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  از غسان کنفانی» االفق وراء البوابه«ي زمان و جذابیت در روایت بررسی رابطه
  
 

  2ور روشن علی باباپ*1حسن گودرزي لمراسکی،                                               
  چکیده

شود و نویسندگان براي تحقّق آن ها و مقصود نهایی آن محسوب میجذّابیت، عامل حیاتی روایت
ي زمان، اشاره کرد که با ظهور توان به مؤلّفهي آن میکنند که از جملهها استفاده میاز تمامی ظرفیت

  .پیش، آشکارتر شدچون ژرار ژنت فرانسوي، اهمیتش بیش از نظریات دانشمندانی هم
زمان و انواع مختلف آن یعنی  آن است تا اهمیت و تأثیرات این جستار با روش تحلیل محتوا بر

غسان » االفق وراء البوابه«نظم، تداوم و بسامد را از نظر ژرار ژنت در ایجاد جذّابیت داستان کوتاه 
 دهد تا نشان دهد که چگونه نویسنده ي مبارز فلسطینی، مورد بررسی و تحلیل قرارکنفانی، نویسنده

-نگري و ایجاد دگرگونی در نظم خطی روایت و نیز، شروع آن از نیمهنگري، آیندهدر نظم با گذشته

گرا و در هاي زمانی، وارد کردن نوعی عاطفه و احساس و استفاده از ساخت بروني داستان، بازي
هاي تکراري اب، شتاب مثبت نسبت به بخشتداوم با فضاسازي، شتاب منفی نسبت به حوادث جذّ

ي روایت و نزدیک کردن و دور کردن خواننده از داستان و در بسامد با تمرکز بر کنندهو خسته
ها و بیان کشمکش آفرین، تکرار آني عواطف و احساسات مخاطب و تعلیقهاي برانگیزندهقسمت

خته و نوعی ابهام و پیچیدگی را در آن زدایی در روایت پرداروانی شخصیت روایتش، به آشنایی
ي روایت، کنجکاو و مشتاق ساخته و او را در اي که خواننده را براي دانستن ادامهگونهوارد کرده به

کار گرفته و چنین عواطف و احساسات خواننده را بهسازي نگه داشته است؛ همهول و وال و فرضیه
کند و بدین وسیله، پیرنگ مطلوب و میهاي روایتش، حساس نسبت به سرنوشت شخصیت

   .دهدسازد و آن را براي خواننده، جذّاب جلوه میي داستانی خود را بنا میپیچیده
  .غسان کنفانی، االفق وراء البوابه، ژرار ژنت زمان، جذابیت، :هاواژه کلید

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 h.goodarzi@umz.ac.ir    استادیارگروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران .1
 شگاه مازندران دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دان. 2
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  مهمقد
گذشته را نشستند، ماجراهاي روز هاي نخستین که شبانگاهان، کنار آتش میانسان

- رو روایت، قدمتی به درازاي تاریخ دارد؛ بهکردند؛ از اینبراي یکدیگر روایت می

معتقد است که روایت، خود، ) tzvetan todorov(طوري که تزوتان تودوروف 
تواند به کالم گفتاري یا نوشتاري، به  و می)137: 1387مشتاق مهر، (. مبدأ زمان است

- یافته از تمامی این گروهاي سامانایما و اشاره یا به آمیزهتصویر متحرّك یا ثابت و به 

  ) 45: 1380آسابرگر، (. ها باشد
توان به تعریف مایکل ي آن میاز روایت، تعاریف مختلفی مطرح شده که از جمله

روایت، بازگویی اموري است که به لحاظ زمانی و مکانی از ما «: توالن اشاره کرد که
ه، حاضر و ظاهراً به مخاطب و قصه نزدیک است؛ اما رخدادها، فاصله دارند و گویند
چنین اطّالع یافتن ازآن، ما را در شناخت  هم)16: 1383توالن، (» .غایب و دور هستند

رو شود؛ از اینکند و سبب برقراري ارتباط هرچه بهتر خواننده با آن میبهتر، یاري می
شناسی طوري که علم نسبتاً جوان روایتها توجه شد؛ بهبه تجزیه و تحلیل روایت

)Narratologie(گذرد وجود آمد که از عمر آن بیش از چند دهه نمی به) ،اخوت
که از جمله  و ادبا و ناقدان در خالل آن به مباحث تازه و دقیقی توجه کردند) 8: 1371

ی هاست که با ظهور آثار نویسندگانجدیدترین این مباحث، بحث زمان در روایت
ي جدیدي از چون جیمز جویس، ویرجینیا ولف و مارسل پروست وارد مرحلههم

بنونیست چون امیلهاي هنري و ادبی شد و دانشمندان مختلفی همبررسی
)Emile,Benveniste(ریکور، پل)(Pavl,Ricoeureهاي مختلفی ، نظریه... و

سوي است که این جستار ها، ژرار ژنت فراني آن مطرح کردند که مؤثّرترین آندرباره
  .آیدي او به نگارش درمیبا توجه به نظریه

توان گفت که جذّابیت روایت و ها و اهمیت آن، میي جذّابیت روایتاما درباره
گشایی آن، موجب موفقیت میل مداوم خواننده براي دانستن انتهاي داستان و گره
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نویسان، نیاز دارند به این ي داستانشود؛ از این رو همهها مینویسندگان و داستان آن
هاي گذشتگان ها را به پایان ببرد و ما این اهمیت را در روایتکه خواننده، داستان آن

که از گزند سلطان،که بینیم؛ جایی که شهرزاد در داستان هزارویک شب براي اینمی
النی، اي طوسراي خود را بکشد، در امان بماند، هرشب قصهقصد داشت اهل حرم

اي که هر گونهانگیخت؛ بهبافت و شگفتی و کنجکاوي سلطان را برمیبراي سلطان می
ي آن بود؛ گزید و منتظر ادامهشب، پس از انتهاي قصه، انگشت حیرت به دندان می

داد تا باقی قصه را در شب بعد بیان ولی به دلیل فرارسیدن صبحگاهان، دستور می
داد تا قصه را به پایان بار دیگر، امان میگوي خود، یک قصهرو به شهرزادکند؛ از این

کرد که هاي خودش ایجاد میگو چنان جذّابیتی در قصهببرد؛ یعنی شهرزاد قصه
چنین بود که هزارویک شب، دوام آورد و سرانجام ساخت و اینسلطان را اسیر آن می

  .     او را عفو کرد
توان از ایجاد تعلیق و تیابی به جذّابیت روایت، میترین شگردها براي دساز عمده

 چنین استفاده از احساس خواننده، براي ایجاد کشش در او نام برد؛ البته تعلیقهم
)Suspense ( تی که در شرف تکوین «همانتی است که نویسنده براي واقعیکیفی

- ي روایت میدامهآفریند و خواننده را مشتاق و کنجکاو به ااست، در داستان خود می

کند  و او را وادار می)298: 1377میرصادقی، (» .انگیزدکند و هیجان و التهاب او را برمی
-چگونه این اتّفاق، روي می« یا »بعد چه اتّفاق خواهد افتاد؟«: تا از خود سؤال کند

: 1378پرین، (» .هاي خود، آن روایت را ادامه دهد که براي یافتن جواب پرسش»دهد؟
-و این برقراري ارتباط بین خواننده یا شنونده با روایت موردنظر و حساس) 26

شدنشان نسبت به اشخاص داستان و روند ماجرا یکی از عوامل ایجاد جذابیت در 
ها رود و از آنجا که استفاده از انواع زمان، یکی از بهترین شیوهشمار میروایت، به

کنیم تا چگونگی و این جستار، تالش میشود، در براي تحقّق این هدف محسوب می
ي بزرگ فلسطینی، از عنصر زمان براي ایجاد ي غسان کنفانی، نویسندهمیزان استفاده
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 را براساس نظر ژرار ژنت فرانسوي، بررسی »االفق وراء البوابه«جذّابیت در روایت 
أرض «ه کتاب هاي کوتاکنیم؛ البته الزم به ذکر است که این روایت، یکی از داستان

ي کنفانی است؛ بنابراین بعد از معرّفی نویسنده و بیان خالصه» البرتقال الحزین
داستان، انواع زمان را با توجه به نظر ژرار ژنت فرانسوي و ارتباط آن با ایجاد 
جذّابیت در این روایت، برررسی خواهیم کرد تا به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه 

 از انواع زمان براي ایجاد جذّابیت در »االفق وراء البوابه«یت غسان کنفانی در روا
  روایت مذکور، استفاده کرده است؟

  فرضیه
ي ما بر این اصل استوار است که غسان کنفانی از با توجه به سؤال مقاله، فرضیه

نگري و تداوم با شتاب نگري و آیندهچون نظم با گذشتهروایت، هم تمامی انواع زمان
آفرین و برانگیختن احساس خواننده و بسامد با تکرار حوادث ر حوادث تعلیقمنفی د

  .آمیز و جذّاب، درحد وسیعی براي ایجاد جذّابیت در روایتش استفاده کرده استابهام

  ي تحقیقپیشینه
ي زمان و مباحث مربوط به آن در ادبیات داستانی عرب، مقاالتی به نگارش درباره

هاي زمان و مکان روایی در مؤلّفه«اي با عنوان ي آن، مقالهلهدرآمده است که از جم
، به چاپ 1388، بهار و تابستان 8 و 7ي پژوهی، شمارهي ادب در مجله»قصص قرآنی

چنین مکان روایی در قصص قرآن، رسیده که در آن به انواع زمان روایی و هم
- قصص، رویکردي روایتأحسن ال«اي با عنوان چنین مقالهپرداخته شده است و هم

 به چاپ رسیده 2ي ي نقد ادبی، سال اول، شماره در مجله»شناختی به قصص قرآنی
هاي قرآن پرداخته است؛ اما است که در آن به عناصر روایت از جمله زمان در روایت

اي به نگارش ي آن با ایجاد جذّابیت، مقالهتاکنون در مورد بررسی انواع زمان و رابطه
  .شودمده است که در این مجال به آن پرداخته میدرنیا
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  غسان کنفانی
 در شمال »عکا« در 1936ي مبارز و شهید فلسطینی، در سال غسان کنفانی، نویسنده

، ناگزیر به 1948در کودکی پس از پیدایش اسرائیل در . خاوري فلسطین، متولد شد
 راهی بیروت شد 1960 جنوب لبنان، سوریه و کویت مهاجرت کرد تا این که در سال

ها وسعت بخشید و به نویسندگی در  ادبی خود را در تمامی زمینه-و فعالیت سیاسی
 را تأسیس کرد و »الهدف«ي نامه هفته1969نشریات مختلف پرداخت و در سال 

طوري که در وي در میان معاصران خویش در شمار نامیان است؛ به. سردبیر آن شد
-ي سازمان روزنامه جایزه1974ان کتاب در لبنان و در سال ي دوست جایزه1966سال 

ي نویسندگان آسیا و از طرف اتّحادیه» اللوتس«ي و جایزه I.O.J)(نگاران جهانی 
کنفانی نه تنها در رمان، داستان کوتاه و ) 6 -5: 1987کنفانی، (.آفریقا را دریافت کرد

ي پژوهش ادبی و سیاسی، نهدست و هنرمند است، در زمینویسی، چیرهنمایشنامه
ي ي او در زمینههاي روشنگرانه و پیوستهشخصیتی برجسته است؛ اما این فعالیت

ي هاي تحلیلی وي دربارهادبیات، هنر و تاریخ سیاسی فلسطین به همراه پژوهش
اي گونهشده و دردناك او در بیروت بود بهریزياي براي قتل برنامهصهیونیزم، انگیزه

 اسرائیلیان، بمبی در اتومبیل او کار گذاشتند و انفجار آن به مرگ و 1972 سال که در
 از )8 -7: 1361کنفانی، (. اش انجامیدتکه شدن اعضاي بدن او به همراه خواهرزادهتکه

او با وجود سن کم در هنگام شهادت، آثار بسیاري برجاي مانده است که از جمله 
سرزمین «، )1962(» 12ي مرگ بستر شماره «:هاي کوتاهتوان به داستانترین آن میمهم
ادبیات مقاومت در «توان به هاي ادبی وي می و از پژوهش)1962(» ي پرتقالزدهغم

.  اشاره کرد)1967(» ي ادبیات صهیونیزمدرباره « و کتاب)1962(» فلسطین اشغالی
  )6: 1987کنفانی، (

  ي داستانخالصه
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-ي پسر جوان فلسطینی است که همراه خواهر ده درباره»ابهاالفق وراء البو «داستان

اش، براي دیدن نامزد خود، شهر یافا را به اش پس از خداحافظی با مادر و خالهساله
ها دیگر شود و آنکند؛ اما چند روز بعد از ترك یافا راه، بسته میسمت عکا ترك می

ها حمله دیان به محل سکونت آنقادر به بازگشت نیستند؛ از سوي دیگر در عکا، یهو
رسانند و پس از گریه و اندوه فراوان آن اش را به شهادت میسالهکنند و خواهر دهمی

کنند؛ اما آن جوان به خاطر شرم جوان، مردم خواهرش را در همان شهر عکا دفن می
از مادرش، توانایی برگشتن و گفتن حقیقت به او را ندارد؛ بدین خاطر به مدت 

شان خوب است و هشت سال بعد، گوید که حالاش میوالنی، تلفنی به خانوادهط
گردد؛ ولی قادر نیست که پیش مادرش برود؛ از این رو آنجا را یک بار به یافا برمی

هاي فراوان روحی و او سرانجام، ده سال بعد و پس از کش و قوس. کندترك می
-بیند و متوجه میاش را تنها میي یافا، خالهگردد؛ ولی در دروازهروانی به یافا بازمی

  .ها پیش، مرده استشود که مادرش از اندوه زیاد، سال
  

  انواع زمان و ارتباط آن با جذّابیت
-ترین عناصر تشکیلناپذیر روایت، یکی از مهم را جزء جدایی»زمان«شناسان روایت

- شمار میها بهذّابیت روایتي آن و نیز یکی از عوامل بسیار مؤثّر در ایجاد جدهنده

ویژه ژنت، هر توان گفت که بنابر تحلیل ساختارگرایان، بهدر توضیح آن می. آورند
-ي گاهزمان داستان، رابطه. زمان متن. 2زمان داستان، . 1: متن روایی، دو زمان دارد

 گونه که در اصل، رخ داده است و زمان متنشمارانه میان حوادث داستان است؛ بدان
ه تالب) 128: 1388حرّي، (.یا روایت، چگونگی جایگزین کردن این حوادث در متن است

زمان داستان با زمان متن، هماهنگ نیست؛ بلکه گاهی اوقات، حوادثی که چند سال 
-انجامد، در یک یا چند جمله در زمان روایت، بیان میدر زمان داستان به طول می

افتد، در چند ت در زمان داستان اتّفاق میشود؛ اما حوادثی که در طول چند ساع
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در جستجوي زمان از "طور که در رمان همان«شود صحنه از زمان روایت، بیان می
 پروست، سه سطر به شرح دوازده سال و صد و نود صفحه به شرح دو "رفتهدست

االفق «و در روایت ) 316: 1386احمدي، (. »تا سه ساعت، اختصاص داده شده است
کند؛ اما چندین کنفانی، ده سال از زمان داستان را در یک جمله ، بیان می»البوابهوراء 

دهد؛ اش اختصاص میصفحه را به چند دقیقه از لحظات دیدار فرزند خانواده با خاله
ها و بینیم که راوي با تغییر زمان داستان در روایت و چینش خاص کنشاز این رو می

- براي داستان، آغاز و میانه و پایانی دلخواه در نظر میحوادث در بستر زمان روایت،

کند؛ البته این گیرد و بدین وسیله بر ایجاد و تقویت جذّابیت، در روایتش اقدام می
تر باشند، هاي زمانی، در صورتی که به واقع و واقعیت نزدیکجاییها و جابهجهش

 تا عناصر روایت و پردازش خود دهندي قصه میهمواره بیشترین امکان را به خواننده
: 1381بارگاس، ( .تر بتراشدتر و پررمز و رازتر و در عین حال، بکرتر و بدیعرا پیچیده

102(  
توان گفت که بین زمان داستان و زمان متن، سه در تفسیر هرچه بیشتر این موضوع می

  )51: 2004صراوي، حسن الق(بسامد . 3تداوم، . 2نظم، . 1: ي زمانی وجود داردنوع رابطه
  

  Order)(سامان /نظم .1
توان آن را اند که میهاي داستانی گذشته بر مبناي نظمی، سازماندهی شدهبیشتر کتاب

اندیشیم، ي منطقی، که بنا به عادت به آن میبه نظم زمانی و منطقی تعبیر کرد و رابطه
هاي کوتاه و رمان،  اما امروزه در داستان)76: 1379تودوروف، ( .ي علّیت استرابطه

آیند؛ یعنی ممکن است برعکس نظر فورستر، اغلب زمان نقل وقایع در پی هم نمی
ي ي تباهی مطرح شود و بعد مسئلهشناس انگلیسی، اول مسئلهنویس و سخنرمان

  )34: 1385میرصادقی، (. طور چاشت بعد از ناهارمرگ و همین
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داستان و نظم متن را، به قول ژنت، ترین انواع این ناهماهنگی میان نظم عمده
یا  Flash Back)(» بازگشت به عقب«سو نامند که از یکپریشی میزمان/ نابهنگامی

» رجعت به آینده«از سویی دیگر  و )Retrospection(»نگريپس«
)Froreshadowing( نگريپیش« یا «)(Anticipationحال، براي  وجود دارد؛ با این

تصویري این واژه، این دو واژه را -شناختی و نیز سینمایییحاً روانپرهیز از معانی تلو
: 1382کنان، (. نامند می)Prolepsis(» نگرآینده« و )Analypsis(» نگرگذشته«به ترتیب 

11(  
  )Analypsis(نگر گذشته.1-1

اي که قبالً رخ داده، بعداً اي در داستان برگردد، یعنی واقعههروقت روایتی به گذشته
- گردي صورت پذیرد، میعبارتی دیگر در روند روایت داستان، عقببیان شود، به

این  )192: 2004حسن القصراوي، (. نگري وجود داردگوییم که در آن داستان، گذشته
ي زمانی روایت، فراتر رفته یعنی پیش از آغاز نگرها در صورتی که از محدودهگذشته

 و اگر در چارچوب زمانی روایت اصلی »یرونینگر بگذشته«روایت رخ داده باشند، 
اي را که  اما اگر دوره)91: 1386مارتین، (. شوند گفته می»نگر درونیگذشته«باشند، 
گیرد، قبل از آغاز روایت اصلی باشد، ولی در مراحل بعدي روایت، نگر دربرمیگذشته

رون داستانی است نگري که بیبه روایت اصلی منتقل شود یا به عبارتی دیگر، گذشته
بعدها در روند روایت به شخصیت، رخداد و یا خطّ سیر داستان، پیوند بخورد و 

) 204: 1386زاده، حسینغالم(. شودخوانده می» نگر مرکّبگذشته«درون داستانی شود، 
کنند؛ بدین صورت ي اصلی و فرعی هم تقسیم مینگر را به دو دستههمچنین گذشته

-ي شخصیت رخداد یا خط سیر اصلی روایت باشد، گذشته دربارهنگرکه اگر گذشته

  )130: 1388حرّي، (. گویندنگر فرعی مینگر اصلی و در غیر این صورت، گذشته
توان گفت ، می»االفق وراء البوابه«ي ارتباط زمان با جذّابیت در روایت اما درباره

تر و ند داستان را پرکششکه نویسنده، با ایجاد دگرگونی در نظم خطی روایت، رو
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اي که به جاي نقل خطی داستان، یعنی شروع روایتش از گونهکند؛ بهتر میجذّاب
ي داستان آغاز ي جدایی جوان از مادر خود در یافا، روایتش را از میانههمان لحظه

ي کشمکش، تردید و دودلی جوان بر روي طوري که شروع آن را از لحظهکند؛ بهمی
عد از ده سال جدایی از مادرش، براي برگشتن به سمت عکا و مادر خود، پلکان، ب
کند و او را به دهد؛ بدین وسیله، نوعی ابهام را در ذهن خواننده وارد میقرار می

ي روایت دارد تا از آنچه اتفاق افتاده، مطّلع شده و به خواندن ادامهکنجکاوي وامی
کند که درگیر با یک ا با شخصیتی شروع میاقدام کند؛ از این رو داستان کوتاهش ر

دهد که آیا به راهی، قرار می کشمکش روانی است و او را در وضعیتی دشوار و دو
سمت خانواده و مادرش برگردد یا نه و انتخاب هریک از آن دو راه، که هر دو نیز 

و وال کند و او را در هول نامطلوب است، توجه خواننده را بیشتر به خود جلب می
  :افزایددهد و بدین وسیله بر جذّابیت روایتش میقرار می

ال، الميکن أن يکون مرهقاً إلی هذا احلد إنه ...قبل أن يصل الی رأس السلم وقف ليلتقط انفاسه«
قبل از این که به باالي پلکان برسد، توقّفی کرد ( )23: 1987 کنفانی،( »...يعرف جيداً إنه ليس مرهقاً أبداً

  ).داند که اصالً خسته نیستخوبی میاو به...تا نفسی تازه کند نه ممکن نیست تا این حد خسته باشد
اما در ادامه، نویسنده براي افزودن ابهام و پیچیدگی روایتش و برانگیختن هرچه 
بیشتر حس کنجکاوي خواننده و تشویق او براي پیگیري ماجرا و درنهایت، جذّابیت 

ي برگشتنش در دوسال قبل، که در چارچوب  با ذکر خاطرههرچه بیشتر روایت،
نگري درون داستانی زمانی روایت اصلی و مربوط به خط سیر روایت است، گذشته

کند که دو سال قبل هم در چنین جایی بوده و به خاطر اصلی را ذکرکرده و بیان می
  :جا از برگشتن منصرف شده استشک و تردید از همان

لتردد الّيت أخذت تطوف يف عروقه تذکر فجأة انه کان قد وقف نفس هذه الوقفة و يف دوامة ا«
هایش به حرکت ي تردیدي که در رگو در خالل ادامه( )همان(.»...قبل عامني و سأل نفسه ذات السؤال

ل را پرسیده درآمد، ناگهان به یاد آورد که دو سال قبل، در چنین لحظه اي، توقّف کرده بود و از خودش همین سؤا
  .)بود
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ي ماجراي برگشتنش نگري درون داستانی اصلی مجدد و نقل دوبارهو بعد با گذشته
اش و مالقات نکردن با او و نگفتن واقعیت ماجرا به او در دو سال قبل به شهر مادري

که در چارچوب زمانی روایت اصلی است، بر ابهام و پیچیدگی روایتش افزوده و 
گردد و حس کنجکاوي خواننده را براي ایجاد اوج در آن میافکنی و سبب گره

  :انگیزدي روایت، هرچه بیشتر برمیدانستن ادامه
حني وصل قبل عامني الی القدس کان قد عقد عزمه علی أن يقابل أمه و يقول هلا کلّ «

 »...طويلو لکنه يف حلظة وقوفه علی سلم الفندق شعر بأنه لن يستطيع أن ميسح الکذب ال...شيء
رو شود و هنگامی که دو سال قبل به قدس رسید، تصمیمش را گرفته بود براي این که با مادرش روبه( )24:همان(

تواند آن دروغ ي ایستادنش بر روي پلکان مسافرخانه، احساس کرد که نمیولی در لحظه...همه چیز را به او بگوید
  ...)طوالنی را پاك کند

کند تا هایی در روایتش، داستان را از ابتدا روایت میگرينو بعد از آن با گذشته
- ي روایت، پاسخ دهد و بهبه حس کنجکاوي خواننده و اضطراب او نسبت به ادامه

بینیم هاي زیر میطور که در عبارتاي دیگر بر جذّابیت روایتش بیفزاید؛ همانگونه
 زمانی روایت است و که در چارچوب» ...منذ أن غادر یافا«که راوي با عبارت 

  :پردازدنگري درون داستانی اصلی است، به بیان روایت از ابتداي آن میگذشته

: سوف يبدأ من البدء، منذ أن غادر يافا إلی عکا لريی الفتاه الّيت کانت أمه تزمع أن ختطبها له«
 )25 :همان( »...إنه يذکر تلك اللحظة بکلّ دقائقها، کيف وقفت أمه علی السلم تدعو له باخلري

زودي داستان را از آغاز شروع خواهد کرد، از زمانی که یافا را به سمت عکا ترك کرد براي این که دختري را که به(
آورد که چگونه مادرش بر او آن لحظه را با تمام دقایقش به یاد می. خواست برایش خواستگاري کند، را ببیندمادرش می

  .)کردایش دعاي خیر میپلکان ایستاد درحالی که بر

داستانی، هاي متعدد دروننگريبینیم که کنفانی با گذشتهو بدین وسیله می
ي شروع روایتش، یعنی ده سال بعد از خروج از عکا، ذکر داستانش را تا آن لحظه

ها، با گریز به زمان حال داستان، روایتش را تنوع نگريکند و در خالل آن گذشتهمی
کند و با این تغییرات متعدد در زمان ز نقل خطی روایت، پرهیز میبخشد و امی
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و سبب پیچیده  داستان از گذشته به حال، تأکید داستان و هیجان آن را بیشتر کرده
شود و او را براي فهم آن به شدن پیشروي روایتش و درگیر شدن ذهن مخاطب می

-ینیم که راوي در خالل گذشتهبهاي زیر میطور که در عبارتدارد؛ همانتالش وامی

اصیبت «ي عبارت وسیلهنگري درون داستانی اصلی و بیان حالت مادر در گذشته، به
گردد و حالت به زمان حال داستان برمی» ...استلقی«، ناگهان با عبارت »...بخیبۀ

کند و بدین ترتیب، هرچه بیشتر بر جذّابیت روایتش خودش را در آن زمان بیان می
  :ایدافزمی

استلقی يف سريره و صالب ... اصيبت خبيبة امل مريرة و فاجعة) االم(وما من شك يف أا ... «
بر ... باري مبتال شده استشکی نیست که مادر، به ناامیدي تلخ و فاجعه( )24 :همان( »...ذراعيه حتت رأسه

  ).روي تختش به پشت خوابید وساعدش را در زیر سرش به حالت صلیب قرار داد
ها بینیم، راوي با بیان اندیشههاي باال میطور که در عبارت و عالوه بر این، همان

و خیاالت شخصیت روایتش و بیان عواطف و احساسات مادر خانواده از طریق 
اي از شخصیت مادر، پردازي وآشکار کردن گوشهها، عالوه بر شخصیتنگريگذشته

 همدلی و همراهی او با شخصیت شده و او احساسات خواننده را برانگیخته و سبب
البته الزم به ذکر است که در این روایت، با توجه به . بردرا در دنیاي روایت فرومی
ها براي نقل داستان در نگريي داستان، راوي از گذشتهشروع نقل روایت از میانه

  . ی اصلی استهاي آن، درون داستاننگريي آن استفاده کرده بنابراین گذشتهمحدوده
  
  )Prolepsis(نگر آینده. 1-2

- هروقت در روند روایتی، از پیش گفته شود که بعداً چه اتّفاقی خواهد افتاد، می

ي نگري، پریدن به دورهنگري صورت گرفته است؛ زیرا آیندهگوییم که در آن، آینده
ده، به خاطر اي است که نقل داستان به آن رسیمعینی از زمان قصه و عبور از نقطه

القصراوي، حسن( .ي روایتنگریستن به حوادث آینده و آگاهی از رویدادهاي تازه
 »مرگِ ایوان ایلیچ«نگري، داستانِ ها از آیندهي اصلی فرمالیستنمونه) 211: 2004
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) 59: 1379تودوروف، (. گشایی روایت در عنوانِ آن قرار داردتولستوي است که گره
داستانی و آن برون. 1: شودنگري به چند دسته تقسیم میگذشتهچون نگري همآینده

ي زمانی داستان فراتر رفته یعنی پس از نگري از محدودهدر صورتی است که آینده
نگري در داستانی و آن در صورتی است که آیندهدرون. 2. پایان روایت رخ داده باشد

نگري در آن مرکب که آینده. 3 )91: 1386مارتین، (. چارچوب زمانی روایت اصلی باشد
شود که پایان شود و مشخّص میظاهراً بیرونی است؛ ولی بعدها به روایت متّصل می

از طرفی دیگر در ) 204: 1386زاده، حسینغالم(. از پیش معین روایت را دربرداشته است
، ي شخصیت، رخداد یا خطّ سیر اصلی روایت باشدنگري، دربارهصورتی که آینده

  )همان(. نگر اصلی در غیر این صورت، فرعی استآینده
توان به نظر توالن اشاره کرد که نگري با جذابیت، میي آیندهي رابطهاما درباره
کنند و نگرها، نوع متفاوتی از تحیر و سردرگمی را مطرح میآینده«: معتقد است

و رخدادها از موقعیت ها برد که چگونه شخصیتسر میخواننده دایم در تحیر به
کشند و شود، پرمیتر بدان اشاره میکنونی خود به موقعیت آتی و دوردستی، که پیش

اي است تا از این وقایع، حد فاصل میان زمان حال و آینده، دایم در فکر طرح نقشه
  )129: 1383توالن، (» .سر دربیاورد

ي فهمیدن چگونگی تحقّق یافتن نگرها، خواننده را برابینیم که آیندهاز این رو می
ي ماجرا و کنند و او را تحریک به پیگیري ادامهرخدادها، کنجکاو و مشتاق می

نگري، عبارتی دیگر در آیندهشوند؛ بهدرنتیجه، سبب جذّابیت بیشتر روایت می
-چطور چنین می«به » شود؟بعد چه می«نویسنده با تبدیل سؤال ذهنی مخاطب از

  .کندي روایت، وادار مییگر، خواننده را به خواندن ادامهنوعی دبه» شود؟
- نگرها سبب مطرح شدن این سؤال میو از سویی دیگر بنا به نظر برودل، آینده

-رو می در مورد آینده حقیقت دارد یا نه؟ و از اینXشوند که آیا تصورات شخصیت 
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آورند که بر جذّابیت وجود مینگرها نوعی ابهام را در روایت، بهبینیم که آینده
  )163: 1373برودل، ( .افزایندها میروایت

توان  غسان کنفانی می»االفق وراء البوابه«هاي موجود در روایت نگرياما ازجمله آینده
  :به موارد زیر اشاره کرد

هل يعود أدراجه؟ بدا له السؤال عجيباً و لکنه مل يستطع أن يتخلّص منه، کان يدق يف رأسه «
کند؟ این سؤال براي او اش را تکرار مینشینیآیا او عقب ()23: 1987 کنفانی،( »هل أعود؟... لناقوسکا

  )گردم؟آیا بازمی...کوبیدعجیب بود اما نتوانست از آن خالص شود و همچون ناقوسی بر سرش می
-اي از آیندهو بیان گوشه» هل أعود؟«و » هل یعود ادراجه«کنفانی با طرح سؤاالت 

نگري درون داستانی اصلی پرداخته و در  داستان و شخصیت اصلی آن، به آیندهي
خالل آن، ضمن ایجاد سؤال و ابهام در روند داستان و ذهن خواننده، سبب مطرح 

شود که آیا تصورات و خیاالت شخصیت شدن سؤال دیگري در ذهن خواننده می
- دانستن آن کنجکاو و مشتاق میانجامد یا خیر؟ و او را برايداستان، به حقیقت می

  .کند
و غداً سوف تلوح له بکفها املعروقة و سوف تندفع اليه بشعرها االشيب و وجهها العجوز «

املبتل بالدموع، سوف تنهمر فوق صدره و ترجف کما يرجف طري صغري علی وشك أن ميوت، 
يع أن تشحنها حببها سوف تمرغُ رأسها املکدود علی وجهه دون أن جتد الکلمة الّيت تستط

ي کند و با موي سفید و چهرهاش را براي او آشکار میکردهو فردا مادرش، دست عرق( )24: همان( .»املخذول
ي کوچکِ ریزد و همچون پرندهاش همچون سیالبی فرومیشود و بر روي سینهآلودش، به سمت او روانه میپیر اشک
اي بیابد چرخاند بدون اینکه کلمهاش میاش را بر روي چهرهخوردهر شکستزودي سلرزد و بهي مرگ، میدر آستانه

  .)اش را بر آن بار کندکه بتواند عشق رهاشده

ي احتمالی پردازي و رؤیا و جریان سیال ذهن و بیان آیندهکنفانی با این خیال
 اصلی، نگري درون داستانیي دیدار با فرزند خانواده، به آیندهحالت مادر در لحظه

پردازد و با آن نوعی عاطفه گشایی احتمالی روایت میي آن به گرهوسیلهپرداخته و به
کند و با استفاده از عواطف و احساسات و احساس را در روند روایتش وارد می
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گرداند که چگونه چنین او را متحیر میکند و همخواننده، او را با خود همراه می
، از موقعیت کنونی در داستان، به آن )ر و فرزند خانوادهماد(هاي روایتش شخصیت

رسد و او را براي فهمیدن چگونگی تحقّق آن، کنجکاو نگري میموقعیت در آینده
شود که آیا اصالً این تصورات کند و همچنین این سؤال براي او مطرح میمی

  یابد؟شخصیت مورد نظر، که راوي داستان نیز هست، تحقّق می
 قال ذلک کله المنحت االکذوبة الکربی الّتی بناها يف عشر سنوات، ستصري امه يف تلك لو«

: همان( .»...اللحظة تعرف ان دالل قد ماتت، منذ عشر سنوات و ان ابنها قد کذب عليها طويالً
رش در آن لحظه شد و مادگفت، آن دروغ بزرگی که در طول ده سال آن را بنا کرد، محو میي آن را میاگر همه() 26
  .)دانست که دالل ده سال است که مرده است و پسرش در این مدت طوالنی به او دروغ گفته استمی

و بیان حالت احتمالی مادر در » ...ۀ تلک اللحظیر امه فیستص«راوي با عبارت 
نگري درون داستانی اصلی انجام داده آینده و به هنگام بیان واقعیت ماجرا به او، آینده

چنین ي آن با قرار دادن خواننده در آن شرایط سخت و دشوار روانی و هموسیله بهو
گرا که در آن خواننده از حوادث داستان مطلع است اما با استفاده از ساخت برون

شخصیت داستانی یعنی مادر خانواده، از آن آگاهی ندارد و نیز با استفاده از تقابل بین 
افزاید و شخصیت روایت از واقعه، بر جذّابیت روایت میاین آگاهی خواننده و جهل 

ي کند و او را به خواندن ادامهنوعی هول و وال و اضطراب را به خواننده، منتقل می
  .کندروایت و مطلع شدن از سرانجام آن وادار می

  
  (duration)تداوم . 2

گر مقطع گیرد؛ بدین صورت که اوساز زمان روایت به دست راوي شکل میساخت
تواند چندین کوتاهی از زمان داستان مملو از حوادث و رویدادها باشد، راوي می

زمان طوالنی از زمان داستان، صفحه از متن را به آن اختصاص دهد؛ اما اگر مدت
ها را از متن، حذف تواند آنخالی از مطالب و حوادث قابل توجه و مهم باشد، می
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به همین » داستان تام جونز«در ) Henry Fielding(» فیلدینگ «طور که کند؛ همان
  ) 90: 1386مارتین، (. کندنکته اشاره می

به دقیقه، ساعت، روز، ماه و (در تداوم، رابطه بین مدت زمان رخدادها در داستان 
شده از متن براي آن مدت زمان رخدادها در  و مقدار یا حجم اختصاص داده) سال

 اگر نسبت بین )60: 1379تودوروف، (. شودبررسی می، ) صفحهبر مبناي خط و(داستان 
شده به آن زمان، ثابت و یکسان باشد،  زمان مورد بررسی متن و حجم اختصاص داده

عنوان معیار در  رود و این شتاب داستان را بهداستان با تداوم و شتابی ثابت، پیش می
-دست می  و شتاب منفی را بهگاه در قیاس با آن، شتاب مثبتگیریم و آننظر می

ي بلندي از متن را به زمان گونه که با توجه به شتاب ثابت، اگر قطعهآوریم؛ بدین
ي کوتاهی از متن کوتاهی از داستان، اختصاص دهیم، شتاب منفی است و اگر قطعه

: 1386زاده، حسینغالم(را به زمان بلند از داستان، اختصاص دهیم، شتاب مثبت است؛ 
عنوان مثال، اگر متن داستان ما از صد صفحه تشکیل شده باشد و این متن، صد  به)79

طور نسبی به یک روز از روز از زندگی شخصیتی را بیان کند، هر صفحه از متن به
ژنت این نسبت را شتاب معیار و یا ثابت فرض . زندگی شخصیت، اختصاص دارد

  .کندن شتاب ثابت و معیار، بررسی میکند؛ سپس شتاب متن را در مقایسه با ایمی
-شده، در رابطه بین زمان داستان و حجم متن اختصاص داده با توجه به مطالب یاد

  :شودشده به آن، چهار حالت در تداوم روایت، ایجاد می
  
  )Descriptive(درنگ توصیفی  .2-1

ستان از هروقت راوي در خالل متن داستان به توصیف یا تفسیر بپردازد، زمان دا
ي بلندي از متن به و درنتیجه، قطعه )247: 2004القصراوي، حسن(. ایستدحرکت بازمی

. آیدوجود مییابد و شتاب منفی در روایت بهزمان کوتاهی از داستان، اختصاص می
اي زمان سخن در زمان داستان هیچ قرینه«ي تودوروف گفته و به)91: 1386مارتین، (
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. شودهاي راوي میگوییو زمان سخن، صرف کلّی) 60: 1379تودوروف، (» .ندارد
  )91: 1386مارتین، (

ي ارتباط درنگ توصیفی با جذّابیت روایت، قابل ذکر است که راوي با اما درباره
بیان توضیحات و تفسیرهایی در روایت، از سویی سبب برانگیختن احساسات 

یی دیگر، خواننده را در واقعی شود و از سوخواننده در جهت موردنظر نویسنده می
 و عالوه بر )248: 2004القصراوي، حسن(. اندازدبودن آن حوادث به شک و تردید می

شود، سبب زمانی که صرف درنگ توصیفی و توضیح و تفسیر روایت میاین، مدت
گردد که قرار است اتّفاق بیفتد و خواننده را در حالت ایجاد انتظار براي کنشی می

. گرددنهایت، سبب جذابیت روایت می دارد که در و هول و وال نگه میانتظار
چنین نویسنده در درنگ توصیفی با توضیح و تفسیر اماکن، و هم) 19: 1387اردالنی، (

دهد که ببیند مکانی چه شکلی اشیا، اشخاص و حوادث، به خواننده این امکان را می
یا دچار چه احساساتی است؛ از این رو اي دارد و است یا انسانی چه ریخت و قیافه

بخشد و آن را پر از نور، سایه، صدا، درنگ توصیفی، به جهان داستان، بعد و فضا می
کند سازد و درنتیجه این پندار را در خواننده تقویت میحرکت، حرارت، بو و مزه می

لکه زنده جان نیست، بکند، متشکّل از کلمات بیکه جهان داستانی که در آن سیر می
. تواند آن را ببیند، ببوید، لمسش کند، بچشد و بشنوداست و واقعیت دارد و می

و این، سبب نزدیک شدن مخاطب به دنیاي روایت و ایجاد هول و ) 104: 1364ایرانی، (
رو درنگ توصیفی را به گرفتن نماي شود؛ از اینوال و درنتیجه، جذّابیت آن می

اند که سبب برجسته شدن برداري، تشبیه کرده فیلمدر سینما و) کلوزآپ(نزدیک 
تواند با و نویسنده، می) 169- 168: 1383پور، مندنی(گردد موضوع آن و فضاسازي می
ي آفرین و برانگیزندههاي جذّاب و تعلیقها به قسمتاختصاص دادن این صحنه

  . احساسات خواننده، هرچه بیشتر بر جذّابیت روایتش بیفزاید
  :اند از کنفانی عبارت»االفق وراء البوابه«ازجمله درنگ توصیفی در روایت  اما 
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إنه من العار أن أکون جباناً إلی هذا احلد لقد محلت علی کتفي قدراً ! هذه املرة لن أعود! ال«
 کنفانی،( .»...قميئاً ثقيالً طيلة عشر سنواٍت طويلٍة و علي اآلن أن أغسله يف ظل بوابة مندلبوم

من در طول ده سال طوالنی . ننگ است که تا این حد ترسو باشم! نه این دفعه، هرگز برنخواهم گشت ()23: 1987
  .)ي دروازه مندلبوم بشویمسرنوشت خوار و سنگینی را بر پشتم حمل کردم و اآلن باید آن را در سایه

ي رهها به تفسیر و توضیح، پیرامون شک و تردیدش دربانویسنده در این عبارت
وسیله، زمان داستان را رها پردازد و بدینبازگشتن یا بازنگشتن به سمت مادرش می

کند و با استفاده از درنگ توصیفی و شتاب منفی از سویی با کرده و آن را متوقف می
احساسات خواننده را در جهت اهداف » ...قدراً قمیئاً ثقیالً و «، »جبان «،»العار «کلمات

انگیزد و هاي فلسطینیان و تقویت تم آن برمیمورد نظرش در روایت و بیان مصیبت
ابهامی در ذهن خواننده وارد  »...عشر سنواٍت طویلٍة«از سویی دیگر با بیان کلمات 

  .کندها کنجکاو میکند و او را به دانستن حوادث آن سالمی
 بضوء شاحب مريض، کانت السلة الصغرية تتکیء علی اجلدار مثل شيء کانت الغرفة تنوس«

پریده و بیمارگونه، در حرکت و جنبش بود و آن سبد کوچک، فضاي اتاق با نوري رنگ ()25: همان (»...حي،
  .)همچون موجودي زنده، به دیوار تکیه زده بود

ي اتاق و زدهغمبینیم که راوي با توضیح و توصیف فضاي ها میدر این عبارت
پردازد تا فضاي سازي روایتش میدرنتیجه آن درنگ توصیفی، به فضاسازي و صحنه

که مخاطب، با روایتش را در ذهن مخاطب، مجسم کند و آن را به تصویر بکشد تا این
ها و فضاي داستان، ارتباط بهتري برقرار کند و جهان داستان را زنده و شخصیت

تر کند و عالوه بر این، با  خواننده را به دنیاي روایت، نزدیکواقعی بداند و درنتیجه
گذارد تا با توجه بر احساس خواننده، اثر می» ...ض ویضوء شاحب و مر«بیان کلمات 

  .به هماهنگی این توصیفات با جریان داستان، در جذب مخاطب، تأثیرگذار شود
 بني ذراعيه، ولکنه يعرف انه حني فقد ليس يدري متی تيسر للناس أن ينتزعوا اجلسد امليت من«

 »...أرضه و اهله وامله و: اخته امليتة،حني ضيع جسدها البارد املتصلب، احس بأنه فقد کل شيء
به : داندداند که چه زمانی براي مردم میسر شد که آن جسد مرده را از بین دستانش بگیرند؛ اما او مینمی( )26:همان(
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اش را از دست داد و به هنگامی که جسد سرد و محکمش را تباه ساخت، احساس کرد که همه ههنگامی که خواهر مرد
  ...) اش را وآرزویش راسرزمینش را، خانواده: چیز را از دست داد

بعد از کشته شدن خواهر کوچک و بر دست گرفتن جسد او توسط برادر در 
 در آن لحظه، زمان خیابان، راوي با توضیح و تفسیر و توصیف احساسات برادر

داستان را متوقف کرده و با استفاده از درنگ توصیفی بر احساسات خواننده تأثیر 
- گرداند و در او نیز حس تنهاماندگی بهگذارد و او را غمگین و افسرده میزیادي می

سازد و با قدم میآورد و بدین ترتیب، خواننده را با داستان، همراه و هموجود می
افزاید و ماهنگی این توصیفات با جریان داستان، بر جذّابیت روایتش میتوجه به ه

  .کند تا از سرانجام داستان، آگاهی یابدخواننده را مشتاق و کنجکاو می
                  
  )Ellipsis(حذف . 2-2

درپی و دقیق براي چون روایت کردن کل روزها و حوادث داستان به شکل پی
کند؛ ولی ت، به همین دلیل آنچه را که شایسته است، بیان میپذیر نیسراوي، امکان

. کندزمانی که بر سیر و تطور حوادث در متن روایی تأثیرگذار نیست، را حذف می
- و مقداري از زمان مربوط به داستان را در متن، نقل نمی) 232: 2004حسن القصراوي، (

-  سرعت در زمان داستان بهکند؛ از این رو برخالف درنگ توصیفی، بیشترین شتاب و

-تودوروف در این مورد می. شودشود؛ ولی فهمیده میآید که روایت نمیوجود می

اي در زمان سخن، نداشته باشد حالتی است که در آن زمان داستان هیچ قرینه«: گوید
 اما )60: 1379تودوروف، (» ي زمانی یا حذفو این یعنی کنار گذاشتن کامل یک دوره

شده آشکارا ذکر زمان حذفحذف علنی که در آن، مدت. 1: ه نوع استحذف بر س
شده راوي در آن، مدت حذف: حذف غیرعلنی. 2؛ »...بعد از دو هفته «شود؛ مثل می

حذف . 3؛ »شوندگذرد و فرزندان، بزرگ میروزها می«کند؛ مثل را دقیق تعیین نمی
ر متن، آشکار نکرده و هیچ شدنش درغم واقعضمنی که در آن، راوي حذف را علی
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. کند، بلکه خواننده باید از خالل داستان، حذف زمان را درك کنداي به آن نمیاشاره
  )238 -232: 2004حسن القصراوي، (

ي ارتباط حذف با جذابیت روایت، قابل ذکر است که راوي از سویی با اما درباره
- ها، مانع از خستهه آنحذف حوادث تکراري و بدون هیجان و شتاب مثبت نسبت ب

ي روایت کننده بودن روایت و از بین رفتن شور و هیجان خواننده براي دانستن ادامه
همچون مسافر خبره، مدت اقامتش را در هر محل، » فیلدینگ«شود و به قول می

ایرانی، (کند، هاي آن محل، تعیین میها و شگفتیمنديها، شکوهمتناسب با زیبایی
هایی ، آن قسمت)elmore leonard(چنین بنا بر قول المور لئونارد  همو) 84: 1364

و از ) 181: 1376فضائلی هاشمی، (. کندگذارد، حذف میمی که خواننده را عمالً جا
هاي داستان، روایتش را مرموز و اي از اطّالعات و قسمتسویی دیگر با حذف پاره

کند و او را به تأمل سازي، تحریک مییهپوشیده، نگه داشته و ذهن خواننده را به فرض
کشاند؛ مثل اکثر ها تا پایان روایت به همراهش میدارد و براي دانستن آن قسمتوامی

روایات پلیسی و جنایی و معماگونه و این موارد، همان نکاتی هستند که کنفانی در 
  .ه کرده است براي ایجاد جذابیت در روایتش استفاد»االفق وراء البوابه«روایت 

 .»لقد منت الکذبة طيلة هذه السنوات العشر، منواً فظاً حتی انه مل جيد مربراً ليقول احلقيقة«
 کرد تا آنجا که او توجیهی براي ناپذیريزیاد و انعطافآن دروغ در طول این ده سال، رشد ( )24: 1987 کنفانی،(
  .) که آن حقیقت را بگوید، نیافتنای

و به تبع آن حذف علنی، » هذه السنوات العشر«ه از عبارت  راوي با استفاد
-ي آن آغاز میکند و روایتش را از نیمهماجراهاي ده سال آغاز داستان را حذف می

وجود کند؛ بدین وسیله، آن را مرموز و پوشیده ساخته و ابهام را در ذهن مخاطب، به
چنین او را دارد و هم وامیي روایت،ي گذشتهسازي دربارهآورده و او را به فرضیه

کند که به خواندن روایتش ادامه دهد، تا به ابهامات و سؤاالت ذهنش پاسخ وادار می
  .   دهد
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ولکن االمور جرت علی غري ما اشتهی و غري ما . تغادر الدار مع أخيها ألول مرٍة يف حياا«
او براي ( )25: همان( .»...حالت العودةاشتهت فبعد أن غادر يافا بأياٍم قليلٍة انقطع الطريق و است

خواستند، کند و اما کارها برخالف آنچه او و خواهرش میاش، خانه را به همراه برادرش ترك میاولین بار در زندگی
  ...)جریان یافت؛ زیرا روزهاي اندکی بعد از این که یافا را ترك کرد، راه بسته شد و برگشت غیرممکن گردید

 و حذف »بأياٍم قليلٍة«بینیم، کنفانی با کلماتِ هاي باال می عبارتطور که درهمان
ي مهم و قابل ذکري، اتفاق نیفتاده ، مدتی از زمان داستان را چون حادثهغیرعلنی

کند تا زمان روایتش را به بیان حوادث هیجانی و جذّاب، اختصاص است، حذف می
  . اش را جذب کنددهد و خواننده

 ظل البوابة الکبرية باکراً صباح اليوم التالی، مل ير علی امه يف ما کان يتفرس کان اللقاء يف«
ي بزرگ در اول صبح روز ي آن دروازهدیدار در سایه( )27 :همان(. »...بالوجوه، خالته فقط کانت هناك

  ...) در آنجا بوداشکرد،  ندید و فقط خالهها، با دقت نگاه میبعد بود، علی، مادرش را هنگامی که به چهره

که دیدار فرزند خانواده با مادرش در  داردها در ابتدا اعالم میراوي در این عبارت
دارد که علی مادرش را اي اعالم میصبح روز بعد است؛ اما ناگهان و بدون اشاره

بیند؛ از این رو راوي با استفاده از حذف ضمنی یک اش را میبیند و فقط خالهنمی
کند و با شتاب مثبت در طور مخفیانه و ضمنی، حذف مین داستان را بهروز از زما

رود و زمان گشایی داستان میي اوج و گرهآفرین و نقطهمتن، به سراغ قسمت تعلیق
  .   دهدمتن را به آن، اختصاص می

  
  )Summary(خالصه . 2-3

نی از زمان اي طوالگاهی اوقات، راوي به دلیل طوالنی بودن زمان داستان، برهه
اي کوتاه از متن کند و قطعهداستان را به شکل برشی کوتاه، فشرده و خالصه، ذکر می

که در این ) 21: 2004القصراوي، حسن(. دهدرا به زمان بلندي از داستان، اختصاص می
تر از زمان داستان خواهد بود و حوادث سطح داستان، صورت، زمان متن، کوتاه
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حري، (. شود و شتاب روایت، مثبت استر سطح متن نقل میوار و فشرده دخالصه
 البته الزم به ذکر است که در خالصه، نویسنده از زبان خود به روایت )100: 1سال 

اي که گونهگذارد؛ بهي راوي دیگري میپردازد و یا آن را به عهدهتمام داستان، می
چنین  ارتباط برقرار کند و همتواند با جهان داستان،ي او نمیخواننده، بدون واسطه
ها پس از رخ دادن آن براي خواننده، شده را مدتی یا مدتراوي، رویداد تلخیص

  )88: 1364ایرانی، (. کند؛ از این رو خواننده از جهان داستان، دور استتعریف می

آن و ارتباط » االفق وراء البوابه«ي کنفانی از خالصه در روایت ي استفادهاما درباره
توان گفت که نویسنده با خالصه کردن حوادث و رویدادهایی که مورد با جذابیت، می

کاهد و ایجاد شتاب مثبت به تبعیت از آن، توجهش نیست و از جذّابیت روایتش می
دهد و خواننده را به تر اختصاص میتر و جذابزمان متن را به رویدادهاي پرالتهاب

اي از یک واقعه، اشتیاق چنین با بیان خالصهازد و همستر میپیگیري روایتش مشتاق
  :انگیزدي داستان اصلی برمیو کنجکاوي خواننده را براي دانستن ادامه

و يف دوامة التردد الّيت أخذت تطوف يف عروقه، تذکر فجأة انه کان قد وقف نفس هذه الوقفة «
 ».ر عائداً الی السيارة، مثّ غادر القدسقبل عامني و سأل نفسه ذات السؤال، و بعد حلظٍة واحدٍة ک

هایش به حرکت درآمد، ناگهان به یاد آورد که او دو سال قبل، ي تردیدي که در رگدر ادامه( )23: 1987 کنفانی،(
و یک لحظه بعد درحالی که به ماشین . اي، توقف کرده بود و از خودش همین سؤال را پرسیده بوددر چنین لحظه

  .)ین سؤال را تکرار کرد، سپس قدس را ترك کردگشت، ابرمی
ها با استفاده از خالصه، کل داستان آمدنش به قدس در دو کنفانی در این عبارت

طور سال قبل و ترك آن به خاطر شرم از مواجه شدن با مادرش را، در یک خط و به
کردن دلیل کند و با توجه به ذکر این حالت در چند خط قبل و بیان نخالصه، بیان می

افزاید و شوق، اشتیاق و کنجکاوي او را براي آن، هرچه بیشتر بر ابهام خواننده می
  .انگیزددانستن داستان اصلی، برمی
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ولکن األمور جرت علی غري ما اشتهی و غري ما اشتهت، فبعد أن غادر يافا بأيام قليلة انقطع «
 برخالف آنچه مورد نظرشان بود، گذشت و روزهاي اما کارها( )25 :همان( .»...الطريق و استحالت العودة

  )اندکی بعد از این که یافا را ترك کرد، راه، بسته شد و بازگشت غیرممکن گردید
ها کنفانی کل ماجراي ترك یافا و حوادث مسیرش و اقامتش در در این عبارت

 زمان کند و با این استفاده از خالصه،عکا و بسته شدن راه را در یک خط، بیان می
آفرین که مورد تر و تعلیقتر و جذابمتن را هرچه بیشتر به حوادث پرالتهاب

  .دهدتوجهش است، اختصاص می
  
  )Scene(ي نمایشی صحنه. 2-4

پاي هم، پیش ي نمایشی، حالتی است که در آن، زمان داستان و زمان متن، پابهصحنه
شوند و تن، روایت میروند و رویدادهاي داستان، بدون دخل و تصرفی در ممی

شده به آن، ثابت و یکسان نسبت بین زمان مورد بررسی متن و حجم اختصاص داده
از این رو مکالمه ) 138: 1پور، سالقاسمی(رود؛ است و داستان با شتاب ثابت به پیش می

 زیرا همان مقدار )131: 1388حري، (دانند؛ ي نمایشی میترین شکل صحنهرا ناب
گو در زمان داستان، نیاز هست، همان مقدار زمان، در و مکالمه و گفتزمانی که در

زمان متن هم، نیاز است، البته براساس توافق عمومی و نه علمی، و در آن، زمان 
  .شودداستان و زمان متن، هماهنگ می

توان گفت که ي نمایشی و مکالمه با جذابیت، میي ارتباط صحنهاما درباره
ي نمایشی و مکالمه، برخالف خالصه، بدون دخالت نویسنده و خواننده در صحنه

ها بیند که شخصیتهاي خود میشود و با چشمرو میراوي، با جهان داستان، روبه
شود که خواننده، احساس شنوند و این سبب میگویند و چه میکنند و چه میچه می

و ) 238: 1378 بیشاب،(کند که در صحنه، حضور دارد و در آن مشارکت دارد، 
کند و این توهم براي خواننده هاي داستان را مشاهده میسرراست و مستقیم، صحنه

گوید؛ از این رو واقعیتی که آید که دیگر، نویسنده در روایت، سخن نمیوجود میبه
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تر از روایتی توضیحی، کنندهي شخصیت، گفته شود، قانعگو دربارهواز طریق گفت
ترین ابزار ترین و جذابي نمایشی، پرارزشن جهت، صحنههمیخواهد بود؛ به

کننده و جذاب داستان، اختصاص هاي تعیینروایت است و نویسنده، آن را به لحظه
گذارد و این، عالوه دهد و در جذب خواننده در دنیاي روایت، اثرات شگرفی میمی

ي نوع نگرش گو در دادن اطّالعات به خواننده و افشاوبر نقشی است که گفت
کند؛ اما باید در ها در روایت، ایفا میپردازي و بیان واکنشها و شخصیتشخصیت

اي از نماي سازان، لحظهچون فیلمنویسی، همنظر داشته باشیم که استادان هنر داستان
-ي نمایشی، گفتصحنه(اي از نماي نزدیک کنند و لحظهاستفاده می) خالصه(دور 

انگیز و نواز و دلنماي کمتر دور یا بیشتر نزدیک و با تلفیق چشماي از و لحظه) گوو
بخشند و هم، پرمعنایی از این نماهاي متنوع، هم لذّت بصري بیشتري به خواننده می

کنند تا مانع از خسته شدن تري به او منتقل میمعانی مورد نظر خود را به نحو کامل
  )99: 1364ایرانی، (. ندخواننده و رها کردن داستان، از جانب او شو

اند ي نمایشی و مکالمه در روایت کنفانی عبارتاما ازجمله موارد استفاده از صحنه
  :از

خذي هذه السلة - دالل؟  -... أين دالل؟-...  ولکنِك مل تقويل أين أمي؟–...  أين دالل؟-«
...  دالل کجاست؟-( )28 -27 :1987 کنفانی،( .»... کانت حتبه–... ِلأمي، فيها بعض اللوز األخضر

 این سبد را براي مادرم بگیر، در آن -دالل؟ –...  دالل کجاست؟–... به من نگفتی که مادرم کجاست؟) خاله(  اما تو –
  ...)داشتآن را دوست می... اندکی بادام سبز است

گو در انتهاي روایت و وکار بردن مکالمه و گفتها با بهکنفانی در این عبارت
آفرین است، فاصله کننده و تعلیقگشایی داستان، که بسیار تعییني اوج و گرهلحظه

کند و برد و خواننده را در دنیاي روایت، وارد میبین روایت و خواننده را از بین می
ي راوي، روایت را دنبال کند و این احساس به او شود که او بدون واسطهسبب می

شان را بیند و سخنانها را میحضور دارد و آنمنتقل شود که خودش در آن صحنه، 
کند و مانع از خسته شدن شنود و بدین وسیله، روایتش را از یکنواختی، خارج میمی
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کند؛ عالوه بر این با شود و معانی مورد نظرش را نیز با این کار، تأکید میخواننده می
 در خالل هاي روایتش و بیان جزئیات،هاي شخصیتتوضیح و توصیف حالت

ها نیست، هرچه بیشتر، این احساس نزدیک گو، که مجال ذکر آنومکالمه و گفت
تر و از نماي کند و آن صحنه را برجستهشدن به روایت را در خواننده تقویت می

گشایی ي اوج و گرهکند تا توجه خواننده را هرچه بیشتر به نقطهتر عرضه مینزدیک
  .داستان، جلب کند

  
  )Frequency(بسامد . 3

بسامد به رابطه میان تعداد . آخرین رابطه بین زمان متن و زمان داستان، بسامد است
- دفعات تکرار رخدادي در داستان، با تعداد دفعات روایت آن رخداد در متن می

  :شوداما بسامد، به سه نوع اصلی، تقسیم می )18: 1382کنان، (. پردازد
  
  SinguLative)(محور بسامد مفرد یا تک. 3-1

بسامد مفرد، چنان است که در آن، یک سخن روایی واحد، رخداد واحدي را تکرار 
بار، اتقاق افتاده باشد اي، یکوقت واقعه عبارت دیگر، هربه) 61: 1379تودوروف، (کند؛ 

گوییم از بسامد مفرد بار در متن روایت، ذکر کند، میو نویسنده، آن واقعه را یک
چنین اگر ترین نوع بسامد است و هماین شکل روایت، معمول. ستاستفاده کرده ا

-  بار هم در روایت، تکرار شده باشد را شامل میn بار اتفاق افتاده باشد و nاي واقعه

  )21: 1387اردالنی،  (.شود
ترین نوع بسامد در روایت غسان کنفانی است و از آن براي اما این بسامد، عمومی

- کرده است؛ البته با اختصاص این نوع بسامد به حوادث تعلیقنقل روایتش، استفاده

انگیزد و او را در هول هایی که عواطف و احساسات مخاطب را برمیآفرین و صحنه
الموت «، »رفعت حاجبیها«، »حدقت الیه«چون دهد؛ همو والي روایتش قرار می
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ده را با خود در روایتش خوانن...  و»قبرها الصغیر«، »دالل مدفونۀ هناك«، »سدالطریق
  : کندگام میهم

 کنفانی،( »حدقت اليه مثّ رفعت حاجبيها لتقول شيئاً و لکن املوت سد الطريق امام الکلمة «
خواهر کوچکش به او خیره شد، سپس ابروانش را باال برد تا این که چیزي بگوید، اما مرگ راه را در ( )26: 1987

جيب أن يقول إن دالل مدفونة هناك، و إنَّ قربها الصغري ال جيد من يضع «. )مقابل آن کلمه، مسدود کرد
باید به او بگوید که دالل در آنجا مدفون است و قبر کوچکش کسی را ندارد ( )27: همان( .»... عليه باقة زهٍر

  .)که بر رویش دسته گلی قرار دهد
از چند گاهی با نگر، هر صورت گذشتهچنین کنفانی در خالل نقل داستان، بههم

گرداند و با زمان داستان را به زمان حال روایت برمی» ...تقلّب فی فراشه«بیان عبارت 
ي کاري که چندمرتبه در داستان، اتفاق افتاده از این بازي زمانی و تکرار چندباره

دهد زدایی صورت میوسیله در داستان، آشناییکند و بدینبسامد مفرد استفاده می
شود و چنین، سبب تأکید آن میکند و همز یکنواختی نقل خطی، خارج میوآن را ا

  : افزایدکند و بر جذابیت روایتش میهیجان آن را دوچندان می
 .»يف فراشه و خيل اليه انه يسمع وجيب قلبه يضرب يف جسده کله کالوتر املشدود تقلب«

ي  ضربان قلبش را که در تمام جسمش همچون چلّهبر روي بسترش به خود پیچید و گمان کرد که او ()25 :همان(
  .)شنودزند، میمحکم کمان می

و باري دیگر بر روي بسترش با حیرت به خود () همان (.»...و مرة اخری تقلب يف فراشه حمتاراً«
  .)پیچید
  
  Repetitive)(بسامد چندمحور یا مکرر . 3-2

ن معنی است که نویسنده، ترین مورد بسامد است و به ایاین نوع بسامد، جالب
. کندبار در داستان اتفاق افتاده است را چندین مرتبه تکرار میرویدادي که یک
روایت چندمحور از فرآیندهاي گوناگونی نتیجه «: نویسدي آن میتودوروف درباره

و ... فرآیندهایی نظیر پرداختن مکرر به داستانی واحد توسط شخصیتی واحد: شودمی
متناقض یک یا چند شخصیت که ما را به واقعیت داشتن یک رخداد هاي روایت
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: 1379تودوروف، (» .کنندخاص یا نسبت به مضمون دقیق آن، دچار شک و تردید می
61(  

اما نویسندگان از انتقال مکرر یک نوع اطالعات و یک رویداد، هربار از منظري 
 و بر )121: 1377تم و دیگران، اس(کنند زدایی روایت استفاده میمتفاوت، براي آشنایی

گذارند و او را براي فهمیدن هدف ي دریافت خواننده از اثرشان، تأثیر مینحوه
  .کنندداستان، به تالش ذهنی وادار می

از بسامد مکرر و تکرار نقل حوادث از » االفق وراء البوابه«اما کنفانی در روایت 
هاي او در گیريي شخصیت و موضعهي دید گوناگون، براي نشان دادن انگیززاویه

کند و نیز با تکرار برابر رویدادها و آشکار کردن بخشی از شخصیت او استفاده می
-آفرین داستان در روایت، بر هول و وال و کنجکاوي خواننده میهاي تعلیققسمت

  : بینیمهاي زیر میطور که در عبارتدهد؛ همانافزاید و روایتش را جذاب جلوه می
من ( )23: 1987 کنفانی،( .»...لقد حتملت علی کتفي قدراً قميئاً ثقيالً طيلةً عشر سنواٍت طويلة«

  .)امهایم، سرنوشت خوار و پست و سنگینی را حمل کردهدر طول ده سال طوالنی بر شانه
باید ( )24: همان( »...طوال عشر سنوات...جيب أن أضع حداً للکذب الطويل الّذي مارسته«

  .) ام، حدي قرار دهمبراي این دروغ طوالنی که در طول ده سال آن را گفته

این دروغ در طول این ده سال رشد () همان (.»لقد منت الکذبة طيلة هذه السنوات العشر منواً فظاً«
  .)ناپذیري کردزیاد و انعطاف

ليقول هلا لکن ذلک کله يبقی اسهل بکثري من أن يقف أمامها، هناك، بعد عشر سنوات، «
تر از این است که در آنجا بعد از ده سال در مقابلش بایستد ها بسیار آساني آناما همه( )همان( .»احلقيقة القاتلة

  .)تا آن حقیقت کشنده را بگوید
 ،»طوال عشر سنوات« ،»طیلۀ عشر سنوات« ها، کنفانی با تکرار کلماتدر این مثال

اش را که ، عمل دوري از خانواده»شر سنواتبعد ع«و  » هذه السنوات العشرطیلۀ«
کند؛ از این دوره اتفاق افتاده، چندبار، در ابتداي روایتش تکرار مییک بار و در یک

رو با استفاده از بسامد چندمحور، نوعی ابهام را در ذهن خواننده، ایجاد و او را وادار 
کند و براي رفع سازي و طرح سؤاالت متعدد درمورد سرانجام آن میبه فرضیه
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اش، او را مشتاق به خواندن ي داستان و پاسخ دادن به سؤاالت ذهنیابهامش درباره
  . سازدي روایت میادامه
»ه کان قد وقف نفس هذه الوقفة، قبل عامني و سأل نفسه ذات السؤال، مثّ غادر القدسإن«. 

و از خودش همین سؤال را پرسیده بود و سپس اي، توقف کرده بود او دو سال قبل در چنین لحظه( )23 :همان(
  .)قدس را ترك کرد

 »حني وصل قبل عامني إلی القدس کان قد عقد عزمه علی أن يقابل أمه و يقول هلا کلّ شيء«
رو شود و همه چیز را هنگامی که دو سال قبل به قدس رسید، تصمیمش را گرفته بود که با مادرش روبه( )24 :همان(

  .)به او بگوید
ها، کنفانی عمل برگشتن به شهر مادري در دو سال قبل و مالقات در این عبارت

بار انجام شده خاطر شک و تردید زیاد و شرم از او را، که یکنکردن با مادرش به
کند تا حس کنجکاوي مخاطب را براي است، دوبار در ابتداي روایتش تکرار می

  .عه برانگیزدي آن واقها و پیشینهدانستن دالیل و زمینه
و ما ِمن شک يف أنَّ أمه قد قضت طيلة ذلک الصباح واقفة يف حلق البوابة تتطاول بعنقها باحثة «

شکی نداشت در این که مادرش در طول آن صبح در ابتداي دروازه ایستاده است ( )24: همان( .»...بني اجلموع
  .)جو کندها را جستدرحالی که در بین جمعیت گردنش را دراز کرد تا آن

و ( )همان( .»...و غَداً سوف تلوح له بکفها املعروقة و سوف تندفع إليه بشعرها االشيب و «
  .)شودکند و با موي سفیدش به سمت او سرازیر میاش را آشکار میکردهفردا مادرش، براي او دست عرق

تش با او ها کنفانی با تکرار نقل حالت احتمالی مادر در هنگام مالقادر این عبارت
بعد از ده سال و بیان عواطف و احساسات او، از عواطف و احساسات خواننده براي 

کند و روایتش را جذاب کشاندنش در دنیاي روایت و غرق کردن در آن، استفاده می
  . دهدجلوه می

  
  )Iterative(بسامد تکرارشونده یا بازگو . 3-3

بار در متن ن اتّفاق افتاده است، یکبسامد بازگو یعنی رخدادي که چندبار در داستا«
  )91: 1386مارتین، ( .»دیدمرد هر روز زن را می«روایت، نقل شود؛ مانند 
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در این نوع بسامد، گاهی اوقات، نویسنده حالت پایدار آغازین را به کمک افعال 
اي کند و این عمل را پیش از وارد کردن مجموعه رخدادهاي ویژهاستمراري، بیان می

پرسید که  از او میلدهد که گزارش او را خواهند ساخت؛ مثل و اگر سوام میانجا
تأثیر عام این تمهید،  .دادمنظور او از آن حرف چیست، با کمی تحقیر به او پاسخ می

  )25: 1382کنان،  (.نوعی تعلیق زمانی رخدادها خواهد بود
  :ن به مورد زیر اشاره کردتواي کنفانی از بسامد بازگو میاما ازجمله موارد استفاده

 .»...ولکن هذه الدرجات الثالث االخرية هي الّيت حتطمه دائماً و تذوب رکبتيه و دم إصراره«
شکست و زانوانش را سست ي آخر، همان چیزي بود که همیشه او را درهم میاما این سه پلّه( )23: 1987 کنفانی،(

  .)ساختکرد و مقاومتش را نابود میمی

» تهدم اصراره«و » تذوب رکبتیه«، »تحطمه«ها با آوردن افعال نی در این عبارتکنفا
بار براي دهد که این حالت، چندینها، نشان میبه همراه آن» دائماً«ي چنین کلمهو هم

او اتفاق افتاده و با توجه به ذکر آن براي یک مرتبه در ابتداي روایتش، از بسامد بازگو 
آورد و وجود میي آن، نوعی تعلیق زمانی در ذهن خواننده بهوسیلهاستفاده کرده و به

دهد و ي روایتش قرار میاو را در اضطراب و هول و والي حوادث گذشته وآینده
عالوه بر این، نهایت کشمکش روانی، شک و تردید، دلهره و احساسات شخصیت 

-یش به خواننده، منتقل میکند و آن را در حد اعالروایتش را در آن موقعیت، بیان می

  .افزایدي آن میکند و بر کنجکاوي او نسبت به دلیل آن و همچنین نتیجه
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  نتیجه
غسان کنفانی » االفق وراء البوابه«ي زمان و جذّابیت در روایت پس از بررسی رابطه

ترین عامل در ایجاد هاي گوناگون از انواع زمان، اصلیمشخّص شد که استفاده
رود که چگونگی استفاده از هریک از انواع زمان شمار میابیت روایت مذکور، بهجذّ

  :براي ایجاد جذّابیت، به شرح ذیل است
در این بخش، بیان شد که کنفانی با ایجاد دگرگونی در نظم خطی روایت : نظم .1

ي کشمکش روانی شخصیت روایتش، ي آن و از لحظهو شروع داستان از نیمه
ي اول داستان، استفاده کرده و بدین وسیله بر هاي متعدد براي نقل نیمهنگريازگذشته

ابهام و پیچیدگی روایتش افزوده و حس کنجکاوي مخاطب را برانگیخته است و در 
زدایی خالل آن، با گریز به زمان حال داستان، روایتش را تنوع بخشیده و سبب آشنایی

ر روند نگري دبر این، کنفانی با آیندهعالوه . در روایت و افزایش جذابیت آن شد
شده و با وارد کردن نوعی عاطفه   نسبت به حقیقت آنروایتش، سبب حیرت خواننده

  .و احساس، خواننده را با خود همراه کرده است
درنگ توصیفی، حذف، خالصه و : بیان شد که تداوم، چهار حالت دارد: تداوم. 2   

ز سویی با شتاب منفی و فضاسازي در روایتش، در درنگ توصیفی ا. ي نمایشیصحنه
تر و داستان را زنده و واقعی جلوه داده و خواننده را به دنیاي روایت نزدیک

آفرینی در ذهن خواننده، اقدام و او احساساتش را برانگیخت و از سویی دیگر به ابهام
اري و در حذف با شتاب مثبت و حذف حوادث تکر. را به دانستن آن، کنجکاو کرد
کننده بودن روایت و از بین رفتن هیجان خواننده شد؛ بدون هیجان، مانع از خسته

هاي داستان در ابتداي روایتش، آن را اي از اطالعات و قسمتهمچنین با حذف پاره
در خالصه با . سازي وادار کردمرموز و پوشیده ساخته و ذهن خواننده را به فرضیه

اي از وقایع کاهد و بیان خالصهبیت روایت را میشتاب مثبت از حوادثی که جذا
مرتبط با هیجان داستان اصلی، اشتیاق وکنجکاوي خواننده را براي دانستن روایت 
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گو در وي نمایشی، راوي با استفاده از مکالمه و گفتدر صحنه. اصلی برانگیخت
به دنیاي پردازي، خواننده را گشایی داستان، عالوه بر شخصیتي اوج و گرهلحظه

روایت، نزدیک و در آن وارد کرده و توجهش را هرچه بیشتر به آن جلب نموده و 
  .روایتش را از یکنواختی خارج و مانع خسته شدن خواننده شد

ي مفرد، مکرر و بازگو تقسیم شد و گفته شد که بسامد بسامد به سه دسته: بسامد. 3
 کنفانی با اختصاص آن به ترین نوع بسامد در این روایت است ومفرد، عمومی

آفرین، از آن براي نقل ي عواطف و احساسات مخاطب و تعلیقهاي برانگیزندهصحنه
زدایی روایت و تقویت از بسامد مکرر براي آشنایی چنینهم. روایتش استفاده کرد

پردازي، عواطف و ابهام در ذهن خواننده استفاده کرده و عالوه بر شخصیت
برانگیخته و او را به دنیاي روایت کشاند و با آوردن بسامد احساسات مخاطب را 

بازگو در ابتداي روایتش، نهایت کشمکش روانی و شک و تردید شخصیت روایتش 
ي را در آن موقعیت، بیان ساخته و خواننده را در اضطراب حوادث گذشته وآینده

  . اش افزودنتیجهچنین داستان، قرار داده و بر کنجکاوي او نسبت به دلیل آن و هم
ي مناسب از تمامی انواع زمان و که کنفانی در این روایت با استفادهسرانجام، این

ها را براساس بازي با هاي روایت، براساس آن، یکی از بهترین پیرنگچیدن کنش
بخش، ي زمان در روایتش، مطرح کرده و آن را براي خواننده، جذاب و لذتمؤلّفه

 .نموده است
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  مآخذ و منابع
  

، ترجمه محمدرضا »روایت در فرهنگ عامیانه، رسانه و زندگی روزمره«، )1380(آسابرگر، آرتور، -1
 .لیراوي، تهران، سروش، چاپ اول

 .، تهران، نشر مرکز، چاپ نهم»ساختار و تأویل متن«، )1386(احمدي، بابک، -2

 .نشر فردا، چاپ اول، اصفهان، »دستور زبان داستان«، )1371(اخوت، احمد، -3

، مجله زبان و ادبیات فارسی، سال »عامل زمان در رمان سووشون«، )1387بهار (اردالنی، شمس الحاجیه، -4
  .10، شماره 4

، ترجمه فتّاح محمدي، »شناسی فیلمروایت«، )1377(استم، رابرت و بورگواین، رابرت و فیلترمن، سندي -5
   .ضدروایتنامه روایت و فصلنامه فارابی، ویژه

، تهران، کانون پرورش فکري کودکان و »داستان، تعاریف، ابزارها و عناصر«، )1364(ایرانی ، ناصر، -6
  .چاپ اول: نوجوانان

، ترجمه مجید مهتدي حقیقی، »هایی به یک نویسنده جواننامه«، )1381تابستان ( بارگاس یوسا، ماریو، -7
  .تهران، نشر شیرین، چاپ اول

الدین طباطبایی، جلد اول، تهران، ، ترجمه سید عالء»روایت در فیلم داستانی«، )1380 (ید،دیو برودل،-8
 .بنیاد سینمایی فارابی

، ترجمه محسن سلیمان، تهران، سوره، چاپ »نویسیهایی درباره داستاندرس«، )1378(بیشاب، لئونارد، -9
 .اول

، ترجمه حسین سلیمانی، فهیمه »صدا و معنیادبیات داستانی، ساختار، «، )1378(پرین، لورانس، - 10
 .زاده، تهران، رهنمااسماعیل

 .، ترجمه محمد نبوي، تهران، آگاه، چاپ اول»بوطیقاي ساختارگرا«، )1379(تودوروف، تزوتان، - 11

، ترجمه ابوالفضل حرّي، بنیاد »شناختی بر روایتدرآمدي نقادانه و زبان«، )1383(توالن، مایکل جی، - 12
 .مایی فارابی، چاپ اولسین

، ادب »هاي زمان و مکان روایی در قصص قرآنیمؤلّفه«، )1388بهار و تابستان (حري، ابوالفضل، - 13
  .8 و 7پژوهی، شماره

، مجله نقد ادبی، »شناختی به قصص قرآنیاحسن القصص رویکرد روایت«،  )1سال (حري، ابوالفضل، - 14
 .12شماره 
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، بیروت، مؤسسه االبحاث »الزمن فی الروایۀ العربیۀ«، )2004(، )ؤلفۀ من االردنم(حسن القصراوي، مها، - 15
 .العربیۀ، الطبعۀ االولی

بررسی عنصر زمان در «، )1386تابستان (رجبی، زهرا، . طاهري، قدرت اهللا. زاده، غالمحسینحسینغالم- 16
 .16ي ادبی، شماره ، فصلنامه پژوهشها»روایت با تأکید بر حکایت اعرابی درویش در مثنوي

، تهران، انتشارات مؤسسه ایران، »نویسی، داستان کوتاههاي داستانشیوه«، )1378(فضائلی هاشمی، - 17
  .چاپ اول

 .»نقد ادبی«، نشریه1، شماره »زمان و روایت«، )1 سال(قدرت،  پور،قاسمی- 18

 .53 فصلنامه هنر، شماره ترجمه ابوالفضل حري،» مؤلفه زمان در روایت«، )1382(کنان، ریمون، - 19
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 »لغسان کنفاين» األفق وراء البوابة«دراسة الصلة بني الزمن و عنصر التشويق يف رواية «
  

 
  ٢ن، علي بابابور روش١حسن کودرزي ملراسکي              

   
صامللخ  

 
ستفيد الکتاب من مجيع القابليات لتحققها، ي و ييعنصراً ضرورياً للروايات و هدفها النها عنصر التشويق عتربي

 .ت الفرنسييفکار علماء کجريار جنأمهيته مع ظهور أظهر   الزمن الذينصرخاصة ع
 النظم، التداوم، -أمهية الزمن و أنواعه املختلفةدراسة  -  تستهدف هذه املقالة وفق وجهة نظر جريار جنت

 لغسان کنفاين، الکاتب املقاتل و الشهيد الفلسطيين» اء البوابةفق وراأل«قصة  تأثريه يف روعة ىومد -الذبذبة
 يف النظم اخلطي للرواية غيريالت ومن خالل الفالش بک وتوقع املستقبل يستخدم الکاتب، النظم  کيف:لتظهر

ستفادة من البنية حساس واإلنوع من العاطفة واإلبث  و واأللعاب الزمنية ،من وسط القصةتوظيفه وکذلك 
 والوحي االجيايب للفصول رائعةفتعال املوقف و الوحي السليب للحوادث الايستفيد من : يف التداوم ، وجيةاخلار
جزاء املثرية بالترکيز علی األ :و يف الذبذبةوإبعاده عنها، تقريب القارئ من القصة  وملة، جزاء املکررة واملواأل

القصة، تطرق الی إزالة املألوف و أدخل نوعاً ات صيلشخاجلدل النفسي  الکشف عن وتکرارها وتلقي، املحاسيسأل
و اإلضطراب  القلق وبقية القصة و يبقيه يف حالٍة من  مواصلة ام و التعقيد فيها و جيعل القارئ مشتاقاً الیمن اإل
مناسبة   حبکةيبنیمن خالل ذلک  وصري شخصيات روايته؛ جتاه م القارئ حساساً  جيعلالفرضيات؛ کذلكفرض 

  . يقدمها للقارئ يف غاية الروعة ولقصته ة عقَّدو م
 
  .  جريار جنت،، غسان کنفاين، األفق وراء البوابة عنصر التشويقالزمن،:  الرئيسةکلماتال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استاذ مساعد فی قسم اللغة العربية و آداا جبامعة مازندران.  1
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