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Introduction: Fiction literature is constantly changing, and various schools have 

emerged in this field. The novel is the most prominent type of fiction and the 

product of a new era that has been accompanied by a wide range of progress and 

innovation in social, cultural and economic fields. Fiction literature evolved under 

the influence of this multidirectional growth. According to the requirements of each 

period, various literary schools emerged in the field of fiction. At the beginning of 

the eighteenth century, due to certain social and cultural conditions, realistic novels 

gained more attention. They focused on people and issues such as poverty, misery, 

jealousy and suffering and considered the reality of the matter and observation of 

accurate details regardless of innovation and imagination. With economic progress, 

cultural growth, and the emergence of modernism at the beginning of the twentieth 

century, however, novelists shifted from socialism and simple expression to 

individualism, attention to man himself and his mind, and complex and difficult 

language. Therefore, the writers of modern novels abandoned the common 

traditional language because they saw pleasure in unconventional expressions. After 

the world wars and the growth of population as well as the complexity of man’s life, 

modernist ideas became monotonous. So, with the advent of postmodernism and the 

requirements of the new age, a revision of modernist thoughts and lifestyles became 

necessary, and postmodern writers creativel started writing new works with different 

plots, narrative styles and writing techniques against normative rules. 

Meta-fiction is a type of postmodern story that is very different from pre-modern 

novels. Its most important feature is a conscious acknowledgment of the fabrication 

of the story. The postmodern current gradually entered the Arabic language and 

literature, and many Arab novelists such as Najib Mahfouz, Zakaria Tamer, Amjad 

Nasser and Majid Tobia turned to this new style of storytelling and wrote original 

postmodern works. Ibrahim Nasrallah, a well-known Jordanian writer with a 

Palestinian origin, is one of the authors whose postmodern background is evident in 

some of his works, such as "Barari al-Hammi", "The Child of Al-Muhamah" and the 

novel Harb al-Kalb al-Thani. This novel won the Arab Booker Prize in 2018 as a 

work that has fantasy and imaginative themes and narrates a full-fledged world war 

known as the Second Dog War. This article seeks to examine the storytelling 

technique of Ibrahim Nasrallah in this novel, to criticize its meta-fiction features, 

and to explore the purpose of using this storytelling technique. 
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Methodology: This study is done in a descriptive and analytical manner based on 

library references. First, by enumerating the features of meta-fictions and explaining 

the structure of such novels, some meta-fictional features in the novel Harb al-Kalb 

al-Thani are examined. As a definition for meta-fiction novels, meta-fictions, unlike 

pre-modern novels that tried to depict the external and real world, do not reflect the 

real world. In fact, they consciously draw the reader's attention to their artificiality. 

Exposing industry and mocking precautions of fiction are the most important 

features of meta-fictions, which raises ontological questions about the relationship 

between the world of the text and the world outside the text (i.e., the worlds of the 

writer and the reader) (Waugh, 1996: 4).  

Results, Discussion and Conclusion: The results of the novel analysis are as 

follows: 

- The novel Harb al-Kalb al-Thani is a genuine meta-story that has the main 

components of a meta-fiction. 

- The author has used meta-fiction techniques of short connection, multiple ending 

and printed and written playfulness to connect the text and the reality. He has also 

created a short connection in this novel by entering the text, assigning a role to the 

audience, using literary criticism terms and referring to the method of storytelling.  

- The author of the novel shows the reader that the novel has been made using meta-

fictional techniques and reminds him/her that he/she is studying a pure story. The 

events of the story and the characters are imaginary and do not exist in the real 

world. 

- By entering himself and the reader to the story, the author denies the god-like 

authority of himself. Also, by creating a free ending, he has culminated the 

uncertainty that is visible in the whole structure of the novel, giving the reader the 

ability to make many different interpretations and to contribute to the creation of the 

story. The author emphasizes the novel's visual and physical dimension and the 

storytelling in general through printed and written playfulness in the text. He shows 

that the novel is a collection of printed words; the words and characters that flow 

from his mind. With this narrative style, he puts his audience between imagination 

and reality, hegemony and extravagance. He depicts the destructive competitive 

sense of humanity in the 21st century. By avoiding mere realism, he conveys his 

messages in the text of the novel in such a way as to challenge the reader's mind. 

Keywords: Fictional literature, Arabic novel, Metafiction, Ibrahim Nasrallah, Harb 

al-Kulb al-Thani. 
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 حرب الکلب الثانیة رمان  بررسي شيوۀ روایي فراداستان در
 

 دانشگاه ایالم  ،گروه عربی دانشیار، محمدرضا شیرخانی

 دانشگاه ایالم  ،آموخته دکتری ادبیات عربی، مدرس گروه عربیدانش، 1مسلم خزلی 

 
 1399/ 10/09تاریخ پذیرش:  04/1399/ 26 تاریخ دریافت:

 

 چکيده 
مکاتب  ،پسامدرن از  در    یکی  گسترده  تحوالت  با  که  است  معاصر  داستانی  ادبیات  پرطرفدار  و  مهم 

فر یافت.  ظهور  بیستم  قرن  انسان  رمان ازندگی  انواع  از  نوعی  آغاز   هایداستان  در  که  است  پسامدرن 

روایی نوین روی    یههفتاد میالدی به دنیای ادبیات معرفی شد و نویسندگان بسیاری به این شیو  یهده

ای  این    ن شیوهآوردند.  به  هم  نویسندگان عرب  از  بسیاری  بلکه  نشد،  محدود  ادبیات غرب  به  تنها  نه 

الثانیة رمان  نویسی متمایل گردیدند.  شگرد داستان در    های مشهور عربی است کهاز رمان   ،حرب الکلب 

شیو  نصرهللا  ابراهیم    آن، کرده  روایی  ی هاز  استفاده  آن  یهجنب،  متمایزی  به  فانتزی  و  و    تخیلی  داده 

سیری  انسان  از  قدرت تصویری  و  میناپذیر  نوشتار  این  است.  کرده  ترسیم  را  معاصر  با طلب  کوشد 

این رمان اهای فربه بررسی مؤلفه   ،تحلیلی-توصیفی  یهشیو به این پرسش پاسخ    پرداخته  داستان در  و 

نصرهللا که    رسدنتیجه میو در نهایت به این    اصیل است  یداستانافر  حرب الکلب الثانیةدهد که آیا رمان  
ه به  اشارنویسنده و خواننده در متن داستان،  کارگیری اشکال مختلف اتصال کوتاه، از جمله حضور  هبا ب

ساختگی بودن و    آزاد،  بندیپایان  و  نوشتاری  و  چاپی  هایگوشیبازی   با  نویسی این رمان و شگرد داستان

ووارگداستان نموده  برجسته  را  رمان  این  پ  ی  دو  ضمن  میان  بیرونیوند  درون  جهان  مرز    ،داستان  و 

 است.  نمودهواقعیت و متن را مشخص 

 

 . ابراهیم نصرهللا، حرب الکلب الثانیة فراداستان،  رمان عربی، ادبیات داستانی، :کليد واژه ها 
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 مقدمه

داستانی   زمینه ظهور  پیوسته  ادبیات  این  در  مکاتب مختلفی  و  بوده  دگرگونی  در حال 

داستانی    اند.کرده ادبیات  نوع  بارزترین  با    باشدمیمحصول عصر جدیدی  و  رمان،  که 

گسترده زمینهحجم  در  نوآوری  و  پیشرفت  از  اقتصادی  ای  و  فرهنگی  اجتماعی،  های 

بود استهمراه  ا.  ه  تأثیر  تحت  نیز  داستانی  همهادبیات  رشد  و  ین  شد  متحول  جانبه، 

مقتضیات بر ا  ،ایهر دوره  اساس  آن  دبیمکاتب گوناگون  آغاز    در  آمدند. در  به وجود 

هجدهم فرهنگی،  به  ،قرن  و  اجتماعی  شرایط  رئالیستی  رمانخاطر  و  های  مردم  به  که 

توجه به ابداع  کردند و بیموضوعاتی چون فقر، بدبختی، حسد و رنج و غیره توجه می

ه قرار  بیشتر مورد توجپرداختند،  ی جزئیات دقیق می و تخیل، به واقعیت امر و مشاهده

اقتصادی، رشد فرهنگی  ولی با پیشرفت    .(286:  1380پور،  و وزین   57:  1372  شارتیه،)  .گرفتند

پدید داستانو  بیستم،  قرن  آغاز  در  از جامعهآمدن جریان مدرنیسم  بیان نویس  و  گرایی 

تغییر جهت    ،توجه به خود انسان و ذهن او و زبان پیچیده و دشوار  ، به فردگرایی،ساده

  را   لذت  ، زیرا صرف نظر کردند  رایج  سنتی  زبان  از   مدرن  رمان  براین نویسندگان بنا  ؛داد

مهاجر،    دیدندمی  نامتعارف  بیان  در جنگ  .(18:  1384)افشار  از  وپس  جهانی  رشد    های 

بیستم  یفزاینده قرن  پیچیده  انسان  رنگی  و  مدرنیستی  تفکرات  او،  زندگی  شدن 

با ظهور پسامدرنیسم و مقتضیات عصر    ود کهو به همین دلیل ب  ندخود گرفتبهیکنواخت  

نویسندگان   و  یافت  ضرورت  مدرنیستی  زندگی  سبک  و  افکار  در  بازبینی  جدید، 

با خالقیت خود پیرنگ    ،پسامدرن  با  نو  آثاری  نگارش  شیوهبه  روایی  و  و   متفاوتی 

 آوردند.  روی های نگارشی هنجارگریزانه استفاده از تکنیک

انواعِ از  یکی  داستانفراداستان  رمان  با  که  است  پسامدرنی  پیشامدرنی  های  های 

مهمتفاوت و  دارد  بسیاری  ویژگیهای  می  آن  ترین  به  را  خودآگاهانه  اعتراف  توان 

وارد زبان و ادبیات عربی شد    تدریجبهساختگی بودن داستان دانست. جریان پسامدرن  

  اتمر، اجمد انصر، جمید طوبیا   جنیب حمفوظ، زکراینویسان عرب همچون  و بسیاری از داستان

این شیو  غیره  و آثار پسامدرنی اصیلی  داستان  یهبه  و  آوردند  نوین روی  به  را  نویسی 

درآوردند.   نصرهللانگارش  اردن  یهنویسند  ابراهیم  فلسطینی،  ی مشهور  اصالتی  از    با 
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صبغنویسندگانی   که  برخیپسامدرنی    یه است  احلمی»  قبیل  از  آثارش   از  در  و   «براري 
بوکر عربی    یهجایز  یهکه برنداو    «حرب الکلب الثانیة« هویداست و رمان »طفل املمحاة»

شد  2018سال    در آثار  ،میالدی  میاز  برخوردار  ی  تخیلی  و  فانتزی  ِتمی  از  که  باشد 

جهانی  ازو  است   عیار  تمام  جنگ  می   معروف  یک  نقل  دوم سگ  جنگ  این  کندبه   .

به بررسی شگردجستار می تا  بپردازد، در این  م نصرهللا  ابراهینویسی  انداست  کوشد    رمان 

نویسی  داستان  کارگیری این تکنیکههدف او از برا نقد کند،    های فراداستانی آنویژگی

 های زیر پاسخ دهد: را واکاوی نماید و به پرسش

رده داستانی میان متن و واقعیت ارتباط برقرار ک اهای فر تکنیک  یک ازبا کدام  نصرهللا  -1

 است؟  

   میان جهان بیرونی با جهان داستان چیست؟ پیونداز ایجاد  نصرهللاهدف اصلی  -2

تکنیک  -3 از چه  برسوی  دادن  نشان  برای  و چاپی  نوشتاری  رمان  اختههای  این  بودن 

 ؟ روایتی چیست یهکار بردن این شیوهدف او از به و بهره برده

 

 پژوهش ی هپيشين

آثار   بهپژوهش  هللاابراهیم نصردر مورد  ادامه  نگارش درآمده کههایی  به    در    مواردبیشتر 

 :  شود. از جملهاشاره میمرتبط با موضوع نوشتار حاضر، 

»شیوهمقاله  -1 عنوان  با  در  ابراهیم  داستانی   آثار  در  روایی   هایای    مجله   نصراهلل« 

آداهبا و  العربیه  للغه  االیرانیه  العلمیه  ج1389:  16، ش  اجلمعیه  توسط  چاپ  ،  به  اصغری  واد 

های رئالیسم جادویی، جریان سیال ذهن و نجوای درونی در چند  رسیده که در آن شیوه

  ی روایت واکاوی کرده بررسی شده و هدف نویسنده را از این تعدد شیوه  نصرهللا  رمان

 است. 

  طفل املمحاة   رمان  شناسیروایت»در  با عنوان    ی خودصالح الدین عبدی در مقاله -2

(،  1391:  3های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، ش  پژوهش  یهمجل)  ،«ابراهیم نصرهللا  اثر

  در این رمان پرداخته دید    یه سازی، زاویپردازی، کانونبه بررسی شخصیت و شخصیت

 به تحلیل عنصر زمان پرداخته است. ،ژنت یه و بر اساس نظری
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که «  ایة »براري احلمی« إلبراهیم نصرهللادراسة مالمح ما بعد احلداثة يف رو ی »در مقاله  -3 

حبوث يف    یهنگارش درآمده و در مجلزاده بهعالیه جعفریصاعدی و  احمدرضا    توسط
العربیة منتشر شده،  1391:  7، ش  اللغة  این رمانویژگی  نویسندگان،  از    ،های پسامدرنی 

زمان توهمجمله  روایت  پیرنگ،  پریشی، حوادث عجیب،  نبودِ  نفی  ضدقهر گونه،  و  مان 

  .اندهعلیت را نقد کرد

 : هایی انجام گرفته استپژوهشنیز  حرب الکلب الثانیةدر مورد رمان 

فانتازای الرؤیة املستقبلیة روایة "حرب الکلب  با عنوان »  ی خوددر مقالههدی أبوغنیمة    -1 
أمنوذجا نصرهللا"  ل"إبراهیم  العددافکار  جملة )«  الثانیة"  به  2019:  360،  بازتاب  بررس(،  ی 

پردازد و  می  حرب الکلب الثانیةهای علم و تکنولوژی در رمان  تخیالت فانتزی و پیشرفت

کند. همچنین  شناسی نقد و تحلیل میارتباط این تخیالت را با ناخودآگاه و مسائل روان

به بازتاب شگردهای سینمایی در این رمان و نقش آن در تقویت بُعد فانتزی آن اشاره 

  دارد.

الفوضی و عقد اإلنسان يف »ی  در مقاله   -2  الکلب    سردیة  العجائبیة روایة "حرب  الروایة 
منوذجا هللا  نصر  إلبراهیم  حسنی  از«  الثانیة"  مصطفی  القضاة و    إمیان  در  منتشرشده    ،حممد 

به تحلیل    ،فرویدی  ه بر اساس نظرینویسندگان    ،2019:  103العدد  ،  جامعة البعث  یهمجل 

د و دگردیسی و ن پردازمی  راشد  این رمان و شخصیت اصلی آن یعنی  متنی  انه کاوروان

بررسی   را  او  شخصیت  نقد  و  نموده  تغییر  جامبه  و  محیط  بر  توسعه  یعهتأثیر  طلب 

او  شکل شخصیت  سرمایه.  پردازندمیگیری  نظام  تأثیر  رقابت  همچنین  ایجاد  در  داری 

 دهد. قرار میواکاوی یز مورد نها را  خواهی آنطلبی و زیادهها و جنگمیان انسان

پشابادی    -3  پایان  فرهاد  »بررسینامهدر  عنوان  با  خود    و   شخصیت  ی 

الثانیة"  رمان  در  پردازیشخصیت الكلب  هللا  "حرب  نصر  )ابراهیم  بررسی  1398«،  به   )

 پرداخته است.  پردازی در این رمان های شخصیتشیوه

  ، حرب الکلب الثانیه  رمان  در  دید   زاویه  بررسی»  ینامه پایان  در  مونا نعیمی کیابیانی   -4

به بررسی کاربرد عنصر زمان در فرایند روایت این  (، 1398) سیمپسون« الگوی  اساس بر

 رمان پرداخته است.  
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  مریم ای از  نامه«، عنوان پایانابراهیم نصر هللا  اثر  حرب الکلب الثانیه   رمان  »ترجمه  -5

به    نگاشته  1398است که در سال    رستمیان   پرداخته   این رمان  یهترجمشده و در آن 

   .است

»تحلیل مقاله-6 عنوان  با  الثانیة  رمان  در  زمانی  تداوم  ای  الکلب  توسط  حرب  فاطمه  « 

بر   و، به نگارش در آمده  1399:  2شناسی، ش  روایت  یه زاده و همکاران در مجلاکبری

 .اندمودهن در این رمان بررسی  را عنصر زمان ،ژرار ژنت یه اساس نظری

مقاله  -7  »نقدشالودهدر  عنوان  با  الثانی   رمان  یه شکنانای  الکلب    بر   تکیه  با  ةحرب 

لسان لسادات حسینی و فاطمه قاسم محمد )از شکوه ادریدا«    دوگانه  هایتقابل  یه نظری

های دوگانه در رمان  به بررسی تقابل  ، شکنیبر اساس نقد شالوده  (،1399:  41مبین، ش  

پردازند که در تقابل امروز، گذشته و آینده، مرد و زن، همانندی و می لثانیة  حرب الکلب ا 

 یابد.تمایز، عینی و ذهنی بازتاب می

تفاوت اساسی  توان گفت که  ی رمان مورد نظر، میهایی دربارهبا وجود پژوهشاما   

ر نخستین پژوهش مستقلی  های مشابه در این است که این گفتااین پژوهش با پژوهش

را مورد  حرب الکلب الثانیة های فراداستانی در رمان  مؤلفهصورت اختصاصی،  ست که بها

می قرار  پژوهش  دهدبررسی  دربارو  بیشتر  پیشین  چون    ی ههای  دیگری  موضوعات 

شخصیتشیوه و  ترجمه  روایی،  زمان  یا  روایت  آثار  های  دیگر  در  و    نصرهللاپردازی 

 اند.بوده  ة حرب الکلب الثانی روایت 

 

 های آن فراداستان و ویژگي

داستانی پسامدرن، فراداستان ادبیات  انواع  از  دارد  1یکی  بار    این  ؛نام  اصطالح نخستین 

بودن خود داستانی که داستان  یبرای توصیف آثار  1970در سال    2«»ویلیام گستوسط  

نمی پنهان  خواننده  از  به  را  اشاره  با  و  داستانتکنیککردند  خوانند  ،نویسیهای  ه  به 

این   (.116:  1382)پاینده،    ، استفاده شدکردند که با داستان صرف مواجه استیادآوری می

 :Currie, 2014)  خود داستان بودند  یهدرباردر واقع  به نوعی    ،های جدیدنوع از داستان

داستان  ؛(1 نویسنده در درون  آن    ،یعنی  بیان نوع شگرد نگارش  و  داستان خود  نقد  به 
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های کالسیک برخوردار  رمان  یه اقتدار نویسندآن  ها، از  در این رمانده  نویسن پردازد.  می

های نویسنده را  اظهار نظرها و دخالتو  شوددر متن داستان وارد می ی هاگنیست، حتی 

:  1393)الج،    نامدبه خواننده می  بخطا «  های فراداستانیصحبت»و    «نظرهای فراداستانی»

این(.  152-168 فراداستا  رواز  رابطدر  خواننده  یه ن،  و  نویسنده  و    ای گونه به  میان  قوی 

آیند خلق  خواننده در فرنمودن  ضمن سهیم  ،با اظهارنظرهایش  و نویسنده  نزدیک است

ها  رمان  گونه از این.  دهدمینیز    را  هایشنقد داستان و شخصیت  ی هبه او اجازداستان،  

ن را  رمانی و واقعی داشتند،  های پیشامدرن که سعی در ترسیم جهان بیرورمان  برخالف

نمی واقعی  جهان  نظرشان،بازتاب  در  و  داستان  در  دانند  آگاهانه  ک   تندهس  هاییواقع  ه 

گرفتن  خرهد. افشای صنعت و به س ن کنبودن خود جلب می  توجه خواننده را به تصنّعی

داستان مهمتمهیدات  از  ویژگینویسی،  استترین  فراداستان  ویژگی  که  های  ا  هاین 

پرسشمو برانگیختن  دربارجب  وجودشناسانه  دنیای    یهرابط  یههایی  و  متن  دنیای 

می خواننده(  و  نویسنده  )دنیای  متن  از  نتیجه،   (.Waugh, 1996: 4)  شودخارج  در 

آگاه سازد   رمان خواننده را از داستان بودن و ساختگی بودنتا  کوشد  نویس میفراداستان

ین امید  ا  نویسندگان پسامدرنیستی به باط برقرار کند.و میان جهان بیرون و درون متن ارت 

شدن  برساخته   یهبه شیو  ینی، با آگاهی نو  برند که خوانندگاناز شگرد فراداستان بهره می

طعیت  ق در درستی و    ،های این جهان بنگرند و با استفاده از این آگاهیمعانی و ارزش

امکا به  و  دارند  روا  تردید  جهان  ارزش  و  معانی  آناین  دگرگونی  زندگی  ن  در  ها 

نویسنداین  از   .(194:  1393)وو،    ندیشند ابی مشخص هرو  برای  فراداستان  مرز  ی  شدن 

اظهارنظرهای کوتاهی  شود،  اوی فضول وارد متن داستان میواقعیت و خیال، در قالب ر

میکند  می خارج  داستان  درونی  جهان  از  جهان  و  عناصر  از  که  نویسنده  پس  شود. 

 ن داستان ارتباط  ت با ورود به دنیای درونی متن، میان جهان واقعیت و جهابیرونی اس

   دهد.وارگی رمان را نشان مینداستا کند وبرقرار می

که فراداستان را تبدیل    3از جمله مارتین  بیان شده؛تعاریف متعددی  برای فراداستان،  

برخی دیگر    (.15  -  14:  1386)مارتین،    داندبه موضوع بحث می  ،داستان-واقعیت  یهرابط

که بسیاری  و معتقدند  دهند  ارائه می  را از آن  یترمتفاوت  تعریف  ،از منتقدان فراداستان
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در    (؛Currie, 2014: 22)  شود، در واقع فراداستان استاز آنچه که ضد رمان شناخته می

زارش  گاز  داستانی که    ؛خودش  یهداستانی است دربار  ،تانسافراد تعریفی دیگر آمده که  

او زبانی  هویت  یا  راوی  از  خود  درونی  استتشکیل  رویدادهای   ,Hutcheon)   شده 

جهانِ  ؛( 1 :2013 داخل  در  نویسنده  خودِ  ،داستان  یعنی  نقد  می  به  در  پردازد.  داستان 

و   جامع  آمده  جانبههمهتعریفی  فراداستان  فراداستان  از  پسامدر   ،که  نیستی  اصطالحی 

و   رمانس  با  تقابل  در  که  سنتیداستاناست  رئالیستی  و    های  اطالق آمده  آثاری  به 

، توقعات  موضوع، قالب، سبک و توالی زمانی  یهدر زمینهای تازه  شود که با تجربهمی

ناکام میپذیرفته  را  از رمان  باید    . (360:  1383)داد،    گذراندشده  تعاریف،  این  به  توجه  با 

اد نوع  هنجارگریزترین  و  نوترین  جزء  را  دانست.  فراداستان  داستانی  های  ویژگیبیات 

فرا برای  برشمردهبسیاری  جمله داستان  از  گوی  اند،  شامل    ،4ویسین  را  فراداستان 

طعیت  ق و عدم    اضطراب هایی چون: خود ارجاعی روند نویسندگی، آشفتگی و  ویژگی

 ,Gui)  ددان راجع به صحت و سندیت تمثال و بازیگوشی و طنز در صدای روایت می

، ا همان اتصال کوتاهورود نویسنده به متن ی  اصلیسه روش    5کویتز  کلین  و  ( 504 :2011

وار کتاب و  برساختن ماشینو    اپیهای چیعد فیزیکی کتاب و بازیگوشردن بُبرجسته ک

 :Klinkowitz, 1998)رده است  شمبرای فراداستان بر را    سینویتانافراطی فنون داساربرد  ک

ها در این ویژگی تمامیالبته  که  دارد وجودنیز  تانفراداس  برای  دیگری هایویژگی  (.836

فراداستان   رمان  نمی یک  ویژگی  شوند؛ ظاهر  از  این  عبارتند  وجودشناسها  انه، محتوای 

اندیشهازهم  اس،اقتب نامنسجم  تداعی  پارانویاگسیختگی،  اختها،  باطل،  دور  زبانی،    الل، 

کردن  ، آشکار اهاتصال کوتجایی،  ه، تناقض، جابشکلی  و  های زبانی ، بازیگنداشتن پیرن 

هویت   ایجاد  بینامتنیت،  زاوی  تکهچهلتصنع،  تغییرات    ، (28-27  :1388)تدینی،  دید  یهو 

ویژگی این  از  برخی  با  ها  البته  غیره  و  بینامتنیت  پارانویا،  اندیشه،  نامنظم  تداعی  مانند 

به داستانی  ادبیات  انواع  سوررئال دیگر  و  مدرنیسم  در    ؛هستند  مشترک  ویژه  ولی 

 شوند. تر استفاده میگستردهشکلی فراداستان به
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 ة حرب الکلب الثانی داستان یهخالص

الثانیة الکلب  ویرانگر و همه   ،حرب  تخیلی در مورد یک جنگ  برمانی  نام جنگ  هجانبه 

است   سگ  سگ    یهادام  کهدوم  اول  جنگ  حوادث  باشدمیهمان  دربار.    ی هداستان 

با خواهر یکی از ازدواج  »راشد« است که پس از    نامبه  جسور  یپزشک  های  بلندپروازی

وارد نظام مخوف قلعه    -دیکتاتور است های  که نماد حکومت-قلعه  یهافسرهای بلندپای

و  می می  تدریجبهشود  قدرت  و  شهرت  همسرش  رسد.  به  به  بسیار    «سالم»او  که 

عالق و    یهزیباست،  دارد  زن به  تمایل  ناپذیر  سیریصورتی  بهشدیدی  چندین  داشتن 

بر اساس  طی یک عمل زیبایی و  ،  اتفاقات  از   ایمجموعهپس از    دارد که شبیه همسرش  

از    ایاش نسخه بر روی منشیساز،  ا استفاده از یک دستگاه شبیهبتصویری از همسرش،  

این  که  چرا  شود  بحران بزرگی می  آغاز   موضوع،  این   کهکند  سازی میا شبیههمسرش ر 

میسر  سرا در  موضوع   شایع  شدنیا  چند  یا  یک  هر شخصی  و  میشود  پیدا  و بیه   کند 

هر کسی خود را اصل و دیگران    کهگیرد؛ تاجاییجا را فرا میهرج و مرج همه  اینگونه 

و   کند و مدت روزکند. همچنین شرایط آب و هوایی تغییر میرا به شبیه بودن متهم می

  کند و جنگ و کشتار حیوانات تغییر میبدن و رفتار    یابد،شب به پنج ساعت کاهش می

برمی در  را  دو  .  گیرددنیا  داستان  تنها  اصلی  همسرش   «راشد»دکتر  یعنی  شخصیت  و 

بر«سالم» یا  بقیه  و  دارند  اسم خاص  ویژگی،  یا  اداری  و  اجتماعی  جایگاه  های  اساس 

با   از جمله؛  اندشده  گذارینامشان  فیزیکی »رئیس قلعه  برادر ک  «افسر»«،  حضرتهعنوان  ه 

هواشناس    ی ههمسای»که پیرمردی درشت هیکل است،    «رئیس پیشین قلعه»است،    سالم

مرد پیراهن  »  و  و تا پایان داستان با او در کشمکش است  شباهت دارد  راشدبه    که  «راشد

 راشد است.  یهکه همسای «قرمز

 

 حرب الکلب الثانیة رمان  فراداستان در هایبررسي مؤلفه 
های  روایت و ویژگی   یههای پسامدرن است که از لحاظ شیو از داستانفراداستان نوعی  

داستان  ،سبکی تفاوتبا  بارزترین ویژگیهای کالسیک  از  دارد. یکی  بسیاری  های  های 
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تصنعیفراداستان می،  باعث  که  است  آن  خوانندهبودن  مابین    ،شود  امری  را  داستان 

های پسامدرنی است که  رمان  از جمله  «حرب الکلب الثانیةرمان »حقیقت و خیال بداند.  

روایت متمایز    یهکارگیری شیوهبا بابراهیم نصرهللا    های فراداستان را دارد وبیشتر ویژگی

بشر را ترسیم   یهپردازد و دورنمای آیندیک جهان میفراگیری از  به توصیف    ،و فانتزی

»ویژگیکند.  می رمان  در  که  فراداستانی  الثانی های  الکلب  قرار  ةحرب  بررسی  مورد   »

 گیرند عبارتند از:  می

 

 اتصال کوتاه 

بیرون جهان  و  متن  جهان  میان  ارتباط  برقراری  همان  یا  کوتاه  تکنیک  ،اتصال  های  از 

به اشکال مختلف نمود می  اصلی فراداستان ادامه    ویابد  است که  آن   یه به دو شیودر 

 شود: میاشاره  

 

 ورود نویسنده به متن رمان الف( 

  نقل   به خواننده نشان دهد که حوادث داستانیتا  کوشد  می  ،فراداستانی رمان  ندهنویس

زاییده و  غیرواقعی  او، حوادثی  توسط  او هستند؛  شده  تخیل  نظر وی،زیرا  ی  رمان   از 

واقعیت از  جزئی  بلکه  نیست،  بیرونی  جهان  و  واقعیت  از  میبه  بازتابی  و  شمار  روند 

که بیانگر ارتباط جهان درونی   این مسأله، اتصال کوتاه  بیان  بهترین روش برای  بنابراین

ر فراداستانی، خودآگاهی حضور نویسنده  ادر آث.  باشد، میداستان و جهان بیرونی است

، تحت عنوان تکنیک  باشدمیواقعیت  -چگونگی رابطه و پیوند متن  ی هدر متن که مسأل

اه به بحث تخطی از مرزهای  اتصال کوت   ،عبارتی دیگرگردد؛ بهمطرح می  «»اتصال کوتاه

  ی هنویسندپس،  (.  Cazzato, 2000: 23)  دپردازمی شناختی میان واقعیت و داستان  هستی

برای داستانبرجسته   فراداستان  نمودن  خود،تر  اثر  راحضور  وارگی  متن    ش  اعالم  در 

می  داردمی بیرون  و جهان  داستان  جهان  ارتباطی  پل  اساس  .شودو  این  در    ،بر  هرگاه 

درباردا راوی  که    یهستانی،  کند  صحبت  واقعیت  است،  این  داستانی  نقل  آن مشغول 

  به نقد سبک رمان  شخصاً  نویسندهیعنی    ؛(119:  1382)کالر،    روایت خودآگاه خواهد بود
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ومی  خود آگاهانه  پردازد  کار  این  داستان  ،با  بودن  می  شبرساخته  آشکار  تا  را  کند 

به همین نحو رخ    نیز   ادث داستان در جهان واقعیتخواننده گمان نکند که حوگونه  این

 دهند. می

قطع   نیز  نصرهللا  با  خود  بارها  حضور  روایت،  نشان  را  کردن  خواننده  به  متن  در 

واقع  دهد.  می بدر  با  افعال ه او  بردن  ضمایر  کار  می  ،اول شخص  و  این  نشان  که  دهد 

ذهن    یه ساختصرفاً  ها و حوادثش  محض و غیرواقعی است که شخصیت  یرمان داستان

های آغازین رمان به حوادثی دارند. او در بخشاو هستند و در عالم واقعیت مصداقی ن

بر خالف شیواشاره می این کار  با  و  آینده رخ دهند  در  روایت    ی هکند که قرار است 

که  رمان پایبند    نویسنده های کالسیک  روایت خطی حوادث  و    است،به  منظم  نقل  در 

کند که در  خود به این مسأله اشاره می ؛ حتی کندداستان اختالل ایجاد میحوادث  متوالی

  است: شدهروی زیادهدچار داستان  یهیندبیان حوادث آ

أظننا قفزان کثرياً حنو املستقبل، حبدیثنا عن السکرترية قبل أن نتحدث عن الزوجة، ولن یغفر  »
: 2016نصرهللا،  )   «6نعود للوراء!.  ذه الروایة إال قوة حکایة السکرترية وأثرها يف أحداث ه  ك لنا ذل

20).  

قفزان»  های فعل نتحدث»«،  أظننا  و  أن  تصرف  ی  دهندهنشان  ،«»نعود«  و  دخل  میزان 

داستان    نصرهللاابراهیم   متن  غیرواقعی    است؛در  جهان  میان  متن،  در  با حضور  نویسنده 

با    رتباط برقرار کرده وآن است، اداستان و جهان بیرونی که نویسنده خود مصداقی از  

 کند. در مورد روند روایت آن اظهار نظر می ،این ورود زبانی به داستان

ب  برعکس  نصرهللا تأکید داشتند،   برنویسنده  اقتدار    هنویسندگان کالسیک که  داستان 

  ، شودمحسوب نمیرمان    ی هکه او اقتدار چندانی ندارد و آفرینند  دهدقصد دارد تا نشان

به صورت جسته و    و به همین دلیل  نویسدی از متن داستانی است که میجزئ  وی  بلکه

از داستان پس از آنکه    یدر بخش  شود.هایی از داستان وارد متن میدر بخشگریخته،  

تصمیم  نصرهللا از  برای    راشد  جریان  شبیهی  نقل    سالمساختن  را  منشی  از  استفاده  با 

اکند،  می بودن  برساخته  اینکه  داستابرای  را  ین  بودن حوادثش  تصویر  به ن و غیرواقعی 

شخص  ،کشد اول  فعل  از  استفاده  می  ،با  داستان  متن  وارد  را  مورد خود  در  و  کند 
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را می داده  اتفاقاتی که رخ  اینکه  و  داستان  فاجعهحوادث  نظر    توان  اظهار  نه،  یا  نامید 

را    نصرهللاکند.  می آوردن شش ستارهاین بخش  قرا  ئیبه صورت جز   ،با  داده  جدا   ور 

 است: کردهپیام یا سرنخی مهم برای خواننده تبدیل به  را  آن 

میکننا القول: إّن ما حدث کان مبثابة مأساة مکتملة الوجوه کما أحّست السکرترية، لکن  »
 (.  89)همان:   «7ك األمر يف احلقیقة غري ذل

د برقرار  میان متن داستان و جهان بیرونی پیون  ، مجدداً نویسنده با این ورود به متن

  کند.گوشزد میبه مخاطب خود و تخیلی بودن داستان را  کرده

وارگی داستان ورود خود به متن و ایجاد اتصال کوتاه،با   ،از داستاندر بخشی  نصرهللا

بافت متن را    هم زده،  بهبا این کار، سیستم روایی را  د و  ده به خواننده نشان میرا  آن 

های خودکامه  کند. او قلعه که نماد حکومتخارج میسازد و از یکنواختی  دگرگون می

می  را  است  شیوتوصیف  تغییر  برای  و  جلوههکند  تخیلی  و  روایت  داستانی  با    ،دادن 

ای در مورد قلعه  شود و به نکته استفاده از فعل اول شخص دوباره وارد جهان داستان می

 :  کند، اشاره میکه در آغاز داستان بیان کرده بود

کما أشرُت يف املقدمة  -ن ابتت فیه )القالع( هي اليت تتحّکم يف کّل کبرية وصغرية يف زم»
  (.21)همان:  «8وأصبح الرؤساء وامللوک واألمراء من مظاهر املاضي  -اليت قد ُُتذف

معترضه میان دو خط تیره، در   یه« و جملأشرتُ »  اول شخص  فعلبیان  نویسنده با  

 کند ورمان را بیان می  و ساختگی بودن  نمودهصرف  زمان روایی و متن داستان دخل و ت 

 شود. مشکوک میبیرون از متن واقعی خواننده به اصالت متن و دنیای  گونهاین

ک  داستان  از  بخشی  جنبهدر  میه  خود  به  تخیلی  رنویسنده    گیرد،ای  ا  رستورانی 

را به این  ، منشی  راشددهد.  شدن را به مشتریانش میکند که قابلیت نامرئیتوصیف می

  ؛نشیندها میکند و روبروی آن را نیز به این رستوران دعوت میسالم  برد،  رستوران می

نوعی  به  را  سالم  مرتبط با  جمالتبیند. در این قسمت نویسنده عمداً  ها را نمیولی آن 

در   کنند.و با هم تداخل پیدا می  صادق استکند که گویی در مورد منشی نیز  بیان می

ولی در قالب   ؛ها را برای خواننده برجسته کندخواهد شباهت میان آنوعی مینواقع به

السکرترية»  یهجمل داستان    ،«أعين  دنیای  و  متن  وارد  را  خود  ضمن و    نمودهدوباره 
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ابهام،   این  این حوادث و شخصیتگوشزد می  نیز  به خوانندهبرطرف کردن  که  ها  کند 

 ذهن او هستند:   یه و پرداخته همگی ساخت
طاولتها.  » تغادر  ال  جالسة  والزوجة  جدید،  من  وغابت  الشمس،  وأشرقت  الظالم  وهبط 

 .  ( 142)همان:   « 9أعين السکرتريةوتوالت عصور وهي جالسة، أو هکذا خّیل هلا، 

سازی و  در مورد بحران شبیه  راشدذهنی    یه مشغلبه روایت    ،در جایی دیگر راوی 

او   به  بودن  شبیه  به  مردم  جمالتد  پردازمیمیل  روایت  و  و    این  تو  در  آمیز  ابهامتو 

می  نصرهللا.  شوندمی غنیمت  را  و  فرصت  داستان،شمارد  جهان  به  ورود  با  به   مجدداً 

میپیچیده اشاره  داستان  از  بخش  این  مفهوم  داستانشدن  و  به  کند  را  رمان  این  وارگی 

 شود: خواننده یادآور می

الن» من  أّن کثرياً  راشد  أزعج  ما  أن  أکثر  یعجبه  مثله، ومل یکن  یکونوا  أن  یریدون  اس کانوا 
  (.48)همان: «  10یبدو أّن الکالم تعّقد قلیالً –خيتاروا هم أن یکونوا أشباهه... 

در واقع بیانگر دخل و تصرف نویسنده در متن داستان و   این عبارت،  آخر  یهجمل

 مرز واقعیت و دنیای داستان است.

 

 در متن شارکت او ادن نقش به خواننده و مدب(  

نوع دیگر اتصال کوتاه، حضور و مشارکت خواننده در متن داستان است. نویسنده گاهی  

تخیلبرای مشخص واقعیت و  میان  را در فرکردن مرز  مشارکت  یند روایت  آ، خواننده 

  و   آیدمیان نویسنده، خواننده و شخصیت یک مثلث ارتباطی به وجود می  پسدهد.  می

فرادا بااین مثلث در  نویسنده  ارتباط  با مخاطب،  نویسنده  ارتباط  داستان و    ستان شامل 

برای  نویسنده    ،بنابراین  (.236: 1397)دژبان و باقری،   باشدمی  هاارتباط نویسنده با شخصیت

ای را در  دهد و نکتهاعطای نقش به خواننده، او را در متن داستان مورد خطاب قرار می

شخصیت به  مورد  داستان  می  ویهای  این  دهدانتقال  اقتد و  از  عنوان  گونه  به  خود  ار 

بلکه حاصل نوعی  زیرا پسامدرن  ؛کاهدنویسنده می نویسنده،  اسیر  نه  را  متن  ها معنای 

 .  ( 64: 1386)پاینده،  دانندگونه میان نویسنده و خواننده میتعامل بازی
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با مخاطب قراربا بهره  نیز  نصرهللا تکنیک روایی و  او را   ،دن خوانندهداگیری از این 

سه عنصر نویسنده، متن و   در یک نقطه،و  او در بخشی از داستان    .نمایدمیوارد داستان  

می پیوند  هم  به  را  اشاره  نصرهللا  زند.  خواننده  مسألضمن  شبیههبه    پاراگراف در  ها،  ی 

  کند و پس از روایتاش نقل میهای احتمالیپیشین سخنان رئیس قلعه را در مورد شبیه

خود را بسان    ،«أقولدهد و با فعل اول شخص »سخنان او، خواننده را مخاطب قرار می

می دانایی  میراوی  روایت  را  داستان  این  که  واقع  کند.  داند  ایندر  با  ورود    نویسنده 

مشارکت در آفرینش داستان را    یه به او اجاز  ،دادن خوانندهزبانی به متن و مخاطب قرار

خواننده  می و  مورد شخصیتمی  نیزدهد  در  جریان  به  داستان  و حوادث  هاتواند  ویژه 

   ها، اظهار نظر کند:شبیه

وحنی أقول کراٍو علیم )أعين نفسه( أرجو أال تذهبوا کقراء بعیداً... وتعتقدوا أن من یتحدث  »
السیدة سالم يف زوجها، فلحسن احلظ، ال یستطیع أحد أن یقول إنّه    كهو شبیهي استناداً لشکو 

نصرهللا، )   « 11! إنّه شاهد شبیهه، فمن ال صورة له ال شبیه لهشاهد راوایً علیماً يف حیاته، لیقول  
2016 :327).  

نقطنویسنده   این  کرده  تنهانهتالقی،    یهدر  داستان  وارد  را  مخاطب  بلکه    ،خود  با 

  قرار دارد را و نماد جهان بیرونی  که بیرون از متن  ، او  شکل مستقیمبه  ندهدادن خوانقرار

 است.   کردهوارد جهان تخیلی داستان 

 و   نموده  همگام  خود  با   را  مخاطب  جمع،  شخص  اول  فعل  از  استفاده  با  نصرهللا

ی نادرست بودن دیدگاه  درباره  او  به ،  افسر  مورد   در   مخاطب  احتمالی  دیدگاه  ضمن رد

  ی هسلطعالوه بر نمایش    ، کار  این  با  واقع   در   .کندمی  گوشزد  رد این شخصیتاو درمو

 مضمون   درک   صحیح  مسیر  در  را   اوهایی به خواننده،  ی سرنخ، با ارائه داستان  بر  خود

 : دهدمی  قرار داستان

أّن    -وهذه میکن أن نعتربها طرفة، مع أّّنا لیست الطرفة اليت نعنیها-أول ما خطر للضابط»
ستسراشد   الذي  طروادة  حصان  یکون  أن  قرر  نفسها  تخقد  استعادة  يف  املعارضة  فلول  دمه 

   (.21:  همان) «12واقتحام القلعة 
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بخشنصرهللا   کهدر  داستان  از  آن  هایی  پیرنگ  سردرگمی    در  آمده،  بهنوعی  وجود 

یند روایت داستان کند و از ابهامات او در مورد ماجرای  آ خواهد خواننده را درگیر فرمی

« و ضمیر اول شخص  میکننا أن نتحدثبنابراین با آوردن عبارت »  ؛اصلی داستان بکاهد

دهد که  و برای او توضیح می  دادهصورت مستقیم خواننده را مورد خطاب قرار  جمع، به

دارد   بیشتری  پیچیدگی  و  گستردگی  داستان  بخش  کهحوادث  ذکر  تاکنون  آن  از  هایی 

 :  خواهد کردستان تغییر اند و در آینده سیر حوادث داشده

األخری، کانت  » ضّفتها  أن  مع  مسترتة،  هنا کمأساة  احلکایة  نتحدث عن ضّفة  أن  میکننا 
ذکران متاماً کما  ستنقلب  األمور  لکن  للسکرترية،  ابلنسبة  أیضاً  مأساة  احلنی،  ذلک    « 13حتی 

  (.99)همان: 

خواننده را    و همد  خو  همداستان،    هایبا این اظهار نظرها در مورد شخصیت  نصرهللا

داستان   جهان  داستان    نموده،وارد  روایت  در  را  ومی  درگیراو  و   کند  خیال  میان  مرز 

 . نمایدیت در این داستان را مشخص میواقع

 نقد داستان و کاربرد اصطالحات نقد ادبي و شگردهای نویسندگي  

  ی است. منظور نویسهای اتصال کوتاه، آشکار کردن تصنع یا شگرد داستانیکی از شیوه

  های تکنیک  یهدربار  گفتگو  و  اثر  بودنداستانی  به  مستقیم  ی هاشار  تصنع،  آشکارکردن  از

تأکید  به  نویسنده   وسیله،  این   به  و  است   داستانی  روروب  واقعیت   با   که  کندمی  خواننده 

یک داستان   ویشود که این اثر ادبی  متذکر میو  (  216:  1393،  و همکاران  هیل)مک  نیست

دادن خواننده در متن داستان پا  گاهی برای مشارکت  فراداستان  یهنویسنداست.  محض  

نوشتن داستان را برای  ی  نحوه با اشاره به شگردهای نویسندگی،  از حد فراتر گذاشته و  

سؤال    اما.  نمایدتخصصی نقد می  یهرمان را وارد حوز  گونه اینو    کندخواننده نقد می

بحث  دهند؟ در پاسخ باید گفت ن چرا این کار را انجام میفراداستان نویسا  اینجاست که

  ی ه کردن نگارش متن به منزلدر خدمت برجسته  ،داستان  داستان در خودِ   یهنقادانه دربار

شدن  یند برساختهآجه خواننده را به فرآن است و این متون تو  یه ببحث برانگیزترین جن

می  خودِ جلب  تا  متن  اینکنند  و  دهنشانطریق  از  برساخته  امری  نیز  واقعیت  که  ند 

   (.77:  1388)تدینی،  ستمحصول تعامل ذهن ما با زبان و با جهان خارج ا 
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این  نویسی خود در این رمان اشاره میداستان  یهشیونیز به  نصرهللاابراهیم   به  کند و 

باز است و  مسأله می او  از حوادثی که قرار است    ویپردازد که آغاز رمان  به بسیاری 

همچنین از اصطالحات نقد ادبی راوی دانا و ناقد    نصرهللاکند.  اشاره می  اتفاق بیفتدبعداً  

پایانی باز    ،کند که برای رمانبرخی از نویسندگان را توصیف می  یهو شیو  بردبهره می

 دهند: و چند فرجامی قرار می
ة کهذه! وقد جرت العادة  ولذا ال یستطیع أّي راٍو علیم أن یکون جازماً يف أمر بدایة مفتوح»

أن ینشغل النقاد ابلنهاایت املفتوحة اليت خيتتم هبا الرّاوي العلیم الراواایت، اترکاً هلم شیئاً یلهون به،  
العلیم، أنّ  الراوي  أّي  النقاد األذکیاء کاألطفال، علیك فهو یعرف،  م    توّفر هلم شیئاً  ا یلهون  أن 

   (.27: 2016، نصرهللا)  «14اً حق به، وإاّل أّّنم سیتبعونك 
وارگی  داستانپردازد،  آن می  ه نقد داستان خود و شگرد نوشتنب  ،با این کارنویسنده  

را بازگو می  داستان  داکند و نشان میبرای خواننده  نیست و دهد که متن  واقعی  ستان 

 های زبانی و ذهن نویسنده و ارتباط آن با دنیای بیرونی است.مولود بازی

بخشی داستا  در  گفتگوی  نصرهللا    ،ناز  قالب  پیر  در  افسرپزشک  شگردهای    ،و  به 

برخی می  از  نویسندگی  اشاره  روایت    ؛کندنویسندگان  به  مهمانی  یک  در  پزشک 

  را   خواهد حکایتی که قبالً به آن اشاره کرده بودپردازد و افسر از او میهایی میحکایت

ی از نویسندگان که دو یا چند  نویسی برخولی پزشک با اشاره به شگرد داستان ؛ نقل کند

خواهد که نخست داستان از افسر می  ،آیدآمیزند و ابهام به وجود میداستان را با هم می

 و سپس داستان دومی را نقل کند:  برساندپایان اول را به 
  بعض املوجودین، فأضاف: ما رأیك  کایة صاحب األذننی الطویلتنی. ضحكأان مل أنس ح»

ن مثّ  تکملها،  الأن  احلکایة  االسمع  فنّضیع  خنلطهما  أن  بدل  بعض  ثننی  ثانیة،  یفعل  کما 
   (.38)همان:  «15!الکتاب 

  ای ه به شیو  «کما یفعل بعض الکتاب»آوردن عبارت  با    وی در این بخش از داستان،

پردازد که  می  از جمله خودش  نویسندگی برخی نویسندگان  یهه نقد شیوب  ،غیر مستقیم

وارد داستانبا  داستانکردن  هویت  اصلی،  داستان  متن  به  فرعی  آنهای  را    وارگی 

میبرجسته داستانتر  اصول  روایی،  تکنیک  این  با  نویسنده  در  نویسیکنند.  هم  را 
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میمی نشان  و  که  شکند  و حوادثاین شخصیت  تمامدهد  و   ،ها  و ساختغیر    ی ه اقعی 

 ذهن خالق او هستند.  

 

 فرجام چندگانه 

بیرون ساخ  یه را از زیر سای  اثرشتا    کوشدمی  فراداستان  یهنویسند تار رمان کالسیک 

و   طریق  بکشد  این  مستقلاز  بهبیابد  یشخصیت  پایان    یه نقط  علت،همین  ؛  و  آغاز 

  در. بر این اساس،  توان پایان خاصی برای آن متصور شداست و نمیداستانش متفاوت  

نویسنده    زیرا؛  (199:  1390،  و)و  شودنمی  عرضه  نهایی   تعیین  گونههیچ  پسامدرن  داستان

عنصری فعال در جهان داستان وارد نماید و به او نقشی  عنوان  خواهد خواننده را بهمی

های مدرن بدگمان است و ترجیح  یکپارچگی داستان  به  ، پسامدرنی  هنویسند  اعطا کند.

بیکی از این راه  ؛ساختارمند کند  های دیگری روایتش رااز راهتا  دهد  می کارگیری  هها 

با ارائه فرجام طرح داستانی واحد در    چندین پیامد برای یک  یهای چندگانه است که 

  ، نویسنده با این کار به خواننده  (.91:  1383)لوئیس،    کندمقاومت می  ،مقابل فرجام قطعی

اساس  برتواند  می  او  طریقو از این دهد  یند آفرینش داستان را میآقدرت مشارکت در فر

 . ی تصور کندبرای حوادث داستان پایان ،خواهدگونه که مینفهم خود و آ

گذارد ن را باز میکند و پایان این داستاها پیروی میپسامدرن  یهاز این شیو  نصرهللا 

های اصلی رمان  یکی از ویژگی  در ذهنش ترسیم نماید. را  بتواند چند فرجام  تا خواننده  

الثانیة  توان  میرا در کلّ ساختار رمان  ت که آنتناقض و عدم قطعیتی اس  ،حرب الکلب 

یافت و نوعی احتمال و تردید بر تمام حوادث داستان سایه افکنده و این عدم قطعیت  

رسد. نویسنده پس از آنکه حوادث جنگ دوم سگ و  در پایان داستان به اوج خود می

ی شفاف و  ادر فصل پایانی و در سکانس آخر، نتیجه  ،کشدتصویر میرا بهپیامدهای آن

نمی  کنندهکامل ارائه  می  و  دهدبه خواننده  در خواننده  داستان  برای  را  پایانی  هر  تواند 

خاصی به    ی هها را در نقطحوادث داستان و سرنوشت شخصیت  یه نظر بگیرد و نتیج

هواشناس را    ی همسایو ه  راشددر فصل آخر با بیانی فشرده و سریع،    نصرهللاپایان ببرد.  

تصویر  به هایی شبیه به مردمان دوران جاهلی  لباس  شتر وخیمه،    با  یب  در فضایی عج
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گوید برای  به او می شود و  هواشناس، خشمگین می  یهبا دیدن همسای  راشدو    کشدمی

  هرچند کند.  پایانی، داستان را تمام می  یه ای؟ نویسنده با این جملچه به اینجا برگشته

ی قطعی از  هولی هیچ نتیج  ؛ یابداستان پایان میشود و متن دیند روایت قطع میآکه فر

واننده  خبلکه    ؛ها را تشخیص دادشخصیت  اساس آن سرنوشتشود تا برآن حاصل نمی

هم پایانی ترسناک و غمگین و لبریز از جنگ و خونریزی و    تواند با قدرت تخیلشمی

ای آن متصور  آوارگی و هم پایانی متفاوت و مثبت و شاد و همراه با صلح و دوستی بر

 شود: 

وصلت الناقة، أانخها راکبها يف الساحة اليت تتوّسط اخلیام، أبعد الغطاء األسود عن رأسه،  »
إنّه الراصد اجلوّي،  -  دون أن یکّف عن النظر إلی کل ما حوله حبذر، فظهر قناع وجهه احلقیقي! 

الذي    وثوبه األسود  کان راشد یراقب ما یدور، مرتدایً عمامته الضخمةصاح ذوالقمیص األمحر.
دَعَك   ساقیه.  منتصف  إلی  رّج  یصل  بصوت  وصاح  مالحمه  ختفي  اليت  الطویلة  الکثیفة  حلیته 

   (.340: 2016)نصرهللا،   « 16؟!إلینا ثکلتك أمُّك ای ابن الغرباء، ما الذي أعادك -املکان: 
این    برای روایت  نصرهللااست که    یروایی متفاوت   یه، متناسب با شیو این پایان آزاد

برگزیده از  ؛رمان  انتقال  این  فانتزی    زیرا  و  مدرنیته  آمیزه  جدید  عصرفضای  از  که  ای 

نشین  مردمان بادیه  یبه دوران اولیه  ،ستو ا  افروزیطلبی و جنگان و جاهپیشرفت انس 

دهد  جهان درونی داستان ارائه میتصویری وارونه و تخیلی از  مخاطب  به    ،عصر جاهلی

توان در  ها را نمیآنتخیلی هستند و  صرفاً داستانی و  این اتفاقات    شود که یادآور می  و

 هده کرد.عالم واقع به این شکل مشا

 

 های چاپي بازیگوشي 

های مدرن و کالسیک  رمانهایی با  از لحاظ نوع نوشتار نیز تفاوتهای فراداستان  رمان

 ا کمک عنصر بازی، و ب  بر اساس خالقیت خود  هادر این نوع از داستان  نویسنده  د.ندار

برای  یکی از فنو  آورد.را در متن داستان پدید می  یهاینوآوری ن نویسندگان پسامدرن 

چینی  حروف  یهمتن، غرابت و بازیگوشی در نحو  یه کردن سطوح وجودشناسانبرجسته

راه از  که  است  کتاب  چاپ  گونو  میهای  انجام  هدف   (.86:  1389)غفاری،    دشواگون 
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نوشتار  نویسفراداستاناصلی   نوع  این  آشناییاز  و  ،  متن  بافت  از  کردن  زدایی  پررنگ 

عد  کردن بُمنظور برجستهاین فنون به  تمامبنابراین    ؛بودن رمان استبرساخته  یهخصیص

بداسی  فیزیک میهتان  گرفته  جلکار  با  و  کتاب،شود  فیزیک  به  خواننده  توجه  این    ب 

،  کلماتی که بر روی کاغذ چاپ شده استکه داستان چیزی جز    کندالقا میمفهوم را  

بر    تأکیدداستان،  دیداری    ی هجنب  سازیِپس هدف نویسنده از این برجسته.  )همان(  نیست

است نویسنده  خالقیت  و  ذهن  مولود  اینکه  و  آن  بودن  میغیرواقعی  ترین  مهم  .باشد، 

 شگردهای بازیگوشی چاپی عبارتند از:

 

 تغيير نوع فونت و قلم  

  نگارشی، سبک نوشتاری و وسایل چاپ به  عالئمهای  از پتانسیل  ،داستانافر   یهنویسند

برد و حوادث داستان را با سبک  خوبی برای هنجارگریزی از فرُم عادی نوشتار بهره می

نقل می متفاوتی  ابیانی  یکی  فونت،  و  قلم  نوع  و  اندازه حروف  تغییر  های  ز شیوهکند. 

  شود، تأکید دارد بودن آنچه خوانده میکه بر چاپیآید  شمار میهای چاپی بهبازیگوشی

(McHail, 2004: 182این تغییر فونت تنها برای تنوع در سبک نوشتاری نیست .)بلکه    ؛

اینکه  تأکید کند و یا  خواهد بر موضوع مهمی  آن می  یه نویسنده با تغییر فونت و انداز

دا در  که  مهمی  مکان  یا  واالیی  شخصیت  جایگاه  از  روند    ورداربرخستان  در  و  است 

 معرفی کند.  را   دارد ایکنندهتعیینروایت داستان نقش 

لد کردن با بُ  ،هایی از داستانرد و در بخشبنیز از این تکنیک بهره می  نصرهللاابراهیم  

متن می  ،فونت  تغییر  را  برجستهداستان  بر  افزون  و  دیداری  دهد  و  فیزیکی  بُعد  سازی 

برای  طریق به او    از این کند تا  تر میبرای خواننده برجستهرا    ی موضوعات مهم،  داستان

آنکه جریان شبیه از  کند. پس  داستان کمک  مبهم  نقاط  از  به یک  رمزگشایی  تبدیل  ها 

شد،   فراگیر  و  بزرگ  مینامه  راشدبحران  دریافت  بیمارستانی  از  عمل  ای  که  کند 

  به نامه که نوعی عذرخواهی    در این ؛  را انجام داده بود  سالمسازی منشی از روی  شبیه

ها  سازی بر روی آن در افرادی که عمل شبیهکه  اشاره شده  به این نکته    آید،حساب می

به او و  هزینه  خواهندها میو آن  عوارض جانبی بروز کرده  انجام گرفته، های عمل را 
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برگردانند.   فونتنصرهللا  منشی  با  را  نامه  این  متن  چاپی،  بازی  یک  خلق    زتر ری  یبرای 

به سطور دیگر   از آن خاطر محدودیتهب.  نویسدمینسبت  به صورت خالصه بخشی   ،

  شود:ذکر می

لقد تبنی لنا لألسف،  )  اعتذار من املستشفی الذي أجرت فیه السکرترية عملیتها:کانت رسالة  »

)نصرهللا،   «17...(التجمیلبعد تقارير وردتنا من بالد کثرية، أّن آاثراً جانبیة ظهرت علی أشخاص أجرينا هلم عملیات 
2016 :314.)  

  و   آوردهبیرون    فیزیکی رمان را از حالت یکنواخت  نویسنده با تغییر فونت، ساختار 

دهد  نشان می  اوبه  ،  سوی اهمیت این نامه و محتوایشهذهن خواننده ب  دادنضمن سوق

   ی ذهن نویسنده هستند.ساخته  کلماتیکه حوادث این داستان 

 

 وشت نافزودن پي 

کالسیکرماندر   می  ،های  تالش  رمان  نویسنده  ساختار  و  صورتی  بهکند  در یکپارچه 

باشد  قالب   منسجم  واحد  پدیده  کهیک  آن  شخصیتدر  اماکنها،  رخدادهای    و  ها، 

ب  ،تاریخی خاصی  توضیح  میهبدون  نویسند؛  ندروکار  این    یهولی  از  فراداستان 

ت جهان داستان منسجم و یکپارچه نیست و  زیرا معتقد اس   ؛گزیندیکپارچگی دوری می

گونه که در جهان بیرونی هیچ  است، همان  شدهتشکیل   های منقطعها و بخشاز داستان

انسجامی وجو نویسنده به حوادث،    د ندارد. پس در ساختار اصلی رمان نیز وحدت و 

اشند،  نداشته بهای فرعی که شاید با موضوع اصلی داستان ارتباط  ها و شخصیتداستان

می بهاشاره  و  پیکند  صفحه  صورت  پایین  در  آن  دربارهنوشت  ارائه  ی  توضیحاتی 

فراداستان  نصرهللادهد.  می شگرد  این  بنیز  رمانش  در  را  با  هی  مورد  پنج  در  و  بسته  کار 

پی از  پیشرف   ،نوشتاستفاده  تاریخی،  را  رویدادهای  علمی  و اصطالحات  تکنولوژی  ت 

 شرح داده است.  

 درت دید مأموران امنیتی قلعه است.های تخیلی این رمان، مبالغه در قبهیکی از جن

  توانایی،این    کهبیشتر است    ،پیشرفته و بسیار دقیق  یهاقدرت دید این نیروها از دوربین

 یهقواز اصطالح    ،برای این قدرت دید نصرهللایابد.  با ارتقاء درجه و جایگاه افزایش می
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با توضیح این    ،نوشتدر پی  و، استفاده کرده  است  ( 8)بومآن    یهکه باالترین درج  )بوم(

کاهد و خواننده را برای درک بهتر مضمون داستان یاری  از ابهام این واژه میاصطالح،  

 گوید: نوشت میدر پی (8قوة )بوماصطالح   یه. او درباردهدمی

یر قوة إبصار العاملنی  بسبب اضطرار األجهزة األمنیة للعمل يف فرتات ظالم طوال، مّت تطو »
ستطاع  ا، بعد أن  ةاجلدیديف اجلیوش واالستخبارات والشرطة لتمکینهم من السیطرة علی األوضاع  

   (.24: 2016)نصراهلل،   «18الشیفرة الوراثیة لعنی طائر البوم وقدرهتا علی اإلبصار لیالً  العلماء فكّ 
وی   صفحات  همچنین  پی  237و    137،  124،  50در  از  نموده  استفاده    نوشتنیز 

 است. 

 

 نتيجه

 باشد: نتایج حاصل از تحلیل رمان بدین شرح می

الثانیة رمان    -1 الکلب  که   ی داستانافر  ،حرب  است  اصلی  مؤلفه  از  اصیل  های 

   باشد.، برخوردار میفراداستان

از    نصرهللا  -2 استفاده  چندگانه، تکنیکبا  فرجام  کوتاه،  اتصال  فراداستانی  های 

به  با ورود  قعیت را به هم متصل نموده و  متن و وا  ،چاپی و نوشتاریهای  گوشیبازی

مخاطب، به  نقش  اعطای  اصطالحات    متن،  از  شیو  ادبی  نقد استفاده  به  اشاره    یهو 

 نویسی، اتصال کوتاه را در این رمان ایجاد کرده است.  داستان

رمان  نویسنده  -3 از  با  ی  فر تکنیکاستفاده  به  بوبرساخته  ،داستانیاهای  را  رمان  دن 

نشان   یادآور میمیخواننده  او  به  و  اودهد  که  مطالعه   شود  محض    یداستان ی  در حال 

 و در جهان واقعی وجود ندارند.  اند هایش تخیلیحوادث داستان و شخصیت است،

گونه را از خود نفی  وی، با وارد کردن خود و خواننده به داستان، اقتدار خدای  -4

عدم قطعیتی که در تمام ساختار رمان نمایان است را    ،بندی آزادایانپ  ایجاد  با و    کند می

دهد و او را در متعدد و متفاوت را میهای  به خواننده توانایی برداشت  رسانده،به اوج  

بازیگوشینویسندههمچنین  کند.  داستان سهیم می  آفرینش با  نوشتاری  ،  و  در  ها چاپی 

نشان    کرده و  تربودگی رمان را برجستهداستانکلی  طور  بهبُعد دیداری و فیزیکی و    ،متن
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هایی که از  کلمات و شخصیت  ؛از کلمات چاپ شده است  ای دهد که رمان مجموعهمی

می او  شیو  . ویدنتراوذهن  این  را  ، روایتی  یهبا  خود  واقعیت،    مخاطب  و  تخیل  بین 

در قرن بیست و بشر  مخرب    یه جویانحس رقابت  و  قرار داده  خواهیطلبی، زیادهسلطه

می  یکم ترسیم  و  کن را  پیامد  صرف،  رئالیسم  از  دوری  رمان  با  متن  در  را  خود  های 

 .  کشدذهن خواننده را به چالش میطریق،  از اینگنجاند و می

 

 ها نوشتپي
1-  Metafiction  

2- William H. Gass 

3- Wallace Martin 

4- Weihsin Gui 

5- Klinkowitz 

  فراوان   یفاصله  با  همسرش،   یدرباره   صبحت  از  پیش  منشی،  مورد  در   کردن  صحبت  با  کنممی   فکر   -6

  حوادث   دیگر  روی  بر  آن  تأثیر  و  منشی  داستان  زیاد  یجذبه  خاطربه  ضعف  این  پریدیم؛  آینده  سوی  به

 گردیم!نیست... به عقب برمی  اغماض قابل داستان

گونه که منشی احساس  ه است، همان جانبای همه توانیم بگوییم: اتفاقاتی که رخ داده مانند فاجعهمی   -7

 کرد؛ ولی این امر در حقیقت چیز دیگری بود. می

زمانی  -8 قلعه در  همه که  در  می ها  حکم  کوچک  و  بزرگ  امور  مقدمه آن -دادندی  در  که  که  گونه  ای 

 هایی از گذشته شدند. ها، پادشاهان و فرماندهان تبدیل به نشانهو رئیس  -شود، اشاره کردمحذف می 

( نشسته و میزش را ترک نکرد.  راشد تاریکی پایین آمد و خورشید دمید و از نو پنهان شد و همسر )  -9

منظورم  کرد.  گونه تصور می عصرهای بسیاری پشت سر هم آمدند و او همچنان نشسته بود، یا اینکه این

 منشی است. 

خواستند که شبیه او  مردم می داد این بود که بسیاری از  چیزی که بیشتر از همه راشد را آزار می   -10

رسد کالم کمی پیچیده ها انتخاب کنند شبیه او باشند... به نظر می باشند؛ ولی او دوست نداشت که آن 

 شد.  

می   -11 حرف  دارم  است(  خودش  )منظورم  دانا  راوی  همچون  می وقتی  خواهش  همچون  زنم،  کنم 

زند شبیه من است، آن هم با استناد به  می که حرف  خوانندگان خیلی دور نروید و فکر نکنید این کسی 

خوش  از  همسرش،  به  نسبت  سالم  خانم  هیچتردیدهای  نمیاقبالی،  طول  کس  در  که  کند  ادعا  تواند 

تصویر   که  کسی  زیرا  دیده؛  را  شبیهش  بگوید  بخواهد  شاید  تا  ببیند.  را  دانایی  راوی  توانسته  زندگی 

 ندارد، شبیه هم ندارد. 
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را یک شوخی به حساب آوریم،  که ممکن است ما آن   -ذهن افسر خطور کرد  که بهاولین چیزی   -12

نیست ما  نظر  مد  دسته  راشد  -اگرچه شوخی  که  باشد  تروایی  اسب  که  گرفت  در  تصمیم  مخالفان  ی 

 کار خواهند برد. گیری خود و یورش به قلعه به بازپس

از داستان سخن به میان آوریم؛ با   توانیم در اینجا ادعای نوعی تراژدی پنهان در بخشیهرچند می   -13

آن  ولی  برداشت؛  در  تراژدی  از  نوعی  نیز  منشی  برای  داستان  دیگر  بخش  این  وجود  که این  گونه 

 یادآوری نمودیم، امور تماماً تغییر خواهد کرد. 

نمی   -14 باز  را  داستان  شروع  عمداً  دانایی  راوی  هیچ  ذهن  لذا  که  چیزی  عادت  بر حسب  و  گذارد 

کند. تا  بندی می ها را بدان شیوه پایانکند موضوع پایان باز است که دانای کل رمان مشغول می   ناقدان را

داند که ناقدان  چیزی برای ناقدان باقی بگذارند و بدان سرگرم شوند. او یا همان دانای کل به خوبی می 

تا بدان سرگرم گرد برایشان فراهم نمایی  باید چیزی  ند وگرنه حقت را  باهوشند همچون کودکانی که 

 گذارند. کف دستت می 

گوش  -15 مرد  نظرت  داستان  گفت:  ادامه  در  خندیدند،  حاضران  از  برخی  نکردم؛  فراموش  را  دراز 

ها را با هم درآمیزیم  و دومی را  شنویم، بجای اینکه آنرا کامل کنی؟ سپس داستان دوم را می چیست آن 

 دهند.   م می گونه که برخی نویسندگان انجانابود کنیم، آن

از سرش  شتر رسید، آن   -16 را در میدانی که در میان چادرها بود روی زانو خواباند و روبند سیاه را 

اش  ی واقعی هشیاری و ترس از پیرامونش برگیرد؛ پس نقاب چهره  دور کرد، بدون آنکه نگاهش را با

افتاد زیر نظر  ه را که اتفاق میآنچ  راشد  مرد پیراهن قرمز فریاد کشید: او هواشناس است.-  آشکار شد.

میانهداشت؛ در حالی به  تا  که  به تن داشت  لباس سیاهی  پایش میکه دستار درشت و  رسید،  ی ساق 

اش را پوشانده بود، رها کرد و با صدایی که آنجا را لرزاند فریاد  ریش انبوه و بلندش را که اجزای چهره

 ا به اینجا برگرداند؟ مادرت به عزایت بنشیند، چه چیزی تو ر-کشید: 

اش( را در آن انجام داد: متأسفانه  سازیی عذرخواهی از بیمارستانی است که منشی عمل )شبیهنامه  -17

بسیاری کشورها گزارش از  آنکه  از  این عمل  پس  که  بر روی کسانی  بردیم  هایی دریافت کردیم، پی 

 ایم، عوارض جانبی بروز نموده است. زیبایی را انجام داده

دستگاهبه   -18 کار  سختی  دید  خاطر  قدرت  پیشرفت  فرآیند  طوالنی،  تاریکی  دوران  در  امنیتی  های 

نیروهای ارتش، اطالعات و پلیس برای توانایی کنترل امور در اوضاع جدید تکمیل شد. پس از آنکه  

 دانشمندان توانستند کد ژنتیکی چشم جغد و قدرت دید او در شب را رمزگشایی کنند.
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 " حرب الکلب الثانیة "يف رواية  ما وراء القصأسلوب دراسة 
 

 1حممدرضا شريخانی 
 *2مسلم خزلی 

 امللّخص 
القرن يف    تطورات واسعة  للحیاة البشریةمع  ت  ظهر   اليت  املعاصر  احلداثة من أهم مدارس األدب الروائي  إّن مابعد

يف جمال    اليت تعّرف علیها عامل األدب بدایة السبعینیات  من أنواع الرواایت  عشرین. إّن ماوراء القص الواحد و  ال
هذا األسلوب الروائي يف األدب  مل ینحصر  الروائینی إلی هذا املنهج الروائي اجلدید.    کثري منومال    مابعد احلداثة

مناألورويب   هناك كثري  بل  العرب  فقط،  القصصي   الروائینی  املنهج  هذا  على  الکلب روایة".  الذین ساروا  حرب 
  خیالیاً   لوانً ألبسها  ائیة متمّیزة و براهیم نصرهللا طریقة رو فیها إاستخدم  اليت  هي من أشهر الرواایت العربیة  "  الثانیة  

فیها    وجتّملیاً؛ لقد رسم  املعاصرل صورة  الذي الیشبع   نسان  والسلطوي  ُتلیل   إىل دراسةاله  هذ تسعى  .  اجلشع 
روایة  : هل تعترب "هذا السؤال  كما جتیب على  التحلیلي.  -الوصفي  ابملنهج  ماوراء القص يف هذه الروایة    عناصر

أّن    . تصل هذه الدراسة يف اخلتام إلی هذا النتائج:؟  من رواایت ماوراء القص أصیلة  وایة  ر   "حرب الکلب الثانیة  
جنصرهللا   لالقد  املختلفة  األشکال  ابستخدام  الروایة  هذه  اصطناعیة  املؤلف  منها  القصري    رتباطّسد  إحضار 

واإل النص  واستخدام  أتلیفأسلوب  إلی  شارة  والقاریء يف  الروایة  املطاأل  هذه  والكتابیة  العیب  ّنایة بعیة  وخلق 
 نی الواقع والنص.ب قد بنّی احلد الفاصلالنص عامل و .كما استطاع أن یربط بنی عامل الواقع مفتوحة للروایة

 
 األدب الروائي، القصة العربیة، ماوراء القص، إبراهیم نصرهللا. حرب الکلب الثانیة.  االکلمات الرئیسیة:
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