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سخن نخست  
  

رخنهشناسيِ معرفتي از مقولههاي بسـيار ارزشـمند و ضـروري در سـاحت
انديشهورزي است که در فرهنگ ايراني و جهان اسالم از آن با عنوان نقـد يـاد
ميشود و منتقد نه عيبجو بلکه طبيب دواريّ است که به انگيزة دانشدوسـتي
و کمالجويي معرفتي در کنار و همـراه بـا نويسـنده داالنهـاي پdـرپيچ و خـم
انديشه و خرد را طي ميکند، موانع و کاستيها را ميشناساند و راههاي جديـد
را فراروي او ميگشايد، و طبيعي است که يکي از لـوازم جـداييناپـذيري کـه
منتقد را به هدف متعالي رهنمون ميسازد ـ جداي از احاطه به موضوع نقـد، و
به کارگيري روش مناسب ـ بهرهبرداري از ادبيـات متناسـب بـا نقـد اسـت تـا
کاشف از حdسن غايي باشد و مخاطب و نويسنده را با خويش همدل و همـراه
سازد و به حdسن فاعلي بيانجامد. اما متأسفانه در جامعة کنوني، آسـيبشناسـي
نقد و نقدِ نقد، آشکارا به اثبات ميرساند کـه يکـي از موانـع مهـم نقدپـذيريِ

فعاالن حوزة فرهنگ مکتوب، عدم پايبندي به اخالق و ادبيات فاخر نقد است.  
مؤسسة خانة کتاب در دهة اخير در حدّ بضاعت اندک خويش کوشـيده تـا
بسترهاي مناسب نقد را مهيا سازد. در اين راستا دبيرخانة جشنواره نقـد کتـاب
که نهمين سال از عمر پربارِ خـويش را پـيشروِ دارد بـا همکـاري گروهـي از
نويسندگان، صاحبنظران و منتقدان، حرکتي ارزشمند در حـوزة مبـاني نظـري

نقد، اخالقِ نقد و آموزش عملي را نقد آغاز کرده است.  
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آنچــه پــيش روي شــما خواننــدة گرامــي قــرار دارد، شــماري از مقــاالت، 
يادداشتها، گفتوگوها و نقدهاي جناب آقاي احمد شاکري در حوزه ادبيـات
دفاع مقدس است که ميتواند بـراي نسـل جـوان نويسـندگان حـوزة ادبيـات

داستاني مفيد و آموزنده باشد.   
در پايان جا دارد از جناب آقاي شجاعي، مديرعامل مؤسسـه خانـه کتـاب،
سـرکار خـانم مژگـان حقـاني کـه نويسندة محترم جناب آقاي احمد شـاکري،
پيگير ساماندهي اثر بودند و همکاران پرتالش واحد انتشارات تقدير نمايم.  

  
علي اوجبي  
 91/10/2
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پيشگفتار  
پانزده سال قبل، که اولين داستانهـاي کوتـاه از ايـن قلـم منتشـر شـد، بـه
موضوع دفاع مقدس پرداخته بود. بعدها اولـين و دومـين مجموعـه داسـتان و
اولين رمان اين قلم نيز بـه همـين موضـوع اختصـاص يافـت. گرچـه، عوامـل
متعددي در انتخاب موضوع يک داستان توسط نويسنده مؤثرنـد و قطعـا بـراي
من، شروع کار در «دفتر ادبيات ايثار» که بـه بنيـاد جانبـازان تعلـق داشـت، در
انقـالب شکلگيري چنين فضايي مؤثر بود. اما شرايطي که بر ادبيـات داسـتاني
اسالمي در دهه هفتاد و پس از قبول قطعنامه حاکم بـود، کـامال تحـت سـيطره
دفاع مقدس قرار داشت. ادبيات دفـاع مقـدس گرچـه در طـول سـالهاي دفـاع
مقدس و دو دهه پس از آن، توسط طيف شبه روشنفکر بـه حمايـت دولتـي و
سفارشينويسي متهم شده است، اما حقيقت آن است که اينگونه ادبي برخاسـته از
بطن انقالب، پناهگاه جوينـدگان ادبيـات داسـتاني انقـالب اسـالمي بـود. نـه تنهـا
نويسندگان، که حتي سياست گذاران فرهنگي و ادبي نيز در اين مقطع به گشايشـي

در ادبيات داستاني، توسط دفاع مقدس و شخصيتهاي آن دل بسته بودند.  
دفاع مقدس، بينظيرترين تجربه ملي و معنوي و طوالنيترين مقاومت همه 
جانبه را در طول تاريخ چند سده اخيـر را رقـم زده بـود. معـادالت جهـاني و
پيشبينيهاي معمول را بر هم زده بود و به بسياري از آمانهاي انقـالب تحقـق

بخشيده بود. اگر نبود تمامي اين جنبههايي که از اين واقعه نمونهاي منحصر به 
فرد در تاريخ جهان مي سازد، نفسِ جنگي هشت ساله در برابر قدرتهاي متحد 
جهاني، ادبيات و هنر هر کشوري را متحول ميساخت. بنابراين، همانطور که دفـاع
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مقدس و شخصيتهاي آن به زير بار انقالب رفتند، در طول چند دهه بـار ادبيـات
داستاني را نيز تحمل کردند. اين آنها نبودند که خود را بر ادبيـات تحميـل کردنـد،
بلکه ادبيات داستاني بود که براي نجات از صورت بـزک کـرده پـيش از انقـالب و
جثه توخالياش، به دفاع مقـدس و شخصـيت هـاي آن پنـاه بـرد. از ايـنرو، هـيچ
از دفـاع مقـدس بابـت نويسندهاي در طول تاريخ ادبيات داستاني انقالب اسـالمي،
آثاري که نوشته طلبکار نخواهد بود. بلکـه دفـاع مقـدس و شخصـيتهـاي آن تـا

هميشه منبع و چشمه فياضي براي هنر انقالبي و غني بوده و خواهند بود.  
با اين وجود، ادبيات داستاني و جريان غير همسوي با انقالب که بنيانهـاي
ترجمه منابع و واردات فکري را در طي چند دهـه بـه دسـت داشـت، پـس از
ناکامي از بايکوت ادبيات داستاني دفاع مقدس، تالش کرد اين چشمه صاف را 
با تئوريهاي منافر با ماهيت ديني دفاع مقـدس گـلآلـود کنـد. ادبيـات دفـاع
مقدس که در دهه آغازين خود، بـه مکتبـي بـودن مـيباليـد، انـدک انـدک در
دهههاي بعد مجراي ترديد و شکاکيت شد و الاباليگري فکـري و عملـي، بـر 

جاي ايمان و يقين و تعبد نشست.   
وجود چنين جرياني در نزد اهالي ادبيات داستاني پوشـيده نيسـت. گرچـه
ابعاد آن تنها براي اهالي انديشه آشکار است. زماني که ايـن قلـم از سـه سـال
وارد شـد، دفـاع مقـدس گذشته به نحو ممحض به حوزه پژوهش در داسـتان
تصويري اجمالي از اين جريان داشت. امـا بـراي هـر پژوهشـگر منصـفي کـه
واقعيت دفاع مقدس و آثار مربوط به آن را خوانده باشد و ضرورت بـازتعريف
مفاهيم حوزه داستان و تأسيس بنيانهاي فکري اين حـوزه را در سـر پرورانـده
باشد، مواجهه با آثار پژوهشي کم شمار در اين گونه ادبي دردناک خواهد بـود.
حقيقت آن است که جريان شبه روشنفکر در طول دوران حيات خـود، وامـدار
توليدات فکري غرب بوده است. اما ادبيات داستاني انقالب اسالمي، که زاييـده
انقالبي اسالمي و شيعي است در بسياري از مبـادي و مناشـي تئـوري ادبيـات، 
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نيازمند تاسيس مبنا و تعريف اصـول اسـت. ادبيـات داسـتاني پـس از انقـالب
اسالمي، به ضرورت توليد و ثبت برهههاي تاريخ ساز پس از انقالب اسـالمي، 
بيش از هر چيز بر توليد اثر خالقه تأکيد ورزيده است و از سويه ديگـر جهـان
داستان غفلت کرده است. نقد ادبي براي کالبد ادبيـات داسـتاني حکـم تصـفيه

خانه را دارد. ادبيات داستاني حتي با آثار پرشمار و ارزشمند، بدون برخورداري 
از اين رکن، محکوم به انحراف يا سقوط و رکود است. اثر ادبي در خأل شـکل

نگرفته، خوانده و تفسير نميشود. اين نقد ادبي است که چنين زمينهاي را براي 
ادبيات داستاني فراهم ميآورد. در چنين شـرايطي، اکتفـا بـه تعـاريف ظـاهري
عموماً ترجمهاي از عناصر داستان و غربت طرح مباحث مبنايي ادبيات داستاني 
در طول اين سه دهه، بر ادبيات داستاني انقالب تـأثير گـذارده اسـت. ادبيـات
اسـالمي داستاني دفاع مقدس به عنوان پيشروترين گونه ادبـي پـس از انقـالب
ايران در مواجهه با امواج سهمگين تئوري هاي اومانيسـتي و سـاختارهاي جهـت
مند ادبي و رويکردهاي غير ربوبي نقد ادبي، لطمههاي فراواني را متحمـل شـد. تـا

جايي که ادبيات دفاع مقدس در دهه هفتاد و هشتاد نه توسط نويسندگان غرب زده 
و شبه روشنفکر نسل گذشته که توسط نويسندگاني تهديد ميشد که خـود از ميـان
خاکستر دفاع مقدس برخاسته بودند و اکنون رويکرد سياه دفاع مقـدس را در دود  ِ

آثارشان پيش مي بردند.  
چنين شرايطي و فقدان کتابهاي تئوريک مـدون در زمينـه ادبيـات داسـتاني

دفاع مقدس و کمبود منابع علمي، نگارنده را بر آن داشت تا دغدغه اصلي خود 
را بر پژوهش در مباني و مبادي نظري اينگونه داستاني متمرکـز سـازد. نتيجـه
«جسـتاري در ادبيـات داسـتاني دفـاع اين تحقيق منجر بـه نگـارش دفتـر اول ِ
«اصـطالحشناسـي ادبيـات داسـتاني دفـاع مقـدس»1 شـد. مقدس» با موضـوع

                                                 
1. اين کتاب زير نظر گروه ادبيات انديشه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي به انجام رسيده و توسط 

انتشارات پژوهشگاه به چاپ خواهد رسيد.  
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همچنين در نظر است دفتر دوم اين پژوهش به موضوع "انسان شناسي ادبيـات
داستاني دفاع مقدس" اختصاص يابد.   

اثر پيشرو، گزيدهاي از مجموعه گفتارهايي است کـه در موضـوع ادبيـات
داستاني دفاع مقدس توسط اين قلم در طي قريب بـه ده سـال بـه نگـارش در
آمده است. تجميع اين مطالب که در چهار قالب تقرير شـده انـد، پاسـخگـوي
مهمترين دغدغههاي اين قلم در طول اين سالها بوده است. در جريان پـژوهش
دو ساله خود با موضوع اصطالحشناسي ادبيات داستاني دفاع مقدس با دو سـه
دسته از منابع مواجه شدم که هيچ کدام در نـوع خـود کامـل نبـود. دسـته اول
کتابهايي هستند کـه آراء برخـي نويسـندگان را دربـاره مسـائل حـوزه ادبيـات
داستاني دفاع مقدس در ضمن مجموعه گفتگوها و اقتراحها جمـعآوري کـرده
اند. گرچه اين دسته کتابها منابع قابل استفاده اي براي پژوهشگر اين حـوزه در
مقايسه آراء و نظرات به حساب ميآيند. اما ساختار غير پژوهشي و پراکنـدگي
مسائل و ضعف استداللي اين کتابها آنها را در سطح نگاه داشته است. فـارغ از
اينکه قالب گفتگو با رعايـت شـرايط مصـاحبهاي فنـي و بـا انتخـاب درسـت
شخص پرسش شونده ميتواند در جاي خود قابل استفاده باشـد. دسـته ديگـر
کتابها، مجموعه مقاالتي هستند که از نويسندگان مختلف جمعآوري شـده انـد.
مقاالت مربوط به سمينارها و همايشهاي ادبيات دفـاع مقـدس اختصاصـي بـه

مقوله داستان نداشته و غالباً بيشتر حجم مقاالت اين منابع مربوط به شعر است. 
مقاالت مرتبط با ادبيات داستاني نيز عموماَ به مسائل بنيادي نپرداخته و گـاه بـه
کليگويي مبادرت ورزيدهاند. دسته سـوم کتابهـاي نقـد داسـتانانـد. مجموعـه
نقدهاي منتشر شده درباره آثار داستاني دفاع مقدس بـه فراخـور موضـوع، بـه
طرح مباحث نظري و تبئين مباني خود پرداختهاند. امـا غلبـه نقـد بـر مباحـث
نظري و اکتفا به تعاريف رايج، موجب شده است عموماً نقـدها سـطحي بـوده

براي محقق اين حوزه چندان قابل استفاده نباشند.  
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"هندسـه معرفتـي ادبيـات داسـتاني در بخش اشاره ايـن کتـاب بـه مقولـه
انقالب" توجه شده است. اين موضوع از جمله مهمتـرين سرفصـلهاي الزم در 
حوزه داستان است. زيرا شناسايي هـر موضـوع پژوهشـي، فـرع بـر شناسـايي
مسئله، موضوع علم مورد نظر و اتخاذ روش پژوهشـي متناسـب بـا آن اسـت.
پژوهشهاي صورت گرفته در اين حوزه، در طول عمـر ادبيـات داسـتاني دفـاع
مقدس مواجههاي موضعي با مقوله گسترده معرفتي حوزه داستان داشته اند. در 
حالي که تصور کليت مقوالت معرفتي در اين حوزه مـيتوانـد در طـرح دقيـق

مسائل علمي و حرکت به سمت معرفت مضاف مؤثر باشد.  
در بخش مقاالت، از دو مقاله متخذ از پژوهش جستاري در ادبيات داستاني 
دفاع مقدس که پيش از آن در مجالت به چاپ رسيده است استفاده شده است. 
صـورت در بخش گفتگو، تالش شد تا کمترين دخل و تصرف در تنظيم نهايي ِ
گرفته توسط خبرنگار مربوطه اعمال شود و حتيالمقـدور تغييـري در صـورت
گفتگو وارد نشود. اين امر بخصوص در گفتگوهاي شفاهي بيشـتر مـورد نظـر
بوده است. در بخش نقد، نقد دو مجموعه داستان آمده است. اين دو کتاب بـه
لحاظ رويکرد به دفاع مقدس تقريباَ در مقابـل يکـديگر قـرار مـيگيرنـد. نقـد
مجموعه داستان "من قاتل پسرتان هستم" که در دهه هشتاد در ماهنامه ادبيات 
داستاني به چاپ رسيد از جمله پرهزينهترين نقدهاي نگارنده بوده اسـت. ايـن
نقد در همان دوران توسط برخي مديران حوزه هنري نامناسـب تشـخيص داده

شد و ماهنامه ادبيات داستاني را تا پاي استعفاي شواري سردبيري پيش برد.  
در پايان الزم است از همراهي خانه کتاب و بخصوص جناب آقاي اوجبي کـه
همدالنه، زمينه نشر اين گفتارها را فراهم آوردند تشکر نمايم. بيش از همه، خود را 

وامدار و مديون ارواح طيبهاي ميدانم که دفاع مقدس از آنها تقدس يافت.  
احمد شاکري  
91/7/28





  
  
  
  
  
  

مقدمهاي بر هندسه معرفتي ادبيات داستاني انقالب  
  

کليد واژگان:  
هندسه: دستگاه کلي انتزاعي سازمند علمي مسئله محور پژوهش بنياد.   

  
معرفت:   

اين مفهوم بيانگر هويت اين دستگاه فکري است. در اين دستگاه "ادبيات 
داستاني" به عنوان مقوله اي معرفتي مورد توجه قرار ميگيرد. حوزههاي 
شناختي اين مقوله، گستره شناخت، مبادي شناخت، مراتب شناخت، مقاصد 
شناخت، مناشي شناخت مورد نظر است. غايت اين معرفت، دستيابي به 

"نظريه ادبي ادبيات داستاني انقالب" است.  
  

ادبيات داستاني:   
گستره جامعي از مسائلي که روايت داستاني به صورت مستقل يا مضاف 
در آنها مورد مطالعه قرار ميگيرد. هندسه معرفتي، ادبيات داستاني را به عنوان 
کليتي حياتمند بررسي ميکند. از اين رو، لوازم حيات اقتصادي، فرهنگي، 

اجتماعي و سياسي آن، مورد توجه است.  
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انقالب اسالمي:   
ظرف معنوي ظهور و تحقق روايت داستاني. انقالب اسالمي از اين جهت 
که مبدا زماني مشخصي را براي حيات روايت داستاني تعيين ميکند، ظرف 
زماني روايت داستاني است. و از آن جهت که وصف مضموني روايت داستاني 

قرار مي گيرد توضيح دهنده ماهيت و غايت آن است.  
  

تعريف:   
«هندسه معرفتي ادبيات داستاني انقالب اسالمي» عبارت است از دستگاه 
معرفتي سازمندي که مجموعه معارف ادبيات داستاني را به عنوان مقولهاي 

ادبي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي پشتيباني ميکند.  
  

ضرورت موضوع:  
ادبيات داستاني انقالب اسالمي به واسطه ماهيت، غايت و ابزارهاي خاص 
خود، از ادبيات غرب تمايز پيدا مي کند. از اين رو، گرچه در طي چند سده، 
نظام معرفتي ادبيات داستاني غرب در ساحت ادبيات داستاني به صورت في-
نفسه يا به صورت مضاف و في غيره، ترسيم شده است. اما اين نظام نه مشتمل 
بر تمامي ساحتهاي ادبيات داستاني انقالب است و نه برخي مقومات ادبيات 
داستاني انقالب اسالمي در آن لحاظ شده است. ادبيات اومانيستي غرب، بر 
پايه ديدگاه سکوالر بنا شده است و مجموعه تجربيات وحياني و تشريعي را از 
ساحت داستان بيرون کرده است. اين در حالي است که ادبيات داستاني انقالب 
به واسطه ماهيت دينياش اساسا شأن استقاللي براي خود قائل نيست و نظام 

روايياش مخاطب را به مبدا وحي ارجاع مي دهد.    
اين امر به صورت في الجمله مورد اذعان ادبيات داستاني پس از انقالب 
اسالمي است. ادبيات داستاني در طول سه دهه اخير در پافشاري بر تمايز 
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خويش با ديگر گونهها و مکاتب ادبي، بيش از هر چيز بر نفس واقعه و بن 
مايههاي فکري آن تاکيد داشته است. اما تحقيقات ادبي صورت گرفته در حوزه 
ادبيات داستاني پس از انقالب اسالمي ـ با فراواني گونههاي ذيل آن ـ همچنان 
نظام الزم را نيافته است. نظامي که در قالب شناسايي مجهوالت اين حوزه، 
تصويري از وضعيت موجود ارائه دهد، پيش بينياي درباره آينده ادبيات 
داستاني و راههاي برون رفت از وضعيت موجود پيشنهاد کند و مبادي معرفتي 
اسالمي اين حوزه را تامين نمايد. غالب تحقيقات صورت گرفته در اين حوزه 

دچار کليگويي، تکرار، عدم نظام مندي و خطاي در مباني و مبادياند.   
از اين رو، پس از گذشت سه دهه از پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي و 
رونق يافتن برخي گونه هاي ادبي و آفرينش آثار متعدد در اين حوزه، الزم 
است نقشه کلي ادبيات داستاني پس از انقالب اسالمي طراحي شود. اين نقشه، 
گوياي کليات معرفتي ادبيات داستاني است. شاخصههاي هندسه معرفتي 

ادبيات داستاني از اين قرار است:  
- ويژگي درخت وارگي: سازوکار درختواره هندسه معرفتي ترسيمي از 

موضوعات کالن معرفتي و نحوه انقسام آنها به موضوعات جزييتر ارائه 
ميکند و نحوه انشقاق و پيوست مسائل جزيي را به بدنه اصلي معرفتي معرفي 

مينمايد.    
- رويکرد هندسه معرفتي، معرفت متعلق به حوزه روايت است. از اين 

رو، بخشهايي از حوزه ادبيات داستاني که در بر گيرنده خالقيت است نيز در 
ذيل معرفت به خالقيت مورد تامل قرار مي گيرد. 

- در هندسه معرفتي، مسائل جزيي ادبيات داستاني در ذيل موضوعات 

کلي و آنها نيز در ذيل محورهايي چند قرار خواهند گرفت. از اين رو، نوع 
بندي مسائل اين حوزه ممکن ميشود. در پي نوعبندي مسائل، روششناسي 
حل آنها، موضوعات مشترک و ساحتهاي مطالعاتي مشخص تعيين ميگردد. 
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- هندسه معرفتي به عنوان نقشه اي موسعّ از حوزه ادبيات داستاني، 

براي حوزه ادبيات داستاني پس از انقالب اسالمي تعريف ميشود. اين بدان 
معني است که پيوندهاي بومي و نظري در محور يابي و مسئله يابي آن با مباني 
ديني و انقالبي ترسيم ميشود. انقالب اسالمي در اين تقرير، ظرف ظهور و 
تحقق ادبيات محسوب ميشود اما ادبيات داستاني به واسطه عناصر مباني و 

موسعتري وجود داشته است.  برخي مقوماتش در تاريخ ِ
- در هندسه معرفتي، تمامي مسائل حوزه ادبيات ـ هر آنچه در اين زمينه 

استقراء مي شود ـ در ذيل محورهاي مورد نظر قرار ميگيرد. ويژگي هندسه 
معرفتي شمول و جامعيتش در گستره متعلق آن است. از اين رو، مباني، مبادي 

و لوازم متعلق را در بر مي گيرد. 
- ترسيم هندسه معرفتي در حوزه ادبيات داستاني اين امکان را در اختيار 

محققين اين حوزه قرار ميدهد تا پيش از مسئله شناسي، مجموعه مسائل اين 
حوزه را تصور کرده، معلومات و مجهوالت اين حوزه را بر اساس پژوهشهاي 
انجام شده لحاظ کنند. هندسه معرفتي به لحاظ رتبي، مقدم و به لحاظ وجودي، 
موخر از مسائل است. هندسه معرفتي شأني کلي نگر دارد که با روشي عقالني، 
مبتني بر استقرارء کليات، موضوعات را از ضمن مسائل جزئي استخراج 
ميکند. بنابر اين پژوهش درباره هر سئوال، مبتني بر تعيين جايگاه دقيق آن در 

هندسه معرفتي است. 
- هندسه معرفتي در نظام درختواره اش، اين امکان را به محقق ميدهد تا 
مسائل متنوع اين حوزه را در ذيل عناوين کلي دستهبندي کند و نقاط اشتراک 

مسائل را که مربوط به موضوع آنهاست کشف نمايد. 
- مسائل در صورت درختواره هندسه معرفتي ترتيب بندي، دسته و 
گونهبندي و سپس اولويت بندي خواهند شد. اولويت، به معناي تقدم تصوري 
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و معرفتي برخي ـ به نحوي که برخي مبناي ديگري باشند ـ مسائل بر برخي 
ديگر است.   

- محور انقسام فروع از اصول در درختواره ترتب علمي و نه ضرورتهاي 
عملي و کاربردي است. 

مَ تقسم، مبادي مضاف ادبيات داستاني انقالب است.   - مقسَ
  

حوزههاي معرفتي در ساحت داستان:  
- معرفت به ساحت ذهن 

- معرفت به واقعيات 
- معرفت به روايت از واقعيت 

- معرفت به روايت 
- معرفت به واقعيت روايت (روايت به عنوان جزيي از واقعيت) 

- معرفت به معرفت  
  

مراحل صورتبندي هندسه معرفتي ادبيات داستاني: انقالب اسالمي  
در هندسه معرفتي، معرفتِ به معرفت، مد نظر قرار گرفته است. زيرا 
پرسش از هر معرفتي در حوزه ادبيات داستاني، نيازمند تعيين جايگاه آن 
پرسش در نظام معرفتي حوزه ادبيات داستاني است. نظام معرفتي مشتمل بر 
ساحتهايي است که از ادبيات داستاني در آن پرسش ميشود و هر ساحت، 
خود مشتمل بر پرسشهايي است که مجموعه شبکه عظيم معرفتي حوزه ادبيات 

داستاني را شکل ميدهند.  
از اين رو، براي نيل به هندسه معرفتي ادبيات داستاني انقالب، شناخت 
اجمالي وضعيت ادبيات داستاني انقالب در طول سي و اندي سال ضروري 

است. ترسيم هندسه معرفتي در طي هفت مرحله محقق مي شود:  
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١. درک اجمالي فيالجمله: درک في الجملهاي از وضعيت ادبيات 

داستاني معاصر، به اينکه موانع و مسائلي در اين حوزه وجود دارد و اينکه دوره 
جديدي در ادبيات داستاني معاصر با پيروزي انقالب اسالمي شکل گرفت و 
در طي آن، جرياني جديد در حوزه داستاني قوت يافت که ژرف ساخت آن 

متأثر از نگاه ديني و آرمانهاي انقالبي بود. 
٢. شناخت تفصيلي غير سازمند: درک و شمارش مسائل ادبيات داستاني 

به نحو جزيي. بدين نحو که مسائل ناظر بر موارد مشخص، خارجي و عيني در 
نظر گرفته شوند. اما نحوه جايگيري اين مسائل در ضمن کليات و ترتيب آنها 

از هم نامشخص است. 
٣.  تنويع جزئيات و ترسيم کليات: در اين مرحله مسائل جزيي با توجه 

به موضوعات مشترک، نوع بندي شده، در ذيل محور هاي کلي قرار مي گيرند.  
٤. ترسيم الگوي ارتباطي کليات ادبيات داستاني: محورهاي کلي به 

حسب معرفتي که نسبت به ادبيات داستاني به دست ميدهند ساختار کلي 
هندسه معرفتي را تعريف مينمايند. 

٥. ترسيم الگوي ترتيبي کليات: در اين مرحله، بر اساس تقدم مباني و 

مبادي، بر فرضيه ها و فروع، کليات ناظر بر اين امور، اصول درختواره معرفتي 
را شکل ميدهند. 

٦. شناسايي مبادي مضاف ادبيات داستاني: اين مبادي به مثابه اصول 

موضوعه ادبيات داستاني انقالب خواهند بود. در اين مرحله، نقاط تماس 
مسائل ادبيات داستاني با فرضيههاي مستخرج از ديگر علوم انساني مشخص 

خواهد شد. 
  . ٧. بازشناسي معارف محقق از معارف متوقعَّ
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وجوه اساسي حوزه ادبيات داستاني   
1. اصول موضوعه. 

2. آموزش. 
3. نظريه پردازي. 

4. پژوهش. 
5. آفرينش. 
6. نقد ادبي. 

7. نشر. 
8. ترجمه. 

9. مديريت و اجرا. 
10. جذب و ساماندهي. 

11. حمايت و تبليغ. 
12. اقتباس 

  
کرانههاي معرفتي داستان:  

با توجه به آنچه گفته شد، پژوهش درباره آثار توليد شده در حوزه ادبيات 
داستاني انقالب، از اهميت ويژهاي برخوردار است. پژوهشهايي که در حوزه 
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مضاف داستان بتوانند سئواالت خود را بخصوص در حوزه مبادي و مباني 
داستان از اثار نوشته شده کشف نمايند.  
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1ـ اصول موضوعه:   
1ـ 1ـ تعريف: اصول موضوعه يا مصادرات، قضايايي هستند که بديهي 
نبوده، نياز به اثبات دارند. اين قضايا در آن علمي که به اثباتشان پرداخته 
ميشود جزو مسائل آن علم محسوب مي شوند. ولي در علم ديگري که صدق 
اين قضايا را مسلم گرفته، مسائل خود را با اتکاي بر آنها اثبات مي نمايد، 

اصول موضوعه يا مصادرات محسوب مي شوند.  
  

1ـ 2ـ برخي ساحت هاي  اصول موضوعه داستان: 
- فقه 

- اخالق 
- جامعه شناسي 
- روان شناسي 

- تاريخ 
- فلسفه 
- عرفان 
- کالم 

- سياست 
- الهيات 

- معرفت شناسي 
 

1ـ 3ـ اصول موضوعه  
حوزه هاي مضاف داستان:  

أ- انسان شناسي "داستان انقالب" (روايت به معناي مطلق و روايت 
مشروط:  رمان، داستان بلند، داستان کوتاه، خاطره)  
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ب- هستي شناسي "داستان انقالب" (روايت به معناي مطلق و روايت 
مشروط: رمان، داستان بلند، داستان کوتاه، خاطره)  

ت- فطرت شناسي "داستان انقالب" (روايت به معناي مطلق و روايت 
مشروط: رمان، داستان بلند، داستان کوتاه، خاطره)  

ث- معرفت شناسي "داستان انقالب" (روايت به معناي مطلق و روايت 
مشروط: رمان، داستان بلند، داستان کوتاه، خاطره)  

ج- خداشناسي "داستان انقالب" (روايت به معناي مطلق و روايت 
مشروط: رمان، داستان بلند، داستان کوتاه، خاطره)  

ح- اخالق "داستان  انقالب" (روايت به معناي مطلق و روايت مشروط: 
رمان، داستان بلند، داستان کوتاه، خاطره)  

خ- فقه "داستان انقالب" (روايت به معناي مطلق و روايت مشروط: رمان، 
داستان بلند، داستان کوتاه، خاطره)  

د- فلسفه "داستان انقالب" (روايت به معناي مطلق و روايت مشروط: 
رمان، داستان بلند، داستان کوتاه، خاطره)  

ذ- جامعه شناسي "داستان انقالب" (روايت به معناي مطلق و روايت 
مشروط: رمان، داستان بلند، داستان کوتاه، خاطره)  

 
2ـ آموزش:   

2ـ 1ـ تعريف حوزه آموزش: مجموعه روشهايي که امور اکتسابي مربوط 
به داستان ـ اعم از تصورات ذهني و ملکات نفساني ـ و غير اکتسابي به واسطه 

آن  ايجاد مي شود.  
امور اکتسابي: اموري که قابل انتقال از انساني به انسان ديگر به غير وراثت 

است و تحت قواعد تعليمي و تربيتي قرار مي گيرد.  
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امور غيراکتسابي: اموري که به واسطه وراثت يا عوامل طبيعي يا به 
شيوهاي غيرارادي و اختياري و تعليمي در اختيار انسان قرار مي گيرد.  

امر اکتسابي تربيتي: اموري که نه با انتقال گزاره هاي علمي که به واسطه 
تمرين در ايجاد ملکه در فرد ثابت مي شود.   

امور اکتسابي تعليمي: اموري که جنس نظري و تعليمي داشته توسط 
گزاره هاي علمي منتقل مي شوند.  

  
2ـ 2ـ اقسام آموزش:  

آموزش درباره داستان: آموزشي است که به داستان به صورت في نفسه 
ميپردازد و به عناصر داستان و شيوههاي روايي تعلق  گرفته است.  

آموزش براي داستان: آموزشي است که متعلق آن، مستقيما داستان و 
روايت نيست اما براي فهم و تفسير داستان به کار ميآيد.  

  
2ـ 3ـ ارکان آموزش داستان:  

براي آموزش داستان، سه رکن فرض ميشود:   
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منبع: تامين کننده دانش نظري است که باروشهاي آموزشي انتقال داده 
ميشود.  اين منبع ممکن است آثار تئوريک يا آثار نمونه داستاني باشند.   

روش: ناظر بر طريقه، ابزار، مدت و ترتيب علمي يا عملي ارائه مطالب 
است.   

مجري: مراکزي که در انها منابع و روشها اعمال مي شوند.  
  
  
  
  
  
  

مسائل حوزه آموزش موخّر از مسائل حوزه نظريهپردازي و پژوهش و 
مقدم بر مسائل حوزه آفرينش و نقد ادبي هستند.  

  
2ـ 4ـ حوزههاي آموزش:  

  
2ـ 5ـ آموزش بر اساس مخاطب و هنرجو:  

- نويسنده:  در تمام اينها شأن نويسنده شاني هويتساز است.  
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- انسان: شأن انساني جداي از شأن نويسندگي است. چيزي در 
نويسنده به ظهور نميرسد مگر به واسطهشان انساني آن و نويسنده اساساً شأن 

مستقلي از شأن انسانياش ـ حداقل در بخشهايي ـ ندارد.  
داستان محصول انديشه و احساس است بنابر اين از جمله مسائل اين 
بخش آن خواهد بود که کدام بخش از داستان قابل آموزش دهي است؟ ايا 
احساس نيز در هنرمند بايد پرورانده شود؟ ايا اين احساس در ضمن داستان 
نويسي پرورانده ميشود و يا انکه جريان پرورش احساس در هنرمند و ديگر 

انسانها يکسان است.  
  

3ـ نظريهپردازي:  
3ـ 1ـ تعريف: مجموعه مسائلي که به کليت روايت داستاني، چيستي، 

امکان تصوري، امکات تصديقي، چگونگي و ارکان آن مربوط است:  
  

3ـ 2ـ ساحتهاي نظريهپردازي:  
نظريه پردازي به دو ساحت توجه دارد:  

- ژرف ساخت روايت: مباني 
- روساخت روايت: سبک، طرح، داستان، احساس و عواطف 
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ساختاربندي نظريه ادبي انقالب اسالمي بر پايه ترکيببندي بن مايههاي 
فکري و اعتقادي آن از ميان رويه تجربي موجود در نقدهاي اثباتي ادبيات 

داستاني انقالب اسالمي محقق ميشود.  
ادبيات داستاني انقالب درصدد کشف، ساختار بندي و بسط "نظريه ادبيات 
داستاني انقالب" است. بدين معني که مجموعهاي از اصول و مفروضات ي که 
به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه در تفسير متن به کار گرفته مي شوند در 
ساختاري کلي منسجم شده و در هيئت مجموعهاي وحدتمند از دانش، 

چارچوب بندي ميشوند.  
گفتني است چنين چارچوبي يا به صورت منسجم و منطقي يا به صورت 
تجربي و مهارتي بر نقد ادبي در طول عمر ادبيات داستاني پس از انقالب تاثير 
گذاشته است و منظرهاي جديدي را در بررسي آثار داستاي معرفي نموده 
است. زيرا هيچ نقدي را بدون نظريه و هيچ نظريهاي را بدون نقد نميتوان 
يافت. منظرهاي برخاسته از نوعي جهانبيني، ساحتهاي وجودي خود را به 
اخالق، ايدئولوژي، انسان شناسي، سياست، جامعه و ديگر ساحتهاي وجودي 
بشر تسري داده است. ظهور چنين نظريهاي را ميتوان از تغييرات صورت 

گرفته در حوزه آفرينش و خوانش ادبيات داستاني مشاهده کرد.   
ادبيات داستاني پس از انقالب اسالمي، مخاطباني را با خود همراه ساخت 
که مخاطبان خاموش داستان و داستان خواني در دوره معاصر بودند. اين 
خوانندگان بر پايه آموزههاي ديني، پيش از انقالب، مخاطب جدي ادبيات 
داستاني محسوب نميشدند. موانعي چون اخالقگرايي، عقلمداري، جهانبيني 
و اعتقاد به ايدئولوژي و تقدسگرايي، آنها را از ادبياتِ سياه نويس، عريان 
نويس، هرزه نويس و تقدس زدا و سکوالر جدا ميساخت. چنين مخاطباني به 
نحو عام، خوانش جديدي از ادبيات داستاني را رقم زدند و مجاري ويژهاي 
براي تفسير ادبيات و ارتباط با آن معرفي نمودند. تحوالت سياسي، ديدگاههاي 
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فکري و رخدادهاي اجتماعي، بر ادبيات داستاني نيز تاثير گذارد و رويکردهاي 
متفاوتي را در ادبيات پديد آورد. چنين تغييراتي به تناوب، خاستگاه اصيل 
سياسي و ديني انقالب اسالمي را در آثار داستاني برجسته ساخته يا به محاق 
برد. ضمن آنکه، ادبيات داستاني در طول دوره حيات خود نتوانست همپاي 
جريانهاي سياسي و شعارهاي آرماني و ديدگاه ديني پيش رود. اين امر موجب 
شد، تفسير داستان و مالکهاي ارزش گذاري آن در گسست ارزشهاي مطلوب 
و امور محقق قرار گيرند. از اين رو، بيش از آنکه اين معيارها اکتشافي و 
استقرايي باشند، انتزاعي و ذهني بودند. با اين وجود، گستره و امکان تحقق 
ابعاد مختلف نظام خوانش و ارزشگذاري در تمامي جهات يکسان نبوده است. 
از آنجا که نقد ادبي بدون نظريه ادبي امکان حيات ندارد، ضروري است تا 
ساحت هاي نظريه ادبي در تجربه سي و اندي ساله آفرينش، خوانش و نقد 

آثار داستاني انقالب اسالمي چارچوب بندي شود.  
اصطالح نقد به معناي کشف و ارزشگذاري بر عناصر بايسته آثار داستاني 
است. از اين رو، نقد همواره عرضه مالکهاي قابل تحقق بر متن ادبي موجود 
است. نقد در تطبيق خود بر مصاديق، يا معيارها را در متن مي يابد و يا اين 

معيارها در متن مفقودند.   
عموما جريان نقدهاي سلبي (نوع دوم) در دوره پس از انقالب بر نقد هاي 
اثباتي پيشي گرفته است. دليل اين امر را بايد در تعريف و رسالت نقد در اين 
دوره بررسي کرد. چرا که نقد، عموما در جايي وارد ميدان مي شود که بنيانهاي 
فکري و انديشه گي انقالب و آرمانهاي آن در اثار داستاني به نحوي معارض يا 
واژگونه نشان داده ميشود. دليل ديگر اين امر را بايد غلبه آثار داستاني دگر 
انديش يا دگر باش دانست که بخصوص در دهه هاي 70 و 80 روندي رو به 
صعود داشتند. دليل سوم اين امر را بايد ضرورت پرداخت نقد ادبي انقالب 
اسالمي به آثار شاخص جريانهاي شبه روشنفکر ـ چه پيش و چه پس از 
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انقالب ـ دانست. نقد در اين رويکرد، در صدد ترسيم خطوط مشخص 
بايدهاي خود و تحديد حوزه ادبيات انقالب اسالمي است که اين تحديد با 
ترسيم وجه مانعيت آن در خروج برخي آثار از حوزه ادبيات داستاني انقالب 

محقق ميشود.  
بنابراين، نقد سلبي نميتواند محور اصلي استخراج نظريه بر پايه برداشتهاي 
تجربي و غير منسجم ادبي باشد. زيرا امکان تحقق معيارها در آثار داستاني 
شرط الزم مالکمندي آنان است. و براي تحقق پذير بودن اين مالکها نيازمند 

به آثار موجود و تحقيقي تحليلي مقايسهاي در ميان آنها خواهيم بود.  
نظريه ادبي، بر حسب شرايط زماني با سه محور اصلي " نويسنده"، "متن" 

و "مخاطب" شکل مي گيرد .  
  
  
 
  
  
  
  
  

4ـ پژوهش:   
4ـ 1ـ تعريف: حوزهاي که فرضيههاي علمي را در دو ساحت محض و 
مضاف دنبال ميکند. پژوهشهاي محض به پژوهشهايي اطالق ميشود که 
متعلق خود را به صورت فينفسه و فارغ از نسبت ترکيبيهاش با ديگر امور 
بررسي ميکند. مانند پژوهشهايي که در حوزه داستان و عناصر آن فارغ از 

گونه يا ژانر يا عنصر محدود کننده خاصي صورت ميگيرد.  
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در نقطه مقابل، پژوهشهاي مضاف به پژوهشهايي گفته ميشود که نسبت 
ترکيبي و ارتباطي يک امر با امر ديگري را موضوع خود قرار ميدهد. اين 
نسبت جديد، امکان، شرايط و ويژگيها در اين پژوهشها مد نظر قرار ميگيرد.  

 
5ـ آفرينش:  

5ـ 1ـ تعريف: مجموعه اموري که از مرحله شکلگيري ايده در ذهن 
نويسنده تا تکميل آن موثرند.  

5ـ 2ـ ارکان آفرينشگري در ساحت داستان: علم، مهارت، تجربه، الهام.  

  
5ـ 3ـ مراحل آفرينش:  

از آنجا که آفرينش در ضمن مراحلي براي داستاننويس محقق ميشود. 
بررسي موقعيت اين محور نيازمند در نظر گرفتن تمامي اين مراحل است:  
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- ايده: مقاله، خاطره، داستان، تاريخ، زندگينامه، گزارش، فيلمنامه، 
نمايشنامه.  

- قصه داستان: داستان، خاطره، تاريخ، زندگينامه، گزارش، فيلمنامه، 
نمايشنامه.  

- طرح: داستان، فيلمنامه، نمايشنامه. 
- پرداخت: داستان  

  
6ـ نقد:  

6ـ 1ـ تعريف: فرآيندي ناظر بر استخراج مباني و تطبيق آن با آثار داستاني 
که به تفسير، تحليل، معرفي و ارزش گذاري آن ميانجامد.   

  
6ـ 2ـ ساحتهاي معرفتي نقد:  

اين گستره، نقدِ نقد را نيز که درصدد محکزدن مباني و روشهاي نقد است 
شامل ميشود.  
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7ـ نشر:   
تعريف: فرآيندي که طي آن، اثر از حوزه تک مخاطبي به حوزه عرضه به 

غير پا ميگذارد.  

 
8ـ ترجمه:  

تعريف: مجموعه ظرفيت هاي داستاني ايجاد شده به واسطه ترجمه از زبان 
مبدا يا به زبان مقصد فارسي.   

گفتني است اين قسم، قسيم حوزه ادبيات داستاني تاليفي است. بنابر اين 
برخي اقسام ديگر اين تقسيم بندي يازده قسمي داخل در اين قسم هم بوده و 

عينا همانند بخش تاليف، در ان تکرار خواهند شد.  
 

9ـ مديريت و اجرا:  
تعريف: مجموعه تصميم سازيهاي صورت گرفته در حوزه ادبيات داستاني به 
نحو جمعي. چه اين تصميم سازيها به سياستگذاري منجر شود يا به کشف 
رهيافت و يا برنامه. ويژگي اين قسم اجرايي بودن آن است. همچنين تفاوتي 
نميکند گستره شمول تصميمات در حوزه اي اندک مانند يک سازمان يا انجمن و 

يا کل کشور و نهادهاي دولتي و جريانهاي ادبي فراگير باشد.  
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ارتباط اين مجموعهها با هم نيز محور اين بخش خواهد بود.  

  
10ـ حمايت و تبليغ:  

تعريف: مجموعه عوامل خارجي که فرايند شکلگيري يا عرضه داستان يا 
شرايط حرفهاي نويسنده را ارتقا ميبخشد.  

  
11. اقتباس: 

تعريف: فرايندي که در آن داستان يا يکي از ارکان آن در مديوم ديگري 
روايت مي شود و بالعکس.  





  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مقاالت  
  
  
  



  



  
  
  
  
  
  

جنگ ادبيات بر سر ادبيات جنگ  
  

معموالً در ايام هفته دفاع مقدس، توجه رسانهها به اين مقوله و به تبع آن 
ادبيات دفاع مقدس جلب ميشود. چنين رويکرد مقطعي بستر مغتنمي براي 
طرح ديدگاههاي متفاوت و تضارب آرا در زمينه ادبيات دفاع مقدس و 
گونههاي آن است. متن ذيل که به صورت کتابچهاي به همت مؤسسة 
همشهري چاپ شده است ديدگاه نگارنده را دربارة وضعيت ادبيات دفاع 

مقدس بيان ميدارد.  
  

اشاره  
ادبيات دفاع مقدس اکنون به مرحلهاي سرنوشتساز رسيده است. زماني نه 
چندان دور، معدود کتابهايي در حوزه دفاع مقدس به چاپهاي مکرر دست 
مييافتند. خاطرهنگاري هنوز در مرحله تجربهاندوزي بود و ساختاري 
شناختهشده و امتحان پسداده در اين زمينه وجود نداشت. خاطره متهم به 
کمگويي و داستان متهم به شعاريگويي بود. اغلب صاحبان خاطرات جنگ با 
پنهان داشتن آنچه ديده و شنيده بودند مايل بودند همچنان گمنام بمانند. و 
داستاننويسان، وظيفه و شور دروني را سرماية خالقيت خود قرار داده بودند. 
عدة معدودي از اين گروه که تعدادشان به شماره انگشتان دو دست نميرسيد 
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قصد بلندپروازي در آسمان داستان را در سر ميپروراندند. اين در حالي بود که 
کمتر، نويسندگان حرفهاي آن زمان، که بازماندة نويسندگان دهة چهل و پنجاه 
بودند به موضوع جنگ و نوشتن دربارة آن رغبت نشان ميدادند. مراکز 
مشخصي از جمله حوزة هنري سازمان تبليغات اسالمي، بنياد حفظ آثار و 
ارزشهاي دفاع مقدس، بنياد مستضعفان و جانبازان با تأسيس دفاتري، شروعي 
محتاطانه را در حرکت به سمت ادبيات داستاني دفاع مقدس آغاز کردند. 
کمتجربهگي شرکتکنندگان در جنگ و نويسندگان نوقلم آن، سياست 
سفارشنويسي را در رأس برنامههاي ادبي قرار داد. سفارشگيرندگان 
حرفهايهايي بودند که پيش از جنگ، کارنامهاي از آثار داستاني را به نام خود 
به ثبت رسانده بودند. اما در سالهاي بعد، تجربه نشان داد، ادبيات دفاع مقدس 
تقدير ديگري دارد. اين گونه برآمده از نيازهاي زمان و انديشه و عمل انقالبي، 
بايد به دست کساني احيا ميشد که از کورهراههاي تجربه ادبيات داستاني 
متعهد، بزرگراهي ساختند و مرزهاي خالقيت ادبي را تا افقهاي دور پيش 

بردند.  
اکنون پdرفروشترين کتابهاي تاريخ ادبيات معاصر به دفاع مقدس 
پرداختهاند.کتابهاي دفاع مقدس به ديگر زبانها ترجمه شده و در پي 
مخاطب جهاني است. نوشتن درباره جنگ به مسئله مهمي براي خيل عظيمي 
از نويسندگان تبديل شده است. مباحث نظري ادبيات دفاع مقدس به بحثي 
رايج در ميان اهالي ادبيات تبديل شده است. رشتهاي دانشگاهي در عاليترين 
سطح علمي با موضوع ادبيات دفاع مقدس تأسيس شده است. دفاتري که به 
صورت متمرکز و غير متمرکز به اين گونه ادبي ميپردازند در سراسر کشور 
گسترده شدهاند. هر ساله بر تعداد جشنوارههاي مربوط به ادبيات دفاع مقدس 

افزوده ميشود.   
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تعيين وضعيت ادبيات دفاع مقدس در چنين شرايطي سهل و ممتنع 
مينمايد. فاصله وضعيت کنوني با سرچشمه که از آن اغاز شد غير قابل انکار 
است. امکانات و شرايطي که ادبيات دفاع مقدس اکنون با آن زيست ميکند با 

آنچه در آغاز بود قابل مقايسه نيست.  
صداي وقايع تاريخي با زبان هنر در طول تاريخ ماندگار ميشود. ماندگاري 
دفاع مقدس راهي جز گذشتن از گذرگاه هنر ندارد. آنچه امروز درباره دفاع 
مقدس نوشته و خلق ميشود، آيندة دفاع مقدس است. آيندهاي که در آن 
دهاني براي شرح آنچه در هشت سال مقاومت مردم ايران گذشت جز روايت 

و داستان نيست.   
اما، هر مقدار به اين گستره نزديکتر ميشويم و حدود و مرزهاي آن را 
ميکاويم واقعيت امر از ميان ابرهاي پندار نخستين رخ مينمايد و شادي 
پdرصداي بيننده به تبسمي معقول و اندوهي متفکرانه تبديل ميشود. لذت چنين 
تبسمي که با کشف جوانب واقعيت همراه است، نتيجه خردورزي عالمانه و 
منتقدانه است. و اندوهي که از اين رهگذر بر دل مينشيند زمينهساز تالشي 
مضاعف است. اين دو واکنش راه را بر فضاسازيهاي تبليغاتي و 

ياسانگيزيهاي مفرط ميبندد.   
چرا برخي کتابها پرفروشd ميشوند؟ آيا کتابهاي ترجمهشده ادبيات 
دفاع مقدس تفکر برخاسته از انديشههاي ناب شيعي را نمايندگي ميکنند؟ 
جايگاه جريان تجديد نظرخواه در ادبيات دفاع مقدس چيست؟ چه جريانهايي 
از دفاع مقدس به عنوان جنگ لعنتي ياد ميکنند؟ چرا گرايش ادبيات سياه 
جنگ به جرياني تثبيتشده در ادبيات داستاني تبديل شده است؟ نقش 
بازماندگان تفکرات  فرماليستي و اومانيستي در تحليل و جهتدهي به ادبيات 
جنگ چيست؟ چرا با وجود حمايتهاي متنوع، رماننويسي دفاع مقدس آثار 
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درخشان درخوري را عرضه نکرده است؟ جشنوارههاي ادبي موجود ادبيات 
دفاع مقدس را به کدام سو هدايت ميکنند؟...   

طرح چنين سؤالهايي مهمتر از پاسخگويي به آنهاست. زيرا غالباً ادبيات 
دفاع مقدس، چه از سوي خوانندگان و چه از سوي نويسندگان و منتقدان و 
چه از سوي مديران ادبي کشور بدون فرض وجود تمام يا برخي از سؤاالت 
ذکر شده، خوانده شده، تحليل شده، يا نوشته ميشود. حرکت در مسير تعالي 
ادبيات حرکتي جمعي است. مسافر اين راه تنها نويسنده يا منتقد ادبي نيست. 
اين قطاري است که اگر تمامي مسافران آن از جمله خوانندگان، نويسندگان، 
منتقدان و  مديران ادبي با آن همراه نشوند به مقصد نميرسد. قرآن کريم 
َهْوَن َعِن  فرموده: «َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

١ مرشد به اين حرکت جمعي است. خواننده با خواندن و استقبال از اثر اْلُمْنَكِر»

ادبي چرخهاي اين قطار را به حرکت درميآورد. منتقد همانند ترمزي است که 
سرعت قطار را کنترل ميکند. نويسنده لوکوموتيوراني است که اهرم هدايت 
قطار را در دست دارد. صاحبان خاطره در مسير اين قطار ريلگذاري ميکنند. 
و مدير فرهنگي همانند کسي است که در موتورخانه نشسته است و سوخت 

الزم را به کام موتور محرک قطار ميريزد.   
مهمترين نکاتي که چهار رکن مؤثر در ادبيات دفاع مقدس بايد دربارة آن 

بينديشند چيست؟   
اين يادداشت تالشي است براي ورود به حوزهاي که هر يک از ما در آن 

نقشي ناگزير داريم.   
  
  

                                                 
  1. آل عمران: 104
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خوانندگان  
1.  مهمترين و شايد سادهترين امري که ادبيات دفاع مقدس با آن بر صدر 
مينشيند و در نقطه مقابل توسط ان لطمه ميبيند نخواندن است. نويسندهاي که 
نميخواند، تخيالت و توهمات خود را به عنوان تجربيات جنگ معرفي 
ميکند. نويسندهاي که ميخواند، اما داستانهاي ديگر کشورها دربارة 
جنگهاي جهاني و منطقهاي کل دانش او را از جنگ تشکيل ميدهد، دنيايي 
خلق ميکند که ميتوان آن را با تغيير نام اشخاص و اماکن آن به نقطهاي دور 
به نام ويتنام يا فرانسة اشغالي در دوران جنگ جهاني برد. نويسندهاي که 
نميخواند، آدمهايي ميسازد که ميان مردم و در جامعه ما زندگي نميکنند. 
نويسندهاي که نميخواند وجود شخصيتهاي مثبت و نوراني را در جنگ 

انکار ميکند. و به جاي نوشتن براي جنگ بر عليه جنگ مينويسد.  
منتقدي که نميخواند تنها در چارچوب نظريات ترجمهشده غربي به 
استقبال کتابهاي داستان دفاع مقدس ميرود. اين منتقد که ذهنش با 
اصطالحات و تعابير ترجمهاي انباشته شده است گمان ميکند مردم نيز سليقه 
او را در شخصيت و مضمون ميپسندند. اين منتقد نميبيند که مردم کوچه و 
تره هم خورد نميکنند، اما براي حبيب  دريا و پيرمردِ بازار براي پيرمرد داستان
بن مظاهر هر ساله بر سر و سينه ميکوبند. اين منتقد فکر ميکند ميخواهد 
ادبيات دفاع مقدس را جهاني کند، اما ادبيات جهان را بر ادبيات دفاع مقدس 

تحميل ميکند.   
مدير فرهنگياي که کتاب نميخواند زود تحريک ميشود. ردّ و اثباتش 
مستدل و منطقي نيست. با توصيه يک کتاب که دوستي آن را در اختيارش قرار 
داده است همه ادبيات را به پاي آن کتاب ميريزد و با خواندن يک کتاب 
نامربوط تمامي تالشهاي انجامشده را منکر ميشود. چنين مدير فرهنگياي 
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روزي جهان برايش بهشت است و روز ديگر جهنم. او چون ادبيات را 
نميشناسد، بدترين فرد براي برنامهريزي فرهنگي است.  

اما، صاحب خاطرة جنگ که نميخواند نسبت به ادبيات بدگمان است. او 
دائماً گمان ميکند نويسندگان دروغگويان بزرگ هستند که واقعيات را 
دستچين ميکنند. گمان او بر اين است که نگفتن آنچه ديده و شنيده نشانه 
رازداري و اخالص است، او نميداند با اين کار مصاديق اخالص را براي 
هميشه از چشم ديگران پنهان ميسازد. صاحب خاطرهاي که داستان نميخواند 
گمان ميکند جنگ آنگونه که او ميپندارد در تاريخ ثبت خواهد شد. در حالي 

که جنگ را هنرمندان در تاريخ جاودانه ميکنند.   
2. خوانندهاي که خوب نميخواند نخست به خود و سپس به آنچه 
خوانده ظلم روا داشته است. چرا گمان ميکنيم براي نوشيدن يک چاي يا 
خوردن غذاي سنتياي چون آبگوشت ادابي وجود دارد، اما کتاب خواندن را 

تجربهاي فطري، بي نياز از آموزش و ساده ميپنداريم.   
روايتهاي داستاني بزرگترين بنگاههاي کالهبرداري از مشترياني هستند 
که نميدانند چگونه بايد داستان را بخوانند. چنين بنگاههاي کارکشتهاي چنان 
مشتري مغبون را سرکيسه ميکنند که به جاي اعتراض از صاحب بنگاه ممنون 

و متشکر هم خواهد بود.  
انبوه آثار بيارزش، ضد ارزش يا کمارزش ادبي و مضموني که تحت 
عناوين کتابهاي عامهپسند و کتابهايي با مخاطب خاص وارد بازار کتاب 
ميشود همانند چنان بنگاههايياند. سابقه ادبي کشور ما به شدت توسط چنين 

کتابهايي مخدوش و متضرر شده است.   
صادق هدايت تنها به يمن  کور بوف هم اکنون نيز با گذشت دهها سال
تبليغات بيشائبة کساني که از قبلِ آن نان خوردهاند و به جايي رسيدهاند به 
عنوان شاهکاري ادبي ترويج ميشود. اين تبليغات چنان مؤثر است که اگر 
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خوانندهاي بر خالف برداشت و فطرت سالم خود از اين کتاب لذت نبرد يا آن 
را پنهان ميکند يا نشانه بيسوادياش ميگذارد. بلکه مخاطب به خود 

ميقبوالند که بايد از اين اثر سراسر توهم و بيپايه لذت ببرد.  
کتابهاي عامهپسند نيز تنها با تأکيد بر قصة داستان و بهکارگيري ابزارهايي 

سطحي مخاطب را مجذوب زرق و برقهاي خود ميکنند.  
کسي که خوب ميخواند، دو بار ميخواند. خودش را در هيچ شرايطي به 
صورت مطلق در اختيار داستان قرار نميدهد. بلکه شأن منتقدانهاش را به 
عنوان کسي که آزادانه فکر ميکند حفظ مينمايد. بهترين خوانندگان کسانياند 
که با ابزارهاي روايت آشنا هستند. اينان ارزش خاص هر ابزار را ميدانند و 
مقهور هنرنمايي نويسنده در يک ابزار و غفلت از ابزارهاي ديگر نميشوند. چه 
بسا نويسندگاني که با بهکارگيري نثري متفاوت يا فصلبندي غير معمول يا 
بهکارگيري نشانههاي غير متداول و يا ورود استعارات و تلميحات به اثرشان 
به آن رنگي از تفاخر و ابداع ميزنند. و در باطن اين ظاهر آراسته مضموني 

کماهميت، قصهاي نخنما و ساختاري غير قابل دفاع را به نمايش ميگذارند.  
3. کتاب خوب مقدمه خواننده خوب است. کتابهاي خوب کداماند؟ آنها 
که پرفروشd شدهاند؟ آنها که نويسندگان مشهور دارند؟ آنها که به زبانهاي 
ديگر ترجمه شدهاند؟ آنها که برگزيده جشنوارهاي شدهاند؟ آنها که ارزانترند؟ 

آنها که ناگفتهها را ميگويند؟   
ممکن است. ممکن است کتاب خوب همه يا برخي از اين امور را داشته 
باشد. اما، خوب بودن يک کتاب دليلي مهمتر و اصليتر از اين امور ميخواهد. 
چه بسا کتابهاي پرفروشيd که بر موج تبليغات سوار شدهاند. چه بسا 
نويسندگان مشهوري که کتابهاي دوم و سومشان به هيچ نميارزد. چه بسا 
کتابهاي ترجمهشدهاي که رنگ و بويي از ايران و ايراني ندارند. چه بسا 
جشنوارههايي که با ناداوري يا بر اساس بي مالکي به کتابي جايزه ميدهند. و 
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چه بسا کتابهايي که تنها با نشستن بر موج هنجارشکني اجتماعي خوانندگاني 
را براي خود دست و پا کردهاند.   

خواندن کتاب بد يا ضعيف به مراتب بدتر از نخواندن کتاب است. زيرا 
خواندن يک کتاب بد و تکرار آن فطرت اوليه مخاطب را تغيير داده و کاري 

ميکند که همان مخاطب ديگر از کتابهاي خوب لذت واقعي را نبرد.  
داستان خوب داستاني است که پس از اتمامش پايان نپذيرد و در ذهن 
مخاطب ادامه پيدا کند. داستان خوب متظاهر و جلوهگر نيست. داستاني که 
خودش و ساختار و ابزارهاي روايياش را نشان دهد از نشان دادن آنچه براي 

آن خلق شده يعني همان انديشه ناتوان است.   
ساليانه در کشور ما بيش از پنجاه هزار عنوان کتاب چاپ ميشود. چقدرش 
را ميتوانيم بخوانيم؟ چه کسي ميتواند ادعا کند همه داستانها و خاطرات 
منتشره درباره جنگ را خوانده است؟ بهتر است راههاي سالم را در پيش پاي 
خود بگذاريم. مطمئنترين راههاي شناخت کتاب خوب مشاوره با کساني است 
که اوالً از ذهن سالم برخوردارند و ثانياً مالکهاي روشني، غير از سليقه و 

دلبخواهيهاي معمول، براي انتخاب کتاب خوب دارند.   
4. چرايي خواندن از نفس خواندن بسيار مهمتر است. بر خالف 
داستاننويسان که شايد به دليل توجهشان به داستان، ميخواهند خواندن داستان 
را مهمترين کار عالم جا بيندازند، واقعيت امر اينگونه نيست. آنچه ما بدان 
نيازمنديم عبرتي است که در سايه تجربه حاصل ميشود. راه به دست آوردن 
تجربه تنها داستان نيست. چه بسا روايتهاي تاريخياي که بيش از هر داستاني 

ما را با آدمهاي موجود تاريخ و داليل سعادت و شقاوت آنها آشنا ميسازد.   
داستان قالبي است که به بهانه شهد شيرين قصه، حقايق را به کام مخاطبش 
ميريزد. آنچه براي انسان اهميت دارد حقايق است. اگر بيماري با درک بيماري 
خود و ضرورت مصرف داروي تلخ حاضر به مصرف دارو باشد ديگر نيازي به 
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ترغيب او با قند و عسل نيست. اين متوسطين از مخاطبان هستند که به بهانه 
قصه، مشتري حکمت ميشوند.  

اگر به دنبال واقعيت هستيد، به تاريخ بسنده کنيد. خاطرات دفاع مقدس را 
بخوانيد. خاطرات قالبهايي هستند که کمترين دستکاري در آنها صورت 
گرفته است. البته بايد توجه داشت که متن تاريخ و خاطره به همان اندازه که 
بکر است خالي از تحليل و تفسير و ساختار علتمند است. تاريخ بخشهايي 

از خود را توضيح نميدهد.  
مخاطب به اندازة نيتش از داستان بهره ميبرد. مخاطبي که به دنبال 
وقتگذراني است از داستان جز تعليق و کشمکش و پايان غافلگيرکننده 
نخواهد يافت. اما، خوانندهاي که به دنبال چراييهاست ميخواهد گوهر ناب 
فلسفه وجودي را از خالل اثر داستاني کشف کند. ميخواهد رابطه بين وقايع 
را دريابد. انگيزة آدمها را کشف کند و قواعد ازلي ـ ابدي را از تارو پود جهان 

داستان بيرون بکشد.   
  

نويسندگان  
1. همانگونه که کتابها عامهپسند و غير عامهپسند هستند، نويسندگان نيز 
اينگونهاند. با اين تفاوت که نويسندگان عامهپسندنويس، هيچ اصل ثابتي جز 
حفظ مخاطب را در سر نميپرورانند. حفظ مخاطب، شهوت انتشار و چاپ، 
اشتهاي سيريناپذير به نوشتن از ويژگيهاي چنين نويسندگاني است. گمان 
ميکنيد چند درصد از نويسندگان داستان کارشان را همانند فالن نويسنده 
غربي که داستانش را دويست بار بازنويسي کرد به چنين کاري همت 
ميگمارند؟ جهان روايي نويسندة عامهپسند محدود به مخاطبانش خواهد بود. 
از اين نظر، تفاوتي نميکند ميان کسي که جهان مخاطبش را بيست هزار نفر 
تشکيل ميدهد و نويسندهاي که جهان مخاطبش بيست نفر هستند. هر دو براي 
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مخاطب مينويسند. برخي از آثار دفاع مقدس براي ارضاء مخاطب خاص 
نوشته ميشوند. بلکه نوشته ميشوند تا سليقة عدة خاصي را تأييد کنند.  

آنچه مخاطب عام داستان و روايت را راضي نگه ميدارد پرداخت به قصه 
است. سؤال «بعداً چه خواهد شد؟» است. چنين نويسندگاني زماني به توفيق 
کامل ميرسند که اثر مخدر قصه را با سؤال «چرا چنين شد؟» از دست ندهند. 
آنچه در پي اين رويه داستاننويسي رخ مينماياند تحريف وقايع و تکذيب 
حقايق است. زيرا نگاه قصهمدار و تعليقگرا عمالً ارزشهاي ديگر موجود در 

جهان داستاني را قرباني قصه خواهد کرد.  
داستان آيينهاي از زندگي است. همانگونه که زندگي با جلوههاي رنگارنگ 
خود انسان را متوجه خود ميسازد، داستان نيز براي جذب مخاطب ابزارهاي 
متفاوتي دارد. تا جهان شناخته نشود، انسان شناخته نخواهد شد. و تا انسان و 
هدف غايي او مشخص نشود در صراط مستقيم قرار نخواهد گرفت. و تنها 
اميال و هواهاي نفساني و جاذبههاي دنيايي هستند که هر از گاهي او را به 
سويي ميکشانند. توجه به باطن عالم است که انسان خداجو را با کششي بي 
پايان به سوي خود ميکشد. اين همان جوهره تعليقي است که هيچ گرهافکني 
ظاهرياي نميتواند با آن برابري کند. رشته هدايت الهي که با دستگيري از 
بندة مؤمن همراه است او را از مرحلهاي از يقين به مرحله باالتر ميبرد. فهم 
چنين مراحلي به لحاظ نظري و حرکت در آن از نظر عملي براي نويسندة دفاع 
مقدس بسيار ضروري است. نويسندة دفاع مقدس بر سر خان مضامين و 
موضوعات نابي نشسته است که تا فهميده نشود تا به عمل درنيايد نميتواند 

در ساختاري داستاني جذابيت ايجاد کند.  
نگاه نويسندة دفاع مقدس به جهان و رسالت انساني با موضوعات اجتماعي 
ديگر متفاوت است. داستاني که در آن نيروهاي ايراني به دختران منافق در 
عمليات مرصاد تجاوز ميکنند، چگونه ميتواند نشاندهنده اوج روح انساني 
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باشد؟ داستاني که در آن دختري ايراني تنها به دليل شرکت در جنگ و اسارت 
به دست نيروهاي عراقي موجب بدنامي و فروپاشي خانوادهاش ميشود و در 
نهايت با کين يکي از نزديکانش سوزانده ميشود تا اثري از او باقي نماند، 
چگونه ميتواند حيات الهي برخاسته از جهاد مقدس را به نمايش بگذارد. اين 

١ چشمپوشي آيا چيزي جز مصداق آية کريمة «َفاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْهلَُدى»

است؟  
مسئلة نويسندة دفاع مقدس فهم و باور است. او با فهم و ايمان ناب ميتواند 
واقعهاي همانند عاشورا را «ما رايت اال جميال» ببيند. و در مقابل ميتواند خواري و 

ذلت حق تلقي کند. تا چه چشمي ببيند و کدام دل اقرار کند.  
2. آيا نويسنده جنگ بايد خود در جنگ شرکت کرده باشد؟ آيا شرکت در 
جنگ ضروري نوشتن دربارة آن است؟ آيا شرکت در جنگ حقي براي 

رزمندگان ديروز پديد ميآورد که با هر نگرشي نسبت به جنگ بنويسند؟   
طرح اين مسئله چندان جديد نيست، چون از ديرباز اين سؤال در 
داستاننويسي مطرح بوده که آيا نويسنده بايد از تجربة مستقيم خود بنويسد يا 
خير؟ پاسخش هم روشن است. قطعاً نوشتن از تجربه مستقيم و بيواسطه 
ارزشهاي داستاني باالتري از نوشتن درباره چيزي دارد که نويسنده به صورت 
بيواسطه خود آن را تجربه نکرده است. اما، طرح اين سؤال کهنه در حوزه 
خود  ادبيات دفاع مقدس از جايي آغاز شد که برخي نويسندگان جنگ که اتفاقا ً
به عنوان سرباز يا بسيجي در جنگ شرکت کرده بودند مورد انتقاد قرار گرفتند. 
آنها در پاسخ به منتقدان، به دو دليل متمسک شدند. نخست آنکه نوشتن درباره 
جنگ حق ما است و ما اولي از ديگران درباره جنگ هستيم. و اين حق چيز 
است که نه ديگران به ما داده باشند و نه بتوانند از ما بگيرند. با اثبات اين حق، 

                                                 
  1. فصلت: 17
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آنچه اين نويسندگان مينويسند هم زير مجموعه حق قرار ميگيرد. ديگر آنکه 
به هيچ مجوزي براي نوشتن جز تجربه کردن آن نياز نيست.  

- اما، مسئله مورد اختالف يا همان سؤالي که اين عده ـ البته قليل ولي با 
نفوذ ـ را آشفته کرده بود انحرافي در رويکرد به دفاع مقدس بود. 
انحرافي که بايد از آن به ادبياتِ سياه دفاعِ مقدس ياد کرد. گزينش 
جهتمند وقايع دفاع مقدس، تأکيد بر مصائب جنگ، تأکيد بر تألمات 
روحي افراد شرکتکننده در جنگ، تأکيد بر به هدف نرسيدن ايثارها و 
فداکاريهاي افراد شرکتکننده در جنگ، تالش براي تطهير چهره 
دشمن و نشان دادن چهرهاي انساني از او همانند رزمندگان، تالش براي 
تصويرگري اشتباهات و خطاها و ناراستيهاي رزمندگان دفاع مقدس، 
تالش براي ايدئولوژيزدايي از جنگ و ارائه تصوري تنها انساني از دو 
سوي جبهه، حذف شخصيتهاي سفيد و با انگيزه و ورود شخصيت

هاي ضعيفالنفس و مردد در داستانها، عدم ورود به ساحتهاي غيبي 
و متافيزيکي در داستانهاي دفاع مقدس و، در نهايت، دينزدايي از آن از 

جمله عملکردهاي رويّة سياهنويسي در ادبيات است.   
البته، واضح است که نوشتن درباره جنگ مالزم با تجربه بي واسطه آن 
نيست. چنانکه اگر اينگونه باشد هيچ داستان تاريخياي نبايد نوشته شود. زيرا 

نويسندگان زمان و حوادث تاريخي را درک نکردهاند.  
از سوي ديگر نيز صرف شرکت در جنگ براي نويسنده حقي را ثابت 
نميکند که بر اساس آن هرچه خواست درباره جنگ بگويد. چه بسا افرادي که 
در صفين کنار اميرالمؤمنين بودند و به ايشان پشت کردند. و چه بسا مؤمنيني 
که اميرالمؤمنين را در اخبار و روايات آن حضرت يافتند و تا پاي جان در کنار 
ارمانهاي آن حضرت ماندند. آنچه اهميت دارد کشف حقيقت است. و فاصله 

کشف حقيقت با درک واقعيت از زمين تا آسمان است.  
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3. نويسندگي امري فطري است، اما موروثي نيست. سدّ نويسندگي شکسته 
شده است. اکنون ديگر همانند دهه پنجاه و شصت گمان نميرود انسانها در 
هنگام والدت يا نويسنده متولد ميشوند يا غير نويسنده. چنين تفکري که 
توسط برخي تنگنظران در آن دميده ميشد  و بازار استاد و شاگردي را رونق 
ميبخشيد اکنون ضعيفتر شده است. اما در مقابل، با تسهيل امکان چاپ و 
اشتها و شوق سيريناپذير نويسندگان جوان براي ديده شدن و خوانده شدن، 

هر کااليي در اين بازار يافت ميشود.   
اينکه چه کسي نويسنده است مسئله نيست. مسئله آن است که چگونه 
ميتوان نويسنده شد؟ خاطرهنويسي و تجربيات ارزنده آن تجربيات ارزندهاي 
را در اختيار ادبيات روايي دفاع مقدس قرار داده است. از زمان آغاز جنگ و 
پيش از آن از زمان پيروزي انقالب سوژههاي زيادي از دست رفتهاند. چه 
شخصيتهاي يگانهاي که رخ در نقاب خاک فروبردند و شناخته نشدند. چه 
رشادتها و مجاهدتهايي که قرباني ادعاي کاذب دستنايافتني بودن 
نويسندگي شد. شايد تا همين چند سال قبل فرض موفقيت کتاب خاطرهاي آن 
هم از زبان کسي که تا کنون دوره داستاننويسي نديده است و کتابي چاپ 
که با  دا نکرده است لبخند را بر لبان عدهاي مينشاند. اما، با چاپ آثاري چون
وجود ضعفها، نشانههاي قوت چشمگيري در لحظهپردازي و 

شخصيتپردازي دارند همه آن  گفتهها بيمعني است.   
هر انساني در درون خود صاحب حداقل يک داستان شنيدني است. و يقيناً 
افراد پرحادثه،d شخصيتهايي که فکر عميق و انديشة وسيعتري دارند، 
شخصيتهايي که از برجستگيهاي روحي برخوردارند داستان بلندتري 
خواهند داشت. شخصيتهاي جنگ اينگونهاند. به نظر ميرسد در برخي از 
صاحبان خاطره ترس از گفتن و نوشتن بزرگترين مانع براي نويسنده شدن 

است.   
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4. نويسنده با تجربه خود نمينويسد، با مهارت خود نمينويسد، با مطالعه 
خود نمينويسد، با آگاهيهاي ذهني خود نمينويسد. آنچه نويسنده با آن مي
نويسد باور اوست. زيرا نويسنده با باور خود تجربه ميکند. با همان باور، مي-
انديشد و با آن باور، مهارت خود را به کار ميبندد. مشکل اصلي داستاننويسي 
در کشور ما که به حوزه ادبيات دفاع مقدس هم تسرّي يافته است آن است که 
گمان ميکنيم تعاليم الهي و عبادي يک وجه از زندگي است و نويسندگي وجه 
ديگر. تعاليم قرآني و درجات عرفاني يک مسئله است و نويسندگي امري 
ديگر. در حقيقت، براي برخي از نويسندگان ما نوشتن چيزي جز بيان ماهرانه 
تجربه نيست. به همين دليل است که نويسنده در آفرينش جهان داستاني و 
روايياش تنها به احساسات سطحي و حيواني خود بسنده ميکند و افقهاي 
انساني را وامينهد. اکنون ميتوان به اين امر اقرار کرد که در وراي موفقيت 
دا، نه مهارت داستانگويانه که در درجه نخست ايمان و باور  کتابهايي مثل
نهفته است. گويا اين ايمان همچون آتشي است که از خالل کلمات زبانه مي-

کشد، اشکاالت ساختاري را به کناري مينهد و بر قلب مخاطب مينشيند.  
  

منتقدان  
1. آيا هر خوانندهاي منتقد است؟ آيا هر نقدي منتقدانه است؟  

واکنش اوليه هر خوانندهاي درجه و مرتبهاي از نقد است. اين واکنش از 
سوي مخاطب عالم اغلب حسي و دروني بوده، شخصي و غير مستدل است. 
اغلب مخاطبان عام داستان و خاطره يا کتاب مورد مطالعهشان را تمام ميکنند 
يا آن را نيمهکاره رها ميکنند. اين واکنش حتي اگر با بياني همراه نباشد نوعي 
واکنش منتقدانه است. کسي که کتابي را نپسنديده است را نميتوان مجبور به 
مطالعه آن کرد. همانطور که خواننده عالقمند به مطالعه يک کتاب را نميتوان 
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به رها کردن کتاب مجبور کرد. خواننده با رابطه حسياي که با کتاب برقرار 
ميکند درباره خواندن يا نخواندن آن تصميم ميگيرد.  

اين واکنش حسي نشانههايي دارد. از جمله آنکه بيان استداللي موجهي را 
به همراه ندارد. اين واکنش حسي در تمامي خوانندگان عموميت دارد. اين 
واکنش نميتواند منشأ گفتگوي انتقادي قرار گيرد. و اين واکنش در رويارويي 

با چالشهاي استداللي مورد مناقشه قرار ميگيرد.  
چنين واکنشي به همان ميزان که بسيط است شخصي است. يعني از 
شخصي به شخص ديگر ميتواند متفاوت باشد. معموالً اين واکنش با الفاظ 

«خوشم آمد»، «به دلم نشست» و مانند اين همراه ميشود.  
چنين واکنشي نميتواند مبدأيي براي گفتگو قرار گيرد، زيرا با تفاوت آن 

هيچ فردي قادر به اقناع ديگري نيست.    در ميان مخاطبان، عمال ً
نقش منتقدان در حوزه ادبيات داستاني در همين جا ثابت ميشود. در 
ادبيات دفاع مقدس که عرصه چالشهاي حسي و دروني است، تکيه بر حس 

دروني مخاطب گاهي اوقات به قيمت تحريف واقعيتها تمام ميشود.   
برخي مخاطبهاي داستانِ سياهِ جنگ تنها به واسطه حس دلسوزي نسبت 
به شخصيت، چنان مقهور اين حس ميشوند که اساساً از انديشهاي که در 
وراي داستان وجود دارد غافل ميشوند. از اين رو است که مهمترين مجراي 
نفوذ ادبياتِ سياهِ جنگِ، سوق دادن مخاطبين و شخصيتهاي داستاني به سمت 
تصميمهاي احساسي است. علت ورود نگاه، به اصطالح انساني، به جنگ را 
بايد در همين امر جستجو کرد. اين نگاه انساني که بيشتر داعيهدار بي مکتبي و 
بي اعتقادي است، شخصيت را به همدردي با هر صاحبدردي واميدارد. چه 
آن فرد متجاوزي باشد که به خاک کشور ديگر تهاجم کرده است و چه فردي 
که بيگناه و مظلوم مورد تجاوز قرار گرفته است. روشن است آنچه در اين 

معرکه قرباني ميشود انديشه است.  
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اسالم دين عقالنيت است. ديني است که بر پايه «کم من عقل اسير تحت 
هوي امير» انسان را رشد ميدهد. عقل را بر جوانب وجودي انسان حاکم مي

کند. تا از راه عقل به عاقل که اهللا تعالي است برسد.  
2. کمتعدادترين افراد را در گروههاي پنجگانة پيشگفته در ميان منتقدان 

مييابيد.  
منتقدان چند دستهاند؛ يا اساساً دانش الزم را براي نقد ندارند. اين عده با 
لفاظي و جبههگيريهاي افراطي يا تفريطي بقاي خود را در ساحت ادبيات 

تضمين ميکنند.  
يا دانش الزم را براي نقد دارند، اما شجاعت بيان آن را ندارند. اين ترس 
دروني گهگاه خود را در پوشش مصلحتانديشيها و فرصتدهيها نشان مي
دهد. همين دستهاند که ترجيح ميدهند با نان به نرخ روز خوردن و نان قرض 

دادن به اين و آن همه را نسبت به خود راضي نگه دارند.  
يا با وجود دانش و شجاعت الزم در زمان الزم اهرم ترمز اين قطار را مي
فشارند. چنين عدهاي در اقليتاند. فتنهها و حوادث روزگار چهره اين منتقدان 
را آشکار ميسازد. زماني سخن گفتن در نقد آثار نويسندگانِ شبهروشنفکر که 
از خود در ذهن عوام و حتي نويسندگان کشور بارگاه ساخته بودند دشوار مي-
نمود و چهرههاي محدودي به نقد آثار امثال هدايت، گلشيري، براهني، چوبک، 
ساعدي و مانند آن پرداختند. چنين منتقداني عموماً هدف تخريب شخصيتي 

جريانهاي روشنفکر قرار گرفتند.  
اما کار در عرصه دفاع مقدس از اين هم دشوارتر به نظر ميرسيد. زيرا اين 
بار مقابله با جريانهاي انحرافي سياهنويس در عرصه ادبيات دفاع مقدس نوعي 
نيشتر به خود تلقي ميشد. کساني که بعضاً زماني در جنگ حضور داشته و 
جانفشاني کرده بودند اکنون با تحليلي غلط، در مقابل انديشههاي ناب شيعي 
قرار گرفته بودند. جداسازي مرزها در زماني که ميرفت سره در ناسره بياميزد 
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و روشهاي غلط تبديل به ميزان و اسلوب براي حرکت بعدي قرار گيرد بسيار 
مهم مينمود.  

3. نقد را معيارهاي نقد ميسازد نه منتقدان. منتقد کسي جز پردازنده و 
کاشف معاني داستان بر اساس اسلوب نقد و ارزشگذاري داستان نيست. اين 
اسلوبها ريشهاي به قدمت ورود ادبيات داستاني نوين در ايران دارند. جنگ 
براي بقاي ادبيات جنگ تنها در حوزه خلق آثار دنبال نميشود. بلکه مهمترين 
بخش آن تالش براي تثبيت آثار دفاع مقدس به عنوان ادبيات است. در حالي 
که معيارهاي وارداتي و ترجمهاي غربي با بنيانهاي فکري اسالمي تعارض و 
ناسازگاري دارد، بايد فضايي براي رشد ادبيات نوپاي جنگ فراهم گردد. در 
غير اين صورت کودک تازه رشديافته ادبيات جنگ پيش از آنکه راه رفتن 
بياموزد توسط نامادري انديشه غربي بر زمين کوبيده خواهد شد و ديگر پايي 

براي پيمودن نخواهد داشت.  
حقيقت آن است که باورهاي ناراست و اومانيستي نظريههاي ادبي غرب 
راه نفس کشيدن را بر ادبيات داستاني دفاع مقدس بسته است. مگر همين 
انديشه غربي نبود که از روايت امور غيبي و تعبد شخصيتها به نام «ادبيات 
شعاري» ياد کرد و آثار ارزشمندي را با تازيانه خود عقب راند و نويسندگانشان 
را بيحيثيت ساخت. مگر معيارهاي غربي نبود که شخصيتهاي بيمارگونه 
کافکايي را وارد ادبيات داستاني ما کرد و موهومات ساختارگرايانه مارکزي را 
بر صدر ادبيات ما نشاند تا ادبيات نوپاي دفاع مقدس گرفتار تارهاي تنيده 
ادبيات غرب شود. مگر با تحريف واقعيت نبود که نويسنده دفاع مقدس 
جسارت يافت تا خاک جبههها را زير و رو کند تا بلکه گناهي و خطايي از 
فرماندهاي سر بزند يا فحشا و زشتياي پيدا شود و با اشتياق روايت گردد. مگر 
ادبيات غرب نبود که بر اساس تقسيم موهوم شخصيت سياه و سفيد و 
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خاکستري، راه را براي حضور شخصيتهاي سفيد در ادبيات داستاني دفاع 
مقدس بست؟   

حقيقت عريان آن است که چنين معيارهايي از البهالي کتابهاي ترجمهاي 
و ذهنهاي ناآشنا و نامأنوس با مفاهيم ديني بر صفحه باور و انديشه برخي 
نويسندگان جنگ نشست و با آنان کاري کرد که بر عليه خود و سابقه خود 

برخاستند.  
4. ثمره نقد در بستري که از آن به فرهنگ انتقادي ياد ميشود ظاهر خواهد 
شد. تا خواننده، نويسنده، منتقد و مدير فرهنگي در مقابل نقد علمي، منصفانه و 
خيرخواهانه زانوي تعلم و تواضع بر زمين نزنند هيچ تضميني براي توفيق 

جريان ادبيات دفاع مقدس در برابر سيل تهاجمات نخواهد بود.  
راهگشايي در زمينة چنين فرهنگي از باال بايد انجام بگيرد. جايي باالتر از 

نويسنده، جايي باالتر از مدير فرهنگي جزء.  
  

مديران فرهنگي  
1. يکي از دوستان خوشذوق و نکتهسنج نويسنده در تحقيقي ابداعي 
مجموعه مراکز برنامهريز و حمايتکننده از ادبيات را شماره کرده بود و با 
مقايسه امکانات و تعداد کارمندان اين مراکز با نويسندگان مطرح ادبيات 
داستاني دفاع مقدس به اين نتيجه رسيده بود که در ازاء هر نويسنده دفاع 

مقدس چهار يا پنج کارمند و مدير برنامهريز وجود دارد!  
چنين مجموعههايي با ادعاهاي مشابهي تشکيل ميشوند. نخست اينکه در 
تحليلي يقيني به اين نتيجه رسيدهاند که تا به حال هيچ کاري در زمينة دفاع 
مقدس انجام نشده است. و اگر کاري قرار است انجام شود تنها به دست اين 
مديريت قابل انجام است. ديگر آنکه با وجود چنين ادعايي روشهاي تکراري 
و نخنما و شکستخورده گذشته را خود بار ديگر تکرار ميکنند. روشهايي از 
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قبيل سفارش موضوعات، باال بردن حقالتحرير، استخدام نويسندگان براي 
صرف متمرکز وقت در نوشتن داستان، آموزش و راهاندازي جلسات نقد، 
برگزاري جشنوارههاي رنگارنگ ساليانه و فصلي و... . سومين فرض قطعي چنين 
مديراني اين است که چون ديگران در کارشان موفق نبودهاند پس تنها اين مرکز 
خاص است که بايد ادبيات دفاع مقدس را مديريت کند. در نگاه اين مديران، 
مديريت ادبيات به معني مديريت ديگر مديران حوزه ادبيات دفاع مقدس نيز 
هست. فرض کنيد مدرسهاي با صد دانشآموز که ده مدير به طور همزمان 
ميخواهند تمام مدرسه را مديريت کنند! نتيجة چنين آشفتهبازاري آن خواهد بود 

که موازي کاريها عمالً نويسندگان را به بندبازهاي حرفهاي بدل خواهد کرد.  
نتيجه چنين تحليل نادرستي رقابت در صرف بيتالمال در برنامههاي ابتر و 
ناکارآمد است. چنين مديريتهايي باب طبع افراد تازه به دوران رسيدهاي است 
که با چاپ يکي دو کتاب يا برگزاري چند جلسة آموزش داستاننويسي يا حتي 
بدون رزومه ، چنين مديريتهايي را پلِ بلندپروازيهاي خود ميکنند و بودجه 

اين مراکز را صرف دست و پا کردن نام و نان براي خود ميکنند.   
2. تجربه نشان داده است که مديريت فرهنگي مديريت تجاري نيست. 
برخورد برخي مديران فرهنگي با مقوله ادبيات دفاع مقدس کامالً تجاري است. 
در سالهاي اخير به دليل عدم توفيق جشنوارههاي ادبي از جمله جشنوارههاي 
دفاع مقدس عمالً با رشد تعداد جشنوارهها و محدود بودن نويسندگان نوقلمي 
که با اين جشنوارهها کار ميکنند، رقابتي پيدا و پنهان بين جشنوارهها ايجاد 

شده است. رقابتي که نتيجة آن افزودن بر جوايز ادبي است.   
ين و کمزحمتترين بخشهاي مديريتي  dجشنوارههايي که پرسروصداتر
ادبيات در کشور ما هستند و دقيقاً به همين دليل مورد توجه قرار ميگيرند، با 
وجود تمامي اين تدابير عمالً نتوانستهاند حرفهايهاي ادبيات را وارد چرخه 
نگارش کنند. نگاهي به برگزيدگان اين جشنوارهها که همگي ادعاي کشف 
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استعدادهاي ادبي را فرياد ميزنند، نشان ميدهد نه تنها اغلب شرکتکنندگان اين 
جشنوارهها چهرههاي جديد نيستند، بلکه مشتريان دائمي جشنوارههاي ديگر نيز 
هستند. در حقيقت با رشد جشنوارهها طبقهاي از جشنوارهنويسها شکل گرفتند که 

با شناسايي ذائقه جشنوارههاي ادبي، به اين هدف داستان مينويسند.   
چنين رويکرد تجارياي به عرصة ادبيات نه تنها به توليد ادبيات فاخر 
منجر نشد و رقابت سالمي را در اين عرصه موجب نگرديد، بلکه با نگاه 

راه را بر معرفي آثار برگزيده بست.   واقعبينانه، برخي جشنوارهها عمال ً
زيرا موانع بنياديني که بر پايه آن ادبيات داستاني به صورت عام و ادبيات 
داستاني دفاع مقدس نتوانسته بود به صورت جدي به محصوالت قابل توجه 
دست يابد، با تعيين چنين جوايزي بر طرف نميشد. چگونه ميشود انديشه را 
با تعيين جايزه اصالح کرد؟ چگونه ميشود عمق باور معارفي نويسنده را با باال 
بردن تعداد سکههاي طال ارتقا داد؟ چگونه ميشود ضعف مهارتي نويسندگان 
و بنيانهاي غلط نظري حوزه ادبيات را با جوايز چند ميليوني اصالح کرد؟ 
بديهي است جنس مسئله با جنس راه حل آن هيچ تناسبي نداشت. در نتيجه 
اين امر، جشنوارههاي ادبي به جوانمرگي ادبي دچار شدند. ميزان استقبال 
مخاطبان از آنان به شدت کاهش يافته و محدود به چند ده نفري شد که در 
اختتاميه آن شرکت ميکردند. کارهاي ارزشمند و درخوري به صورت مستمر 
از جشنوارهها بيرون نيامد. و جشنوارهها نتوانستند حتي در دورههاي طوالني 

بيست و پنج ساله، قدم مهمي در عرصه ادبيات بردارند.   مدت ِ
3. ادبيات با ادبيات تقويت ميشود. براي فتح قلههاي جهاني بايد راههاي 
سخت را پيمود نه آنکه با بلنديهاي خرد دلخوش بود. برنامهريزي غير دقيق 
و بدون کارشناسي صحيح، فرضيات اوليه را شکست و به جاي آنکه 
موضوعات درخور را وارد حوزه ادبيات داستاني کند، رهزن ادبيات شد. در 
حالي که ادبيات داستاني به بالندگي ميانديشيد، سفارش غير حرفهاي 
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زندگينامههاي داستاني و شرايط اقتصادي و ضعف نفس برخي نويسندگان 
حرفهاي و نيمهحرفهاي ادبيات، عمالً زمين ادبيات را از بازيکنان اصلياش 
خالي کرد. اوجگيري چنين سياستي در نهادهاي مختلف که به انگيزههاي 
صنفي مايل بودند راجع به شهدايشان کتابهايي نوشته شود، به سفارشهاي 
خامي منجر شد. اين سفارشها از سوي کساني صورت ميگرفت که به 
ظرفيتهاي داستاني اشراف نداشتند و با تعيين وقت محدود و بستن دست 
نويسنده در پرداخت داستاني، و دخالت گهگاه افراد غير ادبي در اظهار نظر 
درباره اثر نوشته شده، راه را بر توليد آثار خالقه بستند. نتيجه اين امر 
سرينويسي برخي نويسندگان ادبيات در حوزه زندگينامه بود. آثاري که نه 
درخور شخصيتهاي واقعي آن بود و نه ارزشهاي اوليه يک داستان جذاب را 
داشت. اين امر با حقيقت ديگري نيز همراه بود، اينکه اساساً نوشتن زندگينامه 

داستاني به مراتب از نوشتن داستان به مهارت و انرژي کمتري نيازمند است.  
چگونه ميتوان انتظار داشت در قبال مبلغي يک ميليون توماني داستان 
شخصيت برجستهاي که تحقيق در شرايط زندگي، وضعيت فرهنگي و اعتقادي 

او به زمان زيادي نيازمند است به نتيجه برسد؟  
4. در کنار اين ناکاميها برنامههاي مؤثري نيز با وسعت کمتري در حال 
انجام بود. برگزاري شبهاي خاطره و جلساتي که نويسندگان با سؤالهاي 
اطره جنگ بروند از جلمه اين برنامههاست. براي  dخاص به استقبال افراد پرخ
رسيدن به ادبيات ناب دفاع مقدس چارهاي جز استفاده از تجربيات آن دوران 
نيست. از اين رو، دو راه قابل تصور است. يا بايد نويسندگان حرفهاي که 
آشنايي کافي با موضوع جنگ ندارند با موضوعاتي درگير شده و مخاطب 
تجربههاي ناب رزمندگان باشند و يا در اقدامي طوالني مدت بايد از ميان 
کساني که در جنگ شرکت کردهاند افرادي براي داستاننويسي تحت آموزش و 

حمايت قرار گيرند.  
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راه نخست راه پرخطريd مينمود. زيرا تنها موضوعات تأمين کننده اثر 
مطلوب ـ آن هم با ارزشهاي دفاع مقدس ـ نيستند. بلکه انديشهاي که به 
موضوع جان ميبخشد بسيار تعيين کننده است. و نويسندگان حرفهاي خود 

صاحب انديشهاي بودند که در طول ساليان حرفهاي آن را کسب کرده بودند.  
راه دوم تا کنون نتايج درخشانتري داشته است. فهم اين مهم که براي 
رسيدن به ادبيات دفاع مقدس گريزي از نويسندة حرفهاي نيست نخستين 
چيزي است که بايد باور شود. و ديگر آنکه نويسندگي راهي است که مهارت
هاي گوناگوني براي دستيابي به آن بايد در نويسنده جمع شود. بهترين 
برنامههاي فرهنگي براي رسيدن به ادبيات دفاع مقدس تالش براي رساندن 

نويسندگان به قلهاي از مهارت، دانش و ايمان است.  
شايد گمان شود نويسندگان به دليل مشکالت مالي نمينويسند. يا آثار 
خوب تنها به دليل نبودن سوژه نوشته نميشوند. يا تبليغات و توزيع نامناسب 
کتاب عامل اصلي عدم اقبال نويسندگان به ادبيات جنگ است. اما در حقيقت 

هيچ کدام از اينها دليل واقعي محسوب نميشوند.  
در پايان، الزم ميدانم به جملة حکيمانهاي از مقام معظم رهبري استناد کنم. 
اين جمله آنقدر بزرگ هست که کنهُ آن به راحتي کشف نشود. تا به اين جمله 

ايمان نياوريم آن را در برنامههاي ادبي شرکت نخواهيم داد.  
«در عرصه فرهنگ جنگي واقعي در حال جريان است»   

حال ميخواهم سؤال کنم، دفاع مقدس را چه کسي پيش برد؟ آيا بسيجي
ها و رزمندگان به دليل تمکنّ مالي يا حمايتهاي شغلي به چنين امر بزرگي 
دست يافتند؟ قطعاً پاسخ منفي است. اگر ايمان به مقصد و ضرورت هدف 
وجود داشته باشد، هيچ عاملي مانع انسان سالک و راهي الي اهللا نيست. هيچ 

مانعي!  



  
  
  
  
  

ساية «جنگ» بر سر «دفاع مقدس»1  
گونه ادبيات پس از انقالب و معضلي به نام «موضوع»  

از آغاز پيروزي انقالب، استفاده از موضوعات2، مضامين3، پيامها4 ومنابع5 
براي تقييد داستان به آرمانهاي انقالب، گونهبندي6 آن و دست يافتن به 

                                                 
1. مقاله حاضر بخشي از پژوهشي در حال انجام با عنوان «جستاري در ادبيات سياه دفاع مقدس است» 

  که توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي منتشر خواهد شد.
2. (subject) معاني متعددي از اين اصطالح به کار رفته که خود، سبب برخي کژتابيها شده است. در 
ادامه همين مطلب، به تفصيل درباره ماهيت «موضوع» سخن خواهد رفت. در اينجا از «موضوع» مفهوم 

  مستقلي، غير از درونمايه يا مضمون (theme) و پيام (message) اراده شده است.
3. (theme) مضمون، درونمايه، محتوا: فکر اصلي و مسلط در هر اثر ادبي. برخي تالش کردهاند مرز 

  روشني ميان اين اصطالح و «پيام» ترسيم کنند.
4. (message) پيام مبتني بر نتيجهگيري اخالقي است که مبتدا و خبر دارد و در صدد اثبات يا نفي 
شکسپير نيست بلکه درونمايه  اتللو امري اخالقي، رفتاري يا اعتقادي است. بنابراين تعريف، «حسد» پيام

  آن است. 
5. نويسندگان مسلمان با طرح مباحث کالمي درباره قرآن و الهام از جنبه هنري آن، در صدد تبيين 
زيباييشناسانه و ساختاري داستان برآمدند. برخي چون مخملباف قرآن را تنها منبع قصههاي امروزي و 
برخي الهامبخش آن دانستند. نمونة آثار تحقيقي با موضوع جنيههاي دراماتيک و داستاني قصص قرآني 
تالشي است براي دستيابي به ساختاري اسالمي براي قصه و داستان. نمونههايي از اين تحقيقات تحت 
پاياننامههاي دانشگاهي و تحقيقات مستقل به چاپ رسيده است: سعيد شاپوري، حسين سيدي ساروي، 

  محمد رضا سرشار تأليفاتي در اين زمينه داشتهاند.
6. (genrs) اصطالح گونهبندي، با مسامحه در معني به کار رفته است. برخي از محققين تفاوتهايي 
بين ژانر و نوع (type) قائل شدهاند. مراد از گونهبندي در اين تعريف، اعم از «انواع ادبي» است که اغلب 
داستاننويسي، جمال ميرصادقي، کتاب مهناز،  هنر بر اساس «قالب» صورت ميگيرد. (رک: واژهنامه

  1377، ص 35)   
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تعاريف جديد رواج پيدا کرد.1 در اين فرايند، مفاهيم جديدي به ادبيات پيوند 
خورد، اصطالحاتي نوظهور از ادبيات سر برآورد و عناويني نوتعريف، وارد 
گفتمان ادبي کشور شد. سه گرايش عمده را ميتوان در اين گونهبنديها 

مشاهده کرد:  
گونههايي که در مصاديق جهاني خود مشترک معنوي2 اند: ادبيات  أ.

مقاومت، ادبيات جنگ، ادبيات پايداري.3 
گونههايي که مشترک لفظي بين ادبيات جهان و ادبيات پس از  ب.
انقالباند: ادبيات متعهد4، ادبيات تبليغي، ادبيات ايدئولوژيک، ادبيات ضد 

جنگ، ادبيات انقالب. 
گونههايي که کامالً ابداعياند و سابقهاي در فرهنگ واژگان  ت.
ادبي جهان نداشتهاند: داستان واقعگراي آرمان طلب شيعي5، ادبيات دفاع 

                                                 
به تفصيل به تحليل رويکردهاي غالب  انقالب از پس داستاني ادبيات چشمانداز 1. محمدرضا سرشار در

  ادبي پيش و پس از انقالب پرداخته است. 
2. اشتراک لفظي در نزد ادبا به اين معني است که يک لفظ بر چندين معناي مختلف وضع شده است و 
اشتراک معنوي عبارت است از اين که يک لفظ بر يک معناي کلي و جامع وضع بشود که داراي مصاديق 

  متعدد است. 
3. سميرا اصالنپور: «ادبيات دفاع مقدس ما بيشتر با ادبيات پايداري ديگر کشورها ميتواند شباهت داشته 
پيرامون باشد . همچون آثار داستاني پايداري فرانسه و ادبيات داستاني مقاومت مردم روسيه.» (کندوکاوي
مقدس، محمد حنيف، انتشارات صرير، ص 93) همچنين رضا اميرخاني در  دفاع و جنگ داستاني ادبيات
استدالل بي نتيجه بودن اين تقسيمبندي ميگويد: «ادبيات جنگ، ادبيات دفاع مقدس و پايداري و غيره 
...، محمد حنيف،  همه اسامي گوناگوني هستند که روي يک موضوع واحد گذاشته ميشود.» (کندوکاوي

ص 105) 
4. «در کشور ما ادبيات متعهد تعريف درستي ندارد. براي اين که منظورشان را برسانند و سر سالمت هم 
به در ببرند آمدهاند نام اجاره کردهاند که منظورشان همان ادبيات وابسته بوده و

يا ادبيات حکومتي بله ادبيات وابسته خالق نيست که اصالَ ادبيات نيست. («ادبيات وابسته خالق 
شرق، 28 و 29 خرداد 84)  روزنامه نيست»، احمد دهقان،

ادبي، پژوهشگاه  مکتبهاي و رويکردها بر پيشدرآمدي 5. اين اصطالح توسط شهريار زرشناس در
  فرهنگ و انديشه اسالمي، 1389. به کار رفته و تعريف شده است.
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مقدس1، ادبيات شهادت، ادبيات واقعگراي الهي. 
 در طول سه دهه اخير، گونههاي مبتني بر تعاريف مشهور جهاني (ا) يا با 
ورود اصطالحات جديد محجور مانده و يا با تقييد و مصادره لفظي آنها از 
سوي ادبيات همسوي با انقالب، در زير مجموعه گروه دوم (ب) قرار 
گرفتهاند. و اندک اندک جاي خود را به گونههايي ديگر (ت) دادهاند. و اين 
روند بارها تکرار شده است. به عنوان نمونه، عنوانِ داستانهايي که با آغاز 
تجاوز عراق به ايران خلق شد و در ابتدا نامي جز «ادبيات داستاني جنگ» 
نداشت، به «ادبيات داستاني جنگ تحميلي» تغيير يافت و پس از آن، با 
اصطالح «ادبيات دفاع مقدس» ناميده شد. و اکنون با عناوين متعددي خوانده 
ميشود.2 حتي در طول سه دهه ادبيات پس از انقالب، عناوين ابداعي (ت) نيز 
از تقييد و توصيف مکرر بيبهره نماندهاند.3 و عدم ايستايي گفتمان ادبي کشور 

                                                 
1. محمد ايوبي در اين باره معتقد است: «ادبيات دفاع مقدس در واقع اصطالحي است که ما ساختيم. 
توي دنيا معموالً تأکيد نميکنند که همه دفاعها مقدساند. به اين دليل که آنچه حققي است خود را 
نشان ميدهد و اينکه ما اسم بر آن بگذاريم نوعي تبليغ است که در اغلب اوقات اين کار تأثير درستي 
ندارد. دفاع براي وطن هميشه مقدس بوده است.» (همان، ص 106) محمد حنيف نيز در اين باره معتقد 
است: «داستان دفاع مقدس نيز هنوز به صورت رسمي وارد فرهنگها و دايرهالمعارفهاي ادبي فارسي 

نشده است.» (کندوکاوي ...، ص 98) 
2. ادبيات دفاع مقدس، ادبيات جنگ، ادبيات دفاع، ادبيات ايثار و شهادت، ادبيات مقاومت، ادبيات 
پايداري. ادبيات ضد جنگ، ادبيات ضد دفاع مقدس، ادبيات سياه جنگ، ادبيات خنثي جنگ، ادبيات 
نامتعهد جنگ. ادبيات هواخواه جنگ. گفتني است ادبيات در موضوعاتي غير از جنگ نيز دست به ابداعات 
مشابهي زده است. رضا اميرخاني به رغم اذعان به تغيير ترتيبي اين اسامي، سياستهاي فرهنگي گذرا را 
عامل اصلي اين تغيير ميداند: «از آنجا که در ايران معموالً مسئوالن فرهنگي ما نوبتهاي هشت ساله 
براي مديريت دارند با تغيير آنها و با آن تغييري که به نظر آنها بايد در محتواي ادبيات جنگ پديد ميآمد 
آن اسم تغيير ميکرد. اول اسم آن شد "ادبيات دفاع مقدس"، در هشت ساله بعد شد "ادبيات مقاومت"، 

  بعد شد "ادبيات پايداري".» (کندوکاو...، ص 105)
3. نگاهي گذرا به اين عناوين، گوياي آن است که عمومات به کار رفته در اين عناوين تخصيص خورده 
است يا فصول و عوارض خاصهاي به اين عناوين راه يافته است: داستان ديني، قصة اسالمي، داستان 
واقعيتگراي متعالي، داستان واقعيتگراي اسالمي، داستان واقعيتگراي الهي، داستان متعهد، رمان 
  متعاليه، داستان  متعهد به انقالب اسالمي و داستان واقعگراي آرمانطلب شيعي مربوط به دوران گذار.
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بر يک اصطالح، ترديدهايي را در ماهيت گونههاي ادعايي به وجود آورده 
است. اين امر پيش از آنکه موجب يأس ما در عدم دستيابي داستانهاي 
توليدشده به آرمانهاي ادبي انقالب باشد، نشاندهنده ابهام در متعلق ادبيات، 
ماهيت آن و همچنين تصور غبارآلوده از مباني فکري ادبياتي است که با آغاز 
دوره جديد در بهمن 57 زاده شد. اين آينههاي غبارزده که هر کدام تصويري 
نامتقارن از رخ ادبيات داستاني آرماني را بازميتابانند، خود موجب کژتابيهايي 
در مسير کشف حقيقت ناب بودهاند. چه بسا برخي از اين آينههاي ناصاف و 
کژ و مژ به دست کساني نصب شدهاند که اهليتي براي تصدي آن نداشتهاند. 
بنابر اين دور نيست که امر بر پژوهشگري که از منظر اين آينهها به آن حقيقت 
مينگرد و به کنهُ آن حقيقت راهي ندارد مشتبه شود و از بيراهه عنوان به 
معنوني ديگر برسد و يا با کاستي عنوان، معنون را انکار نمايد. بنابر اين اگرچه 
شأن پژوهش ادبي، توقف در اصطالحات و جدال بر سر عناوين نيست، اما 
پااليش راهها و بيراهههاي طي شده جز با تحليل گفتمان ادبي رايج و 

زمينههاي شکلگيري آن ممکن نخواهد بود.   
  

اختالفها و تخلّفها  
طول دوران جنگ تحميلي، تأثير عميق آن بر ارکان جامعه و فراواني آثار 
منتشرشده در اين باره، در کثرت واژهسازي براي اين حوزه تأثيري غير قابل 
انکار داشته است. بنابراين، پژوهش در ادبيات داستاني جنگ تحميلي بيش از 
ديگر گونهها براي رسيدن به زباني مشترک نيازمند زدودن پيرايهها است. چرا 
که هر يک از اين اصطالحات، از استقامت کافي در برابر اصطالحات ديگر 
برخوردار نيستند و توسط اصطالحات جانشين يا اصطالحات معارض تهديد 
ميشوند. طبيعي است چنين تزلزلي تکيهگاه محکمي براي پژوهشگر اين حوزه 
نخواهد بود. جايگزيني اصطالحات با يکديگر (اختالف) يا نفي اساس برخي 
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از اصطالحها (تخلّف) در اين روند، گوياي عدم اتقان اصطالحها و تزلزل 
ساختار نظري در گونههاي ادبيات بعد از انقالب است.   

گروهي اصطالح جنگ را به گونهاي  تعريف کردهاند که از زمان تولد تا 
هنگام مرگ بر زندگي انسان قابل اطالق است و طول حوادث تاريخي را شامل 
ميشود. هر گونه تضادي بين انسان با ديگري و حتي با خود نوعي جنگ به 

حساب ميآيد.1  
اما، در حالي که عدهاي  بر عنوان ادبيات دفاع مقدس تأکيد ميورزند، 
گروهي ديگر معتقدند يا اساساً هيچ جنگي مقدس نيست. يا اگر هم جنگ ما 
مقدس بوده است اين تقدس نبايد به ادبيات راه پيدا کند. به اين معني که 
ادبياتِ درباره جنگ مقدس نخواهد بود. زيرا ادبيات مقدس را نميتوان نقد 

کرد.2   

                                                 
1. «عرصه زندگي انسان هيچگاه از مبارزه و کشمکش و جنگ خالي نبوده است و هرگز نيز نخواهد بود. 
اين مبارزه که در اصل براي ادامه و بقاي حيات است در حقيقت با نخستين تقال و گريه او از بدو تولد ـ 
در اثر گرسنگي، درد، يا رنج ـ آغاز ميشود. و سپس در طول ساليان بعد زندگي براي احقاق يا اثبات 
حقانيت خود در اشکال و صورتهاي مختلف ادامه مييابد. تا آنجا که حتي در راحتترين و مناسبترين 
دورانهاي زندگي ـ از نظر عوامل و اسباب بيروني ـ کشمکش دروني و نفساني اوست که رهايش 
نميکند و آرزوي آسايش و آرامش مطلق را بر دل او ميگذارد. در عرصه ادبيات و محور اصلي قسمت 
اعظم آثار ادبي، بويژه داستان، شرح همين کشمکشهاي پايانناپذير و هميشگي انسان است به گونهاي 
که بدون اين عنصر بخش بزرگي از آثار ادبي اصال پا نميگرفت و آفريده نميشد.» («رابطه ادبيات و 

  داستاني، شماره 73، ص20) ادبيات ماهنامه جنگ در طول تاريخ»، محمدرضا سرشار،
2. «وقتي مينويسيم ادبيات دفاع مقدس معنياش اين است که آنچه ما مينويسيم تقدس دارد. و اين 
جهت خاصي به مخاطب ميدهد که نقد آن را با مشکل مواجه ميسازد.» (کندوکاو...، رضا رئيسي،  ص 

  (111
«متأسفانه بسياري از نويسندگان و دوستداران ادبيات جنگ بر اين باورند که چون موضوع اين آثار دفاع 
هشت سالة ملت ايران است پس اين آثار از نوعي قداست برخوردارند. به عبارتي قداست موضوع را مايه 

ترازو، بلقيس سليماني، ص 11)  و تفنگ قداست آثار ميدانند.» (،
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برخي نيز که با اصل تقدس جنگ تحميلي موافقاند معتقدند اين تقدس 
خاصه جنگ تحميلي ميان ايران و عراق نيست. بلکه هر جنگي از سوي دفاع-

کننده مقدس است و هر تهاجمي نيز نامقدس خواهد بود.1   
در مقابل عدهاي  قرار دارند که معتقدند، تنها دفاع از حق مقدس است و 
تهاجم باطل نامقدس خواهد بود. بنابر اين نه هر دفاعي مقدس است و نه هر 

تهاجمي نامقدس. اين دو رابطه عموم و خصوص من وجه دارند.  
عدهاي ديگر معتقدند اصطالح دفاع مقدس تاريخ مصرف دارد و بهتر 
است با پايان يافتن کارکرد تبليغاتي و تهييجي آن در زمان جنگ، اين واژه نيز 

به جنگ تغيير يابد.2  
عدهاي ديگر ترجيح دادهاند با برجسته ساختن جنبه پايداري جنگ، به 
جاي به کارگيري عنواني خاص، از عناوين مستعمل درباره بخشي از جنگهاي 

تاريخ همانند ادبيات پايداري3 و مقاومت استفاده کنند.   
در دورههاي بعد، با توليد آثاري از اواخر دهه شصت و ادامه روند آن در 
دهههاي هفتاد و هشتاد، که با نگاهي متفاوت به روايت جنگ ميپرداختند و 

                                                 
1. «ادبيات دفاع مقدس در واقع اصطالحي است که ما ساختيم. توي دنيا معموالً تأکيد نميکنند که همه 

  دفاعها مقدساند.» (کندوکاو...، محمد ايوبي، ص106) 
2. «به نظر ميرسد که اين کار براي سالهاي اول جنگ درست بود چون حالت تبليغي داشت و براي 
فضاي آن زمان الزم بود. ولي اکنون شخصاً به عنوان کسي که آثار زيادي در اين باره نوشتهام ضرورتي 

براي چنين تقسيمبندياي نميبينم....» (کندوکاو...، حسين فتاحي، ص 100)  
3. محمد حنيف درباره نظر غالي شکري درباره ادبيات مقاومت ميگويد: «از ديدگاه غالي شکري ادب 
پايداري چهرة انساني عامي دارد که اين چهره وقتي در شکلهاي مختلف تضادهاي زندگي انسان ترسيم 
ميشود در هيچ قالب ملي يا چهارچوب اجتماعي خاص نميگنجد و اين را يکي از جنبههاي ايجابي مهم 

  ص 39) ،... اين گونه آثار ادبي ميپندارد.» (کندوکاوي
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مانند گذشته، جنبههاي حماسي را مورد توجه قرار نميدادند، اصطالحات 
نوپديد ديگري وارد گفتمان ادبي شد تا اين جريان را تحديد کند.1  

گروهي از نويسندگان نسبيگرا که هر تجربهاي از جنگ را لباس واقع 
ميپوشانند، از به کار بردن اصطالح دفاع مقدس يا پايداري پرهيز کردند. به 
عقيده اينان، جنگ چهرههاي متفاوتي دارد، بلکه به تعداد آدمهاي شرکتکننده 
در جنگ تجربه از جنگ وجود داشته به همان تعداد، روايت نيز ميتواند 
وجود داشته باشد. بنابر اين همه روايتها زير مجموعه ادبيات جنگ قرار 

ميگيرد.2  
برخي ديگر با پذيرش تقدس دفاع ايران در برابر تهاجم ارتش بعثي، نام 
خود را نويسندگان ضد جنگ گذاشتند. به عقيده اينان، ما در طول هشت سال 
درگيري نظامي با عراق، جنگ نکرديم، بلکه دفاع کرديم. بنابر اين، در طول 

هشت ساله جنگمان ضد جنگ بودهايم.3  

                                                 
1. «در دهه هشتاد که از آن ميتوان به نام عصري ياد کرد، که عصر عکسالعمل به تابوهاست، خط 
قرمزي تقريباً وجود ندارد. درستي و نادرستي در يکديگر ادغام شدهاند. رفتارها بر اساس عرف انجام 
ميگيرد يا افرادي اين رفتارها را ديکته ميکنند. هنرمند سعي ميکند خطوط قرمز را بشکند و وارد 
جبهههايي شود که ميتوان با تسامح از آن به عنوان ادبيات فرهنگ نام برد.... بسياري از آثار دفاع 
مقدس از خطوط قرمز گذر کردهاند و به نوعي تابوشکني شده است و اين داستانها نيز به عنوان 
داستانهاي متعالي معرفي و ديده شده است. ما در دهه هشتاد شاهد اين نوع نگرش هستيم.» (منوچهر 

اکبرلو، سايت سازمان تبليغات) 
2. «به تعداد آدمهايي که در تجربة جنگ حضور داشتهاند و ميتوانستند حضور داشته باشند تجربة روايت 

و درک از جنگ وجود دارد.  
  ترازو، بلقيس سليماني، ص 11) و اين امر به مثابة پذيرش تکثر روايتهاي داستاني از جنگ است.» (تفنگ

3. «من هميشه گفتهام که نگاهم به جنگ از سر ضديت با آن است. يعني من صد در صد نويسندهاي 
ضد جنگ هستم و اصالً نويسندهاي را نميشناسم که مدافع جنگ باشد... .» («نويسنده ضد جنگ 

  امروز، 1388/5/7) تهران هستم»، مجيد قيصري،
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دسته ديگر، اساس وجود ادبيات ضد جنگ ـ حتي در غرب ـ را انکار 
کردهاند و اين اصطالح را جعلي دانستهاند.1  

اما، گروهي ديگر، با اعتقاد به اينکه اين اصطالح(ضد جنگ) از مواريث 
ادبيات داستاني جنگ جهاني دوم است، استفاده از آن را روا ندانستند و به کار 

برندگان آن را متهم به ناآشنايي با ادبيات جهاني کردند.2  
گروه بعد معتقدند، آنچه در ادبيات ما رخ داده است، مخالفت با جنگ 
نيست. بلکه تأکيد بر سياهيها و سختيها در عين پذيرش حقانيت ما در دفاع 

سياهِ جنگ از آن ياد شود.3   است. بنابر اين، بهتر است از اصطالح ادبيات ِ
عدهاي معتقدند، آنچه در برخي داستانها مشاهده ميشود، مخالفت با 
جنگ نيست. بلکه مخالفت با انديشه مقدس دفاع است که ميخواهد از دفاع 
تقدسزدايي کند. بنابر اين، اصطالح داستان ضد دفاع مقدس توسط اين گروه 

به کار برده شد.4     
و باالخره، همچنان عدهاي معتقدند، مخالفت با تقدس، مخالفت با دفاع 

است پس ادبيات ضد جنگ در داستاننويسي ما قابلشناسايي است.  

                                                 
1. «در دام تقسيمبندي فرضي و جعلي و نادرست و دو قطبي ادبيات جنگ و ادبيات ضد جنگ نيفتيم. 
براي اينکه به دشواري بتوان نويسندگان و آثار قابل اعتنايي را يافت که ستايشگر و مبلغ بي قيد و شرط 
جنگ باشند... . در دل بيشتر قريب به اتفاق آثار  جنگ قرائت ضد جنگ نيز نهفته است. به عبارتي در 
بيشتر موارد ادبيات ضد جنگ در دل همان ادبياتي نهفته است که ما آن را ادبيات جنگ ميناميم.» 

او...، رضا نجفي، ص117)  کندوک(
  2. احمد دهقان.

   .3 
4. «در حال حاضر داستانهايي توليد ميشود که من آنها را داستان ضد ارزشهاي دفاع مقدس قلمداد 
ميکنم. ...يعني نميخواهد از اين زاويه به جنگ ما نگاه کند. نميخواهد بگويد که اين ارزشها وجود 
دارد يا اگر هم قبول دارد نميخواهد در داستان آنها را مطرح کند.» (کندوکاو...، کامران پارسي نژاد، ص 

   (109



مقاالت    □  69  
 

 

البته، اين بخشي از مشهورترين آراء و اصطالحات پديد آمده از آن اسـت . 
و با استقراء تمامي نظـرات در ايـن بـاره مـيتـوان بسـياري از اصـطالحات و 

استدالالت ديگر را نيز بر آن افزود.  
  

زمينههاي پيدايش ادبيات موضوعي انقالب  
«با شروع جنگ تحميلي در پايان تابستان 1359 ادبيـات جنـگ هـم پديـد

آمد. دگرگون شدن زنـدگي بـر اثـر جنـگ مسـائل تـازهاي را در دسـتور کـار 
از محسـن  سـو بـي چشـم دو ادبيات قرار داد. داستانهـايي از مجموعـههـاي
از سيروس  آمين مرغ از عبدالحي شماسي و داستان بلند تابلو شش مخملباف و
طاهباز در 1360 در اين زمينه منتشر شد. در سالهـاي بعـد رونـد چـاپ آثـار 
متأثر از  جنگ و تبعات آن شتاب گرفـت و تـا سـال 1370 نزديـک بـه 1600 
عنوان داستان کوتاه در مجالت و مجموعه داستانها و 46 رمان و داستان بلنـد 

انتشار يافت.»1  
نسل پيشين ادبيـات داسـتاني معاصـر در سـالهـاي آغـازين پـس از پيـروزي  
انقالب با سـکوتي معنـادار بـه نظـاره انقـالب نشسـته، واقعيـتهـاي آن را مـورد  
بايکوت قرار داد. بـه نظـر مـيرسـيد ايـن نسـل در بـرآورده کـردن خواسـتههـاي  
انقالب در ادبيات ناتوان است. «استادان اين فن کـه در ايـن کـار سـابقهدار هسـتند  
ــاختگي در   ــار خودب ــدازهاي دچ ــه ان ــتند و ب ــي هس ــرق در غربزدگ ــدي غ ــه ح ب

مقابل مکتبهاي وارداتياند که جرئت مقابله با ميراثهاي غربي و پيشنهاد فکـر و 
شکل تازهاي از خود را ندارند. نسل پيشکسوت داستاننويس مـا اغلـب ايـنگونـه 

است.» 2  
اين بايکوت، واکنشي تاريخي در بهحاشيهرانده شدن تفکر شبهروشـنفکري 

                                                 
  ايران، حسن ميرعابديني، ج 3، ص 889. داستاننويسي سال 1. صد

  باروت، محمدرضا سرشار، به کوشش ابراهيم زاهدي مطلق، ص 221. نسل با گفتگو .2
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توسط انديشه دينخواهانه بود که دين را در متن جامعـه ــ بلکـه در بـاالترين 
سطوح اثرگـذاري سياسـي آن ــ قـرار مـيداد. از ايـن رو، سـهم نسـل قبلـي 
در  نويسندگان در دوره جديد ادبيات ناچيز،1 بلکه مقابلهجويانـه2 بـوده اسـت . 
نتيجه، جنگ تحميلي نيز به عنوان رخدادي که ادامـه جريـان انقـالب ارزيـابي 
شده و تالشي در تثبيت ارزشهاي آن تلقي مـيشـد از سـوي ايـن گـروه بـه 
سرنوشت مشابهي دچار شد. جريان ادبيات داستاني متعهد که برآمـده از ارزش
هاي انقالب بود، بر بستري از آرمانهاي ديني، بحرانهاي دوران تثبيت انقالب 
ايـن  حـوزة ادبيـات داسـتاني پـا گرفـت .  دگرانديشان ِ و اداره جنگ و سکوت ِ
جريان نوپا به دست کساني پايهگذاري شد که بيشتر به داعي آرمانهاي انقالبي 
به ادبيات داستاني پيوسته بودند و آرمان آنان ـ که تاکنون عرصهاي  براي تجلي 

                                                 
1. حميدرضا شاهآبادي در اين باره معتقد است: «آثار ادبيات داستاني روشنفکران ايراني پس از انقالب 
شباهت بسيار زيادي به آثار ادبي به جا مانده از اين گروه در دوران پيش از انقالب دارد. تفاوت ميان اين 
آثار آن قدر کم است که نميتوان گفت ادبيات داستاني ايران وارد مرحله جديدي شده است... . بنابر اين، 
روشنفکران ادبيات انقالب را خلق نکردند. آثاري را که اين گروه پس از انقالب پديد آوردند فقط ميتوان 
ادبيات دستاني مابعد ناميد. ادبياتي که از دورهاي خارج شده ولي به دوره جديدي وارد نشده است و 
گونهاي ترديد و سرخوردگي و سرگرداني که معلول حيرت روشنفکران در برابر وقايع انقالب و پس از آن 
پژوهش،  فصلنامهنامه بود در آنها ديده ميشود.»، («تأملي بر عملکرد روشنفکران در ادبيات جنگ»،

  شماره 9، ص 129)
2. «در ابتداي جنگ وقتي که بخشي از وطن ما ناغافل تحت تصرف دشمن فرار گرفت، کانون 
نويسندگان کذايي بيانيهاي داد که در آن، اول رژيم جمهوري اسالمي را به خاطر محدوديتهايي که 
براي اهل قلم و روشنفکران به وجود آورده و خفقاني که حاکم کرده بود و ترّهاتي از اين قبيل، محکوم 
کرده و بعد هم نتيجه گرفته بود که اقتضاي چنان رفتاري با مردم به طور طبيعي همين است که کشور 

ديگري به خودش اجازه دهد به کشور ما تجاور کند!»  
«اقدام ديگرشان هم وقتي بود که ناوگانهاي جنگي آمريکا به خليج فارس آمد و بيخ گوش ما مستقر 
شد تا به ظاهر به بهانة مقاصد ديگر، اما در ضمن، به قصد زهر چشم گرفتن از ما و آرام کردنمان، مدام 
قدرت شيطان بزرگ را به رخ ما بکشد که درست در همين ايام، صد و سي و چهار نفر از اينها، نامة 
کذايي «ما نويسندهايم» را نوشتند و منتشر کردند و باز در آن به نظام و حکومت جمهوري اسالمي به 
داستاني، ش 51،  ادبيات ماهنامه بهانهء حاکميت خفقان و سلب آزادي قلم تاختند.» (محمدرضا سرشار،

  ص 15)
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و ظهور هنري نيافته بود ـ با ميلي روزافزون به انواع هنرهايي  ميانديشـيد کـه 
آن را در وراي مرزهاي ايران، جهاني کند. اما اين جريـان دريافتـه بـود کـه در 
ــود ــأسآل ــاي ي ــهه ــن و درونماي ــا دي ــه ب ــاي معاندان ــازيه ــپس وراي تي
و ساختارهاي سختخوان وارداتـي، مقولـهاي بـه نـام «فـرم» وجـود دارد کـه 
و از آنجـا کـه فـرم واجـد معنـي  شالوده معناي داستان را پايهريـزي مـيکنـد . 
نيز هست، تجربـة داسـتاننويسـان ليبـرال و چـپ حتـي بـا حـذف ظـواهر و 
تغيير شخصيتهاي آن نميتواند «داستان» را بـه ارمـان انقـالب متعهـد سـازد . 
بنابراين، ادبيات متعهد به آرمانهـاي انقـالب بايـد بـه معرفـي گونـهاي جديـد 
ميپرداخت که از نظر مضمون، سـاختار، و ديگـر عناصـر سـازندة داسـتان بـا 
الگوهاي برخاسته از فرهنگ غرب و شرق تفاوتي ماهوي ـ و نه تنها صوري ـ 
تجربـهاي  داشته باشد. و برآمده از تجربة زيباييشناسانة ديني و انقالبـي باشـد . 
که به صورت مستقيم به باورهاي نويسنده پيوند مـيخـورد. 1 ادبيـات انقـالب 
پيش از هر چيز، راه خود را با انتخاب عنوان براي اين گونه آغاز کرد. اين امـر 
در آغاز نه ماهيتي ادبي که جوهرهاي  سياسي ـ اجتمـاعي داشـته و ايـدة کلـي 
و بـيش از هـر چيـز،  تحولخواهي در شئون مختلف زندگي را دنبال ميکـرد . 
بيــانگر تفــاوت مــاهوي انديشــهاي  بــود کــه ديــن داعيــهدار آن بــود و نمونــة 
ادبيـات داسـتاني  قابل تمسکي در تجربه ادبـي نـوين پـيش از خـود نداشـت . 
در طول دورههاي مختلف خـود پـس از انقـالب، جريـان بازشناسـياش را از 
ادبيات داستاني جهان با طرح عناوين متعدد که يا به عنوان زيرشـاخه و يـا بـه 

                                                 
1. «براي هنرمند ديني باورهاي مذهبي از حد يک موضوع ذهني بايد فراتر رفته و به يک اعتقاد قلبي 
تبديل شده باشد. يعني همان تفاوتهايي که بين اسالم و ايمان در مکتب ما هست. ...اگر ما پذيرفته 
باشيم که هنر انتقال حسهاي تجربه شده است چگونه ممکن است حسهايي در يک نوشته منتقل 
شوند که نويسندهاش آنها را تجربه نکرده است! پس الزم است که نويسنده خودش به مراحلي از آن 
کماالت معنوي رسيده و آنها را حداقل در مراحلي محدود تجربه کرده باشد تا بتواند منعکسشان کند.» 

  باروت، محمدرضا سرشار، انتشارات صرير، 1384، ص 207) نسل با گو گفت(
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عنوان سرشاخه ـ به نسبت داعيه آنها در تعريف گونـه يـا زيرگونـه ــ مطـرح 
ميشدند ادامه داد.1 پژوهش مستقلي در سير تطور اين عنـاوين، خـود گويـاي 
دورههـايي  دورههايي اسـت کـه ادبيـات داسـتاني پشـت سـر گـذارده اسـت . 
عنـوانسـازي ــ  که انفعال، سکوت، حرکت، و پويايي را تجربـه کـرده اسـت . 
که نشاندهنده رغبت ادبيات داستاني براي بازشناسـي خـود و ترسـيم نسـبتش 
با تجربههاي پيشين يا در حال انجام از خود است ـ تا کنون نيز براي گونههاي 
ظهـور نمونـههـاي متفـاوتي از  حامل آرمانهاي انقـالب ادامـه داشـته اسـت . 
آثار ادبي که شاخصههاي گذشته را به خصـوص در نگـاه بـه انسـان و جنـگ 
دنبال نميکردند و همچنـين ترجمـه آثـار جنگـي ديگـر کشـورهاي غربـي و 

حتي عربي، موجب ناکارآمدي عنـاوين گذشـته و ترديـد در جنبـههـاي دقيـق 
ويژگـي  علمي آن در تحديد جنگ هشت ساله و ادبيـات مربـوط بـه آن بـود . 
باعث تحـوالت و تصـميمگيـريهـايي در حـوزه  غالب اين عناوين که عموما ً
داستان شدهاند فقر تئوريک است. به نحوي که کمتر ميتوان تجربه مانـدگاري 
را در عناوين به کار رفته يافـت کـه بـا ورود عنـاوين ديگـر قـدرت مقاومـت 

داشتهاند.  
گرچه عناوين به کار رفتـه در حـوزه ادبيـات جنـگ، مجموعـه ارکـان آن 
(نويسنده، مديريت فرهنگي، آثار، نقد ادبي، پژوهش) را تحت تـأثير قـرار داد. 
اما عموم نويسندگان ادبيات داستاني، تجربه داستاننويسانه خود را که از باورها 
و  و ديدگاه آنان نسبت به جامعه نشأت گرفته بود همچنـان دنبـال مـيکردنـد . 
فــارغ از تعــاريف نظــري و ملزومــات پژوهشــي ادبيــات، آثــاري را بــه چــاپ 

                                                 
1. دکتر مهدي زمانيان در گفتگويي با شاهرخ تندرو صالح ميگويد: «ادبيات داستاني بعد از انقالب و پس 
از جنگ ما هيچگونه مشابهت و وجوه اشتراکي با نهضتها و مکتبهاي ادبياي که در اروپا به دنبال 
انقالبها و جنگها شکل گرفت و برخي از آنها عمري دراز و بعضي عمري کوتاه داشتند ( و تا آنجا که 
سکوت، انتشارات شفيعي، 1379، ص  وقت اجازه ميداد بدانها پرداختيم) مشاهده نميشود.»، (گفتمان
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ميرساندند. اما، در اين ميان بودند نويسندگاني کـه در جهـت توسـعه مفهـوم 
مرسوم عناويني چون دفاع مقدس و يا حتي در جهت مقابله بـا آن دسـت بـه 

توليد آثاري درباره جنگ زدند.   
اما، پيريزي مکتبي که در قالب آن، ادبيات داستاني بعد از انقـالب قابليـت 
تئوريپـردازي، تبيـين و مانـدگاري داشـته باشـد يـا حـداقل دسـتيـابي بـه 
تقسيمبندي گونهاي براي اين ادبيات، با تعـاريف ابتـدائي و تقسـيمبنـديهـاي 
انتزاعي صرف ممکن نمينمود. زيرا با ظهور آثـار جديـد در حـوزه ادبيـات و 
سياستهاي قبض و بسطي در اين حوزه، با هـر اتفـاق جديـدي، عنـوان نيـز 
دستخوش تغييراتي ميشد تا آنجا که خطر بيهويتي اصـل آن را تهديـد کـرد . 

زيرا مصاديق متعارض و غير همخواني بر قـرار گـرفتن تحـت عنـواني واحـد 
اصرار ميورزيدند.  

برنامهريزي دربارة ادبيات و تشکيل نهادها و مراکزي که کارشان حمايت از 
داستانهاي همسو با آرمانهاي انقالب بود و براي رصد علمي و هدايت دقيـق 
داستان نيازمند معيارهاي روشن منتقدانه بودند، به کار پژوهشي عميقتري نيـاز 

داشت.  
 از ديگر سو، منتقدان، که داسـتان را پنجـرهاي  بـه سـوي آرمـان دينـي و 
آيينهاي  براي بيان تحوالت بعـد از انقـالب مـيدانسـتند، از ايـن گونـهبنـدي 

حمايت ميکردند و در صدد تثبيت آن بودند.  
روند عنوانسـازي بـا آغـاز جنـگ و توجـه نويسـندگان متعهـد پـيش از
ــاي ــهه ــين تجرب ــگ اول ــول جن ــه در ط ــندگاني ک ــده نويس ــگ و عم  جن
ــن  ــد رشــد زايدالوصــفي گرفــت. از اي  نويســندگي خــود را از ســر گذراندن
ــات  ــالمي»2، «ادبي ــتان اس ــالمي»1، «داس ــه اس ــون: «قص ــاويني چ ــذر عن رهگ

                                                 
  محسن مخملباف،1360. اسالمي، هنر بر 1. مقدمهاي

  انقالب، محمدرضا سرشار، ص 28. از پس داستاني ادبيات 2. چشمانداز
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انقالب اسالمي»1، «ادبيـات جنـگ»، «ادبيـات مقاومـت»2، «ادبيـات پايـداري»، 
«ادبيات دفاع مقدس»، «ادبيات ايثار و شهادت»، «ادبيـات اردوگـاهي»، «ادبيـات 
جنگ شهري»، «ادبيات سياه جنگ»، «ادبيات ضد جنـگ»، «ادبيـات ضـد دفـاع 
مقدس»3، «واقعيتگرايي متعالي»، «واقعيـتگرايـي اسـالمي»، «واقعيـتگرايـي 
الهي»4، «رمان متعاليه»5، «ادبيات متعهد به انقالب اسالمي» و «ادبيات واقعگراي ِ

شيعي مربوط به دوران گـذار»6 بـراي آثـاري کـه بـه واقعـه جنـگ  آرمانطلب ِ
تحميلي هشت ساله ميپرداختند به کار رفت.  

برخي از اين عناوين در ادبيات داستاني جهان داراي پيشينه بـوده و برخـي 
ديگر  ابتکاري تلقي ميشد که در صدد معرفي ادبياتي بومي و ايراني ـ اسالمي 

بود.   
اما، به کار برندگان اين عناوين، تعريف دقيق و روشني از آنچه بـه واسـطه 
کثرت استعمال، اندک اندک به اصطالحي مشهور تبديل ميشد نداشتند. برخي 

از اين عناوين به صورت مشترک لفظي به کار برده ميشدند و ناظر بر اختالف 
ماهوي مصاديقشان بودند.   

برخي ديگر شرح االسمي براي عنوان ديگر بودند. اما، آنچه در ايـن ميـان 

                                                 
سمينار مقالههاي 1. «سخني پيرامون ماهيت ادبيات انقالب اسالمي»، غالمعلي حداد عادل، در: مجموعه
  اسالمي، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، 1370. انقالب ادبيات بررسي

به ادبيات داستاني بعد از انقالب معرفي  اشغالي فلسطين در مقاومت ادبيات 2. اين اصطالح با چاپ کتاب
شد. غسان کنفاني، نويسنده کتاب، جنگ 1948 و مهاجرت فلسطينيان را مبدأ پيدايش ادبيات مقاومت 
اشغالي، ترجمه موسي اسوار، انتشارات سروش، چ 2،  فلسطين در مقاومت فلسطين ميداند. (ادبيات

  (.1362
  کامران پارسينژاد، ص 109. 3. کندوکاوي...،

  4. محمدرضا سرشار، همان، ص 32.
  ميثاق امير فجر، ص 402. جذاميان، دره انقالب، ص 37؛ از پس داستاني ادبيات چشمانداز 5. به نقل از

ادبي، شهريار زرشناس، دفتر دوم، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ  مکتبهاي و رويکردها بر پيشدرآمدي .6
  و انديشه اسالمي، 1389، ص29.
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مورد توافق بود آن بود که همه اين عناوين براي آثـاري وضـع مـيشـدند کـه 
درباره جنگ تحميلي بودند.  

در کنار اين عناوين، تقسيمبنديهاي ديگري نيز ـ اغلب بر اساس تعـاريف 
رايج ادبيات جهان ـ از سوي دگرانديشان مطرح ميشد. تعابيري چون «ادبيـات 
ايدئولوژيک»1 و «ادبيات شعاري»2 و «ادبيات سفارشـي»3 و «ادبيـات تبليغـي»، 
«ادبيات دولتي» کارکرد، ماهيت، روش، و ديدگاه ادبي آثار پديـد آمـده توسـط 
نويسندگان متعهد به انقالب را مخدوش ميدانستند يا آنها را تحت گونـههـاي 

رايج ادبي قرار داده، نو بودن اين گونه را انکار مينمودند.  
برخي از اين تقسيمبنديها زمينه تأسيس جشنوارههاي متعـددي را فـراهم 
آوردند. و مرزهايي را براي ادبيات داستاني جنگ تحميلي رقم زدند کـه ابهـام 
در حدود و ثغور اين مرزها آثار منتشر شده در اين زمينه را به جزاير کوچک و 

بزرگي تقسيم کرده بود.   
اما، کار به اينجا نيز ختم نشد و نويسندگان آثار جنگ تحميلي نيز بـه تبـع 
آثارشان توسط به کار برندگان هر يک از اين عنـاوين از گونـهاي رانـده و بـه 
گونهاي ديگر افکنده شدند. تا جايي کـه مـيرفـت اصـل ايـن واقعـه در پـس ِ
اصطالحات ترجمهاي، ذوقي، و مبهم دستخوش فراموشي، انکار يا تحريـف و 
خدشه شود. مسائلي که بحث بر سر آنها بايد در فضاي درخور تئوريپـردازي 

                                                 
1. «من البته خيلي به نقش ايدئولوژيک داستان اعتقاد ندارم و باور دارم که ايدئولوژي آفت داستان است. 
ايدئولوژي نميگذارد داستاننويس درست حرکت کند و فرقي هم نميکند که چه ايدئولوژياي باشد. 
حتي ايدئولوژي فردي که طرفدار ايدئولوژي حاکم نيست هم قابل قبول نيست. شما بايد جنگ را عامل 

  ندوکاو...، اسداهللا امرايي، ص 124) ک( ويراني ببيني.» 
2. «پذيرفتني است که اين متوليان تاب و تحمل ادبيات ضد جنگ و حتي انتقادي و دگرانديش را در 
طول جنگ نداشته باشند. اما اسيب اصلي آنجاست که اين اولويتها و دغدغهها و سياستها پس از 
پايان جنگ نيز گاه ادامه مييابد و ناخواسته بر شعاري بودن کليشهگرايي و تبليغي بودن آثار جنگ دامن 

، رضا نجفي، ص 72)   ... ميزند و اثر متفاوت را تابو مي انگارد.» (کندوکاوي
  وهومن، 78/6/30.) 3. «سفارشي، يعني حرکت از درونمايه به طرف فرم.» (جواد جزيني،
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و تحت تحقيق روشمند علمي صورت گيرد دستماية اظهاراتي قرار گرفت کـه 
از  اغلب گويندگان آن، لوازم علمي و پيشينه تحقيقـي ورود بـه آن را نداشـتند . 
اين رو، گونهبندياي که به هدف شناسنامهدار کردن ادبيات صورت گرفته بـود 

به عاملي براي تشتت اين ادبيات نوپا تبديل ميشد.   
اين عنوانبندي در برههاي  اهميت خود را بيشتر نماياند. انتشار آثاري کـه 
پـذيرش ايـن آثـار را بـه  نسبت به جنگ نگاهي بدبينانه يا خنثي داشتند، عمال ً
از ايـن  عنوان آثاري که دربارة دفاع مقدس نگاشته شده باشند دشوار سـاخت . 
رو، اقبال به سوي تعاريف موسع براي ادبيات جنگ تحميلي يا گونهبنديهـاي 

ديگري به موازات «ادبيات دفاع مقدس» در دستور کار اهل ادبيات قرار گرفت.  
انتخاب عنواني براي اين آثار، دريچهاي  به سوي تعريف اين گونة ادبـي و 
در پي آن کشف عناصر و شناسههاي خاص آن است. سؤاالتي که در اين زمينه 
در برابر اهالي داستان قرار گرفته اسـت بـه نحـو آشـکاري ابهـام در تعـاريف 
عناوين، داللتهاي متعدد عناوين موجود و مرزهاي تاريـک ميـان آن را نشـان 
داده است. اين امر موجب شده بيشترين اظهار نظرهاي اهالي ادبيات بر مبنـاي 
گزينش عنواني خاص از ميان اين اصطالحهـا صـورت گيـرد و موانـع جـدي 
علمي و مغالطات متعددي که به واسطه به کارگيري الفاظ در معاني متبـاين يـا 
مشترک صورت پذيرفته است راه را بـر بحـثهـاي عميـقتـر دربـاره ادبيـات 

داستاني و ويژگيهاي آن ببندد.  
بلکه در طول اين ساليان به نظر ميرسد عنوانگزيني بخش مهمي از انرژي 
ادبيات را به خود اختصاص داده است و ميبايسـت حتـي پـيش از برشـمردن 
نشانههاي خاص گرايشهاي مختلف در عرصه ادبيات دفاع مقـدس، حـدود و 

ثغور محکمي براي ادبيات ترسيم کرد.   
اين بحث با تسرّي مسائل ادبيـات دفـاع مقـدس بـه حـوزههـاي فرهنـگ، 
مديريت، سياست، و اجتماعيات، به گفتههاي افرادي غير از اهالي ادبيات دامن 
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زده است و حاشيهاي  براي ورود به مباحث ادبي ساخته است. بـه شـکلي کـه 
محقـق را رويـاروي  بازسازي و بـازتعريف برخـي از ايـن اصـطالحات عمـال ً
شهرت غير علمي و استعمالهاي غير ادبي قرار ميدهد. و افراد پـيش از ورود 
به ساحت ادبيات بايد تکليف خود را با انتخاب عنواني از ميـان ادبيـات دفـاع 
مقدس، ادبيات جنگ، ادبيات جنگ تحميلي، ادبيات مقاومت و ادبيات پايداري 
مشخص کنند. از سوي ديگر به نظر ميرسد نتيجهگيري درباره عنـوان ادبيـات 
جنگ، نيازمند شناخت ماهيت ادبيات جنگ است. و از سويي، ورود به ماهيت 
جنگ نيازمند به دانستن موضوع آن است. و اين بيانگر دوري منطقي است کـه 

هر تالش تحقيقي را متشتت خواهد کرد.  
از ميان اصطالحات رايج در اين حوزه، داستان دفاع مقـدس از مانـدگاري 
بيشتري برخوردار بوده است. ضمن آنکه اين اصطالح براي جنگ هشت سـاله 
وضع شده است. اما، داستان مقاومت، ترجمه اصطالحي اسـت کـه از ادبيـات 
داسـتان جنـگ نيـز اصـطالح کـامال ً عرب وارد ادبيات داستاني شـده اسـت . 
شناختهشدهاي  در ادبيات جهان است که بر اساس آن تقسيمبنديهـاي جزيـي

تري نيز صورت گرفته است. چنانکه ادبيات ضد جنگ به عنوان زير شـاخهاي  
از ادبيات جنگ به حساب ميآيد.  

«داستان دفاع مقدس» گرچه وامدار به کارگيري عنوان دفاع مقـدس  اما نام ِ
در حوزه ادبيات سياسي دوران جنگ است. اما، ضمن حفظ خصوصيت معنوي 
جنگ هشت ساله ايران با عراق و اشاره بـه واقعـهاي خـاص، از مانـدگاري و 
مقبوليت بيشتري نسبت به عناوين ديگر برخوردار است. به همين سـبب، ايـن 
عنوان، فرصت مطالعاتي بهتري را براي بررسي گونه مرتبط با انقالب در اختيار 
قرار ميدهد. اما، همواره انتخاب عنوان با دشـواريهـايي همـراه بـوده اسـت . 

ترديدي در اين نيست که عنوان به تنهايي قادر به برآوردهسازي انتظارات مـا از 
يک تعريف جامع و مانع نخواهد بود. بلکه چنين عنواني حتي اگر از دقيقترين 
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قيود و عوارض ترکيببندي شده باشد همچنان ميتواند مبهم باشد. ايـن ابهـام 
نتيجه اجمال کلمات و ترکيب به کار رفته در هر عنوان است.  اما بايـد توجـه 
داشت اين اجمال به واسطه ويژگي لفظ است نه بـه واسـطه اجمـال در معنـي . 
آنچه مجمل است لفظ است نه معني. و اگر معني بتواند خود را از کالبـد لفـظ 
بيرون آورد ديگر هيچ اجمالي در ميان نخواهد بود.1 اشتراکات لفظي و تـرادف 
و عمومات و اطالقات در به کارگيري لفظ مفرد يا ترکيبات موجـب اجمـال و 

ابهام در معني ميشوند.   
آنچه امر را بر محقق ايراني سـختتـر مـيکنـد، ريشـه ترجمـهاي  اغلـب 
چنـين  اصطالحاتي اسـت کـه در حـوزه ادبيـات داسـتاني بـه کـار مـيرونـد . 
ترجمههاي دقيقي از معادلهاي فرنگي خود نيز نيستند  اصطالحاتي - که بعضا ً
- کشف مراد واضعان آن و معناي حقيقي را بر محقـق دشـوار مـيسـازند. 2 از 
سوي ديگر، اغلب تعاريف ارائه شده بر طبق ظرف فرهنگي - اجتماعي غـرب 
به بيان مظروف داستان پرداختهاند. رمان3 چه بخـواهيم يـا نـه محصـول دوران 
پس از رنسانس است و با دن کيشوت آغاز ميشود. و محصـول پشـت کـردن 
ادبيات به سنتهاي رايج ادبي زمان خود است که در آن پسزمينههـاي ايمـان 

                                                 
1. قرآن کريم از روز قيامت به «يوم الدين» ياد ميکند که تعبير دقيقي است از آشکار شدن ماهيت 
حقيقي دين. اين ماهيت از آنجا که قيامت«يوم ال ريب فيه» است ـ يعني نه خود شايسته است متعلق 
شک قرار گيرد و نه ظرف شک خواهد بود ـ در روز قيامت، غير قابل تأويل و تفسير است. از همين رو 
است که درباره ظهور قرآن در قيامت ميفرمايد: «يوم ياتِ تأويله» يعني روزي که تأويل راستين قرآن ـ 

  حقيقت مطلقه آن ـ از خالل تأويلهاي مختلف آشکار ميشود.
2. نمونه اين اصطالحات کلمة plot است که ابتدا به «طرح» ترجمه شد. و در ترادف معنايي با «افسانه 
ارسطو قرار گرفت. بعدها آقاي شفيعي کدکني واژه «پيرنگ» را معادل اين کلمه  بوطيقاي مضمون» در
دانست و طرح معادل sketch قرار داده شد. ضمن آنکه طرح را معادل design نيز آوردهاند. اين 
اختالف واژگان در حالي بود که مراد دقيق از پيرنگ نيز در اراء نظريهپردازان غربي از تنوع قابل توجهي 

  داستان، جمال ميرصادقي، ص 61) برخوردار است. (رک: عناصر
  roman .3 در بيشتر زبانهاي اروپايي و novel در انگليسي.
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جمعي جايش را به اومانيسم فردي ميدهد و منطق روايي قرائتي مادي ـ حسي 
تجربي ـ  پيدا ميکند.   

بنابر اين، بررسي دقيق عبارت «داستان دفاع مقدس» نيازمند تحقيـق لغـوي 
در تکتک واژگان ( داستان، دفاع، تقدس)، بازتعريف آنها به تناسـب فرهنـگ 
ايراني و باور ديني و سپس درک نسبت ميان دو رکن اصلي اين عبارت اسـت . 
از اين رو، انتخاب عنوان به مثابه تعريـف دفـاع مقـدس، تعريـف داسـتان و 

تعريف نسبت ميان داستان و موضوعاتش است.  
اقبـال چنـداني بـه سـؤال مـاهوي «داسـتان1  بخشي از پژوهشگران، اساسا ً
چيست؟» نشان ندادهاند. کتابهاي آموزش داسـتان بـا نگـاهي تکنيکـي و نـه 
ايـن بخـش از منـابع پـيش از ارائـه  هستيشناختي به اين سؤال پاسخ دادهانـد . 
مهارتهايي درباره «چگونه نوشتن»، تالش کردهاند ذهنيت مخاطب خـود را از 
تصور رايج درباره اصطالح داستان و به کارگيري آن در قالبهاي کهن بزدايند. 

اين غرض با سه روش دنبال شده است.  
روش نخست، به تعريف کميّ و کيفي قالبهاي روايي (رمان، داستان بلند، 

داستان کوتاه و ...) پرداختهاند.  
روش دوم، با مرور تاريخچه ادبيـات داسـتاني غـرب، بـه بيـان ديـدگاهي 
تاريخي نسبت به زمينههاي ظهور داستان نوين، سـرآمدان آن، آثـار شـاخص و 

برخي ويژگيهاي اين آثار  اکتفا کردهاند.  
روش سوم، سؤال را متوجه يکي از ابعـاد داسـتان (قصـه داسـتان)  کـرده، 

تحليلي ماهوي از اين رکن به دست دادهاند.  
اما، غالب کتابهاي نظري که به مقوله روايت و ماهيت داستان پرداختهانـد 

                                                 
1. داستان story در اينجا به معناي «ادبيات داستاني» است نه «قصه داستان». برخي از عبارت 

  fiction  نيز استفاده کردهاند.
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را آثار ترجمه تشکيل ميدهند. اين آثار، روايت را برآمده از ديدگاه عصر مدرن 
و  و نتيجه خروج غرب از دوره وسطي و محصـول رنسـانس ادبـي مـيداننـد . 

اومانيسم را به عنوان پايهاي ترين عنصر رمان قلمداد ميکنند.  
واژه دفاع مقدس نيز همانند ديگر واژههاي همعرض خود، اغلب بـه نحـو 
مستقل و بالشرط تعريف شده است. از اين رو، مجموعـهاي  از تعـاريف غيـر 
ادبي (سياسي، اجتماعي، نظامي، شرح االسمي و...) در ميان اهل داسـتان رايـج 
است. خصوصيت جميع اين تعاريف عدم لحاظ شدن داستاني آنها است. اغلب 
تعريفکنندگان اين واژه را نـه بـراي ترکيـب داسـتاني آن کـه بـراي واقعيـت 
خارجي آن به کار بردهاند. اين در حالي اسـت کـه داسـتان نيـز هماننـد ديگـر 
رويکردهاي تعريفي، بر اساس قابليتهاي بنيادين خـود، مـتعلقش را بـه نحـو 
جـامع و مـانعتـرين  بنـابراين، لزومـا ً خاص داستاني مورد توجه قرار ميدهـد . 
تعاريف درباره دفاع مقدس، بهترين آنها در تحديد دفاع مقدس به عنوان متعلق 
داستان نخواهند بود.1 البته بيشتر اظهار نظرهايي که درباره دفاع مقدس صورت 
گرفته است ناظر بر اثبات يا رد وجه تقـدّس بـراي ايـن واقعـه تـاريخي و در 
اثبـات يـا رد  نتيجه تأمين مضمون مقدس يا انکار آن، براي داستان بوده اسـت . 
امـا داسـتان در  تقدس، تنها وجهي از داستان است که مضمون آن را ميسـازد . 
نسبتي که با تکتک عناصر واقعهاي  چون جنگ برقرار ميکند شکل مـييابـد . 
اين نسبت سازواره خاصي است که داستان شيوة خاصـي بـراي ارائـه آن دارد. 
شيوهاي که در قالبهاي ديگر روايي چون فيلم و نمايشنامه و حتي قالبهـاي 

                                                 
1. تاکنون کتابهاي زيادي درباره پيامبر اکرم به نگارش در آمده است که از جوانب روحاني تا سياسي و 
اجتماعي به تحليل و معرفي شخصيت ايشان پرداختهاند. اما، تعريف چنين شخصيتي براي داستاني چون 
از عهده هيچ کدام از اين تعاريف برنميآيد. زيرا اين تعريفِ خاص، ناظر بر دو حدّ  کرده نظر يتيم آن آنک
است. نخست، آنچه ميتواند از سوي اين شخصيت به قالب داستان (قالب مخيل روايي جذاب) راه پيدا 
کند. دوم، آنچه داستان براي روايت اين شخصيت به آن نياز دارد. نه همه آنچه اين شخصيت واجد آن 

  است در داستان قابل ظهور است و نه همه آنچه داستان از اين شخصيت ميخواهد رخ داده است.
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مکتوبي چون تاريخ، زندگينامه، خاطره و سـفرنامه نمـيتـوان آن را بـه تمامـه 
مشاهده کرد. بنابراين، تعريف دفاع مقدس بايد واجد موضوعاتي باشـد کـه از 

سوي داستان مورد پرسش واقع شده است.  
با وجود اين نواقص، مشهود است که به کار برندگان اين اصطالح در يـک 
امر توافق دارند. و آن نسبت ميان داستان و دفاع مقدس است. چـه آنـان دفـاع 
مقدس را موضوع داستان دانستهاند. بنابر اين، در تعبير داسـتان دفـاع مقـدس، 
داستان به عنوان قالب روايي به موضوع خاصي محدود شده است. اهميت اين 
نسبت به اين لحاظ است کـه محقـق در تعريـف متعلـق داسـتان نيـز نيازمنـد 
شناخت ابتدايي اين نسبت است. اگر دفاع مقدس موضوع داستان باشـد، بايـد 
انتظارات داستان از موضوع ـ و نه ايده، طرح ، قصه و... ـ را در تعريـف دفـاع 
مقدس يافت. بلکه ميزان و نحوه تأثير دفاع مقدس بر قالـب خود(داسـتان)  بـه 

اندازه امکانات و اختيارات موضوع است.  
 نگاه موضوعي به دفاع مقدس در تعبير داستان دفـاع مقـدس سـر سلسـله 
رشتهاي  از مسائل جديد در اين باره ميشود که کمتر در مورد آن تأمـل شـده 

است.  
نخست آنکه: انتخاب دفاع مقدس به عنوان موضوع، پيشاپيش مبتني بر اين 
فرض قرار دارد که مهمترين رابطهاي  که بين ادبيات و دفاع مقـدس مـيتـوان 
يافت رابطهاي موضوعي است. اين در حـالي اسـت کـه ادبيـات کارکردهـاي 
متفاوتي را از متعلق خود ميطلبد. که بخش عمـده آن بـه مضـمون و سـاختار 
روايي ادبيات بازميگردد. موضوع يکي از ارکان شکلدهنده داستان اسـت کـه 
در ميان سلسلهاي  از مراحل شکلگيري داستان قرار دارد. مضـمون، موضـوع، 
ايده، قصه، و طرح مراحل چهارگانهاي هستند که هر کدام متعلق داستان فرض 
ميشوند. به همين ترتيب رابطه ادبيات با متعلق خود(دفاع مقدس) ميتواند بـه 

هر يک از صورتهاي چهارگانه فرض شود.  
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دوم آنکه: فرض موضوع، بيشتر در رشتههاي علمي کاربرد دارد. زيرا علوم 
براي تعريف و تحديد خود و تعيين حوزه مسائل جاري آن علم، نيازمند فرض 
موضوعاند. به کار گيري موضوع با اين تلقـي در هنر و بـه خصـوص داسـتان، 
قياسي معالفارق است. ايـن ديـدگاه کـه ادبيـات نيـز هماننـد علـوم طبيعـي از 
موضوعي خاص پيروي ميکند و به اصطالح «درباره چيزي» اند، ارتباط وثيـق 

و چند بdعدي ادبيات با اين امور را تنها در يک بخش خالصه ميسازد.   
سوم آنکه: اصطالح موضوع1 تعريف واحدي در ميان اهالي ادبيات نداشته 
و ندارد. به نظر ميرسد اين اصطالح دامنه وسيع و کاربردهاي گوناگوني يافتـه 
است. تا جايي که برخي در فهم و کشف موضوع يک اثر داستاني ــ بـه دليـل 
همين ابهام نظري ـ اختالف کردهاند. مفاهيمي چـون مضـمون، قصـه داسـتان، 
در  موقعيت، و ايده همواره به صورت مشترک به جاي موضوع به کار رفتهانـد . 
ر  dبه راه پـ نتيجه تعريف ادبيات داستاني جنگ با موضوع قرار دادن جنگ، عمال ً
فراز و نشيبي رفته است که رسيدن آن به سرمنزل فهم اين اصـطالح را دشـوار 

ساخته است.   
چهارم آنکه: اگر به چنين رابطهاي  ميان ادبيات و موضوعاتش اذعان کنيم، 
رابطه موضوع با قالب روايي، رابطهاي ظرف و مظروفي خواهد بود و در چنين 
در ايـن  رابطهاي هر يک از ظرف و مظروف ماهيت مستقلي از يکديگر دارنـد . 
صورت بايد به جدايي مفهوم فرم با موضوع فرضي (دفاع مقدس) حکم نمـود . 

بلکه ظرف، مظروف خود را تحديد کرده شکل ميبخشد. اما، مظروف بر ظرف 
تأثيري ندارد. در نتيجه، در ترکيـب داسـتان دفـاع مقـدس، ايـن دفـاع مقـدس 
(مظروف) است که بايد خود را در محدوده و ضوابط داسـتان (ظـرف)  تقليـل 
دهد و قواعد آن را بپذيرد. و بالعکس، داستان، جهان خودبسندهاي  اسـت کـه 

                                                 
1. subject / theme / topic / motif / issue. 
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در اعمال قواعدش بر دفاع مقدس، تابع شرايط و خصوصيات مظروف نيسـت . 
چنين صورتبندياي از نسبت داستان با موضوعاتش، در ديگر اصطالحات نيز 
«ديـن» در  تأثيرگذار بوده است. به خصوص زماني که الزمه موضـوع ــ ماننـد ِ
«داستان ديني» ـ برخي قواعد داستاني را نقض کند. در اين صـورت برخـي از 
اهالي ادبيات فرم را بر موضوع مقدم دانسته با پيش کشيدن قواعد داسـتاني، از 

محدود ساختن اين قواعد به لوازم موضوعي پرهيز ميکنند.  
پنجم آنکه: نگاه موضوعي به جنگ هشت سـاله ايـران و عـراق، بـر سـهم 
واقعيت به عنوان ماده خام داستان در ادبيات تأکيد ميورزد. و با اثبات موضوع 

و ماهيت خـارجي و بيرونـي موضـوع، واقعيـت بيرونـي را در قالـب داسـتان 
تاريخي ميريزد. در نتيجه، مفهوم تاريخ با موضوع و دفاع مقدس پيونـد مـي
خورد و معادلهاي  سه وجهي را شکل ميدهد. زيرا از يک سو موضـوع بـودن 
دفاع مقدس براي ادبيات محل اشکال است و از سوي ديگـر، فـرض تـاريخي 
و  بودن اين موضوع خطوط مميز داستان را با تاريخ باريک و دقيـق مـيسـازد . 

سؤال تفاوت داستان با تاريخ چيست را پيش خواهد کشيد.  
رويکرد تاريخگرايانه موانع مهمي را بر سر تقسيمبندي ادبيات ايجاد خواهد 
کرد. زيرا ضرورت تحفّظ امر واقع براي داستان، آن را از دايره توليدات خالقه1 
بيرون ميراند. پذيرش واقعيت، لحاظ کليت واقعيت جنگ (بالجمله) يا اجـزاء 

آن (في الجمله)، اين تقسيمبندي موضوعي را تحت تأثير قرار خواهد داد.  
حال، آيا موضوع واقعي موضوعي است که با کليت واقعيت همخوان باشد 

                                                 
1. بعضا سه واژه «خيال»، «تخيل» و «خالقه» مرادف فرض ميشوند. هر سه واژه وصف داستان قرار 
ميگيرند. واژه نخست، که بحث درازدامني در حکمت اسالمي دارد، خيال را مبناي حکمت و هنر ميداند. 
خيال در اين اصطالح، ظرفي است که اثر در آن توليد ميشود و فهميده ميشود. از اين رو، اعمّ از تصور 
امر واقع و غير واقع است. اما، واژه «تخيل» در مقابل «عينيت» قرار دارد و برساختههاي ذهني را مورد 
اشاره قرار ميدهد. اما، «خالقه» بودن داستان، حاکي از مبدأ الهامياي دارد که بر اساس آن، خيال 

  رحماني و خيال شيطاني، ظرف دو هنر متفاوت ميشوند. 
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يا تنها با واقعيتهاي جزئي تطبيق کند؟ آيا سـهمي از عـالم مـاوراء در تفسـير 
واقعيت نيز الجرم لحاظ ميشود يا تنها گزارشي بر پايه واقعيت عيني ميتوانـد 
و بـاالخره اينکـه اگـر در موضـوعات،  موضوع جنگ را در ادبيات تأمين کنـد . 
روح کلي واقعيت لحاظ شود، از آنجا که روح کلي جنگ يگانـه بـوده اسـت، 
قَسيم ادبيات دفاع مقدس (ادبيات سياه جنگ) بايد موضـوعي جداگانـه داشـته 
باشد؛ و از حوزه ادبيات موضوعي جنگ خارج ميشود زيرا چنين موضوعي را 
با شرايط ياد شده دارا نيست. در حالي که مشخص است اين دو (ادبيات مدافع 
جنگ و ادبيات ضد جنگ) نه به واسـطه موضـوع، کـه بـه واسـطه ديـدگاه از 

يکديگر تفکيک ميشوند.  
  

روايت از جنگ در مقابل ماهيت جنگ  
همانطور که گذشت، تعابير مختلفي براي نام بردن از داستانهـايي کـه بـه 
يکـي از  جنگ هشت ساله ميان ايران و عراق رخ داد بـه کـار بـرده شـدهانـد . 
موانعي که باعث عدم اتفاق طرفين بر عنواني خاص بـوده اسـت، محـدودهاي  
است که هر عنوان ترسيم ميکند و برخي آثار را از حيطه خود خارج ساخته و 
برخي را وارد آن مينمايد. مهمترين اين عناوين که درطول سـه دهـه در برابـر 
از سـويي  هم قرار گرفتهاند «داستان جنگ» و «داستان دفاع مقدس» بـودهانـد . 
مستعملين اصطالح نخست، معتقدند اختصاص داستان به دفاع مقدس، برخـي 
از آثاري که جنگ را دفاعي ندانسته يا جنبههاي قدسي آن را مـورد نظـر قـرار 
ندادهاند از  ساحت ادبيات خارج ميکند. بنابر اين، اين اصطالح از جامعيـت و 
شمول الزم براي نامگذاري جميع ساليق و روايتهـايي کـه مـرتبط بـا جنـگ 
هشت ساله هستند برخوردار نيست. در اين صورت اين قبيل آثار ناهمخوان بـا 
مفهوم «دفاع مقدس» را چه بايد ناميد؟ آيا اين آثار درباره جنگ هشت ساله مـا 
بـا ايـن حـال،  اين آثار به موضوع جنگ هشت ساله ميپردازنـد .  نيستند؟ قطعا ً
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حصر ايجاد شده توسط اصطالح «داستان دفاع مقدس» ما را به جعل اصـطالح 
ديگري نيازمند ميسازد. بنابر اين، ناگزير خواهيم بود اصـطالح ديگـري چـون 
«داستان جنگ» را در اين گونه موارد به کار بريم. اما، اصطالح «داستان جنـگ» 
از عموميت بيشتري نسبت به «داسـتان دفـاع مقـدس» برخـوردار اسـت،  قطعا ً
در  ضمن آنکه اصطالح شناخته شدهاي در فرهنگهاي داستاني جهـاني اسـت . 
بـه ايـن  حقيقت رابطه ميان اين دو اصطالح عموم و خصوص من وجه اسـت . 
ترتيب که تمامي آثاري که ذيل «داستان دفاع  مقدس» قرار ميگيرنـد، «داسـتان 
جنگ» نيز محسوب ميشوند. اما، در طرف مقابل، برخي «داستانهاي جنـگ»، 
«داستان دفاع مقدس» به حساب نميآيند. با نفـي جامعيـت اصـطالح «داسـتان 
دفاع مقدس» اين اصطالح نميتواند عنوان جامعي براي آثار توليد شده دربـارة 
در  جنگ هشت ساله ما باشد و کاربرد آن در حد مصاديق خودش جايز اسـت . 
حالي که به کار برندگان اين اصطالح (داستان دفاع مقدس) تالش دارند نـوعي 

جزميت برخاسته از مضمون را بر تمامي آثار منتشره تحميل نمايند.  
اما، از سوي ديگر، به کار برندگان اصطالح «داستان دفاع مقدس» معتقدند، 
اصطالح «داستان جنگ» نميتواند گونه خاص داستانهايي را که درباره هشت 
سال جنگ تحميلي نوشته شده است تأمين کند. اگر بپذيريم جنگ هشت ساله 

ما ماهيت خاصي داشته است و عناصـر سـازنده و فکـر حـاکم بـر آن روايتـي 
متفاوت از روايت جنگهاي مرسوم دنيا را رقم ميزند، عنوان «داستان جنـگ» 
بنـابر ايـن، گريـزي از اصـطالح خـاص  بيانگر اين تفاوت و مشخصه نيسـت . 

دربارة اين گونه ادبي نخواهد بود.  
البته، اين تنها بخشي از استدالالت دو طرف است کـه بـه صـورت خـاص 
شمول دايره مصاديق هر يک را نسبت به آثار منتشره مورد تأمل قرار مـيدهـد . 
اما، داليل متعدد ديگري در اثبات يا نفي هر يک از اين اصطالحهـا بيـان شـده 

است که اکنون نياز به طرح آنها نيست.  
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نکتهاي که به نظر ميرسد ميتواند به حل اين مشکل کمک کنـد دقـت در 
دو  غايت جعل اصطالح ادبي براي نامگـذاري ايـن گونـه و فلسـفه آن اسـت . 

صورت براي چنين جعلي مفروض است.    
در صورت نخست، اصطالحات براي آثار مـرتبط بـا يـک موضـوع جعـل 
ميشوند. امـا، در صـورت دوم، اصـطالحات بـراي نفـس آن موضـوع جعـل 

ميشوند.  
  

«روايت از جنگ» موضوع «داستان جنگ»  
به نظر ميرسد طرفداران اصطالح «داستان جنگ» تـرجيح مـيدهنـد ايـن 
اصطالح را براي آثاري که دربارة جنگ نوشته شده است وضع کنند. بنابر اين، 
واضع اين اصطالح ابتدا پس از فرض تمامي رويکردهاي موجود در آثاري کـه 
درباره جنگ نوشته شدهاند با يـافتن وجـه جـامعي بـراي آنهـا بـه جعـل ايـن 
اصطالح ميپردازد. بديهي است يافتن وجه جامع ميان تمامي اين آثار با وجود 

تعارض ديدگاهها و مضامين امري محال است.1  تصاويري که اين آثار از جنگ 
و آدمهايش نشان ميدهند از ديدگاه هستيشناسانه متفاوتي نشأت گرفته اسـت 
و قضاوت مخاطب را در دو جبهه متفاوت حق و باطل قرار ميدهد. جنـگ در 
اين اصطالح به معناي واقعيت خارجي جنگ نيست، بلکه به معناي برداشتها 
و تفسيرهاي نويسندگان و راويان از جنگ است. بنـابر ايـن، «داسـتان جنـگ»، 
داستاني است که روايت راويان را از جنگ بيان ميکنـد. 2 روايـت راوي نتيجـه 

                                                 
هستم احمد  پسرتان قاتل من محاق منصور کوشان، زيارت تقي مدرسي، اداب 1. چگونه ميتوان بين
آدمها و نخلها محمدرضا ملکي و بهشت باغ قاسمعلي فراست، سر بي نخلهاي دهقان با آثاري چون

  وجه مشترکي جز واقعه کلي ظاهري جنگ يافت؟
2. «آنچه امروزه با عنوان ادبيات جنگ يا دفاع مقدس از آن ياد ميکنيم چيزي جز جضور و ظهور جنگ 

ترازو، بلقيس سليماني، انتشارات روزگار، 1380، ص10)  و در آثار ادبي نيست.» (تفنگ
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تجربه ـ ذهني يا عيني ـ او از واقعه است. تجربة راوي نشـأت گرفتـه از بـاور 
اوست. بنابر اين، چون راويان باورهاي متعددي دارند، تجربهشان نيـز متفـاوت 
خواهد بود و با تجربه متفاوت روايتهاي متفاوت ـ  و بلکـه متعارضـي ــ  از 
نظـر قـرار نگرفتـه  جنگ خواهند داشت. در اين نگاه، ماهيت نفس واقعـه مـد ّ
است. بلکه برداشت ناظران و نويسندگان برجسته شده است. ايـن ديـدگاه بـر 
اصالت ديدگاه به جاي اصالت حقايق بيروني پاي ميفشرد. به اين ترتيب که يا 
واقعيت خارجي را انکار ميکند. و تنها به واقعيـت زبـان اعتقـاد دارد و معتقـد 
است چيزي بيرون از متن وجود ندارد.1 با اعتقاد به وجود حقـايق ثابتـهاي  در 
عالم، راه شناخت قطعي به آنها را ممکن نميداند بنابر ايـن، بـا نسـبيانديشـي 
براي هر ديدگاهي شأني از شناخت قائل ميشود، حتي گرچه اين روايتها در 

تناقض قرار گيرند!  
  

نقد آراء بلقيس سليماني  
از جمله افرادي که در اين باره توضـيحاتي ارائـه کـردهانـد خـانم بلقـيس 

ميگويد:    ترازو و تفنگ سليماني است.2 ايشان در کتاب
از موقعيتهاي ويژهة انساني است به  «جنگ پديدهاي انساني است و اتفاقا ً
اين معنا که در موقعيت جنگ رفتارها، کنشها، اعتقادات، باورها و ارزشها به 
همان طريقي که در يک موقعيت عادي شکل ميگيرند و به منصـة ظهـور مـي

رسند به مرحلة عمل درنميآيند.  

                                                 
  1. اين استدالل جزو مباني ديدگاه پست مدرن غربي است.

از هر دو واژة «ادبيات جنگ» و «ادبيات دفاع مقدس» بهکراتّ  ترازو و تفنگ 2. خانم سليماني در کتاب
استفاده کردهاند. اما، تفسير تقدس در اثر ادبي از سوي ايشان نشان ميدهد با قرائت مشهور از ادبيات 

  دفاع مقدس توافق کامل ندارند.



88  □  گام نهادن بر شيب تند  
 

 

در ايـن ميـدان آدمهـا بـه  جنگ ميدان آزمون گوهر وجودي آدمها اسـت . 
فراخور بارقة وجودي، تربيت خانوادگي و اجتماعي از خود عکسالعمل نشـان 
ميدهند پس به تعداد آدمهايي که در تجربـة جنـگ حضـور داشـتهانـد و مـي

توانستند حضور داشته باشند تجربة روايت و درک از جنـگ وجـود دارد. ايـن 
امر به مثابة پذيرش تکثر روايتهاي داستاني از جنگ است.»1  

 نويسنده در اين بخش در صدد تبيين تفاوت موقعيت جنگ در برابر ديگر 
موقعيتهاي موجود در زندگي بشر است. امـا، توجـه بـه ايـن امـر (موقعيـت 
جنگ) به چه دليلي صورت گرفته است؟ و چـه ارتبـاطي ميـان ايـن فـرض و 

پذيرش «ادبيات جنگ» در مقابل «ادبيات دفاع مقدس» وجود دارد؟   

موقعيت جنگ در مقابل ماهيت جنگ قرار ميگيرد. زيرا شناخت شيئ يـا 
از راه تجربه آن صورت ميگيرد و يـا از راه درک کليـات آن. موقعيـت جنـگ 
محمل تجربه جنگ است. به اين نحـو کـه راوي بـا قـرار دادن خـود در ايـن 

موقعيت به شناختي از جنگ دست مييابد و آن را روايت ميکند. مخاطب نيـز 
با همذاتپنداري با شخصيت داستان همين تجربه را تکرار ميکند. اما، ماهيـت 
اين تجربه چيست؟ آيا اين تجربه ـ که شکل اومانيستي داستاني مرسوم غربـي 
را در ذهن تداعي ميکند ـ تجربة شهودي اسـت يـا بيـانگر ديـدگاه حسـي ــ 
تجربي منتج به مشهودات است که در مقابل امور غيبي قرار ميگيرد؟ بـه نظـر 
ميآيد اين تجربه مرادف «حس و تجربه» است کـه افـق ادراکـش مشـهودات 
است. زيرا درک امور غيبي نيازمند تجربه حسي نيست و بنابر اين، نيازمند قرار 
تجربـة حسـي محمـل  گرفتن در موقعيت براي کسب تجربه نيز نخواهد بـود . 
مناسبي براي انديشه بر سر ماهيت جنگ نيست. چگونه اين تجربـه مـيتوانـد 
متعلق ايمان «غيب» را ادراک کند؟ و آيا اگر غيب جنگ هشتسـاله مـان را از 

                                                 
  ترازو، ص 11. و تفنگ .1
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آن حذف کنيم تفاوتي با ديگر تجربيـات بشـري در جنـگهـاي طـول تـاريخ 
خواهد داشت؟   

ممتاز شدن موقعيت جنگ، از ميـان تمـامي ابعـاد و خصوصـيات مـاهوي 
جنگ، آن را از ساحت «في نفسهاش» جدا ميکند و متعلـق روايـت قـرار مـي
دهد. به اين معني که جنگ از منظر روايت تجربه ميشـود و از منظـر روايـت 
شناخته ميشود. طبيعي است با اين روش، شـناخت نيـز متـأثر تجربـه روايـي 
خواهد بود. و چون تجربه روايي متعدد است پس شـناخت نيـز امـري نسـبي 

خواهد بود.  
نويسنده همچنين، معتقد است ارزشها، کنشها و اعتقـادات در جنـگ بـه 
طريق جديدي به منصه ظهور ميرسد. اما، آيا ايـن طريقـه را ظـواهر جنـگ و 

خطر جاني که انسانها را تهديد ميکند تأمين مينمايد؟   
نويسنده در اين بخش آگاهانه اهميت جنگ را متوجه موقعيت جنگ کرده 
است. مراد از موقعيت امري خارج از نفس اسـت کـه در نتيجـه وقـوع جنـگ 
روياروي انسان گسترده ميشود. نويسنده تالش نموده است تعريـف نفسـي از 
جنگ ارائه بدهد يا حداقل تفاوت آن را با ديگر مظاهر زندگي از منظر درونـي 
که تناسب بيشتري با داستان و شخصيتهاي آن دارد ارائه دهد. در اين تعريف 
نفسي جنگ به عنوان يک کنش تصوير ميشود که موجبات واکنش شخصـيت 
را فراهم ميآورد. اما، از آنجا که اين کنش بيروني ابعاد مختلفي دارد، از جهات 
متفاوتي بر انسان تآثير ميگذارد، بنابر اين رعايت قيدهاي مختلف نيـز در ايـن 
بخش خالي از دقت نيست. زيرا انسان يا در مواجهه با جنگ يا فعـل جوارحي 

انجام ميدهد و يا جوانحي. اما، اگر فعل جوارحي باشد کنش به نحـو خـاص 
نظر است. اما، اگر اين کنش جوانحي باشد يعني به مرحله شـک و ترديـد،  مد ّ

يعنــي عــدم علــم و عــدم اراده، الزم برســد آن وقــت اعتقــادات و ارزشهــاي 
نظر قرار ميدهد.    شخصيت را مد ّ
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اما، آيا تفاوت جنگ با ديگر امور به دليل تفاوت موقعيت جنـگ بـا ديگـر 
موقعيتهاي انساني است؟  

و آيا در صورت تفاوت موقعيت، آنچه اين تفاوت را رقـم زده اسـت نـوع 
کنشهايي است که از انسان در طول جنگ سر ميزند يا طريقه ايـن کـنشهـا 
(نحوه و رتبه داللتمندي آنها) موجب اين تفاوت شده است؟ به نظر ميرسـد 
و در مجمـوع  که نويسنده در اين بخش به تقسيمبندي الزم دست نيافته اسـت . 
با تمسک به «موقعيت جنگ» به جاي «ماهيت جنگ»، دليل روشني بـر تفـاوت 
ايـن در حـالي اسـت کـه  اين موقعيت با موقعيتهاي ديگر بيان نکرده اسـت . 
نويسنده در صفحات بعد اين کتاب با برشمردن برخي وجوه شيطاني انسان بـه 
به حوزه تعريـف جنـگ  عنوان عامل رخداد جنگ به عنوان امري انساني عمال ً

توسعه ميدهد.1  
حقيقت امر آن است که برخي با تعميم جنگ و تمسک به معناي لغوي آن، 
در ايـن صـورت، جنـگ صـرفا ً دامنة جنگ را به هر تضادي توسعه ميدهنـد . 

درگيري ميان دو ملت يا دو کشور يا دو قوم نيست. نياز به تالش جمعي ندارد 
و نيازي نيز به کاربرد سالح در آن وجود نخواهد داشت. بلکه تالش انسان در 
برابر نفس، انساني ديگر، طبيعت، و حتي خواستههايش نـوعي جنـگ خواهـد 
بود. در اين صورت، همين تعريف با عناصري چـون کـنش و اعتقـاد و ديگـر 
امور بر اين نحوة قرائت از جنگ نيز منطبق خواهد بود، بلکه در ايـن صـورت 

ميتوان تمامي داستانها را به نوعي با جنگ پيوند داد.  
اما، با اين وجود - جنگ به معناي خاص و مصـطلح آن ــ واجـد ويژگـي
هايي است که اتفاق آنها در اين اصطالح به معناي عام ممکن نيست. جنـگ از 
آن جهت که جامعه را درگير خود ميسازد تنها در حـوزه مشـکالت شخصـي 

                                                 
1. «جنگ محصول آن بعدd وجود آدمي است که افزونخواه است و طماع و همواره با آدمي بوده است تا 

  آنجا که آدمي تاريخ حيات خويش را با وجود جنگها به ياد ميآورد.» (همان، ص 15)
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مطرح نخواهد بود. از اين رو، به فراخور تفاوت انسـانهـاي دخيـل در جنـگ 
انواعي از مشکالت را براي آنها به ارمغان خواهد آورد. از اين رو، ابعاد وسيع-

تري خواهد يافت. بنابر اين، حل و فصل آن پيچيدهتر خواهد بود.  
اين امر ميتواند نشاندهنده همان طريقهاي باشد که بلقيس سليماني بـه آن 

اشاره دارد.  
اصطالحگزيني همواره معلول تحليل دورههاي ادبيات داستاني جنگ و آثار 
منتشره در اين حوزه بوده است. از اين رو، اشارة نويسنده بـه «آغـاز بالنـدگي» 
ادبيات جنگ در سالهاي پاياني جنگ و دهه هفتاد1 و نگارش داستانهـايي از 
«زواياي گوناگون» نشاندهنده پذيرش و همراهي با آثـاري اسـت کـه در ايـن 

مقطع از بيان حماسي جنگ فاصله گرفتند.   
چنين دورهبندياي در ادبيـات، البتـه، برخاسـته از مبـاني ويـژه داسـتاني و 
جهانبيني خاص نويسنده است. از دهه هفتاد، آثار متفـاوتنـويس نسـبت بـه 
جنگ افزايش چشمگيري يافتند و تصويري تيره از آنچه پـيش از آن در قالـب 
پـس از آن بـود کـه  رشادتها و حماسهها به نمايش درميآمد روايت کردنـد . 
«ادبيات جنگ» متهم به تحريف واقعيت شد و مرزهاي روشنتري ميان اين دو 
اصطالح به وجود آمد. بنابر اين، در پاراگراف بعـد، سـليماني در صـدد اتخـاذ 
مبنايي است که در آن اين تحريف پاسخ داده شود. زيرا تحريف تنها در زماني 
امـا، در  ممکن است که واقعيـت موجـود و يگانـه و مشخصـي فـرض شـود . 
صورتي که واقعيت غير مطلق، متعدد و مبهم باشـد تحريـف معنـايي نخواهـد 

داشت.  
بلقيس سليماني با استناد به اينکه جنگ گوهر وجودي انسان را ميآزمايد و 
البته افراد به داليل خانوادگي، وجودي و اجتماعي عکسالعملهاي مختلفي بـه 
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آن نشان ميدهند، نتيجه ميگيرد «پس به تعداد آدمهايي کـه در جنـگ حضـور 
داشته يا ميتوانستهاند در آن حضور داشته باشند درک و تجربه متفاوت نسبت 

به آن وجود دارد.»  
در اين تعريف، به شکل واضحي روايتهـاي جنـگ، جـايگزين حقيقـت 
جنگ (دفاع مقدس) ميشوند. طبيعتاً، متفاوت بودن انسانها و درجـه اعتقـادي 
اخالقي و ارزشهاي آنها موجب ميشود درک يکساني از حقايق نداشته باشند. 
بلکه اين تفاوت در درک در تجربيات آنها نيز تأثير ميگذارد. امـا، نويسـنده در 
ادامه، از اين مقدمات نتيجه ميگيرد، اين امر به معناي پذيرش تکثّر روايتهاي 

داستاني از جنگ است.   
سؤالي که مطرح خواهد شد آن است که گاهي تفاوت ادراک، متوجه دو يا 

چند موضوع متفاوت است که از محل اشکال بيرون است.  
يکسان توسـط دو نفـر بـه  بحث در جايي است که حتي موضوعات کامال ً
صورت متفاوت درک ميشدهاند. اما، در اين مورد نيز آيـا نويسـنده بـه واحـد 
بودن آن موضوع اعتقاد دارد يا معتقد است چون دو نفر دو درک متفاوت بلکه 

متعارض با يکديگر دارند واقعيت مطلقي در وراي ادارک آنها وجود ندارد؟  
اگر نويسنده به امر دوم متمسک شده باشد در زمره پستمدرنها قرار مـي

گيرد. و اين اصل بر پايه اصول فلسفه اسالمي واضح البطالن است.  
اما، اگر معتقد باشند که اتفاق بيروني يـک حقيقـت بيشـتر نداشـته اسـت، 
تجربيـاتي کـه در  قطعـا ً تجربيات متفاوت يا مباين هم هستند يا در طول هـم . 
طول هم باشند نيز قابل پذيرشاند. زيرا آنچه آنها را در طول هم قرار ميدهـد 
اشتراک ماهيت آن تجربيات و غايت واحد آنها است. اما، آن حقيقتي که تجربه 
به آن اشاره ميکند تجربه متوسط به نحو اجمال و ابهام بـه آن  تام، به نحو اتم ّ
اشاره خواهد داشت. در اين صورت، هيچ تنافري بين آنهـا نيسـت و معـارض 

يکديگر قلمداد نميشوند.  
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پس اين مورد نيز از مفاد بحث نويسنده بيرون است. اما، آنچه نويسنده بـه 
آن اشاره دارد در حالتي است که تجربهها با هم تعارض داشته باشند. نويسـنده 
درباره چنين ادراکات متنافري معتقد است در شرايطي که ما اختالف اين چنـد 
راوي را در تربيت خانوادگي و ديگر مسائل ميپذيريم، و آنها را معلـول علتـي 
ايـن پـذيرش بـه  قابل قبول ميدانيم، بايد از پذيرش ديگري نيز استقبال کنـيم . 

چند نحو قابل بيان است:  
ـ پذيرش ادراکات مختلف با وجود وحدت واقعيت به معناي اجازه بيان؛  

ـ پذيرش به معناي احتمال تساوي وقوعي براي هر دو؛  
ـ پذيرش به معناي يقين به وقوع هر دو درک؛  

يک ادراک درست است اما اين امـر را بايـد  ـ پذيرش به آن معني که قطعا ً
خواننده تشخيص دهد و مرجع ديگري براي تشخيص آن ـ حتـي نويسـنده ــ  

نبايد قرار داد؛  
ـ پذيرش به اين معني که چون ما راهي براي شناخت واقعيت نداريم نمـي

توانيم هيچ قضاوتي بين ادراکات مختلف انجام دهيم.  
در قيـاس  اما هيچ يک از موارد فوق از استدالل محکمي برخوردار نيسـت . 

نويسنده مغالطهاي  آشکار به چشم ميخورد:  
صغري: تکثر روايت داستاني جنگ بر تجربه و درک راويان بنا ميشود.  

کبري: هر امر بنا شده بر تجربه و درک پذيرفتني است.  
نتيجه: تکثر روايتهاي داستاني جنگ پذيرفتني است.  

زيـرا  اين در حالي است که صحت جمله دوم (کبري) محل اشکال اسـت . 
غير علمي هستند و بسياري از تجربهها راه به  برخي درکها نتيجه مبادي کامال ً

خطا ميبرند. بنابر اين، پذيرفتن (تصديق کردن) آنها صحيح نيست.  
نکته ديگري که برخي منتقدين به آن اشاره کرده و آن را بـه عنـوان مـانعي 
بر سر راه شکوفايي «ادبيات جنگ» قلمداد کردهاند تقدس موجـود در «ادبيات 
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دفاع مقدس» است. اين نگاه تقدس دفاع مقدس را ميپذيرد. تفاوت اين نگـاه 
با ديدگاه طرفدار عنوان «ادبيات جنـگ» آن اسـت کـه دفـاع مقـدس را بـراي 
واقعيت خارجي ـ و نه قرائت راويان ـ وضع ميکند. اما، پذيرش تقدس دفـاع 
در «ادبيات دفاع مقدس» را به معناي پذيرش تقدس ادبيات ميداند. در نتيجـه، 
با به بنبست خوردن نقد «ادبيات دفاع مقدس» امري که موجِدي آن شده است 
(دفاع مقدس) بايد اصالح شود. به اين معني که عنصر تقدس از دفـاع مقـدس 
بـه  حذف شود. و اين چيزي جز بازگشت به اصطالح «ادبيات جنـگ» نيسـت . 

اعتقاد اين گروه،  
صغري: «ادبيات دفاع مقدس» امر مقدسي را روايت ميکند.  

کبري: هر آنچه امر مقدسي را روايت کند خود مقدس خواهد بود.  
نتيجه: پس ادبيات دفاع  مقدس نيز مقدس خواهد بود.  

کبراي اين قياس محل اشکال است و اين خود قياسي مغالطي را به وجـود 
آورده است. زيرا تقدس صفت فعل راوي نيست، بلکه صـفت متعلـق فعـل او 
(دفاع) است. آنچه به فعل راوي تقدس ميبخشد امري خارج از متن است کـه 

به ماهيت عمل او و نيت او بازميگردد.   
اينان پس از اين استدالل، با ترتيب دادن قياس ديگري، نقدناپذيري «ادبيات 

دفاع مقدس» را نتيجه ميگيرند:  
صغري: «ادبيات دفاع مقدس» مقدس است.  
کبري: هر چيز مقدسي غير قابل نقد است.  

نتيجه: ادبيات دفاع مقدس غير قابل نقد است.   
کبراي اين قياس نيز مانند قياس نخست مخدوش است. منظور از «هر چيز 
مقدسي غير قابل نقد است» چيسـت؟ آيـا طرفـداران ايـن نگـاه (روشـنفکران 
وطني) بر اساس اين ديدگاه تا کنون به نقد آثاري که به نظرشـان مقـدس مـي
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آمده نرفتهاند؟ به نظر ميرسد تعابيري چون ادبيـات شـعاري، ادبيـات دولتـي، 
ادبيات تبليغاتي و ادبيات سفارشي اول بار از نقدهاي همين شخصيتها نسبت 
به آثار دفاع مقدس بيرون آمده است. و نه تنها اينان همـواره ايـن آثـار را نقـد 

ميکردهاند بلکه عناويني را هم بر اساس همين نقدها وضع کردهاند.  
ايـن  ماهيت اين نقد، چيزي جز انکار تقدس يا عـدم بـاور بـه آن نيسـت . 
نکتهاي است که در فهم علل انتخاب اصطالح «ادبيات جنگ» از سـوي برخـي 

نويسندگان و منتقدين را نيز روشن خواهد کرد.   
بسياري از طرفداران اين نظريه از اين جهـت بـا اتخـاذ نـام ادبيـات دفـاع 

مقدس براي ادبيات جنگ مخالفاند.   
سليماني در اين باره گفته است:  

 «ادبيــات جنــگ بــه هــيچ وجــه وراي نقــد نيســت. متأســفانه بســياري از 
نويسندگان و دوستداران ادبيات جنگ بر اين باورند که چون موضوع اين آثـار 
دفاع هشت سالة ملت ايران است پس اين آثار از نوعي قداست برخوردارند. به 
هـر اثـر هنـري روايـت  عبارتي قداست موضوع را مايه قداست آثار ميداننـد . 
بشري از يک موضوع است به تعبيري آثار هنري دستاوردهاي بشري هسـتند و 
کدام دستاورد بشر است که مصون از خطا و اشتباه باشد. از طرفي عرصة رمان 
و داستان عرصة نسبيت و چندگونهگي است. هر نـوع روايـت داسـتاني از هـر 

موضوعي مشمول قاعدة نسبيت ميشود.»1  
سليماني به اين امر اشارهاي ندارد که چه افرادي به قداست متن معتقدند و 
با ذکر نمونههايي مشخص شود مراد اين افراد از قداست متن چيست؟   دقيقا ً

به نظر ميرسد سليماني به قداست موضـوع معتقـد اسـت امـا حـوزه ايـن 
قداست را تنها موضوع ميداند. حال سؤال اين است اين موضوع را چه کسـي 
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ساخته است؟ عناصر تشکيلدهنده موضوع کيانانـد؟ آيـا حـوادث هسـتند کـه 
تقدس موضوع جنگ را ساختهاند؟ آيا مکان و زمان به جنگ تقدس ميدهـد؟ 

در حقيقـت،  خير. بلکه اين انسانها هستند که به جنگ تقدس مـيدهنـد .  قطعا ً
کنش مقدس آدمها و عمل و نيت قدسي آنان است که جنگ را مقدس ميکند. 
حال اگر تقدس وصف کنش انساني است و اگر وصف جماد و نبات و ديگـر 
امور قرار ميگيرد به واسطه نسبتي است که با عالم معني و آدم مقدس بر قـرار 
ميکند. پس چگونه است که با تبديل ايـن مفهـوم بـه دسـتاورد بشـري شـدن 

روايت تقدس آن به هم ميخورد؟  
آيا تنها هنر روايي است که دستاورد بشري است؟ آيا هر چيزي کـه انسـان 
در آن نقش داشته باشد از مقام تقدس خارج ميشود؟ پس اگر انسـانهـا را از 
همان موضوعي که سليماني به تقدسش اذعان دارد خارج کنيم چه چيز مقدس 
ديگري باقي خواهد ماند؟! سليماني در اين بخش نيـز دچـار تناقضـي درخـور 
همچنـان کـه  شده است. از سويي نميتوانـد تقـدس موضـوع را انکـار کنـد . 
نميتواند دخالت انسانها در موضوع را منکر شود. امـا، زمـاني کـه پـاي هنـر 
روايي به ميان ميآيد همين انسان سازنده موضوع را خطاکار ميداند و کـارش 

را مقدس نميشمارد!  
از طرفي ايشان در مقدس نبودن دستاوردهاي بشري به ايـن امـر اسـتدالل 
ميکند که چون دستاوردهاي بشري همگي همراه با خطا و اشتباه هسـتند پـس 

مقدس نميتوانند باشند.  
هيچ انساني به درجه قداست نميرسد و مقام قداسـت  با اين استدالل، اوال ً
تنها براي خداوند و فرشتگانش باقي ميماند که اين مخالف صريح قرآن کـريم 

است.  
قداسـت موضـوع را نيـز  اما، ايشان با انکار قداست امور ساخته بشر عمال ً
جنگ  مخدوش ميدانند، زيرا جنگ نيز ساخته و پرداخته بشر است. پس اساسا ً
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را هم چون انسانها پيش ميبرند پس آن جنگ نيز با اشـتباهاتي همـراه اسـت 
بنابر اين مقدس نيست.  

ضمن اينکه ايشان تفکيک دقيقي در متعلق امر تقدس انجام ندادهاند. منظور 
از جنگ مقدس و روايت مقدس چيست؟ آيا روايت مقـدس روايـت آدمهـاي 
مقدس است يا روايتي است که راجع به موضوع مقدسي ميپردازد يـا روايتـي 
است که مضموني مقدس دارد؟ يا تقدس براي روايت وراي تمامي ايـن امـور 
است؟ ضمن آنکه مبناي ديگر اين استدالل آن است که مقـدس بـودن بـا نقـد 
منافات دارد و سليماني اين امر را نيز فيالجمله پذيرفته است. در حالي که اين 
قابـل نقـد و ارزش چنين نيست. و انسان مقدس قابل تحليل و بررسي اسـت . 

يابي است. در حالي که به نظر ميرسد مراد سليماني از نقد تخريب است. امـا، 
اگر مراد از نقد تحليل موضوع مقدس باشد چگونه و با چه داليلي ميتـوان بـا 

آن مخالف بود؟  
اما، سليماني به اين دليل نيز براي منتفي بودن موضوعي تقدس در داسـتان 
او معتقـد اسـت  اکتفا نميکند. او بحث نسبيت را در داسـتان پـيش مـيکشـد . 
داستان مشمول قاعده نسبيت است. بنابر اين، ساختاري که نسـبي اسـت نمـي

تواند از امر مطلق حکايت کند. مقدسات در حوزه امـور مطلـقانـد، بنـابر ايـن 
نميتوانند وارد داستان شوند.  

البته، اين نوعي مصادره به مطلوب است و سليماني نيز در اين بخش هـيچ 
دليل ديگري را اشاره نميکند.  

  
«ماهيت جنگ» موضوع «داستان دفاع مقدس»  

اما، از سوي ديگر، به نظر ميرسد طرفداران اصطالح «داستان دفاع مقدس» 
اين اصطالح را نه براي آثار توليدشده درباره جنگ، بلکه براي نفس آن واقعـه 

به کار بردهاند.   
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 موضوع داستان و تاريخ1  
با اين فرض که «دفاع مقدس» در تعبير «داستان دفـاع مقـدس» بـه عنـوان 
موضوع فرض شده باشد، اين موضـوع بـه واقعيتـي عينـي و خـارجي اشـاره 
از ايـن  خواهد داشت که در سال 59 آغاز و در سال 67 به پايان رسيده اسـت . 
رو، نسبت داستان با موضوعش، نسبت داستان با اين واقعيت خـارجي خواهـد 
بود. چنين نسبتي بر اساس ميزان پايبندي داستان به تاريخ و کميت و کيفيـت 

آن بازميگردد. از آنجا کـه «داسـتان» بـر خـالف «تـاريخ» از عنصـر تخيـل در 
آفرينش شخصيتها، وقايع، و موقعيتها بهره ميبرد، شدت و ضعف تخيـل و 
آفرينشگري داستاننويس نقش تعيينکنندهاي در اين ميان ايفـا خواهـد کـرد و 
بايدهاي تـاريخي و تـاريخ را بـه سـمت  داستاننويس را به سمت گريز از بند ِ
حفظ واقعيتهاي عيني سوق خواهد داد. البته، فـرض وجـود گونـه داسـتان و 
رمان تاريخي2 در اين مورد گرهگشا نيست. زيرا چنين تعاريفي بر اساس مبـاني 
در حـالي  فلسفي غرب در ماهيت تاريخ و فلسفه اخالق صورت گرفته اسـت . 
که خاستگاه ديني موضوع در داستان دفاع مقـدس و قواعـد فقهـي اسـالمي، 

تعريف موسع رمان تاريخي را قيد خواهد زد.   
صورتهايي در نسبت ميان ادبيات و واقعيت تاريخي قابل فرض است که 
تأمل در آنها مجموعهاي از مسائل موجود در داسـتان دفـاع مقـدس را ترسـيم 

ميکند.  
داستان از عين تاريخ (دفاع مقدس) پيروي کند: داسـتان نـه چيـزي از  أ-

                                                 
1. جنبه واقع تاريخ در اين بحث از اهميت ويژهاي برخوردار است. اما، انتخاب تعبير«تاريخ» به جاي 
واقعيت، يکي به اين دليل است که دفاع مقدس به عنوان يک واقعيت ماضي در آن در نظر گرفته 
ميشود. ديگر آنکه تعبير واقع (رئال) در ادبيات داستاني حوزه وسيعي از امور عيني و ذهني را شامل 
ميشود. اما، تاريخ جنبه محدودتري از واقع را در بر ميگيرد. سوم آنکه؛ از پرداخت داستان به مقاطع 

  زماني مشخص در طول تاريخ، به داستان تاريخي ياد شده است.
2. historical novel.  
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واقعيت کم ميکند و نه بر آن ميافزايد. در اين صورت، تنها جنبههاي زباني و 
بياني و لحن و توصيف جزئي و حسگرايي از شاخصههايي خواهنـد بـود کـه 
واقعيت تاريخ را همراهي ميکنند. با اين وجود، برخي در ناميدن اين شکل بـه 
«داستان» ترديدهايي روا داشتهاند. بهخصوص گروهي که تخيل را ذاتي داستان 
ميدانند، اين تبعيت بيچون و چـرا از تـاريخ را منـافي تخيـل مـيداننـد و در 

بهترين حالت اين اثار را خاطره مينامند.  
ب-   داستان ضمن پيروي از کليت تاريخ (دفاع مقدس)، برخي از اعالم را 
نيز بي کم و کاست روايت کند. اعالم، اشخاصي هستند که در واقعيت تاريخي 
حضور داشتهاند. بنابر اين، صحنههايي که به کنش اعالم بازميگردد در تطـابق 

کامل با تاريخ است. نويسنده در استفاده از شخصيتهاي تخيلـي حتـي همـراه 
شخصيتهاي واقعي و در عين حوادث واقعي آزاد است.1  

داستان از کليت تاريخ (دفاع مقدس) پـي روي کنـد نـه از جزئيـات  ت-
کليـات  آن: در اين فرض، تاريخ بـه دو امـر کلـي و جزئـي تقسـيم مـيشـود . 
ثبت ميکند. پيروزيها، شکسـتهـا  امور مهمي هستند که تاريخ آنها را معموال ً
ــويس  ــتانن ــد. داس ــيگيرن ــرار م ــم ق ــايع مه ــته وق ــا در دس ــيه و لشکرکش
ميتواند شخصيت خيالي خود را وارد فضايي کنـد کـه بـر اسـاس ايـن امـور 
کلي واقع شده است. بنابر اين، حکـم بـه شکسـت عمليـاتي کـه در واقـع بـه 
پيروزي ختم شده است جايز نيست. ويژگي اين قسم آن است که سهم تخيـل 
را ـ در جزئيات ـ در نظر ميگيرد و از سوي ديگر، بر حفظ بخشـي از تـاريخ 
نيز تأکيد ميورزد. اما، اين صورت نيز بـه دليـل ابهـام در «کليـت» قابـل اتکـا 
نيست. ضمن اينکه با محدود شدن دايره تاريخ بـه کليـات، ارزش اسـتنادي آن 

                                                 
1. «در اغلب رمانهاي تاريخي اگر داستان بر محور شخصيت يا شخصيتهاي تاريخي نگردد آنها در 
داستاننويسي،  هنر صلح. (واژهنامه و جنگ دورنماي رمان خودي نشان ميدهند، مثل ناپلئون در رمان

  ميرصادقي، کتاب مهناز، 1377، ص 126)
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کمرنگ ميشود. 
داستان بر بستري تاريخي (دفاع مقدس) شکل گيرد. شخصـيتهـا و  ث-

امـا، روح تـاريخي  وقايع تخيلي باشند و هيچ حادثه واقعي در اثر رخ ندهـد . 
ناظر بر حقانيت و باطل بودن طرفين که در عالم بيرون تحقق يافته است در آن 

رعايت شود.1 
بـه ايـن صـورت  داستان تنها بر بسـتري از تـاريخ بنـا نهـاده شـود .  ج-

کـه ظـرف زمـاني و مکـاني داسـتان واقعـي باشـد يـا موقعيـت کلـي داســتان 
واقعي باشد اما شخصـيتهـا و وقـايع يکسـره از تخيـل نويسـنده سرچشـمه 
حتـي  بگيرند. و نويسنده در تغيير کليت و جزئيت تـاريخ آزادانـه رفتـار کنـد . 

روح تاريخي نيز حفظ نشود.2 
همان طور که پيش از اين بيان شد، ادبيات پس از انقالب خـود را ميـراث

دار وقايع عظيم اجتماعي ميداند و رسالت خود را ثبت اين وقـايع و رسـاندن 

                                                 
1. گاهي فقط به همين صحنه و محيط و زمينه اکتفا ميشود و وقايع داستان در آن تکوين پيدا ميکند، 
اثر چارلز ديکنز، داستاننويس انگليسي، که هيچ شخصيت تاريخي در آن وجود ندارد،  شهر دو قصه مثل
ولي صحنه و محيط انقالب کبير فرانسه چنان تصوير شده که خواننده عصر انقالب را همچون شخصيت 

تاريخي داستان ميپذيرد. (همان، ص 126)  
آقاي محمدرضا سرشار در تحليل دورهاي از ادبيات جنگ که ايشان آن را دوره «تزلزل و ترديد» 
مينامند، با نقد برخي قواعد رئاليسم غربي و پيروان آن در داخل کشور که در صدد تصوير سياهيهاي 
جنگ هستند به اين روح کلي اشارهاي ضمني دارد: «در مکتب واقعيتگرايي گفته مي شود که در طرح 
هر موضوعي گرايشهاي عام موجود را بايد محور قرار داد، هر چند در هر جرياني به هر حال استثناها 
هم وجود دارند که حتي ممکن است درصد آن استثناها مثالً به بيست هم برسد. يعني آنچه در 
واقعيتگرايي مطرح است و بايد مورد توجه قرار بگيرد گرايش و جرياني است که اکثريت نسبي را دارد و 
ادبيات ماهنامه اکثريت مطلق نه وجود دارد و نه الزم است... .»؛ («رابطه ادبيات و جنگ در طول تاريخ»،

داستاني، ش 73، ص 28) 
2. «هيچ تضميني نيست که نويسنده تاريخ را درست ديده باشد يا غلط. کسي هم نبايد پاسخگو باشد. 
آنچه او روايت کرده از کاتاليزور نگاهش گذشته است و اين حق اوست. او خاطرهنويس نيست. هنرمند 
است. وقايع و حوادث در نگاه او معني ميشود. بنابر اين، رمان صرفاً ارزش ادبي دارد و اين با توقع ما از 

  رمان جنگ کمي تفاوت دارد.» («ادبيات جنگ و جاي خالي زنان»، زهرا زواريان، جام جم، 83/7/1)
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مضمون و پيام آنها به مخاطب ميشمارد. از اين رو، در وجـه اثبـاتي بـر ثبـت 
واقعه و حفظ مضمون آن تأکيد ميورزد. تأکيد بـر مضـمون، در صـدد جبـران 
برخي ناکاراييهاي موجود در تعاريف ـ اغلب غربي ـ داستان تاريخي است. با 
ورود داستان دفاع مقدس بـه دهـه هفتـاد، عـدهاي از نويسـندگان بـا انتخـاب 
هدفمند برخي وقايع جنگ، بر وجوه تيره جنگ تأکيد ورزيدند. اين روايتهـا 
بر اساس رخدادهاي تاريخي شکل ميگرفتند و ترديدي در استناد آنها به  بعضا ً
چشم نميخورد. بنابر اين، رعايت نفس واقع نيز نميتوانست اهـداف ادبيـات 
دفاع مقدس را تأمين نمايد. بنابر اين، همراهـي مضـمون بـا موضـوع تـاريخي 
موجب شد، دايره موضوع تاريخي و تغييرات آن، محـدود بـه حفـظ مضـمون 
گردد. از سوي ديگر، تجربه صورتهاي «ا» ، «ب» و «ج» نميتوانست در طول 
سه دهه، اشتياق داستاننويسان را براي نوآوري، به کارگيري تخيل و صـورت-

بنـابر ايـن، در  بندي داستانهايي با ايدهها و موضوعات جديد بـرآورده سـازد . 
رويکرد چهارم، دفاع مقدس به عنوان موضوعي تاريخي به نفع تخيل داسـتاني 
عقب مينشيند و دست نويسنده را در ساختمان داستان باز ميگذارد. با حـذف 
قيد موضوعي تاريخي، قيود مضموني وارد تحديد داستان دفاع مقدس ميشود. 
اين امر (روح تاريخي) بعدها به عنوان قيـد هـر نسـبتي بـين ادبيـات و دفـاع 
مقدس قرار داده ميشود. روح تاريخي بر خالف امر تاريخي داير مدار هسـت

ها و نيستها نيست. بلکه داير مدار بايد و نبايد و حق و باطل است. بر اساس 
اين امر دفاع مقدس:  

بر پايه تهاجم به کشور ما شکل گرفته است؛  أ-
ب-  از سوي جبهه خودي حق و در طرف مقابل باطل است؛ 

ت-  در طول جنگ طرف حق بر حقانيت خود و طـرف باطـل بـر بطـالن 
خود باقي مانده است؛ 

ث-  در طرف حق بر پايه باورهاي ديني دنبال شده است. 
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از اين رو، به نظر ميرسد ادبيات دفاع مقـدس، در تحديـد دقيـق خـود از 
شاخصههاي موضوعي فراتر رفته و پاي مضمون را به تعـاريف خـود بـازکرده 

است.  
اين موانع سؤاالت جديدي را مطرح مـيسـازد کـه مهـمتـرين آنهـا وجـه 
تاريخي ادبيات است. و پـژوهش در نسـبت ميـان ادبيـات داسـتاني و تـاريخ 

ميتواند ابعاد ديگري از اين مسئله را بگشايد.  



  
  
  
  
  
  

نقش اصول موضوعه در پژوهشهاي ادبيات داستاني دفاع مقدس  

  
اشاره  

ادبيات داستاني دفاع مقدس را بي ترديد بايد شاخصترين جريـان ملـي و 
بومي در ادبيات داستاني معاصر دانست. با وجود آفـرينش آثـار متعـدد دربـاره 
دفاع مقدس در طول بيش از سه دهه، همچنان فقدان آثار پژوهشـي منسـجم 
مشهود است. براي محققان حوزه ادبيات داستاني دفاع مقـدس، بسـياري  کامال ً
مفاهيم همچنان بايد از نقطه صفر تصور و تعريف شوند. اين بدان  معني است 
که بهخصوص پژوهش در جامعه ادبي کشـورمان نتوانسـته اسـت نتـايج قابـل 
قبولي را تا کنون ارائه کند و مجموعه ارائـي کـه در ايـن زمينـه وجـود دارد از 

همافزايي نظريات کارشناسي منتج نشده است.  
شايد در مقايسه مسائل موجود در حوزه آفـرينش و پـژوهش ادبـي کمتـر 
بتوان به مسائل مشترکي اشاره کرد که هر دو طيف نويسندگان و محققان به آن 

توجه داشتهاند. از جمله اين مسائل معدود، ماهيت دفاع مقدس است.   
آنچه ميآيد، گزيدهاي از پژوهشي با نام «جستاري در ادبيات داستاني سـياه 
دفاع مقدس» است. که توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشـه اسـالمي بـه چـاپ 
خواهد رسيد. در اين بخش، تالش شده تا مقوله شناخت دفـاع مقـدس ريشـه

يابي شده، شاخه علمي و روش علمي اثبات آن بازشناسي شود.  
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تفاوت يا تشابه جنگ و دفاع مقدس  
مقولهاي که تمامي طيفهاي موجود در ادبيات داستاني معاصر که به جنگ 
پرداختهاند با آن مواجه شده و در صدد پاسخ گويي بـه آن بـر آمدنـد تفـاوت 
واقعه هشت ساله ميان ايران و عراق با نمونههاي ديگر آن در جهان اسـت. آيـا 
چنين تفاوتي وجود دارد يا خير و در صورت وجود، اين تفـاوت آيـا مـاهوي 

است يا عرضي؟  
بنابر اين، به نظر ميرسد بـا دو مقولـه مواجـه هسـتيم. نخسـت، واقعيتـي 
خارجي که در طي هشت سال ميان ايران و عراق رخ داد و ديگر، مفهـومي بـه 

نام «دفاع مقدس» که از سوي گروهي براي ناميدن اين واقعيت اسـتخدام شـد.  
اگر به واقعيت خارجي واقعه هشت ساله توجه کنـيم، تشـخيص تمـايز آن بـا 
ديگر وقايع مشابه جهاني کاري دشوار نيست. به عبارت ديگر، هر امـر جزئـي 

جنگ ما با ديگر جنگهاي  در تعيّن خود، واجد تشخّص1 هم خواهد بود. قطعا ً
رخ داده در جهان تفاوت داشت. زيرا اين جنگ در منطقهاي بـه نـام ايـران، در 
زماني خاص، با حضور شخصيتها و وقايع خاص عيني رخ داد. هـر کـدام از 
اين پارامترها اين واقعيت خارجي را واجد تشخّص ويژه ميکنند. اين در مثـال 
شبيه به آن است که بگوييم آيا فردي به نام مجيـد کـه سـاکن شـيراز اسـت و 
تشخّص شناسنامهاي و وقوعي ويژه دارد با استفان که در استکهلم زندگي مـي

کند و تشخص خاص خود را دارد متفاوت است يا خير؟   

                                                 
: «چگونگي عينيت يافتن هر فرد يا شخص از موجودات جهان عيني... درگفتگو از تشخص،  1. تشخصّ
دو واژه تعيّن و تميز نيز اغلب به ميان ميآيند. اين سه واژه در معني به هم نزديکاند. بهويژه تعينّ و 
اسالمي، ج 15، شماره مقاله:5939) «درباره تفاوت معني اين سه واژه  بزرگ يرهالمعارف دا(  «. تشخصّ
ميتوان اشاره نمود که چون فردي از يک نوع به طور عام مورد مالحظه قرار گيرد، تعيّن مورد نظر است 
و چون فرد، چونان شخص في نفسه در نظر آيد، مثالً زيد، تشخص مورد نظر است. تميز نيز ناظر بر 
جدايي يک نوع از ديگر انواع است و صالحيت آن را که موجب شخصيت يافتن فرد در خارج ـ از ذهن ـ 

  شود ندارد. (رک: «المشارع»، سهروردي، 339، «المقاومات»، 161.» همان)
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نه تنها کليت واقعه هشت ساله با کليت وقايع به ظاهر مشابه در طول  قطعا ً
تاريخ متفاوت است بلکه حتي هر يک از هزاران وقايع جزئي رخ داده در طول 
اين هشت سال نيز با يکديگر متفاوتاند. بلکه در اين عالم، همه چيز بـا همـه 
چيز متفاوت است. بنابر اين، صرف تفاوت ـ اگر به معناي تشخص باشد ـ نـه 
ثابتکننده ارزشي است و نه بيانگر هويت و ماهيت امري و نه تفاوت بـا ايـن 
فرض ميتواند پديدآورنده گونهاي جديد در ادبيات داستاني و يا حتي مکتبـي 

بـه شـکلگيـري گونـهاي   جديد باشد. بلکه با اين بيان، اين تفاوتها هم لزوما ً
جديد در ادبيات منجر نميشوند. در طول تاريخ، جنگهاي بيشماري رخ داده 
است و در قرن بيستم نيز تعداد جنگها بسيار بوده است.1 اما، آيا هر جنگي به 
پديد آمدن گونهاي از ادبيات روايي مرتبط با آن جنگ منجر شده است؟ و اگر 
نتوان از منظر شناسايي تفاوت واقعه هشت ساله ايـران، بـه گونـهاي خـاص از 
روايت رسيد، نميتوان مضمون متفاوتي را ارائه داد. زيرا تفاوت در موضوعات 
و مضامين، تفاوت در وجه آلي روايـت کـه همـان ادبيـات داسـتاني اسـت را 
موجب ميشود. در طول تاريخ ادبيات داستاني در جهـان، تفـاوت گونـههـا و 
مکتبهاي ادبي، به واسطه تفاوت نگـرش در موضـوعات و مضـامين رخ داده 
است. با فرض پيوسـتگي ميـان ادبيـات داسـتاني و موضـوعات و مضـامينش، 
بـا نـامگـذاري آن همـراه  کنکاش درباره تعريف واقعه هشت ساله ـ که عموما ً
است ـ يافتن فرضيههايي مضموني يا موضوعي است که بـر مبنـاي آن، واقعـه 

متفاوت ـ بينظير ـ ميتواند گونه متفاوت و بينظيري را ايجاد نمايد.   

                                                 
1. در طي بيش از سه هزار و پانصد سال تاريخ مضبوط بشريت، تنها 270 سال بدون جنگ وجود داشته 
است. همچنين، قرن بيستم را با تعاريفي که از جنگ ارائه ميشود، بايد قرن جنگ ناميد. در اين قرن 
حدوداً 300 جنگ و درگيري رخ داده است. يعني به طور متوسط سالي سه جنگ که از اين تعداد دو 
جنگ بينالمللي نيز وجود داشته و مجموع تلفات انساني جنگهاي اين قرن حدود 250 ميليون نفر بوده 

  است.
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با دريافت اين اصل که شناسايي و دستيابي به گونه خاص ادبيـات دفـاع 
مقدس محتاج شناسايي واقعه هشت ساله ميان ايـران و عـراق اسـت، از آغـاز 
جنگ، تالشهايي براي شناسايي اين واقعه صورت گرفت. ايـن تـالشهـا بـه 
راه بـه خطـا بـرده و  واسطه وجود اشکالي به نتيجه مطلوب نرسيده يـا اساسـا ً
دستيابي به محصول نهـايي را بـه تـأخير انـداخت. امـا، اشـکال آن بـود کـه 
شناسايي ادبياتِ واقعه هشت ساله نيازمند به تعريف اين واقعه بـود. و از آنجـا 
که گمان ميشد تعريف دفاع مقدس، بايد از خالل داسـتانهـاي دفـاع مقـدس 
بيرون بيايد، واقعيت واقعه هشت ساله جنگ، مضمحل در روايـت از واقعيـت 
هشت ساله شد. در حالي که ارائه تصويري دقيق از هويت واقعه هشت ساله و 
نامگذاري آن، مقولهاي است که در علوم ديگري غير از ادبيات بايـد مبـرهن و 
مستدل شود. در حقيقت، اگر ادبيات داستاني دفـاع مقـدس بـراي شناسـايي و 
تثبيت گونه خود، به جاي رجوع به واقعيت، بـه سـراغ تفاسـير نويسـندگان از 
واقعيت رود ـ در شرايط فعلي و با مرور آثاري که در طـي سـي سـال دربـاره 
جنگ نوشته شده است ـ  هيچ گاه قادر به تعريف اين گونه نخواهد بود. زيـرا 
قدر جامع موجود از آن واقعيت در داستانهاي نگاشـته شـده منسـوب بـه آن، 
مفهومي است که هيچ گونه تشخصي براي آن نميتوان سراغ داشـت. معضـلي 
که بعدها به واسطه همين نگاه شـايع شـد، آن بـود کـه عنـاوين سـاختهشـده، 
تکافوي مصاديق را نميکردند و شاهد ظهور عنـاوين و اصـطالحات جديـد و 
تفسيرهايي تعميمپذير از آنها بوديم. از آنجا که روايتهاي واقعه هشـت سـاله 
در داللتهاي تصديقي و مضموني بـا  در آثار منتشره در طي اين سه دهه بعضا ً
يکديگر غير قابل جمع و بلکه متضاد بودنـد، ادبيـات بـه ايـن دليـل کـه نمـي

خواست يا نميتوانست اين روايتها را از محـدوده مرزهـاي مفـروض گونـه 
دفاع مقدس خارج کند، اندک اندک تشخصش را از دست داده، شـکل عـام و 
عامتري به خود گرفت و چنان شد که مفهوم ادبيات دفاع مقـدس، بـه ادبيـات 
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جنگ تغيير يافت و گرايشهاي سياه، اعترافگونه، سکوالر، تقـدسگـرا، ضـد 
جنگ و ارمانگرا، همگي تحت گونه ادبيات جنگ قرار گرفتند. چنين نتيجـهاي  
محـو و نـابود  فرض اوليه تفاوت واقعه هشـت سـاله ايـران و عـراق را عمـال ً
ساخت و اين واقعه را در کنار ديگر جنگهاي دنيا قرار داد. با قرار گـرفتن در 
تندي از سقوط، کار به جايي رسيد که برخي مفاهيم کليـدي رايـج  چنين شيب ِ
«بسيجي» بـه «داوطلـب»، «شـهادت» بـه «مـرگ»،  در دوران دفاع مقدس مانند ِ

«جهاد في سبيل اهللا« به «قتل»، و «واليت و تعبد» به «عقل پوزيتيويسـتي» تغييـر 
يافت و ادعا شد ابعاد جنگ ايران و عراق از نظر وسعت و خسارت در مقايسه 
بـا  با جنگهاي جهاني بيشتر شبيه به يک درگيري مرزي طوالني بوده و اساسا ً
نمونههاي جهاني قابل مقايسه نيست. در نتيجه، انتظار خلق آثاري کـه بـا آثـار 

جهاني مرتبط با جنگهاي جهاني به رقابت برخيزد خيالي باطل است!   
سر منشأ چنين نتيجهاي  که به ابطال فرضية اولية تفاوت واقعه هشت ساله 

بين ايران و عراق با جنگهاي ديگر قرن بيستم انجاميد، به چند امر بازميگردد:   
- نخست آنکه شناسايي واقعه هشت ساله به عنوان يک کـل، صـورت 
نگرفت. اثبات اصل موضوعه «دفـاع مقـدس»، بـه نويسـندگان سـپرده شـد و 
مقدمات تعريف اين واقعيت از آثار داستاني نويسندگان اسـتنباط شـد. داسـتان
  کلنگر ـ به اين واقعه داشتند. نويسهايي که تنها تصوري جزئي ـ نه لزوما ً

- بحث محِق بودن نويسندگان در روايت از تجربياتشـان، بـا حقانيـت 
امر روايتشده خلط شد. و اينگونه تصور شد که چون هر کسـي حـق دارد از 
هر آنچه ميگويد حق اسـت. از ايـن رو، عنـوان  جنگ بگويد و بنويسد، لزوما ً
برگزيده براي جنگ هشت ساله بايد شامل جميع گونههاي روايي درباره واقعه 

  هشت ساله باشد.
  - دفاع مقدس به عنوان امري موضوعي در داستان تقليل يافت. 
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- ضعف ساختاري برخي آثار داستاني پديد آمده درباره واقعـه هشـت 
ساله، يا برخي ديدگاههاي مبالغهآميز يا يکسويهنگريها در دورهاي از ادبيـات 
به پاي هويت کلي اين واقعه نوشـته شـد. در  مرتبط با واقعه هشت ساله، عمال ً
حقيقت واکنش عاطفي برآمده از برخي آثار داستاني مرتبط با واقعه هشت ساله 
که نتوانسته بود باور مخاطب را درباره موضوع و مضمون روايت با خود همراه 
سازد، دستمايهاي براي انکار شناخت علمي آن حقيقت فراهم آورد. بر پايه اين 
استدالل، هر آنچه توسط روايت باورپذير نشده است نميتواند در عـالم واقـع 
هم وجود داشته باشد. در اين ديدگاه، انکار تحقـق معنويـت، نتيجـه شناسـايي 
داستان به عنوان راه انحصاري فهم واقع قلمداد شده است. معضلي که در ايـن 
مسير نمودار گشت، تنها به انکار قابليتهاي داستاني براي پرداخت بـه وجـوه 
معنوي واقع ختم نميشد. بلکه عدهاي باالتر از اين، عدم توانـايي برخـي آثـار 
داستاني مرتبط با واقعه هشت ساله را در پرداخـت معنويـات (عـدم باورپـذير 

  بودن آنها) دليلي بر عدم وجود معنويات پنداشتند. 
با تبين اين نکته که شناخت واقعه هشت ساله و اوصـاف آن و نـامگـذاري 
براي آن در علوم ديگري ـ غير از ادبيات داستاني ـ صورت گرفته و سـپس بـه 
عنوان اصل موضوعه، در بحثهاي ادبيات داسـتان مطـرح مـيشـود، مجـراي 
تفاوت اين واقعه را نبايد در داستان که بايد در علومي چون فلسفه دنبال کـرد. 
پرسش درباره هستي و چيستي يک واقعه و امکـان تصـوري و تصـديقي آن و 
همچنين سنجش آن در قواعد عقل عملي، اين واقعه را براي ادبيـات داسـتاني 
قابل استفاده ميکند. بلکه بررسي گونه ادبيات داسـتاني دفـاع مقـدس، تنهـا از 

منظر فهم و ادراک اين اصول موضوعه ممکن خواهد بود.   
نتيجه چنين روشي در شناسايي گونـه خـاص ادبيـات داسـتاني دفـاع مقـدس، 
دريافت جنبه وصفي دفاع مقدس و فراتر رفتن اين مفهوم از موضـوع بـه مضـمون 
داستان است. دفاع مقدس، مضموني است که گرچه به واقعه هشت ساله رويارويي 
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ايران و عراق اختصاص دارد، اما منحصـر در آن نيسـت. ايـن اختصـاص بـه نحـو 
بالجمله درباره واقعه هشت ساله به کار ميرود نه به نحو في الجمله.  

  
«دفاع مقدس» به عنوان اصل موضوعه  

طبق باور مشهور1 درباره گونه «ادبيات داستاني دفاع مقدس»، رخداد هشت 
ساله ميان ايران و عراق که، اغلب، با عنوان «دفاع مقدس» از آن ياد مـيشـود، 
موضوع داستان است. انتخاب موضوع (تشخيص موضوعيت موضوع و تناسب 
موضوع با نوع و اجزاء ساختاري خاص مناسب بـا آن) در روايـت داسـتان، از 
ضروريات و امکانات داستاننويسي است. نويسنده، عالوه بر شناخت عامي که 
غير نويسندگان نيز از موضوع دارند، بايد از توانايي و درک قابليـت و ظرفيـت 
بـا ايـن وجـود،  حمل موضوع و روايت آن توسط داستان نيز برخوردار باشـد . 
داستاننويسي ـ علم يا مهارت داستان2 ـ  ابزاري براي شناسايي ماهيت موضوع 

                                                 
1. نگارنده با عقيده مشهور در «موضوع» بودن «دفاع مقدس» براي داستان موافق نيسـت و در فصـول 

  آغازين اين پژوهش به تفصيل بدان پرداخته است.
2. انتخاب عبارت «داستاننويسي» و «داستان» در اين متن، آگاهانه صورت گرفته اسـت. اغلـب گمـان 

ميشود براي توضيح داستاننويسي بايد از کلمه مهارت و براي توضيح داستان، از کلمه علم استفاده کرد.   
همچنين تفاوت آشکاري ميان علم و مهارت وجود دارد. علم داستان، در ساحت ذهن عمل ميکنـد. امـا، 
مهارت داستان در حوزه ملکات عملي کارکرد دارد. با تفکيک اين دو، هر دو طيف منتقد و داستاننويسي 
تحت اين تعريف قرار ميگيرند. زيرا منتقد عالمِ علم داستاننويسي است، اما لزوماً واجد مهارت آفرينشي 
داستاننويسانه نيست. اما، با اين وجود، در نقد ادبي شناخت موضوع داسـتان از سـوي منتقـد بـه ميـزان 
داستاننويس اهميت دارد. از سوي ديگر، داستاننويس نيز ضرورتاً عالم به علـم داسـتاننويسـي نيسـت. 
گرچه با دارا بودن مهارت داستاننويسي، به آفرينش داستان ميپردازد. توضيح قسم آخر آنکـه، علـم بـر 
محوريت موضوع و مسائلي که حول آن موضوع شکل ميگيرند و نظام خاصي از تصديقات را ميسـازند 
ـ  به شهادت تـاريخ  تعريف ميشود. از اين رو، استخراج قواعد داستاننويسي و تدوين علم داستاننويسي
ـ  به دست کساني صورت گرفته است کـه يـا اساسـاً داسـتاننـويس  ادبيات دراماتيک و داستاني جهان
نبودهاند و يا داستاننويساني که در ساحتي غير از آفرينشگري دست به اين کار زدهاند. اما، تناقضي که در 
همين بخش به نظر ميرسد آن است که اگر علم داستاننويسي بـراي داسـتاننـويس ضـروري نباشـد، 
 چگونه ميتوان، ضرورت شناخت (علم به) موضوع را براي هر داستاننويسي ضروري دانست؟ پاسخ
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ـ بما هو ـ  در اختيار نـدارد. 1 ايـن درحـالي اسـت کـه شناسـايي موضـوعيت 
موضوع (تصديق به اينکه آنچه تصورشده ميتواند موضوعي براي يک داسـتان 
باشد) براي يک داستان، ارتباط مستقيمي با ماهيـت آن موضـوع و اوصـاف آن 
دارد.2 از اين رو، داستاننويس براي تصديق به موضوعيت موضوع، و سـاختار

بندي آن در قالب داستان، نيازمند به مبادي تصديقيهاي است که ديگر علـوم ــ 
َن ميسازند.    رهَ dغير از داستاننويسي ـ آن را مب

                                                                                                
 آن است که «علم به موضوع» با «علم داستان نويسي» قابل تفکيک و تمايز است. بلکه همانطـور 

  که ميآيد، «علم به موضوع» جزو اصول موضوعه علم داستاننويسي است.
1. داستاننويسي، علم و فن روايتگري است نه شناخت هستي و ماهيت موضوع. دقت نظر در اين نکتـه 
ضروري است که آنچه از آن سخن ميرود، داستان نيست بلکه علم داستاننويسي و روايت اسـت. يعنـي 
علمي که به انسان ميآموزد که روايت کند از آن جهت که روايت ميکنـد نـه از آن جهـت کـه فلسـفه 
ميورزد يا روانکاوي ميکند. گرچه بدون شناخت ماهيت و عوارض امر موجود (امر واقع، امر مخيل يا امر 
موهوم) عمالً روايتي نخواهد بود. زيرا اين ابزار تنها با تصور موضوع و تصديق به موضوعيت آن، قادر به 

  نشان دادن موضوع در حين کنش داستانياند.
2. معموالً در بحثهاي نظري داستاننويسي، نوع تحصيل معرفت نويسنده به موضوع، معرفـت تجربـي 
قلمداد ميشود. و غناي تجربه را در بيواسطهگي آن و مباشرت حواس مختلف در آن تفسير ميکنند. اما، 
ترديدي در اين نيست که شناخت جزئي موضوع براي تصـديق بـه موضـوعيت موضـوع و سـاختاربندي 
موضوع در قالب داستان، کفايت نميکند. بلکه نويسنده نـاگزير اسـت ضـمن شـناخت جزئـي ــ تجربـه 
شخصي مباشر ـ از ديدگاهي کلي درباره موضوع نيز بهرهمند باشد. چرا که چه بسا تجربههـاي شخصـي 
دچار وهم و خيال شده و اساساً واجد علمي نيستند. و همين امر موجب ميشود تجربه غير علم آوري که 
جنس و نتيجه آن جهل مرکب است صورت موضوع بيابد و مضامين باطل را وارد داستان سازد يا متن را 
در انتخاب ساختار  و ارکان ديگر همسو با موضوع با مشکالتي مواجه سازد. ادراکي که واجد علم نباشـد، 
واجد تجربه نيز نخواهد بود. از اين رو، بنيان عقيده اين طيف در بناي داستان بر تجربـه، فرومـيريـزد و 
اساس مضمون داستان با نفي تجربه عالمانه در آن ويران ميشود. البته در اين ميان، هستند کساني را که 
صرفِ تجربه ـ اعم از خيالي و وهمي ـ  را در داستان واجد مضمون ميدانند و به چيزي وراي نويسنده به 
عنوان حقايق ثابت و واقعيات اعتقاد ندارند. اما، در اين ديدگاه که موضوع، يک واقعه يا حادثـه مـيتوانـد 
فرض شود، تشخيص ماهيت  موضوع در اموري چند تأثير مستقيم ميگذارد. از جمله انتخاب قالب روايي 
اعمّ از مقاله، خاطره، تاريخ، داستان. نوع کشمکش داستاني. از جمله کشمکشهاي دروني و بيروني، ايـن 
امر همچنين در انتخاب مضمون، شخصيت، تم و ديگر عناصر داستان نيز تأثيرات خود را ميگذارد. ايـن 

بدان جهت است که انتخاب ارکان داستان از جمله موضوع، فرآيندي پيوسته در طول آفرينش اين عناصر 
  است. به نحوي که انتخاب موضوع در تعيين ارکان ديگر روايت، تأثيري تام و تمام دارد. 
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بنابر اين، بر اساس ديدگاهي که «دفاع مقدس را موضوع داستان مـيدانـد، 
ناگزير1 خواهيم بود يا تصديق به اين اوصاف (دفاعي و مقـدس بـودن)  را بـه 

                                                 
1. البته، بايد توجه داشت، در ديدگاهي که دفاع مقدس را مضمون داستان ميداند نيز چنين ناگزيري بـه 
چشم ميخورد. ناگزيري پيشگفته ضمن آنکه از مبادي ضرورت بحث در شناسايي گونـه خـاص ابيـات 
داستاني دفاع مقدس است، معلول برخي شبهات در حوزه نظري ادبيات داسـتاني اسـت کـه بـه صـورت 
مستقيم و يا غير مستقيم به هويت دفاع مقدس باز ميگردد. پيوستگي و تأثير تام اصول موضوعه ادبيات 
داستاني دفاع مقدس با ارکان ديگر آن از جمله مضمون و پيام، و از سويي عدم واسـپاري اثبـات اصـول 
موضوعه به علوم مرتبط با آن، زمينه را براي تحريف ادبيات داستاني دفاع مقدس فراهم مينمايـد. ايـن 
تحريف به صورت دو دسته اشکاالت مطرح در ادبيات داستاني دفاع مقـدس قابـل تقسـيم اسـت. دسـته 
نخست، به اشکاالتي اختصاص دارد که به دفاع مقدس  ـ  نه به عنوان موضوع داستان ـ بازميگردد. اين 
اشکاالت خود بر دو بخش است: بخشي که به نحو شبهه موضوعي در اتصاف واقعه هشت ساله به وصف 
«دفاع» ترديد دارند. به اين معني که درباره وصف کلي دفاع براي واقعه هشت ساله خارجي بين ايـران و 
عراق دچار ترديد يا تقييد هستند. و بخشي که به نحو شبهه حdکمي، با قبول فرض دفاعي بـودن جنـگ 
» دفاع را محل ايرادات فلسفي و داستاننويسانه خود قرار دادهانـد. بخـش نخسـت،  هشت ساله، «تقدّسِ
طرفداران اندکي در ميان اهالي داستان دارد. انکار دفاعي بودن اين واقعه هشت ساله امري است که حتي 
مخالفان جمهوري اسالمي نيز از پافشاري بر آن منصرف شدهاند. احمد دهقان در اين زمينـه مـيگويـد: 
«همه در اين خصوص اتفاق نظر داريم که به کشور ما حمله شده بود و ما مدافع بوديم.» ادبيـات جنـگ 
در دوره گذار قرار دارد؛( باني فيلم، 84/9/28). آنچه به صورت عام ديده ميشود شهرت ديـدگاهي اسـت 
که از بخش دوم سرچشمه گرفته است. که اين بخش نيز جزو اصول موضوعه براي بحث داسـتان قـرار 
ميگيرند. ترديد در تقدس، گرچه مفهوم دفاع را لزوماً به مفهوم جنگ يا تجاوز بدل نميکند، اما انگيزهها 
و اهداف آن را منحرف ساخته، يا تضعيف ميکنـد. کـه در نهايـت، ايـن امـر بـه هويـت بـاختگي دفـاع 

ميانجامد.   
اما، دسته دوم، به اشکاالتي بازميگردد که منشأ آن به موضوعيت ـ با فـرض مبنـاي موضـوع بـودن ــ 
«دفاع مقدس» براي داستان بازميگردد. اين بخـش از اشـکاالت را نمـيتـوان در ضـمن طـرح اصـول 
موضوعه و اثبات آن در علوم ديگر پاسخ گفت. در اين بخش، با وجود روشن بودن اصـل دفـاع، تقـدس 

دفاع، تصديق به متجاوز بودن عراق در جنگ هشت ساله با ايران و همچنين حکم کلي تجـاوز و زشـتي 
آن، ظرفيتهاي منعطف داستان و مخيل بودن آن، نوعي حق را براي نويسنده در قرائت شخصـياش از 
ماجرا ايجاد ميکند. و موانعي را براي تحقق نتايج مبرهن علوم ديگر درباره اصل موضـوعه دفـاع مقـس 
ترسيم مينمايد. حقانيت ديدگاههاي متنوع نويسندگان در برابر واقعيت (حقوق فردي) و ضرورت تجربـي 
بودن داستان و شخصي بودن و جزئيت روايت داستاني، بر قرائتهاي شخصي از واقعيت پاي فشـرده يـا 
اساساً به انکار حقايق منجر ميشود و يا ميزان نفوذ اين حقايق را در حد کلياتي چون مطلق دفاع و وقايع 
 تاريخي فروميکاهـد. از ايـن رو، نويسـندهاي کـه بـه تحريـف يـک واقعيـت تـاريخي بپـردازد، در
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به اثبات و اقامـه  عنوان اصول موضوعه1 داستان دفاع مقدس بپذيريم و يا راسا ً
حجت در اين باره مبادرت ورزيم.   

قضيه دفاعي و مقدس بودن واقعه هشت ساله جزو اوليّات2 نيست. به  قطعا ً
َن سـاختن ايـن تصـديقهـا نيازمنـد  dهمين دليل، نيازمند اثبات است. اما، مبـره
                                                                                                

  تحريف بالجمله تقدس در جنگ، کاذب شناخته نميشود.  فيروز زنوزي جاللي در اين باره ميگويد: 
«دسته دوم، نويسندگان داستانهاي جنگ (کساني که درباره دفاعي و مقدس بودن جنگ بـه نحـو فـي 
الجمله يا بالجمله نظري معارض دارند) طبيعتاً ويژگيها و باورها و اعتقادات متفـاوت ديگـري بـا دسـته 
نخست دارند و از اين رو درونمايه داستانهاشان هم از سنخ ديگري بوده و رنـگ و لعـاب ديگـري دارد. 
البته، چنين امري کامالً بديهي و طبيعي است که آنها هم معيارهاي قابل قبول خودشان را در قالبهـاي 
پذيرفته داستان معاصر منعکس کننـد ... آنهـا هـم ماننـد نويسـندگان دسـته نخسـت مجازنـد باورهـا و 
خاصههاي ذهني شخصيشان را داشته باشند و به نظراتشان هم بايد احترام گذاشت.» («جنگي چنـان و 
داستاني، ش 84، ص 58). اما آنچه در اين بحث مورد توجه ماست ــ بـا  ادبيات ماهنامه ادبياتي چنين»،
توجه به بيپيشينگي اين بحثها در ساحت داستان ـ اثبات تقريب و تداخل ديدگاههاي اسـالمي دربـاره 

  اين دو مفهوم با ساختار روايي داستان است.
1. واژه postulate  از کلمه التين postulatum به معناي مطالبه و درخواست يا ادعا گرفتـه شـده 
است. اصل موضوعه، بيانگر فرضي است که استداللکننده خواهان پـذيرش آنهـا از طـرف مقابـل خـود 
است. «منطقدانان اسالمي اين موضوع را در بحث مبادي علوم مطرح نمودهاند. به گفته ايشـان، مبـادي 
يک علم گزارههايي هستند که مسائل آن علم مبتني بر آنهاست. مبادي به نوبه خود به مبادي تصوري و 
تصديقي تقسيم ميگردند که مبادي تصديقي مقدماتي هستند که استداللهاي آن علم مبتنـي بـر آنهـا 
ميباشند. بر اساس منطق اسالمي، مبادي تصديقي به دو دسته تقسيم ميگردند: الف) اصول متعارف يـا 
مبادي علياالطالق: قضايايي که علم به آنها نيازمند حد وسط نيست. مثلِ اوليّات؛ ب) اصول موضوعه يا 
مصادرات: قضايايي که بديهي نبوده نياز به اثبات دارند. اين قضايا در آن علمي که به اثباتشـان پرداختـه 
ميشود جزو مسائل آن علم محسوب ميشوند. ولي در علم ديگري که صدق اين قضايا را مسلم گرفتـه، 
مسائل خود را با اتکاي بر آنها اثبات مينمايد، اصول موضـوعه يـا مصـادرات محسـوب مـيشـوند. اگـر 
مخاطب، از سر اطمينان به طرف مقابل و از روي مسامحه صدق اين گزارهها را بپذيرد، آنهـا را "اصـول 
موضوعه" ميخوانند، اما اگر آنها را انکار نموده، بـه ديـده شـک بـه آنهـا بنگـرد، آنهـا را "مصـادرات" 

ميخوانند.» (رک: سايت پژوهشکده باقرالعلوم؛ کليدواژه «اصول موضوعه»، مهدي عبداللهي؛ همچنـين، 
  النضيد، قم، انتشارات بيدار، 1363، ص 214-213) الجوهر رک: العالمه الحلي؛

1. «اوليات يا بديهيات اوليه يا ضروريات، قضايايي است که بالـذات مـورد تصـديق و يقـين عقـل قـرار 
صـوري، منطـق ميگيرد... مانند اين قضيه که "هر کلي از جزء خود اعظم است."» (خوانساري، محمـد،

جلد2، ص 202.) گر چه ميتواند جزو متواترات «قضايايي که به سبب شهادت و روايت افراد بسـيار کـه 
احتمال مواطات و تباني بين آنها نميرود ايجاد يقين و سکون و اطمينان خاطر مـيکنـد» يـا مقبـوالت 
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ابزارهاي علوم ديگر ـ غير از ادبيات و داستان ـ است. پژوهشهاي سياسـي ــ 
فرهنگي يا تاريخي، متکفل اثبات اين امر خواهند بود. ورود به اين امر ـ چنـان 
که برخي محققين به آن مبادرت ورزيده اند1ـ انحرافي موضـوعي و ابـزاري از 
بحث داستان و ادبيات تلقي ميشود. از سوي ديگـر، بـه نظـر مـيرسـد نتـايج 
علمي علوم ديگر در اين باره، نميتواند چارچوب الزم را براي تعريف جامع و 
مانع از اين گونه به دست دهد. زيرا در فرضيههـاي مسـتخرج از علـوم ديگـر، 
ظرفيتهاي روايي داستان و نحوه اِخبار يا انشاء گزارههاي داستاني لحاظ نمـي
شود.2 از ديگر سوي، به يک سوي نهادن هر دو روش (اصل موضوعي دانستن 
يا اثبات علمي و عملي «دفاع مقدس») کار را بر پژوهشگر ادبيات داستاني دفاع 
در نتيجـه،  مقدس براي دستيابي به حدود و ثغور اين گونه دشوار مـيسـازد . 

                                                                                                
(قضايايي که چون از پيشوايان دين و حکما و بزرگاني که محل وثوقانـد نقـل شـده مـورد قبـول واقـع 
ميشود بدون آنکه با برهان به اثبات رسيده باشد) يا مشهورات (قضايايي که زبانزد همه اسـت و موجـب 
اعتقاد بدان يا شهادت همگان است، يا شهادت اکثر مردم يا شهادت همه دانشمندان يـا اکثـر ايشـان يـا 

  افاضل ايشان در آنچه مخالف راي جمهور نيست.) (همان، ص 204 و 207)،  باشد.
دو فصل را به  مقدس دفاع کوتاه داستانهاي در پردازي شخصيت 2. به عنوان نمونه، حسن بارونيان، در
تبيئين اصول موضوعه اختصاص داده است. فصـل اول: «جنـگ و بازتـاب آن در زمينـههـاي گونـاگون 
جامعه» (صص39-69) و فصل سوم: «نگاهي به جنگ عراق عليه ايران» (صـص89-129). اثبـات ايـن 
مطلب نيازمند فراهم آوردن شواهد و مدارک بسيار،  اتخاذ روش مناسب بـراي چنـين پـژوهشهـايي در 
حوزه علوم سياسي و ديني و خروج موضوعي از بحث ادبيات داستاني است. چنانکه آقاي بارونيان نيـز در 

  اثبات روشمند اين فرضيه توفيق چنداني به دست نياورده اند.
3. جوهره اين بحث پيش از اين تحت عنوان موضوع در داستان به بحث گذاشته شد. به نظر ميرسد 
آنچه چنين معضلي را سبب شده است آن است که با فرض موضوع بودن دفاع مقدس براي داستان و 
همراه ساختن اين گزاره با گزارههاي ديگر از جمله آنکه موضوع تاريخ تحليلي و فلسفه تاريخ، دفاع 
مقدس است اين نتيجه اخذ ميشود که موضوع داستان ميتواند توسط علوم ديگر به اثبات برسد. در 
 ً حالي که همان طور که گفته شد اوالً در موضوعيت «دفاع مقدس» براي داستان ترديد است. و ثانيا
 موضوعات داستاني به صورت ماهوي با آنچه موضوع علوم ديگر تلقي ميشوند متفاوتاند. بدين 
معني که تعبير موضوع از زبان طرفداران موضوعيت دفاع مقدس براي داستان، واجد ويژگيهاي موضوع 

  علم ـ از جمله تعريفپذيري علم به واسطه آن ـ نيست.
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فهم زيرگونههايي چون ادبيات سياه دفاع مقدس1 و يا حتـي نسـبتسـنجي و 
هر نوع تحقيق تطبيقي ميان ادبيات دفـاع مقـدس بـا ادبيـات جنـگ جهـان بـا 
نامشخص بودن حدود، غير ممکن بوده يا نتايج علمياي در بر نخواهد داشت.  

  
نسبت اصول موضوعه با داستان به عنوان تجربه جزئي مخيل  

اما، طرح و اثبات دفاع و تقدّس براي واقعيت هشت ساله در گونـهشناسـي 
ادبيات داستاني دفاع مقدس نيز نميتواند داستاننويسـان را بـه نحـو قـاطع، از 
اثبـات ايـن دو  زيـرا اوال ً لغزش مصون داشته، نتيجه مطلقـي را تضـمين کنـد . 
وصف براي واقعه هشت ساله ميان ايران و عراق مربوط به واقعيتـي تـاريخي 
است. در حالي که داستان ميتواند از مدار تاريخ فاصله گرفته و قضاياي خـود 
را به عنوان امور محتمل الوقوع ارائه دهد. از سوي ديگر، هر دو اين اوصـاف، 
به نحو بالجمله براي جنگ به اثبات ميرسند. اين بدان معني است کـه کليـت 
جنگ هشت ساله ـ با قيد کليت ـ دفاعي بوده و مقدس است. اما ايـن امـر بـه 
معناي آن نيست که در وقايع جزئي تاريخي و يا قضيهاي  شخصي ايـن حکـم 
و از آنجـا کـه داسـتان،  کلي، صادق نباشد و خالف آن به وقوع پيوسته باشـد . 
روايتگر امر جزيي است، اگر بخواهد متعهد به واقع باشد ـ که اين اصل نيز بـر 
اساس اصل تخيل در داستان قابل خدشه است ـ ميتوان با يافتن مـوارد نادر و 

استثنايي عمومي يا مقطعي، به عنوان سوژه يـا قصـه واقعـي، آنهـا را موضـوع 

                                                 
1. تالش براي شناسايي دفاع مقدس و تعيين جايگاه آن به عنوان اصل موضوعه براي ادبيات داستاني، 
در صورتهايي چون داستان سياه دفاع مقدس، ضرورت بيشتري مييابد. زيرا تصديق به دو وصف 
دفاعي و مقدس بودن واقعه هشت ساله به نحو بالجمله، عمالً مفهوم سياه را که منافي با دفاع يا تقدّس 
و يا هر دو آنها قرار ميگيرد، حکايتگر امري عدمي قرار ميدهد. از اين رو، حتي در ديدگاهي که از 
ادبيات سياه دفاع مقدس جانبداري ميکند نيز اين نگرش ـ به صورت اصلي موضوعي ـ بايد در علوم 
ديگر به اثبات برسد. بنابر اين، هيچ يک از دو طيف موجود در ادبيات داستاني جنگ بينياز از نظامي 

  فلسفي براي توجيه و اثبات اصول موضوعه خود نيستند. 



مقاالت    □  115  
 

 

روايت قرار داد. از اين رو، تالش براي پايبندي به حکم بالجمله تقدس و دفاع 
در جنگ هشت ساله نيازمند انضمام اصل و قاعده ديگري به مباني داستان دفاع 
مقدس است. و آن اينکه، حدود تخيل داستاننويس نبايد به احکـام کلـي يـک 
واقعه تجاوز کند و آن را نقض نمايد. «دفاعي بودن» و «تقـدس» جـزو احکـام 
کلي جنگ هشت سالهاند. و خط قرمز تخيل ـ آفرينش هنري ــ خواهنـد بـود . 
اين اصل به نحو اولويت بر خاطرات و داستانهايي که بنمايههاي قصه واقعي 

دارند نيز حکومت ميکند.   
اعمال قانون پيشگفته در جهت تحفظ تقدس بالجمله دفاع مقدس، نيازمند 
کشف نظامي داللي است که بر اسـاس آن، مضـمون مسـتخرج از يـک واقعـه 
جزئي يا يک شخصيت خاص با تقدس در تضاد و تقابل است. از آنجا که يک 
داستان، تنها گزارهاي  جزئي را به نمايش ميگذارد، استخراج امور نـافي حکـم 
کلي و بالجمله دفاع و تقدّس نيز از آن دشوار است. زيرا يک داسـتان بـيش از 
مدلول جزئي خود داللتي ندارد. و امر جزئي نمـيتوانـد نـافي حکـم بالجملـه 
باشد.1 به معني دقيقتر، يک داستان خاص تنها در صورت دارا بـودن مضـوني 
دال بر تهاجمي يـا غيـر مقـدس بـودن، ايـن اوصـاف را بـراي شخصـيت يـا 
شخصيتهاي محدود ثابت ميکند ـ مگر آنکه نويسنده به صراحت درباره کل 
جنگ نظر داده باشد يا شخصيتهاي آن به گونهاي  عام اين مضمون را تداعي 
کنند و به تواتر يا روشهاي ديگر غير دفاعي يا غير مقدس بودن جنگ هشـت 
ساله را تداعي کنند. در مقابل اين ديدگاه بحث شخصيتهاي نوعي مطرح مـي
شود و آنکه داستان، جهان صغير است. هر داستان جهـاني مسـتقل اسـت و در 
اين استقالل تام و تمام عمل ميکند. از اين رو، به مثابه آينهاي  عمل ميکند که 

                                                 
1. به اصطالح، «اثبات شيئ نفي ما عدا نميکند.» اثبات يک سياهي در داستاني به معناي نفي سفيديها 

  در واقعيت مشاراليه داستان واقعگرا نيست.



116  □  گام نهادن بر شيب تند  
 

 

گرچه نميتواند تمامنما باشد، اما واژگونه نيز نبايد عمل کند. انتخاب تصويري 
معيوب از ميان حقيقت کلي نوراني مصداق واژگون کردن اين حقيقت است.   
مفهوم دفاع، به نحو بالجمله و مفهوم تقدس،ّ به نحـو فـي الجملـه دربـاره 
واقعيت هشت ساله رخ داده براي ايران محل توافق اغلـب نويسـندگان حـوزه 
ادبيات داستاني دفاع مقدس است. عالوه بر ايـن، اثبـات فرضـيهاي مبتنـي بـر 
تصديقي جزئي درباره دفاع هشت ساله ايران، در ادبيات مخيل داسـتاني دفـاع 
مقدس نميتواند مرجع استناد و يا مالک ارزشگذاري باشد. زيرا حوزه تخيـل 
ميتواند با روشن ساختن مرزهاي خود با تاريخ، از قواعد آن متابعت نکنـد. از 
اين رو، به نظر ميرسد اين امر به عنوان اصل موضوعه در بحث کنوني مطـرح 
خواهد بود. با اين وجود، اين بدان معني نيست که درباره مفهوم اين اوصاف و 
نحوه پيوند آنها با روايت داستاني در ايجاد معني و مضمون بحث شود. از ايـن 
رو، ما به دنبال اثبات دفاعي بودن يا مقدس بودن جنـگ هشـت سـاله ايـران و 
عراق ـ گرچه اين امر توسط منابع ديگري به صورت مستند بـه اثبـات رسـيده 
در  کيفيـت ايـن وصـف اسـت .  است ـ نيستيم. آنچه اکنون بدان توجه داريـم . 
حقيقت در پي شناخت اوصاف جنگ دفاعي و امر مقدس هستيم. زيرا به نظـر 
ميرسد وصف «دفاع مقدس» بدون شناخت اين دو وصف و نحوه ارتباط آن با 

ساختار داستان محقق نميشود.1   
از آن رو که موضوع در داستان حکايتگر امري جزئي است پس معرفت بـه 
موضوع معرفتي جزئي خواهد بود. معرفت جزئي در صدد القـاي پيـام نيسـت . 
بنـابر ايـن،  بلکه تنها تصور و تصديق جزئي يا علـم حضـوري جزئـي اسـت . 
موضوع در داستان تنها علمي جزئي است و يک گـزاره شخصـيه را در اختبـار 
قرار ميدهد. اين در حالي است که جنس پيام از سنخ معقوالت (عقل نظري و 

                                                 
1. در اين بحث مفهوم دفاع مقدس توسعه يا تضييق داده ميشود. و اين از منظر بحث ثبوتي امکانپذير 

  خواهد بود.



مقاالت    □  117  
 

 

پيـام  مفاد هستيشناسانه آن يا عقل عملـي و اخـالق و فقـه و حقـوق)  اسـت . 
موضوع علومي است که انسان را در ساحت کلي و نوعياش تصوير مـيکنـد . 

همچنـين داسـتان تنهـا بـه  در حالي که داستان تنها روايتگر امر جزئـي اسـت . 
گزارههاي علمي اختصاص ندارد، بلکه اين گزارهها مقيد به مجـراي خـاص از 
شناخت شدهاند که همان تجربه است. اين تجربه قائم به شخص نويسنده بوده 

با ماهيت و هويت نويسنده معني پيدا ميکند. 1  
در اين ديدگاه معيار ارزشمندي تجربه، نسبت عميق آن با نويسنده است نه 
نسبت يافتن تجربه با واقعيت عيني. از اين رو، تجربيات ذهني و فراواقع  لزوما ً
تجربـه دايـر  يا تجربيات عيني پس از واقع نيز شايستگي روايت پيدا ميکننـد . 
مدار شخص نويسنده است . قوام تجربه بـه شـخص مـدرک اسـت و چيـزي 
بيرون از اين ادراک نه اصالت داشته و نه قطعيت دارد. با اين بيان دفاع مقـدس 
زمينـهاي کـه  براي اين طيف نويسندگان بيشتر نقش يک زمينه را ايفا مـيکنـد . 
تجربه در آن يا به واسطه آن شکل ميگيرد. اين زمينه براي نويسـنده بـه هـيچ 
وجه ماهيتي تاريخي تلقي نميشود. زيرا اعتقـاد بـه تـاريخ بـه عنـوان مـاهيتي 

                                                 
1. ادبيات داستاني دفاع مقدس ـ  به صورت عام ادبيات برخاسته در پس از انقالب ـ در مرحله نوزايي 
قرار دارد. در اين مرحله، روايت امري جزئي منوط به  تجربه عيني از آن است. از اين رو است که بخش 
عمدهاي از ادبيات داستاني واقعگراي دفاع مقدس همچنان در کالبد تجربيات خاطرهگون واقعي بازسازي 
ميشود. و اغلب گمان ميشود واقعگرايي در ادبيات به معناي پايبندي به روايت وقايعي است که در 
عالم خارج رخ دادهاند. اما در ساحت رمان و داستان، تجربيات واقعي برآمده از رخدادهاي عيني يا ذهني و 
جزئي، ابتدا به تجربه معقول ارتقا يافته، در بازنمايي دوباره به تجربه جديد جزئي بدل ميشوند. در تجربه 
داستاننويسانه وساطت ادراک معقول کامالً مشهود است. اين وساطت با درک معقوالت ثانوي برآمده از 
معقوالت اولي، واقعيت را در مدار حقيقت ميبيند. از اين رو، همان واقعيتي که توسط ادراککننده جزئي 
روايت شده، در نظامي فراگير که تنها ادراک معقول قادر به دستيابي به آن است حکيمانه انتخاب شده و 
روايت ميشود. در اين ديدگاه، حقيقت در مقابل واقعيت قرار نميگيرد و نه بيان واقعيت با انکار حقيقت 
مالزم ميشود و نه بيان حقيقت به انکار واقعيت منجر ميگردد. از سوي ديگر، اين امکان براي روايت 
داستاني فراهم ميآيد تا به نفع حقايق، از واقعيت تنها به عنوان بستري براي روايت استفاده کند و تخيل 

  را به نحو ابزاري معين يا مستقل به کار گيرد.
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مستقل از وجود نويسنده با مباني اين ديدگاه در تعارض است. ماهيت تاريخي 
دفاع مقدس نقش وقايع زمانمند و مکانمند دفاع مقدس را برجسته ميسـازد و 
هويتي کلي و بالجمله براي آن متصور ميشود. در حالي کـه نگـاه جزئـي ايـن 
با ديدگاه کلي امري فراتر از تجربه شخصي جزئي ملموس مغـاير  نگرش عمال ً

است.  
اين ديدگاه با مباني ديگري نيز همراه شده است از جمله ديـدگاه حسـي و 
پرداخت به امور محسوس. اين به دو سبب صورت گرفته است. نخست آنکـه 
ضرورتهاي نمايشي و دراماتيک داستاني چنين اقتضايي را بـراي داسـتان بـه 
وجود ميآورد و ديگر آنکه فراتر رفتن از ديدگاه حسي، نيازمند طـرح امـوري 
بنـابر  است که به مقتضاي ماهيت عقالني آن به امور کلي متوجه خواهند شـد . 
اين، اين معرفت، معرفتي حسي است. ويژگي ديگر اين معرفـت آن اسـت کـه 

مسبوق به ديدگاهي کلي نيز نيست.  
اين ديدگاه بر آن است که ورود شخصيت به جهان داستان بايد بدون پيش 
از اين قاعـده بـه بـيطرفـي نويسـنده در جهـان  زمينه صورت گيرد. اصطالحا ً
داستان ياد ميشود. از آنجا که داستان، خود بايد موجد مضمون باشد. بنابر اين، 

اين ادراک حسي است که به ايجاد معرفت منجر ميشود.  
نوع معرفتهاي پيشين، از جهتي ديگر در داستان، قابليت طرح پيـدا نمـي

کنند. زيرا از يک سو طرح اين معارف کلي در داستان مساوي با مستقيمگـويي 
تلقي ميشود و طرح آنها در ضمن تجربههـاي جزئـي مسـتلزم درغلطيـدن بـه 
اشکال پيشين در مورد تجربيات جزئي است. در نتيجه حضور معارف پيشـيني 
براي شخصيت از نوع معارف کلي ممنوع است. و معارف جزئـي تجربـي نيـز 

آلوده به قواعد ديگر داستاني خواهند بود.  
طرح مقوله «حقيقت جدا افتاده از واقعيت» نيز از ايـن ديـدگاه جزئـينگـر 
نشأت گرفته است. بر اساس اين عقيده، حقيقت يک واقعه نه صورت آن واقعه 
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در ساختار عقل عملي و اسلوبهاي کلي اخالقي فقهي و حقوقي، که در مقابل 
دروغ مطرح ميشود.   

دروغ به عنوان مفهوم مقابل حقيقت، به معناي تصويري است که از جنـگ 
در  ارائه ميشود و در آن، صورت جنگ به نحو في الجمله مطرح نشده اسـت . 
حقيقت، در اين ديدگاه، تصويري که گوياي ماهيـت کلـي جنـگ (نـه ماهيـت 
منطبق بر همه افراد و مصاديق) اسـت بـه ايـن دليـل کـه جزئيـات در آن قيـد 

نميشود مخدوش است.  
ايراد اين ديدگاه در آن است که يا بايد تصوير بالجمله جنگ را بپـذيرد يـا 
خير . نحو جامع جنگ که در تصوير بالجمله آن ديده مـيشـود امـري کلـي و 
نوعي، درباره جنگ است. اين عده قادر به ايراد خدشه به تصوير بالجمله جنگ 
نيستند. به اين معني که نميتوانند حقيقت نوراني نوعي وقـايع جنـگ را انکـار 
در  کنند و حقايق مورد ادعاي خود را بر جـاي ايـن حقيقـت نـوراني بنشـانند . 
مقابل اين ضعف، با تمسک به تجربيات جزئي ـ به نحوي که پيش از اين گفته 

اين نحو بالجملگي را انکار ميکنند.   شد ـ عمال ً
در حقيقــت در ايــن ديــدگاه، مفهــوم بالجملــه بــه درســتي درک نشــده و 
پيوستگي و ابتناء داستان دفاع مقدس و حقيقت ماننـدي آن در ارتبـاط بـا ايـن 

تصوير بالجمله انکار ميشود.  





  
 
  
  
  
  

هنجارشناسي جنگ و دفاع از منظر داستان  
  

کليدواژگان: جنگ، دفاع، صلح، تجاوز، انگيزه  
اشاره:  

ادبيات داستاني در طول دوران حيات خود نشانههاي ادبي روشني را ظاهر 
ساخت. اين نشـانههـا بيـانگر خصوصـيات متمـايزي در موضـوع، مضـمون و 
ساختار روايي بود. تکرار آفرينش آثار داسـتاني دفـاع مقـدس تقسـيمبنـدي و 
تعريف اين گونه ادبي را ضروري نمود. از اين رو، در طي سه دهه تالشهـاي 
مـرور  متعددي براي بازشماري خصوصيات اين گونـة ادبـي صـورت گرفـت . 
ادبيات دفاع مقدس حاکي از آن است که تحليلهاي صورتگرفته دربـاره ايـن 
گونة ادبي در قالب اظهار نظرهاي پراکنده، مصـاحبههـا، ميزگردهـا و مقـاالتي 
اندک صورت گرفته است. کميت اندک آثار پژوهش در اين موضـوع و فقـدان 
حتي يک منبع منسجم و مستقل در حوزه نظري ادبيات داستاني دفـاع مقـدس 

شــرايط دشــواري را بــراي ادبيــات دفــاع مقــدس رقــم زده اســت. امــا، عــدم 
برخورداري برخي پژوهشهاي ادبي صورت گرفته در اين زمينه موجـب شـده 
است، مشهورات نادرستي در گفتههاي اهالي نظر در ايـن حـوزه تکـرار شـود . 
برخي از اين مشهورات، اکنون جزو اصول مسلم و فرضيات قطعي اين حـوزه 

قلمداد ميشوند، در حالي که از بنيانهاي علمي کافي برخوردار نيستند. يکي از 
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داليل اين اتفاق، شتابزدگي در تحقيق و عدم توجه به اصول موضـوعه1 بحـث
هاي ادبيات داستاني است.   

در متن پيشرو که مقالهاي مستخرج از پژوهشـي بـا عنـوان «جسـتاري در 
ادبيات داستاني سياه دفاع مقدس»2 است، ابتدا به نسـبت ميـان مقولـه جنـگ و 
ادبيات به عنوان يکي از پيشفرضهاي مشهور در حوزه ادبيات داستاني جنگ 
پرداخته شده است. سپس صور چهارگانه داستان جنگ، صلح، دفـاع و تجـاوز 

مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.  
يکي از عناوين مهم در حوزه ادبيات داستاني دفـاع مقـدس، تقسـيمبنـدي 
بنـابر ايـن، هـر  ادبيات بر اساس متعلق آن (جنگ، دفاع، دفاع مقـدس)  اسـت . 
پژوهشي در زمينه ادبيات دفاع مقدس ناگزير به تحديد موضوع پژوهش خـود 
است. اين موضوع چارچوببندي نخواهد شد مگر با انتخاب دقيق عباراتي که 

در عنوان موضوع اخذ ميشوند.   

                                                 
1. واژه postulate  از کلمه التينِ postulatum  به معناي مطالبه و درخواست يا ادعا گرفته شده 
است. اصل موضوعه، بيانگر فرضي است که استداللکننده خواهان پذيرش آنها از طرف مقابل خود 
است. «منطقدانان اسالمي اين موضوع را در بحث مبادي علوم مطرح نمودهاند. به گفته ايشان، مبادي 
يک علم گزارههايي هستند که مسائل آن علم مبتني بر آنهاست. مبادي به نوبه خود به مبادي تصوري و 
تصديقي تقسيم ميگردند که مبادي تصديقي مقدماتي هستند که استداللهاي آن علم مبتني بر آنها مي
باشند. بر اساس منطق اسالمي، مبادي تصديقي به دو دسته تقسيم ميشوند: الف) اصول متعارف يا 
مبادي علياالطالق (قضايايي که علم به آنها نيازمند حد وسط نيست) مثل اوليات؛ّ ب) اصول موضوعه 
يا مصادرات (قضايايي که بديهي نبوده نياز به اثبات دارند. اين قضايا در آن علمي که به اثباتشان پرداخته 
ميشود جزو مسائل آن علم محسوب ميشوند. ولي در علم ديگري که صدق اين قضايا را مسلم گرفته، 
مسائل خود را با اتکاي بر آنها اثبات مينمايد، اصول موضوعه يا مصادرات محسوب ميشوند. اگر 
مخاطب، از سر اطمينان به طرف مقابل و از روي مسامحه صدق اين گزارهها را بپذيرد، آنها را "اصول 
موضوعه" ميخوانند ، اما اگر آنها را انکار نموده، به ديده شک به آنها بنگرد، آنها را "مصادرات" مي
خوانند.» (رک: سايت پژوهشکده باقرالعلوم؛ کليدواژه «اصول موضوعه»، مهدي عبداللهي؛ همچنين رک: 

  الجوهرالنضيد، العالمه الحلي، قم، انتشارات بيدار، 1363، ص 213- 214)
2. اين کتاب در ضمن پروژهاي در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي به انجام رسيده است و نخستين 

  جلد از مجلداتي دراين حوزه تمحض خواهد بود.



  
  
  
  
  

کليات پژوهش جنگ از منظر دفاع  

  
دو وصف «دفاع» و «تقدّس» در ترکيب دفـاع مقـدس بـه عنـوان اوصـاف 
مضموني داستان شمرده ميشوند. آنچه مسلم است آن که اين تحقيق در صـدد 
ورود به حوزههاي اثباتي علوم ديگر درباره دو مفهوم دفاع و تقـدس،ّ و تکـرار 
حرکت استداللي اين علوم در اثبات فرضيههايشان نيست. اما، طرح اين پرسش 
ضروري است که در ميان نظريههاي مرتبط با جنـگ،  جايگـاه مقولـه دفـاع و 
تقدس،ّ چيست و محصول کدام نظريه و روش علمي است؟ جنـگ (دفـاع)  را 
ميتوان از منظرهاي مختلفي نظريهپردازي کرد. از جمله فلسفه، حقوق، جامعـه
شناسي، علوم سياسي، روانشناسي، علوم استراتژيک ، حقوق، اخالق، فقـه و... 
. از اين رو، اين سؤال پديد خواهد آمد کـه دفـاع و تقـدس،ّ در چـه سـاختار 

علمي، تبيين شده و اصل موضوعه بحث ادبيات قرار مـيگيـرد؟ آنچـه روشـن 
است اينکه منابع در اين زمينه بسـيار انـدکانـد. 1 تحقيقـات کـمشـمار دربـاره 
در ضمن جنگ مطرح شده اسـت ــ از منظرهـاي حقـوقي،  جنگ- دفاع بعضا ً
جامعهشناسي صورت گرفته است. اين در حـالي اسـت کـه فقـه  فقهي و بعضا ً

                                                 
1. دکتر منصورنژاد در مقالهاي با عنوان «جنگ در آينه نظريهها با تأکيد بر دفاع مقدس» ، ميگويد: «در 
داخل نه تنها راجع به جنگ نظريهپردازي نشده، در سطح جهاني هم چنين موضوعي به صورت بين 
رشتهاي کار نشده و نظريهپردازي جنگ به صورت بين رشتهاي و با مالحظه چند گرايش براي اولين بار 
همايش مقاالت و سخنرانيها مجموعه است در سطح جهاني مطرح ميشود.» (پژوهش دفاع مقدس،

  مقدس، انتشارات شکيب، 1389، ص 132) دفاع و پژوهش پنجم تا اول
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(احکام جزئيه فرعيه شرعيه) نميتواند توضيح کافي درباره ماهيت دفاع و نحوه 
ارتباط مضموني آن با ادبيات داستاني به دست دهد.  

اين امر، که ميتوان آن را بيپيشينگي «اصول موضـوعه» در پـژوهشهـاي 
ادبيات داستاني دانست، از سويي و بيپيشينگي نسبي ادبيات داستاني جديد در 
کشورمان و فقر پژوهشهاي بومي بنيادين درباره ماهيـت و ارکـان داسـتان، از 
سوي ديگر، چنين پژوهشهايي را با چالشهاي جدي روششناختي و معرفتي 

مواجه ميسازد.  
اما از آنجا که اين پژوهش از منظر مضموني به دفاع مقدس ميپردازد، مضمون 
به صورت في نفسه در آن مد نظر قرار گرفته است. البته، چنين رويکردي همچنـان 
نميتواند جاي پژوهشهاي اثباتي را پر کند. امـا، ايـن مضـامين کلـي هسـتند کـه 
روايت و ساختارهاي آن را تحت تأثير خود قرار ميدهند. اما، وجوه اثباتي (تطبيـق 
مضامين بر مصاديق) و مصداق خاص، قادر به دخالت در کليات ساختارهاي ادبـي 
نيست. چنين روشي ما را به هستيشناسي دفاع متمايل ميسازد. در اين رويکرد بـا 
توسعهيافتگي مفهوم دفاع، اين توسعهيافتگي به داستان هـم تسـرّي پيـدا مـيکنـد . 

داستان هم به لحاظ مضمون توسعه مييابد.  
  

چيستي و چرايي تقارن جنگ و داستان   
پژوهشهاي موجود دربـاره تاريخچـه ادبيـات، دورههـاي ادبـي و پيشـينه 
حکايت و داستان در ادبيات جهان، گوياي حقيقت انکارناپذير آميختگـي تولـد 
از منظر  روايت و وابستگي حيات دورههاي ادبي به موضوع جنگ است.1 قطعا ً

                                                 
1. «در ميان موضوعهاي متعدد داستاني مورد عالقه انسانها در طول تاريخ، جنگ از جمله موضوعهاي 
بسيار جذاب و پر طرفدار است. اختصاص يافتن بخش قابل توجهي از ادبيات مدرسي (کالسيک) همه 
ملل به اين موضوع خود به تنهايي دليلي غير قابل انکار بر اين مدعاست.» («رابطه ادبيات و جنگ در 

  داستاني، ش 73، ص 20. ادبيات طول تاريخ»، محمدرضا سرشار،
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جامعهشناسي ادبيات، ميتوان از تعامالت ادبيات با جهان واقع سخن بـه ميـان 
آورد و بحرانهاي بشري ـ و سرآمد آن، جنگها ــ را مقـاطع تأثيرگـذاري در 
شکلگيري يا تغيير سمت و سوي آثار هنري قلمداد کرد. اما، به نظر مـيرسـد 
نسبت ميان داستان و مقوله جنگ از تحليلهاي جامعهشناختي و برونادبي پا را 
فراتر گذاشته است. تا جايي که برخي از اهالي نظر در نگاهي تأويلي با توسعه 
مفهوم جنگ، تمامي موقعيتهاي داستاني و دراماتيک را به واقعيت مطلقي بـه 

نام جنگ بازميگردانند.1 اين امر از وجود سنتي روايي در ادبيـات جهـان خبـر 
ميدهد و تقريري خاص از داستان به دست ميدهد که بر اسـاس آن، بايـد در 
داستان بماهو داستان به دنبال حقيقت جنگ گشت. چنين رويکردي ـ  هر چند 
انتزاعي ـ  اما در تعيين حدود و تفسير گونه ادبيات داستاني جنگ مـؤثر واقـع 

خواهد شد. گر چه اين تأويالت پيشگفته هيچ گاه مانعي از شناسايي گونـهاي  
خاص به عنوان ادبيات جنگ نبوده است.   

اگر چنين الگوي کلياي براي ادبيات داسـتاني بـه اثبـات برسـد، آنگـاه در 
تعيين حدود و مرزهاي ادبيات جنگ (دفاع مقدس) با گونههـاي ديگـر ادبـي، 
بايد با احتياط و وسواس بيشتري قدم برداشت. زيرا در اين صـورت، دفـاع يـا 
جنگ، موضوعي مقطعي نخواهد بود و ديدگاه داستاننويسان نسبت به جنـگ، 
از ايـن رو،  جداي از ديدگاه و تفسيرشان نسبت به ديگر مسائل بشري نيسـت . 
ميتوان شناخت داستاننويسان از مقوله دفاع يا جنگ را در ذيل معرفـت کلـي 
آنها از زندگي دنبال کرد و تفسير عامتري از ديدگاه داستاننويسان بـه زنـدگي 

ارائه داد.  

                                                 
1. با اين توسعه معنايي، تضادي بين مفهوم جنگ و صلح باقي نميماند. بلکه، جنگ در اين معناي 
ثانوي، شرايط صلح را نيز در بر ميگيرد. رابطه جنگ و صلح از شکل تبايني به شکل عام و خاص مطلق 

  تغيير مييابد.
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اما، همان طور که آمد، دو ديدگاه در اين باره وجود دارد. ديـدگاهي کـه از 
جنگ معناي خاص خود را در علوم سياسي اراده ميکند و بـا ايـن تعريـف از 
همبستگي و همراهي تاريخي داستان با جنگ ياد ميکند. و ديدگاهي ديگر کـه 
با توسعه در معناي جنگ ـ اخذ معناي استعاري از آن ـ جنگ را جزو الينفـک 
زندگي مادي انسان ـ از آغاز برون آمدن از بهشت و پا نهادن در زندگي مـادي 
ـ ميشمارد. ديدگاه نخست، مبتني بر تحليل تاريخي ـ جامعهشناختي و ديدگاه 

دوم مبتني بر ديدگاهي انسانشناختي بنا شده است.  
اما نقطه اشتراک هر دو ديدگاه، در تلقي مشترک از داستان بـه عنـوان فـرم 

متناسب و همراه اين دو رويکرد است.  
همچنين اثبات اين همنشيني تاريخي و تأثير آن با وجوه ساختاري، انديشه 
نوعي تالزم و ضرورت را نيز تداعي ميکند. بدين معني کـه جنـگ و ادبيـات 
مالزم يکديگرند و با آغاز جنگ، ادبيات نيز در پي آن خواهد آمد. با اين نگـاه 
تنهـا  به مقوله جنگ و ادبيات، انسان همواره دربـاره جنـگ مـينوشـته اسـت . 
صورت جنگ در روايت از زندگي تغيير کرده است. اما، ماهيـت و جـوهره آن 
همواره ثابت بوده است. از اين رو، ما پيش از رخ دادن درگيـري نظـامي خـود 
گونـه ادبيـات جنـگ،  ميان ايران و عراق نيز صاحب ادبيات جنـگ بـودهايـم . 
صورت تشديد شده و برجستهاي  از جنگ پيوسته انسان در کره خاکي اسـت . 

انگيزههاي حيات را تقويت ميکند و صفبنـديهـاي آشـکاري را  جنگ قطعا ً
امـا، انسـان ايـن  موجب ميشود و مناسبات جديدي را طـرحريـزي مـيکنـد . 
رخدادها را چيزي جداي از دغدغههاي روزمره خود نمييابد. شايد بـه همـين 
دليل است که روايت از جنگ نظامي بدون کمترين انديشهاي  در تغيير موضوع 
به دغدغههاي جاري انساني نيز ميپردازد. دغدغـههـايي کـه در آن از شـليک 

گلوله يا خرابي سنگر و ساختمان خبري نيست.  
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اين نگرش به تحليلگر ادبيات جنگ کمک خواهد کرد ادبيات جنـگ را بـا 
وسعت تام و تمام آن و ماهيت حقيقي آن دنبال کند و بستر آن را نـه در آغـاز 
درگيري نظامي که در مـتن يـک اقلـيم، باورهـا و فرهنـگ و انديشـه آن و در 

سنتهاي ادبي ان جامعه جستجو کند. زيرا هر جامعهاي  با همان سنت ادبياي  
که به استقبال زندگي ميرود به روايت جنگ ميپردازد.  

در پژوهشهاي عام حوزه داستان و پژوهش هاي خاص در گونـه داسـتان 
جنگ1، مالزمه جنگ با داستان2، توجه اهالي نظر را به خود جلب کرده اسـت . 

تا جايي که ميتوان گفت، نخستين آثار داستانگوي جهـان، جنـگ را موضـوع 
روايت خود قرار دادهاند.3   

نگارنده به پژوهش مستقلي درباره بررسي موضوع جنگ در ادبيات روايـي 
جهان دست نيافت. گرچه گزارههاي پراکندهاي در ايـن بـاره در پـژوهشهـاي 

                                                 
1. اين دريافت در تحقيقات ميان رشتهاي ظهور و بروز بيشتري داشته است. به عنوان مثال، در تحقيقات 
جامعه شناسي داستانهاي جنگ، يا روانشناسي داستان هاي جنگ، تطبيق مباني جامعهشناسي و روان

شناسي نظريهپردازان درباره جنگ، با مبادي داستان و مکاتب ادبي، اين همراهي را تأييد ميکند. از سوي 
ديگر، تحقيقات محض در حوزه داستان و روايت، الگوهايي را به دست داده است که بر اساس آن، برخي 

  از ارکان روايت داستاني با تفسيري از اصطالح جنگ تقارن دارند.
2. مراد از داستان، اعم از کاربرد اين اصطالح براي نوع ادبي خاص دوران مدرن است. «داستان عنصر 
مشترک همه انواع ادبي خالقه است. در قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمان، نمايشنامه، فيلمنامه، شعر 

  داستاني، جمال ميرصادقي، ص 24)  روايتي و اشکال ديگر، داستان وجود دارد.» (ادبيات
3. رضا نجفي در اين باره ميگويد: «سرآغاز ادبيات هر کشوري کما بيش با اثري گره خورده که دست 
کم يکي از مضامين اصلي آن جنگ بوده است. به اين معنا که معموالً نخستين آثار در تاريخ ادبيات هر 
کشوري منظومههاي حماسي آن کشور است و جنگ نيز يکي از مضامين اصلي هر منظومه حماس به 
شمار ميرود. به اين ترتيب، نخستين آثار ادبي جهان، نخستين آثار ادبيات جنگ نيز شمرده ميشوند.» 
مقدس ص 96). از اين جمله آثار ميتوان به حماسه  دفاع و جنگ داستاني ادبيات پيرامون اوي کندوک(
گيلگمش، در ادبيات آشوري ـ بابلي اشاره کرد که قدمت آن به دو هزار سال پيش از ميالد مسيح مي
رسد. همچنين در ادبيات عبري، ميتوان به داستانهايي با موضوع جنگ در کتاب مقدس اشاره کرد. 
ايلياد، اثر حماسهسراي يوناني، هومر، نيز که شش قرن پيش از ميالد مسيح سروده شده است به  حماسه
داستاني، جمال ميرصادقي، ص 32-  قصه جنگ يونانيان با اهالي شهر تروا پرداخته است. (رک: ادبيات

   (35
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ادبي ديده ميشود، اما از جامعيت علمي برخوردار نيست. اما، گوياي آن اسـت 
که روايت از جنگ بخش مهمي از ادبيات جهـان را بـه خـود اختصـاص داده 

است. فرض ديگري که اين بخش از پژوهش مبتني بر آن اسـت تصـور نـوعي 
مالزمه بين داستان و جنگ است. زيرا همراهي روايت بـا يـک موضـوع ــ بـا 
اعتقاد مشهور بر موضوع بودن جنگ ـ معلول برقراري نسبت و مناسـبت ميـان 
آنها است. اين نسبت و مناسبت بايـد بـه حـدي از اهميـت برسـد کـه پيکـره 
واحدي به نام داستان جنگ را پديد آورد. از اين رو، در نفس هر داستاني که به 
هر موضوعي ميپردازد مالزمه ساختاري تأمين کننده انسجام روايي ديـده مـي
شود. از اين رو، هر موضوعي با هر مضمون، شخصـيت، زاويـه ديـد، زبـان و 
پيرنگ سازگار نيست. پيوندي که بين اين ارکان و عناصر برقـرار مـيشـود در 

کليت معنيدار اثر ناگسستني است.   
اما، شکل ديگري از مالزمه ـ که موضوع اين بحث است ـ نيز بين داسـتان 
و جنگ قابل تصور است. اين مالزمه بين داستان و يـک موضـوع يـا مضـمون 
خاص برقرار ميشود. بدين معني که يک موضوع بيش از ديگر موضـوعات بـا 
جنگ، در طول تاريخ داسـتان جهـان  تکرار داستان ِ داستان همراه ميشود. قطعا ً
امري تصادفي يا بي دليل نيست. آنچه موجب چنين همراهـي تـاريخياي  بـه 
وسعت طول زندگي بشر و تاريخ داستان تا کنـون شـده اسـت فرضـيه نـوعي 
مالزمه را ـ حداقل نه به صورت هميشگي ـ  بين اين دو امر مطرح ميسـازد. 1 
ماهيتي که موجب چنين نسبتي بين داستان و جنگ شده است مسئلهاي  اسـت 
که بايد بدان پاسخ داده شود. آيا اين ماهيت امـري خـارج از داسـتان و جنـگ 

است؛ آيا بايد آن را در جامعه يا راوي جست؟   

                                                 
1. اثبات چنين مالزمهاي ـ به صورت تام يا ناقص ـ نافي وجود مالزمه بين داستان و ديگر مضامين و 
موضوعات نيست. چنانکه «عشق» محور و موضوع داستانهاي بيشماري در طول تاريخ داستان در 

جهان قرار گرفته است. 
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داستان نتيجه اين مالزمه است. اين مالزمه که از رابطه عليّ ميـان جنـگ و 
روايت داستان حکايت ميکند1 در دو بعد مشخص قابل دستهبندي است:  

تأثير درونساختاري جنگ بر داستان:   أ-
نقش موضوعي براي داستان؛ 
نقش مضموني براي داستان؛ 

پيوستگي ساختاري و ماهوي جنگ و داستان؛ 
  نقش جنگ در تدارک شخصيت براي داستان. 

ب-   تأثير برونساختاري جنگ بر داستان: 
نقش جنگها در دورهبندي ادبيات داستاني؛ 

نقش جنگها در پديد آمدن مکاتب و گونههاي ادبي 
اما، اين تالزم چگونه قابل اثبات است؟ از کجا نشأت ميگيـرد؟ نـوع ايـن 
تالزم چيست و آثار و ثمرات اين تالزم در «پژوهش ادبيـات داسـتاني جنـگ» 

چه خواهد بود؟2   
                                                 

1. مراد از جنگ (در معناي خاص درگيري نظامي) در اينجا بيش از تصور يک موقعيت است. اگر جنگ را 
تنها يک موقعيت فرض کنيم، نسبت آن با داستان، فراتر از نسبت ميان روايت و موقعيتهاي روايي 
نيست. از اين رو، محدوده تأثير جنگ ضيق خواهد شد. آنچه در اينجا مطرح است، تجربه جنگ است. 
تجربهاي که از وجوه مختلفي برخوردار است. واجد مضمون و شخصيت است. حوادث درخوري را در بر 
ميگيرد. و باالخره اينکه واجد ارکان روايت به نحو عام است. چنين تجربهاي است که بنا بر فرض پيش
گفته، با فرض آن، روايت نيز ناگزير شکل ميگيرد. جنگ آبستن روايت است. زيرا آبستن موضوعات، 
مضامين، موقعيتها، شخصيتها، تضادها و حوادث است. اسداهللا امرايي معتقد است: «هر کجا که جنگي 

  ...، ص 105) هست ادبيات هم وجود دارد.» (کندوکاوي
2. در فصول آتي، به بررسي ديدگاه نويسندگان درباره جنگ و دفاع خواهيم پرداخت. ديدگاه اين صنف 
برخاسته از تجربه نويسندگيشان است. نويسندگان، جنگ و دفاع را از منظر روايت به تعريف مينشينند. 
بنابر اين، جنگ در نگاه اين گروه، در چارچوب چيزي که داستان به آن ميپردازد تفسير ميشود. اين 
مدخليت نگاه داستاننويسانه، مسبوق به شناخت نوع مالزمه ميان جنگ و داستان و تصور آن است. از 
جمله اين تصورات غير انساني بودن جنگ است. تصور غير انساني بودن جنگ، بر اساس معناي خاص از 
جنگ شکل گرفته است. از اين رو، ديگر حوزههاي تضاد در زندگي انسان غير انساني شمرده نميشود. 
 محمد حسن شهسواري با برشمردن سه جريان تبليغ جنگ، ضد جنگ و بيطرف، نقطه تمرکز جريان
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به هر حال، همراهي جنگ با داستان، اين پرسش را پديد آورده اسـت کـه 
هنگامي که داستاني از جنگ روايت ميکند از چه چيزي روايت مـيکنـد؟ آيـا 
جنگ ـ با فرض موضوع بودن ـ موضوع و موقعيتي همانند ديگر موقعيتهـا و 
موضوعات داستاني است؟ از اين رو، اين فرض قابل تحقيق است که آيـا ايـن 
دو الزم و ملزوم يکديگرند؟1 تحقيق در فرضيه تالزم ميان جنگ و داسـتان، در 
پي تصوري روشن از ارکان سه گانه مالزمه ممکن خواهـد شـد: ا. تحقيـق در 
ماهيت ملزوم؛ ب. تحقيق در ماهيت الزم؛ ج. تحقيق در ماهيت نحوه ارتبـاطي 

الزم و ملزوم.   
در طرح مسئله، روشن شد که مراد از ملزوم در اين بخش چيزي جز قصه2 
نيست.3 در تنويع صورت گرفته دربـاره شـقوق جنـگ، مفهـومگزينـي از واژه 

                                                                                                
 سوم را  غير انساني شمردن جنگ ميداند: «اما جريان سوم، اين جريان عالوه بر اين که از هيچ 
کدام از طرفين درگير جانبداري نميکند و جنگ را به عنوان يک عمل غير انساني زير سؤال ميبرد 
نتايجي فراتر از اين نتيجه ساده را مد نظر دارد.» («به دنبال ريسمانهاي سياه و سفيد؛ راه اصلي در 

  فلسفه، 1378، ص 52) و ادببات ماه کتاب ادبيات جنگ»،
1. «يک شیء را وقتی میگوييم ملزوم است که اگر تحقق آن شیء را فرض کنيم آن الزم هم قهراً 
تحقق داشته باشد، هر نوع تحققی ـ اعم از تحقق اصيل يا تحقق انتزاعی ـ که داشته باشند.» (مجموعه

منظومه، ج10،ص 151) در اين بحث، داستان ملزومي است که  مبسوط شرح مطهری؛ شهيد استاد آثار
الزماش جنگ است. اما، صورت بالعکس که در آن جنگ ملزوم و داستان الزم باشد چندان محل اعتنا 

نيست.  
2. قصه حقيقتي فراقالبي در روايت است. از اين رو، نه به معناي (tail) يا همان حکايت است و نه به 
معناي (story) يا داستان، به معناي مَقسمَ قالبهاي متعارف کوتاه و بلند است. به دليل اشتراکات 
لفظي، از اين رکن به «قصه داستان» ياد کردهاند که به صورت مشخص مفهوم دو واژه پيشگفته را از 

  محدوده تصوري آن خارج نمايد.
3. گرچه امکان تصور مالزمه از هر دو سو ممکن است، بدين معني که هر گاه جنگي باشد داستاني 
خواهد بود و هرگاه داستاني باشد ناگزير جنگي روايت ميشود. اما، اين تحقيق صورت دوم را مد نظر قرار 
داده است. بدين معني که داستان با فرض تحقق ناگزير به پرداخت به جنگ خواهد بود. اما، صورت ديگر 
تحقيق که مدعي است داستان الزم جنگ است بدين معني که با رخداد جنگ لزوماً داستاني هم روايت 

  خواهد شد از حوزه هدفگذاري اين تحقيق خارج است.
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«جنگ» نقش به سزايي ايفا خواهد کرد. گفتني اسـت اسـتعماالت واژه جنـگ 
در پنج مفهوم صورت ميگيرد. يا مراد از جنگ، مطلق تضاد اسـت و يـا  عموما ً
تضاد نظامي است. در حالت دوم نيز، يا مراد از جنگ تقابل نظامي تجاوزکارانه 

و يا دفاع در برابر تجاوز است: 1  
  
  
  
  
  
  

استعماالت «جنگ» و مالزمه داستاني  

مراد از مالزمه داستان و جنگ را بايد در استعمال واژه جنگ در دو مفهوم 
جستجو کرد. از ميان معاني فوق، معناي (2) و (3)  مورد دقت قرار گرفتهاند:  

  
  
  

                                                 
1. از پنج معني به کار رفته مورد (1) البشرط مقسمي است که جامع صورت مطلق و مقيد مفهوم جنگ 
است. اين صورت از معني صرفاً جنبه تصوري دارد و در استعماالت کاربردي ندارد. صورت (2) و (3) رايج
ترين صورتهاي مفهومي اين استعماالت هستند. اما، در اقسام (4) و (5)، واژه جنگ با فرض غلبه 
معنايي تهاجم و مصادره معناي آن در تجاوز، براي مورد (5) به کار نميرود. همچنين گفتني است، با 
استعمال واژه «دفاع» در معناي پنجم، اين واژه نيز همانند واژه جنگ قابل تقسيم به شقوق پنجگانه 
است. زيرا اصطالح «دفاع» يا به معناي «مطلقِ دفاع» (نظامي و غير نظامي) است و يا به معناي خاص 
«دفاع نظامي». در صورت دوم يا «دفاع نظامي» در مقابل «تجاوز نظامي» است. که در اين حالت مدافع 
آغازکننده جنگ نيست. يا دفاع در مقابل تجاوز نيست. در صورت اخير، دفاع با جنگ ابتدايي قابل جمع 

  است. 
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جنگ (تقابل نظامي)  
همـين معنـي اراده مـي از واژه جنگ در کاربرد مشهور و مصطلح، عمومـا ً

شود. بر پايه اين معني، مـيتـوان حـاالت تـالزم ميـان جنـگ و داسـتان را در 
هيچ تالزمي ميـان ايـن  صورتهاي چهارگانه ذيل محصور نمود. زيرا يا اساسا ً
در حالـت دوم نيـز يـا الزم و  دو برقرار نيست و يا تالزمي قابل تصور اسـت . 
ملزوم از يکديگر قابل جداسازي نيستند. يا الزم و ملزوم اتحاد ذاتي ندارند. در 
حالت دوم نيز يا وقوع خارجي اين دو همواره مالزم هـم اسـت و يـا اينگونـه 

اين دو با يکديگر ديده ميشوند.   و عادتا ً نيست بلکه عموما ً

 
عدم مطلق تالزم: داستان با جنگ هيچ تالزم ذاتي، وقوعي يا عرفي نـدارد . 

گرچه در صورت مقارنت، تأثير جنگ بر داستان (به نحو صوري و محتـوايي)، 
جريانساز و مکتبآفرين خواهد بود. جنگها در تاريخ روايت مکتوب، مولِـد ِ

مکاتب ادبي و آثار درخشان جهاني بودهاند.1 

                                                 
1. محمد حنيف درباره تلقي خود از جنگ و داستانهاي جنگي ميگويد: «واقعيت اين است که اگر يک 
داستان صرفاً جنگي در وسط يک دايره قرار بگيرد داستانهاي جنگي ديگري ميتوانند با توجه به عناصر 
مختلف داستاني و ارتباط آنها با جنگ در طيفهاي گوناگون پيرامون آن قرار داشته باشند. به معناي 
  ًديگر تنها درصد خيلي کمي از داستانها مطلقاً جنگي هستند. داستانهايي که تمام عناصر آن مطلقا
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تالزم وقوعي:1 روايت داستاني و جنگ از آغاز با هم بودهاند. بـدين  أ-
معني که روايت همواره مالزم جنگ (درگيري نظامي) بوده است.2 هر روايـت 
مکتوبي به جنگ مرتبط يا از آن متاثر است. (رويکرد جامعهشناسي داستان)3 

                                                                                                
 در اختيار موضوع جنگ قرار گرفته باشد بسيار کماند. اما، چنين داستانهايي وجود دارند.» 
ص 34) علي اصغر شيرزادي به تالزمي ميان داستان و جنگ معتقد نيست و تنها از امکان  اوي...، کندوک(
آن سخن به ميان ميآورد: «هر نويسندهاي در هر جاي جهان مجاز و مختار است که بنا به داليل و علل 
مختلف که بازميگردد به تجربههايش، ارزشش، و نوع شخصيتش ربط پيدا ميکند. در مجموع به جنس 
هستيشناسياي که او پس از گذراندن مراحلي به آن ميرسد ممکن است به سوي نوشتن داستاني 
جنگي کشانده شود.» همچنين او جنگ را در حوزه خاص مفهوم جنگ به کار مي برد: «از بدو پيدايش 
بشر که توانسته سنگ به دست بگيرد تا قابيل هابيل را بکشد به تعبير اساطيري و مذهبي تا اکنون که ما 
ميبينيم جنگ کم و بيش بي وقفه در دنيا ادامه دارد.» (کندوکاوي...، 94) ناصر ايراني درباره نسبت 
ادبيات و جنگ معتقد است: «ميگوييم ادبيات جنگ در اين نام مرکب ادبيات بر جنگ تقدم دارد. پس 
آثاري که به اين نام مرکب خوانده ميشوند در درجه اول بايد ثابت کنند به آن مرتبة هنري دست يافته
اند که بايسته و شايستة هر اثر داستاني است تا در درجة دوم به سبب موضوعي که اختيار کردهاند در زير 
داستاني، شماره 55، ص  ادبيات ماهنامه گونة ادبيات جنگ طبقهبندي گردند.» («آسيبشناسي جنگ»،

  (7
1. شکلي از تالزم است که در آن، ملزوم در ظرف وقوع همواره با الزم خود است. اگر چه رابطه الزم و 

  ملزوم ذاتي نيست.
2. «جنگ با دگرگون ساختن زندگي و زمانه ادبيات را نيز که آيينه زمان است دچار دگرگوني و تحول مي
کند. از اين رو، ادبيات يک دوره با حوادث و مسائل آن عصر رابطهاي ناگسستني دارد و در بازنمايي و 
انعکاس زير و بمهاي سياسي اجتماعي فرهنگي و تاريخي جوامع انساني نقشي محوري ايفا ميکند.» 
داستاني، ش 111، ص  ادبيات («آسيبشناسي ادبيات داستاني جنگ تحميلي»، مهدي خادمي کواليي،

  (74
3. «ادبيات جنگ، به نوشتههايي گفته ميشود که به نوعي به مسئلة جنگ و مقولههاي مرتبط با آن مي

پردازند. از همان هنگام که انسان در تاريخ زاده شد بنا به خاصههايي چون خودخواهي، قدرتطلبي و 
فارسي، ج2، به نقل از  ادب دانشنامة سودجويي، همواره با جنگ و ستيز همنشين بود.» (حسن انوشه،
مقدس، حسن بارونيان، انتشارات بنياد حفظ آثار و نشر ارزش دفاع کوتاه داستانهاي در شخصيتپردازي
هاي دفاع مقدس، 1387، ص 69) فتحاهللا بينياز با مقايسة درصد حضور جنگ در تاريخ هفت کشور 
اروپايي (مالزمه وقوعي) و همراه ساختن آن با ادلة کساني که واقعيت حيات را مالزم با نبرد ميدانند، 
ميگويد: « عدهاي به اعتبار چنين آماري و با توجه به اين واقعيت که حيات هر انساني مشروط به تداوم 
   مبارزه او با طبيعت افراد ديگر جامعه (به مثابه يک نيرو) و نيز شخص خودش است، به اين
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ب-   تالزم ذاتي:1 جنگ و روايت داستاني الزم و ملزوم يکديگرند. جنگ 
براي داستان لزوم ذاتي دارد و رابطه علت و معلـولي بـين آنهـا برقـرار اسـت . 
داستان معلول جنگ است. پس در هر داستاني بايد به دنبال جنگي گشت و در 
هر جنگي بايد منتظر روايت داستاني آن بود.2 بـا آغـاز هـر جنگـي روايـت از 

جنگ نيز پديد خواهد آمد و هر داستاني نيز جنگي را روايت ميکند. 
ت-  تالزم عادي:3 روايت و جنـگ در اغلـب مـوارد بـا يکـديگر همـراه 

ميشوند.  
با مرور آراء در اين بخش، گزارههاي ذيل دور از دسترس نخواهند بود:  

ـ جنگ به معناي تقابل نظامي، الزم داستان نيست. نه الزم ذاتـي و نـه الزم 
وقوعي و يا حتي الزم عادي. از اين رو، فرض نخست (عدم مطلـق تـالزم)  از 
قوت بيشتري برخوردار است. اما، نمونههاي ذکـر شـده در تاريخچـه داسـتان 
جهان، نه به لحاظ کميت به اندازهاي  است که حداقل تالزمي عـادي را ثابـت 

کند و نه استدالل عقلي موجهي بر نحوهاي  از تالزم ديده شده است.  
  
  
 

                                                                                                
نتيجه افراطي ميرسند که هر روايتي (و طبعاً هر داستاني) به نوعي داستان مبارزه و حتي داستان جنگي 

  تنهايي، قصيدهسرا، 1383، ص 125)  پود تارو در است.» (ادبيات: قصري
  1. تالزمي است که در آن ملزوم ذاتاً همراه الزم است و بدون آن تصور نميشود.

2. «ادبيات جنگ يک ادبيات ناگزير است؛ يعني هر کشوري که درگير جنگ ميشود پس از جنگ که 
درهاي بازداشتگاهها و اردوگاهها باز ميشود و اسرا و سربازان برميگردند. قلم برميدارند و مينويسند که 
چه به روزشان آوردند. کسي نميتواند به اينها بگويد بنويس يا ننويس. همان طور که کسي به گدازه 
آتشفشان نميتواند بگويد که باال بيا يا باال نيا. اين يک رمز بشري است که در وجود اين سرباز هست و 
کاغذ و قلم بهترين تسکين است براي رنجها آرزوها تلخيها و شيرينيهايي که داشته است.» (ادبيات

ناگزير، مرتضي سرهنگي، ص 2)  ادبيات جنگ
3. تالزمي است که در آن عادتاً ملزوم با الزم خود همراه است. گرچه اين همراهي هميشگي نيست. اين 

  تالزم به حدّ تالزم وقوعي و ذاتي نيست. 
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ـ جنگ ( مطلق تضاد) 
فرض تالزم ميان داستان و جنگ در اين صورت از امکان وقـوت بيشـتري 
برخوردار است. بلکه به نظر ميرسد تـداخل قسـمهـاي (2) و (3) در تقسـيم

بندي گذشته از جنگ، پندار تـالزم داسـتان جنـگ در معنـاي نظـامياش را در 
برخي اذهان دامن زده است. 

تالزم ذاتي: جنگ (هـر کيفيتـي از تضـاد کـه دو سـو داشـته باشـد)   أ-
همواره مالزم داستان بوده است. همه داستانها روايتي از جنگ بـه دسـت مـي

دهند. اين تالزم ذاتي به دو صورت قابل تعليل است.  
١. گاهي اين شخصيت (رکن اصيل داستان) است کـه الزمـهاش تضـاد 

شامل اجزاء، از جملـه شخصـيت)   (جنگ) است و به همين دليل داستان ( کل ِ
نيــز  الزمــهاش جنــگ خواهــد بــود. زيــرا انســان همــواره در حيــات دنيــايي 
خود در حال تجربه گونهاي  از جنگ است. (جنگ از سوي موضوع به داستان 
تحميل ميشود.)1 در اين صورت، جنگ از مجراي شخصـيت بـر داسـتان اثـر 

ميگذارد. 

                                                 
1. برخي از محققين جنگ را موضوعي انفکاکناپذير از حيات دنيوي انسان ميدانند و آن را موضوعي 
ازلي ـ ابدي در زندگي انسان برشمردهاند. غالي شکري نويسندة مصريتبار در اين باره ميگويد: «انسان 
به حکم آنکه موجودي زنده است همواره درگير نبردي بي امان و خستگيناپذير در راه زندگي است. اين 
بنياديترين انديشهاي است که همينگوي جان و دل انسان همروزگار را از آن پر ميکند. همين ره توشه 
است که وجدان خسته را از سر  سپردن به واقعيت موجود بازميدارد. اين واقعيت گاه در چيرگي اهريمني 
زنجيرگسسته مجسم ميشود گاه در وجود اشغالگران بيگانه گاه در ادامه خفقان اجتماعي کشندهاي و گاه 
مقاومت،  در گونههاي ديگر فشارهايي که انسان همواره و در هر کجا که باشد با آن روبهرو است.» (ادب
ص 3) در اين ديدگاه، نه تنها هيچ دورهاي از زندگي انسان فارغ از جنگ نبوده است، بلکه «هيچ داستان 
بزرگ و اسطورهاي در زندگي انسانهاي گذشته خالي از يک نوع جنگ نيست.» بنابراين ماهيت بشر، 
مقتضي جنگ است و از آن جهت که داستان به انسان ميپردازد، ناگزير به روايت از جنگ خواهد بود. با 
اثبات ضرورت جنگ براي زندگي انسان، طبعاً موضوع تعامل ميان ادبيات داستاني و جنگ مرتفع خواهد 
شد و سخن از پيدايش مکاتب ادبي و تطورات دورههاي ادبي همراه با رخداد جنگي ضرورتي نخواهد 
  جنگ، احمد فداکار، مجموعه مقاالت سمينار بررسي و داستاني ادبيات تعاملي داشت. (رک: رابطه
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٢. جنگ همواره الزم روايت بوده است. امـا، ايـن تـالزم نـه از سـوي 

زيـرا  شخصيت داستاني که از سوي ماهيت روايت به آن تحميـل شـده اسـت . 
(جنـگ از سـوي سـاختار بـه داسـتان  داستان بر پايه تضاد شکل گرفته اسـت . 

تحميل ميشود.)  
داستان بر پايه انتظار شکل ميگيرد.   

انتظار به سبب تضاد به وجود ميآيد.  
پس: داستان به سبب تضاد شکل ميگيرد.  

هر جا تضادي در ميان باشد جنگ نيز خواهد بود.  
پس: داستان به سبب جنگ شکل ميگيرد.  

ب-   تالزم وقوعي: داستان نه در ذات خود، که در وقوع خود همواره بـا 
جنگ همراه است.  

کـه  داستان با جنگ همراه است، اما نه بدان حـد ّ ت-  تالزم عادي: عموما ً
وقوعش وابسته بدان باشد يا ماهيتش با آن بياميزد.1 

ث-  عدم مطلق تالزم: هيچ گونه تالزمـي بـين داسـتان و جنـگ (تضـاد)  
نيست. تنها در اندکي موارد، داستانها با جنگ همراه هستند.  

                                                                                                
 رمان جنگ، بنياد جانبازان، 1373، ص 337)  محمد رضا سرشار نيز چنين رويکردي را درباره انسان 
ماهنامه و مالزمت کشمکش با زندگي دنيايياش دارد. (رک: «رابطه ادبيات و جنگ در طول تاريخ»،

  داستاني، ش 73، ص 20) ادبيات
1. «من شروع ادبيات جنگ را از زماني ميگيرم که انسان اولين قرباني را ميدهد. اولين ظلم صورت مي
گيرد. اولين استثمار صورت ميگيرد. از کشتن هابيل به دست نامبارک برادر نامبارکش قابيل و آنجا اولين 
حسي که ايجاد ميشود اولين نجوايي که به زبان انسان ميآيد . ادبيات جنگ و ادبيات مقاومت است. ... 
هر داستاني که انسان را در مقابل ظلم در مقابل بي عدالتي تشجيع ميکند ما به آن ادبيات جنگ و 
داستان جنگ ميگوييم.» کندوکاوي...، کامران پارسينژاد، ص 89). قاسمعلي فراست معتقد است: «به 
نظر من هر داستاني که ما را به پايمردي دعوت کند ادبيات جنگ محسوب ميشود.» (کندوکاوي...، ص 

  (101
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با بررسي صور چهارگانه مربوط به جنگ ـ در معناي مطلق تضاد ـ فـرض 
صورت اول از قوت بيشتري برخوردار است. زيرا داسـتان بـدون تضـاد قابـل 
تصور نيست و با اين فرض جايي براي تالزم وقوعي و عادي باقي نمـيمانـد . 

فرض عدم مطلق تالزم نيز قابل طرح نخواهد بود.  
طبق آنچه گذشت، خصوص جنگ در معناي تقابل نظامي نميتواند تـالزم 
مستقلي را با داستان برقرار سازد. گرچـه، هـر تقابـل نظـامي از آن جهـت کـه 
مصداقي تحت مفهوم مطلق تضاد به شمار ميآيد، به واسطه اين جوهر اساسي 
(تضاد) تالزمي را با داستان برقرار ميسازد. در نتيجـه، در نسـبتسـنجي ميـان 
ادبيات و جنگ ـ در معناي نظامي ـ به جاي سخن گفتن از نسبت خاص بايـد 
به نسبتهاي عام داستان با مقوله تضاد منعطف شد. چنـين گسـتره وسـيعي از 
نحوه ارتباطي داستان با جنگ، نظامي عام را پيش چشم محقق خواهـد گسـترد 
که در آن، موضوع جنگ، منحل در مضموني عاليتر و فراموضوعي ميشـود و 
اهميت موضوعي و تفاوت موضوعي را با جوهره مضمون جايگزين مينمايـد . 
اين همان اصلي است که تا کنون بدان اشاره شد و تالش شد جنـگ از حـوزه 

موضوعي خود خارج شده در صورتي مضموني مورد مطالعه قرار گيرد.  
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تحليل برخي آراء درباره رابطه داستان و جنگ  
عدم تقسيمبنديهاي مشخص در مفهـوم جنـگ، موجـب برخـي ابهامـات 
تحقيقي و رواج تعاريفي ناقص (غير مانع) شده است. از سـوي ديگـر، فقـدان 
تقسيمبندي دقيق در اين باره، زمينه را براي عدم طرح سؤاالت دقيـق و پاسـخ 

روشمند به آنها فراهم آورده است.   
محمدرضا سرشار در توضيح اصـطالح جنـگ مـيآورد: «عرصـه زنـدگي 
انسان هيچ گاه از مبارزه و کشمکش و جنگ خالي نبـوده اسـت و هرگـز نيـز 
نخواهد بود. اين مبارزه که در اصل براي ادامه و بقاي حيات است در حقيقـت 
با نخستين تقال و گريه او از بدو تولد ـ در اثر گرسنگي، درد، يا رنـج ــ آغـاز 
ميشود. و سپس در طول ساليان بعد زندگي براي احقاق يا اثبات حقانيت خود 
در اشکال و صورتهاي مختلف ادامه مييابد. تا آنجا که حتي در راحتتـرين 
و مناسبترين دورانهاي زندگي ـ از نظر عوامل و اسباب بيروني ـ کشـمکش 
دروني و نفساني اوست که رهايش نميکند و آرزوي آسايش و آرامش مطلـق 
را بر دل او ميگذارد. در عرصه ادبيات، محور اصلي قسمت اعظم آثار ادبي، به 
ويژه، داستان شرح همين کشمکشهاي پايان،ناپذير و هميشگي انسان است بـه 
پـا نمـيگرفـت و  گونهاي  که بدون اين عنصر بخش بزرگي از آثار ادبي اصال ً

آفريده نميشد.»1  
سرشار در اين مقاله، سير تاريخي ــ توصـيفي ادبيـات جنـگ در جهـان و
ايران را محور تحليل خود قرار داده است. او به رابطـه ميـان داسـتان و جنـگ
ـ بما هو جنگ ـ وارد نشده است؛ بلکه مضـمون حـاکم بـر جنـگهـاي مهـم 
دنيا و تأثير روند فکري ـ فلسفي غرب را بر آثـار داسـتاني سـدههـاي گذشـته 
بـه بررســي نشسـته اســت. ارتبـاط يــا همزيســتي فـرع بــر تـالزم اســت. هــر 

                                                 
  داستاني، سال يازدهم، ش73، ص 20. ادبيات ماهنامه 1. «رابطه ادبيات و جنگ در طول تاريخ»، 
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همزيستياي زماني ميتواند به فرضيهاي ادبي تبديل شود که ثابتکننده تالزمي 
در نسبت ميان ادبيات و متعلقش باشد. از ايـن رو، نحـوه تعريـف ارکـان ايـن 
نسبت و جنبه ربطي (ادبيات، جنگ و نسبت ميـان ايـن دو) تـأثير بسـزايي در 

ايجاد تصوري کامل از سؤاالت اين بخش دارد. سؤاالتي که در درجـه نخسـت 
به مقوله جنگ بازميگردد و در مراحـل بعـد، دفـاع مقـدس را مخاطـب قـرار 

خواهد داد.   
در توصيف محمدرضا سرشار مبارزه، کشمکش، و جنگ در کنار يکـديگر  
شرحاالسمي، به يکي از ذاتيـات جنـگ  استعمال شدهاند. سرشار با اين تعريف ِ
اشاره کرده است. اما، با عدم ذکر خاصه جنگ ــ درگيـري بـين دو دولـت بـا 
تعريف مانعي به دست نداده است. گرچـه ايـن  استفاده از قواي نظامي ـ عمال ً

تعريف، جامع موارد مورد نظر است.1   
مبـارزه بـه لحـاظ  سرشار تفاوت مشخصي ميان اين سه قائل نشده اسـت . 
لغوي اعم از جنگ است.2 اين نسبت ميان جنگ و کشمکش هم برقرار اسـت . 
(هـر جنگـي  با اين استعمال، جنگ در معناي مطلق تضاد به کار رفتـه اسـت . 
واجد کشمکش است. اما، هر کشمکشي به معناي جنگ نيست.) اين در حـالي 
است که بين جنگ به معناي خاص و کشمکش (مطلق تضـاد)، نسـبت عـام و 

                                                 
1. چنين تعريفي از جنگ وارد موضوع مقاله سرشار نشده است. چرا که سرشار ـ به رغم توسعه در مفهوم 
جنگ و تطبيق آن بر بسياري از حرکتهاي انساني در زندگي عادي ـ بهره خاصي از اين مقدمه در متن 

مقاله نبرده است و عمالً در خالل متن، به جنگ به معناي اخص آن پرداخته است.  
2. «واژه مبارزه که با جنگ همسان پنداشته ميشود اغلب با تالش و کوشش نيز هم معني و مترادف 
است... جنگ مستلزم وجود دشمن فعال و سازمانيافته و اقدام متقابل و ارادي است. در حالي که مبارزه 
ممکن است عليه چيزهايي بي حرکت يا رقباي فاقد شعور بروز کند. ويژگي ديگر جنگ جمعي بودن آن 
است .به همين دليل مفهوم جنگ از اعمال خشونتبار فردي متمايز ميشود . همچنين جنگ در خدمت 
منافع يک دسته سياسي يا يک کشور است. در حالي که خشونت فردي در خدمت منافع فردي است. 
سرانجام جنگ يک ويژگي حقوقي دارد؛ حتي برخي جنگ را يک قرارداد دانستهاند.» («ادبيات جنگ و 

فلسفه، بهمن 87، ص 76)  و ادبيات ماه کتاب تعابير ديگر آن در ايران»، مهدي سعيدي،



140  □  گام نهادن بر شيب تند  
 

 

خاص مطلق برقرار است.1 کشمکش، الزمه هر جنگي ـ در معناي تقابل نظامي 
ـ  است. اما هر کشمکش يا مبارزهاي  به معناي جنگ ـ تقابل نظامي ـ نيسـت . 
اما، سؤال اينجاست که چه نوع کشمکشي ـ از ميان کشمکشهاي ششگانه ــ 
در پاسخ به اين پرسـش، تصـور  الزمه جنگ به معناي نظامي آن است؟ عموما ً
ميشود کشمکش نوع اول (انسان با انسان)، الزمه جنگ در معنـاي خـاص آن 
است.2 در اين صورت، مقومّ جنگ در معناي خـاص آن، ايـن گونـه از تقابـل 
است و وجود کشمکشهاي ديگر، الزمة ذاتي جنگ ـ و بالتبع داستان حاکي از 

آن ـ نيست.3   
در نتيجه، يا بايد با توجه به تقابل هميشگي بشر در زندگي مادياش قائـل 
به يگانگي اين تقابل با جوهره دائمي زندگي شد ـ توقف در يک اصطالح کـه 
گوياي مطلق جنگ است ـ و يا آن را قسيم ايـن کشـمکش دائمـي قـرار داد و 
معنايي خاص براي آن فرض کرد. چنين برداشتي از جنگ  ـ که بر اساس نـوع 

                                                 
1. دو تقسيمبندي مشهور درباره کشمکش وجود دارد. تقسيمبندياي که بر مبناي طرفين کشمکش 
ترتيب داده ميشود و در آن شش قسم برشمرده شده است: 1. کشمکش انسان با انسان؛ 2. کشمکش 
انسان با طبيعت؛ 3. کشمکش انسان با خود؛ 4. کشمکش انسان با جامعه؛ 5. کشمکش جامعه با جامعه؛ 
6. کشمکش انسان با ماوراء طبيعت. همچنين کشمکش با احتساب ماهيت آن، به چهار قسم تقسيم شده 
است: 1. کشمکش جسماني؛ 2. کشمکش عاطفي؛ 3. کشمکش اخالقي؛ 4. کشمکش ذهني. (رک: واژه

  داستاننويسي، جمال ميرصادقي، ص 221) هنر نامه
2. برخي از اصحاب نظر، در تعريف جنگ، با فرض تقابل انسان با انسان، آن را به تقابل دو دولت توسعه 
دادهاند. اپنهايم: «جدال بين دو دولت از طريق قواي نظامي با هدف تفوق و غلبه بر ديگري.»؛ وردوس: 
«جدالي مسلحانه بين دولتها...»؛ کونيسي رايت: «دولتي نيت خود را براي توسل به جنگ از طريق 
اعالم جنگ يا ضرباالجل اعالم ميدارد.». (شخصيتپردازي در داستانهاي کوتاه دفاع مقدس، حسن 

  بارونيان، ص 42)
3. اين در حالي است که در تقسيمبندي صورت گرفته براي ادوار روايت جنگ، به ادوار سهگانة قهرماني 
و حماسه، نسبتگرايي و ترديد و باالخره دوران نفي و رد، تجربه بشري در ميدان جنگ، تحت تجربه 
شناختي او صورت ميگيرد. اين دو با يکديگر رابطه متقابل دارند. انديشهاي به کنش بدل ميشود و 
کنشي انديشه نو ميسازد. گاهي در ساحت ذهني به جدال خير و شر مطلق ميانديشد، گاهي جدال را 

  ميان امور نسبي تصور ميکند و گاهي، مقهور پوچي فکري ميشود.
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خاصي از کشمکش شکل گرفته است - را ميتوان منشأ تفريع جنگ در معناي 
همـين تقسـيم ميَ آن، به البشرط قسمي و بشرط شـيء دانسـت .  البشرط مقسَ

بندي است که زمينه نگاه موضوعي به جنگ را در ادبيات پديـد آورده اسـت و 
نويسندگان داسـتان را نـاگزير بـه پـذيرش موضـوعي بـه نـام جنـگ در کنـار 
موضوعي ديگر به نام کشمکش دائمي انسان (جنگ به معناي عام) کرده است. 
چنين گسستي ميان اين دو قسم، زمينه تکسـاحتي شـدن جنـگ را در حـوزه 

موضوعي ادبيات فراهم ميآورد. چرا که در غير اين صورت، تنهـا وجـه مقـوم 
در نتيجـه،  جنگ در اغلب تعاريف، ديگر خاصه آن به حسـاب نخواهـد آمـد . 
انسان همچنان که در صلح، در جنگ نيز دچار کشمش است. در نتيجه موضوع 
و ايـن عنـوان  جنگ، منحل در کشمکش دائمي و عام دنيايي انسـان مـيشـود . 
از  جديد، به دليل وسعت و شموليت، درخور اصطالح موضـوع نخواهـد بـود . 
اين رو، مفهوم خاص جنگ با خلع از خاصـهاش (درگيـري نظـامي)  از عنـوان 

موضوعيت نيز منخلع ميشود.   
از سوي ديگر، اگر «قسمت اعظم آثار ادبي، به ويژه، داسـتان شـرح همـين 
کشمکشهاي هميشگي انسان» باشد، اثبات رابطه جنگ در معناي خاص آن بـا 
آيـا  ادبيات، ناگزير از فهم رابطه کشمکش در معناي عام آن بـا ادبيـات اسـت . 
جنگ در معناي نظامي آن، في نفسه چنين پيوستگياي  را با داسـتان در طـول 
تاريخچه روايت برقرار کرده است، يا جنگ در اين معني، صورت تشـديديافته 
تالزمي بنيادين است که همواره بين داستان و همـه موضـوعاتش برقـرار بـوده 
است؟ فهم اين کشمکش عام (جنگ در معناي عام) نـه تنهـا پـرده از حقيقـت 
مالزمه داستان و جنگ برميدارد، که دامنههـاي تأثيرگـذاري و مضـمونسـازي 
جنگ در معناي خاص را متوقف بر کشمکش يا جنگ به معناي عـام آن قـرار 
ميدهد. زيرا به نظر ميرسد جنگ نظامي، نمود، نتيجه، و دنبالة کشمکشهـاي 
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دروني بشر است.1 اين کشمکشها در طول تاريخ بروز و ظهورهـاي مختلفـي 
از ايـن رو،  دارند که جنبه نظامي تنها يکي از صـورتهـاي بيرونـي آن اسـت . 
تقسيمبندي دورههاي تاريخي و تأثير آنها بر نگرش بـه جنـگهـاي نظـامي در 
ادبيات جهان گوياي آن است که جنگي نظامي آغـاز نمـيشـود مگـر در ظـل 
کشمکشي فکري. زيرا جنگ « مبارزه مسلحانه و خونين بين گروههاي سازمان 
جمعـي  يافته»2 است. همچنين، جنگ نتيجه اعمال خشـونت در سـايه دشـمني ِ
است. خشونت از نفرت زاده ميشود. نفرت واکنشي در جهت حفظ منفعت يا 
دفع مفسده است. نافع بودن چيزي و مفسده بودن امري ديگر، مرتبـهاي اسـت 
که با علم حاصل ميشود. هر خواستهاي مسبوق به دانستهاي مطابق با آن است. 

حال اين دانسته يا بديهي است و يا نظري.   
از اين رو، جنگ در معناي نظامياش، تنها از مجراي جنگ (در معناي عام) 
واجد مضمون ميشود. در حقيقت، تالزم داستان با جنگ (در معناي عـام)، نـه 
تنها تالزمي ساختاري که تالزمي مضمونساز است. جنگ در اين معني مراحل 
تصور فايده، اذعان به فايده، ميل شديد، تشديد اراده، و عمـل بـر مبنـاي آن را 

ترسيم ميکند.    
صورت ديگري که ميتواند چنين برداشتي را توجيه کند تالش براي ريشه

يابي جنگ است. از آنجا که،  
  

                                                 
1. «در جهان فرهنگي عالوه بر عنصر «وفاق»، عنصر «کشمکش» نيز حضور دارد و اين خود ناشي از 
وجود تضادّ ميان گروههاي انسانهاست. عالمه مطهري معتقد است که تضاد دروني انسان که قدما آن را 
تضاد و ستيز ميان عقل و نفس ميخواندند، خواه ناخواه به کشمکش ميان گروههاي انسانها نيز کشيده 
مطهري، مهدي جمشيدي، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه  عالمه فرهنگي يه نظر( ميشود.» 

  اسالمي، ص 25)
2. جامعهشناسي جنگ، گاستون بوتول، ترجمه هوشنگ فرخجسته، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ 

  هفتم، 1378، ص 33.
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-  زندگي مادي دار تزاحم است.  
- تزاحم مالزم با مبارزه و کشمکش است. 

- الزمه زندگي بشري در دنياي مادي، کشمکشـي پايـانناپـذير خواهـد 
بود.1   

حال با کنار هم قرار دادن دو گزاره، نسبت ميـان موضـوع و قالـب روشـن 
ميشود:  

- داستان همواره درباره زندگي انسان است. 
- کشمکش الزمه زندگي انسان  است.  

- داستان همواره درباره کشمکش انسان است.  
- پس کشمکش همواره الزمه داستان است.  

از اين مقدمات نتيجه گرفته ميشود که جـوهره زنـدگي انسـان در جهـان 
خارج و روايت داستاني او در جهان داستان يکي است. ايـن اشـتراک جـوهره 

پيوند عميقي را ميان اين دو مقوله برقرار ميکند. تا جايي که ميتوان گفت:   
- داستان همواره نيازمند انساني است که دچار کشمکش شده باشد.   

- جنگ بيشترين و عموميترين کشمکشها را ايجاد ميکند.  
- پس داستان نيازمند جنگ است.  

اما، اين بحث لغوي و اصطالحي کارکرد مستقلي تنها در تعيين موضـوع و 
جوانب و حدود آن ندارد. بلکه سرمنشأ تعيين پيوستگي (تالزم) ميان موضـوع 

(جنگ) و قالب است.  
به نظر ميرسد تنها اثبات نقش جنگ در ادبيات داسـتاني در طـول تـاريخ، 
زيـرا گسـتردگي و تنـوع  نميتواند برآورندة غرض محققين اين حـوزه باشـد . 

                                                 
1. برخي آيات قرآن کريم نيز به صورت ضمني به اين امر اشاره دارد: «يا ايها االنسان انک کادح الي 
ربک کدحا فمالقيه» «ای انسان، حقّاً که تو به سوی پروردگار خود بسختی در تالشی و او را مالقات 

  خواهی کرد.» ترجمه فوالدوند. سوره مبارکه انشقاق: آيه 6.
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آثاري که درباره جنگ تا کنون نوشته شده است ميتواند نتيجه يک همپوشاني 
موضوعي بوده يا به عواملي خارج از حوزه ادبيات مرتبط باشد. اين ضـرورت 
برخاسته از ادبيات، کارکردها، ساختارها، و ظرفيتهاي آن نيست؛ بلکه اهميت 
اجتماعي يک موضوع آن را به عنوان پرشـمارترين موضـوع بـه کـار رفتـه در 
ادبيات قرار داده است. بديهي اسـت در صـورت دوم بحـث ادبيـات جنـگ و 
بررسي نقش آن در ادبيات در حوزه جامعهشناسي ادبيات بايـد مـورد پرسـش 
بـه عنـوان مثـال،  قرار گيرد و نقش عوامل اجتماعي را بر ادبيات بررسي کنـد . 
سخن در اينکه هيچ تمدني از ميان نرفته و به وجـود نيامـده اسـت مگـر آنکـه 
جنگي رخ داده است؛ يعني شکلگيري و اضمحالل تمدنها بر پايه جنگ بوده 
است. اين امر حتي در حوزه داستان نيز قابـل پيگيـري اسـت. چنانچـه ظهـور 
برخي مکاتب ادبي در اروپا با اتمام يا آغاز يک جنگ رخ داده است. از جملـه 

دادائيسم، مسبوليسم، کوبيسم، ابزورديسم، و اپيک.  
 اما، در صورت نخسـت، فـارغ از آثـار اجتمـاعي جنـگ و حتـي فـارغ از 
بررسيهاي تاريخي و تاريخ ادبياتي و فارغ از آمارهايي که نشاندهنده اين هـم

بـه پيوسـتگي ايـن دو عامـل بـه عنـوان  سويي بين ادبيات و جنگ است صرفا ً
اشتراک ماهوي نگاه ميشود. اين بحث به پيوستگي و تعامـل ميـان موضـوع و 
قالب نظر دارد. و اين پيشفرض را مد نظر قرار ميدهد کـه قالـبهـاي ادبـي 
نسبت به موضوعاتشان بيتفاوت نيستند. برخي موضوعات بـه صـورت ذاتـي 
پيوستگي بيشتري از موضوعات ديگر با ادبيات دارند. در حقيقت، در صـورت 
اول اين سؤال در برابر ادبيات شکل ميگيرد که چرا ادبيات به موضوعي چـون 

جنگ عالقه نشان ميدهد؟   
اين در حالي است که اغلب محققان با نگاهي بروننگر از ساحت ظرفيـت

هاي داستان و لوازم آن نقش جنگ در داستان را بررسي کردهاند.  
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«در ميـان موضـوعهـاي متعـدد  محمدرضا سرشار در اين بـاره مـيگويـد : 
داستاني مورد عالقه انسانها در طول تاريخ جنگ از جمله موضوعهاي بسـيار 
اختصـاص يـافتن بخـش قابـل تـوجهي از ادبيـات  جذاب و پرطرفدار اسـت . 
مدرسي (کالسيک) همه ملل به اين موضوع خود به تنهـايي دليلـي غيـر قابـل 
انکار بر اين مدعاست... . با گذشـت بـيش از نـيمقـرن از جنـگ جهـاني دوم 
همچنان ساختن فيلم و سريالها و نگارش داستانهـاي متعـدد راجـع بـه ايـن 
واقعة تاريخي يا ديگر جنگهاي بزرگ تاريخ از سوي هنرمندان و نويسـندگان 
غربي ادامه دارد. و اين آثار از جمله پرطرفدارترين آثار هنري و ادبـي در ميـان 

مردم زمان ما هستند.»1  
ايشان در ادامه به آماري اشاره ميکنند که از 99 رمان برگزيده معاصر بيش 
از ده تاي آنها درباره جنگ هستند و بسياري از بزرگان و مشاهير داستاننويسي 

يک يا چند داستان خود را به موضوع جنگ اختصاص دادهاند.  
از جمله موارد ذکر شده جذابيت و پرطرفدار بودن داستانهاي جنگ بـراي 
خوانندگان است. اين چيزي جز عالقه مخاطب را ثابت نميکند. چنانکـه ايـن 
استدالل معارضان متعددي هم خواهد داشت. از جمله داسـتانهـاي پليسـي و 
عشقي که همواره و در زمانهاي مختلف مورد توجه مخاطبان بودهاند. اما، اگر 
اين سخن بدان معني است که نويسندگان با آگاهي از اين جـذابيت موضـوعي 
اقدام به نوشتن درباره جنگ کردهاند، نوعي عوامزدگي را در نويسندگان تداعي 
ميکند. نويسنده بيش از آنکه به مخاطب اهميت بدهد به تجربه شخصياش از 

زندگي و قابليتهاي قالب هنري داستان ميانديشد.  
  
  

                                                 
  داستاني، سال يازدهم، ش 73، ص 20. ادبيات ماهنامه 1. «رابطه ادبيات و جنگ در طول تاريخ»،
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جنگ يا دفاع  

انتخاب اصطالح جنگ يا دفاع براي تحديد ادبيات داستاني منسوب بـه آن 
و حرکت بر مدار آن، يکي از چالشهاي مهم ادبيات داستاني در طول سه دهـه 
گذشته بوده است. طبق شواهد تاريخي، نخستين اصطالح استعمالشده دربـاره 
واقعه هشت ساله، «جنگ» است. ادبيات روايي نيز، در آغاز، همين نام را بـراي 
داستانهاي مورد نظر به کار ميبرد. اصطالحات ديگري چون جنـگ تحميلـي، 
دفاع، دفاع مقدس، مقاومـت، پايـداري و... پـس از ايـن اصـطالح در ادبيـات 
داستاني ايران رايج شدند. دو اصطالح جنگ و دفاع، از نظر کاربرد، در مقايسه 
با ديگر اصطالحات، ممتازنـد. 1 ضـمن آنکـه، اصـطالحاتي چـون مقاومـت و 
پايداري بنيان ترجمهاي داشته و خاستگاه بومي ندارند.2 مرور اصـطالحات بـه 

                                                 
مَ واقع  1. سه وجه را ميتوان براي اين امتياز برشمرد: ا. کثرت استعمال؛ ب. قدمت استعمال؛ ج. مقسَ
شدن براي زيرشاخهها و گونههاي ديگر. در علوم سياسي، اقسام فراواني براي جنگ برشمردهاند. گرچه 
اين تقسيمبندي براي دفاع صورت نگرفته است. «جنگ انقالبي، جنگ ايدئولوژيک، جنگ بازدارنده، 
جنگ براندازي، جنگ بيولوژيکي، جنگ تام، جنگ جانشين، جنگ چريکي، جنگ خلق، جنگ داخلي، 
جنگ رواني، جنگ سياسي، جنگ عادالنه، جنگ عادي، جنگ غير عادالنه، جنگ فرسايشي، جنگ 
قراردادي، جنگ محدود، جنگ محلي، جنگ مطلق، جنگ نامحدود، جنگ نيابتي، جنگ واسطهاي، جنگ 
سرد، جنگ اتفاقي، جنگ هستهاي، جنگ همه جانبه و...» («ترمينولوژي جنگ و صلح»، سيد مجيد 

  حوزه، ش 75، ص 6-  7)  انديشه ماهنامه دو ظهيري،
2. دکتر مهدي خادمي کواليي دو عامل را در گزينش تعبير ادبيات مقاومت مؤثر ميداند: نخست، تعبير 
رهبران انقالب اسالمي مبني بر تحميلي بودن جنگ و لزوم مقاومت در برابر آن. دوم، تأثيرپذيري ادبيات 
ايران از آنچه در ادبيات عرب ميگذشت: « آشنايي با آنچه در جهان عرب ـ به ويژه فلسطين ـ ادب

المقاومه ناميده ميشود، سبب شد که اين تعبير با آن زمينههاي ايدئولوژيکي و سياسي بينالمللي 
همخواني بيشتري داشته باشد و نويسندگان و منتقدان ادبي بيشتر آن را پسند کنند. در جنگ ايران و 
عراق موارد بسياري وجود داشت که ارتش عراق را به ارتش رژيم اشغالگر قدس تشبيه ميکردند و همين 
مشابهتها موجب شد تا تلقي فلسطينيها از ادبيات مقاومت در ايران نيز رواج يابد.» («درآمدي بر جامعه
پژوهش، ش 1، ص 112). حميد حسام درباره واژه پايداري ميگويد: «درباره  نامه شناسي ادبيات جنگ»،
واژه پايداري نيز بايد اذعان کنيم که اين واژه بيشتر ناظر به فرهنگهايي است که به نوعي به  جنگ 
جهاني دوم و تبعات آن دچار شدهاند و تقابل آدمهايي که بعد از جنگ ميزيستهاند با افرادي   که 
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کار رفته در متون ديني و معارفي نيز نشان ميدهد اين دو اصطالح، از گذشـته 
دور تا کنون مورد استفاده بودهاند. فاصله زماني استعمال اين دو واژه، در کنـار 
فاصله معنايي آنها، از آغاز درگيري هشت ساله ميان ايران و عـراق، مخـاطراتي 

را براي ادبيات داستاني پديد آورده است.1   

                                                                                                
جنگ را درک کرده بودند. نمونه اين نوع ادبيات را در فرانسه، روسيه، و آلمان سراغ داريم.» («ترکش

  همشهري، 2 و 82/3/30)  هاي نقد ادبيات جنگ»،
1. اکنون استعمال واژه دفاع مقدس بر جنگ کامالً پيشي گرفته است. با اين وجود، گذار از واژه جنگ به 
دفاع مقدس به صورت کاملي تحقق نيافته است. در حقيقت، توجه ادبيات داستاني به تبع جريان فرهنگي 
انقالب از استعمال واژه «جنگ» براي «واقعه هشت ساله ميان ايران و عراق» منصرف شد و دست به 
تأسيس عنواني تازه در اين باره زد. اين عنوانِ ترکيبي، «دفاع مقدس» بود. عبارت دفاع مقدس، با تکيه 

بر پشتوانه حِکمي و تاريخي عميق دفاع و تقدس، توانست بار معنايي اين واقعه را در سطوح مختلف   
سياسي، اجتماعي، ديني، و فرهنگي به دوش کشد. با وجود نوپديد بودن چنين اصطالحي در اين سطح، 
اين تعبير ـ به عنوان گونهاي ادبي ـ از مخترعاتَ ادبي انقالب نيز هست. ابراهيم حسن بيگي معتقد 
است: «جنگ تحميلي عراق عليه ايران را ميتوانيم سرآغاز ادبيات دفاع مقدس يا ادبيات پايداري در 
ايران قلمداد کنيم. يعني در واقع از آغاز دفاع مقدس بود که نويسندگان ما به صورت اجتنابناپذيري به 
ندوکاو...، ص 87). حسين فتاحي نيز دربارة بي پيشينگي اين اصطالح در  ک( اين گونة ادبي پرداختند.» 
ادبيات جهان ميگويد: «ما در دنيا مقولهاي به نام ادبيات دفاع مقدس ... نداريم. هر چند ادبيات مقاومت 
داريم. به عنوان مثال ادبيات مقاومت فلسطين که بيشتر شعر بود و يا چيزي بين شعر و نثر.» (کندوکاو
ص 100). اما، خود اين اصطالح را نيز بايد جزو الفاظ منقول دانست که دوران تطوري را پشت سر  ،...
گذاشته و در مصداق خاص خود درباره دوران هشت ساله، عَلمَ (اسم خاص) شده است. اين نقل ـ همان 
ي دارد. از اين رو، آنچه اکنون با شنيدن اين واژه به ذهن  طور که در  فصلهاي گذشته آمد ـ صورت تعينُّ
شنونده متبادر ميشود واقعه هشت ساله است و معناي عام اوليه اين ترکيب محجور شده است. بدين 
ترتيب، بي پيشينگي امر واقع جنگ، در عنواني بديع (دفاع مقدس) ظهور پيدا کرد. و اين تصور و ادعا را 
در حوزههاي مختلف از جمله ادبيات داستاني پديد آورد که ادبيات داستاني خاص دفاع مقدس ـ به دليل 
همين عنوان جديد ـ صاحب گونهاي جديد است. البته، ادبيات داستاني مسيري طوالنيتر براي اثبات 
چنين ابداعي در پيش داشت. مسيري که تا کنون نيز به پايان آن نرسيده است. در اين مسير، ادبيات از 
تفاوت مضمون، به ادعاي تفاوت عنوان پا گذاشت. سپس، سخن از علّيت شاخصههاي فرهنگي، مذهبي، 
قومي، زباني، و ملي را در شکلدهي چنين گونهاي به ميان آورد. اما، همچنان مقصد نهايي را بايد در 
کشف ساختار منحصر به فرد اين گونه جستجو کرد. مرتضي سرهنگي به تأثير امر واقع، مضمون و 
شاخصههاي بومي اشاره ميکند: «ادبياتي که از يک جنگ دفاعي بيرون ميآيد به هم شبيه است. 
  ادبياتي هم که از جنگي چون جنگ آلمانها بيرون بيايد به نوع ديگري است. آلمانها داراي ادبيات
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گرچه اين دو اصطالح بنا بر باور مشهور، موضـوع (subject) داسـتان را 
تحديد ميکنند، اما ميزان تأثيرگذاري اين دو مفهوم، در مراد بـه کـار برنـدگان 
آنها و تعيين تعاريف و حدود آن در داستان ، بسيار فراتر از تأثير موضوع بـوده 
و مضمون، و به تبع آن، ديگر عناصـر ايـن گونـة داسـتاني، تحـت تـأثير ايـن 
اصطالح و تبعات آن قرار داشتهاند. در حقيقـت، کـارکرد هنـري پرداخـت بـه 
جنگ، تأثيرات زيباييشناسانه خاص آن بر نگاه راويان، غرض داستان، توسـعه 
واقعيت و ديگر نمودهاي جنگ در زندگي فردي و اجتماعي انسانها، از جمله 

استفاده نويسندگان از اين موضوع بوده و همچنان نيز ادامه دارد.1   
نمونه تأثيرگذاري اين واژهگزيني را ميتوان در ضديابي براي ايـن مفـاهيم 
مشاهده کرد. ادبيات داستاني نه تنها ناگزير است ميـان ايـن دو واژه دسـت بـه 
انتخابي تعيينکننده بزند، بلکه با اين انتخاب، داستان در معـرض رويـارويي بـا 
مفهوم مقابل اصطالح انتخابشده قرار خواهد گرفت. زيرا هر اصطالح حامـل 
ارزشهاي خاص اجتماعي فرهنگي است که اين ارزشها نيز هر يک از جهان

بيني خاصي نشأت گرفتهاند.2 تصور ارزشهـاي موجـود در هـر مفهـوم خـود 

                                                                                                
 ضد جنگ ميشوند هر جنگي ادبيات خاص بومي منطقه را دارد.» («انساني بودن ويژگي ادبيات 

شرق، 83/8/5)  روزنامه جنگ است»،
1. «داستان جنگ ميتواند درباره هر داستان جنگي باشد. يعني جنگ ميتواند جنگ تدافعي باشد يا 
جنگ تهاجمي؛ اما وقتي واژه پايداري را استفاده ميکنيم نظر ما به مقاومت برميگردد که ميتواند به 
مقاومت در برابر يک متجاوز و يا حکومتي دستنشانده باشد؛ مثلِ دفاع مردم فرانسه در زمان جنگ دوم 
جهاني و يا ادبيات مردم فلسطين عليه حکومت غاصب اسرائيلي. اما، وقتي از ادبيات دفاع مقدس صحبت 
کندوکاو...،  ميکنيم، به استفادهاي که در سالهاي اخير از ادبيات دفاع مقدس شده اشاره مي کنيم.» (،

  سميرا اصالنپور، ص 99)
2. محمدرضا سرشار در مقايسه روايتهاي شکلگرفته از واقعه هشت ساله، ميپرسد: «چه شده است که 
اين همه تفاوت و حتي تضاد در بازتاب اين قضية واحد... مشاهده ميشود؟» او سپس پاسخ ميدهد: 
«اين تضاد و تفاوت در بازتاب اگر ناشي از تفاوت جهانبيني و به تبع آن نگرش سياسي نويسندگان 
مقالهها، ص  و مقولهها متعلق به اين گروهها نيست پس مبتني بر چيست؟» («اقسام ادبيات جنگ»،

  (376
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و از آنجـا کـه داسـتان نـاگزير از  مبتني بر تکيهگاهي فرهنگي اجتماعي اسـت . 
تقابل دو جبهه است، تصور ضد اين ارزشها، يعني همان چيزهايي که داسـتان 
لـذا، از  با عنوانگزيني خود در مقابل آن صفآرايي ميکند نيز ضروري اسـت . 
جمله اموري که داستانهاي مرتبط با واقعه هشت ساله ايران و عراق را به خود 
مفهوم انتخاب شده و جهتگيري مضـموني داسـتان  مشغول داشته، تصور ضد ِ
به سمت اصالح يا تقابل با آن است. تمامي طيفهاي موجود در حوزه ادبيات 
داستاني واقعه هشت ساله در ايران، ضدي براي مفهـوم منتخـب خـود تصـور 

کرده و کانون محتوايي داستان را ـ به صورت صريح يا ضـمني ــ تشـخيص و 
طرد آن قرار دادهاند. به نظر ميرسد اصطالح منتخب، ديدگاه به کـار برنـدگان 
آن را درباره واقعه هشت ساله آشکار ميسازد و اين ديدگاه جامع هسـتهـا و 
نيستها و بايد و نبايدهاي موجود و منتزع از اين واقعه است. اما، واقعيت اين 
در تـور اصـطالحات  است که ادبياتي که به واقعه هشت ساله تعلق دارد غالبـا ً
ادبي غير تحقيقي گرفتار ميشود. اين ادبيات پيشاپيش محکوم به تقسيمبنديها 
از ايـن  در ادبيات غرب شکل گرفتـه اسـت .  و واژهگزينيهايي است که عموما ً
رو، پيش از هر گونه تقسيمبندي، که الزمهاش شناخت دايره معنـايي اصـطالح

هاي منتخب و شناخت واقعيتهاي خارجي است، ايـن اصـطالحات را مـرور 
نماييم.  

نقطه مقابل جنگ، صلح و نقطه مقابل دفاع، تجاوز فرض ميشـود. 1  عموما ً
جنگ و صلح با يکديگر تباين دارند و دفاع و تجـاوز نيـز بـا يکـديگر مبـاين 

خواهند بود.   
 

                                                 
1. مهدي کاموس در مقاله تعريف ادبيات جنگ، ميآورد: «هر تهاجمي دفاعي را نيز در مقابل خود مي
مقالهها، ج2، ص 460). بنابر اين ديدگاه،  و بيند و هر تجاوزي نيز مقاومتي را به وجود ميآورد.» (مقولهها
دفاع در برابر تهاجم و مقاومت در برابر تجاوز قرار ميگيرد. اين محقق، سپس تالش ميکند بين تهاجم 

  و تجاوز، و دفاع و مقاومت ترادف برقرار سازد.
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با فرض محال بودن جمع اضداد و موافقت هر اصـطالح بـا جهـتگيـري 
داستان، صورتهاي چهارگانهاي قابل تصور است: داستان جنگ، داستان صلح، 
داستان دفاع، داستان تجاوز.  مراد از صورت «1» داستانهاي موافـق بـا جنـگ 
است. مراد از جنگ در اينجا نه مطلق جنگ و نه جنگ مقيد (به دفاعي بـودن)  
است. زيرا موافقت با مطلق جنگ بي معني است و موافقت با جنـگ مقيـد بـه 
دفاعي بودن، همان رويکرد «داستان دفاع» است. بنابراين، مراد از صـورت «1»، 
هواخواهي جنگ (تجاوز) است. از اين رو، صورت «1» و «4» مشترک خواهند 
بود. صورت «2» داستانهايي هستند که با جهتگيري صلح و مخالفت با جنگ 
قيود به کار رفته براي داستان در فهم عامه،  به آن مينگرند. از آن رو، که عموما ً
جنبه موضوعي پيدا ميکند، اصطالح «داستان صلح» داستان مقطع زماني صـلح 
از ايـن اصـطالح بـه «داسـتان ضـد جنـگ» تعبيـر  را به ذهن متبادر ميسـازد . 

ميشود.1   

                                                 
ادبيات ضد جنگ را : » 1. از ادبيات ضد جنگ به ادبيات اعتراف و ادبيات ويرانه نيز ياد کردهاند
باروت، نسل با ادبيات اعتراف هم گفتهاند. در آلمان به ادبيات ويرانه شهرت دارد.» (گفتگو

مرتضي سرهنگي، ص 230).  دکتر رضا شيباني اصل درباره ظهور «ادبيات صلح» درغرب ميگويد:  
«اين ادبيات بر ويرانههاي ادبيات صلح قرن نوزدهم بنا شد و ماهيت انساني و اخالقگرايانه خود را پي 
گرفت. مسيحيت و آيينهاي اصيل ديني با آن همچنان ممزوج بودند. گرچه با شيوع سکوالريسم 
بسياري نويسندهگان سکوالر نيز به اين جريان پيوستند و جنگ را امري غير اخالقي به صورت قراردادي 
دانستند؛ اما، همچنان ادبيات صلح در غرب ماهيتي کليسايي و عرفاني دارد که در آن مفاهيمي چون 

 ( www.tebyan . Net سايت تبيان) «.عدالت، حقوق انسان، ستمستيزي و... به چشم ميخورد
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با توجه به تقسيمات فوق، سه صورت کلي قابل فرض است1:   
داستان جنگ، داستان ضد جنگ، و داستان دفاع. با مرور اين سـه صـورت 

ضدي فرض نشده است.    مشخص ميشود براي صورت «3» عمال ً
با تطبيق اين اقسام سهگانه بر واقعيت هشت ساله ميان ايران و عـراق و بـا 
تجاوز نبوده است، پس نه ميتواند داسـتان جنـگ  توجه به اينکه اين نبرد قطعا ً
داشته باشد و نه داستان ضد جنگ. تنها صورت باقيمانده داستان دفاع است. و 
فرض و تحقق جرياني کـه  از آنجا که داستان دفاع نيز ضدي ندارد2 پس اساسا ً
بـه تعبيـر  مخالف محتوايي دفاع هشت ساله ايران و عراق باشد ممکن نيسـت ! 
ديگر، جنگ ايران دفاع بوده است؛ دفاع مخالفي ندارد. پس جنگ مـا مخـالفي 

ندارد! 3  

                                                 
1. برخي اطراف اين تقسيمبندي را به دو صورت تنزل دادهاند. با اين استدالل که هيچ انساني طرفدار 
تجاوز نيست. و هيچ کسي هم نکوهشگر دفاع نبوده است. بنابراين، هر داستان جنگي، ضد جنگ است. 
از اين رو، صورت «1» و «4» از اقسام  چهارگانه فوق حذف ميشوند. برخي نيز با انحالل تمامي اقسام 
در يک قسم، عمالً اين تقسيمبندي را جعلي و نادرست دانستهاند: «در دام تقسيمبندي فرضي و جعلي و 

  رضا نجفي، ص 117) نادرست و دو قطبي ادبيات جنگ و ادبيات ضد جنگ نيفتيم.» (کندوکاوي...،
2. «در جنگهاي دفاعي هيچ وقت کسي نمينويسد که اشتباه کردند از خود دفاع کردهاند. ادبيات دفاعي 
شرق، 83/8/5). «ما  روزنامه ضد ندارد.» («انساني بودن ويژگي ادبيات جنگ است»، مرتضي سرهنگي،
نسل با گفتگو نه متجاوز بوديم نه مغلوب چرا بايد ادبيات ضد جنگ داشته باشيم؟»  (مرتضي سرهنگي،

باروت، به کوشش ابراهيم زاهدي مطلق، ص231)  
3. دکتر مهدي زمانيان با انضمام اصل دفاع و نگاه ملي، ميگويد: «ملتي که به خاطر دفاع از مقدسات 
خود جنگيده است بالطبع تبعات اين جنگ را نيز به جان ميخرد. پس، در چنين جنگي احساس گناه 
اصوال نميتواند محلي از اعراب داشته باشد. مسئله ادبيات ويرانهها و ادبيات در هجرت هم (الاقل در 
سکوت، ص 186). به نظر ميرسد مراد  رابطه با قضيه جنگ و دفاع مقدس) منتفي است.» (گفتمان
زمانيان از نفي گناه و ادبيات ويرانهها به معناي عدم امکان يا عدم تحقق اين رويکرد ادبي نيست. بلکه 
به معني نفي ارزشمندي يا حقيقتمانندي آن است. ضمن آنکه نگاه ملي نسبت به يک واقعه نميتواند 
مانع از تحقق ادبياتي متفاوت از اين نگاه باشد. اما، به نظر برخي نويسندگان ادبيات برآيند جهانبيني و 
تجربه شخصي نويسنده است و از طور هيچ امر بيروني الزام نميپذيرد. احمد دهقان در مصاحبهاي با 
نويسنده را تنها به خود متعهد ميداند نه چيزي وراي خود. «تعهد آنجا بد ميشود که پا از  شرق روزنامه
    ،انديشه فرد بيرون ميگذارد و به چيز و شيئ ديگري متعهد ميشود.» او ميگويد: «ادبيات وابسته
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اين مغالطه، ذهن برخي از نويسندگان و محققان داستاني را به خود مشغول 
کرده است.1 از سويي نيز راه را براي طرح هر گونه انحرافي در ادبيات داستاني 
دفاع مقدس بسته است. زيرا طرح هر اصطالحي که گوياي ضديت گروهـي از 
داستانها با واقعه هشت ساله باشد، با ايـن اصـل از پـيش ثابـت شـده مواجـه 
ميشود که دفاع نه تنها از منظر داستاننويسان وطني، که از منظر انسانيت يـک 
حق شمرده ميشود و قابل انکار نيست. در حالي که اين امر بر خالف واقعيات 
موجود در طول سي و اندي سال، داستان واقعه هشت ساله است. مقايسه آثـار 
سه دهه اخير در حوزه ادبيات واقعه هشت ساله، نشان ميدهد مضمون دستهاي 
از آثار داستاني دقيقا مقابل مضمون دستهاي  ديگر است. اين تقابل، نشاندهنده 
تضادي است که توسط گروه مذکور انکار ميشود. ايـن امـر موجـب شـده تـا 
برخي از محققين براي حل اين معضل، قسم جديدي را وارد اين تقسـيمبنـدي 

                                                                                                
شرق، 84/3/29). بر   حاال به هر کس و هر شخص و هر مرام و مسلک به جايي نميرسد.» (روزنامه
اساس اين ديدگاه، جهانبيني شخصي در کنار يا در مقابل عزم ملي و جهانبيني عمومي ميتواند ظهور 

  پيدا کرده روايت خاص خود را از جنگ ارائه نمايد.
3. دکتر محمدرضا سنگري معتقد است: «ميخواهم صريحاً اين جمله را که چندين بار ديگر هم گفتهام 
تکرار کنم که ادبيات دفاع مقدس خود ادبيات ضد جنگ است. ميدانيم که دفاع خود مفهومي ضد جنگ 
ص10). چنين برداشتي  ندوکاو...، ک( دارد. ما جنگ را نپذيرفتيم، به عالوه، ما آغازگر آن هم نبوديم.» 

مدلول داستانهاي ضد جنگ را به درستي تصور نکرده است. زيرا داستان ضد جنگ با به کارگيري   
مضامين سلبي به نکوهش جنگ ميپردازد و بر اساس زيباييشناسي خاص خود، مصائب و مشکالت 
جنگ را برميشمرد و بر به راهاندازان آن خرده ميگيرد و انسانها را تنها قربانيان به هدر رفته آن مي
داند. در حالي که اين تصوير و انتظار با ادبيات داستاني دفاع مقدس هيچ نسبتي ندارد و در اينجا رشادت، 
شجاعت، و افتخار حاکم است. ضمن آنکه ماهيت ادبيات ضد جنگ در ادبيات جهان با آنچه درايران رخ 
داده است کامالً متفاوت است. «اگر مقايسهاي داشته باشيم بين ادبيات ضد جنگ رو شنفکري ايران و 
غرب متوجه نکات تأسفباري ميشويم؛ از جمله: 1. ماهيت سکوالريستي و ضد ديني ادبيات ضد جنگ 
روشنفکري ايران... اما، ماهيت ديني و اخالقگرايانة نمونة غربي؛ 2. ماهيت ضد سلطة ادبيات ضد جنگ 
در غرب و پيوند ادبيات ضد جنگ روشنفکري ايران با جريان سلطه و رسانههاي آن.» (رضا شيباني اصل، 

همان) 
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کنند.1 در اين تقسيم بندي تا حدودي تالش شده تا با ادعاي اوليه ضـد جنـگ
نويسي برخي نويسندگان غير همسو با مضامين دفـاع مقـدس همراهـي شـود . 

عنوان ضد دفاع مقدس، تاکيدي بر اين امر است که ماهيت واقعه هشت سـاله، 
بـه  جنگ نبوده است و همه نويسندگان اين حوزه، بـر تجـاوزگري تاختـهانـد . 
در اينجا موضوعيتي ندارد. از سوي ديگر  همين دليل اصطالح ضد جنگ اساسا ً
اين گروه نويسندگان طرفدار جنگافروزي و اصطالح ادبيات جنگ نيـز نبـوده

اند. از سوي ديگر، مشاهده ميشود که در آثـار ايـن گـروه، دفـاع نـه موجـب 
افتخار که سبب ويراني و اندوه و ترديد شده است. پس، اصطالح ادبيات دفـاع 
نيز براي آثار اين گروه مناسب نيست. بنابر اين، ادبيات ضد دفاع مقـدس تنهـا 
اقسـام چهارگانـه عقلـي تصـور  گزينه باقي مانده است. اما، اين قسم، نه قسيم ِ
شده، که در زير شاخههاي صورت سوم «داستان دفاع» صـورت گرفتـه اسـت . 

بنابراين، اين نظر، گرچه براي دفاع مقدس ضـدي تعريـف مـيکنـد و آن را از 
قسم «ضد جنگ» متمايز ميداند، با اين وجود، اين ضديت نه براي اصل دفـاع، 

که براي قيد «تقدس» تصور ميشود.   
  

دفاع مقدس، قسمي از اقسام جنگ  
در قابل جمع بودن اين دو واژه (جنگ و دفاع مقـدس) تـوافقي تـام ميـان 
محققين و نويسندگان ادبيات داستاني وجود ندارد.2 گرچه ترتيب زمـانياي  را 

                                                 
1. «چهار گونه ادبيات داستاني داريم: يکي ادبيات داستاني جنگ؛ ديگري ادبيات داستاني ضد جنگ؛ 
سوم داستان و ادبيات داستاني دفاع مقدس؛ و چهارم داستان ضد ارزشهاي دفاع مقدس.» (کندوکاو...،

کامران پارسينژاد، ص 108) 
2. از اين دو واژه، بعضاً به نحو مقدم و تالي «قضيه منفصله» ياد ميشود. بدين صورت که «واقعه هشت 
ساله بين ايران و عراق، يا جنگ است و يا دفاع مقدس». در اين قضيه، همانند ديگر قضاياي شرطيه 
منفصله، ميان مقدم و تالي گونهاي تقابل و عناد وجود دارد. در اين قضايا گرچه تعليق و اشتراط آشکار 
 نيست، ولي در واقع وجود هر يک از مقدم و تالي، مشروط و معلق به عدم ديگري است. بنابراين
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براي استعمال اين دو واژه در حوزه ادبيات داستاني ميتوان تصـور کـرد، و در 
اين ترتيب، «جنگ»، مقدم بر هر ترکيب و واژه ديگـري چـون «دفـاع مقـدس» 
خواهد بود.1 با اين وجود، اهالي نظـر در اينکـه آيـا اصـطالح «دفـاع مقـدس» 
بـا آن مبـاين اسـت، اخـتالف نظـر  مفهوم تخصيصيافته جنگ است يا اساسـا ً
دارند. چنانکه تقسيمبنديهاي صـورتگرفتـه در ايـن زمينـه نيـز گويـاي ايـن 

اختالف آراء است.  
اين امر، تأثيري بنيادين در تفسير جنگ و تعيـين جايگـاه ادبيـات داسـتاني 
واقعه هشت ساله در ميان اقسام ادبيات داستاني جنگ، ضد جنگ، دفاع ميهني، 
مقاومت، پايداري و... بر جاي گذاشته است. تا جايي که به نظر ميرسد وضـع 
اصطالح دفاع مقدس ـ به عنوان اصطالحي جديد ـ را بايـد در تحليـل فرآينـد 
َـم جسـتجو کـرد. زيـرا در  تقسيمبندي عنوان جنگ و نسبت اقسـام آن بـا مقسَ
                                                                                                
 مسئله  اين است که عناد مقدم و تالي چيست؟ آيا اجتماع و ارتفاع هر دو (جنگ و دفاع مقدس) 
محال است؟ (قضيه شرطيه منفصله حقيقيه) يا مقدم و تالي اجتماعناپذيرند، اما ارتفاع هر دو محال نيست 
(قضيه شرطيه منفصله مانعه الجمع) و يا اينکه اجتماع مقدم و تالي ممکن باشد، ولي ارتفاعشان محال 
باشد (قضيه شرطيه منفصله مانعه الخلو) برخي بر اين گماناند که صورت اول (قضيه حقيقيه) صحت 
دارد. اما، به نظر مي رسد صورت اول در اينجا صادق نيست. زيرا جمع مقدم و تالي در اين قضيه محال 
نيست. صورت دوم نيز قابل تصديق نيست. تنها صورت سوم باقي ميماند که در آن يکي از مقدم و تالي 
صادق است. اين بدان سبب است که يک جزء عام و جزء ديگر خاص است. رفع عام (جنگ) مستلزم رفع 
خاص (دفاع مقدس) است و وجود عام بدون وجود خاص جايز است. اما، رفع خاص مستلزم رفع عام 

  نيست.
1. حميد حسام درباره تقدم جنگ بر دفاع مقدس ميگويد: «تا سالهاي 64-65 واژه جنگ و به دنباله 
آن ادبيات جنگ را به کار ميبرديم. اما، کم کم متوجه شديم اين واژه ما را در يک پرونده تاريخي ملتي 
وارد ميکند که متخاصم بوده در صورتي که به واقع اين گونه نبود؛ يک طرف حمله کرده بود و يک 
طرف دفاع ميکرد. اين واژه در استراتژي فرهنگي نظام تغيير کرد و لفظ جنگ جاي خود را به دفاع 
مقدس داد. از طرفي چرخشي که صورت گرفت صحيح بود براي آن که اين تصور براي آيندگان به وجود 
همشهري، 82/3/30)  روزنامه نيايد که ما يک طرف تخاصم بوديم.» («ترکشهاي نقد ادبيات جنگ»،
مصطفي رحماندوست نيز درباره لزوم استفاده از اصطالحي غير از جنگ ميگويد: «مفهوم جنگ ممکن 
است برخاسته از اين نگاه تلقي شود که پشت اين مفهوم يک نگاه جنگطلبانه نهفته است.» («ادبيات 

مقالهها، ص 354)  و مقولهها جنگ براي کودکان آري يا نه»؛
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صورتي که دفاع مقدس مفهوم تخصيصيافته جنـگ باشـد، نمـيتوانـد قسـيم 
جنگ واقع شود. در نتيجه، از اقسام آن به حساب آمده، در دايره شمول مفهـوم 

جنگ قرار گرفته، از قواعد روايي کلي آن تبعيت ميکند.1   
اين قواعد روايي، بيانگر سنتي عمومي در ادبيات روايي درباره جنگ است 
که در آن، جنگ في نفسـه عملـي ضـد انسـاني و ضـد بشـري اسـت و هـيچ 
مخصِّصي نميتواند اين صفت ذاتي را از جنگ سلب نمايد. انسـان در هنگـام 
جنگ از خوي انساني خود خارج ميشـود و بـه خـوي حيـواني رو مـيآورد. 
جنگ، سبب نابودي ارزشهاي انساني و بر باد رفتن تمدن، مـدنيت، اخـالق و 
خانواده است. جنگ غلبه خشونت و ضعف عقالنيت را با خود همراه دارد. در 
حقانيتي براي مدافع اسـت، امـا چيـزي از  اين نگاه، حتي دفاع نيز گرچه مثبِت ِ
اين صفات نميکاهد.2 بنابراين، در اين نگاه، رويکـرد ضـد جنـگ، رويکـردي 
پرهيزدهنده و انذاربخش است. که تالش ميکند با روشهايي از جمله قطعيت

در  زدايي ـ قطعيت موجبات تضاد را پديد ميآورد ـ با اين ماهيت مقابله کنـد . 
حقيقت، اين تقابل، با قطعيتي که در پساپشت جنگ نهفته است سر ستيز دارد.3   

                                                 
1. تقسيمبندي جنگ از مسائل حوزه علوم سياسي است. اما، به نظر ميرسد تعاريف و تقسيمات منتج
از اين علوم، کامالً با ادبيات داستاني همخوان و قابل تطبيق نيستند. دو دليل براي اين امر قابل
شمارش است؛ نخست آنکه، گستره تحليلي و تفسيري داستان بسيار گستردهتر از علوم سياسي ـ يا هر 
يک از شاخههاي علوم انساني ـ است. داستان، روايتگر زندگي به نحو جزءي است و زندگي منشأ انتزاع 
روابطي است که علوم، هر يک با رويکردي خاص، به طرح و پاسخگويي مسائل درباره آن مبادرت مي

  ورزند. بنابراين، تعاريف و تقسيمات مستخرج از علوم سياسي، کفاف گونهبندي ادبيات داستاني را نميکند.
2. علياصغر شيرزادي درباره جنگ ميگويد: «من شنيدهام که بعضي ميگويند داستان جنگ و يا داستان 
ضد جنگ. من با اين مخالفم و جنگ اصوالً چيزي نيست که کسي با آن موافق باشد و برايش سرودست 
بشکند. جنگ اتفاقاً يکي از تاريکترين و مجهولترين و کثيفترين وجه همچنان مبهم زندگي انسان 

  است.» (کندوکاوي...، ص 94) 
1. «اگر جنگ دنياي فرسايشها و قطعيتهاست که تاريخ اجتماعي تعارضات بشري را منعکس ميکند 
ادبيات پيدايش و آفرينش است و آفرينش با تکثر و يقينگريزي تقارن دارد و به مثابه دخلي براي ورود 
به تاريخ فرهنگي بشر آرام و خاموش به درون واقعيت نفوذ ميکند تا در منازل اقتدار و مراتب اجتماعي و 
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از سوي ديگر، چنين اوصاف ذاتياي براي جنگ، سياهي جنـگ را تـا بـن ِ
جنگهاي مدافعانه نيز پيش ميبرد. گفتن از سختيها و رنجها، نوعي بازگشت 
و توبه از عملي است که به اضطرار واقع شده است. عملي است براي کـاهش 
التيام جنگ. اين همانند عمل کسي است که براي زنده ماندن ناگزير به خوردن 
يادآوري مردارخواري براي انسان وحشتزا است.  بدن انساني ديگر شود. قطعا ً
چنـين  گرچه اين عمل در شرايط به مخاطره افتادن حيات، امري ناگزير اسـت . 
فردي خود را مستحق نکوهش ميداند و آرزو دارد ديگر بار چنين واقعـهاي را 

تجربه نکند.1  
از ســوي ديگــر، پديــد آمــدن اصــطالح جديــدي بــا عنــوان دفــاع 
مقدس را نميتوان تنهـا تـاکتيکي سياسـي يـا طرفنـدي تبليغـاتي يـا واکنشـي 
بلکـه، ايـن وضـع ـــ  شـعاري بـه هشـت سـال نبـرد ايــران و عـراق دانسـت . 
ــراي  ــالش ب ــ ت ــد ـ ــه باش ــورت گرفت ـي ص ــکل تعينـُّ ــه ش ــي ب ــه حت گرچ

                                                                                                
ارزشهاي موروثي و موجود چون و چرا و ترديد پديد آورد و فارغ از دايره نژاد، جنسيت، و مليت، و... 
انديشه دگرگونيهاي بزرگ و رواج ارزشهاي تازه را ايجاد مي کند.» («جنگ و ادبيات و حديث 

فلسفه، ش 96، ص 100)   و ادبيات ماه کتاب بازگشتگان»، بهناز عليپور گسکري،
2. محمد حنيف به نقل از ديويد ژورف لچس ( داستاننويس آمريکايي) در تبيين تهديدهاي داستان
نويسي جنگ ميگويد: «بيشتر نويسندگان داستانهاي جنگي نميدانند و يا نميخواهند به ياد بياورند که 
جنگ معموالً فرصتي است که در آن آدمي ميفهمد دشمن او نيز در حقيقت يک انسان است و آدمي 
احتماالً با دانستن اين مطلب از کرده خود در جنگ ـ که همان کشتن يک انسان است ـ پشيمان خواهد 
شد. بنابراين، گونه ادبي جنگ ممکن است براي غير انسان جلوه دادن دشمن به خدمت گرفته شود.» 
مقدس، ص 67). مجيد قيصري معتقد است: «همين  دفاع و جنگ داستاني ادبيات پيرامون اوي کندوک(
که عواقب و تبعات جنگ را امروز بنويسيم سبب ميشود که مردم دنيا بدانند علت و عواقب چيست؟ و در 
واقع بسيار غير مستقيم خود جنگ را زير سؤال ميبريم و از طرف ديگر مظلوميت کساني که در جنگ 
دچار زيان شدهاند را ياد آور ميشويم و از آسيب ديده دفاع ميکنيم و به اين ضديت با مرگ، نابودي و 

امروز، 88/5/7)   تهران آسيب رساندن به انسانها افتخار ميکنيم.» («نويسنده ضد جنگ هستم»،
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معرفي قسـمي اسـت کـه  تـا ايـن زمـان، در اقسـام جنـگهـاي دنيـا مفقـود
 بوده است.1 اما، اشکاالتي به نظريه دوم وارد است.  

ميَ ديگـر  اگر دفاع مقدس صورت تخصيصيافته جنگ نباشد، نيازمند مقسَ
است. حتي، افرادي که به تفاوت ماهوي دفاع مقدس با جنگهاي ديگر معاصر 

جهان اشاره کردهاند، مقسمي براي دفاع مقدس برنشمردهاند.  
ذکر قيام عاشورا نيز در گفتار اين گروه صورت مقسمي پيدا نکرده است و 
به نوعي مصادره به مطلوب منجر شده است. زيرا در واقعه عاشورا نيـز همـين 
از سـويي، بـا تعـاريفي بحثهاي نظـري در تقسـيمبنـدي قابـل طـرح اسـت . 
که از جنگ شده است، دفاع ـ يـا حـداقل واقعـه هشـت سـاله ميـان ايـران و 

بـا ايـن وجـود، آنچـه دفـاع  عراق ـ نيز مبتني بر درگيري نظامي خواهـد بـود . 
مقدس داعيهدار آن است، هيچ نشاني از اوصاف پيشگفته درباره جنـگ را دارا 

نيست.   
اين اختالف در پي خلـط ميـان وجـه فعلـي و فـاعلي جنـگ پديـد آمـده 
اســـت. گرچـــه دفـــاع مقـــدس، در صـــورت ظـــاهري، واجـــد اوصـــافي 

                                                 
1. اذعان به عدم شباهت نبرد ايران با عراق با هيچ يک از جنگهاي دنيا، اين انديشه را در ذهن برخي 
راويان ـ که خواننده آثار منتشره درباره جنگهاي دنيا بودهاند ـ تقويت کرد که نبرد ايران و عراق ماهيتي 
ديگر دارد. بنابراين نبايد آن را ذيل تقسيمبندي جنگهاي دنيا قرار داد. بلکه خاستگاه، اغراض، و افراد 
حاضر در اين نبرد آن را از ساحت جنگ به ساحت قيام ارتقا ميدهد. بيان سلبي ادبيات دفاع مقدس 
درباره ادبيات جنگهاي جهان، با بياني ايجابي نيز همراه شده است. اين بخش ايجابي عمدتاً در بازخواني 
عاشورايي مبارزه هشت ساله ايران با عراق صورت گرفته است. عاشورا براي ادبيات دفاع مقدس هم راه 
است و هم هدف. انقالب اسالمي نيز به تبعيت از قيام عاشورا براي خود رسالتي بلند قائل بود. «ادبياتي 

که به دفاع مقدس ميپردازد جهتش به صورت کلي از واقعه عاشورا بهره گرفته است.» (کندوکاو...،  
مصطفي جمشيدي، ص222).  «ما زماني که به جبهه ميرفتيم جبهه يا شهر و جنگمان را وصل کرده 
بوديم به عاشورا. بچههاي ما وقتي به دجله ميرسند وضو ميگيرند به نيت فرات. يعني، اين جنگ وصل 
است به يک اتفاق ديگري.» (همان، ابراهيم زاهدي مطلق، ص 223). «در عاشورا و حماسه نهضت امام 
حسين هم دفاع مقدسي شکل گرفت.» («شخصيتهاي داستاني دفاع مقدس بايد متنوعتر شوند»، 

  داستاني، ش 73، ص 16) ادبيات ماهنامه مجتبي حبيبي،
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همچون اخالقمداري، دفاعي بودن، مردمـي بـودن و غايـت اسـتقاللخواهانـه 
ــاع هســتند ــاهري دف ــه از صــورت ظ ــه برگرفت ــن اوصــاف ک ــا، اي اســت. ام

در ميان جنگهاي ديگر نيز کمابيش قابل شناسايياند.  
اگر حقيقتي وراي صورت ظاهر دفاع مقدس تصور نشود، واژه دفاع کفاف 
اين رخداد را خواهد کرد و ديگـر چنـدان اصـراري بـر انتخـاب واژه ترکيبـي 
دفاع مقـدس و طـرح تفـاوت مـاهوي ميـان دفـاع مقـدس و جنـگ در ميـان 
نخواهد بود. بلکه، ميتوان گفـت دفـاع هشـت سـاله ايـران اگـر نـه بـا همـه 
دفاعهاي صورتگرفته، که حداقل با بخشي از آنها، همسان است.1 به نظر مـي

رســد آنچــه موجــب تصــور اخــتالف مــاهوي ميــان دفــاع مقــدس و 
جنگهاي ديگر به خصوص قرن حاضر بوده است حقيقت اين جنگ است.   

تقسيمبنـديهـاي رايـج دربـاره جنـگهـا، بـر اسـاس مـالکهـاي گونـاگوني  
چون: هدف2، مقيـاسهـاي جغرافيـايي3، انظبـاط و تاکتيـک4، سـطح جغرافيـايي5،  

قلمرو6 و ابزار جنگي7 صورت ميگيرد.8؛ اما بـه نظـر مـيرسـد هـيچ يـک از ايـن 
                                                 

1. برخي محققين تالش کردهاند تا با ارائه تعريفي از دفاع مقدس به تمايز آن با ديگر دفاعها اشاره کنند: 
«اين ژانر ادبي زير گروه داستان جنگ قرار ميگيرد و هويت مستقلي ندارد. داستان دفاع مقدس از جنس 
داستان جنگ است با اين تفاوت عمده که در اين ژانر ادبي منحصر به فرد ـ که خاص جنگ ايران و 
عراق است ـ بن مايهها و مضامين مذهبي فرهنگي ملي ايران در آن درشتنمايي شده است.» (مقولهها
مقالهها، کامران پارسينژاد، ص122). با اين وجود در اين تعريف به کليات فرهنگي بسنده شده است و  و

به وجه فاعلي اعمال اشاره صريحي نشده است. 
  2. جنگهاي عادالنه و غير عادالنه.

  3. جنگهاي محلي، منطقهاي، فرامنطقهاي و جهاني.
  4. جنگهاي منظم و نامنظم.

  5. جنگهاي دريايي، هوايي، و زميني.
  1. جنگهاي داخلي و خارجي.

  2. جنگهاي هستهاي و غير هستهاي
انديشه، ش46، ص 3. به نقل از:  رواق 3. «جنگ، انواع و انگيزهها و جنگ تحميلي»، مرتضي شيرودي،
استراتژيک، جفري ام اليوت و رابرت رجينالد، ترجمه مير حسين رئيسزاده،  و سياسي اصطالحات فرهنگ

دفتر مطالعات سياسي و بين المللي تهران، 1378، ص 421. 
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معيارهاي پرشمار در صورت اختالف موجود در واژهگزيني براي ايـن واقعـه و بـه 
تبع آن ادبيات تأثيري نداشته است. به بياني ديگر، حقيقت جنگها را بايد بـا معيـار 
يا معيارهايي ديگر سنجيد. برخي از پژوهشگران در حل اين مسئله بر مفهوم انگيزه 
در تعبيـر رايـج،  جنگ تأکيد کردهاند.1  دو تعبير از انگيزه جنگ به کار رفته اسـت . 
مفهوم تجاوز و دفاع جانشين اين عنصر تعيينکننده شده است. از اين رو، هر جنگ 
امـا، در تعبيـر ديگـر انگيـزه وصـف  تهاجمي ظالمانه و هر دفاعي بـر حـق اسـت . 
رزمندگان و سربازان جنگ است. برخي از محققين نحـوه پايـان جنـگ را نيـز بـه
 انگيزههاي آغازين ضميمه کردهاند. در اين نگاه، حقيقت جنگ که در آثـار روايـي

 به تصوير کشيده ميشود ارتباط مستقيمي با اين و مقوله دارد.2  

                                                 
4. «انگيزههاي اين جنگ از نگاه ما با ديگر جنگهاي بشري قرن بيستم متفاوت است.» («جنگ، انواع 
انديشه، ش46). عليرضا محمودي که قائل به  رواق و انگيزهها و جنگ تحميلي»، مرتضي شيرودي،
توسعه در مفهوم جنگ براي نيل به تعريفي فراگير از اين گونه است با اذعان به کافي نبودن نقش 
موضوعي جنگ براي تحديد گستره آن ميگويد: «اگر بتوانيم با قاطعيت بگوييم که مثالً تمام انگيزههاي 
يک رمان خاص جنگ است و همه تحوالت بر اثر نيرويي که جنگ وارد ميکند اتفاق ميافتد آن وقت 
شايد بتوانيم بگوييم که ما با يک رمان جنگي سر و کار داريم. اما، اينکه صرفاً موضوع يک رمان جنگ 
باشد مسلماً در آن رمان فقط جنگ نيست، ممکن است خشونت هم باشد... فقط زماني ميتوانيم به اين 
  ژانر دست پيدا کنيم که همه انگيزههاي آن بر اساس جنگ اتفاق افتاده باشد.» (کندوکاوي...، ص 116)
5. تقسيمبندي مشهوري در اين زمينه وجود دارد که جنگ را بر اساس اين دو معيار ميسنجد. نتيجه اين 
دو معيار انکار وقوع ادبيات ضد جنگ در ادبيات داستاني ايران است. در اين تقسيمبندي کشورهاي درگير 
در جنگ به سه دسته تقسيم ميشوند: دستهاي که هم متجاوزند و هم مغلوب. ادبيات اين دسته ضد 
جنگ نام دارد؛ دستهاي که متجاوز نيستند و مغلوب هم نيستند و به کمک ديگران متجاوز را سرکوب 
کردهاند. ادبيات اينها ادبيات جنگ است؛ دست سوم کشورهايي هستند که متجاوز نيستند و مغلوب هم 
 نيستند و بدون کمک ديگران دشمن را شکست دادهاند. ادبيات اينها ادبيات مقاومت است. براساس
اين معيار ميتوان شقوق چهارگانهاي را طراحي کرد. زيرا کشور درگير در جنگ، يا متجاوز است ولي 
مغلوب نيست. يا هم متجاوز است و هم مغلوب. يا متجاوز نيست ولي مغلوب است و يا متجاوز نيست و 
مغلوب نيز نيست. معموالً درباره مورد اول و سوم سخني گفته نميشود. بلکه، تنها مورد دوم و چهارم که 
خود به دو بخش تقسيم شده است مورد بحث واقع ميشود. (رک: «تأثير جنگ بر ادبيات»، سيد ولي -
اسالمي، 87/4/8). «متجاوز مغلوب چگونه ميتواند ادبيات پايداري خلق کند؟ ما نه  جمهوري هاشمي،
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باروت، مرتضي  نسل با متجاوز بوديم نه مغلوب. چرا بايد ادبيات ضد جنگ داشته باشيم؟» (گفتگو

سرهنگي، ص 231).  
آيا نويسنده مغلوب ادبيات ضد جنگ خلق ميکند يا جنگ مغلوبه؟ استدالل فوق بر اين پايه شکل گرفته 
است که چون واقعه جنگ هشت ساله تحميلي بوده و در پايان با پيروزي تمام شده است پس نبايد 
ادبيات ضد جنگ داشته باشد. در اين استدالل چند مغالطه به چشم ميخورد. از کلمه «نبايد» اينگونه 
برداشت ميشود که شايسته نيست اين واقعه با نگاه ضد جنگ روايت شود. اما، اين گزاره ثابت نمي،کند 

که جنگ نمي،تواند با اين نگاه روايت شود.  
نکته ديگر ،ن است که فرض مدافع بودن ايران و مغلوب نشدنش امري بديهي گمان شده است. اين در 

حالي است که برخي نويسندگان با نفي هر دو يا يکي از اين امور به خلق آثاري دست ميزنند.   
اما نکته ديگر آن است که به نظر ميرسد دو امر براي جنگ هشت ساله در اين تعاريف در نظر گرفته 
شده است که محور جنگ تلقي ميشوند و نفي آنها نفي جنگ و ضديت با آنها ضديت با جنگ خواهد 
بود. دفاع و پيروزي. دفاع بيانگر انگيزههاي ورود در جنگ و پيروزي بيانگر غايت جنگ خواهد بود. 
بنابراين، ضد جنگنويس کسي است که يا انگيزههاي آغازين آن را انکار کند يا با پايان آن ضديت 
داشته باشد. در حقيقت، اين دو امر حقايق جنگ را ترسيم ميکند و تالش دارد بنيانهايي براي جنگ 
ترسيم کند که حق بودن آن به نحو کلي اثبات شود. حقي که مخالفت با آن مخالفت با امر بديهي تلقي 
شود. اما، چنين ديدگاهي نسبت به حق و باطل برخاسته از ديدگاهي اومانيستي است. زيرا در خارج از 
دايره وحي و شريعت نيز هر دفاعي مطلوب و هر تهاجمي مذموم قلمداد ميشود و در نقطه مقابل پيروزي 

براي هر گروهي مطلوب است و ضديت با پيروزي ضديت با جنبهاي فطري در زندگي انساني است.   
چنين شاخصهيابي از جنگ که به مبادي فطري بازگردد سطح حقايق موجود در واقعه مهم و چند وجهي
اي مانندِ جنگ را به حداقلها تنزل ميدهد. بديهي است جنگ و حقانيت دو طرف را نميتوان با دو 
معيار سابقالذکر ارزشيابي کرد. زيرا اساساً پيروزي فاقد جهت حق و باطل است و تنها معيار باقيمانده، 
يعني دفاع مجرايي ظاهربينانه و اوليه در کشف حقانيت است. بنابراين، با ناکافي بودن اين دو معيار در 

ارزيابي جنگ بايد معيارهاي دقيقتري براي جنگ وضع کرد. معيارهايي که دين به آن اشاره ميکند.  
دين با کنار هم قرار دادن حسن فاعلي و حسن فعلي هر دو را معيار ارزش عمل انساني قرار ميدهد. 
حسن فعلي به نمود بيروني رفتار و مطابقت آن با شرع بازميگردد و حسن فاعلي به نيت فاعل باز خواهد 
گشت. در حسن فعلي ميتوان مسئله جزئياي چون ايثار، دفاع از حريم کشور اسالمي، دفاع از ناموس، 
دفاع از دين، مقابله با کفار و مشرکين را قرار داد. و در حسن فاعلي نيت فاعل و رزمنده شرط خواهد بود.  
 از اين رو، و با پيش آمدن اين معيارها ضد جنگ، نمودي از نفي حسن فعلي و يا حسن فاعلي خواهد 
بود. چرا که ديدگاهي که انگيزههاي فاعل را در دفاع مخدوش ميسازد نتيجه عمل را از بين برده است. 
انساني را نشان داده است که فعلش او را به مقصد نرسانده است. جنگي را تصوير کرده است که فاعل و 

رزمندهاش را به ورطه نيستي کشانده است.  
جنگ مفهومي انتزاعي است که در عالم خارج وجود ندارد. بلکه، جايگاه اين مفهوم ذهن است. آنچه در 
عالم خارج ديده ميشود مجموعهاي از اتفاقات و انسانها هستند که کنشهايي را در جهان بيرون 
موجب ميشوند. از اين رو، اين مفهوم انتزاعي در عالم خارج حتماً وابسته به دو امر است: انسان و کنش.  
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از معبر قياس انسانهاي  نيل به مفهوم انگيزه در تعيين حقيقت جنگ، بعضا ً
درگير در واقعه هشت ساله ايران و جنگهاي ديگر جهان صورت گرفته است. 
برخي از اهالي نظـر معيـار قرابـت اثـر داسـتاني بـا حقيقـت دفـاع مقـدس را 
شخصيت قرار دادهاند. به اين ترتيب که اگر با تغيير اسامي ـ نام شخصيتها و 
اماکن يا به تعبيري اسمهاي علم ـ به اسامي غير ايراني، منطق روايي و حقيقت

مانندي داستان، تغييري نکند، داستان بـه حقيقـت دفـاع مقـدس دسـت نيافتـه 

                                                                                                
در نتيجه بايد در تعريف جنگ و به کارگيري ضد جنگ اين دو رکن حضور داشته باشند؛ يعني جنگ 
بدون انسان (فاعل مختار صاحب اراده) شکل نميگيرد. همچنين بدون کنش و حادثه نيز قابل تصور 
نيست. از اين رو، ضد جنگ نيز بايد از همين دو رکن برآمده باشد. اما، از آنجا که ضديت به معناي نفي 
نيست، بلکه به معناي سلب است. ضديت با انگيزه فاعل يا با کنش او ديدگاه ضد جنگ را شکل ميدهد. 
چنانکه اگر فردي سلطهجو و ظالم نشان داده شود ضديت مخاطب را با او و در نتيجه با جنگ موجب مي

شود. همچنان که اگر رفتار سبعانه کسي که مظلوم است نشان داده شود باز اين موجب ضديت مخاطب 
با اين عمل خواهد شد که در نتيجه ضديت با جنگ را در پي خواهد داشت.  

همچنين اثري که جهاد با نيروي مقابل را تقابل دو انسان ميداند و از بيان ايدئولوژي آنها خودداري مي
کند به مقابله با حسن فعلي جنگ پرداخته است.  

تفاوت در ديدگاه ديني با ديدگاه اومانيستي غرب که انسان و منافع او را محور جهان قرار ميدهد با 
ديدگاه اسالمي روشن ميشود. در ديدگاه غربي دفاع يعني حفظ منافع فردي که مورد هجوم واقع شده 
است و پيروزي يعني دفع خطر از منافع شخصي و گروهي. اما، در معارف ديني انسان به عنوان خليفهاهللا 
شناخته شده است. براي او دفاع، يعني جهاد في سبيلاهللا. يعني حفظ دين. بنابراين شکل حفظ دين 
ممکن است با جهاد اوليه باشد يا با دفاع. همچنين در اين نگرش پيروزي شرط موفقيت و سعادت نيست. 
بلکه آنچه اهميت پيدا ميکند لوجه اهللا بودن عمل است و پذيرش الهي شرط موفقيت است. بنابراين، 
بسا پيروزيهايي که با سعادت الهي همراه نيست و بسا شکستهايي که سعادت و فوز را براي 
رزمندگانش به همراه ميآورد. از اين رو، مفاهيم دفاع و پيروزي پوست مياندازند. مفهوم پيروزي در نگاه 

ديني و اومانيستي رابطه عام و خاص من وجه پيدا مي کند.  
از اين رو، مجموعه تعاريف مطرحشده تا کنون بر اساس ديدگاه اومانيستي غربي مطرح بوده است و از 
اين رو است که تقسيمبندي غرب بر ادبيات داستاني ديني بار ميشده است. اما، با تقسيمبندي جديد از 
جنگ دفاع و پيروزي و ورود مفاهيمي چون حسن فعلي و فاعلي مفهوم ضد جنگ نيز تغيير خواهد کرد. 
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است.1 اين روش اشاره ضمني به ارتبـاط حقيقـت جنـگ بـا وجـه فـاعلي آن 
(رزمندگان شرکتکننده در آن) دارد.   

 در انديشه اسالمي، حقيقت ارزشمندي عمل با اصالح وجه فعلي و فاعلي 
عمل فراهم ميآيد و از ميان اين دو وجه، صورت فاعلي، چه در مقام حـدوث 
و چه در مقام بقاء، از دشواري بيشـتري برخـوردار اسـت. 2 در معـارف دينـي، 
استحقاق عقاب تنها با سوء فعلي محقق ميشود، اما استحقاق جنت با تأمين دو 
وجه حسن فعلي و فاعلي ممکن ميگردد.3  همين وجه فاعلي موجب شـد تـا 

                                                 
1. «من يک سنجه خيلي راحتي براي تشخيص رمان به درد بخور ـ در حيطه دفاع مقدسـ پيدا کردهام... 
هر رمان دفاع مقدسي را که بخواهم بسنجم يک آزمايش راحت روي آن انجام ميدهم. ابتدا علي و 
محمود و آرش و نازنين را تبديل ميکنم به ابوحسن و عدنان و فاروق و آخري را هم مثالً به امقصير. 
بعد مکانها تهران و اهواز و آبادان و هويزه را ميخوانم بغداد و کرکوک و خانقين و بصره کالشينکف 
هم کالشينکف است توپ و تانک هم در همه جاي دنيا همين گونه تلفظ ميشوند و... . حاال شروع مي
کنم به بازخواني رمان. اگر قابل خواندن بود. اگر نکته پارادوکسيکالي در آن نيافتم. اگر ديدم باز هم 
نسل با گفتگو خواندني است آن وقت سر در گريبان مينشينم و افسوس ميخورم.» (رضا اميرخاني،

کندوکاوي...، ص 131)   باروت، ابراهيم زاهدي مطلق، ص 300. همچنين؛
2. در معارف اسالمي عمل مقبول واجد دو جنبه است. حdسنِ فعلي و حdسنِ فاعلي. «کاري را ميتوان با 
نام خدا آغاز کرد که هم حسن فعلي داشته باشد و هم حسن فاعلي؛ يعني هم حق باشد و هم از قلب 
پاک و نيتّ خالص فاعل برخاسته باشد و اگر عملي فاقد هر دو حسن يا يکي از آن دو باشد، قابل شروع 
با نام خدا نيست و به مقصد نيز نميرسد.» (تسنيم، آيتاهللا عبداهللا جوادي آملي، ج1، سوره مبارکه حمد، 
ِ صحيح و مقبول، يعني اخالص، دشواري فراواني دارد که هرگز دشواريِ کار به اندازه  ص 297). «نيتّ
دشواري نيتّ آن نيست[1] و بر اساسِ «أفضل األعمال أحمزها» [2]، نيتّ مؤمن از عمل او برتر است: 
«نيّه المؤمن خيرٌ من عمله»[3]. و همين افضل األعمال است که جان انسان، با حرکت خود آن را 
ميسازد و با آن متّحد ميشود و در قيامت نيز بر همان صورت محشور ميشود. پس بر اساسِ «لکلّ 
امرءٍ ما نوي» [4]، «إنماّ األعمال بالنيّات» [5] و همچنين حشر انسان در قيامت بر طبق نيّت، نيتّ که 
روح عمل است با روح آدمي متحدّ ميشود.» (تسنيم، ج1، ص 503). شهيد مرتضي مطهري، انگيزههاي 
انساني را در تأمين حسن فاعلي کافي ميداند. «انگيزه انساندوستی برای حسن فاعلی کافی است؛ 
همين که انگيزه انسان «خود» نباشد حسن فاعلی پيدا میکند، اعمّ از اينکه انگيزه «خدا» باشد يا 

مطهری، ج1، ص 307)  شهيد استاد .» (مجموعهآثار «انسانيتّ
1. عبارت «الّذين آمنوا» حاکي از حسن فاعلي و «عملوا الصالحات» بيانگر حسن فعلي است؛ يعني 
بشارت به بهشت ويژه کساني است که افزون بر اعتقاد به مبدأ و معاد و ساير اصول دين، داراي عمل 
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بـا دواعـي و  وصف تقدس به دفاع ضميمه شود تا انواع ديگر دفاع را که بعضا ً
بـر  انگيزههاي ملي، خودنمايي، خودمحوري و... صورت ميگيرد جـدا نمايـد . 
اساس نظام حسن فعلی و فاعلی؛ دفاع مقدس ماهيتی روحانی دارد که از نيـت 
رزمندگان و مدافعان آن سرچشمه میگيرد؛ همين نيت فـاعلی اسـت کـه آن را 
مقدس کرده، ممتاز میسازد. در اين صورت، بايد گفت: دفاع مقدس دو نوع از 

يک جنس هستند و با هم اختالف ماهوی دارند. 
امـا، ايـن  از سوی ديگر در نظام حسن فعلی تمام دفاعهای عالم حَسَنانـد . 
برای ارزيابی مقبول بودن دفاع کافی نيست. بلکه بايد از دو سطح مـالک بـرای 
اين امر بهره برد. استاد مطهري درباره قانون الهي در پذيرش اعمال مـيگويـد : 
«در اين قوانين، ماليات و سربازی به طور مطلق خواسته نشده است، بلکه توأم 

با نيّت خالص و قصد قربت خواسته شده است. اسالم عمل با روح میخواهـد 
نه عمل بیروح. لهذا اگر مسلمانی زکات خود را بدهد ولـی شـائبه ريـا در آن 
باشد پذيرفته نيست؛ اگر بـه جهـاد بـرود ولـی بـرای خودنمـايی باشـد قبـول 

نيست.»1 
اما، اين گفته معارض با تقسيمبنـديهـاي صـوري دربـاره جنـگ نيسـت . 

بنابراين، دفاع مقدس يکي از افراد جنگ است به لحاظ صورت فعلـي، امـا بـه 

                                                                                                
صالح نيز باشند. بنابر اين، کسي که تنها حسن فاعلي داشته باشد، ولي هيچ حسن فعلي نداشته باشد 
مشمول بشارت به بهشت نيست؛ چنان که ميفرمايد: «يوم يأتي بعض آيات ربکّ ال ينفع نفساً إيمانها لم 
عطف بر «آمنت» و  جمله «کسبت في إيمانها خيرا» ً تکن آمنت من قبل أو کسبت في إيمانها خيرا)». ً
بدين معناست که اگر کسي ايمان (حسن فاعلي) داشته باشد ولي هيچ عمل خيري (حسن فعلي) کسب 
نکرده باشد، ايمانش به حال او در نجات از اصل عذاب سودمند نيست و مانند کسي است که ايمان 

  نياورده باشد.» (آيتاهللا عبداهللا  جوادي املي، ج2، ص 472)
  مطهری، ج1، ص 296.     شهيد استاد 2. مجموعهآثار
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لحاظ صورت فاعلي هويتي متفاوت دارد. برخي از محققين ادبيات جنگ بدون 
توجه به اين وجه، تقدس را متوجه وجه فعلي جنگ کردهاند.1  

  
منابع  

١. قرآن کريم 

٢.  مجموعهآثار استاد شهيد مطهری، ج1. 

تسنيم، آيتاهللا عبداهللا  جوادي املي، ج1و2.  تفسير .٣

باروت، ابراهيم زاهدي مطلق.   نسل با گفتگو .٤

مقـدس، محمـد حنيـف،  دفـاع و جنگ داستاني ادبيات پيرامون کندوکاوي .٥

بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس، نشر صرير. 
۶. «تأثير جنگ بر ادبيات»، سيد وليهاشمي، جمهوري اسالمي، 87/4/8. 

انديشه،  رواق ٧. «جنگ، انواع و انگيزهها و جنگ تحميلي»، مرتضي شيرودي،

ش46. 
مقالهها، ج2، خانه کتاب.  و مقولهها  .٨

ادبيـات ماهنامـه ٩. «شخصيتهاي داستاني دفاع مقدس بايد متنوعتر شـوند»؛

داستاني، ش 73. 
                                                 

1. فيروز زنوزي جاللي تقدس جنگ را نتيجه نابرابري نظامي دو طرف درگير ميداند. «اگر شما به جنگ
هاي جهان نگاه کنيد خواهيد ديد که هر دو طرف تخاصم با آمادگي و ابزار برابر وارد جنگ ميشوند. 
ولي، اگر شما به آن روزهاي خاص جنگ ما برگرديد آن وقت ميتوانيد آن جنگ خاص را تعريف کنيد. 
انقالبي رخ ميدهد و هنوز آمادگي نيست. سپاه پنجم و ارتش منسجمي نيست و يکباره يک تجاوز به 
وقوع ميپيوندد و اين است که ادبيات دفاع مقدس شکل ميگيرد. ...اين است که جنس برخورد ما 
برخورد مردم عادي با يک لشکر مکانيزه بود براي همين دفاع ما دفاعي مقدس بود و ادبيات داستاني ما 
...، ص 112). تحقيق چنين تفاوتي ميان جنگ ايران با ديگر جنگهاي جهان  مقدس است.» (کندوکاوي
مورد ترديد است. آيا در تمامي جنگهاي ديگر در جهان، اينگونه نبوده که يک طرف غافلگير شود و 
مردمي بدون امکانات نظامي، با طرف مهاجم مواجه شوند؟ ثانياً اين امر، به جهات ايدئولوژيک باز نمي
گردد. هر کشوري که مورد تهاجم نيرويي بيگانه قرار گيرد ميتواند محور اين ادبيات باشد. اين در حالي 
است که ماهيت انقالب ما با انقالب فرانسه و ديگر کشورها متفاوت است. با اين تعريف، هيچ عامل 

ايدئولوژيکي براي مقدس شدن ادبيات دفاع ضروري نيست. 



مقاالت    □  165  
 

 

امروز، 88/5/7.   تهران ١٠. «نويسنده ضد جنگ هستم»، مجيد قيصري،

مـاه کتـاب ١١. «جنگ و ادبيات و حديث بازگشتگان»، بهناز عليپور گسـکري،

فلسفه، ش 96.   و ادبيات
همشهري، 82/3/30.  روزنامه ١٢. «ترکشهاي نقد ادبيات جنگ»، حميد حسام،

شرق، 84/3/29.   .١٣

شرق،  روزنامه ١٤. «انساني بودن ويژگي ادبيات جنگ است»، مرتضي سرهنگي،

 .83/8/5
 (www.tebyan. Net)١۵. رضا شيباني اصل، سايت تبيان

نامـه ١٦. «درآمدي بر جامعهشناسي ادبيـات جنـگ، مهـدي خـادمي کـواليي،

پژوهش، ش1. 
حـوزه،  انديشه ماهنامه دو ١٧. «ترمينولوژي جنگ و صلح»، سيد مجيد ظهيري،

ش 75. 
ادبيـات ماهنامه ١٨. «رابطه ادبيات و جنگ در طول تاريخ»، محمدرضا سرشار،

داستاني، س11، ش 73. 
مطهـري، مهـدي جمشـيدي، انتشـارات پژوهشـگاه  عالمـه فرهنگي نظريه .١٩

فرهنگ و انديشه اسالمي. 
جنگ، گاستون بوتول، ترجمه هوشنگ فرخجسته، انتشارات  جامعهشناسي  .٢٠

علمي و فرهنگي، چاپ هفتم، 1378. 
مقـدس، حسـن بارونيـان، ص  دفاع کوتاه داستانهاي در شخصيتپردازي .٢١

 .42
داستاننويسي، جمال ميرصادقي.  هنر واژهنامه .٢٢

ادبيات ماه کتاب ٢٣. «ادبيات جنگ و تعابير ديگر آن در ايران»، مهدي سعيدي،

فلسفه، بهمن 87.  و
مرتضي سرهنگي.  ناگزير، ادبيات جنگ ادبيات  .٢۴

تنهايي، فتحاهللا بينياز، قصيدهسرا، 1383.  پود و تار در قصري ادبيات: .٢٥
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٢٦. «آسيبشناسي ادبيات داستاني جنـگ تحميلـي»، مهـدي خـادمي کـواليي، 

داستاني، ش 111.  ادبيات
مطهری،  شرح مبسوط منظومه، ج10.  شهيد استاد آثار مجموعه .٢٧

٢٨. «به دنبال ريسمانهاي سياه و سفيد؛ راه اصـلي در ادبيـات جنـگ»، محمـد 

فلسفه، 1378.  و ادببات ماه کتاب حسن شهسواري،
داستاني، جمال ميرصادقي.  ادبيات .٢٩

پـنجم تا اول همايش مقاالت و سخنرانيها «مجموعه مقدس دفاع پژوهش .٣٠

مقدس»، انتشارات شکيب، 1389.  دفاع و پژوهش
٣١. الجوهر النضيد، العالمه الحلي، قم، انتشارات بيدار، 1363. 



  
  
  
  
  
  

چيستي و چرايي ادبيات جنگ و دفاع مقدس  
  

از جمله عناويني که پيش از موضوعشناسي و مسئلهشناسي در ادبيات سياه 
جنگ اهميت دارد، يافتن ضرورتها و اولويتهـاي ادبيـات داسـتاني پـس از 
انقالب است. به اقرار محققان و پژوهشـگران تـاريخ ادبيـات داسـتاني معاصـر 
ايران، پيروزي انقالب فصل تازهاي  را در ادبيات پديد آورد. تغيير پديـد آمـده 
در پي عواملي چند صورت گرفت. عمق، گستره، و مانايي اين تغيير را بايـد از 
يک سو در ماهيت انقالب اسالمي و از سوي ديگـر، در شـرايطي کـه در طـي 
بيش از سه دهه پس از انقالب تا کنون بر جامعه ايراني و شرايط جهاني ادبيات 

حاکم بوده است جستجو کرد.[1]   
ميآيد تأملي  بر چيستي ادبيـات جنـگ و دفـاع مقـدس  يادداشتي که ذيال ً

به چاپ رسيده است.   سيمرغ است که پيش از اين در نشريه
شکاف ميان ادبياتي که پس از انقالب ظهور کرد با آنچـه پـيش از انقـالب 
توسط پيشگامان ادبيات داستاني ترجمه و تأليف شده بود و در دهههاي بعد در 
قالب ادبيات سورئال، ناتورئال و فرماليسم ادبي دنبال شـد قابـل توجـه اسـت . 

بنابراين، ماهيت ويژه ادبيات پس از انقالب و فاصـله (مـراد از فاصـله تفـاوت 
ماهوي در محتوا و صـورت اسـت)  آن بـا گذشـته، خـود هـم فرصـت و هـم 
در حقيقـت، مـيتـوان گفـت ميـزان  تهديدي براي ادبيات به شمار مـيرفـت . 
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غافلگيري ادبيات داستاني با ظهور ادبيات پـس از انقـالب بـيش از غـافلگيري 
اجتماعي رخداده توسط انقالب بود. زيرا نيروهاي انقالبي بـا همـان انديشـهاي  
که به قيام برخاسته بودند و با همان مبانياي  که درباره آن سالهـا تأمـل شـده 
بود به دوران پس از انقالب وارد شدند. اما، در ادبيات داستاني با نوعي زايـش 
پيشـينه و درک روشـني از داسـتاننويسـي دينـي، بـا  نويسنده مواجـه بـوديم . 
کارکردهاي اجتماعي پيش از پيروزي انقالب وجود نداشت و تنها نمونـههـاي 
با موضوعات تاريخي توسط يکـي دو  اندکي از داستانهاي بلند و کوتاه عموما ً
چهره ادبي توليد شده بود. اما، اين نمونههاي اندک، نه از سوي نويسندگان آنها 
به عنوان ادبيات داستاني نوين ديني معاصر تلقي ميشد و نه در حوزه داسـتان

نويسي حرفهاي جايگاهي درخور کسب کرده بود. تفاوت ادبيـات داسـتاني بـا 
ادبيـات داسـتاني متعهـد (متعهـد واژه  رخدادهاي اجتماعي آن است که اساسـا ً
ناگزيري است براي آنچه پس از انقـالب رخ داد) پـيش از انقـالب نـه سـابقه 
آفرينشي قابل توجهي داشت و نـه هنرمنـدان شـناختهشـدهاي. بلکـه، انقـالب 
هنرمند و هنر را به يکباره پديد آورد. پس از اين دوره، داستاننويسان شـناخته

شده پيش از انقالب (نسل اول داستاننويسي) در سکوتي معنيدار ـ کـه خـود 
وارد دايـره آفرينشـگري در جهـت اهـداف و  بسيار قابل تأمل است ــ اساسـا ً

آرمانهاي انقالب نشدند.   
آنچه فرصتي براي ادبيات انقالب فرض ميشد، خروج قهـري نويسـندگان 
درونـينويسـي در سـاحت ادبيـات  پيش از انقالب و درونينويسي آنـان بـود . 
داستاني از خصوصيات و شاخصهاي مهم اين دوران است. اين خصوصيت به 
عنوان امري قاعدهساز در دهه نخست پـس از انقـالب بـه شـدت بـر ادبيـات 
داستاني ما تأثير گذارد، خالقيت به خرج داد و بيرون از قواعد مرسوم مکاتـب 
ادبي به خالقيت پرداخت. بر اساس فرضيه درونينويسي، با پايان يافتن جنگ، 

فضاي جنگ و جهاد نيز تغيير يافت و کشـور وارد فضـاي سـازندگي، رشـد و 
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توسعه اقتصادي شد. چنين فضاي جديدي مقتضيات خاص خود را در جامعـه 
ايجاد کرد و نويسنده، از دروني مينوشت که اين مقتضيات را برآورده سـاخته، 
منعکس کند. در واقع تغيير ماهوي تجربيات بـه تغييـر مـاهوي بطئـي ادبيـات 
انجاميد. ظهور گونههـايي چـون ادبيـات سـياه جنـگ، و بازگشـت صـوري و 
محتوايي رويکرد غربگرايانه در ادبيات داستاني معاصر ايـران از تبعـات ايـن 

تحول است.   
هر تحقيق يا پژوهشي در زمينه ادبيات داستاني معاصر نيازمند به اصل ثابتي 
براي اثبات فرضيه خود است. اين اصل ثابت که بـنمايـه هـر تحليلـي دربـاره 

ادبيات بعد از انقالب است بر چند رکن بنا شده است:  
ـ  ادبيات داستاني پس از انقالب، دوره جديدي را رقم زد.  

ـ دوره جديد، تفاوت ماهوي با دوره گذشته دارد.  
اقرار به آغاز دوره جديد کمابيش در تحقيقات ادبيـات داسـتاني معاصـر از 
سوي طيفهاي مختلف فکري به چشم ميخورد. اما، ويژگيهاي ماهوي ايـن 
دوره همچنــان بخــش مغفــول تحقيقــات ادبــي اســت. کــدام يــک از ارکــان و 
شاخصههاي ادبي اين دوره را ميتوان به عنوان عنصري ماهوي و اصيل بـراي 

ادبيات تصور کرد؟   
اگر نويسندگاني که زاييده جريان انقالب بودنـد، محـور ايـن تحـول قـرار 
گيرند، در هر دورهاي  معيار ادبيات خواهند بود. در نتيجه معيارهاي ادبي جاي 
خود را به نقد و تحليل شخصيت خواهند داد. از سوي ديگر، نويسـندگان ايـن 
نسل سيره اعتقادي و ساليق ادبي واحدي را دنبال نکردهاند. از اين رو، چگونه 
ميتوان مسير ادبيات انقالب را از ميان ساليق و افکار مختلف و بلکه معـارض 
تشخيص داد؟ چنين روشي با وجود غير ادبـي بـودن و معضـالت ديگـر، هـم 
تقسـيمبنـدي  اکنون کاربردي قابل توجهي در ميان اهالي ادبيـات يافتـه اسـت . 
نويسندگان به نويسندگان جبهه انقالب، دفاع مقدس، نويسـندگان روشـنفکر و 
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ايـن تقسـيمبنـدي ريشـه در  شبه روشنفکر بر همين اساس شکل گرفته اسـت . 
عنصر شخصيت و اختصاص ادبيات پس از انقالب در آن دارد. شاخصهاي  که 
شايد در سالهاي پس از انقالب شاخصهاي  کمـابيش دقيـق در تقسـيمبنـدي 
ادبيات انقالب و متعهد با ديگر رويههاي ادبـي بـه دسـت مـيداد. زيـرا در آن 
زمان، پيش از اينکـه ادبيـات انقـالب بـا شاخصـههـايش شـناخته شـود، ايـن 
نويسندگان انقالبي بودند که به آن هويت ميبخشيدند. اما، پس از گذشت بيش 
از سه دهه از پيروزي انقالب نويسندگان انقالبي معيار مبهمي در تقسـيمبنـدي 
ادبيات است. بلکه، ادبيات نيازي به چنين تقسيمبندياي نـدارد و ايـن تقسـيم

بندي در گشودن معضالت ادبـي از کارآمـدي و دقـت علمـي الزم برخـوردار 
نيست. نويسندگاني که خود جزو نويسندگان نسل اول ادبيات جنگ تلقي مي-

شدهاند و کارنامه درخشاني در آفرينش ادبي دارند اکنون در نقطه مقابل ديدگاه 
در تقسـيمبنـدي ادبيـات  آن روزشان قرار دارند. اين در حالي است که عمومـا ً
داستاني بر اساس نويسندگان، اين سـابقه درخشـان مـدخليت پيـدا مـيکنـد و 

مرزهاي تقسيم را در هم ميريزد.  
به نظر ميرسد موضوع [2] نيز نميتواند محور ايـن تحـول فـرض شـود . 

اصطالح موضوع به اندازه کافي مجمل و نارسا است که نمـيتوانـد بنيـاني بـر 
تحليل ادبي باشد. رجوع به اصطالحنامهها و کتابهاي آموزش داستاننويسـي 
روشن خواهد کرد، اصطالح موضوع  در ادبيات داستاني، اصـطالحي مـبهم و 
اختالفي است که پيوستگي روشني با ديگر عناصر داستاني ندارد. بنابراين، نمي
تواند محوري براي تحليل ديگر عناصر داستاني قرار گيرد و الگويي داستاني را 
ترسيم کند. شيوههاي متداول تقسيمبندي ادبيـات داسـتاني معاصـر تـا حـدود 
زيادي به سمت تقسيمبندي موضوعي رفتهاند. رواج نامگـذاري بـر گونـههـاي 
ادبي براساس موضوع، راهاندازي جشنوارههاي متعدد موضوعي، نقد موضـوعي 
و حمايت و سياستگذاري موضوعي گوياي اهميت يافتن اين گونه از تقسـيم
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بندي در ساحت ادبيات داستاني معاصر است. تقسيمبنديهـاي موضـوعي، بـه 
خصوص، در دو دهه اخير نشان دادهاند از  جامعيت و مانعيت الزم برخـوردار 
نيستند و ادبيات انقالب و دفاع مقدس را به گونههايي بي هويت تبـديل مـي-

کنند. شاهد گوياي ناکارآمدي اين تقسيمبنديها تغييـر اصـطالحات موضـوعي 
بـه عنـوان مثـال بـراي  به اصطالحات مضموني در طول دورههاي ادبي اسـت . 
ادبيات مربوط به جنگ هشت ساله بين ايران و عراق تعابير متعـددي در طـول 
ســاليان گذشــته متــداول گشــته و برخــي نيــز منســوخ شــده اســت. پيــدايش 
اصطالحات جديد يا تفسيرهاي متناقض از اصـطالحات گذشـته، نشـاندهنـده 
ناکافي بودن تعاريف گذشته براي يافتن ماهيت ادبيات پس از انقالب و تـالش 

اهالي ادبيات براي يافتن عنواني جامع و مانع براي ادبيات است.   
در اين ميان، گروهي اصطالح جنگ را به گونهاي تعريف کـردهانـد کـه از 
و طـول حـوادث  زمان تولد تا هنگام مرگ بر زندگي انسان قابل اطالق اسـت . 
تاريخي را شامل ميشود. هر گونه تضادي بين انسان با ديگري و حتي با خـود 

نوعي جنگ به حساب ميآيد.[3]  
اما، در حالي که عدهاي بر عنوان ادبيـات دفاع مقـدس تأکيـد مـيورزنـد، 
هيچ جنگي مقدس نيست يا اگر هـم جنـگ مـا  گروهي ديگر معتقدند يا اساسا ً
مقدس بوده است اين تقدس نبايد به ادبيات راه پيدا کنـد. بـه ايـن معنـي کـه 

درباره جنگ، مقدس نخواهد بود. زيرا ادبيات مقدس را نميتـوان نقـد  ادبيات ِ
کرد.[4]   

برخي نيز که با اصل تقدس جنگ تحميلي موافقاند معتقدنـد ايـن تقـدس 
خاصه جنگ تحميلي ميان ايران و عراق نيست. بلکه هر جنگي از سـوي دفـاع

کننده مقدس است. و هر تهاجمي نيز نامقدس خواهد بود.[5]   
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در مقابل عدهاي قرار دارند که معتقدند، تنها دفاع از حـق مقـدس اسـت و 
تهاجم باطل نامقدس خواهد بود. بنابراين، نه هر دفاعي مقدس است و نـه هـر 

تهاجمي نامقدس. اين دو رابطه عموم و خصوص من وجه دارند.  
عدهاي ديگر معتقدند اصطالح دفاع مقـدس تـاريخ مصـرف دارد و بهتـر 
است با پايان يافتن کارکرد تبليغاتي و تهيجي آن در زمان جنگ، اين واژه نيز به 

جنگ تغيير يابد.[6]  

عدهاي  ديگر ترجيح دادهاند با برجسته ساختن جنبه پايـداري جنـگ، بـه 
جاي به کارگيري عنواني خاص، از عناوين مستعمل درباره بخشي از جنگهاي 

تاريخ همانند ادبيات پايداري [7] و مقاومت استفاده کنند.   
در دورههاي بعد، با توليد آثاري از اواخر دهه شصت و ادامـه رونـد آن در 
دهههاي هفتاد و هشتاد، که با نگاهي متفاوت به روايت جنگ مـيپرداختنـد و 
مانند گذشته، جنبههاي حماسي را مورد توجه قـرار نمـيدادنـد، اصـطالحات 

نوپديد ديگري وارد گفتمان ادبي شد تا اين جريان را تحديد کند.[8]  
گروهي از نويسندگان نسبيگرا که هر تجربهاي از جنگ را لباس واقع مي-
پوشانند، از به کار بردن اصطالح دفاع مقدس يا پايداري پرهيز کردند. به عقيده 
اينان، جنگ چهرههاي متفاوتي دارد، بلکه به تعـداد آدمهـاي شـرکتکننـده در 
جنگ تجربه از جنگ وجود داشته به همان تعداد، روايت نيز ميتوانـد وجـود 

داشته باشد. بنابراين، همه روايتها زيرمجموعه ادبيات جنگ قرار ميگيرد.[9]  
برخي ديگر با پذيرش تقدس دفاع ايران در برابر تهاجم ارتـش بعثـي، نـام 
خود را نويسندگان ضد جنگ گذاشتند. به عقيده اينان، ما در طول هشت سـال 
بنـابراين، در طـول  درگيري نظامي با عراق، جنگ نکرديم، بلکه دفـاع کـرديم . 

هشت ساله جنگمان ضد جنگ بودهايم.[10]  
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دسته ديگر، اساس وجود ادبيات ضد جنگ ـ حتـي در غـرب ــ را انکـار 
کردهاند و اين اصطالح را جعلي دانستهاند.[11]  

اما، گروهي ديگر، با اعتقاد به اينکه اين اصطالح (ضد جنـگ)  از مواريـث 
ادبيات داستاني جنگ جهاني دوم است، استفاده از آن را روا ندانستند و به کـار 

برندگان آن را متهم به ناآشنايي با ادبيات جهاني کردند. [12]  
گروه بعد معتقدند، آنچه در ادبيات مـا رخ داده اسـت، مخالفـت بـا جنـگ 
نيست. بلکه، تأکيد بر سياهيها و سختيها در عين پذيرش حقانيت ما در دفاع 

است. بنابراين، بهتر است از اصطالح ادبيات سياه جنگ از آن ياد شود.  
عدهاي  معتقدند، آنچه در برخي داستانها مشاهده مـيشـود، مخالفـت بـا 
جنگ نيست. بلکه مخالفت با انديشه مقدس دفاع است که ميخواهـد از دفـاع 
تقدسزدايي کند. بنابراين، اصطالح داستان ضد دفاع مقدس توسط ايـن گـروه 

به کار برده شد. [13]  
و باالخره، همچنان عدهاي معتقدند، مخالفت با تقدس، مخالفـت بـا دفـاع 

است پس ادبيات ضد جنگ در داستاننويسي ما قابل شناسايي است.   
تقسيمبنديهاي مذکور، نتيجه تالش اهـالي نقـد و نظـر در تنقـيح ادبيـات 
داستاني، تقسيم و تنويع آن است. ضرورت اين تنويع و تقسيم، بـه خصـوص، 

در سالهاي پس از دفاع مقدس بيشتر احساس ميشد. زيرا:  
1. در اين دوره، نويسندگان شبه روشنفکر به صورت فعالتري بـه نوشـتن 

درباره فضاي بعد از انقالب روي آوردند.  
2. زمان پس از جنگ، رويکردهاي غير متعارفي را در روايت از جنگ پيش 

کشيد.  
3. نويسندگان نسل دفاع مقدس آثاري متعارض با دوره جنگ خلق کردند.  
بخشي از اين تقسيمبنديها نه بر اسـاس ماهيـت ادبيـات انقـالب و دفـاع 
مقدس، که به عنوان واکنشي از سوي منتقدان براي حفظ کردن مرزهاي گذشته 
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و نگاه داشتن برخي آثـار و نويسـندگان در زمـره نويسـندگان و آثـار انقـالب 
صورت گرفت. اين رويکرد انفعالي در صدد گشاده ساختن تعاريف براي حفظ 
و ايـن رويـه همچنـان دسـتيـابي بـه  قابل جمع نبودنـد .  ماهياتي بود که ذاتا ً
تعاريف را به تأخير ميانداخت. ضمن آنکه اين رويه ناقص و معيـوب، کـه از 
ساحتهاي سياستورزانه و دلجويانه ادبي نشأت گرفتـه بـود، بـه روي ديگـر 
سکه اين فرضيه توجه نداشت. با غلبه وجه جامعيت ادبيات داستاني انقـالب و 
دفاع مقدس، امکان ظهور و بازگشت جريان شبهروشنفکري به ادبيات انقـالب 
مهيا ميشد. با اين تفاوت که اين جريان معيـوب ايـن بـار نـه بـه عنـوان يـک 
ميهمان خارجي بلکه به عنوان حرکتي در متن ادبيات انقالب شناخته ميشد. از 
سوي ديگر، اين جريان به دليل اصرار خود بر جامعيتي که تحقق آن غير ممکن 
مينمـود، انـدک انـدک بـه بـنمايـههـاي ادبيـات غـرب کـه در آن مرزهـاي 
ايدئولوژيک سهمي در ماهيت ادبيات ندارند نزديک شد. اين در حالي بود کـه 
ايـدئولوژيک  ماهيت ادبيات در جريانهايي چون انقالب و دفاع مقدس کـامال ً
بود. و نتيجه آن شد که بخشـي از تئـوريپـردازي ادبيـات انقـالب بـه سـمت 

ايدئولوژيزدايي پيش رفت.   
جريان ادبيات دفاع مقدس که سهم عمدهاي از تالش نويسندگان انقالب را 
در طي سه دهه اخير به خود اختصاص داده است، به واسطه جايگـاه تـاريخي 
بـا دواعـي دلسـوزانه  خود کانون توجه اين تقسيمبندي معيـوب ــ کـه بعضـا ً
صورت ميگرفت و در صدد جذب حداکثري و حفظ نويسـندگان انقـالب در 
جبهه ادبي انقالب بود ـ قرار گرفت. اين امر زمينه را براي بزرگترين انحـراف 
در ادبيات داستاني پس از انقالب صورت داد. انحرافي که با ظـاهري مخاطـب

پسند و شعارهايي از جمله، بيان حقيقت، کليشهزدايي و جهانينويسـي، همـراه 
شده بود. اين جريان در ابتدا در صدد تغيير اهداف، رويکردها و غايت ادبيـات 
دفاع مقدس بود، اما در بخش قاعدهسازي و فرضيهسازي براي ادبيات به دفـاع 
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مقدس بسنده نکرده، در گامهاي بعد، ادبيات انقالب و اساس ادبيـات دينـي را 
هدف قرار خواهد داد و ادبيات پوياي پس از انقالب را به دخمههاي ترجمهاي 
و تهي پيش از انقالب باز خواهد گرداند. ويژگي ديگر، اين گفتمان انحرافي آن 
است که از حوزه درون انقالبي به تئوريپردازي دست ميزند. ادبيات متفاوت 

دفاع مقدس که از آن به ادبيات سياه تعبيـر مـيشـود، از درون جريـان ادبيـات 
متعهد دفاع مقدس و نويسندگان آن شکل گرفت، بنابر اين اين گفتمان، نـه در 
بيرون اين جريان که در متن اين جريان در حال انجام است. از اين رو، قدرت 
نفوذ و چانهزني باالتري نسبت بـه برخـي مکاتـب شـناختهشـده ادبـي جهـان 

برخوردار است.   
رشد اين جريان در  غفلت نقد فعاالنه در حـوزه ادبيـات داسـتاني فزونـي 
يافته است. اين جريان بدان دليل که با بنمايـههـاي فکـري شـيعي و اسـالمي 
مباينت دارد و از سوي ديگر، قادر به اظهـار پيوسـتگي عميـق خـود بـا مبـاني 
فکري اومانيستي غربي نيسـت، حرکـت خـود را بـر پايـه مشـهورات ادبـي و 
ژورناليسم بنا نهاده است. مظلومنمايي ادبي، پيش کشيدن سـوابق و افتخـارات 
نويسنده در متن گفتگوي ادبي، جدل بر پايه معيارهاي غير ادبي از شـيوههـاي 

مرسوم اين جريان است. اين راهکارها در فضاي ادبي کنوني کشـورمان کـه در 
آن نقد ادبي و حوزههاي نقد منفعالنه عمل ميکننـد شـرايط مناسـبي را بـراي 

فضاسازي و تأثيرگذاري، به خصوص، بر مخاطبان عام داستان پيدا کرده است.   
از اين رو، پرسش از ماهيت ادبيات دفـاع مقـدس، کـه نگـاهي عميـق بـه 
ماهيت دفاع مقدس و کارکردها و جلوههاي داستاني اين حقيقت نـوراني دارد، 
مهمترين پرسشي است که چالش خطرآفرين ادبيات سياه دفاع مقدس را جبران 
ديني، مبـاني غربـي داسـتان را مـورد بـازخواني  خواهد کرد. اين پرسش عميقا ً
منتقدانه قرار ميدهد و ظرفيتهاي ناب داستان انقـالب و جنـگ را در حـوزه 

ادبيات داستاني قاعدهسازي مينمايد.   
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[1] انقالب در چه حوزههايي تغيير بـه وجـود آورد؟ در پاسـخ بـه ايـن پرسـش 
عواملي قابل شناسايي است: موضوعات جديد(تجربيات جديـد)، نويسـندگان جديـد، 
آزادي انتشار، مخاطب آرماني جهاني، نيازهـاي ناشـي از تشـکيل حکومـت اسـالمي، 

مخاطب جديد و مطالبات جديد.  
[2] محوريت موضوع بدان معني است کـه ادبيـات داسـتاني انقـالب بـه واسـطه 
استفاده از موضوعاتي همانند انقالب و دفاع مقدس از دورههاي گذشتهاش ممتاز مـي

شود. اين خصوصيت موضوع است که اصليترين جنبه ادبيات پس از انقالب را رقـم 
ميزند.  

[3] «عرصه زندگي انسان هيچ گاه از مبارزه و کشمکش و جنگ خالي نبوده است 
و هرگز نيز نخواهد بود. اين مبارزه که در اصل براي ادامـه و بقـاي حيـات اسـت در 

حقيقت با نخستين تقال و گريه او از بدو تولد ـ در اثر گرسنگي درد يـا رنـج ــ آغـاز 
ميشود. و سپس، در طول ساليان بعد زندگي براي احقاق يا اثبـات حقانيـت خـود در 
اشکال و صورتهاي مختلف ادامه مييابد. تا آنجا که حتي در راحتتـرين و مناسـب
ترين دورانهاي زندگي ـ از نظر عوامل و اسباب بيروني ـ کشمکش دروني و نفساني 
اوست که رهايش نميکند و آرزوي آسايش و آرامش مطلق را بر دل او ميگـذارد.  در 
عرصه ادبيات و محور اصلي قسمت اعظـم آثـار ادبـي، بـويژه داسـتان، شـرح همـين 
کشمکشهاي پايانناپذير و هميشگي انسان است به گونهاي که بدون اين عنصر بخش 
بزرگي از آثار ادبي اصالً پا نميگرفت و آفريده نميشد.» («رابطه ادبيـات و جنـگ در 

، ش 73، ص20)   داستاني ادبيات ماهنامه طول تاريخ»، محمدرضا سرشار،
[4] «وقتي مينويسيم ادبيات دفاع مقدس معنياش ايـن اسـت کـه آنچـه مـا مـي
نويسيم تقدس دارد. و اين جهت خاصي به مخاطب ميدهد که نقـد آن را بـا مشـکل 

رضا رئيسي، ص 111)   ،... کندوکاو( مواجه ميسازد.» 
«متأسفانه بسياري از نويسندگان و دوستداران ادبيات جنگ بر اين باورند که چون 
موضوع اين آثار دفاع هشت سالة ملت ايران است، پـس ايـن آثـار از نـوعي قداسـت 
تـرازو،  و تفنگ( برخوردارند. به عبارتي قداست موضوع را مايه قداست آثار ميدانند.» 

سليماني، بلقيس، ص 11)  
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[5] «ادبيات دفاع مقدس در واقع اصطالحي است که ما ساختيم. توي دنيا معموالً 
محمد ايوبي، ص106)    ،... کندوکاو( تأکيد نميکنند که همه دفاعها مقدساند.» 

[6] «به نظر ميرسد که اين کار براي سالهاي اول جنگ درست بود، چون حالت 
تبليغي داشت و براي فضاي آن زمان الزم بود. ولي اکنون شخصاً به عنـوان کسـي کـه 
آثار زيادي در اين باره نوشتهام ضرورتي بـراي چنـين تقسـيمبنـدياي نمـيبيـنم...  .» 

حسين فتاحي، ص 100)    ،... کندوکاو(
[7] محمد حنيف درباره نظر غالي شکري درباره ادبيـات مقاومـت مـيگويـد:  «از 
ديدگاه غالي شکري ادب پايداري چهره انساني عـامي دارد کـه ايـن چهـره وقتـي در 
شکلهاي مختلف تضادهاي زندگي انسـان ترسـيم مـيشـود در هـيچ قالـب ملـي يـا 
چهارچوب اجتماعي خاص نميگنجد و اين را يکي از جنبههاي ايجابي مهم اين گونه 

، ص 39)   ي... کندوکاو( آثار ادبي ميپندارد.» 
[8] «در دهه هشتاد که از آن ميتوان به نام عصري ياد کرد که عصر عکسالعمـل 
به تابوهاست. خط قرمزي تقريباً وجود ندارد. درستي و نادرسـتي در يکـديگر ادغـام 
شدهاند. رفتارها بر اساس عرف انجام ميگيرد يا افرادي اين رفتارها را ديکته ميکننـد.  
هنرمند سعي ميکند خطوط قرمز را بشکند و وارد جبهههـايي شـود کـه مـيتـوان بـا 
تسامح از آن به عنوان ادبيات فرهنگ نام برد... . بسياري از آثار دفاع مقدس از خطوط 
قرمز گذر کردهاند و به نوعي تابوشکني شده اسـت و ايـن داسـتانهـا نيـز بـه عنـوان 
داستانهاي متعالي معرفي و ديده شده است. ما در دهه هشتاد شاهد اين نـوع نگـرش 

هستيم.» (اکبرلو، منوچهر، سايت سازمان تبليغات)  
[9] «به تعداد آدمهايي که در تجربة جنگ حضور داشتهاند و ميتوانستند حضـور 

داشته باشند تجربة روايت و درک از جنگ وجود دارد.  
تـرازو،  و تفنگ( اين امر به مثابة پذيرش تکثر روايتهاي داستاني از جنگ است.» 

بلقيس سليماني، ص 11)  



178  □  گام نهادن بر شيب تند  
 

 

[10] «من هميشه گفتهام که نگاهم به جنگ از سر ضديت با آن است. يعنـي مـن 
صد در صد نويسندهاي  ضد جنگ هستم و اصالً نويسندهاي  را نميشناسم که مدافع 

امروز، 1388/5/7.   تهران جنگ باشد... .» («نويسنده ضد جنگ هستم»، مجيد قيصري،
[11] «در دام تقسيمبندي فرضي و جعلي و نادرست و دو قطبي ادبيـات جنـگ و 
ادبيات ضد جنگ نيفتيم. براي اينکه به دشواري بتوان نويسندگان و آثار قابـل اعتنـايي 
را يافت که ستايشگر و مبلغ بي قيد و شرط جنگ باشـند... . در دل بيشـتر قريـب بـه 
اتفاق آثار  جنگ قرائت ضد جنگ نيز نهفته است. به عبارتي در بيشتر مـوارد ادبيـات 
ضد جنگ در دل همان ادبياتي نهفتـه اسـت کـه مـا آن را ادبيـات جنـگ مـينـاميم. » 

...، رضا نجفي، ص117)   کندوکاو(
[12] احمد دهقان؛  

[13] «در حال حاضر داستانهايي توليد ميشود که من آنها را داستان ضـد ارزش
هاي دفاع مقدس قلمداد ميکنم... . يعني نميخواهد از اين زاويه به جنگ ما نگاه کند. 
نميخواهد که بگويد اين ارزشها وجود دارد يا اگر هـم قبـول دارد نمـيخواهـد در 

پارسينژاد، ص109)   کامران ،... کندوکاو( داستان آنها را مطرح کند.» 
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منتقدان روشنفکر، ادبيات متعهد بعد از انقالب را هيچ ميانگارند  
 

«نقد ادبي، از مسائل بسيار مهم و البته مغفول ادبيات داستاني کشور اسـت . 
از اين رو، پيشاپيش بايد از توجه خبرگزاري مهر به اين موضـوع تشـکر کـنم . 
نگاهي به خبرگزاريها و رسانههاي خبري نشان ميدهـد، برخـي موضـوعات 
کماهميت يا بياهميت و غير مبنايي به صورت دورهاي يا پيوسته مـورد توجـه 
اين مجامع قرار ميگيرند، اما در مقابل برخي از معضالت مهم ادبيات داسـتاني 
کشور مورد غفلت واقع ميشوند و از آنجا که ذهنيت جامعـه ادبـي و متوليـان 
ادبيات ـ که اغلب اطالعات و مطالعات وسـيعي دربـاره ادبيـات ندارنـد ــ از 
خبرگزاريها و فضاي خبري تحليلي آنها تأمين ميشود، سياسـتگـذاريهـا و 
حساسيتها نيز سمت و سويي غير ضرور يا کماهميت پيدا ميکند. در نتيجـه، 
شاهد برنامههايي هستيم که در ادبيـات جهـان، از اولويـتهـاي دسـت چنـدم 
محافل ادبي است، ولي در کشورمان به نخستين و مهمترين فعاليتهـاي ادبـي 
مجموعههاي ادبي تبديل ميشود و در نقطه مقابل فکر و انديشه و توليد نظريه 
که اصليترين دغدغه آکادميهاي ادبـي را بـه خـود اختصـاص داده اسـت در 

هياهوي ويترينهاي ادبي گم ميشود.» 
اما طرح سؤال جزئي در زمينه ادبيات داستاني و توجه خاص به جريان نقد 
در حوزه ادبيات داستاني انقالب گرچه فـي نفسـه امـري ضـروري و از لـوازم 
پرسش علمي در اين باره است. با اين وجود، هر سؤالي نوعي اثبات را نيـز در 
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انشاء و پرسش خود مطرح ميسازد. از اين رو، طرح سؤال چرايي نبـود منتقـد 
در ادبيات داستاني انقالب ضمن اشاره به معضلي درست، جريـاني را از دايـره 
پرسش خود خارج ميکند. جرياني که به داستاننويسـان روشـنفکر اختصـاص 
دارد و در تقسيمبنديهاي مشهور ذيل ادبيات انقالب جاي نميگيرد و سـمت 

و سوي خاص خود را دنبال ميکند. از اين نحـو مفـاهيم تصـديقي ضـمني در 
پرسشهاي معمول به وفور يافت ميشود. بنابر اين ضروي ميدانم، در ابتدا به 

اين مفهوم ضمني اشاره کنم.  
با پيروزي انقالب اسـالمي، تقسـيمبنـديهـايي در ادبيـات داسـتاني ايـران 
صورت گرفت. البته، اين تقسيمبنديها در برخي موارد جنبه تأسيسي نداشـته، 
بلکه انقالب اين تقسيمبنديهاي موجود را پررنگd ساخت. اين بدان سبب بود 

که با پيروزي انقالب جريان دينمدار و متعهد که آرمانهاي اجتماعي و سياسي 
و فرهنگي و هنري اسالمي را دنبال ميکرد، مجالي براي بروز يافـت و عرصـه

اي براي اظهار و ظهور خود پيدا کرد. در دو طرف اين تقسيم ادبيات روشنفکر 
و ادبيات متعهد و انقالبي قرار گرفتند و از آنجا که ادبيات ساحتي چنـدوجهي 
با اليههاي متعدد است و متن ادبي در خالء متولد نشده و در خالء نيز خوانده 

و فهم نميشود.  
اين تقسيمبندي در ساحتهاي ديگري چون نقد ادبي، نظريه ادبي، آموزش 
داستان، نشريات ادبي، جشنوارههاي ادبي و جريانهاي ادبي نيـز تعريـف شـد . 
البته، اين تفاوت امري است که از هر دو گروه بـه اصـل آن اذعـان و اعتـراف 
دارند، اما ظهور و بروز اين تقسيمبندي در فضاي گفتمان ادبي بيشتر با تـزاحم 
چنانکـه در مقابـل ادبيـات شـبه  عنوانسازي از سوي دو طرف همـراه اسـت . 

روشنفکري، اصطالح «ادبيات دولتي» از سوي اين گروه به کار برده شده است.  
درباره جريان نقد در حوزه ادبيات داستاني روشـنفکري توجـه بـه امـوري 
راهگشا است؛ نخست آنکه اين جريان بر سرشاخههاي ـ نـه حتـي مبـادي ــ 
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ادبيات و نقد ادبي غرب نشسته است و هر از چند گاهي از اين شاخه برخاسته 
بر شاخه ديگري منزل ساخته است. از اين رو، گرچـه ادبيـات روشـنفکري در 
نقد ادبي از جريان نظاممندي برخوردار است، اما نبايد فراموش کنيم اين نظـام
مندي، حقيقتي تبعي است و نشانه آشکاري از هويت ايراني در آن ديـده نمـي
شود؛ چرا که اين جريان طبق ايده آغازکنندگان آن که معتقد بودند ايراني براي 

رشد بايد از سر تا پا فرنگي باشد، در شئون ديگر حيات ادبيشان نيز اين قانون 
را نصبالعين خود قرار دادهاند. از اين رو، اين جريان در کنار ادبيـات ترجمـه 

در نقد هم تابع نقد ترجمهاي است.  
نکته ديگر کبرِ ذاتي اين جريان است. کبر خصيصه ذاتي جريان روشنفکري 
وابسته در ايران است، زيـرا روشـنفکران خـود را از ديگـران بـاالتر دانسـته و 
خطوط روشني بين خود و ديگران ـ که همان فرهنگ و انديشه بومي اسـت ــ 
ميکشند. در نقد ادبي نيز چنين است. مرور واکنش نويسـندگان روشـنفکر بـه 
وقايع عظيم عصر حاضر در ايران اسالمي همچون انقالب و جنـگ نيـز نشـان
دهنده آن است که اين عده نه تنها مشارکت جدي در ايـن دو مقولـه نداشـته، 
سابقه زنداني و شکنجه شدن در زندانهاي شاهنشاهي را نداشتهاند. در جنـگ 
نيز نه تنها کشتهاي ندادهاند که تير و ترکشي نيز بـر جسمشـان ننشسـته اسـت . 
گرچه مدعاي روشنفکري اين عده آنها را در زبان به اقـرار برخـي واقعيـتهـا 
ناگزير کرده است، اما همچنان به واسطه عقـب مانـدن جريـان روشـنفکري از 
ديني اين دو جريان، همواره به اين  مردم در انقالب و دفاع مقدس و بنيه کامال ً
دو جريان در آثار داستانيشان با نوعي حقارت نگاه کرده يا آن را آن گونه کـه 

خود ميخواستهاند تحريف کردهاند.  
اين عنصر ذاتي کبر، در نقد ادبي نيز در طول اين ساليان ديده شـده اسـت . 
واکنش عمومي منتقدان روشنفکر به آثار توليد شده در حـوزه ادبيـات انقـالب 
توطئه سکوت بوده است. به اين معني که نديدن يک امري به معناي نيستي آن 
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يا بيارزش بودن آن است. آنها نه تنها جنگ را با سکوت خود بدرقـه کردنـد، 
بلکه آثار متعهدانه جنگ را نيز مورد نقد جدي خود قرار نداند. زيرا به فراست 
به اين نکته مهم اذعان داشتند که نقد چه در حمايت از اثري نوشته شود و چه 
آن را مذموم بشمارد. در نهايت به معرفي داستان منجر شده به اشتهار آن کمک 
خواهد کرد. از سوي ديگر همين طيف در برخورد با آثار نوقلمان طيف خـود، 
آنها را موضوع محافل نقد خود قرار دادهاند. اين در حالي بود کـه چنـد چهـره 
معدود نقد ادبي ادبيات متعهد، به ضرورتي که در ادامه خواهد آمد، به مواجهـه 

با ادبيات روشنفکري و مباني فکري آن رفتند.  
نمونه اين جانبداري از ادبيات روشنفکري و بيتوجهي به ادبيات متعهـد را 
نوشته آقاي ميرعابـديني يافـت .  ايران داستاننويسي سال صد ميتوان در کتاب
اين محقق، در دورهبندي ادبيات داسـتاني انقـالب، از بسـياري از نويسـندگان 
متعهد نام نبرده يا بر خالف روية ثابت ايـن تحقيـق، از بررسـي آثـار و ميـزان 

تأثيرگذاريشان بر ادبيات صرف نظر کرده است.  
البته، در اين ميان بايد به تاکتيکهاي ظريف ديگري نيز اشاره کرد؛ چرا که 
در طول اين ساليان، جريان روشنفکر از اهرمهاي چندگانـهاي بـراي بـه انـزوا 
بردن ادبيات متعهد يا انحراف آن استفاده کرده است. نمونه اين تالش، نقد آثار 
برخي نويسندگان جنگ است که در آثارشان ابتـدا رگـههـايي از تحليـل غلـط 
نسبت به دفاع مقدس را ظاهر کردند. اين رگهها پالسهاي روشني از سوي اين 
نويسندگان به طيف روشنفکر بود. در مقابل اين عالمت، ادبيات روشنفکر نيـز 
با نقد اين آثار و طرح آن در محافل ادبي و تمرکز بر نقاط همسو با انديشه اين 
از نمونـه ايـن  گروه، اندک اندک آنها را با خـود همسـو و همسـوتر سـاخت . 
نويسندگان ميتـوان بـه احمـد دهقـان، محمدرضـا بـايرامي، مجيـد قيصـري، 

محمدرضا کاتب، حسن بنيعامري و... اشاره کرد.  
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نقد، در حقيقت، به عنوان يکي از ابزارهاي متنوعي کـه در همـين رويکـرد 
دوگانه تعريف ميشد، عمل کرد. گرچه ابزارهاي ديگر نيـز، بـه خصـوص، در 
دولت اصالحات در به محاق بردن ادبيات متعهد و انقالبـي بـه کمـک ادبيـات 

روشنفکري آمدند.  
اما از اين سو، جريان نوپاي ادبيات متعهد پس از پيروزي انقـالب اسـالمي 
بيش از نقد، همت خود را مصروف توليد خالقه کرد. توليد داستان، زندگينامـه 
داستاني و خاطره بيشترين همت نويسـندگان ايـن طيـف را بـه خـود متوجـه 
ساخت. به خصوص، در سالهاي آغازين پيروزي انقالب اسالمي، بدنه ادبيات 
متعهد به دنبال توليد آثاري اثباتي و خالقه بود. اين رويکـرد بـه دواعي(انگيـزه

هاي) متعددي دنبال ميشد. از جمله ايـن دواعـي اهميـتيـافتگي رخـدادهاي 
انقالب و جنگ و ضرورت ثبت واقعيتها بود.  

از سوي ديگر انديشه صدور انقالب که با پيروزي انقالب اسالمي و ابـالغ 
رخ داده بود، نويسندگان را به تکاپو انداخت، امـا  پيام آن به ديگر ملتها عمال ً
اين رويکرد با موانعي مواجه بود. از جمله آنکه جريان ادبيات داستاني انقـالب 
نيازمند پيرايشهاي مدام بود. زيرا اين جريان جوان به دليل تجربـهپـذير بـودن 
مدام در معرض خطا قرار داشت و ميبايد همانند نهالي نورسته پيراسته ميشد. 

از اين رو، تالشهايي براي حل اين موانع صورت گرفت.  
اين تالشها را ميتوان در دو شاخه شناسايي کرد. نخست، تالشهايي کـه 
براي تقرير دوباره از عناصر و ارکان داستان صـورت گرفـت و زمينـه را بـراي 
طراحي ادبيات مناسب براي حمل مضامين ديني و تأسيس کارگاههاي آمـوزش 
بنـا  داستان فراهم ميساخت و تالشهايي که براي در حوزه نقد دنبال ميشـد . 
به داليلي که طرح آن در اين مطلب نميگنجد، حوزه نقد صورتي جـديتـر و 
اولويتدارتر به خود گرفت. زيرا طراحي مباني داستان که در غرب از چند صد 
سال قبل آغاز شده بود و در دورههاي مختلف چکشکاري شده بود، در مدت 
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کم و با بضاعت اندک ادبيات داستاني انقالب در توليد متن، ورود به حوزههاي 
امکانپذير نبود. بنابر ايـن، جريـان  انضمامي علوم انساني و تربيت منتقد، عمال ً
محمدرضـا  ادبيات انقالب با اندک افراد موجود خود از جملـه کسـاني چـون : 
سرشار، محمدرضا فعلهگري، ابراهيم حسن بيگي، سميرا اصـالنپـور، شـهريار 
زرشناس و... و همراهي منتقداني چون عبدالعلي دستغيب، توجه خود را به نقد 

منعطف ساختند. اين توجه دو هدف را به صورت توأمان دنبال ميکرد.  
پيراستن ادبيات داستاني از رويکردهاي معارض روشنفکري کـه سـاختار و 
مضمون ادبيات انقالب را در معرض هجمـه خـود قـرار مـيدادنـد، در توجـه 
منتقدان اين طيف به نويسندگان جريان روشنفکري از جمله هوشنگ گلشيري، 
صادق هدايت، صادق چوبک، احمد محمود، غالمحسين ساعدي، جواد مجابي 

و ديگران در اين رويه قابل شناسايي است.  
اما، با وجود تالشهايي که در اين زمينه صـورت گرفتـه اسـت، توفيقـات 
اندک بوده است. علل اين امر را بايد در بررسي مختصـر ارکـان نقـد جسـتجو 

کرد:  
جريان نقد: حرکتهايي که در طول اين سه دهه از سوي تکچهرهها دنبال 
شده، به جرياني پيوسته و منسجم بدل نشده است. جريان نقد نتيجـهاي اسـت 
که با همافزايي حرکتهاي جزئي و حمايت اين حرکتها در حوزههاي نظريه 
و خالقيت ادبي ممکن ميشود. چهرههايي چون محمدرضا سرشار، بـا وجـود 
تالش مثال زدني و استقامت سـتودني در تحمـل بـار نقـد ادبيـات روشـنفکر، 

نيازمند تکثير و تنويع است.  
منتقد: در ادبيات جهان، منتقد از نقدش اهميت بيشتري دارد. نقد شـاخهاي 
از حکمت است و حکيم، کسي است که افق ديدي فراتر از انسانهـاي عـادي 
دارد. بنابر اين، چهرههاي تأثيرگذار در نقد ادبي همواره ميتواننـد الهـامبخـش 

بوده و محوريت يک جريان را بر عهده گيرند.  
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رسانه نقد: نقد در صورتي ميتواند جريانساز باشد کـه مخاطـب خـود را 
بيابد و بر آن تأثير بگذارد. در طول سالهاي بعد از انقالب، شماري از نشريات 
ادبي و نقد ادبي که توسط محافل آکادميک و دانشگاهي منتشر ميشـدهانـد يـا 
از ادبيات پس از انقالب بيخبر بودهاند و يا نفوذ گرايشات روشـنفکري  اساسا ً
آنها را در خدمت تفسير و توضيح و تمثيل آثار و تفکرات غربي قرار داده  عمال ً
است. در طيف ادبيات متعهد همچنان نقد ادبي فاقد حتي يـک نشـريه مسـتقل 
است. اين در حالي است که در طيف مقابل کثرت نشـريات تخصصـي و غيـر 

فضاي غالب را شکل ميدهد.   تخصصي عمال ً
مباني و اسلوبها: از ديگر موارد مهم براي جريانسازي ادبي، همراهي نقد 
با تحقيقات نظري در حوزه ادبيات و نظريه ادبي است. نقد بـا انتقـاد متفـاوت 
است و به معناي ايرادگيري از اثر نيست. نقد تا وارد چارچوب و نظام مناسـب 
به عنوان يک سليقه ادبي و قريحه قابل  نشود، نميتواند تکثير پيدا کند و صرفا ً

توجه است.  
پشتوانه ادبيات خالقه براي نقد: يکي از نواقص نقد ادبيات متعهد کمتعداد 
بودن آثار ارزشمند در زمينه ادبيات خالقه است. ترديدي در اين نيست کـه در 
ادبيات جهان نيز، نظريه همواره پيرو خلق اثر بوده و به تبع آن حرکت ميکنـد . 

توليد آثار فاخر خون تازهاي در رگهاي نقد ادبي جاري ميسازد.  
آخرين رکن، اخالق نقد است؛ امري که جريان روشنفکر به درستي و ذکـاوت 
آن را فهميد، ولي هنوز به اقرار برخي نويسـندگان طيـف نرسـيده اسـت و آن 
چيزي جز اين اصل نيست که نقد در هر صورتاش و با هر گزارهاي که نشان

دهنده ضعف يا قوت اثر باشد به رونق آن اثر منجر ميشود. اين اصل کلـي در 
هر شرايط، نوعي آرامش را براي صاحب اثري کـه نقـد مـيشـود بـه ارمغـان 
خواهد آورد. بداخالقيها و کمطاقتيها در نقد آثار داسـتاني، موجـب انـزواي 

برخي منتقدين شده تا عطاي نقد را به لقايش ببخشند.  



  



  
  
  
  
  
  

ادبيات دفاع مقدس و معضل مواجهه سادهانديشانه با آن  

  
در طول ساليان بسيار، شاهد بودهايم که با فرارسيدن مناسبتي خاص، توجه 
خبرگزاريها و اصحاب جرايـد بـه موضـوعي جلـب شـده و رويکـرد اغلـب 
مطبوعات و خبرگزاريها در پراخت به آن موضوع به شکل گفتگوهاي شفاهي 
يا اظهار نظرهاي موضوعي يا تحليلي نمود پيدا ميکند. با دقت و تأمل در نـوع 
موضوعيابي و زواياي تحليلي آن به نظر ميآيد، چيزي که خود براي ديدباني و 
برداشتن باري از ادبيات دفـاع مقـدس طراحـي شـده اسـت، بدنـه کرخـت و 
سنگيني پيدا کرده و کارآمدي خود را از دست داده است. ادبيات دفاع مقـدس 
نيز از اين معضل بي بهره نمانده است. اکنون ادبيات دفـاع مقـدس تبـديل بـه 
سوژهاي شده، که خبرگزاريها از يک سو و جشنوارههاي موضـوعي از سـوي 
ديگر گه گاه آن را بر دست باال برند. گويا قرار نيست معضلي از ادبيات مطرح 

شود يا با استفاده از تجربيات گذشته قدمي به جلو برداشته شود.  
چنـد  کافي است به سؤاالت مطرح شده در اين گفـتوگوهـا دقـت کنيـد . 

ويژگي را ميتوان در ميان آنها جست:  
1. سؤالها کلي هستند. اغلب سؤالهـا اصـطالحمحـور هسـتند و قـدرت 

کليـدواژههـايي چـون  تفکيک عناصر ساختاري موضوع مورد سؤال را ندارنـد . 
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آسيبشناسي، تحليل، وضـعيت کلـي، از مـوارد مشـترک سـؤالهـا محسـوب
ميشوند.  

2. پشتوانه علمي در سؤالها ديده نميشود. ذهنيت سؤالکنندگان به واسطه 
عدم تحقيق، تبديل به مسئله علمي نشده و ناظر بر پاسخهاي مشخص نيسـت . 
بلکه، اولين سؤالها و در دسترسترين آنها عرضه ميشوند. در حالي که تقسيم

بندي موضوع در چنين مواردي تحديدکننده آن است، سؤالکنندگان دقت کافي 
را در تفکيک شرايط و ضوابط موضوع به عمل نميآورند.  

بـه تعبيـر  3. سؤالهاي مطرحشده نتيجه عملي و عيني محسوسـي ندارنـد . 
ربطي به مشکل امروزه ادبيات دفاع مقدس ندارد  ديگر، پاسخ سؤاالت يا اساسا ً
و يا نسبت واقعي با مسائل جاري و بنيادين موضوع بر قرار نميکند و قادر بـه 

حل آن نيست.  
بلکـه،  افراد صاحبنظـر و اهـل تحقيـق نيسـتند .  4. سؤالشوندگان عموما ً
نفاوتي ميان نويسنده و منتقد و محقق ادبي در ايـن بـاره فـرض نشـده اسـت . 
اغلب گمان ميرود هر آن کس که داستان نوشته است قادر بـه تحليـل معضـل

هاي موجود در فضاي داستاننويسي کشور است.  
5. فضاي طرح علمي سؤال فراهم نميشود. در حالي کـه پاسـخگـويي بـه 
سؤالها نياز به صرف دقت و زمان و بررسي محققانه دارد، از سـؤالشـوندگان 
درخواست ميشود در مدت زمان کوتاه، حتي به صورت شفاهي و تلفني پاسخ 

خود را بيان کنند.  
6. سؤالها در امتداد سؤالهاي پيشين و پاسخهاي داده شده نيسـت. بلکـه 
سؤالها آنگونه مطرح ميشود که گويا براي اولين بار است که بـه ذهـن آمـده 
است. اين درحالي است که بيشتر اين سؤالها در گفتگوهـا، مقـاالت، نشسـت
هاي ادبي، نقدهاي مکتوب و سخنرانيهاي موضوعي پاسخ داده شده است.  
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7. طرح سؤال و پاسخ به آن به عنوان فرآيندي عالمانه و جدي تلقـي نمـي
شود. در حالي که هر يک از سـؤاالت بنيـادين و معضـالت ادبـي موجـود در 
کشور تاريخچه و علتهاي متعددي دارد که شايسته است موضـوع پايـاننامـه
هاي مراکز دانشگاهي يا تحقيقات مفصل قرار گيرد، پاسخگويي بـه ايـن گونـه 
سؤاالت اين روزها نوعي از سر خود باز کردن مسئله و گفتن براي خالي نبودن 
عريضه تلقي ميشود. خبرگزاريهـا و مطبوعـات در ايـن گونـه مـوارد بـدون 

صرف هزينه خواستار نتيجهاند.  
بــا ايــن مقدمــه، شايســته اســت جايگــاه پرســش دربــاره رويکــرد برخــي 
نويسندگان وطني در داستاننويسي جنگ بررسي شود. فرض مسئله پيچيـدگي 
چنداني ندارد. ميتوان براي تبيين موضوع مورد بحث (داستانهايي که متعرض 

جنگ ميشوند) ويژگيهاي آنها را برشمرد.  
1. شخصيتهاي اين داستانها از تقدس برخوردار نيستند. تقـدسگريـزي 
ويژگي بارز در شخصيتپردازي اين داستانها است. بلکه باالتر از ايـن وجـود 
امر مقدس نيز در چنين داستانهايي انکار يا فراموش ميشود. زيرا الزمه وجود 
امر مقدس، اعتراف به آن و اتکاء به آن است. در حالي که شخصيتهـاي ايـن 

نقطه اتکاء مشخصي ندارند.   گونه داستانها عمال ً
2. شکمحوري ويژگي ديگر اين داستانها است. عنصر شک زاييـده عـدم 
يقين و باور قلبي شخصيت است. اين امر در دو مرتبه در چنـين داسـتانهـايي 
وجود امر يقيني را انکار ميکند و يا راه دستيابي به آن  ظهور ميکند. يا اساسا ً

را محال يا دشوار ميداند.  
3. ياس و نااميدي. از ويژگيهاي بارز چنين داستانهـايي حـاالت روحـي 
مشترک ميان شخصيتهاي آنها است. شخصيتها مرحلهاي  از ياس را تجربـه 

ميکنند. اما، اين ياس اغلب به اميد مشخصي منتهي نميشود.   
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4. ســياهانديشــي. ذهنيــت شخصــيتهــا و پرداخــت داســتاني متمرکــز بــر 
توصيفاتي است که حاکي از رنج، بيمـاري، جراحـت، اسـارت، مـرگ، فـراق، 

ويراني و اموري از اين دست است.  
5. گزينش واقعيت. در چنين داستانهايي اغلب به بخشي از واقعيت خارج 
پرداخته ميشود. نويسندگان اين قبيل داستانها هـيچ گـاه نتوانسـتهانـد وجـود 
قهرمان و جنبههايي آرماني واقعيت خارجي را انکار کنند. اما، به نحـو هـدايت
شدهاي  در موضوعيابي داستانهاي خود حوادث خاصي را انتخاب کرده، ايـن 
حوادث را از فضاي طبيعي جنگ خارج ميکنند تا مضمون مورد نظرشان هـيچ 

معارضي نداشته باشد.  
6. تقليل ادراکات انساني به عواطف و احساسات. انسان نخسـت بـا تفکـر 
بلکـه  عقالني و ديگر با احساسات انساني از ديگر موجودات متمايز مـيشـود . 
احساسات در مرتبهاي ميان موجودات ديگر نيـز وجـود دارد. چنانکـه حيـوان 
چهارپا نيز از کودکش مراقبت کرده نسبت به آن شـفقت دارد. امـا، در داسـتان

هاي موضوع بحث، شخصيتها آنگونه پرداخت شدهاند که گويـا چيـزي جـز 
احساس در آنها وجود ندارد. تنها احساسات است که آنهـا را وادار بـه عملـي 

ميکند. حتي انديشه آنان نيز تحت سيطره احساس قرار دارد.  
7. ايــدئولوژيزدايــي از جهــان داســتان. در ايــن گونــه داســتانهــا تقابــل 
ايدئولوژيکي سربازان ميان خطوط خودي و دشمن انکار ميشود. نويسنده هيچ 
گاه در صدد ورود و پرداخت به اين تقابلها برنميآيد. در نتيجه سؤال کليـدي 
(چرا دو انسان بايد به جنگ يکديگر رفته  چنين داستانهايي آن است که اساسا ً

جان هم را تهديد کنند؟)  
آنچه گفته شد رئوس مشخصات داستانهايي است که از آنها به داستانهاي 
متفاوتنگر در عرصه دفاع مقدس تعبير ميشود. که هر کدام از اين عناوين هم 
قابل استناد و هم قابل اثبات است. امـا، پاسـخ نويسـندگان ايـن نويسـندگان و 
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منتقداني که چنين داستانهايي را تئوريزه ميکنند به جامعه ادبي اغلب آن است 
گفـتن از واقعيـت بـراي داسـتاننـويس افـق  که ما از واقعيت گفتهايم. و طبعا ً
متعالياي  محسوب ميشود. اين پاسخ اغلب با سابقه حضور در جنـگ تأييـد 
ميشود و اگر کسي منکر اين گونه از واقعيات يا اتفاقـات در جنـگ تحميلـي 
باشد، با اين استدالل مواجه ميشود که نويسندگان اين داستانها خود سـالهـا 
در جنگ حضور داشتهاند پس در گفتن آنچه ديدهاند محقاند. البتـه، در جـاي 
خود اين موضوع ميتواند مورد تحقيـق قـرار گيـرد کـه چـرا ورود بـه چنـين 
عرصهاي  از حاضران در جنگ آغاز شده است. امـا، سـؤالهـايي کـه کمتـر از 

سوي اين نويسندگان پاسخ داده شدهاند از اين قرارند:  
ـ آيا هر واقعيتي را ميتوان بيان کرد؟ در صورتي که چنين مجوزي وجـود 
دارد چرا برخي از طرفداران چنين داستانهايي دست بـه نوشـتن اعتـرافنامـه 
درباره کنه اعتقادات، سوابق، سوء رفتارها و گناهان خود در طول زنـدگيشـان 

نميزنند؟  
ـ آيا آنچه از آن نوشتهايد تمام واقعيت است يا گزينش شخص شما از آن.  
ـ آيـا گـزينش جهـتدار نويسـنده مـيتوانـد کليـت واقعيـت موجـود در 

موضوعي را تحريف کند يا خير؟  
 dـ آيا واقعيت از ديدگان اين نويسندگان چند بعدي اسـت يـا تنهـا در بعـد

مادي خالصه ميشود؟  
ـ آيا ابعاد ملکوتي واقعيت با آنچه شما در ظـاهر ديـدهايـد تطـابق دارد يـا 

خير؟  
ـ چه معياري حکم ميکند که دريافت شما از واقعيت و احسـاس و نتيجـه
اي  که از آن گرفتـهايـد درسـت باشـد؟ در حـالي کـه افـراد ديگـر در همـان 

موضوعات، احساس و ادراک متفاوتي داشتهاند؟  
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طرح چنين سؤاالتي مخاطب را به جاي درگير شدن در نمونهاي خـاص و 
جدال بر سر مصداق به سوي نقد انديشه و دريافت نويسـنده سـوق مـيدهـد . 

فراموش نکنيم که نهال چنين رويکردي در داستاننويسي کنوني کـه افتخـارات 
جنگ را با سياهانگاريها ميپوشاند از تخم آفتخوردهاي رشد کرده است کـه 
توسط نظريهپردازان غربي کاشته شده است. بحث قديمي شخصيت خاکستري 

نه سياه و سفيد تبار مشخصي دارد و مدافعان و مبلغان آن معلوماند.   
يکي از اهداف رسانه، پرداختن به بنياد فکري افرادي است که انديشه خود 
زيـرا بيـرون افتـادن از پـرده  را در زير جنجالهاي مطبوعاتي پنهان مـيکننـد . 

انديشه نويسندگان، راه را براي نقد علمي آن هموار ميسازد.   
اميد که چنين شود.  



  
  
  
  
  
  

ادبيات داستاني روشنفکري همواره وابسته و غيرخالق بوده است  

  
ادبيات دفاع مقدس، و به خصوص ادبيات داستاني دفاع مقدس، را ميتوان 
تنها ميراثدار دوره معاصر در ادبيات داستاني کشـور دانسـت کـه بـا پيـروزي 

انقالب اسالمي شکل گرفت.   
خوشبختانه واقعيت انقـالب اسـالمي و نحـوه تأثيرگـذاري آن بـر ادبيـات 
داستاني از اموري است که طيفهاي گوناگون در حوزه ادبيات بـه آن اقـرار و 
اعتراف کردهاند. تاريخ ادبيات داستاني نوين ايران که عمري بالغ بر صـد سـال 
دارد، همواره از بي پيشينگي و عدم برخورداري از سنتي ادبـي رنـج مـيبـرده 

است.   
اين از اين رو بوده است که گرايش به ادبيات داستاني در دوران مشروطه و 
ترجمه آثاري از نمونههاي غربي نوعي هنجارگريزي ادبـي و ساختارشـکني در 
حوزه روايت محسوب شده است. طبيعي است چنين جرياني که خاسـتگاهش 
تقابل با سنتهاي موجود ادبيات داسـتاني اسـت، خـود درصـدد پـي افکنـدن 
جريان ادبي متفاوتي در کشور اسـت؛ ايـن سـنتگريـزي در تـاريخ فکـري و 
فرهنگي ايران با معنا و شناخته شده است؛ چرا که حدود مخالفت با سـنت در 

سير جريان روشنفکري بيمارگونه ايران تنها به مظاهر تمدن خالصـه نشـده بـه 
مباني فکري و فلسفي ديني باز ميگردد.   
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اما، اينکه چگونه جريان روشنفکري دسـت بـه چنـين اعتـراف بزرگـي در 
ورود ادبيات داستاني پس از انقالب به مرحلهاي جديد زد، خـود جـاي تأمـل 
دارد. ادبيات داستاني روشنفکري در طول عمر خود، ادبياتي وابسته و غيرخالق 
بوده است. البته، خالقيت در روايت زندگي و آميزش تخـيالت بـا آن در آثـار 

شبه روشنفکران ديده ميشود.   
آنچه در اغلب آثار اين گروه مشهود است ظرف فکري است که تجربـه در 
آن معنيدار شده، تفسير ميشود. اين ظرف، با تحميل فکـر و سـاختار عمومـا ً

بـا برداشـتهـاي  برگرفته از انديشه و روش نويسندگان غربي ـ يا حتي بعضـا ً
ناقص از آثار غربي ـ ادبيات داستاني پيش از انقالب اسـالمي را رنـگ و بـوي 

غربي بخشيده بود.    کامال ً
حتي، در دورهاي که گمان ميرفت آزاديهاي سياسـي توسـط رژيـم شـاه 
نتوانست از پوستين  توسعه يافته است نيز ادبيات داستاني شبهروشنفکري عمال ً

ادبيات غرب بيرون بيايد و چهره جديدي از خود به نمايش بگذارد.   
آنچه روشن است آن است که ادبيـات شـبهروشـنفکري قـادر نبـود واقعـه 
مهمي چون انقالب و دفاع مقدس را انکار نمايـد؛ مراجعـه بـه تـاريخ ادبيـات 
داستاني جهان نشان ميدهد عموم شاهکارهاي ادبي در حـوزههـاي موضـوعي 

انقالبها و جنگهاي بزرگ شکل گرفتهاند.  
عدم مشارکت طبقه شبهروشنفکر در جريان دينخواهانه اين دو رويـداد در 
تاريخ معاصر ايران، آنها را با چالشي بزرگ مواجه ساخته بود. از سويي سـمت 
و سوي ديني و آرمانخواهانه اين دو واقعه موجـب شـد تـا ايـن دو موضـوع 
توسط اين قشر مورد بايکوت ادبي قرار گيرند. از سـوي ديگـر، ظرفيـتهـاي 
روايي اين دو واقعه قابل انکار نبودند؛ بنابر اين، بـه خصـوص، در دوره دفـاع 
مقدس ـ که هنوز تکليف جنگ تعيين نشده بود ـ اغلب نويسندگان منسوب به 
اين جريان تنها به وعده آفرينش اثري درباره جنگ بسنده کردند و با توجيهاتي 
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از اين دست که نوشتن درباره جنگ نيازمند به گذشت زماني قابل توجـه از آن 
است و بايد جنگ و تبعات آن در ذهن نويسنده رسوب کنـد تـا بـه خالقيـت 

دست به نگارش اثري نزدند.   هنري بيانجامد، عمال ً
اما، معدود چهرههاي شبهروشنفکر نيز در اين دوره به خلق آثاري پرداختند 
که حقايق دفاع مقدس را نشان نميداد، بلکه تصويري ناقص و تقدسگريـز را 

به نمايش ميگذاشت.   
توجيهات اين عده، عذر بدتر از گناهي بود کـه هـيچگـاه نتوانسـت پاسـخ 
سؤالهاي اساسي انقالب و دفاع مقدس از آنان را پاسخ گويد. اين عده با ذکـر 
اين نکته که چون در خط مقدم جنگ شرکت نداشتهاند الجرم از جنگ شهرها 

نوشتهاند، از زير بار حقيقتنمايي شانه خالي کردند.   
اما، به نظر ميرسد در بررسي کارنامه جريان شبهروشـنفکري، نيازمنـد بـاز 
تعريف و دقت در اصطالح شبهروشنفکري باشيم. زيرا آنچه امروزه در ادبيـات 
دفاع مقدس شاهد آن هستيم، انحرافي است که دامنگير گروهي از نويسندگان 

انقالب شده است.   
آنچه از آن به ادبيات شبه روشنفکري ياد ميشود برخاسته از اعتقادي است 
که در ساحتهاي مختلف جهانبيني تسري پيدا مـيکنـد؛ از ايـن رو، جريـان 
روشنفکري بر پايه يک نظام فکري ـ فلسفي بنا شده است؛ اشاره به شخصـيت

هــاي مشــهور در ادبيــات داســتاني معاصــر و شناســايي جريــان ادبيــات شــبه 
روشنفکري با آثار اين نويسندگان به معناي انحصار فکـر شـبه روشـنفکري در 

اين افراد نيست.  
از اين رو، در نقد و آسيبشناسي جريان ادبيات داستاني معاصـر هـر کجـا 
فکر شبهروشنفکري باشد، جريان ادبيات شبهروشنفکري نيـز بـه همـان ميـزان 
موجود است؛ متأسفانه در سالهاي پس از انقالب و، بـه خصـوص، از ابتـداي 
دهه هشتاد که نشانههاي چرخش فکري برخي از نويسـندگان جنـگ مشـاهده 
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شد، برخي با دواعي مختلف از به کار گيري وصف شبهروشنفکري بـراي آثـار 
اين نويسندگان پرهيز کردند. بدين ترتيـب، تـرس در افتـادن در جريـان شـبه

روشنفکري ما را از نقد انديشه شبه روشنفکري در اين آثار بازداشت.   
عدهاي از متوليان داستان و منتقدين، با شعار جذب حـداکثري و پرهيـز از 
ترسيم خطوطي که فاصلهها را افزايش ميدهد، تالش کردند حوزه تعـاريف را 
توسعه بخشند تا نويسندگان متعهد ديروز که امروزه با آثارشان غايـت ديگـري 

را دنبال ميکردند همچنان در صف ادبيات انقالب باقي بمانند.   
اما، اين تدبير، تنها تا زمان اندکي توانسـت ايـن جريـان انحرافـي ادبـي را 
مخفي نگاه دارد. تاريخ نشان داد، چنين ترفندي نه تنها نويسندگان دگرانـديش 
ميرفت تا حدود و ثغور  جنگ را به جرگه ادبيات متعهد بازنگرداند، بلکه عمال ً
ماهيت ادبيات داستاني دفاع مقدس، در ميان روايتهاي متضاد از آن مخـدوش 

شود.  
اين طيف از نويسندگان دگرانديش با وجوه متمايزي شناخته ميشوند. اين 
وجوه متمايز ـ در عين حال که از مبـاني يـا عقايـد مشـترکي بـا جريـان شـبه

روشنفکر بهره ميبرند ـ قدرت مانور بيشتري نسبت به جريان شبهروشـنفکري 
به آنها بخشيده است.  

خـود را جريـان پامـالشـده در عرصـه  1. مظلومنمايي: اين جريان عمومـا ً
داستان معرفي ميکند. اين جريان مدعي است حق مسلم آن در روايت از دفاع 

تندرو، دولتي و غيرادبي معرفي مـيشـوند ــ  مقدس توسط عدهاي ـ که عموما ً
ناديده انگاشته شده است. اين در حالي است که جريان شبهروشنفکري به دليل 
سابقه مشخص در عدم همراهي بـا مـردم در انقـالب و دفـاع مقـدس و بلکـه 
امکان چنين مظلوم نمايي را ندارد.    توهين به مقدسات و نشانههاي ديني، عمال ً
2. تفاخر: دومين نشانه اين جريان تکيه به اصـلي هميشـگي از سـوي ايـن 
عده است. آنها معتقدند چون در جنگ حضور داشتهاند پس بيشتر از هر کسـي 
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شايسته روايت از جنگ هستند. بنابر اين ادعا، صرف حضـور در جنـگ بـراي 
آنها درک درست از جنگ را نيز در پي آورده است. از اين رو، با تفاخر به آنکه 
«کساني بر ما ميتازند که يک عکس بـا لبـاس خـاکي ندارنـد» بـا منتقدانشـان 
مواجه ميشوند. اين تفاخر، البتـه، ريشـه در عصـبيت داشـته و راه اسـتدالل و 
برهان و فکر را در نقد اين جريان خواهد بست. اين در حالي است که جريـان 
از ايـن امکـان  شبهروشنفکري به دليل عدم برخورداري از چنين سابقهاي عمال ً

براي طرد منتقدانش بي بهره است.   
3. نگاه انساني: از واژگان کليدي در جريان دگرانديش در ادبيات داسـتاني 
دفاع مقدس، طرح مضامين انساني در دفاع مقدس است. البته، از آنجا که ديـن 
داعيهدار ارزشهاي انساني است، بايد گفت ادبيات متعهد هـم ادبيـاتي انسـاني 
است. اما، اين اصطالح در گفتمان اين جريان به معناي انسانيت در مقابل يا هم 
عرض ايدئولوژي مطرح ميشود. نگاه انساني ريشه در تفکرات نويسندگان شبه
روشنفکر پيش از انقالب دارد. انساني که اين عده از آن سخن ميرانند، انساني 
است که با ارزشهاي ايدئولوژيک سنجيده نميشـود و بـا تـرازوي ديـن وزن 

نميشود.   
4. هنجارشکني: از ديگر مشخصات اين جريان دگرانديش، حرکت بر مدار 
ناهنجار، هر چنـد تهـي و بـي مغـز  هنجارشکني و خودنمايي ادبي است. قطعا ً
باشد، در جرياني که ارزشها را هنجار ميداند، امري متفاوت تلقي ميشـود و 
ديده ميشود. از اين رو، خودشيفتگي و ميل بـه تظـاهر ادبـي، انگيـزه ديگـري 
است که جريان دگرانديش ادبيات دفاع مقدس بر پايه آن شـکل گرفتـه اسـت . 
البته، جريان شبهروشنفکري نيز با استفاده از اين طرفند دهها سال تالش کرد تا 
توجه عموم مردم را به خود جلب نمايد. اما، پيچيدهنويسـيهـاي ايـن جريـان 
عموماً، آنها را از رسيدن به نتيجه بازداشت. در حالي که جريـان دگرانـديش و 
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سياهنويس در داستان دفاع مقدس، با استفاده از ظرفيتها دسـت بـه مخاطـب 
سازي زد.   

5. ادبيات پويا: از ديگر محورهـاي ايـن جريـان داعيـه پويـايي در جريـان 
روايت از دفاع مقدس است. اين عده پويايي را در مقابل عناويني چون ادبيات 
شعاري، ادبيات دولتي، ادبيات تهييجي و تبليغي و ادبيات عامهپسند قرار دادند. 
ادعاي پويايي همراه با داعيه حقيقتگويي و بيان ناگفتهها از جنگ همراه بـود . 

اين در حالي است که اين پويايي در باطن خود چيزي جز عقبگرد به سـمت 
ادبيات نازل و وابسته شبهروشنفکري قبل از انقالب نيست. اين گروه در حالي 
چنين ادعايي را مطرح ساختند که مفاهيمي چون بسيجي در داستانهايشان بـه 

داوطلب تبديل شد. شهادت به مرگ و جهاد به قتل بدل گشت. بنابر اين، باطن 
اين پويايي چيزي جز تحجر ادبي نيست.   

 



  
  
  
  
  

  
١  چالش در يک مواجهه ساختاري

  
وضعيت داستاننويسي معاصـر قبـل و بعـد از انقـالب اسـالمي از جهـات 
مختلف با تغييراتي در سبک، روش و جهانبيني رو به رو بوده که بيشتر اوقات 
در دورههاي مختلف نويسندگان را از لحاظ سبک نگارش به سـمت و سـويي 
مشخص برده است. همچنين در رقابت آثار داسـتاننويسـان ايرانـي بـا رقبـاي 
غربي نيز نظرات مختلفي وجود دارد و برخي قدرت داستاننويسي در ايـران را 
در برخي بخشها، حتي، از آثار مشابه در ادبيات داستاني جهـان قـويتـر مـي

دانند. يکي از اين افراد، احمد شاکري نويسنده و منتقـد ادبيـات معاصـر ايـران 
است. شاکري در يادداشتي وضعيت داستاننويسي در ايران را از قبل از انقالب 

تاکنون بررسي کرده است.  
مطابق دورهبنديها و تحقيقـاتي کـه در زمينـه داسـتاننويسـي در ادبيـات 

داستاني ايران صورت گرفته است، تاريخچه ادبيات داستاني معاصر ايـران بـالغ 
بر 100 سال ميشود، اگرچه اين گزاره مشـهور توسـط افـرادي کـه در ضـمن 
جريان روشنفکري به نگارش تاريخچه ادبيات داستاني ايران مبادرت ورزيدند، 
نقل و تثبيت شده است و در مـورد ايـن گـزاره هـم بايـد تحقيقـات بيشـتري 

                                                 
1. مطلب ذيل در ضميمه «روزنامه ايران مورخه 90/7/11» به چاپ رسيده است.  
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صورت بگيرد، چرا که به نظر ميرسـد بسـياري از مبـاني موجـود در ادبيـات 
داستاني غرب در سنت ادبيات روايي ما موجود بـوده اسـت؛ امـاّ مطـابق نظـر 
مشهور که آغاز شکلگيـري جريـان داسـتاننويسـي معاصـر ايـران را از زمـان 
مشروطه ميدانند، صاحب ترجمههايي از آثار غربي، متـون نمايشـي و داسـتان
هاي کالسيک هستيم و همچنين شخصيتهايي به واسـطه آشـنايي بـا ادبيـات 
غرب و تسلطشان بر زبان و مطالعه اين آثار به ميدان آمدند و دست به آفرينش 
آثار جديد زدند که افرادي مانند جمالزاده، هدايت و چوبک چهرههاي شـناخته

شدهاي در اين زمينه هستند.   
نکتهاي که در تحليل آغاز دوره ادبيات داستاني بسـيار مهـم اسـت، نحـوه 
معرفي و ورود ادبيات داستاني در کشور ماست؛ چرا که اين فرآيند تنها به چند 
ترجمه و داستاني که توليد شده است، ختم نميشود بلکه اين جريـان در طـي 
فرآيند جريان روشـنفکري کـه در حـوزههـاي سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي 
فعاليت ميکردند، صورت گرفت بدين معنا که اگر به همان زمان مشروطه نگاه 
کنيم، ورود ادبيات داستاني معاصر چه در مقوله زبان، چه در مقوله نحـو و نيـز 
در شخصيتپردازي و مضمون به نوعي از سنتهاي ادبيات روايـي مـا فاصـله 
با سنتها معارضه و مقابله  ميگيرد و اين امر خود بايد تحت جرياني که اساسا ً
دارد، تفسير شود. لذا، درست است که شکل ظاهري اين جريان ادبي است، اما 
بطن و پنهان اين جريان ادبي به انديشههاي فکري و سابقه فکـري و فرهنگـي 

جريان روشنفکري در کشور ما بازميگردد.  
در ادبيات داستاني معاصر شخصيت خاکستري هم وارد آثار شد بـه همـين 
دليل کساني که در ادبيات داستاني معاصر ايران دسـت بـه تحقيـق زدنـد و يـا 
آثاري را تأليف کردند، تنها آورندگان فرم و ساختار نبودند.بـه عنـوان مثـال در 
بحث شخصيت، يکي از اصولي کـه در ايـن داسـتانهـا تـرويج و تبليـغ شـد،
شخصيت خاکستري در مقابل شخصيتهاي سفيد و سياه است و بـه صـورت 
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واضح اين فرضيه و شکل که در اين داستانها بيان شده درصدد مطلـقگريـزي 
در صاحب شخصيت و قداستزدايي در حوزه معارف و معاني ديني بود چـرا 
که قداست با سياهنمايي، تيرهنمايي و اضمحالل نقاط سفيد شخصيت در تيرگي
تضعيف ميشود و به يک ادبيات سکوالر و ادبياتي که به نفي قداست  ها عمال ً

ميانجامد، تبديل ميشود.  
ادبيات داستاني معاصر با نواقص و بيماريهايي پا به عرصه وجود گذاشت 
با توجه به نکاتي که گفته شد، ميتوان اين نتيجه را گرفت که ادبيات داسـتاني 
با نواقص و بيماريهايي پا بـه عرصـه وجـود  معاصر ما در تولد خودش عمال ً
گذاشت، البته ميتوان گفت ادبياتي که توسط طيف شبهروشنفکري پايهگـذاري 
شده، تا همين زمان حاضر هيچگاه صاحب سنت ادبي مستقلي نبوده است. اگر 
به سالهاي پيش از انقالب اسالمي، جريانهاي فرمگرا، جريانهايي که پا جاي 
آنهـا را بـه  هيـاهو و خشـم پاي مکاتب ادبي غرب ميگذارند و گاهي اوقـات
آنهـا را بـه  تنهـايي سـال صـد سمت روايت سيال پيش ميبرد و گاهي اوقات
سمت رئاليسم جادويي پيش ميبرد و نيز گرايشهاي مختلف نگاهي بينـدازيم، 
حرکتـي تقليـدي نسـبت بـه  حرکتي که در طي اين جريان اتفاق افتـاد، کـامال ً
ادبيات غرب ارزيابي ميشود، چرا که در فکر جريان روشنفکري گفتـه شـده و 
در تاريخ نيز وجود دارد که ايراني بايد سر تا پا قرنطينه شود و در ادبيـات هـم 
ترجمان اين عقيده وجود دارد يعني ادبيات ما به رشد نخواهد رسيد مگر  دقيقا ً
اين که در مکتب ادبي و در مضمون و در بسياري از موارد مـا غربـي بشـويم، 
شخصيتهاي ايراني داريم و جغرافيا و  البته در آثار نويسندگان اين طيف عمال ً
در  زمان مربوط به ماست و محتـوا و بـاطن مربـوط بـه ادبيـات غـرب اسـت . 
مجموع جرياني که به اين صورت شکل گرفت، جريان بيمـاري بـود و آسـيب

هايي را نيز به دنبال داشت.  
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انقالب اسالمي ايران دورهاي تأثيرگذار در ادبيات داستاني ايران بوده اسـت 
اين روند در ادبيات کشور ايران، البته، با نقاط عطفي هم مواجـه بـود؛ يکـي از 
اين نقاط تأثيرگذار پيروزي انقالب اسالمي و وقوع دفاع مقـدس اسـت. البتـه، 
اين دو واقعه في نفسه در ادبيات جهان هم بسيار تأثيرگذار بوده و اگر بـه قلـه
هاي داستاننويسي جهان نگاه کنيم، آنها نيز خارج از اين موضـوع نيسـتند، يـا 
راجع به انقالب بزرگي دست به روايت زدهاند يا در متن و حاشيه يـک جنـگ 
بزرگ، روايتي را آغاز کردهاند به همين دليل ظرفيت موضوعي انقالب و جنگ 
خود في نفسه ميتواند آغازگر يک دوره باشد، چنـان کـه مـيبينـيم در تـاريخ 
صـد نگارههايي که براي ادبيات داستاني انجام دادهاند به طـور مثـال در کتـاب
که ميرعابديني آن را نوشته است، با وجود اين که اين  ايران داستاننويسي سال
بـي نويسنده نسبت به نويسندگان و آثار جريان متعهد در کتاب خودش کـامال ً
مهر بوده است و نه از نويسندگان به طور کامـل يـاد کـرده و نـه بـه آثارشـان 
پرداخته است، اما به اين نکته نيز اقرار کرده است که يکي از دورههاي ادبيـات 
داستاني معاصر ما، دوره پس از انقالب بوده است، بنابر اين يکي از عواملي که 
اين دوره را شکل داد، خود انقالب اسالمي و جنگ تحميلـي بـه عنـوان يـک 
موضوع بود. اما، تنها اين موضوع به نحو کامل نميتوانست جريان بيمار پـيش

گفته را تغيير بدهد، دو دليل براي اين گفته وجود دارد و آن را بايد در متن اين 
دو واقعه جستوجو کرد، همان طور که جزو حقايق تاريخي ثابت شده است، 
انقالب و دفاع مقدس هر دو در باطن، متن و خاستگاه ديني داشتند يعنـي اگـر 
معارف ديني را از انقالب جدا کنيم و شخصيتهاي دينـي را از دفـاع مقـدس 

کنار بگذاريم، انگار ماهيت آن را نفي کردهايم.  
در دوره کنوني با چالش در ساختار ادبيات مـواجهيم لـذا نويسـندهاي کـه 
خودش به مقام قداست نرسيده و در جهانبيني معتقد به معارف دينـي نيسـت، 
نميتواند حتي در پرداخت موضوعات مقدس، مضامين مقـدس را توليـد کنـد 
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پس شرط بر اين است که نويسنده بايد عوض شود و اين تجربه موجب شـده 
که نهادهاي متولي به اين نتيجه برسند که براي رسيدن به ادبيات انقالب ما بايد 
نويسندگان انقالب داشته باشيم، اما در دورهاي باز تجربهها نشان داد که صـرفا ً

تعهد و تجربه نويسنده در خلق آثار انقالب و دفاع مقدس کافي نيست. لذا اين 
حلقه و فرآيند با بخش ديگري پيگيري شد و به ايـن دليـل اسـت کـه مـا هـم 
نيازمند نويسنده متعهد، موضوعات عالي و هـم نيازمنـد بـه تغييـر در مضـمون 
هستيم و نيز نيازمند يک نظريه ادبي و ساختار ادبي متناسب با ادبيـات انقـالب 
هستيم. ما همچنان در اين مرحلهايم، در مرحلهاي که فهميـديم تنهـا نويسـنده 
نميتواند ضامن توليد اثر انقالبي شود، فهميديم تنها موضوعات مقـدس بـراي 
خلق آثار خالق يک داستان کافي نيست، اکنون در اين مرحلـه بـه دنبـال ايـن 
هستيم که حاال اگر نويسنده مناسب داشـتيم، مضـامين مناسـب داشـتيم و نيـز 

موضوعات مناسب داشتيم چه ساختاري ميتواند ما را به ادبيات انقالب برساند 
و اين نکتهاي است که به نظرم در اين دوره با آن مواجه هستيم.   





  
  
  
  
  
  

روايتي براي نمايش عقل  
  

از آغاز پيروزي انقالب، اسـتفاده از موضوعات، مضامين، پيامها، و منـابع 
1 آن و دسـت يـافتن بـه براي تقييد داستان به آرمانهاي انقـالب، گونـهبنـدي

2 در ايـن فرآينـد، مفـاهيم جديـدي بـه عنـوان تعاريف جديد رواج پيدا کـرد.

اصـطالحاتي نوظهـور در ادبيـات داسـتاني سـر  اوصاف ادبيات به کار رفتنـد . 
برآورد و عناويني نو تعريف، وارد گفتمان ادبي شد. ايـن اصـطالحات، عمومـا ً
انتظار عمومي را از ادبيات بيان ميکنند و برخاسـته از معيارهـاي علمـي گونـه
بندي ادبي نيستند. داستان عاشورايي نيز در کنـار اصـطالحاتي چـون، داسـتان 
ديني، داستان دفاع مقدس، داسـتان رضـوي، داسـتان انتظـار، داسـتان انقـالب، 
داستان ايثار و شهادت، داستان متعهد و... همچنـان واجـد ويژگـيهـاي گونـه 
داستاني نشده است. با اين وجود، عزم وافر در نامگذاري بر مواليد ادبي پس از 
انقالب، في نفسه حکايت از حيـات و زايـش ادبيـات داسـتاني پـس از دوران 

                                                 
1.  ژانر (genrs) اصطالح گونهبندي، با مسامحه در معني به کار رفته است. برخـي از محققـين تفـاوت

هايي بين ژانر و نوع (type) قائل شدهاند. مراد از گونهبندي در اين تعريف، اعم از «انواع ادبي» است که 
کتـاب داسـتاننويسـي، جمـال ميرصـادقي، هنر اغلب بر اساس «قالب» صورت ميگيرد. (رک: واژهنامه

مهناز، 1377، ص 35)  
به تفصيل به تحليل رويکردهاي غالب  انقالب از پس داستاني ادبيات انداز چشم 2. محمدرضا سرشار در

ادبي پيش و پس از انقالب پرداخته است.    
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تاريک پيش از انقالب دارد. ادبيات، در تمام نامهاي پـيشگفتـه، بـدون ترديـد 
مديون پيروزي انقالب اسالمي است. واقعيـت آن اسـت کـه ادبيـات پـيش از 
انقالب که به واسطه جوهره وارداتي اش خود را مرهون آثار غربـي و انديشـه 
غرب ميدانست و از تئوري سر تا پا فرنگي شـدن پيـروي مـيکـرد، بـيش از هـر 

1 به همين جهت، وصف عاشـورايي  جريان، فرد يا اثري، مرهون خود انقالب است.

براي داستان، با پيروزي انقالب معنايي جديد مييابد و از چارچوب تنگ موضـوع، 
به آسمان بي کران مضمون باال ميرود. بنابر اين، داستان عاشورايي نه قسيم داستان 
دفاع مقدس و انقالب، که مقسمَ اين دو است. بدين معني که داستان عاشـورايي يـا 

داستان دفاع مقدس است و يا داستان انقالب.   
اولين داستانهاي منتشرشده با اين ديدگاه پس از انقالب پيام روشن و متفاوتي 
را براي ادبيات سکوالر و فرمگراي پيش از انقالب ارسال کردند. اين پيام، اگر تنهـا 
بر جنبههاي محتوايي داستان تکيه داشت، چندان نميتوانسـت آغـازي بـراي دوره 
ادبي جديدي تلقي شود. اتفاق نظـر محققـان داسـتان بـر آغـاز دورهاي جديـد در 

2 ، بيانگر ظهور سـاختاري در روايـت بـود کـه ادبيات ايران پس از پيروزي انقالب

روايت محسوس را با عقل ديني آميخته بود. ادبيات داستاني در اين بخـش، کـاري 
بس دشوارتر از تئوريهاي سياسي و جدالهاي فلسفي پيش رو داشت.  

تنها نوزده ماه پس از پيروزي انقالب اسالمي، جنـگ تحميلـي آغـاز شـد . 
از  جنگي که از سوي رزمندگان ايراني تمثيلي از حماسه عاشورا تلقي مـيشـد . 

                                                 
1. دکتر مهدي زمانيان در گفتگو با شاهرخ تندرو صالح ميگويد: «ادبيات داستاني بعد از انقالب و پس از 
جنگ ما هيچگونه مشابهت و وجوه اشتراکي با نهضتها و مکتبهاي ادبـياي کـه در اروپـا بـه دنبـال
انقالبها و جنگها شکل گرفت و برخي از آنها عمري دراز و بعضي عمري کوتاه داشتند (و تا آنجـا کـه
وقت اجازه ميداد بدانها پرداختيم) مشاهده نميشود. علت آن هم بسيار روشن است. انقـالب اسـالمي از

لحاظ ماهيت با ساير انقالبهاي جهان تفاوت فاحش دارد.» (گفتمان سکوت، ص 186)   
ايـران، 4 ج، نوشـته حسـن داسـتاننويسـي 2. مشخصاً، سه کتاب به اين نکته اشاره کردهاند: صدسـال
بـر درآمـدي نوشته محمدرضـا سرشـار؛ و اسالمي، انقالب از پس داستاني ادبيات چشمانداز ميرعابديني،

نوشته فريدون اکبري شلدرهاي   انقالب از پس داستاني ادبيات
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بـا ايـن  اين رو، روايتهاي کهن از واقعه عاشورا  در اين تمثيل تکرار شـدند . 
تفاوت، که در روايت داستاني از دفاع مقدس، تجربه بـي واسـطه رزمنـدگان و 
راويان جنگ و ظرفيتهاي تازه ادبيات داستاني، حدود و مرزهاي حکايتهاي 
کهن را ميشکست و اين امر، افقهاي جديدي را در تجربـه روايـت بـه روي 
ادبيات داستاني معاصر ميگشود. کانون توجه در ايـن گونـه تـازه روايـي سـر 
برآورده از تعاليم ديني و تجربه مستقيم را بايد عقل دانست. امري که ريشـه در 
باورهاي ديني و تحليلهاي اسالمي از وقايع تاريخي داشـت و ايـن بـار بايـد 

جاي خود را در روايت داستاني اومانيستي غربي بازميکرد.  
شاخصههاي ادبيات داستاني در دهه نخست پس از انقالب را بايد در چند 

امر بر شمرد:  
ـ ورود شخصيتهاي پاک و نوراني. ديدگاهي که در اين آثـار مطـرح مـي
شد، اصل مشهور و مسلم ابيات غربـي مبنـي بـر خاکسـتري شـدن انسـان در 

روايت داستاني در دوران مدرن را به چالش ميطلبيد  
١ در حـالي کـه ـ نظام ايدئولوژيک حاکم بر زندگي شخصـيت در داسـتان. 

ادبيات پيش از انقالب و برخي نويسندگان آن، بر تجربه زيسـتي انسـان تأکيـد 
٢    ميکرد و حکومت ايدئولوژي بر داستان را برنميتافت.

                                                 
1. «داستان جنگ ما تفاوتهاي ويژهاي  با داستانهاي جنگ ديگر دارد. اينجا يک اتفاق ديگري افتاده و 
آن اتفاق رابطه آدمهايي است که با يک نگاه و اخالق ديني رفتهاند و جنگيدهاند. يعنـي نگـاه و اخـالق 
باعث شده است که اتفاقات تازهاي در جنگ ما به وجـود بيايـد. هـر چنـد در دنيـا داسـتانهـاي جنـگ
امريکايي بسيار قوي است که لحظههاي ناب انساني قوي در آنها هسـت . امـا، آنچـه کـه مـا را از آنهـا

متمايز ميکند و انتظار ديگران را بيشتر ميکند همين نگاه و اخالق ديني است... .  
در داستان جنگ ما عناصري وجود دارد که در داستانهاي غربي وجود ندارد و يا اگر وجـود دارد مسـائل

انساني ست که در همه داستانهاي جنگ مشترک است.» (کندوکاوي...، احمد غالمي، ص 120)  
2. اسداهللا امرايي در اين باره ميگويد: «من البته خيلي به نقش ايدئولوژيک داستان اعتقاد نـدارم و بـاور
دارم که ايدئولوژي آفت داستان است. ايدئولوژي نميگذارد داستاننويس درست حرکت کند و فرقي هـم
 ،نميکند که چه ايدئولوژياي  باشد.» (همان، ص 124). ناصر ايراني نيز معتقد است: «ادبيات خالق
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ـ توسعه در مفهوم واقعيت و تأثير امور فراطبيعي در شئون زندگي انسـان . 
اين در حالي بود که بر پايه انديشه غربي، باورپذيري داستان منوط به تطابق آن 
با امکانات انساني است و چون انسـان مـادي انگاشـته مـيشـود، پـس، امـور 

١  فراطبيعي امکان ظهور ندارند.

ـ ارمانگرايي. ادبيات داستاني پديد آمده در پي انقالب و در کـوران دفـاع 
مقدس، به روشني تعهدي اجتمـاعي و تـاريخي را فـرا روي خـود مـييافـت . 

ادبياتي تحولخواه که افقهاي آرماني ديني را در غايت حرکت شخصيت دنبال 
ميکرد و به آرمانشهر فرزانگان و مؤمنان ميانديشيد.  

ـ مطلقگرايي. از ويژگي ديگر اين آثار پرهيز از نسـبيتگرايـي در انديشـه 
شخصيت و سازوکار داستاني بود. در حالي که فرماليستهاي داستاننويس بـه 
انکــار واقعيــت بيــرون از مــتن مــيانديشــيدند و جهــان داســتان را بــا تمهيــد 
ساختارهاي مطلق گريز به سمت روايتهاي شخصي داستان به تعدد مخاطـب 
سوق ميدادند. اين روند اغلب در ذيل عناويني چون داستان خـاص يـا نخبـه

                                                                                                
 خواه داستان و خواه شعر پديدار زندة بسيار ظريف و شکنندهاي است که ماهيت خـاص دارد و نقـش
ويژهاي خاص هر شخصي يا دولتي که بکوشد اين پديدار زنده را آن قدر کژو مژ کند تا آن را بـه شـکلي
داسـتاني، ش  ادبيـات درآورد که خادم ايدئولوژي و منافع سياسي او بشود روح آن را ميکشد.» ( ماهنامه

55، ص 7)   
1. بلقيس سليماني در اين باره معتقد است: «براي اين که داستاني بر خواننده تـأثير مثبـت بگـذارد بايـد
براي خواننده باورپذير باشد. اين اصل کالسيک يک اصل پذيرفتهشده و عام است . براي اين که داستان 
باورپذير باشد بايد در محدودة توانايي آدمي باشد... . آدمي داراي امکانات و ظرفيتهـاي محـدد و معـين
است. طبيعي است که فعلي مورد پذيرش او هست که سرزده از همـين امکانـات باشـد. اگـر شخصـيت

مقالهها، ج 2، 253)   و داستاني همان ضعفها و قوتهاي انساني را داشته باشد.» (مقولهها
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١ ادبيات داستاني پس پسند در حوزه ادبيات داستاني روشنفکري مطرح ميشد.

از انقالب و دوران دفـاع مقـدس، قطعيـت را جـايگزين نسـبيت کـرد و آن را 
چاشني ايدئولوژي رفتاري شخصيتهاي داستان قرار داد.  

توجه به شاخصههاي پنجگانه ادبيات داستاني پـس از انقـالب، گويـاي آن 
است که اين واقعه بزرگ و ادبيات پديـد آمـده در پـس آن، تعريـف جديـد و 
گستردهتري از مفهوم عقل و نحوه تحقـق ان در داسـتان و منطـق باورپـذيري 

داستان ارائه داد و رئاليسم را نه بر اساس توهمات و تخيالت رئاليسم جادويي، 
که بر اساس ديدگاه توحيدي و برآمده از وحي روحي تازه بخشيد. عقلـي کـه 
ساختارساز اين گونه از داستان است، اعم از عقل نظري و عقـل عملـي اسـت . 
آنچه عقل عملي در اين داستانها بدان اشاره دارد، ايمان مقدم بر معرفت است. 
بدين معني که بخشي از منطق روايي، و معرفت مترتب بـر آن مـؤخر از ايمـان 
است. نمودهاي عالي پنج مورد ذکر شده در باال، را بايـد در واقعـه عاشـورا و 
روايتهاي منقول از آن جستجو کرد. اشتراک اين شاخصهها در ادبيات روايـي 
نوين با روايتهاي تاريخي برگرفته از زندگي اولياء و معصومين، خـود بيـانگر 
آن است که راه اصلي در ادبيات داستاني بومي ايران به کدام سمت بايد برود.   
البته، ماهيت اين معرفت و گفتارهاي حکمـاي اسـالمي و روايـات متـواتر 
ضـمن  درباره عقل عملي به وفور در منابع ديني و معرفتي وجود داشته اسـت . 
آنکه، روايتهاي تاريخي از زندگي معصـومين و، بـه خصـوص، رخـدادهايي 
چون عاشورا، اين عقل را بازميشناسانند. امـا، بـا توجـه بـه آنکـه بـر اسـاس 
تعاريف مشهور، يکي از کارکردهاي قصه و حکايت، تشبيه معقول به محسوس 

                                                 
1. «داستانهاي نخبه پسند از شيوة روايت خطي دور ميشوند گرايش نويسنده در اين گونـه داسـتانهـا 
معموالً به سمت پيچيدهگويي استفاده از شيوه جريان سيال ذهـن و تغييـر پـي در پـي کـانون روايـت و

شکستن زمان داستاني است.» (کندوکاو...، محمد حنيف، ص 146)  
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١  داستان خالقه ايران نتوانسته بود ساحتهاي نمايشي درخـوري بـراي است،

انقـالب و  نشان دادن اين امور انتزاعي در ضمن روايت داسـتاني ارائـه نمايـد . 
جنگ که مظهر تجلي عقل در کالبد جامعه بود و ظرفيتهاي ادبيـات داسـتاني 
نوين، اين فرصت را براي داستان فراهم آورد تا با نمـايش انسـان، بـه نمـايش 

عقل نايل شود.   
با وجود چنين حرکت اميدبخشي در حوزه ادبيات داستاني پس از انقـالب 
و به خصوص در حوزه ادبيات داستاني دفـاع مقـدس در سـالهـاي آغـازين، 
گرايشهاي داستاني مبتني بر نظريات يا آموزههاي اومانيستي ادبيـات داسـتاني 
غرب، هيچ گاه در اين سي و اندي سال، ادبيات نوپاي اسالمي را به حال خود 
وانگذاشتهاند و هر گاه توانستهاند چون پيچکي بـر شـاخه ايـن نهـال نورسـته 
پيچيدهاند. جريان ادبيات داستاني سياه دفاع مقدس از جمله مهمتـرين جريـان

هاي برآمـده از دل انديشـه اومانيسـتي غـرب اسـت کـه مـع األسـف، برخـي 
نويسندگان اوليه و پيشرو ادبيات دفاع مقدس را از جريان اصيل ادبيات انقالبي 

جدا ساخته است.  
  

                                                 
1. «انسان موجودي ترکيبيافته از دو عنصر عقل و حس همراه با برقراري رابطـه و پيونـد ميـان آن دو
است. عقل انساني به ادراکي نائل نميشود مگر آنکه پيش از آن حسي به کار افتـاده باشـد. اگـر تجسـم
موعـود،  هنـر .» (مبـاني معقول بر محسوس را به عنوان يکي از تعاريف هنر مـورد توجـه قـرار دهـيم...

احمدرضا معتمدي، انتشارات برگ، ص 23)   



  
  
  
  
  
  

١ انحرافي بزرگ در ادبيات دفاع مقدس

  
شکاف ميان ادبياتي که پس از انقالب ظهور کرد با آنچـه پـيش از انقـالب 
توسط پيشگامان ادبيات داستاني ترجمه و تأليف شده بود و در دهههاي بعد در 
قالب ادبيات سورئال، ناتورئال و فرماليسم ادبي دنبال شد، قابل توجه است. بنا 
بر اين، ماهيت ويژة ادبيات پس از انقالب و فاصـلة (مـراد از فاصـله، تفـاوت 
ماهوي در محتوا و صـورت اسـت)  آن بـا گذشـته، خـود هـم فرصـت و هـم 
تهديدي براي ادبيات به شمار ميرفت. در حقيقت، ميتوان گفت ميـزان غافـل
گيري ادبيات داستاني با ظهـور ادبيـات پـس از انقـالب بـيش از غافـلگيـري 
اجتماعي رخ داده توسط انقالب بود. زيرا نيروهاي انقالبي با همـان انديشـهاي 
که به قيام برخاسته بودند و با همان مبانياي که درباره آن سالها تأمل شده بود 

به دوران پس از انقالب وارد شدند.  
اما در ادبيات داستاني با نوعي زايش نويسنده مواجه بوديم. پيشـينه و درک 
روشني از داستاننويسي ديني با کارکردهاي اجتماعي پيش از پيروزي انقـالب 

بـا  وجود نداشت و تنها نمونههاي اندکي از داستانهـاي بلنـد و کوتـاه عمومـا ً
موضوعات تاريخي توسط يکي دو چهرهي ادبي توليد شده بود. اما، اين نمونـه

                                                 
  www.borhan.ir .1. اين مطلب در سايت برهان منتشر شده است
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هاي اندک، نه از سوي نويسندگان آنها به عنوان ادبيـات داسـتاني نـوين دينـي 
معاصر تلقي ميشد و نه در حوزه داستاننويسـي حرفـهاي جايگـاهي درخـور 

کسب کرده بود.  
ادبيـات  تفاوت ادبيات داستاني با رخدادهاي اجتماعي آن است کـه اساسـا ً
داستاني متعهد (متعهد واژه ناگزيري است براي آنچه پـس از انقـالب رخ داد) 
پيش از انقالب نه سابقه آفرينشي قابل توجهي داشت و نـه هنرمنـدان شـناخته 
شدهاي؛ بلکه انقالب هنرمند و هنر را به يکباره پديد آورد. پـس از ايـن دوره، 
داستاننويسان شناختهشده پيش از انقالب (نسل اول داستاننويسي) در سکوتي 
وارد دايـره آفـرينشگـري در  معنادارـ که خود بسيار قابل تأمل است ـ اساسـا ً

جهت اهداف و آرمانهاي انقالب نشدند.  
 آنچه فرصتي براي ادبيات انقالب فرض ميشد، خروج قهري نويسـندگان 
درونـينويسـي در سـاحت ادبيـات  پيش از انقالب و درونينويسي آنـان بـود . 
داستاني از خصوصيات و شاخصهاي مهم اين دوران است. ايـن خصوصـيت 
به عنوان امري قاعدهساز در دهه نخست پس از انقالب بـه شـدت بـر ادبيـات 
داستاني ما تأثيرگذار بـود، خالقيـت بـه خـرج داد و بيـرون از قواعـد مرسـوم 

مکاتب ادبي به خالقيت پرداخت.  
بر اساس فرضيه درونينويسي، با پايان يافتن جنگ، فضاي جنـگ و جهـاد 
نيز تغيير يافت و کشور وارد فضاي سازندگي، رشد و توسـعه اقتصـادي شـد . 

چنين فضاي جديدي مقتضيات خاص خود را در جامعه ايجاد کرد و نويسنده، 
از دروني مينوشت که اين مقتضيات را برآورده ساخته، منعکس کند. در واقع، 
تغيير ماهوي تجربيات به تغيير ماهوي بطئي ادبيات انجاميد. ظهور گونـههـايي 
چون ادبيات سياه جنگ و بازگشت صوري و محتوايي رويکرد غربگرايانه در 
ادبيات داستاني معاصر ايران از تبعات اين تحول است. هر تحقيق يا پژوهشـي 
در زمينه ادبيات داستاني معاصر نيازمند به اصل ثابتي براي اثبات فرضـيه خـود 
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است. اين اصل ثابت که بنمايه هر تحليلي درباره ادبيات بعد از انقالب اسـت، 
بر چند رکن بنا شده است:  

 ـ ادبيات داستاني پس از انقالب، دوره جديدي را رقم زد.  
 ـ دوره جديد، تفاوت ماهوي با دوره گذشته دارد.  

 اقرار به آغاز دوره جديد کمابيش در تحقيقات ادبيات داسـتاني معاصـر از 
سوي طيفهاي مختلف فکري به چشم ميخورد. اما، ويژگيهاي ماهوي ايـن 
دوره هم چنان بخش مغفول تحقيقات ادبي است. کدام يک از ارکان و شاخصه
هاي ادبي اين دوره را ميتوان به عنوان عنصري ماهوي و اصيل بـراي ادبيـات 

تصور کرد؟  
اگر نويسندگاني که زاييده جريان انقالب بودنـد محـور ايـن تحـول قـرار 
گيرند، در هر دورهاي معيار ادبيات خواهند بود. در نتيجه، معيارهاي ادبي جاي 
خود را به نقد و تحليل شخصيت خواهند داد. از سوي ديگر، نويسـندگان ايـن 
نسل سيره اعتقادي و ساليق ادبي واحدي را دنبال نکردهاند. از اين رو، چگونه 
ميتوان مسير ادبيات انقالب را از ميان ساليق و افکار مختلف و بلکه معـارض 
تشخيص داد؟ چنين روشي با وجود غيرادبي بودن و معضالت ديگر هم اکنون 
کاربردي قابل توجه در ميان اهالي ادبيات يافته است. تقسيمبنـدي نويسـندگان 
به نويسندگان جبهه انقالب، دفاع مقدس، نويسندگان روشنفکر و شبهروشنفکر 
بر همين اساس شکل گرفته است. اين تقسيمبندي ريشه در عنصر شخصيت و 

اختصاص ادبيات پس از انقالب در آن دارد.  
 شاخصهاي که شايد در سالهاي پس از انقالب شاخصهاي کمابيش دقيـق 
در تقسيمبندي ادبيات انقالب و متعهد با ديگر شيوههاي ادبي به دست مـيداد. 
زيرا در آن زمان، پيش از اين که ادبيات انقالب با شاخصههايش شناخته شـود، 
اين نويسندگان انقالبي بودند که به آن هويت مـيبخشـيدند، پـس از گذشـت 
بيش از سه دهه از پيروزي انقالب، نويسندگان انقالبي معيار مبهمي در تقسـيم
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بندي ادبيات است. بلکه ادبيات به چنين تقسيمبندي نيازي ندارد و اين تقسـيم
بندي در گشودن معضالت ادبـي از کارآمـدي و دقـت علمـي الزم برخـوردار 
نيست. نويسندگاني که خود جزو نويسندگان نسل اول ادبيات جنگ تلقي مـي
شدهاند و کارنامه درخشاني در آفـرينش ادبـي دارنـد اکنـون، در نقطـه مقابـل 
در تقسـيمبنـدي  ديدگاه آن روزشان قرار دارند. اين در حالي است کـه عمومـا ً
ادبيات داستاني بر اساس نويسندگان، اين سابقه درخشان مدخليت پيدا ميکنـد 

و مرزهاي تقسيم را در هم ميريزد.  
 به نظر ميرسد موضوع [2] نيز نميتواند محور اين تحـول فـرض شـود . 

اصطالح موضوع به اندازه کافي مجمل و نارسا است که نمـيتوانـد بنيـاني بـر 
تحليل ادبي باشد. رجوع به اصطالحنامهها و کتابهاي آموزش داستاننويسـي 
روشن خواهد کرد، اصطالح موضوع  در ادبيات داستاني، اصـطالحي مـبهم و 
اختالفي است که پيوستگي روشني با ديگر عناصر داستاني ندارد. بنابر اين نمي
تواند محوري براي تحليل ديگر عناصر داستاني قرار گيرد و الگويي داستاني را 
ترسيم کند. شيوههاي متداول تقسيمبندي ادبيـات داسـتاني معاصـر تـا حـدود 
زيادي به سمت تقسيمبندي موضوعي رفتهاند. رواج نامگـذاري بـر گونـههـاي 
ادبي بر اساس موضوع، راهاندازي جشنوارههاي متعدد موضوعي، نقد موضوعي 
و حمايت و سياستگذاري موضوعي گوياي اهميت يافتن اين گونه از تقسـيم

بندي در ساحت ادبيات داستاني معاصر است.  
 تقسيمبنديهاي موضوعي، به خصوص، در دو دهه اخير نشان دادهانـد از 
جامعيت و مانعيت الزم برخوردار نيستند و ادبيات انقالب و دفاع مقدس را به 
گونههايي بيهويت تبديل ميکنند. شاهد گوياي ناکارآمدي اين تقسيمبنديهـا 
تغيير اصطالحات موضوعي به اصطالحات مضموني در طـول دورههـاي ادبـي 
است. به عنوان مثال براي ادبيات مربوط به جنگ هشت ساله بين ايران و عراق 
تعابير متعددي در طول ساليان گذشته متداول گشته و برخي نيز منسـوخ شـده 
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است. پيدايش اصطالحات جديد يا تفسيرهاي متناقض از اصطالحات گذشـته، 
نشاندهنده ناکافي بودن تعاريف گذشته بـراي يـافتن ماهيـت ادبيـات پـس از 
انقالب و تالش اهالي ادبيات براي يافتن عنواني جـامع و مـانع بـراي ادبيـات 

است.  
 در اين ميان، گروهي اصطالح جنگ را به گونهاي تعريف کردهانـد کـه از 
زمان تولد تا هنگام مرگ بر زندگي انسان قابل اطالق اسـت و طـول حـوادث 
تاريخي را شامل ميشود. هر گونه تضادي بين انسان با ديگري و حتي با خـود 
نوعي جنگ به حساب ميآيد.[3] اما، در حالي که عدهاي بر عنوان ادبيات دفاع 
هـيچ جنگـي مقـدس  مقدس تأکيد ميورزند، گروهي ديگر معتقدند يا اساسـا ً

نيست يا اگر هم جنگ ما مقدس بوده است اين تقدس نبايد به ادبيات راه پيـدا 
درباره جنگ، مقـدس نخواهـد بـود زيـرا ادبيـات  کند. به اين معني که ادبيات ِ

مقدس را نميتوان، نقد کرد.[4]  
 برخي نيز که با اصل تقدس جنگ تحميلي موافـق هسـتند، معتقدنـد ايـن 
تقدس، خاصه جنگ تحميلي ميان ايران و عراق نيست بلکه هر جنگي از سوي 
دفاعکننده مقدس است و هر تهاجمي نيز نامقـدس خواهـد بـود.[ 5] در مقابـل 
عدهاي قرار دارند که معتقدند، تنها دفاع از حق مقـدس اسـت و تهـاجم باطـل 
نامقدس خواهد بود. بنابر اين نه هر دفاعي مقـدس اسـت و نـه هـر تهـاجمي 
نامقدس. اين دو رابطه عموم و خصوص من وجه دارند. عدهاي ديگر معتقدند 
اصطالح دفاع مقدس تاريخ مصرف دارد و بهتر است بـا پايـان يـافتن کـارکرد 

تبليغاتي و تهييجي آن در زمان جنگ، اين واژه نيز به جنگ تغيير يابد.[6]  
تقسيمبنديهاي موضوعي، به خصوص، در دو دهه اخير نشـان دادهانـد از 
جامعيت و مانعيت الزم برخوردار نيستند و ادبيات انقالب و دفاع مقدس را به 
گونههايي بيهويت تبديل ميکنند. شاهد گوياي ناکارآمدي اين تقسيمبنديهـا 
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تغيير اصطالحات موضوعي به اصطالحات مضموني در طـول دورههـاي ادبـي 
است.  

عدهاي ديگر ترجيح دادهاند با برجسته ساختن جنبه پايداري جنگ، به جاي 
به کارگيري عنواني خاص، از عناوين مستعمل دربارهي بخشـي از جنـگهـاي 
تاريخ همانند ادبيات پايداري[7] و مقاومت استفاده کنند. در دورههاي بعـد، بـا 
توليد آثاري از اواخر دهه 60 و ادامه روند آن در دههها 70 و 80 که با نگـاهي 
متفاوت به روايت جنگ ميپرداختند و مانند گذشته، جنبههاي حماسي را مورد 
توجه قرار نميدادند، اصطالحات نوپديد ديگري وارد گفتمان ادبي شد تا ايـن 

جريان را تحديد کند.[8]  
 گروهي از نويسندگان نسبيگرا که هر تجربهاي از جنگ را لباس واقع مي

پوشانند، از به کار بردن اصطالح دفاع مقدس يا پايداري پرهيز کردند. به عقيده 
اينان، جنگ چهرههاي متفاوتي دارد، بلکه به تعـداد آدمهـاي شـرکتکننـده در 
جنگ تجربه از جنگ وجود داشته به همان تعداد، روايت نيز مـيتوانـد وجـود 
داشته باشد. بنابر اين، تمامي روايتهـا زيرمجموعـه ادبيـات جنـگ قـرار مـي

گيرد.[9]  
برخي ديگر با پذيرش تقدس دفاع ايران در برابر تهاجم ارتـش بعثـي، نـام 
خود را نويسندگان ضد جنگ گذاشتند. به عقيده اينان، ما در طول هشت سـال 
درگيري نظامي با عراق، جنگ نکرديم، بلکه دفاع کرديم. بنـابر ايـن، در طـول 
هشت ساله جنگمان ضد جنگ بودهايم.[10] دسته ديگر، اساس وجود ادبيـات 
ضد جنگ ـ حتي در غرب ـ را انکار کردهاند و اين اصطالح را جعلـي دانسـته
اند.[11] اما گروهي ديگر، با اعتقاد بـه اينکـه ايـن اصـطالح (ضـد جنـگ)  از 
مواريث ادبيات داستاني جنگ جهاني دوم است، استفاده از آن را روا ندانسـتند 
و به کار برندگان آن را متهم به نا آشنايي با ادبيات جهـاني کردنـد.[ 12] گـروه 
بعد معتقدند، آنچه در ادبيات ما رخ داده است، مخالفت با جنگ نيسـت بلکـه 
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بنـابر  تأکيد بر سياهيها و سختيها در عين پذيرش حقانيت ما در دفاع اسـت . 
اين، بهتر است از اصطالح ادبيات سياه جنگ از آن ياد شود.  

عدهاي معتقدند، آنچه در برخي داستانها مشـاهده مـيشـود، مخالفـت بـا 
جنگ نيست بلکه مخالفت با انديشه مقدس دفاع است که ميخواهـد از دفـاع 
تقدسزدايي کند. بنابر اين، اصطالح داستان ضد دفاع مقدس توسط اين گـروه 
به کار برده شد.[13] و باالخره، همچنان عدهاي معتقدند، مخالفـت بـا تقـدس، 
مخالفت با دفاع است پس ادبيات ضد جنگ در داستاننويسي ما قابل شناسايي 
است. تقسيمبنديهاي يادشده، نتيجه تالش اهالي نقد و نظر در تنقـيح ادبيـات 
داستاني، تقسيم و تنويع آن است. ضرورت اين تنويع و تقسيم، بـه خصـوص، 

در سالهاي پس از دفاع مقدس بيشتر احساس ميشد. زيرا:  
 1. در اين دوره، نويسندگان شبهروشنفکر به صورت فعالتري بـه نوشـتن 

درباره فضاي بعد از انقالب روي آوردند.  
2. زمان پس از جنگ، رويکردهاي غيرمتعارفي را در روايت از جنگ پيش 

کشيد.  
3. نويسندگان نسل دفاع مقدس آثاري متعارض با دوره جنگ خلق کردند.  
بخشي از اين تقسيمبنديها نه بر اسـاس ماهيـت ادبيـات انقـالب و دفـاع 
مقدس که به عنوان واکنشي از سوي منتقدان براي حفظ کردن مرزهاي گذشـته 
و نگاه داشتن برخي آثـار و نويسـندگان در زمـره نويسـندگان و آثـار انقـالب 
صورت گرفت. اين رويکرد انفعالي در صدد گشاده ساختن تعاريف براي حفظ 
ماهياتي بود که ذاتاً قابل جمع نبودند و اين شيوه همچنان دستيابي به تعاريف 
را به تأخير ميانداخت. ضمن آنکه اين شيوه ناقص و معيـوب کـه از سـاحت

هاي سياستورزانه و دلجويانه ادبي نشأت گرفته بود، به روي ديگر سکه ايـن 
فرضيه توجه نداشت.  
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با غلبه وجه جامعيت ادبيات داستاني انقالب و دفاع مقدس، امکان ظهور و 
بازگشت جريان شبهروشنفکري به ادبيات انقالب مهيا ميشد. با اين تفاوت که 
اين جريان معيوب اين بار نه به عنوان يک ميهمـان خـارجي بلکـه بـه عنـوان 
حرکتي در متن ادبيات انقالب شناخته ميشد. از سوي ديگـر، ايـن جريـان بـه 
دليل اصرار خود بر جامعيتي که تحقق آن غير ممکن مينمود، اندک انـدک بـه 
بنمايههاي ادبيات غرب کـه در آن مرزهـاي ايـدئولوژيک سـهمي در ماهيـت 
ادبيات ندارند نزديک شد. اين در حالي بود که ماهيت ادبيات در جريـانهـايي 
ايدئولوژيک بود و نتيجه آن شد که بخشي از  چون انقالب و دفاع مقدس کامال ً

تئوريپردازي ادبيات انقالب به سمت ايدئولوژيزدايي پيش رفت.   
  با غلبه وجه جامعيت ادبيات داستاني انقالب و دفاع مقدس، امکان ظهور 
و بازگشت جريان شبه روشنفکري به ادبيات انقالب مهيا ميشد. با اين تفاوت 
که اين جريان معيوب اين بار نه به عنوان يک ميهمان خارجي بلکه بـه عنـوان 
حرکتي در متن ادبيات انقالب شناخته ميشد. از سوي ديگـر، ايـن جريـان بـه 
دليل اصرار خود بر جامعيتي که تحقق آن غير ممکن مينمود، اندک انـدک بـه 
بنمايههاي ادبيات غرب کـه در آن مرزهـاي ايـدئولوژيک سـهمي در ماهيـت 

ادبيات ندارند نزديک شد.  
جريان ادبيات دفاع مقدس که سهم عمدهاي از تالش نويسندگان انقالب را 
در طي سه دهه اخير به خود اختصاص داده بود، بـه واسـطه جايگـاه تـاريخي 
بـا دواعـي دلسـوزانه  خود کانون توجه اين تقسيمبندي معيـوب ــ کـه بعضـا ً
صورت ميگرفت و در صدد جذب حداکثري و حفظ نويسـندگان انقـالب در 
جبهه ادبي انقالب بود ـ قرار گرفت. اين امر زمينه را براي بزرگترين انحـراف 
در ادبيات داستاني پس از انقالب صورت داد. انحرافي که با ظـاهري مخاطـب

پسند و شعارهايي از جمله، بيان حقيقت، کليشهزدايي و جهانينويسـي، همـراه 
شده بود. اين جريان در ابتدا در صدد تغيير اهداف، رويکردها و غايت ادبيـات 
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دفاع مقدس بود، اما در بخش قاعدهسازي و فرضيهسازي براي ادبيات به دفـاع 
مقدس بسنده نکرده، در گامهاي بعد، ادبيات انقالب و اساس ادبيـات دينـي را 
هدف قرار خواهد داد و ادبيات پوياي پس از انقالب را به دخمههاي ترجمهاي 

و تهي پيش از انقالب بازخواهد گرداند.  
 ويژگي ديگر اين گفتمان انحرافي آن است که از حوزه درون انقالبـي بـه 
تئوريپردازي دست ميزند. ادبيات متفاوت دفاع مقدس کـه از آن بـه ادبيـات 
سياه تعبير ميشود، از درون جريان ادبيات متعهد دفاع مقدس و نويسندگان آن 
شکل گرفت، بنابراين اين گفتمان نه در بيـرون ايـن جريـان کـه در مـتن ايـن 
جريان در حال انجام است. از اين رو، قدرت نفوذ و چانهزني بـاالتري نسـبت 

به برخي مکاتب شناختهشده ادبي جهان برخوردار است.  
رشد اين جريان در غفلت نقد فعاالنه در حوزه ادبيات داستاني فزوني يافته 
است. اين جريان بدان دليل که با بنمايههاي فکري شـيعي و اسـالمي مباينـت 
دارد و از سوي ديگر، قادر به اظهـار پيوسـتگي عميـق خـود بـا مبـاني فکـري 
اومانيستي غربي نيست، حرکت خود را بر پايه مشهورات ادبي و ژورناليسم بنا 
نهاده است. مظلومنمايي ادبي، پيش کشيدن سوابق و افتخارات نويسنده در متن 
گفت و گوي ادبي، جدل بر پايه معيارهاي غيرادبي از شيوههـاي مرسـوم ايـن 
جريان است. اين راهکارها در فضاي ادبي کنوني کشورمان که در آن نقد ادبـي 
و حوزههاي نقد منفعالنه عمل ميکنند شـرايط مناسـبي را بـراي فضاسـازي و 
از ايـن رو،  تأثيرگذاري، به خصوص، بر مخاطبان عام داستان پيدا کرده اسـت . 
پرسش از ماهيت ادبيات دفاع مقدس که نگاهي عميق به ماهيت دفاع مقدس و 
کارکردها و جلوههاي داستاني اين حقيقت نوراني دارد، مهمترين پرسشي است 
ايـن  که چالش خطرآفرين ادبيات سياه دفـاع مقـدس را جبـران خواهـد کـرد . 
ديني، مباني غربي داستان را مورد بازخواني منتقدانه قرار ميدهـد  پرسش عميقا ً
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و ظرفيتهاي ناب داستان انقالب و جنگ را در حوزهي ادبيات داستاني قاعده
سازي مينمايد.(*)  

   
 پينوشت  

[1] انقالب در چه حوزههايي تغيير بـه وجـود آورد؟ در پاسـخ بـه ايـن پرسـش 
عواملي قابل شناسايي است: موضوعات جديد (تجربيات جديد)، نويسـندگان جديـد، 
آزادي انتشار، مخاطب آرماني جهاني، نيازهـاي ناشـي از تشـکيل حکومـت اسـالمي، 

مخاطب جديد و مطالبات جديد.  
[2] محوريت موضوع بدان معنا است که ادبيات داستاني انقالب به واسطه استفاده 
از موضوعاتي همانند انقالب و دفاع مقدس از دورههاي گذشتهاش ممتاز ميشود. اين 
خصوصيت موضوعي است که اصليترين جنبه ادبيات پس از انقالب را رقم ميزند.  

[3] «عرصه زندگي انسان هيچگاه از مبارزه و کشمکش و جنگ خالي نبوده اسـت 
و هرگز نيز نخواهد بود. اين مبارزه که در اصل براي ادامـه و بقـاي حيـات اسـت در 
حقيقت با نخستين تقال و گريه او از بدو تولد ـ در اثر گرسنگي درد يا رنج ـ آغاز مي
شود و سپس در طول ساليان بعد زندگي براي احقاق يا اثبات حقانيت خود در اشکال 
و صورتهاي مختلف ادامه مييابد. تا آن جا که حتي در راحتترين و مناسـبتـرين 
دورانهاي زندگي ـ از نظر عوامل و اسـباب بيرونـي ــ کشـمکش درونـي و نفسـاني 
اوست که رهايش نميکند و آرزوي آسايش و آرامش مطلق را بر دل او ميگـذارد.  در 
عرصه ادبيات و محور اصلي قسمت اعظم آثـار ادبـي بـه ويـژه داسـتان شـرح همـين 
کشمکشهاي پايانناپذير و هميشگي انسان است به گونهاي که بدون اين عنصر بخش 
بزرگي از آثار ادبي به هيچ وجه پا نميگرفت و آفريده نمـيشـد. » («رابطـه ادبيـات و 

داستاني، ش 73، ص20)   ادبيات ماهنامه جنگ در طول تاريخ»، محمدرضا سرشار،
 [4] «وقتي مينويسيم ادبيات دفاع مقدس، معنياش اين است کـه آنچـه مـا مـي

نويسيم تقدس دارد و اين جهت خاصي به مخاطب ميدهد کـه نقـد آن را بـا مشـکل 
کاوي...، رضا رئيسي، ص 111)   و کند( مواجه ميسازد.» 
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«متأسفانه بسياري از نويسندگان و دوستداران ادبيات جنگ بـر ايـن باورنـد کـه 
چون موضوع اين آثار دفاع هشت ساله ملت ايران است پس اين آثار از نوعي قداست 
تـرازو،  و تفنگ( برخوردارند. به عبارتي قداست موضوع را مايه قداست آثار ميدانند.» 

بلقيس سليماني، ص 11)  
[5] «ادبيات دفاع مقدس در واقع اصطالحي است که ما ساختيم. توي دنيا معموالً 

محمد ايوبي، ص106)   کاوي...، و کند( تأکيد نميکنند که همه دفاعها مقدساند.» 
[6] «به نظر ميرسد که اين کار براي سالهاي اول جنگ درست بود چون حالـت 
تبليغي داشت و براي فضاي آن زمان الزم بود. ولي اکنون شخصاً به عنـوان کسـي کـه 

کنـد( آثار زيادي در اين باره نوشتهام ضرورتي براي چنين تقسيمبندياي نميبينم... .» 
کاوي...، حسين فتاحي، ص 100)    و

[7] «محمد حنيف» درباره نظر غالي شکري درباره ادبيات مقاومت مـيگويـد:  «از 
ديدگاه غالي شکري، ادب پايداري چهره انساني عامي دارد کـه ايـن چهـره وقتـي در 

شکلهاي مختلف تضادهاي زندگي انسـان ترسـيم مـيشـود در هـيچ قالـب ملـي يـا 
چارچوب اجتماعي خاص نميگنجد و اين را يکي از جنبههاي ايجابي مهم اين گونـه 

ص 39)   کاوي...، و کند( آثار ادبي ميپندارد.» 
[8] «در دهه هشتاد که از آن ميتوان به نام عصري ياد کرد که عصر عکـسالعمـل 
به تابوهاست. خط قرمزي تقريباً وجود ندارد. درسـتي و نادرسـتي در يکـديگر ادغـام 
شدهاند. رفتارها بر اساس عرف انجام ميگيرد يا افرادي اين رفتارها را ديکته ميکننـد.  
هنرمند سعي ميکند خطوط قرمز را بشکند و وارد جبهههـايي شـود کـه مـيتـوان بـا 
تسامح از آن به عنوان ادبيات فرهنگ نام برد... . بسياري از آثار دفاع مقدس از خطوط 
قرمز گذر کردهاند و به نوعي تابوشکني نمودهاند و اين داستانها نيز به عنوان داسـتان

هاي متعالي معرفي و ديده شده است. ما در دهه هشتاد شاهد اين نوع نگرش هستيم.» 
(منوچهر اکبرلو، سايت سازمان تبليغات)  

[9] «به تعداد آدمهايي که در تجربه جنگ حضور داشتهاند و ميتوانستند حضـور 
داشته باشند تجربه روايت و درک از جنگ وجود دارد.  
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تـرازو،  و تفنگ( اين امر به مثابه پذيرش تکثر روايتهاي داستاني از جنگ است. 
بلقيس سليماني، ص 11)  

[10] «من هميشه گفتهام که نگاهم به جنگ از سر ضديت با آن است. يعنـي مـن 
صد در صد نويسندهاي ضد جنگ هستم و اصالً نويسندهاي را نميشناسم کـه مـدافع 

امروز، 1388/5/7)   تهران جنگ باشد... .» («نويسنده ضد جنگ هستم»، مجيد قيصري،
[11] «در دام تقسيمبندي فرضي، جعلي و نادرست و دو قطبـي ادبيـات جنـگ و 
ادبيات ضد جنگ نيفتيم. براي اين که به دشواري بتوان نويسندگان و آثار قابل اعتنايي 
را يافت که ستايشگر و مبلغ بي قيد و شرط جنگ باشند... . در دل بيشتـر قريـب بـه 
اتفاق آثار  جنگ قرائت ضد جنگ نيز نهفته است. به عبارتي در بيشتر موارد ادبيـات 
و کنـد( ضد جنگ در دل همان ادبياتي نهفته است که ما آن را ادبيات جنگ ميناميم.» 

کاو...، رضا نجفي، ص117)  
[12] احمد دهقان؛  

[13] «در حال حاضر داستانهايي توليد ميشود که من آنها را داستان ضد ارزش-
هاي دفاع مقدس قلمداد ميکنم... .يعني نميخواهد از اين زاويه به جنگ ما نگاه کند. 
نميخواهد که بگويد اين ارزشها وجود دارد يا اگر هـم قبـول دارد نمـيخواهـد در 

...، کامران پارسينژاد،ص109)   کندوکاو( داستان آنها را مطرح کند.» 
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1  ادبيات سياه در جهانبيني خود مبتال به کوري است

   
خبرگزاري فارس: احمد شاکري گفت: منظور از ادبيات سياه، ادبياتي است که 

در جهانبيني خود مبتالي به نوعي کوري است.   
احمد شاکري نويسنده و منتقد ادبيات داستاني در گفت و گو بـا خبرنگـار 
فارس درباره ادبيات سياه در نوع عام و دفاع مقدس توضـيحاتي داد و در ايـن

باره اظهار داشت: گاهي ادبيات سياه را براي دفاع مقدس به کـار مـيبـريم کـه 
گونه شناختهشدهاي در کشور ما است.  

وي در مورد تعريفي در اين باره اضافه کرد: هنگاميکه سخن از تعريف به 
ميان ميآيد، بايد دانست که تعريف در حوزه ادبيات و گونههاي ادبي با تصور 
تاريخچه متون صورت ميگيرد؛ يعنـي تعريـف ادبيـات سـياه در بخـش دفـاع 
مقدس با بررسي نمونههايي که در طول دورههاي مختلف نوشته شده و نسبت 

اينها با مکتبهاي ادبي نمايان ميشود.  
  

* ادبيات سياه مفهومي است که با نقطه مقابلش بايد سنجيده شود   
آنچـه معتقـدم بحـث دربـاه آن  اين نويسنده در اين راستا خاطرنشان کـرد : 
ضروري است و هم نمونههاي عيني ميتوان از آن پس از انقـالب را مشـاهده 

                                                 
1. «اين گفت و گو در سايت خبرگزاري فارس منتشر شده است.»  
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کرد، تأمل در گونه ادبيات سياه دفاع مقدس اسـت؛ دليـل اينکـه بـر ايـنگونـه 
پافشاري ميکنم و معتقدم اگر قرار باشد پس از انقالب از ادبيات سياه تعريفـي 
صورت گيرد، نمونه بارز آن ادبيات سياهي است که در ادبيات دفـاع مقـدس و 
در موضوع دفاع مقدس شکل گرفته به اين دليل است که ميزان توليـد کمـي و 
کيفي داستان کوتاه و رمان در حوزه ادبيات دفاع مقدس نسبت به موضوعات يا 
مضامين ديگر پس از انقالب بسيار بيشتر است، يعني به موضـوعات ديگـر در 

اين دوره کمتر پرداخته شده است.  
به گفته شاکري، نکته ديگر اين است که ما ادبيات سياه داريم و عنوان سياه 
مفهومي است که با اضافي به مقابلش قابل درک است، البتـه منظـور از ادبيـات 
سياه ادبياتي است که نوعي قيد براي ادبيات ترسيم ميکند، يعني ادبياتي که در 
محتوا و مضمون خود جهتگيري خاصي دارد که در اين جهـتگيـري جهـان

بيني وجود دارد.  
يادآور شد؛ البته هنگـاميکـه وارد  پدري سرزمين نويسنده مجموعه داستان
ساختار ادبيات داستاني ميشويم اين جهتگيري که عنوانش ادبيات سياه است 
در فرم و ساختار هم نمونههاي روشني را خواهد داشت، لذا فکر ميکـنم در ابتـدا 
بايد متوجه باشيم که مفهوم ادبيات سياه مفهومي است کـه بـا نقطـه مقـابلش بايـد 
سنجيده شود؛ يعني اگر صرفاً مفهوم سياه را بدون تصوري از مفهوم مقابل و متضاد 

خود که سفيد و روشن است در نظر بگيريم چندان کمکي به ما نخواهد کرد.  
  

* غرب ادبياتي در خود مفهوم سياه دارد   
در ادامه ضمن اشاره بـه غـرب اضـافه کـرد :  باد برابر در عريان خالق رمان

ادبيات غرب ادبياتي است که در خـود مفهـوم سـياه دارد و ادبيـات سـياه هـم 
جايگاه شناختهشدهاي دارد، اما ادبيات غرب در مقابل مفهـوم سـياه سـالهـاي 
سال است که وقتي وارد حوزه رمان شد پس از دوران آغاز داسـتان بـه شـکل 
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جديد، غربيها شخصيتهاي مقدس و سفيد را از حوزه داستان بيـرون کردنـد 
بنابر اين اگر به شخصيت سياهي در ادبيات داستاني اشـاره مـيشـود در نقطـه 
مقابل آن سياهي، شخصيتهاي خاکستري قرار ميگيرد، اما ما ادبيـات سـياه را 
مفهومي در مقابل ادبيات خاکستري نميبينـيم بلکـه مفهـومي اعـم از سـفيد و 
خاکستري ميبينيم يعني حتي ممکن است شخصيتهايي خلق شـود کـه اينهـا 
به دليل کتمان نورانيت و سفيدي منسوب به سياهي شـده و لـذا ادبيـات سـياه 

ناميده ميشوند.  
شاکري ابراز داشت: اين نکته باعث ميشود که ما در ادبيات داستاني دفـاع 
مقدس و بر دليل استفاده واژه سياه، تأملي داشته باشيم؛ در مجموع براي جريان
متفاوتنويس مشـهور شـدند، امـا در ادبيـات دفـاع  هاي انحرافي و اصطالحا ً

مقدس از تعابير گوناگوني استفاده ميشـود برخـي ايـن واقعيـت را بـه عنـوان 
ادبيات جنگ ميشناسند و برخي آن را جزئي از ادبيات جنگ يا دفاع ميداننـد 
و در نقطه مقابل ايدهاي وجود دارد که از آن به عنوان ادبيات سياه ياد ميکند.  

  
* جنگ در معارف اسالمي جهاد است  

وي در مورد دليل سياه بودن و برتري ايـن واژه نسـبت بـه ديگـر واژههـا 
گفت: اين امر به آن دليل است که خود ادبيات غرب به اين دليل گـرايش ضـد 
جنگ دارد که برخي از کشورهاي استعماري پس از جنگ جهاني دوم به گونه 
ضد جنگ پرداختند، به خصوص در آلمان، به دليل اينکه کشـوري متجـاوز بـا 
اهداف ضد انساني و شکستخـورده بـود؛ ادبيـات ضـدجنگ در ايـن مرحلـه 
زماني و در اين مقطع شکل گرفت نکته اين است که در ادبيات دفـاع مقـدس 
جريان انحرافي شکل گرفت که به لحاظ ماهيت با ادبيات ضد جنـگ متفـاوت 
است، البته برخي گمان ميکنند چون جنگ في نفسه واجد ارزش نيست بنـابر 

اين ضد جنگ يک ارزش تلقي ميشود.  
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در اين راستا تصريح کرد: حتي برخي از  نيمروز باران نويسنده مجموعه داستان
نويسندگان ما ادعايشان اين است که ما ضد جنگنويس هسـتيم و مـدافع دفـاعيم؛ 
نکته اينجاست وقتي که ما به تعاليم ديني مراجعه ميکنيم ميبينيم که بهتر است بـه 
جاي اينکه بار ضد ارزشي را به سمت جنگ و ضد جنگ ببريم و عمالً ادبيات ضد 
جنگ و ادبيات ارزشي بشمريم که مخالف شـروع جنـگ اسـت بـر طبـق معـارف 
اسالمي خود عمل کنيم زيرا معارف اسالمي ما به صورت مطلق ايـن را امـر تأييـد 
نميکند که جنگ ضد ارزش است بلکه از جنگ به عنوان جهاد ياد شده و محاسن 

و آثار نيک و خيري براي جهاد شمرده شده است.  
  

* ادبيات سياه، ادبياتي است که در جهانبيني خود مبتالي به نوعي کوري است   
به گفته وي، منظور از ادبيات سياه ادبياتي اسـت کـه در جهـانبينـي خـود 
مبتالي به نوعي کوري است؛ اين تعبير قرآني است چرا که قـرآن مـيفرمايـد : 

برخي از امور هستند که از چشم برخي از انسانها پوشيده ميمانند؛ حتي تعبير 
«صم بکم عمي فهم ال يرجعون... به کار برده شده»، اين کوري در تعبير مـا بـه 
ادبيات سياه معنا شده يعني ادبياتي که نتيجه کوري و نديدن است، چناچنه نور 
و ظلمت هم از تعابير ديني ما است يعني افراد کافر در ظلمت هستند و مؤمنان 
در نور؛ کافران نميبينند و مؤمنان بينايي دارند؛ لذا در درجه اول ادبيـات سـياه 
ادبياتي است که آن فردي که مدرک و بيننده بوده و به عنوان راوي نـه مؤلـف؛ 
جهاني را در داستان روايت ميکند آيا او از چشمي که در معارف ما از آن يـاد 

شده برخوردار است يا نه؟  
وي افزود: البته به اين معنا ادبيات سياه معنايي دقيقتر خواهد داشت، زيـرا 
ادبيـات سـختي و  ممکن است برخي فکر کنند ادبيات سـياه در جنـگ صـرفا ً

دشواري، مرگ و مجروحيت، غربت و مهاجرت است، در حاليکه تنها در ايـن 
خالصه نميشود، ممکن است در ادبياتي مرگ و مهاجرت زياد رخ ندهد و در 
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سختيهاي جسماني جنگ و به اسارت و کشته شدن افـراد تأکيـد نشـود ولـي 
سياه باشد، بنابر اين سياهي ريشه در جهانبيني اين ادبيات دارد.  

شاکري در ادامه سخنان خود با تعريفي از ادبيات سياه از آن چنين ياد کـرد 
و ابراز داشت: ادبيات سياه ادبياتي است در ديد امور قدسي دچار کـوري شـده 
است ديد امر ديني يا امر قدسي؛ ادبيات سياه ادبياتي اسـت کـه نـه تنهـا امـور 
قدسي را نميبيند بلکه تالش ميکند برخي از امور قدسي يا تمامي امور قدسي 
را زميني کند. يعني، تالش ميکند اموري که ريشه در ماوراء و ريشه در ارتباط 
با خداوند دارد را به مفاهيم را زميني مبدل کنـد، مفـاهيمي چـون؛ «شـهادت»، 
«جهاد»، منطق ادبيات سياه منطق حسي تجربي و عرفانهـاي نوظهـور و وهـم 

است؛ منطق ادبيات دفاع مقدس منطق عقل است.   
  

* ادبيات دهه 70 تهي از واليتپذيري است   
شاکري در ادامه سخنان خود اظهار داشت: از دورهاي در دهه 70 شـاهديم 
که آثاري منتشر ميشود که تفاوت آشکاري با آثار قبلي دارد، بـه عنـوان مثـال 
ديگر از ايثارها و شهادتها، افرادي که در ايمـان خـود راسـخانـد، از واليـت
پذيري خبري نيست؛ بلکه آدمها به انسانهاي مردد که دچار پـوچي شـدهانـد 

مبدل ميشوند، دليل همه اين مسائل به جهانبيني بازميگردد بر اين اساس نـام 
اين ادبيات، ادبيات سياه نهاده شده است.  

اين منتقد ادبيات داستاني خاطرنشان کرد: ادبيات سياه يـا کـور چشـمي در 
سابقه ادبيات ما بوده ادبيات داستاني ما در پيش از انقـالب توسـط افـرادي بـه 
جامعه ايراني معرفي شد که اين افراد اعتقادي به دين نداشـته و ديـن را عمـال ً

مقابل اهداف و اعتقادات خود ميديدند، لذا اين سياهي يا کور چشمي در آثـار 
بسياري از نويسندگان چون صادق هدايت، چوبک، ابراهيم گلسـتان، سـاعدي، 

هوشنگ گلشيري وجود دارد.  



  



  
  
  
  
  
  

1  ادبيات ضد جنگ در غفلت نقد فعاالنه شکل گرفت

  
تفاوت ادبيات داستاني ايران قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمي را در چـه مـي

دانيد؟   
به اقرار محققان و پژوهشگران تاريخ ادبيات داستاني معاصر ايران، پيروزي 
انقالب، فصل تازهاي را در ادبيات پديد آورد. تغيير پديد آمده در پـي عـواملي 
چند صورت گرفت. عمق، گسـتره و مانـايي ايـن تغييـر را بايـد از يکسـو در 
ماهيت انقالب اسالمي و از سوي ديگر، در شرايطي که طي بـيش از سـه دهـه 
پس از انقالب تا کنون بر جامعه ايراني و شرايط جهـاني ادبيـات حـاکم بـوده 
است جست و جو کرد. شکاف ميان ادبياتي که پس از انقالب ظهـور کـرد بـا 
آنچه پيش از انقالب توسط پيشگامان ادبيات داستاني ترجمه و تأليف شده بود 
و در دهههاي بعد در قالب ادبيات سورئال، ناتورئال و فرماليسم ادبي دنبال شد 
قابل توجه است. بنابر اين، ماهيت ويژه ادبيات پس از انقـالب و فاصـله آن ــ 
البته مراد از فاصله تفاوت ماهوي در محتوا و صورت است ـ با گذشـته، خـود 
هم فرصت و هم تهديدي براي ادبيات به شمار ميرفت. در حقيقت مـيتـوان 
گفت ميزان غافلگيري ادبيات داستاني با ظهور ادبيات پس از انقـالب بـيش از 
غافلگيري اجتماعي رخ داده توسط انقالب بود. زيرا نيروهاي انقالبي با همـان 
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انديشهاي که به قيام برخاسته بودند و با همان مبانياي کـه دربـاره آن سـالهـا 
تأمل شده بود به دوران پس از انقالب وارد شدند.  

پس به نظر شما ادبيات در اين دوره وارد برهه جديدي ميشود و بايد بتوانـد 

براي شرايط جديد و آرمانهاي تازه آثاري را توليد کند؟   
در ادبيات داستاني با نوعي زايش نويسـنده مواجـه بـوديم. پيشـينه و درک 
روشني از داستاننويسي ديني، با کارکردهاي اجتماعي پيش از پيروزي انقـالب 
بـا  وجود نداشت و تنها نمونههاي اندکي از داستانهـاي بلنـد و کوتـاه عمومـا ً
موضوعات تاريخي توسط يکي دو چهره ادبي توليد شده بود. اين نمونـههـاي 
اندک، نه از سوي نويسندگان آنها به عنوان ادبيات داستاني نوين دينـي معاصـر 
تلقي ميشد و نه در حوزه داستاننويسي حرفهاي جايگاهي درخور کسب کرده 
ادبيـات  بود. تفاوت ادبيات داستاني با رخدادهاي اجتماعي آن است که اساسـا ً
داستاني متعهد پيش از انقالب نه سـابقه آفـرينش قابـل تـوجهي داشـت و نـه 
هنرمندان شناختهشدهاي. پس از اين دوره، داستاننويسان شناخته شده پـيش از 
انقالب يعني نسل اول داستاننويسي در سکوتي معنيدار ـ که خود بسيار قابل 
وارد دايـره آفرينشـگري در جهـت اهـداف و آرمـانهـاي  تأمل است ـ اساسا ً

انقالب نشدند.  
رويکرد آثاري که در عرصه دفاع مقدس در کشور ما توليد شده اسـت بيشـتر 

به کدام سو است؟   
آنچه فرصتي براي ادبيات انقالب فرض ميشد، خروج قهـري نويسـندگان 
پيش از انقالب و درونينويسي آنـان بـود. درونـينويسـي در سـاحت ادبيـات 
داستاني از خصوصيات و شاخصهاي مهم اين دوران است. ايـن خصوصـيت 
به عنوان امري قاعدهساز در دهه نخست پس از انقالب بـه شـدت بـر ادبيـات 
داستاني ما تأثير گذارد، خالقيت به خرج داد و بيرون از قواعد مرسوم مکاتـب 
ادبي به خالقيت پرداخت. بر اساس فرضيه درونينويسي، با پايان يافتن جنگ، 
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فضاي جنگ و جهاد نيز تغيير يافت و کشـور وارد فضـاي سـازندگي، رشـد و 
توسعه اقتصادي شد. چنين فضاي جديدي مقتضيات خاص خود را در جامعـه 
ايجاد کرد و نويسنده، از دروني مينوشت که اين مقتضيات را برآورده سـاخته، 
منعکس کند. در واقع، تغيير ماهوي تجربيات به تغيير مـاهوي و بطئـي ادبيـات 
انجاميد. ظهور گونههـايي چـون ادبيـات سـياه جنـگ، و بازگشـت صـوري و 
محتوايي رويکرد غربگرايانه در ادبيات داستاني معاصر ايـران از تبعـات ايـن 

تحول است.  
معيارهاي تفکيک اين گونههاي ادبيات بر چه اساسي صورت مـيگيـرد؟ آيـا 
صرف آثار نويسندگان است يا شخصيت خود پديـد آورنـده مـيتوانـد در ايـن 

تفکيک و تقسيمبندي مؤثر باشد؟   

هر تحقيق يا پژوهشي در زمينه ادبيات داستاني معاصر نيازمند به اصل ثابتي 
براي اثبات فرضيه خود است. اين اصل ثابت که بـنمايـه هـر تحليلـي دربـاره 
ادبيات بعد از انقالب است بر چند رکن بنا شده است: ادبيات داستاني پـس از 
انقالب، دوره جديدي را رقم زد و دوره جديد، تفاوت ماهوي با دوره گذشـته 
دارد. اگر نويسندگاني که زاييده جريان انقالب بودند، محور ايـن تحـول قـرار 
گيرند، در هر دورهاي معيار ادبيات خواهند بود. در نتيجه معيارهاي ادبي جـاي 
خود را به نقد و تحليل شخصيت خواهند داد. از سوي ديگر، نويسـندگان ايـن 
نسل سيره اعتقادي و ساليق ادبي واحدي را دنبال نکردهاند. از اين رو، چگونه 
ميتوان مسير ادبيات انقالب را از ميان ساليق و افکار مختلف و بلکه معـارض 
تشخيص داد؟ چنين روشي با وجود غير ادبـي بـودن و معضـالت ديگـر هـم 
اکنون کاربرد قابل توجهي در ميـان اهـالي ادبيـات يافتـه اسـت. تقسـيمبنـدي 
نويسندگان به نويسندگان جبهه انقالب، دفاع مقدس، نويسـندگان روشـنفکر و 
شبهروشنفکر بر همين اساس شکل گرفته اسـت. ايـن تقسـيمبنـدي ريشـه در 
عنصر شخصيت و اختصاص ادبيات پس از انقالب در آن دارد. شاخصهاي کـه 
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شايد در سالهاي پس از انقالب شاخصـهاي کمـابيش دقيـق در تقسـيمبنـدي 
ادبيات انقالب و متعهد با ديگر رويههاي ادبـي بـه دسـت مـيداد. زيـرا در آن 
زمان، پيش از اينکـه ادبيـات انقـالب بـا شاخصـههـايش شـناخته شـود، ايـن 
نويسندگان انقالبي بودند که به آن هويت ميبخشيدند. اما، پس از گذشت بيش 
از سه دهه از پيروزي انقالب نويسندگان انقالبي معيار مبهمي در تقسـيمبنـدي 
ادبيات است و ادبيات نيازي به چنين تقسيمبندي ندارد و اين تقسـيمبنـدي در 
گشودن معضـالت ادبـي از کارآمـدي و دقـت علمـي الزم برخـوردار نيسـت. 
نويسندگاني که خود جزو نويسندگان نسل اول ادبيات جنگ تلقي ميشدهاند و 
کارنامه درخشاني در آفرينش ادبـي دارنـد اکنـون، در نقطـه مقابـل ديـدگاه آن 
در تقسـيمبنـدي ادبيـات  روزشان قرار دارند. اين در حـالي اسـت کـه عمومـا ً
داستاني بر اساس نويسندگان، اين سـابقه درخشـان مـدخليت پيـدا مـيکنـد و 

مرزهاي تقسيم را در هم ميريزد.  
آيا تالش نويسندگان در اين عرصه باعث پويايي ادبيات داستاني دفاع مقـدس 

شده يا باعث دوري از اهداف و کارکرد اصلي آن شده است؟   
اين امر زمينه را براي بزرگترين انحراف در ادبيات داستاني پس از انقالب 
صورت داد. انحرافي که با ظاهري مخاطبپسـند و شـعارهايي از جملـه، بيـان 
حقيقت، کليشهزدايي و جهانينويسي، همراه شده بود. اين جريـان در ابتـدا در 
صدد تغيير اهداف، رويکردها و غايت ادبيات دفاع مقدس بـود، امـا در بخـش 
قاعدهسازي و فرضيهسازي براي ادبيات به دفاع مقدس بسنده نکـرده، در گـام

هاي بعد، ادبيات انقالب و اساس ادبيـات دينـي را هـدف قـرار خواهـد داد و 
ادبيات پوياي پس از انقالب را به دخمههاي ترجمهاي و تهي پيش از انقـالب 
بازخواهد گرداند. ويژگي ديگر اين گفتمان انحرافي آن است که از حوزه درون 
انقالبي به تئوريپردازي دست ميزند. ادبيات متفاوت دفاع مقدس که از آن به 
ادبيات سياه تعبير مـيشـود، از درون جريـان ادبيـات متعهـد دفـاع مقـدس و 
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نويسندگان آن شکل گرفت، بنابر اين اين گفتمان، نه در بيرون اين جريـان کـه 
در متن اين جريان در حال انجام است. از ايـن رو، قـدرت نفـوذ و چانـهزنـي 

باالتري نسبت به برخي مکاتب شناخته شده ادبي جهان برخوردار است.  
اين جريان چگونه رشد کرد؟   

رشد اين جريان در غفلت نقد فعاالنه در حوزه ادبيات داستاني فزوني يافته 
است. اين جريان بدان دليل که با بنمايههاي فکري شـيعي و اسـالمي مباينـت 
دارد و از سوي ديگر، قادر به اظهـار پيوسـتگي عميـق خـود بـا مبـاني فکـري 
اومانيستي غربي نيست، حرکت خود را بر پايه مشهورات ادبي و ژورناليسم بنا 
نهاده است. مظلومنمايي ادبي، پيش کشيدن سوابق و افتخارات نويسنده در متن 
گفت و گوي ادبي، جدل بر پايه معيارهاي غير ادبي از شيوههـاي مرسـوم ايـن 
جريان است. اين راهکارها در فضاي ادبي کنوني کشورمان که در آن نقد ادبـي 
و حوزههاي نقد منفعالنه عمل ميکنند شـرايط مناسـبي را بـراي فضاسـازي و 

تأثيرگذاري، به خصوص، بر مخاطبان عام داستان پيدا کرده است.   
از اين رو، پرسش از ماهيت ادبيات دفـاع مقـدس، کـه نگـاهي عميـق بـه 
ماهيت دفاع مقدس و کارکردها و جلوههاي داستاني اين حقيقت نـوراني دارد، 
مهمترين پرسشي است که چالش خطرآفرين ادبيات سياه دفاع مقدس را جبران 
ديني، مبـاني غربـي داسـتان را مـورد بـازخواني  خواهد کرد. اين پرسش عميقا ً
منتقدانه قرار ميدهد و ظرفيتهاي ناب داستان انقـالب و جنـگ را در حـوزه 

ادبيات داستاني قاعدهسازي مينمايد.  



  
  
  
  
  
  

١  غفلت همچنان معضل اصلي ماست

  
اکرم ماهزاده  

  
براي آغاز گفت و گو مناسب ميبينم نگاه کلي به ادبيات جنـگ بينـدازيم. در 

ادبيات پايداري از نظر ساختار و درونمايه چه جريانهايي مشاهده ميکنيد؟  

نکتهاي که در ادبيات پايداري مطرح و مهم است توجه به تقسيمبنديهايي 
است که در اين مقوله صورت ميگيرد و سؤال شما هم با توجه به اينکه نـاظر 
بر اين تقسيمبنديهاست توضيح اين نکته را ضروري ميکند. چيزي کـه بايـد 
به آن توجه شود اين است که مقوله اصطالحسازي در حوزه ادبيات داستاني از 
اهميت ويژهاي برخوردار است. اين سؤال به عنوان يک موضوع مورد مناقشه و 
بحث ميتواند مطرح باشد که آيا اصـطالحات در حـوزه ادبيـات بايـد توسـط 
اهالي ادبيات به خصوص ادبيات داستاني و نظريهپردازان، منتقدان نويسـندگان 
و افرادي که دستاندرکار سياستهاي فرهنگي و ادبي هسـتند طـرح و وضـع 
شود يا توسط افرادي هم قابل جعل است که آشنايي با اصول و ارکان روايـت 
در ادبيات داستاني ندارند. حتي اين مقوله در خـود حـوزه ادبيـات داسـتاني و 

                                                 
  1. روزنامه جوان
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آيـا صـالحيت جعـل  کساني که دستاندرکار آن هستند هم قابل توجه اسـت . 
اصطالح به عهده تنها منتقدان و نظريهپردازان است يا خود نويسندگان هم مـي

توانند دست به چنين تقسيمبنديهايي بزنند؟  
وضعيتي که اکنون در آن واقع هسـتيم ايـن اسـت کـه اصـطالحاتي بـراي 
توضيح، تفسير و تحديد در ادبيات پيدا شده که برخي از اين اصالحات مربوط 
است به ادبياتي با موضوع جنگ و به حواشي و مسائل مربوط به آن ميپردازد. 
اين اصطالحات در طول زمان از يک مقطعي آغاز شده و در حال حاضـر ايـن 
تعابير توسط بسياري از مردم به عنوان مخاطـب عـام و اهـالي خـاص ادبيـات 
استفاده ميشود. اگر تأملي صورت بگيرد در مورد گفتـههـاي ايـن دو قسـم از 
مخاطبان ادبيات مشاهده ميکنيم معانياي که براي اصطالح واحدي در نظر مي

گيرند يکسان نيست يعني با دو معضل مواجهه هسـتيم؛ ايـن اصـطالحات هـم 
دچار تعدد و تکثرو هم دچار تنوع معنا هستند. شما حتي در مورد ادبيات دفاع 
مقدس اگر قرار باشد اين را تعريف کنيد با يک نظر واحـد مواجهـه نخواهيـد 
شد. افراد مختلف در توضيح و تحديدشـان نسـبت بـه دايـره و مصـاديق ايـن 
اصطالح با هم اختالف دارند. به نظر ميرسد اصطالحهاي متعددي بـراي يـک 
مفهوم و مضمون به کار ميبرند. هر کدام از اين اصطالحها تعاريف متعددي را 

به خود متوجه کردهاند.  
شايد اولين کساني که از اصطالح ادبيات دفاع مقدس يـا ادبيـات پايـداري 
استفاده ميکردند، متوجه اين نبودند که اين اصطالح بعدها اصطالح جاافتادهاي 
ميشود و هم متوجه اين نبودند که اين اصطالح را براي چه مفهوم دقيقـي بـه 
يک ميل، آرزو يا آرمـاني  کار ميبرند. احتمال دارد آنچه در ذهنشان بوده صرفا ً
بوده که مايل بودند اين آرمان ذهني مبهم در ادبيات جايي براي خود باز کند و 
اصطالحي را برايش درست کرده و به کار بردهاند. نکتهاي که بعد از ايـن بايـد 
به آن توجه کنيم اين است که اصطالحسازي در ادبيات داستاني تـابع قواعـدي 
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است؛ به اين دليل که به کارگيري اصطالحات در ادبيات داستاني آثار، نتـايج و 
لوازمي دارد. يعني وقتي شما ادبيات را گونهبندي ميکنيد اين گونـهبنـدي آثـار 

در سينماي جهان شما ژانربندي داريد.    واقعي از خود بروز ميدهد. مثال ً
ژانر تابع قواعدي است، البته، اين قواعد ممکن است تغيير کنـد، اضـافه يـا 
کم شود، ولي به هر حال معيارهاي خاصي براي اين ژانر در نظـر گرفتـه شـده 
است. همينطور در مورد ژانر پليسي يا وحشت که هر کدام معيارهـاي روشـني 
دارند. پس با اين حساب وقتي ادبيات مقيد به قيد خاصي ميشود يعني ادبيات 
اگـر اصـطالح به نقطهاي رسيده که ميتواند به گونه و نوع خاصي اشاره کنـد . 

سازي نتايج درست و علمي ـ ادبي نداشته باشد نشان مـيدهـد ايـن اصـطالح 
کمک چنداني به ادبيات نميکند. يعني ما اصطالحاتي درست کردهايم که نه به 
ممکـن  نحو واقعي ادبيات را تحديد ميکند، نه بيانگر واقعيـت ادبيـات اسـت . 
ادبيات دفاع مقدس را نمـيتـوان بـه  است برخي به اين نتيجه برسند که اساسا ً
عنوان گونهاي از ادبيات شناخت؛ با نشانهها و لوازمي که گونه ادبـي بايـد دارا 
باشد. بنابر اين، اگر اين اتفاق نيفتاده باشد استفاده از اصطالح دفاع مقـدس در 
اصطالح عامي است که به ادبيات راه پيدا  ادبيات چندان وجاهتي ندارد و صرفا ً
کرده است. اين جزو فرضيههاي ماست، يکي از بخشهـايي کـه بايـد بـه ايـن 
مسئله دقـت کننـد مطبوعـات و رسـانههـا هسـتند کـه ايـن قـدرت را دارنـد 
اصطالحات جديد را وارد فرهنگ مردم کنند. برخي اوقات مطبوعات آگـاه بـه 
نتايج جعل اصطالح نيستند، يعني اصطالحي را جعل ميکنند و از ديگران نظـر 
ميخواهند، ديگران بدون اينکه متوجه ايـن امـر باشـند نظرشـان را راجـع بـه 
معلوم نيست از کجا نشأت گرفتـه ابـراز مـيدارنـد کـه در  اصطالحي که اصال ً
نتيجه آن اصطالح را در حوزه ادبيات پايدار ميکند و بـه ايـن صـورت مـا بـا 
نهضتي به نام اصطالحسازي مواجه ميشويم. نهضتي که مايل است عنوان کنـد 
اتفاق جديدي در ادبيات رخ داده و براي آن اصطالحهاي مختلفي به کـار مـي
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برد در حالي که اين گوياي حقيقت مطالب نيست. اهالي مطبوعات و رسانههـا 
بايد اين دقت را به کار ببرند.  

حاال که بحث را به اصطالحسازي رسانديد براي خود من هـم جالـب اسـت 
شما تعريفي داشته باشيد از اصطالحاتي که در ادبيات بـا موضـوع جنـگ هشـت 

ساله ايران و عراق مرسوم شده است.   
مقام تعريف مقامي است که گوينده زماني به آن نائل ميشود که تحقيقـات 
الزم را انجام داده باشد. من ميخواهم از جهتي وارد مسئله شوم که هم پاسـخ 
يـک گـزاره  شما داده شود و هم وارد تعريف نشوم. چون تعريـف اگـر صـرفا ً
خبري باشد تفاوتي با تعاريفي که ديگران کردهاند، نـدارد؛ زيـرا ادلـهاي بـراي 
اگـر هـم بخـواهم داليـل را  انحصار اين اصطالح در اين مفهوم وجود نـدارد . 
عرض کنم بايد نتيجه يک تحقيق مفصل به همراه متن و بيـاني کـه در آن ادلـه 
االن در اين مصاحبه نه در مقام اين هستم و نه موقعيـت و  آمده باشد که اساسا ً

زمان آن وجود دارد.  
در اين اصطالحاتي که استفاده شده است نکته اين است که وقتـي ادبيـات 
مقيد به قيدي ميشود، آن قيد ميتواند چند جنس متفاوت داشـته باشـد وقتـي 
شما ميگوييد ادبيات پايداري، ادبيات را مقيد به يک مضمون خاص ميکنيد و 
همين طور در مورد ادبيات ضد جنگ که به نظر ميرسد مرزهايي بين ايـن دو 
وجود دارد. اگر اشاره به ادبيات دفاع مقدس ميکنيد، اشاره به ادبياتي است که 
موضوع خاصي را که در حيطه يک مضمون مشخص محدود شده يعني مـا بـه 
موضوع جنگ به نحو کلي نميپردازيم بلکه جنگي مدنظر است که دو ويژگـي 
دارد؛ يکي ويژگي دفاع دارد و دوم اين که دفاع مقدس است. هم روي ادبيـات 
دفاع تأکيد داريم که مقابل ادبيات تهاجم است، هم قيد تقدس براي ايـن دفـاع 
قائل ميشويم. يعني هر دفاعي ممکن است مقدس نباشد. نکته در اين است که 
ادبيات با چه قيدي بايد مقيد شود. همه اين اصطالحات ريشه در يک واقعيـت 
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خارجي دارند که جنگي ميباشد که اتفاق افتاده است. بـه نحـو کلـي در عـالم 
خارج يک اتفاق بيشتر رخ نداده است. شکل جنگ بين دو کشور را داشته کـه 
البتـه،  از محدوده زماني برخوردار بوده و تاريخ و تقويم مشخص داشته اسـت . 
به نحو جزئي اگـر وارد جزئيـات و شخصـيتهـا شـويم، بـه تعـداد آدمهـا و 
رخدادها متنوع ميشود. تعابير مختلفي از اين واقعيـت خـارجي و بيرونـي رخ 
داده است. وقتي ادبيات قصد دارد به يک واقعيت بپردازد سؤال اين اسـت کـه 
آيا با يک واقعيت يگانه به لحاظ مضموني رو به رو هستيم؟ چون بخش عمده
اي از اصطالحاتي که ساخته شده ناظر بر همين مضمون است. وقتي ميگوييم 
ضد جنگ يعني داريم يک گزاره خبري را بيان ميکنيم که ميتواند آن واقعيت 
را ارزشگذاري کند. يعني ميگوييم جنـگ مـا فاقـد ارزش انسـاني يـا ارزش 
پـس يـک قيـد  مکتبي يا ارزشهاي عامي است کـه مـورد قبـول بشـر اسـت . 

مضموني را بر کليت جنگ وارد ميکنيم.   
همين طور در مورد ادبيات پايداري باز يک بار مضموني بر جنگ وارد مي

شود. پس به نظر ميرسد اصطالحاتي که جعـل شـده نقطـه عمـدهشـان نقطـه 
مضموني است. حال اگر قرار باشد براي جنـگ اصـطالحاتي وضـع شـود کـه 
کاربردي در حوزه ادبيات داستاني پيدا کند دو مقوله مورد سؤال واقع ميشود:   
ميشود کليت جنگي که هشـت سـال طـول کشـيده را  اول اينکه آيا اساسا ً
تحت يک عنوان مضموني آورد يا خير؟ يعني ما ميتوانيم اين گونه حکم کنيم 
که وقتي به عنوان يک کل به جنگ هشت ساله نگاه کنيم بگوييم اين کـل يـک 
کل نوراني است يا نه؟ وقتي ميگوييم پايداري يعني جنس ارزشهاي الهـي و 
انساني دارد، ارزشهايي که ميتوان از آنها به نيکي ياد کرد. پاسخدهنـدگان بـه 
کسـاني کـه بـه ادبيـات سـياه جنـگ  اين سؤال ممکن است دو بخش باشـند . 
معتقدند بگويند اين کل به نظر ما نوراني نيست و کساني که معتقد بـه ادبيـات 
در همـين جـا مـي دفاع مقدس يا پايداري هستند، اين کـل را نـوراني بداننـد . 
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خواهم يک تقسيمبندي را ذکر کنم. چـون ايـن اصـطالحات دو بخـش کـامال ً
مقابل هم دارد. ادبيات سياه جنـگ يـا ادبيـات ضـد جنـگ در مقابـل ادبيـات 
پايداري و دفاع مقدس قرار ميگيرد. کساني که به دنبـال ادبيـات سـياه جنـگ 
هستند معتقدند که جنگ به نحو کلي سياه است که تعداد اين افراد بسـيار کـم 

است يعني کساني که با مطلق و کليت جنگ مخالفاند، با هر جنگي.   
دسته ديگر از کساني که به دنبال ادبيات سياه جنگ هستند با مطلـق جنـگ 
مخالف نيستند از نظر اين دسته جنگ درست است که به لحاظ فطرت بشـري 
امري نامطلوب است ولي هر جنگي را بد نميدانند بلکه معتقدند که برخـي از 
جنگها ميتوانند بد باشند و دسته ديگر ميگويند با هر جنگـي و از جملـه بـا 
اصل جنگ ايران و عراق هم مخالف نيستيم و ايـن کليـت را هـم نـوراني مـي
دانيم، قبول داريم که عراق متجاوز بوده و اين جنگ دفاع بوده و جبهه حق بـا 
ما بوده است که بخش عمدهاي از نويسندگان ضدجنگ را ايـن دسـته تشـکيل 
ميدهند، اما به نظر اين دسته وقتي وارد جزئيات مقوله جنـگ مـيشـويم مـي

توانيم مصاديقي نقيض اين کليت حق را يافت. ممکن است در جايي کسـي از 
لشکر حق کار اشتباهي انجام دهد. کسي از لشکر حق آدمـي باشـد بـا فکـر و 
پـس مجموعـه  رفتار باطل يا کسي را در جبهه مقابل پيدا کرد با فکـري حـق . 
کساني که در حوزه ادبيات ضد جنگ يا ادبيات سـياه جنـگ ــ کـه البتـه ايـن 
اصطالحات با هم فرق دارند که اين جا فرصت توضيحشان نيست ـ گونههـاي 
مختلفي در اين با اعتقادات ضعيف و قوي وجود دارند. نکته خيلي مهمـي کـه 
در بحث اصطالحسازي وجود دارد اين است که ما ديدگاه برخي از کساني که 
مخـالف  قبول نداريم، يعنـي کسـاني کـه مطلقـا ً ضد جنگ مينويسند را اساسا ً
جنگند، اين تفکر با عقل بشري جور در نميآيد چون کسي که مورد تعرض و 
بنـابر  تهاجم قرار گرفته حق دفاع دارد و شکل دفاع هم ورود به جنـگ اسـت . 
بد است بنابر اين هر جنگي  اين، کساني که شعارشان اين است که جنگ اساسا ً
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سياه است و هر جنگي اتفاق بيفتد ادبيات ضد جنگ شايستهترين ادبيات است 
در اشتباهند و کساني هستند که جنگ را بد نميدانند، در مورد جنگ ما ترديـد 
برحـق  دارند يعني شبه آنها در اين است که آيا در جنگ ايران و عراق ما واقعا ً
بوديم و عراق بر باطل بوده يا بالعکس است. من با اين طيف هم کاري نـدارم 
گريـزي از  چون به نظرم داليل روشني وجود داشته که ما وارد جنگ شدهايـم . 
اين نداشتهايم و شکل برخورد ما شکل دفاع داشته و متجاوزانـه نبـوده اسـت . 

بيشتر مشکل ادبيات ما در مقوله ادبيات دفاع مقدس با کساني است کـه کليـت 
دفاع مقدس را نوراني ميدانند، اما معتقدند برخي جزئيات و حـوادث تيـره در 
دفاع مقدس اتفاق افتاده است و به نظر ميرسـد حرفـي کـه ايـن عـده بـه آن 
معتقدند خيلي هم اشتباه نيست باالخره همه افـرادي کـه در جبهـه ايـران مـي

جنگيدند آدمهاي يکسان و مشابه و همرتبهاي نبودند. برخي به لحـاظ معنـوي 
قوي بودند و برخي ضعيف. انگيزهها با هم متفاوت بود، ممکن بـود کسـي بـا 
ممکـن اسـت  مادي به جنگ رفته باشد و برخي با انگيزه الهـي .  انگيزهاي کامال ً
کسي خطا و گناهي مرتکب شده و ظلم و تعدي کرده باشد. در جبهه عراق هم 

اين طور نبوده که همه افراد خبيث و يک شکل و يک رتبه باشند.   
در هر جنگ و جبهههايي ميتوان افراد متفاوتي را يافـت، امـا چـه چيـزي 

باعث ميشود اين حرف و استدالل ادبيات ضد جنگ را بسازد.   
برخي مطرح ميکنند که آثار مربوط به جنگ هشت ساله ما به شـدت دولتـي 
شده است. يعني مميزي شديد بر اين آثار اعمال ميشود. از نظر شما اين مميـزي 
منجر به از بين رفتن نگاهها و روايتهاي متفاوت در اين عرصـه از ادبيـات نمـي

شود؟  
عنوان سؤال شما ميتواند گستردهتر از اين هم باشد. آيا يـک فکـر واحـد، 
يک سليقه واحد، يک رويکرد و ديدگاه واحد از طرف برخي از متوليان، برخي 
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از سياستگذاران عرصه ادبيات و برخي از نويسندگان و منتقدان هم ترويج مـي
شود هم تحميل و هم هدايت. آيا اين امر صحت دارد؟  

طيفي از آدمها تحت اين عنوان گرد هم آمدهاند که يـک ديـدگاه مشـترکي 
نسبت به جنگ دارند. آيا جنس ديدگاه اين افراد جنس فکري است يـا جـنس 
سليقهاي. ممکن است شما بگوييد ادبيات جنگ اين مضامين را دنبال ميکند و 
کسي غير از اين مضامين را نبايد بنويسد. آيا اين فرد با بيان اين مطلب سـليقه 
خود را در ادبيات تحميل ميکند يا فکرش را. تحميـل سـليقه در ادبيـات کـار 
درستي نيست چون تحميل سليقه خالقيت هنـري را در افـراد از بـين مـيبـرد 
سليقه هنـري مـن را اعمـال کـن  يعني اگر شما به نويسندهاي بگوييد که لزوما ً
نويسنده حق دارد بگويد من به عنوان نويسنده نميتوانم خالقانه عمل کنم. اما، 
نکته ديگر اين است که آيا سـفارش يـک مضـمون و پايـداري در مـورد يـک 
ديدگاه هم تحميل سليقه است يا نه؟ برخي از نويسندگان ايـن دو موضـوع را 

با هم يکي ميکنند.  
گمان ميکنند که پايداري مجموعهاي بر يکسري اصول و اعتقادات تحميل 
سليقه است يعني در حقيقت با خلط و آميـزش ايـن دو موضـوع مغلطـهاي را 
ترتيب ميدهند و آن مغلطه اين است که هر گونه سفارش و رويکرد که عدهاي 
به آن معتقد باشند، هر گونه فکر در حوزه ادبيات متعلق بـه خـود فـرد اسـت، 
يعني قابل توصيه، اشاعه و ارزشگذاري نيست و هر نويسندهاي مجاز است هر 
گونه که ميخواهد بينديشد و هر گونه که ميخواهد بنويسد. پايه اعتقاد کساني 
که ميگويند دولت در ادبيات دفاع مقدس دخالت ميکند اين عقيده اسـت کـه 
هم فرد در عقيدهاش آزاد است و در نوشتن آن فکر هم آزاد اسـت و نويسـنده 
ميتواند بر پايه عقيدهاش بنويسد. به نظر اين تفکر يک هـرج و مـرج ادبـي و 

حتي فکري را موجب ميشود.   
  



246  □  گام نهادن بر شيب تند  
 

 

شما اعتقاد نداريد که اين تنوع انديشه و فکر به تنوع روايت ميانجامد؟  
خير. تنوع روايت در حوزه سليقه است ولي وقتي شما به تنـوع انديشـه و 
اعتقاد و باالتر از آن شما به دو مقوله ميرسيد که ميتوان آنها را ارزشگـذاري 
کرد يکي راست است و يکي دروغ؛ يکي حقيقت است و يکي کذب. اگـر مـا 
قائل باشيم که حقيقت و کـذب، راسـت و دروغ هـر دو در کنـار هـم توسـط 

نويسنده ميتواند بيان شود، اين هرج و مرج اعتقادي و ادبي است.  
مطلب مهم اينجاست که آيا عقيده و تفکر مخالف با تفکر حاکم که شما آن را 

راست و حقيقت ميدانيد حق بروز و ظهور ندارد؟  

خُب بحث بر سر دو مقوله است. يکي تفاوت در نگاه و ديگري تفاوت در 
نگارش. دو سؤال را ميتوان در اينجا مطرح کرد که آيا افراد به عنوان نويسـنده 
ميتوانند نگاههاي مختلفي نسبت به جنگ داشته باشند؟ من فکر نميکنم کسي 
با اين مخالف باشد افراد در تحقيقشان آزادند. ممکن است کسـي در تحقيـق، 
تجربه و مطالعه به چيزي رسيده باشد که ديگري نرسيده است و سؤال بعد اين 
است که آيا فرد در اشاعه اين فکر و تجربـه متفـاوت آزاد اسـت؟ پاسـخ ايـن 
سؤال را ميتوان در يک فضاي اومانيستي بررسي کرد يعني فضـايي کـه در آن 
حقوقي مطرح است که يک فرد به عنوان يک فرد از آن برخوردار است؛ فردي 
که در ميان جمع زندگي ميکند يا خارج از اين فضاي اومانيستي که براي فـرد 
حقوقي فراتر از حقوق فردي و جمعي مطرح است و آن حقوق انسان در برابر 

خدا و وحي است.   
در حوزه فکر افراد آزادند اما بايد ديد در حوزه عمل چگونـه بايـد باشـند . 

البته، اين نکته را هم در نظر داشته باشـيد آزادي در حـوزه فکـر بـه ايـن معنـا 
نيست که هر کس هر طور فکر کرد، فکر و عقيدهاش صحيح است. يعني افراد 
بنـابر ايـن،  درسـت نيسـت .  ميتوانند آزادانه بينديشند اما نتيجه فکر آنها لزوما ً
آزادي تأمين شده است براي اينکه افراد بتوانند به حقيقـت دسـت پيـدا کننـد، 
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خود آزادي فکر هدف نيست بلکه مسير همواري است براي رسيدن به هـدف . 
ممکن است کسي از اين آزاديانديشه به هدف که يافتن حقيقت است برسد و 
امـا در عرصـه  کسي با وجود برخورداري از اين آزادي به حقيقت نائل نشـود . 
رفتار و نوشتار ما بايد تابع حقايق و بايد و نبايدها باشيم که از جهانبينـي مـان 

نشأت ميگيرد.   
فضاي نقد و نقدپذيري را در ادبيات جنگ چگونه ميبينيد؟ آيا با وجود نگـاه

ايدئولوژيک که به فضاي جنگ هشت ساله ما وجود دارد و امتزاج آن بـا مفـاهيم 

قدسي و امور معنوي مانع از ظهور نگاه نقادانه به آن و در نتيجه تکبعـدي شـدن 
ادبيات مربوط به آن نشده است؟  

تفاوتي را بايد در مقوله ادبيات جنگ با ديگر مقوالت قائل شد. نکتـه ايـن 
است که فضاي نقد با شکلگيري ارکاني موجود ميشود. هـم موضـوع بحـث 
يعني قالبي که قرار است راجع به آن صحبت شود و هم مضمون و فکـري کـه 
مورد نقد قرار ميگيرد و هم نقدکننده و نقدشونده. موضـوع دفـاع مقـدس بـر 
خالف تصور سياهنويسان با اعتقادات ديني مردم گره خورده است. يعني عموم 
مردم ما دفاع مقدس را معادل قيام عاشورا ميدانند و جزئـي جـداييناپـذير از 
ارزشهايشان است، بنابر اين وقتي کسي داستاني را منتشر مـيکنـد کـه در آن 
مفهوم شهيد تبديل به مرده و مفهوم رزمنده مبدل به قاتل شود گويي بـر ارزش

هاي مردم پا گذاشته است و موجب واکنش ميشود.   
حوزه چنين واکنشي وسيعتر است و از دامنه و عمق بيشتري هم برخوردار 
است. بنابر اين، اگر حوزه نقد در موضـوعات عـادي از حساسـيت برخـوردار 
باشد در اين حوزه حساسيت، کنترل و مديريت جريان نقد از دشواري بيشتري 
برخوردار است؛ چون برخي از افراد به لحاظ اعتقادات مذهبي احساس ميکنند 
که بايد وارد اين حوزه شوند و حتي ممکن است با ادبيـات هـم آشـنا نباشـند 
يعني تعداد و تنوع منتقدان به شدت افزايش مييابد، بحث از يک محفل ادبـي 
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خاص خارج ميشود و حتي ممکن است تا حد مقامات دولتي و سياسـي هـم 
گسترش پيدا کند چون در اينجا فقط بحث ادبيات مطرح نيست، بحث تاريخي 
است که يک ملت به آن افتخار ميکند، بحث هزينههاي گزافي است کـه يـک 
ملت براي اعتقاداتشان دادهاند. بنابر اين، وقتي ادبيات سياه جنگ در کشـور مـا 
آغاز شد متأسفانه توسط کساني بود که زماني در جنگ شرکت کرده و داعيهدار 

دفاع مقدس بودند.   
فضاي سنگين اعتقادي که بر ادبيات دفاع مقدس حاکم است، دغدغههـايي 
که خانوادههاي شهدا و جانبازان دارند به چه کسي جرئت ميدهد در برابر اين 
چيزهـايي از جنـگ را نشـان  فضا بايستد و ارزشها را ضد ارزش جلوه دهـد . 
دهد که ارزشهاي آن را زير سؤال ببرد؛ تنها کسي ميتواند چنين کاري کند که 
زماني بسيجي بوده است. البته، به مرور زمان ايـن وضـعيت تغييـر کـرده و آن 
فضاي سنگين در برابر ادبيات ضد جنگ متأسفانه کمتر شده است. زمـاني بـود 
بـا مقاومـتهـاي  هسـتم پسرتان قاتل که به عنوان مثال انتشار داستاني مثل من
جدي و انتقادات حماسي و شجاعانهاي رو به رو شد تـا جـايي کـه نويسـنده 
کتاب عقبنشيني کرد و در خفا و علني اين وعده را داد که ديگر اجازه چـاپ 

کتابش را نميدهد.   
فضاي نويسندگي در محدوده ادبيات جنگ را به سود کدام جبهه ميبينيد؟ آيا 

آن نگاه کلينگر که نورانيتي را براي جنگ هشت ساله ما در نظـر دارد مـيتوانـد 
رهبر نويسندگان جوان در آينده باشد؟  

نسل آينده نويسندگان ما در يک مدرسـه و دانشـگاهي کـه همـان جريـان 
متأسـفانه  آموزش داستاننويسي و مطالعات مربوط به آن است شکل ميگيـرد . 
جريانهاي غالب ادبي در کشور ما که امکان آموزش دارند، تئـوري داسـتان را 
ميدانند، مينويسند و نقد ميکنند، جريانهايي که سابقه دارند، قطبهايي براي 
ايـن جريـانهـا بـه دليـل  خود دارند، آدمهاي شاخصي در بطـن خـود دارنـد . 
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وابستگيهاي فکري و ضعف نفساني که دارند افرادي را تربيت نمـيکننـد کـه 
بتوان از کارهاي آنها چيزي براي ادبيات دفاع مقدس به دسـت آورد. البتـه، در 
اين بين به صورت بسيار محدود جريانهاي خودجوش يا جريانهـاي باسـابقه

اي هم هستند که ايده، فکر ارزشي و نوراني دارند ولي متأسفانه جريان غالب و 
حداکثري به عهده گروه اول است. متأسفانه حتي مجموعهاي مثل حوزه هنـري 
وقتي به شهرستانها مراجعه کنيد در بسياري از آنها مراکـز هنـري مراکـز فتنـه 
ادبي هستند. به اين معنا که اينها افرادي هستند که اگر چه از طريق حوزه هنري 
مـدافع مروجـان و مبلغـان  سازمان تبليغات اسالمي نان ميخورند، ولـي عمـال ً
تفکرات روشنفکري در ادبيات و دنبالهرو افرادي هستند که سابقه و الحقه آنها 
بسيار تأمل برانگيز است يا به لحاظ فرمي به دنبال مکـاتبي هسـتند کـه اساسـا ً

بـا انقـالب و  مفاهيم ديني ندارند يا به دنبال آدمهايي هستند که فکرشان اساسا ً
دين معاندت دارد. با توجه به اينکه حوزه هنري يکـي از مراکـز مهـم انقالبـي 
محسوب ميشود و متوليان آن افرادي دلسوز و متدين هستند شـايد تنهـا يـک 
نوع غفلت و سوءمديريت باعث شده در بخش ادبيات داسـتاني حـوزه هنـري 
برخي از شهرستانها دچار آسيب جدي باشند که نه تنها سـود چنـداني بـراي 
مانع و نقطـه مقابـل ادبيـات انقـالب  انقالب ندارند که خروجيهاي آنها عمال ً

هستند.  
متأسفانه اگر بخواهيم جبهه غالب جريانهاي ادبي را در نظر بگيريم بايد از 
جبهه روشنفکري نام برد و بايد فکري براي تقويت نهادهاي داستاني متعهـد و

سازنده کرد. اما، در بين نوقلمان هنوز هستند افرادي کـه داراي جـان و روح و 
ضمير پاکي هستند و چون در فضاهاي ادبي خاصي قرار گرفتهاند تنها رنـگ و 
بخشـي از نوقلمـان و حتـي حرفـهايهـاي مـا  بوي محيط را جذب کردهانـد . 
نيروهاي بسيار مستعد و خوب، با ديدگاههاي نوراني نسبت به جنگ هستند که 
بايد تقويت شوند. به هر حال برنامهريزي اين بخش بـر عهـده يـک نهـاد يـا 
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سازمان کوچک نيست، دولت بايد اين پاسخ را بدهد که چه نظارتي بر آموزش 
داستان در سراسر کشور دارد. همه حرفهها در کشور ما نياز به مجوز دارد ولي 
آموزش داستان که آميخته با مفاهيم فلسفي و هنري اسـت هـيچ مجـوزي الزم 
کسي هم به اين فکر نيست که در شهرهاي مختلف کشـور و در  ندارد و اساسا ً
کانونهاي هنري چه کساني بـا چـه توشـهاي و بـا چـه صـالحيت اخالقـي و 
هـيچ مرکـزي بـراي  پشتوانه علمي افراد را تربيت ميکنند و آموزش ميدهنـد . 
چنين نظارتي وجود ندارد. هر کسي که کمترين اقبالي توسـط عـدهاي دارد بـه 
راحتي ميتواند کالس تشکيل بدهد و بعد از مدتي در امر داستاننويسي مدعي 

شود و بعد توجيه اين افراد اگر محال نباشد بسيارسخت است.  
  



  
  
  
  
  
  

١  گام نهادن بر شيب تند
مجتبي حبيبي  

  
دفاع مقدس 8 ساله و ادامه ان (با توجه به سابقه ديني آن که بـه زمـان 
حضرت ختمي مرتبت برميگردد) مفهوم دفاع مقدس را از مفاهيمي چـون 

«جنگ ميهني»، «جنگ پيماننامهاي  همچون جنگ جهاني اول و دوم و ...»، 
«جنگهاي آزاديبخش»، «جنگهايي که مانند شرايط موجود در ليبـي بـه 
نوعي از انقالب است» و... خالصـهوار تعريـف فرماييـد و جايگـاه دفـاع 

مقدس را در يگانگي خود که داراي مرزبندي اصولي است مشخص سازيد.  
ـ موضوع گفتگوي حاضر، ادبيات دفاع مقدس و به صورت خاص، ادبيات 
داستاني دفاع مقدس است. بنابر اين، بايد دو ويژگي در اين بحث لحاظ شود تا 
شأنيت علمي و برهاني آن محفوظ بماند. نخست آنکه موضوع گفتگوي حاضر 
ادبيات است. بنابر اين، شأن ادبي موضوعات مورد بحـث بايـد در نظـر گرفتـه 
شود. ادبيات، متعلق نگاه آلي يا استقاللي يک محقق واقع ميشود. در نگاه آلي، 
به متعلق ادبيات، اعم از موضوعات و مضامين پرداخته ميشود. اما، نه به نحـو 
مستقل، بلکه در اين بحثها شأن مرآتيت ادبيات همـواره بايـد مـد نظـر قـرار 

                                                 
1. گفتوگو در روزنامه کيهان به چاپ رسيده است.  
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دارد. نکته ديگر آن است که بايد از بحـثهـاي مصـداقي و مناقشـه در مـوارد 
جزئي پرهيز کرد.  

با اين مقدمه، با دو مقوله مواجه هستيم. نخست واقعيتي خارجي که در طي 
هشت سال ميان ايران و عراق رخ داد و ديگر، مفهومي به نام «دفاع مقدس» که 
از سوي عدهاي براي ناميدن اين واقعيت برگزيده شد.  اگر به واقعيت خارجي 
واقعه هشت ساله نگاه کنيم، تشخيص انحصار و تمايز آن با ديگر وقايع مشـابه 
جهاني کاري دشوار نيست. به عبارت ديگر، هر امر جزيي در تعيّن خود، واجد 
جنگ ما با ديگـر جنـگهـاي رخداده در جهـان  تشخّص هم خواهد بود. قطعا ً
تفاوت داشت. زيرا اين جنگ در منطقهاي به نام ايـران، در زمـاني خـاص، بـا 
حضور شخصيتها و وقايع خاص عيني رخ داد. هر کدام از اين پارامترها ايـن 
واقعيت خارجي را واجد تشخص ويژه ميکنند. اين در مثال شبيه به آن اسـت 
که بگوييم آيا فردي به نام «مجيد» که ساکن شيراز است و تشـخص شناسـنامه
اي و وقوعي ويژه دارد با استفان که در استکهلم زنـدگي مـيکنـد و تشـخص 

خاص خود را دارد متفاوت است يا خير؟   
نه تنها کليت واقعه هشت ساله با کليت وقايع به ظاهر مشابه در طول  قطعا ً
تاريخ متفاوت است، بلکه حتي هر يـک از هـزاران وقـايع جزيـي رخ داده در 
طول اين هشت سال نيز با يکديگر متفاوتاند. بلکه در اين عالم همه چيـز بـا 
همه چيز متفاوت است. بنابر اين، صرف تفاوت اگر به معناي تشخص باشد نه 
ثابتکننده ارزشي است و نه بيانگر هويت و ماهيت امري. بلکه با اين بيان، اين 
به شکلگيري گونهاي  جديد در ادبيات منجر نميشوند. در  تفاوتها هم لزوما ً
طول تاريخ، جنگهاي بيشماري رخ داده اسـت و در قـرن بيسـتم نيـز تعـداد 
جنگها بسيار بوده است. اما، آيا هر جنگي به پديد آمـدن گونـهاي  از ادبيـات 
روايي مرتبط با آن جنگ منجر شـده اسـت؟ و اگـر نتـوان از منظـر شناسـايي 
تفاوت واقعه هشت ساله ايران، به گونهاي  از روايت رسيد، نميتوان مضـمون 
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متفاوتي را ارائه داد. زيرا تفاوت در موضوعات و مضامين، تفاوت در وجه آلي 
روايت که همان ادبيات داستاني است را موجب ميشود. در طول تاريخ ادبيات 
داستاني در جهان، تفاوت گونهها و مکتبهاي ادبي، به واسطه تفاوت نگـرش 
در موضوعات و مضامين رخ داده است. اگر اين پيوستگي ميان ادبيات داستاني 
و موضوعات و مضامينش وجود داشته باشـد، کنکـاش دربـاره تعريـف واقعـه 
با نامگذاري آن همراه است ـ يافتن فرضيههـايي اسـت  هشت ساله ـ که عموما ً
که بر مبناي آن، واقعه متفاوت ـ بينظير ـ ميتواند گونه متفاوت و بينظيري را 

ايجاد نمايد.   
از آغاز جنگ، تالشي براي شناسايي اين واقعه به انجام رسيد. اين تالشها 
راه به خطا برده و  به واسطه وجود دو اشکال به نتيجه مطلوب نرسيده يا اساسا ً
دستيابي به محصول نهايي را به تأخير انداخت. اشـکال نخسـت آن بـود کـه 
و از  اين واقعه هشت ساله نيازمند به تعريف ايـن واقعـه بـود .  شناسايي ادبيات ِ
آنجا که گمان ميشد تعريف دفاع مقـدس، بايـد از خـالل داسـتانهـاي دفـاع 
مقدس بيرون بيايد، واقعيت واقعه هشت ساله جنـگ، مضـمحل در روايـت از 
واقعيت هشت ساله شد. در حالي کـه ارائـه تصـويري دقيـق از هويـت واقعـه 
هشت ساله و نامگذاري بر آن مقولهاي است که در علوم ديگري غير از ادبيات 
بايد مبرهن و مستدل شود. در حقيقت اگر ادبيات داستاني دفاع مقـدس بـراي 
شناسايي و تثبيت گونه خود بـه جـاي رجـوع بـه واقعيـت بـه سـراغ تفاسـير 
نويسندگان از واقعيت رود، هيچ گاه قادر به تعريف خود نخواهد بود. زيرا قدر 
جامع موجود از اين واقعيـت در داسـتانهـاي نگاشـته شـده منسـوب بـه آن، 
مفهومي است که هيچ گونه تشخصي براي آن نمي توان سراغ داشت. معضـلي 
که بعدها به واسطه همين نگاه شـايع شـد، آن بـود کـه عنـاوين سـاختهشـده، 
تکافوي مصاديق را نميکردند. از آنجا که روايتهاي واقعه هشت ساله در آثار 
با هم در داللتهاي تصديقي و مضموني غير  منتشره در طي اين سه دهه بعضا ً
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قابل جمع و بلکه متضاد بودند، ادبيات به اين دليل که نمـيخواسـت يـا نمـي
توانست اين روايتها را از محدوده مرزهاي مفروض گونه دفاع مقدس خارج 
کند، اندک اندک تشخصاش را از دست داده، شکل عام و عـامتـري بـه خـود 
گرفت و چنان شد که مفهوم ادبيات دفاع مقدس، به ادبيات جنگ تغييـر يافـت 
و گرايشهاي سکوالر، تقدسگرا، ضد جنگ و آرمانگرا، همگي تحـت گونـه 
ادبيات جنگ قرار گرفتند. چنين نتيجهاي  فرض اوليه تفاوت واقعه هشت ساله 
محو و نابود ساخت و اين واقعه را در کنار ديگر جنـگ ايران و عراق را عمال ً

هاي دنيا قرار داد. با قرار گرفتن در چنين شيب تندي از سقوط، کار بـه جـايي 
رسيد که مفهوم «بسيجي» به «داوطلب»، «شهادت» به «مرگ» و «جهاد في سبيل 
اهللا» به «قتل» و «واليت و تعبد» به «عقل پوزيتيويستي» تغيير يافت و ادعـا شـد 
ابعاد جنگ ايران و عراق از نظر وسعت و خسارت در مقايسـه بـا جنـگهـاي 
بـا آنهـا قابـل  جهاني بيشتر شبيه به يک درگيري مرزي طوالني بـوده و اساسـا ً
مقايسه نيست. در نتيجه، انتظار خلق آثاري که با آثار جهاني مـرتبط بـا جنـگ

هاي جهاني به رقابت برخيزد خيالي باطل است!   
سرمنشأ چنين نتيجهاي  که به ابطال فرضيه اوليه تفاوت واقعه هشت سـاله 

بين ايران و عراق با جنگهاي ديگر قرن بيستم انجاميد، به چند امر بازميگردد.   
ـ نخست آنکه شناسايي واقعه هشت سـاله بـه عنـوان يـک کـل، صـورت 
نگرفت. اثبات اصل موضـوعه «دفـاع مقـدس»، بـه نويسـندگان سـپرده شـد و 
داسـتان مقدمات تعريف اين واقعيت از آثار داستاني نويسندگان اسـتنباط شـد . 

کلنگر به اين واقعه داشتند.   نويساني که تنها تصوري جزئي و نه لزوما ً
ـ بحث محق بودن نويسندگان در روايت از تجربياتشـان، بـا حقانيـت امـر 
روايت شده خلط شد. و اينگونه تصور شد کـه چـون هـر کسـي حـق دارد از 
از ايـن رو، عنـوان  هر آنچه ميگويد حق اسـت .  جنگ بنويسد و بگويد، لزوما ً
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برگزيده براي جنگ هشت ساله بايد شامل جميع گونههاي روايي درباره واقعه 
هشت ساله باشد.  

ـ دفاع مقدس به عنوان امري موضوعي در داستان تقليل يافت.   
ـ ضعف ساختاري برخي آثار داستاني پديدآمده درباره واقعه هشت سـاله، 
يا برخي ديدگاههاي مبالغهآميز يـا يـک سـويهنگـريهـا در دورهاي از ادبيـات 
در  به پاي هويت کلي اين واقعه نوشـته شـد .  مرتبط با واقعه هشت ساله، عمال ً
حقيقت واکنش عاطفي برآمده از برخي آثار داستاني مرتبط با واقعه هشت ساله 
که نتوانسته بود باور مخاطب را درباره موضوع و مضمون روايت با خود همراه 
سازد، دستمايهاي براي انکار شناخت علمي آن حقيقت فراهم آورد. بر پايه اين 
استدالل، هر آنچه توسط روايت باورپذير نشده است نميتواند در عـالم واقـع 
هم وجود داشته باشد. در اين ديدگاه، انکار تحقـق معنويـت نتيجـه شناسـايي 
داستان به عنوان راه انحصاري فهم واقع قلمداد شده است. معضلي که در ايـن 
مسير نمودار گشت تنها به انکار قابليتهاي داستاني براي پرداخـت بـه وجـوه 
معنوي واقع ختم نميشد. بلکه عدهاي باالتر از اين، عدم توانـايي برخـي آثـار 
داستاني مرتبط با واقعه هشت ساله را در پرداخـت معنويـات (عـدم باورپـذير 

بودن آنها) دليلي بر عدم وجود معنويات پنداشتند.   
با تبيين اين نکته که شناخت واقعه هشت ساله و اوصاف آن و نـامگـذاري 
براي آن در علوم ديگري ـ غير از ادبيات داستاني ـ صورت گرفته و سـپس بـه 
عنوان اصل موضوعه، در بحثهاي ادبيات داسـتان مطـرح مـيشـود، مجـراي 
تفاوت اين واقعه را نبايد در داستان که بايد در علومي چون فلسفه دنبال کـرد . 

پرسش درباره هستي و چيستي يک واقعه و امکـان تصـوري و تصـديقي آن و 
همچنين سنجش آن در قواعد عقل عملي، اين واقعه را براي ادبيـات داسـتاني 
قابل استفاده ميکند. بلکه بررسي گونه ادبيات داسـتاني دفـاع مقـدس، تنهـا از 

منظر فهم و ادراک اين اصول موضوعه ممکن خواهد بود.   
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نتيجه چنين روشي در شناسايي گونه خاص ادبيات داستاني دفـاع مقـدس، 
دريافت جنبه وصفي دفاع مقـدس و فراتـر رفـتن ايـن مفهـوم از موضـوع بـه 
مضمون داستان است. دفاع مقدس، مضموني است که گر چه به واقعـه هشـت 
ايـن  ساله رويارويي ايران و عراق اختصاص دارد، امـا منحصـر در آن نيسـت . 
اختصاص به نحو بالجمله درباره واقعه هشت ساله به کار ميرود نه به نحو في 

الجمله.  
 دورههاي مختلف دفاع مقدس (چهارساله اول ـ چهار سـاله آخـر) و آينـده 
مفهومي آن و نمونههايي که تعريفهاي سوء و انحرافي از آن ارائه دادهانـد. لطفـاً 
مصداقها را بيشتر لحاظ نماييد. يعني تهييج و تشجيعکنندگي زمان جنگ و بعد از 

آن را توضيح بفرماييد تا جايگاه هميشگي آن شفافتر بروز نمايد.  
واقعيت جنگ امري يکپارچه است. ايـن يکپـارچگي بـه معنـاي عينيـت و 
همانندي تمامي اجزاء آن نيست. جنگ به عنوان يک کل ـ فـارغ از جغرافيـاي 
متکثر و زمان ممتد آن ـ واجد اين عنوان گشته است. بنابر اين، داستاني که بـه 
اين واقعيت پرداخته يا آن را زمينهاي براي روايت خود قرار ميدهـد، فـارغ از 
انتخاب جغرافيا و زمان، اين کليت را نيز در خود دارد. در حقيقت هر اثر آينـه

اي  است در برابر اين کل که به اندازه ظرفيت آن آينـه قابليـت انعکـاس آن را 
دارد. با فهم معناي دفاع و تقدس، حدود و ثغور کارکردهاي ادبيات نيز روشـن 
خواهد شد. اگر ادبيات دفاع مقدس، در مقابل اين مضـمون بايسـتد چـه آنکـه 
تقدس بالجمله جنگ را انکار کند و چه تقدس جنـگ را بـه نحـو فـيالجملـه 
زيـرا ترديـدي در ايـن  اثبات نمايد، در هر دو صورت، راه به خطا برده اسـت . 
نيست که دفاع مقدس به نحو کلي واجد تقدس است و از سويي، اثبات تقدس 

با سور عمومي براي همه اجزاء آن خطا است.   
اما، اصطالح ادبيات تهييجي و تشجيعي و تبليغي، جزو بدعتهاي جريـان 
روشنفکري در مقابل ادبيات متعهد است. زيرا ادبيات شبهروشنفکري به چيزي 
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امـا،  به عنوان تعهد در ادبيات معتقد نيست و متن را امري خودبسنده ميدانـد . 
ادبيات متعهد از آنجا که عهدي با ايده و فکري دارد مـروج و مبلـغ آن اسـت . 

روح را براي دستيابي به آن تشجيع ميکند. همچنـين ايـن تقسـيمبنـدي کـه 
ادبيات جنگ در کل جهان بـه دو دوره تهييجـي و تعقلـي تقسـيم مـيشـود و 
ادبيات تهييجي به دوران جنگ اختصاص داشته، ادبيات تعقلي به پس از جنگ 
و رفع خطرات آن بازميگردد، معيار قابل دفـاعي نـدارد. زيـرا گرچـه در نـوع 
جنگهاي رايج در دنيا از آنجا که سياستمداران به دنبال حفظ جريـان جنـگ و 
با ايجاد شور کاذب آنها را وادار به عملي مـيکننـد  همراهي مردم هستند، عمال ً
که گذشت زمان و تأمل در آن، بطالن آن را ثابت ميکند. بنابر ايـن، تهيـيج بـه 
ايـن در حـالي  مطابق با عقل و منطـق نيسـت .  معني احساساتي است که لزوما ً
است که ادبيات دوران جنگ، در برانگيختن احساسات بر پايه عقل و معنويـت 
راستين عمل ميکرده است. اگر خبر امداد غيبي، عنايـت الهـي و روح معنـوي 
جنگ بوده است اينها همگي جزو حقايق بودهاند. همين امر است که به عنـوان 
روح دفاع مقدس مورد احترام و اقبال مردم در زمانهاي پس از جنگ نيز بوده 
است. ستايش اين روحيه به معناي ارزشگذاري به آن تنها براي زمـان گذشـته 
نبوده است. بلکه اين الگوها براي زمان حال ـ به تعبير برخي تعقل ـ نيز معقول 

و پسنديده به نظر ميرسد.  
 استدالل ديگر به کار برندگان اين اصطالح، مبني بر اين است که تشـجيع 
و تبليغ، مربوط به دوران جنگ و خطر است و اکنـون کـه جنـگ تمـام شـده، 
کشـورمان در  خطري هم احساس نميشود، اکنون نيازمند به ايثارگري نيسـتيم . 
معرض خطر و حمله نيست، بنابر اين بايد واقعبينانه به زندگي نگاه کنيم! ايـن 
جمالت هم حاوي مغالطه است. زيرا شجاعت در عمـل اختصاصـي بـه مـورد 
جنگ ندارد. چنانکه جنگ نيز تنها به معناي جنگ ظاهري نيست و ايثارگري و 
جانفشاني نيز تنها در صحنه نبرد نظامي اتفاق نميافتـد؛ بلکـه زنـدگي همـاره 



258  □  گام نهادن بر شيب تند  
 

 

جهاد و تالش براي رسيدن به عقيده و ارمان و ايثارگري براي دسـتيـابي بـه 
مصالح است. آنچه جنگ را از اين نظر متمايز ميکند آن است که جنگ، معرکه 
عمومياي است که دشمن ظهور و بروز بيشتري دارد. امـا، بـراي مجاهـد فـي 
سبيل اهللا کار کردن در يک مزرعه يا پايمردي بر يک اعتقاد صحيح نه از جنـگ 
ظاهري سادهتر است  و نه کماهميتتر. بنابر اين، ادبيـاتي کـه بـه سـمت ايـن 
تقسيمبندي رفت و تحليلهايش را به زمان جنگ و بعد از جنگ تقسـيم کـرد، 
روحيات موجود در جنگ را که جزو ذخاير معنوي انقالب است بـا قيـد  عمال ً
و بـه  در زمان جنگ بودن به آن زمان اختصاص داد و در آن زمان حبس کـرد . 

جاي ادبيات محرک و پويا ، ادبيات ايستا و ساکن را دامن زد.  
هنرهاي ملي ـ اسالمي مانند شعر و تاريخنگـاري و گـزارشگـري، سـفرنامه

نويسي و خاطرهنويسي و... به خوبي و سالمت پوشش الزم را در قالب «مستند ــ 
تصويري ، نمايشي، نوشتاري و...» منتقل کرده نـد و نسـل بعـدي و فعلـي از آن 

برکات برخوردارند. به موازي هنرهايي که ارداتي هسـتند و هنـوز بـه خـوبي رام 

نشدهاند (خط کوفي، شطرنج، چاي و پيکرهسازي و... بومي شدهاند) ماننـد سـيما، 
تآتر، زمان و داستان کوتاه و نقاشي با رويکرد هنر مدرن و... در جامعه نشر يافتـه
اند که اثراتشان با توجه به برخيها زمينهها به سرعت در مقابل انقالب البتـه در 
شکل و محتوا و يا بيشتر در محتوا ايستادهانـد و بعضـي موريانـهوار بـه جويـدن 
محتواي دروني مبادرت ورزيدهاند. چـه، کمبـودي ماننـد منشـور، سـمتگيـري، 
تعريفها و... که هنوز به اندازهاي قابل قبول منتشر نشدهاند مهمترنـد؟ بـه عنـوان 

نمونه شعر «سبک هندي» بومي است، فقط اسـمي از آن مانـده اسـت. و رمـان و 
سينما و... هرگز به اين آشنايي قابل رويت و شناسايي نيست.  

   
اين پرسش مبتني بر پيش فرضهايي دربـاره قالـبهـاي داسـتاني نوپديـد 

است:  
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ـ   قالبهاي رمان، داستان کوتاه، داستان بلند و... وارداتياند.  
ـ  اثر وارداتي حامل انديشه وارداتي است.  

ـ  اثر وارداتي نيازمند برگردان بومي يا تأسيس قالبي بومي است.  
ـ  قالب داستان بومي نشده است.  

ـ  داستانها و رمانهاي موجود، اغلب يا به نحو سـاختاري و يـا بـه نحـو 
محتوايي در مقابل انقالب ايستادهاند.  

پيشفرضهايي که به آن اشاره شد، جنبههاي معني بخش ساختاري را مـد 
نظر قرار دادهاند. بنابر اين، در پيشفرض آخر، طرح تقابل محتوايي به صـورت 
بـه ايـن معنـي کـه اگـر  مستقل از ساختار خارج از بحث و بي پشتوانه اسـت . 
ساختار داستان وارداتي نباشد و اين فرضيه به اثبات نرسد، تقابل محتوايي آثـار 
بلکـه  موجود با ارزشهاي انقالب ارتباطي با وارداتي بودن ايـن قالـب نـدارد . 
مربوط به خوباختگي فکري ـ ونه هنري و سـاختاري ــ نويسـنده بـه انديشـه 

غربي است.  
اما، با توجه به اهميت بحث ساختار و تأکيد سؤال مطرحشده در اين زمينه، 

پيشفرضهاي چهارگانه نخست را مورد بررسي قرار ميدهيم.  
در مورد فرضيه وارداتي بودن ادبيات داستاني بايد با تأمـل و جزيـينگـري 
قضاوت کرد. ايده وارداتي بودن ادبيات داستاني از مقولههـايي اسـت کـه هـم 
پيش از انقالب توسط نوع روشنفکران به صراحت اعالم و از آن دفاع ميشد و 
هم مسئلهاي  است که پس از انقالب نيز توسط طيف متعهد و انقالبـي بـر آن 

متفاوت  پايفشاري ميشود. البته، دواعي اين دو گروه در طرح اين مسئله کامال ً
است. روشنفکران در تبيين تاريخچه ادبيات داستاني، با استناد بـه ترجمـههـاي 
اوليه آثار غرب و مقطع مشروطه و يکي دو نويسنده فرنگرفتـه و فرنـگديـده 

بنياني را بنا کردند که فرضهاي ثابتي را در آينده ادبيات رقم ميزد:  
ـ ما در ادبيات داستاني نوين بيپيشينه يا کمپيشينهايم.  
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ـ ادبيات داستاني غرب الگوي ادبيات داستاني نوين ايراني است.  
معناي اين دو فرض آن است که ما در رسيدن به هدف در ادبيات داسـتاني 
ايراني بايد پا جاي پاي غرب بگذاريم و به دست و قلم آنها نگاه کنـيم و ايـن 

نسبت شاگردي و معلمي را پاس بداريم.  
از سوي ديگر، پس از پيروزي انقـالب اسـالمي نيـز، کـه تشـت رسـوايي 
روشنفکران و عقبماندگي آنان از مردم از بام بر زمين افتاد، نويسندگان متعهـد 
با تکيه بر همين قرائن تاريخي بر اين امر تأکيد ورزيدند که ادبيات داستاني در 
کشور ما تولدي مشئوم و وابسته داشت. نوزاد نـاقصالخلقـهاي  بـود کـه مهـر 

وابستگي توسط آورندگان ان بر پيشانياش خورده بود.   
آنچه در پي نگاهي کلي در هر دو گروه مشترک بود، انگشت گذاشـتن بـر 
نقطه آغازي براي ادبيات داستاني در ايران بود. شايد همين امر بعـدها موجـب 
شد، بدون در نظر گرفتن دقتهـاي الزم، بخـش عمـدهاي از سـاختار فطـري 
داستان و مبادي غني داستاني بومي و کهن ايران همگي فراموش شده و ادبيات 
ايران شاگرد نياموختهاي  فرض شود که الفباي روايت را نيـز از غـرب گرفتـه 
است. اين در حالي است که بسياري از آموزههاي ابتدايي داستان اختصاصي به 
غرب ندارد. آنچه غرب را در اين زمينه متمايز ميکند مکاتب فکـري و هنـري 

است که اين مبادي فطري را تحت تصرف معنايي خود درآوردهاند.  
اما، تعبير «نقش موريانهوار برخـي تعـاليم سـاختاري غربـي در داسـتان در 
جويدن محتواي دروني انقالب» تعبير درستي است.  تجربـه نشـان داده اسـت 
ادبيات انقالب فرزندان بسياري را در طي عمر سي و اندي ساله خود به آغوش 
بيگانگان فرستاده است. فرزنداني که در کوران دفاع مقدس پـرورده شـدند بـا 
شبهات ساختاري داستاني سر از مکاتب نوظهور غربي درآوردند. اين فرآيند نه 
يک روزه و يک ساله که در طي يکي دو دهه به آرامـي و موريانـهوار رخ داده 

است و انتظار ميرود که ادامه نيز داشته باشد.   
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مهـم اذعان به هستي اين امر بر تأمل در چيستي و آيـايي آن مقـدم اسـت . 
ترين عاملي که راه را براي اين سـقوط بـزرگ فـراهم کـرد، کوتـاهي ادبيـات 

انقالب در ايجاد، رشد و بالندگي فکر ادبي و تأسيس جريان سـازنده و پويـاي 
نقد ادبي است. البته، در اين زمينه شخصيتهاي نامـداري در ادبيـات انقـالب 
ظهور کردند و تأثيرگذار نيز بودهاند. اما، اين تکستارههـا جريـان مسـتمري از 
خود باقي نگذاشتند. گسست انديشه ادبي در کشورمان با ديگر حوزههاي علوم 
انساني از ديگر معضالت عمومي در حوزه هنر و ادبيات است. فکر ادبي و نقد 
ادبي، هدفي نيست که تنها منتقدان و نويسندگان از عهده آن برآيند. اين هـدفي 
است که برخي از اصول موضوعه آن بايد در رشتههايي چـون فلسـفه، جامعـه

شناسي و علوم ديني به اثبات برسد. از اين رو، شايد تـکبعـدي بـودن برخـي 
منتقدين متعهد و عدم ورود انديشمندن ديگر حوزههاي علوم انساني به مسائل 

ادبيات در اين امر مؤثر بوده است.  



  



  
  
  
  
  

تکرار آثار نسل اول نويسندگان، باعث واپسگرايي ادبيات بعد از انقالب شد  
در گفتگو با خبرگزاري فارس   

  
احمد شاکري در گفت و گو با خبرنگار گروه کتـاب و ادبيـات فـارس بـا 
تبيين ادبيات داستاني و روايي و تفاوتهاي آن با خاطره گفت: ادبيات داستاني 
و روايي ايران، پس از پيروزي انقالب دورهاي جديد را آغاز کرد، در اين دوره 
نســل تــازهاي از نويســندگان شــکل گرفتنــد. بــه گفتــه شــاکري، موضــوعات 
چشمگيري پيش روي نويسندگان قرار گرفت و مايهاي غنـي از رفتـار دينـي و 
انقالبي براي خلق آثار داستاني به وجود آمد؛ گفتمان نقد ادبي با اعتالي آرمـان
خواهي ديني و تعهد اجتماعي، ساختارهاي پوک «هنر براي هنـر» و فرماليسـم 
غربي را سست کرد، اصطالحات جديدي در حوزه ادبيات داستاني وضع شـد، 
ادبيات انقالب، ادبيات دفاع مقدس، ادبيات ايثار و شـهادت، ادبيـات مقاومـت 
و... . و باالخره اينکه آثاري متفاوت از آنچه تا کنون توسـط نويسـندگان نسـل 
بر زشتيها و حقارتهاي اجتماعي ايران تأکيـد  گذشته خلق شده بود و عموما ً
ــد.  ــه نگــارش درآم ــود ب ــوچي ب ــي و پ ــيدين داشــت و پرچمــدار ســياهي، ب
عوامـل متعـددي در شـکل اين نويسنده برجسته کشورمان در ادامه بيان کـرد : 

گيري اين دوره ادبي مؤثر افتاد، تا پيش از پيروزي انقالب و اوجگيري حرکـت 
مذهبي مردم، بدنه شبهروشنفکر خود را پيشرو حرکت مردمي ميپنداشت؛ ايـن 
طيف که آشکارا دين و سنتهاي برآمده از آن را موجب عقـبمانـدگي ايـران 
ميدانست و دروازه تمدن را در فرهنگ ليبراليستي و مارکسيستي غرب ميديد، 
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پايگـــــاههـــــاي ســـــنتي ادبـــــي شـــــناخته شـــــدهاي را دارا بـــــود. 
وي افزود: مجالت متعددي به عنوان ارگانهاي ادبي اين پايگاههـا بـه فعاليـت 
ميپرداختند. پيروزي انقالب اسالمي با محوريت حرکت دينـي مـردم و رونـد 
دينمدارانه دفاع مردمي در دوران جنگ تحميلي، شبهروشنفکران را سـرخورده 
ساخت، سالهاي اول پيـروزي انقـالب اسـالمي سـالهـاي بهـت و سـکوت 
نيروهاي شبهروشنفکر بود؛ اغلـب ايـن نويسـندگان دربـاره انقـالب و جنـگ 
در ثريـا و 62 زمسـتان( سکوت کردند، افرادي هم که ماننـد اسـماعيل فصـيح 

درجـه) دسـت بـه نگـارش  صـفر مـدار و سوخته زمين( اغما) و احمد محمود 
داستانهايي درباره انقالب و جنگ زدند، تالش کردند ماهيت ديني آن را انکار 
يا تحريف کنند؛ اين گروه از آنجا که با اساس دفاع مقدس مخـالف بـوده و آن 
را جنگي بينتيجه و پوچ ميدانستند از جغرافياي شهرها بيـرون نرفتـه و عمـال ً
تجربهاي از جنگ نداشتند، اين امر موجب شد معدود آثـاري کـه توسـط ايـن 
طيف به نگارش درآمده بود به فضاي شهرها بسنده کند و صحنههاي بمباران و 

پشت جبهه را به نمايش درآورد و از ويرانيهاي جنگ بگويد.  
عنــوان کــرد: از ســوي ديگــر، عــدهاي از  مخفــي انجمــن نويســنده کتــاب
نويسندگان کمتجربه با انگيزههاي ديني و اغلب به صـورت تجربـي بـه حـوزه 
داستاننويسي وارد شدند. فاصله قريب به نوزده ماهه پيروزي انقالب تـا آغـاز 
جنگ تحميلي، به سرعت طي شد و نسل نويسندگان انقالب از دل جنـگ زاده 

شدند.  
شاکري در ادامه ضمن اشاره به اين موضوع که ثبت وقايع، آگاهيبخشي به 
مخاطب در جهت حمايت از حرکت نوپاي انقالب، نقل تجربيات تازه، به خلق 
آثاري منجر شد که بناي ادبيات داستاني انقالب و دفاع مقـدس را بنيـان نهـاد، 
اظهار داشت: از اين رو خاستگاه ادبيات داسـتاني انقـالب و دفـاع مقـدس بـا 

تجربه خاطرهنگاري آن گره خورده است.  
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وي گفت: در اين مقطع به نظر ميرسيد، ادبيات شبهروشنفکري سايه خود 
را از سر ادبيات کشور کوتاه ساخته است، حرکت نويي در ادبيات کشور آغـاز 
شده بود و ميرفت تا بدگمانيهايي که سابقه ادبيات داسـتاني نـوين در ذهـن 

مخاطبان ايجاد کرده بود ترميم شود.  
شاکري با تأکيد بر اينکه ادبيات داستاني که تا کنون با نوشتههاي ياسآلـود 
و اوهامگونه هدايت شناخته ميشد و نويسـندگاني چـون چوبـک روايـتگـر 
تيرگيهاي آن بودند، اکنون، تيپهاي جديدي را وارد داستان کرده بـود، ابـراز 
داشت: اين ادبيات درونمايهمحور، از اينکه متهم به پيـام اخالقـي و اعتقـادي شـود 
باکي نداشت اما با پايان دهه شصت و قبول قطعنامه، دورهاي جديـد بـراي ادبيـات 

داستاني انقالب رقم خورد، دورهاي که بايد از آن به دوره بازگشت ياد کرد.  
شاکري با اشاره به عوامل متعددي که اين دوره را رقم زده، تصـريح کـرد : 

جـز  سنت نقد ادبي به موازات توليد آثار داستاني انقالب و جنگ پيش نرفـت . 
يکي دو منتقد، ادبيات داستاني انقالب از فقدان نقد علمي و مبنـايي رنـج مـيبـرد، 
سنت نقد براي ادبيات سوپاپ اطميناني است که ادبيات را از چرخشهاي هولنـاک 

ادبي که سنتهاي ادبي يک دوره را ميتوانند به نابودي بکشانند بازميدارد.  
اين منتقد ادبيات داستاني به موردي ديگر اشاره ميکند و ميگويد: ضـعف 
کرسيهاي نظريهپردازي، محافل دانشـگاهي بـه عنـوان مرجـع اصـلي تئـوري

پردازي نتوانستهاند نقـش تأثيرگـذاري در محافـل داسـتاني کشـور ايفـا کننـد، 
وابستگي علمي به آثار ترجمهاي و واکنش منفعالنه محافل دانشگاهي در برابـر 
تئوريهاي غربي و همچنين تأکيـد و تکـرار بـر مطالعـه روي آثـار نسـل اول 
نويسندگان ايراني از جمله هـدايت، چوبـک، سـاعدي، جمـالزاده، بهرنگـي و 
نويسندگان نسل بعد؛ گلشيري، مندنيپور، محمود، فصيح، گلستان و... موجـب 
واپسگرايي ادبيـات داسـتاني شـد؛ در حـالي کـه نويسـندگان نـامبـرده عمـال ً
تکرارکننده تجربه نويسندگان غربي بـودهانـد، تجربيـات نسـل داسـتاننـويس 



266  □  گام نهادن بر شيب تند  
 

 

انقالب از گردونه تحقيقـات دانشـجويي در پايـاننامـههـاي دانشـگاهي کنـار 
گذاشته شد، اين امر موجب شد، تجربه هنـري نويسـندگان بـه تئـوري نظـري 
مستخرج از آن منجر نشود و اين تجربه در بطن خود باقي بماند و امکان زايش 

مجدد و دفاع تئوريک از خود را پيدا نکند.  
شاکري به موضوع حمايتهاي بي دريغ برخي نهادهـاي انقالبـي همچـون 
حوزه هنري اشاره کرد که از ديگر عوامل مؤثر بود و گفت: برخي نويسـندگان 
راه را بر نقـد  جنگ، با شعار حفظ نيروهاي انقالب و جذب نويسندگان، عمال ً
منصفانه و عالمانه نوشتههاي آنان بستند؛ از اين رو، برخي نويسـندگاني کـه از 
دامن انقالب رشد کرده و با حمايت نهادهاي انقالبي به شهرت رسـيده بودنـد 
راه خود را تغيير دادند و فکر هنـري خـود را از آبشـخور انديشـههـاي غربـي 
بـه بدنـه ادبيـات  سيراب ساختند، تا جايي که برخي از همين نويسندگان عمال ً

شبهروشنفکري پيوستند.  
به گفته اين نويسنده، انقطاع از معارف ديني و وحياني از موارد ديگر بـود؛ 
ادبيات داستاني پس از انقالب در پيوند دادن مباني قرآني و روايـي بـه ادبيـات 
داستاني و نقد ادبي ناتوان بوده است. عدم ورود عالمان حـوزوي بـه صـورت 
جدي به مسـائل ادبيـات داسـتاني و ناآگـاهي نويسـندگان و منتقـدان ادبيـات 
داستاني از ظرايف قرآني و روايي و حتي محکمـات کالمـي، موجـب مهجـور 
ماندن گفتمان ديني در ادبيات داستاني شده است، تا جايي که سـخن گفـتن از 
معارف ديني و روايي بعد از سي سال از پيروزي انقالب تعجب برخي از اهالي 

نقد و داستان را موجب ميشود.  
وي افزود: اين امر حکايـت از آن دارد کـه بدنـه ادبيـات داسـتاني پـس از 
انقالب همچنان اومانيستي است، در اين بطن آزادي بيقيد و بنـد نويسـنده در 
ــت.  ــاهده اس ــل مش ــي قاب ــادي دين ــه مب ــد آن ب ــدم تعه ــق و ع ــالم خل ع
شاکري در ادامه با اشاره به اينکه طبيعي است همـان گونـه کـه انقـالب مـا بـا 
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تمسک به قرآن و اهل بيت و روحانيت پيش رفت و جنگ را نيز مردم دينـدار 
و رهبري مجتهد و پيروي از تعاليم ديني پيش برد، ادبيات ديني نيز از مسـيري 
جز اين نميتواند گام بردارد، بيان کرد: با اين وجود، فضاي خـاطرهنويسـي در 
ادبيات روايي پس از انقالب توانسته است سنت قابل توجهي از خاطرهنگـاري 

را ايجاد کند.  
دبير جشنواره «قلم زرين» اضافه کرد: دفتر ادبيات مقاومت با تالش افرادي 
چون کمرهاي و سرهنگي تجربيات موفقي را پشت سر گذاشـته اسـت، چـاپ 
پرفروش در حوزه خاطرهنگاري پيـام روشـني بـه  برخي آثار تأثيرگذار و بعضا ً

ادبيات داستاني معاصر است.  
پدري، آمارها گويـاي آن اسـت  سرزمين به گفته نويسنده مجموعه داستاني
که خوانندگان به رغم رنگ و لعابهايي که در پس ايسمهاي غربي نهفته است 
و بازيهاي فرمي و زباني موجود در داستانهاي بيشمار داستاننويسان حرفـه

اي و نوقلم به دنبال تجربيات عميق از زندگياند، تجربياتي که با حرکت کمالي 
انسان در کشف عوالم ديگر مرتبط باشد.  

اين منتقد ادبيات داستاني با تأکيد بر اينکه چنين تجربيـاتي گـر چـه قابـل 
ستايش و درخور افتخار است، اما در روندي صعودي بايد به نقاط ضعف خود 
نيز واقف باشد، افزود: تجربه خاطرهنگاري هيچ گاه از تجربـه داسـتاننويسـي 
خاطرهنگاري براي رونق خود ناگزير از استفاده از تجربيـات  جدا نبوده و قطعا ً
داستاننويسانه است؛ زيرا خاطرهنگاري ناگزير از گذر از خبر به سـوي انشـا و 

ايجاد است.  
وي ابراز داشت: خاطرهنگاري نميتواند بدون توجه بـه سـنت روايـي کـه 
طرح و پيرنگ را بنيان ميکند به حيات خود ادامه دهد، نزديکي اين سـنت بـه 
شدت ديني و ايراني به سنت داستاننويسي نوين که غرب 400 سال پيش از ما 
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آن را آغاز کرده است و برايش تئوريپردازي کـرده ممکـن اسـت خطرآفـرين 
باشد.  

شاکري در ادامه خاطرنشان کرد: نکتـهاي کـه بـه عنـوان شـبهه رايجـي در 
ادبيات داستاني است و به جدايي خاطره از داستان دامن زده موضـوع تفـاوت 
بـا ايـن  داستان با خاطره است؛ افرادي که اهل نگارش خاطره هسـتند معمـوال ً
استدالل خود را از ساحت ادبيات داستاني غريبه دانسته و خـود را نويسـندگان 
درجه دو در حوزه ادبيات روايي ميشمارند، يعني اگر نقطه اوج ادبيات روايـي 
رمان باشد، خاطرهنويس روايتگر درجه دومي است به ايـن دليـل کـه تنهـا بـه 

واقعه تاريخي ميپردازد.  
ضمن اشاره به اينکه داستان در ذات خود  باد برابر در عريان نويسنده رمان

مخيل است، ادامه داد: داستان اينگونه است، اما خاطره مستند به واقعيات است، 
اگر اين گذاره را بپذيريم که داستان بايد مخيل باشد، نتيجه آن خواهد بـود کـه 
داستان تعهدي نسبت به واقع (تاريخ) ندارد؛ عدم تعهد داستان نسبت به تـاريخ 
به اين معنا است که داستان فيالنفسه پاسخگوي به واقع نيست؛ بنابر اين، تمام 
دغدغههـايي کـه دفـاع مقـدس بـر اسـاس آن شـکل گرفـت، همـه وقـايع و 
رخدادهايي که در دفاع مقدس اتفاق افتاد با پـذيرش مخيـل بـودن داسـتان از 
برخـي از نويسـندگان  دستور کار داستاننويسان ميتواند خـارج شـود، اخيـرا ً
ادبيات سياه جنگ، با اشاره به اينکـه جنـگ مـادهاي تـاريخي نيسـت اهميـت 

تاريخي آن را انکار ميکنند، در اين استدالل با تغيير نسلهـا، شـرايط جديـدي 
براي انسان به وجود خواهد آمـد و ديگـر آنچـه در دفـاع مقـدس بـراي يـک 

بسيجي اتفاق افتاد براي نسل فعلي معنايي نخواهد داشت.  
وي گفت: جنگ تنها زمينه براي روايت ميدهـد، وقـايع جنـگ از اهميـت 
چنداني برخوردار نيستند. اين يعني داستاننويس تنها ميتواند کليتي از زمـان و 
مکان را ترسيم کند، بدون اينکه آدمهايش ارتبـاطي بـا جنـگ داشـته باشـند و 
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استداللهايي از اين دست. به نظر ميرسد راه حل اين معضل نزديک سـاختن 
تجربه خاطرهنگاري به داستاننويسي است. خاطره اکنون ميتوانـد پـل نجـات 
داستان پس از انقالب باشد، اما ايـن امـر زمـاني از خـاطره سـاخته اسـت کـه 

تجربيات خود را با تجربه داستاننويسي بياميزد.  
شاکري با اشاره به اين مطلب که داليل متعدد علمي وجود دارد که تفاوتي 
ميان خاطره و داستان و مرزهاي مشترک آنها وجود ندارد؛ تصريح کرد: برخـي 
از خوانندگاني که از واقعي بودن خاطرهاي مطلع نيستند، آن را داستان مينامند، 
خاطرات ديگري نيز وجود دارد که تنه به داستان ميزنند؛ يعنـي در سـاختار و 
در روايت تفاوتي با داستان ندارند، اين نشانگر آن است که داستان و خاطره در 
يک نقطه قابل جمع هستند و آن نقطه اين است که داستان ميتواند از واقعهاي 
خارجي که شايسته روايت باشد و اصول روايي در آن موجـود باشـد حکايـت 

کند بدون اينکه دخل و تصرفي در آن صورت گيرد.  
اضافه کرد: خاطره از امر واقـع مـي نيمروز باران نويسنده مجموعه داستان

گويد و داستان از امر مخيل؛ اما، از آنجا که تخيل ضروري داستان نيست، نافي 
واقعيت تاريخي خاطره نيز نميتواند باشد؛ يعني در زماني که ما نـدانيم کـاري 
اين اتفاقات برايش رخ داده يا نه؛ نمي آيا توسط فردي روايت ميشود که عمال ً
خاطره است؛ بلکه ميتوان لبـاس داسـتان  توانيم قضاوت کنيم که آيا اين لزوما ً

بر آن پوشاند.  
عضو انجمن قلم ايران با تأکيد بر اين امر که نکتـه ايـن اسـت کـه آيـا در 
قضاوت يک خاطره تنها تعهد آن نسبت به واقع کفايت ميکند؟ يا خاطره بايـد 
اوج بلندتري از ثبت واقعه را دنبال کند، عنوان کرد: در خاطرهنويسـي و واقعـه
نگاري ذهن راوي متوجه امر واقع ميشود، اما نکتـه ايـن اسـت کـه اگـر اوج 
خاطرهنويسي را باالتر از امر واقع بدانيم و به دنبال حقيقتماننـدي در خـاطره 
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باشيم بايد چه کنيم؟ پاسخ اين پرسش ما را به اتحاد تکنيکي خاطره و داسـتان 
نزديک ميکند.  

وي با اشاره به اوج خاطرهنويسي اظهار داشت: خاطره زماني ميتوانـد بـه 
نقطه اوجش برسد، زماني ميتواند روايت ماندگاري را از عالم واقع ارائه دهـد 
که واجد يک دنياي خودبسنده باشد، واجد دنيايي باشد که بتواند خود را اثبات 
کند؛ تفاوت آن هم در اين است اگر خاطرهاي متمرکز بر امر واقع بود، تالشش 
براي اثبات روايت قابل توجيه نيست، زيرا اگر درباره چرايي حادثـه از خـاطره
گو سؤال کنيم ما را به واقع ارجاع خواهد داد؛ آنچه به مخاطب کمک مـيکنـد 
خاطره را بپذيرد اين است که «آن خاطره اتفاق افتاده» اما اگر اين لبـاس اتفـاق 
افتادن از تن خاطره خارج شود خاطره براي تعليل خـود تـالش خواهـد کـرد . 
خاطرهگو به مقام اولوااللبـاب وارد خواهـد شـد کـه در عـين بنـدگي و تعبـد 

صاحبان انديشه و فکرند و نسبت به حوادث عالم به تفکر دست ميزنند.  
اين منتقد ادبيات داستاني افزود: اگر در خاطرات تنها بـه دنبـال امـر واقـع 
باشيم آنچه داستان و خاطره را نو مـيکنـد عجيـب و غيرمترقبـه بـودن وقـايع 
خواهد بود. يعني اعجاب مخاطب و تحت تأثير قرار دادن آن در خـاطراتي کـه 
از پوسته معلوالت به علت نفوذ نکردهاند تنها بر اساس امـور عجيـب خواهـد 
بود. اما، با نفوذ به پوسته ميتوان از امور به ظاهر عادي واقعـي هـم خـاطرات 

نابي را خلق کرد.  
به گفته اين نويسنده، آنچه ميتواند سبب اوج خاطره شود اين نيست که از 
وقايعي نام ببريم که اين وقايع نادر باشند و يا از اشخاصي نام ببريم که چنـدان 
به چشم نميآيند، افرادي که از گوشه و کنار آنها را پيدا کردهايم. اگـر خـاطره 
تنها به سمت تثبيـت امـر واقـع و تـاريخنگـاري رود، همـواره از ايـن جهـت 
تأثيرگذار خواهد بود که اتفاق افتاده است، اين در حالي است که همان خـاطره 
ميتواند از آن جهت تأثيرگذارتر باشد که به چراييها ميپردازد؛. خاطره زماني 
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ماندگار خواهد بود که از سيطره و حکومـت تـاريخ خـود را ترقـي داده و بـه 
حکمت روي آورد. از اين رو، سخن شعيب با قوم کمفروش خود بزرگتـرين 
داستان عالم است، زيرا از پوسته يک گفت و گـوي سـاده بـر سـر موضـوعي 

تکراري مخاطب را به حکمت سوق ميدهد.  
وي در ادامه سخنان خود افزود: اگر چنـين امـري روي دهـد خـاطره وارد 
ساحت داستان خواهد شد؛ دغدغه خاطرهنگـاران تنهـا ايـن نخواهـد بـود کـه 
شخصيتهاي پرحادثه و وقايع پرکنش و اکشن جنگ را انتخـاب کننـد يـا بـه 
اغراق و افراط در توصيف دست بزنند، بلکه بايد به دنبال اعماق حوادث و آدم

ها بروند. اين همان کاري است که داستان درصدد انجام آن است، زيرا داسـتان 
از آن جهت مورد پذيرش مخاطب قرار ميگيرد که مدلل است نه از آن جهـت 
که رخ داده است؛ مهم اين است که با خواندن داستان، وقايع، آن چنان در هـم 
تنيده شود که به باور مخاطب بنشيند. اگر خـاطره در ايـن سـاحت سـير کنـد 

ماندگار خواهد بود؛ اما، چنين خاطرهگويي نياز به ادراک هنرمندانه دارد.  
شاکري با اشاره به اينکه امام موسي بن جعفـر ــ صـلوات اهللا عليـه ــ در 
گفتاري به هشام درباره عقل ميفرمايد: خداوند در قرآن اهل عقـل را بشـارت 
َ dِعـون فَيَتبَّ ْل َ الْقـوَ َ dيَسْـتَمِعون ينِ َ الذَّ عِبَاد ِ داده است، در آيهاي که ميفرمايد: «فَبَشرِّ ْ
17-18) وي  » (زمـر :  ِ أُولوُ الْأَلْبـابَ ْ dهم َ وَأُولَئکِ d اللَّه d dم اهَ هدَ ينِ َ الذَّ أُولَئکِ َ d أَحْسَنَه
در خاتمه سخنان خود با اشاره به اينکه مدلل کردن داسـتان از ابتـداي انقـالب 
اسالمي مطرح بوده است، اظهار داشت: آنچه تحـت عنـوان دهـه 60 و تجربـه 
ادبيات داستان اتفاق افتاد و در يک نهضت بازگشتي باعث شد ثمرات دهـه 60 
ناديـده گرفتــه شـود در يــک کلمــه «ادبيـات شــعاري» بـود، ايــن اصــطالح را 

روشنفکران وضع، تحريف و ثمرات آن را هم خود چيدند.  



  
  
  
  
  
  

«ادبيات دفاع مقدس» نگرشهاي شيعي و آرمانهاي اسالمي  
را در خود مستتر دارد.  

  
فرهنگ عمومي: آقاي شاکري اگر در ابتدا مقدمهاي در ارتباط بـا موضـوع 
داريد بفرماييد تا وارد  گفتگوي اصلي شويم.   عمومي فرهنگ بحث و نشريه

احمدشاکري: بسم اهللا الرحمن الرحيم. خيلي خوشحالم که در خدمت شما 
فرهنگعمومي هستم. نکتهاي که به نظر ميرسد در رابطه بـا  نشريه و مخاطبان
اين نشريه بيان شود، جداي از تحليل عمومي وضعيت موجود و بـه خصـوص 
جايگاه مطبوعات در طرح سؤاالت ضروري و پاسخگويي به شبهات و نکـات 
آن نکتـهاي کـه بـه نظـر مـيرسـد گفتـنش  موجود در عرصه انديشه، نيسـت . 
ضروري است اين است که در حـوزه هنـر و، بـه صـورت خـاص، در حـوزه 
ادبيات داستاني در طول دوران پس از پيروزي انقـالب اسـالمي شـاهد اوج و 
فرودهاي بسياري بوديم. البته، همواره هم ادبيات جهان و هم در ادبيات معاصر 
ما نقش مطبوعات مورد توجه و مؤثر بوده است. از آنجايي که ادبيات داسـتاني 
پيش از انقالب برخاسته از فضاي روشنفکري و در پي نگرش شبهروشـنفکري 
به جامعه ادبي معرفي شـد، پدبدآورنـدگان، مترجمـان، منتقـدان و نويسـندگان 
حوزه ادبيات داستاني و کساني که اولين کرسيهاي آموزش داسـتان را در ايـن 
کشور بر پا کردند در يکي از دو طيـف عمـده ادبيـات مارکسيسـتي و ادبيـات 
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ليبرال قرار ميگرفتند، از اين جهت سهم عمـده و جـاي پـاي محکمـي بـراي 
خودشان در حوزه ادبيات ايجاد کردند. فضاي مطبوعات که عرصه نقـد، نظـر، 
معرفي و تبيين مباني نظري است، عرصه معرفـي نويسـندگان و جريـانسـازي 
به دست ايـن دو جريـان  داستاني است. اين عرصه در پس از انقالب هم مطلقا ً
عمده بوده و نفوذ اين جريان بر عرصه مطبوعاتي و نشريات وروزنامهها کـامال ً

واضح است. پس از انقالب تالشهايي در حوزه مطبوعات اتفاق افتاد، البته بـه 
طور خاص درباره ادبيات داستاني پس از انقالب تنها نشـريه تخصصـياي کـه  
بـود  ادبياتداستاني نشريه به مدت چند دوره به فعاليت ادبي خودش ادامه داد،
که از دل مجموعه سوره و نشريه سوره بيرون آمد، مدتي بـه عنـوان فصـلنامه، 
مدتي به عنوان ماهنامه منتشر شد و آخرين وضعيتش هم اين است کـه تقريبـا ً
سه سالي است اين نشريه تعطيل شده است. در شرايط فعلي بنده نشـريهاي را 
سراغ ندارم که به حوزه ادبيات داستاني به صورت خاص و با ديدگاه همسوي 
با انقالب، ارزشها و آرمانهاي انقالبي منتشر شود. لـذا، شـايد برداشـتن بـار 
ادبيات که به نوعي کمک به برداشتن بار هنر انقالب ميکند، بر عهده نشـريات 
از نظـر بنـده نشـريه  ديگري قرار گرفته کـه سـمت و سـوي متعهدانـه دارنـد . 
فرهنگعمومي بـه خصـوص در دورهي جديـدش هـم بـا بصـيرت و هـم بـا 
شجاعت عمل کرده است. واقعيت مطلب اين است که همـواره معرفـي چهـره
هاي برجسته در حوزهي ادبيات داستاني، چهرههـايي کـه در ادبيـات پـيش از 
انقالب پيشرو بودند و براي هموار کـردن حرکـت در مسـير ادبيـات داسـتاني 
يک تنه در برابر هجمههاي بسـيار  انقالب خودشان را به خطر انداختند و بعضا ً
مورد غفلت قرار ميگيرنـد و  وسيع و شديد شبهروشنفکري قرار دادند، عموما ً
شايد اين افتخار را دارد کـه در ايـن زمينـه شـجاعانه و بـدون  عمومي فرهنگ
فرهنـگ مالحظات غير عقاليي عمل کرده است. البتـه، بـه نظـر مـيرسـد کـه

بـه يـک شخصـيت  مسير طوالنياي خواهد داشت. در اين مسير قطعـا ً عمومي
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اکتفا نخواهد کرد، چون ادبيات داستاني پس از انقالب و محصوالتي کـه  اآلن 
شخصيتهاي متعددي شکل گرفته  شاهد آن هستيم با رنج، زحمت و خون دل ِ
است. البته، نقش افراد در اين زمينه با هم برابر نيست. اما، در مجموع بـه نظـر 
ميرسد کاري که در طول اين سالها بايد بيشتر به آن توجه مـيشـده، معرفـي 
چهرههاست. چون به خصوص در ادبيات داسـتاني ايـن چهـرههـا هسـتند کـه 
همواره جريانساز بودهاند، همان طور که جريانات شبهروشنفکري با چهرههاي 
ادبيشان تثبيت شدند و با اين چهرهها حرکت خودشان را انجام دادند، جريـان 
فرهنـگ متعهد داستاننويسي هم نيازمند به اين چهرهها هست، لذا مـن نشـريه
را از اين جهت نشريه موفقي ميدانم که اميدوارم انشاءاهللا گسـتردهتـر  عمومي
هم بشود و با همين ديدگاه بتواند خدمت شايستهاي به ادبيات داستاني انقالب 

انجام دهد.   
فرهنگ عمومي: آقاي  شاکري اگر اجازه ميفرماييد سـؤال اول را بـه ايـن 
بحث اختصاص دهيم که شما چه نوع اصطالحي را واجد حـوزهاي از ادبيـات 
ميدانيد که در آن دفاع مقدس در مرکزيت آثار قرار گرفته است. منظـورم ايـن 
است که شما اين حوزه از ادبيات را به چه نامي مـيشناسـيد؟ ادبيـات جنـگ، 

ادبيات دفاع مقدس، ادبيات مقاومت يا ادبيات پايداري؟  
احمدشاکري: پرسش از عنواني که بـراي گونـه ادبيـاتي متعلـق بـه دفـاع 

مقدس هست، برگرفته از فرضها و ضرورتهايي است. اساساً طرح اين سؤال 
که چرا ما بايد دغدغه انتخاب عنوان براي ادبيات داستاني دفاع مقـدس داشـته 
باشيم، خودش برگرفته از دو فرض خيلي مهم است. يک فرض اين اسـت کـه 
از ميان تمامي موضوعاتي که پس از انقالب راجع به آنها داسـتان نوشـته شـده 
است چرا بايد به موضوع دفاع مقـدس توجـه شـود؟ مضـامين و موضـوعات 
متعدد اجتماعي راجع به انقالب، موضـوعاتي کـه مربـوط بـه خـانواده اسـت، 
موضوعاتي که روانشناختي است و در حوزه ادبيات راجع به آنها نوشته شـده 
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است، چرا بايد راجع به دفاع مقدس چنـين دغدغـهاي داشـت؟ و فـرض دوم 
مبتني بر اين است که عنوانسازي براي ادبيـات مربـوط بـه جنـگ بـه معنـاي 
شناسايي اين ادبيات در ذيل يک گونه ادبي است. يعني اگر اين عنـوانگـذاري 
به معناي شناسايي گونه نباشد، چندان شايد مورد بحث و گفتگوي اهـالي نظـر 
قرار نگيرد. راجع به اين دو فرض که منتهي به سؤال شما شده و به نظـرم ايـن 
درست و بجايي است، توضيح کوتاهي بايد داده شود. و آن اينکه  سؤال، سؤال ِ
اگر اآلن و در موقعيت فعلي درباره ادبيات داستاني دفاع مقـدس صـحبت مـي

کنيم اين ادبيات را جداي از حوزه ادبيات انقالب نميدانيم چرا که ايـن بحـث 
پس  در بين نويسندگان شکل گرفته که آيا ما در سنتهاي ادبي خودمان اساسا ً
از انقالب واجد دورهاي خاص در ادبياتمان شديم. آيـا ايـن دوره خـاص بـا -
پيروزي انقالب در ادبيات داستاني ما شکل گرفت يا خير؟ به نظر ميرسد کـه 
اين دوره ادبي جديد به اذعان افراد و طيفهاي مختلـف فکـري محقـق شـده 
آقاي ميرعابديني که مـيتـوان  داستاننويسي صدسال است. با مراجعه به کتاب
گفت حجيمترين کتاب در حوزه تاريخچه صدساله داستاننويسي در کشورمان 
نوشـته آقـاي محمدرضـا  انقالب داستاني ادبيات از منظري هست و مراجعه به
سرشار، اين مطلب مورد اتفاق اين دو منبع با دو رويکرد فکري مختلف است. 
هر دو به اين موضوع اشاره دارند که پس از انقالب اسالمي يک دوره جديدي 
در ادبيات ما شکل گرفت. حاال اينکه اين دوره جديد واجد چـه خصوصـياتي 
است، آيا اين دوره جديد روند رو به رشدي را براي ادبيات واجد شـد يـا نـه، 
ممکن است در اين اختالف باشـد ولـي در اينکـه ايـن دوره پـس از پيـروزي 
انقالب شکل گرفت و عواملي که منجر به اين امر و شناسايي دوره جديد شـد 
را بايد در خود انقالب، در مخاطبان جديد، در فضاي سياسي و فکري جديـد، 
امـا اگـر پيـروزي  در ظهور آرمانهاي ديني و مواردي از ايـن دسـت دانسـت . 
انقالب به معناي آغاز دوره جديدي در ادبيات داستاني معاصر ايران باشد، به -
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نظر ميرسد که در اين دوره ما شاهد واکنش متفاوتي از طيف روشنفکر نسبت 
يعنـي، پـس از انقـالب، ادبيـات شـبه- به موضوعات مرتبط با انقالب بـوديم . 

روشنفکري در مقابل انقالب و مسائل مرتبط با آن و بعـد از 19 مـاه بـا وقـوع 
دفاع مقدس، نسبت به دفاع مقدس و مسائل آن، سياست بايکوت و سکوت را 
در آغاز کار چيزي راجع به اين دو واقعه ننوشتند و اين  پيشه کرد. يعني، اساسا ً
سکوت نه تنها سکوت در عالم آفرينش بود بلکه در مقام نقد تالش کردنـد در 
آراي انتقاديشان سخني از نويسندگان و آثاري که در اين دو حوزه خلـق شـده 
بود نزنند و سخني ننويسند. داليلي هم براي اين امر وجود دارد يکي از مهـم-

و ادبيـات  ترين داليلش ماهيت مردمي و البته ديني دفاع مقدس و انقالب بـود . 
شبهروشنفکر که داعيه رهبري توده مردم را داشت، پس از انقالب احساس کرد 
که اين توده مردم توانستند با اتکاي به عوامل ديني و انگيزههاي ديني که هـيچ 
وقت روشنفکرها و شبهروشنفکري با آن همسويي نداشتند، انقالبي را بـه ثمـر 
بنشانند و در نهايت در دفاع مقدس هم ارزشهـاي الهـي و انسـاني را متجلـي 
بکنند و به پيروزيهايي دست پيدا کنند. بنابر اين، جريان شـبهروشـنفکري بـه 
دليل ماهيت فکريش از اساس با پيروزي انقـالب و بـا دفـاع مقـدس اخـتالف 
داشتند و باوري به اين دو واقعه و جنبههاي ديني آن نداشـتند، از آنجـايي کـه 
نميتوانستند واقعيت ديني و ماهيت ديني اين دو واقعه را انکار بکنند، بنابر اين 
ترجيح دادند که راجع به آن ننويسند. البته، توجيحات متعددي در ايـن بـاره از 
اهالي روشنفکر شنيده شد. برخيها به اين دليل تمسک ميکردند که هنوز زمان 
مناسب براي نوشتن در رابطه با اين دو واقعه نرسيده است. چرا که آثار بـزرگ 
پس از گذشت چند دهه از وقايعي چون انقالبها و جنگها نوشته ميشـوند، 
بنابر اين ما فرصت ميخواهيم. برخي معتقد بودند که ما آثاري در اين زمينههـا 
نوشتهايم ولي عامل حکومت و دولت و احکام مميزي مانع از چاپ اين مـوارد 
ميشود. برخيها معتقد بودند هنوز اين تجربه در مـا چنـدان فـروکش نکـرده 
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است. اين تجربه چندان تهنشين نشده است و ما بايـد تجربـه بيشـتري کسـب 
کنيم. اما، شـايد جالـبتـرين دليلـي کـه از سـوي شـبهروشـنفکرها در مـورد 
سکوتشان نسبت به موضوع دفاع مقدس گفته شده اين بوده که گفتهانـد چـون 
تجربهاي بـراي نوشـتن دربـاره آن واقعـه  ما در آن واقعه شرکت نکرديم، عمال ً
نداشتيم. يعني عذر بدتر از گناهي آوردند. گفتند راجع به دفاع مقدس و جنـگ 
ننوشتيم چون شرکت نکرديم. در حالي که شرکت نکردن به نحـو آشـکارتري 
گوياي اختالف و نفاق در اين گروه است. البته، تـک داسـتانهـايي راجـع بـه 
جنگ در آغاز جنگ نوشتند که همسويي نداشتند. پس عرضم اين است که اين 
بــا ظهــور  رويکــرد جديــد، ايــن دوره جديــد ادبــي، دورهاي بــود کــه عمومــا ً
نويسندگان جوان، متعهد و پرشور همراه بود. اگر دوره جديد بـا ايـن اوصـاف 
شناسايي شود، يعني دورهاي که در آن روشنفکران يک عقـبنشـيني تـاکتيکي 
کردند ـ اگرچه آنها هيچ وقت عقبنشيني کامل نکردنـد ــ سـالهـاي پـس از 
حتي در دوره سکوتشان هم بيکار نبودنـد و بـه  جنگ ثابت کرد که اينها عمال ً
شاگردپروري و بنيهسازي علمي و تئوريک و به ترجمه دست زدند و در دهـه 
اين بازگشت آنها هم با تخريـب  هفتاد به حوزه ادبيات جنگ بازگشتند و عمال ً
و تحريف واقعيتها همراه بود و هم با تـالش بـراي سـوق دادن نويسـندگان 
متعهد دهه شصت به سمت ادبيات شبهروشنفکري همراه بود. بنابر ايـن، دفـاع 
مقدس و ادبياتش ثمره دوره پس از انقالب بود. چون با فاصله 19 ماههاي کـه 
درباره انقالب کمتـر نوشـته شـد .  بين انقالب و دفاع مقدس وجود دارد، عمال ً
شايد زمينههاي وقوعي، وسعت تأثير و طول مدت جنگ و افرادي که مسـتقيما ً
در آن دخالت داشتند، فرصتي که براي روايت وجود داشت، ضرورتهايي کـه 
براي حفظ همبستگي ملي و حفظ آرمانها وجود داشـت وعمـق تجربـههـاي 
مردمي و انساني، همه اينها عواملي بود که در رابطه با دفاع مقدس بيشتر نوشته 

شد.   
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به سؤال شما برگرديم، پرسش شما اين است که چرا و چـه عنـواني بهتـر 
است که براي ادبيات داستاني مرتبط با واقعه هشـت سـالهمـان انتخـاب کنـيم، 
عرضم اين است که سؤال، سؤال بجايي است و اين سؤال، سؤالي تنها راجع به 
ادبيات دفاع مقدس نيست، سؤالي است که درباره تمام دارايـي ادبيـات متعهـد 
پس از انقالب پرسيده ميشود. يعني اگر راجع به دفـاع مقـدس بپرسـيم گويـا 
راجع به همه دارايي و داشتههاي ادبيات پس از انقالب سؤال مـيکنـيم، چـون 
اغلب نويسندگان متعهد سري به ادبيات دفاع مقدس زدند، بلکه بعضيها عمـر 
خودشان و اغلب آثارشان را در اين زمينه توليد کردند. بنابر اين، ايـن ثمـره در 
موضوع دفاع مقدس شکل گرفته است. البته، موضوع اين است که عنـواني کـه 
براي اين ادبيات مطرح است پس هم نتيجـه بـه رسـميت شـناختن دوره ادبـي 
امـا، عنـوان ظـاهرترين  است و هم نتيجه بهرسميت شناختن گونه ادبي اسـت . 
وجه مواجهه ما با ادبيات است. يعني چه کساني که راجع به ادبيات نوشتهانـد، 

چه کساني  که نقد کردند و چه کساني که سياستگـذاري کردنـد، همـه اينهـا  
نيازمند بودند که نظر و رويکرد خودشان را نسبت بـه ايـن واقعـه بيـان کننـد . 
عنوان از اين جهت مهم است که ما در مـورد دامنـه بـيش از سـه دهـه توليـد 
داستان راجع به ادبيات دفاع هشت ساله صحبت ميکنيم، ميبينيم از بين دههـا، 
صدها و بلکه هزاران اثر کوتاه و بلندي که در اين موضوع نوشـته شـده، همـه 
اينها به لحاظ مضموني با هم همسو و همجهت نيستند. شايد اين از نقاط بسيار 
قابل تأمل و البته اعجاببرانگيز در مورد دفاع مقدس ما باشد. چـون در مـورد 
ادبيات جنگ جهان، مشهور بر اين است که پس از جنگ جهاني دوم در آلمان 
که کشوري شکستخورده بود و در ابتدا متجاوزانه به کشورهاي ديگـر دسـت
امـا،  درازي کرد، ادبيات سياهي شکل گرفت. ادبيات ضد جنگ شکل گرفـت . 

در توليدات ادبيات داستاني دفاع مقدس پس از انقالب اگر تأمل شود، به لحاظ 
مباين و معارض آثار ديگر هستند. اين در حالي است  مضموني برخي آثار دقيقا ً



گفتوگوها    □  279  
 

 

که در مورد اصل واقعه دفاع مقدس به نظر ميرسد که ايـن واقعـه از حقيقتـي 
نوراني برخوردار بوده است. حتي روشنفکران در اظهار نظرشان در مورد دفـاع 
مقدس حتي از کلمه دفاع و تقدس هم استفاده کردند. يعني دفاعي بودن واقعه-
اي که براي ايران در طول هشت سال اتفاق افتاد، مورد انکار نيسـت و حسـن 
دفاع و ارزشمندي دفاع هم قابل انکار نيست. با فـرض ايـن نشـانههـا سـؤالي 
جدي مطرح ميشود. آن سؤال جدي اين است که چگونه مـيشـود راجـع بـه 
واقعهاي که جنبه دفاعي دارد، راجع به واقعهاي که طيفهـاي مختلـف فکـري 
نسبت به دفاعي بودن آن ترديدي ندارند، دو دسته داستان نوشته شـود کـه بـه 
لحاظ مضموني با هم تباين دارند. يعني برخي از داستانها اين واقعه را اساسـا ً

نوراني، افتخارآميز و ايثارگرانه و حماسي ميدانند و ديدگاه ديگري وجود دارد 
که تأکيد بر تلخي، ترديد و شک، يأس و بياعتقادي و خودمحوري در اين آثار 
دارد، چگونه اين ممکن است؟ بنـابر ايـن، بحـث عنـوانسـازي در ادبيـات در 
حقيقت محل تعارض اين ديدگاههاي فکري است. يعني، چه عنواني بايد براي 

ادبيات ترسيم شود؟ ترسيم عنوان از جهات مختلفي براي ادبيات داستاني دفـاع  
اين عنوان مـيتوانـد  مقدس حائز اهميت است. نکته اولش اين است که اساسا ً
به خاص بودن دفاع مقدس و ادبيات مرتبط بـا آن تأکيـد کنـد و جايگـاه ايـن 
ادبيات را در بين آثار نوشته شده در حوزه داسـتان جنـگ در جهـان مشـخص 
تعيين کند وقتي ما راجع به ادبيات داستاني دفاع مقدس صحبت  کند. يعني اوال ً
ميکنيم و پيش از اين فرض کرديم که ادبيات انقالب پس از پيـروزي انقـالب 
وارد دوره جديدي شد، اين سؤال پيش بيايد که آيا ادبيات دفاع مقدس در زير 
مجموعه ادبيات جنگ جهان و مطابق با آن و همسـوي بـا آن خواهـد بـود يـا 
متفاوت است؟ آيا گونهاي متفاوت قلمداد ميشود يا گونهاي است مثـل گونـه
بـا وداع نيسـت، خبـري غـرب جبهـهي در در ادبيـات جهـان هاي ديگر. مثال ً

و آثاري کـه در جهـان مشـهور شـدند را  صلح و جنگ کاتالونيا، ياد به اسلحه،
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داريم. آيا نمونههـايي کـه مـا انتظـار داريـم در ادبيـات دفـاع مقـدس ببينـيم، 
زيرمجموعه چنين آثاري خواهند بود يا خير؟ بنابر اين، در نامگذاري تأکيد بـر 
شاخصهها داريم. البته، بايد متوجه باشيم که اين نامگذاري، نامگذارياي اسـت 
که با انضمام ارزشهاي واقعي هشت ساله و انتظارات و شناختمان نسـبت بـه 
ادبيات داريم. يعني، ما در اين نامگذاري تنها به يک عمل مکانيکي دست نمـي

دفـاع در  زنيم، بلکه بايد مشخص کنيم مجموعه معارف ما درباره دفاع و اساسا ً
انديشه اسالمي به چه معناست. آيا دفاعي که در انديشه اسـالمي مطـرح اسـت 
مثل همه دفاعهايي است که در انديشه کفر و در يک کشور کافر و غيرمسلمان 
در جهان از آن  هم اتفاق ميافتد يا اين دفاع متفاوت از دفاعي است که معموال ً
صحبت ميشود. البته، هر کشوري مورد تجاوز قرار بگيرد به نظر ميرسد حـق 
دارد از آن دفاع بکند ولي همه اين دفاعها مقدس نيست. يا  بهتر است بگـوييم 
همه اين دفاعها چون مرتبط با منبع وحياني و الهي نيسـتند از تقـدس يکسـان 
بهرهمند نيستند. برخي دفاعها انساني و برخي دفاعهـا هـم در حـوزه سـاحت 
حيواني تعريف ميشود چون حيوانها هم براي محافظت از خـود، خـانواده و 
محدوده قلمرويشان دست به دفاع ميزنند. بنابر اين، در تعيين آن عنوان به نظر 
ميرسد که يک کار ادبي صرف انجام نميدهيم. هم ادبيات مداخلـه دارد، هـم 
معارف و بنيانهاي حکمي ما دخالت دارند و هم اين واقعهاي که اتفـاق افتـاده 
دخالت دارد. بنابر اين، انتخاب عنوان که به نظر ساده ميآيد پشـتوانهاي عظـيم 
خواهد داشت. يعني مجموعه معارفي که در علومانساني و علـومالهـي و علـوم

ديني و ادبيات و شناخت از ادبيات وجود دارد، به کمک هم ميآيند و عنوان را 
از  ميسازند. بنابر اين، کار و شناخت عنوان البته بـا مشـکالتي مواجـه هسـت . 
جمله مسائلي که در مورد اين عنوان مطرح است ـ  و به جاي اينکه من ترجيح 
بدهم پاسخي به اين عنوان دهم ـ  و عنوانسازي را براي ادبيات دفـاع مقـدس 
دشوار کرده است، تا حدودي کم بودن و کمحجم بودن و بيکيفيتي پـژوهش-
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عنـاوين بـراي نويسـندگان چنـدان  هاي صورت گرفته در ايـن عرصـه اسـت . 
ملموس نيست و کارکردي براي نويسنده ندارد. چون نويسنده داسـتان عمومـا ً

با خالقيت خود و شناختش از يک موضوع يا مضمون مثل دفاع مقدس آثـاري 
را خلق ميکند. حتي براي منتقدين هم به نظر ميرسد اين عنـاوين چنـدان در 
اين سالها واجد اولويت نبودند، چرا که منتقدين فارغ از اينکه در چه دستهاي 
ادبيات را تقسيمبندي کنند همواره مالکهاي جزئيتري براي شـناخت ادبيـاتي 
دفاع مقدس باشد، دارند. مالکهايشان اين اسـت کـه  که ميتواند عنوانش مثال ً
بايد سهم عمدهاي از روح حاکم بر دفاع مقدس در اين اثر باشد، وجوه معنوي 
برايشان اهميت داشته، طرح شخصيتهاي سفيد برايشان حائز اهميـت بـوده و 
وجوهي که به اعتقادات و باورهاي ديني ما برميگردد براي مـا اهميـت داشـته 
است. بنابر اين، نکته اين است که دعوا و اختالفي که بـر سـر عنـاوين عمومـا ً

مطرح بوده، در کجا بيشتر تنورش گرم بوده است. البتـه، بـراي پاسـخ بـه ايـن 
سؤال در حوزه ادبيات داستاني در طول اين سه دهـه عنـاوين بسـيار متنـوعي 
براي  شناسايي اين گونه معرفي شده است. اگر بخواهيم به لحاظ زماني هم در 
در ابتـدا  نظر بگيريم، به نظر ميرسد اين عناوين يک سير زماني هم دارند. مثال ً
چيزي که در حوزه دفاع مقدس نوشته ميشد، به عنوان ادبيات جنـگ شـناخته 
ميشد. بعدها اين ادبيات جنگ عنوان ادبيات جنگ تحميلي گرفـت، بعـد شـد 
ادبيات دفاع، بعد ادبيات دفاع مقدس، بعد عنوان ادبيات مقاوت و سپس ادبيات 
پايداري مطرح شد. يعني  اين چهار پنج عنوان اصلي است که براي اين بحـث 
گذاشتهاند. اگر دقت بکنيم ميبينيم عنـاويني کـه بـراي ادبيـات دفـاع مقـدس 
سرمنشأ ادبي نداشته است. يعني نوعي اسـتعمال عرفـي در  استفاده شده، لزوما ً
جامعه موجب شده با تغيير استعمال و ورود لفظ جديد، اين لفظ راهـش را بـه 
ادبيات هم باز کند. بنابر اين، نميشود به نحو کامل و صددرصد از اين مطمئن 

بود که انتخاب اين عنوان براي ادبيات با در نظرگرفتن قالبهاي ادبي و در نظر 
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گرفتن آثار پديد آمده و در نظر گرفتن واقعـه دفـاع مقـدس و در نظـر گـرفتن 
مباني حکمي، ديني و فلسفي ما صورت گرفته است. به عنـوان مثـال در عـالم 
سياست برخي از محققين به اين اشاره کردند که زماني به واقعـه هشـت سـاله 
جنگ گفته ميشد. بعد اين مسئله مطرح شـد بـراي اينکـه موضـع خودمـان را 
درجنگ نشان دهيم و اينکه نشان بدهيم ما متجاوز نبوديم بايد از اين جنگ بـه 
بعـدهـا  جنگ تحميلي نام ببريم. بنابر اين وصف تحميلي به جنگ اضافه شـد . 
اين عنوان جاي خودش را به دفاع داد چون جنگ تحميلي از طرف کسـي کـه 
جنگ برايش جنگ تحميل شده نوعي دفاع است. اما، آيا ايـن دفـاع بـا ديگـر 
وجود انگيزههاي دينـي در دفـاع مقـدس مـا بسـيار  دفاعها همانند است. قطعا ً
برجسته است، بنابر اين با لحاظ انگيزههاي ديني اين دفاع، دفاع مقدس خواهد 
بود. از يک مرحله به بعد به خصوص بعد از اتمام جنگ برخي اصـطالحات از 
ادبيات ملل وارد کشور ما و ادبيات ما شد. به عنوان مثال يکـي از نويسـندگان 
عرب کتابي دارد که در مورد  ادبيات مقاومت فلسطين بـه نـام «ادبالمقاومـه» 
است. برخي از کساني که در حوزه ادبيات داستاني تأمل مـيکردنـد، اصـطالح 
ادبيات دفاع مقدس را کنار گذاشـتند و اصـطالح ادبيـات مقاومـت را انتخـاب 
کردند. استداللشان هم به صورت اجمالي اين بود کـه مـا بـا انتخـاب ادبيـات 
مقاومت آن ظرف زماني و مکاني دفاع مقدس را برميداريـم و مجموعـهاي از 
خيزشهاي عمومياي را که هدف عـالياي دارد و هـدفش مقاومـت در برابـر 
بعـدها ايـن  ظلم و استکبار و... است، همه را تحت يـک قالـب درمـيآوريـم . 
اصطالح به عنوان ادبيات پايداري شناخته شد. اما نکتهاي که در همه اين موارد 
قابل طرح است اين است که طرح و جعل اين عناوين هيچ گاه با بررسي تام و 
تمام عناوين قبلي صورت نگرفته است. يعني به نظر ميرسد يک نوع آزمون و 
خطا در اين عرصه صورت گرفته است. چرا که اگر به منابع نظري، پژوهشي و 
تحليلي مراجعه کنيم، اساساً، منابع قابل توجهي يافت نمـيشـود کـه در مـورد 
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چرايي کنار گذاشتن عنوان ادبيات دفاع مقدس و اخذ عنـوان ادبيـات مقاومـت 
تأمل شود بلکه به نظر ميرسد انتخاب اين عناوين و جايگزيني اين عناوين در 
دورههايي موجب شده عناوين ديگر صدمه ببينند و در مجموع حـوزه ادبيـات 
دفاع مقدس لطمه و صدمه ببيند. دليلش هم ايـن اسـت کـه در حـوزه ادبيـات 
داستاني دفاع مقدس شناخت ظرفيتهاي دفاع مقـدس و ترسـيم ويژگـيهـاي 
خاص اين ادبيات مقدمه هر عنوانسازي در اين حوزه است. يعني، تا ويژگـي-
نميتوانيم دست به عنوانسازي در ايـن  زمينـه بـزنيم .  هايش را نشناسيم عمال ً

نکته ديگر اين است که تعدد عناوين موجب شده است که حساسيت و جايگاه 
عناوين قبلي مخدوش شود. يعني، در حاليکه زماني و دورهاي ادبيات داسـتاني 
يک عنوان بيشتر نداشت و اين عنوان انتظاراتي را براي نويسندگان ايجاد مـي-

کرد، اآلن با تعدد عناوين شايد همسو کردن انتظارات از نويسنده دفاع مقدس و 
آثار مرتبط با دفاع مقدس، مقداري دشوارتر شده است چون بـه هـر حـال بـه 
تعدد عناوين تعدد ديدگاه وجود دارد و اين امکان که با اتخاذ عنـواني ثابـت و 
عنواني اجماعي خاستگاهمان را راجع به ادبيات دفاع مقدس همسو کنيم، عمال ً
به نوعي ضعيف شده است. بنابر اين در بحث عنوانسـازي راجـع بـه ادبيـات 
داستاني دفاع مقدس عناوين متعددي به کار رفته است. بنابر آن چيزي که بنـده 
در اين دو سال که به پژوهش در مورد گونه ادبيات سياه دفاع مقدس مشـغول 
هستم، به نظر ميرسد، همچنان استفاده از ادبيات داستاني دفاع مقـدس عنـوان 
جامعتري از عناوين ديگر باشد. اما، در ترکيب دفاع مقدس مفهوم اين دفـاع و 
تقدس چيست؟ آيا اين دفاع مقدس براي ادبيات در ترکيب ادبيات دفاع مقدس 
و براي داستان در ترکيب داستان دفاع مقدس، نقـش موضـوعي ايفـا مـيکنـد، 
يعني وقتي ميگوييم داستان دفاع مقدس داستاني اسـت کـه موضـوعش دفـاع 
مقدس باشد يا داستاني که مضمونش دفاع مقدس باشـد اينهـا متفـاوت اسـت . 

تعبيري که من مقداري به آن نزديک شدم اين است که در تعبير ادبيات داستاني 
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دفاع مقدس، دفاع مقدس وصف موضوع ادبيات نيست بلکـه وصـف مضـوني 
ادبيات است. اگر وصف مضموني ادبيات باشد به نظر ميرسد که ما نيازي پيدا 
ضـمن  نميکنيم که به ادبيات مقاومت و يا حتي ادبيات پايـداري اشـاره کنـيم . 
اينکه اين عنوان، عنواني است که مخترع و جاعلش خود فضاي ايران اسـالمي 

درگير جنگ بوده، يک عنوان خاص است که ميتواند در ذيل خودش گونـهاي 
را معرفي کند. اما، در ادبيات مقاومت ما جاعل ايـن اصـطالح نبـوديم و چـون 
تعريفش بر عهده ما نيست. کسي که اين را جعـل کـرده  جاعلش  نبوديم لزوما ً
بايد آن را تعريف کند و به نحو خاص ادبيات دفاع مقدس نگرشهاي شيعي و 
آرمانهاي اسالمي را در خود مستتر دارد ولي ادبيات مقاومت اين طور نيسـت 
و وجهه بسيار عامي دارد. يعني عامتر از معارفي که يک مکتب يا يـک مـذهبي 
به عنوان تشيع دارد، در اختيار ميگذارد. بنابر ايـن، توسـعه دادن بـه مفـاهيم و 
اخذ عناويني مثل ادبيات مقاومت بهنظرم راه ما را در شناسايي گونه خاص دور 
امکان شناسايي اين گونـه ذيـل عنـوان خـاص و شـناخت  خواهد کرد و عمال ً

خصوصيات و شرايطش را براي ما دشوار ميکند.  
فرهنگ عمومي: آقاي شاکري از توضيحات شما ميتوان اينگونه برداشـت 
کرد که گويا جنابعالي به خصلت زماني و مکاني آن حوزه از ادبيات کـه حـول 
دفاع مقدس است، قائليد. يعني معتقديد که ادبيات دفاع مقدس مربوط به ايران 
شيعي اسالمي است. اما، براي اينکه آثار اين حوزه از ادبيات داراي خواننـدگان 
جهاني باشد، آيا انتخاب عنوان با اين شکل، باعث محدوديت طيـف مخـاطبين 

جهاني نميشود؟  
احمد شاکري: آيا وصفي که ما به عنوان وصف دفاع مقدس براي ادبيـات 
به کار ميبريم خصيصه زماني و مکاني در آن لحاظ  ميشود يا نـه؟ خصيصـه 
زماني به اين معنا است که ادبيات داستاني دفاع مقـدس ادبيـاتي اسـت کـه در 
برهه زماني هشت ساله دفاع مقدس اتفاق افتاد از 59 تا 67. وخصيصه مکـاني
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اش هم اين است  که مکان وقوع حوادث هم به تعبيري يا بايد خطوط جنـگ 
باشد يا جايي باشد که تأثرات مستقيم و غير مستقيم جنگ به آنها رسيده است. 
شهرهاي مرزي يا شهرهايي که پشت جبهه هستند و بمباران شدهانـد و يـا  مثال ً
حتي شهرهايي که مورد اصابت موشک هم قرار نگرفتهاند، ولي آثـار جنـگ در 
آنجا مشهود است. شهدا ميآيند، اجناس گران شده و انواع مسائلي  که جنـگ 
با خودش ميآورد. همان طور که مطلع هستيد خود عنوان ادبيات داستاني دفاع 
مقدس، محور سه جور تقسيمبندي واقع شده است. يک موقـع وقتـي ادبيـات 
دفاع مقدس ميگوييم اين اصطالح را براي تقسيمبنديهاي دورهاي در ادبيـات 
به کار ميبريم. منظور از ادبيات دفاع مقدس، ادبيات داستاني است که در زمان 
در  دفاع مقدس آفريده شده است. يعني، با اين اصـطالح دورهبنـدي مـيکنـيم . 
ادوار ادبي هر واقعهاي که بتواند تلنگري بـه ادبيـات داسـتاني بزنـد و آغـاز و 
انجامي براي خلق و آفرينش داستان ايجاد کند، اين واقعه ميتوانـد مؤسـس و 
پايهگذار يک دوره باشد. به همين معنا ممکـن اسـت گفتـه شـود کـه ادبيـات 
داستاني دفاع مقدس به تعبير زماني و دورهايـش، ادبيـاتي اسـت کـه در زمـان 
در مقابـل آن ادبيـات  جنگ نوشته شده است. يعني هشت سال دفـاع مقـدس . 
داستاني هست که در غير زمان جنگ نوشته شد. يک موقع ادبيات دفاع مقدس 
محور تقسيمبنديهاي موضوعي است. يعني ادبياتي که موضوعش دفاع مقدس 
باشد و موضوع در ادبيات واجد خصوصيت زماني و مکاني است. يعني ادبيات 
زماني موضوعش دفاع مقدس است که به لحاظ زماني در زمـان دفـاع مقـدس 
امـا،  در آن مکان دفاع مقـدس بـوده رخ دهـد .  اتفاق بيفتد يا در مکاني که قبال ً
تعبير سومي وجود دارد که اين وصف دفاع مقدس در ادبيات داسـتاني محـور 
تقسيمبنديهاي مضموني است. تقسيمبنـديهـاي مضـموني بـه نظـر مـيآيـد 
تقسيمات دقيقتري هستند. چون ادبيات داسـتاني دفـاع مقـدس مـا بـه لحـاظ 
موضوع از ديگر جنگهاي دنيا متفاوت نميشود. اگر موضوع واجد ويژگي در 
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زماني و در مکاني باشد يعني اين آدمي که در اين زمـان خـاص و ايـن مکـان  
ايثارگري کرده است. بنابر اين، اگـر بحـث دفـاع  خاص کاري کرده است. مثال ً
مقدس محور تقسيمبنديهاي موضوعي باشـد و داسـتان دفـاع مقـدس يعنـي 

داستاني که موضوعش دفاع مقدس است، اين داستان با داسـتان جنگـي جهـان 
هم چندان تفاوتي نخواهد داشت. حتي ميتوانيم مقايسه بکنيم. جنـگ هشـت 
سالة ما به لحاظ وسعت جغرافيايي و به لحاظ شدت ويرانيها و از بـين رفـتن 
يعنـي  نفوس و زخميها و کشتهها هيچ وقت به جنگ جهاني دوم نمـيرسـد . 
اگر نگاه ما به دفاع مقدس، نگاه موضوعي باشد نه تنها موضوع خاصي را نمـي
گونـهاي باشـد .  توانيم مورد اشاره قرار دهيم بلکه برجستگي هم ندارد که اصال ً
برخي از پژوهشگران با اشاره به همين، که البته در طيف پژوهشگران با انديشه 
شبهروشنفکري هستند اين را گفتهاند که جنـگ مـا در مقايسـه بـا جنـگهـاي 
نبايـد انتظـار داشـته  جهاني مثل يک درگيري مرزي طوالنيمدت است و اصال ً
باشيم کاري که بر اساس اين موضوع نوشته شده بتواند با آثـار بـزرگ جهـاني 
رقابت بکند. اين يک ديدگاه است، ولي به نظر ميرسد آن چيزي کـه موجـب 
يـک  تفاوت جنگ ما با جنگهاي  ديگر شد وجه مضموني آن بود. اين اتفاقـا ً
بنمايه ديني هم دارد. بنمايه ديني آن هم اين است که در ديدگاه اسالمي عمل 
خوب عملي است که هم واجد حسن فعلي باشد هم واجد حسن فاعلي. يعني 
ممکن است ايثار را خيلي از رزمندگان ديگر در نقاط جهان انجـام داده باشـند . 
انسـانهـا در جنـگ از خودگذشـتگيهـايي از  جنگ محمل ايثار است. عموما ً
واجد حسـن فـاعلي  خودشان نشان ميدهند. ولي اين از خودگذشتگيها لزوما ً
هم نيست. برخي از اين از خودگذشتگيها براي رسيدن به شهرت و ماندگاري 
نام است. يک غرض نفساني و شخصي در آن وجود دارد حتي آنهايي که براي 
خاک اين کار را انجام دادند اين هم با آن چيزي که ما به عنوان حسن فاعلي به 
آن اعتقاد داريم يعني براي اطاعت از امر خدا فرق دارد. که در دفاع مقدس مـا 
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ميشود براي اطاعت از امر ولـي فقيـه کـه واليـتش را از واليـت الهـي دارد و 
همسو با حرکت حضرت وليعصر(عج) است. اين نشان ميدهـد کـه ويژگـي 
ممتاز دفاع مقدس ما وجه فاعلي آن است. بنابر ايـن، بـه نظـر مـيرسـد دفـاع 
مقدس اشارهاي به اين وجه فاعلي بايد داشته باشد و اشاره به وجه فاعلي يعني 
اشارهاي به مضمون اثر. چون وجه فاعلي اثـر در موضـوع نمـيتوانـد چنـدان 
شکوفا شود در مضمون شکوفا ميشود. به همين دليل به نظر ميرسـد عنـوان-
هايي که انتخاب شدند از بينشان عنوان دفاع مقدس ترجيح دارد وعنوان دفـاع 
مقدس هم به نظر ميرسد عنواني مضموني براي ادبيات است و اگر مضـموني 
شد آن وقت زمانمند و مکانمند نيست. يعني، آن وقت هر انديشهاي با انگيـزه-
اي که متناسب با حسن فاعلي و متناسب با آرمانهاي دينـي اسـت، عملـي در 
ذيل دفاع مقدس انجام بدهد، اين وجه مضموني را نشان ميدهد. حتي به نظرم 
يعنـي، ادبيـات  اين ديدگاه مضموني به ادبيات دفاع مقدس وسعت مـيبخشـد . 
دفاع مقدس را ادبياتي ميداند که از يک فرهنگ جانبداري ميکنـد نـه از يـک 
واقعيت خاص تاريخي. ادبياتي ميداند که در طـول تـاريخ جريـان دارد و هـر 

لحظه ممکن است چنين اتفاقي بيفتد.   
 فرهنگ عمومي: در رابطه با بحث حاضر اصطالحي را استاد رضا رهگذر 
و قبل از ايشان آقاي دکتر زرشناس تحت عنوان «ادبيات دوران گـذار» داشـتند 
که خصلت دورهاي از  ادبيات است که با انقالب اسالمي شروع شد، جنابعالي 

اين عنوان را براي اين دوره از ادبيات که بعد از انقالب شروع شـد و بـا دفـاع 
مقدس فاصله زماني اندکي داشت چگونه ميبينيد؟  

احمد شاکري: البته، اين اصـطالحي کـه بـا عنـوان «ادبيـات دوران گـذار» 
معرفي شد، وصفي است براي يک دوره. دورهاي که مـيدانـيم از زمـاني آغـاز 
ايـن  شده است ولي انجامش را نميدانيم چقدر است. ما در اين دوره هسـتيم . 
طور نيست که اين دوره گذشته باشد و ما حدود و ثغور ايـن  دوره را بـدانيم . 
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وقتي حدود و ثغورش را نميدانيم و انجامش و پايان اين دوره را نميدانـيم و 
اشرافي بر مجموعه آثاري که در اين دوره توليد شـده نـداريم، [چـون ادبيـات 
دوران گذار مربوط به ادبياتي است که با پيروزي انقالب شکل گرفـت و ادامـه 
خواهد داشت تا زمان حاکميت موعودي که آن پردههاي علـم کنـار مـيرود و 
حقيقت هنر در آنجا  متجلي ميشود و مـيتـوانيم بـر اسـاس آن ديـدگاه و آن 
زمانه به يک شاخصههاي معيني از هنر ديني، هنر اسـالمي و ادبيـات داسـتاني 
اسالمي برسيم.] و در حال آزمون و خطا هستيم، ميتوانيم اوصاف اجمالي اين 
دوران را برشماريم. يکي از خصوصيات اين دوران اين اسـت کـه مـا در يـک 
انقطاعي از سنتهاي غربي وارداتي از ادبيات قـرار گـرفتيم و خـود ايـن يـک 
موقعيت ويژه است. يعني به نظر من هم ميرسد که يکي از مشخصـات دوران 
گذار اين است که از يک سنت گذشتهاي عبور کـرده و اآلن رويـة جديـدي را 
آغاز کرده است. خود ادبيات داستاني به شکل فعلي عمر چنداني در کشور مـا 
ندارد و هنوز طول مدتي  که  ادبيات انقالبي و افراد متعهد و انقالبي راجع بـه 
اين ادبيات داستاني فکر کردند، به مدتي که قبل از انقـالب جريـانهـاي ادبـي 
غرب و شرقزده تا حدودي گرفتارش بودند و صرف کردنـد، نرسـيده اسـت . 
تبيين ادبيات دوران گذار مبتني بر تبيين چيزي است که پس از انقـالب ايجـاد 
شد. يعني، بستري براي ظهور ادبيات داستاني شکل گرفت که عوامل متعـددي 
دخيل بودند و همة اينها بايد لحاظ شود تا به اين نتيجه برسيم و بتوانيم جمـع

بندي داشته باشيم که در دوران پـس از انقـالب چـرا قائـل بـه دورة جديـدي 
هستيم. حاال اين دورة جديد را برخي دوران گذار نام گذاشتهاند و برخـي هـم 
اين دوره را دورهاي ميدانند که در يک محدودة مشخصـي انجـام مـيگيـرد و 
از جملـه عـواملي کـه مـيتـوان  عنوان گذار نميگذارنـد .  عنوانش را هم لزوما ً
برشمرد و متعدد هستند يکي ظهور موضوعات جديد است. برخـي در تحليـل
هايشان ميگويند عاملي که موجب ورود ما به دورة جديد بود رخـدادها بـود . 
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خود رخدادها آنقدر عظيماند، موضوعاتي که ميتواننـد موضـوع داسـتان قـرار 
گيرند آنقدر عظيماند که يک جبهه جديد، يک رشد و نمو جديد و يک تفاوت 
انقـالبهـا در همـه  جديد را ميتوان در اين دوره با دورههاي قبل ذکـر کـرد . 
از موضوعاتي که به خصـوص عمـوم  کشورها مجراي هنر هستند و هنر عموما ً
مردم را درگير ميکند، تأثيراتي اجتماعي بسيار عميقي داشته باشد، احساسـات 

را برانگيزاند و در يک بستر عقالني و حسي رخ بدهد، استقبال ميکند.  
نکته دوم که ميتوان گفت محمـل ظهـور دورة جديـد اسـت، مربـوط بـه 
گشايشهاي اجتماعي است که در حوزة هنر اتفاق افتاد. يعنـي در حـوزة هنـر 
بسياري از نويسندگان متعهدي که قبل از انقالب بودند و برخي از کسـاني کـه 
ميتوانستند بنويسند ولي قبل از انقالب به خاطر محدوديتهـا ننوشـتند، ايـن 

گشايش فضا براي  بيان و روايت، خودش موجب ظهور دورة جديدي شد. بـه 
هر حال دوران اختناق ستمشاهي زمـاني کـه اجـازهاي  بـراي نگـارش وجـود 

هنر و ادبيات هم نميتوانست جلوه و ظهوري داشته باشد.   نداشت، طبعا ً
عامل سوم مخاطب است برخي معتقدند که عموم و قاطبـهاي از مخاطبـان 
پيش از انقالب ادبيات را تحريم کـرده  ادبيات که مخاطبان ديندار بودند، اساسا ً
بودند. ادبيات شبهروشنفکري، ادبيـات يـأس، ادبيـات پـرده در و ادبيـات غيـر 
داسـتان پـيش از  اخالقي را تحريم کرده بودند. بلکه به نظـر مـيرسـد عمومـا ً
انقالب در ذهن نيروهاي مذهبي و افراد دينـدار و متـدين مـرادف بـا فسـاد و 
پوچي و يأس است. لذا، بعد از انقالب مخاطباني ظهـور کردنـد کـه مطالبـات 

جديد دارند، ظهور مخاطب جديد، دورة جديد را رقم ميزند.  
 [عامل چهارم] برخيها آن تعهدات و آرمانهاي ديني را عامـل مـيداننـد . 
انقالب با پيروزي خودش آرمانهايي را به سطح آورد، آرمانهايي کـه در هنـر 
بايد متجلي ميشد چون انقالب ما انقالب ذوجهـاتي بـود تنهـا جنبـه سياسـي 
نداشت، جنبههاي فرهنگي داشت، بنابر اين مطالبـات ايـن انقـالب از هنـر در 
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حوزة فرهنگ همچنان پا بر جا بود. انقالب شيوة روايت خاص خودش را مي
خواهد و نميتواند تقليد بکند. همان جوري که پرچم نه غربـي نـه شـرقي در 
حوزه سياست بلند شد، در حوزه اقتصـاد صـحبتش بـه ميـان آمـد، در حـوزه 
خـود  ادبيات و فرهنگ هم همين است. بنابر اين، اين نيازمند يک نهضت بـود . 

اين نه شرقي نه غربي يعني يک دوره جديد. يعني يک نهضت جديد.   
[عامل پنجم] عامل ديگر بازشدن فضا براي صدور انقالب بود. يعني به نظر 
ميرسيد، بنا بر نظر برخي از نويسندگان متعهد فضايي باز شـده اسـت کـه مـا 
حرفمان را به جهان بزنيم و اين حرف بايد در يک قالب هنري بيان شود. ايـن 
هم عامل ديگري بود که موجب شد دوره جديدي شکل بگيرد. مجموعـه ايـن 
عوامل که البته بايد در آن جايگاه حکومت اسالمي، انقـالب اسـالمي و اينکـه 
انقالب اسالمي از ابتدا خودش را يک دورة واسطي ميدانسته، مشخص شـود . 
يعني، شعار انقالب اين بوده که اين انقالب به آن انقالب جهاني حضرت ولـي
عصر(عج) بشارتدهنده است. يعني خودش ادعاي استقالل و ادعاي فرجام به 
اينکه بدون اتصال با آن به نتيجه ميرسد، نداشته است. لذا، اين مفهوم گذار از 
مفهوم دوران غيبت معصوم و نياز مـا در همـة حـوزههـاي فکـري و هنـري و 
اجتماعي به معصوم و کسي که به عالم وحي و قدس ارتباط داشته باشد کسـي 
لـذا، ايـن  که بتواند دين و معاني حقيقي آن را بر ما روشن کند، برآمده اسـت . 
احساس نياز به نظر ميرسـد کـه آن بحـث ادبيـات دوران گـذار را بتوانـد تـا 
حدودي تأمين کند. من فکر ميکنم در همين ادبيات دوران گـذار شـايد جـاي 
شـايد هـيچ  پاي ثابتي نباشد. هميشه با يک وجه يا خطر ناکامي مواجـه اسـت . 
همـواره  وقت ادبيات دوران گذار نميتواند ساختار نهـايياش را معرفـي کنـد . 
بايد منتظر باشد با ظهور آن حقيقت و شکلگيري آن حکومت نهايي به نتيجـه 
يعنـي،  ما  اين قدرت را داريـم .  برسد. ولي فکر ميکنم در اين عرصه هم عمال ً
ادبيات دفاع مقدس در برخي از وجوه توانسته خودش را تا حدودي بشناسد.   
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فرهنگ عمومي: اگر بخواهيم مشخصههاي حوزهاي از ادبيات که به دفـاع 
مقدس پرداختند، چه آثار سياه [که به زعم شما در زمان جنگ کم بـود]  و چـه 
آثار سفيد و در يک کالم ادبيات جنگ بدون قضاوت در مـورد خـوب يـا بـد 

بودن اين آثار چيست؟ يعني وجوه کلي و عمومي اين نوع ادبيات چيست؟  
احمد شاکري: اگر بخواهيد اين دو حوزه را ذيـل يـک مجموعـه بدانيـد، 

يعني بگوييم ادبيات با رويکرد سياه با ادبيات در حوزه دفاع مقدس [که از دفاع 
مقدس جانبداري ميکند] قسيم يکديگرند يعني مقسمي به عنوان ادبيات جنگ 
داريم که به ادبيـات سـياه و ادبيـات ارزشـي دفـاع مقـدس تقسـيم مـيشـود، 
اشتراکاتشان، اشتراکات چندان قابل توجهي نيست. اين اشتراکات شـايد بيشـتر 
به سمت موضوع برگردد. يعني هر دوي اينها راجع به انسان درگيـر در جنـگ 
مينويسند. البته، به نظرم اين وجه اشتراک در مواردي قابل خدشه است. چـون 
حداقل با مبنايي که من اخذ کردم دفاع مقدس وجه مضموني است بنـابر ايـن، 
يعنـي شـايد بشـود  حداقل در مواردي اين دو شاخه با هم تباين کامـل دارنـد . 
گفت نه در شخصيت اشتراکاتي وجود دارد نه در مضـمون اشـتراکاتي وجـود 
دارد نه در پرداخت و نه در بسياري از وجوه با هم اشتراکاتي دارند. بنابر ايـن، 
اگر روي خود ادبيات سياه يا ادبيات دفاع مقدس تأمل شـود، ايـن بـه صـواب 
نزديکتر است. البته، آن چيزي که در صورت فعلـي در ادبيـات بـا آن مواجـه 
هستيم اين است که هر دوي اين ديدگاهها يا بهتر بگويم طيفـي از نويسـندگان 
از هر دو ديدگاه ادعاي واقعنويسي را دارند، يعني حتي کساني که تحت عنوان 
سياهنويسان جنگ يا به تعبير ديگر ضد جنگنـويس مطـرح هسـتند يـا اساسـا ً
خودشان را  ضد جنگ قبول ندارند، ميگوينـد مـا واقعيـت را نوشـتيم و اگـر 
معناي نوشتن از واقعيت سياهنويسي باشد ما خيلي ابايي نداريم از اينکـه سـياه 

بنويسيم زيرا واقعيت براي ما ارزشمندتر از رنگ واقعيت است.   
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ما ضد جنگنـويس هسـتيم داليلـي هـم بـراي  برخيها معتقدند که اساسا ً
خودشان قائلاند و ميگويند چون ما در طول اين هشت سـال دفـاع کـرديم و 
جنگ نکرديم و دفاع هميشه به صورت ضمني جنگ را مذموم نشان ميدهد ما 
ضد جنگنويس هستيم. آن چيزي که به صورت مشترک در اين ديدگاهها ديده 
ميشود اين است که همة طيفها ادعاي واقعنويسي راجع به جنگ دارند. بنابر 
اين يک راه حل ميانه وجود دارد براي اينکه اين دو طيف به هم نزديک شوند. 
البته، برخي از نويسندگان شبهروشنفکر ادعاي واقعنويسي ندارند، يعني از بـين 
کساني که راجع به جنگ نوشتند و به مضامين سياه پرداختند همه در اينکـه از 
واقعيت بنويسند، اتفاق ندارند. برخي معتقدند که ما بايد وجه تاريخي جنگ را 
کنار بگذاريم جنگ براي مـا يـک زمينـه اسـت دليلـي نـدارد کـه نويسـنده از 
واقعيتهاي جنگ بگويد نويسنده بايد از آن چيزي که در کنه وجـود خـودش 
هست بگويد و تعهدي به واقعيت ندارد. اما، اين طيف، طيـف قليلـي هسـتند . 

واقعيت را محور کارشان قرار ميدهند. بنابر ايـن، ايـن نقطـه  طيف کثير عموما ً
اشتراک وجود دارد و آن نقطه اشتراک اين است که هر دو ادعاي واقـعنويسـي 
ميکنند. البته، اين سؤال ايجاد ميشود که آيا واقعيت چندگونه است، آيا واقعـه
اي که تحت عنوان واقعيت هشت ساله از آن ياد ميکنيم، يک حقيقـت مطلـق 
داشته است يا خير؟ آيا شناخت اين حقيقت امري نسبي است يا نـه مـيتوانـد 
شناخت قطعي داشته باشد؟ چرا اين واقعيت بـه دو صـورت مختلـف روايـت 
واقعيت مطلقـي  شده است؟ احتماالت مختلفي هست يکي اينکه بگوييم اساسا ً
وجود ندارد، يکي اينکه بگوييم واقعيت مطلقي وجـود دارد، ولـي مـا بـه ايـن 
واقعيت مطلق دسترسي نداريم و امکان شناخت براي ما وجـود دارد يـا اينکـه 
امکان شناخت هست، ولي شناختهاي ما شناخت نسبي است. مثل آن فيل در 
تاريکي است هر کسي چيزي را ميبيند دليلي ندارد که همه واقعيت در دسـت 
يـک بحـث  کسي جمع شود. بنابر اين، در اينجا به نظـر مـيرسـد کـه اساسـا ً
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معرفتشناسي و فلسفي در مورد حوزه عامتري از معرفت پايش به ميان کشيده 
ميشود. اما، آن چيزي که به نظرم ميرسد ميتوانـد ورود کنـد و گـرهگشـايي 
کند، پاسخهايي است که در فلسفه نسـبت بـه ايـن داده شـده اسـت و فلسـفه 
اسالمي به طور مشخص هم اعتقاد به واقعيتهاي مطلـق دارد و هـم انسـان را 
قادر به شناسايي آنها ميداند. اگر با اين روش در وجه حل اختالف پيش رويم 
به نظر ميرسد که در ادبيات داستاني دفاع مقدس ميشود با تبيين واقعيتي کـه 
طيف گستردهاي از نويسندگان ادعاي کشف و حکايت از آن را دارند، به تبيين 
اين مسئله پرداخت که آيا واقعيت در دفاع مقدس امري است که يک بخش آن 
در  به وصف دفاع تعلق گرفته و بخش ديگر آن به وصف تقدس؟ [کـه عمومـا ً
آثار سياه  يکي از اين دو وجه مغشوش ميشود يا در وجه دفاعي يـا در وجـه 
تقدس] و در پاسخ هم ميتوان اين را گفت که آيا ما جنگ را بالجمله مقـدس 
ميدانيم يعني جنگ با تمام اجزاء و شرايطش براي ما مقدس بوده يـا بـه نحـو 
فيالجمله مقدس ميدانيم؛ يعني ميدانيم که وقايع و اتفاقات مقدسي در جنـگ 
افتاده ولي امور نامقدسي هم در کنار اين امور مقدس هستند. با طرح اين بحث 
که، به خصوص، در بحث تقدس اهميت پيدا ميکند که آيا اين تقدس وصـف 
مـوارد  بالجمله يا وصف في الجمله  جنگ است پاسخ اين خواهد بود که قطعا ً
و اموري در جنگ ديده ميشود که اينها مقدس نيست. اما، نکته در ايـن اسـت 
که برخيها تعبير به روح حاکم کردهاند. برخيها تعبير به کليت جنگ کردهاند. 
که اگر ما به کليت دفاع، کليت انگيزهها و کليت اغراض و اهداف دفاع مقدس 

نگاه کنيم، به نظر ميرسد اين تقدس وجـود دارد. از ايـن جـا ايـن مباحثـه بـا 
کساني که سياهنويس هستند پيش ميآيد که اگـر واقعـهاي کـه مجموعـهاي از 
حوادث آن را شکل ميدهند در بيرون اتفاق بيفتـد و سـمت و سـوي کلـي آن 
واقعه تقدس باشد و در برخي از اجزايش تقدس وجود نداشته باشـد، در ايـن 
شرايط وظيفه ادبيات چيست؟ آيا ادبيات ميتواند يک جزء نامقـدس را از ايـن 
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واقعيت کلي اخذ کند و اجزاي ديگر را نگويد يا اگر اين کار را انجام دهـد بـه 
اين معني است که دارد نسبت به کليت آن واقعه خدشهاي روا ميدارد يا خير؟ 
اين باز نيازمند به حل اصول موضوعهاي دارد. يعني بـراي حـل تـکتـک ايـن 
سؤاالت، سؤاالت ديگـري مطـرح مـيشـود و آن اينکـه آيـا کـارکرد ادبيـات، 
کارکردي اخباري است يا نه؟ ما در ادبيات در حال دادن خبر و گزاره نيسـتيم. 
ماهيت ادبيات اخباري نيست، انشايي است. به خصوص، داسـتان داعيـه  اساسا ً
اين را ندارد که از چيزي خبر ميدهد، داعيهاش اين است که ايجاد ميکند، لذا 
تخيل است. اگر وجه اخباري نداشته باشد آن وقت نميتواند مـتهم باشـد کـه 
بنـا نـدارد از چيـزي  دروغ گفته و چيزي را تحريف کرده است. يعنـي، اساسـا ً
خبر دهد. اين هم پاسخهايي دارد. درست است کـه داسـتان در وجـه انشـايي 
مطرح شده است، اما وقتي اشارهاي به يک زمان و يک مکـان خـاص مـيکنـد 
خودش را تا حدودي ملتزم ميکند که خبري از آن زمان و مکان بدهد. يعنـي، 
ممکن است يک واقعة جزئي در يک داستان تخيلي باشد ولي فضاي زمـاني و 
مکانياش تخيل نيست. به نظر ميرسد آن روح حاکم در داستان جنبة اخبـاري 
پيدا ميکند. مباني ديگري هم  داريم، اگر بگوييم آن چيزي که داستان خبر مـي
دهد ـ اگر بپذيريم خبر ميدهد ـ آن چيز «مفهوم» هـم دارد. چـون داسـتانهـا 
ميگويند اين شخصيتي که ما ترسيم کرديم مأيوس است، ولـي نگفتـيم  عموما ً
که ديگران هم مأيوس هستند. يعني اين گزاره اخباري ما هم بـه فـرض اينکـه 
اخباري باشد مفهوم ندارد. ما ميگوييم اين آدم اينگونه بوده اسـت شـما مـي
خواهيد بگوييد نه، اين آدم نماينده همة آدمهاست با نشان دادن اين آدم، مـي-

خواهيد بگوييد همة آدمها مأيوساند و اين دروغ است که داستان مفهوم ندارد. 
اينجا باز نياز به اين داريم که مبـاني ديگـر ثابـت شـود کـه داسـتان در جهـان 
خودش، جهان مستقل و کاملي دارد و در جهان کامل خودش مفهومسازي هـم 

ميکند.  
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اگر اين ثابت شود که داستان مفهومسازي ميکند، داستان در حين انشـائش 
اخبار از واقع انجام ميدهد و اين واقعيت بـه صـورت بالجملـه و فـيالجملـه 
داراي چه ويژگيهايي است، به نظر ميرسد که راه اسـتداللهـاي ديگـر بسـته 
بايد ملتـزم  ميشود. يعني داستاني که راجع به دفاع مقدس نوشته ميشود، قطعا ً
به تقدس دفاع به صورت بالجمله باشد. يعني، اگر هم خواست شخصيت تيـره
اي را نشان دهد ـ چنان که در جنگ هم ما نميتوانيم بگوييم شخصيت تيرهاي 
نبوده بلکه برخي با اغراض غير الهي وارد شدهاند، و اين براي داستان اشـکالي 
ندارد بلکه بهتر است اين شخصيتها هم باشند ـ  ولـي روح حـاکم و فضـاي 
حاکم، فضاي قدسي است. يعني شخصيتهاي قدسي وجود دارد، انگيـزههـاي 
ديني وجود دارد، ولي اين  شخص هم هست، يعني کفه تعادل و ترازو به نفـع 
جريان قدسي نسبت به جنبههاي دنيوي و مادي است و سنگيني بسيار بيشتري 

ميکند. چينش اين بحثها احتياج به يک زحمت نظري و فکري دارد.  
  فرهنگ عمومي: با توجه به فرمايشات شما اگـر بخـواهيم ادبيـات دفـاع 
ناظر به همين بحث ادبيات سـياهي اسـت  مقدس را آسيبشناسي بکنيم مسلما ً
که شما به آن اشاره داشتيد، اما نکتهاي که در اينجا وجود دارد بـه تغييـر ذائقـه 
مخاطبين برميگردد، يعني اين ادبيات سياهي که گونه غالـب ادبيـات داسـتاني 
دفاع مقدس کنوني شده منجر به تغيير ذائقه مخاطبين نيز شده است و گـرايش 
اگـر  بيشتر به سمت آثاري است که سياه بـودن روايـت در آنهـا غالـب اسـت . 
بخواهيم نوعي آسيبشناسي جامع و کامل از اين فرآيند داشته باشـيم بـه چـه 
نکاتي بايد برسيم، يعني فقط بايد به صرف خوب يا بد بودن آثار واقف شـويم 

يا نکات ديگري را هم در محاسبات خود لحاظ کنيم؟  
احمد شاکري: تا به حال بحثهايي که صورت گرفت مربوط به عالم عقل 
مخاطب چه تـوجهي  و ديدگاه کلي بود. يعني، ما نگاهي به آمار و اينکه اساسا ً
کرده است، آيا مخاطبين تأثيري در شکلگيري گونه سياه يا در ضعف و رشـد 
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سهمي براي مخاطب در تعيين ارزشهاي ادبـي قائـل  آن داشتهاند؟ و آيا اساسا ً
هستيم يا نه؟ اين خود در بردارندة مباني ديگري است که بايد بـه آن پرداختـه 
شود. اما، اين نکته که آيا اقبال و ادبار مخاطبين در اين زمينه مـيتوانـد واجـد 
مفهومي باشد؟ آيا اين اقبال و ادبار وجود دارد و آيا مواجد مفهوم هست يا نه؟ 
اين اقبال و ادبار وجود دارد و بنده هم با حضرتعالي موافقم که به صورت  اوال ً
فيالجمله بايد گفت که در دورهاي از ادبيات [نه در همهي ادوار]، به خصوص 
دوره دهه هفتاد و تا حدود دهه هشتاد، شاهد اقبـال نـه مـردم، بلکـه طيفـي از 
داستانخوانها و مخاطبين داستان به آثار ضدجنگ بوديم و شاهد اقبـال طيفـي 
از داستاننويسان جوان به اين رويکرد بوديم. البته، اقبال خوانندگان به اينگونـه 
داستانها با اقبال نويسندگان به اينگونه داستانها متفاوت است و بايـد تحليـل 
يکدهـهاي بـه  متفاوتي براي آن ارائه داد. داستانهاي سياه پس از تجربه تقريبا ً
صورت داستانهاي حماسي شکل گرفتند و تجربه جديدي معرفي مـيشـدند . 

ديدگاههاي جديدي معرفي ميشدند. يک نوع عدم تعادل محسوب مـيشـدند 
يک نوع هنجارشکني در برههاي که هنجارها را داستانهاي حماسي تعيين مـي

کردند، معرفي شدند. دو طيف اين داستانها را خواندند. واکنش اين طيفها ما 
را وادار ميکند که اين تقسيم را بکنيم و بگـوييم دو طيـف ايـن داسـتانهـا را 
خواندند. طيف نخست طيفي هستند که ميخوانند براي اينکـه مـيخواهنـد بـا 
بعد از خواندن اين آثار اظهـار تأسـف مـي خبر شوند چه اتفاقي افتاده و اتفاقا ً
کنند. اين مثل يک ناهنجاري ميماند که در جامعه اتفاق مـيافتـد و همـه مـي
خواهند بدانند که چه اتفاقي افتاده است. اين نه به دليل همدلي و همراهـي بـا 
امـا، طيفـي از خواننـدگان  آن ناهنجاري است بلکه به دليل کنجکـاوي اسـت . 

هستند که بيشتر به اين دليل که داستانهاي طيف حماسي دفاع مقـدس آنهـا را 
تا حدودي سيراب کرده بود و بلکه بهتر بگوييم در آنها چيز جديدي را برنمي-
انگيخت، سراغ داستانهاي سياه رفتند. البتـه، اگـر ايـن طيـف از داسـتانهـاي 
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ديگر با ادبيات سياه همراهي  حماسي به معناي واقعي سيراب شده باشند، قطعا ً
نميکنند و نميخوانند. اصطالح سيراب شدن اصطالح دقيقي نيست. اين طيف 
به نظر ميرسد که بـه دواعـي داسـتاني و تکنيکـي ايـن آثـار را مـيخواننـد و 
همراهي کاملي با ادبيات حماسي ندارند. به همين دليل چـون بـه دنبـال تنـوع 
هستند تنوع در آثار سياه اينها را جلب کرد. پس يک واکنش، واکنش مخاطبـان 
طيـف ديگـر  است که دو دسته هستند و هر دسته بايد جداگانـه تحليـل شـود . 
نويسندگان بودند که اينها هم تقسيمبنـديهـايي دارد: نويسـندگان حرفـهاي و 
گرايش قوي و شـايعي در بـين  نويسندگان نوقلم. با شما هم موافقم که اجماال ً
نويسندگان براي نوشتن با اين رويکرد، يعني رويکرد سياه پديد آمد. البتـه، بـه 
اين هم توجه ميدهم که وقتي ميگوييم رويکـرد سـياه، مفهـوم سـياه، مفهـوم 
سياه و سياهي که سفيدياي را مخـدوش کـرده  مشککي است. يعني، بين سياه ِ
تفاوت وجود دارد؛ يعني طيف گستردهاي را شامل ميشود. بين نويسندگان هم 
بايد تفکيک کرد، البته در نويسندگاني که حرفهاي هستند سياهنويسي دو داعيـه 
دارد؛ داعيه اولش بيشتر انحراف تحليلـي نسـبت بـه شـرايط اجتمـاعي، دفـاع 
مقدس و ضعفهاي شخصيتي است. برخي از کسـاني کـه آغازکننـده ايـن راه 
خودشان جزو نويسندگان متعهد دهه 60 بودند، ولي به دليل ضعف  بودند اتفاقا ً
شخصــيتي، بــه دليــل وجــود وجــوهي از نفــاق در درونشــان، تحليــل غلــط و 
يعنـي  دلبستگيهايي که پس از جنگ برايشان به وجود آمـد بازگشـت کردنـد . 
بازگشت ادبي اينها معلول بازگشت فکريشان بود. البته، دليل ضمني هم وجـود 
دارد. البته، اينکه اين بازگشت فکري چه چيزهايي بودند، عواملش چه بودند و 
چه چيزهايي در آن مؤثر بودند خودش گفتگوي مستقلي را ميطلبد که به نظـر 
من به نحو اجمالي جريانهاي شبهروشنفکري در ايـن قضـيه بسـيار مقصـر و 
دخيل بودند. يعني از ضعف شخصيتي اين افراد استفاده کردند و اينها را جذب 
کردند و از دل مواليد ادبي انقالب افراد شبهروشنفکر سـاختند کـه ايـن خطـر 
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عمدهاي  است که متوجه ما شد. يعني برخي از آثـار سـياه جنـگ کـه توسـط 
رزمندگان ديروز نوشته شده، هيچگـاه توسـط جريـان شـبهروشـنفکري نمـي-

جبهه را تجربه نکرد که  توانست ايجاد شود. چون جريان شبهروشنفکري اساسا ً
جرئت کند راجع به آن اينگونه بنويسد. ولي، کساني که تجربه کردنـد بـا ايـن 
داعيه که ما خودمان بهتر از هر کسي جنگ را ميشناسيم رويکرد سياه را تبليـغ 
کردند. بخش ديگر و انگيزه ديگر، انگيزه شهرتطلبي ادبي بود چون کسي کـه 
داستاننويس است يا با تواناييهاي مهارتي داستانش به شهرت ميرسد يا مي-
خواهد راه ميانبري را انتخاب کند. رويکرد سياه ايـن راهکـار ميـانبـر اسـت . 

چون هر هنجارگريزي با اقبال مواجه ميشود بـه خصـوص اگـر ايـن اقبـال از 
طرف روشنفکراني باشد که براي اينها اين ناهنجاري اهميت دارد حتي ساختار  
برايشان چندان اهميتي ندارد و اگر تعريف و تمجيدي از اينگونه آثار ميکننـد 
بيشتر به واسطة اين است که آن را انحرافي ميدانند که ممکن است به ادبيـات 
انقالب لطمه بزند و همسوي با نظرات آنهاست. اما، ايـن حرکـت بـا طيفـي از 
آن دليـل  نويسندگان نو قلم هم آغاز شد. در رابطه با نويسندگان نوقلم عمومـا ً

دوم برجسته است. يعني، رسيدن به شهرت. و با چاپي که بر آثار سياه خورد، با 
تبليغاتي که جريانات شبهروشنفکر و جريانهاي غافل ادبيات انقالب راجع بـه 
اين کارها انجام دادند، نوجواناني که عالقهمند بودند در حوزه داستان پيشرفت 
تالش کردند به اين رويکردها بدمند. اما، اينکـه چـرا  کنند و ديده شوند، عمال ً

اين رويکرد اتفاق افتاد و رويکرد عمومي چه بود؟ بخشي از آن البته منـوط بـه 
بررسي ما نسبت به ادبيات دهه شصت است. ترديـدي در ايـن نيسـت کـه آن 
چيزي که در دهة شصت اتفاق افتاد، در شکلگيري اين جريان بـيتـأثير نبـود، 
البته اينکه آيا تأثير مستقيم يا تأثير ضمني داشته بايد بررسي کرد. به نظـر مـي-
رسد در دهة شصت تجربههاي خوبي در حوزه داستان حماسي و آرماني ديني 
توليد شد، اما اين تجربهها چندان مؤيد به مهارتهاي داستاني نبود. بـه همـين 
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ضعف اين داستانها اينگونه قلمـداد شـد  دليل از سوي طيف روشنفکر عموما ً
به واسطه انديشه و نوع نگاهشان موفق نشدند. يعني در  که اين داستانها اساسا ً
جمعبنديشان پرسيدند چرا داستانهاي دهة شصت موفق نبودند؟ چرا مقطعي و 
تاريخمصرفدار بودند؟ چرا شعاري و تبليغي بودند؟ چون موضعشـان نسـبت 
آدمهـاي سـفيد، آدمهـاي ايـدئولوژيک و  به آدمها موضع مکتبي بـوده اسـت . 
اعتقادي که در زندگيشان ايدئولوژي را دخالت ميدهند، آدمهايي کـه مقـدس-
اين نگاه موجب شکستشان شد. اينها خيلي توجهي بـه سـاختار  مآباند. اصال ً
نداشتند، اگر هم ساختار ميگفتند اعتقاد داشتند آن ساختار به واسـطه انضـمام 
اين فکر با شکست مواجه شد. بلکه حتي ميگفتند اگر شما با همان مضامين و 
فکري که پيش از انقالب در ادبيات وجود داشته بنويسـيد مـيتوانيـد سـاختار 
مشـکل اصـلي اينهـا فکـر و انديشـه بـود ولـي داليـل  مناسبي را خلق کنيـد . 
ظاهريشان بيشتر متوجه تکنيک بود. اين موجب شد در تحليـل آن دوران، ايـن 
ادبيات دهه شصت نميتوانـد موفـق باشـد و بـا  فکر تسلط پيدا کند که اساسا ً
تحليل غلط راهکارش اينگونه تشخيص داده شد. به جـاي اينکـه مـا مهـارت-
هايمان را افزايش دهيم و با همان ديدگاه بنويسـيم، بايـد ديـدگاهمان را کنـار 
بگذاريم تا کارمان درست شود. ايـن کنـار گذاشـتن ديـدگاه زمينـههـاي ورود 
ادبيات سياه را فراهم کرد. چون سياهي چيزي جز محو قداست نيست و محـو 
قداست محو اتصال به وحدانيت و محو آرمانهاست. چون انقالب ما با آرمان-
هايش زنده است. با مکتب انقالبي و شيعياش زنـده اسـت اگـر ايـن مکتـب 

حذف شد چيزي باقي نميماند. پس اين تحليل اشتباه راجـع بـه دهـه شصـت 
موجب شد ضعفهاي موجود در داستانهاي اين دوره به پاي آرمانها نوشـته 
اين رويه توسط شـبهروشـنفکرها  شود و نه به پاي تکنيک به همين دليل اساسا ً

ابتر نشان داده شد.  
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تعـاريف متعـددي از ادبيـات سـياه    فرهنگ عمومي: آقاي شاکري، ظاهرا ً
وجود دارد و افراد مختلفي هم اين گرايش ادبي را تعريف کردهانـد، امـا وجـه 
مميزه تعريف شما از ادبيات سـياه جنـگ [کـه ممکـن هسـت شـما بفرماييـد 
اختصاص به من ندارد و کليت ادبيات سياه جنگ اين است] چه  نکـاتي را در 

بر دارد که با تعاريف ديگران فرق دارد؟  
احمد شاکري: البته، در تعاريف شاخصهاي مشترک هم ديـده مـيشـود . 

چرا بايد بگوييم ادبيات سياه و بعد بگوييم ادبيات سياه جنگ و بعد بايد گفـت 
طرح اين عنوان، سؤاالتي را ايجاد ميکنـد کـه  ادبيات سياه دفاع مقدس؟ بعضا ً
عنوان پارادوکسيکالي به نظر ميآيد. چطور ادبيات دفاع مقدس، ميتواند  ظاهرا ً
مگر سياهي در تقدس و دفاع راه دارد که مـا  گونه سياهي داشته باشد. يا اساسا ً
تعبير ادبيات سياه دفاع مقدس را به کار ببريم؟ همان طور که مطلـع هسـتيد در 
به عنوان فـرض ايـن  رابطه با ادبيات سياه چند اصطالح مطرح شده است. اوال ً
امر ثابت است که گرايشي در ادبيات مرتبط با واقعة هشت ساله ما وجـود دارد 
ديـدگاههـايي کـه  که اين گرايش ديدگاههاي غيرقدسي در آن ديـده مـيشـود . 
تناسب و نسبتي با ديدگاههاي آرماني و ديني ما ندارد. بنابر اين، شناسايي ايـن 
گونه، نيازمند اتخاذ عنوان هم هست. همانگونـه کـه بايـد بـراي ادبيـات دفـاع 
مقدس عنواني بسازيم و نسبت اين ادبيات را با ادبيات جنگ جهـان مشـخص 
کنيم، به نظر ميرسد براي ضدي که براي ادبيات دفاع مقدس در کشور مـا بـه 
اين گونه هم بايد نسبتش را با  وجود آمده هم بايد عنواني انتخاب کنيم و اتفاقا ً
همانندهاي خودش در ادبيات جنگ تحليل کنيم. ما ادبيات ضد جنگ را کـامال ً
ميشناسيم و جهان با ادبيات سياه جنگ آشناست، به خصوص با معيار مشهور 
در مواردي که کسي آغازکننده جنگ است، خودش متجاوز باشد و مغلوب هم 
بحث ادبيات ضدجنگ مطرح است. اما، آيا بـراي  باشد که در اين موارد عموما ً
اين معضل که بر سر ادبيات ما آمده و اين گونه خاص را به وجود آورده، چـه 
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عنواني انتخاب کنيم، خود اين محل بحث است. به عنوان يک راه حل ميـانبـر 
به نظر ميرسد اگر بتوانيم [که اينگونه هست] گونهاي به عنـوان ادبيـات دفـاع 
مقدس معرفي کنيم، ضد خاص اينگونه هم  يک ضد خاص است. يعني همـان 
طور که اين گونه با گونه ادبيات عام ادبيات جنگ فرق دارد. ضد ايـن هـم بـا 
امـا،  ضد ادبيات جنگ متفاوت است. بنابر اين، اين راه حـل کوتـاهش اسـت . 

اينکه اسم و عنوان و ماهيتش چيست؟ روي اين بايد مقداري دقت کرد. در اين 
زمينه بحثهاي فراواني شده است همان طور که عرض کردم برخيهـا عنـوان 
ضد جنگ را نپذيرفتند. تا آنجايي که من ميدانم سه چهـار عنـوان بـراي ايـن 
گرايش تدارک ديده و پيشنهاد شده است. برخي از آن تعبير بـه «ضـد جنـگ» 
ميکنند که تعبير تسامحي و البته به نظر نادرست مـيآيـد، برخـيهـا گفتـهانـد 
«ادبيات ضد ارزشهاي دفاع مقدس» و تعبير ديگري کـه وجـود دارد «ادبيـات 
سياه دفاع مقدس» است. بنابر اين، بايد اين تأمل را کرد که کدام عنوان صـحيح 
است و ويژگيهاي هر عنوان کدام است. به نظر ميرسـد ادبيـات ضـد جنـگ 
اين عنوان، عنوان وارداتي است. يعني کسان ديگـري  عنوان مناسبي نيست. اوال ً
جعـل کردنـد .  اين عنوان را براي شکل خاصي از اعتراضـات سياسـي عمومـا ً

ادبيات ضد جنگ، البته، با دواعي مختلف در ادبيات جهان بروز و ظهـور دارد، 
با مطلق جنگ مخـالفانـد، چـه جنـگ  برخي از اينها کساني هستند که اساسا ً
جنگ را امري غير انساني ميدانند. برخيها  تجاوزآميز باشد چه غير آن. اساسا ً
با جنگ خاص مخالفاند يعني ادبيات ضد جنگ خـاص کـه در طـول تـاريخ 
اتفاق افتاده است. عموماً، ادبيات ضد جنگ را ادبيات سياسي ميدانند که وجـه 
امتيازش اين است که به سياستمداران و کساني که شعلههاي جنگ را بر مـي
قربانيان جنگ را نتيجه بيکيفيتي يا تماميت- افروزند اعتراض ميکند و معموال ً

خواهي يا قدرتطلبي آنها ميداند. اما، چرا ادبيات ضـد جنـگ نمـيتوانـد در 
ادبيات ما عنوان مناسبي باشد؟ برخي از دواعياي که براي ادبيات ضـد جنـگ 
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در ادبيات جهان وجود دارد در آثار برخي از نويسـندگان متفـاوتنـويس [کـه 
البته برخيها عنوان متفاوتنويس را انتخاب کردند] ديده ميشود. به خصوص 
وقتي اشارهاي به خسارتهاي جنگ ميکنند و اشارهشان بيشـتر بـر ايـن نکتـه 
است که جنگ فينفسه موجب خسارت و ضـرر و زيـان اسـت و عمـوم ايـن 
ضرر را مردم عادي متحمل ميشوند. لذا، انگيزههاي مشترک و علـل مشـترکي 
هم بين برخي از آثاري که در ادبيات جهان به عنوان ضد جنگ مطرح اسـت و 
انگيزهها و عللي که موجب نگارش برخي از آثار متفـاوت در کشـور مـا شـده 
است، ميشود يافت. اما، به نظر ميرسد عنوان ضد جنگ عنوان مناسبي نيست 
دليلش هم اين است که با توجه به اينکه جنگ از طرف ايران در واقعه هشـت 
کسي در حوزه ادبيات داستاني تا به حال يا جرئت نکرده  ساله دفاع بوده تقريبا ً
با اصل دفاع مشکل دارد و مخالف است. هم در طيـفهـاي  يا نگفته که اساسا ً
شبهروشنفکر و هم در طيفهاي نويسـندگان متعهـد کسـي چنـين  ادعـايي را 
ندارد که با اين ادعا مخالف است. يعني، حقي براي دفاع ملت از حاکميـت يـا 
از کشور خودش قائل نيست. چنين ادعايي نشده، بنابراين اگر تعبير ادبيات ضد 
ورود به اين جنگ مجاز نيست، اين تعبير در کشـور  جنگ اين است که اساسا ً
ضـمن  ما به اين معنا که ورود به دفاع مجاز  نباشد اساساً مطرح نشـده اسـت . 
اينکه برخيها گفتهاند تفاوت جنگ ما که شکل دفـاعي داشـت در تعبيـر ضـد 
جنگ ديده نشده است، جنگ معناي عامتـري از دفـاع دارد، چـوت برخـي از 
بـه هـر حـال ايـن  جنگها تجاوز هستند، برخي از جنگها هم دفـاع هسـتند . 
خصيصه در آن ديده نشده است، ضمن اينکـه برخـي از نويسـندگان متفـاوت 
اين عنوان را در يک مغالطهاي به نفع خودشان تغيير دادند. عـرض کـردم  عمال ً
نويسـنده ضـد جنـگ  دو قول در اين زمينه است. برخي معتقدند که ما اساسـا ً
هستيم چون ما دفاع کرديم و همة کساني که در جنگ ما شـرکت کردنـد و در 
جبهة ايران حضور داشتند، همه اينها ضد جنگ بودند، بنابر اين به ضـد جنـگ 



گفتوگوها    □  303  
 

 

بودن خودمان افتخار ميکنيم. پس برخيها اين واژه را به نفع خودشان مصادره 
کردند و گفتند که ما ضد جنگ هستيم. بنابر اين، چنين تعبيري بـه نظـر تعبيـر 
جامع و درستي نميآيد. اما، به نظر ميآيد ادبيات متفاوت هـم چنـدان قابليـت 
بحث ندارد چون تا متعلق تفاوت و دليل تفـاوت روشـن نشـود، ايـن عنـوان، 
عنوان بسيار مجملي است، چيزي را نميرساند، هر ادبيـاتي مـيتوانـد از يـک 
جهت متفاوت باشد بنابر اين، ناميدن واژه ادبيات متفاوت هم مناسب براي اين 

گونه نيست.  
به نظر ميرسد ادبيات مخالف ارزشهاي دفاع مقدس هم تأکيد الزم را بـر 
رويکرد اين جريان ندارد. رويکردي که بيشتر به تلخيها و زشتيها اشاره مـي

چـون وقتـي بـه  کند. بلکه ادبيات مخالف با هر چيزي ميتواند مخالف باشـد . 
ارزشهاي دفاع مقدس نگاه ميکنيم ايـن ارزشهـا خيلـي، ارزشهـاي عـامي 
هستند و اگر بگوييم گونهاي که درمقابل ادبيات دفاع مقدس قرار مـيگيـرد در 
برابر ارزشها ايستاده است، به نظر ميرسد آن مانعيت الزم را در تعريـف ايـن 
گونه ندارد. لذا، يک انتخاب باقي ميماند «ادبيات سـياه دفـاع مقـدس». البتـه، 
ادبيات سياه دفاع مقدس به اين معنا نيست کـه در مقـدس بـودن يـا در دفـاع 
بودنش سياه است. اين ادبياتي است که با  رويکرد سياه با دفاع مقـدس رو بـه 
در ايـن عنـوان هـم خـود موضـوع مشـخص اسـت، يعنـي هـم  رو ميشـود . 
ديدگاهمان نسبت به موضوع مشخص شده که چگونه ارزشيابي ميکنيم و اين 
را ضمن اينکه دفاعي ميدانيم يک واقعه سفيد و به تعبير بهتر قدسي ميدانيم و 
هم به اين اشاره داريم که ديد اينها سياه است. البته، براي تعبيـر ادبيـات سـياه، 
تعبير معادل معارفي و قرآني هم داريم. ديد سياه و سياهانگارانـه نتيجـه کـوري 
است. يعني کسي که دچار نابينايي شده، اطراف خودش را سياه ميبيند. به نظر 
نـه  ميرسد در ديدگاه ادبيات سياه، اين ديد دچار نوعي نابينـايي شـده اسـت . 
اينکه سفيدي نيست بلکه اين ديدگاه نميتواند سفيدي را ببيند لذا با يک عينک 
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سياهانگارانه نگاه ميکند. به نظر ميرسد ويژگي اصلي اين رويکـرد، انقطـاعش 
از عالم وحي است. يعني ديدگاهي که از عالم وحي انقطاع پيدا کند، آن چشـم 
حقيقتبين از او گرفته ميشود. وقتي چشم حقيقتبين از او گرفتـه شـود ايـن 
سياهي در اطراف و اکناف فکري و مشاهدات و ملموسات و مـدرکاتش نفـوذ 

ميکند. بنابر اين، ادبيات سياه گزينهبين است.  
 فرهنگ عمومي: ويژگيهاي اين ادبيات سياه چيست؟  

احمد شاکري: در بيان اينکه ادبيات سياه چه ويژگيهايي دارد، بايد گفـت : 
يکسري ويژگيهاي عام وجود دارد؛ يکي از اين ويژگيهـا دربـاره شخصـيت 
اينها شخصيتهاي سياهي را براي روايت انتخاب ميکنند. يعنـي،  است. عموما ً
شخصيتهايي که وجوه تزلزلشان بـر وجـوه ايسـتايي و ايمانشـان غلبـه دارد. 
يعني، در اين آثار کمتر با آدمهايي مطمئن با عـزم وارادهاي راسـخ مواجـه مـي
افراد نقاط ضعفي دارند که ضربههاي سختي هـم بـه واسـطه آن  شويم. عموما ً
نقاط ضعف ميخورند. نکته ديگر اين است که در ادبيات سـياه واقعيـت يـک 
سطح بيشتر ندارد. يعني نگاهشان به واقعيت تا حدودي نگاه ماترياليستي است. 
نکتـه  يعني واقعيت چيزي جز مشاهدات و ملموسات بصري و عينـي نيسـت . 
اساسـا ً سوم اين است که عموم اين آثار بـر نگـاه انسـاني تأکيـد ويـژه دارنـد . 
«انسانينويسي» واژه مصطلح اينهاست. منظور از انسانينويسي يعني تنزل دادن 

ادراکات و تنزل دادن اعتقادات انساني به بعضي از عواطف انساني است. يعنـي 
يک نگاه سازمان مللي به وقايع دارند، همه با هم خوب باشند، حقـوق بشـري 
نگاه ميشود. نکته ديگر اينکه در ادبيات سياه به شـدت نسـبينگـري و نسـبي
به نظر ميرسد در مورد همه چيـز نـوعي  انگاري را شاهد هستيم. يعني، اساسا ً
نسبيت حاکم است. در فکر شخصيتها، در برخوردي که با حقايق دارند ايـن 
نسبيانگاري ديده ميشود. نکتة ديگري که در بحث ادبيـات سـياه وجـود دارد 
وارد حـوزة  اين است که در آن ايدئولوژي جايي ندارد. يعني اين ادبيات اساسا ً
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ايدئولوژيک نميشود. در حـالي کـه يکـي از وجـوه اصـلي جنـگ مـا، وجـه 
چـون ورودي بـه حـوزه  ايدئولوژيک بود. يعني جبهه حق و باطل. اينها اساسا ً
همـه در جهـاتي  ايدئولوژيک ندارند چيزي به نام حق و باطل را قبول ندارنـد . 
حقاند و همه هم اشتباهاتي دارند. نکته آخر هم اين است که ضعف تحليلي و 
تأکيد بر عواطف در کار شديد است. يعنـي چـون بحـث ايـدئولوژيک وجـود 
ندارد، تقابل فکر وجود ندارد، يا فکر قدرت دسترسي به امور مطلـق را نـدارد، 
ضعف تحليلي در آثار به وفور به چشم ميخورد، يعني بيشتر تأکيد بر عواطف 
و احساسات براي تحت تأثير قرار دادن مخاطب ديده ميشود. اين پـنج شـش 

مورد جزء وجوه بارز ادبيات سياه دفاع مقدس است.  
فرهنگ عمومي: در رابطه با تاريخ شکلگيري ادبيات سياه شـما معتقديـد، 
احمد محمـود کليـد خـورد در ايـن رابطـه توضـيح  سوخته زمين اين حوزه با

بيشتري ميفرماييد؟  
احمد شـاکري: همـان طـور کـه مـيدانيـد، در دورهبنـديهـاي ادبـي بـا 
توضيحاتي که در دوران دفاع مقدس عرض شـد، تعـداد آثـاري کـه از طـرف 
آثـاري  جريان شبهروشنفکر راجع به جنگ نوشته شـد، بسـيار محـدود اسـت . 
نوشته شد، منصور کوشان، احمد محمود، مدرس صادقي، مندنيپـور و... آثـار 

بـه  محدودي دارند. چون همان طور که عرض کردم تئوري سـکوت کـه بعـدا ً
تئوري تحريف تبديل شد در اين طيف وجود دارد. البته، نشانههايي از ادبيـات 
سياه در آن دوران (دهه شصت) ديده ميشود. اما، همچنان اين نوشتهها، تبديل 
به يک جريان شناخته شده، نشده است. چون از کساني که شبهروشنفکرند و با 
اصل نظام و انقالب همسو نيستند، انتظـار مـيرود ايـن نگـرش را هـم داشـته 
باشند. من فکر مـيکـنم زمـاني هويـت پيـدا کـرد کـه نويسـندگاني از طيـف 
رزمندگان دفاع مقدس وارد اين جريان شدند که البته بايد بين ايـن رزمنـدگان 
تفکيک قائل شويم. برخي از کساني که دوران سربازيشـان را در دفـاع مقـدس 
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گذراندند و برخي ديگر که به صورت بسيجي وارد اين عرصه شدند. در هر دو 
زمينه نويسندگان متعددي ظهور کردند و راجع به دفاع مقدس نوشـتند کـه بـه 
لحاظ زماني به تاريخ بعد از اتمام جنگ برميگردد و به خصوص در دهه هفتاد 
شاهد شکلگيري اين جريان هستيم. ويژگي دهة هفتاد اين است که تا حدودي 
اين جريان براي خودش تئوريسازي ميکند. البته، اين جريان به داليل مختلف 
اين امکان را  پيدا نکرده که کتاب مسـتقلي در تئـوريسـازي جريـانش داشـته 
باشد. اگر چه برخي از نويسندگان، همسوي با اين جريان آثاري را نوشـتهانـد . 
ترازوي خانم بلقيسسليماني تـا حـدودي  و تفنگ به عنوان مثال، مجموعة نقد
اين نگاه و رويکرد را تئوريپردازي ميکند و از برخي ويژگيهاي اين رويکرد 
به نحو نظري  دفاع  ميکند. در آثار ديگر هم تا حدودي اين وجـود دارد. امـا، 
همچنان اظهار نظرهايي که در اين باره شده، بيشتر در اقتراحهـا، مصـاحبههـا، 
مقاالتي هم در اين زمينه  ميزگردها و گفتگوهايي از اين دست بوده است. بعضا ً
است، ولي همچنان تئوريپردازي در اين زمينه چندان قوي نيست. يک دليلش 
تئوري و انديشهاي که منجر به ادبيات سياه ميشـود،  شايد اين باشد که عموما ً
مستخرج از عمومات نظريه ادبي در حوزه ادبيات روشنفکري و در موضوعات 
عام است. يعني فکري است که وقتي در حوزه دفـاع مقـدس و جنـگ جريـان 
پيدا ميکند، شکل ادبيات سياه به خود ميگيرد. لذا، ادبيات سياه خيلـي تـالش 
نکرد و ضروري ندانست که براي خودش تئورياي را طراحي کند، بلکـه اگـر 
به همان عمومات به خصوص فرماليستي در ادبيات توجه ميکرد اين زمينـه را هـم 
امـا،  ميتوانست پوشش بدهد و آن تئوريها جايگاه ادبيات سياه را تقويـت بکنـد . 
عرضم اين اسـت کـه تثبيـت ايـن جريـان و پررنـگ شـدن آن بـا ورود برخـي از 
نويسندگاني بود که اينها از دل جنگ بيرون آمدند، دربارة جنگ نوشته بودند، بعضاً 
سوابق درخشاني در توليد آثار حماسي داشتند ولي بعدها گرفتار اين جريان شـدند 

و در اين مقطع شاهد توليد آثار متعددي در اين زمينه بوديم.  
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فرهنگ عمومي: آقاي شاکري به عنوان سؤال آخر، شما در جـايي فرمـودهايـد : 
بنمايه اصلي ادبيات سياه دفاعمقدس در نزديکي به شـعارزدگي بعضـي از مفـاهيم 
داستاني است. منظورتـان از ايـن شـعارزدگي چيسـت؟ آيـا شـعارزدگي در حـوزه 

ارزشها را مد نظر داشتهايد يا حوزه ديگر را در بر ميگرفت؟  
اينکـه  احمد شاکري: فکر ميکنم به اين مسئله در خالل صحبتم اشـاره کـردم . 
چرا آن رويکرد ادبيات دهه شصت پس از جنگ به چيزي مثل ادبيات سـياه منجـر 
شد، يک تحليل اين است که مشکل آن فکر بوده است. فکري که انسان را گونهاي 
ميديده که نميتوانسته در ادبيات جايگاهي بازکند. تحليل درست اين است کـه آن 
چـون  فکر مشکل نداشته است. مهارت بـراي بيـان ايـن فکـر انـدک بـوده اسـت . 
پرداخت موضوعات و مضامين ديني در داستان مهارت بسيار بيشتري ميخواهد تـا 
بنـابر ايـن، آنکـه  موضوعاتي که صرفاً با نگاه ماترياليستي ميتوان آنها را بيان کـرد . 
گفته ميشود ريشه ادبيات سياه در شعار است، منظورمان از شعار، صورت داستاني 
شعار است. يعني صـورتي کـه صـراحت را يعنـي عـدم اسـتفاده از موقعيـتهـاي 
دراماتيک را مهمترين وظيفه خودش فرض کرده است، شعارگويي بـا اصـل اعتقـاد 
به شعار متفاوت است. ما اعتقاد به شعار داريم، اعتقـاد بـه ايـدئولوژي داريـم، امـا 
ايـن شـعار  اعتقاد داريم صورت شعار در داستان نبايد به شکل شعاري بيـان شـود . 

بايد به شکل نمايش و عمل در بيايد.  
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حکايت مردي که از خاطرهها پيشي گرفت  

  
حاال زوجي ادبي هستند با مشابهتهاي بسيار. حکايت خلقـت  بابانظر و دا
در حوزه ادبيات دفاع مقدس آنقدر مهم و تأثيرگذار است که در آيندهاي نـه  دا
چندان دور به عنوان نقطه عطفي در تاريخچه ادبيـات دفـاع مقـدس از آن يـاد 
دا بـود کـه از دنـده چـپ بابانظر شود. و اگر بنا بر اسطورهسازي باشد اين بار

را تکرارپذير ساخت.    دا آفريده شد و تجربه
آينده آبستن مواليد اين دو تجربه اسـت کـه پيونـدهاي نزديکشـان از آنهـا 
زوجي روايي ساخته است. در يادداشتي که ميآيد نگـاهي آسـيبشناسـانه بـه 

داشتهايم.   بابانظر
  

اشاره   
باني  دا را اولين بار برايم ارسال کردند. دوستي که در معرفي کتاب دا کتاب
خير شده بود و در تالشي مجدانه و صادقانه کتاب را به اهالي سينما و ادبيـات 
پيشنهاد ميکرد، در ديداري وعده ارسال کتاب را داد. مدتي بعد، کتاب ارسـال 
شد. برخالف تصور آن دوست و البته طبق پيشبيني شخصيام، نتوانستم کتاب 
را تا آخر زمين نگذارم. بله، کتاب را زمين گذاشتم. تنها تا پايان صحنههايي که 
مربوط به حضور خانم حسيني در قبرستان و تغسيل و تکفين شهدا بـود پـيش 

نيز مشابه همين اتفاق رخ داد.    بابانظر رفتم. درباره کتاب
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البته، بيان اين امر، مشکلتر از تجربه آن است. کتابهاي نامدار به سه دليل 
خوانده ميشوند؛ يا به اين دليل که خوباند. يا به اين دليل که خوانندگان مـي
خواهند دريابند چرا در رديف خوبها قرار گرفتهاند. يا به اين دليـل کـه اگـر 

خوانده نشوند باعث عذاب وجداني براي خوانندهاش خواهند بود.   
اين در روزهايي بود که گفته ميشد اين کتابها از جمله آثاري اسـت کـه 
اگر، به اصطالح، دستشان بگيري، نميتواني قبل از مطالعه کامل، کتاب را زمين 
بگذاري. البته، در آن زمان، در جستجوي مقطعي، به آماري که به بررسي چنين 
موضوعي بپردازد دست نيافتم. نميدانم چه ميزان از دهها هزار جلد از ايـن دو 
کتاب به صورت کامل خوانده شده است. همان طـور کـه تـا کنـون آمـاري از 
البتـه، خبرهـاي  تعداد کتابهاي خريداريشده و اهداشده بـه دسـت نيـاوردم . 
منتشره و مصاحبههايي که با موضوع اين کتاب از اهالي داسـتان و سـينما و حتـي 

شخصيتهاي متنفذ فرهنگي و سياسي ميشد، نشانگر استقبال مخاطبان از آن بود.   
شايد دست يافتن به چنين آماري چندان براي انتشارات سوره مهر يا ديگـر 
محققان ضروري نباشد. به همين ميزان که کتابي آن هم با موضوع دفاع مقدس 
و در موضوع شخصيتهاي برجسته آن، به خانه اهل مطالعه راه پيدا کند خـود 
قدم مهمي است. در کشور ما ساليانه صدها هزار نسخه از قرآن کريم بـا قطـع، 
چـه کسـي مـي رسمالخط ، ترجمه و کاغذ نفيس و غير نفيس چاپ ميشـود . 
تواند ادعا کند همه قرآنهاي خريداريشده توسط مخاطبان خوانده مـيشـود؟ 
اگر ماه رمضان را استثنا کنيم. چند نفر از مردم در طـول سـال موفـق بـه دوره 
کامل قرآن ميشوند؟ اما، اين درباره قرآن چندان اولويت ندارد. چرا که کيفيت 
بسي ارزشمندتر از کميت است. خداوند در قرآن دستور به تأمـل و تـدبر داده 
است. نقل است که معصومين در هنگام خواندن سوره حمد در نماز آنقدر آيـه 
» (فاتحه: 5) را تکرار ميکردهاند که آن را از قـائلش  ُ وَإِيَّاکَ نَسْتَعينِ d دdإِيَّاکَ نَعْب»
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ميشنيدهاند و مدهوش ميشدهاند. چه بسا دورههاي قرآن که جـز لفـظخـواني 
نيست و چه بسا قرائت سوره حمدي که به مرده جان ميدهد.  

اصطالح رايج ميان اهل کتاب در زمين نگذاشتن آن را هم مـيتـوان جـزو 
محسنات کتاب به حساب آورد. فرض کنيم که در مطالعه کتابي پانصد ششصد 
صفحهاي مکثي يک ماهه بيفتد؛ بلکه، تنها صد صفحه از آن خوانده شـود، آيـا 

اين امر را ميشود به حساب نرسيدن کتاب به هدفش تلقي کرد؟  
بعدها به داليل شخصي و پرسش خبرگزاريها در موضوع خاطرهنويسي و 
بابـانظر و دا درخواست مشخص آنها در اظهار نظر درباره کتابهايي همچـون
جستجويي در شبکه مجازي و برخي مطبوعـات و خبرگـزاريهـا انجـام دادم. 
آنچه درباره اين دو کتاب مهم بيان شده بود از اظهار نظـرهـاي شخصـي، غيـر 
مدون، حاشيهاي و تبليغاتي فراتر نميرفت. حتي در تبليغاتيترين اظهار نظرهـا 
حق ارزشهاي ذاتي اين دو اثر ديده نشده بود. اين امر تا بدان جا پـيش رفـت 
اين آثـار را  که برخي از اهالي ادبيات با به کارگيري اصطالحات دو پهلو، عمال ً
گونهاي از رمان دانستند. در چنين شرايطي بود که در اظهار نظري کوتاه نسبت 
بايـد بـه  بابـانظر توجه دادم. اکنون درباره کتاب دا به اغراقگويي درباره کتاب

ضـعيفتـر از  بابانظر کساني که توجه چنداني به بنيانهاي ادبيات ندارند گفت:
آن است که گمان ميکنيد و بهتر از آن است که ميانديشيد!  

خاطره چگونه خوانده ميشود؟  
حسي است يا بازتاب احسـاس  بخشي از اظهار نظرهاي پيشگفته يا کامال ً
خواننده نسبت به کتاب است. نمونهاش، اظهار نظر بازيگر مشهوري اسـت کـه 
لوح آن نيز به همراه کتاب ارائه شده است. اما، به نظر ميرسد اتکاي به بيان و 
اظهار نظر حسي نميتواند معياري براي ارزشگذاري يک روايت به شمار آيد. 
بـه غيـر از  زيرا با تفاوت انسانها و احساساتشان نسبت به يک موضوع عمـال ً
موضوعات مشترک اندک، در امور اختالفي آشفتهبازاري پديد خواهد آمـد کـه 
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هيچ ترازويي را ياراي سنجش اعتبار آن نيست. بنابر اين، بايد به دنبال معيـاري 
متقن، قابل دفاع و قابل گسترش بود. چيزي که يـافتن آن در اثـري موفـق مـي

تواند نويددهنده اتفاقي در عالم ادبيات باشد.  
بايد اذعان داشت که نميتوان منکر خوش آمدن و بد آمدن مخاطب از يک 
کتاب بود. بلکه نميتوان جلوي خوش آمدن و بد آمدن کسي را از يک کتـاب 
گرفت. اين امري مسلم است. اما، در کنار اين امر مسـلم، گـزارههـاي تجربـي 
ديگري نيز وجود دارند. واکنش انسانها نه در کميت و نه در کيفيـت و نـه در 
ماهيت با يکديگر يکسان نيست. اين تفاوت و توجه به آن، ريشه آغازين ورود 
است. اين بار نه با اصطالحات مرسوم در نقد ادبي  دا و بابانظر به تحليل کتاب
که با سؤالي ساده اما بسيار مهم بايد آغاز کرد: چرا مخاطب از کتـابي خوشـش 

ميآيد؟  
روايت ـ اعم از خاطره و داستان ـ از عناصر و ابزار متعددي استفاده ميبرد 
که در بهترين حالت به ديد مخاطب عام روايت نميآيد. اما، در عمل ميتوانـد 
چنـين  در تأثيرگذاري اثر و ارتقاء تجربه کتابخواني خواننده بسيار مـؤثر باشـد . 
اموري مواد خام و ابزار کار نويسنده و راوي خاطره را تشکيل ميدهند. از اين 

رو، داليل خوش آمدن از کتاب را ميتوان در امور ذيل جستجو کرد:  
دليـل ادبـي نـدارد .  استقبال برخي از مخاطبان و خوش آمـدن آنهـا اساسـا ً
عواملي چون سابقه ادبي اثر، شهرت نويسنده، تبليغات حاشيهاي و عوامل مؤثر 
بيروني که فضاي ادبي و فرهنگي خواننده را شکل مـيدهـد در چنـين اذعـاني 

مؤثرند.   
اين تصديق و اعتراف، گاهي در خواننده از سرحد شوق آگاهانه فراتر مـي
متـأثر از القائـات بيرونـي،  رود و به صورت جهل مرکب درميآيد و مخاطـب ِ
انديشيدن، لذت بردن و تجربه کردن را به عنوان امري يقينـي مـي تصور کاذب ِ

واگويـههـاي ذهنـي بيمـاري  کور بوف پذيرد. شايد هم اکنون هم، شنيدن آنکه
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روانپريش است براي برخي از اهالي ادبيات سخت باشد. و برخي ديگـر تنهـا 
براي آنکه خود را در ادبيات اثبات کنند و متهم بـه بـيسـوادي و بـياطالعـي 
نشوند از چنين اثري ستايش ميکنند. اين تکرار همان قصه شنل نامرئي پادشاه 
است که اگر چشمي آن را نديد احمق است. و برخي ترجيح ميدهند به خـود 

دروغ بگويند تا احمق فرض نشوند.  
اما، برخي استقبالها ريشههاي ادبـي و درونمتنـي دارد. يعنـي عـواملي در 
ايـن دسـته از  درون متن موجد اشتياق مخاطب بـراي مطالعـه آن بـوده اسـت . 
عوامل مهمتر از دسته نخست است. زيرا به ماهيت ادبيات نزديک بـوده و هنـر 
روايت که نتيجه زحمات نويسنده است با آن سنجيده ميشود برخي عناصـري 
موضـوع،  که در درون متن چنين واکنشي را موجب مـيشـوند بـدين قرارنـد : 
شخصيت، رويکرد نويسنده، مضمون، ابزار پرداخت، قصـه روايـت و بـاالخره 

ساختار روايت.  
در تمامي داستانها، خاطرات و ديگر قالبهاي روايي، ترکيب و نسـبتي از 
قابليتهاي عناصر هفتگانه فوق به کار ميرود. اگر به اين عناصـر بـه عنـوان 
جنبههاي امتيازآور قالب نگاه شود، به ندرت مـيتـوان اثـري را يافـت کـه در 
تمامي جنبههاي فوق امتياز کاملي را از آنِ خود کند. از سوي ديگر، ظهـور و بـروز 
عناصر پيشگفته در قالب روايي به شکلي است که اطالع از آنها، جداسازي ذهنـي

شان و بررسي کارکردهاي خاص هر عنصر کار چندان سادهاي نيست.  
براي پاسخگويي به سؤال «خاطره چگونه خوانده مـيشـود؟» بايـد بـه دو 
سؤال مقدماتي پاسخ داد: «خاطره چگونه روايـت خـود را بنيـان مـينهـد؟» و 

«خاطره چرا خوانده ميشود؟»   
اهميت اين دو سؤال بدين خاطر است که انواع روايتهاي قصهگو، بـا بـه 
کارگيري ابزارهاي روايي و معنايي سطوح مختلفي از مخاطـب را راضـي مـي

کنند. آنها با ايجاد تعليق و انتظار، طرح معما، تصويرسازي رويدادهاي جـذاب 
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و نادر، طرح شخصيتهاي متفاوت، ارائه تجربيات عميق از زندگي، پرداخـت 
شخصيت، طرح کشمکشهاي نفسگيـر و بـاالخره درافکنـدن مضـامين عـالي 
جهان روايي خود را دنبال ميکنند. از سوي ديگر مخاطب چنين روايـتهـايي 
نمـيتـوان خواننـده  خواستههايي با سطوح متفاوت از آنچه ميخواننـد دارنـد . 
عامي را که با خواندن حوادث جذاب يا صحنههاي طنز بـه وجـد مـيآيـد بـا 
مخاطبي که به دنبال اطالعات تاريخي است و کسي که جهان و آدمهـاي آن را 
با محک صراط مستقيم ميسنجد و تجلي دين را در جهان روايي جستجو مي-

کند يکسان دانست. پس، چون خاطرات از تواناييهاي متفاوتي برخوردارنـد و 
خوانندگان نيز در هدف مطالعه داستان افقهاي يکساني را دنبال نميکنند، بنابر 
اين نميتوان با اظهار نظري کلي و بدون در نظر گرفتن جوانب هفتگانه پيش

گفته بهترين خاطره را از نمونههاي ناقص آن تفکيک کرد.  
واقعيت يا خيال؟ مسئله اين است.  

يکـي مثبـت و  بر سر امـر واقـع مجادلـه داشـتهانـد .  خاطره و داستان دائما ً
ديگري منکر آن ظاهر شده است. يکي متعهد به واقع است و ديگري نسبت به 
آن البشرط است. ميخواهم فرضي را مطرح کـنم کـه بـر پايـه آن ارزشهـاي 

روايي خاطره بيشتر روشن ميشود.   
روشن است. هيچ کـس بـا داسـتان بـه  تکليف داستان در اين بخش تقريبا ً
عنوان متن محرز تاريخي برخورد نميکند. اين قـانون ناگفتـه بـين خواننـده و 
نويسنده و تاريخ وجود دارد. تاريخ به داستان درباره گذشتن از حدود واقعيـت
ها طعنه نميزند. نويسنده نيز در برابـر انتظـارات تـاريخ سـر بلنـد مـيکنـد و 
مغرورانه ميگذرد. خواننده نيز پيشاپيش مجوز گذر از واقعيـت را بـه داسـتان

نويس داده است. البته، اين يک امکان است و داستان ميتواند تا بـدانجا پـيش 
رود که هر مخاطبي را در واقعي بـودن تـام و تمـام خـود بـه ترديـد بينـدازد . 
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همچنين ميتواند در انـدک مـواردي عـين واقعـه را بـه صـورت روايـت داسـتاني 
درآورد.  

اما، به نظر ميرسد خاطرات بخش عمدهاي از تأثيرگـذاريشـان را وامـدار 
واقعيتاند. کافي است عنوان خاطرات يا مصـاحبه يـا خـاطرات شـفاهي را از 
بابـانظر،  عنوان کتاب برداريد. يا شايد بد نباشد در مورد مثالمان، يعنـي کتـاب

تمام اطالعاتي را که نشـان از واقعـي بـودن و مسـتند بـودن شخصـيت شـهيد 
«بابانظر» است از روي جلد حذف کنيم.   

اين اتفاق براي هر کتاب خـاطرهاي ميـدان بزرگـي را بـراي آزمـايش مـي
گسترد. زيرا خبر و گزارش، به اين دليل که مستند بـه واقعيـت اسـت پذيرفتـه 
ميشود. اما، داستان به اين دليل که ميتواند واقعي باشد مورد پـذيرش قطعـي 
مخاطب قرار ميگيرد. آيا همگي ما در خواندن گـزارشهـاي خبـري و تـاريخ 
متعجب نميشويم؟ آيا تأثير نميپذيريم؟ آيا احساساتمان تحريـک نمـيشـود؟ 
چنين است. اين در حالي است که برخي از ايـن روايـات بسـيار سـادهانـد و  قطعا ً
عمالً تالشي براي اثبات واقعي بودن خود ندارند. تنها کافي است مخاطب به راوي 
و منبع خبر اعتماد کند. آن وقت است که خود واقعيت تأثير ويرانگر يا سـازندهاش 

را ميگذارد.  
بنابر اين، خاطره فني نه تنها ارزش موضوعي و تـاريخي دارد. بلکـه ارزش 
روايي و اقناعي نيز دارد. اين کلمه مهم «اقنـاع»، گسـتره وسـيعي از مفـاهيم را 
وارد جريان روايت ميکند. با اين کلمه اقناع است کـه فلسـفه تـاريخ در مـتن 
بـا ايـن  روايت طرح ميشود. با اين مفهوم است که چراييها کشف مـيشـود . 
مفهوم است که شخصيتها از افق تاريخ سر برميآورند و جاودانه ميشوند. با 
اين مفهوم است که شخصيتهاي واقعي قابل تکرار ميشوند. و با ايـن مفهـوم 
است که مخاطب نه تنها در برابـر واقعيـت، بلکـه برابـر حقـايقي کـه در پـس 

واقعيت هستند کرنش خواهد کرد و تاريخ ما جهاني خواهد شد.  



318  □  گام نهادن بر شيب تند  
 

 

همان چيزي است که رماننويس به نحـو اتـم و  و اين ابزار ارزشمند دقيقا ً
ورود تخيـل بـه سـاحت داسـتان تنهـا يـک ابـزار  اکمل بـه آن مجهـز اسـت . 
بازيگوشانه و خيالپردازانه نيست. بلکه، امکاني است بـراي ورود حکمـت بـه 
داستان. براي پااليش حوادث و رخدادهاي آن و براي تفسير و تحليـل عالمانـه 
وجـود محـور  آن. همه چيز در رمان در خدمت چنين هدف متعـالياي اسـت . 
روايي، وحـدتهـاي سـه گانـه، پيرنـگ و انسـجام و اسـتحکام آن، پـردازش 

شخصيت و ديگر ابزارهاي داستاني.   
بازگرديم. با نگاه خريدارانـه از سـوي يـک نويسـنده، ايـدههـا و  بابانظر به
تجربيات خوبي در اين کار ديده ميشود. تجربياتي کـه هـر نويسـندهاي را بـه 
او در صـفحه بـه  وسوسه مياندازد تا بهترين کارش را بر پايه آنها شکل دهـد . 
چـه ايـدههـاي مناسـب  صفحه اين کتاب ميگويد: چه تجربيات نو و بـديعي ! 
شخصيتياي! چه حوادث جذابي که جان ميدهد براي نقـاط اوج حسـي يـک 

داستان! چه موقعيتهاي مناسبي براي طنز!  
چـه  اما، اين نويسنده تأسفهايي هم دارد: چه روايت گسسـته و متفرقـي ! 
شتابزدگي مخربي براي روايت! چه کليگوييهـاي پرداخـت نشـدهاي! و چـه 

مضمون ناديده گرفته شدهاي! و چه روايت حيف شدهاي!  
اگـر نمـي اگـر او نبـود .  جيرهخوار شخصيت بابـانظر اسـت .  بابانظر کتاب

دانستيم کسي است که اين اتفاقات برايش رخ داده است، اگر گمان مـيکـرديم 
اين روايت ممکن اسـت تخـيالت يـک راوي باشـد، نويسـنده را بـا سـؤاالت 
بسيارمان رنجيده ميکرديم. اما، اکنون شخصيت واقعـي بابـانظر پشـت کتـاب 
ايستاده است و مصاحبهگر و تدوينکننده و ويراستار گزارشي از آنچه او گفتـه 
بيان کردهاند. گزارشي که قدرت کافي براي اثبات خود و ايجاد معناي خـود را 
مستقل از واقعيت ندارد. واقعيت تا زماني که به چنـين منطـق پايـداري مجهـز 
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نشده است ممکن است با واقعيت يا کذب ديگري مشوب شود. امـا، واقعيتـي 
که با بنيان استداللي مجهز شد توسط هيچ ادعا و خبري مخدوش نخواهد شد.  
شايد گمان کنيم خاطره چنين است. مگر مـيتـوان واقعيـت را در خـاطره 
ناديده گرفت. مگر ميشود با زبان و بيان خود به واقعيت چيـزي افـزود؟ امـا، 
آنچه گفته شد نه به معناي داستان کردن خاطره است که در اين صورت ديگـر 
خاطرهاي باقي نميماند. بلکـه، آنچـه بـدان اشـاره شـد، روشهـايي در پـااليش و 
پردازش و استخراج اطالعات است که بخشي از آن وظيفه مصاحبهکننـده، بخشـي 

وظيفه تدوينکننده و بخش ديگر وظيفه ويراستار محترم اين کتاب بوده است.   
روايتــي ظــاهري از شخصــيت بابــانظر اســت. گمــان دارم  بابــانظر کتــاب
شخصيت شهيد بابانظر بحري بوده کـه ايـن کتـاب تنهـا چنـد وجـب از آن را 
در حال عوض کردن زمـان  شخصيت دائما ً بابانظر نمايش داده است. در کتاب
و مکان است. از جايي به جاي ديگر ميرود تا وقايع جالب را بـراي مخاطـب 
نقل کند. البته، اين مستند به گفتههاي شخصيت شهيد بابانظر است. اما، نشانگر 
آن است که مصاحبهکننده محترم در هدايت دقيق اين اطالعات جهتدهـي بـه 
آنها و کشف بطون آنها چندان موفق نبوده است. شهيد بابانظر داستانگو نبـوده 
است. انتظاري هم در اين جهت از آن بزرگـوار نيسـت. امـا، معنـاي مصـاحبه 
حرکت به سمت کشف روايت داستاني از زندگي شخصيت است. که اگر ايـن 

گونه نباشد ديگر حضور مصاحبهگر و تدوينکننده چندان وجاهتي ندارد.   
آنچه از بابانظر کمتر نمايش داده شده است بسيار مهمتر از بخشي است که 
روايت شده است. با طرح فرضيه ديگري ميتوان اين بخـش را مـورد بررسـي 
قرار داد. فرض کنيد اسم بابانظر را با اسمي که چنـدان ايرانـي نيسـت عـوض 
کنيم. اسم مکان و تاريخ زماني را هم به چيز ديگري که مربوط به دفاع مقدس 
ايران اسالمي نيست تغيير دهيم. سؤال اين است، چه مقدار از صحنهها پـس از 
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هـيچ نشـانهاي از ايـن  اين تغيير ماهيت دفاع مقدس دارند و چه تعـداد عمـال ً
ماهيت مهم ندارند؟  

پاسخ را خود در مقايسه صحنهها بدهيد. پشت جلد کتاب را نگـاه کنيـد و 
مـيشـنيديم کـه  اگـر مـثال ً صحنه خوردن تخم مرغ درسته را در نظر بگيريـد . 
به نام فرحان چنين کـاري را انجـام داده اسـت بـه راحتـي دفـاع  شخصي مثال ً

مقدس به جنگي مثالً در کشوري دور تبديل ميشد.  
دفاع مقدس ما يک حقيقت است. يک ماهيت است که با جنـگهـاي دنيـا 
تفاوت دارد. تفاوت اين حقيقت نه به واسطه اتفاقات ظـاهري کـه بـه واسـطه 
حقيقت آن است. البته، درست است که در دفاع مقدس ما جهان بر عليه ايـران 
اسالمي بسيج شد. اما، گمان ميکنيد که در جنگهاي ديگر ايثـار و رشـادت و 
سختي نبوده است؟ گمان ميکنيد کشـته و زخمـي و گرسـنگي نبـوده اسـت؟ 
گمان ميکنيد در تمامي جنگها دو طرف از امکانـات الزم جنگـي برخـوردار 
دفاع مقدس ما با اين امور ظاهري يگانه نشده است. آنچه دفـاع  بودهاند؟ قطعا ً
مقدس ما را يگانه ميکند همان جوهرهاي است که در قرآن و کالم معصـومين 
» (مائـده :  ْ ْ أَنْفُسَـکمُ مُ آَمَنُوا عَلَيکْ ينِ َ وجود دارد. قرآن کريم ميفرمايد: «يَا أَيُّهَا الذَّ
105). مراقب جان خود باشيد. زيرا سفر شما به عنوان مؤمن سفر در جـان اسـت . 
ديـن کـه چيـزي جـز اعمـال و  آنچه مهم است حفظ جان و نفس و نيـت اسـت . 
اخالقيات و اعتقادات نيست در هر سه رکنش سفري دروني از مـؤمن مـيخواهـد . 
چه بسيار روزهداراني که تنها گرسنگي و تشنگي ميکشند. پيامبر اکـرم مـيفرمايـد : 

«االعمال بالنيات».   
و آنچـه بـه او ارزش و اعتبـار  آنچه بابانظر ما را مرد دفاع مقدس ميکنـد . 
ميدهد جان مؤمن اوست. جان بايد تصوير شود. بايد نشان داده شود. خـاطراه 
دفاع مقدس بيش از آنکه در ظواهر و حوادث ما را متعجب کند بايـد مـا را از 
کنه ايمان و اخالص شخصيت متعجب سازد. اين افقي است که تنها با تـدوين 
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دقيق و عالمانه و مصاحبه مجدانه قابل دستيابي است. به نظر ميرسـد چنـين 
وجود دارد، اما به دليل شتابزدگي پـيش بابانظر ديدگاهي در اندک صحنههاي کتاب
گفته همچنان چنين رويکردي به عمق روايت در برخي صحنهها وارد نشده است.  
کـار خـاطرهنويسـي  البته، شرايط کار براي خاطرهنويس همـواره مهيـا نيسـت . 
همـه اينهـا امـوري  حرکت بر لبه تيغ است. دشواريهايش از جنس ديگري اسـت . 
بـا ايـن  است که پساپشت تدوين يک کتاب قرار دارد و در کتاب ديده نمـيشـود . 
وجود، بايد تالش کرد کارهاي جديد در حد کارهاي خوب پيشين يـا بـاالتر از آن 

باشد.  
تتمه  

ايـن را  با وجود کاستيهايش اثري حقجو و ارزشمند اسـت .  بابانظر کتاب
کساني بهتر درک ميکنند که ناگزير به مطالعه و تورق صدها عنوان اثر داستاني 
منتشره در سال شده باشند و دريافته باشند که فقر شخصـيت، فقـر مضـمون و 
فقر تجربه در ادبيات داستاني ما بيداد ميکند. و اگر روزنه اميدي بخواهد براي 
ادبيات فرض شود ـ چه داستان و چه خاطره ـ در همـين کتـابهـاي خـاطره 

دفاع مقدس است.  



  
 



  
  
  
  
  
  

1  چهرهنگاري آفتاب بر آب

  
طرح مباحث نظري در حوزه ادبيات متعهد از نيازهاي کمتر شـناخته شـده 
در ميان اهالي قلم در کشورمان است. شايد صعوبت کار نظري و ديربازده بودن 
آن يا مخاطب خاصش در حوزه ادبيات چنين وضعيتي را براي اين شـاخه پـر 

اهميت در ادبيات داستاني رقم زده است.   
با اين وجود معدود محققاني در طول سه دهه گذشته بـه مقولـه تحليـل و 
تأمل در ادبيات داستاني انقالب پرداختهاند. از جمله اين افـراد آقـاي فريـدون 
پيـروزي از پـس داستاني ادبيات بر درآمدي اکبري شلدرهاي است که با کتاب

يکي از معدود منابع موجود را به نام خود رقم زده است.   اسالمي، انقالب
به چاپ رسيده است کنکاشي  زمانه نشريه يادداشت ذيل که پيش از اين در

در ابعاد اين کتاب با ارزش است.  
  

درآمدي بر ادبيات داستاني پس از پيروزي انقالب اسالمي  
نوشته فريدون اکبري شلدرهاي    

انتشارات مرکز اسناد انقالب   
سال انتشار 1382  

                                                 
1. اين نقد در ماهنامه زمانه به چاپ رسيده است.  
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233صفحه  

  
معرفي کتاب   

کتاب حاضر با مقدمه ناشر و پيشگفتاري از نويسنده آغاز ميشود. کتاب در 
پنج بخش تنظيم شده است.  

بخش اول: رويکرد تحليلي بر ادبيات داستاني تا سال 1300ش  
در اين بخش، نويسنده ضمن توضـيحاتي دربـاره پيشـينه ادبيـات داسـتاني در 

ادبيات منثور، شرح مختصري از آنچه به پيدايش رمان فارسي انجاميد بيان ميدارد.  
بخش دوم: سير منطقي و تاريخي ادبيات داستاني  

در فصـل نخسـت، نويسـنده بـا  بخش دوم در دو فصل تنظيم شده اسـت . 
تقسيمبندي ادبيات داستاني معاصر (1300- 1357ش) به شـش دوره بـه مهـم
ترين وقايع و حوادث جريانساز و تأثيرگذار اجتماعي در هر دوره ميپردازد.  

در فصل دوم، نويسنده به برخي چهرههاي جريانسـاز در ايـن شـش دوره 
اشاره ميکند.  

بخش سوم: انقالب اسالمي تولدي ديگر  
اين بخش به پنج فصل تقسيمبندي شده است. طي اين پنج فصل، نويسنده 
ضمن برشمردن ويژگيهاي ادبيات داستاني در پيش و پس از انقالب، به بيـان 
شاخصههاي ادبيات انقالب ميپردازد. سپس با بيان نقطه نظرات برخي صاحب
نظران ادبي در دو جبهه مقابل منتقد ادبيات انقالب و مدافع آن، به قضـاوت در 
اين باره نشسته است. و در پايان دستآوردهاي ادبيات داستاني پس از انقالب 

را برشمرده است.  
بخش چهارم: نگاهي به وضع ادبيات داستاني دهه نخست پس از انقالب   
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اين بخش، در حقيقت، بررسي جزئيتر نويسنده در ميان آثار نوشتهشده در 
دهه اول پس از انقالب (1357- 1367ش) است. نويسنده در اين بخش ضمن 
اشاره به برخي نمونهها، محورهايي را نيز براي بررسي برگزيده است. از جمله 
ادبيات داستاني جنـگ، ادبيـات داسـتاني کـودک و نوجـوان، و زن در ادبيـات 

داستاني انقالب.  
بخش پنجم: نگاهي به ادبيات داستاني دهه دوم انقالب اسالمي  

در بخش پايـاني کتـاب، نويسـنده بـه دهـه دوم پـس از انقـالب (1367- 
عنـاوين بخـش  1377ش) و وضعيت ادبيات داسـتاني در طـي آن مـيپـردازد . 
چهارم در اين بخش نيز تکرار شدهاند و به بيان نمونههايي چند از داستانهـاي 

منتشره بسنده شده است.  
  

اشاره  
آقاي اپارين، دانشمند زيستشناس فقيد روس، معتقد بـود، دربـاره حيـات 

هفت ميليون سؤال پاسخ داده نشده وجود دارد.  
اگر اين دانشمند امروزه در قيـد حيـات بـود نـاگزير از اعـالم آن بـود کـه 
سؤاالتي که اکنون بشر در حوزه حيات طبيعي بـا آن رو بـه رو اسـت چنـدين 
برابر افزوده شده است. با اين وجود، سهم قابل توجهي از هفت ميليون سـؤالي 
به همان دليـل کـه  که او از آن سخن گفته بود اکنون پاسخ داده شده بود. دقيقا ً
علم به پاسخ برخي از آن سؤاالت دست يافته است با سؤاالت جديدي مواجـه 

شده است.   
اما، در حوزه علوم انساني نميتوان چنـين ادعـايي کـرد کـه سـؤاالتي کـه 
افالطون و ارسطو با آن مواجه بودند اکنـون از ذهـن انديشـمندان و فيلسـوفان 
معاصر رخت بربسته است. با اين وجود، اشتراک سؤال در حوزه علوم انسـاني 
به معناي جهل مطلق در آن حوزه نيست. بلکه، به معناي علوم و شناخت نسبي 



326  □  گام نهادن بر شيب تند  
 

 

بشر و رويکردهاي متفاوت او در پاسخگويي به آن است. از اين رو، طرح هـر 
سؤالي در حوزه علوم انساني به بررسي تاريخچه تأمالت فکري در آن حوزه و 
عيارسنجي آراء انديشمندان در طول دوره بروز و ظهور آن سـؤال مـيانجامـد . 

پاسخهاي نو از دامن پرسشهاي کهنه و جوابهـاي تکـراري پديـد مـيآينـد.   
چنانکه در تعريف فکر آمده اسـت آن حرکـت ذهـن از معلومـات بـه سـمت 
مجهوالت است. آنچه در خزانه معلومات محقق شکل ميگيرد تعيينکننده نوع 

جواب حاصله در پايان تحقيق است.  
حوزه ادبيات داستاني به عنوان شاخهاي از مطالعات هنر در علوم انساني از 
اين مقوله مستثنا نيست. تاريخچه مطالعات ادبيات داستاني چه در موضوع نقـد 
ادبي، نظريه ادبي و رويکردهاي جامعهشناسانه و فسلفي يا بنيانها وجريانهاي 
شکلگرفته در ساحت ادبيات گوياي اهميت اين مقوله در غرب است. داسـتان
نويسي غرب با همين کنکاش عالمانه در ادبيات صدههـاي اخيـر، خـود را بـه 
بـا ايـن وجـود، چنـين رويکردهـاي  جامعه داستاننويس و منتقد ما شناسـاند . 
تحقيقاتياي در کشور ما به گواه آمار کتابهـاي تـأليفي منتشرشـده و تنـوع و 
گستردگي کمرونق پاياننامههاي دانشگاهي به عنوان مراکز توليد فکر، پررونـق 
نبوده و دچار معضالت متعددي است. چنانکه بر اهل فن پوشيده نيست که تـا 
کنون از بهترين تحقيقاتي که درباره رمان و داستان فارسي صورت گرفته است 
نوشته کريسـتف بـااليي،  فارسي، رمان پيدايش ميتوان از اين نمونهها ياد کرد:
در واقعيتگرايـي فارسي، نوشته کريستف بااليي و کوتاه داستان سرچشمههاي

ايران، نوشته دکتر فدوي الشکري!   معاصر داستاني ادبيات
البته، تحقيقاتي به صورت پراکنده در حوزه ادبيـات داسـتاني ايـران انجـام 

شده است.   
بخشي از اين تحقيقات جنبه نظري صرف داشته  به بيان عناصر، اسلوب و 
سبک داستاننويسي ميپردازد. از آنجا که بخش عمدهاي از اين نظريـات جنبـه 
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ترجمهاي صرف داشته و يافته محقق و نويسنده تلقي نميشوند پشـتوانه قابـل 
ايـن کتـابهـا  اعتنايي براي حرکت رو به رشد ادبيات داستاني ايـران نيسـتند . 
کـه  از مثالهايي در تقريب به ذهن مطالب آموزشي خود بهره ميبرنـد .  معموال ً
بـا ايـن وجـود، آوردن  بخشي از اين مثالها را آثار داخلي تشـکيل مـيدهنـد . 
داستانهاي کوتاه و بريده رمانهاي ايراني تنها به معناي تطبيق اين رمـانهـا بـا 

معيارهاي ترجمهاي  غربي است.  
بررسـيهـاي  بخشي از تحقيقات به بررسي موضوعي ادبيات پرداختـهانـد . 
از  جامعهشناسانه يا مکتبشناسانه آثار داستاني يـک يـا چنـد نويسـنده عمومـا ً
آبشخور نظريهپردازان غربي سرچشمه ميگيرد. طبيعي است چنين تحقيقاتي به 
ادبيات ايران  واسطه وارداتي بودن نظريههاي بين رشتهاي مرتبط با ادبيات صرفا ً

را با معيارهاي اومانيستي عيارسنجي ميکنند.  
اما، تحقيقـاتي نيـز صـورت گرفتـهانـد کـه در آنهـا آثـار داسـتاني ايرانـي 
موضوعيت داشته و محقق به مرزهاي يافتن نشانههاي گونه ادبي خاص نزديک 
مانـا يـاد شده است. براي نمونه و در نوع ادبي خاطرهنويسي، کتاب ارزشـمند

نوشته آقاي کمرهاي  از جمله چنين آثاري است.   
گر چه در حوزه داستان و رمان، چنين تحقيقاتي به سمت کلـيپـردازيهـا 

سوق يافته است.  
جنبـه شايد زمان آن فرارسيده باشد که از خود سؤال کنيم چرا کتابي چون

رمان، نوشته ادوارد مورگان فورستر در مقطعي از ادبيات داستاني کشور ما  هاي
تبديل به کتابي مرجع و باليني ميشود. آيا فورسـتر جـز بـا تـدقيق در ادبيـات 
داستاني غرب و نمونههاي منتخب آن به قاعدهسازي براي رماننويسـي دسـت 

زد؟   
سيل فراواني از اين دست تحقيقات انديشمندان غربـي کـه بـر بسـتر آثـار 
داستاني نويسندگان غربي بنا شده است، هر ساله وارد بازار کتـابهـاي نظـري 
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ادبيات داستاني ميشود. کتابهايي که خواننده آن بدون وقوف به نمونـههـاي 
ذکر شده در آن قادر به کشف نظريه ادبي بنا شده در آن نيست.   

به نظر ميرسد ادبيات داستاني ايران نسبت به فرصتي کـه بـراي تحقيـق و 
تدقيق در آثار پديد آمده در کشور را داشته اسـت هنـوز نتوانسـته از آن هفـت 
ميليون سؤال ابتدايي خود فاصله قابل توجهي بگيرد. بنابر اين، نگـاهي آسـيب

شناسانه به کتابهايي که ادبيات داستاني را موضوع تحليلهاي کلي خود قـرار 
دادهاند مقدم بر هر اقدام جديدي براي کاري مشابه است.  

مروري اجمالي بر کتابنامهاي که در پايان کتاب حاضـر آمـده اسـت نشـان
دهنده آن است که موضوع مورد نظر اين کتاب حداقل در ده کتاب به صـورت 
ادبيـات بـر درآمـدي بنـابر ايـن، مستقيم مورد دقت و تأمل قرار گرفته اسـت . 
بر بستري از ندانسـتههـاي تـاريخي و داسـتاني شـکل  انقالب از پس داستاني

نگرفته است.   
حال بايد ديد چنـين کتـابي در انتخـاب موضـوع، مسـئله تحقيـاتي، روش 
تحقيق، گستره تحقيق، بيان علمي موضوع مورد نظر و ادلـه علمـي و ادبـي در 

اثبات فرضيه خود چگونه عمل کرده است.  
انتخـاب  اسـت .  انقـالب از پـس داسـتاني ادبيات بر درآمدي عنوان کتاب
چنين عنواني با تأکيد بر انقالب اسالمي و استفاده از کلمه درآمد نـوعي ابهـام 
آگاهانه را در ارتباط با مخاطب دامن زده است. زيرا تغيير عنـوان بـه «بررسـي 
ادبيات داستاني بيست سال پـس از انقـالب» بـه صـورت آشـکاري انتظـارات 
مخاطب از تحقيق را هدايت کرده، حـوزه وسـيع تحقيقـاتي و مطالعـاتي را از 
محقق مطالبه مينمايد. محقق با آگاهي از فقدان لوازم چنين تحقيقي در کتـابي 
رويکردي خالقانه در بررسي جديـد در  که تنها 233 صفحه حجم دارد و عمال ً
ادعـاي  به نقل قولها بسنده کرده اسـت عمـال ً حوزه تحقيقاتي نداشته و صرفا ً
خود را در سايهاي از احتياط قرار داده است. البته، عنوان «درآمد» جنبه مقـدمي 
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تحقيق را برجسته ساخته آن را به عنوان تحقيقي اوليه براي بررسياي  وسيعتر 
قلمداد ميکند. اين در حالي است که به شهادت کتابنامه اين کتـاب، تحقيقـاتي 
چند در اين باره انجام شده است و اين تحقيق ميتوانسته اسـت بـا تحديـد و 

در ادامه تحقيقات ديگر قرار گيرد.   تشخيص موضوعي خاص، عمال ً
در مقدمه آمده است: «در اين کتاب کوشش شده اسـت تـا ضـمن بررسـي 
تاريخي سير ادبيات داستاني در ايران درباره تأثير انقالب بر ادبيات داسـتاني و 
باگويي فرآيند تحول در ادبيات پس از انقالب تحقيق شود.» (ص 11) روشـن 
است که چنين عنوانبندياي  براي تحقيق از آغاز محکوم به ناکامي است. زيرا 
چنين عناوين کلياي  قابل تقسيم به دهها فرضـيه مسـتقل بـراي تحقيـق ادبـي 
است. و در غير اين صورت تحقيق محکوم به کليگويي و درغلطيدن به تکرار 

مکررات است.  
نگاهي به فهرست کتاب نشاندهنده آن است که نويسنده در بخشهاي اول 
وارد  100 صفحه از کتاب را به خود اختصاص دادهانـد عمـال ً و دوم که تقريبا ً
بـه تاريخچـه ادبيـات  موضوع تحقيق خود نشده است. در اين دو فصل صـرفا ً
پيش از انقالب پرداخته شده است. اين در حالي است که بخش سـوم، کـه در 
صدد دستهبندي نظرات برخي نويسندگان درباره ادبيات داستاني پس از انقالب 

است، معيارهايي چند را به عنوان مشخصههاي اين دوران بيان ميکند.   
منطقي است که چنين معيارهايي خود به عنوان فرضهاي تحقيقاتي مـورد 
استدالل قرار گيرند. و اين تنها در صورتي ممکن است که محقق با بررسي هر 
يک از اين شاخصهها در آثار داستاني توليد شده پس از انقالب به اثبـات آنهـا 
بپردازد. اين کاري است که به نحو نارسـا و ناقصـي در بخـش چهـارم بـه آن 

پرداخته شده است.  
بنابر اين، آنچه در عمل موضوع عنوان کتاب قرار گرفته است تنها کمتـر از 
هفتاد صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است. حـال چگونـه مـيتـوان 
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وضعيت ادبيات داستاني کشوري با صدها نويسنده و بـا موضـوعي بـه گسـتره 
تاريخي و اجتماعي و انساني انقالب اسالمي را در هفتاد صفحه تحليل کرد؟!  
نويسنده در پيشگفتار ضمن تبيين پرسش يا فرض تحقيقاتي خود ميگويد: 
«آيا خيزش مردمي و ظهور انقالب اسالمي رسـتاخيزي فکـري و محتـوايي در 
زمينه ادبيات داستاني پديد آورده است که بتوان با توجه به دگرگوني باورهـا و 

ارزشها آن را ويژه عصر انقالب دانست؟»  
بيان سؤال تحقيقاتي مورد نظر گوياي آسيبي است که بسياري از تحقيقـات 

نظري در حوزه ادبيات داستاني ما را تهديد ميکند.   
ادبيات داستاني حوزه جزميات نيست. حوزه اصـطالحات و مکاتـب ادبـي 
مختلف است. حوزه خطوط کمرنگي است که تعابير را متفاوت و اصطالحات 
را بار ارزشي متضادي ميبخشد. ادبيات حوزه گونههاي ادبـي مختلـف اسـت . 

ادبيات داستاني حوزه تعاريف مختلف از مفهومي واحد است.   
با اين وجود، چگونه ميتوان درباره ادبيات داستاني سخن گفـت و در تعريـف 
داستان به اينکه منظور ما از داستان، رمان و داستان کوتاه اسـت و يـا اينکـه منظـور 

آثار منثوري است که ساخت و بافت داستاني و تخيلي دارند اکتفا کرد؟  
 روشن است که در چنين تحقيقي تعريف داستان خود جـزو فـرضهـاي 
تحقيق شمرده ميشود. چرا که اگر داستان با معيارهاي غربياش تعريف شـود، 
يا داسـتان نيسـتند يـا  مصاديق بسياري از داستانهاي برخاسته از انقالب اساسا ً
گونهاي خاص از آن تلقي ميشوند. بنـابر ايـن، ادبيـات داسـتاني انقـالب اگـر 
بخواهد تحليلي بر مبناي داستاني پيدا کند نخست بايـد در تعريفـي داسـتان و 
رمان بودن خود را ثابت کند. چگونه ميتوان با تعريفي اومانيسـتي از رمـان يـا 

تعريفي مارکسيستي از جامعه رمان انقالب را به لحاظ ادبي رمان دانست؟   
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تعريفي که محقق محترم از ادبيات داستاني در پيشگفتار ارائه کرده است نه 
تنها کلي است بلکه دچار تناقضي در صدر و ذيل آن نيز ميباشد. ضمن آنکـه 

مشخص نيست بر اساس چه مبنايي نقل شده است.   
جالب آنجاست که محقق در مقـام تعريـف موضـوع خـود، يعنـي ادبيـات 
امـا، در ادامـه، هـدف ادبيـات  داستاني، آن را مرادف اثر منثور تخيلي ميدانـد . 
داستاني را ثبت وقايع انقالب و دفاع مقدس ميشمارد. روشن اسـت کـه اگـر 
قالبي مبتني بر تخيل باشد وامدار واقع نخواهد بود و نميتوان آن را ملتـزم بـه 

بيان واقع دانست.   
همچنين در فرض پيشگفته محقق آمده اسـت «ظهور انقالب اسـالمي...» 
هنگامي که از انقالب اسالمي ياد ميشود به زماني اشاره ميشـود کـه تنهـا بـه 
بهمـن 57 زمـان ظهـور  نحو اعتباري زمان پيروزي انقالب را اشـاره مـيکنـد . 
انقالب نبود چنانکه به نحو واقعي زمان پيروزي آن نيز نميتواند قلمداد شـود . 

عبارت سادهاي که در تعريف آمده است اکنون بعد از سي سال از سـال 57 بـه 
معضل روشني در تقسيمبنديهاي ادبيات داستاني در موضوع ادبيـات انقـالب 
شده است. آيا داستان انقالب داستاني است که به پس از بهمن 57 بپردازد؟ آيا 
داستاني است که پس از اين تاريخ نوشته شده باشد؟ آيا داستاني است کـه بـه 
سال 57 بپردازد؟ آيا موضوع داسـتان انقـالب مـيتوانـد سـال 42 باشـد؟ آيـا 

داستاني که درباره مشروطه نوشته شده است ادبيات انقالب محسوب ميشود؟  
روشن است که اگر مفهوم انقالب خيزش مردمي در ساحت اجتماعي باشد 
اين حرکت سالها قبل از 57 شکل گرفته است. پس ظهور انقالب را ميتـوان 
در سال 42 نيز مشاهده کرد. از اين رو، با چه معياري سال 57 ظهـور انقـالب 
تلقي شده است. با اين وجود، سال 57 به نحوي اعتباري سال پيروزي انقـالب 
امـا،  لقب گرفته است. آنچه انقالب در سال 57 به دست آورد تغيير حکومت بـود . 
انقالب در حوزههاي بسيار ديگر چون فرهنگي، اقتصادي، علمي، سياسي همچنـان 
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به پيروزي نهايي نرسيده است. بلکه، هنوز در سال 87 نيز انقالب ادامه دارد. با اين 
وجود چه دليلي براي مبداء قرار دادن اين تاريخ براي تحقيق وجود دارد؟  

با روشن نبودن مفهوم انقالب، نسبت آن با ادبيـات نيـز مشـخص نخواهـد 
شد. و در اين صورت موضوع تحقيق مبهم باقي خواهد ماند.  

نکته ديگري که محقق بر آن پاي فشرده اسـت رستاخيز فکري و محتوايي
اي  است که انقالب در زمينه ادبيات داستاني پديد آورده است.  

بيان محقق در اين مقطع و در باقي تحقيق بياني خطابهاي  است. استفاده از 
کلمات غير فني و بيان مترادفهـا ارزش موضـوعي و مضـموني کلمـات را از 

تحقيقي علمي به خطابهاي  تبليغاتي فروکاسته است.  
منظور از رستاخيز فکري و محتوايي چيست؟ آيا فکر و محتـوا هـر دو در 
ادبيات ديده ميشوند يا هر کدام خاستگاه متفاوتي دارند. به نظر ميرسد منظور 
محقق آن است که رسـتاخيز فکـري در حـوزه انديشـه نويسـندگان رخ داده و 

رستاخيز محتوايي در آثار داستاني ديده ميشود.  
البته، متن تحقيق فعلي ادعاي نخست را (رستاخيز فکري نويسندگان) نه به 
لحاظ موضوع و نه به لحاظ نتيجه ثابت نکرده است. زيرا آنچه موضـوع بحـث 
چنانکـه نويسـنده  بوده است آثار داستاني است نه رفتار شخصـي نويسـندگان . 

شاهدي جز آثار داستاني ارائه نکرده است.  
اما، عنوان رستاخيز محتوايي نيز غير فني است. نويسنده محتـوا را مـرادف 
موضوع به کار برده است. به اين معني که انقالب سوژههاي نابي را در اختيـار 
ادبيات قرار داده است. نويسنده در صفحه 127 همين کتاب در گويشي خطابـه
مانند مينويسد: کجايند کساني که دنبال سوژهها و کاراکترهاي ناب و موضوع-

هاي بکر براي جهاني نوشتن هستند و دغدغه مارکز شدن را در سـر دارنـد...  . 
اين در حالي است که هر کوي و برزن کوچه کوچه به نام شهيد آراسته شده ..  
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اگر منظور از رستاخيز محتوايي، در اختيار قرار گـرفتن موضـوعات نـو در 
در حقيقـت، ايـن  ادبيات داستاني باشد، اين رستاخيز ارتباطي به ادبيات نـدارد . 
انقالب و وقايع خارجي است که اين موضوعات را ايجاد کرده است و ادبيات 

هنري از خود به خرج نداده که مستوجب عنوان رستاخيز باشد.  
در ادبيات دو وجه ساختار و محتوا به لحاظ نظري از هم قابل تفکيکانـد . 

ارتباط اين دو وجه آنقدر در اثر داستاني به هم تنيده و غير قابل تفکيک اسـت 
از ايـن رو، هـر  که در عمل يک چيز به عنـوان داسـتان قابـل رويـت نيسـت . 
و  رستاخيزي در جنبه محتوا بايد با رستاخيزي در جنبه سـاختار همـراه باشـد . 
ساختار مجموعه از روابط و اسلوبهاي پيچيده زباني، منطقي، جهانشـناختي، 
زيباييشناختي، انسانشـناختي و عـاطفي اسـت کـه هـر کـدام از ايـن عوامـل 
رويکردي را در نقد ادبي ايجاد کردهاند. محقق محترم با عبور از اين عنوان، آن 

را در عبارتي ناکارا و مبهم خالصه کرده است.  
محقق محترم در بيان روشهاي تحقيقي خود ميگويد: «شيوه کـار مـا در ايـن 
اثر کلنگرانه است و هرگز خود را درگير نمونهها و موارد جزئي نساخته ايم. يعنـي 

نگاهي همه سو و فراگير به روند کلي ادبيات داستاني افکندهايم.» (ص 19)  
اين در حالي است که روش استقرايي الزمه اثبات هر کلياي براي ادبيـات 
است. و استقراء تنها با بررسي تک تک مصاديق و عنـوانبنـدي آنهـا و نسـبت

سنجيشان با کل ممکن ميباشد.  
در مجموع، بيان محقق در پيشـگفتار و نشـانههـاي آمـده در مـتن تحقيـق 
گوياي آن است که موضوع تحقيق از دقـت الزم برخـوردار نبـوده، محقـق در 

تعريف اصول موضوعه تحقيق خود سهلانگارانه رفتار کرده است.  
محقق با انتخاب زباني خطـابي و غيـر علمـي از بـار اقنـاعي و توسـل بـه 
استدالالت عالمانه کاسته است. در فرازهاي متعددي از تحقيق محقق عنان قلم 
را به دست دل سپرده است و با کليگويي و انحراف از روش تحقيـق و زبـان 
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علمي به تهييج احساسات مخاطب خود پرداخته است تا بر اهميـت و جايگـاه 
ادبيات انقالب پايفشاري کند.  

در ايـن بخـش  اما بخش سوم تحقيق مهمترين بخش آن قلمداد مـيشـود . 
محقق به بررسي برخي از شاخصههاي ادبيات پس از انقـالب پرداختـه اسـت . 
تحليل برخي از اين نشانهها خود گوياي جنبه ادبي و صـحت چنـين انتخـاب

هايي از سوي محقق خواهد بود.  
نويسنده از صفحه 115 با بيان جايگاه زبان در ادبيات، از آن به عنوان وجه 
محقـق ابتـدا رويکـرد  ممتاز ادبيات پس از انقالب با پيش از آن يـاد مـيکنـد . 
واژگانشناختي را در برابر رويکرد معناشناختي قرار ميدهد. چنين تقسيمبنـدي
اي درباره ادبيات و بيان دو رويکرد درباره آن تابع استداللي از سوي نويسـنده 
نيست. در حقيقت، هر تقسيمبندياي در ادبيات بايد تابع پيشـينه و طرفـداراني 
مشخص يا قاعدهاي منطقي باشد کـه ايـن تقسـيمبنـدي از چنـين خصوصـيتي 
برخوردار نيست. ضمن آنکه توضيح نويسنده درباره اين دو رويکرد گوياي آن 

است که تلقي سطحياي از واژه و معني اراده شده است.   
نويسنده ضمن بيان برخي ويژگيهاي آثـار افـرادي چـون صـادق چوبـک 
درباره فحشهاي جورواجور، صحبت از زنان بدکاره، صحنههاي شهوتانگيـز 
و... ادعا ميکند با بررسي فضاي ذهني نويسـنده مشـخص مـيشـود واژگـاني 

مبتذل و مرتبط با خوي حيواني انسان بسامد بااليي دارند.   
نويسنده که پيش از اين مسئله زبان در ادبيـات را پـيش کشـيده اسـت بـه 
يکباره اين اصطالح متداول و پردامنه را به تحليـل واژههـا در داسـتان فرومـي
کاهد. يعني سطح اصطالح زبان تا حد نثر ـ آن هم تک کلمات ــ کاسـته مـي

شود. پس از آن نيز روشن ميشود نويسنده کلمات مستهجن را يافتههاي نگـاه 
منتقدانه خود قرار داده است. چگونه ميتوان حوزه رمان را با ساختار پيچيده و 
روشهاي متنوعش در معنيسـازي تـا حـد اسـتفاده از چنـد کلمـه مسـتهجن 
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فروکاست. ضمن آنکه به فرض قبول چنين استداللي آيا نقطه ضـعف و خـالء 
ادبيات داستاني قبل از انقالب درحوزه زبان تنها به کـار بـردن چنـد توصـيف 
نابجا است؟ آيا تمام آنچه از مکاتب غرب به ادبيات داسـتاني مـا رخنـه کـرده 

است و موجب بي هويت شدن آن شده است چند واژه مبتذل است؟!  
جالب آن است که نويسنده براي روشن شدن تفاوت ادبيات داستاني پـس 
از انقالب، بر همين محور ناراست حرکت کرده و نقطه شاخص ادبيات پس از 
نويسـنده  انقالب را ورود کلمات و واژگان جديد به ادبيات داستاني مـيدانـد . 
مــدعي اســت واژگــان تــازهاي  وارد حــوزه زبــاني شــدند. از جملــه: آزادي، 
استقالل، ايمان، اسالم، شهادت، ايثار، قيام، شـرافت انسـاني، کرامـت، مبـارزه، 

تعهد، مردانگي، مقاومت، ستمستيزي، جانبازي... .   
پذيرش اين فرض بيش از آنکه اثباتکننده چيزي براي ادبيات داستاني پـس از 

انقالب باشد، هويت مردمي را که انقالب کردهاند زير سؤال خواهد برد!  
از سوي ديگر در بيان رويکرد محتوايي محقق بار ديگر کليگـوييهـايي را 
تکرار ميکند: «پيش از انقالب نگرش نويسـندگان زمينـي بـود...  بـه اصـطالح 
نگاهي آخوربين داشتند، اما پس از انقالب آخربيني و آخرتانديشي جايگزين 

گرديد.» (ص120)   
فصل سوم از اين بخش به ماهيت ادبيات داستاني پس از انقـالب اسـالمي 
ميپردازد. نويسنده با بيان هويتهاي هفتگانـه انقـالب اسـالمي بـه بررسـي 
ديدگاههاي مختلف در خصوص ادبيات داستاني ميپردازد. نويسنده با دو دسته 
کردن نويسندگان آراء هر يک را در ذيل عنواني آورده است. فقر تحقيقـات در 
آشکار است. هر يک از  اين بخش که چارچوب تحقيق را خواهد ساخت کامال ً
رسانهاي و غير کارشناسانه همراه شده است.  عناوين تنها با يک نقل قول بعضا ً

منبع موثقي آنها را تأييد نميکند.   اين اظهار نظرها توجيه علمي نداشته و اساسا ً
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در بخشي با عنوان فقر تخيل در داستانها از قول محمد بهارلو گفتـه شـده 
است: داستانهاي ما به تدريج دارد از تصوير خيالي خالي مـيشـود. نويسـنده

هاي ما اغلب داستان را بيان ميکنند. نشان نميدهند... . در ادبيـات معاصـر مـا 
توجه صوري به ساختار حذف تخيل و عنصر داستانسرايي را در پـي داشـته . 

(ص 148)  
مشخص نيست اين گفتار چه ارتباطي به ادبيات داستاني پـس از انقـالب دارد. 
ضمن آنکه آقاي بهارلو نيز اساساً نظر خود را درباره ادبيات معاصر گفتـه اسـت نـه 
خاص ادبيات داستاني پس از انقالب. ضمن آنکه بيان روايي دليلي بر حذف تخيـل 
نيست. تخيل همان قدر که در بيان روايي دخالت دارد در بيـان جزئـي نيـز دخيـل 
استخراج شـده، مبنـاي  گلستانه نشريه است. اين اظهار نظر که گويا از گفتگويي در

عنوانبندي و تقسيمبندي نويسنده در کتاب قرار داده شده است.  
در بخش چهارم، نويسنده با انتخاب سه موضوع ادبيات جنـگ، کـودک، و 
امـا،  حوزه تحقيقاتي خود را به نحو فزايندهاي  افـزايش داده اسـت .  زنان عمال ً

به نتيجهاي نايل نشده است.   اين غرض نيز در ورطه کليگوييها عمال ً
موجودي منقطع  اسالمي انقالب پيروزي از پس داستاني ادبيات بر درامدي
موضـوع خـود را خـرد  از دستاوردهاي ادبي و تحليلـي پـيش از خـود اسـت . 
انگاشته است و از بسياري از اصول اوليه تعريـف و قواعـد ادبـي بـه سـادگي 
گذشته است. البته، جاي بسي تأمل است در حالي که تحقيقات به مراتب متقن

تر و قابل دفاعتري در حوزه ادبيات انقالب صورت گرفته است، ادبيات ما چرا 
به چنين منزلگاهي رسيده است؟   

از اين کتاب انتظار نميرفت تا هزاران سؤال حـوزه ادبيـات را بـه تنهـايي 
پاسخ گويد. اما، اين هم انتظار گزافي نيست که اين اثـر بـا تحديـد موضـوع و 
رويکردي علمي قدمي بايسته در پاسخگويي به برخي شبهات علمي اين حوزه 

بردارد.  



  
  
  
  
  
  

1  مراسم فاتحهخواني براي يک داستان

  
بهشت، واکنشهاي متفاوتي  ويزاي سالها قبل، پس از انتشار داستان کوتاه
از سوي خوانندگان آن صورت گرفت. از جمله، جمعي از دانشجويان، پـس از 
جستجوي بسيار، و يافتن نويسنده داستان، تصميم خود را در برگزاري مراسـم 
بهشـت) بـا او در ميـان  ويـزاي يادبودي براي ابراهيم (شخصيت اصلي داستان
گذاشته بودند. نويسنده، با اطمينان از موفقيت داسـتانش در نمايشـي واقعـي از 
شخصيت ابراهيم، گفته بود ابراهيم تنها شخصيتي خيالي است و وجود خارجي 

ندارد.  
اشاره  

بهشت، شامل 9 داستان کوتاه مرتبط با دفاع مقدس  ويزاي مجموعه داستان
است. برخي از داستانهاي اين مجموعه توانستهاند به رتبههاي برتـر جشـنواره
هاي داستان کوتاه بسيج دانشجويي دست يابند و البته با تأخيري چند سـاله در 

مجموعهاي گرد آمده منتشر گردند.  
عباس جعفري مقدم که خود تجربه حضـور در جنـگ را از سـر گذرانـده 
است، سالهاست آسيبهاي جسمي ناشـي از جنـگ را بـا خـود همـراه دارد. 

                                                 
1. نقدي بر مجموعه داستان «ويزاي بهشت» نوشته نويسنده گرانقدر جناب آقاي عبـاس جعفـري مقـدم.

اين کتاب در سال 1388 در جشنواره ادبي شهيد غنيپور برگزيده شد.  
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جعفري مقدم بيش از يک دهه به نگارش داستان کوتاه، نقـد ادبـي و آمـوزش 
عناصر داستان پرداخته است. با اين وجود، اولين کتاب مستقل داسـتانياش بـا 
در سال 1387 و به همت بنياد حفظ آثار و نشـر ارزش بهشت ويزاي مجموعه
کتـاب حاضـر در نهمـين دوره جشـنواره  هاي دفاع مقدس منتشر شده اسـت . 
کتاب سال شهيد حبيب غنيپور در بخش داستان کوتاه دفاع مقدس حائز رتبـه 

شد.  
از ميان داستانهاي اين مجموعه، «فرجام»، «موجي» و «آخرين فشـنگ» بـه 
وقايعي ميپردازند که در جبهه جنگ اتفاق ميافتد. داستانهاي «مـرد طوفـان»،
«تک درخت»، «ناگهان سيد»، «سايه همـا»، و «رگبارهـاي پراکنـده» بـه آثـار و 
تبعات جنگ بعد از پذيرش قطعنامه ميپردازند و آدمهاي باقيمانده از جنگ را 

در شرايط زندگي شهري و کشاکش پايداري بر سر آرمانها تصوير ميکنند.  
اما، داستان «ويزاي بهشت» ـ که عنوان مجموعه را نيز به خـود اختصـاص 
داده است ـ به موضوع فرمان قتل سلمان رشدي پرداخته است. موضـوعي کـه 
گر چه شخصيتي جبههديده آن را دنبال ميکند، اما ارتباطي با جنگ ندارد. ايـن 
داستان از نظر زاويه ديد روايي نيز انتخاب متفاوتي از ديگر داستانهـا دارد. در 
حالي که نويسنده ترجيح داده است از زاويه ديدهاي مرسوم همانند داناي کـل 
و اول شخص براي هشت داستان ديگر استفاده کند، اين داستان با زاويـه ديـد 
مصاحبه روايت شده است. از اين رو، توجه اين يادداشت به اين داستان کوتـاه 

معطوف گشته است.  
شعارها و شعورها  

برخي از واژگان در تاريخ ادبيات دفاع مقدس مفهوم رايج خود در ادبيـات 
انقالب و جنگ را ترک کرده و مفاهيم جديدي را وارد حوزه ادبيـات داسـتاني 
ادبيـات داسـتاني و پـيشتـر از آن،  کردهاند. از جمله اين واژگان شعار اسـت . 
ادبيات دراماتيک، به سبب اصـول روايـي خـود کـه بـر پايـه نمـايش و کـنش 
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شخصيت بنا شده و به پرداخت داستاني و بيان ضمني مفـاهيم تمايـل دارد، از 
بيـان  اصل ايجابي «نشان دادن» و اصل سلبي «نگفـتن» دفـاع مـيکـرده اسـت . 
ضمني، پنهان و غير مستقيم در برابر مفاهيمي چون صراحت، مسـتقيمگـويي و 
آشکارسازي مضمون قرار ميگيرند. اما، با ورود موضوعاتي هماننـد انقـالب و 
دفاع مقدس به ادبيـات کـه مـاهيتي ايـدئولوژيک و ايمـاني داشـتند، اصـطالح 
جديدي وارد ادبيات داستاني شد. اين اصطالح که بعـدها بـه وفـور و توسـط 
اهالي داستان و نقد به کار گرفته شد اصل پيشگفته داسـتاني را متوجـه گونـه 
خاصي از مضامين کـرد کـه در آن، مفـاهيم اعتقـادي جايگـاه ويـژهاي دارنـد. 
«شعارگويي» خود به تقسيمبنديهاي ديگـري نيـز در ايـن زمينـه دامـن زد. از 
جمله تقسيم داستانها به شعاري و غير شعاري. حتي اين اصطالح پا را از ايـن 
تقسيم ساده نيز فراتر برد و يکي از ارکان تقسيم تاريخ ادبيـات داسـتاني دفـاع 
مقدس به دو دوره جنگ و بعد از جنگ قرار گرفت. و برخي تحليلگران را بر 
اين امر مشهور متفق ساخت که مهمترين خصوصيت ادبيات جنـگ تمايـل بـه 
شورآفريني و شعار و تهييج بوده است و ادبيات پس از جنگ، با کمرنگ شدن 
فضاي جنگ و فراغت از مأموريت مقطعي ادبيات در تهيـيج مردمـان، بـه دوره 
غير شعاري پاي گذاشت. کارکرد ايـن اصـطالح بـه اينجـا متوقـف نشـد و از 
ساحت تحليل ادبيات دفاع مقدس، وارد ساحت فلسفه وجودي ادبيات راه پيدا 
کرد. تا جايي که شعار به گزينش هـدفدار واقعيـت تعبيـر شـد کـه در برابـر 
واقعيت بالشرط قرار ميگرفت. برخي از تحليلگران با ترسـيم نـوعي تـرادف 
بين ادبيات شعاري و ادبيات غير واقعي و پنهانکار، واقعيت جديـدي را مـورد 
تأکيد قرار دادند که در آن بايد به جاي امور شعاري و تکراري به واقعيتها يـا 

امور پنهان و ناگفته روي آورد.  
کار تا جايي پيش رفت که يکي از نويسندگان جوان و شناختهشـده کشـور 
در واکنش به انتشار مجموعه داستاني با رويکردهاي سياه و غيـر دينـي، عمـال ً
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انتشار چنين مجموعههايي را حق شـرکتکننـدگان در جنـگ دانسـت و آن را 
واکنشي به افراط (شعارينويسي) در زمان جنگ تلقي کرد و گفتمان بخشي از 
نسل سوميهاي ادبيات داستاني پس از انقالب، سياهنويسي را به عنوان افراطي 

در برابر تفريط ادبيات شعاري پذيرفت.  
بدين صورت، بنمايه انديشهاي تجديد نظرخواه درباره ادبيات دفاع مقدس 
شکل گرفت که معتقد بود واقعيت در نوع داستانهاي دفاع مقدس که در ايـام 
جنگ منتشر ميشدهاند واقعيتي گزينشي و تحريف شده اسـت و اکنـون زمـان 
پرده افکندن از تمام جوانب جنگ است. واقعيتهاي تلخي که به واسطه عـدم 
تطابق آنها با مضامين و آموزههاي دينـي در برابـر هـدف دينـي ادبيـات دفـاع 

مقدس قرار ميگرفت.  
که در نيمه پاياني دهه  بهشت ويزاي بررسي جايگاه مجموعه داستاني مانند
اهميـت ايـن امـر از  هشتاد به چاپ رسيده از اهميت ويژهاي برخوردار اسـت . 
آنجا بيشتر درک خواهد شد که بدانيم حرفهايهاي داستاننويسي معاصر ايـران 
مدافع آن است سالهاست وداع کـردهانـد .  بهشت ويزاي با چنين رويکردي که
اين گروه که بدنه تأثيرگذار و البته اقليـت کمـي خـالقين داسـتان کوتـاه دفـاع 
مقدس را تشکيل ميدهند متأثر از فضاي به وجود آمده در ادبيات داستاني پس 
از جنگ و رويکردهاي ساختاري و فني بـه داسـتان، خلـق چنـين آثـاري را از 
دستور کار خود خارج کردهاند. همچنين، نوقلمهاي داستاننويسـيانـد، هـدف 
تهاجم تئوريک سياهنويسان جنگ قرار گرفته و برخي از آنها اولين تجربياتشان 
با رويکردي غير دفاع و غير مقدس آغاز  در زمينه داستان دفاع مقدس را اساسا ً
ميکنند و به چيزي تحت عنوان تقدس اعتقاد نداشته يا شجاعت ابراز آن را به 

صورت داستاني ندارند.  
چاپ چنين مجموعهاي که به ظاهر رويکردهاي دهه60 و تا حدودي 70 را 
بار ديگر در سالهاي پاياني دهه هشتاد تکرار ميکند قابل تأمل است. چنان که 
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معرفي اين مجموعه داستان به عنوان برگزيده توسط جشنواره کتاب سال شهيد 
حبيب غنيپور، گوياي پيامي از طرف اين جشنواره به اهالي ادبيات است. امـا، 
ويـزاي چنين پيامي را بايد در متن و جوهره روايت داستانهايي چون مجموعه
جست. ارسال چنين سيگنالهايي از طرف جشنوارهاي ادبي که معرفـي  بهشت
ادبيات متعهد و انقالبي را سرلوحه کار خود قرار داده است تنها زماني ميتواند 
بـا نظريـهپـردازي و  جريان محرکي در بدنه ادبيات داستاني ايجاد کند کـه اوال ً
با نوعي تداوم آگاهانه ساالنه دنبال شود.   شفافسازي علمي همراه باشد و ثانيا ً
مجاري رساننده پيام و ارکان روايت داستاني همواره در يک داستان فني بـا 
هم تعامل دارد. اين تعامل در بهترين شکل به نوعي تفاهم و يگانگي منجر مـي
شود. جهت بررسي دقيقتر اين عامل، به برخي از ارکان و ابزارهاي روايـي در 

داستانهاي اين مجموعه و نقش آنان در رسانندگي پيام اشاره ميشود.  
شخصيت  

بدون ترديد، محمل مضمون، حرکت شخصيت است و حرکت، داير مـدار 
انساني است که بر اساس نيازش کنش انجام ميدهد. پس آنچه مضـمون را بـه 
معناي دقيق کلمه به شخصيت پيوند ميدهد. همان حرکت شخصيت بـر مـدار 
نياز در محدوده مناسب، در مقابل نيروهاي متضاد و بر اساس کشمکش اسـت . 
اما، شخصيت هيچ گاه مولود خالء نيست. او با پسزمينـههـايي کـه خاسـتگاه 

از ميـان  رفتاري و روحي او هستند کنشي را انجام ميدهد که انجـام مـيدهـد . 
پسزمينههاي مختلف (اقتصادي، فرهنگي، قـومي، مـذهبي، شـغلي، تحصـيلي)  
در درجه اول رزمندهاند. آنها حتـي پـس از اتمـام  بهشت ويزاي شخصيتهاي
جنگ و پذيرش آتشبس نيز به نحو عميقي درگير گذشته خود و دوستان خود 
هستند. شخصيت «سروان» در «مرد طوفان» به ياد «اکبر» است. «مادر شهيد» در 

داستان «تک درخت» به ياد فرزند شهيدش است.  
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همرزمـان شـهيد در دوران جنـگ هسـتند .  بهشت ويزاي بخشي از راويان
«حاج عباس» در «سايه هما» از خاطرات دوستان شهيدش رهايي ندارد.  

اين پسزمينه (رزمنده دفاع مقدس) چيزي بيش از يک وجه از وجوه پـس
شخصـيت زمينههاي سنتي را نمايندگي ميکند. اين وجـه، پايـانبنـدي اسـت . 

پردازي است. عين مضمون و ايدئولوژي است. به همين دليل است که شاخص 
ايـن وجـه  قرار ميگيرد و نشانهاي براي شناخت طـرف حـق قـرار مـيگيـرد . 
نشانگر تيپهاي نامآشنايي است که ادبيات و سينماي دفاع مقـدس آنهـا را بـا 
مشخصات ظاهري، اعتقادي، اخالقي و رفتاري شناخته است. براي يک داستان

امـا،  نويس، تيپسازي شخصيت، از نيازهـاي اوليـه پـردازش داسـتاني اسـت . 
هنگامي که پاي مضمون در داستان به ميان کشيده مـيشـود، بايـد پرسـيد، آيـا 
شخصيتها در جريان تحول خود، مضمون در داستان به ميان کشيده ميشـود، 
بايد پرسيد، آيا شخصيتها در جريان تحول خود، مضمون را در داستان پديـد 
ميآورند، يا مضامين، نه نتيجه کنش فعال آنها در زمان حال، بلکه همان گذشته 
آنهاست. به بياني ديگر، آيا مضامين در سير حرکـت داسـتاني شخصـيت تنهـا 

کشف ميشوند و از باطن او به ظهور فعلي ميرسند يا مضامين دم به دم خلـق 
ميشوند.  

در شکل نخست که موقعيتهـاي داسـتاني تنهـا کاشـف مضـمون باشـند، 
حرکت شخصيت در زمان حال از اهميت کمتري نسبت به حرکـت شخصـيت 
در گذشته دارد. انسانها آينههاي تمامنماي گذشتهشان هستند. اگـر در گذشـته 
شکست خوردهاند. اکنون نيز شکست خواهند خورد و اگر به پيـروزي دسـت 
يافتهاند کافي است خاطرات خود را مرور کنند. در اين گونـه از روايـت مهـم

ترين جزء کنش شخصيت نه درگيري با نيـروي متضـاد کنـوني کـه تـالش در 
مرور خاطرات گذشته است. گويا جوابهاي امروز در گذشته است. فالشبک
ها در اين گونه از روايت بيشترين نقش را در تحول شخصيت دارند. فالشبک
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هايي که از کارکرد مشخصي پيروي ميکنند. گذشته او را به او نشان ميدهنـد . 
در اين گونه داستانها، شخصيت با بازآفريني نقش خـود در جنـگ، بـه پايـان 

داستان کنوني خود ميرسد.  
مضمون کـه  به دليل همين نياز فراگير در اين گونه روايت به گذشته، عمال ً
محمل آن زمان گذشته بوده است با تيپ مطرح شده در داستان يگانه ميشـود . 

زيـرا  يگانگي مضمون و تيپ خود سرآغاز خطاهـاي ديگـر در داسـتان اسـت . 
قدرت تغيير تيپ را نمييابد و با خـط  نويسنده براي حفظ مضمون خود عمال ً
مضامين حفظ ميشوند و تيپها نيز به تبع آن تکرار  فکري ثابت نويسنده عمال ً
خواهند شد. به همين دليل است که در داستان «ويـزاي بهشـت»، مصـاحبههـا 
بيش از آنکه نمايشگر شخصيت ابراهيم باشند توصيفگر او هستند. گويـا همـه 
شخصيتهاي داستان ابراهيم را همان مضمون ميدانند. مضموني که بي کـم و 
کاست بودن آن الزمه حق بودن آن است. دکتر داوري در توصيف ابراهيم مـي

گويد: «ابراهيم براي من يک اسوه است. يک اسطوره است که به حيات حقيقي 
رسيده است. زمان حياتش هميشه براي من نمونه کامل يک انسان بود که توي 

اين دنيا به هويت خودش رسيده بود.»  
در نقطه مقابل، شخصيت ضد قهرمان نيز ضد ايده است و نويسنده ابايي از 
دکتـر  ورود به اظهار نظرهاي صريح دربـاره شخصـيت منفـور داسـتان نـدارد . 
داوري درباره سلمان رشدي ميگويد: «سلمان رشدي با فرمان امام اعدام شد و 
اينکه اين روزها به دريوزگي و بدبختي افتاده سلمان رشدي نيست کالبد متعفن 
ــت.» ــه اس ــيطان فروخت ــه ش ــش را ب ــه روح ــت ک ــت اس ــان پس ــک انس ي
مجالي براي نمايش شخصـيتهـا فـراهم نمـيآورد.  چنين تقسيمبندياي عمال ً
زيرا نمايش متفرع بر اصل عدم صراحت است و بـا چنـين شخصـيتپـردازي 

مستقيمي جايي براي پرداخت داستاني باقي نميماند.  
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بـا تقـدس  همچنين در اين گونه داستانها با يگانگي مضمون و تيپ، عمال ً
مضمون، شخصيتها نيز به ساحت قدسي راه پيدا ميکنند و ديگر نميتوانند از 
پرداخت متنوع شخصيتي بهره ببرند. گر چه شخصيتها پسزمينههـاي شـغلي 
متفاوتي پيدا ميکنند و از دکتر و مهندس گرفته تا راننده تاکسي و تاجر معرفي 
ميشوند، اما کالبد شخصيتي آنها همچنان واحد است. کالبـدي کـه بـا عـوض 
ايـن در حـالي اسـت کـه در  شدن لباسها همچنان ماهيت خود را حفظ مـيکنـد . 
معارف قرآني در توصيف حرکت بر مدار صراط مستقيم، تأکيد بر خلق مـدام شـده 
است. راه که از آن به صراط تعبير ميشود دم به دم توسط رهرو سـاخته مـيشـود . 

بنابر اين، مضمون ديني در هر دمي به وجود ميآيد.  
آنچه چنين داستانهايي بيان ميکنند اعتقاد عميق نويسنده به شخصيتهاي 
داستاني و مضمون است. اما، اين اعتقاد براي خلق آثاري ماندگار کافي نيست.  

زاويه ديد  
ساختگي و زاييده ذهن نويسنده است و هرگونه شباهتي  «اين داستان کامال ً
ميان اسامي شخصيتها و مکانها تصادفي است.» چنين جمالت شـناختهشـده
اي در آغاز داستانهايي که نويسنده از قضاوت مخاطبان يـا منتقـدان در واقـع

انگاري و نظيرهسازي ميگريزد تعبيه ميشوند. بديهي است که تخيل و واقعيت 
نشانههاي خود را دارند و نميتوان به شـهر تهـران، سـيزدهم فـروردين سـال 
1361، محل پامنار، بازار عودالجان و... اشاره کرد و ادعاي تخيلي بـودن آن را 
داشت. زيرا همان طور که ادعاي واقعيـت دربـاره امـر تخيلـي آن را در زمـره 
واقعيات قرار نميدهد، ادعاي تخيلي بودن امـري کـه نشـانههـاي واقعـي دارد 
کمکي به تخيلي بودن آن نميکند. با اين وجود، استفاده از جمالتـي کـه ارائـه 

شد نوعي تبري جويي از سوي نويسنده است.  
داستان «ويزاي بهشت» با وجود نشانههـاي تـاريخي و واقعـي و روايـي از 

چنين جمالتي استفاده نکرده است.   
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به نظر ميرسد نويسنده گويا آگاهانه به اين بازي روايـي تـن داده اسـت و 
از برداشتهاي واقعي از داستانش استقبال کرده  با عدم اظهار نظر مستقيم عمال ً
است. البته، ترديدي در اين نيست که برداشت واقعي از يک داستان بـه معنـاي 
واقعنمايي داستاني يکي از اهداف قابل اعتناي هر داستاننويسي است. اما، بايد 
توجه داشت داستان با ابزارهاي خود اين واقعنمايي را ايجاد ميکند. ابزارهايي 
که به صورت آگاهانه آن را از گزارش و تاريخ متمايز کرده و بـا طـرح امکـان 
افـقهـاي جديـدي از فهـم  فلسفي تازهاي در پرداخت به امـور ممکـن، عمـال ً
زندگي را در اختيار خواننده قرار ميدهد. استفاده از زاويـه ديـد مصـاحبه کـه 
تدارککننده سادهترين شکلهاي روايي با امکانات محدود و اوليـه پرداخـت و 
مفرهاي فراوان در عدم ورود به قصهگويي تمامعيار و پرداخت هنرمندانه است 
زماني تير خالص را به داستان وارد ميسازد که نشانههاي دوپهلـو و آشـکاري 
از واقعيت را با خود همراه ميسازد. در داستاني که شخصيتي تخيلي را محـور 
روايت خود قرار داده است مطرح ميشود که شخصيت با آيتاهللا جوادي آملي 
ديدار داشته و ايشان را تحت تأثير خود قرار داده است. از سـوي ديگـر اسـتاد 
و در  ابراهيم در دانشگاه که گرايشات فلسفي دارد نـامش دکتـر داوري اسـت . 
نهايت هم جملهاي در حاشيه قرآن اهدايي به شـهيد آورده شـده اسـت و نـام 
نويسنده نقطهچين شده است که تداعيکننده امضا و نـام مقـام معظـم رهبـري 
است! آميزش چنين اطالعاتي که نام شخصيتهاي حقيقي را مطرح ميسازد نه 
تالش براي نگارش داستان با زاويه ديدي تازه که ورود به سـاحت واقعيـت و 
تغيير آگاهانه آن است. ضمن آنکه ساحت واقعنمـايي داسـتان آن قـدر بـاال و 
دستنيافتني است که با ادعاي صـريح نويسـنده مبنـي بـر سـاختگي بـودن آن 
آسيبي نميبيند. براي مخاطب داستان واقعي يا تخيلي بودن آن اهميتـي نـدارد. 
زيرا داستان از چنان قوه و ساختار استداللي و شبکهروايياي برخـوردار اسـت 
در حـالي کـه اسـتفاده از قالـب  که نيازي به تأييد يا تکـذيب واقعيـت نـدارد . 
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آن را در مرحلهاي از لغزش قرار داده اسـت .  مصاحبه در «ويزاي بهشت»، عمال ً
به نحوي که آگاهي از خيالي بودن داستان وجهه خبـري و گزارشـي کـه وجـه 
مهمترين بهانـه بـراي خوانـدن آن را  غالب اين اثر است را از بين برده و عمال ً
تحت تأثير منفي خود قرار ميدهد. عالوه بر اين، رشد چنين تفکري مبنـي بـر 
استفاده از نام شخصيتهاي تاريخي عمالً به سـاحتهـاي ديگـر نيـز تسـري پيـدا 
خواهد کرد و اين خطر را افزايش ميدهد که داستاننويسان بدون توجه به واقعيـت 

و حتي با اذعان بر غير واقعي بودن گفتههايشان به هر ادعايي دست بزنند  



  
  
  
  
  

هستم پسرتان قاتل من نقد
ايجـاد شـد،  هسـتم پسـرتان قاتـل من موجي که پس از چاپ مجموعه داستان
نگرانيهايي را درباره انحراف ادبيات جنگ و ورود رگههاي سياهانديشي در آن بـه 

وجود آورد.  
پيش از نگارش اين نقد در همان زمـان، از آقـاي دهقـان تقاضـا کـردم بـا 
ماهنامه گفتگو کنند. ايشان به داليلي نپذيرفتند. ناگزير به نگارش نقد شـدم کـه 

بعدها واکنش تند و عصبي ايشان و همفکرانشان را در پي داشت.  
تا کنون آقاي دهقان حاضر به رويارويي در يک گفتگوي دو طرفه نشدهاند 

و ترجيح دادهاند سکوت کرده و گه گاه منتقدان آثارشان را بنوازند.  
  

هستم انديشهتان قاتل من
اشاره  

اين مجموعه داستان شامل ده داستان کوتاه است که بين سالهـاي 1377-  
1383ش نوشته شدهاند. سه داستان در 83، دو داستان در 82، دو داستان در78، 

و يک داستان در هر يک از سالهاي 77، 80 و 81 خلق شدهاند.  
  

موضوع  
تمامي داستانهاي اين مجموعه، به صورت مستقيم يا غير مستقيم به مقولـه 

دفاع مقدس ميپردازند.  



348  □  گام نهادن بر شيب تند  
 

 

شخصيتهاي اصلي يا فرعي اين داستانها که خود روايـت داسـتان را بـر 
عهده دارند از کساني هستند که در جبهه حضور داشته يا ـ ماننـد داسـتان بـن

بستـ از نزديکان اين قبيل افراد محسوب ميشوند. از سوي ديگر، حوادثي که 
در طول تمامي داستانها اتفاق ميافتد به نحوي با دفاع مقدس در ارتباط است: 
دلمشغوليهاي ننه مريم و انتظار او در بازگشت عبدو در «مسافر»، حضـور اهللا 
قلي و نحوه شهادتش در جنـگ در«بلـدرچين»، مشـکالت و محروميـتهـاي 
مجروحان پس از جنگ در «زندگي سگي»، بحران ناشي از شکسـت در عشـق 
در داستان «تمبر»، دوسـتيهـاي تحليـلرفتـه بعـد از جنـگ در «بليـت»، ورود 
سربازان به دغدغههاي عشقي در «پري دريايي»، ترديد و عـذاب وجـدان يـک 
سرباز در «من قاتل پسرتان هستم»، غربت و فراموششـدگي سـربازان پـس از 
جنگ در «بازگشت»، فروپاشي يک خانواده از عوارض جنگ در «بـنبسـت» و 
باالخره انتظار و حسرت يک مادر در مرگ فرزندش در «پيشکشي»، همگي بـه 
نوعي با مقوله جنگ در ارتباطاند و تـأثيرات و تبعـات جنـگ را مـيتـوان بـه 
وضوح در آنها مشاهده کرد. از سوي ديگر، اختصاص بخشي از روايـت ــ در 
اغلب اين داستانها ـ به مکان و زمان جنگ و پرداختن به آن با شيوه بازگشت 
به گذشته، اين ارتباط موضوعي را تقويت ميکند. تا جايي که ميتـوان مبـادي 
انديشه محرک شخصيتهاي داستان براي تصميمگيـري و عمـل را در گذشـته 
آنها جستجو کرد. به عبارت ديگر، سؤال از اين امـر کـه چـرا شخصـيتهـاي 
داستان چنين اعمالي را انجام ميدهند بـه حرکـت در مسـيري از زمـان منتهـي 
خواهد شد که سؤالکننده را به حوادثي مشخص در گذشته مـيرسـاند کـه در 
جنگ اتفاق افتاده است. جوهرة فکري، روحي و حتي عاطفي شخصيتهـا بـه 
شدت متأثر از فضاي جنگ است. جنگ به عنوان عاملي تعيينکننده و تجربهاي 

حتمي در ناخودآگاه و خودآگاه تمامي آنها عمل ميکند.  
البته، ممکن است در فرآيند رفتاري برخـي از شخصـيتهـاي ايـن مجموعـه، 
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توجهي به اين امر نشده باشد. اما، انکار اين امر که ناخودآگاه تمامي ايـن اشـخاص 
انباشته از ادراکاتي است که بنمايه آن از جنگ نشأت ميگيرد ممکن نيست.  

توجه به عناوين گفته شده (اشخاص، حوادث، روايت، و انديشه)، جنگ را 
به عنوان موضوع و بستر تمامي داستانها معرفي ميکند. گرچه برخي از نظريه

پردازان ادبي زمان، مکان و حادثه مشخص را مالک تعريف موضوع داستان در 
نظر ميگيرند، اما توسعه در اين تعريف، با استدالل پيشگفته، ميتواند داسـتان

را نيز در بر گيرد.   هستم پسرتان قاتل من هاي مجموعه
قوام داستان به شخص (انسان) است. تقريباً، تمامي کسـاني کـه داسـتان را 
تعريفپذير يا حتي خارج از چارچوب تعاريف علمي موجـود در حـوزههـاي 
علوم انساني قلمداد کردهاند، بر محوريت شخصيت در داستان اذعان داشتهانـد. 
داسـتان. يعنـي  اين محوريت در بادي امر مربوط به قصة داستان است نه خـود ِ
پـردازش داسـتاني،  شخصيت، قبل از اينکه وارد داستان شود و در طي فرآينـد ِ
بايد و نبايدهاي شخصيت (کاراکتر) را پيدا کند، ويژگي سادهتر و اصليتري در 
جوهره قصة داستان دارد، که البته نام آن را نيز شخصيت گفتهاند، اما ميان ايـن 
شخصيت که قوامدهنده قصه است تا آن شخصيت که برآيند عمـل و کـنش و 
واکنشهاي داستاني اسـت تفـاوت اساسـي وجـود دارد. امـا، ايـن شخصـيت 
هنگامي که در چرخه رويدادهاي داستاني واقع ميشود ـ حتـي قبـل از شـکل

گيري پيرنگ و داستان ـ نيازمند به محملي است که حيات و بالنـدگي خـود را 
بر پايه آن به اثبات برساند. او بايـد ثابـت کنـد شخصـيت داسـتاني اسـت نـه 
موضوع يک نقاشي يا مجسمه يا حتي مقاله. از اين رو، بستري که شخصيت بـا 
قرار گرفتن در آن، اين ويژگي ذاتي را از خود بروز ميدهد موضوع مـينامنـد. 
موضوع همان محمل وضع است. جايگاهي است که شخصـيت در آن تعريـف 
ميشود. که ميتواند زمان، مکان، مسـئله و... باشـد. از ايـن رو، جـوهره قصـة 
داستان از موضوع بينياز نيست. حال، اگر موضوع در يک داستان، جنـگ ــ و 



350  □  گام نهادن بر شيب تند  
 

 

به طور مشخص، دفاع هشت ساله ايران ـ قرار داده شد، اين موضوع از حالـت 
صرف خارج شده، نوعي تشخص خارجي پيدا ميکند. آدمهـا،  انتزاعي و ذهني ِ
مکانها، زمانها و حوادث، شناسنامة خارجي پيدا خواهند کرد. اين درست بـه 
مانند آن است که دربارة جوهرة ديگر قصـه (شخصـيت) بگـوييم نويسـندهاي 
تصميم دارد درباره انساني خاص که وجود خـارجي دارد روايتـي ارائـه دهـد. 
همانقدر که روي آوردن به شخصي خاص، محدودکننده و ملزمکننده است، به 
همان ميزان ـ البته با درجات متفاوت ـ تعيين موضوعي کـه مشخصـة زمـاني، 
مکاني و نوعي خاص دارد نيز محدودکننده اسـت. زيـرا قـوه مخيلـه نويسـنده 
محدود به اموري خواهد شد که حداقل آنها زمان خاص و مکان معين است 
طبيعتاً داستاننويس به واسطة جنس هنرش که در آن از قوه مخيلـه يـاري مـي
گيرد و آن را به مثابه ابزاري مورد استفاده قرار ميدهد، محدوديت صرف را برنمـي
داسـتان تابد. چه، اساساً داستان، جايگاهي براي گذر کـردن از محـدوديتهاسـت . 
نويس تنها گزارههاي محققالوقوع را دستمايه خود قرار نميدهد، بلکه گـزارههـاي 
امـا در  ممکنالوقوع را نيز همواره به عنوان توليدات ذهن خالقش به کار ميگيـرد . 
عين حال، هنگامي که همين گزارههاي ممکنالوقوع در بستري از واقعيـت تعريـف 
ميشود و جنبه آينهگري پيدا ميکند ميتواند متصف به صدق و کذب شـود. يعنـي 
داستاني که اوالً و بالذات چيزي جز جهـان ذهنـي راوي را حکايـت نمـيکنـد، تـا 
مرحلهاي پيش ميرود که ميتوان مفهوم و منطـوق گـزارههـايش را بـر اسـاس آن 

واقعيت کلي سنجيد و گوينده آن را صادق يا کاذب دانست.  
همين کار را با جهان داستاني  موضوع مشخصي چون دفاع مقدس نيز دقيقا ً
ذهني نويسنده ميکند. اين موضوع، نويسنده را ملزم ميکند که گفتـههـايش از 
تجربهاي محققالوقوع نشأت بگيرد. چنانچه همين نويسنده اگر با موضوع دفاع 
مقدس به اموري بپردازد که از نظر عقال ـ عامه آگاه و خبره در موضـوع ــ رخ 

دادن آن محال بوده باشد، متهم به کذب خواهد بود.  
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با به ميان آمدن صدق و کذب در گزارههاي داستاني، مفهومي که ميزان و مالک 
ميان اين دو باشد نيز آرام آرام پديدار ميشود. واقعيت، آن چيزي است که مفاد هر 
گزارهاي در تطابق خود با آن، متصف به صدق ميشود و گزارهاي ديگـر در تضـاد 

با آن کاذب خواهد بود. پس سؤال اصلي اين است، واقعيت چيست؟ 
پاسخ اوليه و رايجي که در اين باره داده ميشود اين است که هر امري کـه 
در عالم خارج تحقق يابد و گزارهاي خبري از آن حکايت کند، آن امر، واقع، و 
آن گزاره، صادق است. اما، اشکالي همواره پا بر جاست. زيرا داسـتان، محمـل 
دخالـت راوي (قصـهنـويس يـا  روايت گزارههاي خبري صرف نيست. اساسـا ً
شخصيت اصلي) در تعريف ماجراها، گزينش آنها و جبههگيري يا طرفداري در 
روايت آنها، همواره باعث ميگردد واقعيت در پس پرده احساسات و تفکـرات 
راوي در داستان قرار بگيرد. حتي در رئالترين داستانها هم خواننده در درجـه 
نخست، با نفس واقعه خارجي رو به رو نيست. بلکه با ديدگاه کسي ـ نويسنده
اي ـ رو به روست که از منظر خود آن واقعه را روايت ميکند. همـين واسـطه 
که امري حتمي و غير قابل حذف در داستان است (گر چه برخـي تـالش مـي
کنند ادعا کنند در برخي از زاويه ديدها اين وساطت کم ميشود يا از بـين مـي
رود؛ اما در واقع حذف راوي در هيچ کدام از فرضهاي ديدگاه ممکن نيست) 
نوعي نگاه حاکي از انديشه و احساس راوي را نيـز بـا خـود دارد. پـس هـيچ 
داستانگويي نميتواند ادعا کند واقعيت عريان را روايت ميکند. نويسنده تنهـا 

ميتواند بگويد: «من نگاه و درکم را از اين واقعيت بيان ميکنم.»  
به عنوان مثال، فردي در عالم واقع اعدام ميشود. ايـن حادثـه مـيتوانـد از 
ديدگاه ناظران مختلف متفاوت قلمداد شود. يکي اين امر را قهرمانانه، ديگـري 
مذبوحانه و سومي پوچ و بيهوده قلمداد کند. فردي ايـن را نشـانه شـجاعت و 
ديگري نشانة قهر و عذاب خداوند ميداند. بديهي است کـه هـر يـک از ايـن 
ناظران، جايگاه خود را به عنوان راوي، يکسان ميدانند و هر کدام ادعاي نقـل 
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واقع را مطرح ميسازند. اما آنچه اتفاق افتاده عملي بسيط بوده و نامگذاريهاي 
اين ناظران، اموري انتزاعي است که هر کدام بنا بر پسزمينههاي فرديشـان آن 
را اعتبار کردهاند. بلکه آنها نظر و عقيده خودشان را هم آگاهانه يا ناآگاهانـه در 

اين روايت داخل کردهاند.  
پس ماحصل گزارههاي داستاني نميتواند به صورت مطلق حکايتگر واقـع 
باشد. به همين سبب، بيان اين ادعا که نويسندهاي چون راوي «من قاتل پسرتان 
هستم» که در صدد نقل واقعيت است موهوم است. بلکه بهتر است گفته شـود 
نويسنده آنچه را که گمان ميکرده واقعيت است روايت کرده است. و البته اين 

گمان ميتواند ناشي از خطا در ادراک و متأثر از هيجانات حسي باشد.  
با دخالت راوي در بيان واقعيت و تداخل عملي ادراکات ناظر بر امر واقـع، 
ديگر نميتوان به سادگي حکمي مبني بر صادق يـا کـاذب بـودن راوي صـادر 
کرد. زيرا ممکن است ديدگاه و انديشـه يـا احسـاس نويسـنده بـه نحـوي آن 

واقعيت را تحريف کرده باشد. پس در اين صورت، نميتواند صادق باشد. بنابر 
اين، همچنان اين سؤال باقي ميماند که «واقعيت چيست؟» و «چـه کسـي مـي
با روشن شدن اين مسئله است که ميتـوان  تواند روايتگر واقعيت باشد»؟ طبعا ً
عنوان صادق را بر روايتگر يک واقعه بار کرد و به او اعتماد نموده، واقعيـت را 

از چشم او و از قلم او پذيرفت.  
بايد توجه کرد که ذات وقايعي که در عالم خارج اتفـاق مـيافتـد جنبـهاي 
ظاهري و جنبهاي ملکوتي و باطني دارد. جنبه ظـاهري بـه تنهـايي نمـيتوانـد 
تا آن  دليلي بر راست بودن يا ناراست بودن تفسيرهاي آن امر باشد. بلکه اساسا ً
واقعيت در حوزه تفسير و ادراک انساني قرار نگيرد قابل ارزشگذاري نيسـت. 
اين ادراک انساني است که از يک تبديل و تحول و کنش و واکنش فيزيکـي و 
جسماني معاني ناظر بر ارزشمداري را استخراج ميکند. ضمن اينکـه اکتفـا بـه 
ظاهر در قضاوت بين پديدههاي عالم، معيارهـاي اساسـي و مطلـق را از کـف 
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قضاوتکننده خارج ميکند و او را به انديشهاي سطحي و البته نسبي ميکشاند. 
زيرا انسانهاي مختلف، نگاهها و سليقههاي مختلفي دارند که نميتواند در امور 
ظاهري مالک يگانهاي به شنونده بدهد. از اين رو، بايد بـه آن بعـد ملکـوتي و 
باطني امور توجه کرد. اين، همان امري است که پـاي حـق و باطـل، راسـتي و 
ناراستي را به ميان ميکشاند. در حقيقت، هر واقعيتي از دو جنبه قابـل بررسـي 
است. جنبه نخست که وجه ظاهري آن را مورد نظر قرار ميدهد در پي کشـف 
آن است که آيا تحقق خارجي براي اين امر صورت گرفته است يا خير و جنبه 
امر واقع چگونه اسـت. ايـن امـر در  ديگر به اين ميپردازد که حقيقت و باطن ِ
افعال انساني نمود شديدتر و مهمتري پيدا ميکند. يعني صـرف عملـي کـه در 
خارج از فردي صادر ميشود نميتواند ميزانـي بـراي قضـاوت و سـنجش آن 
باشد. بلکه شايسته است ميزان سنجش آن عمل، حقيقتـي باشـد کـه در قـانون 

الهي ممدوح يا مذموم شناخته شده است.  
به عنوان مثال، هنگامي که واقعه عاشورا با تمامي حوادث به ظاهر تلخـش 
واقع حکايت ميکنند؛ ديدگاه اول مربـوط  پايان ميپذيرد، دو ديدگاه از اين امر ِ
به حکام جور است که اين واقعه را ذليالنه و نشانه عذاب و خشم الهي قلمداد 
ميکنند. اين ديدگاه جز تيرگي و تباهي چيزي در اين ماجراهـا نمـيبينـد. امـا، 
ديدگاه دوم که مربوط به خاندان وحي است تمامي اين حوادث را زيبا ميبيند! 
به راستي مگر واقعه عاشورا يک امر خارجي مشخص و معلـوم نيسـت؟ پـس 

چرا اين دو ديدگاه متضاد را سبب گشته است؟  
پاسخ اين است که ديدگاه اول به ظاهر بسنده ميکند و ديـدگاه دوم همـان 

واقعيت را از منظر باطني و غيبياش مشاهده ميکند.  
حال، سؤال اين است که کدام يک از اين دو ديدگاه صادقاند؟ يا هر دو صادق

اند يا يکي از آنها. فرض اول محال اسـت. پـس يکـي از آنهـا بايـد صـادق باشـد. 
خاندان وحي ميگويند آن ديدگاهِ تيره کاذب است و گويندهاش دروغگوست!  
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پس، امر واقع دو بعد دارد که فراموش کردن اين دو بعد مـيتوانـد نتيجـه
گيريهاي غلطي را به همراه داشته باشد. ديگر آنکـه کسـي مـيتوانـد دربـاره 
واقعيت حکم صادر کند، و از زشتي و زيبايي آن حکايت کرده، بـا احساسـش 
آن را بيان کند که تمام وجوه واقعيت را درک کرده باشد. کسي که بـه واسـطة 
نتوانسته واقعيت را بـا تمـامي ابعـادش  ادراک ناقص و ديدگاه مادينگر، اساسا ً

ببيند، نميتواند درباره واقعيت اظهار نظر کرده، درباره آن حکم صادر کند.  
امر واقـع آن را  از آنچه گفته شد ميتوان نتيجهگيري نمود که اگر حکايتگر ِ
به طور دقيق و جامع ادراک نکرده باشد نميتواند ادعـا کنـد گـزارههـايش در 
او تصـورات و تخـيالت خـود را  روايت در صدد بيان واقعانـد. چـون اساسـا ً

جايگزين واقع کرده و ادراک ناقص خود را ميزان واقع قرار داده است.  
موضوعاتي چون جنگ هشت ساله نيز از اين امر مستثنا نيست. واقعيت کشـت 

و کشتارها، ويرانيها، اسارتها و محروميتهاي جنگ ايران و عراق چيست؟  
پاسخ به اين سؤال به اين امر باز ميگردد که جانب حق را به کـدام سـوي 
اين دو ميدان متمايل بدانيم. البته، قضاوت درباره ايـن امـر، مسـئلة پيچيـدهاي 

بري از القائات منفـي مـيتوانـد اذعـان کنـد، جبهـه ايـران  نيست و ذهن سالم ِ
اسالمي به عنوان جبههاي مدافع، که آرمانهاي اسـالمي و الهـي را پشـت سـر 
است و حداقل امـر ايـن اسـت کـه عـراق در تجـاوزگرياش  خود دارد محِق ّ
مصداق جبهه ظلم و جور است. گرفتن اين نتيجه که رضايت الهـي در مبـارزه 
ت  با ظلم و دفاع از حق است نيز امر غير قابل فهمي نيست. پـس اگـر در کليـّ
امر، اين جبهه، اساسش بر استيفاي حق است، باطني زيبا و سـتودني دارد، گـر 

ظاهري در آن نمايان شود.   چه مرارتها و رنجهاي بسيار ِ
اين همان کليدي است که ميتواند تمام فضـاي ذهنـي نويسـنده را در اثـر 

«من قاتل پسرتان هستم» به چالش بکشاند.  
حال، اگر فرض ديگري را نيز در نظر بگيـريم، خـواهيم پـذيرفت تصـور ايـن 
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امکان که در جبهه حق، برخي اتفاقات و حوادث هم رخ دهند که عنوان باطـل بـر 
آنها صادق باشد دور از ذهن نيست. به عبارت ديگر، مـيتـوان در همـين موضـوع 
انتخابي (دفاع مقدس) مواردي را هم شاهد بود که ناشي از خطاي سربازان و ظلـم 
آنها به يکديگر باشد. اين امر، غير قابل انکار است. اما، طرح اين گونه وقايع که بـا 
روح کلي جبهه حق منافات دارد سؤال جديدي را پيش روي راوي ايجـاد خواهـد 

کرد: «آيا نويسنده مجاز است هر واقعيتي را روايت کند؟»  
آيا صرف واقعي و محققالوقوع بودن امري مجوز حکايت آن براي ديگران 
را نيز صادر ميکند؟ بديهي است که اين گونه نيست. بلکـه روايـت هـم تـابع 
قانون و شرايطي است که اگر اين شرايط مهيا نباشد نميتوان آن را اظهار کرد.  
1. با اخالق جامعه ناسازگار نباشد. چه بسـا داسـتانهـايي کـه بـه مسـائل 
جنسي و شهواني پرداختهاند و موضوع همگي آنها محقَّق بوده است، امـا هـيچ 

فرد اخالقگرايي حکم به اشاعه اين واقعيات نميدهد.  
2. بايد جبهه حق و باطل در آنها به وضوح بيان شده باشد. زيرا صرف بيـان يـک 
واقعه و عدم جبههگيري نويسنده و مشخص نبودن مرزهاي حق و باطل، ممکن است 

به اين امر منتج شود که در نهايت حق به باطل و باطل به حق بدل گردد.  
3. روايت آن واقعه نبايد منافات با روح حاکم بر يک واقعيت کليتر باشد. 
زيرا هميشه استثنائاتي در هر جرياني وجود دارد. اما، بيان تنهاي اين استثنائات 

ممکن است حقانيّت آن روح حاکم را زير سؤال ببرد.   
4. نبايد بيان اين واقعيات به باورهاي ديني عامه مـردم کـه قـدرت تحليـل 
امور را به صورت کارشناسانه ندارند، ايمانشان عميق و باورهاشان دقيق نيست 
آسيب برساند. چنان که اگـر حتـي ابـوذر(ع) (بنـابر نقـل) از مکنونـات قلبـي 
سلمان(ع) آگاه ميشد او را برنميتافت. اين نشان ميدهد، معارف و شناختها 
وآگاهيها درجهبندي خاص خود را دارند و هر حرفي را ــ اگرچـه بـالفرض 
درست ـ نبايد در ظرف هر ذهني ريخت. زيرا ممکـن اسـت آن ذهـن قابليـت 
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قبول آن مظروف را نداشته باشد و بالکل منکر انديشه الهي و باور ربوبي شود.  
را ميتوان در دو بخش مجزاي ساختار و درونمايـه  هستم پسرتان قاتل من
مورد دقت قرار داد. تقدم هر يک از اين دو بخش، در نقد ادبي ايـن مجموعـه 
داستان، به معناي شاخص بودن آن بخـش در ايـن کتـاب اسـت. پـس بـيراه 
نخواهد بود که پيش از ورود به يکي از اين دو عنـوان کلـي، بـه گونـهسـنجي 

داستانهاي اين مجموعه بپردازيم.  
به طور کلي ميتوان فرضهاي سهگانهاي را براي تعامل يا تقدم سـاختار و 
محتوي و درونمايه در نظر گرفت. در فرض نخست، عمل داستاني بر مضمون 
و بالذات  پيشي گرفته وآن را وامدار خود ميسازد. در اين حالت، خواننده اوال ً
با عمل داستاني شخصيت رو بهرو است و آنچه کـه از آن بـه عنـوان انديشـه، 
درونمايه يا مضمون اثر ياد ميشود، مفاهيم انتزاعي است که به عنوان مدلوالت 
اين نوع از روايت،  التزامي اعمال داستاني توسط مخاطب ادراک ميگردد. طبعا ً

فنيترين نوع آن به حساب ميآيد. زيرا ماهيـت هنـر ــ کـه در آن انديشـه بـه 
صورت غير مستقيم در معرض ديد و ادراک مخاطب قرار ميگيـرد ــ بـا ايـن 

شيوه تناسب بيشتري دارد.  
فرض دوم مربوط به داستانهايي است که در آنها تقابل نيروهـاي داسـتاني 
براي دو انديشه و تفکر تعريف شده است. انديشه عريان و صـراحت در بيـان 
آن، الزمة چنين داستانهايي است. اين گونه داستانها که به آنها داستان يا رمان 
انديشه گفته ميشود از درجه ارزش هنري کمتـري برخوردارنـد. فـرض سـوم 
مربوط به حالتي است که هنرمند، انديشه مورد نظر خود را نـه در قالـب عمـل 
داستاني و نه در تقابل صريح و آشکارا با افکار و انديشـههـاي ديگـر، کـه بـه 
شکلي غلوآميز طرح ميکند. ويژگي فرض آخر، ضعف عناصر داستاني و عـدم 
همراهي ساختار داستاني فني با محتواست. در اين حالت ميتوان حضور راوي 
را در جهان داستان به خوبي لمس کرد. راوي که غليان احساسـات و عواطـف 



نقد    □  357  
 

 

او را سخت تحت تأثير خود قرار داده است، جهان مخلوقي را خلق مـينمايـد 
که از مشخصههاي آن سايه سنگين فضاي فکري راوي و عصـبيتهـاي او بـر 

جهان داستاني است.  
اين پديده، در داستانهـايي کـه پـيش از هنـري شـدن، حسّـي و ايـدئولوژيک 
هستند، به شکل شعار ظهور پيدا ميکند و اصطالحاً به آنهـا داسـتانهـاي شـعاري 
گفته ميشود. اين امر در داستانهايي که راوي آن تحت تأثير ايدئولوژيک پـوچگرا 

قرار گرفته يا سرخورده و مغموم است به شکل داستانهاي سياه ظهور پيدا ميکند.  
در دو نوع داستانهاي شعاري و سياهانگار، يک وجه مشترک همواره ظهور 
و بروز دارد و آن اين است که هر دوي اين داستانها رنگ خاصي ـ سـپيد يـا 
سياه ـ به جهان داستانشان ميزنند و از ديدن رنگهـاي ديگـر خـودداري مـي
کنند. همان قدر که سپيدانگاري محض، آرمان بدون عمل را تـداعي مـيکنـد، 

سياهانگاري مطلق نيز جهاني بيآرمان و عبث ميسازد.  
، بنابر اين داليل متقن، از مصاديق فرض سوم است  هستم پسرتان قاتل من
مهمترين عنصر حياتي آن ديدگاهي است که بر اساس آن راوي داسـتان  و طبعا ً
ـ که اغلب شخصيت اصلي يا فرعي قصـه اسـت ــ بـه توصـيف و تشـريح و 
بازگويي جهان داستان ميپردازد. اما، پيش از پرداختن به مضمون، سـاختار اثـر 

را مورد دقت قرار ميدهيم تا سره از ناسره آن بازشناسيم.  
  

ساختار   
داستان فني، کليّ است مرکب از اجزا، که البته هر يک از اين اجـزاء نقـش 
ويژهاي را ايفا ميکنند و در ضمن، موجب قوام، ترکيب و معنيبخشـي اجـزاء 
داسـتان، بايـد از ميـزان تـأثير و  ديگر نيز ميشـوند. از ايـن رو، در نقـد ادبـي ِ
همچنين کيفيت هر کدام از عناصر اطالع يافت و ضعف يا قوت هـر عنصـر را 
به طور جداگانه مورد بررسي قرار داد. چه بسا، نـاظران عـام و مخاطبـان غيـر 
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حرفهاي داستان با مشاهده يک عنصر چشمگير و مطلـوب در داسـتاني، حکـم 
کلي فني بودن و دلخواه بودن را بر آن داستان بار کنند. درحاليکه همان داستان 
در پرداخت عناصر ديگر ضعفهاي عمدهاي داشته باشد. اين امر نکته روشـني 
است که خواننده عام بيشتر با قصة داسـتان ارتبـاط برقـرار مـيکنـد. بـراي او، 
پيرنگ، زاويه ديد، پرداخت فني، نثر و لحن و درونمايه، هر يک در رتبـههـاي 
بعدي اين زنجيره قرار دارند. بنابر همين قاعدة همه شمول، داسـتانهـا و آثـار 
دراماتيک بازاري تالش ميکنند تنها به خلق عنصر کشـش داسـتاني ــ بـه هـر 

قيمتي ـ اکتفا کنند، گرچه پيرنگ و روابط عليّ را از دست بدهند.  
هسـتم پسـرتان قاتـل مـن بر همين اساس، با نگاهي به مجموعـه داسـتان
مشخص خواهد شد که نويسنده با علم به عناصر تأثيرگـذار بـر فـرآينـد واقـع
نمايي داستاني، اين عوامل را در انتخاب زاويه ديـد بـه خـدمت گرفتـه اسـت. 
تمامي ده داستان کوتاه اين مجموعه از زاويه ديد اول شـخص بهـره مـيبرنـد. 
البته، رويکرد به اول شخص در تمامي آنها يکسان نيست. به عنـوان مثـال، اول 
شخص در «بنبست» با شيوه تکگويي به روايت ميپـردازد يـا در «مـن قاتـل
پسرتان هستم» اين شيوهنامه اسـت. راويهـا نيـز جايگـاه واحـدي در تمـامي 
داستانها ندارند. در چهار داستان «مسافر»، «بلدرچين»، «بازگشت» و «بنبست»، 
راوي شخصيت فرعي است و در حاشـيه ماجراهـاي قصـه قـرار دارد. امـا، در 

ساير داستانها، شخصيت اصلي، خود دست به روايت ميزند. 
نويسنده کتاب با توجه به پيشينه خاطرهنويسياش، که او را به عنـوان يـک 
خاطرهنويس موفق مطرح ساخته است با روايـت بـا زاويـه ديـد اول شـخص 
آشناست. او ميداند که اول شخص ميتواند بـر مـرز ميـان داسـتان و خـاطره 
حرکت کند و هرگاه از ساختار فني داستان فاصـله بگيـرد خـود را بـه عنـوان 

روايتگر امر واقع (خاطره) به مخاطب بقبوالند. هنگامي که اين نوع زاويـه ديـد 
با لحن و نثر غير رسمي و گويش متداول همراه ميشود بر حس واقعنمايي آن 
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اول شخص، زاويه ديد سـهلالوصـولي در داسـتاننويسـي  ميافزايد. اما، اساسا ً
است. محدوديتهاي فنياي که جايگاه راوي حقيقي بر روايت اعمال ميکنـد 
همواره راه گريزي است تا فنون داستاننويسي، به تمام قدرت، ظهـور و بـروز 
ـ  نيابند. از سوي ديگر، از آنجا که اول شخص، زاويه ديد بيواسطه ـ اصطالحا ً
قلمداد ميشود، جبههگيري و حضور جانبدارانه نويسنده در جهان داستان امري 
توجيهپذير است. براي فهم تفاوت زاويه ديد اول شـخص بـا زاويـه ديـدهاي 
بيروني تنها کافي است داستاني چون «زندگي سگي» را در زاويه ديدي غيـر از 
اول شخص قرار دهيم. در اين فرض، به وضوح ميتوان جانبداري نويسـنده و 

نوع نگاه خاص او را که بر اثر سايه افکنده مشاهده نمود.  
از نشانههاي ديگري که ميتواند نشانة درغلطيدن داستانهاي اين مجموعـه 
به خاطره باشد، نوع پردازش اطالعات در ظرف زمان اسـت. يکـي از ويژگـي

هاي عام اغلب خاطرات، عدم ريزپردازي و بالعکس، توجه به پرداخت روايـي 
است. آن اهميتي که داستان به ريزپردازي و پرداخت لحظهها ميدهد و ساختار 
داستاني خود را طوري طرحريزي ميکند که ظرف زماني محـدودي را شـامل 
شود، خاطرات، به ساختار خود نميدهد، و اغلب بـه ذکـر کليـات (تلخـيص) 
فنـي، ظـرف زمـاني  کوتاه ِ اکتفا ميکنند. اين امر با توجه به اين نکته که داستان ِ
متناسب و محدود خاصي را در بر ميگيرد اهميت بيشتري مييابد. بـه عبـارت 
قصه و واقعه مهم است، اما در داستان کوتاه، اشـخاص  ديگر، در خاطره، نقش ِ

داستاني، فضاي داستاني، پيرنگ داستاني و پرداخـت داسـتاني همـه از اهميـت 
ويژهاي برخوردارند. در خاطرهها اغلب اتفاقات، تعيينکنندهاند، در حالي که در 
داستانهاي کوتاه، شخصيت به عنوان محمل بـروز و ظهـور وقـايع و حـوادث 

اهميت بيشتري پيدا ميکند.  
روايت در داستانهاي اين مجموعه اغلب دو بخش عمده دارد. بخشي کـه 
مربوط به زمان روايت ميشود و بخشي که در گذشتهنگريهاي راوي از آن به 
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اختصار ياد ميشود. به عنوان مثال؛ داستان «مسافر» با يک تلفن آغاز مـيشـود. 
گذشتهنگريهاي مکرّر اتفاق ميافتد و در آخر هم با يک تلفن پايان ميپـذيرد. 

تمامي داستان بازگشت به گذشته است.   در «بلدرچين»، تقريبا ً
آن هم گذشتهنگرياي که وقايعي در حد يک مـاه و شـايد کمـي بيشـتر را 
شامل ميشود! در «تمبر» راوي باز هم با بازگشت به گذشتهاي که بيش از نـود 
درصد داستان را شامل ميشود، با گويشي روايـي، مـاجراي زمـان کـودکي تـا 
بزرگسالي و شرکت در جنگ و در نهايت از دست دادن رؤيا را بيان مـيکنـد. 
در «بليت» ديدار دو دوست قديمي اتفاق ميافتد. راوي در گذشتهنگـري خـود 
برخي اتفاقات زمان جنگ را به ياد مـيآورد و دوسـتش رمضـان بـه صـورتي 
روايي ماجراي اختالس خواهرش را بيان ميکند. در «من قاتل پسرتان هسـتم» 
باز هم بيش از نود درصد داستان بازگشت به گذشته و نقـل روايـي آشـنايي و 
شهادت دوست راوي توسط اوست. در «بـنبسـت»، زمـان، چيـزي در حـدود 
بيست سال است! در حقيقت ماجراي دو نسل در يک داستان کوتاه روايت مي
تمـامي  شود و البته شيوه، باز هم همان گذشتهنگري است. اين داستان ـ تقريبا ً
آن ـ بازگشت به گذشته است. باالخره در «پيشکشي»، راوي گهگاه با بازگشت 

ــد.  ــيکن ــان م ــدو بي ــا عب ــاطراتش را ب ــي خ ــورت رواي ــه ص ــته، ب ــه گذش ب
از آنچه آمد، روشن ميگـردد کـه عنصـر بازگشـت بـه گذشـته کـه اغلـب بـا 
(تلخيص) همراه است نقش کليدي يا اصلي در تمامي داستانها دارد. يعنـي در 
حقيقت شخصيتهاي داستان، به جاي آنکه نقش خود را به عنـوان شخصـيت 
ايفا کنند، بيشتر تبديل به خاطرهگو ميشوند. اين، البته، نشانگر ايـن اسـت کـه 
زماني که شخصيت داستاني در بستر مناسب عمل داستاني قرار نگيـرد، ظـرف 
داستان را با خاطرهگويي و بازآفريني گذشته پر ميکند. گويا شخصيتها نه در 
حال، که در گذشته زندگي ميکنند و نه با مسـئلهاي حاضـر، کـه بـا مسـائل و 
وقايع پيشين دمخورند. اين امر نشانگر آن است که نويسـنده خـود را در مقـام 
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خاطرهگو و نه داستاننويس فرض نموده است و قابليـتهـاي داسـتاني را بـه 
تمامه به کار نبسته است. با طوالني شدن ظرف زمان و روايـي شـدن داسـتان، 
ديگر نميتوان از اين داستانها انتظار داشـت پرداخـت ويـژهاي در شخصـيت
پردازي و فضاسازي به کار گيرند. آنچه داستان با شکل فعلي قادر بـه بيـان آن 
است تنها قصه است و البته اين امر بـديهي اسـت کـه قصـه، اولـين عنصـر از 
عناصر چندگانه داستان است و پرداخت صرف به قصه، نمـيتوانـد دليلـي بـر 

قوت داستان به لحاظ فني باشد.  
با رسيدن به عنصر قصه، ميتوان انتظارات جديدي را مطـرح سـاخت کـه 
قصة فني بايد واجد آن باشد. تعليق، انتظار و شگفتانگيزي رئوس يـک قصـه 

فني را تشکيل ميدهند.  
در اين بخـش نـازل نيـز نتوانسـته  هستم پسرتان قاتل من مجموعه داستان
است خوب عمل کند. پيشاپيش، طرح اين نکته ضروري مينمايد که انتظار در 
در طرح موضـوعات  تعريف داستاني خود ارتباط وثيقي با گرهافکني و نوآوري ِ
دارد. پس هر انتظاري نميتواند دليل بر قوت قصه باشد. زيـرا تجربـه داسـتان

نويس ثابت کرده است، عوامل بسياري ميتواننـد بـه ايجـاد حـس انتظـار، در 
خواننده منتهي شوند که تنها يکي از آنها گرهافکني فني مـورد نظـر در داسـتان 
است. چه بسا گاهي طرح موضوعات خـاص کـه هنجـار فکـري و عرفـي يـا 
اعتقادي يک جامعه را به چالش ميکشاند بتواند توجه مخاطب را جلب نمايد. 

اما اين امر به معني قوت در قصهسازي نيست.  
در داستانهاي اين مجموعه، يا اساساً مشکلي بر سر راه شخصيت اصـلي قـرار 
ندارد، يا اين مشکل از اهميتي برخوردار نيست کـه موجـب تضـاد شـود، يـا ايـن 
مشکل به صورت فني بسط پيدا نميکند و يا اگر اين مراحل را طي کرده باشـد بـه 
نتيجه نميانجامد. به عنوان مثال، در «مسافر»، ناصر با مشکلي مواجه نيست. داستان 
در جاي ديگري و براي فرد ديگري (ننه مريم) اتفاق ميافتد و در همان جا هم بـه 
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سرانجام ـ مرگ ننه مريم ـ ميانجامد. ناصر تنها يک ناظر است و اين امر تنها بهانه
اي براي يادآوري خاطرات است و البته ميان بهانة روايت و مسئله داستاني تفـاوت 
غير قابل انکاري وجود دارد. در «بلـدرچين» بـه نظـر مـيآيـد راوي دچـار نـوعي 
دلمردگي و پوچياست. البته، اين مشکل تنها کارکردش در داستان گذشتهنگـري و 

بيان قصه شخصيت اهللاقلي است. چنان که در پايان، مسئله شخصـيت اصـلي رونـد 
رو به جلوي ندارد و همان طور باقي ميماند. در حقيقت، شخصـيت بـا مسـئلهاش 
درگير نميشود. فعلي براي حل آن انجام نميدهد و تنهـا خـاطراتش از گذشـته را 
راوي دچار همان سرخوردگيها و انـدوههاسـت و همچنـان  تمبر مرور ميکند! در
داستان به جاي روند رو به جلو، به گذشته بازميگردد و در پايان هيچگونه تغيير يـا 
تحول در شخصيت صورت نميگيرد. در حقيقت معلـوم نيسـت راوي بـراي حـل 
شرايط فعلي چه عملي انجام خواهد داد. در «بليت» همه چيز با يک ديدار تصادفي 
آغاز ميشود. تمام طول داستان، گذشتهنگريهاي راوي و روايتهاي رمضان است. 
کشمکش نه ميان راوي و خود و نه ميان او و رمضان ديده نميشود. اما در نهايـت 
معلوم ميشود راوي تصميم گرفته در مورد خواسته رمضان بياعتنا باشد. در «پـري 
دريايي» مسئله، رقابتي است که بر سر ديدن و احتماالً اظهار عالقه بـه دخترکـي در 
ميان است. زمان داستان طوالني است و تنها عملي که از سوي راوي در داستان سر 

ميزند ناتمام باقي ميماند و داستان تمام ميشود.  
در «من قاتل پسرتان هستم» با اعتراف به گناه راوي مواجهيم. اما، اينکه اين 
عمل داستاني طي چند فرآيند فکري از او سرزده است همچنان پنهان است. در 
آغاز و انجام داستان، راوي حالت واحـدي دارد و سـرانجامش همچنـان مـبهم 
است. در «بازگشت» مسئله حالـت جمعـي پيـدا مـيکنـد. بازگشـت يـا عـدم 
بازگشت به عقب جبهه مسئله گروهي از سربازان است. در اين داسـتان مسـئله 
داستاني گشوده ميشود و البته سير منطقيتري از لحاظ فني به خود مـيگيـرد. 
در «بنبست»، راوي تنها يک شاهد است. مسـئله واحـدي در ماجراهـايي کـه 
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براي دو نسل اتفاق ميافتد در ميان نيست. در «پيشکشي» مسئله راوي گفتن يا 
نگفتن خبر شهادت عبدو به ننه عبدوست. در نهايت با گفتن خبر، واکنش غيـر 

عادي ننه عبدو داستان را تمام ميکند. 
همان طور که مالحظه ميشـود در اغلـب داسـتانهـا، کشـمکش بـه نحـو 
مطلوبي طرحريزي نشده است. نيروهاي داستاني با هم رو به رو نميشوند و يا 
ذهن شخصيتها جوالنگاه تضاد انديشهها و ترديدها نيست. داستانهـا اغلـب 
کوتاه و سادهاند، چنان که شخصيتهاي داستانها ـ بالخصوص راويان داسـتان
ها ـ تفاوت آشکاري با هـم ندارنـد. وجـه غالـب همگـي آنهـا سـرخوردگي، 
دلمردگي، بيهدفي و سياهانگاري است. چنانچه حتي ظاهر آنها نيـز بـه عنـوان 
يک مؤلفه ابتدايي تفاوت آشکاري با هم ندارد. بـا نگـاهي بـه پـسزمينـههـاي 
قومي، فرهنگي، تحصيلي، مذهبي، شغلي، زماني و مکاني، ميتوان تصديق کرد 
که اغلب راويان در بسياري از اين پسزمينهها مشترکاند، تـا جـايي کـه دور از 
انصاف نخواهد بود اگر گفته شود اين ده داستان، ده مـاجرا بـراي يـک يـا دو 

شخصيت است به مطلب پيشگفته بازگرديم: انتظار، معلول عوامل بـيشـماري 
پسـرتان قاتـل من است که يکي از آنها قصه داستان فني است. درباره مجموعه
ايجاد انتظار و تعليق ـ مـيکنـد نـوع  چيزي که جلب توجه ـ و نه لزوما ً هستم

نگاه متفاوت راوي به جهان داستان (دفاع مقدس) است.  
تجربة ثابت شده در پس از انقالب در آثار هنري نشان ميدهد اقبـال و يـا 
مطرح شدن برخي از هنرمندان که هر روز هم سير فزايندهاي مـييابـد، نـه بـه 
خاطر قوت فني اثر، بلکه به خاطر گذر از مرزهايي است کـه پـيش از ايـن بـه 
عنوان محدوده ممنوعه تلقي ميشده است. نمونه اين آثار که در طـرح مسـائل 

غيـر اخالقـي ســعي در شکسـتن هنجارهـاي اجتمــاعي دارنـد فـراوان اســت. 
قاتـل من درباره دفاع مقدس هم مسئله از همين جنس است. نويسنده مجموعه
به واسطه آنچه نگاه متفـاوت شـمرده مـيشـود و در آن برخـي  هستم پسرتان
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تقدس دفـاع هشـت سـاله و آدم باورهاي عمومي درباره دفاع مقدس و اساسا ً
هاي آن را زير سؤال ميبـرد، توجـه مخـاطبين را بـه خـود جلـب مـينمايـد. 

به جز قصه، زاويه ديد و موضوع، شخصيتپردازي داستانها نيز ضعيف است. 
شخصيتها از آغاز تا پايان تغيير يا تحولي در منش يا عقيـده نمـيکننـد. آنهـا 
اغلب منفعلاند و انرژي محرکه و توان ذهني و ارادي کافي را بـراي مقابلـه بـا 
نيروها ندارند. به همين لحاظ به گذشـته وابسـتهانـد و يـا مـيتـوان گفـت در 
گذشته خود گم شدهاند. آنها بـراي حـال زنـدگي نمـيکننـد، تنهـا در انديشـه 

جرياناتي هستند که سالها پيش بر آنها رفته است.  
البته، بايد اذعان داشت که شخصيتهاي درونگرا نيـز مـيتواننـد موضـوع 
داستان قرار گيرند. اما نحوه طرحريزي ساختار داستاني بايد توجيهکننده کنـد و 
کاوهاي ذهني آنان بوده، حرکت داسـتان، چيـزي بـر دانسـتههـاي مخاطـب از 
شخصيت بيفزايد و دغدغههاي ذهني او را بـه نمـايش بگـذارد. بـديهي اسـت 
انسان بدون حرکت ـ چه حرکت ذهني و چه خارجي ـ موضوع هنرهايي مانند 
نقاشي و هنرهاي تجسمي است نه داستان. و حرکت داستاني طـوري طراحـي 

ميشود که به پرداخت شخصيت براي هدفي معين بينجامد.  
بدون ترديد شخصيتهاي اين مجموعه داستان آن قدر کلـيانـد کـه نمـي

توانند از تيپهاي داستاني فراتر روند. انديشه اغلب آنان با هم برابري ميکنـد. 
که اين خود نمايانگر آن است که نويسنده نتوانسته است از قالب بسـتة ذهنـي 

خود فراتر رفته، به شخصيتهاي داستان تنوع ببخشد. 
چنان که تفاوتي ميان «ننـه مـريم» در داسـتان «مسـافر» بـا «ننـه عبـدو» در 
«پيشکش» نيست. راوي داستان «بليت» ميتوانـد روايتگـر «بلـدرچين»، «پـري

دريايي»، «من قاتل پسرتان هستم»، «بازگشت» و «پيشکش» باشـد! ايـن امـر در 
تحليل انواع ديگر شخصيتها نيز صادق است.  

نويسنده با به نمايش گذاردن چهـرة مـردد، مـأيوس و منفعـل از سـربازان 
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درصدد طرح اين مدعاست که ميخواهد با خرق تصاوير رايج از  ايراني، عمال ً
دفاع مقدس، تصوير واقعيتر و متنوعتري از اين واقعيت را در منظـر مخاطـب 

خود قرار دهد 
اين ادعا اغلب با متهم ساختن ادبيات رايج دفاع مقـدس همـراه اسـت. بـه 
نحوي که نويسندگان اين چنيني مدعياند ادبيات پـيش از آنـان تنهـا بـه ارائـه 
تصوير از چهرههاي سفيد اکتفا کرده است و همة واقعيت را نديده است. پـس 
بايد در تقسيمبندي آدمها يا شخصيتهاي جنگ تجديد نظر نمـوده، بـه جـاي 
سفيد وسياه قلمداد کردن آنها، آنها را يکسره خاکستري ببينيم. البته، اين تئوري 
به همين شکل هم توسط اين قبيل نويسندگان صورت عملي به خود نميگيرد. 
بلکه اغلب حالت جاده صافکني را پيدا ميکند تا نويسندگان اينگونه آثـار از 
آن سوي بام افراط سقوط کنند. کساني که در تئوريهاي ادبي خود بر سـفيد و 
سياه کردن شخصيتها ميتازند، از اين نکته غفلـت مـيورزنـد کـه سـياهي و 
سفيدي، صفت و محمول انديشه آدمي است و نه خود آدمي. و انديشه زمـاني 

که لباس عمل يا فعل خارجي بر تن ميکنـد مـيتوانـد متصـف بـه سـفيدي و 
سياهي گردد. در حقيقت عمل سفيد (پـاک) آن عملـي اسـت کـه از آبشـخور 
انديشه پاک صادر شده باشد. عمل ناپاک حاکي از انديشه ناپاک و سياه اسـت. 
از اين رو است که يک عمـل کـه چهـره خـارجي واحـدي دارد و از دو فـرد 

متفاوت صادر شده است ميتواند دو عنوان را محقق کند.  
عنوان عمل پاک براي کسي که با انديشه پاک آن عمـل را آفريـده اسـت و 

عنوان ناپاک براي کسي که صاحب انديشه ناپاک است.  
اتفاق ميافتـد ايـن اسـت کـه بـه  هستم پسرتان قاتل من آنچه در مجموعه
ظاهر ـ بنابر ادعاي نويسنده ـ مرز سياهي و سفيدي از بين رفته و اکنـون بايـد 
آدمها را با عينک خاکستري ديد! اما آنچه بر خالف ايـن مـدعا و بـه صـورت 
عملي اتفاق ميافتد اين اسـت کـه مـالکهـاي سـفيدي و سـياهي دسـتخوش 
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تغييرات بنيادين ميگردد. به نحوي که نويسنده و به تبع آن راوي داستان، قادر 
نيست حق و عمل بر مبناي حق را از باطل يا همان عمل مبتنـي بـر انديشـه و 
آموزههاي باطل از يکديگر تفکيک کند. نمونه بارز اين امر در داستان «من قاتل 
پسرتان هستم»، «بنبست»، «بلدرچين»، «تمبر»، «بازگشـت» و «زنـدگي سـگي» 
قابل مشاهده است. اگر از خود سؤال کنيم که چرا راويهاي متعدد اين داستان
ها در اين تلخانديشي و ترديد گرفتار شدهاند، علتش در بحراني است که بايـد 
نام آن را بحران در مالکيابي و ارزشگذاري افعال انساني گذاشت. بدون شک 
عمل خارجي هيچ انساني متصف به خاکستري نميگردد. ممکن است شـرايط 
خاص، عناوين افعال انساني را تغيير دهد و احکام هم بـه تبـع عنـاوين تغييـر 
کنند، اما يک عمل در زمان و مکان واحد نميتواند مصداق سـفيدي و سـياهي 
(خاکستري) باشد. فروافتادن به اين ورطه مـيتوانـد راه رفـتن بـر لبـه پرتگـاه 
پلوراليزم باشد. جايي که احکام و تعاليم الهي با خودسريها و نسبيتانديشيها 
و مصلحتسازيها و حکمتتراشيهاي بشري آميخته ميشود؛ تـا جـايي کـه 
بشر به خود اجازه ميدهد با جعل مناط، احکام الهي، حق و باطل را بـر جـاي 

يکديگر بنشاند. 
هنگامي که از شخصيت خاکستري صحبت به ميان ميآيد ايـن امـر بـدين 
معني است که اين فرد صاحب اعمالي است کـه گـاهي سـفيد و گـاهي سـياه 
است. اما، به اين معني نميتواند باشد که او در فهم سـياهي و سـفيدي عمـل، 
شخصـيت خاکسـتري،  عمل ِ سرگردان است. چه، فهم سياهي و سفيدي ِ اساسا ً

ــت.  اس ــر ّ ــر و ش ــان خي ــا هم ــياهي ي ــفيدي و س ــس س ــم نف ــأثر از فه مت
ندانسته که با اين ريسمان  هستم پسرتان قاتل من اما، نويسنده مجموعه داستان
پوسيده حتي ديگر قدرت ارائه شخصيتهاي خاکسـتري نيـز از او گرفتـه مـي
شود. آنچه در عمل و در اغلب داستانهـاي ايـن مجموعـه شـاهد آن هسـتيم، 
جمعي از آدمهايي هستند که مصداق بارز سياهياند. انسانهاي حيـران، انسـان



نقد    □  367  
 

 

هاي مردد، انسانهاي مأيوس، انسانهاي سرخورده، انسانهاي شکستخورده، 
انسانهاي در حسرت مانده و... . آيا اين انسانها چيزي از خير درشان مشاهده 

ميشود؟ آيا عملي از آنها سر ميزند که نشانه سفيدي باشد؟  
بديهي است که هيچ وجدان منصفي اين قبيل آدمها را که داراي انديشـه

هاي ناقصي هستند و به دنبال فهم تکاليف واقعيشان نبودهاند سفيد و حتـي 
خاکستري قلمداد نميکند. . نويسنده در اين داستانها بـا حـذف شخصـيت

هاي سفيد (البته سفيد بودن هم مراتبي دارد که نويسنده اين کتـاب از آوردن 
جهـان  حداقل مراتب شخصيتهاي سفيد هم اجتنـاب کـرده اسـت) عمـال ً
داستانش را در اختيار اين انسانهاي سياهانديش قرار داده است. آيا اين عمل 
با آن ادعا (که ما درصدد بيـان تمـام واقعيـت يـا واقعيـات ناگفتـه هسـتيم) 

مطابقت دارد؟!  
البته، همانگونه که شعارينويسان در کتمـان واقعيـت مسـئولانـد، چنـين 
داستاننويسهايي هم متهم به تحريف واقعاند. زيرا با دستچين کردن واقعيـت، 

کليت آن را تکذيب کردهاند.  عمال ً
با توجه به آنچه گفته شد، روشن ميگردد پردازش شخصيتها با اشکاالت 
اساسي و بنيادين ـ که بيشتر ناظر به علت رفتار انسانها و ميزان سنجش رفتـار 

آنها است ـ رو به رو است 
بررسي پيرنگ، نقش اساسياي در نقد ساختار داستانهاي ايـن مجموعـه دارد. 
اما، به داليل پيشگفتهاي که ضعف قصه را نمايان ساخت، بـه مهـمتـرين شاخصـه 
پيرنگ (روابط علًي) اکتفا ميکنيم. و از آنجـا کـه روابـط علًـي و چگـونگي رفتـار 
شخصيتهاي داستان ارتباط وثيقي با انديشه آنان و در نهايـت، انديشـه حـاکم بـر 

داستانها دارد، اين بحث را در بخش درونمايه به تفصيل شرح خواهيم داد.  
درونمايه «برايم همة زندگي پوچ و عبث شده» (ص 44)  انديشه حاکم بـر 
داستان را ميتوان با نمود (تمهاي) موجود در اثر تجزيه و تحليـل کـرد. البتـه، 
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اين انديشه در اليههاي مختلفي از داستان نمود پيـدا مـيکنـد؛ از فضاسـازي و 
توصيف گرفته تا شخصيتپردازي و حتي روايت داستان.   

در بخشهاي گذشته، به مقوله شعار در داستان، حضور راوي و جبههگيري
هاي او در اثر و همچنين تئوري مرززدايي ميان سياه و سفيد اشاره شـد. آنچـه 
اکنون اهميت و اولويت بيشتري مييابد، توجه به شخصيتهاي اصلي و فرعي 
ـ که در حقيقت «شخصيتـ راوي» هستند ـ ميباشـد. بـه هـر حـال، جايگـاه 
انديشه، ذهن بشري است؛ و محمل پرورش و توسعه انديشه در داستان، ذهـن 

شخصيت اصلي و رفتار اوست.  
نويسنده داستان با تعريف شخصيتها و ترسيم رفتار آنـان، نسـبت خـود را بـا 
جهان هستي تعريف مينمايد. شخصيت داستان رفتاري از خود به نمايش ميگذارد 
که نتيجه انديشه و تفکر اوست. در داستانهايي که شخصيت اصلي ـ يـا فرعـي ــ 
کارِ روايت داستان را نيز بر عهده دارد، حوزه عمل داستان به روايت هم کشيده مي

شود. چون در اين فرض، نفس روايت، از شخصيت داستاني صادر مـيشـود. پـس 
روايت، مصداق اتم و اکمل عمل او در جهان داستان خواهد بود.  

در حقيقت، راوي داستان هم با شيوه روايت، نوع فضاسازي، موقعيـت خـود و 
قضاوتش را درباره جهان داستان ابراز ميکند و هم با بيان رفتارهاي ديگـري کـه از 
او صادر شده است، در حوزه عمل و رفتار، جايگاه خـود را بـا انديشـه حـاکم بـر 
داستان تعيين ميکند. در اين ميان، تشخيص انگيزانندههاي شخصـيت ــ راوي مـي
تواند به کشف حوزه ادراکات (جهانبيني و ايدئولوژي) بينجامد. با توجه بـه اينکـه 
نويسنده داستان، خود را در مقام شخصيتهاي داستانش قرار داده و اذعان خود بـه 
پديدههاي داستاني را از زبان آنها بيان ميکند، نوعي اين هماني ميان تعلقات فکري 
شخصيتها و نويسنده وجود خواهد داشت و آنچه شخصيت آن را سره يـا ناسـره 

دانسته است در نگاه نويسنده نيز اين گونه خواهد بود.  
قاتـل مـن براي کشف عللي که موجب گرديده شخصـيتهـاي مجموعـه
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به موقعيت فعلي برسند، بايد نخست به موقعيت اين انسانهـا و  هستم پسرتان
جايگاه و نسبت سهگانهشان با موضوع دقت کـرد. پديـد آمـدن ديـدگاه فعلـي 
شخصيتها در يکي از سه مرحله ذيل ميتواند صورت گرفته باشد: 1. قبـل از 

جنگ؛ 2. در زمان جنگ؛ 3. بعد از جنگ.   
پرسش از اين امر که چرا چنين ديدگاهي در کهنـهسـربازان ايـن مجموعـه بـه 
وجود آمده است ممکن است بر مبناي مرحله نخست (دوران قبل از جنگ) به ايـن 
پاسخ برسد که اينان اساساً جنگ هشت ساله را دفاع نميدانستهاند و شرکت در آن 
را الزم نميشمردهاند و بنابر اين تمام ضايعات آن را با ديدة منفي قضاوت ميکنند. 
بديهي است هر انسان منصفي با اذعان به دفاعي بودن جنگ از سـوي ايـران، از آن 
روي برنميگرداند. اما، بر مبناي مرحله دوم (دوران جنگ)، علت بـه وجـود آمـدن 
چنين ديدگاه تلخي در کهنهسربازان را بايد در اتفاقات اين هشـت سـال جسـت و 
جو کرد. شدت ضايعات و خسارات، خطاهاي انساني، ضعف تعقل و عدم قابليـت 
درک و هضم برخي از حوادث ميتواند سـرباز را بـه نقطـهاي برسـاند کـه نـوعي 

پشيماني و احساس خسران را در او ايجاد کند.  
اما، بر مبناي سوم (دوران پس از جنگ)، علـت ايـن واکـنشهـاي تلـخ و 
ديدگاههاي منفي نسبت به جنگ، برآورده نشدن مطالبات کهنهسـربازان توسـط 
جامعه يا محقق نشدن انتظارات آنها از جامعـه اسـت. حـال بـا مـرور اجمـالي 

داستانهاي اين مجموعه اين علل را بررسي ميکنيم.  
در «مسافر» علت رفتار ننه مريم و جنون او به ضايعات موجـود در جنـگ 

بازميگردد. فقدان فرزند و عدم تعريـف دسـتاويز معنـوي و بيـنش الهـي ايـن 
خسارت را غير قابل جبران و تحمل مينمايد. 

در «بلدرچين» نيز علت ديدگاه راوي نسبت بـه جنـگ بـه وقـايعي کـه در 
راوي، او را دلسـرد و  جنگ اتفاق افتاده بازميگردد. جـدايي و مـرگ دوسـتان ِ

مغموم ساخته است.  
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در «زندگي سگي» به نظر ميرسد برآورده نشدن مطالبـات کهنـهسـربازان، 
ديدگاه آنها را منفي ساخته است. در «تمبر» راوي از همـان ابتـدا (زمـان آغـاز 
جنگ) علت محکمي براي رفتن و دخالت در جنگ نداشته و البته بـا ورود بـه 
آن، ضايعات و خسارات شديدي که در طي آن تجربه کرده و نتوانسته آنهـا را 

تحليل کند او را به اين موضع انداخته اسـت. در «بليـت» ناکـاميهـاي پـس از 
جنگ علت رفتارهاي شخصيتهاست. در «پري دريايي»، ضايعاتي که در حين 
جنگ ظاهر شده، سبب اين ديدگاه است. در «من قاتل پسرتان هستم» نيز عدم 
توانايي تحليل خسـارات جنـگ، راوي را بـه ايـن موضـع انداختـه اسـت. در 
«بازگشت» عدم تحقـق انتظـارات کهنـهسـربازان از جامعـه، آنهـا را بـه چنـين 
«پيشکش» هم ضايعات زمان جنگ، ننه عبدو  رفتارهايي واميدارد و باالخره در

را به چنان واکنشي سوق ميدهد.  
با اين بررسي روشن ميشود در دو دسته عمده داستانهاي ايـن مجموعـه، 
ميتوان علل رفتارهاي خاص کهنهسربازان را که ريشه در جنگ دارد در زمـان 

جنگ و يا پس از آن جست و جو کرد.  
اما، عللي که بيشتر به وقايع در حـين جنـگ مربـوط مـيشـوند و طـي آن 
شخصيتها در زمان جنگ، ديدگاههاي تيره خود را ظـاهر مـيسـازند، اغلـب 
يکسان هستند. «اتفاقات دردناک» و توجيهناپذير بودن آنهـا عامـل اصـلي ايـن 
رفتارهاست. مرگ، مجروحيت، تجاوز، مفقوداالثر شدن، خيانت، همه عنـاويني 
هستند که شخصيت را در تنگنا قرار ميدهد. تا جايي که چيزي جز حسـرت و 
خسران در او باقي نميماند. در تمامي اين شـرايط، داسـتان رونـدي حسـي را 

دنبال ميکند.   
غلبه احساس بر عقل و سپردن عنان عمل به دست احساسي که پايه و ماية 
جوهرة فکري شخصيتها را نيز تعيين ميکند باعث گرديده وجـه انديشـه در 

شخصيتها به فراموشي سپرده شود. 
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نويسنده با ترسيم صحنههاي رقتانگيـز، فرصـت تفکـر را از شخصـيتهـاي 
داستانياش ميگيرد. تا جايي که شخصيتها نه تنها بـه بايـدها و نبايـدهاي حـوزه 
ايدئولوژي فکر نميکنند، بلکه عمالً حوزه هستها و نيستهـا جهـانبينـي را نيـز 
انکار مينمايند. جوهره شخصيتهاي داستانهاي اين مجموعه بسيار حسي اسـت. 
آنها با احساسشان، و نه با عقلشان، زندگي مـيکننـد. روابطشـان حسـي و عـاطفي 
است. آمدن به جبهه، ماندن در جبهه و ترک جبهه، همه تابع يک مؤلفه اسـت و آن 
هم احساس و غلبه آن بر تعقل است. تقريباً در تمامي داستانها، نيـروي محرکـهاي 
در ذهن يا در کنار راوي و شخصيت اصلي وجود دارد کـه راوي از آن بـه رفقـا و 
دوستان ياد ميکند. گويا شخصيتها آن قدر محو آدمهاي جنگ شدهاند که به کلي 
انديشهاي که براي آن به ميدان رزم آمدهاند را فراموش کردهاند. از همين روست که 
«بلدرچين» به جنگ دشنام ميدهد که تمام شده است. زيرا اتمـام جنـگ بـه  راوي
معناي جدا شدن از دوستان قديمياش است. او همچنين وجود جنگ را نيز پديـده

اي زشت ميشمارد زيرا دوسـتان را از همـديگر جـدا مـيکنـد. در «تمبـر» همـين 
دوستيها است که اصالت يافته، رنگ و بوي عشق به خود مـيگيـرد و زمـاني کـه 
همين دوستي در طي جنگ ذبح ميشود، راوي معترضانه ميتازد و گذشتهاش را به 
آتش ميکشد؛ بدون اينکه به اين امر توجه کند که دوست سابقش اکنون يـک فـرد 
منافق و متجاوز است. در «بليت» همين دوستيها است کـه از گذشـته بـاقي مانـده 
است و کمرنگ شدن آن، پرده سياهي بـر جهـان داسـتان افکنـده اسـت. در «پـري 
دريايي» باز همين جمع دوستان و رفقا حضور دارند. گويا تنها دارايـي بـاقي مانـده 
اين گروه سه نفره همين رفاقتهاي باقيمانده است. در «من قاتـل پسـرتان هسـتم» 
خيانت در رفاقت ـ به تعبير نويسنده و راوي ـ که به مرگ يک رفيق انجاميده است 
چنان تأثير حسياي بر راوي ميگذارد که خود را قاتل ميشمرد و رفيقش را مـرده 

ميداند.  
در «بازگشت» فضاي يأسآلود حاکم بر جمع سربازان بـه علـت از دسـت 
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دادن رفقا و جدايي از يکديگر است. در «بنبست» نيز همـين تـأثيرات حسـي 
وجود دارد. 

اينجا آن تعلق دوستي ميان دو برادر و همسر و شوهر و فرزندان است کـه 
گسسته ميشود و جهان را تيره و تار ميسازد. در «پيشکش» باز هـم از دسـت 
دادن فرزند و رفيق، ضربه جبرانناپذير حسياي به مـادر و راوي داسـتان وارد 

ميکند و باعث ميشود او دست به اعمال غير عاقالنه بزند.  
گويا اين تعلق که از آن ميتـوان بـه نـوعي مکتـب جديـدالـورود بـه نـام 
محفلسيم نام برد اين قدر اهميت يافته که مبدأ و ميزان سنجش سـره از ناسـره 
در جهان داستان ميشود. حdسن، باقي ماندن رفاقتهـا و همصـحبتيهاسـت و 

قبح،ُ زماني است که اين رفاقتها به هر ترتيبي گسسته ميشود.  
البته، اين امر يک محمل تاريخي و زماني دارد و به اين باز ميگردد که بـه 

اصطالح عام رفيقبازي از خصلتهاي دوران جواني و شور و نشاط آن زمان و 
از تجربيات نويسنده بوده است. محمل ديگر آن، ضعف قـواي عقالنـي اسـت. 
ادراک ناقص، جهل مرکب و تعطيلي انديشه و فراموشي جهانبيني توحيـدي و 
ايدئولوژي تشريعي، همه از تبعات اين نگرش است. گويا شخصيتها چنان در 
قـدرت انديشـه از آنـان  ورطه دوستيها و رفيقبازيها درغلطيدهاند که اساسـا ً
سلب شده است. گويا فراموش کردهاند براي چه به جبهـه آمـدهانـد، و از چـه 
حکمي فرمان ميگيرند؟ هدفشان چيست و مجوزشان در قتل دشمنان از کجـا 
صادر شده است؟ براي چه ميميرند؟ پس از مرگ چه خواهد شد؟ و... . البته، 
نبايد فراموش کرد که واقعيت امر در دفاع هشت ساله با آنچه نويسنده در ايـن 
متفاوت بوده است. چه کسي است که اذعـان نداشـته باشـد  کتاب آورده کامال ً
جنگ ما در وهلة نخست، جنگي بر سر آرمانها و باورها بوده است؟ چه کسي 
است که انکار کند، تعاليم روشنگرانه امـام راحـل (ره) فـرا روي رزمنـدگان و 

بصيرت عاشورايي چراغ راه رزمندگان بوده است؟ 



نقد    □  373  
 

 

با اين وجود چه جاي اين غلطانديشي که چون راوي در «من قاتل پسرتان 
دوست همرزمش را به خاطر مصلحتي عقالنـي و شـرعي بـه زيـر آب  هستم»
کشانده، قاتل است و آن شهيد هم مرده اسـت؟ آيـا ايـن ترديـد از يـک ذهـن 
متشرع و ديندار ظهور مييابد؟ عامل اين گونه رفتارهاي فاقد توجيه، تنها همان 

محفليسم ميتواند باشد.  
از سوي ديگر، اگر عوامل و علل رفتارهاي شخصيتهـا را کمبودهـا و کاسـتي
هاي جامعه پس از جنگ بدانيم، اين جهانبيني ضد توحيدي، چهـره جديـدتري از 
خود را به نمايش ميگذارد. در داستانهـايي چـون «بازگشـت» و «زنـدگي سـگي» 
همان کهنه سرباز گرفتارِ در چنبره روابط حسي سطحي و بيتفاوت به انديشه، حال 
که جنگ به پايان رسيده است، متوقعانه، فهرسـت مطالبـات خـود از جامعـه را در 
مقابل آنان ميگسترد و ميخواهد حق پايمال شده خـود را از جامعـه اسـتيفا کنـد. 
گويا چنين سربازي تبديل به معاملهگر حرفهاي شده است که نه بـا خـدا، بلکـه بـا 
مردم معامله کرده است و حق يا ناحق خود را به زور و ظلـم از مـردم مـيسـتاند. 
نکته در اينجاست که با کنار گذاشتن انگيزههاي ديني و شـناخت معرفتـي از رفتـار 
سربازان در دفاع مقدس، ديگر تفاوت چنداني ميان آنها و شخصـيتهـاي بـيديـن 
باقي نميماند و مطالبات نويسنده در قالب گفتههاي شخصيتهـاي داسـتاني نـه از 
منظر و آبشـخوري ديندارانـه بلکـه از آبشـخوري سـودجويانه و منفعـتخواهانـه 
صورت ميگيرد. جايگزيني روابط حسي به جاي تعقل و بصيرت ديني، در مرحلـه 
نخست جوهر انديشه را در ذهن انسان خشک ميکند و چنين انساني به هـر عمـل 
سودجويانهاي دست خواهد زد. با دقت عمل در دو برههاي که ميتوانستند موجب 
رفتارها و گويشهاي سياهبينانه نسبت به جنگ شوند ساختار فکري و ذهنـي راوي 
و به تبع آن، نويسنده مکشوف ميگردد. غلبه ديدگاه حسيِ برانگيزاننـده شخصـيت 
به عمل، حاکي از انديشهاي است که در آن احساسات و تألمات و ادراکات حسـي 
اصالت يافته و ميزاني براي سنجش حسن و قبح عمل ميگردند. به عبـارت ديگـر، 
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راوي آنچه را ناپسند ميداند که او را از لحاظ حسي و عاطفي متـأثر کنـد و آنچـه 
براي او پسنديده مينمايد که احساسات او را به غليان وادارد. البته، نبايـد فرامـوش 
کرد که اين احساسات، بازتاب روحي تربيتيافته و کامل نيست بلکـه در بسـياري 
اوقات اساساً هيچ پشتوانه عقالني ندارد. اين نتيجـهگيـريهـا و واکـنشهـاي غيـر 
معقولِ شخصيتها را ميتوان در داستان «تمبر» و «بنبسـت» بـه وضـوح ديـد. در 
«تمبر» راوي که خود در جبهه حضور دارد با مشاهده جسد بـيجـان دختـري کـه 
پيش از اين به او عالقهمند بوده و شنيدن ماجراي تجاوز و قتـل آن دختـر، يکبـاره 

عنان عقل را از دست ميدهد.  
برادر دختر (ادريس) ديوانه ميشود و راوي هـم در يـأس و پـوچانگـاري، 
گذشته خود را در قالب تمبرهاي يادگـاري بـه آتـش مـيکشـد و تصـميم بـه 
مهاجرت ميگيرد. اگر در فرآيند عمل ايـن دو شخصـيت دقـت شـود، دو امـر 
واضح ميگردد. نخست اينکه نويسنده تنها به بسـط و شـرح عالقـه و محبـت 
انسانهاي داستان به هم ميپردازد. تأکيـد بـر روابـط حسـي، هـر گونـه ابـزار 
شناخت حق و باطل را از شخصيت ميگيـرد. ديگـر آنکـه بـا حـذف خـط و 
مرزهاي فکري ـ که جنگ ايران اسالمي با عـراق و بـه تبـع آن، منافقـان از آن 
سرچشمه ميگرفته است ـ به نقد جبهه مقابل نميپردازد. گويا رؤيـا ــ همـان 
دختر منافق فراري که حاال در نقش يک متجاوز با همراهي عراقيها بـه ايـران 
حمله کردهاند ـ هيچ تفاوت فکرياي با راوي ندارد. تنها مسـئله مهـم و قابـل 
پرداخت، گذشته پر از احساس راوي با آن دختـرک اسـت. و البتـه اکنـون کـه 
دخترک مرده است ميتوان بر او اشک ريخت و از مـرگش متـأثر شـد، و او را 
چون قديسيّ ستود. نگاه تک بعـديd و سـادهانگارانـه راوي بـه جهـان داسـتان 
همانند خِرَد کودکي است که از دست هر انساني هديهاي بگيـرد و يـا محبتـي 

ببيند دوست او ميشود.   
طبيعي است که کودک نميتواند تنوع تضادها را در ساحت انديشـه ادراک 



نقد    □  375  
 

 

کند و گمان ميکند دوستي و محبت تنها معيار شناخت دشمن از غيـر دشـمن 
است. از اين رو است که راوي براي رؤيا مرثيهسرايي ميکند تـا جـايي کـه بـا 
فراموشي اين که رؤيا متجاوز است و انديشه ديني او را هدف قرار داده اسـت 

چهرهاي قديسگونه براي او ميسازد. 
موضوع به همين صورت است:  واکنشهاي تنـد و  در «بنبست» نيز دقيقا ً

عصبي سام در سر بريدن بـرادرش ــ کـه ناآگاهانـه بـا همسـر سـام در دوران 
اسارت ازدواج کرده ـ و ادامه يافتن ايـن سلسـله رفتارهـاي حسـي، حـاکي از 
ضعف تعقل شخصيتهاست. چنان که همسر سام مدتي بعد خودکشي ميکند 
و فرزندان ـ سام و نريمان ـ نيز با گاز خود را معدوم ميسازند. دقيقـاً، همـين 
نگرش حسي است که در مواجهه شخصيت با برخي از پديدههـا، هـيچ پاسـخ 
مناسبي به او ارائه نميکند و شخصيت در بنبست فکري و تحليلي واقع شده، 
در نتيجه همه چيز را انکار مـيکنـد؛ خـود، گذشـته، انديشـه و جامعـه را. در 
حقيقت شخصيتهاي نويسنده در اين مجموعه داستان با درجات مختلـف در 

آستانه سقوط به ورطه پوچانگارياند. روح شکستخورده و زخمي آنهـا هـيچ 
دستاويز و محملي براي نجات و زندگي پاک ندارد. بلکه حيات آنهـا نشـانهاي 
از روح انساني ندارد. روشن است که يکي از اسباب اين سير نزولي، فراموشي 
و بياعتنايي به دين و آموزههاي دينـي اسـت. بـه جرئـت مـيتـوان گفـت در 
داستانهاي اين مجموعه نميتوان شخصيت ديندار، معتقد به معـاد، معتقـد بـه 

تکليف و يا حتي معتقد به امامان و حتي خدا را پيدا کرد!  
آنها در سختترين شرايط هم نشانههايي از خود بروز نميدهند که بيـانگر 
تعلق خاطرشان به امور معنوي و استمداد از اين نيروها باشد. گويا نويسنده در 
بازنگري در انديشههاي ديني و الهي، به تعريف مادي و اومانيسـتياي از بشـر 
نايل شده است که بر مبناي آن انسان تنها مجموعهاي از خواستهها و مطالبـات 
مادي و جسمي و عواطف و احساسات است. گويا چيزي به عنوان بعدd معنوي 
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و تعقلي براي بشر در اين داستانها متصور نيست.  
از آنچه گفته شد مشخص ميشود که خواستگاه داستانهايي ايـنچنينـي از 
انديشهاي التقاطي نشأت ميگيـرد. انديشـهاي کـه بـه وضـوح مـيتـوان آن را 
دگرانديشانه و دنيامدارانه خواند. و باز بايد به همان نکته اساسي توجه پيدا کرد 
بـه  مالکهاي قابل قبولي براي تفکيـک خيـر از شـر ّ که چنين انديشهاي اساسا ً

نفـي خواهـد کـرد.  چنين مـالکهـايي را عمـال ً دست نخواهد داد. بلکه اساسا ً
بازخورد چنين داستانهايي در مخاطب، قتل انديشه و تعطيلي تعقـل انسـاني ا

ست. همذاتپنداري بـا چنـين آثـاري، نتيجـهاش بـروز رفتارهـايي از جانـب 
مخاطبان است، که جز مالک حسي نازل، معيار ديگري توجيهکننده آن نيسـت. 

البته، بديهي است که فرار از انديشه و ترک يا کتمان باورهـاي ربـوبي و الهـي 
توسط شخصيتها، تحفة جديدي در ادبيات داستاني ايران نيست. پيش از اين، 
بسياري به شيوههاي گوناگون بر انديشة دينـي و مبتنـي  نويسندگان دگرانديش ِ
بروحي تاختهاند و آن را به چالش کشاندهاند. تنها سؤالي که باقي ميمانـد ايـن 

است که چگونه ميتوان درباره دوگزاره ذيل قضاوت کرد: 
الف) سربازان عراقي فرزندان ما را ميکشند.  

ب) داستانهايي، انديشه الهي را در ذهن مخاطب ميکشند. تا جايي که اگر 
روزي جنگي در گرفت افتخاري نمانده باشد که تلخيهاي جنگ را جبران کند 

و سربازاني را به مقابله با دشمن گسيل دارد.  
  
  


