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1. Introduction 

Those Twenty-Three People consists of the memories of Ahmad 

Yusefzadeh (1967). Regardless of any analysis and free interpretation, the 

author has narrated his memoirs without relying on the readers' 

judgments. The honesty of speech and respect for the reader are among 

the characteristics that can be seen in this narrative work with clarity, 

along with documents and objective evidence. "The author has expressed 

the facts in simple and sincere language with the whole bitterness, 

sweetness, hardship and love" (Sareli, Baqeri, Ishani, & Aliyen , 2019). 

 
2. Methodology  

In addition to identifying the commonalities and differences between 

memory and story, this study examines the elements of the story in Those 

Twenty-Three People. The study uses analytical-comparative criticism. In 

each section, by introducing each of story elements and components of 

memoir writing, and by giving examples from the book Those Twenty-

Three People, the article examines how those elements are used in this 

book. 
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3. Discussion 

The subject, plot, character, point of view, dialogue, scene and staging, 

tone, theme and truthfulness are the common aspects of the story and the 

memory. Those Twenty-Three People narrates the memories of 23 young 

men captured by Iraqi forces in Beitolmoqadas operation. Ahmad 

Yousefzadeh is one of these teenagers who has described his memories in 

this book after his release. The point of view of the book is singular first 

person, narrated from the viewpoint of the author of the book. This point 

of view is the most appropriate point of view for narrating the events and 

happenings of this book, because the purpose of the book is to express the 

events and problems that have unfolded to the juvenile prisoners, and 

these events and happenings must be told by someone who is involved in 

the story and has experienced the events. The content of this book include 

the events, problems and tortures that took place for Iranian prisoners in 

Iraqi prisons. Given that the prisoners in this book are minors and the 

Ba'athist enemy obliged them to make forced confessions and asked them 

to confirm they were sent to the battlefield by force, which will turn the 

world public opinion against Iran. The Iraqis also impose severe threats 

and torture on them. The hunger strike by the teenagers to end the 

enemy's sinister goal is the ultimate suspension and crisis and the climax 

of the story. 

 
4. Conclusion 

Memoir writings are among the most original and natural manifestations 

of culture and literature of battle field. They are also rare works narrated 

directly from the viewpoint of warriors who fought and were martyred in 

the battle fields. The subject of the book Those Twenty-Three People 

written by Ahmad Yousefzadeh is unique in terms of how the incident 

began, how it continued and how it ended, the like of which has not 

happened in any war. In this book, the time of the incident, its exact place 

and location, the names of the witnesses and planners of the incident have 

been determined by observing the time and place of the event. The plot is 

linear and based on the cause-and-effect relationship. The characters of 

the book are real and are introduced to the reader from the author's mind. 

The point of view is the singular first person, narrated by the author of the 
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book. The author's goal in the dialogue is characterization and staging. 

Scenes from the book depict what happens in war. The tone of the book is 

real, serious, and in relation to the intimate reader. The content of the 

book include the story, events, problems and tortures that took place for 

Iranian prisoners in Iraqi prisons. 
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پایدارینشریّۀ ادبیّات   

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی
 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

1399سال دوازدهم، شمارة بيست و دوم، بهار و تابستان   

با عناصر داستان« آن بیست و سه نفر»بررسی میزان مطابقت خاطرات کتاب   

(پژوهشی-)علمی   

1زهرا سیدیزدی  

2بتول افشارکیا  

 چکیده         

از انواع ادبی و شکلی از نوشتار است که در آن نویسنده، خاطرات خود را نویسی، یکی  خاطره

-بوده، بازگو می آنهانقش داشته یا بينندة  آنهااش روی داده، در ها یا وقایعی که در زندگییعنی صحنه

کند. با وقوع جنگ تحميلی عليه ایران بسياری از رزمندگان به ثبت خاطرات خود از دوران دفاع 

یکی از آزادگان  زاده یوسفکتاب آن بيست وسه نفر خاطرات خودنوشت احمد د. داختنمقدس پر

که به همراه همرزمانش به اسارت نویسنده در این کتاب خاطرات خود در زمانی جنگ تحميلی است.

اند را نوشته است. این نوشتارضمن بيان وجوه مشترک داستان و خاطره، به بررسی ميزان درآمده

پردازد. نگارنده پس از تطبيق خاطرات این کتاب با رات این کتاب با عناصر داستان میمطابقت خاط

هایی است که برای عناصر داستان به این نتایج رسيده است: درونمایة این کتاب بيان مشکالت و شکنجه

پيرنگ شود. افتد. زاویة دید اول شخص مفرد است که از زبان نویسنده بيان میاسرای جنگی اتفاق می

افتد می آنهاکتاب حکایت چگونگی اسير شدن و تشکيل گروه بيست و سه نفره و اتفاقاتی که برای 

ها کامالً واقعی هستند و ساخته و پرداختة ذهن نویسنده نيستند. لحن کتاب با توجه به شخصيّتاست. 

 باشد.کند و موضوع کتاب واقعی است، جدی میکه خاطراتش را بيان میاین

 ، خاطره، عناصرداستان، آن بيست و سه نفرزاده یوسفاحمد  ان کلیدی:واژگ
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 مقدّمه-1
مایه و شود که درونهایی گفته میها و سرودهبه مجموعه نوشته»ادبيات دفاع مقدس 

به دنبال تغيير و  گردد.به مسائل هشت سال دفاع مقدس و پيامد و تبعات آن باز می آنهاموضوع 

پدید آمد. دگرگون شدن 1359و شروع جنگ تحميلی در پایان تابستان  تحوّل در اوضاع کشور

ای را در دستور کار ادبيات قرار داد و شاعران و نویسندگان به زندگی بر اثر جنگ، مسائل تازه

آفرینش آثار ادبی زیبایی پرداختند، اما در این ميان شعر به دليل روح مطلق هنری حاکم بر آن 

ا، معضالت و حوادث دوران را منعکس کند. پس ادبيات داستانی؛ هتوانست واقعيّتنمی

کشد به بخصوص رمان با روح واقع گرایی که در بطن خود دارد، این مسئوليت را به دوش می

توان در فضای آن دوران نفس ها، میشخصيّتای که در فضا و مکان داستان و همراهی گونه

 (1392خواجه پور و عالمی،«)افت.کشيد و به درکی آشکار از آن زمان دست ی

ها با توجه به ویژگی و نسبتی که با ادب مقاومت و واقعی بودن موضوع دارند نگاشتهخاطره

-مایة واقعی ترینای خاص، جانو با عنایت به مردمی بودن و حصرناپذیری آن به قشر و طبقه

ها به نگاشتهمچنين خاطرهاند. همردمی ترین مصالح و مواد ادب مقاومت را در خود جای داده

و عدم التزام  -حضور ایمانی و اعتقادی-علت فراگير بودن حضور مردمی در جنگ

های خاص در نگارش خاطرات جبهه، گوناگونی ها و توصيهبه آموزش آنهاپدیدآورندگان 

های ان و دربرگيرندگی تنوع موجود در محيط طبيعی جبههنویس خاطرهسطح سواد، دانش و سن 

ها نگاشتهاند. در خاطره، متنوع ترین و وسيع ترین مصالح ادب مقاومت را فراهم آوردهجنگ

ها مبنایی نگاشتهمواد و مصالح الزم برای آثار ادبی، هنری، تاریخی فراوان است، بنابراین خاطره

 (  29:1381روند.)ن.ک: کمری،ترین و اصيل ترین سرمایة ادب و هنر مقاومت به شمار می

های شفاهی انجاميد و های آغازین و ميانی جنگ به گردآوری خاطرهگویی در سالخاطره

داری هزاران ها و لشکرها در غرب و جنوب، جای نگههای فرهنگی قرارگاههمچنين بخش

ها موضوع اصلی معطوف به حلقه نوار صوتی از رزمندگان جنگ گردید. در همة این خاطره
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جنگ به معنای شرح وقایع و عمليات نبود، بلکه از روزهای  سير و چند و چون وقایع رخدادة 

های رزمندگان و ابعاد اول چنين جا افتاد که خاطرات رزمندگان حاوی و حاصل آرمان

 ( 43:1381ک: جمشيدی،. فرهنگی جنگ است، نه مسائل نظامی آن. )ن

ب، فارغ از نویسندة کتا ه.ش( است.1344زاده) خاطرات احمد یوسف« آن بيست و سه نفر»»

های آزاد، خاطرات خود را بدون تکيه بر قضاوت یا داوری ها و برداشتهرگونه تحليل

هایی است  خوانندگان بازگو کرده است. صداقت گفتار و احترام به خواننده، از جمله ویژگی

. نویسنده با شود دیده میکه در این اثر روایی با شفافيت، همراه با مستندات و شواهد عينی 

ها بيان کرده ها و محبتها، سختیها، شيرینیها را با تمام تلخیبانی ساده و صميمی، واقعيتز

 ( 1397،و دیگران )سارلی« است.

زاده از اهالی روستای  محوریت روایت آن بيست وسه نفر به این شرح است: احمد یوسف

باالخره نامش در های نظامی هورپاسفيد کرمان در شانزده سالگی پس از گذراندن آموزش

کند. به علت  المقدس شرکت میگيرد و در عمليات بيتها به جبهه قرار میفهرست اعزامی

آید. به علت سن کم و جثه ای ، خاکریز محاصره شده و او به اسارت درمیرناکامی تيپ نو

در  وآورند گيرد. او را به همراه صدوپنجاه اسير دیگر به بصره مینام می« طفل صغير»کوچک 

شود؛ وقتی فيلم پخش فيلمی گرفته می آنهاکه مشغول خوردن نان وسيب زمينی بودند ازحالی

سال شناسایی و فهرست  بيند و به دستور او اسرای کم سن وشود صدام حسين فيلم را میمی

را به زور به جبهه  آنهاخواست وانمود کند که شود. صدام از طریق تبليغات مینفر تهيه می23

عاليه و س س برای تحقير کردنشان به دهند و به زیارت عتباتلباس نو می آنهااند. به ستادهفر

خواهند هر یک در یک ماشين برقی نشسته و پدال را می آنهابرند. از شهربازی و پارک می

اش بود دخترپنج ساله کنند. صدام که با را به مقر صدام گسيل می آنهاروشن کنند. چندی بعد 

 کنيم... ما شما را آزاد می های ما هستندهای دنيا بچهکند: بچهرانی اعالم میی یک سخندر ط

وقتی  ... فرستمبگيرم، شما را به کشورتان می اردر آینده وقتی موافقت صليب سرخ جهانی  ...
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خواهد جوکی تعریف کند برایم نامه بفرستيد. بعد صدام از دخترش می ،دکتر و مهندس شدید

ناخواسته لبخندی بزنند  آنهاشود باعث می« نچ» را وادار به خنده کند. اما دختر با گفتن نهاآکه 

برند و را به زندان استخبارات می آنهاگيرند. بعد عکاسان در آن لحظه عکس دسته جمعی می و

. بعد شوندجا به پادگان الرشيد و بعد روانة اردوگاه رمادی میبعد از یک ماه و نيم اسارت در آن

گردد و ادعا چاپ می« هاپشت در مانده»تحت عنوان  آنهااز مدتی در روزنامة الثوره عکس 

کند. اسرا به اند، امتناع میشود که ایران از پذیرفتن کودکانی که به زور به جبهه فرستادهمی

را  اندگوید اسرای ما کودک نيستند همه رزمندهوسيلة رادیو، پيام هاشمی رفسنجانی که می

دادن به بازی صدام حسين و دیدار با صليب سرخ و بازگشت به س س برای خاتمه شنوند. می

زنند که پس از پنج روز اعتصاب اردوگاه دست به اعتصاب غذا در زندان استخبارات بغداد می

 رسند.به اهداف خود می

بررسی در این مقاله ضمن مشخص نمودن وجوه اشتراک و افتراق خاطره و داستان به 

-پردازیم. روش کار در این مقاله، نقد تحليلیمی« آن بيست و سه نفر»عناصر داستان در کتاب 

های که در هر بخش با معرفی هر کدام از عناصر داستانی و مؤلفهبه طوری ؛باشدتطبيقی می

-به بررسی چگونگی به« آن بيست و سه نفر»هایی از کتاب ی، با آوردن نمونهنویس خاطره

 پردازیم.گيری آن عناصر در این کتاب میکار

 

 بیان مسئله -1-1

شود بازیابی و واکاوی با توجه به اهميت دفاع مقدس و آثاری که در این زمينه نوشته می

 آثارهای مختلف حائز اهميت بسيار است. کتاب آن بيست و سه نفر یکی از این آثار از جنبه

که این کتاب در ژانر خاطره با توجه به این و خوب در حوزة خاطرات رزمندگان اسالم است

های ها و تفاوتشود و مشابهتنگاشته شده است، از لحاظ انطباق با عناصر داستان بررسی می

 گردد.این اثر با داستان با ذکر شواهد بيان می
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 پیشینۀ تحقیق-1-2

کارکرد القایی »هایی که بر روی کتاب آن بيست و سه نفر صورت گرفته از جمله پژوهش

های واژگان نوع ادبی در جست و جوی ویژگی« آن بيست و سه نفر»واژگان در کتاب 

( در نشریة ادبيات پایداری 1397) دیگرانبه نویسندگی سارلی و « خاطرات اسيران جنگ

( که  نقش و القای کارکردی واژگان را در این کتاب تحليل و بررسی کرده 156-131)صص

ر ن پژوهش مستقلی که به بررسی ميزان مطابقت خاطرات این کتاب با عناصاما تاکنو ؛است

 داستان پرداخته باشد دیده نشد.

 ضرورت و اهمیت تحقیق-1-3

کارگيری عناصر داستان در هدر ژانر خاطره نوشته شده است. ب« آن بيست و سه نفر»کتاب  

ا کنون پژوهشی در زمينة جا که تاین کتاب آن را به داستان نزدیک ساخته است و از آن

مطابقت خاطرات این کتاب با عناصر داستان صورت نگرفته است، انجام این پژوهش ضروری 

 .رسدبه نظر می

 

 بحث -2

 خاطره و داستان-2-1

 نویسیتعریف خاطره و خاطره -2-1-1

است. خاطر در لغت « خُطور»گرفته شده و مصدر آن « خاطر» واژة خاطره از کلمة عربی

معنا شده است. در زبان فارسی،  «آنچه در دل گذرد، فکر، اندیشه، ادراک، خيال و...»غالباً به 

-ه منسوب و مربوط به خاطر است، واژة خاطره، آنچی نسبت به کلمة خاطر«ها»با افزودن 

اموری که بر شخص گذشته باشد و »ساخته شده است.کلمة خاطره در لغت نامة دهخدا به

های آدمی، وقایع گذشته که شخص آن را ذهن شخص مانده باشد، گذشتهآثاری از آن در 
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معنا و تعریف شده است. « های گذشتههای گذشته یا شنيدهدیده یا شنيده است، دیده

ی در معنای عام آن عبارت است: یادآوری و نگارش شرح حاالت و حوادث و نویس خاطره

ين به وقوع پيوسته و به واسطة مشاهده و ماجراهای گذشته، که در زمان و مکان معلوم و مع

ی نویس خاطرهاستماع یا حضور، از کيفيت واقع آن اطالع حاصل گردیده است. به تعبير دیگر، 

نگارش حاالت و حوادث و ماجراهایی است که در نتيجة تداعی خاطر، ضمن بيان نحوة وقوف 

صورت و چگونگی وقوع  صاحب خاطره)مشاهده و استماع و حضور( در زمان و مکان معلوم،

 ( 14-16:1381شود. )ن.ک: کمری،بازیابی می آنها

  تعریف داستان-2-1-2

داستان نقل وقایع است به ترتيب توالی زمان، داستانی که واقعا داستان باشد باید واحد یک 

خصيصه باشد: شنونده را بر آن دارد که بخواهد بداند بعد چه پيش خواهد آمد و برعکس 

)ن.ک:  کند که خواننده نخواهد بداند که بعد چه خواهد شد.وقتی کاری میناقص است 

شود که بيش  داستان، به هر اثرهنری منثور گفته می» (یا در تعریفی دیگر: 46:1394ميرصادقی،

که از لحاظ تاریخی حقيقت داشته باشد، آفریدة ابداع و نيروی تخيل و هنر نویسنده است. از آن

از قوة تخيل نویسنده سرچشمه  تاریخ و واقعيت خلق شود یا به کلداستان ممکن است براساس 

گيرد. در هر حال، صفت مميزة آن، لذت روحانی بخشيدن به خواننده و تا حدودی آموزش 

داند ای مینویسی داستان را نوشتهبراهنی در کتاب قصه( 186: 1381کمری،« )دادن به اوست.

 (40: 1368صورت حوادث مسلسل گفته شود. )ن.ک: براهنی،ه که در آن ماجراهای زندگی ب

 

 وجوه مشترک داستان و خاطره -2-2

پردازی، لحن، درونمایه  گفت وگو، صحنه و صحنه ، زاویة دید،شخصيّتموضوع، پيرنگ، 

 قيقت مانندیح و
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 موضوع-2-2-1

کانون و  ،موضوع»کند: گونه تعریف میموضوع را این« نویسی هنر داستان»یونسی در کتاب 

هایی است که ها و حادثهموضوع، شامل پدیده»( 31: 1388،است. )یونسی« مرکز توجه داستان

قلمرویی است که  به عبارت دیگر موضوع؛ کندآفریند و درونمایه را تصویر میداستان را می

 ( 279: 1394)ميرصادقی،« تواند درونمایة خود را به نمایش گذارد.در آن خالقيت می

 

 موضوع کتاب آن بیست وسه نفر -2-2-2
-آن بيست و سه نفر در واقع خاطرات بيست و سه نفر نوجوانی است که در عمليات بيت

یکی از این نوجوانان است که  زاده، المقدس به اسارت نيروهای عراقی درآمدند. احمدیوسف

پس از آزادی خاطراتش را در این کتاب به تصویر کشيده است. این کتاب حاوی یک پيش 

فصل است که شامل هفت بخش کوتاه به عنوان مقدمة داستان و چهار فصل بهار، تابستان، پایيز 

ی عکس از گروه به صدام حسين و تعداد زاده یوسفو زمستان. در پایان کتاب نيز نامة احمد 

 بيست و سه نفره ضميمه شده است.

 

 پیرنگ-2-2-3
شاه مرد و بعد ملکه »پيرنگ در داستان یعنی روایت حوادث داستان با تأکيد بر رابطة عليّت. 

شاه »زیرا ترتيب منطقی حوادث بر حسب توالی زمان رعایت شده است. اما  ؛داستان است« مرد

ی مرس ملکه نيز تأکيد بر عليّت و چرای زیرا ؛پيرنگ است« مرد و بعد ملکه از غصّه دق کرد.

وابستگی موجود ميان عناصر داستان را به طور  ،پيرنگ( »100-99:1385شده است. )ن.ک: داد،

تواند راهنمای مهمی باشد برای نویسنده و درعين می ،بنابراین ؛کندعقالنی و منطقی تنظيم می

زیرا پيرنگ برای نویسنده ضابطة اساسی است  ؛حال نظم وترتيب متشکلی باشد برای خواننده
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برای انتخاب و مرتب کردن وقایع، و در نظر خواننده نيز ساخت وحدت هنری داستان را فراهم 

بلکه مجموعة سازمان یافتة وقایع  ؛ط ترتيب و توالی وقایع نيستآورد. از این نظر، پيرنگ فقمی

است. این مجموعة وقایع و حوادث با رابطة علت و معلولی به هم پيوند خورده و با الگو و 

  (84: 1394)ميرصادقی،« ای مرتب و مستدل شده است.نقشه

 

 خاطره تفاوت پیرنگ در داستان و-2-2-4

ذهن و بر آمده از تخيل نویسنده است. نویسنده دنيایی  در رمان، طرح و پيرنگ ساختة

روند. کار دهند و جلو میدنيایی که ماجراها و وقایع رمان در آن رخ می ؛سازدتخيلی می

نویسنده این است که ترتيبی در نوشتن اتخاذ کند که این حوادث و رخدادها پيوستگی علت و 

اصلی رمان باشند و در  شخصيّتشکل و گره معلولی نسبت به هم داشته باشند، مربوط به م

جهت حل آن حرکت کنند. اما در رمان خاطره همه چيز در عالم واقع اتفاق افتاده است و کار 

های مهمی که نسبت به هم های مهم و برجسته است، انتخاب اتفاقنویسنده انتخاب لحظه

هم و از دل یکدیگر بيرون  پيوستگی داشته باشند و از جهت کنش و واکنش و عمل داستانی به

 ( 249و248: 1386،آمده باشند و هدف واحدی را دنبال کنند. )ن.ک: فتاحی

 

 سه نفر پیرنگ کتاب آن بیست و -2-2-5

نيروها برای رفتن به  ،های نخستين جنگپيرنگ این داستان به این صورت است که در سال

کردند. در این  را انتخاب می آنهادیدند و س س برای اعزام به جبهه فرماندهان جبهه آموزش می

کتاب بر اساس روایات نویسنده قاسم سليمانی مسئول غربال کردن نيروها بوده است. او افراد 

های کم کند: بچهگونه بيان می کشد و دليل آن را هم اینسال را از صف بيرون می کم سن و

کنند که بگویند ما را به زور به جنگ را مجبور می آنهاها شوند عراقی ير میسن و سال وقتی اس

ماند و همراه دیگران به جبهه اند. اما راوی این کتاب از چشم قاسم سليمانی دور میفرستاده
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آید. او را به میالمقدس به علت ناکامی تيپ نور به اسارت در شود. در عمليات بيتاعزام می 

وقتی فيلم پخش  .شودگرفته می آنهافيلمی از  .آورندجاه اسير دیگر به بصره میهمراه صدوپن

سال شناسایی و فهرست  بيند و به دستور او اسرای کم سن وصدام حسين فيلم را می ،شودمی

را به زور به جبهه  آنهاخواهد وانمود کند که شود. صدام از طریق تبليغات مینفر تهيه می23

زنند و پس از پنج برای خاتمه دادن به این هدف دست به اعتصاب غذا می آنهاما ا ؛اندفرستاده

 رسند.روز به اهداف خود می

 

 ساختار پیرنگ -2-2-6

وضعيت یا موقعيت دشواری است که بعضی اوقات به طور ناگهانی » افکنی: گره الف:

دهد. در تغيير می ،داردهایی را که وجود ها و نگرشها، راه و روششود و برنامهظاهر می

هایی است که ها و جزئيات وضعيت و موقعيتشخصيّتافکنی شامل خصوصيات  داستان، گره

دهد اصلی را در برابر نيروهای دیگر قرار می شخصيّتکند و خط اصلی پيرنگ را دگرگون می

 ( 95-94:  1394)ميرصادقی،« آورد.و عامل کشمکش را به وجود می

ناکامی تيپ نور که موفق به شکستن خط دشمن نشده بودند «  ت وسه نفرآن بيس»در کتاب 

 ،توسط دشمن آنهاو همچنين بيش از حد جلو رفتن گردان شهيد باهنر و محاصره شدن 

آورد. پخش فيلم اسرای ایرانی از تلویزیون عراق و دیده شدن افکنی اول را به وجود می گره

افکنی دوم را  بر نفرستادن اسرای کوچک به اردوگاه گرهاین فيلم توسط صدام و فرمان او مبنی 

 آورد.به وجود می

 ریزد. غالباً وقتیاست که بنياد حوادث را می شخصيّتمقابلة دو نيرو یا دو » کشمکش: ب:

گيرد، خواننده نسبت به او احساس داستان مورد قبول خواننده قرار می« اصلی شخصيّت»

با نيروهایی که عليه  «شخصيّت مرکزی»یا « اصلی شخصيّت» کند و اینهمدردی و همفکری می

 (95)همان: «پردازد.اند و با او سر مخالفت دارند، به نزاع و مجادله میاو برخاسته
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بر ضد ایران  آنهاسوءاستفادة دشمن از نوجوانان کم سن و سال و استفادة تبليغاتی از 

 است. کشمکش داستان را به وجود آورده

شود و تر میکنجکاوی خواننده بيش ،با گسترش پيرنگ»ج:حالت تعلیق یا هول و وال: 

-شخصيّتاصلی یا یکی از  شخصيّتشور و اشتياقش برای دنبال کردن ماجرای داستان، زیادتر. 

کند و خواننده نسبت به های داستان اغلب همدردی و جانبداری او را به خود جلب می

، او را در شخصيّتمندی نسبت به عاقبت کار آن شود. همين عالقهمند میسرنوشت او عالقه

هول و »یا « حالت تعليق» دارد و چنين کيفيتی را در اصطالحنگرانی نگاه می حالت انتظار و دل

 (98)همان: «گویند.می« وال

کنند و عمل ای است که نيروهای متقابل برای آخرین بار با هم تالقی میلحظه»بحران:  د:

-شخصيّتیا  شخصيّتکشانند و موجب دگرگونی زندگی استانی را به نقطة اوج یا بزنگاه مید

-100)همان: «آورند.شوند و تغييری قطعی در خط اصلی داستان به وجود میهای داستان می

99) 

ای است در داستان کوتاه، رمان، نمایش نامه و داستان منظوم که در نقطه» نقطۀ اوج: ر:

 (100همان:«)نهایت خود برسد و به گره گشایی داستان بينجامد. آن بحران به

اعتصاب غذا توسط نوجوانان برای پایان دادن به هدف شوم دشمن حالت تعليق و بحران و 

 نقطة اوج داستان است.

آمد وضعيت و موقعيت پيچيده یا نتيجة نهایی رشتة حوادث است و پی» گشایی: گره ز:

نتيجة گشودن رازها و معماها و برطرف شدن سوءتفاهمات. در گره گشایی، سرنوشت 

 ؛کنند به موقعيت خود آگاهی پيدا می آنهاشود و های داستان تعيين میشخصيّتیا  شخصيّت

 همان(«)ن.باشد یا به ضررشا آنهاخواه این موقعيت به نفع 

ها دهد و عراقیگشایی داستان زمانی است که پنج روز اعتصاب غذای اسرا جواب می گره 

 را به اردوگاه بفرستند. آنهاشوند مجبور می
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 پردازی شخصیّتو  شخصیّت -2-2-7
های مجموعة خصوصياتی است که از برخورد غرایز و اميال نهفتة انسان با دانش شخصيّت

، عبارت شخصيّت( »301:1385آید. )ن.ک:داد،وجود میهای مختلف بهزمينه اکتسابی او در

است از مجموعة غرایز و تمایالت و صفات و عادات فردی، یعنی مجموعة کيفيات مادی و 

معنوی و اخالقی که فرایند عمل مشترک طبيعت اساسی و اختصاصات موروثی و طبيعت 

-کنند و وی را از دیگر افراد متمایز میفرد جلوه می اکتسابی است، و در کردار و رفتار و افکار

 نویس خاطرهها اگرچه نوشته پردازی در خاطره شخصيّتدربارة ( »289:1388)یونسی،« سازند.

هایی که در اثرش حضور دارند واقعی هستند(، این شخصيّت) ها نيستشخصيّتخالق 

ها شخصيّتهاست. اوست که برخی از شخصيّتنگار است که واسطة آشنایی خواننده با  خاطره

تواند واقعيت دربارة اشخاص نگار نمی دهد. خاطرهتر جلوه میرنگتر و برخی را کمرا برجسته

)زارع و « ها را نگوید.شخصيّتاما این امکان را دارد تا همة واقعيت دربارة  ؛را تحریف کند

 (1397،دیگزان

 

 خاطره در داستان و شخصیّتتفاوت  -2-2-8
اصلی  شخصيّتاند و نویسنده باید ها همه زایيدة تخيل نویسندهشخصيّتدر رمان و داستان، 

های فرعی داستان یا رمانش را از هر جهت خلق کند: از جهت ظاهری و فيزیک شخصيّتو 

... و همة این صفات در  بدنی، از جهت پوشش و لباس، از جهت حرکات و سکنات و رفتار و

شناساند. امّا در رمان خاطره، مورد نظر او را به خواننده می شخصيّتجای جای داستان، 



 

 

 

 

 1399تابستان و بهار ، 22 ة، شمار12سال  ،پایداری يّاتادب یّةنشر                                    98

های واقعی هستند. روزگاری در کنار نویسنده شخصيّتهای فرعی، شخصيّتاصلی و  شخصيّت

جا کار نویسنده نشان دادن صفات اند. در ایناجراهایی درگير بودهاند و در مکردهزندگی می

هاست. )ن.ک: ات اخالقی و رفتاری همانظاهری و حاالت درونی و خصوصي

 (249:1386فتاحی،

 

 در کتاب آن بیست وسه نفر شخصیّت -2-2-9

ای شخصی از جنگ خاطره؛ در ژانر خاطره نوشته شده است« آن بيست و سه نفر»کتاب 

را در حد یک یا چند خط  آنهاهای گوناگون است. او گاهی شخصيّتایران و عراق. اثر پر از 

ها کامال واقعی هستند و ساخته و پرداختة ذهن نویسنده شخصيّتکند. ده معرفی میبه خوانن

داستانی باشند؛  شخصيّتکه مانان زندة دفاع مقدس، بيش از آنتردید شهيدان یا قهر بی»نيستند. 

-ها را میشخصيّتهای معمولی، نویسنده های حقيقی و تاریخی هستند. در داستانشخصيّت

)صفایی و « ها وجود دارند، با تمام خصوصياتشان.شخصيّتآفریند؛ اما در ادبيات دفاع مقدس، 

 -حسن اسکندری -(زاده یوسفاحمد های این اثر عبارتند از: راوی )شخصيّت( 1392اشهب،

قاسم  -اکبر دانشی -مادر راوی -حسن تاجيک شير -آقای نوزایی -برزو قانع -عليجان تاجيک

صدام  -ابووقاص -اسماعيل -فؤاد -مالصالح -جناب سرهنگ تقوی -د چریکحمي -سليمانی

ها شخصيّتراوی با تيتر کردن نام بعضی از  ... ابتسام عبداهلل و گروه بيست و سه نفره و -حسين

را در روایت به خواننده نشان  شخصيّتمقدار اهميت آن  آنهاو اختصاص دادن چند صفحه به 

 دهد. می

 توان به دو دستة قهرمان و ضدقهرمان تقسيم کرد:ب را میهای کتاشخصيّت

های بسيار الف: قهرمانان کتاب اعضای گروه بيست و سه نفره هستند که با وجود شکنجه 

-که سایر اسرای ایرانی در آنبه اردوگاه رمادی، جایی آنهابرای رسيدن به هدف خود که بردن 



 

 

 

 

 با عناصر داستان« آن بيست و سه نفر»بررسی ميزان مطابقت خاطرات کتاب 

 

 

99 

دست به اعتصاب  آنهادة دشمن و استفادة تبليغاتی از جا بودند  و برای پایان دادن به سوءاستفا 

 غذا زدند و پس از پنج روز بر دشمن پيروز شدند.

ب: ضدقهرمانان هم رژیم بعثی عراق که در رأس آنان صدام حسين قرار داشت و دیداری 

و  آنهاهای دروغين و دلداری دادن را با این نوجوانان ترتيب داد و سعی داشت با دادن وعده

را فریب  آنهاظلم کرده  آنهابه جنگ در حق  آنهاکه جمهوری اسالمی با به زور فرستادن ینا

های سختی را بر اسرای نوجوان وارد های این رژیم که شکنجهنشاندهبدهد در ردة بعد دست

که نویسنده او را بعثی مرموزی  کردند از جمله: فؤاد، اسماعيل، ابووقاص )مسئول زندان(می

های دروغين اش نشد و ژنرال قدوری که با وجود دادن وعدهداند که هيچ وقت متوجه درجهمی

تر نتوانست مانع رسيدن نوجوانان به هدف خود که رفتن به های سختو تهدید به شکنجه

توان ضد قهرمانان را خبرنگارانی ناميد که با مصاحبه کردن با اردوگاه بود بشود. همچنين می

سعی در بد نام کردن نظام جمهوری اسالمی  آنهاادن اخبار غلط به دنيا راجع به این گروه و د

 داشتند.

 

 یپرداز شخصیّتهای شیوه -2-2-10
های آن واقعی هستند و رفتارشان در شخصيّتکه این کتاب، خاطره است و با توجه به این

 اما ؛و پویایی بررسی کرد ها را از لحاظ ایستاییشخصيّتتوان کند، نمیطول داستان تغيير نمی

 کند. ها را به خواننده معرفی میشخصيّتمستقيم نویسنده از دو روش مستقيم و غير

، نویسندة رک و صریح با شخصيّتدر معرفی مستقيم »ی به روش مستقيم: پرداز شخصيّت

او چه جور آدمی است و یا به طور مستقيم از  شخصيّتگوید که شرح یا با تجزیه و تحليل، می

 (1394،دیگران)خضری و  «کند.رمان را معرفی می شخصيّتزبان شخص دیگری 

شود و همراه هایی که در این کتاب نام آن تکرار میشخصيّتیکی از  صالح: شخصيّت

وباره شناختيم. سرباز دصالح را نمی»مالصالح است.  شخصيّتگروه بيست و سه نفره است 
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ساله، که گوشة زندان کنار جناب سرهنگ چهل صالح ...صالح... مردی حدوداًتکرار کرد: 

نشسته بود، سراسيمه به سمت دریچه دوید. چشمانی ریز، صورتی سبزه، و موهایی مجعد داشت. 

پوشاند. سرباز عراقی پشت دریچه، بلند و های عریانش را میاش به سختی ساقدشداشة عربی

، چيزهایی به او گفت. صالح برگشت به طرف ما و با لهجة غليظ عربی فریاد زد: پرخاشگر

ها خوابيد. صالح ادامه داد: این سرباز آقایون ساکتا برادرا ساکتا همه گوش بدن. همهمه

گه شما باید به سه گروه تقسيم بشين. ارتشيا یه طرف، بيسجيا یه طرف، پاسدار هم که عراقی می

اش دوید یه طرف. وقتی گروهبان عراقی صالح را صدا زد و او با دشداشة عربیبين شما نداریم 

به سمت پنجره و گفت نعم سيدی. من او را یک نفوذی و جاسوس پنداشتم. اما صالح خيلی 

زود در دادگاه افکار من تبرئه شد. وقتی گفت پاسدار هم که بين شما نداریم یه طرف. یک 

 شخصيّت( 151-152:1398،زاده یوسف« )یک منجی تبدیل شد. دفعه نزد من از یک  نفوذی به

 سوز و مهربان و کسی است که به فکر نيروهای خودی است.ی دلشخصيّتصالح 

شد. کس اکبر نمیدر روستای ما جوانان باالبلند زیاد بودند؛ اما هيچ»شخصيّت اکبر دانشی: 

( نویسنده 52)همان:« انی درشت.ای جذاب با ابروهای پيوندی و چشمقدی بلند داشت و چهره

 های ظاهری اکبر را توصيف کرده است.به طور مستقيم ویژگی

های کرمان ارتباط برقرار کردن با مجيد ضيغمی از ميان بچه»شخصيّت مجيد ضيغمی: 

ای ریز. دو دندان وههای قهکشيده با خال دستانی ظریف داشت و صورتی ،تر بود. مجيدراحت

کردند.  های او را دوست داشتنی میاندکی از هم فاصله داشتند، خندهکه  درشت پيشينش

ات را پيدا کند و  های لباس نظامیکرد سر نخ یکی از دکمهعادت داشت وقتی با تو صحبت می

بعد آن را آهسته آهسته، طوری که تو متوجه نشوی، بکشد تا جایی که دکمه بيفتد و تو متوجه 

 (82)همان:« بشوی و او بزند زیر خندها
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« عمل داستانی»در معرفی غيرمستقيم، نویسنده با »ی به روش غير مستقيم: پرداز شخصيّت 

، او شخصيّتها و یا اعمال خود وگو گفت کند؛ یعنی ما از طریق افکار،را معرفی می شخصيّت

 (1394)خضری و بالوی و بهروزی،« شناسيم.را می

 فؤاد ادامه داد آقای احمد شما چند سالته؟»

 هفده سال.  -

هایم و کمی عصبانی و البته دو شاخة سيم ضبط را داخل پریز کرد و بعد خيره شد به چشم

متعجب پرسيد: هفده سال؟ا گفتم  بله. از روی تخت خم شد به سمت من. سرهایمان به هم 

 من کار ندارم واقعاچند سالته؟ اببين :ام. گفتنزدیک شد.  بوی تند ادکلنش پيچيد توی بينی

اش و ادامه داد: وقتی خوام صدات رو ضبط کنم این تو. اشاره کرد به ضبط صوت کتابیمن می

گی پرسم چرا اومدی جبهه، میگی سيزده سال. وقتی هم ازت میپرسم چند سالته، میازت می

( با این توضيحات خواننده متوجه 155:1398،زاده یوسف« )به زور فرستادنم. فهميدی؟ خالصا

ی زورگو و خشن و عصبانی است که سعی دارد نظرش را به احمد شخصيّته فؤاد شود کمی

 غالب کند.

 

 زاویۀ دید -2-2-11

مصالح و مواد داستان خود را به  ،ای است که نویسنده با آندهندة شيوه زاویة دید، نمایش 

دریچة دیدن زاویة دید یعنی محل یا »( و یا 505:1394کند. )ن.ک:ميرصادقی،خواننده ارائه می

ای است که کند ودریچهشود که نویسنده نسبت به روایت داستان اتخاذ میبه موقعيتی گفته می

« گشاید تا او از آن دریچه حوادث داستان را ببيند و بخواند.پيش روی خواننده می

 (259:1385)داد،

 

 تفاوت زاویۀ دید در داستان و خاطره -2-2-12
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رات یک نفر از یک حادثة بزرس و مهم و از افرادی است رمان خاطره، دربرگيرندة خاط

گر خاطرات او اند. طبيعی است که روایتآفرینی کردهکه در آن حادثه حضور داشته و نقش

ها چقدر که فضای آن رمان خاطره و حجم ماجراهای آن و گستردگی صحنهباشد. بسته به این

جا حسن سليقه و تيزهوشی و هنر انتخاب اینع زاویة روایت را تعيين کرد. توان نوباشد، می

-تر باشد. ایناش جذابهایش را تعریف کند تا نوشتهنویسنده است که از چه جایگاهی خاطره

شنود و ها را میها و بحثبيند و همة حرفای بایستد که همه چيز را میکه در جایگاه نویسنده

نفوذ کند و اندیشه و آرزوهای  آنهاذهن تواند درون فکر و از ضمير همه کس آگاه است و می

 (249-250:1386را حدس بزند، یا در جایگاه یکی از افراد گروه. )ن.ک: فتاحی، آنها

 

 

 زاویۀ دید کتاب آن بیست و سه نفر -2-2-13

در این شيوه، داستان »زاویة دید کتاب اول شخص مفرد و از زبان نویسندة کتاب است. 

داستان طبيعی  شخصيّتشود. اگر بناست که لی داستان بازگفته میاص شخصيّتمعموال از زبان 

نویسنده نباید نيروی حدس و بينش و درک مافوق انسانی به او بدهد؛ نباید کاری کند  ،بنماید

شان در اوضاع و احوال داستان، بيرون از حدّ توانایی یک آدم که چيزهایی بداند که دانستن

-ها اميدها و دهشتزبان همين یک فرد، افکار و اعمال و انگيزه همه باید ازعادی است. با این

 (73:1388)یونسی،« های همة اشخاص دیگر را به خواننده منتقل کند.

زیرا  ؛ترین زاویة دید برای نقل حوادث و وقایع این کتاب استمناسب ،این زاویة دید 

هدف کتاب، بيان حوادث و مشکالتی است که برای اسرای نوجوان اتفاق افتاده است و این 

را لمس کرده  آنهاحوادث و وقایع باید از زبان کسی بيان شود که خود درگير ماجرا بوده و 

ها هم مثل مردم بصره بود؛ معجونی از فحش و اتوبوس وارد شهر شده بود. رفتار بغدادی»است. 

یش. در خيابانی عریض، مقابل در بزرگی ایستادیم که دو طرفش دو قبضه توپ قدیمی ستا
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یک کيوسک نگهبانی. اتومبيل اسکورت قبل از همه داخل شد  ،شد و پشت هر توپدیده می 

های حامل اسرا از در بزرس داخل شدند.گویا به مقصد رسيده و پشت سرش اتوبوس

-های بلند میکه از ميان نخل های تميزد با خيابانامی وسيع بوجا یک محوطة نظبودیم.آن

گذشتند. در آن پادگان بزرس، که بعدها فهميدم ساختمان وزارت دفاع عراق است، سربازان 

های متعدد در رفت و آمد بودند. از اتوبوس پياده ای زیر بغل، ميان ساختمانکاله سرخ، با پوشه

شد. در آن دری آهنی از سمت چپ باز می ای باریک گذشتيم که انتهایاز کوچه شدیم.

ا حياط یک زندان بود آنج ای کوچک چند سرباز عراقی گویا به انتظار ما ایستاده بودند.محوطه

کل « آخر.خل االنسان، اال  ان یخرج انسانا ال ید»اش نوشته شده بود: که باالی درورودی

های بزرس از آن حياط کوچک به قفل تر نبود. دو در آهنی بامساحتش از پنجاه متر مربع بيش

 (148:1398،زاده یوسف« )شد.تر باز میدو زندان کوچک

 گفت و گو -2-2-14
ریزد های نمایشنامه یا داستان است. بنياد نمایشنامه را پی میشخصيّتگفتار بين  گو،و گفت

-سبب میزیرا  ؛در داستان یکی از عناصر مهم و یا به عبارتی همسنگ ارزش توصيف است و

عمل داستانی پيش  ها معرفی شوند وشخصيّت شود پيرنگ گسترش یابد، درونمایه ظاهر شود،

 (406:1385برود. )ن.ک:داد،

 

 آن بیست وسه نفرگفت و گو در کتاب  -2-2-15

پردازی و صحنه پردازی است.  هدف اصلی نویسنده در این کتاب از گفت وگو، شخصيّت

کند. و گو به خواننده منتقل می ها را به کمک گفتشخصيّتاو افکار و احساسات درونی 

خوام بدونم شما اصال چه کاره هستيد که می»صدایش را روی حاج قاسم بلند کرد و گفت: »

ذارید ما بریم برا دین و کشورمون بجنگيم؟ ما که ایقد آموزش دیدیم، ایقد زحمت نمی

کرد. حاج ریخت و دعوا میسلمان اشک می.« کشيدیم، به خدا نامردیه که نذارید ما یَم بریم
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های کم سن وسال وقتی اسير ميشن عراقيا مجبورشون بچه»قاسم باالخره به سخن آمد و گفت: 

ها اَ اتفاقا بچه»سلمان، با همان شجاعت قبلی گفت: « ان جنگاکنن بگن ما رو به زور فرستادهمی

« « شونم ميشه تو عمليات کپ ميکنن. ها بلهاترن. تازه، بعضی از اونا که ادعابزرگترا شجاع

-وگوی راوی کتاب با افسر عراقی را می ( در این قسمت گفت59-60:1398زاده،  )یوسف

 خوانيم که در حال بازجویی از اوست:

شد فهميد  فارسی است شروع کرد دوباره برگشت به سمت من و با زبانی که به سختی می»

 به صحبت کردن.

 اسمت چيه؟ -

 احمد.  -

 اسم پدرت؟ –

 محمد. -

 چرا آمدی با ما بجنگی؟ –

این سيد »رویش نشسته بود. گفت:  جواب ندادم. سرهنگ اشاره کرد به ستوانی که روبه 

روم کربال، زیارت حسين. شما چرا با اوالد امام است. فرزند امام علی است. خود من هميشه می

 های نظامی. روی سوال باز هم جواب ندادم. سرهنگ رفت« جنگی؟علی می

 چقدر نيرو پشت خط  دارید؟ –

 خبر ندارم. ما یه گروهان بودیم که همه شهيد یا اسير شدن. -

 چند تا تانک داشتيد؟ –

« ام. ما رو شبونه به منطقه آوردن. توی تاریکی شب، هيچ تانکی ندیدم.من نيروی پياده-

 ( 113-114)همان:

ن به طور مداوم در پی مصاحبه با گروه بيست وسه برنگاراکه در این کتاب خبا توجه به این

سوء استفاده از نوجوانان برضد نظام جمهوری اسالمی است،  آنهانفره هستند و هدف 
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خبرنگار نظامی از محمد . »شود می دیدههای کتاب شخصيّتهای خبرنگاران با وگو گفت 

 « اسمت چيه؟»پرسيد: 

 محمد صالحی.  -

 ؟ از کدوم شهر ایران–

 از شهربابک، استان کرمان. -

 پونزده سال. -چند سالته؟ –

 کالس چندمی؟ –

 دوم راهنمایی. -

 ست؟ پدرت چه کاره–

 پدرم به رحمت خدا رفته. -

 پس چرا اومدی جبهه؟ به زور فرستادنت؟ –

 بلها -

 یعنی چطور به زور فرستادنت؟ –

« ذاشتن. من هم به زور اومدماهامون نمیخواستم بيام جبهه؛ ولی فرماندهیعنی می-

 (182)همان:

 

 پردازی صحنه و صحنه -2-2-16
-شود؛ به عبارت دیگر، زمينهصحنة داستان، محلی است که آکسيون داستان در آن واقع می

( و یا در 429:1388کنند. )یونسی،ای است که اشخاص داستان نقش خود را بر آن بازی می

-افتد، صحنه ناميدهیی را که عمل داستانی در آن اتفاق میزمينة فيزیکی و فضا»تعریفی دیگر 

  (1397)قالوندی و عابدی و عزیزی،« اند.
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 تفاوت صحنه در داستان و خاطره -2-2-17

ها را توصيف کرد و نشان داد و هم باید رفتارها و شخصيّتدر خاطره، هم باید فضاها و 

ماجراها را با ساختن صحنه نشان داد. در ها و عمل و عکس العمل افراد درگير در وگو گفت

خاطره الزم است که از چيزهای غيرضروری به صورت خالصه و گذرا رد شد تا فرصت برای 

 (250:1386تر باقی باشد. )ن.ک: فتاحی،های مهمبيان صحنه

 

 صحنه در کتاب آن بیست وسه نفر -2-2-18

صد و شصت  و مکان آن ابتدا هزارو سيهای آغازین جنگ یعنی سال یکزمان کتاب سال

باشد. های عراق میدر آخر زندان اش ودر خط مقدم جبهه و س س شهر جيرفت محل زندگی

 کند.هایی که در خط مقدم است را بازگو میابتدا راوی صحنه

ترین سنگرمان به آمد. نزدیکخرمشهر در می-خاکریز ما درست از شانة چپ جادة اهواز»

ها به نوبت توی سنگر صال خاکریز به جاده درست شده بود. روزها و شبها در محل اتعراقی

نشستم و چشم به نيزار مقابل هایی که در سنگر تيربار میدادیم. ساعتکنار جاده نگهبانی می

دوختم نيم نگاهی هم به جاده داشتم. خاموش بود. مثل ماری که کودکان با پاره سنگ از می

اش از بس توپ و خم اره خورده نيزار افتاده بود. خط سفيد ميانی ميان ،درش آورده باشند پا

ها بود گرمی الستيک هيچ اتومبيلی را بر پشت عبور مدت شد. جادة بیبود به سختی دیده می

 (17-18:1398،زاده یوسف« )خود احساس نکرده بود.

گذارد. نمایش میو بعد از بازگشت از جبهه حال و هوای اعزام نيروها در شهر جيرفت را به 

مردم جيرفت و کهنوج گروه گروه آمده بودند مقابل محل تبليغات س اه جيرفت تا رزمندگان »

را بدرقه کنند. لندکروزی، که غرق در پرچم بود و بلندگویی قوی روی سقفش نصب شده 

 های شهر خبر اعزام رزمندگان را جار زده بود و سرودهای حماسیبود، سراسر روز در خيابان

پخش کرده بود. آقای معلمی، امام جمعة شهر پشت بلندگوی همان لندکروز محاسن جنگ و 
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های قرآن و آینه و اس ند روی دست مادران و خواهران بدرقه کننده شمرد. سينیجهاد را برمی 

 ( 49)همان:« اش.بود و هرکس گرم وداع  با خانواده

آمد و صدای ن صدای فریاد و ناله میاز حياط کوچک زندا»های عراق: ای از زندانصحنه

که لباس نظامی ة کوچک روی در سرک کشيدم. گروهی ها. از پنجربرخورد کابل با بدن آدم

جا به شدند. آنبه محوطة زندان وارد میاز کوچه  اق به تن داشتند، زیر ضربات کابلارتش عر

بعد سيگار، عطر، دستمال، و هر ای. انداختند گوشهکردند و میدستور، کمربندهایشان را باز می

ها و زیر انداختند روی انبوه فانسقهآوردند و میهایشان بود در میچيز دیگری را که در جيب

شدند. در آن دو روز چقدر کابل خورده بودم ضربات کابل به سمت زندان کناری هدایت می

 (173)همان:« و کابل خوردن دیگران را دیده یا شنيده بودم.

 

 لحن -2-2-19
يدة کند: لحن، آن نتيجه و یا زایف میگونه تعرینویسی لحن را این براهنی در کتاب قصه

روانی زبان است؛ محيط ذهنی خاصی است که نحوة حرکت و دید، بيان این حرکت و دید در 

تر، عبارتست از سبک و شيوة بيان کند. لحن در فضای تنگجامة زبان در خواننده ایجاد می

نویس برای ارائة  سبکی که یک قصهدر فضایی بازتر عبارت است از  ، وتشخصيّیک 

کلماتی که نویسنده ( »325:1368کند. )ن.ک: براهنی،هایش در جامة زبان انتخاب میشخصيّت

استداللی هستند، ممکن است  های تصویری و کند، به همان اندازه که بيانگر جنبهانتخاب می

ای حال و هوایی خاص باشند که بر طبق آن باید قطعه یا جملهکنندة حسی یا حالتی یا بازگو

گویانه و  انگيز، تکبرآميز، بذلهآور، شبهه آلود، مالل آلود، التماس خوانده شود، یعنی حالت خشم

های رفتار؛ بنابراین لحن مفهومی موشکافانه است که معنای تلویحيش، این است که دیگر جنبه

ای نياز دارد، لحن، طرز تلقی و نگرشی است که به گوینده و شنوندهچون گفتار، آثار ادبی هم
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رو برای درک کامل اثری تشخيص لحن آن یا برد و از این ؛خواهد به شنونده بدهدنویسنده می

  (674-675:1394)ميرصادقی« های آن ضروری است.دامنة لحن

 

 لحن کتاب آن بیست وسه نفر -2-2-20

اما لحن  ؛ه واقعی و جدی است؛ نویسنده لحنی کامال جدی داردبا توجه به موضوع کتاب ک

ها از جانب کسی که کتاب در رابطه با خواننده نيز تا حدودی صميمی است. توصيف صحنه

های بسته با همان چشم»بوده است به صميمی بودن لحن کمک کرده است.  آنهاخودش شاهد 

بندهایمان را باز ها چشمعراقی -قبلیهمان جيپ -سوار شدیم و حرکت کردیم. توی ماشين 

غروب آفتاب، جایی پياده شدیم. رفتيم. دو ساعت پيش از کردند. داشتيم به سمت مغرب می

های دیگر روی زمين نشسته بودند؛ با جا، توی دشتی هموار، همة اسرای گردان ما و گردانآن

ها پاره، ویم. چه اسيرانیا لباسمان کردند و گذاشتند قاطی دیگر اسرا بشهای بسته. پيادهدست

-خون، نشسته و افتاده بر زمين، ميان حلقه ها پر ازها پر از گردو خاک، بدنموها پریشان، چهره

های سرخ. در نگاه اول کسی را نشناختم. اما زیاد نگذشت که ای از سربازان عراقی با کاله

تر مجيد و رسول ضيغمی، طرفسعدی، معاون گردانمان را شناختم. آن  چهرة محمدرضا حسنی

دو پسرعموی کرمانی را کنار هم دیدم. محمدرضا اشرف و علی محمدی و سلمان زادخوش 

های چادر ما را دوباره به هم رسانده بود. جای هم بودند. به این ترتيب دست روزگاربچه

د. مجيد و سعدی از ناحية شکم تير خورده بو محمود محمدی و اکبر دانشی اما خالی بود. حسنی

ای افتاد سلمان هم ترکش خورده بودند. دم غروب، ده آیفای ارتش عراق از راه رسيد. همهمه

ميان سربازان عراقی. دستور آمده بود اسرا را سوار کنند. با عجله و خشونت ما را به سمت 

ش کرد، ضربة قنداق بود که بر سر و گردنکسی اگر در سوار شدن تعلل می آیفاها تاراندند.

-118:1398،زاده یوسف« )مالحظه. کردند کف آیفا؛ بیها را پرت میآمد. مجروحفرود می

117) 
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 درونمایه-2-2-21

به همين جهت است  ؛کنددرونمایه اندیشة حاکمی است که نویسنده در داستان اعمال می 

)ن.ک: دهد. اش را نشان میگویند درونمایة هر اثری، جهت فکری و ادراکی نویسندهکه می

برای دریافت دشوارترین جنبة تفسيری تحليلی ادبی که درونمایه است، ( »229:1394ميرصادقی،

های رمان، توصيف شخصيّتهایی وجود دارد: عنوان اثر، تفسير و اظهار نظرهای راوی یا سرنخ

پرور و  )گل« اند.کناری و لحن روایت از این جملههای تکرار، همصحنه، انگاره

 (101:1392صمصام،

 

 درونمایۀ کتاب آن بیست و سه نفر -2-2-22

هایی است که برای اسرای ایرانی در ، مشکالت و شکنجهدرونمایة این کتاب بيان حوادث

سال  که اسرای این کتاب از نوجوانان کم سن وافتد. با توجه به اینهای عراق اتفاق میزندان

خواهد کند و از آنان میی اجباری میهاهستند و دشمن بعثی آنان را وادار به اعتراف

کار افکار عمومی جهانيان را بر های جنگ تأیيد کنند و با اینبودن اعزامشان را به جبهه اجباری

-اسارت در دوره. »کنندهای سختی بر آنان وارد میعليه ایران تشدید کنند، تهدیدها و شکنجه

آورترین  رخ داده و یکی از وحشت ها،های مختلف تاریخی و همزمان با بسياری از جنگ

شود. در این مدت، های ساختة دست انسان است که برای یک مدت مشخص، اعمال میآسيب

 (1396پورصادقيان و هوشيار، )طبيعی و هاشم« شود.های شدیدی بر فرد اسير اعمال میخشونت

های به خون ی چشمام و سرم را باال آورد. چشمانم افتاد توفؤاد دستش را گرفت زیر چانه»

ای نگاهم کرد. بعد برگشت به سمت اسماعيل، گروهبان گندة عراقی.  به او اش. لحظهنشسته

قدر محکم که برای چند لحظه هایم نشست؛ آنای کرد و ناگهان ضربة محکمی ميان شانهاشاره

و سر و  که ناغافل خورده بودم، بارانی از کابل روی بدن بند آن ضربه نفسم بند آمد. پشت
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کردم. به پشت افتاده بودم روی زمين و دست و پایم  زدم و گریه میصورتم فرود آمد. فریاد می

فؤاد آن چرخيد تا مانع اصابت کابل به صورت و چشمانم بشود. به حکم غریزه در هوا می

خوردن مرا از دست اسماعيل تماشا وطن خائن و خود فروخته، ایستاده بود و داشت کتکهم

زنان، عقب کشيد و  رد. چند لحظه بعد، فرمان توقف شکنجه را صادر کرد. اسماعيل، نفسکمی

ای بار دست به شکنجه ميدان را برای فؤاد خالی کرد. او یک بار دیگرنزدیک من نشست و این

دادن. نامرد با وقاحت به مادرم و  ترین الفاظ بنا کرد به فحشتر زد. به زبان فارسی با زشتسخت

گذشت بر منا در ها سنگين و دردناک میرم فحش داد. مچاله شدم انگار. چقدر ثانيهخواه

سراسر عمر کسی به خواهر ومادرم فحش نداده بود. فرو ریختم. یک لحظه به فکرم رسيد 

رحم چانه بزنم. داشتم که سيزده سال دارم یا هفده سال با این مرد بیدرست نيست بر سر این

کامال نه، «کنن؟  گی یا بگم ببرن اعدامتباألخره می»که فؤاد پرسيد:  شدماندیش میمصلحت

 (158:1398،زاده یوسف«« )گم شونزده سالمه.می»اما کمی کوتاه آمدم.گفتم: 

 

 حقیقت مانندی -2-2-23

حقيقت در لغت به معنای درستی، راستی و حق است، اسمی است برای چيزی که در جای  

خود مستقر باشد؛  درستی و راستی در شرع ریشه  دارد. طرح و پيرنگ اثر و انتخاب درست و 

پردازد بر  ها و فضای حاکم بر داستان و موضوعی که نویسنده به آن میشخصيّتبه جای 

-گذارد و آن را به صورت اثری رئال پيش روی مخاطب قرار میحقيقت مانندی آن صحه می

های اثری وجود شخصيّتکيفيتی که در عمل داستانی و ( »1392پرور و صمصام: دهد. )گل

« آورد.دارد و احتمال ساختی قابل قبول از واقعيت را در نظر خواننده فراهم می

ره نوشته است در بستری از واقعيت که خاطاین کتاب با توجه به این (193:1394)ميرصادقی،

ها همگی واقعی هستند. نویسنده خود در مقدمة ها، حوادث و صحنهشخصيّتافتد. اتفاق می

-چه در این کتاب میتواند مطمئن باشد آنخواننده می»کند. کتاب به این موضوع اشاره می
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وستانم دیده و از سر ه من و دزی نيست؛ بلکه روایتی است از آنچپردا خواند تخيّل و قصه 

 (12:1398،زاده یوسف« )ایم.گذرانده

 

 گیری نتیجه -3

های ادب و فرهنگ جبهه و جنگ و از ترین جلوهترین و طبيعیها از اصيلخاطره نگاشته

های خون و شهادت، نادرترین آثاری هستند که از نگاه و قلم مردان رزم و عمل در ميدان

به   زاده یوسفنوشتة احمد « آن بيست وسه نفر»اند. موضوع کتاب رؤیت و روایت گردیده

لحاظ چگونگی آغاز حادثه و سير و تداوم و پایان آن منحصر به فرد است و اتفاقی است که 

نمونة آن در هيچ جنگی رخ نداده است. زبان نگارش در این کتاب ساده و روان و نزدیک به 

ادهای جنگ و جبهه در ذهن نویسنده و توانایی ذاتی زبان گفتار و نتيجة طبيعی بازتاب رخد

آفرینان حادثه دقيق آن، نام شاهدان و نقش این کتاب زمان واقعه، مکان و موقعيت اوست. در

با رعایت سير زمانی و مکانی رویداد مشخص شده است. پيرنگ کتاب خطی و مبتنی بر رابطة 

د و از صافی ذهن نویسنده به خواننده های کتاب واقعی هستنشخصيّتعلت و معلولی است. 

شوند. زاویة دید اول شخص مفرد و از زبان نویسندة کتاب است و این زاویة دید معرفی می

ترین زاویة دید برای نقل حوادث کتاب است. هدف نویسنده از گفت وگو مناسب

ر جنگ رخ های کتاب بيانگر اتفاقاتی است که د پردازی است. صحنه ی و صحنهپرداز شخصيّت

باشد. درونمایة کتاب بيان دهد. لحن کتاب واقعی و جدی و در رابطه با خواننده صميمی میمی

-های عراق اتفاق میهایی است که برای اسرای ایرانی در زندان حوادث، مشکالت و شکنجه

 افتد.

 

 فهرست منابع

 چاپ چهارم. تهران: البرز.قصه نویسی.  .(1368براهنی، رضا. )
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-جنگ و خاطره میزگرد بررسی ادبیات خاطره .(1381فرانک )به کوشش(. ) جمشيدی،

چاپ  نویسی رزمندگان جنگ ایران و عراق و رزمندگان فرانسوی جنگ جهانی اول.

 اول. تهران: سورة مهر

فصلنامة «. پردازی در رمان الشحاذ نجیب محفوظ شخصیّت(. »1394دیگران. )خضری، علی و 

 .43-23، صص 22عربی(. دورة جدید، شمارهلسان مبين)پژوهش ادب 

پردازی در رمان نخل ها  شخصیّت و شخصیّت(. »1392ده و عالمی، ذوالفقار. )پور، فری خواجه

 .122-109(، صص9)پياپی2مجلة فنون ادبی دانشگاه اصفهان. شماره«. و آدم ها

 چاپ سوم. تهران: مروارید. فرهنگ اصطالحات ادبی. (،1385داد، سيما. )

عناصرداستانی خاطره نوشته های دفاع مقدس با تأکید بر (.»1397دیگران. )زارع، الهام و 

 .213-191، صص76متن پژوهی ادبی. شماره«. اثر دختر شینا

« آن بیست و سه نفر»کارکرد القایی واژگان در کتاب (. »1397سارلی، ناصرقلی و دیگران. )

نشریه ادبيات «. طرات اسیران جنگهای واژگان نوع ادبی خادر جست و جوی ویژگی

 .156-131، صص19پایداری دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد باهنر کرمان. شماره

نشریه ادبيات پایداری «. کتاب دا، خاطره یا رمان؟(. »1392علی و اشهب، اسماعيل. ) صفایی،

 .119-91، صص8رهدانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد باهنر کرمان. شما

بررسی  ؛مطالعۀ تجربۀ اسارت در جنگ ایران و عراق»(. 1396. )دیگرانطبيعی، منصور و 

 ،2. فصلنامة تحقيقات فرهنگی ایران. دوره««حکایت زمستان»و « اممن زنده»های رمان

 .1-30صص ،10شماره

به آثار جنگ )اصول و مبانی داستان با نگاهی  داستان،گام به گام(، 1386فتاحی، حسين.)

 تهران: صریر. و دفاع مقدس(.

قند «. بررسی عناصر داستان زمین سوخته اثر احمد محمود(. »1397دیگران. )قالوندی، زیبا و 

 .101-84، صص1شماره پارسی.
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بررسی عناصر داستانی داستان های کوتاه » (.1392پرور، ابراهيم و صمصام، حميد. ) گل 

فصلنامة علمی پژوهشی زبان و «. اتل پسرتان هستماحمد دهقان بر اساس مجموعۀ من ق

صص  11های خارجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج. شادبيات فارسی دانشکده ادبيات و زبان

85-109. 

 تهران: سورة مهر.یاد مانا.  .(1381کمری، عليرضا.)

 چاپ نهم. تهران: سخن.   عناصر داستان. (،1394ميرصادقی، جمال.)

 چاپ شصت وچهارم. تهران: سورة مهر.آن بیست وسه نفر. (،1398احمد. )زاده،  یوسف

 چاپ چهاردهم. تهران: نگاه. هنر داستان نویسی. (،1388یونسی، ابراهيم. )

 




