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چكیده
در ایران، خالف دنياي غرب، ما از داســتان شروع 
كرده و به رمان رســيده ایم؛ بنابراین، رمان سابقة 
چنداني در ادبيات ایران ندارد. با این حال، در طول 
عمر كوتاه آن، آثار شــاخص و قابل توجهي منتشر 
شــده اســت. پس از انقالب رمان نویسي و داستان 
كوتاه نيز شتاب بيشتري به خود گرفت. با پيروزي 
انقالب اســالمي، ادبيات با موضوعي روبه رو شد كه 
نمي توانست در برابر آن سكوت كند. انقالب مسائل 
عميق و فراگيري را در خود داشــت؛ بنابراین الزم 
بود كه نویســندگان خاص خــود را تربيت كند و 
از رهگذر این حــوادث اجتماعي، رمان هاي خوبي 
منتشــر شد؛ تا جایي كه دهة 1370 تا اواسط دهه 
1380 درخشــان ترین دورة  رمان و داستان نویسي 
در ایــران پــس از انقالب بوده اســت؛ دوره اي كه 

تالش هاي دهة 1360 در آن به بار نشست.
با این حال، از اواسط دهة 1380 و به ویژه از ابتداي 
دهه 1390 ادبيات داســتاني دیگر شتاب سابق را 
ندارد. بسياري از نویسندگان شاخص حوزة انقالب، 
دفاع مقدس و حتي اجتماعي نویس ها كمتر دســت 
به قلم برده اند و در آثار خلق شده در این سال ها نيز 
رمان دندان گيري دیده نمي شود. معرفي نشدن اثر 
ادبي برگزیده در دوره هاي متعدد جایزة كتاب سال 
و جایــزة جالل آل احمد در این ســال ها خود گواه 
این ادعاست. در كنار این سكوت نسبي نویسندگان 
شــاخص دهه هاي 70 و 80، جوان گرایي البته در 
ادبيات داستاني دهة 1390 رشد یافته و آثار خوبي 

از نویســندگان جوان در این ســال ها منتشر شده 
اســت. با این حال، منتقدان بر ایــن باورند كه در 
دهــة 1390 ما با توليد انبوه اما ضعيف آثار ادبيات 

داستاني روبه رو هستيم.

ادبيات داستاني  ادبيات داســتاني،  كلیدواژهها: 
انقالب اسالمي

مقدمه
ادبيات بــه معناي عــام كلمه اغلب بــه هر نوع 
نوشته اي گفته مي شود؛ مثل بخشنامه ها، رساله ها، 
اعالن هــا، آثار فلســفي، ادبي و ...، امــا ادبيات به 
معناي خاص كلمه، به آثاري گفته مي شــود كه از 
روي اراده بــراي ارائة مقصود معيني به كار مي روند 
و از نظر زیبایي و سبك و شكل باارزش و معتبرند.
ادبيات به هر اثر ادبي شــكوهمندي گفته مي شود 
كــه در آن عامــل تخيل دخيل باشــد و با جهان 
واقع نيز ارتباط معناداري داشــته باشــد. ادبيات 
دربرگيرندة همة انواع آثار خالقه اســت؛ چه شعر و 
چه نثر؛ مثل منظومه هاي حماسي، غنایي، نمایشي، 

تعليمي، قصه، رمان، داستان كوتاه، رمانس و ... .
بنابراین، ادبيات داســتاني نيز بخشــي از ادبيات 
اســت كه همة انــواع آثــار روایتي منثــور را در 
برمي گيــرد؛ یعني هر اثر روایتــي منثور خالقه اي 
كه با دنياي واقعي ارتباط معناداري داشــته باشد، 
در حوزة ادبيات داســتاني قــرار مي گيرد. ادبيات 
داستاني شامل قصه، رمانس، رمان، داستان كوتاه و 

مریمارجمندي
دانشجوي دكتري دانشگاه فرهنگيان شيراز
نوازاهللفرهادي
دكتراي ادبيات و استاد دانشگاه فرهنگيان شيراز
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آثار وابسته به آن هاست.

ادبیاتداستانيجنگ
ادبيات داستاني جنگ یعني داستاني كه از جنگ، 
دربارة جنگ و حواشــي آن نوشته شود. این نوع 
ادبيات، جنگ را با تمام تلخي ها و شيریني هایش 
به مخاطب نشــان مي دهــد و مي توانــد دربارة 
شــجاعت و پایمردي ملتي و فرومایگي و پستي 
ملتي دیگر باشــد. مهم نيســت كه نویســنده از 
دیدگاه آنكه مي كشــد سخن بگوید یا آنكه كشته 
مي شــود. مهم این است كه روند ادامة زندگي در 
برهة شليك گلوله اي بررسي شود و فراتر از آن در 
داســتان هایي كه به جنگ و مقوله هاي مرتبط با 

آن مي پردازند )حنيف، 1386(.

پیدایشادبیاتجنگ
با شروع جنگ تحميلي در پایان تابستان 1359، 
ادبيــات جنگ هــم پدید آمد. دگرگون شــدن 
زندگي بر اثر جنگ، مســائل تازه اي را در دستور 
كار ادبيات قرار داد. داستان هایي از مجموعه هاي 
»دو چشم بي سو« از »محسن مخملباف« و »مرغ 
آمين« از »ســيروس طاهباز« در ســال 1360 
منتشر شدند. در ســال هاي بعد، روند چاپ آثار 
متأثــر از جنــگ و تبعات آن شــتاب گرفت و تا 
ســال 1370 نزدیك به 1600 داستان كوتاه، در 
مجالت و مجموعه داستان ها و 46 رمان و داستان 
بلند انتشــار یافت. تقریبًا هيچ نویسنده اي نسبت 
به جنگ و پيامدهــاي آن بي تفاوت نماند؛ برخي 
در ستایش از حماسه آفریني رزمندگان نوشتند و 
گروهي مصائب جنگ و تأثير آن بر زندگي مردم 

عادي را بازتاب دادند )ميرعابدیني، 1383(.

رشدكّميوكیفيجنگ
ادبيات جنگ در ایران داراي فراز و فرود و رشــد 
كّمي و كيفي متغيري بوده اســت. با آغاز هجوم 
رژیم بعث عراق و اشــغال بخشــي از ســرزمين 
ایران عده اي از نویســندگان همــراه و همگام با 
رزمندگاني كــه در جبهه ها مي جنگيدند، قلم به 
دســت گرفتند و به ثبت رشــادت ها و ایثارهاي 
رزمنــدگان پرداختند. نگارش داســتان، به ویژه 
داستان كوتاه از همان سال هاي اولية جنگ آغاز 
شد و روندي نسبتًا فزاینده داشت. این رشد كّمي 
فزاینده به معناي آن نيســت كه از نظر كيفي نيز 
داســتان ها از درجة مطلوب برخــوردار بودند. با 
تمام شدن جنگ، این جریان برعكس شد؛ یعني 

بسامد كّمي داســتان ها كاهش یافت و در عوض، 
كيفيت هنري آن ها رو به بهبود نهاد.

ناگفته پيداســت كه این امر به موقعيت و شرایط 
خلق اثر مربوط مي شود. در دوران پرتالطم جنگ، 
نویسندگان كمتر مي توانستند به جنبه هاي فني و 
هنري اثر خود بيندیشــند و اغلب به خاطر تعهد و 
مسئوليت، آثاري خلق مي كردند كه روحية مقاومت 
و شــجاعت را در بين مردم افزایش دهد، اما فضاي 
پس از جنگ و آرامش حاصل از آن، به نویســنده 
ایــن فرصت را مي داد كه در تكنيك و جنبة هنري 

اثرش نيز بيشتر دقت كند.

موضوعاتادبیاتجنگ
بــا وجود اینكه موضوع اصلي این نوع ادبي، جنگ 
و مسائل مربوط به آن اســت، رویكرد نویسندگان 
به پدیدة جنگ با هم تفاوت دارد. وقتي مي گویيم 
»ادبيات جنگ«، با چند موضوع سروكار داریم: اول 
موضوع جنگ و دیدگاهي كه نویســنده از آن دارد 
و دوم مسئلة ادبيات یا كاركرد آن و اینكه نویسنده 
چه انتظاري از ادبيات دارد. در كنار هم قرار گرفتن 
و تلفيق این چند مسئله، ادبيات جنگ را به وجود 
مي آورد و منجر به خلق آثاري در این حوزه مي شود. 
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بر این اســاس، هریك از آثار داستاني، با توجه به 
برخورد نویســنده با این دو معيــار، در گرو ه هاي 
متفاوتي قرار مي گيرند. منتقدان و محققان ادبيات 
داســتاني جنگ، هركدام تقســيم بندي خاصي از 
شيوة برخورد نویسندگان با دفاع مقدس دارند كه 
با وجود نقاط مشــترك، بعضًا از جهاتي نيز با هم 

متفاوت اند.

شیوههايبرخوردنویسندگانبا
دفاعمقدس

در این بررســي، تقســيم بندي »تفنگ و ترازو« 
به ســبب اینكه از بقيه جامع تر و علمي تر اســت، 
ترجيح داده شــد. بر این اساس، شــيوة برخورد 
نویسندگان با دفاع مقدس، چهار گروه اثر داستاني 

را به وجود مي آورد:

الف.ثبتوقایعوارزشهايجنگازطریق
ُفرمداستاني

نویسندگان نسل انقالب، از یك طرف بنابر تعهدي 
كه براي ادبيات پذیرفتــه بودند و از طرف دیگر، 
نقشــي كه براي ادبيات در پيشــبرد دفاع مقدس 
متصور بودند، بيشــتر به ثبــت رویدادهاي جنگ 
و انتقــال ارزش هاي دفاع مقــدس پرداختند. این 
گروه چنان پایبند انعكاس واقعيت ها هســتند كه 
نوشته هایشــان با گزارش و خاطــره پهلو مي زند 

)سليماني، 1380(.
نویســندگان این داستان ها، نویسندگان حرفه اي 
نبودند؛ كساني بودند كه مي خواستند تجربه هاي 
خــود را از حضــور در خطــوط مقــدم جبهه به 
دیگــران انتقــال دهند. آنان كه نگــران فراموش 
شدن ارزش هاي جنگ بودند، با شتاب مي نوشتند 
و كمتــر موفق بــه خلق جهان داســتاني قائم به 
ذات بــا آدم هاي زنده و ملموس مي شــدند. اكثر 
داســتان هاي جنگ از حالت گزارش و خاطره در 
نيامده اند. در این داستان ها نویسنده در حد تصویر 
چهرة بيروني حــوادث مانده و امكان راه یافتن به 
درون آن را نيافتــه اســت )ميرعابدیني، 1383: 

.)899
ویژگي مشترك این آثار، حس تعهد و مسئوليت 
در قبال جنگ اســت. به این خاطــر آثاري خلق 
مي شوند كه در آن ها پيام محوریت دارد و داستان 
تنها ظرف و وسيله اي براي انتقال این پيام است. به 
همين خاطر این داستان ها، اغلب تبليغي هستند. 
ساده نویســي و بي توجهي به پيچيدگي هاي فني 

داســتان، واقع گرایي، و كاركردگرایي و صميميت، 
دیگر مشخصات این داستان ها محسوب مي شوند 

)سليماني، 1380(.
از جملة این گونه داســتان ها مي توان به »ســرود 
مــردان آفتــاب و آب« از غالمرضــا عيــدان و 

»مخمصه« از علي رضا افزودي اشاره كرد.

اصــول و خالقیــت دفاعمقــدس، ب.
زیبایيشناسي

نویســندگاني ماننــد علي مؤذني، ســيدمهدي 
شــجاعي و رضا رهگــذر )محمدرضا سرشــار( با 
توجه به فرم و شگردهاي داستان نویسي در زمينة 
دفاع مقدس آثاري خلق كردند. این نویســندگان 
عالوه بر تعهد اجتماعي، به زیبایي هاي اثر داستاني 
نيز توجه داشــتند. به هميــن خاطر، ویژگي هایي 
همچون شعاري، تبليغي، سطحي و كليشه اي بودن 

در آثار این دسته به مراتب كمتر دیده مي شود.

ج.جنگوپاورقيهايسرگرمكننده
نویسندگان آثار سرگرم كننده، به دفاع مقدس نگاه 
ارزشــي ندارند و جنگ و مســائل مربوط به آن از 
مسائل محوري داســتان هاي آن ها نيست. عمومًا 
هســتة مركزي این رمان ها را مسائل خانوادگي یا 
جنایي تشــكيل مي دهد اما نویسنده از جنگ نيز 
از جهت آنكه در تشــدید مسائل محوري سهيم و 
دخيل اســت، بهره جسته اســت. از این جمله اند: 
شهره وكيلي در »خان ســرخ« و كوروش صفایي 

»فراسوي ستيزه ها«.

د.نویسندگانحرفهاي؛جنگدرحاشیه
در آثار این دســته نيز، جنگ به شكل محوري و 
مركزي نمود نيافته است. این نویسندگان بيشتر به 
مسائل حاشيه اي جنگ مثل بمباران و فضاي پشت 
جبهه پرداخته اند. اینان به جاي ترسيم صحنه هاي 
قهرماني در جبهه ها، از رنج ها و وحشت هاي مردم 
عادي به هنگام حمالت هوایي ســخن مي گویند. 
عــادي شــدن و اجتناب ناپذیري مــرگ، گریز از 
اضطرابــي به اضطراب دیگــر، و مهاجرت و از هم 
پاشــيدن خانواده ها از مضمون هاي مطرح در آثار 
این نویسندگان است. اینان در جهت مطرح كردن 
جنبــة غم انگيز )تراژیك( جنــگ قلم مي زنند. در 
این داستان ها آدم ها دیگر حماسه ساز نيستند بلكه 
قربانياني هســتند كه در عين پایداري، به راحتي 
جان مي بازند و همين امــر به فضاي ادبيات پس 
از جنگ نوعي حــس زوال و بي اطميناني مي دهد 

نگارشداستان،
بهویژهداستان
كوتاهازهمان
سالهاياولیة
جنگآغاز
شدوروندي
نسبتًافزاینده
داشت.اینرشد
كّميفزاینده
بهمعنايآن
نیستكهاز
نظركیفينیز
داستانهااز
درجةمطلوب
برخوردار
بودند.باتمام
شدنجنگ،
اینجریان
برعكسشد؛
یعنيبسامد
كّميداستانها
كاهشیافت
ودرعوض،
كیفیتهنري
آنهاروبه
بهبودنهاد
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)ميرعابدیني، 1383: 910(.
از جملة این نویســندگان احمــد محمود )زمين 
ســوخته(، تقي مدرســي )آداب زیــارت(، مهدي 
سحابي )ناگهان سيالب(، و محمد محمدعلي )نقش 

پنهان( است.
به جز نویسندگاني كه در خالل این تقسيم بندي از 
آنان یاد شد، محسن مخملباف، سيدمهدي شجاعي، 
جواد مجابي، اسماعيل فصيح، محمود گالبدره اي و 
ناصر ایراني از نویسندگان ادبيات داستاني جنگ به 

شمار مي آیند.

مهمترینموضوعات
مهم تریــن موضوعــات ادبيــات داســتاني جنگ 
عبارت اند از شهادت، اسارت، موج گرفتگي، جانبازي، 
مهاجرت، بمباران و ســرانجام دورة پس از اسارت. 
شــاید اصلي ترین عنصر داستاني پس از درون مایه، 
زاویة دید باشــد كه در داستان هاي جنگ اهميتي 

شایان دارد. 

شخصیتها
در بررسي شخصيت هاي این داستان ها چند تيپ 

مهم تر از بقيه اند:
1. از خود گذشتگان )كه معمواًل در ردة فرماندهان 

یا رزمندگان جاي دارند(؛
2. سال خوردگاني كه شــخصيت اصلي داستان ها 

هستند؛
3. پدر و پسر كه اغلب یكي از آن دو خود را فداي 

دیگري مي كند؛
4. مادران، همســران و فرزندان شــهدا كه صبر و 
شكيبایي و اميد به آینده ویژگي شاخص آنان است؛

5. كــودكان و نوجواناني كه یا جــزء كوچندگان 
آواره اند یا فرزندان شهدا و جانبازان )انوشه، 1374: 
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ویژگيممتازدفاعمقدس
یكــي از ویژگي هــاي ممتاز دفاع مقــدس، حضور 
اندیشــه ها و احساســات دیني در آن است؛ تا آنجا 
كه ادبيــات جنگ را مي تــوان ادبيــات دیني نيز 
ناميــد. در چنين ادبياتي، اندیشــه هاي متافيزیكي 
بيش از هر چيز در پيشــبرد عناصر داســتان مؤثر 
است. به تعبيري، اندیشه ها و احساسات دیني جاي 
اندیشــه هاي مادي انگارانه را مي گيرند و آنچه باعث 
و انگيزة حركت و عمل قهرمان مي شــود، اعتقاد به 
باورهاي دیني و مذهبي است. همچنين، در ادبيات 
دفاع مقدس شاهد تلفيق حماسة دیني و تاریخي با 
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حماسه هاي جنگ هشت ساله هستيم؛ براي مثال، 
در داســتان »هفتاد و سومين« نوشتة علي مؤذني 
از مجموعة »دالویزتر از سبز«، داستان عطش یك 
رزمندة مجروح با داستان عطش اهل بيت به تصویر 

كشيده مي شود )سليماني، 1380: 84(.
داســتان هاي دفاع مقدس در مجموعه هاي  اخيراً 
مختلف گــرد آمده اند و بعضًا نمایه هایي از این آثار 
فراهم شــده است كه دسترســي به این داستان ها 
را آســان تر مي كند. از جمله »فهرست داستان هاي 
كوتاه دربارة جنگ در مطبوعات ایران« )فهرســت 
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