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Introduction: Narrative is as old as human history, and its scope has expanded to 

such an extent that today it has become one of the common concepts in the field of 

literature, especially fiction. Narratology is a new science which studies the 

structural elements of stories. This science examines different structures of a 

narrative, such as the narrator, plot, character, etc. It flourished in France in the 

1960s and 1970s. Gérard Genette was a French structural critic and one of the most 

famous theorists in this field. According to him, narrative speech consists of three 

distinct levels that must be distinguished in any critical approach to fiction. One is 

the story being told, the report itself and how the report is presented. He believes, in 

analyzing the narrative, the three elements of time, mood and voice should be taken 

into consideration. He believes that time is important in the narrative in terms of 

order, duration and frequency. 

Methodology: This research is based on the narrative criticism and uses a 

descriptive-analytical approach to examine the quality of the application of the time 

component and its dependencies such as  order, duration and frequency in the novel 

“Mozakkerato Kalben Iraqien” written by Abdul Hadi Saadoun, who is an Iraqi 

novelist. The analysis is done according to Genette’s theory. The purpose of this 

study is to identify the author's narration techniques in using the element of time and 

to measure the difference between the time of the story and the time of the narration 

in the novel. Therefore, this article tries to answer these questions ‘What is the 

function of each of the three factors of Genette’s narrative time in this novel?’ and 

‘What is the role of each of them in advancing the story? For this purpose, the 

theory of Genette narrative time has been introduced for the analysis ofvthe novel.  

Results and Discussion: The results of this study indicate that the association of the 

narrator's memories, the background representation of the life of the sub-characters 

of the story by him and the expression of the characters' hope for the future events 

have disturbed the linear and natural order of time in the narration of this novel, In 

addition, various descriptions, the use of the element of summarization and various 

types of frequencies have changed the narrative speed of this novel. 

In this novel, the chronology of the events is sometimes not observed, and the 

retrospective events and sometimes the foresight of the characters have caused the 

plot of the story to become time-consuming. Saadoun uses the external retrospective 

technique to introduce the characters of the story and mention the events outside of 
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it. In the retrospective technique within the story, the narrator takes the reader to the 

past within the story by quoting memories. One of the functions of compound 

retrospective techniques is characterization; it is a different retrospection of the story 

because it refers to events that are not related to the storyline. In the technique of 

foresight, the author removes the ambiguity and complexity of the text and increases 

the reader's desire to read more. In his narrative text, Saadoun uses all the four 

narrative movements of Genette (i.e. descriptive pause, omission, summary, and 

dramatic scene); Therefore, the narrative has negative, positive and constant types of 

acceleration. In this novel, there is evidence for different types of frequencies with 

different values. The narrator has used the singular frequency in both the main and 

sub-events of the story. Frequency is somewhat evident in the novel because of the 

importance of the subject. Saadoun has sought to increase the speed of his narration 

by summarizing the text.  

Conclusion: In relation to the category of order and in terms of chronological order, 

the narrator reports his memoirs from birth to an old age. But, sometimes, the linear 

order of the events is not observed, and there are time-distortions in the text. The 

anachronisms of this text are manifested in both retrospective and futuristic aspects. 

Of course, the retrospective type has twice the volume compared to the futuristic 

type. A small number of external retrospectives have also been observed in the 

narration, which has a complementary ruling and helps to complete the main 

narration. Futurism, which has little expression in the novel, is often diagrammed in 

the form of the narrator's dreams, hopes, speculations, and predictions, or other 

characters in the story, which evoke the reader's passion. 

Regarding the category of duration and in terms of time lag, it can be said that the 

novel covers a long period of the narrator's life. However, the extensive use of the 

element of summary and sometimes various types of deletions has caused a positive 

acceleration of the novel and increased the speed of narration. Of course, a wide 

range of text time is also devoted to various descriptions, which, by stopping the 

story time, has caused a negative acceleration in the novel. Very few chunks of time 

are devoted to dialogues, in which case the text time has progressed normally. 

 Regarding the category of frequency, all the three types of frequencies are seen at 

the text level, but the singular and narrative types are much more impressive than 

the frequent type. The singular frequency, which revolves around both the main and 

sub-events of the story, includes narrations of events related to the narrator and the 

teacher as well as the narrator's encounters and separations with the sub-characters 

of the story. The frequent frequency function, which is very rare in the novel, has 

been motivated by people expressing their position on an event and by emphasizing 

the narrator of an incident. The frequent use of narrator frequency throughout the 

novel has, however, caused the narrative to be shortened and the text to deviate from 

monotony. This is because the narrator has avoided mentioning the events that 

happened to him or the characters of his story continuously at some point in time. 

Keywords: Narratology, Gérard Genette, Anachronism,  Abdul Hadi Saadoun, 

Mozakkerato Kalben Iraqien. 
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بر اساس نقد    عبداهلادي سعدون ، اثر  « رات کلب عراقي مذک  » رمان  شکست زمان در  

 ژرار ژنت   ی ه نظری   بر پایة شناسی و  روایت 
 

 ، دانشگاه ولی عصر)عج( رفسنجاناستادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،1اعظم شمس الدینی فرد

ی، دانشگاه ولی عصر )عج(  زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد رشته، فاطمه سیستانی رحمت آباد

 رفسنجان

 
 1399/ 15/09تاریخ پذیرش:  04/1399/ 26تاریخ دریافت: 

 

  چکيده 
به بررسی عناصر    شناسیروایت ژرار ژنت، منتقد    پردازد ومی  ساختاری روایت علمی است جدید که 

فرانسوی   جملة  ساختارگرای  انظریهاز  زمینه  این  در  معروف  تحلیل .  ستپردازان  در  ژنت  اعتقاد  به 

توصیفی   -که با رویکردی تحلیلی  این پژوهشزمان، وجه و لحن توجه کرد.  عنصر    سهروایت باید به  

، به بررسی کیفیت کاربرد مؤلفة زمان  شناسی و بر پایة نظریة ژرار ژنتبر اساس نقد روایت   انجام شده، 

وابسته  آنو  بسامد    های  و  تداوم  نظم،  رمانیعنی  عراق  مذکرات»  در  آثار  «يکلب  از  یکی   ي عبداهلاد، 
شناخت شگردهای روایی نویسنده هدف از این پژوهش،    پرداخته است.عراقی معاصر    ، نویسندةدون سع

  سنجش میزان اختالف میان زمان داستان و زمان روایت در رمان مذکور در  کاربست عنصر زمان و   

ای از زندگی  بازنمایی پیشینهتداعی خاطرات راوی،    پژوهش گویای این است که  نتایج حاصل از  است.

ابراز    های فرعی داستان توسط ویشخصیت آیندهها  امیدواری شخصیت و  نظم    ،نسبت به رخدادهای 

بکارگیری    در کنار آن، توصیفات متعدد،  . خطی و طبیعی زمان را در روایت این رمان به هم زده است

 ساخته است.   تغییررا دستخوش این رمان سرعت روایت ، سامدیص و نیز استفاده از انواع بعنصر تلخ

 

 . سعدون  يعبداهلاد، يکرات کلب عراق مذ ، شکست زمانشناسی، ژرار ژنت، روایت :هاکليدواژه
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    مقدمه

انداز به  قدمتی  دامن  یهروایت،  و  دارد  بشر  که    ی هتاریخ  یافته  گسترش  قدری  به  آن 

به  یهامروزه یکی از مفاهیم رایج در عرص  ویژه ادبیات داستانی گشته است. از  ادبیات 

به سرنوشت  توان گفت:  این منظر می یا خیالیِ مربوط  واقعی  نقل رویدادهای  روایت، 

 .(189:  2014)طعمة،  یک یا چندین شخصیت، در چارچوب زمانی و مکانی معین است  
اما به تدریج  ،  شکل شفاهی کاربرد داشتاین مفهوم روایی، در مراحل ابتدائی بیشتر به

توجه   که  شد  تبدیل  فنی  به  و  داد  مکتوب  روایت  به  را  خود  جای  شفاهی  روایت 

ایجادپردازان را در قرون اخیر به خود جلب کرد و  هنظریّ نظریات مختلفی از    موجب 

شناسی پدید  علمی به نام روایت  و در نهایتد  یدر مورد این فن گرد  اهالی ادبیاتسوی  

دیگران،    مدآ و  مانند راوی،  که    ( 91:  1393)عبدی  بررسی ساختارهای مختلف روایت،  به 

و شخصیت  روایت  .(2:  1371)اخوت،  پردازد  می  غیره  طرح،  دهه  شناسی،علم  های  »در 

بارت  1970و    1960 روالن  همچون  متفکرانی  و  شد  شکوفا  فرانسه  تزوتان 1در   ،

ژنت2تودوروف ژرار  گرماس  3،  ژ.  آ.  نظر بررسی  4و  و  انتقادی  این  های  در  مهمی  ی 

 (.  331:  1393)مکاریک، زمینه انجام دادند« 

شده، خودِ گزارش  ی نقلی قصه سخن روایی شامل سه سطح مجزا   ،به اعتقاد ژنت

نحوه ارائه و  استی  )روایت(  گزارش  ادبی    ی  آثار  به  انتقادی  رویکرد  هر  در  باید  که 

داد.  آن   ،داستانی از هم تشخیص  را  این سژنت  ها  از طریق سه  روابط میان  را  ه سطح 

 (. 232 -230 :1379)اسکولز، کند سخن روایی یعنی زمان، وجه و لحن بررسی می یهجنب

پژوهش حاضر با رویکردی ساختارگرایانه، در پی کشف الگوهای زمان روایی ژنت  

یکی از آثار    »مذکرات کلب عراقي«در ساختار رمان  که عبارتند از: نظم، تداوم و بسامد،  

نویسندي سعدونعبداهلاد ذکر  عراقی    یه،  از  پس  مقاله  این  در  است؛  مجزا  به صورت 

شود، این  ی زمان روایی ژنت پرداخته میای از رمان، به معرفی نظریهپیشینه و خالصه

پاسخی برای این پرسش مطرح   و  5دهدنظریه را در سطح رمان، مورد واکاوی قرار می

 کند: می
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سههر  کارکرد-1 عوامل  از  در    ی هگانیک  ژنت  روایی  مذکرات کلب »رمان  زمان 
 چگونه است؟داستان  دها در پیشبرهر یک از آن نقشو  «عراقي

 

 تحقيق   يهپيشين

نظری روایت  ژنتژرار  ی  ه پیرامون  باب  پژوهشدر  گرفته؛،  صورت  متعددی  از    های 

  ن« »عمارت یعقوبیا شناسی رمان  »روایت  یه الدین عبدی و دیگران در مقالصالح  جمله:

  ی ، شمارهلسان مبین  یفصلنامه)روایتی ژرار ژنت«،    یهبر اساس نظری   عالء االسوانیاثر  

مؤلفه(1393:  17 بررسی  به  یعنی زمان، وجه و لحن در رمان  ،  مورد  های روایی ژنت 

 اند. ا فاقد نظم خطی حوادث دانستهزمان، این رمان ر  یه پرداخته و با توجه به مقول  نظر

، (2014)  »زمن السرد يف رواایت فضیلة فاروق«   ی خود با عنوانهنامپایاندر    مساء درابلأ

نویسند رمان  سه  تاریخی  و  اجتماعی  زمان  بررسی  عنصر    ،مذکور  ی ه ضمن  تحلیل  به 

   .زمان طبق دیدگاه ژنت در این سه اثر پرداخته است

رحمت سیستانی  پایان  آبادفاطمه  »  ی هنامدر  عنوان  تحت  رم روایتخود  ان  شناسی 

عراقي« كلب  نظری  »مذكرات  اساس  ژنت  یه بر  ژرار  )روایتی  کاربست  1398«،   ،)

های روایی ژنت در رمان مذکور را مورد مداقه قرار داده و به این نتیجه رسیده که  مؤلفه

   .این رمان قابلیت انطباق با این نظریه را داشته است

و  الدینیشمساعظم   آبادفرد  مقفاطمه سیستانی رحمت  در  عنواناله،  با  تحلیل  »  ای 

ژرار    ی هبر اساس نظری  سعدون  يعبداهلاداثر    »مذکرات کلب عراقي«وجه روایی در رمان  

ی راوی با داستان را در رمان  هرابط(،  1399:  40ی  ی لسان مبین، شمارهه فصلنام)،  «ژنت

کرده    مورد بررسی  رسیدهو  نظر  نتیجه  این  که  به  درونی  اند  رمان،  این  روایت  کانون 

   .است

پژوهش وجود  دست،  با  این  از  حوزهایی  در  تطبیقی  یا  مستقل  پژوهشی   یهخأل 

عنوان یکی از متون  به  «مذکرات کلب عراقي»ژنت در رمان    از دیدگاه  شناسی زمانروایت

 هش واداشته است.پژواین  روایی معاصر عربی، نگارندگان را به انجام 
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     مباني نظري تحقيق

ا کند؛ اما  در متنی روایی نمود پید،  جهان  ی دیگرپدیدهمثل هر  ممکن است  گذر زمان  

درون فقط  نه  زمان  زیادی    یه مایعنصر  تعداد  بلکه    های داستاناز  مکرر  است؛  روایی 

می این است  روایت کال  ی ه آید. مختصشمار مینیز بهداستان و متن    ی سازنده درعنصر 

اصلی ابزار بازنمایی )زبان( و شیء بازنموده )حوادث داستان(    یه مؤلف  ،که در آن زمان

می گاهشمارانهمحسوب  روابط  پرتو  در  زمان  روایی،  ادبیات  در  بنابراین  میان    یشود؛ 

یابد. زمان داستان در معنای توالی رخدادها، برساختی قراردادی و  داستان و متن معنا می

مناسب است  در عمل بُ  ؛راهکاری  نه  متن  بعدی حجمی استزمان  که  زمانی    و  عدی 

می آن  قرائت  مجازاً صرف  که  مدتی  متن، جز  مقام  در  روایی  دیگری  متن  زمان  شود، 

  .(63  -62 :1387)ریمون کنان،  ندارد

حوز زمانروایت   یهپژوهشگران  نوع  دو  به  قائل  روایت  برای  ساختاری،  ، شناسی 

زمان به وقوع پیوستن رویدادهای نقل شده در قصه است    که  داستان(زمان قصه )یعنی  

ی قصه توسط  ارائهزمان  مدت  که  (گفتمان)  زمان روایت و    باشدو تابع توالی منطقی می

 ، ژرار ژنت  (.98:  1395)بوعزة،    باشند، میاست و لزوماً با زمان قصه مطابقت نداردراوی  

از سه دیدگاه    زمان در روایت  د و معتقد بود کهنموشناسی  زمان را وارد روایت  یهمسأل

رخدادها زمانی  مدتط  ،توالی  با  است  ممکن  که  روایت  مدت  یکی  ول  داستان  زمان 

بار اتفاق افتاده بیان رویدادهای تکرار شونده یا بیان مکرر رویدادی که فقط یکنباشد و  

دارداست اهمیت  »؛  (105:  1393نیاز،  )بی  ،  زمان    کلی،طور  بهبنابراین  به  جهت  سه  از 

 .( 65: 1387کنان،  )ریمون« ند: نظم و ترتیب، تداوم و بسامدنگر می

 

 و ترتيب نظم

ذیل مقوله،    ژنت  میان  این  روابط  بررسی  رخدادبه  نسق  توالی  و  نظم  و  داستان  های 

آن میخطی  متن  در  سؤال  به   نظم.  ( 65:  1387کنان،    ن )ریمو  پردازدها  این  به  پاسخ  دنبال 

در    6. ریمون کنان(27:  1371)اخوت،  بندی طرح و داستان یکی است؟  آیا زمان  است که

عنوان  کتاب  با  معاصر»  خود  بوطیقای  داستانی:  عمده می  «روایت  انواع  گوید:  ترین 
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بازگشت به عقب    ،هاپریشیناهماهنگی میان نظم داستان و نظم متن و به قول ژنت زمان

نگر« و  این دو واژه را »گذشتهبه ترتیب    ،ژنتو به تبعیت از    است  یا رجعت به آینده

می»آینده کنان،  نامد  نگر«  اساس  که  (65:  1387)ریمون  برخورد    بر  عدم  یا  این  برخورد 

اصلی پریشیزمان روایت  با  میها  آن،  راتوان  یا    ها  )تودوروف،  دانست    بیرونیدرونی 

1382 :60) . 

ای است که روایتِ زمانیِ سیر  لحظه   ،نگری نزد ژرار ژنتگذشته  نگر:گذشتهالف(  

می  متوقف  بدهدوقایع  بازگشت  فن  به  را  فرصت  تا  هر    ؛شود  که  است  معتقد  او 

حال روایت، در داستان    یه بازگشتی به گذشته، یک یادآوری است و فقط با تعیین لحظ

شود و این ضروری است؛ زیرا زمان حال روایت تنها از طریق زمان گذشته  حاصل می

ا  فهم  ابشوش،  ست  قابل  و  پیش  .(43:  2013)أمسیلي  از  بعد  زمانی،  آمدهای  بازگشت 

پیِ ورود ؛ مثالً در روایت کالسیک، در  شودمیها  از آن  موجب آگاهی مخاطب   گذشته،

گزارشی  می  یهگذشت  یهدربار  یک شخصیت جدید،  آورده  :  1382)تودوروف،  شود  وی 

دربارگذشتهاگر    .( 59 خ  یه نگرها  و  رخداد  داستانی  شخصیت،  متندش نقلط  در   ، ه 

خواننده   به  را  درصورتی  «داستانیهمانند»،  دهنداطالعاتی  و    یهدربارکه  هستند 

  «داستانی نگر متفاوتگذشته »  ،کنندرسانی  اطالعصیت، رخداد یا خط داستانی دیگر  شخ

می کنان،  شوند  محسوب  هستند:    نگرهاگذشته(؛  66:  1387)ریمون  نوع  نگر  گذشتهسه 

پس  که  داستانینبیرو رخدادی  قبلاای زمینه بیان  تاریخی،  لحاظ  از  که  حادثه    ست  از 

روایت    یه آن خارج از دامن  یهدامن   تمامی  و  ( 94: 1393عبدی و دیگران،  )اصلی اتفاق افتاده  

این روایت است  وظیفه  که  باشدمیاصلی   راوی، .  (48:  2009،  ي)النعیماش کامل کردن 

بر  نگرگذشته را  بهشکاف  تکمیلای  بیرونی  میهایی  رویداد  کار  مسیر  فهم  به  که  برد 

او و    ی، از آن برای آشنایی با گذشتهجدید  یشخصیت  یمشاهده   کنند یا هنگامکمک می

شخصیترابطه سایر  با  می  ،هااش  زمانی  . کنداستفاده  شخصیت  همچنین  بر به    هایی 

نمایش گذاشتن  مهمی برای بهظاهر شدند و موضوع    طور مختصرگردد که در آغاز بهمی

بهآن نیافتها  گسترش  مفصل،  استصورت  و )  ه  بنابراین    ؛(30:  2017،  يالعیداو خلیل 
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گذشته پکاربست  در  بیرونی  معرفی  بشینگر  برای  زمینه  ایجاد  و  داستان  مسیر  رد 

 .  ضرورت داردها شخصیت

دوم،   نقطه  که  است  داستانیدرون  نگرگذشتهنوع  به  »روایت  آن  در  قبلای  در  تر 

این   .( 74 -73:  1388)لوته،  گردد؛ اما این نقطه، درون داستان اصلی قرار دارد«  داستان برمی

نگرانه تکرار یا خارج از مکان مقرر، برای اولین مرتبه  طور پسبه  نگرها یانوع از گذشته

شده    پیشتر ایجاد  گاهی  از داستان که  هاییخألنگرها اغلب  اند. برخی از گذشتهنقل شده

به حساب نمی ابتدا خالء  در  نیز  پر شده  و گاهی  بازگشت زمانی  با  لیکن  پر    راآمده، 

دوره  کنند.می گذشته ایاگر  را  نگر  که  برمیآن  نقطدر  از  پیش  اولین    یه گیرد  آغاز 

بعدتر داستان این دوره به اولین روایت متصل شود یا    یه اما در مرحل  ،روایت آغاز شود

برود جلوتر  آن  گذشتهاز  بود  ،  مرکب خواهد  کنان،  نگر  نوع سوم  (  67:  1387)ریمون  که 

 شود.نگری را شامل می گذشته

شود»هنگامی  :نگرآیندهب(   گفته  پیش  از  افتاد«  که  خواهد  اتفاقی  چه  بعداً    که 

نگری مخالفت با سیر زمان  در واقع آینده  .دهدنگری رخ میآینده  (59:  1382)تودوروف،  

که هنوز زمان   باشدمیای  واقعه  ر رفتن از زمان حال داستان و ذکرراتروایت بر اساس ف

آینده نرسیده است.  فرا  به صیغآن  که  متونی  در  روایت شده  یهنگری  رایج    ،اندمتکلم 

آینده»زمانی  .(15:  2002،  )زیتوين  است  میکه  رخ  از  نگرها  حاصله  تعلیق  نوعی  دهند، 

ر افتاد؟«  خواهد  اتفاقی  چه  »بعد  میپرسش  تعلیق  از  دیگری  نوع  جایگزین  که  ا  کنند 

نگرها نیز  آینده».  (68:  1387)ریمون کنان،  زند«  دهد؟« دور میحول پرسش »چگونه رخ می

داستان مورچون گذشته  به یک شخصیت، رخداد و خط  نظر در    د نگرها ممکن است 

)همانند کنند  اشاره  شخصیت،  متن  به  یا  دیگر داستانی(  داستانی  خط  و    رخداد 

آینده)متفاوت همچنین  گذشتهداستانی(.  همانند  دورهمی  نگرها نگرها  ورای  توانند  ای 

ای مقدم بر اولین روایت یا مؤخر بر  پایان اولین روایت را در برگیرند )بیرونی( یا دوره

و  نقطه  بیرونی  از  ترکیبی  یا  )درونی(  است  شده  آغاز  آن  در  روایت  اولین  نقل  که  ای 

نگری است که بخشی از آن  که مراد از آن، نوعی از آینده  .( 69  ان:)هم  «درونی )مرکب(

 .(18: 2002)زیتوين، درونی و بخشی دیگر بیرونی و فراتر از پایان روایت اصلی است 
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 تداوم 

توان گسترش داد  دهد کدام رخدادها یا کارکردهای داستان را میتداوم روایت، نشان می

تا حدودی می  کرد.  قاعدیا حذف  و ضابطههتوان  مواردی  ها  در چه  که  یافت  را  هایی 

گیرد و کجا آرام  گویی سرعت میداستان را با شرح دقیق و بیشتری باید آورد، کجا قصه

مدت(316:  1391)احمدی،  شود  می میان  »روابط  تداوم،  مبحث  ذیل  ژنت  وقوع  .  زمان 

می  بررسی  را  رخدادها  روایت  مصروف  متن  حجم  و  داستان  )ریمون   کند«رخدادهای 

زا  های تداوم متن و تداوم داستان اندکی مشکلاما توصیف همزمان واژه؛  (65: 1387کنان،  

ابزارِنمی   چراکهاست؛   یگانه  گرفت.  اندازه  راهی  هیچ  از  را  متن  تداوم    زمانیِ   توان 

مدتاندازه خوانندهگیری،  از  امر  این  که  است  متن  قرائت  خوانندزمان  به  دیگر    یهای 

نمیکنفرق می  نتیجه  در  و  بهد  را  آن  انتخاب کرد  یهمنزلتوان  عینی  ،  بنابراین  .معیاری 

مراد از    کهکند  تداوم پیشنهاد می  هایهمعیار سنجش درج  یهمنزل ژنت ثبات پویایی را به

داستان   از  تکه  آن  به  یافته  اختصاص  متن  و طول  داستان  تداوم  میان  ثابت  نسبت  آن، 

توان دو نوع حک و اصالح، یعنی  عنوان معیار، میبه  ثابت  گرفتن پویاییاست. با در نظر

کوتاه از متن به  ای  قطعهاختصاص  .  را از یکدیگر تمیز دادشتاب مثبت و شتاب منفی  

زمان    بلند از متن به مدت  بخشیزمان درازی از داستان، شتاب مثبت و اختصاص    مدت

ر را »حذف« و سرعت حداقل  سرعت حداکث   منفی نام دارد کهکوتاهی از داستان، شتاب  

نهایت  نامند. به لحاظ نظری، میان شتاب مثبت و شتاب منفی بیرا »مکث توصیفی« می

گرفته قرار  احتمالی  قرارداد  ،پویایی  بنابر  پویایی  این  تمام  عمل  در  پویایی    ،اما  دو  به 

 . (74 -72  )همان: یابند تقلیل میی نمایش  تلخیص و صحنه

توصیفی م  ،مکث  رخ  که  ی زمانی  میدهد  متوقف  داستان  متحرک  و  »جهان  شود 

  یه بیند؛ به عبارتی نوع روایت از گونگوید که چه مینویسنده یا راوی به خواننده می

کند می توصیفی می را  روایت  توصیف،  دلیل  به همین  امکان  شود.  به خواننده  و  کند 

منظرمی یک  از  ثابتی  تصویر  ببیند  ی هدهد  روحی  حالت  یا  ظاهر    هک   خارجی  شامل 

آنشخصیت فکری  و  اخالقی  خصوصیات  اشیاء  ها،  و  مکان  و  احساساتشان  ها، 

   (.115: 1393نیاز، )بی شوند«می
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که در آن هیچ فضای متنی روی بخشی از دیرش    باشدمی  یحذف؛ حداکثر سرعت

 که به بدون اینگرا غالباً  نویسان سنت رمان(.  90:  1393)توالن،  داستانی صرف نشده است  

کنند  عبور کرده و معمواًل به این اکتفا می  آناز  ای کنند،  برخی از مراحل داستان اشاره 

زمان زیادی گذشت تا قهرمان برگشت« و  که مثالً بگویند: »دو سال گذشت« یا »مدت

از نظر زمانی، تجزیه و    (.77:  1991،  )حلمداينشود  حذف نامیده میفرآیند،  غیره که این  

گردد و اولین مسأله دانستن  داستان برمیی  هشدسی زمان حذف به برر   ،تحلیل حذف

به ذکر  شده )حذف مشخص( یا  ه اشارهشدحذف   یهاین نکته است که آیا به آن دور

  .(117:  1997)جنیت، )حذف نامشخص(  آن اعتنایی نشده است

آن»به خالصه وقوع  که  وقایعی  و  رویدادها  زیا کردن  زمان  بهها  انجامیده دی  طول 

شود  تلخیص گفته می(  104:  1395،  بوعزة)  یک یا چند جمله«  قالب  ها(، درها، ماهسال )

  یهبدین ترتیب که یک دور  ؛یابد»سرعت از طریق ایجاز متنی افزایش می  آن،در  که  

مشخصه از  کوتاهی  بیان  در  معین،  میداستانی  خالصه  آن  اصلی  )توالن، شود«  های 

1393 :91).   

ا  یه اما صحن مستقیم است    یهها به شیوها و اعمال شخصیتگفته  یه رائنمایش؛ 

تداوم داستان و تداوم متن بنابر قرارداد یکسان فرض  »که در آن،    (163:  1998)مارتن،  

صحناب   ،دیالوگ  و  شودمی شکل  میبه  نمایش  ینهترین  کنان،   «آیدحساب  )ریمون 

ها با زبان، لهجه  و شخصیتشود نمایش، راوی پنهان می یه نکه در صحچرا ؛(75: 1387

افزایش    ،کاهش و تمایل به جزئیات  ،و توصیف  کنندو سطح ادراک خود صحبت می

 (. 155:  2002زیتوين، ) یابدمی

 

 بسامد 

رابطهی زمانی در نظریهدیگر مؤلفهبسامد،   آن،  به مدد  که  تعداد  ی ژنت است  ی میان 

داستان   در  رخداد  یک  تکرار  تعدادفعات  رواو  دفعات  متنهمان  یت  د  در    ،رخداد 

می کنان،  )  شودبررسی  مختلفی    که  (78  :1387ریمون  اشکال  مفرداز جمله  به  که    بسامد 

روایت یک استبار  آن  اتفاق  مرتبه  یک  معادل  آن،  بسامد    ،(130:  1997  )جنیت،  کردن 
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به معنای تکرار حادثهمکرر   به دفعات است در حالی که  بار رخ داده ای  که صرفاً یک 

را از زوایای دید متعدد  های مختلف داستان، یک رخداد  ممکن است شخصیت   است و

و های مختلف زندگی او  یا یک رخداد از زبان یک شخصیت ولی در برهه   شرح دهند

متفاوت   دید  زوایای  شود  با  بازگوو    (89  -88:  1387برتنس،  )نقل  آن  ،بسامد  در    که 

بار  راوی یکو  (131:  1997)جنیت، ود بار روایت شای که بارها رخ داده است یکحادثه

داستان رخ داده است را روایت کند،  چه که بارها در  و از طریق یک متن در روایت، آن

تگی رویدادها است  به جهت پیوس  ی »بسامد بازگو«گونه  ،به اعتقاد ژنت  شود.ظاهر می 

  . (26:  2016)فتیحة،  باشدمیکید، توصیف و ایجاز  و هدف از آن، تأ 

 

 رمان  يهصخال

، روایتگر اوضاع سیاسی عراق در دوران حکومت صدام و »مذکرات کلب عراقي« رمان  

است که    لیدرحوادث پس از سقوط این حکومت است. راوی و قهرمان آن سگی به نام  

اش در آن پردازد که در طول زندگینوشته، به روایت وقایع عجیبی میدر قالب خاطره

این رمان پس از بیان رخداد تولدش کنار رود دجله و آشنایی    در  لیدر  دهد.زمان رخ می

همراهی صاحبشو  با  بهاش  که  معلم،  به  ،  است،  عراق  وقت  حکومت  مخالف  شدت 

رنج سختیشرح  و  آوارگیها  از  ناشی  حبسهای  و  میها  طرف  هایی  از  که  پردازد 

آن بر  آوارگی  ها تحمیل میحکومت  با مرگ معلم و  این رمان  نهایت   رلیدشود.  در  و 

 یابد. فرار او از سرزمینش به سوی مقصدی نامعلوم خاتمه می

 

 مذکرات کلب عراقي زمان در رمان 

ی شواهدی از این  هئی زمان روایی ژنت گذشت، اینک به ارا چه در نظریهبا توجه به آن

 شود:پرداخته می  »مذکرات کلب عراقي«نظریه در رمان 
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 نظم و ترتيب

عراق مذکرات ک»رمان  در   ارائ«يلب  زمانی  ترتیب  گاه  و    یه ،  نشده  رعایت  وقایع 

پریشی  زماندستخوش  رنگ داستان را  ، پیهاشخصیت  نگریو بعضاً آینده  ینگرگذشته

 ها اشاره شده است:پریشیهایی از این زماندر ذیل به نمونه ؛کرده است
 

 نگرپریشي گذشته زمان 

های داستان و ذکر حوادث خارج  ی شخصیت در معرف  سعدون  :نگر بیرونیالف( گذشته

بهره میآناز   تکنیک  این  از  نوع گذشته   زیر  یهنمون  ؛برد،  این  موارد  این از  در  نگری 

 : است رمان

بسعادٍة   عاشا  َقد  ال و »کاان  إب جَنه  له  زواِجهما  ِبکرَ أْنجََبتج  ِمنج  سنٍة  الثاين    عَ مَ وَ   ،بَ عجَد  محِلها 
تَ َتَدهَوُر،   الثاينَ َبَدأتج ِصح ُتها  االبَن  أَْنَبتج  ذل   لتموت   فکانت أنج  عاش    .. بیوٍم واحٍد.   كبعَد 

یَرتَِبطج   وََل  دائٍم  حُبزٍن  املعلِ ُم  و   ، بغریِهابعَدها  ِبَعَمِله  وقِته  ُجلَّ  انشطاً  وَصَرَف  َوَلَدیه. کان  تربیِة 
ألکثرَ  َجرَجروه  معارضاً،  و سیاسیاً  آلَخَر  ِمن سجٍن  َمرٍَّة  ِمن  ِتجوابٍ   اسج لِیرتَُک ُکلَّ  ِمن  آلَخَر،   

َُتتالیِة ال تی  غاً لولَدیه حت ی َکُُبا وشب ا و َفر  ُمتَ  كَ ٍء بعَد ذلِ یش
خوفاً علیهما ِمن أنج ََیوات يف احلُروِب امل

أیضاً" دَ  َسم ی قائداً 
ُ
َوَلَدیه  َخَلها "امل املعلِ ُم  یَعیشا أِبمانٍ   َهَرَب   : 2012سعدون،  )   «7إلی أُوراب َکي 

28).   
ای بند  در  با ایجاد گسست زمانی و رجعت به گذشتهن  بیرون از روایت  راوی  ای 

از زندگی معلم در گذشته می  به روایت بخشی  با  پردازد.  اصلی،  این بخش در رابطه 

با دیدن چند عکس از یک زن جوان و دو   لیدر  .با معلم است  لیدرهمراهی    یهنحو

آغاز    یه رویدادهایی که قبل از نقطو  کند  ای خارج از داستان اشاره میبه گذشته  ،پسر

-  لیدر  ؛ زیرا هنگام تولدکندمیاند را در متن بیان  رخ داده  -لیدرتولد    -روایت اصلی

روایت اصلی از مرگ همسر، سال -آغاز  زیادی  فرزندان   معلم  های  به    شو مهاجرت 

که به  تداستانی است و از آن جه ، بیروننگری این متنگذرد. لذا نوع گذشتهاروپا می

ای  شود و پیشینههای اصلی داستان مربوط میعنوان یکی از شخصیتمعلم به   معرفی 

به را  او  زندگی  گذاشتهاز  گذشتهنمایش  نوع  از  همانند،  مینگر  از  که    باشدداستانی 

 سازد.  پردازی معلم، خواننده را با زوایای پنهان زندگی او آشنا می شخصیتطریق  
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در    ی نگراز کاربرد این نوع گذشته  اینمونه  ،هدمثال زیرشا  :درونینگر  ب( گذشته

 است:  مذکوررمان 

َتِطعج التََّعوَُّد ِبُسهولٍة َعلی   مَضیناها َسوِیًَّة  اأَلشُهِر األُولی ال يت أَ ك  تل   ل  کُ   نسیاِن َأِشق ائی.»ََل َأسج
الَعصافِ  وُمطَاَرَدِة  زرعِة 

َ
وامل النَّهِر  واسِتکشاِف  والشِ جار  و ابلَلِعِب  ُهنا  والِقَطِط  ك. کان صعباً  ُهناری 

 .  ( 25 همان:)  «8سیان التکیُف علی الن ِ عليَّ 
بند  راوی این  از  ،در  خود  جدایی  رخداد  معلم    به  توسط  خواهرانش  و    و برادر 

آنفراموش  درناتوانی   زندگیماه  از  خاطراتی  و  هاکردن  اول  این  در    که  شانهای  پی 

در   تداعیرخداد  استاشاره    ،شدهذهنش  واقع  کرده  در  خاطراتبا  راوی  .  این  ،  نقل 

را   گذشتهخواننده  داستان  به  درون  در  باکه    بردمیای  آن  ارتباط  به  توجه  خود   با 

 داستانی است. از نوع همانندشخصیت و خط سیر داستان، 

نمود چندانی ندارد و    در رمان مورد نظر  ،نگراین نوع گذشته  :نگر مرکبج( گذشته

   زیر است: یهبرد آن در این رمان، نمونرد کارمو تنها

الَّيت  ي »أم ي ه َُعلِ مُ   الَوِحیدُة ِمن عائَلِتها 
امل أختاَرها  أِبنج  احَلظُّ  إل  حاَلَفها  إحَدی رحالتِه    ی يف 

لِ و   ، إسبانیا بَغداَد  حت ی  َمَعه  مَحََلها  أنج  األَبديکان  إقاَمِتها  ََمَلَّ  أبِبی  یکوَن  َسَتَتَعرَُّف  بغداَد  يف   .
اِر نَفِسها   تَ َزوََّجت أم ي...  لسَّلوِقی األصلِ ا   –  أِشق ائی( َبطُنها الثانیةُ اَن و حنُن )أو   ،أِبيب يف هذه الد 

َُعلِ ُم ِلصدیقَ یِ  أَْنَبتج سابقاً کلبتبعَد أنج   –َکما یُقاُل  
  : )همان   «9ك ََل تَ َرمها بعَد ذلِی له و  أهدامها امل

20 ).   

رود که  ای دور مین خط زمانی داستان، به گذشتهکرددر این مثال، راوی با متوقف

  ، از این طریق  وشود  مربوط به زندگی پدر و مادرش قبل و بعد از ازدواجشان با هم می

بنابراین یکی از کارکردهای این نوع  سازد.  خواننده را از زوایای پنهان داستان آگاه می

روائی به حو  نمونهاین  و    پردازی استشخصیت  ،تکنیک  به  چون  که  دارد  اشاره  ادثی 

نمی مربوط  داستان  متفاوتشوند، گذشتهخط سیر  آننگر  از  و  که    جهتداستانی است 

در ادامه به آن    و  گیردرا در برمی  -لیدربه دنیا آمدن    -ز روایت اصلیای قبل از آغادوره

نخست    لیدر  چراکه  ؛رودشمار مینگر مرکب به، گذشتهو جزئی از آن گشته  متصل شده

عنوان آغاز روایت اصلی  کند که مربوط به قبل از رخداد تولد او بهه حوادثی اشاره میب
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بنابراین    ،است است.  خورده  پیوند  اصلی  روایت  به  تا  یافته  ادامه  حوادث  این  سپس 

    باشد.درونی میبخشی از آن بیرونی و بخشی 

 

 نگرپریشي آینده زمان 

زودتر از موعد طبیعی خود، در    این رمانها در  شماری از رویداد  :نگر بیرونیالف( آینده

  شوند، از جملهای پس از پایان روایت اصلی مربوط میمتن نمود پیدا کرده و به دوره

   زیر: یهنمون در

َرایيت و »ُملتَ  ِذکج اٍه وُمَودِ عاً ُکلَّ  ِاّتِ  ِمن  َثَر  أبکج ِبسِ ِفتاً  قَ رَّرُت  َُعلِ م. ُکنُت 
امل ر ِي أنج  انسي يف داِر 

اِر وَ     (.56: 2012، سعدون )  «10البُدَّ أنج أنَتِقَم ِلَمقَتِل أبَ َويَّ أعوَد یوماً للد 
همانندنگری  آینده راوی  داستابه شکل  خودِ  به  مربوط  چراکه  کرده؛  پیدا  نمود  نی 

کردن  داشته تا با متوقف جا سعی  شود. راوی در اینعنوان شخصیت اصلی داستان میبه

گذر و  داستان  آیندهزمان حال  به  موقت  اصلیی  روایت  در پس  در   ،ای  را  مخاطب 

از نیروهای اشغالگر حکومتی،  جریان تصمیمات خ انتقام گرفتن  بر  آینده مبنی  ود در 

از این طریق، حس تعلیق را در  به نوعی  دهد و  قرار    شدن پدر و مادرشدلیل کشتهبه

 خواننده ایجاد کند. 

آینده درونیب(  آینده  :نگر  رویکرد  پیش  نگر،این  از  است  که  هایی  بینیعبارت 

در این رمان   .(35:  2017،  يالعیداو )خلیل و رود  ها از روایت اول فراتر نمیآن  یهمحدود

 زیر:  مثال مشهود است از جمله   مواردی از این نوع،

أماَمنا َطریٌق أطَولُ   »کانَ  یَزاُل     ما 
ُ
امل زارِِع 

َ
امل ِتیاِز  ِدیَنِة وَ الجج

َ
اِبمل وَ   یُ ر الَ ِحیَطِة  ساعاٍت  لِ ُمَطوَّالً 

  .(94: 2012)سعدون، « 11قَبَل أنج نَ َری أن جُفَسنا يف َمرَکِز العاِصَمةِ 
رسیدن به    نگری، مسافتی که باید برایاز طریق آینده  تا  کوشدراوی میکه در آن  

کنند طی  پایتخت  متوقف    را  مرکز  داستان  زمان حال  بنابراین  کند؛  اعالم  مخاطب  به 

آیشود  می میندهو  بیان  داستان  در  مقرر  موعد  از  زودتر  روست  پیش  که  ؛  شودای 

میآینده مربوط  داستان  حوادث  و  شخصیت  به  که  نقطای  از  قبل  و  پایان    یه شود 

این شگرد روایی، ابهام و پیچیدگی متن   بانویسنده    در واقع   دهد.روایت اصلی رخ می

 کند.طلب بیشتر میبرد و اشتیاق خواننده را به ادامه مرا از بین می
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 تداوم 

نظر ژنت )مکث توصیفی،    از هر چهار حرکت روایی مورد  ،ی خوددر متن روای  سعدون

منفی،    شتاب  نوع  ؛ لذا روایت از هر سه( بهره بردهنمایشی  یهصحنحذف، تلخیص و  

 مثبت و ثابت برخوردار است که در ادامه به شرح آنها در رمان پرداخته خواهد شد:

 

 شتاب منفي 

متوقفره داستان  زمان  روایت،  در  منفی  ،گاه  شتاب  باشد،  جریان  در  متن  زمان    ولی 

شدن سرعت  دنبال دارد. کندموضوع کاهش سرعت در متن را بهکه این    شودایجاد می 

آهنگ روایت را  های زمانی است که ضربکارگیری برخی از تکنیک»حاصل به  ،روایت

ها که  این تکنیک   یهاز جمل.  (106: 1395،  بوعزة)  سازد«کند کرده و روند آن را متوقف می

در این رمان، از سطح نسبتاً باالیی  که    توصیف است  ، تکنیکرد داشتهرمان کارب  این  در

 شود:ای از آن اشاره می به نمونه باشد و در ادامهمیبرخوردار 

و إ»ما   َُعلِ ُم 
امل تَ َرجََّل  ِبُواَجَهةِ نج  ِصرجان  حيت   َخلِفه  ِمن  َبَدالٍت    ااََن  یَرَتُدوَن  غاِمِضَی  رَِجاٍل 

ثُوَن بُِلَغِة األمرِ ِة، هَلُم َسَحَناٌت قاِسَیٌة وَ َدنِیَّ ال املُکنج اِبلَعسَکرِیَِّة وَ ُمَتشاِِبًَة، َلَج تَ  )سعدون، «  12یَ َتَحدَّ
2012 :33.)   

این ضمن  توصیف  عنصر  کاربرد  با  نویسنده  بند،  این  شتاب  در  و  سرعت  از  که 

ک حالتروایت  از  کامل  صورتی  شخصیتاسته،  خارجی  به  های  را  داستانش  های 

می وصف  خواننده  بنابراین  شخصی دهد؛  ظواهر  از  تصویری  بند،  این  به  هتدر  را  ا 

 فضای داستان نماید. درگیر نمایش گذاشته تا مخاطب را کامال 

 

 شتاب مثبت 

افزایش سرعت روایت است. ضرب از شتاب مثبت،  نگامی سریع  آهنگ روایت همراد 

ها  آورد و تنها اندکی از آنشود که راوی به خالصه کردن وقایع و رویدادها روی میمی

چه که  که به حذف مراحلی از زمان در روایت پرداخته و اصالً آنکند یا زمانی را ذکر می

نمی ذکر  را  است  افتاده  اتفاق  مراحل  آن  و  (39:  2014)درابل،    کند در  بنابراین حذف  ؛ 

 از عوامل ایجاد شتاب مثبت در روایت هستند.  تلخیص
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حذف:   گونهالف(  دو  بر  خود  مشخص  ی حذف،  مدتحذف  آن  در  که  زمان  ، 

استشدهحذف مشخص  روایت  نامشخص  ی  حذف  مدت  ،و  آن  در  حذفکه    زمان 

 ا توجه به نوع ادبیشود. ب، تقسیم می(75:  2002،  )زیتوينی روایت مشخص نیست  شده

توان اظهار داشت که وی در  این رمان که در آن به نقل خاطرات راوی پرداخته شده، می

تر  مهم که  هایی  بیان رویدادهای هر برهه از زندگی خود، دست به گزینش زده و رویداد

 در روایت این داستانبا انواع خود،  عنصر حذف،    روو از این  گزارش کرده    هستند را

 کاربرد دارد:

 در این بخش از رمان    ؛حذف مشخص
َ
امل أمِ ي  َر  دُعوَُّة "ساابیسو" مع َشقیٍق يل آخَ »أَْنَبتين 

ٍم ثَ  بُِرؤیَِة واِلدي ََل أَحظَ وَ   ،َوَشِقیَقَتیِ  راوی  ،  (13:  2012)سعدون،    «13الثٍ "السَّلوقي" إال بَعَد أایَّ

ته، یک  به جهت پرهیز از نقل رویدادهای غیر ضروری که در پیشبرد داستان نقشی نداش

تر به رویداد اصلی برسد. حذف  زمانی سه روزه را از متن حذف کرده تا سریع   یهدور

 گردیده است. روایت موجب افزایش سرعت ، زمانی مشخص یهاین بره

نامشخص این    ؛حذف  رمان،بخش  در  وَ   از  َبِطیَئًة  ُم  األایَّ رُقَاِده »َمَضت  يف  مازاَل  َُعلِ ُم 
  « 14امل

های زمانی کنار گذاشته  ، برخی از دورهحذف  به مدد عنصره که  گونهمان   .( 29  :همان )

زمانی کنار    یهاین دور  یهگاهی راوی، مقدار و اندازو در آن    (91: 1391)مارتین،  شود  می

می تعیین  را  شده  اندازگذاشته  و  دامنه  نیز  گاهی  و  نمی  ی هکند  مشخص  را  کند، آن 

این است.  شده    وده و مقدار آن، حذفشدن محد، بدون مشخص)األایم( بخشی از زمان  

زمان زیادی از داستان اختصاص پیدا کرده،  فرآیند که طی آن حجم کمی از متن به مدت

 سرعت خواندن روایت را افزایش داده است. 

عنصر تلخیص از عناصری است که بیشترین سهم را در شتاب مثبت    :ب( تلخیص

مان را به مدد این عنصر نگاشته است.  های زیادی از ر بخش  سعدوناین رمان داشته و  

   از جمله:

ِدیَنِة، يف بَیِت صاِحَبِتها... َلَ 
َ
ا کاَنت َتِعیُش يف امل ال  ها وَ ال اَبِی ََتَظَّ ِبُرؤیَِة اُمِ ها وَ »َعَرفُت ِمنها أَّنَّ

اِر احلَنوِن و ِة صاِحبَ َحت عیناها لِلَمرَِّة األولی حت ی َتالَقت بَِنظرَ تَ نج ف َ إ أيِ  َشِقیٍق هَلا، ما   رِفَقِتها  ِة الد 
اِئَمةِ  َقصجفالد  ِمن  َحَصَل  الَّذي  بَعَد  ِاخَتَفت صا وَ   .  ِدیَنِة، 

َ
امل غاِمَضةٍ ِدماِر  ظُُروٍف  ََل  وَ   ، ِحَبُتها يف 
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َتعرِفُ ُهم...إأنج َهَجَرت الَبیَت بَعَد أنج  . َفکاَن  کَ تَ َرها بَعَد ذلِ  )سعدون،    «15حَتلَّه انٌس آَخُروَن ال 
2012: 134- 135.)  

ای که در مسیرش در صحرا با  گربه  -کاتیاای از زندگی  ، پیشینه در این نمونه  راوی

بود کرده  برخورد  می  -او  بیان  استفاده  و  کندرا  به    با  که  تلخیص  زمانی  تکنیک  از 

بهسرعت می  بخشیدن  کمک  روایت  به  ریتم  مربوط  که  داستان  از  بلندی  زمان  کند، 

و  می  کاتیازندگی   در  شود  چندانی  رااهمیت  ندارد  داستان  و به  روند  فشرده  صورت 

 تر شود.این امر باعث شده تا زمان متن از زمان داستان، بسیار کوتاه که  کندخالصه بیان 

 

 شتاب ثابت 

ثابت از شتاب  داستان در سطح متن،   ،منظور  نقل حوادث سطح  این است که سرعت 

  نمایشی به   یه صحن  گفتگو که  در  -فته شدگطور که  همان-ثابت و یکسان باقی بماند.  

از دیالوگ یا گفتگو به ندرت در   سعدون است. برابر، تداوم داستان و متن آیدحساب می

 در این نمونه:   مثال  عنواناست، بهروایت خود استفاده کرده  

  كَ رأسُ   ََتَبََّأهُ ما الَّذي    -.  "ِبَطرِیِقي   .. ُکنَت ِبَثابَِة أٍخ يل؛ لکنَّين البُدَّ أنج أمِضيَ كَ َلن أنَسا" »
.. أم ا  كَ أشیاٌء َعِدیَدٌة ای لیدُر، أرُجو أنج یُتاَح يل الَوقُت یَوماً ما ألُقصَّها َعَلی  -رو؟  ای ج  الصَِّغریَةُ 

   (.95: 2012،  سعدون ) «16اآلَن فَ َعَليَّ أنج أمِضيَ 

به جدا مربوط  از دوستش  راوی رخداد  م  جروشدن خود  گفتگویی  قالب  در  یان  را 

بیان مستقیم سخنان راوی و تقیم برای مخاطب بازگو کرده است.  مسصورت  و بهها  آن

، باعث شده تا زمان مصروف این رخداد در متن، با زمان مصروف آن در خارج از  جرو

 متن، برابری کند و روایت از شتابی تقریباً ثابت برخوردار شود. 

بند از روایت: ِلماذا َلَ   -»  در این  تَ تَِّصلج يب حت  ال أفَهُم  َعلَ اآلن  ی  . َهل  کَ ی. ُکنُت قَِلقاً 
َمحج يل بَِتفکِ كَ أعَتِذُر ِمن  -  َتساَءَل الرَُّجُل.  داَقِة؟هذه أُصوُل الصَ  َمنِطِقٍي. َخويف    ریٍ ، حاليِت ََل َتسج

َُعلِ مُ   عِ یالَمِ   یَعلَ 
امل أجابَه  ِبُکم.  االتِ صاِل  ِمن  َعلَ   -  َمَنَعيِن  أََل    نَقِضي،یَ ، ُکلُّه سَ صاِحِب   ای   کَ یال 

 تَ 
َ
امل اِبألخباِر، هذه  َمعج  أ   ةَ رَّ سج احلَقِ َحسبُ وَ   اً مایَّ اَمَهُلوه  عرَِکُة 

َ
امل َسَتبَدأ  َلَقد    ی أََتَنَّ   -  . ةُ یَّ قِ ی...  ذلک، 

   (.58  -59  )همان:  «17!اً ری ... َسَنَتَنفَُّس أخِ یَسرتَ  - التََّعُب ِمن الُوُعوِد.َهدَّان
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عنصر   طریق  از  بدون   ، گفتگوراوی  رخدادها  و  پرداخته  خود  داستان  روایت  به 

توان گفت  میاند.  ها بازگو شدهمستقیم از زبان خود شخصیتصورت  بهدخالت وی و  

این  که در  نویسنده  داستان  نمونه،  غرض  پیام اصلی  و  نمایش گذاشتن محتوا    خود   به 

از فحوای کالم شخصیت که  میباشد  به دست  ارائها  به اطال   یه آید.  بند  این  در  عات 

مدد عنصر گفتگو، به جهت مطابقت طول زمان متن با طول زمان داستان در آن، باعث  

 ایجاد شتاب ثابت این بخش از روایت شده است.
 

 بسامد 

های متفاوت مشاهده شده که ذیالً  در رمان مورد نظر، شواهدی از انواع بسامد، با کمیّت

 شود: اشاره میاز آن به برخی 

 مفرد  بسامد

هم در روایت   ،آنراوی از    است که  سعدونترین بسامد در رمان  این نوع بسامد، عمده

به جهت مجال   است.  کرده  استفاده  داستان  فرعی  رویدادهای  و هم  اصلی  رویدادهای 

 شود:اشاره میدر ادامه  ای از آن اندک این مقاله به نمونه

وَ  اً  ِجد  َحزِیناً  العائِ »َرأیُته  یُ َود ُِع  ما  هو  أوج هذا  َشيءٌ  بَِیِدِه  َیُکنج  ََل  َمزَرَعِته.  الَّيت عاَشت يف  َلَة 
 . (35 :2012، سعدون )  «18ِمیٍَّة غاِمَضةٍ ُحُکو  رَ وامِ أِل َُباً َعَلی الرُُّضوِخ  حاَوَل تِبیانَُه هَلُم، کاَن مُ 

نمونه،   این  به جهت مصادرهماجردر  معلم  آن  در  که  مزرعه ایی  طرف  شدن  از  اش 

  بار رخ، ماجرایی است که یکشودمی  ی ساکن در آنجبور به اخراج خانوادهدولت، م

بار و از زبان خود  تنها یک  کید راوی بر آن،به جهت عدم تأ   داده و در طول روایت نیز

 نقل شده است.  لیدر

 

 بسامد مکرر 

  در قسمتی  کهاینمشهود است. از جمله به میزان اندکی در رمان   کاربرد این نوع بسامد

داستان،   نام  لیدراز  به  سگی  با  تن  به  تن  نبردی  از  او  جبار  پس  کشتن  تصمیم    ،و 

شکار را کنار   روو از این  مبارزه و خون و گوشت را برای همیشه ترک کند که  گیرد می
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ولی  ،گرفته شدهلیدر بار توسط آورد. این تصمیم یکخواری روی میگذاشته و به گیاه

 از جمله موارد زیر: ؛ن نقل شده استهایی از متبه دفعات در بخش

الصَّیِد أمامي وََل َیطُلب ِمين  ما َیکِسُر   »کاَن قَبوُل املَعلِ م بَِقراري اتم اً َحت ی إنَّه ََل یَ ُعد ِلذِکرِ 
 (. 51: 2012)سعدون،   «19القاِعَدَة الَّيت قَ رَّرُت املضي فیها

کالب تَ َتحالُف فیما بَینها ملهاج  فاُع  »َبَدَأت مامیع ُ ِة َکلٍب َضعیٍف... ََل یَ ُعد ِبَقدوري الدِ 
َعن الَمیِع... َکما انَّين ََل أُعد قادراً َعلی قَتِل أو َجرِح أي واحٍد ِمن أبناِء جنسي َوال أي َحَیواٍن  

 (. 81)همان:  « 20آَخرَ 

های دیگری از  راوی به جهت تأکید بر اهمیت این موضوع، به تکرار آن در بخش

ی زیر که ضمن روایت رخداد خروج و  از جمله در نمونهروی آورده است؛    نیز   رمان

مسأله بیان  و  زندان  از  تغذیه آزادی  سگی  از  گروهی  موضوع  ی  به  همراهش،  های 

 کند: خواری خود طی مدتی طوالنی نیز، اشاره می گیاه

  أان املعتادُ   ةً هلَ غذیيت سَ تَ   ةَ سألمَ   دتُ جَ ما أن وَ   ... هناکَ ةٍ عَ شاسِ   زارعَ ِبَِ   رُّ نا َتَُ والتُ ت جَ »کانَ 
  عَ رَتِ ن ّتَ أبِ   ةِ ابعَ الت    ةِ یَّ لبِ الکَ   ماعةِ الَ   إقناعُ   يَّ لَ عَ   عبِ الصَّ   نَ مِ   ، کانَ ةٍ رتَ فَ   نذُ مُ   رِ ضَ والُ   ی األعشابِ لَ عَ 

 (. 90)همان:   « 21األعشابَ 
طوالنی   دوری  را  خود  بویایی  حس  در  ضعف  علت  که  زیر  مثال  شاهد  در  نیز 

 کند:و گوشت و خون بیان میمدتش از شکار 

»ُکنُت ُمَصمِ ماً َعَلی اإِلنِتظاِر ِعنَد بَ و ابَِة َحبِسِه َوإنِتَهاِز أقَرِب فُرَصٍة لِلتََّسلُِّل َوَُماَوَلِة إنقاِذِه؛  
إلَیه  َُؤد ي 

امل الصَّاِئِب  الطَّریِق  بُعَد  أحِدسج  ََل  اللَّحَظِة  تلك  حت ی  أصَبحتُ ...لکنَّين  أنَّين    أیَقنُت 
ا لَِتَوقُِّفي َعن الصَّیِد ِلَفرتٍَة َطوِیَلٍة    ُمَهدَّداً بِِفقداِن قابِِلیَّيت الَکلِبَیةِ  الطَِّبیِعیَِّة َوَحَزرُت أنَّ ذِلَك اتِبٌع ُرِبَّ

 . (91: همان )  «22َوِمن َتَذوُِّق َدِم احلََیواانِت َوحُلُوِمها الطَّازَِجةِ 

آوارگی شرح  در  که  زیر  متن  در  موضوع  هایهمچنین  به  معلم،  مرگ  از  پس  ش 

 کند: مورد نظر نیز اشاره می

حِباجٍة    الض اِمَر کاَن  فَاِکَهٍة، َکما أنَّ َجَسدي  أوج  َخَضاٍر  أوج  َزرٍع  أيُّ  ِفیها  یَ ُعد ج ََل  »احلَداِئُق 
ِل ِقطَعِة حَلٍم أوج َعظجٍم َقد نَ  ِسیُت طَعَمها ََتاماً ُمنُذ  أِليِ  َشيٍء یُ َقوِ یِه، حت ی إنَّين ُکنُت ُمَتَلهِ فاً ألکج

ِل النَّبااتتِ   (. 116)همان:   «23أنج قَ رَّرُت َّتَنُِّب ِلُکلِ  َدٍم َوحَلٍم َوإلَتَجأُت أِلکج
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شود که  تکرار و بازگو می   لیدری مذکور از دیدگاه خود  در تمام این موارد، حادثه

ا تأکیدی که به هر علت  گذارد ی تواند به علت تأثیری که حادثه بر فرد میاین تکرار می

 .  (45: 1371)اخوت، نویسنده قصد ایجاد آن در ذهن خواننده را دارد، باشد 
 

 بسامد بازگو 

ب  سعدون  بسامد  کارگیریهبا  نوع  داستان  این  پی    خود،  در  در  به سرعت  بیشتر  افزودن 

 زیر: یهنموندر از جمله کردن متن بوده است؛ روایت خود از طریق خالصه 

 
ُ
اِبلرَِّحیِل َوحیداً أوج بِرفَقِة َصِدیٍق ُمَقرٍَّب لَِیَتَصیََّد أوج    الُمَعةِ وَ   الَِمیسِ   َعلِ ُم َیسَتِغلُّ َیوَمي»کاَن امل

ِدیَنِة وَ َوقتاً طَیِ ب  لَِیمِضيَ 
َ
  .( 19 :2012سعدون، )  «24َصَخِبهااً بَِعیداً َعن امل

باز یک  طی  که  رویدادی  داستان    یهتکرار  در  مشخص،  متن  شدهبیان  زمانی  در   ،

؛ شود که این امر، مطلوب راوی نبوده استکاهش سرعت روایت می   موجب اطناب و

بهوقایعی    وی  لذا برای معلم رخ  که  پیوسته در هر پنجشنبه و جمعه  تنها   داده راطور 

 یدر نمونهداستان را از یکنواختی خارج کند.  اینگونه  تا  ،  بار در متن گزارش دادهیک

هدفراوی  نیز  دیگر   همین  می  با  استفاده  تکنیک  این  رهگذر  از  این  از  و  کند 

 کشد:  معلم را به تصویر میخود و روزانه های فعالیت

 ما  كَّ »کاَن یَُدوِ ُن َطواَل النَّهاِر َوَعَلی َضوجِء ََشَعٍة يف اللَّیايل، ُکنُت أجِلُس اِبلُقرِب ِمنه َُماِواًل فَ 
طُرُه َکي أتَ َعاَیَش َمع ها َوََل أُکنج ِفیها بُِقرجِبهِ  َیسج َهدج  . ( 106:  همان) «25حَلَظاِت َحیاتِِه الَّيت ََل أشج

مذکور رمان،  رخدادهای  از  بخش  این  از    در  معلم  آزادی  از  دوران پس  به  مربوط 

گویای  با اوست. کاربرد فعل استمراری در این بند، خود    لیدر  یهزندان و دیدار دوبار

اند؛ ولی طور پیوسته در گذشته برای راوی و معلم رخ دادهبه   این است که این رخدادها

   بار این رخدادها را روایت نموده است.تنها یک وها نپرداخته راوی هربار به نقل آن

 

 گيري نتيجه

مذکرات کلب  »زمان روایی ژنت در رمان    یه گانهر یک از عوامل سهکارکرد    بررسیبا  
 :که شودمیاستنتاج چنین  ،استاندر پیشبرد د هر یک نقشو   «يعراق
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گاه  راوی،  نظم  ی همقول  پیرامون  -1 نظم  نقل خاطرات  از حیث  به  تقویمی،  و  شمارانه 

دور تا  تولد  بدو  از  پرداخته  یهخود  ترتیب  است  کهنسالی  گاه  روایت،  در خالل  اما  ؛ 

زمان و  نشده  رعایت  وقایع  متن  پریشیخطی  در  های  شکست  شود.یممشاهده  هایی 

البته نوع    که  نگر نمود پیدا کرده استنگر و آیندهاین متن، در هر دو وجه گذشته  انی زم

آیندهگذشته با  مقایسه  در  آن  برابر  نگر  دو  حجمی  این داردنگر،  غالب  وجه   .

تداعی رویدادهایینگریگذشته که  باشد  می  ها، درونی و همانندداستانی است و اغلب 

ه زمانی  رویدادهایی که یا قبالً در جایگا  ؛داده استرخ  یا معلم  در گذشته برای راوی  

سطح  اند.  بار نقل شدهقرر برای اولینو یا خارج از مکان م  اندمناسب خود روایت شده

متفاوت نیز  و  کمی  بوده  شخصیتپیشینهداستانی  زندگی  از  جهت  ای  در  داستان  های 

گذاشته  هاآنمعرفی   نمایش  به  گذشتشده  ،  معدودی  تعداد  در  هاست.  نیز  بیرونی  نگر 

کامل می روایت مشاهده   به  و  داشته  را  اصلی کمک  شود که حکم مکمل  روایت  شدن 

آیندهکندمی رمان  .  در  کمی  نمود  که  نیز  اغلب  داردنگری  قالب  ،  ها،  رؤیاپردازیدر 

گمان و  پیشامیدها، حدس  و  دیگر شخصیتبینیها  یا  راوی  داستان  های  نمودار  های 

 خواننده شده است.  اشتیاقجب برانگیخته شدن حس تعلیق و که بعضاً مو  است

رمان در توان چنین اظهار کرد که  می از نظر دیرش زمانی،  تداوم    یه مقولدر رابطه با    -2

زمانی طوالنی از زندگی راوی است؛ اما کاربرد فراوان عنصر تلخیص  مدت  ی هبرگیرند

باعث شتاب مثبت رمان گشته و سرعت   ،کار رفتههایی که در متن بهحذف و بعضاً انواع 

باال برده   به توصیفات متعددی    یهالبته گستر  است؛روایت را  نیز  وسیعی از زمان متن 

  ایجاد شتاب منفی در رمان شده   کردن زمان داستان، باعث که با متوقف   اختصاص یافته

بوط  ها و رویدادهای اصلی داستان مربه شخصیت  ،این توصیفات  یه. بخش عمداست

بسیار  برش  و  شوندمی نیزهای  زمان  از  دیالوگ  ،اندکی  این   به  در  که  یافته  اختصاص 

عادی پیش رفته، تداوم داستان و تداوم متن یکسان گشته و    یروند   با مواقع، زمان متن  

 . د شده استشتابی ثابت در متن ایجا

-دیده میمتن  هر سه نوع بسامد در سطح    که  توان گفتمی بسامد    یه مقول  یدرباره  -3

اما نوع مفرد و بازگو بسیار چشمگیرتر از نوع مکرر آن است. بسامد مفرد که هم    شود؛
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می داستان  فرعی  رویدادهای  هم  و  اصلی  رویدادهای  محور  بر  بر  مشتمل  چرخد، 

هایی است که راوی با  روایاتی از حوادث مربوط به راوی و معلم و برخوردها و جدایی

داستانشخصیت بسیار کمی در  داشته است؛    های فرعی  نمود  بسامد مکرر که  کارکرد 

گیری اشخاص پیرامون یک رویداد و به جهت تأکید  بیان موضع  یه رمان دارد، به انگیز

اما   است؛  بوده  حادثه  یک  بر  بسامد  راوی  فراوان  رمان،  بازگو  کاربرد  جای  جای  در 

راوی    زیرام آورده است؛  را فراهو خروج متن از یکنواختی    شدن روایتموجبات کوتاه

هربار ذکر  بهروی   یهاز  زمان،  از  مقطعی  در  که  یا  دادهایی  او  برای  پیوسته  طور 

 است.   نمودهاجتناب  ،های داستانش رخ دادهشخصیت

 

                                                                        ها                     نوشتپي
1. Roland Barthes 

2. Tzvetan Todorov 

3. Gérard Genette 

4. Algirdas Julien Greimas 

نژاد استفاده شده  حسینیخاطرات سگ عراقی، ترجمة سید مهدی  ها، از کتاب  شاهدمثال   ی هدر ترجم  .5

 است. 

6. Schlomith Rimmon-Kenan 

جشان پسر  آن دو زندگی شادی داشتند و با هم خوشبخت بودند، همسرش پس از یک سال از ازدوا  .7

با دومین حاملگی آورد و همزمان  دنیا  به  را  پسر  اولش  تولد  از  بیمار شد و یک روز پس  اش سخت 

دومش، از دنیا رفت... پس از او غم و اندوه از زندگی معلم جدا نشد و با کس دیگری ازدواج نکرد، او  

یاسی مخالف دولت  ی وقتش را به کار و تربیت فرزندانش اختصاص داد. او یک فعال سقسمت عمده

زندان در  را  او  بارها  همهبود،  آن  از  پس  کردند،  بازجویی  و  زندانی  مختلف  را صرف  های  وقتش  ی 

عنوان فرمانده،  که  خود به  پیدرهای پیکه در جنگ که بزرگ شدند و از ترس اینفرزندانش کرد تا این

اروپا فرستاد تا در امنیت زندگی کنند    ها را بهکرد، جان خود را از دست دهند، آن ها شرکت میدر آن

 (.  27:  1396)سعدون،  

های اول که با هم  راحتی به فراموش کردن خواهران و برادرم عادت کنم. تمام آن ماهتوانستم به. نمی8

می می بازی  بحث  میکردیم،  مزرعه گشت  و  رودخانه  در  گربهزدیم و گنجشککردیم،  و  در ها  را  ها 

 (. 24ها برایم دشوار بود )همان: کردیم. فراموش کردن آن قیب می جا تعجا و آناین

ی مادرم فقط بخت با مادرم یار بود؛ چراکه معلم در یکی از سفرهایش به اسپانیا او را  از خانواده   -9

اش باشد، در بغداد با پدرم که از نسل  انتخاب کرده و با خود به بغداد آورده بود تا محل اقامت دائمی
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همانهای  سگ و  کرد  ازدواج  پدرم  با  خانه  همین  در  مادرم  شد...  آشنا  بود،  اصل  که  سلوقی  گونه 

که مادرم دو سگ  گویند ما )من و خواهران و برادرم( از دومین حاملگی او متولد شدیم بعد از اینمی

ندیده است  ها را  ها را به دو دوستش هدیه داده و مادرم بعد از آن، آندیگر به دنیا آورده و معلم آن

 (. 20  -19)همان: 

ی معلم، وداع کردم. با خود عهد کردم که  جا نگاه کردم و با تمام خاطرات و مردمم در خانهبه همه -10

 (. 55روزی به این خانه برگردم و حتماً انتقام مرگ پدر و مادرم را بگیرم )همان: 

گذشتیم و به مدت طوالنی  شهر میهمچنان راهی طوالنی پیش رویمان بود، باید از مزارع اطراف    -11

 (. 97کردیم تا خودمان را در مرکز پایتخت ببینیم )همان: روی میها پیادهو ساعت

که معلم از ماشین پیاده شد و من هم پشت سرش رفتم، با مردانی غریبه مواجه شدیم بعد از این  -12

ظاهر خشنی داشتند و با زبان امر و    شکل پوشیده بودند که نه نظامی بود و نه اداری.هایی یککه لباس

 (. 33زدند )همان: زور حرف می

ام را دیدم  مادرم »سابایسو«، من، برادر و دو خواهرم را به دنیا آورد و بعد از سه روز پدر سلوقی  -13

 (. 10)همان: 

 (. 27روزها به کندی گذشت و معلم همچنان در بستر بیماری بود )همان:   -14

کرده است... سعادت دیدن مادر، پدر و هیچ  ی صاحبش زندگی میهر، در خانهفهمیدم او در ش   -15

برادرهایش را نداشته، به محض این از خواهر و  با نگاه مهربان  یک  اولین بار چشم باز کرده  که برای 

در  صاحب صاحبش  شهر،  ویرانی  و  بمباران  از  بعد  است.  شده  روبرو  او  همیشگی  همراهی  و  خانه 

که  فقوداالثر شده و پس از آن او را ندیده است. او از خانه کوچ کرده بود پس از اینشرایط عجیبی م

 (. 142  -141جا را اشغال کرده بودند... )همان:  شناخت آنها را نمیافراد دیگری که کاتیا آن

جرو تو   -کنم.. تو برایم مثل برادر بودی؛ اما من باید راه خودم را ادامه بدهم. هرگز فراموشت نمی -16

فکرهای مختلف لیدر، امیدوارم روزی فرصتی دست دهد تا برایت    -  سر کوچکت چه فکری داری؟

 (. 98  -97صحبت کنم.. اما االن باید بروم )همان: 

فهمم چرا تا حاال به من زنگ نزدی؟ خیلی نگرانت بودم، این رسم دوستی است؟!  مرد پرسید: نمی -17

به من نمیال و احوالم اجازهخواهم، حعذر می  -معلم جواب داد:   داد، ترس و  ی منطقی فکر کردن 

نگیرم.  نگرانی تماس  با شما  باعث شد  همه  از  می  -ام  تمام  همه چیز  من،  نباش دوست  شود،  نگران 

اند و بس... جنگ واقعی به زودی آغاز بار فقط چند روز به او مهلت دادهکنی، ایناخبار را پیگیری نمی

می  -شود.  می بیفتد، وعدهآرزو  اتفاق  این  کردند.  ها خستهکنم  باالخره    -مان  دید...  به زودی خواهی 

 (. 58نفس خواهیم کشید )همان:  
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با خانواده  -18 داشت  بود؛ چون  که خیلی غمگین  دیدم  را  مزرعه او  در  که  میای  زندگی  کردند،  اش 

اند چیزی دست او نیست، او ها بفهمکرد. کاری از دستش ساخته نبود، سعی کرد به آن خداحافظی می

 (. 34مجبور به اجرای دستورات مشکوک و نامعلوم دولتی بود )همان:  

گفت و از  معلم کامالً قول و قرارم را قبول کرده بود. او حتی دیگر پیش من از شکار چیزی نمی   -19

 (. 50خواست قانونی که وضع کرده بودم را بشکنم )همان: من نمی 

تر حمله کنند... در توانم  کشیدند که به سگ ضعیفشتند بین خودشان نقشه میها داهای سگدسته -20

همه  از  بتوانم  نمیی سگنبود  همچنین  کنم...  دفاع  حتی  ها  و  کنم  زخمی  یا  بکشم  را  توانستم سگی 

 (. 82  -81حیوانی دیگر را نیز )همان: 

خواری  دتی بود به زندگی گیاهی من آسان بود؛ چون م گذشت... تغذیه مسیرمان از مزارع بزرگ می   -21

  -92ها متقاعد کنم )همان:  های همراهم را به بلعیدن علفعادت کرده بودم. برایم سخت بود که سگ

93 .) 

ترین فرصت برای وارد شدن و تالش  مصمم بودم پشت در زندان معلم منتظر بمانم و از کوچک  -22

بزنم چهتوانسبرای نجاتش استفاده کنم؛ ولی آن لحظه حتی نمی با او فاصله تم به درستی حدس  قدر 

ام و  ام قرار گرفته های سگی و طبیعیدادن تواناییدارم... یقین پیدا کردم که در معرض تهدید از دست

گوشت   و  و خون  کشیده  دست  از شکار  زیادی  مدت  که  است  علت  این  به  احتماالً  که  زدم  حدس 

 (. 93ی حیوانات را نخورده بودم )همان: تازه

باغ  -23 میوهدر  اینها دیگر هیچ کشت و سبزیجات و  بود، کما  نمانده  باقی  به هر  ای  بدن الغرم  که 

جایی تا  داشت،  احتیاج  کند  تقویت  را  آن  که  میچیزی  دلم  خیلی  قطعه که  یا خواست  گوشت  ای 

م که از هر  بودکه با خودم قرار گذاشتهاستخوان بخورم که طعمش را کامالً فراموش کرده بودم از وقتی

 (. 123خواری روی آورده بودم )همان: خون و گوشتی دوری کرده و به گیاه

به تنهایی، استفاده  معلم از روزهای پنجشنبه و جمعه برای سفر به همراه دوستان صمیمی  -24 یا  اش 

 (. 18کرد تا به شکار برود یا اوقات خوبی را دور از شهر و شلوغی آن بگذراند )همان: می

میدر    -25 روز  مینوشت، شبطول  نور شمع  زیر  نیز  میها  کنارش  مینوشت.  کردم  نشستم، تالش 

ام، زندگی کنم )همان:  اش که ندیده بودم و کنارش نبودهرا بخوانم تا با او در لحظاتی از زندگینویسد  چه میآن

112 .) 

 

 و مآخذ   منابع
 نشر مرکز.  :، تهرانش(، ساختار و تأویل متن، چاپ چهاردهم1391احمدی، بابک، )

 نشر فردا.  :ش(، دستور زبان داستان، چاپ اول، اصفهان1371اخوت، احمد، )
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( رابرت،  س1379اسکولز،  بر  درآمدی  ترجمه ش(،  ادبیات،  در  طاهری  یاختارگرایی    : تهران   ،فرزانه 

 نشرآگه. 

( ابشوش،  وروزة  نوال  لدیهیم(،  2013أمسیلي،  یسکنين  جسد  روایة  يف  السردیة  لویز«»البنیة  حسینة ة   ،
 فالح، کلیة اآلداب واللغات: جامعة عبدالرمحان مریة. 

ی  )برتنس،  ویلم،  نظریه1387وهانس  مبانی  ترجمه ش(،  ادبی،  دوم،    یی  چاپ  ابوالقاسمی،  محمدرضا 

 نشر ماهی.  :تهران 

حسن گودرزی لمراسکی و    یه ها و مفاهیم، ترجمش(، تحلیل متن روایی؛ تکنیک1395، ) بوعزه، محمد

 انتشارات دانشگاه مازندران.  :حمد صفایی، بابلسرم

فتحبی )نیاز،  داستان1393اهلل،  بر  درآمدی  روایتش(،  و  اشارهنویسی  )با  به شناسی  موجز  ای 

 افراز.  : کوتاه ایران(، چاپ پنجم، تهرانشناسی رمان و داستانآسیب

 نشر آگه.  :ی، چاپ دوم، تهران محمد نبو یهش(، بوطیقای ساختارگرا، ترجم1382تودوروف، تزوتان، )

سیده فاطمه علوی    یانتقادی، ترجمه   -شناختیآمدی زبانشناسی، درش(، روایت1393توالن، مایکل، )

 و فاطمه نعمتی، چاپ دوم، تهران، سمت. 

( جریار،  الثانیة،  1997جنیت،  الطبعة  وآخرون،  معتصم  َممد  ترجة  املنهج(،  يف  )حبث  احلکایة  خطاب  م(، 
 لس األعلی للثقافة، اهلیئة العامة للمطابع األمرییة. اجمل: رابط

( العیداوي،  وصورایة  روایة  م(،  2017خلیل، کلتوم  املعاصرة،  اجلزائریة  الروایة  يف  السردي  اخلطاب  »بنیة 
 کلیة اآلداب واللغات: جامعة عبد الرمحان مریة.   ،غان  رشیدةاخلالص لعبد املالک مراتض أمنوذجا«، 

، عزالدین بوبیش، کلیة اآلداب واللغات:  »زمن السرد يف رواایت فضیلة الفاروق«م(،  2014درابل، أمساء، )
 جامعة احلاج لضر. 

  : تهرانی ابوالفضل حری،  معاصر، ترجمه  ش(، روایت داستانی: بوطیقای1387ریمون کنان، اشلومیت، )

 انتشارات نیلوفر. 

 مکتبة لبنان انشرون.: وتم(، معجم مصطلحات نقد الروایة، بری 2002زیتوين، لطیف، )
   ثقافة. :م(، مذکرات کلب عراقي، الطبعة األولی، بریوت2012)سعدون، عبدالهادی،  

ترجمه1396)،  __________ عراقی،  خاطرات سگ  حسینی ش(،  مهدی  سید  نشر  ی  تهران:  نژاد، 

 نیماژ.
 نهضة العربیة. (، سیمیاء القصة العربیة، الطبعة األولی، بریوت، دارالم2014طعمة، أنطوان، )

  شناسی رمان عمارت یعقوبیان ش(، »روایت 1393الدین، زهرا افضلی و میترا خدادادیان، )عبدی، صالح 

   .109 -90صص : 6سال  ،ي لسان مبينهفصلنامروایتی ژرار ژنت«،   یاثر عالء االسوانی بر اساس نظریه

، بوشفرة اندیة، کلیة  ان حبیبيت امنوذجا«»صورة احملتل يف االدب الفرنسي روایة رقم(، 2016فتیحة، جلطي، )
 اآلداب والفنون: جامعة عبد احلمید بن ابدیس.
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املرکز الثقايف العريب للطباعة   :(، بریوتم(، بنیة النص السردي )من منظور النقد األديب1991حلمداين، محید، )
 والنشر والتوزیع. 

فرجام، چاپ دوم، امید نیک  یهنما، ترجمای بر روایت در ادبیات و سی ش(، مقدمه1388لوته، یاکوب، )

 انتشارات مینوی خرد.  :تهران 

 اجمللس األعلی للثقافة.  :م(، نظرایت السرد احلدیثة، ترجة حیاة جاسم َممد1998مارتن، واالس، )
 ( واالس،  نظریه1391مارتین،  ترجمش(،  روایت،  تهران ی  ه های  پنجم،  چاپ  شهبا،  انتشارات    :محمد 

 هرمس. 

ا )مکاریک،  ریما،  ترجمنظریه   یهنامش(، دانش1393یرنا  معاصر،  ادبی  مهاجر و محمد    یههای  مهران 

 نشر آگه.  :نبوی، چاپ پنجم، تهران 

منیف(،    م(، العالمة والروایة )دراسة سیمیائیة يف ثالثیة ارض السواد لعبد الرمحن2009نعیمي، فیصل غازي، )ال
 دار مدالوي.  :عمان 

 



 

 
 

ردي  من منظور النقد الس سعدون  ي« لعبداهلاديی روایة »مذکرات کلب عراقزمنیة فاملفارقة ال
 علی ضوء نظریة جریار جنیت 

 
 *1اعظم َشس الدینی فرد 

 2فاطمه سیستانی رمحت آابد 
 امللّخص 

جدیداً   علماً  تعتُب  الس ردانی ة  الفرنسي  .  السردیةالعناصر    یعاجلإن  البنیوي  الناقد  أشهروجریار جنیت،  أحد    هو 
إلی    یعتقد أن يف  يالذهذا اجملال    ظ رین يفاملن النظر  یلفت  الروایة جیب أن  الزمن والمعالة  صیغة  ثالثة عناصر: 

البحث  والصوت.   الرتت   فةی الوظ   ةیأتد  ةی فی ک  یإل  تطرق یأن    اولحیهذا  الثالثة:  الزمن ومقوالته   ، الزمين   بیلعنصر 
لعبد   ةیوالتواتر يف روا   ومةَیالد بناًء عل»مذک رات کلب عراقي «  املعاصر  العراقي  الروائي  املنظور   یاهلادي سعدون، 

  ة یالسرد  يالراو   بیأسال   عر فأن نعلی  َّندف فی هذا اجملال  .  النقد السردي  یومعتمداً عل  تیجن  ارری الس ردي ل
تقو   توظیف  ةی فیک  يف ب  یمستو   ی الزمان و  السرد يف  یالالف  القصة و زمن  املذکورة. قد أظهرت    ةیالروا  زمن 

أن   الشخص  ریالتعبو   ةی الفرع  اتیالشخص   اةیمن ح  ةٍ یخلف  لیَتثو   یالراو   ت ایذکر   إسرتجاعالدراسة  أمل   ات ی عن 
من الوقفات   دیفإن  العد  كذل  ی. ابإلضافة إل ةیللروا  يالنظام الطيف    اإلضطرابی إلی  أد  ّتاه األحداث املقبلة،  

  .ةیسرعة الروا يف  یریالتغ  أحدثقد  ،جبانب أنواع التواترات يف ص یالتلخ تقنیة وتوظیف ةیالوصف 
 

 رات کلب عراقي ، عبداهلادي سعدون.مذک  املفارقات الزمنیة، السردانیة، جریار جنیت، : الكلمات الرئیسیة
 

 

 أستاذة مساعدة فی قسم اللغة العربیة و آداِبا جبامعة ولی عصر )عج(   -1
 املاجستریة فی فرع اللغة العربیة وآداِبا جبامعة ولی عصر )عج(   -2


