
  
  
  
  
  

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.



مقاالت    □  131  
 

 

«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،
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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



مقاالت    □  149  
 

 

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  
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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. 
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