
  
  
  
  
  
  

جنگ ادبيات بر سر ادبيات جنگ  
  

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

مقدس بيان ميدارد.  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نقشي ناگزير داريم.   
  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

داستان بيرون بکشد.   
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کشف حقيقت با درک واقعيت از زمين تا آسمان است.  



مقاالت    □  51  
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نويسنده، جايي باالتر از مدير فرهنگي جزء.  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مانعي!  


