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Introduction: Today, the study of narrative works in terms of form and structure is 

considered as an important issue in the field of narrative studies. At the beginning of 

the twentieth century, contemporary critics and theorists, including Vladimir Propp, 

Grimas, Todorov, Philip Hamon and others, offered differing views on the concept 

of narrative personality and its functions.  Propp, one of the most important Russian 

formalists, made a new breakthrough in the functions of narrative characters. 

Examining fairy tales, he came to the conclusion that these stories have thirty-one 

functions and seven types of characters, all of which have a special connection with 

the main theme of the story. Propp believed that there was an inseparable connection 

between the apparent structure and the theme of each story, and that, in general, 

every story theme is achieved through the connection between its details and its 

functional components. 

Even today, some narrative scholars believe that, by shifting Propp's functions and 

eliminating others, Propp's theory can be applied to all stories, including Arabic 

stories. Using his method in the study of the literature of nations, aspects of the art 

of storytelling, one realizes that it has been neglected in traditional criticism.  In 

addition, some theorists such as Dundz believe that Propp's analysis should be used 

to delve into the structure of literary formats such as novels and plays, comics, 

cinematic storytelling, and the like.    

The story "Beirut's Tavahin" by Lebanese author Tawfiq Youssef Awad is one of 

the political-ideological Arabic novels that deals with issues such as protesting the 

unrest caused by the Lebanese civil war and racial discrimination in that country.  

The character element, as one of the main elements of this story, has a colorful role 

in conveying the themes desired by the author. Considering the theme and the 

structure of the story of "Tavahin Beirut" in terms of the function of the characters, 

this paper intends to analyze the story based on Propp’s method in order to shed 

light on the new features and the dimensions of the characters introduced in this 

story. 

 Methodology: The present study uses the descriptive-analytical method to examine 

the adaptation of Propp's method regarding the performance of the characters in the 

story of "Beirut Tavahin" by Yousef Awad. 
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Results and Discussion: After the story "Beirut's Tavahin" is examined based on 

Propp's approach, the answers are found to two research questions. Regarding the 

extent and the way the character works from Propp's point of view in the story of 

Tavahin Beirut, it can be said that although this story is similar to the structure of 

fairy tales in terms of narrative construction, character function and some formal 

features, only nineteen character functions can be considered sequentially. These 

functions include Absence, Prohibition, Deficiency, Violation, Linker moment, 

Decision making, Departure, Informing, The first giving function, Hero's reaction, 

Hard work, Trick, Evil, Complicity, Hero's location, Conflict, Pursuit, Liberation, 

Punishment, and Deformation of the hero. 

To interpret how these functions are presented in the story, it can be said that the 

arrangement of the characters' functions in this story is very different from their 

arrangement in fairy tales. As in this story, several functions occur in common.  For 

example, the functions of "violation of prohibition, connecting moment, decision-

making, departure", "deception, evil, complicity" and "liberation, punishment" are 

intertwined due to the structural feature of the story. Moreover, the order of most of 

these functions is not in accordance with Propp's intended functions, and sometimes 

one function is manifested earlier and sometimes later than the other functions. The 

ending of the story is also different from fairy tales; the hero marries at the end of 

the fairy tale as a result of trying to do something difficult. However, the protagonist 

in the story of Beirut not only remains unmarried but also thinks of realizing his 

intellectual and political beliefs. 

In the analysis of the story, the second research question to answer was on how the 

seven roles of the character considered by Propp in the story. According to the 

course of events in the story, only three roles of "hero, villain and helper" match 

Propp's criteria. These three roles actually contribute to the realization of those 

nineteen functions . 

Conclusion: According to the results obtained from the analysis of the story of 

Beirut based on Propp's approach, the line of the story development can be 

summarized as follows: He is disturbed by the hero and his encounter with the 

villain. Then, at the end of the story, the original balance returns and the protagonist 

achieves self-consciousness by defeating the evil, finds his destiny and becomes a 

steady revolutionary. Therefore, in this story as well, according to Propp, the change 

of situation or event appears as a fundamental element in the narrative . 
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بر اساس   توفیق یوسف عواد « طواحنی بریوتداستان » یشناسانهتحليل ریخت 

 پراپ  روش
 

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(  ،1* علیرضا شیخی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی  ، سحر ساکی

 )ره( 
03/1399/ 12تاریخ دریافت:  1399/ 15/09 تاریخ پذیرش:   

 

 چکيده 
از  بررسی  امروزه   روایی  ساختار،آثار  و  شکل  بسی  لحاظ  موضوعات  از  حوزهیکی  در  مهم    ی ار 

میروایت تلقی  والدیمیر  شودشناسی  آراء شکلپراپ صورت.  از  الگوبرداری  با  روس  و  گرای  گرایان 

حوزه  ردیوادست  یارائهبه    ،ساختارگرایان در  دستداستان  هایبررسی   یجدید  استی  با   وی  .یافته 

متشکل از هفت    تواندمی  که هر داستان  ه این نتیجه رسیدب  ،های پریان از منظر ساختاریبررسی قصه

کا یک  و  سی  و  کنش شخصیت  کردرنوع شخصیت  با  این متناسب  معرفی  تبع  به  باشد.  روایی  های 

بر اهمیت    ،محققان نیز با اجرای این روش بر روی دیگر آثار روایی  شناسان وورد جدید، روایتادست

تحلیل در  اینصحه گذاشتند.    داستانهای ساختاری  این روش  تا  ،رواز  است  آن  بر  با    جستار حاضر 

توصیفی  گیریبهره روش  انطباقتحلیلی،  -از  میزان  بررسی  کارکرد    یشیوه  به  خصوص  در  پراپ 

در این   که  دهدمینشان    هایافته  د.زبپردا  یوسفنعوادننتوفیق  اثر  «نبریوتطواحینداستان »  درها،  شخصیت

  ، «یاریگر»و    «ر شرو»،  «قهرمان سه نقش »نوزده کارکرد از کارکردهای مدنظر پراپ وجود دارد و    ،داستان

از قبل  اولیهتعادل که داستان با یک طوری؛ بهکنندکمک می سیر داستانبه تحقق این کارکردها و پیشبرد 

می   شود سپسبحران شروع می برهم  تعادل  این  با شکست شرور،  با ورود شرور  نهایت  در  و  خورد 

    باشد.اهداف خویش می ی ادامه یآید و در اندیشهینائل م تحول درونی قهرمان به

 

 . طواحینبریوتن،توفیقنیوسفنعواد شناسی،ریختپراپ،  واژه ها  کليد
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 مقدمه

رواییشخصیت ظرافتپیچیدگی  علتبه،  های  و  خاصها  عناخود،    های  از  صر  یکی 

به داستانی  اثر  هر  اصلی  و  میشممهم  بیستمد.  ن روار  قرن  آغاز  با  و    ،همزمان  ناقدان 

و   پردازاننظریه  هامون  فلیپ  تودوروف،  گریماس،  پراپ،  والدیمیر  جمله  از  معاصر 

و    دیگران روایی  شخصیت  مفهوم  آندر خصوص  ارائه  مختل  نظرات  ،کارکردهای  فی 

مهم  ،پراپاند.  کرده از  رو ترین صورتیکی  پیرامون به دست،  سگرایان  آورد جدیدی 

به این نتیجه    های پریان،قصه  با بررسی  های روایی دست یازید؛ اوای شخصیتهکارکرد

داستان این  که  دارای رسید  یک    ها  و  شخصیت  سی  نوع  هفت  و  که  کارکرد  هستند 

ا مضمون  با  خاصی  ارتباط  دارندهمگی  داستان  که    پراپ .  صلی  بود  باور  این  بین  بر 

  ارتباطی ناگسستنی وجود دارد و به پیوستگی و    ،هر داستانساختار ظاهری و مضمون  

داستانی  مضمون  هر  کلی  جز   ،طور  میان  ارتباط  آن  از خالل  کارکردی  اجزای  و  ئیات 

  .(12-11:ن1986سلماننالشویلی،نآید )بدست می

با جابجایی  توان  که می  بر این عقیده هستند  رواییوهشگران  برخی از پژامروزه نیز  

دیگرکارکردها برخی  حذف  و  پراپ  نظر  مد  مو  ینظریه   ، ی  در  را  تمام  پراپ  رد 

داستانداستان جمله  از  به  های ها  و  عربی  گرفت  ازکار  ادبیات   استفاده  در  شیوه    این 

که در نقد سنتی مورد غفلت    سازدپردازی را آشکار میهایی از هنر داستانها، جنبهملت

پردازان  برخی از نظریه  عالوه بر این،.  (159:  1391مشایخی و میرسیدی،  قرار گرفته است )

های  پراپ باید در تحلیل ساختار قالب  روشبر این باورند که تحلیل به  «داندز »همچون  

فکاهی ادب نمایشنامه،  و  رمان  فیلمی همچون  داستان  و  های سینمهای مصور، طرح  ایی 

 . ( 70: 1393)توالن،  کار رود مواردی از این دست به

اثرطواحینبریوت»  داستان یوسفنعوادلبنانی،    ینویسنده  «  یکی  1توفیقن رمان،  های  از 

اعتراض به    یدتی است که به طرح موضوعاتی همچونعق-ی سیاسیمایه عربی با درون

 پردازد. می  آن کشوردر  ادی  های نژتبعیض  های ناشی از جنگ داخلی لبنان وانینابسام 

از  عنصر   یکی  داستانشخصیت  این  اصلی  انتقال  عناصر  در  رنگی  پر  نقش   ،

دارد  های مایهدرون  نویسنده  نظر  درون  .مورد  به  توجه  داستان  با  و ساختار شکلی  مایه 
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را    داستان  این  ، این جستار بر آن است کهها« از لحاظ کارکرد شخصیتطواحینبریوت»

تا  بر مبنای رو دیگر  و    ی جدیدهاویژگی  از این روش،ش پراپ تحلیل و بررسی کند 

بدین منظور طرح دو سؤال و   .معرفی شودنحو بهتری  به ،های این داستانشخصیت ابعاد

   پاسخ به آنها ضرورت دارد: 

»  یوسفنعوادتوفیقنن .1 داستان  اندازه  « چگونهطواحینبریوتدر  تا چه  کارکردهای   و    از 

 ؟ پراپ بهره جسته استی نظریه  یگانه یک وسی

  ، پراپاز منظر    شخصیت گانه  های هفتنقشکدام یک از    «طواحینبریوت»  در داستان  .2

 نمود بیشتری داشته است؟ 

 

 پژوهش  یپيشينه

انجام   پراپ  از منظر والدیمیر  داستان  تاکنون مطالعات زیادی در حوزه ریخت شناسی 

 ، از جمله:شده است

و  پخلیل   ناظروینی  مقاله  میانهومن  ساختارگرایی  در  »الگوی  عنوان  تحت  ای 

شناسی«   روایت  در  آن  کاربردهای  و  پراپ  فارسی، والدیمیر  ادبیات  و  زبان  )پژوهش 

با هدف ارزیابی کارآیی  (، ده داستان از کلیه و دمنه را به1387:  11شماره عنوان نمونه 

و به این نتیجه    کرده  ها، تحلیل و بررسیی قصهشناسانه تحلیل ریخت گوی پراپ در  ال

 . وردهای پراپ همخوانی زیادی دارداها با دستاند که این داستانرسیده

و  حمیدرضا   هانیه  مشایخی  مقالهسیده  در  خودمیرسیدی  »تحلیل    ی  عنوان  تحت 

حمفوظ جنیبن واخلریفن ریخت  السٌّمانن رویکرد  و  )مجله  شناسی«با  زبان  ایرانی  انجمن  ی 

عربی، شماره یافته   (1391:  24ی  ادبیات  نتیجه دست  این  از    اند به  تعدادی  که هرچند 

قابل مشاهده است، اما پایان قصه با    جنیبنحمفوظنپراپ در داستان    یگانه  31کارکردهای  

 های پریان مغایرت دارد.  یافتن قصهنوع پایان

پایان  نوروزیگیتی   همایون   ینامهدر  و  همای  منظومه  »تحلیل  عنوان  تحت  خود 

به این نتیجه دست یافته که  (  1394)کرمانی بر اساس الگوی والدیمیر پراپ«    خواجوی

 خویشکاری مورد نظر پراپ نمود دارد.  31خویشکاری از  24  ،مهدر این منظومجموعاً 
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و  حمیدرضا  همچنین   هانیه  مشایخی  عنوان  سیده  با  دیگر  جستاری  در  میرسیدی 

حمف» لنجیبن األقدارن لعبثن املورفولوجين ادبیات  )مجله  «وظالتحلیلن و  زبان  ایرانی  انجمن  ی 

موجود    یشناسانهریختهای  ترین مضمونبه بررسی مهم  ،(1395:  38ی  عربی، شماره

داستان االقدارنجنیبنحمفوظ  در  یافته   عبثن دست  نتیجه  این  به  و  که  پرداخته    اگرچهاند 

های  به قصه  نسبتاما    ،پراپ در این داستان مشهود است  ی گانه  31بیشتر کارکردهای  

 وجود دارد.   جنیبنحمفوظداستان  در هاتفاوت زیادی بین تنوع شخصیتپریان،  

زارع ناصر  و  دهقان  مهتاب  بالوی،  مقاله  رسول  »در  عنوان  تحت  القصیدةننای  سردیةن
طفولتن لکمن "أحکین قصیدةن بروب،ن فالدمیرین ملنهجن وفقان العیسیننننالطفولیةن لسلیمانن صغار"ن این

أحکینلکمنن»  ی بررسی و تحلیل قصیده  هب(،  2020:نن1بیةنونآداهبا،نالعدد)اللغةنالعرن«  منوذجا
در این    سلیماننالعیسیها نشان داده که  و یافته  اندپرداخته« از منظر پراپ  اینصغارننطفولتن

بهقصیده از خالل  داستان ،  عنصر  چندین  کارکردهای  کارگیری  و  جمله شخصیت  از  ی 

  .کندی خود ارائه میبه خواننده ها، درکی تازه نسبت به شعر کودکانه آن

استفاده از روش پراپ در  ای به  توجه ویژه  ،محققانامروزه  بنابراین واضح است که  

داستان اشعارتحلیل  و  داشته  ها  فارسی  و  در  عربی  آشکار  گواهی  خود  این  که  اند 

به  خصوص روشکارگیری  اهمیت  تحلیل  این  استدر  روایی  این  .های  جستار    رواز 

تا این نظریه را بر  جستارهای پیشینهای  گیری از یافتهضمن بهرهحاضر   ، بر آن است 

   تطبیق دهد.« طواحینبریوت» های عربی به نامانداست یکی دیگر از روی 

 

 از منظر پراپ   شناسي داستانریخت 
  ، های رواییتحلیل  و  آثار ادبی  یرویکردی خاص برای مطالعهبه عنوان    ،شناسیریخت

زبانی سوسور دارد. این رویکرد    یه در نظریهو ریش  برگرفته شده  هامالیستاز آراء فر

حلیل و  ت   منظوربه  شناس روس، روایتپراپیاکوولویچ  برای اولین بار توسط والدیمیر  

.  (34:نن2006،ننيالکرد)  داستان مطرح شده است   رثابت و متغی ساختارهای ظاهری  بررسی  

در تکامل ساختارگرایی    بود،  وایت در قرن بیستمر  یپردازان حوزهیکی از نظریه  وی که

داشت   رنگی  پر  نقش  روسی  فرمالیست  و  ن)فرانسوی  از نن؛(28:نن1998مارتن،ن او 
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  و  (11 :1368)پراپ،   گیردیا ساختار داستان بهره می  شکل  بررسی   در جهتشناسی  ریخت

اختار  س که    این نتیجه دست یافت  های پریان روسی بهقصه  یشناسانه با بررسی ریخت

ها و  شخصیت  و  است  و هفت نقش کلی  ها، شامل سی و یک کارکردتمام این داستان

های  یک تابع حوزههر  مثابه سنگ بنای ساختمانی داستان هستند کهعملکردهای آنها به

این.  باشدمی  کنش پ   رواز  اقدام  این  که  گفت  بتوان  تاشاید  مشابه  راپ    اقدام حدودی 

 .  ( 98-52:  همان) استگرایان  ها و ساختفرمالیست

تواند بیش از یک نقش ایفا کند و  می  یک شخصیتهر داستان،  در    ،طبق نظر پراپ

باشند داشته  عهده  بر  را  نقش  یک  چند شخصیت،  است  ممکن  عناصر  .  همچنین  وی 

قصه رثابت  میها  استخراج  متغیر  عناصر  بطن  از  شرکترخداد  که  کندا  و  کنندگان  ها 

قصه  تک  تک  گزارخاص  و  قصهههها  متغیر  عناصر  آن،  از  منتزع  تشکیل  ای  را  ها 

اهمیت آن در حسب میزان  رکرد نام دارد و کارکرد شخصیت بردهند. عنصر ثابت، کامی

تعریف میپیش تغییر میشود؛  برد کنش  ثابت  حتی زمانی که شخصیت  کند، کارکردها 

اعتقاد به اولویت   شناسی پراپ،در حقیقت، ویژگی ریخت  . (44-41:  همان)مانند  باقی می

شخصیت بر  )کارکردها(  است  عملکردها  جستار،  (.66:  1384)ریکور،  ها  این  به    در 

گانه یک  و  سی  کارکردهای  »  یاستخراج  داستان  در  پراپ  بریوتمدنظر   و  «طواحین

 شود. پرداخته میی اصلی داستان مایهارتباط میان این کارکردها و درون

 

 های آن ارکردشخصيت و ک

  بسیار وابسته به یکدیگر هستند؛   یله دو مقو  ارکردهای روایی، شخصیت و کیلدر تحل

کبه جز  چیزی  شخصیت  که  کارکردطوری  و  شخصیت    ارکرد  ترسیم  جز  چیزی  نیز 

پراپ  .(84:  1382)مارتین،  نیست   واحد سازنده  ،به همین خاطر  را  دا  ی کوچکترین  ستان 

میها میصیتشخ  ارکردک و  »داند  از  هر شخصیت    عمل مشخصعنی  ی  کارکردگوید: 

پراپ بر همین اساس،  نن.(24نن:1991نن،حلمداين)  پیرنگ«  داللت آن در داخل جریان  یزاویه

می تدوین  قانون  یا  اصل  مطالعهچهار  که  قرار    یکند  جدیدی  موقعیت  در  را  داستان 

 دهند:   می
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انجام    هاها در قصهکه شخصیت  کارکردهایی است. عناصر ثابت و پایدار قصه همان  1

 دهند.  می

 قصه ها، محدود است.  کارکردهای. تعداد 2

 است.  هاآن تمامها، یکسان و قابل تطبیق بر روی های قصهارکرد. تسلسل ک3

 (. همان)ها یکسان است ی قصه. ساختار همه4

شخصیتپراپ،   داستانیبرای  هر    ،های  برای  و  گرفته  نظر  در  کارکرد  یک  و  سی 

ای قصه یک  بر ،این کارکردهابیان البته قبل از   .ان نموده استبیخاص  ، یک نمادکارکرد

می نظر  در  اولیه  آن حرف  وضعیت  نماد  که  به کارکردها اما    است.  (I) گیرد  مذکور    ی 

.  4  (q)  یا سرپیچی   نقض نهی.  3  (k)  نهی  .2  ( e)  غیبت.  1عبارتند از:    همراه نمادهایشان

  (g)  همکاری ناخواسته یا همدستی  .7  (j)  . نیرنگ6  (w)  گیریخبر.  5  (v)  جو  و  پرس

گیری قهرمان تصمیم.  11  ( Yدهنده )پیوند  یلحظه.  10  (x). کمبود یا نیاز  9  (X)  . شر8

(W)  12  .عزیمت  ( قهرمان 14  (D)  بخشنده  نخستین کارکرد.   )  13قهرمان    . واکنش 

(H)  15گر جادوییواسطه  یا دریافت  . دستیابی  (Z)  16قهرمان  . تغییر مکانی  (R)  17  .

شدن  تعقیب .  21  ()  . بازگشت20  (E)  رفع شر.  19(  V)  . پیروزی18  (L)  کشمکش

قهرمان  رهایی  .22  (P)  قهرمان نجات  رسیدن  23  (S)  یا  ناشناختگی.  .  24  (o)  به 

.  27  (A)  انجام کار سخت یا حل مسئله.  26  (T)  . کار سخت25  (F)  ادعاهای دروغین 

قصهشنا قهرمان  ).  29(  Dv)  انقهرمضد  رسوایی .  28  ( I)   سایی  شکل  .  Tr)  30تغییر 

بنابراین واضح است    (.98  -52:  1368)پراپ،    (N)  عروسی.  31  (Pu)  قهرمانضد  مجازات 

های داستانی، داستان با  ی پراپ برای شخصیتاساس کارکردهای سی و یک گانه که بر

گرهکمب همان  یا  ازدواج  با  و  آغاز  میود  پایان  به  تمامی  گشایی  همیشه  البته  رسد. 

برخی از    امکان داردو    قابل مشاهده نیستکارکردهای مدنظر پراپ در هر اثر داستانی  

در هر داستان به مود کمتری داشته باشد و یا تسلسلشان  این کارکردها در یک داستان ن

 (. 26 :همان)شکلی خاص باشد 



 161  عواد بر اساس روش پراپ وسفی قيتوف  روت«يب  نيداستان »طواح  ی شناسانه ختیر ليتحل

از    وی کارکردها   تبیین بعد  داستانی ی شخصیتجزئیات  این  های  در  کارکردها  ،  را 

قهرمان،  1  اصلی  ی دستههفت   شر2.  بخشنده،  3ور،  .  یاری4.  . 6  شاهزاده،.  5گر،  . 

   (. 145:  بی.تا ،احمدی) کندتقسیم می  . قهرمان دروغین 7، برانگیزاننده

 

 «طواحنی بریوت»  داستان یخالصه

ی اوضاع  مایهبا درون  توفیقنیوسفنعواد  ادبی  یکی از شاهکارهای  «طواحینبریوت»  داستان

  با به   داستاناین  .  عربی است  ی طور کلی جامعهاجتماعی و فرهنگی لبنان و بهسی،  سیا

نسل جوان لبنان یعنی دانشجویان    یطلب که نمایندهکارگیری چندین شخصیت اصالح

آن با    یو رابطه   و مشکالت ناشی از آن  موضوعات جنگ داخلی لبنان به طرح    هستند،

جامعه  اجتماعی  لبافت  شخصیتمهمپردازد.  میبنان  ی  داستانترین  این    ی دختر،  های 

»  نوجوان نام  »نّصورننةمتیمبه  نام  به  مسیحی  دختری  و  مسیر    است  «يالراعننهاين«  در  که 

« با  متیمةننصورقهرمان داستان »  شوند.های زیادی مواجه میبا چالش  خودی  طلبانه اصالح

د و  کن« سفر میریوتب« به »مهدیةر خود »«، از شهآمنههای شدید مادرش »وجود مخالفت 

با مشکالتی مواجه می باز کدام نمی شود که هیچدر آنجا  او را از اهداف خویش    تواند 

اعتراضات دسته جمعی دانشجویان به دولت  . وی در بدو ورودش به بیروت، شاهد  دارد

ماريندر بیمارستان با دو شخصیت جدید به نام »شود و  زخمی میدر همین حین  است،  
خلیلأ الراعي»  و«  بون آشنا میهاينن ادامه  شود«  در  او  به  می  یکه  علی    کنند.مسیر کمک 

اما    ،شوندهای مبارز کشته و یا زخمی میرغم اینکه در پایان داستان، برخی از شخصیت

 ماند.  قهرمان داستان در مسیر خویش استوارتر می 

 

 « طواحنی بریوتداستان » یشناسانهریخت تحليل 

جستا از  بخش  این  شیوه  ،ردر  کاربست  چگونگی  بررسی  خصوص  به  در  پراپ  ی 

 شود: پرداخته می ،«طواحینبریوتها در داستان »کارکرد شخصیت
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 ها کارکرد شخصيت

پتناسیل  ،کارکرد معنای  اسبه  زبان  هر  مستتر  آن های  بر  را  زبان  آن  سخنگوی  که  ت 

اندیشهاز    تادارد  می انتقال  در  زبان  اآن  و  دها  به  خویش  جوید حساسات  بهره    یگران 

های  های کنشی و توصیفی است که گزارهداستان حاوی گزارههر  .(97:نن2006،ننيالکرد)

گزارهشخصیت   کارکردهمان  کنشی   و  توها  راوی  های  که  است  مواردی  همان  صیفی 

آنوسیلهبه ویژگی  ،ی  از  را  شخصیتمخاطب  کلی  میهای  آگاه  و )  کندها  مشایخی 

   (.309  :نقل از: چتمنبه  ؛147  :1391سیدی، میر
پراپ،   نظر  متنوع شخصیتر کاطبق  ت   داستانهای  کردهای  از    ی وصیف صحنه پس 

به همین جهت،  (  52  :1368  )پراپ،شود  آغاز می  آنآغازین   کارکردهای  و  از    31برخی 

 شود. « تبیین و تحلیل می بریوتنطواحیترتیب حضور در داستان »ی پراپ، بهگانه

 

 صحنه آغازین داستان 

، پراپ)  شودشروع می  وضعیت اولیهبا یک    هر قصه معمواًل  پراپ بر این عقیده است که 

ای برای  از این جهت که مقدمه اما    ،آیدحساب نمیبه  کارکرد  ؛ وضعیت اولیه( 52:  1368

طواحیننداستان »آغازین    یصحنه .  قلمداد می شودیک عنصر مهم  معرفی قهرمان است،  
   :شودت شروع می، برای سفر به بیرومتیمهو  آمنهبین  هایبا دیالوگ« بریوت

او را به   منهآگوید و مادرش ن صبرش برای سفر به بیروت سخن میشداز لبریز متیمهن

عیلنصربنالفتاةنفضربتنبیدهانإلیناخلزانةنوانولتنأمهانطرحتهاننخواند: »داری فرا میخویشتن
ك،نن.نبریوتنهتمسنصلنلبریوتك-وت؟ننأنننصلنإلینبریننناخلروج......نمتینتریدینننتستعجلهانيف

او آرام نشد و مجدداً از بیقراری خود برای رفتن به  اما  ،نن(7:نن1991)عواد،نن«  كأخوننالنیهمكن

)همان:  «  أاننلننأقضينحیايتنيفنهذانالقننمثلكنإكرامانلكنوالبنكبیروت سخن می گوید: »

یار  ریقا برای کار، بسبه آف  اتمرننشدن سفر همسرشاز طوالنی   آمنهنیز،    از طرفی دیگرنن(.8

نن؟نمىتنیعودناتمرنرأسنالبیت؟ناملالناملال...افریقیا.نترىنمىتنننتهيننافریقیانخسته و دلزده شده: »
  ی بنابراین شروع اولیه(.  10همان:  ) «  ملاذانالنیكتفىناتمرنمبانعنده؟ننلعننهللانالطمعنضرنماننفع.

باآن  در    اولیه  تعادل یک  معرفی    ،داستان و قوس    همراه  ترک خانه  کش  برای  قهرمان 
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که به یکباره با ترک خانه    شودمشاهده می ؛ بدین معنا که در اوایل داستان تعادلی  است

 کند. تغییر می  متیمهتوسط 

  

 غيبت 

است خانواده  اعضای  از  یکی  غیبت  پراپ،  نظر  مد  کارکرد  غیبت  شخصی  ؛  اولین  که 

هم یکی از اعضای نسل  ه و  تر خانوادتواند یکی از اعضای مسنمی هم    ،کنداختیار می

  ، «طواحینبریوتهای آغازین داستان »بخش  .(61-60  :1368  )پراپ،  تر خانواده باشدجوان

شخصیت که  دارد  این  از  »اتمر»های  نشان  و  داستان(،    «جابر«  قهرمان  برادر  و  )پدر 

قصد    ،رجابنندیدار  براینیز    « )مادر قهرمان(آمنهو »  اندرفتهترتیب به آفریقا و بیروت  به

بیروت   به  این میان    داردرا  سفر  نیز  متیمه»دخترش  که در  به همراهی او در این سفر  « 

دارد غیبت    .اصرار  داستان،  اصلی  محتوای  به  توجه  شخصیتبا  خاصی ها  آن    اهمیت 

عزیمت   بلکه  داستانندارد  ویژهمتیمه»  یعنی  قهرمان  اهمیت  از  است«  برخوردار  ؛  ای 

بخش  به این  در  مثال  داستانعنوان  »از  تصن:  ماذان البقاءنيفولکنن ترفضن بتمیمة؟ن «  البیتنننعن

بیروت    ،(7:نن1991)عواد،نن به  سفر  و  غیبت  برای  قهرمان  اصرار    همچنین  ومفهوم 

برای مادر  ناامیدی  و  کامالً  از  متیمهکردن  رف منص   سردرگمی  بیروت  به  مشهود    سفر 

 است. 

 

 نهي 

رمان قصه از چیزی قدغن یا  ه، قه طبق نظر پراپ، بعد از غیبت یکی از اعضای خانواد

می  »(.  52:  1368)پراپ،  شود  نهی  داستان  بریوتدر  قهرمان  طواحین قهرمان  «،  همچون 

قلتندر این بخش از داستان: »  پیداست  کهچنان   شود.از کاری نهی می  ،های پریانقصه
اناینبنت.ننلكنألفنمرةنإنزعينبریوتنيفنرأسك.نصیدانوبس...نفاستطردتناألّم:نبریوتنهلانانسه

از    توسط مادرش  یمهمت،  (8:نن1991،ننعواد)«  إایكنأننتفتحينهذهنالسریةنجلابر!ناکفینانشرّهنوشرك



     ادب معاصر عربي  دنق  164

ننبیند و نگران است که بیروت را متفاوت می  یجامعه زیرا    ؛شودنهی می سفر به بیروت  
 ای جدید فرو افتد. ، در مهلکهجابرمثل برادرش  نیز  متیمه

  توسط برادرش هم  ، موانعی  شودایجاد می   متیمهبرای    نهنآمننتوسطنعی که  عالوه بر موا

گردد و مادرش به  اش بر میبه خانه   جابرکه  ؛ هنگامیشودسبز می بر سر راهش    «جابر»

با عصبانیت تمام او    ، جابری گذراندهدیگر   کس   یشب را در خانه  متیمهگوید که  می  او

ههانصوبننمنشارعناحلمرانأونأدارتنوجهددهانابلذبحنإننهينوطئتنبعدنالیونکند: »را تهدید می
فصرخنجابر:نكبرینيفنكلنن»  از سوی دیگر، در بخش دیگری از داستان:  .( 31:  همان)«  بریوت

متیمةنظهرهانومشتنإىلنن أدارتن أخته،ن یدهنعلىن بنتك،نالزمنهلانكبرینلیكسرنرأسهانورفعن شيءن
ننهاينو    متیمهبین    زدیکصمیمانه و ن  ی هم متوجه رابطهکه    جابرنن(،53-52)همان:  «  .الوادي..ن

  کند، میگله    متیمهننبرده است، از وضعیتپی  متیمهننهای سیاسی  نیت  شده و هم به  يالراع

 شود. از خانه خارج می اوبدون توجه به  متیمهولی 

  

 کمبود 

به   نیاز  یا  یا  این  کمبود  دارد  یا چیزی کم  آرزویمعنا است که قهرمان  دست  هب  بسیار 

داردآورد را  چیزی  این  لزوم  .  یا  نیاز  نامزد،  نداشتن  مثل  مختلفی  اشکال  به  کمبود  ن 

در داستان (.  62-61:  1368)پراپ،  کند  نمود پیدا میی سحرآمیز و غیره  دستیابی به وسیله

اصلی  نیاز  یا  کمبود  است  ،حاضر،  داستان  قهرمان  وجود،   متوجه  این  با   ولی 

ثانویهشخصیت نیا  دیگر  یهای  یا  کمبود  دچار  نوعی  به  »هم  هستند.  هدفی متیمهز   »

کند و این هدف به نوعی نیاز یا کمبود برای او طلبانه را در بیروت جستجو می اصالح

خود را ترک و به بیروت سفر کند. عالوه بر   یشود خانه باعث می   که  تبدیل شده است

« میمتیمهاین،  احساس  خود  شخصی  زندگی  در  را  عشق  کمبود  یا  نیاز  نوعی  کند، «، 

زیرا بین او ؛  را در سر بپروراند  يالراعننهاينشود که عشق  که همین نیاز باعث می طوریبه

بقرابت خاصی به  هانیننو باعث شده    وجود آمده و همین امرهخاطر هدف مشترکشان 

وغرستنعینیهانمرةنأخرىنيفنعیينننپاک در او شکل گیرد: »  ی عشق  است که احساس نیاز به
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متیمهنندر جایی دیگر،  (.نن76:نن1991)عواد،نن«  سامةنعینیهنبقبلةهاين،نتوّدنلونتثبنإلیهنوتقطفنابتن
طوری که ازدواجش با او را  دهد؛ به را با حسرت بروز می  هانینناحساس خود نسبت به

»میمحال   شهادةننیابد:  بعدن فیهن یفكرن له؟ن زوجةن نصورن متیمةن یریدن الراعين هاينن إنن قالن منن
الثالثینمننالعمر!نحیبندروسه،نیعشقننالدكتوراهنمننهارفردنبعدنأتسیسنمکتبناهلندسة،نن بعدن

   (. 183)همان:  « طموحه.نمغرمنبدیرناملطّلنابحلزبنابألوالدنالصغارن...

به آفریقا سفر کرده    علت کمبود و نیاز خانوادگی« نیز بهاتمر، پدرش »متیمهنعالوه بر  

یداست:  « در ابتدای داستان پآمنه»ی  گونه شکایت  های از حرفبه خوبی  این موضوع    که

اگرچه   (.11:  )همان«  .املال.ناملال.نلعننهللانالطمعنضّرنماننفع.نملاذانالنیکتفیناتمرنمبانعنده؟..ن»

سفرلهأمس باعث  مالی،  آفریقا  اتمرننی  گالیه  آمنهنناماشده،    به  لحنی  خواهان  با  آمیز 

 بازگشت او از آفریقا است.  

 

   عزیمت، گيریتصميم ، پيونددهنده  یلحظه، نقض نهي

)پراپ، گذارد  عیت را زیر پا میمعنا است که قهرمان ممنو   این  نهی یا سرپیچی به  نقض

قهر   ،هدهندپیوند  یلحظهو    (.54:  1368 نهی  یا  دستور  ابالغ  کمبود،  قهرمان  یعنی  مان، 

در واقع از خالل    ( و64:  همان)دهد  رفتن می  ی فرستد یا به او اجازهداستان را به سفر می 

میقهرمان    دهنده،پیوند  یلحظه  قصه  یعنیتصمیمشود.  وارد  قهرمان  قهرمان    گیری 

گفتن این    عنوان نمونهبه  این کارکرد   یمشخصه   ؛گیرد که کاری را انجام دهدتصمیم می

رفتن یا  شاهزاده خانم و دخترهایت برویم«.    جمله است: »به ما اجازه بده که به دنبال

 (. 67)همان:  رود میش  قهرمان از خانه معنا که   این بهنیز عزیمت 

گیری و  تصمیمدهنده،  ی پیوندکارکردهای نقض نهی، لحظه ،  «طواحینبریوت»در داستان  

 آمنهکند. اگرچه  ابتدای داستان نمود پیدا میخورد و در همان  پیوند می  مبا ه  ،عزیمت

به   ،پیشرفت  یبهانهبه    و  خالف میل اوبرمتیمهنننناما  ،به بیروت برود  متیمهدوست ندارد که  

می سفر  »کندبیروت  ذلن:  بكرهن أخرىن مرةن متیمةن وتبتعد...أحّستن ظهرهان تدیرن وهين «  كنكّلهن

ابراز ناکه قهرمان داستان    توان گفتمیبنابراین    (.8:نن1991عواد،نن) از حضور  با  رضایتی 

زندگی محل  در  می  ،اشخود  نهی  جملهنقض  با  و  میی  ا کند  مادرش  به  گوید، که 
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نسیِتنأننالشمسنطلعتنوحنننفینن: »دهدنشان میبیروت    به   شدر سفر   جدیت خود را 
   (. 7)همان:  « املهدیة.نمتینتریدیننأنننصلنلبریوت؟

، عزیمت معنایی متفاوت از غیبت موقتی دارد که در آغاز  از نظر پراپ در این نمونه

. پراپ در این قسمت، آیدشمار میبهبلکه یکی از عناصر قصه    ه؛داستان به آن اشاره شد

قصه  قهر  گروه  مان  دو  به  را  او  هدف  آنها  و  عزیمت  هدف  که  اول  گروه  قهرمانان 

جستجوگری است و قهرمانان گروه دوم که در واقع هدف آنها آغاز سفری که در طی  

می را  آنها  انتظار  مختلفی  رویدادهای  و  حوادث  جستآن،  اما  میان  کشد  در  وجویی 

ترکیبی از هر    ،«طواحینبریوتدر داستان »قهرمان  (.  84:  1368پراپ،  کند )تقسیم می نیست،  

است که    ؛دو  ه  متیمهچرا  جستجوبا  میدف  سفر  بیروت  به  سفر  گری  آن  در  و  کند 

در واقع داستان در مسیری قرار  گذارد.  و رویدادهای مختلفی را پشت سر میحوادث  

 های قهرمان است.  گیرد که تحرک آن در مسیر کنشمی

 

 جو   و  پرس

الگ اساس  پ بر  میراپ، شرور  وی  بگیردیا ضدقهرمان  خبر  قهرمان  از  تا  )پراپ،   کوشد 

پردازد که  میجو    و  یا پرسقهرمان به خبرگیری    ،وتطواحینبریناما در داستان    .( 54:  1368

نناز برادرش   جو   و  پرس  برای  زیرا او شود؛  دچار مشکل می  این کسب اطالعات در مسیر  
می  جابر او  دانشگاه  با  ،رودبه  مواجه  جمع    ولی  دانشجویان  توسط   شدهاعتراضی  و 

حکومت  می  سربازان  جراحتی  »دچار  رجالننشود:  منن صفان حاذتن اجلامعة.ن حنون فخطتن
حینمانفتحتنأجفاهنانوجدتننفسهانيفننهانأحد.ن...نالرصاصنمیزقنالفضاء...نناألمننفلمنیعرتض

این جمالت  نن.(23-21:نن1991)عواد،نن«  مستشفىنوالطبیبنیعاجلنجرحانيفنرأسهانمبعاونةنممرضة

به   اشاره  که    موضوع  این نیز  یظهرنحتینن»  است:  جابرننجویدر جستمتیمهنندارد  ملن وجابرن
  و   در حقیقت این پرس  .(26:  همان)«  اآلن.نولیسنابإلمکاننالسؤالنعنهنفیناجلامعةنإالنمننغد

  های قهرمان ماجراجویی شروع  نشان از    بلکه  ،جوی ساده نیستبه معنای یک جست  جو

او پیوستن  جنبش  و  دغدغهبه  تحقق  مسیر  در  نهادن  گام  و  دانشجویی  های  های 

 اش دارد.  سیاسی-اجتماعی
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 نخستين کارکرد بخشنده

ک است  این  معنای  به  کارکرد  بهاین  شر،  با  مواجهه  از  بعد  قهرمان  یاریه  یا  دنبال  گر 

می آزمایش  را  قهرمان  یا  بخشنده  پراپ،  نظر  طبق  است.  سالم  بخشنده  او  به  یا  کند 

ی او کاری انجام  خواهد که بعد از مرگش برایا از او می  کند گوید و از او پرسش مییم

،  طواحینبریوتدر داستان  (.  70-68: 1368)پراپ،    به او امان دهدیا    او را آزاد کند دهد و یا  

« ابوخلیلدو شخصیت  مارین ون الراعین داستان،    ؛هستندبخشنده  «  هانین متن  اساس  بر  اما 

الراعی »بی  هانین با قهرمان داستان دارد:  هوننننوکاننهايننالراعيشترین حمایت و همدلی را 
الطالبةنوخواجلهانومطاحمها أفکارن الذینتشاطرهن مواجهه  (.98:نن1991)عواد،نن«  الوحیدن   ی اولین 

ام:ننمتیمة:نمننأنت؟نقالنوقدنشارکتنشفتاهنفیناالبتسبخشنده با قهرمان به این شکل است: »
ّرقناملتظاهروننوکاننن.نمثنأخذنیقّصنعلیهانمانحدث.نبعدنأننتفن»أخوك«نولکننامسينهايننالراعين

این جمالت نشان از اولین کارکرد بخشنده دارد که ابتدا    توان گفتمی(.  23)همان:  منهم«

سپس به تبیین    و  « نوعی همدلی را به قهرمان منتقل می کندأخوک»  یبا استفاده از واژه

بیروت،م  هدف در  پردازد.    شترکشان  او  می  به  قهرمان،  با  خود  گفتگوی  ادامه  در  او 

رافقهانهايننناو را ببیند: »  که دوست دارد دوباره نیز  نمایدبیان میکند و  کمک بیشتری می 
على ووّدعهان احلمراءن الشارعن إلین ابلتکسين فیننمننالراعين غدان أراكن هلا:ن الطریق...فقالن فرقن

بر اساس نظر پراپ شاید این نوع خو  .(25  :)همان «  ساعة؟نناملستشفی.نأيّن یشکاری  البته، 

منزله به  آزمایش بخشنده،  باشدی  قهرمان  ادامه   ؛کردن  در  که  قهرمان    یچرا  داستان، 

اما به او واکنش    ،شودمیهانینالراعینندچار نوعی تردید و تزلزل فکری نسبت به  اگرچه  

 دهد. مثبت نشان می

 

 واکنش قهرمان 

قص بخشندهقهرمان  کارکرد  برابر  در  می  ،ه  نشان  می  که  دهد واکنش  واکنش  تواند  این 

ی  ، قهرمان داستان واکنشطواحینبریوتدر داستان  (.  71:  1368)پراپ،    مثبت یا منفی باشد 

می  مثبت نشان  بخشنده  کارکرد  و  به  اودهد  با  بیشتر،  آشنایی  گفتگویی    جهت  وارد 

مننأیننهو؟نقال:ننننکتنطرحتنعلیهنسؤاال.نوسألتهنکانتنتصغینإلیهنبشغف.نفإذانسشود: »می
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 سخنان از    شاید واکنش مثبت او به این دلیل باشد که(.  24:نن1991)عواد،نن«  منندیرناملطلّن

 . پی برده استیکسان بودن اهدافشان  به الراعیهانین

 

 کار سخت 

به   ماین  کار سخت  کار سختی خواسته  انجام  قهرمان  از  که  است  )پراپ، شود  یمعنی 

دهد که پدرش،  خبر می  متیمه« به  حاجنفضلو»  ،طواحینبریوتداستان    یدر ادامه  (.92: 1368

باتمر» اتهام همکاری  به  آفریقا  باعث  « در  امر  باند قاچاق، دستگیر شده و همین  ا یک 

مواجه  می چالش  این  با  قهرمان  که  که چگ گردشود  خانواده  د  به  را  مهم  خبر  این  ونه 

منتقل کندخصوصاً   »مادرش  التهریب،نن:  اكتشفتنعصابةن قدن غینیان السلطاتنيفن إنن هلان قالن
فینن االشرتاکن بتهمةن معهمن حتققن وهین اللبنانیین املهاجرینن منن عددن علین القبضن ألقتن وإهنان

در  نن(.38-37:نن1991،ننعواد)«  العصابة،نوبینهمناتمرننصور...نمانیكوننوقعناخلربنعلىنأمها؟...

این کار سخت، تنها مانع از    واقع    که   گرددباعث می  بلکه  ،شود حرکت قهرمان نمینه 

 شود. تر مصمم در بیروت تحقق اهداف خویشبرای   طبق نظر پراپ حرکت کند و

 همدستي  ،  شر، نيرنگ

ریب دهد و خود  اش را ف قربانی  تاکند  ا است که ضد قهرمان تالش میمعناین  نیرنگ به  

خورد  یعنی قربانی فریب می ،ستههمدستی یا همکاری ناخوا . دست آوردیا اموال او را به

قهرمان به یکی از است که ضدمعنی  این  به  هم  کند شر  و ناخواسته به دشمن کمک می

ور برای  هایی که شریکی از حربه.  ( 57و    56:  1368)پراپ،    رساند اعضای خانواده ضرر می

همسو گیرد این است که هدف خود را با هدف قهرمان  کار میفریفتن قهرمان داستان به

های  بر خالف قصه  «طواحینبریوت»داستان  در  کند تا او را با خود همراه کند.  معرفی می

شر  نیرنگ،  کارکردهای  همدستی    پریان،  مشترکو  صورت  مینمود    به  و کنپیدا  ند 

و  کند قهرمان را فریب دهد  میکه تالش    شوددر قالب فردی شرور ظاهر می ضدقهرمان  

، به علت ماهیت کاریش  نگاری معترض استکه روزنامه  «درمزینرع»  او را تصاحب کند.

ان داستان نزدیک شود؛ وی با قهرمان پیرامون موضوعات سیاسی  به قهرم تاکند سعی می

اتفاقات روز کشور سخن می نفوذ میو  او  در  آرام  آرام  تقولننکند: »گوید و  ماذان متیمة:ن
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تقرأنكلنیومنجریدةن"الصباح"نوقصائدنكلنننناجلرائدنایناألستاذنعننحوادثنالبارح:ناألستاذنرمزي!
قهرمان    (.28:نن1991،ننعواد)« أسبوعنيفنجملةن"العصور"نوقرأتنكتابن"أراببنوعبید"نفینصیدا...

بعد از چندی از او تنفر پیدا    شود ولیمی   شده از رمزیی مطالب منتشر در ابتدا شیفته 

نیر  زیرا  ؛کندمی و  با  شرارتنگاه نگ  فری آمیزش  های  را  میاو  خلفي.نن»:  دهدب  امشين
وجدتننفسهانيفنننن.نالنتعلمناملسافةنالتنمشتهانوملنتتبینالناسنوالناألشیاءننن.نومشىنومشتنخلفه

يف مان حّين يفن ما،ن نظارتیه.ننغرفةن خلعن رعدن ورمزين ما،ن هلیبهننحلظةن   (.41:  همان)«  ...یلحفهان

این جمعمی بنابراین   به  تردید    قهرمانکه    بندی رسید توان  که   یدربارهبا  موضوع    این 

اشاید رمزی   به  باشد،  صادقانه  ای و عالقه   عشق   و نسبت   شود اش میوارد خانه  داشته 

   .گیردجنسی قرار می تجاوز مورد و (ناخواسته همدستی)

 

 تغيير مکاني قهرمان 

داستان میمیمحل جستجو  به    یا   قهرمان  برده  آنجا  به  یا  محل    از   یا  و  شودرود،  این 

می داستان  (.  80:  1368پ،  )پرایابد  آگاهی  بریوتدر  توسط    طواحین قهرمان  اینکه  از  بعد 

ای به مالقات با شرور ندارد،  عالقهگیرد، دیگر  رمان یا شرور مورد تجاوز قرار میضدقه 

با ا باز میو را لغو میقرارهای هفتگی خودش  به مهدیه  ملنتذهبننننولکنهانگردد: »کند و 
موعدهانن عنن وختلفتنکذلكن املوعد.ن الذينإلین األحدن يفنننیومن اعتکفتن تقّلبننننتال.ن املهدیةن

دهد که به  قهرمان برای مدتی ترجیح می  ،دلیلهمین  به  (.50-49:نن1991)عواد،نن«  أمورها...

 و در مهدیه بماند.   سفر نکندبیروت 

 

   کشمکش

مبارزه  کشمکش با  به  ،یا  قهرمان  درگیری  در  .  (82:  1368)پراپ،    است  قهرمانضدمعنای 

شمکش مستقیم با کبه    قهرمان داستان  پریان،  یبر خالف قصه  ،«حینبریوتطوا»داستان  

وارد   افتد و با اوبه دام شرور می  با پای خویش  خودش  متیمهکه  ؛ چراپردازدشرور نمی

کاننتأمل در این بخش از داستان»  شود و فقط گاهی از او تنفر دارد. امانمی  کشمکش
الشقة...نومتیمةنتتحّرقنيفنسجنهانوتقضمنجرائدهانآانءننالوقتنیزحفنأبثقالهنومتیمةنحبیسةنيفنن
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جرائدنابلعربیةنابلفرنسیةنابالنکلیزیة.نتتابعنفیهاناألحداثنوتذهبنخبیاهلانننن..ناللیلنوأطرافنالنهار.ن
الرابطات... الطالبنونشاطن ترین  مهم دهد که  نشان می(،نن160:نن1991)عواد،نن«  متتبعةنحرکةن

که  قهرمان است    یی سیاسی و اصالح طلبانهارزه، مبی اصلیه در بدن  موجود  کشمکش

  جا، دنیا را برایش همچون زندانی ساخته که در آن   واست  باعث سفر او به بیروت شده  

 کند. های تشکالت دانشجویی را مرور میپیرامون جنبش   هااخبار روزنامه

 

 تعقيب 

ه به اشکال  کردن قهرمان توسط شرور است کمعنی تعقیببه  ،تعقیبطبق الگوی پراپ  

« برای بار دیگر در بخشی دیگر از  رعدنيرمزن»(.  87: 1368)پراپ،  کند  مختلف نمود پیدا می 

از    ،داستان از زندان،بعد  از پیش تعیین  آزادی  با  مجدداً طبق یک قرار  دیدار    متیمهشده 

قهىننرعدنمننالسجننبعدنأننأكملنمدته...نيفناملساءنالقتهنمتیمةناملننحینمانخرجنرمزيکند: »می
در حقیقت، این تالقی مجدد شرور با قهرمان، به    (.ن104:نن1991)عواد،نن«  املعتمنيفناحلمراء...

شرور    یمنزله  شخصیت  عملکرد  ناپذیری  تحلیل  باشد  میتغییر  در  نیز  پراپ  که 

 های پریان بدان تأکید کرده است.  قصه

 

 مجازات  رهایي،

  ان از شرور یا تعقیب کننده است شدن قهرممعنای خالصبر اساس نظر پراپ، رهایی به

، در پایان  باشدمی  رمزینرعدشرور که همان    ،طواحینبریوتدر داستان  .  (88:  1368)پراپ،  

می زندان  به  قه داستان  و  داستان  افتد  میرمان  رهایی  شرور  ظهر  بعد    متیمهیابد.  از  از 

زیرا چندی    ؛بیندهای پلید او را نمیو نگاه  ینرعدرمزندیگر    ،رودروزی که به مهدیه می

ملنتعدنإىلناملهدیةنإالننبعد توسط سربازان حکومتی دستگیر شده و به زندان افتاده است: »
األستاذنرمزينرعد؟ناألستاذنرمزينأبعدنوأبعد...نلونكنتنالقاضينحلكمتنننن.نمعنظهرنالیومنالتالن

الشاقة...عل األشغالن معن ابملؤبدن کارکرد.  (89:نن1991،ننعواد)«  یهن دو  و    بنابراین  رهایی 

 دهد. رخ میمجازات به صورت همزمان برای قهرمان داستان 
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 قهرمان تغيير شکل 

یابد که به آن تغییر شکل  ای میان داستان ظاهر و شکل تازهپراپ، قهرم  29طبق کارکرد  

صورت معنوی است   به طواحینبریوتتغییر شکل قهرمان . ( 95: 1368)پراپ،  شودگفته می

شود. این موضوع در این بخش پایانی داستان  قهرمان مبارز ختم میی  و به تغییر رویه

می پیدا  جایی کندبروز  می   متیمهننکه؛  تبدیل  انقالبی  یک  فدائیون  به  جنبش  به  و  شود 

می ملحق  »فلسطین  ارتضاهاننشود:  التن والتقالیدن الشرائعن ضدنكلن مساءن حتتنكلن سأحاربن
(، 269:نن1991)عواد،نن«  تلفنعننطریقكنيفنالنهایةاجملتمعنوأطعنهانبیدى...نوهذانطریقيناآلننخي

نمونه، این  مبارزه  پوشد،  می تازه    یلباس   متیمهگویی    در  برای  را  منافع خود  جهت    در 

 . نمایدینظر ممسیحی صرف هانینالراعیبا کند و از ازدواج یکشورش آماده م

ان گفت: تو« میطواحینبریوت»های داستان  کارکردهای شخصیتبنابراین در تفسیر  

و غیبت دو تن از  خورد  این تعادل برهم میسپس    ،گرددآغاز می نوعی تعادل    باداستان  

تبع  شود وآشکار می   »جابرنوناتمر»اعضای خانواده   که احساس    قهرمان داستانآن،    به 

غیبت و ترک محل فعلی خود   یدر اندیشه کند،  طلبانه میبه پیگیری اهداف اصالحنیاز  

ولی   ،گرددمواجه می  «آمنه» های جدی مادر خود  هرمان اگرچه با مخالفتگیرد. ققرار می

تصمیم خود مصمم   پیگیری    .شودمی بیروت    و عازم  گشتهدر  بر  بیروت عالوه  در  او 

در همین حین با   ؛پردازدمی« جابر»جوی برادر خود به جست خود، یطلبانه ف اصالحاهد ا

د اعتراضی  مواجهجمع  م  شدهانشجویان  زخمی  آن،  .شودی و  از  کارکرد   پس  اولین 

یعنی  بخ الراعیشنده  گردیده،    هانین گفت  باآشکار  وارد  داستان  می قهرمان  و  شود  گو 

ی  شود. سپس قهرمان از دستگیر دهد و با او همراه می قهرمان نیز واکنش مثبت نشان می

« میاتمرپدرش  مطلع  آفریقا  در  سخت«  کار  انجام  چالش  با  و  به    ،شود  اطالع  یعنی 

شود می  روبرو  رمزینرعدنام  ضد قهرمانی بهدر ادامه، با    قهرمان  .گرددمواجه میخانواده  

شود که برای مدتی  اچار میرو ندهد؛ از اینکه او را با خود همراه ساخته و فریب می

 شهر خود مهدیه ترک بگوید تا از او رهایی یابد.    مقصد بیروت را به
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برای   قهرمان  زمبرههاگرچه  از  دستای  از  خالص    ان  از    ،شودمیشرور  بعد  اما 

او میمدتی شرور   تعقیب  به  مواجه می   پردازددوباره  او  با  نهاينشود. دو شخصیت »و 
ويالراع میيمارن»«  قهرمان  یاری  به  داستان  این  جای  جای  در  و  «  حس  با  آیند  ایجاد 

راهش او،  در  برای    همدلی  سیاسیمبارزهرا  هعقیدتی  -ی  مستبد  حکومت  موار  علیه 

و    دادهرویه    ، تغییریابدمیرهایی    ضد قهرماناز    کنند. در پایان داستان، قهرمان کامالًمی

 گردد.  گری خود استوارتر میه و انقالبیدر راه مبارز

 

 های آنها ها و نقشتشخصي

پراپ  پیشتر  چه  چنان شد،  شخصیت  (کنش)  نقشگفته  دسته را    هاهای  هفت  ی  در 

شرور،  2.قهرمان،  1 یاری4بخشنده،    .3.  شاهزاده،  5گر،  .  برانگیزاننده،  6.  قهرمان  7.   .

  .دهدقرار میدروغین 

رمزینن»  و  «مارینأبوخلیل، »«هانینالراعی»  ،«متیمه»  هایشخصیت«،  طواحینبریوتدر داستان »
  ی بندی هفتگانه از لحاظ دسته  و  رند تری در پیشبرد اهداف داستان داش برجستهنق،  «رعد

 : دیابنتجلی می  «قهرمان، شرور و بخشنده )یاریگر(» نقش سه   در ،پراپ

 

 قهرمان 

ی دختر  متیمهچرخد؛  « میينالراعننهاينن« و »متیمهاصلی »این داستان بر محور دو شخصیت  

پسری  نیز    راعیهانینال  « به بیروت سفر کرده؛املهدیهاز »  تحصیل است که برای    نوجوان

از روستای که  املطل»  جوان است  بیردیرن به  نویسنده«  است.  آمده  تال   یوت  ش  داستان 

شخصیت ایجاد کند تا بدین وسیله به اصالح رویکرد    کرده که پلی از عشق بین این دو

از   متیمهننو  هانیاما در نهایت    ؛طلبانه بین دو حزب فنیقی و عرب لبنانی بپردازدجدایی

مس این  بدنه   مانند.له عاجز می أاصالح  در  دو شخصیت  داستا  یاین  و    ،ناصلی  همراه 

دارند  همیاور   مشارکت  یکدیگر  عملکردهای  در  و  بی  متیمه  ؛هستند  از  شخصیتی  خبر 

ابعاد مختلف،   و کشتار مردم    تبعیضهمه چیز است که شاهد اوضاع وخیم کشور در 
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تر شود و نسبت به اطراف خود حساس شود  باعث می  امرهمین  و    استازان  توسط سرب 

 فتارش تغییر کند. ر

برخعلی نظرهارغم  اختالف  بین  ی  الراعیو    متیمهی  دو ،  هانین این  کارکردهای 

با یک برابری و عدالت را سر میدیگر است و هر  شخصیت در ارتباط  ؛  دهنددو شعار 

ثیر کالم  کند و تحت تأشرکت می  الراعیننهاينهای  در یکی از سخنرانی  متیمهکه  طوریبه

هنرائدنحركتناننانمننیستحقنهذانالشرفنبیننا.نإنّننعرفنكلّن،نونننانهنانإخوانکلّن: »گیرداو قرار می
ن(.نن164:ن1991عواد،ن)نینتنرئیسنعصبةنالطالبناألحرار...«ننالواثبةنوزعیمناندوننمنازع،نع

شخصیتی متیمهشخصیت   میبهپویا    ،  که    آید؛شمار  دغدغهچرا  بسیار  است،  او  مند 

افکارش و  داستان در حال    عقاید  پایان  پا  باشدمیتحول  تا  انسانی  یان دو در  به  استان 

می  تبدیل  نظاره  اوشود.  متفاوت  فقط  دانگاهی  اعتراضات  برخورد گر  و  شجویان 

الناحیةننننوقفتنيفن: »شودمیی نیز ذهنش درگیر این اتفاقات  و گاه  حکومت با آنها است
حداثنهنارهانبیناجلامعةنواملستشفىنحىتنانربتنتقذفنمحمننکانتنتفکرنأبننن.تراقبنمانیكون..

والطالب...غضبهانن وبوالیسهان آنبنابراین    (.27-21:  همان )  «علىناحلكومةن پراپ    که  ییجااز 

به  شخصی  را  قهرمان  اعی  دو دستهت  از  که  میقهرمانی  آسیب  قهرمان  و  مال ضد  بیند 

کند و  که از شرور آسیب دیده کمک میو قهرمانی که به کسی  »قهرمان قربانی« نام دارد

جست  داردگرجو»قهرمان  نام  نموده  (80:  1368)پراپ،    «  می تقسیم  قهرمان    متیمهننتوان،  را 

نگر معرفی کرد. را قهرمان جستجو هانینالراعیو  نیقربا
ن
 شرور 

شد،  چنان گفته  قبالً  رعد»که  شخصیتیرمزین بهمی  «  که  شرارت    یواسطه باشد  نقش 

یعنی  انگیزانه  داستان  قهرمان  انزجار  و  تنفر  باعث  است.    متیمهاش،  این  شرور  شده  در 

قهرمانداستان دعوت  مثل  ابزارهایی  خانه  ،  به    یبه  کمک  قهرمان  آزادیخود،    و   پدر 

خود  غیره قربانی  فریفتن  برای  میبه  متیمهیعنی    ،را  فریب  کار  را  قربانی  سپس  و  برد 

یک  .دهدمی میاگرچه  حذف  شرور  به بار  و  می   شود  گذراندن    ، افتدزندان  از  بعد  اما 

 گردد. او میو باعث ایجاد دلهره در  گیردقرار می متیمهبر سر راه دوباره  زمان زندان،
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 بخشنده  گر، یاری

کههمان د  طور  شد،  گفته  میپیشتر  را  بخشنده  و  یاریگر  نقش  بهو  همسانی  توان  علت 

دسته یک  در  داد.  عملکردشان  جای  گفته همچنین  بندی  شخصیت    ،پراپ  یطبق  یک 

بر عهده بگیردمی تا پاهرچند    ؛تواند دو نقش را    چون انسانی یاریگر یان داستان هماو 

را نشان    متیمهبه  گری خود  ریهمیشه یا  «يالراعننهاين»در این داستان،  ود را نشان بدهد.  خ

  ؛ را در چند موقعیت مختلف نشان داده است   متیمهخود نسبت به    حمایتدهد؛ وی  می

کند و جهت جلب  نتقل میبیمارستان ماو را به  مجروح شده بود،    متیمهکه  نخست زمانی

معرفی می  متیمهنناعتماد او  برادر  را  زمانیکند.  خود  با متیمهننکه  همچنین  درگیری  پی  در 

او را   يمارنو    يالراعننهاينشود،  خاطر تهیه نکردن گزارش مجروح میبه  «يحسینالقموع»

بود، نابهننمتیمهکه  یا زمانی  کنندمداوا می برای پدرش افتاده  اتفاقی که  بود،  خاطر  راحت 

داند چه  گفت: جز خدا کسی نمیداد و به او میمانند یک دوست او را دلداری می  یهان

ملنخيطيءنحسینالقموعينهدفه...نالضربةناألوىلننو فقط خدا از همه چیز آگاه است: »  شده
الیسار..ن نصورنمنن متیمهن هبانوجهن الطبیب...كانتنحمكمةنشطبن معن مارين فهرولتناملسن «  .ن

 .(150-149:نن1991)عواد،ن
اثر  يالراعننهاين در  برای  آگاهمتیمهگذاری  یاری،  حس  انتقال  و  او، سازی  به  گری 

دانشجویان را  آموزان و  که دانش؛ کسی را برای او بازگو می کند  حسینالقموعیماجرای  

القموعينعندكمنكاملختارنعنداننبقیةنمننحكمتنبكنمنناألتراك.ننکند: »تحریک به انقالب می
السنةن الثورة؟نهذهنهيننمنن إىلن الطالبن یدعونن لبنان...ننالستی.ن هلان ینتظرانن التن   : همان ) «  الثورةن

114  .) 

را در  گری قهرمان داستان، دانشجویان و استادان دانشگاه  عالوه بر یاری  هانینالراعی

هایتان باید آنها  برای تحقق خواستهگفت  کرد و به آنها میرسیدن به اهدافشان یاری می

باشید و سپس اعتراضات خود را گسترش دهید: »  را مشخص قالنهاين:ننکنید و متحد 
بقیةناملطالبنالنمیكننإرجتالنحتقیقها.نجيبنأننحنددها.نلیستنمننعملنهذهناحلكوماتناملتعاقبةنن

 (.  163: همان) « ...يفنكلنحال،نكانتنقدنبذلتنحماوالتنابئسةنلتصعیدناحلركةن
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عنوان  یمارستان بهکه در ب  متیمهنهمکالسی    و  «، دوستأبوخلیلننيمارناز طرفی دیگر، »

می  کار  تمیمه  پرستار  مجروحیت  زمان  در  مییاریکند،  او  خانهگر  در  و  و   شود 

می   بیمارستان مراقبت  او  می  کنداز  دلداری  او  به  » دهدو  فراشهانن:  علىن مسجاةن متیمةن
اللیل... املمرضةنساهرةنعلیهان ترعا»(،  155:  همان)«  وصدیقتهان مارین هانمبحبةنوحناننمعننکانتن

یفارقها..ن به  متیمهو    يمارنننهمچنین  (. 160  : همان)  .«مرحنالن اوقات  و   و  گشت  گاهی  گذار 

می طبیعی  مناظر  »دیدن  املرفتند:  ومعهان صباحان التاسعةن الساعةن املطلن دیرن إىلن سننوصلتن
ت یدهان متیمةن ورفعتن الشاخمة.املاري...ن الصنوبرةن علین مارین طور هب  . (135-134  )همان:«  ..ندّلن

و هیچ تغییر    گر قهرمان داستان بودندیاری  ماریو    هانینالراعیدو شخصیت  همیشه  کلی  

به لحاظ  بتوان  شاید این دو شخصیت را    دلیلبه همین    ؛رفتاری در رفتار آنها ایجاد نشد 

    اثرگذار در داستان دانست. جزء شخصیت های  ،کارکرد

« داستان  در خصوص  آنچه  به  توجه  با  پایان  بریوتطدر  نظریهواحین اساس  بر    ی « 

 قابل ترسیم است:   داستان های در خصوص شخصیت دول ذیلج پراپ گفته شد، 

 

 شخصيت
 کارکرد شخصيت 

 گانه پراپ(  31کارکردهای )بر مبنای 

 نوع شخصيت

 شخصيت مد نظر پراپ(  7 بر مبنای)

 متیمة 
سفر به بیروت در جهت تحقق اهداف اصالح طلبانه، کشمکش 

رهایی از او و در نهایت تغییر رفتار در جهت تحکیم   با شرور و

 اهداف اصالح طلبانه

 قهرمان

 یاریگر )بخشنده(قهرمان و  اش طلبانهدر جهت تحقق هدف اصالح متیمهکمک به  هاين الراعي 

 شرور و ابراز عشق غیر صادقانه متیمهدشمنی نسبت به   رعد رمزي

 گر ییار )قهرمان(  متیمهکمک به  أبوخلیل ماري

 

 نتایج

« داستان  بررسی  از  بریوتپس  اساس  طواحین بر  پراپ«  پرسش پاسخ  ،  رویکرد    دو 

 گردد: شرح ذیل ارائه میپژوهش به 

مورد چگون  در  و  داستان  گمیزان  در  پراپ  منظر  از  شخصیت  کارکرد  طواحینی 
 ها و داستان از حیث ساخت روایی، کارکرد شخصیت  این  اگرچه   توان گفتمی،  بریوت
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بهویژگیی  برخ صوری  داردقصه  ساختار  های  شباهت  پریان  نوزده    ،های  تنها  ولی 

شخصیت کارکردهای  از  می  کارکرد  و  توانرا  نامتوالی  داستان    به صورت  در  نامرتب 

غیبت، نهی،  » داستان عبارتند از:    ترتیب حضور دربه  این کارکردها،  مذکور مشاهده کرد.

گیری، عزیمت، خبرگیری، نخستین کارکرد  صمیمدهنده، ت لحظه پیوند  نقض نهی،کمبود،  

سخت،  ،بخشنده کار  قهرمان،  شر،    واکنش  قهرمان، نیرنگ،  مکانی  تغییر  همدستی، 

 . «ی، مجازات، تغییر شکل قهرمان، رهایتعقیب کشمکش،

داستان   این کارکردها در  تفسیر چگونگی حضور  توان گفت: ، میطواحینبریوتدر 

کارکردهای   اچینش  در  متفاوت  شخصیت  زیادی  تا حد  داستان،  در  ین  آنها  چینش  با 

بهقصه پریان است؛  داستان،که دطوری های  این  به  ر  کارکرد  با  چندین  مشترک  صورت 

پیدا می بروز  پیوندلحظه ،  عنوان مثال: کارکردهای »نقض نهیبه  .کندهمدیگر  ،  دهندهی 

»،  گیریتصمیم »رهایی،  شر،  نیرنگعزیمت«،  و  مجازا همدستی«  به،  سیر  ت«  دلیل 

است. خورده  گره  همدیگر  به  داستان،  سوی  ساختاری  اغلبترتیبِ،  دیگر  ی از  این     

متقدم و گاه    ،و گاه یک کارکرد  ردهای مدنظر پراپ ارائه نشدهکارک   مطابق با  ،کارکردها

های  با قصهنیز    طواحینبریوتر دیگر کارکردها تجلی یافته است. پایان داستان  متأخر ب

ی تالش برای انجام  پریان، در نتیجه  یزیرا قهرمان در پایان قصه  ؛وت استپریان متفا

می   ی کار ازدواج  داستان    ؛ کنددشوار،  در  قهرمان  بریوتناما  ازدواج  طواحین تنها  نه   ،

 ی تحقق بخشیدن به اعتقادات فکری و سیاسی خویش است. کند بلکه در اندیشهنمی

دوم پژوهش مبنی    منظور پاسخ به پرسش« بهطواحینبریوتهمچنین تحلیل داستان »

نظر پراپ در داستان  شخصیت    یهفتگانه   هاینقشنمود  بر چگونگی   این  مذکورمد   ،

می  اثبات  را  داستانبر  کهکند  موضوع  سیر  و    ،اساس  شرور  »قهرمان،  نقش  سه  تنها 

از   به    رددامود  ن  ،پراپ  میان هفت نقش موردِ نظریاریگر«  و این سه نقش در حقیقت 

 کند.کمک میمذکور   یگانههقق کارکردهای نوزدتح

ب نتایج  به  توجه  با  داستان  هبنابراین  تحلیل  از  آمده  بریوتطواحدست  اساس  بر  ین

به  توانمی   ،رویکرد پراپ را  داستان  این  داستانی  نمود که سیر  بیان    طور خالصه چنین 

در  که این تعادل    استدل قبل از شروع بحران  با یک تعاهمراه  ی داستان،  شروع اولیه 
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داستان،  ادامه  ترک  ی  توسط  با  مواجه قهرمان  خانه  با شرورو  او  می  شدن   .خوردبرهم 

داستان  سپس پایان  بردر  اولیه  تعادل  داستان  و  گرددمی،  شرور،  قهرمان  به   با شکست 

می دست  میخودشناسی  پیدا  را  خود  سرنوشت  و  انقالبییابد  یک  به  و    استوار   کند 

به    بنابراین.  شودتبدیل می  واقعه  یا  تغییر وضعیت  نظر پراپ،  نیز، طبق  داستان  این  در 

 یابد. میروایت، تجلی و ظهور  نعنوان عنصر اساسی و بنیادی

 

 نوشت پي

عوادننن-1 یوسفن سال    توفیقن روس  1911در  درخانوادهدر  لبنان  جبل  صاف  بحر  با  تای  ای 

ندگی خویش، گرایش زیادی به علم و  دنیا آمد. او از همان آغازین مراحل زوضعیت متوسط به

همچون   ادبیات  استادان  از  بسیاری  نزد  بیروت  در   و  داشت  خنلةادب  شاگردی    روفائیلن به 

« األعرجپرداخت.  الصوفن»،  «الصبین »قمیصن »العذاری«،  والرتمجانن«،  »السائحن الکالم«،  «،  فرسانن

األایم» » غبارن بریوت«،  »طواحین الصقیع«،  »مطارن الزمان«،  »  «قوافلن العمرو  ادبی حصادن آثار   »

 (.13-10)طّنوس،نالات:نلبنانی است  یارزشمند این نویسنده

 

 و مآخذ   منابع
 ، چاپ دوازدهم، تهران: نشر مرکز. ساختار و تأویل متن (.بی.تا)احمدی، بابک، 

)يالکرد عبدالرحیم،ن الذ  السرد يفنن(.2006،ن )الرجل  املعاصرة  ظله منوذجا(،  يالروایة  األولی،ننالطبعةننننفقد 
نالقاهرة:نمکتبةناآلداب.

 ، ترجمه مدیا کاشیگر، چاپ اول، تهران: نشر روز. شناسي قصهریخت  (.1368پراپ، والدیمیر، )

 ( مایکل،  زبان   (.1393توالن،  بر  درآمدی  شناسي؛  انتقادیروایت  و  شناختي  علوی  فاطمه  ترجمه   ،

 فاطمه نعمتی. تهران: انتشارات مهر. 

، ترجمه مهشید نونهالی،  ن و حکایت؛ پيکربندی زمان در حکایت داستانيزما(.  1384ریکور، پل، )

 چاپ اول، تهران: گام نو. 

،ناملورفولوجیی فی ضوء املنهج  املوسوعة الصغریة، القصص الشعبی العراق (.نن1986سلماننالشویلی،نداود،ن)
نالعراق:ندارنالشؤوننالثقافیةنالعامة.ن

ن،نبریوت:ندارنالكتبنالعلمیة.نندراسة نفسیة يف شخصیة وأدبهتوفیق یوسف عّواد طّنوس،نجان،ن)الات(.ن
ن،نالطبعةناخلامسة،نبریوت:نمكتبةنلبنان.نطواحنی بریوت(.ن1991عواد،نتوفیقنیوسف،ن)
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الطبعةناألوىل،نبریوت:ناملرکزنالثقافیننن)من منظور النقد األدبی(، يبنیة النص السردن(.1991)حلمدانی،نمحید،ن
ن.ننللطباعةنوالنشرنوالتوزیع

ن،نترمجة:نحیاةنجاسمنحممد،ناجمللسناألغانینللثقافة.ننظرایت السرد احلدیثةن(.1998مارتن،نوالس،ن)
 ترجمه محمد شهبا، تهران: انتشارات هرمس.   های روایت،نظریه  (.1382مارتین، واالس، ) 

رویکرد   نجیب محفوظ با  السٌّماننواخلریف»تحلیل    (.1391، )سیده هانیه میرسیدیمشایخی، حمیدرضا و  

 . 164-141صص   :24،نالعددناجلمعیة اإلیرانیة للغة العربیة وآداهباجملة شناسی«، ریخت

 
 



 

 

 التحلیل املورفولوجي لروایة "طواحنی بریوت" لتوفیق یوسف عواد  
 

ن*ن1علریضانشیخی

 2سحرنساکی
 امللّخص 

الروائیةإننن لألعمالن البنیویةن تركننتعدّننناملعاجلةن التن املهمةن املوضوعاتن الفرتةننننزمنن يفن السردانیةن الدراساتن علیهان
بروبنن فالدمیرن الروسين الشكالينن فحّققن آراءننننبدیعا نننجنازا نإاألخریة.ن ضوءن علىن السردانیةن الدراساتن جمالن يفن

قصةنمیكننأننتتكوننمنننننكلّنننالشكالنیینوالبنیویی.نإنهنعاجلناحلكاایتناخلرافیةنمننحیثنالشكلنوخلصنإىلنأنّن
اتنوواحدنوثالثینوظیفةنمتالئمةنمعنأفعالنالشخصیات.نومننخاللنهذاناالجنازناملبدعننینسبعةنأنواعنمننالشخص

أمهیته مؤّكدیننعلىن األخرىن الرواایتن علىن املنهجن هذان تطبیقن علىن والباحثونن الرواةن الروائیةنننتطّرقن الدراساتن يفن
همنمضامیناملورفولوجیانالتنأالتحلیلي،نلتستكشفن-لذلكنجاءتنهذهنالدراسةنمستعینةنابملنهجنالوصفينالبنیویة.

بروب.نن منهجن عوادنعلىنضوءن یوسفن لتوفیقن بریوت"ن "طواحین روایةن أنننننكشفتبرزتنيفن الروایةننالدراسةن هذهن
أدوارنالبطلنوالشریرنواملساعدن)املانح(.نوتبدأنالروایةنبتوازننمبدئيننیتمثلنمعظمهانيفننتسعنعشرنوظیفةننننتكّوننمنت

یتضاءلنن مثّن األزمة،ن قبلن نفسّيننهحیدثن تطورن أمامن البطلن البطل،نفیخضعن الشریرنيفنحیاةن تدّخلن معن التوازنن ذان
نیدفعهنإىلنالتفكرینيفناستمرارنأهدافهنمبساعدةناملانح.ن

نن
نطواحینبریوت.ن،املورفولوجي،نبروب،نتوفیقنیوسفنعوادالتحلیلن:نالكلمات الرئیسیة

ن
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