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چکیده

در دوره معاصر یکی از حوادثی که بر زبان و محتوای شعر فارسی اثر گذاشت ،جنگ ایران و عراق در
شهریور  ۹۵۳۱بود .ادیبان و شاعران متعهد این سرزمین تمام هنر و استعداد خود را در آفرینش حماسه-
های این دوره به کار گرفتند و به عرصه تماشا گذاشتند و با تالش آنان ،ادبیاتی ایجاد شد که به ادبیات
دفاع مقدس معروف است .ادبیات دفاع مقدس یکی از شاخههای اصلی ادبیات انقالب اسالمی بوده که
شایسته و نیازمند مطالعه جدی به ویژه توسط نسلجوان اهل تحقیق و پژوهش است .روش مورد استفاده
برای تحلیل مضامین یا ارزشهای برجسته دفاع مقدس ،توصیفی از نوع تحلیل محتوا با به کارگیری
روش آنتروپی شانون بود .نتایج تحقیق نشان میدهد که میزان توجه به ارزشهای برجسته دفاع مقدس
در کتاب (کمی موجی هستم)  ۵/70درصد و (لشگر خوبان) با  ،۵0/5۳درصد به ترتیبکمترین و بیشترین
فراوانی را در زمینه ارزشهای برجسته دفاع مقدس به خود اختصاص دادند .همچنین نتایج تحقیق نشان
داد که از بین ارزشهای مطرح شده ،بیشترین ضریب اهمیت برای ارزش مسئولیت پذیری فرماندهان
( )7/700و کمترین ضریب اهمیت برای صمیمیت و همکاری ( ،)7/7۵7شوخی وطنز ( )7/7۵۹و سرکشی
به خانواده شهدا ( )7/7۵5میباشد.
واژگان کلیدی :دفاع مقدس ،ارزشها ،خاطرات رزمندگان دفاع مقدس.
 .7کارشناسیارشد علوم ارتباطات اجتماعی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی؛ تبریز– ایران.
 .4گروه علوم ارتباطات اجتماعی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی؛ تهران– ایران (نویسنده مسئول).

پائیز
مقدمه

تاریﺦ پیدایش جنگها ،همزاد هبوط انسان در زمین است .جنگ از رویدادهای مهم بشری است که
تمامی جوامﻊ را در طول تاریﺦ بشر دستﺨوش تﻐییرات جدی و بعضاً نابودی کامل نموده است .از آن جا
که جنگ ،یﻚ رویداد نﻈامی ،اﻗتصادی و اجتماعی مهم در یﻚ جامعه محسوب میشود ،در تولیدات
فرهنگی آن جامعه بازتاب مییابد و تﺄثیر خود را در ذهنیت انسانها میگذارد(بﺨشی و بستان:۹۵۱۵ ،
.)05
در هشت سال دفاع مقدس ،امت مسلمان و شهیدپرور ایران حماسههای بزرگی از پایداری ،جانفشانی،
دلیری و رزمآوری ،ایمان و اعتقاد را آفرید .تاریﺦ این نبرد بزرگ با رمز مقاومت ،ایﺜار و پیروزی رزمندگان
و ایﺜارگران نستوهی نوشته شده که با ﻗلبی سرشار از عشق به خدا به جمﻊ رزمندگان اسـالم پیوسته و بـا
ایمـانی راسﺦ به مقابله با سهمگینترین سالحهای دشمن رفته و با نﺜار خون خود ،ماندگارترین میراث
دفاع مقدس را به یادگار گذاشته اند .شهداء و ایﺜارگران دفاع مقدس ،چشم و چراغ و مایه امن و فراغ ما
هستند .نقلگفتههای این عزیزان و ترسیم زوایای وجودی و اخالﻗیشهداء و ایﺜارگران دفاع مقدس که از
گرانبهاترین میراث معنوی نﻈام مقدس جمهوری اسالمی برای آیندگان میباشند از ضروریات بنیادین
امروزی شمار به میرود .به دیگر تعبیر ،اینان در دوران هشت سال دفاع مقدس ،عالوه بر دفاع از سنگرهای
ایدﺋولوژیﻚ ،با حضور مستمر و ایﺜارگرانه خود در میادین عزت و شرف ،رسالت جهاد و شهادت خود را نیز
به بهترین وجه به انجام رسانیدند .حق عﻈیم آن عزیزان ،بر ما آن است کـه فرهنگ ایﺜار و شهادت و
ارزش مجاهدت در راه خدا برای همه تبیین شود و آن آرمانها و اصولی که عزیزان ما بـه خاطر آن خود
را فدا کردند ،در زندگی ما بـه تحقق نزدیﻚ شود .با نگاهی دیگر میتوان گفت ،شهید و شهادت برای
یﻚ ملت ،وسیله حرکت و مقدمه پیروزی است و محدود به ملت خاصی نیست ،بلکه هر جامعهایکه
درجهت اهداف عالی الهی گام بردارد و ازخود بگذرد ،آن اجتماع پیروز و سربلند است(صالحی عمران و
همکاران.)2۹2 :۹۵۱0 ،
از این رو ،یاد شهداء و ایﺜارگران ،یادبود ارزشهای انسانی است و گرامیداشت آنان ،تجلیل از برترین
خصال بشری و باعﺚ تدوام حرکت انقالب است .اگر فداکاری و ایﺜار شهدا و رزمندگان دفاع مقدس
نبـود؛ امنیت ،آزادی و استقالل کشور از میان میرفت .بنابراین پاسداری از خون شهدا و ایﺜارگری رزمندگان
هشت سال دفاع مقدس و زنده نگه داشتن نام و یاد آنها وﻇیفهای انسانی و ملی است .در دنیای متﻐیر
امروزیکه عصر "انفجار اطالعات" لقب گرفته است و در زمانهایکه مرزهای جﻐرافیایی معنا و مفهوم
پیشین خود را در ساختار جدیدی از معرفت و تحول مبنایی در حیات بشری ،رفته رفته از دست میدهد و
اﻗتدار ملی هـر کشور در بعد فرهنگی آن جلوه و ﻇهور مییابد ،پاسداری از ارزشهای فرهنگی منجمله
فرهنگ ایﺜار و شهادت و عناصر متشکله آن یعنی رزمندگان و آرمانهایشان نیازمند رویکردی واﻗﻊبینانه

تحلیل

بایجان

و استراتژیﻚ خواهد بود .با درك این مهم که زیر ساختهای فکری هر جامعهای نشﺄت گرفته از فرهنگ
حاکم بر آن جامعه است و مقوله فرهنگ رابطه مستقیمی با زیرساختهای جامعه دارد .بنابراین ،برای
تﻐییر در حاکمیت هر جامعهای ابتدا باید از تﻐییر فرهنگ حاکم بر آن جامعه شروع گردد که در این برهه
از زمان ،دشمنان نﻈام با درك این مهم و برای نیل به اهداف خود ،تهاجم به نﻈامهای فرهنگی و به
ویژه فرهنگ ایﺜار و شهادت و کمرنگ کردن فلسفه جهاد را سرلوحه سیاستهای توسعهطلبانه خود ﻗرار
داده اند(همان).
دراین میان ،رسالت همه نهادهای فرهنگی باید بـا هر وسیله و ابزار ،از مجموعه معنوی دفاع مقدس،
که بﺨشی از تاریﺦ ،فرهنگ و سـلوك اجتماعی جامعه ایرانی است ،صیانت و پاسداری کند(همان.)2۹۵ :
همان طور اشاره شد ،پدیده جنگ تحمیلی هشت ساله ،بزرگترین رویداد کشور ما در طول سه دهه
اخیر به حساب میآید .این جنگ با جوهره تدافعی و آزادیخواهانه ،تﺄثیرات شگفتآوری بر جوانب گوناگون
زندگی اجتماعی ،سیاسی ،مذهبی ،فرهنگی ،ادبی و حتی شﺨصی مردمان این مرز و بوم بر جای نهاد.
شمار زیادی از خیل شهدا در دوران دفاع مقدس را رادمردانی تشکیل میدهند که در رستههای پشتیبانی
خدمات رزم مشﻐول به خدمت بودهاند .به ویژه رستههایی همچون بهداری که گستره فعالیت آن از خط
مقدم نبرد تا بیمارستانهای عقبه و حتی منازل و آسایشگاههای جانبازان تداوم یافته و طیفهای مﺨتلفی
از امدادگر و راننده آمبوالنس تا پزشﻚ و پرستار و متﺨصص درآن ایفای نقش مینمودند(علیاری و
همکاران.)۹02 :۹۵۱0 ،
آخرین جنگیکه در ایران رخ داده است ،باعناوینی چون «جنگ تحمیلی» یا «دفاع مقدس» مشﺨص
میشودکه بیانگر تدافعی بودن این جنگ میباشد و همچون سایر جنگها در آثار هنری مﺨتلف و از
جمله سینما بروز و ﻇهور داشته است(بﺨشی و بستان.)05 :۹۵۱۵ ،
در همان روزهای اولیه جنگ ،هنرمندان ،شاعران و نویسندگان هم برای این که از ﻗطار مدافعان
کشور عقب نمانند ،دست به کار شدند که حرکت مقدس ایشان منجر به پدیدار شدن نابترین آثار هنری
وادبی شد که خود به خود میتواند بﺨش مهمی از تاریﺦ هنر و ادبیات این مرز و بوم را به خود اختصاص
دهد .از دل خود جنگ و چه بسا از میان سنگرهای خط مقدم ،ادبیاتی ﻇهور کرد که از آن تحت عناوینی
چون «ادبیات جنگ» و «شعر مقاومت» یاد میکردند .البته ناگفته نماند پس از پذیرش ﻗطعنامه ۳۱5
سازمان ملل و برﻗراری آتش بس ،این نوع ادبی برای آن که ماندگار بماند ،بیشتر با نام «ادبیات دفاع
مقدس» باﻗی ماند(خوردچشم.)۹ :۹۵55 ،
دوران دفاع مقدس ،از پربارترین دهههای تاریﺨی ایران است .تﺄثیر شگرف انقالب ،جنگ و دفاع ،در
ادبیات داستانی این دوران شاخصههای ممتاز و برجستهای را به آن بﺨشیده است؛ به گونهای که میتوان
به یقین اذعان کرد ادبیات داستانی دوران دفاع مقدس و پس از آن ،چه به حیﺚ کمّی و چه به حیﺚ
کیفی ،فاصله چندانی با دیگر آثار برجسته داستانی ایران ندارد .داستانهای کوتاه ،آرام آرام مسیر تعالی و

پائیز

تکامل را پیمودند و به مدد تجربه و دانش ،نویسندگان بعضاً ،آثاری را آفریدندکه درعرصه ادبیات داستانی
ایران ،صرف نﻈر از موضوع ،سالیان سال همواره خواهد درخشید .ادبیات داستانی دفاع مقدس ،با همه
گستردگی و تنوع ،در شالوده و شکل و شاخصههای فنی ،در حدود سی سال داستاننویسی ،بسیار نزدیﻚ
به یکدیگر است.
در این میان ،آشناسازی دانشآموزان با گنجینههای دفاع مقدس به ویژه ابعاد شﺨصیتی و رفتاری
شهدا و ایﺜارگران دفاع مقدس اهمیت زیادی برای جامعه دارد؛ زیرا بازتاب این آشنایی و شناخت عمیق و
اصولی از شهدا و رزمندگان ،جامعه را از تأثیرات روحیه مﺜبت از خود گذشتگی برخوردار میکند و امکان
بهرهمندی از ذخایر و آثار وجودیشهدا و رزمندگان دفاع مقدس میسر میگردد و باعﺚ تداوم دینی و ملی
جامعه اسالمی -ایرانی و ارزشهای انقالب خواهد شد .به تعبیری دیگر ،با معرفی و شناساندن کامل ابعاد
وجودی شهداء و ایﺜارگران دفاع مقدس ،نمونه رفتار و کردار مطلوب در معرض دید فراگیر ﻗرار میگیرد و
موﻗعیـت او را دگرگون میکند و همین امر حالت نیکویی و پیـروی را در دانشآموز بیدار میکند و مقدمه
رشد و گسترش فرهنگ ایﺜار و شهادت را در جامعه فراهم میآورد(صالحی عمران و همکاران:۹۵۱0 ،
.)2۹۵
بیان مساله

تاریﺦ پیدایش جنگها ،همزاد هبوط انسان در زمین است .جنگ از رویدادهای مهم بشری است که
تمامی جوامﻊ را در طول تاریﺦ بشر دستﺨوش تﻐییرات جدی و بعضاً نابودی کامل نموده است .از آن جا
که جنگ یﻚ رویداد اﻗتصادی و اجتماعی مهم در یﻚ جامعه محسوب میشود ،در تولیدات فرهنگی
آن جامعه بازتاب مییابد و تﺄثیر خود را در ذهنیت انسانها میگذارد .ازجمله تولیدات فرهنگی پر اهمیت
جامعه ،تولیدات هنری است که میتواند نمایانگر باورها ،ارزشها و دیدگاههای مردم یﻚ جامعه نسبت
به امور مﺨتلف و به همین سان شکل دهنده آنها نیز باشد .بنابراین میتوان انتﻈار داشت که جنگ-
های یﻚ ملت در تولیدات هنری آن جامعه اعم از ادبیات ،نقاشی ،موسیقی ،تئاتر و سینما جلوهگر شود
که البته این امر در طول تاریﺦ خود را در حماسهها و سایر آثار ادبی و هنری هر ملتی نشان داده است.
از سوی دیگر ،صرف آمادگی مادی و عینی برای حفظ جامعه در مقابل رخدادهایی چون جنگ کافی
نیست ،بلکه آمادگی ذهنی و روحی انسانها برای مقابله با آن حاﺋز اهمیت است .افراد جامعه بایستی
آمادگی ایﺜار و از خودگذشتگی در مواﻗﻊ بحرانی برای حفظ کلیت جامعه از گزند این حوادث را داشته
باشند .احیاء و زنده نگاه داشتن ارزشها ،نیازمند یادآوری و تﺄکید اجتماعی بر آنهاست و این امر جز با
اهتمام رسانههای ارتباطی درجامعه انجام نمیگیرد .ازمیان رسانههای ارتباطی ،کتاب به دلیل ماندگاری،
تﺄثیرگذاری ﻗدرتمندی بر اذهان مﺨاطبان خود دارد ،از این رو کتبی که در این حوزه تدوین میشوند،
در ترویج فرهنگ ایﺜار در جامعه نقش به سزایی دارند(بﺨشی و بستان.)05 :۹۵۱۹ ،
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اﻗبال مﺨاطب از این کتب در سال های اخیر و تقریظ مقام رهبری بر این کتاب ها که نویسندگان
مشهورترین آنها رزمندگان آذربایجان اغلب نوبت انتشار آنها دو رﻗمی شده است موجب شده است که
ارزشهای برجسته شده در این کتبها از اهمیت فراوانی برخوردار شود ،لذا سوال اصلی تحقیق حاضر
عبارت خواهد بود از:
در کتب خاطرات رزمندگان دفاع مقدس استان آذربایجانشرﻗی کدام ارزشها برجسته شدهاند؟
اهمیت موضوع

در برخی از کشورها که گذشتههای افتﺨارآمیزی داشتهاند ،استعمار ضمن از بین بردن یا غارت آثار
پیشینیان آنها؛ حتی رسمالﺨط آنان را نیز تﻐییرداده است تا بتوانند تفکرات خود را به مردم آنان بقبوالنند
و منابﻊ آنان را غارت کند .این مسئله در کشورهای آفریقایی زیاد به چشم میخورد؛ بسیاری از این
کشورها زبان ،رسمالﺨط ،فرهنگ و هویت گذشته خود را کامالً از دست داده ،فرانسوی یا انگلیسی زبان
شدهاند(محمدیاران.)26۱ :۹۵۱7 ،
انقالب اسالمی که خواهان بازگشت به اسالم اصیل بود برای استعمارگران زلزلهای بنیانکن پدید
آورد و سونامی این زلزله تمامی کشورها و ملتهای مستضعف دنیا را در بر گرفت و آنان را متوجه این
تفکر رهاییبﺨش نمود(همان.)26۱-207 :
استعمارگران و صاحبان سرمایه که خون ملتها را میمکیدند ،برای از پا درآوردن انقالب نو پای
اسالمیکه الهامبﺨش ملتهای آزادیﺨواه شد ،انواع توطئهها را تدارك دیدند تا این تفکر عالمگیر نشود.
از جمله این توطئهها جنگ تحمیلی بود اما جوانانی پرشور و دست از جان شسته به خط مقدم جبههها
رفته و با نﺜارجان خود این تفکر الهامبﺨش را زنده نگه داشتند .این جوانان در بین مردم زندگی میکردند
اما شهادت آنان رمزی شنیدنی است و داستانی آموزنده دارد(همان.)207 :
امروز ،وجود نوعی شکاف بین نسل اول انقالب و جنگ ،با نسل فعلی ،موجب شده است تا جوانان
پاك و باهوش فعلی تقریبا از سرداران و شهدای جنگ و انقالب اسالمیکمتر اطالع داشته باشند(همان).
از مزیتهایی که میتواند ادبیات دفاع مقدس در تاریﺦ شکوهمند انقالب اسالمی داشته باشد مزیت
«سندسازی» است که امروزه ادبیات عالوه بر جذب مﺨاطبین خود و اﻗناع نویسندگان و پر کردن اوﻗات
فراغت خوانندگان و فعال نمودن زمینههای فرهنگی و هنری میتواند به عنوان سندی غیرﻗابل انکار از
ادبیات و تاریﺦ این کشور برای آیندگان باﻗی بماند .آیندگان میتوانند حسب عالﻗه و اشتیاق و نیاز خود از
آن بهره جویند و مطالب مفیدی را از آن استﺨراج نمایند و یا الگو بگیرند .از آن جایی که نویسندگان
ادبیات دفاع مقدس عمدتاً خود در کوران حوادث جبهه و جنگ ﻗرار گرفتهاند و از شمیم کوی یار نفس
کشیدهاند کمتر دچار لﻐزش و تحریفات گردیدهاند ،حتی اگر در بیان و ﻗدرت انتقال پیام و استفاده بهینه از
خالﻗیتهای به کارگیری از کلمات و ماجراها ﻗصوری کم و بیش داشتهاند ،دربیان مفاهیم صادق بودهاند.

پائیز

از این روست که ما بر تارك ادبیات ایران ،دفاع مقدس را مانند برگ زرینی در تاریﺦ میبینیم که همانند
گوهر درخشانی در ادبیات حماسی ،ادبیات نمایشی ،ادبیات عرفانی ،ادبیات انتقادی ،ادبیات توصیفی
میدرخشد و جریانهای فکری و اندیشهای را متﺄثر از آن میدانیم .این تﺄثیرگذاری با واژههای بیجان در
ادبیات ،جان تازهای در روح و جان آدمیان دمانده است(فرخی.)۹ :۹۵۱۹ ،
بررسی این ادبیاتکه تنها چند دهه ازعمر آن میگذرد ازجمله راهکارهای مهم و تﺄثیرگذار در شناخت
آن است .دفاع مقدس به ادبیات فارسی ،پویایی ،سمت و سو و معنویتی دو چندان بﺨشید و در تﻐییر
ذهنیت و جهانبینی شاعران و ادیبان اثرگذار بود .نوشتهها و سرودههای دفاع مقدس به طور عام در
گزینش کلمات بنا به مصالح مﺨتلفی چون دیدگاههای مذهبی ،تاریﺨی و انقالبی ،و دیدگاه ادبی،
جلوهگاهی از تلون واژهها و اصطالحاتند(محمودی و همکاران.)۹ :۹۵۱۵ ،
هدف تحقیق

تعیین ارزشهاییکه در کتب خاطرات رزمندگان دفاع مقدس استان آذربایجانشرﻗی برجسته شدهاند.
سوال تحقیق

در کتب خاطرات رزمندگان دفاع مقدس استان آذربایجانشرﻗی کدام ارزشها برجسته شدهاند؟
پیشینه تحقیق

یافتههای تحقیق بﺨشی و بستان( ،)۹۵۱۹با عنوان تحلیل محتوای جلوههای ایﺜار در سینمای دفاع
مقدس طی سالهای  ۹۵67تا  ۹۵56حاکی از فزونی جلوههای انفرادی ،مردانه و نامهای دینی به نسبت
جلوههای جمعی ،زنانه و نامهای غیر دینی در بین کنشگران ایﺜار گر است( بﺨشی و بستان.)00 :۹۵۱۹ ،
یافتههای تحقیق علیاری و دیگران( ،)۹۵۱0با عنوان تبیین تجربهها و خاطرات معنوی کارکنان
بهداشت و درمان در دفاع مقدس به روش تحلیل محتوای کیفی تجمیعی نشان میدهد که مقولههای
برجسته شده در این خاطرات عبارتند از :ایﺜار ،از خود گذشتگی ،انقالب درونی ،خلوص نیت ،امدادهای
غیبی ،صمیمیت و همکاری(علیاری و دیگران.)۹0۹ :۹۵۱0 ،
همچنین یافتههای تحقیق شهرکیپور( ،)۹۵۱2با عنوان بررسی محتوای کتب درسی دوره راهنمایی
تحصیلی در گسترش فرهنگ ایﺜار و شهادت حاکی از آن است که محتوای کتب درسی دوره راهنمایی
در درونی نمودن فرهنگ ایﺜار و شهادت ،افزایش اعتقاد دانشآموزان به ارزشهای دفاع مقدس ،احترام
به اﻗشار ایﺜارگران)جانبازان ،آزادگان و خانواده شاهد( ،آشنایی دانشآموزان و ویژگیهای شهدای دانش-
آموز و تبلیغ و ترویج ارزشهای دفاع مقدس نقش داشته است(شهرکیپور.)۱0 :۹۵۱2 ،

تحلیل

بایجان

سبحانینژاد و همکاران( ،)۹۵56در تحقیقی با عنوان مفاهیم دفاع مقدس در کتابهای درسی دوره
ابتدایی و راهنمایی به این نتایج دست یافتندکه در کتابهای فارسی بیشترین و درکتابهای تاریﺦ کمترین
توجه به مفاهیم دفاع مقدس شده است .همچنین نتایج نشان داد که به مفاهیم خودکفایی و خالﻗیت در
دفاع مقدس هیچگونه توجهی نشده است.
صباغیان در پژوهشی تحت عنوان "معلم ،دفاع مقدس و کتب درسی" به بررسی میزان اهمیت و به
کارگیری مفاهیم ،اصطالحات ،اشعار و مساﺋل مربوط به دفاع مقدس در کتابهای درسی دورههای
مﺨتلف تحصیلی پرداخته و نشان داده است که در اکﺜر کتابهای درسی یا به دفاع مقدس پرداخته نشده
است یا اگر از آن سﺨن به میان آمده ،بسیار اندك ،شتابزده و غیر علمی بوده است.
چیستی ادبیات دفاع مقدس

ادبیات ،درتاریﺦ هر ملتی میتواند بیانگر حقایق ،رخدادها ،رویدادها ،خوشیها و ناخوشیها و حماسه-
های انکارناپذیری باشد که اگر عنایت و توجه ویژه ادیبان و فرهیﺨتگان عصر خود را در بر داشته باشد
دارای وجوه شاخصی در اعصار دیگر میگردد .چشمانداز و برداشت و نگاه هر نویسندهای در متون ادبی،
برآیند نوینی است که او از حماسهها ،احساسات و جریانهای زندگی پیرامونی خود دارد ،هر چه ﻗدر این
نگاه زاللتر و شفافتر باشد به خوبی میتواند جریانات فکری جامعه خود را بسازد ،در ﻗالب آثاری مانا و
ماندگار ﻗرار دهد .آثاری چون شعر ،ﻗصه ،رمان ،نمایشنامه ،فیلمنامه و سایر آثار ادبی را به ارمﻐان گذارد.
اگر فرصتها مجال پرداختن به پدیدههای مهم و بزرگ را به نویسنده ندهد ،نویسنده میتواند با انتﺨاب
اجزایی از یﻚ پدیده بزرگ شاهکاری بزرگ خلق کند و زندگی پیرامونی خود را با الهام از پدیدههای مهم
آن چنان ترسیم نمایدکه حماسهای از کلمات بسازد .درادبیات ،نویسنده ﻗادر خواهد بود با استﺨدام کلمات
بیانگر حوادث ،رویدادها ،احساسات گردد و جان پیام را به مﺨاطبان با شیوهها و ابزارهای مورد دلﺨواه
انتقال دهد(فرخی.)۹ :۹۵۱۹ ،
یکی از پدیدههای مهمی که فکر و ذهن نویسندگان معاصر را به خود معطوف داشته و خالق نوعی
ادبیات در میهن اسالمیمان گردید ،پدیدهای به نام «دفاع مقدس» است که از سال  ۹۵۳۱تا  ۹۵60رخ
داده است(همان) .در واﻗﻊ ،مقارن با جنگ تحمیلی ،نوعی از ادبیات داستانی با عنوان «ادبیات دفاع
مقدس» یا «ادبیات جنگ» ﻇهور کرد و نویسندگان زیادی وارد این عرصه شدند .در اولین ماههای شروع
جنگ سیزده عنوان کتاب درباره جنگ منتشر شد که هفت کتاب آن داستان بود .حسین میرعابدینی از
صاحبنﻈران این حوزه محسن مﺨملباف ،عبدالحی شماسی و سیروس طاهباز را از نویسندگان داستان-
های جنگ میداند .آثار دوره آغازین این جنبش نشان از تفوق محتوا برساختار داشت ،اما به مرور تناسبی
بین آن دو به وجود آمد و هرچه به زمان حال نزدیﻚتر میشویم ،آثار ﻗالب و فرم بر محتوا برتری مییابد
(صمصام و گلپرور.)۹۳7 :۹۵۱۳ ،

پائیز

پدیده دفاع مقدس صرف نﻈر از این که میتواند به تنهایی کتاب ﻗطوری از دایرﺓالمعارف انقالب
اسالمی باشد و به عنوان زیر مجموعهای از آن ﻗرار گیرد ،اما دارای آن چنان غنا ،شور ،نشاط ،بالندگی،
حوادث ،رویدادها و رخدادهای عبرتآموز تاریﺨی ،اسالمی و انسانی است که خود به عنوان یﻚ جریان
فکری در ادبیات جا باز نموده و در تقسیمبندی ادبیات معاصر ما برای آن نوعی امتیاز و برجستگیها ﻗاﺋل
شدهایم .لذا اینﻚ ادبیات دفاع مقدس در همه زمینهها از جمله شعر ،داستان ،رمان ،نمایشنامه ،فیلمنامه،
ﻗطعات ادبی ،مقاالت تحلیلی ،توصیفی ،تمﺜیلی ،انتقادی و غیره حرفهای تازهای برای گفتن دارد که در
کمتر پدیدهای این گستردگی را میبینیم(فرخی.)۹ :۹۵۱۹ ،
جنگ ایران و عراق (دفاع مقدس) یکی از بهترین نمونههای ایﺜار و شهادت است که ادبیات پایداری
در آن جلوهای بارز یافت .ادبیات پایداری به آن نـوع ادبیات ،شعر ،ﻗصه ،رمان ،تئاتر و نمایش گفته
میشود که حول محور مبارزه انسان با بیدادگری و ستم است و به صورت اثری ماندگار و ﻗابل انتقال در
ذهن انسانها به یادگار میماند .ادبیات دفاع مقدس شاخهای از حوزه ادبیات پایداری است که به صورت
شـعر ،نمایشنامه ،داستان ،گزارش ،وصیتنامه ،روایت (مانندکارهای شهید آوینی) و سایر گونههای ادبی
خلق شده است .از نگاه جامعهشناختی ،ادبیات مذکور مﺨتص بزرگساالن نیست ،بلکه ادبیات کودکان و
نوجوانان نیز باید حاوی مضامینی در این عرصه باشد .ادبیات جنگ شامل آن دسته آثاری است که هم
مستقیماً به توصیف جنگ میپردازند و هم آن دسته که غیرمستقیم مساﺋل مربوط به جنگ را توصیف
میکنند .دفاع مقدس که سراسر ایﺜار و شهادت است ،سرشار از زمینههای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی،
معنوی و اخالﻗی است که در بستر درسهایی همچون ادبیات فارسی ،دینی ،تاریﺦ و علوم اجتماعی به
خوبی میتوان به آنها پرداخت(رضوی.)۱0-۱۳ :۹۵۱0 ،
ادبیات جنگ شامل آن دسته آثاری است که مستقیماً به توصیف جنگ (رزمندگان ،وﻗایﻊ جنگ،
ادوات ،فنون ،نقشهها و  )...میپردازند و هم آن دسته که غیرمستقیم مساﺋل مربوط به جنگ (مهاجرت،
بمباران شهرهها ،مساﺋل پشت جبهه ،ترغیب افراد به حضور در جنگ ،خانواده رزمندگان و  )...را توصیف
میکنند .در ایران میتوان به آثار افرادی همچون امینپور ،آهنگران ،شهید آوینی و در دنیا میتوان به
تولستوی با اثر جنگ و صلح یا استیون کرین آمریکایی با اثر نشان سرخ دلیری یا اریش ماریا ماكآلمانی
با اثر در جبهه غرب خبری نیست و بسیاری دیگر اشاره نمود .در تاریﺦ هر ﻗوم ملتی مقاطﻊ بحرانی و
سرنوشتسازی وجود دارد که گذر ،حفظ و نگهداشت موفقیتآمیز از آن مستلزم وحدت ملی ،مشارکت و
حضور بیشتر نیروهای فعال در جامعه است .جنگ ایران و عراق که خود بر روحیه صلحطلبانه ایران تﺄکید
میکند از آن جمله است .ورود ادبیات دفاع مقدس به عرصه متون آموزشی ،به ویژه کتابهای درسی
دانشآموزان ،از جمله شیوههای مهم اشاعه فرهنگ ایﺜار و شهادت است .دفاع مقدس که سراسر ایﺜار و
شهادت است ،سرشار از زمینههای ارزشمند سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،معنوی و اخالﻗی است که در
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بستر درسیهایی چون ادبیات فارسی ،دینی ،تاریﺦ و علوم اجتماعی به خوبی میتوان به آنها پرداخت
(جعفری هرندی و یزدخواستی.)00 :۹۵۱۵ ،
اگر نوشتهها ،سرودهها و آثار نویسندگان معاصر را که بیانگر احساسات پاك سرایندگان و نویسندگان
آن نسبت به مفاهیمی چون ایﺜار ،دلدادگی و شهادتپیشگی حماسه آفرینان دفاع مقدس است بزداییم ،به
جدّ سوز و شور و لطایف و ﻇرایف و هنر و زیبایی را از متون ادبیگرفتهایم که در آن صورت کلمات ،بی-
هویت و سرگردان در الفبای خیال نویسندگان بیتفاوت باﻗی میمانند که تﺄثیری هم در دل مﺨاطبان
نﺨواهند داشت .در مجموع در ادبیات دفاع مقدس ،شعر دفاع مقدس پیشتاز تمامی زمینههای ادبی دفاع
مقدس است که هم در محتوا و هم در تکنیﻚ حرفهایی برای گفتن داشته است و یﻚ سر و گردن از
سایر موضوعات ادبی دفاع مقدس باالتر است(فرخی.)۹ :۹۵۱۹ ،
تردیدﻯ وجود ندارد که دو پدیده همزمان ،یکﻰ انقالب اسالمﻰ و تقریباً دیگرﻯ دفاع طوالنﻰ مدت
مردم ایران در دو جنگ داخلﻰ و خارجﻰ زمینه را براﻯ ﻇهور ادبیات نوینﻰ در تاریﺦ ایران فراهم آورد.
یکﻰ از مساﺋلﻰ که در بحﺚ تاریﺦ نگارﻯ ایران معاصر بعد از انقالب اسالمﻰ وجود دارد این است که
مشکل مﻰتوان بین تاریﺦ انقالب و تاریﺦ جنگ تفکیﻚ ﻗاﺋل شد .با وجود این ،مقوله دفاع مقدس را باید
رویدادﻯ متفاوت در تاریﺦ ایران دانست؛ واﻗعهاﻯ که در ﻗالب یﻚ «نبرد دفاعﻰ پیروز» تجلﻰ کرده و به
ﻇهور ادبیات حماسﻰ و گسترش ادبیات مقاومت منجر شده است؛ گو این که پیروزﻯ انقالب اسالمﻰ نیز
در ایجاد اینگونه از ادبیات مﺆثر بوده است .دفتر ادبیات انقالب اسالمﻰ و هنر مقاومت حوزه هنرﻯ ،مرکز
اسناد انقالب اسالمﻰ ،مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سﭙاه پاسداران و بنیاد حفظ آثار و ارزشهاﻯ دفاع
مقدس (با دو رویکرد انقالب و دفاع مقدس) مراکزﻯ جدﻯ هستند که در تقریب ادبیات دفاع مقدس و
ادبیات انقالب اسالمﻰ مﻰکوشند .از این مهمتر باید به نویسندگان گوناگون و فراوانﻰ اشاره کرد که هنوز
نتوانستهاند تکلیف خود را با این مسئله روشن سازند و بین انقالب و دفاع مقدس مرز روشنﻰ را مشﺨص
سازند .این امر شاید ناشﻰ از آن است که بسترﻯ که ادبیات انقالب بر آن بالید همان بستر نﻈرﻯ و
اجتماعﻰاﻯ است که ادبیات دفاع مقدس در آن بالیده است .بﻰتردید ،دفاع مقدس مردم ایران یکﻰ از
پدیدههاﻯ شگرف در تاریﺦ معاصر ایران دفاعﻰ است که توجه به ماهیت «جنگ پیروز» بودن آن ،بر
ادبیات تاریﺨﻰ تﺄثیر عمیقﻰ گذاشته است .ادبیات شکل گرفته بعد از دفاع مقدس را مﻰتوان در چهار نوع
دستهبندﻯ کرد:
 ادبیات پژوهشﻰـ تحلیلﻰ :به ادبیاتﻰ گفته مﻰشود که به دنبال پاسﺨگویﻰ به چیستﻰ و چرایﻰوﻗایﻊ حادث شده در دفاع مقدس است؛ یعنﻰ تجزیه و تحلیل منطقﻰ حوادث را مدنﻈر دارد و به عبارت
دیگر علل شکلگیرﻯ حوادث را تبیین میکند .اساس این ادبیات ،که در مراکز دانشگاهﻰ به عنوان آثار
علمﻰ شناخته مﻰشود ،اراﺋه فرضیه و اثبات آن براساس دادههاﻯ نﻈرﻯ و عینﻰ موجود است .مرکز
تحقیقات جنگ گستردهترین شکل ادبیات پژوهشﻰ را سامان داده و آثار پژوهشﻰ متعددﻯ را منتشر کرده
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است که از آن میان مﻰتوان به کتاب «از خونینشهر تا خرمشهر» اشاره کرد .بنیاد حفظ آثار و ارزشهاﻯ
دفاع مقدس نیز در این حوزه فعالیتهایﻰ انجام داده و دیگر مﺆسسات پژوهشﻰ و اشﺨاص حقیقﻰ نیز در
حوزه یاد شده فعال بودهاند« .جﻐرافیاﻯ دفاع مقدس»« ،ریشههاﻯ تاریﺨﻰ اختالفات ایران و عراق»،
«تحلیلﻰ بر جنگ تحمیلﻰ عراق علیه ایران»« ،تاریﺦ سیاسﻰ جنگ تحمیلی» و «تجاوز عراق به ایران و
موضﻊگیرﻯهاﻯ سازمان ملل» از جمله این آثار است .همچنین آثار دایرﺓالمعارفﻰ پژوهشﻰ نیز توسط
بنیاد حفظ آثار تهیه و چاپ شده استکه باید به دایرﺓالمعارف جﻐرافیا ،دایرﺓالمعارف حقوﻗﻰ (درحال چاپ)،
و دایرﺓالمعارف شهدا اشاره کرد(توکلی.)0۱ :۹۵۱7 ،
 ادبیات اسنادﻯ :ادبیات اسنادﻯ ادبیات بسیار در خور توجهﻰ است .ادبیات اسنادﻯ به ادبیاتﻰمﻰگوییم که در آن عمده مباحﺚ براساس مدارك و اسناد سامان مﻰیابد و سند در آن حرف اول را
مﻰزند .در این حوزه ،نویسنده چندان در ﻗید فرضیه و نﻈریهپردازﻯ نیست ،بلکه درصدد است با اراﺋه
سند ،مسئله جدیدﻯ را روشن نماید ،یا ذهنیتﻰ را که از گذشته نسبت به موضوعﻰ وجود داشته است
تصحیح نماید ،تﻐییر دهد و یا بر صحت آن تﺄکید نماید .با آن کــه در این نوع از ادبیات هنوز در آغاز راه
هستیم ،جریان انتشار اسناد درخصوص دفاع مقدس درحال شکلگیرﻯ است .کتاب «خرمشهر در اسارت»
از جمله آثارﻯ است که با تکیه بر اسناد بر جاﻯ مانده از دشمن در خرمشهر ،نوشته شده است« .اسناد
افتﺨار» مجموعه نامههاﻯ مبادله شده فیمابین رﺋیسجمهور وﻗت ایران ،حجتاالسالمهاشمﻰ رفسنجانﻰ
و صدام حسین ،رﺋیسجمهور متجاوز عراق ،در خصوص مذاکرات صلح است .در عین حال باید گفت که
در حال حاضر ،سازمانها و مﺆسسات مربوط ،هنوز در این خصوص تردیدهاﻯ اساسﻰ دارند و زمان را
براﻯ انتشار همه اسناد مناسب نمﻰبینند ،آن مقدار کتابهاﻯ اسنادﻯ نیز که در پارهاﻯ از مﺆسسات
منتشر مﻰشود ،با نهایت احتیاط تاریﺨﻰ و نﻈامﻰ همراه است(توکلی.)۳7 :۹۵۱7 ،
 ادبیات داستانﻰ :یکﻰ دیگر از وجوه ادبیات معاصر ،ادبیات داستانﻰ است .این ادبیات ،که بر انواعدیگر ادبیات تقدم زمانﻰ دارد ،شکلهاﻯ مﺨتلف ،در حوزههاﻯ دفاع مقدس و شهادت ،نگارش یافته و
مجموعهاﻯ گسترده از ذهنیت تاریﺨﻰ نسل جدید را در خصوص تاریﺦ دفاع مقدس شکل داده است.
ادبیات داستانﻰ به ادبیاتﻰ گفته مﻰشود که در آن ذهنیت تاریﺨﻰ براساس فرآیند داستانﻰ شکل مﻰگیرد.
در این ادبیات ،نویسنده فارغ از چارچوبها و تنگناهایﻰ از ﻗبیل اسناد ،منابﻊ ،فرضیه و نﻈریه ،چه در
سطح تحلیل و چه در سطح نقل ،با استفاده از هنر داستاننویسﻰ ،اثرﻯ بدیﻊ و خالﻗانه پدید مﻰآورد .در
این شیوه ،آزادﻯ عمل نویسنده در پردازش داستانﻰ مطلب و بهرهگیرﻯ از واژهها ،موجب انتقال سریﻊتر
مفاهیم به ذهن خواننده مﻰشود .با وجود تﺄثیرگذارﻯ بسیار زیاد ادبیات داستانﻰ ،این نوع ادبیات ﻗابل
استناد ،از نﻈر تاریﺨﻰ ،نیست ،اما براﻯ انتقال احساس همبستگﻰ و هویت ملﻰ و فداکارﻯ در عرصه دفاع
مقدس بسیار در خور ارزش و اعتبار است(همان).
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تحلیل

 ادبیات نقلﻰ :در ادبیات نقلﻰ در ایران معاصر ،پیوستگﻰ شدیدﻯ میان انقالب اسالمﻰ و دفاعمقدس وجود دارد .در این میان چندین شکل اساسﻰ از تاریﺦ نقلﻰ در ایران پدید آمده است .بازشناسﻰ
تاریﺦ نقلﻰ در ویژگﻰ و ساختار آن است .تاریﺦ نقلﻰ یکﻰ از شیوههاﻯ معمول و پذیرفته نقل و انتقال
مفاهیم مربوط به حوادث و وﻗایﻊ است و در چند شکل عمومﻰ متصور است که از آن مﻰتوان به چهار
مورد ذیل اشاره کرد:
الف) تاریﺦ نقلﻰ گزارشنویسﻰ
ب) تاریﺦ نقلﻰ روز شمار
ج) تاریﺦ نقلﻰ شﺨصیتشناسﻰ
د) ادبیات خاطرهاﻯ
یکی دیگر از وجوه بسیار مهم انقالب و دفاع مقدس در حوزه تاریﺦ نقلی ادبیات خاطرهای است.
ادبیات خاطرهای به چند گونه اساسی تقسیم میشود که عبارت است از:
 ادبیات خاطرهای یادداشت روزانه ادبیات خاطرهای نوشتاری ادبیات خاطرهای شفاهیادبیات خاطرهای شفاهی به چند نوع تقسیم میشود که عبارت است از:
الف) خاطره شفاهی خام :که عبارت است از خاطراتی که مصاحبهگر بدون هر گونه ویرایشــﻰ آن را
به چاپ میرساند و معموالً با اغالط و ابهامات بسیار همراه است؛ نﻈیر مجموعه تاریﺦ شفاهی ایران
دانشگاه هاروارد و مجموعه منتشر شده توسط آن دانشگاه.
ب) خاطره شفاهی ویرایشی :در خاطره شفاهی ویرایشی ،نویسنده خاطرات شفاهی را ویرایش میکند
و ادبیات آن را برای خواندن مهیا میسازد« .خاطرات صیاد شیرازی»« ،جادههای سربی» یا «اسرای
جنگی به روایت خاطره» ،نمونههایی از این نوع خاطرههاست.
ج) خاطرات شفاهی تدوینی :به خاطراتی گفته میشود که نویسنده در آن ،به دلیل پراکندهگویی
خاطرهگو ،و بهبود ساختار خاطرات ،مطالب خاطره را به شکلی متفاوت از فرایند خاطرهگویی و اغلب با
هدف تسهیل در خواندن و ایجاد کشش در متن تدوین میکند .در این میان ،خاطرات سرهنگ شهبازی،
تحت عنوان «شبهای بیمهتاب» از این دسته از آثار حوزه دفاع مقدس است(توکلی.)۳۹ :۹۵۱7 ،
د) خاطرات شفاهی تلفیقی :در این نوع خاطره ،نویسندگان و مصاحبهگران خاطرات افراد را براساس
تقسیمبندی مورد نﻈر خویش تلفیق میکنند تا موضوع مورد نﻈر آنها به دست آید .کتاب «فرمانده من»
دفتر ادبیات و هنر مقاومت مجموعهای از خاطرات متفرق افراد درباره فرماندهان دفاع مقدس بوده است.
هر چند این اثر شکل ادبیات خاطره شفاهی را به طور جدی و معمول ندارد ،اولین نمونه از ادبیات
خاطرهای تلفیقی میباشد« .نبردهای شرق کارون ،از منﻈر فرماندهان» منتشر شده زیر نﻈر مرکز تحقیقات
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جنگ اثر مهم دیگری است که در حوزه ادبیات خاطره شفاهی تلفیقی ﻗرار میگیرد .نمونه جالب دیگر از
این آثار ،کتاب «دسته یﻚ» است که نویسنده در آن اعضای یﻚ دسته را یافته و با تﻚ تﻚ به مصاحبه
نشسته است .البته ادبیات شفاهی تلفیقی در زندگینامه بسیاری از شهدا نیز به کار گرفته شده است .در
آثار مﺨتلفی نﻈیر «زندگینامه شهید باکری»« ،فرهنگنامه جاودانههای تاریﺦ» و  ...ادبیات خاطرهای
شفاهی تلفیقی به طور گسترده به کار گرفته شده است ،اما از آن جایی که به صورت زندگینامه منتشر
میگردند کمتر به عنوان ادبیات خاطرهای باز تعریف میشوند .نگارنده در تقسیمبندی ادبیات تلفیقی دو
سبﻚ ﻗاﺋل است که هر دو شیوه و سبﻚ در ایران کاربرد دارد:
 .۹ادبیات خاطره شفاهی تلفیقی مبتنی بر خاطرات :در این سبﻚ عموماً از خاطرات شفاهی افراد برای
روشن شدن وﻗایﻊ و مطالب بهره گرفته میشود.
 .2ادبیات خاطره شفاهی تلفیقی مبتنی بر ترکیب با اسناد :در این شیوه ،خاطری شفاهی افراد مﺨتلف
در کنار اسناد باز تعریف میشوند؛ شیوهای که در «فرهنگنامه جاودانههای تاریﺦ» به کار رفته و در واﻗﻊ
مصاحبهها و گفتو گوها با اسناد تلفیق شده است .این اسناد ،گزارشهای رسمی سﭙاه پاسداران ،پرونده
کارگزینی شهدا ،وصیتنامهها و دستنوشتهها و سایر اطالعات آماری معتبر و حتی در نهایت ،گزارش
شهادت ،شناسنامه و بعضی از تصاویر مربوط به آنها را شامل میشود؛ امری که اصﻐر کاﻇمی در کتاب
«دسته یﻚ» به خوبی از آن بهره گرفته است(توکلی.)۳2 :۹۵۱7 ،
رویکردهای ادبیات داستانی جنگ ،با تأکید بر داستانهای انسان محور

مهدی سعیدی و سیده نرگس رضایی کوشیدهاند در آغاز ،داستانهای نوشته شده با موضوع جنگها
را به گونهای دستهبندی کنند و در ادامه ،یﻚ گونه از داستانها را طبق دستهبندی خود بیشتر تحلیل
نمایند .نویسندگان ،شکلگیری رویکردهای متفاوت به جنگ در داستانها را نتیجه پرسش درباره چرایی
نوشتن از جنگ و به تبﻊ آن ،تﺄثیر این پرسش بر چگونگی نوشتن درباره جنگ میدانند« .در این میان،
گروهی در ستایش از دفاع از میهن و حریم انقالب اسالمی ،مقاومت و پایداری نوشتند؛ برخی صرفاً به
بازتاب مصاﺋب جنگ و تﺄثیر آن بر زندگی مردم و اجتماع پرداختند؛ بعضی در رد یا تشکیﻚ درباره جنگ
و مساﺋل سیاسی آن ﻗلم زدند و نویسندگانی نیز به موضوع انسان در جنگ و انسان برآمده از جنگ توجه
کردند» .از نﻈر نویسندگان ،رویکردهای اصلی ادبیات جنگها با توجه به درون مایه داستانها و نوع
شﺨصیتپردازی در آنها ،چهار تاست .۹ :داستانهای ارزشی محور .2 ،داستانهای جامعه محور،
 .۵داستانهای انتقاد محور .0 ،داستانهای انسان محور(ستاری.)5۵ :۹۵5۱ ،

تحلیل
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ادبیات انقالب اسالمی و نکاتی درباره آن

خاتمی کوشیده است نویسندگان سه دهه اخیر را به سه دسته تقسیم کند:
 گروهی که نویسندگی آنها پیش از انقالب شروع شده که شهرت و آوازه خود و آثار برجستهشانمربوط به پیش از انقالب است و بعضی دیگر ،شهرت و آثار برترشان را در دوره پس از پیروزی انقالب
کسب کردهاند.
 گروه دیگر ،پیش از انقالب نام و نشانی نداشتند و در حالی و هوای انقالب پرورش یافته و آثاریخلق کردهاند.
 گروهی که با انقالب اسالمی متولد شده و با انقالب بالیدهاند.عمده تﺄکید نویسنده در این مقاله ،داوری درباره داستانهای نویسندگان گروه سوم است.
برخی از محوریترین شاخصهها در ادبیات دفاع مقدس

شخصیت

بسیاری از منتقدین و صاحبنﻈران ،شﺨصیت را مهمترین عنصر داستانی میدانند .برخی از شاخص-
ترین محورها عبارتند از :جنسیت شﺨصیتها ،تعدد شﺨصیتها ،حقیقتمانندی شﺨصیتها ،توصیف
شﺨصیتها و نحوه شﺨصیتپردازی ،پویایی و ایستایی شﺨصیتها ،مطلقگرایی در ترسیم شﺨصیتها و
نقش وکارکرد شﺨصیتهای داستان (صمصام و گلپرور.)۹۳۹ ،۹۵۱۳ ،
پیرنگ

فورستر ،داستان را نقل رشتهای حوادث ،برحسب توالی زمان و پیرنگ را نقل حوادث بر اساس
موجبیت و روابط علّت و معلول میداند .پیرنگ یا طرح داستانی ،یکی از کلیدیترین عناصر داستانی،
برای ارزیابی و ارزشگذاری بسیاری از داستانهاست .نویسنده هوشمند ،هیچگاه داستان را برپایه حوادث
خلقالساعه نمیچیند و سعی میکند هر حادثه داستانی را با پیشینه علّیِ آن همراه سازد .روایت داستان،
پیرنگ باید انسجام داشته باشد و منطقی و استوار به نﻈر برسد .داستانهای دفاع مقدس ،از منﻈر پیرنگ
و عناصر تشکیل دهنده آن وضعیتهای متفاوتی دارند .برخی بسیار ساده و زودیاب و برخی ساختار
پیچیدهتری دارند .داستانهای مورد ارزیابی ما عمدتاً پیرنگ خطی دارند و کمتر از پیرنگهای غیرمنﻈم و
غیرخطی ،بهره میبرند و نویسنده در اکﺜر داستانها ،با رعایت ترتیب روایت از ابتدا تا انتها ،سعی دارد
داستان را در مسیر مشﺨصی دنبال کند .این نوع رویکرد ،عمدتاً در داستانهای دهههای گذشته ،بیشتر
مشهود است .در داستانهای دهه هشتاد ،اگرچه اینگونه روایتهای داستانی و پیرنگهای خطی تداوم
دارد اما برخی آثار نیز خلق میشود که پیرنگهای غیرخطی و چند بعدی دارند و خواننده در جریان
روایت داستان ،میان گذشته و حال پیوندهای استواری مییابد .مهمترین و برجستهترین نکتهای که در
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ساختار پیرنگ و اجزای آن نمود متفاوتی دارد ،توجه جدی نویسندگان ،به کشمکشهای درونی و ذهنی
ﻗهرمانان داستان است .داستانهای کوتاه جنگی ،اگرچه توﻗﻊ میرود مﺨاصمه و کشمکش فیزیکی و
جسمانی بیشتری داشته باشد؛ اما آنچه مشهود است و به عنوان یﻚ شاخصه ،آن است که نویسندگان،
بیشتر سعی کردهاند درگیریهای ذهنی و درونی ﻗهرمانان داستانها را طرح کنند و ابعاد مﺨتلف آن را
تحلیل نمایند .در این داستانها ،بﺨشی از کشمکشهای درونی شﺨصیتها ،به نوستالژی وآسیبهایی
که از آن دوران دیدهاند ،برمیگردد و بﺨش دیگر نیز ،ناشی از عدم درك صحیح افراد جامعه ،از شرایط
افراد درگیر با جنگ و آسیبهای آن است .داستانهایی که دارای پیرنگ باز هستند ،اگرچه بسیار اندکند،
اما گیرایی آنها باالتر است .این دست از داستانها ،بیشتر در آثار متﺄخرین دیده میشود .نویسندگان این
نوع پیرنگهای داستانی ،همواره در داستان تالش میکنند تا ذهن مﺨاطب را مدتها با آنچه نوشتهاند،
درگیرکنند(صمصام و گلپرور.)۹۳۱-۹67 :۹۵۱۳ ،
درونمایه

درونمایه یا مضمون ،جهتگیری نویسنده را به زندگی و به طور اخص موضوع داستان نشان میدهد.
از این رو نویسنده میتواند زندگی را زشت ،زیبا ،پوچ ،بامعنا ،هدفمند ،بیهدف ،یﺄسآور ،امیدوارکننده،
بینیاز ،بیسامان یا سامانمند نشان دهد .از اصلیترین عناصری که داستانهای جنگ و دفاع مقدس را
از دیگر داستانها متمایز میکند ،درونمایه است .براساس این نگرش ایدﺋولوژیکی و ارزشی به داستانها،
درونمایه بسیاری از آنها ،مشترك است .نویسندگان با پیش رو داشتن مفاهیم اخالﻗی و تعلیمی مﺜل
شهادتطلبی ،ایﺜارگری ،رشادت و جانبازی و مفاهیمی ازاین دست ،سعیکردهاند دِین خود را به رزمندگان
هشت سال دفاع مقدس اداکنند .این نگاه تعهدآمیز ،اگرچه از نﻈر اخالﻗی ارزشمند و ستودنی است اما به
جهت تکراری و ﻗالبی شدن درونمایه در بسیاری از داستانهای دفاع مقدس ،نوعی کاستی و نقص به
شمار میآید .پرداختن یﻚ سویه و محدود به محتوا و مضامین اخالﻗی و مکتبی سبب میشود نویسنده،
دایره تفکر خود را به دیگر مضامین اجتماعی و سیاسی ،کمتر سوق دهد و به طرح دیگر جنبههای جنگ
نﭙردازد .اگرچه در میان نویسندگان این دوره کسانی مانند «احمد دهقان» نگاه متفاوتی به جبهه و جنگ
دارد و تاحدی از منﻈر انتقادی به آن نگریسته است ،اما با بررسی آثار داستانی ،به راحتی میتوان دور
نسبتاً بسته غالب درونمایهها را برشمرد و محدوده آنها را تعیین کرد .در داستانهای دفاع مقدس،
درونمایه ،از مهمترین شاخصهای تمایز داستانهای جنگی این مرز و بوم ،با دیگر داستانهای جنگی در
تمام دنیاست .تقدسمحوری و ارزشمداری داستانهای کوتاه دفاع مقدس ،به صورت عمده ،مرهون
همین عنصر برجسته و متفاوت داستانی است(همان.)۹6۹ :

تحلیل
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صحنه و صحنهپردازی و فضاسازی

زمان و مکانی را که در آن ،عمل داستانی صورت میگیرد ،صحنه میگویند .در داستاننویسی،
صحنهپردازی و ایجاد فضای متناسب میتواند همسنگ با دیگر عناصر منجر به خلق حس اشتیاق و
همحسی درمﺨاطب گردد .صحنهپردازی ،ﻗراردادن خواننده در یﻚ محیط عینی و باورپذیر است .صحنه-
پردازی ،محیط پرورش شﺨصیتها را در نﻈر مﺨاطب مجسم میکند و فضای ذهنی شﺨصیتها را به
مﺨاطب القا مینماید .توجه خاص به این عنصر میتواند در مسیر داستان ،در عملکرد شﺨصیتها نمایان
شود؛ مﺜالً ،اگر یﻚ شﺨصیت منطقی ،در یﻚ فضای سﺨت و دهشتناك و غیرمترﻗبه ﻗرار بگیرد ،از او
انتﻈار خواهد رفت رفتار منطقی او تحتالشعاع ﻗرار بگیرد و اعمال و رفتارهای احتماالً نسنجیده از او
سرباز زند .نویسندگان داستانهای دفاع مقدس ،عموماً با وﻗوف بر اهمیت صحنهپردازی و فضاسازی در
داستانهای کوتاه در این دهه ،سعی کردهاند از طرق مﺨتلف آن را محقق نمایند .تحقق این عنصر مهم
داستانی در داستانها به انحاءِ مﺨتلف صورت پذیرفته است :مﺜل توصیفهای مستقیم و تصویربرادری-
های عینی ،از راه گفتگو ،استفاده از زاویههای دید مناسب ،فراهم نمودن زمینههای تداعی معانی برای
خواننده از طریق عناصر محیطی ،توصیفات حاالت درونی شﺨصیتها به کمﻚ عناصر محیطی و
تجربیات حاصل از حضور در جبههها .از مهمترین شگردهای نویسندگی در داستانهای دفاع مقدس که
در القاء فضاهای داستانی بسیار مﺆثر بوده است و در مفهوم دﻗیق صحنهپردازی ،توجه به عناصر محیطی
و انعکاس اندیشههای شﺨصیتها و فضای کلی داستانها در آن عناصر طبیعی و محیطی است(همان:
.)۹6۵-۹60
زاویه دید (تکگویی ،اول شخص ،دانای کل و )...

هر داستاننویسی ،برای روایت داستان خود ،ناچار است یﻚ یا چند نوع زاویه دید را برگزیند .زاویه
دید در واﻗﻊ ابزاری است تا نویسنده به وسیله آن ،داستان را روایت کند .زاویه دید یا زاویه روایت ،نمایش
دهنده شیوهای است که نویسنده با آن مصالح و مواد داستان خود را به خواننده اراﺋه میکند .نویسنده
توانمند ،با انتﺨاب زاویه دید مناسب ،امکاناتی را در اختیار میگیرد تا به کمﻚ آن ارتباط با مﺨاطب را در
داستان بیشتر میکند و موجب میشود تا کشش داستانی ،حس همذاتپنداری و صمیمیت داستان
افزونتر شود .به نﻈر میرسد ،روایت در داستانهای کوتاه دفاع مقدس تنوع و بداعت چندانی ندارد .اکﺜر
زوایای دید به حسب یﻚ دیدگاه روایی سنتی ،بدون توجه جدی به کارکرد آن اتﺨاذ گردیده است.
داستانهای کوتاه جنگ ،عمدتاً تﻚآوایی است .عمدهترین نقش در روایت ،بر عهده راوی است و حضور
راوی در بیشتر زمانها در داستان احساس میشود(همان.)۹6۳ :

پائیز

لحن

در داستان ،لحن و فضا رابطه نزدیکی به هم دارند .چنانکه گفتیم ،لحن ایجاد فضا در کالم است.
نویسنده به کمﻚ این عنصر به بیان احساسات شﺨصیتهای خود میپردازد و میکوشد این حس و حال
را با مﺨاطب در میان بگذارد .حالتی که در یﻚ متن ادبی ،نﻈرش را برای شنونده بیان میکند .لحن
سﺨن او احساساتش را نسبت به مﺨاطبش بیان میکند .انواع لحن در داستانها متفاوت هستند :خندهدار،
گریهآمیز ،بیتفاوت ،صمیمی ،موﻗرانه ،حماسی ،حزنآور و  . ...نویسنده ،با توجه به موضوع و درونمایهای
که مد نﻈر دارد و به تناسب شﺨصیتهای داستانی ،لحنی خاص را به کار میبندد .اگر نویسندهای درباره
جنگ مینویسد اما صحنههای جنگ و خون را به چشم ندیده است ،به سﺨتی میتواند خواننده را در
بازگویی وﻗایﻊ داستانی با خود همراه سازد(همان.)۹6۳-۹66 :
عناوین و نام داستانها

نویسندگان داستانهای دفاع مقدس ،درگزینش نام داستانهای خویش ،عموماً به موضوع و درونمایه
داستانها توجه کردهاند .شاخصه اصلی انتﺨاب اسامی در تمامی آثار حاکم بر مجموعه داستان است
(همان).
هویت دینی مبارزان

رزمندگان و مبارزان در دفاع از میهن ،انگیزهای دینی دارند و هویت آنان برگرفته از اسالم و تشیﻊ
است .بیشترین تﺄکید مبارزان ،نبرد به خاطر اسالم است .در رمان دفاع مقدس ،کمتر سﺨن از ایدهها و
اندیشههای ملیگرایانه و ناسیونالی ستی است ،بلکه بیشتر به تبﻊ ماهیت انقالب اسالمی و استکبارستیزی
مبارزه سمت و سویی دارد .مهمترین عامل پیوند الیههای مﺨتلف مردم در مبارزه هویت دینی است .با
چیزی که در ادبیات انقالب میبینیم ،کمرنگ بودن ناسیونالیسم است در ادبیات ما و آن چیزی که
ادبیات انقالب میگوییم و یا عمدتاً مربوط به جنگ است؛ ناسیونالیسم وجود ندارد .به جای ناسیونالیسم،
ما امت واحده داریم ،یعنی رزمنده ما در صحبتهایش دفاع از اسالم میکند نه دفاع از ایران(امیری
خراسانی و حسنپور.)۵0 :۹۵5۱ ،
مردمی بودن مبارزه

انقالب اسالمی ،ملتی را براساس باورهای دینی انسجام و اتحاد بﺨشید و رهبری امام نیز این
وحدت را محکمتر کرد .این مهم باعﺚ حضور داوطلبانه مردم در جبهه های نبرد شد؛ چنانکه رمانهای
جنگ کمتر حالت نﻈامی خالص و صرف دارد و مبارزان از هر طبقه و ﻗشر و منطقهای هستند و بیشتر با
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عنوان امتی اسالمی در برابر دشمن میایستند .اگر چه جوانها بیشتر توان مبارزه دارند ،ولی اشتیاق
مبارزه ،خاص آنها نیست .این نکته ،شاخه فرعی دیگری نیز دارد و آن مﺨالفت با دیگر انسانهای
بیتفاوت و بیتوجه به جنگ است .مردم خواهان وحدتاند و از کسانی که جنگ را بهانهای برای رسیدن
به سرمایهداری و زراندوزی ﻗرار دادهاند؛ بیزاری میجویند .حضور مردم ،هم با انقالب اسالمی و هم با
رهبری امام پیوند دارد و جامعه انقالبی را نشان میدهد(همان.)۵6 :
پیروی از امام (ره)

امام به عنوان بنیانگذار جمهوری اسالمی و موسس حکومت ،نقش مهمی در پیروزی بر دشمن دارد.
این نکته در رمانهای دفاع مقدس بسیار اندك آمده است و تﺄکید چندانی بر آن نشده است .پیروی از
امام در سیمای شﺨصیتها دارای دو مرحله است .الف) پیوند مبارزان با فعالیتهای انقالب اسالمی که
در آن تﺄکیدی بر نقش رهبری نشده است .ب) پیوند مبارزان با امام در مسﺄله دفاع مقدس(همان.)۵0 :
جهاد توأم با عرفان مبارزان (عرفان جامعه)

رزمندگان ،هویتی دینی و مردمی دارند ،با حال و هوایی عاشقانه میجنگند .مبارزه برای رزمنده در
ﻇاهر هر جنگ خالصه نمیشود .مبارزه در سطح ﻇاهری بر اساس تکلیف جهادی و اجتماعی است و در
باطن بر اثر شوق و اشتیاق درونی به تهذیب نفس و معامله با خالق است .رزمنده جامﻊ جهاد و عرفان
است .او در الیه ﻇاهری جنگ متوﻗف نمیشود .نبرد او براساس توکل و شوق به وصال است .جنگ
برای او هدف نیست و هدف اصلی و ﻗلبی ،وصلی عاشقانه است .اما در جنگ تحمیلی هدفی دیگر وجود
داشت که عشق به میهن و دفاع از ناموس و شرف و دین و آیین را نه آن که بیﻗدر کند ،بلکه بیرنگ
می کرد و آن رضای خدا بود(همان.)۵0-۵5 :
وحدت و همدلی مبارزان با هم (برادری)

مبارزه در سایه تعالیم و وحدت در برابر دشمن ،بر اساس عقیدهای واحد و نیز هویت عرفانی و عشق
به خدا و بندگان او و روحیه تسامح و صفای ﻗلبی باعﺚ شده است ،رزمندگان رفتاری برادرانه و عاشقانه
با هم داشته باشند و فضای جبهه ،حالت ﻗدسی و معنوی به خود بگیرد .وحدت نﻈر و عقیده و شوق
همکاری برادرانه به رزمندگان بﺨشیده است .این هویت صادﻗانه و دوستانه فرصت توجه به مشکالت را
نمیدهد و بیشتر حال و هوایی معنوی و دوستانه و اخوانی حاکم است .آنچه در رابطه عرفانی نیز به
وضوح در ارتباطی دو سویه وجود داشت .در آثار دفاع مقدس به ندرت داستانهایی دیدهایم که جنبههای
منفی جنگ را که تﺨریب و ویرانی و جنایاتی است که در جنگ رخ داده ،منعکس کند .تمام نگرشها به
این سمت و این جنبه از جنگ بود که ﻗداستی در آن وجود داشته است(همان.)۵۱-07 :

پائیز

پشتیبانی خانواده از مبارزان

خانواده به عنوان نسلی است که انقالب اسالمی را درك کردهاند و هویت دینی دارند .پشتیبان و یاور
رزمنده هستند .خانوادهها به عنوان شﺨصیت داستانی ،کمتر نقش مﺆثر و فعالی دارند .ارتباط آنان بیشتر
در رابطه با رزمندگان معنا مییابد .آنان پشتیبان عقیدتی و معنوی مبارزان هستند .شﺨصیتهای خانواده
بیشتر به طور ضمنی موافق عمل رزمنده تصویر میشوند تا در گفتار یا عمل خاص .این حمایت کمتر
جنبه عقلی و آگاهانه دارد و بیشتر صورت عاطفی و حسی دارد .این نکته بیشتر در ارتباط رزمنده با
والدین یا همسر انعکاس یافته و کمتر رمانی به مساﺋل فرزندان ،جانبازان و شهدا پرداخته است .سویه
فعال و کوشای زنان کمتر در رمان نشان داده شده است .خانوادهها در اعزام فرزندان و نیز پذیرش خبر
جانبازی و شهادت آنان ،یاور رزمندگان هستند(همان.)0۹ :
روش تحقیق

روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع تحلیل محتوا است .تحلیل محتوی دارای سه مرحله
اصلی  .۹آمادهسازی و سازماندهی  .2بررسی پیام و  .۵پردازش دادهها است .کانون توجه این پژوهش
مرحله سوم تحلیل؛ یعنی پردازش دادهها است.
متغیر تحقیق

(ارزش) که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
والیتمداری ،ایﺜار ،شهادتطلبی ،امدادهای غیبی ،ارزشمداری ،حفظ بیتالمال ،نماز خواندن و . ...
جامعه آماری و نمونهگیری

جامعه آماری این تحقیق عبارت است ازمحتوای کتب :نورالدین پسر ایران ،لشگرخوبان ،همه دوستان
من ،من موجی هستم و با تو میمانم.
باعنایت به محدو بودنکتب ،از روش تمام شماری استفاده شده است و محتوای  ۳کتاب مورد بررسی
و تحلیل ﻗرار گرفتند.
ابزارهای اندازهگیری

در این تحقیق با استفاده از مطالعه متن و تحلیل مضمون ،ارزشها شناسایی ،انتﺨاب ،دستهبندی و
کدگذاری شدهاند.
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روش اجرای پژوهش و تجزیه وتحلیل دادهها

روش انجام این پژوهش برای تحلیل محتوای کتابهای مذکور بر اساس مضامین موجود در کتابها
به شرح زیر است:
ابتدا تمامی کتابها بر اساس مضمونهای متفاوت مورد بررسی و مطالعه شد (کدگذاری اولیه) .سﭙس
همه مضامین در ﻗالب  ۹5مضمون اصلی دستهبندی شدند که روایی آن توسط صاحبنﻈران مورد تایید
واﻗﻊ شد .پس از تعیین واحدهای تحلیل (مضامین یا ارزشهای برجسته دفاع مقدس) و استﺨراج آنها،
برای تجزیه وتحلیل دادهها از روش آنتروپی شانون استفاده شده است .این روش دارای سه مرحله است:
مرحله اول :ماتریس فراوانیهای مورد نﻈر باید بهنجار شود و برای این منﻈور از رابطه زیر استفاده
شده است:
r
ij

m

r

ij

Pij 

i 1

مرحله دوم :بار اطالعاتی هر مقوله باید محاسبه شود و برای این منﻈور از رابطه زیر استفاده شد:
1 3
 Pij ln Pij
ln 3 i 1

E j 

مرحله سوم :ضریب اهمیت هر مقوله باید محاسبه شود .هر مقوله که دارای بار اطالعاتی بیشتری
باشد ،از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است .برای این منﻈور از رابطه زیر استفاده شد(آذر-۹7 :۹۵57،
:)0
Ej
n

j

E

Wj 

j 1

یافتههای تحقیق

در این بﺨش از تحقیق ابتدا مجموع فراوانیهای بدست آمده بر حسب هر ارزش برجسته شده در
کتابها تهیه شده است و سﭙس دادههای این جدول بر اساس روش آنتروپی شانون به صورت دادههای
بهنجار شده درآمده است .پس از آن ،بر اساس مرحله دوم این روش ،مقدار بار اطالعاتی دادهها به دست
آورده شده و در انتها بر اساس مرحله سوم روش مذکور ،ضریب اهمیت اطالعات به دست آمده ،تعیین شده
است تا بدین طریق مشﺨص شود که به طور کلی بیشترین میزان توجه و اهمیت ،به کدام ارزش تعلق دارد.
 -فراوانی ارزشهای برجسته دفاع مقدس در کتابهای خاطرات رزمندگان دفاعمقدس آذربایجانشرقی

جدول شماره ( )۹کل نمونه مورد بررسی را براساس میزان استفاده از ارزشهای برجسته دفاع مقدس
را در کتابهای خاطرات رزمندگان دفاع مقدس آذربایجانشرﻗی را نشان میدهد.

پائیز
جدول شماره ( :)1فراوانی ارزشهای برجسته دفاع مقدس به تفکیک کتابهای خاطرات
ردیف

عناوین کتابهای خاطرات دفاع مقدس

ارزشهای برجسته دفاع مقدس
کمی موجی هستم

با تو میمانم

لشگر خوبان

نورالدین پسر ایران

همه دوستان من

جمع

7

اقامه نماز اول وقت

3

4

31

7

42

11

4

والیتمداری

0

7

3

0

3

1

3

امدادهای غیبی

0

2

3

1

8

41

2

ایثار و فداکاری

0

3

8

1

75

33

5

احترام گذاشتن و اطاعت از فرماندهان

0

7

0

4

3

1

1

عزاداری و قرانخوانی

7

4

44

4

73

20

1

ارزشمداری

3

4

8

3

75

37

8

شجاعت و شهادتطلبی

0

7

77

0

8

40

3

صمیمیت و همکاری

0

0

3

0

3

74

70

تواضع فرماندهان

0

7

3

0

5

3

77

مسئولیتپذیری رزمندگان و فرماندهان

7

2

1

1

7

73

74

کار کردن از دوران کودکی

7

7

0

0

7

3

73

حفاظت از بیتالمال

7

7

3

4

1

73

72

نقش والدین در حمایت از رزمندگان

0

7

5

7

8

75

75

ورزش کردن

0

3

2

3

0

70

71

حمایت مردم از جبههها

0

7

7

5

0

1

71

سرکشی به خانواده شهدا

0

7

0

0

7

4

78

شوخی و طنز

0

3

0

0

7

2

70

37

743

20

747

345

جمع

 دادههای بهنجارشده ارزشهای برجسته دفاع مقدس به تفکیک کتابهای خاطرات رزمندگان آذربایجانشرقی

جدول شماره ( )2درصد فراوانی یا دادههای بهنجار شده ارزشهای برجسته دفاع مقدس را به تفکیﻚ
کتابهای خاطرات رزمندگان دفاع مقدس در استان آذربایجانشرﻗی را با استفاده روش آنتروپی شانون
( )Shannonنشان میدهد .در این مرحله بر اساس فرمول زیر مقدار بهنجار شده هر یﻚ از ارزشها به
تکیﻚ کتابهای خاطرات به دست میآید.
rij
Pij  m
 rij
i 1

بایجان

تحلیل

جدول شماره ( :)2دادههای بهنجارشده ارزشهای برجسته دفاع مقدس به تفکیک کتابهای خاطرات رزمندگان آذربایجان شرقی

ردیف

عناوین کتابهای خاطرات دفاع مقدس

ارزشهای برجسته دفاع مقدس
کمی موجی هستم

با تو میمانم

لشگر خوبان

نورالدین پسر ایران

همه دوستان من

/02

0/03

0/55

0/075

0/31

0/72

0/23

0

0/23

0/75

0/33

0/44

0/30

0/03

0/42

0/47

0/21

0/71

0

0/33

0/50

0/05

0/55

0/05

0/34

0/01

0/41

0/70

0/28

0/05

0/55

0

0/20

0/45

0

0/15

0/33

0

0/55

0/47

0/34

0/31

0/05

0/33

0

0

0/33

0/01

0/01

0/43

0/75

0/21

0

0/01

0/33

0/01

0/53

0/30

0/20

0/30

0

0/75

0/75

0/10

0

0

0

0/50

0

0

0/45

7

اقامه نماز اول وقت

4

والیتمداری

0

3

امدادهای غیبی

0

2

ایثار و فداکاری

0

5

احترام گذاشتن و اطاعت از فرماندهان

0

1

عزاداری و قرانخوانی

0/03

1

ارزشمداری

0/03

8

شجاعت و شهادتطلبی

0

3

صمیمیت و همکاری

0

0

70

تواضع فرماندهان

0

0/74

77

مسئولیتپذیری رزمندگان و فرماندهان

0/05

74

کار کردن از دوران کودکی

0/33

73

حفاظت از بیتالمال

72

نقش والدین در حمایت از رزمندگان

75

ورزش کردن

0

71

حمایت مردم از جبههها

0

71

سرکشی به خانواده شهدا

0

/50

78

شوخی و طنز

0

0/15

 -مقادیر بار اطالعاتی مولفههای حقوق اجتماعی و فرهنگی بشر در انتخاب اهداف

پس از نرمالسازی دادهها با استفاده از فرمول دوم روش آنتروپی شانون مقدار بار اطالعاتی (عدم
اطمینان) هر یﻚ از ارزشهای برجسته دفاع مقدس به دست می آید .نتایج حاصله از جدول شماره ()۵
مقادیر بار اطالعاتی (عدم اطمینان) را نشان می دهد .این مقادیر بر اساس فرمول زیر محاسبه میشود:

1 3
E j 
 Pij ln Pij
ln 3 i 1
جدول شماره ( :)3جدول مقادیر بار اطالعاتی ارزشهای برجسته دفاع مقدس

ردیف

ارزشهای برجسته دفاع مقدس

مقادیر بار اطالعاتی()EJ

7

اقامه نماز اول وقت

0/17

4

والیتمداری

0/14

3

امدادهای غیبی

0/83

2

ایثار و فداکاری

0/11

5

احترام گذاشتن و اطاعت از فرماندهان

0/14

پائیز
1

عزاداری و قرانخوانی

0/18

1

ارزشمداری

0/87

8

شجاعت و شهادتطلبی

0/54

3

صمیمیت و همکاری

0/32

70

تواضع فرماندهان

0/53

77

مسئولیتپذیری رزمندگان و فرماندهان

0/82

74

کار کردن از دوران کودکی

0/18

73

حفاظت از بیتالمال

0/83

72

نقش والدین در حمایت از رزمندگان

0/51

75

ورزش کردن

0/11

71

حمایت مردم از جبههها

0/57

71

سرکشی به خانواده شهدا

0/23

78

شوخی و طنز

0/35

جمع

مقادیر بار اطالعاتی

77/45

بیشتر مقدار بار اطالعاتی از ارزشهای برجستهی دفاع مقدس ،ارزش مسئولیتپذیری رزمندگان و
فرماندهان ( )7/50میباشد.
 -ضریب اهمیت ارزشهای برجسته دفاع مقدس درکتابهای خاطرات رزمندگان آذربایجانشرقی

پس از مقدار بار اطالعاتی ،بااستفاده از فرمول سوم روش آنتروپی شانون ( ،)Shannonضریب اهمیت
( )WJهر یﻚ از ارزشهای برجسته دفاع مقدس محاسبه شده است .هر مقولهای که دارای بار اطالعاتی
بیشتری باشد ،از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است.
Ej

n

j

E

جدول شماره ( :)4جدول ضریب اهمیت ارزشهای برجستهی دفاع مقدس

ردیف

ارزشهای برجستهی دفاع مقدس

ضریب اهمیت()WJ
0/052

7

اقامه نماز اول وقت

4

والیتمداری

0/055

3

امدادهای غیبی

0/012

2

ایثار و فداکاری

0/018

5

احترام گذاشتن و اطاعت از فرماندهان

0/055

1

عزاداری و قرانخوانی

0/010

1

ارزشمداری

0/014

8

شجاعت و شهادتطلبی

0/021

j 1

Wj 

بایجان

تحلیل
3

صمیمیت و همکاری

0/030

70

تواضع فرماندهان

0/054

77

مسئولیت پذیری فرماندهان

0/015

74

کار کردن از دوران کودکی

0/010

73

حفاظت از بیتالمال

0/012

72

نقش والدین در حمایت از رزمندگان

0/050

75

ورزش کردن

0/053

71

حمایت مردم از جبههها

0/025

71

سرکشی به خانواده شهدا

0/038

78

شوخی و طنز

جمع

ضریب اهمیت ()WJ

0/037
7

نتایج حاصله از جدول شماره ( )0ضریب اهمیت ( )WJارزشهای برجسته دفاع مقدر را در کتاب
خاطرات رزمندگان آذربایجانشرﻗی را نشان میدهد که بیشترین ضریب اهمیت برای ارزش مسئولیت
پذیری فرماندهان ( )7/700و کمترین ضریب اهمیت برای صمیمیت و همکاری ( ،)7/7۵7شوخی و طنز
( )7/7۵۹و سرکشی به خانواده شهدا ( )7/7۵5میباشد.
 مقایسه کتابها بر اساس ارزشهای برجسته دفاع مقدس در کتابهای خاطرات رزمندگانآذربایجانشرقی

نتایج حاصله از جدول شماره ( )۳میزان توجه به ارزشهای برجسته شده دفاع مقدس را به تفکیﻚ
هر کتاب نشان میدهد .میزان توجه به ارزشهای برجسته دفاع مقدس درکتاب کمی موجی هستم ۵/70
درصد ،با تو میمانم  ،۱/۳۵لشگر خوبان  ،۵0/5۳نورالدین پسر ایران  ۹2/۵۹و همه دوستان من ۵0/20
درصد می باشد .کمترین مولفهها مربوط به کتاب کمی موجی هستم و بیشترین مربوط به لشگر خوبان
می باشد.
جدول شماره ( :)5توزیع فراوانی ارزشهای برجسته دفاع مقدس

فراوانی ارزشها

درصد

نام کتاب
کمی موجی هستم

70

3/01

با تو میمانم

37

3/53

لشگر خوبان

743

31/85

نورالدین پسر ایران

20

74/37

همه دوستان من

747

31/42

345

700

جمع

پائیز
نتیجهگیری

نتایج حاصله از شمارش ارزشهای برجسته شده دفاع مقدس به تفکیﻚ هر کتاب نشان میدهد که
میزان توجه به ارزشهای برجسته دفاع مقدس در کتاب کمی موجی هستم ( )۵/70درصد ،با تو میمانم
( ،)۱/۳۵لشگر خوبان ( ،)۵0/5۳نورالدین پسر ایران ( )۹2/۵۹و همه دوستان من ( )۵0/20درصد میباشد.
کمترین مولفهها مربوط به کتابکمی موجی هستم و بیشترین مربوط به لشگر خوبان میباشدکه در ادامه
ارزشهای برجسته شده به تکیﻚ بیشترین و کمترین تاکید در کتابها آورده شده است .نتایج بیانگر این
است که که دو کتاب همه دوستان من و لشگر خوبان بیشتر از سایر کتابها به ارزشهای برجسته دفاع
مقدس که در این تحلیل مورد بررسی ﻗرار گرفتند ،پرداختهاند .لذا براساس این نتایج میتوان ادعا کرد که
خاطراتیکه در ﻗالب ادبیات داستانی نگارشته میشوند باید سعی بکنند که جهت انتقال صحیح ارزشهای
دفاع مقدس که هماهنگ با ارزشهای انتقالب اسالمی است ،به همه زمینهها درﻗالب ارزشهای مﺨتلف
توجه داشته باشند .یکی از بزرگترین تهدیدات برای جوامﻊ بشری ،ﻗطﻊ ارتباط نسلها با یکدیگر و نسل
فعلی با پیشینیان است ،چرا که این کار زمینه سست شدن ارزشهای برتر در جامعه (جامعه ایرانی) را
فراهم میکند و باعﺚ جایگزینی ارزشهای اصوالً ارزشهای غربی در جامعه میشود .انتقال درست
ارزشها به نسل حاضر و بعدی میتواند راهگشا و عبرتآور باشد.
همچنین ،نتایج حاصله از محاسبه ضریب اهمیت ( )WJارزشهای برجسته دفاع مقدس در کتاب خاطرات
رزمندگان آذربایجانشرﻗی نشان میدهد که به ترتیب ارزشهای مسئولیتپذیری فرماندهان ،امدادهای
غیبی ،حفاﻇت از بیتالمال ،ارزشمداری ،ایﺜار و فداکاری ،عزاداری و ﻗرآنخوانی ،کار کردن از دوران
کودکی ،ورزش کردن ،والیتمداری ،احترام گذاشتن و اطاعت از فرماندهان ،اﻗامه نماز اول وﻗت ،تواضﻊ
فرماندهان ،نقش والدین درحمایت از رزمندگان ،شجاعت و شهادتطلبی ،حمایت مردم ازجبههها ،سرکشی
به خانواده شهدا ،شوخی و طنز و صمیمیت و همکاری بیشترین ضریب اهمیت را به خود اختصاص دادند.
به واسطه ﻇهور آثار هنری (ازجمله ادبیات داستانی) در یﻚ بستر اجتماعی ،میتوان از یﻚ نوع کنش
متقابل بین آثار ادبی و پدیدههای اجتماعی (ارزشها) سﺨن گفت .از این رو در بررسی یﻚ مقطﻊ زمانی
خاص ،آثار ادبی متعلق به دوره مذکور از توانایی باالیی برای انعکاس گفتمانهای مﺨتلف حاصل از
پدیده های اجتماعی برخوردارند .دوره هشت ساله دفاع مقدس به عنوان یکی از مهمترین دوران پس از
انقالب ،بستر مناسبی برای ایجاد تحوالت و گفتمانهای مﺨتلف اجتماعی پدید آورده است .به طور کلی،
بازتاب این تحوالت درادبیات دفاع مقدس را میتوان به دوگفتمان ایدﺋولوژیﻚ و انسانی -انتقادی تقسیم
کرد .در گفتمان ایدﺋولوژیﻚ ،آنچه بیش از هر چیز نمایان است ،جایگاه ایدﺋولوژی و ارزشهای حاصل از
انقالب و جنگ تحمیلی در این نوع گفتمان است .تﻐییر ساختار ارزشها ،منﻈومه فکری امام خمینی(ره)،
تحول در عناصر مذهب تشیﻊ و تﻐییر در طبقات اجتماعی ایران از جمله مهمترین نتایج ایدﺋولوژی انقالب

تحلیل

بایجان

استکه بازتاب گسترده آن در شعر دفاع مقدس به چشم میخورد .این گفتمان براساس لحن کالم به
انواعی نﻈیر لحن شعاری -شورانگیز ،لحن حماسی -ملی ،لحن حماسی عرفانی ،لحن نوستالوژیﻚ و
لحن معترض تقسیم میشود .اما در گفتمان انسانی -انتقادی با نگاهی متفاوت و بیشتر انسانشناسانه و
ساختارشکنانه به پدیده جنگ روبرو هستیم .در این گفتمان ،دیگر صحبت از تقدس جنگ و تکریم آن
نیست .بلکه نویسنده بیشتر با دیدی عاطفی و ترحم برانگیز به پدیده جنگ و عواﻗب آن مینگرد .ضمن
اینکه مﺨالفت برخی از نویسندگان در گفتمان مذکور با تمام یا بﺨشی از ایدﺋولوژی حاکم بر ایران پس
از انقالب ،سبب شده است این نویسندگان با نگاهی تحقیرآمیز به پدیده جنگ تحمیلی بنگرند و جنگ را
محصول ایدﺋولوژی حاکم ﻗلمداد کنند(ضیایی و صفایی.)2۹6-2۹0 :۹۵5۱ ،
صرف نﻈر از اینکه ادبیات دفاع مقدس دارای شاخصههای بارز و ممتازی بوده است اما برخی از
نویسندگان در خلق و بیان حوادث و رویدادها و رخدادهای مهم دفاع مقدس ناتوان بودهاند .این ناتوانی را
میتوان در بیان این وﻗایﻊ که از نوع نگاه خالقان آثار هم بیتﺄثیر نبوده است ،جستجو کرد و از سویی
دیگر در کیفیت و کمیت حوادث به جمﻊبندی رسید .در تحقیق حاضر هم وﻗتی ارزشهای برجسته دفاع
مقدس را در  ۳کتاب بررسی کردیم برخی از ارزشهای دفاع مقدس که حتی رنگ و بوی دینی دارند،
مورد تاکید ﻗرار نگرفته بودند و اصالً اشارهای به آنها نشده بود .باید توجه کرد در واﻗﻊ نوشتهای مورد
اﻗبال ﻗرار میگیردکه نویسنده و پدید آورنده آن را ضمن توجه به ویژگیهای هنری آن ،ازلحاظ محتوایی
نیز مورد توجه ﻗرار بگیرد(فرخی.)۹ :۹۵۱۹ ،
در انتها باید گفت که ارزشهای حاکم بر هر جامعهای نشان دهندة هویت اجتماعی ،دینی و اخالﻗی
آن جامعه است و آرمانهای جامعه را در بر گرفته و راهنمایی برای رفتار و کردار افراد جامعه بوده و به
آنها برای رسیدن به اهداف و آرمانهای خود انرژی و جسارت اﻗدام میدهد .درطول جنگایران و عراق
و با توجه به بستری که فراهم شده بود ،ارزشهای گران سنگی به وجود آمد .ایﺜار و فداکاری ،شهادت
و  ...به ویژگی برجستة رزمندگان تبدیل شده و به رفتار و کردار آنها جهت میدادند .این رفتار واالی
انسانی و ارزشهای برجسته در زمانی ﻇهور کرد که با گسترش علم و فناوری و دستیابی انسانها به
سالحهای مﺨربتر ،رفتار آنها باخشونت بیشتری همراه شده و درنتیجه ،نه تنها پایبندی به ارزشهای
اخالﻗی و انسانی ضرورت بیشتری یافته بود ،بلکه در ﻗالب رفتار رزمندگان ایران در طول جنگ به شکل
بارزتری آشکار شد و نمود بیشتری یافت.
بیتردید این عناصر ارزشمند محدود به یﻚ زمان و رویداد خاص نمیشوند بلکه جریانی مستمر،
پویا و حرکتی رو به تکامل و در بر گیرنده آرمانهای ملت ایران است که خواهان عدالت و مﺨالف
نﻈام سلطه است .باور به این ارزشها در دوران دفاع مقدس در عالیترین شکل تجلی یافت.
انتقال این باورها امروز نه فقط برای ملت ایران بلکه برای همه ملل تحت ستم و آنهایی که در مقابل
متجاوزان ایستاده اند و در دفاع ازخود می جنگند ،سبب امید و دلگرمی است.
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