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خوانشي تحليلي از صحنه آغازين رمان "اللص والکالب" اثر نجيب محفوظ
عادل آزاددل ،1استاديار زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه محقق اردبيلي
جواد گرجامي ،استاديار زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه محقق اردبيلي
نرگس معصومي ،مدرس زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه پيام نور اصفهان
تاريخ دريافت1397/03/31 :

تاريخ پذيرش1398/04/30 :

چکيده
گشودن رمان فرآيندي روشمند در جهت ورود به دنياي داستان و همراهشدن با کنشهاي مختلف آن
است .در اين ميان صحنة آغازين داستان و نحوة پردازش آن ،نخستين گام به منظور ارائة نمايي کلي از
روايت داستاني است .پردازش هنرمندانة اين بخش از داستان ،فرايندي است در راستاي انتقال اطالعاتي
اوليه از فضاي داستان ،ارتباط آن (صحنه آغازين) با بقيه رمان و پيرنگي که در ادامه روايت شکل
خواهد گرفت .صحنة آغازين رمان "

" اثر نجيب محفوظ به گونهاي است که از يک

سو سرنخهاي ابتدايي از روايت کلي را در اختيار خواننده قرار ميدهد و با تعليقآفريني در کنشهاي
آغازين داستان وي را نسبت به تعقيب روايت ترغيب مينمايد .اين مهم به واسطه کاربست تکنيکهاي
مختلف از جمله :انتخاب عنواني با داللتي معکوس(وارونگي معنا) ،صحنهپردازي رئاليستي و باورپذير،
الگوي ترکيبي در معرفي شخصيت و گزارههاي معماگونه با داللتهاي منفي ،در صحنه آغازين رمان
تحقق مييابد .مقاله حاضر با اتخاذ رويکرد توصيفي-تحليلي به خوانش تحليلي صحنة آغازين رمان
نجيب محفوظ پرداخته و مهارت نويسنده را در پردازش موفق اين بخش از رمان به
تصوير کشيده است.

کليد واژهها :گشودن رمان ،صحنه آغازين ،تعليق داستاني  ،نجيب محفوظ ،اللص و الکالب.
 -1نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئولazaddel@uma.ac.ir :
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مقدمه
هر متني مجموعة معيني از نشانههاي داللتمندي است که نيازمند رمزگشايي هستند.
رمزگشايي از نشانههاي يک متن به منزلة حرکت از دالّها به سوي مدلولها و مفاهيم
متعددي است که از آن به تحليل و تفسير متن تعبير ميشود .بر اين اساس پردهبرداشتن
از انبوه نشانههاي متني و خوانش تحليلي آن ،در حکم گشودن يک متن است .با اين
توصيف ،گشودن صحنة آغازين رمان به معناي فرآيند خوانش تحليلي نشانههاي
تکوينيافته در اين بخش از داستان است .شايد بتوان گفت صحنة آغازين هر رمان
دشوارترين و حساسترين مرحله در نگارش آن است .زيرا «اولين صحنة داستان بايد
آنقدر گيرا و تأملانگيز باشد که خواننده را براي ورود به جهان خيالي رمان ،همراهي با
شخصيتها و دنبال کردن رويدادهايش ترغيب کند» (پاينده.)10:1392،
نجيب محفوظ از جمله نويسندگان معاصر عربي است که در رشد و شکوفايي
داستاننويسي نقش عمدهاي را ايفا کرده است .بسياري از نويسندگان عرب او را هرم
چهارم مصر لقب دادهاند و ادوارد سعيد-از بنيانگذاران نظريه پسااستعماري -لقبِ
گوستاو فلوبر غرب-از بزرگترين نويسندگان واقعگراي قرن  19فرانسه -را بر او نهاده-
است (ن.ک :سعيد .)107:1386 ،در همين راستا ،نظر به اينکه رمان

از

جمله تجربههاي موفق وي در عرصة داستاننويسي محسوب ميشود؛ پژوهش حاضر
در نظر دارد تا با خوانش تحليلي صحنة آغازين اين رمان ،ميزان موفقيت نويسنده در
پردازش اين صحنه و در نتي جه کمک به خواننده در جهت گشودن رمان و ورود به
فضاي داستاني را بررسي کرده و به سؤال اصلي زير پاسخ دهد:
 -1نجيب محفوظ در راستاي پردازش هنرمندانة صحنة آغازين رمان
از چه تکنيکهايي در جهت روايتپردازي بهره ميگيرد؟
 -2هر يک از اين تکنيکها چگونه به مقولة تعليقآفريني در صحنة آغازين رمان مي
انجامد؟
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پيشينهي پژوهش
گشودن رمان اصطالحي است که اولين بار در سال 2001م توسط پيتر چايلدز در کتاب
" "Reading fiction,Opening the textمطرح شد .وي در اين کتاب الگويي براي
بررسي و ارزيابي داستان بر اساس صفحات اوليه هر رماني پيشنهاد ميکند .همين
رويکرد را حسين پاينده در کتابي با عنوان "گشودن رمان؛ رمان ايران در پرتو نظريه و
نقد ادبي" (1392ش) در پيش گرفته است .پاينده با انتخاب  10رمان مشهور فارسي به
همراه داستان کوتاه "سه قطره خون" و فيلم سينمايي "هامون" ،به خوانش تحليلي صحنه
آغازين و ارتباط اين بخش با فضاي کلي آنها ميپردازد .در زبان عربي نيز کتب و
مقاالتي با عنوان

نوشته شده است .عبدالفتاح الحجمري عنوان رمان،

بخش اهداء ،استهالل ،بخش تقدير و تشکر و مقدمه را جزو مواردي دانسته است که
ميتوانند ويژگي کلي متن و جنبههاي مهمي از داللتهاي آن را آشکار سازند
(الحجمري .)90-7:1998،در همين راستا ،جمال بوطيب نيز به بررسي عنوان در رمانهاي
مراکش پرداخته و عنوان رمان را به مثابه عنصري ميداند که رابطهاي دوسويه با متن
داستاني دارد (بوطيب .)15-1:1996،جميل حمداوي با تحليل نشانهشناختي عنوان و
بوطيقاي برخاسته از آن ،جايگاه عنوان را در تصويرسازي اوليه از متن داستاني بررسي
کرده است (حمداوي .)5-83:2015،در ميان پژوهشهاي فارسي انجاميافته نيز آثاري
وجود دارد که به تحليل آستانههاي متن پرداختهاند .در تحليلي نشانهشناختي از عناوين
تريلوژي نجيب محفوظ (

) عنوان رمانهاي مذکور

به مثابه يکي از آستانههاي متن بررسي شده و داللتهاي برآمده از آنها با ذکر نمونه
هايي بيان گرديده است (فارسي و صياداني .)180-157 :1395 ،در پژوهشي ديگر فن
توصيف و اقسام و ابزار آن در رمان

مورد تحليل قرار داده و بر مبناي

آن مهارت نجيب محفوظ را در توصيف شخصيتها و صحنه داستاني با کاربرد تشبيه
و استعاره و تضاد ،ارزيابي کرده است (جمشيدي و ميمندي .)1-36:1391،اما رويکرد
پژوهش حاضر که آن را نسبت به پژوهشهاي مذکور متمايز ساخته ،پرداختن به صحنة
آغازين يا پيشگوية رمان

به عنوان يکي از آستانههاي داخل متني
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است تا بدين ترتيب توانايي نويسنده را در پردازش داللتمند صحنة آغازين رمان و
ارتباط انداموار آن را با ديگر بخشهاي داستان به تصوير کشد.

مفهوم گشودن رمان (صحنة آغازين داستان)
يا آستانههاي متن کامالً در ارتباط است.

مفهوم گشودن رمان با مفهوم

آستانههاي متن عبارت است از «نشانههاي داللتمندي که درهاي متن را در برابر
خواننده ميگشايد و زمينه را براي ورود او به اعماق متن فراهم ميکند .به ديگر
عبارت ،عناصري در آستانه متن وجود دارند که داراي رمزگانهايي هستند که مستقيماً
با متن اصلي در ارتباط هستند و راه را براي حرکت خواننده در مسير خوانش آگاهانه
روايت داستاني روشن و هموار ميسازند»
درباره اصطالح

عبدالفتاح الحجمري

ميگويد« :آستانههاي متن اصل و اساس هر پيوستاري

است که باعث ميشود ابعاد داللتمند متن بيش از پيش آشکار گردد»
يا «آستانههاي

بر اين اساس ميتوان گفت که مقصود از مصطلح

متن» مؤلفههايي است که خواننده و يا دريافتگر متن را قادر ميسازد تا با خوانش
اولين سطرهاي هر متني ،به ويژه متن روايي بتواند با فضاي کلي داستان ارتباط برقرار
کرده و سرنخهايي از حوادث و کنشهاي داستان را به دست آورد.
آستانههاي متن به دو بخش تقسيم ميشود -1« :آستانههاي خارج متني که شامل
اسم نويسنده ،عنوان ،جلد کتاب ،اهداء ،تصدير ،مقدمه ،تقدير و تشکر ميباشد.
 -2آستانههاي داخل متن که عبارتند از :صحنة آغازين ،حاشيهها ،طرح آغازين روايت»
صحنة آغازين داستان

به عنوان يکي از آستانه

هاي داخل متن ،در حکم دروازة ورود به دنياي داستاني بوده و خواننده را براي
خوانش ادامه داستان تشويق و ترغيب ميکند .در اين راستا و در جهت نيل به اين
هدف ،نظريهپردازان حوزه نقد رمان به فرايندي که در نهايت به چگونگي پردازش و يا
عمل نگارش اين بخش از داستان ميانجامد ،اصطالح «گشودن رمان» را اطالق ميکنند
(پاينده .)10:1392،گشودن رمان عبارت است از« :آغازکردن رمان به شکلي که هم
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موجب تعليق شود و هم نخستين نشانهها از پيرنگي را که متعاقباً تکوين مييابد ،به
صورتي فشرده به دست دهد .گشودن رمان به تعبيري فهم معاني ثانويه و تصريحنشدة
آن است و هم شيوهاي در نوشتنش» (همان .)10 :هر چه خواننده در اولين برخورد با
سطرهاي آغازين داستان ،به خصوصياتي مانند زمان نگارش متن ،ژانر ،فضاي انتشار
اثر ،نويسنده ،زمينة تاريخي ،صحنة داستان ،جنبههاي سبکي و روايي ،اشارات ،درون
مايه و مانند آنها بيشتر توجه کند ،درک بهتري از جزئيات روايت به دست خواهدآورد
( .)Childs,2001:2رماننويس بايد بر اساس يک طرح عمل کند و اين طرح برآمده از
پيرنگ رمان و مجموعه وقايعي است که ميبايست در طول رمان بسط و تکوين
پيداکنند .بنابراين ،اولين نشانهها از کشمکش بين شخصيتها ،روحيات شخصيت اصلي
و موضوع رمان بايد به نحو نمادين در صحنهي اول شکل بگيرد (پاينده .)7-15 :1392 ،بر
اين اساس ميتوان گفت؛ گشودن رمان و خوانش تحليلي صحنة آغازين آن به عنوان
پيشخوانهايي در جهت جذب حداکثري مخاطب و ارائة دورنمايي از آينده داستان،
ضروري مينمايد.

تعليق و صحنة آغازين رمان
يکي از عوامل جذب مخاطب داستاني بحث تعليقآفريني است« .تعليق محصول
وضعيتي است که خواننده ميخواهد آينده داستان را حدس بزند ،امّا به داليلي نمي
تواند .لذا ارزش تعليق به دو نکته وابسته است؛ اول :تحريک حس ميل به دانستن ادامة
واقعه و دوم :عدم توانايي خواننده در پيشبيني ادامة داستان»

 .به

عبارتي حالت تعليق «کيفيتي است که نويسنده براي واقعيتي که در شرف تکوين است،
در داستان خود ميآفريند و خواننده را مشتاق و کنجکاو به ادامة داستان ميکند و
هيجان و التهاب او را برميانگيزد» (ميرصادقي .)297 :1377 ،تعليق در هر داستان و روايتي
عنصر اصلي و محرک خواننده در به پايانرساندن اثر است ،به طوري که «اين عنصر
روايي خواننده را پيوسته در فضاي هول و وال قرار ميدهد و با ايجاد پرسشهايي
چون" :بعد چه اتفاقي ميافتد؟ گره داستان چگونه گشوده ميشود؟ نتيجه داستان چه
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خواهد شد؟" وي را نسبت به دنبالکردن کنشهاي داستاني ترغيب ميکند»
اين عنصر «هم خواننده را به ماجراي داستان نزديک ميکند و هم
ساختمان روايت را قوام ميبخشد» (مستور .)9 :1379 ،اهميت اين عنصر داستاني در
صحنة آغازين به حدي است که حتي معيار کامل و يا ناقص بودن ساختار يک داستان
به پردازش آن بستگي دارد .ادوارد مورگان فورستر 1در اين راستا ميگويد« :داستاني که
واقعاً داستان باشد بايد واجد يک ويژگي باشد؛ شنونده را بر آن دارد که بخواهد بداند
بعد چه پيش خواهدآمد و بر عکس ناقص است اگر کاريکند که خواننده نخواهدبداند
بعد چه خواهدشد» (فورستر .)42 :1369 ،در مجموع ميتوان تعليقآفريني در داستان را
تکنيکي دانست که نويسنده به کمک آن ميتواند داستان را از فضايي ايستا و خسته-
کننده خارج کرده و بر گيرا و روانبودن روايت داستاني بيفزايد .نظر به اهميت صحنة
آغازين داستان در هدايت رغبت مخاطب به فضاي کل داستان و کنشهاي داستاني،
نويسندهاي در خلق اثر داستاني موفق خواهد بود که بتواند با کاربست ماهرانة عنصر
تعليق در اين بخش از داستان خوانندگان بيشتري را به خواندن آثار خويش ترغيب کند.
تکنيک تعليق به کمک ابزارهايي چون گره افکني ،2کشمکش 3و بحران 4در داستان پايه-
ريزي ميشود (ميرصادقي .)76-73 :1376 ،در کنار اين عوامل ،سبک نويسنده مانند نوع
جمالتي که داستان را با آن شروع ميکند نيز ميتواند به فرآيند تعليق منجر شود .در
اين راستا ميتوان القاي کشمکش دروني يا بيروني و نيز افادهکردن درونمايه را از
جمله کارکردهاي جمالت در صحنة آغازين داستان دانست (پاينده .)282 :1392 ،در
مجموع بايد گفت؛ نويسنده با ايجاد گره ،کشمکش و بحران در عنوان و موضوع ،فضا
(زمان و مکان) و شخصيتهاي داستان ،نوع جمالت و نحوة چيدمان آن ،در صحنة
آغازين دست به تعليق زده و بدينترتيب پيوستي عميق ميان روايت داستاني و خواننده
برقرار ميکند.

عنوان داستان و ارتباط آن با صحنة آغازين
عنوان از مهمترين آستانههاي پيرامتني طرح کلي روايت است که نقش بسزايي در تبيين
داللتهاي متن و دريافت معاني پيدا و پنهان آن دارد .عنوان در حکم شاهکليد ورود به
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ژرفاي متن و کاويدن در ساختار تو در توي آن به شمار ميآيد
«

» در اهميت عنوان و تعريف آن مينويسد« :عنوان نشانهاي زباني از

هويت متن و دال بر درونماية آن است که توجه خواننده را به خود جذب ميکند و او
را بر خوانش متن ترغيب ميکند ...عنوان متشکل از کلماتي است که تفاصيل متن را در
خود اختصار کرده و به نوعي نقطة آغازين و پاياني متن محسوب ميشود»
با توجه به اين تعاريف و نقش ويژة عنوان در معرفي يک اثر بايد گفت
نويسندة خالق بايد عنواني را براي داستان خود انتخاب کند که در نگاه اول جذاب به
نظر آيد و بتواند خوانندگان بسياري را مجذوب داستان کند تا از اين طريق اوالً :سرنخ-
هايي از کنشهاي مختلف داستاني در اختيار مخاطب قرار دهد و ثانياً :آنان را نسبت به
خواندن ادامه داستان مشتاقتر کند.

پردازش شخصيت در صحنه آغازين
يکي از مؤلفههاي جذب خوانندگان به تعقيب روايت داستاني ،شخصيتهاي داستان
هستند که باعث تحوّل ،پيشرفت و پيچيدگي داستان ميشوند .ليندا سيگر در اين ارتباط
مينويسد« :شخصيت عاملي است که روايت داستاني با حضور وي آغاز ميشود .اين
مؤلفه در توسعة طرح داستاني و پيشبرد آن در مسير جديدي از کنشهاي داستاني نقش
بسزايي دارد» (سيگر .)195 :2008 ،محمد يوسف نجم نيز شخصيت داستاني را عاملي
ميداند که خواننده را نسبت به خوانش داستان تشويق ميکند

.

نويسنده با ايجاد تعليق در پردازش و معرفي شخصيت داستاني ،خواننده را به شناخت
هر چه بيشتر اشخاص داستان ترغيب مينمايد .اينجاست که خواننده از خود ميپرسد:
«چه بر سر قهرمان داستان و يا شخصيتهاي پيرامون وي خواهد آمد؟» .نامي که
نويسنده براي شخصيتهاي داستانش برميگزيند؛ توصيفات دقيق و جزئي که از
وضعيت ظاهري ،اعمال و رفتار آنها به دست ميدهد همچنين گفتگوهايي که ميان
اشخاص داستان برقرار ميشود ،هر کدام به نوبة خود ميتواند در ايجاد کشش و انتظار
در خواننده براي رسيدن به پاسخ پرسشهايي که در ذهن وي نسبت به اشخاص
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مختلف و سرنوشت آنها شکلگرفته ،مؤثر واقع شوند .صحنة آغازين داستان معموالً
محل شکلگيري شخصيت اصلي داستان و معرفي وي به خواننده ميباشد؛ بنابراين
پردازش مناسب اين عنصر داستاني در ابتداي داستان از اهميت بسزائي برخوردار است.
در اين راستا نويسندهاي موفق خواهدبود که بتواند« :نخستين نشانهها از کشمکش
دروني و يا بيروني شخصيت اصلي را به دست دهد .به بياني ديگر ،رماننويس بايد با
ارائه سرنخهايي از اين کشمکش در ابتداي داستان ،هم به معرفي غيرمستقيم شخصيت
اصلي بپردازد و هم خطوط کلي رويدادهاي بعدي را مشخص کند» (پاينده)97-96 :1392 ،

البته «چگونگي بيان کشمکش شخصيت يا اشخاص اصلي داستان و پاسخ به آن ،راه
گشاي فهم پيرنگ و نهايتاً درونمايه داستان خواهد بود» ( همان.)98 :

صحنة آغازين داستان و چگونگي فضاسازي در آن
نحوة فضاسازي آغازين رمان نيز يکي ديگر از تکنيکهاي تعليقآفريني و ايجاد اشتياق
در خواننده به شمار ميآيد .در فرهنگ اصطالحات ادبي "سيل ون بارنت" چنين آمده
است« :هوايي را که خواننده به محض ورود به دنياي مخلوق اثر ادبي استنشاق ميکند،
فضا و رنگ ميگويند» (ميرصادقي .)532 :1376 ،بهطور کلي فضا را «همان براعت
استهاللي ميدانند که از صحنة آغاز اثر ،شاعر يا نويسنده حالت ذهني و دروني خود را
به خواننده منتقل ميکند .اين مؤلفه حال و هوايي را ايجاد ميکند که کليت اثر ادبي در
آن جاي ميگيرد و جريان داستان را پيشبرده و مخاطب را درگير آن ميکند» (حسامپور

و همکاران )52 :1395 ،با اين توصيف ميتوان گفت خلق فضا يا حال و هواي مناسب
يکي از شيوههايي است که به جذابيت صحنة آغازين روايت و خوانش تحليلي آن
کمک ميکند .اصوالً فضاسازي در داستاننويسي مرز واضح و مشخصي ندارد؛ به اين
دليل که تکتک عناصر داستان در ساخت فضا و صحنههاي داستان دخيل هستند .از
جملة اين عناصر که ميتواند نقش بارزي در فرايند فضاسازي داستان داشته باشد،
صحنة زماني و مکاني است که فضايي را به وجود ميآورد تا به واسطة آن بتوان
جزئيات روايت داستاني را درک کرد .بر اين اساس ،در اين مقاله صرفاً به بررسي
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صحنههاي زماني و مکاني پرداخته خواهد شد که زمينه و بستر الزم را براي حضور
شخصيتها و کنشهاي داستاني فراهم ميکنند .براي اينکه روايت داستاني براي
خواننده ملموس گردد ،بايد عمل داستاني در بستر زمان و مکان شکل گيرد .داستان
نويس نميتواند «واقعهاي را براي مخاطب تعريف کند مگر آنکه مشخص کند که آن
واقعه کجا و کي رخ داده است» (پاينده.)http//:hosseinpayandeh.blogfa.com :1394 ،
نويسنده با نحوة توصيف مکان و زمان رويداد داستان ،ميتواند در ذهن مخاطب اين
سؤال را برانگيزد که «چرا عمل داستاني در اين مکان و زمان رخ ميدهد؟» تا از اين
طريق ،وي را در مسير داستان به دنبال خود کشانده و او را در فضاي کلي حاکم بر
داستان قرار دهد.

سبک نويسنده در صحنة آغازين داستان
هر متني زبان خاص خود را دارد و آنچه که به زبان متن برجستگي ميبخشد ،نحوة
کاربست عناصر زباني در آن است .به بياني ديگر ،چگونگي استفاده از امکانات زباني
در يک متن وجه تمايز آن با ساير متون است .نحوة انتخاب و آرايش اين عناصر که از
آن به سبک تعبير ميشود ،عبارت است از« :شيوهاي که نويسنده در نوشتن دارد»
(ميرصادقي .)506 :1376 ،شيوة نگارش در متون داستاني از اهميت بسيار بااليي برخوردار
است؛ چرا که «تحقق همة عناصر داستان :پيرنگ ،شخصيت ،صحنه ،زاويةديد و...
توسط آن امکانپذير ميشود» (همان .)502 :بر اين اساس ميتوان گفت که سبک هر
داستاني به منزلة امضاي نويسنده پاي اثر بوده و به نوعي هويت و شناسنامه آن به شمار
ميآيد .در اين راستا بايد گفت هر چقدر داستان از سبک جذّاب و گيرايي برخوردار
باشد ،به همان ميزان بر اشتياق و رغبت خواننده نسبت به خوانش تحليلي آن
خواهدافزود .بدون شک اين مسأله در بخش آغازين رمان که محل گشودن داستان و
ورود به فضاي روايت ميباشد ،اهميت مضاعفي پيدا ميکند.
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گشودن رمان
معرفي مختصر رمان
روايت داستان با آزادي سعيد مهران از زندان آغاز ميشود .وي پس از آزادي از زندان
براي ديدن دخترش "سنا" ،به خانه ي "عليش سدره" ،شاگرد قبلي خود که اکنون
شوهر همسر سابقش "نبويه" شده ميرود ،ولي با بي اعتنايي دخترش مواجه ميشود.
عدم پذيرش سعيد از سوي دخترش سنا در وي تأثير مخربي ميگذارد .سعيد مهران که
سرپناهي ندارد ،شب را به خانهي فرد زاهدي به نام "شيخ جنيد" که از آشنايان قديمي
پدرش بود ميرود .روز بعد به سراغ يکي از دوستان قديمياش به نام "رئوف علوان"
که قبالً در روزنامهاي کار ميکرد و به عنوان آزاديخواه با سعيد ارتباط داشت و
دزديهايش را موجه نشان ميداد ،ميرود و وي (رئوف علوان) که صاحب منصب و
ثروت فراوان گشته بود ،در خانة مجلل خود از سعيد مهران پذيرايي مفصلي ميکند.
سعيد در خانة رئوف وسايل گرانبهايي را ميبيند و با ديدن ثروت و دارايي او تصميم به
دزدي از خانهي رئوف ميگيرد ،اما در هنگام سرقت دستگير ميشود .بعد از اين اتفاق
سعيد با تهية سالح به فکر انتقام از نبويه ،عليش سدره و رئوف علوان ميافتد ،که به
اشتباه افراد ديگري کشته ميشوند .ماجراي قتل در روزنامهها به ويژه روزنامهي رئوف
علوان چاپ ميشود .در اين مدت سعيد براي مخفي شدن به خانة زني به نام "نور"
ميرود .نور که پيش از ازدواج سعيد با نبويه سخت دلبستهاش بود ،به خاطر عشق
فراوانش به سعيد ،تمام مايحتاجش را فراهم ميکند و حتي او را در انجام نقشههايش
ياري ميدهد .ولي سعيد که همه جا تحتتعقيب بود ،بعد از مدتي در خانة نور نيز
احساس عدم امنيت کرده ،دوباره به خانة شيخ ميرود و نيمهشب براي برداشتن وسايل
جاماندهاش دوباره به خانة نور بازميگردد اما در نهايت در قبرستان نزديک خانة نور
دستگير ميشود (ر.ک :جمشيدي و ميمندي )5-4 :1391 ،و (ر.ک :ايزانلو.)183-184 :1395 ،

خوانش تحليلي عنوان رمان
عنوان هر متن را بايد مهمترين عنصر داللتکنندة آن متن به شمار آورد .اين اهميت از
آنجا ناشي ميشود که عنوان از يک سو اولين دال متن و مرحله نخستين تعامل خواننده
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با متن است و از سويي ديگر در عين حال که ارتباطي محکم و تنگاتنگ با متن دارد و
نوعي بينامتنيت را با آن برقرار ميکند ،نظامي قائم بالذات است

در

خوانشي نشانهشناسيک ،عنوان ،نظامي نشانهشناختي است که داراي ابعاد داللتي و
رمزگاني متعددي است و خواننده را به فرايند رمزگشايي از داللتهاي نهفته در خود
فراميخواند تا بدين ترتيب انبوه مفاهيم موجود در متن را کشف کند
عنوان رمان

در واقع تصويري است مينياتوري از فضاي کلي

روايت ،انواع شخصيت ،پيرنگ ،و کنشهاي داستاني .نجيب محفوظ با انتخاب آگاهانه
اين عنوان سرنخهايي را از خط سير داستاني در اختيار خواننده قرار ميدهد .واژه
"

" خواننده را با اين سؤال روبرو ميکند که اين دزد کيست؟ به همين جهت

انتظار اين را ميکشد که در مسير روايت داستاني با شخصي داراي صفات مذموم و
کنشهاي ناهنجار مواجه شود .اين دزد کسي نيست جز شخصيت اصلي داستان يعني
"سعيد مهران" که سارق بوده و به همين اتهام مدتي را در زندان گذرانده است.
"

" نيز به عنوان واژة همنشين "

" مدلول معهودي را به ذهن مخاطب متبادر

ميکند .به باور عامة مردم سگها حيواناتي هستند که همواره در زمينة تعقيب و گريز
دزد به کار گرفته ميشوند .اما با ورود به داستان ،و خوانش تحليلي آن مدلول جديدي
از "

" در کنار مدلول اولية آن در ذهن خواننده شکل ميگيرد که اين امر ناشي از

بخشيدنِ داللتي معکوس (وارونگي معنايي) به ساختار واژگاني عنوان
ميباشد .اين مدلول جديد از شخصيتهاي پيرامون "سعيد مهران" و کنشهاي آنان در
قبال وي ناشي ميشود .همانهايي که در نهايت پستي ،در حق او خيانت کردهاند .از
نظر"سعيد مهران" اين افراد سگصفتاني هستند که دزدان شرف و آبروي وي بودند و
در ادامة روايت داستان ،اين سعيد مهران است که با تعقيب و گريز آنان به فکر انتقام از
ايشان برميآيد.

شيوة شخصيتپردازي در صحنة آغازين رمان
شخصيت عنصري محوري در هر روايتي به شمار ميآيد؛ عنصري که هيچ روايت
داستاني بدون آن شکل نميگيرد؛ چرا که اين مؤلفه عامل پيشبرندة حوادث داستاني
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ميباشد .به اين اعتبار ،شخصيت ،به عنوان يکي از اجزاي ساختاري داستان مفهومي
کلي است که مدلول آن از توصيفات جزئي ،گفتهها و کنشهايي که در مسير روايت
داستاني حادث ميشود ،دريافت ميگردد (

 .بسته به درونماية

داستان ،شخصيت ميتواند کارکردهاي داللتي متفاوتي چون داللت صريح ،داللت
نمادين ،داللت ضمني و ...داشته باشد .معرفي شخصيت در صحنة آغازين داستان بايد
طوري باشد که اطالعات جامعي را از موقعيت وي و کنشهاي پيشروي او در مسير
روايت در اختيار خواننده قرار دهد .اولين گزارههايي که خواننده به هنگام گشودن رمان
و خوانش اولية آن مشاهده ميکند ،توصيفاتي است از شخصيت
قهرمان داستان (سعيد مهران) و بيان ذهنيات وي .در واقع نويسنده با بيان اين ذهنيات
در بخش ابتدايي داستان قصد دارد تا نمايي اوليه از الگوي شخصيتي قهرمان داستان
ارائه دهد:

با دقت در اين جمالت که نجيب آن را از زاويه ذهن سعيد به هنگام خروج از
زندان بيان ميکند ميتوان دريافت که نويسنده در پي آن است تا با واکاوي ذهن او
نشانههايي از کشمکش شخصيت اصلي را به دست بدهد .اين کشمکش از نوع بيروني
بوده و در برخورد با جامعه و شخصيتهاي پيرامون وي به وجود ميآيد .البته فرآيند
معرفي شخصيت سعيد مهران در سطرهاي بعدي تغيير ميکند .با اين توضيح که
نويسنده به توصيف ذهنيات شخصيت اصلي با الگوي روايتي سوم شخص (داناي کل)
بسنده نميکند ،بلکه در الگويي جديد و با استفاده از شيوه مونولوگ (تکگويي دروني)
درک خواننده را از شخصيت اصلي عينيتر و ملموستر ساخته که اين امر موجب مي
شود کنشهاي بعدي اين شخصيت در طول روايت قابل پيشبيني باشد:
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در همين صحنة آغازين و بعد از بيان دغدغههاي ذهني شخصيت اصلي ،نجيب
محفوظ شيوة ديگري را در معرفي اين شخصيت اتخاذ ميکند .اين تکنيک چيزي
نيست جز ديالوگ يا گفتگوهايي که ميان سعيد مهران و افراد پيرامون او به هنگام
رسيدن به محل سکونتش شکل ميگيرد:

بيان اين گفتگوها و پاسخهاي ابهامآميز سعيد مهران ،خواننده را با سؤاالت متعدد
مواجه ميکند؛ اينکه سعيد مهران قصد تسويهحساب با چه کسي را دارد؟ و انگيزه اين
تسويهحساب چيست؟ اين شيوة شخصيتپردازي با ايجاد تعليق در ذهن خواننده ،وي
را نسبت به دنبالکردن ادامة رمان ترغيب ميکند .عالوه بر اينکه شخصيت اصلي را به
طور غيرمستقيم به خواننده معرفي ميکند ،خطوط کلي رويدادهاي بعدي داستان را نيز
مشخص ميکند.

فضاسازي در صحنه آغازين رمان
حوادث داستاني در بستر زمان و مکان اتفاق ميافتد و داستاني که خالي از اين دو
عنصر مهم روايي باشد ،بدون شک فرآيند روايت داستان در آن ناممکن خواهد بود
 ،از اينرو در هر داستاني ارتباط ميان مکان ،زمان ،محيط و صحنهاي
که کنشهاي داستاني در آن اتفاق ميافتد ،فضاي روايي آن را شکل ميدهد (بحراوي،

 )28-29 :2009خلق فضاي روايي داللتمند از سوي نويسنده در سطور و يا صفحات
آغازين يک داستان ،در واقع دادههايي از کليت طرح داستاني را در اختيار مخاطب آن
ميگذارد و بدين ترتيب او را در مسير خوانشي تفسيري از متن قرار ميدهد
 .در رمان «

» خواننده به محض خوانش نخستين

گزارههاي داستان ،با فضاپردازي هنرمندانه ،داللتمند و تعليقآفرين از سوي نجيب
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محفوظ روبرو ميشود .نجيب محفوظ مکان شروع داستان را دَرِ خروجي زندان قرار
ميدهد ،آنجا که قهرمان داستان پس از سالها اسارت آزاد ميشود و دوباره وارد
زندگي اجتماعي ميشود:

چنين بياني از مکان آن هم در ابتداي داستان با طرح سؤاالتي از اين قبيل که« :چرا
نويسنده درصدد معرفي شخصيت اصلي داستان در چنين فضايي است؟»« ،علت
دستگيرشدن و به زندان افتادن وي چه بوده است؟» و  ....منجر به تعليقآفريني در ذهن
خواننده و در نتيجه باعث ترغيب وي به تعقيب روايت ميگردد .در سطرهاي بعدي
نحوة معرفي محيط اطراف قهرمان داستان آن هم از قاب ذهنيات وي ،اين شيوة
فضاسازي را برجستهتر ميکند .نجيب محفوظ با ترسيم مکانهاي مختلف از جمله
ساختمانها ،خيابانها و کوچههايي که تداعيگر خاطرات فراواني براي قهرمان داستان
است ،فضاسازي مکانمحور خود را ادامه ميدهد .البته به طور ضمني و کوتاه در
گزارهاي که در آن از شدت گرماي خورشيد سخن ميگويد ،اشاره غيرمستقيم به زمان
شروع داستان نيز دارد:

اين نمونههاي متعدد حاکي از آن است که نجيب محفوظ در خلق فضاي داللتمند و
تعليقآفرين در صحنه آغازين داستان موفق بوده است؛ چرا که وي با مهارت و ظرافت
خاصي توانسته به طور ناخودآگاه سرنخهايي از ذهنيات و کنشهاي احتمالي شخصيت
اصلي داستان به خواننده انتقالدهد .در اين راستا ،حسين پاينده معتقد است که
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فضاسازي بايد به گونهاي باشد که «به طور غيرمستقيم چيزي هم راجع به خلق و خو و
باورهاي شخصيتها و نيز درونمايه داستان به خواننده القاء کند .داللتدار کردن زمان
و مکان ،روشي براي افزودن به اليههاي معنا در رمان است» (پاينده .)116 :1392 ،صحنة
خروج شخصيت اصلي از زندان ،اين انتظار را در خواننده ايجاد ميکند که در طول
داستان با فردي سابقهدار و حبسکشيده روبرو خواهدشد که با انبوهي از آشفتگيها و
کشمکشهاي ذهني در پي انتقام از خيانتکاران است .به ديگر بيان ،ترسيم فضاي جامعه
با بدبينيها و منفيبافيهاي برخاسته از ذهن شخصيت اصلي داستان در صحنة آغازين،
نشانگر اين است که داستان ،روايتي کنشمحور داشته و خواننده بايد انتظار کشمکش
هاي فراواني در طول داستان باشد .در اين ميان همآيي انبوهي از ساختواژهها با
داللتهاي منفي به خوبي گوياي اين امر است:

البته در خوانشي ديگر ميتوان نحوة فضاسازي مکان در صحنة آغازين رمان را
نمودي از فضاي کلي آن زمان جامعة مصر دانست .جامعهاي که محصول جنگهاي
اول و دوم جهاني و حتي درگيرهاي داخلي است و با ناهنجاريهاي فراوان اجتماعي
دست به گريبان ميباشد .يقيناً با چنين خوانشي از فضاي ايجادشده در صحنة آغازين
داستان ،ميتوان به لحن رئاليستي داستان و رويکرد اجتماعي و جامعهپژوهانه نويسنده
در آن پيبرد.

سبک نويسنده در صحنة آغازين داستان
سبک در معناي لغوي آن عبارت است از «قواعد و اصول کلي حاکم بر نحوة بيان نوع
ادبي خاص»

 .در اصطالح نقدي ،سبک بر شيوة آفرينش اثر هنري

اطالق مي شود ،شيوهاي که کاربست تمامي تکنيکهاي زباني را در راستاي بيان هدفي
معين ،بر رسيده و چارچوب کلي متن را در ساية شبکة ارتباطي ميان واژهها ،ترکيبها،
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وتصاوير موجود در آن ،تعيين ميکند
"

) .از آنجا که داستان

" از لحن رئاليستي برخوردار است؛ بر اين اساس سبک نويسنده و

تکنيکهايي که در صحنه آغازين به کار ميبرد ،کامالً هماهنگ و مطابق با اين هدف
است .در اين راستا جمالت آغازين داستان که همگي عباراتي خبري هستند ،به
توصيف مستقيم محيط اطراف سعيد مهران بعد از آزادي از زندان و همچنين بيان
صريح ذهنيات وي با انتخاب زاويهديد سوم شخص مفرد (داناي کل) ميپردازد تا در
نهايت به نمود عيني کنشهاي داستاني و باورپذيري آن براي خواننده کمک کرده باشد.
عالوه بر آن ،صحنة آغازين رمان مملو از ترکيبهاي واژگاني است که هر يک داللت
گر مشقت و رنج ناشي از وضعيتي دشوار است:

-

همة اين گزارهها توصيف قهرمان داستان يعني سعيد مهران است که با انبوهي از
حس کينهتوزي و انتقام جويي از زندان آزاد ميشود .کاربست چنين ساختواژهها و
عبارتهايي با داللت منفي ،سرنخهايي از کل روايت داستان را در اختيار خواننده قرار
ميدهد و انتظار يک روايت تنشمند را در سرتاسر داستان ايجاد ميکند .در ادامه به
کارگيري اسلوب استفهام ،بر حس کنجکاوي مخاطب ميافزايد:

نجيب محفوظ در اين بخش با طرح سؤالهايي از زبان سعيد مهران ،خواننده را با
انبوه سؤاالت بيپاسخ روبرو ميکند .اين سؤاالت که در ادامة روايت داستاني بيشتر و
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بيشتر ميشود ،همسو با ديگر عناصر شکلدهنده صحنة آغازين داستان ،نقش مؤثري در
تعليقآفريني داشته و خواننده را به پيگيري روايت داستاني تشويق ميکند.
نکتة ديگري که در ارتباط با مؤلفههاي سبکشناختي نجيب محفوظ در آستانة رمان
«

» قابل ذکر است اينکه نجيب محفوظ براي تحققبخشيدن به ايده

رئاليستي خود در روايت داستاني ،به کاربست زباني ساده ،صريح ،شفاف و قابل فهم
روي ميآورد .با توجه به اينکه نجيب محفوظ درصدد بيان نشانههايي از دنياي واقعي
قهرمان داستان ،شخصيتها و محيط پيراموني وي است ،زباني به دور از هرگونه
پيچيدگي و ابهام انتخابکرده تا خواننده را به راحتي به دريافت مدلول موردنظر خود
رهنمون سازد .اين ويژگي سبکي ،مسألهايست که خود نويسنده به صراحت به آن
اشارهکرده و ميگويد]« :به هنگام نگارش رمان[ معموالً به دنبال]زباني[ سهل و آسان
هستم؛ چرا که ضرورتي ندارد که در جهت فهم پيچيدگيهاي زبان مسؤوليتي مضاعف
بر خواننده تحميل کنيم»

امّا نکتهاي که در وراي اتخاذ چنين

سبکي نهفته است ،اين است که اين ويژگي سبکي قابليت ورود خواننده را به دنياي
دروني شخصيت داستاني و درک دقيق توصيفات بيروني آنان اعم از جسماني،
اجتماعي ،فرهنگي و غيره را فراهمکرده و عالوه بر آن ميتواند افقهاي جديدي را از
کنشهاي مختلف داستاني و در مجموع پيرنگ روايت در اختيار وي قرار دهد .به
عنوان نمونه ميتوان به مونولوگ منسوب به سعيد مهران اشاره کرد که با زباني کامالً
ساده بيان شده است و حکايت از تنفر شديد و عميق وي نسبت به عليش سدره دارد.
احساسي که خواننده ميتواند سيطره آن را تا پايان داستان در وجود سعيد مهران درک
کند:
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افزون بر اين ،ديالوگهايي که به همين سبک آمده و از صراحت لهجه بااليي
برخوردار است ،به بهترين شکل ممکن توانسته فضاي کلي روايت را به خواننده انتقال
دهد .بالطبع مزيت چنين سبکي اين است که فاصله روايت داستاني را با خواننده از بين
برده و کنشهاي بيان شده از سوي نويسنده را براي وي طبيعيتر و عينيتر ميسازد:

در مجموع ميتوان گفت تکنيک و سبک نويسندگي نجيب محفوظ در کاربست
عواملي چون :انتخاب شيوة روايتگري ،چگونگي توصيف روح متالطم و بحرانزدة
شخصيت اصلي داستان و محيط پيرامون وي در کنار طرح سؤاالت متعدد و معماگونه
از زبان او ،همگي نشان از يک فرآيند تنشزايي و بحران آفريني در طول داستان دارند.
در واقع نويسنده با انتخاب آگاهانة چنين سبکي در صحنة آغازين رمان خود سعي دارد
تا با تندکردن ضربآهنگ روايت به کشمکش شخصيت اصلي داستان با جامعه و
واقعيتهاي تلخ آن بپردازد .سير صعودي ضربآهنگ روايت در قالب ترسيم نموداري
از خط سير روايت قابل مشاهده است .همانطور که در نمونههاي باال مشهود است،
نقطه شروع اين نمودار گزارههاي سوم شخصي است که از زبان راوي داناي کل بيان
ميشود .روايت با ورود به مونولوگهاي شخصيت قهرمان و بيان واگويههاي او که
مملو از حس کينه و انتقام است ،ضربآهنگ تندتري مييابد .نقطه اوج اين نمودار نيز
زماني است که روايت در قالب ديالوگهايي ميان قهرمان داستان و ديگر شخصيتهاي
داستان ادامه مييابد و در نهايت منجر به نوعي تنشزايي و بحران آفريني در خط سير
داستان ميشود.
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خط سير داستان
سوم شخص مفرد
(داناي کل)

ديالوگ

مونولوگ

نتيجهگيري
» نجيب محفوظ سؤال

در مقام خوانش صحنة آغازينِ رمان رمان «

بنيادين اين است که وي چگونه و با اتخاذ چه تکنيکهايي توانسته توانش خواننده را
در درک و استنباط طرح کلي روايت گسترش داده و در نهايت بخش آغازين رمان را به
نقطه عطف آن تبديل کند؟ با خوانش تحليلي صحنه آغازين اين رمان نتايج زير حاصل
ميشود:
 .1نجي ب محفوظ در انتخاب آگاهانه و داللتمند عنوان رمان تصويري مينياتوري از
فضاي کلي روايت و ديگر رويدادهاي داستاني به خواننده منتقل ميکند .بر اين اساس
انتخاب عنواني با داللتي معکوس (

) نمايي کلي از حرفه شخصيت اصلي

داستان(سعيد مهران) و کنشهاي احتمالي وي در مسير روايت ،شخصيتهاي پيرامون
وي و همچنين تنشهاي ميان اين دو ارائه ميدهد.
 .2فضاسازي در ابتداي داستان با برجستهسازي عنصر مکان و بيان لحظه خروج
قهرمان داستان از زندان شکل ميگيرد که داللتهاي متعددي را به همراه دارد .اين
نحوة فضاسازي کامال در تناظر با عنوان داستان و ديگر مؤلفههاي داستاني بوده و اين
انتظار را در خواننده ايجاد ميکند که با داستاني کنشمحور  -به مثابه گزارشي از
واقعيت -روبرو شود.
 .3در صحنة آغازين رمان ،نجيب محفوظ به پردازش شخصيت اصلي به واسطه تکنيک
هاي مختلف ميپردازد .در اين راستا در گام نخست با بيان ذهنيات سعيد مهران در
قالب تکگويي دروني (مونولوگ) نمايي کلي از شخصيت متالطم و آشفتة وي ارائه
ميدهد .ديگر ابزار نويسنده در پردازش اين شخصيت کاربست ديالوگهايي است که
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روحية انتقامجويانة او را در کشمکش با جامعه و افراد آن به نمايش ميگذارد .انتخاب
اين شيوه و الگو از سوي نجيب محفوظ به منظور شرح زواياي مختلف ذهني و عاطفي
شخصيت اصلي بوده تا بدين ترتيب خواننده بتواند از همان ابتداي داستان به احساس
مشترک با شخصيت اصلي داستان رسيده و سرنوشت او را در مسير روايت داستان
دنبال کند.
 .4نجيب محفوظ با کاربست گزارههاي خبري به سبکي رئاليستي کنشهاي داستاني را
براي خواننده ملموستر و عينيتر کرده است .به کارگيري ساختواژههايي با داللت
هاي منفي نشانههايي از موقعيت بحراني و تنشزاي روايت را به همراه دارد .در کنار
همه اينها ،طرح سؤاالت بيپاسخ در بخش آغازين داستان ،خواننده را با ابهاماتي
روبرو ميسازد که براي رفع آن بايد داستان را تا پايان دنبال کند و همين امر بر جذابيت
داستان در نزد وي (خواننده) ميانجامد.

 پينوشت.1

 :E. M. Forsterرمان نويس و منقد ادبي انگليسي که در سال  1879در لندن متولد

شد .از جمله آثار وي ميتوان به رمانهاي« :جايي که فرشتگان ميترسند گام بردارند
( ،)1905طوالنيترين سفر ( ،)1907اتاقي بايک منظره ( ،)1908و ...اشاره کرد.
 .2گره افکني ( :)Complicationوضعيت و موقعيت دشواري است که بعضي اوقات
به طور ناگهاني ظاهر ميشود و برنامهها ،راه و روشها و نگرشهايي را که وجود دارد،
تغيير ميدهد .در داستان ،گرهافکني شامل خصوصيات شخصيتها و جزئيات وضعيت
و موقعيتهايي است که خط اصلي پيرنگ را دگرگون ميکند و شخصيت اصلي را در
برابر نيروهاي ديگر قرار ميدهد و عامل کشمکش را به وجود ميآورد
(ميرصادقي1376،ش.)72:

 .3کشمکش ( :)Conflictمقابله دو نيرو يا دو شخصيت است که بنياد حوادث را مي
ريزد (همان.)72،
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 .4بحران ( :)Crisisداستان نقطه يا دورهاي از تحول قطعي در خط داستاني است که
گسترش عمده داستان طي آن صورت ميگيرد و عالقه و هيجان خواننده تشديد مي-
شود .بحران داستان ممکن است اتفاق ناگهاني ،يا نقطه تحولي باشد ،يا ممکن است
دوره معيني از زمان را دربرگيرد (يونسي1384،ش.)468:
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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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