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  :چکیده

خصوص ادبیات تأثیر گذار بوده است. از این تغییرات سیاسی و اجتماعی همواره بر اکثر امور جامعه به

گـاهی   هـاي حـاکم بـر آن پـی بـرد.     نیز ارزش توان به تغییرات ورو با خواندن آثار ادبی هر دوره می

هاي ملّی و فراملّی همراه بوده است و بدین جهت تردیدي نیسـت  ها و نزاعتحوالت اجتماعی با جنگ

ي جنگ گشوده شده و همیشـه یـک تـم سیاسـی بـراي      که پاي ادبیات دیرزمانی است که در مقوله

-اي را پـیش روي داسـتان  ي گسـترده رصهي جنگ عنویسان جهان بوده است. نوشتن دربارهداستان

هـا،  هـا و حماسـه  ي وقایع، تصـویرگر دالوري تواند از طریق ثبت هنرمندانهدهد که مینویس قرار می

ها و نگارگر عوارض و تبعات آن باشد. در این بین رمان به سبب نزدیکی ها و پیروزيپیکارها، شکست

ي تجربیات و احساسات بالفصـل و مسـتقیم از   درباره اشها و دغدغهمنحصر به فرد به زندگی انسان

تـري از زنـدگی را در موضـوع کـار خـود دارد      زمان و مکان خاص و به سـبب اینکـه اشـکال متنـوع    

ي ایران و عراق از جمله تغییرات اساسـی و  کند. جنگ هشت سالهتري را جذب میخوانندگان متنوع

ما و خصوصاً رمان هـا را   مون حجم بسیاري از ادبیاترود که این مضمهم اخیر کشور ما به شمار می

ي حسـین  هـاي جنـگ نوشـته   ها،  رمان عشـق سـال  ي این رماناز جمله به خود اختصاص داده که

درك خـود را بـراي بـه تصویرکشـیدن     و ساس حفتاحی است که نویسنده در این رمان تمام قدرت ا

کار گرفته است. نویسنده در این رمان واقعیت را اي از حوادث مربوط به جنگ ایران و عراق به گوشه

جذاب چون با قدرت تخیل خویش همراه ساخته و سعی داشته با همراه ساختن حوادث و موضوعاتی 

کارگیري عناصر داستانی بخشی از حوادث جنگ ایران و عراق را به تصـویر  عشق و دلدادگی و نیز به

  کشد. 

  .یفتاح نیجنگ، حس يهافاع مقدس، عشق  سالرمان د ،یبررس نقد و :هاواژه کلید
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  بیان مسأله  -1-1

گذار بوده است. از یرتأثخصوص ادبیات عی همواره بر تمام امور جامعه به رات سیاسی و اجتمایتغی

 .هـاي حـاکم بـر هـر دوره پـی بـرد      توان به تغییرات و نیز ارزشاین رو با خواندن آثار ادبی هر دوره می

و بررسـی تـاریخ و سرگذشتشـان     هـاي آنـان و مطالعـه   براي شناخت یک ملت خواندن داستان«بنابراین 

حـاالت و   يهنمـاي احساسـات و ادراکـات و انعکـاس دهنـد      تمـام  يهاست زیرا ادبیات آیینتر ضروري

هاي بلند بسیار زیبایی در طول سالیان دراز آفریـده  انگیز فارسی داستانروحیات جمعی است. ادبیات دل

هـاي   میـان شـکل   از. )7:1392،(سرشـار » هرت و اعتبار جهانی داردها شاست که بسیاري از این داستان

ــان مهــم«مختلــف داســتان  ــرین و معــروفرم ــ ت ــور یافت ــرین شــکل تبل ــی روزگــار ماســت يهت  .»ادب

اي است متکی بر واقعیت بـا  رمان روایت منثور، مفصل و پیچیده«به عبارت دیگر  )9:1379(میرصادقی،

و شـوند  هاي متعددي، در طی حوادث متوالی و سازمان یافته، پرداخت مـی  تخیل هنري که در شخصیت

دنیاي پـر   يهها بر پهنآید. رمان، مبین و مفسر زندگی واقعی انساندر مجموع کتاب مستقلی به وجود می

-اضر به شمار مـی ترین اشکال ادبی عصر حترین و برجستهالتهاب امروز است. از همین رو یکی از بدیع

ر زمـانی اسـت کـه در    تردیدي نیست که پاي ادبیات دی«بدین ترتیب  .)34: 1388 (رحماندوست،» آید

 يهنویسان جهان بوده است. نوشتن دربار مقولۀ جنگ گشوده شده و همیشه یک تم اساسی براي داستان

-هثبت هنرمنـدان «تواند از طریق دهد که مینویس قرار می اي را پیش روي داستانگسترده يهجنگ عرص

هـا و نگـارگر عـوارض و    و پیـروزي  هـا ها، پیکارهـا، شکسـت  ها و حماسهوقایع، تصویرگر دالوري» ي
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- ها و رماندر شرایط امروز، قصه«یکی از مسلمات این است که  .)190:1389 افی،(ک» تبلیغات آن باشد

اي هاي جنگ خوانندگان فراوانی دارند مشروط بر این که از  قالب و  فرم و تکنیـک و زیبـایی شایسـته   

تمهیدات الزم داستان پردازي  به کارگیري متناسبی ازبرخوردار باشند و پرورش درستی از حادثۀ جنگ و 

محمل داستان قرار گرفته باشد. با توجه به شرایط اجتماعی ما، دین بـاوري و باورهـاي معنـوي یکـی از     

خاص یافته  يهجنگ جلو يههاي داستانی در کنار ادبیات ویژموضوعات مهمی است که در اغلب نوشته

قابل تعمق وجود دارد و موجب شده تا حاصل کـار   يها به عنوان یک نقطچه در این نوشته است اما آن

اي در قابل عرضه و رقابـت در سـطوح جهـانی نباشـد و جـاي شایسـته        نویسان انقالب اسالمی، داستان

  .)194(همان:» ي آنهاستش شعارگونهبیان و نگر  ادبیات داستانی جهان پیدا نکند،

ایران و عراق نوشته شده است، رمان عشـق   يهگ هشت سالهایی که درخصوص جنازجمله رمان 

خـود را بـراي بـه تصـویر کشـیدن      هاي جنگ است که در آن نویسنده تمام قدرت احساس و درك سال

این رمان از چندین داستان فرعـی تشـکیل یافتـه اسـت کـه در        اي از حوادث به کار گرفته است.گوشه

مسلم است که آثار بیرونی جنـگ و  « برند.وضوع اصلی پیش میها رمان را به سوي ممجموع این داستان

هاي جسمی و روحی به مرور از ذهن ها و حتی آسیبها، شهرها، راهمظاهر آسیب شناختی آن ساختمان

از  .)174(همـان: » ساختمان داسـتانی اسـت  ماند چه باقی می ها پاك خواهد شد ولی آنفراموشکار انسان

 هاي جنگ به نسـل بعـد از جنـگ اسـت،     که حسین فتاحی درصدد انعکاس روزایناین رو و با توجه به 

شـناخت تـاریخ    يهتوانـد بـه انـداز   هاي صحیح  نقد صورت گیرد میاگر نقد و تحلیل این رمان با معیار

  جنگ مفید واقع شود.
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  هاي پژوهش سؤال -1-2

  ی است؟آیا رمان دوسطح داستانی و رمزي دارد یا فقط یک روایت داستان

آیا نویسنده توانسته وقایع و حوادث جنگ را کامل و دقیق به تصویر بکشد و به نسـلی کـه درگیـر    

  اند منتقل سازد؟    جنگ نبوده

  

  پژوهش  يفرضیه -1-3

هاي جنگ رمانی است ماجرامحور که داراي یـک روایـت مرکـزي اسـت و سـایر      رمان عشق سال

وانند براي بسط و گسـترش آن روایـت مرکـزي آمـده باشـند.      تمی حوادث، رخدادهایی هستند که صرفاً

خوبی بهره بگیـرد و بخشـی از واقعیـات مـادي و معنـوي      لف این رمان، توانسته از عناصر داستانی بهؤم

  جنگ و رزمندگان را بیان کند.

  

  هدف پژوهش  -1-4

نگ است بـه  هاي جهدف اصلی این پژوهش نقد، تحلیل و  بررسی عناصر داستانی رمان عشق سال

  ثیري بر هنر و ادب ایرانی داشته است.أمنظور معرفی دقیق آن براي نشان دادن این که جنگ چه ت

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش  -1-5

تجربیـات و احساسـات    يهاش دربـار فـرد بـه زنـدگی و دغدغـه     رمان به سبب نزدیکی منحصر به

تري از زنـدگی را موضـوع کـار    اشکال متنوعکه بالفصل و مستقیم از زمان و مکان خاص و به سبب این

ي هااگر نقد رمان با معیار .)34:1388کند (رحماندوست، ذب میتري را جخود دارد، خوانندگان متنوع
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(همـان:   عالی بخشی داشته باشدثیر تأهنري ت-تواند در رشد و بالندگی آثار ادبیدرست آن انجام شود می

با انعکاس دادن بخشی از واقعیت هاي مربوط بـه جنـگ ایـران و    هاي جنگ نیز رمان عشق سال .)160

  هاي بعدي بردارد. ي عظیم به نسلعراق توانسته گامی مؤثر در شناساندن این واقعه

  

  پژوهش يهپیشین -1-6

هاي ایستادگی و پیروزي رزمندگان بر دشـمن مهـاجم را   ) مایه1389پور (امیري خراسانی و حسن

و  رمـان کلیـد درك انگیـزه   هـاي  کـه شخصـیت  این ایشان با توجه به .قرار داده اندمورد تجزیه و تقسیم 

هـاي پایـداري در سـیماي    باشد، به بررسـی مولفـه  ي مبارزان درطول هشت سال دفاع مقدس میاندیشه

  اند.هاي رمان پرداختهشخصیت

تحلیل  یی مورد تجزیه وهاي رواهاي نمادین و شگردرا از لحاظ بن مایه» ارمیا«) رمان 1390کوپا (

لیف رمانی ملتزم و متعهد را مورد بررسـی و تحلیـل   أقرار داده است و در نهایت میزان توفیق راوي در ت

  قرار داده است.

عقرب « ) به بررسی چگونگی روایت جنگ ایران و عراق در سه رمان1390پرستش و جان نثاري (

نوشـتۀ  » درجـه  270به گراي  سفر«ضاییان آبکنار، ي حسین مرتنوشته» هاي راه آهن اندیمشکروي پله

اند. ایشان ابتدا ساختار و روساخت سه رمان نوشتۀ علی موذنی پرداخته »نه آبی، نه خاکی«احمد دهقان و 

هـاي آن بـر اسـاس دو    را براساس الگوي ارتباط روایی به دست آورده و سپس به تحلیل ژرف سـاخت 

  اند.رداختهي ساحت مرگ و  ساحت زندگی پمولفه

هاي جنـگ را  ) به بررسی عناصر داستانی رمان عشق سال1392( موسوي سیرجانی و خوش چهره

  اند.با روشی علمی و ساختاري بررسی کرده
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با وجود این آثار هنوز جاي تحقیق براي بنده محفوظ است زیرا کارهاي انجام نیافته در مـورد ایـن   

ین پژوهش  بر آنیم تا بدانیم که این رمان از چه نوع است و آیـا  که در ااز جمله این و رمان فراوان است

پی رساندن پیامی خاص بوده است؟ و با توجـه بـه    لف تنها به بیان یک روایت داستانی پرداخته یا درؤم

لف تـا چـه انـدازه در    ؤکشد سعی بر این بوده تا بدانیم مکه این رمان بخشی از تاریخ را به تصویر میاین

  .قایع جنگ به نسل بعد از جنگ موفق بوده استانتقال و
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  فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش
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  یکدیگر تأثیر متقابل ادبیات و جنگ بر -2-1

ي بـا وجـود همـه    .داراي ابعاد و پیامـدهاي بزرگـی اسـت    جنگ هرقدر هم کوچک و کوتاه باشد،

هـاي  هـا و انقـالب  کـه پـس از جنـگ    داني بودهشمارنویسندگان بی ها دارند، پیامدهاي تلخی که جنگ

ي عینـی و حضـور   ها با مشاهدهبرخی از آن  اند.اند و آثار ماندگاري آفریدهگوناگون قلم به دست گرفته

ها و شرایط حاکم بر جنگ آشنا جزئیات، تاکتیک اندکه بافرصت آن را یافته ها، فیزیکی درگیرودار جنگ

بدیل کننـد. در کشـور عزیزمـان ایـران نیـز      ماندگار تاثري ادبی و  آن را بهشوند و در رویکردي فرهنگی 

بـار  را در کولـه  هـاي بسـیاري  بسیاري از نویسندگان، خودشان در جنگ تحمیلی حضور داشته و تجربـه 

  اند.فرهنگیشان اندوخته

لبتـه  ترین تأثیر این حضور و مشاهده،  درك شرایط و روح حاکم برجنگ تحمیلی است، کـه ا مهم 

ي فرهنگ ادبی، از خـود جنـگ هـم    اي بزرگ یاد کرد. چیزي که در مقولهتوان از آن به عنوان تجربهمی

-هاست. چه بسا جنگی چند روزه در گوشهزندگی اجتماعی ملت مهمتر است، تأثیرات و پیامدهاي آن بر

هاي نویسندگان یـا بحـث   ي داستانبراي چندین سال سوژه اي از جهان دربگیرد و پس از پایان گرفتن، 

  ي مردم باشد.روزمره

اگر دوباره به جنگ تحمیلی خودمان بازگردیم، با نگاهی اجمالی به هشت سال دفـاع نـابرابر، پـی     

ـ تر و مهـم خواهیم برد که پیامدهاي ناشی از آن بسیار بزرگ ، هـا ر از خـود جنـگ بـوده اسـت. ویرانـی     ت
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و... ازجمله پیامـدهایی هسـتند کـه هرکـدام بـه      ها ها، فداکاريها، وفاداريدوري ها،ها، جانبازيشهادت

  هاي ادبی زمان اکنون ما قراربگیرند.ي بسیاري از داستانتوانند سوژهتنهایی می

ي آثـار اسـت.   اصلی و عمده در ژانر جنگ نیز، مانند ژانرهاي دیگر، کلیشه و سطحی بودن، مشکل

روح و اي بـی با اشاره اند وي جنگ نوشتهمستقیم، دربارهیم و غیرهایی را که مستقداستان ایمندهبسیارخوا

تـرین  ي مهـم انـد. روح نوشـتار، از جملـه   فیزیکی به آن، کل نوشتار را به صورت اثري منجمـد درآورده 

  عناصر داستانی است که در کمتر کتاب آموزشی به آن پرداخته شده است. 

خـورد. از  که با حیات زنده و جاري داستان گره میمخاطب، با گرفتن و درك روح داستان است   

روح حاکم بـر همـان جنـگ    ي اول باید مبتنی بر فرهنگ درجههاي جنگی، در این رو پرداختن به سوژه

هاي جنگـی مشـاهده   ي داستانها و فضاهایی که در همهسازي و آوردن صحنهدوم به جاي کلیشه ؛باشد

دست به نوآوري بزنیم و از نگـاهی دیگـر    –نطامی، خاکریز و ...  مانند تفنگ، پوتین، لباس -شدنی است

  ي جنگ بپردازیم...به مسئله

ي زیستی و شهودي او مربوطند باید به این نکته نیـز توجـه   جدا از عواملی که به نویسنده و تجربه 

انکارنشـدنی   يه، یک نکتـ وجود دارد ي این ژانرهایی که دربارهپردازيي نظریهداشت که باتوجه به همه

هاي جنگی بـه  داستان -وارو نه کلیشه -و به تصویر کشیدن ادبیکه به هر صورت، آوردن است و آن این

کاهـد، مگـر آنکـه نویسـنده کـارکردي      گرا) خواسته یـا ناخواسـته از ارزش اثـر مـی    (واقع صورت رئال

ار تاریخی و جنگ خودمـان هـم   ي آثغیرمستقیم و ژرف براي جنگ و حواشی آن بیابد. این نکته درباره

کـه  و رویدادهاي جنگ به همان اندازه یـا بیشـتر از آن   فضا کند، زیرا به تصویر کشیدن صحنه،صدق می

  کاهد.تواند در انتقال سوژه مؤثر باشد از حقیقی بودن اثر میمی
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ي جنگ اکتفـا  برداري و آوردن رویدادهاي ظاهرتنها به کپی راین بدان معناست که هر اثر ادبی اگ  

ترین عنصر براي داسـتانی شـدن   داستانی نخواهد بود، زیرا اولین معیار و شاید مهم-کند، دیگر اثري ادبی

آمیـزد و در انتهـا   جاي متن است، که با واقعیت درهم میاثر مکتوب، به کارگیري تخیل نویسنده در جاي

  .)39: 1389 (ابراهیمی المع، شوداثري ادبی خلق می

  

  ثیر ادبیات بر جنگ  تأ -2-2

گیرد. امـا بایـد بـه    اگرچه با بروز هر جنگی، امکانات زیادي در دسترس نویسندگان داستان قرار می

ماهیت خود ادبیات و کارکرد آن در جوامع نیز توجه کنیم. ادبیات نـوعی گفتمـان اسـت کـه درسـت در      

ي اعالي خود است، در درجه گیرد. جنگ، همیشه همراه با خشونت،جهت خالف گفتمان جنگ قرار می

اما خشونت در ادبیات جایگاهی ندارد. ادبیات راهی است براي ایجاد گفتمانی بدون خشونت، همراه بـا  

کننـد و از آن در جهـت بهـره    البته کم نیستند نویسندگانی که جنگ را وارد ادبیـات مـی  . احترامی متقابل

است کـه ذات ادبیـات   ي سالیان دور نشان دادهتجربهکنند، اما هاي شخصی و زودگذر استفاده میبرداري

زیاد هم خوشایند نباشد پاك است. اگـر بخـواهیم از تـأثیر ادبیـات بـر       ي اتفاقاتی که ممکن استبا همه

هایی که در زندگی بـه  ترین خاصیت ادبیات این است که از تمامی راهترین و کاربرديجنگ بگوییم، مهم

کـه  شوند. در ادبیات بیشـتر از آن هایی که منجر به صلح میزند به تمامی راشود، پلی بخشونت منجر می

گیري و نابرابري دخالت داشته باشند، اندیشه و عشق فرمانرواست ( هم در نویسنده لفقدرت فیزیکی، غا

یاري ي بسـ بازدارنده  -در اینجا منظور ادبیات داستانی است -وجود ادبیات رو،و هم در خواننده)، از این

تري هستند، از مردمی که داراي ادبیات غنی، وان گفتتمیهاي نابجاست جایی که ها و خشونتپلیدي از
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لقت، بشر بـه جـاي   بیزارتر خواهند بود. شاید اگر از همان آغاز خرود، ها میآنچه که به سمت پلیديهر

  بود که حاال هست! ي ما چیز دیگري جز اینشت همهگرفت، سرنوگفتمان ادبی را پیش میجنگ، 

اي شـود،  رو اگر به جایگاه آن توجه ویـژه ادبیات، جنگ گریز نیست، بلکه ضد جنگ است، از این 

که این شبیه به معجزه است!). به هـرروي ادبیـات   ( باشد تواند نقش بازدارندگی از جنگ را نیز داشتهمی

ام بخش در جوامع انسـانی داشـته   یالت ند خاصیت پیشگیرانه وتواز جنگ و پس از آن به ترتیب میپیش ا

              .)40:(همان اي کندباشد. به شرطی که به مخاطبان خود توجه ویژه

  

  آن با جنگ يهمیت این رمان و رابطها -2-3

کیشـوت  دن ي شروع آن را مقارن بـا رمان کم و بیش شکل نوینی از ادبیات است که ما اغلب نقطه

خـوریم.  ي جهان نیز به آن برنمیهاي گذشتهیک از فرهنگ نیم ودر هیچدا) می1615-1605سروانتس(

رسد و حتی روایت کتبی نیز تـاریخی بـس دراز دارد. امـا رمـان شـکل      قدمت روایت به قدمت زمان می

گرایـی و حاصـل تجربیـات و    خاصی از روایت است که همان ابداع داستانی بلند و منثور با تکیه بر واقع

  فرد است.  تخیالت دست اول

گرایی مدت مدیدي است که مارا به دالیل مختلف مجذوب خود کرده رمان با ترکیب تخیل و واقع

اي از تجربیـات  اي است، و گاهی به دلیل اینکـه تفسـیر پیچیـده   است. گاهی به خاطر اینکه روایت ساده

   )26:1389(میرصادقی، .استتنها به این دلیل که شگردي هنري  است. گاهی هم

هاي غربی، رسماً با نگـارش شـمس و طغـرا کـه رمـانی      ي رمانمان فارسی نیز تحت تأثیر ترجمهر

ي وجود نهاد و به تدریج از لحـاظ کمـی و کیفـی رشـد کـرد و بـه       رود پا به عرصهتاریخی به شمار می

ا هاي عمر رمان فارسـی از اوان انقـالب مشـروطیت تـ    هاي دیگر نیز ورود یافت. در نخستین سالحوزه
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گونه آثـار  ي تاریخی دارند. نگارش ایناغلب صبغه آیدکودتاي رضاخان، آثاري که در این زمینه پدید می

هـاي اجتمـاعی   شود بیشـتر، رمـان  ي قرن نخست نوشته مییابد. آثاري که در دههي سی ادامه میتا دهه

  آید.  اي احساساتی پدید میاست که به شیوه

اي بـه شـیوه   به تدریج مقوالت و موضوعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگیي دوم به این سو، دهه از

 (غـالم،  یابـد گیرد و پرداختن به این موضوعات رئالیستی چندین دهه ادامه میانتقادي در رمان شکل می

154:1383(.  

ي بورژوازي است و فرد متوسـط جامعـه، در آن نقـش دارد.    ي جامعهفرم ادبی ویژه در واقع رمان،

اي که در آن زندگی ي خویش است و جامعهواقع فردي عادي از آحاد جامعه و زمانه ت رمان درشخصی

  اي است فردگرا.کند جامعهمی

اي خـاص  به شیوه شود وآدمی، عادات و حاالت بشري نوشته می رمان اگرچه به تقلید ازواقعیت، 

کوشد تا به یاري تخیـل و قـدرت هنـري    ي آن میدهد، اما نویسندهساختار جامعه را در خود بازتاب می

ها ترسیم گردیده ها و طبعهوس خویش به آفرینش ماجرایی که درآن غرایز و عواطف انسانی بیان شده و

-انگیز به توصیف درآمده است توجه خواننده را برانگیزاند. شخصـیت یا رویدادهاي کم و بیش شگفت و

اي  روشن کـه بـدان   دارد که به آن تکیه کند، و نه آیندهاي هاي رمان برخالف قهرمان حماسه، نه گذشته

هاي کیفـی بریـده و   ي مبتنی بر ارزشاز جامعه امیدوار باشد. از این رو چنین شخصیتی که از کل خود و

واره) گرفتار آمده است، پیوسته تنهـا و درگیـر تعـارض درون و بیـرون     (شیء اي کمیت محوردر جامعه

از دیـدگاه او و بـا عواطـف و     خـزد و جهـان را  اً به درون چنین شخصیتی میاست و چون نویسنده غالب

هاي هتواند در وراي جنبرو هر رمان می آورد. از ایننگرد اثري طوالنی براي ما پدید میاحساسات او می

 هایی را پیش روي ما بگذارد. کنندگی خویش واقعیاتی از زندگی چنین انسانداستانی و هنري و سرگرم
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