
 

 
 

 

 

 

 

 بر اساس الگوي لباو تجزيه و تحليل ساخت رمان مدير مدرسه جالل آل احمد

 

*جهانگير صفري                     

  **امير فتحي   

 

 چكيده

سي ساخت رمان مدير مدرسه براساس الگوي  لباو پرداخته شده است . رژوهش به بر دراين پ     

 .بزرگ است كه در بطن روايت قرار گرفته استكوچك و  پي رفت ان مدير مدرسه شامل دوازدهرم

ت اين رواييجه نهايي منجر مي شود.ي جزئي از رمان است و سرانجام به نتهر كدام از آنها بيان كننده 

يدگي و اوج، ارزيابي، بر زير بخش هاي الگوي فوق كه شامل:چكيده ، جهت گيري، رخدادها، پيچ

اين گونه طرح بندي از كليت الگو پيروي مي كند.  ه است.نتيجه گيري است انطباق داده شد فرجام، و

قد عمولي كه منتدر قسمت پيچيدگي و اوج برخي از مهمترين وقايع براساس نمودار كلي پيرنگ م

اين نمودار به طور كلي شامل .است پايه ريزي شده هفريتاگ ارائه كرد آلماني گوستاو

هدف از انتخاب اين موضوع،  شمكش است.مقدمه،كشمكش، پيچيدگي، نقطه اوج و بازگشايي ك

 انطباق اين نظريات بر اين نوع ادبي )رمان( است.

 

 الگو، روايت، پيرنگ، ساخت، پيچيدگي واژه هاي كليدي :

_______________________________ 
               amir-fathi@hotmail.com                                    دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد*

             safari_607@yahoo.com          شهركردارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه دانشجوي كارشناسي **
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به دور  نظرهاي شخص نويسنده از آنجايي كه اين پژوهش جنبه ي ساختاري دارد و از اعمال     

باشد و چنانكه است، مي تواند كمك به سزايي در شناخت واقعي و ساختاري رمان مدير مدرسه 

ست يابيم.تاكنون بيشترين د بومي انجام پذيرد مي توانيم به الگوييتحقيقات بيشتري ازاين گونه 

ادبي يا رسوم شفاهي درباره ي موضوعات پيچيده ي  و رمان ل داستانبراي تجزيه و تحلي ش هاتال

تاريخ ها و حماسه ها بوده است كه  -كه سينه به سينه نقل شده-مانند افسانه ها، داستانهاي شفاهي 

و  به نظر مي رسد خود اين موضوعات ادبي از تركيب و ارزيابي عواملي ساده تر تشكيل شده اند

زيابي داستان از موارد، ارداستان هستند. در خيلي  يداراي چرخه ها و تكرارهايي در ساختارهاي اصل

ن را از نقش اصلي اش جدا كرده و به ندرت مي شود نقش جديد آن را نيز خاص، آ يا رماني

نخواهد  پيچيده امكان پذير در تجزيه و تحليل و درك داستانها و رمانهايتشخيص داد. پيشرفت زياد 

در ارتباط مستقيم با نقش اوليه -بود مگر اينكه ساده ترين ساختارهاي زير بنايي و اساس داستانها 

 (. 9:1:79:لباو و والتسكي،ر.ك.تجزيه و تحليل شوند.) -شان

 

 

 

 گراييروايت شناسي و ساختار

يشرفت هاي نقد امروزه كمتر نقدي را مي توان يافت كه از كاركرد هاي ساختاري بي بهره باشد. پ

فردينان دو "ادبي معاصر، منجر به ايجاد مكتب ساختارگرايي با الهام از نظريات زبان شناسانه ي 

گرديد و بعد از آن پسا ساختارگرايان با تكيه بر ساخت شكني، در جريان انتقاد هايي به  "سوسور

اختاري به ويژه بر آثار ساختارگرايان، به مباني انديشه و روش كار خودشان شكل دادند. تحليل س

نخستين  «روايت شناسي»روايي يكي از شگفت ترين دستاورد هاي نقد ادبي معاصر است. اصطالح 

زبان شناس و روايت شناس بلغاري مقيم ، (Tzvetan  todorof)  بار توسط تزوتان تودوروف

ين اصطالح را در كتاب فرانسه به كار برده شد و در واقع بايد او را مبدع اين اصطالح دانست. او ا

سخن "در مقاله ي  1:91در سال   (Gerard Genette) خود پيشنهاد كرد و ژرار ژنت "بوطيقاي"

آن را به عنوان مطالعه و مراعات ساختار هاي روايت داستاني تعريف  "تازه ي روايت داستاني

روايت  "عاصرراهنماي نظريه ي ادبي م".مكاريك در كتاب (1191::113كرد.)ر.ك.سيد حسيني،

روايت شناسي، مجموعه اي از احكام كلي درباره ي ژانرهاي » شناسي را اين گونه تعريف مي كند:



 

 
 

نظريه اي (.ساختارگرايي 43:1191)مكاريك، « روايي، نظام حاكم بر روايت و ساختار پيرنگ است

ار بنيادي آنها را است كه به شناخت، مطالعه و بررسي پديده ها بر اساس قواعد و الگوهايي كه ساخت

به وجود آورده اند، مي پردازد. اين شيوه، رشته هاي علمي گوناگون و پديده هاي موجود در آنها را 

ويژگي اين روش در آن است كه »مجموعه هايي متشكل از عناصر به هم پيوسته مي داند.هم چون 

يكديگر مورد مطالعه قرار پژوهشگران ،پديده هاي مختلف علم خود را به طور مستقل و جداگانه از 

نمي دهند، بلكه همواره مي كوشند هر پديده را در ارتباط با مجموعه پديده هايي كه جزئي از آنها 

(. در واقع ساختارگرايان همواره در پي يافتن 479:1199)بااليي، كويي پرس،« است،بررسي كنند

د به نحوي كه قابليت اعمال بر ساختارهايي منسجم در سطح جهاني براي انواع مختلف روايت هستن

آن چيزي است كه گفته مي شود و روايت « داستان» روي گونه هاي متفاوت روايي را داشته باشند.

نحوه ي گفتن آن است. مانفردجان با الهام از سوسور كه هر نشانه را متشكل از دال و مدلول مي داند، 

الي )توش بازنمايي(،دال و داستان متن روايي را نشانه ي پيچيده مي داند كه روايت )رو

شايد بتوان روايت را ساده ترين و عام ترين بيان (. 107:4004فرد،حوادث(،مدلول آن است )ر.ك.مان

متني دانست كه قصه اي را بيان مي كند و قصه گويي)يا راوي(دارد. اسكولز و كالگ در كتاب 

ه ي متون ادبي كه داراي دو خصوصيت كلي:»، روايت را اين گونه تعريف مي كنند "ماهيت روايت"

(.اين 17:1191)اخوت،« يك متن روايي دانستوجود قصه و حضور قصه گو است را مي توان 

  پژوهش با استفاده از الگوي لباو به بررسي تحليل ساختاري رمان مدير مدرسه مي پردازد.

 سوال تحقيق:.1

 وجود دارد؟ خت رمان مدير مدرسه با الگوي لباوآيا تطابقي بين سا

 فرضيه تحقيق:.2

 وجود دارد. و الگوي لباورمان بين قالب اين هاي زباني، تطابق  با توجه به جهاني

 :معرفي الگوي لباو.3

در حين  و روايت شنوي ساس نقش ارتباطي، يعني ارتباط راوروايت را براروايت شناسان ساختار 

ا پيكربندي كرده اند. در اين ميان مشهور ن ره چند بخش تقسيم كرده و در واقع آروايت داستان ب

است. او بخش هاي تشكيل دهنده ي يك (william lobov)ن ويليام لباوآترين تقسيم بندي از 

 روايت را به شرح زير صورت بندي كرده است:



 

 
 

 abstract) :)(چكيده3-1

ن به ادهاي آشاره مي شود. مهم ترين رخددر اين قسمت اغلب به نكته ي اصلي يا پيام داستان ا 

 اختصار تمام ذكر مي شود. اين بخش در پاسخ به اين پرسش است كه داستان درباره ي چيست؟

 : (Orientation)(جهت گيري3-2

ن اتفاق مي افتد، زمينه اي كه رخدادهاي داستان در آان، مكان، شخصيت ها و آغاز روايت زمدر

 كسي، كي، چه چيزي، كجا. مشخص مي شود. اين بخش در پاسخ به اين پرسش است كه چه

 

 : (actions)(رخدادها3-3

مجموعه وقايعي كه با هم داستان را مي سازند و اصلي ترين بخش روايت را تشكيل مي دهند و به 

 اين پرسش پاسخ مي دهند كه چه اتفاقي افتاد.

 : (complicating)(پيچيدگي و اوج3-4

حوادث داستان گرهي  در روند اصطالح فريتاگ ج خود مي رسد و درن داستان به اوآنقطه اي كه در 

به شكل  د الماني گوستاوفريتاگ ارائه كرد،يرنگ معمولي كه منتقپد . نمودار كلي و سنتي اتفاق مي افت

ب: آغاز  ي،ب نشان دهنده ي مقدمه چين-نمودار زير است. در اين نمودار الف از وارونه يا حالتي 9

ش يا كنش تصاعدي، ج: نقطه ي اوج يا نقطه ي برگشت شج: پيچيدگي يا پرداخت ك-مكش، بكش

 (. 39: 1194ارتين، مر.ك.شايي كشمكش است)د: فرود يا بازگ-كنش و ج

 

 

 

 

 

 : (evaluation)(ارزيابي3-5

ن را منتقل مي كند و نشان آوي درباره ي محتواي داستان است كه معناي تعبير و توضيح ارزيابي را

 مهم و قابل گفتن هستند. مي دهد كه چرا اين رخدادها

 : (resolution) امفرج (3-6

خرين حلقه ي رخدادهاي داستان را نشان مي آمعموال در آخرين جمله ي داستان گزارش مي شود و 

 دهد و به اين پرسش پاسخ مي دهد كه سرانجام چه شد.
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 : (code) (نتيجه گيري3-7

ي گذشته را و رخدادها راوي و روايت شنوچهارچوب زماني  پايان قطعي داستان است و بازگشت به

 toolan  _ 139 , 133-113  30001002 –،190: 1191اخالقي،ر.ك.دهد)به زمان حال پيوند مي 

, : Fleischman,0990 .) 

 براساس الگوي لباو: چهارچوب رمان

 

 ( چكيده:.1.3.1

وضعيت فعلي تصميم  در مورد معلمي است كه سابقه ي ده سال تدريس دارد و حال دلزده از رمان

در كارگزيني كل رشوه اي مي دهد و براي او به  يمي گيرد مدير يك مدرسه شود. بنابراين به شخص

يس اداره ي . ريبه سازمان فرهنگ منطقه مي آورد را سفارش حكمي صادر مي كنند. اين حكم

مي گردد. مسوول با از او رشوه گرفته بر ول كارگزيني كه واو به نزد مس .فرهنگ ابتدا نمي پذيرد

و بعد از س فرهنگ صحبت مي كند و نهايتا مي پذيرند كه مدرسه اي را به او بدهند. سپس اريي

را بپذيرد، هر چند كه از موقعيت ن مدرسه آمي گيرد كه سمت مديريت  بازديدي از مدرسه تصميم

ار گرفته كه ن مدرسه به طور كامل راضي نيست. اين دبستان در يك منطقه  كوهپايه اي قرآ

دقيقا مشخص نمي كند و در حاشيه ي شهر است. در اين منطقه عالوه بر افراد  رمانجايگاهش را 

ي است كه يبا برخوردها رمانبومي جمع زيادي از فرزندان باغبانان و كارگران حضور دارند. آغاز 

ي رود و با معلمان و مدير مدرسه با پنج معلمش پيدا مي كند. خواننده پا به پاي مدير مدرسه پيش م

 رمانكه مدير آنجاست آشنا مي شود.  يرخدادهايي كه طي يك سال بافراش ها آشنا مي شود و بعد 

له اي مي رسد كه مي خواهد استعفا دهد و مديريت را كنار جريان پيدا مي كند تا مدير به مرح

ودهاي ضعف هاي اجتماعي . در واقع اين يكسال بهانه اي است براي نويسنده تا بعضي از نمبگذارد

 يك فرد سياسي بوده و ظاهرا گرايشاتن روزها را به تصوير بكشد. مدير قبل به خاطر اينكه آ

كمونيستي داشته دستگير شده و طي اين يك سال معلم كالس سوم هم بعد از يك ماه و نيم دستگير 

ق مي افتد آمدن فراش مي شود و به زندان منتقل مي شود. رخدادهاي ديگر كه طي اين مدت اتفا

 در رخدادي.جديد به مدرسه است او وضع مالي خوبي دارد و حقوقش بيشتر از حقوق معلمان است 

ي فرهنگ اختالس كرده و پولهاي معلم ها را برداشته و فراري آمده يكي از مسووالن اداره كه پيش 



 

 
 

پول قرض مي دهد. و اين  بنابراين در يكي دو ماهي كه به معلم ها حقوق نمي دهند به آنها،شده

كه ناراحتي ميان معلم ها و او كه پيش از اين به وجود آمده بود از بين برود. در طي .باعث مي شود

معلم كالس چهارم را ماشين زير مي كند و او در بيمارستان بستري مي شود با درخواست  ،اين مدت

 وم كه زنداني شده از اداره يمدير براي آمدن معلم جديد به جاي او و همچنين معلم كالس س

گو كردن شرايط و موقعيت مدير با نوع برخوردش با او و باز .فرهنگ خانم معلمي فرستاده مي شود

چرا كه مي ترسد در مدرسه براي او  .متواري شوداز آنجا مدرسه باعث مي شود كه خانم معلم 

موزان آ ع گله ي پدر يكي از دانشديگر وقاي از .مشكالتي ايجاد شود. مدرسه اي كه همه مرد هستند

به مدير درباره ي معلم كالس پنجم و ششم پسرش است. كه عكس هاي مستهجن را به او داده تا به 

عنوان كاردستي روي تخته بچسباند و بياورد. مدير و ناظم با گفتن سخناني همچون اخراج معلم 

ل پي گيري اين ماجرا را مي دهند. با موز را آرام و متقاعد مي كند و به او قوآمتخلف پدر دانش 

توجه به اينكه تعداد زيادي از بچه ها فقير و مستمند هستند اولياي مدرسه تصميم مي گيرند به 

انجمن محلي بروند و اين موضوع را مطرح كنند و تعدادي كفش و لباس براي بچه هاي مدرسه 

 و پولي اخت مايحتاجگ به ازاي پردولين وزارت فرهني مسواز اتفاقات ديگر رشوه خوار گيرند.ب

خر داستان پدر يكي از دانش آموزان به مدرسه مي آيد آاست كه بايد به مدرسه بدهند. در صحنه ي 

سي برقرار كرده و نسبت به اين ماجرا معترض دانش آموزان با پسرش رابطه ي جن چرا كه يكي از

بدني بچه ها دارد مجبور مي شود كه  است. آقاي مدير كه در ابتدا موضع شديدي نسبت به تنبيه

فراش را به باغ هاي نزديك مدرسه بفرستد تا تركه ي نو بياورد و شروع به كتك زدن بچه مي كند. 

ن چيز هايي را كه در آسپس منتظر مي شود كه كسي از او بازخواست كند كه چرا اين كار را كرده تا 

اتفاق مي افتد و براي بازجويي به خاطر كتك زدن  دلش دارد بتواند بيرون بريزد و تعريف كند. اين

موز به دادگستري خوانده مي شود. وقتي كه به آنجا مي رود بازپرس به او مي گويد آن دانش آشديد 

را  يشاو هم در همانجا استعفا .كه مشكل كوچكي بوده و حل شده و نيازي به مراجعه ي او نيست

 يس فرهنگ شده بود پست مي كند.يخودش كه تازه ر مي نويسد و به نام يكي از همكالسي هاي

 :گيري .(جهت2.3.1

ن اتفاق مي افتد. دبستاني كه در حاشيه آدر دبستان نوساز و يا حوالي  رمانزمينه ي اكثر رخدادهاي 

مشخص نيست و  رمانجايگاهش به درستي در  كه ي شهر و در يك منطقه ي كوهپايه اي قرار گرفته

ييالق حساب مي شود كه اكثر بوميان آن باغبان يا  وشهر است. اين منطقه جزمناطق خارج از  وجز



 

 
 

درسه جاده اي ن دور است و مآدر طرف شمال مدرسه يك باغي است كه نسبتا از  .كارگر هستند

اكثر رخدادها و حوادث  رماندر  .است تا جاده ي اصلي كشيده شده دارد كه به صورت زيگ زاگ

فاق مي افتد. رخدادها از اول مهر آغاز مي شوند و تقريبا تا اواخر در طول يكسال تحصيلي ات

در قسمت زير سعي شده است كه  .ارديبهشت ماه سال بعد كه مدير استعفا مي دهد ادامه پيدا مي كند

 بيان شود. رمانزمان و مكان مهمترين رخدادهاي 

 

 

 مكان زمان رخدادها

كاميون زغال و رسيدهاي اداره .ماجراي 1

 هنگفر

 مدرسه طول سال تحصيلي

 مدرسه طول سال تحصيلي .ماجراي معلم و عكس ها و دانش آموزان4

 ي فرهنگاداره  طول سال تحصيلي .اختالس حسابدار1

بازگشت از  مسير طول سال تحصيلي .زير ماشين رفتن معلم كالس چهارم1

 مدرسه

 مدرسه طول سال تحصيلي آموزوسط دانش .فروختن قند ت3

 مدرسه طول سال تحصيلي دن معلم زن در مدرسه و منصرف شدن او.آم7

توسط پدر يكي از  مدرسه .رفتن برباالي ديوار9

 و فرياد زدن او دانش آموزان

 مدرسه طول سال تحصيلي

.دانش آموز خاطي و رسوايي و ماجراي حاصل 9

 نآاز 

 خانه و مدرسه طول سال تحصيلي

 

 شخصبتها:

 بر دو دسته تقسيم نمود: رماناين  شخصيت ها را مي توان در

 . شخصيتهاي اصلي1

 . شخصيتهاي فرعي4

 ابتدا به بررسي شخصيتهاي اصلي مي پردازيم و سپس شخصيتهاي فرعي را بازگو مي كنيم.



 

 
 

 شخصيتهاي اصلي:

بنا به گفته خودش داراي شخصيتي سر به زير و پا به راه كه از همه خواهش مي كند و  :مدير مدرسه

شخصيتي كه براي رهايي خود از شغل معلمي كه براي او خسته  .هر كس تا دم در مي رودپشت سر 

با تغيير سمت و رسيدن به مديريت  .كننده شده دست به هر كاري مي زند و حتي رشوه مي دهد

گيرد  وضع ظاهري خود را نيز تغيير مي دهد و مثال آنجا كه معلم كالس چهارم را مي بيند تصميم مي

منفعل از محيط است. از  .اوه تميز به سركار خود بيايدخي با م اتو كشيده و ريش تراشيده وكه او ه

حوادث و رخدادها به سرعت تاثير مي پذيرد و كمتر اهل تحمل و بردباري در برابر مشكالت است 

ار و مي گيرد. بيشتر در پي گريز از تكر ر حوادث گوناگون تصميم به استعفابه گونه اي كه چند بار د

روند بدون هيچ مشكل و تقلبي ن است كه كارها موقعيت هاي جديد است. خواهان اي تجربه كردن

غلي خود سوء شيت قانوني خود را طي كنند. در اكثر وقايع تقريبا نقش تعيين كننده اي دارد. از موقع

ز آميز و اهل دوز و كلك نيست. بيشتر داراي شخصيتي رك و راست و گاهي طن استفاده نمي كند

همراه با تنوع است كه آن را  ياست مخصوصا آنجا كه حديث نفس دارد. بيشتر در پي آرامش شغل

مديريت هم پيدا نمي كند. سعي مي كند كه تغييراتي در محيط ايجاد كند هر چند كه كمتر به در 

ود ن است كه قدرت كافي براي اعمال تصميمات و تغييرات خآهدف خود مي رسد و اين به دليل 

ندارد. خواري و ذاللت و كوچك شدن را بر نمي تابد و مثال آنجا كه با ناظم و معلم كالس چهارم 

 ،ملتمسانه دارد لحنيمي رود سخنان ناظم را كه  بچه هاي فقير مدرسه به انجمن محلبراي كمك به 

 شخصيتبه گونه اي نمايشگر  اوقطع مي كند و به طور جدي درباره ي اين موضوع سخن مي گويد.

خود نويسنده است كه گويي نويسنده از طريق او وقايع و مشكالت روزگار خود را بيان مي كند و 

طرف نابساماني هاي جامعه و اداره ي فرهنگ و تبعيض هاي موجود در بين دانش آموزان كه از 

آرامش ، در كل داراي شخصيتي زود رنج، واقع بينرا نشان مي دهد.  هدمربيان و مديران اعمال مي ش

تازه، منفعل، دلسوز، زان از تكرار، جوياي موقعيت هاي گري ،نوع دوست، طلب، رسمي و محترم

حول اين شخصيت مي چرخد و  رمانحوادث  رك و گاه طنز آميز مي باشد. ،خودسرزنشگر

 است. رمانشخصيت اصلي و اول 

براي خود تشكيالتي  جوان رشيدي است كه بلند حرف مي زند و راحت امر و نهي مي كند وناظم:

اداره  اده كه خودشان ترتيب كارها را بدهند. بي مدير هم قادر بهبا دانش آموزان تنومندتر قرار د دارد.



 

 
 

رود كرج كاركرده و پدرش دو زن داشته كه از زن دوم او مانده است. ي مدرسه است. يك سال گرما

است و از عهده ي كارها به خوبي خرج مادرش را مي دهد. مطمئن و از خود راضي است. مرد عمل 

و هر قدمي كه بر مي دارد هدفي دارد. با اين وجود در برابر  است گيدر زندر مي آيد. داراي هدفي ب

مي توان گفت كه نقش دوم را در  .برخي نابساماني ها گردن خم مي كند و لحن ملتمسانه مي گيرد

 دارد و هميار مدير است.  رمان

درست مثل يك آدم حسابي است و همچون مدير كل  درشت اندام است. مرديمعلم كالس چهارم:

به نظر مي رسد. لفظ قلم حرف مي زند و هيكل تنومندي دارد. سر و صورتي مرتب دارد. به خوبي 

 به خوبي نشان مي دهد. را  در درخواست كمك از انجمن محلسخن مي گويد و اين مهارت خود 

دارد.  و يخه ي بسته ي بي كروات ياست. موي كوتاه و ته ريش جواني الغر و سياهمعلم كالس اول:

مثل  .به نظر مي رسد. نوكرباب و چاكرنما  اغلب ساكت است و شخصيتي آرام و بدون حاشيه است

و سر و كارش بيشتر با دانش  است رمانميرزا بنويسهاي دم پشت خانه است. كمتر در جريان وقايع 

 آموزان خودش است.

است. به جاي حرف زدن جيغ مي زند و چشمهايش پيچ دارد. همراه  چاقكوتاه و :ممعلم كالس دو

 و سر به كار خود دارد.است  رمانندد. او نيز كمتر در جريان حوادث با حرف زدن مي خ

يك جوان بلند قامت و با صورت استخواني و ريش از ته تراشيده و يخه ي بلند :معلم كالس سوم

بريده بريده  .است. پر تحركت است احتمال پيچش يا زمين خوردنش رفتنآهاردار است. هنگام راه 

در دانشگاه درس  داراي چشمهاي براق و گيرايي است. تنها زندگي مي كند و .حرف مي زندو مقطع 

ست كه بخاطر انديشه هاي سياسي زنداني مي شود و كم كم مستمري اش قطع مي مي خواند. همو

 هم با او هم فكر بوده كه پيش از او دستگير مي شود. مدرسه يشود. البته مدير قبل

يكي معلم تاريخ و جغرافي و شرعيات و فارسي و كاردستي بوده :پنجم و ششم معلم هاي كالس

كروات زرد و پهن دارد. دستش حمايل موهاي با شلوار پاچه تنگ است.  و .جواني بريانتين زده

حول اين شخصيت مي  رماناقات خواند. يكي از اتفسرش است و براي رفتن به آمريكا انگليسي مي 

ي يك تخته بچسباند به يكي از دانش آموزان مي دهد تا براي او رود آنجا كه شش قطعه عكس چرخ

 دهد.و به او 



 

 
 

به خود  به نظر مي آيد كه مازندراني بوده. موقر و سنگيني جوان.ه استديگر معلم حساب و مرابح

زندان مي رود و  مدير براي ديدن معلم كالس سوم به دارد. به همراه اعتماد دارد و سيگار در جيبش

 او را مالقات مي كند.

تسبيح مي  .آبي مي پوشد يمردي پنجاه ساله و زرنگ است كه كاله مي گذارد و لباس:فراش جديد 

و  گرداند و از هر كاري سررشته دارد.بدزبان است و به كسي محل نمي دهد و توجه نمي كند. قلدر

دو برابر معلمان حقوق مي گيرد و اين باعث مي شود كه معلمان در زمان . است با تجربه و كاركشته

 از حساب و كتاب آگاهي دارد و به بودجه مدرسه توجه دارد..اختالس حقوقشان به او متوسل شوند

 شخصيت هاي فرعي:

حرف هايش را  .ر مي آوردس شده را دياداهاي كسي كه تازه ريباد به غبغب مي اندازد.:يس فرهنگري

 در چشم آدم مي زند.

 اصفهاني بوده و مرتب نمي آيد.:معلم ورزش

كوتاه دارد و گشاد گشاد راه مي رود و دستهايش  ينتراشيده و قد ياي دهاتي دارد. ريش قيافه: فراش

 زن و بچه دارد و حقوق او نود .زندمي  رف كه مي زند نفس نفسرا دور از بدن نگه مي دارد. ح

 .هم هستتومان است. پرو 

 قزويني دارد كه نمي تواند در ميان اصطالحات پزشكي مخفي كند. ي هجهلدكتر بهداري:

 :پيرمردي موقر و سنگين است.مالك مدرسه

چشم  .به مدرسه مي رود سركشي به درس بچه اشه هر هفته به هواي كزني س مدرسه:ينايب ري

 درشت و روي سفيد و موهاي بور دارد.

شده و استخدام شده است. دهان گشاد و موي زبر دارد. يكي  التحصيل از دانشسرا تازه فارغزن: معلم

 حول اين شخصيت مي چرخد. رماناز وقايع 

هاي شب عيد است . هنگام واكس زدن بخاري ها اول خودش را ه مثل حاجي فيروزكارگر مدرسه:

 واكس مي زند.

 پرپشت است. ر وبسفيد رو و مؤدب با موهاي زمعلم رشتي:

 انتين زده است. هر روز كروات جديد مي بندد و ادوكلن مي زند.يبرمعلم ديگر:



 

 
 

او را  پاسبان كشيك پاسگاه است و يكبار در مدرسه با كمربند پاهاي پسرش را مي بندد وپاسبان:

  فلك مي كند.

 كارآمد است و سواد دارد.پسرش كالس اول است.استاد نجار:

 درشت استخوان و بلند قد است. بچه اش كالس سوم است.:مقني

 .است س انجمن خانهيس انجمن مدرسه و رييريرهنگ:س

 صندوق دار انجمن مدرسه است.پيرزن:

 دارد و كرايه نشين است. سه فرزند دارد. زنش اختالل مشاعررتبه ي پنج اداري دارد و كارمند پست:

 دوره اي هاي مدير است.فردي پخمه است و از هم :س جديد فرهنگيري

در اين رمان اشخاص ديگري هم وجود دارند مانند حاجي آقا و يكي از اولياي بچه ها كه وضع مالي 

بي  رمانداده و اشخاص ديگري كه در جريان مي خوبي داشته و ناظم به فرزندش خصوصي درس 

 ير هستند.ثتا

 (رخدادها:.3.3.1

دارد كه در اينجا به ترتيب به آنها پرداخته مي شود.  رخدادهاي كوچك و بزرگي وجود رماندر كل 

 را پايه ريزي مي كنند. رمانمجموعه وقايعي كه با هم كل 

دادن معلم به يكي از كارگزاران وزارت فرهنگ و رسيدن به سمت مديريت يك مدرسه. رشوه .1

 واقع شده است. رمانرا در بر مي گيرد و در همان ابتداي  رماناولين رخداد 

كاميون زغالي به مدرسه مي آيد. راننده ي كاميون كاغذي را به دست ناظم مي دهد. ناظم، راننده را .4

كاغذ را به دست مدير مي دهد. در واقع رسيد رسمي  اوبه سوي مدير راهنمايي مي كند و سپس 

ين ن ورقه ماشين شده ي باسكول است كه نشان دهنده ي اآاداره فرهنگ است در سه نسخه و روي 

ي مقدار زغالي كه تحويل زده خروار است. در هر سه نسخه جاكه كاميون و محتوايش دوا هبود

پر مي كند و كاغذها را به دست راننده مي  ن قسمتها راآمدير  .مدرسه داده شده خالي است

 سپس ناظم  در اتاق مدير مي آيد و مي گويد كه نبايد قسمتهاي خالي در نسخه ها را پر مي كرددهد.

و اينكه بايد با اداره ي فرهنگ كنار بيايند. ناظم در واقع به گونه اي مدير را  در معامله شركت مي 

داده است. ناظم از مدير مي خواهد كه به جاي نه خروار زغال دريافت شده هجده خروار در 

م ناراحت مي د. مدير از رفتار ناظنفرهنگ كنار بياي قسمتهاي خالي رسيدها بنويسد و بعد با اداره ي



 

 
 

براي اولين  به عنوان قدم اول ن روز مديرآشود و مي گويد كه رسيدها را به دست راننده بدهد. در 

  .بار استعفا نامه ي خود را چند بار مي نويسد و پاره مي كند

روزي يكي از اولياي بچه ها نزد مدير مي آيد و شش قطعه عكس مستهجن از جيبش در مي آورد .1

 .مدير از ديدن عكس ها متعجب مي شود و نگاه تندي به مرد مي كند .ير مي گذاردو روي ميز مد

مدير عكس ها را مي پوشاند و غرض مرد را از اين كار مي پرسد. مرد مي گويد كه از معلم كالس 

پنجمش بپرسد چرا كه معلم كاردستي اين عكس ها را به پسر او داده كه آنها را روي تخته بچسباند و 

. مدير از دادن جواب ناتوان است. ناظم را صدا مي زند و ناظم وقتي ناتواني مدير و خود را بياورد

كنيم و سخناني از اين  مي بيند شروع به سخناني مي كند كه در مدرسه را مي بنديم و او را اخراج مي

ه ماجرا را كه پي موضوع را رها نمي كند باالخره با سخنان مدير و ناظم راضي مي شود ك گونه. مرد

به آنها واگذارد و خود كنار برود. مدير بعد از يك هفته پسر را مي خواند و چند سوال مي پرسد و 

مشخص مي شودكه با خواهرش سرعكس ها دعوا كرده اند و حاضر نشده  يكي از آنها را به 

ر حالي كه د رده. مدير معلم را احضار مي كندتعريف ك بدهد و او هم ماجرا را براي پدر خواهرش

دردي و دلسوزي مي كند و او را از اين . مدير او را نصيحت و با او هممعلم چيزي براي گفتن ندارد

 گونه اعمال برحذر مي دارد.

يس فرهنگ و همه ي حسابدار فرهنگ همه حقوق معلم ها و فراش ها و مدير ها را با حقوق ري.1

 اري هاي دولت بر مي دارد و فرار مي كند.خارج از مركز و حق اوالد و تاهل و جيره خو اتافاض

مي كند. رفته بود معلم كالس چهارم را زير ماشين يكي از آمريكايي ها كه در حوالي مدرسه خانه گ.3

او را به بيمارستان منتقل مي كنند در حالي كه راننده از ترس گريخته است. مدير پس از اطالع ابتدا 

دايره ي تصادفات و بيمارستان مي رود. هنگامي سركالنتري و  به پاسگاه كالنتري مي رود و بعد به

بيمارستان را بسته مي بيند، خود را بازرس وزارت فرهنگ معرفي مي كند تا دربان در را باز در كه 

 . مدير بهمعلم نمي تواند حرف بزند .كند. بعد بر سر تخت معلم مي رود و از احوال او جويا مي شود

عصباني به دكتر مي گويد  .سپسذه قرار مي دهد و از خود متنفر مي شودمؤاخجاي او خود را مورد 

.مدير چشمش به دكتر ديگري مي افتد كه د و دكتر او را آرام ميكندنمي كنكه چرا به او رسيدگي ن

شاگرد او بوده و حال از او نشاني ندارد. مدير خود را مالمت مي كند كه چرا از او توقع دارد. با 

ت به اين فكر فرو مي رود كه از ساعات و دقايق او باال رفته اند و خستگي آن براي او حالت ندام

. پس او را به گوشه اي فرا مي خواند و به او ناسزا مي گويد و سپس مي گريزد. است باقي مانده



 

 
 

براي اداره ي فرهنگ و كالنتري محل گزارش مي نويسد اما فردا عصر پدر معلم كالس چهارم  آنگاه

آيد و به طور پوشيده از او مي خواهد كه گزارش را پي گيري نكند چرا كه راننده ي آمريكايي  مي

 وعده داده كه او در اصل چهارم استخدام كند.

ورد و به فراش مي فروشد. مدير مطلع مي شود و آاز دانش آموزان دو كله قند از خانه مي  يكي.7

ه بايد بيشتر به او محبت كنند تا وضع دانش آموز از به او مي گويد كو پدر بچه را احضار مي كند 

از زن اولش باقي مانده و زن دومش چند  او . پدر مي گويد كهبهتر شود لحاظ شخصيتي و روحي

 بچه دارد كه نمي تواند به او رسيدگي كند.

فرهنگ براي تدريس به سوي مدرسه فرستاده مي شود مدير  دخترك معلمي از طرف اداره ي.9

همچنين مي ترسد كه او در مدرسه كه كامال مردانه است باقي كار و مدرسه را به او مي گويد. يطشرا

هل هستند و اين باعث مي شود كه معلم متابماند. در نهايت به او مي گويد فقط دو نفر از معلم ها 

 فرستاده شده حكم خود را از روي ميز بردارد و برود.

ي كند اما مدير بايد سوري سيصدتوماني بدهد تا بودجه ي ناظم بودجه ي مدرسه را مطالبه م.9

ن مدير از داد .و بستان داشته باشند . در واقع بدهدهنداختصاص سيصد و پنجاه توماني به مدرسه 

س فرهنگ مي رود كه استعفا دهد اما منصرف مي شود و يخودداري مي كند و حتي به اتاق ري سور

ودجه اي صد و پنجاه توماني . به همين خاطر به مدرسه بداستعفانامه را در جوي آب مي انداز

 اختصاص داده مي شود.

به باالي ديوار مدرسه مي رود و فرياد مي زند كه چرا اسم پسرش را براي گرفتن كفش  يمرد مقني.:

م مدير در اين هنگا .و لباس به انجمن نداده اند. ناظم و معلم ها مي خواهند كه او را به پايين بياورند

مي رسد و آنها را به سوي كالس ها روانه مي كند و او را رها مي كنند. مرد پايين مي آيد و مدير به 

داخل دفتر مي روند و مرد گريه مي كند، مدير متعجب از داخل دفتر  مرد و ناظم .داخل دفتر مي رود

مرد پيش  .اوردبي راي او ببرد و سپس او را پيش ويخارج مي شود و به فراش مي گويد كه آبي ب

 از مدسه بيرون مي رود.و  مدير نمي آيد

و اين باعث مي شود كه نماينده  ربودهس فرهنگ حقوق دو نفر از عامالن يكي از نمايندگان را يري.10

 س جديد جايگزين او كند.ياو را از كار بركنار كند و ري

س از مدتي حقوقش هم قطع معلم كالس سوم به خاطر انديشه هاي سياسي به زندان مي افتد و پ.11

 اين در حالي است كه يك ماه و نيم از سال تحصيلي گذشته است..مي شود



 

 
 

پدر خيلي ناراحت است. پسر و  .پدر و مادر يكي از دانش آموزان به همراه او نزد مدير مي روند.14

ر كم كم مدير متعجب است. مدي و همسر خود را از اتاق مدير بيرون مي فرستد. مرد حرفي نمي زند

او با ناراحتي شروع به گله و شكايت مي كند شود و از او مي پرسد چه كاري دارد.متوجه خطر مي 

استعفا كه اگر جاي مدير بود خود را مي كشت و از بين مي برد. مرد به مدير مي گويد كه برود و 

خواهد كه او  دهد تا مشكلي براي او پيش نيامده است. مدير حرف حساب او را جويا مي شود و مي

ويد كه آبرويش و مي گ نمي داند كه موضوع چيست. مرد ناسزا مي گويد اما كندرا از دفتر بيرون 

مي كند.  از كار ه ناموس مردم در خطر است و او را تهديد به محاكمه و بركناريرفته و در اين مدرس

كه موضوع را از همسر مرد مدير با مرد شروع به نزاع مي كند و در اين هنگام ناظم مي آيد. ناظم 

خواهد كه بر سر صف او را  فهميده است دانش آموز خاطي)فاعل( را از كالس بيرون مي آورد و مي

موز خاطي را با مشت و لگد مي زند. ناظم به داد آد. مدير خود وارد عمل مي شود و دانش ادب كن

 .و همسر و بچه اش نيست ن مردآاز  يگردد خبرمي پسرك مي رسد. وقتي مدير به اتاق خود بر

مدير خود را مالمت مي كند كه چرا نگذاشته ناظم خود وارد عمل شود. سپس مي رود كه ببيند چه 

باليي سر پسرك آورده اما او را روانه ي خانه كرده اند. فراش به مدير مي گويد كه پسر مدير شركت 

ل مي خناني در مالمت فاعمدير در پيش خود س .ك خورده استتاتوبوس راني است و بدجور ك

مفعول كه خود را بي آبرو كرده بودند. سپس به خانه مي رود و قضايا را گويد و مالمت پدر و مادر 

براي همسرش مي گويد و مي گويد كه پدر فاعل پول دار است و كار به دادگستري خواهد كشيد و 

ستري كشيده شود تا كسي از او مديريت را از دست خواهد داد و او خود مي خواهد كه كار به دادگ

بپرسد كه چرا او را اين گونه زده تا حرفهايي را كه در دلش دارد بگويد. فردا ناظم به مدير مي گويد 

. است كه دو دانش آموز به هواي ديدن تمبرهاي فاعل به خانه ي او رفتند و كار آنجا اتفاق افتاده

نهايتا مي رسد. و عصر به مدرسه مي رود تا اينكه  كالنتري يك هفته صبح ي مدير به انتظار احضاريه

بازپرسي كالنتري. حال مدير كسي را پيدا كرده تا حرفهايش را براي او بزند  در فالن شعبه و فالن

ورد. به آمدير تا موعد احضار از خانه بيرون نمي رود و ماحصل حرفهايش را روي كاغذ مي 

ورد بازپرس پيش دستي احضاريه را درآا معرفي كند و دادگستري مي رود و تا مي خواهد كه خود ر

احتياجي به اين حرفها نيست  سفارش چايي مي دهد و مي گويد كه مي كند و صندلي مي آورد و

مدير چايي را مي خورد و روي همان كاغذهاي نشان دار  .است كوچكي بوده كه حل شده ي قضيه



 

 
 

س فرهنگ شده بود پست يهمكالسي اش كه تازه ري دادگستري استعفا نامه اش را مي نويسد و به نام

 مي كند.

داده بودند در نهايت  و مجموع حوادثي كه دست به دست همبه پايان مي رسد  رمانبا اين صحنه 

 موجب نتيجه ي نهايي داستان مي شوند.

 پيچيدگي و اوج:.(4.3.1

با توجه به اينكه تمام  .شوددر اين قسمت سعي شده است كه از نمودار كلي و سنتي فريتاگ استفاده 

نها را براساس اين نمودار تجزيه آقابل انطباق با اين نمودار نيستند بنابراين ما مهمترين  رمانحوادث 

و تحليل كرده ايم. چهار حادثه از حوادث ذكر شده با اين نمودار منطبق هستند كه اكنون به بررسي 

 آنها مي پردازيم و روي نمودار مي آوريم.

ورود كاميون زغال به مدرسه و رسيدهاي اداره فرهنگ با قسمتهاي خالي مقدار زغال ب: -ف(ال1

مقدمه  كه باعث ،كارها دريافتي و ندانستن مدير از روابط بين اداره ي فرهنگ و مدرسه در اين جور

 چنين مي شود.

ن ناظم و پر كردن قسمتهاي خالي مقدار زغال دريافتي توسط مدير كه باعث آغاز كشمكش بيب:

 مدير مي شود.

برخورد ناظم با مدير و ذكر اشتباه مدير در پركردن جاي خالي مقدار زغال دريافتي توسط ج:-ب

مدرسه و ناراحتي و عصباني شدن مدير از ناظم. در اين قسمت كنش تصاعدي و پرداخت كشمكش 

 وجود دارد.

به ناظم  او اره ي فرهنگ و دستور دادنفرياد كشيدن مدير بر سر ناظم و ناسزا گفتن او به خود و ادج:

ن را پاره مي كند. در آهمچنين مدير استعفانامه ي خود را مي نويسد و  .كه رسيدها را تحويل بدهد

 برگشت كنش وجود دارد. و اين قسمت نقطه ي اوج

 .بازگشايي كشمكش بين مدير و ناظمد:-ج

زان مورد اعتماد  خود مي دهد تا به معلم كاردستي عكس هايي را به يكي از دانش آموب:-(الف2

به خواهر خود  نها را به خانه مي آورد وآموز آعنوان كاردستي روي تخته بچسباند و بياورد. دانش 

 مقدمه براي كشمكش چيده مي شود. نشان مي دهد و



 

 
 

هد و بدين گونه دب ودرا به خواهر خ عكس هاپسر بچه حاضر نمي شود كه حتي يكي از ب:

 نها آغاز مي شود.كشمكش بين آ

كشمكش باال مي گيرد و پسر به خاطر اينكه مورد اعتماد معلمش است عكس به خواهر خود ج:-ب

 نمي دهد و خواهر عصباني و بسيار ناراحت مي شود.

كه چنين  رسوا مي كندمي آيد و از كار برادرش نزد او سخن مي گويد و در واقع او را  نزد پدر اوج:

كه به گونه اي در نقش خواهر ظاهر مي شود كتك مفصلي به پسرك مي زند عكس هايي دارد و پدر 

 و كشمكش به نقطه ي اوج خود مي رسد.

 سپس كشمكش فرو مي نشيند و دوباره همه چيز آرام مي شود.د:-ج

موزان كه مقني است به خاطر اينكه چرا مدرسه اسم پسرش را براي آپدر يكي از دانش :ب -(الف3

 به انجمن نداده به مدرسه مي رود. گرفتن كفش و لباس

وارد مدرسه مي شود و به محض اينكه چشمش به ناظم مي افتد شروع به  تيبا ناراح نيمقب:

 كشمكش و نزاع مي كند.

 كشمكش باال مي گيرد و ناظم معلمان و بچه ها را به كمك مي خواند.ج:-ب

نزاع و كشمكش به نقطه ي اوج خود و فرياد مي كشد و  از ترس بر سر ديوار مي رود و داد مقنيج:

 مي رسد.

فرستد و او را رها  در اين هنگام مدير مي رسد و ناظم و معلمها و بچه ها را بر سر كالس ميد:-ج

از ديوار پايين مي آيد و كشمكش فرو مي نشيند. مقني با ناظم وارد دفتر مدير مي  مي كنند. مقني

 شوند.

يش به خانه ي ر را به هواي ديدن مجموعه تمبرهاموز ديگآش يكي از دانش آموزان ، دانب: -(الف4

كشمكش بزرگ را ايجاد يك خود مي برد و با او مرتكب عمل زشتي مي شود كه مقدمه چيني براي 

فعول( به مدرسه مي آيند و به اتاق مدير مي روند. پدر از شدت آن دانش آموز )ممي كند. والدين 

 ر است كه چرا مرد سخن نمي گويد.ناراحتي سكوت مي كند و مدير متحي

مدنش را جويا مي شود كه مرد با ناراحتي زياد شروع به گله و شكايت از آمدير از او علت ب:

فرا مي خواند. در اين هنگام مدير وارد  را به استعفا دادن و بركناري از كار خود مدرسه مي كند و او

 نزاع مي شود.



 

 
 

مرد مي گويد كه آبرويش رفته و به ناموس پسرش  .داندمدير حرف حساب او را مي خواهد بج:-ب

تجاوز شده و كالنتري و پزشك قانوني ماجرا را فهميده اند. مدير هم به دفاع از خود بر مي خيزد و 

 كشمكش باال مي گيرد.

مرد به مدير ناسزا مي گويد و او را تهديد به محاكمه و بركناري از كار مي كند. مدير در صدد بر ج:

باال مي رود و درگيري و كشمكش به باالترين  ودهر يد كه او را از اتاق بيرون بيندازد و صداي مي آ

حد مي رسد. در اين هنگام ناظم كه موضوع را فهميده وارد مي شود و پسر را از كالس بيرون مي 

 .والدين پسرك تنبيه شده از مدير شكايت مي كنندو كنند و بر سر صف او را تنبيه مي كنند. 

سپس مدير به اتاق خود مي رود و والدين آن دانش آموز را نمي بيند چرا كه رفته اند و د:-ج

در نهايت مدير در دادگاه كه به خاطر تنبيه پسرك حاضر شده استعفانامه ي  .كشمكش فرو مي نشيند

 به پايان مي رسد. رمانخود را مي نويسد و 

 ارزيابي:(.5.3.1

مهم و قابل گفتن  از نظر نويسنده ن رخدادهاكته مي پردازيم كه چرا ايدر اين قسمت به بررسي اين ن

ماجراي كاميون زغال و رسيدهاي اداره ي فرهنگ نشانگر اين است كه مدارس با اداره ي  هستند.

اضافي را بين خود تقسيم ند و پول ه ارسه تباني مي كردفرهنگ در تقلب رسيدهاي لوازم دريافتي مد

 نابساماني در امور فرهنگي و اداري زمان را نشان مي دهد. و اين نده امي كرد

 يفرهنگي در مدارس و مراكز آموزش –ماجراي معلم و عكس ها نشانگر محيط آلوده ي اخالقي 

در مسائل تربيتي و بي توجهي به امور اخالقي نسبت به اوضاع وحشتناك و هولناك مدارس است. 

 براي دانش آموزان نبوده اند. يدارس زمان محل قابل اطميناندانش آموزان را نشان مي دهد و اينكه م

 ماجراي اختالس حسابدار اوضاع بد امنيت اقتصادي را نشان مي دهد.

ماجراي خودداري معلم كالس چهارم از شكايت نشانگر اين است كه افراد براي بدست آوردن 

چشم پوشي كنند و از طرف  موقعيت هاي برتر شغلي حاضرند از حق خود و صدمات رسيده به آنها

 . همان طور كه معلم با رشوهديگر رشوه دادن امري رايج در جامعه است كه به راحتي گرفته مي شود

 دادن به مدير مدرسه تبديل شد.

ان ديده مي شود تبعيض قائل شدن مديران و مربيان بين بچه ها و مورد ديگري كه در مدارس زم

بچه ها براساس وضع مالي پدرشان ارزيابي مي شدند و نمره موزان است. بدين گونه كه آدانش 



 

 
 

موزان با وضع مالي بهتر كمتر درس مي خواندند و آكه دانش نضباط بد يا خوب مي گرفتند و اينا

 گاهي هم به مدرسه نمي آمدند.

 است. امنيت اخالقي مدارسماجراي دخترك معلم نيز نشانگر عدم 

س از طرف اداره ي فرهنگ نشانگر رشوه خواري اداره ي ماجراي اختصاص دادن بودجه به مدار

فرهنگ براي اختصاص دادن بودجه ي مناسب به مدارس است كه در صورت رشوه ندادن مديران 

د.و مي بايست بده و بستان بين مدارس و اداره به مدارس آنها اختصاص داده مي ش بودجه ي كمي

 ي فرهنگ وجود داشته باشد.

تصادي خانواده ها را نشان مي دهد و اينكه با مشكالت زيادي دست و پنجه نرم ماجراي مقني فقر اق

 مي كردند.

صحنه ي آخر داستان نشانگر عدم تربيت شايسته ي بچه ها از طرف والدين از يك سو و دلخوري 

شديد والدين در اين گونه موارد از مربيان و مديران مدارس از سوي ديگر است. والدين در اين گونه 

مديران را  ،مقصرندسرزنش كنند به دنبال  عمل مي كنند و به جاي اينكه خود را يوارد احساسم

موجب آبرو ريزي خود مي شوند و منطقي و عقالني با اين گونه موارد برخورد نمي  ،تهديد مي كنند

 كنند.

غرض  ارد و رخدادها شامل پيامهاي ذكر شده بودند كه در زمان نويسنده وجود داشته واين مو

 .زمان بوده است يمايان كردن اوضاع جامعه نويسنده هم از اين رخدادها ن

 فرجام:(.6.3.1

خر آگزارش مي شود و سرانجام مدير را بيان مي كند. ماجراي  رماناين قسمت در آخرين جمله ي 

بوداين پيش از اين چند بار استعفانامه ي خود را نوشته و پاره كرده مدير كه باعث مي شود كه  رمان

كند. در واقع بنويسد و به اداره ي فرهنگ پست  بار با تصميم جدي تر استعفانامه ي خود را

مدير در اين وقايع كه در پي كسي مي گردد  سه از يك طرف و احساس تنهايينابساماني اوضاع مدر

 .كه حرفهاي دلش را براي او بگويد و چنين كسي را پيدا نمي كند باعث استعفاي او مي شود

 نتيجه گيري:(.7.3.1

 ي نهايي در زمان حال براي مدير تمام رخدادهاي گذشته دست به دست هم مي دهند و باعث نتيجه

 از مديريت مدرسه است.او نتيجه اي كه استعفاي  .مدرسه مي شوند



 

 
 

 

 

 

 

 نتيجه گيري

 

س زمان گاهنامه ساختار رمان مدير مدرسه بر اسا .است ن مدير مدرسه منطبق بر الگوي لباوقالب رما

يكي پس از ديگري در امتداد زمان به  ،اي تنظيم شده است، يعني حوادث رمان بر اساس زمان خطي

. طرح رمان از يك سلسله يا پي رفت تشكيل شده است كه حوادث آن به شكل وقوع مي پيوندند

راي روايت برشمرده رمان مدير مدرسه با بخش هايي كه لباو بحلقه هاي زنجير به دنبال هم آمده اند. 

سازگاري زيابي، فرجام و نتيجه گيري ار ،اوجه، جهت گيري، رخدادها، پيچيدگي و از قبيل: چكيد

 با الگوي لباو ناسازگارن بخش ها شد بدون اينكه رمان قابل تجزيه به اي دارد و همان گونه كه آمد

فاده شد تا نشانگر تاس مانراگ در مهمترين رخدادهاي همچنين از نمودار كلي پيرنگ فريت .باشد

 سازگاري آن حوادث با نمودار ذكر شده باشد.

را  رمان هان آاي فراواني دارد كه مي توان همساني ه رمان هادرباره ي ساير  بدين سان الگوي لباو

 نيز براساس اين الگو تجزيه و تحليل كرد.
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