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افقهای مهآلود در ادبیات دفاع مقدس
محمد حنیف
نویسنده

آثارابتداییادبیاتجنگبرشــعار،احســاسوحماسه
مبتنیبــود؛البتهدرآثاریمانند«وقتــیکهدودجنگدر
آسماندهکدهدیدهشد»نوشتهقاضیربیحاوی«،زمین
ســوخته»احمــدمحمــود«،زمســتان»62اســماعیل
فصیح«،شــبملــخ»جــوادمجابــی«،آدابزیارت»
تقیمدرسی«،ناگهانســیالب»نوشتهمهدیسحابی،
«محــاق»منصــورکوشــانوبرخیآثــارمعــدوددیگر،
چهــرهایازجنگودفاعمقدسارائهشــدکــهباروایت
رســمیوغالبآثارمتفاوتبــودامابرتــریهمچنانبا
شــعارگرایی،برجستهکردنبُعدحماســیجنگوارائه
شخصیتهایکلیشهایبود.البتهدرهمانزماننیزدر
مسیردفاعازحماسهنیزآثاریمنتشرمیشدکهشعارزده
نبودند.برخیازایننویســندگانهمچونسیدمحمود
قــادری گالبــدرهای ،ابراهیــم حســنبیگی ،مصطفــی
رحماندوســت ،قاســمعلی فراســت و ...همچنــان در
اینراهبهخلقآثاردیگــریپرداختندوبعضیهمچون
ناصرایرانی،اســماعیلعربخوییوسیروسطاهبازاز
ادامهاینراهکنارهگرفتند.درهرحالهشتسالجنگ
تحمیلــی،آنچنانبرزندگــیمردمتأثیرگذاشــتهبودکه
بسیاریازنویسندگاننمیتوانستندآنرانادیدهبگیرند.
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درتشریحوضعیتامروزادبیاتداستانیجنگودفاع
مقــدسبهنظرمیرســدگرایشبــهنوشــتندرحوزههای
جنگودفاعمقدسدرمقایســهباســالهایگذشتهکمتر
وعالقــهبهنوشــتندروجودافرادیکهروزیدســتبهقلم
بودندســردشدهاست.هرچندشــاهدفعالیتچهرههای
شــاخص در حــوزه ادبیــات داســتانی جنــگ هســتیم ،اما
براســاسآمــاردرمقایســهباســالهایابتداییجشــنواره،
یاســت
تعــدادآثارداســتانیکاهشپیــداکردهایندرحال 
کهدرمقایســهباچنددورهاخیراینمیزانتغییرچندانیرا
نشان نمیدهد .هرچند تعداد آثار و همچنین نویسندگان
حــوزه ادبیــات داســتانی جنــگ ،کاهــش پیــدا کــرده ،امــا
نویســندگانی با رویکردی متفاوت در حال نوشــتن هستند
کــهآینــدهاینگونــهادبــیراتضمیــنمیکنــد.مثــاًدواثر
نهایی در بخش داســتان کوتاه دهمیــن دوره جایزه جالل،
باعنوان«ســنگیحیا»ازخســروعباســیخودالنو«اســم
شــوهرمنتهراناســت»نوشــتهزهرهشــعبانیکــهدومی

برنده جایــزه کتاب ســال نیز شــد ،بهگونــهای هنرمندانه از
جنگنیزگفتهبودند.تازهترینتالشبرایانتخاببهترین
رمان ،مجموعه داســتان و داســتانک در جشنواره هفدهم
انتخــاببهترینکتابدفــاعمقدسانجــامگرفتوهمه
آثارداستانیمنتشرهدردوسال ۹۳و ۹۴گردآوریشدوطی
چندمرحله -از اردیبهشــتتا ۱۸مهر امسال -درمعرض
داوریقــرارگرفت.هیأتداوری،بــاعالقهوجدیتودقت
حرفهای 119رمان ،داســتان بلند ،مجموعه داستان کوتاه و
داستانکرامطالعهوبررسیچندجانبهوبازخوانیکردند.
اعضای ایــن هیــأت داوری پس از برگزاری چندین جلســه
توگــ و دربــاره رمانها و داســتانهای
طوالنــی بحــث و گف 
کوتــاهوداســتانکهاییکهبــهمرحل هنیمهنهایــیونهایی
رسید هبودند،بهاجماع،برترینهادربخشهایمربوطهرا
برگزیدنــد.درخاللاینتالش،هیأتداوراندرمجموعبه
اینبرداشترسیدندکهآثاربرگزیدهومنتخب،هرچنددر
مقایسهبا داستانهایسالیانپیش،واجدرشدوپیشرفت
متعارفوچندجانبهاندو از اینمنظر،برایگستر ه ادبیات
داســتانی دفاع مقــدس نویدبخش و امیدآفرین هســتند،
تا رســیدن به قله بلنــد ادبیات داســتانی دفاع مقــدس راه
زیادیپیشرودارند.ایننقصانبویژهدرآثارشهرستانها
آشکارتربود.
ضعف در پژوهش بهعنوان پشتوانه ضروری پرداخت
زمــانومــکان،شــخصیتها،فضاهــایجنگــی،الزامات
زندگــی در ســنگر ،ارتباط با ســاح و حتــی دشــمن ،در کنار
ناهماهنگیســهعنصردریافتایدهیعنیتخیل،تجربهو
مشاهدهوگرایششدیدبهخاطرهگوییازمهمترینآفات
اغلب آثار به شــمار میرفت .هرچند در انگشتشماری از
داستانهایکوتاهورمانهایایندورهبهبرخیویژگیهای
رماننویسیمدرنوپستمدرنتوجهشدهبود،اکثرقریب
بــهاتفــاقپدیدآورنــدگان،شــیوهکالســیکوواقعگراییرا
برگزیدهبودند.همینامرزمینهتکرارکلیشههاوناتوانیدر
جذبمخاطبانتازهرارقمزدهبود.
یکــی از اصلیتریــن دالیــل ایــن آفــت را میتــوان در
ضعفتئوریپردازیونبودتدوینویژگیهایافقپیشرو
توجوکرد.بیتوجهیبهتقویتتواناییهایتکنیکی
جس 
داستاننویسانجوان،کمکاریدربازنویسیوسهلانگاری
درخوانــشپیشازانتشــارنیزازجملهدیگرعللشــمرده
میشوند.پیشنهادمشخصبرایرفعایننقیصه،تشکیل
یک هســته پژوهشــی با هــدف تدویــن و تبییــن جنبههای
مختلفادبیاتداســتانیدفاعمقدسومشــخصکردن
نقاطاشــتراکوافتراقآنباادبیاتجنگاســت،برگزاری

جلساتطرحوتدوینمبانیادبیاتداستانیدفاعمقدس
وبرگزاریکارگاههایتخصصیدردورههایمتوالیوبویژه
درشهرســتانهانیزبهموازاتفعالیتکارگروهپیشــینوبا
برنامهریزی هســته پژوهشــی میتواند بهعنــوان فعالیتی
کوتاهمدتمانعوقوعتکراربرخیاشتباهاتشود.
ازســویدبیرخانــههفدهمیــندورهانتخــاببهتریــن
کتابدفاعمقدس 46،رمانوداســتانبلند 68،مجموعه
داســتانو 7کتــابداســتانکدراختیارهیــأتداورانگروه
داســتان قــرار گرفــت 87 .کتــاب از مجمــوع  121کتــاب را
ناشــرانتهرانیبهزیورطبعآراســتهبودندوســهمناشران
شهرســتانیفقط 34کتاببــود.قمبا 8اثــر،اصفهانبا،7
شــیرازبا،5ارومیه،گرگانوایالمهریکبا 3اثروشــهرهای
خرمآباد ،کرج ،مشــهد ،شــهرکرد و اراک هر کدام با یک اثر
داســتانیدراینجشنوارهشــرکتکردهبودند.دراینمیان
جایبســیاریازاستانهاوشــهرهایباپشتوانهادبیخالی
بودکهایننیزدرجایخودنیازبهتأملوکنکاشبیشتردارد.
البتــهآنچهدراینمیانجایامیدواریدارد،نگاهبومیآثار
منتشرشــدهناشرانشهرســتانیاســت.اینامرباتوجهبه
شناختعمیقترنویسندگانشهرستانیازفرهنگوتاریخ
وشــخصیتهایمحلــیدفــاعهشــتســاله،نویدبخش
یاســتکهاگرمنحرفنشودبابرگزاریکارگاههای
آغازراه 
داستاننویســی تقویــت شــود ،در نهایت ســرانجام خوبی
خواهدیافت.
ازدیگرویژگیهایآثارداستانیایندوره،حضورپررنگ
داستاننویسانزنبود.چنانچهدرمقابل84نویسندهمرد،
 37نویســندهزنکتابمستقلداشتند،ایندرحالیاست
کهآثاریاز 7داســتاننویــسزندیگرنیزدرمجموعههای
گروهیمنتشرشدهبود.
داســتانهایایــندورهازنظــرموضوعهــایفرعینیز
متنوع بودند .اما بررســی آثار نشــان داد که داستاننویسان
بهبرخیموضوعاتفرعیهمچونزندگیجانبازانبویژه
جانبــازان شــیمیایی و اعصــاب و روان ،زندگــی خانوادهها
و بویــژه مــادران شــهدا و مفقوداالثرهــا توجــه بیشــتری
داشــتهاند.موضوعــاتبعــدیآثاررســیدهعبارتبــوداز:
حضور بسیجیها در دفاع مقدس ،درگیریهای کردستان
وآذربایجــانغربیدرنخســتینســالهایبعــدازپیروزی
انقالب اســامی ،آزادگان ،حضور ســربازانی از اقلیتهای
مذهبــیدرجنگونشــاندادنچهرهانســانیازســربازان
عراقــی و برجستهســازی تفــاوت نگاه ســربازان دشــمن با
فرماندهــانواعضایحــزببعثعراق؛کهمــوردآخردر
یباساختارقویترجلوهگریبیشتریداشت.
آثار 

