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فرزانهیخایاحمدرضاک
 رانیو بلوچستان، ا ستانیواحد زاهدان، س ،یدانشگاه آزاد اسالم یفارس اتیزبان و ادب اریدانش

یضائیبیمحمدجوادعرفان
 رانیا ،ینور مرکز مشهد، خراسان رصو امیدانشگاه پ یفارس اتیزبان و ادب اریاستاد

اکبری حمیدرضا
و  نستایواحد زاهدان، س ،یدانشگاه آزاد اسالم یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو

 رانیبلوچستان، ا

 (86/87/6861  تاریخ پذیرش: 66/81/6863)تاریخ دریافت: 

 چکیده

هاای یاک دهاه     اتفاق  بهدر خلق شخصیت  اثرگذاربا نگرشی نو و « عریان در برابر باد»احمد شاکری در رمان 
هاا در تادوین    از آن کیا  هر. تنوع و تعدد شخصیت و بازشناسی نقش پردازد یمپس از جنگ در منطقة کردستان 
محمال تحلیال ایان     عناوان   باه و تحلیل است. الگوی کنشاگرای گریمااس    تأمّلخط سیر روایت این رمان شایستة 

ی این رمان را در الگویی دقیق پیرامون ساه  ها تیشخصتواند، با نگرشی جامع و کامل، نقش هر یک از  روایت می
ی  این تحقیق، انطباق الگوی کنشگرای گریماس را در تبیین به نمایش بگذارد. نتا« قدرت»و « انتقال»، «میل»محور 

اسات. شایء   « یوس،»کنشگر اصلی در این روایت، میل،  در محوردهد.  ی این رمان نشان میها تیشخصو تحلیل 
ی دفااع مقادس و   هاا  ارزشپرستی، باورهاای دینای و    یهنمی، دوست نوعتقویت »ارزشی و هدف اصلی این روایت، 

و او را به انجاام ایان هادف ساوق      شود یوس، تالش کند تا به این هدف نائل شود چه باعث میاست. آن« شهادت
اولاین   عناوان  باه آنان است. در این میان، یوس، « یفشان جانی و حفظ یاد شهدا و خاطرات پرست وطنعشق، »دهد،  

چاا و افاراد    اهاالی کاانی  یاباد.   اش )شهادت( دست مای  برد و به آرزوی دیرینه کسی است که از این هدف سود می
نفعان فرعی مدّ نظر هستند. یااریگران و همراهاان در ایان     عنوان صاحب برند و به  دیگری نیز در این بخش سود می

 .هستند« حزب کومله، تارو  و منیژه»و بازدارندگان روایت، « ، مالّ ادریس و دالرامابو خضر»روایت، 

 .احمد شاکری، الگوی کنشگرای گریماس ،عریان  ن برابر با نمان،  واژگان کلیدی:

                                                           
 E-mail: keikhafarzaneh@lihu.usb.ac.i )نویسندة مسئول( 
 E-mail: m_erfani@pnu.ac.ir 
 E-mail: hamidrezaakbari22@gmail.com 
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 مقدمه

از ادبیات داستانی اماروز ایاران، آثاار داساتانی فراوانای را متاأثر        تأمل در عرصة شایستة 
 اناد.  یابی، که نویسندگان این آثار، مستقی، یا غیرمستقی، از این پدیده تأثیر پذیرفته می جنگ

دستمایة ادبیاات   تواند یمست که  ی اشتدر و زیرهشت سال دفاع مقدس، سرشار از اتفاقات 
نگااری،   نگااری، حابس   ی خااطره هاا  رشتهی دفاع مقدس در ها کتابداستانی ما قرار گیرد. 

نویسی، داستان کوتاه، داستان بلند و رمان و یا حتّی پژوهش و تحقیق مخاطب خاود   اسارت
 عناوان   باه زنادگی،   از تار  یواقعا باه دلیال نماایش    « رماان ». از ایان میاان،   است کرده دایپرا 
 از. است گرفته قرارنویسندگان و منتقدان  توجه موردنوع ادبی مندور، پیوسته  نیرگذارتریتأث
ی مؤلفان ایان آثاار   ها شهیاندو  ها هیما بن توان یم، با تحلیل و بازخوانی این نوع ادبی رو  نیا
در این  تأمل ستة ة دفاع مقدس بازشناسی و واکاوی کرد. یکی از موصوعات شایدر حوزرا 

 ه، توجه نویسندگان به مضامین پس از خاتمة جنگ است.عرص

 مسئلهبیان 

. در شاود  یما عنصار سااختار شاناخته     نیتر یدیکل عنوان  بهدر رمان « یپرداز تیشخص»
ی خلق شخصیت صروری ها گونهی رمان، آشنایی و شناخت ها تیشخصیی و شناساتحلیل 
 انیا از م. شاوند  یما خلاق   ،یرمستقیغمستقی، یا  صورت  بهی رمان ها تیشخص معموالًاست. 
در  هاا  آن و عملکارد ی داستان بر اساس کانش  ها تیشخصی مختلفی که به تحلیل ها هینظر

اس اشاره کرد. این نظریه با محور به نظریة کنشگرای گریم توان یم، پردازند یمسیر روایت 
، «فرستنده»رهای مختلفی مانند با کنشگ ی روایت،ریگ شکلدر  ها تیشخصنقش قرار دادن 

. شخصیت اصالی  کند یم، بازدارنده را معرفی «دهنده یاری»و « هدف»، «موصوع»، «گیرنده»
)کنشگر اصلی( در طول داستان برای دستیابی به هدف یا اهداف، باا کنشاگرهای مختلفای    

. باا ایان   دکننا  یما خط سیر روایت داستان را ترسی،  کنشگرها، این واقع در. شود یمرو  روبه
. در رماان  دی کار و بررسا را تحلیال   عریان در برابر بادی رمان ها تیشخص توان یمنگرش، 

 قارار کاه هار شخصایت در کادام نقاش       ،کنای  یما ی بررسا را  مسئله، این عریان در برابر باد
از سه محور میل، انتقال و قدرت قرار  کی  جزو کدام، شده یطراحاست و در الگوی  گرفته

قارار نگیارد؟    محورهاا از ایان   کیا   چیها شخصیتی را یافت کاه در   توان یما و آی ردیگ یم
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ی داساتان چگوناه   ها تیشخصی ریگ شکلدر روایت داستان و  شده یمعرفسرانجام، الگوی 
 ؟شود یمترسی، 

 ضرورت پژوهش

داستانی دفاع مقادّس پاس از جناگ،     اتیادب ژهیو بهداستانی معاصر،  اتیادب که آنجا از
فاصله دارد، شناخت ابعاد مختلا،   هینظری جدید نقد و ها وهیشاست و از  نشده نقد و تحلیل

 ی این حوزه و انجام چنین تحقیقاتی صروری است.ها رمان

 ی پژوهشها پرسش

رماان عریاان   ا آیا الگوی کنشگرای گریماس در تحلیل و شناسایی شخصیت و پیرنگ 
 ی است؟بررس شایستة  در برابر باد

ی مرتبط با کنشاگر  ها جنبهی و دیگر کنشگر اصلالگوی گریماس،  ا در صورت انطباق
 چیست؟ عریان در برابر باداصلی در رمان 

 و بررسی است؟ لیتحلا آیا سه محور میل، انتقال و قدرت در این رمان شایستة 

 ی پژوهشها هیفرض

ی هاا  تیشخصدقیق در شناسایی و تحلیل  طور  بهتوان  الگوی کنشگرای گریماس را می
، معلا، روساتای   «یوسا، »و بررسای کارد. کنشاگر اصالی در ایان روایات،        اجرااین رمان 

پرستی و باورهاای دینای و    یهنمی، دوست نوعتقویت »چاو، است. هدف اصلی روایت،  کانی
ی مرتبط با کنشگر اصلی، به ترتیاب  ها جنبهاست. دیگر « ی دفاع مقدس و شهادتها ارزش

 و شناسایی هستند. ارائه  قابلیگر و بازدارنده فرستنده، گیرنده، یار عنوان  به

هر سه محور میل، انتقال و قدرت در این تحقیق وجود دارد. محور میل شامل )کنشاگر  
اصلی و اهداف(، محور انتقال شامل )فرستنده و گیرنده( و محور قادرت شاامل )یااریگر و    

 بازدارنده( است.
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 روش پژوهش

و جایگااه   تیا اهمتحلیلی اسات. بارای بررسای     روش پژوهش در این مقاله، توصیفی و
. این الگو ارتبااط  است شده  استفادهدر این رمان، از الگوی کنشگرای گریماس  ها تیشخص
. بررساای و تحلیاال شخصاایت و   دهااد یماای نشااان ا رهیاازنجرا در نمااایی  هااا تیشخصاا
س گریمااس  نظریة کنشاگرای آلژیار دا   بر  هیتکبا  عریان در برابر بادی رمان پرداز تیشخص

 انتخاب شد.

گرفتاه   های صورت ی دفاع مقدس و تحلیلها رماندر حوزة اول نیاز بود که به شناسایی 
، بار اسااس پان  منباع در حاوزة      رو  نیا ا ازدر خلق شخصیت پرداخته شاود.   6838در سال 

(اثار مهادی   6836اا 6896) دفااع مقادس   ساان ینو داساتان فرهنگ از  عبارتندکتابشناسی که 
اثر قاسمعلی فراست و زهرا مادنی،   ی انقالب اسالمیها داستانکتابشناسی یی، خادمی کوال
کتابشناسی دفااع  به کوشش حسین حداد،  ی کوتاه و رمان جنگ ایرانها داستانکتابشناسی 

ی هاا  رماان را در  ی زن و دفااع مقادس  کتابشناسا و ( از فیروزه برومند، 6836ا6896) مقدس
هاای   ناسایی کردی،. باا اساتناد اولیاه باه کتابشناسای     ش 6838ة دفاع مقدس در سال شد چاپ

در ایان ساال،    شاده  چاپای ه ( رمان شناسایی شد. از میان رمان63ة چهارده )مطالعنامبرده، 
ی آن هاا  تیشخصبه دلیل نوع نگاه و مضمون متفاوت نویسنده و نیز  عریان در برابر بادتنها 

دلیل  نیتر مه،دایرة پژوهش خارج شدند. به نحوی از  شده یمعرفی ها رمان گریو دانتخاب 
 ی متعدد در این روایت است.ها تیشخصآن، موصوع متفاوت و خلق 

باارای تحلیاال ایاان رمااان، ساایر رویاادادهای رمااان بااا ارائااة جزئیااات مختصاار، امااا مفیااد 
هاای   ، شخصایت آن از  و پاس . سرس شخصیت اصلی یا کنشگر اصلی روایت است شده انیب

ای،. در اداماه، باا    ی در سیر روایت معرفی کردهنیآفر نقش حضور وتیب فرعی رمان را به تر
 ،توجه به نظریة کنشگرای گریماس، رمان را بر اسااس شناساایی کنشاگر اصالی و اهاداف     

 نیتار  مه،، به معرفی آن از  پسو  کنی، میتحلیل و بررسی  اهدافابتدا در محور موصوع و 
  ندیبا ، ،یپارداز  یما ارزشای   ی یاشا هاا و ا  ، موصوعرگید  عبارت  بهها و یا  کنش نیمؤثرترو 
، اهااداف فرعاای روایاات شناسااایی و معرفاای آن از  پااسکااه ابتاادا هاادف اصاالی، و  بیااترت
ی در محورهاا مرحله، به ناوع ارتبااط باین کنشاگر اصالی باا اهاداف         نیا از  پسشوند.  می
« زمان»و « تردید قاطعیت/ شک و»، «ناقص/ کامل»، «ینیهمنشجانشینی/ »، «اتصال/ انفصال»

 ای،. پرداخته
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 پیشینة پژوهش

باه   تاوان  یما ، اناد  پرداختاه از مقاالتی که به تحلیل و بررسی شخصیت در رماان معاصار   
 مقاالت زیر اشاره کرد:

در رماان   یپارداز  تیشخصا (. »6873. )یجهرما  یریحر دیو ام یسودا، محمدعل ا آتش
 .83ا6. صص یشناس بکو س ینقد ادب یها پژوهش«. احمد محمود یها هیهمسا

 سندةیاز چهار نو ییها رمان رنگیپ یساختار لیتحل(. »6868. )یآهنگر، مصطف یدشت ا
 .6. ش 6معاصر. س  یپارس اتیادب«. زن

 ریا به مقاالت ز زیرمان دفاع مقدس ن تیشخص یو بررس لیحوزة دفاع مقدس و تحل در
 :اشاره کرد توان یم

زنان در ساه   یپرداز تیشخص(. »6868. )یجرد هاندو یبهزاد نیو حس ،یمر ،یوزباشی ا
 .یپژوهش ادب«. رمان جنگ

 یمایدر سا  یداریا پا یهاا  مؤلفاه (. »6836پاور. )  احمد و عسکر حسن ،یخراسان یریام ا
 .6. ش 6. س یداریپا اتیادب«. دفاع مقدس یها تیشخص

 انیساختارگرا یرمان بر اساس الگو تیشخص یو بررس لیو تحل ییمنظر ساختارگرا از
 :اشاره کرد توان یم ریه، به مقاالت ز

بار   اریا قصاة سامک ع   لیا وتحل هیتجز(. »6837. )نیگنج یضیعباس و جعفر ف ،یخائف ا
 .63. ش 9. س یادب یها پژوهش«. پراپ ریمیوالد ةیاساس نظر

بار   ومرثیا طارح داساتان ک   یسااختار  لیا تحل(. »6866. )یفتحا  ریپرستو و ام ،یمیکر ا
 .6. س ی. مطالعات داستان«ماسیبرمون وگر تودوروف، یاساس الگو

داستان جوالهاه   یساختار لیتحل(. »6866. )یینارو قهیمحمود و صد ،یبهبهان لتیفض ا
 .6. ش 9. س ینظ، و ندر فارس یشناس . سبک«ماسیگر ةینظر ةیبا مار بر پا

در  یساااختار لیااتحل(. »6833. )یچتاارود یناارگس و مهاادخت پورخااالق ،یخااادم ااا
 .611. ش یادب ی. جستارها«ماسیکنشگر گر یبر الگو  هیبا تک یهقیب خیتار تیحکا
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در  مااس یکنشگر گر یکاربرد الگو(. »6837و سوسن پورشهرام. ) اریمقدم، مه یعلو ا
 .33. ش 8. س ای. گوهر گو«یمینادر ابراه یداستان یها تیشخص لینقد و تحل

در خسارو و   هاا  تیوکار شخصساز یبررس(. »6833دُرپر. ) ،یو مر نیحس دیس ،یفاطم ا
 ..یادب ی. جستارها«ینظام نیریش

، بیاان چناد نکتاه در انتخااب     شاده  انجاام درباارة تحقیقاات    شاده  ارائاه ة نیشیپبا توجه به 
شخصیت  لیو تحلکاربرد الگوی کنشگر گریماس در بررسی »موصوع این تحقیق با عنوان 

کر شاود. بعضای از ایان تحقیقاات     الزم است ذ« عریان در برابر بادشناسی رمان  تیو شخص
اینکه اگر به حوزة دفااع   ایو  اند پرداختهبه موصوع رمان معاصر، یا رمان دفاع مقدس  صرفاً

ی نوین در شناخت عناصر ا هینظرکاربرد  و از است ی سنّتی بودها وهیش، با اند پرداختهمقدس 
، ایان تحقیاق در گاام اول    . بناابراین اناد  نجساته شناسی رمان بهره  در شخصیت ژهیو بهرمان، 

برابر عریان در  نام هبی دفاع مقدس ها از رمانانتخاب موصوع، به شناسایی یکی  خود، یعنی
ساااختار ایاان رمااان، تنهااا بااه محااور   دربااارة و پااس از شااناخت کااافی اساات پرداختااه باااد

با تحلیلی نوین در شناخت شخصیت رمان، یعنای الگاوی کنشاگر     ه،  آنشناسی،  شخصیت
، این تحقیق اولاین تاالش   ینگرش است. با چنین انجام این موصوع برآمده درصددس گریما

شناسی در رمان دفاع مقدس با رویکرد الگاوی کنشاگر    تیو شخصبرای شناخت شخصیت 
 گریماس است.

 نظریه. 1

 بار  رماان  ژهیا و ، باه مسائل مه، در نقد ادبی، تحلیل و بررسی آثاار ادبای منداور    جمله از
منتقادان و   توجاه  ماورد  شیوب ک،که  ها هینظری از این کی. ساختارگراست یها هینظراساس 
(، Algirdas Julien Greimasقاارا گرفتااه، نظریااة آلژیاار داس گریماااس )   نظااران صاااحب

 .پاردازد  یما ساختارگرای فرانسوی است که به تحلیال روایات در عرصاة رماان      شناس زبان
ی سوساور و نیاز   زبانشناسا ی هاا  شاه یاندر، باا  با عنوان کنشگ اش هینظری او در ارائة ها لیتحل

، شخصایت  هاا  آن نظر ازی سیر روایت رمان پیوند تنگاتنگی دارد. ریگ شکلآرای پراپ در 
ی موجود در داساتان، مجباور باه    ها و اتفاقرکن اصلی داستان تحت تأثیر حوادث  عنوان  به

ی تااازه بااه نااام  و کاانش او در مقاباال ایاان حااوادث او را بااا عنااوان   شااود یمااایفااای نقااش 
زناد. گریمااس بار ایان امار تأکیاد        پیوند مای « کنشگر»یا به تعبیر گریماس،  کننده مشارکت
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یاا اهاداف روایات     باهادف و ارتبااط او   و تعامال ورزید که با تمرکز بر کنشاگر اصالی    می
ی هاا  تقابال . بنابراین، تالش کارد تاا در   افتی دستی رمان ها تیشخصبه شناسایی  توان یم

 ،وجود در سیر روایت رمان، الگویی تحت عنوان کنشگر بر اساس ساه محاور میال   معنایی م
ایان   .افتاد  یما ی در سیر روایت داستان اتفااق  ا حادثه مدال عنوان به .خلق کند و قدرتانتقال 

ی تاالش  ا عاده هادفی باشاد  در ایان میاان      ایا  حادثه ممکن است دست یاافتن باه موصاوع   
ر اصالی( باه آن هادف یاا اهاداف دسات یاباد و        تا ایان شخصایت اصالی )کنشاگ     کنند یم

. کسانی حامی و کسانی دیگر ممکان  شوند یمدیگرانی از رسیدن او به این هدف ناخرسند 
 خلاق ی اسات کاه گریمااس آن را طراحای و     و نگرشا است رقیب او باشند. این تمام طرح 

یی و شاناخت  و عامل شناسا دهنده بازتابو اذعان دارد که رویدادها در این نگرش  کند یم
یکایااک  تااوان گریماااس، ماای نظاار ، ازبااا ایاان نگاارش  .ی روایاات هسااتندهااا تیشخصاا
را در ارتباط با کنشگر اصلی و اهداف روایت  کی هری رمان را تحلیل و نقش ها تیشخص

ة در حاوز اندیشمندان پس از فردیناان دو سوساور اسات کاه      از جمعبازتاب داد. گریماس 
ی معناشناسای خاود را در الگاویی    هاا  شهیاند کند یمتالش و  است معناشناسی فعالیت کرده

 (.619: 6838ارائه دهد )ر.ک  احمدی،  نیو نوساختاری 

گریماس بار ایان اعتقااد اسات کاه ذهان در سااخت بنادی موصاوعات، عامال ایجااد            
ترین این  کنند. از مه، ها را تعیین می قیدوبندهای متعددی است که شرایط موجودیت پدیده

صورت یک تناسب چهار عضوی )باه شاکل    است که به  «داللت»ساخت اولیة موصوعات، 
B: A  :-A  :-Bآورد که برای توصایح چگاونگی    شناختی را فراه، می ( است و الگوی نشانه

(. از Griemas.1970:167اسات )ر.ک    شاده  تولید اولیة معنای در عاال، معناشناسای فاراه،    
هاساات و ایاان ساااخت  نااایی وابسااته بااه تقاباالآنجاکااه معناای، ماااهیتی تقااابلی دارد، هاار مع

دهاد )سایاه: سافید:     ی متقابال و متضااد آن رباط مای    هاا  واژهای را به  چهارعضوی، هر واژه
تارین   توان برای سااده  بندی ابتدایی می غیرسیاه: غیرسفید(. به گفتة گریماس، از همین شکل

صاورت ناوعی رابطاه     باه  بازنمودِ معنی در یک متن یکرارچه و کامل نیز بهره گرفت. ماتن  
شود. این ساخت برحسب خوانش متن  میان دو جفت از کلمات متقابل درک و دریافت می

ا  مربع نشاانه »از منظر همنشینی یا جانشینی، ایستا یا پویاست. بنابراین، بر اساس این رویکرد، 
 شاود )ر.ک   که مقدمة شناخت و ورود باه تحلیال روایات مای     ردیگ یمشکل « معناشناختی

 (.661: 6868کالر، 
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است،  شناختی بنیان نهاده ی نشانهها داللتیة بر پاگریماس الگوی معناشناسی خود را که 
ی هاا  سااختار داللات   را با تیساختار روا کوشد یو مدهد  یی تعمی، میگو داستانبه روایت 

تبااط  ی ماا ار ها داستاننظریة گریماس، ساختارهای روایی  بر اساسمعناشناسی ارتباط دهد. 
، ساااختارهای تقااابلی زبااان مااا،  واقااع و دردارنااد  مااا  یزبااانی بااا ساااختارهاناشاادنی انکار

 آورد. می به وجودرا  مای ها تیروای تقابلی ساختارها

. کاالر درباارة   رسااند  یما ی از پاراپ باه سارانجام    ریالگوپاذ گریماس این نگارش را باا   
 :دیگو یمالگوپذیری گریماس از پراپ 

از ی عامیانه، هفت نقش آناان را  ها قصهی درون ها تیخصشپراپ در بررسی »
، اعطاکنناده )کسای کاه عوامال     رساان  یاراسات  شاریر، یا    متمایز سااخته  گریکدی

و پاادرش،  مااورد جسااتجو [ دختاار اآورد(، شااخص ]یاا  جااادویی را فااراه، ماای  
(، قهرماان  فرستد یم شیها ییماجراجوی در پکننده )شخصی که قهرمانان را  گسیل

یااا  هاا  از نقاش ی ا مجموعااهن دروغای. گریماااس بارای فاراه، کاردن     مارد، قهرماا  
دهد تا  ، جمله را مبنا قرار میاز ساخت نظر خود موردکنشگران همگانی، توصی، 

« رخاداد »ارائاه کناد  الگاویی کاه باه ادعاای او، پایاة هار          "ها نقش"الگویی برای 
 زیا چ  چیها معناشناختی است  چه آن رخداد یک جملاه باشاد، چاه یاک داساتان.      

 درک  قابال انه سااختی کنشاگر   در قالاب  نکهیمگر اتواند کلّیتی معنادار باشد،  نمی
 (.886: 6868)کالر، « باشد

آنچاه انجاام    بار اسااس  ی روایات را بایاد   هاا  تیشخصاست که  گریماس پیشنهاد کرده
ی کرد، نه بر اساس آنچه هستند  زیرا آنچه بند و دسته)= اصطالح کنش(، تعری،  دهند یم

کنند،  شرکت می تیدر روا و اداتغیرمستقی،  و مفعولبه مفعول  محور فاعلدر امتداد سه 
دشوار. ازآنجا که مشارکت و حضاور   شیو آزمااز برقراری ارتباط، طلب، کاوش  عبارتند

 انیا پا یبا گیارد، دساتیابی    ی دوتاایی قارار مای   هاا  در گاروه عناصر مرتبط در ساختار کاالم  
ا ساختار جانشینی که در طول روایت به نمایش گذاشته بخود،  راثرگذابه نقش  ها تیشخص
/ رقیاب(.  رساان  یار/ یا کنناده  افتیدرمفعول/ اهداکننده/ ا  )فاعل گردد یمشود، محدود  می

هاسات و ایان    بنابراین، تعری، هر شخصیت بر مبنای میزان اثرگاذاری او در گساترة کانش   
بنادی کارد )ر.ک  گارین و لبیهاان،      ستهتوان آن را د گستره، محدود و معمولی است و می

 (.668ا666: 6838
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زباانی( باه ساطح     ی جمله )= سطح درونساختار دستورسرس گریماس با عبور از سطح 
« یهاا  نقاش »سطح،  نیدر ا. رسد یمزبانی(  شود )= سطح برون بیان می در جملهحوادثی که 

شاوند   مقوله را شاامل مای   شش ها نقشکنند. این  بازی می« کنشگران»این نمایش خیالی را 
: 6868از: فاعل، مفعول، فرستنده، گیرنده، یاریگر و مخاال، )ر.ک  اشامیتش،    عبارتندکه 
 (.78ا17

تاا داساتان باه     پردازناد  یمبه ایفای نقش  هیاولبر اساس بره، خوردن تعادل  ها تیشخص
و داساتان را   دهند یمی، کنشی انجام تیموقعدر  کی هرنقطة پایان یا تعادل ثانویه بازگردد و 

و هادف   هیا ما درونارتبااط را باا    نیتر قیعماصلی،  تیشخص. در این میان، برند یمبه پیش 
، هادف  باا )= کنشگر( اصلی در ارتبااط   تیشخصداستان دارد. گریماس با مرکز قرار دادن 

ساتور  دهد. این د ة پراپ را تغییر داد و الگوی جدیدی را ارائه میلیوس  به شده انیبی ها نقش
صاورت شاش    را باه   هاا  آنشود که گریماس  زبان روایت باعث ایجاد سه محور پیرنگ می

 :کند یمی بند طبقهکنشگر اساسی با سه جفت امور متضاد در این سه محور 

 The axis of desire: 1. Subject/ 2. Object     ارزشی    ا شیء8ا موصوع. 6محور میل: 

 The axis of power: 3. Helper/ 4. Opponent           حری،.  ا3ا یاور. 8محور قدرت: 

 ا فرستنده/ گیرنده. 1و 9محور انتقال )= محور دانش(: 

The axis of transmission (the axis of): 5. Sender/ 6. Receiver. 

 .)74Hébert :2011 ,-78(و  (618: 6838)ر.ک  احمدی، 

 و مفعاول گر اصلی، طالب مفعاول اسات   است. کنش و مفعول متمرکز بر هدفاین الگو 
طارف موافاق، یعنای فارد      انیا در م. کنشگر اصالی نیاز   قرار دارد رندهیو گدر میان فرستنده 

 .ردیگ یممخال،، یعنی صدقهرمان قرار  و طرف، رسان یاری

عامل یا نیرویای کاه کنشاگر را باه دنباال خواساته یاا هادفی          :کننده کیتحرفرستنده یا 
 .فرستد یم

 .برد یمکسی است که از کنش کنشگر سود  گیرنده:

دهاد   شخصیت داستان است که کنش اصلی را انجام می نیتر مه، معموالً ي:کنشگر اصل
 .رود یمی شیء ارزشی خود سو  و به
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و عملاش را روی آن انجاام    رود یما ی آن ساو   بههدفی است که کنشگر  ارزشي: ء يش
 دهد. می

سیدن کنشگر اصلی به شیء ارزشای ممانعات   کسی است که از ر بازدارنده )= حریف(:
 .کند یم

دهد تا به شیء ارزشای برساد    او کنشگر اصلی را یاری می )= یاور(: دهنده یارکنشگر ی
(, 2011: 71Hébert.) 

روایات   روناد  دری مها، داساتان اسات کاه     هاا  تیشخصعملکرد شخصیت یا «: کنش»
ی تحلیال پاراپ   اتیا و ح کنناده  نیای تعة مختصا (. این تعریا،  Ibidاست ) نیآفر نقشداستان 

و « ی روایات دادهایا روحاوادث و  »وگریماس است. از آنجا کاه ایان نظریاه حاول محاور      
، نقش کنشاگران در  خورد یمی دیگر داستان رق، ها تیشخصی شخصیت اصلی و ها کنش
 شود. مشخص می شده یطراحاصلی در الگویی از پیش  تیشخص باارتباط 

 ة الگوی تصویری گریماسدرباری ی کلّها نگرشاصول، تعاریف و 

Action« : ی نیآفر نقشگیری سیر روند روایت  که در شکل« ی داستانها تیشخصکنش
 کنند. می

Actant« : شاامل )فرساتنده،   «آمده در ارتباط با کنشگر اصلی و اهداف به وجودروابط ،
 گیرنده، حری، و یاور(.

Actantial« :موجاود  و کنشاگران تباط عناصار  نمای کلّی و نمودِ تصویری حاصل از ار »
 است(. Actantialدر یک الگوی جامع )تصویر باال یک الگوی جامع و 

در تئوری، هر کنش حقیقی و یا موصوعی ممکن است به وسایلة حاداقل یاک الگاوی     
Actantial  ی کنشی انتخاب کلّ طور  بهتصویری الگو  و نمودِتوصی، گردد. اما برای تحلیل

ی کلیادی را  هاا  کنشین شکل، متن و یا در صورت فقدان آن، برخی از شود که به بهتر می
است  قرارگرفته نظر مدکنش موجود در روایت  نیمؤثرترعنوان  خالصه نماید. این کنش به 

 آورد. می به وجودها را Actantهدف کلی، در ارتباط با کنشگر اصلی، دیگر  عنوان  بهو 

 Actant مفهوم سنّتی مطابقت ندارد. مفهاوم  در  تیشخص باهمیشه  صرورتاً Actantیک 

 Actant آنتولوژی طبیعی، نظر نقطه ازاست.  از گسترش و تعمی، مفهوم شخصیت مشتق شده
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، یاک  مداال   عناوان   بهگونه ) ا موجود انسان6ی از طبقات زیر قرار گیرد: کی درممکن است 
 اگرچهمانند یک شمشیر(، ( ، شامل چیزهاییجان یبا بتن، عناصر 8انسان، یک حیوان و...(. 

ا یک مفهاوم )شاجاعت،   8 ی که باید طی شود(.ا فاصلهاست )مانند باد،  به بتن محدود نشده
 جامعه(. مدال  عنوان  بهممکن است فردی یا جمعی باشد ) Actantامید، آزادی و...(. یک 

باه  ممکن است یک عنصر واحد در یک، چند و یا حتی تمام طبقات یافت شود. اعتقاد 
عناوان یاک    باه   شاده  شاناخته که یک عنصر واحد،  دهد یمهنگامی ر   Actantial همتایی

از طبقاات مختلا،    Actant چند بازیگر، )مانند یک شخصیت در معنای سنّتی کلمه( شامل
با ردة مشاابه  Actant و یا چند  (همزمان طور  به کننده کمک، کنشگر و مدال  عنوان  بهباشد )
 .ی دارندا جداگانهاعمال  لیوتحل هیتجزکه در 

Actantها وNonactant ها 

، «رفعالیغفعال/ »، «ممکن/ واقعی»های Actantتوان  بر اساس وصعیت وجودشناختی می
71Hébert :2011 ,-در متن داشت )« ای/ عنصری طبقه»، «یجزئکلی/ »، «یرعمدیغعمدی/ »

79.) 

اتصاال/  »عبارتناد از:  « اهادف » یا« ارزشی ء یش»اصول اصلی در ارتباط کنشگر اصلی با 
نگرش زمان باه  »، «دیو تردقاطعیت/ شک »، «کامل/ ناقص»، «جانشینی/ همنشینی»، «انفصال

 «.سیر روایت

ی مختلفای کاه در سایر روایات داساتان      ها کنشگفته شد، از بین  نیا از  شیپکه  ا چنان
ند، انتخااب  گیاری روایات دخیال هسات     کاه ماؤثر در شاکل    هاا  کنش نیتر مه،وجود دارد، 

ی ماؤثر در  هاا  کانش ارتباط میان کنشگر اصلی با اهداف یا هماان   که ی صورت درشوند.  می
این نوع رابطاه   ،ی همگرا و مکمل باشندا رابطهسیر روایت داستان، از ابتدا تا انتهای روایت، 

 .،ییگو یمرابطه را منفصل  صورت نیارا متصل و در غیر 

ارزشای یاا هادف کلای براردازد و       ء یشا ی تنهاا باه   ا اگر در سیر روایت، کنشاگر اصال  
کنشاگر اصالی    که ی صورت درتحقق آن باشد، این نوع ارتباط را رابطة همنشینی و  درصدد

ی هاا  کانش تحقق اهداف دیگر است و باه انجاام    درصددی پرداختن به هدف اصلی، جا  به
 .ندیگو یمدیگری برردازد، این نوع ارتباط را جانشینی 
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اصلی، کنش اصلی یا همان هدف کلّی را به سرانجام برسااند و در انجاام    ا اگر کنشگر
، اگار کنشاگر اصالی در    صورت نیاآن تحقق قطعی صورت بگیرد، آن را کامل و در غیر 

 .،ینام یمتحقق هدف اصلی ناکام بماند، آن را ناقص 

و شاود، آن ارتبااط را شاک     دیو تردا اگر کنشگر اصلی در تحقق اهداف دچار شک 
باشاد، ایان ناوع     اهاداف ، اگر کنشگر اصلی مصام، باه انجاام    صورت نیاو در غیر  دیترد

 .،ینام یمارتباط را قاطعیت 

 ازی و ارتباط کنشگر و اهداف ممکن است به لحا  زمانی متفاوت باشد  ه، بند طبقها 
بارای   ید(ی اوقات باو گاهتوان ) عنوان تابعی از زمان. بنابراین، می  ، ه، بهگر مشاهده لحا 
تعیین   Actantialو هر موقعیت زمانی مربوط به یک عمل خاص یک الگوی  گر مشاهدههر 

ی کاه  ا گوناه   باه زمان  از زمان و یا زمانمندی وجود دارد که عبارتند از:نمود. انواع مختلفی 
ترتیبای کاه در آن   = ترتیب زمانی وقایع در داستان(، زمان روایات ) = ) شده  ارائهدر داستان 

، مداال   عنوان  بهتوالی خطی واحد معنایی = (، و زمان تاکتیکی )است شده  ارائهوقایع داستان 
 کاه  یصاورت  در، ما در نگارش زماان باه سایر روایات      رو  نیا ازاز یک جمله به جملة بعد(. 

ة زماانی را  دوری مارتبط باا   هاا  کانش ی خاص از جانب راوی داشته باشاد،  بند زمانروایت 
و اگر  ،یکن یمهای جانبی را در الگو طراحی  Actant،ی مختل،ها جنبه بر اساسمشخص و 

ی روایاات مشااخص و دقیااق نباشااد، مااالک تحلیاال و بررساای مااا بااه حااوادث و  بنااد زمااان
  اسات  شده اشارهی خواهد بود که در باال بدان بند ،یتقسرویدادهای زمان بر اساس نوع دوم 

ی مرتبط باا  ها کنشند و ریگ می قرارالگو  عنوان  به، شده  ارائهیعنی ترتیبی که وقایع داستان 
 شوند. می لیو تحلهای مرتبط با آن شناسایی Actantآن استخراج و 

 Actantialمراحل ایجاد یک الگوی . 2

ا شیء 6: کند یمرا به شرح زیر ارائه  Actantial لیوتحل هیتجزهبرت، مراحل انجام یک 
ارزشای   ء یشا انتخااب کنشاگر اصالی و     قیز طراا 8ارزشی یا هدف کلی را انتخاب کنید. 

تبادیل کنیاد و ناوع اتصاال باین کنشاگر و اهاداف را         Actantial عمل را باه یاک الگاوی   
ی باه  زماان چاه   درمشخص نمایید )ارتباط و یا ترکیب فصلی( و تعیین کنید اتصال چگونه و 

اتصاال   و آیاا باا قطعیات )یاک     ردیا گ یما کامل و یا نااقص صاورت    طور  به، دیآ یمدست 
دیگار را انتخااب    هاای Actantا 8)یک اتصال ممکن(.  ردیپذ یمواقعی( و یا شک صورت 
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عنوان  باشد )عنصر موجود در متن کجاست؟ چرا آن را به  ریپذ هیتوجکنید. هر انتخاب باید 
 ؟دیا گرفتهیک کنشگر، یاور و غیره در نظر 

Actant ها وNonactantها 

فعااال/ »، «ممکاان/ واقعاای»هااای Actantتااوان  ی، ماایوجودشااناختباار اساااس وصااعیت 
 (.71Hébert :2011 ,-79در متن داشت )« یجزئکلّی/ »و « یرعمدیغعمدی/ »، «رفعالیغ

 سیر رویدادی رمان. 3

فضای یاک دهاه پاس از جناگ در منطقاة کردساتان ایاران را         عریان در برابر بادرمان 
در نزدیکی مرز ایران و عراق « چاو نیکا»کند. وقایع این رمان در روستایی به نام  بررسی می
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طالباانی در   و تفکار به حضور طالبان و قدرت گارفتن وهابیات    همزمانگذرد. همچنین،  می
روایت، حوادث و رویدادهای ایان رماان را بار    « احمد شاکری»شود.  افغانستان نیز اشاره می

صافحه باه    818 اسات. ایان رماان در    تنظی، کرده« ی»تا « ال،»اساس حروف الفبا از حرف 
 است. نگارش درآمده

چاو در حال چراندن گوسافندان روستاسات.    ای از اهالی کانی ساله نوجوان دوازه« هیوا»
را نگاران و  « سافید »باه ناام    ساگش و « هیاوا »،  باه هنگاام غاروب    بیغر و  بیعجصداهای 

ال باه  یر خورده و در حتبا گوزن بزرگی که « هیوا»کند. در برگشت به روستا،  مضطرب می
ها  آید. گرگ شود. در همین حال، برة گوزن به دنیا می رو می اش است، روبه دنیا آوردن بره

شاوند. ناوری سافید     هاا و هیاوا تنهاا مای     گردد، گرگ به روستا برمی« سفید»دهند،  امان نمی
 شود. هوش می یبکند. هیوا  فضای باالی ترة برهانی را روشن می

 ها،  دوریساتی  تفکار کمون ضای حزب کومله و حامیاان  از اع …منیژه، تارو ، ناروک و
را آزار  هاا  آنی در منطقاة کردساتان ایاران،    درپا  یپا هاای   اند. خاطرات شکسات  جمع شده

یرگذار و وابساته  تأثتصمی، دارند اعضای « منیژه»به رهبری  ها آندهد. در روشی جدید،  می
 کنند. ی کردستان ترورراهبردبه رژی، ایران را در روستاهای مه، و 

چاو که در زمان جنگ جزء نیروهای اطالعات و عملیات  ، معل، روستای کانی«یوس،»
کند، هدف اولین ترور ایان گاروه اسات. منیاژه از      چاو زندگی می سراه بود و حاال در کانی

خواهد این عملیات را انجام دهد. اما تارو  به دلیال وسااطت یوسا، در عشاقی      تارو  می
شود. تازه  چاو داشت، به یوس، مدیون است. تارو  دچار دودلی می یکه به رودابه در کان

شود. همه از او دربارة گاوزنی   می« عدمان»ة خان قهوهوارد « تارو »او باید عهدش را بشکند. 
آورند و به هار شاکل ممکان باه او طعناه و کنایاه        که قرار بود شکار کند، سخن به میان می

 شود. مطلع می« باپیر»لوچ به خانة ای ب زنند. تارو  از آمدن عده می

کنند. یوس، به تارو  دربارة پس گارفتن   بگومگو می ه، بایوس، و تارو  در مسجد 
گویاد.   گوید و از امان دادن به او در قبال توبه ساخن مای   می« تفنگ»مهریة همسرش، یعنی 

یی کاه  ها حرفآورد   یمیان اند، حرف به م که برای یوس، دیده ییها خوابتارو  ه، از 
افتد که  یمرود. یوس، به یاد آن زمانی در جنگ کردستان  اگر یوس، بشنود، از روستا می

ها یافته بودند و پاای راساتش را باه زماین      الی صخره در البه پابرهنهاو را « شیخ جالل»افراد 
 یخکوب کرده بودند و او بارها آرزوی مرگ کرده بود.م
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و مهربانانة رودابه  زیانگ دلی ها نوازشگردد.  نه برمیبافد. تارو  به خا فرش می« رودابه»
کند. رودابه تنها زنای اسات کاه تاارو  در      یی مینما لوهبر چهرة تکیده و زخمت تارو ، ج

 است. مقابل او کمر خ، کرده

آیاد. ایان    اعتمادی تارو  به میان می یبیمانیه سخن از سلدر  ارانشی و« منیژه»ة در جلس
 گیرد خودش کار تارو  و یوس، را تمام کند. بار منیژه تصمی، می

بوس باازان   ینیمهای باپیر با  . میهماناست شده برپادر مسجد روستا « عدمان»مراس، خت، 
پساارش و « شااری،»، «محمااد عماار»رسااند.  هااای باااپیر از راه ماای یهمااانمانااد.  یدهرساااز راه 

ی هاا  کاوه و رونااک در   مبلاغ وهابیات در کراچای میهماناان بااپیر هساتند. منیاژه       « نهواری»
بیناد و   چاو منیاژه شایرکوه را مای    دارند. در مسیر حرکت به سمت کانی چاو قدم برمی کانی

ی میاان شایرکوه و منیاژه، شایرکوه     گفتگاو کنناد. در   معرفای مای  « بااپیر »خود را میهماناان  
اناد. شایرکوه شاروع باه گریاه و       اند و آتاش زده  پدرش را دستگیر کرده ها آنفهمد که  می
 دهند. بندند و به راه خود ادامه می دست و پای شیرکوه را می ها آنکند.  فرین مین

. اناد  شاده   دعاوت مجلس بزم و شادی در منازل بااپیر برپاسات. یوسا، و ابوخضار نیاز       
خواهاد باا ماردم در     گیرد. نهاواری مای   مالقات تند و معناداری بین یوس، و مالّ عمر درمی

آنچه »سعادت آنان:  کار ونه برای دوستشان، بلکه برای  مسجد صحبت کند  نه برای ایشان،
ایان ساخنی اسات     .«چاو اسات  خانگی کانی است، صاحب نهواری انگشت روی آن گذاشته

 گوید. ة نهواری میدربارکه یوس، در هنگام خداحافظی از خانة باپیر 

شاوند.   اند تا از آن نور مقدس در کاوه برهاانی بااخبر    روستا، همة مردم آمده در مسجد
ماالّ  »توانناد ببینناد. یوسا، در خاناة      ها، مای   هاا  آنگویند اگر هیوا بتواناد آن را ببیناد،    می

چااو   ة کاانی رفتا  خاواب روح را بر پیکر « مالّ ادریس»ی ها حرفکند.  می باز  چش،« ادریس
اناد.   هساتند. هیاوا و شایرکوه برگشاته      گرداند. مردم بیرون خانه منتظر سالمتی یوسا،  یبرم

 اند. اند و برگشته آزادکردهاند و او را  گوید که کومله بوده ه از دیدار دو زن میشیرکو

اند. باهو برای انتقام و کشتن یوسا، باه تراة     های برهانی رفته یوس، و مالّ ادریس به تره
. یوسا، و تاارو  اسالحه را باه     اناد  کردهها گلویش را زخمی   است. اما گرگ برهانی آمده

شاود. ماردم در اتااق     شانیده مای   همزماان اناد. صادای دو گلولاه     فتاه سمت یکدیگر نشانه ر
ای خود را باه   چون مرده« دالرام. »اند زده  حلقه« یوس،» پرخونکوچک مدرسه، دور پیکر 
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را برای بردن یوس، به شاهر   پربرفتا راه  ندهست  تالشرساند. همة اهالی دِه در  یمیوس، 
های اثیری خاود در   دهند. فرشتگان با بال میآماده کنند. یوس، را به سمت مسجد حرکت 

ی که پشت سارش  و مردانو سبزپوش در برابرش ایستاده است  بلندباالاطراف هستند. مردی 
بودند. هیوا در نگااهی مبهاوت و    رفته فرو سبزرنگبه احترام ایستاده بودند و در هالة نوری 
رادر من است. خداوند بر ماا  شنود. من یوسف، و این ب حیران، کلمات آسمانی یوس، را می

یشاه کناد و صابر باورزد، خداوناد هرگاز پااداش        پی هر کس پرهیزکاری راست بهمنّت نهاد. 
ایستاده بودند  دوازده مرد، دوازده  بلندباالکند. همه پشت س رِ مرد  نیکوکاران را پایمال نمی

 شهید... دوازده شهید ترة برهانی.

 شخصیت اصلی رمان. 4

 وستا و شخصیت اصلی داستان است.، معل، ر«یوس،»

 ی فرعی رمانها تیشخص. 5

 چاو. از بزرگان روستای کانی. ابوخضر: 6

 چاو است. . هیوا: فرزند ابوخضر  او چوپان روستای کانی8
 چاو است. . هیوا: فرزند ابوخضر  او چوپان روستای کانی8
 . خوزان: برادر دو قولوی هیوا.3
 . خاتون: مادر هیوا و خوزان.9
 ای که هیوا چوپان آن است. . سفید: سگ گلّه1
بااپیر   و خادمتگزار اسات   . شیرولی: از اهالی روستا  او به دلیل مرگ پادرش الل شاده  7
 است.
یی برای وهابیت در منطقه باز پای جا. باپیر: از بزرگان روستاست  او در تالش است تا 3
 کند.
 . حسام: فرزند باپیر.6
او ابتدا همسر ابراهی، پسر مالّ ادریس و بعد از مارگ او، همسار   . دالرام: دختر باپیر  68

 شود. یوس، می
 . فرخنده: همسر باپیر.66
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. منیااژه: فرزنااد ساارهنگ مخلااوع رژیاا، شاهنشاااهی منصااور گااودرزی و فرماناادة    68
 تشکیالت حزب کمونیست در کردستان است  او از پیروان مکتب مائو در کردستان است.

 مرزی رادیوکومله است. ان منیژه. او مسئول برون. پوریا: از همدست68
 اند. . برمک: از طرفداران حزب کومله به همراه عبدالطّاهر از سوئد به کردستان آمده63
 . فرامرز: از همراهان منیژه و فرماندة گردان حزب کومله در جبهة بانه است.69
ت کُردهاای عاراق   جمهور دولت موقتی که در مهاباد باا حمایا   . قاصی محمد: رئیس61

 شکل گرفت.
 . صدر: برادر قاصی محمد است.67
 ی قاصی محمد است.پسرعمو. قاصی سی،: 63

 های قدیمی کومله و همسر فعلی رودابه است. مرگ . تارو : از پیش66
 خوانندة فراری طرفدار کومله است. . رزازی:88
 نندج است.های کومله در حمله به پایگاه ارتش در س مرگ یشپ. روناک: از 86
 .همسر تارو . رودابه: 88
 های مخال، نظام او در سلیمانیه همراه منیژه است. . برمک: از کومله88
 . امید نصرالهی: فرماندة سراه بانه است.83
 مدرسه و از نوجوانان روستا و دختر باهو است. آموزان دانش. فرمسیک: از 89
 و شیرکو شاگرد بازان است. روستا هستند آموزان دانش. محمد و شیرکوه: از 81
 بوس روستاست. ینیم. بازان: راننده و صاحب 87
 شود. روستاست که به دست تارو  خفه می دار خانه قهوه. عدمان: 83
 . جامین: شوهر اول رودابه است.86
 . درویش مصطفی: از دراویش صوفی منطقة کردستان است.88
 سوزاند. از حامیان نظام است، مییرکوه است  منیژه ایوب را که پدر ش. ایوب: 86
 . گابان: از اهالی روستاست.88
 است. باهو: از اهالی روستاست و باپیر او را بزرگ کرده .88
 شود. می کالم ه،بوس با یوس،  ینیم. خلیل: سربازی که داخل 83
 . موسی: از اهالی روستاست.89
 . فانوس: از اهالی روستاست.81
 ی است.چ هقهو. سوزان: همسر عدمان 87
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 ی است.چ قهوه. برزو: پسر عدمان 83
 ی است.چ قهوه. تاپور: شاگرد عدمان 86
 . سامرند: از اهالی روستاست.38
 . عبداهلل: پدر خلیل است.36
 کند. . الالن: پیرزنی که دالرام او را در داخل مسجد درمان می38
یاد  تبعچااو   باه کاانی  یش ها پا  سال. مالّ ادریس: از مخالفان رژی، شاهنشاهی است که 38

چاو، ماموستا یا  شده بود و حاال در آنجا ماندگار است. او پدر ابراهی، است و حاال در کانی
 کنند. به او اقتدا می و مردمروحانی است 

. ابراهی،: پسر مالّ ادریس است که در درگیری کومله همراه یوس، بود. اما بااهو باا   33
 کند. دفنش می جا  همانزجرکُش، و توطئه او را همراهی، در ترة برهانی 

 است. پیش از دنیا رفته ها سال. داهو: همسر مالّ ادریس که 39
که گرگ به  ی حال درشود،  . برزو: چوپان جدید روستاست. او بعد از هیوا چوپان می31

 شود. یشی میپر روانگردد و دچار  او حمله کرده، خونی و مجروح به روستا برمی
وچی از پاکسااتان اساات کااه قصااد تااروی  وهابیاات و طالبااان را در . محمااد عماار: بلاا37

 کردستان دارد.
 . شری،: پسر محمد عمر است.33
چااو   . استاد نهواری: مبلغ وهابیت و استادی که همراه با محمد عمر و شری، به کانی36
 آید. می

 . شوشو: مادر شیرکوه است.98
 شود. ام کشته میهای محافظ نظ . قدرت: عشق منیژه که با پاسداری96
ی اسات کاه در میهماانی بااپیر باا میهماناانش       ا کارده  بزک. شیلر: زن بازان، رقاصه و 98
 رقصد. نوازد و می می

 . گابان: مؤذن روستاست.98

 ارزشی )هدف( ء یش)کنشگر اصلی(/  موضوع: میل محور. 6

گیارد   کنشگر اصلی: هیوای نوجوان، چوپان روستا، بعد از دیدن آن خواب تصامی، مای  
که آن را برای معل، خود تعری، کند. یوس، مورد اعتماد اغلب اهالی روستاست. او یکی 
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ها بود و در طاول چناد ساال بعاد از پایاان جناگ        ای  از مدافعان روستا در زمان حملة کومله
کند با همراهی اهالی روستا امکانات آب و برق را برای روساتا فاراه، کناد. او از     تالش می
ها بود و حااال بعاد از سارری     ای افع زمان جنگِ کردستان در مقابل هجمة کوملهنیروهای مد

هاای مخاال، درصادد هساتند تاا باا حاذف ایان نیروهاا در روساتاهای            شدن جنگ، گروه
به طلبی آن را از ایران  ییجدای کُردها را فراه، نمایند و شرایط طلب استقاللکُردنشین، زمینة 

عنوان یک انسان وارسته، باه لحاا  اخالقای، اجتمااعی و       بهآورند. بنابراین، یوس،  وجود
پرستی و  یهنمچاو، زمینة  عقیدتی در تالش است تا با ایجاد همدلی بین اهالی روستای کانی

های روایات حاول    ، اغلب کنشرو  نیا ازبرادری بین مردم و قبایل ایرانی را فراه، آورد و 
عنوان کنشگر اصلی روایت تحلیال و بررسای     به« یوس،»افتد. پس  محور یوس، اتفاق می

 شود. می

ارزشی )هدف( آن چیزی است که یوس، درصدد تحقق و دستیابی به آن اسات:   ء یش
« ی دفااع مقادس و شاهادت   هاا  ارزشپرستی و باورهاای دینای و    یهنمی، دوست نوعتقویت »

دفاع از میهن عنوان نیروی اطالعات عملیات در خدمت  است. در دوران دفاع مقدس، او به 
و کشورش بود و باه دلیال حضاور در حلبچاه، بعاد از حملاة شایمیایی عاراق و کماک باه           

کند.  می خس خسو همیشه  شود یماش دچار عفونت  و ریه  کودکان شیمیایی دچار بیماری
 آماوزان  داناش های دفاع مقدس و شهادت را در بین  یوس، پیوسته در تالش است تا ارزش

ی ابراهی،، فرزند مالّ ادریس )ماموستای روساتا(، صاحبت   ها رشادتاز  . او بارهاکندتروی  
هاای   و از اباراهی، اسات. یوسا، بارای تقویات ارزش     ا  یتنگ دلیشترین بآورد و  به میان می
در مباحده با خلیفه و  آموزان دانشاست. هیوا و دیگر  آموخته آموزان دانشرا به  قرآندینی، 

ی، دوسات  ناوع تقویات  »کنناد. بناابراین،    را زمزماه مای   آنقار دراویش روستا و محله، آیاات  
عناوان هادف     باه « ی دفاع مقدس و شاهادت ها ارزشی دینی و از باورها دفاع پرستی، یهنم

 ماست. نظر مدکلّی این روایت 

 نوع رابطة کنشگر اصلی با اهداف. 7

ال است  نوع ارتباط کنشگر اصلی و هدف در این رمان از نوع اتص«: اتصال/ انفصال* »
مکمال  « و دینی های ملّی دفاع از ارزش»عنوان کنشگر اصلی و هدف اش یعنی   به« یوس،»
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از منظار ناوع     یکدیگر هستند و در یک راستا قرار دارناد . انفصاال و جادایی باین ایان دو     
 .آید کنش و عمل به وجود نمی

وع اتصاال  رابطاة باین کنشاگر اصالی و هادف از نا       آنجا کهاز «: جانشینی/ همنشینی* »
 است، رابطة همنشینی بین کنشگر اصلی و هدف وجود دارد.

هدف کلی این روایت در سیر روایت و با شهادت یوسا، و آشاکار   «: کامل/ ناقص* »
شدن راز شهادت ابراهی، و نیز برمال شدن توطئه و فتنة میهمانان باپیر و نهواری )ماالّ محماد   

 پذیرد. ل صورت میکام صورت  بهشود و  می آشکارعمر و شری،( 

در تحقاق هادف ارزشامند    « یوس،»کنشگر اصلی روایت «: قاطعیت/ شک و تردید* »
های کومله و گروه منیژه و نیز حضور طالبان  شود و با توطئه گاه دچار تردید نمی یچ هخود، 

 دهد. کند و در تحقق هدف خود شک و تردید به خود راه نمی در روستا مقابله می

دهاد.   در سیر روایت، متناسب با رویدادها و اتفاقاتی است که روی مای  زمان«: زمان* »
استفاده « ی»تا « ال،»بندی حروف الفبا از حرف  ی،تقسبرای بیان رویدادها از  مؤل، هرچند
 نیا از. است شده ی بند دستهتحلیل و  شده انجام، ولی روایت بر اساس توالی و اتفاقات  کرده

هاای مها، و    ای نداری، و کنش شده یکتفکهای زمانی مشخص و  ، در این روایت، دورهرو 
 .است شده  انتخابیرگذار روایت بر اساس توالی رویدادها تأث

 گیرنده/ فرستنده: انتقال محور. 8

ی آناان،  جانفشاان ی و نیز حفظ یااد شاهدا و خااطرات    پرست وطندر این روایت، عشق و 
براین، در طول روایت بارهاا او مطّلاع   ی هدف اوست. بناسو  بهعامل اصلی حرکت یوس، 

 ها،  بازترور او هستند. اما با این شرایط،  درصدد صدانقالبهای کومله و  شود که گروه می
کناد. پاس فرساتندة اصالی      ماند و از هدف خود دفااع مای   چاو باقی می او در روستای کانی

اد شاهدا و  کلّی در این روایات، عشاق و عالقاة یوسا، باه حفاظ وطان، یا         هدف بامرتبط 
 ازچاو هستند که  اصلی، اهالی کانی هدف باهای فرعی مرتبط  خاطرات آنان است. فرستنده

 توان به ابراهی،، مالّ ادریس، ابوخضر، هیوا و دالرام اشاره کرد. می ها آنة جمل

باه آرزوی   و برناد  خود سود میاز تحقق هدف است که کسانی یوس، اولین نفر از  اما
خاورد و باه    یر مای تبا تارو ، در انتهای روایت   یابد. او پس از درگیری اش دست می دیرینه
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شود  شود. یوس، از راز شهادت ابراهی، به وسیلة باهو و باپیر آگاه می مسجد روستا برده می
یابد. از این  ، دست میستاش که همراهی و وصال ابراهی، و دیگر شهدا و به آرزوی دیرینه

های  نفع کلی، یوس، )معل، روستا( است. اما ذی هدف بای مرتبط نفع اصل رو، گیرنده و ذی 
کلی، مااّل ادریاس )پادر اباراهی،( اسات. در پایاان روایات، او از راز         هدف بافرعی مرتبط 

 گذارد. رود و پیشانی بر مزار او می شود و به باالی ترة برهانی می شهادت فرزندش آگاه می

های فرعی مد نظر هساتند.   نفع عنوان ذی و به  اند افراد دیگری نیز در این بخش سود برده
یش باین  هاا  پاول چاو بعد از سخنرانی مالّ محمد عمر در قبرستان و پخش کردن  اهالی کانی

کناد و باا    گیرند به او بریوندند و به افغانستان بروند. اما یوس، مداخله مای  مردم، تصمی، می
دهناد. باا کشاته شادن      مای  پاس ها را باه او   لروند و پو همراهی مالّ ادریس به خانة باپیر می

شری، )پسر مالّ عمر به دست تارو  در درگیری آن شاب(، مشاکالت فراوانای در روساتا     
گیرند. از طرف دیگر، منیژه  تصمی، به فرار می ها آنآید و  یه باپیر و مال عمر به وجود میعل

ه کنند، در خاناة تاارو    اند تا خودشان تکلی، یوس، را یکسر و ناروک که به روستا آمده
کنناد. بناابراین، اقادامات یوسا، در تحقاق       شوند و با وسااطت روداباه فارار مای      ی، میتسل

شود و سرانجام، اهالی روستا با حذف نیروهای  هدفش، باعث بازگشت آرامش به روستا می
 باا هاای فرعای ایان روایاتِ مارتبط       نفاع  رسند. پس گیرنادة ذی  مخال، به آرامش کافی می

 چاو هستند. اصلی، اهالی کانی هدف

 یاریگران و بازدارندگان: قدرت محور. 9

اش در  های مختلفی درصدد هستند تا باا حاذف یوسا، و عقیاده     در این روایت، گروه
طلبای ایان روساتا و     چاو، و نیاز زمیناة جادایی    روستا، زمینة اختالف بین مردم و اهالی کانی
د. در این میان، حزب کومله به رهباری منیاژه و   دیگر روستاهای کردستان را به وجود آورن

نیاز   وهمراهانش )باپیر، باهو، تارو  و میهماناان او کاه پیاروان طالباان و وهابیات هساتند(،       
عنوان بازدارندگان فرعی مرتبط  کنند، به  ی از اهالی روستا که با این گروه همراهی میا عده

، باه  دارناد  راکه مستقیماً قصد ترور یوس، با هدف اصلی مد نظر هستند. اما تارو  و منیژه 
ماا هساتند. از ساوی دیگار،      توجاه حال  معنوان بازدارندگان اصلی مرتبط باا هادف اصالی     

هساتند. ابوخضار )پادر    « دالرام»و « مالّ ادریاس »، «ابوخضر»یاریگران این روایت به ترتیب 
کناد. ماالّ    همراهای مای  های بین یوس، و کومله و نیز طالباان باا او    هیوا( بارها در درگیری
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ادریس )ماموسای روستا و پدر ابراهی،( دیگار حاامی یوسا، اسات و دالرام کاه حااال باه        
و نامالیماات او را همراهای    ها و در بیماری است ورزد و پیوسته در کنار او  یوس، عشق می

دارند کند، از یاریگران اصلی یوس، هستند. از طرف دیگر، اهالی روستا نیز به او اعتقاد  می
رو، حااامی اصاالی او در ایاان روایاات، مااالّ  کننااد. از ایاان  و در عقایاادش او را همراهاای ماای

ادریس، ابوخضار، دالرام و یااریگران فرعای و احتماالی او در ایان روایات، هیاوا و دیگار         
 باشند. چاو می کانی یآموزان و اهالی روستا دانش
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 یریگ جهینت

اثر احمد  عریان در برابر بادی در رمان دازپر تیشخصبرای بررسی و تحلیل شخصیت و 
یة کنشگرای گریمااس، ابتادا باه    نظرشناسی ساختاری، با توجه به  شاکری از رهگذر روایت

. بر این پایاه، عاالوه بار آنکاه     ،یافتی  دستبر اساس این نظریه « شخصیت»تعریفی جدید از 
 روند در« کننده رکتمشا» شود، یک شخصیت فراتر از یک نام و یا یک شخصیت تلقی می

هاا و  «نقش»نظر است که بتوانی،  نیا از. اهمیت این امر دشو یمی معرف زینروایت « حوادثِ»
ی رماان شناساایی کنای،.    کنشاگرها و  ها کنشی شخصیت را در تعامل با دیگر «کارکردها»

« شخصایت »آنچه از رهگذر ایان ناوع نگارش حاصال شاد، سارانجام مشاخص نماود کاه          
است. در این نمودار، هر شخصایتی نقاش    عریان در برابر باداختاری رمان رکن س نیتر مه،

گیری کلّی روایت داشته باشاد و الگاوی    در شکل مؤثرتواند حضوری  محوری دارد که می
که در الگاوی تصاویری    گونه  همان. هاست نقشی نمایشگر این خوب بهکنشگرای گریماس 

ارسته به لحا  اخالقی، اجتمااعی و عقیادتی   عنوان یک انسان و  شود، یوس، به مشاهده می
پرساتی، بارادری    یهنمچاو، زمینة  در تالش است تا با ایجاد همدلی بین اهالی روستای کانی

هاای روایات حاول محاور      رو، اغلب کنش بین مردم و قبایل ایرانی را فراه، آورد و از این 
ت تحلیال و بررسای شاد.    عنوان کنشگر اصالی روایا   به « یوس،»افتد. پس  یوس، اتفاق می

تقویات  »ارزشی )هدف(، یعنی آنچه یوس، درصدد تحقاق و دساتیابی باه آن اسات،      ء یش
اسات. ناوع   « ی دفااع مقادس و شاهادت   هاا  ارزشپرستی، باورهای دینی،  یهنمی، دوست نوع

است  یعنی بین کنشگر اصالی و هادف در   « اتصال/ انفصال»رابطة کنشگر اصلی با اهداف: 
تقویات  »و هادفش، یعنای   « یوسا، »پیوناد باین    چراکاه اسات   « اتصاال »بااط  این رمان، ارت

در یاک  « ی دفااع مقادس و شاهادت   هاا  ارزشپرساتی، باورهاای دینای،     یهنما ی، دوست نوع
ها را بارای ایان اتصاال فاراه،       کند در سیر روایت، تمام زمینه راستاست و یوس، تالش می

یک نوع است و رابطة اتصال را اثبات های یوس، و هدف از  ، جنس کنشرو  نیا ازنماید. 
رابطة بین کنشگر اصلی و هدف از نوع اتصال  آنجا که، از «جانشینی/ همنشینی»کند. در  می

، «کامال/ نااقص  »است، پس رابطة همنشاینی باین کنشاگر اصالی و هادف وجاود دارد. در       
، باه  . در پایان روایات، یوسا  ردیپذ یمصورت کامل صورت   دستیابی یوس، به هدفش به
، کنشگر اصالی )یوسا،( در   «قاطعیت/ شک و تردید». در شود یممقام شامخ شهادت نائل 

نیز در سیر روایت، « زمان»و قاطعیت دارد. در  است دستیابی به هدف خود دچار تزلزل نشده
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رو، تحلیل زمان بر اساس  دهد. از این  زمان متناسب با رویدادها و اتفاقاتی است که روی می
و کنشاگر اصالی،    هادف  باا اسات. بناابراین، ماا در ارتبااط      روایت شکل گرفته رویدادهای

باشاد.   کارده  اشااره ی ناداری، کاه نویسانده باه آن     ا شده کیتفکهای زمانی مشخص و  دوره
. در اسات  شاده   انتخااب بر اسااس روناد کلای روایات      رگذاریتأثهای مه، و  بنابراین، کنش

شود یوس، تالش کند تاا باه هادف خاود      باعث می، آنچه «محور انتقال: فرستنده/ گیرنده»
اسات.  « ی اعتقادیها ارزشعشق به وطن و »دهد،  برسد و او را به انجام این هدف سوق می

اسات. همچناین،    «ی اعتقاادی هاا  ارزشعشق به وطن و »از این رو، فرستنده در این روایت، 
چااو اسات،    لی کاانی اهاا  دفش که ایجاد همدلی و وفاق در بینپس از دستیابی یوس، به ه

هاای   نفاع  شوند. پس گیرناده یاا ذی   خودش و اهالی روستا هستند که شادمان و مشعوف می
محور قادرت:  »چاو هستند. در  اصلی این روایت، اهالی روستای کانی هدف بااصلی مرتبط 

بااپیر،  مدل این روایت، حزب کومله به رهبری منیژه و همراهانش « یاریگران و بازدارندگان
ی از اهاالی  ا عاده  ود، باشان  مای که پیارو طالباان و وهابیات    هستند و، تارو  و میهمانانش باه

عنوان بازدارندگان فرعی مرتبط با هدف اصالی    کنند، به روستا که با این گروه همراهی می
عناوان   ، باه  دارناد  رامد نظار هساتند. اماا تاارو  و منیاژه کاه مساتقیماً قصاد تارور یوسا،           

ما هستند. از سوی دیگر، یاریگران این  توجه موردمرتبط با هدف اصلی بازدارندگان اصلی 
روایت باه ترتیاب ابوخضار، مااّل ادریاس و دالرام هساتند. ابوخضار )پادر هیاوا( بارهاا در           

کناد. ماالّ ادریاس )ماموساای      های بین یوس، با کومله و طالبان، او را همراهی می درگیری
ورزد  ، هستند و دالرام که حاال به یوس، عشق میروستا( و پدر ابراهی،، دیگر حامی یوس

کناد، از یااریگران    و نامالیماات او را همراهای مای    ها و در بیماری ستو پیوسته در کنار او
 اصلی یوس، هستند.
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