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دگاه  ي، براساس دياس خور يال اثر "الغرابء  ةمملک" رمان ييان روال زميتحل

 ژنت ژرار يتيروا

 
 جاني آذربا يد مدنيدانشگاه شه، اريدانش، 1زادهي ن حاجيمه

 آذربايجان  مدني شهيد دانشگاه ،عربي ادبيات  و زبان کارشناس ارشد، ري مهناز خاز

 
 1398/ 12/11تاريخ پذيرش:  08/1397/ 21تاريخ دريافت: 

 

ده يچک   

مملکة  "شود؛ رمان او  يم  شناخته  يمحفوظآوانگارد و صاحب سبک پسا  ياسندهي به عنوان نو  "ياس خور ي ال"
قابل   ييالفه مؤ،  روايي اين رمانساختار  در  ت،  ي عنصر زمان رواعاشقانه است که    -ياسيس  يداستان  "الغرابء

  مطرح شده   يشناستي روا  ةدر حوز  يين زمان رواي که در تکو  ين تئوري تر. کاملروديبه شمار متوجه  

ت خود را در سه محور نظم، ي زمان در روا  ةي نظر  يکه و  است  ييفرانسو  "ژرار ژنت"  يهي است، نظر

 ي هامؤلفه   ي بررسصدد  در  يليتحل-يفيه بر روش توصيبا تکن جستار  ي سازد. ايتداوم و بسامد مطرح م

ها بر ساختار زان تطبيق اين مؤلفه يم  به تا    است ژرار ژنت    ي هي براساس نظر  "مملکة الغرابء"رمان    ييزمان روا

ت نشان  ي زمان روا  يبررس  را متوجه شود.سنده از کاربست آنها  ي و هدف نو  رمان دست يابد  ييزمان روا

متناسب  نا  يهاينگرپسو    ينگرشيشکست زمان و پن رمان بر اساس  ي ت در اي دهد که روند روايم

در حال و تکرار    ق استمرار گذشتهي از طر  کهاست    مدور  يت ساختاري ساختار زمان رواباشد همچنين  يم

  ي هاتي ان روايتوانسته به ب  يک هنريبا استفاده از تکن  "ياس خور ي ال"شود.  يان ميخ بي ق تاري حوادث از طر

 ،ييف، اعمال نثر شاعرانه و افعال انشاي، توصيفيبا استفاده از درنگ توص  او   نگر بپردازد.ندهي نگر و آگذشته

برايحذف و تلخ  يريبا کارگکند و  يت را کند مي سرعت روا ت تالش  ي دن به رواي سرعت بخش  يص 

 کند. يم

 

 

 ، مملکة الغرابء. ياس خور ي ال، ژرار ژنت، ييزمان روا :هاکليدواژه
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 مقدمه

علوم  ي شناستيوار سال   باشد مي  ي از  در  بس  ،رياخ  يها که  توجّه  از    ياريکانون 

  ي بررس و قيتحق بهاين علم،  است.  در سراسر جهان بوده  يپردازان و منتقدان ادبهينظر

  انواع  يداخل قواعد استنباط ،ييروا انواع ت،يروا اشکال  ژهيوبه تي روا ليتحل ةنيزم در

  سبک، شناخت دنبال  به  و  دپردازيم  شانيساختارها  و آنها بر حاکم نظم استخراج و يادب

  بازگويي  ،روايت واقع  در  .(9-7:  2005  م،ي ابراه (است  ييروا متن در هاداللت و ساخت،

  يبرا  يباز به عنوان ابزار ري ت از ديروا يةنظر. است راوي توسط  زمان از  اي برهه  در  قصه

استفاده قرار گرفته    ييل متون روايتحل تودوروف، لو  يکسان   ومورد  تروس،  اش  يمانند 

درآم  ماس،يگر  و  برمون عنايبا  تحلختن  پ  يلي صر  و  يشيساختارشناسان  از    يريگبهرهن 

ب  ين ترکيعناصر داستان و قوان يبررس  يخود را برا  شيوة، يشناسن زبانينو  يکردهايرو

 اند.  ن عناصر ارائه دادهيا

ن  يبنابرا  ؛شدهبر آن استوار  رمان است که فن داستان    ياز عناصر اساس  يعنصرزمان،      

ادب هنر ياگر  ب  ؛شود  يتلق   يزمان   ،يات  اتصال  يشتريداستان  داردن  زمان  با   ،قاسم)  را 
ناقدان    ةديت است که به عقياهمقدر پر ت آنينقش زمان در روا،  گريدان  يبه ب  .(26:1984

به عنصر    يادب  ين ژانرها ي تراز وابسته  ،مندزمان  يعنوان فنت به  ي، روايت شناس يروا  ةحوز

  ، ي  القاضاي)زکر   ن زمان استي ت عيکه رواگفت  بتوان  د  يشا  ي حتشود؛  يزمان محسوب م 

ان  يم  يترين بحث در حوزه ناهماهنگجامع   ،تيپردازان رواه ينظردر ميان    .(104:2009

کتاب    "در  او  .( 64:  1378،  کنانمون  ي ر)  است  «»ژرار ژنتزمان داستان و زمان متن از آنِ  

کند: نقل، داستان  ي م  زيمتماگر  يکدياز    ييسه عامل مهم را در ساختار روا  ،"ييگفتمان روا

  ي دادها در متن است؛ اما داستان تسلسليرو  ي ب واقعياز نقل، ترت   ي و  منظور  ت.يو روا

  ت کردن استيهمان عمل روا ز ين  تيافتد و رواي در آن اتفاق م دادها عمالًياست که رو

 . (25-24:  1370اخوت،  )

الغرابء"  زمانِ رمانساختار    بر آن است که   ي سع  ن پژوهشيا  در س  ي نورماناثر    "مملکة 

نظر،  "ياس خور يال"،  يلبنان بررسژ  ةشناسانت يروا  يهيبر اساس  نقد و  به شود و    ينت 

 ر پاسخ داده شود:يز يها سؤال 
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ن رمان  يبر اق  يقابل تطب،  ييژنت در باب زمان روا  ةي نظر  يها لفهک ازمؤي کدام   -1

 ؟ است

گرفته  را به کار  ييهاکي کاربست عنصر زمان در داستان چه تکن  ي سنده براينو -2

 است؟ 

 کند؟ يرا دنبال م يها در رمانش چه هدف لفهن مؤيسنده با کاربست اينو -3

 

 پژوهش  ةنيشيپ

رفته  ي پذ انجام    ييل زمان روايو تحل  يت شناسيروا  ةنيدر زم  يچند   يها کنون پژوهشتا

  ي بررس»تحت عنوان    يپژوهش؛  يات عربيادب  ةشود. در حوزيها اشاره مازآن  يکه به تعداد

است که  «  "يمستغامناحالم  "اثر    "ذاکرة اجلسد"نظم و تداوم و بسامد در رمان    يهالفهمو

  : 10، شمارة يات عربيزبان و ادب  به نگارش در آمده و در مجلة  يبياصغر حب  يتوسط عل

  پرداخته   زمان    يهامولفه  ي به بررس  ،ن پژوهشيدر انگارنده  است.    دهيبه چاپ رس  1393

در زمان   يگر يدر زمان گذشته و د  ي کي  ، تيشامل دو رواده که رمان يجه رسين نتيو به ا

عمل کرده    ي زمان به خوب  يي روا  ي مناسب از کارکردها  ةدر استفاد  ي مستغانمحال است و  

  ي پنهان  يهاهيشدن خواننده به ال ک ينزد  يرا برا  يبستر مناسباهرانه  م   يتوانسته به صورت و  

  ة مقالباباپور در    يو عل  يلمراسک  يحسن گودرزفراهم آورد.    يت اصليت شخص يذهن

منتشر شده   «غسان کنفايناز    "ةي االفق وراء البّوا"ت  يت در روايزمان و جذاب  ةرابط   يبررس»

اند که  دهيجه رسينتن  يابه   1391 : 25، شمارة  يات عربيزبان و ادب يرانيانجمن ا ة مجل در

ن  ياز بهتر  يکي  ت،يروا  يها دن کنشيانواع زمان و چ  يمناسب از تمام  ةسنده با استفادينو

بر  رنگيپ را  بازها  مؤلفه  ياساس  روا  يهابا  در  کردهيزمان  مطرح  برا   تش،  را  آن    يو 

ات  يت زمان در ادبيروا  يشگردهاتحت عنوان » ز  ين  يپژوهشه است.  نمودخواننده جذاب  

م  ن«يفلسط  يردايپا فرامرز  مر  ييرزايتوسط  مراديو  تحر  يم  رشته  و  ي به  درآمده  در ر 

نگارندگان در  است.  به چاپ رسيده 1390:  2 اول، شمارة، سال  يقي ات تطبية ادبکاوشنام

در دو رمان   يزمان   يها شيو آرا  ييمختلف زمان روا  يهامؤلفه  يبه بررس  ،ن پژوهشيا

  اند.پرداخته  "لکم ي ما تبق"و "رجال الشمس"
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  خصوصاً   "ياس خور يال"آثار    ةنيزمدر    يگرفته، تاکنون پژوهشصورت  يهابا وجود پژوهش

جستار حاضر به    ،روني؛ از اورت نگرفتهژرار ژنت ص  ةيعنصر زمان بر اساس نظرل يتحل

 افته است. ي ن موضوع اختصاص يا يبررس

 

 داستان  يمعرف

ن رمان  يدر ا  ده، اويرمان خود برگز  يبرا  "ياس خور يال"است که    يعنوان  "مملکه الغرابء"

  يو انزوا  ييرمان شکل تنهان يدهد. ايخود قرار م ةشيو جامعه را محور اند يآدم ةرابط

غربت  ياني نيفلسط و  غربت  آنيتقد  يزدگکه  تصور  به  را  مي هاست  انسانکشدير    ي . 

  ي ها رانهيت از دست رفته در ويدا کردن هوي پ  يسرگردان و آشفته از اتفاقات تلخ در پ

  سازد.ي خواننده مبرهن م  ي ن مفهوم را برا يا  يتا حدباز مانده از جنگ است و عنوان رمان  

گذارد که ناخواسته در گرداب  يش م ي را به نما  يپر آشوب و اضطراب نسل  يا ين رمان دنيا

و س ن  يناش  يهااستيجنگ  امروز  و  افتاده  فرو  آن  دستاوردها ي از  جبر  يا  يز شاهد  ن 

  و اتفاقات جنگ است.  ياسيس  ةک چرخي از  ين رمان نماديشک ايناخواسته است. ب

،  "طوقابو   يعل"و    "صليف"،  "يوداد چرکس"همچون    يداستان   يهاتياز شخص  يتعداد 

دهد  ين رمان رخ ميکه در ا يعيوقا .ر جنگ قرار گرفتندي هستند که تحت تأث  ياني نيفلسط

«  صربابه نام کشتار »  يتيو از واقع  سنده استينو  يات شخصيث و تجربدحوا  يدر راستا

  ي ر ماجراهايت، عشق و ساي همچون مسئلة هو  يگريدارد. مسائل دي« پرده بر مالي شاتو »

و در بافت و ساختار رمان    مؤثرند کننده و سازد که اغلب مجسميگر را مطرح ميد ي فرع

 . اندشدهمتصلبه هم 

 

 ت يزمان در روا

 روايت و روايت  از زمان که   معنا بدين  است؛ حاکم دوسويه ايرابطه روايت، و  زمان ميان

 به  روايتة  دهند تشکيل  عامل  ترينمهم زمان ن جهت،ي؛ به هم آيد مي  وجود به زمان از

  ان دو زمان دارد:يپا  و  آغاز   ة ت در فاصليروا  هر .( 94:  1393،و ديگران  يصاع)  روديمشمار

  ، ي)احمد زمان دال و زمان مدلول. يعني کردن،انيشود و زمان بيان ميکه ب ييهازيزمان چ
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ع  يهمچون تسر  ييهازميبا مکان  "الغرابء  ةمملک"رمان  در    "ياس خور يال"مثال    يبرا  (273:1392

 ،نجا زمان دال يدر ا  کند.يم محدود به خواننده عرضه    يخ چند دهه را در حجميتار  زمان،

صفحات رمان محدود  ياست که البه ال  يلبنان است و زمان مدلول زمان  ةخ چند دهيتار

 ،شود و فحوا و مضمون رمانيم به زمان دال اشاره ميشده است. در رمان به طور مستق

زمان مدلول    ،ت دارديکند. آنچه در بحث زمان اهميها اشاره مينيع فلسطيآشکارا به فجا

رمان  در هم ت  يروا  ةويست که با شت ايمحدود روا  يزمان دال در فضا  ةارائ   ةنحو  يعني

 . باشديمده و تنگاتنگ  يتن

  ي راو  و  شوديم  آغاز  قرن  نيا  اواخر  يعني  م1991  سال   از  ،"الغرابء  ةمملک"  رمان  تيروا

  زمانِ  ساختار   .گردديمح بازي مس  حضرت   زمان  و  خ يتار  ةي اول  زمان   ي عني  گذشته  زمان   به

ق  ياز طر وان داستان با آغازِ آن منطبق است يدر آن، پاباشد که يم به صورت مدور رمان

  :2004،  يالقصراو )  شوديان ميخ، بيق تاري استمرار گذشته در حال و تکرار حوادث از طر
  نيا  با  و  است  تودرتو   او  رمان   تيحکا  .دارند  ارتباط  هم  با  رمان  اني پا  و  آغاز  و  (77

پ  زي چ  همه  ري ناگز  يي تودرتو هم    و  رمنکس   ي هاچهره  در  زي چ  همه  .شوديم   دهيچ يدر 

  ، يخراب  و  جنگ  موازات  به  يشکستگ  نيا  و  شوديم  ييبازنما  ،شده  تکه  تکه  متعددِ  يهانهيآ

  ي عيطب  طور  به  تا  برديم  شي پجنگ به  ييچرا  از پرسش  و جنگ  يسو  به  را  هامدلول   ةهم

م،  1986،  1976  ،1966  ،1988  ،1962  يها سال  شود.  يشکستگ  نيا  دستخوش  هم  زمان

  ي مشخص  و  يرونيب  مرجع  بر  که  يعيفجا  ؛است  گذشته  مردم  بر  که  باشديم  يعيفجا  خيتار

که در رمان    يي هاسال   .دارد  اشاره  لبنان  در   هاينيفلسط  ةمسأل  و  لبنان  يداخل   جنگ   همچون

 شده است:ذکر 
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 سال
که سال در آن   يصفحات

 ذکر شده است 
 رخدادها

 دختران، جهت فروش در بازارهاي بيروتآوردن وداد به همراه تعدادي از  27 1920

 فرار جرجي راهب از صومعه و زندگي در يکي از محالت قدس  67 1940

 يافتن جسد جرجي راهب 64 1946

 ي فلسطينفاجعه 15 1948

 جنگ داخلي لبنان، رفتن وديع السخن به اسرائيل 30، 108، 30 1958

 رفتن وديع السخن به فلسطين  107 1959

 شاعر فلسطيني در بيروتقتل کمال ناصر  66 1972

 جنگ داخلي لبنان  110 1975

1976 94 ،115 
ي نبيله وکشته ها به خانهايار و فرار وداد از بيمارستان و مرگ او، ورود کتائبي  9

 ي اوشدن خانواده

 شودها روبه رو مياولين باري که راوي با اسرائيلي 27 1981

1982 
16  ،32  ،16  ،32  ،34  ،

105 
ي اسرائيل به فلسطين، کشتار صبرا و شاتيال، تبديل مرکز تحقيقات فلسطين  حمله

 ي فيصل ايلول کشته شدن خانواده 16به مقبره، مرگ علي ابو طوق، 

 بازگشت علي ابو طوق به بيروت شباط 6 122 1984

 حصاربندان اردوگاه شاتيال 17 1985

 حصاربندان اردوگاه فلسطين و قتل نبيلة السلباق 116، 116 1986

1987 89 ،89 ،102 
اولين روزي که حصاربندان اردوگاه تمام شد،کشته شدن علي ابو طوق،  آذار    14

 کشته شدن فيصل 

1988 96 ،110 
رويارويي راوي با سلمان رشدي در لندن، جستجو براي يافتن دبيرستان راعي 

 نيروهاي کتائبي به نيروهاي لبناني صالح. تبديل شدن 

 

ده  ي نگنجان  يک ساختار زمان ي ارچوب  رمان خود را در چ  ةسنديرسد که نويبه نظر م

  در  يمرکز که داستان    يابه گونه  ،شوديگر وارد ميد  يادر درون قصه  ياو همواره قصه 

ک  ين تکنيا  "يخور اس  يال"رد.  يگيز در بر ميرا ن  يفرع  يهال زمانش، قصهين و تشکيتکو

، ين داستان اصل يتکومرحلة  رنگ مرکب در  يدر قالب پ  وز در رمان خود به کار برده  يرا ن

رسد  يکه در آغاز به نظر مرا    يگر يد  يها داستان  ،م استيخاطرات خود با مر   ييکه بازگو

ت  يها به عنوان حکان داستانيات،  ياما با روند روا  ؛بندديبه کار م ،  باشند  يفرع  يداستان 

  ي شبرد زمان اصليپ  ي ز براي ها نن داستانيت اياز زمان حکا  بعتو بال  شوند.يان م ي نما  ي اصل

  هم   و  خود  تکثر  رغم  به  يرونيب  که جهانت اين است  يحائز اهم  ةنکتديگر    د.ي جويمدد م

 دارد. حضور رمان در کيتراژ و زنده همچنان گر يد يخي تار  يها برهه با يزمان
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 ژرار ژنت ييزمان روال رمان بر اساس يتحل

تحل ويل ساختارگرايبنابر  به  روايان،  متن  ژنِت« هر  »ژرار  دارد:   ،ييژه  زمان  .زمان  1دو 

ن  يان حوادث داستان است؛ بدي شمارانه مگاه  ياهزمان متن. زمان داستان رابط.2داستان  

حوادث  ن  يکردن انيگزيجا  يچگونگ  ت،يا روايگونه که در اصل، رخ داده و زمان متن  

  يزمان  ةان سه دوري م  ي نامرئ  ي ت، به شکليزمانِ روا  .(128:  1387مون کنان،  ي ر)  در متن است 

و    ين تواليا  ،ات مدرنيادبدر   .(202:1998)مراتض،    نده در حرکت است يگذشته، حال و آ

زمان که    ةدي چي پ  ي هاسنده با کارکرد گونهينود.  شويکمتر مورد توجه واقع م  ي نظم زمان

زد، به يريبه هم م  را  ندهيحال و آ  ده گرفته شده و گذشته،يداستان در آن ناد  ير خطيس

پر زمان  آثار  زماني م  يشيخلق  با  رخدادها  وقوع  زمان  که  آنها    يپردازد  به  متن  در  که 

ازش  پرد   ةبه واسط "الغرابء ةمملک"ان رمان  ي ن ميدر ا کند.ينم  يبرابر  اختصاص داده شده،

سنده در  يکه نو  است  ي ااز جمله آثار برجسته  ،يخاطرات راودادها در قالب  يرو  ةارائ و  

  ي در پ   يپ  يها ينگر ندهيو آ  يگرنزمان را شکسته و با گذشته  يعيطبو    ير خطيآن س

سه    يي زمان روا  ة نيزمدر  ژرار ژنت    جاد کرده است.يت خود ايدر روارا    ي قيشکاف عم

 . : نظم، تداوم، بسامدنمودهن زمان متن و زمان داستان مطرح ينوع رابطه را ب

 

 ظمن

دهد. به  يدادها را مورد توجه قرار مي رو  يزمان  ي ت است که تواليان روايب بي ترت   نظم،

در    ت.يشان در روابيدادها در داستان و ترت ي رو  يتوال  ةگر عبارت است از رابط يان ديب

به    ي شيپرا زماني  ي ميرتقوي نظم غ  رد،يب مورد توجه قرار نگيترت  رابطه ون  يکه اي صورت 

با انحراف از نظم    ،"مملکه الغرابء"  رمان  ييساختار نظم روا .(50:2002  ،تويني)ز   آيديشمار م

توال بر اساس  وقوع رخدادها شکل    يمنطق   يو  و  ارائه    يشيمان پرزگرفته  به مخاطب 

روايم رمان  يا  يپرداز ت يشود.  گذشتهن  صورت  از    باشديمنامنظم    يها ينگربه  که 

  ينگر ندهيبه صورت آ  يت است. البته گاهين روايدر ا  يشي زمان پر  يها ن مشخصهيترمهم

رخدادها از    يخط  ريو س  ي ت سبب خروج از نظم عاديوان نوع ريشود که اي ارائه مز  ين

  ي نشان  ،دنشويم  سنده ارائهينو  ي که از سو  يزمان  ي هان گسستيسنده است. اينو  يسو
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دن بالت  يراو  ةآشفت  ياياز  نوو  مضطرب  ذهن  آن  است.يبع  گذشته  ينو  سنده  با  سنده 

  "وداد "  ةدغدغ  يآرام و ب  يآن است تا ذهن مخاطب را به زندگ   يمدوام در پ  يهاينگر

 ي و حت يبر زندگ يناخواسته اثرات نامطلوببصورت و نشان دهد که در طول جنگ  ببرد

روان شخص و  استتيذهن  وارد شده  بطورها  حتي؛  آرزوينم  يکه  از    يي رها  يتوانند 

 مرگ تن دهند.  يو حت يداشته باشند و ناچارند به فراموش را ت موجوديوضع

ن  يا  شود،يآغاز م  (1:  1993  ،ي)خور   «تاي الذكر  رائحة   أشم   هلا إنَّن  قلت  »ة  رمان با جمل

ز  ي مداوم او از زمان و گر  يزها يگر  ي برا  ياسنده به دنبال بهانه يدهد که نويجمله نشان م

  يها تيشتر روايهر چه ب  يدگ ي چيپ  و  يل رواني ة تخن امر گسترش دامنيت است و اياز واقع

سازد تداخل  يز م يمتما  يمان ن رمان را از لحاظ عنصر ز ي دارد. آنچه ا  ين رمان را درپيا

جهت  گردد.  يان مينما  يان خاطرات راويدو زمان حال و گذشته است که در ب  ةديتندرهم

از رمان اشاره   ي ن رمان به شواهديدر ا  يشيپرزمان  يارائه   يشتر از نحوهيهر چه ب  يآگاه

 شود. يم

 شود: يم ميسدگاه ژنت به دو دسته تقيطبق د يشيپرزمان
 

 ي نگرگذشته

در رمان    ياسندهينو  يعني.  ان شود يرتر بياما در متن د  در داستان زودتر رخ دهد؛  يداديرو

ه  که در گذشت  يگردد، تا حوادثيشود و به عقب باز ميداستان دور م  ير خطياز س  خود،

  ي نگردگاه ژنت گذشتهيبر اساس د  .( 65:1387  مون کنان،ي )ر  اد آورديبه  را  اتفاق افتاده است  

 سه نوع است:   يدارا

ا:  يروني ب  ي نگرگذشته  الف( گذشتهيدر  نوع  داستان  يروا  ينگرن  شروع  از  قبل  به  ت 

آغاز خط    ش ازي پ کند که ي م  ييرا بازنما  ييرخدادها  ،يرونيب  يگردد. بازگشت زمانيبرم

افتاده است    ياصل اتفاق  نحوي نو .(135:1387  ،پوري)قاسم داستان  به  در چند سطر    ة سنده 

  د: يگويخصوص سخن مب  در آن شبِبا يکديگر    ييآشنا  يم و چگونگيخود با مر  داريد

التقينا ع  ،هبا  التقيت  "   من غور    كنت عائدا    البحر.    فوق    عّلقةٍ لى شرفٍة م  كان ليٌل وكانت بريوت. 
:  1993،  يخور )  "وعلى رأسي غباٌر من أرض فلسطني. وكانت هناك.  ، ابلتَّعب   رائحيت مبّللةٌ   ،األردن 
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  ش ياز گفتگو  تنهاره نکرده و  اشا  ييآشنا  ةن شب و نحوي به ااول    سنده در صفحةينو  (2

سنده  ينو  .دي گوي، سخن مزننديبا هم قدم مساحل  نکه در کنار  يف او و اي توصم،  يبا مر

ن  يا کند؛ياشاره ماو با  ييآشنا ةبه نحو، شانيگفتگوم و اشاره به مکان يمر  يمعرف بعد از

ل  ين دليبه هم.  شوديمربوط مبلکه به قبل از آن    ،گردديآغاز رمان برنم   به نقطة  ييآشنا

 برد.  يسنده پينو ينگر به گذشتهتوان يم

م،  1920زمان حال رمان به سال  است که   يهنگام يرونيب ينگرگر از گذشتهيد ةنمون

نسبت به    ي نگرن گذشتهي ازمان    کند.ي د، اشاره ميآيلبنان مبه    "يوداد چرکس"که    يزمان

و به قبل از زمان شروع رمان بر    يار طوالنيبس  ،است  م1991 سال مربوط به زمان متن که 

)شركسّية":  گردديم ا  مري    ، انظر(  ، إَّنَّ الّدمية    .قالت  النَّاس    هكذا  ،شركسّية   كانت    يرون    كان 
  ، 1920  سنة    الوردي.... كان ذلك    إىل اللَّون    أبجساٍد بيضاء متيل    شقراوات الشَّعر    ، الشَّركسيَّات 

م در يت مري که با شخص  ي سنده زمانينو  ( 24:  1993،  يخور )"  لبنان الكبري  دولة    إعالن    سنة  

رجوع    م1920به ناگاه به سال    ،حال گفتگو و قدم زدن و ابراز احساسات عاشقانه است

 دهد.ي وند ميم پ1920م و زمان حال را به وداد و سال  يکند و مريم

وسته  يکند و پيوه در رمان خود اکتفا نمين شيک بار استفاده از ايبه    "ياس خور يال"

کمال "  ين يشدن شاعر فلسطکشتهتوان به  يگر مياز موارد دبرد.  يوه را به کار م ين شيا
بريوت عن   ل  الذي كان يفص  األخضر   على اخلط   وهي مرمّيةٌ " :اشاره کرد  1972در سال  "انصر

ق    ،مثل كمال انصر   ، بريوت وكأَّّنا مصلوبةٌ  الذي  الفلسطين  بيته    تلوه  الشاعر  عام    بريوت  يف    يف 
األرض    وصلبوه  ،  1972 الرَّصاص    ،على  فمه    وأفرغوا  به    (66:  همان)"  يف  توجه  زمان  اينکه  با 

سنده با استفاده از  ينو  جه رسيد کهيتوان به اين نت مي   است  1993سال    مربوط بهداستان  

گرداند و سبب ابهام خواننده  يست سال به عقب بر ميزمان داستان را ب  " فلش بک"ک  يتکن

 شود.  يم
 
  ي اصل  ةبعد از حادث  يخياست که به لحاظ تار  يان رخداد يب  : يدرون  ينگر گذشته  ب(

  قرار دارد. ي گردد که در درون داستان اصليماز تر در داستان بقبل  ي زماناتفاق افتاده و به 

 ( 73:1386  )لوته،
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ختن حس  ي انگتش، بري روا  يدگيچيابهام و پ  شيزااف  يبرا   سندهينو  ،رمان  يجا  يجا  در

احساسات  رخدادها و    شت يشتر روايت هر چه بيت جذابي در خواننده و در نها  يکنجکاو

  ةت نحويبعد از روا او  کشد.ي ر ميداستان را دوباره به تصو يو فرع  ياصل   يها تي شخص

معرف  ،"طوقابو   يعل"شدن  کشته نحوة  يو  يبه  م  ييآشنا  و  با  ينوپردازد.  يباهم  سنده 

 "طوقابو   يعل"ت  ي از شخص  يگريد  ةدارد جنب  يسع  يدرون  ينگر ک گذشتهيتکن  يريکارگب

علي أبو طوق    كان  "  :افتاده استيناتفاق    ي نوز مرگ علا هيگو   ؛ ان کنديخواننده نما  يرا برا 
  . ثَّ القذائف  مطر     وحتت    واملوت    والربد    ، يف اخلنادق  ضيناها معا  ق    األهلية    احلرب    صديقي. سنوات  

 . (102: 1993 ،يخور ) "..  طاان،افرتقت خ  

أّما حنن  "  :گردديرمان بر م  ياگر به ابتديبار د  ياز زبان راو  گريد  يدر جاسنده  ينو
فأل ح دّ ْد. أان أتكلَّم عن امرأٍة واحدٍة امسها مري. هذه املرأة هي اليت أخذتن إىل    .فنروي حكاايهتم
  ثّ صعدت  وإاّيها إىل   ،نعناه كّل ذلك اخلراب الذي ص    اهدت  ش  حيث    ، يف بريوت    خطوط التَّماسّ 

  . ( 14:  همان )  "البحر    تواجه عالية ٍ   ن بنايةٍ م    األخري    يف الطابق    يقع    ،امسه )لوكولوس(   هّدم كان  م    طعم  م  

تا حد يبعد از ا  خوري به  مجدداً  ف کرد،  يرا تعر  ي عل   يماجرا و    يت فرعيحکا  ينکه 

اصليحکا م  ي ت  تکن  کندي اشاره  از  استفاده  با  تکراي و  صحنهک  رستوران    ،ر  به  رفتن 

رسد که  يبه نظر م  گردد.ي آغاز رمان باز م  نقطةکند و به  يرا دوباره بازگو م  "لوکولوس"

ا گذشتهيدر  رمان  گذشته  يرونيب  ي نگر ن  به  ب  يدرون  ي نگرنسبت  بسامد    يشتر ياز 

است و    يکوتاه  يوسعت زمان  يرمان دارا  يدرون  ينگرگذشته   ،برخوردار است. اغلب

  ي نگراندازه گذشتهسنده هرياست. نو  افتهياز گذشته به آن اختصاص  ياندک  يحجم زمان

از    اوشود.  يفن رمان م  يبه کار ببرد به همان اندازه باعث گستردگ  ييک متن روايرا در  

زند و ساختار زمان  يداستان را بر هم م  يگاه به گاه به گذشته، تعادل زمان  يها ق برشيطر

 .کنديتر مده يچي را پ
 

 ي نگرندهيآ

  ي شيپرزمانن نوع  يدر ا  .ان شده استيوندد اما از قبل بيپيبه وقوع م   که بعداً   ي رخداد  يعني

ت  يرا شکسته و با رعا  يزمان واقع  يشود، راويت داستان طرح م ي که تحسرات شخص
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به   يشيپرن نوع زمانيا  .(15:2002  ،تويني)ز   گرددينده برمي به زمان آ  يو معلول  ياصل عل

 شود:ي م ميدو دسته تقس

 

است که    يزمان،  يرونيب  ينگر گذشته  چون  ينگر ندهين نوع آيا: يدرون  ينگرندهيآ  (الف

  .(77:  1997،  تين يج)  افتديداستان حوادث و اتفاقات زودتر اتفاق م   يدر چارچوب اصل
  يهاتيشخص  ياها و آرزوهايان نگارش متن رمان، در قالب روي سنده، در مينو  يگاه

  يرخداد اصلان يبجهت  يا مقدمه دهد تا يم نده رمان انجام يآ يبه سو ي پرش ،رمان خود

ا كانت ت  "  :باشدنده  يدر آ   "يناه ابلرَّغبة  تمتلئ ع  وس    ،إليها  نظر  ي    وف  ىت س  أنَّ الف    علم  قالت يل إَّنَّ

ادآور ي  را  يم و عليدار مريد  سنده به صورت اشارهينو  ،ن قسمتيدر ا  (34:  1993،  ي)خور 

اتفاق نيم به    ينگر ندهيآ  ،يشي پرگر زمانيد  نمونة  فتاده.يشود که هنوز در رمان  مربوط 

 املكسورة    مية  الد    سنوات تشبه هذه    شر  ع    نذ  اليت ماتت م    الشَّركسية    وداد  ف  "  :  است  "وداد"ت  ي شخص
انگر  ين مثال بيا  .( 16  :همان)   "جورج نفَّاع  القوميسيون لصاحبه    مكتب    اليت أراها اآلن على شرفة  

آيکاربست ا  و  است  يدرون  ينگرندهيآ رمان    يت فرع يدر داخل حکا  ينگر ندهين نوع 

داستان وارد   صحنةبه  را    "وداد "ت  يشخص  ،يد يتمه  ينگرندهيسنده به صورت آياست. نو

ا  ؛ کنديم کند و سپس از  يه ميتشب  "يچرکس"ن صورت که ابتدا او را به عروسک  يبه 

-ندهيآن است که آ  يديتمه  ينگر ندهيمقصود از آ»د.  يگويسخن م   "وداد "ت  يخود شخص

  يساز س به منظور آمادهينو شود که رمانيآشکار م   ياهيها و اشارات اولدر رخداد  ينگر

:  2004،  يالقصراو )  دارد«يپرده برم  از آن  دهد،يت رخ مينده در روايکه در آ  يا حادثه  يبرا
217).   

الشركسّية البيضاء، مل   وداد  " د:ي گويم "وداد"ت  يشخص دربارة گر يد يسنده در قسمتينو
  قل  َّّنا سوف تنتهي يف ح  أب   ، الّذّل الطويلة لتستقّر يف بريوت  التيه و   وهي أتيت بعد رحلة  تكن تعرف،  

حكاايت عن هذا العامل الغريب    اليت تفرشها هذه احلكاية لتخرب    إىل األرض    وستتحّول    هنا،   املوت  
ن   مل  آينده  سندهينو  (15:  1993،  ي)خور   "غرّيهالذي  تکنيک  واسطة  آشکارساز به    به  ،ينگرِ 

ت  يکه جزء حکا  "وداد"مرگ  ازدواج با او و  ،  "اسکندر نفاع"توسط    "وداد"شدن  يدار يخر

سرنوشت    "وداد"ت  يافتن حکاي ان  ياز پا  قبل  کهيدرحالکند  يم  اشاره  ،داستان است  ي فرع
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س  ي نورمان»ن است که  يا  ي آشکارساز  ينگر ندهيآ  ةويمقصود از ش  وندد.يپي به وقوع ماو  

رسد،  يبه آن مر از زمان حال داستان  ي غ  ي ت در زمانيوارا که ر  يبه صورت آشکار حوادث

:  2004،  يالقصراو )  «افتدياست که به طور حتم اتفاق م  يساز نهي زم  يکند و نوعيان ميب
218). 

ان  يسنده با بينو  داشت؛اشاره    "صليف"ت  يشخص  ينده نگريتوان به آي مگر  يد  از موارد

  پردازد:يدهد، ميرخ م   ندهيزمان آکه در    يان اتفاقات يبه ب  ،خود  ةنديآ  دربارة  "صليف"  يايرؤ

شفت أنه    ، وأربعني. متاما  ابلثمان    ن فلسطني  زحوا من    زّي ما بيحكوا لنا أهالينا كيف    :قال فيصل  »
املخيَّم   ، إحنا أغراضنا   ،أهايل  وحاملني  فلسطني.....   ،راكبني شاحنات  على  راجعني  قال    « بّس 

که    يدن به زمان واقعيتالش خواننده با دنبال کردن رمان با هدف رس  .(29:  1993،  يخور )

توان  يم ن  يماند؛ بنابراي جه مينتيب  ،ابديحقق  ل شود و تيت تبديها در آن به واقعاين رويا

توقع    "صليف"قت، آنچه  ين معنا که در حقيق دانست؛ بدمحق ر  يغ  ينگر ندهيک آيآن را  

آ  دارد اتفاق   ينده رويدر  به  توجه  با  برا   يدهد،  ماو    يکه  واقعافتدياتفاق  به  بدل  ي،  ت 

 .شودينم

اتفاقات از لحاظ زمانينگر ندهين نوع آي در ا:  يروني ب  ي نگر ندهيآ  (ب به    ي، حوادث و 

شود  يدر رمان مطرح م  يگر حوادثيان ديبه ب  ؛داستان اشاره دارد  يخارج از چارچوب اصل

 ن رمان کاربرد ندارد. يکه در ا ها خارج از رمان استکه مرجع آن
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 رشيد /تداوم

  ي ت رخدادها با مقدار زمان يافته به روايصارت است از تناسب حجم متن اختصا تداوم عب

برم را در  آن مقدار  به عنوان مع  (316:1375  ،ياحمد )  رديگيکه  را  ثابت  ار  يژنت سرعت 

ن  ييتع  يت را راويساز زمان روا  و  تدهد. در واقع ساخيشنهاد ميتداوم پ  يريگاندازه

  ةدر آن فاصل که داستان يمدت زمان کوتاه  يبرا تواند يم سنده  ين معنا که نويبد ؛ کنديم

مدت زمان    اما اگراختصاص دهد.    ن صفحه از متن رايحوادث است، چندمملوء از    يزمان

داستان  يطوالن  باشد  يخال  ،در  از متن حذف کند.تواند آني م  ،از حوادث  را  تداوم    ها 

ا  يو مقدار  سال    ياماه    ساعت،  قه،ي دق  يبر مبنا  ن مدت زمان رخدادها در داستانيب  ةرابط

  )تودوروف،   .شوديم   يخط و صفحه بررس  يبر مبنا آن    يمتن براشده از  دادهحجم اختصاص

از آن    برد وين زمان متن و حجم متن به کارمينسبت ب  يژنت تداوم را به معنا   (60:1379

تع مييدر  استفاده  داستان  شتاب  مختلف  او  (61:  1383)توالن،  کند  ين  انواع  به  را    ي تداوم 

 کند که عبارتند از:يم ميتقس

ت  ير سرعت رواييل تغيبه دلمتن متوقف و زمان داستان    ،در حذف زمان:  حذفالف(  

  ي به صورت متوال  آن  ت کل روز و حوادثيچون روا  (74:  2002،  تويني)ز   .در گذر است

ست حذف  يو آنچه را الزم ن  ان  يرا ب  ن آنچه که الزم استي ست بنابرايممکن ن  يراو  يبرا

ک متن  يص  . از نظر ژنت اختصا شوديزمان داستان معث شتاب مثبت  رو بانياز ا  ؛کنديم

ت، شتاب  يک رواي از    ينشان دادن مدت طوالن  يها« برابعد از سال ر »ي نظ  يا عبارت ي کوتاه  

نام دارد؛    يزمان  يشود که تواليت حذف مياز روا  يقسمت  ،در شتاب مثبت  ؛مثبت نام دارد

 ندارد.   يمنطق ياما توال

نفاع"ازدواج    دربارة  يوقت  "الغرابءمملکة  "داستان    يراو م   "اسکندر  د،  يگويسخن 

وكانت هي يف    ، وداد الشَّركسّية وهو يف اخلمسنيب  فلقد تزوَّج  »:  برديبه کار مک حذف را  يتکن
با استفاده از    يراو(  34:  1993،  ي)خور   «..بدأ ميرض    سنواتٍ   بثالث  زواجه     . وبعد  عشرة    الرَّابعة  

« سنواتعبارت  بثالث  زواجه  ب«  بعد  مريو  نفاع"  ي ضيان  از  ،  "اسکندر  بعد  سال  سه 

اسکندر  "و  "وداد"ازدواج  ل او سه سال  يماجراهاو آشکار  يبه صورت علنازدواجشان، 
 مرَّتعبارت »  ده ازاستفاگر از رمان با  يد  يدر بند  "خوري"را حذف کرده است.    "نفاع
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وجورج ينظر  »استفاده کرده است:  ب مثبت  جاد شتايت و ايشبرد روايپ  يبرااز حذف    م«اياأل
 عن سأل  واحدة  مرّة  .عنها ئا يش  والده جورج  سأل ي مل .ماي األ إليها وخياف أن يسأل  ... ومرَّت 

 "اسکندر نفاع"را با  "وداد" يت زندگي فيآنکه بتواند ک يسنده براينو ( 39:  همان)  «ت ايالذكر 

ه، از اين  وداد شد  يبا او منجر به نابود  يزندگ  اين موضوع اشاره کند کهبه  نشان دهد و  

مخاطب    ين براآعدم بازگو کردن  ،  "وداد"  ياز زندگ  يحذف قسمتکند.  يروش استفاده م

سنده  يکه نو  يبه نحو   ؛باشد  اوت  يبحران هو  يا يتواند گوي داد م  ان درد و رنج ويو فقط ب

 کند. ي اد مي يعنوان عروسک چرکسبا   "وداد"از 

  ي تر از زمان داستان است. هر وقت راو ي زمان متن طوالن  ،در درنگ:  يفيدرنگ توصب(  

)حسن   ستديايزمان داستان از حرکت باز م  ،ر بپردازدييا تغيح  يدر خالل داستان به توض
اختصاص    از داستان  ي از متن به زمان کوتاه  يبلند  ةجه قطعيدرنت  .(247:2004  ،يالقصراو 

حات  يان توضيبا ب  يراو .(91:1386  ن،يمارت)  د يآيت به وجود ميدر روا  ياب منفابد و شت ييم

، سبب  ها به خوانندهها و مکانتياز شخص  ييهايآگاه  ارائةت ضمن  يرها در روايو تفس

ثَّ    ال تعرف األجوبة    حني    تبتسم    مري  كانت  »شود:  ي مننده در حالت انتظار  خواقرار گرفتن  
تقول    قبل    وترتّدد    تتلعثم   تعرف    أن  ا ال  تعرّب    إَّنَّ   ، الشعر    قصرية  امرأةٌ   .هكذا كانت  .عن فكرهتا  أن 
  « ن أين جاءت به مل تقل يل مرّة  م    غريبا    حلنا    تدندن    ،ها ينحن قليال  إىل األمامظهر    ،العينني   واسعة  

و    همان وداد() "ميمر"ت ي ت نسبت به شخص يجاد ذهنيا ي سنده برا ينو (1: 1993 ،يخور )

تجسم غربت    يبرا   "يخور "  پردازد.يم او ميف و ترسيخواننده، به توص  ي تجسم او برا

  کند ياستفاده م  يفيدرنگ توصاز  است،    )ع(  حيگرفته از غربت مسکه بر  م(يمر)  "وداد"

ن  يبرند. او با اياز غربت رنج م  ي انواع متفاوت اش باشد که از جامعه   يهاتينة شخصيتا آ

از  يتوص متفاوت  است که يک شخصيفات  دهد    ت درصدد  انسان    يالگو   "وداد"نشان 

الگوها  يبيغر که  د  ياست  سيمتفاوت  غربت  از جمله  را  فکر ياس يگر  اجبار ي،  و    ي، 

ابد.  ي ينمود م  ياليو خ  يمتفاوت واقع  يها تي خواند که در شخصيبه ذهن فرا م  ي ارياخت

ت  يرواده کرده،  استفا  يفيک درنگ توص يتکن  و  ف يتوص  ز ا  ن امر يتحقق ا  ي برا  "يخور "

شدن  ي شود که نتيجة آن طوالني ت ميزمان رواسبب توقف  کند و  يم  يرا دچار شتاب منف

 . حجم متن است



 15  ژرارژنت يتيروا دگاهيد  براساس  ،يخور اسي ال  اثر "مملکة الغرابء"  رمان ييروا زمان ليتحل

استفاده  .  برديبهره مه  يهمچون استعاره و تشب  يعناصر شعر  ، ازموارد  يشاعر در بعض

در شود.  يشدن سرعت روايت مکند، سبب  کردن خوانندهنثر عالوه بر جذبنوع    نيا  از

شبرد داستان  يپ  مانع از  ،ييو غنا  يت با مسائل ادبيکردن رواريبا درگ  سندهير نويمثال ز

رطوبة  »بافت محکم داستان درمانده است:    و  ف شعريظر  يان تارها ي سنده ميا نويگو  شده؛
ورائحة ذكرايت  القّصة   .ورصاص  احلبّ   ،الفرق هو  قّصة  احلّب هو  ا  (7  :همان)  «قالت.  ن  يدر 

انگار    ؛ديگويسخن م  ،که هنگام قدم زدن با وداد دارد  يسنده از حس آرامبخشينو،  بخش

تنها  يمردمان سرزمة  ت از دست رفتيجنگ و هو  ةدر بحبوح ره   طن خاياحساس  انش 

  کند.ياو را آرام مة است که دورن آشفت

افعال پرسش از  انشا  ياستفاده  دل  تواندي م  ييو  ايبه  پيل  در    ت، يشبرد روايجاد وقفه 

  .قالت   ،أان مل أكن معك()»  ت بکاهد.ي در رمان شود و از سرعت روا  ي فيسبب درنگ توص
)ومىت    .أجبتها  ،( نتهي القّصة  حني ت  ).سألتْ   ،?( ينتهي احلب  ومىت  )  .قلت  ،  (احلبّ  هو قّصة     احلبَّ )
القّصةت   )  الرَّاوي( )ومىت ميوت    ميوت    ( )حني  .?نتهي  أن    جيب    ،السؤال    تغيري    هنا جيب  الرَّاوي؟( 

کاربرد جمالت  (12  :همان)  .«()ال أعرف  .سألتْ  ، الرَّاوي؟( ن قتل  الرَّاوي؟( )وم   ن قتل  تسأيل: م  

تنها  ه  ، نندارد  يارتباط  يکند و با موضوع اصليت نميروا  شرفتيپبه    يکه کمک  يپرسش

تعل حالت  در  را  ميخواننده  قرار  انتظار  و  منف  ،دهديق  شتاب  نيروا  يبلکه سبب  ز  ي ت 

 . شوديم

از زمان   يطوالن  يبخشبودن داستان،  يل طوالنيبه دل  يراو  يگاه:  دهيا چکيخالصه  ج(  

از متن را به زمان    يقسمت کوتاهکند و  يکوتاه و خالصه ذکر م  يداستان را به شکل برش 

القصراو   دهدي از داستان اختصاص م  يبلند ا  ( 21:2009  ،ي)حسن  ن صورت زمان  يکه در 

جاءها جورج  » ت مثبت استي ن شتاب روايد؛ بنابراتر از زمان داستان خواهد بوکوتاه  متن،
ه. سأهلا  وكأَّنا ال تعرف    ، فنظرت إليه كاملعتوهة  النظيفة    والثياب    هلا الطعام    مل  ي    عادته  ك  يف الصباح   

،  شديدٍ   خبوفٍ   عر  مل يفهم جورج وش  الكلمات.غري     كلمت وكانت الكلمات  ت  اثنية    ومرة    اثنية    مرة  
گاه يدر داستان جا  "جورج"چون    ،يدگاه راوي از د  (78  :1993ي،  خور )  «فعل  ماذا ي    واحتار  

او    ي شود زندگيمربوط م  "وداد"که به    يجز در موارد   ،و راکد را دارد   يت فرع ي شخص

 کند.يان مياز اتفاقات مهم را ب  يينما ،کند و فقط به صورت خالصهيرا بازگو نم
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داستان با هم برابر هستند و   متن و زمانِ  است که در آن زمانِ  يحالت:  يشينما   ةصحند(  

نو تصرف  بدون  روايحوادث  متن،  در  مي سنده  روا  شوند.يت  حرکت  صحنه،    يي در 

ان ي م  ي شود. هماهنگيت با زمان داستان ميت، سبب مطابقت زمان رواي شدن روايشينما

دادها بدون يروابد و  ييداستان نمود م  يهاتيشخص  يت و زمان متن در گفتگويزمان روا

، "مملکة الغرابء"  داستانشود. در  ي به خواننده منتقل م  يسنده و راويواسطه و دخالت نو

خود به جلو    يو منطق  ير خطيد و زمان در سنرويش ميکه بر اساس گفتگو پ  يموارددر  

رفته  يشينمارود، صحنهيم پ  و  به کار  به  ثابت  با شتاب  ازنمونهيش ميزمان    ي اه رود. 

ا وداد البيضاء()»  ل اشاره کرد:يتوان به موارد ذي الوگ، مي و د  يشيصحنه نماکاربست     ، إَّنَّ
)لقد    ،قالت   ،)أنت تنسى(   .قلت هلا   ، (خليل    )هنا مات    .احلوّيكشارع     شينا ابّّتاه  م    .قالت مري  

 . ( 24:  همان) «)ال شيء(، قالت  .?(، سألتها )أين اخللل   ?ماذا أكتب  .( مرّةٍ   روت يل ذلك ألف  
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ان  يها را ببار آنکي  يو راوشوند  ي ز بارها تکرار مي رخدادها ن  يبرخاند اما  تکرار شده

  ،سندهياده شده است. نوفت ر سه شکل بسامد اس از هن داستان  يدر اکند. در مجموع  يم

. نسبت بسامد مفرد کمتر استو  شتر به کار برده  يگر بيبسامد مکرر را نسبت به دو نوع د

 بر سه امکان است: يزمان متن از نظر بسامد مبتن

  ؛شوديان ميک بار بيو    افتدي اتفاق مک بار  ي که    يرخدادا محور:  ي  /بسامد مفرد  الف(

( 152: 2002، تويني ز  و 79:1387 نان،کمون ي ر) ن نوع بسامد استيترت معمولين شکل روايا

ت  يبار رواکي را تنها    بار اتفاق افتاده استکيکه    يداديرو  ،تگريکه در آن روا  يبه نحو

بار  نيز چنديداستان ن  ن بار اتفاق افتاده دريکه چند  ين ممکن است رخداديکند. همچنيم

رمان  يروا در  الغرابء"ت شود.  دارد:  ي برا  يمختلف  يهانمونه  "مملکة  مفرد وجود   بسامد 

ها  تقبيل  بّ   بدأ  مساء، ي    كلَّ   . هي حصته  ن العرق  ثالث كؤوس م  رب   ن ش  نتهي م  عندما ي    كان إسكندر  »
، رفضت  إىل البيت    خادمة    لب  فضت أن ّت  ، ر  ويل، مل تطلب شيئا  س ق  دك، ب  ، اطليب يلي ب  صرخ  وهو ي  

وعندما طلبت منه مريان    شيءٍ   األرض اليت أراد أن يطويها هلا. رفضت كلَّ   وقطعة    واملاس    الذهب  
 " انري م"در مورد قبول    "اسکندر"از    "وداد"تگر درخواست  يروا  (73:  1993،  يخور )  «شفضر  

ن  يکند و اي ت ميروا  افتاده را بارديگرک بار در داستان اتفاق  ي ه  ک  يدختر خواندگ  يبرا

 محور است. تک ي بسامد

ن بار  يو چند  افتدياتفاق مک بار  يکه    يرخدادگزارش  : چند محور   /ب( بسامد مکرر

ميب تکرار  يا  در  "ياس خور يال"  (152:  2002،  توينيز )  شود يان  و  بسامد مکرر  از  رمان  ن 

دارد تا    يک سعي ن تکنيکند. او با کاربرد اي مختلف استفاده م  ي دهايه ديحوادث از زاو

برا  يکه مسئله   ،رمان را  ياساس  ةيمادر واقع بن،  يدگاه اصليهدف و د   ي غربت است 

کند وجود  يان ميکه او ب  ي اتيحکا  تمامغربت در رمان او و    ة سازد. مسئلخواننده روشن  

 ت موضوع را به خواننده القا کند.ياهم دارد تا يها سعتين حکايدارد. او با تکرار ا

  ي هاتيخود و شخص  يبرا که    يان مکرر و متناوب رخدادها و حاالتيبا ب  نويسنده

رخيد اصلدادگر  بسط مضمون  به  است،  الغرابء"ت  يروا  يه  ازيم  "مملکة  جمله   پردازد. 

ر اشاره  يزموارد توان به ين رمان م يا مکرر در اياستفاده از بسامد چند محور  موضوعات

تواند به  ي ن ميکند که ايم   رن مرتبه تکرايرا چند  "صليف "  شهادترخداد    يراو-کرد:  



     نقد ادب معاصر عربي   18

عن سامية وأسأل عن  "  دار او باشد:د هدفيو تأک  نويسندهن حادثه بر  يق اير عميل تأثيدل
  .على أيب طوق   تأخذين إىل قرب  يب من يدي ل    ، وهي متسك  ( قالت سامية  فيصل    مات  )  .فيصل 

  ثث  ج    بني    أصبت وانم    ، حني  1982ن أيلول  م    تلك الليلة    ، ماذا رأى يف منامه    وفيصل الذي مات  
  ينگر ندهيسنده با کاربست آينو  ،ن قسمتيدر ا  (88:  1993،  يخور )  "؟وأخواته وأخوته  أمه  

   کند.ي ان ميبار بنيصل را چنديخبر مرگ ف يد يتمه

علّي، علّي لن يقف ألنَّه    ف  أو سيق»است:    "ابو طوق  يعل" شدن  کشته  صحنةگر  يد  نمونة
  رأيته ميشي وسط  »  ،( 16  :همان)   « أكثر مّن   علي يصلح للوقوف  ت.أنَّ علّيا مل مي    ، لكن لنفرتض  مات  

  صوت    ومسعت    ،لكنَّن بقيت جامدة  يف مكاين   ه  ع  . أردت أن أتبه  إيّل أبن أتبع    وكان يشري    ، الشَّارع  
ا خافت من  . مل ت  حني انفجر به لغٌم وسط الشَّارع    الفىت ميوت    رأت مري    .االنفجار   قرتب منه ألَّنَّ

را    يمرگ عل   يچگونگ   يراو ز  ين قطعه نيدر ا؛  ( 19  :همان )  «أشالئه اليت انتشرت على احليطان  

با زمان متن شده است.    يهنگ سبب ناهمان تکرار  يا  کهن قسمت از رمان آورده  يدر چند

ن بار تکرار  يدر متن چند  اما   ،ت اتفاق افتادهيکبار در زمان رواين رخداد  ياد اينکه  وجو

 ،شودي ش حجم متن مي سبب افزا  قطعاً کبار اتفاق افتاده  يکه    يشده است. تکرار رخداد 

  ختن احساسات خواننده وي برانگف خود که  اهد اکند تا به  ي کمک مز  ي نسنده  يبه نو  يول

دادن عمق فاجعه است،   يابد.نشان  نوع  يا  يهانمونه   دست  داستان فراوان    مدبسان  در 

 است. 

ک بار  يکه بارها تکرار شده و اتفاق افتاده و    يرخداد  :تکرار شونده  /بسامد بازگو  ج(

ميروا ا  .(151:  2002،  توينيز )  شوديت  عبارات  ينو  ،کي تکنن  يدر  از  استفاده  با  ا  ي سنده 

  ه  وزوجت    وكان إسكندر  »  :رديگکار مي بسامد بازگو را در رمان خود به  ،از متن  يف قسمتحذ 
بيته    إسكندر    اد  ع»،  (37:  1993،  ي)خور   «كّل أحد إىل الكنيسة    صباح    يذهبان    اجلديدة   بعد    إىل 

ويف كلّ  يومٍ   ه كلَّ والد    يزور    جورج    وصار  ،  أسبوعني  ال  ير   كان    يومٍ   .  ا  وكأَّنَّ بصمت  متشي  اها 
رفتن  راه،  يراو  .( 38  :همان )  «هاتنف س    قدميها أو صوت    وقع    ثياهبا وال يسمع    شخشة  خ    سمع  شي.ي  مت  

که روال  يدرحال  ،کردهکبار مطرحيراهنش را  ي خش خش پ  ي دادر سکوت و ص   "وداد"

ن صحنه تکرار  يرفته و ا  "وداد"ن بار به مالقات  يچند  "جورج "دهد که  يداستان نشان م 

 ک بار آن را در رمان خود مطرح ساخته است.ي تگر فقط ياور يشده ول
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از    ،گريبسامد مکرر، نسبت به دو نوع بسامد د  "مملکة الغرابء"رمان    ياره يدر ساختار دا

 برخوردار است.  يشتريکاربرد ب

 

 يريگجهينت

م بهره برده  يو مستق  يخط  يشکستن توال  يبرا  ياز زمان، به عنوان ابزار  "يخور اس  يال"

منطبق    "مملکة الغرابء "ان  مژنت بر ساختار زمان ر  ييه زمان روايرسد نظريبه نظر م است.  

   باشد.

  يبرا   متعدد  هاينگريگذشته   از  ،تيروا  يخط  نظم  در   يدگرگون  جادي ابا    نويسنده

ابهام  له ي وس  نيبد  که   کرده  شبرد داستان استفادهيپ در    و  افزوده  تش يروا  يدگيچي پ  و   بر 

  ، است. او در داستان  دهيبخش  تنوع  را   تش يروا  داستان،  حال   زمان   به   زي گر  با  آن،  خالل 

نگر و گذشته   يهايشيو زمان پر  ي اپي پ  ي زمان  يهابا گسست  ،يت داستانيمتناسب با موقع

،  يشيپرکاربرد زمان   يدر ورا  "يخور "شود.  يجاد شکاف در داستان مينگر سبب اندهيآ

ق در داستان  يجاد تعلي ز با شکست زمان درصدد ايگاه ن  ؛شوديداستان  م  ييباعث رمز گشا

از بسامد    ينگرندهينگر نسبت به آگذشته  يشيپر، زمانيزمان   يهان گسستياست. در ا

ش از  ي هاتيشتر روايب  يدگيچي پ  يسنده برا ينو  يگاهدر داستان برخوردار است.    يشتريب

  يختگيبا گس  يکند. راوير م يبرد که ذهن مخاطب را درگي ت سود ميت در روايروا  ةويش

  زمان  ختني آم  درهم  با  را  خود  يذهن  ي هايآشفتگ  ،يخط  ها از نظم تي روا  يروي و عدم پ

 .گذاردينمايش م  به رخدادها در روايت
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و    تر ک ينزد  تي روا  ايي دن  به  را  خوانندهصدد است تا  در  ي فيسنده در درنگ توصينو

با استفاده از حذف    داستاناز    يبه تناسب متن در بخش  "ي خور "زد.  يبرانگ  را   احساساتش

  ي شيت بر زمان داستان پي ن هنگام زمان روايپردازد. در ا  يم  ماجرات  ي ص به روايو تلخ

 الوگ، عالوه يد  از  استفاده  با  راوي  ،يشينما  ةصحن  در  .شودي و شتاب داستان مثبت م  گرفته

ش  يدر پ  يشود و داستان شتاب مثبتيشدن داستان ميشي باعث نما  پردازي،تيشخص  بر

البته  يگيم بر م  ياندک   نسبتاً  گسترةرد.  ثابت در  رد که  يگياز زمان داستان را هم شتاب 

 . عنصر گفتگو است  ،ن شتاب ثابتيا  ياصل يشاخصه 

و    داستان  نيا  در  بسامد  نوع  نيترپرکاربرد   ،مکرر  بسامد مکرر حوادث  ذکر  است. 

جاد  ي وادث و ااز ح  يبعض  ييسنده در بازنماينو  ياز سو  يداستان  يهاتيحاالت شخص

مؤثيتعل داستان  در  براي  "خوري"ر است.  ق  بسامد  و ي برانگ  از  احساسات خواننده  ختن 

ان ن رميگر در اينوع دبسامد بازگو نسبت به دو    کرده و    ت موضوع استفادهيد بر اهمي تأک

  برخوردار است. ياز کاربرد کمتر

ها در  چرا که آن  ؛کننديم   يدر غربت زندگ  "ياس خور يلا"داستان    يها تيشتر شخصيب

جنگ خارج  يداخل  يهادورة  نوب  اندستهيزيم  يو  به  مانع    ةکه  به    يابي دستخود  آنان 

و    يقين جهان حقيب  ين ارتباط اصليبنابرا  ؛شودي شان ميها ي پروازبلند  اها ويرؤآرزوها،  

ميجهان رؤ از دست  را  ناشيدهد که ايا  برخورد م  ين خود  تعارض و  تناقض،  ان  ي از 

ت با  ي شخص  د باشد( است. در اينجا ي)آنچنان که با  ايآنچنان که هست( و رؤت )يواقع

ت، از  ي بودن واقعو اشتباه  ي انتزاعبردن به  يکند و با پيخود تناقض را احساس م  يآگاه

  تالش   "خوري"د.  ينماي رفته من ارتباط از دستيدر بازگرداندن ا  ي رد و سعيگيفاصله مآن  

 به مخاطب القا کند. يشيپرن حالت متناقض را با زمانياتا کرده 
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 نت يار ج ي جل  ية الروائي، وفق النظر ي اس خور ية » مملکة الغرابء« إلل يروا  يف  يل الزمن السرديحتل
 
 

 1زاده ي حاجنيمه
 2ريمهناز خاز 

 
 امللّخص 

 ؛ة يغرام  -ةياسية سيروا  ي" همملکة الغرابء"ة  تيرواو    ني و ما بعد احملفوظ يني عيمن الکتاب الطل  ياس خور يعد إل ي
ة حول يأکمل نظر  يه  يالفرنسنت  ي جة  ينظر  الزمن هو عنصر مهم يف البنية السردية هلذه الرواية.  يالسرد هاعنصر 
ب و  يالرتت  يثالثة حماور و ه  يف  يته حول الزمن الروائينت نظر يطرح جي  .تايجمال السرد  يف  ين الزمان الروائيتکو 

الدراسة   الرتدد. هذه  الروائ  يتسعاملدة و  الزمن  تدرس مکوانت  الغرابء معتمدا عليروا  يف  يأن  املنهج   ية مملکة 
لتعرف غرض املؤلف  و ة  يلرواذه اهل  يالزمن السرد  ةيبن  يعلالمح  هذه امل  طابقة ممدى    حققلت  يليالتحل  -يالوصف

انکسار الزمان و التنبوءات   ي علتظهر دراسة السرد الزمن أن عملية السرد يف هذه الرواية تقوم  و   .  استخدامها  من
احلال  ايل ية مدورة و تتم من خالل استمرار املاضية السرد بنيبن  تکشف أن و  الوراء ء ايلايف املتک ريو التطلعات غ

فف  خيو  الوراء و احملتملة.    ت املتطلعة ايلايعرب عن الروايأن    ياس خور يقد استطاع الو خ.  يو تکرار احلوادث عرب التار 
ة و  ي و االجراءات االنشائ  يالنثر الشعر   امستخدم   ؛و الوصف  ينا ابلتأمل الوصفي مستعالکاتب من سرعة السرد  

 ص.يلخنا ابحلذف و التيع السرد مستع يحنو تسر  يسعي
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Abstract 

Elias Khoury is known as a phonetician and post-Mahfouzi writer. 

His novel "Mamlakat ol-Ghuraba” is a political love story whose time 

of narration is a significant component in its structure. The theory of 

Gerard Genette is considered as the most comprehensive theory about 

the determination of time in the field of narration. Genette demonstrates 

the theory of time in his story based on three basic concepts including 

order, persistence and frequency. Through the descriptive and 

analytical method, this study seeks to review the time-based narrative 

components of the novel" Mamlakat ol-Ghuraba" according to the 

Gérard Genette`s theory. The study aims at achieving the degree of 

adaptation of these components to the structure of the novel and 

identifying the author's purpose in applying these components. 

Studying the time of narration shows that the narrative process in this 

novel is built upon inappropriate prediction, retrospection and breakage 

of time. Also, the narrative time structure is a circular structure 

expressed through the continuation of the past in the present and 

repetition of incidents by date. Elias Khoury has been able to use 

aesthetic techniques to declare the retrospective and prospective 

versions of the narrative. Using a postponed descriptive, restatement 

and poetic prose, the author has decelerated the pace of the story. 

However, he tries to speed up the expression of the narrative through 

elimination and summarization. 

 

Keywords: Narration time, Gerard Gent, Elias Khoury, Mamlakat 

ol-Ghuraba. 
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