
  
  
  
  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

  1377، ص 35)   



62  □  گام نهادن بر شيب تند  
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

زمينههاي شکلگيري آن ممکن نخواهد بود.   
  

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

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

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

کرد.2   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هشت ساله جنگمان ضد جنگ بودهايم.3  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

است پس ادبيات ضد جنگ در داستاننويسي ما قابلشناسايي است.  

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

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

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

   (109
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البته، اين بخشي از مشهورترين آراء و اصطالحات پديد آمده از آن اسـت . 
و با استقراء تمامي نظـرات در ايـن بـاره مـيتـوان بسـياري از اصـطالحات و 

استدالالت ديگر را نيز بر آن افزود.  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  انقالب، محمدرضا سرشار، ص 28. از پس داستاني ادبيات 2. چشمانداز



74  □  گام نهادن بر شيب تند  
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يکديگر تفکيک ميشوند.  
  

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

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

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

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

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

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

ميشوند.  
  

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

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

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

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

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

تناقض قرار گيرند!  
  

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

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

رسند به مرحلة عمل درنميآيند.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
«ماهيت جنگ» موضوع «داستان دفاع مقدس»  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ميرصادقي، کتاب مهناز، 1377، ص 126)



100  □  گام نهادن بر شيب تند  
 

 

کمرنگ ميشود. 
داستان بر بستري تاريخي (دفاع مقدس) شکل گيرد. شخصـيتهـا و  ث-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ميتواند ابعاد ديگري از اين مسئله را بگشايد.  


