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 چكیده

گرايان و ساختارگرايان عالوه بر ايجاد  مطالعات صورت

شناسی را  تحول در بررسی شعر، دانش ادبی روايت

شناسان  روايت را به عنوان  وجود آورد و تحلیل ريخت به

شناس و  بانز، د برمونرويکردی مهم مطرح کردا کلو

پردازان  ترين نظريه شناس فرانسوی از برجسته روايت

شناسی ساختارگرا و از جمله افرادی است که برای  روايت

شناسی داستان، تالش   ريخت  الگويی مناسب در زمین  ارائ

اثر « الحرب فی برّ مصر» در اين پژوهش،اندا  کرده

که  ن مصر(نويسا ترين رمان القعید )از بزرگ يوسف

رعیتی حاکم بر مصر در  -فئودالیسم يا نظام ارباب

خلق آن است، بر   ما دستماي1112ما تا 1100های   سال

شود که  کلود برمون مورد بررسی و اثبات می  اساس نظري

ها  داستان را با ذوقی سرشار با انواع توالی ۀنويسنده، پیکر

خلق کرده ای و انضمامی و پیوندی  از جمله توالی زنجیره

سه  ۀمذکور، هر توالی دربردارند  استا بر اساس نظري

و پیامد است که اين کارکردهای  فرايندکارکرد امکان، 

 با داستان همخوانی و همسويی داردا  گانه کامالً سه

 

، يوسف القعید، الحرب فی برّ مصر ها:کلیدواژه
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Abstract 

Formalist and structuralist studies, in 

addition to creating a transformation in the 

study of poetry, created literary knowledge 

of narrative and introduced the 

morphological analysis of narration as an 

important approach. Claude Bermon, as a 

French linguist and narrator, and one of the 

most prominent structuralist theorists of the 

narration, has tried to provide a proper 

pattern in the morphology of the story. In 

this research, "War in the Land of Egypt" by 

Yusuf al-Qa'id (one of the Egyptian's 

greatest novelists) which shows feudalism 

or the lord-servant system ruling of Egypt in 

1954 to 1973 has been studied based on 

Claude Burmon's theory, and it is proven 

that the author created the storyline with a 

mixture of sequences, including sequential, 

concatenated, and linked ones. According to 

this theory, each sequence contains three 

functions including possibilities, processes, 

and outcomes, as these three functions are 

completely consistent with the story. 

 

Keywords: War in the Land of Egypt, 

Yusuf al-Qa'id, Morphology, Claude 

Bermon, Sequencing. 

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
Assistant Professor of Literature and 

Humanities, Shahid Beheshti University. 

 50/50/1211دریافت مقاله: 

 53/11/1211 پذیرش:



 1793بهار و تابستان ، سومه ، شمارپنجمخصصی م العات داستانی، سال دوفصلنامه ت    757

 

 مقدمه 

 شناسی برمون ایتکلیات نظریه رو

های اخیر مورد  يکی از رويکردهايی که در دهه

توجه پژوهشگران قرار گرفته است، تحلیل 

شناسی حاصل  شناسی داستان استا ريخت ريخت

های  های ساختارگرايی و يافته جمع انديشه

شناسی است که به بررسی ساختمان و فرم  زبان

اهان پردازدا والديمر پرا  که از هواخو داستان می

های  جنبش فرمالیسم روسی بود، يکی از چهره

شناسی  ريخت  بسط و توسع  سرشناس در زمین

را از  1شناسی آيدا وی اصطالح ريخت به شمار می

شناسی که به معنای بررسی اجزای  گیاه

گیاه و ارتباط آنها با يکديگر و با  ۀدهند تشکیل

کل گیاه است، برگرفت و در فولکلورشناسی و 

های  ها و افسانه گرای قصه ای ساخته پژوهش

روسی به کار بردا هر چند اين شاخه از پژوهش 

ای طوالنی دارد و  ادبی به طور عام، پیشینه

های آن را در مطالعات ادبی  توان سرچشمه می

و ـی ارسطاـبوطیقاب ـان و کتـدوران باست

شناسی مدرن با مطالعات  وجو کرد، روايتجست

 (301: 1252)کادن،  اوالديمر پرا  آغاز شد

ها را از  پژوهشگران ادبی قبل از پرا ، قصه

ها يا محتوای آنها بررسی  طريق شخصیت

ها  قصه  کردند، اما پرا  اعتقاد داشت که هم می

ساختی واحد دارند که از طريق کارهای اشخاص 

قصه قابل پیگیری استا اين انديشه بعدها 

را شناسی ساختارگرا  ساختارگرايی و روايت

( پس از 00: 1252قرار دادا )خراسانی،  تأثیر تحت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. morphology 

، های پريان پرا  شناسی قصه ريختکتاب   ترجم

دانشمندان و محققان بسیاری به آن توجه کردند 

روايت و   و از آن الهام گرفتند و به مطالع

ساختارهای آن پرداختندا ساختارگرايانی نظیر 

گريماس، برمون، تودوروف و ژنت طرح وی را 

تعديل و اصالح کردند و ساختار سی و يک 

کارکردی او را تقلیل دادند و عناصر جديدی بر 

های  ( در تحلیل05: 1211 )خديش،ا آن افزودند

آنها توجه به جزئیات و عناصر داستان ديده 

زيرا غرض پژوهشگر کشف الگوها و  ؛شود نمی

هاست و آنها به  ای داستان های زنجیره مايه بن

منطقی کلی و جهانی برای تحلیل آثار  دنبال يافتن

دا در ادبیات عربی هستنادبی از جمله داستان 

)علم التشکّل و  شناسی، مورفولوجیا ريخت ۀواژ

شودا نويسندگان و منتقدان  الصیغ( خوانده می

 شناسی به عنوان يکی از ريخت ۀعرب به حوز

های پژوهشی معاصر توجه کرده و گروهی  حوزه

جمه کرده و دست به تالیف در اين زمینه تر

اندا اين پژوهش الگوی برمون را برای بررسی  زده

، مدنظر قرار داده الحرب فی برّ مصرروايت 

در ادامه به شرح الگوی روايتی  ا بنابراين،است

 پردازيما  وی می

شناس ساختارگرای  ، روايت3کلود برمون

میالدی و صاحب دو مقاله  1131فرانسوی، متولد 

و نیز « های داستانی منطق ممکن»و « تانیپیام داس»

استا او از نخستین کسانی بود  منطق قصهکتاب 

که در پی يافتن منطقی جهانی برای متون روايی، 

از منظر معناشناسی به روايت توجه کرده و پايه و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. Claud Bermond 
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اساس کار خود را تکمیل و بازبینی ديدگاه پرا  

رکرد قرار دادا برمون پیشنهاد داد به جای آنکه کا

ترين  در معنای موردنظر پراپی را به عنوان کوچک

واحد روايت در نظر بگیريم، توالی منطقی چند 

کارکرد را به عنوان واحد اساسی مدّنظر قرار 

دهیما او اين توالی منطقی چند کارکرد را 

"sequence" نامد که معادل آن در فارسی به  می

 رمونترجمه شده استا به اعتقاد ب «رفت پی» ۀواژ

نیست، بلکه « کارکرد»روايت   واحد پاي»

است و يک داستان کامل را هر قدر هم « رفت پی»

توان همچون تلفیق  بلند و پیچیده باشد، می

( در 105: 1252)اسکولز، ا «ها معرفی کرد رفت پی

های داستان واحدهای کوچکی  رفت پی ،واقع

هستند که با نظم و ترتیب در کنار هم قرار 

تا طرح و پیرنگ داستان شکل گیردا به  گیرند می

ای است منسجم از  نظر او، هر داستان مجموعه

رفت خود، سه  ها و هر پی رفت ها و پی توالی

)استعداد(،  کارکرد دارد که عبارت است از امکان

: 3553 )فالیت،ا )نتیجه( پیامد و )حادثه( فرايند

01 ) 

بسیط را در يک  «رفت پی»برمون يک 

 دهد: ايه به صورت زير نشان میپ ۀوار شکل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در هر مرحله از بسط و گسترش، حق 

دوم، تحقق يا عدم   انتخابی وجود دارد، در مرحل

سوم، توفیق يا شکستا برمون   تحقق و در مرحل

رفت را ناشی از حرکت از موقعیت تعادل به  پی

 سمت عدم تعادل و بازگشت مجدد به سوی 

 

 

( 125-101: 1252 )اسکولز،ا نددا تعادل می

تواند منظور برمون را آشکارتر  نمودار زير می

 (:1)نمودار  نشان دهد
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امکانی را 
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 کندمی
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 شکست 

به فعل 
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رفت بر سه پايه استوار  بنابر ديدگاه او هر پی

است:

موقعیت پايداری که امکان دگرگونی  :نخست

وضعیتی درونی يا بیرونی داشته   را به واسط

 اباشد

ای که بر  يا حادثهامکان دگرگونی  :دوم

 اگذارد می تأثیرموقعیت پايدار 

امکان دگرگون شدن وضعیت ثابت  :سوم

 اولیه يا ثابت باقی ماندن آنا 

بر اساس اين نظريه، هر داستان و نیز هر 

رفت با وضعیت پايدار و متعادل آغازين که در  پی

خود امکان دگرگونی و تحولی را دارد، ناگهان با 

کندا پس  چیز را دگرگون می ای همه بروز حادثه

از گذر از اين رويداد، وضعیتی جديد که 

آيد و دوباره  محصول آن حادثه است به وجود می

 )سلدن،ا گیرد حالت پايدار و متعادل شکل می

1215 :100)  

به نظر برمون توالی مورد نظر پرا ، بیشتر 

ای  های عامیانه که ساختار نسبتاً ساده قصه ۀدربار

توان برای  دق است و اين توالی را نمیدارند، صا

رمان به کار برد، بلکه نیاز به توالی مرکبی است 

شودا وی  که از چند توالی ساده تشکیل می

های موجود در يک داستان را به دو دسته  توالی

کند: توالی ابتدايی يا بسیط و توالی  تقسیم می

در توالی  (35: 1211 )اخوّت،ا مرکب و پیچیده

ای آشکار  گانه به نتیجه ارکردهای سهبسیط، ک

شوند که از ترکیب اين نوع از توالی،  منجر می

ای،   ای با عنوان توالی زنجیره های پیچیده توالی

شوند  توالی انضمامی و توالی پیوندی ساخته می

به تفصیل به  الحرب فی برّ مصرکه در داستان 

انواع آنها خواهیم پرداختا 

 ن شخصیت از نگاه برمو

ها نیز از نگاه برمون اهمیت روايی  شخصیت

شخصیت اصلی  هفتخاصی دارندا او در مقابل 

های داستانی  های پريان، نقش پرا  در حکايت

گران و  کنش کند: را به دو نوع بنیادی تقسیم می

پذيران؛ يا به عبارت ديگر آنها که کاری  کنش

دهند و آنها که اعمالی بر آنها واقع  انجام می

پذيران  شودا او نخست به بررسی کنش می

ها فاعل يا  زيرا در بسیاری از قصه ؛پردازد می

گر  پذير است و بعد کنش قهرمان ابتدا کنش

شود و اغلب در انتهای حکايت باز شأن  می

 (102: 1252)سکولز، ا کند پذير پیدا می کنش

از نظر بارت نیز در الگوی برمون هر  

دو شخصیت و در تواند  شخصیت حتی ثانويه می

برای يکی  انداز داشته باشد )مثالً نتیجه، دو چشم

 ؛خوردگی باشد( فريب و برای ديگری فريب

شود، در  ها ديده می رفت چیزی که در بیشتر پی

ا رفت خودش است کل هر شخصیت، قهرمان پی

اين دو نوع شخصیت نیز با » (21: 1251)بارت، 

ون تقسیم توجه به عوامل متعددی، به انواع گوناگ

گذار و بهبودبخش و تأثیرشوند: کنشگر به  می

 )تودوروف،ا «ور و قربانی پذير به بهره کنش

1211 :11) 

 ت پژوهشسؤاال

ی به اين ـی پاسخگويـر در پـار حاضـجست
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، «الحرب فی برّ مصر»هاست که اوال رمان  پرسش

  به لحاظ ساختاری تا چه میزان با نظري

پذير است و  بررسی شناسی کلود برمون روايت

های برمون، چگونه در  کارکردها و توالی ثانیاً

بافت داستان قابل مشاهده است؟ تا اينکه در 

نهايت مشخص شود راوی داستان تا چه اندازه 

های روايت و شگردهای روايتگری آشنا  با ويژگی

 بوده استا

  

 روش تحقیق

تحلیلی به  -اين مقاله با رويکردی توصیفی

الحرب فی » کلود برمون در رمان  يبررسی نظر

  رو ابتدا نظريپرداخته استا از اين« برّ مصر

ها  ها، کارکردها، انواع توالی  رفت برمون از نظر پی

شودا با تحلیل داستان  و نیز شخصیت بررسی می

های اين نظريه، میزان انطباق  بر اساس سازه

شودا  روايی برمون مشخص می  داستان با نظري

های  رفت رتیب که منتقد پس از کشف پیبدين ت

محوری، قادر خواهد بود محور اصلی روايت را 

بیابد و ساير محورهای فرعی را در ارتباط با آن 

جريان اصلی ارزيابی کندا پس از مشخص شدن 

های محوری، الگويی که نويسنده بر  رفت پی

گفتی و جذابیت شده اساس آن قادر به خلق ش

 الحرب فی برّ مصررمان دا شو است، مشخص می

با دارا بودن يک محور اصلی و چند محور فرعی 

  تواند نمون های مختلف، می و پرداخت شخصیت

ساخت به  گرای خوش های واقع يکی از رمان

شمار آيد و البته میزان استقبال خوانندگان از اين 

 يد همین موضوع استا ؤاثر، به خودی خود، م

 پیشینه پژوهش

شناسی در ادبیات  ريخت ۀن حوزاز جمله فعاال

توان به عبدالکريم حسن و سمیرۀ بن  عربی می

ما کتاب 1112عمّو اشاره کرد که در سال 

اثر پرا  را به عنوان شناسی قصه پريان  ريخت

)پرا ،  ترجمه کردندا« مورفولوجیا القصه»

مدخل الی مناهج النقد ( کتابی با عنوان 1112
ظا و دکتر المنصف دکتر رضوان ظا  ترجم االدبی

های پرا  را مورد  ای از ديدگاه الشنوفی نیز پاره

( 1115ا )رضوان ظاظا، بررسی قرار داده است

تطبیق نظريات   هايی نیز در زمین مقاالت و کتاب

پرا  بر روی متون روايی وجود دارند که از 

القصص الشعبی العراقی فی ضوء آنها   جمل
سلمان الشويلی  داود  نوشت المنهج المورفولوجی

 استا 

موضوع مقاالت « الحرب فی برّ مصر»رمان 

المیتاقص تجربیا »  معدودی قرار گرفته که مقال

فی اعمال الروائی المصری يوسف  ةقراء -روائیا

القعید؛ الحرب فی برّ مصر، يحدث فی مصر اآلن، 

 نیةالبولوفو»و همچنین « شکاوی المصری الفصی،

  نوشت« القعید نموذجا ، يوسفبیةالعر یةفی الروا

  از جمل هاالردنی هدر الجامع هسمیه الشوابک

ها، موضوعاتی نظیر خیال،  آنهاستا اين مقاله

پريشی، مولف ضمنی و چندصدايی را مورد  زمان

 یةيوسف القعید و الروا»اندا  بررسی قرار داده

  از فدوی مالطی دوجالس عنوان مقال« ةالجديد

ول به چا  رسیده فص  ديگری است که در مجل

های قعید و از  های پسامدرنی رمان و به ويژگی

جمله رمان مورد بحث پرداخته و احمدرضا 



 1793بهار و تابستان ، سومه ، شمارپنجمدوفصلنامه تخصصی م العات داستانی، سال     759

 

 

های  مؤلفهبررسی »  صاعدی نیز در مقال

پسامدرنیسم در رمان الحرب فی برّ مصر اثر 

)فصلنامه تخصصی مطالعات « يوسف القعید

 داستانی، سال دوم، شماره چهارم، تابستان

های  مؤلفهترين  خی از مهمبر ،(1212

پسامدرنیستی اين اثر را مورد بررسی و تحلیل 

قرار داده استا سید اسماعیل حسینی اجداد نیز 

بررسی موتیف ارض در » ای با عنوان در مقاله

اين « رمان الحرب فی برّ مصر از يوسف القعید

رمان را مورد مطالعه قرار داده استا از عناوين 

د که رمان مذکور تاکنون از آي مقاالت فوق برمی

زوايای ساختاری مورد بحث و پژوهش قرار 

نگرفته استا اهمیت اين جستار از آن جهت 

 الگوی نسبتاً« شناسی برمون روايت»است که 

جديدی برای بررسی روايت است و 

هايی از اين دست راه را برای يافتن  پژوهش

 کندا های عربی باز می الگويی کلی برای داستان
  

مروری بر زندگی یوس  القعید و معرفی رمان 

 «الحرب فی برّ مصر»

ما در 1100محمد يوسف القعید در سال 

، استان بحیره مصر به دنیا آمدا دوران هالضهري

ابتدايی و دبیرستان را در آن روستا گذرانده و 

شال   معلم شدا سپس به قاهره رفته و به ادام

ما 1113 ما تا1120معلمی پرداختا وی از سال 

  سرباز ارتش بود و پس از آن وارد عرص

نگاری شد و عضو اتحاد الکتاب  روزنامه

شدا المصريین و اتحاد الصحفیین العرب 

  وی در مورد تجرب (1515: 1112)الیسوعی، 

نويسم، نه  من می» گويد: اش چنین می نويسندگی

 ،برای اينکه خودم را از اين وضعیت نجات دهم

زندگی کنما من بدون نوشتن  نويسم تا بلکه می

نويسم تا اعتراض کنم و مردم  شوما می ديوانه می

را به سوی اعتراض بکشانم و به آنها هشدار دهما 

در حال  هشدار نسبت به اشتباهاتی که دائماً

ما   ها و خألهای زيادی در جامع تکرارندا فاصله

میان ثروتمندان و فقرا، میان   وجود دارد، فاصل

ها و  ن بیاولهاو روستايیان، میان ساکنشهرشینان 

ها، رويارويی با اين فواصل مرا به  نشین کاخ

ای که  روانه انگیزدااا ايدئولوژی میانه نوشتن برمی

اکنون در مصر حاکمیت دارد، دست به کارهايی 

خورندا  زند که فقط به درد اتوپیاها می می

خواهد در عین حال هم دوست آمريکا باشد و  می

فلسطین را   لئخواهد مس یق شوروی، میهم رف

بدون آنکه اسرائیل ناراحت و خشمگین  ،حل کند

خواهد مردم فقیر آسايش داشته باشند  شود، می

بدون اينکه به ثروتمندان آسیبی برسد و اينها 

افتند مگر در  چیزهايی است که اتفاق نمی

چنین عشقی  (11-15: 1252 )عائده،ا «ها افسانه

رمان توسط  35گارش بیش از به نويسندگی ن

  از جمل الحرب فی برّ مصرالقعید را رقم زد که 

آنهاستا چا  اين اثر به دلیل محتوای سیاسی 

ما ممنوع 1150ما تا 1115آن، در مصر از سال 

ابتدا در بیروت و فلسطین و باداد  ،رواز اين ابود

سال در  5و سودان و الجزائر و بعد از گذشت 

افته و به چند زبان زنده دنیا چا  ي ۀمصر اجاز

ترجمه شدا بر اساس لیست صد رمان برتر عربی 

سپتامبر  1که اتحاد الکتاب العرب در تاريخ 

جريده اخبار االدب منتشر  032ما در شماره 3551

چهارم قرار گرفته و نیز در   اين رمان در رتب ،کرد
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سلطان بن علی   سسؤما از سوی م3555سال 

دست يافتا اين  یةالتقدير لةالدوزۀ يجاالعويس به 

 بابه فیلمی  بو سیفاصالح  اثر همچنین توسط

 تبديل شدا « المواطن مصری» عنوان

ما 1103های  مصر در سال  در اين اثر جامع

رو به نمايش گذاشته شده استا از اينما 1112تا 

سیاسی آن  -ای کوتاه به اوضاع اجتماعی اشاره

( خالی از فايده نخواهد بودا 1103-1112ها ) سال

توان گفت: مصر تا قبل از سال  به طور خالصه می

ما از نظر داخلی همانند بسیاری از 1103

 -جوار خود تحت نظام ارباب کشورهای هم

رعیتی يا فئودالی اداره شده و از نظر خارجی در 

ما 1121دو جنگ مهم اعراب و اسرائیل در سال 

ما درگیر بودا آلبرت حورانی در کتاب 1112و 

گويد: حکومت نظامی  می« تاريخ مردمان عرب»

ما قدرت را در دست 1103مصر که در سال 

گرفت، به صورت چشمگیری در نظام اصالحات 

ارضی و مالکیت زمین دخالت کردا اين اقدام 

 ؛ای داشت العاده اجتماعی فوق-اهمیت سیاسی

ا را با بهای ثابتی خريداری ه زيرا حکومت، زمین

پا تقسیم کردااا  کرده و در میان کشاورزان خرده

اين اقدامات قدرت مالکان بزرگ و   در نتیج

: 1250)الحورانی،  خاندان سلطنتی از میان رفتا

ژوئن  0خارجی نیز در   ( در عرص025-011

اسرائیل به مصر حمله برد و نیروهای  1121

ما 1121ا شکست هوايی آن را منهدم ساختاا

عربی گذاشتا بعد از   آثار بسیار منفی بر جامع

عبدالناصر که تا سه سال بعد از شکست زنده 

قطاران ديرينش، يعنی انور سادات  يکی از هم ،بود

ما، تاییر قدرت از 1115به روی کار آمدااا در 

عبدالناصر به سادات تاییر فرد و تداوم رژيم 

زودی آشکار شد  رسید، ولی به حاکم به نظر می

حکومت استااا در سال  ۀکه تاییر در ادار

ما وقايعی اتفاق افتاد که همچون وقايع سال 1112

ساز بودا در اکتبر آن سال مصر  ما سرنوشت1121

به طور ناگهانی به نیروهای اسرائیلی مستقر در 

اين جنگ  و ساحل شرقی کانال سوئز حمله برد

اما  ،ا را نشان داده بار ديگر برتری نظامی اسرائیلی

نه مردم عرب و نه جهانیان، اين جنگ را شکست 

بسی که بر اثر  اعراب تلقی نکردندا جنگ با آتش

ها اعمال شد به پايان رسیدا )همان:  نفوذ ابرقدرت

سیاسی  -( اين اوضاع اجتماعی010-022

مضامینی همچون مبارزه و ايستادگی در برابر 

رزه با اختالف ها به ويژه تالش برای مبا قدرت

طبقاتی و سعی در راستای گسترش به اصطالح 

مالکان در جامعه و پرهیز از تمکین در برابر  خرده

حاکم را در ادبیات و   های نامعقول طبق خواسته

 به خصوص ادبیات داستانی ايجاد کردا 
 

 الحرب فی برّ مصررمان  ۀخالص

از جمله آثار برگرفته از  الحرب فی برّ مصررمان 

سیاسی حاکم بر مصر به ويژه  -ام اجتماعینظ

سال بعد  0نظام فئودالی جامعه استا القعید آن را 

هايی که  از گذشت جنگ اکتوبر نوشت که با رمان

 صةالرصا»اند از جمله  به جنگ اکتوبر پرداخته

العمر »از احسان عبدالقدوس و « التزال فی جیبی

از يوسف السباعی تفاوت اساسی داردا « لحظة

بدالقدوس و السباعی، جنگ اکتوبر را ع

ما 1103دانند که خطاهای کودتای  ای می پیروزی

جديدی را در آن   مصر را جبران کرده و صفح
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الحرب »تیره گشوده استا اما القعید در   جامع
، نه تنها ديدگاهی متفاوت نسبت به «فی برّ مصر

بلکه ديدگاهی جديد راجع به نظام  ،اين جنگ

اين اثر او بیانگر احساساتش نسبت سادات داردا 

که رسد  به بیچارگان و فقیران استا به نظر می

نگاری اثر زيادی در اهتمام او به  شال روزنامه

  مشکالت کشور داشته استا کما اينکه تجرب

 او در زندگی يعنی حضور در سه جنگ ۀويژ

، (1و اکتوبر اول و حرب اسنزاف 21 )حزيران

ود که حوادث را از فرصتی طاليی برای وی ب

نزديک رصد کند و از آنجا که در بخش خدمات 

فرصت بیشتری  ،کرد پزشکی ارتش خدمت می

مل و ثبت حوادث داشته باشدا رمان أبرای ت

بر اساس تعدد اصوات يا « الحرب فی برّ مصر»

ای که  به گونه ؛تعدد راوی شکل گرفته است

نويسنده موقعیت اجتماعی شش شخصیت اصلی 

، هجای ذکر اسم هر يک از آنها )العمدرا به 

المتعهد، الخفیر، الصديق،الضابط و المحقق(، در 

رمان  ۀدهند ابتدای هر کدام از شش فصلِ تشکیل

قرار داده است و هر شخصیت در فصل مربوط به 

پردازد که برايش از  خود به روايت موضوعاتی می

اهمیت بیشتری برخوردار استا ارتباط بین   درج

ها محدود است و هر يک از آنها  خصیتاين ش

در ابتدای هر فصل روايت را از جايی آغاز 

کنند که راوی قبلی، روايت خود را پايان داده  می

 ۀراوی توسط القعید با شیو استا تکنیک چند

ای به کار رفته و با وجود اينکه  هنرمندانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا1121–1115در  اسرائیل و مصر نبردهای فرسايشیا  1

 

شخصیت اصلی داستان است هیچ يک « مصری»

 نیافته استا  از فصول به او اختصاص

کدخدا مردی که منصب و ثروتش را از پدر 

اولین راوی استا وی در آغاز  ،به ارث برده

رمان از اينکه زمینش به موجب اصالحات 

ابراز خوشحالی  ،ارضی، به او بازگشته است

کندا قعید با استفاده از اين شخصیت، موضوع  می

کند و آن اين است که به  مهمی را مطرح می

ها و  آمدن نظام سادات، فئودال روی کار

ما( 1103)قبل از  داران به شکوه سابق زمین

اندا نگاه تحقیرآمیز کدخدا به کشاورزان،  بازگشته

نشانگر اين است که تمام دستاوردهای کودتای 

ما توسط نظام جديد از دست رفته 1103ژوئیه 

استا شهرها در حالت آمادگی برای جنگ 

کوچک  ان  پسرما هستندا در اين می1112

د و اين موضوع شو کدخدا به سربازی احضار می

ای جز  کندا وی چاره کدخدا را پريشان می

يکی ديگر از -يابدا متعهد مراجعه به متعهد نمی

مرد فاسدی است که به دلیل  -روايان رمان

خواری از شال معلمی اخراج شده و با  رشوه

های غیرقانونی به رفع مشکالت مردم  روش

ای را  ازدا اين شخصیت، وضعیت جامعهپرد می

فاسدان و   دهد که در آن طبق نشان می

گیران، نه با تالش، بلکه با کمی  رشوه

رسندا متعهد مدارک  هوشمندی، به ثروت می

پسر کدخدا را برای پسر پاسبان فقیر جعل 

)مصری(که از قضا  کندا پسر پاسبان می

دانشجوی ممتازی است با مدارک جعلی وارد 

مت سربازی گشته و برای حفظ زمین پدرش خد
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 ؛شود در جنگ شهید می« مصری»کندا  تالش می

خود  ۀدر حالی که پسر کدخدا در آغوش خانواد

را « اوباش»گیری زمینش از چنگ  مانده و بازپس

اما مرگ مصری پايان کار نیست،  ،گیرد جشن می

عزا  ۀتواند مراسم ساد پاسبان فقیر نه تنها نمی

تواند به عنوان پدر شهید  بلکه نمی ،ندبرگزار ک

شود  شناخته شودا کدخدا پدر شهید معرفی می

چون بر اساس اسناد پسر کدخدا شهید شده 

تالشی از « مصری»استا شايد انتخاب اسم 

تک  سوی قعید برای نشان دادن اوضاع تک

ترين حقوق  هايی که ساده هاستا مصری مصری

ان، با لحنی تند اندا اين رم خود را از دست داده

دهد که  به سادات و نظام او هشدار می

چرا که کودتا  ؛دستاوردهای کودتا را نابود نکند

 ۀشد رغم خطاهايش برخی از حقوق ضايع به

 ها را به آنها بازگردانده استا  مصری

 

 تجزیه و تحلیل متن

، با استفاده از عنصر «الحرب فی برّ مصر»رمان 

ا و اتفاقات پرداخته ه تخیل، به بازسازی شخصیت

ای از تاريخ را زنده کرده استا وجه تمايز  و برهه

اين اثر با آثاری که همین مضمون را دارند تالش 

نويسنده برای جدا شدن از تصويرهای محض 

ارائه شده توسط مورخان استا نويسنده، 

های کتاب خود را از تاريخ وام گرفته اما  قهرمان

تاريخ تنها، حکم در پردازش متن رمان، گويی 

ها را داشته استا تاريخ  شخصیت ۀکنند معرفی

هايی همچون العمده، المتعهد، الخفیر،  شخصیت

الصديق، الضابط و المحقق را در اختیار القعید 

اما اينکه کدام جنبه از فعالیت  ،قرار داده

های تاريخی بازنمايی گشته و کدام يک  شخصیت

ه استا وی طی نويسنده بود ۀتاییر يافته بر عهد

هايی را ساخته و به کمک  ، شخصیتفراينديک 

ی و معلولی حوادث را از حالت علّ ۀآنها زنجیر

ای خارج کرده و به فضای رمان وارد  نامه تاريخ

های اصلی هر يک از  کرده استا کنش

ی و معلولی علّ  ها و چگونگی رابط شخصیت

وار بین آنها، چیزی است که برای بررسی  زنجیره

ختمان داستان، بايد مورد کشف و استخراج سا

گذار از عدم تعادل به   قرار گیردا بیان مرحل

تعادل نیز از جمله نکاتی است که در   سوی نقط

گرا  های واقع بررسی ساختاری اين دست از رمان

دهدا  حجم وسیعی از اثر را به خود اختصاص می

تاییر   در خوانش چنین اثری ابتدا بايد مرحل

قهرمان از حالت تعادل اولیه به سمت  وضعیت

عدم تعادل ثانويه را کشف کردا پس از آن بايد 

حوادث و عواملی را که قهرمان روايت را احاطه 

نهايی   کرده است دنبال کرده و در پی يافتن قطع

رفت  و گذاشتن آن در کنار ساير قطعات پی

های کامل و  رفت روايی بودا تعداد اين پی

ولی ـی و معلـعلّ ـ و رابطگی چینش ـچگون

برقرارشده در میان آنهاست که میزان قدرت رمان 

های  رفت دهدا تعداد اين پی گرا را نشان می واقع

به تعداد نقاط اوج داستانی استا  اصلی معموالً

فايده خواندن آنها  ها يا بی رفت گونه پی حذف اين

الحرب فی به طور کلی، مانند اين است که رمان 
را در پنجاه صفحه يا کمتر فشرده کنیما  برّ مصر

در چنین وضعیتی، گرچه خواننده در جريان 
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اما لذتی از متن  ،گیرد خطوط محوری قرار می

زيرا در آن صورت جوهر ادبی متن  ؛نخواهد برد

از آن گرفته شده استا همچنین انتظار اينکه در 

های اصلی  رفت متن يک رمان تعداد زيادی پی

 فراينداشد، غیرمنطقی و به دور از وجود داشته ب

چرا که در اين  ؛آفرينش خالقانه اثر ادبی است

رفت را  صورت نويسنده ناچار است يا هر پی

بدون پردازش کامل جوانب آن رها کند يا حجم 

رمان را به نحوی غیرعادی افزايش دهدا بنابراين 

رفت محوری بايد دارای شرايطی از اين  هر پی

آمده ارزش  ت عدم تعادل پیشدست باشد: وضعی

تالش برای رساندن آن به حالت تعادل را داشته 

گر به وضعیت عدم تعادل در  باشد، قهرمان کنش

زندگی خود وقوف يافته باشد، با پايان گرفتن 

فرجامین،   وضعیت عدم تعادل و رسیدن به نقط

 رفت يا رمان به انتها برسد و اااا  پی

ان بايد سه های داست رفت برای بیان پی

امکان که با   مرحل»: مرحله را مدنظر قرار داد

که  فرايند  پايداری موقعیت همراه است، مرحل

  خورد و مرحل با فرصت تاییر موقعیت گره می

لو،  ا )نبی«شود پیامد که به تاییر موقعیت ختم می

الحرب فی برّ رفت محوری در  پی (22: 1211

ان فقیر پسر پاسب« مصری»، تاییر وضعیت مصر

از حالت تعادل اولیه به سمت عدم تعادل ثانويه 

و حوادث و عواملی است که اين قهرمان را 

های فرعی ديگری  رفت اما پی ،احاطه کرده است

رفت مذکور در اين داستان  نیز عالوه بر پی

وجود دارد که در ادامه به شرح برخی از آنها 

 خواهیم پرداختا 

 

 رفت نخست پی

داستان را از زبان کدخدای ده  القعید ابتدای

هايی که در  کندا تمام وقايع و جريان روايت می

ها و  چینی شوند و تمام مقدمه آغاز روايت می

ها، از جهتی حاکی از عدم  سازی توصیف و صحنه

  تعادلی است که پايان يافته و به تعادل ثانويه

زمینه  ۀکنندرسیده است و از جهت ديگر فراهم

 .لقوه و امکان کنش روايی استبرای توان با

توان از البه الی  رفت روايی را می قطعات اين پی

سخنان کدخدا استخراج کردا اين شخصیت قبل 

اما  ،از کودتای ارتش دارای وضعیتی متعادل بوده

بعد از کودتا وضعیت باثبات زندگی وی با 

ها او را به  دگرگونی مواجه شده و اين دگرگونی

تعادل واداشته است:   به نقط تالش برای بازگشت

الجیش،  کةذات صباح حضرت الینا لجان من حر»

ا قالوا لنا: أن ةمعهم ضابط قیل انه مندوب القیاد

معهم تؤکد أن والدنا اصله  ةاالوراق الموجود

 الجنسیةترکی، و أن اجراءات حصوله علی 

االرض  قطعة، لهذا سیأخذون نیةغیرقانو یةالمصر

ملکیة سمه حالیاااا يوم نزع الجاری تسجیلها با

االرض منا، لم يتحمل والدی الموقفا اصیب 

 (15 :1111)القعید،  ا«بشلل، شلّ نصفه االيمن کلّه

يک روز صب، گروهی از نیروهای ارتش همراه 

شد معاون فرماندهی است،  افسری که گفته می

نزد ما آمدند و به ما گفتند: طبق اسناد موجود در 

ت پدرمان ترک است و طبق اختیار آنها اصلی

اطالعات به دست آمده، هويت او غیرقانونی 

است و به همین خاطر آن قطعه زمین پدرم را 

ضبط خواهند کردااا روزی که مالکیت زمین را از 
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ما گرفتند پدرم طاقت نیاورد و سکته کرد، کل 

 سمت راست بدنش فلج شدا 

در ابتدای اين داستان نیز مثل هر داستان 

وضعیت پايدار و متعادل به چشم ديگری 

اما اين وضعیت متعادل آغازين در  ،خورد می

خود امکان دگرگونی و تحول را دارد و با بروز 

ای همه چیز دگرگون خواهد شدا پس از  حادثه

گذار از رويداد و حادثه، وضعیتی جديد که 

آيد و  محصول آن حادثه خواهد بود به وجود می

 گیردا  عادل شکل میدوباره حالت پايدار و مت

با روی کار آمدن نظام جديد وضعیت کدخدا 

که با اجرای اصالحات ارضی کامال دگرگون شده 

بود به حالت تعادل برگشته و وی اين حالت را 

 کند:  گونه توصیف می اين

امس کان يوماً عظیماًااا کرامتنا عادت الیناا »

االرض التی اخذوها منّا سن  اربع و خمسین 

رجعت االرض  سرت عین اوالد الکلباکرجعتا

 (1: 1111)القعید،  «وغداً يعود لنا کلّ ما فقدناه

از ما  1200ديروز روز بزرگی بودا زمینی که سال 

ها تحقیر شدندا  گرفتند بازگشتا پدر سوخته

مان برگشت و فردا هم تمام چیزهايی که از  زمین

گرددا نويسنده با عبارات فوق  ايم برمی دست داده

ها را از لاو شدن اصالحات  وشحالی فئودالخ

ه ای را که ب ارضی بیان کرده و حالت تعادل ثانويه

وجود آمده را به تصوير کشیده استا اين 

رفت را بر اساس الگوی برمون به شکل زير  پی

 توان نشان داد: می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها قبل زمین

از کودتای 

ارتش در 

ما 1103سال 

تحت اختیار 

حاکمه   طبق

ان  دارو زمین

اصالحات ارضی  بزرگ بودا 

 هایشامل زمین

« = کدخداةالعمد»

نشده و وی مالکیت 

 دهدا خود را ادامه می

با کودتای ارتش و 

صورت گرفتن 

اصالحات ارضی 

های کدخدا زمین

خود را از دست 

 دهدا  می

ها در پس از گذشت سال

دوران انور سادات، 

های از دست دخدا زمینک

شاورزان اش را از کرفته

پس گرفته و پیروز 

 شودا یم

 

کدخدا زمین را از 

مالکان به ويژه خرده

نگهبان خصوصی خود 

 گیردا پس نمی



 1793بهار و تابستان ، سومه ، شمارپنجمدوفصلنامه تخصصی م العات داستانی، سال     797

 

 

 رفت دوم  پی

 امكان بالقوه یا تعادل اولیه ۀمرحل

 ،وجود آمده استه ديدی که بوضعیت ج

امکان و فعلیت باشد و روند   تواند مرحل می

ای جديد آماده کندا  داستان را برای وقوع حادثه

ولکن عندما رفت عینی »گويد:  که کدخدا می چنان

الشمال، تأکد لی أنه البد من حدوث أمر ماا 

فعرفت أنه يوم جمع ا فمن المعروف أن يوم 

( هر وقت چشم 1)همان:  «الجمع  به ساع  نحس

افتدا  شوم اتفاقی می پرد مطمئن می چپم می

دانند  فهمیدم که امروز جمعه استا همه می

 های نحسی داردا روزهای جمعه ساعت

ما هم زمین 1100کدخدا پس از کودتای سال

سال از عمرش را از  12و جاه و مقام و هم 

ها برای او  ديد و پس گرفتن زمین دست رفته می

اما اين تولد دوباره و بازيابی  ،دوباره بود تولدی

شکوه گذشته اضطراب و نگرانی او را از بین 

ای ناگوار بود و  نبردا او پیوسته منتظر وقوع حادثه

اين حادثه، چیزی نبود جز احضار پسر کوچکش 

حضر الیّ الخفیر النوبتجی، »به خدمت سربازیا 

ردت أعطانی دفتر االحوال، و به االشارات التی و

ة االشارااا عشةأصابت يده راا إلی الدوار فی اللیلا

بب خوفهاابنی الصایر مطلوب ساالولی کانت 

( سرنگهبان به سمتم 15: 1111)القعید،  «للتجنید

ها را که شب آنها را  ها و ابالغیه آمدا دفتر گزارش

به ساختمان رعیتی آورده بودند به من تحويل 

اول دلیل ترسش   لرزيدا ابالغی دادااا دستش می

 بودا پسر کوچکم را برای سربازی احضار کردندا

  بینیم در وضعیت متعادل، حادث طور که می همان

محرک يعنی همان علت اولیه و اصلی تمام 

حوادث بعدی، روند روايت را از سکون به 

)خارج کردن از وضعیت  دهد حرکت تاییر می

مذکور   حادث (11: 1252کی،  ا )مکمتعادل(

ار پسر کوچک کدخدا به سربازی استا با احض

وقوع اين حادثه است که وضعیت اشخاص و 

کندا  روند کلی حاکم بر متن روايی، تاییر می

اکنون کدخدا بايد به دو دلیل مانع رفتن پسرش 

به سربازی گردد: يکی اينکه مانع برمال شدن راز 

)عمل پروستات و نداشتن مردانگی( توسط  خود

تنها در خانه بلکه در کل همسر کوچکش نه 

خاطر اعتقادات آبا و ه منطقه شود و دوم ب

 اجدادیا 

کان والدی يقول: انه لو ذهب » گويد: وی می

 «ئلةالهتزّت شجرۀ العا یةاحد منّا الی الجهاد

گفت: اگر يکی از ما  ( پدرم می10)القعید، همان: 

خانوادگی ما   نام به سربازی برود به يقین شجره

  لئآيدا اين طرز تفکر راجع به مس رمیبه لرزه د

سربازی از يک سو و عشق به وطن از سوی 

ديگر باعث جدال درونی شديدی در کدخدا 

گیرد به  اما در نهايت وی تصمیم می ،شود می

دنبال راه حلی باشد که پسر کوچکش را نیز 

همانند ساير پسرانش از سربازی فراری دهدا فرار 

دمت سربازی درست در تر او از خفرزندان بزرگ

موقعی اتفاق افتاده که مصر با سه جنگ مهم و 

 ،کرده استااا ساز دست و پنجه نرم می سرنوشت

کند که عاشقانه  اما با اين وجود وی ادعا می

چرا که پدربزرگ  ؛سرزمین مصر را دوست دارد

اش از سربازان گمنامی بود که در کنار  پدری

ع کرد و اين احمد عرابی پاشا از شرف مصر دفا

ا پرستی واقعی است ترين دلیل برای میهنبزرگ
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او برای عملی کردن تصمیم خود به  (10 )همان:

خاطر اقدامات ه معلمی که ب -نزد متعهد

غیرقانونی از آموزش و پرورش اخراج شده 

گذاردا  رفته و موضوع را با او در میان می-است

دهد که با جعل اسناد  متعهد به او پیشنهاد می

شخص ديگری را به جای پسرش به سربازی 

کان علیّ ان ابحث للمتعهد عن شاب » بفرستد:

فی سنّ ابنی، مولود معه فی يوم واحد وله مالم، 

قريب  منه،لکی يذهب الی التجنید بدالً من ابنیااا 

مصری هذا ابن خفیر نظامی فی المعاش و هو 

معروف فی البلد بذکائه، و تفوقهااا جلست افکّر 

ريف العالما ابنی الذی اقدر علی تعلیمه ولو تصا

 لةفی الصین فاشل، وهذا الشاب الذی اليجد بد

)بايد به دنبال جوانی  «ناج، و متفوق ةجديد

گشتم که شبیه او باشد و روز  همسن پسرم می

تولدش با پسرم يکی باشد تا به جای پسرم به 

سربازی برودااا مصری پسر يک نظامی  است که 

همیشه منظم و مرتب است و در تمام در زندگی 

منطقه به باهوشی و برتری مشهور استااا به امور 

دنیا انديشیدما پسر من که توانايی حمايتش را 

لباس جديد   اما اين پسر که پول تهی ،دارم ناموفق

 ندارد موفق است(ا 

مطالب فوق حاکی از اين است که هدف 

شخصیت در وضعیت تعادل مشخص شده و 

املی برای حرکت شخصیت و به وجود همین ع

ترين  شودا بنابراين اصلی آمدن حوادث می

طرح آن است،  ۀدهندرفت اين داستان که شکل پی

براساس الگوی برمون به اين شکل نشان داده 

شود:  می

 

 

 

 

پسر کوچک 
کدخدای ده طی 

ای به ابالغیه
سربازی احضار 
شده و کدخدا، 

رغم میل باطنی به
خود و همسرش و 

رغم سنن آبا و به
اش مجبور اجدادی

به فرستادن پسر 
است.به سربازی 

هایی کدخدا راه یا راه
را برای فراری دادن 
پسر از خدمت 

یابد. میسربازی 

تحت شرایط بوجود 
آمده پسر با اکراه به 
خدمت سربازی 

.رودمی

 طرقکدخدا از 
غیرقانونی موفق به 
فراری دادن پسرش 

.شودمی

های غیرقانونی راه
کدخدا را به سمت 

.کشاندشکست می
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روايت داستان از قبل ساخته و پرداخته و 

و به قول برمون همه  دارای طرح و نظم است

رودا به طور کلی خارج  چیز با هدف پیش می

ها از چنگ کشاورزان و خوشحالی  کردن زمین

ها از جمله کدخدا، مجبور شدن او به عمل  فئودال

پروستات و مخفی کردن اين ضعف در خانه و 

های کشاورزان فقیر از کدخدا و  منطقه، شکايت

 گیرندا  ر میااا در موقعیت پايدار اين الگو قرا

 

 تحقق یا عدم تحقق فعلیّت فرایند

سربازی پسر   لئاز آنجا که با پیش آمدن مس

کوچک کدخدا چندين شخصیت ديگر وارد 

شوند، لذا يوسف القعید در روند  داستان می

ای که  پردازدا از لحظه طوالنی رمان به آنها می

ان جايگزين پسر کدخدا انتخاب مصری به عنو

ها از جمله متعهد، پدر  خصیتتمام ش شود، می

مصری، دوست وی، افسر و بازپرس عالوه بر 

شان در مورد مصری  معرفی خود و وضعیت

گويندا بدين ترتیب مصری از زاويه ديد  سخن می

توان هر  شود و می ها معرفی می تک شخصیت تک

ها را توالی کوچک و  يک از اهداف شخصیت

ن به ابتدايی در دل توالی اصلی و مرکب رما

ها  اين مرحله از داستان حساب آوردا معموالً

رمان را به خود  ۀتعیین کننده بوده و بخش عمد

که بینیم  دهندا در اين مرحله می اختصاص می

پاسبان فقیر قلباً با رفتن پسرش مصری به 

سربازی به عنوان جايگزين پسر کدخدا مخالف 

وجود آمده هخاطر شرايط به اما در نهايت ب ،است

يومین  مهلة ةاعطانی العمد» دهد: ه اين کار تن میب

ألردّ علیهااا هل أقبل ذهاب مصری الی الجیش 

ا مستحیلااا من لحظ  خروجی ةالعمد بدالً من ابن

)همان: ا «، استقرّ الخوف بداخلیةمن بیت العمد

( کدخدا دو روز مهلت داد که به او جواب 12

ر دهمااا آيا قبول کنم که مصری به جای پس

 کدخدا به سربازی برود؟ محال استا 

ترس تمام وجود پاسبان فقیر را فرا گرفته، 

دوران کودکی و نوجوانی پسرش را با خود مرور 

کند که پسرش  کند و به خود يادآوری می می

استاد دانشگاه شود و تا مصری دوست داشت 

اش موافق  ياهای همیشگیؤوی با محقق کردن ر

ا حقوق نگهبانی و اين دانست که ب اما می ،بود

ياها ممکن ؤاندازه از فقر محقق کردن آن ر

نیستا با اينکه پاسبان تمام دنیا را به خاکی که 

اما  ،بخشید گذارد نمی مصری روی آن پا می

خصوص در ه هايش ب پیشنهادهای کدخدا و وعده

مورد زمین باعث شد که ردّ آن پیشنهاد ساده 

 نباشدا 

ديگری  های دوست مصری از شخصیت

حوادث داستان، چگونگی  ۀاست که در زنجیر

کندا او  دوستی خود و مصری را روايت می

کند که تنها  مصری را جوان شجاعی معرفی می

دلیل او برای رفتن به خدمت سربازی نجات 

 يقول مصری:»خانواده از فقر نبوده بلکه او 

حفاظاً علی اهلی هم  ةجندت بدالً من ابن العمد

هذاا الاريب أن الثمن لم يدفع لهم  الذين طلبوا

حتی اآلنااا لماذا ذهب مصری الی الحرب؟ هل 

ااا فهو يحبّ مصر الی فةمشرمیتة کان يبحث عن 

 یةمن أ لیةالعشق، و اليسعده فی حیاته الخا جةدر
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 ( مصری گفت:10-153)همان: ا «اال اسمه ةسعاد

به جای پسر کدخدا به سربازی آمدم تا از 

اما هنوز بهای آن به  ،محافظت کنمام  خانواده

ام پرداخت نشده استااا چرا مصری به  خانواده

جنگ رفت؟ آيا به دنبال مرگی شرافتمندانه 

بود؟ااا وی عاشقانه مصر را دوست داشت و تنها 

اش داشتن اسم مصری  شانس زندگی گذشته

 استا

 

 )شكست یا موفقیت( پیامد

مراحل قبل در اين مرحله مشخص   نتیج

دا نتیجه دو حالت دارد: يا قهرمان موفق شو می

يابد يا اينکه  شده و به هدف يا اهدافش دست می

خوردا کنش قهرمان در اين مرحله به  شکست می

 رسدا در اين رمان قهرمان داستان نتیجه می

خاطر دفاع از خانواده و عشق به ه )مصری( ب

وطن به جای پسر کدخدا به خدمت سربازی 

رفتا اقدام وی که منجر به شهادتش شد از نگاه 

های مختلف داستان به اشکال متفاوتی  شخصیت

نگاه دوستش   تعبیر شده استا مصری از دريچ

عدالتی داخلی شد نه قربانی جنگ  قربانی بی

شهیداً جاهزاً؟ هل سافر محتجّاً ام »خارجی: 

الداخل قبل أن يواجه عدوّنا  کةاستشهد فی معر

مصری با کدام عنوان به  (151همان: )ا «کله؟

جنگ رفت؟ آيا معترضانه رفت يا به صورت 

شهیدی آماده؟ قبل از مواجهه با دشمن 

 مان او در جنگ داخلی شهید شدا مشترک

کسی  -های داستان المتعهد از ديگر شخصیت

شتاال به معلمی با استفاده از که با وجود ا

د شو ت مختلف، مرتکب انواع فسادها میتوجیها

و هیچ تعهدی به هیچ چیز ندارد و نويسنده با 

نوعی تهکم و طنز تلخ اين نام را برای او برگزيده 

، جنايت خودش و کدخدا نسبت به -است

ثم ان »کند:  گونه توجیه می مصری را اين

ه أن يذهب الی عمر منیةالخفیر کانت أ ابن

و  أقسم لک أنه حدّثنی عن ذلک بنفسه، یةالجهاد

دری سبب الرفضا أنه ذهب متطوعاً فرفضوه، الأ

فی  ةو طموح الطبقات الفقیر الشاب کان طموحاً

أغلب االحیان يکون مدمّراً لهم، أنه يقضی علیهم 

ا کان الشاب ينظر الی ما هو أبعد، أن يکون ةعاد

م، أن يزيّن کتفیه بالنسر و ضابطاً فی يوم من االيا

)او همیشه ا «النجوم و السیف و العصا المتقاطعتین

خورم او  آرزو داشت به جنگ برود، قسم می

خودش در مورد آن برايم حرف زد، حتی او 

داوطلبانه رفت اما قبولش نکردندااا اين جوان 

بلندپرواز بودا بلندپروازی طبقات فقیر اغلب 

جان آنها  شود معموالً ر میاوقات برای آنها ويرانگ

کرد که  ای نگاه می دهدا جوان به آينده را به باد می

های  هايش را با نشان روزی افسر بشود، شانه

عقاب و ستاره و شمشیر و گرز متقاطع مزين 

 کند(ا 

)بازپرس( شخصیت ديگر روايت  المحقق

شناسی و  است که بر خالف المتعهد، نماد وظیفه

تا وی تمام تالش خود را برای مقابله با فساد اس

اش  مصری و خانواده  احقاق حقوق از دست رفت

ين ظلم و بیداد است که اما در نهايت ا ،کند می

 و یحةأتت التعلیمات صر ةفجأ» د:شو پیروز می

 بقفل التحقیق واعتباره کأن لم يکن و ضحةوا
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و قددفنت بمجرد صدور التعلیمات  لجثةا دفن

منی بدفنهاااا مصری  ودون الحصول علی اذن

الذی سافر وجند وحارب واستشهد حرم حتی 

حاولت إيضاح کل  الشهداءا ملةمن أن تعامل معا

 فظةهذه االمور، ولکن المستشار العسکری للمحا

ا سمةوحا یةمصیر ةرفضها، قال أن بالدنا تمرّ بفتر

فی التاريخ کلّه القديم  ةألیست هذه اول مر

)ناگهان  «ا العرب؟والوسیط والحديث ينتصر فیه

بستن پرونده و  ۀدستورات واض، و روشنی دربار

اعتبار کردنش آمدااا مصری رفت و سرباز شدا  بی

اما حتی از اينکه با ياد و  ،جنگید و شهید شد

خاطرش همانند ديگر شهیدان رفتار شود محروم 

شدا مستشار نظامی استان گفت: کشور ما در 

بردا آيا  می ساز و مهمی به سر دوران سرنوشت

اين اولین بار در کل تاريخ قديم و میانه و جديد 

مصری   شود؟ حادث نیست که عرب پیروز می

ای  ممکن است اشتباهات سنگینی را به پیروزی

که مصر و عرب هزاران سال منتظرش هستند 

 تحمیل کند(ا 

مصری ذلت را نپذيرفت و همانند دوران 

ه عنوان اش تا آخرين لحظه ب کودکی و نوجوانی

الحرب فی برِ »اسوه و الگويی واال باقی ماندا 

رفت اصلی و  رمانی است که با يک پی« مصر

فرعی، بر اساس الگوی ساختاری   رفت چندين پی

برمون قابل بررسی و تطبیق استا داستان شامل 

ها وجود  رفت پی  توضیحاتی است که در هم

داردا اين توضیحات به اشکال مختلف گاه با 

ف خصوصیات قهرمانان داستان و گاه با توصی

جريان يافتن کنشی از سوی آنها ظهور يافته 

استا يکی از داليل اصلی جذابیت اين داستان 

رفت به  برای خواننده، اين است که حرکت هر پی

رفت  گیری پی سمت کامل شدن و سپس شکل

منطقی استا داستان از ويژگی  بعدی کامالً

دار است و تعداد ناپذيری برخور بینی پیش

برمون   آخر نظري  هايی که در دو مرحل رفت پی

بیشتر از تعداد  ،گیرند و نتیجه( جای می فرايند)

)امکان( قرار  اول  هايی است که در مرحل رفت پی

سازی برای  اندا نويسنده به منظور زمینه گرفته

گیری کنش اصلی از تعداد زيادی از  شکل

ذهن خواننده را  ها بهره برده است تا رفت پی

درگیر پیوند دادن و ارتباط برقرار کردن میان اين 

ها کند و در نتیجه، بر هیجان داستان  رفت پی

اما عالوه بر اين جريان روايت، بیشتر  ،بیفزايد

های داستان است تا  متکی بر گفتار شخصیت

مندی آنهاا از همان ابتدا کدخدا با تطمیع  کنش

کند که پسرش  می پاسبان فقیر، وی را ترغیب

 جای پسر کدخدا به سربازی بفرستد مصری را به

و در ادامه نیز مصری به عنوان قهرمان اصلی، با 

گذاشته و  تأثیرسخنان خود بر شخصیت دوستش 

العمل ساير  با وجود خود چگونگی عکس

کندا بنابراين درست بعد  ها را تعیین می شخصیت

استان های د رفت از رفتن مصری به سربازی پی

ها با سخنان خود ظاهر  بیشتر شده و شخصیت

شوندا  می

 در این داستان   رفت انواع پی

ای توالی زنجیره

هايی  قهرمان برای انجام میثاق خود به کنش
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هايی  زند که هر يک از آنها با واکنش دست می

يابند  ها زنجیروار ادامه می روستا اين کنشروبه

)اخوت، ا نجام برساندتا قهرمان میثاقش را به سرا

 (ا 21: 1211

، مصری به الحرب فی برّ مصردر داستان 

زند که  هايی می عنوان قهرمان، دست به کنش

هايی از سمت رقیب و دشمن  کنشمنجر به وا

دا به طور مثال مصری در ابتدا تسلیم شو می

فراوانی به   کدخدا نشده و چون عالق  خواست

ربازی با مدارک تحصیل دارد از رفتن به س  ادام

اما  ،کند جعلی به جای پسرکدخدا، استنکاف می

فقیر مصری و همچنین  ۀکدخدا با تطمیع خانواد

با کمک گرفتن از شخصی به نام المتعهد که 

شهره به فساد و جعل اسناد است، در برابر 

کند و در نهايت مصری به اين  مصری قد علم می

يابی  های مصری برای دست دهدا کنش کار تن می

ها  ای از توالی گیری زنجیره به هدف منجر به شکل

ها گشته استا مصری با پذيرش اينکه  رفت يا پی

به جای پسرکدخدا به سربازی برود اوضاع را به 

جندت بدالً من ابن » :دل برگرداندهحالت تعا

العمدۀ حفاظاً علی اهلی، هم الذين طلبوا هذاا 

پسر کدخدا  ام به جای خاطر خانوادهه ب)ا «وذهبت

ام اين را خواستند و  به سربازی رفتما خانوده

توالی مذکور   اما نتیج ،(10: 1111)القعید،  رفتم(

  گیری مرحل شهادت اوست که منجر به شکل

شودا  )کارکرد نخست( توالی بعد می استعدادِ

ه وجود آمدن امکانی ب باعثشهادت مصری 

د که همان احقاق حقوق مصری شو ديگر می

دوستش و افسر و بازپرس استا اين  توسط

ها،  رفت ها يا پی ارتباط زنجیروار میان توالی

ای  های زنجیره ود آمدن توالیوجه موجب ب

 د که در اين داستان شاهد آن هستیما شو می

 

 توالی انضمامی 

اگر تبلور يک توالی، نیاز به کمک و حضور 

های ديگر داشته باشد، به آن انضمام  توالی

)يعنی  ( توالی اول21: 1251 )ريمون،ا ندگوي می

 موريت(أبستن میثاق و حرکت برای انجام م

شود مگر اينکه قهرمان، مراحل استفاده  ممکن نمی

دهنده را پشت سر  از ابزار و ياری نیروهای ياری

موريت خود أنهايی م  بگذارد و سرانجام به مرحل

  (21ا )همان: برسد

مت در برابر مصری قهرمان داستان برای مقاو

يابدا فقر پدر و  کدخدا هیچ ياريگری نمی  خواست

وجود فردی به نام المتعهد در پشتیبانی از کدخدا 

عواملی هستند که در اين مرحله او را وادار به 

اما پس از  ،کنند کدخدا می  پذيرش خواست

شهادت مصری، دوستش و افسر و بازپرس از 

ق حق وی کسانی هستند که برای ياری او و احقا

ترين و  کنندا در اين داستان صادقانه تالش می

شخصیت مصری از  ۀترين توصیفات دربار واقعی

استشهد مصری » شود: زبان دوست او شنیده می

 ةقبل ظهر االمسا مازلت أتصور أنه فی إغفاء

، وأنه ما يزال حیاًااا و حتی اآلن و مستقبالً، یلةطو

مانه لن أصدق أن مصری أستشهد، رغم أن جث

 یةبین يدیّاااهل حدث  فی الدنیا کلّها، مثل حکا

مصری عصر ديروز شهید شدا )ا «مصری؟ الأعتقد

اما من فکر می کنم که وی در خوابی طوالنی 
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است و پیوسته زنده استااا اآلن و هیچ وقت 

کنم که مصری شهید شده است،  ديگر باور نمی

با اينکه پیکرش روبروی من استااا آيا در تمام 

دنیا داستانی همچون داستان مصری وجود دارد؟ 

ياری شدن  (55-53همان: )ا کنم( گمان نمی

ايست که در  قهرمان برای وصول به هدف توالی

آيدا جمالت فوق  های ديگر پديد می دل توالی

)الصديق(  نشانگر احساسات دوست مصری

کند که  می تأکیدنسبت به وی استا او در ادامه 

برای احقاق حق مصری  تمام تالش خود را

 خواهد کردا 

 

 توالی پیوندی

اگر به توالی انضمامی که تنها از ديد قهرمان به 

شود ديد رقیب را اضافه کنیم، توالی  آن نگاه می

گیردا در اين توالی، کنش  پیوندی شکل می

)يا چند قهرمان( ديگر  قهرمانی در پیوند با قهرمان

چه از ديدگاه شودا به عبارت ديگر، آن ارزيابی می

 شود، از نظر آدم قهرمان بهبود وضعیت تلقی می

خبیث بدتر شدن وضع يا انحطاط  )يا نیرويی(

بنابراين تعريف،  (21: 1211ا )اخوت، است

هر چه بیشتر او بر   روايت از نگاه برمون بر تکی

معلولی منسجم  -های منطقی و نظام علی طرح

 داللت داردا 

ه آن را از سوی کدخدا و و قدرتی که پیوست

نیروی رقیب قهرمان داستان استا  ،داند خدا می

جبور به رفتن به خدمت زمانی که مصری م

 ،گردد د در واقع کدخدا پیروز میشو سربازی می

شوندا اما  اش دچار تنش می اما مصری و خانواده

بعد از شهادت مصری، دوستش و افسر ارتش و 

در دفاع بازپرس پلیس به مظلومیت او پی برده و 

از مصری که ديگر زنده نیست به مقابله با رقیب 

پردازندا اين نوع توالی جايگاه قهرمان  وی می

داستان را با جايگاه رقیب مورد مقايسه قرار 

دهدا مصری در مورد اينکه کدخدا چگونه  می

هايش عمل  پس از رفتن او به سربازی به وعده

ده اش را ضايع کر نکرده و حقوق وی و خانواده

و او هیچ قدرتی برای مقابله با کدخدا را نداشته 

غضبت من تصرف » گويد: چنین می ،است

، فکّرت فی الذهاب الیه، منعنی والدی، لم ةالعمد

اقتنع بکالم والدی صممت الی الذهاب الی 

و مااکثر سفره فی تلک  ولکنه کان مسافراً ةالعمد

از رفتار کدخدا خشمگین شدم، تصمیم )ا «االيام

رفتم که به سراغش بروم، پدرم منعم کرد، با گ

سخن پدرم قانع نشدم و رفتم اما او مسافرت بود، 

همان: )ا در آن روزها سفرهای او زياد شده بود(

10) 

  

 ها شخصیت

ها  ديگری که بايد در نظر گرفت، شخصیت  نکت

های  و ارزش کنشی آنهاستا در رمان، شخصیت

نها متعددی وجود دارندا يک دسته از آ

های اصلی و محوری هستند مانند  شخصیت

ا الحرب فی برّ مصرشخصیت مصری در رمان 

ساز  های ثانوی يا وضعیت ديگر شخصیت  دست

شروع محور روايی را فراهم   هستند که زمین

آورند، مانند شخصیت زن کوچک کدخدا که  می

اما درخواستش از  ،در داستان نقش محوری ندارد
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محور اصلی داستان  گیری کدخدا باعث شکل

هايی هستند که  ديگر شخصیت  دا دستشو می

رفت روايی نیز نباشند و حتی  شايد دارای يک پی

رفت نیز  در شکل دادن و ايجاد وضعیت يک پی

مانند شخصیت پسر کدخدا  ،شرکت نداشته باشند

که بیشتر در حکم يک ناظر است و شرکتی در 

 ساختن محورهای داستانی نداردا

ها به  ورود شخصیت  اينکه دامن در مورد

ها  فضای  داستان و همچنین پرداخت شخصیت

تا چه سطحی مجاز و در چه حدی مخلّ ارزش 

های  روايی اثر است، بايد گفت: تعداد شخصیت

عوامل متایری استا موضوع  تأثیر يک رمان تحت

داستان، چگونگی ايجاد فضای کلی رويدادها يا 

ها،  شخصیتفضاسازی مناسب برای تکوين 

شده، ساختمان  های اصلی مطرح تعداد روايت

دار آنها با  ها و ارتباط هدف قدرتمند روايت

های  شخصیت ۀيکديگر و میزان نفوذ و سیطر

اصلی بر روند حوادث، از عواملی هستند که به 

دهندا برای  ها مجال ظهور و کنش می شخصیت

الحرب مثال، نوع ادبی رمان کوتاه از جمله رمان 

به سبب حجم اندک آن، فضای  ی برّ مصرف

هايش دارد؛  محدودتری برای پردازش شخصیت

زيرا نويسنده ناگزير است به مقتضای موضوع 

رفت روايی در  محدود خود حداکثر دو تا سه پی

اثر خود بگنجاند، در نتیجه در ارتباط با 

ها زمان و فضای  های محدود، شخصیت رفت پی

نخواهند داشتا رمان  کافی برای کنش در اختیار

به دلیل حجم اندک و دارا  الحرب فی برّ مصر

ارباب بر   ظلم طبق -بودن يک محور اصلی

-دود و حادثهـهای مع تـاز شخصی -ها تـرعی

 بردا  های محدود بهره می پردازی 

، کدخدا که الحرب فی برّ مصردر داستان 

های خود را از دست داده  زمین های قبل سال

زيرا با از دست  ؛پذير دارد ی کنششخصیت ،است

ر دگرگونی گشته و اش دچا  ها زندگی دادن زمین

شرايط جديد قرار گرفته استا همین  تأثیرتحت 

ها تبديل به  شخصیت بعد از پس گرفتن زمین

زند  گر گشته و دست به کنش می شخصیتی کنش

 نه اينکه کنشی بر وی واقع شودا 

شخصیت اصلی داستان، مصری استا 

  نگامی که در مورد اهداف خود برای ادامه

گويد و در برابر کدخدا  تحصیل در شهر سخن می

گر او برجسته  کند، شخصیت کنش کرنش نمی

خاطر وطن و ه اما در نهايت وقتی ب ،شود می

اش، از اهداف شخصی خود دست کشیده  خانواده

پذير  پذيرد شخصیت کنش و پیشنهاد کدخدا را می

 کندا  او بروز می

طلب و سودجويی  المتعهد که انسان منفعت

گری فراوان خود شخصیتی  است، با توجیه

 پذير به خود گرفته استا  کنش

های ده از ابتدا تا  پدر مصری و ساير رعیت

پذيری دارند و  های کنش انتهای داستان شخصیت

دوست مصری و افسر ارتش و بازپرس پلیس نیز 

ن حقیقت که تمام تالش خود را برای روشن شد

گر هستندا بازپرس  هايی کنش شخصیت ،کنند می

که از سوی مقامات ارشد مجبور به متوقف کردن 

د در پايان داستان تبديل به شو ۀ مصری میپروند

 شودا  پذير می شخصیتی کنش
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 گیری تیجهبحث و ن

های  رمان  در شاخ الحرب فی برّ مصررمان 

دار  گیرد و به سبب حرکت هدف گرا قرار می واقع

حوادث، بستر مناسبی برای به کار بردن  ۀزنجیر

های بررسی ساختاری استا در میان  شیوه

های ساختاری، روش برمون در نمايش  نظريه

ای کنش،  مرحله ای روايت و بسط سه واره شکل

توان  است که می  هايی ترين شیوه يکی از کاربردی

های اصلی و فرعی روايی در رمان مذکور  شاخه

 آن ارزيابی کردا   وسیلرا به 

برمون،   برای تحلیل متن رمان بر اساس نظري

های توصیفی و هر آنچه که با  ابتدا بايد بخش

اصلی روايت مرتبط نیست از متن رمان،   بدن

ای  حذف شده و طرح کلی داستان به گونه

  کنش هم ۀاستخراج شود که دربرگیرند

 پیوند میان آنها ۀها و محورها و نحو شخصیت

باشدا پس از استخراج طرح، نخستین عامل 

ها و همچنین ارزش  متنی يعنی شخصیت درون

های رمان با  شودا شخصیت کنشی آنها مطرح می

های اصلی و فرعی،  رفت شرکت در ايجاد پی

سازندا با ترسیم الگوی  ساختمان رمان را می

های داستانی،  های شخصیت برمون برای کنش

پرداخت هر شخصیت نقش آنها و میزان ارزش 

 شودا  مشخص می

با توجه به توضیحات فوق از بررسی داستان 

الگوی برمون نتايج  ، بر اساسالحرب فی برّ مصر

 د:شو زير حاصل می

داستان از يک توالی اصلی و چند توالی 

برمون با   گان فرعی ايجاد شده که کارکردهای سه

ها منطبق و همسوستا  هر کدام از اين توالی

رفت  های فرعی اين داستان در کنار پی ترف پی

خصوص پسر ه ها ب ظلم کدخدا به رعیت» اصلی

گیری روايت  ، آمده و چگونگی شکل«پاسبان فقیر

کنندا سه کارکرد مورد نظر برمون در  را آشکار می

توالی اعم از امکان بالقوه،  ۀدهند اجزای تشکیل

توان در اين  فعلیت يا عدم فعلیت و پیامد را می

 دا کراستان پیگیری د

برمون مصری قهرمان   با توجه به نظري

پذيرد و  وجود آمده را میه داستان، موقعیت ب

رود و از آنجا که يکی از نقاط  روايت پیش می

کارکردهاست که   ، انشعاب دوگان قوت اين نظريه

امکان انتخاب قهرمان در هر کارکرد را در نظر 

یروزی برای گرفته است؛ لذا احتمال شکست يا پ

طور که مصری در پايان همان ،او وجود دارد

داستان شهید شده و به نوعی در برابر نظام ظالم 

 شودا  رعیتی با شکست مواجه می -ارباب

 

 منابع 

درآمدی بر ساختارگرايی (ا 1252)رابرت  اسکولز،

چا  دوما  فرزانه طاهریا  ا ترجمهدر ادبیات

 آگاها  تهران:

ا چا  دستور زبان داستانا (1211)اخوت، احمد 

 اولا اصفهان: فرداا

ا بوطیقای ساختارگرا(ا 1211) تودوروف، تزوتان

 تهران: آگاها ا ترجمه محمد نبویا چا  اول

ادبی   راهنمای نظري(ا 1215) سلدن، رامان

ا ترجمه عباس مخبرا چا  سوم تهران: معاصر

 طرح نوا
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 «انقد ادبی قرن بیستم(ا »1252کادن، رابرت )

ترجمه هاله الجوری، سال  ،شريه ارغنونن

  ا 1-12صص ،0اول، شماره 

شناسی  ريخت» (ا252زمستان )خراسانی، محبوبه 

، های ادبی پژوهش  فصلنامه ا«هزار و يک شب

 ا 22-00 صص، 2ماره ش

ا مورفولوجیا القصهم(ا 1112) پرا ، والديمیر

ا ترجمه عبدالکريم حسن و سمیرۀ بن عمّو

سوريه: دمشق، شراع للدراسات  ااالولیالطبعه 

 و النشرا

بدون نوشتن »ا (1252شهريور  33عائده، بامیه )

 امصاحبه با يوسف القعید ا«شوم ديوانه می

 ا 15-11 صصاعتماد ملی، 

رمان يعنی (ا »1252شهريور  31)ــــــــــــ 

 امصاحبه با يوسف القعید ا«داستان گفتن

 ا 5ص ااعتماد ملی

)مدخل الی المناهج  یة(ا الروا3553) فالیت، برنار

للتحلیل االدبی(ا ترجمه  ةو التقنیات المعاصر

 االحکمةالجزائر: دار اعبدالحمید بورايو

ا الحرب فی برّ مصرم(ا 1111) القعید، يوسف

 مدبولیا  هالقاهره: مکتبها الخامس هالطبع

ا ترجمه محمد داستان(ا 1252) کی، رابرت مک

 تهران: هرمسا  اگذرآبادی

اعالم (ا 1112) یسوعی، االب روبرت باکامبلال
 کةالشر ا3لد ج ا1ا طاالدب العربی المعاصر

 لبنان: بیروتا  اللتوزيع ةالمتحد

بررسی داستان رستم و (ا »1211)لو، علیرضا  نبی

«ا اسفنديار بر مبنای ديدگاه کلود برمون

-03ص ، ص0، شماره شناسی ادب فارسی متن
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