
  
  
  
  
  
  

نقش اصول موضوعه در پژوهشهاي ادبيات داستاني دفاع مقدس  

  
اشاره  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
«دفاع مقدس» به عنوان اصل موضوعه  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جلد2، ص 202.) گر چه ميتواند جزو متواترات «قضايايي که به سبب شهادت و روايت افراد بسـيار کـه 
احتمال مواطات و تباني بين آنها نميرود ايجاد يقين و سکون و اطمينان خاطر مـيکنـد» يـا مقبـوالت 



مقاالت    □  113  
 

 

ابزارهاي علوم ديگر ـ غير از ادبيات و داستان ـ است. پژوهشهاي سياسـي ــ 
فرهنگي يا تاريخي، متکفل اثبات اين امر خواهند بود. ورود به اين امر ـ چنـان 
که برخي محققين به آن مبادرت ورزيده اند1ـ انحرافي موضـوعي و ابـزاري از 
بحث داستان و ادبيات تلقي ميشود. از سوي ديگـر، بـه نظـر مـيرسـد نتـايج 
علمي علوم ديگر در اين باره، نميتواند چارچوب الزم را براي تعريف جامع و 
مانع از اين گونه به دست دهد. زيرا در فرضيههـاي مسـتخرج از علـوم ديگـر، 
ظرفيتهاي روايي داستان و نحوه اِخبار يا انشاء گزارههاي داستاني لحاظ نمـي
شود.2 از ديگر سوي، به يک سوي نهادن هر دو روش (اصل موضوعي دانستن 
يا اثبات علمي و عملي «دفاع مقدس») کار را بر پژوهشگر ادبيات داستاني دفاع 
در نتيجـه،  مقدس براي دستيابي به حدود و ثغور اين گونه دشوار مـيسـازد . 

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

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

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

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

  
نسبت اصول موضوعه با داستان به عنوان تجربه جزئي مخيل  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تصوير بالجمله انکار ميشود.  


