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 داخوانش تدریجی کتاب 

 9طاهره خیرخواه و 2سیدمحمدعلی صحفیو  1محمدرضا جوادی یگانه

 چکیده
های اخیر جایگاه مناسبی را در بین متوون ادبوی    یکی از متون مرتبط با جنگ است که در سالدا کتاب 
اختصاص داده است. مقالة حاضر سعی دارد تحلیلی از فهم خوانندگان از خووان  ایون کتواب را    به خود 

هوای سیتوتم کلوی     ( که بوه کون   ESLتأسیس دان  تجربی ادبیات ) بیان دارد. با توجه به مفهوم تازه
 های  های سه اندیشمند مهم در حوزة نظریه پردازد و نظریه ادبیات، همچون متن، نویتنده و خواننده می

توجوه   دابه تحلیل خوان  مخاطبوان از موتن کتواب     -یعنی یاوس، آیزر و روزنبلت -محور ادبی خواننده
 دا، روایت آنان از دانویتی خوانندگان بر کتاب  شده است. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای حاشیه

های  ه کانونی استفاده شده است. گروه خوانندگان این تحقیق پنج نفر بودند. یافته همچنین از روش گرو
دهد خوانندگانی که خوانشی همتو با نویتنده داشتند، کل روایت کتاب را قبول کردند  تحقیق نشان می

آمیز آن را قبول  یت داشتند. آنان حجم باالی کتاب و بعضی جزئیات اغراقو سعی در توجیه مشکالت روا
کردند این اشکاالت را رفع کنند یا جزئی نشان دهند. در مقابل، خوانندگان ناهمتو  داشتند، اما سعی می

با نویتنده، سعی داشتند تا متن را به چال  بکشند، رئال بودن متن را زیر سؤال برند و آن را تفتویری  
 دانتتند.  غیرواقعی از جنگ و موضوعات پیرامون آن می

 
   ، خاطرات دا(، کتاب ESLتحلیل محتوای کیفی، خوان  متن، دان  تجربی ادبیات ) های کلیدی: واژه
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مشترک اجتماعی نتل پیشین دانتت. این نتل سالیان متمادی سوعی   ةتوان تجرب جنگ را می
ها و انتقال فرهنگ خوی  به دوران پس از خود داشته است. تالش بورای حفوظ    در حفظ ارزش

یون فزونوی توجوه،    ادر ایران نیوز،  شود.  می بیشتر ،شویم ها، هر چه از جنگ دورتر می این ارزش
اندرکاران این عرصوه را بوه حفوظ آ وار و      جنگ بوده که دستدوران به علت دور شدن از  بیشتر

 . ده استکرادبیات جنگ تشویق 
 یر بیشتری بور مخاطو    أ، در قالبی نو، سعی داشته تا تدادر این بین، آ اری همچون کتاب 

یکی از زنانی که در جنگ حضوور داشوته، تهیوه و بوه      ست کهگرا داشته باشد. این ا ر ا ری واقع
پوای موردان در لحظوات سوخت      بوه  زنی است که پا دا ةده است. از دیگر سو، نویتندانیچاپ رس

خاطراتی است که به شکل مرسوم خاطره به چاپ نرسویده اسوت.    داجنگ حضور داشته است. 
یافته بازنمایی  و به طور سازمان این کتاب به طوری تنظیم شده که ماجراها در سیر زمانی خاص

، از سویی سوعی دارد توا واقعوی    دابه رمانی بلند شبیه است. به طور کل، کتاب  ،رو از این ؛گردند
هوای طورو و توط وه و گوره و      بودن یک خاطره را در خود داشته باشد و از سویی بوه جوذابیت  

ا در مقابل خواننوده قراردهود. از   شود تا روایتی نو از داستانی کهن ر گشایی رمان متوسل می گره
( اسوت  2377بروسوکی در  ودسرژ اصطالو ) 2«خودنگاری تخیلی»ا ری ادبی در ژانر  دااین رو، 

  شود.  رمان عرضه می و در قال  شبهتوسط فرد دیگری بازنویتی که در آن خاطرات یک فرد، 
روایتوی   دارود.  نیز یکی از خصوصیات برجتتة این کتاب به شومار موی   دازنانه بودن روایت 

هوای   زنانه از خشونتی است که همواره با خاطرات مردان گره خورده است. یکی دیگور از مزیوت  
مرتبوه تجدیود چواپ     251های متعدد آن است. این کتاب که تاکنون بوی  از   این کتاب، چاپ

رود. از ایون لحوا ،    وجوود در کشوورمان بوه شومار موی     هوای م  ترین کتاب شده، یکی از پرفروش
هوا   را کتابی منحصر به فرد در موضوع جنگ دانتت. ایون خصوصویت   دا خاطراتتوان کتاب  می

عالوه، در کنوار نظرهوای رسومی     را به کتابی مهم در عرصة جنگ تبدیل کرده است. به داکتاب 
است، نظرهای دیگری نیز مطرو اسوت  ، که حاکی از اهمیت و برجتتگی آن دابیان شده دربارة 

ترین ا ر ادبی معاصر است، توجوه   پرخواننده داکه کمتر به آن توجه شده است. با توجه به اینکه 
 تواند به درک بیشتر از این ژانر ادبی کمک کند.   ها می به این تفاوت

از خووان    ، روایتوی دادر این مقاله سعی بر آن شده تا با توجه به خوان  افوراد مختلوا از   
پنج مخاط  این رمان توصیا و تحلیل شود. در انتخاب مخاطبان توالش بور گوزین  افوراد بوا      
اختالف سنی و جنتی مناس  شوده اسوت. همچنوین، از روش تحلیول محتووای کیفوی بورای        

شوده اسوتفاده شوده کوه در      گیری از متون نوشته شدة مخاطبان و مصاحبة گروهوی انجوام   بهره
 تفصیل مطرو شده است.بخ  روش تحقیق به 

                                                 
1. Autofiction 
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 های خوانش نظریه
گیوری آن در میوان متفکوران     به شکلتوان  محور، می خواننده یاه هبرای توصیا و تشریح نظری

ها به طور گتترده و جدی از سنت آلمانی سرچشمه گرفته است و  این نظریه آلمانی توجه کرد.
 9به مکت  کنتتانساین دیدگاه که در آلمان،  اند. سنت قلم زده در این 1یاوسو  2آیزرچون  افرادی

 شناسی ارتباط دارد.  طرفی با پدیدار است و ازمعروف شد، از هرمونتیک سرچشمه گرفته 
های جدیودی بوود کوه در     ، دیدگاهمهم نشان دادهای هرمنوتیک را در نقد ادبی  آنچه نظریه

افورادی چوون   توا  باعث شد رها نظ این شکل گرفت.  2371و  2391های  نقد ادبی آلمان در دهه
و به بررسی دقیق متون و آ ار ادبی و خواندن  بیندازندای به سنت ادبی  یاوس و آیزر نظر نقادانه

)مکاریوک،   شکل دهنددریافت را  ةو مکت  کنتتانس یا نظری ندو دریافت متون ادبی روی آورد
به تفکر سنتی دانتت که نوع  توان هشداری س را میوبه طور خالصه، کار آیزر و یا .(21: 2921
 (.129: 2321)بارنو،  دانتت از دریافت زیباشناسانه را موجود می یخاص

گاه مارکس به ادبیوات نگواهی   ناین حرکت بود،  ةدهند توان گفت شکل یاوس، که میاز نظر 
  مندی این نگاه بتیار کارساز است. به نظر یاوس با ترکی پوزیتیویتتی و قدیمی است اما تاریخ

بخشوی بوه ادراک بوه     گرایی مبتنی بور تعوی ن   مارکتیتتی و دیدگاه صورت ةمند نظری نگاه تاریخ
یافتوه دسوت یافوت )مکاریوک،      توان بوه مفهوومی تکامول    ابزاری برای بررسی آ ار ادبی می ةمثاب

گیورد و   کوه تواریخ را نادیوده موی     را کوه تیییوری   دنبال این بوود به  یاوس، واقعدر . (991: 2921
: 2922دارد با یکدیگر جمع کنود )گوورین،    اجتماعی را از نظر دور می های نظریهکه  را ریتییی
کند، بلکه به خلق ا ور   او اذعان دارد که خواننده تنها زوایای پنهان ا ر ادبی را کشا نمی .(159
                           ا ور یاوس بوه دنبوال آن اسوت کوه علول گورای  یوا عودم گورای  بوه یوک             پس از آنپردازد.  می
         را بوه   1«افوق انتظوارات  ».این نگاه بوه ا ور بودکوه مفهووم     مداقّه قراردهدمورد  خاص ای زمانه را در

 وجود آورد.
دریافوت نامیود. آیوزر در نظریوات      ةپرداز نظری ترین نظریه توان مهم پس از یاوس، آیزر را می

ای تعواملی بوا هوم     گیورد و موتن و خواننوده را در رابطوه     موی   های اینگاردن بهره خود از اندیشه
هنجوارین    ةانگارد. به نظر او، خوان  چون تعاملی، امکان تیییر فهم خواننده و تجاوز به شیو می

(. 299: 2372)آیزر،  گوید متن به تنهایی هیچ چیز به مخاط  نمیاما آورد.  دیدن او را پدید می
هوا   در واکن  به نشانه ما دائماً« کنم، پس هتتم. من تفتیر می» :گوید آیزر به بیانی دکارتی می

  (.1111)آیزر،  کنیم کنیم، نشانه و عالمت صادر می هایی که از بیرون دریافت می و عالمت
                                                 

1. Wolfgang Iser 
2. Hans Robert Jauss 
3. Constants   
4. Horizon of expectation  
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خوانودن بوه    ةتعامل متن و خواننده، نزدیک به نظر رومان اینگاردن دربار ةدیدگاه آیزر دربار
در داسوتان   شود، دقیقاً یتی که در ذهن خواننده ساخته میاست. هر شخص قعنوان فعالیت خال

آیود ولوی میوزان الغوری چیوزی اسوت کوه         صفت الغر در داستان موی  ترسیم نشده است. مثالً
صوورت   2نگور  گذشوته  یفهم ا ر ادبوی در متویر   .(912: 2927سازد )رومانو،  خواننده آن را می

خوی ، شوناخت خوود را    ةازگشت به فهم گذشتمتیر در ا ر ادبی و ب ةگیرد. خواننده با ادام می
 د.  کن از ا ر ادبی تکمیل می

چیزی است که خواننده در سرتاسر راه خوان  خوی ، درون   پذیرد که متن آن آیزر نیز می
مفهوم  است که بهای  سازد، عمق و پیچیدگی پیماید. آنچه آیزر را از اینگاردن متمایز می آن راه می
پوی   را  متویری خطوی   خوانودن  فراینود در نگری  گذشته ،نظر آیزردهد. به  می نگری اینگاردن گذشته
 .(991: 2927کند )رومانو،  یا قطع می برد میبین  را هم از، بلکه گاهی فهم قبلی خواننده گیرد نمی

های پیشوین موا نیازمنود     یابد و برای یافتن معنا به تجربه معنا نمی به طور کل، متن در خأل
هوای   سوعی دارد تجربوه   ،جدید خود را به ذهن ما وارد کند ةکه برای اینکه تجرباست، در حالی 

رسواند.   آیزر را به دیالکتیک موتن موی   ها بین ببرد. این تناقضپیشین ما را کنار بزند و آنان را از 
گیورد، اموا آنچوه موا از موتن       در هنگام خواندن، اندیشة ما و نویتندة متن در کنار هوم قرارموی  

 از اندیشة پیشین ماست و نه کامالً مبتنی بر اندیشة نویتندة متن ادبی ناشینه سراسر  فهمیم، می
 وجود آمده است. به  است که از آن دوسازیم چیزی جدید  در واقع، معنایی که ما از متن می .است

برد، اما سوعی دارد از دیالکتیوک هگلوی     نیز مفهوم دیالکتیک را به کار می 1گرچه، روزنبلت
لووییز   9تعاملی ةنماید. نظری فاصله بگیرد، درحالی که آیزر خود را به دیالکتیک هگل نزدیک می

مقوداری   یک تکه کاغوذ و به نظر روزنبلت، متن تنها  و متن توجه دارد. خوانندهبه تعامل بین روزنبلت، 
 دهد.   واکن  نشان می آن مقابلدر سازد که خواننده  نمادهایی را می ک کاغذ و مر . اینمرک  است

محور  خواننده ةپردازان نظری ترین نظریه را خالقو روزنبلت یاوس  ،توان آیزر ، مییبه طور کل
انود و سوب     حوة خوان  آ ار ادبی نهواده ن ةدانتت که ا ر عمیقی بر تحقیقات پس از خود دربار

 .  افراد دیگری شدند که به نتل دوم مکت  کنتتانس شهرت یافتندرشد 

 روش تحقیق
را  1«علم ادبیوات »تالش کرده تا رویکردی جدیدی در ادبیات  ،محور های خواننده نظریه در کنار

                                                 
1. Retrospection  
2. Louise Rosenblatt  
3. Transactional Reader-Response Theory 

4. Science of literature 
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های خواندن است )نیرلیچ،  به مثابة علوم طبیعی بنیان نهد و عمده فعالیت آن در تبیین فعالیت

دانو  تجربوی   »بوه بعود    2329اشومیت و همکواران  در سوال     راارادایم جدیود  (. این پ1115

(ESL)« ادبیووات
هووای بووین سیتووتم ادبووی بووه عنوووان یووک کوول شووامل  کوون  بوور ومعرفووی  2

شود که این پوارادایم   . چنین ادعا میکردندکید أتولیدکنندگان، خوانندگان، ناشران و منتقدان ت

  .استاز فرضیات هرمنوتیکی متتقل  و کند یمعلمی تحقیق ادبیات را تثبیت  ةبرنام

 ة( بوه مورور تحقیقوات تجربوی دربوار     1111) گفتمان ادبیبا عنوان  ای دیوید میال در مقاله

هوای نظوری    بوارة ادبیوات چوارچوب   پردازد. به بیان او اموروزه، تحقیقوات تجربوی در    خواندن می

شوناختی،   روان ی، زبوان هوای پوردازش گفتموان    شوامل طیوا وسویعی از نظریوه     ،توری دارد  قوی

هوایی از   شناختی و البته شواخه  زیتت -روان ةهای شخصیت، نظری شناسی اجتماعی، نظریه روان

 (: 1111از )میال،  اند برخی تحقیقات تجربی در این پارادایم عبارت نقد ادبی.

هوای خواننودگان    دربارة اینکه تفاوت واکون   2332در سال  1تحقیق گراوز و فردریکتن -

هوای   ای در واکون   ای و مبتدی نتبت به موتن ادبوی چیتوت. و آیوا خواننودگان حرفوه       حرفه

هوای   هوای کیفوی در واکون     ترنود  و آیوا تفواوت    تر و ظریا خواندنشان نتبت به سایرین دقیق

 ای وجود دارد   خوانندگان حرفه

دربارة تفاوت میان کارشناسان و دانشجویان مبتودی دربوارة    2331ال در س 9تحقیق زیتز -

 توضیح متن ادبی بود.

تأ یر فرهنگ را نشان داد، مبنی بر اینکه خوانندگان وقتی داسوتانی   2332در سال  1هاالز -

 کنند. های شخصی بیشتری را بازگو می خوانند تجربه از فرهنگ خودشان را می

تمووایز دو مجموعووه از احتاسووات خواننوودگان در هنگووام  2331در سووال  5نپکنووز و زوان -
خواندن را مطورو کورد؛ احتاسواتی کوه بوه دیگوران مربووط اسوت )احتاسوات دیگرمحوور( و           

هوای تحقیوق آنهوا، احتاسوات      احتاساتی که به خود مربوط است )خودمحور(. بر اساس یافتوه 
بوه نظور غیرعوادی، انتزاعوی یوا       کنند که خودمحورانه در آن دسته از متون ادبی نق  بازی می

شود، احتاسات خودمحورانوه جوایی کوه اپیوزود      تر می طور که داستان روشن مبهم بیایند. همان
 کند. جدیدی آغازشود، افول می

                                                 
1. Empirical Science of Literature 
2. Graves and Frederiksen 
3. Zeitz 
4. Halász   
5. Kneepkens and Zwaan 
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همین تحقیق را نپکنز و زوان دربارة دو مجموعوة دیگور از احتاسوات نیوز انجوام دادنود:        -

های کوتاه  یدند. این تمایز در مطالعة یکی از داستانبازخوانی خاطرات و آنچه احتاسات تازه نام

جیمز جویس بررسی شده است و از خوانندگان دربارة احتاساتی که تجربه کرده بودند و اینکوه  

آیا این احتاسات نوظهور بودند یا یادآوری احتاسات گذشته سؤال شد. نتایج تحقیق آنها نشان 

قدیمی برانگیخته شدند و کمتر دلپذیر بودند، در  دهد احتاسات نوظهور بیشتر از احتاسات می

 مندترند. حالی که خاطرات عاطفی قدرت

از  2323در یکی از تحقیقات دیگر بور اسواس ایون رویکورد، سویلمن و الرسون در سوال         -

   آورنود، آن را در حاشویة موتن یادداشوت کننود       خوانندگان خواستند وقتی چیزی را به یاد موی 

خوانودن از   کردند که قبالً تجربه کورده بودنود(. بعود از    ربارة چیزی فکر می)برای مثال، وقتی د

                 شوود آنچووه هنگووام خوانوودن هوور متنووی بووه یوواد آورده بودنوود توصوویا     خواننوودگان خواسووته 

               هووای ادبووی و توضوویحی را  هووای نوشووته شووده بوور مووتن  کننوود. نویتووندگان وقتووی یادداشووت 

             هوای ادبوی، خواننودگان را واداشوته بوود بیشوتر خواطراتی        دند، دریافتند که متنکر مقایته می

              گوور. لوذا، نتیجووه گرفتنود بووه نظوور    را بوازخوانی کننوود کوه در آنهووا کنشوگر بودنوود تووا مشواهده    

            یابود کوه خواننوده را عامول و کنشوگر متو ول در        رسد خوان  ادبی با دانشوی ارتبواط موی    می

، بوه نقول از میوال،    271: 2323دهد )سیلمن و الرسون،   کن  متقابل با محیط اطراف  قرارمی

1111 :912.) 

المللی مطالعة  انجمن بین»توان در پایگاه اینترنتی  تحقیقات تجربی دیگر در این حوزه را می

توواکنون سوویزده کنفوورانس  2327ایوون انجموون از  1مشوواهده کوورد. 2«تجربووی ادبیووات و رسووانه

 المللی در این حوزه نیز برگزار کرده است.  بین

هوای بررسوی    بر اساس استنباط از این رویکرد، تحقیق حاضر انجام شده است. یکی از روش

فهم مخاط  از متن در این رویکرد، همراهی او در مراحول خووان  موتن اسوت. در ایون روش،      

توانود   سوازد. او موی   نویتی بر متن، حس خود را هنگام مطالعة متن ظاهر موی  مخاط  با حاشیه

که از درون متن پی  آموده را یوک بوه یوک      هایی احتاسات مختلا خود در هر لحظه یا سؤال

 یادداشت نماید و سعی کند به آنچه برای  آشناست توجه کند.

مند استفاده شد. برای  هدف گیری انجام شد. در این روش، نمونه دااین روش در مورد کتاب 

                                                 
1. International Society for the Empirical Study of Literature and Media 
2. http://www.psych.ualberta.ca/IGEL/ 
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را نخوانده بودند، خواسته شود توا بوه     داانجام این کار، از پنج نفر در سنین مختلا، که تاکنون 

  2بپردازند. داخواندن 
های متفاوت از متن توأ یر بتوزایی دارد. وضوعیت     استفاده از سنین مختلا در فهم خوان 

به آنها داده شده بود،  داکه پی  از خواندن  ای شناختی پاسخگویان بر اساس پرسشنامه جمعیت
 داآمده است. )این پرسشنامه، در اصل برای تحقیق اینترنتی دربارة کیفیت خوان   2در جدول 

 طراحی شده بود که نتایج آن را نویتندگان مقاله در دست انتشار دارند.(
 

 ای . وضعیت پاسخگویان با توجه به متغیرهای زمینه2جدول 

 پاسخگویان
 ای متییرهای زمینه

پاسخگوی 
 اول

پاسخگوی 
 دوم

پاسخگوی 
 سوم

پاسخگوی 
 چهارم

پاسخگوی 
 پنجم

 13 12 15 25 25 سن )سال(

 زن مرد مرد زن مرد جنس

کارشناسی  کارشناسی زیر دیپلم زیر دیپلم تحصیالت
 ارشد

کارشناس 
 ارشد

فنی و  رشتة تحصیلی
 مهندسی

فنی و  علوم انتانی 
 مهندسی

 علوم انتانی

 کارمند کارمند کارمند آموز دان  آموز دان  شیل

متوسط رو   روتمند وضعیت اقتصادی
 به باال

 متوسط متوسط متوسط

 وقت هیچ گاهی گاه همیشه همیشه همیشه تعهد به اقامة نماز

استقبال از حضور در 
 جبهه )در صورت امکان(

 شاید اصالً بله بله بله

ای باز پاسخ دادند. سپس طی دو هفتوه بوه    ، به پرسشنامهدااین افراد پی  از مطالعة کتاب 

                                                 
تعداد پنج نفر برای استفاده در تحقیقاتی مانند مصاحبة کانونی متمرکز کوافی نیتوت، اموا بورای دانو  تجربوی        .2

ادبیات کافی است. همچنین، بنا به توصیة یکی از اساتید روش تحقیق دانشگاه تهران )دکتر غالمرضوا غفواری(،   
ای که دربارة پونج خواننودة دا اجورا شود و در ایون مقالوه        صادفی انتخاب شد و رویهیک نمونة دیگر به صورت ت

دست آمده، تفواوت معنواداری بوا آن پونج مصواحبه نداشوت،        آمده، در مورد او نیز اجرا شد. از آنجا که نتایج به
ان دا، شوامل  ایم. همچنوین، تحقیقوات دیگور  نویتوندگان دربوارة خواننودگ       توان گفت به نوعی اشباع رسیده می

 912نفره در تهران )جوادی یگانه، صحفی و خیرخواه، زیرچاپ(، و پرسشونامة اینترنتوی    1111پیمای  تلفنی 
تووان ایون    رو موی  ( نیز همین نتایج را تأیید کرد. از این2931نفره دربارة دا )جوادی یگانه و صحفی و خیرخواه، 

 تعداد مصاحبه را کافی دانتت.  
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با مشخص کردن ساعت و روز مطالعه و توالی زمانی آن انجام   پرداختند. مطالعه دامطالعة کتاب 

نویتی نکات مهم  ، به حاشیهداشد. از هر یک از خوانندگان خواسته شد، در متیر مطالعة کتاب 

ای از کتواب   های دیگری کوه قطعوه   شود، فیلم یا کتاب ردازند. خاطراتی که برای آنان زنده میبپ

های کتاب دارند، از جملوة ایون    برایشان یادآور آن است و نظراتی که خود در مورد برخی بخ 

 پرداخته شد.   دانکات است. همچنین در دو جلته به بحث گروهی در مورد کتاب 

نویتوی   ک از روش تحلیول محتووای کیفوی، توالش شود توا حاشویه       در مرحلة بعدی با کم

تحلیل و بررسی شود. همچنین، بحث گروه کانونی نیز تحلیل محتوا شد و  دامخاطبان از کتاب 

های تحقیق خواهیم پرداخت که به دو بخ   های پژوه  به کار رفت. در ادامه به یافته در یافته

 شده است.نویتی و بحث گروه کانونی تقتیم  حاشیه

 ها یافته
مشیول شدند و اطالعوات معتنوابهی از خووان  خووی  را بوه       داپنج پاسخگو به خوان  کتاب 

ای از  صورت تدریجی در اختیار این پژوه  قراردادند. سپس، از آنان خواسوته شود توا خالصوه    
کورد. پوس    روشن می داهای خواننده را در مورد کتاب  ارائه کنند. این خالصه، اولویت داداستان 

، توالش شود توا خواننودگان موورد نظور، اطالعوات        2از این مراحل، با تشکیل بحث گروه کانونی
ارائوه دهنود. در ایون بحوث گروهوی، مخاطبوان در        دابیشتری را در مورد خوان  خود از کتاب 

توط  ب داهایی قرارگرفتند تا به طور آزادانه عقایود خوود را در موورد کلیوت کتواب       معرض سؤال
، تحلیلوی از  دانویتوی کتواب    دهند. در ادامه، با توجه به بحث گروه کانونی، پرسشنامه و حاشیه

 خوان  گروه مورد نظر ارائه خواهد شد.
از تفاوت سنی و جنتی مطلوبی برخوردار  دا، گروه خوانندگان 2با توجه به اطالعات جدول 

های تحصویلی و وضوعیت اقتصوادی نیوز      بودند و به نظر اختالف عقیده داشتند. تفاوت در رشته
 حاکی از این تنوع، در عین محدودیت است.

                    دهوود کووه خواننوودگان، مطالعووه را  نشووان مووی داهووای بوواز  پووی  از خوووان  کتوواب  پرسوو 
انگارنود. در کنوار مطالعوه، کوار بوا اینترنوت و        های اوقات فراغت خود می ترین برنامه یکی از مهم
               از تلویزیون نیوز دو تفوریح جودی ایون افوراد بوود. سوه تون از خواننودگان بوه ادبیوات            استفاده 

                      هووایی اسووت کووه بووه مطالعووة  منوود بودنوود و کتوو  ادبووی یکووی از انووواع کتوواب داسووتانی عالقووه
                                  هوایی   اببهوره نبودنود و بوه کتو     پردازنود. دو تون دیگور نیوز از وادی ادبیوات بوی       آن موی  جدی

احمد عالقوه داشوتند. هموة خواننودگان موذکور،       های جالل آل کتاب سعدی و مجموعههمچون 
                                                 

1. Focus group 
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هوای دفواع مقودس عالقوه      هایی را در مورد جنگ ایران و عراق خوانده بودنود و بوه فویلم    کتاب
 داشتند.

رده و سه نفر از آنان تا به حال از ایون  به مناطق جنگی سفر ک دادو نفر از خوانندگان  کتاب 
بودند. همچنین، دو تن از آنان پی  از خواندن این کتاب با دوستانشوان در    مناطق دیدن نکرده

 تصویری منفی از آن نداشتند. دااز شروع کتاب مورد این کتاب صحبت کرده بودند. درکل، هیچ یک پی  
داننود. آنوان یوا     آنکه به تصویر کشیده شده موی ، نق  زنان را در جنگ بی  از دامخاطبان 

داننود.   زنان را در عرض مردان در جنگ شمردند یا با اختالف کمی آنان را همچون یکدیگر موی 
 گرچه این تناس  در بازنمایی جنگ رعایت نشده است.

   شوان بوه مطالعوة    افوراد خوانواده   از خوانندگان اشاره کردند که حداقل یکوی  دو تن ازدر انتها، 
خانوادة خود نداشتند که این کتواب را مطالعوه کورده     کتی را در دیگراناما است.  پرداخته دا کتاب
 باشد.

 دابر کتاب   الف( حاشیه
، پس از پاسخ بوه پرسشونامة   داطور که پی  از این نیز اشاره شد، گروه خوانندگان کتاب  همان

ای داشت )با توجه به  ای سه هفته ، بازهدااولیه، به مطالعة کتاب مبادرت ورزیدند. خواندن کتاب 
ایام امتحانات پایان ترم(. قرار شد تا هر یک از مخاطبان کتواب را بخوانود و در جوایی کوه الزم     

توانتوت حوس مخاطو  از     دانتت توضیحاتی را به حاشیة کتاب بیفزایود. ایون توضویحات موی    
این صوورت، متوونی از فهوم و انگیوزش     شد. به  ها یا خاطراتی باشد که برای او زنده می پاراگراف

در اختیار ما قرار گرفت. حتی ایون فهوم، گواهی در متویر      دامخاطبان در هنگام خواندن کتاب 
 کرد. های خوی  نزدیک می شد و مخاط  را به جواب سؤال تر می مطالعه کامل

 سازی متن در مسیر خوانش شفاف
نویتی شده بود. اما پواراگراف   اگراف حاشیههای مخاطبان در بخشی از پار در بعضی موارد، سؤال

داد. بورای مثوال، یکوی از مخاطبوان در موورد       های بعدی، سؤال مخاط  را پاسخ می یا پاراگراف
 نماید.   شود، شکوه می سفر خوبی را به نمایشگاه عکس عراق متصور می دااینکه راوی 

چ حووس سووال دشوومن بووود، بوودون هووی 2جالوو  اسووت. حضووور در همووان کشوووری کووه »
 (21)حاشیه بر ص.« ای کننده ناراحت

بورد. راوی کوه توضویح     اما در متیر خوان  کتاب، مخاط  به دلیل ایون وضوعیت پوی موی    
دهد بخشی از دوران کودکی خود را در قرنه و شهر بندری بصوری سوپری کورده اسوت، بوه       می

 شود: متذکر میرساند. در این بخ  خواننده  تکمیل فهم مخاط  از پاراگراف مذکور یاری می
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)حاشویه  « آسان و بلکه دلنشین بوود. معلوم شد که چرا سفر پس از جنگ به عراق برای  »
 (27بر ص

این نوع همراهی با متن، برای خوانندگان دیگور نیوز رد داد. خواننودگان در رونود خووان       
 متن، به فهم بهتری از متن رسیدند یا به تأیید فهم پیشین خود نایل شدند.

 سات در مسیر خوانشظهور احسا
شد، بیان احتاسات در پایان جمالت بود. مخاطبان  ها دیده می یکی دیگر از نکاتی که در حاشیه

زن سعی داشتند هنگام ناراحتی، خشنودی یا غم، این وضعیت را بدون استفاده از کلمات بیوان  
 استفاده شده بود.دارند. به همین دلیل، در پایان بعضی جمالت از نمادهای غم، شادی و اندوه 

 از موضوع( بردن ی و لذت)نماد خوشحال Aبرای مثال: 

به جز این نمادها، زنان به ظهور نوشتاری اندوه، خشم، شادی و احتاسات دیگر خوی  نیوز  
 گردد: دست زدند. در زیر چند نمونه از این موارد ذکر می

هووس   (59کتواب، ص چتبید. )از موتن   سر کشیدن چای داغ بعد از ختتگی کار خیلی می
 . )حاشیه(کردم

 (35غتالخانه تاریک! چه مخوف!! )حاشیه بر ص
وقتی عبایم را هم بین آن وسایل گذاشت، یک دفعه بیضم ترکید و اشوکم سورازیر شود ...    »
 حوس عجیبیوه، واقعواً    (91)موتن از ص  «قدر گریه و زاری کردم تا راضی شد عبا را نفروشد. آن
. )حاشیه بر کنند طور فکر می ها همین غتال ةراجع به هم ! مردمگه! چقدر خشن فهمم چی می می
 (259ص

ها و جمالت  اند تا وضعیت درونی خود را از پاراگراف رسد، زنان بیشتر سعی داشته به نظر می
 نشان دهند، در حالی که مردان در متیر خوان ، به ناراحتی، غم و خشم اشاره نکردند.  

بوا دوران کوودکی راوی احتواس کردنود. دو خواننودة زن      همچنین، زنان نزدیکی بیشوتری  
کتاب با کودکی راوی همراهی کردند. حتی بخشی از کودکی خود را در کوودکی راوی مشواهده   

 برند. عنوان بخ  زاید کتاب نام میاز این کودکی به  مردان گاهیاین در حالی است که کردند.  می
خود، حین خاطرات دوران کودکی نویتونده   برای مثال، یکی از زنان به زنده شدن خاطرات

 کند. اشاره می
 (23)حاشیه بر ص خیلی نوستالژیکه خوشم اومد!

 کند. و خوانندة زن دیگری نیز با نویتنده هنگام فروش عبای  احتاس نزدیکی می
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 خاصیت بینامتنی 
لعه بووده  یکی از نکاتی که هم زنان و هم مردان به آن توجه داشتند خاصیت بینامتنی عمل مطا

گیورد،   و متونی که در متیر خواندن در ذهن مخاطبان جان موی   است. اشاره به موسیقی و فیلم
 شود. ها دیده می در برخی قتمت

دو تن از خوانندگان دربارة متنی تأکید دارند که به چورخ  پوشواک دو فرزنود از خوانوادة     
 آوردند. را به یادگردانی مجید مجیدی( )به کار های آسمان بچه( و فیلم 51)ص اشاره دارد راویفقیر 

، در مورد روایت مردی که در شورایط جنوگ نیوز    121یکی از خوانندگان در حاشیة صفحة 
 )به کارگردانی داریوش مهرجویی( اشاره کرده است. گاوکشید، به فیلم  دل از حیوانات خود نمی

 .«دنیای  حیوون  بود ةیاد فیلم گاو افتادم و مشدی حتن که هم»
( نیز اشاره شوده اسوت   احمد دروی )به کارگردانی  دوئلدر حاشیة داستان به فیلم جنگی 

 (.135)حاشیه بر ص
( و متنوی از شوهید آوینوی نیوز     ممد نبودی ببینیهای جنگ ) همچنین، به یکی از موسیقی

 اشارات متتقیمی در حواشی موجود است. 
یادمه تو کتاب فارسی امتال درس سووم متنوی از شوهید آوینوی راجوع بوه هموین شوهید         

 ( 299آرا بود. )حاشیه بر ص جهان
های پیشین  گام با مطالعة کتاب به تجربه رسد، خوانندگان هم از تنوع این اشارات به نظر می

آنوان کوه بیشوتر     پردازند. های راوی می گذارند و به بازسازی تجربه خود در فضای جنگ قدم می
تجربة متتقیمی از جنگ ندارند، با توجه به تصویرهای غیرمتتقیم، همچون موسویقی، فویلم و   
متون جنگی، سعی در بازسازی داستان در ذهن خوی  دارند. بوه عبوارتی، فهوم خواننودگان از     

گور شوکل   هوای دی  ها و با شیوه های دیگران در مکان چنین را تلفیقی از بازنمایی تجربه متنی این
دهد تا به ادامة روایت توجه کنند و آن را دور از ذهن  دهد. این فهم، به خوانندگان قدرت می می

 خود ندانند.

 سو به متن سو و ناهم نگاه هم
های خواننودگان کوه اهمیوت دارد بوه عقایود و ایودئولوژی آنوان         نویتی بخ  دیگری از حاشیه

سو با نویتنده نبودند و نگاهی نقادانه بوه موتن    د همگردد. دو تن از خوانندگان دارای عقای بازمی
داشتند. در مقابل سه خوانندة دیگور نگواهی موافوق بوه موتن و راوی داشوتند. در ایون متوون،         

سوازد و   هوای ناشوی از موتن را برطورف موی      سویی با نویتنده بتیاری از مشوکالت و سوؤال   هم
 زند. ها و متائل دامن می ناهماهنگی با راوی به این سؤال

نویتوی   سوو حاشویه   نویتی توجه کرد. خواننودگان نواهم   توان به نفس حاشیه در بدو امر، می
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متعوددی   هوای  سو داشوتند. آنوان در متویر داسوتان بوه سوؤال       بیشتری نتبت به مخاطبان هم
هوا و نقوایص    گیری این سؤال برخوردند و انتقادات زیادی را به آن وارد کردند. در حالی که شکل

خورد. جال  اینکوه، در جریوان بحوث گوروه کوانونی،       سو به چشم نمی خوانندگان همدر حاشیة 
سویان نیز به بعضی از نقایص اذعان دارند،  شود، هم هنگامی که این متائل به چال  کشیده می

شود در متیر خوان  روایت به مشکلی برنخوردنود و داسوتان را    اما اعتماد به نویتنده باعث می
 پایان دهند. بدون سؤال واضحی
دانند. آنان به داستان به  های داستان را ایدئولوژیک می سو، بتیاری از بخ  خوانندگان ناهم

                  هوای حواکم در زموان     مثابة بحثی ایدئولوژیک نظر دارند و از همخووانی داسوتان بوا ایودئولوژی    
                   از آن دارانوه اسوت و بخشوی    کوه موتن جانب   بوراین اسوت   نظور آنوان  حاضر انتقاد دارند. همچنین، 

 را خوانندگان منتقود در مقدموة کتواب، جانبدارانوه بوودن کتواب       یکی از .کشیده شده است به تصویر
 سازد. متتند می
چون قصدم از انجام مصاحبه بیان خاطرات و مطالبی بود که مظلومیت و حقانیت موا را  »... 

یعنی مطال  جانبدارانه و تنها بخ  مطلوب از واقعیوت   («21در جنگ نشان بدهد. )متن از ص
 است )حاشیه(.

کتوانی بودنود    ها دقیقاً گفتند بعضی از سران طوایا عرب خواهان استقالل هتتند. آن می»
گناه را به خواک   کردند و مردم بی گذاری می که قبل از انقالب با ساواک همکاری داشتند ... بم 

کنی نویتونده   شه! حس نمی داستان داره ایدئولوژیک می (91از ص)متن « کشیدند... و خون می
 (حاشیهزنه! ) داره حرف دلشو می

اهلل مطهوری و بهشوتی را    نشتوت و نوارهوای آیوت    آمد. توی این اتاق می ها می وقت  خیلی»
گفت: خمینی فرزنود اموام حتوین )ع(     های  خوب یادم مانده که می داد ... این حرف گوش می

ایود  بیکوردیم، حواال    گوییم؛ ای کاش آن زمان بودم و یاریت موی  است. اگر ما به امام حتین می
ند میرضانه حوال  رو آد آد بازم ایدئولوژیک شد/ این (193)متن از ص «خمینی را یاری کنیم ...

 (حاشیه) گیره! میآدمو 
همچنین، منتقدان بر این مطل  تأکید دارند که ایدئولوژی حاکم بور ایون کتواب در جهوت     

رسد. به نظر آنان این مطال  نه به  اکنون یقین به نظر می صح ه گذاشتن بر مطالبی است که هم
   ه به نگارش در آمده است.عنوان روایت تاریخی صرف، بلکه منبعث از ذهنیت کنونی نویتند

کنه ارت  رو ضعیا و خوائن و سوپاه رو قووی و     توان  سعی می ةخیلی جالبه کتاب با هم
 (571وفادار نشون بده! )حاشیه بر ص

هوا او را درک   رسه و فقط سپاهی جال  اینه عقل هیچ ارتشی به پای استدالل این خانم نمی
 (571کنند. )حاشیه بر ص می
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الو سرکرده به کار رفته است ولی برای رئیس پاسداران اصطالو فرمانوده  برای تکاوران اصط
 (535به کار رفته است. )حاشیه بر ص

 (99هیچ نیروی غیرسپاهی یا جهادی نبود  )حاشیه بر ص
هایی که به نظور   خورد. عبارت های سیاسی بیشتر به چشم می ا در مورد عبارته این اعتراض

شوده اسوت. بورای مثوال،      است یوا در آن زموان اسوتفاده نموی     خوانندگان، به زمان حال مربوط
 اند. های کافر یا منافقان اشاره کرده خوانندگان به واژة بعثی

آیا این اصطالو آن روزهای اول رایج بود  یا آنکه عبارتی سیاسی بوود کوه    های کافر( )بعثی
هوا از   و اعتقوادات عراقوی   ها افتاد  آیا برای مردم آن روز خرمشهر، حزب بعوث  بعدها بر سر زبان
سوال بعود را بوه آن روزهوا تعمویم       91هوای   تر بود  ظاهراً نویتونده دیودگاه   ملیت دشمن مهم

 (217دهد. )حاشیه بر ص می
 (291این اصطالو آن زمان ]است [ )حاشیه بر ص )منافقان(

های تاریخی این اشوکال بوه نظور خواننودگان برجتوته بوه نظور         همچنین، دربارة شخصیت
 اند. اکنون محبوبیت زیادی دارند، در روایت مورد توجه قرارگرفته رسد. افرادی که هم می

سال بعود( آدم محبووبی اسوت.     91بدون هیچ دلیلی، چمران به دل او نشتت، چون امروز )
 (577)حاشیه بر ص
 دل خوانم نشتوت. اگور   اش آن زموان بوه    آرا امروز انتان موجهی اسوت پوس چهوره    چون جهان

 (522)حاشیه بر ص نشتت. این خانم میاش به دل  چهرهآن زمان هم حتماً موجه بود  هم امروز صدر بنی
اند، فرافکنی روایت از تصویر ائمه )ع( است. پدر  از دیگر نکاتی که منتقدان به آن اشاره کرده

ام نماید. گرچه راوی خود این کوار را انجو   راوی، نقاشی ائمه )ع( را منتت  به یهودیان ضاله می
 سو را در پی داشت. نداده است، این بخ  واکن  مشابهی از خوانندگان ناهم

ظاهراً فقط یهودیان ضاله قادر به نقاشی تصاویر ائمة متلمان هتتند و از متلمان جماعوت  
 (57آید. )حاشیه بر ص این کار بر نمی
د داره ! )حاشیه یهو گرایی چه ربطی به خرافهساختند!  های ضاله امامزاده هم می بله! یهودی

 (57بر ص
گوردد. از   بخشی دیگر از انتقادها، به اوصاف دقیق و جزئیوات بوی  از حود نویتونده بوازمی     

انودازد.   واقعی بودن روایت به شک موی  را در موردسویی تکرار این جزئیات در مواردی، خوانندگان 
 2واهیم کرد.این بحث در گروه کانونی نیز وجود داشت که در بخ  بعدی به آن اشاره خ

                                                 
بخشی از مشکل به این دلیل است که نق  نویتنده در این کتاب روشن نیتت. یعنی با کتواب بوه مثابوة کتواب      .2

شود، در حالی که برای نگارش کتاب، عالوه بر راوی، نویتونده و یوک تویم پژوهشوی نیوز       خاطرات نگریتته می
چون توضیحی در این بواره داده نشوده،    اند تا این خاطرات بعد از دو دهه، بازخوانی شود. ولی دست اندرکار بوده
 محصول راوی است و به این شک دارند.  « تماماً»کنند که متن  مخاطبان تصور می
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 (19سال  )حاشیه بر ص 51 – 15ساله آن هم پس از  5 ةاین وصا دقیق از یک دختربچ

 سال  91مو به مو تمام این وقایع با جزئیات  در خاطر این خانم مانده  پس از  واقعاً
بوازی   فن  کنیود. گفوتم: چورا پوارتی    کخواهد غتل و  گفتم: ما که آب و کفن نداریم. نمی»
 ()حاشیه .برای پدرش هم تکرار شد این جمله عیناً (959)متن از ص« کنید  می

دونویم توو خرمشوهر چوی گذشوته منتهوی بایود اتحوادمون رو حفوظ کنویم. نبایود             ما می»
در اتاق جنوگ   این جمله عیناً( 575)متن از ص« هایی بزنیم که دشمن سوء استفاده کنه. حرف

 )حاشیه( ید.آ خرمشهر هم تکرار شد. صحنه به نظر ساختگی می
 (75ند! )حاشیه بر صا سبک قلم و نگارندگی نویتنده یکباره عوض شده، توضیحات دقیق

بندی راوی به شوریعت در شوکل افراطوی خوود انتقواد       سو بر پای همچنین، خوانندگان ناهم
های راوی که با شجاعت از آن یاد شده، به نظر آنان کواری   داشتند. از سویی، بتیاری از فعالیت

رسد، نگاه عقالنی به شوریعت و جنوگ در بوین چنوین      نماید. به نظر می و بیهوده جلوه میعبث 
هوای غیرعقالنوی راوی را    دهد و فعالیت خوانندگانی، نگاه به موقعیت راوی را تحت تأ یر قرار می

 کند. رو می به با مت لة رو
موذهبی  بنودی بوه شوریعت و مناسوک      وسط گیر و دار جنگ و مصیبت، فکر کوردن و پوای  

 (37حاشیه بر صمصیبته! )
 (215! حیا این همه انرژی !!! )حاشیه بر ص مناسکبه بندی  بیا! کمبود و قطعی آب و پای

کنوه، ملوتم    خیال غتل و اینا این نه تنها خودشو اذیت موی  خوب بابا روحانی محل میگه بی
 (259حاشیه بر صریزه بهم! اه اه اه!!! ) می

 وای از دست این چادر تو این شرایط!!! 
خوره که باید با این صورف   کنم اون میز دیگه به چه درد اون بدبخت می درک نمی من واقعاً

 (171حاشیه بر صانرژی جمع بشه!!! )
 (525حاشیه بر صزنی مشکلی نیتت!!! ) تو رو خدا خفه شو تو به نامحرم دست می

 «خوام نامحرم من رو جابوه جوا کنوه.    شید ولی نمیدونم حتی شده منو روی زمین بک نمی»
 )حاشیه( فکری و تعص  نهایت بی (525)متن از ص

ت مهم نیتت. چادر مهوم  چشم. مرگ و جراح (511)متن از ص «یه چادری دورم بگیرید.»
 است. )حاشیه(

 ب( بحث گروه کانونی
ای گورد هوم    خوانندگانی که برای این تحقیق دعوت شده بودند، پس از مطالعة کتاب، در جلته

آمدند تا نظرات خود را به طور جمعی مطرو نمایند و در مورد چند مت لة کلی به بحث و نظور  
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بپردازند. گروه کانونی مذکور، با شرکت افرادی شکل گرفت که بخشی از خصوصیاتشان پی  از 
 ذکر شد. 2دول این، در ج

 حجم کتاب
رأی بودنود. خواننودگان    تمام خوانندگانی که در بحث حضور داشتند، در حجیم بودن کتاب هوم 
آور بوودن   کتول تکوراری و  اذعان داشتند که کتاب بی  از حد طوالنی اسوت. بعضوی از آنوان بوه     

 های مداوم انتقاد داشتند. حد فجایع، مرگ و رنج بی  ازمخاطبان بر تکرار  نیز اشاره کردند.ها  روایت
 صفحه خالصه کرد. 51توان در  حداکثر می را داکتاب که کل  مدعی استیکی از خوانندگان، 

کونم   ای به خواندن کت  حجیم ندارم و همیشه کتبی این چنین را تورق می خود من عالقه
 51تووان در   که پیام کل کتواب را موی   به این نتیجه رسیدم نخوانم و بعد از خواند و کامل نمی

 51اسوناد جنگوی بوازهم در     یصفحه خالصه کرد کما اینکه چه ذکر خاطرات باشد و چه افشوا 
صفحه قابل بیان بوود و همانجوا هوم     11در همان   …این خاطرات  …صفحه قابل انجام بود. 

 ساله( 12پیام داستان آمده است. )مرد، 
های آن توجه کورده اسوت. بوه نظور      و عدم تناس  بخ دیگری به حجم بی  از حد کتاب 

این خواننده، کتاب به صورت نامتعادلی روزهای جنگ و قبل و بعد از آن را شرو داده است. بوه  
صفحه بیان  91گیرد، در  خصوص که روزهای پس از جنگ که نزدیک به بیتت سال را دربرمی

ال کورده اسوت. دو تون دیگور از     صفحه فضوا اشوی   711شده است. در حالی که روزهای جنگ، 
 خوانندگان نیز این امر را قبول داشتند.

صفحه کتاب است. یک سوم کتواب   711. در مورد حجم کتاب من نیز همین عقیده را دارم
پایانی  ةصفح 91صفحه کتاب زمان اشیال تا آزادسازی را داریم،  711روزهای اول جنگ است، 

کتاب را از فضا خارج کورده   ،پایانی ةصفح 91را داریم(.  )زندگی نویتنده 21 ةتا ده 92از سال 
ذابیتی بورای  جو پورد و هویچ    است. و خیلی خالصه شده و خواننده از این شاخه به آن شاخه می

 ساله( 13خواننده ندارد. )زن، 
دهود و   من هم همین احتاس را دارم که بعد از جنگ دیگه ختته شده و دیگر توضیح نمی

گویود و بعود آنقودر     صفحه موی  211برخالف روزهای جنگ که یک روز را در گوید.  خالصه می
 ساله( 25شود پایان داستان. )زن،  خالصه می

من با نظر دوستان موافقم که دو بخ  اول کتاب توصیا طوالنی دارد حتی از در و دیوار و 
 ساله( 25توانتت تقتیم کند. )مرد،  اجتاد و... اما در بخ  آخر خیلی خالصه بود و می

دانود، جموع کوردن تموام      تنها یکی از خوانندگان در عین حالی که حجم کتاب را زیاد موی 
 بیند. پذیر نمی صفحه امکان 51مطال  آن را در 
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 ساله( 15صفحه هم مخالفم. )مرد،  51اما با  ،صفحه زیاد است 711موافقم که کتاب در 
د  معموول اسوت. ایون مطلو  در     ، به نظر همة خوانندگان حجم کتاب بی  از حبه طور کل

سوو بوا نویتونده نیوز هتوتند. آنوان شواید بتویاری از          کند که هوم  مورد خوانندگانی صدق می
توصیفات دقیق را مطلوب دانتته باشند، اما بتیاری از تکرارها و نکات قبل و بعود از جنوگ را،   

 دانند. با توجه به علت اصلی بیان چنین خاطراتی، غیرضروری می

 اوی در سیر متن، حضور قهرمانمحوریت ر
موضوع دیگری که در این بحث مورد توجه قرارگرفت، برجتتگی نویتونده از دیود خواننودگان    

ای اسوت. همچنوین بحوث     است. از خوانندگان سؤال شد که به نظر شما این خانم، زن برجتته
 حول محور اهمیت و کانونی بودن راوی در داستان ادامه یافت.

 رود. ها به خطا می ان، راوی در بتیاری از صحنهبه نظر خوانندگ
عادی که تا پنجم ابتدایی هم بیشتر نرفته مدرسه به خاطر مخوتلط بوودن    ةسال 27خانمی 
و  دهد. ارت  را قبوول نودارد   اما همه را درس می عادی است با اعتقادات مذهبی. مطلقاً مدارس.
هویچ اشوتباهی نودارد.     بینویم.  خانم نمی کند. هیچ عیبی در این آرا متتقیم صحبت می با جهان

 ساله( 12رود. )مرد،  مدام جلو می
کند، ولوی خطاهوای    کند که هر چند او اشتباه می یکی از خوانندگان به این مطل  اشاره می

رود، اموا از   شود و به خطا می شود که راوی دچار اشتباه می بیند. خواننده متوجه می خود را نمی
 شود. روایت می ای دلیرانهبه شکل  اشتباهاتگاهی همین شود، بلکه  اشتباه یاد نمی این خطاها به عنوان

گوید که جایی در تله افتاد به او گفته بودند. یا زمانی که مجوروو   می چرا اشتباه هم داشت.
آمد و فقط باری بر دوش آنها شود ... منتهوا بوه     شده بود. کاری در آن موقعیت از دست  برنمی

 ساله( 15کند. )مرد،  اشتباه مطرو نمیعنوان 
                    کودام از   پردازنود. هویچ   هوای متفواوت و دقیقوی از راوی موی     دیگر خوانندگان نیز به اشوتباه 

                 آنان برای نویتنده مصونیت و معصوومیتی قائول نیتوتند. بوه نظور خواننودگان، نویتونده نیوز         
     گواه خواننوده را از خوود    کنود و گوه   شود، به خواهر خود ظلم موی  یزنی است که دچار اشتباه م

 سازد. ناامید می

دهد کوه از دیود مخاطو      حضور دارد. کاری انجام میجایی که ضرورتی ندارد،  اشتباه دارد.
هیچ حقوی بوه او در جوایی     افتاد. رفتی هم اتفاقی نمی اگر نمیگوید:(  ، )خواننده میعجی  است

خود را  ةاو دوست داشت آن صحنه باشد و رفتار مردان کرد. دیگران را هم اذیت میدادم که  نمی
 ساله( 13نشان دهد. )زن، 

اما معتقد اسوت   ،تر است سال از او کوچک در حق خواهرش هم اجحاف کرده. خواهرش یک



 2932 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ ،5 دورۀادبیات، و هنر شناسی جامعه

 

282 
 

 

شود، او ها حاضر  یا در درگیری گذارد او کاری را انجام دهد وقتی کتی نمی )لی(او نباید بیاید. و
 ساله( 25نیتت اینها. )زن، برای من قابل درک  آید. شود و از آن شخص بدش می ناراحت می

وقتوی مجوروو شود     سکونت زیر بمباران. درجایی که نباید باشود حضوور دارد.   اشتباه دارد:
 ساله( 25توانتت مردی کار او را انجام دهد و حضورش ضرورت نداشت. )مرد،  می

 و جتووری به هر رو، بیشتر خوانندگان به این مطل  اذعان دارند کوه نویتونده فورد شوجاع     
یکی آید. گرچه  زنی برنمی که از هرای دست زده  است. او زنی برجتته است و به اقدامات شجاعانه

 راوی مملو از اغراق است، بیشتر بر برجتتگی راوی تأکید دارند. که متن دارد خوانندگان اشاره از
بینیم.  ولی اغراق کرده. ما در این زن ختتگی نمی بله نتبت به زمان خودش جتورتر بوده.

 ساله( 12)مرد، 
هوا در   ایون  نظر از جنگ یا دفن پدر و برادرش: من معتقدم خیلی شجاع و جتور بوده. صرف

 ساله( 25اما اتاق جنگ رفته و... )زن،  بتتر خانواده بوده.
و درخواسوت   آرا یوا کروبوی حورف زده    ده. رفتوه بوا جهوان   من معتقدم که خیلی جتوور بوو  
 ساله( 25پاسخگویی از مت والن داشته. )مرد، 

 ،ساده از کنار این خانواده و این طرز فکر بگذرم. شاید اگر امکان تحصویل بوود   متوان من نمی
 ساله( 15ای بودند. )مرد،  های برجتته پدرش یا خودش شخصیت

 ظهور واقعیت در متن
گری که به بحث گذاشته شد، صداقت نویتونده در طورو روایوات اسوت. از خواننودگان      نکتة دی

ها نظر خود را ابراز دارند و به میزان واقعی یوا غیرواقعوی    خواسته شد تا در مورد واقعیت داستان
 ها اشاره کنند. بودن روایت

مین دلیول بور   ها اشاره کرد و به ه یکی از مخاطبان به دقت بی  از حد، در یادآوری خاطره
کنویم. ایون    تردید دارد. به نظر او، در دو روایت، ما با متون کامالً تکراری برخوورد موی   داروایات 

 اندازد. ها، خواننده را در مورد واقعیت روایت به شک می تکرار واکن 
مقابول   من این را گفتم او آن را گفوت مون احتواس کوردم و ... دقیقواً      کنم: نه من باور نمی

هوای   این صد درصد غیرواقعی است. آدم خط اول جبهه را یادش بود. دشمن بوده و مکالمات در
گلدمن و رفتنجانی که شخصیت هتتند و گمنام نیتتند  اند مثل اما معروف که خاطرات نوشته

ن تا تمام اسناد را جمع کرده باشد. اموا ایو   تا وقتی اسناد را جمع نکرده دست به قلم نبرده است
 ساله( 12)مرد،  .خانم که شخصیتی هم نیتت مو به مو از ساعت و غذا جزییاتی آورده

شوود:   تکراری دیده موی  ةواژ در وقایع مختلا عیناً سه مورد در جاهای مختلا کتاب، در دو
آب نیتت و پارتی بازی نکنید و... در دو حاد ه شهادت برادر و پدر ... این از لحا  فنی یعنی تو 
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صدر و....در اتواق جنوگ اول    بنی ةغیر از قضی برده شده است. یا در مورد اتاق جنگ، یکی دست
گویند مصلحت است و باید اتحاد را حفظ کرد و چنودی بعود در    صدر خائنه و آنها می گفته بنی

شود. یک انتان چطور بعد از گذشوت ایون هموه     واژه تکرار می این دو اتاق جنگ دیگر هم عیناً
 ساله( 12یق یادش مانده  )مرد، نقدر دقآ ،وقت

توانود بگویود    یک واقعیتی قابل دستیابی و کنترل است اما یک واقعیتی گذشته و کتی نمی
ایون راسوت    نقودر سوتاره هتوت.   آمن بگویم  مثالً درست است یا دروغ بوده چون زمان گذشته.

دی وجود نودارد.  شاه آماری نیتت. ها. تعداد کشته مثالً شاهدی بر صحت نیتت. است یا دروغ.
 ساله( 12)مرد، 

 از خوانندگان نیز دقت متن را مورد تشکیک قرار داده است.یکی دیگر 
قبوول دارم ولوی در موورد     ،تصویری اسوت  ةع آن چرا چون حافظااگر بحث جتد باشد و انو

چوون جوایی مکتووب     نه ایون را نوه.   روز اول فالن چیزی را خوردم روز دوم ... دقیقاً اینکه مثالً
 ساله( 13نشده. )زن، 

دو تن از خوانندگان معتقدند که در روایت واقعیت، گزین  و تزیین صوورت گرفتوه اسوت.    
 شود. نیز تبدیل نمی داستانی تخیلیکرده است و زیباتر جلوه نموده، ولی روایت به  واقعیت کمی تیییر

خودموان کوه    های کردن معتقدم واقعی است ولی بزک شده است ... یعنی اینکه مثل تعریا
و تعجو    .مون بخشوی را خوودم یوادم هتوت اتفاقوات خواص را دقیقوًا         ... دهیم کمی تیییر می

جوای   تا جتد را بوا ایون کیفیوت.    کردم از این جزییات. چون متتعد بوده ولی هر روز چند نمی
 ساله( 15ال است. )مرد، ؤس

هیچ وقت مووج انفجوار    ،شد ( هواپیماها رد میگزین  شده ... )مثالً به نظرم دستچین شده.
 ساله( 25این خانم را نگرفت. )مرد، 

خوانندة دیگری سعی در توجیه روایت جزئیات کرده است. او بر این بواور اسوت کوه حفوظ     
 رود. چنین جزئیاتی سخت است، ولی احتمال نوشتن جزئیات، بعد از جنگ، می

یادش مانده. من معتقودم  همه جزییات را  من فرضم بر واقعیت بود. ولی برام عجی  بود این
 ساله( 25ای ندارم. )زن،  من چنین حافظه شود. چون نمی شاید نوشته بعد از جنگ.

نیز، هرچند به حفظ چنین حجم عظیمی از روایات شک دارد، چون خود نیز چنین دیگری 
 نماید. ای آن را توجیه می تجربیاتی را داشته است، به گونه

انود، سوعی در    سو با نویتونده دسوت زده   رسد، کتانی که به خوانشی هم در کل، به نظر می
های دقیق نویتنده دارند. گرچه برای آنان نیوز سوخت اسوت توا چنوین دقوت در        توجیه روایت

بورداری   کنند با توجیهاتی از قبیل احتمال یادداشت جزئیات را به طور کل قبول کنند، سعی می
نده و احتمال یاددآوری فجایع به صورت دقیق، این شک را برطرف نمایند. در بعد از جنگ نویت
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تواننود یوادآوری جزئیوات را بپذیرنود و بوه       سوو نیتوتند، نموی    مقابل، کتانی که با نویتنده هم
 ند.ا خاطر به واقعیت روایت مشکوک همین

 از دید خوانندگان دااقبال عمومی کتاب 
دیگری بود که مطرو شد. در این بخ  از خوانندگان خواسته استقبال مردم از این کتاب سؤال 

توضیح دهند. بیشتر خوانندگان بر این باور  داشد تا نظر خود را در مورد اقبال عمومی به کتاب 
 بودند که دا با استقبال زیادی رو به رو نشده است. 

ابی داشوته  نقودر اقبوال بوه چنوین کتو     آنتالن من و یا حتی کمتر از سن من  فکر نکنم هم
 ساله( 13باشند. )زن، 

کنم خوانده باشند، مگر اینکوه بوه آنهوا     شناسم فکر نمی با کتانی که در ارتباط هتتم و می
ای  پیشنهاد شده باشد ... انتان به طور طبیعی از جنگ گریزان است. مگر اینکه اجبار یا وسوسه

 ساله( 12ک. )مرد، طور خونین و وحشتنا آن هم این باشد که این کتاب را بخواند.
خواننود کوه جنوگ را     من معتقدم خوانده شده ولی نه با این حجم. معتقدم سنین باالتر می

ها هتتم. معتقودم   جور کتاب مشتاق خواندن این، ام مثل من که آن زمان را دیده .اند درک کرده
جذبوه   اصوالً  خوانند. اما برای نتل جدیود  چنین می های این های شهرهای مرزی یا با تجربه آدم

 ساله( 15کنم. )مرد،  هضم نمی کشم بخوانم. ای خواند گفت نمی ندارد. وقتی دخترم چند صفحه
                 ندیوودم چنووین کتووابی  نتووالنم اولووی کووه کتوواب را بووا ایوون حجووم دیوودم ترسوویدم. هووم ربووا

 ساله( 25خوانند. )مرد، ب
دانند. تنها یکی از خواننودگان   ری نمیرا کتاب پرطرفدا دارسد، خوانندگان کتاب  به نظر می

نتوالن خوود را    ای با جنگ خو گرفته است، هوم  که خود ساکن شهرهای مرزی است و در دوره
بورای او و خواننودگانی کوه او در نظور دارد، همچوون       داداند. کتواب   مخاطبان چنین کتابی می

نمایود و روزگوار    ازی موی گان را بازس زده نوستالژی دوران جنگ است. این کتاب، خاطرات جنگ
هوایی   کند. اما همین خواننده، نتل پوس از خوود را مخاطو  چنوین داسوتان      جنگ را زنده می

داند و معتقد است که دیگران کش  مطالعة آن را ندارند. در مجموع، خواننودگان بور ایون     نمی
 کرده است.به میزان کمی خوانده شده و مخاطبان زیادی را به خود جذب ن داباورند که کتاب 

 گیری نتیجه
خاطرات سیده زهرا حتینی سعی دارد تا روایتی رئال و زنانه از فضای جنگ به موا ارائوه دهود.    
این روایت، بازنمایی زندگی زنی است که نق  قابل توجهی در زمانة خود داشته اسوت. روایتوی   

گوذارد. بوه    موی کشد و جنتیت را به عنوان محدودیت زیر پا  که مردانگی جنگ را به چال  می
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هوای   نظیر از جنگ است. اهمیت ایون کتواب، بوا تجدیود چواپ      ، روایتی کمدااین ترتی ، کتاب 
، کتابی قابل توجوه در بوین آ وار ادبوی     خاطرات دارو،  رسد. از این تر به نظر می فراوان آن پررنگ

 رود. مرتبط با جنگ به شمار می
کیفی متون و بحث گروه کوانونی اسوت   روش مورد استفاده در مقالة حاضر، تحلیل محتوای 

صورت گرفته است. متون مذکور از پرسشنامة پی  از خوان  کتواب   داکه بین مخاطبان کتاب 
 به دست آمد. دانویتی بر کتاب  ، روایتی که مخاطبان از این کتاب ارائه دادند و حاشیهدا

دیگوری از موتن بور     کشیدن نقد مرسوم، در پوی جنبوة    های ادبی معاصر، با به چال  نظریه
ها از تحلیل متن ا ر ادبی یا تحلیل ذهنیت نویتنده فاصله گرفتوه و تحلیول را    آمدند. این نظریه

متوجه خوانندگان متن کرده است. در این بین آ ار کتانی چون یاوس، آیزر و روزنبلت به طوور  
 دهند. ظری قرارمیقابل توجهی بر فهم مخاط  توجه دارند و آن را مرکز  قل تحلیل و بررسی ن

های انتظار خواننده در مواجهه با متن است. او به ایون نکتوه اشواره دارد     تأکید یاوس بر افق
سازد، بلکوه آنچوه    گیرد. نویتنده نیز متن را به طور تمام و کمال نمی که متن در خأل شکل نمی

نظر یاوس تاریخ بوه   ای است که خواننده در آن قرار دارد. در دهد، دورة تاریخی متن را شکل می
هوای   شود توا در دوره  کند و همین امر باعث می گیری متن و فهم مخاط  از آن کمک می شکل

نگری متن اشواره دارد. موتن در    اهمیت جلوه کند. آیزر به گذشته مختلا یک ا ر بااهمیت یا بی
نهوا  گوردد. نوه ت   گیری موتن موی   گیرد. فهم گذشتة مخاط  باعث شکل حین خواندن شکل نمی

کند، بلکه گاهی متن باعوث   مخاط  با فهم پیشین خوی  با متن مواجه شده و آن را تفتیر می
شود تا فهم گذشتة مخاط  به چال  کشیده شود و از بین برود. خووان  متویر پور پویچ و      می

خمی است که با گذشتة مخاط  گره خورده است. روزنبلوت قائول بوه متویری تعواملی میوان       
ت. از منظر او، متن کاغذ و مرکبی بی  نیتت. آنچه اهمیت دارد، نمادهوایی  خواننده و متن اس
دهد. مخاط  و متن به تعامل با  سازد و مخاط  در مقابل آن واکن  نشان می است که متن می

 آید. آورند که از آن فهم به وجود می پردازند و دیالکتیکی را به وجود می هم می
بررسی شد. این افوراد در   دادر حین خواندن کتاب  در تحقیق حاضر فهم مخاطبان مختلا

سنین مختلا انتخاب شدند. همچنین در انتخاب افراد به تفاوت جنتی و تفواوت عقیودتی نیوز    
مند، پنج نفر برای این کار انتخاب شدند و از  گیری هدف توجه شد. به این ترتی ، با روش نمونه

پی  از شروع خوان ، پاسخ دهنود. پوس از آن،    ها خواسته شد تا پرسشنامة اولیة تحقیق را آن
به خوان  تدریجی آن مشیول شدند. هر یک از مخاطبان، در حوین مطالعوة    دامخاطبان کتاب 

کتاب، به نوشتن نظرات خود در حاشیة کتاب مبادرت ورزیدند. لحظات غم، شادی، تأ ر از یوک  
نویتوی   نودگان  بوت شود. حاشویه    واقعه و یا مخالفت و موافقت با موضوعی از کتاب توسط خوان

 مخاطبان به طور تفصیلی ما را در مواجهه با تأ یر عاطفی هر قطعه از کتاب بر آنان قرار داد.
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پس از مطالعة کامل کتاب، از خوانندگان خواسته شد تا در بحث گروه کانونی شرکت کنند. 
ایون موتن موا را در فهوم     طی متنی کوتاه ارائه کردنود.   داهمچنین آنان روایت خود را از کتاب 

های کتاب از نظر مخاط  یاری رساند. مخاط  در این روایت کوتاه، سعی در  ترین بخ  کلیدی
های کتاب از منظر خوی  داشت. بحث گروهی مورد نظور بوا حضوور     برمال کردن بهترین بخ 

و بوه  تمام مخاطبان انجام شد. در این بخ ، خوانندگان نظرات یکدیگر را بوه چوال  کشویدند    
 بحث و گفتگو با یکدیگر پرداختند.

زیتوته، بوا نگواهی     زده موی  یکی از مخاطبان که خود پی  از این در مناطق مرزی و جنوگ 
کردند.  را دنبال کرده بود. دو تن از نوجوانان خواننده نیز روایت را مثبت ارزیابی  دامثبت روایت 

دیدنود. بوه طوور کلوی،      یه به جنگ موی سو آن را روایتی سوگیرانه و یک دااما دو مخاط  جوان 
سو با نویتنده داشوتند، کول روایوت را قبوول داشوتند و سوعی در        خوانندگانی که خوانشی یک

آمیوز آن را قبوول    توجیه مشکالت روایت داشتند. آنان حجم باالی کتاب و بعضی جزئیات اغراق
دهنود. در مقابول،   کردنود ایون اشوکاالت را رفوع کننود یوا جزئوی نشوان          داشتند، اما سعی موی 

خوانندگان ناهمتو با نویتنده، سعی داشتند تا متن را به چال  بکشند، رئال بودن متن را زیور  
سؤال ببرند و آن را تفتیری غیرواقعی از جنوگ و موضووعات پیراموون آن بداننود. در مجمووع،      

اند کوه ایون    عقیدهدانند و بر این  آمیز می ، این کتاب را در بعضی جهات اغراقداتمام خوانندگان 
 ای خوانده نشده است. کتاب در سطح گتترده
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