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يهاافتیها و در، به منظور به کار بستن روش1960آن، در حدود دهه يامروزيبه معناينقد ساختار
-تیرا به نام روايدیجدیعلم ادب،ید در بررسیوه جدین شیکه اات شکوفا شدیسوسور در عرصه ادب

د کـه  یـ آیر مـ متن داستان به شمایاز ساختار کلیت جزئیشخص،یشناستیدر روا. د آوردیپدیشناس
ی، مدلیداستانيهاتیشخصيهان کنشیماس بر اساس همیگر.ستین نقش آن نقش کنشگریترساده

ـ کنشـگر ، ریپـذ کـنش گزار ـ  کنش: ییتادويز سه الگوکرده است که ایت طراحیشخصیرا در بررس
هـا  تیروایتمامياو برایکنشيالگواو معتقد است.ل شده استیتشکضد کنشگرـاریکنش، هدف

ماس در قابل انطباق یگریکنشيت الگویو قابلییکارآیابین مقاله با هدف ارزیدر ا. قابل انطباق است
رمـان  يهـا تیتحلیلـی، شخصـ  ـتوصیفیشده است تا با تکیه بر روشیها سعتیروایبودن بر تمام

نتائج بـه دسـت   . و تحلیل شودیماس بررسیگریکنشيثر غادة السمان بر اساس الگوا"75روت یب"
ـ اذعان داشـته بـه ا  75روت یبيهاتیشخصین الگو در بررسیآمده بر موفق بودن ا ب کـه در  یـ ن ترتی

، ابـوالمال، طعـان و   ینۀ، ابومصـطف یاسمیعبارتند از فرح، یطرح5ستان ن دایجفت اول، کنشگرها در ا
ار و ضد کنشگر، اشخاص و صفات مثبت و یدر جفت دوم، کنش. استو شهرتيآزاد،هدف، ثروت

دارد، یدن به هدفشان بـازم یها را از رسا آنیرساند یمياریدن به اهداف یها را در رساست که آنیمنف
ور ا همـان بهـره  یـ رها یپذداستان بوده و کنشيهاگزارها همان کنشگرم داستان، کنشالبته در جفت سو

.ها وجود ندارددر آنیینها

.ماسیگرکنشگريالگوکنش، ت، یشخص، 75بیروت السمان، ةغاد:هاواژهکلید
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مقدمه
ال و یـ ف خیا توصـ یـ گذشت ان حوادث و سرینفر به بنیکه اولیاز وقتیات داستانیدبا

، ادیـ زيزهـا یبا افت و خوجود نهاد وخود پا به عرصهییدر شکل ابتداا پرداختیرو
و در خـور صـاحبان   مناسـب روز  يبنـد مود تا امروز، بـا اسـکلت  یکمال پيراه به سو

است کـه بـر اسـاس    یرمان، داستان). 14ص،1386، یکـاکوئ (ها برسد د، به دست آنیجد
ء از انحـا ينوشته شـده و بـه نحـو   يو حاالت بشریت، از آدمیک به واقعینزديدیتقل

اثـر سـروانتس تولـد   » شـوت یدن ک«رمان بـا  . کندیمعکس منشالوده جامعه را در خود 
).394-405،صص1376، یرصادقیم: ك.ر(افتی

ـ  یدر دوره معاصر، نقد ادب -دگاهیـ دازیدر کانون توجه قرار گرفته است و آثـار ادب

سـتم  یقت با آغـاز قـرن ب  یدر حق).96ص، 1388، یحسن ل(شوندیمیمختلف بررسيها
پرداخـت و  ید مـ یـ جدیات از منظـر و مفهـوم  یادبظاهر شد که به يدیجديهایبررس

آن یشـکل يهـا یژگـ یبـه و یات از علوم انسانیق جدا ساختن ادبینمود از طریتالش م
شـد  بایه زادگـاه آن مـ  یوصف گشته کـه روسـ  ییگران اساس به شکلیبر ا. دیه نمایتک
د، یخـود رسـ  ییبـه اوج شـکوفا  1960يدر دهـه که ییاختارگراس). 9ص،2010، لۀیحب(

برسلر، (ا علم زبان دارد یساختارگرا یشه در زبانشناسیاست که ریل ادبیبه تحلیافتیره
).124-125صص،1389

آن اسـتفاده  تـر قیـ دقیبررسـ يبـرا یمختلفيهاوهیز از شینقد داستان نينهیدر زم
.استییها ساختارگراوهین شیاز ایکیشده است که 

در زبـان  » انـه یا عامیان یپريهاقصه«بود که در مورد یر پراپ روسیمیبار والداول
ــ ــه یروس ــت ب ــ، دس ــاختارگرا یبررس ــا س ــا(انه زد یمشخص ــر، گانیش ).85ص،1380ف

يدیـ کامال جدیقت علم ادبید آورد در حقیپدیانقالب،داستانیدر بررسییساختارگرا
از مباحث مورد یکی).142-143،صـص 1368گلتون، یا(گذارد ان یرا بنیشناستیبه نام روا

ـ یزبـان داسـتان اسـت؛    افتن دسـتور  یـ سـاختارگرا،  یشناسـ تیـ توجه محققان روا یعن
يل سـاختار یـ در تحل.هـا حـاکم اسـت   و داسـتان هاکه بر قصهيها و قواعديقانونمند

قـرار  یبررسـ مکـان مـورد  و، زمانيد، راویديهیت، زاویعناصر داستان، طرح، شخص



57.......غادة السمان"75بیروت "هاي رمان تحلیل ساختاري شخصیت

تمـام  يکـه بتوانـد بـرا   دافـت شـو  ییمشخصـ یتـ یروايالگوهـا ه دشـ یسعگرفته و 
.قابل صدق باشدیتیروايساختارها

سـنده یو نویـک شـاعر  وهـاي شـاخص ادبیـات عـرب    یکی از چهرهالسمانةغاد
، ، زن عـرب ي فلسـطین مسأله،او از مشکالت امروز جهان عرب.روشنفکر واقعی است

آشـوب  ر هـاي پـ  وي سـال .درکی ژرف و صـحیح دارد ... سوم و نو در جهاناستعمار
هـاي معـروف او یعنـی    ي رمـان مایـه درون. بیروت را با تمام وجود لمس کـرده اسـت  

رمـان  . سـوز اسـت  نیز بازتاب ایـن درد اسـتخوان  » 75بیروت «و » هاي بیروتکابوس«
ـ ا. اسـت ن کشـور  یایع داخلیمربوط به لبنان و وقا"75روت یب" ین کتـاب بـه خـوب   ی

ـ ان آنیميالهیو قبیلبنان، تعصبات قومیداخليهاتوانسته است جنگ و یالیـ خیها، ب
ن یـ و مشـکالت ا یرانه و پر از بـدبخت یفقیمرفه و در مقابل، زندگيطبقهیتیمسئولیب

.رگذار بازگو کندیوا و تاثیشیو با قلمیگر را به خوبیاز مسائل دياریکشور و بس

ن یدتریـ که از جدییاختارگراسهیتوان گفت نظرمینیزپژوهشایننهیشیپدر مورد 
نظران و عالقمنـدان  از صاحبياریرود، توجه بسیات به شمار میها در عرصه ادبهینظر

سـنده فعـال معاصـر کـه     یان، آثار غادة السمان نوین میدر ا. را به خود جلب کرده است
ـ یـ ات جدیـ ن نظریرفته است، از اها قرار گياریبسیش مورد نقد و بررسیهاانرم -ید ب

ـ ید شخصـ یجديهاهیما تا به حال کمتر بر اساس نظربهره نمانده است ا ژه بـا  یـ وه ت؛ ب
در . اسـت ها پرداخته شـده  نماس به آیگریکنشياز منظر الگوویشناختتیروايدید

برخـی از  اما . تخصوص رمان مورد نظر نیز پژوهشی با این موضوع صورت نگرفته اس
بنیـۀ "مقالـه  :عبارتنـد از السمان صورت گرفتـه  ةدر زمینه روایات غادهایی که پژوهش

يهـا تیسـنده، شخصـ  یکه در آن نوبنینی،ةاثر زهیر"السمانةی عند غادالخطاب الروائ
ـ   ف آنیف و وظایتوصيو نحوهةغاديهارمان هـا ن رمـان یـ ایهـا را در گفتمـان روائ
فـی  ۀدراس: فی المجتمع العربیۀالخرافمظاهر "مقالهگریپژوهش د.ستنموده ایبررس

اسـت کـه  نوشـته حجـت رسـولی و سـمیه آقاجـانی     "السـمان نموذجـاً   ةروایات غـاد 
که يراجباریو غياجبارطیخرافات و شراينمودهاین مقاله به بررسیسندگان در اینو
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مقالـه نـه  ین زمیـ گـر در ا یدياهـ یبررس.نداختهپردامنجر به ظهور خرافات شده است 
"مقاله وحمودةاثر ماجد"ئ"

.باشدیل مشبیزعبدالعزیبه قلم "
یمـاس در بررسـ  یگریکنشـ يشده است با الهام از الگـو یسعپژوهش حاضردر 

روت یب"داستان، در رمان یاصليدهیو پداز عناصریکیبه عنوان ت یشخصت، یشخص
.ن الگو آزموده شودیت ایو قابلییشود و کارایل و بررسیالسمان تحلةاثر غاد"75

السمانةنامه و آثار غادیزندگ
سـمان،  پـدرش، مرحـوم دکتـر احمـد ال    . در دمشق متولد شد1942غادة السمان در 

ش را تحـت  ین کارهـا ینخسـت . بـود آمـوزش و پـرورش  ر یـ ه و وزیس دانشگاه سوریرئ
سـانس در  یه بـا مـدرك ل  یاز دانشگاه سور. دیبه چاپ رسانین نوجوانینظارت او در سن

ییکـا یسانس را در دانشگاه آمریلفوقيسپس دوره. ل شدیفارغ التحصیسیات انگلیادب
سـپس کـرد،  یدر دانشگاه لندن طرا یسیات انگلیادبيدکتريروت ادامه داد و دورهیب

سـتون  مشـهور يسـنده یبه عنوان نو» الحوادث«و با مجله د یرا برگزينگارکار روزنامه
ش یمادر خویغادة در کودک.)71ص،1385، یمدن(اردمداوم ديهمکار»ۀیلحظات حر«

. نهـاد يرا بر روح و قلـب او بـر جـا   يادیزیرا از دست داد که وفات مادرش آثار منف
فرهنـگ عـرب   يد، از آن زمـان حافظـه  یـ ت شروع گردشصياو در دههیادبيکارها

زبـان و  ياست کـه بـه کتابخانـه   یاو کس. را به او اختصاص داده استياژهیگاه ویجا
اش به یالسمان در آغاز جوانةغاد. را ارائه کرده استيازممتیشیات عرب آثار نمایادب

داشـت، اصـرار   یسـت مـ  اش او را دوخانوادهيهارغم مخالفتیکه علیازدواج با جوان
او بـه همـراه داشـت و بـه     يرا بـرا ياریبسيهابود که بعدها رنجینمود و آن ازدواج

یسـخت ید و باعث شکست عـاطف یهمسرش کارشان به طالق انجاميهاخاطر ممانعت
د که مـا بـه صـورت    یدار شدن روح تمرد در او گردین امر باعث پدیدر غادة شد و هم

السمان امروزه ةغاد.)61-60ص،ص1387، يجوانرود(مینیبیش میهان را در رمانآیخاص
او رابطه ).تایالمدهون، ب(ات عرب استیادبيعرصهزنان دريهان نامیاز بارزتریکی
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.)405ص،2011عمران، (داردینزار قبانيبا شاعر سوریکینزديشاوندیخو

75روت یرمان بخالصه 
در یبـه طـور تصـادف   اسـت کـه   يه دو جوان سـور صگر قتی، روا75روت یرمان ب

شـهرت،  يایـ هـا رو هر کـدام از آن . شوندیبا هم آشنا مروت است یبیکه راهیاتومبیل
اهـل  ییجـوان روسـتا  ؛فرحک طرف داستان،یدر .پروراندیو ثروت را در سر ميآزاد
وانه شدهویان دیکرده و در پاروت مهاجرت یستا را رها و به بسخت رویزندگ؛هیسور

، دختـر  نۀیاسـم ی، گـر یدر طـرف د . پردازدیبا جنونش مراشهرت و ثروتيایرويبها
و در شده روت یبیراهگشته ها خسته به عنوان مدرس راهبهیاست که از زندگيسور

بـارزِ  از ثروتمندانیکیعشق نمر، پسر که در گرددیميآزادیپروت در یبيهاابانیخ
ـ نمـر ان،یـ در پا.افتدیممجلس؛یدگنینمانامزدروت و یب یانتخابـات خـاطر مصـالح   ه ب

.دهـد یمـ پـدرش یاسیب سیرقتن به ازدواج با دختر کنار گذاشته و نۀ را یاسمیپدرش 
اش را ن شهر که تـوحش یقساوت ایقرباننهیاسمین شهر مرده متولد شده و یاعشق در 

در . رسـد یت برادرش به قتل مـ و به دسگرددیبا پنهان ساخته است، میزیدر پس نقاب
داروخانـه بـه   ش یگشايرابکردهلیتحصيداستان، طعان که در رشته داروسازيآن سو

را از ياکـرده لیش فـرد تحصـ  یابد که پسـر عمـو  ییجا درمدر آنگردد یشهر خود بازم
لـه قاتـل   یاز قبياکـرده لیقصاص، فرد تحصيگر کشته و قرار شده است برایديالهیقب

محکوم به نموده و است که مدرکش را اخذ ین کسیان طعان اولین میه شود و در اکشت
که سرانجام پـس  استدر حال فرارلهیدائم از دست افراد قبن خاطر یود به اشیممرگ 

ب اوسـت  یبه توهم آن که در تعقرا يگذراشتباه رهها به شدنیاز آن همه فرار و مخف
-یختـه مـ  یدار مجـازات آو ن قتل بهیو به جرم اکشدیمو قصد جان او را کرده است، 

اسـت کـه تـوان کـار را     یبـاف الیرِ خیاد فقی، صت داستانیگر شخصیدیبومصطفا. شود
خوب فراهم کنـد، هـر   یک زندگیاو يتواند برایال چراغ جادو که میندارد و تنها با خ

بـا بسـته   جـادو  د چـراغ  یصـ يبـرا از فقـر  ییرهـا ياربياو روز. رودید میروز به ص
-یاش خـالص مـ  رانهیفقیو از زندگسپاردیو در همان دم جان ما زدهیت به درینامید

است که فقر او یآثار باستانيت حفاریابوالمال نگهبان ساگر داستان، یت دیشخص. شود
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اش را بـه عنـوان خدمـه بـه قصـر      دختر سـه سـاله  یرا مجبور ساخت دختران خود حت
در شـود یتش دگرگـون مـ  یمار و شخصین حادثه قلب او بیاز اپس. ثروتمندان بفرستد

در قصـر  يو آزاد سـاختن دختـرانش از خـدمتکار   رانـه یفقیاز زندگییرهايبراادامه
در اثـر اسـترس و   انیـ زنـد کـه در پا  یمـ یسرقت مجسمه باسـتان دست به،ثروتمندان

-یمـ ه کـرده و  سـکت شودیمار او عارض میپس از سرقت مجسمه بر قلب بکهیجانیه
.ردیم

ت یشخص
هـا  شهیاند،یم انسانیداستان است، محور مفاهیاصليهادهیاز پدیکیت که یشخص
کـه بـا   استیانسانمعموالًیت داستانیشخص.)235ص،1378، ییرجا(استیو آراء کل

سنده را انجـام  یمورد نظر نوياهکنشگذارد،یداستان ميسنده پا به صحنهیخواست نو
يهاتیشخص). 125ص،1371اخوت، (رود یرون میسرانجام از صحنه داستان بدهد و یم

يهـا تیـ شخصـ 2،یفرعيهاتیصشخـ1:م کردیتوان به دو بخش تقسیمرا یداستان
.یاصل

یدائمـ یژگـ یا ویـ شه واحد یک اندیت حول یشخصساده معموالًيهاتیشخصدر 
،1973سالم، (گذاردیو حوادث بر آن اثر نمتکند، استوار اسیر نمییکه در طول قصه تغ

ستند و فرصت تعمق و غور در ینبرخورداریساده از ابعاد مختلفيهاتیشخص. )15ص
ت سـاده، عاطفـه   یشخصـ ). 167ص،1981د، یخورشـ (ند نکیت را فراهم نمیدرون شخص

نقـش  .)73ص،1991ل حمدان، یصا(کشد یر میان آن به تصویرا از اول رمان تا پايواحد
به عبـارت  .قهرمانان داستان استيمناسب برايفراهم نمودن فضایفرعيهاتیشخص
.هستندیانسانيهاا مسطح، نمونهیثابت يهاتیتوان گفت شخصیمبهتر 

ست بلکـه  یشکار نخواننده آين برایاست که در صفحات آغازیتیشخصایپوت یشخص
شرفت آن یو پرودیش میو حوادث آن، به پشرفت قصه یشود و با پیآرام آرام کشف م

).19ص،1973سالم، (ن حوادث استیمستمر آن با ايبر اثر همکارغالباً
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باشد ر ییدستخوش تغز و مداوم در داستان، یرکیاست که یتیا، شخصیت پویشخص
او دگرگـون  یتیت شخصـ یخصوصـ ا یاو ینیبد و جهانیت او، عقایاز شخصياو جنبه

هـر اثـر، نکتـه قابـل     يهـا يپردازتیشخصیدر بررس). 195ص،1367، یادقرصـ یم(شود 
.)55ص،1387روؤف، (است"تیتکامل شخص"و "يریباورپذ"، "يپ سازیت"مالحظه 

ه ینظرـ2یه کنشینظرـ1: م کردیتوان به سه دسته عمده تقسیت را میشخصيهاهینظر
از منظـر  پژوهش حاضر که ) 144ص،1371اخـوت، ()انهیاسم گرا(یه اسمینظرـ 3ییمعنا
.شودیمیه اول بررسینظر

ماسیگرکنشی ه ینظریمعرف
د یبه عهده دارد که باینقشیتیهر شخص،در داستانیه کنشیاز نظر معتقدان به نظر

بار نیاول. نامندیت را کنشگر میه، شخصین نظریبه ارو، معتقدان نیاز ا. آن را انجام دهد
ـ از د. را مطرح کردیه کنشیان نظریپريهاقصهیشناستخیپ در کتاب راپر ه یـ د نظری

ت او هـم  یجنسیست، حتیت چندان مهم نیشخصیمعنائيهاو مشخصهیژگیویکنش
شـود کـه در داسـتان بـر     یخالصه مـ یت در نقشیشخصیت ندارد بلکه همه هستیاهم

اخـوت،  (ه معتقدند ینظرنیشان به اان و نشانهیان، ساختارگرایگراامروز شکل. عهده دارد
ـ پرداختن به تحليبرا). 145ص،1371 ـ ب"يهـا تیشخصـ يل سـاختار ی بـر  "75ت روی

.شودیماس پرداخته میه گرینظریماس، ابتدا به معرفیگریکنشيهیاساس نظر
ـ یان، شخصـ یماس که همانند سـاختارگرا یر داس گریآلژ از مـتن و تـابع   یت را جزئ
او . ت پرداختیشخصياست که به الگوبندیپردازانهین نظریترداند از موفقیها مکنش

-یکه ذهن انسان در قالب آن بـه جهـان سـاختار مـ    ین چارچوبیتريادیمعتقد است بن
ها را ماس پس از آن که تقابلیگر. کند، تقابل استیآن را درك مبخشد و سپس مفهوم

ح یرد و توضـ یـ گیدر نظـر مـ  یزبانشیک سطح تفکر پیدهد، یه خود قرار مینظريمبنا
ـ نـد و بـه عنـوان    ابییمـ نمـود ک انسان، یها همچون دهد که در آن سطح، تقابلیم ک ی

ن تقابـل و جـدل توسـعه    یکه ایرند و هنگامیگیبا هم قرار ملمشارك در تقابل و جدا
ن ین مشـارک یـ دهـد اگـر بـه ا   یح میماس توضیگر. شودیت خلق میدا کند، روایپیزمان



نقد ادب معاصر عربی62

شـوند و اگـر بـه    یداده شود، به نقش در کنش بدل مـ یا فرهنگییاجتماعيهاخصلت
-یت مـ یا همـان شخصـ  یت بخشد، کنشگر یها فردداده شود که به آنییهایژگیها وآن

يبــرا» يســاختاریشناســیمعنــ«، در کتــاب سمــایگر). 37ص،1390، يدیمشــ(شــوند 
يهیـ ت کـه اساسـا نظر  معـروف اسـ  سمـا ین کرد که به مـدل گر یتدویت مدلیشخص

و در عــوض هفــت دســته ) 146ص،1371اخــوت، (پ اســت ات او متــاثر از پــریشخصــ
در نظر یدوگانه معناشناسيهاکنشگر بر اساس تقابلییت پراپ، سه دسته دوتایشخص

را در بـر  اول، جفت متقابل کنشگر و هـدف یکنشيالگو).16ص،1387بارت، (گرفت 
هـدف، . کنـد یخـاص را دنبـال مـ   یت است که هدفیروایاصلفاعل، کنشگر . ردیگیم

دوم، شـامل  ینشکيالگو. باشدیکسب آن میدر پکنشگراست که یء ارزشیهمان ش
یاسـت کـه کنشـگر اصـل    یـی روینگزار کنش. استریپذگزار و کنشجفت متقابل کنش

کنـد،  یمـ افـت یدرکنشگررا از هدفکه يکنشگر. فرستدیمیرا به دنبال هدف) فاعل(
ل یتشـک اریـ کنشو ضد کنشگر سوم، از جفت متقابلِیکنشيالگو. نام داردریپذکنش

دن یرا از رسـ یکنشـگر اصـل  کنـد،  یاست که تـالش مـ  يکنشگرضد کنشگر،. شودیم
ياریهدفکسب يرا برایکنشگر اصلاست که يکنشگرار یکنشبازدارد و در مقابل، 

انـه و  یعاميهـا در مورد قصهین مدل را به خوبیا. )37-38صص،1390، يدیمش(کند یم
در گـزار و هـدف  کـنش . توان به کـار بـرد  یداستان هم ميبرایبا اصالحاتز یو نان یپر

ـ یفیکهدفرا در داستان، یدارد، زیانه تفاوت کلیعاميهاداستان امروز با قصه مجـرد  یت
داسـتان ) قهرمان(ینشگر اصلا با خود کیگزار کنشو ) ، صلحيبهتر، آزادیزندگ(دارد 

).146-147صص، 1371اخوت، (وجود ندارد ا اصالًیاست و یکی

ماسیگریکنشيهیبر طبق نظر75روت یرمان بيهاتیل شخصیتحل
وجـود  ییهـا تیشخصـ ل شـده و در آن  یتشـک یطرح اصل5از "75روت یب"رمان 

کننـد  ینقـش مـ  يفـا یداستان ارا برعهده داشته و به عنوان قهرمان یدارند که نقش اصل
سـنده  یهستند کـه نو ییهاتنها نقابةقهرمانان داستان غاد. نهیاسمیت فرح و یمثل شخص

در .پرورانـد یخـود را مـ  ياهایت کرده و از خالل آن رویاش را رواها قصهاز پشت آن
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را بـر عهـده دارنـد    يثانويهاز وجود دارند که نقشینيگریديهاتیها شخصکنار آن
ست که ین سخن آن نیايمعنا. ، ابوالمالی، مصطفیطعان، ابومصطفمانندییهاتیشخص
ن معنـا  یت باشـند بلکـه بـد   یاهمیبيثانويهاتیها از هم جدا بوده و شخصتیشخص

ـ  یبرقرار است کـه نـوع  ياها رابطهتیشخصین تمامیاست که ب هـا  ن آنیوحـدت را ب
شـباهت بـه   یچندان بـ ش، کهیسرنوشت خويآورد تا در آخر هر کدام به سوید میپد

ـ از تفکرات و عقاياریبسيثانويهاتیشخص. ست، رهسپار شوندیهم ن را بـا  ةد غـاد ی
ها، جامعه و حوادث آن را در معرض عام دارند و در هر کنش و کالم آنیخود عرضه م

یافتن به زنـدگ یدست يت داستان، جستجو برایوجه مشترك پنج شخص.دندهیقرار م
اسـتفاده  آناز هـا بـه صـحنه   تیکشاندن شخصـ يسنده برایکه نويبهتر است و عنصر

.و سفر استییکرده، جابجا
یکنشـ يهیـ ه بـر نظر یـ ن رمان بـا تک یمهم ايهاتیاز شخصیدر مقاله حاضر برخ

:شوندیمیماس بررسیگر

فرح
ـ  "75روت یب"یطرح5رمان یت اصلیفرح، شخص و ا او شـروع است که داسـتان ب

. دوما در دمشق است و پدرش عاشـور نـام دارد  يروستایاز اهالاوابد،ییان میبا او پا
او ن کـار یـ ل و کتاب بود اما پدرش از ایکرد و عاشق تحصیکار میفرح در کتابخانه مل

:شودیان میاز زبان خود فرح بن موارد ینمود که ایممانعت م
يرمي.. ية حيطن.. ي«

، یرح اصـل اول، در طيفرح بر طبق الگو). 20-22،صص1975السمان، (»..
روت یـ دن به ثـروت و شـهرت بـه ب   یرسياو برا.رودیداستان به شمار میکنشگر اصل

:کندیسفر م
» يع مزي. ب. يها ه«

. میشـو یروت میبید راهیایگر هم بیسه مسافر د. گریديآه آن هم مسافر).5ص،همان(
.توانم منتظر بمانمین نمیش از ایب
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روت یـ کـه بـه ب  یکند هنگـام یروت سفر میدن به ثروت و شهرت به بیرسياو برا
ن یـ ن اسـت و بـا ورود در ا  یسفرش غمگيدااو از همان ابت. زده استرسد وحشتیم

:دهدیبه او دست ميندیشهر، احساس ناخوشا
يييش.. ي«
)17-20صـص ،نهما(»يييي

يش«: نـد یدارد تا به او ظلم نمایدر چهره او مردم و صاحبان قدرت را برآن ميزیچ
»يميييييش.. يي

.)19ص،همان(
-یآن برمـ يبـه جسـتجو  فرح، یعنییکنشگر اصلاست که یثروت و شهرت، هدف

: ان شـده اسـت  یـ واضح بصورت کامالًه ن رمان بیدر صفحات آغازهدفن یزد که ایخ
). 7ص،همان(»ا و مشهورایلن أعود إال ثر: فکر فرحی«

ـ د کتاب،ی، وقت، خريآزادیعنیاو مال در نظر،او عاشق مال و طال است ه سفر و ب
«:فرح در داستان ذکر شده اسـت ن امر از زبان یبارو که ایدست آوردن زنان ز

ي. ري. ي. ةيي. 
).20ص،نهما(»ي

طبـق  . رودیروت میشان از اقوام پدرش در بیثروت و شهرت به نزد نيجستجودر 
پـدرش  با و مردانه او،یصدا، چهره ز،ن هدفیدن به ایرسيااو براریکنشدوم، يالگو
داسـتان  يهااز قسمتيارین موارد در بسیباشد که ایان پدرش میاز آشنایکیشان یو ن

:ده استن اشاره شها به آتیصگر شخیا دیيق راویم از طریطور مستقه ب
. يع  حتويتستط: ييح«

).20ص،نهما(».. يين
بـه  یتـوان ین صدا را میزد ایاد میرفتم تا آواز بخوانم پدرم فریکه به جنگل میزمان

یاسـب تـو را در قالـب من  يصـدا ام خواهم سپرد تا تو را به پسر خاله. یل کنیثروت تبد
.از طالیقرار دهد، قالب
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ات چهـره و  یـ جزئيواو رهدان شـ یـ ز بیداستان نياز زبان راوفرح يظاهرییبایز
ي«:کنـد یمفین توصیاو را چنيصدا

یانـدام .)63ص،نهمـا (»يي
روت یکه دختران بیبه دور از تکلف و زنانگرسا وییو صداپرپشتییومند و موهاتن

.اندازدیرا در دام خود م
دن بـه مـال و   یرسـ يشـان در ازا یو نکند یميهمکارشان با او یافتن نیپس از فرح 
،نهما(».. .. «: خواهدیاطاعت مطلق ماز اوشهرت،

وجـود  ییور نهـا بهـره بوده ویکیفاعل کنشگر با گزارکنشسوم يالگوطبق . )44ص
.ندارد
يدن بـه ثـروت تـن بـه هـر کـار      یرسيبراو اودادهيمغزيروت او را شستشویب

چ یدهـد و از انجـام هـ   یروابط نامشروع با زنان میهمچون شرب خمر و ترك نماز حت
«: تواننـد او را تصـاحب کنـد   یک از زنان نمـ یچ یاما هکندیر نمصرف نظيکار

ألجـل  «).43ص،انهمـ (»لة شهر بالغربة يغسلت ب
«.)65ص،نهمـا (»...يييي

، يفقبلها عل.. ي.. يي
).63ص،نهما(»ي

همـان  ضـد کنشـگر   ن یـ دهـد ا یخود را بروز مگر او ضد کنشه روند داستان، با ادام
در يزیـ کنـد چ یسـاس مـ  احنامشـروع پس از آن روابـط . باشدیاو میوانگیجنون و د

-یزنان تا ابـد قطـع مـ   ياین روابط، ارتباط او با دنیان دادن به ایدرونش شکسته و با پا
:شود
... يييش.. «
نيي... ي... ي... ة ي

).64-65صص،نهما(»
ياوانهیآورد و او به دیاو به ارمغان مياز جنون را برایفرح نوعيهارفتار و کنش
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. ينم جي«:بردیمداوم به سر ميهاشود که در کابوسیبدل م
». قظيستيعد ييعد ي. ي
-عالرغـم قـرص  ).92صن،هما(»..يني«).82صن،هما(

او نـه  . شـنود یش میدرون خورا در ییوسته صداهایپ. اند بخوابدتویآور نمخوابيها
.بردیبه سر میشگیهمیکرد در کابوسید، احساس مدار باشیتوانست بخوابد و نه بیم

. ها در اوستبا آغاز کشمکشيافتن ثروت و شهرت، مساویيدر واقع جستجو برا
که در آخر داستان بر سر فـرح  یار است و سرنوشتیفرح در داستان بسیکشمکش درون

ود آمـده و  ن کشمکش، به وجیاياست که به واسطهیرات اساسییتغيجهید در نتیآیم
ر اسـت کـه   یپذت اصالحیک شخصیت فرح یشخص. ردیگیروت میم بر ترك بیاو تصم

: کندین سخن را اثبات میبر بازگشت ایاو مبنییم نهایتصم
مـة  ييييبي«

ينيح.. يييي
.. » نييمستشف«: 

» ب«ب
).108ص،نهما(»

ـ تر از شب بـود و در یروت آمدم قامتم طوالنیکه به بيآه روز ا بـا تمـام وسـعتش    ی
کـه در آن  یشـب بـا آن سـتارگان   یکیو تـار . من باشـد يبرایتوانست بستر مناسبینم

مارسـتان  یکه از بیهنگام.. .من تنگ بود يدر برگرفتن آرزوهايبرااندکردهيکارکنده
کندم و آن را بـه  مارستان رایتين بود که سردریکه انجام دادم ايارن کیفرار کردم، اول

که پشت تابلو یروت نمودم در حالیبيورودين تابلویگزیروت آوردم و جایبيورود
.روت مشرف بودیبه ب

ـ  یاو رخ مـ يکـه بـرا  یا و متحـول اسـت؛ حـوادث   یپویتیفرح شخص یکلـ ه دهـد ب
ـ ا. کنـد یت او را دگرگون مـ یشخص از ان یـ ق اسـت کـه در پا  یـ چنـان عم یونرگـ ن دگی
. ستینین داستان، بازشناختنیت آغازیشخص

:دب مقابل داریبه ترتيریکنشگر بازنمود تصويالگو
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نۀ یاسمی
است کـه  ياست و هفت سالهیدختر راهبه ب، "75روت یب"نۀ قهرمان زن رمان یاسمی

با جنس هرابطن یکوچکتراز پردازد و یميرو به شعر و شاعهاست استاد مدارس راهبه
هـا  راهبـه .دیـ است تا رابطه با مردان را تجربـه نما يدنبال آزاده مخالف ممنوع شده و ب

يصومعه همچـون حصـار  . کنندیمیا هستند که به دور از اجتماع زندگیتارك دنیزنان
ند امـا حصـار   ینمایمیقیها اوقات فراغت خود را صرف شعر و موسعمل کرده و راهبه

خواهـد  ین خـاطر نمـ  ینۀ بدیاسمیشود و ین استعداها میصومعه، مانع مشهور ساختن ا
جـا منتشـر   روت سفر نموده و اشعارش را در آنیخواهد به بیو مراهبه باشدک یگر ید

:شوديو فرد مشهوردینما
ييثقيي.. . «

ب. يئا سويي
طـائر جـائع   ييبر

).9ص،انهم(»ي. قيللتحل
ـ ب. امها به عنوان استاد خسته شدهن در مدارس راهبهام از کار کردخسته شده .. زارم ی

گـذرد و  یقرار گرفته، سخت میز کالبدشکافیميوسته رویکه پيروزها همچون جسد
روت با تمـام  یب. امانجام ندادهیس و نوشتن شعر و دلتنگیجز تدريحال آن که من کار

: کنشگر فاعل
فرح

فر جنون: ضد کنشگر

فرح: گزارکنش

ثروت و : یء ارزشیش
شهرت

با یزيچهره، صدا: اریکنش
شانیو مردانه او، پدر و ن

وجود ندارد: ریپذکنش
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ک یـ گر من یاز امروز د. ن استزرق و برق و امکانات شهرت و نشر قصائد در انتظار م
.ستمیراهبه ن

باشد امـا در درون  یعیر و صومعه طبیديد برای، شایباکرگیدر حصار نوعیزندگ
سـت و هفـت سـال    ینۀ که در طول بیاسمیداده و يها شهوت را جانۀ عطش سالیاسمی

رو نیق دهد، از ایط آن تطبیشده نتوانست خود را با شرایعمرش محروم از عشق انسان
:آوردیميکه ممنوع شده بود روییزهایروت به تمام چیدر ب
يهطلت فوقها ط.. ي«

سـت و هفـت سـال    یبـرف ب .)14ص،نهمـا (»ني
ر بـه عنـوان اسـتاد    یـ کـه در د یکه در طول ده سـال ییهاشود، برفیت ذوب میممنوع

.ده استیس بوده است، باریمشغول تدر
يييييط«

).40ص،نهما(»ديني.. ي
هسـتم  یض منحرفیبودم و حال امروز من همچون مرست و هفت سال من منع شدهیب

هـا  آن.. ان دارد یاند، جرشدهیکه در طول هزاران سال زندانیکه در خونم شهوت زنان
.اندسنن حبس کردند مرا فراموش نمودهيهاآن زمان که مرا در نوك قله

م خود بار جسنیاوليکند و او برایاست که او از آن احساس لذت ميزیچیانیعر
او عالوه . نداشته استيان تجربهیند چرا که قبل از آن چنیبیمملو از لذات میرا عالم
کـه  يزیـ چنوشـد یکند، شراب مـ یرا القاء مين آزادیریکه به او احساس شیانیبر عر

جسدها «:زنـد یقدم میان در عرشه کشتیو عرکندیاو را دو چندان میاحساس سرمست
يي«).13-14صص،نهما(»ني

خـت  يي.. ة متاما يي
).37ص،نهما(»ةيمي.. ة متاما ي

روت بـه انجـام آن مبـادرت    یـ در بنۀیاسمیکه يان کار ممنوع شدهیترن و مهمیسوم
دارد ياژهیت ویو جذابییرایاو جسم مرد، گيبرا. ورزد رابطه نامشروع با نمر استیم
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مردان شده و با يبایاو محو اندام زرن خاطیه است بدخبر بودین، از آن بیش از ایکه پ
:شودینمر رابطه برقرار کرده و با او همراه م

.)۵۰،(نه ييامل! .. «
ي.)۳۹،(

).76ص،نهما(»
نۀیاسـم یکه یهدفنۀ است و یاسمی،طرح دومکنشگرماس یگريرو طبق الگونیاز ا

ر یـ ک خانواده فقینۀ که از یاسمی. کند ثروت و شهرت استیروت سفر میآن به بیدر پ
ن خشـک و سـخت آن   یپناه بـرده و در دام قـوان  ین مدارس و مکانیاست از فقر به چن

ـ «:دیـ ر نماروت سفیرد به بیگیم مین موانع تصمیفائق آمدن بر ايافتد سپس برایم يه
ـ : (نةييحتلم .)۱۵(»يثلس فقي..  )ي

).7ص،نهما(
کنـد کـه   یميارین ثروت و شهرت یدن به اینۀ را در رسیاسمییان، عواملین میدر ا

انـدام  ،د و درخشـان اسـت  یاسمن دمشق سفیاو که همچون گل دیآن عوامل چهره سف
.. ة يييييه«: روت اسـت یبا نمر در بییآشناواويبایز

).14ص،نهما(»ياحيال سي: منر
د امـا روابـط آن دو   یاو را صفا و رونق بخشـ ینۀ، زندگیاسمییحضور نمر در زندگ

نۀ را یاسـم یرفت و ینۀ که رو به زوال میاسمیيباینبود جز تباه ساختن لحظات زيزیچ
ر از عالقـه و  یـ گـر غ ین شهر عوامـل د یکه در اابدییمنۀ دریاسمی. بردیا خود به قعر مب

ـ ادوست داشتن بر روابط عاشقانه حاکم است که ار بـه  یکـه بسـ  ياز زبـان راو ن امـر ی
:شودیان میک است بینۀ نزدیاسمی

ينينيعالقة بي.. نة ي«
معـادالت  ).71-72صـص ،نهمـا (»يين يمنهما 

است که هر ين دو نفرینجا رابطه بیعشق در ايرابطه. ن شهر حاکم استیدر ايگرید
شـود و  یاد بزنـد بازنـده مـ   یرد، هر کدام اول فریگیرا گاز ميگریها دست داز آنکدام

.اد نخواهد زدیاو هرگز فرحال آن که 
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روت یـ دارد تا به خانـه بـرادرش در ب  ینۀ را بر آن میاسمیآن دو، ان یميهاکشمکش
ينۀ بـا کشـتن او بـرا   یاسـم یاست که بـرادر  دوم، ضد کنشگريگر الگویجفت د. دبرو

نۀ چون گنـاه و اشـتباه   یاسمیبرادر . کندیعمل مخود به عنوان ضد کنشگريحفظ آبرو
.رساندیند، او را به قتل میبیر میناپذت او را اصالحیر و شخصیناپذجبرانخواهرش را

رد؛ یـ گی، تجاوز شکل مـ يسازد و در وسعت آزادیرا شکوفا ميمانع، احساس آزاد
.)45ص،1383، يحـائر یصـفائ (شود یمطرح ميلت و برابرااز به عدیتجاوز، نيدر تنگنا

نۀ اظهـار  یاسـم یرا در قالب عبارت کوبنده از زبان ن نکته توجه و آنیکه خود غادة بر ا
:داردیم

»؟يييعي«
در دمشـق  یشـد کـه روابـط سـالم    ین اجازه داده میاگر به من ا).88ص،1975السمان،(

ساختم؟ین حد خود را تباه میا تا بدیداشته باشم آ
:ب مقابل داردیبه ترتيریکنشگر بازنمود تصويگوال

ابوالمال
مشغول به یآثار باستانيت حفاریسادرست که به عنوان نگهبانیریابوالمال مرد فق

يح.. «:آبادها سکونت داردیدر حلباست و کار 
طرح سـوم  کنشگرماس ابوالمال، یگريطبق جفت اول الگو.)66ص، همان(»قطنيث يح

: کنشگر فاعل
نۀیسمای

فر

وجود : ریپذکنشنۀیاسمی: گزارکنش
ندارد

کشته شدن : ضدکنشگر
او توسط برادرش

د، یصورت سف: اریکنش
با نمرییبا و آشنایاندام ز

شهرت و ثروت: یء ارزشیش
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يفـرد و یبه مقدرات الهیاش راضرانهیفقیاو عالرغم زندگ. است"75وت ریب"رمان 
ـ  ييمق.. يي«: ار بودنمازگز يصـا عل

).66،صنهما(»نفسهي.. 
دختر سه ساله خـود  یاش، فقر او را مجبور ساخت دختران خود حتیدر ادامه زندگ

و گشـته  مـار یقلـب او ب ن حادثهیپس از ا. به قصر ثروتمندان بفرستددمه را به عنوان خ
:شودیمتش دگرگون یشخص
قلبه .. .. ي«

ـ يي«).66-68صـص ،همان(» ..مي . ي
).10-11صص،نهما(»... ي

یرا کـه در نگهبـان  یـی بازگرداندن دخترانش، مجسـمه طال يرد برایگیم میاو تصم
طـرح  هـدف ، اولين اساس طبق جفت دوم الگویبر ا. دیقرار داده شده بود سرقت نما

ار یـ کـنش ان، ین میدر ابهتر و بازگرداندن دخترانش است که یبه زندگیابیسوم، دست
یسرقت مجسمه بـه او پـول هنگفتـ   يکه حاضر است در ازایسرقت مجسمه و کساو 

در قصـرها  يش داده و دختـرانش را از خـدمتکار  یبـه زنـدگ  یساماندهد تا با آن سر و
ـ ي«:باشـد ی، منجات دهد ـ .. ة ي س

).66-68صص،نهما(»فتدييستطي
به ثروت و به تبع آن یابیدستيبراابوالمال يبازدارندهضد کنشگر و ان، ین میدر ا

است کـه پـس از سـرقت مجسـمه بـر      یآزاد ساختن دختران خدمتکارش، سکته ناگهان
.. به يج«:شـود یمار او عارض میقلب ب

»مسـم .. .. نهض يييقلبه .. 
پس از آن احسـاس کـرد ضـربان    .. بش قرار دادیابوالمال مجسمه را در ج).70ص،نهما(

زد اما عاجز از یم گرفت برخیزد تصمیمیقلبش مثل طبل مجنون.. زند یقلبش تندتند م
.خ شده بودیش میدر جاییآن بود گو
: مانـد یدخترانش بـاز مـ  رد و از آزاد کردنیمیمیان ابوالمال در اثر سکته قلبیدر پا

.. نيصه حييي«
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افت یدرد یالمال آثار خشونت را در گردن پدرش د.)70ص،نهما(»تا باجللطةي
ـ باز کردن دگمه پيپدرش برايهاکه آن آثار، نشان تالش يبـه هنگـام سـکته   راهنش ی

.د پدرش در اثر سکته مرده استیاش است و آن زمان بود که فهمیناگهان

:ب مقابل داردیبه ترتيریکنشگر بازنمود تصويالگو

طعان
يست که در رشته داروسـاز یطعان جوان لبنان. طعان استن رمانیاگر یت دیشخص

ـ او جـوان رق . تالت خود را به اتمام رسانده اسیتحص ـ ی ـ   ایق القلب خـاطر  ه سـت کـه ب
اسـت  یتیطعان شخص. دل کنیتحصيه داروسازم گرفت در رشتیتصمکراهت از خون، 

. اردبددوستش باشد که او را یبه عشق دارد او دوست دارد عاشق زنيادیکه شوق ز
: ابان قدم بزندیمردم در کوچه و خيهیاو دوست دارد مثل بق

بـا  يي.. يمنذ طفولته «
. . .لقد .. ا يدليي..

).60-61صص،نهما(»

: کنشگر فاعل
فرابوالمال

ابوالمال: گزارکنش

و ییمجسمه طال:اریکنش
سرقت آن يکه در ازایشخص

ه ره لبنان بیمجسمه ده هزار ل
دهدیاو م

یناگهانيسکته: ضد کنشگر
شدکه باعث مرگ او یقلب

دن به ثروت و آزاد یرس: یء ارزشیش
در يکردن دخترانش از خدمتکار

هاقصر

وجود ندارد: ریپذکنش
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نان بـازگردد  به لبخواهد ی، طعان است که مکنشگرماس، یگريطبق جفت اول الگو
ـ از ا. دیـ ش نمایبا نام الحنان گشاياداروخانهجا و در آن داسـتان،  هـدف کنشـگر  رو نی

:باشدیافتتاح داروخانه م
ة يدليص«ها يسمية يدليي.. ي«

یشـود بـا لشکرکشـ   ینان مـ لبیکه پس از اخذ مدرك راهطعان ).60ص،نهمـا (» 
کـه طعـان در   شود که خواهان کشتن او هستند، حـال آن یدر فرودگاه مواجه ميالهیقب
التش ادامـه دهـد و   یکه خواسـته اسـت بـه تحصـ    جز آن نشدهیگناهن مرتکب ین بیا

: شودیظاهر نمیرو فرار کرده و در اماکن عمومنیداروساز شود از ا
يلعشي«

.. ي
).59-60صص،نهما(»ايدليص

درش نواف است که او ان، براین میار او در ایکنشماس، یگريطبق جفت دوم الگو
).59ص،نهما(»ييب«: را در خانه خود پنهان کرده است

افتتاح داروخانه، رسـم کهنـه   دغدغه و یآرام و بیطعان از زندگضد کنشگر و مانع
ت کـه  ن شده اسیشرفت کرده و قرار بر ایپيشرفت تکنولوژیاست که حال با پيالهیقب

له قاتـل کشـته شـود و حـاال     یاز قبياکردهلی، فرد تحصکردهلیتحصکشتن فرد يدر ازا
، تنهـا بـه جـرم داشـتن مـدرك      یطور تصـادف ه شود، بیطعان بدون آن که مرتکب قتل

:محکوم به قتل شده استیدانشگاه
ي.. يي«

قطعـاً .)60ص،نهما(»يي.. ة يامع
. دانندیها قدر و منزلت دانش را مافته است و آنیز راه ینيالهیدر تفکرات قبيتکنولوژ

کـرده تنهـا   لیمقتول تحص.. به اعدام محکوم شده است یبه جرم داشتن مدرك دانشگاه
.شودیله قاتل انتقام خونش گرفته میکرده از قبلیدن فرد تحصبا کشته ش

شه در ترس ی، طعان داروساز را مجبور ساخته است تا هميالهیرسم کهنه قصاص قب
کـه  ياز دست افـراد ییایمافيهالمیاو مجبور است همچون قهرمان ف.و اضطراب باشد
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ز و فـرار و مانـدن در   یـ مـه گر د امـا اکنـون پـس از آن ه   یـ شناسد، فرار نمایها را نمآن
:، خسته شده استبیتعقتوهم و احساس ازگاه،یمخف
.. يت شقيب.. ا ي«

»يخالـه  .. ييلذ
).61ص،نهما(

ياو را در قتل باز کرده و طعان بدون آن که بفهمد عـابر ين توهمات پایاسرانجام
ب اوسـت و قصـد   یکه در تعقنیتوهم ااو بود را بهیدر پیرا که به قصد پرسش آدرس

ـ از ا. رساندیقتل مکشتن او را دارد، به ضـد کنشـگر و   رو، طبـق جفـت دوم الگـو،    نی
:باشدیله میمقصودش، رسم کهنه قبدن بهیطعان از رسيبازدارنده

ييضع يي.. الحقه ي.. ي«
).62ص،نهما(»يييستدي.. 
ـ . شـوند یموفق بـه قتـل طعـان مـ    يبه نحوتیدر نهاها آن کـه  يان جامعـه یدر چن
همچـون  ياکردهلید، حضور افراد تحصزنیتفکرات کهنه خود دست و پا من درهمچنا

دار يمتحجرانه طعان را به چوبهيهاشهین اندیها با ارسد و آنیبه نظر میطعان، اضاف
:زندیآویم

هـم  .. !يي.. قة ما يقتله، بطري«
).81ص،نهما(»ي

:ب مقابل داردیبه ترتيریکنشگر بازنمود تصويالگو

: کنشگر فاعل
فرطعان

طعان: گزارکنش

رسم کهنه : ضد کنشگر
در شکل يالهیقصاص قب

اشنینو

الت یتحص: اریکنش
و برادرشیدانشگاه

وجود ندارد: ریپذکنش

در لبنان » الحنان«افتتاح داروخانه : یء ارزشیش
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یمصطفابو
تـن او از کـار   .پـردازد ید مـ یسال است به صیاست که سيریاد فقیصیابومصطف

يبومصطف«: ادامه کار را نـدارد مار گشته و توان یمداوم ب
ـ فة لن تقويمفاصله ضع. دي يلگـو بـر طبـق جفـت اول ا   . )25ص،نهمـا (»يعل
از يد، تعـداد یکـه در صـ  ییمصـطفا ابو. استیطرح پنجم، ابومصطفکنشگرماس، یگر

غـادة بـا   . بـرد یهـام بـه سـر مـ    االت و اویانگشتانش را از دست داه است و دائما در خ
ـ را ایم ابومصطفانداجسم و يم، از زبان راویمستقيپردازتیشخص ف یگونـه توصـ  نی

:کندیم
يحملت «
).11ص،نهما(»ييي... يفاحت من ث.. ة ي

از لباسـش  .. آشـکار گشـت  یکیان تـار یدست بزرگ او که سه انگشت داشت، در م
-یداشت که دختران جوان را بـه وحشـت مـ   یافه ترسناکیخواست و قیبرمیماهيبو

.انداخت
که منجر بـه رفتـار   ين فقریش ارتباط بیهااست که در رمانياسندهیغادة السمان نو

ت یکـه شخصـ  ییجـا سـازد، آن یآشـکار مـ  یخوبه شود را بیمیخرافاتيهاشهیو اند
موجـود،  يهـا تیـ دارد از خالل پناه بردن به خرافات، بر سرنوشت و واقعیمقهور سع

. اسـت یتیگونه شخصـ نین رمان ایدر ایابومصطف).29ص،1390، یرسول(د یطره نمایس
خـوب  یک زندگیاو يتواند برایال چراغ جادو که میاو که توان کار را ندارد تنها با خ

چـراغ  يایـ سال است که در سر رویس.. رود ید میسال است که به صیس. فراهم کند
:داردیاست که او را به ادامه کارش واميزیجادو را دارد و آن تنها چ

.. ني. يعلفة لن تقويمفاصله ضع«
هو .. يي

).25ص،1975السمان، (»ستمري.. ييس
ز، درآمـد  ییتمياداشتن خانهآن است،یدر پیکه ابومصطفین الگو، هدفیبر طبق ا

ـ نـه درمـان ر  یو هزباشـد  یخرج و مخارج عائله او کافيکه برایکاف ، ه او را بپـردازد ی
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اتـه  یأمن«:گونه ذکـر شـده اسـت   نیداستان اين اهداف و آرزوها از زبان راویه اکاست
ص،نهمـا (»األوالد و نفقات عـالج رئتـه  یکفیف، دخل معقول، رزق یت نظیب: رةیالصغ

25.(
ن آرزوهـا، چـراغ   یـ دن بـه ا یاو در رسـ اریکنشماس، یگريبر طبق جفت دوم الگو

برخواهد خواسـت و بـه   يخته و از آن دودیاو درآويادیبه تور صيدوست که روزجا
:فت من غالم شما در خدمت شما هستماو خواهد گ

ـ يييهو « ي، س
نيييشب: ييدينيييف
). 25ص،نهما(»!ي

بـا بسـته   يانتحـار یافتن به چراغ جادو در اقـدام یدست یمهابا در پیبیابومصطف
ضـد  ماس، یگرين اساس طبق الگویبر ا. زندیا مید چراغ جادو به دریصيت براینامید

:باشدیاو مین هدف، خودکشیدن به ایدر رسیابومصطفکنشگر
هـا هـو   . .. . تيناميي. ي«

نييطفت عل. .. يت لصينامي
). 79ص،نهما(»

:ب مقابل داردیبه ترتيریکنشگر بازنمود تصويالگو

: کنشگر فاعل
فریابومصطف

افتن یدست : اریکنش
به غول چراغ جادو 

بهتریافتن به زندگیدست : یء ارزشیش

وجود ندارد: ریپذکنش

: ضد کنشگر
و توهمشیخودکش

یابومصطف: گزارکنش

یابومصطف
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يریگجهینت
دارد کـه  يادیـ زيهـا تیشده اسـت و شخصـ  لیاز پنج طرح تشک75روت یرمان ب

گر، یکـد یهـا بـا   تیشخصیو باطنين پنج طرح، و تفاوت ظاهریعالرغم متنوع بودن ا
هـا را  تـوان آن یکه ميابا هم دارند، به گونهیفراوانيهاداستان مشابهتيهاتیشخص

ییماس کـه از سـه گـروه دوتـا    یت گریمدل شخص. گرديبندطبقهییدر سه گروه دوتا
یافته است به خـوب یل یتشک) ریپذکنش/گزارضد کنشگر، کنش/اریکنش، هدف/کنشگر(

اسـت کـه   ییهـا تین رمـان، شخصـ  یايهاطرحکنشگر. ن رمان قابل انطباق استیدر ا
نۀ، یاسـم یفـرح،  : کنند کـه عبارتنـد از  یرا خلق میدست به کنش زده و حوادث داستان

هسـتند کـه آن   یهـدف یهـا در پـ  تین شخصیاز اهر کدام . یبومصطفابوالمال، اطعان، 
. مرفـه اسـت  یهـا ثـروت، شـهرت و زنـدگ    ن طرحیااهداف. مجرد داردیتیفیکهدف،
ن یـ اسـت کـه ا  يهـا و افـراد  آنیو اکتسـاب يظـاهر يهایژگیها وکنشگرنیار ایکنش

ده ها شن آنیارتباط بيریگکلسبب شیین آشناینموده و اها برخوردها با آنتیشخص
.کندیل میتبداریکنشها را به نو آ

يصـدا بـا،  یهمچـون چهـره ز  يظـاهر يهـا یژگیفرح ويها، بران طرحیااریکنش
ـ نۀ، نیاسمیاریکنش. باشدیشان میپدر و ن،اونیدلنش همچـون  يظـاهر يهـا یژگـ یز وی

همـان  یاکتسـاب یژگـ یوندر طرح طعـا اریکنش. با نمر استییاو و آشنايبایچهره ز
ـ بـوالمال، کـنش  ادر طرح . برادرش استيهاالت و کمکیحصت سـرقت مجسـمه و   اری

ز یـ نیابومصـطف يبـرا . دهـد، اسـت  یمـ یسرقت به او پول هنگفتيکه در ازایشخص
.، چراغ جادو استار یکنش

هـر  ينه نابودیزماست که یتیفیا کیها، شخص تین شخصیک از ایهر ضد کنشگر 
بـه  یابیـ دسـت درضد کنشـگر در طرح فرح، . کندیهم مها را فراتین شخصیک از ای

او ضد کنشـگر برادرش؛ در طرح طعان، اوضد کنشگرنۀ، یاسمیجنون؛ در طرح ، هدف
یاو سـکته قلبـ  ضـد کنشـگر  بـوالمال،  ااسـت و در طـرح   يالهیقصاص قبيرسم کهنه

دن بـه  یسـ ز رمـانع او ا یاز جنون و خود کشیحالت،یبومصطفاو؛ و در طرح ایناگهان
.شودیبهتر و رفاه میزندگ
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-ا همان بهرهیریپذکنشبوده و کنشگرن پنج طرح، همان یک از ایدر هر گزارکنش
ان یـ ت بـه پا یبا مرگ و جنون شخصـ ها ن طرحیايچرا که همه. وجود نداردییور نها

.وجود نداردریپذکنشن اساس یرسد، بر ایم
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