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  مقدمه

ي آن بر روابط علّی و داستان، روایتی از رخدادها و طرح نقل حوادث است که تکیه

ي ژانـرهاي روایی، اي از احکـام کلـی دربـارهشناسی، مجموعهمعلولی است و روایت

و هدف آن  )118:1384فورستر، (هاي حاکم بر روایت و ساختار پیرنگ است نظام

عامر، ( است 1»دستور پیرنگ«روایت و به اصطالح  ي کردن واحدهاي کمینهمشخص

2010 :34 .(  

براي کشف  با این حال ناقدان، ادبیات، امري ذوقی است،ي بعضی گرچه به عقیده

ي مطلوبی به دست اي و بدون نظام، نتیجهوجوه زیبایی آثار هنري، داوري ذوقییا سلیقه

ي علمی ارزیابی هاي تعیین شدهتر آن است که با قواعد و مالكشایستهدهد؛ بلکه نمی

ي بیستم مورد توجه از آغاز سدهي نقد ادبی یکی از رویکردهایی که در حوزه. شوند

واقع شد، بررسی ساختمان اثر ادبی براي درك وجوه فرایند خلق شگفتی و زیبایی در 

شدن ساز مطرح نامیدند که بعدها زمینه این رویکرد جدید را فرمالیسم می. آن بود

دوره  شناسی را به سهتاریخ روایت اساساً ).96:1388مجرد، ( شد هاي ساختارگرایی نظریه

و ) 1980تا  1960از (ي ساختارگرا ، دوره)1960تا (ساختارگرا ي پیشدوره: تقسیم کرد

 شناس فرانسوي در، روایت2کلود برمون. )149: 1385مکاریک، (ي پساساختارگرا دوره

اي، امکان بررسی با طرح نظریهکه ) 326: 1379ن، یشمتا( افتظهور ی دوره ساختارگرا،

خوردند و یا به ابهام برمیهایی که در چارچوب نظریات دیگر بسیاري از روایت

پژوهش حاضر، سعی دارد تا با کنکاش در  .دادند، فراهم کرد ي دلخواه را نمی نتیجه

تا چه اندازه، اثر نجیب محفوظ، پاسخگوي این سؤال باشد که  ،»اللص والکالب«رمان 

  ست؟الگوي ساختاري کلود برمون منطبق ا مذکور، بارمان 

  

  ي تحقیق پیشینه -1- 1

هاي زیادي صورت گرفته است که پرداختن و در مورد آثار نجیب محفوظ، پژوهش

 :شودبا این حال به برخی از آنها اشاره می ؛اشاره به همه آنها در تنگناي این مقال نیست

، 3وآدابها، شماره  العربیۀ اللغۀمجله  ،)1385(» محفوظ فی ادب نجیب الرمزیۀ«مقاله در 
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هایی که در برخی از آثار سمبلیک محفوظ وجود دارد رمزها و سمبلاز جواد اصغري، 

مورد بررسی قرار  ...و» السمان والخریف« ،»اللص والکالب« ،»اوالدحارتنا«: از جمله

بحران فکري و روحی قهرمانان « مقالهدر فرامرز میرزایی و مظفر اکبری. استگرفته شده 

ل و ئمسا ،11، پژوهشنامه ادب غنایی، شماره )1387(» نجیب محفوظ الثالثیۀدر رمان 

دربردارنده سه اثر  که در رمان مذکور را مصري روانی نسل فرهیختهفکري و مشکالت 

ترین آنها که اساسیدنکن بیان می )السکریه-قصرالشوق-بین القصرین(محفوظ به نام 

ر و تحی و نیز تیهویی، احساس غربت و بیشخصیتبحران دینی و : بارتند ازع

در مقاله جو و زینب عباسی کاید مصطفی کمال .هاسرگردانی در شناخت ارزش

مجله انجمن زبان و  ،)1392(» بررسی عناصر طنز در رمان میرامار نجیب محفوظ«

نجیب محفوظ در قالب طنز به جنگ چگونه اند که نشان داده ،27ادبیات عرب، شماره 

ب و مشکالت سیاسی، ئبا مشکالت زمانه پرداخته است و با اسلوبی هنرمندانه، مصا

ال ذهن جریان سی«مقالۀ  ش را مطرح نموده است وجامعه خوی... اجتماعی، فرهنگی و

نوشتۀ حسن گودرزي و  ،11، مجله لسان مبین، شماره )1392(» الشّحاذدر رمان 

اند که محفوظ از طریق تکنیک جریان  نگارندگان مقاله فوق نشان داده. ندیامعصومه ز

ال ذهن، وظیفه انتقال بخشسیوگویدرونی ی از داستان خود را بر عهده گفتهاي مهم 

ها گذارده است و به این ترتیب به خواننده اجازه داده است تا بدون دخالت شخصیت

  .ان داستان، قرار گیردراوي در جریان افکار و احساسات قهرم

  

  ي کلود برمون نظریه -2- 1

طور مستقیم از والدیمیر  است که در آن به» منطق حکایت«ترین اثر برمون کتاب  مهم

پراپ  هاي شود که برخی از کارکردمتذکّر می کتاب، این او«. پراپ، تأثیرپذیرفته است

با یکدیگر ارتباط منطقی دارند و از نظر معنایی بر یکدیگر  قصه پریان، حکایت در

ها را میان عناصر اولیه داستان  کرد تا ماهیت این پیوندکنند؛ بنابراین تالش  داللت می

  ).8: 1383خراسانی، (» بیابد
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برمون با حذف کارکردهاي میانجی که نظم ساختاري محور اصلی را برهم زده 

شنهاد پی او .یافت هاي کارکرد دست تنی بر ارتباط معنادار گزارهبودند، به ساختاري مب

ترین واحد  که کارکرد در معناي مورد نظر پراپی را به عنوان کوچککرد به جاي آن

روایت در نظر بگیریم، توالی منطقی چند کارکرد را به عنوان واحد اساسی مد نظر قرار 

نامد که معادل آن در فارسی  می "sequence"او این توالی منطقی چند کارکرد را . دهیم

را ناشی از حرکت از موقعیت   رفت برمون هر پی. ترجمه شده است»  رفت پی«ي به واژه

-141: 1383اسکولز، ( داندتعادل به سمت عدم تعادل و بازگشت مجدد به سوي تعادل می

کارکردهاي مورد نظر پراپ را به درآمد، غیبت، ممنوعیت، نقض ممنوعیت، «و  )138

 .)110:1383گیرو، (» دستی ناخواسته محدود کرد کاري و همخبرخواهی، خبریابی، فریب

هاي عامیانه که ساختار نسبتاً  هصدرباره قبیشتر   توالی مورد نظر پراپ برمون،به نظر 

به کار برد، بلکه نیاز به  رمانتوان براي  توالی را نمی  ناي دارند، صادق است و ای ساده

پس سه نوع  )20: 1371اخوت، (شود  بی است که از چند توالی ساده تشکیل میتوالیمرکّ

گیردها در نظر میهتوالی براي قص: 

به  د؛آیرفت ساده پدید میگرفتن چند پیاز پشت سر هم قرار«: ايتوالی زنجیره -1

رسد یا هاي پی در پی، قهرمان به میثاق میها و واکنشاز طریق کنشعبارت دیگر 

 .)69 :همان( »خورد شکست می

هاي دیگر داشته اگر تبلور یک توالی، نیاز به کمک و حضور توالی: توالی انضمامی -2

 دهنده داردقهرمان در این نوع توالی، نیاز به نیروهاییاري. گویند باشد، به آن انضمام می

 ).69: 1371؛ اخوت، 37: 1387ون، ریم(

شود دید اگر به توالی انضمامی که تنها از دید قهرمان به آن نگاه می«: توالی پیوندي -3

در این توالی، « .)69: 1371اخوت، (» گیردتوالی پیوندي شکل می ،رقیب را اضافه کنیم

پس آنچه از دیدگاه قهرمان . شودکنش قهرمان با قهرمان دیگر یا ضد قهرمان ارزیابی می

 ).96:1391صفري، (» ...بهبودي است براي رقیب او اغتشاش است و

اشاره  تکاملی -ي تدریجیبه سه مرحله  ،رفت ي یک پیدادن نقشهبرمون براي نشان

ي وضعیتی درونی یا نخست، موقعیت پایداري که امکان دگرگونی را به واسطه :کندمی
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ر موقعیت آید و ب م، امکان دگرگونی که وضعیت به فعل در میدو.شدبیرونی داشته با

؛ به عبارت وضعیت ثابت اولیه یا نشدن شدنم، امکان دگرگونسو. گذارد پایدار تأثیر می

ي  مرحله. امکان یا استعداد، فرایند و پیامد: رفت، سه کارکرد داردهر توالییا پی« دیگر،

ي تحقّق یا گانه را مرحلهي دوم از این مراحل سهمرحله .ماتی استي مقداول، مرحله

ي تواند دربرگیرنده اند که خود می ي گذار نامیدهعدم تحقّق و به اصطالح، مرحله

ي م، مرحلهي سوهاي جداگانه باشد و مرحله رفت ها در قالب پی اي از کارکرد سلسله

  ).168 -166: 1380احمدي، (» پیامد یا نتیجه است

کافی است کمان . کند ا پرواز یک تیر، مقایسه میختار هر روایتی را ببرمون سا«

به فعل . کشیده شود و تیر به سوي هدف نشانه رود تا موقعیت پایه به وجود آید

. آنکه پرتابش کنیم درنیامدن این موقعیت، همان خارج کردن تیر از چلّه کمان است بی

هرچند شاید باد آن را ببرد یا از اشیاي گوناگونی کمانه  اما همین که تیر از چلّه رها شد،

بنابراین برمون ؛ )140: 1383اسکولز، (» زند زند یا نمی القاعده، به هدف می کند، نهایتاً علی

مندانه دارد و  داند که تداومی غایت در تعریف روایت، آن را توالی چند کارکرد پراپی می

این . ریزي شده است دهد، برنامه که هر چه رخ میبر مبناي این باور شکل گرفته است 

 - تعریف برمون و نظرگاه او، بر تکیه هرچه بیشتر بر طرحهاي منطقی و نظام علّی

توان یک داستان کامل را هر قدر هم  بر این اساس، می. کند معلولی منسجم داللت می

  . ها معرّفی کردرفت که بلند و پیچیده باشد از طریق تلفیق پی

جنایی  -پلیسی  هايگانه، به شرح و تحلیل داستان برمون با استفاده از این قواعد سه«

بر اساس این الگو . ا پیدا کندي روایت پلیسی رپردازد و سعی دارد تا نقش ویژه می

جنایت به دخالت  -1: هاي پلیسی بیابیمتوانیم دو ساختار روایی اصلی را در داستان می

یا (و این به مجازات ) شودیا نمی(شود هاي نماینده نظم منجر مینیرو) یا عدم دخالت(

یا عدم (خطر به کنش دفاعییا حمایت  -2. شودجنایتکار، ختم می) فرار از مجازات

» گرددختم می) یا باقی ماندنش(شود و این به از میان رفتن خطر منجر می) آنها

  ). 166: 1380احمدي، (
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کنش   ویک عملکردي که پراپ برايسی  باور است که کلود برمون بر این«چنین هم

به . ادغام کرد  توان بعضی از آنها را در هم ندارد و می  قائل شده است، مرز معلومی

که هریک، . پذیر کنشگر و کنش: کند را از هم تفکیک می شخصیتدو نوع  ،همین خاطر

کنشگر به تأثیرگذار و :وندش تقسیم می  دي، به انواع گوناگونبه عوامل متعد  با توجه

  ).77: 1379تودوروف، (» ور و قربانی پذیر به بهره و کنش بهبودبخش

  

  »اللص والکالب«ي رمان  خالصه -4- 1

سعید مهران، قهرمان داستان که به علت اعترافات دوستش علیش سدره به زندان افتاده، 

داستان را در این  محفوظ،. دوران مجازات را گذرانده و از زندان، خارج شده است

کند؛ جایی که سعید مهران بر در زندان ساز از زندگی سعید آغاز میي سرنوشتلحظه

ایستاده در حالی که از نجواي او بوي گله و خیانتی دل آزار احساس و از کالمش، فکر 

تنها امید او براي بازگشت به زندگی، دختر خردسالش . شودانتقام در ذهن او فهمیده می

گرفتن  پس براي پس. است که پس از چند سال دوري به مهر او دل بسته است "سنا"

دوست  "علیش"ها و اموال و سنا سراغ اش از جمله کتابچیزهاي از دست داده

آنجا برخورد سرد . گیردشده است، می "نبویه"اش را که اکنون شوهر همسرش قدیمی

را به خاطر خیانت زن و دوستاش، و ابراز ترس و فرار از جانب سنا داغ قبلی سعید 

نتیجه در حضور مأمور قانون با خشمی چند برابر آنجا پس از مذاکراتی بی. کندتازه می

، مردي درویش مسلک، "شیخ جنید"ي هاي کوتاه به خانهکند و براي اقامترا ترك می

غ دوست روز بعد سرا. برد رفته است، پناه می که سعید در کودکی همراه پدرش آنجا می

همان دوستی که در ایام گذشته سعید را با شعارهاي . رودمی "رئوف علوان"اش قدیمی

کرده است و خود اکنون ي دزدي تشویق میخود فریفته و او را به حرفه خواهانهآزادي

شده و افکار و  "زهره"ي مشهور صاحب مال و شهرت و صاحب امتیاز روزنامه

رئوف در دیدار اول از او پذیرایی کرده و مبلغی را به سعید . نظراتش را تغییر داده است

شود از ویالیی که قبالً دزدي دهد تا دستش خالی نباشد؛ اما سعید وسوسه میمی

برد بزند که رئوف متوجه شده و به او هشدار  کرده و اکنون از آنِ رئوف شده دست می
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خیانتی که در حقش شده را تالفی گیرد، پس از این ماجراها سعید تصمیم می. دهدمی

کند که از قضا تیرش خطا رفته قصد جانشان را میچند بار با اسلحه،  براي همین. کند

سرانجام شبی در . گرددشود و مجبور به فرار میو ناخواسته قاتل چند نفر دیگر می

  . شودقبرستان، توسط مأمورین محاصره و کشته می

 

 الگوي کلود برمون و» اللص والکالب«رمان  - 2

اي نوین وهدارد؛ اما نجیب محفوظ در این رمان از شی» آغاز، میانه و پایانی«هر روایتی 

جایی که قهرمان . بردگیرد که خواننده را در قلب داستان و بخش بحرانی آن میبهره می

آن  دارددهد و سعیبرد و همینطور تا پایان ادامه میداستان در گرفتاري روحی به سرمی

که » اللص والکالب«رمان . آورداش را به یاد میرا حل کند به طوري که قهرمان، گذشته

بر اساس «. روایتی طوالنی و شبه جنایی دارد، در قالب الگوي برمون قابل بررسی است

رفت اصلی روایت باید سه مرحله را از هم تفکیک کنیم؛ براییافتن پی الگوي مذکور،

این اصطالحات به طور کلی به معناي مراحلی است که . و تحقّق یتفعلامکان بالقوه، 

  :)83:1384برتنس، (» کندي کنش یا دستاورد را بیان میامکان کنش، گذار به کنش و نتیجه

  

2-1- هامکان بالقوه یا تعادل اولی  

. در این مرحله، الزم است توان بالقوه و امکان کنش روایی، مورد توجه قرار بگیرد

ي داستان است؛ زیرا داستان از بخشی از موقعیت پایدار و تعادل این روایت در میانه

الي خاطراتی که در ضمن بخش دوم و اوج آن شروع شده و ابتداي آن را باید در البه

سعید "شوند، جست؛ یعنی آن زمان که ها بازگو و یادآوري میشخصیتداستان توسط 

دوست قدیمی سعید که با افکار و (ف علوان تحت تأثیر شعارهاي رئو "مهران

آورد و ي دزدي روي می، به حرفه)اش سعید را فریفته بودشعارهاي آزادیخواهانه

، دستگیر شده و به )دوست سابقش(روزي به خاطر این کار و به گزارش علیش خائن 

را نیز  )دخترش(از او جدا شده و سنا ) همسر سعید(افتد که پس از آن نبویه زندان می

شود که جایی شروع میدر واقع داستان از آن . کندبا خود برده و با علیش ازدواج می
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سعید در زندان و پس از آزادي از همسر و دوستانش به خاطر خیانتی که در حق او روا 

سعید مهران، بخشی از این خاطره را با . افتدداشتند، کینه به دل گرفته و به فکر انتقام می

  :گذاردآلود با شیخ جنید درمیان میلهلحنی گ

. بَِتدِبِري الُبوليِس، ُکنُت َکعاَدِيت َواثِقًا ِمَن النََّجاةِ  َمل يُقَبض َعَليّ :قَاَل بَِعُبوٍس َوَقِد انتَـَفَخت ُعُروُق َجِبيِنه«

َصاِئُب َحتَّ  یِيب، بِاإلتِّفاِق َمَعَها َوشَّ  یَوشَّ  الَکلبُ 
َ
: تامحفوظ، بی(» ...انَکرتِين ابَنِيت  یِيب، ُمثَّ تـََتابـََعت امل

پلیس مرا به تدبیر خود : هاي گردنش از خشم بیرون زده بود، گفتدر حالی که رگ: (ترجمه )22

همان سگ گزارشم را داده بود، همراه با . یابممن مثل همیشه مطمئن بودم که نجات می .دستگیر نکرد

که دخترم هم مرا ن آمد تا این زن، گزارشم را داده بود و بعد مصیبت، یکی پس از دیگري پیشآ

  ).نشناخت

ي انتقام نبویه و هنگامی که سعید پس از آزادشدن از زندان، در نجواي با خود نقشه

اند، در سر ، علیش، رئوف علوان و دیگر دوستانی که به او خیانت کرده)همسر سابقش(

کند، هنوز موقعیت متعادل ند و به ساختن زندگی آرامی با دخترش سنا فکر میپرورامی

  : است

نـَُبويَُة َوَعِليُش، َکيَف انَقَلَب اإلمساُن واِحداً؟، أنتُما َتعَمالِن ِهلَذا الَيوِم أَلَف ِحساٍب، َوقدميًا ظََننُتما أنَّ «

ناِسِب،  ِيف َحَذٍر، َوَلن باَب السِّجِن اليُنَفَتُح، َوَلَعلَُّکما تـَتَـَرقَّبانِ 
ُ
أََقَع ِيف الَفخِّ، َولِکينِّ َسأَنَقضُّ ِيف الَوقِت امل

فـََهل َيسَمُح اَحلظُّ ِمبَکاٍن طَيٍِّب َيصُلُح ... الَشيَء، َهل تَعِرُف الصَِّغريَُة َعن أَبِيها؟...َوَسَناُء . َکالَقَدرِ 

؟ اند؟ راستی چگونه این دو اسم با هم یکی شده... یشنبویه و عل: (ترجمه)7-8: همان( »لَِتباُدِل اُحلبِّ

کردید که درِ زندان هرگز باز ترها فکر میپیش. ایدشما دو نفر براي امروز هزارها حساب کرده

من در دام نخواهم افتاد اما به موقع مانند قضا و قدر فرود . باشد... شاید هم با احتیاط مراقبید... شود نمی

آیا بخت، فرصت خواهد داد در جایی مناسب به ... داند؟راستی دختر از پدر چه می ...خواهم آمد و سنا

  )یکدیگر مهر ورزند؟

ها گر چه به ترتیب شخصیتفی ها و معرّاین مقدمه، توصیف اوضاع و موقعیت

   .اندي الگوي برمون اند، متناسب با موقعیت امکان بالقوهحکایت نشده

و پرداخته و داراي طرح و نظم است و به قول برمون روایت داستان از قبل ساخته 

حتی از لحن نجیب محفوظ در . رودریزي شده است و با هدف پیش میچیز برنامههمه

خواهد او را به کاري وادار کند و او قهرمانش مشخص است که می شخصیتتعریف از 
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رد تا که با بمیرا به سرعت براي سنجش موقعیت جهت اقدام و تغییر موقعیت پیش

  :طرح ذهنی نویسنده را اجرایی کند نقش خود، ایفاي

نَيا تـَُعوُد، َوَها ُهَو بَاُب السِّجِن اَألَصمُّ يَبَتِعُد ُمنَطَويًَا َعلَ « َسَيِقُف َعمَّا ... اَألسراِر الَياِئَسةِ  یَها ِهي الدُّ

ياً، آَن لِلَغَضِب َأن يَنَفجِ  وِت، َولِلخيانَِة  یَر َوَأن ُحيرَِق، َولِلَخَونَِة َأن يَيَأُسوا َحتَّ َقرِيٌب أََماَم اَجلِميِع ُمَتَحدِّ
َ
امل

ائَِهةِ  گردد و آنک درِ ناشنواي اینک دنیاست که بازمی: (ترجمه)7 :همان( ».َأن ُتَکفَِّر َعن َسَحَنِتها الشَّ

. واهد ایستادبه زودي رودرروي همه به خشم خ... شودآورش بسته میزندان است که بر رازهاي یأس

اینک آن زمان است که خشم، منفجر شود و بسوزاند و آن زمان است که خیانتکاران تا سر حد مرگ، 

  .)زشت خود را پنهان کند بیمناك شوند و خیانت، سیماي

  : گویدبعد از این نجیب محفوظ در نجواهایی که از زبان سعید مهران آورده، می

 :همان( »...درانِ اجلُ  راءَ وَ  ويلِ الطَّ  کَ ِرب صَ کَ   ةٌ يَّ وِ قَ  کَ تَ ربَـ ضَ  لکنَّ هاء، وَ ن دَ مِ  يتَ ما اوتِ  لِّ کُ ن بِ عِ استَ «

خودت را به کمک بخواه؛ ولی ضربه تو بسیار سخت و  تمامی زیرکی و هشیاري! مرد: (ترجمه)8

  ..)..هیبت صبر تو در پشت دیوارهاي زندانمانند ، محکم خواهد بود

هایش از زبان تالش براي منصرف کردن او از نقشهچنین با نهی سعید مهران و هم

اش را به ساختهرا با خود مرور کرده و طرح از پیش ها، میانه و پایان آنشخصیتدیگر 

  :بردخوبی پیش می

َساملِِ ... التـََّفاُهُم َخريٌ : َوقَاَل آَخرُ «
ُ
الَعاِقُل َمن َسعيُد أَنَت َقاِدٌم ِمَن السِّجِن وَ :َوثَاِلٌث قَاَل بَِنربَِة امل

آمیز دیگري با لحنی مسالمت... سازش از هر کاري بهتر است: یکی گفت: (ترجمه)10:همان(»اتـََّعظَ 

  ).عاقل کسی است که پند بگیرد... ايسعید تو تازه از زندان آمده: گفت

خِربُ «
ُ
 :همان( »َولِکنََّک َسُتهِلُک نَفَسکَ أَنَا َأعرُِفَک َوَفاِمهَُک، أَنا َخُري َمن يَقرَُأ َداِخَل رَأِسَک : قَاَل امل

داند توي سر تو چه هیچ کس به اندازه من نمی. شناسممن تو را خوب می: گویدمأمور می: (ترجمه )13

  ).دهیا تو خودت را به کشتن میگذرد؛ اممی

ِيف احلَياِة ِبال َماٍض فَأَتَناَسی نـَُبويََة َوَعِليَش  َهل ُميِکُن َأن أَمِضیَ «: گویداما سعید با خود می

ِطيَب َورَئُوَف؟، َلو اسَتَطعُت َلُکنُت َأَخفَّ َوزنًَا َأضَمَن لِلرَّاَحِة َوأَبَعَد َعن َحبِل املِشنَـَقِة َوَلِکنَّ َهيَهاَت أن يَ 

اِضيَلن. الَعيُش إالَّ بَِتصِفَيِة اِحلَسابِ 
َ
ام را بدون آیا ممکن است زندگی: (ترجمه )38: همان( ».أَنَس امل

توانستم سبکبارتر بودم و از طناب گذشته ادامه دهم و نبویه، علیش و رئوف را فراموش کنم؟ اگر می

من هرگز گذشته را فراموش . ا زندگانی جز پس از تسویه حساب، گوارا نیستماندم؛ امدار، دورتر می

  ).کنمنمی
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یا  فعلیتي روایت است که امکان اقدام به نیافته فعلیتي بالقوه و این مرحله

هایی تمام وقایع و جریان. انصراف از آن وجود دارد و انتخاب با قهرمان داستان است

 هاي سازيها با توصیف و صحنهچینین مقدمهشوند در واقع ایکه در آغاز، روایت می

رود؛ بنابراین به طور ص پیش میي مشخّکردن فضا و شرایط، با برنامهجذّاب، آماده

کلی، ظاهرشدن سعید پس از بیرون آمدن از زندان در محل قدیمی دوستان و آشنایان و 

ها ویژه علیش و دخترش سنا یا دیدار اول او با رئوف علوان پس از عبور از خیابانبه 

آن به همزمان با یادآوري خاطرات گذشته به عالوه، مالقات با شیخ جنید و انتخاب 

اش را تباه عنوان پناهگاهش باالخره تصمیم سعید مهران به قتل این خائنانی که زندگی

امید شد و علیش حاضر به پس دادن اموال او و اند پس از اینکه از مهر دخترش ناکرده

چون ... گیرند ورئوف حاضر به همکاري با او نشد در موقعیت پایدار این الگو جامی

به رمان نیست، لذا نجیب محفوظ در روند طوالنی شخصیتیک طرف سعید مهران 

کند؛ هایش را با خود زمزمه میجاهایی که سعید قبل از عملیات، نقشه. پردازدها می آن

هاي داستان را تنها از طریق اندیشه و احساس سعید شخصیتي در واقع، مؤلف همه

اي که همه در واقع آیینه او. دهد گیري آنها در این جریان ارائه میمهران و شکل

توان هر یک از مراحل اقدامات سعید  کند؛ بنابراین میها را براي ما منعکس می دیدگاه

در جهت رسیدن به اهدافش را توالی کوچک یا ابتدایی در دل توالی اصلی و مرکب 

  .رمان به حساب آورد

نخستین : شوده میي دوم و سوم، دو امکان انتخاب در نظر گرفتبراي مرحله«اما 

. پذیري کنش را فراهم آوردچیند تا امکانروایت، زمینه را می. مرحله، فاقد کنش است

(+) اندازند شوند و آن را به جریان میدر دومین مرحله، عناصري به روایت افزوده می

دو حالت هم براي ). -(شوند و در این صورت، اتفاقی رخ نخواهد داد و یا افزوده نمی

ي سوم یا همان دستاورد، قابل تصور است؛ ممکن است روایت دنبال دن به مرحلهرسی

برتنس، (» ه کنش به هدفش دست یابد یا نیابدشود یا نشود؛ زیرا ممکن است، گذار ب

1384 :83.(  
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  فعلیتفرآیند تحقق یا عدم تحقّق  -2-2

. قعیتی را انتخاب کندیابد تا با اختیار خود مودر این مرحله، قهرمان داستان فرصتی می

ي رمان مذکور را به خود ها تعیین کننده بوده و بخش عمده معموالً این مرحله از داستان

بینیم که سعید براي عملی کردن فکرش مبنی بر در این رمان می. اختصاص داده است

کند؛ لذا براي انتقام از خائنان به او، مصمم شده به سرعت، شرایط آن را آماده می

هاي علیش و نبویه و از وضعیت و دیدن سنا و همچنین سنجیدن حرف(خبرشدن با

با ترتیب دادن قرار مالقات و وارد شدن در مذاکرات به موقعیت جدید نزدیک ) دوستان

رود تا با تهیه ابزار و سالح اش میخانه، پاتوق قدیمی او براي این کار به قهوه. شودمی

 هايشخصیتپس به سرعت به کمک . ا عملی کندي انتقامش رمورد نیازش، نقشه

یاري دهنده از جمله شیخ جنید و نور که براي خواب و خوراك و امنیت، پناهگاه بسیار 

ي تضادهاي بزرگ سمبل و نشانه«نور گرچه کار خالف و پستی داشت؛ اما . خوبی بود

بریم اما  پناه میاصل تضاد در آن است که ما گاه با افرادي ایده آل و واال. زندگی است

 دهنداند، ما را نجات نمیهیچ کس جز مستضعفان که در نظر ما فاقد شرافت و احترام

ی به نام تارزان شخصیتو نیز  .)123: 1966المعداوي، (» کنندیا حداقل با ما همدردي نمی

کرد و گاهی هم قوت غذایی به او خانه که برایش سالح تهیه و جاسوسی می در قهوه

  .آمدمی

او در نهان، نقشه انتقام از خائنان را طرح و . شودسعید به تغییر موقعیت نزدیک می

ِ�َذا «دید نمود و در آن بیداري خفتگان را میدر این انتقام جویی بر تپانچه تکیه می

َسدَِّس اسَتِطيُع أن أَوِقَظ النِّياَم َفهَم َأصِل الَباليا
ُ
 )72 :همان( »..ِليَش َورَئُوَف َعلَوانَ ُهم َخَلُقوا نـَُبويََة َوعَ . امل

هایند، توانم خفتگان رابیدار کنم؛ خفتگانی که اصل و اساس مصیبتبا همین هفت تیر می: (ترجمه

  .)و رؤوف علوان را به وجود آوردند همان کسانی که نبویه و علیش

 »علت اولیه و اصلی تمام حوادث بعدي«ي محرّك؛ یعنی همان حادثهدر واقع، 

دهد دهد و روایت را از سکون به حرکت تغییر می زمانی روي می) 19: 1391کی،مک(

که سعید مهران سالح تهیه کرده و قصد جان خائنین ) خارج کردن از وضعیت متعادل(

  .کند را می
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جا بهآنکه بداند علیش محل سکونتش را جاسعید دست به کار شده و شبانگاه بی

کند علیش است، شلیک و در تاریکی به مردي که خیال می برد کرده، بدانجا حمله می

ها و نیروهاي کمک کننده که فرداي آن روز، از طریق روزنامه )83: تامحفوظ، بی(کند می

سعید وقتی که از . گیرد فهمد تیرش خطا رفته و بدین جهت تحت تعقیب قرار میمی

شک از تقصیر او نیز که بیرود شود؛ به سراغ رئوف میمکان جدید علیش ناامید می

ي جدیدي ملحق شده و به اصول مبارزاتی گذشته پشت گذرد؛ زیرا رؤوف به طبقه نمی

هاي گسترده رساندن به اجتماع و ویرانیاهمیت خطر این طبقه در آسیب. کرده است

حقیقت نوعی خاص از دزدي محسوب کار این طبقه در . قابل حدس و گمان نبود

دولت در «: گویدکند و میاقعیت آن را از زبان سعید مهران بیان میشد که مؤلف، و می

براي همین،  ؛)84: همان( »کند و نه در برابر همه آنهاي میگیر برابر بعضی از دزدها جبهه

ایستد و دربان پایید تا این که باألخره اتومبیلی کنار کاخ میها ویالي او را می مدت

ي رویارویی سعید با رئوف را نجیب محفوظ صحنه. کندشروع به بازکردن در می

 :کشداینگونه به تصویر می

َياَرُة ِيف َممشَّی اَحلديَقِة َحتَّی َوَقَف أََماَم السَّالَمِلکِ « دَخَل  . َوتـََهاَدِت السَّ
َ
َوُأِضيَء املِصباُح فـََغَمَر النُّوُر امل

َسُه َوَصوَّبَُه َحنَو . ُکلَّهُ  : َوَصاَح َسعيدُ . نـََزَل رَئُوُف َعلوانَ . َوفُِتَح بَاُب الَسيَّاَرةِ . اهلََدفِ َأخرََج َسعيُد ُمَسدَّ

َغَري أَنَُّه ِيف ...ُخذ...أَنَا َسِعيُد ِمهرانَ : َفَصاَح َسِعيدُ . إنَتَبَه الرَُّجُل إَلی َمصَدِر الصَّوِت ِيف َدهَشةٍ ! رَئُوفُ 

َحَدَث َذِلَک قـَُبيَل َأن ُيطِلَق . َرَصاَصٌة َأَصاَب أَزِيُزَها َصِميَم أُُذنِهِ  نَفِس الَوقِت أُنطُِلَقت َحنَوُه ِمَن اَحلِديَقةِ 

َسُه فَاضَطَرَب اضِطرابًا ُمَفاِجَئًا َوُهو ُيطِلُق النَّارَ  َتَتاِبعِ . ُمَسدَّ
ُ
َوَلِکنَُّه . َواَحنَنی ِبُسرَعٍة لَِيتَـَفاَدَی ِمَن الرََّصاِص امل

َسُه َمرًَّة ُأخَری َوَأطَلَق الرََّصاَصَة َوُأخَری ِيف َعَجَلٍة َوهلََوَجةٍ َرَفَع رَأَسُه ِيف َتصِميٍم  َد ُمَسدَّ . يَاِئٍس َوَحَذٍر َوَسدَّ

: ترجمه )112-111:همان( ».فـََوَثَب َحنَو الَقارِعِ . ُمثَّ انطََلَق يَعُدو بِأَقَصي ُسرَعٍة َحنَو َشاِطيِء النِّيلِ ...

تمام روشن  ،هاي قسمت وروديچراغ. آمد و جلوي سالن پذیرایی ایستاداتومبیل در خیابان باغ پیش (

در اتومبیل باز شد و رئوف علوان . تیرش را بیرون آورد و به سوي هدف نشانه گرفت سعید هفت. شد

مرد با دهشت به سوي جایی که صدا را از آن جهت شنیده بود، ! رئوف: سعید فریاد زد. فرود آمد

ک کند از طرف باغ ا قبل از اینکه شلیام... !بگیر... !من سعید مهرانم: کشیدسعید فریاد . نگریست

هایی که شلیک که خود را از آسیب گلولهسویش شلیک شد و او نیز آتش گشود براي آنبه اي  گلوله

ا دوباره در اوج تصمیمی ناشی از یأس با احتیاط سربرافراشت و ام. دارد، خم شدشد در امان نگهمی

سپس سعید با آخرین سرعتی ... پی دو تیر دیگر شلیک کرددرتیرش را نشانه رفت و با عجله و پیهفت
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تمام به سوي  اي بعد با سرعتتوانست، پا به دویدن نهاد و خودش را به قایقش رساند و لحظهکه می

  .)ساحل مقابل پارو زد

ن سالم به و از این ترور، جاشود و ادر این درگیري، محافظ رئوف کشته می

افکار عمومی را بر » ةالزهر«ي برد و پس از آن، از طریق مطبوعات خصوصاً مجله درمی

 .کندضد سعید مهران تحریک می

سعید یک بار قبل از حمله به رئوف، به کمک نور، استاد بیاظه از دوستان و نزدیکان 

هایی ا پس از قسمماندازد امیر خانه، گیهاي اطراف قهوه علیش را در تاریکی و در کوه

این گونه . کند خورد سعید با چند سیلی به تنبیه او بسنده میگناهی خود میکه به بی

سعید تصمیم خود را به تغییر موقعیت، قطعی کرده و مرحله به مرحله اهداف خود را 

  .ي برمون استها نیز در جهت نظریهرفتاي پیاین توالی مرحله. کنددنبال می

  

  )شکست یا موفقیت(د پیام -2-3

یا قهرمان موفق شده و به : ي قبل است که دو حالت دارداین مرحله، نتیجه مرحله

خورده و داستان پایانی هدف یا اهدافش دست یازیده یا نه اینکه قهرمان شکست

   .گیردتراژیک به خود می

او یار  هایش را عملی کرد اما چون بخت باچه قهرمان داستان نقشهدر این رمان گر

نبود اشخاص مورد نظرش از خشم او نسبت به خود آگاه بودند و با حیله توانستند 

ها و گریزهاي متعدد، سرانجام سعید، توسط مأمورین پس از حمله. خود را نجات دهند

  :گیرد سپسها قرار میشود و مورد شلیک آندر قبرستان محاصره می

َوَظنَّ أَنـَُّهم . اَألَملِ  یالسََّواِء َوِبال أَدنَ  یُه َعلَ َوَموُضوعُ  التَّساُءولُ  یَما َتالشَ َوَلِکنَّ َسرَعاَن .. َوَتَساَءَل َعن«

َشيئاً َوال َأشَباَح الُقُبوِر ال َشيَء  یَوَتَکاَثَف الظَّالُم وَملَ يـَُعد يـَرَ . َوأَنَُّه الُبدَّ َقِد انَتَصرَ . تـَرَاَجُعوا َوَذابُوا ِيف اللَّيلِ 

َوَجاَهَد ِبُکلِّ . َوَغاَص ِيف اَألعماِق ِبال نـََهايٍَة وََمل يَعِرف لَِنفِسِه َوضَعًا َوال َموُضوعًا َوال َغايَةً  یرَ يُريُد أن يَـ 

اً . ُمسَتعِصَيةٍ  یَشيٍء َما، لَِيبُذَل ُمَقاَوَمًة َأِخريًَة لَِيظَفَر َعَبثًا ِبذِکرَ  یقـُوٍَّة لُِيَسيِطَر َعلَ  ِمَن  َوَأخريًا َمل جيَِد بُدَّ

ا ام... سؤالی در ذهنش جوشید: (ترجمه )143- 142 :همان( ».ِبال ُمَباالةٍ ..اإلسِتسالِم فَاسَتسَلَم ِبالُمَباالةٍ 

اند و در دل با خود پنداشت آنها رفته. در ذهن متالشی شد يهیچ امیدفی الفور سؤال و موضوعش بی

کم هیچ چیز کم گرفت ودم به دم فزونی میتاریکی . پنداشت پیروز شده است. اندتاریکی پنهان شده
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وبراي فرو رفت نهایت در اوج بی... خواست ببیندهیچ چیز را نمی. دیدی شبح گورها راهم نمیحتّ

ط یابد و آخرین با تمامی قوا کوشید تا بر چیزي تسلّ. خویشتن وضع و موضع و هدفی نشناخت

افت، ا سرانجام گریزي از مرگ نیام... ي پیروزییابداي گریزپامقاومتش را به انجام رساند و بر خاطره

  ).مباالت بی... شدمرگ تسلیم مباالت بی پس

هایش جنگید، سعید مهران با اینکه ذلت را نپذیرفت و تا آخرین لحظه براي خواسته

نتوانست وجود خیانتی را که بر زندگی و آرامش او سایه افکنده بود از بین ببرد؛ لذا 

کرد؛ زیرا در نهایت در شکست خیانتکاران و دشمنانش هدفی میبی احساس پوچی و

اش برگشته و تعادل حال پس از مرگ سعید دوباره اوضاع به حالت اولیه. موفق نبود

  . گرددمجدد برقرار می

بر اساس الگوي ساختاري برمون قابل » اللص والکالب«چنانکه گذشت، داستان 

از نقاط قوت این دیدگاه، انشعاب دوگانه هر «مذکور در رمان . بررسی و تطبیق است

ضد قهرمان خبیث را امري محتمل ویژه او پیروزي قهرمان در برابر  کارکرد است به

» به پیروزي قهرمان داستان نینجامدداند چه آنکه ممکن است نبرد این دو  می

  ).37:1387ریمون،(

  

  »اللص والکالب«هاي رمان  توالی -2-4

  اي توالی زنجیره -2-4-1

از زمانی که سعید به سمت . شوداین نوع توالی، در این داستان، به طور واضح دیده می

از . اي زداش دست به چند اقدام مرحلههدفش حرکتش را آغاز کرد تا زمان ناکامی

، )19-25: همان( دیدار با سنا، )18- 26و  40: تا محفوظ، بی( جمله، ترتیب مالقات با خائنان

رئوف  ،)72- 73: همان( ، قصد جان علیش)52-54: همان( دي از خانه رئوف علواندز

همگی این رخدادها که به ترتیب در جریان مسیر هدف ... و )135-138 و 74: همان(

اي محسوب شده که پیامد برخی منجر به هاي زنجیرهگیرند، توالیقهرمان قرار می

  . گردد شروع توالی جدید می
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  انضمامی توالی -2-4-2

دهنده نیاز داشت؛ لذا وقتی سعید براي رسیدن به هدف خود به نیروهاي کمکی و یاري

اش مانند خوراك، پوشاك، پناهگاه امن، دسترسی که براي تأمین نیازهاي اولیه و حیاتی

 و 30:همان( ، مالقات با خانه شیخ علی جنیدي... ي ابزار و سالح وبه اخبار مربوطه، تهیه

براي گرفتن خبر، غذا و اسلحه ودیدار  )57 :همان( گاه امن، دیدار با استاد تارزانپناه )75

ي غذا، خبر لباس و محل استراحت، از دیگران کمک با نور که در تهیه اتومبیل، تهیه

  . گنجدهایی شد که در این نوع توالی میباعث پدید آمدن توالی )62: همان( گرفت

  

  توالی پیوندي -2-4-3

هاي رمان، توالی پیوندي بر اساس الگوي برمون، از عملکرد سعید مهران و کنش در این

ها بر طبق نظر برمون داراي دو توالی. شودي مقابل او یا خائنان به وي ایجاد میدسته

انجامد یا به آشفتگی و پریشانی اوضاع ختم  یا به پیشرفت و تغییر مثبت می: اندحالت

حرکتش به سوي بهبودي است، که ما در قصه با فقدانی رو توالی وقتی جهت «. شودمی

جا آنچه در این) 70:1371اخوت،(» رو باشیم و یا وضعیت متعادل برهم خورده باشدبه 

: همان( ، مصادره اموال)16- 15: تامحفوظ، بی(براي سعید شکست بود یعنی به زندان افتادن

براي دشمنانش پیروزي بود از ... و )33 و 16: همان( جدایی همسرش از او ،)21- 22

به دست آوردن امتیاز  ،)39: همان( جمله موفقیت رئوف علوان در رسیدن به جایگاه عالی

و پس از خروج از زندان آنچه براي او موفقیت بود از ... و )37: همان( انتشار روزنامه

خائنین به وي  جمله ابراز همدردي مردم و همکاري دیگران با او براي گرفتن انتقام از

ها در دل دشمنانش ، ترس و خوف شدیدي که مدت)62 و 57 و 30 :همان( و ملت

یت و براي دشمنانش شکست محسوب براي او موفق... و )16 :همان( انداخته بود

شود؛ اما در نهایت با کشته شدن سعید مهران و ناکامی وي در انتقام از خائنان به او  می

ي به گفته .گرددیروزي و بهبودي دشمنانش حتمی میو ملتش، شکست قهرمان و پ

  ).120: همان( ».بینندگناهان صدمه مییابند و بی گناهکاران نجات می«: سعید
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  کنشگران داستان -2-5

هاي آنان در این رمان، با برنامه و داراي طرح منظّمی از سوي ها و کنششخصیت

زندان انداختن او، جدایی نبویه و سنا هایی چون فریفتن سعید، به کنش. نویسنده هستند

ي انتقام، طرد شدن از طرف سنا و از سعید، باال کشیدن اموال سعید، آزادي او، نقشه

هاي آرام بخش ي سالح، توصیهچی در تهیهبرخورد سرد آشنایان، کمک تارزان قهوه

نور، همکاري نور در خبررسانی و  هاي شیخ جنید وشیخ جنید، پناه گرفتن در خانه

دیگر مایحتاج سعید، حیله و کمین کردن او براي انتقام، دست بردن سعید به اسلحه و 

کشتن چند نفر، غیب شدن نور و سرانجام محاصره شدن سعید توسط مأمورین و کشته 

ي نجیب شدهشدن او همگی نشان از سیر روایی مشخص و طرح از پیش مشخص

ي خاص به کمک توان رساند که فصل به فصل با طراحی و برنامهمحفوظ را می

  .کندآفرینندگی و شگرد ویژه داستانش را به سوي هدف مورد نظرش هدایت می

ها در این رمان، قابل تأمل است؛ چرا که در آن، شخصیتتغییر وضعیت، 

ها خیانت ، سگهایی تبیین کرد که مانند دزد توان مانند دیگر داستانها را می شخصیت

برمون دو گونه نقش متمایز میان «. اندرا با سیري جنایی، موضوع خود قرار داده

آنان که کنش : به وجود آورد شخصیتفاعلی و مفعولی و دو دسته : ها یافتشخصیت

هر روایت، تبدیل مفعول به . دهدرسانند و آنان که کنش برایشان رخ میرا به انجام می

اي ذهنی آماده این مفعول شاید به گونه. او به حالت مفعولی استفاعل و بازگشت 

شهوت، امید، : هاي احساسی یابد یا به انگیزهبنابر اطالعاتی که می(دگرگونی بشود 

اي عینی، شرایط بیرون آگاهییا تمایلش دگرگون شود و و شاید به گونه...) طمع، ترس و

اي هاي تازهاین دگرگونیش نقشبت با او را به فاعل تبدیل کند و دیگران در مناس

  ).170: 1380احمدي، (» یابند می

 )170: همان( تواند تا آخر قصه تغییر کندگر که از نظر برمون میهاي کنششخصیت

هایی چون سعید مهران، علیش،  شخصیت. توانند مصداق پیدا کننددر این داستان نیز می

این همان تغییر وضعیت از فاعلیت به . کنندرئوف همگی کنشگري را تجربه می

سعید مهران در . شودمفعولیت و بالعکس در الگوي برمون است که در اینجا دیده می
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پذیر و ابتدا با نارو خوردن از علیش، نبویه و رئوف و بعد از زندان شدنش کنش

، شوند؛ اما پس از زندانگر، محسوب میاند کنشهایی که به او خیانت کردهشخصیت

شود و با گر تبدیل میپذیري خارج شده و به کنشسعید با اقدام به انتقام از کنش

هاي محفوظ در این داستان این از جمله هنرنمایی. شودپذیر میشکستش، دوباره کنش

پذیر را به نحو مطلوبی، گر و کنشهاي کنششخصیتاست که در بعضی جاها، 

  :مشخص کرده است

، َکيَف انَقَلَب اإلمساُن واِحداً؟، أنتُما َتعَمالِن ِهلَذا الَيوِم أَلَف ِحساٍب، َوقدميًا ظََننُتما أنَّ نـَُبويَُة َوَعِليشُ «

 باَب السِّجِن اليُنَفَتُح، َوَلَعلَُّکما تـَتَـَرقَّباِن ِيف َحَذٍر، َوَلن
ُ
ناِسِب،  أََقَع ِيف الَفخِّ، َولِکينِّ َسأَنَقضُّ ِيف الَوقِت امل

فـََهل َيسَمُح اَحلظُّ ِمبَکاٍن طَيٍِّب َيصُلُح ... َء،َهل تَعِرُف الصَِّغريَُة َعن أَبِيها؟ الَشي...َوَسَناءُ  .َکالَقَدرِ 

؟ راستی چگونه این دو اسم با هم یکی ... نبویه و علیش: (ترجمه.)7-8: تامحفوظ، بی(» لَِتباُدِل اُحلبِّ

 کردید که درِترها فکر میپیش. اید حساب کرده براي امروز هزارها) گرانکنش(اند؟ شما دو نفر شده

من در دام . باشد... شاید هم با احتیاط مراقبید)... پذیر استسعید، کنش(شود زندان هرگز باز نمی

گر و نبویه و علیش، عید، کنشس(» مانند قضا و قدر فرود خواهم آمد ا به موقعنخواهم افتاد ام

  .).شوندپذیر می کنش

، حرکت و نقش شد باید تا آخرنظر پراپ، در مواردي که وارد می گر موردکنش

ولی در نظر برمون، امکان موفقیت، شکست، ؛ )21: 1371اخوت، ( کردخود را بازي می

  .)68 :همان( حرکت و ایستادن قهرمان، همواره وجود دارد

: از جمله. اندکارکردهاي مورد نظر برمون در این داستان، قابل کشف و بررسی

، غیبت )آزادي سعید و حضور او در محله و جمع دوستان و دشمنان(درآمد داستان 

سعید، زمان تعقیب شدن و ممنوعیت او در ظاهر شدن و انجام دادن بعضی کارها، 

زد، نقص ممنوعیت او هنگامی که براي نزدیک شدن به هدفش دست به کاري می

توانست شاهد امورات خاصی نمی خبرخواهی و خبریابی او در جایی که خود مستقیماً

ها از جمله نقش رایزن و مأمور بازي گردد و به اطالع از آن هم نیاز داشت، فریبکاري

هایی که به کار بست و همدستی ناخواسته از جمله کردن او و بسیاري دیگر از حیله

  .اند مه در الگوي برمون تعریف شدههمدستی نور با او، ه
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ي برمون باید مورد توجه قرار گیرد، این نجا بر اساس نظریهي مهمی که در اینکته

ها صفت روانی او نیز شخصیتاست که باید توجه داشت که با تغییر کنش هر یک از 

 یا منتقم، ايی کینهشخصیتسعید در نقش کنشگر، : یابد؛ از جملهبه تبع، تغییر می

پذیر کند و در نقش کنشپیدا میآور، ملزم کننده گر، ارعابساز، حمله خبریاب، حیلت

  . گیردبه خود می... خورده، مظلوم، ملزم شده و حالتی فریب

هاي داستان را فقط شخصیتایشان «ي برمون این است که از دیگر نکات مهم نظریه

کند و بلکه هر توالی، ممکن است قهرمان و ضد قهرمان تقسیم نمی شخصیتبه دو 

توان به آن که در این باب به عنوان مثال می )61:1387بارت،(» داشته باشد قهرمان خاصی

ئوف دستبرد بزند و شود که به ویالي راي اشاره کرد که سعید وسوسه میتوالی

در اینجا . کندبیند و تنبیه میشود که رئوف او را میدرنگ در تاریکی دست به کارمی بی

ست او، موفقیت ضد قهرمان ختم توان قهرمان آن را سعید در نظر گرفت که با شکمی

هاي بیشتري با قهرمان متفاوت پذیر است؛ البته توالیشود که در الگوي برمون توجیهمی

  . توان دید که در اینجا مجال آن نیسترا در ضمن این داستان می

ها نیز از طریق توصیف خود هاي آنها و ویژگیها و بیان حالتشخصیتمعرّفی 

گوها و یا ها، یا از خالل گفتورت مستقیم و یا عملکرد خود آننجیب محفوظ به ص

گو با ومثالً حالت سعید مهران در گفت. گیردها صورت میشخصیتعملکرد دیگر 

  :کندگونه بیان میعلیش را این

 )11:تامحفوظ، بی(»...أَنَُّه َمنٌر يـَتَـرَبَُّص بِِفيلٍ ُه بَِعيَنيِه البَـرَّاقـََتِني َوِجسِمِه النَِّحيِل َوالَقِوّي کَ َبَدا َسِعيُد َوُهَو يـَُتاِبعُ «

اق و جسم الغر ولی نیرومندش، مانند پلنگی که در کمین فیلی نشسته سعید با چشمان برّ: (ترجمه

  ...)کرد، باشد، او را با نگاه تعقیب می

  :و هنگام دیدن دخترش سنا پس از وصف سنا

َوتـََبدَّت ِيف ُفسَتاٍن . َتِني َبَني َيَدي الرَُّجِل، َظَهَرت بَعَد انِتظَاٍر طَاَل أَلَف َسَنةٍ َوَظَهَرِت الِبنُت بَِعيَنِني َداِهشَ «

خُضوبـََتنيِ 
َ
َوَتطَلََّعت ِبَوجٍه َأَمسَر َشعٍر َأسَوَد . أَبَيَض أَنِيٍق َوَشبَشٍب أَبَيَض َکَشَف َعن َأصاِبِع َقَدَميَها امل

زده جلوي در حاضر شد؛ پس دخترك با چشمانی وحشت: (ترجمه )14 :همان( ».ُمَسبَسٍب َفوَق اجلَِبنيِ 

سرپایی . پیراهنی سفید و زیبا به تن داشت. از انتظاري که گویی هزار سال طول کشیده بود ظاهر شد
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با صورتی گندمگون و گیسویی سیاه . داد اش را نشان میسفیدي به پا کرده بود که انگشتان حنا گرفته

  .)اش ریخته بود پیش آمدا جلوي پیشانیکه جزیی از آن ر

کند که معلوم است نجیب با و هنگامی که قدرت او را از زبان خودش بیان می

إسَتِعن «: خواهد او را وادار به کاري کند استفاده از این شگرد و تعریف کردن از او می

اِء  ِبُکلِّ َما أُوتِيَت ِمن َدَهاٍء، َوَلِکنَّ َضربـََتَک َقوِيٌَّة َکصَ 
َ
ربَِک الَطِويِل َوَراَء اُجلدَراِن، َجاءَُکم َمن يـَُغوُص ِيف امل

) 8 :همان( ».ُذ ِمَن اَألبواِب َکالرََّصاصِ نفُ ِطُري ِيف اهلََواِء َکالصَّقِر، َويـََتَسلَُّق اُجلدرَاَن َکالَفأِر، َويَ َکالسََّمَکِة، َويَ 

ولی ضربه تو بسیار سخت و محکم . خواهتمامی زیرکی و هشیاري خودت را به کمک ب! مرد: (ترجمه

آید که چون اینک مردي به سوي شما می. هیبت صبر تو در پشت دیوارهاي زندانمانند ، خواهد بود

 ،و در را چون سرب رود،مانند موش از دیوارها باال میپرد کند و همانند عقابی در هوا میماهی شنا می

  .)کندسوراخ می

... أَنَکَرتِين إبَنِيت :فـََقاَل بَِلهَجٍة َجِديَدٍة َشاِکَيةٍ «:کندنبویه را وصف مییا در آن از زبان سعید 

َکالَکلِب، َفطََلَبِت   َخانَتِين َمَع َحِقٍري ِمن أَتَباِعي، تِلميٌذ َکاَن يَِقُف َبَني َيَديَّ ...َوِمن قَبِلَها َخانَتِين أُمَُّها 

ًة ِبِسجِين، ُمثَّ تـََزوَّ   )25 :همان( »...َعَليَها، یإسَتولَ  یَوَماِيل، النـُُّقوُد َواحلُلَ ...َجت ِمنَها الطَّالَق ُحمَتجَّ

با ... پیش از آن مادرش نیز خیانت کرد... دخترم مرا به جا نیاورد: آلود گفتبا لحنی شکایت: (ترجمه

ه دلیل ب. ایستادهایم به من خیانت کرد؛ شاگردي که مانند سگ جلویم می یکی از حقیرترین وردست

  ...)شدن من طالق خواست و با او ازدواج کرد و اموال و طال و جواهراتم را به چنگ آوردزندانی

  :کندچنین رفتار شیخ علی جنید را اینگونه از زبان نفس سعید بیان می هم

َردُِّد ِلَکِلماٍت ال ُميِکُن َأن يَِعيَـَها . الشَّيُخ الَغاِئُب ِيف السََّماءِ ...«
ُ
 یَوَلِکنَّ َهل ِمن َمأوَ . النَّارِ  یُمقِبٌل َعلَ امل

ها غایب است؛ مردي که تنها کلمات شیخی که در آسمان: (...ترجمه )26: همان( »..!.إلَيِه؟ یآَخَر آوَ 

ا آیا جاي دیگري را دارم که در ام ؛آیدی اگر شخص به کام مرگ رود به خود نمیکند و حتّرا تکرار می

  )...!آن پناه گیرم؟

در روایت طوالنی این داستان، اغلب شگردهایی که به بهتر پیش رفتن داستان کمک 

مثالً خود نجیب محفوظ در بعضی جاها روایت . کند با مهارت استفاده شده استمی

تا از . سپاردهاي داستان میشخصیتگیرد و گاهی این کار را به داستان را به عهده می

خصوصاً این مسأله در  .گاهی هم حدیث نفس پیش رودطریق دیالوگ میان آنان و 

دار است و ما در این پایه ي دوم الگوي برمون، از اهمیت خاصی برخور مرحله
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هاي داستان، شخصیتاز راوي به ) دیدگاه(ي دید شاهد تغییر زاویه) ي دوم مرحله(

  .ودشگو انجام میوهستیم که از طریق گفت... سعید مهران، تارزان، نور و

نجیب . ها و فضاسازي استنکته قابل تأمل در خصوص این رمان، توصیف صحنه

ها،  هایی چون زندان، خیابانپرداز موفقی است که تمام فضاها و محیطمحفوظ رمان

ها فیلم کشد که گویی از آن جا به تصویر میخانه چنان با دقت و بهها و قهوهداخل خانه

مثالً داخل اتاقی را که با علیش . بیندچشمش حاضر می ها را جلويگرفته و مخاطب آن

  :کندشوند، چنین توصیف می و دوستان پس از بازگشت از زندان وارد آن می

َقاِعدِ «
َ
َوفُِتَحِت النَّواِفُذ فَانَدَفَع الضَّوُء َوالضَُّباُب، َوتـََبدَّت ِيف . َوَدَخُلوا ُحجَرَة اإلسِتقباِل فـَتَـَفرَُّقوا َفوَق امل

َدًا بَِقبَضَتيِه . لَبَساِط السَّماِويِّ نـَُقٌط ُسوٌد ِمن أََثِر َحُروقٍ ا َوَمحَلَق َعِليُش ِمن ُصوَرٍة َکِبريٍة ِيف اِجلَداِر ُمتَـَعمِّ

ها پنجره. ها نشستندهمه وارد اتاق پذیرایی شدند و روي صندلی: (ترجمه )11 :همان( ».َعَصا َغِليظَةً 

هاي سیاه جاي آتش رنگ پر از نقطهرومیزي آبی. آفتاب باهم وارد اتاق شدها و نور باز شد و پشه

  .)ها خیره شده بودتصویري از علیش با چوبدستی ستبر در دست به آن. سیگار بود

  :آوردگونه میخانه که محیطی براي جمع شدن امثال سعید بود اینو در وصف قهوه

ِيف أَيِدي اجلَاِلسَني ِيف الظُّلَمِة ِمن  -َکالنُُّجومِ   -َعَليَها الَقهَوُة َحتَرََّکِت السََّجاِئرُ َوِيف َأسَفِل اهلَضَبِة الَِّيت تـَُقوُم «

چون - خانه بر آن بنا شده بود سیگارها ی که قهوهدر پایین تلّ: (ترجمه .)47 :همان( ».ُروَّاِد اهلََواِء الطَّلقِ 

  .)شدپناه برده بودند، جابجا می اددر دست کسانی که در تاریکی به هواي آز -ستارگان

از نکات بسیار مهمی که در خصوص کنشگران داستان باید در نظر گرفت، توجه به 

کارانه گام با توجه به عملکرد قهرمان داستان که باید بسیار محافظه. عنصر زمان است

اصلی رمان دارد و  شخصیتبردارد، اوقات تاریکی، نقش مهمی را در پیشبرد اهداف 

ها در بستر دهند؛ به بیانی دیگر بیشترین زمانیکه اتفاقها نیز در آن رخ میاغلب توالی

شوند، از هنگام غروب تا صبح بوده که اغلب در آغاز هر فصل با وصفی آن حادث می

کند که نویسنده، لحظه دستگیري سعید را اینگونه توصیف می. شودتقریباً مشابه بیان می

  .)143: همان( »تاریکی، انبوه و متراکم شد«: ویدگتاریکی، همه جا را فرا گرفته بلکه می

اصوالً حاصل رویارویی سعید با اوضاع و . البته منظورش تاریکی ظلم و ستم است

شرایط موجود، تباهی و نابودي بود و اوج این تراژدي در نابودي او پنهان است، او 

یار و ، آن است که به رغم تأیید و حمایت میلیونها نفر، بیتراژدي حقیقی من«: گوید می
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بینیم کلماتی مانند تباهی، از این رو می .)90:همان( »امور در ظلمت تنهایی گرفتار شدهیا

ین بحران در طول داستان تکرار خلوت و خأل، تاریکی، تنهایی، براي بیان و اظهار ا

ی، با حرکت در تاریک«: گویداین حال می کند و درتاریکی بر سعید غلبه می. شود می

او از تاریکی ستم در اجتماع فرار کرد و  .)139: همان( »امیدي به فرار از تاریکی نیست

  .در تاریکی شدیدتري که همان تاریکی گور است گرفتار شد

  

  نتیجه

 اللص و«پردازي نجیب محفوظ در رمان با توجه به مطالب ذکر شده، شگردهاي داستان

هاي خاص روایی و ساختاري آن، از جمله ناکامی به دلیل برخی ویژگی» البالک

یعنی سعید مهران در پایان داستان، در قالب الگوهاي دیگر از جمله  اصلی شخصیت

خورد، که در قالب الگویی ساختاري برمون، حل شده و الگوي پراپ، به ابهاماتی برمی

سه کارکرد مورد نظر برمون در  .شوند میبلکه حوادث آن معنادار و قابل توجیه هم 

و پیامد را  فعلیتیا عدم  فعلیتي توالی اعم از امکان بالقوه، اجزاي تشکیل دهنده

هایی که در آغاز، روایت جریانتمام وقایع و . توان در این داستان پیگیري نمود می

ي ، با برنامهآن بهاي جذّاسازيها با توصیف و صحنهچینین مقدمهشوند در واقع ای می

حل ظاهرشدن سعید پس از بیرون آمدن از زندان در م یعنیرود؛ مشخّص پیش می

ویژه علیش و دخترش سنا یا دیدار اول او با رئوف علوان  قدیمی دوستان و آشنایان و به

ها همزمان با یادآوري خاطرات گذشته به عالوه، مالقات با شیخ پس از عبور از خیابان

باالخره تصمیم سعید مهران به قتل این  و عنوان پناهگاهشخاب آن به جنید و انت

امید شد و علیش اند پس از اینکه از مهر دخترش نااش را تباه کردهخائنانی که زندگی

حاضر به پس دادن اموال او و رئوف حاضر به همکاري با او نشد در موقعیت پایدار 

نیست، لذا نجیب  شخصیتان یک گیرند و چون طرف سعید مهراین الگو جامی

هاي پردازد؛ بنابراین، روایت آن داراي توالیها میرمان به آنمحفوظ در روند طوالنی

 - انضمامی -ايمرکب و زنجیره -هاي ساده مرتبط و معناداري است و انواع توالی

پیوندي در آن قابل استخراج هستند که این مسأله، حاکی از ذوق سرشار و توان 
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با توجه به این نظریه، سعید مهران به انتخاب خود . نندگی نویسنده آن استآفری

هاي بلند را همانطور که برمون داستان. رودمیگزیند و روایت پیشموقعیت را برمی

هاي ساده، مرکب، داند، در این رمان نیز انواع توالیهاي مرکب و فرعی میداراي توالی

  . اند، قابل استخراج و بررسیاي و پیونديانضمامی و زنجیره

از عناصر اصلی داستان مذکور در تحلیل ساختاري است؛ بنابراین  شخصیت

یابند که این امر در ها امکان تغییر میکنشگري و حاالت روانشناسی با توجه به موقعیت

  .جهت رأي برمون است

ارکردهاست که ي کي برمون، انشعاب دوگانهبا توجه به اینکه از نقاط قوت نظریه

امکان انتخاب قهرمان در هر کارکرد را در نظر گرفته است؛ لذا احتمال شکست یا 

پیروزي براي او وجود دارد همانطور که سعید مهران در پایان داستان، با شکست مواجه 

  . نمایدهایی از این دست را فراهم میشود و به این وسیله، تحلیل داستانمی

  

  ها نوشت پی

1- Plotgrammer 
2- Claude bremond 
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