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چکیده
«دیگری» در زمرة دغدغههای افلی باختین و آثار اوست .در این پژوهش ،با هدف ارتقای کیفای
آثار ،ضمن واکاوی تلقی فلسفی باختین از دیگربودگی ،به جستجوی حضور یا عدم حضور «دیگاری»
در رمانهای جنگ پرداختهایم و این آثار را به رو ،توفیفیا تحلیلی مطالعه کردهایم .یافتاههاا نشاان
میدهد که رمانهای جنگ را از این منظر میتوان به سه دسته تقسیم کرد6 :ا آثاری که «دیگاری» باه
طور کمرنگ و غیرمستقیم مطرح شدهاسات8 .اا آثااری کاه «دیگاری» نموناههاای متعاددی در میاان
شخصیتها دارد ،اما سرانجام ،تحت تیثیر فادای مؤلاف قارار گرفتاهاسات و باا قضااوت او محکاوم
شدهاست8 .ا آثاری که «دیگری» عالوه بر حضور متنوع در قالب شخصیتها ،جایگاهی برابر با مؤلف
یافته ،اثر را به سوی چندفدایی سوق دادهاست .در مقالة حاضر ،ساه اثار سافر باه گارای  878درجاه،
زمستان  18و شطرنج با ماشین قیامت به عنوان مصادیق هر دسته تحلیل شدهاست.
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مقدمه
جنگ هشت سالة بین ایران و عاراق کاه بعادها باا عناوان «دفااع مقادس» وارد عرفاة
سیاسی و اجتماعی ایران شد ،به تادریج باه نماادی از هویات ملای بادل شاد کاه بار تماام
پدیدهها و تحوالت اجتماعی تیثیر گیاشت .در این میان ،عرفة ادبیات و هنر نیاز مساتثنی
نبود و خلق آثار هنری و ادبی با موضوع دفاع مقدس از هماان ساالهاای نخساتین جناگ
شروع شد و تاکنون که بیش از سه دهه از پایان جنگ میگیرد ،ادامه یافتهاست .در میاان
گونههای مختلف ادبی و هنری ،رمان به عناوان یاک گوناة افالی و پرمخاطاب ،بایش از
سایر عرفهها شاهد حضور مفاهیم مرتبط با دفاع مقدس بودهاست .برگزاری ساالنة جایزة
کتاب سال دفاع مقدس که جزء مهمترین و پرهزینهترین جشنوارههای داخلی است ،خاود
دلیل دیگری بر این مدعاست.
بیشک این ماندگاری و استمرار در پرداختن به موضوع جناگ ،گیشاته از تیثیرهاای
دلخارا ،آن ،برآمااده از سیاساتگاازاریهااایی اسات کااه در سااط کاالن کشااور انجااام
شدهاست و هدف از آن ،زنده نگه داشتن افول و آرمانهایی اسات کاه اغلاب باا عناوان
«فرهنگ دفاع مقدس» از آن یاد میشود .اکنون با گیشت حدود چهار دهه از ایان تاال،
پیگیرانه ،به نظر میرسد زمان مناسبی است بارای اینکاه میازان موفقیات و اثرگایاری ایان
تال،ها و نتایج برآماده از آنهاا را ارزیاابی کنایم .اینکاه آثاار تولیدشاده تاا چاه انادازه
یکسویه و از دیدگاه خودیها برای تحکیم ایادئولوژی و آرماانهاای دفااع مقادس گاام
برداشتهاست و چه میزان سعی کرده با رعایت مرزهاای بایطرفای و دیادن از چشاماناداز
دیگری ،به سوی آثار هنری و ادبی مستقل و چندفدایی نزدیک شود افلیترین ادعای
پژوهش حاضر این است که در بسیاری از موارد جایگاه «دیگری» در رمان جناگ نادیاده
گرفته شدهاست.
بر این اساس ،مسئلة افلی در پژوهش حاضر ،جساتجوی جایگااه «دیگاری» در رماان
جنگ در ایران است .برای پاسخگویی به این پرسش ،ابتادا آرای بااختین درباارة حضاور
«دیگری» در متن ،با نظر به دو مفهوم کلیدی او ،یعنی گفتگوگرایی و چندفدایی ،تشری
میشود و آنگاه بر اساس این مفااهیم ،باه مطالعاه و طبقاهبنادی  88رماان منتخاب جناگ
میپردازیم و سرانجام ،در هر گروه ،یک اثر را باه عناوان مصاداق تحلیال مایکنایم و باا
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جستجوی انواع مختلف دیگری ،در متن سه رمان سفر به گرای  878درجه ،زمساتان  18و
شطرنج با ماشین قیامت ،میکوشیم چشماندازی تازه باه روی آن بگشااییم .هادف از ایان
پژوهش ،آن است که با دستیابی به شاخصههای کیفای در رماانهاای باا موضاوع جناگ،
امکان آفرینش آثار برتر در حوزة دفاع مقدّس فراهم شود.

روش پژوهش
از نظر هدف ،رو ،تحقیق در این پژوهش ،نظری و از نظر ماهیت و رو ،،توفایفیا
تحلیلی است .بر این اساس ،چارچوب نظری افلی بر پایة آرای باختین در حوزة نقد ادبی
و با تیکید بر مفهوم «دیگری» طرح شدهاست.

پیشینۀ پژوهش
با شکلگیری مفهوم بینامتنیت و نیز با رشد نظریات پسامدرنیستی ،در دهاههاای اخیار،
آرای باختین مجدداً در غرب مورد توجه قرار گرفتهاند .در این میاان ،افاراد معادودی نیاز
مفهوم دیگری را از منظر باختین مطالعه کردهاند .بارای مثاال ،دروتای گِلهاارد (Drothee
) ،Gelhardدر مقالة مفهاوم دیگاری در نوشاتههاای بااختین ،الکاان و لوینااس (6663م،).
کوشید مفهاوم دیگاری را در ساه حاوزة ادبیاات ،روانشناسای و اخاالق بررسای نمایاد و
شباهتها و تفاوتهای این مفهوم را در این سه حاوزه معرفای کناد .پاس از او ،آناساتازیا
گراف ) ،)Anastasia Grafدر سال  8889میالدی ،مقالهای را با عنوان «دیگری :مکالماهای
میان میخاییل باختین ،الیزابت بیشاپ و ویساالوا شیمبورساکا» نوشات و در آن باا بررسای
مفهوم دیگری در ادبیات ،به شرح نظرات باختین پرداخت.
در ایران نیز گیشته از کتابها و نخستین ترجمهها از آثار بااختین ،اقباال پژوهشاگران
نسبت به آرای باختین ،بهویژه در یک دهة اخیر افازایش چشامگیری یافتاهاسات .مقااالت
بسیاری وجود دارند که اغلب تال ،کردهاند با در نظر گرفتن یک یا چند نمونة ماوردی،
نظریههای ادبی بااختین را درباارة ادبیاات ایاران و آثاار ادبای آزماون کنناد .از آن میاان،
میتوان به مقالة دیگری و نقش آن در داساتانهاای شااهنامه ( )6837اشااره کارد .کااظم
دزفولیانراد و عیسی امنخانی در این مقاله ،با بررسی داستانهایی از شاهنامه که رساتم در
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آنها حضور دارد ،این متون را بر اساس حضور دیگری تقسیمبندی کردند .ایان موضاوع

در سال  6869بار دیگر در پایاننامة کارشناسی ارشد فاطمه بصایری باا عناوان نموناههاای
دیگری در شاهنامه با رویکرد انتقاادی باه نظریاة بااختین بررسای شاد .ایان باار محقاق باا
رویکردی ساختارشکنانه به نظریات باختین در باب حماسه ،سعی کرد شاهنامه را به عنوان
متن چندفدایی معرفی کند .در زمینة رمان نیز نصیر ففری در پایاننامة کارشناسی ارشاد
خود با عنوان «تحلیل مفهوم "دیگری" در رمانهاای افغاانیکشای ،آنهاا کاه ماا نیساتیم،
شمایل تاریک کا ها و دکتر داتیس با تیکید بر نظریة باختین» ( ،)6869با مروری مفصال
به مفهوم «دیگری» از دوران باستان تااکنون و در نظریاات دکاارت ،هگال ،ساارتر ،باوبر،
هوسرل و الکان نشان داد که در هر یک از رمانهای مورد مطالعه ،تاال ،نویسانده بارای
اهمیت به حضور دیگری چگونه نمود یافتهاست .از سوی دیگر ،حسین عظیمای و مساعود
علیا در مقالة «نسبت متن و فدای دیگری در اندیشه باختین» ( )6868تاال ،کردناد تاا باا
تبیین مفهوم و ماهیت دیگری در متن ،نظریة چندفدایی را تعدیل کنناد .باه عقیادة آناان،
هر متنی ،کشااکش درونای باین تاکفادایی و چندفادایی دارد و ماتن تاکگویاناه یاا
چندفدایی ناب وجود ندارد .در همین راستا ،پژوهش حاضر قصد دارد تا باا تجمیاع ایان
مطالعات و تطبیق آن ها با یکدیگر ،رمان دفاع مقدس را با رویکردی جدید مطالعه کناد و
با دستیابی به شاخصههای کیفی جدید ،امکان خلق آثار بهتر را در این زمینه فراهم آورد.

 .1بحث و بررسی
1ـ .1مفهوم «دیگری» از دیدگاه باختین (چارچوب نظری)
دیگری در مفهوم عام و در معنای جهان خاارج از انساان ،ابتادا در فلسافه ،باهویاژه در
پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسام ماورد توجاه قارار گرفات .آنهاا دیگاری را باه عناوان
سویه ای برای شناخت و آگاهی فرد پییرفتند ،اما دیدگاه گفتمانی و سهمی که در جایگاه
شناخت و آگاهی به دیگری دادند ،برای هر یک متفاوت بود .اما «عالوه بر فلسفه ،ادبیات
نیز به نوبة خود شاهد حضور پررنگ این مفهوم تازه در مباح

ادبی بود .در این باره آثار

و اندیشههای میخاییل باختین سهم عمدهای ایفا کارد ،تاا آنجاا کاه او را همانناد ساارتر و

رمانجنگدرایرانازمنظرحضور«دیگری»باتکیهبرآرایباختین /شکوفه آروین و...

21

هوسرل آغازگر اهمیت هستیشناختی دیگری برای آگاهی دانساتهاناد» (انصااری:6833 ،
.)679
اگرچه بااختین وامادار اندیشامندان و فیلساوفانی اسات کاه مسائلة دیگاری را مطارح
کردهاند و اولین فردی نبود که بر رابطة منا تو در هستی انسان و آگاهی وی تیکید کارد،
اما او اولین کسی بود که جایگاهی برابر باه دیگاری بخشاید؛ چناانکاه نسابت مانا تاو و
اهمیت آن به عنوان عامل بنیادین دستیابی به آگاهی ،هستة افلی انسانشناسی فلسفی او را
تشکیل میدهد (ر.ک؛ رامیننیا و قبادی.)13 :6868 ،
از نظر باختین« ،برای زندگی و برای وجود ،حداقل دو فدا الزم اسات» ( Gurevitch,

 ،)2003:352به طوری که مای تاوان گفات تیکیاد گفتگاو بار دیگاری اسات و دیگاری را
می توان نیمی از معادله دانست .از آنجا که موجودیت انسان و جهان آدمی ،تنها در ارتباط
ژرف معنا مییابد ،دلمشغولی افلی باختین ،فدای غیر یا دیگری است.
عالوه بر فلسفه ،دیگری در نظریة ادبی باختین نیز حضور دارد .به عقیدة او:
«گفتگوهااای درون مااتن در افاال بازتااابدهناادة افاال دیگرپااییری اساات.
برخالف ایدئولوژی که دیگری را طرد میکند ،مفهوم دیگری با مفهوم دیالوگ
در متن ادبی پیوند می یابد .دیالوگ به معنای آن نیست که من وجود دیگاری را
می پییرم ،بلکه فراتر از آن ،دیالوگ به معنای شکستن نقش استعالیی من اسات،
به نحوی که دیگری کسی دقیقاً همسط مان باه حسااب آیاد و بادون آنکاه از
فافی ایدئولوژیک من بگیرد ،سخنش شنیده شود» (.)Dentith, 1995: 40

این برابری که اساس منطق گفتگو فارض مایشاود ،باهتادریج باه نوشاتههاای بااختین
دربارة رمان نیز راه مییابد .او گفتگوگرایانهترین نوع ادبی را رمان مایداناد و درباارة آن
مینویسد« :در رمان ،انسان پیش از هر چیز ،مهمتر از هر چیز و همواره یک انساان ماتکلم
است .رمان نیازمند افرادی سخنگوسات کاه گفتماان ایادئولوژیک منحصاربهفارد و زباان
خاص خود را همراه خود وارد رمان کنناد» (بااختین .)386 :6833 ،همچناین ،وی افارار
دارد بر اینکه:
« کار افلی نویسنده این است که با خود ،دیگری (غریباه) شاود تاا بتواناد
خود ،را از نگاه دیگری ببیند .زمانی که نویسنده با خاود ،غریباه مایشاود و
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خود را در جایگاه دیگری قرار میدهد ،نه تنها می تواند دربارة قهرماان فاحبت
کند ،بلکه میتواند با قهرمان نیز فحبت کند؛ چراکه او میتواند ببیناد و کشاف
کند آنچه را که قهرمان تجربه میکند .در واقع ،این همان رونادی اسات کاه در
یک رویداد زیباییشناختی در تضااد باین مکالماههاای مختلاف و آگااهیهاای
چندگانه ادامه مییابد» (.)Patterson, 1985: 134

باختین با چنین رویکرد متفاوتی به سراغ آثار ادبی میرود و نتایج متفااوتی مایگیارد.
اگر او داستایفسکی را بر تولستوی ترجی میدهد ،به دلیل همین رویکرد متفااوت اسات؛
زیاارا «شخصاایتهااای آثااار داستایفسااکی ،جهااانبیناای فاارد را نااه تنهااا در رابطااه بااا دیگاار
شخصیتها و نه تنها در رابطه با خواننده ،بلکه حتّی در رابطه با نویسانده اعاالم مایکنناد»
(هارلند .)96 :6839 ،این در حالی است که تولستوی چنین نیست و «فاداهای گونااگونی
که در آثار تولستوی میشنویم ،کامالً تابع مقافد کنترلکننادة مؤلاف اسات؛ یعنای فقاط
یک حقیقات وجاود دارد و آن حقیقات از دیادگاه مؤلّاف اسات» (سالدن و ویدوساون،
.)96 :6833
بر این اساس ،داستایفسکی بهترین جایگاه را به عنوان نویسانده انتخااب مایکناد و در
بیرون موضع قهرمان مایایساتد .باه ایان ترتیاب« ،کاربسات وی شخصایت را در آگااهی
نویسنده محصور نمی کند و ممتاز کردن یک آگاهی بر آگاهی دیگر را مورد سؤال قارار
میدهد» (تودورف .)661 :6877 ،آثار داستایفسکی مانند هر متن گفتگوگرایانة دیگر ،در
پی آن است که دیگری را ،همان طور که واقعااً هسات ،یعنای زناده ،کنشاگر و پاساخگو
وارد جهان خود کند .چنین متنی نمیخواهد در جهانش ،تنها فدای برخاساته از موقعیات
مؤلفش به گو ،برسد .از این رو ،به دیگری اجازه میدهد تا آزاداناه در جهاان او ساخن
بگوید .در شرایطی که اغلب ما به ردّ مطلق و نابودی کامل دیدگاه دیگری گرایش داریم
و تمام نیروی خود را فرف همین کار میکنیم ،باختین پیشنهاد میکند «به سمت حضاور
دیگری حرکت کنیم ،به جای آنکه به یاک بازنماایی پایشبینایشاده در غیااب دیگاری
بپردازیم» (.)Fabian, 1990: 771
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1ـ .2جایگاه «دیگری» در رمان جنگ در ایران
جنگ تحمیلی هشتساله که بعادها باا عناوان «دفااع مقادس» ،وارد عرفاة سیاسای و
اجتماعی ایران شد ،به تدریج به نمادی از هویات ملّای بادل شاد کاه بار تماام پدیادههاا و
تحوالت اجتماعی تیثیر گیاشت .در این میان ،عرفة ادبیات نیز مستثنی نبود و خلاق آثاار
ادبی با موضوع دفاع مقدس ،از همان سالهای نخستین جناگ شاروع شاد و تااکنون کاه
بیش از سه دهه از پایان جنگ میگیرد ،ادامه یافتهاست.
نویسندة کتاب ارزشمند فد سال داستاننویسی ایران که از جمله دنبال کنندگان سیر
داستاننویسی در ایران است ،شروع ادبیاات و داساتان جناگ را آغااز جناگ ایاران و
عراق میداند و در کتاب خود ،ذیل عنوان ادبیات جنگ ماینویساد« :باا شاروع جناگ
تحمیلی در تابستان  ،6896ادبیات جناگ هام پدیاد آماد» (میرعابادینی .)336 :6831 ،در
ادامه ،وی بدون آنکه تعریفی از ادبیات یا رمان جنگ ارائه کناد و یاا ویژگایهاای آن را
بیان دارد ،وارد مقولة نقد ،بررسی و معرفی آثار نویسندگانی میشود کاه در زمیناة جناگ
فعالیت داشته اند .البته این تنها میرعابدینی نیست کاه تعریفای درباارة رماان جناگ عرضاه
نمیکند ،بلکه متیسفانه دیگر نویسندگان و منتقدانی که در نوشتن داستان و نقاد و بررسای
آن تجربه هایی دارند ،از جمله ابراهیم یونسی ،جمال میرفاادقی و رضاا براهنای ،در بااب
ادبیات و رمان جنگ بحثی به میان نیاوردهاند .ازاینرو ،بهسختی میتوان به تعریفای جاامع
از رمان جنگ دست یافت .اما آنچه در این پژوهش مدّ نظر ماست:
«نوعی رمان است که به طور مستقیم یا غیرمساتقیم باه توفایف فاحنههاای
جنااگ در جبهااه و پشاات جبهااه و نیااز بیااان مسااائلی چااون حالااتهااای روحاای
رزمندگان ،دالوری های آنان ،ترغیب افراد به پیوستن به جبهه و نیز تبعات جنگ
چااون بمباااران شااهرها ،آوارگاای ،مهاااجرت و مقاوماات مااردم ،معلولیااتهااا،
افسردگی های روحی و روانی و ویرانیهاا مایپاردازد و مانعکسکننادة اوضااع
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جامعهای خااص ،در یاک دورة تااریخی
معین میباشد» (شوهانی.)699 :6836 ،

به نظر می رسد جنگ باه عناوان موضاوعیتی کاه در ماهیات خاود دوگاناه اسات و از
برخورد و تخافم میان دو فرد ،گروه و یا جامعه شکل مایگیارد ،هنگاام ورود باه مقولاة
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رمان نیز این ویژگی را با خود حمل میکند .همچنان که پیشتر گفتیم ،در ایان پاژوهش،
منظور از «دیگری» ،هر فردی است که به نوعی در مقابل «خاود» (گاروه خاودیهاا) قارار
میگیرد .با این توافاق کاه خاود در رماانهاای جنگای ایاران ،در قالاب بسایجی رزمناده،
فداکار ،معتقد به جنگ و مدافع وطن تعریف میشود ،انواع دیگری را مایتاوان در قالاب
هر شخصیتی غیر از این تعریف کرد .بر این اسااس ،شااید حضاور دیگاری دساتکام در
قالب دشمن عراقی در رمان های جنگ در ایران امری بدیهی به نظر برسد .اما بررسی آثار
تیلیفی در طی این سه دهه نشان می دهاد کاه حضاور دیگاری ،حتّای در قالاب دشامن در
بساایاری از رمااانهااای جنااگ بساایار محاادود ،کمرنااگ و در حااد اشااارات کالماای باااقی
ماندهاست .نویسندگان این رمانها که به سبک رئالیستی و تحت تیثیر عظمت واقعة جنگ
نوشته شدهاند ،اغلب به ثبت و ضبط وقایع و انتشاار ساریع آن پرداختاهاناد .هرچناد ارز،
بخش مهمی از رمانهای این دوره مربوط به این ناوع رماانهاای واقاعگرایاناه اسات ،اماا
«خطر رئالیسم این است که هنار را در حاد دادن اطالعاات پاایین مایآورد و رماان جنباة
روزنامهنگاری مییابد» (دستغیب.)688 :6871 ،
گیشته از این دسته که قسمت اعظم رمانهای جنگای فارسای را تشاکیل مایدهناد و
اغلب به مضامین عقیدتی و سیاسی همسان پرداختهاند و بنا بر مصاال اجتمااعی ،بارای
ترویج گفتمانی واحد عمل کردهاند (ر.ک؛ سعیدی و غفاری .)66 :6868 ،دستة دیگاری
از آثار نیز وجود دارد که به قلم نویسندگان حرفهایتار نوشاته شادهاناد و نویساندگان در
آنهاا کوشاایدهانااد نگااه خااود را بااه مقولاة جنااگ و تاایثیر آن در ادبیاات عمااق ببخشااند.
نویسندگان این آثار همچنان به شیوة واقعگرایانه و با پیروی از قواعد سبک رئالیسم دست
به نگار ،زده اند ،اما وجه انتقادی را نیز بدان افزودهاند؛ به دیگر سخن ،رماننویساان ایان
دوره سعی در انعکاس تلخیها و پیامدهای منفی جناگ دارناد .ازایانرو ،رماانهاای ایان
دوره آمیزهای از واقعگرایی و انتقاد هستند و یا به تعبیری دیگر ،گرایش رئالیسام انتقاادی
دارند و بار مسئولیت ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از جنگ را با خود به دو ،مایکشاند.
بدین ترتیب ،باار دیگار مضامون باه کماک نویسانده مایآیاد و موجاب مایشاود اناواع
«دیگری» در قالب شخصیتهای متنوع باا دیادگاههاای گونااگون نسابت باه جناگ وارد
داستان شوند .نویسندگان این دسته از آثار میکوشند با مطارح کاردن ساایر دیادگاههاا و
شنیدن فدای دیگری در متن اثر نگاه بیطرفانهای نسبت به جنگ داشته باشند .اما از آنجا
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که سرانجام نمیتوانند رابطة خود را با ارز،هاای مسالط بار گفتماان دفااع مقادس قطاع
کنند ،اغلب در پایان داستان دست به قضاوت میزنند .به این معنا که فدای دیگاری چاه
از دهان دشمن عراقی و چه از دهان شخصیتهای متنوع ،همواره تحت تیثیر فدای راوی
و نیت مؤلف قرار گرفتهاست و نتوانسته همسط و همارز ،با آنها شنیده شاود؛ باه ایان
معنا که دیگریهای موجود در این رمانها ،یا در میانة داستان متحول شدهاناد و باه اردوی
خودی پیوستهاند و یا در انتها از سوی مؤلف محکوم شدهاند.
با وجود اینکه اغلب رمانهای نوشتهشده با موضوع جنگ ایاران و عاراق در دو دساتة
فوق جای می گیرند ،اما معدودی اثر نیز وجود دارند که توانستهاناد باا وارد کاردن منطاق
مکالمه در اثر« ،دیگری» را در جایگاه مورد نظر باختین قرار دهند و از ایان منظار ،تاا حاد
امکان خود را به یک اثر چندفدایی نزدیاک کنناد .دیگاریهاای موجاود در ایان آثاار،
فداهای مشخص و منحصربهفردی دارند که همارز فدای راوی /مؤلف قرار میگیرند و
مخاطب را برای کشف حقیقت وقایع به چالش مایکشاند .از ویژگایهاای ایان آثاار آن
است که در چنین رمانهایی ،اساساً قهرمان به معنای کالسیک آن وجود ندارد و مخاطاب
هنگام مواجهه با داستان ،نمیتواند فرفاً طرفدار یکی از شخصیتها باقی بماند .او پیوساته
و مستمر آواهای غیر را میشنود و در پایان داستان ،برای تصمیمگیری دربارة اینکه حق با
چه کسی است ،مردد میماند.
بر این اساس و با توجه به یافتههای نگارندگان در مطالعة رماانهاای جناگ در ایاران،
به نظر میرسد این آثار را با توجه به حضور دیگری در اثر و جایگاه آن در ارتباط با سایر
شخصیتها میتوان در سه دستة زیر جای داد:
الف) رمانهایی که حضاور دیگاری در آن هاا بسایار کمرناگ و محادود باه حضاور

دشمن عراقی است .از این دسته میتوان به رمانهای زیر اشاره کارد :سافر باه گارای 878
درجه (احمد دهقان) ،عروج (نافر ایرانی) ،نخلهای بیسر (قاسمعلی فراست) ،آتاش در
خرمن (حسین فتاحی) ،دعای مرغ آمین (سیروس طاهباز) ،مهاجر کوچک (رضا رهگیر)
سرود اروندرود (منیژه آرمین) ،سرود مردان آفتاب (غالمرضا عیدان) و عقابهای تپاة 18
(محمدرضا بایرامی).
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ب) آثاری که دیگاری نموناههاای متعادد و متناوعی در میاان شخصایتهاا دارد ،اماا
سرانجام ،فدای «دیگری» تحت تایثیر فادای مؤلاف قارار گرفتاهاسات و باا قضااوت او

محکوم شده ،از بین رفتهاست .از این دسته میتوان به رمانهای زیار اشااره کارد :ثریاا در
اغما و زمستان ( 18اسماعیل فصی ) ،مان قاتال پسارتان هساتم (احماد دهقاان) ،بااغ بلاور
(محسن مخلباف) ،به جای دیگری (مصطفی خرامان) ،جنگی که بود (کاوه بهمان) ،شاب
گرگ (احمد آقایی) ،زمین سوخته (احمد محمود) و شب ملز (جواد مجابی).
ج) آثاری که دیگری عالوه بر حضور متنوع در قالب شخصیتها ،جایگااهی برابار باا
مؤلف یافته ،اثر را به سوی چندفدایی ساوق دادهاسات .باه عناوان نموناهای از ایان آثاار
میتوان به رمان شطرنج با ماشین قیامت اشاره کرد.

1ـ2ـ .1دستۀ اول :عدم حضور دیگری در رمان جنگ
دستة اول از رمانهای ایرانی با موضوع جنگ ایران و عراق را آثاری تشکیل میدهناد
که حضور دیگری ،حتّای در قالاب دشامن در آنهاا بسایار محادود ،کمرناگ و در حاد
اشارات کالمی باقی ماندهاست .نویسندگان این رمانها اغلب به شیوة واقعگرایانه باه ثبات
و ضبط وقایع و انتشار سریع آن پرداختاهاناد و ازایانرو ،خصالت گزارشای و روزناماهای
یافتهاند ،به طوری که در این دسته از رمانها ،یا دیگری در رماان دیاده نمایشاود و هماة
شخصاایت هااا برگرفتااه از جبهااة خااودی اساات و یااا دیگااری در پااسزمینااه باادون
شخصیت پردازی ،بدون دیالوگ مشخص و تنها در قالب دشمن و طرف متخافام جناگ
با اشارات ضمنی و غیرمستقیم تصویر میشود.
در این دسته از رمانها که بخش اعظم این تقسیمبندی را به خود اختصاص مایدهناد،
حضور دیگری در قالب رزمندة عراقی ،سرباز بعثی و به طاور کلای ،دشامن جنگای نماود
یافتهاست .اما این حضور ،به شدت کمرنگ و در حاشایه اسات ،باه طاوری کاه در اغلاب
موارد ،بیش از آنکه یک شخصیت ،نقش دیگری را بر عهده بگیرد ،یک گروه فرضی باه
عنوان دشمن معرفی میشود که هیچ اطالع دقیقی به مخاطب نمیدهد و تنها باه باازگویی
تال ،شخصیتهای خودی ،برای از بین بردن این دیگاری فرضای مایپاردازد .باه هماین
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دلیل ،بسیاری از این رمان ها ،شخصیت قهرمان دارند که اغلاب حضاوری پررناگ دارد و
تمام تال ،او در راستای حیف دشمن یا همان دیگری است.

1ـ2ـ1ـ .1جایگاه دیگری در رمان سفر به گرای  272درجه
رمان سفر به گرای  878درجه ،رمانی واقعگرا با موضوع جناگ ایاران و عاراق اسات
که سعی دارد با بیان ناتورالیستی جزئیات بر مخاطب تیثیر بگیارد .بر این اساس ،مایتاوان
گفت که «مهمترین کشمکشی که در تنة افلی داستان وجود دارد ،از ناوع بیرونای و باین
دو نیروی شرکت کننده در جنگ است؛ رزمندة ایرانی و عراقی» (دادبخش.)666 :6833 ،
با وجود این ،بهندرت میتوان حضور همزمان و یکسان ایان دو نیارو را در رماان مشااهده
کرد .از آنجا که داستان یکسره در جبهة خاودی مایگایرد ،باهساختی مایتاوان ردّ پاای
دیگری را در میان شخصیتهای افلی رمان پیدا کرد .شخصیتهای افلی و فرعی رماان
همگی در گروه رزمنده /بسیجی و در دستة خودیهاا جاای مایگیرناد .اگرچاه نویسانده
کوشیدهاست با گنجاندن خلقوخویهای مختلف در میان شخصیتهای داستان ،به ناوعی
تنوع ایجاد کند و روایت را از یکدستی و تخت بودن نجات دهد ،اما به نظر مایرساد کاه
در خَلق دیگری به معنای باختینی آن ناموفق بودهاسات؛ چراکاه دیگاری در نظار بااختین،
شخصیتی با دیدگاه دیگر است که امکان شکلگیری مکالمه و گفتگو باین دو دیادگاه را
در اثر فراهم میکند ،در حالی که در این رمان ،همة شخصیتها با هم همساو هساتند و باا
هدف مشترک و با اعتقادات مشابه نقش یکدیگر را تکمیل میکنند و داساتان را باه پایش
میبرند.
فصل اول و دوم رمان در خانة رزمنده و باقی فصلها در خط مقدم جبهه میگیرد .اما
حتی در خط مقدم نیز دشمن بسیار دور قرار دارد و محو و مبهم ارائه میشود؛ باه عباارت
دیگر ،نویسنده در توفیف وقایع خط مقدم ،پشت خاکریزهای خودی باقی میماند و جز
در موارد معدود و گیرا که سر باال میبرد و تصاویری ساریع و مابهم از دشامن مایبیناد،
فرفت پرداختن به او را پیدا نمیکند .بدین ترتیب ،چاارهای نادارد جاز اینکاه باه اشااره،
غیرمستقیم و دورادور دشمن را توفیف کند:
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ا «تعدادی سرباز عراقی که دستمالهای سفید در دست دارند و بهستون دنبال هم قطار
شدهاند( »...دهقان.)68 :6868 ،
ا «دشمن حمله کرده ،لشگر  88جلوشون رو گرفته .وضع خرابه! بچهها مهمات ندارن»
(همان.)688 :
ا «اولین تیر را آنها شلیک کردند .فدایش توی کانال پیچید» (همان.)867 :
ا «سرتون رو خم کنید .تکتیراندازاشون میزنن» (همان.)888 :
چنانکه میبینیم ،در کلّ رمان از چنادین کلماة محادود ،مثال «عراقایهاا»« ،دشامن»،
«تکتیرانداز» و «آنها» برای اشاره به دیگری استفاده میشود .کلماتی که نه تنها مبهماناد
و حسّی را در مخاطب برنمیانگیزند ،بلکه چنان محدود و کمکاربرد هستند که میتوانناد
بهراحتی نادیده گرفته شوند.
همچنانکه از این نمونهها برمیآید ،دشمن به عنوان افلیترین و تنها دیگاری حاضار
در ایاان رمااان ،از دور و بااا فافاالهای بساایار باارای مخاطااب تصااویر شاادهاساات .چنااانکااه
توفیفش فرفاً برای کامل بودن فحنه است ،نه تیثیرگیاری بر مخاطب:
ا «از دور فدای شلیک میآید و ناگهان منوّری از سوی دشمن هاوا مایرود و دشات
را روشن میکند» (همان.)696 :
تنها موارد بسیار معدودی وجود دارد که نویسنده کوشیدهاسات دشامن را باه فاورت
انسااانی زنااده و دیاادهشااده تصااویر کنااد .امااا در ایاان مااوارد معاادود نیااز او بااا توفاایفات
ناتورالیستی ،آنچه را که احتماالً از دور و در میان گردوغبار و آتش در فحنة نبرد دیاده،
به تصویر کشیده و به آن بسنده کردهاست.
ا «داره میاد رو پُل .رو یکیشون یه نفر نشسته .دوشکاچی شه .یه کاله سبز سَرِشه .مثال
کاله آلمانیا میمونه .رو دو تا گوششم گرفته» (همان.)868 :
ا«آن که رو برجک بود ،جیغ میکشد و در حالی که آتش گرفته ،میان دشات شاروع
میکند به دویدن» (همان.)618 :
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نمودار :3حضور دیگری در رمان سفر به گرای  878درجه

بر اساس نمونههای ارائهشده و در یک جمعبندی کلّی ،میتوان گفت توفایف مابهم
و محدود که منجر به نادیده گرفتن دیگری در این رمان شده ،جایگاه او را بهکلّی متزلزل
کردهاست .با کمی جسارت ،میتوان گفت اساساً در این رمان ،دیگری شکل نگرفتهاست
که بخواهد جایگاه و فدایی داشته باشد که به وسیلة مخاطب دیده و شنیده شود؛ به دیگر
سخن ،دیگری در قالب دشمن عراقی فرفاً برای تکمیل فحنههای نبرد ارائاه شادهاسات؛
چراکه در هر فورت ،برای شکل گیاری هار نباردی ،دو ساویه الزم اسات .باا ایان هماه،
نویسنده نتوانسته ،یا اساساً نخواستهاست که این دو سویه را باه شایوهای متعاادل و مسااوی
نشان دهد.

1ـ2ـ .2دستۀ دوم :حضور «دیگری» در جایگاه نابرابر در رمان جنگ
مهمترین مشخصه در این دسته از رمانها ،گستر ،دامناة حضاور «دیگاری» و تبادیل
آن به «دیگران» است .در اغلب این آثار ،میتوان شخصیتهاای مثبات متعاددی را یافات
که نسبت به موضوع جنگ دیدگاه هاای گونااگونی دارناد .از آنجاا کاه موضاوع افالی،
همچنان جنگ و دفاع است ،دیگری برجسته در قالب دشمن عراقی همچنان حضور دارد.
به عالوه ،ساختار این گونه رمانها به گونهای اسات کاه در آنهاا ،راوی معماوالً از دساتة
افراد بیطرف انتخاب میشود و در ادامة روایت داستان ،شخصیتهای مثبتنگر نسبت باه
جنگ ،شخصیتهای خودی و افاراد منفای نگار باه عناوان دیگاری درجاة دوم ،باا نقشای
کمرنگتر از دشمن معرفی میشوند.
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باید توجاه داشاته باشایم کاه فارف حضاور شخصایتهاای دگرانادیش در اینگوناه
رمانها ،باع

ایجااد گفتگاو و چندفادایی نمایشاود .از آنجاا کاه نویساندگان اینگوناه

رمانها اغلب افراد معتقد به دفاع و جنگ بودهاند ،فدای نهاایی کاه از ایان متاون شانیده
می شود ،فدای نویسنده است؛ به عبارت دیگر ،این رمانها ،بهرغم حضاور دیگاریهاای
متعدد ،نتوانسته اند به رمان چندفدایی بدل شوند .فدای مسلط همچنان در قالاب فادای
نویسنده و از زبان شخصیتهای خودی حضور دارد و تال ،برای حایف دیگاری درجاة
یک (دشمن) و محکوم نمودن ،سرزنش کردن و تقبی دیگری درجاة دو (دگرانادیش)،
همچنان موضوع افلی داستان است.
ازاینرو ،میتوانیم نتیجه بگیریم که این رمانها نیز بهرغم گستر ،حضاور دیگاری و
تعریف آن در قالب شخصیت ،خصلت گفتگو به معنای باختینی آن ندارند؛ زیارا «بااختین
به دلیل دلبستگی به اندیشههای دموکراتیک ،خواهان هیچ گونه برتری نیسات .در اندیشاة
باختین ،فداها باید در عرض هم قرار بگیرند و نه در طول هم» (دزفولیانراد و امنخاانی،
.)68 :6833

1ـ2ـ2ـ .1جایگاه دیگری در رمان زمستان 62
این رمان گزارشی از دیدهها و شنیدههای جالل آریان در طول سه مااه زمساتان 6818
است که در قالب رمان نوشته شدهاست:
«زمستان  18از نظر ساختار بنیادین متن ،رمانی واقعگراسات کاه از زباان اول
شخص نوشته شدهاست و بیشباهت به نوشتن سفرنامههاا نیسات .راوی ،داساتان
جریان سه سفر خود را باه ساوی اهاواز باا دقات کاافی و تیزبینای خااص شارح
می دهد .گرچه داستان را جالل آریان روایات مایکناد ،اماا ساتون بناای رماان،
منصور فرجام است .اوست که به هر بهانه در هر حادثهای شرکت داده میشود تا
به گونهای که فصی میخواهد ،متحول شود .داستان با او شروع میشود و با یاد
او نیز به پایان میرسد .چنین به نظر میرسد که همة انگیزة داستان ،مرثیة منصاور
فرجام است که با قصد خدمت به ایران آمده و در ارتباط با جنگ متحول شده و
تصمیم میگیرد به لقاءاهلل بپیوندد» (حنیف.)68 :6837 ،
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در مسیر رمان ،بهتدریج با دیگریهای متنوع در قالب آدمهای فرعی رمان ،در جریاان
مهمانیهای خانة «دکتر یارنافر» آشنا میشویم ،که شامل این شخصیتهاست:
ا دکتر یارنافر که جزء شخصیّت های فرعی داستان است .اما به دلیال ساوابق گیشاته
در زمرة «دیگران» قرار میگیرد که اکنون از سوی خودیها رانده شدهاست و بهافطالح،
ممنوعالقلم است و از زبان راوی اینگونه توفیف میشود:
«دکترای عمومی با تخصص روانشناسی که سی سال است در اهواز مطب و
کلینیک دارد و زنادگی مایکناد .ساال هاا پایش حتّای خاود ،را سوسیالیسات
می دانست .کار طباابتش را بعاد از بازنشساتگی هام مایکناد .باه قاول خاود،،
ممنوعالقلم است .ممنوعاإلستتوسکوپ نیست» (فصی .)63 :6868 ،

منصور فرجام که شخصیت افالی و باه ناوعی قهرماان داساتان اسات ،ابتادا در زمارة
«دیگران» و در انتهای داستان در جرگة «خودیها» جای میگیارد و اساسااً باه گفتاة راوی
آدم عادی نیست ،چون« :بابایی که دکترای کامپیوتر داره و توی آمریکا پاول داره و کاار
داره ،بلند نمیشه بیخود بیاد اینجا وسط جنگ .آدم عادی این کارو نمیکنه» (همان.)83 :
عباس طاعتیان ،حسین جهانبیگلری و ابوالفضل غالاب کاه باه عناوان شخصایتهاایی
فرفتطلب و دودوزهباز خلق شدهاند .از آن دست ،آدمهایی که میدانند بعاد از انقاالب
برای پیشرفت و ترقی چه لباسی بپوشند ،چگونه حرف بزنند ،چگونه رفتار کنناد و چطاور
به مسائلی که قبول ندارند اعتقادی راسز پیدا کنند.
نکتة شایستة توجه این است که بهرغم حضاور شخصایتهاای متعادد و از طیافهاای
گوناگون در داستان در قالب دیگری ،باه دلیال جهاتگیاری و قضااوت شخصایتهاا باه
وسیلة راوی /قهرمان به نظر میرسد که در این رمان ،دیگری نتوانساتهاسات باه جایگااهی
برابر با راوی /قهرمان دست یابد و فدایش را به گو ،مخاطب برساند.
اگرچه راوی داستان میکوشد خاود را بایطارف نشاان دهاد و در مباحا سیاسای و
بح های عقیدتی دخالات نکناد ،اماا زباان راوی در داساتان طنزگوناه اسات و در خاالل
رمان ،عبارتهای نیشدار ،انتقادی و کنایههای سیاسای جاالل آریاان مواضاع او را نمایاان
میسازد .جالل آریان که در افل ،فدای نویسنده است ،سعی مایکناد در ایان بحا هاا
شرکت نکند ،اما عقایدی را که به نظر او افل و فحی است ،در قالب شخصیت منصاور
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فرجام که قهرمان داستان و شخصیت مورد عالقة اوست ،بیاان مایکناد« :ایاران سارزمینی
نیست که امثاال فادام بتاونن باا خااک یکساان کنناد!» (فصای  .)683 :6868 ،عاالوه بار
قضاوتهای راوی که در جایجاای داساتان باا لحنای طنزآمیاز و کناایی اباراز مایشاود،
جانبداری راوی از قهرمان و ستایش گاه و بیگاه او ،از عواملی است که فدای دیگاری را
تحتالشّعاع فدای قهرمان قرار میدهد و مانع شنیده شدن از سوی مخاطب میشود« :اون
مرد بزرگیه .این کار ،رو در اینجا وظیفه میدونه ...کار ،رو به عنوان یاه وظیفاة بازرگ
میهنی تلقی میکنه ،به عنوان یه امر خطیر به نفع نسل آیندة مردم ایران تلقی میکناه و شاب
و روز کار میکنه» (همان.)833 :
نمودار :2حضور دیگری در رمان زمستان 18

بر اساس آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که در رمان زمستان  ،18اگرچه نویسنده
کوشیده است همة جامعه را ،اعمّ از خودی و دیگری گرد هم آورد و فدای همة آنان را
به گو ،مخاطب برساند ،اما سرانجام ،فدای راوی /قهرمان بر سایر فداها مسلط شاده و
مؤلف نتوانستهاست جایگاهی برابر به دیگری ببخشد .مصاداق ایان ادعاا ،حضاور منصاور
فرجام در نقش یک قهرمان تمامعیار و کالسیک است که دلبستگی و احساسات مخاطب
را نسبت به او برمیانگیزد ،در حالی که اگار فادای «خاود» و «دیگاری» باه شاکلی برابار
تصویر میشد ،مخاطب بهسختی میتوانست به طرفداری از یک ساو برخیازد؛ باه عباارت
دیگر ،با اینکه بخشهای زیاادی از جامعاه در زمساتان  ،18نماینادهای دارناد و باا وجاود
اینکه تقریباً بیشتر شخصیتها با جنگ و رفتن باه جبهاه مخاالف هساتند ،اماا در انتهاا هار
مخاطبی ،منصور فرجام را میستاید و دیگران را محکوم میکند.
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1ـ2ـ .3دستۀ سوم :حضور «دیگری» در جایگاه برابر و شـکلگیـری رمـان
چندصدایی
دستة سوم از رمانهای جنگ در ایران ،شامل آثاری اسات کاه ناه تنهاا دیگاری را در
قالب شخصیتهای متنوع به متن داستان وارد کردهاند ،بلکه پا را از این فراتار گیاشاته ،او
را در جایگاهی برابر با نویسنده و همساط راوی /قهرماان قارار دادهاناد و بادین ترتیاب،
کوشیده اند با پیروی از منطق مکالمة باختین ،خود را تا حد امکان به یک اثار چندفادایی
نزدیک کنند ،به طوری که میتوان گفت در این آثاار دیگاری فادایی منحصارباهفارد و
متعلق به خود دارد .در واقع ،او در نقش طرف دیگر مکالمه ظاهر ،و فدای او باه شاکلی
رسا و همارز با فدای مؤلف شنیده میشود؛ به عبارت دقیقتر ،در این دسته از آثار ،هیچ
آوایی به عنوان آوای راوی یا نویسنده با جلوه دادن خود به عنوان گفتمان برتر ،درست
یااا محااق ،نظرگاااههااای غیاار را داوری و ارزشااگیاری نماایکنااد« :نویساانده هاایچ گاااه
شخصیتها را با یک ارزشگیاری و حکم نهاایی فیصاله نمایدهاد ،بلکاه راه جادال و
بح همواره باز است و هیچ شخصیتی نیز به فورت گفتار دیگاری کاه بار خطاسات،
ترسیم نمیشود» (.)Lodge, 1990: 64

1ـ2ـ3ـ .1جایگاه دیگری در رمان شطرنج با ماشین قیامت
رمان شطرنج با ماشین قیامت ،نگاهی اجمالی به زنادگی و مارگ در شاهری در حاال
محافره دارد و دربارة سه روز از زندگی یک پسر شانزدهسالة بسیجی است که دیادهباان
توپخانة ایران و تجسسگر مقرهای استقرار دشمن اسات .اماا نکتاة شایساتة توجاه در ایان
داستان آن اسات کاه نویسانده آدمهاای مختلفای را از طیافهاای گونااگون وارد دنیاای
داستانی خود کردهاست تا دیدگاههای مختلف را دربارة جنگ باه تصاویر بکشاد (ر.ک؛
خواجهپور.)638 :6868 ،
در میان این شخصیتها ،راوی ،گیتی و مهندس ،سه شخصیت پیچیده و جامع هساتند.
در واقع ،ترکیبی پیچیده از گناه و بیگناهی ،سادگی و مکاری ،و تقدس و کفر هستند ،به
طوری که هر خوانندهای میتواند با آنها همذاتپنداری کناد .جالاب توجاه اینکاه حتّای
خود موسی که به نوعی شخصیت افلی ماجراست ،چندان در گروه خاودیهاا باه معناای
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رزمندگان شریف و جان بر کف جای نمیگیرد .او جااهطلبایهاا ،رفتارهاای کودکاناه و
قضاوتها و پیشداوریهایی دارد که در طاول رماان از او تقادسزدایای کارده ،او را باه
عنوان نوجوانی عادی باا خصالتهاای خاوب و باد معرفای مایکناد تاا جاایی کاه حتای
خوشحال شدن او از ترکش خوردن همسنگر ،برای مخاطب پییرفتنی جلوه میکناد .از
سوی دیگر ،مهندس که اعتقادات پوچ گرا و جبری است ،لزوم جنگ را درک نمایکناد
و به مبارزه اعتقادی ندارد ،جابهجا به عنوان یک دیگری برجساته و ماؤثر در داساتان وارد
میشود و فدایش را آزاد و رسا به گو ،مخاطب میرساند .او با بیاان اعتقاادات خاود و
سؤاالتی که مطرح مایکناد ،ذهان راوی را کاه نوجاوانی هفادهسااله اسات ،باه کنکاا،
وامیدارد تا پاسخی به سؤاالت ظاهراً سادة او بدهد.
عالوه بر این ،دو دیدگاه متقابل که از ابتادا تاا انتهاای رماان مطارح مایشاود و ذهان
مخاطب را به چالش میکشد که حق را به کدام طرف بدهد ،حضور گیتی به عناوان زنای
بدکاره و دو کشیش مسیحی در وضعیتی نامتجاانس در جبهاة جناگ نیاز باه ساهم خاود،
فداهای دیگری را به متن داستان مایافزایاد .باه نظار مایرساد حضاور گیتای باه عناوان
دیگریترین شخصایت حاضار در رماان ،اساسااً بارای تقادسزدایای از هماة اهاالی شاهر
جنگزده ای آورده شده کاه اکناون باه عناوان قهرماناان مظلاوم شاناخته مایشاوند« :اون
گیتییه! قبالً که بر و رویی داشت ،بهش میگفتن :گیتی خوشگله! خوب قدیما این زنهاا
رو "خانم" فدا مایکاردن» (احمادزاده .)688 :6836 ،باهعاالوه ،ساه شخصایت افالی و
پیچیده که بیش از نیمی از مکالمات رمان را بر عهده دارند ،کشیشان مسیحی نیز در هماان
ابتدای رمان به عنوان عضوی نامتجانس و وفالهای باهشادت نااجور وارد مایشاوند و در
دستة دیگریها قرار میگیرند.
در رماانهاای دفااع مقادس ،اغلاب دوساویگی آشاکاری ماانع از بارهم زدن نظام
ایدئولوژیک حاکم بر اثر میشود و فدای مخالف فقاط فادای دشامن اسات کاه در
پایان ،منهدم و خامو ،میشود .اما در شطرنج با ماشین قیامت ،عالوه بر فدای راوی و
دوستان شهادتطلبش مثل «اسداهلل» و «محمد» که قاعدتاً نمایندة فدای غالب در گوناة
دفاع مقدس هستند ،آواهای دیگری نیز باه گاو ،مایرساد کاه باا کاالم خاود اقتادار
ایدئولوژیک راوی را تضعیف میکنناد .اولاین و مهامتارین فادای مخاالف باا راوی،
گفتار مهندس است .او با پیش کشیدن مسائل وجودشناسانه ،دربارة فلسفة جنگ تردیاد
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میکند و به این ترتیب ،نسخة وارونهای از نظرگاه راوی بسیجی درباارة جناگ مقادس
ارائه میدهد .او از راوی میپرسد« :خود جنابعالی بفرمایید! اگر ایشاان [خادا] نخاوان،
این جنگها و بدبختیها پیش میآد ! نه ،پیش میآد ! مگه نمیگه قَدَرقدرته ! آقاای
عزیز ،شما دارید با خدا میجنگید ،نه اون عراقایهاای بادبخت! اونهاام وسایله هساتند،
شمام وسیله هستید» (همان.)666 :
به این ترتیب ،پرسشهاای فلسافی و ضاد گفتماان مهنادس درباارة جناگ و علال
درگرفتن آن ،بارها موجب تخریب فدای راوی میشود و رمان غالباً حول محور افکاار
و ذهنیت شخصیتها میچرخد .مناظرة مهندس و راوی جوان به عناوان تقابال دو اندیشاة
متفاوت دربارة جنگ شکل میگیرد .مهندس نمایندة تفکر سازشکار با دشمن برای حفا،
واقعیتهای موجود و جوان ،نمایندة مبارزه با دشمن و بازداشاتن او از پیشاروی در خااک
وطن است .این دو دیدگاه افلی همراه با دیدگاههای فرعی دیگر که از ساوی کشیشاان،
«قاسم»« ،گیتی» و شخصیتهای دیگر ابراز میشاود ،در عارض هام قارار مایگیرناد و تاا
پایان داستان پابهپای هم پیش می روند .اغلب گفتگوهای داستان نیز جمالتی اسات کاه از
تقابل و مباحثة این دو دیدگاه شکل میگیرد .در واقع ،تکگوییهای درونی راوی بارای
نزدیک و شنیده شدن فداهای «دیگری» است که در متن داستان جریان دارد؛ برای مثال،
در میانة داستان ،راوی دو کشیش را باا جماع خاود ،شاامل مهنادس ،گیتای و دختار،
همراه میکند و بار دیگر مسئلة لغو سلسلهمراتب ارزشی را که فقط یک آیاین را معتبار
میپندارد ،پیش میکشد و بر برابری انسانها و میاهب (خود و دیگری) تیکید میکند.
ا «ولی دوست عزیز! ما به بهانه آخرین شب ،قصد داشتیم مراسم عشای ربانی رو اجارا
کنیم.
اشکال نداره .جایی که می ریم ،بخونیاد! اگاه نشاد ،باا هام دعاای توسال مایخاونیم!
حرکت» (احمدزاده.)887 :6837 ،
راوی حتّی در فحنهای دیگر میان خود (کاه از رسااندن شاام باه هامرزماانش عااجز
ماندهاست) و یهودا مشابهتهایی مییاباد و در ایان نزدیکای و شانیدن آوای او ،تاا آنجاا
پیش میرود که او را به نحوی تطهیر میکند« :شاید یهودا هم فقط میخواسته به عیسای و
حواریون شام بده ،اما از شانس بد ،ماجراهاای بعاد از شاام پایش آماده و از فاردای اون
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شب ،تا قیام قیامت باه اون بادبخت کلماة خاائن چسابونده شاده ...خاائن! خاائن! خاائن!»
(همان.)883 :
اگرچاه در پایاان ،راوی اظهاارات مهنادس را کاه در تغاایر کامال باا دیادگاههاای
خودبرتربین خود ،قرار میگیرد ،یاوهگوییهای یاک دیواناه تلقای مایکناد .اماا بایاد
توجه داشت که دیوانگی نیز از مقوالتی است که به نظر باختین ،ماتن را باه چندفادایی
نزدیک میکند؛ چراکه «دیوانگی موجب میشود کاه انساان از دریچاهای متفااوت باه
جهان بنگرد» ) .(Davidson, 2008: 6به عالوه ،نویسانده حتای در ایان ماورد نیاز اقتادار
فدای راوی را به چالش میکشد و مخاطاب را بار سَارِ اینکاه کادام یاک دیواناة واقعای
است ،دچار تردید میکند« :اگار شاما باه جناون بناده اعتقااد داریاد ،پاس چارا باا منطاق
میخواهید یک دیوانه را مجاب کنید » (همان.)688 :
عالوه بر تقابل پررنگ میان شخصیت راوی و مهنادس و نیاز گفتگاوی پایاپاای میاان
آنها ،شخصیت گیتی نیز در رمان جایگاه ویژهای دارد که با جایگاه زن در رماان جنگای
ایرانی چندان هماهنگ و همخوان نیست .زنی که در گیشته روسپی بود و به گفتاة راوی،
چشمهایش سبز است و وجاود او باه تماایالت جنسای پیوناد خاورده ،نقطاة متبااین ماادر
«جواد» ،پیرزن معصوم و مؤمن داستان است (ر.ک؛ غفاری و سعیدی .)681 :6868 ،بدین
ترتیب ،حریم حفاظتشدة خانواده و مادر قدسی بارها در رماان باا شانیده شادن فادای
گیتی از سوی مخاطب ،اقتدار خود را از دست میدهد و یاا حتّای در اواخار داساتان ،در
رؤیای راوی واژگون میشود؛ جایی که او گیتی را به فورت مریم مقدس میبیند و از
او طلب کمک میکند« :خودشون بودن ،قدّیسینی که میتونستن باه کماک مان بیاان...
گیتی بود .آره ،گیتی بود ...گیتی! ترو خدا کمکم کن! ترو خدا( »...همان.)881 :
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نمودار :1حضور دیگری در رمان شطرنج با ماشین قیامت

در یک جمعبندی کلّی ،میتوان گفت رمان شطرنج باا ماشاین قیامات باا ارجاعاات
مکرر به مقوالت جسمی و زمینی و با دگرگون کردن مفاهیم تثبیتشدهای مانند برتری
اسالم یاا پرهیزگااری رزمناده موجاب ورود فاداهای غیار باه رماان و تلطیاف فضاای
تکگویة مشهود در آثاردفاع مقدس شدهاست .در این رمان ،هار شخصایت بیاانگر یاک
ایده یا جهانبینی است و هیچ آوای مؤلفمحور و عینی که دیدگاه شخصیتهاا را تیویال
کند ،وجود ندارد .آنچه این اثر را به یک رمان چندفدایی نزدیک میکند ،تنوع فاداها
و سبکهای گفتاری شخصیتها نیست ،بلکاه زاویاهای اسات کاه از راه آن ،ایان فاداها
کنار هم چیده میشوند.

نتیجهگیری
باختین به عنوان یکی از مهمترین نظریهپاردازان رماان در قارن بیساتم باا باهکاارگیری
مفاهیم آزادیخواهانهای چاون «گفتگاو» و «دیگاری» ،رماان را از ناو بررسای مایکناد و
چشماندازهای تازهای را به روی خواننادگانش مایگشااید .ایان پاژوهش باا ایان پرساش
محوری آغاز شد که در فیلم و رمان جنگ در ایران ،دیگری تا چه انادازه حضاور دارد و
از چه جایگاهی برخوردار است .مطالعة مصادیق ارائهشاده بار اسااس آرای بااختین نشاان
میدهد که رمانهای جنگ در ایران را با توجه به حضور دیگری ،مایتاوان در ساه دساتة
مشخص جای داد.
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6ا دستة اول شامل آثاری است که حضور دیگری ،حتّی در قالاب دشامن در بسایاری
از آنها بسیار محدود ،کمرنگ و در حد اشارات کالمی باقی ماندهاست .نویسندگان ایان
رمان ها که به سبک رئالیستی و تحت تیثیر عظمت واقعة جنگ نوشته شادهاناد ،اغلاب باه
ثبت و ضبط وقایع و انتشار سریع آن پرداختهاند .ازاینرو ،چاون دیادن واقعیات در جبهاة
روبه رو در دسترس نویسندگان و یا حتّی رزمندگان نبوده ،طبیعی است کاه دیگاری حتّای
در قالب دشمن از این آثار حیف شود و یا مورد بیتوجهی قرار گیرد.
8ا دستة دوم ،رمانهایی را در بر میگیرد که انواع دیگریها در قالاب شخصایتهاای
متنوع با دیدگاه های گوناگون نسبت به جنگ وارد داستان میشوند .نویسندگان این دسته
از آثار میکوشند با مطرح کردن سایر دیدگاهها و شنیدن فدای دیگری در متن اثر ،نگاه
بیطرفانه ای نسبت به جنگ داشته باشند .اما از آنجا که در پایان نمیتوانند رابطاة خاود را
با ارز ،های مسلط بر گفتمان دفاع مقدس قطع کنناد ،اغلاب در پایاان داساتان دسات باه
قضاوت میزنند و با دستهبندی شخصیتها در گروههای خوب و باد ،فادای دیگاری را
پیش از شنیده شدن خامو ،میکنند.
8ا دستة سوم ،رمانهای جنگ شامل تعداد معدودی اثر اسات کاه توانساتهاناد باا وارد
کردن منطق مکالمه در اثر ،دیگری را در جایگاه ماورد نظار بااختین قارار دهناد و از ایان
منظر ،تا حد امکان خود را به یک اثر چندفدایی نزدیک کنند .دیگاریهاای موجاود در
این آثار ،دارای فاداهای مشاخص و منحصاربهفاردی هساتند کاه هامارز فادای راوی/
مؤلف قرار میگیرد و مخاطب را برای کشف حقیقت وقایع به چالش میکشد .در نتیجاه،
حضور دیگریهاا باه انادازة حضاور خاودیهاا پررناگ اسات و در مکالماة باین خاود و
دیگری ،هر دو فدا به یک اندازه شنیده میشود ،به طوری که مخاطب میتواند با هار دو
طرف همذاتپنداری کند و بدون جستجوی حقیقت قطعی ،حق را میان آنان تقسیم کند.
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