
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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
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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، 

 

 

 


