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 چكیده 

يران های حوزه ادبیات جنگ بین ا اين مقاله با هدف شناخت شیوه روايت )رسمی و انتقادی(، در رمان
پردازد. بديهی است که با شروع جنگ بین ايران و عراق  رمان می روايت يازدهو عراق به تحلیل 

 نويسندگان ايرانی دست به قلم برده و آثاری را در ژانر ادبیات جنگ از خود باقی گذاشتند که اولینِ
برانگیز و  ملأاين میان تباشد. اما آنچه در  می 1361از احمد محمود در سال « زمین سوخته»ها  اين رمان

از اهمیت بیشتری برخوردار بوده، اين است که نهادها و مراکز فرهنگی بدون تخصص الزم از 
های يک  تواند بر اقتصاد، فرهنگ، نیروی انسانی و تمام زيرساخت عوارض و تبعاتی که جنگ می

ا تأکید بر تداوم شیوه ، ب«ادبیات دفاع مقدس»کشور وارد کند، سعی کردند در قالب مفاهیمی چون 
اهمیت جلوه دهند. اين نوع نگاه  روايت رسمی در ژانر ادبیات داستانی، خسارات و تبعات جنگ را کم

و طرز تلقی از جنگ موجب طرح سؤاالتی شد. از اين روی، به منظور نیل به اهداف اين پژوهش 
های انتخابی  تحلل روايت رماناز حیث )انسجام و باورپذيری( را برای « والتر فیشر» رويکرد نظری

شناسی  اتخاذ کرديم. ضمناٌ با توجه به اينکه اين تحقیق با تحلیل روايت رمان پیگیری شده است، روش
شود  ايم، که در فرايند کار مالحظه می در اين پژوهش از نوع کیفی و در پارادايم تفسیری را برگزيده

ری را تجربه کرده است. از اين جهت مالحظه ژانر ادبیات جنگ در مقاطع مختلف تحوالت چشمگی
پردازی به  شود و در شخصیت تر می ها پیچیده شدن به دهه هشتاد ساختار داستان کنیم که با نزديک می

اند. عالوه بر اين در دهه هشتاد مخاطبان  شود که تحت تأثیر تبعات جنگ قرار گرفته افرادی توجه می
باشند که با  ها می الی صفحات اين نوع رمان هساله در الب به دنبال نتايج و دستاورد جنگ هشت

گرفتن از دوران پرمصائب جنگ شاهد تغییر رويکرد بسیاری از نويسندگان اين ژانر ادبی هستیم  فاصله
کنیم که روايت انتقادی در میان  اند. در نتیحه مالحظه می که در جهت روايت انتقادی قلم زده

  قبولیت و جايگاه بهتری برخوردار بوده است.نويسندگان و مخاطبان از م
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 طرح مسئله
اجتماعی جامعه -ثر از شرايط سیاسیأفرهنگ و سیر تفکر بشر چون هر پديده اجتماعی مت

ثر از شرايط و أتئاتر، نقاشی و موسیقی مت باشد. از اين جهت رمان، داستان کوتاه، قصه، سینما، می

شود  باشد. در اين خصوص مالحظه می حوادث زمان خود تابع دگرگونی و تغییرات جامعه می

ای چهارصد ساله از اين دگرگونی  عنوان يکی از ارکان ادبیات جهان با سابقه که رمان نیز به

بديلی که رمان در زندگی  جايگاه بی نصیب نمانده است. لذا همسو با اين تغییر و تحوالت و بی

ثیر آن بر فرهنگ و ادب جوامع بشری أبشر بر جای گذاشته، اهمیت و شناخت اين ژانر ادبی و ت

ها از نوع گفتمانی هستند که با ذوق نويسندگان  باشد. زيرا رمان نیازمند تفحص بیشتری می

شد. همچنین تازگی روح و بخ شود و به زندگی انسان عمق و معنا می صیقل هنری داده می

آورد. با وجود اين، در عرصه فرهنگ و هنر که بستر و  تسکین آالم و دردهای بشر را فراهم می

های جنگی نیز بر ادبیات جهان غافل شد. زيرا تا کنون  ثیر رمانأمیعادگاه رمان است، نبايد از ت

« جنگ و صلح»ده است. از رمان میان ژانرهای ادبی از خود بروز دا ثیر و نمود را درأبیشترين ت

اثر ارنست همینگوی، و  «آيد ها برای چه کسی به صدا در می زنگ»تولستوی، و رمان  اثر لئو

هايی که با مضمون جنگی نگاشته  نوشته اسماعیل فصیح، و ساير رمان« 6۲زمستان »رمان 

شورهای درحال اند، اغلب ضمن بیان رويدادها و آثار مخرب جنگ، به روانکاوی مردم ک شده

شود که نويسندگان رمانهای جنگی در ايران نیز  اند. از اين روی، مالحظه می جنگ نیز پرداخته

 اند.  در حد توان و بضاعت خود به موضوع جنگ پرداخته

تواند ضمن پرداختن به  توان گفت اين پديده می همچنین در خصوص ژانر ادبیات جنگ می

بین ادبیات معاصر ايران و جهان را مرتفع سازد. از اين بابت مسائل بومی، فرصتی باشد تا خأل 

ثیرگذار فرهنگی و اجتماعی در اين حوزه نامید. أها و عوامل ت ها را يکی از پديده توان جنگ می

ثیرگذار بر أعنوان شاهد و از عوامل ت از اين خصوص، جنگ هشت ساله بین ايران و عراق را به

کنیم که از  ايم. با اين توصیف مالحظه می مرز و بوم مطرح کردهفرهنگ و ادبیات داستانی اين 

هايی در ژانر ادبیات  همان روزهای آغازين جنگ تعدادی از نويسنگان ايرانی به خلق داستان

را وارد ادبیات « ادبیات دفاع مقدس»يا « ادبیات داستانی جنگ»ای به نام  جنگ پرداختند و پديده

 1361از احمد محمود در سال « زمین سوخته»که اولین شان رمان  داستانی زبان فارسی کردند،
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-ای )رسمی بود. پس از آن چندين رمان به رشته تحرير در آمد که هريک جنگ را به شیوه

هايی چون روايت  توان اذعان کرد که امروز شاهد مؤلفه انتقاد( روايت کردند. از اين رهگذر می

اند. اين  که در ژانر ادبیات داستانی جنگ نگاشته شده هايی هستیم رسمی و انتقادی در رمان

های جنگی موجب  انديشه فرهنگی و اجتماعی بود که در رمان تحول يقیناً متعاقب سیر تفکر و

 طرح سؤاالتی شد، که در اين پژوهش به آنها پرداختیم.

هويتی و  قدر مسلم، جنگ در هر سرزمینی رخ دهد موجب ويرانی، تباهی، تجاوز، آوارگی، بی

توانند  افسردگی خواهد شد! حتی کشورهايی که با خیال خود پیروز میدان جنگ خواهند بود، نمی

چیز رو به نابودی و تباهی است، و  بینی کنند. بديهی است که در جنگ همه پايان آن را درست پیش

ممکن است  خسارات آن چه از نظر مادی و چه از نظر نیروی انسانی بسیار ماندگار است. هرچند

شدگان در جنگ به فراموشی سپرده شوند، اما افرادی که  که با گذشت زمان مسائل مادی و کشته

روزه در میان مردم و در اجتماع ظاهر  اند همه يک عضو يا اعضايی از بدن خود را از دست داده

العه شوند، که اين خود ياد آور روزهای خونبارش و مصائب جنگ است! از اين جهت با مط می

ای که  های جنگ داشتم متوجه اين نکته شدم که نهادها و مراکز فرهنگی و رسانه پیشینی که از رمان

بینانه و  دانند، با نگاهی خوش اند و خود را متولی فرهنگ کشور می های جنگ پرداخته به رمان

بینانه به  وشتوان اذعان کرد اين افراد با نگاهی خ شناسی بوده است. از اين رهگذر می غیرآسیب

کنند روايت رسمی را بر ادبیات داستانی جنگ در فضايی پرتنش، پربسامد  جنگ همچنان تالش می

روح، تحمیل کنند و آنگونه تفهیم و تلقین نمايند که جنگ هشت ساله بین ايران و عراق  و بی

ساحت  کنند ای مقدس بوده و خسارات و مشکالت آن بسیار ناچیز است. همچنین سعی می پديده

سازی بپردازند و کشتار و ويرانی آن را 1مرگ را از آن حذف و در فضايی آرمانی به اسطوره

کمرنگ جلوه دهند. چنین رويکردی به جنگ، پايۀ اصلی قرائت رسمی جامعۀ ما از زندگی را 

تواند جزو آرمان و  های رسمی از جنگ و جنبه قدسی دادن به آن می دهد. آيا با روايت تشکیل می

تواند  روايتی از جنگ در ادبیات داستانی می  رسد چنین شیوه های يک ملت باشد؟ به نظر می رزشا

                                                           
 یآسا معجزه حل از است عبارت که دارند یفرهنگ ـ یاجتماع یکارکردها  اسطوره همه: استراوس از نقل به 1

 به سپس و ابدي می وقوف تقابل به ابتدا هموارهای  سطورها شهياند» که دارد اعتقاد یو. جامعه یتضادها و مشکالت
 بر آمدن فائق به قادر که یمطنق يیالگو آوردن فراهم از است عبارت اسطوره هدف. کند یم گذار ها تقابل آن حل

 .«باشد تناقض کي
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های آينده مخدوش کند و اين  های آن را کم اهمیت، و وقايع آن را برای نسل خسارات و مصیبت

 های بسیاری های معنوی و مزيت  گونه القاء نمايد که جنگ يک مائده الهی است، و دارای فضیلت

بوده است. چنین نگاهی به جنگ از طرف متولیان فرهنگ کشور آنهم پس از سه دهه که از آن 

  گذشته موجب طرح سؤاالتی از اين قبیل شد:

ها و مراکز  ـ آيا هدف از روايت رسمی از جنگ هشت ساله بین ايران و عراق از طرف نهاد1

 رنگ جلوه دهند؟فرهنگی بدين منظور است که خسارات و تبعات منفی آن را کم

، و  80،  ۷0، 60های  های جنگی دهه در رمان« انتقادی-رسمی»ـ آيا تفاوتی از حیث روايت ۲

 شود؟ مشاهده می 90

هايی با مضمون  ای با پذيرش، تقويت و گسترش رمان رابطه« انتقادی-رسمی»ـ آيا شیوه روايت 3

 جنگ در میان مخاطبان دارد؟ 

ای از جنگ کاری  هنگی، سیاسی و اجتماعی چنین طرز تلقیهمچنان که اشاره شد از نظر فر

تواند نسلی جنگ طلب، بدون  بسیار خطرناک و پرهزينه است. زيرا چنین رويکردی به جنگ می

افروزی  داشتن ساحتی از زندگی پرورش يابد. نبايد بقاء يک ملت را در تداوم جنگ و جنگ

مردمانی توان بازسازی آن را دارد. ضمن  گیرد و کمتر هويتی شکل می ديد. در جنگ نوعی بی

روانی نامطلوبی از جمله -تواند آثار اجتماعی آنکه تبعات چنین رويکردی در درازمدت می

اعتمادی و شکاف میان ملت  ريختگی بهداشت روانی جامعه و در نهايت به بی خمودگی و درهم

حسین مرتضائیان »ن از جمله: . به همین دلیل نوع نگاه بعضی از نويسندگاداشته باشدو دولت 

عقرب روی » به نام  138۵از شیوه روايت رسمی تغییر کرده و با خلق رمانی در سال « آبکنار

را به رشته « 6۲زمستان »رمان  1366در سال « اسماعیل فصیح»و « انديمشک آهن های راه پله

های  ده شد، و از رمانتحرير درآورد، که نوع نگاه اين نويسندگاه به سمت روايت انتقادی کشی

 اند. که آرمانگرايانه، شعاری و ايدئولوژيک بود فاصله گرفته 60دهه 

حال، به منظور نیل به اهداف اين پژوهش که همانا شناخت شیوه روايت در ادبیات داستانی 

اند انتخاب و  رمان را که در حوزه ادبیات جنگ نگاشته شده 11باشد، بر آن شديم تا  جنگ می

شناسی از نظريه  روايت کنیم. ضمن آنکه در اين پژوهش از جهت رويکرد نظری روايتتحلیل 

از  .ايم مند شده شناسی و ارتباطات انسانی است بهره که متخصص حوزه روايت« والتر فیشر»
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 1انسجام»بايست از  شناسی و تحلیل رمان، فیشر معتقد است که يک رمان خوب می حیث روايت

شناسی در اين پژوهش،  برخوردار باشد. ضمن آنکه از جنبه روشالزم « ۲و باورپذيری

 ايم. شناسی روايت در رمان، از نوع کیفی، در پارادايم تفسیری را برگزيده روش

 تعریف رمان
رمان داستانی است که بر اساس تقلیدی نزديک با واقعیت، از آدمی و عادات و حاالت بشری 

، 3الوده جامعه را در خود تصوير و منعکس کند )هزلیتنوشته شده باشد و به نحوی از انحاء ش

1830-1۷۷8. ) 

نثر » کند از فرهنگ انگلیسی آکسفورد است: تعريفی که جمال میرصادقی از رمان ارائه می

اند،  ها و اعمال که نماينده زندگی واقعی روايی داستانی، که نسبتاً طوالنی است و در آن شخصیت

 «.اند است، تصوير شده با طرحی که کما بیش پیچیده

ای که معموالً طوالنی و پیچیده است و  نثر روايی خالقانه»تعريف رمان در فرهنگ وبستر: 

ای است از تجربیات انسانی همراه با تخیل که با توالی حوادث بیان شده است و در آن  آمیزه

 «ها در زمینه مشخصی دست دارند. گروهی از شخصیت

 جنگ تعریف رمان
توان تعريفی واحد و  ای از زمان نمی يک کلمه بیش نیست، اما در هیچ برهه« جنگ»با آنکه 

حد وحصر است. در  قبول از آن ارائه کرد. زيرا شدت مصیبت، ويرانی و تجاوزات در آن بی قابل

ها و  ها خودشان هستند با تمام پلشتی شود. آدم جنگ نقاب از چهره آدمها برداشته می

ت را ندارد. از ئهمه پلشتی و دنا ای توان توصیف اين ن بابت هیچ نويسندههايشان. از اي شناعت

زندگی در جنگ »نظر اين محقق که زندگی در جنگ را تجربه کرده و قطع نخاع شده است؛ 

فاصله بین تولد تا مرگ نیست! حتی طول يک روز، فاصله طلوع تا غروب خورشید هم نیست! 

میرد. اينجاست که هیچ  شود. به تعبیری زمان می گاهی اوقات در جنگ زمان متوقف می

افتاده زمان نیست. همان زمان و  خاک گیری، تعريف و توصیف قامت به اندازه ای قادر به نويسنده

 «.کشند ها در قامتی استوار چهره در خاک می لحظاتی که صدها جان شیرين انسان

                                                           
1 Cohesion 

2 Fidility 

3 William Hezlitt 
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ها و شقاوت هايش توسط  لتیعدا رمان جنگ؛ همان جهانی است که با تمام رنجها، بی»ـ 

  «.(1396 شود )پیرحیاتی، نويسنده رمان، به کمک عناصر روايی خلق می

 تعریف روایت 

ای از رخدادهاست که در زمان و مکان )فضا( واقع شده است. نه فقط در  روايت معرف زنجیره»

رو هستیم.  هت روباند با رواي گفتارهای فرهنگی که ما را احاطه کرده ادبیات، که در ديگر پاره

بخشی از اهمیت روايت و شیفتگی ما به آن، بر خاسته از اين امر است که روايت نه فقط در 

اشکال مختلف بیان فرهنگی، بلکه در الگوهای تجارب خود ما و همین طور بینش ما از زندگی 

ست. در واقع، کند؛ برای مثال، گفتگوهای ما با ديگران حاوی قطعات روايی ا نقش بنیادی ايفا می

کنیم. اغلب افکار ما شکلی روايی دارد، و  ايم گزارش می ما اغلب چیزی را که خود تجربه کرده

ها به تثبیت الگوهای روايی نیازی  هايی ناقص و آشفته است. انسان حتی روياهای ما مانند داستان

است. يک خط سیر  درونی دارند که اين هم به تمايل ما به ديدن زندگی به شکل داستان وابسته

اش معنادار  به لحاظ زمانی محدود از آغاز تا پايان و از تولد تا مرگ که دوست داريم هر مرحله

(. بنابراين 9 :1386، )لوته« های خود را توجیه کنیم باشد و بتوانیم در چارچوب آن، انتخاب

ه اين قالب باشد ک دهنده به وقايع و رخدادها در يک قالب مشخص می روايت يک نوع نظم

توان  به تعبیری می ... باشد. گويی، داستان، فیلم و نگاری، گزارش خبری، خاطره تواند تاريخ می

گويی  کند و قصه ای را بیان می ترين بیان، متنی است که قصه ترين و عام روايت در ساده» گفت:

داستانی و  وجوی فلسفی حقیقت، پیوند میان ادبیات جست» (. همچنین8:139۲ )اخوت،« دارد

 (. 14۲:1389 )مارتین،« سازد روايت را آشکارتر می

 رویكرد نظری پژوهش

های  ، ريشه«والديمیر پراپ»ويژه  پردازان روسی، به های پژوهشی نظريه از اوايل قرن بیستم بنیان

های عامیانه و تجزيه و  شناسی قصه ساختارگرايی در داستان را پرورش داد. پراپ با ريخت

های نو در ساختار قصه را به وجود آورد که بعدها بنیاد  هصر داستانی، شیوتحلیل عنا

عنوان سازه  ريزی شد. بنابراين بررسی عناصر درونی متن که به شناسی بر اساس آن پايه روايت

شناسی است. لذا از  کند، از اهدف اصلی نظريه روايت ريزی می های داستان، ساختار آن را طرح
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های اخیر نظريه روايت بسیار گسترده شده به  توان گفت که در دهه میبابت اهمیت موضوع 

که جای نظريه رمان را گرفته است، که از اين رهگذر مطالعه و تحلیل روايت اهمیت  طوری

توان گفت روايت بسته به نوع هر مکتبی  ای يافته است که در اين خصوص می فزاينده

توان تعريف  دون توجه به بنیادهای فکری آن نمیشماری دارد. از اين روی، ب های بی تعريف

پردازان عمده و اصلی   دقیقی از روايت به دست آورد. بنا براين در اينجا به ديدگاه برخی از نظريه

 اندازيم: شناسی نگاهی می در حوزه روايت

اين اند. از  روايت توالی ملموسی است از حوادثی که به صورت غیر تصادفی در کنار هم آمده» -

ای از حوادث است. با اين همه  شود که روايت توالی سلسله تعريف اين گونه استنباط می

ای از حوادث کنار هم زنجیر شوند تشکیل روايت  نبايد تصور کرد که فقط اگر سلسله

اين توالی به هم مربوط بودن حوادث است. اين که به شکل ی  دهند بلکه از شرايط عمده می

 (.1383، 1مايکل توالن) «ی پیدا نکرده باشنداتفاقی با هم تالق

کنیم  نابراين مالحظه میب (.19۷:1999 ،۲)تراسک «گويد روايت متنی است که داستانی را می» -

که روايت به نحوی با جامعه در ارتباط است و با برانگیختن احساسات خواننده و تجربیات 

کند.  های خود را مستحکم می ورد پايهآ و الگوهايی که انسان از دنیای اجتماعی به دست می

شناسی به مفهوم علم روايت يا نظريه روايت است.  خوانیم: روايت يا در فرازی ديگر می

پردازی، رويدادها،  شناسی عبارت است از نظريه روايات، متون روايی، ايماژها، صحنه روايت»

 (. 3)میک بال« ی فرهنگی که بیانگر داستان باشداه يافته دست

بودن  یراو ه،ينظر ني. طبق اباشد یحوادث م یانسان ذاتاً راو: »شریوالتر ف هيبا توجه به نظر -

 یها یژگياز و یکيحوادث  يیبازگو راي. ززند یدامن م یپرداز  ها بر اصول داستان انسان

از  یسر کيرا همچون  یها زندگ انسان گريبشر است. به عبارت د عتیطب یاصل

 «کنند یتجربه و درک م ها انيو پا ها انهیآغازها، م ها، یژگيو ها،دتضا یجار یها تيروا

 (.198۷ ،شریف والتر )

شکل داستان  کند یارتباط را مطرح م ۀدر حوز یشناس تيبحث روا شریکه ف یهنگام ،یوانگه

 نی. همچندهد یاند مورد توجه قرار م شده ریحوادث درگ رهیزنج کيکه در  يیها تیرا با شخص

                                                           
1 Michael Toolan 

2 trast 

3 Mc Ball 
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. کنند یم فيرا تعر يیاست و همۀ افراد ماجراها یپرداز داستان ز،ید است که ارتباط نمعتق شریف

 م،یآن همچون داستان توجه کن انیبه همۀ ارتباطات بدون درنظرگرفتن شکل ب ديما با نيابنابر

 ،یتگريو او باور داشت که روا م،یکن یم ریخود تفس یزندگ یها ما آن را متناسب با داستان رايز

 بر شریف ،یهستند. به عبارت یاشکال استدالل مانند گزارشات آمار گريتر از د کننده و قانع محکم

 اتیبرگرفته از تجرب یها کردن داستان بیواسطه ترک هرا ب مان یباور است که اساساً ما زندگ نيا

به  زیدانش ن ني. بنابرامیکن یعملکردمان است درک م تیکه منطبق بر کل مان یستيز یمجزا

و  یساز در داستان یمتوال یها تیفعال قيو از طر ردیگ یشکل م یپرداز ورت داستانص

. از میکن یم حيتشر گرانيد یو آنها را برا میکن یم ریرا تفس مان اتیاست که ما تجرب يیگو داستان

استفاده  یتيروا تیاز عقالن شریگزارشات، ف ینسب تیفیک یابيارز یکه برا مینیب یجهت، م نيا

. باشد یداستان خوب م کي یها است که از مشخصه یريه عبارتند از: انسجام و باورپذکرد ک

 یعني) کند یم یابيرا ارز کند یم جاديو مفهوم ا یکه گزارش معن یزانیاست انسجام م تقدمع شریف

واسطه تناسب آن با نظرات و  هگزارش ب کي یريباورپذ زانیم نی(. همچنیدرون یکپارچگي

 یريانسجام و باورپذ اریمطالعه دو مع»مرحله از بحث، مشخصاً  ني. اما اشود یم نییتع اتیتجرب

که انسجام  دیرس جهینت ني(. ضمن آنکه به ا199۵ ،سلریب زی)جم «داد صیمهم تشخ لرا دو عام

 یشمار یب یها داستان یما در زندگ رايز ؛کند یم فايداستان ا یرا در قدرت اقناع یشترینقش ب

و با داستان خودمان و  ميريپذ یگزارشات را م نياز ا یگفته شده است. برخ مانيو برا ميا گفته

 مان  یما زندگ نديفرا نيا ی. طميگذار یرا کنار م گريد یو برخ میکن یم بیمان از جهان ترک ادراک

ها اصل  داستان ني. بنابرامیکن یرا خلق، و خلق مجدد م مان یاجتماع یایو درکِ از خودمان و دن

 .«باشند یو شناخت انسان م انیب

 یريچون انسجام و باورپذ یمیاز مفاه شریکه والتر ف یفيتعر ،یشناس تياما در حوزه روا

 تر است:  جامع یقدر دهد یارائه م

دارد. انسجام را با سامان و  یچقدر معن اي دهد یم یداستان معن کيکه  یا درجه :انسجام. 1

شده است و  انیاست که خوب ب یداستان منسجم داستان .کنند یم یریگ اندازهن ساختار داستا

 :خودش سه بعد دارد

 یها است که بخش یا درجه نياست و ا یساختار اي ی: انسجام استداللیانسجام درون -الف

 .خورند یم وندیداستان به هم پ
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 یداستان و داستان کي نیب بيتقر یعنياست ( materialی ): انسجام موضوعیرونیانسجام ب -ب

 گريکه از منابع د يیدادهاي. بر اساس روديآ یداستان کامل به نظر م کيکه  یا درجه اي گر،يد

 .قبالً آموخته شده است

 یريانسجام به باورپذ نيا :(characterological coherence) یشناخت تیانسجام شخص -ج

هم  ردیگ یرا دربرم انيهم راو ها تیشخص ني. اشود یدر داستان مربوط م ها تیشخص

به عمل  يیها چه انتخاب ها تیشخص نياست که ا نيال اؤمورد س نيکنشگران را. در ا

  کنند؟ یم یرا همراه يیها رزشچه نوع ا آورند، یم

دار نیازمند انسجام است، اما انسجام کافی  يک داستان متقاعدکننده و معنی :یریباورپذ .۲

ذيری اعتماد يک داستان است. يک داستان نیست. برای اين کار باورپذيری هم الزم است. باورپ

 (.198۵ هنگامی باورپذيری دارد که برای خواننده يا شنونده درست به نظر آيد )فیشر،

 اتیاست که ادب یا رابطه شود یمستفاد م پردازان هينظر گريو د شریوالتر ف دگاهيآنچه از د

 یپرداز و داستان تيروا وهیا در شر یو ساحت زندگ تیماه رايز کند، یبا انسان برقرار م یداستان

 هب ديرمان خوب با کيباور است که  نيبر ا»آرنولد(  ویاساس )مات نی. بر همکنند یجستجو م

 یاز زندگ یبخش کوچک ايدادن برش  . نشانندیرا به چشم بب یخواننده امکان دهد، تمام زندگ

 ديبا ايو  نهد یخواننده م یور شیرا پ یاز زندگ یتر عیانداز وس . رمان چشمستیرمان ن فهیوظ

« داستان خوب»مناسب و  تيروا یعني «داستان خوب: »ديگو ی( م1998) یک رابرت مک«. بنهد

 «.بخواهد آن را گوش کند ایداشته باشد و دن کردن فيکه ارزش تعر یداستان یعني

اطات شنو جهت بسط و توسعه ارتب ضمن آنکه در شیوۀ روايتِ داستان، رابطه راوی و روايت

کند؟ همان حساسیت و  بسیار مهم است. راوی بايد بداند برای چه قشری از جامعه روايت می

کنند. از ديگر سو ساختار و سیر تفکر در  شناسی لحاظ می ها در مخاطب کارکردی که رسانه

ئه طنز و هجو نوعی اپردازد که با ار سازی، اصالح محیط و نقد آن می ادبیات داستانی به اجتماعی

از مقاومت و مبارزه مدنی و همبستگی اجتماعی و فرهنگی را در برابر وضع موجود بروز 

بايست  شود. همۀ اين رويکردها با شیوه روايتگری که می دهد و موجب تحوالت اجتماعی می می

 انسجام و باورپذيری را در بطن خود لحاظ نمايد، ارتباطی مستقیم دارد.

از شیوه روايت داستانی، ديدگاه بسیاری از اين توصیف  مالحظه کرديم که با اين

پردازان به يکديگر نزديک است و همه به نوعی بر اين باورند که روايت بیان توالی وقايع  نظريه
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اين  .بايست از انسجام و باورپذيری کافی برخوردار باشد داستانی است )ريمون کنان( که می

ه و ما را به شناخت شیوه روايت )رسمی و همان اقدامی است که در اين تحقیق صورت گرفت

رمان انتخابی رهنمون شد، که در نهايت ما را ترغیب به پاسخگويی به سؤاالت  يازدهانتقادی( در 

 اين پژوهش نمود. 

 پیشینه تحقیق
شکل گرفت، که در طول سه « رمان جنگ»با شروع جنگ بین ايران و عراق نوعی ادبیات به نام 

رو بوده به نحوی که طی اين سه دهه ضمن  ههای فراوانی روب  ز و فرودبا فرا 90تا 60دهۀ 

نگر و بینابین نويسندگان آنان به پديده جنگ از لحاظ   انديش، منفی برخورداری از نگاه مثبت

(، 1394فرد ) توان به عطاءاهلل رشیدی اند، از آن جمله اين افراد می عناصر روايی اشاراتی داشته

نوشته « 6۲زمستان »نوشته احمد محمود و « زمین سوخته»در باره دو رمان  اشاره کرد. ايشان

های اين نوع رمان پرداخته است. رشیدی فرد در  اسماعیل فصیح به تعريف رمان جنگ و ويژگی

ای اجتماعی دانسته که همزمان با خلقت بشر به وجود آمده و تا  اين تحقیق، جنگ را پديده

های اصلی رمان نويسان  عنوان يکی از دستمايه که جنگ به طوریکنون ادامه داشته است، به 

بزرگ جهان توانسته است به يکی از ژانرهای اصلی رمان يعنی رمان جنگ تبديل شود. ضمن 

عنوان  رسد که رمان جنگ در ايران نتوانسته به آنکه رشیدی در تحقیق خود به اين نتیجه می

نی مطرح و جايی برای خود بیابد. از ديگر افرادی که شده در حوزه ادبیات داستا ژانری شناخته

با استفاده نثاری  باشد. جان ( می138۷نثاری ) در حوزه ادبیات جنگ به تحقیق پرداخته عباس جان

از نظريات و روش تحلیل روايت، به بررسی چگونگی روايت جنگ ايران و عراق در سه رمان 

 ۲۷0سفر به گرای »حسین مرتضائیان آبکنار،  نوشته« انديمشک های راه آهن عقرب روی پله»

نوشته علی موذنی پرداخته است. بر مبنای « نه آبی نه خاکی»، نوشته احمد دهقان و «درجه

الگوی ارتباط روايی در ابتدا، ساختار و روساخت اين سه داستان را به دست آورده و بر اساس 

ساختارهای آنها همت گمارده است.  روساختار و ساختار روايی هر سه داستان به تحلیل ژرف

ها  های اين رمان ای بودند که در تحلیل ژرف ساختار ساحت مرگ و ساحت زندگی، دو مولفه

ها و دسته بندی آنها بر اساس بررسی متن، نوع  مورد بررسی قرار گرفتند. تشخیص اين مولفه

 ۲۷0مان سفر به گرای روايت، عناوين ـ رخدادها و گزاره ـ رخدادهاست. بر اين اساس در ر
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دهد. در رمان نه  درجه ساحت زندگی، ساحت مسلط بر ساختار و محتوای داستان را تشکیل می

آبی نه خاکی، ساحت مرگ و شهادت، ساحت مسلط در رمان بوده و در رمان عقرب بر روی 

انديمشک نه ساحت مرگ و نه ساحت زندگی مسلط، بلکه داستان و ساختار  آهن های راه پله

دهد. همچنین به  پیمايد و ساحت برزخی را شکل می روايی آن حد فاصل اين دو را می

  های ديگری چون رابطه روايت و واقعیت، زبان روايت و چگونگی آن پرداخته است. مولفه

اند، متوجه  آنچه در دو مورد تحقیق پیشین و ديگر مواردی که مورد مطالعه قرار گرفته

انتقادی( در -قات پیشین به حوزه تحلیل روايت رمان )رسمیشديم که هیچکدام از تحقی

رمان را که درحوزه ادبیات جنگ  11اند، اما اين تحقیق توانسته  ادبیات داستانی نپرداخته

اند، تحلیل روايت کند. لذا با آنچه طی فرايند تحقیق شاهد هستیم اين پژوهش  نگاشته شده

 رسد. کاری تازه به نظر می

 شناسی روش

شناسی روايت در رمان، از نوع کیفی و در پارادايم تفسیری جای  پژوهش در حوزه روش اين

اين روش محقق را در تحلیل  گیرد. بر اين اساس روش تحلیل روايت برگزيده شده است. می

های انسانی از سنتی طوالنی  کند. استفاده از روايت در پژوهش تجربه موشکافانه رمان هدايت می

 .ات و تحقیق تاريخی برخوردار استبويژه در ادبی

های  از آنجا که هدف از اين پژوهش شناخت شیوه روايت )رسمی و انتقادی( در رمان

انتخابی است، از اين جهت در راستای چارچوب نظری پژوهش و همچنین برای اينکه به 

وايت های انتخابی به تحلیل ر سؤاالت مطرح شده پاسخی در خور توجه داده باشیم در رمان

 رمان پرداختم. 

 اطالعات آوری گرد ابزار و روش
های انتخاب شده با دقت مورد مطالعه و تحلیل روايت قرار گرفتند، و به بررسی  ابتدا تمام رمان

ها برای اين پژوهشگر به لحاظ معانی  ها پرداخته شد. زيرا محتوای رمان مضمونی و محتوايی آن

بنابراين در ابتدا همه موارد کد  همیت خاصی برخوردار بود،و مضامین به کار رفته در آنها از ا

گذاری شدند. با چنین رويکردی، با توجه به اينکه کدام ديدگاه بطور اخص، رسمی يا انتقادی 
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شود به مصاحبه از نوع نیمه ساختار يافته روی  ( دارد تقويت می90و 80، ۷0، 60در چهار دهه )

اند، و بر اساس  ندگانی که در ژانر ادبیات جنگ مؤثر بودهدر مصاحبه با نويس ابتدا آورديم.

ها و میزان تکرارپذيری آنها و تأکید صريح نويسنده کار را ادامه  مضامین و محورهای اصلی رمان

داديم. سپس با توجه به نظريه والتر فیشر، از حیث انسجام و باورپذيری رمان ها، توانستیم 

ها يا حکم، روايت  نها استخراج کنیم که در نهايت به گزارههای مورد نظر خود را از آ مقوله

 های زير اشاره کرد: توان به مقوله ها رسیديم، که از آن جمله می انتقادی( در رمان -)رسمی

پذيری، استکبارستیزی، دفاع از مظلوم، استقالل، آزادی، فرهنگ عاشورايی، فرهنگ  واليت

 . رای پیروزی مستضعفان جهان و ...انديشه و سعادت اخروی و تالش ب شهادت،

های انتخابی است که در ژانر ادبیات  در اين پژوهش واحد تحلیل همان رمانواحد تحلیل: 

 اند. از اين جهت کار کیفی است. جنگ نگاشته شده

هايی از رمان از حیث صناعات ادبی، انسجام و باورپذيری و شیوه  تمام جنبه واحد مشاهده:

 کند.  تقادی( که يک داستان را برای ما قابل قبول میروايت )رسمی و ان

 های انتخابی معرفی رمان

 باغ بلور -4 (،136۲ثريا در اغما ) -3(، 136۲سر ) های بی نخل -۲(، 1361زمین سوخته ) - 1

شطرنج با ماشین  -۷(، 13۷۵درجه ) ۲۷0سفر به گرای -6(، 1366) 6۲زمستان  -۵(، 136۵)

نه آبی نه خاکی  -9(، 138۵انديمشک ) آهن های راه روی پله عقرب -8(، 13۷۵قیامت )

 (.1394لم يزرع ) -11(، 1391پايی که جا ماند ) -10(، 1391)

 ها در این پژوهش دلیل انتخاب رمان

اند بر اساس اهدافی  رمان را که در حوزه ادبیات جنگ نگاشته شده11در اين پژوهش، تعداد 

 :ايم خاص از جمله موارد ذيل برگزيده

 -۵جايزه ادبی برده باشد،  -4نقد برانگیخته باشد،  -3میزان تیراژ،  -۲زمان انتشار رمان،  -1 

ضمن آنکه در دو بازه زمانی که ذکر آن رفت، شرايط سیاسی، اجتماعی و  .ترجمه شده باشد

ن هايی در حوزه ادبیات داستانی بوده که در انتخاب اي فرهنگی جامعه ايران شاهد قبض و بسط

 .ها برای تحلیل روايت مؤثر واقع شده است رمان
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 ۶۰های دهه  شیوه روایت )رسمی و انتقادی( رمان
عنوان دهه نورانی، حتی مدينه  های اولیه انقالب و از آنها به يادآور همان سال 60های ده  رمان

از همان ها در اين دهه برآمده  کنند. گفتمان حاکم بر رمان فاضله در جمهوری اسالمی ياد می

اند.  ها با ديدی ترغیبی به جنگ نگارش شده باشد. اين رمان می 13۵۷شعارها و مطالبات سال 

نويسنده بیشتر همت و سعی خود را در القاء رسالتی که بدان پايبند بوده به کار گرفته است به 

ه اين همین دلیل ابعاد ادبی و داستانی رمان در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است. ضمن آنک

فرايز دينی است و امام  وها اصوالً جنگیدن جز باشند. در اين رمان ها فاقد تخیل می نوع رمان

باشد. دشمن  رسان همیشگی رزمندگان می های غیبی ياری خمینی فرمانده جنگ است. کمک

ر انگیزه است. ستون پنجم و آمريکا از ديگ الخمر، نادان، ترسو و بی عنصری پلید، الابالی، دائم

ايدئولوژيک بودن آن را بسیار  60های دهه  عد تبلیغی در رمانباشند. بُ عوامل پلید و مزاحم می

 برجسته کرده است.

 سر های بی خالصه رمان نخل

 نيا. است فراست یقاسمعل آن سندهينو و شده، منتشر 136۲ سال در ،«سر یب یها نخل» رمان

. است عاشورا ۀحادث با یلیتحم جنگ موضوع ادند وندیپ شده، پرداخته آن به که یمباحث و رمان

 یها صحنه شتریب در کرد، ادي «رمان يیعاشورا یها جلوه» عنوان با آن از توان یم که موضوع نيا

 زین و رزمندگان به دادن هیروح و زهیانگ جاديا برای سندهينو ها صحنه نيا در. است دايهو رمان

 یها تیشخص زبان از را کربال ۀواقع مصائب زا يیها صحنه داریيپا و صبر به آنها دعوت

 و ینیع یقتیحق مقدس، دفاع سال هشت طول در امر نيا البتّه که کند یم بازگو داستانش

 ها رمان نوع نيا در. است داشته جنگ یجییته و یدتیعق بعد در شهير و است بوده ملموس

 . است مقدس جنگ

 جبهه به رفتن برای و بوسند یم است، داشته نگه سرشان باالی مادر که را یقرآن برادر، دو

 هم ناصر و نیحس...  زدير یم اشک و کند یم ورنداز را شانيباال و قد مادر. کنند یم شتاب

 هنوز مادر اما روند یم ها بچه ،«ميبر» زند یم بینه ناصر ناگهان کنند، یم نگاه را مادر و مانند یم

 به پور یتيکو غالم عاشورا، شب که افتد یم عریش ادي ناگهان کند یم نگاهشان و دراست دم

 :خواند یم مردم برای -اکبرش یعل رفتن دانیم به هنگام - نیحس حال زبان
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 دوست دو گنجد ینم دل کي در که رو        دوست شیپ گه و تو شیپ دلم گه

 .(۲1 ص) زدير  یم فرو غيدر یب را شياشکها و چرخاند یم راست و چپ به را سرش

 :ديگو یم آلود بغض و ردیگ یم بغل به را تفنگش رسد، یم که آرا جهان هب ناصر

 .کنه یم سقوط داره شهر محمد -

 :ديگو یم بال فارغ و آرام...  محمد

 عراق روبرومونم و خرّمشهره جا نيا میکن فکر اگه...  نکنه سقوط مانمونيا میباش مواظب ـ

 و کربالست» ست،ین خرّمشهر جا نيا میکن الیخ ديبا. ميخور یم شکست سالح، همه اون با

 (.8۷-88« )اعاشور

است که  «امدادهای غیبی»از ديگر موضوعات عقیدتی مربوط به دوران دفاع مقدس، بحث 

 60علی رغم اذعان رزمندگان به وجود آن و نقل خاطرات مربوط بدان، در رمان جنگ دهۀ 

ان، نويسنده از زبان رزمندگان حاضر در کمتر مورد توجه و کندوکاو قرار گرفته است. در اين رم

 ای از اين دست پرداخته است: صحنۀ جنگ، به نقل حوادث خارق العاده

 به را کدام هر و چدیپ یم فضا درهای  خمپار سوت دشمن، یاپیپ یها کیشل انیم از 

 گوش انفجارش، انتظار در ها بچه. خورد یم نیزم به ساختمان کنار خمپاره. کشاند یم یپناهنگاه

...  زدير یم فرو داد، خواهند اول ۀطبق مهمات انبار از که يیشهدا برای دلشان و خوابانند یم

 و چرخد یم هم طرف به یدودل با شانيها چشم. ديآ ینم انفجار صدای مانند، یم منتظر هرچند

 .کنند یم يیجو چاره هم چهرۀ در

 :زند یم شکرخند فرهاد

  ... !شد تکرار شبيد یۀقض نکهيا ثم -

 ! ...هس ستمیب و صد...  اوو-

 .ميبود رفته مون مهه بود، شده منفجر اگر -

 هاشو کمک که خداست نوبت گهيد حاال دادن؛ پس خوب امتحانشونو ها بچه نکهيا مث -

 (.113-114). کنه آشکار
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 خالصه رمان باغ بلور
است. اين داستان با تولد منتشر شد و نويسنده آن محسن مخملباف  1364در سال « باغ بلور»رمان 

هايش در  شود. او و بچه زن جوان روستايی که همسرش شهید شده آغاز می« سمانه»سومین فرزند 

کنند که سازمانی دولتی به آنها واگذار کرده است. در گوشه ديگر اين  ای زندگی می ای مصادره خانه

خواهد نهايت  رمان، نويسنده میکنند. در اين  خانه يک جانیاز قطع نخاع و هسرش نیز زندگی می

عدالتی بعضی از افراد ثروتمند جامعه را نسبت به خانواده شهدا و جانبازان نشان دهد. در داستان  بی

کنند و درد جنگ و خانواده شهدا  های شهر تردد می های مدرن در خیابان ها با ماشین از اينکه بعضی

وع گفتمان از جنس آرمانگرايی و ايدئولوژيک است ای است. در اين داستان ن را ندارند خود مسئله

اند و  خواهد درد مستضعفان جامعه و رزمندگانی را که در مقابل دشمن ايستاده و به نحوی می

خواهد  گذارد، اما نمی رحم را به نمايش می شوند را نشان دهد. باغ بلور هرچند جامعه بی شهید می

 پروراند.  د را نیز در دل میوضع اينگونه بماند و با وقوع معجزه امی

 از یزیچ کهای  یدود بنز آمد، باال دیحم سر. بود ابانیخ کردند، عبور يیجو یرو پل از

 راه سرعت نيا به نیسرنش بی چطور دیشياند دیحم. کرد عبور سرعت به نبود معلوم شيتو

 خط کدام زهرا، بهشت: بودند چسبانده شانيجا همه به را یقادر رجيا پوستر اتوبوسها. رود می

 شهر ،.بود شلوغ صفها. بود شلوغ نهایماش مرحله، به مرحله ن،يبر ديبا خط به خط خوره؟ می

. زدند می هول مردم کنند؟ سوار شانيکجا ستند،يبا تازه. ستادنديا نمی نهایماش از یبعض...  شلوغ

 نیسرنش بی نیماش دو. ماندند آنها. رفت اتوبوس. شدند می زانيآو همه. بود شده رشانيد همه

 آفتاب. گذرند می مسائل نيا کنار از یسرعت چه با. ختنديگر چشمش یجلو از سرعت به گريد

 د،ینرس شيصدا زد، داد دیحم چطور؟ها  هيسا است؟ یرنگ چه یدودهای  شهیش آن پشت در

 ردمم نيبد راه: »گفت راننده. ستاديا اتوبوس یواای  .گذشت می مسافر از زيلبر یگريد اتوبوس

 آن کسري و گرفت یسور را چهارچرخ کسري. شدند می سوار اما بود، شلوغ نیماش .«شن سوار

 . چپاندند پشت همان را خودشان و دندیکش باال را او و حهیمل را

های جنگ و دقتی در خور  مخملباف در رمان باغ بلور نگاهی عمیق و کاونده به زخم 

. نويسنده در قالب پرداخت شخصیت حمید، شرح تحسین از زندگی جانبازان قطع نخاع دارد

 کشد:  هايشان را به تصوير می ها و شادی ای از روحیات جانبازان داده و رنج روانشناسانه
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. دیچرخ دیحم سر «؟یبدون خواد می دلت یلیخ»...  «؟یخوا نمی تو خوان می بچه زنها همه»

 ادامه حهیمل خود آسمان، از شهاب عبور یکوتاه بهای  لحظه. خورد گره هم در دو هر چشمان

 گرونيد دونه، می خودشو فیتکل آدم! مهمه دونستنش خوب «منظور؟ نطوره،يا کن فرض»: داد

 هودهیب اما. ديدو شيچشمها پشت تا خون. نشست حهیمل اماند به لرزه. کنه نمی خودش ریاس را

 .فتگر دل به و برخاست جا از... وسيمأ و تلخ. ديخند. بخندد تا دیکوش

است که آثار جنگ بر تمام  یا کنیم که شیوه روايت در اين داستان به گونه یممالحظه  

ها نوع گفتمان رمان را تعیین و  ابعاد و زندگی آنها مشهود است و الجرم سرنوشت اين آدم

 کند. یمبندی  قالب

  ۷۰و ۶۰های  های دهه تحلیل روایت نمونه رمان

کنیم.  از قاسمعلی فراست را تحلیل روايت می« سر های بی نخل»در اين بخش به طور نمونه رمان 

ها و حماسه  در اين رمان نويسنده به جنگ نگاهی حماسی داشته و بر آن بوده است تا دالوری

ويژه جوانان خرمشهر را در برابر تجاوز دشمن به تصوير بکشد.  های رزمندگان وطن، به سازی

ژيک و تبلیغی است. نويسنده با آگاهی بر اين امر در اثر رمانی ايدئولو« سر های بی نخل»رمان 

های خاصی است که  کند و مبلّغ ارزش های جنگ دفاع می خود با صدای بلند از ارزش

اند. به تعبیری نويسندۀ  ها از شهر و ديار خود دفاع کرده رزمندگان خرمشهری با تکیه بر آن

ان است. به اين معنا که نويسنده با موضوع سر راوی جنگ نیست، او مدافع رزمندگ های بی نخل

کند و اين البتّه خاصیت آثار ايدئولوژيک است. زيرا در اين اثر،  طرفانه برخورد نمی داستانش بی

کند. به عقیدۀ  نويسد و پیامی خاص را به خواننده ابالغ می نويسنده به قصد اصالح و تبلیغ می

انداختن جنگ، مقابله با  هدف اين کشور از به راه نويسنده، عراق آغازگر جنگ با ايران است و

 های آن است. انقالب نوپای ايران و خشکاندن ريشه

، بعد تبلیغی، آرمانی و ايدئولوژيک ۷0و 60های جنگ دهه کنیم که که در رمان مالحظه می

ها نیروی تخیل خیلی قوی نیست.  بودن آنها خیلی واضح و بسیار برجسته است. در اين رمان

ها از کشش و تعلیق کمتری  طرف نبودن نويسنده و به داوری نشستن او موجب شده که رمان بی

ها اغلب نويسندگان ما، طبق زير بنای فکری  در میان خوانندگان برخوردار باشد. در اين نوع رمان

اند. در متن ادبی خود بیشتر  داشتهنزيرا در جبهه جنگ حضور  ؛اند خود به حوادث جنگ پرداخته



 
 
 
 
 
 

 465های ...    های جنگ بین ایران و عراق در رمان مطالعه روایت رمان

 

 

سازی صورت گرفته است. به عبارتی  توان گفت نوعی اسطوره کیه بر شخصیت است. میت

 خود را فراموش کنند. اند جانبداری از شخصیت داستانی و نیز موضوع اثر نويسندگان نتوانسته

 اندیمشک آهن های راه خالصه رمان عقرب روی پله

 رمان نيا. باشد یم آبکنار انیائمرتض نیحس «مشکياند آهن راه یها پله یرو عقرب» رمان مؤلف

 به یرعرفیغ و رمتعارفیغ ینگاه سندهينو رمان نيا در. است درآمده نگارش به 138۵ سال در

 است باور مورد و یجار جامعه در جنگ نهیزم در آنچه با و دارد عراق و رانيا جنگ مسئله

 از يیها رگه و است ینیزم و یماد یا دهيپد جنگ مؤلف نظر از. است متقابل گاه و متفاوت

 مرسوم تیواقع به آنکه از شیب دارد، جنگ از او که یتيروا. شود ینم دهيد آن در بودن مقدس

 از سندهينو تمرکز نقطه توان یم و است رمان یراو یگو انيهذ ذهن از برخاسته باشد کينزد

 مؤلف که افتي یدانیم بلکه کشور، دو نيا نیب گرفته صورت جنگ نه را عراق و رانيا جنگ

 : دينما تيروا جنگ از را خود یشخص برداشت خواسته یم

 هوا یتو آهن و خون یبو. رفت ینم یسمت چیه به یکس و بودند بسته همه ها مغازه

 تيموها یبرس تهران به تا. بود دیسف شيها چشم و بود ختهير صورتش پوست. بود ستادهيا

 .شود یم بلندتر

 : اي .خرد ح پدر میوه میکه پیش از صل 18يا آنجا در فصل 

 نشیآست ی لبه و دست ی پاشنه اب .است یخون دستش شود یم پرپر کند یم بازش چه هر

 .چرخاند را آب ی فلکه

 اوري ،ینادعل. »شوند يیشناسا زود تا کند یم کمک ؛شده انتخاب خوب هم ها تیشخص نام

 سوراخ سوراخ» کلمات یبرخ تکرار یکي. دارد خوب یزبان یها یباز یبرخ داستان...«. و

 از یا نهیزم جلد یرو طرح. «جلو به بود مانده زل فقط» جالب؛ یها فعل یبرخ یکي و «سوراخ

 . است شده گرفته الهام 8 فصل از طرح نيا. است آتش و خون

 بذارم اگه خدا به... بده تو زهیسرن چرخه یم خودش دور یجور چه نیبب کن نگاش یمرتض

 تا چند و تفنگ هي با ابونیب نيا یتو میسرگردون يیجورا هي هم ما...  نرویب یبر رهيدا نيا از

 نگاش...  چرا آخه...  مشیبزن تا ادیب یکي ميمنتظر یانگار مون یلعنت ی زهیسرن نیهم و فشنگ

...  کژدم گن یم بهش ستین خودیب نیبب شو دم...  دارم خودم نه نه... ی دار تيکبر... . ...  کن
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 پس... ی دون ینم...  کنه یم کار یچ فرارکنه نتونه و باشه شیآت ی حلقه ورشد یوقت یدون یم

 !تماشاکن

 ت:آمده اس 1۲های جانانۀ کتاب در فصل  يکی از توصیف

 شرشر یصدا بعد...  ديلرز نخل. آمد یانفجار یصدا کهوي. بود باردار که ستاديا یدرخت ريز

 ديلرز یم همچنان نخل و شد، خرما از پر برشدورو...  شيپا کنار خرماها افتادن تپ تپ و آمد

 زنان، سر بر: آورد یم ها یرنظامیغ سر بر جنگ که است يیبال بارز انگرينما صحنه نيا... 

 ... . درختان کودکان،

در اين رمان مؤلف، دو يا چند پايان را برای کتاب لحاظ کرده است: پايانی که سوژه به 

پیوندد و يا پايانی که نه ساحت  که سوژه به ساحت مرگ میگردد، پايانی  ساحت زندگی باز می

  .ماند زندگی و نه ساحت مرگ است، بلکه سوژه در ساحت برزخی خود باقی می

 ۹۰و  ۸۰های  های دهه تحلیل نمونه رمان

. کتاب با باشد یم 80دهه یها از نمونه رمان یکي «مشکيآهن اند راه یها پله یعقرب رو»رمان 

داستان  کيما با  ن،يبا وجود ا«. است یرمان واقع نيا یها تمام صحنه: »شود یم جمله شروع نيا

ست.  یمرتض تيدارد. داستان، روا یسوررئال خوب یها داستان صحنه ني. امیستیرئال مواجه ن

است با همه مختصاتش. دوران  یانسان عاد کي. ستیهم ن یجی. بسستین یکه نظام يیتضامر

اش در تهران  به خانه خواهد یدوره م نيرده است و حاال با اتمام اک یاش را ط یخدمت اجبار

 یها داستان شتریاول داستان است. ب تیانتخاب شخص نیهم انیکار خوب مرتضائ نیبرگردد. اول

 یانيدوستان و آشنا ی. مرتضینظام اياست  یجیبس اياولش معموال  تیشخص جنگ،ما در مورد 

 دایپ ازین مویل و به آب شوند یگرمازده م شوند، یم ماریکه ب ینیزم یانيدارد. دوستان و آشنا

شاش را حس  ی. بوترسند ی. از عقرب مسازند یم يی. کولر صحراکنند ی. به هم کمک مکنند یم

 یدود ی. گاهدهند ی. فحش مکنند یزشت م یشان کارها یبرخ یشوند. حت ی. گرسنه مکنند یم

که نماز شب  يیها است. آدم یعاد یها آدم نيا تيا. داستان، روخوابند ی. بغل هم مزنند یم

 و کنند ی. به شهادت به چشم مرگ نگاه مستندیتنگ شهادت ن . دلترسند ی. از مرگ مخوانند ینم

 دارد. یو ماد ینیزم ینگاه ی. رمان به زندگاسته آدم نیهم انیم یمرتض . ...
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کار چند  ف،یط توصخ کي ی. گاهدیخوب است. مختصر و مف یلیداستان خ یها فیتوص

را به کندن حفره روباه واداشته است و با  ها تیشخص 9در فصل  سندهيخط را کرده است. نو

 را شناسانده است: شيها تیطرز کندن، شخص

 اوشیس. بود کنده هیبق از شتریب بیحب. زد یم کلنگ تندتند و بود دندانش یال زبانش زداني

 .بود زده تاول دستش...  و...  بود کرده عرق

کبريت و عقرب در اين داستان بار سنگینی در انتقال معنی به دوش  نام داستان عالی است.

چرخد و  زند، دور خودش می جا در اثرش قدم می اند و نويسنده از نام عقرب که همه کشیده

 .گذاری اثرش به خوبی بهره برده است زند برای نام نیش می

  :عرکه دارديک صحنه م 18و آغاز فصل  1۷پايان فصل

 حس افتد یم راه به قطار. یشو یسوارم! تو سوارشو گم یم. داد هلش و گرفت را شيبازو

 نيا. ماند یم او و یرو یم تو. ماند یم جا سرت پشت زیچ همه و ديآ یم کش یاهیس یکن یم

 هک مضمون نيا با یا جمله ادي. شهدا ادي. ینيآو دیشه ادي. اندازد یم ها یجیبس ادي مرا صحنه

 بودم جنگ در من اگر یول دانم ینم. ميا شده فراموش ميا مانده که ما و اند مانده اند رفته که ها آن

. ترسم یم جنگ از من. بزنم خون به. بجنگم توانم ینم من. یمرتض مثل بودم یکس شيباال حد

 .شود تمام زودتر جنگ تا کردم یم یانیپادرم جلو رفتم یم بودم ها سال آن اگر ديشا

 عالم به یا اشاره ديشا ایس. است دهیکارکش یلیخ یانفراد و ایس از داستان نيا در سندهيون

 در یمرتض که است جالب. وجود ینیزم عالم هم یانفراد. رهاشدن و اتصال روح، به ،باشد معنا

 :یانفراد بار کي. کند یم ینیسنگ ایس ادي بار کي. است حرکت در دو نيا نیب دائم داستان نيا

. ماند یم دو نيا ی انهیم در اما یمرتض. شده نیسنگ یلیخ گريد ات یانفراد. یافت یم راه دهایپ

 است نشسته نمیب یم شود دیشه اي برگردد او ميمنتظر که آخر سر. نيا به نه چسبد یم آن به نه

 م: ديگو یم دژبان به ديترد با و دهد یم هیتک یمانیس ستون به کشد یم قیعم نفس ،یانفراد یرو

 ! شدم ش دیشه ش ش...  من م

اساس ساختار  نيکند. بر ا انیجنگ را از زبان خود جنگ ب تیواقع خواهد یعقرب م

است که در آتش  یشهر یتیذهن تي. عقرب روانديگز یجنگ برم تيروا یرا برا انگونيهذ

نظم و  یسبب فروپاش تیذهن نيهولناک جنگ به ا یجنگ گرفتار شده است. ضربات و تعد

است که  یتیآن است؛ واقع تيکه عقرب به دنبال روا یتیقعاو شده است. وا یزندگ یعاد بیترت
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است که  یا سوژه تيکند. عقرب، روا انیحس و ب تواند یجنگ، آن را م ریتنها سوژه درگ

است.  یجنگ مانع از بازگشت او به زندگ دانی. اما میبه زندگ یعنيبه شهر بازگردد؛  خواهد یم

 یا رهياست که در دا یاست و سوژه همچون عقرب مرگکتاب منطبق با ساحت  نياکه در  یدانیم

و  یخودزن اي ابد،یفرار ب یبرا یراه ايکننده حمله کند،  به تعرض ديبا اياز آتش گرفتار آمده که 

 کند. یخودکش

استخراج شد، روايت عقرب، نه « رخداد-عناوين»بر اساس آنچه در روساخت رمان، تحت 

ت مرگ است و نه روايت ساحت زندگی، بلکه روايت ذهنیتی است که در برزخ روايت ساح

  مرگ و زندگی گرفتار شده است؛ پس روايت نامرگ و نازندگی است.

برساخته ذهن  یتیمرسوم که واقع تینه واقع کند یم تيکه عقرب از جنگ روا یتیواقع

ز آن منطبق باشد. اما به هر ا یقسمت ايجنگ  یاصل تیبا واقع تواند یزده است. گرچه م جنگ

شده که خود محصول ضربات  تيروا یتیاست که بر اساس ذهن تیاز واقع یا صورت جلوه

 سمیدر مکتب سوررئال تیکتاب با برداشت از واقع نيدر ا تیواقع تيدهشتناک جنگ است. روا

 تیبه واقع یابیدست یمعتقد است که برا ها ستیبا سوررئال دگاهيداستان هم د نيقرابت دارد. ا

شکل  ديجد فيمرسوم از آن را شکست و با تعر تیواقع فيابتدا تعر ديرخداد، با اي دهيهر پد

مختلط و  ديد هيشخص و زاو یداستان تیبا انتخاب موقع بکتا نيآن را ارائه کرد. ا گريد

 تیاقعاز داستان، خواننده را همراه خود کرده و با و يیها ذهن در فصل الیس انياستفاده از جر

 . کند یاز جنگ، آشنا م شيمورد نظر خو

دهد و بر اساس  در نهايت روايت جنگ در رمان عقرب، دنیای جديدی از واقعیت ارائه می

زده است با استفاده از موقعیت داستانی شخص و  اين واقعیت جديد که برآمده از ذهنیتی جنگ

نگ ايران و عراق شده است. اين زاويه ديد مختلط، موفق به ساخت و ارائه جهانی جديد از ج

گر  ويلأعنوان ت توان بهتر شناخت که دريابیم مؤلف نسبت به متن جنگ به امر را زمانی می

مسلم است که شناخت و ديدگاه ما نسبت به جنگ جدای از حضور يا عدم  شود. شناخته می

رسمی و يا ها، شناختی است که از منابع مکتوب و غیرمکتوب، رسمی و غیر حضور در جبهه

 .ايم ها کسب کرده رسانه

 زین یراو. شود یم گرفته کار به داستان انیب یبرا( نوعش هر) یدرون يیگو تک رمان نيا در

 وهیش نيا در که داشت توجه ديبا. ابدي یم حضور ها يیگو تک یال البه در کل یدانا عنوان به
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 و کل یدانا اي میمستق یدرون يیگو تک و کل یدانا) ديد هيزاو از حالت دو است ممکن

 یراو حضور است کننده یینتع نجايا در آنچه. شوند ختهیآم درهم( میرمستقیغ یدرون يیگو تک

 که يیرخدادها گزاره و رخدادها نيعناو. است یدرون یها يیگو تک انیم در کل یدانا عنوان به

 و موافق جنس به لیم ،یخود یروهاین نیب خشونت جمله از است شده استخراج رمان نيا از

آهن  ی راهها پله یرو عقرب مؤلف که است آن دهنده نشان ،یرشهریغ و یشهر یساز یگريد

 آنکه با ضمن در. دارد عراق و رانيا جنگ مسئله به یرعرفیغ و رمتعارفیغ ینگاه مشکياند

 زمال انسجام از ،باشد یم رمان ديد هيزاو نوع لیدل به که شود، یم دهيد رمان در يیگو شانيپر

 دور تیواقع از یقدر ذهن الیس انيجر انتخاب ثیح به صداقت و یريباورپذ. است برخوردار

 رمان نيا در. است شده کينزد تیواقع به جبهه ها رخداد و رزمندگان فیتوص در اما است،

 .است یماد و ینیزم جنگ و دارند را خودشان یخطاها و هستند ینیزم ها آدم

  های پژوهش یافته

های انتخاب شده از حیث مضمون و محتوا پرداختیم.  رحله، با دقت به مطالعه رماندر اين م

ها را بر اساس میزان تکرار آنها و تأکید صريح نويسنده  بنابراين مضامین و محورهای اصلی رمان

 .های مختلف استخراج کرديم رمان در دهه

سؤاالت خود را بر  یتا محور اصل ميحوزه آن مصمم شد یگستردگ ثیمقاله به ح نيدر ا

ها  مصاحبه یاز فحوا یجهت، آنچه در بخش ني. از امیجنگ متمرکز کن یها رمان سندگانينو

ها به رشته  جنگ انيها پس از پا غالباً سال ایشاخص جنگ دن یها بود که؛ رمان نيحاصل شد ا

دور شده است.  از شور و التهاب خاص آن دوران کامالً سندهيکه نو ی. آنهم وقتندا درآمده ريتحر

 طيشرا ریتحت تأث شوند یکه در گرماگرم جنگ نوشته م یبه تجربه ثابت شده است آثار رايز

به  بياکثر قر ميبگو ديجهت با ني. از اشوند یم یجنگ قرار گرفته و شعار یجیینابسامان و ته

احبه با و مص یدانیم قاتیاند، بلکه با تحق در جبهه جنگ حضور نداشته ما سندگانياتفاق نو

 «ینه خاک ینه آب»رمان  سندهينو «یمؤذن یعل»اند. از آن جمله  رزمندگان دست به قلم برده

 . باشد یم 60جنگ در دهه یها مصداق رمان فیلأت نيکه در جبهه حضور نداشته و ا باشد یم

هستند که موازنه مسلم عقل و احساس را همپا و  يیاست که آثار ماندگار کارها یهيبد

 میتقس «یرخودیو غ یخود»به دو جناح  سندگانينو 60. هرچند در دهه کنند یب مهمسو طل
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 یندگيرا نما یرسم تيکه در کوران جنگ روا یسندگانينگاه باعث شد نو نیشدند که هم

با فاصله گرفتن از دوران  رايشوند؛ ز دهیکش یانتقاد تيسمت روا به کرديرو رییبا تغ کردند یم

فاصله  یو آرمان یجییته یشد و از آن فضا انينما شتریمصائب آن بو  قياز حقا یاریجنگ بس

 روح، یهمان نگاه ب یگرفتند. ضمن آنکه پس از جنگ عملکرد نهادها و مراکز فرهنگ

 نیادامه چن ن،يجنگ ادامه داشت. بنابرا دورانهمچون  یرییتغ چیو بدون ه شانه،ياند جزم

ذائقه خوانندگان و قشر روشنفکر جامعه شد، و  رییو تغ سندگانينو کرديرو رییموجب تغ یا هيرو

 90و  80یها که در دهه مینیب یجهت م نيبه خود گرفت. از ا ینيکشور شکل نو یفرهنگ یفضا

. ستین یبردار یو کپ یرویشود و انتظار پ یم یتفکر رانيا یداستان اتیدر ادب یجنگ یها رمان

که  ستيهمان برهه ا ني. در واقع اردیگ یشکل م ريرئال و باورپذ یها ها رمان دهه نيدر ا

حاصل  جيو نتا قيحقا الیبه دن شتریب یژانر ادب نيو خوانندگان ا شود یم اديز زیشبهات جنگ ن

از خاطرات  یو بخش ردیگ یم ورتاز جنگ ص یشفاه خيکه تار نجاستياز جنگ هستند. در ا

بارز  یها یژگيو گري. از دابدي یجنگ راه م یها عنوان شاهد ماجرا به عرصه رمان رزمندگان به

که سرکوب شده بودند  یانسان اتیاز ح يیها است که بخش نيا ۷0و  60بعد از دهه  یها رمان

 .ابندي یبروز م مجالبود  ۷0و  60در رمان دهه  یکه مخالف گفتمان رسم یزبان انیبا ب

به  سندگانينو کرديور رییتغ جهیرا نت 90و  80دهه  یها رمان تیاز موفق یهم، بخش یاز بابت

سوم  ديد هياز اول شخص به زاو ديد هيکه با انتخاب زاو میدان یم یسينو سبک مدرن در داستان

 «یدرون يیگو تک» و « ذهن النیس انيجر»مانند  يیها کیبا تکن نی. همچنافتي رییشخص تغ

. به ميا اهد بودهکمتر ش 60دهه  یها مند را عرضه دارند، که در رمان صناعت يیها رمان دتوانستن

یشد، به طور ایمه یانتقاد یها و توسعه رمان یریگ شکل یبرا طيفضا و تمام شرا ل،يدال نیهم

 اریرمان جنگ هشت ساله در اخت یها فروش کتاب زانیبازار و م ،یتوجه به نسبت قابل که

تالش که  ميمتوجه شد ها یقرار گرفت. هرچند که با تفحص در کتابفروش یتقادان یها رمان

 .ردیو دسترس جامعه کتابخوان قرار گ ديکمتر در د یانتقاد یها کتاب نیهم شود یم

رمان  يازده های پژوهش به موارد و مفاهیم اصلی که در تحلیل و تفسیر بر اساس يافته

دفاع  ،یزیاستکبارست ،یريپذ تيوال کنیم: ه کار رفته اشاره میب انتقادی(-انتخابی از حیث )رسمی

سعادت  ،یویدن یزندگ یفرهنگ شهادت، نف ،يیفرهنگ عاشورا ،یاستقالل، آزاد از مظلوم،
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که  باشد یم یحکم، گفتمان رسم ايها  مستضعفان جهان. گزاره یروزیپ یو تالش برا یاخرو

 .مینیب یم 60 جنگ دهه یها را در رمان میمفاه نيا شتریب

 
 ۷۰و ۶۰ دهه یها رمان در یرسم تیروا وهیش :۱ شماره نمودار

اعتمادی از جمله مفاهیمی هستند که در  کشتار، ويرانی، مهاجرت، آوارگی، افسردگی و بی

 .شود ديده می 90و  80های های انتقادی و بیشتر در دهه رمان

 
 ۹۰ و ۸۰های  دهه یها رمان در یانتقاد تیروا وهیش :۲شماره نمودار

 جنگ 

 عامل

 مهاجرت

 کشتار یرانيو

 یآوارگ یافسردگ

 یاعتمادیب

 

  ینیخم امام
 (هیفق تیوال)

 
 

 و کربال
 نیحس امام

 فرهنگ  
 ییعاشورا

 یزیست استکبار

 

 مظلوم از دفاع

 

 یآزاد

 شهادت فرهنگ

 

   استقالل
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 ،یغیصرفاً تبل یها تيما را متقاعد کند که با روا تواند یمقاله م نيا یعلم گاهياما جا

بنا کرد؛  یا قهیملت را به دلخواه و سل کيفرهنگ  یسنگ بنا توان ینم یو رسم کيدئولوژيا

 طياست که اگر تمام شرا یطیمح ستيز طيتمام شرا ازمندیارگان زنده ن کيمثابه  فرهنگ به رايز

رفتار اشخاص و هر  وهینشود پژمرده و سپس خواهد مرد. چنانچه ش ایبقاء آن مه یرابالزم 

و  انجامدیدر دراز مدت به شکست ب تواند ینقد نشود، م یاجتماع ،یفرهنگ ،یاسیس دهيپد

 یدر چارچوبها یواقع یها بر اساس داده ،یرو ني. از اديرا بر جامعه وارد نما یخسارات فراوان

و  ی)رسم یها تيروا وهیمقاله، به شناخت ش نيبه کار گرفته شده در ا یتخو روش شنا یعلم

. با توجه به ميبرد یاند پ که در حوزه جنگ هشت ساله به نگارش در آمده يیها ( در رمانیانتقاد

جنگ به نگارش  اتیکه در ژانر ادب يیها رمان یپژوهش که سمت و سو نيدستاورد حاصل از ا

 يینهادها یاستگذاریدر حوزه س تواند یعنوان نقشه راه م است به ینتقادااند، که اغلب  در آمده

 ما،یصدا و س ،یاسالم غاتیسازمان تبل ه،یعلم یها حوزه ،یمانند: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 یبخش یانتقاد یها تيروا رايلحاظ گردد. ز دانند یکشور م یامور فرهنگ یو ... که خود را متول

 ق،یتحق نيرا روشن کرد، و به سؤاالت ا یجنگ در زبان فارس یداستان اتیدبا کيتار یاياز زوا

 میکه الزم بود و توقع داشت یا جهیپژوهش به نت نيمناسب داد. همچنانکه موجب شد تا ا یپاسخ

 .ابديدست 

 گیری نتیجه

شد.  بايست پاسخی منطقی و درخور توجه به آنها داده می در اين مقاله سؤاالتی مطرح شد که می

منظور شناخت شیوه را که در حوزه ادبیات جنگ نگاشته شده است، به  يازده رماناز اين روی 

ها، روايتی از  اين رمان روايت )رسمی و انتقادی( که از اهداف اين پژوهش است برگزيديم.

های جنگ  تجارب زندگی مردم در جنگ يا تجربه زيسته تعدادی از نويسندگان که در جبهه

باشد. قدر مسلم شرايط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زمان جنگ تأثیر خود  اند، می تهحضور داش

های  از اين جهت به منظور تبیین فضای رمان را برقلم و شیوه نگارش اين رمانها داشته است

( به 1384-1394( و )1360-1384انتخابی در حوزه ادبیات داستانی جنگ در دو بازه زمانی )

هايی  ها قبض و بسط های انتخابی پرداختیم. هرچند شیوه روايت در اين برهه تحلیل روايت رمان

ای چالش برانگیز را به دنیال داشت، بطوريکه  بر فرهنگ اين مرز و بوم را تحمیل کرد، و نتیجه
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در ادبیات داستانی در زبان فارسی شد. بنابر  منجر به ايجاد دو نوع روايت )رسمی و انتقادی(

نوع کنش فرهنگی آنهم با نگاهی ايدئولوژيک و در چارچوب هژمونی حاکم بر  اين، تأثیر اين

تواند زير پوست ادبیات داستانی و جامعه  فرهنگ و ادبیات داستانی اين مرز و بوم، سالها می

  علمی ايران خزيده و ماندگار باشد.

ش گیرد و نیازمند تال جز اين نیست که سنگ بنای فرهنگ يک ملت به سختی پای می

های بعضی افراد کوته بین  مهری و کچ فهمی هاست، اما همین فضای فرهنگی با بی وقفه نسل بی

های ناب و زالل يک ملت مبدل شد، که سالها فرصت و  انديشه و متحجر به گورستانی برای

 !انديشه سوز سر برآورد های جنگ و نگاه افراد خواهد تا بتواند از زير خاکستر زمان می

های  ، در اين پژوهش ضمن تعريف روايت، به ماهیت و کارکرد روايت، نظريهبه هر حال

هايی در اين  اما چرا چنین رمان های روايی اشاره شد. مربوط به روايت، و همچنین تکنیک

اند به اين دلیل بود تا تقابل و علت دو شیوه روايت  ها انتخاب شده پژوهش با اين ويژگی

جنگی در ادبیات داستانی ايران را که تا کنون هیچکس به آن  های در رمان انتقادی(-)رسمی

-نپرداخته به سر انجام برسانیم، بلکه نتايج و کار کردهای فرهنگی در مقاطع مختلف، سیاسی

ها  اجتماعی در کشور شناخته شود. هم اينکه، شناخت شیوۀ روايت و نوع گفتمان در رمان

د و فضای تحلیلی و رويکرد خوانندگان به اين تواند پاسخی به سؤاالت اين پژوهش باش می

توان  ای از پژوهش می های رسمی و انتقادی مشخص کند. با چنین شیوه ها را از جنبه گونه رمان

ضمن  کند. ها خشونت در جامعه را باز تولید و تقويت می تشخیص داد که کدام نوع از روايت

ه میزان قادرند بازتاب و نتیجه گفتمان و ها تا چ آنکه نظرگاه ديگرِ بحث اين است که روايت

همچنین شناخت چنین  های مختلف تاريخی به منصه ظهور بگذارد. تعامل يک ملت را در دوره

فضايی از حیث تاريخی اين فرصت را به پژوهشگران خواهد داد که چه نوع روايتی و با چه 

و سرنوشت يک ملت را رقم  ای موجب بازتاب مثبت، يا تنفر در يک جامعه را بازتولید شیوه

کند جنگ و مصائب آن به بوته فراموشی  نگاری نیز، کمک می زند. ضمن آنکه از حیث تاريخ می

 سپرده نشود.

 لیبه سؤاالت پژوهش است، ضمن تحل یپاسخ افتني یکه برا ،یتالش نیآمد چن یدر پ

 18راستا با  نيدر ا ،یافتيدر یها به پاسخ دنیبخش يیايبه منظور اعتبار و پا ،یانتخاب یها رمان

آمده از  دست به یها پاسخ لیکه پس از تحل ميمصاحبه کرد یژانر ادب نيا سندگانينفر از نو
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با توجه به  سندگانيگرفتن از دوران جنگ، نو که با فاصله ميدیرس جهینت نيبه ا دگان،کنن مشارکت

 کنند یم سهيود در اجتماع مقاموج یها تیبا واقع مینام یآنچه را که دستاورد جنگ هشت ساله م

را اتخاذ  ینينو کرديو با توجه به ذائقه مخاطبان رو یبازه زمان نيآمده در ا دست و در فرصت به

شاهد بود که اغلب  یانتقاد یها در انتشار و گسترش رمان شتریب توان یرا م کرديرو ني. ادندکر

بر  هیلب دارند. ضمن آنکه با تکمشترک و قا دگاهينسبت به آن د سندگانيبه اتفاق نو بيقر

 نيشتریکه ب ميبود یانتخاب یها در رمان یريانسجام و باورپذ زانیبه دنبال م شریوالتر ف هينظر

حاصله از  یها پاسخ یمحتوا لیبا تحل تيها است. در نها ما از مصاحبه طالعاتا

ل گرفته است، که شک سندگانينو انیکه در م ميشد  یا یشوندگان متوجه معرفت فرهنگ مصاحبه

پژوهشگر را به  نيمقاله شد، و ا نيبه جواب سؤاالت مطرح شده در ا دنیمرحله موجب رس نيا

در ژانر  یانتقاد تيکه با روا میباش يیها رمان شتریشاهد هرچه ب مروزهرهنمون شد که ا نجايا

 .شود یم دهيد شتریب ها یکتابفروش نيترياند و در و جنگ نگاشته شده اتیادب
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