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Abstract  

Despite the significance of contemplation in novel, most war novel writers have 

failed to deal with the philosophical aspect of death by overemphasizing the 

depiction of tragic scenes. Therefore, their novels are more of an event type. Most 

research works about war novels have studied them with an ideology-oriented 

approach and rarely attended to their philosophical aspects.  In this search, by 

using Gerard Genet’s narratology and a descriptive-analytic approach, the concept 

of death is examined in three war novels to understand how much war novels have 

been able to introduce the philosophical features of this phenomenon. As the 

results of this search show, the death event in these novels has repetitive frequency 

and is usually narrated with delay and details. The war narrators have put too much 

emphasis on heart-rending scenes of characters’ death so as to draw the attention 

of the audience to the oppression done to those characters. In other words, the 

emotional aspect of these novels speaks louder than their philosophical aspect. In 

the novel Chess with the Doomsday Machine, the writer deals with both the 

emotional and philosophical facets of the subject and places the major character 

in a struggle to choose between life and death. Therefore, as a pragmatic 

requirement of narration, it is necessary to notice the philosophical aspect of the 

narrated concepts.  
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 چکيده
های با تکيه بر ترسيم صحنه ،در ایران نویسان جنگرمان، بيشتر داستان قالبيّت عنصر اندیشه در با وجود اهمّ

 «هحادثرمان »ها، بيشففتر به اند؛ از این رو، ،ثار ،نازماندهدلخراش این واقعه، از توجّه به جنبة فلسفف آ ،ن، ب

، به مطالعة این محوراندیشههای جنگ، با رویکردی شده دربارة رمانهای انجامشفباهت دارد  بيشفتر وهوه 

 اند  ، به جنبة فلس آ ،نها توجّه کردهو کمتر ،ثار ورداخته

تحليلآ، -( و روش توصي آGerard Genet) شناسآ ژرار ژنتوهوه  حاضر، با تکيه بر نظریة روایت

ها، تا چه اندازه وردازد تا دریابد که نویسففندنان این رمانروایآ مرگ در سففه رمفان جنگ مآبفه خوان  

دهد که اند با نگاهآ فلسف آ، به روایت این ودیده برردازند  نتای  حاصفا از این وهوه ، نشان مآتوانسفته

شففود  ئيات روایت مآبا درنگ و ذکر جز ،دارد و معموالً یآباال های یادشففده، بسففامدمرگ در رمان حادثة

ها، بوط به مرگ شففخصففيتهای دلخراش مراند تا با تکيه بر صففحنهها، تالش کردهنویسففندنان این رمان

در  های مذکور،از این رو، بعد عاط آ رمان ؛سازند ها را تصویر کنند و مخاطب را با خود همراهمظلوميت ،ن

وه بر ، نویسنده، عال«شطرن  با ماشين قيامت»ا در رمان دارد؛ امّ یبيشفترها، قوّت مقایسفه با جنبة فلسف آ ،ن
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وردازد و شففخصففيت اصلآ داستان را در به این موضفو  مآ نيز توجّه به جنبة عاط آ، با رویکردی فلسف آ

با وجود ،ن که وی، حادثة مرگ را به  و بدین ترتيب، دهدکشففاک  انتخفای بين مرگ و زنفدنآ قرار مآ

 ورزد کند، از توجه به ابعاد فلس آ این ودیده نيز غ لت نمآکر جزئيات ترسيم مآنرایانه و با ذشکلآ واقع

 
  شناسآایتتوصي آ، رو ، مرگ، درنگفارسآ رمان جنگهای کليدی: واژه

 

 مهمقدّ -0

ویژه داستان ساختاري انواع روایت، ب مطالعة(، به Narratology) شنناسنيدانش روایت

پرداز فرانسننوي، با تکيه بر عناصننر نظ  نظریه ،(Gerard Genetپردازد. ژرار ژنت )مي

كند؛ از این رو، هاي اصنننلي متن را مشننن   ميروایي، وجه و لحن در روایت، مؤلفه

، رسد. از سوي دیگرویژه رمان، راهگشننا به نظر ميب نظریة وي، براي تحليل انواع ادبي،

آید و در شنننمار ميات جهان بهادبيّ 0هايمایهترین بنترین و قندیميمرگ، یکي از مه 

ه اند كهایي م تلف داشنننتهاین پدیده، نگاههاي فکري گوناگون، به طول تناریخ، نحلنه

دليل رابطة تنگاتنگ مرگ با ات ملل نيز مشننناهده كرد. بهرا در ادبيّ آنهاتوان بنازتا  مي

 ارد.ت بيشتري داند، محوریمایه، در آثاري كه دربارة این حادثه نوشته شدهجنگ، این بن

رمان، داسنتان بلند و بيان نقلي منووري اسنت با تفصي ت درخور توّجه و بنرنو و 

طور ت يلي، با تجربة انسننناني سنننر و كار دارد و وسنننيلة توالي پيوسنننتة معين كنه به

از اشن ا،، در فانایي معيّن اسنت )وبستر، رویدادهایي اسنت كه دربردارندة گروهي 

 .(9: 0080تنيب، : دسبه نقل از ،2: 0900

اند، در اوایل قرن هجده  مي دي، تکامل برخي از انواع که پژوهشنننگران گفتهچنان

(، منجر Picaresque Narrative) ( و پيکارسکRomanceادبي پيشين، مانند رمانس )

فرهنگ اصننط حات ادبي: مدخل رمان(؛ امّا به اعتقاد  :ک..گيري رمان شنند )ربه شننکل

ترش دليل گسمنتقدان، این گونة ادبي، در ایران، چندان قدمت ندارد و در قرن بيسنت ، به
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: 0998باالئي،  :ک..یابد )رات فارسننني راه ميمطبوعنات و نهانننت ترجمنه، بنه ادبيّن

   .(200ن201

مایة جنگ و هاي جهاني، به بنجننگویژه پس از وقوع نویسنننان، ببرخي از رمنان

سالة ایران و عراق، نویسندگان كشور ما اند. با شنروع جنگ هشتتوجه كرده ،تبعات آن

ددي متعهاي نيز تصنننمي  گرفتند این واقعه را در قالب رمان ثبت كنند؛ از این رو، رمان

 رداختند. پ هایي متفاوت، به ثبت وقایع جنگ، با نگرشآنهانگاشته شد كه نویسندگان 

پردازند و هاي جنگ ميها، به شرح رشادت رزمندگان در جبههب شني از این رمان

ست. بيشتر این آثار، در زمان جنگ و به قل  رزمندگان آنهاترین موضوع شنهادت، اصلي

و  دانسنتند كه به افشاگرياتي را مفيد ميادبيّاند. در این دوره، نویسنندگان نوشنته شنده

 .(889: 0، ج 00۱۱)ميرعابدیني،  شوداقدام اجتماعي منجر هييو به ت

و تنيير فاننناي  گرفتن از جنگبنه گفتنة پژوهشنننگران، در دهة هفتاد، با فاصنننله

شنا شوند نویسي آهاي داستانكنند تا با تکنيکاجتماعي، نویسندگان جنگ نيز ت ش مي

د ة هنري نيز داراي ارزش باشننننو به خلق آثاري بپردازند كه ع وه بر انتقال پيام، از جنب

 .(900همان:  :ک..)ر

هاي جنگ از بعد عاطفي گرفتن رماناین پژوهش، با هدف مطالعه در ميزان فاصله  

مایة مرگ، به خوانش روایي سننه رمان جنگ و توجه به رویکرد فلسننفي، با تکيه بر بن

واند تبررسنني آن، مي پردازد؛ چرا كه رویداد مرگ، با جنگ، ارتباطي تنگاتنگ دارد ومي

 .  كندپدیده را ترسي  نموداري از نگاه نویسنده به این 

، «شطرنو با ماشين قيامت»و  «درجه 2۱1سفر به گراي »، «زمين سنوخته»هاي رمان

هسنننتند و به  گرایيواقعدهند كه داراي جنبة جامعة آماري این پژوهش را تشنننکيل مي

، اندهاي داستاني توجه كردهكه به  تکنيکاز آنجا  هارماناند. این پرداختهنيز پدیدة مرگ 

 روند. ساز جنگ به شمار مية آثار جریانزمردر 
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 ويشينة وهوه  -0-0

هاي فارسنني مایة مرگ در داسننتانهاي جنگ یا بنشننناسنني رمانمقاالتي كه به روایت

 :شوداشاره مي آنهاترین دهند كه به مه را شکل مي اند، پيشينة این پژوهشپرداخته

« اندیشننني در رمان كليدرهاي تعليمي مرگآموزه»اميراحمندي و دیگران، در مقالة 

 ند.اهاي تعليمي آن پرداخته(، به بازتا  وجوه متفاوت مرگ در این اثر و جنبه009۱)

« روایت جنگ ایران و عراق در رمان»نواري، در مقالة و عبّاس جانشننهرام پرسننتش 

به مقایسننة ( Paul Riceourر )شننناسنني پل ریکوسننتفاده از نظریة روایت(، با ا0091)

سننفر به »، «آهن اندیمشننکهاي راهعقر  بر پله»هاي سنناحت مرگ و زندگي، در رمان

اند. نویسنننندگان این مقاله، با رویکردي پرداخته «نه آبي نه خاكي»و  «درجه 2۱1گراي 

اد اند و با استنختهشنناسي این سه رمان جنگ پردامتفاوت از پژوهش حاضنر، به روایت

، ساحت زندگي را در «درجه 2۱1سنفر به گراي »رخدادهاي موجود در رمان -به گزاره

موضنننوع مرگ، با پژوهش اند. این مقاله، به دليل تمركز بر این اثر، وجه غالب دانسنننته

كنند اي متفاوت با این مقاله استفاده ميا نویسندگان آن، از نظریهیابد؛ امّحاضر ارتباط مي

هاي جنگ هناي محتوایي رمانهناي داسنننتناني، بنه جنبنهو بيش از توجنه بنه تکنينک

 پردازند.مي

ردازي پمقایسننة عنصر زمان در روایت»، در مقالة زاده و همکارانشعلي قاسن سنيّد

« درجه بر مبناي نظریة ژرار ژنت 2۱1هاي  به هادس خوش آمدید و سفر به گراي رمان

اند. این مقاله، به دليل تمركز بر (، اثر اخير را نمایندة نگاه مردانه به جنگ دانسننته0090)

ور طا این كار، بهزمان روایي و اسنتفاده از نظریة ژنت، با پژوهش حاضر ارتباط دارد؛ امّ 

پردازد. از سوي دیگر، مقالة یادشده، تنها عنصر زمان به روایت موضوع مرگ مي خا،،

 د.پردازعناصر روایت، مانند راوي و دیدگاه، نمي كند و به دیگرمي در روایت را بررسي

اندیشنني، انواع و خصننوصننيات آن در مرگ»ف اري، در مقالة دمهدي ابراهيميمحمّ

هاي هاي آن را در داستانتصنویر مرگ و ویژگي(، 009۱« )داسنتان مدرنيسنتي فارسني
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هاي خالي، ملکوت، شازده احتجا  و خروس، بوف كور، عزاداران بيل، سننگر و قمقمه

 كند.مطالعه مي

هاي بودن پژوهشهاي جنگ و اندکمناینة مرگ در رمانت بنيّنبنا توجنه بنه اهمّ 

شننناسنني ژنت، به خوانش موجود در این زمينه، مقالة حاضننر، با تکيه بر نظریة روایت

 پردازد.روایي مرگ در این آثار مي

  

 شناسآ ژرار ژنتنظریة روایت -0-4

ه ب .شننودشننناس فرانسننوي، ميان داسننتان و متن روایي، تمایز قائل ميژرار ژنت، روایت

ا متن ؛ امّ افتندگيرد كه بر اساس توالي زمان اتفاق ميعقيدة او، داستان حوادثي را دربرمي

ها شود. او این دخل و تصرفشنامل دخل و تصرفات نویسنده در داستان نيز مي روایي،

كند. (، بررسي ميVoice( و لحن )Mood(، وجه )Tenseرا در سه ب ش زمان روایي )

 شود.در این ب ش، هر یک از موارد یادشده، به اختصار توضيح داده مي

 

 زمان روایآ -0-4-0

شود. این ناصر روایي در نظریة ژرار ژنت محسو  ميترین عزمان داسنتان، یکي از مه 

، در داستان و آنهامبحث، به مقایسنة نظ  و ترتيب وقوع رخدادها، مدت زمان و دفعات 

ژنت سننه نوع رابطة زماني ميان زمان داسننتان و متن را »پردازد. بر این اسنناس، متن مي

 .(99: 2110)توالن، « كند: نظ ، تداوم و بسامدميمطرح 

 (Orderنظ  ) .الف

كند. بر این اسنناس، یک روایت، از ، توالي زماني رخدادها را بررسنني مياصننط ح نظ 

تواند به گذشنننته بازگردد یا به زمان آینده برود. ژنت، این نوع تنييرات نظر زمناني، مي

نامد. به گفتة وي، اگر راوي به یادآوري ( ميAnachronismپریشننني )زمناني را زمان

دهد و نگر رخ ميپریشني گذشتهزمان اند،د كه در گذشنته اتفاق افتادهیي بپردازرویدادها
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  نگر رقپریشننني آیندهاند، زماناگر حوادثي را رواینت كند كه هنوز به وقوع نپيوسنننته

 .(60: 0991توالن،  ر.ک.:خورد )مي

 (Duration . تداوم )

تر از آن تر یا طوالنيتواند فشردهمتن، لزوما با زمان داسنتان برابر نيسنت؛ بلکه مي زمان

تر از دادن یک رویداد در متن، طوالنياند، اگر زمان رخشناسان گفتهکه روایتچنان باشد.

شود. در ناميده مي (Descriptive pause« )درنگ توصيفي»زمان آن در داسنتان باشند، 

 isochronousكند كه صحنة نمایشي )متن با زمان داستان برابري مي دیگر، زمان حالت

Presentationنام ) ( دارد. در شکل سوم یا چکيدهSummary زمان متن، در مقایسه ،)

دهد و وقایع داسننتان، در متن با زمان داسننتان، حجمي كمتر را به خود اختصننا، مي

( نيز سرعت روایت متن، Ellipsisشوند. در حالت حذف )شنکل خ صنه روایت ميبه

 .:ر.ک) شننونداي كه برخي وقایع، از متن حذف ميگيرد؛ به گونهاز داسننتان پيشنني مي

 .(90: 0980، مارتين

 (Frequency) پ. بسامد

منظور از »كند؟ چيسنننت و انواع متفناوت آن، چه تیثيري در روایت ایجاد مي بسنننامند

)توالن،  «در متن اسننت. آنهابسننامد، تعداد دفعات تکرار حوادس سننطح داسننتان و نقل 

تواند در داستان و متن، یک بار اتفاق شنناسان، یک حادثه مي( به گفتة روایت66: 0991

اي كه در داستان یک بار رخ دهد؛ نام دارد. واقعه (Singulativeبيفتد كه بسامد منفرد )

شود. گاهي نيز ( خوانده ميRepetativeا در متن چند بار روایت شود، بسامد مکرر )امّ

ن را شود كه آا در متن یک بار روایت ميافتد؛ امّیک حادثه، در داستان چند بار اتفاق مي

 .(۱8: 2112ریمون كنان،  ر.ک.:اند )ناميده (Iterativeبسامد بازگو )
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 وجه  -0-4-4

این عنصنننر روایي، در نظرینة ژننت، اهمينت زینادي دارد؛ زیرا بنه بررسننني فاصنننلة 

(Distance رواینت با داسنننتان و )( دیدگاهPoint of viewمي ) پردازد كه هر دو، در

 تیثيري بسزا دارند. چگونگي روایت، 

 (Distanceالف. فاصله )

اند، شنننناسنننان گفتهکه روایتچنانپردازد. بحث، به مطالعة انواع گفتار در متن مياین م

روایت شود؛  ،(Direct reported speechشکل مستقي  )تواند بهها ميگفتار ش صيت

کل كند. در شنقل ،آنهاها را بدون دخل و تصرّف در یعني نویسننده، گفتگوي ش صيت

روایت  (Indirect reported speechغير مستقي  )صورت ها بهم، گفتار شن صنيتدوّ

آورد. در شکل آخر ها را به زبان خود درميشنود و نویسنده، محتواي ك م ش صيتمي

( نام دارد، آنچه در ذهن شن صيت Free indirect speechمسنتقي  آزاد )گفتار غير كه

 حات هر دو نفر  شنود و در بيان آن، اصطگذرد، با ذهن و زبان نویسننده تركيب ميمي

 .(0۱0: 2110تایسن،  ر.ک.:رود )ميبه كار 

  . دیدگاه

. گوید، یکسان نيسترا مي آنهابيند، با كسني كه داسنتان، كسني كه وقایع را مي در یک

د. بر این كنها روایت مينویسنده با تعيين زاویة دید، داستان را از نگاه یکي از ش صيت

بيروني (، Internal focalizationي )تواننند از دینندگنناه دروناسننناس، داسنننتننان مي

(External  focalizationیا فاقد كانون ) (Non-focalization.روایت شود ) 

 

 لحن  -0-4-3

هاي زماني و مکاني و نيز ژننت در بحنث از لحن، بنه نوع راوي و رابطنة او با موقعيت

تواند پردازد. راوي، بر اسننناس جایگاهي كه در آن قرار دارد، ميكانون زمان روایت مي

در مبحث  ( باشد.Heterodiegeticداستاني )یا برون Homodiegetic)داسنتاني )درون
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نند كه كحوادثي را روایت مي هاشود. بيشتر داستانپرداخته ميز لحن، به زمان روایت ني

، براي ملموس آنهاها یا ب شننني از ا در برخي روایتدهند؛ امّدر زمان گذشنننته رخ مي

 .شودادس، از زمان حال استفاده ميساختن حو

 

 بحث و بررسآ -4

  4«زمين سوخته»خوان  روایآ مرگ در رمان  -4-0

به چاپ رسيد. نویسنده كه  0000مين رمان احمد محمود، در سال سنوّ ،«زمين سنوخته»

هاي خود از حاور در پس از حملة عراق، سنفري به اهواز، زادگاه خود داشنت، تجربه

به گفتة منتقدان،  در آن منعکس سننناخت كه ،رماناین زده را در قالب این شنننهر جنگ

 .(060: 0080تنيب، دسنن ر.ک.:كند )خوبي تصننویر ميخشننونت حاصننل از جنگ را به

جنگ و مشنک ت حاصنل از آن براي مردم عادي كه ناخواسنته، با آن دست به گریبان 

دهد. پژوهشگران، این اثر را حد فاصل مایة اصنلي این داسنتان را شکل مياند، بنشنده

زمين »كنند؛ چرا كه هاي ضننند جنگ محسنننو  ميهاي دفاع مقدس و داسنننتانرمنان

كشد و از دو دستة دیگر كه آن را گرایانه به تصویر ميهي واقع، جنگ را با نگا«سنوخته

 .(080: 0089صنعتي،  ر.ک.:دانند، فاصله دارد )اي مقدس یا سراسر زشتي ميپدیده

كند. نویسنننده در روایت گرایي آن را تقویت ميروایت این رمان با نظ  خطي، واقع

كند كه شصت درصد از كل موارد ينگر استفاده مپریشي گذشتهمرگ، هشت بار از زمان

ه در شود كگذاري روایت ميدهد. برخي از وقایع رمان نيز با اندكي فاصلهميرا تشکيل 

كند؛ براي نمونه، راوي در حين تشييع جنازة باران، آگاهي مادر داسنتان، تعليق ایجاد مي

 آورد. او از شهادت پسرش، در ساعاتي قبل را به یاد مي

با  ،آنهانگر دربارة مرگ، در این رمان پنو نمونه دارد كه بيشنننتر پریشننني آیندهزمان

ا هام راي ندارم كه دست زن و بچهپول و پله»ها از مرگ، ارتباط دارد: نگراني شن صيت
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شنده برم بيرون ... پس باید بمون  و با تركش خمپاره، مول گوشت بگيرم و از ئي خرا 

 (۱2: 0000)محمود، ...« آش و الش ش   ،قرباني

سازد و سرعت هاي داسنتان، روایت را دچار گسست زماني ميپریشنياگرچه زمان

كند، ع وه بر ایجاد تنوع در شنننيوة روایت، اط عاتي تازه را به م اطب آن را كنند مي

ئي رباالوقتي كه دزدها، تو سنن»داسننتاني هسننتند: ، از نوع برونآنهادهد؛ زیرا بيشننتر مي

چين كردند و كاميون حاج تریاک را خالي كردند و دسننت و پا و رازان، گردنه را سنننگ

 .(200)همان: « دهانش را بستند، باران پانزده سالش بود

صفحه، به شرح سه ماه از روزهاي آخر تابستان و شروع جنگ،  029این رمان، در  

نگين، سننه و ني  صفحه را به روایت طور مياپردازد و بهمي 0069تا اواخر آذر ماه سنال 

دهد. البته سننرعت داسننتان، در مواقع زیادي، شننتا  بيشننتري هر روز، اختصننا، مي

مان افتد، از رروزهایي كه در طول این سه ماه اتفاق ميگيرد؛ یعني بسنياري از شنبانهمي

 :شودشنود. از سنوي دیگر، وقایع برخي از روزها، با سرعتي كمتر روایت ميحذف مي

دهد. براي نمونه، روز مرگ خالد، برادر راوي، دوازده صننفحه را به خود اختصننا، مي

رح آید. شهاي اوج آن به شمار مياین حادثه، یکي از وقایع تیثيرگذار داسنتان و از نقطه

هاي شناهد و تشييع جنازة خالد، موجب كند شدن روایت و تقویت وجه عاطفي تابيبي

ا حادثة شهادت خالد، از زاویة در این صحنه حاور ندارد؛ امّشنود. راوي این ماجرا مي

 شود:دید شاهد، روایت مي

دهد و باز، آهسنننته به حرف را تکان مياش شننناهد، بي هير حرفي، دوباره باالتنه

كاش نذاشننته بودمت بري برادر. ... كاش نرفته بودي، كاش با ه  رفته بودی  »... آید: مي

به كي بگ ؟ حاال چطور بگ ؟ ... چطور بگ  كه بيمارستان چطوري  ... آخ برادر. ... حاال

لرزید؟ ... كه تا حميد را گذاشننت  و برگشننت ، چطوري صنندا و دود و آتش، پاركينگ 

 .(006: 0000)محمود، ...« بيمارستان را بلعيد. ... حاال به كي بگ  برادر خوب ؟. 
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ن، با درنگ و ذكر جزئيات هناي مربوط بنه مرگ در این رمناپنجناه مورد از نموننه

اي ه، راوي، دیدهآنهادهد و در بيشتر ميشود كه نيمي از كل موارد را تشکيل روایت مي

ها و تیكيد بر كند. درنگ او در مرگ شنن صننيتخود از مرگ آشنننایانش را روایت مي

خواننده را  دليهمسنننازد و بار، سنننرعت روایت را كند ميهاي خوننمنایش صنننحنه

 يزد. انگبرمي

آن را به صننورت  در مواردي كه راوي، شنناهد صننحنة مرگ افراد نيسننت، معموالً

 20ها، در رمان تعدادي اندک دارند و شنننامل كند. اگرچه این نمونهچکينده روایت مي

ها كه ميگ»شکل رویدادي روزمره، نقشي مه  دارند: شوند، در ترسي  مرگ، بهمورد مي

اند و ردهاند، دو پسننرش، هر دو با ه ، تركش خوكوبيدهمحلة طالقاني خرمشننهر را مي

 .(009)همان: « اند.هيد شدهجا، شجابه

شود كه بار از صنحنة نمایشني براي روایت مرگ اسننتفاده مي 28در طول داسنتان، 

ها دربارة این هاي شننن صنننيتگفتگودهد. این موارد كه گرایي رمان را افزایش ميواقع

حاور  آنهاپردازد كه راوي در شود، به حوادس گوشه و كنار شهر ميحادثه را شامل مي

 :  ندارد

 تمام فلکه را داغون كردن.»

 خواستن پل سفيد رو بزنن.انگار مي

  دونه چند تا كشته شده.خدا مي

  (02: 0000)محمود، « گن یازده تا.مي

ز شود. بعاي منتقدان، ابار، از گفتار مستقي  استفاده مي 009در طول این داسنتان،  

برد ها، در پيشمعتقدند كه این شنننيدهاند و پردازي در این رمان، انتقاد كردهوفور دیالوگ

اند و رمان را به یک مستند نزدیک گونه دادهداسنتان نقشني ندارند، به آن شکلي گزارش

رسند كه اسنتفاده از گفتار مستقي ، ا به نظر مي(؛ ام002ّ: 0081سنليماني، ر.ک.:اند )كرده

یي را در این رمان كاهد، زمينة چندصنننداع وه بر آن كه از تفوق راوي بر داسنننتان مي
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هاي این رمان، گفتگواند، که پژوهشنگران اشاره كردهاز سنوي دیگر، چنانكند. فراه  مي

شننود؛ چرا كه مسننتقي  در آن محسننو  ميپردازي غيرهاي شنن صننيتکي از شننيوهی

قي و اجتماعي او را ترسي  هاي داستان، خصوصيات اخ گفتارهاي هر یک از ش صيت

 .(90: 0090، بهبودي ر.ک.:) كندمي

كامل،  صورتي اش ا،، بهگفتگوگویي یا در گفتارهاي مسنتقي  دربارة مرگ، تک

 آید:در متن مي

 دهي .خشونت را با خشونت جوا  مي»

  كني .قل  پاشون رو خرد مي

 باید از رو جسدمون بگذرن.

 (28: 0000)محمود، « زني .پاشون به شهر برسه؟. ... آتيششون مي

گفتارهاي این رمان، به مرگ اختصننا، دارد كه سننيزده درصنند از كل مورد از  60

شن   و حانور نداشتن او در همة لدهد. محدودیت راوي اوّها را تشنکيل مينمونه

 شود كه در مواردي، نویسنده از گفتار غيرمستقي  نيز استفاده كند:ميرویدادها، موجب 

ا جاست و جابهاردوگاه سکته كردهگوید كه تو ابرام ميبعد، آرام و شنمرده، از مش»

گوید كه یک روز، پيش از حهر، فشنننار خونش باال اسنننت و از كاح  حاج تقي ميمرده

)همان: « كند.ميرود و تا تو جيپ اردوگاه سنننوارش كنند و به جایي برسننند، تمام مي

201). 

این  اه مرگ، در این رمان، بسننامدي باال دارد )صنند مورد(؛  امّاشننارات گوناگون ب

درصنند(، شننکل منفرد  90مورد ) 06دهد كه در بار رخ مي 08واقعه، در طول داسننتان، 

گيرد. دادن حادثه در داسننتان و روایت آن در متن، یک بار صننورت ميدارد؛ یعني روي

شننود كه با مرگ خالد، پدر باران و پدر راوي سننه مورد نيز به شننکل مکرر روایت مي

مد مکرر براي روایت مرگ، در كنار درنگ توصيفي، سرعت ارتباط دارد. اسنتفاده از بسا

 سازد. ت این وقایع از نگاه راوي را مش   مييّكند و اهمّروایت را كند مي
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این نوع نقطة »كند. نویسنننده در این رمان، از دیدگاه خارج از روایت اسننتفاده مي 

ت رویدادها را يّ و تش ي  اهمّ  آنهاها، معناي كنش دید، ارزیابي احسناسنات ش صيت

در این حالت، راوي كه در مقایسننه با  .(6۱: 0982)پرینس، « .گذاردبر عهدة خواننده مي

 پردازد:ها، اط عاتي كمتر دارد، به مشاهدة ماجرا ميدیگر ش صيت

 راستي شنيدي كه حسين سوتي كشته شد؟»

 شنف .نه. ... حاال دارم از تو مي

گن ضد انق   از تو شهر خمپاره ... تركش خمپاره خورد. مي ؟چرا ... كشنته شند

 (0۱2: 0000)محمود، « زنه.مي

دهد كه قرار مي ،طرفرواینت حوادس از كنانون بيروني، راوي را در جنایگاهي بي

ادي هاي زیپردازد. نویسننده با انت ا  این كانون روایت، شن صيتمي آنهابه نقل  ،تنها

پردازد. و به تنييرات حاصل از جنگ، در زندگي روزمرّة آنان مي كندرا وارد داسنتان مي

دهد و آن را به رمان از سنوي دیگر، انت ا  این دیدگاه، به داسنتان شکلي گزارشي مي

هاي كند؛ چرا كه در این زاویة دید، راوي از احوال و افکار شنن صننيتحادثه نزدیک مي

 داستان، چندان اط ع ندارد.

شنن  ، جنبة عاطفي داستان را حف  داسنتاني اّولا  راوي دروننویسننده با انت 

كند كه با وجود حاننور در آن، نقش كند. او در جایگاه من ناحر، داسننتاني را نقل ميمي

شننن  ، به داناي برد حوادس، ندارد. در مواردي نيز، جایگاه راوي اوّلچنداني در پيش

ور حا آنهاپردازد كه خود در هایي ميهیابد؛ زیرا او گاهي به روایت صنحنكل تنيير مي

كند. برخي ها را روایت ميها، افکار و احسناسات ش صيتندارد؛ امّا رخدادها، دیالوگ

 ر.ک.:) اندتوجّهي نویسنده دانستهاز منتقدان، این چرخش در جایگاه راوي را نشنانة بي

رسنند؛ زیرا ع وه بر ر مي(؛ امّا این تنيير مکان، عامدانه به نظ2۱0: 008۱زنوزي ج لي، 

 گردد. ساز چندصدایي در داستان نيز ميایجاد تنوّع در روایت، زمينه
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روایت سنننه ماه ن سنننت جنگ ایران و عراق  منظر زمان تاری ي، این رمان، به از

دليل روایت یک ا از نظر زمان داسننتاني، در حال جریان دارد. نویسنننده، بهپردازد؛ امّمي

ر صنورت زنده به تصویكند تا با انت ا  زمان حال، جنگ را بهش ميحادثة تاری ي، ت 

شنده، خارج سازد. این كار كه موجب بکشند و آن را از شنکل یک حادثة تاری ي تمام

گرایي داسننتان و شننود، در افزایش واقعپنداري بيشننتر م اطب با وقایع رمان ميذاته 

كند كه وقایع، ه  اكنون احساس ميملموس شندن آن، تیثيري بسنزا دارد؛ زیرا م اطب 

 در حال وقوع است. 

گذارد. گراینانه از پدیدة مرگ به نمایش ميدر مجموع، این رمنان، تصنننویري واقع

ها از صنحنة مرگ افراد و بسامد باالي این حادثه، بار احساسي داستان را وفور توصنيف

ي با زندگي و مرگ ، در جدال فلسف«زمين سوخته»هاي رمان دهد. شن صيتافزایش مي

اندیشي در این رمان، بيش از آن كه جنبة فلسفي داشته باشد، تحت تیثير نيسنتند و مرگ

اند. ها قرار دارد كه ناخواسنته، درگير حوادس جنگ شدهشنناختي شن صنيتابعاد روان

اي زدن روال عادي زیستن، پدیدهبسنتة زندگي هسنتند و جنگ را به علّت بره آنان دل

آید و او در هاي اصننلي راوي به شننمار ميمشنننوليپندارند. مرگ، یکي از دلمذموم مي

 اندیشد:خلوت خود، به ترس از آن مي

هاي شننب، یک همچين حالي به  بد جوري حال  خرا  اسننت. اگر امشننب، نيمه»

لحظه، ضربان قلب  بيشتر شود و ... فکر بهخود خو  نشوم و لحظهدست بدهد و خودبه

 (002: 0000)محمود،  .«به دكتر شيدا تلفن كن  و حال  را بگوی كن  كه مي

 

 0«درجه 420س ر به نرای »مرگ در خوان  روایآ  -4-4

به چاپ رسيد و  00۱6نوشنتة احمد دهقان، در سنال  ،«درجه 2۱1سنفر به گراي »رمان 

نویسي، چهارمين دورة كتا  سال دفاع مقّدس و بيست سال جوایز بيسنت سنال داستان

، با (Paul Sprachman) ات پایداري را از آن خود كرد. پروفسننور پل اسننپراكمنادبيّ
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ترجمة این رمان به زبان انگليسني و انتشار آن در آمریکا، براي ن ستين بار، رمان جنگ 

 فارسي را به جهانيان معرّفي كرد.

« طاز وس شروع»برخي از منتقدان، این رمان را به دليل استفاده از شگردهایي مانند  

 دانند كه با نگاهيهایي ميو افزایش بحران و تنش در سنناختار پيرنگ، در زمرة داسننتان

اي ا به عقيدة عدّه(؛ ام80ّننن۱۱: 0090خدادادي،  ر.ک.:پردازد )مدرن، به روایت جنگ مي

 ر.ک.:هاي سننناختاري فاصنننله دارد )دلينل طرح خطّي، از پيچيندگيدیگر، این اثر، بنه

حقيقت آن اسنت كه این داستان، از نظر پرداختن به جزئيات  .(092: 0092بيگي، حسنن

هاي ندرت از مؤّلفها از منظر فرم روایت، بهشود؛ امّحادثة جنگ، رماني نو محسنو  مي

شوند كه شنکل منظّ  و خّطي روایت ميكند. وقایع این رمان، بهرمان مدرن اسنتفاده مي

اي نيست كه نظ  خّطي به اندازه پریشني در آن،كنند و زمانت ميگرایي آن را تقویواقع

ها، در بيشتر موارد، با كاهش سرعت روایت، بر حج  روایت را مشوش سازد. این نمونه

كنند. افزاینند و در خطّ سنننير رخندادهنا و پوینایي رواینت، تنييري ایجاد نميمتن مي

 دهند:و احساسات راوي را نمایش مي در این رمان، عواطفنگر هاي گذشتهپریشيزمان

توان از یاد برد؟ آن روز یازده دسننت بر روي ه  هير چيز از یادمان نرفته. مگر مي»

اي كنارمان تركيد و اوّلين دسننت، همان جا از ما جدا شد. آن روز قرار گرفت و خمپاره

 یيده بود. حالمویي رو صورتش روترینمان، نرمهیازده مرد بودی ؛ یازده مردي كه بزرگ

گذرد. چه زود پنو نفری  و تنها پنو نفر. امشننب هفت ماه و هجده روز از آن شننب مي

 (               000ن000: 00۱6)دهقان،  .«گذشت و چه زود جمعمان ك  شد

صفحه، به روایت یازده روز از زندگي جواني  208 ، در«درجه 2۱1سنفر به گراي »

شود از زمان اع م عمليات و رفتن ناصر به جبهه آغاز مي پردازد. داستانبه نام ناصر مي

گيرد. در این رمان، روایت شننتابي كند دارد و بيشننتر و با بازگشننت او به خانه، پایان مي

هاي شنبانه، محاصنره و شهادت رزمندگان، با درنگ توصيفي روایت وقایع، مانند حمله

يّت این ها، اهمّدن ش صيتهاي جنگ و كشنته ششنود. گزینش نویسننده از صنحنهمي



 402 بررسآ روایت مرگ در سه رمان جنگ با تکيه بر نظریة ژنت

 

 

 

ها و دهد. نمایش مبسننوط حادثة مرگ، كنش شنن صننيترخداد را از نظر او نشننان مي

 كند:گرایي رمان، نقشي برجسته ایفا مينگري راوي در این موضوع، در واقعجزئي

من فهم  سرباز دشاش، مياي كف جاده افتاده كه از بقایاي لباس سبز پلنگيجنازه»

هاي عبوري چسبيده و دیگر شده كف جاده، لهيده و به الستيک ماشين اسنت كه پ ش

شود. گيردم. دهان  پر آ  ميشود. حالت تهوّع ميچيزي ازش باقي نمانده. چندشن  مي

قان، )ده« سننپارم تا اسننتفران نکن .فشننارم و صننورت  را به باد ميبا دسننت گلوی  را مي

00۱6 :02۱) 

وادس جنگ، تیكيد دارد و با درنگ در مجروح شدن در این اثر، بر متن ح نویسننده

كند. ذكر جزئيات و ، خشنننونت این پدیده را مجسنننّ  ميآنهارزمنندگان یا شنننهادت 

دهد و ع وه بر ایجاد تعليق، موجب هاي او از این موارد، داستان را گسترش ميتوصيف

واردي ویژه در مگردد؛ بفي بيشتر بر خواننده ميملموس شدن حوادس و تیثيرگذاري عاط

هاي مکرّر، زمان داسننتان را شننود. این توصننيفكه شننهادت دوسننتان راوي روایت مي

بسط  مایة مرگ، بهبرد. نویسنده با هدف تیكيد بر بنسنازد و متن را پيش ميمتوقف مي

پردازد تا خشننونت جنگ و مظلوميت رزمندگان را به هایي خا، از روایت ميقسننمت

 60، آنهاحادثة مربوط به مرگ وجود دارد كه از ميان  ۱2ین رمان، م اطب القا كند. در ا

 شود. درصد(، با درنگ روایت مي ۱6مورد )

شود و مواردي كه به ندرت دیده ميدر این رمان، شتا  موبت در روایت مرگ، به  

هایي هستند كه در داستان حاور مربوط به ش صيت شوند،روایت مي خ صهصنورت 

صنننورت ، رابطة عاطفي ندارد، مانند دو برادر رسنننول كه بهآنهاو راوي با  اندنداشنننته

 از حادثة م تصرشود. در كلّ داستان، تنها دو نمونة اشناره مي آنهام تصنر، به شنهادت 

اي ندارد؛ زیرا نویسنده بر نمایش شود و حذف آن نيز در این رمان، نمونهمرگ دیده مي

یكيد دارد و در غالب موارد، این واقعه را با درنگ حنادثة مرگ و جزئيات دل راش آن ت
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د، آیكند. با وجود این كه در صننحنة نمایشنني، شننتا  به صننورت ثابت درميروایت مي

 د:نسازروایت را منفي ميها نيز شتا  گفتگوهاي متعدّد در گاهي توصيف

خدا همه دیدی . به سنننر چهارراه، دو تا تویوتا پر نيرو رو زدن. ما از همين جا مي»

دوید اي بود. یکيشون آتيش گرفته بود و تو جاده ميگریه كردن. اگه بدونين چه صنحنه

 (062: 00۱6)دهقان، « هاي جاده ه  رفت و عاقبت افتاد.طرف عقب. تا نصفه

 دهد كه این موضوعمرگ، نشنان مي ةكند شندن سنرعت روایت در حوادس دربار 

هاي دل راش، ابایي ندارد و از نمایش این صحنهبراي نویسننده، اهمّيت زیادي دارد. او 

در  یژهبوبار جنگ كه ورزد. به این ترتيب، چهرة خشونتتیكيد مي آنهاطور خا،، بر به

 انجامد. شود و به تقویت وجه عاطفي روایت ميمي یابد، عيانمرگ تجلّي مي

، آنهاها، مکالمه بين دليل تعدّد شنن صننيت، به«درجه 2۱1سننفر به گراي »در رمان 

 ها را با استفاده از گفتارافکار شنن صننيت اي بارز دارد. نویسننده در بيشنتر موارد،جلوه

كند. اسننتفاده از این نوع گفتار، فاصننلة راوي با بيان روایت را ك ، مسننتقي  روایت مي

ه كند. پانزدميوایت را كند تماس و درگيري م اطب با وقایع داسنننتان را زیاد و ریت  ر

، به شننهادت آنهاهاي این رمان، به مرگ اختصننا، دارد كه نه نمونه از گفتگومورد از 

 شود. پردازد و به شکل مستقي  روایت ميمي ها و چگونگي آنش صيت

، شنند، طرح مقولة انسنناناز دیگر مباحوي كه بهتر بود در داسننتان به آن پرداخته مي»

اگرچه راوي و  .(08: 0080نژاد، )پارسننني« ي با مرگ و نيسنننتي اسنننتگام رویارویهن

كشنننند، كمتر دربارة آن، با مي دوسنننتنانش، در بحبوحنة نبرد، هر لحظه انتظار مرگ را

زة شننود؛ زیرا انگيكنند. این نکته، از موارد ضنعف رمان محسنو  ميمي گفتگودیگر یک

دربارة مرگ،  آنهاکار و عواطف ها براي نبرد مش ّ  نيست و خواننده، از افشن صيت

هاي مربوط به مرگ، به صحبت جّدي دربارة این گفتگواطّ عي ندارد. تنها سه نمونه از 

مقوله، اختصنا، دارد؛ از این رو، رویکرد فلسنفي نویسننده به مرگ، در سفر به گراي 

 درجه، چندان شاخ  نيست. 2۱1
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شننکل مکرّر راوي، بهصننورت منفرد و شننهادت دوسننتان مرگ بيشننتر اشنن ا،، به

، شننهادت علي، دوسننت صننميمي راوي، هفت مورد و آنهاشننود كه از ميان روایت مي

هاي مکرّر، اند. در روایتشننهادت مهدي و اصنننر، پنو مورد را به خود اختصننا، داده

كند. را در ذهن خود، تداعي مي آنهاآورد و خاطرات راوي  مرگ دوستانش  را به یاد مي

شننود و در قانناوت خواننده، حادثه هر بار از دیدگاه ناصننر روایت مي در این موارد،

 كند:بلکه تنها تیثّر عاطفي ایجاد مي دهد،تنييري نمي

هاي هاي رو پيشاني، گونهشود؛ چيناي چهرة علي از جلو صنورت  دور نميلحظه»

 «ش.اكشنيده، چشنمان بسنته و ردّ خوني كه از گوشنة دهانش سرازیر شده بود تو ی ه

 (008: 00۱6)دهقان، 

به دليل كند بودن سنرعت روایت در حوادس دربارة مرگ، از بسننامد بازگو استفاده 

 دهد كهدار واقعة مرگ از سوي نویسنده را نشان ميشنود. بسامد مکرّر، تکرار معنينمي

وع بسنننامد براي روایت مرگ، كاربردن این نانجامد. بهبنه ایجاد تعليق در روایت نيز مي

  شود.منجر مي ، به افزایش بعد عاطفي این مقوله نيزهاي توصيفيدرنگ  وه برع

اوي شود. در این حالت، رشکل بيروني كانوني ميوقایع داستان، در بيشتر مواقع، به

آگاه نيسنننت:  آنهاها، اطّ عاتي كمتر دارد و از افکار در مقایسنننه با دیگر شننن صنننيت

گذارم و توان  جلوي خودم را بگيرم. قدم جلو مينمي اسننت. احمد كه جبهه گوید:مي»

 .  (00)همان: « است، كي رفته؟گوی : اِ ... جبهه با ناباوري مي

اگرچه ناصنر در داسنتان حانور دارد، قهرمان آن نيسننت و بيشتر، به نقل حوادثي 

 ش  اوّل داستاني،درون كند؛ بنابراین، او در زمرة راويرا مشاهده مي آنهاپردازد كه مي

دليل محدودیت این نوع راوي، خود او گيرد. در برخي موارد نيز بنهو من نناحر قرار مي

مهدي به »شود: در صنحنه حانور ندارد و حادثه، از دیدگاه ش صيتي دیگر روایت مي

گوید: بيند توجّهشان به جاي دیگري است، ميكند و وقتي مينگاه مي ،رسنول و عبداه

یه خمپاره خورد جلو  گوید:؟ ميخورد؟ یعني چي گوی :باره ميبه یکابوالفال خورد. 
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: 00۱6)دهقان، « شد شناختش.سننگرش. تركش درسنت خورده تو صورتش. اص  نمي

000) 

هاي راوي، كمتر به شنود كه قااوتدید بيروني، موجب مينقل رویدادها از زاویة 

دليل هباشد. این نکته، ب ا به عهده داشتهداستان راه پيدا كند و او صرفاً، نقش روایتگري ر

دهد. از سوي هاي مستقي  راوي، بعد هنري روایت را افزایش ميگيريكاسنتن از موضع

كند. اگرچه ناصننر شنن  ، بعد عاطفي روایت را پررنگ ميدیگر، اسننتفاده از راوي اوّل

 ها رخيتیگر ش صپردازد كه براي دقهرمان داسنتان نيسنت و بيشتر به نقل اتّفاقاتي مي

هاي وي، ساختن گزارشدليل ملموسواسنطة او در صنحنة نبرد، بهدهد، حانور بيمي

و  0006شننود. زمان تاری ي این رمان، به دي ماه سننال دلي م اطب با او ميموجب ه 

افتد كه ا زمان داسنننتاني آن، در حال اتّفاق ميشنننود؛ امّعمليات كرب ي پنو مربوط مي

 كند.ستان را براي م اطب ملموس ميرویدادهاي دا

در مجموع، حادثة مرگ در این رمان، بسننامدي باال دارد كه اهمّيت موضننوع براي 

آشنا  اآنههایي كه خواننده، از ابتداي رمان با دهد. بيشتر ش صيتنویسننده را نشنان مي

رسننند و حادثة جان باختن آنان، با درنگ توصننيفي روایت شننود، به شننهادت ميمي

فر به س»نگري در ترسني  مرگ،  روایت این حادثه، در شنود. به دليل تیكيد بر جزئييم

، شننکلي تراژیک دارد و تیثيرگذاري آن، بيشننتر در قلمرو عاطفي باقي «درجه 2۱1گراي 

  ماند.مي

 

   0«شطرن  با ماشين قيامت»مرگ در خوان  روایآ  -4-3

ط  0086احمدزاده، در سننال نوشننتة حبيب  ،«شننطرنو با ماشننين قيامت»رمان  توسننّ

به چاپ رسنيد و موفّق به كسب جوایز زیادي شد. پروفسور پل  ،انتشنارات سنورة مهر

زبان انگليسننني، عقيده دارد كه این ، مترج  رمان به(Paul Sprachman) اسنننپراكمن

 گيرد و در قالب یکنگاري فاصله ميداسنتان، در مقایسنه با آثار پيش از خود، از خاطره
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ده، احمدزا ر.ک.:) پردازدو فلسنننفي، به مقولة جنگ مير تمويلي، بنا نگناهي متفاوت اث

0086 :000)  . 

، شکل خطّي دارد؛ اّما این الگو، در مواردي كه «شنطرنو با ماشنين قيامت»زمان در 

هاي داستان، در پریشيشننود. زمانكند، م دوش ميراوي خاطرات خود را یادآوري مي

دهد. این نکته، ميكند و احاطة گذشته بر ذهن راوي را نشانایجاد ميسنير روایت تنوّع 

آید، نمود هاي اصننلي راوي به شننمار ميمشنننوليمایة مرگ كه یکي از دلدر روایت بن

د؛ یعني افتننگر اتّفاق ميصننورت گذشننتهها، بهپریشننيبيشننتري دارد. برخي از این زمان

دهند، مانند شننهادت ميرخ ،از شننروع داسننتانكند كه پيش راوي وقایعي را روایت مي

 شود و اطّ عاتي را بهداسنتاني تکرار مينگر برونصنورت گذشنتهجواد كه چهار بار، به

زیر. مول هميشننه پدر جواد سنناكت ماند و سننربه»خبر ندارد:  آنهادهد كه از م اطب مي

 .(00)همان: « آرام بود. حتّي وقتي خبر شهادت تنها پسرش را به او دادی  ....

فروش و ماجراي كارخانة بستني مهر برخي از این وقایع، مانند شنهادت زن سنبزي

داسننتاني هسننتند و با وجود آن كه یک بار در طول داسننتان روایت صننورت دروننيز به

ها داراي كاركرد پریشيكند. در این موارد، زمانرا یادآوري مي آنهااند، راوي باز ه  شده

 كشند.ميعاطفي هستند و ت ط  ذهني و روحي راوي را نيز به تصویر 

صننفحه، به روایت سننه روز از زندگي راوي  028، در «شننطرنو با ماشننين قيامت»

ت ه را به روایطور ميانگين، حدود صد صفحپردازد. این رمان شنتابي منفي دارد و بهمي

شود و روایت مي ،دهد. حوادس داستان، در بيشتر موارد، با درنگهر روز اختصنا، مي

مورد از موارد دربارة مرگ، با  00مرگ نيز از این مقوله، مسننتوني نيسننت. در این رمان، 

 دهند.  درصد از كلّ موارد را تشکيل مي 68شوند كه درنگ روایت مي

آید. هاي اسنناسنني راوي این رمان به شننمار ميمشنننولياندیشنني، یکي از دلمرگ 

نویسنده، در عين توصيف جزئيات دل راش صحنة مرگ كه به عيني شدن فاا و تهييو 

ها و افکار آنان در انجامد، از توجّه به حاالت دروني شن صيتاحسناسنات م اطب مي
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ة ف حوادس درباركند؛ از این رو، بيش از آن كه به توصننيمواجهه با مرگ نيز غفلت نمي

مانند  مرگ بپردازد، بنه افکنار راوي و حناالت او در مواجهنه بنا این پدیده توجّه دارد،

 ماجراي كارخانة بستني مهر.

راوي كه پس از مجروح شنندن دوسننتش، پرویز، مسننئوليت پ ش غذا را به عهده 

 ني مهر و در مجاورتیابد كه اجسنناد شنننهدا، در سنننردخانة كارخانة بسنننتدارد، درمي

دهد كه شنننود. این ماجرا، به قدري او را تحت تیثير قرار ميداري ميهنا، نگهنبسنننتني

 كند. ب شيها، این تصویر را با خود مرور ميریزد و تا مدّتها را در رودخانه ميبستني

شنود. او كه میموریت كشف دیگر از افکار راوي، به ترس او از مرگ دیگران مربوط مي

شنندن داند و از كشننتهده دارد، خود را مسننئول جان اطرافيانش ميرادار عراقي را بر عه

 هراسد. ، ميآنها

فروش، با درنگ و شنندن زن سننبزيدر این رمان، حوادس دربارة مرگ، مانند كشننته

 شود:ميذكر جزئيات توصيف 

هر دو با فشننار، قطعه را باال كشننيدند. جسنن  زن از گردن، با قطعه باال آمد و بعد، »

قد، با پشنت دسنت، دهانش را گرفت و به گوشة م، از آن جدا شند. تکاور كوتاهآراآرام

دار، از پشننت گردن زن وارد شننده و از دیوار پناه برد تا اسننتفران نکند. ميلة مفتولي آج

 (000: 0086)احمدزاده، « سمت دیگر خارج شده بود.

درصد از  00نيز در داسنتان بيست نمونه دارد كه  هاي نمایشني دربارة مرگصنحنه

 پردازد: ، به شوخي با مرگ ميآنهادهد و ب شي از كلّ موارد را تشکيل مي

اش نگاه كن؛ ببين كه ما آقنا پرویز. بنه اميند خدا، جهنّ  كه رفتي، از دریچهخنب، »

اري برم. ك كني . یه وقت دلت آ  نشننه ها. خب، بایدداری  تو بهشننت فوتبال بازي مي

 (09)همان:  « نداري؟

حادثة مرگ، در این رمان، تنها چهار نمونه دارد كه شننامل شننش  م تصننرروایت 

شننود، مانند زماني كه راوي از فرمانده، سننران دوسننتانش را درصنند از مجموع موارد مي
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حرف آخرته؟ خودت خواستي ... » دهد:را مي آنهادرون، خبر شنهادت گيرد و او، بهمي

 (000)همان: « هير. هر دوشون شهيد شدن.

پرداخته شد، این داستان، كمتر به حوادس مرگ  آنهاهایي كه پيشتر به برخ ف رمان

ا تعمّق در حاالت دروني راوي و افکار او، از سرعت پردازد؛ امّمي آنهاو شنرح جزئيات 

را با درنگ  آنهاهایي دارد كه راوي، ادثة مرگ در داسننتان، نمونهكاهد. البته حروایت مي

ها، در مقایسنه با مجموع كند؛ امّا این نمونهگرایي رمان را حف  ميدهد و واقعشنرح مي

موارد دربارة مرگ، كمتر هسنتند و نویسنده، تا حدودي، ميان رویکرد فلسفي به مرگ و 

 كند.ر مينگاه عاطفي به این پدیده، تعادل برقرا

، نهاآگفتارهاي مسنتقي  دربارة مرگ، در این رمان، بيست مورد هستند كه ب شي از 

 پردازند:ها از مرگ دیگران ميش صيت به نگراني

 سرانجام اصفهاني بر تردیدش غلبه كرد.»

 است؟موگما. یعني واقعا شهيد شده

 نه بابا. این مول گربه هفت تا جون داره. ناراحتش نباش.

 (018: 0086)احمدزاده، « است؟ خدا را شکر.ندهپس ز

 شود:هاي او، ارائه ميگویيدربارة مرگ، در قالب تکافکار راوي 

شدن از دید؛ ولي ها، در حال خارجرخ تابوتماشين در حال عبور بود و اكنون ني »

ار در طرح خطرناكي كه قاسنن ، براي مبارزه با راد»اي ذهن  را مشنننول كرد: سننؤال تازه

 (001)همان: « شد؟ها سه  ما ميری ته بود، چند تا از این تابوت

دهد؛ امّا این حوادس معدود، به صنننورت ندرت رخ ميمان، بحنادثة مرگ در این ر

این رویندادهناي خنا، كنه گناهي با یکدیگر پيوند شنننونند. تکرار مکرّر رواینت مي

كنند و بنا افزایش جنبنة عناطفي روایت، ترس راوي از مرگ را تقوینت مي خورنندمي

دهد. راوي قهرمان داسننتان، خود، همة این احسنناسننات م اطب را تحت تیثير قرار مي

 كند:كند و م اطب او، تنها در یک مورد تنيير ميموارد را براي م اطب رمان روایت مي
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روش فشدن زن سبزياش، ماجراي كشنتهكردن گيتي به ترک خانهزماني كه براي راضني

كند. در سنایر موارد، م اطب و راوي یکسنان هسنتند و بسامدهاي مکّرر، را روایت مي

 .دهندتنها بار عاطفي روایت را افزایش مي

ش   آن، در جایگاه من شود و راوي اّولاین داستان، با دیدگاه دروني روایت مي

كند. او روایت داستان، در پيشبرد آن نيز ایفاي نقش ميقهرمان قرار دارد؛ یعني ع وه بر 

بيش از آن كنه به حوادس دنياي بيرون بپردازد، فعل و انفعاالت روحي خود در مواجهه 

 كند. با حوادس را توصيف مي

ها را هاي ش صيتها و دیالوگراوي در این رمان، م اطبي مش   ندارد و كنش

زمان تاری ي این رمان، به سننه روز از كند. ميل همراه تفسننيرهاي شنن صنني خود، نقبه

شود. بر خ ف اختصنا، دارد و در زمان داسنتاني گذشته روایت مي 0069پایيز سنال 

اند، این داستان، حوادس را در زمان دو رمان پيش كه وقایع را در زمان حال روایت كرده

 كند.اصلي خود نقل مي

امندي اندک دارد و چندان بر نمایش در مجموع، حنادثنة مرگ در این رمنان، بسننن

شنود. نویسننده، بيشنتر به توصيف حاالت دروني و روحي حوادس دل راش تیكيد نمي

شناختي یافتن داسنتان از منظر روانپردازد كه موجب ارزشراوي در مواجهه با مرگ مي

نفرد م صورتبرد. بيشتر حوادس داستان، بهو آن را از یک رمان حادثه، فراتر مي شودمي

فروش و ماجراي شدن زن سبزيا حوادس مربوط به مرگ، مانند كشتهشود؛ امّروایت مي

 شوند. صورت مکرّر روایت ميكارخانة بستني مهر، به

هاي دروني او، هاي راوي، با تصنننویركردن درگيريگویيتکرار این حوادس در تک

ه كشاكش اصلي این رمان، بر پایة جا كا از آنكند؛ امّبعد عاطفي روایت را نيز تقویت مي

گيرد و راوي در طول داستان، با این موضوع دست انت ا  بين مرگ و زندگي شکل مي

كند، رویکرد فلسفي نویسنده به مرگ، در مقایسه با دو اثر پيشين، اهّميت و پنجه نرم مي

 یابد.بيشتري مي
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 نيرینتيجه -0

هاي جنگ از بعد عاطفي و گرفتن رماناین مقنالنه، بنا هدف پژوهش در ميزان فاصنننله

مایة مرگ، در سه رمان جنگ شندن به خوانش فلسفي از این پدیده، به مطالعة بننزدیک

و اند. نتای، به لزوم پایداري در برابر دشنننمن، معتقد بودهآنهاپرداخنت كه نویسنننندگان 

ها، در بيشتر موارد، با دهد كه حادثة مرگ در این رمانحاصنل از این پژوهش، نشان مي

اي كه برخي موارد، گونهشننود و بسننامدي باال دارد؛ بهدرنگ و ذكر جزئيات روایت مي

ها، شننوند تا تیثير عاطفي بيشننتري ایجاد نمایند. در این رمانصننورت مکرّر روایت ميبه

ن حاور دارد. روایت حوادس از شنکل قهرمان یا ناحر، در داسننتاشن  ، بهراوي اوّل

كند و  دلي بيشننتري احسنناسشننود تا م اطب، با او، ه نگاه این نوع راوي، موجب مي

 تر شود.بعد عاطفي داستان، برجسته

هاي دل راش دربارة كردن صحنهاحمد محمود، تحت تیثير فاناي جنگ، با پررنگ

لي دهاي داستان، ه صيتكند احسناسنات م اطب را برانگيزد تا با ش مرگ، ت ش مي

 نماید و در دنياي واقعي نيز با رزمندگان همراه شود. 

كوشنند تا به ترسنني  هاي جنگ، ميگرفتن از سننالاحمد دهقان نيز با وجود فاصننله

هاي دل راش مربوط به مرگ، در رمان هاي این واقعه بپردازد؛ از این رو، صننحنهپلشننتي

هایي ملموس از  مصائب ال دارد. این رمان، صحنه، بسامدي با«درجه 2۱1سفر به گراي »

جا كه نویسننننده، حادثة مرگ را با نگاهي عاطفي به كند؛ امّا از آنجنگ را ترسننني  مي

گذارد، رویکرد فلسننفي به این پدیده، در طول داسننتان، چندان درخور توجّه نمایش مي

 نيست. 

، نویسنده، از بسامد حادثة «قيامت نشنطرنو با ماشي»رمان بر خ ف این دو اثر، در 

 تهه با این پدیده، بيشننتر اهمّيّنواني رزمندگان، در مواجكاهد و به وضننعيت رمرگ مي

جا كه كشاكش هاي چنداني ندارد؛ امّا از آننمونه مرگ، در این اثردربارة  گفتگودهد. مي

شنننود، هاي اصنننلي این رمان محسنننو  ميمایهبين انت ا  مرگ و زندگي، یکي از بن
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هاي دیگري كه در این پژوهش رویکرد فلسننفي نویسنننده به مرگ، در مقایسننه با رمان

 بررسي شد، قوّت بيشتري دارد.

دهد كه بعد عاطفي ي یادشنده، نشان ميهادر مجموع، خوانش روایي مرگ در رمان

رویکرد فلسنفي نویسنندگان به این موضوع، برتري دارد. این نکته مرگ در این آثار، بر 

حادثة مرگ و جزئيات  شنننود؛ یعنيرنگ مي، ك «اشنننين قيامتشنننطرنو با م»در رمان

یابد؛ تر مياندک دارد و اندیشنننيدن به مرگ، شنننکلي محوري دل راش آن، بسنننامدي

   دهد.هاي اصلي داستان را شکل ميهمایاي كه یکي از بنگونهبه

، در مقایسننه با دو «شننطرنو با ماشننين قيامت»رمان بنابراین، از منظر روایت مرگ، 

 هایي كه با تفکّر وگيرد و با خلق موقعيته ميداسنننتنان دیگر، از جنبنة عاطفي فاصنننل

ه رسنند كشننود. به نظر ميک مياندیشننه، بيشننتر ارتباط دارند، به یک رمان هنري نزدی

اسنت تا نویسنندگان این عرصه، فرصت هاي جنگ، موجب شندهگرفتن از سنالفاصنله

بيشننتري براي تیمّل در مسننائل مربوط به این پدیده داشننته باشننند و ع وه بر ترسنني  

گذارد، با رویکردي فلسفي، به روایت این هایي كه واقعيت جنگ را به نمایش ميصحنه

 ردازند.ماجرا بپ

 

   هانوشتوآ

ها، اش ا،، حوادس، مفاهي  و ... معنایي مانند كنش-هاي داستاني، عناصر ساختاريیهمابن -0

هاي اند و در موقعيتوار بدل شدهها، به عناصر تيپيک و نمونههسنتند كه بر اثر تکرار در قصّنه

ن زمينه، مطالعة بيشتر در ای یابند. برايسبب تکرار، برجستگي و معناي ویژه ميروایي خا،، به

 بنگرید به:

ن  ۱: 6، نقد ادبي، ش ...«ها، كاركردها و مایه، تعاریف، گونهبن»(، 0088پارسننانسننب، محمّد )

01. 

 ، بنگرید به:«زمين سوخته»براي مطالعة بيشتر دربارة  -2



 442 بررسآ روایت مرگ در سه رمان جنگ با تکيه بر نظریة ژنت

 

 

 

ادبي، ش ، نقد «هاي ترس و اضننطرا  در زمين سننوختهجلوه»(، 0090آقاخاني بيژني، محمّد )

 .28ن  ۱:  0۱

(، 0092پور آالشننتي و زهرا مقّدسي، )پيروز، غ مرضنا، مهدي خادمي كوالیي، حسنين حسنن

:  29ات فارسننني، ش ، پژوهش زبان و ادبيّ«گرا در عرصنننة دفاع مقدّستحليل چند رمان واقع»

 .88ن 6۱

 ان: سورة مهر.تهر هاي برجسته، شناسانة رمانتحليل سبک(، 0098السّادات )حجازي، بهجت

هاي پایداري در بررسنني مؤلّفه»(، 0096محمودي، اعظ ، بيژن حهيري ناو و عسننکر صنن حي )

 .0۱8ن 000:  0ات، عرفان و فلسفه، ش ، مطالعات ادبيّ«زمين سوخته

 ، بنگرید به:«درجه 2۱1سفر به گراي »براي مطالعة بيشتر دربارة رمان  -0

ن 000: 00ات داستاني، ش ، ادبيّ«درجه 2۱1ر سفر به گراي نقدي ب»(، 00۱0نژاد، كامران )پارسي

008. 

، تحقيقات «روایت جنگ ایران و عراق در رمان»(، 0091نواري )پرسننتش، شننهرام و عبّاس جان

 .60ن 20: 00فرهنگي ایران، ش 

هاي ناتوراليسنن  در بررسنني جلوه»(، 009۱پور ای لي )خادمي كوالیي، مهدي و نسنني  حسننن

 .008ن020: 08ات پایداري، ش ، ادبيّ«ستاني جنگات داادبيّ

 ، تهران: گلگشت.چهل كتا (، 008۱گران، پرویز )شيشه

 ، بنگرید به:«شطرنو با ماشين قيامت»براي مطالعة بيشتر دربارة رمان  -0

تحليل عناصننر داسننتاني در رمان شننطرنو با ماشننين »(، 0089رضنني، احمد و فائقه عبدالّلهيان )

 .202ن 210: 0و  0ات پایداري، ش ، ادبيّ«قيامت

ات ، ادبيّ«خواسنننت مات شنننوداي كه ميشنننطرنو بنا رزمنده»(، 0086زنوزي ج لي، فيروز )

   .00ن 02: 010داستاني، ش 
، نقد ادبي، «گرایي در شطرنو با ماشين قيامتكارناوال»(، 0090غفّاري، سحر و سهي  سعيدي )

 .  021ن 99: 26ش 
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(، فرهننگ اصنننط حنات ادبي، ویرایش سنننوّم، ترجمنه: مهدي 09۱0. آبرامز، م. ه. )0

 ، كرمان: انتشارات خدمات فرهنگي.0090شهسواري، 

 ، چاپّ هفده ، تهران، سورة مهر.شطرنو با ماشين قيامت(، 0091. احمدزاده، حبيب )2

و نسننرین (، پيدایش رمان فارسنني، ترجمه: مهوش قویمي 0998. باالئي، كریسننتف )0
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 ، تهران: مينوي خرد.0090

زاده و ، ترجمه: مازیار حسننينهاي نقد ادبي معاصننرنظریه(، 2110. تایسننن، لوئيس )۱

 ، تهران: نگاه امروز و حکایت قل  نوین.008۱فاطمه حسيني، ویراستار: حسين پاینده، 

جمه: ابوالفانننل ، ترشنننناختي بر روایتزبان-درآمدي نقّادانه(، 2110. توالن، مایکل )8

 ، تهران: بنياد سينمایي فارابي.0080حرّي، 

 ، تهران: سروش.هایشجنگ و رمان(، 0092بيگي، ابراهي  ). حسن9

(، بررسنني سنناختار پيرنگ در چند رمان دفاع مقدّس، 0090اه ). خدادادي، فاننل01

 تهران: سورة مهر.

 تهران: سورة مهر.  (، كالبد شکافي رمان فارسي،0080. دستنيب، عبدالعلي )00

 ، شيراز: نوید شيراز.پيدایش رمان فارسي(، 0080) _________. 02

 ، چاپ هفده ، تهران: سورة مهر.درجه 2۱1سفر به گراي (، 0092. دهقان، احمد )00

، ترجمه: ابوالفال روایت داستاني: بوطيقاي معاصر(، 008۱. ریمون كنان، شنلوميث )00

 حرّي، تهران: نيلوفر.



 442 بررسآ روایت مرگ در سه رمان جنگ با تکيه بر نظریة ژنت

 

 

 

 ، چاپ دوّم، تهران: تندیس.باران بر زمين سوخته(، 008۱نوزي ج لي، فيروز ). ز06

  ، تهران: روزگار.تفنگ و ترازو(، 0081. سليماني، بلقيس )00

، تهران: پژوهشننگاه ات دفاع مقدّسآشنننایي با ادبيّ(، 0089. صنننعتي، محمّدحسننين )0۱

 علوم و معارف دفاع مقدّس.

هاي روایت. ترجمه: محمّد شهبا، چاپ پنج ، تهران: نظریه(، 0090. مارتين، واالس )08

 هرمس.

 ، چاپ هشت ، تهران: معين.زمين سوخته(، 0088. محمود، احمد )09

، چاپ سّوم، 0، جلد نویسي در ایرانصند سال داستان(، 0080. ميرعابدیني، حسنن )21

 چشمه.تهران: 

 


