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  بیان مسأله

و تحلیل آثار  جدید در زمینه نقدو دیدگاهی  1لیسمشناسی برگرفته از مکتب فرما ریخت

. اسـت  کرده یاري از پژوهشگران را به خود جلبادبی است که در قرون اخیر توجه بس

از قالـب و  شود و تأثیر پذیري مضمون  می دگاه ساختمان یا قالب آثار بررسیدر این دی

  .)7ص ،1388 ،اسماعیلی( ددگر حتوا آشکارمیساختار از م

-1895( ، مردم شناس روسـی 2شناسی نخستین بارتوسط والدیمیر پراپعلم ریخت

شناسی خود عالوه بر مکتب پراپ در روش. شد در حوزه مطالعات ادبی مطرح )م1970

 پـذیرفت  تاثیر 5و ژوزف بدیه 4وسلووسکی ،3هاي کسانی مانند آرنه پژوهش فرمالیسم از

بـه   "هـاي پریـان   شناسی قصه ریخت "مشهورخویشوي در اثر . )23ص ،1386خراسانی، (

 ،1376 ،صـفوي ( شناسی پرداخـت  هاي پریان از دیدگاه ساختاري و ریخت بررسی داستان

شناسان،  بر فولکلورانگلیسی تاثیرعظیمی  کتاب پراپ به زبانی ترجمه واقع در .)735ص

. و منبع الهام بسیاري از مطالعـات شـد   گذاشتدان ادبی شناسان و ناقشناسان، مردمزبان

هاي عامیانـه  داستان شیوه پراپ را در که داشتند ها سعی پژوهشاین مطالعات وبرخی از 

 داشتند شـیوه پـراپ را تعـدیل   در حالی که برخی دیگرقصد  ؛کننداعمال هادیگر فرهنگ

 7، برمـون وگرمـاس  6د تئودوروفمانن يبعد از پراپ افراد .)Hammond, 2011, 47( نمایند

دادنـد  لیـل را تقکـارکردي او  یـک  و کردنـد، سـاختار سـی    اصالحطرح وي را تعدیل و

سـی  شناپژوهشگران عرصـه ریخـت   .)50،ص1391خدیش،( افزودندبرآن وعناصرجدیدي 

داسـتان  آثـار ادبـی ازجملـه    کلی وجهـانی بـراي تحلیـل    در واقع به دنبال یافتن منطقی 

  . باشند می

ـ شـکُّ علـم التَّ ( مورفولوجیـا ادبیات عربـی  شناسی در ریختاژه و ل والصخوانـده   )غی

ان عـرب وارد  در دوره معاصر تعدادي ازنویسندگان ومنتقـد  .)(arab-ency.com شود می

هـا   ازجمله آن .اندتالیف زدهو در این زمینه دست به ترجمه وشناسی شده حوزه ریخت

شناسـی قصـه   کتاب ریخت 1988که در سال  کردهاشاردکتور ابراهیم خطیب به توان می

دکتـر   .)7ص ،1996 ،بـروب ( کـرد  ه الخرافه ترجمهپریان اثر پراپ را با عنوان مورفولوجی

نقد الروایـه العربیـه   کتاب آلیات المنهج الشکلی فی  شعبدالرحمان مبروك به نگارمراد 
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کتـابی را بـا عنـوان     دکتر رضوان ظاظا ودکتر المنصف الشنوفی .)2002مبروك،( پرداخت

ناسـی  شند که در بخشی از آن دیدگاه ریختا ی مناهج النقد االدبی ترجمه کردهمدخل ال

جـا کـه در ایـن پـژوهش      از آن .)1978رضـوان ظاظـا،  ( استپراپ مورد بررسی قرارگرفته

 .شودمیاست؛ لذا در ادامه به آن پرداختهالگوي برمون مدنظر 

شـناس سـاختارگراي فرانسـوي، صـاحب دو      ایـت شـناس و رو  ، زبـان 8کلود برمـون 

از دیگـر   »منطـق قصـه  «و نیـز کتـاب   » هاي داسـتانی  منطق ممکن«و » پیام داستانی«مقالۀ

یافتن منطقی جهانی براي داسـتان، بـه الگـوي    پی هشگران ساختارگرایی است که درپژو

سـتان  طـرح دا در ایـن سـه اثـر خـود بـه      وي . یافـت فراگیر و ثابتی در این زمینه دست

کرد به جاي آنکـه کـارکرد در معنـاي مـورد نظـر      او پیشنهاد. کردهاي آن توجهوویژگی

روایت در نظر بگیریم، توالی منطقی چنـد کـارکرد   ترین واحد  راپی را به عنوان کوچکپ

 9رفـت  کارکرد را پـی او این توالی منطقی چند. به عنوان واحد اساسی مدنظر قراردهیمرا 

هاي داستان واحدهاي کوچکی هسـتند کـه   رفتدر واقع پی .)66ص ،1371 اخوت،( نامید

  .گیردپی رنگ داستان شکلگیرند تا طرح وترتیب در کنار هم قرارمی بانظم و

نتیجـه رسـید کـه از     که در نظریه پـراپ داد بـه ایـن    برمون با تغییراتیبدین ترتیب 

قصـه هـم   یـد وطـرح   آمیرفت به دستیک توالی یا پی) کارکرد( ویژهاجتماع سه نقش

معموال ایـن سـه نقـش ویـژه بایـد از سـه       . هاي مختلفچیزي نیست مگر تجمع توالی

ایـن سـه    )67ص ،1371اخوت، ( .مرحله منطقی بگذرند تا بتوانند تشکیل یک توالی دهند

این برمـون  بنـابر . نتیجـه  و )حادثه( ، فرایندامکان یا استعداد: رد عبارتند ازمرحله یا کارک

 ،1994، بورایـو ( دهـد مـی سه مرحله طـرح قصـه را تشـکیل   که مجموعه این معتقد است 

امکـان  : به نظر او ما باید در یک روایت سه مرحله را از یکدیگر تفکیـک کنـیم   .)72ص

این اصطالحات به طور کلی به معناي مراحلی است کـه امکـان   . بالقوه، فعلیت و تحقّق

 .)83ص  ،1384برتنس،( کندبیان می کنش، گذار به کنش و نتیجه کنش یا دستاورد را

رفت را ناشـی از حرکـت از موقعیـت تعـادل بـه سـمت عـدم تعـادل و          هر پیبرمون

همچنـین در دو   وي .)141-138ص ،1383 اسکولز،( داند میازگشت مجدد به سوي تعادلب

دارد، ممکـن  امکان وجـود شرایط بازگشایی رفت  که در یک پی کند می مقاله خود اشاره
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ممکن است منجربـه موفقیـت    ،یابداگر تحقق. نیابد یابد یا تحقق امکان تحقق است این

رفت بر سـه   دیدگاه او هر پیبنابر 	نتیجهدر. )Claude Bremond,1964,21( ویا شکست شود

  :پایه استوار است

  )امکان یا استعداد( خود دارددر  که امکان دگرگونی راوضعیتی . 1

  )یا حادثه یندفرآ( دهد میحادثه یا دگرگونی رخ. 2

  )نتیجه( آید می، پدیداستوضعیتی که محصول تحقق یا عدم تحقق آن امکان . 3

  .)41ص ،2002 فالیت،(

هر . هاي فرعی وجود دارند ها و به عبارت دیگر، روایت رفت در طرح هر داستان، پی

 ،1380احمـدي،  ( رفت کلی یا اصلی است ر داستان پیرفت، داستان کوچکی است و ه پی

رفت با وضـعیت پایـدار و متعـادل     براساس این نظریه، هر داستان و نیز هر پی .)166ص

 ؛شود اما این وضعیت آغازین که در خـود امکـان دگرگـونی و تحـولی را دارد     آغاز می

پـس از گـذر از ایـن رویـداد،     . کنـد  اي همه چیز را دگرگـون مـی   ناگهان با بروز حادثه

دوبـاره حالـت پایـدار و    آیـد و   میاست به وجود د که محصول آن حادثهوضعیتی جدی

اي کـه پـس از حادثـه    البتـه وضـعیت تـازه    .)145ص ،1378 سلدن،( گیرد میمتعادل شکل

اشـخاص  زیـرا   رفـت نیسـت،   پیگیرد، مانند وضعیت آغازین داستان و می داستان شکل

ی را بـراي  یـا نـامطلوب  حادثه نتایج مطلوب  ایناند وذاشتهگاي را پشت سر داستان حادثه

  :کند می ون توالی را به دو دسته تقسیمبرم .)154ص ،1388 فروزنده،( است ایشان داشته

  توالی ابتدائی یا بسیط .1

  توالی مرکب یاپیچیده  .2

هـاي عامیانـه کـه سـاختار نسـبتاً      لی مورد نظر پراپ بیشتر براي قصـه به نظر وي توا

بلکه نیاز بـه   ؛بردکاربراي داستان به وانتاست وهمین توالی را نمیاي دارند، صادق ساده

 لـذابرمون  .)20ص ،1371 اخوت،( شودمیاست که از چند توالی ساده تشکیلتوالی مرکبی

  .معتقد است که توالی قصه بر سه نوع است

رفـت سـاده پدیـد    این توالی از پشت سر هم قرارگـرفتن چنـد پـی   : اي توالی زنجیره) 1

سوم یک توالی منجر به مرحله اسـتعداد یـا کـارکرد نخسـت     آید؛ یعنی پیامد کارکرد  می
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، مانند میثاق یا آزمونی که قهرمان باید انجام دهد، به عبـارت دیگـر   شودتوالی بعدي می

رسـد یـا شکسـت     هاي پی در پی که قهرمـان بـه میثـاق مـی     ها و واکنش از طریق کنش

 .)38ص،1391،نبی لو( گیرداي شکل میخورد، توالی زنجیره می

هـاي   تـوالی ور حضـ ر تبلور یک توالی نیاز به کمـک و اگ ):یامحاطی( توالی انضمامی) 2

یـابی بـه   براي مثال قهرمان قصه بـراي دسـت  . گوییمبه آن انضمامی می دیگرداشته باشد

هر مرحلـه ازماموریـت خـود    ي دهنده دارد ودر نیاز به نیروهاي یار ف موردنظرخودهد

بنابراین یک توالی به منزله نـوعی خـاص یـا     .)20،ص1371اخوت،( بگیردآنها یاريباید از

-ریمـون ( گیـرد جزئیات یکی از کارکردهـاي خـود، در داخـل تـوالی دیگـر جـاي مـی       

 .)37،ص1387کنان،

ونـدي بـه   کنیم، توالی پیلی انضمامی دیدگاه رقیب را اضافهاگر به توا :توالی پیوندي ) 3

) قهرمـان  ضد یا( ان در پیوند با قهرماناین توالی کنش قهرم درحقیقت در. آیددست می

 دیـد قهرمـان بهبـود وضـعیت تلقـی      به عبارت دیگر آنچه کـه از . شودمییدیگر ارزیاب

 .)27ص ،2016 ،بودالی( شدن وضعیت یا انحطاط استشود از نظر نیروي خبیث بدتر می

ر د«نکته دیگري که باید در مورد نظریه برمون مورد توجه قراردهیم ایـن اسـت کـه    

ـ    ان همیشه برضدآدم خبیث به پا نمیدستگاه ومنطق وي قهرم ه خیـزد واگـرهم دسـت ب

  .)21ص ،2011مشري، ( »بخورد یا شکستشود وچنین کاري بزند ممکن است پیروز

  

  شخصیت از نگاه برمون

او بر خالف پراپ بـر اهمیـت   «. شخصیت ها از نظر برمون اهمیت روایی خاصی دارند

هـر   ؛کرده و نقش ویژه ي آنها را چندان مهم ندانسته اسـت  هاي داستان تأکید شخصیت

تواند تا حدودي به پیـروزي یـا شکسـت برسـد و تکامـل روانشناسـیک یـا         رفت می پی

بدین سان قهرمان داسـتان صـرفاً ابـزار یـا مـوردي در      . اخالقی شخصیت را نمایان کند

 ،1382احمـدي،  ( »ال هم ابزار و هم هدف داستان استاو در عین ح. خدمت کنش نیست

  ).170ص 

کـارگزاران و  « .کنـد نی را بـه دو نـوع بنیـادي تقسـیم مـی     هـاي داسـتا  برمون نقـش 

در .... شـود  دهند و آنها که اعمـالی برآنهـا واقـع مـی    ، آنها که کاري انجام میرپذیرانکا
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انتهاي شود و اغلب دردا کارپذیراست و بعد کارگزار میها فاعل یا قهرمان ابتاغلب قصه

  .)153ص  ،1383 اسکولز،(» کندا میکایت باز شأن کارپذیر پیدح

  

  سواالت پژوهش

  ؟چگونه استبا الگوي روایی و ریخت شناسانه برمون  ،مورد نظر داستان تطابق. 1

  هاي الگوي برمون، چگونه در بافت داستان قابل مشاهده است؟  کارکردها و توالی. 2

  برد؟ هایی بهره می ه شخصیتبر اساس الگوي برمون، نویسنده از چ. 3

  

  پیشینه تحقیق

نظران، چـه در زبـان عربـی وچـه در      کنفانی از جوانب مختلف توسط صاحبآثار غسان

 األم :کـرد توان به موارد زیـر اشـاره  است که میبررسی قرارگرفتهزبان فارسی مورد نقد و

راسـات و التـراث   مرکـز السـنابل للد  کـه   )1998إدریس جرادات، ( فی روایات غسان کنفانی

هـاي غسـان   در ایـن کتـاب جایگـاه زن در داسـتان    است؛ آن را به چاپ رساندهی بالشع

مـورد بررسـی   ... الـی حیفـا و    رجال فی الشمس، مـاتبقی لکـم، عائـد   : کنفانی از جمله

هیام عبد الکاظم ابراهیم، عدد ( کنفانیفی قصص و روایت غسان هشخصیال. گیردقرارمی

در ایـن  اسـت،  ه در دانشگاه قادسـیه آن را منتشـرکرده  جله کلیه التربیکه م )الحادي عشر

جملـه شخصـیت عربـی    ؛ ازگیردرسی قرارمیمقاله انواع شخصیت درآثارکنفانی مورد بر

هاي تحلیل نمادهاي زنانه در رمان. فلسطینی، شخصیت یهودي و شخصیت صهیونیستی

به قلم عزت مـال ابراهیمـی و    )1391ار ، به1مجله زن در فرهنگ و هنر، شماره ( غسان کنفانی

جمله رجال زنانه در رمانهاي غسان کنفانی ازآزاده مونسی، این مقاله به بررسی نمادهاي 

ان و تـم در  رابطه ي زم. پردازدئد الی حیفا و اُم سعد میفی الشمس و ما تبقی لکم و عا

به قلـم   )1392ار و تابستان ، به8شماره ( از غسان کنفانی» ي پرتقالسرزمین غم زده«روایت 

یداري کرمان آن دکتر حسن گودرزي لمراسکی و علی باباپور روشن که نشریه ادبیات پا

 –در این مقاله انواع زمان ازجمله زمان تقـویمی، زمـان حسـی    . استرا به چاپ رسانده

با توجه بـه جسـت و    .شودي پرتقال بررسی میسرزمین غم زدهدر داستان ... عاطفی و 
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شناسـی داسـتان و حکایـت    هـاي بسـیاري در زمینـه ریخـت    شده پژوهشوهاي انجامج

کنفـانی ازجهـت   غسـان » حیفـا بـه بازگشـت «ال داسـتان  حـ است امـا تابـه  صورت گرفته

ت کـه  اسنگرفتهمورد تجزیه و تحلیل قرار شناسی، آن هم بر اساس الگوي برمون ریخت

  .شودمیدر این جستار به آن پرداخته

جدیـدي  یکی اینکه از الگوي نسـبتا  : باشدش از دوجهت داراي اهمیت مین پژوهای

گیري ایـن الگـو بـراي تحلیـل     بـرد و دیگـر اینکـه، بکـار    براي تحلیل داستان بهره مـی 

هـایی  یافتن به الگویی کلی بـراي چنـین داسـتان   عربی، موجب امید به دستهاي  داستان

  .گرددمی

  

  »حیفا به بازگشت«خالصه داستان 

 -» حیفـا «آرامش در شـهر داستان ماجراي زن وشوهري جوان است که با آسودگی واین 

یکـی از روزهـا کـه سـعید،     در . کردنـد  می زندگی –یکی از شهرهاي سرزمین فلسطین 

همسر صفیه در مرکز شهر سرگرم کـار خـودش بـود و صـفیه درخانـه کنـار فرزنـدش        

 هآمدعید از محل کار خود بیرونس. آوردمید؛ ناگهان دشمن به شهر حیفا هجومبونشسته

هجـوم دشـمن، موفـق بـه ایـن کـار        کند خود را به خانه برساند اما به خاطرمی سعیو

نجام بـه تنهـایی از   وي سـرا . از طرفی صفیه در خانه مضطرب ونگـران اسـت  . شود نمی

شـود و  ناخواسته وارد سیل جمعیـت مـی  . ابدآید تا بتواند همسرش را بیمی خانه بیرون

سـعید همچنـان در   . نـدارد  کان بازگشت به خانـه بـراي او وجـود   برد که دیگر اممیپی

ها به دنبال راهی اسـت کـه بتوانـد خـودش را بـه فرزنـد وهمسـرش        ها وخیابانکوچه

معیتـی کـه آنهـا را بـه سـمت سـاحل       سـرانجام آن دو یکـدیگر را در میـان ج   . برساند

از شـهر حیفـا بـه جـاي      کـرده و وار قـایق نیروهاي دشمن آنها را س .یابند می د،کشان می

  . دنکن می دیگري تبعید

یه بـا وجـود تـالش فـراوان     سـعید و صـف  . گذرداکنون بیست سال از این ماجرا می

کننـد  میگر فرزندانشان با آرامش زندگیآنها در کنار دی. اند فرزند خود را بیابندنتوانسته

 سـرانجام تصـمیم  . اسـت  نرفتـه  یـرون ن خلدون از ذهن آنها بشااما هنوز فرزند گمشده
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بـه  آن دو وارد شـهرحیفا شـده و  . گردنـد براي یافتن فرزندشان بـه حیفـا بر   گیرند که می

هري یهـودي فرزندشـان   برند که زن وشومیو صفیه پیسعید . روندسمت خانه شان می

ف سعید دو. نشینندوگو میفرزندشان که دوف نام دارد به گفتآنها با . اندرا بزرگ کرده

مشـروب  رود واو کـه بـه کلیسـا مـی    . پـذیرد مادر خـود نمـی  و صفیه را به عنوان پدر و

بـدین ترتیـب سـعید و    . من پدر و مادري جز ایفرات ومیریام نـدارم : گویدنوشد؛ می می

  . گردندمیفیه بدون فرزندشان به خانه برص

  

  داستان  تحلیل

بیـان  رگذار کنفانی است کـه در آن بـه   هاي تاثی حیفا از جمله داستان به داستان بازگشت

حـال وگذشـته   در ایـن داسـتان نویسـنده از   . پـردازد هـاي مـردم فلسـطین مـی     گرفتاري

حوادثی کـه برایشـان   وشرایط این خانواده  ،واقعدر . گویدمی اي فلسطینی سخن خانواده

کـه در   اسـت هـاي فلسـطینی   احـوال بسـیاري از خـانواده   گویاي اوضاع و دهد؛رخ می

 جـایی زمـان  ه حائز اهمیـت در ایـن داسـتان جابـه    نکت .اندآواره شده هاي دیگرینسرزم

 داده وسـمتی از داسـتان در زمـان گذشـته رخ    گذشته وحـال اسـت زیـرا ق    داستان میان

باتوجــه بــه الگــوي بــدین ترتیــب، . باشــدســمتی از آن مربــوط بــه زمــان حــال مــیق

. گرفـت والی براي این داستان در نظریا ترفت توان دو پیمی ،برمون شناسی کلود ریخت

رفـت دیگـر   پـی اسـت و  داده گذشـته رخ  اي است که در یک پی رفت مربوط به حادثه

تان باید سـه مرحلـه را مـدنظر    هاي داسرفتبراي بیان پی. باشد مربوط به زمان حال می

رصت یند که با فاست، مرحله فرآ مکان که با پایداري موقعیت همراهمرحله ا« دهیم؛قرار

نبـی  (» شـود  مـی  له پیامد که به تغییـر موقعیـت خـتم   خورد و مرح می تغییر موقعیت گره

  .)36ص ،1391لو،

  

  رفت نخست پی

  10امکان

. نـد ک مـی  زمینه را بـراي وقـوع حادثـه آمـاده     آید که می شرایطی بوجود ،در این مرحله

 شـود؛  مـی  مرود که امکـان وقـوع حادثـه فـراه     می اي پیشواقع روند داستان به گونهدر
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رفت نخست مربـوط  از آنجا که پی .ندهد رخدهد یا  ممکن است حادثه رخ که بطوري

هاي داسـتان  الي خاطرات شخصیترا در البه به همین دلیل آن ؛گذشته است حوادث به

هـا  بخـش اول داسـتان را از زبـان شخصـیت     نویسـنده  ترتیببدین. کنیموجو میجست

  . کندمی روایت

در ایـن  . دهـد ر حیفا ارائه میداي داستان تصویري آرام و ساکت از شهدر ابتکنفانی 

  .کنندشان زندگی میکوچکزن وشوهري جوان بنام سعید وصفیه همراه فرزند ،آرامشهر

ة التّـی املنطَقـ لـکَ فـی تِ  غريَ يَتُه الصَّـبَ  رَ ، واستأجَ فيةن صَ کان قد تزّوَج قَبل عاٍم وأربعة أشهر مِ «

ا َستکو  پیش با صفیه یک سال وچهار ماه ( .)14ص ،2001 کنفانی،( »...ُن أوفَر أمناً َحَسَب أ�َّ

؛ کـرد امنیـت بیشـتري دارد   مـی  خانه کوچکش را در آن منطقه که گمانکرده و  ازدواج

  ).بود کرده اجاره

کنـد و  این شرایط از جهتی زمینه را براي توان بالقوه و امکان کنش روایی فراهم می

  .گر وجود تعادل و پایداري در دیباچه داستان استاز جهتی دیگر بیان

در پـس  گویـد امـا   مـی  ا وجود اینکه از جوي آرام سخننویسنده بدر ادامه داستان، 

  .کندکلمات امکان وقوع حادثه را گوشزد می

ــــ رغــــمَ ...ع شــــيئاً وقـَّــتَ التَـ  حيفــــا مدينــــةٌ تکانَـــ«  .)12ص ،همــــان( »ضٍ غــــامِ  بتــــوترٍ  ا حمکومـــةٌ أ�َّ

 وجود اینکه محکوم بـه تنشـی پیچیـده   با...  را نداشتبود که انتظار چیزي حیفاشهري (

  .)بود

داسـتان در   گـردد و و دلهره مـی  خواننده دچار ترس ،با سخن گفتن از تنشی پیچیده

ي بالقوه و فعلیت نیافته روایـت اسـت و امکـان گـام     مرحله«گیرد که اي قرار میمرحله

  .)41ص ،1391 نبی لو،( »ن به آن وجود دارددر فعلیت بخشیدبرداشتن یا انصراف 

  

  )حادثه( 11فرایند

 .گـردد قهرمان داستان دچار عدم تعـادل مـی  زندگی  دهد ومی حادثه رخ ،مرحله در این

تغییـر وضـعیت    حق انتخاب دارد؛ بطوریکه براي دست یابی به هـدف و  قهرمان داستان

، عناصـري بـه روایـت افـزوده     رحلـه در دومـین م « .یا ندهـد  دهد وکنشی انجامتواندمی



    نقد ادب معاصر عربی  86

 در این صورت اتفـاقی رخ شوند ویا افزوده نمی اندازند وآن را به جریان می شوند و می

کننـده بـوده و   ها تعیـین معموال این مرحله از داستان .)83ص ،1384 بـرتنس، (» داد نخواهد

  .دهدمیرا به خود اختصاص بخش عمده داستان

  .بزندرا برهم رامش زندگی سعید وصفیهآاي ممکن است حادثههر رخداد و

ــفَ و املتَـ  صــاصِ الرَّ  دأت أصــواتُ بَــ حــنيَ ، املدينــةِ  يف قلــبِ ) س. ســعيد ( کــانَ «  اءَ َمســ ألُ َمتــ راتِ جِّ

 هنگـامی کـه صـداي گلولـه و    ؛ شـهربود عید درمرکـز  س( .)13،ص2011کنفانی،( »...حيفـا

   .)کردانفجار آسمان حیفا را پرمی

  .برساندبه خانه خود را کند میتالشفجار با شنیدن صداي ان سعید

 ةَ ســــتحالَ إفَ شَ کتَ أن إ ثَ بِــــمــــا لَ  هُ ه ، إال أنَّــــارتِ يّ َســــبِ  إلــــی البيــــتِ  عــــودَ األولــــی أن يَ  لوهلــــةِ لِ  لَ حــــاوَ «

در مرحله اول تالش کرد که با ماشینش به خانه برگردد امـا او بـه   ( .)13،همان( »...ذلکَ 

  .)تغیر ممکن اس این کارپی برد که  زودي

در واقـع، وقـوع   . باشـد داده در داستان می فرایند رخکننده حادثه واین شرایط بازگو

 .گرددقهرمان داستان میدر زندگی تغییر وضعیت خوردن تعادل واین حادثه باعث برهم

  .باشدضعیت به سمت بدترشدن شرایط زندگی او میکه این تغییر و

هاي زند که با واکنشهایی میکنش یابی به هدف دست بهقهرمان داستان براي دست

کنـد امـا هـر    می سعید براي بازگرداندن تعادل به خانواده تالش. گرددمی دیگران مواجه

  .شودبرو میبار با مانعی رو

با شدت مـانع او  ( .)16 ،همان( »ا راِ�ـو أحيانـاً ِحبِ  نادقِ البَ  فوهاتِ ، أحياناً بِ نفٍ عُ ه بِ رونَ زجِ يَ «

  .)دهانه تفنگ وگاهی با سرنیزه گاهی با شدند،می

هـدف و   یـافتن  و قطعیـت  فعلیـت  قهرمان داستان در جهت ،بنابراین در این مرحله

 اوبـراي   یـافتن خـانواده و نجـات آن،   فرصـت   که بطوريدارد میتغییر موقعیت گام بر

  .آیدمی فرآهم

 ازجمله تـالش بـراي رفـتن    یابی به هدف دست به اقدامات زیاديسعید براي دست

هـر   تـوان می ترتیببدین. زندمی ...و ، یافتن صفیهبه خانه، تالش براي عبور از ماموران

یـا ابتـدایی در    سـاده جهت رسیدن به اهدافش را توالی یک از مراحل اقدامات سعید در
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رفـت مـذکور یـک    دیگر، پـی به عبارتی .آوردداستان به شمار رفت مرکبپیودل توالی 

 از جهتـی ایـن  .دارد ابتـدایی وجـود  هاي ساده ون آن توالیدر درو توالی مرکب است که

  .باشدگذار به کنش می هاي صورت گرفته توسط قهرمان داستان بیانگر مرحله کنش

  

  )شکست یا موفقیت( 12پیامد

بنـابراین یـا   . گـردد مـی مشخص و نتیجه کنش قهرمان، مرحله قبلنتیجه  ،در این مرحله

از دستیابی بـه  خورد ومییابد یا شکستمیفش دستبه هدف یا اهداشده وقهرمان موفق

  .سعید و صفیه در میان انبوه جمعیت هستند .ماندهدف بازمی

 »...تَـــدَفعُهما َحنـــو الّشـــاِطئ ...خـــریإلـــی اُ  ةٍ َهـــن جَ مـــا ِمـــهُ فَـ قاذَ تَ تَـ  رِ َشـــالبَ  ســـيولُ  تْ َضـــمـــا مَ حوهلَُ و«

تـاد و آن دو را ازجهتـی بـه    آن دو بـه راه اف سیل جمعیت پیرامون ( )20ص ،2011،کنفانی(

  .)بردمی به سمت ساحل و... دادمیجهت دیگر هل

وجود مانع در مقابل قهرمان داستان نشانگر این است کـه کـنش قهرمـان داسـتان بـراي      

یـابی  ترتیب شـرایط بـراي عـدم دسـت    بدین .شودبازگشت با واکنش دیگران مواجه می

  .شودمیقهرمان به هدف، فراهم

  بشِ ُغـ راءَ وَ  غـيمُ ت حيفـا تُ کانَ   حيثُ  ئاطِ لی الشّ را إظَ و نَ «
َ
 )20،همـان ( »موعِ الـدُّ بشِ و ُغـ سـاءِ امل

پنهـان   هـا  اشـک پشـت  شـامگاه و  تیرگیبه سوي ساحل نگریستند آنجا که حیفا پشت (

  .)شد می

این شرایط سخت، سعید و صفیه همچنان در فکر رسـیدن بـه خانـه هسـتند امـا       در

، شـرایط  ایـن  در. شـوند مـی  به مکانی دیگـر تبعیـد   بلکه بروند توانند به خانهنمی ها آن

 )حیفـا زنـدگی آرام در (اما این تعادل با تعـادل اولیـه   اند رسیده آرامشتعادل و بهاندکی 

اشانه خـود را ازدسـت   فرزندشان در کنار آنها نیست وخانه وک است زیرا اکنون متفاوت

دچـار شکسـت    نیـافتن بـه هـدف،   دست استان به دلیلاینجاست که قهرمان ددر .اندداده

  .شودو در نتیجه کنش قهرمان منجر به تغییر موقعیت نمی گردد می
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  رفت دوم پی

  امکان 

به نامهـاي خالـد وخالـده    عید وصفیه با دیگر فرزندانشان اکنون سپس از گذشت سالها، 

 .و روند داستان در موقعیتی متعادل و پایدار است کنندمیآرامش زندگیدر

 ليبِ الصَّـــ صـــصَ قِ  عـــرفنيَ و تَ !نـــاقْ قَّ م حَ م ســـألنا و َکـــَکـــ  عـــرفنيَ تَ  أنـــتَ ...ةنَ شـــرين َســـعِ  والَ ِطــ... «

در ...( .)23 ،همــان( »نــاکم إلـی هُ نـاهُ عثْ ذين بَ الَّــ األجانـبِ  ، و األصـدقاءَ  ةدنَــاهلُ  ، و رجـالَ األمحـرِ 

هـاي  داسـتان  از کـردیم و  چقدر تحقیق دانی چقدر پرسیدیم وتو می ...طول بیست سال

 آگـاهی ودوستان خارجی که به سوي آنجـا فرسـتادیم،    صلح طلبصلیب سرخ ومردان 

 ) !داري

جـا برونـد و فرزندشـان را    تواننـد بـه آن  مـی آنهـا  اي اسـت کـه   شرایط حیفـا بـه گونـه   

 . کنندجستجو

ـــه َصـــفيُة، ومهـــا فـــی منزهلمـــا فـــی رام اهللاقَبأل«  ـــم يـــذهبون إلـــی کـــل مکـــا: ســـبوٍع قاَلـــت َل ٍن، إ�َّ

یک هفتـه پـیش در خانـه شـان در رام اهللا، صـفیه بـه       ( .)21 ،همان( »ب إلـی حيفـا؟ذهَ أالنَ 

 ) رویم؟روند، آیا ما به حیفا نمیآنها به همه جا می :گفت] سعید[او

اي دیگر و امکـان کـنش روایـی فـراهم     بدین ترتیب نویسنده زمینه را براي وقوع حادثه

  .ن است براي یافتن فرزندش به حیفا برگرددکند بطوریکه قهرمان داستان ممک می

 

  )حادثه(فرایند 

در جهت  قهرمان داستان .آیدعدم تعادل بوجود میدهد ومی اي رخدر این مرحله حادثه

با همراهـی همسـرش   سعید  .)42ص  ،1391 لو،نبی( کوشدایجاد تعادل میتغییر وضعیت و

 .بیابند فرزند خود را تابرگردند گیرند به حیفا تصمیم می

باید فـردا  ( .)24ص ،2011 ،کنفـانی ( »ناکنا هُ يتِ بَ  ربَ قُ  و قد منرُّ ...ذهب غداً إلی حيفا،نَ لِ «

 .)رویممان میخانه بهآنجا درو... به حیفا برویم

بـرهم خـوردن   دهنـده  از جهتی نشـان بازگشت قهرمان داستان به حیفا  بدین ترتیب،

. دهنده مرحله گـذار بـه کـنش اسـت    نشان و از جهتی دیگر خانواده فلسطینیتعادل در 
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یعنی یافتن فرزنـد و   یافتن هدف و قطعیت ا به سمت فعلیتکنشی که قهرمان داستان ر

  .بردمیپیش بازگرداندن او،

آنها در  .علوم نیست چه اتفاقی بیفتدم .نگران واکنش فرزندشان هستند سعید و صفیه

 .مانندمی) خلدون( دوف شان منتظرخانه قبلی

، افذةِ النّ  کانت الّساَعُة قد قاَرَبت ُمنَتصَف اللَّيِل، وتـََقدََّمت العجوُز الَقصريَُة ِخبُطٍی َبطيئٍة حنوَ «

جـاَءت اخلُطـواُت ! ...َلَقـد جـاءَ . هـا هـو دوفٌ : ، مثَّ أعَلَنت ٍبصوٍت  ُمرجتفٍ تار برفقٍ ت السٍّ فأزاحَ 

ــان( »...واحـــدًة بعـــد األخـــری»س.ســـعيد«، وتَتبَـُعهـــاعلـــی الـــدَّرِج شـــابًَّة، ولکنَّهـــا متعَبـــةً   .)59 ،همـ

سـته بـه سـمت    با گامهایی آه ]میریام[ پیرزن کوتاه قامت ساعت نزدیک نیمه شب بود،(

! ... آمـد  .او دوف اسـت  :می پرده را کنار زد وباصدایی لرزان گفتپنجره جلو آمد، به نر

کی پس از دیگري ی سعید گرفت جوان اما خسته بود وهایی که بر روي پله قرار می گام

   .)کرد آنها را دنبال می

کشـد وذهـن   یر مـی آمدن دوف را به تصو در این قسمت از داستان به زیباییکنفانی 

؛ حادثه اي که در آن فرصـت تغییـر موقعیـت    کندنده را براي وقوع حادثه آماده میخوان

ندشـان  وهمسرش صفیه بازگردانـدن فرز سعید هدف . براي قهرمان داستان پیش می آید

  .کار شوند ویا موفق نشوندآنها ممکن است بتوانند موفق به این . به حیفا است

بـادوف   گفتگودر حیفا، قبلی ، رفتن به خانه ازجمله بازگشتن به حیفا اقدامات سعید

بـه   .دارنـد  وجـود  مـذکور رفت استان هستند که در دل توالی و پیدساده  هايتوالی... و

هاي ساده والیرفت بیان شده، حوادثی در درون خود دارد که تپی، توالی یاعبارتی دیگر

  .آیدداستان به شمار می

کننـده  که در روند داسـتان تعیـین   رودمیلحظه اي حساسنویسنده به سراغ ، در ادامه

، بعـد از  )خلـدون (رسیم؛ جایی که دوف به نقطه اوج داستان میاینجاست که  در .است

  .بیندا میمادرش رگذشت بیست سال پدر و

 هِ أنَُّه فـََقَد ثقتَـُه بنفِسـ وبدا جأةً فُ  هُ غريَّ لونُ ، وتَ إلی األمامِ  طيئةً طوة بَ خُ  القامةِ  ويلُ الطَّ خطا الّشابُ «

ُق . دفعـــًة واحـــدةً  مث َنظَـــر إلـــی بزّتِـــِه وعـــاَد ينظُـــُر إلـــی ســـعيد، الـَّــذی کـــان واقفـــاً مـــايزال أماَمـــُه ُحيـــدٍّ

او ] چهـره [ ناگهـان رنـگ   قامت به آرامی قدم به جلو نهاد،جوان بلند ( .)61 ،همان(».إلَيـهِ 
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 توجـه  )یـونیفرم ( سپس به لباسش. دادیکباره اعتماد به نفسش را از دسته کرد و بتغییر

  ).شد می به او خیرهبود ومقابلش ایستاده کرد که هنوز دردوباره به سعید نگاهو کرد

همـه منتظـر واکـنش دوف     آیـد؛ که فرصت تغییر موقعیت پـیش مـی   در این شرایط

آیـا قهرمـان    پـذیرد؟ و یه را به عنوان پـدر و مـادر خـود مـی    سعید و صف ،آیا او. هستند

االتی است کـه در  این سوکند وبه خانه ببرد؟  خود همراه تواند فرزندش را باداستان می

  .خواهیم بردآن پی پاسخ رفت بهمرحله پایانی پی

  

  )شکست یا موفقیت( پیامد

. گـردد مشـخص مـی   کنش قهرمان در جهت فعلیت یـافتن هـدف  نتیجه  ،حلهدر این مر

 .)43ص  ،1391 لو، نبی( نیابدیا دستیابد وداستان ممکن است به هدف خود دست قهرمان

 سـعید . کشـد فرزندش را به تصـویر مـی   کنفانی در انتهاي داستان گفتگوي میان سعید و

پـس از   .ببـرد رزندش را با خود به خانـه  به حیفا آمده است تابتواند فبعد از بیست سال 

ـ دوف یا همـان خلـدون    ،توسط میریام معرفی سعید و صفیه را بـه عنـوان پـدر     را دوآن

  :گویددوف به میریام می .پذیردمادر خود نمیو

ـــاً غـــريَکَ « ـــ، أّمـــا أبـــی فَـ أنـــا ال أعـــرُف أُّم  »ال أعـــِرُف َغريُکمـــا، و نةً َســـ۱۱فـــی ســـينا قبـــل  تـــلَ د قُ َق

سـال قبـل در    امـا پـدرم یـازده    شناسم، من مادري غیر از تو نمی( .)61ص ،2011 ،کنفانی(

  ).شناسم نفر کسی را نمیاست وغیر از شما دو صحراي سینا کشته شده

  :گویدز داستان خطاب به سعید و صفیه میهمچنین وي در قسمتی دیگر ا

ــــــــنا،إنَّنــــــــی إنتمــــــــی إلــــــــی هُ «  مــــــــا کُ إزاءَ  رُ ماوالأشــــــــعُ کُ فُ عرِ أمــــــــا النتُ أّمــــــــی، و هــــــــی اُ  ةُ دَ يِّ هــــــــذه السَّ

را شـما  این خانم مادر مـن اسـت،   من متعلق به اینجا هستم،( .)68 ،همـان ( »خاصٍّ عورٍ شُ بأيِّ 

  .)نسبت به شما احساس خاصی ندارم شناسم ونمی

گفتگو میان سعید و دوف  .گردد موجب ناامیدي قهرمان داستان میدوف  این سخنان

  .ندارد اي در بر نتیجهیابد اما ادامه می

تنهـا نقطـه آرامـش آنهـا     و  گردند میو صفیه بدون خلدون به خانه بر سرانجام سعید

  .باشد خالد به خانه رفتهشان دیگر فرزند این است که
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إلی  رَ ظَ نَ ...  هِ تِ ارَ يّ إلی سَ  هَ اجتََّ ...بل ن قَ وثوقاً مِ  أکثرَ  ةَ فيَّ طی صَ خُ  أصواتَ  عُ سمَ يَ  کانَ   هُ راءَ ووَ «

اهاي صفیه را صداي پ در پشتش( .)79 ،همان( »بَ َهـقـد ذَ  خالدُ  کونَ أرجو أن يَ  و قالَ  هِ تِ وجَ زَ 

گفـت   کـرد و به همسـرش نگـاه  .... مت ماشینش رفتبه س... شنیدمطمئن تر از قبل می

  ).باشدامیدوارم خالد رفته

شود امـا ایـن تعـادل بـا     دل تبدیل میابدین ترتیب حادثه وعدم تعادل به آرامش وتع

که بتواند فرزندش را بـه   کرددر ابتدا قهرمان داستان گمان می .ه متفاوت استتعادل اولی

  .پذیر نیستامکانتغییر شرایط و موقعیت  برد کهاما پی گرداندخانه بر

رفت شاهد آن هستیم که قهرمان داستان وهمسرش به هـدف اصـلی   پیامد این پی در

هـاي  گفتـه  .یابنـد نه دست نمـی بردن او به خاخود یعنی پذیرش آنها توسط فرزندشان و

فعلیت ر در نتیجه قهرمان داستان دو  بردامید قهرمان داستان را از بین می) خلدون(دوف

خواننده شاهد تغییـر   بنابراین .گردددچار شکست می ،هدف خود و قطعیت بخشیدن به

  .موقعیت نیست

  

  رفت یا توالی در این داستان پیانواع 

زند کـه بـا   هایی میدست به کنشقهرمان داستان  ،نوع ازتوالیدر این  :اي توالی زنجیره

 بـه هـدف خـود برسـد و    شکست بخـورد ویا  هایی روبه رو است وممکن استکنشوا

سـعید بـه عنـوان قهرمـان،     بازگشت به حیفا در داستان .)69ص  ،1371اخوت،( شود پیروز

 .گـردد  من مـی دشـ هایی از سمت رقیب وزند که منجر به واکنشهایی میدست به کنش

د را د خـو کندر میان ازدحام جمعیت سعی می هجوم دشمن و در آغاز سعید: بطور مثال

  .شوندمی اواما سربازان دشمن مانع  ،ددر حلیصا برسان اشبه خانه

 جــالَ ری الرِّ يَــ وصــارَ ... هِ تِ ارَ ســيّ بِ  يــتِ لــی البَ إ االولــی أن يعــودَ  ةِ َلــهللوَ  لَ ط حــاوَ َقــها فَـ نــدَ وعِ ... «

ــ ةِ ئيســيَّ إلــی الرَّ  ةِ رعيـَّـالفَ  وارعِ مــن الشَّــ فعونَ نــدَ يَ  حنيَ لَّ املَســ آن ( .)13ص ،2011 کنفــانی،( »العکسِ وِب

مـردان مسـلح را   ... کرد که با ماشین خود بـه خانـه برگـردد   در مرحله اول تالش،هنگام

  .)شدندبالعکس روانه میهاي اصلی به فرعی و دید که از خیابان می
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در ادامـه هـم    ،واربـه صـورت زنجیـر    هاآن هستیم که توالی ددر این داستان ما شاه

 یـا  گیري مرحله استعدادسوم یک توالی منجر به شکل کارکرد )نتیجه( آیند زیرا پیامد می

یابی بـه  راي دستهاي قهرمان داستان بدر واقع کنش .شودکارکرد نخست توالی بعد می

 وسـعید   .گـردد هـا مـی  پـی رفـت   هـا یـا  اي از تـوالی گیري زنجیرههدف منجر به شکل

ایـن  . رسندتعادل میحیفا اندکی به آرامش وشدن بر قایق ودورشدن ازسوار همسرش با

گردد که همان بازگشت دوباره آنها به حیفـا  امکانی دیگر می آمدنمنجربه بوجود مطلب

 موجـب  ،هـا رفـت ها یا پـی توالیمیان  وارارتباط زنجیر این .استیافتن فرزندشان براي 

  .شاهد آن هستیم این داستانگردد که در اي میهاي زنجیرهآمدن توالی بوجود

در این نوع از توالی قهرمان داستان براي رسیدن بـه هـدف خـود    : توالی انضمامی

از مهمتـرین   .)20ص ،1371 اخـوت، (دهنـده دارد  نیروهـاي یـاري  ابزار و نیاز به استفاده از

باشد که تا پایـان داسـتان در   ید همسر او صفیه میآافرادي که به یاري و کمک سعید می

. هاي داستان همراهی صفیه با سعید قابل مشـاهده اسـت  در بررسی توالی. کنار او است

  :گویدسعید به همسرش می

 باید فردا به( .)24ص ،2011 کنفانی،( »ناکَ نا هُ يتِ بَ  ربَ قُ  رُّ و قد منَُ ...داً إلی حيفا،غَ  بْ ذهَ نَ لِ «

  .)رویممان میوآنجا نزدیک خانه. ..حیفا برویم

 .گیـرد یابی به هدف از همسرش کمک میه عنوان قهرمان داستان، براي دستسعید ب

شـود،  آن قهرمـان آزمـایش مـی   در «وآزمون قهرمان نـام دارد   ،نظریه پراپ این توالی در

را بـراي  زمینـه  ایـن شـرایط،   شـود کـه   یرد، مورد حمله واقع میگمورد پرسش قرار می

اسـتفاده از   ،ترتیـب بـدین  .)86ص  ،1392 پـراپ، ( »کنـد گر آماده میدریافت کمک از یاری

تـوان در  ریگر، تنهـا منحصـر بـه تـوالی هـاي برمـون نیسـت بلکـه آن را مـی         نیروي یا

  .عملکردهاي پراپ نیز یافت

فتن کـه در گذشـته، بـراي یـا     این دارد در قسمتی از داستان اشاره به سعیدهمچنین 

  .را بیابند اند اواند اما نتوانستهدست به هر کاري زدهفرزندشان 

، و  ةِ دنَــاهلُ  ، و رجــالَ األمحــرِ  ليبِ الصَّــ صــصَ قِ  عــرفنيَ و تَ !قنــام حقَّ ألنا و َکــم َســَکــ  عــرفنيَ تَ  أنــتَ «

دانـی چقـدر   تـو مـی  ( .)23ص  ،2011کنفانی،( »نـاکم إلـی هُ عثنـاهُ بَ  ذينَ الـَّ األجانبِ  األصدقاءَ 
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دوسـتان   هاي صلیب سرخ ومردان آتش بس وقصهاز  یق کردیم ووچقدر تحق پرسیدیم

  .)داريآگاهیبیگانه که به آنجا فرستادیم، 

 براي دسـت یـابی بـه هـدف از     داستاناین در این مطلب بیانگر آن است که قهرمان 

هـاي دیگـر   ی در دل توالیتوال نوع این .گیرددهنده کمک مینیروهاي یاريانواع ابزار و

در  خـود، کردهـاي خاص یا جزئیات یکی از کاریک توالی به منزله نوعی « .دآیپدید می

  .)37،ص1387 کنان، -ریمون( »گیردمی داخل توالی دیگر جاي

یعنـی آنچـه در    ،گیـرد میالی در پیوند با عملکرد رقیب شکلاین تو :توالی پیوندي

یـک نقصـان    احوال یک شخصیت بهبـودي وپیشـرفت اسـت، بـراي شخصـیت دیگـر      

 ومیریام وهمسـرش   ،آورده به حیفادشمنان هجوم .)38ص  ،1391 نبی لو،( آشفتگی استو

 .انـد کـرده  ستند که در مقابل سعید و صـفیه قـدعلم  نیروهایی ه در انتهاي داستان دوف،

 ؛یابندپیروزي دست میگیرند در واقع به اختیار می زمانی که نیروهاي دشمن شهر را در

عـالوه بـراین، آن زمـان     .گردندسرگردان می آواره و ،ه فلسطینیاین خانوادامادر مقابل، 

ر رنـج  داستان زندگی سراس ،او به عنوان رقیب. دنروصفیه به خانه میریام میکه سعید و

دشمنان ( بنابراین در برخورد قهرمان داستان با رقیبانش .کندخود را براي آن دو بیان می

با یکـدیگر مقایسـه   ت قهرمان ورقیبانش شخصی )آورده، میریام وهمسرش ودوفهجوم

  .گردد می

اسـت امـا رفتـه رفتـه      داستان اگرچه هدف قهرمان بازگرداندن دوف به خانهاین  در

 اي یهودي رقیب ونقطه مقابل اودهبه خاطر پرورش در خانوا برد که دوفقهرمان پی می

  :گویدهمسرش میدوف در انتهاي داستان به سعید و .استگردیده

ــانی،( »ربِ احلَ ليإهُ تُـ ســـويَـ تَ  تـــاجُ حتَ  نا،فـــذلک شـــیءٌ يتِ موقتـــاً فـــی بَ  قـــاءَ البَ  طيعانِ ســـتَ تَ «  ،2011 کنفـ

ست که تسویه اش نیـاز  چیزي ا ]موضوع[ آن توانید موقتا در خانه ما بمانید، می( .)79ص

  ).به جنگ دارد

ــدگاه ، بیانگرایــن ســخنان ــه پــدر وتفــاوت دی . باشــد مــادرش مــی دوف نســبت ب

رقیـب  ه قهرمان داسـتان بـا جایگـاه    شود که جایگا این نوع توالی باعث می ،ترتیب بدین

  .گیردمورد مقایسه قرار
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  هاي داستان	شخصیت

بـا  پـذیر دارنـد زیـرا    صفیه در ابتـدا شخصـیتی کار  سعید و  حیفا به بازگشتدر داستان 

و تحت تـاثیر شـرایط موجـود قـرار      گردددچار دگرگونی می شانهجوم دشمن زندگی

دهنـد و بـه اجبـار    و فرزند خود را ازدست می شوندآنها از شهر خود آواره می. ردگی می

  .کنندجاي دیگر سکونت میدر 

گیرند که براي یافتن فرزند خـود بـه حیفـا    در ادامه داستان سعید و صفیه تصمیم می

کـه خودشـان دسـت     کند بطورياینجاست که شخصیت کارگزار آنها بروز می. برگردند

هـاي داسـتان، چـون بـا شکسـت      انتدر. زنند نه اینکه کنشی برآنها واقع شودبه کنش می

حوادث، شخصـیتی  دوباره تحت تاثیر ؛توانند خلدون را برگردانندنمی شوند ومواجه می

  . گیرندد میکارپذیر به خو

خـود بـراي   هنگـامی کـه او از آوارگـی    . ازدیگر شخصیت هاي داستان میریام است

همچنـین هنگـامی   .شودیبرجسته م ،شخصیت کارپذیر او ؛ویدسعید وصفیه سخن می گ

در  ؛گیرد که دوف را بـزرگ کنـد  کند و تصمیم میکه میریام زندگی جدیدي را آغاز می

گیـري را بـه   تصـمیم ان انتهاي داسـت در  میریام. نمایدرخ می ،واقع شخصیت کارگزار او

نشان دهنده این است کـه   این مطلب .شودتسلیم خواسته او می گذارد وعهده دوف می

  .گیردداستان شخصیتی کارپذیر به خود میدر پایان 

  

  گیري نتیجه

  .گرددبراساس الگوي برمون نتایج زیر حاصل می» حیفا به بازگشت«از بررسی داستان 

حیفـا بـه دلیـل برخـی     بـه کنفانی در داستان بازگشـت پردازي غسانهاي داستانشگرد. 1

در ) قهرمـان داسـتان  (شناسانه، از جمله ناکامی سعید ریختهاي خاص روایی و ویژگی

خورنـد  له الگوي پراپ به ابهاماتی بر مـی ، در غالب الگوهاي دیگر از جمرفتدو پیهر

توجیـه هـم    شـده و بلکـه حـوادث آن معنـادار و قابـل     که در غالب الگوي برمون حـل 

  .شوند می
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رفت این داستان بـه  ي توالی یا پیهدهندد مورد نظر برمون در اجزاي تشکیلکارکرسه .2

  . قابل پیگیري و مشاهده است صورت امکان، فرایند و پیامد

هـاي سـاده و   بط و معنـاداري اسـت و انـواع تـوالی    هاي مرتاین روایت داراي توالی. 3

اي، انضمامی و پیوندي در آن قابل استخراج هستند که این مسئله حـاکی  مرکب، زنجیره

  .القیت نویسنده استاز ذوق سرشار و خ

ایـن  . رودمـی گزیند و روایت پـیش موقعیت را بر می ،به انتخاب خود قهرمان داستان .4

  .باشدمطلب بیانگر قدرت انتخاب قهرمان داستان در تعیین موقعیت، می

سـی موفقیـت یـا عـدم     هـا و برر ها و توالیرفتبرمون با تقسیم داستان به پیالگوي . 5

  .گرددلیل بهتر آن میتح باعثموفقیت قهرمان 

ول و بالعکس، شاهد تغییر نقـش  ها از فاعل به مفع باتوجه به تغییر وضعیت شخصیت. 6

  .زار و کارپذیر و بالعکس هستیمبه کارگ قهرمان اصلی داستان

 دهنـده دیـدگاه رئالیسـم انتقـادي او    نده به شکست قهرمان از جهتی نشانتوجه نویس. 7

و از جهتی دیگر دلیل انطبـاق نظریـه    زندي کنفانی موج میها در اغلب داستاناست که 

  .برمون با این داستان است

  

  ها نوشت پی

هاي نوآور سده بیستم در حوزه ادبیات اسـت کـه در   گرایی یا فرمالیسم یکی از مکتب شکل -1

آن نه تنها شکل وصورت بلکه جنبه زیبایی شناختی وعناصر ساختاري اثـر مـورد توجـه قـرار     

  .ردگیمی

2-Vladimir prop ،گـراي بـزرگ روس کـه بیشـتر عمـر خـود را صـرف        ، شکل1895، متولد

 .نمود سرو) folklore(شناسی وفولکلور مطالعات مردم

4- Tzvetan Todorov  
5- A.j.Greimas 

3- Aarne،  ــدي اســت ــب فنالن ــذاران مکت ــات   .یکــی از بنیانگ ــب اوج مطالع ــن مکت ــار ای آث

 .در روزگار ماست هاي مربوط به قصه وبررسی

4-Alexander Veselovskij ادیب ومحقق ادبیات، بیشتر آثار او درباره ادبیات تطبیقی است ،.  
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5-Joseph Bedier       وي از جمله کسانی است که پـراپ در شـیوه پرداخـت قصـه از او تـاثیر ،

  .پذیرفت

6-Tzvetan Todorov  کـه  نخسـتین کسـی بـود     شـناس بلغـاري،وي  روایـت  شـناس و ، زبـان

  .دانست صطالحدرواقع باید اورا مبدع این ا. بردکاررا به» شناسیروایت«اصطالح

7-A.j.Greimas شناسـان عصـر   فرانسه که از برجسته ترین نشانه ، نشانه شناس لیتوانیایی مقیم

  .حاضر است

8-Claude Bremond  شناسان فرانسوي است، وي از منتقدین و روایت1929، متولد. 

 
 اسـت  هترجمـه کـرد  » رفتپی«و بابک احمدي»سلسله«را عباس مخبر »Sequence« اصطالح .9

 .)818ص  ،1385 جعفري،( شودجمه مینیز تر» توالی«اصطالح این  .)113ص  ،1391 کریمی،(

10- Possibility/ فی الفعل رغبۀ  

11- Process/إنجاز الفعل 

12- Outcome/ الفعل نتیجۀ  

 

  منابع و مآخذ

  .، مرکز، چاپ هشتمتهران ،ساختار تأویل متن ،)ش1380( ، بابکاحمدي -

  .فردا، چاپ اول ، اصفهان،دستور زبان داستان، )ش1371( اخوت، احمد -

، تهران، آگاه، ترجمه فرزانه طاهري، گرایی در ادبیاتدر آمدي بر ساختار ،)ش1383( ، رابرتاسکولز -

  .چاپ دوم

چـاپ   ،ماهی ،تهران ،ي محمدرضا ابوالقاسمیرجمهت ،ي ادبیمبانی نظریه ،)ش1384( برتنس، هانس -

  .اول

اي، تهـران، تـوس،   هاي پریان، ترجمه فریـدون بـدره  شناسی قصه، ریخت)ش1392( پراپ، والدیمیر -

  .چاپ سوم

  .دانشیار، چاپ دومفارسی، تهران، -، فرهنگ کوچک نشرنو انگلیسی)ش1385( جعفري، محمدرضا  -

شـرکت انتشـارات علمـی    ، تهـران  ،هـاي جـادویی  ناسـی افسـانه  شریخـت  ،)ش1391( خدیش، پگاه -

  .، چاپ دوموفرهنگی

، تحقیقـات نظـري   ،اصفهان ،یک شبشناسی هزارودرآمدي بر ریخت ،)ش1386( خراسانی، محبوبه -

  .چاپ اول
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 ،ي ابوالفضـل حـري  ترجمـه  ،روایت داستانی بوطیقـاي معاصـر    ،)ش1387( شلومیتکنان ، -ریمون -

  .چاپ اول ،نیلوفر ،تهران

  .، چاپ سومطرح نو ،تهران،ترجمه عباس مخبر. راهنماي نظریه ادبی معاصر ،)ش1378( رامان سلدن، -

سـازمان چـاپ و    ،تهـران ،)2(دانشـنامه ادب فارسـی    ،شناسـی  ریخـت  ،)ش1376( کورش صفوي ، -

  .، چاپ اولانتشارات

، مجله »هاي فرج بعد از شدتانشناسی داستریخت«، )ش1388( اسماعیلی، عصمت و نبی زاده، نیره -

  .20-7ص ،28دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، شماره 

، مجله »هاي کودکاناي از داستاننقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده«، )ش1388( فروزنده، مسعود -

  .172-151، صفحه9ادب پژوهی، شماره

تاري دو حکایـت از بوسـتان سـعدي    تحلیل سـاخ «، )ش1391( کریمی، پرستو و جهانگیري، صفري -

  .114-101، ص38شماره ، فصلنامه پژوهشهاي ادبی، »براساس نظریه برمون

، »برمـون بررسـی داسـتان رسـتم و اسـفندیار بـر مبنـاي دیـدگاه کلـود        «، )ش1391( نبی لو، علیرضـا  -

  .52-33، صفحه4شناسی ادب فارسی، شماره متن

 ،دمشـق  ،بـن عمـو   ةعبدالکریم حسن و سـمیر ترجمۀ  ،ۀصلقامورفولوجیا  ،)م1996(فالدیمیر، بروب  -

 .ولیالطبعۀ اال ،شراع

، آلیات التحلیل النقـدي عنـد عبدالحمیـد بورایـو، مـذکره مقدمـه لنیـل شـهاده         )م2013( بسو، حمزه -

 .، کلیه اآلداب و اللغات2ه سطیف الماجستیر، جامع

 دراسـۀ ( للحبیـب السـایح  » المحبـۀ تلک « روایۀفی ال النَّموذج العاملی ، اشتغ)م2015( بودالی، محمد -

  .اآلداب و الفنون کلیۀ، 1و هران بلۀاحمد بن  جامعۀالماجستیر،  ةلنیل شهاد مقدمۀ ة، مذکر)سیمیائیۀ

  .، الجزائرالجامعیۀان المطبوعات ، منطق السرد، دیو)م1994( بورایو، عبد الحمید -

، ترجمه عبـد  )للتحلیل األدبی ةلی المناهج و التقنیات المعاصرمدخل ا( الرّوایۀ، )م2002( فالیت، برنار -

  .، الجزائرالحکمۀید بورایو، دار الحم

: اسـکندریۀ  ،ةالمعاصر العربیۀ الروایۀنقد آلیات المنهج الشکلی فی  ،)م2002( عبدالرحمانمبروك، مراد -

  .االولی طبعۀ، دارالوفاء

  .المعرفۀ دار العلم و ،لسطینف ،لی حیفاإد عائ ،)م2011( انغس ،کنفانی -

المجلـس   ،کویت ،رضوان ظاظا ترجمۀ ،نقد االدبیالمدخل الی مناهج  ،)م1978( ابمجموعۀ من الکتّ -

  .والفنون واآلداب للثقافۀالوطنی 

و  الوظیفـۀ لواسینی األعـرج  » شرفات بحر شمال« روایۀفی  الشَّخصیۀ، سیمیاء )م2011( مشري، احمد -

  .اإلنسانیۀاآلداب و العلوم  کلیۀالماجستیر، جامعۀ الحاج لخضر،  درجۀلنیل  مۀمقد، مذکر الداللۀ
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- Children’s Story Authoring with prop’s Morphology, Sean Hammond, Doctor of   
Philosophy, University of Edinburgh, 2011     
- Bremond Claude. Le message narratif. In: Communications, 4, 1964. pp. 4-32. 
- Bremond Claude. La logique des possibles narratifs. In:Communications, 8, 1966. 
Recherches sémiologiques : l'analyse,structurale du récit. pp. 60-76. 
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 بريمونکلود  معتمدا علی نظريةن غسان کنفانی مِ » حيفاعائد إلی «مورفولوجيا قصَّة 

 

 

 1حسن  گودرزي لمراسکی

 2مهدي اسدي

 
  

  الملخص

ــــة؛ رِق الّتــــی ی األعمــــاِل االدبيَّــــِة ِمــــَن الطّــــالنظــــرة املورفولوجيــــة إلــــ ــــا منوذجــــاً عاّمــــاً لَتحليــــل األعمــــاِل األدبّي ُم لَن  وتُقــــدِّ

وحنتی كثري لحــاوَال قــد .علـى املوضــوع واحملتــوى يــِةتأثريهايفکَ   ثر واألنيــةِ وبُ  لِ شــكُّ فهـم التَّ  املورفولوجيـُة هــذه، حتمــل معنــی

دف هــذا املقــال إلــی دراســة يهــ.الَفرنســيالسرديّ اللغــوی و  ل؛ ِمــنهم کلــود برميــون،قــدموا منوذجــا مناســبا يف هــذا ا�ــاي

برميـون،  کلـود  يـةنظر معتمـدا علـی  -الکاتب الفلسـطينی -غسان کنفانیمن شهريةلعماالألل»عائد إلی حيفا«قّصة 

فـی هــذه الّدراسـة نســعی أن .رغبــة فـی الفعــل و إجنـاز الفعــل و نتيجـة الفعــل :منهـاثـالث وظــائف والتـی تتجلـی فــی 

ــو ب مة، مســـتعيناً ثبـــت أنَّ الکاتـــَب خيلُـــُق حبکـــًة منســـجنُ  تواليـــة البســـيطة و املرکبـــة، املتواليـــة املاملتواليـــاِت املتعـــدِّدِة حنـ

نة ـــلة و املتضـــــمِّ ـــع منـــــ تشـــــري نتــــائج البحـــــث الـــــی تالئـــــم.و امللصـــــقَّة املتسلسـ ـــد هـــــذه القصَّــــة مــ ـــون و الکاتبقــ وذج برميــ

بال الشخصـية و إعطـاء قـدرة اإلختيـار إلـی  انـواعالظـروف و نظـم املتواليـات املتعـددة و  غيريحنو ت ةعناصر الروائيإهتمَّ

  .مع إستخدام الرغبة فی الفعل و إجناز الفعل و نتيجة الفعل الَبطل و هزمية الَبطل
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