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Abstract 
Time is one of the important topics in narratology. Gérard Genette, a 
French theorist of structuralism, has provided the most comprehensive 
theorization of time in narration, especially the discrepancy between the 
time of the narration and the time of the story. The present research tries 
to examine Ghada al-Samman’s “The Fire of that Summer,” published in 
her 1973 collection of short stories The Departure of Old Ports, based on 
Genette’s theorization of time order so as to determine the extent to which 
anachronism is used in two retrospective and prospective modes in this 
story. The main hypothesis of this study is that Samman’s short story, since 
it has many temporal inconsistencies so that the past, present and future 
intrude into one another, can be analyzed by Genette’s theories. The 
research, adopting an analytical-descriptive method, analyzes the 
inconsistencies between the time of the story and the time of the text to 
demonstrate that the author, using retrospective anachronism (in three 
forms: diegetic, non-diegetic, and a combination of these two) and 
prospective anachronism (diegetic and non-diegetic), breaks the linear 
time of the story. The story begins at a moment when the internal and 
subjective conflicts of the main character (the narrator) are highlighted. By 
exposing the inner world and the chaos of the protagonist, Samman invites 
the audience to read a moving, complex, and, sometimes, highly engaging 
story. She uses retrospective diegetic anachronism to depict the 
protagonist’s bitter memories of the fall of the West Bank and the defeat 
of 1967, while she uses non-diegetic anachronism to portray the Arab 
community’s negligence of the suffering of Palestinian people. 
Prospective anachronism is used to portray the predictions of the 
protagonist about the future of Arab societies. Since the story is based on 
the portrayal of the reminiscences of the protagonist, retrospective diegesis 
is highlighted. 
Keywords: Ghada al-Samman, Gérard Genette, Discourse Analysis, 
Chronological order, Flashback. 
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 چکیده
ترين بررسی را در باب مبحث زمان خصوصا ناهمخوانی جامع ،ساختارگرای فرانسوی پردازژرار ژنت، نظريه

حريق ذلک »پژوهش حاضر سعی دارد داستان کوتاه  ارائه داده است. داستانو زمان  روايتمیان زمان 

و میزان به کارگیری  ،غاده السمان را بر مبنای ترتیب زمانی ژرار ژنت مورد بررسی قرار داده« الصیف

نگر را در اين داستان ترسیم کند. فرضیة اصلی اين نگر و  آيندهدر دو حالت گذشته پريشیکنیک زمانت

 هایگسست، با توجه به گانه درگیر بودههای سهپژوهش اين است که داستان السمان، با تداخل زمان

–روش پژوهش تحلیلی د.پذيری بر نظرية زمان روايی ژراژ ژنت را دارقابلیت انطباق در آن،زمانی  متعدد

داستان و متن استوار است. در پايان زمان های میان توصیفی و بر مبنای واکاوی حرکت زمان و آشفتگی

داستانی، نگر )درونگذشته در دو حالت پريشی، با استفاده از تکنیک زماند نويسندهوشمیمشخص 

داستانی(، نظام خطی داستان را در هم شکسته داستانی و بروننگر )درونداستانی و مرکب( و آيندهبرون

های درونی و ذهنی شخصیت شود که درگیریای از زمان حاضر آغاز میدر لحظه السمان داستاناست. 

نیای درونی و آشفتة با نمايش د ویاصلی به شکل بسیار پررنگی به نمايش درآمده است. در اين حالت، 

خواند. شخصیت، مخاطب را برای بازخوانی يک داستان پرتحرک، پیچیده و گاه به شدت درگیرانه فرا می

 در باب ،ترسیم خاطرات تلخ قهرمان داستان برایرا داستانی دروننگر ِپريشی گذشتهدر اين میان، زمان

غفلت  دادننشان برای ،داستانیپريشی برونزمانکه است، در حالیبه کار گرفته سقوط کرانة باختری 

داستانی و نونگر )درپريشی آيندهزمانو  است انسان فلسطینیآوارگی و تنهايی در برابر رنج  ة عربجامع

به ، نسبت به آيندة جوامع عربی قهرمان داستانهای بینیبرای به تصوير کشیدن پیشنیز داستانی( برون

داستان حاضر، بر بیان و نمايش خاطرات شخصیت اصلی  اين توضیح که چون بااست. کار گرفته شده 

 تر است.نگر درونی بسیار پررنگگذشته)راوی( استوار است، استفاده از تکنیک
 

 نگری.نگری، آيندهپريشی، گذشتهزمانار ژنت، رغاده السمان، ژ: های کلیدیواژه
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 مقدمه .1

شناسی، مبحث زمان است. در هر روايت ما با دو روايتهای اصلی و مهم در يکی از جنبه

توالی واقعی »منظور از داستان  .)متن(نوع زمان روبرو هستیم: زمان داستان و زمان روايت 

و منظور  (370: 1387)تايسن، « توان آن را از متن روايی استخراج کرد.رخدادها است که می

ها را از متن توان آنافتند و میتسلسلی است که رويدادها عمال در آن اتفاق می»از روايت 

 میان شمارانةگاه رابطة داستان به عبارت ديگر، زمانِ .(145: 1380)ايگلتون، « استنباط کرد

 جايگزين به چگونگی متن زمانِ و دادهرخ اصل در که ایگونه به است داستان حوادث

در هر داستان، به طور کلی   .(97: 1387 ريمون کنان،) .دار ارتباط متن در حوادث اين کردن

افتند اما به هنگام حوادث به شکل منظم و بر اساس يک ترتیب عّلی و منطقی اتفاق می

کند برای جلوگیری از رکود و يکنواختی داستان، اين نقل اين حوادث، نويسنده سعی می

ايجاد  کند.زده، و حوادث آن را بر اساس نیاز هنری داستان بیان  همخط مستقیم را بر 

 سبب ،، عالوه بر ايجاد زيبايی و تعلیق در جهان داستانهای زمانی در داستانگسست

شود. داستان می ايجاد کشش در خواننده برای دريافت ترتیب و توالی منطقی حوادث

و  زمان داستانهای میان تنها از طريق مطالعة ناهمخوانی، های زمانیگسستاين درک 

پرداز برجسته در سه نظريه ،مان متن میسر است. مايکل توالن، ريمون کنان و ژرار ژنتز

اند تفاوت میان زمان که به طور خاص سعی کرده آيندشناسی به شمار میعرصة روايت

 (،2018-1930)ژرار ژنت ين میان، در اداستان و زمان متن را مورد بررسی قرار دهند. 

مند در باب زمان، عدم همخوانی پرداز ساختارگرای فرانسوی، با ارائة الگويی نظامنظريه

که لوته  یترين شکل ممکن توضیح داده تا جايمیان زمان روايت و زمان متن را به کامل

داستان و زمان متن ترين بحث را در ذيل ناهمخوانی میان زمان ژنت، جامع»معتقد است 

ژنت زمانی ترتیب پژوهش حاضر سعی دارد تا الگوی  .(72: 1386)لوته، « مطرح کرده است

های میان زمان داستان و زمان کشف و دريافت ناهمخوانیبه ناظر ور خاص طبه که را 

عالوه تا  مورد ارزيابی قرار دهدالسمان « حريق ذلک الصیف»در داستان کوتاه  است متن

ها در جهت در به کارگیری اين تکنیک السمان میزان موفقیت، اين داستان کوتاهرفی بر مع

در و  گیری رخدادهای داستان، ايجاد انگیزه در خواننده برای پیآفرينش جهان داستانی

اين است که داستان السمان، با  حاضر فرضیة اصلی مقاله. نشان دهد را تولید معنانهايت 

پذيری بر گانه، قابلیت انطباقهای سههای زمانی متعدد و تناظر زمانتوجه به گسست

به  بر بیان خاطرات استوار بوده که داشته و با توجه به ايننظرية زمان روايی ژراژ ژنت را 
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کند، اين است که آنچه ضرروت اين پژوهش را ايجاب می .استشدت وابسته به زمان 

و نظرية  به طور عام های ساختاریهای کوتاه السمان تاکنون محور اصلی پژوهشداستان

قرار نگرفته است و با توجه به توانايی السمان در به شناسی ژرار ژنت به طور خاص، روايت

، محورمعنا ساختارهای ادبی و هنریجهت خلق  یساختارهای تکنیککارگیری 

از منظر الگوی  «حريق ذلک الصیف»تا با بررسی داستان  ندبر خود الزم دانست گاننگارند

ها را مشخص کرده و زمانی ژنت، میزان موفقیت نويسنده در به کارگیری اين تکنیک

در خالل اشغال کرانة را ديدگاه کلی السمان به اوضاع روحی و روانی مردم فلسطین 

 زدة عرب را به مخاطب نشان دهد.عة غفلترده و نمايی کلی از جامباختری ترسیم ک
زمان  میان ناظردر باب تاز خود  پیشضمن تأيید نظرية ساختارگرايان ، ژنتژرار 

کاذب  را روايتزمان و  منطبق بر واقعیت،و را حقیقی زمان داستان ، داستان و زمان متن

حوادث در داستان با يک ترتیب زمانی مشخص » .توصیف کردمنطقی توالی فاقد هرگونه و 

« شوندنظم و غیر خطی روايت میبی با يک ترتیب متنافتند اما در و تقويمی اتفاق می

روايی را در سه الگوی متن تفاوت میان زمان تقويمی و زمان  ،وی .(43 :1997جنیت، )

مقولة نظم، ناظر بر که در اين میان، مورد توجه قرار داد « تکرار»و  «بسامد» ،«نظم»

های زمانی در متن، با نظامِ توالی زمانِی اين حوادث مقايسة نظام ِترتیب حوادث يا مقطع

میان توالی منطقی رويدادها و ترتیب  عدم تطابق .(47: همان) استها در داستان يا مقطع

 شود که ژنت از آن بهمینظم زمانی داستان  آشفتگی، سبب ها در متنبازنمود آن

ای زودتر ای از متن که در نقطههر پاره»عبارت است از  کهکند ر میتعبی «پريشیزمان»

دو و در  (12: 1383)توالن، « شوديا منطقی توالی رويداد نقل  يا ديرتر از موقعیت طبیعی

 است: شدهخالصه  (نمايیپیش) ینگرآيندهو  (نمايیپس) ینگرگذشته حالت

گردد ، به عقب برمیپريشی، زمان داستانزماناين نوع از در  :نگرپریشی گذشتهزمان

دهد که داستان پشِت سرگذاشته است و به اين و لحظات و رخدادهايی را توضیح می

نمايی منظور از پس». کشدرا به تصوير میحرکت داستان از گذشته به زمان حال صورت، 

تر بوده و داستان از تان، عقبحوادثی است که نسبت به زمان داس نگری، روايتِيا گذشته

گرداند تا ، داستان را دوباره به آن مقطع برمیيا راوی زمان آن عبور کرده اما نويسنده

را پر کند. در اين حالت، خواننده گويی در حوادث  مسیر داستانهای ايجاد شده در شکاف

پريشی زمان .(51: 1997)جنیت، « شودها همراه میو با آن گذشتة داستان حاضر است

 ضرِنگر بر پاية قدرت حافظه و با يادآوری خاطرات، با حرکت رو به عقب، از زمان حاگذشته
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کند. ژنت، داستان فاصله گرفته و حرکت زمانی داستان از گذشته به حال را ترسیم می

نگری گذشته»، به دو نوع ارتباط آن با خطِ سیر داستاِن اصلینگری را با توجه به گذشته

 :کندتقسیم می« داستانینگری برونگذشته»و « داستانیدرون

 درکند که حوادثی اشاره می نگری بهاين نوع از گذشته :داستانیدرون ینگرگذشته

ها بعد از شروع داستانِ اصلی افتند و نقطة شروع آنخطِ سیر داستانِ اصلی اتفاق می

کند که پس از نقطة آغاِز اولین می داستانی، حوادثی را روايتنگر درونگذشته» است.

« شوندنقل می گرانه يا خارج از مکان مقررداده است، اما يا به صورت پسروايت رخ

های زمانی داستان پرکردن شکاف، نگریوظیفة اين نوع گذشته .(67: 1387کنان، )ريمون

نوع از . در حقیقت، اين که نويسنده به عمد در داستان خود ايجاد کرده استاست 

که به خاطر حذف اتفاق کردن يک واقعه يا وقايعی است تأخیر در روايت»نگری گذشته

 .(301: 1391)يعقوبی، « افتاده است

ای از زمان اشاره دارد که به نقطه نگرینوع از گذشته اين :داستانیبرون ینگرگذشته

نگر گذشته»است.  ولیهشروع رخدادهای داستان انقطة قبل از شروع و پايانِ رخدادهای آن 

 کهای واقعهگرد نسبت به زمان تقويمی است به اين شکل که داستانی نوعی عقببرون

شود. زماِن داستان بعدا روايت می ،داده است، در متنپیش از نقطة آغاِز اولین روايت رخ

مد( نانگاه، خارج و مقدم بر زمان روايت اصلی )که ژنت، روايت نخست میدر اين نوع پس

توضیح و تکمیل حوادث داستان از » نگریوظیفة اين گذشته .(74: 1386)لوته، « ر داردقرا

از سویِ  .(60: 1997)جنیت، « است ولیهزمینه برای حوادث داستاِن اطريق ذکر يک پیش

توان به دو نوع اصلی و فرعی تقسیم نگری را می، گذشتهدديگر با توجه به شخصیت و رخدا

نگری دربارة شخصیت، رخداد يا خط سیرِ اصلی داستان به اين صورت که اگر گذشته .کرد

و اين امر هر دو نوع . (52: 1379)تودورف، « صورت، فرعی استدر غیر اين ،باشد، اصلی

 شود.داستانی را شامل میداستانی و بروننگری يعنی درونگذشته

 ولیهقدر امتداد يابد که به درون روايتِ ابیرونی آن ینگراگر گذشته :نگری مرکبگذشته

ای را اگر دوره»نگری از نوع مرکب است. به عبارت ديگر وارد شود در اين حالت، گذشته

گیرد، قبل از آغاز روايتِ اصلی باشد ولی در مراحل بعدی داستان نگر دربر میکه گذشته

، طاهری و زاده)غالمحسین« شودنگر مرکب خوانده میگذشته، به روايت اصلی منتقل شود

استان، کمک به دبردن زمان نگری عالوه بر پیشاين گذشته وظیفة. (204: 1386 ،رجبی

 است.  های مختلف آندر اليه نويسنده برای ترسیم محتوای داستان
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نگری، داستان را از طريق رؤيا، آرزو نگری برعکس گذشتهآينده :نگرپریشی آیندهزمان

نمايی يا منظور از پیش»کند. و يا پندارهای ذهنی، به جلو برده و از لحظة حال عبور می

نگری در داستان، روايت حوادثی است که هنوز اتفاق نیافتاده و از زمان داستان آينده

 .(51: 1997)جنیت، « آيندم به حساب میبا داستان، مقدجلوتر بوده و در مقايسه 

داستانی و نگر نیز بر اساس خِط سیر داستان به دو نوع درونپريشی آيندهزمان

 : شودمیداستانی تقسیم برون

نگری، شامل رخدادهايی است که در اين نوع از آينده داستانی:درون ینگرآینده

 اتفاق صورتی در داستانیدرون نگریآينده»چهارچوب زمانی داستان اول رخ خواهند داد. 

 نگریآينده اگر همچنین. باشد روايت اصلی زمانی چارچوبِ در نگریآينده که افتدمی

 اين غیر در و اصلی روايت باشد، اصلیِ سیر خط يا رخداد شخصیت، بارة در داستانیدرون

 .(91: 1382)مارتین، « شودمی نامیده فرعی صورت

نگری از محدودة زمانی داستان اصلی عبور کرده و اگر آينده داستانی:برون ینگرآینده

داستانی است. به عبارت شامل حوادثی باشد که مربوط به داستان اول نباشد، از نوع برون

داستان  داستانی، شامل نقل رخدادهايی است که پس از پايان خطِ وننگری برآينده»ديگر 

داستانی هم اگر نگری بروندر آينده .(135: 1387پور، )قاسمی« يا روايت اصلی  رخ بدهند

های اصلی داستان اول باشند، از نوع اصلی و رخدادها به طور مستقیم مربوط به شخصیت

 صورت فرعی است. در غیر اين

داستان و نگر بروننگری نیز با ترکیب دو آيندهاين نوع از آينده نگری مرکب:آینده

 است؛ بیرونی ظاهراً آن در نگریآينده مرکب، نگریِآينده در»شود. داستان ايجاد میدرون

 برداشته در را روايت معین پیش از پايان که شودمی مشخّص و متّصل، روايت به بعدها ولی

پريشی، غالبا پايان از نوع از زمان اين .(204: 1386، زاده، طاهری و رجبی)غالمحسین« است

شدة داستان را در خود دارد و راوی با بیان آن، به نوعی پايان داستان را برای تعیینپیش

 کند.خواننده ترسیم می

 نتژرار ژ روايیتحلیل زمان روش مورد استفاده در اين پژوهش، مبتنی بر رويکرد 

ای و است. شیوة جمع آوری داده نیز، کتابخانه و تحلیل محتوا همراه با توصیف معنايی

نقش  زمان روايی وهای معتبر در زمینة مبتنی بر مطالعة داستان کوتاه السمان و پژوهش

های بین زمان داستان و زمان متن توضیحات ژنت در باب ناهمخوانی نیز ، ودر داستان آن

 . است روايی
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تاکنون هیچ پژوهشی صورت نگرفته  السمان هغاد« حریق ذلک الصیف» مورد داستان در

 در ژنتاست. در بخش بررسی نظرية و پژوهش حاضر از اين جهت نو و بديع  ،است

 در زمینة اما .نیامده استبه نگارش درپژوهش مستقلی تاکنون ، السمان های کوتاهداستان

ن به های متعددی تا کنونامهمقاالت و پايان، به صورت مستقل زمانی ژرار ژنتنظرية 

تحلیل زمان روايی رمان »مقالة در  (1392) حجت رسولی و ديگران: نگارش درآمده است

گانة زمان های سهتکنیک ،«النهايات عبدالرحمن منیف بر اساس ديدگاه زمانی ژرار ژنت

اند که و در نهايت به اين نتیجه رسیده کرده بررسیروايی ژنت )نظم، بسامد و تداوم( را 

ها و پیشوازهای مختصری ، از نوع متوالی و تقويمی است که گاه با بازگشتاين رمانزمان 

: نظم، تداوم، و بررسی سه مؤلفة زمانی»در مقالة  (1393) اصغر حبیبیعلی؛ همراه است

 به «س نظرية روايی ژرار ژنت(اثر احالم مستغانمی )بر اسا ذاکرة اجلسدبسامد در رمان 

 در نهايت نتیجه گرفته است که توجه نشان دادهپردازی رمان اهمیت زمان در شخصیت

 ،(1390)درودگريان و ديگران ؛ استبیشتر استفاده کرده  ،نگریگذشته تکنیکاز  نويسنده
در داستان شناسی بر اساس نظرية زمان ژنت تحلیل زمان روايی از ديدگاه روايت»مقالة در 

اند که نتیجه گرفتهبررسی زمانی داستان مذکور پرداخته و به  «وتن اثر رضا امیرخانیبی

با نگری بوده و راوی با فرار به گذشته، سعی دارد تا ن، اغلب درگیر گذشتهتوداستان بی

 بررسی تقابل»مقالة در  ،(1394) فائزه عرب يوسف آبادی ؛ها و تعارضات کنار بیايدآشفتگی

تطبیق نظرية ژنت با  به «های گلستان سعدیزمانی روايی و زمان متن در حکايت

پريشی در است زمانو نشان داده پرداخته  گانة آنهای هفتهای گلستان در بابحکايت

 چهار در روايی زمان بررسی»نامة در پايان (1393) وحید شمشیری؛ اندک استگلستان 

 شبِ  و بَیَل عزاداران ،صبور سنگ ،بلوا سالژنت ) ژرار نظرية اساس بر فارسی معاصر رمان

ها توجه نشان شده در دانشگاه زابل، به نقش زمان در هر کدام از اين داستاندفاع، «(هول

داستان السمان و  بار به معرفیکه برای نخستیننپژوهش حاضر از آن جهت داده است. 

 پردازد، حائز اهمیت است. پريشی در آن میبررسی انواع زمان

با آگاهی از  که است سوريهنگار اهل ويسنده، شاعر و روزنامه، ن(1942) غاده السمان

ها را از های خود بهره برده و آنهای نوين روايتگری در داستانعلوم غربی، از تکنیک

از مجموعه داستان « حريق ذلک الصیف»داستان . است جهت ساختاری برجسته ساخته

دربردارندة شش داستان  ،شده است. اين مجموعه داستان انتخاب رحیل المرافئ القديمه

بیداری که همگی حول محور رنج انسان فلسطینی و نقش مبارزات مردمی در  بودهکوتاه 
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يکی  از دختر جوانی نواتسرگذشت  «آن تابستان سوزیآتش»داستان . چرخدجامعه می

ای بنا مدرسه، کرانة غربی است. وی پس از اتمام تحصیل، در روستای خود از روستاهای

مدرسه ، اين روستابا حملة اسرائیل به  1965. در سال دهدها درس میبه بچه ،کرده

از آموزان فلج برای نجات يکی از دانشکه  نوات شود.و مادر نوات کشته می شدهباران بم

و به  ،نوات آواره شده ،بعد از اين حادثه شود.سوختگی می کند، دچارآوار تالش می زير

اما با اخراج از نشرية يابد رود. زخم وی بعد از مدتی به طور کامل بهبود میبیروت می

، درد آوارگی و 1967 شش روزة شکست مجدد اعراب از اسرائیل در خالل جنگ حزب و

شود تا نتواند فضای جامعة سبب می)فلسطین( لومیت وطن و مظشود یغربت وی تشديد م

از  . نوات،خوابدمیتابوت ها در قبرستان و میان شب . به همین دلیل،بیروت را تحمل کند

اين شود. خورد و دچار سرخوردگی فردی و اجتماعی میلحاظ روانی به شدت ضربه می

الباهی سوزی، دوباره سربرآورد. آشنايی نوات با شدة آتششود تا دردِ فراموشامر، سبب می

، سبب تغییر داردهای پنهان جبهة مقاومت تالش ی نسبت بهتربینانهواقع که ديدگاه

 بخشد. وی را از يأس مطلق رهايی می ،ديدگاه نوات شده
 

 بحث اصلی .2

از زمان حاضر را پاية اصلی طرح داستانی خود قرار داده وقفة چند ساعته يک  السمان،

کند اما بر اساس تسلسل رخدادهای داستان . وی، داستان را در لحظة حال آغاز میاست

برد، سپس دوباره به لحظة حال اند، داستان را به عقب میکه در گذشته اتفاق افتاده

وآمدهای زمانی داستان اين رفت گیرد ومیجريان داستان را در زمان حاضر پی ،برگشته

رو گاه راوی روبهبی های گاه ويابد. در اين میان، داستان با پیشگويیتا پايان آن ادامه می

فضای  بیشتر کند.آينده را که هنوز فرانرسیده است، توصیف می ازاست که لحظاتی 

داستان را  های زمانی است که وظیفة گسترش فضایپريشی و بازیدرگیر زمان داستان

بازگويی خاطرات دور و نزديک  بر عهده دارند. کانون داستان متمرکز بر شخصیت اصلی و

های داستان، تنها از منظر شخصیت اصلی به خواننده معرفی شخصیتديگر  وی است و

محدود به  ،ی داستانهایپريشنشود تا حجم بسیاری از زماين امر سبب میا. شوندمی

 گويدها سخن میهايی که نوات از آنکدام از شخصیتهیچ رخدادهای زندگی وی باشد.

صحنة  ها در گذشته به اتمام رسیده ونقش آن بلکهدر لحظة حال داستان حضور ندارند 

به صحنة داستان  ها راآن ،خاطراتبازگويی از طريق  اند اما وی،داستان را ترک کرده
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متوجه به گذشته و حال داستان همزمان دسترسی دارد،  از آنجا که خواننده. نداگردبازمی

  شود.ها از فضای داستان نمیغیبت آن
 

 السمان در داستاننگر پریشی گذشتهزمان .1-2

چرخد و به نوعی روايت داستان جا که اين داستان بر مدار حافظة شخصیت اصلی میاز آن

 در گذشته جريان دارد. ،بیشتر زمان آن است باختریاشغال کرانة بعد از زندگی نوات 

های جنگ با رژيم يعنی سال 1967و  1966، 1965های حوادثی که نوات در خالل سال

نحوة بیان اين حوادث، . صهیونیستی و شکست ننگین اعراب از اسرائیل، تجربه کرده است

ها نیست بلکه به شکلی آشفته و نامنظم بر اساس زمان تقويمی و تقديم و تأخر حقیقی آن

های بعد از به اين صورت که ابتدا، روند بیان حوادث داستان از روزها و ماهشوند. بیان می

السمان با استفاده شود. ختم می 1965آغاز شده و در نهايت به قبل از حملة  1967جنگ 

و  است ده ترسیم کردهاز قیدهای زمانی گذشته، فضای داستان خود را در زمان سپری ش

های بازگشتدهد که وی نیز در اين گذشته حضور دارد. به خواننده اين اطمینان را می

، در روند مرکبو  داستانیرون، بداستانیندرونگر حالت گذشته سهدر  داستان، زمانی

 :کنندنقش اصلی را ايفا میگسترش فضای آن،  وتکمیل داستان 
 

  اصلی داستانیِندرونگر گذشته .1-1-2

در چهارچوب زمان داستان است که  بیان رويدادها و حوادثی ،داستانیدرون نگرگذشته

نگرهای کار گذشته»به عبارت ديگر، . انديعنی بعد از شروع ماجراهای آن رخ داده صلیا

در داستان  .(91: 1382)مارتین، « زگشت به گذشتة متن در داستان استداستانی، بادرون

به شکل اشاراتی مختصر ، نواتزندگی  و تأثیرگذار حوادث مهم، السمان، از همان ابتدا

شیوة السمان در روايت اين حوادث به اين صورت است که وی ابتدا به هر شوند. بیان می

متوجه ای که مخاطب به گونه کنددر چندجای داستان اشاره می، کدام از اين حوادث

سپس در جايی مشخص از داستان، شرح مفصلی نسبت به  شودمیای از متن حذف پاره

کند. های ايجاد شده در داستان را پر میدهد و شکافها به مخاطب ارائه میهر کدام از آن

گیرد و شود، ديگر مورد اشاره قرار نمیهر حادثه، بعد از آنکه به صورت تفصیلی بیان می

ن در توضیح حوادثی است که داستان از لحظة رسد که اين شگردِ ويژة السمابه نظر می

نمايد چرا که هنوز به ها برای خواننده ضروری میها عبور کرده اما توضیح آنوقوع آن

در داستان ايجاد را ادبی  لذتها نشده و همین امر نوعی تعلیق و طور کامل متوجه آن
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هو األمل الغریب الذي یتفجر كل لیلة د ذهايب إىل املقربة... ها اقرتب اللیل واقرتب موع». کندمی
يف كل موضع من جسدي، یبدأ من رأسي مث یسیل جداول من كل أعضائي لیصب يف نقطة 
حمددة: يف معديت. ابلضبط، يف تلك الرقعة حیث اجللد مشوه من أثر ذلك احلریق... ذلك احلریق... 

من به مقبره نیز فرا رسید... اين )شب فرا رسید و موقع رفتن  (56: 1992)السمان،  «ذلك احلریق...

شود و سپس در نهرهايی جوشد، از سرم شروع میهمان درد ناشناسی است که هر شب در همة وجودم می

ام. دقیقا در آن قسمت، جايی شود تا در يک نقطة مشخص بريزد: در معدهاز همة اعضای بدنم جاری می

سوزی... آن سوزی، آن آتشاست. آن آتشعوض کرده و زشت شده سوزی رنگکه بر اثر آن آتش

در اين مقطع که بخشی از قسمت ابتدايی داستان است، نوات، بدون ذکر  ..(..سوزیآتش

 (مدرسه سوزیآتشبمباران و )رفتن به قبرستان و ای به دو حادثة اصلی داستان زمینههیچ پیش

اند. عالوه بر اين مقطع، راوی بارها در ادامة در دو زمان متفاوت رخ دادهاشاره دارد که 

ها را در صفحات میانی داستان و سپس شرحِ کامل آن کردهاشاره رخداد داستان به اين دو 

گويی و تعلیق در داستان، عالوه بر ايجاد لذتِ هنری، سبب کند. اين پراکندهبیان می

 یشتری با آشفتگی ذهنی نوات و غمِ عمیق وی داشته باشد.شود تا خواننده همراهی بمی

ت که بخش داستان، ماجرای آشنايی نوات با الباهی اس هاینگریگذشته يکی ديگر از

ولیل التقیت به منذ ثالثة أشهر كانت » زيادی از زمان داستان را به خود اختصاص داده است:
 1967كانت لیلة حزینة من لیايل أواخر حزیران   األحزان متطر من مسامنا وكلماتنا وضحكاتنا.

-64: 1992)السمان،  «بعد اهلزمية أبسبوع أو أكثر. فاحلرب انتهت قبل أن تبدأ، واهلزمية حلت...
های ما کلمات و خنده و مامنافذ پوست شبی که او )الباهی( را حدود سه ماه پیش ديدم، اندوه از  و) (63

يعنی به فاصلة يک هفته يا بیشتر بعد از شکست بود.  1967های اندوهناک تیرماه باريد. يکی از شبمی

بعد اين مقطع از داستان، نقطة شروع  .(.رخ دادجنگ قبل از آنکه شروع شود؛ تمام شد و شکست 

. استنگری درونی گذشته ،بنابراين بوده،، (از کرانة غربی بمباران روستا و آوارگی) اول داستانِ از

نگری از نوع اصلی گذشته ،استهای اصلی داستان الباهی از شخصیت چون سوی ديگر، از

مرجع بسیاری  ،ای که خودبه گونهپريشی داستان بوده ترين زماناين ماجرا، طوالنی است.

 بابد.یاين ماجرا، تا لحظات پايانی داستان ادامه م شود.ديگر می های زمانیِ از بازگشت

 يکی ديگر ،حادثة بمباران کرانة غربی توسط اسرائیل و ويرانی روستای محل سکونت نوات

 ،ترين حادثة داستانترين و محوریتلخ داستانی است که به عنوانهای دروناز بازگشت

شود محسوب میستان اشروع دحقیقی نقطة  اين حادثه به آن اشاره شده است.بار ينچند

  شود:روايت می ،در زمانی غیر از زمانِ اصلی خود، در متناما 
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ملاذا رموا القنابل علی مدرسيت ولیس فیها طفل عمره یفوق الرابعة عشرة؟ ما ال استطیع فهمه »
اشتعلت النار يف  کان هنالک ولد مصاب بشلل األطفال حاول أن یرکض مع رفاقه هاربنی وقد

یتداعی کتال من النار. مل استطع ترکه یشتعل طرف ثوبه. کنت يف طریقي إلی اهلرب والسقف 
هکذا. خلعت معطفي ولففته به واحتضنته وکان مثل مجرة تعول وتصرخ وفجأه أحسست أبن 

چیزی ) (74: 1992)السمان،  «بطين حیث ضممته ايل یلتهب وأنين أعوي معه يف صرخة أمل متوحدة

که در آن هیچ کودک سة من ريختند در حالیها را بر مدرتوانم درک کنم اين است که چرا بمبکه نمی

فرار کند اما آتش سعی کرد تا با دوستانش  ،آنجا بود اطفال فلجمبتال به نبود؟ پسری  یسالباالی چهارده

توانستم نمیريخت. از آتش را فرومیور شد. در حال فرار بودم و سقف، انبوهی ای از لباسش شعلههدر گوش

له آتش بود و مانند يک گُ ه و او را بغل کردم.پیچیداو به دور  پالتويم را درآوردم و تا بسوزد.او را رها کنم 

آتش گرفته  ،جايی که او را به خود پیچیده بودم ،کرد. ناگهان احساس کردم که شکممناله و فرياد می

 اين بازگشت به عقب، مربوط به حوادثی .(.با او همراه شدمدرد مشترک  فرياددر است. من هم 

منطبق بر  نوات اتفاق افتاده و خِط سیر زمانی آن،شخصیت اصلی يعنی است که برای 

اصلی است. سوختن، به عنوان رمزی  نگری درونیِگذشتهزمان داستانِ اول بوده، لذا از نوع 

بارها فلسطین،  قضیةدر برابر  برای آگاهی نوات در برابر غفلت روشنفکران و حاکمان عرب 

   .شده است تکرار در داستان

 و های زمانی درونی استای درگیر بازگشتداستان السمان به شکل قابل مالحظه

بعد از آوارگی به  شخصیت اصلی داستانرخدادهايی است که ترسیم ها آنبیان هدف از 

های از ديگر نمونهاست. ادامه يافته تا لحظة حال داستان ها تجربه کرده و تأثیر آنبیروت 

وی از حزب،  جتوان به اخرادر داستان السمان می  اصلیداستانیِدرون بازگشت زمانی

و وحشت از تنهايی در  همراهان شبانه،شدن متفرقخوابیدن در تابوت، ، 1967شکست 

چرخند های زمانی، حولِ محورِ نوات میتمامی اين بازگشتبیروت اشاره کرد.  غربت بیروت

که به نوعی سیر داستان را  آيندلی به حساب میهای اصو بنابراين همگی از نوع بازگشت

آشفتگی ذهنی نوات که برگرفته کنند. اطالعات بیشتری به مخاطب منتقل می و تکمیل

بیشتر  س مطلق وی نسبت به وضعیت جامعه است، سبب شده استأاز حالت ناامیدی و ي

 با محوريت خود وی باشد. زمان داستان، درگیر حوادث تلخ گذشته 
 

 فرعی داستانیِنگرِ درونگذشته .2-1-2

 .است فرعی زمانیِ هایبازگشت ،در داستان السمان نگر درونیدومین نوع از گذشته

توضیح  واردکردن يک شخصیت جديد به داستان اول وا ها غالبا يا بگونه بازگشتاين»
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ها حرفی از و يا در مورد شخصیتی در داستان است که مدت استماجرای مربوط به وی 

 .(61: 1997، جنیت)« تا دوباره به مخاطب يادآوری شود نیامده و اآلن الزم استاو به میان 

دارد و تقريبا بیشتر حوادث آن حول  )نوات و الباهی(تنها دو شخصیت اصلی  داستان السمان

های فرعی نیز در داستان . اما شخصیتچرخدمحور نوات و ماجراهای وی با الباهی می

شوند گاه و به شکلی مختصر توسط راوی به صحنة داستان فراخوانده میر دارند که گهحضو

شود. هنگامی که داستان درگیر حضور اين ها روايت میو بخشی از زندگی يا رفتارهای آن

. پردازدها است، ماجرای اصلی آن کنار گذاشته شده و به موضوعی فرعی میشخصیت

دوستانی که وی ماجرای آشنايی خود با ذکر ستان و قبل از السمان در صفحات ابتدايی دا

ها آنجمعِ شدن به رفتن و پراکنده کردند،همراهی می قبرستان های شبانه بهرا در رفتن

 ذهب رفاق املقربة وتفرقوا يف أرجاء هذا العامل الواسع، وبقیت أان أرملة الفرح ال» کند:اشاره می
اين جهان  اطراف قبرستان رفتند و درهمراهان ) (63: 1992)السمان،  «إلیهاأملك اال أن أجئ كل لیلة 

اينکه هر شب به تنهايی به اين قبرستان بیايم کاری  جز کهپهناور پراکنده شدند و من بیوة شادی شدم 

نوعی ، درگیری ذهن مخاطب در باب سرنوشت اين همراهان، جادر اين .(آيد.از من برنمی

. سرانجام، است داستانمشتاق به مطالعة ادامة مخاطب و  ،ايجاد کرده تعلیق داستانی

ذهب رفاق املقربة... أجل » :دهدتوضیح میدر صفحات پايانی داستان ها را رفتن آن، راوی
اضطر إىل قبول عمل لیلي يف الكازینو ألنه جائع...  «جاد»سافر إىل أمریكا.  «سرغون»هربوا... 

سئم املسرحیة كما یقول لكنه استبدل  «أبورعد»مت تعیینه مسؤوال كبريا يف االعالم...  «عنرتة»
رفتند... فرار کردند...  قبرستان همراهانبله ) (85 همان:) «...وبراقصة اجنبیة يف الكازینو املقربة ابخلمارة

مجبور شد که يک کار شبانه در کازينو را بپذيرد چرا که گرسنه بود.  «جاد»به آمريکا رفت.  «سارگن»

که گفته از نمايش خسته شد. آنچنان «ابورعد» ..تعیین شد. خبرگزاریول ارشد در ئبه عنوان مس «عنتره»

اين مقطع از داستان،  .(..عوض کرد.در کازينو و يک رقاصة خارجی  فروشمشروب ارا ب قبرستانشد او 

جا که خطِ سیر از آنبوده و نگری فرعی در بابِ شخصیت اصلی نیست، پس از نوع گذشته

به خواننده بیان شده است، از  آگاهی بیشتربرای ارائة کند و اصلی داستان را دنبال می

 نگری بسامد کمتری در داستان السمان دارداين نوع گذشتهنگر درونی است. نوع گذشته

تنوع ، های داستانديگر شخصیتالعات در باب طای اعالوه بر ارائة پاره، از ذکر آنهدف و 

 است.  سیر آنيکنواختی بخشیدن به فضای داستان و رهايی از رکود و 
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 اصلی داستانیِرونب نگرگذشته .3-1-2

 باختریبعد از بمباران روستای کوچک وی در کرانة  ،زندگی نوات در بابِ  اصلیداستانِ

هر ماجرايی در داستان روايت شود که به قبل از اين مقطع  و، استآوارگی به بیروت و 

کند. نگر بیرونی بوده و خطِ سیر اصلی داستان را دنبال نمیزمانی اشاره کند، از نوع گذشته

د در بیروت يعنی چهارسال قبل از راوی، در مقطعی از داستان به دوران دانشجويی خو

تا چه میزان از بودن در بیروت رنج دهد که توضیح میو  کنداشاره میويرانی روستا 

طیلة أايم دراسيت يف اجلامعة ببريوت مل أعرف »: روستا بوده است منتظر بازگشت بهو کشیده 
كنت فقرية الراحة. عجزت عن التكیف مع تلك املدینة اليت تكرب بسرعة وتصغر كل یوم اخالقیاهتا.  

فقد كنت أعمل يف جریدة احلزب لیال وأدرس بقیة وقد انقذين ذلك من رعب اللیل ووحشة بريوت 
: 1992، )السمان «محل بطاقة العودة ابلید األخرىویوم محلت شهاديت ابحدى یدي كنت أالوقت...

توانستم خودم را با اين شهر نمیدانشگاه بیروت هرگز احساس راحتی نکردم. در دورة تحصیل در ) (74

 ،تر، وفق بدهم. فقیر بودم و اين فقرها در آن کوچکشد اما ارزشتر میکه هر روز از لحاظ ظاهر بزرگ

کردم و در روزنامة حزب کار می هاصورت که شبمن را از وحشت شب و تنهايی بیروت نجات داد به اين

دست گرفتم، بلیط برگشت به روستا در دست  ا يکروزی که مدرکم را ب خواندم.بقیة وقت را درس می

خِط  نوات برای بازگشت به روستا، متوجه اختالف اشتیاق خواننده از شور و .(ديگرم بود.

)آوارگی اجباری به بیروت با داستانِ اصلی  (قبل از ويرانی روستا )تحصیل در بیروتسیر اين داستان 

جا که ماجرای اين داستان نیز، به شود اما از آنمی بعد از ويرانی روستا و اشغال کرانة باختری(

نوع از اين  اصلی است. نگریگذشته صورت مستقیم مربوط به خود نوات است از نوع

نگری در داستان، برای ترسیم وابستگی و تعلق خاطر شخصیت اصلی به وطن، و گذشته

در نتیجه جلب همراهی و همدردی مخاطب با تنهايی و درد غربت وی بعد از سقوط کرانة 

 باختری است.
 

 فرعی نگر بیرونیِگذشته .4-1-2

هنگامی شويم. مواجه می بیرونی فرعی نگریدر داستان السمان تنها با يک مورد از گذشته

به ياد و کند ها ابورعد را در نمايشگاه نقاشی الباهی مالقات میکه نوات بعد از سال

فوجئت بدخول أبو رعد... فأبو رعد » افتد:می همکاری خود با وی در دوران دانشجويی
اطیيت وما مما یسمیه ابنضبصدیق محیم وقدمي ورفیق سابق ترك احلزب منذ أعوام بعیدة وكان یسخر د

 ابورعد دوست قديمی و صمیمی.. )با ورود ابورعد غافلگیر شدم. (67)همان:  «ومسلكیيت احلزبیة الرصینة.

ام پايبندیو  نظم و انضباطمها قبل ترک کرد و همواره من را به خاطر آنچه که است که حزب را سال من
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حضور نوات  اولبه دورة  «منذ أعوام بعیدة»قید زمانی  .کرد.(خواند؛ مسخره میحزبی می به اصول

چرا که وی دو سال پیش از روستای در نشرية حزب يعنی دوران دانشجويی وی اشاره دارد 

برای  اين قید زمانی،خود آواره شده و دوباره وارد نشرية حزب شده است و لذا به کاربردن 

نگری از منظر شخصیت، از نوع فرعی است. اين نوع اين گذشته یست.ن اين مدت کوتاه

حادثة بمباران مدرسه، تمام ذهن نگری در داستان السمان کاربردی ندارد چرا که گذشته

های قبل از اين تمرکز را بر زمان ای که وی کمترينرده است به گونهنوات را اشغال ک

و ساله حبس کرده است و از يادآوری هرگونه حادثه دارد و به نوعی خود را در اين فاصلة د

 زند.باز می فضای زمانی غیر از آن سر
 

 رکبنگر مگذشته .5-1-2

نگر بیرونی و درونی به وجود آمیختگی گذشتههای زمانی از درهماين نوع از بازگشت

 زمان» است اولیهای که شروع آن قبل از شروع داستان آيد به اين صورت که خاطرهمی

در مقطع  .(70: 1997جنیت، )« رسدبه پايان می ولیها يابد تا در داستانِ آنقدر امتداد می ،آن

های طوالنی کار در بیروت اشاره زير، زمانی که نوات داخل تابوت درازکشیده است به سال

اسرتخیت » شود و تا لحظة حاضر امتداد يافته است:کند که از دوران دانشگاه شروع میمی
التابوت كما مل اسرتخیت منذ أعوام بعیدة، أان الالجئة املطاردة احلاملة حلقیبيت وأفكاري داخل 

( 73: 1992)السمان،  «وهو مستعر 1965وق بطين منذ عام ها قد انطفأ احلریق ف... وأخطائي
 ایطردشدههای دور تا االن دراز نکشیده بودم. من پناهندة سالاز دراز کشیدم که داخل تابوت چنان )

تا االن روشن  1965... االن آتش روی شکمم که از کشممیافکارم و خطاهايم را به دوش  ،که کیف هستم

به  «منذ أعوام بعیدة»با استفاده از قید  در اين مقطع از داستان، .(است ، خاموش شدهبوده

لِ داستان لحظة حاباقی مانده و به های بسیار دور گذشته سالکه از خود طوالنی خستگی 

در لحظة  ،دهد که اين خستگی و فشارو سپس نشان میاست  اشاره کرده ،امتداد يافته

نگری در داستان السمان، عالوه بر تکنیک گذشته شود.حال و در داخل تابوت تمام می

گسترش فضای زمانی داستان، به تکمیل اطالعات خواننده از کل فضای داستان نیز منجر 

نگر، تعلق خاطر آوراگان فلسطینی و پريشی گذشتهبا استفاده از زمان شده است. السمان،

ها در غربت را های اشغالی را ترسیم کرده، و رنج و دلتنگی آنکرانة باختری به سرزمین

 تر ساخته است. پررنگ
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 در داستان السمان نگرپریشی آیندهزمان .2-2

نوعی به کارگیری قدرت تخیل در تخمین اتفاقات آينده است و  ،نگرپريشی آيندهزمان

ای که هنوز اتفاق خبردادن از آينده». شودتر خواننده در داستان میباعث مشارکت فعال

 ایهشود که خواننده احساس کند داستان از حرکت و پويايی و برنامنیافتاده باعث می

که با ضمیر  هايیداستان»ژنت از نظر  .(212: 2004قصراوی، ال)« مشخص برخوردار است

نگر دارند و زمینه را برای پريشی آيندهبیشترين هماهنگی را با زمان شوندمتکلم روايت می

از آنجا که داستان السمان با  .(76: 1997) «آورنداشارات کوتاه نسبت به آينده فراهم می

ينده نظر افکنده که هر کدام به آبارها  است، داستانِ خود شده وضمیر اول شخص روايت 

 ها کوتاه و تنها در حد اشاره است.نگریاز اين آينده
 

 داستانیِ اصلینگر درونآینده .1-2-2

های داستان السمان از نوع درونی و اصلی است و بیانگر حدسیات نوات نگریبیشتر آينده

آگهی نمايشگاه نوات به هنگام مشاهدة ، زير در مقطعدر مورد حوادث داستان است. 

الباهی با اين فرض که تابلوهای وی، موضوعی متفاوت با جنگ و وضعیت جامعه دارند، 

کند و به نوعی رفتار چند لحظة بعد خود ها اشاره میبه واکنش احتمالی خود در برابر آن

 عوة ألمزقها فوجئت أبهنا دعوة إىل حضور  يف معرضنإقرتبت لبطاقة ال» کند:بینی میرا پیش
ي الرافع( الشهري ... ملاذا ال أدخل املعرض وأتسلي قلیال؟ إذا كانت اللوحات التزال ه)الفنان البا

وأان أأتمله وقد رسم مناظر الطبیعة التقلیدیة اخلضرة بینما الدماء تلطخ حقول  هناك، فسأضحك
آگهی ترحیم به يک ) (64: 1992)السمان،  «ل سأدخل املعرض وسأمتزق اللوحات... أجبالدي

ديدم که دعوت به حضور در نمايشگاه هنرمند مشهور الباهی  وقتی نزديک شدم تا آن را پاره کنم اما

به آنها  ،نجا باشندآ نوزاندکی آرام شوم؟ اگر تابلوها هتا چرا به نمايشگاه نروم ... . ، غافلگیر شدمالرافع است

اند در ر سنتی و سرسبز طبیعت را ترسیم کردهکنم که مناظخواهم خنديد در حالیکه آنها را نگاه می

بله وارد نمايشگاه خواهم شد و تابلوها را پاره  ...است کرده رنگینهای سرزمینم را حالیکه خون، دشت

پريشی داخل در زمان داستان بوده و چون واکنش احتمالی خود را اين زمان .(خواهم کرد

السمان، در اکثر مقاطعی که عالوه بر اين، داستان  .است از نوع اصلیتوصیف نموده، 

يا آينده که داللت بر زمان حال  کندمیاز افعالی استفاده  ،استروايتگر لحظاتی از گذشته 

چرا که ماجرای گذشته  ، به معنی بازگشت داستان به زمان حال نیست؛ اين امردارند

به زمان حال از دريچة زمان گذشته و نوعی نگاه اين امر، بیانگر بلکه  همچنان ادامه دارد

یوم سقطت الضفة الغربیة » نرسیده است: ای از داستان است که هنوز فراپیشگويی لحظه
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 (81)مهان:  «يوقرب أمي التهبت النار يف جرح وعرفت أنين لن أرى بعد الیوم أطالل داري ومدرسيت
ام و قبر و مدرسه های خانهديگر خرابهروزی که کرانة باختری سقوط کرد و من فهمیدم که از امروز )

 1967در اين مقطع، اگرچه داستان به شکست  .(ور شدزخمم شعلهمادرم را نخواهم ديد، آتش در 

اما نوات به جای استفاده از  ،و سقوط کامل کرانة باختری به دست اسرائیل اشاره دارد

ای روايت کرده است که گويی خواننده در آن لحظة خاص داستان را به گونه ،افعال گذشته

استفاده کرده و « ...از آن روز»به جای « فهمیدم که...از امروز »حاضر است و از تعبیر 

 مستقیم به زمان حال داشته است. ینوعی نگاه
 

 داستانیِ فرعینگر درونآینده .2-2-2

کند اما به دنبال در خطِ سیر داستان اصلی حرکت می نگری، اگر چهاين نوع از آينده

شود. های فرعی داستان است و از زبان راوی بیان میگويی رفتار و حرکات شخصیتپیش

 رسد که اوکه منتظر ورود الباهی است، به اين نتیجه میدر مقطع زير، نوات در حالی

لتابوت، وألمثل مسرحیة املوت فألذهب ألمتدد يف ا» به قبرستان نخواهد آمد: امشب ديگر
الباهي  .وحدي بال متفرجنی وال مصفقنی، وبدون مشاركة بقیة املثقفنی. ها أان أالن أمام التابوت

بايد بروم و در تابوت دراز بکشم، بايد ) (88: 1992)السمان،  «شئ يف داخلي یقول أنه لن جيئ .مل جيئ

زنندگان اجرا کنم، بدون مشارکت بقیة هنرمندان... کفگران و انمايش مرگ را به تنهايی و بدون تماش

فعل نیامدن،  .(گويد که او هرگز نخواهد آمدمی م، الباهی نیامد. چیزی در درونهستم االن روبروی تابوت

گر حدس و گمان خود در مورد آمدن يا به الباهی تعلق دارد و شخصیت اصلی تنها روايت

نگری از آنجا که در خطِ سیر داستان اول است از نوع اصلی نیامدن وی است. اين آينده

هدف السمان از به کارگیری اين شود. از نوع فرعی محسوب می ،شخصیت از منظراست و 

بوده استان های فرعی دتکنیک زمانی، دادن اطالعات تکمیلی به خواننده در باب شخصیت

 کند.و به نوعی فضاهای خالی داستان را پر می
 

 داستانی اصلینگر برونآینده .3-2-2

شود و خواننده ديگر اطالعی نگری فراتر از زمانِ داستان اول را شامل میاين نوع از آينده

در دو مقطع زير، نوات بعد از آنکه به مبارزات . شدن يا نشدن آن نخواهد داشتاز محقق

با  ديگر کنداحساس می ،برد به آينده امیدوار شدهمردمی و تشکیل جبهة مقاوت پی می

های و ناامیدی ،های روحیبر رنج یو اين پايان ،نخواهد آمد قبرستانبه داخل  دپای خو

به اتمام قبرستان داستان درلحظة خروج وی از چون  است و زدة جامعهوی از فضای غفلت
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بینی بر شود و اثر اين پیشبرای خواننده معلوم نمینیامدن نوات  تحقق آمدن يا ،رسدمی

أان أخرج من املقربة وأشعر أنين قد ال أعود إلیها » زمانی خارج از زمان داستان محقق است:
کنم ديگر هرگز با شوم درحالیکه احساس میاز مقبره خارج می)من  (88)مهان:  «اثنیة على أقدامي

گری دست زده ديگری از داستان به آينده نیز در مقطع و .(گردمبرنمیپاهای خودم به اينجا 

أحس أبن النار املشتعلة أبدا حتت قناع جلدي املندمل قد هدأت... واستنشق اهلواء » :است
کنم )احساس می (90)همان:  «لرائحة. غدا لن أانم يف التابوت.البحري مبلء صدري وال أشم تلك ا

ام را از هوای سینههمة ور بود، خاموش شده است. شعله مجروحم نقاب پوستآتشی که همیشه در زير 

نگر، فراتر از اين آينده .(خوابمکنم. فردا در تابوت نمیمیکنم و ديگر آن بو را احساس ندريا پر می

يابد و از در جهاِن داستان تحقق نمیگويد که زمان داستان بوده و از فردايی سخن می

اين نوع  شود.به شخصیت اصلی است پس از نوع اصلی محسوب می مربوطآنجا که 

های مردمی در مبارزه با رژيم به حرکت تن و امیدبهتر داش آيندةبینی پیشپريشی، زمان

 کند.صهیونیستی را ترسیم می
 

 فرعی داستانیِروننگر بآینده .4-2-2

داستان السمان به توصیف وضعیت جوامع عربی بعد از شکست نگری در اين نوع از آينده

در مقطع زير، نويسنده با تشبیه زندگی مردم به يک نمايشنامة اختصاص دارد.  1967

هو مفجع أن » :کشدناامیدی خود از وضعیت جامعه را به تصوير میمعنا، هدف و بیبی
صري ما تبقى من أايمنا مسرحیة مهزوزة تنتهي املسرحیة، حنی تصري املسرحیة اللیلیة حیاتنا، وی

همها واجلمهور یصفق على أیة األدوار یتلو كل فیها سطورا لیست له والیدري ملاذا یقرأها والیف
در حالیکه نمايشنامة زندگی ما د، وچقدر دردناک است که نمايش تمام ش) (82: 1992، )السمان «حال

او نیست  هخواند که متعلق بدر آن سطری را میهر کس و است ىر جريان  لرزان و ضعیفهای با نقش

زمان اين  .(زنندکه همه برای او دست میفهمد درحالیخوانده است و آن را نمیچرا داند که و نمی

مقطع به صورت نامشخص تصوير شده و فراتر از زمان داستان است. از لحاظ موضوع نیز 

از آنجا که پايان داستان تا لحظة آخر يعنی شخصیت اصلی متفاوت است.   اول،با داستانِ

 نگری مرکب خالی است. از آيندهالسمان  توان گفت که داستانمشخص نیست، می

 گذشته توان گفت که داستان السمان در دو مقطع زمانیبر اساس پژوهش حاضر می

بیان  از زمان دستوری گذشته، به. السمان در بخش اول با استفاده و حال در جريان است

رنج  رابرجامعة عربی در ب تفاوتیبیخاطرات شخصیت اصلی در باب بمباران کرانة غربی، و 
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است. اين بخش از زندگی قهرمان داستان، تأثیر پرداخته و مصیبت آوارگان فلسطینی 

بسیار زيادی بر وضعیت روحی و روانی وی داشته تا جائیکه روال عادی زندگی وی را 

با از جامعه بیزار ساخته است. اما بخش دوم داستان يعنی زمان حال، برهم زده و او را 

انه به آينده و مبارزات بر اساس ديدگاهی خوشبیناستفاده از زمان دستوری حال و آينده، 

 بین گذشته و حال،زمان جايی جابهرسد. گیری فلسطین به پايان میمردمی برای بازپس

بخشی به داستان السمان و ، عالوه بر تحرکمند زمانیهای ساختتکنیککارگیری و به

ارتقای سطح فنی آن، بستری مناسب برای تولید معنا در اين داستان نیز فراهم آورده 

گر های متعدد زمانی داستان جلوههای روحی وی، در گسستای که آشفتگیبه گونه ستا

 شده است.
 

 نتیجه .3
 در کنار گر، نگر و آيندهپريشی در دو حالت گذشتهالسمان، با استفاده از تکنیک زمانغاده 

توالی و تقدم و تأخر غیر  نوعی، «حريق ذلک الصیف» زمانی داستانگسترش فضای 

ايجاد کرده است. اين امر، عالوه بر شکستن رکود و انجماد داستان، به  آندر نیز حقیقی 

 عمدة تکیةهای مختلف آن پراکنده ساخته است. جذابیت آن نیز افزوده و معنا را در اليه

 از بیشتر که استوار است شخص اول راوی معانی تداعی بر داستان، اين پريشی درزمان

در اين حالت، خواننده يافته است.  نمود اصلی داستانیدرون هاینگریطريق گذشته

نوات به خوابیدن شبانه در  اصرار و شوق دلیل اصلیمجبور است برای درک و دريافت 

 ،السمان متکی باشد. داستانهای زمانی متعدد به بازگشت ،فرار از جامعة بیروتتابوت و 

های زمانی مکرر به لحظة بمباران کرانة و بازگشت نگریبا استفاده از تکنیک گذشته

ناشی  که را وی های ذهنی و عاطفیآشفتگیو  نوات و روانی های روحیبحران ،باختری

ها با سقوط کرانة برجسته ساخته و رابطة عّلی بین اين آشفتگی، است گیو آوار جنگ از

اشغالی، سرزمین به  عشق .درونی داستان، ترسیم نموده استهای باختری را در اليه

گیری به جامعة عربی در بازپس و بدبینی اعتمادیبی ،احساس ترس و ناامنی در غربت

نشینی نوات، که به عزلت و گوشههای روحی و روانی کرانة باختری و در نتیجه آشفتگی

محورهای معنايی داستان است که با استفاده  ديگراز  وی در قبرستان منجر شده است،

از  ،شده است. عالوه بر اين، داستان ها اشارهبه آنزمانی، در داستان مکرر های از بازگشت

مخاطب آگاهی داده  به رخدادها و شخصیت دربارة آيندة های زمانی روبه جلو،پرش طريق

 کند.می کمک داستان آيندة بینیپیش و به



  61  1399 تابستان ،2 شمارة ،12 سال عربی، ادب

 
 

 منابع

 ، ترجمة عباس مخبر، تهران: مرکز.درآمدی بر نظرية ادبیپیش(، 1380ايگلتون، تری )

زاده و فاطمه حسینی، تهران: مازيار حسن ة، ترجمهای نقد ادبی معاصرنظريه (،1387) ،تايسن، لوئیس

 .نگاه امروز

 .محمد نبوی، تهران: آگه ةترجم ،بوطیقای ساختارگرا(، 1379) تودورف، تزوتان

ابوالفضل حری، تهران:  ة، ترجم«شناختی بر روايتزبان-درآمدی نقادانه»(، 1383) توالن، مايکل جی

 .انتشارات بنیاد سینمايی فارابی

حممد معتصم وعمر حّلي وعبداجللیل األزدي،  ه، ترمجخطاب احلکایة حبث يف املنهج (،1997) ارري جنیت، ج
 .ثقافةالطبعة الثانیة، القاهرة: اجمللس األعلی لل

اثر احالم  ذاکرة اجلسد: نظم، تداوم، و بسامد در رمان یسه مؤلفة زمان یبررس» (،1393) اصغر یعل ،یبیحب

 . 61-29، صص 10ش ،یعرب اتیزبان و ادب« ژرار ژنت( يیروا ةي)بر اساس نظر یمستغانم

 دگاهياز د يیزمان روا لیتحل» (،1390) الهام ،حدادی، محمدرضا ،احمدیزمان ،فرهاد ان،يدرودگر

نظم و نثر  شناسیسبک ،«یرخانیاثر رضا ام وتنیژنت در داستان ب ةيّبر اساس نظر شناسیتيروا
 .138-127 سوم، صص ، سال چهارم، ش)بهار ادب(ی فارس

 اتيرمان النها يیزمان روا لیتحل»(، 1392) نسب یعدالت یوعل ینیحجت، شکوه السادات حس ،یرسول

 .127 -107، صص 12ش ، 4 دورة ،نیلسان مب، «ژرار ژنت یزمان دگاهيبر اساس د فیعبدالرحمن من

، 53 ، شهنرابوالفضل حری،  ةترجم ،«روايت داستانی: بوطیقای معاصر»(، 1387) ريمون کنان، شلومیت

 .27-8 صص

 .، الطبعة السابعة، انتشارت غادة السمانرحیل املرافئ القدمية (،1992) السمان، غادة
ژرار ژنت  يةبر اساس نظر یدر چهار رمان معاصر فارس يیزمان روا یبررس» (،1393) یریشمش دیوح

دانشگاه  ،یمحمود رضایاستاد راهنما: دکتر عل، «و شبِ هول( لیَ)سال بلوا، سنگ صبور، عزاداران بَ

 .یو علوم انسان اتیدانشکدة ادب ،زابل

بررسی عنصر زمان در روايت با » (،1386) ، زهرارجبیاهلل، طاهری، قدرت، غالمحسینزاده، غالمحسین

-199، صص 16، سال چهارم، ش های ادبیپژوهش، «تاکید بر حکايت اعرابی و درويش در مثنوی

217. 

 .144-123، صص 1، ش نقد ادبی، «زمان و روايت»(، 1387)پور، قدرت قاسمی

 .عربیة للدراسات والنشر، املؤسسة ال1، طالزمن فی الروایة (،2004) القصراوی، مهما حسن
 .فرجام، تهران: مینوی خردامید نیک ة، ترجمای بر روايت در ادبیات و سینمامقدمه  (،1386) لوته، ياکوب

، «(شناسی و تفاوت میان داستان و گفتمان )بر اساس نظريات ژرار ژنتروايت» (،1391) يعقوبی، رؤيا

 .311-289، صص 13 ، شنامة فرهنگ و ادبپژوهش

 متن ،«ستانگل یهاتيو زمان متن در حکا يیتقابل زمان روا یبررس» (1394) فائزه عرب ،یآبادوسفي
 .90-65 ص، ص66، ش 19دورة  ،ادبی پژوهی

 



62  ژنت ژرار زمان نظریة اساس بر السمان غاده «الصیف ذلک حریق» کوتاه داستان در پریشیزمان انواع تحلیل 

References 
Doroudgarian, F., Zaman Ahmadi, M., & Hadadi, E. (2012). An Analysis of 

Narration Time from a Narratologic Viewpoint Based on Genette’s Time 

Theory in story Vagabond Written by Reza Amirkhani. Bahar-e-Adab, 

4(3), 127-138. [In Persian]. 

Eagleton, T. (2001). Introduction to Literary Theory. (A. Mokhber, Trans.) 

Tehran: Markaz. [In Persian]. 

Genette, G. (1997). Narrative Discourse: An Essay in Method (2nd ed.). (M. 

Mutasim, O. Halali, & A. al-Azdi, Trans.) Cairo: The Supreme Council of 

Culture. [In Arabic]. 

Ghasemipour, G. (2008). Time and Narrative. Literary Criticism, No. 3, 123- 

144. [In Persian]. 

Gholam-Hossein-Zadeh, Q.; Taheri, Q. (2015). An Examination of the 

Element of Time in Narratives with a Focus on the “Tribal Arab Dervish” 

in the Masnavi. 4(16), 199-214. [In Persian]. 

Habibi, Ali Asghar, (2012). The Study of Narrative Time in the Novel "Zakirat 

-al-Jasad" by Ahlam Mostaghnami (Based on Gerard Genette’s Narrative 

Theory). 6(10), 29-61. [In Persian]. 

Lotte, Yakoob Introduction to Narrative in Literature and Cinema, translated 

by Omid Nikfarjam, Tehran: Minavi Kherad, 2007. [In Persian]. 

Al-Qasrawi, M. H. (2004). The Time in the Novel (1st ed.). Arab Foundation 

for Studies and Publishing. [In Arabic]. 

Rasooli, H.; Hosseini, S. S.; Edalati Nasab, A. (2011). Time Analysis of 

Narrative Fiction in Abdul Rahman Monif's Endings According to Gerard 

Genette. Lesan-emobeen, 4(12), 107-127. [In Persian]. 

Rimmon, Shlomith, Kenan. (2006). Revayate Dastan: Butighaye Moaser. 

Translate by Horri, Abolfazl, Honar, 53(10), 8-27. [In Persian]. 

Al-Samman, G. (1973). “The Departure of Old Ports”, Publishers Ghadah Al-

Samman. [In Arabic]. 

Tolan, M. J. (2004). Critical Linguistic Introduction. (A. Hori, Trans.) Tehran: 

Farabi Cinema Foundation Publications. [In Persian]. 

Tyson, L. (2008). Critical Theory Today. (M. Hassanzadeh, & F. Hosseini, 

Trans.) Tehran: Negah Emrooz. [In Persian]. 

Tzvetan Todorov, (2000). Structural Poetry. (M. Nabavi, Trans.) Tehran: 

Agha. [In Persian]. 

Yaghoubi, R. (2014). Narratology and the Difference between Fiction and 

Dialogue Based on the Theories of Gerard Genette. [In Persian]. 

Yousefabadi, F. A. (2013).  A Study of the Distinction between Narrative and 

Textual Time in the Anecdotes of Sa'di’s Golestan. Literary Text Research, 

19(66), 65-90. [In Persian]. 


