
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 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  



56  
3/1ادبيات انقالب اسالمي

 مقاله    
اعتبار راوي در خاطره

 

 

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



57
 3/1ادبيات انقالب اسالمي 

مقاله 
 بار راوي در خاطرهاعت

 

 

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



64  
3/1ادبيات انقالب اسالمي

 مقاله    
اعتبار راوي در خاطره

 

 

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
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