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 چکیده
نقند   ةصن در عر يدین گفتمنان جد  يرگين و شکل ريينشانگر تغ ،يبعد از انقالب اسالم يداستان اتيبر ادب يکل يمرور

از  يو روشننفکر  ياسن يدو گفتمنان س  انين تننش موجنود م   جنه يدر نت ات،يادب نیا نکهیاست. با توجه به ا ياثر ادب نشیو آفر
 ياسن يگفتمنان س  انين تنش شکل گرفتنه م  ليتحل حاضر،موضوع پژوهش  شود،يبرخوردار م شیخاص خو ينظم گفتمان

 يانقنالب اسنالم   ۀدور يداسنتان  ياسن يس اتيادب هايمؤلفه نييتع يبرا يدر عرصه نقد آثار ادب يمسلط و گفتمان روشنفکر
الکنالء و منوف    دگاهین گفتمنان از د  لين تحل هیو داستان جنگ/ دفاع مقدس براساس نظر يدر قالب داستان انقالب اسالم

 يرا بنرا  يبعند از انقنالب اسنالم    يداسنتان  اتيادب ريشدن مس يط يو چگونگ یيچرا توانديم ،ينزاع گفتمان لياست. تحل
جننگ و انقنالب    يدال مرکنز  ،ياز آن است که به طور کلن  يکند. خوانش متون نقد حاک ريبه شکل موجود تفس دنيرس
 کیدئولوژین مثابنه محتنوا و بنار ا   بنه  ياسياما در گفتمان س ،است اتيادب تيمثابه فرم و ادببه يدر گفتمان روشنفکر ياسالم
و جننگ   يشکل گرفته پس از انقنالب اسنالم   اتيادب تیین دو گفتمان از هومتفاوت ا ديبن. مفصلشوديم يتلق اتيادب

 تین طنرح، انگناره، زمنان داسنتان، مکنان وقنوع و در نها       ت،يشخصن  ،يعننوان ننوع ادبن    لياز قب يشناور هايدر قالب دال
در  ينفکروابسنته بنه گفتمنان روشن     اتيادب تیموازات حدّت، شدت و جدبه نياست. همچن يکارکرد داستان قابل بررس

وابسنته بنه    اتين دفناع مقندس، ادب   اتين گفتمنان ادب  يرانن هيبنه حاشن   يهنا بنرا  آن يريکارگو به ياثر داستان هايمؤلفه نييتع
 يو معرفن  يموجنود نقند ادبن    يارهنا يدر مع دنظرین دفناع مقندس و تجد   يداسنتان  يکردن مبان زهیبه تئور زين ياسيگفتمان س
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 مقدمه

هاي متمایز فرهنگ انقالب اسالمي، ادبيات انقالب اسالمي است؛ ادبياتي که از شاخه

هاي گيري و پس از انقالب در دوام و قوام آن، نقشز انقالب اسالمي در شکلپيش ا

فراوان داشته و دارد، قطعاا خود مدیون و متأثر انقالب اسالمي نيز است. بررسي ادبني  

حکایت از آن دارد که ادبيات داستاني در سه چهار دهه اخير، سبک و سياق جدیدي 

هاي خاص خنود را  ها و شکوفایيتوا، نوآوريرا براي خود برگزیده و در قالب و مح

رسد آنچه بيشتر باید منورد بررسني قنرار گينرد تعامنل ادبينات       داشته است. به نظر مي

-داستاني و انقالب اسالمي است. به عبارت دیگر، تحوالت نثر داستاني معاصر، شکل

یاد  توان از آن به عنوان یک گفتمانسياسي جدیدي است که مي -گيري فضاي ادبي

سياسي متنأثر از نگناه فوکنو بنه قندرت       -کرد. تأکيد بر گفتماني بودن تحوالت ادبي

داند؛ زینرا زبنان و گفتمنان حاصنل     است که زبان، علم و گفتمان را حاوي قدرت مي

کند. این نظم، مانند نظم موجود نظمي اجتماعي است که خو را بر گوینده، تحميل مي

 و...( حاصننل کننارکرد اجتمنناعي قنندرت اسننت    هننا )علننوم، اقتصنناد در دیگننر زمينننه

 .(27: 1389و ضيمران،  15و  10: 1378)فوکو، 

 )عضندانلو،  سنت ا هاي اجتمناعي دارد کنه مولند معننا    فرآینند مفهوم گفتمان تأکيد بنر  

گفتنار و  ست که بتوان هنر  اي اگفتاري و نوشتاري به اندازه شباهت ميان زبان .(17 :1380

در واقع متن ینا گفتمنان    (.19: 1389 )وندایک، تمان قرار دادرا در مبحث کلي گف نوشتار

 هنا، هاي خبنري در روزنامنه  است که گزارشا هبزرگي از انواع گفتمان ةنوشتاري مجموع

 ندشنو ها محسوب مني هاي درسي و تبليغات از جمله آنها، کتابهاي محلي، داستانمقاله

 (.26 )همان:
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منتن را از معننایي هدفمنند و     نمایانند و انننده مني  خود را بنه خو  گفتمان در قالب متن،

کنه در جهنت هندفي     متن هوینت محتنوایي و معننایي خنود را    »؛ سازدمند ميمنسجم بهره

 .(45: 1392 )شعيري، «خاص و منسجم شکل گرفته، مدیون گفتمان است

شنود منتن ادبني مينان     منزله گفتمان موجب مني تلقي ادبيات بهنيز سيمچسون دیدگاه از 

هناي  کننندگان زبنان )اعنم از روابنط گفتناري و روابنط مبتنني بنر آگناهي         ابط اسنتفاده رو

ها نقش ميانجي را بازي کند و از این طریق خنود بنه   ایدئولوژیک( و وظایف اجتماعي آن

 .(24: 1386 زاده،)آقاگلشود تبدیل  فرآیندنوعي کنش یا 

 ؛ه گذشنته بنوده اسنت   گفتمان جنگ، سرمایه کالمي مهمي در سه دهن  شودیادآور مي

اي اسنت کنه پنس از بينرون رفنتن همنه       این سرمایه کالمي داراي ساختار گفتماني وینژه »

همچنان محفوظ مانده و حتي بنا پاینان ینافتن جننگ بنه عننوان        هاي معارض با نظام،گروه

تحوالت گفتاري در ایران تا حندودي همسنو    و حتي یک نظام گفتاري حضور یافته است

اي که حتي با پاینان جننگ   به گونه... بندي شده استه این گفتمان صورتیا در واکنش ب

تحميلي، جامعه همچنان به آن وابسته است به طوري کنه بنه واسنطه آن توليند مشنروعيت      

« بخشدزدایي کرده و کساني را مشروعيت ميکساني را مشروعيت ،کند یا به خاطر آنمي

 .  کان در فضاي ادبي وجود داردبخشي کمااین مشروعيت .(2: 1389، )عظيمي

اي است کنه  گفتمان جنگ و به تبع آن ادبيات جنگ بسيار پيچيده و داراي عناصر گسترده

 ها نمایان است.  گاهي ميل به بازتوليد و گاهي ميل به گسيخته شدن و مقاومت در آن

 

 . بیان مسأله1

ننندگي در تمرکننز نویسنندگان بنر ینک موضننوع خناص، وجنود پراک     عنواملي چنون عندم   

از یکسنو   هنا هناي داسنتان  هاي اجتماعي قهرمانهاي رهبري ادبي و تنوع در گرایشکانون

 آهسننتگي بننراي ظهننور و بروزیننک گفتمننان جدینند ادبنني لحنناظ فرهنگنني زمينننه را بننهبننه
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گينري وحندت حماسني مينان     از سوي دیگر، وقوع جنگ تحميلي و شنکل و آورد فراهم

 پي حمله رژیم عراق و اشنغال خناک کشنور،    گر درمردم و همدلي ملت و دولت با یکدی

قرار داد که خود به پيندایي گفتمناني    ایران پس از انقالب را در موقعيتي بحراني و پيچيده

 .منجر شد« گفتمان ادبيات انقالب اسالمي/ دفاع مقدس»جدید به نام 

متکنني بننر  ادبيننات انقننالب اسننالمي بننه واسننطه هویننت خننود کننه در مبننادي خننویش، 

و از سوي دیگنر بنه واسنطه تاریخچنه وقنوعي آن در       از یک سو ئولوژي اسالمي استاید

بعند   راین ز ؛(433: 1395 )شاکري، مقطعي پس از انقالب، ادبياتي متأثر از ایدئولوژي است

يروزين پ ،يکه در عرصه اجتمناع  هایيضرورت طرح و دفاع از ارزش ،ياز انقالب اسالم

 يبه طوري کنه اکبنر   شوديمطرح م زيعرصه فرهنگ ندر  کرده بودند تيخود را تثب هاي

 ريو خنط سن   انین جر ريين تغ ،يدستاورد انقالب اسنالم  نیتربزر » کنديم ديتأک ايشلدره

آثار  شتريرو، ب نی(. از ا139: 1382سو بوده است ) نیآنان به ا تیداو ه سندگانینو يفکر

: 1373هند دارنند )رادفنر،    و از سنر تع  يمکتبن  ينگرشن  ،ينخست بعد از انقالب اسالم ةده

دچار ننوعي دوگنانگي   ، رسد نویسندگان روشنفکر بعد از انقالب اسالميبه نظر مي(. 186

 ،کننند از به جریان افتادن به سرعت یک نهضت سياسي، احساس خشننودي مني   ؛شوندمي

این دو گنانگي  . کننداما در عين حال با بسياري از مظاهر آن نهضت، احساس بيگانگي مي

دهند  ویژه در آن بخش از ادبيات روشنفکري بعد از انقالب اسالمي خودش را نشان ميبه 

زیرا عامل زمان  ؛(239: 1373 )قيصري، شوددار محتواي ادبي ميعهده که آرمان سياسي،

هاي نویسنندگان را تحنت   کننده، سوژهو حاکميت سياسي، همواره به عنوان نيرویي کنترل

معتقد است فوکو در مورد شيوه نظارت بر گفتمان  .(90: 1373 )حنيف، دهدتأثير قرار مي

یا دفع خطنر ظهنور روینداد     هاهاي موجود در گفتمانقدرت که بحث بر سر چيره شدن بر

ها تعيين شود و بلکه بحث سر این است که شرایطي براي کاربستب آن نهفته در آن نيست،
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سنان اجنازه   و بندین  شنود قواعدي وضع  د،ها را در اختيار دارنبراي افرادي که آن گفتمان

 .(34-35: 1378 )فوکو، ها دسترسي داشته باشدداده نشود که هر کسي به آن گفتمان

با توجه به رویکرد دیني نظام جمهوري اسالمي، زمينه براي رشد آثار موافنق و تثبينت  

فرهنگني در   با لنزوم توليند   شود وهاي نظام در ادبيات بيش از پيش فراهم ميکننده ارزش

چارچوب نظام اسالمي و در نتيجه حمایت دولتي از این آثار، کم کنم زميننه ایجناد تننش     

بنراي   نتيجه در. شودميان دو گفتمان روشنفکري و گفتمان مسلط در آثار ادبي، فراهم مي

بنه  . یابند کارکرد مي ،نویسندگان موافق هر دو گفتمان، نوشتن به منزله نوعي عمل سياسي

اي خنثني نيسنت و خواسنته ینا ناخواسنته محمنل ایندئولوژي        عرصه ،گر، ادبياتعبارت دی

با این اوصاف ادبيات ممکن اسنت همسنو بنا گفتمنان     . گيري اجتماعي دارداست و جهت

هنگي عمل کند و یا ممکن است هاي کالن فرمسلط و مرکزي و در جهت تقویت روایت

از اعتنراض ینا مقاومنت را بنه نمنایش       هنایي اي جنبههاي مغلوب و حاشيهگفتمان همسو با

 (.80: 1382 )تندروصال ، بگذارد

طنور عمنده   ، ادبيات همراه بنا سنایر محصنوالت فرهنگني بنه     از دید مطالعات فرهنگي

با نظنر بنه همنين تلقني از ادبينات اشناره        1تري ایگلتون. شودشکلي از ایدئولوژي تلقي مي

گویند بنه ایندئولوژي    ید، بلکه بنا آنچنه نمني   گواثر ادبي نه چندان با آنچه مي»کند که مي

البته در توجينه ضنرورت ادبينات، نبایند آن را وسنيله انتقنال       . (61:1383)« شودمربوط مي

 .(27: 1387 ،2)اسکولز هایي در قبالِ مفاهيم دانستمفاهيم که وسيله ایجاد نگرش

 تحلينل تننش شنکل گرفتنه مينان گفتمنان سياسني مسنلط و         حاضنر،  پژوهشموضوع  

هاي ادبيات سياسني داسنتاني دوره انقنالب    گفتمان روشنفکري براي تعيين هویت و مؤلفه

دیندگاه   دفاع مقدس با تأکيد بنر  اسالمي در قالب داستان انقالب اسالمي و داستان جنگ/

 .  نویسندگان و منتقدان وابسته به هر دو گفتمان است

                                                           

1- Eagleton 

2- Scholes 
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 پژوهشضرورت و اهمیت . 2

در نتيجنه تننش موجنود مينان دو      ستاني بعد از انقنالب اسنالمي  با توجه به اینکه ادبيات دا 

شود که نظمني  گفتمان سياسي و روشنفکري از نظم گفتماني خاص خویش برخوردار مي

توانند چرایني و   تحليل نزاع گفتماني، مني  موافق یا مخالف با گفتمان مسلط سياسي است،

چراکنه  ؛ وجود تفسنير کنند  چگونگي طي شدن مسير این ادبيات را براي رسيدن به شکل م

نویسندگان و منتقدان وابسته به هر دو گفتمان از منظر همين نظم، جامعنه ادبني را بنا خنود     

اي کنه اثنر ادبني    معيارهاي نقد آن و نيز فضاي ادبني  ،کوشند اثر ادبيکنند و ميهمراه مي

 .  بندي کندبا توجه به نظام معنایي خویش مفصل را در آن منتشر خواهد شد

 

 . پیشینه پژوهش3

  «جننننگ از سنننه دیننندگاه »(، 1395، )سنننعيدي «ادبينننات داسنننتاني جننننگ در اینننران » 

( و 1380)سنليماني،  «هناي جننگ  تفنگ و تنرازو: نقند و بررسني رمنان    »، (1386)حنيف، 

 (1394 )شناکري، « اسنتاني دفناع مقندس   دشناسني و مبناني ادبينات    جستاري در اصطالح»

خصنوص  ههاي متفاوت درباره ادبينات داسنتاني بن   یدگاهجمله آثاري هستند که به بيان داز

 .  اندداستان جنگ پرداخته

منادینان  »( و 1394)تلطنف،  « سياست نوشتار: پژوهشي در شعر و داسنتان معاصنر  »

( ازجملنه  1395پنرور،  )قانون« قيامت: نقش سياسي و اجتماعي ادبيات در ایران معاصر

ن روشنفکري با گفتمان مسنلط سياسني را   هایي هستند که تقابل گفتماترین کتابمهم

بازتاب سياست در ادبينات داسنتاني اینران از    »اند. همچنين درباره ادبيات مطرح کرده

نقد ادبي ایدئولوژیک: »( و مقاله 1386)گودرزي، « 1383ماه تا پایان آبان 1376سال 

ي هستند ( در شمار آثار1373)قيصري، « مروري بر ادبيات روشنفکري و مکتبي ایران

گينري در ادبينات   هنا رابطنه متقابنل اینن دو گفتمنان در شنکل      که موضوع اصنلي آن 
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توانند به عنوان پيشينه اینن پنژوهش در نظنر گرفتنه     داستاني معاصر است. بنابراین، مي

نخستين بار است  1شود. بررسي این تنازع از منظر نظریه تحليل گفتمان الکالء و موف

 گيرد. که صورت مي

 

 لیل گفتمان. تح4

بخشند؛ مفهنومي کنه    گفتمان به همه چيز در چارچوب نظام معننایي، مفهنومي خناص مني    

در دو ... نهناد و  سنخن،  ممکن است یک فعل، ،از این رو. مختص همان نظام معنایي است

بنندي  گفتمنان، مفصنل  . گفتمان جدا از هم، معنایي متفناوت و حتني متضناد داشنته باشنند     

انند  اد، مفاهيم و واژگان است که حول یک دال برتر قرار گرفتنه اي منسجم از افرمجموعه

بنه عبنارت   . (342: 1388 )کسنرایي و پنوزش شنيرازي،    دهنند و به زندگي انسان معننا مني  

بلکننه از درون اعمننال تشننکيالتي و ارتباطننات  ،دیگننر، معنناني و مفنناهيم نننه از درون زبننان

ات و مفناهيم در درون گفتمنان  همين که کلمن . شوندسياسي )قدرت( ناشي مي -اجتماعي

  دهنننندرا تغيينننر مننني کننننند، معننننا و تنننأثيرخود هننناي مختلنننف گسنننترش پيننندا مننني  

 .(48-49: 1375 عضدانلو،)

زني بر سر واقعيت بنه  چانه توان ساختن، تعامل،گفتمان در نظریه الکالء و موف را مي

هناي اجتمناعي   دینده ایده کلي نظریه گفتمان این است که پ. ابزارهاي زباني دانست ةوسيل

رو، از اینن . توانند بنراي هميشنه تثبينت شنوند    گاه نميهرگز تام و تمام نيستند و معاني هيچ

هاي اجتماعي بر سر تعاریف جامعه و هویت باز اسنت کنه اینن    همواره راه براي کشمکش

و دادن چرایني   وظيفه تحليلگران گفتمان، نشان. خود آثار اجتماعي متعددي به همراه دارد

ها براي تثبينت معننا در تمنام سنطوح امنر اجتمناعي       چگونگي ظهور و بروز این کشمکش

 .(53-54: 1391 ،2)یورگنسن و فيليچس است

                                                           

1-  Laclau  and Mouffe   

2- Jorgensen and Phillips 
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 الکالء و موف . گفتمان در دیدگاه 5 

شود در شرایط گفتماني وینژه و بنا درجناتي    از نظر الکالء و موف، هر متني که توليد مي 

شود و با همنين درجنات متفناوت نينز     با/از قدرت توليد ميمتفاوت از انتخاب و در نسبتي 

(. همچننان کنه واقعينت    140: 1393گيرد )موسنوي و دیگنران،   در اختيار خواننده قرار مي

هنا ینا منتن   طرف وجود ندارد و بنا گفتمنان  اجتماعي ناب وجود ندارد، گفتمان خنثي و بي

رو هننگ خناص و... روبنه   هاي وابسته به شخص یا جناح خناص، ایندئولوژي خناص و فر   

در تحليل گفتمنان   «نظم گفتماني»و  «گفتمانگونگي»(. مفهوم 50: 1379پور، هستيم )بهرام

از یک سو، خلق معنا، یک فرآینند  ؛ حلقه اتصال معنادهي و گفتمان است الکالء و موف،

روابنط  ها در شنبکه  دادن نشانه ست و ما پيوسته از طریق قرارا اجتماعي و شامل تثبيت معنا

کنيم معنایشان را تثبيت کنيم. این کار در درون یک گفتمنان از  تالش مي هاي دیگر،نشانه

اي حوزهشده به  گيرد. این معاني طردطریق طرد دیگر معاني احتمالي آن نشانه صورت مي

از  (.70-78: 1391نناميم )سنلطاني،   مني « گفتمنانگونگي »شنوند کنه آن را   از گفتمان رانده مني 

داننند در حنالي کنه ميندان     الکالء و موف گفتمنان را تثبينت نسنبي معننا مني      گر،سوي دی

بعندها  . کنندگفتمان را به هر معناي بالفعل یا بالقوه خارج از یک گفتمان خاص اطالق مي

را به این دو مفهوم اضافه کردنند کنه    1فرکالف «نظم گفتماني»یورگنسن و فيليچس مفهوم 

هناي متفناوت تحنت    ي است که قلمرو واحدي را با گفتمانامنظور از آن فضاي اجتماعي

کننند آن قلمنرو را بنه روش    هنا تنالش مني   دهد و هر یک از اینن گفتمنان  پوشش قرار مي

هنا داللنت   بدین ترتيب نظم گفتماني به گروهني از گفتمنان  . خاص خودشان معنادار کنند

چنه  و با یکدیگر باشند کنند؛ چه در تضاد دارد که در یک قلمرو اجتماعي واحد عمل مي

دهنند بتننوانيم  مفهننوم نظننم گفتمنناني اجننازه منني  . (102-104 :1391) هماهنننگ بننا هننم 

                                                           

1- Fairclough   
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هایي که همواره در مقابل تغييرهاي ممکنن وجنود دارنند و نينز روابنط متقابنل       محدودیت

 .  ارزیابي کنيمرا هاي متفاوت ميان گفتمان

اي را بننهگنناه پيچيننده الکننالء و مننوف بننراي تبيننين نظریننه خننود، مفنناهيم متعنندد و   

گفتمنناني و بننرون تننوان روابننط درونخننوبي مننيهننا بننهاننند کننه بننه کمننک آنکارگرفتننه

تجزینه  هناي اجتمناعي را  هاي حاکم بر جوامع را شناسایي و اجزاي متعندد پدینده  گفتمان

بندي، کنشي اسنت  منظور از مفصل. از جمله این مفاهيم است «بنديمفصل»؛ وتحليل کرد

کنند کنه   اي ایجاد ميچنان رابطه... رفتارها و نهادها، ناصر مختلف مانند مفاهيم،که ميان ع

در  هوینت ینک گفتمنان    ،از این رو. ها دگرگون شده، هویتي جدید بيابندهویت اوليه آن

 آیند بنندي مينان عناصنر گونناگون بنه وجنود مني       گيرد که با مفصلاي شکل ميپي رابطه

  .(46: 1383 )تاجيک،

هنا  دال؛ نيز در نظریه الکنالء و منوف نقنش کليندي دارنند      «مدلول»و  «دال»دو مفهوم 

هناي گفتمناني   ند که در چارچوباانتزاعي یا حقيقي عبارات و نمادهاي مفاهيم، اشخاص،

معنا و مصنداقي کنه ینک دال بنه آن داللنت دارد،      . کنندبر معاني معيني داللت ميخاص 

ي اسنت کنه بنا دیندن آن، دالِ مندنظر برایمنان معننا        امدلول نشانه. شودناميده مي« مدلول»

اما مقصود از دال شناور، دالي است که (. 343: 1388 )کسرایي و پوزش شيرازي، شودمي

نظنر خنود بنه آن بنا     هاي سياسي براي انتساب مدلول مطم هاي متعدد دارد و گروهمدلول

هناي  مندلول در گفتمنان  هاي متفاوت براي ینک  دليل وجود دال. کنندیکدیگر رقابت مي

 .(344گردد )همان: بودن رابطه دال و مدلول برمي مختلف به اصل اختياري

گاه/ بست ینا نشنانه ممتنازي اسنت کنه سنایر       همچنين منظور از دال مرکزي، آن گره

شنان بنا آن اخنذ    شنوند و معنایشنان را از ننوع رابطنه    ها، گرداگرد آن مننظم مني  نشانه

(. به بيان دیگر، یک گفتمان از طریق تثبينت  57: 1391يچس، کنند )یورگنسن و فيلمي

دال تهني بنه وجنود    گيرد در حنالي کنه مفهنوم    نسبي معنا حول دال مرکزي شکل مي
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خالئي در فضاي اجتماعي یا امنري غاینب، اشناره دارد. دال تهني بنا بازنمنایي وضنع        

عرصنه سياسني و    هاي متعندد در نيافته و بحرانهاي تحققمطلوب و آرماني از خواسته

گينري گفتمان)هناي( جدیند فنراهم     دارد و زميننه را بنراي شنکل   اجتماعي پرده برمي

 (.355: 1388آورد )کسرایي و پوزش شيرازي، مي

 

 ها در چارچوب مفاهیم نظری تحلیل داده. 6

نگي بنا گفتمنان روشننفکري بنوده     گفتمان ادبيات داستاني معاصر همواره در ارتباط تنگات 

مين دليل به موازات پيدایي سه نسنل متفناوت از روشننفکران، پيندایي سنه نسنل       به ه است

 .(174-187: 1392 )طایفي، نویسان مدرن را شاهد هستيممتفاوت از داستان

به بعد، شاهد ظهور نسل  1320با گشایش نسبي فضاي سياسي در ایران از شهریور 

با یک چرخش -مارکسيستي هاي تأثير اندیشهسوم روشنفکران هستيم؛ نسلي که تحت

از ستایش غرب مدرن به ضدیت با آن روي آورد. تالش براي استقرار یک  -ناگهاني

شنمار  ترین اهنداف اینن دوره بنه   محور و سوسياليستي از جمله مهمشهر عدالتآرمان

، گفتمان ادبيات متعهد است که 50و  40، 30رود. گفتمان مسلط ادبي در سه دهه مي

ادبينات  »هناي حنزب تنوده شنکل گرفتنه اسنت؛       ها، اهداف و ارزشانتأثير آرمتحت

هنا و تمجيند از   متعهد، ترویج برابري، عدالت و آزادي بود. بيان استعاري اینن آرمنان  

هنا و اشنعار اینن دوره    دهنده اجزاي زباني بيشتر داسنتان گرایي و شهادت، قوامقهرمان

 (. 136: 1394)تلطف، « بود

ینابيم  ه نویسندگان ایراني با دو پدیده انقالب و جنگ درمني با ارزیابي نوع مواجه

که نسل چهارم روشنفکران، حاصل بازتوليند همنان نسنل سنوم روشننفکران بنه مندد        

اي کنه  نخست، شنيوه  هاي ادبيات متعهد به دو شيوه متفاوت است؛بندي ارزشمفصل

ي ادبيات متعهند  در آن، گفتمان ادبيات روشنفکر، دال ادبيت را از حوزه گفتمانگونگ
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 گزیند و آن را برجسنته  عننوان دال مرکنزي بنر   بنه  50عنوان ادبينات مسنلط در دهنه    به

هاي انقالب اسالمي و جنگ تحميلي را در درون این حنوزه بنه   ساخت و متقابالا، دال

راند و دوم، بازتوليد ادبيات متعهد در گفتمنان ادبينات روشننفکري حنول دال     حاشيه 

ب صنورت گرفنت. عنالوه بنر اینن، وقنوع جننگ تحميلني و         مرکزي جننگ و انقنال  

گيري وحدت حماسي ميان مردم و همدلي ملت و دولت با یکدیگر درپي حمله شکل

رژیم عراق و اشنغال خناک کشنور، اینران پنس از انقنالب را در منوقعيتي بحرانني و         

قنالب  گفتمنان ادبينات ان  »قرار داد که خود به پيدایي گفتمناني جدیند بنه ننام      پيچيده

(؛ گفتمناني بنا نویسنندگان    13: 1392بيگني،  منجر شند )حسنن  « اسالمي/ دفاع مقدس

جوان و اغلب رزمنده کنه نوشنتن را در حکنم تکلينف الهني و اداي دینن بنه انقنالب         

عنوان نظنامي فاقند   به-دانستند، زیرا نظام جمهوري اسالمي اسالمي و دفاع مقدس مي

ن منوقعيتي بایند در حنوزه فرهننگ و هننر،      در چنني  -هر نوع حامي و پشتيبان خارجي

گشود. این گفتمنان تحنت حماینت گفتمنان رسنمي      اي در داخل کشور ميجبهه تازه

سياسي توانست در تنازعات ميان قدرت و گفتمان ادبي روشننفکري بنه ینک هوینت     

 مستقل دست یابد و همچنان به حيات خود ادامه دهد.

دار بعد از انقالب اسالمي به شدت داعينه همان طور که اشاره شد، ادبيات داستاني 

اي از سخن گفتن، فهم و تغيير جهان است. کشمکش مينان  نقد یا ثبت قدرت بر شيوه

اي/ روشننفکر حناکي از وجنود دو عرصنه     گفتمان مسلط سياسي و نویسندگان حرفنه 

هناي مختلنف   هاي سياسي، قدرت خود رابنه شنيوه  گونه که نظامهمان»قدرت است و 

کنننند، ادبيننات و نقنند ادبنني هننم نننوعي قنندرت اسننت کننه از طریننق تننأثير  مننينمایننان 

ایدئولوژیک خود بر مخاطبان )چه در دفاع از وضع موجود،چه در نقد آن( اقتندارش  

 (.225: 1386)گودرزي، « کندرا اعمال مي



 1399 بهار، 83، شمارة 24سال  پژوهی ادبی؛متن 50

با توجه به ارتباط نقد ادبي و ایدئولوژي و اهميت آن در تفسير و امکان معنادهي 

ها، تعيين این مسأله که در ادبيات داستاني بعد از انقالب اسالمي و جننگ،  به پدیده

هاي روشنفکري و سياسني کجنا اسنت، موضنوعي درخنور اعتننا       محل نزاع گفتمان

هنایي کنه   تنرین دیندگاه  است. جایگاه نمایندگان دو گفتمان یادشده، براساس مهنم 

گفتمنان روشننفکري و ینا    توان بنه یکني از دو  اند، قابل تعيين است و ميطرح کرده

ترین آثناري کنه دربنارۀ    سياسي رسمي نسبتشان داد. براي این منظور، برخي از مهم

اند خصوص در دهه نخست پرداختهماهيت ادبيات داستاني بعد از انقالب اسالمي به

منورد بررسني و مطالعنه قرارگرفتنه      -وگو، مقالنه و کتناب  اعم از یادداشت، گفت-

توان از توليد گفتمان )نقد( در ادبيات داسنتاني سياسني سنخن    است؛ زیرا زماني مي

ها در مقيناس  ها و روزنامهها، رسالهها، جزوهگفت که در ارتباط با آن، کتب، مقاله

 (. 363: 1386وسيعي توليد شده و به مخاطبان ارائه شده باشد )مهرآیين، 

و انقنالب   جننگ  دال مرکنزي  خوانش متون نقد حاکي از آن است که به طور کلني، 

در گفتمنان سياسني    ، امنا مثابه فرم و ادبيت ادبيات اسنت اسالمي در گفتمان روشنفکري به

بنندي متفناوت دو گفتمنان    مفصنل . شنود مثابه محتوا و بار ایدئولوژیک ادبيات تلقي مني به

ي هنا از هویت ادبيات شکل گرفته پس از انقالب اسالمي و جنگ در قالب دال اشاره شده

و مکنان وقنوع    ،طنرح، انگناره، زمنان داسنتان     شخصيت، ،از قبيل عنوان نوع ادبيشناوري 

بنه   داللتني متفناوت   ۀنهایت کارکرد داستان قابل بررسي بوده و تفصنيل اینن دو زنجينر   در

 شرح زیر است:

 

  . عنوان نوع ادبی6-1

 دهند و همزمنان در  پيونند مني   -جنگنه  و- مدلول مقدس را به دال دفاع، گفتمان سياسي

خصوص هخلق اثر ادبي با باورمند بودن به اینکه نوع ادبي جدیدي بعد از انقالب اسالمي ب
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هاي اعتقادي و فرهنگي انقنالب اسنالمي را پررننگ    بعد از جنگ شکل گرفته است، جنبه

 . گزیندسازد و عنوان ادبيات دفاع مقدس براي این ادبيات برميمي

ربرگيرنده مفهومي است که دینن و شنریعت   جنبه ایدئولوژیک دارد و د« دفاع»واژه 

کند و به معناي دفاع از حقيقنت انسناني و فطنرت الهني اسنت؛      در مورد دفاع مطرح مي

(. از نظنر مندافعان   432: 1395 ،)شناکري « دفاع ما ننوعي تقابنل بنا کفنر و باطنل اسنت      »

ساحت گفتمان سياسي، روشنفکران این ایدئولوژي را منحل در انگيزه تجاوز و دفاع در 

 کننند  هناي دیگنر ارزینابي مني    کننند و دفناع مقندس را ماننند جننگ     جغرافيایي معنا مي

تنرین  (. بدین ترتيب، گفتمنان روشننفکري، دال شنناور جننگ را در مثبنت     435)همان: 

بخشد و در آثار خنود بنر وجنوه تناریخي و سياسني      شکل، یعني جنگ تحميلي معنا مي

 کند. انقالب اسالمي تاکيد مي

کنردن   گرایني و تفردگرایني در کننار تنالش بنراي جهناني      جا که اهميت تجربنه از آن

در بدننه  -شنده بنا جننگ     کردن تجربنه انسنان ایرانني مواجنه    از طریق سهيم فرهنگ بومي

اینن گفتمنان بنه     هاي مهم گفتمان ادبينات روشننفکري اسنت،   از جمله دال -ادبيات جهان

بنه نظنر   . نگرددبي ادبيات جنگ جهاني ميهاي نوع اادبيات جنگ ایران در قالب شاخصه

زینرا  ؛ ادبيات جنگ را باید بنه دور از هنر گوننه داوري ارزشني در نظنر گرفنت      » ،کوثري

سنو موجنب گسنترش    از ینک  هاي مثبت ینا منفني  دادن برخي اصطالحات به ارزش نسبت

ت مانع بررسني تطبيقني ادبينات جننگ اینران و ادبينا       ،هاي مفهومي و از سوي دیگرمقوله

شناسي علمي و منطقي و تا حد ممکنن جنامع   شود و گونهجنگ سایر کشورهاي جهان مي

 .(112: 1389کوثري، ) «سازدآثار ادبي را ناممکن مي

رسد رویکرد نویسندگان موافق گفتمنان سياسني بنه دفناع مقندس ننه       به نظر مي

رود محور است و در نتيجه اصل جننگ هرگنز زینر سنوال نمني     جنگ، اغلب ارزش
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(، اما دیدگاه غالب نویسندگان روشنفکر به مقوله جنگ بيشتر 344: 1395سعيدي، )

 محور است و انتقادي. از نوع جامعه

 

 . شخصیت6-2

 . شخصیت زن6-2-1

زن در آثنار اینن دهنه از مرتبنه     از منظر منتقندان موافنق بنا گفتمنان سياسني، شخصنيت       

تغيير دیدب نویسنندگان  ه است. با یافتاي واال ارتقا هاي ظاهري به مرتبهجسمانيت و جاذبه

در مقام و منزلت توانسته است از آثار این عرصه، زن  ينسبت به زن در تعداد قابل توجه

شنده و  چهنره تحرینف  بسنا  چنه وها حضور داشته باشند  در داستاننزدیک به واقعيِ خود 

قبنل از   ي نسنبت بنه ادبينات داسنتاني    تا حدودي زیناد  ويمورد سوءاستفاده قرار گرفته 

اي توأم با نجابنت و عفنت اسنت.    در این آثار، چهره زنان، چهرهشود. تصحي   انقالب،

ها را به خود اختصناص  اي از داستانحضور زن در محيط و محفل خانواده، بخش عمده

اند: زن به عنوان مادر آگاه یک رزمنده یا یک شهيد، زن به عنوان دهد. از این نمونهمي

و مقاوم یک شهيد، زن به عنوان همسر ایثنارگر ینک جانبناز، زن بنه     همسر آگاه، صبور 

عنوان خواهر مبارز یک شهيد، زن بنه عننوان ینک مجاهند راه خندا، زن همچنون ینک        

 (.41-42: 1390)سرشار،  ...قدیسه و

 تصویر زن ایرانني را ، اما گفتمان روشنفکري در نقد آثار ادبي موافق با گفتمان سياسي

یابد و بر اینن بناور اسنت کنه همنواره      خصوصيات عاطفي او در پيوند ميکردن  با برجسته

فرهنگني و سياسني جامعنه در     هناي اجتمناعي،  تصویري از منرد حاضنر در تمنامي صنحنه    

 سنت ا هناي فعنال و پوینا بنه عهنده او     قنش نکنه تمنامي    شنود مني هاي جنگي ارائنه  داستان

بسامد پایين حضنور قهرماننان زن   تواند با مي گفتني است این امر .(67 :1373 )بروجردي،

 .(166 :1382 اي،)اکبري شلدره هاي مرد، مرتبط باشدها به نسبت شخصيتدر داستان
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در آثنار نویسنندگان   ر آثار ادبيات داستاني دفاع مقندس  به موازات نقد جایگاه زنان د   

. کننند در شکل روابط زن و مرد و فرهنگ سنتي تردیند مني   ،هاي زنروشنفکر، شخصيت

کند که در مقابل تسليم بنه  ها به روشني حاالت زن ایراني مبارزي را تصویر مياین داستان

دهننده آگناهي آننان بنه مسنائل زننان و مناسنبات        اند و نشنان شرایط مسلط، مقاومت کرده

 (.274 و 250-251: 1394 )تلطف، جنسيتي است

 

 بندی شخصیت. طبقه6-2-2

هنا ارتبناط دارد؛ بننابراین اکثنر     س با منردم و تنوده  ادبيات انقالب اسالمي/ دفاع مقد 

ها نيز از دل همين مردم هستند و اغلب در حد یک تيپ اجتماعي بناقي مني  شخصيت

( و ینک نگناه آرمناني و    352: 1372اي ندارنند )حندادعادل،   مانند و فردیت برجسنته 

 فرمننا اسننت  پننردازي حننداقل در دهننه نخسننت حکننم    گرایانننه در شخصننيت مطلننق

 (.62: 1388و محسن حنيف،  )حنيف

رسد، دليل این امر در وهله نخست بنه نيناز گفتمنان اخينر بنه ایجناد پيونند و        به نظر مي

در چننين فضناي   چراکنه   برگنردد؛  همدلي و وحندت هرچنه بيشنتر در مينان افنراد جامعنه      

هنا از  کمتر فضایي براي بنروز تفنرّد مينان اعضناي جامعنه و تمنایز و جندایي آن       ، داستاني

هاي تزکيه و تسویه کنل افنراد جامعنه و یکدسنتي و     گر باز است و به جاي آن، زمينهیکدی

شنود،  آنچه از این رهگنذر آشنکار مني   . ها با یکدیگر فراهم استوحدت هر چه بيشتر آن

( و این دقيقاا همان 57: 1390 شناس،حق)برجستگي کل جامعه در برابر جوامع دیگر است 

گينري اولينه و بنا توجنه بنه      فناع مقندس در زمنان شنکل    چيزي است که گفتمان ادبينات د 

. شندت بنه آن احتيناج دارد   کارکرد ادبيات در بسيج نيروهاي مردمي در مقابنل دشنمن بنه   

گرایني و  گفتمان ادبيات داستاني دفاع مقدس با این مالحظه و بنه منظنور تأکيند بنر جمنع     

سننازي یکدسننتشکسننتن هرگونننه مقاومننت در مقابننل هژمننوني ایننن گفتمننان، بيشننتر بننه  
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در حنالي کنه گفتمنان    . هناي تفنرد یافتنه   پردازد تا شخصنيت ها در قالب تيپ ميشخصيت

ادبيات روشنفکري به منظور تأکيد بر فردگرایي و ایجاد امکان مقاومت در مقابل هژمنوني  

گفتمنان مسننلط سياسنني، اگننر هننم بننه جننگ بچننردازد، بيشننتر در قالننب حننوادع شخصنني   

زیننرا از نگنناه گفتمننان   ؛ دي در موقعيننت جنگنني اسننت  شخصننيتي تفردیافتننه و چندبعنن  

گرایني و بينان   تجربنه  ،خصنوص رمنان مبتنني بنر فردگرایني     هروشنفکري، ماهيت داستان ب

 است.   هاي انسان خاکستري تا انسان آرمانيدغدغه

جنگ سبب ایجاد تيچي خناص از حينث شخصنيت روانني و بعند جامعنه       ،گفتني است

همچنين روایت حاالت شخصني و  . و شخصيت بسيجي تيپ؛ شناسي در داستان شده است

امنداد غيبني و شنفاعت کنه در      توسنل،  روینا،  معنوي افراد در داستان به صنورت معجنزه،  

 زاده،مدرس) ادبيات داستاني کم سابقه بوده است، اغلب در این آثار حضور پررنگي دارد

1373 :394). 

  

  پردازی. شخصیت6-2-3

ه در آثار موافق با گفتمان رسمي به این معني است که انسنان  گرایانپردازي انسانشخصيت

-موجودي رها در طبيعت نيست و همواره محصول تربيت و پرورش مجموعنه ایندئولوژي  

ادبيننات انقننالب  ،بننه عبننارت دیگننر .(30: 1380 )سننليماني، هنناي مکتبنني و مننذهبي اسننت

از  .(349: 1373 ادعادل،)حند  مدار نيسنت اما انسان ،ستاگرا انسان ،دفاع مقدس/ اسالمي

آوارگنني و بنني ميننان، مننردم تنهننا پيننروزي رزمننندگان را منني خواهننند و در ایننن، ایننن رو

حلي که نویسنده براي شخصيت در گفتمان ادبي انقالب راه. خرندسرپرستي را به جان مي

کند، پيروي از مذهب، پناه آوردن به مقدسات و توجه وینژه بنه وقنایع    اسالمي پيشنهاد مي

 .(219: 1394 )تلطف، ستا کربال
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اند، اما این سوال در ذهنمردم اغلب ایثار کرده در آثار وابسته به گفتمان روشنفکري،

تنر حتني ازجننگ و    انتقنادي  ایثار کنند؟ و در آثنار  دشان جان گرفته که چرا فقط آنان بای

دي اسنت تنا   هناي فنر  در این آثار، تأکيد بر ارزش. (101: 1373 )حنيف، اندموشک خسته

جنگ به مثابه امري انساني کنه هسنتي و ابعناد وجنود      ،هاي اجتماعي و به طور کليارزش

یابند،  آدمي در آن متجلي شده و شناخت و تحليل وجود انسان در آن امکنان بازینابي مني   

تنهنا کشنف   ، خسروي بر این باور است که ادبيات. (118 :1380 )سليماني، یابدداللت مي

کشف هسنتي اسنت و انسنان مطنرح      ،بلکه فراتر از آن ،ي اجتماعي نيستروابط دیالکتيک

 .(102: 1379 ست )تندروصال ،ا هاشده در داستان، انسان فارغ از جزميت

بدین ترتيب، بعضي از نویسندگان روشنفکر در دهه نخست انقنالب اسنالمي بنه تنأثير     

گرایاننه  هنایي درون تانپردازند و داسن انقالب و پيامدهاي آن در زندگي شخصي افراد مي

 .(207 :1394 )تلطف، اندهاي عاطفي و رواني در شرایط جدید نوشتهدرباره جنبه

هاي مخالف جنگ، اغلب افرادي در آثار وابسته به گفتمان روشنفکري، شخصيت

هاي موافق جننگ،  آزارند و در مقابل شخصيتفکر، فداکار و بيتحصيلکرده، خوش

 اننند سننواد و داراي عقاینند غيرقابننل قبننول   آزار، بننيماننندیش، مننرد افننرادي سنناده 

 (.139: 1373)حنيف، 

  

 . طرح6-3

  . شگرد روایی6-3-1

موجنب شنده    تأثير و اهميت انکارناپذیر قابليت دسترسني در برسناختن تصنور اجتمناعي،     

هناي سنبکي گفتمنان ادبينات داسنتاني      یکي از ویژگني  است که سادگي و رواني ساختار،

اگر » گویدشناس نيز ميطور که حقچون همان. حداقل در دهه نخست باشددفاع مقدس، 

اي مشترک از رهگذر فضناهاي خينالين آثنار ادبني در همنه جنا اسنتفاده        قرار است تجربه
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« شود، ساختارش باید ساده و سرراست و عاري از هرگونه نمادپردازي و رمزگونگي باشد

  (.61: 1390 شناس،)حق

ي گي شگردهاي روایي در آثار ادبي متعلق بنه گفتمنان روشننفکر   آنکه پيچيد باوجود

، کاهند از قابليت دسترسي و سازگاري این گفتمنان مني   هاي قشر متوسطبراي بيان دغدغه

-چون خود را کامالا با شنرایط سياسني و اجتمناعي هماهننگ نمني     ، نویسندگان روشنفکر

، داستان را به شعر نزدیک کننند و  اند با انتخاب شگردهاي روایي پيچيدهاند، کوشيدهدیده

 ،بننابراین کننند.  با ایجناد دنيناي وهمني و جنادویي، خوانننده را بنه درننگ و تأمنل وادار         

خودشنان   ةافتد که دور از دسنترس زمانن  اي از دست رفته اتفاق ميآثارشان اغلب در زمانه

 (. 233: 1382 اي،)اکبري شلدره باشند

قالننب  اي بازتولينند آن الگوهننا و شننگردها درتوجننه بننه شننگردهاي رواینني گذشننته بننر

هاي امروزي و ارائه یک الگو یا ساختار روایي متناسب بنا فلسنفه اسنالمي از جملنه     داستان

هاي متوليان گفتمان ادبيات دفاع مقدس براي ایجاد نوعي تصور اجتماعي منطبنق بنا   تالش

 گویند بناره مني   ینا ر درسرشا. عنوان ادبيات بومي و اصيل استگونه ادبي دفاع مقدس به

شنده در   گيري مناسب از همه فنون تجربهاند با بهرهجمعي از نویسندگان انقالب کوشيده»

هناي کهنن داسنتان ملني و دینني کشنور       به کاوش در ميراع عرصه ادبيات داستاني جهان

ي را اي ادبيات داسنتاني ایرانن  گونهشده آن شگردها بهبچردازند و از تلفيق و ترکيب حساب

 .(43: 1390سرشار، )« ریزندپي

 

 گرایی. واقع6-3-2

گرایني  آرمانبيني همراه با گرایي و واقعدر ادبيات داستاني وابسته به گفتمان سياسي، واقع 

بلکنه   ،دانند بدین معني که نویسنده خود را گزارشگر صرف آنچه هست نمي؛ وجود دارد

ع در عين حال که به آنچه هست توجنه دارد  ي وقایدر چينش رویدادهاي داستان و سير علّ
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به آنچه باید باشد نظر دارد و آنچه را هست به اعتبار هدایت آن به سوي آنچنه بایند باشند    

تأکيد بر ثبت واقعيت ، این گفتمان همچنين در(. 350 :1373 حدادعادل،) کندمالحظه مي

انندازي بنه   چشنم  ،ناسني شاین آثار از لحاظ هستي(. 311: 1379 عيني است )تندرو صال ،

بروز و ظهور رویدادهاي  ،بنابراین. دارد «عالم شهادت»و  «عالم غيب»گستردگي و شمول 

در  ي حنوادع خرق عادت، تصادفي و گاه حتي عدم انسجام ظاهري رویندادها و سنير علّن   

 .  کنداین آثار از منطق داستاني دیگري پيروي مي

انسناني قنرار دارد و در زنجينره دالني     گرایي کنه در پيونند نزدیکني بنا نگناه      واقع

گفتمان روشنفکري بدین معني است که وقایع جننگ اعنم از مثبنت و منفني از منظنر      

تجربه شخصي و ذهنيت نویسننده/ شناعر رواینت شنود. بنا اینن مالحظنه، اغلنب اینن          

انند و بنه   نویسندگان به جاي توصيف صرف وقایع جنگ به تفسير آن همنت گماشنته  

شمردن همه  اند و راز جاودانگي اثر ادبي را در محترمثر روایت قائلهمين دليل به تک

 (. 42-48: 1380)سليماني، دانند ها ميروایت

گرا و البته مخاطبنان هنر دو گفتمنان، تمنایز و     عقيده بر این است که نویسندگان واقع گاه 

در حنالي کنه   . دگيرنن افتراق ميان درون داستان و واقعيت خنارج از داسنتان را نادینده مني    

گراي جدي ببخشد کنه اینن ننوع    هاي تخيلي واقعتواند چنان اقتداري به داستانادبيات مي

تنر از واقعينت را تحنت   هناي حقيقني  هاي دیگر و احتمناالا رواینت  ها بتوانند روایتداستان

 (. 264: 1393 )تاليس، دنالشعاع خود قرار ده

 گينري سياسني اسنت   ميخته با نوعي موضعدر واقع تصویر واقعيت برآمده از ادبيات، آ

گرایني در آفنرینش   در نتيجه تأکيد هر دو گفتمان سياسي و روشنفکري بر واقنع و )همان( 

 عمنل انتقنادي جدیند،   » :اثر ادبي، نوعي تالش براي تثبينت ایندئولوژي آن گفتمنان اسنت    

{ ...وژي}گرایي را محکوم خواهد کرد، ننه بنه دلينل ناکنامي آن در گرینز از ایندئول      واقع

اثر ساختن ایدئولوژي خود از طریق ایجاد نوعي خودتناقضيِ بي بلکه به این سبب که براي
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« دهند تنرین تالشني از درون بنه خنرج نمني     دهد،کمآرام که دیدگاه ثابتي به خواننده نمي

ایدئولوژیک  فرآینداي در گرایي کالسيک، سهم برجستهواقعيت»از طرفي  .(272 )همان:

شنود و  با این شيوه، توان انتقادي درباره جهان پيراموني از مخاطب سنلب مني   دارد چراکه

شود که با خود واقعيت سر و کار دارد نه صرفاا رواینت ینا تعبينري ینا     این پندار تقویت مي

 .(264 )همان:« گرایش ویژه و عمدي از آن

 

 . انگاره6-4

 . موضوع6-4-1

هناي قشنر متوسنط    عمندتاا بنر بينان دغدغنه    در ادبيات وابسته به گفتمنان روشننفکري کنه     

مثابه انگاره اثر ادبني، بيشنتر از حينث تنأثير آن بنر خنروج       شهرنشين متکي است، جنگ به

هناي اقتصنادي   باران، تحریمزندگي این طبقه از روال عادي ناشي از عواملي چون موشک

... ، جانبنازان و آمنده بنر خنانواده شنهدا    هاي رواني واردو نيز از حيث آسيب... و سياسي و

بيشنتر از  ، اما در ادبيات وابسته بنه گفتمنان سياسني، جننگ    ، نظر استمحل بررسي و دقت

اسنت کنه ملتني همنراه و پشنتيبان دولنت        اي خودجوش و مردمي مطم  نظنر حيث پدیده

 .کندشدت از آن حمایت ميبه

 

 . مضمون6-4-2

مياني جامعه و مشنکالت روشننفکران   هاي از آنجا که آثار روشنفکران به بازتاب مسائل الیه 

دهند )گنودرزي،   متکي است، این مشکالت را در فضاي اجتمناعي و خنانوادگي نشنان مني    

ها به مسألة جنگ، نگاهي آميخته به ستایش و توصنيف  ( در نتيجه نوع نگرش آن247: 1386

رک و گوننه از آثنار نامبنا   هنایي گنزارش  ها و خلق حماسه نيست، بلکه بيشتر رواینت دالوري
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هنا بنه   منفي جنگ و نابساماني و ویراني شهرها و بيان مسأله مهاجران جنگي است و اینکه آن

 (. 215: 1382اي، اند )اکبري شلدرهچه بالتکليفي دچار شده

روشنفکر تحنت تنأثير    رسد در نسبت با انقالب اسالمي و جنگ، نویسندگانبه نظر مي

ياسي و تجلي آن در قالنب ادبني، خنودداري    هاي ساز بيان آشکار کاستي مناسبات قدرت

ورزیده و تنها به مناسبات نقد اجتماعي بنه طنور کلني و نقند مناسنبات سياسني بنه شنکلي         

 (. 232: 1386 )گودرزي، اندنمادین مبادرت ورزیده

توجهي آثار داستاني وابسته به گفتمان روشنفکري به یکي از ارکنان اصنلي   گفتني است بي

شندت بکوشند آن را در   ي دین و مذهب موجب شنده تنا اینن گفتمنان بنه     گفتمان سياسي، یعن

قالب مفاهيمي چون ستيز در برابر ظلم، ستایش حق، دفاع از مظلنوم و درنهاینت، ترسنيم انسنان     

قابلينت  »بندي کند. همچنين با نظر به دو مفهنوم  آرماني اسالمي در آثار وابسته به خود، صورت

انند، اعتبارمنندي   ين مينزان اعتبارمنندي هنر گفتمنان دخينل     که در تعين « سازگاري»و « دسترسي

گفتمان ادبيات دفاع مقندس در بازتوليند مفناهيم دینني و الهني و مفناهيمي چنون وطنن، امنت          

اسالمي، تکليف الهني، شنهادت، تبعينت از رهبنري و... قنرار دارد؛ زینرا اینن مفناهيم نناظر بنر           

 انطباق و سازگاري دارند.   هاي عميق فرهنگي ماهایي هستند که با الیهارزش

از منظر منتقدان وابسته به گفتمان سياسني بنا معننوي شندن ادبينات و حضنور پررننگ        

شاهد هستيم که ادبينات داسنتاني از    ،معنویت و شهادت در آثار داستاني دفاع مقدس دین،

شننود و در نتيجننه، امکننان حضننور طيننف جدینندي از   انحصننار روشنننفکران خننارج منني 

 .(622و  621 ،617: 1395 )حنيف، شودم مينویسندگان فراه

 

 . مرگ6-4-2-1

اي کنه بنه   رواني جدید و متمنایزي را در فضناي جامعنه    -جنگ تحميلي شرایط اجتماعي 

در واقنع  . باخت، ایجاد کنرد ن رنگ ميآهاي رواني و اجتماعي انقالبي در تدریج ویژگي
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اي کنه مضنمون آن نگناه    دریچه. اي نو به تفسير جهان و زندگي گشوداین گفتمان دریچه

 ایثنار و طلنب شنهادت بنود     هناي اینن جهناني، فنداکاري،    به آخنرت، خوارداشنت ارزش  

هنا، آثنار ادبني نویسنندگان مندافع گفتمنان       سيطره اینن ارزش  بالطبع .(2: 1389 )عظيمي،

 ها شد. از این رو، منر  در اینن آثنار بنه منزلنه شنهادت      سياسي نيز ميدانگاه تثبيت و ترویج آن

امنا در   (.55: 1380شنود )سنليماني،   آگناهي معننادهي مني   ایثارگرایانه و تعالي اخالقي و مر 

شننود و مننر ، امننري اسننفبار ودلخننراش بننه تصننویر کشننيده منني   ،گفتمننان روشنننفکري

کنه اصنوالا   ، چرا(365: 1395 ها قرباني هستند تا قهرمان ملني و مذهبي)سنعيدي،  شخصيت

هنا  ها، تلخيهر جنگي با ناگواري گونه است و طبيعتنشناسانه به جنگ ایرویکرد جامعه

 (. 216: 1382 اي،)اکبري شلدره هایي همراه استناکاميو 

 

  . نوستالژی6-4-2-2

هاي داستاني آثار وابسته به گفتمان سياسي، سرچشمه قندرت و  جنگ براي شخصيت 

جننگ و بنا    پنس از  اعتبارمندي بوده است و منر  بنه منزلنه رسنتگاري، از اینن رو،     

-رسد آنان نميبازگشت به جامعه، منزوي، غمگين و دلتنگ جنگ هستند. به نظر مي

توانند به راحتي جایگاه اجتماعي خویش را در جامعه بيابند و نوستالژي در اینن آثنار   

وجوي نوعي هاي فراموش شده که ناشي از جستبراي فضيلتاي است در واقع مرثيه

ها دچار نگ است، اما در گفتمان روشنفکري، شخصيتفضيلت و تقدس در دفاع و ج

نوعي احساس تعليق و سردرگمي در پيدا کردن جایگاه و قدرت اجتماعي در جامعنه  

بعد از انقنالب اسنالمي و جننگ هسنتند. بننابراین، دلتننگ نظنم اجتمناعي و طبقناتي          

یابند  گذشته هستند و نوستالژي براي آنان در قالب بازگشت به وطن مألوف بروز مني 

  (.156-161: 1390زاده، و جوادیان 353: 1395)سعيدي، 
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 . زمان داستانی6-5

تنوان گفنت در دوره جننگ و در دوره نخسنت، بيشنترین حجنم ادبينات سياسني هنر          مي 

پنردازد  پنردازد و بنه وقنایع انقنالب اسنالمي مني      دوگفتمان به طور مستقيم به جننگ نمني  

مذهبي در عي در نشان دادن نقش مبارزان غيرسگفتمان روشنفکري  (؛1395:133 )حنيف،

و  «داسنتان ینک شنهر   » احمد محمنود در  ،به عنوان مثال. گيري انقالب اسالمي داردشکل

به نقش طرفنداران حنزب تنوده و کنارگران و      «امرازهاي سرزمين مادري»رضا براهني در 

رسد انتخاب مقاطع به نظر مي . همچنين(420و  417 ،399همان: ) دنقشر محروم اشاره دار

در آثار داستاني وابسنته بنه    خصوص دوره مشروطه و قاجارهزماني قبل از انقالب اسالمي ب

نویسنندگان موافنق گفتمنان سياسني     . هر دو گفتمان با هدف متفاوتي صورت گرفته است

نمنایي  مسلط موجود، این کار را با هندف تثبينت موقعينت گفتمنان حناکم کننوني و سنياه       

دهند درحالي که نویسندگان روشنفکر با هدف ایجناد هماننندي شنرایط    مي گذشته انجام

 زننند اجتماعي و سياسي در این دو مقطع تاریخي دست به این انتخناب زمنان داسنتاني مني    

تري ایگلتون با نظر به همين تلقي (. 172: 1382 اي،و اکبري شلدره 52: 1386 )گودرزي،

گویند بنه   گوید، بلکه با آنچه نمينه چندان با آنچه ميکند که اثر ادبي از ادبيات اشاره مي

 .(61: 1383 )تري ایگلتون، شودایدئولوژي مربوط مي

 

 . مکان داستان6-6

هناي ميندان   بيشتر به واقعينت  ،هایي که در آثار موافق گفتمان سياسي وجود داردتوصيف 

همنراه بنا    و دیکني دارد نبرد و شرایط حاکم بر سنگرها و مسائل مربوط به آنان پيونند و نز 

انگاره وحدت و همدلي ملي، القاي این مطلب است که وقوع جنگ سبب استوارتر شندن  

از منظنر گفتمنان   زینرا  ؛ بنيادهاي اعتقنادي و شنور و هيجنان انقنالب اسنالمي شنده اسنت       

جنگ توانسته است در آن موقعيت بنر عنزم و اراده ملني در راه حفنظ و دفناع از       ،سياسي
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 اي،اي شنلدره )اکبنره  ب بيفزاید و روح جمعي ایثار را در جامعه فراگير سنازد ميهن و انقال

هنناي مينندان جنننگ و بنننابراین، ترسننيم دقيننق صننحنه .(101: 1373و حنيننف،  218: 1382

در مقابنل  . (379: 1373 زاده،)مندرس . عمليات از جمله خصوصيات ادبيات داستاني است

انند و بنه   زده پرداختنه و هواي شهرهاي جننگ نویسندگان روشنفکر بيشتر به توصيف حال 

هناي منردم عنادي هنگنام     هنا از رننج و وحشنت   هاي قهرماني در جبهنه جاي ترسيم صحنه

 .(910:1377 )عابدیني، اندحمالت دفاعي سخن گفته

رسد انتخاب موقعيت بحراني در داستان از جانب نویسندگان موافق گفتمنان  به نظر مي

کنه در اینن مواقنع، نهادهناي     ؛ چرااقتدار صورت گرفته اسنت  سياسي براي توجيه فرهنگي

قدرت، نياز بيشنتري بنراي توجينه فرهنگني عملکردهایشنان و اثبنات درسنتي مواضعشنان         

شنود  در حالي که در آثار گفتمان روشنفکري اگنر موقعينت بحرانني توصنيف مني     . دارند

 (. 228: 1386 )گودرزي، براي نقد مواضع گفتمان مسلط سياسي است

 

 . کارکرد ادبیات داستانی6-7

ادبيات و هنر این قابليت را دارد که همسو با جریان مسلط فکنري و فرهنگني و در جهنت     

اینن قابلينت   . توجيه وتأیيد آن عمل کند و یا نسبت به آن عملکردي اعتراضي داشته باشند 

 ةادبيات هم در حوزه شکلي قابنل بررسني اسنت و هنم در حنوزه مضناميني کنه بنه واسنط         

  (.79: 1382 )تندروصال ، یابندادبيات امکان طرح مي

سنت و  ا هنا تثبينت و تبلينغ ارزش   ،هدف از توجه کردن به ادبيات در گفتمنان سياسني  

خصنوص در مواقنع   هاجتمناعي مسنلط بنر جامعنه بن      -هناي فرهنگني  سازي ارزشیکدست

غيبي دارد چنون بنه   ادبيات وابسته به آن، زباني تر، از این رو. بحراني مانند انقالب و جنگ

کنه بایند اهنداف ملموسني را بنراي      ؛ چراافشاگر است و اميدبخش، کندمبارزه دعوت مي

 ،بنننابراین(. 82: 1382، )همننان اش موفننق باشنندمبننارزه ترسننيم کننند کننه در وجننه ترغيبنني



 63 پورعباسعلي وفايي و مرضيه آتشي / ...نييدر تع یاسيو گفتمان س یگفتمان روشنفکر یتنازع گفتمان 

هاي انقالب اسنالمي باشند و   شان متناسب با اشعار و داعيهکوشند آثار ادبينویسندگان مي

هنایي کنه باعنث    هناي دینني و اسنالمي و ارزش   ه به منابع اسالمي، جوهر و ارزشبا مراجع

 (. 305و  87: 1379 )همان، شان مطرح شودپيروزي انقالب شد در آثار هنري

هناي جننگ بنه عهنده     نقش مهم دیگري که ادبيات داستاني بنراي بينان و ثبنت ارزش   

شنود اسنم   کنه موجنب مني   ( 404: 1373 زاده،)مندرس . حفظ بخشي از تاریو است دارد،

.. .. هنا و پينروزي ، هنا به وقایع مهم جننگ از قبينل عملينات    و بياید کامل شخصيت رزمنده

اما نویسندگان روشنفکر تمایل دارند آزاد باشند و بتوانند حالت انتقنادي  . اشاره دقيق شود

هنيچ   کنند گلشنيري اشناره مني   » ،به عننوان مثنال  . ها را حفظ کنندنسبت به جامعه و آسيب

داستان یا به حقيقت تجربه هنچ آدمني در منورد جننگ )مگنر موافنق بنا مواضنع گفتمنان          

به گرایش تک صندایي   ( و331: 1395 )سعيدي،« منتشر شود ،اجازه نداشته است سياسي(

 .(353 :)همان کنددر روایات ایدئولوژیک اشاره مي

انند از ادبينات   تهناي تهني در گفتمنان ادبينات روشننفکري عبنار      رسد، دالبه نظر مي

در واقع،گفتمنان ادبينات   . خواه شنيعي، ادبينات بنومي، ادبينات اصنيل و غيرمقلداننه      آرمان

شنناختي بنه   روشنفکري همواره با این ضعف مواجه بوده است کنه بنه لحناظ نگناه هسنتي     

اعتنایي در تناریو فکنري   روابط اجتماعي و انساني و شکل و ساختار ارائه اثر، الگوي قابل

ها را از غرب گرفته و از آن براي طرح م خود در اختيار نگذاشته، بلکه همه داشتهبوزیست

و تقليندي   شنود کنه غيربنومي   به همنين سنبب ادعنا مني    . مسائل بومي خود بهره برده است

بودن، دو دال تهي این گفتمان است که زمينه را بنراي گسنترش گفتمنان ادبينات انقنالب      

، گفتمنان ادبينات دفناع مقندس کوشنيده      متقنابالا . ستدفاع مقدس فراهم کرده ا اسالمي/

ضمن اینکه در خنود اینن گفتمنان    . است نظریه خود را حول محور این دو دال تهي بسازد

و ادبيناتب آزاد بيشنترین نقنش را در تنداوم گفتمنان       ادبيت شناسي،سه دال تهي زیبایي نيز

و غنرب  تعهند  تمناعي، عندالت اج  بنه طنور کلني،   . ادبيات روشنفکري برعهده داشته است
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گفتمنان مسنلط سياسني و نویسنندگان مندافع آن،       ،اساس آنزدگي مفاهيمي هستند که بر

تنوان گفنت کنه گفتمنان ادبني      در واقع مي. کنندایدئولوژي و ادب روشنفکري را نقد مي

دارد دفاع مقدس، دال تعهد را از مرکزیت گفتمان ادبيات متعهد چپ قبل از انقالب برمني 

 بنه عبنارت دیگنر،    .کنند بنندي مني  مجندد مفصنل   ،با داللنت متفناوت   زین خودو طبق موا

توجهي گفتمنان ادبينات روشننفکري بنه یکني از ارکنان اصنلي گفتمنان ادبينات دفناع           بي

شندت  مقدس؛ یعني دین و مذهب موجب شده است کنه گفتمنان ادبني دفناع مقندس بنه      

دفناع از   سنتایش حنق،   ظلنم، بکوشد این مفاهيم را در قالب مفاهيمي چون سنتيز در برابنر   

 .  بندي کندمظلوم و در نهایت، ترسيم انسان آرماني اسالمي صورت

شدت و جدیت گفتمان ادبيات روشننفکري   ،موازات حدّتبه توان گفت،سرانجام مي

رانني گفتمنان ادبينات    ها براي بنه حاشنيه  کارگيري آنهاي اثر داستاني و بهدر تعيين مؤلفه

کردن مباني داستاني دفاع مقدس و تجدیندنظر در   ان نيز به تئوریزهدفاع مقدس، این گفتم

 .براي اثر داستاني روي آورده است معيارهاي موجود نقد ادبي و معرفي معيارهاي جدید

 

 گیرینتیجه

جننگ حناکي از آن اسنت کنه ادبينات       مروري بر ادبيات داستاني بعد از انقالب اسالمي/

دفناع   ان مسلط ادبي و ادبيات داستاني انقالب اسنالمي/ داستاني روشنفکري در قالب گفتم

شندت بنا یکندیگر    کم از دو حينث بنه  گيري، دستعنوان گفتمان در حال شکلمقدس به

براي ایجناد تغيينرات    یکي از حيث پيوند عميق با سياست و دیگري، انگيزه؛ شباهت دارند

 .  سياسي و اجتماعي در جامعه

هننناي ایننندئولوژي و ارزش، گفتمنننان سياسنننيارزي گينننري زنجينننره هنننمدر شنننکل

بنه اینن معننا    . عنوان دال مرکزي، نقش اساسي داشته اسنت ایدئولوژیک انقالب اسالمي به

شده را بنا منالک و    که گفتمان مذکور به منظور تثبيت هویت خویش، هر اثر ادبي توليده



 65 پورعباسعلي وفايي و مرضيه آتشي / ...نييدر تع یاسيو گفتمان س یگفتمان روشنفکر یتنازع گفتمان 

رانني  و حاشنيه سنازي  سننجد و اقندام بنه برجسنته    معيار همسویي آن با این دال مرکزي مي

بنراي گسسنتن زنجينره دالني ادبني       در جایگاه ادبيات مسلطگفتمان روشنفکري، . کندمي

عننوان ینک ننوع    انقالب اسالمي/ دفاع مقدس، آثار ادبي توليدشده ذیل این گفتمان را بنه 

 . کنداش ميبنديگيرد، بلکه در زمره ادبيات جنگ طبقهادبي جدید در نظر نمي

حناکي از تننازع گفتمناني مينان دو گفتمنان سياسني و       ، نقد ادبني  نظم گفتماني جدید

مسيري کنه گفتمنان   . است روشنفکري به منزله دو گفتمان رقيب براي کسب قدرت بيشتر

گيري هویت خویش در زمينه ادبيات و نقد ادبني  روشنفکري و گفتمان سياسي براي شکل

هناي مرکنزي گفتمنان مقابنل     الرانني د اند، مسير تخاصم عليه یکدیگر و حاشنيه طي کرده

 .  به حوزه گفتمانگونگي بوده است «دیگري بيرون از خود»یا « غير»ن عنوان گفتمابه

تنرین ابزارهناي زبناني    از جملنه مهنم  بندي متفاوت از عناصر اصلي داسنتان  مفصل

است که گفتمان روشنفکري براي غيرسازي و گفتمان سياسني بنراي سنلطه فرهنگني     

تنرین اینن ابزارهنا، فرآینند ناميندن      رسد از جملنه مهنم  ت. به نظر مياستفاده کرده اس

ادبيات داستاني به شکل ادبيات دفاع مقدس یا ادبيات جنگ است. به عبنارت دیگنر،   

دال مرکزي هر دو زنجيره داللتي داستاني در مرتبه اول، عننوان ننوع ادبني اسنت کنه      

بندي گفتمنان را اسنتحکام   فصلآورد و مهاي شناور را به صورت وقته درميسایر دال

« جنگ»به جاي « دفاع مقدس»نگذاشتن بر برتري عنوان صحه بخشد. بدین ترتيب مي

ساله ایران و عراق از سمت گفتمان روشننفکري بنراي   براي ناميدن واقعه جنگ هشت

کردن وجه استعاري این گفتمان رنگراني گفتمان ادبيات دفاع مقدس و کمبه حاشيه

 گيرد. تقدس آن صورت مي و گریز از

براي ناميدن آثار ادبي بعند  « ادبيات دفاع مقدس»به جاي « ادبيات جنگ» اطالق عنوان

بنا   تواند ناشي از آن باشد که گفتمان روشننفکري مي، از انقالب اسالمي و جنگ تحميلي

توان از آن حيث که مي-هاي این ادبيات به عنوان یک ژانر جهاني ادبي استفاده از ظرفيت
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سنازي مقاومنت   در پي طبيعي -درباره همه وجوه جنگ حتي با دیدي انتقادي سخن گفت

به عبارت دیگنر، اینن   . خویش با گفتمان سياسي حداقل در عرصه ادبيات است تو مخالف

کوشد با تأکيد بسيار بنر ادبينت   مي گفتمان به اقتضاي شرایط گفتماني حاکم بر این دوره،

رننگ  در نتيجنه القناي حضنور کنم     زیابي و آفرینش اثر ادبني و و نفس ویژگي ادبي در ار

مظناهر مقاومنت خنویش را مخفني     ، هم در عين حال، ایدئولوژي در آثار منسوب به خود

اش در ذهنن  و رسالت متعهدگرایاننه  جویانهکند و هم در مرتبه بعد به بازتوليد سنت مبارزه

 . ه امن بچردازدبيدار جامعه بودن و نقد شرایط جامعه اما در حاشي

شنویم کنه بيشنترین مباحنث     با مروري بر آثار نقد حيطه ادبيات دفاع مقدس متوجه مي

. اتفاقاا بنر سنر پيشنينه و چگنونگي ناميندن اینن آثنار اسنت        ، مطرح شده درباره این ادبيات

توان به اهميت و تأکيد عنوان ادبيات مقدس از سمت گفتمنان سياسني کنه در    مي ،بنابراین

ساز است و با حند و مرزهناي خنود، عمنالا خيلني از آثنار       عنواني شدیداا غيریتعين حال 

گفتني است این پدیده متنناظر بنا ایندئولوژي گفتمنان     . پي برد راند،جنگي را به حاشيه مي

دفاع و حقانيت آن به تأسي از ضرورت دفاع اصنلي و بنينادین کنه     مسألهسياسي است که 

همچنان و به موازات حيات نظنام جمهنوري اسنالمي     تهاي شيعي اسهمانا دفاع از ارزش

 . یابداي تغيير مياستمرار دارد و فقط شکل مبارزه در هر برهه
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