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Criticism of the book "Unknown Hero"
(An oral narrative of the Holy Defense History of West Azerbaijan)
Fatemeh Zulfiqarzadeh
Ph.D student and Lecturer in Persian Language and Literature, Farhangian University, Tehran, Iran
Abstract: The invasion of neighboring countries and tribes from far and near to a region and defending its existence is
one of the constant elements in history, which has become one of the most important human issues in the last century.
The Holy Defense is also known as one of the most important events of the last hundred years in the Middle East and
the world, which includes the oral, indigenous, and cultural history of Iran in the early years of the Islamic Revolution.
Studying the narratives and memories of the Holy Defense warriors has led to a better understanding of the Holy
Defense era. Recognizing people, conspiracies and betrayals, bravery, and expressing the hardships warriors endured
are preserved by recording the warriors' memories. The accuracy and attention of the narrator and his memory, the
writer's trustworthiness, the writer's involvement during the narration, and considering the writing rules are among the
things that should be considered in recording the oral history. This article surveys and reviews the book "Unknown
Hero", which is the memoirs of Khosrow Adamnejad Ghafoor, one of the veteran fighters of the Holy Defense. The
book was written by Najmuddin Asadi and narrates a part of the history of West Azerbaijan during the years of the Holy
Defense.
Key Words: Holy Defense, Oral History, West Azerbaijan, "Unknown Hero", Khosrow Adamnejad Ghafoor.
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1401/01/20 :تاریخ دریافت

منطقـ و دفـا از کيـان خـود یکـي از عناصـر ثابـت در تـاریخ اسـت کـ در قـرن اخيـر بـ

بـ یـ

چکیده
هجوم کشـورهاي همسـای و قبایـ دور و نزدیـ

 دفــا مقــدس نيــز ب ـ عنــوان یکــي از مه ـ تــری وقــای صــد ســا اخيــر در خاورميان ـ و دنيــا شــناخت.یکــي از مســا مه ـ بشــري تبــدی شــده اســت
 توج ـ ب ـ روایــات و خــاارات.اس ـ مي را شــام مــيشــود

 بــومي و فرهنگــي ایــران در ســا هــاي آغــازی انق ـ،شــده اســت ک ـ تــاریخ شــهاهي

 دالوريهــا و بيــان، توائــ هــا و خيانــتهــا، شــناخت افــراد.شــناخت بهتــر دوران دفــا مقــدس شــده اســت

رزمنــدنان دفــا مقــدس موجــ

 دقـت و توجـ راوي و حافظـ. یکـي از مـواردي اسـت کـ بـا ضـب خـاارات رزمنـدنان ثبـت مـي شـود،سختي هـایي کـ رزمنـدنان تحمـ کردنـد
 ازجملـ مــوارديانــد کـ در ثبــت تــاریخ شــهاهي...  توجـ ب ـ ضــواب نگــارش و،بيــان روایــت

 دخالــت نویســنده در خـ، امانــتداري نویســنده،او

 یکــي از رزمنــدنان جانبــاز دفــا مقــدس را نقــد و، خــاارات خســرو آدمنــداد غهــور،» کتــا «قهرمــان ناشــناس،  ایـ مقالـ.بایــد بـ آنهــا توجـ شــود
.بررسي ميکند ک نج الدی اسدي آن را نوشت است تا بخشي از تاریخ آذربایجان غربي در سا هاي دفا مقدس را روایت کند
. خسرو آدمنداد غهور،» «قهرمان ناشناس، آذربایجان غربي، تاریخ شهاهي، دفا مقدس:واژههاي کلیدي
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مقدمه

ک ب شدت ب تحقيق ميداني وابست است (توکلي .)164 :1۳۹6 ،در ای

نردآوري دادههاي تاریخي براساس روایات و اخباري ک سين بـ
سين نق شدهاند ،پيشين اي ب مرات

روش ،مصاحب نر با افرادي مصاحب ميکنـد کـ بـ پدیـدههـا و وقـای

اـوالنيتـر از روش علمـي تـاریخ

واقف اند و سپس ب شناخت موضوعات و مسا و نردآوري و تـدوی

شهاهي یعني نردآوري اا عات تاریخي بـر مبنـاي مصـاحب هدفمنـد،

داده ها اقدام مي کند .مصاحب شوندنان در حقيقـت کسـاني هسـتند کـ

فعــا و آناهان ـ دارد .ســنت شــهاهي شــيوه و راه انتقــا ســازوکارهاي

ب اور فعا در تعام هاي اجتماعي حضور دارند و ایـ موجـ

فرهنگي و عمومي از نسلي ب نس دیگر است؛ اما تـاریخ شـهاهي یکـي

تجار متهاوتي در نذشت و حا مي شود .تـاریخ شـهاهي نزارشـي از

از شيوههاي پدوهش در تاریخ اسـت کـ وقـای  ،رویـدادها و حـواد

مشــاهدات عينــي دربــارة اتهاقــات ،موقعيــتهــا ،رخــدادها ،ســخنان و

کسـ

تاریخي را براساس دیدناهها ،شـنيدههـا و عملکـرد شـاهدان ،نـا ران و

خاارات راوي است ک در زمان حيات او رخ داده است .هد

فعــاالن آن ماجراهــا شــر مــيدهــد و شناســایي مـيکنــد .روایــتهــا و

تاریخ شهاهي ،نردآوري اا عات ،نظریات و دیـدناه هـاي نونـانون

نزارش هاي رسمي و مکرر از نذشت ک توسـ حـام ن سـنت بـ مـا

راویان است تا از ای اریق ب حقایق موجود در هـر رخـدادي در بسـتر

ميرسـند ،نهـتونوهـاي غيررسـمي اعضـاي خـانواده ،همسـایگان یـا

جنگ و دفا مقدس دست پيدا کنند .از دیگر ویدني هاي مهـ تـاریخ

همکاران دربارة ایـام نذشـت و قصـ هـاي دوران نذشـت و ماجراهـاي

شهاهي دستيابي بـ حقـایقي اسـت کـ دسترسـي بـ آن ازاریـق اسـناد

امروز ک نردآوري و منتشر مي شـوند ،بـا مصـاحب هـاي ضـب شـده بـا

رسمي و نام هاي اداري ميسر نخواهـد بـود؛ ازجملـ کسـ و دریافـت

افرادي ک ب زع مورخ یا محقق ،سرنذشتي مه براي نهـت دارنـد و

اا عاتي در زمين :

تاریخ شهاهي ناميده ميشوند ،متهوتاند.

اصـلي

ـ خيانتهاي نيروهاي داخلي؛
ـ جاسوسي افراد داخلي و خارجي؛

تاريخ شفاهي

ـ مجاهدی خلق و نروه

تاریخ شهاهي یکي از روش هاي تاریخ نگاري است کـ بـ صـورت

هاي کرد؛

ـ عملياتهاي درونمرزي و برونمرزي؛

شهاهي و با استهاده از روش کيهي انجام مـي نيـرد .ایـ روش همچـون

ـ اا عات ابق بنديشده و محرمان ؛

پلــي اســت کـ نذشــت راوي را بـ آینــده او متصـ مــيکنــد .اهــدا

ـ موقعيتهاي سوقالجيشي و استراتدی

پدوهشــگران در تــاریخ شــهاهي ،آنــاهي از نذشــت افــرادي اســت کـ

ـ منااق عملياتي و مرزي آذربایجان غربي؛

شاهدان زنده تاریخ جنگ در زمان حـا هسـتند .اسـتهاده از ایـ روش

ـ وضعيت زندانهاي رژی بعث؛

ميشود بيانهاي متکثري از ی

موج

واقعيت و رخداد ب وجود آید.

تاریخ شهاهي بر تجربيات مسـتقي زنـدني فـردي متمرکـز اسـت و
نردآورندة آن ب اور مستقي در ی

نظامي؛

ـ عقاید و دیدناهها و باورهاي افراد.
اساس شک نيـري تـاریخ شـهاهي نهـتونـوي فعـا  ،آناهانـ و

ت ش مشترک با روایتگـر سـهي

هدفمند ميان مصاحب کننـده و مصـاحب شـونده ،بـ مثابـ فـردي مطلـ از

است تا تجار زندني او را بررسي و ثبـت کنـد .انـر تـاریخ اسـنادي

موضو تاریخي ،براي بازسازي و بازنمایي آن موضو است .ایـ کـار

مبتني بر اقـدامات مجـزا یـا بـ عبـارت دقيـق تـر مبتنـي بـر اسـناد اسـت،

با مصاحب صوتي یا تصویري صـورت مـي نيـرد و سـپس نمایـ سـازي،

سنتهاي شهاهي مبتنـي بـر تحرکـات فرهنگـي اسـت و تـاریخ شـهاهي

مستندسازي و قاب استهاده مي شود .تاریخ شهاهي مي تواند راهـي بـراي

احتماالً مبتني بر تجار زندني افراد ب اور مجزا ب نظر مـي رسـد .ایـ

ا هارنظر مردمي باشد ک در خلق اسناد نذشت شان مشارکت نداشت اند

تجار زندني در حافظ مردمي کـ بـراي نخسـتي بـار آنهـا را تجربـ

و درواق فرصتي براي دموکراتي

کردن نگارش تاریخ است» (بخشـي،

کردند ،ذخيره شده اسـت کـ بـا پروسـ سـااالت مـنظ کـ بـ عنـوان

 .)۳2 :1۳۹۷تــاریخ شــهاهي ویدنــيهــاي خــا

مصاحب تاریخ شهاهي شناخت شدهاند ،ب دست ميآیند و بازیابي و ثبت

ویدني ها موج تمـایز آن از دیگـر شـيوه هـاي جمـ آوري اا عـات

مي شوند .ای پروس ع وه بر اینکـ تجربـ هـاي بـ یـاد آورده شـده را

تاریخ معاصر و اهميت آن است کـ مـي تـوان بـ مـواردي از آن اشـاره

جستجو ،پيدا ،تعریف و ثبت مي کند ،ذه یادآورنده را در ی
دیالکتي

بررسي

پویا از حيث معنا و صحت ای تجار نيـز درنيـر مـي کنـد.

ای اسناد ثبت شده براي استهاده آینـده ،بـ عنـوان منبعـي قابـ دسـترس
است تا با ابزار سنتي تجزیـ و تحليـ تـاریخي بررسـي شـود (ویليـام و،
 .)6۸ :1۳۹۷تاریخ شهاهي در ميان انوا تاریخ نگاري تنها روشـي اسـت

خــود را دارد و همــي

کرد:
 .1تاریخ شهاهي باعـث تمرکززدایـي از اسـناد و مـدارک تـاریخي
ميشود و ب نون اي تاریخ را از محدودة دولتها خارج ميکند.
 .2تاریخ شهاهي باعث ایجاد فرصت براي افـرادي مـيشـود کـ در
حاشي اند و همي موضو زاوی دید روایت را متعدد ميکند.

نقدي بر کتا قهرمان ناشناس (روایتي شهاهي از تاریخ دفا مقدس در آذربایجان غربي)

4۷

 .۳تاریخ شهاهي با بهره نيري از مصاحب هاي فعا و حرف اي باعث

دفا مقدس در زمين هاي مختلف سياسي ،نظامي ،اجتماعي ،فرهنگـي و

کشف حلق هاي مهقـودة موضـو مـيشـود؛ بـ نونـ ايکـ بسـياري از

 ...توانست معادالت جهاني را بـا چـالش جـدي روبـ رو کنـد .آیـت اهلل
خامن اي با بيان ای مطل

زوایاي فراموششده را در اذهان ثبت ميکند.

ک «ای جنگ آنقدر حر

نهتنـي دارد کـ

 .4در تــاریخ شــهاهي ،حــي نهتگــو و مصــاحب بــ احساســات و

انر ده ها سا هنرمندان ما و افراد خوش ذوق بنشـينند و در جزءبـ جـزء

عوااف انساني ،توج و احساسات آنان درک مي شود .درواق نویسندة

آن کار کنند ،باز ه حـر هـاي نهتنـي خواهنـد داشـت» (ع مـاتي و

حرف اي مي تواند کُن اندیشـ و خيـا راوي را کشـف کنـد (بختيـاري،

ایلخاني ،)4۸۳ :1۳۹۷ ،ب ضب و ثبت تاریخ دفـا مقـدس توجـ نشـان

 .)10۳ :1۳۸5یکي دیگر از ویدني هـاي تـاریخ شـهاهي ایـ اسـت کـ

داد.
نام اصلي در زمين تاریخ شـهاهي ایـران بـا تـاریخ دفـا مقـدس و

رفتار و واکنش هاي افراد نيز نویاتر مي شوند؛ زیـرا تـاریخ زنـده اسـت.
تاریخ شهاهي اینجاست ک اهميت خود را باز مـي نمایـد .صـر نظـر از

انق

ميزان بهره نيري از ایـ مـدارک در شـناخت و تهسـير نذشـت  ،از ایـ

انق بيون و چ ضدانق

منظر ک رویکرد شـهاهي مـدارک متکثـري را پـيش روي مـورخ قـرار

در ایران نسترش داد و ب باروري آن کم

مي دهد و او را در شناخت ابعاد مختلف کنش انسان ها یـاري مـي دهـد،

تاریخ شهاهي دفا مقـدس ،نشـان دهنـدة فراوانـي مصـاحب هـاي تـاریخ

ارزشي دوچندان پيدا ميکند .دادههاي تـاریخ زمـاني بـ ماهيـت علمـي

شهاهي در ای موضـو و اقبـا بـ ایـ روش نـردآوري اا عـات در

مي کند ک مورخ ب پرسش هایي پاسخ دهد ک پاسخ آنها

رابط با دفا مقدس است؛ البتـ «از چـالشهـاي جـدي نگـارش تـاریخ

را نمي داند .از ای منظر ،داده هاي حاص از مصاحب ها و فيل برداري هـا

شهاهي دفا مقدس نيز مي توان ب نقصـان حافظـ بسـياري از ایثـارنران

و شر و بس هاي وقای و آثار و ابني از لحاظ زنده بودن ،برخـورداري

ب دلي کهولت س  ،پایبندنبودن ب اص امانت در نقـ روایـت ،کتمـان

از پویایي بيشتر و توانایي انتقا نهتمان حاک بر زمان رخـداد واقعـ یـا

حقایق یا تهسير جانبداران  ،توجـ نکـردن بـ پـدوهش و راسـتي آزمـایي

محقـق تـاریخ مـي کنـد و بـا

مناب اشاره کرد .همچني کمبود مصاحب نـران و نویسـندنان حـاذق و

هموارکردن زمين هاي نهتونو و تعام بيشتر مورخ (مصاحب کننده) با

ماهر تاریخ شهاهي جنگ ،در دسترس نبودن اا عات و دادههـا دربـارة

مقاب (مصاحب شونده) ،امکان پاسخگویي مناس تـر بـ سـااالت

دفا مقدس ،نبود توج الزم ب انتشار اسناد و مـدارک وقـای تـاریخي،

تاریخ کم

زمان ساخت آثار ،بهره بيشـتري را نصـي
ار

مطر شدة او را فراه ميآورند (توکلي.)2۹ :1۳۹6 ،

برداشت شد؛ یعني پس از موضو تاریخ انق

 ،چـ از دیـدناه

ها ،تاریخ شهاهي جنگ بود ک ایـ روش را
کرد .حج باالي توليدات

نبود دانشنام دفا مقدس براي دسترسي آسان ب مستندات و  ...ازجملـ

از همي جا مشخص مي شـود تـاریخ شـهاهي بـا تـاریخ رسـمي و

واهر آسي ای حوزه است» (ع ماتي و ایلخاني.)554 :1۳۹۷ ،

متــداو تهــاوت دارد و البت ـ از اهميــت خاصــي نيــز برخــوردار اســت.

با ای توضيحات و تبيي اهميت جایگاه تاریخ شهاهي دفا مقدس،

توج نکردن ب همي نکات شهاهي است ک باعث ب وجود آمدن نقاط

نوشت آثار متعدد در ای زمين دور از انتظار نيسـت .یکـي از پيشـگامان

تاری

و مبه متعدد در تاریخ کشورها شده ک سااالت فراوانـي را در

ذه محققان تاریخي ایجاد کرده است .در ایـران نيـز بـا وقـو انقـ
اس مي و ضـرورت بررسـي ریشـ هـاي انقـ

و پيامـدهاي آن شـام

وقای سياسي چند ده پيش از آن ،اهميت تاریخ شهاهي دوچنـدان شـد
و ب تأسيس مراکزي همچون بنياد تـاریخ انقـ

اسـ مي ،نـروه هـاي

تاریخ شهاهي ،ماسس مطالعـات تـاریخ معاصـر ،حـوزه هنـري سـازمان
تبليغات اس مي ،سازمان اسناد و کتابخان ملي ایران و  ...منجر شد.

تاریخ شهاهي دفا مقدس مری شانکي است ک در سا  1۳60بـا یـ
ضب صوت در شهر آبادان ،خـاارات دختـران مانـده در شـهر را ثبـت
کرد ک بخشي از آن در کتابي با عنـوان «در کوچـ هـاي خرمشـهر» در
سا  1۳۷0توس انتشارات دفتر ادبيات و هنر مقاومت منتشر شده است.
همچني کتا «دا» ،خاارات سيده زهرا حسيني ،ده ها بار تجدید چـا
شده و مورد اقبا مخاابان قرار نرفت است.
نج الدی اسدي با نگارش کتا

«قهرمان ناشناس» از دیگر کساني

بود ک در ای راه نام برداشت و در راه ثبت تاریخ شهاهي دفا مقدس
تاريخ شفاهي دفاع مقدس

در اسـتان آذربایجـان غربــي عـزم خــود را جـزم کـرد .در ایـ مقالـ بــا

دفا مقدس یکي از مه تـری رخـدادهاي صـد سـا اخيـر تـاریخ
ایران است.

کتا  ،سب

دفــا مقــدس ،صــحن بــروز افتخــارات ،عــزت و اقتــدار جمهــوري
اس مي ایران در سطح منطق اي و بي المللي است ک موج

رویکردي مبتني بر توصيف و تحلي سعي شده است ضم معرفـي ایـ

شده است

جمهوري اس مي ایران ب عنوان قدرتي قاب توج در منطق مطر شود.

و سياق نگارش آن در س محـور امانـت داري ،نگـارش و

محتوا بررسي شود.

پدوهشهاي تاریخ شهاهي ،دوره جدید ،دوره  ،2شماره  ،1سا 1401

4۸

«قهرمان ناشناس»

در  ۳۳جلس و  ۳۸ساعت ،در ادارة بنيـاد حهـ آثـار و نشـر ارزشهـاي

کتا «قهرمان ناشـناس» دربرنيرنـدة خـاارات آزادة جانبـاز دفـا
مقــدس ،خســرو آدمنــداد غهــور ( )1۳۳۸-1۳۹۸اســت ک ـ بــا نگــارش

دفا مقدس آذربایجان غربي انجام شده ک مت مصاحب در آرشـيو آن
اداره محهوظ است (اسدي.)1۳۹۸ ،

نج الدی اسدي و ب سهارش ادارة کـ حهـ آثـار و نشـر ارزش هـاي

خســرو آدمنــداد غهــور ( )1۳۳۸–1۳۹۸یکــي از آزادنــان جانبــاز

دفا مقدس در استان آذربایجان غربي در سا  1۳۹۸منتشر شـده اسـت

جنگ تحميلي است ک در سا هاي دفا مقدس مسئوليتهاي متعددي

(اســـدي .)11 :1۳۹۸ ،در ایـــ کتـــا بـــا تلهيـــق تـــاریخنگـــاري و

را بر عهده داشت است .ایشان در سمت هاي فرمانـدة نـردان جنگـاوران

خــاارهنگــاري ،مســا و اا عــاتي در رابط ـ بــا جنــگهــاي مــنظ و

لشـکر  64اروميـ  ،فرمانـدة جنـگهـاي نـامنظ قرارنـاه غـر ارتــش،

چریکي ،عمليات هاي درون مـرزي و بـرونمـرزي ،وضـعيت و موقعيـت

مســئو پاکســازي پيرانشــهر ،اشــنوی  ،سردشــت و  ...از دســت عناصــر

هـا و

و نيروهاي حز دموکرات کردستان ،مسئو عمليـات هـاي

لشکر  64ارومي و قرارناه ها ،فعاليـت هـا و خيانـت هـاي نروهـ

ضدانق

مجاهدی خلق ،فعاليت ها و عمليات هاي انجام شده توسـ راوي ،نحـوه

محرمان برون مرزي در عمليات هاي متهاوت همچون والهجر  ،2کرب ي

اسـارت راوي ،وضـعيت زنــدانهـا ،مشـک ت اســارت و حيـات بعــد از

 ،2کرب ي  ،۷بيت المقدس  5و  ...بوده است .آدمنـداد در سـا  1۳۷6و

آزادي و  ...بــراي مخاابــان و پدوهشــگران بيــان شــدهانــد و هــد

آن

در یکـي از عمليـاتهـاي بـرونمـرزي بـ اسـارت درمـيآیـد و در او

معرفي مبارزي از آذربایجان غربي و ایثارنري ها ،رشادت ها ،عمليات هـا

فروردی  1۳۸2آزاد مي شود .او چند روز بعـد از آزادي بـ درخواسـت

و دستيابي ب اا عات استراتدیکي و مهيد او است.

خود بازنشست ميشود .کتا «قهرمان ناشناس» روایت دقيق و روشـ او

مسئل مهمي ک در مواجه با ای اثـر بـ ذهـ خطـور مـي کنـد آن
است ک هد
هد

نگارنده از تدوی آن چ بوده و تا چ حد در رسيدن ب

خویش موفق بوده است؟

از سا هاي استخدام در ارتش تا جنگ ،عمليات ،اسارت و آزادي است
ک با صبر و حوصل اي شایان تقـدیر روایـت مـيشـود .خسـرو آدمنـداد
غهـور در سـا  1۳۹۸و انـدکي پـس از انتشـار کتـا خـااراتش فــوت

براي رسيدن ب پاسخ ای ساا  ،الزم است ب برخي پرسـش هـا نيـز

ميکند.

جوا داده شود؛ ازجمل :
ـ کتـا

یکــي از دغدغ ـ هــاي اصــلي در اراحــي جلــد کتــا  ،ب ـ نمــایش

«قهرمـان ناشـناس» ازنظـر مراحـ نـردآوري اا عـات و

هدایت مصاحب داراي چ ویدنيهایي است؟
ـ ـ کتــا مــذکور ازنظــر پــردازش اا عــات و نگــارش مــت چ ـ
خصوصياتي دارد؟

نذاشت اا عات کتا روي جلد اسـت .اـر روي کتـا  ،اولـي و
اساسي تری بخش کتا و اع م کنندة موجودیت اثر در ميان سایر آثار
اســت؛ بنــابرای  ،بایــد ب ـ نون ـ اي باشــد ک ـ مخاا ـ بــدون ورقزدن
صهحات کتا  ،متوج اا عات کليدي دربارة آن شود .درواقـ اـر

ـ ـ کتــا «قهرمــان ناشــناس» براســاس معيارهــاي تــاریخنگــاري و
خاارهنویسي تا چ حد موفق بوده است؟

روي جلد کتا است ک با مخاا
موج

آن سـخ مـي نویـد و همـي امـر

جذ نگاه مخاا و موفقيت کتا مي شـود .نویسـنده کتـا

ـ روایت کتا تا چ حد معتبر تلقي ميشود؟

«قهرمان ناشناس» نيز بـراي معرفـي هویـت خـا

ـ تا چ حدي صحت اا عات قاب ارزیابي است؟

قراردادن و جذ مخااـ بـا اسـتهاده از تصـویر راوي و دوسـتانش در

ـ کتا ازنظر رعایت اصو و مباني ادبي ،نگارشي ،زبـان شناسـي و

حي انجام مأموریتي از سوي سپاه در سا  1۳61در پيرانشهر ،ای کتا

دستوري و انتقا صـحيح مهـاهي و ااـ

رسـاني و افـزایش معلومـات

مخاابان تا چ حد موفق بوده است؟

کتـا و تحـت تـأثير

را از سایر کتا ها متمایز کرده و تا حدود زیادي توانست است تعریـف
درستي از شخصيت و محتواي کتا ب خواننده ارا کند.

انتشارات بنياد حه آثار و ارزش هاي دفـا مقـدس در تهـران ایـ

نویسنده کتا نج الدی اسدي ( ،)1۳44اهـ شهرسـتان اروميـ و

کتا را ب صورت مصور و با عکـس هـاي رنگـي در  442صـهح و در

کارشــناس علــوم اجتمــاعي و کارشــناس ارشــد علــوم دفــاعي اســت .او

تيراژ  500جلد منتشر کرده است .کتـا در بـازة زمـاني کمتـر از یـ

بازنشست ارتـش اسـت و قبـ از بازنشسـتگي ،معـاون عمليـات قرارنـاه

سا ب چا دوم رسـيده اسـت« .در نگـارش و انتشـار ایـ کتـا اميـر

منطق اي شما غر کشور بوده است .تـدریس در دانشـگاه و فعاليـت

 41نيــروي زمينــي ارتــش

در حوزة ا سنتي از دیگر فعاليت هاي ایشان در سا هاي بازنشسـتگي

ســرتي

دوم ناصــر بهلــولي (فرمانــدة تيــ

جمهوري اس مي ایـران) نيـز بـا نویسـنده و انتشـارات همکـاري داشـت

است .اسدي در ثبت روایت شهاهي آدمنداد ب دنبا امانتداري و ثبـت

است»( .اسدي :1۳۹۸ ،صهح عنوان) .تـاریخ شـرو مصـاحب  ،نـوزده

دقيق روایتها است« .قهرمان ناشناس» نخستي اثر اوست.

شهریور  1۳۹6و پایان آن  20دي 1۳۹6بوده است و بـ صـورت صـوتي

نقدي بر کتا قهرمان ناشناس (روایتي شهاهي از تاریخ دفا مقدس در آذربایجان غربي)

امانتداري راوي و نويسنده

4۹

ـ نهت شما چند نهر هسـتيد؟ نهـت شـش نهـر .نهـت یـ

امانت واژه اي عربي و از ریش «ا م ن» ب معني «امـي بـودن ،راسـتي،
درستکاري یا ما یا چيزي است ک ب کسي براي نگاه داشـت بسـپارند»
(فرهنگ فارسي معي  :1۳۷1 ،ذی مدخ امانت [ .)]۳4۷اهميت امانـت
در اس م ب حدي است ک در قرآن با عبارتهـا و واژنـان مختلـف بـ

آرپيچي  ۷و شش موش

وی

قبض تيربار بيکـيسـي دارنـد بـا دو

ســ هــزار تيــر فشــنگ و اســامي نهــرات و فرماندهانشــان را نهــت.
نهر زن بود (اسدي.)2۸۸ :1۳۹۸ ،

فرماندهشان ی

ـ فاصل اش از مرز ما حدود هشت یا ن کيلومتر بـود .منطقـ اي بـود

آن اشاره شده است .ایـ واژنـان عبـارت انـد از امانـت ،امـي  ،حهـي ،

ک قسمتي علهزار بود و ی

حافظون ،حافظات و ام  .خداوند متعا در آی  ۷2از سورة احزا کـ

بود و کمي باران باریده بود (اسدي.)26۷ :1۳۹۸ ،

بــــــ آیــــــ امانـــــــت معـــــــرو

قبضـ

رودخان فصلي ه داشت .زمان بارنـدني

اســـــــت ،مـــــــيفرمایـــــــد:

یکي دیگر از ویدني هاي مثبـت نـو روایـت غهـورنداد ثبـت نـام

إِنَّـــا عَرَضْـ ـنَا الْأَمَانَـ ـ َ عَلَـ ـ السَّـ ـمَاوَاتِ وَالْـ ـأَر ِ وَالْجِبَـــا ِ فَـ ـأَبَي َ أَنْ

افراد است .نام افراد داخ پادنان عبارت اند از بروجردي ،غهـوري و ...

یَحمِلْنَهَا وَأَشْهَقْ َ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَـانُ إِنَّـ کَـانَ َلُومًـا جَهولًـا (« )۷2مـا

(اسدي.)54 :1۳۹۸ ،

برآسمان ها و زمي و کوه هاي عال عر

امانت کردی ؛ هم از تحمـ

از نکات جال

در روایت ایشان ای است ک در بسـياري از مـوارد

آن امتنا ورزیدند و اندیش کردند تـا انسـان پـذیرفت و انسـان هـ (در

ب ميزان آنچ در ذه دارد ،اشاره مي کند؛ یعني ب صـراحت مـي نویـد

اداي امانت) بسيار ستمکار و نادان بـود» .آیـ  5۸از سـورة نسـاء نيـز بـر

ک ای واقع را ب درستي در خاار ندارد یا آن را کام ً ب یاد مي آورد.

اهميـــــــــــت امانـــــــــــت و امانـــــــــــتداري تأکيـــــــــــد دارد:

درواق توج نویسنده ب اصـ روایـت و تـ ش او بـراي حهـ شـالودة

إِنَّ اللَّ َ یَأْمرُکُ أَنْ تُاَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَي أَهلِهَا وَإِذَا حَکَمتُ بَي َ النَّـاسِ أَنْ تَ

اصلي ک م نوینده ب نون اي است ک خواننده را ب اصالت مت مطمئ

حکُموا بِالْعَد ِ إِنَّ اللَّ َ نِعِمَّا یَعِظُکُـ بِـ ِ إِنَّ اللَّـ َ کَـانَ سَـمِيعًا بَصِـيرًا ()5۸

مي کند؛ با ای حا  ،استهاده نویسنده از قيد و تأکيد او بـر حـد و حـدود

«خدا ب شما امر مي کند ک امانت را البت ب صاحبانش باز دهيد و چـون

اصالت مت ب نون اي نيست کـ سـب

تشـویش ذهـ خواننـده شـود و

حاک بي مردم شوید ،ب عدالت داوري کنيـد .همانـا خـدا شـما را پنـد

خوانش مت را با مشک مواج کند؛ ازای رو ،مي توان ای شگرد از نق

نيکو ميدهد ک خدا ب هر چيز آناه و بصير است» .شایان ذکر است در

روایت را نکت اي مثبت از مت دانست؛ براي نمون :

هر دو آی ب امانت معنوي نيز اشاره شـده اسـت .یکـي از مصـداق هـاي

ـ ب خوبي ب یاد دارم ک ( ...اسدي.)22 :1۳۹۸ ،

امانات معنوي ،راستگویي است.

ـ یاد دارم( ...اسدي.)2۳ :1۳۹۸ ،

راوي ای کتا در کما صبر و حوصل ب سااالت نویسنده پاسخ

ـ نميدان سر موضوعي ک یادم نيست( ...اسدي.)22 :1۳۹۸ ،

ميدهد و وقای را جزءب جزء بيان ميکنـد؛ بـراي نمونـ در صـهح ،20

ـ خاارات چنداني از آن دوران ب یاد ندارم (اسدي.)2۳ :1۳۹۸ ،

خااراتي کـ از خـدمت و فعاليـت پـدر دارد را بـا ذکـر جز يـات بيـان

ـ فکر کن س ماه مانده بود ب عيد (اسدي.)2۷ :1۳۹۸ ،

مي کنـد .در صـهح  ۳1نيـز جز يـات کامـ و دقيـق اتهاقـات را اعـ از

ـ دقيق نميدان ک آیا آن نيروها( ...اسدي.)۳0 :1۳۹۸ ،

نهت ونوهـاي بـي افـراد یـا نـام شخصـيت هـاي حاضـر در پادنـان را
مي نوید .در صهح  44با بيان توصيف دقيق درنيـري نيروهـاي ارتـش
با افراد ضدانق

براي تصر

پيرانشهر ،خواننـده را کـام ً در جریـان

امور قرار مي دهد و او را مشتاق شنيدن ادام مـاجرا مـي کنـد .در همـي
بخـش حـد دقـت راوي بـ انـدازهاي اسـت کـ در صـهح  ،45ســاعت

ـ برج

هاي بيست متري شش یا ههـت تـا بـود کـ دقيـق خـاارم

نيست (اسدي.)۳2۸ :1۳۹۸ ،
ـ از معل هاي ابتدایي فق نام یکـي را بـ یـاد دارم (اسـدي:1۳۹۸ ،
.)21
حافظ خو راوي و اینک ساعت و زمان دقيق اتهاقات و نيز محـ

رخ دادن اتهاقات را مي نوید ک ع وه بـر دقـت ،نشـان دهنـدة سـ مت

حادث و رویداد را ب یاد دارد و اینک ضم ذکر دقيق همراه با جز يات،

حافظ ایشان و یادآوري وقای با جز يات است .نمون هایي دیگر از بيـان

از آوردن نام افراد نيز غاف نيست ،روایت او را ازنظر سنجش صـحت و

جز يات دقيق اتهاقات:

سق معتبر ميکند .آنچ ب ای اعتبار ميافزاید ،داوري و اعتـرا

ـ م در راه سرهنگ علمداري را دیدم .نهـت آدم نـداد انـ ميشـ
شما ارتها را خالي نکنيد .نهت م خالي نمي کن  ...ـر

پـن دقيقـ

راوي

در درصد صحت نهت هاست.
در تــاریخ شــهاهي هــر واقعــ ثبــتشــده دو اــر

دارد؛ راوي و

خودم را ب بـاال مـيرسـان  ...بعـد بـ علمـداري نهـت چـون نيروهـا در

نویسنده .زماني روایت معتبر است ک هر دو سوي مصاحب امي باشـند.

سکانيان موض ندارند احتما سقوط هسـت .سـاعت پـن صـبح بـود...

بعـد از بررسـي مقـدار امانــتداري راوي ،اصـالت نوشـت هـاي نویســنده

تله زنگ زد (اسدي.)2۳5 :1۳۹۸ ،

سنجيده ميشـود .غهـورنداد در نهتگوهـایش بـ زبـان عاميانـ صـحبت
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مي کند .آنچ بر ذهنش خطور مي کند را ب زبـان مـي آورد .اسـدي نيـز

است« .هست» سوم شخص مهـرد غایـ

بدون هيچ دخ و تصرفي آنها را ثبت مي کند .ای شيوه باعث مي شـود

وجود ،هستي و موجودبـودن اسـت؛ امـا «اسـت» سـوم شـخص مهـرد از

خواننده با شخصيتهاي روایت احساس نزدیکي کند؛ براي نمون :
ـ ما آن موق ها ک بـ بـازار وکيـ مـيرفتـي (اسـدي.)21 :1۳۹۸ ،
جم بست موق با «ها» مطابق شيوة نهتار عاميان است.

مصدر «است » است و آن را حر

و از مصـدر «هسـت » بـ معنـي

رابط مـينوینـد و ایـ دو کلمـ را

نباید ب جاي یکدیگر ب کار برد .در جمل «فرید از حس تشن تر است»،
نميتواني از کلم «هست» استهاده کني و انر کسي بگوید اینجا تهـران

ـ مردم اوري خاصي نگاهمان ميکردند (اسدي .)2۸ :1۳۹۸ ،معيار
آن :مردم اور خاصي نگاهمان ميکردند.

هســت ،جملــ او کــام ً اشــتباه اســت (درخشــان .)4۷ :1۳6۹ ،نمونــ
اشتباهات در کتا :

ـ آموزش تقولق بود (اسدي.)۳2 :1۳۹۸ ،

ـ جاهاي حساسي ک دست مردم هست (اسدي.)۳0 :1۳۹۸ ،

ـ بعدها نههميدی حاج باقري آخر جریانش چ شد (اسـدي:1۳۹۸ ،

ـ نميدانستي براي چ هست (اسدي.)۳1 :1۳۹۸ ،
ـ ای اشتباهت آخری اشتباه هست (اسدي.)۳۳ :1۳۹۸ ،

 .)2۹6معيار آن :نههميدم آخر جریان حاج باقري چ شد.
ـ م ههت اي  250دینار تو را مي دهـ (اسـدي .)۳۷4 :1۳۹۸ ،معيـار
آن :ب تو ميده .

ـ جاي خيلي بدي هست (اسدي.)220 :1۳۹۸ ،

ـ انر اینهـا دستشـان را بـاز بگذاریـد برونـد (اسـدي.)1۹2 :1۳۹۸ ،
معيار آن :انر دست اینها را باز بگذارید بروند.

ميشود؛ مانند حذ

استهاده از زبان عاميان و فاصل نرفت از زبان معيـار تـا حـدي قابـ
قبو است ک ب ساختار زبان فارسي لطم نزند .بخشي از عاميان نویسـي
و عاميان نویي در ایـ کتـا کـ باعـث جـذ مخااـ

ـ ارتها بلند است و کمي ه باد هست (اسدي.)225 :1۳۹۸ ،
با ای حا در سياق نگارش کتا  ،نکتـ هـاي خـوبي هـ م حظـ

ـ ما رفتي آن پایي قای شدی (اسدي.)2۷1 :1۳۹۸ ،

بهترشدن سـب

ـ قرار هست شناسایي انجام شود (اسدي.)215 :1۳۹۸ ،

مـي شـود در

نگـارش دخيـ اسـت کـ نمونـ هـایي از آنهـا را بيـان

کردی  .در بخش بعدي ساختار عاميان جم تي را مي آوری کـ ازنظـر
دستور زبان فارسي اشتباه است و باید نویسنده آنها را ویرایش مـيکـرد.
ب ذکر چند نمون بسنده ميکني :

فع ب قرین لهظي ک چندی بار تکرار ميشود:

ـ خان دایيام خيابان رزم بود و کميت در خيابـان خراسـان (اسـدي،
.)۳0 :1۳۹۸
ـ ن دري داشت و ن پيکري (اسدي.)۳1 :1۳۹۸ ،
ـ دیدم از ای کهشهاي اسپرت است و لباس نرم (اسـدي:1۳۹۸ ،
.)125
در حالت کلي ،سب

و سياق نگارش کتا خو اسـت؛ هرچنـد

با اندکي ویرایش ،پذیرفتنيتر ميشود.

ـ هر کسي از ارتشـي هـاي فـراري مـيخواهـد مـيتواننـد در ایـ ...
محتواي کتاب

(اسدي .)۳0 :1۳۹۸ ،عدم مطابقت شناس فع با نهاد.
ـ ما جنگ با هيچ کسي نداری (اسدي .)۳1 :1۳۹۸ ،صـحيح :مـا بـا

همچون دوران جواني و قبـ از اسـتخدام در ارتـش ،اسـتخدام و دوران

هيچ کسي جنگ نداری .
ـ نهت دیش

مـي نوینـد ایشـان داخـ پادنـان خوابيـده (اسـدي،

 .)44 :1۳۹۸صــحيح :نهــت مــينوینــد ایشــان دیش ـ

داخ ـ پادنــان

ـ ـ فرمانــدهشــان ی ـ
ـ ما ه ی

آموزشي ،شـرو جنـگ و مبـارزه بـا ایرانيـان ضـدانق

 ،جنـگ هـاي

نامنظ  ،مبارزه با رژی بعث عراق ،مأموریت هاي برون مـرزي ،اسـارت،
شکنج در زندان عراق ،آزادي و بازنشستگي را شام مـيشـود .بخـش

خوابيده.
فرماندهشان ی

کتا در هشت فص تدوی شده است ک ب اور کلي موضوعاتي

نهــر زن بــود (اســدي .)2۸۸ :1۳۹۸ ،صــحيح:

پایــاني کتــا عکــسهــاي شخصــي آدمنــداد از نوجــواني تــا آزادي از

زن بود.

اسارت را دربرمينيرد .حک هاي دولتي ،نام ها و دستخ ایشان نيز در

آمبوالنس ک آنجا بود آن را روشـ کـردی (اسـدي،

ای بخشاند .از نکات مثبت در ای کتا بخش اع م نمایـ اسـت کـ

 .)146 :1۳۹۸صحيح :ما ه آمبوالنسي ک آنجا بود را روش کردی .
ـ نویا نهر او تا پـنج هـر جـا را مـيخواسـتند خودشـان انتخـا
ميکردند (اسدي .)۳2 :1۳۹۸ ،صحيح :نهر او تا پنج خودشـان محـ
خدمت بعدي را انتخا ميکردند.

در کارهاي داستاني و خااره اي کمتـر دیـده مـيشـود و اسـتهاده از آن
براي محققان جنگ تحميلي و دفا مقدس راهگشا خواهد بود.
یکي دیگر از نکات مثبت ای کار ،مستندکردن بعضي از خـاارات
است .نویسنده ناهي مطال

راوي را ب کتـا هـاي تخصصـي جبهـ و

یکــي از ایــرادات نویســنده کتــا ک ـ از همــان عاميان ـ نــویي و

جنگ ارجا ميدهد و با ایـ ترفنـد خواننـده را بـ صـحت نهتـ هـاي

عاميان نویسي ناشي مي شود ،اسـتهاده از فعـ «هسـت» بـ جـاي «اسـت»

تعریف و تبيي ميشـوند

راوي مطمئ ميکند .در برخي موارد ،مطال

نقدي بر کتا قهرمان ناشناس (روایتي شهاهي از تاریخ دفا مقدس در آذربایجان غربي)

ک براي آشنایي بهتر و بيشتر خواننده بسيار مهيدند.

نثر کتا است؛ امـا در مـواردي مخـ فصـاحت و حتـي صـحت کـ م

در برخي مـوارد ،پاسـخ بـ سـااالت مصـاحب تـاریخ شـهاهي بيـان
موشکافان واقعيت و تشریح بدون قيد و شرط ی
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ميشود.

پدیده است .نـاه بـ

هر دليلي ای بيان آشکار بـ مصـلحت فـرد ،مجموعـ یـا نظـام خاصـي

منابع

نيست؛ ازای رو ،ناهي ب دلي م حظات سياسـي و اجتمـاعي ،راوي بـر

ـ قرآن کری

سر دو راهي بيان مسئوالن حقيقت یا تحریف جامع پسندان آن یا حذ

ـ اسدي ،نج الـدی ( ،)1۳۹۸قهرمان ناشناس :تاريخ شففاهي

آن قرار دارد .در کتا مذکور نيز راوي بنا بـ دالیـ امنيتـي از روایـت

آزاده جانباز خسرو آدم نفااد غففور مصـاحب  ،تـدوی و تحقيـق

برخ ـي حــواد و خــاارات ب ـ وی ـده خــاارات و وقــای عملي ـاتهــاي

نج ـ الــدی اســدي ،چ  ،2آذربایجــان غربــي :بنيــاد حه ـ آثــار و نشــر

برونمرزي خودداري کرده اسـت و ایـ امـر در برخـي مواقـ موجـ

ارزشهاي دفا مقدس.

ایجاد خل در محتوا و مههوم مت شده است و خواننده را دچـار ابهـام و
عدم درک مطال

دیگر ميکند.

ـ بختياري ،محمدرضا ( ،)1۳۸5مجموع مقـاالت نخسـتي همـایش
تاریخ شهاهي ایـران ،تهـران :سـازمان اسـناد و کتابخانـ ملـي جمهـوري
اس مي ایران.

نتیجه
کتا «قهرمان ناشناس» بيان زندني یکي از افراد حاضر و فعـا در
جنگ تحميلي است ک بهتری و با ارزشتری سا هاي زندني خویش
را ب صورت مصاحب تدوی کرده است .توج ب جز يات ،زبان عاميان ،
امانتداري ،مستندسازي و  ...از نکات مثبت اثر اسـت؛ امـا همـاننونـ
ک در مت اشاره شد کتا معایبي نيز دارد ک وجود ابهام و اشـکاالت
نگارشي و دستوري از آن جمل هستند ک ابهام آن ،نتيج تـ ش راوي
براي حه مصلحت نظام است .باوجود ای مسا  ،راوي و نویسـنده بـا
صبر و حوصـل  ،ایـ بخـش از تـاریخ شـهاهي دفـا مقـدس را تـدوی
ميکنند؛ ب نون ايک زندني راوي از کـودکي و دبسـتان تـا آزادي از
اسارت و بازنشستگي تا حدودي بيان مـيشـود کـ موجـ فـاششـدن
اسرار و از بي رفت امنيت ملي نشود.
استهاده از زبان عاميان و وفاداري ب ک م راوي از دیگر مزیت هاي



ـ ـ تــوکلي ،فــا زه ( ،)1۳۹6تففاريخ شفففاهي :مبففاني نظففري
روششناسي ،تهران :انتشارات سوره.
ـ درخشان ،مهدي ( ،)1۳6۹دربارة زبان فارسي ،تهران :دانشگاه
تهران.

ـ ع ماتي ،غ مرضا و فاام ایلخاني ( ،)1۳۹۷مجموعه مقفات
دومین همايش ملفي تفاريخ شففاهي دففاع مقفدس ،تهـران:
دانشگاه جام امام حسي ( ) و نشر بنياد حهـ آثـار و نشـر ارزش هـاي
دفا مقدس.
ـ معي  ،محمد ( ،)1۳۷1فرهنگ فارسي ،ج  ،1تهران :اميرکبير.
ــ ویليــام و ،مــوس (« ،)1۳۹۷تــاریخ شــهاهي چيســت و منشــأ آن از
کجاست؟» ترجم  :سهي صهري ،دوفصلنامه تاريخ شففاهي ،سـا
چهارم ،شماره او ،

.۷1–60
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