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Abstract 
Memoir is one of the literary genres and forms of writing in which the writer 

recounts the events that have taken place in his lives and has had role in 

them or has observed them.The author faces incidents with his perspectives, 

and over time, he accumulates them in mind and recreates them by relying 

on  his ability and art of writing.These variables can transform memory from 

the simple narrative of an historical event to a literary, readable and lasting 

work.With the start of the eight-year Iraq war against Iran, many Iranian 

warriors began to write memories and daily notes.These memories and 

notes, while expressing their feelings and thoughts in the history documents 

of events, used to explain the realities of the war and the creation of the 

story. The decoding of the transformation process of memory into a story in 

resistance literature is a matter in which research and development, while 

formulating and defining the principles and rules of the transformation of 

memory into a story, will pave the way for writers to create such works.In 

this research, we have analyzed the metamorphosis of the memory to the 

novel by relying on Atash be Ekhtiyar novel, written by Mohammad Reza 

Bayrami.The results of the research show that Atash Be Ekhtiyar has 

characteristics like dialogue, scenery, movement in time, the fluid flow of 

the mind, etc…that can transform this work from memory into litrary work 

and give it a litrary-historical nature. 
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 مقّدسدفاع  ادبّیاتدر  دگردیسی خاطره به داستان
 آتش به اختیاربا رویکرد به رمان  
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 (186تا  165)از ص  
 25/3/1401، تاریخ پذیرش مقاله: 18/3/1398تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
اش روی داده و  یکی از انواع ادبی و شکلی از نوشتار است که در آن نویسنده، وقایعی را که در زندگی نویسی خاطره

و  شود میرو  دید خود با حوادث روبه ۀبا زاوی نویس خاطرهکند.  ، بازگو میاست در آنها نقش داشته یا شاهدشان بوده
ند. همین ک میی خود بازآفرینی نویسندگ یی و هنرو با تکیه بر توانا هانباشتبا گذشت زمان، آنها را در ذهن 

تاریخی به اثر ادبی خواندنی و  ای حادثه ۀاز روایت ساد در فرآیند دگردیسی، واند خاطره رات میست که متغیرها
های  با شروع جنگ عراق علیه ایران، بسیاری از رزمندگان ایرانی به نوشتن خاطرات و یادداشتزد. ساماندگار تبدیل 

در حکم مستندات تاریخی برای  ،ها، ضمن بیان احساسات و افکار آنان روزانه اقدام کردند. این خاطرات و یادداشت
رمزگشایی از فرآیند دگردیسی خاطره  سبببه همین . شوند میاستفاده داستان  آفرینشو نیز های جنگ  واقعّیتتبیین 

هش در آن، ضمن تدوین و تعریف اصول و قواعد دگردیسی ای است که پژو همسئلپایداری،  ادبّیاتبه داستان در 
 پژوهشدر این  .ت هرچه بیشتر نویسندگان برای خلق این گونه آثار خواهد بودقیّ ساز موفّ  خاطره به داستان، زمینه

. نتایج پژوهش کنیم میرضا بایرامی واکاوی محّمد  ۀنوشت ،آتش به اختیار رماندگردیسی خاطره به رمان را با تکیه بر 
ال حرکت در زمان، جریان سیّ آرایی،  گو، صحنهو همچون گفت هایی دارای شاخصه آتش به اختیاررمان دهد  نشان می

 .بدهد_داستانی ت ادبیل کند و به آن ماهیّ یدتبادبی  اثریاسته از خاطره را به است که توانسته این اثر برخذهن و ... 
 

 . گونه، خاطره، دگردیسی، آتش به اختیار رمان، مقّدسدفاع  ادبّیاتکلیدی:  های هواژ
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 مقّدمه. 1
های پیش از اسالم نسبت  نوشته نویسی ژانری است که قدمت آن را به الواح سنگ اگرچه خاطره

اینکه این ژانر  وجود دهند، در معنای امروزی آن، ژانری نوظهور و مولود دنیای مدرن است. با می
گذشته بسیار  ازنویسی و چاپ خاطرات  امروز رونق زیادی دارد و سرعت خاطره ۀدر جامع
آن ادبی، تالش زیادی برای شناختن و شناساندن -فانه مجامع علمی، متأّس است شده ترچشمگیر

به ؛ شود ادبّیاتساز رونق و غنای بیشتر  تواند زمینه و رونق ژانرهای جدید می اند. ظهور انجام نداده
 تأثیرای دیگر، تحت  ادبی به گونه  ۀیک گون تحّول. دارداهّمّیت همین دلیل پرداختن به ژانر خاطره 

ها  است که در تاریخ و در فرهنگ شده و بدیهی  عوامل مختلف و برای اهداف گوناگون امری پذیرفته
 دی برای آن یافت.توان مصادیق متعّد  و جوامع مختلف می

پایداری است که  ادبّیات ادبیگذار در گونۀ تأثیردو عنصر  «مانندی تحقیق»و  «گرایی واقع»
 قّصهبا عنایت به اینکه هر  ،سواز دیگر ؛دست به دنبال آن است این مخاطب هنگام خواندن آثاری از

ین منبع تر مهمراه نیست اگر  و داستانی، منظوم یا منثور، ناگزیر از خاستگاه و منبع الهام است، بی
 «خاطرات شفاهی»، «خاطرات مکتوب»، «وصایا»را  مقّدسپایداری و دفاع  ادبّیات ۀگیرند الهام

های مقاومت و جنگاوری و  از عرصهمردمان ...  و« تجربّیات»، «ها گزارش»، (واسطه یا باواسطه بی)
داستانی  ادبّیاتتحقیق در  اندکیاند. با  خود، صورتی ادبی گرفته تحّولمبارزات بدانیم که در سیر 

 ۀق و برجستآثار موفّ  ۀها در زمرآنکه برخی از   داستاناین یابیم که بسیاری از  درمیایران و جهان 
اند یا  فرآیندی به داستان تبدیل شده که طّی  اند ی بودهخاطرات شفاهی یا مکتوبداستانی قرار دارند، 

گاها این داستانهایی از  بخش دست کم گاه یا ناخودآ های  و یافتهه برگرفته از خاطرات ، خودآ
 .اند اجتماعی نویسنده

های مختلف ادبی برای انتقال  گیری و رشد خود، از قالب در دوران شکل مقّدسدفاع  ادبّیات
ده است و در این راه، گونۀ کرات و احساسات شاهدان خود استفاده روحیّ  بازتابات و واقعیّ 

ساله و با  نویسی که از همان روزهای آغاز جنگ هشت دارد. خاطره و خاطره مهّمیخاطره، جایگاه 
 مهم شروع کرد، از ۀهای روزانۀ حاضران و رزمندگان، رسالت خود را در ثبت این واقع یادداشت

ر در این عرصه، درخور بررسی نویسندگان پرشما و مشارکت فیمعّر  ویژه نظر حجم، استناد و به
 است.
های حاضران در جنگ و شاهدان  ، با خاطرات مکتوب و نوشتهمقّدسدفاع  ّیاتادبکه  آنجا از

بوده  مؤّثرگونۀ ادبی در درج و ثبت وقایع بسیار  ، این است گرفته  شده و شکل این واقعۀ مهم آغاز
دفاع  نویسی کند که بدانیم در ادامه نیز خاطره و خاطره تر جلوه می یاست. این موضوع وقتی جّد 

های ادبی این حوزه به خود اختصاص داده و در  ماًل بیشترین سهم را در بین گونه، عمقّدس
عنوان  ، از آن بهخاک و خاطرهکه نویسنده  چنان ؛های پس از جنگ نیز ادامه یافته است سال

 :نویسد می و کند یاد می« نویسی نهضت خاطره»
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کتابی بنویسند و یا خاطرات خود را از خواهند  بار است که می لیننویسان جنگ، اّو  ت خاطرهاکثریّ 
 .(177: 1386)دهقان،  صورت مشروح و کامل مکتوب کنند جنگ، به

  پراکنده، اقدام علمی های پژوهشادبی، جز برخی  ۀبه این گون و خواّص  ا با وجود اقبال عوامّ امّ 
 توّجهاست. با   ادبی صورت نگرفته ۀو منسجمی برای شناسایی و تدوین و تقویم مبانی این گون مؤّثر

نویس،  بخش داستان عنوان سوژه و منبع الهام نویسی به موضوع خاطره و خاطره ،توضیحاتاین به 
حاضر دگردیسی  پژوهش در لذا ؛است  نگرفته قرار زبان فارسی قانمحّق  و نویسندگان پژوهش موضوع

رضا بایرامی مطالعه محّمداز  آتش به اختیارپایداری با رویکرد به رمان  ادبّیاتخاطره به داستان در 
 است.  شده

اعم از خاطرات ) ر داستان و فرآیند دگردیسی خاطراتخاطره ب تأثیراین پژوهش بر آن است تا 
تر  پیشبا توّجه به اینکه بایرامی  و دکنتحلیل  آتش به اختیاردر رمان  ،به داستانرا  (واسطه و باواسطه بی

صورت داستان در  و سپس آنها را به گردآوری کرده (1391) هفت روز آخردر کتاب  خاطرات خود را
بر  چه عناصریکه پرسش پاسخ دهد   این بهکند  تالش می ،آورده است آتش به اختیاررمان 

 گذار بوده است؟تأثیر (آتش به اختیاردر رمان )به داستان  (هفت روز آخر در کتاب) خاطراتاین دگردیسی 
و با تکیه بر  کند میتحلیلی، موضوع پژوهش را بررسی این پژوهش با استفاده از روش نقد 

انواع را در نقد، موضوع  ۀکه نظریّ  تحلیل نقددر کتاب  (Northrop Frye) دیدگاه نورتروپ فرای
از آنچه یونانیان  است کند که نقد معاصر در واقع گامی فراتر داند و تصریح می ای می یافتهان تکامل

 .پردازد می آتش به اختیارخاطره در رمان  تأثیرنقش و به واکاوی  ،(10: 1377فرای، )اند  به دست داده
آنها با عناصر داستانی رمان  ۀتحلیلی با بررسی عناصر موجود در خاطرات نویسنده و مقایسدر نقد 

 .شود میاثر بررسی این  ،است خودهنر نویسنده از خاطرات  ۀکه برساخت آتش به اختیار
های جنگ  سرباز وظیفه در جبهه عنوان بهکه  نویسنده که خود از جمله رزمندگانی است

خاطرات تلخ روزهای آخر و پایانی جنگ را  ،نوشتن این رمانپیش از  داشته است،تحمیلی حضور 
اینک با بهره گیری از هنر نویسندگی  . اوبه تصویر کشیده است هفت روز آخرعنوان  بادر کتابی 

ای برای ورود به  مهکند و با عنوانی چندوجهی و مبهم که مقّد  میبدل خود آن خاطرات را به داستان 
اثری که تحلیل اجزای  ؛آفریند میقانه م داستان است، اثری جدید و خاّل فضای سراسر وهم و توّه 

دهد و  ای به دست می های تازه یافته هفت روز آخرآن و مقایسه و تقابل آن با خاطرات مندرج در 
 د.بخش مند به این عرصه می گران عالقه توان تحلیل مضاعفی به تحلیل

 تجربّیاتخاطرات و ه استوار است که بر این فرضیّ این جستار  گاننویسندت ذهنیّ  از آنجایی که
عمومی و غالب  ۀهای حوز داستانگیری بسیاری از  شکل ۀمای بن نویسان، جتماعی داستانفردی و ا

روش  ،است آتش به اختیارکه خاطرات بستر و زادگاه رمان و این است مقّدسهای دفاع  داستان
دگردیسی خاطره به چگونگی »تا موضوع  کرد کمک خواهد وهشژپدر این تحقیق تحلیلی و 
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تری  ، مورد سنجش دقیقاستاین پژوهش  گانهای نویسند و دغدغهموضوعات  که از اهّم « داستان
 د.کنهموارتر  مقّدسهای دفاع   رمان/ داستان برای پژوهشگران این حوزه دررا راه و قرار گیرد 

مستقل  ۀعنوان یک گون نویسی به خاطره توان گفت پژوهش دربارۀ ۀ این تحقیق میپیشیندربارۀ 
ها، برخی شرح احوال اهل  تذکرهها،  ا سفرنامهامّ ؛ چندانی ندارد ۀادبی و تحت این عنوان سابق

  نویسی در زبان فارسی به ای خاطرهه ترین نمونه توان جزو قدیمی ها را می ف و برخی تاریختصّو 
منصبان رواج داشت. پس  و صاحب نویسی در دوران قاجار در بین برخی خواّص  شمار آورد. خاطره

ی از جامعه، به حیات های خاّص  ان گروهت و ضعف و در میادبی، با شّد  ۀاز دوران قاجار نیز این گون
 خود ادامه داد.

، اصیل یموضوع عنوان به «دگردیسی خاطره به داستان» ۀدربارا خاطره، امّ  ۀقدمت گون وجود با
دفاع شصت و پایان  ۀدههای پس از  کن در سالیل ؛صورت نگرفته استدر ایران ی پژوهش مستقلّ 

، مقّدسدفاع  ادبّیاتدر آن  های زمینهو نویسی  خاطره بارۀهای اخیر در سال ویژه به، مقّدس
و کامل  درستی به دنتوان نمی هرچندمنسجمی صورت گرفته است که ناپراکنده و  های پژوهش

در های گسترده بعدی  برای پژوهش درآمدیا امّ  ،ندنتبیین کرا خاطره بر داستان  اتتأثیرو  ها فهمؤلّ 
تحلیل خاطرات و پژوهشگران بیشتر به  ،های موجود پژوهش. در آیند به شمار میاین حوزه 

زیر چند نمونه از این  آثار ؛اند پرداختهو اصول حاکم بر آن  نویسی خاطرهتوصیف شگردهای 
  ست:ها پژوهش

  ؛ز  پرنیانمعّز  از (1384) مقّدسیادنگاران، گفت و شنود با خاطره نویسان دفاع  
 ؛احمد دهقان از (1386) خاک و خاطره 
 ؛ابراهیم زاهدی مطلق از  (1381) نسل باروت 
 از اکبر صحرایی؛ (1389) ها ها و مقاله مقوله 
 دیالوگ و روایت در قالب مصاحبه ۀمثاب ت مصاحبه در تاریخ شفاهی، مصاحبه بهماهیّ  مفهوم و 
 ؛مهدی کاموساز  (1386)
 ،علیرضا از ( 1394) نویسی جنگ و جبهه نگاری و خاطره گفتارهایی در باب خاطرهپرسمان یاد

 ؛کمری
  ،از   (1383) درآمدی بر خاطره نویسی و خاطره نگاشته های پارسی در تاریخ ایرانبا یاد خاطره

 علیرضا کمری؛
 ؛علیرضا کمریاز  ،(1373) ها در گستره ادب مقاومت و فرهنگ جبهه نگاشته درآمدی بر خاطره 
 ،( از علیرضا 1393) های جنگ و جبهه نگاشته خاطرهنویسی و  خاطره ۀبارپنج مقاله در یاد مانا

  .کمری
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 تحلیل و بر این اثررا  آتش به اختیاررمان  ۀخاطرات نویسند تأثیرکوشیم تا  می پژوهشدر این 
د نقصد دار گاننویسند .کنیمبررسی به داستان  عنوان ژانر پایه( )بهوی را  اتخاطر تحّولدگردیسی و 

عبارتی  به کنند؛بررسی و تحلیل « آتش به اختیاررمان د زیرساخت و بستر تولّ »عنوان  را به« خاطره»
و یا  اندوز( )خوِد خاطرهخاطرات نویسنده  ۀیافت تحّول ۀها، چهر بسیاری از داستان ندمعتقد گاننویسند

نویسنده طی فرآیندی دستخوش دگردیسی  به این معنی که خاطرات ؛اندوزان هستند دیگر خاطره
فاقی که در رمان اتّ  ؛دکن ن عرضه میابه مخاطب« داستان»جدید به نام  ود را در هیبت ژانریده و خش

  قابل مشاهده است.  آتش به اختیار
 

 عناصر تحلیل .2
 

 خاطره.2-1
ه یا نگاری، روایت رویدادهایی است ک نویسی است. خاطره نامه نویسی یکی از فروع زندگی خاطره

گاه آنویسندۀ خاطره شاهد وقوع  ا را شنیده و به خاطر سپرده است. هیچ نهآنها بوده و یا از افراد آ
دارد، بیان روایی  اهّمّیتای در نگارش خاطره وجود ندارد. آنچه یا سبک ویژه گونۀ ادبی خاّص 

های نویسنده مرزهای داستان  و گاه حسب توانایی بخشدخاطره است که به آن سرشت داستانی می
است که از همان آغاز، « من روایتی»دیگر، استفاده از  توّجهنکتۀ شایسته  نوردد. درمی را نیز

نویسی،  نویسنده در خاطره« المِن فّع »سازد. حضور گاه حدیث نفس می نگاری را جلوه خاطره
 .(57: 1389)رضوانیان،  آید شخص مفرد درمی لصورت زاویۀ دید اّو  نویسی به بعدها در داستان

ای فارسی، فکر، اندیشه، یاد ه نامه است و خاطر در اغلب واژه« خاطر»از ریشۀ  «اطرهخ»واژه 
ها نیز بر اساس تکرار این واژه در اشعار کهن فارسی و با استناد  نامه . معنا شده است. اغلب واژهو ..

شخص بر که  اند. خاطره، اموری را گویند به کاربردی که در آثار بزرگان شعر داشته، آن را معنا کرده
ع گذشته که شخص آن را دیده یا یهای آدم، وقا گذشته و آثاری از آن در ذهن مانده باشد، گذشته

 .(خاطره: 1352)دهخدا،  شنیده است
تواند معنا یابد که  وقتی می (Literary genre)ادبی  ای عنوان گونه بر این اساس، منظور از خاطره به

مکتوب نیز  ۀهای اثر ادبی را در خود جای دهد. خاطر ویژگیو ید صورت مکتوب درآ آن خاطره به
 کا به حافظه، با مرور گذشته و وقایعی که بر او گذشته، نوشته استاثری است که نویسنده با اتّ 

 .(136 :1386، )دهقان
عنوان اثر ادبی  یرش آن بهکند و باعث پذ به داستان نزدیک میرا هایی که یک خاطره  ویژگی

 :برشمردچنین توان  را می شود می
  ؛شود در خاطره، اغلب مسائل ریز و جزئی زندگی ثبت می 
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  او  ای از حّس  کند، تااندازه را نقل می واقعّیتگیرد و عین  خاطره اگرچه از خیال نویسنده مایه نمی
اش را  نویس، معمواًل احساس و عواطف خود را نسبت به ماجرایی که خاطره جوشد. خاطره می
 ؛کند نویسد، بیان می می
  ۀ انداز  عالوه، بیان در خاطره، به رسمی است. به بیان و کالم یک خاطره، صمیمی، راحت و غیر

پردازی و  ها از لحظه البطره نسبت به این قگزارش، مقاله و تاریخ، مستقیم و صریح نیست. خا
 ؛گیرد پردازی بیشتری بهره می صحنه

  های  هایی از زندگی یک فرد است. خاطره، اغلب از لحظه موضوع خاطره، بیان تمام و یا گوشه
 ؛(قّصهگیرد )مثل  زندگی انسان مایه می ۀنسبتًا برجست

  خصصین نیستتحقیقی استداللی و آموزشی برای قشر محدودی از مت ۀهدف خاطره، ارائ. 
 که معتقد است ،ساز روسی ، نویسنده و فیلم(Andrei Tarkovsky) هرچند آندره تارکوفسکی

که هر خاطره از  آنجا و از ندناپذیر ها، دو همراه هستند و از یکدیگر جدایی خاطره و یاد گذشته
 کند می کند که دیگر وجود ندارد، این یادآوری در ما ایجاد غم غربت یا نوستالژی  چیزهایی یاد می

 .(138، 1386)دهقان، 
 ادآوریی منظور به ذهن از بخشی و ادآوردنی در انسان توانایی عنوان به حافظه، ای و خاطر اد،ی از

 د و بعضاً گزین و پایگاه منزل میظرف مظروفی است که در این همانند است و خاطره   شده  برده نام
 برابر در ذهن بازتاب و انفعال جهتی، به توان می را خاطره رو، نیا از ؛کند آن را اشغال می

 شماره ب است، ذهن در آنچه ادآوریی  جهینت ای اند، گرفته جای حافظه در دانست که دادهایییرو
 «ستا  هافتی را ذهن در ماندگاری و ثبت ستگییشا که است دادییرو حال خاطره، هر در»آورد. 

 تجربّیاتخاطره هر آن چیزی است که در مسیر زندگی و  ،ترتیب این به .(29-28: 1383 کمری،)
به آن، در حافظه مانایی و پایایی  فرد توّجهیا  اهّمّیتست و حسب ا  هروزانه در ذهن جای گرفت

نویسی  خاطره د.شو منتقل می قدیمیخاطرات ۀ مدت به مرحل خاطرات کوتاه ۀیابد و یا از مرحل می
ها یا  یکی از انواع ادبی و شکلی از نوشتار است که در آن نویسنده خاطرات خود، یعنی صحنه

 کند ، بازگو میاست یا شاهدشان بوده و ها نقش داشته در آن یا اش روی داده وقایعی را که در زندگی
  .(137 :1386 )دهقان،

پزشکی  شناسی و روان زمان در علومی همچون روان از آنجایی که خاطره مفهومی است که هم
ست. گروهی آن را ا  ههای متفاوتی از آن ارایه شد ، تعریفشود میتحقیق و بررسی  ادبّیاتو نیز 

گاه ذهن آن را محصول تراوشات ناخو ای هند. عّد ا همترادف و برابر با خاطر یا حافظه و ذهن دانست دآ
 و برجستگی از که است محفوظات از بخشی خاطره،»بر این باورند که  اند و بعضی تعریف کرده

 هخاطر ،ولی نویسندگان و اهل ادب؛ (143: 1364، و همکاران )واحد «برخوردار باشد یخاّص  ژگییو
 های گذشته ؛باشد مانده ذهن شخص در آن از آثاری و  گذشته شخص بر کهدانند  را اموری می
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)کمری،  گذشته های دهیشن ای های دهیاست، د  دهیشن ای دهید را آن شخص که گذشته عیوقا آدمی،
یادآوری و  ۀاثری است مکتوب که در نتیجکه   ههمچنین در تعریف خاطره بیان شد .(26: 1383

 ۀواسط نی به وقوع پیوسته و بهنگارش شرح حاالت، حوادث و ماجراهایی که در زمان و مکان معیّ 
)صحرایی،  ودش می، خلق است دهشالع حاصل ت واقع آن اّط مشاهده یا استماع یا حضور، از کیفیّ 

1389 :669).  
این است  گانولی تلقی نگارند ؛دانند دیگر می ای گونهبرای  ای گونهنویسی را زیر برخی خاطره

نویسی با  خاطره مقّدساز انقالب و دوران دفاع  ویژه پس که از آنجایی که در دوران معاصر، به
تلخ و شیرین عموم  تجربّیاتعنوان روشی شایع برای ثبت وقایع و  تر از گذشته، به ای وسیع گستره

ر آثار و نیز اقبال عمومی و نیز ست و از حیث تکثّ ا  هآوران درآمد ویژه سیاستمداران و رزم افراد، به
ست ا  هتر ادبی پیشی گرفت یهای قدیم ی برخی گونهنامه و حتّ  بر زندگی ن،امنتقد افزایشرو به  توّجه

ها و تمایزات  ها و شاخصه گیری نظام ژانرها با تکیه بر ویژگی ظ نظر تودوروف مبنی بر شکلو با لحا
در  قرار داد. توّجهمستقل ادبی مورد  ۀتوان آن را به عنوان گون می (157: 1379تودوروف،  ←) امور ادبی

نویسی را از باب اینکه به  های مختلف علمی و ادبی، بعضی نیز خاطره اطالق خاطره به گونه
.  هرچند (3: 1388اسی، )عبّ  اند نگاری و مترادف با آن دانسته نوعی تاریخ ،پردازد نگاری نیز می وقایع

اند،  تردید نکرده است،ای ادبی  نویسی گونه تنها در اینکه خاطره نه پژوهشگرانن و اگروهی از منتقد
کنند  می جزو ادب غنایی محسوب فاحساسات و عواطجهت وجود  به ،دهکربندی  طبقه بلکه آن را

 . (270: 1373شمیسا،   ←)
 

 دگردیسی خاطره به داستان. 2-2
نیز از این مقوله که  ادبّیاتست و هنر و ا  هشد  تهبدیهی و پذیرف امری ها و دگردیسی در پدیده تحّول
ها در انواع گوناگون، حسب  به این معنی که غالب پدیده ؛اند سیری تکاملی دارد، مصون نبوده غالباً 

به  ؛شوند وران و مخاطبان خود دستخوش تغییر و دگردیسی شده و می و نیاز بهره ات، مقتضیّ شرایط
 بقاء و استمرار حیات است و ۀو دگردیسی در محیط زیست و حیات طبیعی، الزم تحّول ،عبارتی

زندگی اجتماعی، در عین حال که برای استمرار حیات الزم است،  ۀدر حیات بشری و عرص
 ضرورت تکامل و رشد علمی، عقالنی و عاطفی نیز هست.

 یدیکه د یو نظر کسان یروس یها ستیفرمالۀ یّ ن نظریب یان نظرین میبه نظر من بهتر است در ا
هم به  ،انواع تحّولر و ییم که تغیمعتقد باش یعنی ؛میشناسانه نسبت به انواع دارند، اتخاذ کن جامعه

ن خوِد یکه از قوان ین معنیبه ا .مستقل است یدارد و هم تا حدود یبستگ یاجتماع تحّولر و ییتغ
سرگذشت هر نوع به سرنوشت آن نوع در  یعنی ؛کند یم یرویآن پ یادب یها نهیآن نوع و زم

 .(36 :1373شمیسا، ) ها هم مربوط است گذشته
گلستان ها و  ی سفرنامهو یا حتّ  تاریخ جهانگشاو  تاریخ بیهقیاگر بپذیریم آثاری همچون 

محصول  واقعی وی( تجربّیاتصورتی که سفرهای سعدی را واقعی بدانیم و حکایات را حاصل  )درسعدی 
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نه ) ادبّیاتنویسی را در تاریخ  توان خاطره خاطرات نویسندگان خود هستند، در این صورت می
تاریخ که در ؛ چرا(97: 1389، و ابوالحسنی )نورایی دانست  ای دیرین دارای پیشینه (ای ادبی عنوان گونه به

: 1388، جوینی ←) دهد های خود را شرح می مشاهدات و شنیده ، عطاملک جوینی غالباً جهانگشا
های اثر مستندش، حسب نقل  و نیز ابوالفضل بیهقی در غالب بخش (6 و هفت و چهل-چهلمقّدمه/

 :1381)صفا،  کند الب تاریخ بیان میرات دیداری و شنیداری خود را در قخودش مشاهدات و خاط
تحریر  ۀخود را به رشت« از سرگذشته»و نیز سعدی با بیانی شاعرانه مشاهدات و خاطراِت  (2/891

 کشد. می
چندانی ندارد.  ۀ، در ایران سابق«ای نویافته گونه»جدید و تحت عنوان نویسی با سبک  خاطره

ویژه بعد از سفر  شاه، به ینو اواخر دوران ناصرالّد  جدید را در ایران، به عصرقاجار ۀآغاز این گون
صورت گرفت.  اس میرزا برای کسب علمتشویق عبّ  که بارسانند  چند از دانشجویان به اروپا می تنی

گذار  خود به اروپا، پایه ۀبا نوشتن سفرنام بود که صالح شیرازیمیرزا این دانشجویان،ۀ از جمل
 :جنبشی در ایران شد

(، بر اساس میالدی1819خورشیدی )1198از بازگشت به تبریز در سال  میرزا صالح اندکی پس
نویسی  اش را نوشت و منتشر کرد. انتشار این کتاب سرآغاز خاطره های سفر، سفرنامه یادداشت

 .(61 :1386)دهقان،  ایرانیان شد
در  نویسی خاطره و شد شکسته حدودی تا قاجار دوران در نویسی خاطره در انحصارگرایی

 27تا آنجا که حدود  یافتط اجتماعی نیز پایگاهی برای خود متوّس  ۀچرخشی واضح در بین طبق
سیر  ۀولی با وجود ادام؛ (3: 1388، اسیعبّ ) نویسی در دوره قاجار نگاشته شد اثر با موضوع خاطره

 ،نویسی برای رسیدن به پایگاهی مستقل در میان انواع ادبی نویافته، خاطره ۀتکاملی این گون
طبقات اجتماعی نشده  ۀذ در همق به نفوهنوز موفّ  چراکه ؛کرد بایست مسیری طوالنی را طی می می

اشراف و کمتر در بین دانشمندان مورد  ۀها و گاهی طبق بلکه بیشتر در بین اهل سیاست، نظامی بود،
مردم  ۀاین امر تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی که عامّ حال که   عین درگرفت.  میقرار  توّجه

نویسی مورد  چهل شمسی خاطره ۀاز دهاّما ادامه داشت؛  ،اند ادبی برده ۀکمترین بهره را از این گون
 . داشتقرار جامعه  کردگان و خواّص  تحصیل توّجه

اشی های ن و ضرورت سو و حوادث ذیل آن از یک مقّدسویژه دفاع  پیروزی انقالب اسالمی و به
ی یک ضرورت گیر و حتّ  همه رخدادیعنوان  نویسی را به سو، خاطرهاز این دو رخداد مهم از دیگر

لزوم انتقال تجارب و نیز ثبت  طرف دیگر،ها کرد. از  وارد زندگی انقالبیون و رزمندگان جبهه
آوری  نهادهای فرهنگی مرتبط را به ثبت و جمع ۀو نگاه ویژ توّجهها،  ها و از خودگذشتگی ت رشاد

ای برای این  یژهر وتا آنجا که مراکز و دفات ؛جلب کردت و وقایع جنگ تحّوالتاریخ شفاهی و سیر 
نیز با هدف  مقّدسدفاع  ۀسال این خیزش عمومی بعد از دوران هشت د.منظور تشکیل ش

هنری سازمان  ۀحوز»هایی همچون  با حمایت و هدایت نهادها و سازمان این برههمستندسازی 
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بنیاد شهید و امور »، «مقّدسهای دفاع  ارزش نشر بنیاد حفظ آثار و»، «اسالمی تبلیغات
این  ۀ... ادامه یافت. نتیج و« مقّدسپژوهشگاه علوم و معارف دفاع »، «کتاب ۀخان»، «یثارگرانا

ن مناطق انها و ساکنها اثر از خاطرات رزمندگان، وابستگان آ لیف و تدوین و انتشار دهأها ت تالش
هایی که  داستان ؛ان بودرزمندگها داستان مبتنی بر خاطرات  لیف و انتشار دهجنگی و یا تأ

های نبرد حضور داشتند و خاطرات خود را  در جبهه نویسندگان آن یا رزمندگانی بودند که مستقیماً 
با  شان راهای داستان گیری از هنر نویسندگی به داستان تبدیل کردند و یا نویسندگانی بودند که با بهره

های  داستان ،دلیل همین به ؛دندکرد خلق دیگران شفاهی خاطرات یا و مکتوب خاطرات از گیری بهره
ضمن آنکه  ،دوم ۀا خاطرات دستامّ  ؛ل بیشتر مبتنی بر تجارب فردی نویسندگان استاّو  ۀدست
ل ی بر تخیّ متکّ  در بسیاری مواردرزمندگان را در خود دارد،  تجربّیاتهایی از حقایق و  مایه

  نویسندگان خویش است.
و پس از آن موجب  مقّدسهای دفاع  نویسی در سال خاطره« سازی جریان»و « شدگی جریان»

... و  و« نژاد کامران پارسی»، «احمد دهقان»، «رضا کمری علی»تا گروهی از نویسندگان مانند  شد
با احساس نیاز و حسب  و . . . مقّدسهای دفاع  هنری، بنیاد حفظ آثار و ارزش ۀمراکزی چون حوز

نویسی،  ای برای خاطره آن با بیان اصول و مبانی کنند که طّی تألیف  هایی ها و جزوه کتابورت ضر
 د.ننماینویسی آشنا  های خاطره نویسندگاِن خاطرات را با قواعد و روش

های بسیاری از  دگردیسی انواع ادبی که نمونه ۀمل در پیشینو با تأ یادشدهبه توضیحات  توّجهبا 
توان نشان داد، موضوع دگردیسی خاطره به  معاصر می ادبّیاتفارسی و نیز  ادبّیاتآن را در تاریخ 

ادبی، نه موضوع غریبی است و نه  ۀیافت تحّولو دگردیسی سایر انواع  تحّولداستان نیز همانند 
و نیز  های مختلف آن( )در گونهها  اصلی بسیاری از داستان ۀکه شاکلباشد؛ چرا ناپذیر تواند توجیه می

به این  ؛ها، ریشه در خاطرات نویسندگان آن دارد داستان ۀهای زیادی از هم عناصر داستانی و بخش
های فراوان از  بهره ،ها در آفرینش اثر داستانی خود معنی که نویسندگان و نگارندگان داستان

اند؛ با این توضیح که این زندگی فردی و اجتماعی خود و یا دیگران برده تجربّیاتخاطرات و 
گاهانه و با  بهره گاه خالقان آثار داستانی  متأّثرطرح و برنامه صورت گرفته و یا مندی یا آ از ناخودآ
 ست.ا  هبود

 

 نقد و تحلیل. 3
 

 آتش به اختیاررمان   ۀخالص. 3-1
ا امّ  ؛گذارند میپا به فرار سنگین از سوی دشمن، و تک ات ی سرباز، بعد از انجام یک عملیّ ا هعّد 

. این جمع با فرار از دست نیروهای دشمن، به دام هوای سوزاننده کنند میحین فرار، راه خود را گم 
خود به  تالش ۀوجود و همبا تمام  لیکن ؛افتند آفرین تابستان و بیابانی سخت و خشک می و عطش

، شوند ی که متحمل مینهای فراوا با وجود سختی ولی گردند، می« روشنایی»راه نجات و  دنبال
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ندازد و یا به کام ناامیدی ا مییکی آنها را یا از پا  د. تشنگی و سختی راه، یکیکنن میهرگز راهی پیدا ن
چند موجب هر ،و این همه ؛ندک میآنها را تهدید  (عراق)دشمن  ۀمحاصر دیگر د و از سویانکش می

 . استتالش بیشتر  ۀمای سربازان دستا برای برخی از امّ  ،شود ناامیدی جمعی از آنها می
توفیق است و پیش از آن، تمام  ناکام و بی ای هود که نویسندش میداستان از زبان سربازی روایت 

  ۀاجدادی که در زمر ؛جدادش را بنویسدا  میآرزویش این بود که خاطرات باشکوه و پرتنش و قدی
ولی در گذر زمان دیگر هیچ  ،در کشمکش بودند ماً ئو داقرار داشتند ها و بزرگان ایل و قبیله  خان

های میانی و فرعی  نویسنده، روایت اصلی را با داستان . بود  هبزرگی باقی نماندو نشانی از آن شکوه 
ستان، دوباره ادامه هایی از دا شوند و با عبور از بخش مختلفی که در فواصل مختلف قطع می

نسبی داستان، خواننده را همانند  ۀگیری از این تکنیک و توسع ا با وجود بهرهامّ  ؛آمیزد یابند، می می
روایت  کهآن بی و کند می رها حالت تعلیق کتاب در پایان در خود، داستان الفّع  های شخصّیت

دهد  اجازه می ،به پایان رساندشده  تعیین پیش ی ازسرانجامبه  تشنه رازدۀ  وحشتسرگردانی سربازان 
بایرامی،  ←) یابد دست است، محدود داستان این در آن ۀزمین که «خودیافته» ای نتیجه به خواننده

1389). 
 

 تحلیل عنصر خاطره در رمان آتش به اختیار .3-2
هوای و تجربی و مرتبط با فضا و حال موضوعی کامالً  ،از سوی بایرامی« ختیارآتش به ا»انتخاب نام 

 : گوید چنین می بایرامیهای آغازین داستان است.  بخش
آن، برخی  ۀواسط وجود دارد که به «آتش به اختیار»ح، اصطالحی تحت عنوان در نیروهای مسلّ 

یابند تا بدون هماهنگی با مرکز فرماندهی و در زمانی  ح، این اجازه و اختیار را میمسلّ  های یگان
 .آتش بگشایند ای هپرند یئسوی هر جنبنده یا ش که شاید امکان کسب فرمان نیست، به

و از آن بوی جنگ سنگین برند  کار میه ها نیز ب بان در عین حال همین اصطالح جنگی را دیده
جا هدف است. از  شود آتش به اختیار، یعنی هرجا را که زدید، زدید و همه آید. وقتی گفته می می

شان دهد. در ت یک جنگ را نریختگی باشد و شّد  هم آشفتگی و بهۀ تواند نشان سوی دیگر، می
 ام ی داستان را به عهده بکشد، از آن استفاده کردهست بار کلّ ا  هچون این عنوان توانستواقع،

  .(1390)بایرامی، 
ای نیست که در  خاطر صحنه به صرفاً  ،برای این رمان« آتش به اختیار»ا انتخاب نام و امّ 

 که؛ چرانمادین دارد ۀاین نام جنبرسد  های پایانی داستان بیان شده است، بلکه به نظر می قسمت
بودن است. محور مقّدسهای دفاع  های داستان ها از دیگر ویژگی به سمبل توّجهنمادگرایی و 

ها جلوه و نمود  ده تا نمادگرایی در بعضی از داستانشها موجب  ت در این داستانمذهب و معنویّ 
رمزها و نمادهایی هستند  ز خاطرات، عموماً های برگرفته ا بیشتر پیدا کند. رمزها و نمادها در داستان

، آتش به اختیارعنوان انتخاب در عین حال که است؛ داستان   ۀنویسند ۀکه حاصل تالش و اندیش
گسیختگی در جنگ و گسست ارتباطات و پراکندگی رزمندگان است که هر نظامی و  همبیانگر از
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خود تیراندازی کند و آتش به اختیار داشته تواند به اختیار  ای است، می هر فردی که صاحب قبضه
 ۀمای درونو بسیار هوشمندانه است که وجهی کاماًل تمثیلی دارد و با  نمادیننامی  . این عنوانباشد

ریختگی فضای  هم هب بارۀده از ابتدای داستان دراثر در ارتباط کامل و مستقیم است و به خوانن
و  آتش به اختیاری در روایت خّط  نکردن به  رعایت توّجهبا  دهد. ت میداستان و روابط داستانی ذهنیّ 

 Flashback and Flash) بازگشت به گذشته و رجوع به آینده گیری فراوان و دفعی نویسنده از بهره

Forward) ،اثر  ۀمای درونشود نام داستان با  شود که موجب می نوعی آشفتگی از داستان دریافت می
این  ناای است که یکی از منتقد ه اندازهببازگشت به گذشته همخوانی پیدا کند. کثرت استفاده از 

این اثر به  ،ها را از این کتاب جدا کنیم به گمان بنده اگر فالش بک: »دارد میاظهار چنین  رمان
آمیختگی  با درهم دداستان در سیر روایت خو. (1390)جاللی زنوزی،  «شود ل میداستان بلند مبّد 

وارگی اثر و  ست. این نکته ضمن افزودن بر داستانا  هی مواجگذشته و حال و عدم رعایت زمان خّط 
های مستمر و نیز  قاعدگی و گسست و پیوست ت تکرار و نیز بیل القائی، به علّ ایجاد نوعی تخی

های مختلف  در بخش ر، خواننده را با سردرگمی در ایجاد ارتباط و انسجامجمالت توصیفی مکّر 
، ی شودتلّق  ای هت و انسجام داستان نقیصیّ تواند در کلّ  کند. این ویژگی اثر که می داستان مواجه می

های داستان و در بازآفرینی ذهنی صحنه و  شخصّیتپنداری با  ذاتدر عین حال خواننده را در هم
  دهد. حوادث داستان یاری می

تلخی و حاصل  احتماالً که  با استفاده از جریان سّیال ذهن، آتش به اختیاربایرامی در رمان 
های داستان، و با به  شخصّیتنه محصول ذهن  ،ستا  هتقاّلی نویسندگزندگی خاطرات وی و نیز 

گرا بدل  های مختلف، اثر را به رمانی درون  موقعّیتکشیدن دنیای درونی افراد در مواجهه با تصویر
کند نفوذ دید مناسب و با کمک راوی، به عمق روح انسان  ۀانتخاب زاویکند با  کند. او تالش می می

ت این داستان روایت یّ آنچه در کلّ  نماید.های درونی وی را باز ری و دریافتپذیتأثیرو جریان 
حضور نویسنده در  «هفت روز آخرِ » تجربّیاتیافتۀ  و تکامل شده شکل دگردیس ،شود می

عناصر  ۀاز آن است. در میان هم متأّثرنویسنده  ۀو اندیشم ذهن های جنگ است که تما جبهه
ط شدن توّس  پاره پارهاسارت، محاصره،  مرگ به دست دشمن، ور خاطرات نویسنده، اعم ازآ هدلهر

ۀ آب و خاطر ،، عنصر محوری در این میان...حالی دوستان و  نده، مرگ و پریشانحیوانات دّر 
  است. ل از هفت روزتشنگی روز و شب اّو 
نویسنده یا  خالقّیتثر از بودن ا دلیل بر عاری ،ی بر خاطرات نویسنده استناینکه داستان مبت

 «بودن از زمانی بعد»بلکه  ؛گذاری شرایط زمان بازآفرینی اثر داستانی بر داستان نیستتأثیرعدم 
سیر ، است ها بعد از حوادث خاطرات، صورت گرفته تبه این معنی که خلق داستان مّد داستان، 

بودِن  بعد از زمانی تأثیرکند.  همراه میهای هنری  خالقّیتتکوین اثر را با شگردهای داستانی و 
 ، یعنیوی ۀنوشت خاطرهآن با  ۀی بدون مقابل، حتّ آتش به اختیارخاطرات بایرامی بر نگارش رمان 

های داستان مطرح  شخصّیتان بهای نویسنده که از ز که گالیهچرا ؛مشهود است هفت روز آخر
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فرآیند دگردیسی خاطره به  در و استو تفّوق فرازمانی نویسنده شود و ناشی از اشراف بر آینده  می
هفت روز ، به عبارتی ؛د این مطلب استیّ نمایاند، مؤ استانی، خود را بازمیداستان و تکوین اثر د

برد.  بهره می «نگاه به آینده»، از عنصر داستانی آتش به اختیاردر سیر تکوین خود به رمان  آخر
یعنی  ؛خود است پذیری نویسنده از زمان حاِل تأثیرنگری ناشی از  ان با عنصر آیندهبودن داست همراه

 ،ستا ههای پس از جنگ رخ داد برخی از حوادث را که در سال ،نویسنده در خالل داستان
اساسی و اصلی داستان وفادار فاقات در عین حال که خود را به اتّ  بایرامیکند.  گویی می پیش

معتقد  چنین بایرامی«. نیست تأثیر گاه در نوع نگاه نویسنده بی یچزمان حاضر ه»گوید:  داند، می می
  :است

نیستند که بتوان از  ها زیاد رقد هستند که البته آن «تفاوت»ها  توان گفت. این نمی «تغییر»این را 
دادم، کمی متفاوت  اگر همان زمان، نگارش رمان را ادامه می قطعاً ا امّ  ؛ا با عنوان تغییر یاد کردنه آ

 .: خبرگزاری فارس(1390جاللی زنوزی، به نقل از )ناپذیر است  شد و این تفاوت اجتناب می
 توان به موارد زیر اشاره کرد می ،آتش به اختیاررفته در رمان  کار به های «هنگاه به آیند»  از نمونه

اّما برای توصیف  ؛ستا  هپردازد که مربوط به گذشت هایی می بایرامی در آغاز رمان به توصیف صحنهبا این توضیح که )
 :(کند ای از آینده را ترسیم می ها گوشه صحنه

اندازد که در این  تی میهای موقّ ءاندازند که آدم را یاد این خال شان می با آن پتویی که جلوی همه
اند و یا شهرستانی و  شوند که همه افغانی کارگرانی در آن مستقر میهای در حال احداث که  خانه

روی،  روی یا جلوتر می دار که وقتی جلو می های رگه های پخ و دامنه ههمه کوتاه و همه دارای قلّ 
 تواند نه سرباز که هر آدم دیگری را به اشتباه بیندازد که راهی است و محّل  بهتر پیداست و می

  (8: 1389 )بایرامی،  گذری
ن امر به معروف و نهی از ابرخی از برخوردهای نامناسب مأموربایرامی با نگاهی منتقدانه به 

 کند:  گونه توصیف می منکر، نگاه گروهبان واحد را این
های جدید در  ای ها، یا کمیته نگاهی مثل نگاه پاسبان ،کارانه با یک نگاه، نگاهی خیره و طلب

زنند به تخم  شوی و زل می چشم می در ناخواسته باهاشان چشم ،جایی دیگروقتی که در خیابان یا 
یعنی کاری که حّتی  ؛کاری خواهند اعتراف کنی به خالف هایت. نگاهی که انگار ازت می چشم

ای که حرفی در آن زده  اندازی تا مثاًل از بازجویی ممکن است نکرده باشی و تو سر فرو می
  .(26-25 همان:) [...] شود نمی

استه از خاطره را به متنی ادبی هایی است که توانسته این اثر برخ ویژگیدارای  آتش به اختیار
ها،  کارگیری این شاخصه هچند نویسنده در بت ادبی_داستانی ببخشد. هربدل کند و به آن ماهیّ 

از نسبت  ،کند و از این رهگذر روی می در نویسندگی، زیاده خاّص  گویی با هدف رسیدن به سبکی
 :اند از عبارت ها ویژگیاین کاهد.  مخاطب می برحداکثری  تأثیرآفرینی و  سبک رایبتوفیق خود 

 ؛سازی زبان رجستهالف( ب 
 ؛داستانۀ ب( یکپارچگی بین عناصر سازند

 ؛ج( آشفتگی ذهنی راوی
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 ؛تورهای تود روایت د(
 ؛رمکّر  ۀمعترض های تکرار مترادفات و جملههـ( 

 نام کتاب.( و
 مقّدسرش به دفاع ق خاطت تعلّ است و نویسنده نیز به علّ  واقعّیتاز آنجایی که محتوا مبتنی بر 

ی اهّمّیتسبب ارزش و  در تالش است تا به ،حقیقی از رخداد ناپذیرپذیری انکارتأثیرو نیز به خاطر 
به  آن را یموقعّیتو در هر  ندویژه را حفظ ک واقعّیتکه خاطرات برای او دارند، ارتباط داستان و آن 

شخصی خود و  ۀدار در تجرب اد تطابق و تناظر بین حوادث ریشهی با ایجد؛ حتّ شوخواننده یادآور 
  رخدادهای مخلوق داستان.

ت علّ  برخوردار است و از سوی دیگر به مناسبینویسندگی  ۀرضا بایرامی از تجربمحّمد
محوری آن خاطرات خودش است نیز بودن موضوع، بر محتوا و موضوع داستان که بخش  تجربی

به این معنی که نویسنده با  ؛ستا  هروایت را بر شگرد وقفه استوار کرد ۀاشراف کافی دارد، شیو
ها، از  وار روایت جورچینو بیان داستان در قطعات جدا از هم و « بازگشت به گذشته»استفاده از 

ی سربازان در ُمقّطع سرگشتگی و تشنگویژه بیان  ههای فرعی در دل داستان اصلی، ب داستان
های مختلف داستان   موقعّیتبرد. در  سود می «نور»و « آب»های گرم جنوب برای رسیدن به  دشت

و آوردن سر « بدرخان»توان در ماجرای  برای مثال این مورد را می ؛ه بودتوان شاهد این وقف می
بایرامی مشاهده کرد.  223 ۀصفح شدن روایت درکتاب تا باز 155 ۀ، از صفح«واعظ»برادرش 

 کند:  بدرخان و واعظ را با این جمالت آغاز می ۀقّص شروع 
دهم و صدایش در  کس سر برادرم واعظ را برای من بیاورد، یک گاو به او میگوید: هر بدرخان می

  .(155 :1389 )بایرامی،.پیچید ها می ها و آالچیق آبه  همه
 پردازد:  وی در ادامه به تبیین ماجرا می

واعظ رفت تا خواهر  زندگی شیخ خان نه به شهر که به روستای اجدادی و محّل  تآن شبی که می آیا
شد خواستگاری کند،  ترین کربالیی آن محل می زودی جوان به او را برای برادرش حسین که

ها را زده بود و لو که روزی یکی از آن اندیشید که پای سواران قوجالبیگ کس به این نمی هیچ
 . (209 همان:) عظ هم باز خواهدگشتبود، به ده وا بود و از بد جایی هم زده بدجوری هم زده

 کند:  و در انتها به مرگ واعظ اشاره می
داند که  دوزد به راه و می شود و از باالی تّپه چشم می جوری است که خان از جایش بلند می و این

 .(223 همان:) آید: مژده بده خان! برادرت واعظ مرد آید و برای او هم می ی میخبر مهّم 
تنها تعلیق  نه ،راوی است ۀخیر در روایت که به نظر برخاسته از ذهن آشفتنویسنده با کمک تأ

 ۀسازی ذهن مخاطب، باعث همسویی ذهنی خوانند بلکه با آشفته ،ندک میمتنی را فراهم 
 آتش به اختیارمل در رمان ای قابل تأ نکته ود.ش می آن ۀمای با درون داستان،مانده در فضای رمتحیّ 

 ۀ، خبری از آن نیست و آن عبارت است از استفادهفت روز آخروجود دارد که در متن مبنا، یعنی 
شود که گاهی در  . این تکرار تا آنجا زیاد میاز جمالت توضیحی و مترادف  ر و بعضا آزاردهندهمکّر 
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بودن  مصنوعی این ویژگی کهشود.  توضیحی آورده می ۀمله، ولو ساده، سه یا چهار جملپی یک ج
های آغازین  در بخش و وفور مشاهده ل داستان بهسوم اّو ، در دونشیند گاهی به دل نمیکاربرد آن 

 زیر اشاره کرد:ۀ نمونتوان به  می ،برای مثال ؛شود رنگ می ثلث سوم داستان کم
دست که کم و  هم نه زردی یک آن ؛زند که به زردی می ،خم؛ نه به سفیدی و پیچخاکی گرم، پر

شود در ساعات مختلف  چون نمایی از یک منظره که با دوربین ثابتی گرفته میهم، زیادشونده
ی است، اّما طوری که انگار یک ؛شود رسد و گاه حّتی گویی نارنجی می که گاه به کاهی می ،روز
ن بار نورپردازی آشود و انگار هر ی دیده میچرا که با نور دیگر ؛آید می نظر  بار جور دیگری بههر

شود آن را  باعث می شدن شیب و سرازیری و سرباالیی رفتنشکنند و یا کم و زیاد را عوض می
 تی پیش دران که مّد فتگر طور ببینند در آن زاویه تابش و با آن نور بینش که برای این در راه این
اند که تمام نیازشان پشت آن  اند و به کوهی رسیده اند و حاال بویی را حس کرده هگان بودماند راه

  .(7 همان:)[ ...] است 
 آن،  ۀبا متن زمین آتش به اختیارگرای  های ساختاری رمان واقع تفاوت هاز جمل که دیگر ۀنکت

کند  انسان حکم می زیستی ۀجنبمنطق حاکم بر اینکه  عبارت است از ،است هفت روز آخر یعنی
تر و  ناتوان ،گذرد میآنها چه از زمان تشنگی معرض تشنگی قرار دارند، هرفرد یا افرادی که در 

ت رو به آشفتگی راوی و همراهانش طرح روایت با ذهنیّ  آتش به اختیارولی در  ؛تر شوند حوصله بی
القاعده  علی و گذرانند می سر ازراوی و همراهان سرباز وی شرایط سختی را  زیرا ؛ناهمخوان است

چند نویسنده با هر) شودها  شخصّیتباید موجب استهالک و فرسایش توان ذهنی و جسمی این امر 
کشیدن این ناتوانی تصویر  ید آنان از زبان راوی، سعی در بهرفتن و بازنمایی عطش رو به تزا راه ۀرمقی، نحو توصیف بی

در سربازها ر انگیزگی و سرخوردگی و ناامیدی ناشی از تحیّ  م بیرغ ه؛ ولی آنچه خواننده، ب(دارد
توانی راوی و همراهانش باشد،  اوج ضعف و کم دبای سوم انتهای کتاب که می بیابان، در یک

 دورصورت یک  به ها شخصّیتبین  گوو گفتنظم روایت در روایت و سپس فراوانی و نظم بیند،  می
صورت طبیعی از طریق  به هفت روز آخراگزیر در حالت نست. حال آنکه بروز این ا  هشوندتکرار

بینیم  در رمان مورد بررسی می ،برای مثال ؛شود نمایش رفتار و گفتار و حاالت سربازها نمایانده می
قدر حوصله و انرژی  رفتن توان جسمی و ذهنی، سربازان آن و تحلیل که با وجود خستگی فراوان

 :کنند بحث میدربارۀ آنها و  لی چالشی را مطرحئدارند که مسا
که آن ها بی گنده م در حالی که آن گندهکردم؟ آن ه کنی چه کار باید می پس فکر می مسعود گفت:

شان ارزش نداشتیم که قدر برای ماهایی که حّتی آن ؛بگویند، فلنگ را بستند و ماها را دادند دم توپ
ست ا رود؟ همینطوری چطوری باال میهدا کنی آمار ش فکر می ]...[یک خبر خشک و خالی 

 ]...[کسی یک دسته را به کشتن بدهد از سر ناچاری یا ست هرا دیگر. کافی
ست سه را یادتان نی  ۀطور نبوده. دست طور نبود یا همیشه این اش که این حسن گفت: ولی همه
 :حمید گفت ]...[ رفتند خوردند و می قی نماند. همه ترکش میکس با مگه؟ جز معاون دسته هیچ

 ،کنند، موقع رفتن حساب نیاوردند. مردم وقتی جایی اطراق می ی آشغال هم بهرا حتّ  ما
 .(250-251 همان:) ه اگر با فرهنگ باشندالبتّ  ؛گذارند جا نمی هایشان را هم آشغال
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آن  ۀواسط کند و به یف و فضاسازی مشاهده میآشفتگی و عطش و رنجی که خواننده در توص
آن نتواند  ۀباشد و در نتیجتر  خسته و تر راوی تشنه ،ودر میهرچه در دل دشت به جلو  دبای می

تو را بیان کند، در گفتار و رفتار راوی دریافت های تودر قّصهشونده تکرار دورمنسجم و با یک 
ت و تا لّذ آغازین کتاب و روایت تحقق پیدا کند  های در قسمت منطقاً  بایدیعنی آنچه  ؛شود نمی
 ه استست. همین امر موجب شدا  ه، در پایان کتاب گنجانده شدکندبیشتری را نثار خواننده  حّظ 

آن را باورپذیر کند، در این اثر داستانی ۀ وار ، اثر و روایت داستانهفت روز آخرتا آنچه در خاطرات 
های اثر توصیف و  بعضی قسمت در د.شوآن مانندی  و حقیقتموجب کاهش باورپذیری 

کند و  پنداری خواننده را تشدید می ذاتست که هما  های شکل گرفت العاده پردازی فوق صحنه
 ،مثال ؛ برایکند صاحب خاطره نزدیک می  ۀدخواننده را به فضای ذهنی و آشفتگی روحی نویسن

مانده از تعقیب خودروهای زرهی دشمن،  امان دشمن و در ۀگریخته از محاصر که سربازاِن   آنجا
پیش  ۀاز دیدن صحن روند و حمید رسند و عطشناک به سراغ تانکر می تشنه به تانکر آبی میخسته و 

 :شود زده می رو وحشت
 ؛آن همه تشنگیانگیزی احساس کرده بودیم در وجودمان با وجود  بالی شگفت یکباره سبک به

توانستیم  قدر که می آن ؛بود شده  تههم کاس و زیاد شده  تهباره از وزنمان کاسکی طوری که انگار به
هنوز هم با خود ببریم و یا بکشیم. تانکر بزرگ بود و  ،با آن بارهایی که ازش آویزان بود آن بدن را

سوی  جوری بود که رفتیم به این ]...[ باشکوه و آن را گذاشته بودند روی تلی از خاک، به جای پایه
م آبادی است و دیکر جایی که خیال میسوی آبادی و یا  رفتیم به طور که روزها می همان ؛آب

متروک بود.  مقّر  ]....[ ایم جا دیدهکردیم نوری از آن سوی نور و یا جایی که فکر می ها به شب
هاشان همه بلند )انگار  ریز نعل اسبی، درهایشان رو به وسط، سقف گرداگرد آن خاک  سنگرها

دانستیم که این تشنگی است که  مان نبود، اّما می هر چند گرسنه ]...[سنگر اجتماعی بودند(، 
شیر را بازکردیم  ]...[ خودش را نشان بدهد و حاال تانکر جلوی رومان بود ،گذارد گرسنگی نمی

و در همان لحظه بود که حمید تل خاکی  ]...[آید و گفتیم یعنی چه؟!  دیدیم هیچ آبی بیرون نمی
باال رفت تا در بزرگ آن را باز کند و ببیند  ،ر که چسبیده بود به زمین تقریباً را دور زد و از پشت تانک

و طوری جیغ زد و پرت شد به عقب که من فکر کردم برق  ]...[ که آب ندارد یا اینکه مشکلی
 .(231-230 همان:) ولت گرفته او را 220

آشنایی کامل دارد. ابزار جنگی و قاتش تمام متعلّ به بایرامی به آنچه قرار است از آن بنویسد و 
از  تر مهمات آنها را تجربه و تشنگی و سرگردانی و شناسد و مناطق جنگی و مختّص  کارکردشان را می

  دقیق و باورپذیر است: شهای است. برای همین توصیف  همه ترس را با تمام وجودش لمس کرده
باشد توی یک استخر تمیز که تواند جمع شده  و آب چیزی است که اشکال مختلف دارد، می

  .(257 همان:)[ ...] انگیز نواز بشود و وسوسه لداند تا  آن را هم رنگ آبی زده ۀکف و دیوار
های داستان،  شخصّیتاست.  آتش به اختیاری های جّد  پردازی از کاستی شخصّیتضعف 

ای که کتاب را  شوند. اگر از خواننده نمی شناختهال نیز تا انتهای کتاب خوب های فّع  شخصّیتحتی 
ی حمید و حسن یا مسعود و حتّ  شخصّیتمختصری  ست خواسته شود که مثالً ا  هبه انتها رساند
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خواننده از که  یشاید شناخت ت زیادی برای ارائه نخواهد داشت.العاراوی را توصیف کند، اّط 
های ضمنی با آنها آشنا  روایت ۀخان و ... که در زمر هایی همچون بدرخان و میت شخصّیت

 ،مثال رایب باشد؛ال داستان های محوری و فّع  شخصّیتبیشتر از  آورد، ، به دست میشود می
کند که پیش از این در  سرباز و سرگروهبان را خلق می شخصّیتبایرامی در رمان خود، دو 

هستند و فراری دو از جبهه هر . آنهات وجود نداشتند، با این وضعیّ شخصّیتاین دو  ،خاطراتش
نیستند و معلوم نیست به چه دلیل، یکی را محاکمه  مقّدسکدام نماد اندیشه و فرهنگ دفاع  هیچ
از  جویی خواهد دست به انتقام کنند؟ بداخالقی سرگروهبان در پادگان چه بوده که سربازی می می
از  تر مهم. داد این نقص پاسخ میبه  بایدپردازی  شخصّیتبزند؟ بایرامی در پردازش داستان و  وی

 ۀواسط هب که زند آن، چرایی رفتار سرباز بعد از کشتن سرگروهبان است که دست به خودکشی می
در « مرگ» ۀماند. انتخاب گزین می ناپذیر لی تخیّ مبهم و حتّ  ، این قسمتاو شخصّیتبه  نپرداختن

فاق انسانی و اعتقادی اتّ  های ارزش ها و شدن در راه آرمانفدا براییا  :چهار موضع محتمل است
جهت  یا به ؛ل استکننده رجحانی برای آن قائ انتخاب یا برای تصاحب چیزی و کسی که ؛افتد می

در  یک از این موارد ا هیچامّ  ؛آینده ازخاطر وحشت   هو یا ب ؛دادن تعادل روحی و روانی دست از
به منطق درونی داستان  توّجههمین دلیل و با   هسرباز قابل دریافت نیست. ب پردازی شخصّیت

  ست:ا  هخودکشی او فاقد دلیل موّج 
تر که شد  حیوانی است، بعد نزدیک  ل فکر کرد الشۀی بود روی زمین. اّو ا جلوتر، سیاهی وارفته

زده از  های سفیدک ست با صورت گداخته، و لباسا  هتر شد، دید زند دید سرباز است و باز نزدیک
چه  ،اش گرفت تر که شد، دید آشناست. خود سرگروهبان بود. خنده عرق دارد و باز نزدیکت شّد 

  ؟(31 همان:)]...[ کرد  شانسی! او دیگر در اینجا چه می
سختی سر جایش  لین تیر را شلیک کرد. گروهبان بهکنیم و اّو  پس شروع میسرباز گفت: 

وسط راه پشیمان شد و دستش را عقب  ا گویی درخورد. دست برد به زخم پایش، امّ  تکان می
ای نداشت. با آتش سیگار قبلی، سیگار دیگری روشن کرد. از آن پایین، باالتر  کشید. سرباز عجله

و دوباره روبرگرداند  ]...[ شدند های سفید و سرگردان دود در هوا دیده می از گرد و غبار، حلقه
 خورد. سرباز کرد. گروهبان دیگر تکان نمی یکی و با فاصله شلیک طرف گروهبان و تیرها را یکی

گلنگدن را کمی عقب کشید تا از بودن آخرین گلوله در جان لوله مطمئن شود. بعد، باز دست برد 
اش را گذاشت روی  اسلحه ۀو لول ،به پاکت سیگارش، خالی بود. گفت: حیف تمام شد

 .(152 همان:) اش شقیقه
رسید. انگار  نظر می گانه بهکوچک و ابلهانه یا بّچ  متر نبرد،ها کیلو ده ۀاز آن باال صحن

یا نعمت یا نکبتش را  عظّمترش کرد یا ی باشد. چیزی نبود که بتوان تصّو توانست جّد  نمی
  .(198 همان:) دریافت

و  مدافعانای به  هدفی برای حضور در جنگ ندارد و هیچ عالقه« سرباز»در داستان، 
 شخصّیتهایی که از  شبیه همان ویژگی .داند چه اینکه آن را نکبت می ؛ندارد هایشان ارزش

آمدن سرباز با سرگروهبان، بیشتر قابل پذیرش بود تا کشتن پس کنار ؛سرگروهبان قابل درک است
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ا در روال امّ  ؛بردن از خطر استدر آنها عالقه به جانکه جنس رفتار چرا وی و سپس خودکشی!
وجود دلیل و منطقی   ماندن، چگونه بی مند به زنده عالقه فرددو  داستان معلوم نیست که این

 ۀبا وجود اینکه نویسنده هیچ اشار در عین حال، ؟کشد جویی می ، کارشان به انتقامپذیرفتنی
ولی  ،ستا  هو از این جهت راه فراری برای خود گذاشت هنکرد آن دوبودن  مستقیمی به ایرانی یا عراقی

حضور سرگروهبان در  ۀپیشین ،مثال؛ برای پی بردبودن این دو تن  شود به ایرانی با شواهد و قرائن می
ایرانی است و لحنی که کاماًل  شخصّیتگوهای بین این دو و های دیگر داستان، لحن و گفت صحنه

یا سرگروهبان سومز ب» گوید: ولی اینکه سرباز می ،آشناست «سومز»ها با سیگار  عراقی  ۀاینکه ذائق
 نبودن سرگروهبان دارد. نشان از عراقی ،«سازد؟ است به مزاجت که می

های سرباز، باور او را به جنگ  توان از نوع توصیف می آتش به اختیاررمان  ۀمای درون بارۀدر
، نعمت یا عظّمتتوان  نمی»توانست باشد.  ی نمیانه، ابلهانه، کوچک و جّد بّچگ ۀدریافت. بازیچ

کند؛ یعنی هیچ  ها کیلومتر نبرد بیان می ده  صحنه ۀاظهاراتی است که او دربار ،«نکبتش را دریافت
یک از طرفین نبرد ندارد. سرباز با احساس پوچی و بیهودگی به دنبال  هیچ  نگاه قابل قبول و مثبتی به

م. هزاربار و برای این لحظه کشیده بود هایی چه نقشه»گوید:  آنجا که می ؛جویی است انتقام
دیگر، تناقض بین اندیشه و عمل سرباز است.  مهّم  ۀزند. نکت جویی می دست به انتقام و« جورهزار

دستور »گوید:  و در جای دیگر می« ای دارم و نه خشمی و خواهشی نه کینه»گوید:  از سویی می
این تناقض در وجود  !«ممکنمغزم قبل از اینکه از کار بیفتد این بوده: انتقام بگیر به بدترین شکل 

  نیست. پذیرفتنیلحاظ منطقی  زمانی، به ۀهم در یک باز ، آنشخصّیتیک 
توفیق  و بلکه کم  هت زیادی به دست نیاوردقیّ شخص موفّ  دید سوم ۀنویسنده در استفاده از زاوی

العات به خواننده کمترین اّط  ،ترین فرد به راوی عنوان نزدیک ی از حمید بهتا آنجا که حتّ  ؛ستا  هبود
  شود: داده می

سرگردان فراوانش که شاید در ادوات که کنار دویرج پراکنده شده بود با آن ارواح   ن دستهاز آ
شد و معلوم نبود در آن شب و با آن تورها کجا پرسه  شان یکی هم بود که حمید نامیده میمیان
 .(39 همان:) زد می

شود و  حادثه آغاز می ۀآن است که داستان از نیم اختیارآتش به های رمان  یکی دیگر از کاستی
به ابتدای داستان و به ، در هیچ جای داستان، بازگشت به گذشتهشگرد گیری فراوان از  م بهرهرغ هب

شود. گویی نویسنده موضوع را به  انگیزه و علل سردرگمی و حیرانی سربازان در بیابان پرداخته نمی
چند فضای هر .ستا  هکرد واگذار هفت روز آخرخواننده از طریق خواندن خاطرات  پیشینعلم 

ولی چگونگی و چرایی این فرار در  ،کند را به ذهن متبادر می« فرار از دست دشمن»ی داستان کلّ 
اثر را از ( هفت روز آخر)همانی ( آتش به اختیار)خالل داستان وضوح ندارد. مگر اینکه خواننده، این 

وی در ابتدای داستان، نمایی از انتهای داستان را نیز  ،برای مثال ؛بداند و آن را نیز خوانده باشدپیش 
 آورد: پیش چشم خواننده می
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دست که کم و  ی یکآن هم نه زرد ؛زند خم؛ نه به سفیدی که به زردی میو خاکی گرم، پرپیچ
شود در ساعات مختلف  ته میچون نمایی از یک منظره که با دوربین ثابتی گرفهم ،زیادشونده

ا امّ طوری که انگار یکی است،  ؛شود رسد و گاه حّتی گویی نارنجی می به کاهی می که گاه ،روز
بینش که برای این در راه  تابش و با آن نور ۀطور ببینند در آن زاوی شود آن را این باعث می ]...[
اند که  اند و به کوهی رسیده بویی را حس کردهاند و حاال  گان بوده تی پیش در راه ماندان که مّد فتگر

بخش است و چنان نیروزا  تچنان لّذ  ،اند تمام نیازشان پشت آن است و برای همین هم نیرو گرفته
نار اند در ک انگیز نشسته م و خنک و دلآور که انگار در دشتی سبز و خّر  کننده و سرخوشی و سبک
 .(7 همان:) [...] جویی

شدن عنصر  ال)هرچند با فّع ی روایت ت منطق خّط ، حاکمیّ هفت روز آخربودن  خاطرهوجود  ا باامّ 
ساز، در  شدن بعضی عناصر داستان الو نیز فّع  گیرد( قرار می تأثیرگاهی این منطق تحت  بازگشت به گذشته

 تری از های کامل و خواننده دریافت شود میتقویت  هفت روز آخروارگی  نوشته، داستان این خاطره
هر روز در پی روز قبل و نیز رخداد  ،خاطرات نقل در را ی روایترعایت منطق خّط  اثر دارد.

 «هایی بازگشت به گذشته»در  ،مگر توان دید؛ ت داستان مییّ و کلّ  وب زمانی و مکانیحوادث در تنا
 اننده دچاردر ذهن خو کند و نه یکپارچگی داستان را که نه ساختار روایت اصلی را مخدوش می

 :کند تزلزل و لطمه می
انتظارش را شد  طور که می ه و همانالبتّ و صد رو به پرتگاه داد زد یا در واقع عربده کشید حمید!

اگر این پهلوان ناجی شما االن گفت:  داشت، جوابی به گوش نرسید. در همان حالی که مسلم می
ل برود حمید را یعنی اّو  ؛اجرا کندجا ایفا و  ش را یکتوانست آن نقش جزء و کلّ  ا بود البد میینجا

ما را برساند به جایی و یا دست کم آبادانی و یا آبی، و او  ۀبیاورد یا بیرون بکشد از پرتگاه و بعد هم
ت عجیبش: بهبود! آره! همین شّد  باز به یاد آن پهلوان خانوادگی افتاد با آن اسب عجیب و بلکه به

  .(102 همان:) بوده اسمش
ق دگردیسی و عبور از برای تکوین خاطره به داستان و تحّق  تش به اختیارآنویسنده در 

های ضمنی یا  گیری از روایت دهد که ضمن بهره رو قرار می ی را پیشموقعّیت ،همانی این
آشنا با  ال ذهن، خوانندۀدن جریان سیّ کرردی روایت و نیز واروایت، با شکستن منطق خّط  خرده
آلودگی و آشفتگی فضا  در مهکه  کند میای  را وارد فضای داستانی تازه هفت روز آخر ۀخاطر

ی در مانندی اثر، حتّ  آلودگی به حقیقت م و مهاثر را باور کند. در عین حال که این توّه « بودِن دیگر»
 شود. میها ن شخصّیتپنداری خواننده با  ذات کند و مانع هم میای وارد ن ها خدشه روایت خرده

 ۀهای اثر، رابط شخصّیتت را دارد که با پرداختن به اینکه بایرامی در اثر خود این قابلیّ م رغ  هب
رخدادهای واقعی و  تأثیرچنان تحت  ولی گویی آن ؛تری بین خواننده و داستان برقرار کند نزدیک

خاطرات روایت اصلی و روایت ی راوی کند. حتّ  از این موضوع غفلت میهایضمنیاستکه
ها و  ها و جنگ تمایل دارد که داستان سلحشوریت شّد  هو بست ا  های سرخورد که نویسنده داستان

منِد آن  چنان مجذوب و دریغ تحریر درآورد، آن ۀها و زندگی باشکوه اجداد خود را به رشت جدل
گاه ترس و  حاِل در جریان و آنانی که در هول ازکه  استنیان خود یپیش ۀرفت دست باشکوِه از  ۀگذشت
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 د.گیر ت روایتش قرار نمیفی آنان در اولویّ کند و معّر  غفلت می ،م همراه او هستندتشنگی و توّه 
های قهری و  تنداشتن خواننده و محدودیّ  توقع رغم به، هفت روز آخرحال آنکه این موضوع در 

  ست.ا  هخود گرفت خاطره، صورت بهتری به ۀشد تهشناخ
ظریف در رای بسیا گونه بهست. نویسنده ا  هدر سیالن حال و گذشته و آیند آتش به اختیاررمان 

و گذشته که با )زمان روایت( یازد: تقابل بین حال  های اثر به نوعی تقابل دست می برخی از قسمت
با این  ؛این کتاب نقد شرایط اجتماعی زمان داستان است رود. به سراغ آن می بازگشت به گذشته

 ،مثال ؛ برایاز زمان تحریر داستان است متأّثرر انتقادات خود تا حدود زیادی توضیح که نویسنده د
هایم  من برای نداشته» شود: های داستان گفته می شخصّیتاز زبان یکی از  رماندر قسمتی از 

رسد این  به نظر می .(126 همان:) «ی یک وجب از آن مال من نیستام، برای خاکی که حتّ  جنگیده
بلکه نگاهی است  ؛نات آن نیستمربوط به زمان جنگ و اوج هیجا ،انتقاد و این نوع بیان و لحن

پذیرش قطعنامه و از پس های  های سال ها و قدرناشناسی سیها و ناسپا استه از سرخوردگیبرخ
توان این رمان را رمان  میهمین دلیل   به ؛ها و ایثارها شدند تالش خوار پایان جنگ که گروهی میراث

را در عبارت  س نمایانده شده در اثرای از یأ نمونه یأس و سرخوردگی و امید و تالش نیز دانست.
 :توان دید زیر می

های شبیه به هم  الی تپه جا البه ها همان رفت؛ سربازی که روزها و شب نه سربازی که از یادها می
آید، سربازی که روزی  ارید، در وقتی که دیگر به کارش نمیها روی او خواهد ب خواهد افتاد، باران

، در خواهد آورد و روزی دیگر مردی شده  تهالشخوری چشمش را که شاید هنوز به آسمان دوخ
از سرکنجکاوی نزدیکش اش یا  طمع اسلحه  ها او را خواهد دید و به ا و ماهه شاید پس از هفته

  .(137 همان:) [...] خواهد شد
و  خالقّیتهای تکراری، زبان عاری از نوآوری و  شخصّیتشعاری، غیر بنیادی و   مایۀ درون

ویژه  ههای معاصر، ب از جمله عوامل دلزدگی خواننده از بسیاری از داستان ،ای حوادث کلیشه
او را  ،ستا  هگرای بایرامی مخفی نماند است. این موضوع که از نگاه تجربه مقّدسهای دفاع  داستان

و وارد کند نواختی را رها مخاطب از شعارها و تکرارها دوری و یکنظر آن داشت تا برای جلب  بر
که ضمن  بود اعتراض ادبّیاتشدن به وارد ؛ و آنشود که برای خواننده تازگی دارد ادبّیاتای از  حیطه

 . آید به شمار میای برای او و مخاطب  تازه ۀجذب خواننده، تجرب
 

  نتیجه .4
 :از این قرار استنتایج پژوهش حاضر 

چند برگرفته از خاطرات هرادبی در ژانر داستان است. این رمان  یاثر آتش به اختیاررمان الف( 
، طرح، گرایی واقعچون  عناصریدلیل برخورداری از   به ولی ،نویسنده است ۀواسطه و باواسط بی

ده با نو ... که نویس ، زبان خاّص حادثه، تعلیقال ذهن، حرکت در زمان، جریان سیّ گو، و گفت
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گیری از شگردهای  بهرهداستان و با تلفیق عناصر خاطره و ، هنرمندی در اثر خود از آنها بهره برده
 ست. ا  هخود گرفت  راتر رفته و ماهّیتی داستانی بهفنویسی  از سطح خاطرهنویسی،  داستان

و تعّلق خاطر نویسنده به واقعی  غالباً های  شخصّیت، در کنار واقعی حوادثداستان بر  بنایب( 
شکل گرفته، و با هدف روایت آن ای که داستان بر اساس آن  بودن او از واقعهمتأّثرنیز و  مقّدسدفاع 

آن  ۀمداران خاطرههای  اثری که جنبه برای آفرینشتمام تالش خود را تا نویسنده است موجب شده 
 بندد.به کار  ،حفظ شود

سازی بین حوادث  قرینهگاهی به تطابق یا  گی در اثر خود، وار به داستانرسیدن  بایرامی برایج( 
 دست زده هارا تجربه کرده و رخدادهایی که در مسیر نگارش داستان به خلق آن هااصلی که خود آن

  .پردازد می، است
در استفاده از این تکنیک نویسنده میز آ  همبالغالش کارگیری عنصر تعلیق و حرکت در زمان و ت هب د(

در تا است ده شموجب ، دگردیسی خاطره به داستاندر مسیر آور،  ( کسالت)بعضاً  و نیز عنصر زباِن 
راه گیج و  ر،های متحیّ  شخصّیتواننده را همچون ، خنویسنده زایی از داستان، ابهام هایی بخش

گیری  این افراط موجب اختالل در روند شکلتا آنجا که ؛ دکنداستان دچار سردرگمی  کردۀ گم
 ست.ا هعیار شد داستانی تمام
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 سورۀ مهر.

سورۀ تهران، ، های جنگ و جبهه نگاشته نویسی و خاطره خاطره ۀپنج مقاله دربار ؛یاد مانا(، 1393) ــــــــــــــ
 مهر.

هنری  ۀحوزتهران، ، ادب مقاومت و فرهنگ جبهه ۀها در گستر نگاشته درآمدی بر خاطره(، 1373) ــــــــــــــ
 سازمان تبلیغات اسالمی.

گنجینۀ  ، «نگاری با تاریخ شفاهی مقایسۀ تحلیلی خاطره»(، 1389نورایی، مرتضی و مهدی ابوالحسنی ترّقی )
 .122-96، 80ش ، سال بیستم، اسناد

 .166-139 ،زمستان، 1 ش ،یاد، «و خاطراتخاطره » (،1364) کلهر، مهدیسینا و  واحد،
 
 
 


