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   چکیده
هیم نصراهلل، داستانی تخیلی است که نویسنده در آن ، اثر ابراحرب الکلب الثانيةرمان برگزیدة 

جهانی را نقد کرده است. زمان و مکان در این های طلبی قدرتهای دیکتاتور و جنگحکومت

های زمانی بسیاری که از حال به گذشته و آینده وجود رمان نامشخص و مبهم است و پرش

ن اهمیت بسیاری در نقل حوادث دارد، باعث شده عنصر زمان و سرعت روایت در این رما

کوشد با شیوة توصیفی ـ تحلیلی و براساس نظریۀ ژرار داستان داشته باشد. این پژوهش می

گیری سرعت روایت این رمان بپردازد و ژنت درمورد زمان، به بررسی تداوم زمانی و اندازه

وهش، تداوم و نظم های پژعوامل مؤثر بر سرعت و شتاب روایت را تحلیل کند. براساس یافته

وتصرف نویسنده در زمان روایت ازبین رفته و این باعث تغییر سرعت خطی روایت با دخل

گسترة زمانی  سرعت کلی روایت مثبت است؛ زیرارسد نظر میروایت رمان شده است. به

از جنگ اول سگ تا جنگ دوم سگ و همچنین جنگ سومی که  ی رابسیار وسیع و نامشخص

نگری بر سازی و آیندهگیرد. رمان با استفاده از حذف، فشردهست، دربرمیدرحال شروع ا

شود تا زوایای پنهان گو سرعت روایت کُند میوافزاید. گاهی با عنصر گفتسرعت روایت می
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های داستان ترسیم گردد. همچنین برای حفظ کشش داستانی رمان و و خاکستری شخصیت

های متنوع، از سرعت روایت در ایجاد فضاها و صحنهحجم دادن به جهان درونی داستان و 

نگری و اپیزود شود و با استفاده از مکث توصیفی، گذشتههای داستان کاسته میبرخی از فصل

 گردد.در سرعت روایت وقفه ایجاد می

 ، رمان معاصر عربی، زمان روایت. حرب الکلب الثانية: ابراهیم نصراهلل، های کلیدیواژه

 . مقدمه1

گیرد کند و زمان ظرفی است که رویدادهایی را دربرمیانسان در طول زمان زندگی می

حال استمرار است و د. زمان فرایندی است که همیشه درکه با زندگی انسان ارتباط دارن

غم و شادی، در امتداد این زمان برای انسان احساسات و حاالت متفاوت و متنوعی از 

مان نقش مهمی در زندگی انسان دارد. در انواع ادبی، پس ز ده؛خشم و آرامش رخ می

ای برخوردار است؛ زیرا بستر ویژه ادبیات داستانی و رمان، زمان از جایگاه ویژهبه

اتفاقات گوناگونی است که بازتابی از جهان بیرونی است و معنا و مفهوم داستان با این 

عناصر داستان نقش گیرد. زمان در کنار دیگر حوادث شکل خاصی به خود می

توان آن را نادیده گرفت و در نمی وجههیچای در ایجاد روایت دارد و بهکنندهتعیین

گوها و رفتارها در زمان وها، گفترمان از آن استفاده نکرد؛ زیرا سرگذشت شخصیت

شکلی دهد. هر رمانی نقطۀ آغازی دارد که با رویداد خاصی همراه است که بهرخ می

ها و توصیف حرکات و شود و نویسنده با وارد کردن شخصیته میمبهم ارائ

کاهد و آن تدریج از ابهام آن میدهد، بههایشان که در مجرای زمان خاصی رخ میکنش

رساند که در آن نتیجۀ مجموعۀ حوادث داستان و رابطۀ علّی میان را به یک پایان می

ی با زمان روایت تفاوت دارد، نویسنده شود. اما از آنجا که زمان واقعها بازگو میآن

وپیش کند و از زمان حال به گذشته وتصرف در زمان روایت آن را پستواند با دخلمی

سر هم و آینده انتقال دهد؛ ولی در زمان تقویمی حوادث در بستر زمانی منظم و پشت

در روایت جنبۀ توان در آن گسست ایجاد کرد. بنابراین مفهوم زمان افتد و نمیاتفاق می
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های جاییگیرد و نویسنده با تغییر آهنگ و سرعت روایت و جابهدیگری به خود می

سازد. بر این اساس، نقش زمان در رنگ داستان را مشوش و نامنظم میزمانی، پی

ها کننده است. نویسندگان نوگرای ادبیات عربی نیز به تکنیکپژوهی بسیار تعیینروایت

جدید توجه کرده و با استفادة متفاوت از عنصر زمان، سبک بیانی  های روایتو شیوه

 اند. ای را پدید آوردهمتمایز و تازه

های روایی باشد، رمان های عربی معاصر که فراخور پژوهش تکنیکاز میان رمان

مدرن های پستاست که از رمان حرب الکلب الثانية برگزیدة جایزة بوکر عربی باعنوان

های روایت جدید ازجمله رود. نویسنده با تلفیق شیوهشمار میات عربی بهمشهور ادبی

مدرن، سبک ادبی خاص و متمایزی را های پستکارگیری مؤلفهجریان سیال ذهن و به

ویژه عنصر زمان، حوادث داستان را به ،پدید آورده و با استفاده از عناصر داستان

وتصرف در زمان ت نقل کرده و با دخلهای قدیمی روایشکلی دیگرگون از شیوهبه

 روایت و شتاب روایت، اهمیت این عنصر را در فرایند روایت داستان نشان داده است.  

کوشد به بررسی بحث تداوم و دیرش در رمان این جستار براساس نظریۀ ژنت می

 بپردازد و عوامل مؤثر بر تغییر شتاب روایت در این رمان را  حرب الکلب الثانية

 واکاوی کند. 

 اند از: های پژوهش عبارتپرسش

 چیست؟ حرب الکلب الثانيةـ اثر شتاب بر فرایند کلی رمان 

 دهد؟ـ شتاب چه عنصر معنایی را تحت تأثیر قرار می 

 کند؟ـ شتاب چه معناهایی را خلق و چه معناهایی را حذف می 

 تحقیق . پیشینۀ 1ـ1

های ی نوشته شده که در اینجا فقط به پژوهشمقاالت بسیار 9درمورد نظریۀ ژرار ژنت

 کنیم: مرتبط با موضوع داستان اشاره می
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های جای خالی سلوچ نگرش تحلیلی بر سرعت روایت در رمان»صالحی در مقالۀ 

( به 9914« )شناسی ژرار ژنتبا تکیه بر نظریۀ روایت إلی الشمال ةموسم الهجرو 

ها را پردازد و نوع شتاب روایت آنمان میبررسی تطبیقی سرعت روایت در این دو ر

 گزینش، یا کند و عوامل مؤثر بر شتاب روایت در این دو رمان را حذفمشخص می

 و ذهنی عمل اپیزود، افزودن منفی، شتاب توصیفی، نگر، درنگآینده نوع از پریشیزمان

قی باعنوان نژاد و دیگران در تحقیشمارد. رسولنگر برمیگذشته نوع از پریشی زمان

 ( ضمن واکاوی9916« )حنامینه ’المصابیح الزرق‘ رمان در روایت سرعت بررسی»

کنند. ر تغییر نوع شتاب و سرعت روایت را تحلیل میتداوم در این رمان، عوامل مؤثر ب

 از گیریبهره با رمان، مختلف هایبخش دهند نویسنده درنویسندگان نشان می

 درنگ کارگیریبه با افزایش داده و روایت را سرعت تلخیص و حذف مثل هاییتکنیک

 جستاری کاسته است. سوسونی و دیگران در روایت سرعت از ،گووگفت و توصیفی

 اثر ’الخطوبه‘ کوتاه داستان مایۀدرون تولید فرایند در آن کارکرد و روایی زمان»باعنوان 

مایه گیری درونشکل( بر کارکردهای زمان روایی و نقش آن در 9913« )طاهر بهاء

سازی و تمرکز کرده و عوامل مؤثر بر سرعت روایت همچون مکث توصیفی، فشرده

مایۀ داستان ها را در ساخت درونپریشی را در این رمان نقد و واکاوی و تأثیر آنزمان

لواسينی  ’رماد الشرق‘ الزمن الروائی فی روایة» اند. روشنفکر و آذرنیا در جستارهبیان کرد

( به تحلیل زمان روایی و زمان تقویمی در این رمان پرداخته و تغییر 9916« )ألعرجا

و عوامل کُند شدن سرعت  را در این داستان تحلیل کرده آهنگ و سرعت روایت

های باال بردن سرعت حذف روایت در این رمان را مکث توصیفی و مونولوگ و تکنیک

پریشی در فرایند روایت این داستان زمان اند. همچنین از نقشگویی دانستهو فشرده

( با 9916« )الگوهایی برای بررسی سرعت روایت»پور در مقالۀ اند. حسنسخن گفته

پردازد و نظریۀ ژرار ژنت می هایها و قوّتدیدگاهی انتقادی به بررسی ضعف

 هد.دگیری سرعت روایت داستان ارائه میالگوهایی افزون بر الگوی ژنت برای اندازه
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شده است.  نگاشته های بسیاریدرمورد آثار دیگر ابراهیم نصراهلل مقاالت و پژوهش

 : کنیمبا موضوع پژوهش حاضر اشاره میدر ادامه به برخی از تحقیقات مرتبط 

( به 9981« )نصراهلل ابراهیم داستانی آثار در روایی هایشیوه»جوادی در مقالۀ 

گویی درونی، تداعی آزاد و ن سیال ذهن، تکازجمله جریا ،های روایتبررسی شیوه

پردازد و موفقیت نویسنده در های نصراهلل میدر شماری از رمان ،رئالیسم جادویی

 شناسیروایت»کند. عبدی در کارگیری چنین شگردهای روایتی را نقد و بررسی میبه

شخصیت، زاویۀ  ویژه( عناصر داستان، به9919« )نصراهلل ابراهیم اثر طفل الممحاة رمان

از دو مبحث نظم و  ،کند و در بخش زمانرا ارزیابی می ،سازی، مکان و زماندید، کانون

گوید. احمد مرشد در نگری و همچنین بسامد سخن مینگری و آیندهترتیب و گذشته

( برمبنای نظریۀ ژنت، عنصر زمان و 5112) البنية والداللة في روایات إبراهيم نصراهلل کتاب

، را در برخی از نگری و حذفنگری، آیندهویژه گذشتهبه ،ل مؤثر بر سرعت روایتعوام

 بررسیده است.   آثار نصراهلل

در این است که  این جستار  تحقیقات با سایر بنابراین تفاوت اساسی این پژوهش 

و تأثیر عوامل  پردازدمینخستین پژوهش مستقلی است که به بررسی سرعت روایت 

دهندة سرعت روایت را در فرایند نظم و ترتیب زمانی این رمان ه و افزایشدهندکاهش

های پیشین یا به بررسی عنصر زمان براساس نظریۀ که پژوهشکند؛ درحالی بررسی می

ویژه اند یا دربارة موضوعات مختلف بهژنت در آثار دیگر نویسندگان عرب پرداخته

سخن ان در دیگر آثار ابراهیم نصراهلل های روایت و کارکردهای عناصر داستشیوه

   .اندگفته

 . چارچوب نظری2

 . زمان روایی در نظریۀ ژنت1ـ2

تصویر کشیدن رخدادها در قالب زمان است؛ پس داستان اساس و شالودة هر روایت به

؛ جاهدجاه و رضایی، 66: 9961ترتیب توالی زمانی است )فورستر، نقل حوادث به
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ترین و پرکاربردترین نظریات در زمینۀ بررسی زمان در عروف(. یکی از م58: 9911

و  5زمان تقویمی ر این نظریه، زمان بر دو نوع است:روایت، نظریۀ ژرار ژنت است. د

. زمان در روایت نیز بر دو قسم است: زمان واقعی یا تقویمی و زمان 9زمان روایت

ت که پیاپی و همخوان با خیالی یا زمان روایت. زمان واقعی بستر تمام حوادثی اس

ها در بستر آن جاری است و مشهور به گیرد. زندگی انسانوار شکل میها، زنجیرهلحظه

شمارانه، عمومی، مکانیکی و تقویمی )کرونولوژیک( است. زمان زمان واقعی، گاه

زمان روایی، خصوصی، »های روایت درمقابل زمان واقعی وجود دارد و از آن با عنوان

کنند. میان زمان تقویمی و ( یاد می994: 9989پور، )مندنی« ادراکی و یا خیالی درونی،

ترین آن، نبودِ نقطۀ آغاز و پایان در زمان ی هست که مهمیهازمان روایت تفاوت

توان بدون تفکیک آغاز و پایان و که در عرصۀ روایت نمیتقویمی است؛ درحالی 

(. 69: 9985تصویر کشید )مارتین، آن را بهمشخص کردن مقطعی از خط طوالنی زمان، 

و مستمر و بدون انقطاع رخ همچنین در زمان تقویمی، حوادث در مجرای زمانی ثابت 

ولی در  به آینده پیوسته درحال حرکت است. زمانی که از گذشته به حال و رو دهد؛می

ای که آیندهخورد و از زمان حال به گذشته و هم میزمان روایت، سیر خطی حوادث به

تنهایی پرش و انتقال وجود دارد. پس توالی خطی حوادث به است، هنوز نیامده

برد، کار میوجود آورد؛ بلکه نویسنده به کمک گشتارهایی که بهتواند روایتی را بهنمی

(. بنابراین زمان 99: 9939کند )اخوت، جا میجابه ،خواهدگونه که میحوادث را آن

دهد و امل از اتفاقاتی است که در زندگی روزمره و واقعی رخ میتقویمی گزارشی ک

کند و با ابزارها و وتصرف میزمان روایت زمانی است که نویسنده در آن دخل

 دهد.  های خاصی سرعت این زمان را تغییر میتکنیک

شناسی، رابطۀ میان زمان روایت و زمان تقویمی های علم روایتبراساس چارچوب

(. 43: 9113شود )جنت، مربوط می 6و بسامد 2، تداوم4حث ترتیب و نظمبه سه مب

شناسی است که با درنظر گرفتن ترین نظریات در زمینۀ روایتنظریۀ ژنت یکی از جامع
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دهد و از جوانب این ابعاد از زمان، الگویی جامع از زاویۀ دید زمانی داستان ارائه می

ای خاص آن در فرایند نقل و روایت داستان مختلف به بررسی عنصر زمان و کارکرده

 3گیری شتاب و سرعتپردازد که خود یک شیوة علمی مناسب و دقیق برای اندازهمی

روایت داستان است. نظریۀ ژنت درمورد زمان به سه بخش تقسیم شده است. توجه این 

ن سبب پیوند نزدیک این سه مبحث، افزوپژوهش به بحث تداوم معطوف است؛ ولی به

 توالی بین نسبت ترتیب و کنیم. نظمبر تداوم، به نظم و ترتیب و بسامد نیز اشاره می

 ,Genette)است  روایت در آن ساختگی زمان ارائۀ چگونگی و حوادث واقعی رخداد

نوعی در پس نظم و ترتیب با زمان تقویمی و روایت ارتباط دارد و به .(35 :1983

رد. مبحث دیگر نظریۀ ژنت بسامد است. بسامد ناظر گذاسرعت روایت تأثیر مستقیم می

بر سه نوع  و شودمی تکرار روایی متن در بار چند رخداد و حادثه به این است که هر

ترین شکل روایت نقل منفرد است که در آن نویسنده از یک . نقل منفرد: معمول9است: 

نوعی از این »روایت است. ترین نوع کند و متداولبار یاد می واقعه در گذشته فقط یک

بار اتفاق افتاده باشد و این نوع کمیاب است  nای است که بار از واقعه nبسامد تکرار 

. بسامد مکرر: در این شکل روایت، نویسنده 5. (Toolan, 2001: 52)« و معمول نیست

گو: از . بسامد باز9کند. بار اتفاق افتاده است، چندین بار تکرار میرویدادی را که یک 

بار بازگو شود، طرح بار اتفاق افتاده، فقط یک  nای که کنان، اگر حادثهـ نظر ریمون 

نوعی با سرعت روایت و (. بنابراین بسامد نیز به539: 9938بازگو است )مقدادی، 

کند، ارتباط دارد. بخش سوم هایی که نویسنده در زمان روایت ایجاد میجاییجابه

معنای تداوم به وع این پژوهش نیز همخوانی دارد، تداوم است.نظریۀ ژنت که با موض

آهنگ و شتاب داستان نسبت میان زمان متن و حجم متن است و از آن در تعیین ضرب

(. در تداوم، تناسب میان زمانی که حوادث داستان در 69: 9989شود )توالن، استفاده می

و روایت این حوادث اختصاص  دهد و تعداد صفحات رمان که برای نقلها رخ میآن

شود. سرعت روایت براساس رابطۀ بین تداوم داستان )برحسب شود، بررسی میداده می
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دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه و سال( و تداوم متن )تعداد سطور یا صفحات( محاسبه 

شدة سرعت روایت نتیجۀ هماهنگی میان حجم اشغال .(Genette, 1983: 87) شودمی

دهد و ان با ظرف زمانی مشخصی است که حوادث داستان در خالل آن رخ میمتن رم

های متمادی را دربرگیرد این ظرف زمانی احتمال دارد بسیار طوالنی و یک سال یا سال

یا اینکه شامل حوادث یک روز، چند هفته یا یک ماه باشد. روایتِ بخش بزرگی از متن 

و سرعت کُند روایت است و گنجاندن  8فیدهندة شتاب مندر مدت زمان کوتاه نشان

ای در بخش کوچکی از متن نمایانگر شتاب روایت باالست دورة زمانی گسترده

(. از این 81ـ33: 9988زاده و طاهری، ؛ رجبی، غالمحسین993و  992: 9981)احمدی، 

شده از متن داستان رو رابطۀ معکوسی میان ظرف زمانی حوادث داستان و حجم اشغال

تر و کمتر باشد، د دارد. هرچه تعداد صفحات بیشتر و ظرف زمانی داستان کوتاهوجو

کم و محدودة زمانی حوادث داستان  شدهسرعت روایت منفی است و اگر حجم اشغال

ها تناسب و تساوی زیاد و طوالنی باشد، سرعت روایت مثبت است و اگر میان آن

کوشیم به بررسی ر این پژوهش میبرقرار باشد، سرعت و شتاب روایت ثابت است. د

و عوامل مؤثر بر  حرب الکلب الثانيةمبحث تداوم بپردازیم و سرعت کلی روایت داستان 

 های مختلف آن را بررسی کنیم.تغییر سرعت در فصل

  حرب الکلب الثانيةخالصۀ رمان  .2ـ2

ف نام جنگ دوم سگ را توصیبه یجنگ جهانی ویرانگر حرب الکلب الثانيةرمان 

کند که با جنگ اول سگ ارتباط دارد که عامل آن سگ است. اما داستان جنگ دوم می

خواهی انسان معاصر است. داستان دربارة طلبی و زیادهسگ درمورد طمع و تنوع

های دکتر راشد، پزشک بلندپروازی است که برای رسیدن به پیشرفت بسیار ماجراجویی

شود و مورد شکنجۀ نیروهای امنیتی رو میی روبهکوشد، در این راه با مشکالت زیادمی

ها، تبدیل به عضوی از ساختار حکومت گیرد. پس از رهایی از این شکنجهقلعه قرار می

مقدمات جنگ  ،هایی مخوف همچون اسیران آرزو به قلعهشود و با ارائۀ پروژهقلعه می
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کند؛ ولی ت جلوه میپرسآورد. او در آغاز شخصی عادی و میهندوم سگ را فراهم می

شود که پروایی بدل میطلب و بیپس از ورود به ساختار حکومت به شخصیت جاه

هم چیز بهها، همهاما با ظهور جریان شبیه کند.سیدن به نهایت قدرت تالش میبرای ر

ساز است دهد. راشد شبیههوایی رخ میوریزد و جنگ و تغییرات شدید و فراوان آبمی

رسد که اش میسازی همسرش بر روی منشی زیبایش به آرزوی قدیمیو با شبیه

کار زمینۀ ایجاد بحرانی ندین نفر شبیه همسرش داشته باشد. او با این خواست چمی

و همه همدیگر را به شبیه و  یابدمی جا شیوعدر همه که سازدبزرگ را فراهم می

رد و نوعی استحالۀ شخصیت گیجا را فرامیآشوب همه .کنندغیراصل بودن متهم می

کند. درنتیجه تمام دنیا آید و هرکسی یک یا چند مشابه خودش را پیدا میوجود میبه

 چیز گیرد و همهجا را میشود و قتل و کشتار همهدرگیر جنگ و بمباران می

 شود. نابود می

 حرب الکلب الثانية رمان در کارکرد عنصر زمان . بررسی3

ۀ زمان روایی ژرار ژنت اهمیت زیادی دارد و در آن به رابطۀ زمان بحث تداوم در نظری

در زمان روایت و با استفاده  دستکاری شود. نویسنده باتقویمی و زمان روایی اشاره می

وزیاد های روایی مختلف سرعت روایت داستان را با اهداف ادبی متعدد کماز تکنیک

در زمان روایت داستان دست  الکلب الثانيةحرب کند. ابراهیم نصراهلل نیز در رمان می

های مختلف سرعت و آهنگ روایت و نقل حوادث، داستان کارگیری شیوهبرد و با بهمی

گونه غیرواقعی بودن آن را و اینکه خواننده با داستانی محض کند و اینثبات میرا بی

 دهد.سروکار دارد، نشان می

قویمی و زمان روایت در داستان، سرعت با بررسی و مقایسۀ دقیق زمان ت ،نخست

دست کنیم، سرعت کلی آن را بهگیری میهای مختلف آن اندازهروایت را در فصل

دهیم و اهداف های مختلف رمان را نشان میآوریم، نوسانات موجود در فصلمی
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سپس عوامل کاهش سرعت  کنیم؛ن تغییر سرعت روایت بیان مینویسنده را از ای

 کنیم. ت ماندن و افزایش آن را واکاوی میروایت، ثاب

  در داستان . سرعت و شتاب روایت1ـ3

رمانی تخیلی است که زمان در آن اهمیتی خاص دارد. این رمان  حرب الکلب الثانية 

ای است و برای کشد که شامل جنگ و آشوب گستردهتصویر میظرفی زمانی را به

کند یجاد میدر ترتیب زمانی آن آگاهانه اختالل انظمی را بهتر ترسیم کند، اینکه این بی

را متناسب با مضمون و موقعیت مکانی، فرهنگی و اجتماعی  و سرعت روایت هر فصل

، آن هایدهد. نویسنده بنابر نوع مضمون داستان و آگاهی از شخصیتتغییر می

ت شان و همچنین موقعیهای اخالقی و فیزیکی، پیشینه و تاریخچۀ زندگیویژگی

های داستان، سرعت و شتاب روایت را در هر ها و مکانجغرافیایی و فیزیکی صحنه

کند. وی با استفاده از عوامل و ابزارهای خاص خود فصل و بخش داستان تعیین می

کند. نویسنده در این رمان واقعیت تلخ حاکم سرعت روایت را مثبت، منفی و ثابت می

د که این اتفاقات کنکند، ولی صراحتاً مشخص نمییبر جهان معاصر را با تخیل تلفیق م

د. هرچند این داستان محدودة زمانی از ازدواج دهدر چه مکان و زمانی رخ می

و رفتنشان به مدرسه را  دنیا آمدن فرزندانشخصیت اصلی یعنی راشد با سالم تا به

ن کرد و اگر توان با دقت محدودة زمانی این رمان را تعییگیرد، اصالً نمیدربرمی

بخواهیم بر تخمین تکیه کنیم، از میزان علمی بودن و دقت این کار پژوهشی کاسته 

. بنابراین برای ت خواهد آمد که چندان صحیح نیستدسشود و نتایجی متناقض بهمی

شود که دقت بیشتری دارد. برای باال تعیین شتاب روایت از شیوة دیگری استفاده می

ها صورت تفصیلی، شتاب روایت را در هرکدام از فصلآمده بهتدسبردن دقت نتایج به

 دهیم. کنیم و شتاب کلی روایت را نشان میگیری میها اندازهو باب

بدون احتساب صفحات سفید آغاز هر فصل از داستان،  حرب الکلب الثانيةرمان 

کل  باب نگاشته شده است. در این شیوه، حجم 29فصل و  1صفحه است که در  991
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کنیم و به شتاب معیار و ثابتی های آن میصفحات رمان را تقسیم بر تعداد باب

ازای هر شود؛ یعنی بهمی 138/6و حاصل آن عدد  29تقسیم بر  991رسیم. در اینجا، می

شود و حوادث داستان این صفحه اختصاص داده می 138/6صورت میانگین باب به

کند. از طرف دیگر طول هر باب از دو تا یحجم از صفحه را در هر باب اشغال م

دهندة حد ها عدد شش است که درواقع نشاندوازده صفحه متغیر است و میانگین آن

وسط و شتاب معیار و ثابت روایت است. پس عدد شش را میانگین و شتاب معیار و 

از  و 1دانیم و حدفاصل اعداد یک تا پنج را معادل شتاب مثبتثابت روایت داستان می

 گیریم. عدد هفت به باال را معادل شتاب منفی درنظر می

 های رمان. جدول سرعت روایت براساس تعداد صفحات باب1ـ1ـ3

 نوع شتاب تعداد صفحات باب فصل

 مثبت 2 اول اول

 منفی 3 دوم دوم

 منفی 3 سوم

 مثبت 9 چهارم

 منفی 8 پنجم

 مثبت 4 ششم

 مثبت 9 هفتم

 مثبت 2 هشتم

 مثبت 9 نهم

 مثبت 4 دهم

 مثبت 5 یازدهم

 منفی 3 دوازدهم

 منفی 3 سیزدهم
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 منفی 1 چهاردهم سوم

 ثابت 6 پانزدهم

 منفی 1 شانزدهم

 مثبت 5 هفدهم

 مثبت 2 هجدهم

 منفی 1 نوزدهم

 ثابت 6 بیستم

 منفی 3 ویکمبیست

 منفی 3 دوموبیست

 ثابت 6 سوموبیست چهارم

 منفی 8 وچهارمبیست

 پنجم

 

 

 

 

 مثبت 2 وپنجمبیست

 ثابت 6 وششمبیست

 مثبت 2 وهفتمبیست

 مثبت 4 وهشتمبیست

 مثبت 2 ونهمبیست

 مثبت 4 امسی

 مثبت 4 ویکمسی

 ثابت 6 ودومسی

 منفی 8 وسومسی

 مثبت 2 وچهارمسی

 مثبت 2 پنجموسی

 مثبت 4 وششمسی

 منفی 3 مهفتوسی

 منفی 95 هشتموسی ششم
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 مثبت 9 نهموسی

 ثابت 6 چهلم

 منفی 8 یکموچهل

 منفی 8 دوموچهل هفتم

 مثبت 2 سوموچهل

 ثابت 6 چهارموچهل

 منفی 99 پنجموچهل

 منفی 91 ششموچهل هشتم

 مثبت 2 هفتموچهل

 منفی 1 هشتموچهل

 ثابت 6 نهموچهل

 منفی 99 همپنجا

 مثبت 5 یکموپنجاه نهم

 ها . جدول نتایج کلی سرعت روایت براساس حجم صفحات باب2ـ1ـ3

 دهندة شتاب مثبت، منفی و ثابت است، در جدول زیر آمده: هایی که نشانتعداد باب
 شتاب ثابت شتاب منفی شتاب مثبت نوع شتاب روایت

 باب 92 باب 99 باب 59 باب 29از مجموع 

 های داستان . جدول بسامد سرعت روایت براساس فصل3ـ1ـ3

میانگین شتاب روایت است و معادل شتاب معیار  شش های باال، عددبر اساس داده

داستان است. پس براساس این میانگین، شتاب هر فصل را نیز نشان خواهیم داد و روند 

ذکر  کهواهیم کرد. چنانرا بهتر بیان خ 91ند و تند شدن شتاب روایت و یا شتاب ثابتکُ

کنیم. عدد حاصل های آن میکردیم، تعداد صفحات هر فصل را تقسیم بر تعداد باب

؛ فصل  ؛ فصل دوم:  شود. فصل اول: بیانگر شتاب روایت آن فصل می
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صل ششم: ؛ ف ؛ فصل پنجم  ؛ فصل چهارم  سوم: 

؛ فصل نهم:  ؛ فصل هشتم:  ؛ فصل هفتم:  

  . 

 .جدول نتایج کلی شتاب روایت در هر فصل0ـ1ـ3
 شتاب ثابت شتاب منفی شتاب مثبت نوع شتاب روایت

 فصل 4 فصل 9 فصل 4 فصل 1از مجموع 
 

شتاب ثابت و مثبت با هم برابرند؛ ولی با توجه های براساس این آمار، تعداد فصل

شتاب کلی روایت نیز  توان گفتمی های با شتاب روایت مثبت،به باال بودن تعداد فصل

دهد شتاب روایت در فصل اول و دوم مثبت آمده نشان میدستمثبت است. اعداد به

ثی که در شدة متن کم و حجم حواداست و روایت سرعت زیادی دارد و حجم اشغال

محدودة زمانی وسیعی رخ داده، زیاد است. در فصل اول، نویسنده با اشارة سریع و 

برد. در فصل گذرا به حوادثی که قرار است در آینده رخ بدهد، شتاب روایت را باال می

دوم، حجم وسیعی از اتفاقات مربوط به دوران جوانی راشد و چگونگی ازدواج او با 

شود. سوی مأموران قلعه در حجم کمی از صفحات نقل میسالم و شکنجه شدن از 

دهد تا او برای نویسنده با این بیان سریع، اطالعات بسیاری را دراختیار خواننده قرار می

یعنی وقوع جنگ دوم سگ که در فصل اول به آن  ،رسیدن به ماجرای اصلی داستان

سیار، نویسنده حالت اشاراتی شد، مشتاق باشد. در فصل سوم، پس از ذکر حوادث ب

کند تا خواننده زود به ماجرای اصلی نرسد و و والی داستان را حفظ می تعلیق و هول

تداوم متن یکسان  از جذابیت داستان کاسته نشود. پس در این فصل تداوم روایت با

سازی سوم، ماجرای مسافرت راشد و منشی به خارج و عمل شبیه شود. در فصلمی

س به راشد و آغاز جدل و ی و همچنین ماجرای شباهت هواشناسالم بر روی منش

های ماجرای اصلی داستان و نشانه ،شود. در فصل چهارمها روایت میکشمکش آن
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آید. این وقوع جنگ دوم سگ و همچنین افزایش قدرت و نفوذ راشد در قلعه می

ب روایت شود و نویسنده از شتااتفاقات اندک در تعداد صفحات زیادی روایت می

رود و نویسنده شتاب روایت باال می ،کاهد. در فصل پنجمبرای حفظ کشش داستانی می

شماری را در محدودة زمانی در حجم کمی از صفحات رمان، حوادث متعدد و بی

برمال شدن جریان شباهت منشی با سالم  رویدادها ترین اینکند. از مهموسیعی نقل می

همچنین رانندة تاکسی که شبیه راشد است. در فصل  های دیگر وو پیدا شدن شبیه

گیرد، نقل و روایت ومرجی که تمام دنیا را دربرمیششم، وقوع جنگ دوم سگ و هرج

. در فصل هفتم، شتاب روایت کامالً منفی گرددشود و از شتاب روایت کاسته میمی

های داستان شود و نویسنده بیشتر به تغییرات جوّی و جنگ و کشتار و حوادث ومی

پردازد که شبیه راشد است. در فصل هشتم، فرعی همچون قتل رانندة تاکسی می

گیرد. دهد و حالت پلیسی به خود میحوادث داستان بیشتر در زمان حال رخ می

موضوع اصلی این فصل دستگیری راشد توسط نیروهای امنیتی و دیدار با رئیس قلعه 

سبب توصیف ه اوست. شتاب این فصل بهشود رئیس قلعه شبیاست که مشخص می

ها پای شخصیتبههای داستان منفی است و گویی در زمان حال و پالحظۀ صحنهبهلحظه

باره داستان وارد فضای جدید و مبهمی پردازد. در فصل نهم، یکبه روایت حوادث می

وسیعی دهد. نویسنده پرش زمانی بسیار شود که حوادث آن گویی در آینده رخ میمی

راشد و هواشناس را  ،دهد. نویسنده در پایانی بازرا پس از جنگ دوم سگ صورت می

کشد که با دیدن هم، مجدد آتش تصویر میدر لباس و هیئت مردمان عصر جاهلیت به

شکلی سریع و در دو صفحه با شود. همۀ این اتفاقات بهور میها شعلهجنگ میان آن

های آن مثبت است . شتاب کلی داستان و بیشتر فصلشودبازگو میتداوم کوتاه روایت 

و  95سازی، فشرده99نیز این است که نویسنده با عواملی همچون حذفش و علت

مکرر، حوادث یک محدودة زمانی بسیار  99هاینگریویژه آیندههای زمانی و بهپرش

   کند.طوالنی را در صفحات کمی بیان می
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 حرب الکلب الثانيةو عوامل مؤثر بر آن در رمان . بررسی نوسان شتاب روایت 0

 . شتاب مثبت1ـ0

شود. شتاب روایت در شتاب روایت به سه دستۀ اصلی مثبت، ثابت و منفی تقسیم می

هر بخش یا فصلی از رمان با توجه به دیدگاه و نظر نویسنده بر یکی از این سه نوع 

نگری، حذف و ند از: آیندهااست. عوامل مهم در ایجاد شتاب مثبت در رمان عبارت

های مختلف ها و بابشتاب روایت در فصل حرب الکلب الثانيةنویسی. در رمان فشرده

های خاص داستانی در سرعت روایت گیری از تکنیکدر نوسان است و نصراهلل با بهره

 وتصرف کرده و آن را منفی، مثبت و ثابت ساخته است. دخل

 نگری. آینده1ـ1ـ0

نگری نگری است. آیندهترین عوامل مؤثر بر شتاب مثبت روایت، آیندهمهم یکی از

روایت رخداد داستان پیش از نقل رخدادهای اولیه است؛ گویی روایت به آیندة داستان 

بنابراین نویسنده در نظم خطی روایت داستان  (.62: 9983کنان، ـ کند )ریمون نقل می

برد و به حوادثی که اتفاق نیفتاده است، به جلو می کند و زمان متن رااختالل ایجاد می

ها را با هدف ای از حوادث داستان است که راوی آننگری مجموعهکند. آیندهاشاره می

: 5112برد )أحمد، کار میدهد، بهآگاه کردن خواننده از اتفاقاتی که در آینده رخ می

همراه برای خواندن بقیۀ داستان به(. این کار برای ایجاد نوعی اشتیاق در خواننده 563

دهد و از هایی دراختیار مخاطب قرار میهیجان و عالقه است و از سوی دیگر سرنخ

 کاهد. ابهام رمان می

کند به اصل ماجرای جنگی که صورت سریع و البته مبهم اشاره میفصل اول رمان به

نویسنده با این کار در آینده قرار است رخ دهد و ادامۀ همان جنگ اول سگ است. 

ای های سینمایی که با تکهکند و همچون فیلمنگری در رمانش خلق مینوعی آینده

جانبه که در آینده ای گذرا به جنگی همهد، با اشارهشوشده از پایان فیلم آغاز میبریده
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کند. با این کار، زمان روایت را جلو بینی میوقوع خواهد یافت، اوضاع دنیا را پیش

کند و این بینی میبرد و در صفحات اندک، حوادث محدودة زمانی وسیعی را پیشیم

هایی . این افزایش سرعت روایت سرنخشود سرعت روایت مثبت و تند باشدباعث می

گذارد که درمورد اتفاق و ماجرای اصلی داستان است. نویسنده را دراختیار خواننده می

 کند:تر میرجستهبا این کار حضور خود را در متن  ب

باید یک فیلم جنگی باشد؛ نه، فیلمی دربارة مقدمات جنگی است که ما را درهم »

  (.99: 5196نصراهلل، ) 94«کوبید. جنگ سگ

ها کند و آنها و پیامدهای نامطلوبشان اشاره میراوی در ادامه به علل شروع جنگ  

داند و دهد، کوچک می را در مقایسه با جنگ دوم سگ که قرار است در آینده رخ

. نویسنده با این خواندحد تصور میاز  گذارد، بیشریبی را که بر جای میمیزان تخ

نگری خواننده را به حوادث آیندة مبهمی که قرار است اتفاق بیفتد، مشتاق آینده

 سازد:می

هدف که آید و اغلب بیترین حوادث خونین درنتیجۀ اظهارنظر پیش میاما شایع

رسد؛ شد به این سؤال: خوشت آمد؟ ولی به سطح جنگ دوم سگ نمیتهی میمن

جنگی که درواقع با تعدادی حوادث عجیب و غریب شروع شد و رسید به لحظۀ 

 (.94)همان،  92که هیچ صاحب عقلی توقعش را نداشتور شدن به دالیلی شعله

کند و با بیشتر می نگری سرعت روایت رادر فصل دوم، نویسنده با استفاده از آینده

، زمان روایت را بسیار جلو اشاشارة گذرا و پوشیده به رابطۀ عاشقانۀ بین راشد و منشی

شود و های میانی داستان با جزئیات بازگو میاش در فصلبرد. رابطۀ راشد و منشیمی

این درحالی است که هنوز راشد با سالم ازدواج نکرده و رمان در نقطۀ آغازین خود 

. نویسنده با این پرش زمانی در حجم کمی از صفحات رمان، به حوادث گسترده است

 کند:و فراوانی اشاره می
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آقای راشد مدیر بیمارستان امان، بیمارستانی بزرگ و معروف در بهترین منطقۀ » 

عنوان مدیر اش از همان روز اولی گرفتار شد که بهوار منشیپایتخت، به عشق دیوانه

 (.51)همان،  96«انتخاب شد

گیرد و نویسنده با در فصل پنجم، شتاب روایت باز سرعت بیشتری به خود می

. در اینجا تداوم متن کمتر از تداوم افزایدمی شتاب روایت بر نگریاستفاده از آینده

ر ذهن نگری ایجاد رغبت و سؤال دداستان است و هدف نویسنده نیز از این پیش

 های بعدی داستان رخ خواهد داد. است که در فصل داستان مخاطب دربارة حوادث

های ماست چیزی جز جنگ کنم در شرف کوبیدن درِ خانهجنگی که احساس می»

 (. 512)همان،  93«دوم سگ نیست

دهد. نویسنده نیز در ای نزدیک رخ میراشد معتقد است جنگ دوم سگ در آینده

که زمان  حالیبرد؛ دربه جلو می روایت را نگری، زمانقالب سخنان راشد و این پیش

شدة متن در این بخش داستان ثابت مانده و در زمان حال است. پس نسبت حجم اشغال

از داستان و حوادثی که محدودة زمانی وسیعی که در آینده رخ خواهد داد، نشانگر 

 شتاب مثبت روایت است.  

 . حذف2ـ1ـ0

ذف است. حذف، برخالف درنگ یا دومین عامل مؤثر بر ایجاد شتاب مثبت روایت، ح

ای در زمان سخن نداشته تعلیق زمانی، حالتی است که در آن، زمان داستان هیچ قرینه

(. 61: 9985باشد و این یعنی کنار گذاشتن یک دورة زمانی یا حذف )تودوروف، 

 شود. شود و روایت نمیبخشی از تداوم داستان نادیده گرفته می ،بنابراین در حذف

فصل این رمان )فصل اول، دوم و پنجم(، نویسنده برای ایجاد شتاب مثبت  در سه

سازی هم استفاده کرده؛ ولی در نگری بهره برده و گاه از حذف و فشردهبیشتر از آینده

شود، بیشتر فصل نهم که فصل پایانی است و نتیجۀ نهایی داستان در آن مشخص می

سازی به است. در فصل پنجم، جریان شبیه کار گرفتهسازی را بهعنصر حذف و فشرده
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شود و یک زن خدمتکار در رستوران که کامالً رسد و به بحران تبدیل میاوج خود می

شبیه به سالم است و مرتکب قتل شده، از ترس برمال شدن جنایتش سالم را متهم به 

د. کنکند که سالم شبیه اوست و او اصل است. پلیس سالم را دستگیر میاین می

پردازد و این نویسنده به ذکر جزئیات این دستگیری و انتقال سالم به ادارة پلیس نمی

شود، کند و فقط تماس مشکوکی که با برادر سالم گرفته میبخش از رمان را حذف می

 رود. شود که او بدون هیچ توضیح خاصی از منزل بیرون مینقل می

که  کرده استسر در ادارة پلیس آغاز نویسنده پاراگراف بعدی را با حاضر شدن اف

، زمان روایت گونه با حذف بخشی از حوادث داستانکند. نویسنده اینسالم را آزاد می

 ی راهای دیگرتکنیک استان ثابت است. البته نویسندهکه زمان د؛ درحالی را جلو برده

داستان را به  و برای اینکه حجم زیادی از متنکار برده به برای سرعت دادن به روایت

چین استفاده کرده که نشان گوی افسر و ادارة پلیس اختصاص ندهد، از نقطهوگفت

 ها حذف شده است:  گوهای آنودهد بخشی از گفتمی

زنگ تلفن به صدا درآمد. رئیس ادارة امنیت خودش این بار تماس گیرنده بود.  

OPEN  ....ممکن است دوباره تکرار  ـ بله خودم هستم چیزی شده؟ ـ ... ... ـ الو

افتم. اتفاق بدی افتاده؟ کنید؟ ـ ... ... ـ شما مطمئنید! ـ من همین اآلن راه می

 نصراهلل،)همسرش با نگرانی پرسید. جواب نداد. و به سرعت بیرون رفت 

 5196 :919) .  

نویسنده زمان رسیدن افسر به ادارة پلیس و وقایع و وضعیتی را که در این محدودة 

  :الم اتفاق افتاده است، حذف کرده استانی برای سزم

وقتی به در ورودی ادارة امنیت رسید، پلیس چاقی در را برایش باز کرد، داخل شد »

 (.915)همان،  91«روی سالم دیدو خود را روبه

و  هایی از داستان، حوادث و موضوعات مهم را برجسته کردهنصراهلل با حذف بخش

پوشیده و با این کار تداوم متن را اهمیت چشم از پرداختن به موضوعات فرعی و کم

 شود. کننده نمینواخت و خستهمتن یک ،تر کرده است. بدین ترتیبکوتاه
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 سازی . فشرده3ـ1ـ0 

گویی است. در سازی یا فشردهیکی دیگر از عوامل مؤثر بر شتاب مثبت روایت، فشرده

سازی در گسترة روایت، نویسی یا فشردهکارگیری شگرد چکیدهبا بهاین روش، راوی 

است. نگاه « گسترش»زند که دقیقاً نقطۀ مقابل به تولید ساختاری در روایت دست می

شماری وقوع رویداد را در روساختی بسیار تلسکوپی راوی در این موقعیت، زمان گاه

: 9933ک: پزشک، ؛ نیز ر.929: 9983د، رفزداهگذارد )امامی و مهدینمایش میفشرده به

صورت (. از این رو در این روش، فقط به موضوعات و حوادث مهم داستان به968

 شود.   ها و حوادث ذکر نمیشود و جزئیات صحنهمختصر و گذرا اشاره می

گویی طوالنی صورت وپس از دستگیری سالم و آزادی او، میان او و برادرش گفت

کند و سنده حوادثی را که در طول روز برای سالم اتفاق افتاده، نقل نمیگیرد. نویمی

کند. نویسنده تشخیص گو اشاره میوصورت کلی و سربسته در سه سطر به این گفتبه

لحظۀ اتفاقاتی که برای سالم در طول روز )یعنی محدودة بهدهد که توصیف لحظهمی

شود و بیش از حد سرعت روایت میفتد، باعث کُند شدن ازمانی چندساعته( می

های مهم داستان شود بخشیابد و درنتیجه موجب میخستگی بر خواننده چیرگی می

 ،سازی جمالت و اشارة گذرا ولی مفیدنیز کمتر مورد توجه قرار بگیرد. پس با فشرده

کند. بنابراین در های بعدی مشتاق میکشش داستان را حفظ و خواننده را برای صحنه

را که در محدودة زمانی  حوادثی الب جمالت کوتاه و واژگان کلیدی، حجم وسیعی ازق

 کند: برای سالم اتفاق افتاده است، بازنمایی می تقریباً گسترده

در راه بازگشت به منزل، تمام جزئیات را از سالم شنید از لحظۀ رسیدن به دفتر »

 51«و تا رسیدن او به سالم هراشد تا رفتن به ساختمان تجاری و دیدن آن زن شبی

 .  (919: 5196)نصراهلل، 

کند و در آن نتیجۀ تمام نویسنده در فصل نهم، بسیار سریع داستان را روایت می

کشد تصویر میای بهگونهاتفاقاتی را که در هشت فصل پیشین رخ داده، برای خواننده به
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شتی عمیق از مضمون داستان به بردا ،تا براساس درک خود از شرایط سیاسی و فرهنگی

نشان را برسد. در این فصل، نویسنده تصویری از جهان پس از جنگ ویرانگر دوم سگ 

چیز نابود شده و مردم به زندگی گذشتۀ خود ـ عاری از هرگونه دهد که همهمی

ها زندگی خیمه اند و در صحرا وکمی ـ  برگشتهیوتکنولوژی و امکانات قرن بیست

های مافوق تصور نیست. نویسنده با های پیشرفته و فناوریبری از ماشینکنند و خمی

کند. بنابراین این وضعیت را ترسیم می ،گویی و در جمالت بسیار کماستفاده از فشرده

را  ایاست؛ ولی موضوع و تصویر گسترده شده از متن بسیار اندکحجم اشغال

به سرعت روایت، خواننده را به رسیدن  گونه با شتاب بخشیدنگذارد و ایننمایش میبه

  کند:به برداشت نهایی هدایت می

های قدیمی وزید، بادی که با خود خاکستر شب را از شهرهای دیگر و جنگباد می»

های گورشان بگذرند. توانستند از دروازهکه نمیآورد؛ طوری و استخوان بشر با خود می

  (.  991 همان،) 59«دادندندگان تنها یک آواز سر میو روی درختان بیابانی عریان آنجا پر

نصراهلل در این بخش با کوتاه کردن تداوم متن نسبت به تداوم داستان، به روایت 

ترین حوادث نوعی از متن استفادة بهینه کرده و از مهمسرعت بیشتری بخشیده و به

 سخن گفته است. 

ترسیم  نشین سوار بر شتریادیهنویسنده مرد هواشناس را در شکل و هیئت مرد ب

که گویی زمان به عقب بازگشته است. وی محیط بادیه در دوران جاهلیت را  کندمی

 کند: توصیف می

 [...] شتر رسید، سوار آن را در میدانی که دور تا دورش چادر بود به زانو نشاند»

 (. 919)همان،  55«صاحب پیراهن قرمز فریاد کشید او گزارشگر هواشناسی است

ها هستند ها در دنیا خود انسانخواهد بگوید عامل اصلی جنگدر اینجا نویسنده می

کند. نویسنده ها تغییر مییابند؛ بلکه شکل و حالت آنپایان نمیرگز ها هو جنگ

داند. راشد با دیدن مرد هواشناس ها میها را عامل تداوم جنگخواهی انسانزیاده
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و زمینۀ  گرددور میآن ستیز و کینه و میل به کشتار شعلهشود و دوباره عصبانی می

رسد . هنر نویسنده در اینجا به اوج میآیدعیار، جهانی و ویرانگر فراهم میجنگی تمام

شروع جنگ جهانی « بدأت!»سازی کالم و فقط در قالب یک کلمه یعنی و با فشرده

 .دهدپایان می جا( و به روایت داستانکشد )همانتصویر میسوم را به

 . شتاب ثابت 2ـ0

شتاب ثابت است که در آن نویسنده میان حجم صفحات  دومین نوع شتاب روایت

دهد، تعادل انفعاالتی که در زمان تقویمی رخ میوداستان و زمان حوادث داستان و فعل

ند و نه کُند است و حد متوسط ر این نوع، روند شتاب روایت نه تکند. دایجاد می

 59گووترین عامل در ایجاد شتاب ثابت روایت، عنصر گفتروایت است. مهم سرعت

گیری از این عنصر، شتاب روایت هایی از داستان با بهرهاست که نویسنده در بخش

 دارد.داستان را ثابت نگه می

 گو(  و. دیالوگ )گفت1ـ0

رونی است. گوی بیوشتاب روایت دیالوگ یا گفت داشتن نگهترین عامل ثابت مهم

شود، معموالً باعث شتاب ثابت هرچند در برخی موارد باعث شتاب منفی روایت نیز می

گو پیش بردن حوادث داستان، کشف شخصیت و وشود. هدف از گفتروایت می

سرشت )توصیف عملی( شخصیت داستان، وارد کردن حوادث در داستان، ارائۀ صحنه 

 (.929: 9984یونسی، ) و دادن اطالعات الزم به خواننده است

اندازة حوادثی که در یک ظرف زمانی خاص اتفاق افتاده، در فصل سوم و چهارم، به

صفحاتی از رمان به این حوادث اختصاص داده شده است. نویسنده برای اینکه از 

کشش داستانی رمان کاسته نشود و همچنان اتفاقاتی که قرار است در آینده رخ بدهد 

کاهد و شتاب آن را ثابت نگه ی بماند، اندکی از سرعت روایت میپوشیده و مبهم باق
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کار برده، ترین عنصری که نویسندة این رمان برای شتاب مثبت روایت بهدارد. مهممی

 دیالوگ است. 

ترین موضوع فصل سوم و چهارم، شباهت همسایۀ هواشناس با راشد است. مهم

شود و این آغاز کشمکش خودش می راشد متوجه شباهت بسیار همسایۀ هواشناس با

خواهد او را با کلت هاست که تا پایان داستان ادامه دارد و راشد حتی میمیان آن

تر قتل برساند. نویسنده برای اینکه این بخش از داستان را جذاببرادرزن افسرش به

 دارد. اینکند و شتاب روایت را ثابت نگه میها را روایت میجلوه دهد، دیالوگ

شود و نویسنده طوالنی انجام می چنداننهکوتاه و  چنداننهگوها در ظرف زمانی وگفت

ها و حجم حوادثی که در این محدودة شده از متن رمان با این دیالوگمیان حجم اشغال

گوها شخصیت وکند. نویسنده در این گفتدهد، تناسب ایجاد میزمانی خاص رخ می

 کند و تیزهوشی راشد را نیز ا بهتر توصیف میپلیسی، محتاط و لجوج افسر ر

 دهد: نشان می

خواهم. ـ مسلسل؟ برای چه؟ افسر که موضوع تهیۀ سالح ذهنش را مسلسل می

خیلی به خود مشغول کرده بود، به راشد اطالع داد: فقط کلت. این همۀ آن چیزی 

نم؟ راشد گفت. توانم بکتوانم تهیه کنم. ـ کلت؟ با این کلت کاری نمیاست که می

خواهم با خواهی چکار کنی؟ افسر پاسخ داد: میمسلسل؟ پس با این مسلسل می

 . (19: 5196نصراهلل، ) 54سکی را که خیلی نگرانم کرده بکشمآن سو

گو باعث ایجاد تعادل میان تداوم متن و تداوم داستان شده و نویسنده از واین گفت

ها، روند روایت اس و کشمکش میان آنگوهای راشد و هواشنوطریق سخنان و گفت

برده است؛ یعنی گویی خود نوعی غیرمستقیم پیش و به شکلی متفاوتداستان را به

 کنند.اند و حوادث داستان را نقل میراشد و هواشناس روای داستان شده
های خود  های مبهم داستان مدیر سابق قلعه است که راشد طرحیکی از شخصیت

ها را اجرایی و با پشتیبانی او آن گذاردها را با او درمیان میبیمارستان دربارة توسعۀ
هایشان که جنبۀ سرّی دارد، گوهای زیادی درمورد برنامهوها گفت. پس میان آنکندمی
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گوها، با شتابی ثابت موضوع داستان را به وشود. نویسنده با نقل این گفتبدل میردو
دهد تا با فهمیدن اصل ا در حالتی از تعلیق قرار میکند و مخاطب رجلو هدایت می

شدة صفحات ماجرا، از خواندن ادامۀ داستان خسته نشود. بنابراین میان حجم اشغال
وگوهای راشد و مدیر قلعه هماهنگی برقرار شده و درواقع حجم متن و رمان با گفت

ت در شتاب روایت حوادث داستان که در یک ظرف زمانی خاص اتفاق افتاده، نوعی ثبا
 را ایجاد کرده است:  

اندیشی، ولی من به ساختن تنها یک عالی به ساختن چندین بیمارستان میحضرت
اندیشم. ـ درواقع دیدگان در حوادث میبیمارستان از نوعی دیگر برای آسیب

منظور شما بیمارستان نیست! ـ درسته. ـ زندان؟ زندانی بزرگ و سرّی. ـ از کجا 
عالی نظامی بزرگی ام، حضرتن و پلیس بیاوریم؟ ـ فکر آن را هم کردهزندانبا

 (.946 همان،) 52شناسیدادار به خودتان را خوب میهستی و بازنشستگان وف

 . شتاب منفی  3ـ0 
ند از: اترین عوامل ایجاد آن عبارتسومین نوع شتاب روایت شتاب منفی است که مهم

و اپیزود. نویسنده متناسب با مضمون هر فصل  53نگری، گذشته56مکث درنگ توصیفی
داستان، از این عوامل برای کُند کردن سرعت روایت و دادن شتابی منفی به روایت 

گیرد. فصل ششم، هفتم و هشتم داستان دربرگیرندة اتفاقات و تغییرات جوّی کمک می
رسد و ج خود میگیرد و بحران شبیه و اصل به اوای است که تمام دنیا را فرامیگسترده

سازی نیست. در کس از خودش اطمینان ندارد که اصل است و نسخۀ کپی و شبیههیچ
عمد شتاب روایت را با عناصری چون مکث توصیفی، این فصل، نویسنده به

 کند.نگری و اپیزود کُند و منفی میگذشته

 . مکث و درنگ توصیفی1ـ3ـ0

وایت درنگ توصیفی است. توصیف های منفی کردن شتاب رترین روشیکی از مهم

پردازی مستقیم و بیان کیفیت رویدادهاست. ابزار اصلی نویسنده برای شخصیت

سازد. بخشد و آن را زنده، واقعی و ملموس میتوصیف به جهان داستان بُعد و فضا می
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(. نویسنده با استفاده از 996: 9988نیاز، توصیف عنصر ساکن در روایت است )بی

کاهد. درنگ یا کند و از سرعت روایت میی زمان روایت را دچار وقفه میتوصیف گوی

ای که زمان گونهمکث توصیفی نیز در کُند کردن جریان نمایش نقش مؤثر دارد؛ به

شود شود و نوع استراحت زمانی در جریان روایت برقرار میحکایت در آن تعطیل می

 (.  995: 9113ت، وسیلۀ آن زمان گفتمان افزایش یابد )جنتا به

رود که سری اتفاقات راشد به مکان مخوفی میوچهارم، طی یکدر باب چهل

اند، در آنجا حبس هستند. نویسنده اسیران آرزو که توسط نیروهای امنیت دستگیر شده

نوعی روند داستان را در این بخش برای اینکه بر حساسیت موضوع داستان بیفزاید و به

انه کند تا خواننده خود را در فضای داستان قرار دهد و در کنار های عامددچار وقفه

های داستان بهتر ارتباط برقرار کند، به توصیف شخصیت داستان ببیند و با صحنه

پردازد و با دقت جزئیات آن را برای می ،فیزیکی زندانی که راشد در آن زندانی شده

کاهد و با ابهامی که ب روایت میکشد. این مکث توصیفی از شتاتصویر میخواننده به

کند که قرار آورد، ذهن خواننده را مشتاق آگاه شدن از حوادث بعدی میوجود میبه

 های داستان اتفاق بیفتد: است برای شخصیت

نظر کهنه زده شد. بهباوجود مدرن بودن ساختمان، راشد از وضعیت دیوارها شگفت

ها و برخی به اسامی زندانیان، یا زها و سالرو آمد. برخی اشاره داشت به تاریخمی

انگیز، یا شکل پرندگان آویزان بر درختان و های هیجانقولهایی از شعر و نقلقعه

ولی وقتی بیرون آیی یک نفری، جملۀ عجیبی نظرش را جلب کرد: وقتی اینجا می

 (. 585:5196نصراهلل، ) 58روی بیست نفریمی

یابد و م، حالت جنگی بر تمام شهر سیطره میوهشتدر فصل هشتم و باب چهل

شدة آید و اعضای قطعهها فرودمیها و انسانها، ماشینها پیاپی بر خانهها و بمبموشک

شود. نویسنده با توصیف دقیق این فضای ترسناک، خواننده را جا پخش میافراد در همه

های خواهیو زیاده دهد تا پیامدهای شوم جنگوهوای جنگی قرار میدر چنین حال

لحظه نوعی تحرک به روایت بهبا توصیف لحظه ؛ همچنینانسان را بهتر درک کند
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و از طرف دیگر خواننده را در حالتی از انتظار برای رخ دادن حوادث  بخشدمی داستان

دهد. بنابراین حجم بیشتری از رمان به حوادثی که در زمان حال و در غیرمنتظره قرار می

گونه شتاب روایت کُند شده افتد، اختصاص داده و اینزمانی اندک اتفاق میمحدودة 

 (.992، )هماناست 

 نگری. گذشته2ـ3ـ0

نگر روایت نگری است. گذشتهیکی دیگر از عوامل ایجاد شتاب منفی روایت گذشته

ای شدة متن است. گویی روایت به گذشتهرخداد داستان پس از نقل رخدادهای سپری

(.  نویسنده با گسست زمانی، از 62: 9983کنان،  ـ کند )ریمونان رجعت میدر داست

کند و زمان را به گذشته نظر میدهد، صرفنقل حوادث داستان که در زمان حال رخ می

دالیل گوناگونی، مانند پر زند. راوی بهگرداند و فرایند خطی روایت را برهم میبرمی

ها وایت در زمان حاضر قادر به رمزگشایی آنهای احتمالی متن که رکردن شکاف

های جدید در داستان و تکمیل عملیات حکایت، از بازگشت نیست، ظهور شخصیت

 (.  65: 5119کند )یعقوب، زمانی استفاده می

شود و همسرش نیز از جریان رانندة شبیه راشد توسط نیروهای امنیتی کُشته می

اینکه شباهت او برمال نشود چهرة همسرش را شباهت او به راشد باخبر است و برای 

شود؛ اما بخشی از وهشتم روایت میکند. این موضوع در باب سیبا گریم مخفی می

داستان که درمورد شک کردن همسر راننده به اینکه او خود راننده است یا نه، و 

نکه همچنین ترفند پوشاندن صورت راننده با گریم نقل نشده است. نویسنده برای ای

نوعی ابهام در روند روایت داستان ایجاد کند و خواننده به عقب برگردد و این ماجرا را 

کند و در آغاز مدت استفاده مینگری کوتاهبا زاویۀ دیدی متفاوت نگاه کند، از گذشته

گونه کند. اینونهم به این بخش از داستان که روایت نشده بود، اشاره میباب سی

 :بردکند و زمان روایت را به عقب مییت را منفی مینویسنده شتاب روا
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نصراهلل، )  51«ای که...گردیم، دقیقاً به آن شب بغرنج و پیچیدهکمی به عقب برمی»

5196 :549) . 

رسد و همه یقین پیدا وهشتم، حالت جنگی شهر به اوج خود میدر باب چهل

برای اینکه بر حتمی بودن وقوع پیوسته است. نویسنده کنند که جنگ دوم سگ بهمی

وقوع جنگ دوم سگ تأکید کند، آن را با جنگ اول سگ و جنگی که در گذشتۀ دور و 

داند. تر و ویرانگرتر میکند و آن را بسیار گستردهدر رمضان اتفاق افتاده، مقایسه می

کند و بک به دورة جنگ اول سگ، شتاب روایت را با مکث مواجه مینویسنده با فلش

شود، به گذشتۀ دور نگری زمان داستان را که در زمان حال روایت میین گذشتهبا ا

نگری از نوع کاهد. این گذشتهبرد و با این پرش زمانی سرعت روایت را میمی

 بلندمدت است: 

تر است، تر و بسیار گستردهولی این جنگ از جنگ اول سگ شدیدتر و خشن»

که چیزی بیشتر از یک جنایت شخصی طوری که با حوادث روزهای جنگ رمضان 

 (. 994 )همان، 91«نبود، قابل قیاس نیست

 . اپیزود 3ـ3ـ0

های یا همان داستان 99یکی دیگر از عناصر و عوامل کُند کردن سرعت روایت اپیزود

 فرعی و کوتاه است. اپیزود عبارت است از:

ادثۀ مستقل به روند آید. گاه این حداستان فرعی یا رویدادی که در متن داستان می 

رنگ داستان ندارند. اپیزود شود و گاه ربطی به پیرنگ داستان مربوط میپی

آنکه در کل داستان  توان آن را بیکه میتنهایی داستان کاملی باشد، چنانتواند بهمی

 (. 995: 9981خللی وارد آید، حذف کرد )داد، 

 کند و تر میون داستان را گستردههای کوتاه و فرعی جهان درنویسنده با داستان 

ها در ها مربوط به دوران بسیار کهنی باشد که نویسنده با ادغام آنچه بسا این داستان

 تر کند.متن داستان اصلی، ظرفیت زمانی داستان را وسیع
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شود. این باب به استه میدر فصل دوم و باب پنجم، اندکی از شتاب روایت ک

جمعی از پزشکان و برخی از افسران  آن در دارد که اختصاص ایمهمانی توصیف

های مشهور نظامی حضور دارند و سخنران اصلی این مجلس، رئیس یکی از بیمارستان

کند. در این باب، شهر است که با پرحرفی خود به موضوعات مختلفی اشاره می

ه را از نوعی ذهن خوانندنویسنده برای اینکه کشش داستانی رمان را حفظ کند و به

جریان اصلی داستان منحرف نماید تا میزان توجه او به مضمون داستان را بسنجد، از 

کند که با چاشنی طنز ای نقل میعامیانههای فرعی و شبهزبان رئیس بیمارستان داستان

رحمی و فریبکاری برخی از پزشکان را همراه است. البته نویسنده در قالب این طنز، بی

کند. این ای در زمان روایت ایجاد میی با کُند کردن سرعت روایت وقفهکند. ونقد می

 گیرد: را دربرمی 45تا  96های فرعی صفحات داستان

آیا در ذهنت حکایت خاصی هست؟ دکتر از او پرسید. حکایت مردی که همسر و »

: 5196 نصراهلل،) 95«برددخترش او را به بیمارستان آوردند و او از سکتۀ قلبی رنج می

41 .) 

 . نتیجه4

 رمانی تخیلی است که زمان تقویمی در آن نامشخص است.  حرب الکلب الثانيةـ رمان 

های وبرگشتـ سرعت کلی روایت در این داستان مثبت است و با توجه به رفت

 زمانی از حال به گذشته و از حال به آینده سرعت روایت باالست.

و تغییر و تحوالت گسترده در شرایط موضوع این رمان جنگ و درگیری  ـ

وهوایی و در رفتارها و ژنتیک انسان و دیگر جانداران است و نوعی تحرک، سرعت آب

ها، سرعت کلی و تغییر حالت در آن هویداست. نویسنده متناسب با این دگرگونی

، شتاب روایت را تغییر روایت را مثبت کرده و در هر فصل نیز متناسب با مضمون آن

 ده است.دا
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م و نهم مثبت است؛ زیرا نویسنده از سرعت روایت در فصل اول، دوم، پنج ـ

و در قالب صفحات کمتر به حجم  سازی بیشتر استفادهو فشرده نگری، حذفآینده

تر از تداوم داستان وسیعی از حوادث داستان اشاره کرده است؛ بنابراین تداوم متن کوتاه

 ها و حوادث غیرمهم، برخی از صحنهنویسیفشرده حذف و کاربست است. نویسنده با

 است.  کرده ترها را برجستهو به ذکر حوادث مهم پرداخته و آننیاورده  را

های داستان با اهدافی چون ـ سرعت روایت در )فصل سوم( و برخی از باب

ها ثابت مانده و تر صحنههای داستان و توصیف بهتر و جزئیشناخت بهتر شخصیت

گو اندکی از سرعت روایت را کاسته است. نصراهلل با وگفت نده با استفاده از عنصرسنوی

نواختی ثابت کردن سرعت روایت، شیوة روایت متفاوتی را ایجاد کرده و آن را از یک

 بیرون آورده و حالت تعلیق را آغاز کرده است.

را کُند و در فصل چهارم، ششم، هفتم و هشتم، نویسنده آگاهانه سرعت روایت ـ 

ای گسترده از منفی کرده است تا پس از اینکه در حجم کمی از متن داستان مجموعه

تر به روایت داستان بپردازد. هدف صورت جزئیکند، اکنون بهحوادث را نقل می

نویسنده از این کاهش سرعت، حفظ کشش داستانی، لو نرفتن ناگهانی موضوع اصلی 

های اننده در داستان و ارتباط برقرار کردن با شخصیتداستان، همگام و همراه کردن خو

 هاست.داستان و رسیدن به زوایای پنهان شخصیت آن

گیرد؛ ولی در ها بیشتر حوادث زمان حال را دربرمیـ روایت داستان در این فصل

ها، برخی از وبرگشتنگری هم وجود دارد. در این رفتنگری و آیندهها گذشتهآن

بودند، دوباره بازبینی  صورت مبهم و خاکستری نقل شدهقبالً به حوادث مهمی که

مایۀ کنند و برای درک بهتر درونشوند و به فرایند روایت داستان اصلی کمک میمی

 د. ندهداستان کُدهایی نیز دراختیار خواننده قرار می

و  نگریـ نویسنده برای کُند کردن سرعت روایت از درنگ و مکث توصیفی، گذشته

 اپیزود استفاده کرده است. 
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های لحظۀ حوادث و صحنهبهـ هدف از منفی کردن سرعت روایت توصیف لحظه

داستان و گسترده کردن فضاها و جهان درونی داستان و همچنین حفظ کشش و 

 جذابیت داستان برای خواننده است. 

 هانوشتپی
1. Gerard Genette 

2. story time 

3. discourse time 

4. order 

5. duration 

6. frequency 

7. tempo 

8. deceleration 

9. acceleration 

10. isochrony 

11. ellipsis, cut, omission 

12. summary 

13. flashforward-anticipation 

 «إنه فيلم حربي إذاً. ال أنه فيلم عن مقدمات الحرب التي طحنتنا. حرب الکلب.». 14

ث الدمویة شيوعاً فهي تبادل نظرات غير مقصودة غالباً، تنتهي بسؤال: أال أعجبک؟! ... أما أکثر الحواد» .15

لکنها لن تصل إلی مستوی حرب الکلب الثانية؛ تلک الحرب التي ستکون بدایاتها الفعلية في عدد من 

 «الحوادث الغریبة، وصوالً إلی لحظة اشتعالها ألسباب ال یمکن لصاحب عقل أن یتوقعها.

السيد راشد مدیر )مستشفی األمان( وهو مستشفی کبير وناجح، في أفضل أحياء العاصمة، تورّط في حبّ » .16

 «مجنون مع سکرتيرته منذ اليوم األول الذي تمّ فيه تعيينه مدیراً.
 «فالحرب التي أحسّ بأنها علی وشک أن تطرق أبوابنا ليست سوی حرب الکلب الثانية.» .17

نعم، أنا نفسه.   ـ ... الو.open ـ من جدید، کان رئيس المرکز األمني نفسه هو المتّصل!عاد رنين الهاتف ». 18

هل ـ  أنا قادم في الحال. ـ ... ...ـ أنت متأکد! ـ هل یمکن أن تعيد ثانية ما قلته؟ ـ ... ...ـ  هل هناک شيء؟ 

 «حدث أمر سيء؟ سألت زوجة الضابط بقلق. لم یجب. خرج بسرعة.

المدخل الرئيس للمرکز، فتح له رجل شرطة ضخم الباب. دخل، فوجد نفسه وجهاً لوجه مع حين وصل ». 19

 «سالم.
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في طریق العودة إلی بيتها، سمع منها التفاصيل کلّها، منذ وصولها إلی مکتب راشد، مروراً بالسوق » .20

 «التجاريّ، وتلک الشبيهة، حتی وصوله إليها.
رمادَ الليل من مدن أخری ومعارک قدیمة ورفات بشر لم یستطيعوا بلوغ  کانت الریاح تهبّ، جارفة معها» .21

 «عتبات مقابرهم، وفوق أشجار صحراویة عاریة ثمة طيور تغني أغنية واحدة.

إنه الراصد الجويّ، صاح ذو القميص  ـ وصلت الناقة، أناخها راکبها في الساحة التي تتوسّط الخيام...» .22

 «األحمر.
23. dialogue 

رشاشاً؟! لماذا؟! الضابط الذي کانت تشغله کثيراً مسألة انکشاف تزوید أيًّ کان باألسلحة، ـ  أرید رشاشاً.» .24

مسدس؟! وما الذي یمکن أن أفعله بمسدس؟! قال  ـ أخبر راشد: مسدّس. هذا أقس ما یمکن أن أزوّدک به.

    «قتل أحد الصراصير إن اضطررت ذلک. ـ رشاش؟! وما الذي ترید أن تفعله بالرشاش؟! ردّ الضابط.ـ راشد. 

سيادتک تفکّر في عدّة مستشفيات، لکنني أنصح بإنشاء مستشفی واحد من نوع آخر للذین تسببوا في » .25

 ـ سجن سريّ کبير. ـ سجن؟! ـ هذا صحيح. ـ بالتأکيد، أنت ال تقصد مستشفی! ـ الحوادث، وربما سواها!

لقد فکرت في األمر جيداً. سيادتک تعرف جيشاً کبيراً من المتقاعدین  ـ ومن أین لنا بالشرطة والسجانين؟!

 « األوفياء لک.
26. description pause 
27. retrospection-flashback 

رغم حداثة المکان فوجیء راشد بحال الحيطان؛ کانت تبدو عتيقة کما لو أن ثالثين عاماً مرّت علی بنائها، » .28

بدت الخطوط المحفورة في الجدران مرهقة، بعضها یشير إلی األیام، وبعضها إلی عفنة. وکما في کلّ سجن، 

أسماء المساجين، أو مقاطع من قصائد وأقوال مأثورة، ورسوم لطيور محلَّقة وأشجار؛ ولفت انتباهه تلک 

 «الجملة الغریبة: ستدخل شخصاً واحداً وتخرج عشرین.
  ... .«ة الفطر بالتحدید، فسيتبين لنا أنإذا عدنا قليالً إلی الوراء، وإلی ليل» .29

لکنها کانت أشدّ وأعنف من حرب الکلب األولی، وأکثر اتساعاً بما ال یقاس من حوادث أیام الفطر التي » .30

 «.لم تمکن أکثر من جرائم فردیة
31. episode 

ه إلی مستشفی وهو حکایة الذي أحضرته زوجته و ابنتـ  هل في ذهنک حکایة محددة؟ سأله الدکتور.». 32

 .« یعاني من ذبحة قلبية...
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Abstract  
Harb Al-Kalb Al-Thaniyeh, written by Ibrahim Nasrollah, is a fictional novel 

in which the author criticizes the dictator and militant powers of the world. 

The time and place of the novel are not clear; however, the high frequency of 

the flashback/flashforward in the novel has made elements such as “time” 

and “narration pace” significant in the narration. The present study uses a 

descriptive-analytical method to measure the continuity of time and the 

narration pace of the novel based on Gérard Genette's theory of time. It also 

analyzes the factors affecting speed and narration pace. The findings show 

that the continuity and linearity of the narration is manipulated by the writer 

so far as the narration time is concerned. This changes the narration pace. It 

seems that the general pace of the narration is positive; because it covers a 

vast and ambiguous period of time from the first war to the second and also 

the third war. The novel employs deletion, condensation, and prediction to 

change the pace of narration. There are occasional uses of conversation to 

reduce the pace in order to reveal the hidden and deep layers of the story’s 

characters to the readers. The pace is, moreover, reduced in order to add to 

the attractiveness and volume of the story, so far as the internal world of the 

characters is concerned, and make a context for the events. It also uses 

descriptive hesitation, flashback, and episode in order to make lapses in the 

narration pace. 
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