیف میقصه تعرت یک شخصی کرد را عملآن و ابدیی مدست

 يکارکردها ،است ری متغ،تی حکاکی يهاتیشخصچند رسد که هرین اصل میبه ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Cloud levi strauss 
2 - Prague   
3 - Victor  Shklovsky  
4- Mikhail  Bakhtin  
5 - Formalism 
6 - Valery Afanassiev 
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ن عملکردها از ی که اياگونهبه )96-95 :اسکولز(. استدار و محدود ی پا،تیآنان در حکا
ک عملکرد را به یوی سي مجموعهيو )66 :کوریر(. کندیرد، تجاوز نمک موی و یس

 /پراپ. (پردازدیبه شرح هر کدام م سپس کند؛ی ميبنددسته ،گری چند نماد دياضافه
ت یستان را در موقع دايکند که مطالعهی منی چهار قانون تدو،پراپ )206-203:گریکاش
 است که اشخاص ییملکردهادار قصه، عیپا عناصر ثابت و .1 :دهندی قرار ميدیجد

و چگونه ت تعلق دارند ینکه به کدام شخصین عملکردها مستقل از ایا. دهندیانجام م
ها ن قصهیشمار عملکردها در ا .2 .روندیشمار م قصه بهيان سازندهیبنرند، یگیشکل م

ها از  قصهیامتم. 4. کسان استی عملکردها همواره ی و توالینیگزی جا.3. محدود است
 :ياحمد(.  را کشف کردیی نهايگونه، توان آنیو مگونه هستند کی يساختاردگاه ید

اما ؛ کردندی ميبنده، طبقهیا براساس درونماها رش از پراپ، قصهیپژوهشگران، پ) 145
ن عنصر یی تعيبراپراپ، ) 65 :نیمارت(. ها بود قصهيانهیل ساختارگرایپراپ به دنبال تحل

 ،فی کنشگر در تعر،يروچیبه ه.  الف:داندیل می، دو عامل مهم را دخن قصهیادیبن
رون از متن ید بی عمل را نبا. ب.دخالت داده نشود و به جوهر عمل محدود بماند

 )248 :هارلند(. ت داردیرا در نظر گرفت که در روا یتی موقعاًد صرفی بلکه با؛ کردیبررس
ام داد و از ها انج آنياساس قواعد صورک را بریولکلور آثار فيبند، پراپ دستهواقعدر

  )144: ياحمد (. خواندیشناسختیرو کارش را رنیا
  
   ل متنیه و تحلیتجز

 ندهیا قهرمان آی يا خانوادهي اعضامثالًشود؛ ی، شروع منی آغازيک صحنهیهر قصه با 
ک عنصر یست؛ اما ی نيشکاریخوک ین صحنه، ی ا.شودی میت، معرفیبا ذکر نام و موقع

 قصه نزد يکردهار کایاساس توالبر )60:يا بدره/پراپ(. ار مهم استی بسیشناسختیر
 نی آغازيف صحنهیز داستانش را با توصیب محفوظ نینج، )98- 52:گریکاش /پراپ( پراپ

 ف فضایت قصه با توصیموقع . نشان داده است)a(که پراپ آن را عالمت  کندیشروع م
ح اوضاع نابسامان  قهرمان و شریسپس متن با معرفشود؛ یه، آغاز م محل وقوع قصو

 يف فضایم به توصیرات دهشتناك و عظییان تغیسنده با بی نو.ابدییجامعه ادامه م
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ن ی دباغ را به عنوان قهرمان ایسیمحفوظ، ع. بخشدی ميشترین داستان، عمق بیآغاز
تا خواننده با پردازد یاو م ی به معرف ابتداياژهی، با هدف ومحفوظ. ندیگزیداستان برم

  . شود آشناي وي ابعاد وجوديهمه
    :نِتظاِرهاِجد أَحداً يف يوقَف القَطار و لَِکنه لَم 

 يها ِه...ارات تندِفع کَاَألمواِج املُتالِطمِةيت، بضاِئع تنتِشر ، تحتمأَبواب حراِئق تشتِعلُ،
ةُ تلَالقاِهرع ثُورها تلِکنو فِسها  يثُورب .. أَحِرق...نرخ.. حطَني٦-٥:محفوظ ... (1ا الو(  

، ی کنشيهاگزاره«:  استیفی و توصی کنشيها گزارهيرندهیت، دربرگیهر روا
 ي است که راوي، همان مواردیفی توصيهاهاست و گزارهتیهمان افعال شخص

: چتمن. (»کندیها آگاه متی شخصی کليهایگژی آن مخاطب را از ويلهیوسبه
 داستان ی کنشيهان، گزارهی آغازيف صحنهیز، پس از توصیدر نظر پراپ ن )309

 ي کارکردهایتوال). 60-35: پراپ(شود یآغاز م) ک گانهیوی سيکارکردها(
ست که تمام ین بدان معنا نی برخوردار است؛ البته اياژهیت ویپراپ از اهم

. افتدین کارکردها با توجه به قصه، اتفاق میفتد، اید اتفاق بیحتم، با بهکاکردها
. )e: دور شدن؛ نماد( خانواده است ي از اعضایکیبت یکارکرد اول پراپ، غ

کند؛ البته یطور موقت، ترك م خود را بهیمعموالً قهرمان قصه، خانه و محل زندگ
، )e1(تر باشد  نسل مسني اعضا ازیکیتواند یکند میار میبت، اختی که غیشخص

دار یها به د، آن) e3( نند یگزیبت میتر خانواده، غ نسل جواني هم اعضایگاه
 دباغ بعد از یسیع )61-60: پراپ... (روند وی گردش ميروند، برای میکس

، پاشا )3e(رود یم می پاشا عبدالحليمواجهه با اوضاع نابسامان شهر به منزل شکر
دار، پاشا ین دیدر ا. کندیها کار م با آنیسی است که عیاراناستمدیتجسم س

 یکند و خبر اعالن حکومت نظامی روشن میسی عيت اوضاع موجود را برایاهم
  .دهدیرا به او م
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ِمن مسکَِنِه  ِة ربِع ساعِةري مسيِم عليعبِد احلَِل  باشاي شکِري سرايِل ذَهب ِإلَيِعند جثُوِم اللَّ
يِبحِقي الد)ِدأَصِدقَاِئِه السأَحاِسييني...(  وه اشا وقَالَ الب وِرِهيِدينصولَ بواِج حالز مخات ر:                                                                                                                       
  ...الًيوِم طَِويال  سنؤِرخ ِبهذا-

: محفوظ(!...۲وٍم أَسوديا لَه ِمن ي شِهدت جاِنباً ِمنه، :ٍدي جِدي مِتشِوقاً ِلمعِرفَِة أَيسيفَقالَ ع
10(  
: قدغن؛ نماد(شود ی می نهيان از کاری پريهاهمچون قهرمان قصه»  دباغیسیع«
k .(»صورت  بهی، گاهینه. 1.»رون نرویاط خانه بیمواظب برادرت باش و از ح

: شودی اظهار ميا اندرزی درخواست يگونه، بهیشود و گاهیان   می بيمؤکدتر
» یتو هنوز کوچک«:  بازدارديریگیکند پسرش را از رفتن به ماهی می سعيمادر

شنهاد یا پیصورت امر ز بهی نی نهيشکل وارونه. 2) 61: پراپ). (k1(و مانند آن 
: ؛ نمادیچیسرپ(شود ی میچیشه سرپیقدغن هم) 62: انهم). (k2(شود یابراز م

q .(کردن مطابقت دارد و ی نهيها مختلف نقض کردن با صورتيهاصورت 
  )63: پراپ. (دهندیل میک عنصر زوج را تشکی )q ( و ) k ( يهايکارشیخو

                                                                                    !حفُوظَات املَيِإلَ ِريِر مکتِب الوزيفِة مِدي ِبنقِلي ِمن وِظ صدر قَراريسيقالَ ِع
ت ِإلَرقالَتيفَع ثُم هن،:ِه أُمحزِإيل ال ت ودعتوس ما   ما کُنتبراحلَالصلُي ةُ و .ححالص املُِهم 

 نعم،:يسيالَ ِع قَ.)k2(؟ ِباملَاِل واجلَاِه والسّلطَاِنعمتتزوج وأَنت متأَن ت اَألمجلَ کُِنيأَلَم .ةُيالعاِف
املُِهمِهززلَِة ِلأعِن أَن أَنتةَ العِني فُرصؤةي ِبشبرخالف داستان) 16-14: محفوظ(.3 اخلَاص -

ه د همرای تردین نقض با نوعیکند و ای را آشکارا نقض نمی نهیسیان، عی پريها
 است ی دوباره به سِمتیابی دستی در پين موافقت ظاهری اي در ورایسیع. است

شد تا یاندیاش مرفته از دستیاسیت سیکه از آن برکنار شده و همچنان به موقع
.  شده است، در امان نگاه داردیاسی سيهاخوش بحراناش را که دستیزندگ
توان او را در یکه م يدیت جدین مرحله، شخصیم، در ایدیطور که دهمان

 ي خانوادهي از اعضایکیاو به . د، وارد قصه شده استی نام"شر"اصطالح 
ن کارهاست که اعمال قصه را به یتر از مهمیکین یا. رساندیب میقهرمان، آس
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ن یبا ا) 58: گریکاش/ پراپ). (X: نماد. شرارت(شود ی اخص کلمه شامل ميمعنا
  )69: يابدره/ پراپ. (شودیاز م قصه، آغی، تحرك واقعيکارشیخو
 از افراد يا فردیر، اخراج قهرمان ی شريگانه نوزدهيها از انواع شرارتیکی   

 يدر مجموعه) 73: همان. (»کندیاش را اخراج مش، نوهیکش«) X9(قصه است 
 .گرندیکدی مقارن ي تاحدیی پراپ، کشمکش و مقابله از نظر معنايکارکردها

 يادهیچی و پيف کشمکش قوی و شرور در رمان السمان و الخَر قهرمانيمبارزه
 داستان ی اصلي که در تنهین کشمکشیتران، مهمی پريهابرخالف داستان. دارد

 يرویان دو نی و نبرد تن به تن میرونیف وجود دارد، از نوع بیالسمان و الخَر
ن قهرمان با ای که میاسی سياست؛ بلکه در مبارزهیکننده در جنگ نشرکت

خورد که از ی مین ضربه را زمانی اولیسیت مستبد وقت درگرفته است، عیحاکم
  .شودی منتقل میگانیر دارد، اخراج و به  بایس دفتر وزی که در مقام رئیپست

ن مرحله از یدر ا. ردیگی شرارت را مياز، جای موارد، کمبود و نی    در برخ
ا یقهرمان . شودین اشاره داشته، نمودار مداستان، کارکرد کمبود که پراپ بدا

از؛ یا نیکمبود (اورد یدست ب بهيزیخواهد چی دلش میلیا خی کم دارد يزیچ
. 1: شودیان می نمای مختلفيهاکمبود به صورت) 62: گریکاش/ پراپ ). (x :نماد

 و ...،  )x2(ز ی سحرآميلهیوس بهیابیا لزوم دستیاز ین. 2، )x ١( نداشتن نامزد 
  )78: يابدره/ پراپ). ( ۶x(گر یانواع صور د

 يهاانی جري در ورايا نقشهي اجرايدش را براین مرحله هنوز امی، در ایسیع
مان از یگ سلی بِی دختر علي سلوي موجود از دست نداده و خواستگاریاسیس

ت یخواست موقعی میسیع. ن سبب بودی دولت هم به هميرتبهیبزرگان عال
  .مان مستحکم سازدیگ سلی بِی علي را با داماد خودیاسیس

  !ةٌياِسيةٌ ِسيما أَنا ِإلّاَ ضِح :يسي عقالَفَ...
     :ظيقُولُ ِبغيِن فَيريِه الغِزيمانُ حاجبيک سلَفَرفَع علي ِب
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- لَِکن الس ةَيوةَاسِذِه املَرکُن ههالَم تحدو !    
        ؟يِتيک شک ِمن ناِحأَ ِب -
 .      ..ةٌريلَم أَقُل هذا و لَِکِن القَراِئن خِط-
 فتاِل:فَهي کَيال أُب فأَي و ،کُونُ اَألمرةُ القَراِئِنيطُورت خِني الِّتاً کانها فَِإنذَکَّرکُن أَلَم  ي ت

اِزاوماً ينِتهيز مسئلهیسنده نیده شد، نویطور که دهمان) 51-50محفوظ؛(...!. 4اي 
 تحقق یا نوعی دوباره به مقام و شغل یابی دستي برايالهیعنوان وسازدواج را به

    .د قرار داده استیمنافع، مورد تأک
کند که به حکم انتساب یافت می درياش را از سلون ضربهیآخر ،یسی   ع

 ازدواج ، ازیسیرا او هم مانند عیورزد؛ زیاش از ماندن در کنارش امتناع میطبقات
 و ي ندارد و همانند او قادر به فداکاريگریدن به قدرت و نفوذ، هدف دیجز رس

رحمانه طرد یل، او را بین دلیست؛ به همی  نامعلوم نياندهیقدم گذاشتن در راه آ
  ) 243: ینجمه رجائ/ دیمحمد سع. (کندیم

لَم ي الِّذ ت ِفي الدفاِع عن رکِن العزاِءيتِمسيأِس قَبلَ أَن يذعن ِلليو رغم ذِلک لَه قَرّر أَلّا 
دميهت. کُونَ الکَلمةُ األِخيأَن ت ِجبةُري لَم  .هاِري دونَ غَيلوِلسوکُن يِظِريالکَِثنت ِمن ري 

   : لَها ِبتوسّل قالَو فون،يِل ِفي التيوِم التاِليصر الک طَلَبها ع مع ذِلها وِتها و ال ِمن حبيشخص
- يلوس.. فوراًِجب أَن أُقاِبلَي ک.. و کَالص ةجاَءه اجلَواب51: محفوظ( ...5فع(  

-شیات شرور را در خوی، آغاز عملي وي کارکردهای    بنا بر نظر پراپ و توال
 يها قصهيهايکارشیم؛ اما برخالف روند خوینیبی داستان میی ابتدايهايکار
س، استقالل یانگل.  داستان، حضور داردير داستان محفوظ، شرور از ابتداانه دیعام

امان قهرمان و شرور را از همان ی بيمصر را در تصاحب خود دارد که مبارزه
  .    دهدین، تحت شعاع قرار می آغازيصحنه

). V:، نشانهيروزیپ(خورد یر شکست می نوزده پراپ شريدر کارکرد شماره
ا مبارزه شکست یدر مسابقه «، ») V1(خورد ی تن به تن شکست مر در نبردیشر«
به ) 111: يابدره/ پراپ. (»)V6(شود ید میماً تبعیمستق «...»)V2(خورد یم
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با انقالب . دهدی رخ میاپی پیاسیانات سیم که جریگردیف برمیالسمان و الخَر
بود، کشور را ترك ها در مصر یسی حضور انگلی اصلی پادشاه، پادشاه حاميجوال

رود و او یش می دباغ پیسی به نفع عيکند، با فرار پادشاه، اوضاع جامعه تاحدیم
 یست، بدبختی بي شمارهيکارشیدر خو. کندیدوار می نو امياندهیرا به ساختن آ

با هم )  X (و شرارت  ) K(ام یالت). K: نشانه(ابد ییام میا کمبودِ آغاز قصه التی
. رسدی به اوج خود ميکارشین خویداستان در ا. دهندیل میکک زوج را تشی
سو دلش کیاز « : متضاد در رنج استی از احساساتیسیع) 112: يابدره/ پراپ(

- یار می بسیگر،  احساس شادمانی دییشده بود و از سوز از خشم سرکوبیلبر
آلود به ین را م آيره که صفای تيرا با ابرهای نبود؛ زی طوالنین شادمانیکرد؛ اما ا

ها آغاز شد و تهیها و کمئتیها در هتی به شکایدگیبعد، رس. »دیان رسیپا
 دانست یسیه و رشوه به او نسبت داده شد و عیافت هدی و درياتهامات باندباز

 آرزوها و از دست رفتن راه و يبه دنبال نابود.  اوستيها نابودشتر آنیهدف ب
گر یکند؛ بعد، از آنچه بر سرش آمده، دی، بر او غلبه میهدف، احساس پوچ

  . از دست دادن نداردي برايزیچ
 رفتن؛( است اش اشاره شدهمت قهرمان از خانهی به عزدوازده، يشمارهدر کارکرد 

 از عناصر یکی که خود  داردیبت موقتی متفاوت از غیی معنا،متینجا عزیدر ا. )↑ :نماد
 قهرمان ،ن مرحلهی در ارای ز؛میمشخص ساخت ) e ( ي آن را با نشانهترشی پقصه است و

- بدره/پراپ(. رودیگر می دینیکند و به سرزمی خود را ترك میشه محل زندگی هميبرا

 یاسیت سیم حاکم، ضربه خورد و موقعیرژ ي که از سوی هنگام، دباغیسیع) 84 :يا
د و یدیط نمیار شریشان، خود را قادر به تفسید، با افکار پریرفته دخود را از دست

م به مهاجرت به ین رو تصمیتواند به مبارزه ادامه دهد؛ از ایگر نمیکرد دیگمان م
  .ه گرفتیاسکندر

فَِر ِإلَ :قالَ ِلأُمِّه وماًيّحقّاً يف الس ي أُفَکِّرِريِإناإلسکَند وٍء ...ِةيدفَقالَت ِبه:  
- و يلَِکن الص افهينت..  
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  :فَاستطرد قَاِئالً فَاختلَج جفَناها قَِلقاً ..فيِي ال التصد اإلقامةَيأُِر -
  .ِه أَحداًيِه أَحد و ال أَعِرف في فيعِرفُِني المکاٍنم يف ي أَن أُِقأَود...مِن ِلِفترٍة ِمن الزيأَعِن-
  ک؟و مستقبلُ -
  )61-60: محفوظ!. ( 6ايمستقبِلي أَصبح ماِض -
ا ی و تدارك H، واکنش قهرمان قصه با نماد Dش با نماد یبنا به نظر پراپ، آزما   

 )94-86 :يا بدره/پراپ(. شودیبه دنبال هم انجام م، F با نماد ییء جادویافت شیدر
شود؛ یکننده به طرق مختلف انجام مز از جانب هبهی سحرآميلهین وسی انتقال ايوهیش

ل ین قبیا .بندندیند و کمر به خدمت قهرمان میآی ماشخاص گوناگون خودشانمثالً 
ن ی ا.اندي برخوردار از صفات فوق عادیانان پهلو، اغلب،انی پريهاافراد در قصه

 ی ول؛ نمودارندیسی عرزمانف در قالب دوستان و همیرالخَمان و السداستان پهلوانان در 
ت خود ی موفقي برا،م حاکمی رژی او و سرنگونيروزی پي نه فقط برایاسین رجال سیا

ن عناصر در داستان یا. ندا در تالشی دولتی و کسب مقامات عالی اجتماعيدر عرصه
ن بخش، یا .اندکار رفتهداستان بهن عناصر در ساختار یترف به عنوان مهمیالسمان و الخَر

- ، هدف از داستانیطور اساسحفوظ به مرمانن مطلب است که در ی ايدهندهنشان

که در  است  آن،ن مرحلهی قابل تأمل در اينکته .وگو استط گفتیجاد شرای، ايپرداز
ن سه یتا اشان، موجب شده ياریگران و نوع ياریت یفاوت موقع ت،داستان محفوظ

ن یاز ا  پراپ نباشد؛ي گوناگون نمادهايهاصورت مطابق با ،کارکرد در داستان محفوظ
  .می آن اکتفا کردیسه کارکرد، تنها به نماد اصلن یک از ایرو، در شناساندن هر 

ر ییتغ( ابدیی ميا، قهرمان قصه، ظاهر و شکل تازهست و نهی بيدر کارکرد شماره    
م بر ی مستق،دی شکل و ظاهر جد، مواردیدر برخ. )95 :گریکاش /پراپ() Tr :نماد .شکل

 )130 :1368، يا بدره/راپپ(. )١Tr( دیآیوجود مگران بهیاری از یکی ییدوعمل جا اثر
 يهار شکل قهرمان داستانییبرخالف تغف یرمان و الخَر شکل قهرمان داستان السییتغ
 که ی زمان. قهرمان اشاره داردي مبارزهيهیر رویی است و به تغي معنويگونهان بهیپر

- تگر به گفیکدی با شود ویک می نزدیسی لبخندزنان به عیمه گذشته، جوانیشب از ن
  :دیگویجوان م. نندینشیوگو م
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  ..يِل الرأ أَرغَب مخِلصاً ِفي تبديِإنِن -
  ٍء؟ي شيعن أَ -
  !ا ِمن حوِلنايالدن -
  ..ٌءي شيهمِنيعد يلَم -
  :قالَ الشاب ِبدهشٍةفَ

- ِر،کلُّ الشا فَفي الطَّرِف اآلخا أَنِء يأميميِنهِفي  و کُلِّ أُفَکِّر ِءيالش..  
  ..شاُءما تا کَين الدک لَبِطلتفَ -
  ..فتح قَلبک ِليت أَن دأَنت لَم تقَرر بع -
- و ذَِلک ِلم!، رأَنَّيأَ لَا ت ن الدلّة؟ا کُلَّيما مه  
  !س ِعنِدي وقت ِللملَِليلَ

   ِإذَن؟ماذَا تفعلُ -
 ٍء،ي شِبوجٍه مبتسٍم رغم کُلِّ  اَألماِم ِبوجٍه مبتسٍم، ِإيلنظُرأَ ها وفت أَِليِتأُعاِبثُ املَتاِعب الَّ -

تيحلَه ظَنيب الب ..  
- يِذ ما الَّو إلَي وکاإلبِتساِم؟يدع   

ِجد ٍة أَکثَرِبلَهج ابفَقالَ الشةًي:  
  )147-146: محفوظ(... 7بةيأَحالم عِج-

 را در يزیکند چیرود و حس می سخنان جوان به فکر فرومي دربارهیسیع
ها و افکار آن را پوشانده شهی از اندیدهد که انبوهیوجود او مخاطب قرار م

 یسیع. ونددیرد که به او بپیگیم میشود و تصمیدار میرت در وجودش بیغ. است
شه در ی که همی افتد؛ جوانینده و انقالب بود، به راه می جوان، که رمز آيبه سو

ز او را به خود مشغول یانگ شگفتي بر چهره دارد و افکاريمقابل موانع، لبخند
را همواره، یبخشد؛ زی ميداری که به او توان مبارزه و ثبات و پايکند؛ افکاریم
 که ییاهای جوان با رؤياهایافکار و رؤ.  بهتر وجود داردياندهید ساختن آیام
وندد تا یزد تا به او بپیخیل برمین دلیشود؛ به اینگ م در آن غرق بود، هماهیسیع
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 يگر، قهرمان را برایاریب، ین ترتیها تالش کنند؛ بد ساختن آن آرمانيبا هم برا
  .دهدی مياریدن به اهدافش یرس

کاً تاِر ٍة،ع واِسيطِق الشاِب ِبخي يف طَِري مضو وانتفَض قاِئماً ِفي نشوِة ِحماٍس مفاجئٍَة،
جِلظَ راَءوهِرِه مسالغاِرق ِة و الظَّهحد148: محفوظ(... 8الِم يف الو(  

). Uنشانه؛ . مجازات: فیتعر(شود ی، شرور مجازات می سيدر کارکرد شماره   
ب ی جنگ و تعقيهايکارشیشود که خوی مجازات ميشرور قصه، تنها در موارد

ف شرور یم در رمان السمان و الخَرینیبیرو منیاز ا) 132: پراپ. (در قصه نباشد
ان شرور و قهرمان در قالب ی بلکه مبارزه م؛شودیآشکارا مجازات و نابود نم

دن یها تا رستیبا در نظر گرفتن مواضع شخص»  و تودرتویاسی سيری درگینوع«
 مصر ي حکومت خودکامهیس و فروپاشی از استبداد انگلیی و رهاییبه هدف نها

  .ابدییادامه م
  

نمادها                                                                                                                                          
زده کارکرد در داستان السمان ی که پراپ مطرح کرد، سيک کارکردیویان سیاز م

شان ين کارکردها را همراه با نمادهایر ای زجدول. افته استیف، نمود یو الخَر
  :دهدینشان م

 
  يکارشیخو نماد  شماره  يکارشیخو نماد  شماره

1  a 8  هیت اولیوضع  K بتیام مصیالت  
2  3e  9  بتیغ    مت قهرمانیعز  
3  2k  10  ینه  D  کنندهش هبهیآزما  
4  1q  11  ینقض نه  H  واکنش قهرمان  
5  9x  12  شرارت  F  ییء جادویافت شیتدارك و در  
6  1x  13  ازیکمبود و ن  T  شکل قهرمان رییتغ  
7  6v  يروزیپ        
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  :    ن استین قصه چنینمودگار ا
a 3e2k1q9x1x6v K  D H F T 

 ینی معيرده توانی مي ساختاريهاکار بستن مشخصهب که با بهین ترتیبه ا 
ن نمودگارها چه یحال ا . بازشناختینیگر به روش کامالً عی ديهارا از رده

 ي سازندهياجزابه ز ی هر چيهیم تجزیید بگویبا دهد؟ینشان م به ما را زیچ
، ي ساختاريهین نظریالعاده دارد و تا قبل از ات فوقیاهم، آن، از نظر علم

 قصه وجود نداشته يطور کامل برا بهین عملی انجام دادن چني برایچ روشیه
  )195 :يا بدرهي/پراپ(. است

، آزمودن )T –  A(انجام آن   از کارکردها مانند کار دشوار ویپراپ، برخ
را با ) I - H (يروزیو مبارزه و پ)  F  - D (ییافت عامل جادویقهرمان و در

ق رمان السمان و ی دقی بعد از بررس.آوردیک جفت به حساب میهم، 
م که یافتیکرد دست ک کارکرد پراپ، به شش کاریویف براساس سیالخر

  : در داستان دارندیی جفتانه  بسامد باالیشیآرا
  ؛)q  -  k(ی نقض نه– ینه. 1
  ؛)V -  X(يروزی  پ–شرارت . 2
  ).F -  D(ییء جادویافت شی  تدارك و در–کننده آزمون هبه. 3

  ان ی پريهاف با قصهی داستان السمان و الخَريهاتیتفاوت شخص
ار ساده، یانه، بسی عاميها قصهيهارفتیها و پتی پراپ شخصیشناسختیدر ر
رفت ی در پیر در روند قصه، تحولیین تغی که با کمتريطورکنند؛ بهیم عمل

ه مانند یده و چندالیچی پيهاتی که در روایشود؛ در حالیجاد میساختار قصه ا
در ه ی تازه و چندسوید راهی تحقق، باي برایشناسختیف، ریالسمان و الخَر

  مبارزانشان قهرمان با همی ميوگوهاشود، گفتیچنانکه مالحظه م. ردیش گیپ
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 به یاسی سيان مبارزه، مبارزهیا. شودیده میده است و در سرتاسر داستان دیچیپ
 هشت پراپ ي نمونه، در کارکرد شمارهيدور از هرگونه نبرد تن به تن است؛ برا

: شر؛ نماد(سازد ی او صدمه وارد ميده خانواي از اعضایکیم که شرور به یدید
X) (مان و الخَر). 57: گریکاش/ پراپب را بر کل یف شرور، آسیحال آنکه در الس

ا در یکند ی نجات جامعه تالش ميسازد و قهرمان برای مصر وارد ميجامعه
کشمکش (ان قهرمان و شرور اشاره شده یکارکرد شانزده پراپ، به نبرد تن به تن م

ن نبرد در داستان محفوظ، یا) 109: يابدره/ پراپ). (L: نماد. ان و شرورقهرم
ن رو ی داده است؛ از ای و ملیاسی سيا و مبارزهی دروني خود را به نبرديجا
ف و تطابق با کارکرد و یل رمان السمان و الخَری تحلي پراپ برایشناسختیر
  . احراز کنددی جديد ساختاری آن بايها و رخدادهاتیرفت شخص یپ

  
   موجود در داستان يهاها و نقشتیشخص

ها در گرو  است که تداوم آنییهاهیماز، ظهور و بروز نقشین چیترمهم
ها،  داستانیدر بررس. کنندی نقش ميفایت ای است که در بستر روایاشخاص
پراپ، وجود . شوندی متن محسوب می از ساختار کلیعنوان جزئها بهتیشخص

گر، شاهزاده خانم، پدرش، یاریشرور، بخشنده، : کندی را اثبات مهفت کنش
 ی ما، سه کنشگر اصلیدر داستان مورد بررس. نیدارنده و قهرمان دروغلیگس

 نقش يفایگر، ایاریت قهرمان، شرور و یحضور دارند که در قالب سه شخص
ت یشخص از یط داستان، بازتابیت و محیتوان اعتقاد داشت که شخصیم. کنندیم

 و ی کوچک داستانيل جامعهی حال با تحل.سنده استی نویط اجتماعیو مح
سنده است، ین بخش داستان، که هدف نویتر آن، به مهمی نوعيهاتیشخص

  .افتیتوان دست ی خود ميسنده، نسبت به اوضاع جامعهید نوی ديهی زاویعنی
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 یا در انواعها ر قصه، آنيهاتین بخش، ضمن استخراج عملکرد شخصیدر ا
ج، ی نتايمنظور سهولت عرضه انتخاب و بهی هر نوع، عنواني و برايبنددسته
  :میان کردیها را در قالب جدول، بداده
  

  ) شرور ( ضد قهرمان مصر يهیالحمات تحتیس و حاکمیانگل  کنشگر
    قهرمان یسیع  يریپذکنش

  رز جوان مبادوستان قهرمان و   انگریاری

  
  فیتان السمان و الخَرساختار داس

ه  بپردازد کیحوادثسنده به نقل ی نو،کند در طول آنیها اقتضا مساختار داستان
کمک ه خواننده  ب1ی و معلولی عليها دارند و در قالب رابطهتباطر اهمروار با یزنج

ن روابط در داستان ی ا.خاص قصه را بهتر درك کندشان اید تا ارتباط منکنیم
  :اند ازعبارت

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Causal   sequence 

  هیتعادل اول
  ؛ مبارز استي فرد، قهرمان.1
  ؛گرددیم بازدیاز تبع،  قهرمان.2
  ؛ردیگی دوباره مبارزه را از سرم، قهرمان.3

  خوردن تعادلبرهم
  ؛زدیخی به مبارزه با قهرمان برم، ضد قهرمان.4
  ؛رودی به سفر م، قهرمان.5
  ؛شودی وارد قصه م،گریاری .6

  .کندیهدفش را دنبال م ، قهرمان-7  تعادل مجدد



  1391  پاییز.24  انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، علمی ـ پژوهشی، شمارهيمجله

 
158

   1رنگیپ
- سهيهایژگیمورگان فورستر، و. سازدی دارد که چارچوب آن را میرنگیتان، پهر داس

رنگ ی پ)113: 1384فورستر؛ (. بردی نام میی، بحران، بازگشایدگیچیرنگ را پی پيگانه
                                                                  :     توان در قالب دو گزاره خالصه کردیف را میرمان السمان و الخَر

  ه و رشوه، از سمت خود عزل یافت هدی و دري دباغ به اتهام باندبازیسیع: داستان
  . شودیم

 ،یتمداران دولتسای سی برخی دشمنبه سبب و يباز بانديبهانه دباغ به یسیع: رنگیپ
  .شودیعزل م
  

  يریگجهینت
 يمطالعهند ی تنها برآ،دهدین رمان به دست میل ایج تحلیعنوان نتابه گارنده نآنچه
ن با یت آغازیوضع. دم آن را نداریف است و قصد تعمیرمان و الخَالسرمان  در يمورد
 کنش دورشدن یعنی قصه، ين کنش ساختاریشود؛ سپس اولی شروع ميداریت پایموقع

ابد؛ پس از آن بر اثر عناصر ییو گسترش م قصه، رشد يرمان به صحنهبا ورود قه
ن و سرزنش قهرما ضدیشود و مورد بدخواهی مییقهرمان مرتکب خطاها دهنده،وندیپ

- پراپ همي کارکردهایف با توالیرالخَ مان واگرچه داستان الس. شودیان واقع میاطراف

گاه  فتاده ویتفاق ن ا،قیوسته و دقیطور پ او بهيق  کارکردهای مصاد ازی برخ؛ داردیخوان
مان و  السرمانافتن یان ی پاينحوه .د را به فهرست پراپ اضافه کريدیجدعوامل  دیبا

 قهرمان داستان،. پراپ مطابقت ندارد یشناسختی ریانی پايف با کارکردهایرالخَ
 ی درونياما مبارزهکند؛ ی ميریگمبارزه کنارهان از ی در پا،انهی عاميهاخالف داستانبر

  .ابدییقهرمان با شرور همچنان ادامه م
ر  است و دی عربيهاداستانشود که خاص یافت می ی، عناصر متفاوتین بررسیدر ا
- ، همخ و مذهبیر عامل تاریمثل نقش و تأثشود؛ ی نمدهی دی مشابه روسيهانمونه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  - Pilot  : ندی گویرنگ میت که بدان پیند علیاب زمان و فری با ترکیی هر واحد روایعنی .  
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  که جنس قهرمان آن متفاوت است وياان قصهی مي کارکرديها تفاوتها، نقشیپوشان
ن داستان یل ایه و تحلی است که در تجزيگریکسان کارکردها از موارد دی ی عدم توالزین
  .دست آمدهب

 پراپ را در مورد يهیتوان نظریگر می دیرخ حذف بها ويکارشی خوییجابه جابا
ست که فهم ین نیا ،است مهم ین بررسیآنچه در ا .برد کار بهی عربيهاتمام داستان

ک ژانر ی در داستان ي فهم ساختار،ت داردیبلکه آنچه اهم؛ دست دهدان بهداست از یکامل
 از هنر ییها جنبهها،ات ملتی ادبوه درین شی ايریکارگ، بهبه هر حال .مشخص است

  .گرفته است مورد غفلت قرار ،ی در نقد سنتکهسازد یم را آشکار يپردازداستان
  

  نوشتیپ
 ي که خبر از نابود،ق هراسناك قاهرهی جز حریسی که قطار متوقف شد، عیهنگام. 1

 یکس اما او ؛ستادیقطار ا. افتیش نی در انتظار خويزیداد، چینده  می خود در آياهایرؤ
در . اندازدین میها طنو در سقفکشد یسو زبانه مآتش از همه. دیرا در انتظار خود ند

 ی جهنمي مانند عصارهيسوز آتشيبو. کندی، آسمان را پرمشود و دودیفضا پراکنده م
ند ی را ببياگردد تا قاهرهیبرم... کندیم مختلف شامه را پريهاچوب و پارچه و روغن

   .... زنده باد وطن...ران کنی و... بسوزان...ان کردهیکه بر خود طغ
ک ربع ساعت ی که  رفتمیالحلشا عبد پاي شکري محلهيشب به سومیهنگام ن. 2

که انگشترش را به دور یپاشا در حال.  فاصله داشتی دقيدر کواش یمحل زندگبا 
  :چرخاند گفتیانگشت م

   ....م کردی خواهیخی را تارین روز طوالنیاـ 
 از آثار يا گوشه:د گفت، آگاه شودیکه مشتاق بود تا از حوادث جدی در حالیسیع

  )2!... (اهین روز سیدم، شگفتا از ایجنگ را د
 ! صادر شدیگانیر به بایس دفتر وزیپست رئ داد انتقال من ازرقرا:   گفتیسیع. 3

 که یاش، باز هم به پستناراحت نب:  گفت و بلند کردیسی عيمادر سرش را به سو
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ا یآ.  استی و تندرستی سالمت،مهم. ز درست شودی و چه بسا همه چيگردیم بازیداشت
  .یام هستمند از پول و پست و مقکه بهرهی در حالید ازدواج کنینبا

  .ام  بهره ببرمی به امور شخصیدگی رسين فرصت براین است تا از ایبله، مهم اـ 
 عبوس يامان با چهرهی بِک سلَیعل! ام و بسیاسی سییک فدایمن :  گفتیسیع. 4

  :کرد و با خشم گفت سرش را بلند
  !ستیاست مطرح نی تنها س،بار نی ایـ ول

  !؟يا تو به من شک داریآ!  ـ  بِک
   .... استی امر مهم،يشاوندی خوی ول؛ن را نگفتمیمن اـ 
 يشاوندیت خویفتد و اهمی بیت ندارد چه اتفاقیم اهمیاگر برید: اد زدی فریسیع
   .ستمیطلب نفرصت من هنوز ،چه باشدهرنظر مورد
 که هنوز ،ش از آن که در راه دفاع از رکنُ العزایم گرفت پی تصم،با وجود آن. 5

 يد سخن سلویبا.  نکنديدیامعجز و نا تا سر حد مرگ برود، اظهار ،منهدم نشده بود
ت و عشق به او نماند و با وجود آن در یاو چندان در انتظار شخص. ن باشدیر از ایغ

  : از او خواست و با خواهش به او گفتیعصر روز بعد تلفن
   ....نمید تو را ببی هر چه زودتر با...يـ سلو

    ....خش را دادتوفنده پاس) يسلو( ـ و
  : به مادرش گفتيروز. 6
  : گفتیزن به آرام... ه هستمی سفر به اسکندريشهی من در اند-

   .... تابستان تمام شدهیـ ول
 تنگ یچشمان زن با نگران ... نه گذراندن تابستان، استیمیـ قصد من اقامت دا

 ی طوالنياه منظور من دور: گفت،دادی که به سخنش ادامه می در حالیسیگشت و ع
 ی در آنجا مرا بشناسد و نه من کسی اقامت کنم که نه کسییخواهم در جایم. ... است

  .را بشناسم
  ات؟ندهیـ اما آ

  !  من استي من گذشتهيندهیـ آ
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  .مند به تبادل نظر هستم، عالقهمن مخلصانه. 7
  ز؟ی چه چيبارهدرـ 
  ! اطراف مايای دنـ
  :دیگویر می جوان با تح...ت نداردیم اهمی برايزیگر چیدـ 
  زی من مهم است و به همه چيز برای هستم، همه چيگریاما من در جهت دـ 

  . ...شمیاندی م
  . تو خوش بادي برایخواهیطور که ما آنی دن-
  . ...یی من بگشاي قلبت را به روي درهایخواهی هنوز نم -
   است؟بارا سراسر ماللتی که دنینیبین کنم؟ مگر نمیچرا چنـ 
  ! ماللت ندارمي برای من وقتیولـ 
  ؟یکنیپس چه مـ 
نده ی خندان به آيارم و با چهرهیگی ميشوم به بازیرو م که با آن روبهییهایسختـ 

                                                                                                      .پندارم احمقمی که ميتاحد زیرغم همه چ خندان بهيابا چهرهنگرم، یم
  ؟یشود لبخند بزنیز باعث میچه چ -

  :دیگویتر مي جدی جوان با لحنـ
   . ...بی عجيافکارـ 
ر آن جوان با یخاست و به تکاپو افتاد و در مس بری ناگهانياد و شادیبا طراوت ز. 8
  . رها کرد، بودیکی و تارییتنها که غرق در ،افتاد و مکانش را  بلند به راه يهاگام
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  »دراسة موفولوجية يف رواية السمان و اخلريف لنجيب حمفوظ«

  
   ٢، سيدهانيه مري سيدی١محيدرضا مشاخيی

  
  امللخص

 و قَدّم نيرِن الِعشرة الِقصِص قِد اشتدت يف بدِء القيف ِدراسٍة ٍة ثاِبتيِبن ِلينِة ليِة الرواي نظَرصحابأَ التنَّ محاوإ
ِة ي الرواوب أَصحاب نحو ِبروب منهجاً لدراسِة القصِة تبعاً ُألسلريمي اِإلجِتماعي الشکالين الروسي والدالعاملُ

 ثُ اَألبطال وي الداِخلي ِمن حن وحدِة التشابه نوعاً مِةيثرِتها الظّاِهربِة رغم کيِص العجِللِقصد أَنَّ  وجهوف
 ِة نحوي نظَرةَيدا بعديفَِإنَّ هذا اِإلجناز . ةًفيظ ونيالث واحٍد و ثنتهي ِإيليصِة ِف يف القالوظاِئف، فَکُلُّ الوظائ

    .ثَةيِة احلَديالروا
 رهم و ِقصصهم من العناصتي تمتأل رواني ِمن الکُتاِب الَّذفوظ الروائي العريب املُعاِصرب محينَّ نجا أَمب
ِة ي الرواراسةَ نحوِة فِمن هنا ِمن املُمکِن دراستها دثيدِة احليربِة  الغية و أُسلوِب الِبني الرمزة و ِمنيِة و الشرقيالغرب

ِتها و  تقوم بدراسیا ِلربوب حتيِة مورفولوجير نظیعل في اخلَرِة السمان ويواملَقالةَ  تبحثُ عن رفِإنَّ هذه ا
ِة خامتن ف علِة تختصةَ الق أَنَّ خامتنياملقالُ تبف. لوظائف يف هذه الِقصةٍة تتاليل انِة ِإمکاِن مقاريفي ک ِإيلريتش

  صِةرج من القخيصِة نّ بطَلَ القإِة يو يف النها. نيدِة و الثَّالثِف الواحِعدةُ الوظائ توجد  و ِإنةبيجالقصِص الع
  .ستِمر يف اخلَفاءيضالُه مع املُعتدي زالُ ني و لِکن الظهريما يف

     
                                     .بةيا، الوظائف، القصص العجيورفولوجحمفوظ، بروب، مجنيب  :ةسيئ الرفرداتاملُ
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