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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
با وجود اهمّيّت عنصر اندیشه در قالب رمان ،بيشتر داستاننویسان جنگ در ایران ،با تکيه بر ترسيم صحنههای
دلخراش این واقعه ،از توجّه به جنبة فلسفف آ ،ن ،بازماندهاند؛ از این رو، ،ثار ،نها ،بيشففتر به «رمان حادثه»
شفباهت دارد بيشفتر وهوه های انجامشده دربارة رمانهای جنگ ،با رویکردی اندیشهمحور ،به مطالعة این
،ثار ورداخته و کمتر ،به جنبة فلس آ ،نها توجّه کردهاند
وهوه
بفه خوان

حاضر ،با تکيه بر نظریة روایتشناسآ ژرار ژنت ( )Gerard Genetو روش توصي آ-تحليلآ،
روایآ مرگ در سففه رمفان جنگ مآوردازد تا دریابد که نویسففندنان این رمانها ،تا چه اندازه

توانسفته اند با نگاهآ فلسف آ ،به روایت این ودیده برردازند نتای حاصفا از این وهوه  ،نشان مآدهد که
حادثة مرگ در رمانهای یادشففده ،بسففامد باالیآ دارد و معموالً ،با درنگ و ذکر جزئيات روایت مآشففود
نویسففندنان این رمانها ،تالش کردهاند تا با تکيه بر صففحنههای دلخراش مربوط به مرگ شففخصففيتها،
مظلوميت ،نها را تصویر کنند و مخاطب را با خود همراه سازند؛ از این رو ،بعد عاط آ رمانهای مذکور ،در
مقایسفه با جنبة فلسف آ ،نها ،قوّت بيشفتری دارد؛ امّا در رمان «شطرن با ماشين قيامت» ،نویسنده ،عالوه بر
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توجّه به جنبة عاط آ ،با رویکردی فلسف آ نيز به این موضفو مآ وردازد و شففخصففيت اصلآ داستان را در
کشففاک

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

شکلآ واقعنرایانه و با ذکر جزئيات ترسيم مآکند ،از توجه به ابعاد فلس آ این ودیده نيز غ لت نمآورزد
واژههای کليدی :رمان جنگ فارسآ ،مرگ ،درنگ توصي آ ،روایتشناسآ

 -0مقدّمه
دانش روایتشنناسني ( ،)Narratologyبه مطالعة ساختاري انواع روایت ،بویژه داستان
ميپردازد .ژرار ژنت ( ،)Gerard Genetنظریهپرداز فرانسننوي ،با تکيه بر عناصننر نظ
روایي ،وجه و لحن در روایت ،مؤلفههاي اصنننلي متن را مشننن

ميكند؛ از این رو،

نظریة وي ،براي تحليل انواع ادبي ،بویژه رمان ،راهگشننا به نظر ميرسد .از سوي دیگر،
مرگ ،یکي از مه ترین و قندیميترین بنمایههاي 0ادبيّات جهان بهشنننمار ميآید و در
طول تناریخ ،نحلنههاي فکري گوناگون ،به این پدیده ،نگاههایي م تلف داشنننتهاند كه
ميتوان بنازتا

آنها را در ادبيّات ملل نيز مشننناهده كرد .بهدليل رابطة تنگاتنگ مرگ با

جنگ ،این بنمایه ،در آثاري كه دربارة این حادثه نوشته شدهاند ،محوریت بيشتري دارد.
رمان ،داسنتان بلند و بيان نقلي منووري اسنت با تفصي ت درخور توجّه و بنرنو و
معين كنه بهطور ت يلي ،با تجربة انسننناني سنننر و كار دارد و وسنننيلة توالي پيوسنننتة
رویدادهایي اسنت كه دربردارندة گروهي از اشن ا ،،در فانایي معيّن اسنت (وبستر،
 ،2 :0900به نقل از :دستنيب.)9 :0080 ،
چنانکه پژوهشنننگران گفتهاند ،در اوایل قرن هجده مي دي ،تکامل برخي از انواع
ادبي پيشين ،مانند رمانس ( )Romanceو پيکارسک ( ،)Narrative Picaresqueمنجر
به شننکلگيري رمان شنند (ر.ک :.فرهنگ اصننط حات ادبي :مدخل رمان)؛ امّا به اعتقاد
منتقدان ،این گونة ادبي ،در ایران ،چندان قدمت ندارد و در قرن بيسنت  ،بهدليل گسترش
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مطبوعنات و نهانننت ترجمنه ،بنه ادبيّنات فارسننني راه ميیابد (ر.ک :.باالئي:0998 ،
201ن.)200
برخي از رمناننویسنننان ،بویژه پس از وقوع جننگهاي جهاني ،به بنمایة جنگ و
تبعات آن ،توجه كردهاند .با شنروع جنگ هشتسالة ایران و عراق ،نویسندگان كشور ما
نيز تصنننمي گرفتند این واقعه را در قالب رمان ثبت كنند؛ از این رو ،رمانهاي متعددي
نگاشته شد كه نویسندگان آنها ،با نگرشهایي متفاوت ،به ثبت وقایع جنگ پرداختند.
ب شني از این رمانها ،به شرح رشادت رزمندگان در جبهههاي جنگ ميپردازند و
شنهادت ،اصليترین موضوع آنهاست .بيشتر این آثار ،در زمان جنگ و به قل رزمندگان
نوشنته شندهاند .در این دوره ،نویسنندگان ادبيّاتي را مفيد ميدانسنتند كه به افشاگري و
تهييو به اقدام اجتماعي منجر شود (ميرعابدیني ،00۱۱ ،ج .)889 :0
بنه گفتنة پژوهشنننگران ،در دهة هفتاد ،با فاصنننلهگرفتن از جنگ و تنيير فاننناي
اجتماعي ،نویسندگان جنگ نيز ت ش ميكنند تا با تکنيکهاي داستاننویسي آشنا شوند
و به خلق آثاري بپردازند كه ع وه بر انتقال پيام ،از جنبة هنري نيز داراي ارزش باشنننند
(ر.ک :.همان.)900 :
این پژوهش ،با هدف مطالعه در ميزان فاصلهگرفتن رمان هاي جنگ از بعد عاطفي
و توجه به رویکرد فلسننفي ،با تکيه بر بنمایة مرگ ،به خوانش روایي سننه رمان جنگ
ميپردازد؛ چرا كه رویداد مرگ ،با جنگ ،ارتباطي تنگاتنگ دارد و بررسنني آن ،ميتواند
نموداري از نگاه نویسنده به این پدیده را ترسي كند.
رمانهاي «زمين سنوخته»« ،سفر به گراي  2۱1درجه» و « شطرنو با ماشين قيامت»،
جامعة آماري این پژوهش را تشنننکيل ميدهند كه داراي جنبة واقعگرایي هسنننتند و به
پدیدة مرگ نيز پرداختهاند .این رمانها از آنجا كه به تکنيکهاي داستاني توجه كردهاند،
در زمرة آثار جریانساز جنگ به شمار ميروند.
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 -0-0ويشينة وهوه
مقاالتي كه به روایتشننناسنني رمانهاي جنگ یا بنمایة مرگ در داسننتانهاي فارسنني
پرداختهاند ،پيشينة این پژوهش را شکل ميدهند كه به مه ترین آنها اشاره ميشود:
اميراحمندي و دیگران ،در مقالة «آموزههاي تعليمي مرگاندیشننني در رمان كليدر»
( ،)009۱به بازتا

وجوه متفاوت مرگ در این اثر و جنبههاي تعليمي آن پرداختهاند.

شننهرام پرسننتش و عبّاس جاننواري ،در مقالة «روایت جنگ ایران و عراق در رمان»
( ،)0091با اسننتفاده از نظریة روایتشننناسنني پل ریکور ( )Paul Riceourبه مقایسننة
سنناحت مرگ و زندگي ،در رمانهاي «عقر

بر پلههاي راهآهن اندیمشننک»« ،سننفر به

گراي  2۱1درجه» و «نه آبي نه خاكي» پرداختهاند .نویسنننندگان این مقاله ،با رویکردي
متفاوت از پژوهش حاضنر ،به روایتشنناسي این سه رمان جنگ پرداختهاند و با استناد
به گزاره-رخدادهاي موجود در رمان «سنفر به گراي  2۱1درجه»  ،ساحت زندگي را در
این اثر ،وجه غالب دانسنننتهاند .این مقاله ،به دليل تمركز بر موضنننوع مرگ ،با پژوهش
حاضر ارتباط ميیابد؛ امّا نویسندگان آن ،از نظریهاي متفاوت با این مقاله استفاده ميكنند
و بيش از توجنه بنه تکنينکهناي داسنننتناني ،بنه جنبنههناي محتوایي رمانهاي جنگ
ميپردازند.
سنيّدعلي قاسن زاده و همکارانش ،در مقالة « مقایسننة عنصر زمان در روایتپردازي
رمانهاي به هادس خوش آمدید و سفر به گراي  2۱1درجه بر مبناي نظریة ژرار ژنت»
( ،)0090اثر اخير را نمایندة نگاه مردانه به جنگ دانسننتهاند .این مقاله ،به دليل تمركز بر
زمان روایي و اسنتفاده از نظریة ژنت ،با پژوهش حاضر ارتباط دارد؛ ا ّما این كار ،بهطور
خا ،،به روایت موضوع مرگ ميپردازد .از سوي دیگر ،مقالة یادشده ،تنها عنصر زمان
در روایت را بررسي ميكند و به دیگر عناصر روایت ،مانند راوي و دیدگاه ،نميپردازد.
محمّدمهدي ابراهيميف اري ،در مقالة «مرگاندیشنني ،انواع و خصننوصننيات آن در
داسنتان مدرنيسنتي فارسني» ( ،)009۱تصنویر مرگ و ویژگيهاي آن را در داستانهاي
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بوف كور ،عزاداران بيل ،سننگر و قمقمههاي خالي ،ملکوت ،شازده احتجا

و خروس،

مطالعه ميكند.
بنا توجنه بنه اهمّيّنت بنمناینة مرگ در رمانهاي جنگ و اندکبودن پژوهشهاي
موجود در این زمينه ،مقالة حاضننر ،با تکيه بر نظریة روایتشننناسنني ژنت ،به خوانش
روایي مرگ در این آثار ميپردازد.
 -4-0نظریة روایتشناسآ ژرار ژنت
ژرار ژنت ،روایتشننناس فرانسننوي ،ميان داسننتان و متن روایي ،تمایز قائل ميشننود .به
عقيدة او ،داستان حوادثي را دربرميگيرد كه بر اساس توالي زمان اتفاق ميافتند؛ ا ّما متن
روایي ،شنامل دخل و تصرفات نویسنده در داستان نيز ميشود .او این دخل و تصرفها
را در سه ب ش زمان روایي ( ،)Tenseوجه ( )Moodو لحن ( ،)Voiceبررسي ميكند.
در این ب ش ،هر یک از موارد یادشده ،به اختصار توضيح داده ميشود.
 -0-4-0زمان روایآ
زمان داسنتان ،یکي از مه ترین عناصر روایي در نظریة ژرار ژنت محسو

ميشود .این

مبحث ،به مقایسنة نظ و ترتيب وقوع رخدادها ،مدت زمان و دفعات آنها ،در داستان و
متن ميپردازد .بر این اسنناس« ،ژنت سننه نوع رابطة زماني ميان زمان داسننتان و متن را
مطرح ميكند :نظ  ،تداوم و بسامد» (توالن.)99 :2110 ،
الف .نظ ()Order
اصننط ح نظ  ،توالي زماني رخدادها را بررسنني ميكند .بر این اسنناس ،یک روایت ،از
نظر زمناني ،ميتواند به گذشنننته بازگردد یا به زمان آینده برود .ژنت ،این نوع تنييرات
زمناني را زمانپریشننني ( )Anachronismمينامد .به گفتة وي ،اگر راوي به یادآوري
رویدادهایي بپردازد كه در گذشنته اتفاق افتادهاند ،زمانپریشني گذشتهنگر رخ ميدهد و
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اگر حوادثي را رواینت كند كه هنوز به وقوع نپيوسنننتهاند ،زمانپریشننني آیندهنگر رق
ميخورد (ر.ک :.توالن.)60 :0991 ،
 .تداوم ()Duration
زمان متن ،لزوما با زمان داسنتان برابر نيسنت؛ بلکه ميتواند فشردهتر یا طوالنيتر از آن
باشد .چنانکه روایتشناسان گفتهاند ،اگر زمان رخدادن یک رویداد در متن ،طوالنيتر از
زمان آن در داسنتان باشند« ،درنگ توصيفي» ( )Descriptive pauseناميده ميشود .در
حالت دیگر ،زمان متن با زمان داستان برابري ميكند كه صحنة نمایشي (isochronous

 )Presentationنام دارد .در شکل سوم یا چکيده ( ،) Summaryزمان متن ،در مقایسه
با زمان داسننتان ،حجمي كمتر را به خود اختصننا ،ميدهد و وقایع داسننتان ،در متن
بهشنکل خ صنه روایت ميشوند .در حالت حذف ( )Ellipsisنيز سرعت روایت متن،
از داسننتان پيشنني ميگيرد؛ به گونهاي كه برخي وقایع ،از متن حذف ميشننوند (ر.ک:.
مارتين.)90 :0980 ،
پ .بسامد ()Frequency
بسنننامند چيسنننت و انواع متفناوت آن ،چه تیثيري در روایت ایجاد ميكند؟ «منظور از
بسننامد ،تعداد دفعات تکرار حوادس سننطح داسننتان و نقل آنها در متن اسننت( ».توالن،
 )66 :0991به گفتة روایتشنناسان ،یک حادثه ميتواند در داستان و متن ،یک بار اتفاق
بيفتد كه بسامد منفرد ( )Singulativeنام دارد .واقعهاي كه در داستان یک بار رخ دهد؛
امّا در متن چند بار روایت شود ،بسامد مکرر ( )Repetativeخوانده ميشود .گاهي نيز
یک حادثه ،در داستان چند بار اتفاق ميافتد؛ امّا در متن یک بار روایت ميشود كه آن را
بسامد بازگو ( )Iterativeناميدهاند (ر.ک :.ریمون كنان.)۱8 :2112 ،
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 -4-4-0وجه
این عنصنننر روایي ،در نظرینة ژننت ،اهمينت زینادي دارد؛ زیرا بنه بررسننني فاصنننلة
( )Distanceرواینت با داسنننتان و دیدگاه ( )Point of viewميپردازد كه هر دو ،در
چگونگي روایت ،تیثيري بسزا دارند.
الف .فاصله ()Distance
این مبحث ،به مطالعة انواع گفتار در متن ميپردازد .چنانکه روایتشنننناسنننان گفتهاند،
گفتار ش صيتها ميتواند بهشکل مستقي ( ،)Direct reported speechروایت شود؛
یعني نویسننده ،گفتگوي ش صيتها را بدون دخل و تصرّف در آنها ،نقلكند .در شکل
دوّم ،گفتار شن صنيتها بهصورت غير مستقي ( )Indirect reported speechروایت
ميشنود و نویسنده ،محتواي ك م ش صيتها را به زبان خود درميآورد .در شکل آخر
كه گفتار غيرمسنتقي آزاد ( )Free indirect speechنام دارد ،آنچه در ذهن شن صيت
ميگذرد ،با ذهن و زبان نویسننده تركيب ميشنود و در بيان آن ،اصط حات هر دو نفر
به كار ميرود (ر.ک :.تایسن.)0۱0 :2110 ،
 .دیدگاه
در یک داسنتان ،كسني كه وقایع را ميبيند ،با كسني كه آنها را مي گوید ،یکسان نيست.
نویسنده با تعيين زاویة دید ،داستان را از نگاه یکي از ش صيتها روایت ميكند .بر این
اسننناس ،داسنننتننان ميتواننند از دینندگنناه دروني ( ،)Internal focalizationبيروني
( )External focalizationیا فاقد كانون ( )Non-focalizationروایت شود.
 -3-4-0لحن
ژننت در بحنث از لحن ،بنه نوع راوي و رابطنة او با موقعيتهاي زماني و مکاني و نيز
كانون زمان روایت ميپردازد .راوي ،بر اسننناس جایگاهي كه در آن قرار دارد ،ميتواند
درونداسنتاني ( (Homodiegeticیا برونداستاني ( )Heterodiegeticباشد .در مبحث
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لحن ،به زمان روایت نيز پرداخته ميشود .بيشتر داستانها حوادثي را روایت ميكنند كه
در زمان گذشنننته رخ ميدهند؛ امّا در برخي روایتها یا ب شننني از آنها ،براي ملموس
ساختن حوادس ،از زمان حال استفاده ميشود.
 -4بحث و بررسآ
 -0-4خوان

روایآ مرگ در رمان «زمين سوخته»

4

«زمين سنوخته» ،سنوّمين رمان احمد محمود ،در سال  0000به چاپ رسيد .نویسنده كه
پس از حملة عراق ،سنفري به اهواز ،زادگاه خود داشنت ،تجربههاي خود از حاور در
این شنننهر جنگزده را در قالب این رمان ،منعکس سننناخت كه در آن به گفتة منتقدان،
خشننونت حاصننل از جنگ را بهخوبي تصننویر ميكند (ر.ک :.دسننتنيب.)060 :0080 ،
جنگ و مشنک ت حاصنل از آن براي مردم عادي كه ناخواسنته ،با آن دست به گریبان
شندهاند ،بنمایة اصنلي این داسنتان را شکل مي دهد .پژوهشگران ،این اثر را حد فاصل
رمنانهاي دفاع مقدس و داسنننتانهاي ضننند جنگ محسنننو

ميكنند؛ چرا كه «زمين

سنوخته» ،جنگ را با نگاهي واقعگرایانه به تصویر ميكشد و از دو دستة دیگر كه آن را
پدیدهاي مقدس یا سراسر زشتي ميدانند ،فاصله دارد (ر.ک :.صنعتي.)080 :0089 ،
روایت این رمان با نظ خطي ،واقعگرایي آن را تقویت ميكند .نویسنننده در روایت
مرگ ،هشت بار از زمانپریشي گذشتهنگر استفاده ميكند كه شصت درصد از كل موارد
را تشکيل ميدهد .برخي از وقایع رمان نيز با اندكي فاصلهگذاري روایت ميشود كه در
داسنتان ،تعليق ایجاد ميكند؛ براي نمونه ،راوي در حين تشييع جنازة باران ،آگاهي مادر
او از شهادت پسرش ،در ساعاتي قبل را به یاد ميآورد.
زمانپریشننني آیندهنگر دربارة مرگ ،در این رمان پنو نمونه دارد كه بيشنننتر آنها ،با
نگراني شن صيتها از مرگ ،ارتباط دارد« :پول و پلهاي ندارم كه دست زن و بچههام را
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بگيرم و از ئي خرا شنده برم بيرون  ...پس باید بمون و با تركش خمپاره ،مول گوشت
قرباني ،آش و الش ش ( »...محمود)۱2 :0000 ،
اگرچه زمانپریشنيهاي داسنتان ،روایت را دچار گسست زماني ميسازد و سرعت
آن را كنند ميكند ،ع وه بر ایجاد تنوع در شنننيوة روایت ،اط عاتي تازه را به م اطب
ميدهد؛ زیرا بيشننتر آنها ،از نوع برونداسننتاني هسننتند« :وقتي كه دزدها ،تو سننرباالئي
رازان ،گردنه را سنننگچين كردند و كاميون حاج تریاک را خالي كردند و دسننت و پا و
دهانش را بستند ،باران پانزده سالش بود» (همان.)200 :
این رمان ،در  029صفحه ،به شرح سه ماه از روزهاي آخر تابستان و شروع جنگ،
تا اواخر آذر ماه سنال  0069ميپردازد و بهطور ميا نگين ،سننه و ني صفحه را به روایت
هر روز ،اختصننا ،ميدهد .البته سننرعت داسننتان ،در مواقع زیادي ،شننتا

بيشننتري

ميگيرد؛ یعني بسنياري از شنبانهروزهایي كه در طول این سه ماه اتفاق ميافتد ،از رمان
حذف مي شنود .از سنوي دیگر ،وقایع برخي از روزها ،با سرعتي كمتر روایت ميشود:
براي نمونه ،روز مرگ خالد ،برادر راوي ،دوازده صننفحه را به خود اختصننا ،ميدهد.
این حادثه ،یکي از وقایع تیثيرگذار داسنتان و از نقطههاي اوج آن به شمار ميآید .شرح
بيتابيهاي شناهد و تشييع جنازة خالد ،موجب كند شدن روایت و تقویت وجه عاطفي
این ماجرا ميشنود .راوي در این صحنه حاور ندارد؛ امّ ا حادثة شهادت خالد ،از زاویة
دید شاهد ،روایت ميشود:
شننناهد ،بي هير حرفي ،دوباره باالتنهاش را تکان ميدهد و باز ،آهسنننته به حرف
ميآید ...« :كاش نذاشننته بودمت بري برادر ... .كاش نرفته بودي ،كاش با ه رفته بودی
 ...آخ برادر ... .حاال به كي بگ ؟ حاال چطور بگ ؟  ...چطور بگ كه بيمارستان چطوري
لرزید؟  ...كه تا حميد را گذاشننت و برگشننت  ،چطوري صنندا و دود و آتش ،پاركينگ
بيمارستان را بلعيد ... .حاال به كي بگ برادر خوب ؟( »... .محمود.)006 :0000 ،

 404فصلنامة علمآ کاوشنامه ،سال بيست و دوم ،بهار  ،0200شمارة 24

پنجناه مورد از نموننههناي مربوط بنه مرگ در این رمنان ،با درنگ و ذكر جزئيات
روایت ميشود كه نيمي از كل موارد را تشکيل ميدهد و در بيشتر آنها ،راوي ،دیدههاي
خود از مرگ آشنننایانش را روایت ميكند .درنگ او در مرگ شنن صننيتها و تیكيد بر
نمنایش صنننحنههاي خونبار ،سنننرعت روایت را كند ميسنننازد و همدلي خواننده را
برميانگيزد.
در مواردي كه راوي ،شنناهد صننحنة مرگ افراد نيسننت ،معموالً آن را به صننورت
چکينده روایت ميكند .اگرچه این نمونهها ،در رمان تعدادي اندک دارند و شنننامل 20
مورد ميشوند ،در ترسي مرگ ،بهشکل رویدادي روزمره ،نقشي مه دارند« :ميگها كه
محلة طالقاني خرمشننهر را ميكوبيدهاند ،دو پسننرش ،هر دو با ه  ،تركش خوردهاند و
جابهجا ،شهيد شدهاند( ».همان.)009 :
در طول داسنتان 28 ،بار از صنحنة نمایشني براي روایت مرگ اسننتفاده ميشود كه
واقعگرایي رمان را افزایش ميدهد .این موارد كه گفتگوهاي شننن صنننيتها دربارة این
حادثه را شامل ميشود ،به حوادس گوشه و كنار شهر ميپردازد كه راوي در آنها حاور
ندارد:
«تمام فلکه را داغون كردن.
انگار ميخواستن پل سفيد رو بزنن.
خدا ميدونه چند تا كشته شده.
ميگن یازده تا( ».محمود)02 :0000 ،
در طول این داسنتان 009 ،بار ،از گفتار مستقي استفاده ميشود .بعاي منتقدان ،از
وفور دیالوگپردازي در این رمان ،انتقاد كردهاند و معتقدند كه این شنننيدهها ،در پيشبرد
داسنتان نقشني ندارند ،به آن شکلي گزارشگونه دادهاند و رمان را به یک مستند نزدیک
كردهاند (ر.ک :.سنليماني)002 :0081،؛ امّا به نظر ميرسند كه اسنتفاده از گفتار مستقي ،
ع وه بر آن كه از تفوق راوي بر داسنننتان ميكاهد ،زمينة چندصننندایي را در این رمان
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فراه ميكند .از سنوي دیگر ،چنانکه پژوهشنگران اشاره كردهاند ،گفتگوهاي این رمان،
ميشننود؛ چرا كه

یکي از شننيوههاي شنن صننيتپردازي غيرمسننتقي در آن محسننو

گفتارهاي هر یک از ش صيتهاي داستان ،خصوصيات اخ قي و اجتماعي او را ترسي
ميكند (ر.ک :.بهبودي.)90 :0090 ،
در گفتارهاي مسنتقي دربارة مرگ ،تکگویي یا گفتگوي اش ا ،،بهصورت كامل،
در متن ميآید:
«خشونت را با خشونت جوا

ميدهي .

قل پاشون رو خرد ميكني .
باید از رو جسدمون بگذرن.
پاشون به شهر برسه؟ ... .آتيششون ميزني ( ».محمود)28 :0000 ،
 60مورد از گفتارهاي این رمان ،به مرگ اختصننا ،دارد كه سننيزده درصنند از كل
نمونهها را تشنکيل ميدهد .محدودیت راوي اوّلشن

و حانور نداشتن او در همة

رویدادها ،موجب ميشود كه در مواردي ،نویسنده از گفتار غيرمستقي نيز استفاده كند:
«بعد ،آرام و شنمرده ،از مشابرام ميگوید كه تو اردوگاه سکته كردهاست و جابهجا
مردهاسنننت و از كاح حاج تقي ميگوید كه یک روز ،پيش از حهر ،فشنننار خونش باال
ميرود و تا تو جيپ اردوگاه سنننوارش كنند و به جایي برسننند ،تمام ميكند( ».همان:
.)201
اشننارات گوناگون به مرگ ،در این رمان ،بسننامدي باال دارد (صنند مورد)؛ امّا این
واقعه ،در طول داسننتان 08 ،بار رخ ميدهد كه در  06مورد ( 90درصنند) ،شننکل منفرد
دارد؛ یعني رويدادن حادثه در داسننتان و روایت آن در متن ،یک بار صننورت ميگيرد.
سننه مورد نيز به شننکل مکرر روایت ميشننود كه با مرگ خالد ،پدر باران و پدر راوي
ارتباط دارد .اسنتفاده از بسامد مکرر براي روایت مرگ ،در كنار درنگ توصيفي ،سرعت
روایت را كند ميكند و اهمّيّت این وقایع از نگاه راوي را مش

ميسازد.
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نویسنننده در این رمان ،از دیدگاه خارج از روایت اسننتفاده ميكند« .این نوع نقطة
دید ،ارزیابي احسناسنات ش صيتها ،معناي كنش آنها و تش ي

اه ّم ّيت رویدادها را

بر عهدة خواننده ميگذارد( ».پرینس .)6۱ :0982 ،در این حالت ،راوي كه در مقایسننه با
دیگر ش صيتها ،اط عاتي كمتر دارد ،به مشاهدة ماجرا ميپردازد:
«راستي شنيدي كه حسين سوتي كشته شد؟
نه ... .حاال دارم از تو ميشنف .
چرا  ...كشنته شند؟  ...تركش خمپاره خورد .مي گن ضد انق

از تو شهر خمپاره

ميزنه( ».محمود)0۱2 :0000 ،
رواینت حوادس از كنانون بيروني ،راوي را در جنایگاهي بيطرف ،قرار ميدهد كه
تنها ،به نقل آنها ميپردازد .نویسننده با انت ا

این كانون روایت ،شن صيتهاي زیادي

را وارد داسنتان ميكند و به تنييرات حاصل از جنگ ،در زندگي روزمرّة آنان ميپردازد.
از سنوي دیگر ،انت ا

این دیدگاه ،به داسنتان شکلي گزارشي مي دهد و آن را به رمان

حادثه نزدیک ميكند؛ چرا كه در این زاویة دید ،راوي از احوال و افکار شن صننيتهاي
داستان ،چندان اط ع ندارد.
نویسننده با انت ا

راوي درونداسنتاني اوّل شن

 ،جنبة عاطفي داستان را حف

ميكند .او در جایگاه من ناحر ،داسننتاني را نقل ميكند كه با وجود حاننور در آن ،نقش
چنداني در پيشبرد حوادس ،ندارد .در مواردي نيز ،جایگاه راوي اوّلشننن

 ،به داناي

كل تنيير ميیابد؛ زیرا او گاهي به روایت صنحنههایي ميپردازد كه خود در آنها حاور
ندارد؛ امّا رخدادها ،دیالوگها ،افکار و احسناسات ش صيتها را روایت ميكند .برخي
از منتقدان ،این چرخش در جایگاه راوي را نشنانة بيتوجّهي نویسنده دانستهاند (ر.ک:.
زنوزي ج لي)2۱0 :008۱ ،؛ امّا این تنيير مکان ،عامدانه به نظر ميرسنند؛ زیرا ع وه بر
ایجاد تنوّع در روایت ،زمينهساز چندصدایي در داستان نيز ميگردد.
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از منظر زمان تاری ي ،این رمان ،به روایت سنننه ماه ن سنننت جنگ ایران و عراق
ميپردازد؛ امّا از نظر زمان داسننتاني ،در حال جریان دارد .نویسنننده ،بهدليل روایت یک
حادثة تاری ي ،ت ش ميكند تا با انت ا

زمان حال ،جنگ را بهصنورت زنده به تصویر

بکشند و آن را از شنکل یک حادثة تاری ي تمامشنده ،خارج سازد .این كار كه موجب
ه ذاتپنداري بيشننتر م اطب با وقایع رمان ميشننود ،در افزایش واقعگرایي داسننتان و
ملموس شندن آن ،تیثيري بسنزا دارد؛ زیرا م اطب احساس ميكند كه وقایع ،ه اكنون
در حال وقوع است.
در مجموع ،این رمنان ،تصنننویري واقعگراینانه از پدیدة مرگ به نمایش ميگذارد.
وفور توصنيفها از صنحنة مرگ افراد و بسامد باالي این حادثه ،بار احساسي داستان را
افزایش ميدهد .شن صيتهاي رمان «زمين سوخته» ،در جدال فلسفي با زندگي و مرگ
نيسنتند و مرگ اندیشي در این رمان ،بيش از آن كه جنبة فلسفي داشته باشد ،تحت تیثير
ابعاد روانشنناختي شن صنيتها قرار دارد كه ناخواسنته ،درگير حوادس جنگ شدهاند.
آنان دلبسنتة زندگي هسنتند و جنگ را به علّت بره زدن روال عادي زیستن ،پدیدهاي
مذموم ميپندارند .مرگ ،یکي از دلمشنننوليهاي اصننلي راوي به شننمار ميآید و او در
خلوت خود ،به ترس از آن مياندیشد:
«بد جوري حال خرا

اسننت .اگر امشننب ،نيمههاي شننب ،یک همچين حالي به

دست بدهد و خودبهخود خو

نشوم و لحظهبهلحظه ،ضربان قلب بيشتر شود و  ...فکر

ميكن كه به دكتر شيدا تلفن كن و حال را بگوی ( ».محمود)002 :0000 ،
 -4-4خوان

روایآ مرگ در «س ر به نرای  420درجه»

0

رمان «سنفر به گراي  2۱1درجه» ،نوشنتة احمد دهقان ،در سنال  00۱6به چاپ رسيد و
جوایز بيسنت سنال داستاننویسي ،چهارمين دورة كتا

سال دفاع مقدّس و بيست سال

ادبيّات پایداري را از آن خود كرد .پروفسننور پل اسننپراكمن ( ،)Paul Sprachmanبا
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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.
برخي از منتقدان ،این رمان را به دليل استفاده از شگردهایي مانند «شروع از وسط»
و افزایش بحران و تنش در سنناختار پيرنگ ،در زمرة داسننتانهایي ميدانند كه با نگاهي
مدرن ،به روایت جنگ ميپردازد (ر.ک :.خدادادي۱۱ :0090 ،ن ن)80؛ امّا به عقيدة عدّهاي
دیگر ،این اثر ،بنهدلينل طرح خطّي ،از پيچيندگيهاي سننناختاري فاصنننله دارد (ر.ک:.
حسننبيگي .)092 :0092 ،حقيقت آن اسنت كه این داستان ،از نظر پرداختن به جزئيات
حادثة جنگ ،رماني نو محسنو

ميشود؛ امّا از منظر فرم روایت ،بهندرت از مؤلّفههاي

رمان مدرن اسنتفاده ميكند .وقایع این رمان ،بهشنکل منظّ و خطّي روایت ميشوند كه
واقعگرایي آن را تقویت ميكنند و زمانپریشني در آن ،به اندازهاي نيست كه نظ خطّي
روایت را مشوش سازد .این نمونهها ،در بيشتر موارد ،با كاهش سرعت روایت ،بر حج
متن ميافزاینند و در خطّ سنننير رخندادهنا و پوینایي رواینت ،تنييري ایجاد نميكنند.
زمانپریشيهاي گذشتهنگر در این رمان ،عواطف و احساسات راوي را نمایش ميدهند:
«هير چيز از یادمان نرفته .مگر ميتوان از یاد برد؟ آن روز یازده دسننت بر روي ه
قرار گرفت و خمپاره اي كنارمان تركيد و اوّلين دسننت ،همان جا از ما جدا شد .آن روز
یازده مرد بودی ؛ یازده مردي كه بزرگترینمان ،نرمهمویي رو صورتش رویيده بود .حال
پنو نفری و تنها پنو نفر .امشننب هفت ماه و هجده روز از آن شننب ميگذرد .چه زود
گذشت و چه زود جمعمان ك شد( ».دهقان000 :00۱6 ،ن)000
«سنفر به گراي  2۱1درجه» ،در  208صفحه ،به روایت یازده روز از زندگي جواني
به نام ناصر ميپردازد .داستان از زمان اع م عمليات و رفتن ناصر به جبهه آغاز ميشود
و با بازگشننت او به خانه ،پایان ميگيرد .در این رمان ،روایت شننتابي كند دارد و بيشننتر
وقایع ،مانند حمله هاي شنبانه ،محاصنره و شهادت رزمندگان ،با درنگ توصيفي روایت
ميشنود .گزینش نویسننده از صنحنههاي جنگ و كشنته شدن ش صيتها ،اهمّيّت این
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رخداد را از نظر او نشننان ميدهد .نمایش مبسننوط حادثة مرگ ،كنش شنن صننيتها و
جزئينگري راوي در این موضوع ،در واقعگرایي رمان ،نقشي برجسته ایفا ميكند:
«جنازهاي كف جاده افتاده كه از بقایاي لباس سبز پلنگياش ،ميفهم سرباز دشمن
اسنت كه پ ش شده كف جاده ،لهيده و به الستيک ماشين هاي عبوري چسبيده و دیگر
چيزي ازش باقي نمانده .چندشن ميشود .حالت تهوّع ميگيردم .دهان پر آ

ميشود.

با دسننت گلوی را ميفشننارم و صننورت را به باد ميسننپارم تا اسننتفران نکن ( ».دهقان،
)02۱ :00۱6
نویسننده در این اثر ،بر متن حوادس جنگ ،تیكيد دارد و با درنگ در مجروح شدن
مجسننن ميكند .ذكر جزئيات و
ّ
رزمنندگان یا شنننهادت آنها ،خشنننونت این پدیده را
توصيفهاي او از این موارد ،داستان را گسترش ميدهد و ع وه بر ایجاد تعليق ،موجب
ملموس شدن حوادس و تیثيرگذاري عاطفي بيشتر بر خواننده ميگردد؛ بویژه در مواردي
كه شننهادت دوسننتان راوي روایت ميشننود .این توصننيفهاي مکرّر ،زمان داسننتان را
متوقف ميسنازد و متن را پيش ميبرد .نویسنده با هدف تیكيد بر بنمایة مرگ ،به بسط
قسننمتهایي خا ،از روایت ميپردازد تا خشننونت جنگ و مظلوميت رزمندگان را به
م اطب القا كند .در این رمان ۱2 ،حادثة مربوط به مرگ وجود دارد كه از ميان آنها60 ،
مورد ( ۱6درصد) ،با درنگ روایت ميشود.
در این رمان ،شتا

موبت در روایت مرگ ،بهندرت دیده ميشود و مواردي كه به

صنورت خ صه روایت ميشوند ،مربوط به ش صيتهایي هستند كه در داستان حاور
نداشنننتهاند و راوي با آنها ،رابطة عاطفي ندارد ،مانند دو برادر رسنننول كه بهصنننورت
م تصنر ،به شنهادت آنها اشناره ميشود .در كلّ داستان ،تنها دو نمونة م تصر از حادثة
مرگ دیده ميشود و حذف آن نيز در این رمان ،نمونهاي ندارد؛ زیرا نویسنده بر نمایش
حنادثة مرگ و جزئيات دل راش آن تیكيد دارد و در غالب موارد ،این واقعه را با درنگ
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روایت ميكند .با وجود این كه در صننحنة نمایشنني ،شننتا
گاهي توصيفهاي متعدّد در گفتگوها نيز شتا

به صننورت ثابت درميآید،

روایت را منفي ميسازند:

«سنننر چهارراه ،دو تا تویوتا پر نيرو رو زدن .ما از همين جا ميدیدی  .به خدا همه
گریه كردن .اگه بدونين چه صنحنهاي بود .یکيشون آتيش گرفته بود و تو جاده ميدوید
طرف عقب .تا نصفههاي جاده ه رفت و عاقبت افتاد( ».دهقان)062 :00۱6 ،
كند شندن سنرعت روایت در حوادس دربارة مرگ ،نشنان ميدهد كه این موضوع
براي نویسننده ،اهمّيت زیادي دارد .او از نمایش این صحنههاي دل راش ،ابایي ندارد و
بهطور خا ،،بر آنها تیكيد ميورزد .به این ترتيب ،چهرة خشونتبار جنگ كه بویژه در
مرگ تجلّي ميیابد ،عيان ميشود و به تقویت وجه عاطفي روایت ميانجامد.
در رمان «سننفر به گراي  2۱1درجه» ،بهدليل تعدّد شنن صننيتها ،مکالمه بين آنها،
جلوهاي بارز دارد .نویسننده در بيشنتر موارد ،افکار شن صننيت ها را با استفاده از گفتار
مسننتقي روایت ميكند .اسننتفاده از این نوع گفتار ،فاصننلة راوي با بيان روایت را ك ،
تماس و درگيري م اطب با وقایع داسنننتان را زیاد و ریت روایت را كند ميكند .پانزده
مورد از گفتگوهاي این رمان ،به مرگ اختصننا ،دارد كه نه نمونه از آنها ،به شننهادت
ش صيتها و چگونگي آن ميپردازد و به شکل مستقي روایت ميشود.
«از دیگر مباحوي كه بهتر بود در داسننتان به آن پرداخته ميشنند ،طرح مقولة انسننان،
هنگام رویارویي با مرگ و نيسنننتي اسنننت» (پارسنننينژاد .)08 :0080 ،اگرچه راوي و
دوسنننتنانش ،در بحبوحنة نبرد ،هر لحظه انتظار مرگ را ميكشنننند ،كمتر دربارة آن ،با
یکدیگر گفتگو ميكنند .این نکته ،از موارد ضنعف رمان محسنو
شن صيتها براي نبرد مش ّ

ميشننود؛ زیرا انگيزة

نيست و خواننده ،از افکار و عواطف آنها دربارة مرگ،

اطّ عي ندارد .تنها سه نمونه از گفتگو هاي مربوط به مرگ ،به صحبت جدّي دربارة این
مقوله ،اختصنا ،دارد؛ از این رو ،رویکرد فلسنفي نویسننده به مرگ ،در سفر به گراي
 2۱1درجه ،چندان شاخ

نيست.
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مرگ بيشننتر اشن ا ،،بهصننورت منفرد و شننهادت دوسننتان راوي ،بهشننکل مکرّر
روایت ميشننود كه از ميان آنها ،شننهادت علي ،دوسننت صننميمي راوي ،هفت مورد و
شننهادت مهدي و اصنننر ،پنو مورد را به خود اختصننا ،دادهاند .در روایتهاي مکرّر،
راوي مرگ دوستانش را به یاد ميآورد و خاطرات آنها را در ذهن خود ،تداعي ميكند.
در این موارد ،حادثه هر بار از دیدگاه ناصننر روایت ميشننود و در قانناوت خواننده،
تنييري نميدهد ،بلکه تنها تیثّر عاطفي ایجاد ميكند:
«لحظهاي چهرة علي از جلو صنورت دور نميشود؛ چين هاي رو پيشاني ،گونههاي
كشنيده ،چشنمان بسنته و ردّ خوني كه از گوشنة دهانش سرازیر شده بود تو ی هاش».
(دهقان)008 :00۱6 ،
به دليل كند بودن سنرعت روایت در حوادس دربارة مرگ ،از بسننامد بازگو استفاده
نميشنود .بسامد مکرّر ،تکرار معنيدار واقعة مرگ از سوي نویسنده را نشان ميدهد كه
بنه ایجاد تعليق در روایت نيز ميانجامد .بهكاربردن این نوع بسنننامد براي روایت مرگ،
ع وه بر درنگهاي توصيفي ،به افزایش بعد عاطفي این مقوله نيز منجر ميشود.
وقایع داستان ،در بيشتر مواقع ،بهشکل بيروني كانوني ميشود .در این حالت ،راوي
در مقایسنننه با دیگر شننن صنننيتها ،اطّ عاتي كمتر دارد و از افکار آنها آگاه نيسنننت:
«ميگوید :احمد كه جبهه اسننت .نميتوان جلوي خودم را بگيرم .قدم جلو ميگذارم و
با ناباوري ميگوی  :اِ  ...جبهه است ،كي رفته؟» (همان.)00 :
اگرچه ناصنر در داسنتان حانور دارد ،قهرمان آن نيسننت و بيشتر ،به نقل حوادثي
ميپردازد كه آنها را مشاهده ميكند؛ بنابراین ،او در زمرة راوي درونداستاني ،اوّلش
و من نناحر قرار ميگيرد .در برخي موارد نيز بنهدليل محدودیت این نوع راوي ،خود او
در صنحنه حانور ندارد و حادثه ،از دیدگاه ش صيتي دیگر روایت ميشود« :مهدي به
رسنول و عبداه ،نگاه ميكند و وقتي ميبيند توجّهشان به جاي دیگري است ،ميگوید:
ابوالفال خورد .به یکباره ميگوی  :خورد؟ یعني چي؟ ميگوید :یه خمپاره خورد جلو
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سننگرش .تركش درسنت خورده تو صورتش .اص نميشد شناختش( ».دهقان:00۱6 ،
)000
نقل رویدادها از زاویة دید بيروني ،موجب ميشنود كه قااوتهاي راوي ،كمتر به
داستان راه پيدا كند و او صرفاً ،نقش روایتگري را به عهده داشته باشد .این نکته ،بهدليل
كاسنتن از موضعگيريهاي مستقي راوي ،بعد هنري روایت را افزایش ميدهد .از سوي
دیگر ،اسننتفاده از راوي اوّلشن

 ،بعد عاطفي روایت را پررنگ ميكند .اگرچه ناصننر

قهرمان داسنتان نيسنت و بيشتر به نقل اتّفاقاتي ميپردازد كه براي دیگر ش صيتها رخ
ميدهد ،حانور بيواسنطة او در صنحنة نبرد ،بهدليل ملموسساختن گزارشهاي وي،
موجب ه دلي م اطب با او ميشننود .زمان تاری ي این رمان ،به دي ماه سننال  0006و
عمليات كرب ي پنو مربوط ميشنننود؛ امّا زمان داسنننتاني آن ،در حال اتّفاق ميافتد كه
رویدادهاي داستان را براي م اطب ملموس ميكند.
در مجموع ،حادثة مرگ در این رمان ،بسننامدي باال دارد كه اهمّيت موضننوع براي
نویسننده را نشنان ميدهد .بيشتر ش صيتهایي كه خواننده ،از ابتداي رمان با آنها آشنا
ميشننود ،به شننهادت ميرسننند و حادثة جان باختن آنان ،با درنگ توصننيفي روایت
ميشنود .به دليل تیكيد بر جزئينگري در ترسني مرگ ،روایت این حادثه ،در «سفر به
گراي  2۱1درجه» ،شننکلي تراژیک دارد و تیثيرگذاري آن ،بيشننتر در قلمرو عاطفي باقي
ميماند.
 -3-4خوان

روایآ مرگ در «شطرن با ماشين قيامت»

0

رمان «شننطرنو با ماشننين قيامت» ،نوشننتة حبيب احمدزاده ،در سننال  0086توسّ نط
انتشنارات سنورة مهر ،به چاپ رسنيد و موفّق به كسب جوایز زیادي شد .پروفسور پل
اسنننپراكمن ( ،)Paul Sprachmanمترج رمان بهزبان انگليسننني ،عقيده دارد كه این
داسنتان ،در مقایسنه با آثار پيش از خود ،از خاطرهنگاري فاصله ميگيرد و در قالب یک
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اثر تمويلي ،بنا نگناهي متفاوت و فلسنننفي ،به مقولة جنگ ميپردازد (ر.ک :.احمدزاده،
.)000 :0086
زمان در «شنطرنو با ماشنين قيامت»  ،شکل خطّي دارد؛ امّا این الگو ،در مواردي كه
راوي خاطرات خود را یادآوري ميكند ،م دوش ميشننود .زمانپریشيهاي داستان ،در
سنير روایت تنوّع ایجاد ميكند و احاطة گذشته بر ذهن راوي را نشانميدهد .این نکته،
در روایت بنمایة مرگ كه یکي از دلمشنننوليهاي اصننلي راوي به شننمار ميآید ،نمود
بيشننتري دارد .برخي از این زمانپریشننيها ،بهصننورت گذشننتهنگر اتّفاق ميافتند؛ یعني
راوي وقایعي را روایت ميكند كه پيش از شننروع داسننتان ،رخميدهند ،مانند شننهادت
جواد كه چهار بار ،بهصنورت گذشنتهنگر برونداسنتاني تکرار ميشود و اطّ عاتي را به
م اطب ميدهد كه از آنها خبر ندارد« :پدر جواد سنناكت ماند و سننربهزیر .مول هميشننه
آرام بود .حتّي وقتي خبر شهادت تنها پسرش را به او دادی ( »....همان.)00 :
برخي از این وقایع ،مانند شنهادت زن سنبزي فروش و ماجراي كارخانة بستني مهر
نيز بهصننورت درونداسننتاني هسننتند و با وجود آن كه یک بار در طول داسننتان روایت
شدهاند ،راوي باز ه آنها را یادآوري ميكند .در این موارد ،زمانپریشيها داراي كاركرد
عاطفي هستند و ت ط ذهني و روحي راوي را نيز به تصویر ميكشند.
«شننطرنو با ماشننين قيامت» ،در  028صننفحه ،به روایت سننه روز از زندگي راوي
ميپردازد .این رمان شنتابي منفي دارد و بهطور ميانگين ،حدود صد صفحه را به روایت
هر روز اختصنا ،ميدهد .حوادس داستان ،در بيشتر موارد ،با درنگ ،روایت ميشود و
مرگ نيز از این مقوله ،مسننتوني نيسننت .در این رمان 00 ،مورد از موارد دربارة مرگ ،با
درنگ روایت ميشوند كه  68درصد از كلّ موارد را تشکيل ميدهند.
مرگاندیشنني ،یکي از دلمشنننوليهاي اسنناسنني راوي این رمان به شننمار ميآید.
نویسنده ،در عين توصيف جزئيات دل راش صحنة مرگ كه به عيني شدن فاا و تهييو
احسناسنات م اطب ميانجامد ،از توجّه به حاالت دروني شن صيتها و افکار آنان در
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مواجهه با مرگ نيز غفلت نميكند؛ از این رو ،بيش از آن كه به توصننيف حوادس دربارة
مرگ بپردازد ،بنه افکنار راوي و حناالت او در مواجهنه بنا این پدیده توجّه دارد ،مانند
ماجراي كارخانة بستني مهر.
راوي كه پس از مجروح شنندن دوسننتش ،پرویز ،مسننئوليت پ ش غذا را به عهده
دارد ،درميیابد كه اجسنناد شنننهدا ،در سنننردخانة كارخانة بسنننتني مهر و در مجاورت
بسنننتنيهنا ،نگهنداري ميشنننود .این ماجرا ،به قدري او را تحت تیثير قرار ميدهد كه
بستنيها را در رودخانه ميریزد و تا مدّتها ،این تصویر را با خود مرور ميكند .ب شي
دیگر از افکار راوي ،به ترس او از مرگ دیگران مربوط ميشنود .او كه میموریت كشف
رادار عراقي را بر عهده دارد ،خود را مسننئول جان اطرافيانش ميداند و از كشننتهشنندن
آنها ،ميهراسد.
در این رمان ،حوادس دربارة مرگ ،مانند كشننتهشنندن زن سننبزيفروش ،با درنگ و
ذكر جزئيات توصيف ميشود:
«هر دو با فشننار ،قطعه را باال كشننيدند .جس ن زن از گردن ،با قطعه باال آمد و بعد،
آرامآرام ،از آن جدا شند .تکاور كوتاهقد ،با پشنت دسنت ،دهانش را گرفت و به گوشة
دیوار پناه برد تا اسننتفران نکند .ميلة مفتولي آجدار ،از پشننت گردن زن وارد شننده و از
سمت دیگر خارج شده بود( ».احمدزاده)000 :0086 ،
صنحنههاي نمایشني دربارة مرگ نيز در داسنتان بيست نمونه دارد كه  00درصد از
كلّ موارد را تشکيل ميدهد و ب شي از آنها ،به شوخي با مرگ ميپردازد:
«خنب ،آقنا پرویز .بنه اميند خدا ،جهنّ كه رفتي ،از دریچهاش نگاه كن؛ ببين كه ما
داری تو بهشننت فوتبال بازي ميكني  .یه وقت دلت آ

نشننه ها .خب ،باید برم .كاري

نداري؟» (همان)09 :
روایت م تصننر حادثة مرگ ،در این رمان ،تنها چهار نمونه دارد كه شننامل شننش
درصنند از مجموع موارد ميشننود ،مانند زماني كه راوي از فرمانده ،سننران دوسننتانش را
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ميگيرد و او ،بهدرون ،خبر شنهادت آنها را ميدهد« :حرف آخرته؟ خودت خواستي ...
هير .هر دوشون شهيد شدن( ».همان)000 :
برخ ف رمانهایي كه پيشتر به آنها پرداخته شد ،این داستان ،كمتر به حوادس مرگ
و شنرح جزئيات آنها ميپردازد؛ امّا تعمّق در حاالت دروني راوي و افکار او ،از سرعت
روایت ميكاهد .البته حادثة مرگ در داسننتان ،نمونههایي دارد كه راوي ،آنها را با درنگ
شنرح ميدهد و واقعگرایي رمان را حف ميكند؛ امّا این نمونهها ،در مقایسنه با مجموع
موارد دربارة مرگ ،كمتر هسنتند و نویسنده ،تا حدودي ،ميان رویکرد فلسفي به مرگ و
نگاه عاطفي به این پدیده ،تعادل برقرار ميكند.
گفتارهاي مسنتقي دربارة مرگ ،در این رمان ،بيست مورد هستند كه ب شي از آنها،
به نگراني ش صيتها از مرگ دیگران ميپردازند:
«سرانجام اصفهاني بر تردیدش غلبه كرد.
موگما .یعني واقعا شهيد شدهاست؟
نه بابا .این مول گربه هفت تا جون داره .ناراحتش نباش.
پس زندهاست؟ خدا را شکر( ».احمدزاده)018 :0086 ،
افکار راوي دربارة مرگ ،در قالب تکگویيهاي او ،ارائه ميشود:
«ماشين در حال عبور بود و اكنون ني رخ تابوتها ،در حال خارجشدن از دید؛ ولي
سننؤال تازهاي ذهن را مشنننول كرد« :در طرح خطرناكي كه قاسنن  ،براي مبارزه با رادار
ری ته بود ،چند تا از این تابوتها سه ما ميشد؟» (همان)001 :
حنادثة مرگ در این رمان ،بندرت رخ ميدهد؛ امّا این حوادس معدود ،به صنننورت
مکرّر رواینت ميشنننونند .تکرار این رویندادهناي خنا ،كنه گناهي با یکدیگر پيوند
ميخورنند ترس راوي از مرگ را تقوینت ميكنند و بنا افزایش جنبنة عناطفي روایت،
احسنناسننات م اطب را تحت تیثير قرار ميدهد .راوي قهرمان داسننتان ،خود ،همة این
موارد را براي م اطب رمان روایت ميكند و م اطب او ،تنها در یک مورد تنيير ميكند:
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زماني كه براي راضنيكردن گيتي به ترک خانهاش ،ماجراي كشنتهشدن زن سبزيفروش
را روایت ميكند .در سنایر موارد ،م اطب و راوي یکسنان هسنتند و بسامدهاي مکرّر،
تنها بار عاطفي روایت را افزایش ميدهند.
این داستان ،با دیدگاه دروني روایت ميشود و راوي اوّل ش

آن ،در جایگاه من

قهرمان قرار دارد؛ یعني ع وه بر روایت داستان ،در پيشبرد آن نيز ایفاي نقش ميكند .او
بيش از آن كنه به حوادس دنياي بيرون بپردازد ،فعل و انفعاالت روحي خود در مواجهه
با حوادس را توصيف ميكند.
راوي در این رمان ،م اطبي مش

ندارد و كنشها و دیالوگهاي ش صيتها را

بههمراه تفسننيرهاي شن صنني خود ،نقل ميكند .زمان تاری ي این رمان ،به سننه روز از
پایيز سنال  0069اختصنا ،دارد و در زمان داسنتاني گذشته روایت ميشود .بر خ ف
دو رمان پيش كه وقایع را در زمان حال روایت كردهاند ،این داستان ،حوادس را در زمان
اصلي خود نقل ميكند.
در مجموع ،حنادثنة مرگ در این رمنان ،بسنننامندي اندک دارد و چندان بر نمایش
حوادس دل راش تیكيد نميشنود .نویسننده ،بيشنتر به توصيف حاالت دروني و روحي
راوي در مواجهه با مرگ ميپردازد كه موجب ارزشیافتن داسنتان از منظر روانشناختي
ميشود و آن را از یک رمان حادثه ،فراتر ميبرد .بيشتر حوادس داستان ،بهصورت منفرد
روایت ميشود؛ امّا حوادس مربوط به مرگ ،مانند كشتهشدن زن سبزيفروش و ماجراي
كارخانة بستني مهر ،بهصورت مکرّر روایت ميشوند.
تکرار این حوادس در تکگویيهاي راوي ،با تصنننویركردن درگيريهاي دروني او،
بعد عاطفي روایت را نيز تقویت ميكند؛ امّا از آنجا كه كشاكش اصلي این رمان ،بر پایة
انت ا

بين مرگ و زندگي شکل ميگيرد و راوي در طول داستان ،با این موضوع دست

و پنجه نرم ميكند ،رویکرد فلسفي نویسنده به مرگ ،در مقایسه با دو اثر پيشين ،اهمّيت
بيشتري ميیابد.
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 -0نتيجهنيری
این مقنالنه ،بنا هدف پژوهش در ميزان فاصنننلهگرفتن رمانهاي جنگ از بعد عاطفي و
نزدیکشندن به خوانش فلسفي از این پدیده ،به مطالعة بنمایة مرگ ،در سه رمان جنگ
پرداخنت كه نویسنننندگان آنها ،به لزوم پایداري در برابر دشنننمن ،معتقد بودهاند .نتایو
حاصنل از این پژوهش ،نشان ميدهد كه حادثة مرگ در این رمانها ،در بيشتر موارد ،با
درنگ و ذكر جزئيات روایت ميشننود و بسننامدي باال دارد؛ بهگونهاي كه برخي موارد،
بهصننورت مکرّر روایت ميشننوند تا تیثير عاطفي بيشننتري ایجاد نمایند .در این رمانها،
راوي اوّلشن

 ،بهشنکل قهرمان یا ناحر ،در داسننتا ن حاور دارد .روایت حوادس از

نگاه این نوع راوي ،موجب ميشننود تا م اطب ،با او ،ه دلي بيشننتري احسنناس كند و
بعد عاطفي داستان ،برجستهتر شود.
احمد محمود ،تحت تیثير فاناي جنگ ،با پررنگكردن صحنههاي دل راش دربارة
مرگ ،ت ش ميكند احسناسنات م اطب را برانگيزد تا با ش صيتهاي داستان ،ه دلي
نماید و در دنياي واقعي نيز با رزمندگان همراه شود.
احمد دهقان نيز با وجود فاصننلهگرفتن از سننالهاي جنگ ،ميكوشنند تا به ترسنني
پلشننتيهاي این واقعه بپردازد؛ از این رو ،صننحنههاي دل راش مربوط به مرگ ،در رمان
«سفر به گراي  2۱1درجه» ،بسامدي باال دارد .این رمان ،صحنههایي ملموس از مصائب
جنگ را ترسننني ميكند؛ امّا از آنجا كه نویسننننده ،حادثة مرگ را با نگاهي عاطفي به
نمایش ميگذارد ،رویکرد فلسننفي به این پدیده ،در طول داسننتان ،چندان درخور توجّه
نيست.
بر خ ف این دو اثر ،در رمان «شنطرنو با ماشين قيامت»  ،نویسنده ،از بسامد حادثة
مرگ ميكاهد و به وضننعيت رواني رزمندگان ،در مواجنهه با این پدیده ،بيشننتر اهمّيّت
ميدهد .گفتگو دربارة مرگ ،در این اثر نمونههاي چنداني ندارد؛ امّا از آنجا كه كشاكش
بين انت ا

مرگ و زندگي ،یکي از بنمایههاي اصنننلي این رمان محسنننو

ميشنننود،
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رویکرد فلسننفي نویسنننده به مرگ ،در مقایسننه با رمانهاي دیگري كه در این پژوهش
بررسي شد ،قوّت بيشتري دارد.
در مجموع ،خوانش روایي مرگ در رمانهاي یادشنده ،نشان ميدهد كه بعد عاطفي
مرگ در این آثار ،بر رویکرد فلسنفي نویسنندگان به این موضوع ،برتري دارد .این نکته
در رمان«شنننطرنو با ماشنننين قيامت» ،ك رنگ ميشنننود؛ یعني حادثة مرگ و جزئيات
دل راش آن ،بسنننامدي اندک دارد و اندیشنننيدن به مرگ ،شنننکلي محوريتر ميیابد؛
بهگونهاي كه یکي از بنمایههاي اصلي داستان را شکل ميدهد.
بنابراین ،از منظر روایت مرگ ،رمان «شننطرنو با ماشننين قيامت» ،در مقایسننه با دو
داسنننتنان دیگر ،از جنبنة عاطفي فاصنننله ميگيرد و با خلق موقعيتهایي كه با تفکّر و
اندیشننه ،بيشننتر ارتباط دارند ،به یک رمان هنري نزدیک ميشننود .به نظر ميرسنند كه
فاصنلهگرفتن از سنالهاي جنگ ،موجب شندهاسنت تا نویسنندگان این عرصه ،فرصت
بيشننتري براي تیمّل در مسننائل مربوط به این پدیده داشننته باشننند و ع وه بر ترسنني
صحنههایي كه واقعيت جنگ را به نمایش مي گذارد ،با رویکردي فلسفي ،به روایت این
ماجرا بپردازند.
وآنوشتها
 -0بنمایههاي داستاني ،عناصر ساختاري-معنایي مانند كنشها ،اش ا ،،حوادس ،مفاهي و ...
قصنهها ،به عناصر تيپيک و نمونهوار بدل شدهاند و در موقعيتهاي
هسنتند كه بر اثر تکرار در ّ
روایي خا ،،بهسبب تکرار ،برجستگي و معناي ویژه ميیابند .براي مطالعة بيشتر در این زمينه،
بنگرید به:
پارسننانسننب ،محمّد (« ،)0088بنمایه ،تعاریف ،گونهها ،كاركردها و  ،»...نقد ادبي ،ش  ۱ :6ن
.01
 -2براي مطالعة بيشتر دربارة «زمين سوخته» ،بنگرید به:
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آقاخاني بيژني ،محمّد (« ،)0090جلوههاي ترس و اضننطرا

در زمين سننوخته» ،نقد ادبي ،ش

 ۱ :0۱ن .28
پيروز ،غ مرضنا ،مهدي خادمي كوالیي ،حسنين حسننپور آالشننتي و زهرا مقدّسي،)0092( ،
«تحليل چند رمان واقعگرا در عرصنننة دفاع مقدّس» ،پژوهش زبان و ادبيّات فارسننني ،ش :29
6۱ن .88
حجازي ،بهجتالسّادات ( ،)0098تحليل سبکشناسانة رمانهاي برجسته ،تهران :سورة مهر.
محمودي ،اعظ  ،بيژن حهيري ناو و عسننکر ص ن حي (« ،)0096بررسنني مؤلّفههاي پایداري در
زمين سوخته» ،مطالعات ادبيّات ،عرفان و فلسفه ،ش 000 :0ن .0۱8
 -0براي مطالعة بيشتر دربارة رمان «سفر به گراي  2۱1درجه» ،بنگرید به:
پارسينژاد ،كامران (« ،)00۱0نقدي بر سفر به گراي  2۱1درجه» ،ادبيّات داستاني ،ش 000 :00ن
.008
پرسننتش ،شننهرام و عبّاس جاننواري (« ،)0091روایت جنگ ایران و عراق در رمان» ،تحقيقات
فرهنگي ایران ،ش 20 :00ن .60
خادمي كوالیي ،مهدي و نسنني حسنننپور ای لي (« ،)009۱بررسنني جلوههاي ناتوراليسنن در
ادبيّات داستاني جنگ» ،ادبيّات پایداري ،ش 020 :08ن.008
شيشهگران ،پرویز ( ،)008۱چهل كتا  ،تهران :گلگشت.
 -0براي مطالعة بيشتر دربارة رمان «شطرنو با ماشين قيامت» ،بنگرید به:
رضنني ،احمد و فائقه عبدالّلهيان (« ،)0089تحليل عناصننر داسننتاني در رمان شننطرنو با ماشننين
قيامت» ،ادبيّات پایداري ،ش  0و  210 :0ن.202
زنوزي ج لي ،فيروز (« ،)0086شنننطرنو بنا رزمندهاي كه ميخواسنننت مات شنننود» ،ادبيّات
داستاني ،ش  02 :010ن.00
غفّاري ،سحر و سهي سعيدي (« ،)0090كارناوالگرایي در شطرنو با ماشين قيامت» ،نقد ادبي،
ش  99 :26ن.021
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منابع
الف) کتایها
 .0آبرامز ،م .ه ،)09۱0( .فرهننگ اصنننط حنات ادبي ،ویرایش سنننوّم ،ترجمنه :مهدي
شهسواري ،0090 ،كرمان :انتشارات خدمات فرهنگي.
 .2احمدزاده ،حبيب ( ،)0091شطرنو با ماشين قيامت ،چاپّ هفده  ،تهران ،سورة مهر.
 .0باالئي ،كریسننتف ( ،)0998پيدایش رمان فارسنني ،ترجمه :مهوش قویمي و نسننرین
خطّاط ،00۱۱ ،تهران :انتشارات معين-انجمن ایرانشناسي فرانسه.
 .0بهبودي ،انسيه ( ،)0090عيار بلور ،تهران :سورة مهر.
 .6پارسينژاد ،كامران ( ،)0080جنگي داشتي  ،داستاني داشتي  ،تهران :صریر.
 .0پرینس ،جرالد ( ،)0982روایتشناسي ،شکل و كاركرد روایت ،ترجمه :محمّد شهبا،
 ،0090تهران :مينوي خرد.
 .۱تایسننن ،لوئيس ( ،)2110نظریههاي نقد ادبي معاصننر ،ترجمه :مازیار حسننينزاده و
فاطمه حسيني ،ویراستار :حسين پاینده ،008۱ ،تهران :نگاه امروز و حکایت قل نوین.
 .8توالن ،مایکل ( ،)2110درآمدي نقّادانه-زبانشنننناختي بر روایت ،ترجمه :ابوالفانننل
حرّي ،0080 ،تهران :بنياد سينمایي فارابي.
 .9حسنبيگي ،ابراهي ( ،)0092جنگ و رمانهایش ،تهران :سروش.
 .01خدادادي ،فاننلاه ( ،)0090بررسنني سنناختار پيرنگ در چند رمان دفاع مقدّس،
تهران :سورة مهر.
 .00دستنيب ،عبدالعلي ( ،)0080كالبد شکافي رمان فارسي ،تهران :سورة مهر.
 ،)0080( _________ .02پيدایش رمان فارسي ،شيراز :نوید شيراز.
 .00دهقان ،احمد ( ،)0092سفر به گراي  2۱1درجه ،چاپ هفده  ،تهران :سورة مهر.
 .00ریمون كنان ،شنلوميث ( ،)008۱روایت داستاني :بوطيقاي معاصر ،ترجمه :ابوالفال
حرّي ،تهران :نيلوفر.
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 .06زنوزي ج لي ،فيروز ( ،)008۱باران بر زمين سوخته ،چاپ دوّم ،تهران :تندیس.
 .00سليماني ،بلقيس ( ،)0081تفنگ و ترازو ،تهران :روزگار.
 .0۱صنننعتي ،محمّدحسننين ( ،)0089آشنننایي با ادبيّات دفاع مقدّس ،تهران :پژوهشننگاه
علوم و معارف دفاع مقدّس.
 .08مارتين ،واالس ( ،)0090نظریه هاي روایت .ترجمه :محمّد شهبا ،چاپ پنج  ،تهران:
هرمس.
 .09محمود ،احمد ( ،)0088زمين سوخته ،چاپ هشت  ،تهران :معين.
 .21ميرعابدیني ،حسنن ( ،)0080صند سال داستاننویسي در ایران ،جلد  ،0چاپ سوّم،
تهران :چشمه.

