
  
  
  
  
  
  

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)  
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[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.» 


