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هة ادبي آن اسـت  نخستين ويژگي ادبيات پايداري، طبق تعريف، وج متداول فراتر باشد.
هـاي فاقـد وجهـة ادبـيِ      ها و سـروده  شود. طبعاً، نوشته فهميده مي »آثار ادبي«تعبير  كه از

ت     عتنابه، مثل متون علمي و حقوقي و تاريخي محض، چـون فاقـد صـفت ادبيـانـد و   م
  اند. توان اطالق كرد، از اين مقوله تخصصاً خارج نمي »ادبيات«ها  آن  بر

  هويت
ها و آثار مادي، زيستي، فرهنگي و رواني اسـت كـه باعـث     اي از نشانه وعهمجم هويت

ديگـران   هاي ديگر يا يك اقلّيت از شناسايي يك فرد از افراد ديگر و يك گروه از گروه
  شود. هاي ديگر مي ها و تمدن و يك فرهنگ و تمدن از فرهنگ

ات همـواره     ا هويـت ويژگي مهم ادبيات پايداري ارتباط آن با مقولة  سـت. ايـن ادبيـ
شـود كـه    برابر عواملي آفريده مـي   محور يك هويت و براي دفاع از آن و پايداري در بر

  كنند. مي براي آن خطر جدي ايجاد
ت خـانواده      جمعيو  فرديتوان به هويت  هويت را مي ت جمعـي را بـه هويـو هوي

(مثل هويت گروه و قشـر  جتماعي هاي ا و خاندان و ديگر مجموعه ترين هستة اجتماع) (كوچك
هويـت  را شـامل   تر، آن مفهوم گسترده تقسيم كرد و، در ديار) و قبيله و شهر و و صنف و قوم

هاي جنسـيتي و زبـاني و    هويتو  پوستان) پوستان و سياه (مثل هويت سرخ هاي نژادي هويتو  ملّي
  .دانست هويت انسانيو حتّي، فراتر از همه،  ديني و مذهبي

  عوامل تهديدكنندة هويت
ت نيـز      سخن مي »معرضِ خطر  هويت در«وقتي از  گوييم، بايد به عوامـل تهديدكننـدة هويـ

برابر عامل يا عوامل مخرّب و خطرزا صورت   اي بكنيم. اساساً، پايداري همواره در اشاره
طبيعـي    اي از عوامل طبيعي و غير سوي طيف گسترده  گيرد. هريك از انواع هويت از مي

هـم خطراتـي اسـت كـه      »خطـر «شوند. طبعـاً، مقصـود از    خارجي تهديد مي  و  و داخلي
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كـن نيسـتند    هند و خطراتي كه بنيـان  د معرض آسيب قرار مي  را در هويت هاي يك بنيان
كننـد.   اينكه توليد ادبيات به رسد كنند، چه قبيل پايداري ايجاد نمي  هايي از هرگز واكنش

اننـد   تـو  دسـت مـي    ايـن   هايي از زمينه شده در منثورِ آفريده  و  ات منظومبنابراين، همة ادبي
  از ادب پايداري باشند:  بخشي
  اند؛ مال و ناموس خود آفريده و مسير دفاع از جان ها در آثاري كه انسان -
ت خـويش در وانفسـاي بحـران      ها به آثاري كه انسان - هـا و   منظور حفـظ موجوديـ

(همچون آثـاري كـه برخـي از نويسـندگانِ     اند  نوشته  و بيماري و...) (زلزله و سيلبالياي طبيعي 
گير براي حفظ توان و روحية خود در مصاف بـا بيمـاري    هاي همه هاي صعب يا بيماري به بيماري مبتال
  ؛اند) وجود آورده  به

موقعيت غربت و مهاجرت، وقتي هويت فرهنگي و زباني  ها در آثار ادبي كه انسان -
  آفرينند؛ بينند، مي معرض آسيب غربت مي  و بومي خود را درو ديني 

ت معنـويِ       - برخي از آثاري كه انسان عارف در سلوك معنـويِ خـود، وقتـي هويـ
آن   آفريند و بـر  بيند، مي معرض خطر جديِ هواهاي نفساني و نفس اماره مي  را در خود

  برابر اين عوامل مهلك حفظ كند؛  است تا پايداريِ خود را در
و قشرهاي مختلـف و   (مثالً كارگران)هاي صنفي  برخي از آثاري كه طبقات و گروه -

(مثـل شـماري از آثـاري كـه     انـد   دفاع از موجوديت خود آفريـده  هاي گوناگون در جنسيت
  ؛دفاع از حقوق زنان نوشته شده) در

مـردم  و  ( مثـل ادبيـات مقاومـت فلسـطين)    شـده   هاي اشـغال  ادبياتي كه مردم سرزمين -
ت و     در (مثل ادبيـات مقاومـت الجزايـر)   كشورهاي استعمارزده  ت و موجوديـ دفـاع از هويـ

  اند؛ نوشته مرزهاي ملّيِ خود
 پوسـتان)  پوستان و سياه قبيلِ سرخ  (ازكشي  معرض نسل  هاي نژاديِ در آثار ادبي كه جمعيت -
  اند؛ تقابل با تبعيض نژادي آفريده در
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طـي    (مثل تشـيع در معرض تهديد و سانسور   ان و مذاهبِ درمكتوباتي كه پيروان ادي -
  اند؛ دفاع از هويت دينيِ خود رقم زده در هاي متمادي) قرن

كـه   هـايي  معـرضِ زوال يـا زبـان     هـاي در  ها و گـويش  دفاع از زبان آثار ادبي كه در -
  شود؛ ته مياند نوش پي نابودي آن  بيگانگان يا دشمنان داخلي با سلطة نظامي يا فرهنگي در

(مثـل   انـد  تقابل با عناصر تهديدكنندة هويت انساني نوشـته  بسياري از آثاري كه در -
معرض آسيب جدي   شوند يا محيط زيست او را در كه به ازخودبيگانگي و مسخ انسان منجر مي عواملي
  ؛دهند) قرار مي
  و... . -

شـود و گـاه    نوشته نمـي  معرضِ خطر  قلمِ صاحبان هويت در طبعاً اين آثار هميشه به
هـاي ادبـي دارنـد، دسـت بـه قلـم        كسان ديگري، كه تسلّط بيشتري بر نگارش و شيوه

  آفرينند. زمينه مي اين كمك آنان و گاه مستقال آثاري در برند و به مي
ات پايـداري منجـر شـوند كـه مبـانيِ        عوامل خطرزا هنگامي مي توانند به خلق ادبيـ

را  ديــد قــرار دهنــد و صــاحبان آن هويــت ايــن خطــر معــرضِ ته  هويــت را در يــك
دادن اتّفاقـات سـهمناك و تهديـدات     رغم روي طول تاريخ، علي  كنند. اينكه در احساس

ات پايـداري روي    بسياري مواقع، انسان مختلف هويتي، در انـد   نيـاورده   ها به خلـق ادبيـ
رزات مخفـي و علنـي،   مثل مبا هاي ديگري جز آفريدن ادبيات، رو بوده كه روش   اين  از

سـرِ غفلـت،     دليل، حتّـي از   هر  اند و، به اند يا آن خطر را گذرا ديده براي مبارزه برگزيده
اي جـز تسـليم و    انـد كـه چـاره    انـد يـا احسـاس كـرده     نـداده  كن تشـخيص  را بنيان آن

  با واقعيت موجود ندارند. كنارآمدن

  »ديگري«هويت و 
مرحلـة نخسـت، معرفـت بـه عناصـر       اساساً و در موجوديت و هويتي، راه شناخت هر

هاي  بردن به اجزاي يك تركيب هويتي و جنس و فصل راه پي دهندة آن است. از تشكيل
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حيـوان  «تعريف انسان مثالً به  دليل است كه حكما در  همين  توان آن را شناخت؛ به آن مي
ــاطق ــواد مختلــف مثــل   دان و شــيمي »ن ــه »نمــك«و  »آب«هــا در شناســاندن م اجــزاي  ب

شـيء   ترين شيوة شناخت هر ترين و علمي كنند. اين منطقي ها اشاره مي دهندة آن تشكيل
ت را در      ا متفكّـران امـروز معمـوالً هويـ ديگـري ارتبـاط بـا غيـر و     و مفهومي است، امـ 

اي بـراي   مثابـة شـيوه   نيز به تنوعات قومي به )13(الحجرات:  كريم قرآنكنند. در  مي معني
 ذَكَـرٍ و  يا أَيّها النَّاس إِنَّـا خَلَقْنَـاكُم مـن   ﴿ها از يكديگر اشاره رفته است:  تقابل انسانشناخت م

فُوا  أُنْثَى وارتَعلَ لائقَبا ووبشُع لْنَاكُمعإِنَّج كُمأَتْقَاكُم أَكْرَم اللَّه نْدع َّإِن خَبِيرٌ اللَّه يمل1.﴾ع  
هاي تمدني نشود  گري اگر منشأ تضادهاي قومي و ملّي و جنگتأكيد بر هويت دي

ها باشد،  كريم آمده، تنها اسباب تعارف و گفتگوي متقابل فرهنگ قرآنكه در  و، چنان
  قوم و ملّتي ياري رساند. شناخت هويت جمعي و ملّيِ هر تواند ما را در مي

ها  آن هاي ديگر، از هويت جواري با واسطة هم اي پوياست و همواره، به هويت مقوله
موجود زندة ديگـري   پذيرد و مانند هر ها تأثير مي گرفته در بسترِ آن هاي شكل و گفتمان

را  پردازد، اما هميشه هستة مركزي خـود  بازتعريف و بازسازي و نوسازي خويش مي به
جـذب عناصـر    دارد و معمـوالً در  بر مباني فرهنگي خويشتن اسـت نگـاه مـي     كه مبتني

كند كه تعارض آشكار با مباني فرهنگي و تمـدنيِ   رهنگيِ ديگران به عواملي بسنده ميف
  او نداشته باشد و باعث استحالة آن نشود.

  هويت ايراني
دليـلِ اشـتراكات    كنند، بـه  اند و مي نامِ ايران زندگي كرده قلمروِ سرزميني به مردمي كه در

سببِ حافظه و خاطرة مشتركي كه  رند و بهها و اهدافي كه دا فرهنگي و تاريخي و آرمان

                                                      
يكديگر  قبيله گردانيديم تا با ملّت و قبيله زنى آفريديم و شما را ملّت  و  اى مردم، ما شما را از مرد. 1

ترديد،  يزگارترين شماست. بىارجمندترين شما نزد خدا پره ،حقيقت  متقابل حاصل كنيد. در شناسايىِ
  .خداوند داناى آگاه است
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سـرزمين   اند. اين وجود آورده را به هويت ايرانيطول تاريخ شكل گرفته،   ميان آنان در  در
عنصر  اساسِ سه  ها و مذاهب مختلف كه هويتي، عمدتاً بر اي است از اقوام و زبان آميزه

ت در چنـد   شكل گرفته اسـت. ا در آن ملّيت و اسالميت و زبان فارسي،  قـرن   يـن هويـ
  هاي جهاني نيز تأثير پذيرفته است. اخير، خصوصاً در دوران معاصر، از هويت
كنـارِ    هـايي متضـاد و متخـالف نيسـتند و در     نكتة مهم اين است كه اين عناصر پاره

ناهماهنگ و چندپاره بود، يقيناً  اند. اگر هويت ايراني يكديگر هويتي منسجم پديد آورده
هاي پرآشوب تاريخ، قـادر بـه پايـداري نبـود.      طي هزاره  ن حوادث روزگار، درطوفا در

هاي ديگر  هجوم هويت تنها در دليلِ همين يكپارچگي و انسجام كلّي، نه هويت ايراني، به
طول تاريخ از وجـود خـود صـيانت كـرده، بلكـه توانسـته اسـت در مـوارد متعـدد            در

ايـم،   را، نظير آنچه در تعامل ايران با مغوالن ديـده مهاجم ديگر   هاي مهاجم و غير هويت
  رنگ خويش درآورد.  به

هـاي چهـل و پنجـاه     ، و عمدتاً در دهـه 1332مرداد  28هاي بعد از كودتاي  در سال
هـيچ   طـول تـاريخ بـي     كه در اند ملّيت و اسالميت را ــ شمسي تا امروز، كساني كوشيده

از  برابـر يكـديگر قـرار دهنـد و يكـي       اندـــ در  دهندة هويت ايراني بوده تعارضي شكل
بكاهنـد. كسـاني نيـز      بهانـة دفـاع از ديگـري حـذف كننـد يـا از ارزش آن       را به ها اين

مثابـة زبـان مشـترك اقـوام ايرانـي،       اند در زبان فارسي، بـه  اند كه تالش كرده شده يافت
ايـران   ايـج ديگـر در  هـاي ر  برابر زبان  مثابة زبان قومي خاص در را به كنند و آن خدشه
هاي فرنگي، فارسـي را در چهـارچوب زبـاني     بخشي به زبان مرجعيت كنند يا، با مطرح
ات مـي       كنند كه تنها به محدود ت    كـارِ محـاورات عـادي و شـعر و ادبيـ خـورد و قابليـ
بنيان اصـليِ   كوشند اين سه  هاي جرياناتي كه مي را ندارد. تالش شدن به زبان علم تبديل

خدمت اين هويت نبوده و نيسـت    اي، قطعاً در انگيزه كنند، با هر يراني را سستهويت ا
  تضعيف كلّيت اين هويت و القاي بحران در آن بينجامد. تواند به و تنها مي
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  هويت و مشروعيت
 مشروعيتتعريف ما از ادبيات پايداري آمده بود، قيد  برانگيزِ ديگر، كه در نكتة مهم و تأمل

هــاي نامشــروع  دفــاع از هويــت هويــت اســت. طبــق ايــن شــرط، آثــاري كــه در بــراي
دفـاع از فاشيسـم و تبعـيض نـژادي و متجـاوزان و       شوند، نظير ادبياتي كـه در  مي آفريده

با آن  تعارض و تقابل  تنها جزء ادبيات پايداري نيستند، كه در شود، نه اشغالگران نوشته مي
اصطالح،  باب تبليغات و، به  از   هاي فاشيستي و تجاوزگر ــ تدارند. بنابراين، اگر هوي قرار

دليلِ تعارض با مبـانيِ   مقولة ادبيات و هنر بيافرينند، به ــ چيزهايي در پروپاگانداي سياسي
  آيد نه زيرمجموعة آن. شمار مي اخالقي و عرفي و حقوقي، ضد ادبيات پايداري به

شدت نسبي است  به رسد كه مالك مشروعيت اينجا به ذهن مي اين شبهه معموالً در
ت   اخالقـي   تـرين و غيـر   آن تكيـه كـرد، زيـرا نامشـروع     توان بر و نمي هـا و   تـرين هويـ

بـودن داشـته باشـند و، حتّـي        ها نيز ممكن است ادعاي مشروعيت و قانوني موجوديت
توجه داشـت كـه    كمال گستاخي، ديگران را نامشروع و نامقبول قلمداد كنند؛ اما بايد با

اساسِ موازين دانش حقوق و عـرف و اخـالق انسـاني قابـل       مشروعيت يك هويت بر
رژيم  الملل مثالً بر مشروعيت يك بحث و اثبات است و هرگز موازين علميِ حقوق بين

گذارد و مبارزة با چنين موجوديتي را نامشـروع و مخـالف عـرف و     اشغالگر صحه نمي
از آن  كند. بنابراين، اگر در مشـروعيت هـويتي يـا دفـاع     ي تلقّي نمياخالق و حقّ انسان

توان به داوري موازين علمـي و حقـوقي و    خالف و شكّي وجود داشته باشد، آن را مي
  طرف واگذاشت. نظران بي صاحب

ت مشـروع از نامشـروع، در بـازار هيـاهوي        البتّه، بايد اقرار كرد كه تشـخيص هويـ
ها و بينـات و   اي نيست و در اين راه همواره بايد بر مالك كار سادهباطل، هميشه   و  حقّ

دفاعِ  عرصة يك هاي درخورِ اعتنا تأكيد كرد. يكي از وظايف ادبيات پايداري، در حجت
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كمـك شـگردهاي ادبـي و ايجـاد اقنـاع الزم       و حقّانيت آن بـه  »دفاع از آن دفـاع «مشروع، 
  اذهان است. در

راهـي و    فاع از يك هويت و موجوديت حتّـي مشـروع، از هـر   ناگفته پيداست كه د
كمـك   ابزاري، معني ندارد و دفاع از يك هويت مشروع نيز بايد از راه و بـه   كمك هر به

را  هــدف وســيله« قــول معــروف ابزارهــاي قــانوني و مشــروع شــكل بگيــرد، چراكــه بــه
انسـاني، مثـل     اخالقي و غيـر   غيرهاي نامشروع و  بنابراين، توسل به شيوه؛ »كند نمي توجيه

تنهـا بـا مـوازين اخالقـي و حقـوقي و       طرف، نه گناهان و افراد بي تروريسم و كشتار بي
توجيه و   توان به مروت انساني ناسازگار است، كه با ابزارهايي مثل ادبيات و هنر نيز نمي

ييـد اقـداماتي   خـدمت تأ   تطهيرِ آن پرداخت. بنابراين، بديهي است كه آثار ادبي اگـر در 
انسـاني    قـانوني و غيـر    هـاي غيـر   تأييد و ترويج خشـونت  دست قرار بگيرند و به  اين  از

اتي      بياورند، جزء مجموعة ادبيات پايداري قرار نمي روي ات پايـداري ادبيـ گيرنـد. ادبيـ
دفاع از مقاصد مشروع نيز به ابزارهـاي نامشـروع و    است اخالقي و انساني كه هرگز در

هـا و   اساس، هجوهاي ركيـك و دشـنام    اين  جويد. بر موازين انساني توسل نميبا  منافي
مقولة ادب حماسـي و   توانند در اخالقي را نيز، اگرچه مي  هاي غير ها و خشونت بدزباني

توان از مصاديق شايستة ادبيات پايداري شـمرد. طبعـاً، مرجـع     يا اعتراضي بگنجند، نمي
صـورت لـزوم،     هاي دفاع و مبـارزه نيـز، در   شيوه بودن   تشخيص مشروعيت و نامشروع

  موازين حقوقي و عرف و اخالق انساني است.
ات پايـداري بـا مفـاهيم      شدن اجزاي تعريف، بايد به تفاوت   بعد از روشن هاي ادبيـ

  به آن مثل ادبيات حماسي و اعتراضي و سياسي و ادبيات جنگ بپردازيم. نزديك

  اضي و سياسيادبيات حماسي، ادبيات اعتر
ات سياسـي خَلـط       غالباً ميان ادبيات پايداري و مقوله ات حماسـي و ادبيـ هايي مثل ادبيـ

ادبيات حماسي يا اعتراضي و سياسي را همان ادبيات  نظران شود. بسياري از صاحب مي
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شمارند و فراوان ديده شده است كه متون ادبـيِ حماسـي يـا اعتراضـي يـا       پايداري مي
كنند يا مورد تحقيـق   ها تدريس مي نثر پايداري در دانشگاه  و  مثابة متون نظم هرا ب سياسي

هايي هم  ها تفاوت هاي فراوان ميان اين حوزه رغم شباهت كه علي دهند، درحالي مي قرار
كـه گفتـيم، هنگـامي     ها وجود دارد. ادبيات حماسي و اعتراضي و سياسي، چنان ميانِ آن

آيند كه بر محور يك هويت فرهنگـي و دفـاع از آن شـكل     يشمار م  ادبيات پايداري به
ها با يكديگر دارند، بهتر آن است كـه   هايي كه اين مقوله باشند. با توجه به تفاوت گرفته

  باشيم.  داشته  نظر  ها را در هاي آن ها و تفاوت نياميزيم و تداخل  هم  را در ها آن
ة دفاعيِ آن، معموالً لحن حماسي دليلِ وجه اين درست است كه ادبيات پايداري، به

ورزي نزديك است  دارد و به ستيهندگي و فداكاري و سلحشوري و اعتراض و سياست
كنـد،   مي ها دعوت ستيزي و استواري و مقاومت در راه آرمان و مخاطبان خود را به ظلم

خـروش    و  از يك هويت همواره مستلزم حماسه و رويكرد اعتراضـي و خشـم   اما دفاع
بـابِ    خطـر، از   معـرضِ   ي نيست. در بسياري از مواقع، براي دفاع از يك هويت درسياس

آورد  هاي فرهنگي و هنـريِ نـرم روي   خويي و گفتگو يا به تالش مصلحت، بايد به نرم
دفاع از يك هويت تأثيرگذارتر از جهاد  بسياري مواقع، تالش معنوي و فكري در و، در

اينكـه    ، بـا صـحيفة سـجاديه  ا اين نگـاه، اثـري مثـل    مسلّحانه و مبارزات سخت است. ب
ات حماسـي و اعتراضـي و سياسـي       قالب دعا و نيايش آفريده شده  در و غالباً جزء ادبيـ
شود، زيرا توانسـته   محسوب مي ادبيات پايداري شيعهآيد، از مصاديق اعالي  شمار نمي  به

دوران خفقان و  مذهب را در ــ مباني فكري اين بدون ايجاد حساسيت دشمنان   ــ است
كند.  صورت دفاع  بهترين  ستم اُموي و روزگارانِ بعد تبيين و از موجوديت اين هويت به

ات     ادبيـ اين مفاهيم از يكديگر، ممكن است برخي از مصـاديق ارزشـمند بدون تفكيك
ات پايـداري،    ه داشت كه ادبيـدليـلِ   بـه پايداري از دايرة آن خارج شود. اساساً بايد توج

معنـاي دقيـق كلمـه     آنكه ادبيات حماسـي بـه    از  غلبة احساسات و عواطف انساني، بيش
  باشد، ادبياتي غنايي است.
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ات   (پايداري)زبانِ علم منطق سخن بگوييم، نسبت اين ادبيات  اگر بخواهيم به با ادبيـ
يق اسـت؛ يعنـي مصـاد    »وجـه  خصـوص مـن    و  عموم«حماسي، اعتراضي، انتقادي و سياسي 

ا    هاي يادشـده ايـن   ادبيات پايداري در موارد بسياري با مصاديق ادبيات همـاني دارد، امـ
برخـي   گنجنـد؛ مـثالً، بـه    شوند كه در دايرة ادبيات پايداري نمـي  مي مواردي هم يافت

توان اشاره كرد كه، اگرچه از مصاديق ادبيات حماسـي   هاي حماسي عاشقانه مي منظومه
تعريف مـا،   اساسِ  ذيل ادبيات پايداري گنجاند. بر توان در ها را نمي آنآيند،  شمار مي  به

ستيزانه دارند و بـراي   اگرچه صبغة ظلم از آثار ادبيِ سياسي و اعتراضي را نيز ــ بسياري
توان  اندــ اگر براي دفاع از يك هويت آفريده نشده باشند، نمي اصالح جامعه خلق شده

ــات پايــداري   از بــا   ســتيزه  شــمرد؛ مــثالً، اشــعاري كــه در ادب فارســي درمقولــة ادبي
هاي غلط اجتماعي مثل تظاهر و ريا و چاپلوسي و مخالفت با زاهدان ريـايي و   مناسبت

هايي مثـل   محدودة دفاع از هويت  ها را در اند، اگر نتوان آن محتسبان تردامن سروده شده
گنجنـد و تنهـا    ات پايداري نمـي محدودة ادبي  شمار آورد، در تصوف و عرفان راستين به
ات       يـاد  آينـد. از  شمار مي نوعي ادبيات اعتراضي به نبـريم كـه برخـي از مصـاديق ادبيـ

هـاي   برابر عواملي مثل بيماري و بحـران   دفاع از هويت فردي در پايداري، مثل آنچه در
ات  اند، اساساً ربطي به ادبيات اجتماعي ندارند تا جـ  وجود آمده  زندگيِ فردي به زء ادبيـ

لحـاظ    آنچه گفتـيم، خـطّ مرزهـاي ظريفـي، از     بر شمار بيايند. بنا سياسي و اعتراضي به
دارد كـه   وجـود  و انتقادي ادبيات اعتراضيو  ادبيات سياسيو  ادبيات حماسيتعاريف، ميان 

  اي از مصاديق، از يكديگر جدا شوند. هم، در پاره به شود اين مفاهيمِ نزديك باعث مي

جنگادبي ات جنگ/ ضد  
هاي رايج يكي اين است كه ادبيات پايداري را در ادبيات جنگ يا دفـاع مقـدس    دقّتي از بي

سـوي   هـا بالفاصـله بـه    شود، ذهن دانند و، تا از ادبيات پايداري سخني گفته مي منحصر مي
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ات  هاي نبرد آفريده شده است. ترديدي نيست كه  شود كه در ميدان ادبياتي منعطف مي ادبيـ
ات پايـداري      پايداري به ا ادبيـ ات جنگ پيوند خورده اسـت، امـانكارناپذيري با ادبي صورت
شدن سـخن الزم اسـت كمـي       تر آيد. براي روشن وجود نمي ها به حاشية جنگ ضرورتاً در

ات ضدات جنگ و ادبيآن با پايداري سخن  دربارة ادبي بگوييم.  جنگ و نسبت  
هـاي   گيرد كه دربارة ميـدان  مي  بر  هوم وسيعش، همة آثاري را درمف ادبيات جنگ، در

شود. ادبيات ضد جنگ نيز آثاري است كه بـراي   ها نوشته مي نبرد و حوادث خونين آن
انساني جنگ،   دادن چهرة غير ريزي و دفاع از صلح، با نشان كردن تجاوز و خون   محكوم
جنگ در ادبيات منظوم فارسي قصـيدة   هاي خوب ادبيات ضد شود. از نمونه مي آفريده

ات جنـگ و ضـد     الشّعراي بهار است. يقيناً بخش ملك »جنگ جغد« هاي زيادي از ادبيـ
ايـن   آيد. مكتوبات ادبيِ حاميِ جنگ هنگامي در شمار مي جنگ جزء ادبيات پايداري به

كـه   ند؛ چناندفاع از هويت مشروع دفاع كن گنجند كه از نبردهاي عادالنه و در مقوله مي
هـاي متجاوزانـه و ضـد     اند كه نبـرد  آثار ادبي ضد جنگ وقتي بخشي از ادبيات پايداري

اصـول   اسـاسِ   ها را به صلح عادالنه و همزيسـتي بـر   هويتي را ناپسند بشمارند و انسان
  انساني فرابخوانند.

ات ضـد جنـگ اگـر دفـاع      ات جنگ اگر از تجاوز و ستم دفاع كند و ادبيـي هـا  ادبي
هـاي آن زيـر سـؤال ببـرد،      بهانـة مخالفـت بـا جنـگ و تلخـي      مشروع و عادالنه را بـه 

صورت، حتّي اگر چهرة    اين  جنگ، در  حقيقت، ضد ادبيات پايداري است. ادبيات ضد  در
خواهيِ رياكارانه پنهان كرده باشد، چون حقّ دفاع مشـروع و   اي از صلح را در پرده خود

تأييد   عمل به  طلبانه است، چراكه در يده گرفته، نوعي ادبيات جنگها را ناد قانونيِ انسان
پردازد و بـر چهـرة تجاوزديـدة مظلـوم      مستقيم ستم و تجاوز و جنگ مي  مستقيم يا غير

انـد و نبردهـاي    ديگر، آثاري كه به عدالت و حقيقـت ملتـزم    سوي  كشد؛ اما، از مي پنجه
ــه  لمانــة اشــغالگران در يــكهــاي ظا طلــب را بــا جنــگ هــاي حــق دفــاعيِ انســان كفّ
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را  هـاي هولنـاك و تلـخِ آن    توصيف واقعيات جنگ صـحنه  دهند، حتّي اگر در نمي قرار
محـدودة   ناخواسـتة آن را توصـيف كننـد، از     يـا   هاي خواسـته  تصوير بكشند و زشتي  به

  ادبيات پايداري خارج نيستند.

  ادبيات زندان
 »ادبيات اردوگاهي«يا  »ادبيات بازداشتگاهي«يا  »ادبيات زندان«هاي نزديك به ادبيات پايداري  از گونه

آيد كه آفرينندة آن،  شمار مي مقولة ادبيات پايداري به است. ادبيات زندان نيز تنها هنگامي از
برابر شرايط زندان و   را در  جمعي، پايداريِ خود و معرضِ خطر ِفردي براي حفظ هويت در

 ــات زنــداناســارتگاه و ابتالئــاتمتــون كهــن فارســي   را در  آن روايــت كنــد. ســابقة ادبي
توان نشان داد. ادبيات  حبسيات شاعراني چون ناصرِ خسرو و مسعود سعد و خاقاني مي  در

هاي مشهور جهـان   از رمان  هايي جذّاب و فراوان دارد. بسياري جهان امروز نمونه زندان در
كوشند هويت  اند و مي افتاده زندان يلِ مختلف بهدال هايي است كه به حكايت پايداري انسان

هـا   آورِ آن حفظ كنند. برخي از اين داستان هاي عذاب رغم سختي و موجوديت خود را علي
از الكساندر دوما  كريستو  مونت  كنتكنند.  مي  را روايت  ها ها حكايت گريز از زندان و رمان

هـايي مثـل    زمينـه اسـت. كتـاب    اين ني درآثار مشهور جها  نوشتة هانري شارير از پاپيونو 
هـاي معاصـر فارسـي،     از بزرگ علـوي نيـز، از نوشـته    نفر   وسه پنجاهو  هاي زندان پاره ورق
  دارد.  گونة ادبيات زندان تعلّق  به

هاي آلمانِ نازي  بسياري از اين آثار خاطرات اشخاصي است كه در جاهايي مثل اردوگاه
هـاي   هاي اسرائيل يا بازداشتگاه شوروي سابق يا در اسارتگاههاي كار اجباري در  يا اردوگاه

هاي نظام بعثيِ  ها و اردوگاه يا زندان (سازمان اطّالعات و امنيت كشور در دوران پهلوي دوم)ساواك 
افـراد    انـد. ايـن   شـده   طلبي مثل داعش شكنجه هاي خشونت هاي گروه عراق و يا در پايگاه
را   هايي از ادبيات اردوگاهي ان خاطراتشان را نوشته و بخشياريِ ديگر گاهي خود و گاه به

  اند. آورده  پديد
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ات پايـداري برسـيم، نسـبت آن      ادامه، براي اينكه بـه فهـم دقيـق     در را  تـري از ادبيـ
  گرايي و ادبيات عامه نشان خواهيم داد. مفاهيمي مثل ادبيات متعهد و بومي با

  ادبيات متعهد
ات   »هنر براي مردم«يا  »هنر براي هنر«نزاع كهنة  ادبيات پايداري در ات يا ادبيـات براي ادبيو ادبي

گيرد؛ اگرچه اين  مي را  خواهانه براي اهداف واال جانب ادبيات براي اهداف انساني و عدالت
به اهداف اجتمـاعي و    توجه بي  دانستن آثاري كه تنها براي زيبايي ــ ارزش معنيِ بي سخن به
اي تعهد است. مهم ايـن   اند نيست، زيرا تعهد به زيبايي نيز خود گونه ـ آفريده شدهـ سياسي

دنيـاي پيرامـونِ    هاي انتزاعي، به به زيبايي  كنار پرداختن  است كه شاعران و نويسندگان، در
ت انسـان        سادگي از خود نيز توجه داشته باشند و به هـا و   كنـارِ عـواملي نگذرنـد كـه هويـ

ات پايـداري      اين  كند. در مي  ها را ظالمانه تهديد رهنگها و ف سرزمين صورت است كه ادبيـ
هاي اخالقي و عدالت و انسـانيت   يعني آثاري كه، ضمن التزام به زيباييِ هنري، به هويت ــ

  گيرد. ــ شكل مي نيز پايبند است
از  بسـياري  انـد و  كنون، به مفاهيم متعالي ملتزم بوده  آثار ارجمند جهاني، از ديرباز تا

قـرآنِ   اند. در هاي خاصي شكل گرفته شاهكارهاي اين عرصه با التزام به انديشه و آرمان
باورانـة آنـان سـتايش     از سخنان حـق  صاند و پيامبر كريم نيز شاعرانِ باايمان ستوده شده

روزگاران اخير هم، متفكّران و نويسندگاني چون تولستوي و گـوركي و   است. در كرده
شمندان استعمارستيز و چپگرا و فالسفة وجودي و متفكّـران مبـارزِ مسـلمان    برخي اندي

  اند. پردازي در اين زمينه پرداخته نظريه به
سـفارشِ جامعـه يـا تفكّـر يـا جريـان        بايد توجه داشت كه آثار متعهد، حتّي اگر بـه 

ليـل  سياسيِ خاصي آفريده شوند، لزوماً از ارزش هنـريِ كمتـري برخـوردار نيسـتند. د    
ميان شاهكارهاي هنـري جهـان اسـت.      سخن انبوه آثار ايدئولوژيك يا سفارشي در اين
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لحـاظ    اند، از هاي بلند انساني و اخالقي و ديني يقيناً، آثاري كه متعهد به مفاهيم و آرمان
  برند. ارزشِ محتوايي و نوعي، از شرافت و فضيلت خاصي بهره مي

  ادبيات عامه
معرض خطر تجاوز و اشغال   مثالً يك كشورــ در   گي و تمدني ــوقتي يك هويت فرهن

دوزنـد يـا بـراي اضـمحالل      گيرد و بدخواهان به آن چشم طمع مـي  و استعمار قرار مي
ت حـق دارنـد بـه دفـاع        گري مي فرهنگ آن به توطئه از آن  پردازنـد، صـاحبان آن هويـ

هـاي مـردم    يابد و توده مردمي ميبپردازند. اين دفاع معموالً، پس از طي مراحلي، صبغة 
جملـه در ايـن     شـوند و از  معرضِ تهديد خود وارد صـحنه مـي    براي دفاع از هويت در

ه كـوه     مسير به آفرينش ادبيات خاص خود، يعني ادبيات عامه، مي ات عامـ پردازند. ادبيـ
فان    و معـرض ديـد    يخي است كه بخش كوچكي از آن در ه، داوري مـا قـرار دارد. متأسـ

ات رسـمي    هاي مردم در اين عرصه آفريده بسياري از آثاري كه توده اند، چون مثل ادبيـ
جملـه بسـياري از آثـار      اسـت؛ از  رفتـه  ميـان  مند نبوده، از حمايت مراكز قدرت بهره از

هاي  ها و هجوم عرصة تاريخ ايران، كه همواره درگير درگيري با پايداريِ مردم در مرتبط
  ما نرسيده است. دست  بزرگ بوده، به

آفرينند، نه نخبگان. بايد توجه داشت كه خواص و  بازار مي  و   ادبيات عامه را مردم كوچه
انـد يـا    اند، معموالً به طبقات متوسط جامعـه وابسـته   نخبگان، كه آفرينندگان ادبيات رسمي

ت و    حافظـت كارند و، براي م پذيرند. اين افراد ذاتاً افرادي محافظه آنان تأثير مي  از از موقعيـ
پيوندند و،  ها مي هاي اجتماعي و مردمي به آن هاي خود، كمتر در مراحل اولية نهضت دارايي

دست بگيرند و معمـوالً افـراد پرشـماري      اند كه رهبريِ جريان را به آن  پي  اگر بپيوندند، در
هاي مـردم   دبيات تودهبسياري از مواقع، ا  دليل است كه ادبيات پايداري، در  همين  نيستند. به

ها و سرودها و  توان ديد. بسياري از متَل هاي آن را در ادبيات رسمي كمتر مي است و نمونه



17
 3/1ادبيات انقالب اسالمي

سرمقاله 
 چيستي ادبيات پايداري

 

انتقاد از اوضاع موجود يا ستايش از قهرمانان ملّي، نظيـر    بازار در  و  هاي مردم كوچه تصنيف
الن، گـي   جريـان نهضـت مشـروطه يـا نهضـت جنگـل در        از زبانزدهاي مـردم در   بسياري

  هاي خوب ادبيات پايداري است. نمونه  از
آن   بـه   لحاظ ادبيات رسـمي و منتقـدانِ وابسـته     ادبيات عامة پايداري ممكن است از

توانـد   عيار ادبيِ بااليي نداشته باشد، اما از اصالت و صـميميت برخـوردار اسـت و مـي    
 طبعـي و طنـز   شـوخ  هـا را روايـت كنـد.    اي از تاريخ نهضت ناشنيده و هاي ناگفته بخش
ي دارد و باعـث      يكي ات عاميانـه تجلّـي خاصـات پايداري است كه در ادبياز ابعاد ادبي

از  شود. انواع شعارهاي مردميِ دوران انقالب اسالمي و بسياري شدنِ آن مي تأثيرگذارتر
ـ  زني، كه در ها و اشعار سينه نوحه ي دوران دفاع مقدس ورد زبان مردم و رزمندگان ايران

  هاي نزديك به ادبيات عامة پايداري است. بود، از نمونه
ات دربـاري   زمينـة   دو كـه غالبـاً در  ـ  ــ  ماهيت ادبيات رسميِ فارسي و ادبيـ  ات ادبيـ

ــ ذاتاً قابليت چنداني براي پرداختن به ادبيات پايداري ندارد،  جلوه كرده استخانقاهي 
ات     حهزيرا ادبيات درباري معموالً عرصة مدي پردازي و ستايش از قـدرت اسـت و ادبيـ

قـدر گـرايش دارد و چنـدان      و  برابـر قضـا    خانقاهي نيز اغلب به صلح كلّ و تسـليم در 
ات   هاي اجتماعي و سياسي از خود نشان نمي شدن با واقعيت  تمايلي به درگير دهد. ادبيـ

ا    گرفتـه حاشية دو قدرت دربار و خانقـاه شـكل    دو، در  درباري و خانقاهي، هر انـد، امـ
  آيد. وجود مي ها به مسيرِ مبارزات مردمي عليه قدرت ادبيات پايداري در

ات پايـداري نيسـت. در      اين  با ات رسميِ فارسي، يكسره، خالي از ادبيـمتـون   همه، ادبي
هايي از حماسة عرفاني و، در آثـار شـاعران دربـاري،     مانده از اصحاب خانقاه نمونه برجاي

از   هـايي  شود. نمونـه  مي  وتاز بيگانه يافت برابرِ تاخت  بوم در  و  ينة دفاع از مرززم  اشعاري در
هـايي   اين ادبيات را، براي مثال، در برخي آثار حماسيِ ملّي و مـذهبي و عرفـاني و نوشـته   

برابـرِ    هـاي اسـالمي در   ثغور سـرزمين   و  زمينة جهاد و مرزباني از حدود  توان ديد كه در مي
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هاي ايـران   جنگ  در جهاديههاي  جمله رساله  (ازيگر مهاجمان آفريده شده است هجوم صليبيان و د
ترين شـكلِ خـود، آثـاري     گسترده ؛ البتّه ادبيات پايداري در زبان فارسي، درو روس و جز آن)

  حالِ آفرينش است.  و هنوز در  وجود آمده  مناسبت دفاع مقدس ملّت ايران به است كه به

  گرايي بومي
گرايـي اسـت.    هايي كه در روزگارِ ما با ادبيات پايداري گره خورده بومي نديشهيكي از ا

ت و فرهنـگ    هـايي اسـت كـه اسـتعمار     گرايي حاصل تجارب تاريخيِ ملّت بومي هويـ
گماشـتن   هـاي آنـان و بـا    معرضِ نابودي قرار داده و، با غارت منابع و ثروت  را در آنان
تحقيرشان پرداخته است. اين انديشه گفتماني است  هاي ديكتاتوري بر سرِ آنان، به نظام

هاي بومي  ها و اصالت سلطه به ارزش  دادن انسانِ استعمارزده و تحت كه خواستار توجه
هـاي انسـان    بـر زخـم  ، »بازگشـت بـه خويشـتن   «كند، با  و فرهنگيِ خود است و تالش مي

ن گفتمان پس از جنـگ  نو مرهمي بگذارد. اي  و  تحقيرشده و دردكشيده از استعمار كهنه
وجود آمد و قلمروِ جغرافياييِ وسـيعي را، از آسـياي جنـوب شـرقي تـا        جهانيِ دوم به

گرفـت.    بـر   مشـهور اسـت، در   جهان سوممنطقة كارائيب كه در فرهنگ سياسيِ امروز به 
عواقب اسـتعمار و بنـدگيِ     و  ها سعي دارند به آثار روشنفكران استعمارستيزِ اين سرزمين

ت اصـيل ملّـي، زنجيرهـاي تحقيـر            سانفكريِ ان ه بـه هويـ ها پايـان دهنـد و، بـا توجـ
بنـدهاي    و  را از گردن مردم استعمارزده بگشايند. اين زنجيرهـا همـان قيـد    استعمارگران

روريِ اسـتعمارگران، بـه      رواني است كه انسانِ استعمارزده را وادار مي مثابـة   كنـد بـه سـ
  نژاد برتر، گردن بنهد. و فرهنگ
قبيـلِ    (ازورزان جهـان سـوم    انديشة غالب بر شماري از مبـارزان و سياسـت   گرايي يبوم

ياسـر عرفـات، فيـدل     3عبدالنّاصر، جواهر لعـل نهـرو، احمـد سـوكارنو،     2گوارا، ارنستو چه 1هواري بومدين،
 5بعـد بـوده اسـت. فـرانتس فـانون       بـه   هاي پنجاه مـيالديِ قـرن بيسـتم    در دهه و...) 4كاسترو

                                                      
1. Houari Boumédiène    2. Ernesto Che Guevara 
 

3. Ahmad Soekarno     4. Fidel Alejandro Castro 
 

5. Frantz Fanon   
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ــتة ــك، ، م)  1961  (درگذش ــرة مارتيني ــل جزي ــه     1اه ــود ك ــومي ب ــان س ــنفكران جه از روش
  زمينه بيشترين سهم را داشت. اين پردازي در نظريه  در

كرد و روشنفكراني   جلوه زدگي غربقالبِ نظرية مبارزه با   گرايي در ايران بيشتر در بومي
سـيدجالل  و  )1373 (متـوفّي ، سـيداحمد فرديـد   )1346(متـوفّي  چون سـيدفخرالدين شـادمان   

هــاي  حــل  در آثارشــان بــه عــوارض منفــيِ فرهنــگ غــرب و راه )1348(متــوفّي احمــد   آل
نيز روية  به خويشتن  بازگشتبرابرِ آن پرداختند. نظرية   از استحالة فرهنگ ايراني در  جلوگيري

را   نآ )1356(متوفّي زدگي بود كه روشنفكراني چون علي شريعتي  مثبت نظرية مبارزه با غرب
هـاي   هاي چهـل بـه بعـد، در نوشـته     گرايي، در آثار ادبيِ دهه جديت مطرح كردند. بومي  با

را   بسياري مواقـع، آن   است و، در  نويسندگاني چون آل احمد و سيمين دانشور جلوه كرده
  كرد.  توان دنبال اين دوره مي يگرا اقليم ادبياتقالبِ   در

هـا و مفهـوم    گرفتن زمينـه  اند، با ناديده كوشيدهگرايان  هاي اخير، برخي از غرب سال در
  .كنند  گرا و ضد توسعه و نافرجام وانمود گرايي، آن را رويكردي كامالً درون واقعيِ بومي

ات پايداري  و  مفهوم عامادبي خاص  
اثر ادبي كـه بـراي     معنا، هر  اين  معناي عام آن بود. در  آنچه گذشت مفهوم ادبيات پايداري در

حيث مصداق ادبيات   اين  تواند از آفريده شده باشد مي جمعي)  و  (اعم از فرديهويتي   ز هرا  دفاع
 هم هويـت ملّـي)   (آنمحور هويت جمعي   اين ادبيات بيشتر بر  كه گفتيم، پايداري باشد اما، چنان

اري توان براي ادبيات پايـد  مفهوم مضيق مي  گيرد. بنابراين، يك مفهوم موسع و يك شكل مي
ات ضـد    مفهوم خاص، مفاهيمي مثل ادبيات ضد گرفت. در  نظر  در نژادپرسـتي،    نازيسم، ادبيـ

مصاديقِ   ادبيات مقاومت فلسطين، ادبيات دفاع مقدس، ادبيات بيداري مسلمانان و امثالِ آن از
گويند، اغلـب، موضـوعاتي    هم كه از ادبيات پايداري سخن مي  شوند و كساني آن شمرده مي

  دهند. مي كنند و مورد بحث قرار مي  را اراده  دست  اين  زا

                                                      
1. Martinique 



20  
3/1ادبيات انقالب اسالمي

 رمقاله  س  
چيستي ادبيات پايداري

 

  ادبيات پايداري و آگاهي
كـردن مشـعل    جنسِ آگاهي است و همواره كوشيده است، با روشـن  ادبيات پايداري از

ت خـويش دعـوت كنـد. در      آگاهي فراروي انسان روزگـار   ها، آنان را به دفـاع از هويـ
دن عصـر اسـتعمار، تبعـات سياسـي و اجتمـاعي و      رسـي  پايـان  رغم به كه، علي معاصر ــ

ــانيِ ايــن پديــدة شــوم همچنــان گريبــان  گيــر ذهنيــت اســتعمارگران و  فرهنگــي و زب
هـاي   كوشد با سالحِ آگاهي به نبرد خودبـاختگي  ــ اين ادبيات مي استعمارشدگان است

تالش دارند  اوضاع پيچيدة كنوني، استعمارگران پيشين اينك از استعمار برود. در برآمده
تـري پـيش ببرنـد و نفـوذ اقتصـادي و       مسـتقيم   هاي غير را به شيوه اهداف گذشتة خود

كوشـند   هـا همـواره مـي    جوامـع ديگـر ادامـه دهنـد. آن     را در سياسي و فرهنگيِ خـود 
و معمـوالً    يافتـه در ذهـن دارنـد ـــ     مـردمِ كشـورهاي كمترتوسـعه    هايي را كه از كليشه

را  مانده و داراي فرهنگي ضـعيف و احيانـاً وحشـي    يي عقبها تصاويري منفي از انسان
ها بباورانند كه بـراي   مردمِ كشورهاي مزبور القا كنند و به آن كندــ به ذهن متبادر مي به

شـدن   يافته و حل اصطالح توسعه يافتن به فرهنگ جوامعِ به اي جز گرايش پيشرفت چاره
نّاوري و سياسـت و اقتصـاد و فرهنـگ    عرصة علم و ف آن ندارند و، اگر بخواهند در در

اي جز پيوستن به چرخة انحصـاريِ علـم و تكنولـوژي و سياسـت و      پيش بروند، چاره
اقتصاد و فرهنگ غرب ندارند و براي پيوستن به اين چرخه، كه يگانه چرخـة موجـود   

هـاي هـويتيِ خـود     ها و مؤلّفه كردن مباني فرهنگي و سنّت از فراموش است، نيز گزيري
كوشد به مردم جوامع تحقيرشده  برابرِ اين جريان پرهياهو مي  ست. ادبيات پايداري درني
هاي هويتيِ خودشان  نفس ببخشد و آنان را از مؤلّفه به هجوم فرهنگيِ استعمار اعتماد در

يافتن  كناِر دست  هاي بوميِ پيشرفت، در رهگذر بتوانند، با يافتن شيوه  اين  باخبر كند تا از
  هاي اصيلِ خود نيز باشند. و فنّاوري، پاسدار هويت به دانش
هـاي   هـا، از آرمـان   هـاي آن  ياريِ كلمات و زيبايي هنگامه، ادبيات پايداري، به اين در
كوشـد،   كنـد و مـي   جويانة مـردم حمايـت مـي    طلبانه و عدالت خواهانه و استقالل آزادي

سـازش،   و هاي سنگين تسليم نههاي ملّي و خطر و هزي ها و توانايي دادن عظمت نشان با
جبهة داخلي نيز  هجوم عوامل ويرانگر باشد. ادبيات پايداري در پناهگاه روحيِ مردم در
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بيكار نيست و همواره حمايتگر عدالت اجتماعي و رفـع تبعـيض و مخـالف فسـادهاي     
هاي قـانوني   برابرِ عوامل محدودكنندة آزادي  سياسي و اجتماعي و اقتصادي است و، در

ظـاهري   و شـكل  كه در هر طلبان داخلي و كساني هاي اقتصادي و فرصت استفاده  سوء و
ادبيات ايستد و با آفريـدن   اند، مي كشاندن مبارزات ملّي بيراهه ها و به پيِ تحريف آرمان  در

  پردازد. افشاي آنان مي  به اعتراض

  ادبيات پايداري در ايران معاصر
هـاي سـربازان و    فشـاني  رغم جـان  و روس، عليهاي ايران  هاي ايران در جنگ شكست

نظـرانِ مـا    مردم مجاهد ايران، حادثة سهمگيني بود و ايـن پرسـش را فـراروي صـاحب    
ايـن   رفـت از  ها چيست و راه حلّ برون ماندگي ها و عقب داد كه دليل اين شكست قرار
كمـابيش  بست كدام است؟ آشنايي نخبگان ايراني با دنياي غرب و تمدن اروپـا، كـه    بن
دوران صفوي شروع شده بود، بسياري از روشنفكران را به آنجا رساند كه راه چـاره   از

آوردن نظامي منطبـق بـا معيارهـاي دنيـاي      كار سرِ هاي مدرنيته و بر سرسپردن به ارزش
مثابة نهضت نوگراييِ ملّت ايـران شـكل    گونه بود كه تفكّر مشروطه به مدرن است. بدين
ات     هضت سياسين گرفت و، چون هر پيوستي ادبي و فرهنگي نيز خواهـد داشـت، ادبيـ

ات ترجمـه    گرايـي و بـا رنـگ    تأثير تفكّر مدرن معاصر ايران نيز تحت شـده   وبـوي ادبيـ
گرايي  زمينة ضرورت غرب  وجود آمد. برخي از منورالفكرهاي آن روزگار در اروپا به از

هي براي رسيدن به تجدد مـورد نظـر،   آن بودند كه هيچ را كردند و بر مبالغة بيشتري مي
  شدن، وجود ندارد. ناخن پا تا موي سر فرنگي جز از

ناكاميِ نسبيِ جنبش مشروطه، كه با نفوذ بيشتر استعمار در سرنوشت ملّت ايـران و  
فالكـت بيشـتر همـراه بـود، ايـن        و  مانـدگي و فقـر   حاكميت نظامي اسـتبدادي و عقـب  

بيشتر، قـوت بخشـيد كـه پيشـنهادهاي      ن ايراني، هرچهرا در ذهن برخي متفكّرا انديشه
تـوانيم بـه دانـش و     گراي مشروطه تمام راه چاره نيست و ما نـه مـي   روشنفكران غرب

بايـد، بـراي    اعتنـا بمـانيم و نـه نيـز مـي      فنّاوري و تحوالت اجتماعيِ دنياي جديـد بـي  
اين متفكّران به اين  هاي خودمان چشم بپوشيم. به اين مقاصد، از هويت و سنّت رسيدن
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بايد  هاي مثبت تمدن غرب، مي نتيجه رسيدند كه، ضمن اقتباس دانش و فنّاوري و جنبه
هـاي بـومي، مـانع     هاي فرهنگيِ آن داشت و، با حفظ اصالت برخوردي منتقدانه با جنبه

گونه بـود كـه    رفتن استقالل سياسي و فرهنگي كشور شد و بدين نفوذ اجانب و ازدست
قالب تفكّري شـكوفا شـد كـه      ايراني در   ـ  ملّت ايران براي حفظ هويت اسالمي پايداري

  كرد. حفظ استقالل و اصالت فرهنگي تأكيد مي  بر
د اقبـال    وراني چون سيدجمال اين انديشه، كه از آثار انديشه ين اسدآبادي و محمـالد

سـبيِ مشـروطه و   الهوري سيراب شده بود، با تجارب تاريخيِ ملّت ايـران در ناكـامي ن  
شدن صـنعت نفـت و    و نهضت ملّي 1320دوران اختناق رضاشاهي و حوادث شهريور 

فرودهـاي اجتمـاعي و     و  و فـراز  1342خـرداد   15و حـوادث   1332مرداد  28كودتاي 
به پيروزي انقالب اسالمي  1357سياسيِ بسيارِ ديگر درآميخت و اين ملّت را در بهمن 

و پس از آن تـا امـروز، نويسـندگان و شـاعران فراوانـي،       سراسر اين دوران، رساند. در
ت مهـاجم غربـي يافتنـد،       ـ  خطـرِ ايرانـي    درك نويني كه از هويت در با اسـالمي و هويـ
آفريدن آثاري مبتني بر حفظ هويت خويشتن روي آوردند و ادبيات پايـداريِ امـروزِ     به

ا بـي   زمينـه در تـاريخ ايـران      ايـن   تـرين آثـار در   شـك گسـترده   ايران را شكل دادند؛ امـ
ات پايـداري    حال  در س ملّت ايران شكل گرفت. ادبيـوهواي جنگ تحميلي و دفاع مقد
ات گذشـته و معاصـر فارسـي، از تجـارب ادبـيِ         در ايران امروز، عالوه بر گنجينة ادبيـ

 ــ بهره برده و همچنـان  ازجمله ادبيات مقاومت فلسطين   هاي ديگر ــ ها و سرزمين ملّت
  شدن و گسترش است. حالِ آفريده  در

هاي  ها و زيرشاخه آنچه گذشت، شاخه اساسِ  البتّه، ادبيات پايداري معاصر ايران، بر
ترين شاخة  ترين و هويتي اينجا تنها به شاخص متنوع و متعدد ديگري هم دارد و ما در

  .آن، كه همانا ادبيات انقالب اسالمي و دفاع مقدس است، اشاره كرديم
 دبير
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  ـ مقدمه1
فضـاي شـعر    رونـد حركـت در    گـذرد،  سالي كه از پيروزي انقالب اسالمي مي چهل در

آمـدن نـوعي از شـعر      جملـه بـه پديـد     وسـويي بـوده كـه از    فارسي در ايران بـه سـمت  
 »شـعر مـذهبي  «ي را بايـد در  منتهي شده اسـت. سـابقة شـعر آيينـ     »شعر آييني«عنوان   تحت

كرد و سراغ گرفت كه از ديرباز در شـعر فارسـي و در ايـران سـابقه داشـته و       جستجو
شده و بخش اعظمـي   السالم، سروده مي عمدتاً در نعت و مدح و رثاي معصومين، عليهم

ــهداء، عليــه  از الســالم، اختصــاص  آن بــه واقعــة عاشــورا و مصــائب حضــرت سيدالشّ
رغمِ اين سابقه، در تقسيمات شعر فارسي نزد محقّقان و مورخـان ادبـي،    هاست. ب داشته

قبيل غنايي و عرفاني و حماسـي و    (ازرديف انواع ديگر   در »مذهبي«عنوان   نوعي از شعر تحت 
تشخّص و تبلور نيافته بوده است. شايد بتوان گفت علّت اصليِ اين امر اين بوده  تعليمي)

بـر   انـد، در ايـن نـوع شـعر، اصـل      عمدتاً تودة مردم بودهكه چون مخاطب شعر مذهبي 
بودنِ آن بوده و دغدغة اصليِ شاعران شـعرهاي مـذهبي عمـدتاً      فهم  كس سادگي و همه

اسـت.   زبانِ آنان بـوده  گفتن به طريق سخن  عواطف عامة مردم از و برانگيختن احساسات
شاعران توانايي مانند  اند،  هسرود بين شاعراني كه شعر مذهبي مي  البتّه شك نيست كه، در

ا دغدغـة عمـوم شـاعران      سروده اند كه شعر مذهبي فاخر مي محتشم كاشاني بوده اند، امـ
نقل بـراي     فهم و قابل   آنكه سرودن شعر فاخر باشدــ سرودن شعر قابل از قبل   مذهبي ــ

  تودة مردم بوده است.
ي پديـد آمـد و، عـالوه بـر نثـر      بعد، تحولي در زبان فارسي و شعر فارسـ  به مشروطه از

آن   از  حيث زبان و موضوع و مضمون از شعر دورة قاجار و قبـل   فارسي، شعر فارسي نيز از
كرد و حتّي   فاصله گرفت و جرياناتي تأثيرگذار مانند شعر نو فضاي شعر فارسي را دگرگون

دند نيـز  پسـندي  حيـث قالـب و وزن و قافيـه نمـي      كـه شـعر نـو را از    زبان كساني  و  بر ذهن
 يشـاعران آرام  خـورد و آرام   گذاشت. شعر مذهبي نيز، در ايـن جريـان بالنـده، صـيقل      تأثير
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و  يمعنـو  ميشعرشان مفاه ياوآمدند كه موضوع و محت ديپدبسيار  يِقدرت و هنر شاعر با
 رزازادهيـ از نعمـت م  تـوان  يشاعران مـ  نيجملة ا  قبل از انقالب، از يها سال بود. در يمذهب

و مهـرداد  ــ »بزم روزگار كجا خورد صاف و درد  كه معلومِ من نشد كه زمانه كجاش برد/ در «  ــ آزرم)  (م.
سـبك و   ثيح  چه از ،برد كه عموماً  صفّارزاده نام هو طاهر يگرمارود يموسو ياوستا و عل

 ثيح  ا ازق داشتند، امتعلّ ينو و معاصر شعر فارس انيزبان، به جر ثيح  قالب شعر و چه از
  داشتند. يو مذهب يخاطر معنو  قشعر تعلّ يو محتوا هيما وندر

كـرد.   بـاز  يشـعر مـذهب   يرا برا دانيبود، م ينيد يكه انقالب  آنجا  از ،ياسالم انقالب
 ياسـ يمق  در يو شهادت و عدالت اجتمـاع  ثاريو ا مانيچون ا يميانقالب، مفاه وقوعِ با

ها شدند.  ها و ارزش آرمان نيان اترجم يكرد و شاعران مذهب دايق پو تحقّ تينيع عيوس
 انيجر ،يانقالب اسالم اتيبستر ادب گذشته، در دهةچهار  يط در ج،يتدر بود كه به نيچن

خـود   را در دامـنِ  ياريعران بسـ شـا شكل گرفت و  ينييعنوان شعر آ تحت يرشد روبه
معلّـم   يو علـ  يو مشـفق كاشـان   يسـبزوار  ديـ از آنان ماننـد حم  يكرد كه بعض تيترب

ـ و زكر ينيحسـ  دحسـن يو س پور نيام صريو قدامغاني  ـ   ياخالقـ  اي و  يو نصـراهللا مردان
 ماننـد  يگـر ينسـل جـوان د   ،هشتاد و نـود  يها در دهه ،و يقزوه و ساعد باقر رضايعل

ـ  يو علـ  يبرقعـ  درضـا يو حم يفاضـل نظـر   مرتضي اميري اسفندقه و ب و   دمحممـؤد
س يدمهدمحممعاصـر   يدر زبان فارسـ  ينييشعر آ ييِايو پو ييايآمدند كه از زا ديپد اري
 يرسـهم مـؤثّ   و شـعر نقـش  ايـن   رشد و تبلـورِ  انيجر در زي. شاعران زن ندادند يم خبر

  از آنان سخن گفته شود. مستقال ديبا يگريد يجا  داشتند كه در
ـ  شـمس يِ نيير آاشع ا شاعر مجموعه  نژاد، يانصار نيدحسمحم  بـه گـروه دومِ    ،رفالشّ

شـاعران محسـوب    نيا رةياز زنج يا آنان است و حلقه ق دارد و از تبارِعران تعلّشا اين
، شانة اروند يرو، تر باغ زخم يكي تاكنون دفترها  ــ است 1356د كه متولّ ــ  . اوشود يم

، رنگارنـگ ي ا مكاشـفه  ،هـا  هيسا از پشت ،زيباغ سحرخ ،ها يزمزمة كاش  ،يساحل يابرها
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دفتـر   درپـس، شـعر او را    نيـ چاپ رسانده اسـت. از ا    ز خود بهو... را ا هيكوهپا اجاق
نـژاد از دفترهـاي پيشـينِ او و     كه حاوي شماري از اشعار آييني انصاريالشّرف ــ شمس

ـ ما درون«در دو بخـش  ــ  نيز تعدادي شعرهاي تازه است  يهـا  يژگـ يو و يهنـر شـاعر  «و  »هي
  كرد. ميخواه يبررس »يكالم

  نژاد يانصار نيدحسمحم ينييآ يشعرها ةيما درون ـ 2
ـ  هيبا روح ؛است هيعلم يها خواندة حوزه درس نژاد يانصار را  . او خـود يو اعتقاد انقالب

ـ وال«چـون   يميو مفـاه  يو انقـالب و امـام و رهبـر    عياسالم و تشـ  به و  »امامـت «و  »تي
هـا و   زشدفـاع از ار  يبـرا  ارآمـد ك ياو، ابـزار  دست  در ،. شعرداند يد ممتعه »تيمهـدو «

و  تيميو صـم  مـان ي. شعر او شعر اشود يمحسوب م يو انقالب اسالم ينيد يها آرمان
  است. مانيمردم باا يبا باورها  يهمدل

شـعر   يعيوس طةيح  در رفالشّ شمساست و در مجموعة  يركارشاعر پ نژاد يانصار
مـت و  و اما قـرآن ت و و نبـو  ياشعار او از وحـ  يو محتوا نيسروده است. مضام ينييآ

 يها و مناسبت السالم، ، عليهمنية معصومائم كيكايو ظهور گرفته تا  تيو مهدو تيوال
بـرخالف گذشـته،     ،ينـ ييآ راو، شـع  نظـرِ   . دررديگ يم  بر  در ي راو انقالب يمختلف مذهب

ـ « ةيو تنها از زاو شود يمحدود نم يمراث و حهيمد به بـه   »عواطـف «و  »احساسـات «و  »تمحب
كـه   ـــ  »تمحب«از  ريغ  يدار نياز د يگريبلكه به ركن د نگرد، يمذهب نم و نيو د نييآ

ـ  ـــ باشد »معرفت«همانا  و  قـرآن او دربـارة   ليـ دل  نيهمـ   دارد و درسـت بـه   يه كـاف توج
واقعـة  « ليـ قب  از ينـ يها و حوادث مرتبط با امـور د  و مناسبت »دعا و مناجات«و  البالغه نهج

  :ديگو يشعر م زين »مسجد گوهرشاد
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 اش چيست در اسليمي ايـن گنبـد و معمـاري   
ــن گلدســته نشــين نقشــبندي شــب  ام هــاي اي

 پشــت خــطّ نســخ ايــن ايــوان و پيچــاپيچ آن
 سـت  كتيبـه رسـم نسـتعليق زلـف دلبـري      هر

 شــهر در خــواب تغافــل بــود در آن گيــرودار
 سخت مسموم است آفاق مجازي، هـوش دار 

 بيـنم بـه تحريـف قيـام     ها در پـرده مـي   دست
ــر ــام س ــق از قي ــويس اي رفي ــاد بن  خ گوهرش

  

 اش كــاري ايــن خطــوط روشــن طــاق مقــرنس  
ــا طنـــين دل ــواري بـ ــين ســـاعت ديـ  اش نشـ

 اش جويباري هست و چشمم خيره بـر سرشـاري  
 اش ... كُشـد آخـر مـرا ايـن شـيوة دلـداري       مي

 اش شـكن بيـداري   هست مديون صـدايي شـب  
ــرم  ــا جــوش ن ــر فتنــه را ب ــزاري بنگــر اب  اش اف

 اش خــواري آدم محــو فرهنــگ فرنــگ و كــيش
ــه  ــار فتن ــه نســيان در غب ــا ب ــا نســپاري ت  اش ه

  

  )163-161 ، ص»قيام گوهرشاد(«

ـ آنكه رنگ مرث  از  شيب نژاد، نصاريشعر ا يو رسـالت  يصـبغة معرفتـ   ،داشـته باشـد   هي 
نامـة  « رةدارد دربا يا دهيقص رفالشّ شمساست كه او در  ينگرش نيدارد. با چن ياجتماع

 نيمضـام  از البالغـه  نهـج بـا   انِيآمده و آشنا البالغه نهجكه در  »فيحنبه عثمان بن  عيعل  امام
  اند. خواهانة آن نامه آگاه بلند عدالت

 ،ميكه گفت  . چنانزند يموج م رفالشّ شمسسراسر مجموعة  در يعيش رتيو غ ادقاعت
و خصوصـاً حضـرت    سو حضرت زهـرا  ــ السالم عليهم ــ هدربارة همة ائم نژاد نصاريا

مربـوط   نيطبعاً به كـربال و عاشـورا و اربعـ     او يا اوج شعرهااست، ام شعر گفته ع  رضا
 انِيـ م  . ازشـود  يمحسوب م »مقتل« كي دخوِ  يخود  او به يها بند بياز ترك ي. بعضشود يم

دو بنـد   نيـ اسـت بـه ا   يتنهـا كـاف   سـت، ياو، كـه كـم هـم ن    ييِعاشـورا  يهمة شعرها
  :ميه كنتوج» درشب قشرح « ييِعاشورا بند بيترك از

ــونين  ــة خ ــن نام ــد!  اي ــت، ببيني ــران اس  جگ
ــت   ــبح قيامــ ــة صــ ــان، ولولــ  اي يثربيــ

 رنــگ بخوانيــد  از جــاده ســفرنامة خــون  
 گهوارة خـالي كـه تكـان خـورد بـه محمـل      
 دنبالـــة ايـــن قافلـــه بـــر شـــام بـــه نيـــزه 

 دران اســــت، ببينيــــد! از قافلــــة جامــــه  
 گــران اســت، ببينيــد! يــا محشــري از نوحــه
 ســران اســت، ببينيــد! ايــن مجلــس شــوريده

 اي از عشــق در آن اســت، ببينيــد! پــاره جــان
ــاد ــد!    و  هفت ــت، ببيني ــران اس ــم نگ  دو چش
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ــه!   ــل مدينـ ــال اهـ ــت، هـ ــير اسـ  آواز بشـ
  

 ســـفران اســـت، ببينيـــد! در تعزيـــت هـــم
  

  اين پيـك امام است، بشيـر است، بياييد
  كه دير است، بياييد ... در معركه، هرچند

 مسـجد شـام اسـت   يا للعجب اين غلغلـه از  
ــه ــر   زنجيرب ــه منب ــت ب ــي آنجاس ــردن كس  گ

 تا گـنج غمـت در دل ويرانـه مقـيم اسـت،     «
ــرب ــان   از ك ــودت آوردي طوف ــا خ ــال ب  وب

 تســخيرِ صــداي تــو و زينــب    آفــاق بــه 
ــه دارد  تشــنه لــب  ام ايــن دشــت فقــط حرمل

  

 يا للعجب آنجا سر خورشـيد بـه بـام اسـت      
 اش فلســفة خــون و قيــام اســت در سلســله

ــرا ــات مقــام اســت همــواره م  »كــوي خراب
 ورق مقتلــت آتــش بــه خيــام اســت در هــر

 تان يكسره نور است و پيـام اسـت   در خطبة
ــرت ــه حيـ ــت؟! زدة باديـ ــدام اسـ  ام؛ راه كـ

  

  اي خون خدا منتشر از بانگ رهـاتـان!
  وبالتـان اي از كرب ما و عطش جرعـه

  

  )131-129 (ص

 ،نگاه سبب شده تا او نياست و هم ينيو به انقالب د يانقالب نيبه د نژاد نصاريا نگاه
ف نماند و به مسائل روز و مصـائب روزگـار   منجمد و متوقّ ،خيتار در ،خود يِنييشعر آ در

همـة عصـرها و    كه تـا  داند يم يجار قتيحق كيبپردازد. او عاشورا را  زيانسان معاصر ن
ـ ييآ يشاعر مثابة به ،نژاد ي. انصارابدي يها امتداد م نسل  نزد همة و  مـن يدربـارة جنـگ    ،ين
، »شـكاران  شب«شعر ؛ 193 ، ص»مني دانيشه«شعر  ( ديگو يشعر م زيمردم ن يها ينيآفر حماسه

ـ مظلوم« انيب فقط در شود، يم دهيد زين هيو مرث بتيمصدر آن . شعر او، اگرچه )198 ص تي« 
 »مـذلّت «و  »ذلّـت « غيو تبل حيتشر يمعنا به ،او نظرِ  در ،هي. مرثشود يخالصه نم »يدگيد ستم«و 
 يقـدر «ماننـد   يدر اشعار مياز آنچه گفت يروشن يها نمونه، الشّرف شمسدر دفتر . ستين

ـ ا«و  )37 ص(» بعثتمهر «و  )34 ص( »تر يآسمان ـ شـور ح «و  )46 ص(  »نجـف  واني  »يدري
» غـزل فـرات  «و  )61 ص( »ع يعل  نامة امامقصيدة «و  )59 ص(» البالغه نهجشب «و  )32 ص(

  .شود يم دهيد )109  ، ص»را غيت« فيرد  اب( »غيت« يِتيدوب  و  بلند و هفتاد دةيو قص )95  (ص
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  يكالم يها يژگيو و يهنر شاعر ـ 3
 يع واژگـان . غنـا و تنـو  ديد توان يم آن »واژگـانِ «را در  نژاد يبارز شعر انصار تيخصوص

ـ  يع هم معارف اسالمغنا و تنو نياوست. آبشخور ا يآشكار زبان شعر يژگيو  يو قرآن
. واژگـان  هاي علمي و معرفتي اسـت  ديگر حوزهشاعر با  عيوس ييو هم آشنا يو حوزو

خـود،   اصـالت  حفـظ  نِيعـ   در ،كـه  يشهروندان اند؛ انتيد ديار لياص داناو شهرون شعرِ
و مـالل   يكهنگ يو بو اند يامروز ــ فراتر از واژگان است يكه امر ــزبان شعر  ثيح  از
  .رسد نمي مشام   بهها  آن از

 ناتيو تضـم  حـات ياسـت. تلم  يو سـنّت  ينـ يد نيسرشار از مضام نژاد يانصار شعر
  است: يكتاب آسمان نيبا ا شاعركه حاصل انس  شود يم دهيدر شعر او فراوان د يقرآن

 نافلة شـامگاه خوانـد بـه كـوهدرخت
  

 را» وذَاالنُّـونِ «شنوم نغمة كه صبح مي 
  

  )32 ، ص»ترانة توحيدي(«
ـ     انـدازد  يمـ  لهينماز غف ادي  اننده را بهخو و نمـاز مغـرب و عشـا     نيكـه مسـتحب اسـت ب

ي قْدر علَيه فَنَـاد فَظَنَّ أَن لَّن نَ هب مغَاضباًوذَاالنُّونِ إِذ ذَ﴿ ةيآ ،آن اولِ در ركعت ،شود و خوانده ي فـ 
ـ . پشـود  يخوانده م )87 ء:اينباأل( ﴾الظَّالمينَ نَم كُنت إنّي سبحانَك أَنت إالّ هالظُّلُمات أَن ال إلَـَ  امبراني

ـ  هميعلـ  يـي، حيو  حيو مس يو موس وسفيو  عقوبيهمچون  ياله يهـا  چهـره  از الم،الس 
ابـن طـاووس و    ديمانند سـ  ي،نام عالمان ربان يراحت . او بهنژادند انصاريشهر شعر  يآشنا

 يا دهيقصـ  يحيجـرداق مسـ    جـرج  يبـرا  يو حتّ آورد يرا در شعر خود م ،بهجت اهللا تيآ
ـ يد يهـا  تيو از شخصـ  »روانـا ين«ماننـد   يرياسـاط   ـ  ينياز واژگان د ،نيدارد. عالوه بر ا  يِن

ـ و جغراف يخي. گسـترة تـار  بـرد  ينام م »زرتشـت «و  »بودا« رينظ يميابراه انياز اد رونيب  ييِاي
و  »كـربال «و  »مـرو «و  »شـابور ين«و  »جلجتا«و  »بنارس«و  »محلّ تاج«است.  عيوس اريواژگان او بس

 خوانندة شـعرِ  نژاد انصارياوست.  زبانِ  و  د ذهنترد محلّ »مـن ي«و  »فايح«و  »ويآو تل«و  »مكّه«
و  خيتـار  عيوسـ  سـطحِ   و گاه در كشاند يو مذهب م تيمعنو يايدر عمقِ  به يرا گاه خود
  .دبر يسو م آن و سو نيبه ا »جابلسا« تا »جابلقا« از و ايجغراف
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ـ ا نـژاد  يانصـار  يزبان شـعر  گريد  يژگيو اسـت كـه پـرتپش اسـت و جوشـان و       ني
و ارادة  يزنــدگياســت. قــدرت برانگ نيآفــر و مــوج ي كوبنــدهخروشــان. شــعر او شــعر

 يشـاعر  بـا  كنـد  ي. خواننـده احسـاس مـ   شود يوضوح احساس م شعر او به در يهندگيست
و  كنـد  يمـ  دل خـود فـوران   عمـاق كار دارد كه ذهنش آتشفشـان اسـت و مـدام از ا     و  سر

 كند يم مانند از ابر و بخار به آسمان پرتاب هاله ييها داغ و درخشان را در توده ييها گدازه
سـماع  « ييعاشـورا  دةياسـت قصـ   ي. تنها كافسازد يم يمذاب جار يباريجو صورت و به
  :ميكناس را احس نژاد يرخون نبض شعر انصارتا ضربان تند و پ ميرا بخوان» فشان خون

ــت ــن اس ــاي جوش ــژواك دع ــو پ ــاي ت  در رجزه
 س:فشــانت گفــت دشــمن بــا هــرا در ســماع خــون

 روي تــا قتلگــاه مــي» خــوان چــاك و غــزل يــرهنپ«
 كجاسـت؟   چاك و رجزخوان، آخر ايـن پيـر از   يرهنپ

ــل آن ــت:  عق ــه«دم گف ــن جام ــي اي ــرا دران ــا چ  »؟ه
 از خروش خصـم بشـنو كيسـت ايـن سـرو رشـيد      

ــغ  ــر از تيـ ــاك دگـ ــو چكاچـ ــه كـ ــا در معركـ  هـ
ــر ــ«ة نع ــه ــارزل م ــي »ن مب ــده ب ــو را  مان ــخ ت  پاس

 !للعجــب  تــن، يــا بــه آيــد بــه جنــگ تــن كــس نمــي
ــدان!« ــد از ميـ ــرد  »آي بگريزيـ ــاد كـ ــي فريـ  كسـ

ــنگ ــوم از  س ــد اي ق ــارانش كني ــر ب ــه او   ه ــو ك  س
 شـور  سـوتر افكنـدي بـه    جوشن و خود و كـاله آن 

ـــ ةعابســــي و جلــــو  اس داري در نبــــردعبـ 
ــر  ــر، يكس ــت س ــ ،پش ــه عطش ــت آين ــل بي  ناك اه

ــب ــ   شـ كـــربال دارِ هربشـــكاري اي ســـفير سـ! 

ـين بـر تنـت پيـراهن اسـت         چاك از آن گلچـرخ رنگ
 »؟!مـردافكن اسـت   ةكدامين بـاد  زسان ا مست اين«

 احسـن اسـت   وجـه  چـاك و سرافشـاني بـه    پيرهن
 ؟!تـازان ايـن يـل شـيراوژن اسـت       بيشـه از كجاي 

ـهيدان مـن اسـت    ؛اينجا خموش«عشق گفت:   !»او از ش
 ت؟جامـه آخـر از كـدامين گلشـن اسـ      اين شـقايق 

 بعد از آن هنگامـه در حيـرت تمـام دشـمن اسـت     
 سـوي مكمـن اسـت    بـه  سـو گريـزان رو    هر لشكر از

 كـن اسـت   دستت تيغ همچـون تنـدري بنيـان    به تا
 تـو افشـان از تـن اسـت     بسا سـرها كـه بـا تيـغ     اي
ــن در ــه شمشــي هجــوم اي ــد ر،هم  آهــن اســت س

 هـا بـر خـرمن اسـت     خصم را از برق تيغت شـعله 
ــتقن اســت   ــي م ــت دليل ــور دگرگون ــن ش  آري اي

ـ    در   پيش رو، صف اهـريمن اسـت   ةا تيـر صـف ام 
هــايي روشــن اســت بينــت آيــهبــر زمــين، خــون م 
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 اتنامـــهشـــهادتســـت اوراقِااز ازل ســـرخ
ــورِ   ــرح آن ش ــاجزم از ش ــاني ع ــبخش ،سرافش  !ب

  

ـان پرويـزن   خون« اين ظهر غربت،بر سپهر  اسـت  »فش
 اسـت  الكـن  ،ان وصفي زبـان شـوق، يكسـر   از چن

  

  )108-107 (ص
اشعار  انيم  در ،است. او يو مثنو يو رباع بند بيو ترك دهيشاعر غزل و قص نژاد يانصار

ـ  يِو قـدرت شـاعر   حهيا قرام ،شعر نو هم دارد ،خود يِنييآ  گـر يقالـب د   از هـر   شياو را ب
 اديـ   را بـه   آمده است كـه خواننـده   يفراوان ديقصا رفالشّ شمس. در ديد توان يم دهيقص در
 يِتـ يب دو  و  هفتاد دةيقص  از يتي. چند باندازد يم يروزكوهيف يريو ام يشاوريپ بيو اد ييسنا

  :ميآور يرا شاهد م  »غيت«
 ايسـتم محـو تماشـا تيـغ رايك نفس مـي

 تا برانگيزد چكاچاكش غبار از ايـن كـوير  
 است بر صليب آنجا مسيح تشنه» ... كاف، ها، يا«
ــي االّ ال« ــي ال فت ــيف االّ عل ــار س  »ذوالفق

  

 خـدايا تيـغ را؟   بينم غرقه در خونِ كه مي 
 سـمت دريـا تيـغ را     آشوبد كسي از برمي

 ... تيغ را »يحيا«شت تروي  اندازد به گل مي
ــي ــ  م ــوي ثري ــتي فراس ــرد دس ــغ راب  ا تي

  

  )109 (ص
ص و تخلّ بيتشب ليقب  زا ييسرا دهيقص ي، آداب ادبنژاد نصاريا دياز قصا ياريبس در
 عـت يطب ايـ قدما كه از اوصـاف جمـال دلبـر     يِا شهيسبك كل ا نه بهام شود، يم دهيهم د
سـبك   ،و تغـزّل  بيتشـب  در ،مقصـود برسـند. او   انيـ وصف ممـدوح و ب  كنند و به آغاز
  :ميآور يماو را شاهد  ديرا دارد. سه نمونه از آغاز قصا خود

ــب ــري دارد ش ــكوه ديگ ــا ش ــوانيِ دري  خ
 تر از دريـا نخـواهي ديـد؛ بـاور كـن!     شاعر
 خواند دعـاي جوشـن آشـفته    صخره مي هر

 آمـد   تيغي سحر چرخيـد و بـر دريـا فـرود    
 گردانــيِ درياســت ايــن امــواج شــاعر! ورق

 ســـوتر، غـــم پهنـــاوري دارد   از ســـاحل آن 
ــري دارد  ــر ديگـ ــه بحـ ــواني بـ ــا رجزخـ  دريـ

 كــوب، فــتح خيبــري دارد   بــا مــوج ســاحل  
 در خـــون شـــناور، كشـــتيِ پيغمبـــري دارد   

ــوج ــور  در م ــزش ش ــدر«خي ــدر   حي  ي دارد»حي
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 درآوردي  هـاي سـاحل امشـب سـر از شانه
 سـوي نخلسـتان   آن آيـد امشـب از   بادي مي

 وراي مــاه، مــردي كــه دســتي تكــان داد، از
 انديشي نخلستان مي امشب كه در ساحل به

  

ــه ــا بـ ــوال دري دارد اينجـ ــت مـ ــمت غربـ  سـ
 هـــاي احمـــري دارد زخمـــي عميـــق از اللـــه

ــا  ــيدآوري دارد  ب ــت خورش ــونين دس ــرقِ خ  ف
 دفتــري دارد ... البالغــه نهــجمــوج از شــبِ  

  

  )59 ، ص»البالغه نهجشب («
 نمونة دوم: و

ــد ــد ش ــر بلن ــه يكس ــگ دراي قافل  بان
  

 چاووش خواند و دشت از آن سربلند شد 
 

 افتــاد تــا عمـــاري از انبــوه اشـــتران
  

ــوا بــه و شــور  ــ ن  ديگــر بلنــد شــد ةگون
  

 كسره در پـردة حجـازيچاووش خواند
  

 بلنـد شـد   تـر  خـوش بانگ دراي قافلـه   
 

 سو به پويـه بـودآهويي از ختن مگر آن
  

 كــز واحــه، بــوي نافــة أذفــر بلنــد شــد 
 

ــود در ــان رســيده ب ــه فرم ــاه بادي  گرمگ
  

ــه  ــد  از برك ــد ش ــوتر بلن ــدر كب  اي چق
  

 شـوق بـودگردانِدستي به بركه مجمره
  

 شـد دود از سپند و عود به مجمر بلنـد   
  

دي افشان به دشت بـوديكسو گل محم 
  

 بهـر بلنـد شـد   عالله و  ،عشوهبه،يكسو 
 

ــال ــنيد ب ــحرا ش ــر جبر  و  ص ــل رائپ  ي
  

ــور   ــزول س ــر ن ــد  ةعط ــد ش ــوثر بلن  ك
  

 هـاي نيمـروزسلمان نشست رو به افـق
  

 ؟ابـوذر بلنـد شـد    ،مست از كـدام بـاده   
  

ــود ــالل ب ــقانه اذان ب ــه عاش ــا چ  !آنج
  

ــ قامــتقــد«  پيمبــر بلنــد شــد »ةالالص 
 

الغــديرگـويي تمـام باديـه شـد مسـجد 
  

 وقتي نسـيم نافلـه يكسـر بلنـد شـد ...      
 

  )69 ، ص»3قصيدة غدير (« 
  نمونة سوم: و

 گــذر كــنميريكــورياز مســخــواهم يمــ
 خــطّ غبــار يكســره رســم اســت بــر دلــم

 سـت  روزي امام هشتم از اين جـاده رد شـده  
 سـت  سارِ همـين سـرو آمـده    شايد به سايه

  

 مختصـــر كـــنم يا زمزمـــه،بـــا گردبـــاد 
ــنم    ــر كـ ــر آواز سـ ــا مگـ ــا بادگيرهـ  بـ
 با ذكر ايـن حـديث شـبي را سـحر كـنم     

 كمـر كـنم ...    و  بايد سؤال از شـب و كـوه  
 

  )159، ص )»1الرّضا ( طريق(«
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ـ و فـراوان اوسـت. هر   بـا يز يبنـدها  بيترك ،يدر شاعر ،نژاد يانصار گريد هنر از  كي
ـ ترك يبندها ـ  بنـدها  بي ـ كرت و ممتـاز اسـت. در   زيورانگغـزل شـ   كي او ماننـد   بنـدها،  بي
بنـد،   و، در هـر  آورد يصـحنه مـ   يرو به ياپيپرده را پ نيچند دست رهيچ يسينو شنامهينما

بنـدها،   ونديدوختن و پ هم و، از به كند يم انيب ييبايز از احساس و ادراك خود را به يبخش
 يِبنـد  هشت بند بيسوم و ششم از ترك ياكه بنده ــ. به دو بند آورد يم ديپد ينيمرقّع رنگ

  :دكني  ــ توجه است »المالس هيعل يحسن مجتب امام  ،اهللا آل مينذر سبط اكبر، كر«
ــي ــب مـ ــدان غريـ ــة ميـ ــت ميانـ ــربينمـ  تـ

ــرو  ــتخوش عم ــدر دس ــدان چق ــاص مي ــا ع  ه
ــي ــي  م ــه خســته و مجــروح م  روي بينمــت ك

ــي    ــبانگاه مــ ــع، شــ ــت بقيــ  وزد در غربــ
 دريــغ ،كنــد بــاران مگــر بيايــد و كــاري   

 رود انگــــار تــــا بقيــــع آن چــــارراه مــــي
 شــدة يــاس بــا تــو بــود شــب شــميم گــم هــر

  

 تـــر كـــه از تمـــام شـــهيدان غريـــب يعنـــي 
ــره    ــت يكس ــزه اس ــر ني ــرآنب ــب ق ــر غري  ت

ــي ــه م ــنم از هميش ــب بي ــان غري ــر ات اي ج  ت
ــاران  ــم بــ ــيقي ماليــ ــر غريــــب موســ  تــ

 ... تــر آنجــا گــل اســت وقــت بهــاران غريــب
ــان  ــام خيابـ ــت از تمـ ــب آنجاسـ ــر غريـ  تـ

ــر ــب  هـ ــان غريـ ــه كماكـ ــر روز در مدينـ  تـ
  

  كوفه خوارج هنوز هستافسوس كوفه
  ... هنوز هست ــ ة رايجسكّ   ــرسم نفاق 

  
    

 كنــدامشــب مدينــه پشــت ســرت گريــه مــي
ــل ــيم  گـ ــريح در نـ ــر ضـ ــيخ بـ ــوخته مـ  سـ

ــ ــر جنــاز  ف ــي   ةردا كــه ب ــو تيــر م  زننــد ت
ــغِ ــه مد دو تي ــف ب ــي  ،ك ــي از راه م ــد عل  رس

ــر مســجدالنّ ــر،  بيب ــر بغــض ســت فقــط اب  اب
ــ  ــييع گشـــت پيكـــرت امـ ــرتشـ  ا ميـــان تيـ

ــج ــپيده ادهسـ ــال مـــي ات سـ ــان بـ ــد دمـ  زنـ
  

ــمِ    ــذار چش ــي   در رهگ ــه م ــرت گري ــد ت  كن
 كنــد يكســر كبــود در گــذرت گريــه مــي    

ــدر   ــا چق ــي  دني ــه م ــفرت گري ــر س ــد ب  !كن
 كنـــد جگـــرت گريـــه مـــية پـــار پـــاره بـــر

ــي     ــه م ــدرت گري ــو و پ ــت ت ــر غرب ــد ب  كن
ــعله  ــوچ ش ــه ك ــوال ب ــي م ــه م ــد ورت گري  كن

 كنـــد ســـحرت گريـــه مـــي ةبـــاز آن پرنـــد
  



34  
3/1ادبيات انقالب اسالمي

 مقاله    
هاي اشعار آييني ...مايه و ويژگيدرون

 

 

  اين صداي ماست»...حسنبحقّيا محسنُ«
  اي ماستــدع روحت ـابـه استجـك يـيعن

  

  )89-85 (ص
كـه ظرافـت و    يحماسـ  ييها غافل شد؛ غزل نژاد نصاريا يها از غزل ديحال، نبا نيا با

سه   . دوديآ يم و فرود زند يوا برق مدر ه يريمان دارد و درست مانند شمشأصالبت را تو
  :ميخوان يبا هم م، »فيتعر« نيداق اصم براي ،را رفالشّ شمساز  نمونه

 خسـته از كـوير گذشـت،وقت سحر ،قطار
 ،هــا هــوي واگــن و التهــاب تــرن، هــاي در

ــته   ــافر آهسـ ــاه مسـ ــود و نگـ ــاه بـ  پگـ
ـ       ويــك سـي  ةپگـاه بـود و مسـافر بـه كوپ

ـ  پگاه بود و قطاري كه بي  ه دشـت درنگ ب
 شكوه شعر عـرب داشـت كوهپايـه مگـر    

ـ   اي و زمزمـه داشـت   هنگاه كرد به يك قلّ
 تفنگ برنو از اينجاي كـوه آتـش خوانـد؟   
 قطار رد شـد از آن واحـه و برابـر چشـم    

ــ مــنم مســافر دل  آن اي كــه در هتنــگ كوپ
 دمـان  بدون وقفـه در آن كوپـه تـا سـپيده    

 ســت و ببــين آفتــاب در كوپــه ،بلنــد شــو
 م تمـام خسـتگي اسـت   من آمـدم چمـدان  

  

 از ايســتگاه عطشــناك آن مســير گذشــت  
 ؟تنهـاي گرمسـير گذشـت    ةچه بـر پرنـد  

 آلـود نـاگزير گذشـت    هـاي مـه   به شيشـه 
 زيـر گذشـت   هنگاه كرد به ابري كـه سـرب  

 از آن منـــاظر رنگـــين دلپـــذير گذشـــت
ـته   ـاتي از  به ذهـن خس  گذشـت » جريـر « اش ابي

 ؟!از اين شيار كدامين پلنـگ پيـر گذشـت   
 ؟!ه شــبي يــاغي دليــر گذشــتكجــاي قلّــ

ــزار ــ ه ــت  ةخان ــادگير گذش ــتي و ب  خش
 نظيـر گذشـت   هـاي بـي   مجال سـبز غـزل  

 خيال روي توام چون گل از ضـمير گذشـت  
 گذشـت  بيا كه فرصت چـاي و گـل و پنيـر   

 !چقدر ديـر گذشـت   ،آري ،سفر بدون تو
  

  )165-164 ، ص»قطار«(قصيدة 
خوبي تصـويرهاي ذهنـيِ    جنوبي به كه، در آن، شاعر» هاي ظهور آيه«غزل دوم با نام 

 كند: مي »رديف«را از دريا  خود
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ـارسد آسمان در آغوشش، مـي مي  كنـد اقتـدا بـه او دري
  

 
ـيده با نگاهي به جشن ماهي   ـا     ها، قد كش ـا وضـو دري  سـت ب

  

 سـتاست، آري آدينه صبح موعودااين مزامير سبز داوود
  

 
 و دريــاا هــاي ظهــورِ هــا آيــه ســرايد بــه گــوش شــالومــي  

  

ــفت  ـاحل آش ــجدةسـ ـان س ـا، ناگهـ ـتوهاةهياهوهـ  پرسـ
  

 
ـا   بارد بغـض صـد قـرن در   با سرانگشت موج مي    گلـو دري

  

 وردندخهاروي احساس صخره،هاي سرگردانموج ،ها موج
  

 
ـا و  آلود جست ها، شد تب خوان چون هميشه جاشوشروه    جو دري

  

 ستودهآلاش تبست، باز پيشانيوفانيطهايش شگفت شانه
  

 
ـا كسـي گـرم گفـت     ست رو به آبيايستاده   ـا، ب ـا  و ه  گـو دري

  

ست در تماشايشافروشگلهايش،ه آكنده از نفسجاد 
  

 
ــقناشــكيبانه چشــم مــي   ــر اف  رو دريــا هــاي پــيشِ دوزد ب

  

 سـتنشين شبگرديهاي دريايي، باز ساحلرو به فانوس
  

 
ـا « :بگو... خودت  هايش ، چشمهايش شقايق زخميشانه    »دري

  

 ؟سـتاست، يا سماع هزار ققنوسخوردهدر دلش آسمان ترك
  

 
 رو دريــا بــه كوبــد، مثــل آيينــه روســر بــه پيشــاني تــو مــي  

  

ـنيف مي ـاي دلسپارم دلم به آهنگش، محو تص ـنگشه  ت
  

 
ـار، مـي  مي   ـاي    تراود دعاي عهد انگ ـا   سـرايد بـه ه  وهـو دري

  

 اي نيفشـاندندهآخر، پس چه شـد جرعـ  ةاز خمستان پيال
  

 
 عطش مردند، خواند از اين درد صد گلو دريانوشان عطشباده  

  

 تهاسهاي اوست اينجااين نفسخضر است؟ةاش كي جزير خيمه
  ج

 
ــي       ــه م ــار آدين ـيم به ــن نسـ ــدام اي ـا؟  وزد از ك ــو دريـ  س
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 اش بـودمكاشكي خال گونه«:شب ماه كند استغاثه هر مي
  

 
ـا    ،»اش سرباز كـوچكش باشـم  ك    در دلـش مانـده آرزو دري

  

 كـوثر، روي دوشـش رداي پيغمبـرةبر سرش ابـر سـور
  

 
ـا؟  اي غزل سر به خون بزن اينجا، مي    !توان ريخت در سبو دري

  

  )195-194(ص 

 آيــدســو بــه دوش بــاد مــيآن گــل شــيپوري از
ــه  ــر دارد نام ــت اي در و از ارديبهشــت حش دس

هـا  گل شـيپوري و بـاد اسـت و پـژواك دميـدن     
 انگـار  »السـت «برگش از آشوب  ست هر فرنامهس

 نامه در دست است و من محو تماشايش شهادت
ــن ورق  ــا ك ــيِ تماش ــا   گردان ــاد اينج ــبح مع ص

آنگــاه افتــد و از او برگــي بــه كــوه بيســتون مــي
آييد خود يعني به ،»رجعيإ«ست بانگ ادر اين باغ 

گــل شــيپوري از آيــات رســتاخيز لبريــز اســت 
ــه زنــگ ســاعت محشــر بي  نديشــيد، اي مــردمب

  

 آيـد  بـا فريـاد مـي    ر اسـت از صـور اسـرافيل و   پ
آيـد  كه بـا حـالي دگرگـون در شـب خـرداد مـي      

ــاهنگي ــا آواي   نم ــت، ب ــانطس ــي وف ــد زاد م آي
ــ« اش كــه از هنگامــه  آيــد يــاد مــي در» بلــيا الوق

 آيــد آبــاد مــي رجعتــي ســرخ از شــهيد شــوقِ بــه
 آيــد اعمــال از آن ميعــاد مــي   ةشــبيه نامــ 
ــزاران ت ــي  ه ــاد م ــاني فره ــر پيش ــه ب ــ يش  دآي

 آيـد  هـاي آخـرين شمشـاد مـي     بر بـر شـاخه  ت
 آيــد مــي» رصــادمالْبِلَ« كــه غــرق گريــه چشــمم بــر

 آيـد  اي در بـاد مـي   سـو گـل شـيپوري     هر  كه از
  

  )33 ، ص»سفرنامه(«
 آراييِ واجهنر  مثالً،است.  يادب عيو صنا يشاعر يسرشار از هنرها نژاد يانصار شعر

  :ديد توان يم تيب نيرا در ا او

 هـاكـاوكچشمه ازچست بر اينيچپ چه پچ
  

 زننـد بـه دل زخمـة همايــون را!    كه مي  
  

  )32-31 ، ص»ترانة توحيدي(«
، كه گهگاه يادآور اشعار را »تر يآسمان يقدر«غزل  .است عيبد نژاد نصاريا هاتيتشب

  :ميبا هم بخوان سهراب سپهري است،
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ــا يــك ــر بيندروز قــدري آســماني بي  يشــيمت
 اسـت » اهللا  هـو «سرشار از شـور  تمام آسمان 

بـرد بـاال   مان را مـرغ آمـين مـي    ادهسحر سج 
 دم تماشـا كـرد   توان در ابرهـا هـر   خدا را مي

 هاي سواري غنچه خواهـد زد  بهاران از نفس
 رود بـاال  ... دست دعايم مـي  خدا ... خداحافظ

 افتـد  آييم، از صبح قيامـت پـرده مـي    خود  به
 شق است، مثل مـوج بنويسـيم  ع ةديباچغزل 

  

ــيم    ــوفر بينديشـ ــاغ نيلـ ــيم بـ ــه ادراك نسـ  بـ
ـيم   ةكم يك سـجد   شد دست چه مي  ؟ديگـر بينديش

ــيم     ــبدر بينديش ــبنم و ش ــاز ش ــرق نم ــر غ  اگ
ــه ــم ب ــرِ ن ــاران صــميمي  زي ــم ب ــر بينديشــيم ن  ت

 در اين زردي بـه آن دسـت بهـارآور بينديشـيم    
 !تـر بينديشـيم   مبادا بعد از اين جز بـا دو چشـمِ  

 دم بـه زنـگ سـاعت محشـر بينديشـيم      ر يكاگ
درياســت، پهنــاور بينديشــيم   ةنامــ توصــي 

  

  )34 (ص
 ونـد يپ ع است و با حافظ و حضرت شـاهچراغ  رازيزادة بوشهر و ساكن ش نژاد يانصار

وضـوح   بـاغ شـعر او بـه    حـافظ در كوچـه   يپـا  رد ،جهت  نيهم  به ،دارد و يو قلب يروح
  حافظ و الفاظ و عبارات حافظانه است: يرهايو تعب ها بي. شعر او مشحون از تركداستيپ

 روي تا قتلگاه مي» خوان چاك و غزل يرهنپ«
 ات هـامـن ادتـشه وراقِاست ارخ ـاز ازل س

  

 ... احسن اسـت  هـوج اني بهـاك و سرافشـچ   پيرهن  
 اسـت  »فشان پرويزن خون« اين ظهر غربت ،بر سپهر

  

  )108-107 ، ص»فشان سماع خون(«
  :اي

 خواه كه درآيد ظهور حضرت خوان چون
 درانــيم مثـــل صــبح قيـــامت    جامــه

  

 تــو هســتي ... » رايــت منصــور پادشــاه  «  
 تــا كــه بــر ايــن ســوختن گــواه تــو هســتي

  

  )127 ، ص»هاشم به ماه بني(«
  غزل: نيا اي

 نوش پيـر مـاست قدحتا مسجد آمده
 آغشته است يكسره محراب را به مـي 

  

 پير مامست شراب و گوش به چاووش  
 ها گوش پيـر مـا؟   دهد به همهمه كي مي

  

  )135 ، ص»بند حبيبي تركيب(«
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جاودانـه و   يها ارزش يِگرو خود، دل در ينيو اعتقاد د يبا نگاه معنو نژاد، يانصار
نـدارد.   »مصـرف  خيتار«او لزوماً  نظرِ  در »گذشته« ،ليدل  نيهم  به ،دارد و يو انسان يثابت اله

خـدا و مصـلحان    ياياولي و ندا السالم، ، عليهمامبرانيپ ية درااو آواز يخوانندة شعرها
گراسـت و   معنـا، سـخت سـنّت    و . او، در لفظشنود يقرون م و ة اعصارجاد را در يمعنو

خـود   شعرِ ها در دعاها و مناجات ريو تعاب يو قرآن ياز الفاظ و عبارات قدس يهنرمند با
او زبـان   است. زبان شـعرِ  يشاعر امروز كي  ــ ميبا همة آنچه گفت   ــا ام كند، يم استفاده

 يروشـن  شعر او بـه  خوانندةاست.  ختهيشاعران امروز است. او بادة كهن را در جام نو ر
خاطر  قق دارد. تعلّتعلّ رانيبه شعر امروز ا قاًيدق ،سبك نظِر  از ،نژاد يكه انصار ابدي يدرم

 يها شهياو از كل ديتقل يمعنا وجه، به چيه به ،ينيد يها تو سنّ ينيد يمعان و مياو به مفاه
ايـن  وضـوح در   بـه  تـوان  يرا مـ  قتيحق ني. استيشاعران گذشته ن يمتعارف و تكرار

  مشاهده كرد:ه نمون دو
ــبز ــترايت سـ ــام گسـ ــن! تمـ ــارِ مـ  درياتبـ
 هوهوي باد ... اين شيهة اسب ظهـور توسـت  

 چشـمت را تـالوت كـن    قـرآنِ يك سوره از 
ــوم و  ــاييم و هجـ ــروز مـ ــاييزامـ ــي پـ  حشـ

 فـــانوس نگـــاهم را  آويخـــتم بـــر مـــاه  
  

 هايــت ســبز ســوارِ مــن! طلــوع خنــدهطوفــان 
 بينم از اينجـا جهـان در پـيشِ پايـت سـبز      مي

ــي ــت اي ب ــبز  نهاي ــت س ــاي عــرش از ربناي  ه
 هايــت ســبز فــردا زمــين در زيــر چتــر دســت

ـبز     مي ـيد، جايـت س  خوانمت آه، اي گـل خورش
  

  )191 ، ص»جايت سبز(«
  :زين و

 شـدنت راخـم،درخـتاي تـك،يـاورد خدا ن
 مبـــاد ببيـــنم ؛ام سراســـيمه، دســـت بـــه قلـــم

 بســرايد »صــمد  يــا«بگـو بــه شــاخه شـباهنگ   

ــا فــرود تبــر شــاخه  اشــدنت ر شــاخه كــم و ب
 شـــدنت را		پـــاي تبردارهـــا قلـــم پـــيشِ بـــه

ــنم    ــي ص ــد كس ــه ببين ــاد آنك ــدنت را		مب  !ش
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 نبينمــت پــس از ايــن ســرو دادگــاهي صــحرا
 چـــاى زعفرانـــي خورشـــيد ةميـــان مزرعـــ

 كـوچ عشـاير خوشـا كـه ايـل ببينـد       وقـت  به
 خـــدا نيـــاورد آن را كـــه بـــا فـــرود تبرهـــا

ــك   ــي آي ت ــبيه روح من ــ ش ــاندرخ  ت پريش
ــنگي     ــاول س ــواپس تط ــره دل ــز يكس ــو ني  ت

 خــدا كنــد كــه ببيــنم ،در ايــن گــذار شــغادان
ــال ــه ب ــر دور! ب ــ مگ ــردم   دهدي ــد م ــاحلان  س

 شكسـتن  هجوم سنگ و ام در منم كه خم شده
 افكــن ســر اي بــه ســايه تــو مســافران حــرم را

 بمــاني ســبز، اي درخــت ،شــاهچراغ حــقّ بــه
  

ــه ــرمِب ــيج ــتّ   ب ــاز م ــري ب ــدنت را		همثم  ش
ــا تجلّــ   !شــدنت را		دم ي رنــگ ســپيده خوش

 !شـدنت را 		مخـ  و پـيچ  چو زلف دختركان گـرمِ 
ــر ــم		و		شكســته بشــنوم آهنــگ زي  شــدنت را		ب

 شـدنت را 		سـتم  سـو زخمـيِ   ام همـه  كه ديـده 
ــ  ــتاره ش ــا س ــه ب ــمك  شــدنت را		قســم نيدند ه

 شـــدنت را		تهمـــتن شـــبي علـــم انتقـــامِ بـــه
ــبي   ــا ش ــمِ دري ــم در آن تالط ــدنت را		بل  ؟ش

 شـدنت را 		خـم ، درخـت  اي تـك  ،خدا نيـاورد 
ـ      شـدنت را 		حـرم  ةكه خـواب ديـده دلـم تخت

ــنم از و ــن ببي ــن		م ــرم اي ــه محت  شــدنت را		گون
  

  )209- 208 ، ص»درخت تك(«
 ،است و شيخو يايكامالً معاصر دن يزبان نظرِ  از نژاد يگفت انصار ديبا  كالم، كي رد

 افتـد،  ياز شـاعران امـروز مـ    يبعض سبك و زبانِ ادي   به يگرچه در شعر او خواننده گاه
  خود را دارد. زبان مخصوصِ

  ـ نتيجه4
 ،ميكـه گفتـ   اسـت. چنـان   نيـي و آ نياست و جوهر شعر او د ينييآ يشاعر نژاد يانصار
ـ  ؛زنـد  يعر او مـوج مـ  در شـ  يو انسـان  ياله يها ارزش نـژاد،  يانصـار  ينـ ييا شـعر آ ام  

بـه   يوفـادار  نيع  . شعر او، درستيپسند ن كس فهم و همه كس و همه انهيعام ،يرو چيه به
ـ  ،يعيو شـ  ياسالم يهمة عناصر و ابعاد فضاها ـ «آنكـه شـعر     از  شيب باشـد، شـعر    »هعام

آشنا  زبان يفارس يايدن شعر امروز يها رمز و ظرافت  و  كه با راز ياست؛ خواص »خواص«
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كـه   انـد  »ييشـهر آشـنا  « ياهـال  نيـ او را داشته باشـند. ا  يباشند و قدرت درك هنر شاعر
را  خـود، شـعر   ينـ يد يهـا  رمانو آ ها شهياند انيب يبرا ،. او»است ييمتاع او كجا« دانند يم
ند و بكشـ  قـد  ديـ انـد كـه با   مخاطبان نياست، بلكه ا اوردهين نييتودة مخاطبان پا حد تا

است. خواننـدة   ميفاخر و فخ يشعر نژاد ي. شعر انصاراورنديشعر او باال ب حد را تا خود
مـداحان  كار دارد.   و  سر يجنس شعر او را بشناسد و بداند با چه نوع شعر دياو با اشعارِ

اين اشعار فخيم را البتّه خواهند پسنديد و همه يا بعضـي از ابيـات    خوانان فهيم و نوحه
هـاي ايـن مجموعـه را متناسـب بـا سـطح ذوق و درك        بند ها و تركيب ها و غزل قصيده

كـرد و   مخاطبانِ خود انتخـاب و، بـا هنـر خـويش، هنـر شـاعر را دوچنـدان خواهنـد        
گهگـاه،   ،مراقب باشد كـه  ديبا نژاد خواني اعتال خواهند بخشيد. انصاري مجالس مرثيه به

فخامـت   نيبا ا ريمغا يريتا الفاظ و تعابكه به سرودن دارد سبب نشود  يشوق  و  آن شور
ـ  است كـه نـه بـه    يفاقاتّ نيشود؛ و ا يبر قلم او جار ــ زده شتاب   ــ يشعر ـ  يفراوان اام 

  .شود يم دهياو د اتياز اب يبعض ندرتاً در 
 يِشـعر مـذهب   يروشن از ارتقـا و اعـتال   يا مصداق بارز و نمونه ديرا با نژاد يانصار

ـ ما نودر ثيح  كه از يامروز دانست؛ شعر يِو انقالب ياسالم رانيدر ا يفارس  »يمتعـال « هي
  .»يامروز«سبك و زبان  نظرِ  است و از

  منابع
حـداد عـادل، هـاجر،     شـعر آيينـي)، بـا مقدمـة غالمعلـي      (مجموعه الشّرف شمس نژاد، محمدحسين، انصاري
 .1399  قم

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 اعتبار راوي در خاطره
  )نوشتة احمد دهقاناي آخر روزهمطالعة موردي كتاب (

  (دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران)محمدرضا تركي 
  (استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران)منوچهر اكبري 
 (دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران)1سميه رشيدي

  چكيده
رمان و داستان كوتاه  از  داستان، اعم حوزة  شناسي در هاي روايت كلّي، ديدگاه نگاهي در

رو، بـراي     همـين   اسـت. از  هاي روايي داسـتان بنيـاد نهـاده شـده      ويژگي اساسِ  و...، بر
پايـة    بايـد بـر   خود، مـي    به   هاي منحصر مثابة متني روايي اما با ويژگي بررسي خاطره، به

خـاطره برخـي    گـرفتن مختصـات ويـژة     نظـر   شناسـي و بـا در   نظريات بنيادين روايت
را بازتعريف كرد. در اين مقاله، پس از بحث مختصري دربارة خاطره و اجـزا   تعاريف
هاي روايي آن و نيز جايگاه راوي و نظرية جيمز فيالن دربـارة اعتبـار راوي،    و ويژگي

(نوشـتة احمـد دهقـان)     روزهـاي آخـر  بررسي نقـش راوي و اعتبـار او در كتـاب     به
ايم. هدف اصلي مـا شناسـايي جايگـاه راوي و     بالغي پرداختهشناسي  ديدگاه روايت  از

                                                      
* somaye.rashidi@gmail.com 
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مبنـاي نظريـة راوي نـامعتبر جيمـز فـيالن        كاركردهاي آن و سنجش اعتبار سخن او بر
هـايي   گيـري از روش  راوي خاطره با بهـره  شود كه است. با اين بررسي دانسته مي بوده

كــه  رار و... ــــهــاي اخالقــي و ايــدئولوژيك، تكــ گــويي، ارزيــابي چــون حــذف، كــم
سه محورِ  نگار بوده باشدــ در هر خدمت اهداف خاطره  ها در از آن است هريك ممكن

  تواند به راوي نامعتبر تبديل شود.  تفسير و ارزشيابي مي و گزارش، تأويل
  .روزهاي آخرشناسي بالغي، خاطره، راوي، راوي نامعتبر،  روايت كليدواژگان:

  مقدمه
نامه، سـفرنامه و... وجـود    نامه، سرگذشت قالب زندگي ايران در نگاري در گذشتة خاطره
اي اجتمـاعي،   مبنـاي حادثـه    همه، ثبت خاطرات يك برهة زمـاني بـر    اين  است. با داشته

ت، جنسـيت، طبقـة        دست افرادي متنـوع از  سياسي يا تاريخي به فرهنـگ، قوميـ جهـت
تـاريخِ   يد بتـوان ادعـا كـرد در   است و شا اجتماعي، تحصيالت، سنّ و... كمتر رخ داده 

سـالة ايـران و عـراق     سابقه بوده است؛ همان اتّفاقي كه در جنگ هشـت  ادبيات ايران بي
هـا و   مثابة يك گونـة ادبـي، پذيرفتـه شـده و كتـاب      داد. امروزه، خاطرات جنگ، به رخ

 شناسـانة  بررسي روايتمبناي خاطرات جنگ انجام شده است.   ها و تحقيقاتي بر پژوهش
هاي تحقيـق دربـارة خـاطرات     هاي رواييِ آن يكي از روش خاطرات و توجه به ويژگي

خـاطره  تواند ابعاد درخور توجهي از خـاطرات را شناسـايي كنـد، چراكـه      است كه مي
از متون روايي است كه تمام مشخّصات يك روايت را در خود دارد. همچنين، اين  يكي
بررسـيِ   شناسانه نيز دارنـد. بـا   هاي روايت بررسيهاي كافي براي  ظرفيت از متون بخش

هـاي مختلـف    تـوان از نظرگـاه   رويكردهاي گوناگوني كه دربارة روايت وجود دارد، مي
 را بررسي كرد. خاطرات
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ه قـرار گرفتـه اسـت كـه از       »رويكـرد بالغـي  «مقالـه،   اين در هـاي   شـاخه  مـورد توجـ
مفهوم  3شناسيِ بالغي، پردازان روايت از نظريه 2فيالن، 1شناسيِ پساكالسيك است. روايت
نقلِ رويدادي  كنشي بالغي است كه، در آن، كسي، با روايت«را چنين تعريف كرده است:  روايت

. او، همچنـين،  )13 (ص» كوشد هدف يـا اهـدافي را تحقّـق بخشـد     كه اتّفاق افتاده براي ديگري، مي
هـاي روايـت و آگـاهيِ    رويكـرد بالغـي معطـوف بـه رابطـه ميـان راهبرد      معتقد است 

دو سـطحِ داسـتان و گفتمـان مـؤثّر اسـت       كـه آنچـه بـر هـر     نحوي خوانندگان است، به
  ) Phelan, p 141(خواننده، باور، افكار، قضاوت و احساسِ او تأثيرگذار خواهد بود.  بر

شود عالوه بـر بررسـي جايگـاه خـاطره در متـون روايـي،        تالش مي ،در اين تحقيق
جيمز فيالن و با رويكرد مشخّصي كه او بـه بحـث راوي و مخاطـب     نظريات اساسِ  بر

محـورِ   مبنـاي سـه    از احمـد دهقـان بـر    روزهاي آخـر براي نمونه راوي در كتاب  دارد، 
گزارش و تفسير و ارزيابيِ اخالقـي بررسـي شـود تـا مشـخّص گـردد كـه راويِ ايـن         

اينكـه آيـا راوي،    ؟ واست گرفته كار خدمت اهداف خود به  هايي در روش خاطرات چه
نگر داشـته يـا مبتنـي بـر احسـاس و       تأويل وقايع و خاطرات، رويكردي واقعهنگامِ   در

  ؟است هاي اخالقيِ خويش روايت كرده  درونيات و ارزيابي

  پيشينة پژوهش
امـر    خاطرات جنگ ايران و دولـت بعثـيِ عـراق عرصـة نـويني در      اساسِ  پژوهي بر خاطره
ا چيسـتي و چگـونگي خـاطره و جنبـه      ر نظر مـي   تحقيق به و پژوهش هـاي ديگـرِ    سـد، امـ
ه برخـي پژوهشـگران قـرار           گيريِ آن، هم شكل زمان بـا وقـوع جنـگ، بيشـتر، مـورد توجـ
واقعه   زمينة خاطرات اين است. امروزه، با گذرِ سه دهه از جنگ، تحقيقات بيشتري در  گرفته

                                                      
 .132- 113 ، ص1راغب   . براي توضيحات بيشتر1

2. Phelan, James    3. rhetorical narratology 
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هـاي   هـا نگريسـت. كتـاب    نچشـمِ مقـدمات بـه آ    است كه شايد بتوان هنوز بـه   انجام شده
 ،)1373( گسـترة ادب مقاومـت و فرهنـگ جبهـه)     (در ها نگاشته نويسي و خاطره بر خاطره  درآمدي

 مانـا   يـاد  و )1383( هاي پارسي در تاريخ ايران) نگاشته نويسي و خاطره (درآمدي بر خاطرهياد خاطره   با
قلـمِ عليرضـا كمـري و     بـه  )1390( بهه)هاي جنگ و ج نگاشته نويسي و خاطره مقاله دربارة خاطره  (پنج

 ها و تاريخ شفاهي جنگ و دفاع مقـدس)  نوشته نگاري، يادداشت (خاطرهخاك و خاطره همچنين كتاب 
فرهـاد ساسـاني همگـي     نوشـتة  )1387(خاطره و گفتمان جنـگ  اثر احمد دهقان و  )1386(
معنـاي خـاص    در گخاطرة جنمعناي عام و  در خاطرهبحث چيستي و چگونگي   تفصيل به به

شناسيِ  زمينة روايت عرصة تحقيق در درآمده  عمل هاي به بررسي اساسِ  براند. اما،  آن پرداخته
  اي نداشـته  رويكرد بالغي به خاطره در ادبيات فارسـي سـابقه   نثر ادبيات فارسي، و آثار نظم

ـ   “ درخـت ”تحليـل داسـتان كوتـاه    «ست. البتّه، آثاري همچـون    ا ديـدگاه    ي ازاثـر گلـي ترقّ
محمد  قلمِ به )1395(نگارانة تاريخ بيهقي  شناسي تاريخ روايتو  )1393(» شناسيِ بالغي روايت
آورد. در ايـن   شـمار  اي مطالعاتي بـراي پـژوهش حاضـر در    زمينه توان پيش را نيز مي  راغب

 شناسـيِ بالغـي، بـابي تـازه     منظرِ روايت است، با نقد خاطرات جنگ از پژوهش سعي شده 
  شود.  عرصة چنين تحقيقاتي در ادبيات جنگ گشوده در

  روايت و موقعيت خاطره در متون روايي
ة روايـت اسـت و     گونه تعريف مي اين 1شناسي در بياني مختصر، روايت ايـن  «شود كه نظريـ

را كـه    رآنچـه اند و نيـز ه  مثابة روايت در آن مشترك هاــ به وتنها روايت  ها ــ نظريه هرآنچه را كه همة روايت
بر   كند و هدف آن توصيف نظام قواعد ويژة حاكم سازد بررسي مي تمايز روايتي از روايت ديگر را ممكن مي

شـدة وقـايعي    توان تواليِ ادراك . پس، روايت را مي)3  ص 2(بارت، »توليد و پردازش روايت است
ان يـا موجـودات   هـا بـه وجـود انسـ     اتّفاقي دارنـد و خـطّ سـيرِ آن     دانست كه ارتباطي غير

را بـه مخاطبـان     گـر، مشـاهداتش   مثابـة شخصـيت تجربـه    شعوري بستگي دارد كه، بـه  ذي
                                                      

1. narratology                                                                 2. Barthes, Roland 
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مشخّصـة اساسـي     نهايت، سـه  كند تا آنان ادراك كنند و از آن درس بگيرند و، در مي  منتقل
) وقـايع متـوالي و   1از:   انـد  روايي قائـل شـد كـه عبـارت      براي تمايز آن از ديگر متون غير

تـوالن،    () فرايند گذر از بحران به حلّ بحـران.  3شده؛  سازي ) افراد برجسته2سته؛ پيو هم به
  )19–17  ص

  تصريحِ بامشكي، گرفت. به  نظر  توان، براي روايت، كاركرد ارجاعي در نيز مي
دو اَشـكالي از ابتكـار و ابـداع      معنا كه هر اين روايت مانند استعاره كاركرد ارجاعي دارد، به

دادن بـه    كننـد. معنـا   بابِ انسـان و جهـان بيـان مـي      ستند و حقايق عميقي درمعناشناختي ه
طريـقِ    جمله آيندگان، از  ها به ديگران، از هاي گذشته و حتّي انتقالِ آن زندگيِ خود و تجربه

  )19 گويي ميسر است. (ص داستان
اي  هاساس، متن روايي نوعي گفتمان شفاهي يا كتبي است كه رويداد يا مجموع  همين  بر

  دهد. از وقايع را شرح مي
هاي ادبي  هايي فراتر از مرزهاي پژوهش شناسي در عرصه هاي روايت ابزارها و استدالل«كه   آنجا  از

نحـو مـؤثّري    هـا بـه   شناسي در نحوة درك و فهمِ ما از انسـان  واقع، روايت  كاربرد داشته است [... و]، در
مثابة يكي از متـون روايـي،    به 1ة خاطره،شناسان ، بررسي روايت)15 (بارت، ص »سهيم است

فرد يـا اشـتراكات    هاي منحصربه نتايج و دستاوردهاي گوناگوني خواهد داشت و ويژگي
ديگـر، بررسـي خـاطرات      طرفـي   را با ديگر انواع روايت روشن خواهـد سـاخت. از   آن
 شناسي نتايج ديگري جز بازخواني صرف خاطره خواهد داشـت، چراكـه   منظرِ روايت  از

شـود؛   گرفتـه  كـار  جهت هرگونه مقصودي بـه  تواند در روايت نيز چون ديگر ابزارها مي
رو كه روايت ابزاري همگاني است براي دانسـتن و همچنـين گفـتن، يعنـي بـراي         آن  از

كسب معرفت و همچنين بيان آن؛ ضمن دقّت در اين نكته كه اين معرفت الزامـاً ايسـتا   
حـلّ   انـدازد و بـه مـا در     كـار  ابزاري، تفكّر فعال را بـه تواند، همانند  نيست و روايت مي

                                                      
1. memory 
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تـوان بـراي دادن اطّالعـات اشـتباه و      كند. شكّي نيست كه از روايـت مـي   مسائل كمك
  )38 ص 1ابوت، (كرد.  كردن استفاده گمراه

شـدن   خاطره، برعكس داستان، كه زادة تخيل نويسـنده/ راوي اسـت، پـيش از روايـت    
نظامي  ارِ روايت بازنمايي شده است و، برخالف داستان، روايت تاريخيداشته و با ابز وجود
شـخص   هاي اول يا سـوم  هاي نامستند شخصيت دادنِ انديشه دست سازد كه از به مي 2وجهي

بـودنِ    »مسـتند «توضـيحِ    . در)74  ص 3اياليـس،   (كنـد   زبانِ نويسنده/ راوي جلوگيري مـي   از
آن وقـايعي    از  تـوان افـزود هـدف    كند، مي اياليس مطرح مي ، كهاينجا خاطرات)  (درها  انديشه

  نظرِ عليرضا كمري،  گانة استناد قابل بررسي باشد. از اساسِ اصول پنج  است كه بر
) 3پـذير اسـت؛    ) ميزان انطباق با واقعيت بيروني سـنجش 2) واقعيت بيروني وجود دارد؛ 1

در جريـانِ انتقـال، لغـزش آگاهانـه يـا       )4طريقِ زبان قابل انتقال اسـت؛    واقعيت بيروني از
معنـاي   پـذيري بـه   ) لغـزش 5پـذير اسـت؛    انطباق با واقعيت بيروني امكان ناآگاهانة زبان در

  )12-11، ص 2واسطة زبان است. (كمري  پذيريِ واقعيت بيروني به تصرّف  و  دخل
عي دانست توان بازتعريف وقاي اساس، يكي از كاركردهاي رواييِ خاطره را مي  همين  بر
تواند نزديك يا دور از زمان وقوع  (كه ميگذشته رخ داده است و پس از گذشت زماني  كه در
  شود. اساسِ اهدافي بيان مي  و بر باشد)

مثابـة امـري ادبـي آفريـده      ها براي لذّت از متن به داشت كه همة خاطره  نظر  نيز بايد در
داشت. آنچـه موجـب تمـايز      نظر  توان در اند و صرفاً جايگاه زيباشناختي براي آن نمي نشده

شود تأكيد آن بر بازنمايي حقيقت و حوادث واقعـي اسـت.    خاطره از ديگر متون روايي مي
كند و  مي  كند، خاطره به واقعيتي ارجاع نيز اشاره مي 4گونه كه تزوتان تودوروف واقع، آن  در

اي ميـان اثـرِ    ة صدق، رابطـه پاي  نگار، بر حقيقت، مصداق آن است و خاطره  اين واقعيت، در
را،   نگـار  توان صـدق يـا كـذب سـخن خـاطره      رو مي  اين  كند. از خود و مخاطب ايجاد مي

                                                      
1. Abbott, H. Porter      2. modal 
 

3. Elias, Amy J.     4. Tzvetan Todorov 
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 1دليـل، دوريـت كـوهن،     همـين   . بـه )32  تودوروف، ص  (حدودي، مورد بررسي قرار داد   تا
تفـاوت ميـان روايـت داسـتاني و روايـت        و تـودوروف، اولـين   2مبناي نظريات پـرينس   بر

 (داستان و گفتمان) سطحِ روايتگري  شناسي، در داستان، در دو داند كه روايت را اين مي  يتاريخ
 (شامل ارجاع، داستان و گفتمان)سطحي  گيرد، اما در روايت تاريخي در يك الگوي سه مي  شكل

هاي يگانة پيشينيِ ارجاع  توان، با كمك صورت اساسِ وضعيت ارجاع مي    افتد و بر اتّفاق مي
روست     همين  . از)74  اياليس، ص  (روايت داستاني متمايز كرد   را از  ني، روايت تاريخيبيرو

رسـد، چراكـه    نظـر مـي     تر به آن پررنگ  بودن يا نبودنِ او در  كه بحث راوي و معتبر و موثّق
ايـن رخ داده و شـايد بتـوان      از  حكمِ بخشي از تاريخي است كه پـيش   هاي راوي در بازگفته

سـنجيد و همـين نكتـه     موجود يا خاطرات ديگر) منابع و اسناد اساسِ  (بررا   رستيِ آندرستي يا ناد
  قلمِ اي دانست كه به توان اثر و نوشته را مي  تفاوت اصليِ خاطره و داستان است. خاطره

مكانِ   و  شده در زمان حال و حوادث و رويدادهاي سپري  نتيجة يادآوريِ اراديِ شرح  نويسنده در
آيـد و،   مي  ــ پديد   ها اطّالع يافته است دليلِ حضور يا مشاهده و استماع، از آن و، بهكه ا معلوم ــ

  )57  ، ص1، ج 1  آن، چگونگيِ وقوع حوادث و رويدادها منعكس شده است. (كمري  در
اجزاي   تواند بر بحث دوري يا نزديكيِ روايت به زمان وقايع از نكاتي است كه مي

جزئيات كه   چراكه دوري از مركز حادثه، عالوه بر فراموشيِمختلف خاطره تأثيرگذار باشد؛ 
هاي متفاوت او  گيريِ راوي و هم بر تداعي شود، هم بر جهت ضعف قوة حافظه ناشي مي  از
زمان  صورت هم توان گفت بهترين خاطرات يا به نتيجه مي  حادثه تأثير خواهد داشت. در  از

نظرِ زماني باشد   اند. اين فاصله ممكن است از ته شدهاي كم پس از رويدادها نوش يا با فاصله
عاطفي كه هريك از اين  و نظرِ احساسي  نظرِ اخالقي يا از  نظرِ حضور جسماني يا از  يا از
  تواند در روند روايت تأثيرگذار باشد. ها مي فاصله

تصـرّف    و  پاية حقيقت استوار است و شـايد دخـل    بيان خاطراتي كه بر نگار، در خاطره
را  ـــ وقـايع تـاريخيِ قابـل رد يـا اثبـات       بـراي مثـال    (اگر ـــ سادگي امكان نداشته باشد  آن به در

                                                      
1. Dorrit Cohn     2. Prince, Gerald 
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را ضمنِ  ها، اهداف و باورهاي فرديِ خود ها، ارزشيابي گيري ، ممكن است موضعكند) نقل
مثابـة سـند    بـه    ها ـــ  نويسي گونه خاطره بيان خاطره مطرح كند، اما واضح است كه در اين

(اگرچـه  نـدارد   بيان واقعيت منجـر شـود جـايي    تصرّف در  و  ــ تخيلي كه به دخل تاريخي
بـا   مواجهـه  خواننـده در  ، چراكـه اغلب موارد اين نوع مداخلة احساسـات فـردي وجـود دارد)    در

ل         روسـت. در  داند بـا حقـايقي روبـه    خاطره مي خـاطره قصـد نـدارد تخيـ واقـع، مؤلّـف
شـود   گذاشـته  هنگام برخورد با اثر كنار  مكان آنكه تخيل خواننده در(اگرچه ارا درگير سازد  خواننده

رو انتظار داريم آنچـه    همين  كار دارد و از  و  ، بلكه او با باورهاي مخاطب سرنيز وجود ندارد)
را  داشـتن مخاطـب   نگـاه   كردن و راضي نتيجه، قانع  گويد حقيقت داشته باشد. در راوي مي

  تصريحِ كمري، نويسي دانست. به اصول و شروط خاطره توان از مي
هـا،   هنگـامِ يـادآوري رويـدادهاي دوردسـت و نقـلِ آن      ناخواسته، به  نويس، خواسته خاطره
هـا   دهد يا تحـت تـأثيرِ آن   هاي خود را دخالت مي كم احساسات و عواطف و داوري  و  بيش
 داشتن مخاطبـان مفـروض و موجـود، تحـت تـأثير هـدف و        نظر  گيرد و، ضمن در مي قرار

  )61 پردازد. (همان، ص مقصود خاص، به نگارش خاطرات خود مي
اساسِ   شناسانة خاطرات است و، بر همين نكته از نقاط درخور تأمل در بررسي روايت

  تواند ارزيابي شود. هاي او مي آن، ميزان اعتبار راوي و گفته

  راوي
تـوان   نـوعي مـي   شود و به ها محسوب مي از اجزاي اصلي روايت و مؤثّرترين آن 1راوي

 نظـر   درفيالن براي راوي سـه كـاركرد اصـلي    هاي روايت است.  گفت زيربناي خوانش
كننـد؛   مـي  هـا را تفسـير   دهند؛ آن گـزارش  ها و رويدادها گزارش مي راويان دربارة شخصيت«گيرد:  مي
نزديكـي بـه ايـن    توانند دوري يـا   كنند. نويسندگان مي ها و يا تفسيرها را ارزيابيِ اخالقي مي گزارش آن

را  روايـت نـامعتبر   روايـت معتبـر و دوري   هـا را نشـان دهنـد. نزديكـي     ها، تفاسـير و ارزيـابي   گزارش

                                                      
1. narrator 
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تواننـد   طريق تحريف يا ارائـة ناكـافيِ روايـت مـي      راويان از«و معتقد است  )11 (ص »دهد مي نشان
دهنـد؛   است كم يا نادرست گزارش ها ممكن اعتبارند: آن بنابراين، آنان در شش حالت بي؛ نامعتبر باشند

كم يا نادرست خوانده شوند (كم يا نادرست تفسير شوند)؛ كم يا نادرست مورد توجه واقع شوند (كـم  
تواند اعتبار  اين نظريه، راوي با سه كاركرد مي اساسِ  بر. جا) (همان »يا نادرست ارزيابي شوند)

دهـد   هـا و رويـدادها گـزارش مـي     ت) دربارة شخصي1را نشان دهد:  اعتباريِ خود يا بي
را  هـا يـا تفسـيرها    ) آن گـزارش 3؛ (دانـش) كنـد   ها را تفسير مي ) آن گزارش2؛ (حقيقت)

اعتبـار   . همچنين، راوي به شش شيوه ممكـن اسـت بـي   (اخـالق) كند  ارزيابيِ اخالقي مي
دسـت   ) تفسـير ناقصـي بـه   3) گزارش نادرستي دهـد؛  2) گزارش ناقصي دهد؛ 1باشد: 
كنـد.   ) ارزيـابي نادرسـتي  6) ارزيـابي ناقصـي كنـد؛    5) تفسـير نادرسـتي كنـد؛    4 دهد؛

)  145 ، ص2  راغب(  
تفسير  و گزارش، تأويلكه ذكر شد، جيمز فيالن بحث اعتبار راوي را در سه محور  چنان

 را  راويِ نامعتبر  يك كه اي قبالِ نويسنده دركند. او معتقد است،  و ارزشيابي مطرح مي
 هاي ارزش و دانش فرضيات و رد خواننده هاي فعاليت ترين مهم از يكي گيرد، مي كار به

هاي  كند اهميت داوري رويكرد ديگري كه فيالن مطرح مي. ) Phelan, p 141(است  راوي
  گفتة فيالن،  گيرد. به مي  بر  روايي را براي ذات چندالية ارتباط روايي در

گونه داوري روايي عمده دارند كـه هريـك بـالقوه     ن سهكند كه خوانندگا اين رويكرد فرض مي
هـاي تفسـيري،    ها تـأثير گـذارد: داوري   پوشاني داشته باشد يا بر آن تواند با دو نوع ديگر هم مي

هـا يـا    هاي تفسيري دربارة ذات كـنش  شناختي. داوري هاي زيبايي هاي اخالقي و داوري داوري
ها  اي اخالقي دربارة گفتن يا گفته هستند، يعني انگيزهه عناصر ديگر روايت هستند [...]. داوري

هاي مضمر در رابطة راوي با قصه و مخاطب و دربـارة نظـام    ها و ارزش هاي شخصيت و كنش
اش با راوي، قصه و مخاطبي كه بـه آن نظـام ارزشـي     هاي بنيادين نويسنده و شكل رابطه ارزش

هـاي آن   تي دربارة كيفيت هنـري روايـت و بخـش   شناخ هاي زيبايي شود [...]. داوري مربوط مي
  )14  (ص  است.

مثـال،    كنش دارند. براي اغلب با يكديگر برهم«نكته آنكه اين انواع گوناگون اعتمادناپذيري 
اسـت   هاي نادرست راوي باشد و لـذا ممكـن   گزارش غلط ممكن است ناشي از دانش ناكافي و ارزش
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جهاتي قابل اسـتناد    ت همراه باشد، اما مطمئنّاً راوي ممكن است ازتفسير غلط و ارزيابي نادرس و تعبير با
ه بـه ايـن       از .)18 (شهبا و سـعيدزاده، ص  »جهاتي ديگر اعتمادناپذير باشد  و از نظرِ پـرينس، توجـ

  نكته ضروري است كه
ــ هميشه بـا او موافـق باشـم، زيـرا        خواننده اي نيست كه من ــ راوي اعتمادپذير لزوماً راوي

را  هـاي او  رقدر راوي صادق و مورد اطمينان تصـوير شـده باشـد، شـايد معيارهـا و ارزش     ه
را  هايش را احمقانه بدانم. برعكس، شايد نگرش راوي اعتمادناپـذير  گيري ناخوشايند و نتيجه

  )20  جالب و جذّاب بيابم. (ص  بسيار
سـنده  توضيحي دربارة رابطة ميان نويسنده و راوي در خـاطره ضـروري اسـت. نوي   

ه      شخصي حقيقي اسـت كـه متنـي را خلـق مـي      را  كنـد و راوي كسـي اسـت كـه قصـ
آن،  دست نويسنده است كـه، بـا اسـتفاده از    واقع، راوي مانند ابزاري در  كند. در مي نقل
هـا   گر آثار رواييِ داستاني را آثـاري تـأليفي بـدانيم و بـراي آن    كند. ا را روايت اش قصه

را  بايد اين فرضيه مورد خاطرات مي  كه همان مؤلّف است، دربگيريم،  نظر  اي در سازنده
مبنـاي    رو و بـر    همين  ؛ ازدر خاطره راوي نقشي در توليد روايت ندارد چراكهداد،  تغيير

ميان نويسنده و راوي رابطة تشابه برقرار است و روايت تـاريخي مـدعيِ   نظرية كوهن، 
اسـت   در صـفحة عنـوان كتـاب آمـده     اي است كه  اش همان نويسنده آن است كه راوي

) وجه ارجاعيِ روايت تـاريخي/ خـاطره، راويِ خـاطره     اساسِ  نيز، بر. )74 اياليس، ص
 »راوي«هـا و اصـطالح    پـرداختنِ آن  و حال بازنماييِ وقايع گذشته است و نه سـاختن   در

ر نظـ  تر به اند صحيح مشاهدات يك فرد يا گروه مكتوب شده اساسِ  براي خاطراتي كه بر
را  اي دارد كـه وقـايع   آنكه مؤلّـف داشـته باشـد، گوينـده     جاي يعني خاطره، به؛ رسد مي
  كند و او همان راوي است.  مي نقل

ا   داند يكي اسـت،  داند با آنچه نويسنده مي رسد، در خاطرات، آنچه راوي مي نظر مي به امـ
از وجـوه   گذارد يكـي  گويد و چه چيزهايي را ناگفته باقي مي اينكه راوي چه چيزهايي را مي

از  نظـرِ او كـدام بخـش     گيـرد از  تمايز اين دو است. اين راويِ خاطره است كـه تصـميم مـي   
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امـر   ايـن  خاطره ارزش بيان دارد و كدام بخش نه؛ اما ناگفته پيداست كه صرفاً نظـرِ راوي در 
نـوعي    بهها و اهداف فردي يا اجتماعي و... هريك  انديشي دخيل نيست. قوانين نشر، مصلحت

  شوند.  كردنِ آن) زياد و (كمتغيير در روايت   و  توانند موجب سكوت راوي يا تصرّف مي

  روزهاي آخرمعرّفي و تحليل كتاب 
زمان وقوع جريانات كتـاب،   است. در 1345، متولّد روزهاي آخراحمد دهقان، نويسندة 

را  هـاي آن  اشـت كنـد كـه يادد   سال داشته است و خود ذكر مـي  22، او تقريباً 1367 در
اسـت.   منتشر كـرده  1371بار در  و كتاب را نخستين )9، ص 3دهقان  (نوشته  1370 در

ت   بـه  1398 همت انتشارات سورة مهر به چاپ نهم و در به 1390در  روزهاي آخر همـ
هاي چاپ،  ديگر نوبت انتشارات كتاب نيستان به چاپ دوازدهم رسيد. كتاب مزبور، در

ا سـاختار و    ت و افزودهبا برخي حذفيا ات منتشر شده، امـها در تكميل اطّالعات و جزئي
  1شكلِ نخستين است. همان چهارچوب كلّي به
 .است  اي از خاطرات روزهاي پاياني جنگ و پذيرش قطعنامه مجموعهروزهاي آخر 

 كيلـومتريِ  سـي  در واقـع  »كـوزران « اردوگـاه  از صـحبت  ،»7 المقـدس  بيت« ،اول خاطرة در
ها  گردان اين از يكي. اند شده مستقر مختلفي يها گردان اردوگاه، اين در است. رمانشاهك
 ايـن  »هـاي  بچـه « .اسـت  شـده  تشكيل دسته چند و گروهان چند از كه است »مالك  گردان«

 سـپس، . رسند مي آنجا به صبح و كنند مي حركت »دوكوهه« پادگانِ طرف به شبانه،، گردان
 سوي آن  در و شلمچه (در عمليات شبِ اينكه تا كنند؛ مي اتراق كارون اردوگاه در روزي  چند

هـا   آن ميانِ و مهمات شوند مهيا مي عمليات شروع براي ها بچه. رسد مي  فرا »)مـاهي  كانال«
حســينية « و دوكوهــه پادگــانِ فضــاي ، راوي»غــدير«خــاطرة  در . ...و شــود مــي تقســيم

                                                      
هـم   از انتشارات سورة مهـر بـا   روزهاي آخر) 1390) و نهم (1371هاي اول ( ، چاپ در مقالة حاضر. 1

  اند. شده تطبيق داده
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هاي  يكي از مجتمع طبقة چهارم به و شود مي پادگان ردوا او. كند مي ترسيم را »همت  حاج
 قطعنامـة «پـذيرش   خبـر  ميـان،   اين  در .رود مي است، »اهللا روح  گروهان«آن، كه محلّ استقرار 

 جديدي دشمن حركت رسد مي خبر، آن  از  پس روز  چند شود و، از راديو اعالم مي »598
 گـردان  در اي تـازه  وضـعيت  خبـر  ايـن  شـنيدن  و كرده است آغاز جنوبي يها جبهه در

  )247-128 ، صهاي ماندگار روايت ( كند. مي ايجاد
روزانـه اسـت كـه راوي، عـالوه بـر بيـان        نويسـي  اي از خـاطره  گونه روزهاي آخر

مشاهدات خود از وقايع بيروني و احـوال ديگـران، احـواالت و احساسـات و مواضـع      
دف او نيز از بيان خـاطرات ثبـت   رسد ه نظر مي   دهد و به فردي خودش را نيز شرح مي

  داده است. مستندگونة وقايع و احواالت رخ
راوي يك نفر است، بايـد روايـت را يـك كـلّ منسـجم       روزهاي آخركه در   آنجا  از

راويِ «مقـامِ    احمـد دهقـان در   و دارد نويسـي  يادداشت جنبة بيشتر روزهاي آخردانست. 
ماهـة پايـانيِ     خود را از چنـد  مشاهدات كه خود در حوادث مشاركت دارد، 1،»گر مداخله
از  هماننـد بسـياري  كـرده اسـت. در ايـن نوشـته،      ضـبط   و  ثبت روزانه صورت به جنگ

بـراي روايـت بهـره     »حال ساده«است و از فعل  شخص لاوخاطرات خودنوشت، روايت 
 روايت در شود. زمان با مخاطب، با وقايع مواجه مي كه راوي، هم است؛ گويي برده شده

اكنـون   كند كـه هـم   رسد كه راوي رويدادهايي را روايت مي نظر مي   گونه به زمان، اين هم
زمـان اسـت    اند. در اين نوع روايت، عمـل روايـت بـا كـنش خـاطره هـم       حال وقوع  در

) روايـت تجربـة   «احمد دهقان در اين اثر موفّـق شـده اسـت يـك      .)47-46 بامشكي، ص
  از وقايع ارائه دهد. 2»شخصي
 3سـازِ  ها، راوي همان نويسـنده و كـانوني   ، همانند بسياري از خاطرهزهاي آخررودر 

وقـايع   شده بر خود او گذشته است و احمـد دهقـان، كـه در    حوادث بيان دروني است؛

                                                      
1. intrusive narrator    2. personal experience narrative (PEN) 
 

3. focalization 
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كـردن همـان     مشاركت داشته است، با توجه به جايگاه كانونيِ خود، صرفاً توانايي بازگو
  را دارد.  حوادث

بـودن    نچه اتّفاق افتاده و ديده را تصوير و، با ايـن روش، معتبـر  دهقان تالش كرده آ
هاي مشـترك    مبناي تجربه  كند. بيان واقعيات و نيز احساسات حقيقي بر را تضمين  راوي
كـه   هاي جلب اعتماد مخاطب در اين كتاب دانست؛ چنان توان يكي از راه را مي ها انسان
و   مقابـل دشـمن، خسـتگي     يني و فرار نيروهـا از نش ، عقب ، ترس به ترديد، نگراني اشاره

ها، نارضايتي از غذا، ذكـر   درماندگي از گرما و حتّي كالفگي و درماندگي از هجوم پشه
ذهـنِ   سـاختن فضـايي واقعـي در    شود و، با جزئيات و... موجب باورپذيري خاطره مي

پـسِ همـين     ي دربخشد؛ اما اينكه نويسـندة ضـمن   گرايانه به آن مي مخاطب، شكلي واقع
  نگاريِ مستند چه نيتي داشته است نيازمند خوانشي ديگر است. وقايع
ذكـرِ   گـذرد و تنهـا بـه    كنار اين نقاط مـي   مقابلِ اين شيوه، راوي خاطره گاهي از  در

اينجاست كه باورپذيري در مخاطب واقعـي افـت و    پردازد. در مي ها  حوادث يا دالوري
مقابـلِ    ررئال هدايت خواهد كرد؛ دنيايي كـه اَبرانسـاني در  سمت دنيايي سو را به ذهنِ او

ترسـد و قـدرتي فراواقعـي     شود و نمـي  جنگد و خسته نمي دشمن ايستاده و همواره مي
انـد.   شـده  معلولي نيز ناديده گرفتـه   و  شود. گويي حتّي روابط علّي براي راوي تصور مي

و متن را داستاني و زادة تخيل حال، ذهن مخاطب از فضاي واقعي فاصله گرفته  اين در
خواهد پنداشت. پس واضح اسـت، اگـر جـز ايـن باشـد، بيانـات راوي/ مـنِ روايتگـر         

را  رسد و اين نكته باوراندن ادعـاي خـاطرة واقعـي بـه مخاطـب      نظر مي  عادت به   خرق
گيري از عنصر اغراق و مبالغه در بيان خاطره  گونه است كه بهره كرد. اين مشكل خواهد

را  بـودن و اعتبـارِ آن    بودنِ آن خدشه وارد خواهد كرد و حتّـي اصـلِ حقيقـي     حقيقي به
  تعويق خواهد انداخت. ذهن مخاطب به در
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هاي گوناگون، همانند جنگ، روند روزمرّگيِ زنـدگيِ   البتّه شايان ذكر است كه پديده
اند شايد،  تهكه در دنياي جنگ زيس كند، اما وضعيت زندگي كساني را دگرگون مي آدميان

اي  واقعي و باورناپذير باشد و همين امر باورپذيري خاطرات را بـراي دسـته    دور، غير از
تر خواهد كرد. براي مثال، در خاطرات سربازانِ جنـگ، بسـيار    از مخاطبانِ واقعي سخت

هـاي   انـد، يـا سـاعت    شب را با لباس و تجهيزات و پـوتين خوابيـده    خوانيم كه چند مي
را  روز  انـد، يــا بــا خــوراكي مختصــر چنــد  آب در دمــاي بــاال جنگيــدهطـوالني بــدون  

واقعيت بپندارد، چراكه چنين كاري جزء  از چنين امري را دور اند. شايد مخاطب گذرانده
ا بايـد دانسـت چنـين امـوري اقتضـاي آن فضـا و،          تجربه هاي عادي بشري نيسـت؛ امـ

را  بـوده اسـت. شـايد بتـوان ايـن     حال، جزئي از روال زندگي در مناطق جنگـي     عين  در
اغراق و   از  دور   گونه احواالت، به تبيين دقيق اين و وظايف راوي دانست كه، با توضيح از

نمايي و شعارزدگي، بر باورپذيريِ مخاطب تأثير مثبت داشته باشد و باورناپـذيريِ   بزرگ
مـر  ا خـود  كـه تـنش    ميـان راوي و مخاطـب نشـود، زيـرا     1مخاطب موجب ايجاد تنش

اعتبـاريِ   تواند موجب بـي  اندازد و نيز مي تعويق مي باورپذيري و همراهي مخاطب را به
شـود   كه موجب مي 2گيري از فنّي مثل تكرار، نزد مخاطب شود. همچنين، بهره راوي در
ذهنِ  ترسيمِ چنين فضايي در ناخودآگاه مخاطب تبديل به امري پذيرفته شود، به امور در

  رد.مخاطب كمك خواهد ك
، »كـنم  مـي  فكـر «، »زنـم  حـدس مـي  «چون  3نما عالوه بر اين، ذكر گروهي از واژگان وجه

(پـرينس،   »دهـد  كنـد نشـان مـي    رويكرد و نگرش گوينده را بـه آنچـه بيـان مـي    «كه  و... ــ »احتماالً«
دقّتـيِ   بيان خاطره، ايـن بـي   كند و، در نداشتن كامل راوي حكايت مي آگاهي از )ــ17 ص

انة نامعتبر بودن او نيست، بلكه اشاره به موقعيت او و محـدوديت حافظـه و   راوي يا نش
ت   رانسـان       نيز ضعف دانش بشـري و قطعيـناپـذيري دارد و همـين نكتـه نيـز او را از اَب

                                                      
1. tension      2. repetition 
 

3. modal 
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را  دهد او نيز انسـاني اسـت چـون ديگـران كـه برخـي مسـائل        مي كند و نشان مي جدا
بر باورپذيري مخاطب و افـزودن اعتبـار    زند و همين نكته مي كند يا حدس فراموش مي

توانـد موجـب    نمـا مـي   راوي تأثير مثبت خواهد داشت. عالوه بر آن، اين واژگان وجـه 
پسِ اين واژگان و ساختن  شدن در  كه او با پنهان بودن راوي شود، درحالي تظاهر به موثّق
را قطعـي   ها ها، آن عينِ ابراز برخي انديشه  كند، در روايت مي 1پسِ نقاب  يك راوي كه از

  دهد؛ مثال: ها مي كند و حكم نسبيت به آن نمي بيان
آب. شايد، براي تسكين ِخود،  هاي بي هاي خالي؛ كلمن اي كلمن است؛ كلمن دست عده در
  )69 ، ص1  اميد رسيدن به آبي. (دهقان كشند و شايد به دنبال مي   را به  آن

ي در     مي ، احمد دهقان خاطراتي تعريفروزهاي آخردر  آن   كند كـه خـود نقـش مهمـ
اسـت و    طور مستقيم با آن حوادث مواجـه بـوده   مثابة كنشگر اصلي، به كرده و راوي، به  ايفا

تواند ذهـن مخاطـب را بـا ايـن مسـئله       ها مي همين نزديكيِ او به رخدادها و نيز شخصيت
ديـدگاه    را از  ، تـاريخ ديگر  بياني  توان بازنمايي خاطره و يا، در حد مي چه سازد كه تا  درگير

  چرا بايد به روايت او اعتماد داشت. و احمد دهقان باور كرد و چگونه

  روزهاي آخرارزيابي راوي 
تفسير و ارزشيابي   و  مبناي سه محور گزارش، تأويل  بر روزهاي آخردر اين بخش، راوي 

  بودن او ارزيابي گردد.  شود تا معتبر يا نامعتبر بررسي مي
شـود راوي   گونه، دانسـته مـي   از ابتداي متن كتاب، در بياني گزارش ــ الف) گزارش

اين نيز تجربة حضور در فضاهايي مشابه را داشته و همين تجربة پيشين دهقـان   از پيش
مثابـة فـردي     او را بـه  آورد و مخاطـب  موجبات اعتماد بيشتر مخاطب به او را فراهم مي

  پذيرد: مي نقشِ راوي داناي كل نيز  باتجربه و حتّي در

                                                      
1. mask  
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بار   ها و اين دلِ كوه  آيد. اردوگاه كوزران؛ اردوگاهي در گرديم و گردان مي از مرخصي برمي
دارنـد بـراي   «گوينـد:   زدن و مـي   دهند بـراي چـادر   جاي سابق. جايي را به گردان مي  نه در
وقـت گـردانِ مـا بايـد اينجـا باشـد؛         آن  تـا ». كننـد  مالك جـايي جديـد درسـت مـي      گردان
  )11 لك. (همان، صما  گردان

رسدــ شايد  نظر مي   كه لحن غالب كتاب به طرف ــ در نگاهي كلّي، لحن گزارشگري بي
اعتبـاريِ   توانـد موجـب بـي    جهاتي مـي   بر باورپذيري مخاطب تأثير مثبت داشته باشد، اما از

نيز ذكـرِ جزئيـات و   طرفانة وقايع و  (با بيانِ مستند و بيظاهرــ راوي  به   اگرچه ــ   گردد، چراكه راوي 
راوي شـنيده همـدلي و    دهـد تـا بـا آنچـه از     به مخاطـب ايـن امكـان را مـي     لحني صـميمي) 
(كـه البتّـه   گيري از تصاوير ذهنيِ خود، حوادث و امور را بپـذيرد   كند و، با بهره تصويرسازي

داده و احساسـات   فراخـورِ حـوادث رخ   ميانة مـتن و بـه    (درگاه  ه ، گاموارد از خصوصيات خاطره است) اين
هاي عقيدتي و آرمانيِ جاري در دستگاه نظامي كشور از كالم دهقـان دريافـت    تفاوت ) راوي
كنـد دشـمن تـا نزديكـيِ پـل       جايي از فصل دوم، راوي تعريف مـي  شود. براي مثال، در مي

گروهـانِ   نتيجـه، دو   مقـابلش نيسـت. در   كه هيچ يگاني هم در حالي كرده، در كرخه پيشروي
داننـد كـاري    انـد، اگرچـه خـود مـي     مانـده  هاي باقي ، كه تنها گروهان»سيدالشّهداء«و  »اهللا روح«
  مقابلِ او ايستادگي كنند:  برد، فعالً تكليفشان اين است كه بروند و در  پيش نخواهند  از

راهـي،   گذريم؛ كنار جاده پر است از وسايل نقلية نظامي. جلوتر به يك سه از انديمشك مي
پيچـيم سـمت راسـت. اينجـا ديگـر تنهـا        رسـيم و مـي   شود، مي جادة اصلي جدا ميكه از 
رو  جهـت مخـالف مـا. همـه از روبـه       انـد و همـه در   حركت  هاي نظامي است كه در ماشين

جـاده،   هـيچ مكثـي. و تنهـا، در    سـرعت و بـي   هاي روشن؛ بـه  فوج و با چراغ آيند؛ فوج مي
  )109 رود. (همان، ص مي ها جهت مخالف آن  اتوبوس است كه در  سه

به حركـت   اند، اشاره ها متعلّق به كدام ارگان نظامي نكردن به اينكه ماشين  مستقيم  اشارة
هـاي نظـامي    جهت مخالف وسايل نقليه و ماشـين   در اي عادي) عنوانِ وسيلة نقليه (بهها  اتوبوس

تنهـا  «مقابـل    در »فـوج  فوج«، ذكر )عنوانِ خودروهايي كه امكانات و قابليت حضور در جنگ را دارند (به
گـروه جنگنـده    هاي كالميِ راوي براي بيان نابرابريِ امكانات دو بارزترين نشانه »اتوبوس سه
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وجـود    رساند كه نيروهاي همراه احمد دهقان، با است. همچنين، اين نكته را به مخاطب مي
هـا بودنـد كـه     د، فقـط آن رو تجهيزات كمتـري داشـتن   با گروه نظاميِ روبه  مقايسه  اينكه در

  ماندند. رفتند و مي مي
كالمِ   دهد و اعجاب و حيرت در مثابة اموري عادي گزارش مي داده را به ماجراهاي رخ راوي

شود. اين نكتـه، عـالوه بـر آنكـه منشـأگرفته از تجربـة پيشـين حضـور دهقـان           او مشاهده نمي
ذهـن مخاطـب     هست تا اعجابِ او بـه  نيز »منِ روايتگر«لحظات جنگ بوده، نشانة هوشمندي  در

عهـدة مخاطـب بگـذارد. بـراي نمونـه،       نكند و او را از باور دور نكند و امـر تأويـل را بـه     نفوذ
دادن احساسات حقيقيِ افـراد، هركجـا الزم    پروري و تالش براي نشان جهت پرهيز از قهرمان  در

  دهد:   كه بوده گزارش مي گونه همانكند و  است، حس خود را بيان مي
نفـر   كشـد. دو  بينم. آتـش زبانـه مـي    شوم از آنچه مي شود؛ فلج مي لرزد؛ سست مي پايم مي

نگـرد [...].   خيره بر مـن مـي   سوزد چشمانش باز است. انگار خيره سوزند [...]. او كه مي مي
گريـزم بـه    دوم. از نگـاهش مـي   نگـري؟ [...] مـي   چنين مـي  خدا نگاه نكن! چرا اين به  را  تو

  )78 كه رويش به رويم نباشد. (همان، صاي  گوشه
بحبوحـة    دهـد كـه در   سازي نكند. او انساني را نشـان مـي   كند قهرمان راوي تالش مي

از  آبي، وقتي يخداني پـر  ساعت مبارزه در گرماي شديد و بي  عمليات، پس از تحمل چند
رود  سراغِ آن مـي  گذرند، به هاي دشمن كه از مقابلش مي توجه به تانك بيند، بي كمپوت مي

  كند: گونه بيان مي ينارا رخ داده   و آنچه
رسـد   پناه سنگري، يخـدان بزرگـي قـرار گرفتـه و هـركس كـه مـي         كنار جاده و در  جلوتر، در

بـرم   گيرم. لذّتي مـي  بينم [...]. كمپوت را ميان دو دستم مي دارد. انگار خواب مي يبرمسيبي    آبِ
ام درِ  ارم. آيا لذّتي باالتر از اين وجود دارد؟ بـا سـنبة اسـلحه   گذ پايان. آن را روي صورتم مي بي
هـا   كنان [...]. تانك مزه قطره و مزه باره، قطره كنم به خوردن، اما نه يك كنم. شروع مي مي  را باز  آن

  ) 75- 74  سيبم. (همان، ص  روند و من غرق در خوردن آبِ يكي از جلوي رويم مي يكي
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است و  سطحِ خود او باقي مانده تالش احمد دهقان غالباً دررسد اين  نظر مي   اما به
معناي آشناي آن   آنكه از عنصر اغراق در ديدگاه او، بي  معرّفي يا توصيف برخي افراد از

  گونه معرّفي كرده است:  ببرد، آنان را قهرمان بهره
پيچد.  دورِ آن مي گذارد و پتو را به ميان آن مي  هاي اضافي را در دارد و يخ سعيد پتويي برمي

  )26 (همان، ص بوده است. فروش ها يخ انگار سال
  )27 (همان، ص .هيچ خستگي بي ؛كرد كار مي[...] يك دسته بود و كميل. 

حاال   اينكه تا  اش هستم. با پاسدار وظيفه است و سنّش احتماالً بيست سال [...]. محو روحيه
هـاي بسـيجيِ    كنـد يكـي از بچـه    فكر مـي جبهه نيامده و بسيجي نبوده، اگر كسي نداند  به
  )31 قُرص جبهه است. (همان، ص  پا  و  پر

تشريح و گزارشِ  شعارزدگي، به از دور بسيار تالش كرده است تا، به روزهاي آخر راوي
كنـد و دربـارة جبهـة مقابـل      بپردازد؛ او غالباً به همين كـار بسـنده مـي    آنچه رخ داده است 

و  »هاي عراقـي  تانك«كند؛ مثالً،  با همين عنوان ياد مي ها ز عراقيگويد. ا صراحت سخني نمي به
را   حس او ها وجود ندارد. تنها، در برخي موارد، برخي واژگان نظر يا داوري دربارة آن  اظهار

را   ديگـري، تـن شـهرها     از  هاي عراقي، يكي پـس  موشك«كند:  ها به خواننده منتقل مي دربارة عراقي
آيد جلو؛ سريع و  كرده و دارد مي  سمت فكّه تك  عراق از«صورت،   اين  غير  ؛ در)12  (همان، ص» درند مي
؛ يـا  )57  (همـان، ص  »گيرند ريز جاي مي آيند از عقب و در خاك ها مي تانك«يا  )97  (همان، ص »توقّف بي
گويـد   يمـ «يـا   )62  (همان، ص »آيند به ستون بينم يك كيلومتري جلوتر. از چپ مي هاي عراقي را مي تانك«

  و... . )65  (همان، ص »رن سمت چپ ها دارن مي تانك
گردانيـدن او در حـوادث و رويـدادهاي      جهت شريك  بخشيدن به خواننده در  آگاهي

هـاي   داده و افزودن توضيحات ضروري جهت افـزايش آگـاهي خواننـده از ويژگـي     رخ
(همـان،  » طـرف جنگـال   هراند ب دهد و مي آيند حبيب گاز مي همه كه مي«است:  روزهاي آخرراوي 

 »آن بـوديم  جنگـال] اصـطالحي بـود بـراي مقـرّي كـه در      «[و در پاورقي افزوده است:  )152 ص
و  )157 (همـان، ص  »كـش  مواظب باش تـو وقـت اضـافه گـل نخـوري، بقيـه پـيش       «و يا  جا) (همان
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.] ايـن  جـان [..   مجيـد «و  جـا)  (همـان  »منظور شهادت بعد از قطعنامه است«پاورقي آمده است:  در
هـاي اطّالعـات    منظـور بچـه  «و در پاورقي آمده:  )165 (همان، ص »كار كردن هاي ميرزا چه بچه  و  بر

جاي توضيح در متن و نيز علّت توضـيح   حال، انتخاب پاورقي به  اين  . باجـا)  (همان »هستند
  گذاشتنِ بدون توضيحِ ديگر اصطالحات محلّ پرسش است. اصطالح و باقي اين چند

توان  گزيند كه مي راوي، در گزارش برخي وقايع، روشي برمي يل و تفسيرــب) تأو
داده است،  حالِ گزارش وقايعِ رخ  حال كه در   ينع  درناميد؛ يعني  »گزارش تفسيري«را  آن

  دهد: مي دست نظرگاه خود به تفسير گزارش را نيز از
كـردن.   ند. خط رو خـالي كدوم نيست هاي نجف هيچ هاي خودم ديدم. بچه تا چشم آره با دو

ــ گوشة سنگر نشسته و برخالف همه   رويم توي سنگر؛ مسئول محور با صورتي تميز ــ مي
گـه نيسـتند؟ االن    كي مي«گويد:  كنان مي گويم. پرخاش زند. ماجرا را مي مي سيم حرف بي با

قـدر مطمـئن    آن». زدم. همة لشكرا سر جـاي خودشـون هسـتند    مي داشتم با حاجي حرف
هـاي   رسـد؛ از بچـه   مـي   حالِ صحبتم كـه يكـي سـر     كنم. در مي گويد كه به خودم شك مي

كـردن و    شون رفتند عقب [...]؛ خالي هاي نجف همه بچه«گويد:  عمليات. تند ميـ  اطّالعات
  )67 شود. (همان، ص مانم؛ چشمانش گرد مي صورت مسئولِ محور مي اي در لحظه». رفتن

كنـارِ كپـة     پـي، بـا خطـوط زيتـوني، در     ام كشم. يك پي ريز مي اكامتداد چپ خ نگاهم را به
  )71 هاي نجف آنجا باشند؟ (همان، ص است [...]. مگر قرار نبود بچه  خاكي ايستاده

بـودن محـلّ     عين شرح موقعيت، به فرار نيروها و خـالي   پيداست، راوي، در  كه چنان
اي از جنگيـدن سـربازهاي    نة فاضـله كند مدي و تالش نميكند  ها اشاره مي قرارگيريِ آن

داده را نيز دقيـق توضـيح    نشينيِ رخ ايراني نشان دهد و آنجا كه ضعف و هراس و عقب
دهد و بـه تـرس و    مي دست حين گزارش، تفسيرِ خود را نيز به  حال، در   عين  دهد، در مي

  كند: مسئوليتيِ آنان اشاره مي نشدن و بي  دهي سازمان
رو  ريـز  هـاي عراقـي دارن خـاك    كربال رفتن عقب [...]؛ تانك 25هاي  رسد: بچه حسن سر مي

ريـز   كنارة خـاك  دست، از  بر  جي ريز. حمزه، آرپي انتهاي خاك روم به سرعت مي زنن. به مي دور
آينـد   نفر مـي  چند» كربال رفتن عقب! 25هاي  بچه« گويد: نويسان تند مي كشد. خوش سرك مي

رو  ريـز  ريـد؟ چـرا خـاك    كجـا مـي  «گيـرم:   يشـان را مـي  خواهند بـه عقـب برونـد. جلو    و مي
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». مســئولمان گفــت بريــد عقــب«گويــد:  شــان، خســته و مضــطرب، مــي يكــي» كرديــد؟ ول
گذرنـد [...].   كنـارم مـي   توجـه از  بـي » ريد؟ رو خالي نكنيد. كجا داريد مي خط«زنم:  مي فرياد
جـا اومدنـد    عراقي هم از اونهاي  كربال خط رو خالي كردند و رفتند عقب. تانك 25هاي  بچه

(همـان،  هـاي مـا زدنـد.     هـا رو هـم بچـه    ها. اون تانك تو. خانجاني ما رو فرستاده دنبال تانك
  )63-62  ص

كند و  ها و نيروهاي جبهة مقابل اشاره مي جا، به پيشروي تانك چند ادامه، در و، در
  بيان چندبارة دليلِ آن ابايي ندارد:  از

 25 هـاي  كه بچـه  جايي همان سمت چپ، دست، به  به   جي آرپي نفر  دتر، چن متر عقب  صد سي
  )  63 كنند. (همان، ص دوند و شلّيك مي كربال بودند، مي

جـا   هـاي عراقـي هـم از اون    كربال خط رو خالي كردند و رفتند عقـب. تانـك   25هاي  بچه
  جا) اومدند تو. (همان

  )65  كربال بودند. (همان، ص 25هاي  بچه قبالً كه  آنجايي  آيند؛ از جلو و از ها جلو مي تانك
  جا) خواد بياد تو. (همان مي 25هاي  سمت بچه  ريز رو دور بزنه. از خواد خاك عراق مي

طنـز    و  كنايـه   نظرهاي صـريح و گـاه بـه     ، با اظهارروزهاي آخرراوي  ــ ج) ارزشيابي
رو،   مـين ه  طـرف نيسـت. از   دهد گزارشگري منفعـل و بـي   جاي متن، نشان مي جاي در

را  اش كند؛ اگرچه در بيشتر مواقع تالش كرده عقيده عقايد، باورها و اهدافش را بيان مي
  ظرافت بيان كند تا بر مخاطب تأثير معكوس نداشته باشد و او را همراهي كند. با

ميانـة گـزارش،     دهـد و، در  كـرده گـزارش مـي     گاه راويِ خاطره دربارة آنچه مشـاهده 
شـكلي   را بـه   هاي فكـريِ خـود   گيري هاي اخالقي و موضع اورينظرهاي شخصي، د  اظهار

را بتـوان    گونـه تفسـير   كند. شايد بارزترين نمونة اين شنو بيان مي صريح و خطاب به روايت
همراه ديگر  انتهاي فصلِ قبل دانستيم كه راوي، به  دانست. در» و...«فصل دوم كتاب با عنوان 

مرخصي رفته و   به 2/4/67وي اين كتاب نيز در تاريخ روند. را افراد، به مرخصي كوتاهي مي
ابتداي   است. از   مستقر شده (كرمانشاه)همراه ديگران در باختران  بار به  بازگشته و اين 12/4در 

  شود: محيط اطراف ديده مي اين بخش، برخالف بخش اول، نگاه انتقادي به
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سـاختنش كـه لشـكر آن را گرفتـه و      يمـ  زدگـان  جنگ ؛ برايكاره هاي نيمه ساختماناردوگاهي با 
ـــ   شـهر بـاختران اسـت    آشغالسـتان اش  اند و در نزديكي مانده پيكر  و  در بيطور  ها همان ساختمان

ها هم راهي است  ميان زباله  ريزند و در ها را روي هم مي آيند و زباله ها مي شهر. كاميون دانيِ زباله
  )  93  دهند! (همان، ص مي چه بوي گنديآه كه هاي اطراف.  براي راهپيمايي و دسترسي به كوه

ترين فصل كتاب است و  حجم صفحه، كم 22، در »و...«با عنوان  روزهاي آخرفصل دوم 
شـده   روزة احمد دهقان است. توجه به بـارِ معنـاييِ كلمـات برجسـته      شامل خاطرات يازده

راف چيزي است كـه  هاي محيط اط عبارات نقل قول مزبور و تمركز نگاه راوي به زشتي  در
شود و دوباره، مشـابه   مي  شود، اما اين فصل با عبارات مزبور آغاز فصل پيشين ديده نمي در

صفحة پاياني   يابد و اما در دو و... ادامه مي  گيري بيانِ وقايع ميان افراد و تصميم فصل قبل، با
دانه و حتّي شـعارزده  تيرماه، دوباره همانند آغاز فصل، لحن و نگاه منتق  24و خاطرات روز 

دهـد؛   مـي   را نشان  پردة راوي يابد كه نگاه بي نهايت با جمالتي پايان مي  شود كه در ديده مي
بچـه و    و  زن«همـراه   مانند براي احتياط. عشاير به جايي كه راوي و ديگران در همان منطقه مي

كننـد.   مـي  عبورخانمان  ، كه منظور برخي مايحتاج ضروري و گوسفندهاست، بي»شان زندگي
سمت افراد  به  رود و صاحبِ آن، كه پيرمردي است، رو حال مي  حين، گوسفندي از  همين  در
. سـپس،  )114  (همـان، ص  [...]»نوش جانتان. بكشيدش. شمام پسرهام هستيد؛ قوت بازوانتان «گويد:  مي

و  »ابـراهيم « را بـه   او كنـد و راوي  قربـاني مـي   را  گوسـفند آيـد و   نصرت مي  نامِ حاج فردي به
ا    شبه اشارة آشكاري داشته   آنكه به وجه كند؛ بي مي  تشبيه »اسماعيل«ها را به  رزمنده باشـد، امـ

  توان منظورِ او را دانست:  سطور پاياني مي  از
خـون   خيـزد. گوسـفند در   ريزد. ابراهيم برمـي  ريزند و خون بر زمين مي آبي در حلقش مي

هـا   رويـم؛ همـة اسـماعيل    شـوند و مـي   همه سوار مي رسند. ها مي خورد. اتوبوس غوطه مي
دادنِ قربـاني   بار جنگي رفته بوديم نهان كه شايد جنگي با خود بود و با  كوهه. اين  دو به رو

روز اسـت؛ فـردا نبـردي تـازه بـا شـيطان. (همـان،          گرديم. بايد آماده شد. امتحان هر برمي
  )115-114 ص
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مخاطـبِ دهقـان، ديـدگاه نويسـندة ضـمني       پسِ اين تشبيه و تصاوير آشنا، بـراي   از
ست و اين »تسليم و رضا«رمزي از  »اسماعيل«و  »رضا و ايمان«رمز  »ابراهيم«شود:  مشخّص مي

  توان يافت.  الي سطور مي البه تمام اثر از  همان ديدگاه غالبي است كه در
  شود:  يابتداي فصل ديده م  هاي جنگ، همچنان با ديدگاهي منتقدانه، در توصيف تلخي

هـاي پـاره و    كنند؛ با لباس ريش مي كاوند دلم را ريش ها را مي هاي خردسالي كه آشغال بچه
ريختـه و   هـايي بـا موهـاي درهـم     قراضه و كاغذ. دختربچـه  دنبالِ پالستيك و آهن كثيف به
هايي با همان سـن   دار و پسربچه هاي سرخ گل هايي كثيف؛ پيراهن اي بر سر؛ صورت پارچه

  )93 كشند. (همان، ص ام چنگ مي ها بر سينه ان كوه زبالهمي  در
را  روزة راوي به پايتخت و بازگشتن به محيط جنـگ نگـاه او   رسد سفر ده نظر مي   به

قالـبِ    هاي ميان دو شهر از كشوري درگير جنگ متمركز كرده و اين تمايز، در تفاوت بر
  هاي اخالقي، بيان شده است: كالمي آميخته با قضاوت

دهد، بـوي دوسـتي، بـوي     نفسشان بوي عشق مي» سالم برار!«هايي با لهجة باختراني:  المس
اي اسـت؟   ها. خدايا، اين چه جامعـه  هايي هستند ناگفته براي دل رنگي. روضه همدلي و هم

سـينه   و همه سنگ ايشـان را بـه   چنين؛ خواهند بتركند و بعضي هم اين سيري مي بعضي از
  )  94-93 كنند. (همان، ص را از مخرج ادا مي» فمستضع«زنند و كلمة  مي

جاي گزارش، با نگـاهي تفسـيري، تفـاوت ميـان      وضوح، به كه پيداست، راوي، به چنان
سـمت تهـران    ادامة همان بنـد، بالفاصـله ذهـنش بـه     كند و، در مي  را بيان  قشر اجتماعي دو
آنكه  اندازد؛ ضمن ميتعويق ن زده را به چرخد و قضاوت دربارة شهرنشينان كشوري جنگ مي
كـه   انـد بـر كسـاني    كه در جبهة جنگ سطر عقيدة راوي دربارة برتري كساني  همين چند  در

  شود: ي تهران، با رويكردي انتقادي بيان مي»ها باالشهري«طور خاص  نيستند، و به
، در شهر نبودند. رفته بودند جبهه! كنار بحر خـزر  ها باالشهريكدام از  تهران كه بوديم، هيچ

وياليشان. غروب دريا چه زيباست، اما غروب شرف چـه زشـت! چقـدر شـهر زيبـاتر       در
هـايش را بشـماري؛ در شـهري كـه      هـا سـتاره   توانستي شـب  بود از نبودشان! حتّي مي شده
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هـا همچنـان بـاالي     اند، با اينكه شبحشان شب كودكانش ستاره را فقط در كتاب علوم ديده
  1)94 صغر. (همان، صسرمان بود؛ دب اكبر و دب ا

گفــتن دربــارة جبهــة مقابــل خــودداري و  كــه ذكــر شــد، اگرچــه راوي از ســخن چنــان
جايگاه سـربازي    هايي گذرا بسنده كرده است، خشم دروني و احساس نويسنده، در اشاره به

اي بيـان شـده كـه     گونـه  داند، گـاه بـه   جنگد و اين مقابله را نابرابر مي مقابلِ دشمن مي  كه در
كنـد. صـدايش زنـگ     مجيد همچنان صحبت مي  آقا«گذارد:  نمايش مي را از جبهة مقابل به ابيِ اوارزي

كـه تقابـلِ    )107 (همـان، ص  »خصـم  پوتينهاي اردوگاه كرخه زير   شقايقرفتنِ   بين  غمي ناپيدا دارد. غمِ از
 »پـوتين «و  »شـقايق «اسـاسِ ديـدگاه شخصـيِ راوي بـا كلمـات        جبهة خودي و دشمن بـر  دو
است. همچنـين،   خوبي نمايان شده و راوي ارزيابيِ خود را از دو جبهه آشكارا نشان داده هب

اي كـه   رمهبه عقب، همچـون   سوي جاده؛ همه رو دوند به همه مي«در اين تصوير:  »گرگ«و  »رمه«تقابل 
  )71  ص (همان،. »به آن زده باشد گرگ

ي در بيان خاطره باشد، زيرا اگرچـه  دهندة هوشمنديِ راو تواند نشان اين نوع ارزيابي مي
گيـري از تصـاوير ذهنـيِ آشـنا بـراي       كار عمالً مداخلة شخصيِ راوي است، او، با بهـره  اين

دهد؛ هرچنـد   قالبِ عباراتي كوتاه و گذرا، نظرگاه خود را به مخاطب نشان مي  مخاطب و در
  نظر برسند.   شود چنين تصاويري شعارگونه نيز به موجب مي
  كند:  وضوح بيان مي چنين، عقايد و اصول اخالقي خود را بهراوي، هم

بسـتن    بند خيلي ممنون، اهلِ پيشاني«گويم:  كند، مي طرفم دراز مي  بندي به آيد و پيشاني پروازي مي
  )41 رود. (همان، ص ؛ مي»نيستم

آن  اي بـه  هكند. لحظ بند قرمزش را از سر باز مي ديگر هم بر آن اصرار دارد: يكي پيشاني  جايي  در
آنكـه   بـي ». خـودت ببنـد  «گـويم:   كنـد [...]؛ مـي   طـرفم دراز مـي    شـود و دسـتش را بـه    خيره مي
مانـد.   كنم؛ همچنان مي ماند. با نگاهم اصرار مي كند، با لبخندي، همچنان دستش دراز مي صحبتي
  )  158 خنديم. (همان، ص بندم؛ مي دورِ گردنم مي گيرم و به  را مي  بند پيشاني

                                                      
  )88 ، ص2دهقان  ( . اين بند در چاپ نهم حذف شده است.1
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تـوان   اما مـي  شود، بند اشاره نمي بخش مذكور، هرگز به چراييِ نپذيرفتن پيشاني در دو
آنكـه همـين تكـرار در دو بخـشِ جداگانـه       پسِ اين كار هست؛ ضمن  دانست تفكّري در

تأكيـد    اش، ايـن نكتـه را بـا    دادن اصرار راوي بر پايبندي به عقيده كتاب، عالوه بر نشان از
  دهد. مخاطب نيز نشان مي  به

  نتيجه
و روزهاي پايـانيِ جنـگ تمركـز دارد و     »ها بچه«بر ترسيم فضاي ميان  روزهاي آخرروايت 

رو، گـويي     همـين   رسيدنشان ناخشنود است؛ از   پايان   به »نحوة«و يا از  »رسيدن  پايان  به«راوي از 
دانـد كـه همـين     حال، مخاطـبِ روايـت مـي     اين  ها. با متمركز است بر ديدن و شرح زيبايي

گرفته، در فضاي جنـگ و آشـوب     بر  اي را در ، كه بازة زمانيِ تقريباً چهارماهه»روزهاي آخر«
حال، در روايت راوي، اشارة مستقيم به مفاهيمي چون جنگ، دشـمن،    اين  رخ داده است. با

  كشتار و... بسيار محدود است.
العـات  هـايي در بيـان اطّ   محـدوديت  شخص سازِ درونيِ اول شكّي نيست كه كانوني

را  تـوان هدفمنـديِ راوي   مي روزهاي آخرهاي  روايت حال، با دقّت در خرده  اين  دارد؛ با
كه احمد دهقان سربازي عـادي    آنجا  كردن مسائل و توصيفات مشاهده كرد. از  مطرح در

مت  بنا به متن روايت، هم در گذشته و هم در دوران پايانيِ جنگ   ــ نبوده و هـايي   ــ سـ
شك، از جزئيات بسـياري آگـاه بـوده و     ها داشته، بي گيري ختلف و تصميمهاي م رده در

است.  او به حوادث جاري با سربازهاي عاديِ حاضر در همان فضا متفاوت بوده ديدگاه
منزلة شكافي در متن تلقّي  زند. اين نكته به همه، احمد دهقان از دشمن حرفي نمي  اين  با

توانـد   شناسد، با دانش و درك خود، مـي  عيت را مياي كه فضا و موق شود و خواننده مي
جهت درك مضمون مشكلي نخواهد داشت؛ اما شناساييِ هدف دهقان   كند و از را پر آن

  از اين امر نكتة ديگري است. 
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اش  هـاي تفسـيري   شـود و توصـيف   مقامِ يك ارزياب اخالق ظاهر مي  دهقان گاه در
اعتباريِ راوي شـود و ميـان مخاطـب و مـتن/      تواند موجب بي خاللِ بيان خاطره مي  در

را  مانـدن ايـن تـنش، تـا پايـان، راوي      كنـد و نيـافتن پاسـخ و بـاقي     راوي تنش ايجـاد  
  سازد.  نامعتبر

نكته، كـه   دست ناشر كنار گذاشته شود، اين اگر فرض محتملِ حذف و تعديل كتاب به
راوي و بيانگر ارزشـيابيِ   نظرهاي تند  هاي بعدي از اظهار شده در ويرايش هاي حذف بخش
زمـانِ نگـارش    دهندة اين باشد كـه راوي در  تواند نشان اوضاع و افراد بوده است، مي او از

ـــ مطـالبي ذكـر     ها و عقايـدي  دليلِ غلبة هيجان و احساس يا باور به ديدگاه يا به خاطره ــ
اي ايدئولوژيك بزدايد گونه نظره كند متن را از اين است، اما با گذر زمان يا تالش مي كرده

را از كـارِ خـود    پسـندد و آن  را نمي تا روايت از هدف خود دور نشود و يا ديگر آن عقيده
محـور ارزشـيابيِ راوي    هـا در  كند. حضور عناصر ايـدئولوژيك و يـا حـذف آن    مي حذف
 شود.   گيرد و اولي موجب ترديد دربارة اعتبار راوي مي مي  جاي

  منابع
  .1397  ، ترجمة رؤيا پورآذر و نيما م. اشرفي، نشر اطراف، چاپ دوم، تهرانسواد روايت ابوت، اچ. پورتر،
، 1396، نيلـوفر، تهـران   هـاي روايـت   دانشـنامة نظريـه  ، در »نگارانـه  شناسي تاريخ روايت«اياليس، ايمي، 

  .73-5 ص
   .1394، ترجمة هوشنگ رهنما، هرمس، تهران شناسي درآمدي بر روايتبارت، روالن، 

  .1393، هرمس، چاپ دوم، تهران هاي مثنوي شناسي داستان روايتامشكي، سميرا، ب
  .1395خرد، تهران  مينوي شهبا، محمد ترجمة روايت)، كاركرد و (شكل شناسي روايتجرالد،  پرينس،

  .1382، ترجمة محمد نبوي، آگه، تهران بوطيقاي ساختارگراتودوروف، تزوتان، 
فاطمـه علـوي و فاطمـه     انتقادي)، ترجمة سـيده   ـ  شناختي (درآمدي زبانسي شنا روايتتوالن، مايكل ج، 

  .1393نعمتي، سمت، چاپ دوم، تهران 
  . 1371، سورة مهر، تهران روزهاي آخر)، احمد، 1دهقان (
  .1390، سورة مهر، چاپ نهم، تهرانروزهاي آخر ،)2ـــــ (
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  .1398ران ، كتاب نيستان، چاپ دوازدهم، تهروزهاي آخر)، 3( ـــــ
ادب ، »شناسـي بالغـي   ديدگاه روايت  اثر گلي ترقّي از“ درخت”تحليل داستان كوتاه «)، محمد، 1راغب (

  .132-113 ، ص1393، بهار و تابستان 1 ، سال چهارم، شفارسي
مطالعات ، »موجود تاريخ بيهقيهاي زماني در اعتبار راوي در نيمة نخست  نقش شكاف«)، 2( ـــــ

 .173-139، ص 1394، زمستان 27 سال هفتم، ش ،تاريخ اسالم

معرّفي كتب برگزيدة شش دوره برگـزاري جشـنوارة بهتـرين كتـاب دفـاع         (مجموعه ماندگار هاي روايت
  .1382)، صرير، تهران 1376-1359؛ 1 مقدس

هنرهــاي ، »رويكــرد شــناختي بــه روايــت اعتمادناپــذير در ســينما«شــهبا، محمــد و بهــاره ســعيدزاده، 
  .26-15 ، ص1394، بهار و تابستان 1 ، دورة بيستم، شهنرهاي نمايشي و موسيقي  ـ زيبا

، 1392، ارديبهشـت  73 ، شكتـاب مـاه ادبيـات   ، ترجمة محمـد راغـب،   »بالغت/ اخالق«فيالن، جيمز، 
  .16-10 ص
  .1389مهر، چاپ دوم، تهران  سورة ،1 ج ،خاطره ياد با عليرضا، )،1كمري (
نويسي جنگ و جبهه/ دفـاع مقـدس)،    نگاري و خاطره باب خاطره  (گفتارهايي دراد پرسمان ي)، 2( ـــــ

  .1394صرير، تهران 
Phelan, James, Narrative as Rhetoric, Columbus, Ohio State University Press 1996. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

تلفيق رويكرد بينامتنيت   با)» 3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر 
  و مايكل ريفاتر ژرار ژنت

 )نويسندة مسئول؛ آموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ايالم دانش(١*زاده سلطاني علي

  )استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ايالم( عليرضا اسدي
 )استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ايالم( عليرضا شوهاني

  چكيده
هاي ادبي معاصر است كـه ژوليـا كريسـتوا     ا متن پنهان يكي از نظريهنظرية بينامتنيت ي

گيـريِ آن   كرد. افـراد بسـياري در شـكل    شصت قرن بيستم ميالدي آن را ابداع ةده در
شـعرِ   هاي كاربرديِ ژرار ژنت و مايكل ريفاتر با ميان آنان، ديدگاه  اند. از تأثيرگذار بوده
)» 3( همـزاد عاشـقان جهـان   «اله، به بررسي شعر مق اينپذيرتر است. در  فارسي انطباق

پرداخـت؛   خـواهيم بينامتنيـت ژنـت و ريفـاتر    مبناي رويكرد   پور بر قيصر امينسرودة 
شـعر اسـت. خـوانش     دستيابي به مضامين اصلي و خوانش درست از اين از آن هدف

ازيـابيِ  هـاي ضـمني، نيازمنـد تحليـل و ب     ها و نشانه دليلِ رمزگان واقعي شعر مزبور، به
پـور و بازنمـاييِ    امـين  هاست. پرسش اين است كـه آيـا امكـان تحليـل شـعر      متن پيش

                                                      
* ali.soltaani@gmail.com 
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ابتـدا   دارد؟ بـراي پاسـخ،   وجـود  ژنـت و ريفـاتر  با قواعد بينامتنيـت   هاي آن متن پيش
اسـاسِ    شد. بر پذيرترين پيشنهادهاي ژنت و ريفاتر با شعر فارسي تلفيق و تبيين تطبيق

صـريح و ضـمنيِ شـعر      متنيت و بينامتنيـت صـريح و غيـر    يشهاي ب نظرية ژنت، گونه
اساسِ نظرية ريفاتر، انباشت و معنـابن و نظـام توصـيفي و هيپـوگرام و       پور و، بر امين

شد و متن پنهان شـعر يادشـده و روابـط بينـامتنيِ آن بـا شـعرِ        ماتريس شعرِ او تحليل
هـاي پنهـانِ آن،    ساختن مـتن   كارپور و آش تحليل شعرِ امين شد. با حافظ و سايه آشكار

  است.   شده داده دست خوانشي جديد از شعر او به
 پور، ژرار ژنت، مايكل ريفاتر. متن پنهان، بينامتنيت، قيصر امين كليدواژگان:

  ـ مقدمه1
) قابـل  textمـتن (  آفـرينش يـك   دادن آثاري است كـه در  غرض از متن پنهان، در مواردي، نوعي نشان«

، 1 (شـفيعي كـدكني  » هاي ادبي تاريخ بشـر سرشـار از مـتن پنهـان اسـت      تمام خالّقيت جستجو باشند.
ادبـي و فلسـفي قـرن بيسـتم      هاي نظريهاز  يكي 1تبينامتنية متن پنهان يا نظري. )200 ص

هـاي گونـاگون    اصطالح بينامتني به رابطه« نيا، قائميگفتة  بهد. كر ابداع 2ااست كه ژوليا كريستو
توان ديگـر   كنند كه مي مي را فراهم هايي ها و سياق بافت كند. متون مي معنا اشاره و ظ صورتلحا  متون از
بود كه مناسبات و  خوبي دريافته كريستوا به .)436 (ص» ردك ها خلق و تفسير آن را درونِ متون

ـ شوند.  نظام بستة معنايي مي مالحظات بينامتني همواره موجب رهايي متن از يك ة نظري
هـيچ   ؛گيرد مي خود شكل هاي پيشينِ متن ةپاي  متني بر باور است كه هر اين بر يتمتنبينا

 دريافـت  توليـد و  در ،ي دريافت گردد. بنابراينمتني نيست كه كامالً مستقل توليد يا حتّ
ديگر، بدون روابط بينامتني هيچ   بيان  . بهدارندها نقش اساسي  متن پيش هميشه، ،متن يك

  پيدايش متون،   در. دشو نمي متني خلق
ـ  ،همواره يا دگرگوني است يا تقليـد  ؛همواره يا تداوم است يا تكرار ؛ندارد  هيچ آغازي وجود ا ام

ـ  هـر  ،بنابراين شوند. مي  استوار موجود  پيش  از بر چيزي تقليد تداوم، تكرار، دگرگوني يا ه و نظري
بلكه بايد تصـويري   ،كند  خلق چيزي »هيچ«تواند از  كنشي داراي يك گذشته است. انسان نمي هر

                                                      
1. intertextuality    2. Julia Kristeva 
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ـ لاو ةباشـد تـا مـاد     (خيالي يا واقعي) از متني وجود داشـته  را   نتـا او بتوانـد آ   ،او شـود  ذهـنِ  ةي
 تصـاوير   كنـد و يـا از    كـرده بازسـازي    يا تصويري كه دريافت ،شده بسازد گون يا دگرگون همان

  )51  ، ص3 مطلق  (نامور .گوناگون تركيبي نوين بيافريند
كار برد و بـراي آن تعـاريفي    بار اصطالح بينامتنيت را به ژوليا كريستوا براي اولين« 1ة مكاريك،گفت به
ـ . )72 (ص» كـرد  ارائه ـ      ةاو نظري خـويش را بـا تأثيرپـذيري از نظري ت گفتگومنـديِ   ةبينامتنيـ

بـاختين را شايسـتة سـتايش دانسـت      »مناسـبات متنـيِ  «كرد و طـرح   مطرح 2ميخائيل باختين
) ت است. او   ترين دستاورد باختين در گفتگومندي مهم. )27 ، ص3 مطلق امورنبينامتني پيوند

هـاي آينـده كـه     سـخن  باشـند و بـا   هاي پيشين كه موضوع مشـتركي داشـته   سخن با سخن هر«گويد:  مي
ت  )93 (احمـدي، ص » كند هاست گفتگو مي گويي و واكنش به آن معنا پيش يك به اگرچـه واژة بينامتنيـ . 
شـدت   ابداعات كريستوا و نتيجة مطالعات او دربارة نظريات باختين اسـت، كريسـتوا بـه    از

ت اختصـاص   اثري را بود. بارت هيچ 3تأثير آراي روالن بارت  تحت نـداد،   كامالً به بينامتنيـ
 اسـت، زيـرا   ولي ارتباط دوسويه و بسيار مهمي ميانِ او و موضوعِ بينامتنيت وجـود داشـته  

ت   فكري با كريسـتوا در برخـي   همراهي و هم بر عالوه ـات بينامتنيـبـا آراي نـو و    ،از نظري
از  پـس  .)177 ، ص3 مطلـق   نـامور  ( شـد  را نيـز موجـب   اصيلِ خود، گسترش و غنـاي آن 
مـتن   بررسي روابط يـك  به 6و ژرار ژنت 5مايكل ريفاتر 4كريستوا، كساني چون لوران ژني،

تـر و   ميـان، آراي ريفـاتر و ژنـت بسـيار گسـترده      ايـن  هاي ديگر پرداختنـد كـه، در   متن با
است كه كاربسـت   . فرضِ ما اين)82 ص 7آلن، (تر از ديگران است  يافته تر و نظام كاربردي

ت   توجه  نظرية ريفاتر و ژنت، با هـاي نظـري و دسـتاوردهاي عملـي كـه تـاكنون        به ظرفيـ
هـدف  تحليل شعر معاصر فارسي را دارد.  با تحليل اشعار اروپايي داشته، تواناييِ ارتباط در

)» 3( همزاد عاشـقان جهـان  «تر شعر  تر و ژرف نوشتار، تالش براي خوانش دقيق اين ما، در
  بر نظريات ريفاتر و ژنت است.  تكيه  پور با سرودة قيصرِ امين زبان عشق  دستور ةمجموع از

                                                      
1. Makaryk, Irena Rima     2. Mikhail Bakhtin 
 

3. Roland Barthes     4. Laurent Jenny 
 

5. Michael Riffaterre     6. Gérard Genette 
 

7. Allen, Graham  
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 مقاله    
 با ...)»3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر

 

 

ات فارسـي معاصـر، بـه      قيصر امين انقـالب   ةويـژه دور  پور از شاعران مـؤثّر در ادبيـ
سرآمد همة شاعران نسـل بعـد از سـقوط    «تعبيرِ شفيعي كدكني، او  رود. به شمار مي  اسالمي، به

منـد كـه مضـامين     شاعري است مسئله . او)88 اشراقي و ديگران، ص(پهلوي است  »سلطنت
شـعر   از مضاميني كـه در  بسياري .كند بينيِ خويش بازنگري مي جهان ةمنظوم را در قبل
نگـاهي   اند، اما او با بارها در متون ديگر استفاده شده  و   دارند شايد بارها پور حضور ينام

هـاي بسـياري در زيرسـاخت     شك، مـتن  است. بي ها طرحي نو درانداخته به آن متفاوت
   كنند. پور گفتگو مي اشعار امين

ايي دارد كه ه متن يشپ)» 3همزاد عاشقان جهان («شعر با توجه به رويكرد بينامتنيت، 
گيـريِ   هايي سبب شـكل  متن اند. پرسش اين است: چه پيش گيريِ آن مؤثّر بوده شكل در
شـعر   هـاي ايـن   مـتن  هايي براي شناسـايي پـيش   متن، نشانه است؟ آيا، در شعر شده اين

را  شـعر  ايـن دارد؟ آيا نظرية بينامتنيت ژنت و ريفاتر توانايي بازنمايي متن پنهان  وجود
شود متن پنهان شعر مزبور آشـكار و خوانشـي جديـد     مي وشتة حاضر، تالشن  دارد؟ در

تحليـل ايـن شـعر الگـويي بـراي       و بررسـي  آنيم با شود. همچنين، بر داده دست آن به از
   دست دهيم. اساسِ رويكرد بينامتنيت به  پور بر بررسي ديگر اشعار امين

  ـ پيشينة تحقيق2
ت در ايران بحثي نو ةنظريكتـاب   جـو از  ترجمـة پيـام يـزدان     بـار بـا   پاست و نخستينبينامتني

  نوشتة مؤلّف آن، مزبور، بهكتاب شد.   گراهام آلن معرّفي ةنوشت )1380(نشر مركز،  بينامتنيت
بينامتنيا هت را در چارچوب نظري هـاي انديشـه    ثيرات آن بر ديگر عرصهأل بر تي ادبي و تأم

ژنـت،   همـراه  سوسور، باختين، بارت و كريستوا، به ساز هاي دوران نگرش؛ بحث گذاشته به
ساختارگرايي، پساساختارگرايي و پسامدرنيسـم   هاي قالب نگره  را در 1بلومهارولد ريفاتر و 

                                                      
1. Harold Bloom  
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مقاله 
 با ...)» 3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر 

 

 

ــادي     ــق انتق ــوانش دقي ــورد خ ــتعمارنگري م ــم و پسااس ــك، فمينيس ــين هرمنوتي و همچن
  )25 (آلن، ص دهد. مي  قرار

مطلـق    قلمِ بهمن نامور به ها و كاربردها) (نظريه امتنيتبين درآمدي برپس از اثر آلن، كتاب 
ت بـود. در   ةزمينـ   شد كه اولين اثر تـأليفي در  منتشر )1390(سخن،  كتـاب مزبـور،    بينامتنيـ

 دانـد  مـي شناسي  اي از نشانه شاخه را بينامتنيت، آن ةها و پيشين نويسنده، ضمن طرح نظريه
  .دهد مي  معناپردازي در متن را مورد مطالعه قراريند امعنا و فر گيريِ كه چگونگي شكل

مناظر گوناگون، تحقيقات بسياري صـورت گرفتـه، امـا     پور، از اشعار قيصر امين ةدربار
اي گــذرا شــده اســت. فرهنگــي و  ديــدگاه بينامتنيــت فقــط در برخــي مقــاالت اشــاره  از

 نامـة  كـاوش (» پـور  امـين  قيصـر سرودة “ الفباي درد”شعر شناسي  نشانه« ةمقال پور، در يوسف
عنوانِ  بخشي با ، در)166-143  ، ص1389 ، پاييز و زمستان21 ، سال يازدهم، شادبيات فارسي و زبان

را  هـاي بينـامتنيِ غـزل يادشـده     ، برخـي رمزگـان  »بوط به روابط بينـامتني هاي مر رمزگان«
ـ  ابراهيم سليميِ كـوچي، در . )158-157 ص (اند  شده يادآور مناسـبات بينـامتني و   « ةمقال

، مهـر  3 ، دورة پنجم، شجستارهاي زباني(» پور التفات به گفتگومندي در زبان شعري قيصر امين
شـعرِ   تبيـين نظريـة گفتگومنـدي بـاختين، بينامتنيـت در      ضـمن ، )100-81 ، ص1393 و آبان
  است. اختصار بررسي كرده را نيز به  پور امين

ت و بررسي آثار ديگـر شـاعران    ةدربارة نظريـه)  ايـن  اسـاسِ   (بـر بينامتنيمقـاالت   نظري
ت مطالعـة روابـط يـك    « )1از:  انـد  است كـه عبـارت   متعددي نوشته شده مـتن   ترامتنيـ

بهمـن  نوشـتة   )98-83 ، ص1386 ، زمسـتان 56 ، شعلوم انساني نامة پژوهش(» يگرهاي د متن با
ت    تهژرار ژنت و طبق دسـ  ةنظريآن، ضمن واكاويِ  كه، در مطلق  نامور بنـديِ او، بينامتنيـ
 »تأثير روابـط بينـامتني در خـوانش مـتن    « )2است؛  ذيل مبحث ترامتنيت مطرح شده  در

نوشـتة فرهـاد ساسـاني     )55-39 ، ص1384 ، پاييز و زمستان2 ، دورة اول، ششناسي زبان و زبان(
ـ  نظـريِ  مبـانيِ  از طرح اجمـاليِ  پسآن،  كه، در ايرانـي  هـاي   فـي زمينـه  ت و معرّبينامتني
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 مقاله    
 با ...)»3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر

 

 

سـتوا، ژرار  يميخائيل باختين، ژوليا كرپردازاني چون  نظريهآراي (و اروپايي  ات و تفسير ديني)ادبي (در
 گيـريِ  شكل ها در آن و تأثيرِ يمتن با برون يمتن ، روابط ميان عناصر درون)1تو اكورژنت و امب
 ديـوان حـافظ  بيتي از بينامتنيِ   ـ  خوانش هرمنوتيكي« )3شود؛  مي بررسي متن يِمعناي كلّ

، 1393 ، بهـار 32 ، شادبيـات فارسـي   و پـژوهش زبـان  (» بينامتنيِ مايكل ريفـاتر  ةمبناي نظري  بر
آن، خـوانش تفسـيريِ    اكبر فخـرو كـه، در   زاده و علي نوشتة سيدعلي قاسم )117-89 ص
ي شبسـتر  ن رازلشـ گر بـر  اطّع ةسرارنامار تأثي« )4بيت از حافظ مورد توجه است؛  يك
نوشـتة   )34-5 ، ص1394 ، بهـار و تابسـتان  21 ، شمطالعات عرفاني(» تينامتنية بيظراساسِ ن بر

گرفتـه و   قـرار  راز گلشـن مـتن   مثابة پيش عطّار به ةاسرارنامآن،  ، دراصغر اسماعيلي كه
هـاي   روابط بينـامتني در اسـكندرنامه  « )5هاي شبستري از عطّار آشكار شده؛  تأثيرپذيري

، 1390 ، پـاييز و زمسـتان  8و  7 ، دورة اول، شادب فارسـي (» )سي، نظامي و اميرخسـرو فردو(منظوم 
  نوشتة سيما عباسي و ديگران. )44-27 ص

هم كلّـي و مختصـر، هـيچ     جز يك مقاله آن با بررسي آثار مزبور آشكار گرديد كه، به
نشـده   فاتر انجامبينامتنيِ ژنت و ري ةيپور با نظر پژوهش مستقلّي دربارة تطبيق شعر امين

  و مقالة حاضر اولين پژوهش در اين زمينه است.

  ـ روش پژوهش3
ت خوانشـي ريفـاتر و       توصـيفي و بـر  ـ  روش ما، در اين پژوهش، تحليلي اسـاسِ بينامتنيـ
ايـن   شدة پنهـان و ضـمني اسـت. در    هاي صريح و اعالم نگرش ژنت به بينامتنيت با گونه

تحليـل    و  پـور بـا تجزيـه    امـين )» 3همزاد عاشـقان جهـان (  «هاي بينامتنيِ شعر  مقاله، گونه
شد و  هاي صريح و ضمني بيان خواهد متن استخراج و، با استفاده از بينامتنيت ژنتي، پيش

بر بينامتنيت خوانشيِ ريفاتر، ارجاعات حتمي و ضمني و معنابن و نظامِ  تكيه همچنين، با

                                                      
1. Umberto Eco 
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مقاله 
 با ...)» 3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر 

 

 

ايـن تحليـل،    شد. مفروض است كه، بـا  توصيفي و ماتريس و هيپوگرام شعر بيان خواهد
  آشكار خواهد شد.)» 3همزاد عاشقان جهان («شعر   هاي پنهان در متن پيش

  ـ مباني نظري4
 اجوانمرد

 دان.اين شعرها را چون آينه 

 خود.آخر داني كه آينه را صورتي نيست در 

350 ص ،1 القضات همداني، ج . (عينتواند در آن ديدن صورت خود ا هركه نگه كندام(  
ديـدگاه خواننـده     پذيري و تفسير آن از داند و به تأويل مي »آينـه «القضات شعر را  عين

شـعر   تواند با خوانشي دريافتي بـه مضـاميني در   ديدگاه، خواننده مي اين معتقد است. با
بـود؟   يابد. اما آيا اين مضامينِ دريافتي مضامين حقيقي و حتميِ آن شعر خواهـد  دست

سـاختار   توان از مضامينِ حتمي و مفاهيم ضمني شعر چيست؟ چگونه مي به راه رسيدن
يافت؟ دستيابي به اين نـوع خـوانش    وار شعر به مضامين باطنيِ آن دست ظاهري و آينه

ة          نيازمند فرايندي علمي با پشتوانه اي فرهنگـي اسـت. فـرض مـا ايـن اسـت كـه نظريـ
خوانشـي   اش، به بر اصول و قواعد علمي آورد، با تكيه بينامتنيت اين امكان را فراهم مي

ت، بحثي اجمالي دربارة مبانيِ  ةدقيق از شعر برسيم. براي دستيابي به قواعد نظريبينامتني
گنجـد.   آن ضروري است. بحث دربارة ساختار و كلّيت نظرية مزبور در اين مجال نمـي 

همـزاد عاشـقان   «عر پردازيم كـه بـراي تحليـل شـ     هايي مي بنابراين، فقط به تبيين بخش
  ضروري است.)» 3( جهان

از  تنها نيست. بسياري  و  رسد، متني يكّه نظر مي  ظاهر به هيچ متني، برخالف آنچه در
 )31 (پاينده، ص »اي بينامتني تكّه چهل«متني را  پردازان پساساختارگرايي، نظير بارت، هر نظريه
اثـر ادبـي     هـر «اند معتقدند  داشته ت نقشگيري بينامتني پردازاني كه در شكل دانند. نظريه مي

تـرين   ها، ريفاتر و ژنـت كـاربردي   ميان آن  از .)103 (احمدي، ص »اي است با ديگر آثار مكالمه
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 مقاله    
 با ...)»3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر

 

 

تحليل  ادامه، به دراند.  دست داده نظريات را براي تحليل و خوانش متن ادبي و هنري به
  شود. ن مقاله پرداخته ميترين نظريات ژنت و ريفاتر با موضوع اي و تبيين منطبق

 ـ رويكرد بينامتنيتي ژرار ژنت5

ت گسـترش    ةزمين  ژنت، محقّق برجستة فرانسوي، دامنة مطالعات كريستوا را در بينامتنيـ
كـرد:   ناميد. او ترامتنيت را به پنج دسته تقسـيم  »ترامتنيت«نوع رابطة بينامتني را  داد و هر

. )429 ، ص1 مطلـق   (نـامور  4»متنيـت  بـيش «و  3»سـرمتنيت « 2،»تنيـت فرام« 1،»پيرامتنيـت «، »بينامتنيت«
پردازد. دربارة  متن ادبي و هنري مي ميان دو ةمتنيت به رابط ميان، بينامتنيت و بيش  اين  از

هـاي ديگـر    ادامة بحث، بيشتر سخن خواهيم گفت، اما گونـه   ترامتنيتي، در ةگون دو اين
كنـد كـه    مـي  هاي مرتبط به آن را مطالعـه  متن  متن و شبه ترامتنيت ژنتي رابطة ميان يك

  از موضوع مقالة حاضر است. خارج

  ـ بينامتنيت ژنتي1ـ5
ديگـر، هرگـاه     عبـارت   ؛ به داند حضوري مي هم اساسِ  دو متن بر ةژنت بينامتنيت را رابط

تني بينام ةميان اين دو رابط ةاز يك متن در متن ديگري حضور داشته باشد، رابط بخشي
صريح  )1كند:  شود. او اين نوع نگرش به بينامتنيت را به سه نوع تقسيم مي مي محسوب
  )87 ، ص3 همو  () ضمني. 3شده؛  صريح و پنهان  ) غير2شده؛  و اعالم

ت، صـاحب مـتن پسـين تمـام يـا        ــ شده بينامتنيت صريح و اعالم در اين نوع بينامتنيـ
قـول و    آورد. در بالغت عربي و فارسي، نقل ياز متن پيشين را در سخن خود م قسمتي

  استقبال و تضمين با اين نوع از روابط بينامتني ژنت مطابقت دارد.

                                                      
1. paratextuality     2. metatextuality 
 

3. architextuality     4. hypertextuality 
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مقاله 
 با ...)» 3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر 

 

 

مـتن   اين نوع بينامتنيت استفادة پنهاني و عامدانه از ــ شده صريح و پنهان  بينامتنيت غير
دسـته   هاي ادبـي در ايـن   پيشين در متن پسين است. در بالغت فارسي و عربي، سرقت

  گيرند. مي قرار
طـور كامـل    در اين نوع بينامتنيت، رابطة متن پسـين و پيشـين بـه    ــ بينامتنيت ضمني

رو، صـاحب مـتن پسـين      ايـن   كاري هـم در مـتن نيسـت؛ از    آشكار نيست و قصد پنهان
دهـد.   دهد كه خواننده را به متن پيشـين ارجـاع مـي    مي هايي قرار متنِ خويش نشانه در
كه معناي متن تغييـر   آورد، درحالي ر يا نويسنده مقطعي از متن غايب را در متن خود ميشاع«واقع،   در

ترين نوع روابـط   دليل، عالي  همين  ندارد. به است، زيرا هيچ نوع سازشي ميان پنهان و حاضر وجود يافته
طبي . اين نوع رابطة بينامتني براي مخـا )307 (ميرزايي و واحدي، ص »آيد حساب مي بينامتني به

مباحث بالغي فارسي  هاي پنهاني را دريابد. در متن آگاهي قبلي، پيش مفهوم است كه، با
  گونه بينامتنيت مطابقت دارد. و عربي، تلميح و ارسال مثل و تعريض و كنايه با اين

  متنيت ژنتي ـ بيش2ـ5
تقاق پـردازد كـه بـه برگرفتگـي و اشـ      اين نوع از ترامتنيت به بررسي روابط دو متني مي

متنـي   آن دو بـيش  ةبرگرفته شـود، رابطـ   »الف«از متن  »ب«استوار شده باشد. هرگاه متن 
ـ  نظرِ كاربردي نزديك  متنيت از . بيش)29 ، ص2مطلق   نامور (بود  خواهد ژنتـي   ةترين گون

ا بنيـان       به بينامتنيت است؛ با اين تفاوت كه بنيان بيش ت بر رابطـة اقتبـاس اسـت امـمتني
حضوري. ت بر همبينامتني  

 ـ رويكرد بينامتنيتي مايكل ريفاتر6

ات خـود   ةحوز فرانسوي در  هاي برجستة غير ريفاتر از چهره ت است. او نظريـرا  بينامتني
اسـت   مطـرح كـرده   2شناسـي شـعر   نشانهو  1توليد متندربارة بينامتنيت بيشتر در دو اثر 

                                                      
1. La Production du Texte     2. Semiotique de la Poesie 
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 مقاله    
 با ...)»3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر

 

 

) م ارجاعي« ةلم، در مقا  1978. ريفاتر، در )211-209 ، ص3 هموتـأثير    كه تحـت  1،»توه
نوع ارجاع را در خوانش متن مطرح كـرد: ارجـاع فرامتنـي و      نظريات بارت نوشت، دو

را  كشف اين ارجاعات در شعر خوانش صحيح شـعر . )211 همان، ص (ارجاع بينامتني 
  .شود مي موجب

ود و خواننـده  شـ  ارجاعي است كه به جامعه و واقعيت بيروني داده مي ارجاع فرامتني
را  هاي آن و رمزگان عيني به خوانش متن بپردازد و واسطة جهان بيروني كند به مي تالش

واسـطة جهـان متنـي و مناسـبات بينـامتني       ، خوانش متن بـه ارجاع بينامتني دريابد اما، در
  پذيرد. مي صورت

گونـه   دوهـاي دريـافتي،    تفـاوت در بينـامتن   ةپي ارجاع بينامتني و مشاهد  ريفاتر، از
بينامتنيـت،  «اسـاس،    ايـن   كنـد. بـر   مي را مطرح) 226 (همان، ص »حتمي و احتمالي«بينامتنيت 

گـردد،   قابل حذف و انكار باشد، بينامتنيت حتمي محسوب مي  باشد و غير متن قرار گرفته كه در هنگامي
دد، بينامتنيت احتمالي يـا  گر تجربيات شخصيِ يك فرد و خواننده ايجاد اساسِ  كه بر اما بالعكس هنگامي

ويـژه   . رويكرد ريفاتر بيشـتر بـر بالغـت ادبـي و بـه     )227 (همان، ص» شود مي تصادفي تلقّي
 ماتريسو  هيپوگرام، نظام توصيفي، معنابن، انباشتاست. اصطالحاتي چون  شعريت بنا شده

ابـداع كـرده    هـا را  ايِ متن اسـت كـه ريفـاتر آن    از مباحث مهم دريافت بينامتني و نشانه
ادامه، براي تفهيم اصطالحات مزبـور مختصـري دربـارة هريـك توضـيح داده        است. در

 شعر تفسيري ها در بخش خوانش هاي آن ــ مثال كالم ةاز اطال براي پرهيز  شود، اما ــ مي
  .آمد خواهد)» 3( جهان عاشقان همزاد«

 عنصـر  »معنـابن « ريفـاتر،  شـناختي  نشـانه  نظرية در ــ توصيفي نظام انباشت و معنابن،
ايـن  . شـود  مـي  شـعر  در كلمـات  از اي مجموعـه  ارتبـاط  عامل كه است واحدي معناييِ

. شـوند  مـي  ناميـده  »انباشـت « آينـد،  مـي  پديد مشترك مفهومي حول كه كلمات، مجموعه

                                                      
1. referential fallacy 
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مقاله 
 با ...)» 3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر 

 

 

. دهـد  مـي  شـكل  را »توصـيفي  نظـام « هـا  انباشـت  از اي مجموعـه  رأس  در معنـابن  حضور
هـم    اي بـا  هسـته  ةكه حول محـور يـك واژ   هاست واژه از اي شبكه توصيفي ظومةمن«ديگر،   عبارت  به
 »صورت فلكي همراه با هسته و اقمارِ آن است يك ةكنند زبانِ ريفاتر، تداعي  اند. اين تصوير، به ارتباط در

توان  حدودي مي  هاي توصيفي را تا . در بالغت فارسي، منظومه)116 (بركت و افتخاري، ص
تفاوت كـه   اين گفتند؛ با النّظير مي گذشته به آن مراعات  معنايي دانست كه در برابر شبكة

عـرض همديگرنـد و حتّـي خـارج از شـعر        النّظير همة واژگانِ متناسـب در  مراعات در
دارد  وجود (معنابن)مفهوم مركزي  توصيفي، يك ةمنظوم يكديگر تناسب دارند اما، در با

كنـد و در مـدار مضـمونيِ خـود      مـي  يش انباشتهكه واژگاني مختلف را حول محور خو
دهد. لزومي نـدارد كـه ايـن واژگـان خـارج از محـور ايـن معنـابن هـم ماننـد            مي قرار

را  هـا  باشـند، بلكـه ايـن معنـابن اسـت كـه آن       النّظير با يكديگر تناسب داشـته  مراعات
 ةنظومـ هـا و م  پس از خوانش تفسيري متن، معنابن 1آورد. مجموعه درمي صورت يك به

هـا، ارتبـاط    هـا و معنـابن   دستيابي به اين منظومه شود. با مي شعر آشكار شان در توصيفي
مـاتريس كلّـيِ مـتنِ     گردد. ترسيم اين ارتباطات مي نامرئي عناصر متن با يكديگر نمايان

تـوان ارتبـاط كلّـيِ مـاتريس مـتنِ       آشكارسـازي مـي   گذارد. با اين نمايش مي را به پسين
  كرد. يشين مشاهدهرا با پ پسين

يـك كلمـه يـا جملـه اسـت كـه از پـيش در زبـان اجتمـاعي و متـون            ــ2هيپوگرام
داشته و خواننده با خواندن يك تصـوير شـاعرانه، كـه بـا آن در برخـي عناصـر        وجود

ديگـر، خواننـده، بـا دريافـت تصـوير        عبـارت   آورد. بـه  يـاد مـي    را به مشترك است، آن
افتـد و   يـاد آن هيپـوگرام مـي    رك با هيپوگرام است، بهاي كه داراي عنصري مشت شاعرانه

. )250 ، ص3 مطلـق   نـامور  (بـرد   نظـر از آن بهـره مـي     مـورد  ةخوانش تصوير شـاعران  در
  هيپوگرام و تعاريف آن شبيه تلميح در شعر فارسي است. 

                                                      
 مقالة حاضر خواهد آمد.» پور امين هاي شعر معنابن«. مثال اين تعاريف در قسمت 1

2. hypogramme 
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 مقاله    
 با ...)»3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر

 

 

پـردازد؛ صـوري    نظرِ ريفاتر، عنصري زيربنايي است كه به توليد صور مي  از ــ1ماتريس
طـور كامـل    طريـق سـطح رويـين بـه      گردند و هرگـز از  سطح رويين متن آشكار مي  دركه 
بازسـازيِ    خواننده بايد، با فرايند تطبيقي و تعميقـي صـور آشـكار، بـه     رسند. نمي فعليت به

ديگـر، مـاتريس     عبـارت   . بـه )247- 246  همان، ص  (ساختار زيربنايي مشترك متن نائل آيد 
تـوانش ادبـي خواننـده بايـد       ر روساخت متن اسـت كـه بـا   همان مضمون و معناي نهفته د

. وقتـي خواننـده ارتبـاط بـين روسـاخت و      )143  جواري و حميدي كندول، ص  (شود   كشف
و محتواي ظاهري و محتواي  (صورت)كند و به وحدتي در فرم  زيرساخت متن را كشف مي

  رسد، به ماتريس متن دست يافته است. باطني متن مي
هـا،   ها، معنابن پي كشف انباشت  ي ريفاتر، با تأكيد بر خوانش تفسيري، درنظرية بينامتن

هـا   هاسـت تـا بـا كشـف روابـط بينـامتنيِ مـاتريس        ها و مـاتريس  نظام توصيفي، هيپوگرام
 ةگسـترش و توسـع   وحدت ساختار صوري و مضامين بينامتني شعر برسـد. ريفـاتر در   به

بـود كـه    باحث خود را بر اين باور استوار كردهبينامتنيت نقش اساسي ايفا كرد؛ او مبناي م
  ويژه شعر تقليد از واقعيت نيست، بلكه محصول جهان درون و بينامتني است. اثر هنري به

همـزاد عاشـقان   «ادامة اين نوشتار، با تلفيق نظرية بينامتني ژنـت و ريفـاير، شـعر      در
  شود. بررسي مي)» 3جهان (

  پور قيصر امين)» 3جهان ( همزاد عاشقان«ـ متن پنهان شعر 7
زبـان    دسـتور  ةپـور در مجموعـ   شعر امـين  ةدومين قطع)» 3همزاد عاشقان جهان («شعر 
نوشـتارِ آن ارجاعـاتي داده    ةنحـو  آنكه در تحليل شعر به صـورت و   دليلِ است. به عشق

پـور   شـعر امـين   شدة آن در مجموعـه  شد، متن شعر مزبور عيناً مانند شكل چاپ خواهد
 شود: گذاري مي ها براي ارجاع در تفسير شماره شود؛ فقط مصراع يآورده م

                                                      
1. matrice 
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مقاله 
 با ...)» 3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر 

 

 

 ) ... اما1

 ) اعجاز ما همين است:2

  ) ما عشق را به مدرسه برديم3
  امتداد راهرويي كوتاه  ) در4
  كوچك ة) در آن كتابخان5
  ) تا باز اين كتاب قديمي را6
  ايم ) كه از كتابخانه امانت گرفته7
  اشارات راــيعني همين كتاب    ) ــ8
  دو لحظه بخوانيم. ) با هم يكي9

  كرديم صدا مطالعه مي ) ما بي10
  زديم، ) اما كتاب را كه ورق مي11
  ) تنها12
  هم نگاهي ...  ) گاهي به13
  ) ناگاه14
  »هيس!«هاي  ) انگشت15
  ) ما را16
  طرف نشانه گرفتند  هر  ) از17
  ) انگار18
  تو و هاي من ) غوغاي چشم19

  سكوت را     
  )10 ، ص2  پور ...! (امين ) در آن كتابخانه رعايت نكرده بود 20

همزاد «جهت بازنمايي متن پنهان و بينامتنيت حتمي در شعر  ـ خوانش تفسيري به  8
  با اشاره به ارجاعات فرامتني و بينامتني)» 3عاشقان جهان (

ـ    شعري چند)» 3همزاد عاشقان جهان («شعر  ه خوانشـي  ارجاعي است. براي دسـتيابي ب
درست از اين شعر بايد ارجاعات فرامتني و بينامتنيِ آن آشـكار شـود. همچنـين، بـراي     

ها، ضـرورت دارد ابتـدا پيونـدهاي     هاي ثانوية متن و بازنماييِ رمزگان به داللت دستيابي
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 مقاله    
 با ...)»3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر

 

 

هاي موسيقي، زبـان، انديشـه، روايـت و زنـدگانيِ شـاعر       بينامتنيِ صورت شعر با مؤلّفه
سـاختن مضـامين پنهـان و     اند كه در نمايان هاي آشكاري ها نشانه مؤلّفه ينشود. ا بررسي

كه در خوانش تفسيريِ مـتن بـه ايـن اصـطالحات       آنجا  اند. از رسان روابط بينامتني ياري
  ها پرداخته شود. اختصار به هريك از آن ارجاع داده خواهد شد، الزم است به

را  و اولين عاملي است كـه زبـان شـعر   نظام موسيقايي آشكارترين  ــ ـ موسيقي1ـ  8
هاي موسـيقاييِ   ترين ويژگي كند. مهم زبان عادي، با تكيه بر آهنگ و توازن، متمايز مي از

از: موسيقي بيروني، موسيقي دروني، موسيقي كناري و موسيقي معنـوي.   اند شعر عبارت
همـزاد عاشـقان   «تنيِ شـعر  (كه در ايجاد روابط بينـام ميان، فقط موسيقي بيروني و معنوي   اين  از

  بررسي خواهد شد. اند) مؤثّر بوده »)3(  جهان
مفعـولِ  « اين نوع موسيقي همان وزن عروضـيِ شـعر اسـت.    ــ ـ موسيقي بيروني1ـ1ـ  8

پـور در اشـعار خـويش از آن بسـيار      اوزاني است كه امـين جمله   از »فاعالت مفاعيل فاعلن
اي بينامتني برقرار  ن وزن، با علم عروض رابطهاست. شاعر، با استفاده از اي استفاده كرده

 ن اخـرب مكفـوف  بحـر مضـارع مـثم   (است. وزن مزبور، در علم عروض، بحر مضارع  كرده
بـا اركـان همـين وزن سـروده      )»3همزاد عاشقان جهان («شود. شعر  ناميده مي )محذوف
از  كـه بيتـي   متن شـعر،  اي بينامتني با شكل اولين پيش است. وزن شعر سبب رابطه شده

ادامه، سـخن خـواهيم گفـت. يكسـانيِ      متن، در حافظ است، شده است. دربارة اين پيش
كند و  متن ذهنيِ شاعر را فراخواني مي هنگام سرودن شعر، لحن و واژگان پيش  وزن، در

  آورد. وجود مي  ها به متن ناخواسته ارتباطي ضمني بين صورت و مضمون متن با پيش
ي حاصل از تركيب نظام ايقاعي خاص«جويباري است. وزن جويباري وزن مزبور از اوزان 

شود  نمي ها احساس به تكرار در ساختمان آن شوقِ بودن، زيبايي و مطبوع زاللي و ةهمـ بـا ،شود كـه مي
ـ    كــه ركـن   اي اسـت  گونه ها بـه افاعيل نيـز در آن و ساختار عروضيِ تكـرار  اً هـاي عروضـي در آن عين

. موسيقي و آهنگ بحـر مضـارع بـه نحـو و سـاختار      )396 ، ص2عي كدكني (شفي »شوند نمي
مناسـب   عادي زبان بسيار نزديك و براي بيان مضامين عاشقانه، عارفانه و فلسفي بسـيار 
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مقاله 
 با ...)» 3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر 

 

 

مضمون  با )»3همزاد عاشقان جهان («منظرِ اتّحاد ساختار صوري شعر   وزن از است. اين
  باطنيِ آن كامالً سازگار است.

عناصـر زيبـاييِ سـخن     اساسِ  معنا بر و تناسبي كه ميان لفظ ــ يقي معنويـ موس2ـ1ـ  8
آيد موسيقي معنوي نام دارد. كـاربرد   النّظير و... پديد مي مانند انواع ايهام، تضاد، مراعات

همـزاد  «پـور، در شـعر    شود. امـين  هاي ادبي سبب زيبايي و التذاذ ادبي در شعر مي آرايه
ا، در   گرايشي به ايجاد آرايه ، تعمد و)»3عاشقان جهان ( ع ادبي نـدارد امـچنـد   هاي متنو
هايي ناخواسته شكل گرفته است كه از روال طبيعيِ زبان شعريِ او نشـئت   مصراع، آرايه

در مصراع چهارم يا تناسب ميـان   »كوتاه«و  »امتداد«جمله است تناقض بين  آن گيرد؛ از مي
 »نگـاهي «و  »گـاهي «نُـه و نـوزده، تجـانس بـين      هاي در مصراع »تو«و  »من«و  »دو«و  »يك«

اميزي   »هاي هيس رفتن انگشت نشانه«مصراع سيزدهم، تشخيص  در در مصراع پانزدهم، حسـ
  مصراع نوزدهم.در  »سكوت«و  »غوغا«و تضاد بين  »ها غوغاي چشم«و تشخيص 

ه كـه مركـز   رفتـ  كار به)» 3همزاد عاشقان جهان («ايهام تعمداً در شعر  ةاما چند آراي
(شميسـا،   »باشـد  كـار رفتـه    كالم به دو معني به اي كه در كلمه«ثقل معنايي شعر است. ايهام يعني 

. همين چند »مطالعه«و  »لحظه«، »اشارات«اند از:  . واژگان ايهامي شعر مزبور عبارت)125 ص
اسـت.   ايهامي سبب ارجاعات دوسويه در كلّ شعر و ايجاد روابـط بينـامتني شـده    ةواژ

  كرد. هاي اين قسمت از شعر را آشكار خواهد متن بازنمايي اين واژگان پيش
شود تفاوت در زبان اسـت،   آنچه موجب تفاوت شعر با ساير متون مي ــ ـ زبان2ـ  8
اسـت   معتقـد  1والري. )3 ، ص2 (شفيعي كدكني »دهد اي است كه در زبان رخ مي شعر حادثه« زيرا

و   نيازمنـد كنجكـاوي    آن  كشـف   كه عادي وجود داردزباني پنهاني و مرموز درون زبان 
را  خـود   ةويژ  سياق و  سبكزبان و  ،در شعر پور، . امين)50 ص (  است  هنرمندانه  تالشي
اسـت. زبـانِ    شعرش را به نحو عادي زبان نزديـك كـرده   . رعايت قواعد دستوريدارد

                                                      
1. Valéry, Paul  
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 با ...)»3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر

 

 

معنـايي    هـاي ضـمني و چنـد    لتپاية دال  وجود رواني و سادگيِ ظاهري، بر شعريِ او، با
شـعرِ   اليـه را در   ظهور مضامين چند هاي ضمنيِ واژگان شكل گرفته است. همين داللت

را  هاي ضمني داللت بخش ارجاعات بينامتنيِ مقالة حاضر، اين او موجب شده است. در
  بررسي خواهيم كرد.

توانـد   گاه نمـي  چاساس است و هي  و  پايه شعرِ بدون انديشه شعري بي ــ ـ انديشه3ـ  8
ي كـه در روسـاخت و       ماندگاري داشته باشـد.   ةزمين انديشـه و مضـمونِ اصـلي و مهمـ

را  تـوان آن  پنهان است و با تحليل بينامتني مـي  )»3همزاد عاشقان جهان («صورت شعر 
بـردن ايـن     بين  است. ادعاي فكريِ اين شعر از »عشق و عقل«كرد بيان تقابل ديرينة  اثبات

  جاد اجماع بين اين دو نقيض در سنّت ادبي است.تقابل و اي
ساختار شـعر را بـه نثــر و طبيعــت روايــيِ داســتان      بيان روايي ــ ـ روايت4ـ  8

يـافتگيِ زبـان    سـازمان  روايـت «كنـد.   مي گويي پيوند ايجاد نزديك و بين شعر و لحنِ داستان
 1(ادگـار  »شود مي و بسامان از رخدادها بيان پيوسته هم واسطة آن شرحي به قالبِ ساختاري است كه به  در

متني روايي دارد، زيرا متنِ آن هـم  )» 3همزاد عاشقان جهان («. شعر )153 ص 2و سجويك،
سـمت   اي است كه خواننده را بـه  نشانه گو. همين شيوة بيان روايي قصه دارد و هم قصه

هـاي تفسـيري، ايـن     رسـي دهـد. الزم اسـت، در بر   مي گونه ارجاع  اين  هايي از متن پيش
  ارجاعات بازنمايي شود.

 دزفول اسـت. در  1338د دوم ارديبهشت پور متولّ قيصر امينـ زندگاني شاعرــ 5ـ  8
سپس به تهران آمـد   ؛را در گتوند و دزفول به پايان برد هطتحصيالت ابتدايي و متوس وا

گرفـت.  ز دانشـگاه تهـران   زبان و ادبيات فارسـي ا  رشتةدر  1376 و دكتري خود را در
ات      زندگي امينرويدادهاي مهم  از پور يكي ازدواج با يكـي از دانشـجويان زبـان و ادبيـ

فارسي دانشگاه تهـران اسـت و ديگـري مصـدوميت شـديد در يـك حادثـة راننـدگي         

                                                      
1. Edgar, Andrew      2. Sedgwick, Peter  
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مقاله 
 با ...)» 3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر 

 

 

خـوردگي و پيونـدي    شـان گـره   حواشي رويداد و دو . اين)24 جمشيدي، ص ( 1377 در
ارجاعـاتي بـه ايـن     ،)»3همـزاد عاشـقان جهـان (   «عميق با شعرِ او يافته است. در شعر 

  ها خواهيم پرداخت. رويدادها وجود دارد كه در تحليل بينامتني شعر به آن

  ـ خوانش و تفسير متن شعر9
 ،»متنيـت  بينـامتنيِ بـيش  «هـاي   ، گونـه )»3همزاد عاشقان جهـان ( «در خوانش و تفسير شعر 

 و» هيپـوگرام « ،»نظام توصيفي« ،»بنمعنا« ،»بينامتنيت ضمني« ،»صريح  بينامتنيت غير« ،»بينامتنيت صريح«
  ها توضيح داده شدــ بازنمايي خواهد شد. كه پيش از اين دربارة آن ــ شعر» ماتريس«

  )»3همزاد عاشقان جهان («متنيت در  ـ بيش10
، »3« ةنگاه نخست، شمار نام نهاده است. در )»3همزاد عاشقان جهان («پور شعر خود را  امين
آيد  مي  سؤال پيش دارد و اين مي  ، ذهن را به جستجوي ترامتنيتي واانتهاي عنوان شعر  در

 بودنِ قطعة مزبـور  قطعة ديگر هم وجود داشته باشد تا سوم قطعه بايد دو كه قبل از اين
از  شود كـه، قبـل   مي پور آشكار شعرهاي پيشين امين جستجو در مجموعه گردد. با تأييد
همـزاد عاشـقان   «و )» 1( مـزاد عاشـقان جهـان   ه«هـاي   ديگر به نام ةقطع قطعه، دو اين

 هاي ناگهان آينهشعر  اول در مجموعه ةاشعار او وجود دارد: قطع در فهرست )» 2( جهان
) ( گلهـا همـه آفتابگرداننـد    شـعر  هدوم در مجموع ةو قطع )50  ، ص1 پور امين  3 همـو ،

)» 1( زاد عاشقان جهـان هم«با )» 3( همزاد عاشقان جهان« ة. رابطة ترامتنيتيِ قطع)16 ص
از  آمد. جـداي  نمي هم پديد» 3« ةنبود قطع» 1«متنيت است، زيرا اگر قطعة  بيش ةگون  از

از  ، بخشـي »3« ةقطعـ  ـــ در »همزاد عاشقان جهـان «يعني عبارت ـ  ــ» 1« ةتكرار عنوان قطع
ار تكـر » 3« ةقطعـ  جهـت ايجـاد ارتبـاط و ارجـاع بينـامتني عينـاً در       بـه » 1«قطعـة   ةميان
را  اما/ اعجازِ مـا همـين اسـت/ مـا عشـق     «... است. قسمت تكراري شامل پنج بند است:  شده

  جا) (همان. »كوچك ةامتداد راهرويي كوتاه/ در آن كتابخان  مدرسه برديم/ در به
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 مقاله    
 با ...)»3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر

 

 

  )»3همزاد عاشقان جهان («ـ انواع بينامتنيت در 11
قسمت،   ، شاعر، در دو)»3جهان ( همزاد عاشقان«در شعر  ــ شده بينامتنيت صريح و اعالم

هاي پيشين خـود را عينـاً آورده: يكـي در عنـوان شـعر و ديگـري        هايي از سروده بخش
دارد.  نـام  »مـؤلّفي  درون«بينامتنيت  متن آغاز سخن. اين نوع استفاده از پيش  مصراع در چند
  )430 ، ص1  مطلق  (نامور

 ة، هيچ استفاد)»3زاد عاشقان جهان (هم«در شعر  ــ شده صريح و پنهان  بينامتنيت غير
  صريحي از متون ديگر وجود ندارد.  غير

را  هاي خود متن پيش)» 3همزاد عاشقان جهان («پور در شعر  امين ــ بينامتنيت ضمني
بنـد سـروده    در دو)» 3همزاد عاشقان جهـان ( «طور كامل بازآفريني كرده است. شعر  به

با يك مربع كوچك نشان داده اسـت. كـلّ شـعر     بند را شاعر است. فاصلة بين دو شده
سـطر   21در  ايـم)  تـر آورده  (دقيقـاً مثـل آنچـه پـيش    هـاي كوتـاه و بلنـد     صـورت مصـراع   به

آيد، زيـرا سـطر بيسـتم     حساب مي نظرِ تعداد مصراع بيست مصراع به  شده، اما از نوشته
در قسـمت موسـيقي    كه مصراع نوزدهم است. چنان ةدليلِ وزن شعر ادام به »)را سـكوت («

هـا بـا هجـاي     است. تمام مصراع »مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن«شد، وزن شعر  بيروني گفته
يعني هجاي آغازين بحر مضارع شـروع شـده اسـت؛ فقـط سـطر بيسـتم        )-» (مف«بلند 

تواند آغاز يك مصراع جديد باشد  هجاي كوتاه شروع شده است كه نمي با »)را سكوت(«
شـده و   دليلِ القاي سكوت تحميـل  حساب آيد و صرفاً، به  اع نوزدهم بهو بايد ادامة مصر

تالشـي اسـت   «كـه   شيوة كانكريـت ـــ   تر، به انتقال اين سكوت به خواننده، در سطر پايين
صـورت جـدا نوشـته     ــ بـه )23 (روزبه، ص »شنيداري شعر ةديداري با جنب ةمسيرِ آميختن جنب در

طـور كامـل    دو سطر به وزن سطر بيستم است و هر ةكنند شده است. سطر نوزدهم كامل
هـاي   غوغـاي چشـم  «شـوند:   را شـامل مـي   (مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن)چهار ركن اين وزن 

  مساوي است با: مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن. »را سكوت تو و من
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 با ...)» 3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر 

 

 

بـه ايـن   (كه مبتني بر دريافت خواننده است و ممكن است شاعر هيچ تـوجهي   »خوانش دريافتي« در
هـا و مضـمون    اي بينامتني و پنهاني بين تعداد مصراع ، براي خواننده، رابطهامر نداشته باشد)

درسـي اسـت و    ةباالترين نمر »بيست«تاست. عدد  ها بيست شعر وجود دارد. تعداد مصراع
مدرسـه   بيـان خـويش، در   تناسب دارد. شاعر، بـه  (محلّ وقوع اتّفاقات شعر) »مدرسه« ةواژ با

  باشد.  تواند داشته اي جز بيست نمي وار كرده است و معجزه در مدرسه نمره معجزه كاري
ديگـر    تعبيـرِ   يا به» بردن عشـق   مدرسه  به«در خوانش خطّي مصراع اول تا سوم، سخن از 

ذهـن خواننـده را، بـراي درك مفـاهيم ضـمني،       است. اين خوانش »شدن در مدرسه عاشق«
 عاشـقان  همـزاد « شـعر  تفسـيريِ  د. در خـوانش دهـ  سمت خوانش تفسيري سوق مي به

 را شـعر  پيـام  دريافـت  كـه  خـوريم  برمي مبهم عناصر و ها رمزگان برخي به ،)»3( جهان
 ديگـري  و »بردن  مدرسه  به عشق« يكي عناصر مبهم اين. كند مي بينامتني هاي بررسي نيازمند

ي صـريح و آشـكار   ا است. اين عناصر در خوانش خطّيِ شعر مانند نشـانه  »اشارات كتاب«
  شود. ها آشكار مي رسند اما، در خوانش تفسيري، معناي ثانويه و ضمنيِ آن نظر مي  به

در روابـط بينـامتني يـادآور     »امـا «شـود.   شـروع مـي   »اما«... شعر، در اولين مصراع، با 
از  هاي عربي است كه خطبا براي ورود به سخن و موضوع اصـلي، پـس   خطابه »بعـد   اما«

هاي قديم روال چنين بوده است كه براي  بردند. در خطابه كار مي  را به مقدمات، آن بيان
، بين مقدمه و موضوعِ »اما بعد«سازي سخن، با كاربرد  ايجاد انگيزه در مخاطب و برجسته

همـزاد عاشـقان   «شد. در شـعر   شروع مي »اما«انداختند و بحث اصلي با  اصلي فاصله مي
خواهـد   طور ضمني، مي اي، به ، با اين اسلوب و شيوة شروع خطابهنيز شاعر)» 3( جهان
از  در سطر اول، بالفاصله در مصراع دوم، سـخن  ،»امـا «از يك روايت بدهد. پس از  خبر

كـار   خواهد بيـانش كنـد. ايـن    العاده كرده است و مي رود. شاعر كاري خارق مي »اعجاز«
را  مـا عشـق  «كند. معجـزة او ايـن اسـت:     ياي قلمداد م قدر مهم است كه آن را معجزه آن
صـورت مفهـومي    ابتدا بـه  در »بردن  مدرسه  عشق را به«و  »معجزه«. ارتباط بين »مدرسه برديم به
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 با ...)»3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر

 

 

اي  بردن چه اهميتي دارد كه شـاعر آن را معجـزه    مدرسه  به  كند. مگر عشق مي مبهم جلوه
داريـم، ايـن كـار چگونـه     داند؟ با تعاريف و ذهنيتي كه مـا از معجـزه    براي خويش مي

ستيزي، روابط منطقي خود را دارد. بـراي   عينِ منطق تواند يك معجزه باشد؟ شعر، در مي
هـاي   سراغ بينـامتن  ، به»بينامتنيت ةنظري«پيروي از  بازنمايي و آشكارسازي اين ابهام بايد، به

همزاد عاشقان «ر متنيت گفتيم، پنج بيت ميانيِ شع كه در بحث از بيش پيشين برويم. چنان
ا،     )» 3( همـزاد عاشـقان جهـان   «ابتداي شـعر   عيناً در)» 1(  جهان تكـرار شـده اسـت امـ

)» 3(  همزاد عاشقان جهـان «ابتداي شعرِ نخست، پنج مصراع ديگر هست كه در شعر  در
/ حـال  از روزگـار پيشـين تـا   / هرچند عاشقان قـديمي «است؛ آن پنج مصراع چنين است:  نيامده

ه بـه ايـن پـنج مصـراع      »انـد  بيزار بـوده / قال  و  از قيل/ سهمدر  و  درس از حـدودي    ، تـا  . بـا توجـ
دانـد: عاشـقان قـديمي     آوردنِ عشق را معجزه مي  مدرسه  شود كه چرا شاعر به مي معلوم

واقـع، بينـامتني كـه سـببِ       انـد. در  همه از آوردن عشق به مدرسه بيـزار و نـاتوان بـوده   
سـتيز مـدارس علمـي و فلسـفي قـديم       اه عشـق پديدآمدن اين پنج مصراع شـده ديـدگ  

بودن عقل مضموني است كه در منظومـة فكـري و ادبـي گذشـته        ستيز است. عشق بوده
هـاي فراوانـي از كـاربرد ايـن مضـمون در شـعرهاي        توان نمونه بسيار شايع است و مي

جمله در شعر حافظ. مضمون مزبور ماتريس اصـليِ ايـن چنـد      آورد؛ از دست گذشته به
ايـن   جاي شعرِ او بروز كرده است. حـافظ هفـت بيـت بـا     حافظ است كه در جاي بيت

/ قال مدرسه حالي دلم گرفـت   و  از قيل«، آورده است:  خويش ديوانمضمون، در شش غزل از 
خيز تـا  / چند نشيني حافظ  مدرسه تا بر درِ« ؛)251 حافظ، ص(» ي كنمچند نيز خدمت معشوق و م يك
وراي مدرسه / رفت مباحثي كه در آن مجلس جنون مي« ؛)264 ص همان،(» بيمميخانه گشادي طل درِ از

سود چون دل  چه/ رواق و سراي مدرسه و بحث علم و طاق« ؛)153 همان، ص(» قيل مسئله بود  و  و قال
 مدرسه و بحث وقت چهر/ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گي« ؛)51 ص همان،(» ؟دانا و چشم بينا نيست

 ي حـرام ولـي بـه   كه م/ فقيه مدرسه دي مست بود و فتوي داد« ؛)32 ص همان،(» ؟است افكشّكشف 
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حـافظ هـواي    فتـاد در سـرِ  / حديث مدرسه و خانقه مگـوي كـه بـاز   «و  )جا همان(» مال اوقاف است زِ
 )305 همان، ص( .»ميخانه

 جسـتجويي  كار رفته است. با  در شعر فارسي فراوان به »تقابل مدرسه و عشق«مضمون 
در متون نظم فارسي از رودكي تا شهريار انجام داده اسـت، چنـين دريافـت    ه كه نگارند

انـد،   كار رفتـه  تنهايي بارها در اشعار شاعران به به »مدرسه«و  »قال  و  قيل«شود كه واژگان  مي
 »قال مدرسه حالي دلم گرفـت   و  از قيل«هم فقط در دو مصراع حافظ مشهود است:  كنارِ  اما در

پور  متن به شعر امين ترين پيش . اين دو مصراع نزديك»قيل مسئله بود  و  مدرسه و قال وراي«و 
 چند نيز خدمت معشـوق   يك/ قال مدرسه حالي دلم گرفت  و  از قيل«است. اقتباس از مضمون بيت

پـور   ايِ قسمت نخستينِ شعر امين متن اصلي و هيپوگرام كليشه توان پيش را مي »ي كنمو م
 ةاسـت كـه نقطـ    (عقـل) پور ايجاد اجماع بين عشق و مدرسه  س شعر اميندانست. ماتري

گيـريِ   هاي شـكل  از راه يكي گريز حافظ عاشق است. نگاه تقابلي مقابل مضمون مدرسه
اسـت.   متن است. شاعر، با همين دسـتورالعمل، بنيـان شـعر خـويش را طرّاحـي كـرده      

كند  مي با گرايش به عشق شروع پور، ابتدا طبق الگوي ذهني حافظ، شعر خويش را امين
بـرد،   مي مدرسه بيرون كند. حافظ عشق را از اما بالفاصله مضمون حافظ را دگرگون مي

آورد.  مدرسـه مـي   پـور عشـق را بـه    بيند اما امـين  زيرا در مدرسه جايي براي عشق نمي
افتخار   اي كه شاعر با رسيدن به اين متن پنهان، ابهام مصراع سوم حل و مفهوم معجزه با
شـود: كـاري كـه تمـام عاشـقان قـديم        كنـد آشـكار مـي    مصراع دوم مطـرحش مـي    در
پور عمالً انجام داده است. رابطة ديگري كـه   اند امين دادنِ آن ناتوان و عاجز بوده انجام از

هاسـت. ايـن يكسـانيِ وزن     پور و بيت حافظ وجود دارد يكسانيِ وزن آن بين شعر امين
سو سبب نزديكي لحن روايـيِ    ديگر  تن خويش تناسب دارد و ازم سو با شكل پيش  يك  از

متن خود گرديده است. استفاده از اين وزن جويباري سبب شده است نحو  شعر به پيش
پور به نحو زبان شعر حافظ نزديك شود؛ درست مثل شعر حـافظ، نهـاد    زبان شعر امين
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 »قـال   و  از قيـل «ه. كاربرد تركيـب  انتهاي گزار  آغاز جمله آمده است و فعل در  در (مسندإليه)
  دليلِ فراخوانيِ وزن است. پور، درست مثل شعر حافظ، به شعر امين در

ــه معجــز    ــاني اســت ك ــنجم، ســخن از مك ــارم و پ ــاعر در ةدر مصــراع چه آن  ش
را  . ايـن دو مصـراع خواننـده   »كوچك ةدر يك كتابخان/ راهرويي كوتاه امتداد  در«افتد:  مي اتّفاق

مصراع   دهد. با بررسي ارجاع فرامتني، مرجع ارجاعات اين دو ي ارجاع ميجهان واقع به
آن  اي كوچـك در  كند؛ راهرويي كه كتابخانه شود. شاعر به راهرويي اشاره مي مي آشكار
ادبيات فارسي دانشگاه تهران است كه محلّ   و  راهروي گروه زبان »راهرو«دارد. اين  وجود

مـدرس    كتابخانـة مرحـوم  «هـم   »كتابخانـه «بوده است.  تحصيل، تدريس و آغاز عاشقي شاعر
  )24 جمشيدي، ص (انتهاي اين راهرو قرار دارد.   است كه در »رضوي

شـود.   تـر مـي   هـاي دوگانـه پررنـگ    از مصراع ششم به بعد، ارجاع دوسـويه و داللـت  
شاعر  كند كه مي سو، خوانش خطّيِ مصراع ششم تا نهمِ شعر اين مفهوم را به ما القا  يك  از

لحظـه    دو سينا را دوباره امانت گرفته است تـا بـا معشـوق يكـي      ابن اشاراتكتاب قديمي 
، »اشـارات كتـاب قـديمي   «هايي چـون   اي و بررسي رمزگان سو، خوانشِ نشانه  ديگر  بخواند. از

روند اعجاز شـاعر را، كـه تلفيـق عشـق و      »گاهي به هم نگاهي«و نيز عبارت  »لحظه«، »امانت«
صـورت   مصـراع، بـه    كنـد. واژگـاني كـه، در ايـن چنـد      مـي  رسه است، نمايانعقل در مد

  از:  اند عبارت اند رسان روابط بينامتني ياري به معناي ضمني براي دستيابي هايي با نشانه
قيـد،   نظرِ دسـتوري، قيـد تكـرار اسـت. شـاعر، بـا آوردن ايـن         اين كلمه، از ــ»باز«
ي كه در شعر قرار است بيفتد تكرار اتّفـاقي اسـت   كند اتّفاق خواهد به خواننده اعالم مي

  خوانيم: چنين مي )»2( همزاد عاشقان جهان«اش كرده است. در  كه قبالً تجربه
 [...]سماع   تا با تو در/ كنار خودم برخيزم  خواهم از مي/ خرقه و كشكول ما؟/ ا كجاستام
 /تو هخانقاه گرم نگا در..] / [.اين صفحه خانقاه من و توست/ اين دفتر سفيد قديمي/ درآيم
ما چه  نگاه رقصِ/ [...] كنيم مي پرواز /اين دفتر سفيد بر سطرهاي آبيِ /بال  در   دو بال  ما هر

  )16  ، ص3 پور ت. (امينتوس  و  سماع من ةاين حلق !/تماشايي است



89
 3/1ادبيات انقالب اسالمي 

مقاله 
 با ...)» 3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر 

 

 

بـار     اي صـوفيانه داشـته اسـت و ايـن     شاعر، قبالً در دفتري سفيد و قـديمي، تجربـه  
كنـد. عشـقي    صورت عاشقانه تكرار د اين تجربه را در كتاب قديميِ فلسفي بهخواه مي

شـود عشـقي مجـازي و     مطرح مي)» 3( همزاد عاشقان جهان«خوانش خطّيِ شعر  كه در
هـاي   اليـه   عشقي حقيقـي را در  مضمون شعر غنايي است اما، با بررسي روابط بينامتني،

  شتي پس از جنگي هزارساله با عقل است.آ و دنبالِ صلح بينيم كه به پنهان متن مي
ايهام دارد، زيرا براي كتابِ  »كتاب«در پيوند با كلمة  »قديمي«صفت  ــ»كتاب قديمي«

سو   ديگر  كند و از مي  داللت »كهنه«سو بر معناي   يك  است. قديمي از  آورده شده اشارات
حادث و «طالح سينا، كه كتابي فلسفي است، اص  ابن اشاراتبا معناي كتاب  پيوند در

  كند. مي ذهن متبادر را به »قديم
 »كـردن  قـرض « ) معنايي و داللت صريح (با خوانش تكمفهوم اين واژه در شعر مزبور  ــ»امانت«

را بـه بينـامتن     تـوان آن  خوانش دريافتي و داللت ضمني مـي  كتاب از كتابخانه است، اما در
ـ  الِبالجِ و رضِاأل و واتمي السلَع ةَانَما األضنَرَا عنّإ﴿داد:   قرآني ارجاع ـ لنَحمي  أن ينَبأفَ هقنَشـفَ أ ا و ـ م نها و 

حلَما اإلهنّإ انُنسوماًلُظَ انَكَ ه جفقهـا و فيلسـوفان    و عرفا الهي، امانت دربارة. )72  :حزابأل(ا 1﴾والًه
گويد مينسفي . دانند مي »عشق«را  »امانت الهي«عرفا  بيشتر اند. دست داده   بهد تفاسير متعد:  

نكردند و   كردند و قبول  كه بر جمله موجودات عرض كردند جمله ابا  امانتآن  ،اي درويش
اگر آدمي بدانستي كه عشق كار قسمت است و بالي  .است عشقكرد آن امانت   آدمي قبول

  )299  (ص .نكردي  هرگز قبول ،عظيم
هاي پيشينِ  ور جانشيني و با توجه به مصراعدر مح »امانت« ةدوسوي ةپور، با آوردن واژ امين
 ةذهن خوانند »امانت« ةكند. نشان مي  را در ذهنِ خواننده متبادر »عشق«ضمني،  طور شعر، به

نامِ من ديوانه  كار به ةآسمان بار امانت نتوانست كشيد/ قرع«كند:  را متوجه بيتي ازحافظ مي  جستجوگر

                                                      
ـ     ها و زمين و كوه ما اين امانت را بر آسمان. 1 آن  بـاز زدنـد و از   ل آن سـر هـا عرضـه داشـتيم، از تحم

 .كار و نادان بودكه او ستم ،امانت بر دوش گرفت  ترسيدند. انسان آن
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ديگر   سويي  بينامتني با شعر حافظ و از ةرابط  سو در  يك  . اين واژه از)131  (حافظ، ص» زدند
  ها در ذهن شاعر شكل گرفته است. اي فرامتني با جهان واقعي كتابخانه رابطه  در

عنـوان    سيناست با  اين كلمه ايهام دارد: معناي نخست آن نام كتابي از ابن ــ»اشارات«
ومِ آن اشــارات چشــميِ معنــاي د؛ منطــق و موضــوع فلســفه  در التّنبيهــات  و  اإلشــارات

معنـاي    ترين واژة متن است. در محوري »امانت« است. »نظربازي«معشوق يا همان   و  عاشق
سـويي،    عشـق مشـهود اسـت. از     و  ظاهري و باطني آن، نـوعي اجتمـاع نقيضـين عقـل    

معنـاي ضـمني     ديگـر در   سـويي   را در خود دارد و از »عشق«، (نظربازي)معناي ظاهري   در
ادامـة نـام كتـاب      در »تنبيهـات «كنـد. واژة   مي ذهن متبادر را به »عقل« سينا)  (كتاب فلسفي ابن

دارد.  خـود پنهـان   نوعي پيشگويي انتهاي شعر را در تناسب دارد و به »مدرسه«سينا با   ابن
شـود.   مي مؤاخذه و تنبيه »هاي هيس انگشت«نهايت، با   ، دراشاراتخواندن كتاب  شاعر، با

فرهنـگ   اسـت. اشـارت، در   »اشـارت «جمـع   »اشارات«ذكر شد، مفهومي كه  افزون بر دو
. با اين مفهـوم،  )190 (خرّمشاهي، ص» بردن به معاني باريك نهاني يعني خواندن راز و پي«عرفاني، 

  شود.  پيوندي عرفاني ايجاد مي »امانت«و  »اشارات«بين 
 فرهنگ فارسيدر است، اما  »دم«و  »آن«معني  اين واژه در كاربرد عمومي به ــ»لحظه«

ــين  ــل معـ ــه(ذيـ ــه ) لحظـ ــلي و ريشـ ــاي اصـ ــك«ايِ آن  معنـ ــم   يـ ــه   چشـ ــم بـ و  »زدن هـ
  است.  ذكر شده »نگريستن  بار يك  چشم  ةگوش  به«

هاي عاشقانه  به مفهوم نظربازي و نگاه توجه پور، با در مصراع ششم تا نهم شعر امين
شـعري   ، ذهن خواننده بهدارد وجود »لحظـه «و  »اشارات«هاي ضمني واژگان  كه در داللت

ت    مي رهنمون (سايه)از هوشنگ ابتهاج  شود. اين شعرِ سايه دومين متن پنهـان و بينامتنيـ
  پور است: حتميِ قسمت نخستين شعر امين

 توسـت  و نشود فـاش كسـي آنچـه ميـان مـن     
 گـويم  گوش كن بـا لـب خـاموش سـخن مـي     

 روزگــاري شــد و كــس مــرد ره عشــق نديــد

 توســت و رســان مــن تــا اشــارات نظــر نامــه
 توسـت  و پاسخم گو به نگاهي كـه زبـان مـن   
ــا چشــم جهــاني نگــران مــن   توســت و حالي
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ــ  ــوت راز دل م ــه در خل ــيد گرچ ــس نرس ا ك
ــن ــ  اي ــه قص ــ  ةهم ــردوس و تمنّ ــتف اي بهش

ــه ديباچــ     ــد ب ــو ننگارن ــا گ ــش م ــل ةنق عق
ــايه ــكدآز !س ــه  ةتش ــروغ م ــت ف ــر و ماس مه

  

توســت و عشــق نهــان مــن ةجــا زمزمــ همــه
 و توسـت  خيـالي ز جهـان مـن   وگـويي و   گفت

 توسـت  و عشق اسـت نشـان مـن    ةهركجا نام
و توسـت  وه از اين آتش روشن كه بـه جـان مـن   

  

  )45 (ابتهاج، ص
داليلي   هرچند مضمون نظربازي و غمازيِ نگاه در شعر فارسي نمود بسياري دارد، به

را  تـوان آن  هـايي هسـت كـه مـي     ادامه خواهيم گفـت، در شـعر ابتهـاج، ويژگـي     كه در
  كرد. پور قلمداد متن به شعر امين ترين پيش نزديك

دو   است و راويِ هر »)تو«و » من(«روايي و داراي دو شخصيت اصلي  دو شعر  متن هر
دو شـاعر در شـعر خـويش      اسـت. هـر   (مـن) هاي اصـلي شـعر    شعر يكي از شخصيت

وار  تهـاج، حـافظ  خوانـد و اب  گر مي پور خود و معشوقش را معجزه امين كنند. مي »مفاخره«
مهر را از آتـش روشـن     و  ، فروغ مهداند) اي از آتش نهفتة درون خويش مي (كه خورشيد را شعله

  داند. آتشكدة جان خود و محبوب مي
پور به ماتريس شعر ابتهاج هم، مانند نگاه به شـعر حـافظ، تقـابلي اسـت.      نگاه امين

شناسـد و   رسـميت نمـي   كنـار عشـق بـه     ابتهاج، درست مثل حافظ، حضـور عقـل را در  
. او )عقـل  ةنقش مـا گـو ننگارنـد بـه ديباچـ     (آن ثبت كنند  ةدهد نامش را در ديباچ نمي اجازه

رويِ  »كتـاب قـديمي عقـل   «پـور بـه    است، اما امين »دفتر عشق«خواهان ثبت نام خويش در 
 كنـد.  مـي  هم همراه  عشق را با  و  امانت گرفته است. او عقل را به خوش نشان داده و آن

شـود.   مي پور راز عاشق فاش شود، اما در شعر امين نمي شعر ابتهاج فاش راز عاشقي در
شعرِ  دواَند، اما در رسيدن عشقِ آن سرانجام پي به  در گر) (نگران و نظارهشعر ابتهاج، همه  در

كننـد. وجـود واژة خـاص     مي از عشق منع »هاي هـيس  انگشت«گران با  را نظاره پور او امين
روابط بينامتني  1 دارد. جدول دو شعر از وجود پيوندي بينامتني حكايت  هر در »تاشارا«

  دهد. مي  پور را نشان و تشابهات و تضادهاي شعر ابتهاج و امين
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 با ...)»3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر

 

 

  پور ـ روابط بينامتني و تشابهات و تضادهاي شعر ابتهاج و امين1جدول 

  پور شعر امين شعر ابتهاج

  هاي اصلي روايت) (شخصيتتو   و  نم  هاي اصلي روايت) (شخصيتتو   و  من

  راوي قصه (شاعر)من   راوي قصه (شاعر)من 
 ةگو ننگارند به ديباچ (عشّاق را) نقش ما

  (مخالفت با عقل) عقل
. برديم (نماد عقل)ما عشق را به مدرسه 
  با عقل)  (همراهي

  سينا؛ نماد عقل)  ابن اشارات(اين كتاب قديمي را   عقل ةديباچ

/ كس مرد ره عشق نديد روزگاري شد و
به  (اشاره چشم جهاني نگران من و توستحاليا 

 فرد در روزگار خويش) كاري منحصربه
  . اعجاز ما همين است

  دو لحظه بخوانيم. را/ يكي اشاراتيعني همين كتاب   توست  و  رسان من نظر نامه اشاراتتا 

  كرديم. صدا مطالعه مي ما بي  گويم گوش كن با لب خاموش سخن مي
  گاهي به هم نگاهي ...   پاسخم گو به نگاهي

 /توست  و  چشم جهاني نگران منحاليا 

  توست  و  عشق نهان من ةجا زمزم همه
طرف   هر  ما را/ از»/ هيس!«هاي  انگشت

  گرفتند.  نشانه

  
، بـا معنـايي ايهـامي،    »مطالعـه « ةواژپـور، كـاربرد    در مصراع دهم تا هفدهمِ شعر امين

شـود. معنـاي سـطحي واژة     مي ي و زيرساخت كالم را موجباستحكام ارتباطات سطح
ا  )مطالعـه ، ذيـل  فرهنـگ فارسـي  (اسـت   »خوانـدن  كتـاب «و  »چيزي  در  نگريستن دقّت به«مزبور  امـ ،

 »دهـد  طـرف حـق تعـالي عارفـان را دسـت       توفيقاتي كه از«اصطالح تصوف عبارت است از:   در
معنـاي ضـمني و عرفـاني      و در »انـدن خو كتـاب «معنـاي سـطحي بـا      در »مطالعه«. جا) (همان

ه، ماننـد نخـي      كنـد.  مـي  ارتباط ايجـاد  »لحظه«و  »اشارات«، »امانت«كلمات  با معـاني ثانويـ
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مضـموني كـه خواننـده در خـوانش خطّـي       دهد. هم پيوند مي  نامرئي، اين واژگان را به
هـم اسـت     هگاهشان ب هاي گاه معشوق در كتابخانه و نگاه  و  كند مطالعة عاشق مي دريافت

 (اشـاره) دارد كـه بـا انگشـت هـيس       پـي   گران و اهـالي كتابخانـه را در   كه اعتراض نظاره
داراي  »هـاي هـيس   انگشـت «در اين قسمت شعر، تركيـب   كنند. مي ها اعتراض رابطة آن به

قسـمت   ايِ ايـن  هايي ضمني است كه نياز به بررسي بيشتر دارد. هيپوگرام كليشـه  داللت
شـود و   مي ها نصب ها و بيمارستان وف است كه معموالً در كتابخانهشعر تابلويي معر از

  مضمونِ آن رعايت سكوت است.

       

شده است. ماتريس و  »هاي اشاره انگشت«محور جانشيني، جايگزين   ، در»هاي هيس انگشت«
آوردن تركيب   عقال با عشّاق است. شاعر، با ةشعر مقابل  قسمت از  الگوي مضمونيِ اين

معناي كتاب فلسفه و   (در »اشارات« ، بين اين نشانه با كلمةهاي اشاره) (انگشت »هاي هيس انگشت«
توان،  است و مي  مصراع هشتمِ شعر تناسب و هماهنگي ايجاد كرده  در منطق از ابن سينا)

را همان فالسفه و عقال دانست كه با عشق  »هاي هيس انگشت«معناي تفسيري، صاحبان   در
كنند. همين مضمون قابل تعميم به  مي  اي عاشقانه، با آن مقابله ديدن رابطه  اند و، با مخالف

  موقعيت اجتماعي و محيطي شاعر نيز هست.
كنـد.   مي بيان شعر تغيير ةقسمت پاياني شعر، يعني مصراع هجدهم تا بيستم، نحو در

مخاطـب   شـود؛ معشـوق   شعر از حالت روايي و بيـان اتّفاقـات و تصـاوير خـارج مـي     
چـرخشِ   شـود. ايـن   د و علّت برخورد ناظران با شاعر و معشوق او بيان مي گير مي قرار
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 با ...)»3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر

 

 

بنـديِ   پايـان  )32 شميسـا، ص  (ناگهاني و تغيير مخاطـب و اسـتفاده از صـنعت التفـات     
  شود. مي را موجب مناسب شعر
شود اين اسـت كـه انگـار     خوانش خطّي از قسمت پاياني شعر برداشت مي آنچه در

انـد.   هـم زده   متعـارف، سـكوت كتابخانـه را بـه      ، با رفتاري غيـر و معشوقش)(شاعر دو    آن
گيري اين قسمت از متن شده است، ماننـد قسـمت    اي، كه سبب شكل هيپوگرامي كليشه

ها، تابلويي با اين  هاست. معموالً، در كتابخانه قبلي شعر، يك تابلوي ديواري در كتابخانه
. كتابخانه نماد عقل است و سكوت قـانون  »يت كنيدلطفاً سكوت را رعا«شود:  متن نصب مي

انديشي قـانون   ديگر، و در معنايي تلويحي، سكوت و مصلحت  عبارت هاست. به كتابخانه
 »سكوت«و  »غوغا«و تضاد بين  (بينايي) »ها چشم«و  (صدا) »غوغا«عقالست. حساميزيِ   و  عقل

غوغا  ةسازد. شاعر عشق را ماي يصورت تصويري، نمايان م عشق را، به و تضاد ميان عقل
كرده و موجـب   كند. شاعرِ عاشق قانون عقل را نقض و عقل را عامل سكوت معرّفي مي

اعتراض عقال شده است. مضـمون و مـتن پنهـان ايـن قسـمت از شـعر بيتـي ديگـر از         
اي عشق، همه بهانه از توست/ من خامشـم  «سازد:  را در كاوش بينامتني ذهن آشكار مي ابتهاج

  .»ين ترانه از توستا
شود  مي گفته شد، دانسته)» 3(  جهان عاشقان همزاد«با توجه به تفاسيري كه از شعر 

دو   معنابن و محور اصلي دارد كه همة عناصر اصليِ شعر گرد آن كه كلّيت شعر دو
دارد كه  كلماتي وجود است. در شعر، مجموعه »عشق«اند. معنابن بند اول شعر  حركت  در

دهند.  مي اند و نظام توصيفيِ نيمي از مضمون شعر را شكل حور عشق پديد آمدهحول م
  نمايش داد. 1توان مطابق شكل شمارة  كلمات را مي اين مجموعه
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  همراه نظام توصيفي به )»3(  همزاد عاشقان جهان«ـ معنابن اول شعر 1 شكل

دومين معنـابن شـعر    ستيز تفكّر سنّتي شعر كهن و برخورد تقابلي با آن ديدگاه عشق
دهد.  مي وار قرار را در مركزيت عناصري منظومه »عقـل «يعني )» 3همزاد عاشقان جهان («

  دهد. اين معنابن شعر را نشان مي 2 شكل شمارة

  
  همراه نظام توصيفي به )»3(  همزاد عاشقان جهان«ـ معنابن دوم شعر 2 شكل
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 با ...)»3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر

 

 

همزاد عاشقان «هاي موجود در شعر  پوگرامها و منظومة توصيفي و هي با توجه به معنابن
نمـاد   مثابـة دو  هـاي ذهنـي حـافظ و ابتهـاج، بـه      دگرگـوني مـاتريس   ، شاعر، با)»3(  جهان

خـوبي   اسـت. او بـه   هم همراه كرده عشق را با و حال، عقل و گراي گذشته شاعران سنّت از
  است.  نجام دادهوار ا وجود منكران عشق، كاري معجزه كار برآمده و، با عهدة اين  از

  ـ نتيجه12
ا       به پور امين سرودة قيصر)» 3(  همزاد عاشقان جهان«شعر  ظـاهر بسـيار سـاده اسـت، امـ

ها نيازمنـد بررسـي و تحليـل     هاي خاص خود را دارد. بازنمايي اين پيچيدگي پيچيدگي
حـالِ گفتگـو     هاي زيـرين شـعر در   هاي پنهاني كه در اليه مقاله، متن اين علمي است. در

 شـعر  بينامتنيت ژنت و ريفاتر، بررسي و محرز شد كه اين ةقواعد نظري اساسِ  بودند، بر
  بيشتر حاصل جهان بينامتني است.

اسـتوار   »عشق  و  تقابل عقل«روند بررسي شعر اثبات شد كانون فكري شعر مزبور بر   در
يابـد كـه شـاعر     نخسـت، خواننـده در خـوانش خطّـيِ شـعر چنـين درمـي        است. شده
را  گويـد. او ايـن رابطـه    سـخن مـي   (دانشگاه)اي عاشقانه در مدرسه  گيريِ رابطه شكل از
نامد. شاعر كتـابي از كتابخانـه امانـت گرفتـه اسـت و بـا معشـوقِ خـويش          مي »معجـزه «
خورد، اما  حينِ مرور كتاب، گاهي نگاهشان در هم گره مي  اند. در خواندنِ آن مشغول به
را  انـد و مفهـوم عشـق    حـالِ مطالعـه    در »عاقالنـه «وند كه ش مي مخالفت كساني مواجه با
كنند. شاعر و معشوقش بـه شكسـتن سـكوت كتابخانـه و ايجـاد       نمي دانشگاه درك در

 شوند. در اين خوانش سطحي و خطّـي، ابهامـات شـعر    مي مزاحمت براي ديگران متّهم
  كند. يها راهنمايي م متن سوي پيش را براي كشف متن پنهان شعر به خواننده

هـاي موجـود در مـتن شـعر      هـا و رمزگـان   هايي كه بـا نشـانه   ارجاعات و هيپوگرام
ديگـر   را بـا )» 3(  همـزاد عاشـقان جهـان   «دارند حتميت روابط ضمني متن شعر  حضور
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شـد   رساند. اولين هيپوگرامي كه در خوانش تفسيريِ اين شعر آشـكار  اثبات مي  متون به
 ـ  يك/ دلم گرفتقال مدرسه حالي   و  از قيل«بيت حـافظ اسـت.   »ي كـنم چند نيز خدمت معشوق و م 

ريـزي   پـور را پـي   عشق، بنيان اصلي شعر امين  و  ماتريس شعريِ حافظ، يعني تقابل عقل
ماية سـرودن شـعرِ خـويش     عشق را دست  و  است. شاعر مضمون رايج تقابل عقل كرده

يست بلكه كامالً مخالف آن تنها با شعرِ حافظ همسو ن است، اما با ديدگاهي كه نه ساخته
 و سـومين هيپـوگرام   »هاي هيس انگشت«تصوير تابلوي بيمارستانيِ  است. دومين هيپوگرام

هاست. اين دو تابلو ديدگاه صـاحبان عقـل و    كتابخانه »لطفاً سكوت را رعايت كنيـد «تابلوي 
ديـدنِ   شود كـه عقـال تـابِ    مخالفان عشق است. در شعر، اين مفهوم به مخاطب القا مي

كننـد. واژگـان ايهـاميِ     را ندارند و كمترين رابطة عاشقانه را وادار به سـكوت مـي   عشق
دوسويگيِ كلّيِ شعر را سازماندهي كرده است. همين  »مطالعه«و  »لحظه«، »امانت«، »اشارات«

مطلعِ  سمت غزل معروف هوشنگ ابتهاج با مثابة خوانندگان اين شعر، به ما را، به واژگان
كشـاند. بـا ايـن     مي »توست  و  رسان من تا اشارات نظر نامه/ توست  و  ود فاش كسي آنچه ميان مننش«

)» 3(  همـزاد عاشـقان جهـان   «بينامتنيت حتمي و قاطع، بخش ديگري از متن پنهان شعر 
  شود. مي آشكار
، دو معنابن اصلي در شعر حضور دارند كه همـة   بودن شعر   قطبي  دليلِ تقابلي و دو به
 معنـابن   اند. اين دو كرده اي دورِ اين دو معنابن تجمع صر اصليِ شعر همچون منظومهعنا

گرديـد. عناصـرِ    ايِ ايـن شـعر آشـكار    است كه در تحليل بينامتني و نشـانه  »عشق  و  عقل«
ع كـرده   »عشـق «توصيفيِ اول، كه گرد معنابن  ةمنظوم اعجـاز «انـد از:   انـد، عبـارت   تجمـ« ،

 ة؛ عناصـر منظومـ  »گـاهي نگـاهي  «و  »هـا  غوغـاي چشـم  «، (نظربازي) »اشارات«، »لحظه«، »امانت«
و  »رعايت سـكوت «، سينا)  (كتاب ابن »اشارات«، »كتاب قديمي«، »كتابخانه«، »مدرسه«توصيفيِ دوم 

همـراه معشـوقِ خـويش     اسـت. شـاعر بـه    »عقل«ها  است كه معنابن آن »هاي هيس انگشت«
اي از همراهـي و همـاهنگي عقـل و     ده است و نمونهعشق خاتمه دا و جدال بين عقل  به
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انـد، نمايـان    عمر با عشق مخالفـت ورزيـده   مقابل چشمان اجتماعي كه يك  را، در عشق
 ستيز عقالي سنّتي است. حاكم بر شعر انتقاد از ديدگاه عشق ةاست. انديش ساخته

لي و غنايي اي تغزّ مايه پور حكايت از درون اگرچه خوانش ظاهري و خطّيِ شعر امين
پـور   شـود امـين   دارد، با دستيابي به ماتريس كلّـي و مضـامين ضـمنيِ شـعر معلـوم مـي      

وار بـا حقيقـت عقـل     مثابة امانت الهـي معجـزه   عشق مجازي را از زمين بركنده و به اين
را  است، زيرا تنها عشق حقيقي است كه ياراي همراهي بـا عقـل حقيقـي    همراه ساخته

شعر، با طنزي لطيف، از همة عقـالي متظـاهر كـه تـاب نگـاهي       انتهاي  دارد. شاعر، در
ــ  ها متباين است نظرِ آن  كه از عشق را ــ و را ندارند انتقاد كرده و همراهي عقل عاشقانه

  ممكن ساخته است.
، )»3(  همزاد عاشقان جهان«با توجه به كارآمديِ نظرية تلفيقيِ ژنت و ريفاتر در شعر 

كـار    جهت تحليل ديگر اشـعار معاصـر بـه    مثابة الگويي در تواند به فرايند اين تحليل مي
  شود. گرفته

  منابع
  .1376، ترجمة محمدمهدي فوالدوند، دفتر مطالعات تاريخ و فرهنگ اسالمي، تهران قرآن كريم

  .1385 تهران، ويراست دوم، مركزنشر پيام يزدانجو،  ة، ترجمنامتنيتبي، آلن، گراهام
  .1332، كارنامه، تهران مشق سياه(سايه)،  ابتهاج، اميرهوشنگ

  .1385، نشر مركز، چاپ دوازدهم، تهران ساختار و تأويل متناحمدي، بابك، 
، ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوي، آگه، مفاهيم بنيادي نظرية فرهنگي ادگار، اندرو و پيتر سجويك،

  .1387 تهران
  .1390، مرواريد، تهران پور جهان: قيصر امينيادمان همزاد عاشقان اشراقي، زيبا و ديگران، 

  .1380)، افق، چاپ سوم، تهران 71-64شعرهاي  (گزيدههاي ناگهان  آينه)، قيصر، 1پور ( امين
  .1386مرواريد، چاپ دوم، تهران  )،85-80(از شعرهاي  زبان عشق  دستور)، 2( ــــــ
  .1380، مرواريد، تهران گلها همه آفتابگردانند)، 3( ــــــ
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مـرز   اي«(كاربسـت نظريـة مايكـل ريفـاتر بـر شـعر       » شناسي شعر نشانه«افتخاري،  بهزاد و طيبه بركت،
، 1389، زمسـتان  4 دورة اول، ش ،هـاي زبـان و ادبيـات تطبيقـي     پـژوهش ، فروغ فرّخـزاد) » پرگهر
  .130-109 ص

  .1388  يد)، نيلوفر، چاپ دوم، تهران(جستارهايي در نظريه و نقد ادبي جد نقد ادبي و دموكراسيپاينده، حسين، 
  .27- 24  ، ص1386  ، آذر7  ش ،دانايي ةسپيد، »پور گفتگو با زيبا اشراقي همسر قيصر امين«جمشيدي، مريم، 

، »هاي ادبي معطوف به خواننده در قرن بيستم سير نظريه«جواري، محمدحسين و احد حميدي كندول، 
  .176-143  ص، 1386، پاييز 3 ، دورة دوم، شپژوهي ادب

، با مقابله از نسخة قاسم غني و محمد قزويني، گنجينه، چاپ ديوان حافظالدين محمد،  حافظ، شمس
  .1377ششم، تهران 

(شرح الفاظ، اعالم، مفاهيم كليـدي و ابيـات دشـوار حـافظ)، شـركت       نامه حافظخرّمشاهي، بهاءالدين، 
  .1378  فرهنگي، چاپ چهارم، تهران انتشارات علمي و 
ــات معاصــر ايــرانروزبــه، محمدرضــا،  نامــة دانشــگاهي)، روزگــار، چــاپ چهــارم،  درس   (شعرـــ ادبي

  .1388  تهران
  .1396(دربارة حافظ)، سخن، تهران  اين كيمياي هستي)، محمدرضا، 1شفيعي كدكني (

  .1396، آگه، چاپ هفدهم، تهران موسيقي شعر)، 2( ــــــ
  .1383ميترا، ويراست سوم، تهران  ،نگاهي تازه به بديعشميسا، سيروس، 

نقي منزوي و  اهتمام علي ، به1 ، جالقضات هاي عين نامه مجموعهالقضات همداني، عبداهللا بن محمد،  عين
  .1362 جم، اساطير، تهران نظارت و اصالح حسين خديو  عفيف عسيران، با

  .1375، محمد معين، اميركبير، چاپ نهم، تهران فرهنگ فارسي
، »پـور  سـرودة قيصـر امـين   “ الفبـاي درد ”شناسي شـعر   نشانه«پور،  سهيال و محمدكاظم يوسففرهنگي، 
  .166-143 ، ص1389، پاييز و زمستان 21  ، سال يازدهم، شنامة زبان و ادبيات فارسي كاوش

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و  ،)قرآنشناسي و تفسير  (نشانه بيولوژي نص عليرضا،، نيا قائمي
  .1389 تهران يشة اسالمي،اند

مهران مهاجر و محمد نبوي، آگه، چاپ  ة، ترجمهاي ادبي معاصر نظريه ةدانشناممكاريك، ايرنا ريما، 
  .1385دوم، تهران 

ادبيات و  ةدانشكد ةنشري، »با اشعار احمد مطر قرآنروابط بينامتني «ميرزايي، فرامرز و ماشاءاهللا واحدي، 
  .322-299  ، ص1388، بهار 25 ، شهيد باهنر كرماندانشگاه ش علوم انساني

علـوم   مـة نا پـژوهش ، »با رويكرد بينامتني مثنويمتني در  مطالعة ارجاعات درون«بهمن،  )،1( مطلق  نامور
  .442-429 ، ص1386، تابستان 54 ش ،بهشتي)  (دانشگاه شهيد انساني
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  .1395ن، تهران (از ساختارگرايي تا پسامدرنيسم)، سخ بينامتنيت)، 2( ــــــ
  .1394سخن، تهران ، ها و كاربردها) (نظريه درآمدي بر بينامتنيت)، 3( ــــــ

 ةمـ تصـحيح و مقد  ، بـه كامـل النسـان  إلارسائل مشهور بـه كتـاب    مجموعه بن محمد، ينالد نسفي، عزيز
  .1365، تهران طهوري ةكتابخان فرانسوي ماريژان موله،

، فـروردين و ارديبهشـت   10  ، ششـعر پور،  ، ترجمة پريسا بختياري»زاعيانت ةشعر و انديش«والري، پل، 
 .54-50  ، ص1373

  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
  
 
ـيلم    در سينما و شعر دفاع مقدس » خويشتن آرماني« ـا تكيـه بـر ف  ب
  هاي قديمي چمدانشعر  مجموعه و »باديگارد«

  )اهدانز دانشگاه فارسي اتادبي و زبان ةدانشكد علمي تئهي عضو( آبادي محمود حسن
  )زاهدان دانشگاه فارسي اتادبي و زبان ةدانشكد علمي تئهي(عضو  زاده مريم شعبان
  )زاهدان دانشگاه فارسي اتادبي و زبان ةدانشكد دانشجوي دكتري(١*زاده ساجده تقي

  چكيده
زيگموند فرويـد اسـت.   » ساختار شخصيت«خويشتن آرماني مفهومي برآمده از نظرية 

» فراخـود «ترين سطح را مربوط بـه   وح گوناگون شخصيت، عاليفرويد، در بررسي سط
سـوي كمـال    فـرد اسـت و بـه    متعـاليِ هـر  » مـنِ «داند كه  يا همان خويشتن آرماني مي

حركت است. در پژوهش حاضر، با توجـه بـه نظريـة مزبـور، نگـاهي شـده اسـت          در
اثـر    ويـژه دو  مفهوم خويشتن آرماني در آثار سينمايي و شـعريِ دفـاع مقـدس و بـه     به

شـعر   كيـا و مجموعـه   سـاختة ابـراهيم حـاتمي   » باديگـارد «توليدشده در دهة نود: فيلم 
دنبال يافتن پاسـخي بـراي    سرودة عليرضا قزوه. در اين پژوهش، به هاي قديمي چمدان

                                                      
* sajede_taghizade@yahoo.com  
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پرسش هسـتيم كـه مفهـوم خويشـتن آرمـاني در دو اثـر مزبـور بـه چـه كيفيتـي            اين
از  ش و تقــالّ بــراي بازيــابي خويشــتن آرمــاني پــسشــده و رزمنــده، در تــال نمايــان
  روست؟ به دهه، با چه مسائلي رو  چهار

 كيا، عليرضا قزوه. خويشتن آرماني، سينما، شعر، دفاع مقدس، ابراهيم حاتميكليدواژگان: 

  ـ مقدمه1
  ـ بيان مسئله1ـ1

. سـت ا فرويـد  تفكّـر  در شخصـيت  نظرية سـاختار  از برآمده آرماني اصطالح خويشتن
 معتقـد  و كنـد  مـي  تقسيم »فراخود« و »خود« ،»نهاد« بخش سه به را انسان شخصيت فرويد
وجود او   در سطح سه اين از يك كدام كه دارد اين به بستگي انسان شخصيت نوع است

  است. تر پيشرفته
خـود   به چيزي جز رسيدن بـه مطالبـات  اي از شخصيت است كه  مرتبه »فرومن«نهاد يا 

ـ اهم يافتن به اميـال  تنها دست اونوزادي است كه نزد  ؛ازدپرد نمي چـارچوبِ   در ؛ت داردي 
را  ها ها و حرام حريم ؛ل التذاذ استصدنبال ا ن بهوة ممكشي به هر ؛گيرد صي قرار نميمشخّ
فرويـد، فـرومن    ديـد   هاي گوناگون است. از نيروه و گسيخت لجامر از غرايز شناسد و پ نمي

»خاستگاه اوغرايز جايگاه و رواني انرژي ةلي« ،» مقسـ «و  »ت فـرد زيربناي شخصـي اسـت آن  »ت تاريـك 
  جا) (همان. »كند مي  طلبد و عمل فقط مي«بلكه  ،»كند فكر نمي«فرومن ؛ )84  (ص

 لـذّت  اصل طبق و ليبيدوست و غرايز مخزن«كه  است شده گفته ديگري از نهاد تعريف در
 وجـه  هـيچ  بـه  را ارضـا  تعويـق  يـا  تـأخير  و كنـد  مـي  تـالش  هـايش نياز ارضاي براي نهاد. كند مي عمل
  )36 ص 2و شولتز، 1(شولتز. »كند نمي تحمل

 عقليِ و منطقي نيروي خود. است »خود« فرويد ديدگاه در شخصيت از ديگري سطح
 را، هـا  خواسـته  ارضـاي  و كند رو به رو ها واقعيت با را نهاد كند مي تالش كه است انسان

                                                      
1. Schultz, Duane P.      2. Schultz, Sydney Ellen 
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جـويي   دنبـالِ لـذّت   كه نهـاد بـه   در شرايطي«بايد توجه داشت . بيندازد تعويق به قعيت،بر وا  بنا
دارد؟ پس،  هاي جهان واقع محفوظ مي است، چه ساختاري آن را در چارچوب منطق و درك محدوديت

. )85 (فرويـد، ص  »عهـده دارد   هاي جهـان واقـع را بـه    گري بين فرومن و واقعيت مسئوليت ميانجي من
  گفتة دوان پي شولتز و سيدني الن شولتز، به

 بـه   توجـه   با يا، اندازد تعويق  به را آن كوشد مي بلكه كند نمي جلوگيري نهاد ارضاي از خود
 و درك بينانـه  واقـع  و عملـي  صـورت  بـه  را محيط خود دهد. تغيير را آن مسيرِ ضروريات،

 واقعيـت  اصـل . كنـد  مـي  عمـل  واقعيت اصل با مطابق خاطر،  همين  به و، نموده كاري دست
 هـاي  تكانـه  خـود  بنـابراين، . اسـت  تضـاد   در كند، مي عمل آن مطابقِ نهاد كه لذّت، اصل با

. كـرد  تشبيه اسب روي سواركارِ رابطة به را نهاد و خود رابطة فرويد. كند مي كنترل را نهاد
  )61 (ص .كند مهار و نظارت هدايت، را اسب حيوانيِ و خام نيروي بايد سواركار

 ،»آرماني منِ« ،»آرماني خود« يا فراخود. است »فراخود« فرويد نظرِ  از شخصيت عاليِ سطح اما
 كـه  دارند شخصيت از سطحي به واحدند و اشاره مفهوم يك همه »فرامن« يا »آرماني خويشتن«

  ز، شولت پي شولتز و سيدني الن  گفتة دوان به. كند مي حركت دروني كمال به رسيدن جهت  در
 فقـط  آن تالشِ بينانه. واقع هاي هدف به رسيدن براي نه كند مي تالش لذّت براي نه فراخود
 تـأخير   بـه  را آن كند مي سعي خود آورد، مي فشار ارضا براي نهاداست.  اخالقي كمال براي
 هـيچ  نهـاد  ماننـد  فراخـود . ورزد مـي  اصـرار  اخالقيـات  بـر  همه از باالتر فراخود و اندازد

  )62 (همان، ص. پذيرد نمي هايش درخواست براي را  سازشي
ويژه مفهوم فـرامن را بعـدها    خصوصِ ساختار شخصيت و به البتّه، ديدگاه فرويد در

شناســاني كــه بــا رويكــردي وجــودي و  ميــانِ روان  شناســان تكامــل بخشــيدند. در روان
ي ويژه به مراتـبِ  نگاه 1اند، كارل راجرز مدارانه به تحليلِ رفتارهاي بشري پرداخته انسان

اي اسـت كـه    خودپنـداره « 2»خـود آرمـاني  «نظرية شخصيت راجرز،  شخصيت داشته است. در
. »كند داشته باشد و شامل معاني و اركاني است كه بيشترين اهميت را بـراي فـرد دارنـد    مي انسان آرزو
  )142 (شاملو، ص

                                                      
1. Carl Rogers    2. ideal self 
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عارض آن با سطوحِ خصوص شخصيت آرماني و ت رسد ديدگاه فرويد، در نظر مي  به
 ت خاصس از قهرمان و شخصيت، با تصويري كه سينما و شعر دفاع مقدنازل شخصي

فرد   مثابة يك رزمنده و يك دهد قرابت درخور توجهي دارد: قهرماني كه به رزمنده ارائه مي
هاي سهمگين سياسي، اجتماعي،  معرض طوفان  بحبوحة يك مقطع تاريخي و در انقالبي در

همه   از  بيند بيش را ناعادالنه مي  كشاكش جنگي كه آن خيزد و در و اقتصادي برمينظامي 
ها را ممكن سازد و جهاني  كه سرِ آن دارد ناممكن شود؛ مني رو مي من دروني خود روبه  با

  نو با نظامي عادالنه برقرار كند.
ل جنـگ  سا  اي فراتر از هشت اگر مفهوم دفاع مقدس و هنر دفاع مقدس را در دايره

در دوران جنگ و پس از جنگ با مسـائل و موضـوعات    »من آرماني«تحميلي ببينيم، اين 
مايـة توليـد آثـار     رخ داده دست »من«هايي كه براي  روست و همين دغدغه به متفاوتي رو

  متعددي در سينما و شعر دفاع مقدس شده است.
فيلم   هاي دروني اين قهرمان در يه، ال»من آرماني«در اين جستار، با نگاهي دوباره به مفهوم 

سرودة عليرضا قزوه  هاي قديمي چمدانشعر  كيا و مجموعه ساختة ابراهيم حاتمي» باديگارد«
كيا و قزوه  واكاوي خواهد شد. دليل پرداختن به اين دو اثر اين است كه اوالً همراهي حاتمي

جريانـات فكـري و اجتمـاعي و      بـا  اند) مثابة دو هنرمند كه چهار دهه پس از انقالب را درك كرده (به
هـا،   تواند آينة دغدغـه  حد فراواني مي  اي است كه آثارشان تا گونه فرهنگيِ پس از انقالب به

دو براي ترسيم حوادث   اي كه آن هاي نسل انقالب باشد. ثانياً، نوع زاويه ها و آرمان خواست
بـه    ديگر، مفهوم بازگشت  سوي  ازهم دارد.   كنند شباهت بسياري به و تحليل آن انتخاب مي

بيفتد؛ مثالً، اثري كه محصول دهة شصت يا   گذر زمان اتّفاق  خويشتن آرماني الجرم بايد در
قدر از روزگار آرماني اوايل انقالب فاصله نگرفته اسـت كـه    لحاظ زماني، آن هفتاد باشد، به

محصـول دهـة نـود     دو كـه هـر   كـه دو اثـر يادشـده ـــ     منتقد را متوجه خود كند، درحـالي 
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رو   انعكاسِ مسائلي كه شخصيت رزمنده براي بازيابيِ من آرمانيِ خود پيشِ  اندــ در شمسي
  خواهد داشت بسيار درخور توجه است.

 و رسانده پيروزي به را انقالب كه نسلي شخصيتيِ تيپ از ايضاح بحث، جهت ادامه،  در
 »رزمنـده «  بـه  بيند مي درون  و  بيرون دشمنِ با نبرد صحنة در را خود كنون  تا انقالب ابتداي  از
  .شد  خواهد  ياد

  ـ ضرورت و اهميت تحقيق2ـ1
هاي  اي وسيع از توليدات هنريِ سال پرداختن به آثار سينمايي و ادبي دفاع مقدس، كه عرصه

سـاختن زوايـاي گونـاگون     دهـد، ضـمن روشـن    از انقالب را به خود اختصـاص مـي    پس
توانـد تـأثير شـگرف جريانـات و      شـناختي، مـي   ظرِ علمي و روانمن  شخصيت رزمندگان از

  كشد.  تصوير  تحوالت سياسي و اجتماعي و فرهنگي را بر چرخش مضامين آثار هنري به

 تحقيق ـ پيشينة3ـ1

اسـت،   مقايسة سينما و شعر موضوعي جـذّاب بـراي پژوهشـگران و نويسـندگان بـوده     
رسـد   نظـر مـي    ن حوزه خالي است. بههاي گسترده و اساسي در اي اگرچه جاي پژوهش

 )1385 الـدين طباطبـائي، هـرمس، تهـران     (ترجمة عـالء  1نوشتة پير پائولو پازوليني سينماي شعر
واقع، پازوليني سـعي    ايِ شعر و سينماست. در رشته هاي ميان شروع خوبي براي پژوهش

  )12 زوليني، صپا  (هنر ديگري شباهت دارد.  از هر داشت نشان دهد سينما به شعر بيش
سـمت   شود، بيشتر، ذهن محقّقان به در ادبيات فارسي، وقتي صحبت از سينما و شعر مي

بازآفرينيِ «شوند. مقالة  مي  اساسِ آثار مهم ادبي خلق  رود كه بر هايي مي و فيلم 2اقتباس ادبي
يش هويـت  مقـاالت همـا   چكيده(در » ادبيات كهن فارسي در سينما؛ احياي بخشي از هويت ملّي

نوشـتة زهـرا   ) 39- 28  ، ص1383مـدرس، تهـران، اسـفند     ، دانشگاه تربيتها و راهبردهـا)  (مفاهيم، مؤلّفهايراني 
                                                      

1. Pier Paolo Pasolini      2. adaptation 
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از اين آثار است. موضوع ديگر مورد توجه پژوهشـگران تـأثير سـينما و شـعر       حياتي يكي
، سـال  ادبـي فنـون  (» هاي روايت سينمايي در غزل امروز شيوه«يكديگر است. مقاالتي چون   بر

آ صفايي،  نوشتة محسن محمدي فشاركي و پانته )128- 113  ، ص1393، بهار و تابستان 1  ششم، ش
(منتشرشــده در وبگــاه راســخون، » تصــوير و توصــيف ســينمايي در شــعر كالســيك پارســي «

هاي ادبي  نسبت بيان سينمايي با تمثيل«نوشتة احمدرضا ضابطي جهرمي،  )1395ارديبهشت   26
نوشـتة تقـي    )76- 53  ، ص1388  ، زمسـتان 26  ، دورة هفـتم، ش هـاي ادبـي   پژوهش(» موالنادر اشعار 

  اند. جمله  اين  پورنامداريان و زهرا حياتي از
حوزة ادبيات و سينماي انقالب و دفاع مقدس و مشخّصـاً آثـار عليرضـا قـزوه و       در

مزبـور پرداختـه   طور مجزّا بـه هريـك از آثـار     هايي كه به كيا نيز پژوهش ابراهيم حاتمي
شناسي هنر  جامعه(» كيا هاي حاتمي شناختي به فيلم نگاهي جامعه«مقالة  باشند كم نيست. در

، نوشتة اعظـم راودراد، نويسـنده   )126-97 ، ص1388، بهار و تابسـتان  1 ، سال اول، شو ادبيات
ـ   شناسي آثـار ايـن كـارگردان داشـته اسـت. همچنـين، در       نگاهي متفاوت به نشانه ة مقال

، 33 ، دورة نهـم، ش مطالعات فرهنگـي و ارتباطـات  (» تحوالت بازتاب جنگ در سينماي ايران«
ــتان ــران  )80-57 ، ص1392 زمس ــپيده حي ــم راودراد و س ــتة اعظ ــندگان   ، نوش ــور، نويس پ

حـوزة بازنمـاييِ موضـوع جنـگ      هاي گوناگون در اند كه در دهه هايي پرداخته تفاوت  به
مايـة اعتـراض در شـعر احمـد مطـر و       بررسـي تطبيقـي درون  «است. مقالة  اتّفاق افتاده

، )66-39 ، ص1395، پاييز و زمستان 2 ، دورة اول، شعربي  ـ  مطالعات تطبيقي فارسي(» عليرضا قزوه
حسيني و سيدحميد نجات، پژوهشـي ديگـر اسـت كـه نويسـندگان       نوشتة سيدمحسن

  اند. قزوه پرداختهمفهوم اعتراض در وجوه سياسي و اجتماعي آن در شعر   به
بررسـي جريـان اعتـراض در شـعر و     «نظر ما مقالة   ترين پژوهش به موضوع مد نزديك

پژوهش زبان و ادبيـات  (» كيا سينماي دفاع مقدس؛ با تكيه بر آثار عليرضا قزوه و ابراهيم حاتمي
  زاده و غالمرضا كافي است. نوشتة ساجده تقي )48- 25  ، ص1392، پاييز 30  ، شفارسي
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اثـر    شـناختي، بـه تحليـل دو    پژوهش حاضر، نويسندگان، با اتّكا به يك مفهـوم روان  رد
يكـديگر    بار اسـت كـه ايـن دو اثـر بـا      واقع اولين  شعري و سينمايي خواهند پرداخت و در

 شوند. مي  مقايسه

  ـ بحث2
  مفهوم خويشتن آرماني در سينما و شعر دفاع مقدسـ 1ـ2

اجتماعي   ـ  تواند خيزشي باشد با ابعاد مختلف سياسي مياين گفتمان، كه انقالب اسالمي 
زبـانِ    هـا قبـل از پيـروزي انقـالب، از     و نقطة عطفي در تاريخ جهان معاصر، حتّي سـال 

بـود.   دادند طرح شده را مي »بازگشت به خويشتن«از نخبگان فكري جامعه كه شعار  بعضي
  گفتة شريعتي، جمله، به  از

اش و  اش بيرون بيايـد و از رابطـة فـردي    امد و قرون وسطاييخواهد از پوستة ج اسالم مي
مـوج،   صـورت يـك   اش خارج شود و بـه  محدودة اخالقي و رواني و شخصي و دروني  از

صورت يك عامل ساختن انسان و جذب نسل  دعوت، يك رسالت، يك مسئوليت و به يك
  )13  (صزمان طرح شود.   و  جديد درآيد و در وسط زمين

 داشت  وجود فراواني و فرهنگي ايدئولوژيك سياسي، شناختي، جامعه هاي هريش واقع  در
 مقتدر حكومت  يك استقرار براي استثنائي حركت يك انقالبيون، نظرِ  در اسالمي، انقالب كه

ون وظيفـة خـود         تلقّـي  جهان عرصة  در شيعي شـود و در ايـن مسـير رزمنـدگان و انقالبيـ
و نُرِيد أن نَمنَّ علَي الَّذينَ استُضعفوا في األرضِ و نَجعلَهـم  ﴿نيِ دانستند كه، براي تحقّق وعدة قرآ مي
  ، حتّي از جان خود نيز مايه بگذارند.)5(القصص:  ﴾و نَجعلَهم الوارِثينَ ئمةًأ

هاي گوناگون مـدني و   انقالب اسالمي جوششي ساختارشكنانه بود كه، عالوه بر عرصه
حوزة فردي نيز موجد يك استحالة اعتقادي و رفتاريِ عميـق   بود در مظاهر بيروني، توانسته
هـايي   داد و بـر شاخصـه   هاي انقالبي كه باور رزمندگان را تشكيل مي شود؛ نظامي از ارزش

محوري، دنياگريزي و... تأكيـد   طلبي، واليتمداري، فداكاري، دين زيستي، شهادت چون ساده
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نظر داشتند بايد به چنان صفاتي متخلّق   ي كه در»مـن «ورزيد و رزمندگان براي رسيدن به  مي
سمت مبارزه  بيرون، رزمنده را به و درون  شد نيرويي مضاعف، از همه سبب مي شدند. اين مي
سوق دهد. شروع جنگ و اتّفاق تلخ تهاجم اگرچه بالذّات واقعيتي  »جهاد«تعبيرِ اسالمي  يا به

برابـر دشـمن     العادة ارادة جامعه براي دفاع در آن، تجلّيِ خارق  پسِ  شد، در تلخ محسوب مي
شناسي، وجه مثبت جنگ  كه گفته شده، اين خصيصه، در مباحث جامعه چشمگير بود. چنان

از   حراسـت   ملّت را بـا  تواند آگاهي اجتماعي هر نظرِ هگل، جنگ عاملي است كه مي به«تلقّي شده است. 
ديگـر،    سـوي   . از)76  (جهـانبگلو، ص » ه فردگرايـي اسـتحكام بخشـد   برابر هرگون  وحدت معنويِ آن در

حقيقـت، فرصـت جنـگ فرصـت       خـود گرفـت. در    بعد عرفـاني بـه   رفته، جنگ يك رفته
خودسازي، وصال به محبوب ازلي و پيوستن به كـاروان آزادگـان و شـهيدان تـاريخ تلقّـي      

خلـق    سـت كـه هنرمنـد در   توان در مفهـومي ج  را مي »حماسة عرفاني«شد. اصطالح ادبي  مي
دادن ديـوِ   در اين گونه حماسه، قهرمان، بعد از شكست«تعبيرِ شميسا،  دهد. به مي  تصوير رزمنده ارائه

اهللا   فـي   طريـق فنـاء    جادة طريقت، نهايتاً به پيروزي كه همانا جاودانگي در  آميز در نفس و طي سفري مخاطره
(شهادت كرد به سرمنزل مقصود  ميان تالش مي  اين  ي كه در»خود«. )80  (ص »يابد مي  است دست

از   برابر هيچ مانعي دست  آيد خويشتن آرماني رزمنده بود؛ خويشتني كه در  نائل و وصال حق)
  داشت. داشت و تا رسيدن به منتهاإليه شهود گام برمي مجاهدت برنمي

واده، داد اعم از گذشتن از جـان و خـان   اي كه در جنگ رخ مي العاده همة حوادث خارق
بستگي به مظاهر حيات دنيـوي، پـذيرش عـوارض جنـگ و      فداكاري تا پاي جان، قطع دل

با انتخاب خويشـتنِ آرمـانيِ رزمنـده     (مجروحيت، قطع عضو، اسارت و...)ها  حتّي استقبال از آن
هرچه الزم است   هاي خود از گرفت؛ خويشتني كه، بدون ترس، در راه خواست مي  صورت

از جنگ   كند. اما اين خويشتنِ آرماني چقدر بعد بر آنچه بايد، مقاومت ميبرا  گذرد و، در مي
اي كـه آرمـان    گيرنده است؟ آيا رزمنده دوام آورده است و همچنان در درون رزمنده تصميم

همين   هاي بعد از جنگ نيز با پرورانده در دهه سر مي  هاي انقالب را در كردن ارزش  جهاني
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رفته است؟ براي يافتن اين پرسش، به شعر و سينماي   تكار پيشاطمينان و ابتكار عمل و پش
مقـدس،    هنر اصلي انقالب و دفـاع   نماي گفتمان انقالب و دو مثابة آينة تمام دهه، به  اين سه

  افكنيم. مي  نظر
دهة شصت، كه   آيد اين است كه از همان زمان جنگ و در چشم مي آنچه در نگاه اول به

شـعر    آرمـاني در   طلبي رزمندگان بود، تضاد خود و خود شهادت گري و اوج هيجان انقالبي
(زمـاني  همان دهة شصت   حركت از  خورد. در شعر، اين چشم مي بيش به   و   دفاع مقدس كم
آغاز شد. شاعراني مثل سلمان هراتي و بعدها عليرضا قـزوه،   پايان نرسيده بود) كه هنوز جنگ به

فاصــله بــا آرمــان حقيقــي جنــگ   تن خــود، بــهدانســ تمركــز بــر خوداتّهــامي و مــتّهم  بــا
رو  به كردند. اين اعتراف لحني دردآلود داشت و شاعر، در خلوت خود، با مني رو مي  اعتراف

  دور افتاده: شتاب به  و  شد كه گرفتار در وادي سالمت و عافيت است و از شور مي
دلِ مـن/   ن/ آه ايام/ با روحي سرگردان در فاصلة آفتـاب و لجـ   زمين ايستاده و مثل آسمان

تاريـك/   آيـم/ از  شده در من/ مگر به سيالب بپيوندي/ من از سـكوت مـي   نشين آب ته اي
  )64 آيم. (هراتي، ص سالي/ من از عاقبت بيهودگي مي خالي/ از خشك از
كرد. وجه بيان حماسه، مظلوميت،  مقطع، سينما در وادي ديگري سير مي همين اما، در

هييج و احتماالً نگاه به بيرون بر نگاه درون غلبه داشت. اگرچه آثار كلّي ت طور رشادت و به
شعر   اي كه در اندازه نگاه به  گرايانة عرفاني دارند، اين سينمايي دفاع مقدس بعضاً نگاه درون

  گسترش يافته است در سينما مطرح نيست.
ن به مفهـوم  منظرِ پرداخت  گرايي در شعر و سينماي دفاع مقدس، از در دهة هفتاد، هم

زعم نويسنده، دهة هفتـاد را در هنـر انقـالب و     شود. به تر و بيشتر مي منِ آرماني، جدي
كه هستم  منِ انقالبي«دانست. تمركز آثار بر اين است كه  »دهة خودتشريحي«مقدس بايد  دفاع

؛ نمايـد  مـي  گروه رخ  همه، زير فشار دو  از  . اين پاسخ و تشريح، بيش»كنم و چگونه فكر مي
قيمـت جنـگ و    هاي جهـاني بـه   برابر قدرت  يكي طبقة روشنفكر كه با اصل مقاومت در
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را  زدگي مخالف است و ديگـري نسـل جـوان كـه روح پرسشـگري و اعتـراض       جنگ
نشـده و حقيقـت باورهـاي او      ديـر   اينكـه تـا    تصور دهد. هنرمند، به جامعه اشاعه مي در

مواردي فضـاي هنـري     رود كه در ش مياست بايد كاري كند، تا جايي پي تحريف نشده
تـدريج، موضـوع    شـود. در ايـن دهـه، بـه     حساب دو تفكّر بدل مي جايي براي تسويه به

شـود و نسـل جـوان،     جبهـه و منـاطق شـهري جـايگزين مـي      ها از جبهه به پشت فيلم
هـاي فكـريِ گونـاگون،     شـوند. تيـپ   مثابة قهرمان داستان انتخـاب مـي   ها و... به خانواده

گفتند و موضوع آثار فقط رزمنده  شده، از جنگ سخن مي هاي شناخته لبِ شخصيتقا  در
و جبهه نبود، بلكه سياسيون و روشنفكران و نسل جوان و زنان و حتّي سربازان دشـمن  

  شدند. مي مثابة موضوع فيلم انتخاب به
 دخو شود. اصطالح بدل مي »خود متروك«اي است كه خود آرماني به  دهة هشتاد دهه

 يا فكري رفتاريِ الگوهاي به دارد اشاره و برد كار به 1جيمز ويليام بار   را اولين  متروك
  )118 پورافكاري، ص (است.  داشته گذشته در فرد كه احساسي
خـورد نـوعي    چشـم مـي    چيـزي بـه    هـر   از  اي كه در سينماي دهة هشتاد بـيش  مسئله

هـاي ارزشـي    هـا و تعـارض   تنـاقض  دادنِ به موضوع دفاع مقدس است. نشـان  »دگرانديشي«
ساله، تلطيف چهرة دشـمن و   جامعة پس از جنگ، تشكيك در اصلِ جنگ و دفاع هشت  در

جامعـة    كشـيدنِ فجـايع موجـود در     تصـوير   اي انساني و نـاگزير بـه او، بـه    بخشيدن وجهه
هاي موجود در زمـان جنـگ، رياكـاري و تغييـر      اعتقاديِ نسل جوان به ارزش زده، بي جنگ
دهـه    هـاي ايـن   منصبان قدرت امروز عمدة مضامين فـيلم  رة رزمندگانِ ديروز به صاحبچه

طـور   نهـد و، بـه   گام را از اين نيـز فراتـر مـي    در دهة مزبور است. جريان شعر دفاع مقدس
  آورد. مي  روي »بيان شفّاف و نقد و اعتراض علني«برانگيزي، به  تأمل

                                                      
1. William James 



111
 3/1ادبيات انقالب اسالمي 

مقاله 
 در سينما و شعر ...» خويشتن آرماني«

 

 

سـال    د چهار دهه از انقـالب و نزديـك بـه سـي    اما، در دهة نود، در موقعيتي كه حدو
نسـل    گذرد، دو هنرمند كه وابسـتگيِ فكـري و عقيـدتيِ خـود را بـه      جنگ تحميلي مي  از

يعني سينما و شـعر، نسـل    اند، در دو هنرِ همواره همراه با انقالب  كرده  انقالب بارها اثبات
مثابـة   (بـه ليرضـا قـزوه   كننـد؟ ع  مقدس و نسل رزمندگان را در چه فضايي تصوير مي  دفاع

هـاي انقـالب و دفـاع مقـدس را در اشـعارش       دارانـة آرمـان   شاعري كه، از ابتداي جنـگ، موضـع جانـب   
هـاي جنـگ حضـور     ، در جبهـه 1359(سينماگري كه از آغاز جنگ، در كيا  و ابراهيم حاتمي داده)  نشان

رمانِ آن همان شخصيت ثابـت رزمنـده   اثر ديد كه قه صورت يك كالن توان به را مي  تك آثارِ او يافت و تك
  كنند؟ دهة نود چه تعارضي بين خود و خود آرمانيِ رزمنده تصوير مي  در است)

 هاي قديمي چمدانشعر  و مجموعه» باديگارد«تحليل فرامتنيِ فيلم ـ 2ـ2

و » باديگـارد «اگر بنا باشـد در يـك جملـه فراينـد خلـق معنـا و ارسـال پيـام در فـيلم          
؛ »شـدن!   ديگـر   دغدغـة چيـزِ  «را تعريف كنيم، بايد بگوييم:  هاي قديمي دانچمشعر  مجموعه
روي تفكّـر جديـد قـرار     به كيا و عليرضا قزوه را رو اي كه همواره ابراهيم حاتمي دغدغه
  زعمِ هنرمندان انقالب زيرپوستي اما خطرناك است. است؛ تفكّري كه به داده

شناسـيِ   حوزة جامعه توان در ار مشابه را ميشناختي، دو اثر مزبور و آث لحاظ جامعه به
ا دقيقـاً بـه چـه عنصـري        ل نظام ارزشي مطالعه كـرد؛ امـگفتـه   »ارزش«دگرگوني و تحو

بنـديِ   مقولة تعريف ارزش اتّفاق نظر ندارند، اما شايد با جمع شناسان در شود؟ جامعه مي
  دست داد: ها بتوان اين تعريف را از ارزش به اكثر نظريه

عقيده يا باورِ نسبتاً پايداري است كه فرد، با تكيه بر آن، يك شيوة رفتاريِ خاص يا  شارز
ديگر،   تعبيرِ  دهد. به ــ بر ديگري ترجيح مي كه شخصي يا اجتماعي است حالت غايي را ــ  يك

اهداف و مقاصد مطلوب و مورد نظر جامعه است كه براي دستيابي بدان  هاي اجتماعي ارزش
   )133  مهر، ص د. (شايانشو تالش مي
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ه   را مهـم  1تـوان رونالـد اينگلهـارت    رسد مـي  نظر مي  به حـوزة    پـرداز در  تـرين نظريـ
شناسيِ تحول در نظام ارزشي در دورة اخير دانست. او مسئلة دگرگـونيِ ارزشـي    جامعه

 كه  معنا  داند. بدين ها مي اي طبيعي و معلول توسعه و شكاف نسل همة نهادها را مسئله در
را براي دگرگـونيِ نظـام    هاي پيشرفت در يك نهاد زمينه رشد جامعه و افزايش شاخص

شـود   كنـد و، بـا ظهـورِ نسـل جديـد، ايـن كـنش عملـي مـي          ارزشيِ آن نهاد فراهم مي
) اي  بنا به تحليلِ او، اگر نسلي بـراي نظـام ارزشـيِ موجـود هزينـه     . )76 اينگلهارت، ص

بـه تغييـرِ    كند، بلكه متمايـل  ا براي حفظ آن تالشي نميتنه پرداخت نكرده باشد، طبعاً نه
توانـد   كـرده نمـي   ديگر نسلي كه، بـراي آن، هزينـه پرداخـت     سوي  شود و از آن نيز مي

ة سياسـيون در    دورة  فروپاشي نظام ارزشي را ببيند. اين موضوع را بايد كنار تغييـر رويـ
دربارة تغييـرات   سعه و تضادتوپور در كتاب  گذاشت. در پژوهشي كه رفيع از جنگ بعد

  شود: گيري مي اجتماعي انجام داده است چنين نتيجه
گرفـت، ابتـدا     ها از ابعاد مختلف صورت ، كه يك حركت تغيير ارزش68در فرايند بعد از سال 

هاي قشر باال  ــ ارزش آن  موازات زمان به هم   زدوده و ــ  هاي مذهبي تضعيف و آثار جنگ ارزش
مـذهبي را تهديـد و گـاه      ـ  هاي انقالبـي  ارزش هاي مادي كه ارزش  حدي  شد؛ تا و مادي تقويت

هاي  بعد، وقتي اين غلبة كامل انجام گرفت و ارزش  به  اينجا  رسد بر آن غلبه كردند. از نظر مي  به
بـه    كردن تصاوير مربوط  رسيد، ظاهر نظر نمي  جديد تثبيت شد و ديگر خطري براي تغييرِ آن به

عنـوانِ پوشـش مشـروعي     عكس به رساند، بلكه به ديگر به اين مسير آسيبي نمي دتجنگ و عبا
را   كـرد و ايـن تصـوير     هـاي مـادي عمـل    هـا و تثبيـت ارزش   براي ادامـة فراينـد تغييـر ارزش   

  )265  م. (صمذهبي پايبندي  ـ  هاي انقالبي كرد كه ما به ارزش مي  تداعي
همان ابتداي   يرات فرهنگي و اجتماعي ازتوان چنين نتيجه گرفت كه تغي حقيقت، مي  در

نرمك توسعه يافت تا جايي كـه خـود قهرمـان     دهة هفتاد شكل گرفت و يا علني شد و نرم
  »آيا من همان هستم كه بودم؟«پرسد:  شود و از خود مي رو مي به داستان در دهة نود با خود رو

                                                      
1. Ronald Inglehart    
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سـت كـه اذعـان    روي مخاطـب ه   فضايي پيشِ ،»باديگارد«و  هاي قديمي چمدان در
خواهـد   حال تغيير است و فقـط قهرمـان اسـت كـه مـي       كس در چيز و همه كند همه مي
از  خـالي  كـردن   علـم   شـدن و روزمرّگـي قـد علـم كنـد. طبعـاً ايـن قـد          مقابل هضم  در
  بود. فرسا نخواهد هاي طاقت رويي  در  رو

اضطراب  معتقدند اساساً اند كرده مطالعه مبحث اين در را فرويد ديدگاه كه شناساني روان
 هرچقدر يعني است؛ شخصيت ساختار گانة سه سطوح گرفتن فاصله محصول رواني فشار و

 برخـوردار  بيشـتري  اطمينان و آرامش از شخص باشند، تر نزديك يكديگر به سطح  سه اين
  واقع،  است؛ در

 ابد وي مي كاهش بالقوه اضطراب باشد، تر نزديك واقعي به خويشتن آرماني خويشتن چه هر
 آرمـاني  و واقعـي  خودهـاي  بـين  ناهمـاهنگي  هرچه .بود خواهد خشنودتر و تر راضي فرد

 خودپنـدارة  چراكـه  بـود،  خواهـد  بيشـتر  ناسازگاري ميزان و كمتر نفس باشد، عزّت بيشتر
 قائـل  بسـياري  ارزش هـا  آن براي فرد است و ثابت نسبتاً و مداوم آگاهانه، جرياني شخص

  )36 ص شولتز و شولتز،( است.

  هاي قديمي چمدانشعر  و مجموعه» باديگارد«تحليل متنيِ فيلم ـ 3ـ2
گامـان شـعر دفـاع مقـدس و صـاحب پـانزده        از پيش ، گرمسار)1342(متولّد عليرضا قزوه 

 اعتـراض  از اي دردمندانه و آميز كنايه تند و زبان با همواره كه شعر است. قزوه، مجموعه
 اسـت  مانـده  بـاقي  او بـراي  كه حقّي تنها عدالتي بي دركند كه  سروده، اذعان مي و گفته
  است: امروز به اعتراض و ديروز به ورزيدن عشق

  ماست حقّ عشق و اعتراض آري گفتم آري
  رسـد نمي نان به دستشـان كـه مردمي حقّ

  )35 ، ص2(قزوه 
ـ   سو مربوط  يك  با ديگر آثار قزوه دارد از هاي قديمي چمدانشعر  كه مجموعه تفاوتي ه ب

شـده    خارج از كشـور سـروده   دوراني است كه او ايران را ترك كرده و اغلب اشعارش در
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را   پـيش، شـاعر    از  شـدن از مسـكن مـألوف و زنـدگي در غربـت، بـيش        است. شايد جـدا 
نوستالژي و بازكاوي گذشته غرق كند و تلويحاً در گذشته به جسـتجوي مـنِ آرمـاني و      در

با آثار   مقايسه  نظير اشعار در در مجموعة مزبور، كيفيت بي منِ متروك خود برآيد. نكتة ديگر،
پيشين است. قزوه، پس از چند دهه شعرگويي، به زبـاني سـليس و سـبكي روشـن دسـت      

نخـي    طلبي، مضامين سياسي و اجتماعي و آييني بـا  عرفاني، شهادت  هاي است كه مايه  يافته
نظـرِ نويسـنده،     ند. اين ناخرسـندي، از ا هم وصل شده  نامِ اعتراض و ناخرسندي به نامرئي به

تـرين و   انـدوهناك   را بـه   آن گرفتن خود و فراخودي است كه شـاعر  محصول همان فاصله
  كند. اثرگذارترين شيوه نقل مي

نمـاد   »چمـدان «خود تأييـدي بـر ادعـاي نويسـنده اسـت.       هاي قديمي چمدانعنوان 
هـاي ارزشـمند و    است از داشته تعبيري »چمدان قديمي«هاي ضروري و ارزشمند و  داشته

همـه    از  ارث رسيده است. درِ چمدان كه گشوده شود، شاعر بيش الزمي كه از گذشته به
  بيند و حسرت خويشتن آرماني خويش را: را مي خود

تنگيِ ياران صميمي هاي من و دل عكسهـاي قـديمي   چمدانسراغِ  بعد رفتم به

  )5، ص 1(همو 
  شود: رو مي به زند و با خود رو هاي قديمي را ورق مي اين عكس آرام، شاعر و بعد، آرام
يكي ماند، گرفتندش در خانـة تيمـي   اينكرد از غربت فكّـه   اي وا يكي پنجره آن

هـاي قـديمي   چمدانيكي باز منم در  اينتنگـيِ يـاران   يكي باز منم شاعر دل اين

  جا) (همان
كيـا نيـز    كنـد حـاتمي   پيـدا مـي   هاي قديمي چمداننهايت، قزوه در   كه، در همان عكسي

  يابد. مي» باديگارد« در
اي  ؛ رزمنـده »حيـدر ذبيحـي  «توليد شده و روايتي است از زندگي  1394 در» باديگارد«

هـاي   آميـز محافظـت از شخصـيت    هاي جنگ، امروز مسئوليت مخـاطره  از سال كه، پس
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خصيت مورد محافظت او، كه معاون ها ش را دارد و در يكي از اين عمليات بلندپاية نظام
بيند. فيلم از همين درگيري آغـاز و يـك پرسـش بـزرگ      جمهور است، آسيب مي رئيس
  هاي من است يا خير؟ روم در مسير آرمان شود كه آيا راهي كه من مي مي مطرح

رو  بـه  هايي در خـانواده، جامعـه، مسـئولين، نگـاه كلّـي نظـام و... رو       حيدر با دغدغه
خواستن از حيدرنـد   حال پاسخ  تمام فيلم، همه در ها پاسخ دهد. در بايد به آن شود كه مي

دنبال اثبات حقّانيت و يافتن مسير درست و پاسـخ مناسـب اسـت. قهرمـان،      و حيدر به
فـرامن  «و  »فرامن سياسي«، »فرامن فردي«دو اثر، خويشتن آرمانيِ خود را در سه حوزة  هر در

وجـود قهرمـان    اي كـه از  تـابي  تضاد، اضطراب و ناآرامي و بيكند.  بازيابي مي »اجتمـاعي 
و مـنِ آرمـاني    (خود)شود حاصل تعارضي است كه بين منِ واقعي  مخاطب منتقل مي به

، مبنـاي اصـلي تعليـق فـيلم اسـت و      »باديگـارد «وجـود دارد. ايـن تضـاد، در     (فراخود)
يابـد. شـايد    مي دستآن  نقطة اوج و آگاهي است كه مخاطب به هاي قديمي چمدان در

را  ، آرامشـش »مهـاجر «و » بـان  ديـده «هاي دهة شصـت، مثـل    كيا در فيلم قهرمان حاتمي
آثار صداي آزاردهندة توپ و  مديون نزديكي اين سه سطح باشد. بنابراين، اگرچه در آن

آنچه  به«آزارد، آرامش عارفانه و طمأنينة قهرماني كه  اسلحه و انفجار دائماً مخاطب را مي
هـاي بعـدي    آنكـه در فـيلم   بر ساختار فيلم غلبه دارد؛ حـال  »ست و بايد باشد مطمئن استه
ـــ قهرمـان   »باديگـارد «و » از كرخه تـا رايـن  «، »ارتفاع پست«، »اي آژانس شيشه«مثل  ــ
همـة آثـار     ، كـه در »چشـم «پي پرسشگري و توضيحي ناتمام اسـت.    فضايي ناآرام در در

نيز نقطة آغـاز فـيلم اسـت.    » باديگارد«و شهود است، در  نوعي رمز آگاهي كيا به حاتمي
دهـد كـه    ابتداي فيلم به مخاطب اين وعـده را مـي   هاي خسته و معيوب حيدر در چشم

رو شود. تصوير پوسـتر فـيلم نيـز حيـدر را      به طول تماشاي اثر بايد با درون خود رو  در
ـ      دهد كه يك حالي نشان مي  در از اسـت و ايـن   دست بـر چشـم دارد و چشـمِ ديگـر ب
روي   كلّي، مسـئلة پـيشِ   طور اي به تناقض و ناهماهنگي و ترديد باشد. به تواند اشاره مي



116
3/1ادبيات انقالب اسالمي

 مقاله    
در سينما و شعر ...»خويشتن آرماني«

 

 

تـوان   شدن از خويشتن آرماني اسـت، مـي    اثر، كه مبناي اصليِ دور دو  هر را، در قهرمان
  شود. ادامه توضيح داده مي دستة كلّي قرار داد كه در چهار در

 1آپوليتيسم زدگي يا ـ مسئلة سياست1ـ3ـ2

هاي فرهنگي و عقيدتي استوار بود و  گيري نظام جمهوري اسالمي بر انگاره اساس شكل
هـا، حـول نظـام     سـازمان  دهيِ خرده چيز، از مناسبات مدني و سياسي گرفته تا شكل همه

ميـان    شـد. در دهـة آغـازين انقـالب، سياسـيون از      ارزشي و فرهنگي جديد مستقر مـي 
شدند كه بيشترين قرابت فكري و عملي را به نظام فكري  نتخاب ميانقالبيون و كساني ا

نظـر    فرع فرهنگ و فرع باورهاي مذهبي بود. اما بـه  و فرهنگي جديد داشتند و سياست
سـاحت فرهنگـي،     زدگي در گذشت زمان و ورود به دورة پساجنگ، سياست  رسد، با مي

كـرد. اگرچـه    اجتماعي غلبه پيـدا  آموزشي، مديريتي، اقتصادي و... بر ديگر ساختارهاي
هـاي جامعـة    تواند از مشخّصه فكري مي ـ  هاي گوناگون سياسي فعاليت احزاب و نگرش
گرايـيِ ايـن احـزاب آثـار مخرّبـي       رويه و تمركـز بـر قـدرت    بازِ سياسي باشد، رشد بي

  )118ص  2پوپر،  گذارد. ( ساختار فرهنگي جامعه باقي مي بر
شــود  ديــده مـي  هـاي قـديمي   چمــدانشـعر   و مجموعـه » اردباديگــ«آنچـه در فـيلم   

مثابة مانعي مهم بر سرِ راه قهرمان براي وصول به مـنِ آرمـاني    زدگي است كه به سياست
  شود. مي تلقّي

ــا آپوليتيســم بــي  سياســت ــه سياســت اســت و در زدگــي ي ــايي ب ــوعي   اعتن واقــع ن
شـود.   مـي  محسـوب گيري از حضور سياسي در جامعـه   از سياست و كناره سرخوردگي

هـاي سياسـي،    پس از عمري خـدمت بـه شخصـيت    (قهرمان اصلي)، حيدر »باديگارد«  در
دهـة   رسد كـه در  رفته است، به اين نتيجه مي  جان پيش  پاي  كه تا مثابة محافظ و كسي به

                                                      
1. apolitisme     2. Popper, Karl Raimund 
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 (مافوق حيـدر)  »آقاي خلج«تعبيرِ  تنها درخورِ دفاع و حفاظت نيستند بلكه به نود سياسيون نه
  اند.  چند سال پس از انقالب سياسيون بوده  و  مديريت اين سي محصول

را  يعنـي بارهـا او   دهـد ـــ   نمايش رفتاري كه سازمان بـا حيـدر ذبيحـي انجـام مـي     
 »دكتر صـولتي «دادن  نهايت، پس از جان  دهد و اما، در كند و وعدة ترفيع و... مي مي تشويق

كجـي   زند و، با تعليق خدمت، دهـان  در مي، اتّهامات گوناگوني به حيجمهور) (معاون رئيس
دهـة    تواند نشانة رفتار سياسيون در نوعي مي كندــ به هاي صادقانة او مي همة فداكاري به

نسل انقالب و دفاع مقدس باشد؛ نسلي كـه، بـراي اسـتقرار ايـن نظـام سياسـي،        نود با
زدگي،  ان اين سياستكيا، براي بي جان مايه گذاشته و همواره خطر كرده است. حاتمي  از
گويـد.   مـي  پـروا سـخن   رود بلكه صريح و بـي  سراغ لفّافه نمي وجه به هيچ اثرِ خود به  در

)   فيلم) 71و  53، 44، 40دقيقة  
ت و رتبـة جديـد       با بيان اكراه خود از سياسيون   ــ وقتي حيدر ـــ از پـذيرش موقعيـ

شـود،   ج وارد گفتگـو مـي  زند و براي محافظت از يك شخصيت علمي با خل مي باز سر
  شنود: اين جمالت را مي

فكـرِ    جاي دشمن بـودم، بـه   ما، تو اين سي سال، تا دلت بخواد، آدم سياسي داشتيم. من، به
  فيلم) 40قدر آدم داريم كه بخوايم جايگزين كنيم. (دقيقة  حذف اينا نبودم، چون اين

دعواهاي  نسل جوان از بيزاري زدگي هاي عمدة سياست ، يكي از جلوه»باديگارد«در 
جوان ديده  (كاراكترهاي)هاي  كاران است. اين تفكّر در رفتار همة شخصيت ناتمام سياست

! ميـثم، دربـارة   »اليـاس «و در آخر هم  »نامزد ميثم«، »ميثم ذرين«، (دختر حيدر) »مريم«شود:  مي
  گويد: استادش دكتر صولتي، به حيدر مي

حيف كه كرسي دانشگاه رو ول كرد و رفـت زيـر كرسـيِ    دكتر صولتي استاد من بود، ولي 
  فيلم) 52: 29سياست. (دقيقة 

(دقيقـة  » شما رو از مـا گرفـت دكتـر!    كه سياست حيف«گويد:  سكانس عيادت از دكتر مي يا در
  فيلم) 70: 11
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مندان مقام و  مداران را دغدغه رسد قزوه نيز، در دهة مزبور، برخي سياست مي نظر  به
  :داند زور مي  و  تاجران زر

  زر داريد، هيچ از درد ما خبر داريد؟  و  با شمايم كه زور
  مـدار بازاري توان گفتـن بـا سياست درد مـا را نمي

  )28 ، ص1(قزوه 
جامعه شعرِ   نيز كنايات گزندة شاعر به جريانات سياسي فعال در هاي قديمي چمداندر 

درِ دوستي   گويد كه با هركسي از مي صراحت دهد. قزوه به را تلخ و معترض نشان مي  او
فروش نيز كساني  رسد تعريف او از انقالب نظر مي  آمد. به  نخواهد در »فروش انقالب«درآيد، با 

  زنند: هاي مختلف سياسي، بر وجهه و پيكرة انقالب ضربه مي گيري باشند كه، با جهت
ــه  ســالم بــر همــه االّ بــه قلــب مغلوبــان ــر همــه االّ ب ــروش بانقــالســالم ب ف

فـروش  شرورِ شـهر شـماييد يـا شـراب    شما كه خونِ دلِ خلق را پيالـه شـديد  

  )49 (همان، ص
در مفهوم سنّتي و مفهوم سياسيِ امـروز نيـز    »دولت«استفادة هنرمندانة شاعر از كلمة 

  ادامة تاختنِ او به سياسيون است:  در
نـاه دولـت نيسـت   گناه دولتيـان و گ حراميان همه دولت شدند و دولتمند

  )51 (همان، ص
هـاي   بودن حضـور بعضـي افـراد يـا بعضـي گـروه        لياقتي و نابجا رسد بي نظر مي  به
ترين موضوعي است كـه شـعر قـزوه را از اعتـراض      سياسي در بدنة قدرت مهم  ـ  فكري

  كند: زدة جامعه خسته مي سرشار و شاعر را از فضاي سياست
  اندست مگسـ ست به پرّ طاووس فتاده

  كسان؟ كو سليمان كه نگين گيرد از اين هيچ
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  ديوهـا دعـوي اعجـازِ سليمــان دارنـد
  انـد ايـن مگســان مرغِ پيـغامبـرِ مــا شـده

  )103 (همان، ص
هاي تفكّـر سياسـيِ مـورد اعتـراض شـاعران       ترين مشخّصه ريا و تزوير و دروغ مهم

مهـره،   چينـد و ايـن   سياسي را مي هاي جمله قزوه است. قدرت است كه مهره  انقالب از
گيـرد؛   عهده مي  شدن و ماندن در مصدر قدرت، هر روزي نقشي جديد به  جهت حفظ به

  هايي گاه متناقض: نقش
  كشند خنديم، برخي چهره در هم مي چه مي هر

  كشند خنده را هم با مداد دوديِ غـم مي
  حيدرند  نقش اگر باشنـد، همـه سرگرم حيـدر

  كشند ملجم مي ر، با ابناي باشد اگ نقشه
  آفـرينـانِ هيـاهـو را مخــور گـولِ ايـن نقـش

  كشند بيشتر گرسيوزان را شكلِ رستم مي
  انـد كــه نقّـاشـانِ درد مـردم خوشـا آنـان اي

  كشند عيد را عيـد و محـرّم را محـرّم مي
  )108 (همان، ص

  مسئلة تنهاييـ 2ـ3ـ2
بـودن حـدود پنجـاه نـوع گـزارة        يي و احساس تنهـا تعريف مفهوم تنها شناسان در روان

تر از آن باشد كه  رسد اين احساس دروني پيچيده نظر مي  اند، اما به دست داده  متفاوت به
راحتي آن را تعريف كرد. آن نوع تنهايي كه مد نظر نويسنده است عبارت اسـت   بتوان به

عـاطفي و دنيـاي درونـيِ     كه قرابت فكري، روحـي،  از نبودن و احساسِ نداشتنِ كساني
سـرِ راه    آن را مـانعي بـر  » باديگـارد «اي كه كارگردان  مشترك با فرد داشته باشند. مسئله

حقيقت، آنچه بارِ   بيند عبارت است از اين نوع تنهايي. در به خويشتن آرماني مي رسيدن
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هـاي   بـاور برابر جامعه، نسل جديد،   ماندن كسي است كه در  افزايد تنها تراژيك اثر را مي
  سياسي و... بايد بين انزوا و جنگ يكي را برگزيند.  ـ  اجتماعي

تنگي، واگويه و... همه مصاديقي است از تنهاييِ مزبور. اساساً  تحسر، يادكرد گذشته، دل
اثـر    بار اسـت و آفريننـدگان دو   از خود و خود آرماني موضوعي تراژيك و غم  گرفتن فاصله

انـد. نـوع موسـيقيِ مـتن، اشـكي كـه        بودن اشاره داشته  انگيز دو، به اين غم مورد بحث، هر
هـاي مكـرّر    بيـداري، صـحنه   شـود، شـب   اولين سكانس فيلم از چشم قهرمان ريخته مي  در
هـاي شـهر و گريـه همـه      زدن در خيابـان  صورت زخمـي، قـدم    و  چهرة قهرمان با دست  از

صـداي اذان    تنهايي بـا   فيلم، اينالقاكنندة تنهاييِ اندوهناك تيپ شخصيتيِ رزمنده است. در 
)  (، صداي موسيقي محزون )12دقيقة  زدن در شـهر و حضـور    خوابي و قدم ، بي)51دقيقة

  شود. و... القا مي )80دقيقة  (هوايي  ، گريه روي پل)65دقيقة  (كنار قبر شهدا   در
قزوه  هاي پيشينِ با سروده هاي قديمي چمدانشعر  هاي مجموعه تفاوت يكي از عمده

تـاب، شـبيه     و  هـاي پرتـب   عـين اعتـراض    زده است. قـزوه، در  غلبة زبان دردمند و اندوه
  گويد: ماندن سخن مي  اعتباري جهان و تنها پيرمردي دنياديده، از بي

  ست از درد و غصه و ماتم  دنيا حكايت تلخي
  ست افهم عليرضا افهم!  دنيا حكايت تلخي

  )94 ، ص1(قزوه 
  ايم ، دردي، مثـل حافظ غريب ساختهبا غمي، ماتمي، تبي

  ست و عياري  سر، كارِ ما رندي اين، با كاله فقر به  از  بعد
  )34 (همان، ص

هـا   هجوم همة تنهايي ماند كه در به لبخند تلخي مي »جانِ منا! دورة رفاقت نيست رفيق«غزل 
  شود: لب آورده مي  به
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 جــانِ منــا! دورة رفاقــت نيســت رفيــق
 ها دلـم خـون شـدشامتو در اين چقدر بي

  

 سرِ گاليه ندارم كه جاي صحبت نيسـت ... 
 تو در اين روزها صـداقت نيسـت  چقدر بي

 

  )50 (همان، ص
  كند. تنگي براي ياران بيان مي ادامة غزل مزبور، شاعر راز اندوه خود را دل  در

  اي نوستالژي مسئلهـ 3ـ3ـ2
اند. نوستالژي،  ني گذشته و غم غربت و درد دوري آوردهمع هاي لغت به نوستالژي را در فرهنگ«گفتة انوشه،  به

شود كه شاعر يـا   اي از نگارش اطالق مي هاي ادبي، به شيوه شناسي وارد ادبيات شده است، در بررسي كه از روان
دل دارد   را در  نظـر دارد يـا سـرزميني كـه يـادش       اي را كـه در  نويسنده در سروده يـا نوشـتة خـويش گذشـته    

  )نوستالژي، ذيل 2، ج نامة ادبي فارسي فرهنگ(. »كشد قلم مي كند و به و دردآلود ترسيم مي آميزانه حسرت
هـاي او،   آرمـان  »عصـر طاليـيِ  «جهت بازيابيِ دنياي آرمانيِ قهرمان و  ، به»پل به گذشته«
يـك خـودرويِ    (همسر قهرمـان داسـتان)   »راضيه«شود كه  اي آغاز مي با لحظه» باديگارد« در

اي و  هـاي افسـانه   ها و داستان تواند، مثل فيلم دهد. اين خودرو مي او هديه مي قديمي به
تخيلي، نمادي باشد از سفر قهرمان در زمان! رانندگيِ قهرمـان داسـتان بـا ايـن خـودرو      

دهد كه بايد در ناخودآگاه خود دائـم ديـروز و    هاي شهر به مخاطب وعده مي خيابان در
نمايانـد كـه قهرمـان،     ژه اين نوسـتالژي وقتـي بيشـتر رخ مـي    وي را مقايسه كند؛ به امروز

وزير محبوب  (نخست »رجايي«كند  اي تصور مي حينِ رانندگي با خودرويي قديمي، لحظه  در
زدن  حالِ ورق  كنار دستش نشسته و او، با عشق و ارادت، به رجايي كه در طبقة انقالبيـون) 

قـولِ حيـدرِ    ويري از سياسـيوني كـه، بـه   و تصـ  )14دقيقـة   (كند  هاست نگاه مي پرونده
شـود.   و درخورِ محافظت بودند در چهـرة رجـايي مـنعكس مـي     »شخصيت نظام«ذبيحي، 

  گردد. ادامة فيلم، قهرمان دائماً به دهة شصت برمي  در
برد. عكس  كلّي، كارگردان فيلم از عكس براي القاي مفهوم نوستالژي بهره مي طور به

خوانـدن    ، عكـس نمـاز  )27دقيقة  (همكار حيدر  »اشرفي« دست  روزهاي دهة شصت در
و  »زريـن   شـهيد «، عكس )1: 27دقيقة  (حالِ محافظت   و تصوير حيدر در »اي اهللا خامنه آيت«
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، عكـس حيـدر   )66دقيقـة   (حيدر و دوستاني كه با هـم وعـدة شـفاعت كـرده بودنـد      
اي است به گذشـته! در بخشـي    هاي پياپي خاطرة ازدواج و... همه پل دست راضيه از  در
ر اسـت       فيلم، كه بازپرس حيدر را مورد مؤاخـذه قـرار مـي    از دهـد، ديوارهـاي اتـاق پـ
تونم با اين عكسـا يـه نمايشـگاه بـزنم و اسمشـم       مي«گويد:  هاي حيدر؛ و بازپرس مي عكس از

  )73(دقيقة !“» رفته  دست  حيدر؛ قهرمانِ دورانِ از”بذارم: 
  ها فراوان است: گونه نوستالژي در شعر قزوه نيز اين
  خير ها و هوهوها به حق ها و حق ياد چرخش

  خير صبح ِابـروهـا مبـارك، شامِ گيسوهـا به
  ريـزان و چرخـاچرخِ مردانِ غيـور گود گل

  خير ضربِ مرشد، پاي زنگي، زورِ بازوها به
  )81 ، ص1(قزوه 

ود نمونـة برجسـتة   تـر بـه آن اشـاره شـد، خـ      ، كـه پـيش  »هاي قديمي چمدان«غزل 
بسيار  هاي قديمي چمداننوستالژي در شعر قزوه است. بازگشت به گذشته در مجموعة 

  خورد: گره مي »ياران صميمي«بار به جنگ و   افتد و هر اتّفاق مي
  بـودم» آ«اولِ مهـر رسيـد و من در همـان اولِ 

  زد، مثلِ گنجشـك رهـا بودم مثـلِ گنجشـك دلـم مـي
  )96 (همان، ص

دادنِ   دست  گويد تا به جنگ و از گويد و مي وهواي مدرسه مي شاعر از بچگي و حال
  رسد: دوستان، خانواده، شهر و شايد خودش مي

  هـا تشنــة سفــر بودنــد هـا افتـاد، بچـه جنـگ شـد، پنـجره
  هشـت نهــرِ آينــه جــاري شـد، تشنــه در كرببـال بـودم

  گفت كجايم من؟ ، راست مي...»يي؟ تو هي، تو كجا هي«گفت: 
  ، من اجازه؟ همـه را بودم...»تو نبودي، تو چهل سال است «
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  »تـو چهـل سال همـه غايـب، تو چـهل سال همـه در خويـش«
  !ــ من چهـل سـال كجـا بودم؟ خـداي من من چهـل سال ــ

  جا) (همان

  مسئلة تغييرـ 4ـ3ـ2

مفهـومِ   نـاخواه بـا   ي در مسير رشد و تكاملِ خود خواهاجتماع شناسي، هر منظرِ جامعه  از
را  »نظريـة تكامـل اجتمـاعي   «خصوص ايـن تغييـرات،     شناسان، در روست. جامعه به تغيير رو
و  خطّـي پردازند گاه تكامل را  هاي گوناگوني كه به اين موضوع مي كنند. نظريه مي مطرح

  دانند. مي دورانيگاه 
 اسـت  مراحلي از عبور و مستقيم خطّ بر جامعه حركت تبيين خطّي نظرية از منظور

ة  و رسـد  مـي  اي شده بيني پيش تعاليِ نقطة به نهايت  در كه حركـت  تبيـين  دورانـي  نظريـ 
 رسـد  مي انحطاط به تكامل رشد و پيدايش و مراحل از تمدن كه است اي گونه به جامعه

 كنـيم. هريـك از ايـن    مـي  مشـاهده  آن در را تـاريخ  تكـرار  نـوعي  ديگـر،   عبـارتي  به و،

اسـت   »تغييـر «گـرويِ    هم اعتقاد به اينكه تكامل در  را مالك قرار دهيم، باز نظريات دسته
دو مقولـة همـراه باشـند، چـرا      هاست. اما اگر تغييـر و تكامـل   اصلِ مشترك اين ديدگاه

منفـي   نگـاهي  »تغيير«ــ به  اغلب  ــ مداران انقالب اسالمي متفكّران و هنرمندان و سياست
  اند؟ را نشانة انحراف دانسته داشته و آن

رسد اين دقيقه بيشتر معلول اين نگاه باشد كه نظام ارزشـيِ دهـة شصـت،     نظر مي  به
نقـص يـا    ويژه آنچه در جامعة انقالبي و رزمنده وجـود داشـت، نظـامي كامـل و بـي      به
جتمـاعي و  شد و، در سه دهة بعد، همواره تـالش نهادهـاي رسـميِ ا    نقص تلقّي مي كم

از  سياسي و فرهنگي براي استقرار قدرتمندانة اين نظـامِ فرهنگـي بـوده اسـت. جـداي     
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ه  س نيز تقريباً داعيـدار همـين گفتمـان بودنـد.     ساختار قدرت، نسل انقالب و دفاع مقد
مثابـة   بـه  »تغييـر «آثار هنري دفاع مقدس، باألخص سينما و شعر، همـواره از   بنابراين، در

  شود كه ذهن و زندگي قهرمان را درگير كرده است. مي اي ياد مسئله
اي  مثابة مسئله از هر دستي اعم از سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... به »تغيير«، »باديگارد«در 
ابتداي داستان، كه   شود كه بين خود و فراخود قهرمان داستان قرار گرفته است. از مي  مطرح

شـود، فاصـلة اجتمـاعيِ     ر پارك و... طـرح مـي  آموز دختر و موادفروشي د خودكشيِ دانش
را   نسـلِ خـود   شـود. قهرمـان داسـتان    مثابة حقيقتي تلخ به مخاطب چشانده مـي  نسل به  دو
رغـمِ مخالفـت    ، كـه بـه  (همسـر قهرمـان)  طرفـي، راضـيه     بيند. از رو مي به نسلي امروزي رو  با

 (دختـر قهرمـان)  شود با مريم  ياش با يك رزمنده ازدواج كرده است، تلويحاً مقايسه م خانواده
تعبيـرِ   بـه     هاي نظام يـا ـــ   كه شرم دارد از اينكه در دانشگاه بگويد پدرش محافظ شخصيت

هايي است  دگرگوني . وجه ديگرِ تغييرات)20دقيقة   (ــ شخصيت نظام است    قهرمان داستان
نسل   ميت داشتند بادهة شصت حاك  كه در  شود؛ نسلي كه بين دو نسل از سياسيون ديده مي

 (قهرمان داستان)شود. حيدر  خود با آن مواجه مي  دهة هشتاد و نود و در آخر نيز تغييري كه در
روست؛ تغيير از محافظ به باديگارد همان تعبير  به هويت خود رو  تغييري آرام و نامرئي در  با

فـيلم، ايـن    27  قيقـة د  هـاي اشـرفي و حيـدر، در    است. صحبت »رفتن از فراخود به خود«ما از 
  كند: مي  را صراحتاً بيان  تغيير

  »شيم باديگارد! خدا، ما داريم مي بنده«حيدر: 
  »خواد! خب زمونه باديگارد مي«اشرفي: 

  »باديگار مزدوره؛ اعتقاد پشت عملش نيست!: « ـ 
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تمـوم شـده دهـة شصـت [...]؛ االن دهـة نـوده [...]؛ تـو پرونـدة تـو پـر از شـكايت            : « ـ 
  »هاييه كه تو سرتيمشون بودي! شخصيت

هاي متعـدد   است كه در صحنه »تغيير«» باديگارد«ترين مفاهيم برآمده از فيلم  يكي از مهم
)   شود. ديده مي و...) 89، دقيقة 81، دقيقة 60، دقيقة 54: 22دقيقة  

  كند: ، قزوه فرايند تغيير را بسيار ظريف تشريح ميهاي قديمي چمداندر 
ــر هــا تيمچــه تمــامِ فــروش نقــاب از شــد پ 

  

 فـروش  طنـاب  شد حالّج كه ست اي زمانه  
  

ــهيدتر ــهيدانِ ز شـ ــي شـ ــن بـ ــاعر كفـ  شـ
  

ــر غريــب   ــا نويســنده ز ت ــاب ه ــروش كت  ف
  

 شـديد  خـواب   و  خورد مردابِ به كه شما اَال
  

ــا بــاد شــما اجــرِ همــاره    فــروش كبــاب ب
  

ــراجِ ــق ح ــين در عش ــانِ بب ــاران دك  سمس
  

 فــروش بقــا ســراي در نگــر عقــل قمــارِ  
  

 خواننـد  مـي  كـرچ  مرغِ چون همه ها خروس
  

 فــروش خــواب  قــرصِ نــدزمان حكيمكــانِ  
  

 بـود  كـم  مـان  همـينِ  حيايي،  و  حجب نمانده
  

 فـروش  حجـاب  شد شهر فاحشة كه  همين  
  

  )97 ، ص1(قزوه  
قزوه، در غزلي ديگر، اين تغييـر را بـا لحنـي دردمندانـه تـوأم كـرده و از جامعـه و        

اي كـه خـود    زدن نيز وجود ندارد. در اين جامعه ويد كه حتّي امكان حرفگ اي مي زمانه
  ها سخن گفت؟ كردنِ آرمان  توان از جهاني بال مبتالست، چطور مي  هزار به

  چگونـه نقشـة آسايش جهان بكشـيم
  اي كه در آن جاي استراحت نيست؟ به خانه

  جا) (همان

   ـ نتيجه3
دهنـد، نقـاط مشـتركي     ه از قهرمـان ارائـه مـي   سينما و شعر دفاع مقدس، در تصويري ك

دادن فاصله و تعـارض خـود واقعـي و امـروزين      تمركز بر نشان نقاط  دارند. يكي از آن
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از  رسد جريانات اجتمـاعي و سياسـي و فرهنگـيِ پـس     نظر مي  خود آرماني است. به از
البيون شـد، بلكـه   هاي بعديِ انقالب با انق تنها ميان نسل دار نه جنگ موجد شكافي معني

كه عمدتاً قهرمان آثار سينمايي و نمايشي يا شعريِ دفاع  درونِ خود رزمندة انقالبي ــ  در
  اي بين آنچه هست و آنچه بايد باشد رقم زد. ــ نيز فاصله مقدس است

حـوزة دفـاع مقـدس     هـاي توليدشـده در   اشـعار و فـيلم   نگاهي گـذرا بـه مجموعـه   
دهد هرچه از زمان جنگ فاصله بيشتر شده،  هشتاد نشان ميهاي شصت، هفتاد و  دهه  در

اسـت و   برجستگيِ مفهوم تعارض و تناقضِ خود و خود آرماني در آثار نيز بيشتر شـده 
  اند. هاي اين تعارض پرداخته هنرمندان با حساسيت بيشتري به مصداق

اين فاصله  گيري از نظرية ساختار شخصيت زيگموند فرويد، در اين پژوهش، با بهره
اثر شـاخص    سطح شخصيتيِ من و فرامن بررسي شد و، با تكيه بر دو و تعارض بين دو

و فـيلم   هاي قـديمي  چمدانشعر  حوزة ادبيات و سينماي دفاع مقدس يعني مجموعه  در
آن  آثـار مزبـور بـه    كـه در  روي مـنِ آرمـاني ـــ     ، به چهار مسئلة عمدة پـيشِ »باديگارد«

  اشاره گرديد.ــ  است پرداخته شده
دو  ترين موضـوعاتي اسـت كـه ايـن     مهم »زدگـي  سياست«و  »تغيير«، »نوستالژي«، »تنهايي«

مايـة اصـليِ    حقيقت، جان  اند و، در در آثار مذكور بدان پرداخته كيـا)  حاتمي (قزوه وهنرمند 
توان گفت اينكـه   حقيقت مي  تواند همين چهار موضوع باشد. در دو نيز مي تماميِ آثار آن

مسائل  نرمند انقالبي و وابسته به نظام ارزشيِ دفاع مقدس در چهارمين دهة انقالب ازه
الشّـكوايي دردمندانـه    نامـه و بـثّ   متعدد فردي و اجتماعي سخن گفته و آثارش به رنـج 

همه، تلنگر و تذكّري است به اجتماع، سياسيون و طبقات فكري   از  ، بيش يابد شباهت مي
بار برخالف آثـارِ     اي ويژه و دروني، اين هنرمند، با اتّخاذ زاويه دو نو فرهنگيِ جامعه. اي
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و صـرفاً    دو به نقد اجتماع و طبقات روشـنفكري و بدنـة سياسـي رفتـه      كه هر پيشين ــ
چيـز    هر  از  بيش» باديگارد«و  هاي قديمي چمداناندــ در  ها داشته رويه به تغيير اعتراض

كننـد و البتّـه ايـن     ار دارنـد و خـود را محاسـبه مـي    كـ   و  كس، با خود دروني سـر  و هر
 »مـنِ «رهگذر، فاصلة بين   اين  شود و، در خودنگريِ فرد با خودنگريِ اجتماعي همراه مي

  شود. اندازي است كه طرح مي ترين چشم دهة نود مهم »منِ«ابتداي انقالب و 

 منابع

  .1382كوير، تهران  وتر، مريم ترجمة ،صنعتي پيشرفتة جامعة در فرهنگي تحولرونالد،  اينگلهارت،
كوشـشِ بيـل نيكـولز، ترجمـة      شناسي سينما)، بـه  گرايي نشانه (ساختسينماي شعر پازوليني، پير پائولو، 

  . 1385الدين طباطبائي، هرمس، تهران  عالء
 اصـغر  يعلـ  ترجمـة  )، ان گ ام ودك خ  ت دم خ  در  دان ن ردم خ( دشـمنانش  و بـاز  جامعـة  كارل ريموند، پوپر،

  . 1364انتشار، تهران  سهامي شركت مهاجر،
 معاصـر،  فرهنـگ  فارسـي)،   ـ  (انگليسي پزشكي روان و شناسي جامع روان فرهنگاهللا،  نصرت پورافكاري،
  .1391 تهران هشتم، چاپ
اسـالمي،   انقـالب  آموزش و انتشارات سازمان ،هگل ديدگاه  از جنگ و فرانسه انقالب رامين، جهانبگلو،
  .1368  تهران

)، ران اي  ي اع م ت اج  ل ائ سـ  و م  ي الم اسـ   الب ق ان  ل ي ل ح ت  ت ه ج  در  ي شـ  وش ك( تضاد و توسعهفرامرز،  پور، رفيع
  .1376بهشتي، تهران  شهيد دانشگاه چاپ و انتشارات مركز

  .1382، رشد، چاپ هفتم، تهران شناسي شخصيت ها در روان ها و نظريه مكتبشاملو، سعيد، 
  .1379كيهان، تهران  (جنگ و انقالب)، اجتماعي علوم تطبيقي المعارف ةدايرعليرضا،  مهر، شايان

  .1357حسينية ارشاد، تهران  ،انقالبي خودسازيعلي،  شريعتي،
  .1383، فردوسي، چاپ دهم، تهران انواع ادبيشميسا، سيروس، 
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مـة سـيديحيي سـيدمحمدي، ويـرايش،     ، ترجهاي شخصيت نظريهشولتز، دوان پي و سيدني آلن شولتز، 
  .1396پنجم، تهران  و چاپ سي

  .1382، ترجمة شيوا رويگريان، نشر مركز، تهران تفسير خوابفرويد، زيگموند، 
 ،2 حسـن انوشـه، ج   (گزيدة اصطالحات، مضامين و موضـوعات ادب فارسـي)،   فارسي ادبي نامة فرهنگ

  .1376نتشارات)، تهران اسالمي (سازمان چاپ و ا ارشاد و فرهنگ وزارت
 .1391  تهران دوم، ادب، چاپ شهرستان هنري  ـ   فرهنگي ةسسؤم ،قديمي هاي چمدانعليرضا،  )،1قزوه (

  .1384زرين، تهران  ، لوحانديمشك قطار )،2( ــــــ
 .1380، دفتر شعر جوان، تهران كامل شعرهاي سلمان هراتي مجموعة هراتي، سلمان، 

  
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

عناصـرِ   بر  تكيه  با ها كوچة نقّاشو  داكتاب  ايي در دوكشش رو
  لحن و تعليق

 *نديكي يعقوب زارع
  (عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شهربابك)1

  چكيده
شـود. بـا توجـه بـه گـزارش واقعيـات        نگاري از انـواع روايـت محسـوب مـي     خاطره

رونـد.   شـمار مـي    روايي بـه  از عوامل اصلي ايجاد كشش» تعليق«و » لحن«خاطره،  در
شود عناصري مثـل لحـن و تعليـق اهميـت      تلخيِ موضوعات مرتبط با جنگ باعث مي

افزايش اقبال مخاطبان به اين آثار داشته باشند. با توجه به اينكـه ضـعف و    بسياري در
ــوط اســت،   ــة عناصــر مرب ــه بقي ــوت هريــك از عناصــر روايــت ب عناصــر طــرح،   ق

بررسي و  ها كوچة نقّاشو  دامايه در دو كتاب  ، موضوع و درونپردازي، زبان شخصيت
حاصل زبان  داها با تعليق و لحن مشخّص شده است. لحن مناسب در كتاب  ارتباط آن

نگري راوي است و رونـد كُنـد طـرح بـه ايجـاد تعليـق مناسـب كمـك          زنانه و جزئي
قابل و تغيير لحـن  شدن تنوع، ت پردازي و گفتگو باعث كم است. ضعف شخصيت كرده
را  تعليـق روايـت   بينـي  كتاب شده و توضيحات تكراري و حوادث قابل پـيش  اين در

                                                      
* yaghoob_733@yahoo.com  
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هاي زياد  ضعيف كرده است. گفتگوهاي مناسب، زبان صميمانه، طرح متنوع، شخصيت
 هـا  كوچـة نقّـاش  نگريِ راوي باعث تنوع، تقابل و تغيير لحنيِ فراوان در  و مؤثّر و واقع
تعليق روايت آسـيب   ه شتاب تند حوادث و توصيفات كلّي تاحدي بهاينك شده؛ ضمن

  است. زده
  ق.س، لحن، تعلي، روايت، خاطره، دفاع مقدها اشنقّ ةكوچ ،دا كليدواژگان:

  ـ مقدمه1
ديد يك ملّت يا فرد يا گروه   هاي ماندگاريِ مسائلي است كه از نگاري يكي از راه خاطره

است كه نگارش خاطرات   جمله اتّفاقاتي  و عراق نيز از ارزش بسياري دارد. جنگ ايران
كــه خــاطره   آنجــا  كنــد. از هــاي مضــمر در آن كمــك شــاياني مــي آن بــه حفــظ ارزش

گيرد، رمز ماندگاري و كشـش   ــ در اين حيطة ادبي جاي مي تعاريف جديد روايت با   ــ
 نقـل چنـد   روايـت «كه  گفته شده ،تعريف روايت دربيشترِ آن رعايت اصول روايت است. 

ست كه درا ت و رويدادموقعي اسـاس، خـاطره     اين  بر. )67 ص 1(پرينس، »دهد ني رخ ميجهان معي
انواع روايـت    از است،م با طرح منظّ زمان و بسترِ رويداد واقعي در چندبازگويي كه  ،هم

 ن بازنمـاييِ تـوا  مـي  آن را. گون اسـت  گونه بسيار شمول و جهان ،واقع  در ،روايت« شود. مي محسوب
ترويدادها و موقعي زمانيِ ةيك گستر لي درهاي واقعي يا تخي خـاطره   .)8 ص همـان، ( »ن دانستمعي

شكل مكتوب نيز اثري اسـت كـه    خاطره به« چون، شود انواع واقعي روايت محسوب مي  نيز از
 )136 ص(دهقـان،   »ستا او گذشته، نوشته وقايعي كه بر مرور گذشته و با و كا به حافظهبا اتّ ،نويسنده

 »صـين نيسـت  متخص محـدودي از  آموزشـي بـراي قشـر    تحقيقـي اسـتداللي و   ئـة هدف خـاطره ارا «و 
تواند، عالوه بر بعـد انتقـال    . نگارش خاطره با رعايت اصول روايت مي)23 ص(حجواني، 

معنا، كشش و جذّابيت رواييِ مناسبي نيز داشته باشد. بنابراين، بررسي شكل و سـاختار  
  كند. مي  رواييِ خاطرات ميزان تأثيرگذاري و دستيابي به هدف را در اين آثار بهتر آشكار

                                                      
1. Prince, Gerald  
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  ـ بيان مسئله2
 ،تعليـق   و  لحـن  ويـژه  بـه عناصـر روايـي    هاي خاطره، با تكيه بـر  كتاب تحليل و بررسي

هـاي   سـال  . دردبدهـ ي مناسـب  يراهكارهـا  كنند مينگاري  كه خاطره به كساني تواند مي
هاي متعدد و متنوعي از دفاع مقدس در قالـب و سـاختار خـاطره     روايتاز جنگ،  پس

ي بـه قلـم آمـده اسـت و          است. هركدام از اين خـاطره  نوشته شده خاصـ هـا بـا هـدف
 نوسـتالژي بـراي رزمنـدگان و   ثبت فضاي جبهه و ايجاد  هدف چون با ها از آن بسياري
اگـر  ، شـوند  اي آيندگان نوشته مـي ا معنوي برفي محيطي خشن اممعرّ هايشان و خانواده

  ت.داش بيشتري خواهند ثيرگذاريِأت قطعاً ،وندتعليق مناسب نوشته ش  و  لحن با
ـ  ةكوچـ و  داهـاي   كتاب ،تحميليجنگ  نگاريِ خاطره ةحوز  در  گـواهيِ  بـه  هـا  اشنقّ

ميـان،     ايـن   در ، هو البتّ  گرفته ن قرارامختلف مخاطبقشرهاي مورد استقبال  باال شمارگان
 اند. شدهرو  لحن روبه تعليق وة زمين  ي درنقدهايي جد اثر با دو هر

كشـش  ايجـاد   عناصـر اصـليِ  مثابـة   تعليق به  و  لحن پژوهان، ديدگاه بعضي روايت  از
 عناصرة تركيب هم و محتوا داستان است كه بر اصليِ عنصر ،واقع  در ،لحن«؛ شوند في ميمعرّروايي 

 مايـه و  وقوع داستان، درون ردازي، محلّپ تطرح، شخصي«؛ )11 ص 1پين،( »گذارد مي ثيرأداستان ت ديگرِ
ـ    آن كه لحن  زماني  تا ،ها اين بخش ةگفتگو، هم يكـديگر  كنـارِ   در و نكنـد  ال تبـديل ها را بـه اصـولي فع 

،  مناسب نباشد . بنابراين، اگر لحن)12 همان، ص( »ارندر دضوا حمجزّ صورت ندهد، فقط به قرار
 آيد. كاري نمي تأثير ضعف لحن به  و قدرت ديگر عناصر نيز تحت عمالً قوت

  دربارة تعليق و كشش روايي نيز گفته شده است كه
ـ ، حـدس بزنـد   داسـتان را  ةآينـد  خواهـد  تي است كه خواننده ميمحصول وضعي تعليق ا ام

ـ  ل تحريك حـس او :نكته وابسته است  ارزش تعليق به دو ،پس. تواند داليلي نمي به بـه   لمي
  )32 صنياز،  (بي. داستان بينيِ پيش خواننده در دوم عدم تواناييِ داستان و ادامة دانستنِ

و بـا همـة عناصـرِ     هـم   كامـل بـا   لحن در ارتباط  و  ، تعليقمزبور ه به تعريفتوج با

                                                      
1. Payne, Johnny 
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ا امكان ندارد كه روايتي لحن مناسبي نداشته باشد  دارند. قرار روايت مناسـب   تعليـقِ  امـ
  كرد. عناصر مرتبط را بررسي ةبايد هم ،تعليق  و  براي بررسي لحن ،پس .باشد داشته

  ـ پيشينة پژوهش3
بـا آثـار     مقايسـه   بررسي قدرت روايي خاطرات جنگ ايـران و دولـت بعثـي عـراق، در    

كلّي، دربارة لحن در آثار رواييِ  طور تر دارد. به داستانيِ اين جنگ، جايگاهي بسيار پايين
ـ   در دو داكتـاب   عناصر روايـيِ قيقي انجام نشده است، اما با جنگ هيچ تح مرتبط  ةمقال
 (نوشتة علي صفايي و اسـماعيل اشـهب؛   »؛ خاطره يا رمانداكتاب «با عناوين  يشپژوه   ـ  علمي

 بازيـابي عناصـر  «و  )120-91 ، ص1392، بهار و تابستان 8 ، دورة چهارم، شنشرية ادبيات پايداري
، دورة هشـتم،  بهارسـتان سـخن  نيـا؛   تة ناهيد جعفري و محبوبـه رضـوي  (نوش» داكتاب  داستاني در

كــه آثــاري توصــيفي و  اســت بررســي شــده )204-179 ، ص1391، بهــار و تابســتان 19 ش
  شوند. منظرِ روايي محسوب مي  از داجهت معرّفي   در

نويسندگان با تحليل عناصـر داسـتانيِ گونـاگون     ،»؛ خاطره يا رمانداكتاب «مقالة   در
هايي از داستان، يـك كتـاب خـاطره اسـت.      وجود داشتن نشانه  ، بادااند كه  يجه گرفتهنت
هـايي بـراي    ، نويسندگان فقـط شـاهدمثال  »داكتاب  داستاني در بازيابي عناصر«مقالة   در

لحـن   اند. در بخشي از مقالة مزبـور، بـه   ها آورده از عناصر داستاني در اين كتاب هريك
  چند مثال هيچ نكتة درخور توجهي ندارد.است كه جز  پرداخته شده

ايـن   در انجـام نشـده اسـت.    ها اشنقّ ةكوچ ةي دربارجد تحقيقيِ هيچ كار كنون،  تا
 و  كرده بررسي ،جداگانه ،اثر در هررا تعليق   و  مرتبط با لحن مقاله، نخست عناصر رواييِ

  م.اي تعليق پرداخته  و  لحن منظرِ  از اثر سپس به تطبيق اين دو

  بحثـ 4
حالتي اسـت كـه توسـط    «شوند. لحن  عناصر اصلي كشش روايي محسوب مي تعليق  و  لحن
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 »شـود  مـي  برد سـاخته  كار مي  نوعِ تركيب و واژگاني كه گوينده به شود و از گوينده به مخاطب منتقل مي
لحن  اين«؛ بنابراين، لحن عامل اصلي پيوند ميان گوينده و مخاطب است. )331 ص 1(گري،

همـين   كند تـا كتـاب ديگـري را از    نويسي، خواننده را وسوسه مي ، بيش از عناصر ديگرِ داستاناست كه
را  كنندة نويسـنده نتوانـد شـما    اگر طرح داستاني همراه با لحن قانع«و  )11 (پين، ص »نويسنده بخواند

ـ )14 (همـان، ص  »تواند اين كار را انجام دهد چيز ديگري نمي كند، هيچ جذب ت  . با توجه ب يـه اهم
فراواني كه عنصر لحن در ايجاد فضاي روايي و همچنين ايجاد جذّابيت و تلقين مؤثّرترِ 

كوچـة  و  دادو كتـاب   آثار تعليمي دارد، در اين مقاله، به بررسـي دقيـق ايـن عنصـر در    
  پرداخته شده است. ها نقّاش

هـايي   دنِ پرسـش كـر  با طرح«شود، زيرا  تعليق نيز مثل لحن باعث كشش رواييِ بيشتر مي
 .»بخشـد  ها به كشش و عالقة مخاطب تداوم مـي  انداختنِ جواب اين پرسش تعويق ذهنِ مخاطب و به  در

  )43 ص 2(الج،
در اين تحقيق، كشش روايي در دو كتاب خاطره، كـه مربـوط بـه حـوزة خـاطرات      

 انـد،  مـرد روايـت شـده     و  انـد و از زبـانِ دو راويِ زن   جنگ ايران و دولت بعثـيِ عـراق  
  اند. تعليق مورد بررسي قرار گرفته  و  ديدگاه لحن  از

  داـ تحليل روايي كتاب 1ـ4
ـ  شود و داستاني و رمان محسوب مي يك اثر دا ،اي هعد نظرِ  در ـ  در ،يحتّ بررسـي  « ةمقال

رتيراژتـرين  نشـين كـه پ   دل رمان مشهور و«يك  دا، كتاب »دات بحران در رمان هاي مديري مدل
كـه البتّـه نظـر    فـي شـده اسـت    معرّ )79 ص ،ديگران (تابلي و »س استمقد دفاع ةحوز  رمان در

هاي علمي اثبـات شـده اسـت كـه      ديدگاه ديگري با ةا در مقالامپژوه نيست،  روايت يك
 كتاب تدوينگر بودن  آشنا دليلِ به كه است اي خاطره و تنها نيست رمان ادعاها، از رغمِ بعضي ، بهدا كتاب«

 ايـن  . بـا )119 ص اشـهب،  و صـفايي ( »دارد قـرار  روايـت  از بـااليي  سـطح   در نويسـندگي  با فنـون 

                                                      
1. Gray, Martin     2. Lodge, David 
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لحـن   نيم كـه بـا  ك را بررسي مي تاز رواي هايي بخش فقط قسمت اين در ما توصيفات،
دارد. بررسي موضوع اين دو كتاب به اين دليل الزم است كه، هرچـه   كتاب ارتباط يِكلّ

كنـد. طـرح متنـوع،     مـي  تر را فـراهم  تنوعتر باشد، امكان ايجاد طرحي م موضوع گسترده
كند و امكان تنوع و تقابل و تغييـر   مي هاي بيشتر، تعليق بيشتري ايجاد سببِ كشمكش به

ه بـه اينكـه ـــ       كلّ روايت بيشتر مي را نيز در لحن منظرـــ لحـن     يـك   از   كنـد. بـا توجـ
با  ارتباط مستقيمي پردازي شود، شخصيت تقسيم مي ها و راوي) (لحن شخصيتبخش  دو به

شـوند، تـأثير    مستقيم مـي   پردازيِ غير گويي، كه باعث شخصيت لحن دارد. گفتگو و تك
  ها دارند. فراواني نيز در تعليق و تغيير و تنوع و تقابل لحنيِ بيشتر شخصيت

ها با هم، مسـتقيماً، بـا تعليـق مـرتبط      معلوليِ آن  و  ميزان تنوع حوادث و روابط علّي
هـاي   كنـد كـه بـينِ عاليـق و خواسـت      مـي  طرح داستان هنگامي جلـوه « 1تصريحِ وستلند، است. به

. همين درگيري باعث تنوع لحنِ راوي )116 (ص »آيد  اشخاص داستان برخورد و درگيري پيش
  شود. و تقابل و تنوع لحن بين اشخاص داستان مي

  داـ موضوع كتاب 1ـ1ـ4
روزهـاي آغـازين جنـگ     مشـهر در خرّاز  مـردم عـادي   دفاعدو موضوع اصلي دارد:  دا

از  بعـد  ها آن وضعيت و جنگيبيرون از مناطق زدگانِ  جنگهاي  رنج«و موضوع اصلي كتاب است 
موضوع مهم ديگري است كه در بخش دوم كتـاب بـه آن پرداختـه شـده اسـت.       »جنگ
ا   اغلـب دردنـاك و خشـن    فضاي جنگ، موضـوعات   در تمركـز راوي بـر ايـن    انـد، امـ 
او را خشـن و   هـا لحـنِ   آن حـد   از  بـيش  كيد بر توصيف دقيق و تكـرارِ أت و ضوعاتمو

هـاي فراوانـي    دردناك و تكراري كرده است. براي گريز از تكرار موضوعات مشـابه راه 
را  توانــد تكــرار موضــوعات مشــابه هــاي متنــوع مــي هســت. مــثالً، اســتفاده از لحــن

هاي گوناگون و متنوع ساخت، اما  شيوه ت را بهكند يا اينكه بايد يك لحن ثاب پذير تحمل
                                                      

1. Westland, Peter  
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 غسـل موضـوع  انـد. مـثالً،    موضوعات مشابه با لحني ثابت بارها تكرار شده داكتابِ  در
 تكرار و يكنواخت آهنگي  و  لحن با متوالي، صد صفحة در خرّمشهر، غسالخانة  در شهدا

هيچ رخـداد جديـد    ظرمنت ابتدايي، مخاطب چند صفحة از است و، بعد باره آمده چندين
اينكـه    بـدون  ،بيني و پيش وع صفحات بعد راضراحتي مو به دتوان مي عي نيست ومتنو و

 حذف كند.صفحات زيادي را مطلبي جديد و مهم را از دست دهد، 

 كـردنِ   نـد الخانه، عالوه بـر كُ توصيف فضاي غس تكرار موضوعي مثل غسل شهدا و
 ،همچنـين  خشمگينانه و شخصـي كـرده اسـت.    و تعليق، لحن را تلخ كردنِ و كم آهنگ

 كـامالً  كتـاب  كـلّ  خدمت نوعي مفاخره است كـه در لحـن راوي در    تكرار موضوع در
. شـود  لحـن هـم بيشـتر مـي     مفـاخره در  شـود،  هرجا موضوع تكرار مـي  آشكار است و

و  »حـوادث مشـابه جنگـي   «، »هـا  وضـعيت بيمارسـتان  «توان به  موضوعات تكراريِ ديگر مي از
شـعاري    غيـر  تـر و  نويسـنده لحنـي آرام   اگـر اشـاره كـرد.    »آمـده در تهـران   كالت پـيش مش«

مثـل  ، شد تر مي پررنگ يا تعليق كرد و همين فضاهاي سخت هم انتخاب مي توصيف  در
 انتقـالِ   توانسـت در  مينيز  جهان، اين اثرجنگ در  ات رواييِاز شاهكارهاي ادبي بسياري
 .تر داشته باشد يبسيار جد يثيرأت مخاطبانهاي نويسنده و راوي به  دغدغه

  داماية كتاب  ـ درون2ـ1ـ4
وقتـي بـه خودبـاوري و نيـروي ايمـان       ،زنـان « :گونه بيان كرد توان بدين را مي داماية اصلي  درون
ت همگام با مردان در توانند مي ،شوند زمجهكننـد  ر ايفـا ثّؤمـ  سخت اجتماعي نقشـي مفيـد و   هاي موقعي« .
ايـن   انـد از  هخـوبي توانسـت   بـه  ،ندا دو زن اين داستان هر راويِ كه نويسنده ونبه اي هتوج با

حضـور زن  . ه را ببرنـد بهـر كتـاب بيشـترين    ايجـاد جـذّابيت در روايـت    مايه براي درون
 بـان، مخاطاغلـب   نظـرِ   در ،بعيد است و جنگانگيز و  شگفتنبرد امري  مستقيمِ ةصحن  در

كرد، ايجـاد   توان آن را خرق عادت محسوب ئله، كه مي. پس همين مسمردانه استكاري 
را  در ذهن مخاطب و كشش بيشترِ او به مطالعة كتاب و پيگيـريِ سـير روايـت    كنجكاوي
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توجـه بيشـتر   زيادي، فضا را براي   حد  تكرار يكنواخت خاطرات مردانه، تا .شود مي باعث
مايـه، خواننـده متقاعـد     ن درونبا توجه به اي ت.اس آماده كردهاز جنگ خاطرات زنانه به 
جانـب   بـه  نگر و حـق  انگيز، سوزناك، دقيق و جزئي هايي مثل لحن رقّت شود كه لحن مي

  روايت غالب باشند.  در شدة زن) (براي اثبات جايگاه فراموش
را براي كتـاب انتخـاب    »دا« تأثيرگذاراب و جذّ و نام كوتاه ،هوشياري  با ،داة نويسند

ـ    ةماي درون خدمت  در كامالًاين نام  .است كرده رسـد   نظـر مـي    ي بـه داسـتان اسـت. حتّ
ـ     ةبه توضيحات نويسنده دربار نيازي ي پيشينه و دليل انتخاب اين نـام هـم نيسـت و حتّ
را  ر كتـاب ثّؤم توانست ابهام هنري و مي ،عالوه بر افزايش تعليق ،توضيحات اين حذف

ـ  بي ،معتقد ايران است كه تمام زنان ايثارگر و ةنمايند »دا«. هم باال ببرد ه بـه نـژاد و  توج 
  د.گذارن خود مايه مي از هستيِ ،ت، براي پيروزي در جنگي جنسيحتّ رنگ و

 داروايت در كتاب  (پيرنگ) طرحـ 3ـ1ـ4

رابطـة   حـوادث بـا   يافتة وقـايع اسـت. ايـن مجموعـه     پيرنگ مجموعة سازمان«تصريحِ ميرصادقي،  به
 و پيرنـگ  )69 (ص »اي مرتّـب شـده اسـت    رده و بـا الگـو و نقشـه   هـم پيونـد خـو     معلولي به  و  علّي
گشـايي دارد. تعليـقِ مناسـب مسـتقيماً      و گـره  (گسـترش) افكني، توصـيف   بخش گره سه

حاصل پيرنگ مناسب است و جلوة اصلي لحـن در پيرنـگ نيـز در گفتگـو، كـه عامـل       
، لحنِ مناسـب  آيد. عالوه بر آن چشم مي شود، به گسترش و پيشبرد پيرنگ محسوب مي

را  معلـولي   و  ها باورپذيريِ بيشترِ پيرنگ و تحكيم روابط علّـي  و دقيقِ راوي و شخصيت
شود. در روايت خاطره، پيرنگ يكي از عناصر مهـم بـراي تبـديل     روايت موجب مي  در

 تـوان  ميدا  پيرنگ كتابيك نگاه به  خاطرة معمولي به روايت جذّاب و هنري است. با
 كلّـيِ  طـرح   در حـوادث  مشـابهت  و موضوع هم تكرار برد؛ دليلش ن پيآ گوييِ كلّي به

 تـر  ابجـذّ  بسـيار بيشـتر و   تعليق ،ع در طرح توزيع شوداگر حوادث متنو است. روايت
ت. اس كرده اي كننده خسته روايت را دچار يكنواختيِ عحوادث متنونكردن  طرح شود. مي
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 خورد: مي چشم بهايرادات اساسي ، اين داكتاب  طرحِ  در

نظـام   درحـوادث  حركـت   طـرح و  راوي باورپذيريِ عاطفيِ هاي قلبي و بيني پيشـ 
از  داسـتان بعـد   بسياري از حوادث اصليِ رو كرده است. اشكال روبه معلولي را با  و  يعلّ

. دليـل  اسـت  سست كرده تعليق روايت راويژگي همين  افتد و فاق ميراوي اتّ بينيِ پيش
 آميـز  لحـن مفـاخره  سـت كـه بـا     دادن هـوش و فراسـت راوي ا   نبينيِ حوادث نشا پيش
  است. شده ادا

 ة بيـان لحظـ   هـاي پسـين را در   دانـايي  كنـد و  مي راوي عجله ،بسياري از حوادث درـ 
 روايت درگير تعليق مناسبِ با و دارد حال قرار ةلحظ  مخاطبي كه در د.كن مي برمالروايت 
 رود. مي  دست  تعليق از شود و طالعه، سرد ميم حالِ  در ةحادث ةرفتن نتيج  لو با ،است

 »تهـران  در زنـدگي سـخت  « ،»كفـن   و  غسـل «، »منقل گرفتن آتش«مثل   ــ كلّي حوادثـ برخي از 
نويسـنده   گـر ت. ااسـ  كـرده  اند كه تعليق كتاب مشكل اساسي پيدا شده ر تكرارقد ــ آن...و
 هـا و وقـايع عينـيِ    تشخصـي  روانيِ  و  حاالت روحي ــ و كلّي حوادث تكراري خاللِ  در   ــ

 .شد گيراتر مي رتر وثّؤروال روايت م قطعاً، كرد مي توصيف تر صميمانهلحني  را با پيراموني

نگاري،  خاطره  در ن است.آ پذيريِرخاطره باو طرح روايت يكي از ملزومات انكارناشدنيِـ 
ي اغراقل و حتّعنصر تخي عنصر اغراق داكتاب   . دردگذار معكوس بر خواننده مي ثير منفي وأت ،

  است.  بيشترين ضربه را به باورپذيريِ طرح وارد كرده
ادث وايـن حـ  ذكـر   ي ديده اسـت. آسيب جد ،دئحوادث زا سببِ تعليق روايت، بهـ 
 د.كن مي ندروايت را كُ ي روندو حتّ كند ميكمكي به پيشرفت طرح ن هيچ

بـاره    ايـن   ي دراشكال جد ا دوام ،از تداعي معاني استفاده شده است ،داروايت   ـ در
 بهبـود باعـث   توانـد  تداعي معاني مي ي، استفاده ازخطّ در روايت ،كهينا لاو دارد: وجود

توانست  كتاب مي آغازِ ةكنند حوادث خسته بسياري از ،مثالً .شود رثّؤلحن و فضاسازي م
ـ   از برخـورد  بعـد  هـاي كتـاب و   ميانه در  بـرادر و...   و  پـدر  قـديمي، قبـر   ةراوي بـا خان
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ا بگيـرد   خـود   تر به تر و طبيعي ابحالتي جذّ ــ تداعي معاني ال ذهن وجريان سي  با  ــ امـ ، 
از  اينكه تعداد دفعـات اسـتفاده   شود؛ دوم نمي ديدهاين كتاب چندان  در يكاركرد چنين

 ت.كم اسبسيار  (شگرد)اين تكنيك 

  داكتاب  پردازي در ـ شخصيت4ـ1ـ4
هـاي   صـحنه  ةنويسـي، راوي در همـ   فضاي خـاطره  متناسب با )ــيراو( اصلي تشخصي

مستقيم   غير فضاسازيِو  پيشبرد روايت با گفتگو چون از ،حضور دارد و روايتمستقيم 
راوي  خـود  حوادث داستان ةهم ت ثابتشخصي ،كم استفاده شده گفتگو بسيار قالبِ  در

 را دارد: ها ويژگيكه اين  است

 حاالت بيشترِ داراوي  ــ پيرامون فاقات عينيِجاي تمركز بر اتّ خود به تمركز بر حاالت شخصيِ
 بيند يـا  را مي اينكه بخواهد آنچه كند تا مي ت پيرامون توصيفرا در برخورد با عيني خود
ـ  و هـاي عينـي   ترين ويژگي توصيف نگري زنانه اصلي يئجز كند. شنود وصف مي يِحس 
 ت.سا ويرا

دانـد. ايـن لحـنِ     والً خود را در سطحي فراتر از زنان ديگر ميمعم داراوي  ــ مفاخره
توصـيف مسـتقيم. مـثالً،     آميز هم در گفتگوي او با ديگـران پيداسـت و هـم در    مفاخره

وقت هـم كـاري داشـتي،      من هم اينجام؛ نترس. برو تو مسجد؛ هر«گويد:  جوابِ دختر نابينا مي  در
  )221 (حسيني، ص». من بگو به

خـود   كـردن نقـشِ   تـر  ررنـگ هرچند راوي براي پ ــ ديگران زبانِ ازروايت  سازي برجسته
را  هـم ايـن نقـش    گـاهي  ،كنـد  مـي  مفاخره و تعريف از خود استفادهشگرد  راحتي از به
خدا خيرت بدهد! اگـر تـو نبـودي، مـا     «گويد:  به او مي »زينب نجار«. مثالً، سپارد ديگران مي به
توجه به شيوة غلـط  با  ،توان گفت مجموع مي در. )222 ان، ص(هم» كار كنيم؟ خواستيم چه مي
 و دافعــه زدگــي نــوعي واپــس، فضــاي روايــت راوي درشخصــيت ســازي  برجسـته  در

عينـي پيرامـون راوي   مسـائل  اگر نويسنده به  .شود مي خواننده ايجاد به راوي در  نسبت
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ـ  داد و تـري مـي   يهـاي جـد   نقش فـاخرات راوي  از م هـا داشـت و   آن بيشـتر بـر   يلمأت
 د.ش رتر ميثّؤم بيشتر و ت لحن راوي نيزصميمي باورپذيري و، كرد مي كم

دختـر   شناختي يك توصيف راوي از پدر توصيف روان ــ»پدر«؛ هاي فرعي تشخصي
طبيعـي   هاست كـه امـري كـامالً    ترين ويژگي اين توصيف اغراق اصلي .استپدرش  از
ال جريـان سـي   از واگويـه يـا   ــ اي توصيف مستقيمج به   ــاگر راوي  اما ،رسد نظر مي  به

كـرد   مي تر جلوه يتر و جد طبيعي ها بسيار ين اغراق، اكرد مي استفادهخاطرات پدر  ذهنِ
لحن صميمانة راوي باعث كشـش روايـي بيشـتر     .شد تر مي كلّي راوي صميمانهلحن و 
بانه نقطـة مقابـل آن اسـت. در       خاطره مي  در راوي، بـا ، داشود و لحـن متعصـ    توصـيف

آنكـه   اسـت؛ حـال   جانـب اسـتفاده كـرده    بـه  مستقيم پدر، عمالً از لحن متعصبانه و حـق 
بازگويي خاطرات پدر، بـا جريـان سـيال ذهـن، همـين كـاركرد را بـا لحـن صـميمانه          

  .ددي داكتاب  203تا  201صفحات  درتوان  ميكند. اوج اين ضعف را  مي ايفا
؛ هاي فرعي تشخصي»ـ برادر راوي( »دعليسي بعـد از روزهـاي    ،دعليحضـور سـي   )ــ

هرچنـد   شـود.  مـي  فـي مستقيم است. او نماد ايثارگري معرّ  غير صورت به ،آغازين جنگ
اعتمـاد   )كفشي خـواهرش  هي به بيتوج خريد كفش براي خودش و بي ةبا ذكر خاطر( 53 ةصفح  در

ب راوي  ديثار حضـور دار نماد ا مثابة پايان روايت به ، علي تاريزد مي  خواننده فرو تعصـ .
ديگـران،   كـردنِ او از   قصد متمـايز  و به دامثابة برترين نماد ايثار در كتاب  روي برادر، به

 است. دارانه كرده لحن راوي را جانب

پدر و ــ»دا«؛ هاي فرعي تشخصي نقـش   )شـوند  مي هاي روايت شهيد كه در نيمه(دعلي سي
ـ كلّ طور ا بهما، سپارند خود را به دا مي كليديِ ـ   ي نقش مادر با توج  ةه بـه لحـن فردگرايان

يك نقش نمادين است  جااين  توان گفت دا در ندارد و مي اي راوي هرگز برجستگي ويژه
(توضيح كامل ست نه مادر او. ا مفهوم اين نماد شخص راوي ترين مصداق بيرونيِ اصلي و
  ).ت راوي آمده استشخصي مايه و بخش درون  در
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به   هتوج  ، بادا پردازي در كتاب تبسياري از عناصر روايت، شخصي نسبت به ،يلّك طور به
نيز  كه او(نويسنده  ةنگران يئو همچنين نگاه جز )ت اصليشخصي مثابة هب(راوي  ةنگران يئنگاه جز

 بخشـي از كتـاب،    دارد. حضور دختران رزمنده در پذير أملت برجسته و ي، نقش)نگاه زنانه دارد
بهترين  است و  به كتاب بخشيده ويژه يوحال خاطرات جنگ، حس ةبه فضاي مردان  هتوج  با

دا و  و راوي رسـميِ   شايد اسـتفاده از لحـن واقعـي و غيـر     .شود مي  بخش كتاب محسوب
ايـن كتـاب را بـراي مخاطـب      جذّابيت خوانشي كلّ توانست به گفتار مي و دختران در رفتار

ــه »جنــاب عــالي  دكتــر« و »قــاي ابراهيمــيآ«كــه لحــن  طــور همــان ،كنــد  دگرگــون  شــناخت  ب
كند. كمك شاياني مي ها و امكان ارتباط صميمانه با آن هايشان تشخصي  

  دا ـ زبان در كتاب5ـ1ـ   4
 زبـان روايـت   .هاست راوي و شخصيتزبان چيز، برايند  هر  از  بيشلحن يك اثر روايي، 

مردم تهران نزديـك   ةاوقات به محاوره بسياري از البتّ رسمي است و ،در كتاب ،مستقيم
 كه شده استفاده »ها آن به« و »او به« جاي به »بهشان« و »بهش«از  ،تمام كتاب درمثالً،  .شود مي
اختالط زمان افعالاست. گاهي  در آن مشهود نويسنده زبانيِ مداخلة پاي  رد، ه بين خاص

 هـاي فـراوانِ   ميان نمونـه   از .شود ديده ميدر يك رديف كالمي  ،مضارع اخباري و ساده
رگبار شـديد  «جمله:   اشاره كرد؛ از 158 ةصفحهاي بسيار در  نمونهبه توان  مي شكال،اين ا
همان صـفحه، در چنـد     ؛ يا در»شكافت برق و غرّش ابرها دل آسمان را مي  و  جا را گرفت. رعد همه

از  را بعد [...]؛ صدايشان عقب برگشتيم همه به«است:  عبارت متوالي، از سه زمان استفاده شده
نيـز راوي   160صـفحة    . در»آمـد  عبور خودشان شنيده بوديم [...]؛ فشار زيادي به پردة گوشم مـي 

اسـت:   زمان ماضي ساده و ماضي استمراري را در دو جملـة متـوالي اسـتفاده كـرده      دو
 .»ماند كردنش خيلي سخت بود. كمرم از سنگينيش خم مي  بلند«

 جنوب اسـت.  تهران و ةمحاور آميختگي زبان رسمي و داي كتاب زبان ضعفترين  مهم
را   او زبـان   اخـتالط ايـن دو   ،گيـرد  مـي   ه با يـك فضـاي زبـاني خـو    كاين  محض به ،خواننده
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ـ كه اين اخـتالط زبـاني      طوري ، بهآورد مي  وهواي روايت بيرون حال  از هـاي   گفتـه   ي درحتّ
سـمي بـراي توصـيف و پيشـبرد طـرح و      زبـان ر   گر نويسنده ازد. اشو مي  نفر هم ديده  يك
ال ذهـن  و جريان سي ها و حديث نفـس)  گويي (تك ها مونولوگ و زبان محاوره براي گفتگوها  از

 كرد. ه لحن روايت كمك شاياني ميخاص فضا و به بهبود ،قطعاً ،كرد مي  استفاده

 ينـ اشـخاص داسـتان در گفتارشـان لح    ــــ جز در مواردي محدود ـــديگر اينكه  ةنكت
 ي وجـد  كالم، لحن شـوخي و  از لهجه، تكيه گفتگوها، در ،يعني نويسنده ،ص ندارندمشخّ

ـ   ده بانشود خوان مي  له باعثئن مسيكند و هم مي  و... بسيار كم استفادهآميز تمسخر بـه    هتوج
كــاهش  ضــمن ،نشــود و صــميمي هــا آن تشخصــي بــا افــراد لحــن كشــف در مانــدن ناكــام
تعليق داستان براي پيگيري سرنوشت افراد  از كشش و ت،خصيش پنداري مخاطب و ذات هم

 د.شو   هم كاسته

هـاي ادبـي در روايـت فقـط      ايـه رهرچند استفاده از آ نكه،نهايي در مبحث زبان اي ةنكت
مثـل كنايـه،   (هـا   بعضـي از آرايـه   انـد،  ادب  و  شـعر   آيد كـه اهـل   نويساني برمي خاطره ةعهد  از

 ايـران معمـوليِ  مردم  ةمحاور معمولي زبان و جزء عناصر )و... مجازه، ميتهكّ ةالمثل، استعار ضرب
 كرد  استفادهفضاسازي  ايجاد لحن و توان براي ميها  اين آرايه از بنابراين؛ دشو مي  محسوب

كـم  بسيار  دادر كتاب  ؛ اماها استفاده كند نگاري از اين آرايه خاطره هر دارد  و خواننده انتظار
آن  ثير مستقيمِأت ،ول زبان استفاده شدهمهاي مع هرجا كه از آرايه است.  استفاده شدهه آراي  از
كـه  ، 259 ةصـفح   در ،مـثالً  .ت مشـهود اسـت  شخصي ت لحن نويسنده وافزايش صميمي  بر
ت لحـن شخصـي   ت روايـت و صـميمي  ،اسـت   استفاده شده »خورده كورها غذا با انگار« ةكناي  از
 د.كن مي همراه ت درگير ورواي ة اصليخوبي مخاطب را با حادث به

  داـ لحن در كتاب 6ـ1ـ4
 نگـاريِ  خـاطره  ةهاي دو اثر روايـي در حـوز   تابيهدف از نگارش اين مقاله بررسي جذّ

ـ  انـد   عنصر تعليق و لحندو  سازي متن تابيترين عوامل جذّ اصلي جنگ است. ه كـه البتّ
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خاطره كمتر  ةبه اينكه نويسنده با توجاند.  ر عناصر داستانگيدت قو دو عنصر برآيند هر
نقـش  هـا در خـاطره    راوي و شخصـيت لحن  ،ساز استفاده كند لتخي از عناصر تواند مي

 .ندك اي پيدا مي برجسته

عنصـر    دو دهد در بخش پيشين نشان مي داعناصر كتاب  رديگبررسي ارتباط لحن با 
سازي و تقويت لحن  باثير را در جذّأبيشترين ت هماي درون پردازي و مخصوصاً تشخصي

 باعـث  و طـرح  زبـان  عنصـر  ف دوكـه ضـع   درحـالي  ،اين كتـاب دارنـد  هاي  شخصيت
اسـت. لحـن    شـده  روايـت  هاي جذّابيت شدن كم نتيجه  و در و تعليق لحن شدن ضعيف

ا شخصـيت   شخصيت آن يد بامختلف باافراد  هـاي سـنّي و    (در دورههـا   ها منطبق باشد، امـ
 »زينـب «ت شخصـي  مـثالً،  ي ثابت و غالباً رسمي و خشـك دارنـد؛  لحن حاالت گوناگون)  در
ـ  بـا زبـان و   )سواد يك پيرزن جنوبي بي نقش  (درالخانه غس  در متناسـب   ي رفتـار او اصـالً  حتّ

اسـت.   نيز با لحن مناسب بيان نشـده  )يك دختر جوان جايگاه  (دري نگاه راوي حتّ نيست و
ـ ، واقعـي  نكـردن    با فضاسـازي  ،توصيف نيز نويسنده  در آغـاز كتـاب، امكـان      ه درخاص

هيچ صـحبتي از  ، 254 ةتا صفح ،مثالًاز مخاطب گرفته است؛ ي ارتباط با فضا را ربرقرا
وقتـي در بخـش دوم كتـاب     ،زده نشـده اسـت و   جنگ مشهرِهاي اخالقي در خرّ خالف

مشكل  نگرد. خواننده با شگفتي به آن مي ،كند ل ارتباط پيدا ميئسامبعضي وقايع به اين 
نيـاز توصـيف    پـيش  نويسنده است. يبسيار جدمطمئن و ات، لحن واقعي بيانِ در ،ديگر

مسـير پيرنـگ    تـا خواننـده، در   خاطره آن است كه فضاسازي دقيق انجام شود دقيق در
جـاي تعليـق، ابهـام     تعليق درست روايت لذّت ببرد؛ وگرنه عمـالً، بـه   خطّيِ روايت، از

  مناسب خاطره نيست. هنري ايجاد شده است كه  غير
كلّي، قدرت لحن روايت بيش از هرچيز به سه عامل تقابـل و تنـوع و تغييـر      طور به

ه      لحن بستگي دارد و ــ ه به تمركز نويسـنده بـر خـود و توجـنكـردن بـه ديگـر     با توج
ه   نكردن ديالوگ ها، خلق شخصيت گـوييِ   نكـردن بـه تـك    هاي مؤثّر با ديگر افـراد، توجـ
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 داهاي خاكستري و...ــ اين سه عامل در كتاب  روني، استفادة كم از شخصيتبي  و  دروني
جانـب و   بـه  نتيجـه لحـن كلّـيِ راوي نيـز خشـك، تكـراري، ثابـت، حـق          ضعيف و در

  است. آميز شده مفاخره

  ها نقّاش كوچة ـ تحليل روايت در كتاب 2ـ4
ابوالفضـل كـاظمي    ، نوشتة راحله صبوري، روايت مستقيم خاطرات سـيد ها كوچة نقّاش

كـرده و،   را حفـظ  نگارش خاطرات، لحن و زبان خاص راوي است. نويسندة كتاب، در
  شود. وجه احساس نمي هيچ دليل، حضور نويسنده در كتاب به  همين  به

  ها نقّاش كوچة  ـ موضوع كتاب1ـ2ـ4
خاطرات  بر كيهت با( 1378سال  تا آغاز از ،»گردان ميثم«، فرمانده »دابوالفضل كاظميسي«زندگي 

موضوع كتاب است. بازة زماني اين موضـوع قبـل و    )ايشان از جنگ تحميلي عراق عليه ايران
هـاي متنـوع و    شود و همين مسئله باعث حضور شخصيت از جنگ را نيز شامل مي بعد

تغييـرِ    سـت كـه، بـا    ها نيز خود راوي ا ترين آن بعضاً متضاد در كتاب شده است كه مهم
ـ  ، هدف اصليِشك  بدونهايي متفاوت نيز دارد.  ها، لحن طول سال  شخصيتش در ليف أت

بازگويي خـاطرات راوي از جنـگ   ــ  كتاب بوده ةنويسند پيشنهاد كه به ــ ها اشنقّ ةكوچ
روايـت   ازثيرگذاري بيشتر بر مخاطب أت براي تقويت طرح و سنده يا راوي و نوام ،است

سـال    يعني يـازده  1378تا سال كرده و روايت را  استفادهو اخانوادگي  ةپيشين كودكي و
و  قبل خاطراتبيان  دراطناب   و  با تفصيل ،نامه اين زندگياست.  دادهاز جنگ ادامه  بعد
ـ    ؛زاي جنـگ كاسـته   لحن تلـخ و انـدوه   از جنگ، از فضا و بعد ي هرچنـد نويسـنده حتّ
 شوخ« لحنِ ني راوييع ،است استفاده كرده تنوعنگارش خاطرات جنگ نيز از لحني م  در
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فضـاي    در ـــ  سـت ا جـواني  او در كودكي و توط به شخصيبكه مر ــرا  خود »مشديِو 
 تلخـيِ  انتخاب همين لحن است كه پيگيري خاطرات موضوعي به قطعاً و جنگ نيز دارد

 تعليق مناسب كتاب نيز بـه ايـن امـر كمـك كـرده اسـت.      البتّه  .كند مي شيرين را جنگ
 د.هم دارن خدمت  در ارتباطي دوسويه و ،تابكاين  در ،لحن موضوع و

  ها نقّاش كوچة ة كتاب ماي درونـ 2ـ2ـ4
سـوابق   وميزان تحصيالت  وافراد تمام مردم است و ظاهر  ةدفاع از وطن برعهد ةوظيف
 ندارد.ميان   اين  نقشي در و...

نتخـاب  بـدانيم، ا  نوشـت)  نامـة خـود   (زنـدگي را يـك اتوبيـوگرافي    هـا  كوچة نقّاشاگر 
 نمـايش كـلّ   قصـد  اتوبيـوگرافي قطعـاً   ةنويسـند  مايه كار بسيار سختي است. درون يك

ارزش فقـط  كـه  ، ش راا ي از زنـدگي قطعات خاص خواهد نمي و زندگي خودش را دارد
او  .واحـد و دلخـواه برسـد    ةم به نتيجتا در طرحي منظّ هم بچيند  سر  دارد، پشت يرواي

 است هاي متضاد مايه درون ها و از تناقض رزندگي پ گزارشِ و كند مي را گزارش زندگي
آنجا  از ،اام  كه هدف اومايـه  ايـن درون  ،كتاب گزارش خاطرات جنگ اسـت  نگارشِ ةلي، 
تمركـز   كتاب اسـت.  ةماي وندرترين  راوي، مهم تيِشخصي خانوادگي و ةبه پيشين  هتوج  با

ميـزان   نظرِ  (ازشخص راوي با  »چمراندكتر «افرادي مثل  تيِتفاوت شخصيتقابل و راوي بر 

 »مهدي خندان« و هاي مذهبي) گيري سخت نظرِ  (از »حسين طاهري«با  »حسين اسماعيلي«، تحصيالت)
 گفتـه اسـت.   پيش ةماي تمركز راوي بر درون ةدهند نشان ي و...از رزمندگان جد بعضي  با

ـ  تعليق كتاب نيـز همـين درون   ت لحن وابياز داليل جذّ يكي جسـورانه   متفـاوت و  ةماي
آژانـس  « متفاوت جنگ مثـل  سينماييِ فكري بسياري از آثارِ ةبتوان سرچشم شايد است.
همـين   عِتبـ  بـه جسـتجو كـرد.    كتـاب  همـين  مايـة  در درون را »ها اخراجي« و» اي شيشه
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شده كه لحـن   عي ايجادزبان نيز تنو توصيف و پردازي و تمبحث شخصي مايه، در درون
 ت.اس داستاني نزديك كرده يرا به اثر تعليق روايت و

 ها كوچة نقّاش كتاب طرحـ 3ـ2ـ4

ا، با شده است اتوبيوگرافي باعث پويايي طرح اين حوادثع زياد تنوحـوادث     ام وجـود
 در ايـن طـرح اصـالً    .مسـتقيم اسـت   ي وخطّفراوان و گزارش سريع راوي، پيرنگ آن 

لحـن   ع حوادث وا تنوام ،است فاده نشدهال ذهن استي جريان سيحتّ تداعي معاني و از
 مجمـوع،   درآيد.  چشم نمي كتاب چندان به ةاست كه اين نقيص راوي تعليقي ايجاد كرده

 :توان چنين برشمرد را مي ها كوچة نقّاشايرادهاي طرح 

ــ ،235 و 234، 233، 227صــفحات   درـــ  گرايــي  ي واقــعنــوعي خــروج از هنجــار كلّ
فـاق  اتّ راوي روال طبيعـيِ  ،اين صفحات حوادث كتاب، در ةهميعني برخالف ، دارد  وجود

فضـا و  به   هتوج  با ،دهد كه مي  حوادث و طرح قرار ةو كرامات را پاي كند مي  را رها  حوادث
ـ  و باورپذيري منطقيِراوي  يِلحن كلّ كتـاب، باورپـذيري مخاطـب     ة حـوادث طرح در بقي

صـورت   بـه كـه   زمـاني  مـدت در  ،ويرسـد را  مي نظر  به د.شو مي  مخدوشها  اين بخش  در
با زمانِ   حاالت و احساساتي متفاوت، كرده است مستقيم خاطراتش را براي نگارش بيان مي

فقـط  و  است در اين صفحات شده جنگ داشته و همين مسئله باعث ايجاد نگاهي متفاوت
  آن خارج شده است. يِاز هنجار كلّه طرح روايت هشت صفحهمين   در

 بسـترِ   بعضي حوادث پـيش از وقـوع در   افشايدر طرح كتاب،  ،عفترين ض يجدـ 
كردن حوادث بـراي    پيش و پس؛ است ت به تعليق ضربه زدهشد ي است كه بهروايت خطّ
 هـدف  هيچ اينكه خاصه   ــ است زجردهنده واقعاً كرده عادت خطّي طرح به هك مخاطبي

ـ  مـي  نمونـه  بـراي  .نيست  كار  در نيز بالغي و زيباشناختي  شـده   افشـا  حـوادث  بـه  وانت
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 .كرد اشاره و... 242، 136، 73 ،62 صفحات  در

 سـببِ  كتاب به طرحِ  سرعت زياد حوادث در زن است. ة كتابنويسندو مرد  راويـ 
 زنانـه  نگرانـة  جزئي توصيفات با زن نويسندة گاهي ولي است، طبيعي بسيار مردانهنگاه 
كشـش   ثيرگـذاري و أت ،باشـد  اب بيشـتر كت ن نوع توصيفات دراي اگر كه، دهد مي  نشان

. اگر كند مي اثر را كم روايتوهواي  حال زدگي طرح شتاب خصوصاً؛ شود طرح بيشتر مي
شد، قطعاً  نمي زنانه ايجاد  و  شد و اختالط نگاه مردانه كال كتاب با لحن مردانه روايت مي

 آمد. چشم نمي اين عيب به

 ها كوچة نقّاش در كتاب زمانـ 4ـ2ـ4

براي روايـت   است بهترين زمان ودر زمان ماضي ساده نقل شده  ، روايتها كوچة نقّاش در
 زمـاني بـه پيشـبرد    ناآشـفتگي يكدستي زمان و  .استمربوط به گذشته  حوادثشخاطره كه 
. انتخــاب زمــان ماضــي، اســت  فضــا كمــك شــاياني كــرده وراوي حفــظ لحــن  طــرح و

 شود كه در روايت خاطره تأثيري مثبت دارد. يچيز، باعث تقويت لحن قاطعانه م هر  از  بيش

 ها كوچة نقّاش در كتاب پردازي تشخصيـ 5ـ2ـ4

ـ تنويسـان   نامـه  از زنـدگي  ،لاو ةدرجـ  در ،خوانندگان« 2و ساير، 1تصريحِ آزبورن به كـه   دارنـد  عوقّ
ـ هـا ارا  ت به آنتصويري واقعي از يك شخصي  را تشخصـي  زنـدگيِ  ،عـالوه  بـه  .نـه خيـالي   و دهنـد   هئ

ديـدگاه،    ايـن   . از)18 ص( »نـد نك  ها بازگو اب براي آناي جذّ شيوه نويسي به از فنون داستان فادهتاس با
	، در نوع خود، كتابي بسيار جذّاب است.ها كوچة نقّاش

نامة خودنوشت زندگي در هر ــ راوي ؛ت اصليشخصياو  ؛ت اصلي اسـت ، راوي شخصي

                                                      
1. Osborne, Brian D.      2. Swayer, Richard V. 
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رفتار ديگـران   و  حاالت بر ها كوچة نقّاشراوي  كند. مي  شنود روايت مي بيند و را مي  هرچه
گـاهي   ،كنـد  مـي   را نيز اثبـات   ت اوگرايي شخصي كه برون ويژگي،همين  ودارد   هم تمركز

اغلب اوقات باعـث ايجـاد     در و ي ديگرها تهاي شخصي توصيف خوبي موجب اغراق در
را   آن اي ديگران كه خوداز رفتاره  بعضي ةقضاوت راوي دربار شود. گرايانه مي فضاي واقع

ـ   حاج« مثل رفتار   ــ ندارد  قبول ـ ئشـب والدت ا  زدن در كـه دسـت   »روحـاني « و »دمحم را  ع هم 
 ها هم دليلي بـراي خودشـان دارنـد و    ذكر اينكه آن ــ با)437 و 436ص   ( دنكن مي  نكوهش
دهـد كـه    لحـن راوي مـي   ت وصـي خصـميمي بـه ش   طلبانـه و  حـالتي صـلح   ،نـد ا خيرخواه

 .با خودش نقش اساسي داردان مخاطبانواع كردن  همراه  رد

تنوآن،  ، درتـوان  مـي ناسـت كـه   قـدري فـراوان    بـه  هـا  كوچة نقّاش ت درع شخصي 
ارسـنجاني  اصغر علي«و  »قاسم  حاج« و »همسر راوي«شايد  اي يافت. برجسته فرعي تشخصي« 

ـ ، باشـند  ه داشـته بقي ازتر  ررنگپ ينقش بـه  اام  هـ  ت آنشخصـي  پرداختـه ي ا هرگـز جـد 
ـ  ييـد درون أشـناختي، بـه ت   ناديدگاه رو  از ،لهئهمين مس. است شدهن نقـش   كتـاب و  ةماي

  د.دار جنگ نيز اشاره در گوناگونمساوي افراد 
نامتجانس  و هاي متضاد تگرفتن شخصي  ت يك متن روايي قرارابييكي از داليل جذّ

لحـن   ه بـه ذات خيرخواهانـه و  با توج اما،مقابل هم براي پيشبرد طرح روايت است   در
حالــت خاكســتري  اكثر درهــاي منفــي حــد تراوي، شخصــي آميــز دوســتانه و مصــالحه

. تعـداد زيـاد   اسـت  سبب كاهش كشـمكش در روايـت شـده    عاملاين ؛ گيرند مي قرار
ها  پنداري مخاطبان گوناگون با شخصيت ذات هاي خاكستري باعث تقويت هم شخصيت

جملــه   ازكنــد.  مــي ينكــه تنــوع و تقابــل لحنــيِ بيشــتري نيــز ايجــادا  شــود؛ ضــمن مــي
ةكننـد  توان به بعضي از سياستمداران هدايت مي ها كوچة نقّاشهاي خاكستري  تشخصي 
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ـ ئه به لحـن راوي، مطم توج با ،هكه البتّ كرد جنگ اشاره نگـاه امـروز راوي    برآمـده از  اًنّ
نـه نگـاهي كـه     )هاست تهاي ارزشي به آن شخصي حاصل تغيير نگاه رسانهخود كه (هاست  آن به
 .است  زمان جنگ داشته  در

ت افـراد  شخصـي  مردانه اسـت و آن بخـش از   ها تماماً تشخصي توصيفات راوي از
د. بينـ  مـي  »معتقـد  شـهريِ  مشـدي جنـوب   ارمسـلك و داش عي«شـود كـه يـك فـرد      مي گزارش

خـوبي   بـه ها  نقّاش كوچةدر كه است ها، گفتگو ابزاري بسيار مهم  تتوصيف شخصي  در
ه به ويرايش بسيار سـطحي نويسـنده و ويراسـتار    با توج ،هالبتّ .است آن استفاده شده از

ـ  اسـت  ي از قدرت اين عنصـر كاسـته شـده   حد  كتاب، تا فـيِ هـم نويسـنده معرّ    ا بـاز ام 
مثالً است. را به گفتگو سپرده ها تشخصي، بسيار  گفتگويدر يك  »سياه حسين«ت شخصي

 »حسـين اسـماعيلي  «مـا بـا    آن،  از  بعـد  ،و شـود  مـي  فيخواندني به مخاطب معرّ اب وجذّ
 فضاسـازيِ  ت لحن، تعليق وابيجذّ اي از كنيم. بخش عمده مي تر برقرار ارتباطي صميمي

 ها كـامالً  آنافراد در  آنكه لهجه و زبان خاص هخاص ؛ن گفتگوهاي آن استرهوكتاب م
. و...) 449ة صـفح   در »ميركمـالي  رضا«يا  372ة صفح در »دخضراييسي«( استبه خودشان  مربوط

هاي كتاب باعث وحدت لحـن بيشـتر    همخواني شخصيتيِ راوي و بسياري از شخصيت
 است.  محور عمودي روايت شده  در

 ها كوچة نقّاش در كتاب زبانـ 6ـ2ـ4

 است. آن  كند زبانِ مي  نگاري جنگ متمايز هاي روايت را از اغلب كتاب ها نقّاش  كوچةآنچه 
هـاي   لهجـه   بـا  ،هـا  گفتگو  روايت مستقيم و هم در هاي توصيفي و هم در بخش ،كتاب  اين

راوي و خاص تشخصي بازاري مثل اصطالحات كوچه. است  ع كتاب نگاشته شدههاي متنو 
 متن كتاب زياد است كـه مخاطـبِ    قدر در آن و... )282  ص( »خال تك«، )31  ص( »درآوردن نقش«
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هاي كتـاب   تشخصي راوي و  بانگرد،  ديدگاه ارزش و تعهد نمي  ولي نيز، كه به جنگ ازمعم
زبان شود.  ميي و گاهي طنزگونه خودمان لحن روايت كند و ميهمدلي و صميميت احساس 

فقـط گزينشـگر    در زبـان داشـته و   را  مداخلـه كتاب كمترين  ةدهد نويسند مي  روايت نشان
 يا »جانم برايتان بگويد« هاي راوي مثل كالم متن كتاب، تكيه  در ،ارهاب مثالً، .استحوادث كتاب 

 مسـتقيماً  كنـد كـه دارد روايـت را    مـي   مخاطـب احسـاس   اين زبان،  با است.  آمده و... »بله«
روي راوي و  رد كـه روايـت خـاطره بـا حضـور رو       آنجـا   از ،و شنود شخص روايتگر مي  از

را   ايـن كتـاب  روايـت   شـگردي ين چنـ استفاده از  ،بيشتري دارد ثيرگذاري بسيارأمخاطب ت
 ت.اس  متمايز كرده ميان خاطرات مكتوب جنگ  در

كوچـة  ة ناآشنا را هـم نويسـند   بازاري براي مخاطبِ مشكل درك اصطالحات كوچه
دهـد نويسـنده    مـي  ها نشان لحن پاورقي است.  توضيحات پاورقي، حل كرده با ،ها نقّاش

ي است كه معلـوم اسـت نقـش    حد  ت كالم راوي درچون صميمي است،  را افزوده ها آن
 ت.ه نيز همين اساو در زندگي روزمرّ زبان واقعيِ كند و نمي بازي

ها به تآوردن نام شخصي هواي جنگ  و حال مستعار و استفاده از شعرهايي در صورت
 ت.اس  افزوده ها كوچة نقّاشكلّي لحن  نيز به غناي زبان و ت افرادشخصيبا  متناسبو 

 ها كوچة نقّاش در كتاب لحنـ 7ـ2ـ4

 ةشايد عنوان عاميان. ي، شوخ و صميمي استجد نيمه ها اشنقّ ةكوچ كلّي راوي درلحن 
 ةعناصر سازند ةاز هم راوي تقريباً بهترين توصيف براي لحن اين كتاب باشد. »مشدي«

 :اين موارد را نام بردتوان  جمله مي آن است كه از  لحن استفاده كرده اين

 .عاميانه القاب خاصـ كاربرد 

هاي  تشخصي ةگرايي دربار آنچنان واقعي و بدون مصلحتها  كوچة نقّاشراوي  ــ گويي واقعـ 
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، »چمـران   شـهيد « ةهاي او دربار گويي واقع. برد كند كه باورپذيري كالم را باال مي مي  صحبت گوناگون
 .كند كمك شاياني مي تنو باورپذيري مت لحن به صميمي و... »دعليدايي سي«، »كمال رجايي«

چنـان دقيـق و    آن و... »زورخانه«، »قمار«، »زني قمه«، »كفتربازي«رسومي مثل  ــ تشريح رسومـ 
اينكه   ضمن .را فرهنگ رسوم دانست ها كوچة نقّاشتوان  شوند كه مي مي  صميمانه توصيف

 خشك نيست، رونـد  ي ولحن نيز جد چون با شخص راوي مرتبط است و ،اين توصيفات
را تا سطح   ها تاين واقعي ر در اين توصيفاتثّؤاستفاده از طرح م ست.ا  را مختل نكرده  طرح

مخاطـب    را در احسـاس ايـن  است كه زيب فضاسازيِ ر وثّؤهمين لحن م برد. داستان باال مي
هرچنـد بيـان ايـن    ؛ انـد  س رعايـت شـده  ات دفاع مقـد قرمزهاي ادبي  كه خطّ كند مي  ايجاد
معتقدو شاخص  ةيك رزمند زبانِ ازها  تواقعي ت.جسورانه اس 

راوي  لحـن گفتـاريِ   كنايه است. ها كوچة نقّاشكاررفته در  به ةترين آراي اصلي ــ كنايهـ 
اغلب كنايات هاي خاص است. از كنايه  رپ، ويژه در يثيرأه در فضاي جنگ، تخاص  شناخت 

ي مثلكنايات رزمندگان دارد. ات واقعيِروحي »﴿لزِلَتإذا ز 424  (ص» بود )1: لة(الزّلز ﴾زِلزالَها األرض(، 
 بسـيار  كتـاب  مـتن  در ...و )262  (ص» ع صـادق   امـام  خـواهرزادة «، )413  (ص» تهران جون آخ تركش«

پنداريِ بيشترِ مخاطـب عـادي بـا     ذات افزايش صميميت متن و هم كنايات  اين .است فراوان
  شود. را موجب مي  روايت
، شـعرهايي كـه   هـا  كوچة نقّـاش  راويِ خاص ةمتناسب با لحن و روحي ــ حكايت شعر و ـ

بسيار  ي،ابيات چنينبا ذكر  ،لحن راوي .اند هاي خاص قلندرانه اند شاهدمثال در متن آمده مثابة به
 ت.اس  رثّؤباره م  اين  استفاده از حكايات متناسب با سياق كالم هم در است.  رتر شدهثّؤم

 هـا، عنصـر  گفتگودر  مخصوصـاً  ،هـا  كوچـة نقّـاش   اغلـب صـفحات    در ــ شوخيـ 
 كـالم  در طبيعـي  كـامالً  صورتي به كه هايي است شوخي لحن سازندة ح وطر ةبرند پيش
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بودن اين طنزها باعث شده هيچ تناقضي ميان اين لحن و فضاي خشن  اند. طبيعي نشسته
  گفتة قيصري و صرفي، نشود. به جنگ ايجاد

 زنـدگي و  وجـود  ةه زاييـد نكـ اي  بـر    عالوه ،ات زندگي رزمندگان بوده است كهعيطنز از واق
ـ   براي حفظ و ،است ــ شرايطي متفاوت هم در آن ــسرزندگي  ايثـارگري و   ةافـزايش روحي
كـار     دشـمن بـه   ةي گاه براي تضعيف روحيحتّ شرايط و از قادتان هدف گاهي با دالوري و
  )114 ص(. است  شده گرفته مي

ـ  هـا  هتالطم فضاي واقعي جبه طنز ت ويطم لحن كتاب ميان جدتال  ي زنـدگيِ و حتّ
 سـببِ  ، بهاه اشنقّ ةكوچ ،مجموع  در ،عا كنيم كهتوانيم اد دليل مي  همين  واقعي است و به

  دفاع مقدس است. آثار ماندگار جزء زبان، و لحن برجستگي

  ـ نتيجه5
 تحليل دقيق عناصر روايـت و   و  ه به تجزيهبا توج  ـ را ـ ها نقّاش كوچة و دااثر روايي  اگر دو

 كنـيم،   ـــ مقايسـه  ساز باجـذّ  تـرين عناصـر   مهـم  مثابة با لحن و تعليق به ارتباط اين عناصر
  شود: مي حاصل كلّي اين نتايج مجموع،  در

 مقابـل،   در. است زنانة راويت و شخصيآن موضوع  داكشش رواييِ ترين دليل  اصليـ 
كشش  شدن پردازي و زبان روايت، كم تدر ارتباط با شخصي مخصوصاً ،لحن ضعيف كتاب

ـ   ةكوچـ در  كشش روايي ترين عامل اصلي. است  شدهرا باعث كتاب  رواييِ لحـن   هـا  اشنقّ
اينكـه شـتاب حـوادث     ضمن ؛آن است پردازيِ تبا زبان و شخصي  ارتباط  مناسب كتاب در

 ت.اس  استهك آن كشش رواييِ ي ازحد  نگرانه تا يئنگاه جز نداشتني كتاب و طرح كلّ  در

گفتگو براي  از  نبردن و بهره دا راويِ ةروند فردگرايانو لحن، پردازي  تشخصيمنظرِ   ـ از
اسـت.    افراد باعث تضعيف لحن شـده  از لحن شخصيِ نكردن استفادهو  ها تفي شخصيمعرّ
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هـاي  از گفتگو  بردن هرهب و افراد با استفاده از لحن شخصيِ ها اشنقّ ةكوچپردازي  تشخصي
 ت.اس  ي و تعليق روايت شدهباعث تقويت لحن كلّ هاي كالمي زياد و كشمكش

 (كه مانع اصليِمشكالتي مثل اغراق ، داكتاب  تعليق در لحن و مبحث ارتباط طرح و  درـ 

راوي باعـث   مداخلـة تكـراري و   حـوادث مشـابه و   ،طرح اسـت)  معلوليِ  و   يام علّظن باورپذيريِ
از وقـوع    حـوادث پـيش   افشـاي «، هـا  اشنقّ ةكوچ درت. اس  تعليق شده رح و لحن وتضعيف ط

ـ نگـاه جز  نداشتنه كاين  من؛ ضاست  شدن تعليق شده  رنگ باعث كم »يخطّ بسترِ  در نگرانـه   يئ
 .ه استضعيف كردلحن كتاب را 

اگرچـه  ، داي جـد  خشـك و  و ارتبـاط آن بـا لحـن، زبـان رسـمي      در مبحث زبان وـ 
 باعـث تضـعيف   كنار مشكالت دسـتوري،   در ،تلخ و سخت جنگ است خدمت فضاي  در

راوي  شخصي و زبـان واقعـيِ   ةاستفاده از لهج ،مقابل  است. در ي تعليق شدهلحن و حتّ
 لحن كتاب دارد. كاركرد را در بهبود بيشترين ها نقّاش كوچة درروايت مستقيم   در

 رترينثّؤمـ  بهتـرين و ، بـه  دادر كتـاب   مايه با لحن، در مبحث ارتباط موضوع و درونـ 
اسـت. موضـوع     شـده سـب اسـتفاده   اين موضوع تلخ براي ايجاد تعليق و لحن منا  از شكل

هرچنـد   ؛خدمت لحن اسـت   آن هم در ابِجذّ ةماي درون و ها اشنقّ ةكوچاب فراگير و جذّ
تقويـت  مايـه   نيز با درون ها اشنقّ  ةكوچتعليق  ر نيست.ثّؤپردازي م تشخصي زبان و ةانداز به

 است.  شده

 از زمـانِ   هرچند استفاده ؛تعليق را ضعيف كرده دا زمانيِ شدگيِ مبحث زمان، درهم درـ 
ت. اس  ها مفيد واقع شده بخش بعضي از در ــ سازي حوادث برجسته منظور به   ــماضي بعيد 

با زمان ماضي ساده روايت شده است كه بهترين زمـان بـراي روايـت     تماماً ها اشنقّ ةكوچ
 است. بخشيده بهبود را تعليق انتخاب همين .ه استاطرخ
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ـ   ةكوچـ ، سرعت روايت ها اشنقّ ةكوچو  داتطبيق سرعت روايت  درـ  داراي  هـا  اشنقّ
داو  »صحنه«ت موقعي ـ أبراي ت ـ ـ   دا ةنويسند ،اساس  اين  بر است. »گسترش«ت داراي موقعي ل م
ي شگردكه  كند مي  مكث  ويژه ير حوادثب داًتعم ــ خواننده بر حوادث دردناك جنگ بيشترِ

شـده    ها باعـث  تع شخصياز لحن مناسب و تنو نكردن ا استفادهام ،شود مي  مثبت محسوب
 اكشـن  يموضوع ه موضوع جنگ ذاتاًكاين هخاص ؛كند  خسته روايت خواننده را روند نديِكُ

ـ  ةكوچـ  ،مقابـل   در است. (پويا و پرتحرّك) تنـدي دارد كـه    تاًنسـب  يِسـرعت روايتـ   هـا  اشنقّ
 ت صـحنه باعـث آشـفتگيِ   هرچنـد انتخـاب وضـعي    اسـت.   ت صحنه نزديك شدهموقعي  به

لحـن   ،شـود  شـتاب حـوادث مـي    سببِ به او ها و سردرگميِ تشناخت شخصي  مخاطب در
فضـاي   كه بـا  ،كتاب ةهمراه تعليق عجوالن ها به تشخصي راوي و اب گفتاريِجذّ مناسب و

 د.كن مي ي اين عيب را مرتفعحد  تا جنگ همخواني دارد،

  منابع
شـركت   ي،محسن سـليمان  ةترجم ،؟نامه بنويسيم چگونه زندگيوي ساير،  ريچاردي و آزبورن، برايان د

 .1387، تهران مهر ةسورانتشارات 

شناسـي رمـان و    (با اشـارة مـوجز بـه آسـيب     شناسي نويسي و روايت داستان مدي بررآد، اهللا نياز، فتح بي
  .1393ز، چاپ پنجم، تهران افرا تاه ايران)،داستان كو
  .1391  د، تهرانخر مينوي ،شهبا دمحم ةترجم (شكل و كاركرد روايت)، شناسي روايت، پرينس، جرالد

  .1389، اهواز رسش ،اربابي نيلوفر ةترجم ،لحن در داستان سبك و، جاني پين،
ـ نشـرية   ،»داان ت بحـران در رمـ  هاي مديري بررسي مدل«ديگران، ميد و ح ،تابلي دورة  ،پايـداري  اتادبي

  .104-77 ، ص1390، پاييز و زمستان 5 سوم، ش
  .1376  ي، چاپ دوم، تهرانهنر ةحوزسازمان تبليغات اسالمي؛ ، ه چيست؟قصحجواني، مهدي، 

 .1387ششم، تهران   و  ، چاپ نودمهر ةسورزهرا حسيني)، شركت انتشارات  (خاطرات سيده دا اعظم،حسيني، 

 هـاي دفـاعِ   ارزش نشـر  و حفظ آثـار  بنيادنويسي جنگ)،  (راهنماي خاطره خاطره خاك و، ان، احمددهق
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  .1386  ّس، تهران مقد
ابوالفضل كاظمي)، شركت انتشارات سـورة مهـر، چـاپ     (خاطرات سيد ها اشنقّ ةكوچ ،صبوري، راحله

 .1389  شانزدهم، تهران

، 8 ، دورة چهارم، شيات پايدارادبينشرية  ،»رمان؟ خاطره يا داكتاب «، فايي، علي و اسماعيل اشهبص
  .120-91 ، ص1392بهار و تابستان 

خـاطرات سـعيد    (مجموعه» داشتني جنگ دوستطنز در كتاب «ي، درضا صرفضا و محمعبدالرّ قيصري،
  .125-113 ، ص1388، پاييز 1  ، دورة اول، شپايداري اتادبينشرية  تاجيك)،

زاده، پژوهشگاه علـوم   ، ترجمة منصوره شريفصطالحات ادبي در زبان انگليسيفرهنگ اگري، مارتين، 
  .1382انساني و مطالعات فرهنگي، تهران 

هاي كالسيك و مدرن)، ترجمة رضا رضـايي، نشـر    هايي از متن (با نمونه نويسي هنر داستانالج، ديويد، 
  .1388  ني، تهران

  .1379  تهران سخن، چاپ سوم، ،داستان عناصر، ميرصادقي، جمال
 .1371، ترجمة محمدحسين عباسي پورتميجاني، مينا، تهران نويسي هاي داستان شيوهوستلند، پيتر، 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ــتان  ــل داس ــونتحلي ــال خ ــان از ف ــرِ   داوود غفّارزادگ منظ
  كارهاي دفاعي  و  ساز

  )دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ايالم(١*افسانه شيرشاهي

  چكيده
كه جنگ سبب ايجـاد شـديدترين انـواع تـرس، اضـطراب و احسـاس ناكـامي          آنجا  زا

هايي در آثار مربـوط بـه جنـگ و     ناخواه، چنين مؤلّفه شود، خواه بسياري از افراد مي  در
بيان وقايع جنـگ    داوود غفّارزادگان در فال خونكند. داستان  مي دفاع مقدس نيز جلوه

ناشي از آن يعني زورمداري، آوارگـي، خشـونت،    تحميلي و فشارهاي رواني و تبعات
كـرد.    شـناختي بررسـي   هـاي روان  توان آن را از جنبـه  است و مي  مرگ و... نوشته شده

ديـدگاه نظريـة     تحليلـي، بـه بررسـي داسـتان مزبـور از      ـ  شيوة توصـيفي  مقاله، به  اين  در
كارهـاي    و  شخصيت فرويد و ترس و اضطراب و اخـتالالت ناشـي از آن و بيـان سـاز    

هـاي ايـن جسـتار،     يافتـه  اسـاسِ   است. بـر   شده  مقابل چنين حاالتي پرداخته  دفاعي در
 طرابِضـ تـرس و ا ناشـي از  روانـي   هاي كاهش آسيب منظور هاي داستان، به شخصيت

زنـي،   سازي، سـركوب و واپـس   جايي، همانند چون جابه كارهاي دفاعي  و  ساز به ،جنگ

                                                      
* shirshahi_7000@yahoo.com 
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 صورت رفتارهاي واكنش به  پردازند كه در تراشي مي يلوااليش يا تصعيد، فرافكني و دل
يكـديگر،   و تحقير اشيفح ر، سركوب خاطرات،مخد از مواد استفادهاي چون  ناآگاهانه

 يابد. تجلّي مي وجدان  عذاب وبافي  خشونت، خيال

  كارهاي دفاعي.  و  شناسانه، ساز روان ، داوود غفّارزادگان، نقدفال خون كليدواژگان:

  دمهـ مق1
كارهـاي دفـاعي     و  سـاز   از مباحث مهم، در نظرية شخصيت فرويد، ترس و اضـطراب و  

  گفتة راه درخشان، . به)62 ص 2و شولتز، 1شولتز  (است 
خوردن آرامـش   هم ترس و اضطراب نتيجة هرگونه اتّفاقي است كه موجب تغيير وضعيت و به

از وقـوع حادثـه ابتـدا      كند [...]. فـرد پـس   مي  شود و موقعيتي متفاوت با گذشته ايجاد فرد مي
از   آيد. يكي مي  وي پديد  شود و، سپس، اضطرابي ناشي از وجود منبع خطر در دچار ترس مي

تمـام    شـود جنـگ اسـت كـه بـر      وقايعي كه سبب ايجاد شديدترين نوع ترس و اضطراب مي
  )188 كند. (ص مي گذارد و همة قشرها را درگير مي هاي جامعه اثر بخش

تصريحِ  كه، به ترين عوامل تأثيرگذار بر جريان جنگ است؛ چنان روي انساني از مهمني
  عطّاري و باقريان، 

تعيـين جريـان جنـگ دارد و      تـرين نقـش را در   شيوة رفتار فرماندهان و سـربازان اساسـي  
ترين عامل در هدايت جريان جنگ است. شناخت  بيني رفتار اين افراد مهم شناسايي و پيش

هـا از موضـوعات علـم     بينـي رفتـار بعـديِ آن    هـا، تحليـل رفتـار و پـيش     ت انسـان روحيا
نظر   توان رفتار افراد را براي رسيدن به هدفي زير از اين علم مي  آگاهي  شناسي است. با روان

  )67 درآورد. (ص
شروع جنگ تحميليِ دولت بعثيِ عراق عليه ايران، نويسندگان از همان روزهاي اولِ   با

هايي از جنگ بود؛  ها، بيشتر، روايت و گزارش به نوشتن كردند. اولين نوشته  جنگ شروع
  نژاد، گفتة پارسي كه، به صورتي  در

                                                      
1. Schultz, Duane P.      2. Schultz, Sydney Ellen 
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دليلِ شرايط خاص آن زمان و اتّفاقاتي چـون بمبـاران، شـهادت، آوارگـي،      به   هاي جنگ ــ رمان
بررسي   است. با ناسانه ش به مفاهيم روان  هاي بيشتري براي پرداختن اسارت و...ــ داراي ظرفيت

شده   شناسي كرد، اما متأسفانه كمتر ديده خوبي روان توان جنگ را به هاست كه مي اشعار و نوشته
شناسـي   زمينـة روان   بايسـت در  به علم و اشرافي كه مـي   توجه  با   كه نويسندگان وادي جنگ ــ

توصيف   را به  كرة داستانِ خودداده و يا پي  باشندــ عملكرد رزمندگان را مورد بررسي قرار  داشته
  )19  دهند. (ص  هاي ذهني و انفعاالت اختصاص جريان

نظـرِ    هـا را از  تـوان آن  خوبي مي خورد كه به چشم مي هايي نيز به ميان، داستان  ينا  در
آن  شناختيِ دليلِ بعد روان است كه، به فال خونآثار  جملة اين  كرد. از  كاوي بررسي روان

هاي داستان و بازتـاب اميـال درونـي و     يسندة اثر به ذهنيات شخصيتو توجه فراوان نو
هـاي   شـد جلـوه   آن شان از جنگ، نگارنده بر فشارهاي رواني آنان و چگونگي اثرپذيري

را در داسـتان مزبـور    هـاي دفـاعي)   (مكانيسـم هـا    هاي مقابلـه بـا آن   ترس و اضطراب و راه
مبـاني   اسـاسِ   دهد اين داستان بـر   و نشان كند  شناسي فرويد بررسي مباني روان اساسِ  بر

دهـد. همچنـين،    مـي   شناختي قابل تحليل است و روحيات انسـان مـدرن را نشـان    روان
بهبـود    هاي دفـاعي در  هاي روحي و واكنش هاي مقابله با بحران چگونگي استفاده از راه

  شود.  روحية اشخاص داستان در آن بررسي
ات و آثـار ادبـي      اينكه حوزه  غمر ، عليشناسي) (رواناين نوع نقد  را   هـاي وسـيعي از ادبيـ

حـال چنـدان مـورد      به  حوزة ادبيات مقاومت ايران و ادبيات دفاع مقدس تا  گرفته، در  بر  در
شناختي آثار جنگ و دفاع مقدس ضرورت دارد، زيـرا ايـن    است. بررسي روان توجه نبوده 
ــ تأثيرات  سال جنگ تحميلي  طول هشت  اي از فجايع جنگ در ضمن بيان گوشه رويكرد ــ

   1گفتة تايسن، سازد. به گر مي رواني پايدار و انكارناپذير جنگ را جلوه
تحليلي به يك نوع ادبي يـا ابـزار هنـري      ـ  كاويِ روان از مفاهيم و رويكردهاي روان استفاده
ش، فرهنـگ  كاوي براي قرائت داسـتان، شـعر، نمـاي    توانيم از روان شود؛ ما مي نمي منحصر

  )70 داستاني بهره ببريم. (ص  عامه و آثار غير

                                                      
1. Tyson, Lois  
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و تبيين علـل   خون فالهاي داستان  هدف از اين پژوهش تحليل روحيات شخصيت
اي است و  شمار تحقيقات توسعه  شناسي است. اين تحقيق در ديدگاه روان  ها از اَعمال آن

صـورت   العـات هـم بـه   است. روش گـردآوري اطّ   تحليلي انجام شدهـ  شيوة توصيفي به
  است. اي نوع تحقيقات بينارشته  شناسي و از و با رويكرد روان اي) (كتابخانهاسنادي 

  ـ پيشينة پژوهش2
بر  باران  جمله كتاب  است؛ از  كاوانه در ادبيات آثار فراواني نوشته شده روان زمينة نقد  در

هـاي   نقـد رمـان    در نوشـتة فيـروز جاللـي زنـوزي    ) 1385(تهـران، تنـديس،    زمين سوخته
از احمد محمود.  آدم زندهو  درجه  مدار صفر، زمين سوخته، شهر داستان يك، ها همسايه

، 1389، ارديبهشـت  43  ، شكتاب ماه ادبيـات و فلسـفه  (» شناسي ادبيات و روان«همچنين، مقالة 
مرتبط هم   شناسي را با صورت كلّي، ادبيات و روان كه، به نوشتة مشيت عاليي )23-18  ص

هـا   شـده كـه ذكـر همـة آن     هـاي بسـيار ديگـري هـم تـأليف      است. البتّه، مقالـه  دانسته
ذكـرِ    هم نوشـته شـده كـه بـه     نامه  موضوع مزبور، چند پايان در گنجد. مجال نمي  اين  در

هـاي صـادق چوبـك     شـناختي قهرمانـان داسـتان    روان نقد«شود:  مي  ها اكتفا از آن برخي
آن، توصيف  از آسيه عليخاني كه، در )1388شگاه فردوسي مشهد، (دان» اساسِ آراي فرويد  بر

 اسـت.   فرويد مورد توجه قرار گرفته »فرامن«و  »من«، »نهاد«منظرِ   هاي داستاني از شخصيت
ات روان    هـاي دفـاعي بـر    شناسي اضطراب و مكانيسم گونه« شـناختي فرويـد    پايـة نظريـ

دنيا كـه، در     )1393ار، معلّـم سـبزو   (دانشـگاه تربيـت  » تاريخ بيهقي در آن،  نوشـتة رضـا محمـ 
و فرويد پرداخته و  1پاية نظريات آدلر  هاي دفاعي بر شناسي انواع مكانيزم بررسي گونه  به

رمـان از بلقـيس     شـناختي دو  نقـد روان «است.   ها تأكيد شده بيشتر بر جنسيت شخصيت
نوشـتة صـديقه    )1393هرا، (دانشگاه الزّ» بازي آخر بانوو  به هادس خوش آمديدسليماني: 

                                                      
1. Adler, Alfred  
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ه شـده   ها و كهن آن، بيشتر به تحليل انواع عقده  پهلواني قمي كه، در اسـت.     الگوها توجـ
منظـرِ    از خـون  فـال كاوانة داسـتان   شود، تاكنون، دربارة بررسي روان مي  كه مالحظه چنان
 پژوهشي صورت نگرفته است.كارهاي دفاعيِ فرويد   و  ساز

  نگاهي به نظرية شخصيت فرويد)(مباني نظري تحقيق ـ 3
دانـد.   مـي  »فـرامن «و  »مـن «، »نهـاد «فرويد ساختار شخصيت را متشكّل از سه نظام عمـدة  

  1تصريحِ شاريه، به
منبع انرژي رواني است كه، بدون توجه به منطق و اصول اخالقي، صرفاً » نهاد«نظرِ وي،   در
عهـده   هاي جامعه را بـه  مايت از ارزشدنبال كسب لذّت است. نظام ديگري كه وظيفة ح به

نبايدها و تربيت اخالقي خانواده و جامعه   و  نتيجة بايدها  نام دارد. اين نظام در» فرامن«دارد 
» مـن «باشد، اما  گيرد و وظيفة آن كنترل تمايالت ناپسند نهاد مي وجود شخص شكل مي  در

احساسـي و بـدون منطـق، يعنـي     نظام   ميان دو» من«باشد.  پيرو اصل واقعيت در جامعه مي
صـورت   طرف، از تمايل نهاد بـراي بقـا بـه     يك  سازد. از ، تعادل برقرار مي»فرامن«و » نهاد«

بر   مبني» فرامن«هاي  خواهي سو، سعي دارد تا جلوي زياده  ديگر  كند و، از مي منطقي استفاده
  )61  طلبي را تقليل دهد. (ص كردن خود و مرگ  فدا

ترين بخش  ترين و مهم تقسيم كرد. ناهشيار بزرگ »ناهشيار«و  »شياره«فرويد ذهن را به 
دارنـد.   كنندة شخصيت در اين بخـش قـرار   نيروهاي تعيين«يافتني است.  ذهن است كه كمتر دست

طريقِ فرايند تـداعي آزاد    شدة اوايل زندگي، منبع انرژي رواني و غرايز است. از ناهشيار خاطرات سركوب
تـرين   از مهـم  ميـان، يكـي    ايـن   . در)266 ص 2(النـدين،  »برد  توان به ناهشيار پي و تحليل رؤيا مي

برابـرِ    كاوي براي تبيين عملكرد دفاعيِ روان در نظام روان  مفاهيم مرتبط با ناهشيار، كه در
كـار    بر غرايز به اند كه براي تسلّط كارهاي دفاعي  و  اضطراب و ناراحتي معرّفي شدند، ساز

هاي روانـي و   اي كه در مفاهيم اختالل دليلِ اهميت ويژه كارهاي دفاعي، به  و  ساز .روند مي

                                                      
1. Charrier, Jean Paul       2. Lundin, Robert William 
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تحقيقـات، مشـخّص    در«و،  گيرنـد  مي شناسي باليني قرار ها دارند، مورد توجه روان درمانِ آن
ارتبـاط   هـا در  هـاي دفـاعي آن   طور معنـاداري بـا مكـانيزم    است كه سالمت جسمي و رواني افراد به شده 
   )Bond & Perry, p 71(. »است

تـرين مباحـث فرويـد     كارهاي دفاعيِ مقابله بـا آن از مهـم    و  ترس و اضطراب و ساز
اضطراب حالت ناخوشايندي است كـه سـبب ايجـاد تـنش و نـاراحتي      «نظرية شخصيت است.   در
(شـولتز و شـولتز،    »كنـد  حالِ وقـوع اسـت را در وي ايجـاد مـي      وجود فرد شده و ترسي از آنچه در  در
نـد و   ا . نگراني و عصبانيت و احساساتي نظير آن برخاسـته از تـرس و اضـطراب   )62  ص

هاي دفاعيِ همانندي نيز دارند. همچنين، براي مقابلـه بـا اضـطراب بايـد علّـت       مكانيزم
  بين برد.  كرد و از  را شناسايي ترس
حيات هراس و اضطراب ناشي از آن، رو  و   علّت فضاي پرهول موقعيت ويژة جنگ، به  در

شود. بنـابراين، تـرس و    شدت دچار تغيير و دگرگوني مي و رفتارها و حاالت رواني افراد به
  يابند. حضوري پررنگ مي هاي دفاعي) (مكانيزماضطراب و متقابل آن 

  )فال خونشناختي داستان  (تحليل روانبررسي  و بحثـ 4
بـاني،   كه، بـراي ديـده  روزة سرباز و ستواني عراقي است   روايت زندگي چهار فال خون

يابنـد. سـرباز،    شوند و در سنگري پر از آذوقـه اسـكان مـي    اعزام مي »هـور «ارتفاعات  به
مـردن سـببِ      برد. مـرگ و چگونـه   سر مي هراس دائمي از مرگ به  طول خدمتش، در  در

رسـانند.   مـي   صـبح   ها شبِ اول را با گرفتن فال چيني به است. آن  سلب آسايشِ او شده
موجبِ آن،  شود كه، به خبرهاي شومي مبني بر مرگ سرباز و ستوان گزارش مي فال، در
كـردن    كرد. روز بعد را با دادن گراي محل، درست  شان را حس توان اضطراب روحي مي
يـار گـارد    اينكه، روز سوم، ستوان كنند تا  مي  كردن برف از درِ سنگر سپري  برفي، پارو آدم

اهمـال و   عـد از بررسـي سـنگر و منطقـه، سـتوان را بـه      آيـد و، ب  مـي   كوه باال عراقي از
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يـار، سـرباز، بـراي نجـات جـان       درگيري ستوان و ستوان  كند. با مي گذراني متّهم خوش
دو، پـس از مجادلـه     هنگـام، آن  كُشـد. شـب   يار را مي يار، ستوان چنگال ستوان ستوان از

را  كه هريك جداگانه ماجراگذارند  يار، قرار مي سرِ يافتن مقصر اصلي در مرگ ستوان  بر
اينكـه سـتوان دانشـجوي حقـوق اسـت و        به  علم  كنند. سرباز، با  به مقامات باال گزارش

كند. صـبحِ روز چهـارم،    مي  كشد و به دره پرت پسِ كار برخواهد آمد، شبانه او را مي  از
اسـت و مـرگ خودخواسـته،     سرباز، بين مرگي كه قانون حـاكم بـراي او تعيـين كـرده     

  پذيرد. را مي شيخودك
رفـت و ايـن    مـي   كـار   كاوي، در نقد ادبي، ابتدا براي شناخت رواني نويسنده به روان
  تصريحِ شاريه، . به)206 پاينده، ص  (را خود فرويد آغاز كرد  تعريف

واقـع بـا گفتـار      اي بـا رفتـار و در   گونـه  فرويد معتقد است بيمار بايد ناخودآگاه خود را بـه 
گفتـار) اسـت كـه روان     و هاي متن ادبي و آثار خالّق هنري (كالم نها داشتهدهد، اما ت  بروز

  )67  كند. (ص مي ناخودآگاهان را تفسير
نقد، تأثير ضـمير ناخودآگـاه در آفـرينش اثـر ادبـي، چگـونگي بيـان آن         نوع  اين  در

ت   (كلمات و سخنان)ادبيات   در اثـر    هـاي مـؤثّر در   و ذهن اشخاص و نيز توصـيف موقعيـ
  گفتة حنيف، شود. به مي  بررسي )(متن

بهترين آثار ادبيات جنگ در جهان معموالً آثاري هستند كه صرفاً از مضمون جنـگ سـخن   
هـاي فلسـفي و    كنار اين پديده وجوه ديگرِ زندگي را با مضـامين و نگـاه    اند، بلكه در نگفته
ار حتّـي جنـگ نقـش    اند. در برخي از اين آث تصوير كشيده شناختي يا حتّي عاشقانه به روان
  )75 كند. (ص مي  زمينه را ايفا پس

پردازد، سـعي   جنگ مي از زاوية دشمن و موقعيت دشمن به  ، كه نويسندهفال خوندر 
زبــانِ خــودش يعنــي ســرباز عراقــي  طلبــي دشــمن از شــده واقعيــات جنــگ و خشــونت

ي دور و اي و شـعارپرداز  ترتيـب، اثـر از حالـت كليشـه     شـود و، بـدين    گذاشـته   نمايش  به
كه گفته شد، جنگ باعث ترس و اضطراب  شناختي و... آميخته شود. چنان مضامين روان با

شود و ضـمير ناخودآگـاه افـراد،     هاي هيجاني در بسياري از افراد درگير با آن مي و واكنش
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رو،   ايـن   كنـد؛ از  مـي  اعمـال  هايي) (مكانيزمكارهايي   و  ها، ساز مقابل اين ترس و اضطراب  در
داستان   آن در  از  اين پژوهش، ابتدا به بررسي ترس و اضطراب و اختالالت روانيِ ناشي در

دفاعيِ روان ناخودآگاه و ناهشيارِ ذهن  هاي) (مكانيزمكارهاي   و  مزبور پرداخته و، سپس، ساز
  شود. مقابل اين اختالالت تحليل مي  در

  فال خون تحليل ترس و اضطراب و اختالالت ناشي از جنگ در داستانـ 1ـ4
شـكلِ مسـتقيم و     ، بسامد فراواني دارد و بـه دو فال خونويژه در  ترس در آثار جنگ، به

  ،گفتة دوان پي شولتز و سيدني الن شولتز بهشود.  مستقيم بازتاب داده مي  غير
مسـتقيم تـرس و     آورند؛ اما در روش غير زبان مي ها ترس را به روش مستقيم، شخصيت  در

كارهـاي دفـاعي، توسـل بـه منـابع        و  از موقعيت يـا اسـتفاده از سـاز    شكل فرار اضطراب به
هـاي   گويي، انواع بيماري هاي آشفته، هذيان ها و خواب حمايتي مانند دعا و نيايش، كابوس

  )87 يابد. (ص جسمي و... نمود مي
  شود. ادامه، به بررسي و تحليل ابعاد گوناگون اين اختالالت اضطرابي پرداخته مي  در
جملـه درد معـده،     هاي گوارشـي از  انواع بيماري«طبق نظرية فرويد،  ــ عالئم جسمانيـ 1ـ1ـ4
» هاي اختالل اضطرابي اسـت  ها و درد پشت گردن از نشانه شدن زانوها، گرفتگي عضالت گردن، شانه سست

درياچـة هـور و     اي در جنازه ، اوالً، شخصيت سرباز با ديدن هرفال خون. در )78  (فرويد، ص
كنـد؛ ثانيـاً، اوج ايـن تـرس،      مي  وجودش رخنه  سير عبورشان هراس شديدي از مرگ درم

آن،  پـي   يار است كـه، در  شدن به خيانت و كشتن ستوان يار و متّهم رسيدنِ ستوان  از سر  پس
شود؛ اين رفتارها، سپس، به درگيري و پرخاشـگري   ستوان دچار حمالت شديد هراسي مي

ارائـة    از پيامـدهاي آن، بـا    شود. عالئم جسـمانيِ ناشـي   نجر ميبين سرباز و ستوان عراقي م
از جنـگ و توصـيف حـاالت جسـماني و ظـاهريِ شخصـيت سـرباز و سـتوان           تصويري

ديـد مـرگ    لرزيد و مي كرد، پاهايش مي مي  را كه نگاه  سر  پشت«است:    باني، نمود يافته هنگام ديده  در
(غفّارزادگـان،  » نشـيند  رق سردي كه بـر تيـرة پشـت مـي    آور است؛ سرگيجه، خشكي دهان و ع اينجا سرسام
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اسـت كـه    هاي سرباز عراقي سايه انداختـه   سراسر لحظه  . مرگ و ساية مرگ چنان در)5  ص
 جا) (همان[...]» ترسيد  دانست چرا؟ شايد چون خودش از بلندي مي كرد؛ نمي اش مي صداي ستوان دستپاچه«

  جا) (همان». لرزيد انداخت، بند جگرش مي سر مي  پشت  نگاهي كه به مخورد و، ني ها سر مي روي برف«[...] و 

كاهند و  در بعد رفتاري، مبتاليان به اختالل اضطرابي از تفريحات خود مي« ــ عالئم رفتاريـ 2ـ1ـ4
كنند. همچنين، دچار كاهش يا افـزايش محسـوس    مي  شود از خود دور شان مي هرآنچه را باعث تغيير روحيه

هـا   ، برخـي شخصـيت  خـون   فـال در  .)54  (عطّاري و باقريـان، ص » شوند و اختالل خواب مياشتها 
، خون  فالشوند. شخصيت اصليِ  هاي آشفته مي از وقوع حادثه دچار كابوس و خواب  پس

طول داستان، هرگـز    است و، در   هاي جدي از جنگ متحمل شده يعني سرباز عراقي، آسيب
صورت پايدار و  رو، اختالل اضطرابي در او به  اين  غلبه كند؛ ازتواند بر مشكالت رواني  نمي

كنـد؛   ذهن و در خوابِ خـود تكـرار مـي     ماند. او مرگ را، ناخواسته، مدام در خفته باقي مي
هـا   شـدن زيـر دنـدان مـوش      كه حتّي در ضمير ناخودآگاهش هميشه كابوس جويـده  چنان
[...]» هـاي   بينم؛ خـواب مـوش   ت: [...] من هميشه خواب ميبه ستوان گف  مقدمه رو ...] بي«[: نمايد مي  رخ

  گفتة يونگ،  ها، به و اين كابوس )29  (غفّارزادگان، ص
رواني مطرح  عنوان هيجانات درون ها را به شماري هستند كه فرويد آن [همان] رؤياهاي بي

في داشته هاي نيرومند و عاط خواهند واكنش است؛ مانند عقايد شخصي كه احتماالً مي كرده
شكل عقايد دردناك  شوند و به خور بافت رؤيا مي  شوند كه در اي آشفته مي گونه باشند و به

  )65  سازند. (ص پذير مي نوع واكنش قوي و عاطفي را امكان يابند و هر تغيير شكل مي
شـود و   ناميـده مـي   »واكـنش    رؤياــ «تعبيرِ يونگ، همان  هاي سرباز نيز، به خواب و كابوس

تـوان همـة رؤياهـايي را كـه      گفتـة يونـگ، مـي    . بهجا) همان  (تابد  تفسير را برنمي امكانات
ــدگي يــك شــخص اســت در   برخاســته ــه   ايــن  از تجــارب و خــاطرات گذشــتة زن مقول

كنـد كـه چـرا تجـاربي      . تحليل چنين رؤياهـايي مشـخّص نمـي   جا) همان  (كرد   بندي طبقه
آيـد ايـن تجـارب     مـي   نظر آيند؟ به مي  ودوج  نو به  دست، چنين صادقانه و درست، از  اين  از

سببِ همين جنبـه   كنند و تنها به همچنين جنبة نمادين دارند كه رؤيابين را درگير خويش مي
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نـوعي واكـنش تعلّـق     هرحال، اين رؤياهـا بـه   شود. به رؤيا بازپرورده مي  است كه تجربه در 
زننده به نظـام عصـبي كـه     سيبگرفته از برخي رويدادهاي آ اند نشئت ندارند، بلكه رؤياهايي

طول جنگ فراوان   شديد در (شوك)شوند. اين نوع ضربة  باعث اختالل رواني و جسماني مي
شويم كه عامل  دارد. در داستان مزبور، با شمار فراواني از رؤياهاي واكنشي مواجه مي  وجود
اش  خـودي  بهكم جنبة خود كنندة آن ضربة رواني است. هرچند درونة ضربة رواني كم تعيين
  كه سراسر كابوس و ترس از موش دهد، رؤيايي از اين نوع ــ مي  دست  واسطة تكرار از را به

كـه ريشـه در    گونه رؤيا ـــ  تواند جبران شود. اين سختي مي شودــ به است و دائم تكرار مي
ا ر  كه ضربة روانيِ محـرّك خـود   هنگامي ــ تا درونة آسيب روان دارد و اكنون خودكار شده

كند  را بازتوليد مي  يابد. بنابراين، ضمير ناخودآگاه سرباز است كه مدام آن نكند، ادامه مي  رها
  آن نقشي ندارد:  و خودآگاه در

كرد. چـرا    هايش فكر آور كوه به خواب سنگ بزرگي ايستاد و در زيرِ هيبت وهم باالي تخته
ؤياهـا پيشـاپيش بـه او هشـدار     انتهـا بـود؟ آيـا ر    هاي بـي  هايش پر از افتادن هميشه كابوس

شدن، حس كرده بود كه اينجا را قبالً بايد ديده   لحظه، موقع پياده بودند؟ پس چرا يك نداده
  )9-8  انداخت. (غفّارزادگان، ص وحشت نمي همه او را به باشد؟ اگر نبود، اين

دادن قـدرت حركـت اسـت كـه پـس از چنـد         دست  از از عالئم رفتاري ديگرِ ترس
را  سـتوان داشـت موقعيـت منطقـه    «شود:  زدگيِ افراد نشان داده مي درپي و وحشت يانفجار پ
؛ زانوهـايش سسـت شـد.    ...“تـا    فعـال دو ”گويد:  دهد و با خنده مي كرد. بعد شنيد كه گرا مي مي تشريح

 )24 (همان، ص .»ديگر نرفت داخل سنگر و...

آسوده غذا  و قدر راحت ا بود اينه مدت«تغيير در ذائقه از ديگر عالئم رفتاري ترس است: 
كرد  مي  داشت فكر اي كه برمي لقمه كرد و هر نخورده بود؛ هميشه غذا توي سنگر سرِ دلش سنگيني مي

 )28 (همان، ص. [...]»لقمة آخر است 
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در بعـد هيجـاني، اضـطراب زيـاد      ــ  1رفتـاري  هاي هيجانيِ  عالئم و واكنشـ 3ـ1ـ4
 »زده، خشم و زودرنجي، كالفگي و... خُلق افسرده و غم« شود. ميهاي فرد  موجب كاهش فعاليت

، فـال خـون  هاي بـارز اخـتالالت اضـطرابي اسـت. در      ويژگي از) 63 (شولتز و شولتز، ص
صـورت عالئـم    بر عالئم جسماني و رفتاري، اختالل حواس پـس از سـانحه بـه    عالوه

شـود كـه    بروز داده مـي  قبيل ترس و اضطراب شديد در وجود سرباز عراقي  هيجاني از
  البتّه دست خودش نيست: 

ها بود. از روز اولي كه او را بـه منطقـه آورده    ذكرش هميشه اين  و  دست خودش نبود. فكر
ديـد كـه،    ها مـي  بلعيدند و كابوس ها را مي هايي بود كه جنازه بودند، ترسش بيشتر از موش

هاي درشت خاكسـتري،   كند و موش جا مي اش را آرام جابه جنازة بادكرده ميان نيزار، آب  در
اند و خيس و بوگنـدو   اش نشسته هاي صورتي كوچك، روي سينه هاي تيز و دست با دندان

چنـان    هـا را در  گذشـت، جنـازه   ميان نيزار مي  جوند [...]. هربار كه با قايق از گوشتش را مي
را تـا خرخـره    كـه زيـپ آن   ميان كيسة خواب ــ  ديد. شب، از وحشت، در روزي مي  و  حال
كـرد سـر بيـرون بيـاورد. بارهـا       ريخت و جرئت نمـي  دماي صبح عرق مي كشيدــ تا دم مي

ها را روي برزنت كيسة خواب حس كـرده و فريـادش را در گلـو خفـه      حركت تند موش
  )8 بود. (غفّارزادگان، ص  كرده

  است: فال خونهاي هيجاني در  احساس ضعف و سستي از عالئم ديگرِ واكنش
هـا و   زدن  دو ه يك اضطراب دائمي و كاهنده در وجودش بوده و انگار همـة آن سـگ  هميش
زانوهايش  ها براي اين بوده كه با اين ستوان قلمي بيايد باالي كوه و ضعف چنان در تالش
  ) 7 كشيدن نداشته باشد. (همان، ص  كند كه جرئت نفس  النه

 »سـتوان «رواني  فتاري و روحيتحوالت ر هاي رفتاري اي ديگر از عالئم واكنش نمونه
گو  است. ستوان، در ابتداي رمان، شخصيت محكم و قاطع و بذله »يار ستوان«از مرگ  پس

را كـامالً   سردي خود چيزي خون مقابل هر  كند در اي دارد و سعي مي پيشه و تقريباً عاشق
را كـه   عيتيتوانـد مـوق   شود كـه نمـي   يار چنان آشفته مي كند، اما بعد از قتل ستوان حفظ
دهـد.   ترسد و ترسـش را بـروز مـي    يار مي آن قرار گرفته درك كند و از جنازة ستوان  در

                                                      
1. behavioral and emotional reactions  
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هـم    سرِ  رسد كه سرباز پشت حدي از پستي و زبوني مي يار، به حقيقت، با مرگ ستوان  در
ديدن صـورت لهيـده و    لرزد و با كند و مي كند و با ديدن جنازه غش مي او توهين مي به

را قبـراق و   كـه راوي در ابتـداي داسـتان او    زنـد؛ درحـالي   يار عق مـي  توانمردة س خون
  است: حال و شجاع در ذهن خواننده ترسيم كرده   سرِ

  »كار كنيم؟ حاال با جنازه چه«ـ 
  »كني؟ انگار خل شدي! جوري مي تو چرا اين«ـ 

  داخل سنگر نگاه كرد و زود رو برگرداند [...].  ستوان به
  »ترسي؟ چيه مي«ـ 
  »ترسم. جنازه مي آره من از«ـ 
  )86 (همان، ص». پات بوده  و  همه جنازه هميشه زير دست آن«ـ 

بـافي   خيال فال خونهاي هيجاني در  از ديگر واكنش ــ2نمايي و بزرگ 1بافي خيال ـ4ـ1ـ4
شـدن بـا واقعيـت بـراي       رو گيرد كه روبـه  بافي هنگامي صورت مي نمايي است. خيال و بزرگ

. كنـد  يمـ   كه دوسـت دارد بنـا   طور خود، دنيا را آن اليخرو، در   اين  ت و، ازشخص دشوار اس
شود، تخيالت فريبنده و  رو مي هاي گوناگون روبه است كه وقتي شخص با شكست  ثابت شده

اش كاسـته   اضـطراب و نـاراحتي    نتيجـه، از   بخشـد و، در  بخش به او ارضاي خـاطر مـي   لذّت
در ايـن مكانيسـم، فـرد،    « 4و ويرجينيـا آلكـوت سـادوك،    3دوكگفتة بنيامين جيمز سا شود. به مي
دوري و   نشينيِ اوتيتيك متوسل شـده و از  ها و كسب رضايت، به عقب پردازي، براي حلّ تعارض طريقِ خيال  از

  خوانيم: چنين مي فال خون. در )67  ، ص3(ج  »جويد گذاريِ عاطفي در رابطه با ديگران سود مي فاصله
ميـان راه بـه چيزهـاي ديگـر فكـر        كرد و تـوي ماشـين در   اين چيزها فكر مي هم االن به  شايد
سـياهي و سـتبري     بود؛ اما ديد فقط يك طرّة افتاده بر پيشاني يادش بود و گردنـي كـه از    كرده
را   لرزيـد ايـن چيزهـا    كه روي سنگ سر ايستاده بود و مي  مانست [...] و حاال كندة چوبي مي  به

 )72  (غفّارزادگان، صبافت.  براي خودش مي

قالب واكنش هيجانيِ خواب و رؤيـاي صـادقه     بافي از واقعيت تلخ در گاه اين خيال
ه      كه در نمايد؛ چنان مي رخ هـا   ابتداي داستان، وقتي سرباز عراقي و سـتوان بـه بـاالي تپـ
  است:  كند آنجا را قبالً در خواب ديده  رسند، سرباز حس مي مي

                                                      
1. dreaming      2. fantasy 
 

3. Benjamin James Sadock    4. Virginia Alcott Sadock 
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و ستوان ايستاده بودند، چنان وضوحي بود كه مثل يك رؤيـاي   در اين سمت، جايي كه او
رسيد. شايد بارها اين خواب را ديـده بـود كـه ايسـتاده ميـان       مي  نظر  خوشِ باورنكردني به

  )10 درخشيد [...]. (همان، ص تپة ماهور و هوا از روشنيِ شفّافي مثل آيينه مي چند
قالب تجسم خيال   است، در  شده بيني مرگ، كه يك واكنش هيجاني براي سرباز پيش

  كنند: هايي از مرگ، سرباز عراقي را رها نمي هايي با مدال موش و سرهنگ
پـوشِ   هـاي خـاكي   مـوش    پلكيدند ـــ  جا مي هاي سبك دستي همه هاي مرگ با مسلسل جوخه

هـاي   هاي تشويقي و جيب از مدال  هاي پر ها، با مشت ها و سرهنگ پشت سنگرهاــ و سرتيپ
  )15  (همان، ص»! برو بمير«دهان بودند:  از حكم اعدام، همه يك  پر

  فال خونكارهاي دفاعي در داستان   و  سازتحليل  و بررسيـ 2ـ4
كارهـايي    و  روان آدمي، براي مقابله با عـوارض روانـيِ برخاسـته از جنـگ، سـاز     گفتيم 

هـاي دفـاعي    يسممنظور، مكان مقابل عوارض منفي جنگ و... دارد. بدين  منظورِ دفاع در به
ت     طور ناخودآگاه اعمال مي اغلب به شوند و معموالً با تحريف و انكـار و تبـديل واقعيـ
شوند؛ كاركردهاي مثبتي همچون محافظت از خـود و   اند و موجب خودفريبي مي همراه

ت و      تواننـد در  زيادي مي  حد  كاهشِ اضطراب درد دارند و تا سـازگاريِ بهتـر بـا موقعيـ
  گفتة رايكمن،  . به) Gramer, p 667(رنجور كمك كنند  روان شخص محيط به

درگيـري و  » فـرامن «و » نهـاد «هميشه، براي ارضاي تمايالت، اميال و غرايز جنسـي، بـين   
اثر اين درگيـري محفـوظ     كشمكش وجود دارد و، براي اينكه تعادل رواني و شخصيتي در

كـه كيفيـت     كند كه از اضطراب ــ ده مينقش ميانجي داشته و از وسايلي استفا» من«بماند، 
هـاي عصـبي را تشـكيل     هاي رواني و واكنش نامطلوبي است و تقريباً سرمنشأ تمام بيماري

را  هـا  هـاي دفـاعي هسـتند كـه آن     دهدـــ نجـات يابـد. ايـن وسـايل همـان مكانيسـم        مي
  )12 گويند. (ص نيز مي 1»هاي دفاعي من مكانيسم«

، خون فالترتيبِ بازتاب در  ي مقابله با اختالالت اضطرابي، بهها ترين راه ادامه، مهم در
  شود: مي  بررسي

                                                      
1. ego defence mechanisms  
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تحريـف    هـاي دفـاعي اسـت كـه، بـا      كـار   و  جمله سـاز   از ــ 1واكنش وارونهـ 1ـ2ـ4
غريـزه   وقتـي ابـراز يـك   «حقيقـت،    كنـد. در  برابر اضطراب محافظت مي  را در واقعيت، فرد

آن ممكن است جايگزين شود. به اين مكـانيزم دفـاعي واكـنش    شود، مخالف  مي اضطراب زياد منجر  به
(النـدين،   »آميـز آن تشـخيص داد   تـوان از ابـراز اغـراق    شود. اين مكانيزم را اغلـب مـي   وارونه گفته مي

آميزانـه   هـاي خـود را اغـراق    نوع واكنش، فرد آرزوها و اميـال و تـرس    اين  . در)273  ص
نوع دفاع   شوند. اين يارانه و در نقطة مقابل ابراز ميكند، زيرا اميال سركوفته ناهش مي  ابراز
كارهـاي    و  ديگر ساز از فال خونآزردگيِ وسواس است و در  هاي روان از مشخّصه يكي

را  وارِ شخصـيت اصـلي    دفاعي نمود بيشتري دارد، زيرا در آن اغراق تفكّـرات وسـواس  
آميز از واقعيت  شكلي اغراق را به هاي خود كه ترس كنيم؛ طوري دربارة مرگ مشاهده مي
  دارد:  دردناك مرگ ابراز مي

بار بود كـه دسـتش بـه جنـازة      گشتند. اولين ها را از آب گرفته برمي [...] بايد هرچه زودتر مرده
هايش را لرزاند و بويي شـنيد   آوري استخوان خورد [...]. ناگهان سرماي چندش خيس و لزج مي

دادن اولـين جنـازه،    حركـت   كـرد. بـا   هان را پر از زرداب تلخ مي[...]؛ بويي كه فكر را سياه و د
هـا شـروع شـد؛     بعـد كـابوس مـوش     بـه   آن  هـا و از  موشِ درشت شناكُنان رفتند ميان نـي   چند
شـدند. (غفّارزادگـان،    روز پروارتـر مـي   خوردنـد و هـر   هايي كه گوشت آدم را با ولع مي موش
  )10  ص

هـاي خـود    ار مزبور براي تسكين آالم و مصيبتك  و  هاي داستان از ساز غالب شخصيت
باالي   سنگري در  اي، كه زندگيِ حين جنگ در كنند. نويسنده توانسته با نگاه تازه مي  استفاده

نوع واكنش   جملة موارد شمول اين  كند، به نقل داستان بپردازد. از هاي هور را روايت مي تپه
زدگي و  جمالت طوالني است كه گاهي دلهاي داستان از شگرد اطناب و  استفادة شخصيت
واكنشـي وارونـه،     ، درخـون   فالهاي  سازد. برخي شخصيت ها را نمايان مي مالل شخصيت

شوند و، با توجه به فقدان زمينة قبلي در داستان و تكاپوي كـافي   طور ناگهاني متحول مي به
تحول شخصيت ستوان شود.  شدن، خواننده دچار شوك مي   نداشتنِ شخصيت براي متحول

                                                      
1. reaction formation 
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تهـوع و    يـار دچـار حالـت    شدن سـتوان   پايانِ داستان به فردي كه از ديدن خون و كشته  در
شود و نيز تحول شخصـيت سـرباز عراقـي از سـربازي زيردسـت و مطيـع و        هوشي مي بي

پايـانِ داسـتان بـه سـتوان مـافوقِ خـود         آداب بـه شخصـيتي جسـور، كـه حتّـي در       مبادي
  است.  هاي وارونه هاي واكنش كند، از نمونه مي  پرخاشگري

اسـت؛ شخصـيتي كـه     ترين واكنش وارونه  پايان داستان نيز مهم  خودكشي سرباز در
زند و  مي  ترسيد اكنون به قتل دوستانش دست سببِ ديدن كابوس مي خوابيدن به حتّي از

 اسـت)  شـده   مالً حسـاب (كـه كـا  و قتـل سـتوان    (كه كامالً اتّفاقي اسـت) يار  واقع قتل ستوان  در
نهايـت، ايـن سـرباز اسـت كـه        شود براي تصميم سرباز به خودكشي و، در اي مي  مقدمه
  گزيند. مردن را برمي  چگونه

را   م)، حـوادث زنـدگي هويـت و خودمفهـوميِ فـرد       1993( 1نظرية رنـه ژيـرار   اساسِ  بر
از تغييـرات    دسـته  ند. آنكن شو هاي هويتيِ وي ريشه شود كه حمايت كند و باعث مي مي  تهديد

خويش، تأثير   و  زندگي، كه مبتني بر برنامه و قابل انتظارند، مانند بازنشستگي يا مرگ طبيعي قوم
اي.  حرفـه   و  هـاي شـغلي   كمتري در رفتار خودكشي دارند تا تغييـرات نـامنتظره ماننـد ناكـامي    

  )76  (محمدپور، ص
ي بـودن در سـكوت محـض و    معنـا  فردي كه به خودكشي تمايل دارد بـودن را بـه  

انگارد،  آسودگيِ خودكشي را راهي جهت رسيدن به آرامش دروني و آسودگيِ خاطر مي
ورطـة    را در كه وقتي سرباز عراقي خود آور رهايي يابد؛ چنان كه از زندگي رنج طوري به

هـاي   از بـازجويي  رنـج ناشـي    و  بيند، براي رهايي از مشكالت شـغلي و درد  نابودي مي
  گيرد: سا، تصميم به مرگ خودخواسته ميفر طاقت

كـرد؛ ايسـتاد بـر لبـة پرتگـاه،       خواند و دسـتور آتـش را صـادر مـي     حاال حكم را خودش مي
بـاالي پرتگـاه.    خورد به مختصات منطقه را دقيقاً حساب كرده بود: حداكثر ششمين گلوله مي

ات   اي سرد و سياه [...] و گر او آنجا ايستاده بود در بلنداي صخره ا داد شش گلوله بـا مختصـ
  )101  مشخّص [...]. (غفّارزادگان، ص

                                                      
1. René Girard   
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از  يكـي  سـركوب «انـد.   دو يـك واكـنش دفـاعي     هـر  ــ1زني يا واپس  سركوبـ 2ـ2ـ4
 »شـود  آن متوسل مـي  مواقع اضطراب به كارهاي دفاعي است كه بيمار در  و  ترين ساز ترين و رايج ابتدايي
ال و كامـل،     وسيلة آن، يك كشش نامطلوب، بـه  و به )181 ص 3يز، و دالبي 2(جونز طـور فعـ

كـردن واقعيـات     ناپـذير  كار، بـا برگشـت    و  اين ساز«شود.  صحنة هشياريِ فرد بيرون رانده مي از
كـار    و  سـاز . )223 ص 5و لبيهـان،  4(گـرين  »آورد مـي   وجود  افكار و اميال و خاطرات، ناخودآگاه را به

شـدن از شـهر و     سـرباز، بـا دور  راواني دارد. مثالً، نمود ف فال خوندفاعي مزبور نيز در 
ا    زندگي و خاطرات گذشته، افكار ناخوشايند خود را به ناخودآگـاه ذهـن مـي    رانـد؛ امـ

شوند، بلكه پيوسـته سـعي در ابـراز خـويش دارنـد و ايـن        گاه محو نمي افكار هيچ اين
دريافـت. همچنـين،    باب مـرگ   درپي سرباز عراقي در توان از تصورات پي را مي ويژگي

(انـزوا،  اي  هـاي عديـده   رنجوري هاست كه سرباز عراقي به روان قبيل سركوب سببِ اين به
حـالِ جويـدن     هـا در  بود يا ديدن مـوش   اي كه انگشتانش را قطع كرده گرايي، توهم ديدن پسربچه درون
شـود،   متوجه مـي رنجور  معالجة بيماران روان  كه فرويد در شود و، چنان مبتال مي ها) جنازه

ندادن به آن اميـال    كردند و اين سركوب و مجال  هاي نفس ثانوية خود را سركوب واقع خواسته  ها در آن«
  )28  (پاينده، ص. »است  ها در آنان شده رنجوري باعث انواع روان

تمامِ  شدة مرگ، با افتد اين است كه فكر سركوب اتّفاق مي فال خونآنچه در داستان 
  سازد: واهد ابراز شود و عالئم اين سركوبي را نمايان خ نيرو، مي

شـان    دادند؟ تنها لحظـة مـرگ بـود كـه چهـرة واقعـي       ديگران چطور ترسشان را قورت مي
كردند حاال افتاده بودند به  گفتگو مي  و  هايي كه تا چند دقيقة پيش گپ م شد. همان آد مي  رو

ترسند كه تخيل قوي دارنـد، زيـرا    ز مرگ ميوال [...]. شنيده بود فقط كساني بيشتر ا  و  هول
  )15 ها بس عظيم است. (غفّارزادگان، ص نظرِ آن  هول مرگ در
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3. Dalbiez, Rolland     4. Green, Keith 
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از  به اين صورت است كه شخص، براي گريز زني) (واپسكار سركوب   و  عملكرد ساز
نيز گـاهي   خون فالگردد. در  دور بازمي  چندان اي نه رنج زندگي، گاهي به گذشته  و  درد

كـرد   فكـر «بود:  آن لحظة موعودي است كه سرباز در خواب ديده زنيِ واپس زدن اين پس
خـوار رهـا    هـاي آدم  دست كابوس مـوش   كه از تواند آخر كار باشد. آن لحظة موعود و حاال هرجايي مي

گـوييِ   ستوان پيش. )9 (همان، ص [...]»تر در كمينش نشسته  مراتب [...] سبعانه شده، شايد چيزي به
زند  مي  كه كاسة پر از حشرات در فالش آمده، چنين واپس ا فال چيني، هنگاميرا ب مرگ

از حشرات جنبنده؛ نگرانـيِ كـار روي     ظرفي پر”مزخرف است؛ ببين چه نوشته: «كند:  و سركوب مي
اي [...] و خنـدة   گوشـه  كتاب را بست و پـرت كـرد بـه   “. است؛ غفلت عظيم و تباهي آنچه كه پوسيده 

  )36 همان، ص(. »كرد عصبي
گفتـة   اصـل، بـه    در كـه كاوي است  يك اصطالح روان ــ1وااليش يا تصعيدـ 3ـ2ـ4

  سادوك و سادوك، عبارت است از:
سمت رفتار اجتماعي قابل قبول و تمجيد. تصعيد شكل خاصـي   هاي غريزي به تغيير كشش

يـات و هنـر.   به ادب جاسازي است كه جنبة سازندگي و خالّقيت دارد؛ مانند گرايش از جابه
صـورت قابـلِ     اي است كه هدف اصـليِ آن حفـظ شـده، امـا موضـوعِ آن از      وااليش تكانه

مسـتلزم رفـع    2شـود. وااليـش ليبيـدوئي    اعتراضِ اجتماعي به موضوعي باارزش تبديل مي
نهنـد.   را ارج مـي  آن هاي سائق و پذيرش چيزي است كه فرامن و اجتماع جنسيت از تكانه

گيـرد   بخش صورت مـي  هاي لذّت ها و ورزش طريق بازي  اي پرخاشگرانه ازه وااليشِ تكانه
مجرايـي   را در دهد كـه غـرايض   ، به فرد اين امكان را مي»نوروتيك«هاي  و، برخالف دفاع

را تعـديل   كند تا محكوم شده يا بازگردانده شوند و شخص احساسات خـود  خاص تخليه
  )87 ، ص3نموده و متوجه هدف يا شخص مهمي سازد. (ج 

گوشـانة   هاي بسياري از وااليش و تصعيد را در رفتارهـاي بـازي   ، نمونهفال خون  در
  توان ديد و بسامد آن نيز در داستان نسبتاً زياد است:  ستوان مي

                                                      
1. sublimation      2. libido 
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بود  دورِ خود چرخيد و نگاهي به دهانة تاريك سنگر انداخت كه ستوان درون آن گم شده
خيـال! اگـر او هـم     آمد، چـه بـي   سيم مي ش با بيكردن  زدن و كار و حاال فقط صداي سوت

كـرد   شود الكي زمزمه دام [...] مگر مي  دام  گذشت! دام طوري بود، زندگي چه راحت مي اين
  )32 جور هست. (غفّارزادگان، ص و بشكن زد؟! جنَم هركس يه

اي كه در جنگ به او واگـذار   كردن به موقعيت آزاردهنده  ستوان، براي رهايي از فكر
دهـد. سـعي دارد    آورد و گاه براي تفنّن و تفـريح گـرا مـي    طبعي روي مي ده، به شوخش
رو،   ايـن   مناظر بكر طبيعت كوهستاني و آرامشِ آن براي تمدد اعصاب بهره بـرد و، از   از
جاي شخصيتي پايبند به اصول و مقرّرات نظامي، به فردي سـرزنده و شـاداب تبـديل     به
دستورهاي نظامي نيست. شايد همين نكات ريـز باشـد كـه    شود كه چندان پايبند به  مي

د   است. رفتار و اَعمال او به تبديل كرده  »شخصيت نوعي«به  »تيپ«را از  ستوان راحتي مؤيـ
منظـرة   بينـد، مسـحور زيبـايي آن    هاي رقصان برف را مي اين مطلب است كه وقتي دانه

كنـد،   شـروع بـه رقصـيدن مـي    گـذارد و بـا سـرباز     شود؛ تفنگ را زمين مي زمستاني مي
ستوان «حين مأموريت هرگز به اين مسائل توجهي ندارد:   كه يك نظاميِ متعهد در درحالي

زمـان   شانه، هم  در  طرفش و دست هاي رقصان برف را ديد، تفنگ را گذاشت كنار؛ دويد به [...] وقتي دانه
  )34 (همان، ص. »و هماهنگ شروع كردند به رقص پا

شـود. او   ي كه الزمة شخصيت ستوان است در رفتارش ديـده نمـي  خشكي و خشونت
سرباز  سر خود را نگاه و با  گاهي پشت  چند  از  رود و هر شاداب و سرزنده از كوه باال مي

انـداخت؟   تختـه مـي   هـا شـلنگ   همه شاداب و سرزنده روي سـنگ  چطور ستوان اين«كند:  مي شوخي
صداي تيز شاد كودكانه   ؛ به...“بيا ... بيا ”زد:  شوخي نهيب مي ايستاد و به داشت، مي قدمي كه برمي  هرچند
  )5  (همان، ص [...]».

  شود: اي ديگر از شادابي ستوان در اين سطور مشاهده مي نمونه
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بند  طرفش؛ گلولة برفي آمد درست خورد به ستوان [...] مشتي برف برداشت و پرت كرد به
حال نشده با مافوقش گرم بگيرد   ان بدهد؛ تاالعملي نش دانست چه عكس حمايل [...]. نمي

  )6 ها بكند. (همان، ص هاي خركي كه ميان سربازها معمول است با آن اين شوخي يا از
كار مزبور   و  گيري از ساز ، بهرهفال خونيكي ديگر از مصاديق وااليش و تصعيد، در 

  بازي است: به موسيقي و ورق بردن اموري مانند پناه  در
شود؛ هوس چيزهاي ديگر هم  تر مي ي را درآورد. ستوان سوت زد. آدم حريصهاي باز ورق
من هميشه خواب «موج راديو را چرخاند. آهنگ ماليمي توي سنگر پيچيد [...]؛ گفت:  كند. مي
  )29  (همان، ص .ستوان صداي راديو را زياد كرد[...]». هاي  بينم؛ خواب موش مي

ة نقطـ ك كشش غريزي در تعقيب سرسختانه و فعـالِ  كردن ي سركوب« ــ سازي واكنشـ 4ـ2ـ4
گفتـة تقدسـي،    . بـه )98  ، ص3(سـادوك و سـادوك، ج    »كنـد  مقابل و متضاد آن كشش تجلّـي مـي  

ـ   ـــ  »مـن « سازمان ،ت دفاعياليفع نوع   اين  از آمـده  پديد فصـل اخـتاللِ    و  حـلّ  منظـور  هب
احي و اجرا واكنشي طرّــ )97 (ص  »الزامات وجـدان  هاي محيط يا تمايالت غريزي و واقعيت« در
دهـد كـه اگـر ايـن اخـتالل وجـود        مي نشانخود  از فرد شخصيتي، طي آن، د كهكن مي

خود جريان يافته ة سازي در باالترين درج بازنمايي، اغراق و معكوس اين در« .داد مين نداشت نشان
  جا) (همان. »كند خطر دفع، با قدرت ،بتواند تا مكانيزم دفاعي

پافشـاري در رفتـار و فزونـي تكـرارِ آن      سـازي  كارِ واكنش  و  هاي مهم ساز ويژگي  از
نيـز تـرس از مـرگ و ارتفـاع و اضـطراب دائمـاً        فـال خـون  كه در داستان  است؛ چنان

هـا   شـد. روي بـرف   تـر مـي   رفـت، راه سـخت   هرچـه بـاالتر مـي   «شود:  وجود سرباز تكرار مي  در
  )6 (غفّارزادگان، ص .[...]»لرزيد  انداخت، جگرش مي سر مي  تنگاهي كه به پش خورد و، نيم مي  سر

بـا   ة متضـاد زيـ غر، كنـد كه گفته شد، اگر فردي يك كشش غريزي را سركوب  چنان
ـ   تـوان دريافـت در   ميكه  اي گونه دهد؛ به را شديداً در رفتار خود بروز مي آن  يِلاصـ  ةالي
 خـون  فـال در . جريان است  موجود در هاي موقعيتهاي معكوس  پردازش شخصيت نآ

بينـيم كـه سـرباز موقـع درگيـري بـا سـتوان بـرخالف          يار، مي از كشتن ستوان نيز، پس
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كند و، موقـع   مي رفتار به اطاعت مافوق و رعايت احترامِ اوست)  (كه مجبوراش  شخصيت اصلي
  دهد: از خود، واكنشي متضاد با شخصيت اصليِ خود بروز مي دفاع

ستوان صورت » گذارم كلك بزني؛ ديگر آب از سرم گذشته! نمي«اد زد: دم گوش ستوان فري
فرياد زد: » فهمي؟ براي اوست. فقط هجده سال دارد. مي«آلودش را آورد باال:  پرخون و اشك

شرف را كشتم!  من براي تو آن بي«[...] «؛ كوبيد به پسِ گردن ستوان: [...]»كثافت عوضي «[...] 
كشمت!  اگر نگويي مي«داد؛  زد و جواب نمي پا مي  و  ستوان دست» تي؟كار داش سيم چه بي  با

  )60- 59  (همان، ص». گويي سگ ديگر كمتر [...]؛ مثل سگ دوروغ مي  يك
مثابـة نيروهـاي    فرويد غرايز را، به ــ 2جاشده يا پرخاشگريِ جابه 1جايي جابهـ 5ـ2ـ4
جهـت    زنـدگي كـه در   ) غرايـز 1بنـدي كـرد:    دهندة شخصيت، در دو گروه طبقـه  سوق
صـورتي   شـكل ميـل بـه مـردن در افـراد بـه       ) غرايز مرگ كه بـه 2نمو فرد است؛   و  رشد

هـاي   خـاطر درخواسـت   بـه «نظرِ الندين،   . از)76 يز، ص جونز و دالبي ( ناهشيارانه وجود دارد
ن اسـت  صورت مسـتقيم ارضـا شـود، ممكـ     كه انرژيِ يك غريزة خاص نتواند به و جامعه، وقتي 3فرامن

  )70  (ص. »جايي است نامِ جابه جهت ديگري هدايت شود كه نتيجة آن فرايندي به به
اين توضـيح    است؛ با فال خونجايي در  ترين موضوعات جابه انديشي يكي از مهم مرگ

را   هايي كردن خاطرات تلخ نيست و جنازه كه شخصيت سرباز عراقي، چون قادر به فراموش
ا، چـون       فكـرِ چگونـه   ياد ببرد، دائماً در تواند از يطولِ مسير ديده نم  كه در مـردن اسـت امـ

هـاي مكـرّر    انديشـي  صـورت مـرگ   شود، جنـگ در وجـود او بـه    آرزوهايش برآورده نمي
اي  جـاييِ قابـل مالحظـه    معـرضِ جابـه    خصـوص در  غريزة مرگ بـه «نظرِ الندين،   شود. از مي گر جلوه
كُشيم. بنـابراين، غريـزة    طور معمول خود يا ديگران را نمي است، ما بهدارد. چون اين عالم غرايز زندگي   قرار

گيـري از مكـانيزم    ، بهـره خون  فال  . در)270  (همان، ص »هاي ديگري برآورده شود شيوه مرگ بايد به
سببِ موقعيت جنگي و فضاي ترس و اضطراب و پرخاشگريِ افـراد زيـاد اسـت.     مزبور به

اينكه   (باو ستوان  حدش)  از  گيريِ بيش دليلِ سخت (بهيار  ، ستوانداستان) ابتداي همان (ازسربازِ عراقي 
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انـد تـا    نحـوي دچـار اضـطراب و هـراس     ، همه، بـه سرد است) ابتداي داستان كامالً شاد و خون  در
دادن و پرخاشـگري   (حتّي فحـش  »جرّ بحث«جاييِ  از واكنش جابه  گيري بهره  را با  حالت خود  اين
  دهند:  تخفيف يكديگر)  به

  »ها را به توپ ببندند؟ چه گفتي آن  براي«ـ 
  [...].»كنند  ها؟ تو جنگ، حلوا پخش نمي ها را؟ روستايي كي«ـ 
  »رفتند. اما داشتند راهشان را مي«ـ 

  )54  (غفّارزادگان، ص [...]».كن ديگه!   بس«ستوان كالفه دستش را تكان داد: 
بـا    آمـدن   شود. كنـار  بروني مي فكني، تهديد درونيدر فرا«گفتة الندين،  به ــ1فرافكنيـ 6ـ2ـ4
اينكه شخص بپـذيرد    جاي آمدن با تهديد ناهشيار است. به  تر از كنار راحت“ من”تهديد بيروني براي  يك

سـطحِ    ايـن پديـده، در  «. گفتني است كه )273 (ص »كند است، ديگري را سرزنش مي كه خطا كرده 
شـرايط طبيعـي نيـز ايـن      شـود. در  كار در افراد پارانوئيد ديده ميهاي آش صورت هذيان پريشانه، به روان

  )111 (جزايري، ص. »گيرد وفور مورد استفاده قرار مي مكانيزم دفاعي به
دادن و   اسببِ گـر  را به  ستوان صورت است كه وقتي سرباز ، گاه بدينفال خونفرافكني، در 

يـادآوريِ    بـا  را ـــ   ، ستوان گنـاه خـود  كند دفاع بازخواست مي شدن مهاجران بي نتيجه كشته  در
  دهد: مي  كند و موجه جلوه دست سربازــ فرافكني مي شدن انگشت پسربچه به بريده

هـا كـه    تا گرا را دادم [...]؛ ايـن   حتم دارم به ما شك كردند. خوب است آن چند«ستوان گفت: 
دسـتش   اي كه تو انگشتر از هكه نبايد گلوله حرام كرد. مگر آن بچ  نيروي نظامي نيستند. بيخود

  )45  رفت. (غفّارزادگان، ص  حرف ستوان مثل نيشتر توي قلبش فرو» درآوردي نظامي بود؟
كنـد:   مـي   كردن ستوان جلـوه    شكل سوءظن به خيانت يار به فرافكني گاه در رفتار ستوان

. )51  همــان، ص» (آورنـد  كــنم بابايتـان را درمــي  شـما خائنيــد؛ فقـط خورديــد و خوابيديـد. گــزارش مـي    «
هاي شخصـيتيِ   جانب ديگران از ويژگي  داشتن از  دليل و گمان توطئه هاي بي داشتن   ظن سوء

ور  سـتوان حملـه    دليـل، بـه    همين  يار است كه دچار پارانوئيد است و، به فردي مانند ستوان
ديگـران مشـخّص   كند كـه بـراي    هايي را به منش يا حيثيت خود تصور مي حمله«شود. فرد پارانوئيد  مي

 »اسـت  هاي بدون توجيه  ظن دادن با خشم و حملة متقابل، سريع است و دچار سوء  نشان  نيستند و، در واكنش
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كـه   نوعي دچار پارانوئيدند؛ چنـان  داستان به  هاي اين حقيقت، شخصيت  . در)246  (كريمي، ص
  يار همراه با سوءظن است: رفتار سرباز نيز با ستوان بعد از كشتن ستوان

ستوان را تنها گذاشت [...]؛ گوش ». چيز را بيندازي گردن من گذارم همه نمي«يقة ستوان را گرفت: 
  )58  داشت. (غفّارزادگان، ص  نظر  ترين صدا و حركت ستوان را در تيز كرده بود و كوچك

اي  نوع خاصي از فرافكني است كه، در آن، شخص عذر يا بهانـه  ــ 1تراشي دليلـ 7ـ2ـ4
  كهاست ترتيب   اين  بهگفتة تقدسي، آن  و، به نظرِ اجتماعي پذيرفتني است  ه ازآورد ك مي

ناهنجـاري كـرده    توليد ،دادن شرايط موجود جلوه  منطقي  غير دليلِ هب ،هايي كه تاكنون تحليل
ـ  منطقـي را منطقـي    هاي متفاوتي جايگزين شود كه غيـر  بايد با تحليل ينـد  اايـن فر د. نمايان

، هاي قابل پذيرش شـعورآگاه  چهارچوب منطق  ه درالبتّ ،واقعيت چيزي جز تحريف و جعل
از   يـك تنـاقض درونـي عـاجز مانـده، يكـي       حـلّ  در »مـن« كه سازمان زماني..]. .[ نيست
 منظـورِ  تراشـي بـه   وجودآمده، توجيه و دليل هب براي رهايي از اضطرابِ ،دفاعي هاي مكانيزم
  )89 . (صستا منطقي  نماياندن امور غير  منطقي

يار شخصيتي جدي، مصمم، منضبط و تابع قوانين نظـامي اسـت و    ، ستوانفال خوندر 
دادنِ  انجـام   گونـه كوتـاهي در   انگار و خائن است؛ بنـابراين، هـيچ   كند ستوان سهل گمان مي

دادن امور محولـه نـوعي    هاي ستوان را در غفلت از انجام پذيرد و عذرآوردن وظايف را نمي
مـافوقش    دهد مراقب رفتارِ خود بـا  كه وقتي ستوان به او تذكّر مي ؛ چناننددا تراشي مي دليل

. او )79  (غفّارزادگـان، ص » گـذارم  كه به وطـن خيانـت كنـد احتـرام نمـي      من به كسي«گويد:  باشد، مي
ديگـر،    سـوي   كنـد. از  مـي   تراشي دادن خيانت به وطن دليل  احترامي به ستوان را با نسبت بي

تراشـي   كـار دليـل    و  ، بـه سـاز  ندادن)  سببِ گرا (بهيار  هايي از سرزنش ستوانستوان نيز، براي ر
كنيد. دشمن جلوي چشمتان رژه  نمي  تان عمل شما به وظيفه«آورد:  مي  بودن برف روي  بر سنگين  مبني

پايـانِ داسـتان نيـز      . در)48  (همـان، ص [...]» هـم زد    هايمان را به وقت [...] برف همة برنامه رود، آن مي
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را   يـار  شـدن سـتوان    دارند كشته  تراشي، قصد كار دليل  و  گيري از ساز رباز و ستوان، با بهرهس
را علّـت عمـل     انگاري و خودنمـايي و مداخلـه   گونه هريك سهل موجه جلوه دهند و بدين

زيرِ   را از  داند و نجات او يار را دلسوزي براي ستوان مي داند. سرباز كشتن ستوان ديگري مي
  كند: تراشي مي يار فرافكني و دليل انچنگال ستو

  [...].»اين تو بودي كه تيراندازي كردي «ـ 
  [...].»كرد  ات مي من براي تو اين كار را كردم. داشت خفه«ـ 
  »من گفته باشم [...] قاتل تويي نه من.«ـ 
  »حاال.  گفتي نه زدي مي پا مي  و  موقع كه داشتي دست اين را آن«ـ 

  )54  لرزيد [...]. (همان، ص خت؛ آشكارا تمام بدنش ميستوان شانه باال اندا
دست   سببِ برداشتن انگشتر فيروزه از همچنين، سرباز، براي فرار از سرزنش خود به

را ندزديـدم؛   من ايـن انگشـتر  «كند:  تراشي مي پسري كه تير خورده بود، چنين نزد خود دليل
  )31  (همان، ص» خواستم مال من باشد، همين! فقط مي

بهتر فرد است.   هاي دفاعي جهت سازگاريِ كار  و  يكي از ساز ــ1 همانندسازيـ   8ـ2ـ4
دهد يا  مي  قالب فرد ديگري قرار  شخص ناآگاهانه خود را در«گفتة الندين، در اين نوع مكانيسم،  به

. )272  (ص» دهد مي  كند و رفتارها و اَعمال او را نيز الگو يا سرمشق قرار را با او يكي احساس مي  خود
را   هاي رواني، خود نيز در مواردي شاهديم كه سرباز، براي رهايي از كشمكش فال خون  در
  كند:  مي  همانند »درخت«عامل خارجي يعني با   با

اين درخت «ــ گفت:  چقدر تنها!   كنار نهر ثابت ماند و ــ  نگاهش روي درختچة كوتاهي در
». تـا عجـين اسـت؛ مـن بيفـتم او هـم        نوشد. سرنوشت ما دو آب نهر من مي  من است و از

  )22 (غفّارزادگان، ص
را  هـاي روانـي برهـد، خـود     من، براي آنكه از كشـمكش «پور، در همانندسازي،  گفتة آريان به

هـا   كنـد تـا هماننـد آن    ها را جذب مي كند؛ يعني خصوصيات آن منِ برتر يا عوامل خارجي منطبق مي با
سرباز عراقي،  كه چنان؛ )198 (ص »امل عمدة رشد انسانيت استشود [...]. اين مكانيزم يكي از عو
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از خـود يعنـي    براي اينكه اضطرابِ خـود را تخفيـف دهـد، خـود را بـا انسـاني برتـر       
  نشست: بسته زير درخت مي كند كه چشم مي  پيامبري همانند به

نشست زيرِ  بسته مي دانم كدام قوم چشم ديگر چشم باز نكرد [...]؛ كجا خوانده بود كه پيامبرِ نمي
  )25  بسته نشست. (غفّارزادگان، ص چشم» درخت من«شد رفت و زير  درخت چي؟ [...] كاش مي

شـود.   هاي سرباز استنباط مي جمله احوالي است كه از واگويه رجا و نااميدي از  و  خوف
را   دكند و خـو   او، براي رهايي از نااميدي و تنهايي، سعي دارد از اين واكنش دفاعي استفاده

تنهاست؛ اما ستاره چرا، هنـوز داشـت. بـاالي      و ديد عجبا هيچ درختي ندارد و تنهاي«اميدوار نشان دهد: 
  )35  (همان، ص[...]». اقبال يارش بود  و پرتگاه ايستاده بود. پس هنوز بود و بخت

ـ  1انكار يا انكار واقعيتـ 9ـ2ـ4 روش ديگـر، بـراي مواجهـه بـا تجـارب و افكـار        ــ
 مكانيسـم دفـاعيِ انكـار   «، گفتة دوان پي شولتز و سيدني الن شولتز بههاست.  انكارِ آن دردناك،

پـذير   معناي نپذيرفتن و انكار وجود تهديد بيروني يا رويـدادي آسـيب   راني دارد و به پيوند نزديكي با واپس
سـتفادة فزاينـده   بـافي و بـازي اسـت. ا    خيال ترين شكل انكار ل معمو«. )64  (ص» است   است كه رخ نموده

نمـود دارد؛   فال خـون كار نيز در   و  . اين ساز)89  (احمدوند، ص »پريشي است انكار بيانگر روان  از
كنـد   مي  هاي عيني را انكار هاي دردناك واقعيت بيروني و تجربه از جنبه  بعضي مثالً، سرباز

  دهد: مي  يا مورد ترديد قرار
رفـتن چـه خـوب بـود؛       دنيـا   از  ت [...] سـير داشتني [...] عمـر طـوالنيِ بابركـ    مرگ دوست

دهند. راستي چرا تا حاال وصيتش را ننوشته بـود؟ [...] شـايد    ها نشان مي فيلم كه در  طور آن
ترسيد. خيال مردن نداشت. براي چـه بايـد    كرد؛ اما نه، مي رسيدند فرصت مي باال كه مي آن

  )17 نوشت؛ براي كه؟ (غفّارزادگان، ص وصيت مي
كـارِ    و  دست سرباز، ستوان به سـاز  يار به شدن ستوان  ان داستان نيز، بعد از كشتهپاي  در

  اش سرپوش بگذارد: نوعي بر ناكامي شود تا به انكار براي مقابله با سرباز متوسل مي
  [...].»تو او را كشتي، تو! «هاي ستوان باد كرد:  رگ
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  [...].»تو گفتي «ـ 
  »كرد. مي  ات داشت خفه«ـ 

  »من همچو حرفي نزدم.«وار تكان داد:  را ديوانه ستوان سرش
  )73- 72  (همان، ص[...]». زني  گويي. افتادي توي مخمصه، حاال داري زيرش مي دروغ مي«ـ 

  گفتة احمدوند، نمود بسيار كمي يافته و، به فال خوناين عنصر در  ــ  1بازگشتـ 10ـ2ـ4
ترِ  بازگشت به مراحل اوليه و سادهة ليوس نشيني از مشكالت زندگي به از عقب  است  عبارت

است. فردي كه از اين    گذشته انجام داده شدن به رفتارهايي كه شخص در  رفتار و يا متوسل
كند اعتقاد دارد كـه قـادر بـه حـلّ مشـكالت موجـود نيسـت. او         مكانيسم زياد استفاده مي

آميزتـري   و موفّقيـت تـر   كه كودكي بـيش نبـوده، رفتـار شـاداب     هنگام آورد، آن خاطر مي  به
  )89  است. (ص   داشته

شود. بازگشت معمـوالً   مي »بازگشـت «بينانه و مؤثّر موجب  گونه گريز از تفكّر واقع هر
بـا ديگـر     مقايسـه   كـار، در   و  نشيني از واقعيت و گرايش به تخيالت است. اين ساز عقب
ــاز ــتان     و  س ــاعي را در داس ــاي دف ــرين نموده ــاعي، كمت ــاي دف ــال خــونكاره دارد.  ف
  از آن چنين است: هايي نمونه

هـايش كـه    هركسي مرگ خـودش را داشـت. بارهـا ايـن را ديـده بـود [...]؛ مثـل بچگـي        
كرد هركسي يك ستاره در آسمان دارد و ستارة هركسـي فقـط مـال خـودش بـود.       مي  فكر

سوخت، درست مثل اين تيرهاي رسـام، يكـي بـود كـه      كشيد و مي وقتي در آسمان راه مي
  )16 خواست بداند تقدير او چيست [...]. (غفّارزادگان، ص تمام شده بود. مي عمرش

وقت نتوانسته بود ترسش را از ديگران پنهان كند. هميشه دستش رو بود؛ بچه هـم كـه    هيچ
افتـاد بـه جـانش. دورِ حيـاط      گرفت و با جـارو مـي   طور. مادر زود مچش را مي بود همين

ـ  دويد و عاقبت پناه مي مي پـايين،    همـان   آمـد. از  ه پشـت بـام. مـادر ديگـر بـاال نمـي      برد ب
افتـاد و   باز مـي  رفت دنبال كارش. با خيال راحت، در پشت بام، طاق كرد و مي مي تهديدش
ها را دوست داشت و بـا شـكلِ ابرهـا بـراي خـودش       شد به آسمان. پريدن پرنده خيره مي

  )19-18 ساخت. (همان، ص مي  قصه
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  ـ نتيجه5
و فضاي  موقعيتبنا به ، س استدفاع مقد ياتمحصول دوران پختگي ادبكه  ،فال خون

هاي داسـتان، بسـيار    هاي پنهان ذهن شخصيت شناسي و ورود به اليه نظرِ روان  ، ازجنگ
خوبي توانسته است ترس و اضـطراب و اخـتالالت رفتـاريِ     بااهميت است. نويسنده به

هـا   هـاي آن  بـافي  ت رفتـاري و خيـال  اشخاص داسـتان را در عالئـم جسـماني، هيجانـا    
از  تـرس ؛ پـود داسـتان تنيـده شـده اسـت       و  از مـرگ در تـار  بكشـد. تـرس     تصـوير  به

را  (سـرباز عراقـي)  ت اصـلي  شخصـي  ،درون  از ،كـه دارنـد   هـايي  مردن و از موش چگونه
خوانند.  سوي مرگ و تباهي مي شوند كه او را به تدريج نماد فرماندهاني مي وند و بهج مي
وجود آورده كه قادر به مقاومـت    چنان كشمكشي در ذهن و روان سرباز عراقي به گمر
شود  مي هاي دفاعي متوسل برابر پذيرفتن اين واقعيت نيست؛ بنابراين، مدام به واكنش  در

زنـي و   كار سـركوب يـا واپـس     و  هاي ذهني رهايي يابد. او، با توسل به ساز دغدغه تا از
جهـت    را در واقع پرتنش، ناخودآگاه اولين گام  تانيِ آرام اما دربه يك منطقة كوهس ورود

دارد. اين رويكرد در شخصيت ستوان كامالً واكنشي وارونـه   پريشاني و خودآزاري برمي
بينـيم.   سـرد و شـاد مـي    ابتداي داستان، شخصيت ستوان را بسيار خون كه، در دارد؛ چنان

تراشي و فرافكنـي،   كار دليل  و  گيري از ساز با بهرهمرحلة بعد، سرباز عراقي و ستوان،   در
چنـين اسـت كـه خـاطرات      دارند از حس گناه و سرزنشِ خود رهايي يابند و اين سعي

  كنند. را يادآوري و ناخودآگاه همديگر را سرزنش مي گذشته
هراس غريزة مـرگ، از مكـانيزم     و   قهرمان داستان، در گام بعدي، براي دوري از هول

صـدد    آوردن به موسيقي و بـازي در  گرايي و روي كند و با طبيعت يي استفاده ميجا جابه
  آيد. هاي ذهنيِ خود برمي كاستن هراس

جهت بهبود اوضاع روحي سربازِ   كارهايي است كه در  و  يكي ديگر از ساز همانندسازي
، »خت مندر«كردن خود با   احساس  با يكي ــ ترتيب كه او بدين عراقي مؤثّر واقع شده است؛
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كند تا  مي  ــ ناخودآگاه الگويي براي رفتار و اَعمالِ خود انتخاب»پيامبري ناشناخته«و  »ستاره«
هاي  انديشي و كشمكش ها از احساسات ناخوشايند مرگ طريق همانندسازي با آن  بتواند از
  .بزند  اش بكاهد و محيط ناخوشايند جنگ را پس دروني

بـه    دادن صـورت گـوش   يـش و تصـعيد اسـت كـه بـه     واال كار دفاعي  و  شيوة ديگرِ ساز
هاي بـرف و رقصـيدن و نوشـيدن و     بردن به كتاب فال، بازي با گلوله هاي راديو، پناه آهنگ

جايي نيز در اين اثر پركـاربرد   كار جابه  و  تعريف خاطرات گذشته نشان داده شده است. ساز
انـد، ايـن    يـار پرخاشـگر شـده    انشدن ستو علّت كشته واقع، سرباز و ستوان، كه به  است. در

دادن و سـرزنشِ يكـديگر بـروز     صورت فحش شدة آن يعني به جايي به شكلِ جا  را در  غريزه
ناگاه  انتهاي داستان به در ابتدا بسيار مطيع و مؤدب بودــ  كه در دهند و سرباز عراقي نيز ــ مي

ابتدا هراس از مرگ داشت،  ه دركند و او ك مي  تندي رفتار شود و با مافوقِ خود به  گستاخ مي
دست نيروهاي  اينكه به  از  شود و قبل خودش مستولي مي  از مرگ ستوان، غريزة مرگ بر  پس

  گيرد. به خودكشي مي  اطّالعاتي بيفتد تصميم
كاوانة مذكور، در اين جستار، براي  هاي روان از همة واكنشتوان گفت  مجموع مي  در

هـاي دفـاعي    كـار   و  بـين سـاز    درستفاده شده است. ا فال خونپردازي داستان  شخصيت
زنـي، وااليـش و    همـه، واكـنش وارونـه، واپـس      از  هاي داستاني، بيش رفتار شخصيت  در

تراشـي   جايي و فرافكني و دليل مراتبِ بعد، جابه بينيم و، در سازي را مي تصعيد و واكنش
 اند. نمود يافتهدارند و، با بسامد كمتر، همانندسازي و انكار و بازگشت   قرار

  منابع
  .1330(با اشاراتي به ادبيات و عرفان)، ابن سينا، تهران فرويديسم پور، اميرحسين،  آريان

  .1368، بامداد، تهران هاي دفاعي رواني مكانيسماحمدوند، محمدعلي، 
  .1384، صرير، تهران جنگي داشتيم، داستاني داشتيمنژاد، كامران،  پارسي

  .1385(جستارهايي در نظريه و نقد ادبي جديد)، نيلوفر، تهران  ادبي و دموكراسينقد پاينده، حسين، 
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زاده و فاطمه حسيني، ويرايش حسين  ، ترجمة مازيار حسينهاي نقد ادبي معاصر نظريهتايسن، لوئيس، 
  .1387پاينده، نگاه امروز؛ حكايت قلم نوين، تهران 

  .1397سبز، تهران  ، كتابكاوي فرويد ن مباني رواتقدسي، حميد، 
  .1387  رحيمي، دانژه، چاپ دوم، تهران  ، با همكاري علي سيناكاوي گذار روان فرويد بنيانجزايري، عليرضا، 

(با فرهنگي از اصـطالحات عمـومي و    كاوي فرويد و اصول روانيز،  جونز، آلفرد ارنست و روالن دالبي
انگليسي و فارسي)، ترجمه و تحشية هاشـم  فرهنگي از اصطالحات پسيكاناليز به آلماني، فرانسه و 

  .1350 رضي، آسيا، تهران
  .1386  بررسي بيست رمان و داستان بلند جنگ)، صرير، تهران و (نقد جنگ از سه ديدگاهحنيف، محمد، 

، 1385  ، بهار و تابستان14و  13  ، شسمرقند، »اجتماعي  ـ  ترس و شخصيت فردي«راه درخشان، محمد، 
  .192-185  ص

  .1387، ترجمة مهرداد فيروزبخت، ارسباران، تهران هاي شخصيت نظريهكمن، ريچارد ام، راي
 پزشـكيِ  روان رفتـاري/  (علـوم  پزشكي روان ةخالص سادوك، آلكوت ويرجينيا و جيمز بنيامين سادوك،

  .1386 تهران ارجمند، ،رضاعي فرزين و رفيعي حسن ةترجم ،3  ج باليني)،
چاپ دوم،  نشر نكته،   ، ترجمه و اقتباس سيدعلي محدث،كاوي ناخودآگاه و روانفرويد: شاريه، ژان پل، 

  .1370  تهران
دوم،   و  ، ترجمة يحيي سيدمحمدي، ويرايش، چاپ بيسـت هاي شخصيت نظريهشولتز، دوان پي و سيدني الن شولتز، 

  .1391تهران 
) [پي. تي. اس. دي]، بهار اصفهان، P.T.S.D( عوارض رواني ناشي از جنگعطّاري، عباس و رضا باقريان، 

  .1370  اصفهان
  .1385، شركت انتشارات سورة مهر، تهران فال خونغفّارزادگان، داوود، 

راد و محمد جوادي، رادمهر، چاپ  ، ترجمة سيدحبيب گوهريهاي دفاع رواني مكانيزمفرويد، زيگموند، 
  .1388سوم، تهران 
  .1388يرايش، تهران ، وشناسي شخصيت روانكريمي، يوسف، 

، ترجمة ليال بهراني محمدي و ديگران، روزنگار، نامة نظريه و نقد ادبي درسگرين، كيت و جيل لبيهان، 
  .1383تهران 

شناسـي)، ترجمـة    هـاي روان  (تـاريخ و مكتـب   شناسـي  هاي روان ها و نظام نظريهالندين، رابرت ويليام، 
  .1378سيديحيي موسوي، ويرايش، تهران 

هـاي   اولين همايش ملّي آسيب مقاالت، در »اي اجتماعي و چندبعدي خودكشي پديده«مدپور، احمد، مح
  .1381، آگه، تهران 4، ج اجتماعي در ايران
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  .1385پور، كاروان، چاپ دوم، تهران  ، ترجمة ابوالقاسم اسماعيلرؤياهايونگ، كارل گوستاو، 
Bond, M & J Perry, Long-Term Changes in Defense styles with Psychodynamicpsycho the 

Ropy for Deperrive, Anxiety And Peronality Disorders Am j Psychiatry 2004. 

Gramer, p, The Development of Defens Mechanisms (Theory Reseearch And Assesment, 
spring-Verlag), New York 1991. 
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  ون ديگرِ ادبيات مقاومت ايجاد انگيزه كند؛تواند براي مطالعة مت ) اين كتاب مي3
هـدف نيسـت كـه     هاي پراكنده و بي نوشت اي از مقاالت يا كوته ) اين كتاب مجموعه4

را   صرفاً قصدش نقل حكايات و روايات باشد، بلكه زوايا و ابعاد گوناگوني از موضوعِ خود
  كند. مشخّص و خواننده را به قضاوت منصفانه رهنمون مي

زاويـة همدالنـه و،     هـاي هريـك از نويسـندگان كتـاب را نخسـت از      ه، ديـدگاه ادام  در
  كنيم. منظرِ نقد بررسي مي  آن، از  از  پس

  اهللا بهبودي هاي هدايت بررسي ديدگاه  و  الف) نقد
 ها بررسي  
ات مقاومـت، يكـي      گذاشتن روي ادبيات ملّت ) اصرار بر دست1 از  هـا، خصوصـاً ادبيـ

رسد او قداستي ويژه بـراي   نظر مي  هاي بهبودي است. به وشتههاي ن ترين مشخّصه اصلي
توانـد   هايي است كـه مـي   نظرِ او، ادبيات مملو از ظرفيت  ادبيات مقاومت قائل است. در

دي و سـرگرداني بـه    حصار بـي   از طلبـان مسـتبد    برابـر سـلطة قـدرت     درآيـد و در  تعهـ
و  »خودخواه«بايد صرفاً  كه ادبيات نمي آن است  آرايي كند. او بر صف ها) رسانه   هاـ (حكومت

ات مـي    در بايـد    خدمت توصيفات فردي و تزئيني و بالغي قرار گيرد، بلكه رسالت ادبيـ
ات خودخـواه       ها باشد. عبور تبيين و ارشاد و هدايت ملّت از مرتبـة تنـگ و حقيـر ادبيـ

هـاي   نوشـته  در دسـت  دغدغة اصلي »خداخواه« نهايت، ادبيات  و، در »ديگرخواه« ادبيات به
 آن: هايي از بهبودي است. اينك، نمونه

وجـه    گيـرد، در سـه   سـوي خـالق آن صـورت مـي      اي كه از پذيري بر شكل  توان، بنا ادبيات را مي
  )52  ، ص2  (كمري، فصل». ادبيات خودخواه، ادبيات ديگرخواه، ادبيات خداخواه«كرد:   بررسي
داننـد و   ه) هدف و غايت ادبيـات را خـود ادبيـات مـي    داران اين عقيده (ادبيات خودخوا طرف

فايـده   و جامعـه قـرار دهـيم، از آن غـرض     خدمت ديـن، اخـالق يـا     را در هنر ما اگر معتقدند
  جا) (همان  ايم. خواسته
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سـاختن راهـي     واقع، هموار  شدن به چنين شأني (ادبيات خودخواه) براي هنر و ادبيات، در قائل
  )53  كند. (همان، ص آسوده مي مسئوليتي كمترين كشيدن دوش به هنرمند را از كه است

تر از اعتقـادي اسـت كـه ادب و     خود، پسنديده خوديِ هنري كه دگرخواه است، به و ادبيات
شناسد [...]، اما ادبيات دگرخواه هميشه از اشتباه و خطـا   را در دايرة محدود زيبايي مي هنر

تأثّر محيط ادبي و   و  شود كه بدانيم تأثير باه آنجا نمايان ميدور نيست [...] و اين خطا و اشت
  جا، با اندكي تصرّف) هاي مثبت برخوردار نيست. (همان اجتماعي هميشه از جنبه

ستد طبيعي هنر و ادبيات با اجتماع هميشه داراي صورت مثبت نيست [...]. نويسـندگانِ    و  داد
دانسـتند كـه    را مـي   بودند تنها چيزهـايي   دهبزرگ ش جواني كه، تحت حاكميت مطلق هيتلر،

دستگاه تبليغاتيِ گوبلز به آنان اجـازه داده بـود؛ يعنـي خـون، خـاك و سلحشـوري. ادبيـات        
  تصرّف) اندكي  ، با57 و 56صهيونيسم از همين تأثيرات منفي است. (همان، ص 

د بـه آنچـه در دايـرة    اينجا، هنرمنـ   هنري است [...]. در  ـ  بودن آثار ادبي  خداخواه باور ديگر
را بـراي خلـق اثـري كـه خـدايش       دهـد و قلـم خـود    گنجد دل نمـي  تأييد خداي او نمي

ــدارد حركــت نمــي  دوســت ــد، در ن ــدات و    دهــد [...]. هنرمن ــر، همــة تعه خلــق يــك اث
  )57 كند. (همان، ص برابر خداي خود احساس مي  را فقط در  ها مسئوليت

هـاي   يكي ديگـر از دغدغـه   »گي هنر و ادبيـات ماند علل عقب«بررسي اجمالي   و  ) طرح2
كنـد كـه عامـل     مـي  هـايي را بيـان   فصل هفـتم، او ويژگـي    اهللا بهبودي است. در هدايت
 هاي گذشته است: سال  نيافتن هنر و ادبيات در  بالندگي

هـاي فرهنگـي [...]، تسـلّط     گيري ماندن حكيمان از تصميم  نقصان نقد ادبي و هنري [...]، دور
زده  نگـر [...]، حاكميـت فرهنـگ سياسـت     هـاي ژرف  ماندن نگاه  هاي ظاهرپسند و دور ديدگاه

[...]، جاافتادن اين باور اشتباه كه اديبان و هنرمندان محتاج كارگزاران فرهنگـي هسـتند [و...].   
  )90  (همان، ص

است، شـواهد    ها اشاره داشته هاي گذشته بدان دهه  وجود چنين ركودي، كه بهبودي در  با
تر اين است كـه ايـن    قرائن حكايت از آن دارد كه اين معضالت همچنان ادامه دارد. جالب و

  است.  شناسي كرده طرح و بررسي و آسيب )1376(دهة هفتاد   را او در  هشدارها
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برابـر آنچـه بهبـودي      بخش از ادبيات پايداري، در حيات ) ارائة تصويري كارآمد و3
ات اسـت.      يگر از مشـارب تحقيـق او در  نامد، يكي د اش مي »تهاجم فرهنگي« عرصـة ادبيـ

هـا و   هـا يـا انقـالب    هاي نظامي ميان ملّـت  را صرفاً زاييدة لشكركشي »مقاومـت «بهبودي 
فرهنـگ تشـخيص    و تـري در فكـر   تر و برّنـده  داند، بلكه شقّ اساساً مهم ها نمي شورش

 تر و قدرتمندتر است: دهد كه بسيار درخور تأمل مي

هـاي نـويني    ها چهرة ديرين و سنّتي خـود را از دسـت داده و قالـب    سد تهاجمر نظر مي  به
  )154، ص 18باشند. (همان، فصل   گرفته  خود به

تعبيري كه از آن ياد شود، يك واقعيت است و صاحبِ   اين هجوم (تهاجم فرهنگي)، با هر
  )155، ص 18 ها. (همان، فصل خواهيِ قدرت صورتي جديد در سلطه

ايـن   هاي پايداري نيز بخش ديگري از زمينة شناسايي ابزارها و شيوه  ي دردغدغة بهبود
نبايـدها و    و  منبع صدور بايدها اخالقي  ـ  است. برپايي يك نظام ارزشي (هجدهم)فصل كوتاه 

بـازخواني، اسـتخراج و    را در است. او نقطـة اميـد خـود    »مسئله«راهنماي راهبرد او در اين 
را   اسـالمي   ـ  هـاي ايرانـي   دانـد كـه روح آمـوزه    اي مـي  زشـيِ غنـي  ار  ـ  تصفية منابع فرهنگي

  است:  داده  شكل
هاي قطعي براي رويارويي با اين پديـده را صـراحتاً برشـمرد، امـا      حل  توان راه گرچه نمي

جمله [است] برانگيختن روحية ملّـي    آن  زمينه برداشت كه از  اين  هاي مؤثّري در توان گام مي
هاي فرهنگي [...]، افزايش و ايجاد حس اعتماد و تفـاهم بـين نهـاد     ييكردن بر دارا و تكيه

  ، با اندكي تصرّف)156 ، ص18جامعه و قدرت و... . (همان، فصل 
اسـالميِ مـا     ـ  اي از جويبارهاي علوم و معارف در فرهنگ ايراني اگر بپذيريم مجموعه

هـاي موهـومِ    سـنّت  سو زنجيرهـاي محكـم محـدوديت و     يك  تواند از دارد كه مي وجود
هـا   ها و تعاطيِ افكارــ با فرهنگ با تضارب انديشه  ديگر ــ  سويي  را كنار زند و از موروثي
كـرد   تـوان بـا نزهـت خـاطر ادعـا      هاي رقيب به رويارويي بپـردازد، آنگـاه مـي    و انديشه
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هـاي   توانـد تكـانش   برابر درختي تنومند نيسـت و نمـي    تهاجمات فرهنگي جز نسيمي در
  اعتنايي ايجاد كند. ردرخو
 هـا و  سـازمان  از هـا  دولـت  حمايـت  موضوعوششم، به  بيست فصل در ) بهبودي،4
و ايـن   ورزنـد  مـي  مبـادرت  پايداري ادبيات آثار توليد به پردازد كه مي افرادي و نهادها
ضعف نابخشودنيِ اهـالي فرهنـگ و   مثابة  كند كه آيا اين حمايت به مي را مطرح پرسش

 اري است؟!ادبيات پايد

 هـا  حمايـت  ايـن  از خارج كند كه اشاره مي هايي گروه و افراد  به اندك منصفانه بهبودي
ها نباشد، ادب پايداري دچـار وقفـة    شود كه، اگر اين حمايت و يادآور مي كنند مي  فعاليت

كـه حمايـت دولتـي را نشـانة ضـعف        ناگهاني خواهد شد. بهبودي، با اشـاره بـه كسـاني   
  است: تقدشمارند، مع مي

 حمايـت  قـدرت  نهـاد  ناحية از هرآنچه: دارند كلّي باور يك مذكور ناقد افراد اغلب) الف
  )230  ص. (همان، است مذموم شود
كشند.  مي  نقد  آن را به كلّيت كنند، نقد را پديدآمده آثار محتواي آنكه  از  قبل افراد، اين) ب

  جا) (همان
هـا   تجربة تاريخيِ تمدن اساسِ  تقدان، برپاسخ به اين من ، در231صفحة  در بهبودي،

هـاي ملّـيِ خـود     نـام افتخارهـا و قهرمـان     و  هيچ حاكميتي براي نگهداشت ياد«گويد:  ها، مي و ملّت
  هاست. ها وظيفة ملّيِ دولت گونه حمايت . بنابراين، اين»كند نمي ترديد
ت  از يكـي  »تعقّلـي  ادبيـات « بـه  »تبليغـي  ادبيـات « از عبور منطقيِ ) ضرورت5 يـتـرين   بااهم

جلو و   به  است. مسئلة اساسي، در اين فصل، نگاه رو پوية پايداريهاي بهبودي در  يادداشت
ات بـه تحـوالت اجتمـاعي       زايندة اوست. بهبودي، با مقايسة بين دو قبيـلِ    (ازرويكـرد ادبيـ

د: جـوالن  شـمر  هـاي ايـن دو دورة تبليغـي و تعقّلـي را برمـي      ويژگـي هـا)   ها و جنـگ  انقالب
عواطـف،    و  هاي انقالب/ جنگ، برجستگي احساسـات  نوقلم و وفادار به آرمان نويسندگان

دسـتانِ   بـه  هاي دوران ادبيات تبليغي است. حضور قلم شعارها و... از ويژگي گرايي در مطلق



189
 3/1ادبيات انقالب اسالمي 

 در بوتة بررسي و نقد پوية پايداري نقد و بررسي 

 

 

جملـه خصـايص     ديـدنِ رويـدادها از    سياه  و  نگري، دوري از شعارها و سفيد اي، واقع حرفه
 دوران ادبيات تعقّلي است.به   مربوط

هوشـمندانه    عـواملي همچـون ناكارآمـديِ كـارگزاران فرهنگـي و غيـر      بهبودي،  نظرِ به
ورز و پختـه از پيكـرة حكومـت،     طلبـيِ نويسـندگان انديشـه    كردنِ آنان و نيز استقالل عمل
ايي ج فرهنگي از سياست موجب شده است روند جابه اضافة پرهيز منطقيِ فعاالن ورزيدة به
  شود:  بوم كُند  و  كشورِ ما و ادبيات مقاومت اين مرز  دورة تبليغي به دورة تعقّلي در  از

دست نوقلمان و نويسندگان وفادار به آن تحول (انقـالب يـا    تبليغ، معموالً به دورة در ادبيات،
حـد    ، تـا شـود  ها آفريـده مـي   تأثير آرمان [...]. ادبيات تبليغي، كه تحت آيد مي وجود  جنگ) به

، 324  احساسي است. (همان، ص و  حد زيادي عاطفي  گراست [...]. اين ادبيات تا زيادي مطلق
  تصرّف) اندكي با

گراسـت و   شود [...]. اين ادبيات، بيشتر، واقـع  ها آفريده مي اي حرفه دست به معموالً تعقّلي ادبيات
را   زيباهـا   و  سفيدها و زشت  و  كند سياه ؛ نگاهي نسبي دارد و سعي مي  كند [...] از شعار دوري مي

  تصرّف)  و  ، با اندكي دخل325  هم ببيند. (همان، ص  با
 و نويسندگان فرهنگي و فعاالن حرّيت و استقاللوجود   با  ــ چرا كه نكته اين درك
گيـرد چنـدان كـارِ     مي صورت بدفهمي و نظري همه تنگ اين ــ غرض بي و آگاه منتقدان

اسـاسِ تجـارب تـاريخي      يابيم كـه بـر   اگر اندكي دقّت شود، درميمشكلي نيست زيرا، 
خاطران متنعم از تضارب آرا و پيشرفت علـوم و   همواره نگهبانان وضع موجود و آسوده

اسـاسِ    و  پايه و تعصبات حزبي را پايه اند و معتقدات بي هاي آزاد وحشت داشته انديشه
  اند: قرار داده با اهالي فرهنگ مواجهه  كردار خويش در  و  رفتار

تبليغي به دورة تعقّلي اسـت [...]. ايـن    دورة از گذار حال  در كشورمان، در انقالب، ادبيات
هـايي   برابـر آن مقاومـت    داليلي در آيد، اما به شمار مي  دگرگوني گرچه يك حادثة مبارك به

از  برخـي گرايـيِ نهفتـه در دورة تعقّـل خوشـايند      اينكـه واقـع    گيـرد [...]. اول  صورت مي
پيكرة  گرفتن نويسندگان از اينكه، در دورة تعقّل، فاصله  كارگزاران فرهنگي نيست [...]. دوم

را معـادل   گـاه آن  آيـد، امـا كـارگزاران فرهنگـي     شمار مي  حكومت گرچه امري طبيعي به
رة دو  اينكه، در  كنند [...]. سوم هاي انقالب و حتّي رويارويي با آن تلقّي مي از آرمان جدايي
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سياسـت   دهد و اين دوريِ منطقي از را نزد اديبان از دست مي اولويت خود تعقّل، سياست
، 35  انـدازد [...]. (همـان، فصـل    بين كارگزاران فرهنگـي و گـروه نويسـندگان فاصـله مـي     

  ، با اندكي تصرّف)326ـ325  ص
ـ    مي همدالنه و جدي بازنگريِ يك نظرِ بهبودي، ) به6 ت و تواند بـه گسـترش، تقوي
از مرحلة تبليغي به مرحلة تعقّلي و نيز تثبيت اين دوره كمك كند. اعتنا، اعتمـاد و   عبور

دو   هنر به يكديگر و تالش هر  و  دو طيف كارگزارانِ فرهنگي و اهاليِ فرهنگ  احترامِ هر
كـردنِ    كمتـر   و  توانـد بـه كـم    شناسانه مـي  جهت مهندسيِ اجتماعي و رويكرد جامعه  در

  آورد.  ارمغان  را به )326 (همان، ص »بلوغ ادبي كشور«د و روزگار مساعد و ها بينجام فاصله

 نقدها  
  اهللا بهبودي هاي هدايت الف) نقد ديدگاه

تأثّر محيط ادبي و اجتماعي سـخن    و  از تأثير ،)55 صهمان،  (دوم  فصل ) بهبودي، در1
 كـه  چيزي است عاملت اينگذارند.  هم اثر مي  گفته و معتقد است كه جامعه و ادبيات بر

آن اسـت كـه     بـر  ،فلسـفة غـرب   تـاريخ  در راسل،. دارند نظر  اتّفاق آن بر متفكّران اكثر
 )16 (ديباچه، ص. [...]»فالسفه هم علّت تحوالت جامعة خويش بودند هم معلول تحوالت «

 ستدهاي ادبي و  و  اين است كه اگر پذيرفته باشيم كه داد دارد وجود اينجا  اي كه در نكته
وجود دارد كه ادبيات پايداريِ مـا داراي   »مالكي«اند، چه  منفي  و  اجتماعي داراي وجوه مثبت

بگيـريم كـه     نظـر   را چنان انتزاعـي در  »خداخواه«توانيم ادبيات  وجه مثبت بوده است؟ آيا مي
 اعِدف و انقالب گذر  در كه، پذيريم مي ماجدا باشد؟  »ديگرخواه«و  »خودخواه«يكسره از ادبيات 

كـالم    يـك   زيسـتي و در  همچون ايثار، تواضـع، سـاده   »هاي انساني خصلت«ترين  دس، نابمق
را  توانيم ادبيات مقاومت خود چه مبنا و مالكي مي  به اوج رسيده بوده است، اما بر »اخالص«

هاي ديگـر يـا    كنيم و مقاومت انقالب  قلمداد »خداخواه«را   بناميم و آن »حقيقت مطلق«يكسره 
 نويسـي،  خـوب («سـيزدهم   فصـل  بهبـودي، در نـدانيم؟   »حقيقـت مطلـق  «هـاي ديگـر را    گجن
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، »نادرسـت « ،»درسـت « ،»خـوب « مفاهيمي چـون   به ــ است مختصر فصلي كه ــ )»نويسي درست
دانند اين  نظران مي فنّ و صاحب  . اهل)112  كمري، ص  (كند  اشاره مي »حقيقت«و  »نمايي حق«

  اند. دار و مبهم كش اندازه  و  حد  چه  ها تا مفاهيم و گزاره
 ايـن  كـالن   و  كلّـي  قضـاوت  و بيان به شفّاف، هاي تحليل و پردازش بدون بهبودي،

 يـا  »نويسـان  درسـت « بـراي  شـما  مالك كند پرسش كسي اگر مثالً،است.  پرداخته ها واژه
اتي دارد،    »نويسـي  خـوب «و  »نويسـي  درسـت «چيـزي اسـت،     چه »نويسان خوب« چـه مختصـ

اند و نوشتارشان چـه   كساني  شان است چه نويسي پيشه نويسي و درست كه خوب  كساني
و  »مورخان«اي دارد، چه پاسخي به اين پرسشگران بايد داد؟! گرچه بهبودي نشانيِ  مميزه

دانـد،   مـي  »حقيقـت «اي از آنـان را شايسـتة بازنمـاييِ     دهد و دسته دست مي  را به »اديبان«
تعريــف و شناســانده شــود، آنگــاه نســبت   »حقيقــت« اينجــا نخســت بايــد ماهيــت  در
  مشخّص گردد. »حقيقت«نويسندگان و آن نوشتارها با  آن

كـار    بـه  »معنا«  يك  ها و نوشتارها، به ها و انديشه ر فرهنگد ارزشي، و واال مفاهيم اين
فرهنـگ   طوري تعريف و معنـا شـود و در   »زيبايي«روند. ممكن است، در فرهنگي،  نمي

فصلِ  اينجا، به بخشي از نوشتار بهبودي در  كاربرد و معنا را نداشته باشد. در ديگري آن
  دهيم: ارجاع مي »)ادبيات انقالب(«دوم 

كـه   گـون بـوده اسـت. خـدايي     دانيم كه خداي هنرمند در تاريخ هنر و ادبيات گونـه  ولي مي
كردنـد   مي ود معرّفيگفت با خدايي كه ارباب كليسا به نويسندگانِ خ براي او شعر مي» ماني«

رو،   ايـن   ورزيـد يكسـان نبودنـد. از    ها با آنچه مولوي بدو عشق مي تفاوت داشت؛ و همة اين
بسـته بـه تلقّـيِ       ترسيم نمودار واحدي براي ادبيات و هنر خداخواه امكـان نـدارد، بلكـه ـــ    

 )57  صهاست. (همان،  نشيب  و  ــ اين نمودار دچار فراز هنرمند از خداي خويش

 و تـاريخي  هـاي  تحليل و ها مثال با )»تعقّلـي  ادبيات تبليغي، ادبيات(« وپنجم سي فصل) 2
 از اين قرار است: شود مي مطرح اينجا  در كه سؤاالتي. است نشده پرورده مصداقي

 روند حركت از تبليغ به تعقّل را دارند؟ تحوالت اجتماعي همگيِ آيا) الف
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  گيرد؟ مي  شكل  و  نضج »دورة تبليغ«بعد از  »تعقّل دورة« هموارهكه  گفت توان مي آيا) ب
ايـن   دسته از سـؤاالت مشـابه مثبـت باشـد، آيـا بـه        اگر پاسخ به اين سؤاالت و آن

معناست كه تحولگران و انقالبيون با تعقّل و عقالنيت فاصله دارند و بيشتر به هيجان و 
شـورا چگونـه بـا ايـن منطـق      ترند؟ مثالً، تحول و قيام بزرگ عا شعار و تبليغات نزديك

پشتوانة آن  المعارف) ة(اصحاب دايرشود؟ يا انقالب فرانسه كه بسياري از متفكّران  تبيين مي
 2و فريـدريش انگلـس   1بودند يا كمونيسم كه متفكّراني همچون كارل هاينريش ماركس

  طرّاحان اصلي و اولية آن بودند، با اين فرض، چگونه قابل تبيين است؟! از

  هاي مرتضي سرهنگي بررسي و نقد ديدگاهب) 
كنـد كـه نوشـتارها و گفتارهـاي      وجوه مختلـف و گـاه متضـاد وجـود آدمـي اقتضـا مـي       

هـا و   ها، رنـج  ها، زشتي گرايي كنار واقع  ها در بودن  مرز ها، اميدها و بي خواهانه، زيبايي آرمان
ـ    ايـن   هاي سرهنگي از ها ديده و پذيرفته شوند. نوشته حرمان هاسـت. نگـاه    ذيرشدسـت پ
قلمـروِ فكـريِ سـرهنگي      در 3نگر به جنگ، كه اغلب با نقدهاي گزنده همـراه اسـت،   واقع
دارد، وجـه    هاي بلند نظر بازد. تموج احساسات او، كه به آرزوهاي بزرگ و آرمان مي  رنگ

كند. بيـان روشـن، صـداقت،     ديگري از وجوه متعدد و گاه متضاد وجود آدمي را تداعي مي
شده دوستداران عرصـة    هاي نثر سرهنگي است كه موجب ت و شورانگيزي از ويژگيعيني

هاي سرهنگي  را شيفتة كارِ خود كند. اگرچه بعضي نوشته  هاي جنگ گويي و روايت خاطره
ت آثـارِ او موجـب زدودن چنـين       شبهة ستايش جنگ را به اذهان متبادر مي كند، فهـم كلّيـ

يـاد    ر اين تعابير، كه بدواً شـبهة اسـتقبال از جنـگ را بـه    اي خواهد شد. براي مثال، د شبهه
  آورد، شاهد بيزاري نگاه او از جنگ و تبعات مخرّبِ آن نيز هستيم: مي

                                                      
1. Karl Heinrich Marx     2. Friedrich Engels 
 

تـرين   جنـگ قـاطع  «نگـار معـروف ايتاليـايي):     . مثالً، جملة معروف اوريانا فاالچي (خبرنگار و روزنامـه 3
 ».بر حماقت بشر است  دليل
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شـد و   هاي در بر بستر سبز و مخملـينِ آن روان مـي   ها مثل دانه هنوز، آن حنجره، كه كلمه
مـا مثـل   «گفـت:   كـه مـي  چشـيده   رسيد، يادمان هست؛ صداي آن پير آسمان دست ما مي به

  )103 (همان، ص». در جنگ وارد شديم ع حسين  امام
عليهاــ در سرسراي قصر يزيد ملعون قرار گرفت و يزيد  اهللا سالم   وقتي حضرت زينب ــ

برابر چشمان نازنين ايشان و سايرِ   هاي خود در رنگ عاشورا را با گفته نيمروزِ تفته و خون
  )104  (همان، ص». خدا چيزي جز زيبايي نديدم به«رمودند: بيت تصوير كرد، حضرتشان ف  اهل

  جا) جنسِ همين وقايع است. (همان  سالة ما هم از جنگ هشت
  جا) خواهد؟ (همان خواه و زيباپسند مي ها ذهني آرمان مگر نه اين است كه ديدن زيبايي

  )107  هاست. (همان، ص ماند همان ارزش ها مي آنچه از باطن جنگ
ها، نيازمند رشد و بالندگيِ ادبيات جنگ  ها از شبه ارزش اي تشخيص ارزشجامعة ما، بر

  )109 است. (همان، ص

را  حـدي اسـت كـه مـا     معنويِ حوادث جنگ در اين آثـار بـه    و  غناي ادبي و تالطم مادي
گـرويِ    كند. شايد تجديد حيات ادبيِ مـا در  نياز مي پرداختن به بسياري از منابعِ ديگر بي از

  )145 مين ادبيات جنگ باشد. (همان، صرونق ه
سـنگران فرهنگـيِ او    و اما نكتة ظريف و مهمي كه در آراي سـرهنگي و ديگـر هـم   

اسـت نـه تجاوزگرانـه؛     »دفـاعي «توان دريافت اين است كه نگـاه ايشـان بـه جنـگ      مي
  :»جنگ«كنند نه به كلمة  حمل مي »دفاع«را به واژة  »مقدس«كه واژة   جايي  تا

آيـد،   ها زشت هستند و هيچ آدم عاقلي از جنگ خوشش نمـي  نگاه كلّي، بله جنگدر يك 
تنها زشت نيست بلكه زيبا و حتّي مقدس است. (همـان،   شود، نه اما وقتي جنگ دفاعي مي

  )187-186  ص

  هاي عليرضا كمري ج) بررسي و نقد ديدگاه
 بررسي  
 علّـت  كمـري  كه  آنجا، )»ادبيات و زبان در مقدس دفاع/ جنگ بازتاب(« چهاردهم ) در فصل1

 »فرهنـگ  جبهـة « در كـه  مـرزي  اختالفـات  در قطعـاً  و صـرفاً  نه را جنگ تحميلي اصليِ
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اي اسـت   عربيستيِ صدام نكته انپ و نژادپرستانه است. نگاه تأمل و توجه  درخورِ يند،ب مي
 )115و  114 همان، ص (كند.  آن تأكيد مي كه نويسنده بر

گشـايد   برابر نقد و بررسي ادبيات جنـگ مـي    آغوشي باز در كمري ،125صفحة   در
  گويد: مي و

هـاي   نمونـه  ساحت تصنيف و نقل و تعريف بـوده اسـت و، جـز در     ادبيات جنگ غالباً در
 پردازي ره نبرده است. نظر و نظريه  و  عرصة پژوهش، نقد  شمار، به اندك

زمينـة    ش را درگيِ خـوي دغدغـة هميشـ   مجـدداً ، 125 صـفحة  آخـرِ  بند در كمري،
پردازي در ادبيات  خأل نقد و نظريه«دارد:  شناسيِ اين گفتمان بيان مي محوري و آسيب پژوهش

  .»را بايد جدي گرفت جنگ
 عناصـر  بـر  تأكيد و توجه فصل چهاردهم، در كمري، هاي نوشته قوت نقاطديگر  از

و  »روش اسـتفاده از وسـيله  «، »انديشـه «گفتمان ادبيات دفاع مقدس است:  در مؤثّر و كارساز
 ايـن  كـه  اسـت  جالـب . )127  (همـان، ص  »اعتنا و طرح در مؤسسات دانشگاهي و آموزش عالي«

  است. شده مطرح پيش سال بيست حدوداً بيانات
پردازد.  مي »زبان ادبيات جنگ«بنديِ  ، كمري به تقسيم)»اول عهد زبان(« نوزدهم ) در فصل2

را   لحاظ محتوا، آن زبان و دوره داند و، به را شامل انقالب و جنگ مياو زبان عهد اول 
و نه  »دوره«را   ها برد و تعمداً آن مي كار  مؤلّفة ديگر را به  داند. كمري دو تكرارناشدني مي

  1.(دورة دوم: دورة سازندگي؛ دورة سوم: دورة توسعة سياسي و اجتماعي)نامد  مي »عهد«
داند كـه هـم    هاي شگرفي مي را، سراسر، مفاهيم واال و ارزشكمري محتواي عهد اول 

اسـت.    هاي بعدي گسترش پيـدا نكـرده   عمل، متأسفانه، به دوره مقام  نظر و هم در مقام  در
تمامي، در عهد اول متجلّي و متظاهر بوده است. عهـد   اسالمي، به   ـ نظرِ او، فرهنگ ايراني  از

سـيماي او    الب اسالمي است كه كلّ جغرافياي ايران دريك چهرة آرماني از انسانِ انق اول

                                                      
 . عهد اول، دورة دوم و دورة سوم.1
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اي پررنـگ و برجسـته در عهـد اول اسـت.      مؤلّفـه  »صـداقت «زعمِ كمـري،   شود. به مي  ديده
سـازيِ وسـيع و    نيز از عوامل مهم در عهد اول است كه موجـب مخاطـب   »جغرافياي فطرت«

كنـد و آفـاتي چـون     ران ياد مياز آن دو »حسرت«آن دوران بوده است. كمري با   ماندگار در
از تعقّل و   نكردن به شبهات و دوري ، توجه»خودفريبي در تبليغـات «، »زدگي سياست«، »شعارزدگي«

دانـد.   شـدن و اساسـاً تكرارناپـذيريِ عهـد اول مـي       رنگ راهبردهاي عقاليي را موجب كم
)  163  همان، ص(  

شـود كـه    مـي   با پرسشي آغاز )»نبايدها    و    ابايده پايداري؛ هنر و ادبيات(« يكم و بيست فصل )3
هاي كمري درخور توجه و دقّـت اسـت.    ميان نيست، ليكن پاسخ  ونشاني از پرسشگر در نام

مضمون پرسش اين است كه همواره ديگران دربارة تاريخ گذشـتة مـا از خـود مـا بهتـر و      
بـه ايـن     پاسـخ   كمـري، در  ها چيست؟ هاي كاريِ آن اند؛ اولويت تر كار كرده تر و دقيق منظّم

نظر اوست: نكتـة    كند كه نشان از آگاهي و دقّت پرسش، به دو نكتة مهم و عميق اشاره مي
نظرِ كمري است و نكتـة    در 1»شناسي روش«ها و مستشرقان به موضوع  دادنِ غربي اول اهميت
  هاست: گرايانة روش و عمل »كاركردي«دوم جنبة 

 شناسـي  روشكننـد   مـي  آن عمـل  اند و بـه  هاست به آن رسيده ها سال نكتة مهمي كه غربي
هـا نَفـسِ    پـايي اسـت، ولـي بـراي آن      كارِ پژوهش است. كارهاي ما بيشتر ذوقي و سر  در

  )170 پژوهش موضوعيت دارد. (همان، ص  و  تحقيق
  جا) دارد. (همان كاركرديها جنبة  هاي غربي نكتة ديگر اينكه پژوهش

كـه از قـرن هفـدهم مـيالدي      3،»دكـارتي «و  2»بيكني«هاي  شبنا بر شهادت تاريخ، رو
  جانبه در تمدن غربي بود. غرب آغاز شد، سرآغاز تحولي عظيم و همه  در

مورد جنـگ    آور در كتاب، مبحث تكرار مالل 175كتة قابل توجه ديگر، در صفحة ن
اي چـون   كند؛ حادثه ناشناسي است كه كمري آن را مطرح مي ناشناسي و زمان و مخاطب

                                                      
1.  methodology      

  فرانسيس بيكن.راي آ رمبتني ب اه جزء پديده مشاهدات جزءبه و روش تجربي، استقرايي .2
 ء مبتني بر آراي رنه دكارت.و استقصا تركيب  و  شك دستوري، شك فراگير، تجزيه .3
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تاريخ  هاي زرين و غرورآفريني در تواند برگ توانست و مي جنگ و دفاع مقدس، كه مي
هـاي ناكارآمـد برخـي افـراد و      و فرهنگ و هويت ملّيِ ما رقم بزند، با ناآگاهي و روش

  جايگاه اصليِ خود قرار ندارد.  نهادها، در
كتـاب،   202صـفحة   ،)»قـدس م دفـاع  ادبيـات  بـه  ديگر نگاهي(« سوم و بيست ) در فصل4

اي كه پرسش و انتقاد بسـياري   اخته شده است؛ مسئلهپرد »جنگ« تنزيه و تقديس نفيِ   به
، را »دفـاع مقـدس  « و »جنـگ « زمينة  در پژوهش ازمقصود  كمريها بوده است.  طي سال  در
 بشـري  هـاي  آرمـان  بلنـدترين  بـه  دستيابي بلكه ورزي، كينه و افروزي آتش به اشتياق نه
ت   هاي ناب انساني را، كه در سخت ند. او بروز جوهرهدا مي هـاي زنـدگي    تـرين موقعيـ
يوتوپيـا/  «هاي مـذكور متجلّـي شـده، همـان كليـد طاليـيِ        زنان دوران  و  كردار مردان  در

گري، گذشت، ايثار،  داند. او عدالت، مساوات، دوري از اشرافي مي »شهر/ مدينة فاضله آرمان
ن  را ــ »اخـالص «كالم   يك  زيستي و... و در ، سادهاز كبر و منيت دوري مايـة تمـاميِ    كه بـ
هـا   سـروده  ــ دليل حسرت هاست و آرزوي انبياي الهي و حكما و عرفا بوده است خوبي
تـوان گفـت ريشـة     دانـد. بنـابراين، مـي    جنگ مي  و  زنانِ جبهه  و  هاي مردان نوشته و دريغ
 اني و فطري است.هاي كمري فلسفي و عرف ها و دفاعيه دغدغه

كنـد:   مـي  كتاب، نكتة درخورِ تأمل ديگري را بررسي 210 و 209كمري، در صفحة 
فانه، بيشـتر در   س، متأسـدرونِ نهادهـا و    اينكه آثار ادبي و فرهنگي و نشر آثار دفاع مقد

نبودن جغرافياي مخاطبانِ آثار دفـاع مقـدس     شود و گسترده هاي دولتي انجام مي سازمان
سطور و صفحات   انديشي كرد. البتّه، در سيار مهمي است كه بايد دربارة آن چارهمسئلة ب

دهـد كـه    دسـت مـي    شمارد و راهكارهايي نيز بـه  ها را برمي بعديِ كتاب، كمري آسيب
  سپردن است:  كاردان  به  را  ساده، كار  بيانِ   ها، به جملة آن  از

اينكه به حمايت و پشتيبانيِ معنـوي و    بر  شدگيِ اين نوع ادبيات، عالوه بايد دانست نهادينه
ريـزانِ   ماديِ نهادها نياز دارد، اساساً جز به رستاخيز جان نويسندگان حوزة يادشده و عـرق 

  )213  ها تحقّق و تمكّن نخواهد يافت. (همان، ص روحِ آن
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پرداختـه   »اهداف توليد اثر و پيام دفاع مقدس«كتاب، به  214و  213صفحات  كمري، در
شـود،   مـي  نكتة مهم را مطرح كرده است كه از نقاط قوت اين فصل محسـوب  و هفت

ــ يا زبان بـه تقـديس و سـتايش     با گفتمان دفاع مقدس مواجهه  در   چراكه معموالً ما ــ
يا در جاهايي حتّي عليـه   هاي تاريخي، فرهنگي و...) (بدون تحليل و احتجاجگشاييم  صرف مي
  حيث، دفاع محقّقانة ايشان جاي تحسين دارد.  اين  از دهيم. دندان نشان مي  و  آن چنگ

با  گفتگو ، در»)ادبيات ضد جنگ با آن نسبت و مقدس دفاع ادبيات(« سوم و سي ) در فصل5
است  شود كه چگونه ممكن دار مطرح و بررسي مي علي براتي كجوان، پرسشي پرطرف

افـروزي   ت از جنـگ و جنـگ  شـد  اينكه به  اينجا، كمري، ضمنِ  مقدس باشد؟! در جنگ
پردازد و آن را نه صفت جنـگ بلكـه    بودن مي  »مقـدس «جويد، به تبيين صفت  بيزاري مي

  )295  همان، ص  (داند!  مي »دفاع«
سـتايش    هـا قابـل   هـا و سـرزمين   هـا و فرهنـگ   شهادت تاريخ، در همـة تمـدن   دفاع، به

خاك خود با غرور و حماسه و   و  ها از سربازان و مدافعان آب است و همواره سرزمين  بوده
 »دفـاع «به  »مقدس«كند كه صفت  مي  را گوشزد بنابراين، كمري اين نكته اند. تحسين ياد كرده

  )جا همان  (گردد نه به جنگ!  برمي
ادبيات دفاع مقدس ستايندة جنگ « پايانِ فصل مزبور، درخور توجه است:  سخن كمري، در

  )295  (ص .»ها را بشوييم و ببينيم زند؛ البتّه اگر چشم ن موج مينيست، بلكه ضديت با جنگ در آ
هاي نظري دربارة  پژوهش و نقد در بحث  و  آموزش مفقود هاي حلقه(« وچهارم سي ) در فصل6
، كه گفتگوي احمد شاكري با كمري اسـت، نكـات درخـوري    »)نامه، خاطره، داستان زندگي

  جمله اينكه:  اشاره شده است؛ از
. )300  (همـان، ص  »نياز از فلسفه و تـاريخ باشـد   تواند بي اي دارد كه مي ات شكل سادهادبي«) الف

نويسنده ناگزير بايـد فلسـفه و تـاريخ بدانـد،      گويد  به اشارات كمري، كه مي  واكنش  در
قضـا    اي بگيـرد و از  كند كه شـايد كسـي داسـتاني بنويسـد و نتيجـه      شاكري اشكال مي
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 (مالّصـدرا) هاي فلسـفيِ صـدرالمتألّهين شـيرازي     از آموزه كينتيجه مثالً جانِ كالم ي آن
پاسـخ    بسا اصالً فلسفه نخوانده و ندانسته باشد! كمري در آنكه آن شخص اي باشد، حال

مالّهـادي    دانسـتن لزومـاً دانسـتن منظومـة حـاج       و  خوانـدن   گويد: منظور از فلسـفه  مي
(همـان،   »ورز انديشـه «و  »خردورزي« ،»فلسفيدن«، »تفلسف«سبزواري و... نيست، بلكه مقصود 

  است.  )302  ص
صرف داشـتنِ   اي به اين باور رسيد كه به اگر نويسنده«گويد:  ديگري، كمري مي  جاي  ) درب
عمـل   تر محتاطآساني دست به قلم ببرد و چيزي بنويسد، قدري  تواند به هاي ذاتي و تجربي نمي توانايي
را  اينجا به موضـوعي اسـت كـه معـادلِ آن      ي دركمراشارة . )298 (همان، ص »كرد خواهد
) agnosticism( »گرايـي/ آگنوستيسيسـم   الأدري«زبانِ فلسفي، موضـع   و، به »حزم عقلي«توان  مي

  تر. محتاط دانست: احتياط/
طـول تـاريخِ     بالنـده در  جوامـع  هاي مؤلّفه بارزترين از يكي )گرايي محتاط( نگره نوع اين

شـما   )1(اثـر برايـان مگـي    آشـنايي بـا فالسـفة بـزرگ    تـاب  فلسفة غـرب بـوده اسـت. در ك   
وجود تسلّط قابل قبولي كه بر فلسفة غـرب دارد، بـراي فهـمِ      كنيد كه مؤلّف، با مي  مالحظه

رود كه تخصصشان دربـارة   سراغِ استاداني در فلسفه مي هاي فيلسوفان بزرگ، به بهترِ انديشه
كنيد كه خود آن افراد  باز شما مالحظه مي فيلسوف يا احياناً يك مكتب فلسفي است و  يك

اطّالعي و فقدان فهـم   نظر و متخصص، در برخي موارد كه كم هم نيست، اظهار بي صاحب
  كند. مي  كه كمري مطرح »احتياطي«كنند! يعني همان  مي (عدم قطعيت و حتميت)قطعي 
 يقـينِ «  از او كـه  اين است كرد مالحظه كمري هاي انديشه پسِ  در توان مي كه چيزي  آن

داننـد   فن مـي   دهد. اهل است، همواره پرهيز مي انسانيِ آگاهي تعقّل و بزرگ آفت كه، »پوچ
كاوش   نشود، الجرم، از  ديگري را متصور »احتمال«كه به يقينِ پوچ رسيده باشد و هيچ   كسي

از چنـين    هـاي بشـري مشـحون    هـا و فرهنـگ   مانـد. تـاريخ تمـدن     خواهـد   و تحقيق بـاز 

                                                      
1. Bryan Magee  
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هاي ثابت  تعيين ضابطه  اينكه به  عين  توان گفت كمري، در مي اينكه  نهايت  است. در  بيتجار
  مسئوليتي نيز اعتقادي ندارد. انديشد، به وانهادگي و بي و متصلّب نمي

فصـل   دار، جذّاب و عميق ميان شاكري و كمري همچنـان در ايـن   ) مباحث كشپ
مريـزاد گفـت، زيـرا     ري هـم دسـت  نظرِ نگارنـده بايـد بـه شـاك     خورد كه به مي  چشم  به

كنــد و تنگناهــايي بــراي خواننــده و  هــاي بنيــاديني مطــرح مــي قــدم پرســش بــه قــدم
ها را در كتب و مباحث كامالً تخصصي و  كند كه ما اين دغدغه شونده ايجاد مي مصاحبه
كتـاب   302مثـال، از صـفحة    بـراي كنـيم.   شناسانة فلسفي و كالمي مالحظه مي معرفت

واقعيت «، »ذهن  ـ  عين«شود مبتني بر رابطة  اي بسيار مهم و فلسفي نمايان مي»مسئله«بعد،  به

هاي ذهنـيِ راوي و چگـونگيِ تطـابقِ     انگاره ها و پيش فرض و پيش »واقعيت ذهني  ـ  خارجي
  ها با واقعيات خارجي يا همان اعيان و اشياي بيروني. آن

خاطره، داستان و...  »زبانِ«و  »تعريف«) در جاهايي از گفتگو، شاكري اشكاالتي در ت
شناسانه  كند و كمري با ادلّه و احتجاجات تاريخي، فلسفي، هرمنوتيكي و زبان مي مطرح
و  1»گفتـار «دهد؛ مثالً، در سير گفتگو، شاكري تفاوت زبان  ها را مي پذيرترين پاسخ امكان

كنـد و   مـي  وضـوع كنـد و كمـري اشـاراتي بـه تفـاوت ايـن دو م       را مطرح مي 2»نوشتار«
. كمري به تقدم ذاتـي  )314  همان، ص (دارد  مي اجمال، بيان ها را، البتّه به هاي آن ويژگي

، او اشـاراتي گـذرا بـر ايـن     315باور دارد. در صفحة  »نوشتار«بر  »گفتار«و شرف مرتبتيِ 
ي كسـي  وقتـ «و  »زبـانِ گفتـار بسـيار گويـاتر از زبـانِ نوشـتار اسـت       «گويـد:   موضوع دارد و مي

نوشـتن،   گويد (گفتار)، در آن، لطايف و ظرايفي هست كـه ممكـن اسـت آن فـرد، در     را مي خاطراتش
  .»تواند رساند كه نوشتن نمي را به ساحتي از ذهن مي  ما گفتار«. همچنين، »ها عاجز باشد اظهارِ آن از

                                                      
1. discourse     2. writing 
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فة بحثي عميق و تاريخي است و فالس مقوله اين كه دانند مي خوبي به نظران صاحب
كتب  اند. براي نمونه، به دو مورد از پردازي كرده بزرگي، در اين قلمرو، فحص و نظريه

  كنيم: تعلّق دارد، اشاره مي »هرمنوتيك«و  »زبان«تخصصيِ فلسفه، كه به حوزة 
ــا« تقــدم و اهميــت افالطــون) 1 ــادآور مــي» نوشــتار«را بــر » رگفت را  شــود و خواننــده ي
به زبان   كند. موضعِ او نسبت و گوياييِ كلّ هستي است، آشنا مي ، كه شأن نطق»لوگوس« با

بندد. با تفكّر افالطون، مفسـر   اند مي»متن«و كلمات راه را بر تفسيرهايي كه صرفاً مبتني بر 
و شأن لوگوس روي آورد و » گفتار«جاي توجه به متن و نوشتارــ به  به   شود كه ــ ملزم مي

  )26 گران، ص (ريخته. كند  ات توجهديدارِ حقايق و مسمي  به
. است زبان كردنِ  بيگانه  خود  از همانا »زبان« درآوردنِ  نوشتار  و  كتابت  به است معتقد افالطون

. دارد ارتبـاط  »گويـايي « و »گفتن« با »زبان« كه دهد مي نشان آلماني فرهنگ در »زبان« واژة
نفـوذ   واقـع، قسـم عظيمـي از     در شـود،  و مكتوبات مبدل مـي » نوشتار«به » گفتار« كه  وقتي
جـاي خوانـدنِ    ، ما تمكّن و توانِ آن را داريم كـه، بـه  »گفتار«دهد. در  را از دست مي خود

كنـيم و   چيزي در كتب و مكتوبات، به حقيقت نطق و گويايي (لوگـوسِ) خـود بازگشـت   
  جا) را از لوح روح و كتاب تكوينيِ وجود خويش قرائت كنيم. (همان  كلمات

: دارد گفتـار  خصوص  در توجهي قابل تقرير نيز فرانسوي، معاصر فيلسوف 1دريدا، كژا) 2
 توانـد  مـي  گوينـده  ،حضـور  دليـلِ  بـه . اسـت  مكالمه تداوم اصليِ شرط »حضور«، گفتار  در

. بـوده  او شـنوندة  قبـل  اي لحظـه  كه كند گوش كسي هاي گفته به و شود شنونده به تبديل
كنيم كه  ، همچون ضمانتي است براي ما تا باورديگر كسي ميانجيِ بي ،وجودو  حضور انگار

 گوييم كه خـود  شدني است و نهايتاً چيزي را مي گوييم بامعناست و معنايش درك آنچه مي
  )385  كنيم. (احمدي، ص معنايش را درك مي

شـود و شـاكري    كشـيده مـي   »تعريـف «جاي ديگري نيـز گفتگـو بـه حـوزة       ث) در
 »رسـمِ   و  حد«اينكه   دهد. كمري، ضمنِ  دست  اي تعريف را بهه دارد كمري شاخص اصرار
مـانع باشـد،     و  بايـد جـامع   »تعريـف «كند و اينكه  قلمروِ منطقيون مطرح مي  را در تعريف
جملـه،    از .)312 كمـري، ص  (كنـد   نيـز مـي   »تعريـف «هـاي   اي گذرا به محدوديت اشاره

                                                      
1. Jacques Derrida  
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از  دارد كـه يكـي   وجـود  1»هرمنوتيكي  ردو« نامِ به اي دشواره هرمنوتيكي، مباحث قلمروِ  در
 »اجـزا « طـرف بـه    يـك   ، از»تعريف«كه ما، در   معنا ؛ بدين مسائل پيچيده در اين حوزه است

هـم متّصـل و     بايـد اجـزا را بـه    ي كـه مـي  »كلّيت«ديگر به   طرف  ايم و از نيازمند و متّكي
  كند: تعريف

 معنـاي  مـثالً،  ؛بـرعكس  و شـود  مـي  فهميـده  كل چارچوب در جزء تعريف،/ چيز يك در
شـود و آن جملـه نيـز     آن است فهميده مي ژه جزئي ازوا آن كه اي جمله اعتبارِ به واژه يك

  )10 هاي سازندة آن قابل فهم و تعريف است. (احمدي و ديگران، ص اعتبارِ واژه تنها به
 حـداكثرِ  دادن دسـت  بـه  تعريـف،  از هـدف ، 312صـفحة    در كمري تعبيرِ بنابراين، به

 منطقـي   و  قطعـي  صـورت  بـه  مـا  كـه  نيست چنان اما؛ است تبيين براي موجود قوماتم
  .»مو الي درز آن نرود«طوري سخن بگوييم كه  مبادي برخي در

 نقد  
صـفحة   همـان  ، در)»ادبيـات  و زبـان  در مقـدس  دفـاع / جنـگ  بازتاب(« چهاردهم ) در فصل1

 سخن )انقالب و جنگ سدة( »انقالب« و »جنگ« بابِ  در نويسنده، )113 كمري، ص (آغازين 
همچنين، در صفحة مزبور،  كند. اما مأخذ آن را ذكر نمي آورد مي را پردازان نظريه برخي
هنـري   ـ  فلسـفي و فلسـفي    ـ  تأثّر جنگ و انقالب را بر برخي مكاتـب سياسـي    و  او تأثير

د. شايسـته بـود كـه    كنـ  دهد يا مصداقي ذكر نمي شود، اما بازهم ارجاعي نمي يادآور مي
كه سنّت نوشتاريِ كمري هم هسـت،    شد؛ چيزي براي اين مطالب مهم ارجاعي ذكر مي

  اينجا مغفول مانده است.  اما در
 دربـارة  نظـري  هـاي  بحث در نقد و پژوهش  و   آموزش مفقود هاي حلقه(«چهارم   و   سي ) در فصل2
ـ  قدم و گير نفس گفتگويي، )»داستان خاطره و نامه، زندگي شـكل   كمـري و شـاكري   بـين  قـدم  هب
وقتي بحث  ،304 و 303  دهد: در صفحة جا، كمري سپهر بحث را تغيير مي   يك  گيرد. در مي

                                                      
1. hermeneutics circle 
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بينشـي فـوقِ   «و  »انسـان كامـل  «رسـد، كمـري موضـوع     به اوج مـي  »عين  و  ذهن«تفهم و اصالت 
را   ير گفتگـو كشد كه متناظر با فرايند بحث نيسـت و ادامـة مسـ    و... را پيش مي »مكان  و  زمان

 و »ذوات« ،»ذهن  و  عين« ،»واقع حاقّ«قطعيِ  فهم كه كرد اذعان بايد البتّهكند.  ممكن مي  تقريباً غير
  است.  نَفَس انداخته حتّي امثال ايمانوئل كانت را هم به نَفَس 1»نومن«

تـاريخ فلسـفه خوانـد     »مقْسـم «توان او را  فلسفه مي استادان برخي تعبيرِ به كه كانت،
ق و پـژوهشِ     پـس از سـال   2،از كانـت)  تاريخ فلسفه قبل از كانت و تاريخ فلسفه بعـد ( هـا تعمـ

فهـمِ   قطعيت را در  و  گيرد و حتميت مي »آگنوستيسيستي«و  »گرايانه الأدري«فلسفي، موضعي 
  آورد. درمي (تعليق حكم)حالت تعليق  ذوات به

، »)بيـات جنـگ/ ادبيـات دفـاع مقـدس     شـناختي اد  درآمدي بر نقد معرفـت («) در مقالة چهلم 3
اند  دانيم اندك دهد. نيك مي مي را در بوتة آزمون قرار ادبيات دفاع مقدسكمري خاستگاه 

وجود خود را بـه بوتـة نقـد و      گرفته در هاي جاي كه باورها و اعتقادات و ارزش  كساني
هاي مختلف  ورانِ نحله شهاند كه با اندي آن  گذارند، اما محقّقاني مثل كمري بر آزمايش مي

  بنشينند. 3»گفتگو«طول تاريخ به   در

  * و اما بعد
، بر مباحث بنيـاديني دسـت   )416 همان، ص (مقالة چهلم  2و  1) كمري، در بندهاي 1

ه   5زبان، 4گذارد. تمركز بر مباحثي چون شناخت، مي و...  6گرايـي)  (واقـع باور صادقِ موجـ
شـخص و    هـاي هـر   عاريف، باورها، اعتقادات و آرمـان ترين ت كشيدن زيربنايي پرسش به
 »عقـل «بخشيدن بـه     فرهنگ و تمدني است. جالب است بدانيم محوريت  مكتب و هر  هر

                                                      
1. noumenoun   )»كانتي«اصطالح ( 

 دوران دانشجويي. 87-80هاي  فاصلة سال ،هاي فلسفه ، كالسگفتارهاي استادان فلسفه . درس2
3. dialectical      4. episteme 
5. language 
 

  )correspondence(. نظرية مطابقت با واقع 6
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بـين حكمـا و     اي طـوالني در  نوشتة كمري صرفاً يك روش امروزي نيست و سـابقه  در
 متكلّمان اسالمي دارد.

ست، اما معلوم نيست چـرا   داخته اپر »منابع شناخت«، كمري به ذكر 417صفحة   ) در2
تـاريخ صـبغة فلسـفي     كه هگل بـه  است؟! درحالي را جزء منابع شناخت نياورده  »تاريخ«
  گريِ فلسفي تأكيد دارد: است و بر تاريخي  بخشيده 

تـاريخ جهـان    است.» انديشانة تاريخ وارسي ژرف«معناي  نظرِ هگل، جز به   فلسفة تاريخ، در
چنان گفت كه هست،  بايد تاريخ را آن ) نيست؛ لذا ميgeist» (روح«چيزي جز خودگشاييِ 

اندكي   ، با218 ، ص7، ج 2(كاپلستون نگرانه پيش رفت.  بايست تاريخانه و آزمون يعني مي
  تصرّف)  و  دخل

با پرسش از بنياد تاريخ در دورة مدرن، آگاهيِ تاريخيِ بشر مدرن موجب شد كـه طبيعـت   
تـوان گفـت    اجمـال مـي   لمروهاي آگاهيِ انسان تبديل شود. بـه (تاريخ جهان) به يكي از ق

انـدكي   ، بـا 86-85  رسالت تفكّر تاريخيِ هگل اسـت. (مرادخـاني، ص   جستن بنياد تاريخ
 تصرّف)  و  دخل

انسان، در مطالعة تاريخ، به آگاهيِ مبتني بر تأمل از سرشت خاص خـود و از آنچـه بـوده    
  )180  ، ص6، ج 1يابد. (كاپلستون  تواند باشد دست مي است و هست و مي
كنـد تـا خـود را بشناسـد.      شك همين است كه بـه انسـان كمـك مـي     يك فايدة تاريخ بي

  )12  كوب، ص (زرين
توانـد بـه قـانون منتهـي      هرچند نمي عنوان مجموعة رويدادهاي گذشته، صورت، تاريخ، به   هر   در

  جا) كلّي نفي كرد. (همان ن علميت تاريخ را بهتوان امكا وجه نمي هيچ شود [...]، باز با اين امر به

حـدودي    مثابـة يكـي از منـابع شـناخت، تـا      هاي مزبور بـاور بـه تـاريخ را، بـه     مثال
را  2و هانس گئورگ گادامر 1توان سخناني از مارتين هايدگر ها مي كند. به اين مي تقويت

منـابع شـناخت/ مجـاريِ    «تـوان   طبق روال مرسوم، مـي   نيز اضافه كرد. نكتة ديگر اينكه، بر
) تـاريخ. كمـري   4) ايمـان؛  3) عقـل؛  2حـس؛   )1كـرد:   بنـدي  را چنين دسـته  »شناخت

                                                      
1. Martin Heidegger      2. Hans-Georg Gadamer 
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عقالنـي،   ـ  شـناخت هنـري، شـناخت علمـي    «كند:  گونة اصليِ شناخت را چنين معرّفي مي سه
كنارِ شـناخت    در »علمي«. ليكن نكتة ظريف اين است كه شناخت )417 (ص »شناخت ديني

هـم   از متفاوت ي»ابـزار «اند و هم  هم  از  جدا »منابعِ«دو هم   گيرد، زيرا اين ر نميقرا »عقلي«
حس/ حواس «مترادف  1»علم تجربي«، »منابع و مجاريِ شناخت«معرّفيِ   اينكه، در   دارند؛ توضيح

/ علمـي/ تجربـي   «، يعني مـا شـناخت   »فلسفه«مترادف  »عقل«گيرد و  قرار مي »گانه پنج حسـي« 
نيـز تفـاوت وجـود دارد؛     »ابزارهاي شـناخت «. دربارة  و... »عقلي/ فلسفي«اخت داريم و شن

گيـرد كـه    مـي  بعد شـكل   به (جديد)اينكه دو جريان عمده و كلّي در دوران رنسانس   كما
گرايي  . نمايندگان عقل )empiricism(گرايي  و تجربه )rationalism(گرايي  اند به عقل معروف
گوتفريــد ويلهــم  4نــيكالس مــالبرانش، 3بلــز پاســكال، 2،از: رنــه دكــارت انــد عبــارت
 8جان الك، 7گرايي امثال توماس هابز، و نمايندگان تجربه 6و باروخ اسپينوزا 5نيتس اليب

تقابـل بـا     زيـادي در   حـدود   تـا  علميبنابراين، شناخت  10و جورج باركلي. 9ديويد هيوم
 پيش رفته است. عقليشناخت  

كند و ادبيات را مـدلول   زهم حاكميت عقل را مطرح مي، كمري با419صفحة   ) در3
 كـاربرد ادبيـات  «هم حق با اوسـت، چراكـه     علّت آن؛ اينجا  و  داند نه دالّ و معلول عقل مي

جا،  (همان. »گيرد اينكه ادبيات از تخيل نشئت مي  عواطف مخاطب است؛ ضمنِ و سازيِ احوال دگرگوني
 تصرّف)  و  اندكي دخل با

كنـد.   مي را طرح و بررسي »زبان«به بعد، كمري مبحث بسيار مهم  420فحة ص ) از4
ــك  از ــي    ي ــذار م ــب، صــائب و اثرگ ــي ثاق ــان را قلمروي ــروِ زب ــرف، او قلم ــد و  ط دان

                                                      
1. science       2. Rene Descartes 
 

3. Blaise Pascal      4. Nicolas Malebranche 
 

5. Gottfried Wilhelm Leibniz     6. Baruch Spinoza 
 
 

7. Thomas Hobbes     8. John Locke 
9. David Hume     10. George Berkeley 
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تماميِ سطوح آگاهيِ انساني تأكيد و البتّـه تفطّـن دارد و،     بودن نقش زبان در  محوري بر
  شمرد: يهاي ادبيات را برم ديگر، محدوديت  طرف  از

شناسانيم، زيرا هرگونه رابطـه   شناسيم و مي طريق زبان مي  برونِ خود را از  و  ما جهان درون
  )420 دهد. (همان، ص اي از مسير زبان رخ مي مفاهمه  و  و فهم
كردن حقايق عقلي/ برهـاني و فلسـفي نيسـت.      كشف و آشكار غايت آفرينشِ ادبي و قصد

  )421 (همان، ص
ع يا آفريدة انديشة آگاه و تخيـل پوياسـت، ضـرورتاً مـدعا و مـدلولِ      ادبيات، گرچه مصنو

جوهر ادبيات از پرواز خيال و رهاييِ ذهن   و  هاي آن عقلي و علمي نيست، زيرا جان گزاره
 )423 گيرد. (همان، ص بند عقل مايه مي  و  از قيد

  شويم كه اينجا، براي تكميل مبحث يادآور مي  در
بعد، توجـه   به 19 تيجة منطقيِ سخن فلسفيِ غرب است [...]. از قرنن توجه به فلسفة زبان

يكي از اركـان اصـليِ    روزافزوني به مسئلة زبان شده و، در سه دهة گذشته، فلسفة تحليلي
تـرين   امـروزه، يكـي از مهـم    مباحثش همواره پرداختن بـه مسـئلة زبـان بـوده اسـت [...].     

جان  1و آثار متفكّراني همچون رودلف كارناپ، فلسفة زبان است هاي فلسفة تحليلي شاخه
 5معناشناسـي،  و ديگران مباحث و مفاهيم جديـدي در  4نوام چامسكي 3جان سرل، 2آستين،
واقـع، پيونـد ميـان زبـان و       وجود آورده اسـت [...]. در  به 7و ساختارشناسي 6شناسي نشانه

ل چامسـكي را صـرفاً   تـوان امثـا   دشـواري مـي   چنان محكم شده كه بـه  اكنون آن فلسفه هم
هـاي فلسـفيِ    شناس دانست، زيرا تبعات آثار اين متفكّران موجـب خلـق پرسـش    زبان يك

شناسـي و ساختارشناسـي    حقيقت، مباحث معناشناسـي، نشـانه    در جديدي شده است [...].
  )12-11 شناسي است [...]. (احمدي، ص لوازم الينفك در قلمروِ زبان از

                                                      
1.  Rudolf Carnap    2. John Austin 
 

3. John Searle     4. Noam Chomsky 
 

5. semantics     6. semiology 
 

7.  structuralism  
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/ مكتبـي / گفتمـاني / فرهنگي اگر كه دهد مي جدي ريهشدا كمري، 424صفحة   در) 5
 و براند حاشيه  به را  »عقالنيـت « و »عقل« ــ ناآگاهانه  يا  آگاهانه ناخواسته،  يا  خواسته   ــ جنبشي

احساسـات    و  را ندانـد و موجـب اسـتيالي عواطـف     »شناخت عقالني«و  »تعقّل« قيمت  و  قدر
و تشـخيص راسـت    »تفكّـر «جاً ذهـن از تـوانِ   كه تدري  بسا انديشه شود، اي  و  جاي ادراك به
  بماند:  ناراست باز  از

جاي ادراك و انديشـه و   عاطفي به  و  ها [احساسي تخدير و خلسة ناشي از بارش اين گزاره
آن،   از  تـر  جاي تعقّـل و، مهـم   كردن تدريجيِ تخيل به  انديشيدن] و اهتمام ذهن به جايگزين

بعضـي   فرهنگـي و در  ـ  در برخـي قلمروهـاي ادبـي   در طبايع مسـتعد  » تعقّل توهم«ايجاد 
  شود.   هاي تاريخي تشديد و فراگير مي برهه

ه  و هشـدار  رسـاندن  اوج بـه  ،3 بخـش  در ديگر، اهميت حائز ) نكتة6 بـه   دادن توجـ
 جاهـايي   در حتّي پيش از اين گفتيم كمري اينكهاست.  »توهم عقـل «برابر   در »اصالت عقل«
 داده قـرار  متفكّـر  دوسـتان   ديگـر  و خود هاي انديشه فراروي را »يخودانتقاد« و »خودزني«

 آمده است: 461نوشت صفحة پا در همچنين،. )425  همان، ص  (جاست  همين در است

 و شـوق  شرح به عشق و رَدب مي ره انفس دنياي به آفاق، دنياي از اعراض نتيجة  در عرفان،
تصـويري   نگر، اين از عاشقانه، و عرفاني ادب گويي. انجامد مي فراق درد و وصال حرمان
از  يختـه گر و انزواگرفتـه  فرديـت  پراكنـدگيِ  در جمعـي  روح فروروندگيِ از آلود مه است

جستن در جهان برينِ  جامعه. بنابراين، بازگشت از دنياي آفاق به جهان انفس نوعي آرامش
  خودساخته است.  

هاي  نايافته و سرخوردگي ود آرزوهاي دستهاي فوق، بازنم موقعيت ادبيات/ آثار ادبي، در
تسكينِ   هاي آگاهي، به كردن عصب  حس هاي عينيِ تاريخي است كه، با بي حاصل از تجربه
  جا) شود. (همان كند و مأوا و درمانگاه آالم مي درد كمك مي

  جا) گشتيِ عقل و معاينه، ممكن است مخيالت جاي واقعيات را بگيرند. (همان در گُم
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كمري مبين اين معناست كـه   سخن، )461 ص (صفحة مزبور  5 و 4 بندهاي ) در7
منـد، عينـي، غالبـاً     منـد، زمـان   كـه رخـدادي مكـان    وراي سطوح ظاهريِ آن ــ  جنگ در

اي انديشـگاني، فرهنگـي،    ـــ رويـداد و واقعـه    غليان است  و  آگين و همراه با شور خشم
ر آن مسـتلزم و مرهـون فراخنـاكيِ    زباني و آرماني است كه فهم، شناخت و پـژوهش د 

هاي قالـب/ غالـب و شـايع و     ها، رهايي از قرائت انديشه، وارستگي، رستگي از بستگي
  مند اين رويداد و واقعه است. اي و توجه به تمامت پيكره كليشه
 ،»جنگ« ،»ادبيت« ،»ادبيات« مفاهيم كالبدشكافيِ/ جرّاحي/ واكاوي به كمري ،6بخش   ) در8

  رسد: بندي و نتيجه مي درستي به اين جمع پايانِ بند به  پردازد و در ... ميو »مقدس« ،»دفاع«
هاي ايدئولوژيك بـه ادبيـات دفـاعِ     بستگي زده و حاكي از دل نظرهاي هيجان  فارغ از اظهار

جايگـاه يـك نظريـه/ مكتـب/       مقدس، گزاف نيست ادعا شود كه ادبيات دفـاع مقـدس در  
گسـترة    تواند در بررسي است و مي  و  يِ نوپديد بايستة بازشناسي و تحليلجريان/ قلمروِ ادب

سـطح جهـاني،     حوزة زبان فارسـي، حتّـي در    ادبيات كهن و كالسيك و معاصر ايران و در
  )436 مركز ثقل و نقطة عطفي در مطالعات ادبي تلقّي و دانسته شود. (همان، ص

 »زبـان «بنيـاد    جنگ و دفاع مقدس بر اقعةو و رويداد شود يادآور مي كمري ،  8بند  ) در9
اُخري، آنچه   تعبار شود. به زاده و تبيين مي »روايت«و  »متن«استوار است و اين زبان البتّه در 

طريقِ   شود و از قالب اثر ادبي/ ادبيات متعين مي  جنگ و دفاع مقدس روي داده است در  در
زبان برهاني و علمـي و فلسـفي    زبان  حال، اينشود.  كند و روايت مي متنيت پيدا مي »زبان«

 برانگيز است. نيست، بلكه زباني با مضامين عاطفي و احساس

 برهاني، و علمي تا است ادبي بيشتر، فارسي، زبان ماهيت كمري معتقد است گرچه
 دانـد،  مـي  مقـدس  دفاع و جنگ از انقالبي و شورمندانه خوانش را مدعا اين گواه نيز و

  كند: چنين بيان مي صادق اين  و  شناسانة خويش را صريح تفمعر نقد
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حاصـل از ادبيـات   » شـناخت «شرح زيـر اسـت:     برانگيز جستارِ حاضر به ديگر داعية بحث
رانـي و   حاشـيه  سازيِ برخي ابعاد و زوايا و بـه  جنگ/ دفاع مقدس نتيجة گزينش و برجسته
  )445 حذف ابعاد و زواياي ديگر است. (همان، ص

گيرانه، محدود، ادبي و مقيد و محصور بـه قلمرويـي    ي را موضع»شـناخت «ري چنين كم
صفحة   بخشي كه در  داند. او، ضمن برشمردن دردها، به درمان نيز توجه دارد. در خاص مي

پـذير   نگري، هم هشدارها و نقاط آسيب صراحت و ژرف  عين  ها، در آمده است، گزاره 446
 است:  هم درمان و راهكارها را مشخّص كرده شكلي كلّي نشان داده و را به

 عقالني،( شناخت انواع ساير بر »ادبي شناخت غلبة« و ادبيات تعميم كه است اين تر مهم داعية
 خردورزانه شناخت اهميت و ضرورت تدريج، به جنگ، پديدة به يابي معرفت درو...)  علمي
كند يا ناموجه و  را نفي و سيرِ آن را مسدود مين پديده و ماهيت آن اي متنوع هاي جنبه دربارة

! سازد مي تعقّل گير جاي را فهم توهمآنكه  بارتر تر و مصيبت دهد. و صعب ناممكن جلوه مي
 آگاهي مشوق و موجب تواند مي كه ميزان  همان  به ادبيات، است ممكن چنين، وضعيتي  در

چونان تيغِ  ،آورد فراهم را ماجرا عقالنيِ كدر زمينةوار سازد و حتّي هم را معرفت طريق و شود
  دو شود.  هر  پردازندة اثر و مخاطب و هالك انديشة اين دم، عامل كژفهمي و تباهي  دو

بسته و به نقد/ خودانتقادي/  رو  از را  شمشير چگونه محترم نويسندة كه شود مي مالحظه
  پردازد! خودكاوي/ خودزنيِ قلمروِ مطمح نظر مي

ات و ايـدئولوژي،      )8(بخـش   كمري، در همين موضـوعاتي چـون همسـايگيِ ادبيـ ،
ات روايـيِ جنـگ     سازيِ دراماتيك، زنانه غني از  گرايي در خاطرات جنگ، راهيـابيِ ادبيـ

گفتمـانِ   سـاحتي در ايـن   كند و از گزينش تك ها را گوشزد مي خطوط نبرد به آشپزخانه
نگـرد و نيـز    جرانه به قضيه نمـي دارد. جالب است كه او متصلّبانه و متح مهم برحذر مي

قاضـي   سـويه بـه   يـك «كنـد و   ها و عملكردها را مختومه اعـالم نمـي   پروندة اين نوع نگره
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كند. بنـد   و فروكاست آن گفتمانِ عظيم و گسترده شكوي مي 1»تحويل«، ليكن از »رود نمي
  مبين اين معناست:   449صفحة  8 آخرِ بخش

رورت دارد رعايت شود تا موجـب اسـتعالي نظـر و كشـف     در پايانِ اين جستار، آنچه ض
داشتن به ماهيت و تمامـت    نظر معناي ادبيات جنگ/ ادبيات دفاع مقدس شود [يكي] جهان

هـا و زوايـاي    كالن رويداد جنگ/ دفاع مقـدس و مداقّـه ومطالعـة جـامع مـاجرا از جنبـه      
ــاي ژرف ادب/    ــه معن ــا ب ــه و اعتن ــري] توج ــت [و ديگ ــاگون اس ــارغ گون ــات ف از  ادبي

هــاي غالــب و موســوم كــه  كننــده و حّتــي فــارغ از خــوانش هــاي محــاط انديشــي بســته
ريز عينيت يافته است [...]. تحقّق اين امكان، بـا ايـن وسـعت نظـر،      خطوط خاك  و  خطّ در
ادبيات جنگ/ دفاع مقدس را از حد كنوني به فراخنـايي كـه    در» شناخت«تواند قلمروِ  مي

  تصرّف)  و  اندكي دخل ببرد و بگستراند. (با  پيش  سزاوارِ آن است فرا مستعد و
 جسـتار  اين بنديِ جمع به كمري فصل است، اين بخش آخرين كه، 9) در بخش 10

 اصـلي  و محـوري  نكـات  و شده بندي دسته مطالبِ. ستا پرداخته اصلي محور شش در
آرزوهـاي بـزرگ و    درآمـده اسـت و نويـد    يـر تحر رشـتة   بـه  روشـنگر  قلمي با بازهم
  دهد. مي »ادبيات دفاع مقدس«را در گفتمان وسيع و غنيِ  هاي بلند آرمان

  منابع
  .1370 ، نشر مركز، تهرانساختار و تأويل متناحمدي، بابك، 

  .1379 ، نشر مركز، تهرانهرمنوتيك مدرناحمدي، بابك و ديگران، 
  .1384ني، تهران  ، ترجمة منصور گودرزي، نشرموج چهارمجهانبگلو، رامين، 

  .1390 ، ترجمة نجف دريابندري، پرواز، تهرانتاريخ فلسفة غربراسل، برتراند، 
(اصـول و مبـاني علـم تفسـير)، نشـر كنگـره،       منطق و مبحث علم هرمنوتيـك  گران، محمدرضا،  ريخته

  .1378  تهران
  .1387، اميركبير، تهران تاريخ در ترازوكوب، عبدالحسين،  زرين
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، ترجمـة اسـماعيل سـعادت و    6(از ولـف تـا كانـت)، ج    تاريخ فلسفه )، فردريك چارلز، 1كاپلستون (
  .1380منوچهر بزرگمهر، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران 

، ترجمة داريوش آشوري، انتشارات علمي و فرهنگـي،  7(از فيشه تا نيچه)، ج تاريخ فلسفه )، 2ـــــ (
  .1382تهران 

  .1397، سورة مهر، تهران وية پايداريپكمري، عليرضا (گردآورنده)، 
  .1385، مهرنيوشا، تهران هگل و فلسفة مدرنمرادخاني، علي، 

  



 

 

  



5       
Literature of the Islamic Revolution 3/1  

Summary of Articles 
 

and repeated explanations and predictable events have weakened the suspension of the 
narrative. Convenient conversations, sincere language, diverse design, many effective 
characters and narrator realism have caused a lot of variety, contrast and change in the 
tone of Kouche-ye Naqqash-ha; At the same time, the rapid acceleration of events and 
general descriptions have to some extent damaged the suspension of the narrative. 
Keywords: Da, Kouche-ye Naqqash-ha, narrative, memory, sacred defense, tone, suspension. 
 
 
Analyzing the Story of Davoud Ghaffarzadegan Fal-e Khoun From the Viewpoint of 

Defense Mechanisms 
Afsaneh Shirshahi 

 
Since war creates the most severe forms of fear, anxiety, and frustration in individuals, it 
is desirable that such components be reflected in the effects of war and sacred defense. 
Davoud Ghaffarzadegan's story Fal-e Khoun  is written in the context of the events of 
the imposed war and the psychological pressures and its consequences, namely coercion, 
displacement, violence, death, etc, and it can be examined from a psychological point of 
view. In this article, the descriptive-analytical method examines the story from Freud's 
point of view of personality theory and the fear, anxiety, and disorders that result from it, 
and the defense mechanisms against such situations. Based on the findings of this study, 
the characters of the story, in order to reduce the psychological damage caused by fear 
and anxiety of war, use defense mechanisms such as displacement, simulation, 
repression and retaliation, sublimation, projection and dispersal reason. Drugs, repression 
of memories, obscenity and humiliation of each other, violence and fantasy, and the 
torment of conscience are manifested.   
Keywords: Fal-e Khoun, Davoud Ghaffarzadegan, psychological criticism, Defense Mechanism. 
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characteristics, we need to redefine a number of the descriptions according to fundamental 
ideas about narratology along with considering the special characteristics of memory. 
In this article, after a brief discussion about memory, its components, its narrative 
characteristics, the narrator’s role and James Phelan’s theory of the narrator’s reliability 
and we examine the role and reliability of the narrator in Ahmad Dehghan’s book 
Rouzha-ye Akhar based on the viewpoints of rhetorical narratology. Our main purpose 
is to identify the narrator’s role and his functions and to measure the reliability of his 
dialogue according to James Phelan’s “theory of unreliable narrator”. With this study, it 
is known that the narrator of the memory by using various methods such as omission, 
reticence, moral and ideological evaluations, repetition, etc to support his purposes and 
this can change him into an unreliable narrator in all three aspects of reporting, 
interpretation, and evaluation. 
Keywords: Rhetorical narratology, memory, narrator, unreliable narrator, Rouzha-ye Akhar. 
 
 
Hidden Text of the Poem “Hamzad-e Asheghan-e Jahan (3)” by Combining the 

Intertextual Approach of Gérard Genette and Michael Riffatterre 
Ali Soltanizadeh  

Ali-Reza Asadi 
Ali-Reza Shohani 

 
The theory of intertextuality or hidden text is one of the contemporary literary theories 
that Julia Kristeva coined it in sixties of the 20th century.  Many scholars were effective 
in formation of this theory, that among them the applicable approaches of Gérard 
Genette and Michael Riffaterre more correspond with Persian poetry.  In this article, we 
will discuss the reading of Gheisar Aminpour’s poem titled “Hamzad-e Asheghan-e 
Jahan (3)” [Along World’s Lovers (3)] upon the intertextuality approaches of Genette 
and Riffaterre and its aim is accessing to the main concepts and close reading of this 
poem. Real reading of the mentioned poem requires hypertexts analysis and retrieval due 
to symbols and implicit signs. The question is that “Is there the possibility of the analysis 
of Aminpour’s poem and reflection of its hypertexts with intertextuality of Genette and 
Riffaterre?” For answering this question, first the most corresponding suggestions of 
Genette and Riffaterre with Persian Poetry was blended and described. Aminpour’s 
poem was analyzed based on Genette’s theory in the case of explicit, inexplicit and 
implicit hypertextuality and intertextuality genres and based on Riffaterre’s theory in the 
case of density, polysemy, descriptive system, hypogramme and matrice, and the hidden 
text of this poem and its intertextuality relations with the poem of Hafez and Sayeh were 
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A Brief Analysis of the Theme and Features of Mohammad-Hossein Ansarinezhad’s 
Ritualistic Poems  

Gholam-Ali Haddad Adel 
 

A flourishing trend emerging from the literature of the Islamic Revolution, ritualistic 
poetry, albeit with a history in Persian literature and rooted in religious poetry, has 
over the past decade attracted into the arena of contemporary literature young and 
lively figures less heard of in previous epochs of Persian literature. These figures are 
the embodiment of a genre of poetry that not only manifests a transcendental and 
spiritual content but also exhibits a flourishing novelty in form and structure unprecedented 
in contemporary times. Mohammad-Hossein Ansarinezhad is one such poet and the 
present article is devoted to an investigation of the themes and verbal qualities in his 
volume of ritualistic poems Shams ul-Sharaf.  
Keywords: Ritualistic poetry, religious poetry, Mohammad-Hossein Ansarinezhad, Shams ul-
Sharaf. 
 
 
The Narrator’s Place in Memory 
(A case study of the book Rouzha-ye Akhar by Ahmad Dehghan) 

Mohammad-Reza Torki 
 Manouchehr Akbari 

Somayyeh Rashidi 
 

In a general perspective, narratology viewpoints in the field of “story” (including 
novels, short stories and so on) is founded based on the narrative characteristics of 
the story. Therefore, for illustrating “Memory” as a narrative context with unique 






