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بررسی روایت معیار در یادمان طالئیه
)بر مبنای گزارش روایت حجت االسالم مهدی فالح تهرانی(

نگارش و تدوین: سیدمحمد طباطبایی*

مقدمه
آزاد  دانشگاه  دانشجویان  کاروان   ... است  ظهر  نزدیک 
اسالمی شبستر پس از طی مسیر از روی دژ طالئیه، 
دلنشین  نوای  هم  با  همه  درحالی که  را  خود  حرکت 
می کردند،  زمزمه  را  خدایی"  شهیدان  ای  "کجایید 
به سمت محوطه یادمان در سه راهی شهادت ادامه دادند. 
در ساعت نزدیک به اذان ظهر که اوج حضور کاروان های 
راهیان نور در طالئیه است، پیداکردن محل مناسب برای 
تعداد حدود ۱00نفر -برای نشستن- کمی سخت به نظر 

می رسد، آن هم کاروانی که دختر و پسر در آن مختلط 
این کاروان  امر نیز خود از ضعف های  این  هستند که 
کمک  با  به هرحال،  می شود.  محسوب  هم  دانشجویی 
و هدایت حاج آقا فالح، راوی مستقر در طالئیه، جای 
مناسبی در ضلع شمالی محوطه یادمان در نظر گرفته 
شد و دانشجویان توانستند پس از استقرار، آمادۀ شنیدن 
روایت شوند. راوی از زائران و دانشجویان خواست که 
این کار در آن ظهر داغ در  پشت به آفتاب بنشینند. 
بیابان طالئیه برای فضای روایتگری الزم بود، به ویژه که 

* پژوهشگر مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

در این یادداشت پس از بررسی و تحلیل شاخص ها و مؤلفه های روایت معیار در یادمان طالئیه -براساس 
روایت یکی از راویان مستقر در یادمان- به ویژگی های روایت معیار و جامع در یادمان اشاره می شود. 
راوی روایتی که برای بررسی انتخاب شده است، حجت االسالم مهدی فالح تهرانی از راویان باسابقه مرکز 
سیره شهدای قم است که سال هاست به عنوان راوی در مناطق عملیاتی به روایت دفاع مقدس مشغول 
است. این روایت، در یکی از روزهای پایانی اسفند ۱395 در محوطه یادمانی طالئیه )سه راهی شهادت( 

در جمع صدنفره دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان شبستر نقل شده است. 

چکیده
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دانشجویان از خطه آذربایجان و از منطقه ای سردسیر 
طالئیه،  ظهر  داغ  آفتاب  زیر  در  حاال  و  بودند  آمده 

صورت هایشان حسابی گل انداخته بود. 
با تالوت  از دانشجویان عضو کاروان  ابتدا یکی  در 

آیات سوره قدر فضای روایت را به نور قرآن منور کرد. 

محورهایکلیروایت
راوی این روایت، طلبه جوان آقای مهدی فالح تهرانی، 
جغرافیای  دربارۀ  توضیحی  ضمن  روایت  ابتدای  در 
منطقه به مباحث عملیاتی خیبر نیز اشاره ای گذرا کرد. 
او در ادامه دربارۀ واقعیات جنگ صحبت کرد، سپس 
به جنگ مثل  از مشکالت مربوط  برخی  برشمردن  با 
مجروحیت، تشنگی، اسارت و... تأکید کرد که مقاومت 
با سختی عجین است، ولی پایان آن  با شیرینی همراه 
است. رزمندگان اسالم این سختی  را با جان خریدند. بیان 
سیره عملی شهدا محور دیگر روایت راوی بود. آقای فالح 
در ادامه روایت عالوه بر بحث دربارۀ رفتارهای رزمندگان، 
جنبه های مختلف سیره فکری و عملی شهدای گرانقدر 
هشت سال دفاع مقدس مثل اخالص، عشق، حماسه، 
را  والیت مداری  و  تکلیف گرایی  مقاومت،  صبر،  ایثار، 
بررسی کردند. جنبه هایی که همگی به زیبایی در قالب 
خاطرات دلنشین از شهدا برای دانشجویان حاضر بیان 
شد. محور مهم دیگر روایت راوی، برقراری پیوند میان 
به  روایت  این  در  راوی  است.  مقدس  دفاع  و  عاشورا 
زیبایی پیوندی معنوی بین هشت سال دفاع مقدس و 
حرکت عاشورای امام حسین )ع( برقرار و با بیان خاطراتی 
صحنه های  طالئیه،  در  اسالم  رزمندگان  رشادت  از 

عاشورایی دفاع مقدس را برای حاضران روایت کرد. 
در ادامه ضمن معرفی یادمان طالییه روایت راوی را 

از نظر شکلی و محتوایی و با درنظرگرفتن شاخص های 
روایت در یادمان طالییه بررسی می شود. 

معرفیمختصریادمانطالئیه
طالئیه در جنوب غربی دشت آزادگان در استان خوزستان 
واقع شده است. این منطقه، محل وقوع عملیات خیبر و 
با جزایر  نام آن  بدر در سال های ۱362-63 است که 
مجنون گره خورده. مقاومت بی نظیر رزمندگان اسالم 
در طالئیه با صحنه-هایی حماسی و ایثار خیره کننده 
همراه بوده که در تاریخ دفاع مقدس نیز ثبت شده است. 
در جمله معروفی که از شهید عبداهلل میثمی نقل شده 
است نشان داده می شود که جنس مقاومت در خیبر و 
طالئیه عاشورایی و حماسی بوده است، با این مضمون 
که »هرکس در طالئیه ایستاد اگر در کربال هم می بود، 

می ایستاد«. 
و  پایان جنگ، در طالئیه که محل عروج  از  پس 
مقری  می رود،  به شمار  اسالم  رزمندگان  آسمانی شدن 
برای تفحص و جست وجوی پیکرهای شهدا دایر و در 
نقطه ای که تعداد زیادی از شهدای طالئیه کشف شدند، 
این  در  شد.  بنا  ابوالفضل)ع(  حضرت  به نام  حسینیه ای 
حسینیه مقبره پنج شهید گمنام قرار دارد. در یادمان 
طالئیه، سه راهی شهادت نیز نام یک مفهوم جغرافیایی 
است که معموالً محل تجمع کاروان های راهیان نور و 

روایتگری جنگ است.

چهارچوبهایروایتیادمانطالئیه
قبل از هر بحثی در زمینه نقد و بررسی این روایت، باید 
چهارچوب روایت مطلوب ارائه شود. اولین نقدی که به 
روایت های راهیان نور وارد می شود این است که اغلب 
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هستند.  مشخص  چهارچوب  و  قالب  بدون  روایت ها 
از این رو، در اولین بخش از این یادداشت سعی می شود 
ابتدا چهارچوب کلی روایت یادمان طالییه ارائه و سپس 

روایت در همان چهارچوب بررسی شود.

الف- ظرفیت های شکلی موجود در روایت یادمان 
طالئیه

هر یادمانی در راهیان نور از نظر شکلی و ظاهری 
ظرفیت های خوبی برای روایتگری ایجاد کرده است که 
توجه به این ظرفیت های شکلی می تواند به کیفیت بخشی 
از روایت راوی کمک زیادی کند. در زیر به برخی از این 

ظرفیت ها اشاره می-شود. 
۱. اجرای برنامه  تحّیت و سالم حین ورود به یادمان 
با خواندن اشعار حماسی یا دعاهای جمعی. نمونه رایج 
ای  "کجایید  سرود  هماهنگ  اجرای  برنامه ای  چنین 
شهیدان خدایی..." است که در این کاروان هم به خوبی 

اجرا شد و اهالی کاروان دانشجویی را برای یک روایت 
معنوی در یادمان آماده کرد. 

2. تالوت قرآن. ازآنجاکه محافل معنوی و علمی به 
برکت نور قرآن، ثمربخش تر خواهند شد، تالوت آیاتی از 
کالم اهلل در ابتدای روایت توسط یکی از اعضای کاروان 
می تواند به ایجاد فضای معنوی تر روایت کمک بیشتری 
کند. در این روایت نیز یکی از حاضران با صدای دلنشین 

آیاتی از قرآن را تالوت کرد.
3. قراردادن مخاطب در فضای یاد خدا و توسل به 
اهل بیت و شهدا و بیان مقتل شهدا در فضای روضه خوانی 
در حین یا انتهای روایت. اتصال مقتل شهیدان و مقتل 
امام حسین)ع( از این نظر که دفاع مقدس امتداد راه کربال 
بود، می تواند در فضاسازی و اثربخشی روایت نقشی مهم 
به وقت و  با توجه  نیز راوی  این روایت  بازی کند. در 
حوصله کاروان  به مقتل شهدا و امام حسین)ع( اشاره ای 
مختصر می کند که از نظر شکلی می تواند اثر مثبت در 

روایت راویان دفاع مقدس، یادمان طالئیه، اسفند 95
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فضای روایت داشته باشد.
4. درنظر گرفتن فرصتی ویژه برای خلوت کردن زائر با 
خود و زمزمه با شهدا. با ابتکار راوی از این ظرفیت شکلی 

نیز در انتهای روایت به خوبی بهره برداری شد.
5. زیارت مزار شهدای یادمان. معموالً در هر یادمانی 
تعدادی از شهدای مظلوم دفاع مقدس که عمدتاً گمنام 
هستند مدفون هستند. مسلماً زیارت جمعی همراه قرائت 
زیارت عاشورا از نظر شکلی می تواند ظرفیت خوبی برای 
کاروان راهیان نور باشد. از نتایج مهم این سفر انس با 
شهیدان و ذکر و یاد ایثار و مجاهدت آنان است که هنگام 
زیارت شهدا در یادمان های عملیاتی بروز خواهند کرد. 
حسینیه حضرت ابوالفضل)ع( که در قلب بیابان طالئیه 

قرار گرفته، میزبان هشت شهید گمنام است. 
ب- ظرفیت های محتوایی موجود در روایت یادمان 

طالئیه
هر یک از یادمان ها ویژگی منحصر به فردی دارند که 
آن را از یادمان های دیگر متمایز می کند و بالطبع برای 
ارائه به مخاطب به روایت گری خاصی نیاز دارد. راوی، باید 
با شناخت کافی از هر یادمان و با توجه به ویژگی های 
یادمانی، تصویری خاص و منحصربه فرد از هر یادمان، در 
ذهن داشته باشد و مطابق با آن برنامه ریزی و موضوع 
خود را انتخاب کند. برای این منظور می توان هر یادمان 
را "مظهر و نماد" مسئله و موضوعی خاص معرفی کرد، 
سپس متناسب با آن تعدادی "سوژه روایت" را انتخاب و 
برای مخاطب حاضر در کاروان بیان کرد؛ یعنی فضای هر 
یادمان به ما می گوید که چه سناریو و مطالبی را می توانیم 
برای روایت انتخاب و بیان کنیم. در این بخش بیشتر به 

ظرفیت های محتوایی یادمان طالئیه اشاره خواهد شد. 
اول  بخش  در  منطقه:  تاریخ  و  جغرافیا  الف- 

اطالعاتی  سناریو  یک  طبق  راوی  است  بهتر  روایت، 
)موقعیت جغرافیایی طالئیه،  دربارۀ جغرافیای منطقه 
ویژگی های آب و هوایی و عوارض طبیعی زمین منطقه( و 
سابقه آن در طول تاریخ ارائه کند. درواقع، در این بخش 
مخاطب باید متوجه شود که کجا قرار گرفته است و آن 
منطقه به لحاظ اهمیت ژئوپلتیکی چه اهمیتی دارد. راوی 
همچنین می تواند در این بخش خالصه ای از ویژگی های 
فرهنگی مردم و عشایر ساکن در هور و طالئیه را هم 

برای مخاطبان بیان کند.
به  مخاطبان  ذهن  در  موضوعات  این  روشن شدن 
کمک  آنها  ذهن  در  روایت  مسیر  درست  شکل گیری 
از  یادمانی  منطقه  با  مخاطب  ارتباط  درواقع،  می کند. 

همین جا شروع می شود. 
حجت االسالم فالح در این روایت، جغرافیا و تاریخ 
منطقه را به طور خالصه چنین شرح می دهد »... بچه ها 
به  راوی  )اشاره  شما  سر  پشت  نشستید،  که  اینجایی 
جنوب( به فاصله حدوداً 8کیلومتری مرز کوشک هست 
که تا پاسگاه زید امتداد دارد. سمت چپ شما که تا مرز 
۱2-۱0 کیلومتر فاصله هست، هورالعظیم قرار گرفته که 
تا جزایر مجنون شمالی و جنوبی ادامه دارد. روبه روی 
شما منطقه عمومی جفیر قرار گرفته که به سمت دشت 
آزادگان و داخل خوزستان امتداد دارد )این منطقه عماًل 
عقبه نیروهای ما در عملیات خیبر محسوب می شد(. 
اهواز– خرمشهر  راست شما هم جاده مهم  در سمت 
است.  گرفته  قرار  حمید  پادگان  و  کارون  رودخانه  و 
دشمن در ابتدای تهاجم به کشورمان برای ورود به خاک 
خوزستان، از سه محور، عملیات انجام داد. محور شمالی 
که از سمت فکه و چزابه بود. محور میانی که برای تسلط 
بر جاده اهواز – خرمشهر و منطقه طالئیه و محور سوم 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاالت

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397

101

هم که محور جنوبی، یعنی شلمچه بود...«
با  را  مخاطب  ذهن  که  کند  دقت  باید  راوی  پس 
منطقه ای که در آن قرار دارد هرچه بیشتر و بهتر آشنا 
کند. ذهن مخاطب به-دلیل فطرت جست وجوگری که 
دارد، در اولین مواجهه با پدیده های جغرافیایی و تاریخی 
از خود می پرسد کجا هستم؟ راوی باید این نیاز فطری 
مخاطب را درک کند و با کوتاه ترین جمالت، مخاطب 
را متوجه کند که در چه منطقه ای قرار دارد و اهمیت 

منطقه ای که در آن قرار دارد، برای چیست. 
باید  راوی  بخش،  این  در  جنگ:  کلی  سیر  ب- 
سعی کند سیری کلی از جنگ را تا عملیات خیبر برای 
مخاطبان شرح دهد؛ اینکه چه اتفاقاتی در طول جنگ 
افتاد و چه مسیری را طی کردیم تا به عملیات خیبر 
رسیدیم و نیز چه شد که در سال ۱362 تصمیم گرفتیم 
این  به  پاسخ  دهیم.  انجام  هور  منطقۀ  در  را  عملیات 
پرسش های اساسی درواقع راوی را در فضای سیر جنگ 
قرار خواهد داد و  او نیز با دادن پاسخ های کوتاه می تواند 

نقشی مهم در روشن شدن ذهن مخاطبان بازی کند. 
راوی روایت طالئیه )حجت االسالم فالح( سیر جنگ 
تا عملیات خیبر را برای مخاطب خود با عباراتی خالصه 
مدت  به  جنگ  ابتدای  در   ...« می کند  تعریف  چنین 
۱8ماه، منطقه طالئیه در جنوب خوزستان در تصرف 
دشمن بعثی بود تا اینکه در عملیات بیت المقدس همه 
این مناطق از دب حردان گرفته تا سوسنگرد و از آنجا تا 
پاسگاه زید و شلمچه و نهایتاً خرمشهر، در دومین عملیات 
بزرگ دفاع مقدس یعنی بیت المقدس آزاد شدند. در سوم 
خرداد نیز جشن پیروزی در خرمشهر گرفته شد... بعد 
از عملیات بیت المقدس، اولین عملیات- با هدف تنبیه 
متجاوز و تعقیب دشمن در خاک خودش و درواقع برای 

فشارآوردن به دشمن در جهت پذیرش حق ایران- در 
ماه مبارک رمضان و به همین نام در محدوده پاسگاه زید 
انجام شد )تیرماه ۱36۱( که متأسفانه با عدم الفتح مواجه 
شد و طراحان آن به نتیجه مطلوبی دست نیافتند. پس 
از عملیات رمضان در سال ۱362عملیات خیبر- با هدف 
ورود به خاک عراق و تحت فشار قراردادن عراق به منظور 
پایان دادن به جنگ و درگیری و همین طور تصرف جزایر 
مجنون شمالی و جنوبی و تسلط بر جاده العماره – بصره- 

طراحی و عملیاتی شد«.
ج- شرح عملیات: در این بخش، راوی باید مطالب 
مربوط به عملیات های مهم هر یادمان را که در تاریخ 
جنگ هشت ساله تحمیلی ثبت و ضبط شده  است، به  
اختصار بیان کند. برای مثال، عملیات های خیبر و بدر 
دربارۀ  باید  راوی  و  می شود  مربوط  طالئیه  یادمان  به 
این دو عملیات مهم مباحثی را مطرح کند. البته میزان 
مطالبی که راوی در این بخش  روایت می کند باید با 
وقت کاروان و حوصله و سطح فکری مخاطب متناسب 
باشد. همچنین در این بخش روای می تواند دربارۀ هدف 
عملیات، محورهای عملیات، یگان های تعیین کننده در 
عملیات، حوادث خاص و ابتکارات هنگام اجرای عملیات 
و مطالبی از این دست صحبت کند. البته بسته به نوع 
مخاطب و نیاز او مطالب این بخش می تواند بسط یابد 
یا خالصه شود. برای مثال، طبیعی است که دانشجویان 
به شنیدن ابعاد و جزییات عملیات ها بیشتر تمایل داشته 
باشند. برعکس در کاروانی که اعضای آن را دانش آموزان 
دختر تشکیل می دهند صحبت دربارۀ جزییات عملیات 
نمی تواند چندان مفید باشد. در این موارد راوی باید با 
بیان رسا و گیرا به کلیاتی از عملیات بسنده کند، البته 
بیان همان کلیات هم باید دقیق و مستند باشد، چراکه 
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مطالب آنها به تاریخ جنگ هشت ساله تحمیلی عراق و 
ایران مربوط می شود. بنابراین، راوی باید دقت کند که 

ناخواسته در دام تحریف تاریخی قرار نگیرد. 
روایت های  در  که  مواردی  از  یکی  دیگر،  سوی  از 
راویان راهیان نور بسیار مشاهده می  شود، ضعف در ارائه 
این  در  مثال،  برای  است.   عملیاتی  و  نظامی  مباحث 
روایت، راوی چندان به مباحث عملیاتی و نظامی یادمان 
اشاره نمی کند. عملیات بزرگ و سرنوشت سازی همچون 
خیبر را که با یادمان طالئیه 
تناسب مکانی دارد، می توان 
در  که  مختلفی  زوایای  از 
باال به آن اشاره شد، به ویژه 
برای جوانان دانشجو تبیین 
و بررسی و سپس در فضای 
روایت تحلیل کرد. اما راوی 
وقت  کمبود  به علت  شاید 
اولویت های  به  دادن  بها  و 
دیگر، دربارۀ مباحث عملیاتی 
منطقه کمتر صحبت می کند.

درباره  می تواند  راوی 
عملیات های  مختلف  ابعاد 
بدر و خیبر مطالب فراوانی برای مخاطبان ارائه کند که 

در اینجا به اهم  آنها اشاره می شود:
۱. عملیات خیبر نماد ابتکار و خالقیت در طراحی و 

اجرا )اولین عملیات آبی – خاکی(؛
2. شناسایی عمیق و دقیق در هور )دلیلی بر عقالنیت 

در جنگ – قرارگاه نصرت و شهید علی هاشمی(؛
3. حمایت گسترده کشورهای غربی و عربی از صدام 

و سخت شدن شرایط برای ایران در وضعیت تحریم ها؛

4. موانع پیچیده دشمن در طالئیه و زید ) نشانه ای 
از همکاری جهانی با صدام علیه ایران(؛

5. اهمیت جزایر مجنون؛ 
6. بمباران شیمیایی دشمن و جنگ شهرها )نماد 

مظلومیت ایران در جنگ(؛
7- سختی های جنگ )عملیات در هور و باتالق و 

مواجهه با حجم سنگین آتش دشمن و ...(.
8. خیبر، پایان بن بست در جنگ و ... .

روایت  ادبیات   ( معرفتی  حماسی–  موضوعات  د- 
طالئیه(: طالئیه را به سبب جنس حوادثی که در آن رخ 
داده است ، سرزمین مقاومت نامیده اند. بخشی از حوادث 
دو عملیات بزرگ دوران دفاع مقدس، بدر و خیبر، در این 
محور اتفاق افتاده است. بدر و خیبر، درواقع نماد ابتکار 
و خالقیت در طراحی و نماد قدرت و حماسه در عبور از 
هوا به شمار می روند. روزهای مظلومیت و مقاومت غریبانه 
حماسی  صحنه های  طالئیه،  در  خمینی)ره(  امام  یاران 
فراوانی را در این نقطه از خاک کشورمان خلق کرده 
است که راوی باید آنها را با هنرمندی برای مخاطبان 

راهیان نور ترسیم و توصیف کند. 
راوی )حجت االسالم فالح( در این بخش، برخی  از 
حماسه های طالئیه را به خوبی شرح می دهد »... یکی از 
بچه های لشکر ۱4 امام حسین)ع( تعریف می کند که وقتی 
رسیدیم به این منطقه )طالییه(، شب بود و همه جا را آب 
گرفته بود. همین طور که جلو می رفتیم حس کردم زیر 
پام یه جوری شد! بیشتر دقت کردم دیدم پاهام روی 
صورت یک نفر قرار گرفته. دیدم صورت یک بسیجی با 
پیشانی بند یازهرا – که بعدها فهمیدم از بچه های لشکر 
27 بودند – در میان گل و الی افتاده بود. هنوز زنده بود. 
سرم را آوردم به سمت صورتش و بهش گفتم: بسیجی 

یکی از مواردی که در روایت های 
بســیار  نور  راهیان  راویــان 
مشاهده می  شود، ضعف در ارائه 
مباحث نظامی و عملیاتی است.  
برای مثال، در این روایت، راوی 
چندان بــه مباحث عملیاتی و 

نظامی یادمان اشاره نمی کند
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صورتت  روی  پا  که  می خوام  عذر  شرمنده ام.  به خدا 
از  به خوبی  ولی  نداره،  زدن  حرف  نای  دیدم  گذاشتم. 
چشمانش فهمیدم که داشت التماس می-کرد: برو برادر 

برو که امام تنهاست ...«.
راوی در بخش های مختلف روایت خود به جنبه های 
دیگر حماسه رزمندگان اسالم در طالئیه اشاره می کند. 
او از زبان قرآن، رمز پیروزی رزمندگان را در سختی ها 
و  تقوا معرفی می کند  برای مخاطب خود  و مشکالت 
موضوع را چنین شرح می دهد »اینجا طالئیه است... 3۱ 
سال پیش در 3 اسفند ۱362عملیات خیبر که اولین 
عملیات آبی– خاکی بود، در این منطقه انجام شد. تردد 
در آب و هور به شدت دشوار است، به ویژه با موانعی که 
دشمن ایجاد کرده بود، کار بچه های ما سخت تر می شد. 
خب در این شرایط سخت، بچه های ما پل خیبری را 
برای عبور از هور احداث کردند. ابتکار ساخت این پل 
در تاریخ جنگ های دنیا کم نظیر و شاید بتوانیم بگوییم 
بی نظیر بوده است. رفقا یک سؤال: رزمنده های ما فن 
جواب  قرآن  بودند!!  دیده  آموزش  کجا  از  را  پل سازی 
می دهد، راه را قرآن به خوبی روشن کرده است: آیه 2 و 3 
سورۀ طالق؛ و من یتق اهلل یجعل له مخرجا و یرزقه من 
حیث الیحتسب و من یتوکل علی اهلل فهو حسبه ان اهلل 
بالغ امره قد جعل اهلل لکل شیئ قدرا. منظور این است 
که هرکسی تقوا داشته باشد، هرکسی برای خدا حریم 
قائل شود خدا هم راه را به او نشان می دهد! شهدای ما 
بین خود و گناه خط قرمز کشیدند و خدا هم به ذهن و 

دست و بازویشان برکت داد و راه را هموار کرد«.
راوی در بخش دیگر روایت خود، ایثار و فداکاری را 
در داستان خانواده شهیدان باکری به خوبی بیان می کند 
»... خواهر شهیدان باکری می گوید »برادرمون علی را 

ساواک برد و کشت و جنازه ش را تحویل نداد. حمید 
هم سال ۱362در همین مناطق شهید شد و جنازه ش 
جا ماند«. درواقع، مهدی باکری داداش حمید نگذاشت 
که جنازه حمید را برگردانند به عقب. می گفت چون 
این امکان برای برگرداندن شهدای دیگر فراهم نیست، 
پس بگذارید حمید هم پیش رفقای شهیدش همانجا 
توی خط بماند!  سال بعد، مهدی باکری هم در عملیات 
بدر شهید شد و جنازه او هم به آب دجله سپرده شد 

فردای  خدایی  برنگشت.  و 
و  حمید  و  علی  اگر  قیامت 
را  ما  جلوی  باکری  مهدی 
بگیرند، باید چه جواب به آنها 

بدهیم؟!«
مباحث  بخش  در  راوی 
زدن  با  معرفتی،  و  حماسی 
تلنگرهای متناسب با یادمان، 
تالش می کند روایتی معیار 
در  حاضر  راویان  دهد.  ارائه 
طالئیه عالوه بر اینکه تالش 
می کردند مباحث را متناسب 
و  انتخاب  مخاطب  نیاز  با 
مطرح کنند، تالش می کردند 
را  مباحث  این  جزئیات 

هنرمندانه و به گونه ای بیان کنند که به ایجاد فضایی 
معنوی و معرفتی در مخاطبان کمک  کند:

حماسه آفرینی  به  اشاره  )با  عاشورایی  مقاومت   .۱
فرماندهان و رزمندگان یگان های سپاه در طالئیه و جزایر(؛

و  امام  پیوند  جزایر،  حفظ  برای  امام  فرمان   .2
رزمندگان، والیتمداری رزمندگان اسالم؛

حمید هم سال 1362در همین 
جنازه ش  و  شد  شهید  مناطق 
جا ماند«. درواقع، مهدی باکری 
داداش حمید نگذاشت که جنازه 
حمیــد را برگردانند به عقب. 
برای  امکان  این  می گفت چون 
برگرداندن شهدای دیگر فراهم 
نیست، پس بگذارید حمید هم 
همانجا  شهیدش  رفقای  پیش 
توی خط بماند!  سال بعد، مهدی 
باکری هم در عملیات بدر شهید 
شد و جنازه او هم به آب دجله 

سپرده شد و برنگشت.
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جانبازی  و  حماسه  جهاد،  آوردگاه  طالئیه،   .3
فرماندهان در خط مقدم؛

4. درس های طالئیه: توکل، تالش و مقاومت  عامل 
پیشرفت و پیروزی نظام اسالمی؛

5. سیره عملی شهدا )راوی تالش می کند با مروری 
بر خاطرات و بیان منش و سیره رفتاری فرماندهان و 
روایت  ایجاد فضایی درس آموز در  به  شهدای شاخص 
طالئیه کمک می کند. نام ابراهیم همت، حمید باکری، 
علی  کاظمی،  احمد  خرازی،  حسین  باکری،  مهدی 
هاشمی، عباس کریمی ، علی تجالیی، مرتضی یاغچیان، 
اکبر زجاجی، بهروز غالمی و... صدها شهید گمنام دیگر 
با نام طالئیه و خیبر پیوند خورده است. مسلماً راویان با 
مرور خاطرات این شهدا می توانند در معرفی الگوهای 

عملی به مخاطب کمک کنند(. 

نقاطقوتروایت
در بررسی این روایت برخی از شاخص های روایت مطلوب 

را هم برشمرده ایم:
۱. شرح مباحث به زبان ساده و فهم پذیر: سادگی 
در بیان و گفتار از ویژگی های روای اثرگذار است، به ویژه 
در شرح عملیات-های نظامی و مباحث مربوط به جنگ. 
راوی در این روایت، برخی نکات چکیده و مهم عملیات 
خیبر را با بیانی ساده و نیز خالصه برای مخاطبان خود 
تلقی  روایت  مثبت  نکات  از  امر  این  که  می کند  بیان 
از  مفصل تری  توضیح  می توانست    هرچند  می شود، 

عملیات ارائه دهد.
2. اشاره به سختی ها در جنگ: راوی در حین روایت 
اشاره  به شرایط سخت رزمندگان در شب های عملیات 
واقعیات  ترسیم  به  دشوار،  صحنه های  توصیف  می کند. 

بدین ترتیب،  می کند.  کمک  مخاطب  ذهن  در  جنگ 
مخاطب بهتر می تواند بهتر درک کند که نسل قبل چه 
اسالم  و  انقالب  حفظ  برای  جنگ  دوران  در  زحماتی 
به سرزمین  که  یادمان طالئیه  به ویژه  متحمل شده اند، 
سختی و مقاومت مشهور بوده است و ظرفیت پرداختن به 
چنین موضوعاتی را دارد. در این روایت نیز راوی به خوبی 
شرایط سخت مقاومت در طالئیه را برای مخاطبان توصیف 
می کند »... خالصه بچه های لشکر27 محمد رسول اهلل )ص( 
به عنوان خط شکن وارد عمل شدند . به سه راهی شهادت 
رسیدند ... همین نقطه . دشمن خیلی فشار آورد ... روی 
خاکریز دولول ضدهوایی کار گذاشته بودند. ضدهوایی که 
قرار بود هواپیما را بزند،  بچه های ما را نشانه گرفته بود. 
... بچه های  بودند  ولی خب بچه های ما هم آسمان پیما 
لشکر 27 در این منطقه به شدت به کمک نیاز داشتند. 

نیروهای پشتیبان باید خودشان را می رساندند«.
3. پیوند عاشورا و جنگ: رزمندگان اسالم در هشت 
سال دفاع مقدس به علت انس با مفهوم عاشورا و شهادت، 
خطوط اصلی جهاد و دفاع را شناختند و بر مبنای همین 
رویکرد الهی و معنوی و با عشق و شور و حماسه، در 
جبهۀ حق علیه باطل به بهترین وجه نقش آفرینی کردند 
و تا پای شهادت برای حفظ انقالب پیش رفتند. راویان 
باید بر همین مبنای اعتقادی شیعه، حوادث حماسی 
عملیات ها را هنرمندانه و شاعرانه با عاشورا و امام حسین)ع( 
مرتبط کنند. اوج این ارتباط حماسی بین عاشورا و جنگ 
در روایت حاضر، آن جایی است که در یکی از شب های 
عملیات خیبر و در شرایط سخت مقاومت، حاج حسین 
خرازی با تأسی از امام حسین)ع( در شب عاشورا، یاران و 
هم رزمان خود را در لشکر ۱4 امام حسین)ع( گرد خویش 

می آورد و آنها را در رفتن یا ماندن مخیر می کند.
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مسائل:  تبیین  برای  قرآن  آیات  از  بهره گیری   .4
یکی از نقاط قوت روایت های راهیان نور و دفاع مقدس، 
بهره مندی از مفاهیم آیات الهی متناسب با فضای روایت 
است. راوی نیز در این روایت ودر بخش های مختلف آن، 
از آیات نورانی قرآن برای تبیین مسائل و مطالب بهره 
می گیرد. برای مثال، آنجا که قصد دارد دالیل موفقیت 
رزمندگان اسالم را برای مخاطبان بیان کند، ضمن اشاره 
به آیات دوم و سوم سوره طالق، به عنصر تقوا و نقش آن 

را در برکات و موفقیت های زندگی اشاره می کند. 
 5. تبیین روش و سیره زندگی رزمندگان )ارائه الگوی 
سبک زندگی اسالمی(: راوی در بخش های مختلف روایت 
خود با اشاره به سیره شهدا، ابعاد موفقیت شهدا را در قالب 
سبک زندگی اسالمی به مخاطبان خود ارائه دهد. ابعادی 
بیان می شوند عمدتاً  این روایت  از زندگی شهدا که در 
عبارت اند از: توجه به نماز و قرآن، ایثار و مقاومت و اخالص.

6. پرداختن به جنبه های تدبیر و عقالنیت در جنگ: 

یکی از نقاط قوت در روایت های راهیان نور، بحث دربارۀ 
مسئله عقالنیت در جنگ است. بسیاری از راویان، اتفاقات 
بزرگ جنگ را در پرتو صرفاً امدادهای غیبی و الهی شرح 
می دهند و به جنبه های عقالنیت رزمندگان و فرماندهان، و 
تالش ها و تدبیرهای آنان، آن گونه که باید توجه نمی کنند. 
مسلماً برای مخاطبان راهیان نور، به ویژه برای قشر دانشجو 
در  رزمندگان  تدبیر  و  مدیریت  جنبه های  دربارۀ  بحث 

عملیات ها جذاب و شنیدنی خواهد بود.
"پل خیبری" موضوعی مهم در عملیات خیبر است که 
برای اشاره به وجود عقالنیت در جنگ سوژۀ مناسبی است. 
این نبوغ و خالقیت در خاطرات فرماندهان و رزمندگان در 
عملیات خیبر  بیان شده است و راوی نیز در این روایت با 
پرداختن به آن هرچند کوتاه، عقالنیت و تدبیر در جنگ را 

برای مخاطبان خود تاحدودی تبیین می کند.
7. استفاده از طنز حین روایت: استفاده از طنز در 
ادبیات افراد همیشه موجب نشاط و جذابیت بوده است. 
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در نقل روایت نیز استفاده از طنز  یک قوت محسوب 
از بخش های روایت در  باید در برخی  راویان  می شود. 
حد توان، صحبت های خود را با چاشنی طنز بیامی زند. 
این امر خود باعث همدلی و همراهی مخاطب با راوی و 
روایت خواهد شد. در این روایت نیز راوی آنجا که الزم 
است برای همراه کردن ذهن و دل مخاطب از چاشنی 

طنز به خوبی بهره می گیرد.
فرصتی  درواقع  نور  راهیان  آرمان ها:  بر  تأکید   .8
مناسب برای انتقال مفاهیم 
و  اسالمی  انقالب  نورانی 
شیعه  متعالی  آرمان های 
است. راوی در این روایت با 
شرح فضای مقاومت سخت و 
سنگین در طالئیه و با اشاره 
و  حرم  مدافعان  موضوع  به 
شهدای این راه که در امتداد 
در  امروز  مقدس،  دفاع  راه 
مرزهای اسرائیل علَم مبارزه 
را برافراشته اند، درواقع هدف 
در  را  حرم  مدافعان  متعالی 
قالب این جمله که از جمالت 
معروف امام راحل و بخشی 
مهم از آرمان انقالب اسالمی 
بیان  چنین  به شمارمی رود، 
ظالمی  جا  هر  می کند »که 
هست«  هم  مبارزه  هست، 
و چنین نتیجه می گیرد که 
دارد.  ادامه  همچنان  جهاد 
انقالب  آرمان های  به موقع  و  صحیح  طرح  به هرحال، 

اسالمی از مؤلفه های یک روایت مطلوب به شمار می رود.
باید  روایت ها  در  راویان  جنگ:  واقعیات  بیان   .9
سعی کنند با چاشنی حماسی و معنوی به جنبه های 
و  جبهه ها  در  مقاومت  سختی  نظیر  جنگ  واقعی 
این  از  یکی  بپردازند.  اسالم  رزمندگان  مظلومیت 
خاصی  جلوه  طالئیه  روایت  در  که  جنگ  واقعیات 
دارد، حضور فرماندهان لشکرها و یگان های همدوش 
در  هرچند  است.  مقدم  خط  در  دیگر  رزمندگان  با 
عمده عملیات های دوران دفاع مقدس، فرماندهان در 
خود  نیروهای  هدایت  مسئولیت  مقدم،  خط  جلوی 
خیبر  عملیات  در  حضور،  این  داشتند،  عهده  بر  را 
جزایر  حفظ  بر  تأکید  و  نبرد  سخت  شرایط  به علت 
دالیل  از  یکی  شاید  داشت.  بیشتری  جلوه  مجنون، 
عمده شهادت تعداد زیاد فرماندهان در این عملیات 
هم همین عامل باشد. به هرحال این نکته از واقعیات 
به  راوی  که  جایی  در  به ویژه  روایت،  این  در  جنگ 
اشاره  همت  ابراهیم  و  خرازی  حسین  رشادت های 

می کند، مطرح شده است. 
بحث  بصیرت افزایی:  و  شب هات  به  پاسخ   .۱0
دربارۀ دالیل آغاز جنگ، ادامه و پایان جنگ، هدررفتن 
خون شهدا، بحث امواج انسانی )تلفات بیجا(، بی برنامه 
جنگیدن، ناکارآمدی نظام و انقالب و... را می توان در دل 
روایت ها جای داد و پاسخ های مستدل برای مخاطب ارائه 
کرد. راوی باید در حین روایتگری به شب هات اساسی و 
پرسش های مهم دربارۀ جنگ تحمیلی و انقالب اسالمی 
اشاره کند و برای پاسخ به آنها دالیل متقن و مقبول ارائه 
دهد. در این روایت، راوی شبهه چرایی ادامه جنگ پس 
از فتح خرمشهر را به خوبی برای مخاطبان جوان خود 

شرح می دهد. 

راوی در این روایت با شــرح فضای 
مقاومت سخت و سنگین در طالئیه 
و با اشاره به موضوع مدافعان حرم 
و شــهدای این راه که در امتداد راه 
مرزهای  در  امــروز  مقدس،  دفاع 
اسرائیل عَلم مبارزه را برافراشته اند، 
درواقع هدف متعالی مدافعان حرم 
را در قالب این جمله که از جمالت 
معروف امام راحل و بخشی مهم از 
آرمان انقالب اسالمی به شمارمی رود، 
چنین بیان می کند »که هر جا ظالمی 
هست، مبارزه هم هست« و چنین 
همچنان  جهاد  که  می گیرد  نتیجه 
به هرحال، طرح صحیح  دارد.  ادامه 
و به موقع آرمان های انقالب اسالمی 
از مؤلفه های یــک روایت مطلوب 

به شمار می رود.
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نتیجه
از نظر پیوستگی  درمجموع، روایت آقای فالح تهرانی 
مطالب و تناسب روایت با مخاطبان اثربخش و جذاب 
است و از مقاومت مردمی در برابر دشمن، تحلیلی کلی 
و درس آموز  ارائه می دهد. واقع گرایی، انصاف و دوری از 

مبالغه از ویژگی های دیگر راوی در این روایت است. 

یادمان در شکلی مالحظات دربارۀ نکته چند
طالئیه

از  یادمان  این  سرپوشیده  فضای  کلی،  به طور  پپ. 
یادمان های پربازدید خوزستان، کمتر است. فضاهایی که 

در این یادمان وجود دارد، عبارت اند از: 
۱. مقبره شهدای گمنام که محل نماز و زیارت و 
گاهی استراحت زائران است و به نام حسینیه حضرت 

ابوالفضل)ع( شناخته می شود.
 2. پدهای روایتگری در سه راهی شهادت که عمدتاً 

با شن و ماسه مسطح شده اند و روباز هستند.
 3. سنگرهای هاللی سیمانی که محل اقامت خادمان 

و راویان استقراری هستند.
با وجود فضاهای حداقلی که به آنها اشاره شد، از نظر 
شکلی و محتوایی، کمبودهای اساسی در یادمان طالئیه 
وجود دارد که این کمبودها مسلماً بر کیفیت روایت ها 
هم تأثیر گذاشته است. اکنون به برخی از نیازمندی های 
شکلی و محتوایی یادمان اشاره می کنیم و امیدواریم با 
فراهم شدن آنها، شاهد افزایش کیفیت  محتوای یادمان 

طالئیه در آینده نزدیک باشیم: 
و  دائمی  نمایشگاه  برای  سالنی  نمایشگاه:  ۱.تاالر 
منطقه  در  جنگ  مختلف  ابعاد  معرفی  دربارۀ  موقت 

عملیاتی طالئیه؛

در  واحد  روایت  ارائه  برای  سالنی  روایت:  تاالر   .2
یادمان توسط راویان شاخص با حضور متمرکز کاروان ها؛ 
3.  تاالر استراحت زائران: سالن و محوطه ای برای 

صرف ناهار و استراحت کاروان های مستقر در یادمان؛
با  تابلوها  این  نصب  محتوایی:  تابلو- نوشته های   .4
مطالب مختصر و چکیده در معرفی حماسه بدر و خیبر 

در طالئیه تأثیر به سزایی دارد؛
5. تابلو - عکس های بزرگ شهدای شاخص منطقه: زائر از 

طریق این تابلوها ارتباطی ذهنی 
و معرفتی با منطقه برقرار می کند.

مثل  هم  طالئیه  یادمان 
نور  راهیان  دیگر  یادمان های 
برای  بسیاری  ظرفیت های 
یادمان،  این  در  دارد.  روایتگری 
راویان می توانند متناسب با تعداد 
عملیات ها و یگان ها و محورهای 
عملیاتی و حوادث منطقه در طول 
فرماندهان  همچنین  و  جنگ 
این  در  که  شاخص  شهدای  و 
رسیده اند،  شهادت  به  منطقه 
کنند.  نقل  مختلفی  روایت های 

بنابراین، الزم است متولیان امر هر چه سریع تر، متمرکزتر و 
منسجم تر طرحی فراهم کنند و با بسیج نیروهای فعال و 
اثرگزار در حوزه روایتگری، به کمک این پدیده مهم فرهنگی، 
تاریخی و اجتماعی کشور بیایند و در جهت نظارت، تقویت، 
تربیت و مدیریت راوی و روایتگری معیار اقداماتی انجام دهند 
که در شأن و منزلت راهیان نور باشد. با امید به اینکه مباحث 
طرح شده در این یادداشت در زمینه ارتقای روایتگری راهیان 

نور مؤثر واقع شود.

آنکه  با وجود  یادمان طالئیه 
یکــی از یادمان های پر تردد 
نور  راهیان  در  خوزســتان 
امکانات  می رود،  به شــمار 
موجود در آن با حجم زائرانی 
که هر ســال برای زیارت و 
شنیدن روایت جنگ و دفاع 
منطقه  ایــن  راهی  مقدس 

می شوند، متناسب نیست




