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  گيري يا تحريف معناي متن: ر شكلها د تأثير پيرامتن
  ها از دريچة پيرامتن شطرنج با ماشين قيامتبررسي دوگانگي رمان 

  
  * سحر غفاري

   موختة دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تهرانآ دانش
     چكيده

تنها در مضمون و  اي هستيم كه نه ، شاهد دوگانگيشطرنج با ماشين قيامتدر خوانش رمان 
هاي داستان نيز نمود يافته است. اين داستان  تصاوير متن، بلكه در تصورات راوي و شخصيت

آثاري باشد  يرو نوشته شده و قاعدتاً بايد دنبالهسالة ايران  از يك سو با موضوع جنگ هشت
اي ديني، شهادت را مرگي شامخ و قهرماني، و حاصل انتخاب انسان براي سعادت  كه با انديشه

گرايانه و جبرباوري هستيم كه جنگ و  پندارند و از سوي ديگر شاهد مفاهيم پوچ ابدي مي
هاي  د. اين موضع نامتوازن در پيرامتننرشم اصوالً آفرينش را محصول سلطة قضاوقدر الهي مي

شود كه  رمان تشديد شده است. در نظرية ژرار ژنت، پيرامتن به تمام آن عناصري اطالق مي
هاي دروني  دهي به معناي آن نقش مؤثر دارند. پيرامتن آيند و در شكل وجود مي پيرامون متن به

ها، گوياي  جلد و سرنوشته يعني نام رمان، طراحي روي شطرنج با ماشين قيامترمان 
مانند  هاي بيروني ست؛ حال آنكه پيرامتنگيري جبرانديش و ضدجنگ داستان ا جهت

هاي وابسته به گفتمان ديني و  هاي خبرگزاري ها، گزارش اظهارنظرهاي نويسنده در مصاحبه
فاع اين كتاب را در رديف آثار ارزشي و معادباور د  عناصر تبليغاتي انتشارات سورة مهر،

شود و  بندي داستان مربوط مي اند. بخشي از اين دوگانگي به نحوة پايان مقدس معرفي كرده
مانند انتخاب بنگاه نشر سورة مهر كه به چاپ  نويسندههاي خارج از متنِ  بخشي نيز به فعاليت

بصيرت دوگانة  بر اثر رسد دوگانگي مذكور نظر مي هاي ايدئولوژيك شهرت دارد. به كتاب

                                                                                                                   
 sahar.ghaffarib@gmail.comنويسندة مسئول:  *

 15/9/1394: تاريخ پذيرش    4/3/1394تاريخ دريافت: 
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براي  وجود آمده كه او را به تالش بههاي متنوع خواننده  وجود طيف و اطالع او ازده نويسن

   .واداشته است جلب رضايت همة مخاطبان و تسهيل امر چاپ كتاب
، ژرار ژنت، پيرامتن، گفتمان دفاع مقدس، جبر و شطرنج با ماشين قيامت :ي كليديها واژه
   اختيار.
  

   مقدمه. 1
، اثري متعلق به ژانر دفاع مقدس، شاهد با ماشين قيامت شطرنجدر خوانش رمان 

تنها در مضمون و ايماژهاي متن، بلكه در گفتمان حاكم بر  اي هستيم كه نه دوگانگي
تصورات راوي داستان و نويسنده نيز نمود يافته است. اين داستان از يك سو با 

ست كه در  ل آثاري اخي يرو موضوع جنگ ايران و عراق نوشته شده و قاعدتاً دنباله
اند. در اين دسته از آثار، جنگ  هاي اخير، همسو با گفتمان غالب خلق شده سال

 ،و جان سپردن در راه آن شود مي ساله دفاعي مقدس و جهادي متعالي شمرده هشت
كرده است؛ اما از سوي » انتخاب«آن را » آزادانه«شهادت و مرگي مقدس كه انسان 

در متن هستيم كه آن را در رديف آثار  يصريح و تلويحي بسيارهاي  ديگر، شاهد نشانه
دانند  دهد كه انسان را مجبور و اسيرِ دست سرنوشت مي گرا و قَدرمسلكي قرار مي پوچ

اي مشئوم و  عنوان جبري تاريخي و محصول سلطة قضاوقدر، پديده و جنگ را به
كند وظايف نظاميِ  ميشمرند. اين رمان داستان يك بسيجي است كه سعي  مذموم مي

ارتباط به  انجام رساند؛ ولي از بد حادثه، گرفتار وقايعي بي مربوط به عمليات را به
نگاه او به جنگ و  موجب تحول شود كه عمليات و آشنايي با چند غيرنظامي مي

هاي خاصي كه بيانگر  . شمار استنادات دقيق به صحنهشود مي موقعيت انسان در جهان
اي كه موجب غلبة اين  گونه نويسنده باشد، كم نيست؛ به از سوي نگاه تأييد اين نوع

ديدگاه در اثر، و خروج آن از باورهاي دينيِ مربوط به آخرت و نظم حاكم بر جهان 
  شود.  مي

نحوي به اين كتاب  تنها در متن رمان، بلكه در تمام عناصري كه به اين دوگانگي نه
... كه و ها و نقدهاي منتشرشده د، نام اثر، گزارششوند، ازقبيل طرح روي جل مربوط مي
ناميده، نيز نمود يافته است. ژرار ژنت در بررسي  2»پيرامتن«ها را  آن 1ژرار ژنت
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كند، به عناصري  ها دريافت مي هايي كه متن معناي خود را از آن مناسبات متون و شبكه
يافت يك متن از سوي و در  در آستانة متن قرار گرفته«كند كه  از متن اشاره مي

درواقع، هيچ متني  ؛)Allen, 2000: 103( »كنند دهي و كنترل مي خوانندگان را جهت
هايي  گيرد و همواره عناصر و واژه كنندگان قرار نمي صورت عريان دراختيار مصرف به

بايد از اين  ،گيرند كه براي ورود به جهان متن همچون ورودي يا آستانه متن را دربرمي
هر متني پيش از  ازه گذر كرد و بديهي است كه برداشت و تصور اولية خواننده آستان

گيرد.  ها شكل مي هاست و غالباً با توجه به آن ورود به آن، بسيار متكي به اين پيرامتن
زيرا به هر حال مسئوليت  شده؛ چه كسي ايجاد توسط پيرامتن كند فرقي نمي البته،

 :Paling, 2002( همكاران نويسنده يا ويراستاران است پيرامتن با خود نويسنده، ناشر،

واسطه به متن اصلي  متن است؛ يعني پيرامتني كه بي . پيرامتن شامل يك درون)141
-133: 1386(نامورمطلق، ترين شكل، آن را احاطه كرده است  پيوسته است و به نزديك

نوشت، طرح روي  ، پي، درآمدمتن عناصري همچون عنوان پيرامتن دروني يا درون). 134
   گذارد. گيرد و بر تفسيرهاي خواننده از متن اثر مستقيم و مهمي مي ... را دربرميجلد و

صورت منفصل و  كه به هستند متن هاي بيروني يا برون ها، پيرامتن نوع دوم پيرامتن
غ هاي غيرمستقيمي هستند كه امكان نقد يا تبلي ناپيوسته با متن ارتباط دارند و آستانه

ها،  نظير مصاحبه هاي بيرون از متن ام عناصر و متنكنند. تم براي اثر را فراهم مي
ها و... از  هاي خطاب به آن جوابيه ليغاتي، نقد و نظرهاي منتقدان وهاي تب آگهي

پيرامتن شامل همة آن مواردي است كه «هاي بيروني هستند؛ به اين ترتيب،  پيرامتن
اثر نيست؛ اما در احضار يا ارائة متن، از راه شكل  هرگز مشخصاً متعلق به متن يك

     . )Genette, 1988: 63( »دادنش در قالب يك كتاب، سهيم است
، شاهد برخورد دو رويكرد ناهمگون شطرنج با ماشين قيامتدر خوانش اولية رمان 

هاي اثر تشديد  و جنگ هستيم و اين دوگانگي در حوزة پيرامتن ،دربارة جبر و اختيار
گيري صراحتاً ضدجنگ و جبرباور، واجد  با جهت هاي دروني رمان پيرامتن شده است.

دهد؛ يعني آثاري كه زندگي  قرار مي 3عناصري است كه آن را در حوزة ادبيات پوچي
شمرند؛  هدف، و كامالً متأثر از تقدير مي اي از رفتارهاي مضحك و بي انسان را مجموعه

آشكارا آن را ازجمله آثار معادباور دفاع مقدس معرفي  هاي بيروني رمان، اما پيرامتن
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شود اين است كه آيا وجود اَشكال نامتجانس در  اند. پرسشي كه اكنون مطرح مي كرده
و درنتيجه،   ، ناشي از برداشتي فروكاهندهشطرنج با ماشين قيامتهاي رمان  پيرامتن
اند يا اين دوگانگي برخاسته از  هايي است كه معناي اثر را تقليل داده گيري پيرامتن شكل

و  ها ريفله برآن است تا با استفاده از تعهاي معنايي خود اثر است. اين مقا ظرفيت
و با بررسي و كشف ميزان پيوند  بيان كرده، ها كاركردهايي كه ژنت براي پيرامتن

شده در  هاي متن و همچنين با مداقه در معاني دريافت هاي دروني اثر با نشانه پيرامتن
هاي بيروني، به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا موضع نامتوازن رمان دربارة  پيرامتن
محصول بصيرت دوگانة خالق اثر بوده كه  -و در الية ديگر دربارة اختيار انسان -جنگ

ها و مفاهيم ناهمخوان در اثر سوق داده يا اين دوگانگي صرفاً  مايه او را به آميزش بن
  شدة مخاطبان متنوع اثر ايجاد شده است.  گون و بعضاً تحريف نههاي گو درپي قرائت

  
  هاي دروني . پيرامتن2
 . نام رمان2-1

دهنده به معناي متن، نام اثر است. نام رمان با داللت  ترين پيرامتن شكل اولين و مهم
دهي به  مستقيم يا نمادين به موضوع داستان، اولين عاملي است كه خواننده را در شكل

 ,Genette & Maclean( كند اي متن و حصول رويكردي خاص به آن هدايت ميمعن

مانند ويراستاران، ناشر و... در انتخاب  درنظر گرفتن اينكه عوامل نشر. با )275 :1991
نام رمان نقشي ندارند و مسئوليت آن سراسر با نويسنده است، اهميت اين پيرامتن 

اي از  نجا كه نام رمان معموالً دربردارندة چكيدهگويد از آ شود. ژنت مي بيشتر آشكار مي
هاي  دهد، تحليل داستان است و اين چكيده را با استفاده از نماد و استعاره نشان مي

 يابد معناشناسي براي پي بردن به معناي مكنون در نام رمان يا هر اثر ادبي ضرورت مي
)Genette & Crampe, 1988: 707(،و » شطرنج«دو جزء  . در نام رمان مورد بحث
كننده در دوگانگي معناي متن دارند و هر دو در دو سطح  نقشي تعيين» ماشين قيامت«

را برايند  شطرنج با ماشين قيامتگذاري رمان  توان نام در يك سطح ميپذيرند:  تأويل
اي مبتني بر  كاررفته در داستان دانست كه به مبارزه معقول رخدادها و فنون جنگي به

اجراي ضدآتشباري از  . در اين جنگ، سربازان ايرانيكند واكنش اشاره ميكنش و 
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عنوان  به -شود بار و مخرب تلقي مي برخالف معمول كه امري زيان -سوي دشمن را
 دهندة د. واژة شطرنج در اين سطح، نشانبرن كار مي اي جهت شكستن دشمن به حربه

ست كه  نيز نامي ا» ماشين قيامت« عنوان كنشگر آزاد در هستي است. اختيار انسان به
  آتش خواهد كشيد.  اند كه شهر را به فتة دشمن نهادهراوي و مهندس بر رادار پيشر

 »شطرنج«شود،  اما در سطح استعاري كه فقط پس از خوانش كل متن آشكار مي
(مهندس) دربارة وضعيت  آن شخصيت مهم ديگرنمايندة ديدگاه راوي داستان و 

هاي هرمنوتيك نهفته در عنوان اثر كه  در جهان است. با توجه به ظرفيتبار انسان  رقت
، )708(همان، كنندة محتواي استعاري يا حقيقي نام رمان است  به گفتة ژنت، تعيين

به سلب ارادة فردي از انسان، اسارت او » ماشين قيامت«و » شطرنج«توان گفت واژة  مي
يك  دارد. راوي داستان نسان داللتنهايت بيهودگي حيات ادردر دست سرنوشت و 

جنگ او جهاد مقدس است؛ اما پيشرفت داستان  اعتقاد دارد و قاعدتاً بسيجي است 
   شود. موجب افشاي خالف اين قاعده مي

تصاوير و نمادهاي موجود در متن كه آشكارا با نام رمان و نقاشي روي جلد در 
خيزد و با رويكردي  ن غالب برميارتباط است، در مواضع مختلف به مقابله با گفتما

دهد. در اين تصاوير،  گرايانه، انسان را موجودي مجبور و اسير تقدير نشان مي پوچ
انگارة اسارت انسان در دست سرنوشتي كه خالقش براي او رقم زده، بارها در 

شود و محتواي اصلي داستان را به  هاي شطرنج برجسته مي هاي مربوط به مهره صحنه
اختيار در زندگي  معناي جبر و نبود در اين اليه، به» شطرنج«زند.  ن پيوند مينام رما
جان سوخت. او در اين دعواي ما چه گناهي  دلم براي مهرة بي«كار رفته است:  انسان به
ايد و بدبختانه مهرة سياه هم  عالي دقيقاً مهره جناب«؛ )142: 1385(احمدزاده، » داشت؟
در اينجا راوي ). 132(همان، » ارزش نبوديم؟ يا ما واقعاً يه مهرة بيآ«؛ )142(همان، » هستيد

تر  هاي شطرنج، بر انديشة جبرباور مهندس كه پيش با همانندسازي سربازان با مهره
باور  نهد و آفرينش را محصول نزاعي بيهوده ميان خالق و شيطان شمرده بود، صحه مي

  كشد.  ميپرسش  به غايتمندي متعالي نظام الهي را به
يكي از مضامين مهم ادبيات پوچي، تنهايي و بيهودگي زندگي انسان است كه بر 

درواقع،  ).Esslin, 1960: 3( تقديري احمقانه و خارج از سلطة انسان بنا شده است
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گذارد كه فاقد باور، معنا و آزادي حقيقي است.  نمايش مي ادبيات پوچي جهاني را به
با انتساب فاعليت  ،تبع او راوي دجنگ داستان، و بهمهندس، شخصيت جبرانديش و ض

اي در دست سرنوشتي كه خدا برايش  به خالق و سلب ارادة فردي از انسان، او را مهره
هاي مذهبي و معادباوري كه معتقد به حيات  خوانند و درمقابلِ نظام رقم زده است، مي

پيش  چي زندگي بشر را اند، انديشة جبرباوري و پو هدفمند انسان و وصول به آخرت
   كشند. مي

گيري راوي نسبت به  هاي داستان كه گوياي جهت ترين صحنه يكي از مشخص
ها بر صفحة  هدفي زندگي بشر است، هنگام وصف چرخش بيهودة عقربه بيهودگي و بي

كنندة  تداعي د. براي راوي، صفحة شطرنجيِ ساعتشو شطرنجيِ ساعت نمايان مي
  ودة انسان است: اراده و بيه زندگي بي

وار،  هايي كه دايره ساعت بند فلزي اسداهللا با صفحة شطرنجي سياه و سفيد و عقربه
هيچ تأملي هاي ديگر،  عكس ساعت شمار بر چرخيدند. عقربة ثانيه حول محور باطل مي

داد تا دوباره به سر  تأمل با سرعت يكسان به راهش ادامه مي كرد و بي بر اعداد نمي
   . )162(همان،  برسد و باز هم تكرار و تكرار اش جاي قبلي

در اينجا دوباره شاهد يكي از رويكردهاي ادبيات پوچي به زندگي انسان هستيم. 
تواند تصادفي و دلبخواهي  گيرد كه انسان مي از اين حقيقت نشئت مي«ديدگاه پوچي 

ولي قادر بودن اعمال و تصميمات خود را درك كند و باز هم به زندگي ادامه دهد؛ 
؛ به عبارت )Park, 2008: 11( »نيست توضيحي براي اين اعمال [تكراري] ارائه دهد

هاي آثار  هاي شخصيت بيهودة برخي اعمال و ادامة زندگي از ويژگي» تكرارِ«ديگر، 
هاي ساعت مجسم شده است؛  وسيلة چرخش عقربه پوچي است كه در صحنة مزبور به
اين تصوير، دوباره مفهوم اين واژه در نام رمان را  ضمن اينكه تكرار واژة شطرنج در

   كند. رمزگشايي مي
از ايماژهاي نسبتاً پربسامد كتاب است كه در عينيت بخشيدن به   ساعت و عقربه

منطقي  هاي پوچي دربارة زمان و بي كار رفته و يادآور انديشه بيهودگي حيات بشر به
ترين دشمن انسان  پوچي، زمان بزرگهاي  زندگي در اين جهان است. در نمايشنامه

هاي داستان با جويا شدن دائمي زمان، دغدغة خود دربارة آن را نشان  است و شخصيت
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دست رد زمان و عجلة دائمي او براي ازدهند. نگراني راوي در طول داستان درمو مي
ندادن وقت، و همچنين اشارات متعدد به تصاوير مربوط به ساعت (ساعت مچي 

ساعت برج كليسا، ساعت محلة بدنام و ساعت كورنومتر) موجب برجسته  اسداهللا،
   گرايانه شده است.  شدن اين ديدگاه پوچ

هايي است كه ظاهراً واجد اوصاف زندگي  ادبيات پوچي نمايشگر شخصيت
 ها يك از رفتارهاي آن ها نيز قابل درك است؛ اما درواقع هيچ عمال آناند و اَ واقعي
كند كه تمام  نما در خواننده اين درك را ايجاد مي رد. اين متناقضمنطقي ندا مبناي

 اند آيند، به همان ميزان، پوچ و مضحك نظر منطقي و مدلّل مي عمال انسان كه بهاَ
)Esslin, 1960: 5(.  نيز شاهد وقوع رخدادهاي  شطرنج با ماشين قيامتدر كتاب

هاي مورد نظرش  ن به برنامهتصادفي در جوف داستان هستيم كه راوي را از پرداخت
دهد و  ثمرش، وي را به مسيري ناخواسته سوق مي هاي بي تالش باوجوددارد و  بازمي

معناي  به -در عنوان رمان» شطرنج«بر برقراري پيوند با واژة  به اين ترتيب، عالوه
نظرگاه ادبيات پوچي دربارة بيهودگي و مضحك بودن  -اسارت انسان در دست تقدير

  كشد.  انسان را نيز پيش مياي رفتاره
ك راوي از اربان راوي نيز نمود يافته است. ادجبرگرايي داستان حتي در ز

و انتخاب  شدربارة وقايع داستان كه در كالم او هاي هاي اطرافش و ديدگاه پديده
دهد كه ژانر  اي قرار مي مدارانه را در تقابل با جايگاه دين يو، ها نيز آشكار است واژه
ع مقدس براي شخصيت بسيجي درنظر گرفته است. او با استفادة فراوان از دفا
و حتي نسبت دادن آن به اشيا و حيوانات، بر » نكبت«و » شانس«چون همهايي  واژه

شد و خود را به  باالخره كوسه خسته مي«نهد:  تأثير و حتميت سرنوشت صحه مي
را از روي در ديگ  برگشته تبخموتور «؛ )16: 1385(احمدزاده، » سپرد مي قدرقضاو

چه «؛ )22(همان، » مرا گرفته بود نكبتشاز صبح تا حاال سه بار «؛ )21(همان، » برداشت
كامالً تسليم «؛ )22(همان، » شد نما مي راندم و پرويز آن پشت انگشت كه من مي شانسي
   ).118(همان، » چه بادا باد. هرقدرقضاو

عنوان نمادي از تقدير  است كه به» قيامت« جزء بااهميت ديگر در نام اين رمان،
دربارة منفجر كردن پل صراط و  كار رفته است. شوخي راوي خداوند و حتميت آن به
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عنوان  در اين متن، به» قيامت«هم زدن سازوكار قيامت، مؤيد اين معناست كه واژة بر
  كار رفته است: رمزي از قضاوقدر خداوند به
ها بعد از  بعد كه پل صراط رو منفجر كردن چون فرشته...] [ اون دو تا ميرن اون دنيا

وواج ميمونن. پروندة  مرگ آدم هيچ كاري نميتونن بكنن و تو پرونده دست ببرن، هاج
  . )269(همان،  ه چوب الي چرخ قيامت خدا گذاشتن!دو تا شهيد رو دستشون ميمونه ك

ردن سرنوشت الهي و دست اثر ك به بيان ديگر، انسان در تالشي مذبوحانه درپي بي
فانوس «برد:  بردن در مقدرات است؛ ولي سرانجام به بيهودگي تالش خود پي مي

كرد. ديگر نسبت به اين فانوس حساس شده بودم.  شدة مقر مثل هميشه دود مي سياه
خاطر نفت داخلش دوباره  كشيش به ه فايده؟ پايين هم كه ميگفت چ باآنكه قاسم مي

. اين تصوير نمونة مجسمي )73(همان، » ين حال فتيله را پايين كشيدمكشه، با ا شعله مي
است از تالش بيهودة راوي در مقام انسان براي مقابله با سرنوشت. فانوس در اين معنا، 

است از آتش قيامت خداوند كه حتماً برپا خواهد شد و سعي در  يكوچك نماد
در نام » ماشين قيامت«و » شطرنج«اژة ثمر خواهد بود. بنابراين، دو و فرونشاندن آن بي

ها و تصاوير درون متن، نمايانگر غلبة انديشة جبرگرا در  رمان و ارتباط آن با نشانه
   باور دفاع مقدس است. اي آشوبگرانه با گفتمان دين داستان و مقابله

  
  . طرح روي جلد 2-2

است؛ عناصري  لد آنكتوبي، عناصر مندرج بر جهاي هر اثر م ترين پيرامتن يكي از مهم
چيني نام اثر، شاخص ژانري و  همچون تصوير روي جلد، شيوة چاپ و حروف

ها و معناي  هاي طراحي پيرامتن گويد شيوه ژنت مي توضيحات مربوط به تصوير.
ها بسته به دورة خلق اثر، ژانر، فرهنگ، گفتمان غالب بر آن عصر و  مستفاد از آن

 & Genette( شود هاي مختلف تحديد مي ده، با گونههمچنين مفاهيم مورد قبول نويسن

Maclean, 1991: 262(ترين كاركرد طرح روي جلد هر كتابي، جلب نظر  . مسلماً مهم
خواننده به محتويات كتاب است. امروزه، ناشران، ويراستاران و حتي نويسندگان هرچه 

و  برند ات بهره مياخل كتاب و تبليغهاي روي جلد براي بسط معاني د بيشتر از طراحي
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ها انجام  هاي مشهور يا تصاوير برگرفته از فيلم اين كار را نيز معموالً با استفاده از نقاشي
  .  )Genette, 1997: 28( كنند تر مي دهند و به اين ترتيب، محتواي كتاب را دراماتيك مي

ن با و مقايسة آ شطرنج با ماشين قيامتبا بررسي طراحي نوآورانة روي جلد رمان 
شويم كه در  همتاهاي ديگر ژانر دفاع مقدس، متوجه وجود مفاهيمي در اين پيرامتن مي

 نبود شده يا ظاهراً از سوي راوي انكار شده است. بيان متن رمان با صراحت كمتري
گاه بيان صريح «توازن يا ابهام در مواضع رمان، خود از تمهيدات ادبي است؛ زيرا 

چندان پسنديده و متناسب با معيارهاي ادبي نيست و بهتر  برخي مطالب در متن رمان،
 .)Genette & Maclean, 1991: 268( »است كه خوانندگان، خود آن را دريافت كنند

اختصار بيان شده تا  بنابراين، پيرامتن گاه شامل عناصري است كه در متن اصلي به
داليلي (مانند  سنده بنابهها بتواند به مفاهيمي كه نوي خود با مداقه در آن ،خواننده
اختصار بيان كرده  هاي فرهنگي) مسكوت گذاشته يا به هاي ادبي يا معذوريت تكنيك

 طرحنيز  شطرنج با ماشين قيامت. در رمان )Armstrong, 2007: 40-41( است، پي ببرد
 سخن ها نآ دربارة اختصار به اصلي متن در كه است مفاهيمي حاوي كتاب جلد روي
   .است رفته

اثر گيزال وارگا سينايي، » هاي كور عروسك«تصوير روي جلد كتاب از مجموعة 
مجار، انتخاب شده و با استناد به توضيحات مندرج در پشت جلد،  -نقاش ايراني

توان نتيجه گرفت كه اين تابلو آشكارا رويكردي ضدجنگ و جبرباور دارد. اين  مي
نگ (مانند آتش، انفجار و عروسك زمان دربردارندة عناصر مرتبط با ج نقاشي هم
كه گفته  چون جبر و سرنوشت است. چنانهمزده) و همچنين مفاهيم كالني  وحشت

دهنده به معناي  هاي شكل شد، توضيحات مربوط به تصوير روي جلد، خود از پيرامتن
كه در پوش سمت چپ كتاب » هاي كور عروسك«اثر است. اظهارات خالق تابلوي 

   يت از سوگيري ضدجنگ او دارد:درج شده است، حكا
ام و كريسمس. رؤياهاي پدر  اين تابلو تصويري از خاطرات كودكي من است، كودكي

باز هم [...]  كردند و مادرم كه پس از جنگ در مجارستان آرزوي زندگي بهتري مي
تپد. آيا فرشتگان  آيد و من دلم نگران مي جنگ است. نزديك منزلم صداي انفجار مي

   از مدرسه به خانه خواهند رسيد؟!الم كوچكم س
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بر داللت به مفاهيم مورد نظر نقاش، يادآور  عناصر موجود در تابلو عالوه
نقل از خالق تابلو در  د داستان به جنگ است. شرحي كه بهها، وقايع و رويكر شخصيت

هاي درگرفته در ايران و اروپا اشاره  زمان به جنگ پوش خارجي كتاب آمده است، هم
اي جهاني و انساني  عنوان رخدادي مشئوم، به پديده ارد و به اين وسيله، جنگ را بهد

  شود.  كند كه نزد تمام اقوام و ملل مذموم شمرده مي بدل مي
هاي  اي است از انسان در گوشة سمت چپ نقاشي نمونه زده عروسك وحشت

هستيم كه همگي انگيز و گرفتارِ جنگ در رمان. در اين داستان شاهد چندين زن  رقت
دست داده مادر جواد كه پسرش را در جنگ از اند: گيتي و دخترش، قرباني جنگ شده

او در انفجار بود. اشارة  فروشي كه راوي شاهد كشته شدن استو از همه بارزتر، زن م
كشيدة دوران جنگ، در صحنة گذر از بازار و سپس در وصف  راوي به زنان رنج

زنان بدبختي كه «زي راوي براي او تقويت شده است: معصوميت دختر گيتي و دلسو
ها  در ميان نخلستان[...]  دشمن آتشهايشان، از ترس  براي يك لقمه نان همان بچه

اش بلند شد. چنان سوزي داشت  هق گريه هق«؛ )23: 1385زاده،  (احمد» كردند رهايشان مي
. به اين )197(همان، » كه سرماي باد را فراموش كردم. دختر بدبخت چه گناهي داشت؟

گيرد و  ترتيب، تصوير عروسك روي جلد در ارتباط با اشخاص داستان قرار مي
   شود. كشيده و قرباني جنگ مي اي از شخصيت زنِ رنج نسخه

نكتة بسيار مهم ديگر دربارة اين تصوير، در اظهارات نقاش در يك مصاحبه نهفته 
نيم تابلو را با الهام از شعر خيام (ما لعبتكاكند كه اين  است. او در اين مصاحبه فاش مي

و به اين ترتيب، با نظرگاهي جبرگرا، ) 6: 1386نژاد،   (موريزي باز) خلق كرده و فلك لعبت
هايي كه بازيچة تقديرند، تشبيه كرده است؛ اين مفهوم به  ها را به عروسك انسان

  زديك است.   ايماژهاي درون رمان و تشبيه انسان به مهرة شطرنج بسيار ن
ناشر و اما معموالً  البته، گاه طرح روي جلد حاصل سليقة خود مؤلف است؛

با اين همه، اين  ؛)Genette, 1997: 23( كنند چنين طرحي را انتخاب مي ويراستاران
روي جلد كتاب تكرار شده و حتي در هاي بعدي بر  كه اين نقاشي در چاپواقعيت 
اي است از تأييد اين  كتاب نيز درج شده، نشانه هاي اخير، در پوش داخلي ويراست

هاي  طرح از سوي نويسنده و نظرگاه ضدجنگ او؛ ضمن اينكه با توجه به فعاليت
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) و پيوستگي گيزال سينايي شطرنج با ماشين قيامتسينمايي حبيب احمدزاده (نويسندة 
 كرده نتخابخود نويسنده ارا مزبور  به خانوادة سينماگران، هيچ بعيد نيست كه طرح

   .باشد
 از ديگر عناصر اثرگذار بر معناي متن، شيوة چاپ و چينش عنوان روي جلد است

)Genette & Maclean, 1991: 262(.  با رنگ زرد و  ...شطرنج باچاپ حروف رمان
منزلة رخدادي  هاي آتش، اولين نشانة رويكرد كتاب به جنگ به شكل شعله به

در  از تصاوير مكرر و نسبتاً پربسامد كتاب است وسوز و هولناك است. آتش  خانمان
وسيلة شروع  اين نشانه به گيرد. قرار مي روي جلدبر شيوة طراحي نام رمان ارتباط با

داستان با تصوير انفجار پااليشگاه و وصف آتش عظيم مخزن بنزين و سپس بسط اين 
و نماد جنگ شود  تقويت مي -ز وجه نمادين آن داردكه حكايت ا -تصوير در متن

بلعد؛ ضمن اينكه رنگ زرد و  گناه را در خود مي هاي بي گردد كه انسان باري مي مصيبت
صداي انفجار «هاي انفجار از عناصر پررنگ مشهود در نقاشي روي جلد است:  شعله

ها ليتر بنزين هواپيما  مخزن بزرگ بيدارم كرد. باالخره مورد هدف قرار گرفت و ميليون
به اين ترتيب، طراحي ). 13: 1385زاده،  (احمد» آتشيني به آسمان فرستاد را همچون قارچ
گيري آشكارا ضدجنگ و جبرانديش،  با جهت شطرنج با ماشين قيامتروي جلد رمان 

گيرد كه معموالً با نمايش تصاوير  در تقابل با ديگر آثار گونة دفاع مقدس قرار مي
راستاي د يا كبوترِ درحال پرواز، درورشيمانند تصوير غروب خ به مرگ مقدس مربوط

  گيرند.  گفتمان معادباور دفاع مقدس شكل مي
   

  4. سرنوشته3-2

 قرآنو  انجيل ،توراتهاي  ، سه قطعه از كتابشطرنج با ماشين قيامتدر سرلوحة رمان 
كنند: قطعة  مي اشاره مقطعي از آفرينش و حيات انسان به نقل شده است كه هريك

 داستان اخراج آدم از بهشت و يافتن قوة تميز مربوط به، توراتينش منقول از سفر آفر
 است و (ع)داستان يهودا و گرفتار شدن عيسي ، مشعر برانجيلقطعة دوم از  است؛

هاي اخروي. به  قيامت و مشاهدة پاداش و عقاب دربارة قرآنسرانجام قطعة متعلق به 
هايي كه  قول يعني نقل شود؛ يگفته م» سرنوشته«نقد ادبي، اين قطعات در اصطالح 



    32 / شمارة 8 سال                                                                                       96

كند و معموالً از آثار پيشين ادبيات يا كتب مقدس و  نويسنده در صدر رمان درج مي
ترين كاركرد اين پيرامتن، تأكيد يا توضيح  ترين و متداول شوند. مهم كهن انتخاب مي

گاه نيز معناي سرنوشته فقط پس  .)Genette, 1997: 157( معاني مكنون در متن است
شود. به گفتة ژنت، يافتن ارتباط ميان سرنوشته و متن تا  از خواندن كل متن ميسر مي

هاي هرمنوتيك متن بستگي دارد.  هاي خواننده و ظرفيت اندازة زيادي به برداشت
يكي از كاركردهاي هميشگي سرنوشته از ابتداي ظهور آن تاكنون، به فكر «درواقع، 

توليداتي هستند كه هرگز «ها  پيرامتن بر اين، عالوه؛ »واداشتن خواننده بوده است
   ).158-157(همان، » دانيم آيا بايد آن را بخشي از متن تلقي كنيم يا نه نمي

گانة مزبور در رمان مورد بحث را  توان هريك از آيات سه ترين تفسير مي در اجمالي
هاي وگو به بخشي از داستان مرتبط دانست؛ بدين معنا كه در تصاوير يا گفت

ها، اشاراتي به داستان آفرينش آدم و خيانت يهودا وجود دارد كه يادآور آيات  شخصيت
هاي هرمنوتيك سرنوشته كه كاركرد عمومي  صدر رمان است؛ اما با توجه به ظرفيت

با  ها منزلة متن و ارتباط آن ها به اين پيرامتن است، و بررسي ساختار روايي سرنوشته
تر، آيات  و در خوانشي دقيق رسيد توان به دريافتي جديد ايماژهاي درون رمان مي

نشانة موضع رمان و اشخاص داستان دربارة قضاوقدر و  منقول در سرلوحة رمان را پيش
   نمايش درآمده است. جبر حاكم بر تاريخ دانست كه با سيري دوري و تناوبي به

خوردن ميوة ممنوعه  راه اشتباه و» اختياري«آية اول روايتگر آزادي انسان، گزينش 
زندگي » انتخاب«و به مسير » خوب و بد را بشناسد«شود انسان  است كه موجب مي

نسان در تغيير و بازگويي عجز ا انجيل متياش رانده شود. آية دوم متعلق به  آينده
در كتاب آسماني نوشته شده كه خدا چوپان را «گويد:  مي (ع)قضاوقدر است. عيسي

نوشته شدن تقدير در كتاب آسماني، گوياي ». شوند گله پراكنده ميزند و گوسفندان  مي
و وصف قيامتي است  قرآن كريمجبر مطلق است. سومين آيه برداشته از سورة تكوير 

برپا خواهد شد كه باز هم بازگويي حتميت قضاي الهي و جبر تاريخ است؛ » حتماً«كه 
فتة اول و تأييد آزادي انسان در اما در پايان همين آيه، شاهد چرخشي از معناي دريا

در آن هنگامه [...]  كه نامة اعمال خلق گشوده شود هنگامي«انتخاب سرنوشت هستيم: 
   ». است كه هر نفسي آنچه را بر خود حاضر كرده، همه را بداند
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شده در آن  حمفاهيم مطر و متشطرنج با ماشين قيابا تأمل در ساختار رمان 
هاي رمان  سرنوشتهدر  ن نيز واجد همان سير دوريِ مشهوديابيم كه اين داستا درمي
» انتخاب«اختيار خود، شركت در جنگ را  داستان يك بسيجي است كه بهرمان،  است:

داستان بسيجي است و نه سرباز وظيفه، خود حكايت از پندار  كرده است. اينكه راويِ
اي انتخاب مشي زندگي محكم راوي (و خواننده در ابتداي داستان) در توانايي او بر

من «يد اين ديدگاه است: دارد. تأكيد و تكرارهاي او از بسيجي بودنش نيز مؤ
بر اين، آغاز داستان كه حاكي از زير بار نرفتن  ؛ عالوه)28: 1385زاده،  (احمد...» ام بسيجي

شدة روزانة  طراحي هاي ازپيش راوي در قبول درخواست پرويز است و همچنين برنامه
شانة ديگري است از اينكه داستان با توهم اختيار و انتخاب آغاز خواهد شد: او، ن

. اما وقايع بعدي داستان كه همگي )19(همان، » چهار روز مرخصي، خواب ديدي!«
هاي اين بسيجي و  پيوندد، موجب اخالل در برنامه وقوع مي برقضا و تصادفاً به دست

  آن گريزان است.  شود كه سخت از قرار گرفتن او در مسيري مي
هاي آغازين رمان، كليدي اساسي براي رمزگشايي ايماژهاي داستان و  يكي از صحنه

دهد: تصوير شكار سبعانة  دست مي گيري رمان دربارة سرنوشت انسان به درك موضع
خود را به «ها براي نجات و اينكه كوسه سرانجام  ها توسط پرويز و تقالي آن كوسه

تر،  و در سطحي عميق -، رمزي است از تالش راوي)16مان، (ه» سپرد قضاوقدر مي
شايد بدون آنكه بدانم يك «گويد:  قضاوقدر. راوي مي بودن براي فرار از حتمي -انسان

تاب خوردن و كردم كه آزادانه درحال پيچ و من تصور ميقالب كوسه در دهانم بود 
داستان است كه مسئوليت يكي از نمادهاي متنوع  پرويز . درواقع،)17(همان، » هستم

   بازنمايي ارادة الهي را برعهده دارد.
اما در انتهاي داستان، شاهد چرخشي ناگهاني در رويكرد داستان به سرنوشت و 

رزمش، به نسبي بودن ارادة فردي در  واسطة اندرز هم حيات اخروي هستيم. راوي به
ته تا ما توش وول بخوريم، خدا اين هفت طبقه رو نساخ«يابد و اينكه  مي اعتقاد دنيا

(همان، » بلكه قراره ما بريم باالي اين هفت طبقه و طبقة هشتم خودمون رو بسازيم
سوي جبر و (هرچند  به اين ترتيب، حركت رخدادهاي داستان از اختيار به). 307
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شكلي اجمالي) بازگشت به انديشة اختيار و حيات هدفمند انسان در دنيا، همانند  به
  پذير و دوري است.  ج در صدر رمان، داراي سيري بازگشتآيات مندر

  
   هاي بيروني . پيرامتن3

ها،  ها، پيشكش مصاحبه از متن مورد نظر مانند» بيرون«، عناصر ها دستة دومِ پيرامتن
گيرد. يكي از عوامل دوگانگيِ  هاي تبليغاتي، نقد و نظرهاي منتقدان و... را دربرمي آگهي

هاي دروني و  ، نبود سنخيت ميان پيرامتنج با ماشين قيامتشطرنگفتمان در رمان 
هاي دروني اين اثر علناً متن را در رديف آثار  كه گفتيم، پيرامتن بيروني آن است. چنان

هاي مربوط  شده در گزارش دهند؛ حال آنكه معناي طرح گرا و ضدجنگ قرار مي پوچ
مان را ازجملة ديگر آثار دفاع مقدس اين ر ،مالً در تعارض با آن مفاهيم بودهبه اثر، كا

اند كه با نظرگاهي ديني، مرگ اختياري را نهايت كمال و سعادت انسان  معرفي كرده
هاي بيروني اين رمان، اظهارنظرهاي نويسندة كتاب  ترين پيرامتن شمرند. يكي از مهم مي

با الهام از  به ادعاي احمدزاده، اين رمانداستان است. دربارة منبع الهام او در خلق 
 ةخود به خانواد يزةجا ياهدا يلدل«نوشته شده و » شهيد موسي آقاهادي«زندگي 
  . (www.mehrnews.com)» ه استدانست يدبه پدر و مادر شه يند يرا ادا يآقاهاد

هايي هستند كه آشكارا و گاه تلويحاً مقاصد و  پيرامتن جملهاظهارنظرها از
نامه در  صورت تقديم كنند. منبع الهام نويسنده گاه به هاي خالق اثر را افشا مي نظرگاه

صورت غيرمكتوب آشكار  شود و گاهي نيز در فضاي مجازي و به صدر رمان درج مي
به خانوادة شهيد كه بدون ذكر آن  شطرنج با ماشين قيامتشود؛ مانند اشارة نويسندة  مي

بريِ متعلق به هاي خ صورت گزارش خبري در سايت در ابتداي كتاب و صرفاً به
هاي مزبور با اشتباهي آشكار، رمان  گفتمان غالب اعالم شده است. گزارشگران سايت

ها و  نويسي رديف انبوه خاطره نامة شهيد شمرده و آن را هم را سرگذشت
مندرج بر جلد  5اند؛ حال آنكه شاخص ژانري هاي دفاع مقدس دانسته نامه سرگذشت

ها  رمان (اثر تخيلي) است؛ بدين ترتيب، پيرامتن يك كتاب بيانگر آن است كه اين متن،
اينكه روي جلد رماني نوشته شده «كنند:  گاه گونة ادبي متن مورد نظر را نيز تعيين مي

، بلكه معناي ضمني آن ‘اين كتاب يك رمان است’معناي آن نيست كه  به رمان،باشد 
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 & Genette( »درنظر بگيرد اين است كه خواننده بايد آن متن را يك رمان و اثر تخيلي

Maclean, 1991: 268( مركز « نشان. شاخص ژانري مندرج بر جلد كتاب، يعني
شطرنج با ماشين در جلد سمت چپ كتاب » هاي ادبي كارگاه قصه و رمان آفرينش
، آشكارا و صريحاً ژانر اثر را معين كرده و آن را از آثاري كه با موضوع قيامت
و در رديف آثار تخيلي  كرده تمايزم، شود هاي فتح نوشته مي يتنامة شهدا و روا زندگي

وجود اظهارنظر نويسنده دربارة منبع الهام كتاب، بايد اين ، باقرار داده است؛ بنابراين
نامة يك قهرمان؛  اثر تخيلي متعلق به حوزة ادبيات درنظر گرفت، نه زندگي يك متن را

ها را از دستة  هاي بيروني كه آن پيرامتن هاي ضمن آنكه به گفتة ژنت، يكي از ويژگي
ها چندان معتبر و محل وثوق نيستند و  گونه پيرامتن كند، آن است كه اين ول متمايز ميا

نامه  شده از آن مصاحبه يا پيشكش تواند ادعا كند كه معناي فهم خالق اثر هر زمان مي
   . )Maclean, 1991: 274( همان چيزي نبوده كه او درنظر داشته است

ها  ه از طريق آنها و اظهارنظرهاي نويسنده كدهايي هستند ك به نظر ژنت، اهداييه
اجتماعي و تاريخي توليد متن ادبي پي برد؛ ضمن اينكه اين دسته از  توان به اوضاع مي

زيرا از يك سو به اقتدار كسي كه اثر به او «ها كيفيتي متزلزل و دوسويه دارند؛  پيرامتن
؛ )277(همان، » گيرند سخره مي زمان اين اقتدار را به ارند و هماره داش ،تقديم شده

شوند يا  تنها براي گروه خاصي از خوانندگان نوشته مي«ها  بر اين، برخي اهداييه عالوه
هايي است كه در آينده شكل خواهد  براي خوانش  حاوي پيامي رمزآميز و معنايي نهاني

دسته از مخاطبانِ منتسب به گفتمان دفاع مقدس  پيشكش كتاب به آن .)جا (همان» گرفت
هاي نويسنده كه حكايت از حضور او در  و همچنين مصاحبه ،و انگارة جهاد متعالي

هاي پوچي و ضدگفتمان  رغم غلبة انديشه علي -جنگ دارد، موجب شده كه اين كتاب
بته، همواره ال ؛شود اي متفاوت دريافت گونه برخي خوانندگان به از سوي -در متن رمان

اين امكان وجود دارد كه خالق اثر رمان را براي عموم مردم نوشته باشد؛ ولي گروهي 
   .)جا (هماناي متفاوت، آن را دريافت كنند  شيوه ديگر و به

عنوان اثري ارزشي و همسو  عناصر تبليغاتي انتشارات سورة مهر در معرفي كتاب به
يز پيرامتن بيروني ديگري است كه موجب با ايدئولوژي مسلط بر آثار دفاع مقدس ن

تخديش معناي مورد نظر  درنهايتشده در رمان و  حرنگ شدن مفاهيم مطر امحا و كم
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توان  متن شده است. با درنظر گرفتن مواضع ايدئولوژيك و پيچيدة رمان مورد بحث مي
ت وجو كرد. ژن مقاصد ديگري نيز براي انتخاب اين بنگاه نشر براي چاپ كتاب جست

ها براي تسهيل چاپ كتاب  هاي كه نويسند همواره از اهداف پنهان و تدابير مصلحتي
). بنابراين، بسيار احتمال دارد كه 211(همان، گويد  گيرند، سخن مي پيش ميدر

قصد سرپوش  اظهارنظرهاي نويسنده دربارة اثر و همچنين انتخاب ناشر مذكور، فقط به
ژانر دفاع مقدس و صحه نهادن بر مفاهيم ادبيات  گذاشتن بر موضع نامتعارف رمان در

پوچي انجام شده باشد و دريافت مخاطبانِ وابسته به گفتمان دفاع مقدس و قرائت 
خبرگزاري  هاي وابسته به گفتمان غالب همچون كه در خبرگزاري -ها از اين رمان آن

و همسو  آن ه ازصرفاً برداشتي فروكاهند -و... نمود يافته نيوز عرش، رجانيوز، فارس
كردن اثر با ايدئولوژي مقبول همان دسته از مخاطبان متعلق به دفاع مقدس بوده است؛ 

رسد اين  نظر مي . بهرا ازنظر دور داشت هاي موجود در متن برخي دوگانگي نبايد البته،
شده در آستانة متن و بازگشت به گفتمان  دوگانگي و همچنين عدول اثر از مفاهيم القا

مقدس، حاصل درك نويسنده از وجود دو طيف متعارض خواننده و نحوة دفاع 
   ها بوده است. دريافت و قبول اثر توسط آن

  
   . نتيجه4

ويژه نام رمان و طرح روي  ، بهشطرنج با ماشين قيامتهاي دروني رمان  بررسي پيرامتن
م با تصاوير ها در ارتباط مستقي دهد كه اجزاي موجود در اين پيرامتن جلد آن نشان مي

هاي مكرر تشبيه انسان  و معاني القاشدة موجود در متن كتاب است. با توجه به صحنه
هاي شطرنج و تأييد تلويحي اين انديشه از سوي راوي، مفهوم جبرگرايانة  به مهره
شده براي روي جلد  شود. تصوير انتخاب آشكار مي» شطرنج با ماشين قيامت«عنوان 

گيرد. درج اظهارنظر خالق تابلو بر  محتواي اصلي كتاب قرار ميرمان نيز در پيوند با 
و همچنين تصوير  -دارد حكايت او از تقديرگرايي خيامي ريگ از الهام كه -جلد كتاب

هاي جبرباور،  گوشة سمت چپ تابلو، مؤيد وجود انديشه زده در عروسك وحشت
بر پيش كشيدن مسئلة  در اين سطح، رمان عالوه گرا و ضدجنگ در داستان است.  پوچ

چون جبر و اختيار و ميزان تأثير انسان در سرنوشت خود، در همپردامنه و بااهميتي 
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الية ديگر، نمايشگر برخورد دو رويكرد متفاوت به مقولة جنگ نيز هست؛ زيرا از يك 
چون غيرنظاميان، جنگ را همدفاعي  هاي بي هاي انسان سو با نمايش مصائب و رنج

خواند و از سوي ديگر با انتخاب شخصيت  سوز مي بار و خانمان تاي مصيب پديده
عنوان راوي داستان و بازگشت نهايي به باورهاي او، بر گفتمان دفاع مقدس  بسيجي به
  نهد.   صحه مي

هاي  مانند عناصر تبليغاتي متعلق به ناشر و مصاحبه هاي بيروني كتاب اما پيرامتن
گيرد. در اين  هاي آشكارا القاشدة رمان قرار مي شخص نويسنده، در تقابل با انديشه

نامة شهيد، اثري ارزشي و  منزلة سرگذشت به متشطرنج با ماشين قيااظهارنظرها، رمان 
رسد  نظر مي هاي معادباور دفاع مقدس معرفي شده است. به گيري همسو با جهت

توازن اثر ع نامهاي اين رمان تاحدي برخاسته از موض دوگانگي مشهود در پيرامتن
كه  و همچنين اظهارنظرهاي نويسنده شكل گرفته است. چنان دربارة مقوالت يادشده

هاي  با بازگشت به انديشه -شكلي اجمالي هرچند به -گفته شد، در پايان داستان، راوي
اي كه ژانر دفاع مقدس براي او درنظر گرفته، منكر مفاهيم ادبيات  ديني و جايگاه الوهي

بر اين، انتخاب بنگاه نشري  در سراسر رمان طرح شده است؛ عالوه شود كه پوچي مي
تأثير  هاي دفاع مقدس و ديني شهره است نيز در اين تغيير معنا بي كه به چاپ كتاب

از خوانندگان  ي اندكها در خطاب به گروه كه بيان شد، برخي پيرامتن نيست. چنان
يري مصلحتي جهت تسهيل چاپ منزلة تدب به ها نويسندگان از آن گيرند و شكل مي

بندي  رسد پايان نظر مي . به)Genette & Maclean, 1991: 267(كنند  استفاده مي كتاب
كنند  رمان و انتخاب ناشر سورة مهر، معطوف به آن دسته مخاطبان است كه سعي مي

اين رمان را همسو با گفتمان دفاع مقدس جلوه دهند؛ به عبارت ديگر، دوسويگي 
كه او را  وجود آمده دليل بصيرت نويسنده از وجود خوانندگان متنوع به ان بهمفاهيم رم

   فاهيم ناهمخوان سوق داده است. به آميزش م
گرايي، از مفاهيم برجسته  تأكيد بر آزادي و ارادة فردي درمقابل جبر الوهي و جمع

يك است و جبرگرايي مشهود در آن بيش از آنكه  شطرنج با ماشين قيامتدر رمان 
حاشية انحرافي يا تفنّن داستاني باشد، نوعي رويكرد به جهان و نمايانگر ذهنيت حاكم 
بر فرهنگ ايراني است كه با ظهور عرفان در گذشته و ترجمة آثار پوچي غرب به 
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هاي پررنگي در ارتباط  فارسي در دوران معاصر پيوند داشته است. در اين رمان، تداعي
خورد كه باز هم  چشم مي به آخر بازي نام موئل بكت بههاي س با يكي از نمايشنامه

نيز،  آخر بازيگرايانه است. در نمايشنامة  دهندة موضع رمان دربارة مفاهيم پوچ نشان
هاي شطرنج، ايدة اسارت انسان در دست سرنوشت و  بكت با تشبيه انسان به مهره
كنون اين پرسش مطرح . اكشد پيش ميعمال و زندگي او را پوچي و تمسخرآميز بودن اَ

و  شطرنج با ماشين قيامتدوگانگي مذكور در رمان  موجدشود كه چه عاملي  مي
كه گفته  چنان -نقيض شده است. آيا اين ويژگي هايي با معاني ضدو گيري پيرامتن لشك
برخاسته از آگاهي نويسنده از وجود مخاطبان متنوعي است كه نويسنده ناگزير از  -شد

است يا اين موضع دوسويه درپي تالش نويسنده براي پيوستن به ه جلب رضايت آن
وجود آمده است؟ بررسي نيات پنهان  يافتن جايگاهي فراايدئولوژيك به ادبيات جهان و

ويژه  مستلزم درك ميزان اثرپذيري او از ادبيات پوچي و به ينويسنده در خلق چنين اثر
   آثار سموئل بكت است.
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  ها نوشت پي
1. Gérard Genette 
2. paratext 
3. absurd 
4. epigraph 

5. the generic indicationشود و ژانر و  يعني عناصري كه بر رو يا پشت جلد كتاب درج مي ؛
   كند. گونة ادبي اثر را مشخص مي
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