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  چكيده:
 دفرآين در آن تاريخي ماده كه روشي .است نگاريتاريخ براي مؤثر و مطرح روشهاي از يكي شفاهي تاريخ امروزه

 دةپدي در اين ميان دو. ميگردد عرضه جامعه به متفاوت قالبهاي و سبكها در سپس آيد،مي دست به فعال مصاحبه
به  عرصه   اين در  اثر خلق براي  را  بااليي بسيار  ظرفيت دوم، پديدة خصوصاً »مقدس دفاع« و »ايران اسالمي انقالب«

  و  »جزئي پردازي« ، »ارزشمند پيام« ميتوان را   ايران شفاهي در  تاريخ  كتابهاي ويژگي  مهمترين است.وجود آورده 
 براي  و شكسته  ايران  خير ا  سالة  پنجاه  تاريخ  در  را كتاب شمارگان  ركورد است شده  باعث  كه  دانست  آنها » جاذبة«

  .شود استقبال  آن  از  قبل  از  سيعترو  بسيار سطحي در بار  اولين
 )،flashForward( فالش فوروارد ،)flashback( بكفالش ، صحنه صيف،كالسيك تو رمان هايابزاراگر 

 عدد ت، حجم نماد، ،زبان ،نثر ،جاذبه ،تعليق ،كشمكش ،پردازي، كشش، شخصيتديالوگ گذار،، باورپذيري
بر  عالوه قدس م شفاهي دفاع  تاريخخصوصا  ايران شفاهي  تاريخ  از كتب بعضي  ،باشد ديگر   خصةشم  چندين  و شخصيت 

ر زمره و د ميتوانند نيز هستند و  متعالي ايانديشه حاملجزئيات پردازي و  زياد،بسيار   جاذبه داراي  موارد  اين   شتندا
 اشخاص  و ن، حوادثمكا ن،زما مانند  ناصريع،  غربي رمانهاي بسياري از   هرچند كه بر خالف رمان جاي گيرند؛  ردة 
   .ستنده  مستند هاآندر 

  جاذبه. دفاع مقدس ،   انقالب اسالمي ، تاريخ شفاهي،  رمان،  ادبيات،  كليدي: هايواژه
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  ١٣٩٧ تابستان/ ۴٠ پياپی شماره/ سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ ٢١۴
 
 

  مقدمه -1
آنها به  محتوايي و معنايي ويژگيهاي اساس بر ادبي، گوناگون آثار سنتي، بنابر تقسيمات

كل هم به ش كشورها از بسياري نشيب و پرفراز تاريخ .مختلفي تقسيم ميشود ١هايگونه
 رمان،. است شده منتقل ديگر نسلهاي به» رمان«گونه ادبيِ  قالب و هم در متون تاريخي

اي است متكي بر واقعيت و آميخته با تخيل هنري كه در آن روايت منثور، مفصل و پيچيده
 رد شخصيتهاي متعددي در طي حوادث متوالي و سازمان يافته، پرداخت ميشوند. آنچه كه

 مستقيم، و صريح تاريخ، كتابهاي در كه است آن از فراگيرتر و رساتر ميشود منتقل رمان قالب
 آدمي از واقعيت، به نزديك تقليدي براساس كه است طوالني داستاني رمان،«. مييابد انتقال

 سمنعك خود در را جامعه تصوير انحاء از نحوي به و باشد شده نوشته بشري حاالت و عادات و
داستان  جذاب قالب در انديشه انتقال براي ادبي گونة اين )201ص ،عرق ريزان روح( .»كند
   .است آمده پديد

 واقعيت است؛ در اين گونه ادبي بازســازي گذشــتة و اختراع از ايتاريخي آميزه رمان
ا ب ضروري اســت ديروز بهتر درك براي كه شــرايطي و و رســوم و غيرخيالــي تاريخي
 ربوطم رمان و يا همان تخيل آميخته ميشود و حقيقت تاريخي با حقيقــت غيرواقعي ماهيت

اي خاص، هم افزايي رمــان كه همان تخيل است، براي انتقال اطالعات و يا ارائة ايده به
رمان به طرح گسترده، شخصيت پردازيهاي قوي و ملموس و نيز ساخت و «ايجاد ميكند. 

رمان بومي يا رمانِ ). « 23، صايران معاصر ادبيات» (پرداختي هنري و هوشيارانه نياز دارد
ر اي وفادار بماند و برماني است كه به كيفيت و مختصات جغرافياي بومي و ناحيه اي،ناحيه

اي، اين قلمرو و مردماني كه در آن زندگي محيط و قلمرو خاصي تمركز يابد. در رمان ناحيه
، هادبيات داستاني، قص» (ميكنند، به عنوان پايه و شالوده داستان به كار گرفته شده است.

  )445ص
 ــتواقع بيني اهمي يا اند كه حقيقترمان نويسان در تعريف رمان بر اين عقيده بسياري از

 از تاريخي حقايق و شخصيتها در پرداخت اســت كه مجاز نويس رمان ندارد، لذا زيادي
  بهره ببرد. جعل و اختيار

 نگاشته و منتشر ش ٢شفاهي زيادي در ايران در قالب تاريخ در سالهاي اخير كتابهاي
اين كتابها داراي  نميگنجند؛ رمان از كالسيك غربي تعاريفچهارچوب اند. اين آثار در ده

                                                            
1- Genre 
2- Oral History 
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و معروف جهان  جذاب رمانهاي كشش همان با را عنصر قوي جاذبه بوده و مخاطبان، آنها
 واقعي دارند؛ لذا عنصر و عيني در اين كتابها مصاديق حوادث و افراد اماكن، ميخوانند. اسامي،

  در آنها بسيار قوي و برجسته است.  باورپذيري
 هب خود خاص هايابزار و فنون از گيريبهره با كه است تالشهايي مجموعه شفاهي تاريخ«
 اجتماعي هايوگروه افراد شخصي تجارب از حاصل تاريخي هايداده حفظ و آوريجمع

 توافق و تعامل از و فرهنگي شدهپذيرفته و خاص بستر يك در تاريخي هايداده اين. ميپردازد
اهي در تاريخ شف» (ميگردد. حاصل طرفيني گفتگو يك در گرمصاحبه و شوندهمصاحبه ميان
 هب ادبي گونة يك »شفاهي تاريخ« نام به ايگونه ) حال سوال اينجاست كه آيا80، صايران

 ونهگاين آيا شد؟ قائل ادبي ارزش شفاهي تاريخ كتابهاي براي آيد؟ آيا ميتوانمي حساب
  مقايسه و ارزيابي و حتي نامگذاري كرد؟ رمان با ميتوان را كتابها

  عناصر رمان -2
  همذات پنداري -1 -2

 »پنداريذاتهم« است، مخاطب بر داستان تأثيرگذاري اصلي عامل كه عنصري ترينمهم
 از يك هر يا فرعي يا اصلي قهرمان با بيشتري پنداريِذاتهم داستان اگر خواننده .است

 به داريهمذات پن« .ميشود بيشتر او از اشتأثيرپذيري ميزان كند، پيدا داستان شخصيتهاي
 نه كه است نحوي اين مسئله به ميگردد باز عناصر يكي شدن و شدن همانند و اين هماني

 به و وندميش هويت هم يكديگر با بلكه ميشــود برقرار دوطرفه رابطه ايده آل آنان بين تنها
 فضايــي مجاورت تماس ايــن خواه اشــياء، هماني اين مكانيزم در. بدل ميگردند چيز يك
 نهاآ باشد، نوع يا طبقه يك در عضويت خواه و دور مشــابهتي خواه باشــد، زماني توالي يا

 بروني فاوتت دارنــد. بنابراين، جوهري وحدتي نيســتند بلكه متكثر  و متعدد اشيائي ديگر
  .)125ص ،سمبليك صورتهاي فلسفه» (اســت صورتك يا حجاب نوعي فقط آن

 كه كند خلق ايگونه به را داستاني عناصر همة كه ميكند تالش نويسرمان واقع، در
 برداريپيك فرعي، شخصيتهاي و اصلي شخصيت باشد، داشته واقع عالم با را مشابهت حداكثر

 حداقل بيروني و واقعي مكان و زمان با رمان مكان و زمان باشند، جامعه مشهود افراد از
 تهايشخصي ويژگي و مختصات تناسب به) ديالوگ( وگوهاگفت نوع باشد، داشته را تفاوت
 در ودخ نظير شخصيتهايي، با را مشابهت بيشترين ميكنند، وگوگفت كه رمان در موجود
  .دباش نزديك واقعي شخصيتهاي به وگوهاگفت و ادبيات حتي و باشد داشته واقعي عالم
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  زاويه ديد -2 -2
 نادرست، ديد زاوية انتخاب با بسا چه. است رمان خم و پيچ پر مراحل از يكي ديد زاوية
 سندةنوي. باشد مغاير مخاطب به اثر كردننزديك و كردنحسي با و كند خودنمايي نويسنده

انتخاب اين زاويه ديد درست و اگر  ميبرد روايت و تلخيص سوي به را رمان گرايش كل داناي
اگر درست در جاي خود به  »راوي منِ« ديد زاوية كهحالي در ميزند، لطمه رمان به نباشد

 كمك پنداريذاتهم ايجاد به و ميسازد حسي و نزديك خواننده به را اثر كار رفته باشد،
 لك داناي چه( »كل داناي« ديد زاوية با مقايسه در »راوي منِ« ديد زاوية از استفاده. ميكند
 سندهنوي و دارد رمان خواننده ارتباط برقراري در بيشتري تأثير) محدود كل داناي چه و مطلق
 ادهاستف سازد، دورتر واقع عالم با را داستاني اثر فاصله ميخواهد كه ضروري موارد در جز رمان

 مختلفي زواياي از معموالً روايي متون و داستان« .نميدهد ترجيح را كل داناي ديد زاوية از
 يديگر و شخص سوم شيوة يكي است مناسب روايت براي شيوه دو اصوال و ميشود روايت
 ميدهد قرار داستان صحنة از بيرون را خود ،نويسنده اول طريقة در. مفرد شخص اول شيوة

 باز خواننده به ميگذرد، داستان اشخاص بر كه را وقايعي و ماجراها النوعي، رب همچون و
 كه را حوادثي و وقايع داستان، اشخاص از يكي جلد در نويسنده دوم، طريقة در. ميگويد

 تهالب. ميكند بيان خواننده براي داشته، شركت آنها در و بوده ناظرشان و شاهد گويي خود
 روايت براي نمايشي ديد زاوية و و گو گفت دروني، گويي تك همچون ديگري هايشيوه
  )69، صداستان نويسي هنر( .دارند وجود
  سبك -3 -2

 است ترنزديك مردم عادي زندگي به كه را ١گراواقع سبك از استفاده غالبا نويسنده رمان
  .ميدهد ترجيح واقعيت با متفاوت روشهاي ديگر و ذهن سيال و فرا واقعي سبكهاي بر

  شخصيت -4 -2
 نديهمان حداكثر كه كنند خلق خود رمان در قهرماناني ميكنند سعي متبحر نويسانرمان

 يقتطب خاصي شخص بر رمانها شخصيتهاي معموالً. باشند داشته آنها آثار خوانندگان با را
 ريكاراكت نميتوانم ابداً من« كه ميگويد  روسي مشهور نويس رمان ٢تورگنف ايوان اما نميكند،

 متمركز ايزنده شخص روي بر را خود مخيله شروع، نقطة عنوان به آنكه مگر آورم، وجود به
 نويسندگاني است اين بر من ظن: «ميگويد نويسنده همين) 396، صداستاني ادبيات( .»كنم

                                                            
1- Real 
2- Ivan Turgenev 
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.» را ام يا و ميفريبند را خودشان يا ميكنند، انكار داستان در را واقعي اشخاص از استفاده كه
 كره معمولي ساكنان جنس از شما و من مثل درست، رماني شخصيتهاي« .)397همان، ص(

 در ميشوند، زاده معيني جامعه در معيني، تاريخ در كه معنا بدين هستند؛ خودمان خاكي
 اكخ در و ميميرند معيني تاريخ در و ميكنند زندگي معيني جامعة در معيني تاريخ طول

  .)56عناصر، ص و ابزارها تعاريف، داستان،» (ميشوند دفن معيني
 اب معمولي بشر همين جنس از اما اند،نويسنده ذهن مخلوق و مصنوع رمان، شخصيتهاي

 ميكندن فاش جدي نويسندة يك« .ميبينيم خود اطراف در كه انسانهايي با مشابهت حداكثر
 ،رماني شخصيت يك وانگهي. اندشده ساخته كساني ـ چه از ـيا چيزها چه از قهرمانانش كه

 وناگونگ اشخاص از است ايآميزه است، تركيب نوعي بلكه نيست، مشخصي و واحد فرد هرگز
  .)394، صداستاني ادبيات( »است داشته سروكار آنها با نويسرمان كه

هنري  كه است زده خوبي حرف ٢دوبسون اوستين: «ميگويد بارهاين در ١موآم سامرست
 كمال هاينمونه ميخواهد كه نكرد وانمود وجه هيچ به ،٤جونز تام رمان نويسندة ٣فيلدينگ
 شكل به بيشتر شايد. بكشد عادي مردم از تصاويري است خواسته بلكه بيافريند، را انساني
  .)240، صتيغ لبة» (مصنوعي نه طبيعي، پرداخته؛ و زدهصيقل تا نپرداخته و ناصاف
 فرد است، شده آشنا آنان با خود زندگي طي در كه كساني ميان از نويسنده واقع، در

 اهدميك او از چيزهايي ميبرد، خود خلّاق ذهن كارگاه به را او آنگاه. ميكند انتخاب را مناسبي
 ايهس او، نهايي هويت كه ميسازد جانداري هيكل ترتيببدين و افزايدمي او بر چيزهايي و

 اينيازه به پاسخ در و داستان عناصر ساير با پيوند در او، سيرت و صورت نهايي روشنهاي
 الگو را همسرش كارنينا، آنا رمان در ٥كيتي خلق در تولستوي لئو. ميگيرد شكل عناصر، آن
 ٧بِرَنوِل برادرش، بادگير بلنديهاي رمان در ٦هيثكليف خلق در برونته اميلي. است داده قرار
 خودش شخص هنرمند جواني چهرهتك رمان در ٩ددالوس استفن خلق در ٨جويس جيمز .را

                                                            
1- Somerset Maugham 
2- Austin Dobson 
3- Henry Fielding 
4- Tom Jones 
5- Kitty 
6- Heathcliff 
7- Barnwell 
8- James Joyce 
9- Stephen Dedalus 



  ١٣٩٧ تابستان/ ۴٠ پياپی شماره/ سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ ٢١٨
 
 

 لوئز نام به آشنايانش از يكي بواري مادام رمان در بواري، اما خلق در ١فلوبر گوستاو و را
  .)190عناصر، ص و ابزارها تعاريف، داستان،( را ٢كولت
  مكان و زمان -5 -2
 ميشود باعث زمان به دادن اهميت يكديگر هستند، ملزوم و الزم مكان و زمان كه آنجا از

 آن كه جهان از ايقطعه يك در روايي متون و داستان افتادن اتفاق. يابد اهميت نيز مكان تا
 خواننده در را واقعيت پندار اين و دارد؛ پي در را مكان ميكند، وحدت مشخص نام ذكر با را

 اساحس كه بخوريم بر واقعي و زنده شخصيتهاي به تا ميشود باعث نيز و آوردمي به وجود
 و مانز آنها در كه رمان از پيش نمايشيِ و داستاني شكلهاي برخالف« .انگيزانندمي بر را ما

 نقش داستان، شخصيتهاي بعدي هايدگرگوني و منش شدنِ ساخته چگونه در مكان
 كه حد آن تا دارد مهمي و سازنده نقش رمان در مكان و زمان نداشتند، ايكنندهتعيين

 هك است مكاني و زمان طبيعي محصول رمان، شخصيتهاي كه ميكند حس وضوحبه خواننده
 مكانا خصوصياتي، و صفات چنين با شخصيتي چنين كه ميپذيرد و يافته نما و نشو آن در

  )58ش، ص1364ايراني، .» (بگذارد وجود عرصه به پا ديگري مكان و زمان در نداشت
 زيست خاصي مكان و زمان در كه است اين معمولي و معين، فرد هر هايويژگي از يكي

 جاهاي يا جا در مدتي گذارد،مي دنيا به پا معيني، جاي در معيني روز در يعني كند،مي
 و تولد اين. شودمي دفن معيني خاك در و ميردمي معيني روز در و بردمي سر به معيني
 مشخص را خاص فرد هر هويت كامل، نامِ يعالوه به معين، زمان و مكان در مرگ و زندگي

 روي و شناسنامه در را مشخصات اين به مربوط اطالعات كه است دليل همين به. كندمي
 .مردگان هم و شوند داده تميز يكديگر از زندگان هم تا كنندمي درج هركس قبر سنگ
 لزومي پرداختند،مي بشري عام هايمبارزه به عمدتاً چون رمان، از پيش داستانيِ هايشكل
 .سازند مشخص و توصيف دقيقاً را هامبارزه اين وقوع مكانِ و زمان كه كردندنمي حس

 نوعمص( مصنوع عمدتاً زيستي محيط و كندمي خلق مصنوع عمدتاً هاييآدم نويسداستان«
 »ندباورپذير و ملموس بودنشان، مصنوع رغمعلي كه زيستي محيط و هاآدم ولي) مصنوعي نه
  .)14ص عناصر، و ابزارها تعاريف، داستان،(

  :بايد نويسرمان هستند، خاص معمولي افراد رمان، شخصيتهاي كه آنجا از«

                                                            
1- Gustave Flaubert 
2- Louise Colette 
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 و هاادهج تمام تقريباً كه شده گفته. كند توصيف دقيقاً را آنها زندگي زمان و مكان ـ الف
 و هاجاده اند،نهاده گام آنها بر ١هاردي تامس رمانهاي مخلوق شخصيتهاي كه زارهاييسبزه
 لمح كه هاييخانه از بسياري حتي و هاتپه روستاها، شهرها، تمام. است حقيقي زارهايسبزه

 البته. است حقيقي هايخانه و هاتپه و روستاها و شهرها است، بوده آنان شد و آمد و زندگي
 كرايست آكسفورد را شهر مثالً ميدهد، جعلي نامهاي ها،تپه و روستاها و شهرها اين به هاردي
 و حال و ساختمانها و خيابانها ولي. ٤كَستربريج را ٣دورچِستر شهر و است ناميده ٢مينستر
  .مو به مو است، دورچستر و آكسفورد هواي
 بارتع به. دهد توضيح آنان عمل و منش و انديشه گيريشكل بر را مكان و زمان تأثيرـ  ب
 و شيريني و هستند خويش مكان و زمان طبيعي محصول شخصيتها كه دهد نشان ديگر،
 و ابزارها تعاريف، داستان،(» اندروييده آن در كه است برآمده خاكي از آنان تلخيِ و گسي

  .)196 ص عناصر،
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 دودح. ندارد ثابتي تعريف با عنايت به تعاريف زياد و متفاوت از رمان ميتوان گفت رمان
ود رمان با دن كيشوت گفته ميش«شد  متولد غرب رمان در ادبي پديده پيش سال چهارصد

ادبيات » (ميالدي تولد يافته است 1615تا  1605اسپانيولي در خالل سالهاي  اثر سروانتس
 تعريف را آن ادبي منتقدان و ادبيات پردازان)؛ نظريه385صداستاني، قصه، داستان كوتاه، 

 ،٦، فالش فوروارد٥بكفالش ،صحنه توصيف، از و برشمردند را ابزارش و عناصر و كردند
 زبان و رنث و جاذبه و تعليق و كشمكش و كشش پردازي،شخصيت ديالوگ، گذار، باورپذيري،

 هب سخن ديگر مشخصة چندين و شخصيت تعدد و حجم و نماد و انگيزيشگفت عنصر و
مدرن،  يا نو رمان نام به جديدي هايگونه عاليق مخاطب، و زمان آوردند و به اقتضاي ميان

 كالسيك رمان آفريدند و تعاريف جادويي رمان رئاليسم و ذهن رمان سيال رمان پسامدرن،
 هداييها پيشگفتار استرن لورنس«به عنوان نمونه  كردند. جديد ارائه ريختند و تعاريف درهم را

 بكتا اول در اينكه جاي به را شندي تريسترام آقاي عقايد و زندگي نام به مشهورش رمان

                                                            
1- Thomas Hardy 
2- Christ Minste 
3- Dorchester 
4- Casterbridge 
5- Flashback 
6- FlashForward 
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 رد را آن محتواي بعد و ميكند حذف را كتابش از فصل يك آورد، مي كتاب وسط در بياورد
 ،خواندن نوشتن، مرسوم نحوه از طوري او همچنين ميكند بازگو خواننده براي ديگري، جاي
 آن خواننده تا ميكشد طول كه زماني مدت و گويي داستان زمان بين كه تفاوتي ونيز چاپ

  ).99 ص رمان چيست،( »بخنداند را خواننده تا ميكند استفاده بخواند را مطالب
چاپ شده اند كه   -در قالب تاريخ شفاهي–در ايران  بسياري يك دهة اخير كتابهاي در

معين، اتفاق افتاده  در زمان و مكاني لحظه به لحظه از حوادث مستندي هستند كه  گزارش
استاني د عناصر سرشار از اند. اين كتابهاثبت و نگاشته شده رؤيت قابل افرادي وسيلةو به

 هاياليه در شده تنيده شيوا، انديشة قالبي در رمان را دارند و بسياري از ويژگيهاي بوده و
 ولع در كش و قوس حوادث قرار ميگيرد، منتقل ميكنند. و حرص اي كه بارا به خواننده اثر

 اشخاص را و حوادث مكان، زمان، مانند با در نظر گرفتن تعاريف غربي از رمان كه عناصري
اند، بعضي از صاحب نظران دانسته واقعيت به نزديك حالت خوشبينانه در يا مستند غير

ا اعالم آنه بودن مستند رمان محسوب نكردن اين كتابها را، دليل براي ادبيات داستاني تنها
ده اي است كه باعث شدر تعدادي از اين كتابها به گونه تعليق و جاذبه، كشمكش ميكنند.

  در فرصتي كوتاه به تيراژ بسيار بااليي دست يابند و به زبانهاي مختلف ترجمه شوند. 
«  و ٣»ام زنده من«، ٢»ماند جا كه پايي«،  ١»دا« مانند اي،پرجاذبه شفاهي تاريخ كتابهاي

 مخاطبان، گرايش و) مقدس دفاع و اسالمي انقالب از پس( زمانه اقتضاي به ٤»احمد احمد
رمان  زا جديدي گونة كنندةاند. اين كتابها و نظايرشان ارائهكرده ارائه رمان از جديد تعريفي

  .آيند مي حساب به ايران نوين رمانهاي گفت، هستند كه ميتوان
 كتاب، حجم مانند كالسيك، رمان عناصر و ابزارها از است پر »دا« كتاب نمونه، براي
 بك،الشف توصيف، و پردازيشخصيت منفي، و مثبت شخصيتهاي شخصيتها، نظيركم فراواني
 و واشي نثر انگيزي،شگفت عنصرِ جاذبه، و تعليق و كشش گذار، صحنه، روايت، ،ديالوگ
 ارائه واقعيات عنوان به ملموس خاطرات و واقعي مكانهاي«اثر. در اين كتابها  با متناسب
 ين،ا بر عالوه ميشود، متوسل موجود چيزهاي و واقعيات حقايق، به دائما نويسنده  و ميشود

                                                            
    .ش1387 تهران، مهر، سوره حسيني، اعظم سيده دا، -1
   .ش1390 تهران، مهر، سوره پور، حسيني ناصر سيد ماند، جا كه پايي -2
   .ش1392 تهران، بروج، نشر آباد، معصومه ام، زنده من -3
 .ش1379 تهران، مهر، سوره كاظمي، محسن احمد، احمد خاطرات -4
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 »درآوردي من و موهوم جهاني در و نه است شده داده قرار ما عصر هم جهان در اينها همه
  .)99 ، صرمان چيست(

 هم رمان از را آنها و ميكند نزديك رمان به را مشابه كتابهاي و كتاب اين كه ديگري عامل
 كالسيك براي قابل باور بودن داستاني ادبيات هاينظريه. است »باورپذيري« ميبرد، فراتر

اورند و بر اين ب ميكنند توصيه نويسنده رمان براي مخاطب، رعايت اصل علت و معلولي را به
بكاهد، رمان نيز جاذبه خود را از دست خواهد  آن باورپذيري از رمان نگارش سبك كه اگر

حقيقت كه ادبيات داستاني بر اخالق و آرمانهاي مردم جهان اثر گذاشته است ثابت اين «داد. 
ميكند كه خوانندگان با وجود اينكه حوادث و شخصيتهاي داستاني را راست و واقعي نميدانند 

  .)131، صدرسهايي درباره داستان نويسي(» داستانهاي ابداعي را جدي ميگيرند
 ناصرع ساير و حوادث مكان، زمان، رمان، شخصيتهاي خلق هنگام به ميكند تالش نويسنده

 و رمان خوانندگان شخصيت با بيشتري قرابت او، مخلوق و مصنوع عوامل مختصات رمان،
 خالصه، طور به و باشد داشته آنها زندگي واقعيِ مختصات ديگر و حوادث و مكان و زمان

 د،باش داشته را مشابهت بيشترين خارجي، واقعيت در جاري زندگي با رمان در جاري زندگي
 خواننده باشد تا جاري رمان در طبيعي زندگي و معلولي علّي ـ رابطة باشد، باورپذير

 يرتأث و كند پيدا رمان و شخصيتهاي آن ماجراي با بيشتري روحي ارتباط و پنداريذاتهم
 زندگي از و ماورائي آن، مكان و زمان و حوادث و رمان شخصيتهاي اگر بپذيرد، بيشتري
 تأثير د ونميكن تطبيق رمان تعريف با ديگر اثر آن باشند، داشته زيادي فاصله مردم معمولي

 اندميتو باشد، ماهري نويسرمان نويسنده اگر« داشت، نخواهد خواننده زندگي بر محسوسي
  .)233 ، صتيغ لبة( .»ببخشد صحت احتمال نامحتمل، مطالب به

ن اند. ايايران رمان را پشت سر گذاشته در اخير سالهاي شفاهي تاريخ برخي از كتابهاي
 مطالب درصد صد آنها خواندن ضمن در خواننده، كه مستندي هايخاطره رمان ساير و كتابها

 قابل برايش رواني و روحي تالش هيچ بدون و ميپذيرد و ميكند باور را آنها از بااليي درصد يا
  رمان هم فراتر باشند.ميشود، ميتوانند از  تلقي قبول

 سيارياند، بهاي ايراني آن كه به همين شيوه نوشته شدهدر رمانهاي كالسيك غربي و نمونه
 يراز واقعي است، غير و تخيلي آيد،مي فائق آنها بر رمان و داستان قهرمان كه مشكالتي از

كالت واقعي اما در كتابهاي جديد تاريخ شفاهيِ ايران، اين مش است نويسنده ذهن مخلوق
 ،»يتوانم: «ميگويد خواننده به آيد ومي فائق خود زندگي بزرگ مشكالت بر اثر است و قهرمان

 هاييروش چه با و چگونه امكانات، نداشتن با كه ميفهمد حتي »نيست محال« ،»است ممكن«
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 بر مه خالصه و آشنا ميشود ناموفق و موفق با روشهاي آمد، فائق بزرگ بر مشكالت ميتوان
 از ار كتب تاريخ شفاهي پرجاذبه جوانان واقع در او. يقين بر هم و افزايدمي خواننده تجربه
 سامي،ا تشابه« :نميشود كتابها نوشته اين اول ميسازد. مخصوصا كه مند بهره پيران تجارب
  .»است اتفاقي واقعي، و عيني مصاديق با حوادث و افراد و اماكن
 كتاب خواننده آن براي حوادث و كتاب موضوع خاطره، صاحب فرد ديدن با ديگر سوي از
 مكانا او، تجربه به دسترسي و ميگردد مشهود و تجربي حسي، عيني، كامال شفاهي تاريخ
 زا اثر خواننده ترس و ميگردد محسوس و زميني كامال آن خالق و اثر ميشود، تلقي پذير
 هك است فلسفي جمله اين براي مصداق ترينمناسب و ميريزد فرو بزرگ كارهاي به ورود

 مگر . حال سوال اين است كه »است آن وقوع چيزي، امكان براي دليل بهترين«ميگويد 
 رمگ و نيست مستند حوادث و شخصيتها از اقتباس رمانها از بسياري حوادث و شخصيتها
 هم دهخوانن بسا چه نيست؟ مستند شخصيت چند از تركيبي احتماالً داستاني، شخصيت

 اما ميزند حدس را رمان مكانهاي و زمان و حوادث و واقعي شخصيتهاي پاي رد و دارد خبر
ميداند، يكي از عوامل تأثيرگذاري بيشتر تاريخ شفاهي كه هم جاذبه  رمان را آن حال عين در

اثر را بيشتر ميكند و هم به ترويج انديشه اثر كمك ميكند، مستند بودن تاريخ شفاهي است 
ايم كه خواننده كتاب تاريخ شفاهي در پايان مطالعه ميپرسد قهرمان اهد بودهچه بسيار ش

اين اثر زنده است يا درگذشته است و اگر زنده باشد عموما خواننده مشتاق است كه قهرامان 
را ببيند و در صورت ديدار خواننده اثر و راوي كتاب، تأثير گذاري كتاب تاريخ شفاهي چندين 

 ادقيق را كتاب در مندرج حوادث و مكان و زمان خواننده اينكه صرف به ياآ اما برابر ميشود
 نام به گونه يك خلق به غرب اينكه علت شايد افتد؟مي بودن رمان آن كتاب از بشناسد،

 خلق ظرفيت كه مستندي حوادث و نويسنده رمان اشخاص آورد اين است كهمي رو »رمان«
و يا آمادگي الزم براي گفتگو پيرامون يك يا چند نداشته  باشد، دارا را مفصل رمان يك

 شخصيت يا يك حادثه مهم را نداشته تا جزئيات آن را در قالب تاريخ شفاهي ارائه كند؛
 و راكندهپ حوادث تركيب و خيالي داستاني شخصيت خلق و شخصيتها تركيب به بنابراين

 آنچه بتواند تا كرده مبادرت رمان يك خلق براي الزم خيالي منسجم حوادث مجموعة خلق
 داشته را ظرفيت اين ايران در ما اگر حال. بگويد رمان قالب گفتن آن است، در صدد در را

 و يردگ قرار پرجاذبه داستان يك خلق عامل بتواند حادثه، يك يا شخصيت يك كه باشيم
 سرماية واقع در باشيم، نداشته خيالي و قهرمان شخصيت خلق و شخصيتها تركيب به نيازي
 حوادث يا واحد حادثة يك و مستند اما واحد، قهرمان يك قالب در را خوب رمان يك ياوليه
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 فاهيش تاريخ كتابهاي نظير جذابي، رمان ميتوانيم و داريم دست در منسجم، و مستند واقعي
 بي سالهاي«،٢»شاهي عزت خاطرات« ،١»ايران پسر نورالدين« كتابهاي. بنگاريم جديد
حال  .ميشوند محسوب كتب گونه اين هاينمونه بهترين از ٥»دا« و ٤»ام زنده من«،٣»قرار

 11هاي مهم جهان و حوادثي مانند جنگهاي جهاني اول و دوم، حادثه اگر در ميان پديده
سپتامبر، سونامي ژاپن، انقالب فرانسه و يا فرو پاشي شوروي سابق و يا آپارتايد و نيز در ميان 
شخصيتهاي مثبت و منفي تاريخ جهان افرادي مانند هيتلر و موسوليني و از سوي ديگر 

ي تأثيرگذاري همچون چگوارا، فيدل كاسترو، سيد حسن نصر اهللا موضوع خلق كتب هاچهره
تاريخ شفاهي و رمان به معناي اين مقاله قرار گيرند و راويان توانمندي كه بتوانند اين حوادث 
يا شخصيتها را در قالب كتابهايي پر جاذبه به خوانندگان كتاب ارائه دهند، اين ظرفيت در 

  صدق ميكند.مورد آنان نيز 
بنا بر تعريف رايج فعلي اگر بنابر تعريف رمان غربي خصوصا اروپايي از رمان كالسيك، 

 و آدمها مستند بودن ميكند و نزديك رمان به را آن كتاب، يك در داستاني عناصر وجود
حوادث، آن را از رمان دور ميكند و مانع از نامگذاري آن به رمان ميشود، بايد  و مكان و زمان

است و ما ميتوانيم كتب تاريخ شفاهي جديد ايران  ذوقي تعاريف مختلف از رمان كه فت؛گ
رمان بدانيم كه به تعريف رمان تاريخي نزديك است؛ زيرا رمــان  خود، جديد تعريف در را

 بدون ري،بيشت تحرك و با نشاط را وقايع ميتواند و قرارگرفته ادبيات و بين تاريــخ تاريخي
 و دكن احيا را گذشــته ميتواند دهد، توضيح و روايت كند تاريخي، گزارش صرفااصرار بر 

 روند به كالم يك در و بشكافد را جامعه يا و دوره يك شخصيتهاي اصلي هاي درونيانگيزه
 م،مســتلزم نظ تاريخ: ندارد وجود ناســازگاري ادبيات و بنابراين بين تاريخ. يابد آنها راه
 ورحض همراه است. اينجاست كه ميتوان گفت تصور و با تخيل رمان اما است دقت و درستي
 همس بلكه نميبرد، بين از آن را ادبي، نه تنها شأن ادبي و هنري  اثر يك در تاريخي عناصر

 خعنصر ادبيات و تاري اين دارد. در كتابهاي تاريخ شفاهي ايران  آن غناي و آرايش در بسياري

                                                            
   .ش1390 تهران، مهر، سوره سپهري، معصومه ايران، پسر نورالدين -1
 ش1385 تهران، مهر، سوره كاظمي، محسن شاهي، عزت خاطرات -2
    .ش1391 تهران، مهر، سوره كاظمي، محسن قرار، بي سالهاي -3
    .ش1392 تهران، بروج، نشر ، آباد معصومه ام، زنده من -4
  .ش1387 تهران، مهر، سوره حسيني، اعظم سيده دا، -5
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عمد اند و تشده آميخته يكديگر با ايهنرمندانه طور به مناســب شيوة و به درست ميزان به
 رمان كه معموال با مستند و معين به دليل آن است كه از فضاي قالبي به نام زمان در ارائة

  .استفاده شــود تاريخي، از واقعيتهاي آگاهي افزايش جاذبه همراه است براي
  نتيجه گيري -4

 طبيقت قابل رمان از نوعي بر كدام يف ارائه شده براي آن هرتعار .ندارد ثابتي تعريف رمان
برخي از رمانها  در اشخاص و حوادث مكان، زمان، مانند نيست. عناصري مانع و جامع و است

نيست و در برخي ديگر يا مستند و منطبق با واقعيت است و نويسنده به مستند بودن  مستند
  مواد مستند هستند.آن توجه نداده است و يا اقتباسهايي از 

 فراواني اثر،  حجم مانند كالسيك، رمان عناصر و ابزارها كتابهاي تاريخ شفاهي ايران از
 بك،فالش توصيف، و پردازيشخصيت منفي، و مثبت شخصيتهاي شخصيتها، بسيار زياد

 متناسب و اشيو نثر انگيز،شگفت عناصر جاذبه، و تعليق و كشش گذار، صحنه، روايت، ،ديالوگ
 متعالي بوده و ايانديشه برخوردارند اما بر خالف بسياري از رمانهاي كالسيك حامل اثر با

 زمان، مكان، حوادث و اشخاص در آن منطبق بر حقيقت و واقعيت است. لذا اين كتابها با
زمان خود باز تعريف كرده است كه ميتوان اين  اقتضاي رمان، آن را به از جديدي ارائه گونة

ترين عنصر تعريف رمان يعني جاذبه، ناميد به ويژه كه از مهم ايران نوين ابها را رمانهايكت
  كشش و كشمكش و تعليق برخوردارند.
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