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 چکیده:

 روسی بیستم قرن پرداز نظریه و فیلسوف ، منتقد ،(1975-1895) باختین میخائیل را پولیفونی یا صدایی چند نظریه
 کار به رابله و داستایفسکی های داستان تحلیل در و گرفت وام موسیقی های حوزه از را نظریه این او. کرد مطرح
 چندصدایی، که است معتقد او است، متن یک در صداها مساوی توزیع معنای به صدایی چند او نظر در. گرفت

 هم در که گوناگونی آواهای پایه بر و آفریند می را گفتگو و رهاند می نویسنده دیدگاه از را داستان های شخصیت
 "نوح روضه" رمان گفتمانی هاینظامسعی بر آن است تا  پژوهش، این دردهد. می ارائه را نوینی نظریه ، آمیزد می

 مورد  باختین صدایی تک و چندصدایی رویکرد با از قیصری را  "جنگی بود و جنگی نبودداستان "از محمودی و 
 ازتوانسته  میزان چه تاآثار که این است   سؤال این به پاسخمساله اصلی این پژوهش  وقرار دهیم  بررسی و تحلیل

 را صدایی چند محمودی حسن اثر نوح روضه دهدمی نشان بررسی اینببرد. بهرهباختین  نظریه و گفتمانی هاینظام
ویژه وحتی ایدوئولوژی هرچند  زبانی دارای رمان هرکدام های شخصیت و است برده کار به  باختین نظریه پایه بر

وبه جهت حساسیت  ،دیار نون، خاص جعرافیای با است مکانی دارای این رمان در ظاهر مشترک، اما متفاوت هستند؛
جنگی بود و جنگی  "اما داستانبرخور است. ای ویژه ازجایگاه  که داستان در آن روایت می شود ای از زمانبرهه 
 نتوانسته از چند صدایی بهره مند شود ، در نتیجه با تک صدایی کنش های داستان را به پایان رسانده است."  نبود

   جنگی بود و جنگی نبود ،  نوح روضه ،  صدایی تک ، صدایی چند ، باختین:  کلیدواژه

 khalilollahe@yahoo.com،آدرس الکترونیکی : 09125160641عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد ، تلفن همراه :  

 lidabandar@yahoo.com،آدرس الکترونیکی : 09123026947کارشناس ارشد دانشگاه شاهد ، تلفن همراه : -2

 

 

 

mailto:khalilollahe@yahoo.com


 

 مقدمه-1

و بزرگ  انسانی علوم گستره در شوروی گر اندیشه ترین مهم را( 1975-1895) باختین میکائیل، تودوروف تزوتان
 ،او فکری فعالیتسال  پنجاه ؛ نهاد پایه را "مکالمه منطق" اساس او. است خواندهترین نظریه پرداز ادبی سده بیستم 

 هاپژوهشاو  یدوره در(. 93: 1384، احمدی)کرد دگرگون را شناسی شناخت و ادبی نقد ، زبانشناسی که عظیم طرحی
 هایجریان البته شناسان؛سبک و شناسانلغت توسط یا،  شدمی انجام هافرمالیست توسط یا ادبیات یحوزه در عمدتاً

 را فضا این بارهیک باختین اما؛.اندداشته وجود نیز ابتدایی شکل به شناسیجامعه یا فلسفه به گرایش دیگری رنگکم
 یکی: دارد وجود وگومندیگفت یرابطه گونه دو او دید از البته. کرد مطرح را وگومندیگفت بحث و داد تغییر
 مطلق نامور)اجتماع و متن بین یعنی متنی؛برون وگومندیگفت یرابطه دیگری و متنیدرون وگومندیگفت یرابطه

،1393). 

 پژوهشو سؤال  هدف -1-1

است  نظریه باختین اساس بر "  جنگی بود و جنگی نبود  "و   "نوح روضه" هدف اصلی این پژوهش تحلیل رمان
  و   "نوح روضه" رمان در باختیننظریه   های جلوه در پی پاسخ به این سؤال است کهپژوهش .این 

 است؟ چگونه"  جنگی بود و جنگی نبود "

 اهمیت و ضرورت  -2-1

 بیان؛ .شود می گفته پایداری ادبیات آن به امروز که هستیم ادبیاتی شدن دیده بیشتر و شدن خوانده بیشتر دنبال به ما
 فعالیت برای سازی زمینه مقدس، دفاع ادبیات های قابلیت شناسایی مقدس، دفاع دوران های ناگفته و ها واقعیت

 و مقدس دفاع عمیق و ناب ادبیات مناسب انعکاس و معرفی مقدس، دفاع حوزه در آثار باخواندن افراد ومشارکت
 تواند می مناسب هنری و ادبی های قالب انتخاب. داشت انتظار ادبی حوزه این برای توان می که است اهدافی غیره

 استفاده ممکن نحو بهترین به آثار این از توانند می آینده های نسل یقینا و سازد تر غنی را مقدس دفاع هنر و ادبیات
  مبنای بر آثاری ساخت بدهد ما دست به جنگ، به خصوص آثارآثار بررسی تواند می که مثبتی نکات از یکی.نمایند



 

 

 ای گنجینه تواند می همانا که آثار گونه ی این شدن ودیده خواندن وبیشتر بهتر برای است وجهانی ادبی های نظریه
 .باشد مردمی که ناخواسته درگیر جنگ شده اند، شفاهی تاریخ از

 روش کار -3-1

و شده است در این پژوهش ، داستان روضه نوح  و جنگی بود و جنگی نبود ،  به روش توصیفی و اسنادی تحلیل 
به و  شد    برحسب مبانی نظری باختین بررسی و تطبیق داده و  با توجه به سؤاالت مطرح شده و اهداف پژوهش

 است.سؤاالت مطرح شده ،  پاسخ  الزم داده شده 

 پیشینه تحقیق-4-1

 های زبان هش پژو نشریهرا در   "چندصدایی در متون داستانی"در مقاله ای تحت عنوان :(1383)کهنویی ژاله
چند صدایی روایت رادر متون داستانی  از دید باختین و دوکرو بررسی کرده است  .16-5:ص، ص16شماره  خارجی،

را در  "باختین، گفتگومندی وچند صدایی مطالعه  باختینی "عنوان: در مقاله ای تحت(.1387)نامور مطلق بهمن  .
  به مطالعه و بررسی نظریه باختین پرداخته است. . 414-397: صص  ، 57 شمارهنشریه پژوهشگاه علوم انسانی ، 

یشنامه مقایسه جلوه های چند آوایی باختین در نما"در مقاله ای تحت عنوان : ،(1390)بهرامیان اکرم و همکاران 
داستان دور و دراز و... سلطان ابن سلطان و به دیار فرنگ به رؤیت مرد مشکو.ک و رمان اسفار کاتبان ابو تراب 

داستان ذکر شده را با توجه به  73-13: ،صص 44شماره،نشریه هنرهای زیبای و هنرهای نمایشی  ،  "خسروی
  گفتمان چند آوایی باختین نقد و بررسی کرده است.  

نشریه نقدادبی ،شماره  "تخیل مکالمه ای جستارهای درباره رمان "در مقاله ای تحت عنوان :  (.1387)ذر رویا ،پورآ
  .بخش عمده کتاب تخیل مکالمه  باختین را به طور خالصه بیان کرده است..194-189:صص ، سال اول ،1

 مبانی نظری باختین  -2

ه از عناصر معناشناختی و ارزشی کهر گفتار به سوی یک افق اجتماعی جهت گیری شده است ، افقی از آن جا که  
 متعدد و در عین حال محدود هستند .هر گفتار بنابر رتشکیل شده است . این افق های ایدئولوِیک و زبانی بسیا

 (95: 1391د.)تودوروف ،افق مشترک هستند، واقع می گرد یا چندگونه سخن که حاصل ضرورت جایی درون یک



 

 صداها فروکاستن مونوفونی، یا آوایی تک ، است باختین کلیدی اصطالحات ترین مهم میان از آوایی چند و آوایی تک
 آگاهی ، گویی تک در کند می تحمیل متن به نویسنده که است واحدی روایت به متن یک در موجود های آگاهی و
 می انکار یا بلکه ندارند؛ نویسنده ایدئولوژی و آگاهی ارز هم و برابر جایگاهی هرگز دیگر های ایدئولوژی یا ها

  .(99: 1385 ، مکاریک)یابند می تقلیل مشترک مخرج یک به یا شوند

 گری مکالمه نظریه مرکزی مفهوم و شده گرفته موسیقی از اصل در که است ،اصطالحی فونی پلی یا آوایی چند
 متعدد صداهای آن، موجب به که است ادبی نثر یک مشخصه آوایی چند ، باختین نظر از.  دهد می تشکیل را باختین
 داوری از فارغ و مساوی طور به توانند می و گذارند می نمایش به را متنوعی ایدئولوژیکی های گیری موضع رقیب

 دوشاش ها شخصیت کالم خالل در تمام منشی آزاد با نویسنده شوند درگیر گفتگو در ، نویسنده های محدویت یا
 یک حکم در ها شخصیت از هریک داستایفسکی های رمان در باختین نظر به .(101: همان)گیرد می قرار ها آن

 منش ، کنند می کامل را یکدیگر آنان ، دیگر بیان به.  سازند می را نهایی نغمه هم با ها آن مجموعه و هستند ملودی
 ، دارند رمان اصلی طرح با و ها شخصیت سایر با که مناسبتی در تنها(  ها آن روانی منش همچون) هریک درونی

( نویسنده) فرد یک نه راوی داستایفسکی رمان در.  اثر اصلی طرح از است بخشی شخصیتی به اشاره هر. یابد می معنا
 روایت جهان آوایی تک رمان در.  نماید می متعهد و معرفی متضاد گاه و متفاوت اشکال به را خود راوی. افرادند بل

 آوایی چند رمان در اما.  ها شخصیت کنش از است تقلیدی اثر. کند می بیانش راوی که هاست شخصیت دنیای شده
 دگرگون دیدگاه وسیله به که هاست شخصیت از گوناگون های روایت جهان ، شده روایت جهان ، داستایفسکی

 در تنها ، ها کنش این اما ، هاست شخصیت کنش از تقلیدی همچنان اثر ، شود می بیان راوی(ثابت غیر و)شونده
 مؤلف یا) راوی کالم صرفا ، آوایی تک رمان در.  معنایند بی انزوا و تجرید در و یابند می معنا خود درونی مناسبات

 کند می  هماهنگ را ها آن و گیرد می قرار دیگری صدای هر فراز بر که شنویم می را منزوی و منفرد آوایی یعنی ،( 
 و است مسلط چیز همه بر نویسنده یا راوی گویی تک آخر دست اما شنویم، می را ها شخصیت مکالمه چند هر

 می دانسته ها شخصیت با نویسنده مناسبات راه از ها شخصیت میان رابطه آوایی چند های رمان در اما. دارد نظارت
 به بدل نویسنده حالت این در.  شود می رو یا رو ها شخصیت با دل رقت با و گیرد می قرار مرکز در نویسنده. شود



 

 

 

 در ، ها شخصیت میان مکالمه بعد گام در ، ها شخصیت و نویسنده میان مکالمه نخست، گام در. شود می آدم چند 
 (.99 -100:  1384احمدی،)است روایت در اصلی نکته ها شخصیت کالم و راوی کالم میان مناسبات کالم یک

از دید باختین عالی ترین نوع تجسم بینامتنی است و برای چندگونگی بیش ترین میدان عمل را فراهم می آورد   رمان
، اما چند گونگی و بینامتنی مقوالتی غیر زمان هستند و می توان از آن ها در توضیح هر مقطع تاریخی سود جست و 

نوعی است. کامال متفاوت با هر نوع ادبی دیگر ، زیرا هر  آن ها را بر هر دوره ادبی مطلبقت داد، برای باختین زمان
 (.135 -136:  1391مورد جداگانه رمان در نهایت به گونه ای تقیل ناپذیر فردیت ویژه خود را داراست  )تودوروف ،

 

 روضه نوح: رمان خالصه-1-2

 معلوم نا دالیل به ها دانشگاه سراسری آزمون در اول رتبه کسب رغم علی داستان قهرمان و ساله هجده جوان نوح
 نوح است غرب جبهه فراری راهی وظیفه سرباز دو و سی همراه خدمت، به اعزام برگه دریافت با و شده گزینش ردِ

 نقاط از یکی بعدها ، نون دیار در او  ماجرای. می کند جلوه ابهام از ردایی در است که ای  پیچیدهدارای شخصیت 
داده می اینکه کدهایی از بعضی شخصیت ها  البته تا پایان رمان با. ماند می باقی جنگ پایانی های سال مبهم و تاریک

  همچنان نانموده باقی می ماند.او شود ، اما 

 

 تحلیل رمان روضه نوح -2-2

 فیلسوف هراکلیوسبه عقیده  .است داشته وجود کنون تا انسان حیات ابتدای از انسانی های پدیده دیگر مانند جنگ
 بردگان. دیگر برخی از و سازد می خدایان ها انسان برخی از است،جنگ حوادث همه ی ریشه جنگ، باستان یونان

 نمیهم و  داندمیهم  داستان مورد در را چیزهمه که کلی دانای شود،می روایت کل دانایبا  قسمت 21 در رمان این
 های تعلیق و ها سؤال ،خود با که تعلیقی کند،می ایجاد تعلیق داستان در زمانی های برگشت و رفت با راوی، داند،



 

عهده خواننده  ربآن ها جواب ، مانندمی جواببی رمان پایان تا هاآن از بعضی که هاییسؤال؛آوردمی همراه بهرا  دیگر
 دهد.نمی یا داند، نمی را هاآن قطعی جواب کل دانای، زیرا  گذاشته می شود 

با نگاهی متفاوت ، شخصیت هایی خلق می کند که هرکدام به واسطه جنگ در گیر کنش  درونمایه جنگرمان با  این 
ی را عکس العمل متفاوتخود فراخور  ربنابشخصیتی هر، رگون می شود گهای خاصی هستند. روابط براساس جنگ د

به غیر از ارتباط ادبی گونه های ارتباط کالمی دیگری نیز  ناجتماعی می توازندگی با مشاهده ، از خود نشان می دهد
 در باختین باور به ، است آوایی چند به رسیدن برای مهم شگردهای یکی از زبانی چند"از آن جا که ،  ادتشخیص د

 سرمایه)اجتماعی های گروه طبقات زبان مثل ، شوند می تلفیق ایدئولوژیک – کالمی نظام و زبان فراوانی تعداد رمان
 رمان گونه برای ضروری نیاز پیش که...  و روزمره زبان ،( تجار و کشاورزان) مشاغل ،زبان( روشنفکران و داران

 اصطالح این تعریف در ؛ کنند می عمل گفتاری ژانر یک عنوان به متن در ها زبان این از هریک ، شوند می محسوب
 نظایر و فرهنگی گرایش ، ادبی ژانر ، حرفه ، گروه یک دهنده نشان و است مدون زبانی گفتاری ژانر هر است، آمده
 بهرامیان)"باشند عامیانه زبان و اصطالحات ، ها لهجه ها، گفتمان شامل توانند می گفتاری ژانرهای ترتیب این به آن؛

مکالمات افراد و اجتماعی رمان بیشتر در ارتباط روزمره است که شامل برخوردها و زندگی .(17:  1390 ،  دیگران و
 :زبان عامیانه ارتباط ایدئوژلوِیک در مفهوم عام به چشم می خورد  هب اغلب  شخصیت های گوناگون رمان است که

 "کی رو می گی حج عزت ؟"

 "اوناش ببین یه الف بچه اس . دیدیش ؟"

 "پ دروغ بود نفر اول کنکور شده؟" 

 (11دیدمش زهره خانم.)به عقل ناقصم نمی رسه کجا دیدمش . یعنی کجا 

 (13)"نفوس بد چرا می زنی نالوتی ؟ توت خشکه می خوری؟"

صدای سربازان و از جمله  دیگر صداهای، گذشته از صداهای مردم عامی و غیره با توجه به موضوع اصلی رمان و 
 :ارتش و جبهه در متن پراکنده شده است  درجه داران با واژه ها و اصطالحات 



 

 

دست به  "؛ "بله قربان !"شه. نخاله تو اینا زیاد هست. مواظب باش واسه ات دردسر درست نکنند .از آمار کم ن"
 "فرارشان حرف نداره . مواظب باش . آخر خدمتی ، اضافه خدمت نخوری

 از. است گرفته صورت چندصدایی هستند، مستقل ویژهبه و مختلف هایرأی دارای افراد وگوگفت یک در هرگاه
 آن که است افکار تعدد کند،نمی اضافه را صدا هاآدم تعدد. است کیفیتشان به نیست، کمیتشان به صداها باختین نظر

 بیان را خود عقاید توانندمی که کسانی شجاع، دانا، آگاه، وارسته، هایآدم وجود یعنی چندصدایی. کندمی اضافه را
 نوح مادر لیال صدای است ،گاه  تشخیص خوبی قابل به رمان این در موجود صداهای .(103: 1384، احمدی)کنند

 انتظار چشم که ای زده جنگ زن جواهر صدای مانند هرگز اما شود می دیگر زنان صدای شبیه دربخش هایی از رمان 
 است.  اش برنگشته همسر

که  آدم های معمولیشهردار  تا  از داستان های فرعی که از فرهنگ عامه برگرفته شده، استفاده می کند ازنویسنده ، 
دارای نقشی هستند ؛ از لیال و جواهر ونوح که بازیگران فعال این رمان هستند تا حوا و پروین وشهین وحتی ممدی 
که خودش را در سوگ سوسن نامزدش به خل وچلی زده است. هرکس حرف های خودش را می زند. نظر خودش 

می دهد تا همه در این نمایشنامه نقش خود را بازی کنند. اجازه می دهد تا لیال را دارد ونویسنده سخاوتمندانه اجازه 
به عنوان مادر از اول تا پایان قصه شاکی باشد برای رفتن فرزندش . اجازه می دهد رضا گلستان با داشتن زن وبچه 

قدر به خانه جواهر آبادانی برود وشهید شود. یا نوح از چهارده سالگی دنبال جبهه رفتن باشد و در هجده سالگی آن
 برود و بیاد تا از پذیرفتن در دانشگاه محروم شود. هرکس در این سمفونی ساز خود را می زند و این هنر رمان است.

گیومه  در میانصداهای آن ها را  وگفته های شخصیت های رمان می پردازد مسقیم به صورت نقل قول گاه راوی 
کلمه به عنوان عنصر بیگانه حس می شود و به کار گرفته می شود . این کلمه می تواند در این حالت " می دهد ، قرار

بدون عالمت نقل قول نیز به کار گرفته می شود و تفاوت در میزان بیگانگی )و با فراخوری و مناسبت ( بین کلمات 
بسیار متفاوت باشد. کلمات در می تواند درجات بی پایان به خود بگیرد و درجه فاصله کلمات با گوینده می تواند 

سطوح متفاوت و فواصل متفاوت با کلمات نویسنده قرار می گیرند ؛ سخن غیر مستقیم و آزاد ، اشکال متفاوت سخن 
خواننده سرو کار پیدا بدین ترتیب   (.120: 1391)تودوروف ، "بیگانه همچون سخن پنهان و نیمه پنهان ، پراکنده و...

با دنیاهای متفاوت که درگیر جنگ می شوند هرچند جنگ  گاهی آدم هارا متفاوت ان هایی سرنوشت انسمی کند با 



 

داستان را پیچیده می  ،ناقض با دیگرآدم ها تشبیه هم می کند؛ اما گاهی هجوم حوادث و داستان های متفاوت وگاه م
ستان است که هرکدام برای شخصیت های فرعی و نام های مختلف وزیادی که دردا. می بخشد رمان قوامبه  و کند

صدای آن خود قصه ای دارند درعین شباهت ، متفاوتند . مخاطب بدون احساس هم ذات پنداری تنها مجبور است 
داستان را  اصلی باعث گنگ شدن قسمت هایی از داستان می شود و ممکن است خواننده خطها را بشنود ، همین 

این درحالی است ؛ البته نظرکند  کم حوصله از ادامه دادن داستان صرفدر میانه ی رمان گم کند یا حتی خواننده ی 
امروز دوباره کسی را آوردند که "قول مرحوم سلمان هراتی شروع می شود که رمان در ابتدا با جمله ای غریب از

خواننده مایه نگرانی  واست  جنگ اتوبوسی که عازمو توصیف جبهه غرب در در همان صفحه اول  و "سرنداشت.
 می شود:

  (.8همان :("بی دین ها زنده زنده سرمی برند"

پردازش با این کار کشاند، می داستان فضای به هراس نوح پسر لیال  مخاطب را با هول ونویسنده یا به تعبیری راوی ، 
لیال، ، )زن  ناگهان با نام هشت مرد ونهداستان ، خواننده بسیار ترغیب کننده آغاز می شود. در چهار صفحه اول 
در میانه صدای خود را دارند  که هرکدامد مواجه می شو (جواهر ، نرگس ، زهره...ونوح ویونس وحسین وسجاد و...

لحن تقریبا در کل رمان گزارش  .باز شخصیت ها زیادتر می شوند، که تعلیق به بی نهایت می رسد  یزمانداستان ، 
نماینده صدایی در جامعه باشند، ماموریت خود را انجام مثل این که هر کدام از شخصیت ها آمده اند تا ؛ است  گونه 

چه بسا  د.نو هرکدام نگاه خاص خود دار دو زن مانند هم نیست یصداروند. باید دانست که حتی  می دهند و می
هرکس بنابراین  .دن بقیه ی رمان ناامید شودممکن است خواننده ای که عادت به خواندن این نوع رمان ندارد از خوان

 از خبر ماند، می جا بهحل نا شده ،  داستان پایانتا  که ابهاماتی حتی. کند نمی بازی نقش. است خودش رمان این در
سوژه ای که نویسنده برای تلفیق با موضوع جنگ برگزیده   ،این نشان می دهد.دهد، می قلتمس صداها صدایی و نقش

هوشمندانه است و روایت با تعلیق تا پایان پیش می رود. مخاطب آخر کار نوح را می داند؛ اما روضۀ نوح فقط قصۀ 
به رو  روو صداهایی  ها با شخصیتما در این داستان نوح نیست. این روایت در دام کلیشه های مرسوم نمی افتد 

  .صداها دیگر دخالت بی ها زندگی می کنند تیم که باورپذیرند. پایشان روی زمین است و مثل همه ی آدمهس



 

 

 

 رمان خالق و سازند می را اثر یک کل همنشینی با و یکدیگر با که هستند عنصری هرکدام ، ها شخصیت"
 شخصیت کالم خالل در تمام منشی آزاد با نویسنده "خواننده در می یابد که  (.270: 1384هابرماس، و باختین)"هستند

نویسنده دراین رمان شخصیت هارا در موقعیت های  .(1385:101، مکاریک)" گیرد می قرار ها آن دوشاش یا ها
مختلف خلق می کند ،هرشخصیت موضع خود را تعیین می کند. جالب است که پدر شهید به راحتی می تواند 

بودن نوح که هم سن پسرش است به واسطه  همسرش، حاجیه زهرا اظهار حسادت و ناراحتی اش را نسبت به زنده 
 کند. 

در یک فصل راوی حوا،خواهر نوح است. رمان از دیدگاه او پیش می رود وعالوه بر اطالعات عام، نکاتی را ازپازل 
 ردشدن نوح در کنکور و سربازی رفتن واعزامش با سربازان فراری می گوید :

 می ها همسایه پای و پر به شنود، نمی نوح صالحیت احراز عدم دلیل درباره سرراست جواب وقتی از لیال مامان"
 بیش. شنود می عربی رادیوی از مهاجر ها همسایه که هایی حرف از دارد خوف. رود می جواهر به اول شکش. افتد
 و درست اطالعات است گوشی در خبرهای ، خودش دور به ها همسایه کردن جمع برای اش بهانه ها وقت تر

 (  99:محمودی)"فهمد می فارسی از بهتر را عربی.شنود می عربی رادیوی از را نادرستش

 دهد، می نشانتلخ  واقعیت از مملو ولی، ساده واژگان با نویسنده و است ،خواندنیداستان  درد از پر یفضا گرچه
 جنایاتی چه،  تلخی وقایع چه تصورات حد از خارج ،گیرند می پی را جنگ اخبار ها خانه در راحتمردم  که زمانی

 .است گرفته صورت هایی فداکاری چه و داده رخ

آن  زدۀآشوب محیطِ و جنگ پدیدۀ در شخصیت ها موقعیت کشیدنچالشبه بیانِ نوح روضۀ در شدهمطرح مفاهیم
جواهر را به تصویر  اشهمسایه و لیال تقابلیِ ارتباطِ در زده،آشوب محیط این از بخشی برای القای نویسنده. ایام است
تی حبه گونه ای که  قرار دارند ؛ یکدیگر با درگیریِ و تضاد در در جای جای داستان شخصیت دو این. می کشد

 :در می آید  آن دو به صورت فیزیکی تقابل



 

 خانمعشرت. است جواهر و لیال کشیِوگیسگیس اولیش. افتاد اتفاق همزمان واقعۀ دو شهریور چهاردهم دمِغروب»
 بذاری پا اتخانه از نتوانی تا سرصبحی شکستمی پایت کاش»:[ لیال... ]است گرنظاره شانخانهصندوق پنجرۀ از

 به را خودش. ندارد نقش ایذره آید،می لیال سر بر که بالیی در انگار. زندمی راهآن به را خودش جواهر«. !بیرون
 «مگه؟ شدهچی لیال! واه»: زندمی اطالعیبی

)  ««شه؟می خنک دلت وقت اون بزنند، شالقش چهارراه سر یا بکشند دارش به بشه؟ چی دیگه خواستیمی»: لیال
 (.28: محمودی

 )لیال(:  به خدا اگه روحم خبر داشته باشه از حرفی که داری می زنی ؟

چنانکه قرار می دهد،  یکدیگر با تقابل در را هاشخصیت سایر نویسنده، ،شخصیت و تضاد  این دو  گذشته از تقابل 
 متعدد هایشخصیت داشتن رمان این هایویژگی دیگر از. شوداین رمان می روایتِ برندۀپیش عناصر از این امر یکی

 ماجرایی درگیر را شخصیت ها، همه نویسنده اما کنیم؛می گم را هاشخصیت نخستین، خوانش در کهنحویبه است؛
این ادبیات با شخصیت ها وارد جدل می شود، از آنان چیزها می آموزد؛ در این حین تالش می شود تا  ".است کرده

آرای شخصیت ها به هیئت نظام هایی تکمیل شده درآید. شخصیت ها، از حیث ایدئولوژی شان، توانا و مستقل و بی 
نیرومند خود است و نه ابژه ی اندیشه  نیاز انگاشته می شوند؛ در این نگاه ، شخصیت مؤلف اندیشه ایدئولوژیک

  .( 73: 1396باختین،.)"هنری پایان بخشی که از آن داستایفسکی است

 از یکی.نیستند جنگ محوریت با هاییرمان دیگر هایشخصیت شبیه کدامهیچ تقریبا "نوح  روضه" هایشخصیت
. کندمی جبهه به پسرش نرفتن برای را تالشش تمام که مادری است،  نوح مادر ، لیال رمان این متفاوت هایشخصیت

 فرزندان وخود کنند می پیدا غلبه مادری براحساسات ها خیلی هرچند ، بوده دوره آن مادران تمام یخواسته شاید این
 به نوح فرزندش تا کندمی تالشش  علناً لیال و نیستند چنین رمان این همه زنان کنند؛ می ترغیب رفتن جبهه به را

 نرود: جبهه به و متعاقبا سربازی

 (.81)محمودی:”وقتی به درساختمان  اداره پست می رسد، خیلی دیراست. در نرده ای تیره رنگ بسته است"



 

 

 شهرام طالب  و مجید کافی موسوی  هر دو جزو شخصیت هایی هستند که از جنگ فرار کردند : 

بی خیال شهرام جون ! باز پیله نکن . حال و حوصله "؛   "پکری دادا مجید ای قدر ؟ کشتی هات مگه غرق شدند ؟"
  "یه وقت بدخواه داری ، رو داش خودت حساب کن."؛ "تونمیری قیافه ات بدجور تابلو ه دادا مجید."؛   "ندارم .

یی صدا هم راوی خود رسد می نظر به اما؛  شود می هدید رمان در خوبی به راوی عنوان به نویسنده پای ردگاه  "
 زند می حرفی گاه و کند می روایتگاه  داستان خالل در .با دیگر شخصیت ها زندگی می کند نون دیار در که ستا

کالم او صاحب استقاللی فوق العاده در ساختار "؛ باشد  باید که هاست همان از یکی. نیست دهنده آزار صدایش اما؛ 
هم با صداهای شخصیت هایی  اثر می شود و دوشادوش کالم مؤلف می نماید و به نحو خاصی هم با صدای مؤلف و

 راه از ها شخصیت میان رابطه آوایی چند های رمان در "( 76 :1396باختین ،)"در می آمیزد که به یک اندازه معتبرند
 یا رو ها شخصیت با دل رقت با و گیرد می قرار مرکز در نویسنده. شود می دانسته ها شخصیت با نویسنده مناسبات

 ، ها شخصیت و نویسنده میان مکالمه نخست، گام در. شود می آدم چند به بدل نویسنده حالت این در.  شود می رو
 روایت در اصلی نکته ها شخصیت کالم و راوی کالم میان مناسبات کالم یک در ، شخصیتها میان مکالمه بعد گام در

 دبارها در سراسر داستان صدای راوی یا همان صدای نویسنده را می شنوخواننده .(99 -100:  1384احمدی،)"است
که درباره شخصیت های داستان ، مانند حوا آقای معین ، آقای عکاس ، لیال ، جواهر ، عشرت خانم ، رضا گلستان  

 می دهد :او  و ... اطالعاتی به 

شاه بیگم آغا ، زنی قد بلند با چشم های خمار است . سرش به کار خودش بند است ننه آقا زود از یاد و خاطره ها 
 (18می رود)

ن) معلم فیزیک ( در دفاع از خودش ، راست ودروغ سر هم نمی کند واقعیتش را می گوید . نه کم نه زیاد آقای معی
(19) 

  "عکاسی ام یه هو نفرین شد."صدای عکاس دیار نون : 



 

 حتی در این داستان باراوی به  همین  ترتیب کل شخصیت های داستان و صدا های آن ها را باز گو می کند 
هرچند داغدار جوانش است ، به نظر می رسد تسلیم روبرو می شوبم عشرت خانم ، به نام  علمنف زنیشخصیت 

 به رسم مادری هر روز روی سکو خانه شان صبورانه در انتظار فرزندش نشسته است.  این امر است و

عکس برگشتنی، هنوز عشرت خانم، روی سکوی دم در خانه اش نشسته است. ذکر می فرستد. باالی سرش، "
  "مصطفی است. مصطفی مثل همیشه لبخند به لب دارد.

 باتقدیر نمیشه در افتاد لیال!  "و می گوید

 (.  37) همان :  "بال، تقدیر نیست عشرت خانم. تقدیر بچه من این نیست."و لیال این را قبول ندارد: 

 پیش پایان تا تعلیق با روایت، است هوشمندانه، بسیار می گزیند  جنگ موضوع با تلفیق برای نویسنده که ای سوژه
 زندگی این از چیزهاییراوی  ، هم  مخاطبهم ،  پایان تا و شود می آغاز دانی نمی که چیزهایی با داستان. رود می
 در عنوانهمچنین  "چیزهایی هست که نمی دانی" :رماندر  عنوان این موضوع با انتخاب اولین  د؛ندان نمی درد پر

به اتمام می  با این جمله دقیقا  ،فصل حتی این ".دانم می من فقط که هست چیزهایی " :یکی مانده به آخر
 خاص تا پایان منتظر بماند.امی هاین امر سبب می شود تا خواننده در اب.( 213:همان)رسد

 از گذاری ثیرأتهای  سازی تصویر. خوردمی  گره دیار آن مردم زندگی با سختی به که جنگ و جبهه با مرتبط وقایع
در حقیقت . کند می تر ملموس را روایت ، ها امتناع و اصرار ، سوگواری و انتظار ، جنگ و اعزام های صحنه

 ی داستان ،های خاص از شخصیت ها صحنهتوصیف . را شاهدیم  موضوعی واحد و عکس العمل هایی متفاوت
 تاثیر های صحنه ازکه یکی  ،شود می او شدن شیمیایی به منجر که رزمش هم برای " گلستان رضا " فداکاری مانند
، انسان را  دشمن خشونت ، رود می این از فراتر توصیفاتبرعکس می شود ؛ یعنی  گاهیاما . استداستان  گذار

اما حکایت دارد. رزمندگان شدن کنده پوست و عضو قطع ازکه  هایی صحنه. کند می دهنده تکان و تلخ حسی درگیر
است. هریک از  چندگانه برخوردار قابلیتی منحصربه فرد برای بازنمایی صداهایی متعدد و رمان از"باوجود این 

 شخصیت های رمان می تواند به دلیل نگاه خاصش به جهان یا به تعبیری دیگر، به دلیل ایدئولوژی معینی که دارد،



 

 

نیست ، بلکه راوی هم صدای نماینده ی صدایی متمایز باشد. تکثر صدا ها در رمان به تعداد شخصیت ها محدود  
دیگری است که می بایست شنیده شود، کما اینکه صدای نویسنده نیز همین طور. دراین بین ، به اعتقاد باختین ، 

در غیر این صورت با رمان خشک و بی  کمترین اهمیت یا برجستگی را می بایست، صدای مؤلف داشته باشد و
ش شخصیت ها را همچون عروسک های خیمه شب بازی برای پیشبرد محتوایی مواجه خواهیم بود که نویسنده ا

اهداف خود واشاعه گفتمان شخصی خودش به کار گرفته است.این قبیل رمان ها که باختین آنها را تک صدایی می 
نامد ومصداق هایش را درآثار تولستوی می یابد ، طرحی از پیش تعیین شده دارندوگویی تمام تالش نویسندگانشان 

لف واجد حکمتی است که خواننده تا به حال از آن غافل بوده ؤن است که خواننده را متقاعد کنند دیدگاه های مای
هریک از این تکه ها جذب گستره ی نگاه  ( 21: 1391)باختین ،"واکنون با خواندن رمان به آن وقوف پیدا می کند.

  .( 97: 1396باختین ،بخصوص معنا می دهند)تام وتمام شخصیتی می شوند؛هریک منحصرا در سطح آگاهی ای 

 

 خالصه داستان جنگی بود و جنگی نبود

راوی از نیروهای فعال در جبهه جنگ در آستانه یک عملیات طی تماس تلفنی یکی از دوستانش به نام اسماعیل او  
به راه آهن می رود تا به با اینکه خانواده مخالف است، "اگر آمدنی هستی بسم اهلل حاال وقتشه"را دعوت می کند :

در بین راه اتوبوس در پایان عملیات مرخصی به آن ها داده می شود ،  می ماند  جبهه برود. راوی از اسماعیل بی خبر
پنچر می شود . افراد گردان به یک مسجد بین راهی می روند در مسجد با جنازه شهیدی مواجه می شوند که باالی 

کنند. در پایان بچه ها خنده کنان و برسرکول می یک قهوه خانه شب استراحت در   آن هاتابوت او پیرمردی است 
 هم زنان می رسند انگار که جنگی در کار نبود.

 

 "جنگی بود و جنگی نبود" تحلیل داستان 

طول روایت لحن یک در نه تنها راوی  به مرز خاطره خیلی نزدیک است ، "جنگی بود و جنگی نبود" متن داستان
اگر گوینده هر  ضعیف؛ همه شبیه لحن راوی است و گفتگوها ، همان گفت و گوهای اندک و یدارد، بلکه حت دستی

 مفهوم داستان به وجود نمی آید که چه کسی چه حرفی را گفته است و دیالوگ را معلوم نکنند، فرقی در معنا و



 

 ذاتی ظرفیتی که است ژانری رمان "باختین اعتقاد به .همه مثل هم حرف می زنند گوینده معلوم نمی شود و صتشخی
. باشد گفتمان یک ی کننده نمایندگی صدای تواند می رمان در هرشخصیت. دارد متکثر صداهای به دادن میدان برای
 رمان دموکراتیک باروح ها شخصیت باصداهای نویسنده صدای تنافر ونیز ها شخصیت صدای تنافر

 .(339: 1394، پاینده)"سازگاراست

یک صدا تشکیل شده است. راوی داستان را از حوادث ورخدادهای با داستان از تلفیق چهل موتیف به ظاهر جدا، اما . 
شخصیت های آن چندان به چشم نمی خورد؛ اگر ارتباطی  دیده   ی بین ساده جنگ انتخاب می کند. ارتباط عمیق

 می کند: حتی از آن عبور که نویسنده به را شود ، در الیه سطحی داستان  باقی می ماند.

جوانی که لباس خاکی تنش بود بی قید دستش توی پاکت می رفت وتخمه می شکست وتسبح می انداخت چندبار "
 (.11)قیصری: "هم با سر به ما تعارف کرد که بشکنیم؛ ولی من در عالم خودم بودم و اصال اشتها نداشتم.

به روی اش و پوتینی پشت کمرش. جای بحث  وس رو سینه رآن شب کتابی خوابیدیم. به یک پهلو. پوتین هرک"
تمرینی برای شب اول قبر. با این تفاوت که تلقین را ضدهوایی ها می  نداشت. همین که بود به همه رسیده بود.

 (51) همان:  "خواندند و کسی نبود رویت خاک بریزد تا زودتر از شر تلقین گو خالص شوی. جنگ بود دیگر.

 "، خواننده در پایان هر بخش با این جمالت روبرو می شود که:ها ی زیر به چشم می خورده در نمونه گونه ک همان
نماد خفقان، نابودی "شب  "که در ادبیات (18)  "شب انتها نداشت"و...  " (؛ 11)جنگ بود ، جنگ بود دیگر، بعد تق

مخاطب به جای  و صحه ای بسیار می گذارد، بر گستره زمانی و فاجعه جنگ "انتها نداشت "و... است که واژه 
نمونه دیالوگ ها هیچ فرقی ندارد از زبان کدام شخص "جنگ است دیگر"تصمیم می گیرد و به او اطالع می دهد که

 :بیان شده است

جاده زیر تیر که )همان(؛"داشتیم عادت می کردیم." ؛(9) قیصری :  "راه آهن ؛ آنجا بود که فهمیدم جنگی است."
 انگار که جنگی در کار "(؛11) "نگاه به بهرام که می کردم، بوی شهر وزندگی را می شنیدم."؛ "نداشت.دیدن 

 



 

 

 

منم دست تنهام . کمی طول می کشه ، عیبی که  گفت:می بینی که کسی نیست و  آره - تنهایی؟ -  "نبود.
  (22)همان :نداره

برای پیشبرد اهداف خود واشاعه گفتمان نویسنده اش شخصیت ها را همچون عروسک های خیمه شب بازی "
شخصی خودش به کار گرفته است.این قبیل رمان ها که باختین آنها را تک صدایی می نامد طرحی از پیش تعیین 

لف واجد حکمتی ؤوگویی تمام تالش نویسندگانشان این است که خواننده را متقاعد کنند دیدگاه های م شده دارند
 1391)باختین ،"اکنون با خواندن رمان به آن وقوف پیدا می کند. ل از آن غافل بوده واست که خواننده تا به حا

؛ جنبه تفکری به خواننده نمی بخشد  (با توجه به نمونه های ذکر شده در بال ، صداهای موجود در متن داستان ،21:
زیرا این صدا ؛ می دهد واکنشی قرار چدر یک مسیر ریلی مستقیم ، بدون هی تک صدایی ،به سبب خواننده را زیرا 

ی در آن نیست خاصخبر یا گونه پیام  چهیکه ، آرد ها ، صدایی است ساده ، بدون تنش که هرکسی می تواند به زبان 
   :علت فلسفی اتفاق ها باشد و تفکر کند یا به دنبال دلیل و که خواننده با آن روبرو شود

  (.12):دارمتون"هم می گفت فرزین هم می خندید و"

 جهان آوایی تک رمان در"شنیده می شود. که نویسنده است یا صدای راوی ، صدای موجود در داستان  تنها لحن و
 1384احمدی،) ها شخصیت کنش از است تقلیدی اثر. کند می بیانش راوی که هاست شخصیت دنیای شده روایت

را به مخاطب  آرای او است در این داستان به کار گرفته تا افکار و شاصل خود راوی را که در، نویسنده  (.99 -100: 
 سرباز،، جوان از هر قشری در داستان حضور دارند ؛ از   داستان درعین حال که متفاوتند، شخصیت های  .کندتحمیل 

ای رفتن به جبهه مثل راوی می اندیشند. آنجا که پدر بربه تعبیری دیگر ، همه مثل هم  غیره ،  پیرمرد و، داوطلب 
به عقیده  نمی دهدرا به داستان  اجازه ورود به او راوییرا ز، راوی ساز مخالف می زند خیلی زود سرکوب می شود 

 تصمیم و مختلف صداهای شنیدن را در نقش خواننده زیرا ، دارند دموکراتیک ضد ماهیتی رمان ها  نوع این"باختین 
  :(24: 1395 ، باختین)کنند می سلب را صداها این در شده بازنمایی های ایدئولوژی نادرستی یا درستی درباره گیری

نم نم باران شروع شده بود که راننده آمد. جوان سی وچند ساله ای که قیافه اش به راننده هایی که می شناختم "
 "نظامی. نمی خورد. اتو کشیده و



 

توی اتاقک منتظر نشسته بود.حاجی که وارد شد ،پوشیده بود یرهن یقه حسنی که پپیرمرده با همان گردن کوتاه و "
 ( 25)همان:  "باهم دیده بوسی کردند. حاجی پیرمرده را نشاند به حرف زدن.

می نویسد که حرف خودش را بزند. ، در رمان تک صدایی نویسنده براساس روش داستان کالسیک به جلو می رود.
از خودش و افکارش جایگاهی در قصه ندارد خودش خالق قهرمان ها و هرصدایی غیر ، از نظر نویسنده تک صدا 

شخصیت هاست پس به جای آنها فکر می کند وسخن می گوید. وحال اینکه این موضوع در رمان مدرن کامال 
متفاوت است گاه نویسنده حتی خودش نمی داند تکلیف شخصیتی که در داستان ساخته و پرداخته چیست؟ شخصیت 

ی خودش ، ولو برخالف نظر راوی سخن می گوید وقصه اش را جلو می برد.خوب ها جای خود خودش به جا
بینش یکی نیست . هرکس بینش و نظر خود را  وبدها نیز جایگاه خود هستند . همه حق حرق زدن دارند. نوع نگاه و

 هر فراز بر که شنویم می را یمنزو و منفرد آوایی یعنی ،(  مؤلف یا) راوی کالم صرفا ، آوایی تک رمان در دارد. 
 آخر دست اما شنویم، می را ها شخصیت مکالمه چند هر کند می  هماهنگ را ها آن و گیرد می قرار دیگری صدای

 .(99 -100:  1384احمدی،. )دارد نظارت و است مسلط چیز همه بر نویسنده یا راوی گویی تک

 

 نتیجه:

روضه نوح می تواند نمونه ای قابل توجه و تأمل برای رمان از گونه ای غیر از معمول دیگر رمان های جنگ باشد. 
رمانی که در آن چند صدایی هست و در عین حال هر شخصیت و فردی نه در شکل تیپ، در جایگاه خودش حرف 

 کنند می سعی خودشان خاص های ویژگی با آن از کدام هر کرده باشد.می زند بی آن که راوی و نویسنده محدودش 
 از هم و فرهنگ حیث از هم  رمان های شخصیت دیگر با هریک صدای و  کنند بازی را راوی نقش خود نوبه به که

 دیگر هرچیز و جنگ ، مرگ ، عشق ، زندگی به متفاوتی نگاه هریک و باشند تهشدا اختالف هم با غیره و اخالق دید
 متفاوت دیگری صدای با کههستند   صدایی نماینده شخصیت از هریک زیرا.افزایند می داستان متن پویایی بر که دارند
 .کشدمی   تصویر به را ها شخصیت ذهن تمام، بناچار  بشناساند را صدا تمام دارد سعی نویسنده رمان این در. است



 

 

 را هاروایتخرده از متعددی هایتکه دقیق، نگاه یک در. نیست خطی روایت انسجام دارای ظاهر در نوح یروضه
 چرخش عامدانه، هایپرش. بخشندمی شکل را روایت یبدنه نشینیهم محور در و یکدیگر کنار در که بینیممی

 برخی در رمان هایآدم ذهنی بیانات و حال وصف ها،شخصیت به شدن نزدیک و دور شخص،سوم راوی دوربین
 دریا امواج حرکت به که نامنظم جریانی دهند،می سوق ذهن سیال جریان از نوعی دریافت سویبه را خواننده موارد

 .است خویشبهمنحصر نظمی تابع و ماندمی ساحل طرفبه

صدای راوی ای است که به یی  برخورد می کنیم  که یک تک صدا با "  جنگی بود و جنگی نبود"داسنان در اما  
 جای نویسنده سخن می گوید و ایدئولوژی او را تبلیغ می کند. 
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