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اي است که نویسنده ي موفّق،دهد، عناصر داستانی نام دارد و نویسندهآنچه، رمان یا داستان را شکل می

ت دیگر ها برخوردار باشد؛ به عباربر اهّمّیت تمامی این عناصر، واقف بوده و از مهارت تلفیق آن

آل و مطلوب ي این عناصر را در حّد ایدهتواند به عنوان شاهکار ادبی شناخته شود که همهداستانی، می

فاع و رمان ددحقیق مستثنی نیست. لذا در این ت داشته باشد. ادبیات داستانی دفاع مقدّس نیز از این اصل

ر ا از نظر عناصراز اسماعیل فصیح، » ثرّیا در اغما«از احمد دهقان و » درجه270سفر به گراي «مقدّس، 
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ضمون مها از میان عناصر داستانی، براي دو عنصر موضوع و است، ارائه دهند. نویسندگان این رمان

کم  دید)پردازي و زاویه(طرح،شخصیّتسایر عناصر اند؛در حالی که نسبت بهت زیادي قائل شدهاهّمیّ 
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  مهمقدّ-1-1

التی  یر و تحوّ تغی ،فرهنگ، تاریخ، دانش و احساس مردم است و در گذر زمان يهادبیات آین

ي ل اجتماعی در همههر تحوّ «عه نیست. ت جامالارتباط با تحوّن تغییرات بیایه ک استکردهپیدا

 هايها و منشروش ،هااندیشهنو، ا به نگاهی گذارد و جامعه رثیر میها تأها و مناسبتتخها، ساحتسا

 دهندمیبزرگ فقط شئون فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی را تغییر ن هايکشاند. رخدادمیتازه 

خلق  ،نتیجه هنر و ادبیاتی سزاوار با خویشدرو  آفرینندمیکه در قلمرو هنر و ذوق نیز دگرگونی بل

 ،شود. در سیر تاریخی که ادبیات ایرانمیشناخته و شناسانده  ،لی همان تحوّکلّ با نام  کنند که معموالًمی

 التتحوّر از آن ثّ متأ ،تراهی بیشتر و گو ادبیات گاه کم فاق افتاده استاتّ مّیگذرانده است حوادث مه

  ).14: 1389سنگري،»(بوده است.

ترین که در گذشته، عمده هیم یافتار دهیم درخواخود را مورد مطالعه قر ياگر ادبیات گذشته

ایدار نماند و با گذشت پ ،برخوردار بود. ولی این وضعیت ايهشعر و شاعري از جایگاه ویژ ،ادبی يشاخصه

ها از یکدیگر باعث ایجاد انواع ملّتپذیري روز افزون ادبیات  ثیررنگ شدن مرزهاي فرهنگی و تأزمان و کم

داستان و  ،کشورمان يگذشته شد. چنان که امروزه در کنار انواع ادبی ادبی نوینی در ادبیات کشور ما

 ؛پذیري از فرهنگ و ادبیات غرب استاست. در این نوع ادبی که حاصل تأثیر یافته ايهجایگاه ویژ ،رمان

  دو چندان شده است. کندانسان عصر در آن زندگی میه ک ايهبین ادبیات و جامع يهرابط

هایی یافت که از قدرت این نوع ادبی در نها و داستاتوان قّصهمی ،ادبی ایران ياگر چه در گذشته

 با سبک جدید و امروزي آن در عصر مشروطه و با نهضت ،ایران حکایت دارد ولی نوشتن داستان و رمان

تاریخی داشت.  يتر جنبههاي غربی و بیشایرانی تقلیدي از رمان هايمانر ،نخستین گردید.ترجمه آغاز 

 و کردندتر محکم، هاي جامعهتها نیز پیوند خود را با واقعیّایرانی، رمان يهبا گذشت زمان و حرکت جامع

 ،در ضمن ).176: 1389(کافی،دیدي در اختیار ادبیات قرار گرفتمضامین ج ،میبا وقوع انقالب اسال

سبی براي خلق آثار ادبی فراهم نویسی آشنا شدند و بستر مناها و فنون جدید رماندگان با سبکنویسن

 منتظره و بزرگ بود و غیردر تاریخ این کشور روي داد که کامالً یمّمه يهواقع ،اندکی بعد از انقالب شد.
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فاق فاق بزرگی که در جامعه اتّگونه که بیان شد هر اتّهمانبود، شروع جنگ تحمیلی ایران و عراق  ،آن

گیرد. میس نیز شکل ادبیات دفاع مقدّ ،به همین مناسبت ؛آوردمیخود را به وجود  افتد ادبیات خاصّ می

ه ادبیات داستانی گیرد. البتّمیاز این ادبیات شکل  ايهنیز به عنوان زیر شاخ سادبیات داستانی دفاع مقدّ 

متفاوت است زیرا ادبیات دفاع  ،از پایداري دارند ايهکه زمین ،هار کشورس با ادبیات داستانی دیگدّ قدفاع م

کند و میرزمندگان را منعکس  هايها و مردانگیوريها، دالحماسی دارد و رشادت يهجنب ،دسمقّ

ها فقط ادبیات پایداري سایر کشور ،الی کههاست. در حي ملّی آنهل جنبها مکمّي دینی این رمانهجنب

حوادث ناشی  ،ر اینعالوه ب ناسیونالیسم و روح وطنی تکیه دارد. یی برخوردار است و بر نوعملّ يهاز جنب

ادبیات ایران نظیري برایش ي توان، در گذشتهنمی که  هستند اسارت و غیره عواملی ،هااز بمباران شهر

و دفاع از ناموس  که عشق به میهنهدفی متفاوت بود،  ،هدف جنگ تحمیلی ).21:1389(سنگري،یافت

کرد و آن رضاي خدا بود. رنگ میقدر کند، بلکه بیو شرف و دین و آیین را نه آنکه بی

هایی که مربوط به این ادبیات است، ما امّت واحده داریم؛ یعنی ). در داستان475:1373(مؤذنی،

 ،به همین سبب ).389:1389کند نه از ایران. (هاجري،هایش دفاع از اسالم میي ما در صحبترزمنده

و بهترین مضامین را در اختیار  هول پیدا کردتحّ  کامالً ،دس از حیث مضموندفاع مقّ  هايمضامین رمان

بهترین آثار را به  ،نویسی همراه باشندداستان هاينویسندگان قرار داده است که اگر با فنون و مهارت

  .همراه خواهد آورد

توان گفت که اگر از چند مورد اثر داستانی که در اوایل می ،ز انقالبادبیات داستانی بعد ا يهدر زمین«

تحمیلی  ر از جنگ ثّ ترین آثار داستانی ایران را متأعمده ؛نشر یافته است بگذریم میپیروزي انقالب اسال

 1389کافی،»(د.انهثیر پذیرفتغیرمستقیم از جنگ تأ مستقیم وطور هیم که نویسندگان این آثار بیابمی

:191.(  

نگرش منفی به جنگ داشته و بعضی نیز نگاهی بینابین به  ايهنگرش مثبت و عدّ  ايهعدّ  ،از این میان

ی که نگرش مثبت به جنگ دارند دفاع از میهن را دفاع از حدود و هایدر رمان دارند.موضوع و مسائل آن 

ها همسو با این گونه از رمان پذیرند.یمها را آگاهانه کنند و حضور در جبههمیثغور ایمان خود قلمداد 
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 ،نگرهاي منفیرمان ،ادانند. امّمیمردم هستند و مرگ را در این جنگ شهادت  هايدولت و انقالب و توده

 ،بینابینی هايشوند و رمانمیتاریک جنگ متمرکز  هايناشی از جنگ و زاویه هايتر بر آسیببیش

در آن به میی مثبت و مردهایبت  یا منفی است که گاهی نگرشمث يهگیري ویژ خالی از جهتتقریباً

دفاع از حدود خانه و کوچه و  ؛گزینندها آگاهانه رزم را برمیرزمندگان در این داستانخورد. میچشم 

ها و توان تمایلی به ویرانیمینیز  هانت داستادر کلیّ ،است. ضمن اینکه میها الزابراي آن ،خیابان و شهر

ا یافت که گاهی با هرا در آدم میمات روحی و جسلّاجتماعی و تأ يو پیامدها را مشاهده کردها یخراب

  نمایی همراه است.نوعی اغراق و بزرگ

ها و مقاومت رزمندگان یانه بود و بر رشادتگراداستانی واقعس، ادبیاتدّهاي نخستین دفاع مقدر سال

 يهآرمانی و قدسی و الهی و چهر امالًرزمندگان ک يهچهر ،هانگونه داستادر این  .و مردم تکیه داشت

پردازي بود. در تتر از شخصیّبیش ،ها گرایش به تیپشد. در داستانمیفی پست و زبون معرّ، دشمن

که  تغییر یافت ،تر شد و نوع نگاه و نگرش به جنگنویسی بیشهاي داستانه به تکنیکتوجّ ،راه يادامه

قابل رصد است. در  ،هشتاد این تغییر يههاي آغازین دههفتاد و سال يم دههتانی نیمه دوّ در آثار داس

  س قابل مشاهده و بررسی است:داستانی دفاع مقدّهاي زیر در ادبیاتمضمون ،مجموع

ها به  این ایثارزند. معموالً میگذشتگی و فداکاري موج ها از خودرشادت و ایثار: در فضاي داستان - 1

 خورد.میگره » سرمشق بزرگ عاشورا« به ویژه  ،رها و اعتقادات رزمندگانباو

ترین مضامین ادبیات داستانی است که گاه داستان حول محور ید و شهادت و اسارت: یکی از رایجشه - 2

طرح  ،هادر بسیاري داستان ي آنهارزمان یا اسارت آنان و پیامدها و بازتابگیرد، شهادت هممیآن شکل 

 شود.میمحسوب  ،یرنگ داستانو پ

ها تها جبهه است و شخصیّلوف در این داستانوطن مأجبهه و فرهنگ شهر (نوستالژي جنگ):  تضادّ - 3

 ند و آرزوي بازگشت به جبهه دارند.رنجدر  ايهو زیستن جبه يبین زندگی شهر ها از تضادّ در این داستان

عام و کشتار مردم و ثیر ویرانی، قتلها و تأرتتاب مهاجباز ،ها: در داستانیروان - هاي اجتماعیآسیب- 4

 کاربرد است.ل و حمالت شهري یکی از مضامین پراشغا
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و تبعات آن مانند اضطراب و ترس  ه آنباران: موضوعی است که نویسندگان داستان بو موشکبمباران - 5

 د.دازنپرمیو ضایعات روانی فرد 

گاه توضیح وضع دردناك رزمندگان و هم فرصتی براي تکیهگرفتگی هم گرفتگی: موضوع موجموج- 6

 زدگی آنان است.ها و غربتوایاي روح رزمندگان و طرح دلتنگیبه ز ،ورود

رزمندگان: گاه مسائل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی رزمندگان،  هايمسائل خانوادگی و خانواده- 7

 جانبازان و آزادگان نیز موضوع داستان است.

است. چرا که مفهوم » جنگ ضدّ« س در ذات خود تردیدي نیست که ادبیات دفاع مقدّجنگ: ضدّ- 8

جنگ در ادبیات دفاع ا مفهوم ضدّ امّ دفاع، نفرت و پرهیز از جنگ و تالش براي رهایی از جنگ است، 

 جنگ گرنقطه مقابل نویسندگان ستایش در هاشود که نویسندگان آنمیاطالق  ییهاس به داستانمقدّ

 80يهده هايدر سال هان. این گونه داستادازندپرمیتر بیش جنگ منفی هايو به جنبهگیرند می رقرا

کنند میی اقدام هاینویسندگانی که به نوشتن چنین داستان ).1389:191(سنگري،شود میتر دیده بیش

د و خاطرات انهداشت خود در جبهه حضورکه نویسندگانی هستند  ،لگروه اوّ: شوندمیبه سه دسته تقسیم 

به صورت رمان و  رزمندگان هايت دارد و ستایشی است از دالوريواقعیّ يهتر جنببیشکه خود را 

ان نگران فراموش شدن ه آنمهارتی در نویسندگی ندارند بلک ،ناین نویسندگا .اندداستان گردآورده

زنده و ملموس هاي تشخصیّا ب ،ق به خلق داستانتر موفّکم ،در نتیجه و جنگ هستند هايارزش

 هايدارند و از تکنیک ي نویسندگینویسندگانی هستند که مهارت الزم را در زمینه ،م. گروه دوّشوندمی

و از خاطرات رزمندگان و آمیختن آن با  دانهدر جبهه حضور نداشت ،هستند ولی نویسندگی برخوردار

که هم به عنوان رزمنده در جبهه  هستندندگانی نویس ،و آخرین گروه گیرندمیل خود مدد قدرت تخیّ

با وجود هر سه دسته نویسندگان و  .اندبا مهارتصاحب سبک و م نویسندگانی د و هانهور داشتحض

ن ای هشایستادبیات داستانی و رمانی که  ؛مضامین جدیدي که با وقوع جنگ در اختیار آنان قرار گرفت

س را به ملل دیگر دیگر ترجمه شود و ادبیات دفاع مقدّ  هايزبان مان باشد و بهبرهه از تاریخ سرزمین

تواند به پیشرفت میال تواند باشد؟ یافتن پاسخ این سؤمیت آن چه چیز نشده است. علّ خلق بشناساند
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س مورد ت آن باید ادبیات داستانی و به ویژه رمان دفاع مقدّاین بخش ادبیات منجر شود. براي یافتن علّ

  ار گیرد.بررسی قر

س را دفاع مقدّ هايبنابراین اگر عناصر داستانی رمان ؛شودمیرمان از تلفیق عناصر داستانی حاصل 

  یابیم.میرا در هانت آدهیم نقاط ضعف و قوّ مورد مطالعه قرار 

اثر احمد  » درجه 270سفر به گراي «س به نام دفاع مقدّ هاينامه دو رمان از رماناندر این پای

مورد  ،ثر اسماعیل فصیح انتخاب شده است تا عناصر داستانی در هر دو رمانا »ثریا در اغما«و  دهقان

نگرش متفاوت نویسندگی نسبت به جنگ تحمیلی ه داشت که دو رمان از دو بررسی قرار گیرد. باید توجّ

ز نظر ي معاصر) داراي نگرشی مثبت و ااز نظر سنگري (نویسنده برخوردار است. رمان احمد دهقان 

نسبت به جنگ است و رمان  ،اسپراکمن(مترجم کتاب دهقان به زبان انگلیسی) داراي نگرشی بینابینی

تر از اي کاملهتوان نتیجمی ،جنگ دارد.  به همین سبب يهاسماعیل فصیح نگرشی منفی به مقول

   آورد.دستهها ببررسی

ر ارتباط با موضوع مورد بحث، د ايهپیشین ت موضوع تحقیق،ل این پایان نامه، ضرورت و اهمیّفصل اوّ

اصر داستانی که تعاریفی کامل از عن ،دومسپس در فصل  شود.میها و ابزار مورد استفاده را شامل روش

 در این دو رمان به بررسی عناصر داستانی بعد از آنشود. میگران ادبی است ارائه مورد توافق پژوهش

ص در استفاده از این عناصر مشخّ  هانو تفاوت آ هاندگان هر یک از رماتا میزان مهارت نویسن پردازیممی

در جدولی ارائه را ایج تحقیق نتي خالصهها پرداخته و بندي نهایی تحلیلعدر بخش پایانی به جم شود.

  کنیم.می
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  لهتعریف مسئ-1-2

 يهنبداعی آن بر جی و ابگدر معناي جامع آن به هر روایتی که خصلت ساخت«ادبیات داستانی 

ا در امّ بربگیرد،ادبی را در ياقانهانواع خلّ  يهباید هم ظاهراً  و شودمیتش غلبه کند اطالق تاریخی و واقعیّ

   .)21: 1388(میر صادقی، گویندمیادبیات داستانی  ،نقد امروز به آثار روایتی منثور

. عنی عام دارد و یک معنی خاصم ي هنر داستان نویسی یکاصطالح داستان در محدوده ،همچنین

ثر هنري اه هر بتوان چنین تعریف کرد: داستان داستان را می ،شامل رمان و در معنی عام ،در معنی خاص

 ول ي تخیّنیرو شود که بیش از آنکه از لحاظ تاریخی حقیقت داشته باشد آفریده و ابداعمنثور گفته می

شود ت روحانی خواننده ابداع میه به قصد لذّ ز آن این است کهنر نویسنده است. صنعت ممیّ

   ).26: 1388(رحماندوست، 

نامه، اتوبیوگرافی، مقاله، زندگیفت که آثار ادبی غیرداستانی نظیر: توان چنین نتیجه گرمی ،بنابراین

ن توااند ولی نمیبرخوردار شده ،تتاریخ و سفرنامه اگر چه اکنون با پذیرفتن عناصر داستانی از جذابیّ

جویند ولی ل میزیرا بر خرد و قدرت استدالل خواننده توسّ ؛شمار آوردها را جزو ادبیات داستانی بهآن

گوید: هنرمند به آن بخش از می 1شود. جوزف کنرادل میبر احساسات و عواطف او متوسّ ،ادبیات داستانی

اي است فطري و نه هدیه به آن بخشی در ما که ؛جوید که وابسته به خرد نیستل میوجود ما توسّ

  ). 27:1388اکتسابی(همان،

نی است که آن است داستا در معناي خاصّ هاي ادبیات داستانیرمان که یکی از شاخه ،بدین ترتیب

باشد و به نحوي از شده ت ذات آدمی و عادات و حاالت بشري نوشته براساس تقلیدي نزدیک به واقعیّ

  ) .23: 1389(میر صادقی، کس کندصویر جامعه را در خود منعت ،انحا

ترین این هستند مهم این ساختار يهسازند ،داراي ساختاري است که عناصر داستانی ،هر داستانی

  عناصر عبارتند از:

                                                             
1  -Joseph Conrad 
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)زبان       5)مضمون          4)موضوع        3پردازي      )شخصیّت و شخصیّت2      )طرح1

)فضا و رنگ                                 10)صحنه          9)گفت و گو           8لحن                )7روایت       دید یا زاویه)زاویه6

  ).61:1392چهره،(خوش

س نیز تابع چنین ساختاري است و هنرمندي یک نویسنده به چگونگی ادبیات داستانی دفاع مقدّ

خود را پیاده کند و به عنوان یک  ک خاصّ تا بتواند شیوه و سب استفاده از این عناصر بستگی دارد

رود میس رو به فزونی دفاع مقدّ  هايتعداد رمان ،هر روز فی شود.معرّ  ،شاخص و صاحب سبک ينویسنده

هاي د.گذشته از جاذبهانهگرفتمستقیم تحت تأثیر این جنگ قرار به طور مستقیم و غیر هانین رماو غالب ا

ه به شرایط است؛ با توجّخود را در ادبیات داستانی گشوده اياکنون ججنگ که هم موضوع خاصّ 

داستانی  هاياست که در اغلب نوشته یمّاجتماعی ما؛ دین باوري و باورهاي معنوي یکی از موضوعات مه

ی یافته و در حقیقت بخشی از متن هنر داستان نویسی امروز ما خاصّ يهجلو ،در کنار ادبیات ویژه جنگ

نویس باید با اي دارد و داستانهت ویژا در کنار این مضامین چگونگی نوشتن نیز اهمیّهد. امّدمیرا تشکیل 

   آشنا باشد. ،نویسیهاي گوناگون داستانمختلف و سبک هايتکنیک

هایی که این نوع ادبیات به خود س باید به دورههاي دفاع مقدّ براي بررسی عناصر داستان در رمان

ي نگارش ها بر نوع نگرش ونحوهحاکم بر جامعه در هر یک از دوره . زیرا شرایطه کنیمدیده است توجّ 

  ثیر گذاشته است.ندگان تأنویس

س را به ادبیات داستانی دفاع مقدّ  ،»کنکاش در رمان جنگ«ابراهیم حسن بیگی در پیشگفتار کتاب 

ل ي اوّ هاي دورهانکند. وي مضمون اغلب داستن جنگ و زمان پس از جنگ تقسیم میي زمادو دوره

، داند و به همین دلیلهاي نویسندگان میدیدهها و هاي جنگ و مستند به شنیدهجنگ را حوادث جبهه

هی به مبانی ساختاري و ادبی را از ویژگی توجّ نگري و بیبرخورد احساسی با جنگ، شعارزدگی و سطحی

با پایان جنگ و پس از قبول قطعنامه، تغییر و در حالی که  ؛داندس میآثار این دوره از ادبیات دفاع مقدّ

ها و فنون نویسندگی نیز تغییراتی به در تکنیک ،فت. عالوه بر اینل عمیقی در مضمون صورت گرتحوّ 
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هاي این ، براي رمانهایی را از نظر عناصر داستانیتوان ویژگیبندي، میبر اساس همین تقسیم وجود آمد.

  دو دوره ذکر کرد.

  )60يل( دههي اوّي دورههاویژگی«

هاي ها به شهرو صحنه استهاي نبرد ل، مکان وقوع داستان ، اغلب جبههي اوّدر آثار دوره )1

 نسبت به جنگ نگاهی آرمانی ،نویسندگان با وجود چنین شرایطی، ولی شودزده مربوط میجنگ

 .را به تصویر می کشندو در نتیجه نقاط مثبت جنگ  دارند

هاي مثبت و آرمانی و تشخصیّ؛ شوندبه دو نوع مثبت و منفی تقسیم می ،هاي داستانتشخصیّ )2

 ،. بنابرایناست از آن دشمن ،هاي منفیتو شخصیّ دهندقدسی را رزمندگان تشکیل می

 .نندکها ایستا بوده و تغییري نمیهاي رمانتشخصیّ

؛ زیرا زده استاغلب شتاب ،ی این روایتپردازد ولبا لحن صمیمی به بیان داستان می ،راوي داستان )3

ي حضور در که خود تجربه ،زدگی مبتالست و نویسندگانهاي این دوره به نوعی شتابرمان

اند و اند و به خاطر آن جنگیدهآنچه را به چشم دیده و لمس کرده دارند قصد ؛اندها را داشتهجبهه

 هاي آنان است به خواننده منتقل کنند.جزو آرمان

ها، ایثارها و ل را، دفاع از سرزمین در برابر هجوم عراق، رشادتي اوّ هاي دورهموضوع اکثر رمان )4

دهد و به دلیل اینکه جنگ پایان نیافته است و اثرات بعدي آن هاي رزمندگان تشکیل میفداکاري

 .کنندگذرد، تمرکز میهاي نبرد میچه در میدانتر بر آننویسندگان بیش ؛ملموس نیست

ت م اهمیّي دوّ در درجه ،ه به سبک نویسندگیکید دارند و توجّ تر تأمحتوا بیش بر ،هانویسندگان رمان )5

 ).65:1388حنیف،»(قرار دارد.

ي اوّل بود امّا ثبت و ضبط این وقایع فوایدي به اگرچه ویژگی شتابزدگی خصوصیّت غالب آثار دوره

ز فراموشی نجات یابند، نسل بعد به درستی این وقایع شد که این وقایع ااین امر سبب می«دنبال داشت

هاي به ي از همین نوشتهمایهرا بشناسد. به تدریج از دل این آثار، الگوهاي مناسب به درآید و دست

 ).282:1387صرفی، »(قرار گیرد.هاي بعدي ظاهر شتابزده در اختیار نویسندگان نسل
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  عد)به ب 70ي از دهه(مي دوّهاي دورهویژگی«

براي رسیدن به  ،عات ادبی و تالشاه به صنع، فرم و توجّي قبل به لحاظ تنوّآثار این دوره نسبت به دوره )1

آمده، کسب دستههاي ببا استفاده از تجربه ،ه است. نویسندگانتکنیک و ساختار مناسب قابل توجّ 

اي قابل مالحظه نستند در حدّي جنگ، تواهاي احساسی با مقولههاي ادبی و پرهیز از برخودتوانمندي

 سطح آثار خود را ارتقا بدهند.

هاي داستانی، پرهیز از شعارزدگی و بروز احساسات تند و تهاي منطقی نویسنده و شخصیّکنش و واکنش )2

 هاي دیگر این دوره است.ردپاي نویسنده در اثر، از ویژگی هخاذ مواضع سیاسی و حذف قابل توجّ اتّ 

ي ها، مسائل خانوادهها هم هستیم. جنگ شهرم، شاهد آثار مربوط به پشت جبههي دوّ در آثار دوره )3

ها بر خانواده و مشکالت ریز و درشت اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ثیر شهادت یا اسارت آنرزمندگان، تأ

 شود.هاي این دوره محسوب مینها و رمااز داستاني آثار بسیاري مایهدست ،ناشی از جنگ

ي شهدا از موضوعات و نیز مسائل جانبازان و خانواده یعنی آزادگان ،سیران رها شده از جنگموضوع ا )4

ها را باید مزید هاي این دوره است که البته حمایت بنیاد جانبازان از چاپ این نوع کتاببسیاري از رمان

 ت دانست.بر علّ 

. در واقع آن پردازندمیو مصائب جنگ نیز  هاي خاطر به ویرانی، بدون دغدغهدر آثار این دوره، نویسندگان )5

 واز نارسایی، سوء مدیریت  . در این نوع آثار مسائل انتقاديکشندمی ي جنگ را نیز به تصویرهروي سکّ

ها مثبت و انتقاد ،ی نویسندهگیري کلّه جهتکه البتّ شودپرده بیان میبی ،ي رزمندگانهی به خانوادهتوجّ بی

 .تاس در جهت سازندگی

گویند. می جنگ هاي ضدّ ها داستاناي به آنهکه عدّهستیم هایی در این دوره شاهد چاپ داستان- 6

 موضع منفی ،ها در مقابل جنگشود که نویسندگان آنهایی گفته میجنگ به داستان هاي ضدّ داستان

 ). 66:1388،حنیف»(.ستاهاي انتقاد آمیز بسیاري از مردم مواجه ع آثار با واکنشه این نو. البتّدارند

 يات دو دههاجتماعی جامعه در ارتباط است و تحولّ _خلق آثار داستان جنگ با اوضاع سیاسی  ،به هر حال

این  نویسانزتري براي داستانفراهم کردن فضاي بادر چنین شرایطی ثیر بگذارد. اخیر نیز توانسته بر این روند تأ
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آید که یک وجود می به ضعیفیشک در محیط بسته آثار یر باشد. بثّ ؤتواند در رشد این نوع ادبی محوزه، می

ادبی، بهاي واقعی آثار  يدر این گونه ،هاي مختلفي مساعد براي طرح اندیشها با ایجاد زمینهنگرند. امّبعدي می

ي دفاع هعدم تمایل برخی نویسندگان به نوشتن دربار ،ص خواهد نمود. هر چندادبی را تا حدود زیادي مشخّ 

و باعث قهر و جدایی گروهی از  هاي انقالب داردلین سالهاي اوّبنديها و دستهس ریشه در برخوردمقدّ

   .)67:1388،همان(»ي تاریخ کشورمان شده استي هشت سالهویسندگان از این برههن

کند س را تهدید میهاي دفاع مقدّهایی دانست که رمانتوان از جمله آسیببانه را میاین برخوردهاي متعصّ

توان گفت که شرایط می ،مورد عناصر داستانی دفاع مقدّس در ،همچنین کند.و خلق آثار ممتاز را محدود می

ادبیات  يمشخّصه ،ترینتواند در تک تک عناصر داستانی تأثیرگذار باشد امّا اصلیایجاد شده درجنگ هرچند می

دهد و مذهب نقش مهمّی در این مضامین ایفا ود را نشان میها خداستانی دفاع مقدّس در مضمون داستان

داند و در تعبیري مذهب را مادر هنر می کند. ایشان،و سخن دکتر شریعتی بر ادبیات این دوره صدق می کندمی

ترین فاجعه را جدایی هنر از مادرش و به تعبیري من برخالف روشنفکران متداول، بزرگ«اي دارد: چنین عقیده

مقدّس  شود مذهب در ادبیات دفاع). و آنچه باعث می412:1365شریعتی،»(دانم.هر بزرگش مذهب میخوا

ي مذهب استوار شده است. به همین دلیل داراي جایگاهی ویژه باشد، بنیاد انقالب اسالمی است که بر شالوده

از مفاهیم قرآنی و انعکاس حوادث هاي مذهب، بهره واالترین ویژگی ادبیات دفاع مقدّس، الهام گرفتن از اسطوره

  ). 185:1391(کافی،تتاریخی اسالم اس

دید و نگاه خاصّ  ؛کندجدا می ،آنچه ادبیات داستانی دفاع مقدّس را از ادبیات جنگ سایر ملل ،در واقع

 کند. استفاده از دیگر عناصرنویسندگان ایرانی به جنگ ایران و عراق است که آن را دفاع مقّدس معرفی می

ي اوّل جنگ جریانی افزاید در دورهپردازي و آنچه بر جذابیّت اثر میشخصیّت پردازي، صحنه :داستانی نظیر

کند یک اثر هنري ایجاد نویسنده سعی می ،ي بعد از جنگضعیف دارد و به شعارزدگی دچار است ولی در دوره

دست آورده ه س بی که آثار داستانی دفاع مقدّهاي نسبعالوه بر موفقیّت به انتقال پیام نپردازد. کند و صرفاً

ه این موضوع تنها به ادبیات دفاع مقدّس محدود کند البتّهایی است که پویایی آن را تهدید میر آسیباست، دچا

  آید. شود بلکه آسیبی عمومی است که به دالیل مختلف به وجود مینمی
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استان نویسی جنگ را چنین بیان ي دهاي عمدهدتهدی،دیوید ژوزف لیچنس از داستان نویسان آمریکایی 

  کند:می

 دهد.هاي داستان نشان میگرایانه از شخصیّتهاي ادبی جنگی تصویري جانبداستان )1

 کشند.هاي جنگی است که به تصویر میعدم شناخت دالیل و ریشه ،دومّین آسیب )2

فرصتی است که  ورند که جنگ معموالًخواهند به یاد بیادانند یا نمیهاي جنگی نمینویسندگان داستان )3

 .فهمد دشمن او نیز در حقیقت یک انسان استدر آن آدمی می

ما پیروز « ها با پیام داستان نگرند و معموالَفراتر از جنگ را نمی هرگز ،تر آثار داستانی جنگبیش )4

: 1388، حنیفها زخمی است(پذیرد و این در حالی است که روح از جنگ بازگشتهپایان می» هستیم

68.( 

کند از میان نویسندگان و منتقدان هایی تهدید میهمانگونه که گذشت ادبیات دفاع مقدّس ما را نیز آسیب

هایی که ادبیات است. وي دالیل مختلفی براي آسیب رضا نجفی نگاه عمیقی به این مبحث داشته ،ایرانی

 جمله: کند ازکند بیان میس را تهدید میداستانی دفاع مقدّ 

 .فقر فرهنگی کتابخوانی در کشور .1

 .اي از جنگاي بودن خالقان اثر و به دور ماندن نویسندگان حرفهغیر حرفه .2

ها و ي دستورالعملبدین معنی که نظارت و ارائه ؛دولتی شدن این ادبیات است ،ترین آسیبمهم .3

 ). 72: 1388یانجامد(همان،هاي خاصّی بآسیب گیري نسبت به آثار غیردولتی گاه ممکن است بهسخت

شجاعت و ایثار و فداکاري نه  هن، دفاع از شرف و دین و صفاتی همچونقاتی همچون عشق به میبیان تعلّ

ه کند و به خوانندمیثیر آن را چند برابر ا چگونگی گفتن است که تأامّ ؛ده استتنها عیب نیست که بسیار پسندی

و می جس هايی آسیبه آثار بیرونی جنگ و آسیب شناختی آن و حتّم است کبخشد. مسلّ میخواندن  يهگیزان

 ؛ماندمیت خود باقی شد ولی آنچه به قوّ  تر خواهدرنگها کم روحی به مرور زمان و با گذشت سال

بهره  ،گذارتکنیکی و زیبایی صورت و سیرت اثری و مندي فنّشرط آنکه از توان به ؛داستانی است هايساختمان

ادبیات داستانی براي اینکه اثري ماندگار و جهانی داشته باشد باید به بررسی آن بپردازیم و د.داشته باش
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ه قرار دهیم و تنها یک مورد توجّ نویسی را در کنار مضمونهاي داستانتکنیکآن را مرتفع سازیم و  هايکاستی

  بعدي نیندیشیم.

  تحقیق هايالسؤ-1-3

 عناصر داستانی چیست؟از لحاظ استفاده از  هانویژگی رما -1

 تمایز و تشابه موجود بین دو رمان کدامند؟ -2

 دینی هستند؟ هانآیا مضامین این رما -3

 دهند؟میل تربیتی را آموزش ئچه مساها رمان - 4

 است؟ جنگ هايرمان يتهدیدکننده هايآسیب دچار ،تحقیق مورد هايرمان آیا- 5

  قاهداف تحقی-1-4

 270سفر به گراي «س با عناوین ر داستانی در دو رمان دفاع مقدّبررسی عناص ،هدف از این پژوهش

  ق گردد:اهداف ذیل محقّ از اسماعیل فصیح است تا »ثریا در اغما«احمد دهقان و از » درجه

  س.دفاع مقدّ  هاي  رمانآشنایی با ویژگیـ 1 

  هاي نویسندگان در استفاده از عناصر داستانی.ها و ضعفبررسی مهارت ـ.2

راهکارهایی براي  يند و ارایهکس را تهدید میهایی که ادبیات داستانی دفاع مقدّ ناخت آسیبـ ش3

  مقابله با آن.

  ت و ضرورت تحقیقاهمیّ-1-5

ادبیات دیرین و طوالنی در  ايهادبیات داستانی منثور است که سابق هايیکی از زیر شاخه ،تانداس

شود پس از آشنایی با ادبیات غرب می جدید که رمان خوانده يهنویسی به شیوا داستانکشورمان دارد. امّ

مضامین جدیدي  ،و اندکی پس از آن شروع جنگ تحمیلی میبا وقوع انقالب اسال در ایران به وجود آمد.

برخوردار  ايهالعادفوق ت تازگی و بدیع بودن از اهمیّ در اختیار ادبیات قرار گرفت. مضامینی که به دلیل

  اثري  که بتوان از  ،زمینه را براي خلق شاهکارهاي ادبی فراهم ساخته ولی تا به امروز ،شرایطاست. این 
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What a novel or story form is the story elements . And successful writer, a writer who had 

recognized the importance of all of these elements and combine skills they have. In other 

words, the story can be recognized as a literary masterpiece that all these elements have an 

ideal. Sacred Defense (WAR) literature is no exception to this principle. In this study, two 

novel holy war, "Safar be  geraye 270 daraje" of Ahmad Dehghan and "Soraya  dar egma," 

Ismail fasih , in terms of story elements evaluated and compared the strengths and 

weakness we have identified. The study authors suggest that this novel is also having new 

ideas, able to embody the elements necessary skills And a story worthy of this important 

moment of our history is present Author of the novels of the story elements, the two 

elements are the subject-matter of great importance, while less attention than other 

elements, and the reduced value effect. 
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