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 دهيچک
 مختلف آن يهاشدن با کنشداستان و همراه يايهت ورود به دنمند در جروش ينديگشودن رمان فرآ

از  يکل يينما ةن گام به منظور ارائينخست ،پردازش آن ةداستان و نحون يآغاز ان صحنةين مي. در ااست

 يانتقال اطالعات ياست در راستا ينديافر ،ن بخش از داستانيا ةاست. پردازش هنرمندان يت داستانيروا

ت شکل يکه در ادامه روا يرنگيو پ ه رمانين( با بقي، ارتباط آن )صحنه آغازداستان يه از فضاياول

ک ياست که از  ياحفوظ به گونهب مينجاثر  " "ن رمان يآغاز ةصحن گرفت.خواهد 

 يهادر کنش ينيآفرقيبا تعل دهد ويار خواننده قرار ميرا در اخت يت کلياز روا ييابتدا يهاسرنخسو 

 يهاکيتکنن مهم به واسطه کاربست يد. اينمايب ميترغ تيرواب يرا نسبت به تعق يو ن داستانيآغاز

ر، يو باورپذ يستيرئال يپرداز، صحنهمعنا( يمعکوس)وارونگ يبا داللت يانتخاب عنوان :از جملهمختلف 

ن رمان يدر صحنه آغاز ،يمنف يهامعماگونه با داللت يهات و گزارهيشخص يدر معرف يبيترک يالگو

ن رمان ية آغازصحن يليبه خوانش تحل يليتحل-يفيکرد توصيمقاله حاضر با اتخاذ رو .ابدييتحقق م

ن بخش از رمان به يسنده را در پردازش موفق ايمحفوظ پرداخته و مهارت نوب ينج 

 . ه استدير کشيتصو
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 مقدمه

هستند.  ييازمند رمزگشاياست که ن يمندداللت يهااز نشانه ينيمع ةمجموع يهر متن

م يها و مفاهمدلول يها به سوحرکت از دالّ ةک متن به منزلي يهااز نشانه ييرمزگشا

برداشتن ن اساس پردهيشود. بر اير ميتعب ر متنيل و تفسياست که از آن به تحل يمتعدد

ن يک متن است. با ايدر حکم گشودن  ،آن يليو خوانش تحل يمتن يهااز انبوه نشانه

 يهانشانه يليند خوانش تحليفرآ يبه معنان رمان يآغاز ةگشودن صحن ،فيتوص

 رمانن هر يآغاز ةد بتوان گفت صحنين بخش از داستان است. شايافته در اينيتکو

د يداستان با ةن صحنياول» رايز ن است.ن مرحله در نگارش آيترن و حساسيدشوارتر

با  يرمان، همراه ياليبه جهان خ ورود يبرا ز باشد که خواننده رايانگرا و تأمليگ قدرآن

 . (10:1392نده،يپا) «ب کنديش ترغيدادهاينبال کردن روها و دتيشخص

 يياست که در رشد و شکوفا يسندگان معاصر عربينوب محفوظ از جمله ينج

سندگان عرب او را هرم ياز نو ياريفا کرده است. بسيرا ا يانقش عمده يسينوداستان

لقبِ  -يه پسااستعماريانگذاران نظرياز بن-دياند و ادوارد سعچهارم مصر لقب داده

-را بر او نهاده -فرانسه 19 قرن يگراسندگان واقعين نوياز بزرگتر-ر غربگوستاو فلوب

از  نکه رمان ين راستا، نظر به ايدر هم .(107:1386 د،يسعن.ک: ) است

پژوهش حاضر  ؛شوديمحسوب م يسينوداستان ةدر عرص يموفق و يهاجمله تجربه

سنده در يت نويزان موفقين رمان، مين ايآغاز ةصحن يليدر نظر دارد تا با خوانش تحل

جه کمک به خواننده در جهت گشودن رمان و ورود به يو در نت اين صحنهپردازش 

 ر پاسخ دهد:يز يکرده و به سؤال اصل يبررس را يداستان يفضا

 ن رمان يآغاز ةصحن ةپردازش هنرمندان يب محفوظ در راستاينج -1

 ؟رديگيبهره م يپردازتيدر جهت روا ييهاکياز چه تکن

ين رمان ميآغاز ةدر صحن ينيآفرقيتعل ةها چگونه به مقولکين تکنيک از ايهر  -2

 انجامد؟   
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 پژوهش ينهيشيپ

 لدز در کتابيتر چايتوسط پم 2001ن بار در سال ياست که اول يحگشودن رمان اصطال

"Reading fiction,Opening the text" يبرا يين کتاب الگويدر ا يمطرح شد. و 

ن يمه .دنکيمشنهاد يپ يه هر رمانيداستان بر اساس صفحات اول يابيو ارز يبررس

ه و يران در پرتو نظريگشودن رمان؛ رمان ا"با عنوان  ينده در کتابين پايکرد را حسيرو

به  يرمان مشهور فارس 10نده با انتخاب يش گرفته است. پايدر پش( 1392) "ينقد ادب

صحنه  يلي، به خوانش تحل"هامون" يينمايلم سيو ف "سه قطره خون" همراه داستان کوتاه

ز کتب و ين يدر زبان عرب پردازد.يآنها م يکل ين بخش با فضاين و ارتباط ايآغاز

عنوان رمان،  ينوشته شده است. عبدالفتاح الحجمر با عنوان  يمقاالت

دانسته است که  ير و تشکر و مقدمه را جزو مواردي، استهالل، بخش تقدءبخش اهدا

 سازندآن را آشکار  يهااز داللت يمهم يهامتن و جنبه يکل يژگيتوانند ويم

 يهارمان درعنوان  يه بررسبز ينب يجمال بوط ،ن راستايدر هم. (90-7:1998)الحجمري،

 ه با متنيدوسو ياکه رابطه دانديم يبه مثابه عنصر مراکش پرداخته و عنوان رمان را

و عنوان  يشناختنشانه ليتحل اب يل حمداوي. جم(15-1:1996ب،يبوط) دارد يداستان

 يبررس يه از متن داستانياول يرسازيگاه عنوان را در تصويجابرخاسته از آن،  يقايبوط

 يز آثارين افتهيانجام يفارس يهاان پژوهشيدر م .(5-2015:83)حمداوي، کرده است

ن يوعنااز  يشناختنشانه يلياند. در تحلمتن پرداخته يهال آستانهيوجود دارد که به تحل

مذکور  يهاعنوان رمان( ب محفوظ )ينج يلوژيتر

برآمده از آنها با ذکر نمونه يهاشده و داللت يمتن بررس يهااز آستانه يکيبه مثابه 

فن گر يد يدر پژوهش .(180-157: 1395، يادانيو ص ي)فارس ده استيان گرديب ييها

 يبر مبنا و دادهل قرار يمورد تحل ف و اقسام و ابزار آن در رمانيتوص

ه يبا کاربرد تشب يداستانو صحنه ها تيف شخصيدر توصرا ب محفوظ يآن مهارت نج

کرد ياما رو .(1-1391:36،يمنديو م يدي)جمش است کرده يابيارزو استعاره و تضاد، 

 ةصحنپرداختن به  ،ز ساختهيمذکور متما يهاکه آن را نسبت به پژوهشپژوهش حاضر 

 يداخل متن يهااز آستانه يکيبه عنوان   رمان ةيگوشيا پي نيآغاز
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ن رمان و يآغاز ةمند صحنپردازش داللت سنده را درينو ييواناتب ين ترتياست تا بد

 کشد.ر يبه تصو داستان يهاگر بخشيد آن را باوار ارتباط اندام

 

 ن داستان(يآغاز ةمفهوم گشودن رمان )صحن

متن کامالً در ارتباط است.  يهاا آستانهيمفهوم گشودن رمان با مفهوم 

متن را در برابر  يکه درها يمندداللت يهانشانه»متن عبارت است از  يهاآستانه

گر يکند. به ديورود او به اعماق متن فراهم م ينه را برايد و زميگشايخواننده م

ماً يهستند که مستق ييهارمزگان يدر آستانه متن وجود دارند که دارا يعناصر ،عبارت

ر خوانش آگاهانه يحرکت خواننده در مس يدر ارتباط هستند و راه را برا يبا متن اصل

 يعبدالفتاح الحجمر «سازنديروشن و هموار م يت داستانيروا

 يوستاريمتن اصل و اساس هر پ يهاآستانه»د: يگويمدرباره اصطالح 

 «ش آشکار گردديش از پيمند متن بابعاد داللتشود ياست که باعث م

 يهاآستانه»ا ي توان گفت که مقصود از مصطلح ين اساس ميبر ا 

تا با خوانش  سازديگر متن را قادر مافتيا درياست که خواننده و  ييهامؤلفه« متن

داستان ارتباط برقرار  يکل يبتواند با فضا ييژه متن رواي، به ويهر متن ين سطرهاياول

 به دست آورد. را داستان  يهااز حوادث و کنش ييهاکرده و سرنخ

که شامل  يخارج متن يهاآستانه -1» شود:يم ميمتن به دو بخش تقس يهاآستانه

 باشد.يو تشکر م رير، مقدمه، تقديسنده، عنوان، جلد کتاب، اهداء، تصدياسم نو

 «تين روايطرح آغازها، هين، حاشيآغاز ةداخل متن که عبارتند از: صحن يهاآستانه -2

از آستانه يکيبه عنوان   ن داستانيآغاز ةصحن 

 يخواننده را برا و بوده يداستان يايورود به دن ةدروازدر حکم  ،داخل متن يها

ن يل به اين راستا و در جهت نيدر اکند. يب ميق و ترغيادامه داستان تشو شخوان

ا يپردازش و  يچگونگ به تيکه در نها ينديفرا پردازان حوزه نقد رمان بههيهدف، نظر

 کننديم را اطالق« گشودن رمان» ، اصطالحانجامديم ن بخش از داستانيعمل نگارش ا

هم که  يکردن رمان به شکلآغاز» :عبارت است از (. گشودن رمان10:1392،ندهي)پا
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به  ،ابديين ميتکو که متعاقباًرا  يرنگيها از پنشانهن يق شود و هم نخستيموجب تعل

 نشدةحيه و تصريثانو يفهم معان يريفشرده به دست دهد. گشودن رمان به تعب يصورت

در اولين برخورد با هر چه خواننده  (.10: همان) «در نوشتنش ياوهيو هم ش آن است

سطرهاي آغازين داستان، به خصوصياتي مانند زمان نگارش متن، ژانر، فضاي انتشار 

ي و روايي، اشارات، درونبکهاي ساثر، نويسنده، زمينة تاريخي، صحنة داستان، جنبه

 آورددست خواهد ها بيشتر توجه کند، درک بهتري از جزئيات روايت بهمايه و مانند آن

(Childs,2001:2). ن طرح برآمده از يک طرح عمل کند و ايد بر اساس يس باينورمان

ن يست در طول رمان بسط و تکويباياست که م يعيرنگ رمان و مجموعه وقايپ

 يت اصليات شخصيها، روحتين شخصيها از کشمکش بن نشانهين، اوليکنند. بنابرادايپ

بر  (.7-15 :1392 نده،يپا) ردياول شکل بگ ين در صحنهيد به نحو نماديو موضوع رمان با

به عنوان ن آن يآغاز ةصحن يليگشودن رمان و خوانش تحل گفت؛ توانيم ن اساسيا

، نده داستانياز آ ييدورنما ةو ارائ مخاطب يدر جهت جذب حداکثر ييهاشخوانيپ

 د.ينمايم يضرور
 

 ن رمانيآغاز ةق و صحنيتعل

ق محصول يتعل»است.  ينيآفرقيبحث تعل ياز عوامل جذب مخاطب داستان يکي

ينم يليبزند، امّا به دال سرا حدنده داستان يخواهد آياست که خواننده م يتيوضع

 ةل به دانستن اداميک حس مياول: تحر ؛ق به دو نکته وابسته استيلذا ارزش تعل .تواند

به .  «داستان ةادام ينيبشيخواننده در پ ييواقعه و دوم: عدم توانا

ن است، يکه در شرف تکو يتيواقع يسنده براياست که نو يتيفيک»ق يحالت تعل يعبارت

کند و يداستان م ةند و خواننده را مشتاق و کنجکاو به اداميآفريدر داستان خود م

 يتيدر هر داستان و روا قيتعل (.297: 1377 ،يرصادقيم) «زديانگيجان و التهاب او را برميه

ن عنصر يا» که يرساندن اثر است، به طورانيو محرک خواننده در به پا ياصلعنصر 

 ييهاجاد پرسشيبا ادهد و يهول و وال قرار م يوسته در فضايخواننده را پ ييروا

جه داستان چه يشود؟ نتيافتد؟ گره داستان چگونه گشوده ميم يبعد چه اتفاق": چون
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 «کنديب ميترغ يداستان يهاکردن کنشت به دنبالنسبرا  يو" شد؟خواهد 

کند و هم يک ميداستان نزد يخواننده را به ماجراهم »ن عنصر يا 

در  ين عنصر داستانيت اياهم (.9: 1379 مستور،) «بخشديت را قوام ميساختمان روا

ک داستان يا ناقص بودن ساختار يار کامل و يمع ياست که حت ين به حديآغاز ةصحن

که  يداستان»د: يگوين راستا ميدر ا 1فورسترادوارد مورگان  .دارد يبه پردازش آن بستگ

ه بخواهد بداند شنونده را بر آن دارد ک باشد؛ يژگيک ويد واجد يداستان باشد با واقعاً

خواننده نخواهدبداند کند که يش خواهدآمد و بر عکس ناقص است اگر کاريبعد چه پ

در داستان را  ينيآفرقيتوان تعليدر مجموع م (.42: 1369 ،فورستر) «شدبعد چه خواهد

-ستا و خستهيا ييتواند داستان را از فضايسنده به کمک آن ميدانست که نو يکيتکن

 ةت صحنيد. نظر به اهميفزايب يت داستانيروا بودنرا و روانيگکننده خارج کرده و بر 

، يداستان يهاکل داستان و کنش يت رغبت مخاطب به فضاين داستان در هدايآغاز

عنصر  ةموفق خواهد بود که بتواند با کاربست ماهران يدر خلق اثر داستان ياسندهينو

 کند.ب يش ترغيرا به خواندن آثار خو يشتريبوانندگان خن بخش از داستان يق در ايتعل

-هيدر داستان پا 4بحران و 3، کشمکش2يافکنچون گره  ييق به کمک ابزارهايک تعليتکن

سنده مانند نوع يسبک نو، ن عواملي(. در کنار ا76-73: 1376، يرصادقيم) شوديم يزير

منجر شود. در ق يند تعليتواند به فرآيز مين کنديکه داستان را با آن شروع م يجمالت

ه را از يماکردن درونز افادهيو ن يرونيا بي يمکش درونکش يتوان القاين راستا ميا

در  .(282: 1392 ،ندهيپا) ن داستان دانستيآغاز ةدر صحنجمالت  يجمله کارکردها

وضوع، فضا جاد گره، کشمکش و بحران در عنوان و ميسنده با ايد گفت؛ نويمجموع با

 ةدمان آن، در صحنيچ ةداستان، نوع جمالت و نحو يهاتي)زمان و مکان( و شخص

و خواننده  يت داستانيان روايق ميعم يوستيب پيترتنيق زده و بديبه تعل ن دستيآغاز

 کند.يبرقرار م

 نيآغاز ةعنوان داستان و ارتباط آن با صحن

ن ييدر تب ييت است که نقش بسزايروا يطرح کل يرامتنيپ يهان آستانهيعنوان از مهمتر

د ورود به يکلعنوان در حکم شاهدا و پنهان آن دارد. يپ يافت معانيمتن و در يهاداللت
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 د يآيآن به شمار م يتار تو در تودن در ساخيمتن و کاو يژرفا

از  يزبان يانشانه عنوان»د: سيونيف آن ميتعر ت عنوان ويدر اهم «»

او  کند ويآن است که توجه خواننده را به خود جذب م ةيمات متن و دال بر درونيهو

ل متن را در ياست که تفاص يکلماتمتشکل از کند... عنوان يب ميرا بر خوانش متن ترغ

 «شوديمحسوب من مت يانيو پان يآغاز ةنقط يبه نوع خود اختصار کرده و

 د گفتيک اثر باي يعنوان در معرف ةژيف و نقش وين تعاريبا توجه به ا 

داستان خود انتخاب کند که در نگاه اول جذاب به  يرا برا يد عنوانيخالق با ةسندينو

-ق اوالً: سرنخين طرياز اتا را مجذوب داستان کند  ياريو بتواند خوانندگان بسد ينظر آ

را نسبت به  اً: آنانيثانو ار مخاطب قرار دهد يدر اخت يمختلف داستان يهااز کنش ييها

 تر کند.خواندن ادامه داستان مشتاق

 

 نيدر صحنه آغاز تيپردازش شخص

داستان  يهاتي، شخصيت داستانيب روايجذب خوانندگان به تعق يهامؤلفهاز  يکي

ن ارتباط يگر در ايندا سيشوند. ليداستان م يدگيچيشرفت و پيهستند که باعث تحوّل، پ

ن يشود. ايآغاز م يبا حضور و يت داستانيست که رواا يت عامليشخص»سد: ينويم

نقش  يداستان يهااز کنش يدير جديشبرد آن در مسيو پ يطرح داستان ةمؤلفه در توسع

 يرا عامل يت داستانيشخصز ينوسف نجم ي. محمد (195: 2008، رگي)س «دارد ييبسزا

 . کنديق ميخوانش داستان تشوداند که خواننده را نسبت به يم

، خواننده را به شناخت يت داستانيشخص يمعرف ق در پردازش ويجاد تعليسنده با اينو

پرسد: ينجاست که خواننده از خود ميد. اينمايب ميشتر اشخاص داستان ترغيهر چه ب

که  ينام«. خواهد آمد؟ يرامون ويپ يهاتيا شخصيداستان و چه بر سر قهرمان »

که از  يق و جزئيفات دقيند؛ توصيگزيداستانش برم يهاتيشخص يسنده براينو

ان يکه م ييگوهان گفتيدهد همچنيها به دست م، اعمال و رفتار آنيت ظاهريوضع

جاد کشش و انتظار يتواند در ايخود م ةشود، هر کدام به نوبياشخاص داستان برقرار م

نسبت به اشخاص  يکه در ذهن و ييهادن به پاسخ پرسشيرس يدر خواننده برا
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ن داستان معموالً يآغاز ةد. صحننمؤثر واقع شو ،گرفتهمختلف و سرنوشت آنها شکل

ن يباشد؛ بنابرايبه خواننده م يو يداستان و معرف ياصل تيشخص يريگمحل شکل

وردار است. برخ يت بسزائيداستان از اهم يدر ابتدا ين عنصر داستانيپردازش مناسب ا

ها از کشمکش ن نشانهينخست» :بود که بتواندموفق خواهد ياسندهين راستا نويدر ا

د با يباس ينورمان ،گريد يانيرا به دست دهد. به ب يت اصليشخص يرونيا بيو  يدرون

ت يم شخصيرمستقيغ يداستان، هم به معرف ين کشمکش در ابتداياز ا ييهاارائه سرنخ

 (97-96: 1392 نده،ي)پا «را مشخص کند يبعد يدادهايرو يبپردازد و هم خطوط کل ياصل

داستان و پاسخ به آن، راه يا اشخاص اصليت يان کشمکش شخصيب يچگونگ» البته

 (.  98: همان ) «ه داستان خواهد بوديماتاً درونيرنگ و نهايفهم پ يگشا
 

 در آن يفضاساز ين داستان و چگونگيآغاز ةصحن

اق يجاد اشتيو ا ينيآفرقيتعل يهاکيگر از تکنيد يکيز ين رمان نيآغاز يفضاساز ةنحو

ن آمده يچن "ل ون بارنتيس" يد. در فرهنگ اصطالحات ادبيآيبه شمار مدر خواننده 

کند، ياستنشاق م يمخلوق اثر ادب يايرا که خواننده به محض ورود به دن ييهوا» است:

همان براعت »فضا را  يطور کلبه (.532: 1376، يرصادقيم) «نديگويفضا و رنگ م

خود را  يو درون يسنده حالت ذهنيا نويآغاز اثر، شاعر  ةدانند که از صحنيم ياستهالل

در  يت اثر ادبيکند که کليجاد ميرا ا يين مؤلفه حال و هوايکند. ايبه خواننده منتقل م

پور حسام) «دکنير آن ميبرده و مخاطب را درگشيان داستان را پيرد و جريگيم يآن جا

مناسب  يا حال و هوايخلق فضا توان گفت يف مين توصيبا ا( 52: 1395 و همکاران،

آن  يليت و خوانش تحلين روايآغاز ةت صحنياست که به جذاب ييهاوهياز ش يکي

ن يبه ا ؛ندارد يمشخصو  مرز واضح يسينودر داستان ياصوالً فضاساز کند.يکمک م

. از ل هستنديداستان دخ يهاعناصر داستان در ساخت فضا و صحنهتک که تک ليدل

 ، داستان داشته باشد يند فضاسازيدر فرا يتواند نقش بارزين عناصر که ميا جملة

آن بتوان  ةآورد تا به واسطيرا به وجود م يياست که فضا يو مکان يزمان ةصحن

  ين مقاله صرفاً به بررسيدر ا ،ن اساسيرا درک کرد. بر ا يت داستانيات روايجزئ
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حضور  ينه و بستر الزم را برايکه زم پرداخته خواهد شد يو مکان يزمان يهاصحنه

 يبرا يت داستانينکه روايا يکنند. برايفراهم م يداستان يهاها و کنشتيشخص

رد. داستانيدر بستر زمان و مکان شکل گ يد عمل داستانيخواننده ملموس گردد، با

مشخص کند که آن ف کند مگر آنکه يمخاطب تعر يرا برا ياواقعه» توانديس نمينو

 (.http//:hosseinpayandeh.blogfa.com :1394 نده،يپا) «رخ داده است يواقعه کجا و ک

ن يتواند در ذهن مخاطب ايداد داستان، ميف مکان و زمان رويتوص ةسنده با نحوينو

از اين تا « دهد؟ين مکان و زمان رخ ميدر ا يچرا عمل داستان» زد کهيسؤال را برانگ

حاکم بر  يکل يار داستان به دنبال خود کشانده و او را در فضيرا در مس يوطريق، 

 داستان قرار دهد.

 

 ن داستان  يآغاز ةسنده در صحنيسبک نو

 ةبخشد، نحويم يزبان خاص خود را دارد و آنچه که به زبان متن برجستگ يهر متن

 ياستفاده از امکانات زبان يچگونگ ،گريد ياني. به باستدر آن  يکاربست عناصر زبان

که از  ن عناصريش ايانتخاب و آرا ةر متون است. نحويز آن با سايک متن وجه تمايدر 

 «سنده در نوشتن دارديکه نو ياوهيش» از: شود، عبارت استير ميبعسبک ت آن به

برخوردار  ييار بااليت بسياز اهم ينگارش در متون داستان ةوي. ش(506: 1376، يرصادقيم)

د و... يدةيت، صحنه، زاويرنگ، شخصيعناصر داستان: پ ةتحقق هم»است؛ چرا که 

توان گفت که سبک هر ين اساس مي(. بر ا502: همان) «شودير ميپذتوسط آن امکان

ت و شناسنامه آن به شمار يهو ياثر بوده و به نوع يسنده پاينو يامضا ةبه منزل يداستان

برخوردار  ييرايد گفت هر چقدر داستان از سبک جذّاب و گيراستا بان يد. در ايآيم

آن  يليه نسبت به خوانش تحلاق و رغبت خواننديزان بر اشتيباشد، به همان م

ن رمان که محل گشودن داستان و ين مسأله در بخش آغازيافزود. بدون شک اخواهد

 .کنديدا ميپ يت مضاعفيباشد، اهميت ميروا يورود به فضا
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  رمان  گشودن

 مختصر رمان  يمعرف

شود. وي پس از آزادي از زندان يت داستان با آزادي سعيد مهران از زندان آغاز ميروا

، شاگرد قبلي خود که اکنون "عليش سدره"، به خانه ي "سنا"براي ديدن دخترش 

شود. يمواجه مرود، ولي با بي اعتنايي دخترش يشده م "نبويه"شوهر همسر سابقش 

گذارد. سعيد مهران که يعدم پذيرش سعيد از سوي دخترش سنا در وي تأثير مخربي م

 يکه از آشنايان قديم "شيخ جنيد"ي فرد زاهدي به نام سرپناهي ندارد، شب را به خانه

 "رئوف علوان"اش به نام يرود. روز بعد به سراغ يکي از دوستان قديميپدرش بود م

خواه با سعيد ارتباط داشت و کرد و به عنوان آزاديياي کار مروزنامهکه قبالً در 

)رئوف علوان( که صاحب منصب و  يرود و ويداد، ميهايش را موجه نشان مدزدي

کند. ييرايي مفصلي مد مهران پذيمجلل خود از سع ةدر خان ،ثروت فراوان گشته بود

و با ديدن ثروت و دارايي او تصميم به  بينديمرا بهايي سعيد در خانة رئوف وسايل گران

شود. بعد از اين اتفاق يدر هنگام سرقت دستگير م امارد، يگيرئوف م يدزدي از خانه

که به  ،افتديسالح به فکر انتقام از نبويه، عليش سدره و رئوف علوان مة سعيد با تهي

ي رئوف ه ويژه روزنامهها بشوند. ماجراي قتل در روزنامهياشتباه افراد ديگري کشته م

 "نور"زني به نام ة شود. در اين مدت سعيد براي مخفي شدن به خانيعلوان چاپ م

به خاطر عشق  ،اش بودازدواج سعيد با نبويه سخت دلبستهرود. نور که پيش از يم

هايش کند و حتي او را در انجام نقشهيفراوانش به سعيد، تمام مايحتاجش را فراهم م

نور نيز ة تعقيب بود، بعد از مدتي در خاندهد. ولي سعيد که همه جا تحتيم ياري

شب براي برداشتن وسايل رود و نيمهية شيخ مدوباره به خان کرده،احساس عدم امنيت 

نور  ةدر نهايت در قبرستان نزديک خان اماگردد ينور بازم اش دوباره به خانةجامانده

 (.183-184: 1395 زانلو،يا : )ر.ک و (5-4: 1391 ،يمنديو م يديجمشر.ک: )شود يم دستگير

  رمانعنوان  يليخوانش تحل

ت از ين اهميآورد. اآن متن به شمار  ةکنندعنصر داللتن يترد مهميعنوان هر متن را با

ن تعامل خواننده ين دال متن و مرحله نخستيک سو اوليشود که عنوان از يم يآنجا ناش
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با متن دارد و  محکم و تنگاتنگ ين حال که ارتباطيگر در عيد ييبا متن است و از سو

در   ذات استبالقائم  ينظام ،کنديت را با آن برقرار مينامتنيب يعنو

و  يابعاد داللت ياست که دارا يشناختنشانه ينظامک، عنوان، يشناسنشانه يوانشخ

نهفته در خود  يهااز داللت ييند رمزگشايخواننده را به فراو است  يمتعدد يرمزگان

 م موجود در متن را کشف کنديب انبوه مفاهين ترتيخواند تا بديفرام

 يکل ياز فضا ياتورينياست م يريدر واقع تصو عنوان رمان  

آگاهانه ب محفوظ با انتخاب ي. نجيداستان يهارنگ، و کنشيت، پيت، انواع شخصيروا

دهد. واژه يار خواننده قرار ميدر اخت ير داستانيس را از خط ييهان عنوان سرنخيا

به همين جهت ست؟ ين دزد کيکند که ايال روبرو مؤن سيخواننده را با ا ""

صفات مذموم و  يدارا يبا شخص يت داستانير روايمس کشد که درين را ميانتظار ا

 يعنيداستان  يت اصليست جز شخصين ين دزد کسيناهنجار مواجه شود. ا يهاکنش

 را در زندان گذرانده است. ين اتهام مدتيکه سارق بوده و به هم "د مهرانيسع"

ن مخاطب متبادر را به ذه يمدلول معهود ""ن يهمنش ةز به عنوان واژين ""

ز يب و گريتعق ةنيهمواره در زمهستند که  يواناتيح هاسگ مردم ةکند. به باور عاميم

 يديآن مدلول جد يليبا ورود به داستان، و خوانش تحل ما. اشونديبه کار گرفته مدزد 

از  ين امر ناشيرد که ايگيآن در ذهن خواننده شکل م ةيدر کنار مدلول اول ""از 

 عنوان  يبه ساختار واژگان (ييمعنا ي)وارونگ معکوس يداللت دنِيبخش

آنان در  يهاو کنش "د مهرانيسع"رامون يپ يهاتيد از شخصين مدلول جديباشد. ايم

اند. از انت کردهيدر حق او خ ،يت پستيکه در نها ييهاشود. همانيم يناش يقبال و

و بودند  يو يهستند که دزدان شرف و آبرو يصفتانسگ ن افراديا "د مهرانيسع"نظر

قام از ز آنان به فکر انتيب و گريد مهران است که با تعقين سعيا ت داستان،يروا ةادامدر 

 د.يآيشان برميا

 ن رمانيآغاز ةدر صحن يپردازتيشخص ةويش

ت يچ روايکه ه يعنصر ؛ديآيبه شمار م يتيدر هر روا يمحور يت عنصريشخص

 يداستانحوادث  ةبرندشين مؤلفه عامل پيچرا که ا ؛رديگيبدون آن شکل نم يداستان
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 يمفهومداستان  يساختار ياز اجزا يکيبه عنوان  ،تين اعتبار، شخصي. به اباشديم

ت ير روايکه در مس ييهاها و کنش، گفتهيئجزفات يتوص است که مدلول آن از يکل

 ةيمابسته به درون. )گردد يافت ميشود، دريحادث م يداستان

ح، داللت يچون داللت صر يمتفاوت يداللت يتواند کارکردهايت ميشخص ،داستان

د ين داستان بايآغاز ةت در صحنيشخص يو... داشته باشد. معرف ين، داللت ضمنينماد

ر ياو در مس يروشيپ يهاو کنش يت ويرا از موقع يباشد که اطالعات جامع يطور

که خواننده به هنگام گشودن رمان  ييهان گزارهياول .ار خواننده قرار دهديت در اختيروا

ت ياست از شخص يفاتيکند، توصيمشاهده مة آن يو خوانش اول 

ات يذهنن ياان يسنده با بيدر واقع نو .يو اتيان ذهنيبد مهران( و يقهرمان داستان )سع

قهرمان داستان  يتيشخص يه از الگوياول ييداستان قصد دارد تا نما ييدر بخش ابتدا

 ارائه دهد:

 
د به هنگام خروج از يسع ه ذهنيزاوب آن را از ين جمالت که نجيبا دقت در ا

ذهن او  يکاوآن است تا با وا يسنده در پيافت که نويتوان دريکند ميان ميزندان ب

 يرونين کشمکش از نوع بيرا به دست بدهد. ا يت اصليشخص از کشمکش ييهانشانه

ند يد. البته فرآيآيبه وجود م يرامون ويپ يهاتيبوده و در برخورد با جامعه و شخص

ح که ين توضيکند. با اير مييتغ يبعد يد مهران در سطرهايت سعيشخص يمعرف

کل(  ي)دانا سوم شخص يتيروا يبا الگو يت اصليات شخصيف ذهنيسنده به توصينو

( يدرون ييگو)تک وه مونولوگيد و با استفاده از شيجد ييبلکه در الگو ،کنديبسنده نم

ين امر موجب ميتر ساخته که اموستر و ملينيع يت اصليدرک خواننده را از شخص

 باشد: ينيبشيت قابل پيت در طول روايشخصن يا يبعد يهاشود کنش
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ب ي، نجيت اصليشخص يذهن يهاان دغدغهين و بعد از بيآغاز ةن صحنيدر هم

 يزيک چين تکنيکند. ايت اتخاذ مين شخصيا يرا در معرف يگريد ةويمحفوظ ش

رامون او به هنگام يد مهران و افراد پيان سعيکه م ييگفتگوهاا يالوگ يست جز دين

 :رديگيشکل مدن به محل سکونتش يرس

د مهران، خواننده را با سؤاالت متعدد يز سعيآمابهام يهان گفتگوها و پاسخيان ايب

ن يزه اي؟ و انگرا دارد يحساب با چه کسهيد مهران قصد تسوينکه سعيکند؛ ايمواجه م

 يو ،ق در ذهن خوانندهيجاد تعليبا ا يپردازتيشخص ةوين شيا ست؟يحساب چهيتسو

را به  يت اصلينکه شخصيا عالوه بر. کنديب ميترغ مانر ةکردن ادامبه دنبالرا نسبت 

ز يداستان را ن يبعد يدادهايرو يکند، خطوط کليم يم به خواننده معرفيمستقريطور غ

 کند.يمشخص م

 ن رمانيدر صحنه آغاز يفضاساز

ن دو ياز ا يکه خال يافتد و داستانيدر بستر زمان و مکان اتفاق م يحوادث داستان

ناممکن خواهد بود در آن ت داستان يد روانيآباشد، بدون شک فر ييعنصر مهم روا

 ياط و صحنهيان مکان، زمان، محيارتباط م يرو در هر داستانني، از ا

  ،ي)بحراو دهديرا شکل مآن  ييروا يفضا ،افتديدر آن اتفاق م يداستان يهاکه کنش

ا صفحات يسنده در سطور و ينو يداللتمند از سو ييروا يخلق فضا( 29-28: 2009

ار مخاطب آن يرا در اخت يت طرح داستانياز کل ييهادر واقع داده ،ک داستانين يآغاز

 دهدياز متن قرار م يريتفس ير خوانشيب او را در مسين ترتيگذارد و بديم

ن ينخستخواننده به محض خوانش « »در رمان  .

ب ينج ين از سويآفرقيداللتمند و تعلهنرمندانه،  ي، با فضاپردازداستان يهاگزاره
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قرار زندان  يدَرِ خروجب محفوظ مکان شروع داستان را ي. نجشوديمحفوظ روبرو م

شود و دوباره وارد يها اسارت آزاد مپس از سال، آنجا که قهرمان داستان دهديم

 شود:يم ياجتماع يزندگ

چرا »ل که: ين قبياز ا يداستان با طرح سؤاالت ياز مکان آن هم در ابتدا يانين بيچن

علت »، «است؟ يين فضايچنداستان در  يت اصليشخص يسنده درصدد معرفينو

در ذهن  ينيآفرقيو .... منجر به تعل« چه بوده است؟ يرشدن و به زندان افتادن ويدستگ

 يبعد يدر سطرهاگردد. يمت يب روايبه تعق يب ويجه باعث ترغيو در نتخواننده 

 ةوين شي، ايات ويهم از قاب ذهنآن ط اطراف قهرمان داستان يمح يمعرف ةنحو

جمله  مختلف از يهامکان ميترسب محفوظ با ينج کند.يتر مرا برجسته يفضاساز

قهرمان داستان  يبرا يگر خاطرات فراوانيکه تداع ييهاها و کوچهابانيها، خساختمان

و کوتاه در  يالبته به طور ضمندهد. يمحور خود را ادامه ممکان يفضاسازاست، 

م به زمان يمستقريد، اشاره غيگويد سخن ميخورش يکه در آن از شدت گرما ياگزاره

 :ز داردينشروع داستان 

و  داللتمند يب محفوظ در خلق فضاينج از آن است که يمتعدد حاک يهان نمونهيا

با مهارت و ظرافت  ي؛ چرا که ون داستان موفق بوده استيدر صحنه آغاز نيآفرقيتعل

ت يشخص ياحتمال يهاات و کنشياز ذهن ييهاتوانسته به طور ناخودآگاه سرنخ يخاص

نده معتقد است که ين پايحس ،ن راستايدهد. در اداستان به خواننده انتقال ياصل
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هم راجع به خلق و خو و  يزيم چيمستقريبه طور غ» باشد که ياد به گونهيبا يفضاساز

دار کردن زمان داستان به خواننده القاء کند. داللت هيز درونمايها و نتيشخص يباورها

 ة. صحن(116: 1392 نده،ي)پا «معنا در رمان است يهاهيافزودن به ال يبرا يو مکان، روش

د که در طول کنيجاد مين انتظار را در خواننده ايا ،از زندان يت اصليخروج شخص

ها و ياز آشفتگ يشد که با انبوهروبرو خواهد دهيکشدار و حبسسابقه يداستان با فرد

جامعه  يم فضاي، ترسانيگر بيبه دانتکاران است. يانتقام از خ يدر پ يذهن يهاکشمکش

ن، يآغاز ةنحدر ص داستان يت اصليشخصبرخاسته از ذهن  يهايبافيها و منفينيبا بدب

د انتظار کشمکشيمحور داشته و خواننده باکنش يتين است که داستان، رواينشانگر ا

ها با واژهاز ساخت يانبوه ييآهم انين ميا در در طول داستان باشد. يفراوان يها

 ن امر است:يا يايگو يبه خوب يمنف يهاداللت

ن رمان را يآغاز ةمکان در صحن يفضاساز ةتوان نحويگر ميد يخوانش البته در

 يهاکه محصول جنگ يامصر دانست. جامعه ةزمان جامع آن يکل ياز فضا ينمود

 يفراوان اجتماع يهاياست و با ناهنجار يداخل يرهايدرگ يو حت يجهاناول و دوم 

ن يآغاز ةشده در صحنجاديا ياز فضا ين خوانشياً با چننيقي. باشديمبان يدست به گر

سنده يپژوهانه نوو جامعه يکرد اجتماعيداستان و رو يستيتوان به لحن رئاليم ،داستان

 برد.يدر آن پ

 ن داستانيآغاز ةسنده در صحنيسبک نو

ان نوع يب ةحاکم بر نحو يقواعد و اصول کل»عبارت است از آن  يلغو يسبک در معنا

 ياثر هنرنش يآفر ةويسبک بر ش ،يدر اصطالح نقد.  «خاص يادب

 يهدفان يب يدر راستارا  يزبان يهاکيتکن يتمامکاربست که  ياوهيشود، ش ياطالق م

ها، بيها، ترکان واژهيم يارتباط ةشبک ةيمتن را در سا يده و چارچوب کليرس بر ن،يمع
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از آنجا که داستان  .( کندين ميير موجود در آن، تعيوتصاو

سنده و ين اساس سبک نويبر ا ؛برخوردار است يستيرئاللحن از  ""

ن هدف يبرد، کامالً هماهنگ و مطابق با ايبه کار من يزاکه در صحنه آغ ييهاکيتکن

هستند، به  يخبر يعبارات ين داستان که همگين راستا جمالت آغازياست. در ا

 انين بياز زندان و همچن يد مهران بعد از آزاديط اطراف سعيم محيف مستقيتوص

تا در  پردازديکل( م يد سوم شخص مفرد )دانايدهيبا انتخاب زاو يات ويح ذهنيصر

خواننده کمک کرده باشد.  يآن برا يريو باورپذ يداستان يهاکنش ينيت به نمود عينها

ک داللتياست که هر  يواژگان يهابياز ترک مملون رمان يآغاز ةعالوه بر آن، صحن

 دشوار است:  يتياز وضع يگر مشقت و رنج ناش

-

از  يد مهران است که با انبوهيسع يعنيف قهرمان داستان يها توصن گزارهيا ةهم 

ها و واژهن ساختيکاربست چنشود. ياز زندان آزاد م ييجو و انتقام يتوزنهيحس ک

ار خواننده قرار يت داستان را در اختياز کل روا ييهاسرنخ ،يبا داللت منف ييهاعبارت

در ادامه به  کند.يجاد ميا سرتاسر داستانمند را در نشتت يک روايدهد و انتظار يم

 د:يافزايممخاطب  يحس کنجکاو، بر اسلوب استفهام يريگکار

د مهران، خواننده را با ياز زبان سع ييهان بخش با طرح سؤاليب محفوظ در اينج 

شتر و يب يت داستانيروا ةن سؤاالت که در اداميکند. ايپاسخ روبرو ميسؤاالت بانبوه 
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در  ين داستان، نقش مؤثريازآغ ةدهنده صحنگر عناصر شکليشود، همسو با ديشتر ميب

 کند.يق ميتشو يت داستانيروا يريگيه و خواننده را به پداشت ينيآفرقيتعل

رمان  ةب محفوظ در آستانينج يشناختسبک يهاکه در ارتباط با مؤلفه يگريد نکتة

ده يدن به ايبخشتحقق يب محفوظ براينکه نجياست ا قابل ذکر« »

فهم  قابل و ح، شفافيساده، صر ي، به کاربست زبانيت داستانيخود در روا يستيرئال

 يواقع ياياز دن ييهاان نشانهيدرصدد ب محفوظ بينکه نجيآورد. با توجه به ايم يرو

ز هرگونه به دور ا ي، زباناست يو يرامونيط پيها و محتيقهرمان داستان، شخص

نظر خود افت مدلول مورديبه در يا به راحتکرده تا خواننده رو ابهام انتخاب يدگيچيپ

سنده به صراحت به آن يود نوست که خيا، مسألهيسبک يژگين ويارهنمون سازد. 

سهل و آسان  ]يزبان[معموالً به دنبال ]هنگام نگارش رمانبه [»د: يگويکرده و ماشاره

مضاعف  يتيزبان مسؤول يهايدگيچيندارد که در جهت فهم پ يهستم؛ چرا که ضرورت

ن ياتخاذ چن يکه در ورا ياامّا نکته  «ميل کنيبر خواننده تحم

 يايورود خواننده را به دنت يقابل يسبک يژگين ويا است که نينهفته است، ا يسبک

، يآنان اعم از جسمان يرونيفات بيق توصيو درک دق يت داستانيشخص يدرون

را از  يديجد يهاتواند افقيکرده و عالوه بر آن مره را فراهميو غ ي، فرهنگياجتماع

قرار دهد. به  يار ويت در اختيرنگ روايو در مجموع پ يمختلف داستان يهاکنش

کامالً  يد مهران اشاره کرد که با زبانيتوان به مونولوگ منسوب به سعيم عنوان نمونه

ش سدره دارد. ينسبت به عل يق ويد و عميت از تنفر شديان شده است و حکايساده ب

د مهران درک يان داستان در وجود سعيطره آن را تا پايتواند سيکه خواننده م ياحساس

 : کند
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 يين سبک آمده و از صراحت لهجه بااليکه به هم ييهاالوگيد ،نيافزون بر ا

واننده انتقال ت را به خيروا يکل ين شکل ممکن توانسته فضايبرخوردار است، به بهتر

ن يرا با خواننده از ب يت داستانيروا ن است که فاصلهيا ين سبکيت چنيدهد. بالطبع مز

 سازد:يمتر ينيتر و عيعيطب يو يسنده را براينو يان شده از سويب يهاکنشبرده و 

 

 

 

 
ب محفوظ در کاربست ينج يسندگيک و سبک نويتوان گفت تکنيمجموع م در

 زدةبحرانف روح متالطم و يتوص ينگ، چگويگرتيروا ةويانتخاب شچون:  يعوامل

در کنار طرح سؤاالت متعدد و معماگونه  يرامون ويط پيداستان و مح يت اصليشخص

در طول داستان دارند.  ينيو بحران آفر ييزاند تنشيک فرآينشان از  ياز زبان او، همگ

دارد  ين رمان خود سعيزآغا ةدر صحن ين سبکيچن ةسنده با انتخاب آگاهانيدر واقع نو

داستان با جامعه و  يت اصليت به کشمکش شخصيهنگ رواآکردن ضربتا با تند

 يم نموداريت در قالب ترسيآهنگ رواضرب ير صعوديس تلخ آن بپردازد. يهاتيواقع

باال مشهود است،  يهاطور که در نمونهت قابل مشاهده است. همانير رواياز خط س

ان يکل ب يدانا يه از زبان راواست ک يسوم شخص يهان نمودار گزارهينقطه شروع ا

او که  يهاهيان واگويت قهرمان و بيشخص يهات با ورود به مونولوگيشود. روايم

ز ين نمودار نيابد. نقطه اوج اييم يهنگ تندترنه و انتقام است، ضربآيملو از حس کم

 يهاتيگر شخصيان قهرمان داستان و ديم ييهاالوگيت در قالب دياست که روا يزمان

ر يدر خط س ينيو بحران آفر ييزاتنش يت منجر به نوعيو در نها ابدييداستان ادامه م

                           شود. يداستان م
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 ر داستانيخط س

  
 الوگيد                      مونولوگ                     مفرد                سوم شخص        

 کل( ي)دانا           

 

 يريگجهينت

ب محفوظ سؤال ينج« »نِ رمان رمان يآغاز در مقام خوانش صحنة

توانسته توانش خواننده را  ييهاکيچگونه و با اتخاذ چه تکن ين است که وين اياديبن

ن رمان را به يت بخش آغازيت گسترش داده و در نهايروا يدر درک و استنباط طرح کل

ر حاصل يج زين رمان نتاين ايصحنه آغاز يليبا خوانش تحلل کند؟ يتبد آننقطه عطف 

 شود:يم

از  ياتورينيم يريمند عنوان رمان تصوب محفوظ در انتخاب آگاهانه و داللتينج .1

ن اساس يکند. بر ايبه خواننده منتقل م يداستان يدادهايگر رويت و ديروا يکل يفضا

 يت اصلياز حرفه شخص يکل يينما () معکوس يبا داللت يانتخاب عنوان

رامون يپ يهاتيت، شخصير روايدر مس يو ياحتمال يهاکنش و د مهران(يداستان)سع

 دهد. ين دو ارائه ميان ايم يهان تنشيو همچن يو

ان لحظه خروج يعنصر مکان و ب يسازداستان با برجسته يدر ابتدا يفضاساز  .2

ن يرا به همراه دارد. ا يمتعدد يهارد که داللتيگيقهرمان داستان از زندان شکل م

ن يبوده و ا يداستان يهاگر مؤلفهيکامال در تناظر با عنوان داستان و د يفضاساز ةنحو

از  يبه مثابه گزارش -محور کنش يبا داستان کهکند يجاد ميدر خواننده ا اانتظار ر

 ود.ش روبرو -تيواقع

کيبه واسطه تکن يت اصليردازش شخصبه پب محفوظ ين رمان، نجيآغاز ةدر صحن .3

د مهران در يات سعيان ذهنين راستا در گام نخست با بيپردازد. در ايمختلف م يها

ارائه  يو ت متالطم و آشفتةياز شخص يکل ييما)مونولوگ( ن يدرون ييگوقالب تک

است که  ييهاالوگيت کاربست دين شخصيسنده در پردازش ايگر ابزار نويدهد. ديم
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گذارد. انتخاب يش مياو را در کشمکش با جامعه و افراد آن به نما ةانيجوانتقام ةيروح

 يو عاطف يمختلف ذهن يايب محفوظ به منظور شرح زواينج يوه و الگو از سوين شيا

داستان به احساس  يب خواننده بتواند از همان ابتداين ترتيبوده تا بد يت اصليشخص

ت داستان ير روايده و سرنوشت او را در مسيرس داستان يت اصليمشترک با شخص

 دنبال کند.

را  يداستان يهاکنش يستيرئال يبه سبک يخبر يهاکاربست گزاره ب محفوظ باينج .4

با داللت ييهاواژهساخت يريتر کرده است. به کارگينيتر و عخواننده ملموس يبرا

را به همراه دارد. در کنار ت يروا يزاو تنش يت بحرانياز موقع ييهانشانه يمنف يها

 يخواننده را با ابهامات ،ن داستانيپاسخ در بخش آغازيها، طرح سؤاالت بنيهمه ا

ت ين امر بر جذابيان دنبال کند و هميد داستان را تا پايرفع آن با يسازد که برايروبرو م

  انجامد.ي)خواننده( م يداستان در نزد و

 

 نوشتيپ -

1. E. M. Forster :در لندن متولد  1879که در سال  يسيانگل يس و منقد ادبينو رمان

 ترسند گام بردارنديکه فرشتگان م ييجا: »يهاتوان به رمانيم يشد. از جمله آثار و

   .(، و... اشاره کرد1908) ک منظرهيبا ي(، اتاق1907) ن سفريتري(، طوالن1905)

اوقات  ياست که بعض يت دشواريت و موقعيوضع (:Complication) يگره افکن .2

را که وجود دارد،  ييهاها و نگرشها، راه و روششود و برنامهيظاهر م يبه طور ناگهان

ت يات وضعيها و جزئتيات شخصيشامل خصوص يافکندهد. در داستان، گرهير مييتغ

را در  يت اصليکند و شخصيرنگ را دگرگون ميپ ياست که خط اصل ييهاتيو موقع

 آورديو عامل کشمکش را به وجود مدهد يگر قرار ميد ياهرويبرابر ن
 .(72ش:1376،يرصادقي)م

ياد حوادث را ميت است که بنيا دو شخصيرو يمقابله دو ن (:Conflict) کشمکش .3

 .(72،همان) زدير
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است که  يدر خط داستان ياز تحول قطع ياا دورهيداستان نقطه  (:Crisis)بحران  .4

-يد ميجان خواننده تشديرد و عالقه و هيگيآن صورت م يگسترش عمده داستان ط

ا ممکن است يباشد،  يا نقطه تحولي، يشود. بحران داستان ممکن است اتفاق ناگهان

 (.468ش:1384،يونسي) ردياز زمان را دربرگ ينيدوره مع

 

 و مآخذ منابع
مجله ، «ب محفوظياثر نج« اللص و الکالب»دار در رمان قهرمان مسأله»ش(، 1395) ديزانلو، اميا -

 .196-177صص: 41، شمارهيات عربيزبان و ادب يرانيانجمن ا يپژوهش-يعلم

 .ديمروار :تهران ؛(يه و نقد ادبيران در پرتو نظريگشودن رمان)رمان ا ،(ش1392) نينده، حسيپا -

گشودن "م درباره کتاب يتسن يبا خبرگزار ندهين پايمصاحبه حس» ،(ش1394) .ــــــــــــ -

 .http://hosseinpayandeh.blogfa.com :يت شخصيسا ؛«رانيت رمان در ايو وضع "رمان

ب ياثر نج« اللص و الکالب»بر رمان  ينقد» ،(ش1391) ي، فاطمه و وصال ميمنديديجمش -

 .1-37صص :3شماره ، ينقد ادب معاصر عرب؛ «فيمحفوظ از منظر فن توص

 ين نظاميريخسرو و ش يدر منظومه يفضاساز يبررس» ،(ش1395) همکارانپور و حسام -

 .66-51صص: ، شماره اولگاه هرمزگاندانش ييات روايمطالعات ادب ؛«يگنجو
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: 17، شمارهمجله سمرقند، ي، ترجمه اکبر افسر«ب محفوظيپس از نج» ،ش(1386) د، ادوراديسع -

 .111-99صص

، مجله «ب محفوظيگانه نجرمان سهن يعناو يشناسنشانه» ،ش(1395) يصيادان يهنام و عل، بيفارس -

 .157-182صص: 15مشهد، شماره  يدانشگاه فردوس يات عربيزبان و ادب

 .نگاه تهران:چاپ ششم، ، يونسيم يترجمه ابراه ؛رمان يهاجنبه ،(ش1369) مورگانفورستر، ادوارد  -

 .مرکز تهران: ؛داستان کوتاه يمبان ،(ش1379) يمستور، مصطف -

 .سخن: چاپ سوم، تهران ،عناصر داستان ،(ش1376) ، جماليرصادقيم -

 .مهناز :تهران ؛يسيهنر داستان نو ةنامواژه ،(ش1377) يرصادقيمنت ميم، جمال و يرصادقيم -

 نگاه. :چاپ هشتم،تهران ؛يسيهنر داستان نو ،(ش1384)ميابراه، يونسي - 

- Childs, Peter.(2001). Reading Fiction: Opening the Text, Lonon: palgrave 

Macmillan Ltd. 
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Abstract 
The opening of a novel is a window to enter the world of the fiction 

and to follow its events and happenings. In this regard, the beginning 

scene of the story and the way it is processed are the first elements 

that provide a complete overview of the narration of the story. The 

artistic processing of this part of the story is a technique through 

which preliminary information is communicated about the theme of 

the story and the relationship of the starting scene with the rest of the 

novel is understood. The plot is formed in the continuation of the 

narrative. The starting scene of the novel AL-Las va AL-Kelab begins 

in a way that provides the reader with the elementary clues of the 

general narrative. Later, through the creation of suspense in the early 

actions of the story, the reader is encouraged to follow the fictional 

actions. This is achieved via various techniques, including the choice 

of ironical words in the title of the novel, the inclusion of realistic and 

believable scenery, the use of a combinational pattern in introducing 

the characters and mysterious propositions with negative implications 

in the beginning of the novel. Applying a descriptive-analytical 

method, the present study aims at the analytical reading of the starting 

scene of Al-Las va Al-Kelab by Najib Mahfouz. The results suggest 

the writer's skill to successfully process this section of the novel. 

 

Keywords: Opening of a novel, Starting scene, Fictional suspense, 

Analytical reading, Najib Mahfooz, Al-Las va Al-Kalab. 
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