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اسماعیل علوی

دبیر گروه پایداری

طــی دو قــرن اخیر«رمــان» بــه یکــی از
مهمتریــن انــواع ادبــی تبدیــل شــد ه و
درقالب داســتان بلنــد روایتگر حوادث
و مناســبات اجتماعی زمانــه و محیطی
خــاص نیز بوده اســت .آثار تولید شــده
در این نوع ادبی ،عالوه بر ترسیم احوال
شــخصی – عاطفــی ،تصویرگــر اوضاع
اجتماعی و معــرف هنجارهای فرهنگی
مردمــان یــک ســرزمین در دورههــای
مختلف اســت .رمــان در بــدو پیدایش
به شــرح احــوال قهرمانان اســطورهای
اختصاص یافتــه و در فرهنگ ایرانی نیز
با داستانهای عیاری همراه شده است.
از ایــن جهــت دور از انتظــار نبــود بــا
آغــاز جنــگ تحمیلــی و شــکلگیری
حماســههای مقاومــت از ایــن قالــب
ادبــی بــرای معرفــی سلحشــوریهای
فرزنــدان ایران زمین بهره گرفته شــده و
آثار درخشانی خلق شود؛ چنین نیز شد
واز همــان ماههای اول تجاوز دشــمن به
خاک کشورمان ،داســتان و رمان جنگ
به لیســت انواع ادبی افزوده شده و آثار
ماندگاری تولید شــد .در ســالهای اخیر
اما ایــن نــوع ادبی بــا رکود محسوســی
مواجه شــده کــه موجــب دلمشــغولی
عالقهمندان به این حوزه شــده اســت.
«ایــران» برخــی از ایــن دلمشــغولیها
را ضمــن گفتوگــو بــا مهــدی کاموس
نویســنده و پژوهشــگر ادبیــات جهــت
دســتیابی بــه چرایــی و راهیابــی بــرای
برون رفت ،در میان گذاشــته اســت که
حاصل آن پیش رویتان قرار دارد.
ëëدرتبیین چیستی «رمان جنگ» از چه
مولفههایی می توان نام برد
رمــان جنــگ ،رمانــی اســت کــه بــه
کنشهــای انســان درگیر و غوطــه ور در
هرگونــه منازعه نظامی ،خشــونت بار و
خونریــز میپــردازد .در تعریــف رمــان
جنــگ ،تلقــی از رمــان تعیینکننــده
اســت .یعنی ما اگر درباره خود تعریف
رمان در ابتدا تکلیفمان را روشن کنیم
بعد رمان جنگ و بعد رمان ضد جنگ
برای ما مشــخص و روشــن میشود .به
هرحال ،رمان در ایران وارداتی اســت و
با ترجمه متولد شد و نویسندگان ایرانی
هم در نوشــتن رمان بــه فرهنگ و زبان
مبدأ نگاه کردند .شــاید کمی افراطی به
نظر برســد اما بــا یک توســعه معنایی،
میشــود گفــت؛ خلــق رمــان در ایــران
نیــز نوعــی ترجمه محســوب میشــود.
یعنــی اگــر خواســتیم رمــان عاشــقانه
بنویســیم نگاه کردیم رمان عاشقانه در
غرب چگونه نوشــته شــده اســت .وقتی
خواســتیم رمان جنگ هم بنویســیم به
غــرب نــگاه کردیم حــاال یــک دورهای و
یک عدهای به رئالیســم سوسیالیستی و
عده دیگر و در دورهای دیگر به رئالیسم
مدرنیستی توجه کردهاند.
امــا در این نگاه که شــاید گریزناپذیر
هم بــوده ،به فلســفه رمــان کمتر توجه
شده اســت .فلســفه رمان در درجه اول
«انســان گرایی» اســت .یعنــی رمان به
انسان غوطه ور در دنیا میپردازد؛ و این
انســان در این دنیا کنشهای مختلف و
متضــادی دارد .بــه طور کلی رمــان ،به
کنشهای انســانی یک فــرد در برخورد
با ســاختارهای جامعه ماننــد خانواده،
دیــن ،اقتصــاد یــا سیاســت میپــردازد.
بــا توجــه به ایــن نکتــه اگــر بخواهیم به
سمت تعریف رمان جنگ برویم ،رمان
جنگ رمان انســان غوطــه ور در جنگ
اســت همانطــور کــه رمــان عاشــقانه
یعنی داســتان انسان غوطه ور در عشق
و رمــان خانوادگــی یعنــی رمان انســان
غوطــه ور در خانواده بهعنوان یک نهاد

و ساختار مهم در جامعه.
از نظر من ،رمان جنگ ،رمانی است
کــه در میان آتــش ،خــون و ویرانیهای
برخاســته از طبیعت خشن انسانها به
تقدیر و تقدیس انسانی قهرمان و مبارز
میپردازد که در راســتای نجات و حفظ
دیگــران یــا آرمانــی مانند دیــن ،وطن،
خانــواده ،آزادی ،عدالت و حتی حزب؛
شجاعت ،ایثار و فداکاری میکند .یعنی
در کنــار روایــت مصیبتهــا و ویرانیها
به هر حال ما با یکســری انســان پیروز و
قهرمان رو به رو هستیم که مورد تشویق
و تقدیــر راوی قرار میگیرنــد و خواننده
نسبت به او ،نگاه مثبتی مییابد.
یکی از مســائل اساســی رمــان دفاع
مقــدس در ایــران هــم عــدم توجــه بــه
فلســفه رمان اســت و اینکه ما با انســان
کنشمنــد در برابر منازعه خشــونت بار
روبهرو نیســتیم بلکه ما بیشتر با روایت
تاریخــی یا با روایت کلــی از یک پیروزی
یا شکست در جنگ روبهرو هستیم.
ëëآیــا تقســیمبندی رمــان جنــگ و ضــد
جنــگ دســتهبندی درســتی اســت و
میتوان اثری را رمان ضد جنگ نامید؟
مــن درباره جنگ عــراق با ایران ،به
ادبیــات و رمــان دفــاع مقــدس در کنار
رمــان جنگ معتقدم نه به ادبیات ضد
جنگ .اما فــارغ از این دیــدگاه ،ادبیات
ضــد جنــگ در رده بندیهــای جهانــی
وجود دارد و ناشــران و منتقــدان آثاری
را در ایــن طیــف ردهبنــدی میکنند .در
ایــن تقســیم بنــدی ،رمان ضــد جنگ،
رمــان هایی هســتند کــه در آنهــا بهطور
کلــی انســانها در جنــگ مفلوکانــد
و انســان در کنــش بــا ایــن جنــگ چــه
پیــروز بشــود و چــه شکســت بخــورد باز
مفلــوک و وحشــت زده اســت و حــال و
آینــده خودش را از دســت داده اســت.
و بــه ایــن شــعارها توجــه دارنــد کــه در
جنــگ پیــروزی وجــود نــدارد ،در جنگ
اخــاق از بین مــیرود در جنگ انســان
و طبیعت انســان از بین مــیرود .مانند
در انتهــای شــب فردینانــد ســلین ،در
جبهه غــرب خبری نیســت اریش ماریا
رمارک ،ســاخخانه شــماره  ۵ونه گات
حتــی در رمانهای طنــز ضد جنگ هم
این فالکت انســان را به تلخی میبینیم
مثل رمان کچ  ۲۲یا رمان شوایک سرباز
ساده دل.
امــا در رمان دفاع مقدس با انســان
غوطــهور در امر قدســی و دفاع حق در
برابــر باطــل روبهروییــم .انســان رمان
دفــاع مقــدس از پیــچ و خــم تاریــخ
اســام و تشــیع آمده و با انسان انقالب
اســامی متولــد شــده اســت .واقعیت
امر این اســت که انســان دفاع مقدس
خــودش را بــه یــک پیشــینه تاریخــی
جهانــی متصــل میکنــد ،خــودش را
وصــل میکند بــه یک پیشــینه تاریخی
۱۴۰۰ســاله و انســان  ۲۵۰ســاله! رمــان
دفاع مقدس رمانی است که فلسفه او
انســان غوطه ور در تاریخ مبارزه حق و
باطل در سایه والیت اهل بیت علیهم
الســام اجمعیــن و متجلی در انســان
انقالب اسالمی است.
این انســان دفاع مقــدس از آن پیچ
و خــم تاریخــی آمــده ،تجلــی اش در
انســان انقــاب اســامی و در جبههها،
خاکریزهــای فکــه ،شــلمچه ،ارتفاعات
بــازی دراز ،تپه قندی ،پایــگاه دوکوهه،
بســیج عمومــی ،جهــاد ســازندگی،
خانوادههــای شــهدا ،جانبــازان و
رزمندگان است.
انسان انقالب اسالمی ،انسانی است
کــه با بازتعریف دیــن در چارچوب فقه
سیاســی امــام خمینــی(ره) ،طاغوت را
بهعنــوان هر آنچه که غیرخدایی اســت
از تفکــرات سوسیالیســتی ،لیبرالیســتی
و ناسیونالیســتی در عرصههــای ملی و

بینالمللــی به همراه وجــوه فرهنگی و
تمدنی شرق و غرب نفی کرد.
از اینرو ،رمانها درباره جنگ عراق
بــا ایــران ،یــا رمــان دفــاع مقدساند یا
رمان جنگ که تناســبی با انسان ایرانی
زیسته در دوران انقالب اسالمی و دفاع
مقــدس و تاریخ اجتماعــی ملت ایران
ندارد.
 ëëدر مقطعــی تولیــد رمــان و داســتان
جنــگ رونــق خوبــی داشــت و فراوانی
عناویــن منتشــره در نســبت بــا ســایر
حوزههــا قابل قبــول بود.اما بــه یک باره
تولید داستان و رمان با رکود مواجه شده
است.دلیل آن چیست؟
آمار کمــی تولید رمان و داســتان در
حــوزه جنــگ و دفــاع مقــدس در دهه
نود نسبت به دهه هشتاد و هفتاد باالتر
اســت امــا واقعیــت این اســت کــه اوج
رمانهــای جنــگ در جهــان برخاســته
از ادبیــات تجربــی و حضــور مســتقیم
نویســندگان در جنگهــا بــوده اســت.
همینگــوی ،ســلین ،میلــر ،تولســتوی،
دوس پاســوس ،ونه گات ،گراهام گرین
و رمــارک همگــی در جنــگ حضــور
مســتقیم داشــتهاند .امــا نویســندگان
حرفــهای ما کــه در دهــه  ۴۰و  ۵۰رمان
مینوشــتند تجربــه چندانــی از دوران

هنرآنالین

غیبت روایت های
مستقیم و تجربی از جنگ
بــا ذهــن داســتان زده خواننــدگان و
بــاال رفتــن پســند و ذوق ادبــی جامعه
نسبت به رمانهاســت .در این سالها،
فیلمهــای هالیــوودی و مجموعههــای
چندقســمتی بــا موضــوع جنــگ و
منازعات خشــن ،همه چیز را در جنگ
کلیشــه کــرده اســت و ذهــن داســتان
زده خواننــد امــروزی دیگــر به ســادگی
جــذب و راضــی نمیشــود .البتــه ایــن
اتفــاق درباره دفاع مقــدس در رمانها
و فیلمهــای دهــه  ۶۰و  ۷۰هــم افتــاده
است و کلیشهها همه چیز را لو دادهاند
کــه بــه طــرز افراطــی بــه سادهســازی
مسائل پیچیده مثل امرقدسی و تحول
انســان ایرانی زیســته در دوران انقالب
اسالمی ،منجر شد.
بههمیــن خاطــر مــن فکــر میکنــم
بهتــر اســت بگوییــم رمانهــای دفــاع
مقــدس همچنــان تولیــد میشــوند و
بعضــاً آثــار خوبــی هــم در آنهــا وجود
دارد امــا در رقابــت بــا ســایر گونهها ،با
گذشــته خودشــان و ذهــن داســتانزده
خواننــدگان ضعیــف شــدهاند و کمتــر
دیده میشوند.
ëëدر میــان آثــار تولیــد شــده کارهــای
درخشــانی در حــوزه جنــگ وجــود دارد
امــا هیچ یــک از آنها بــه بازار کتاب ســایر

نیم ما در مورد جنگ و دفاع
نگاه مقــدس و حــوزه رمــان
دفــاع مقــدس ،هنــوز
موفق نشــدیم کــه دفــاع مقدس و
جنگ را تبدیــل به یک امر فرهنگی
بکنیم ،هنوز جنــگ و دفاع مقدس
مــا تحــت تأثیــر گفتمانهــای
تاریخــی متضــاد قــرار دارد .چــون
پارادایــم حاکم بر ایــن گفتمانها،
پارادایمهــای سیاســی اســت و
پارادایــم فرهنگــی بــر آنهــا حاکــم
نشده است

جنــگ و جبهههــا ندارنــد .اگــر احمــد
محمــود و اســماعیل فصیــح و چنــد
نفــر دیگــر را اســتثنا کنیــم نویســندگان
مشــهور ایــران نســبت به جنــگ عراق
بــا ایران خامــوش بودنــد و جاماندند و
سیاســتگذاریهای فرهنگــی وقــت هم
نتوانســت آنهــا را همــراه کنــد .معدود
نویســندگان مشــهوری هــم بــا تأخیــر
فازی  ۳۰ســاله درباره جنگ نوشــتهاند
کــه جــای خالــی تجربــه در آثــار آنهــا
ماننــد حفــرهای پیداســت .چنانکــه
میبینیم آثار مشــهور دفــاع مقدس از
نویســندگان حضوریافتــه در جبهههــا
یــا رزمندگانی اســت که بعداً نویســنده
شدند مانند رمانهای احمد دهقان که
عموماً برخاسته از تجربههای شخصی
در جبهههاســت یــا آثــار محمدرضــا
بایرامــی ،حبیــب احمــدزاده ،ابراهیــم
حســن بیگــی ،قاســمعلی فراســت و
دیگران که در جنگ حضور داشتهاند.
یــک نکته هــم این اســت کــه اصوالً
واقعیتهــا در جنــگ خودشــان را
بــر فــرم تحمیــل میکنــد .یعنــی اگــر
رویدادهــا در زندگینامههــا و خاطرات،
واقعــی و واقعیــت تلقــی شــوند از آنها
اســتقبال میشــود .امــا در رمانهــا اگر
واقعیت داســتانی ســاخته نشــود حتی
اگــر برگرفتــه از واقعیــات جنگ باشــد،
پسند خواننده نمیشود .از اینرو ،نیمه
دوم دهــه  ۸۰تاکنــون حضور مســلط و
قدرتمنــد خاطرههــا ،زندگینامههــای
داستانی و غیرداســتانی را میبینیم که
توانســتند به جامعــه اینطور بقبوالنند
که واقعیتهای دوران دفاع مقدس را
منتقل میکنند.
ســومین مســأله رقابــت رمانهــا

کشــورها راه نیافتــه اســت ،چــرا؟ آیــا
بومیگرایــی و زبان اثر میتواند عامل آن
باشد؟
اینکــه چــرا رمــان دفــاع مقــدس
نتوانســته جهانی بشــود به همان علت
اســت که رمان ایرانی نتوانســته جهانی
شــود زیــرا ،بــرای جهانــی شــدن بایــد
جهانــی فکــر کــرد و جهانی اندیشــید و
بومی نوشت.
نمونههایــی ماننــد خالد حســینی و
دیگر نویســندگان افغانســتانی ،اورهان
پامــوک و الیــف شــافاک و قبــاً یاشــار
کمــال و محمــود مــاکال از نویســندگان
ترکیــهای یــا احــام مســتغانمی از
الجزایر و اخیراً رمان نویســان عراقی که
توانســتند جهانی بشوند نشان میدهد
که دیگــر علت عمر کوتاه رماننویســی
در ایران ،بهانه مقبولی نیست .علت را
باید در نوع نگاه نویسندگان جستوجو
کــرد .آنهــا کــه رمانهایشــان جهانــی
شدند ،نگاه جهانی داشتند یعنی توجه
به موقعیت خود و رابطه این موقعیت
با جهان کردند.
به هــر حــال ما یــک انســان انقالب
اســامی نتوانســتیم در رمانهایمــان
بــه دنیــا معرفی کنیــم .اگــر مؤلفههای
انســان انقــاب اســامی در رمانهــای
مــا نباشــد کــه نمیتواند خــودش را در
جهــان مطرح کند .زیرا ،شــبیه انســانی
میشــود کــه در جنــگ جهانــی اول و
دوم جنگیده اســت .اوج کنشهای این
انســان در رمانهــای برجســته جهــان
آمده اســت و مــا در ایــن رقابت حرفی
برای گفتن نداریم.
از ســوی دیگــر ،در رمانهــای دفــاع
مقــدس عمومــاً بــه انســان ایرانــی در

محمدحنیف
پژوهشگر ومنتقد ادبی

یادداشت

ارزیابی وضعیت رمان های دفاع مقدس
در گفت و گو با مهدی کاموس،
منتقد و پژوهشگر ادبیات

بافــت تاریــخ اجتماعــی ملت ایــران و
به امر قدســی توجه زیباشناسانه نشده
اســت .اگر اســتثنا کنیم رمانهای علی
مؤذنی و چند نفر دیگر را ،در رمانهای
دفاع مقدس امر قدســی تبدیل شد به
مســأله کلیشهای و نتوانست خودش را
برساند به یک امر فرهنگی!
نکتــه این اســت کــه در ابتــدا ،رمان
دفــاع مقدس بایــد در کشــور خودمان
تبدیل به یــک امر فرهنگی شــود؛ بعد
این امر فرهنگی توانایی جهانی شــدن
را پیــدا کنــد .مثــاً بــه تعزیــه یــا خط و
خوشنویســی در ایران دقــت بفرمایید.
تعزیــه بــا اینکــه در مورد حادثه بســیار
خونبــار و اشــکباری در ســال  61هجری
صحبــت میکنــد ولــی تبدیــل بــه یک
امــر فرهنگــی شــده اســت که توانســته
خودش را به همه دنیا برســاند .تعزیه
تبدیل شده اســت به یک امر فرهنگی،
امر فرهنگی امری اســت که تولید معنا
میکند و هویــت میدهد؛ یعنی ،وقتی
با دیــدن تعزیه یکســری معانــی در ما
تولید میشــود که مــا را تزکیه میکند و
با تاریــخ ،امرقدســی و امروزمان پیوند
میدهد.
مــا در مورد جنــگ و دفاع مقدس و
حــوزه رمان دفاع مقــدس ،هنوز موفق
نشــدیم کــه دفــاع مقــدس و جنــگ را
تبدیل به یک امر فرهنگی بکنیم ،هنوز
جنــگ و دفــاع مقــدس ما تحــت تأثیر
گفتمانهای تاریخی متضاد قرار دارد.
چــون پارادایم حاکم بر این گفتمانها،
پارادایمهای سیاســی اســت و پارادایم
فرهنگی بر آنها حاکم نشده است.
ëëنســل بعــد از جنــگ حداقل  30ســاله
اســت ،بــرای تولیــد داســتان و رمــان
جنگ بــرای این دســته از مخاطبین چه
مالحظاتــی الزم اســت درنظــر آورده
شود؟
وقتــی بخواهیم برای نســلی که این
جنگ را ندیده ،نادیدهای را عینی کنیم
بایــد ببینیــم چگونــه تعزیــه و چگونــه
شــعر توانســت این حماســه را تــا االن
حفظ کند و بــه نمایش بگذارد .چگونه
روضههــا توانســتند این وقایــع را عینی
و تصویــری کنند که وقتــی روضه گوش
میکنیــد یــا در مجلــس روضه هســتید
اگر چشمهایتان را ببندید و دقت کنید،
میبینیــد کــه صحنههــا جلوی چشــم
شــما تداعی میشــوند.چرا ایــن اتفاق
افتــاده اســت؟ در درجــه اول بایــد بــه
تاریخ اجتماعی ملت ایران توجه کرد،
سپس انسان ایرانی و امر قدسی!
علــت مانــدگاری عاشــورا در تعزیه
و شــعر این اســت که این هنر و ادبیات
توانستهاند اسطوره بسازند ،توانستهاند
عاطفــه را درگیــر کننــد ،توانســتهاند
آن صحنههــای خشــونتبار را حتــی
زیبــا جلــوه دهنــد ولــی در رمانهــای
دفاعمقــدس اسطورهســازی نشــده
اســت ،انــگار خواســته باشــند همــه
رزمنــدگان اســطوره باشــند و ایــن
شــدنی نیســت و آن بعــد عاطفــی
دفاع مقــدس در زمان جنــگ نمایش
داده نشده.
ëëتولیــد اثــر از ســوی نســل جنــگ برای
نسل بعد از جنگ ممکن است با مشکل
زبان مواجه باشــد .همچنین تولید نسل
بعــد از جنــگ برای همنســان خــود نیز
ممکن اســت با مشــکل انتقــال مفاهیم
روبهرو شود .برای عبور از این مشکل چه
راهکاری را پیشنهاد میکنید؟
شــما فرمودید زبان! من میخواهم
بگویــم مگــر زبــان تعزیــه زبــان امــروز
اســت؟ زبــان امروز نیســت ولــی مردم
میایســتند و گــوش میکننــد ،گریــه
میکننــد و اشــک میریزنــد .همــه
دنیــا هم دنبــال این نســخهها هســتند
و ایــن نســخهها را میخواننــد و در
دانشــگاههای دنیا تدریس میشود .به
نظــر مــن ،زبــان ادبیات دفــاع مقدس
هــر چقــدر به ســمت امــر قدســی و به
ســمت زبــان ادبیــات معنــوی حرکت
بکند میتواند ارتباط بهتری با نســلها
بگیرد.
البتــه ،مــن بحــث زبــان را مهــم و
کالن میبینــم .مــا در رمانهــای دفاع
مقدسی که امروز میخواهیم بنویسیم
بایــد به این دقــت کنیم که بــا هر زبان
و بــا هــر نثــری کــه بنویســیم بایــد نگاه
مــا به زبــان بهعنوان فرهنــگ حاکم بر
رمانهــای دفاع مقدس و برخاســته از
انســان دفــاع مقــدس و انســان ایرانی
باشــد که در یک دوره تاریخی توانســته
اســت در ایــن چندصد ســال اخیر یک
وجــب از خــاک ایــن کشــور را ندهــد و
امنیــت ملــی را تضمیــن کنــد و هویت
ملی بســازد .به هر حــال جنگ عراق با
ایــران بهعنــوان آخرین جنــگ طوالنی
در دنیــا ،بیتردید ظرفیــت این را دارد
که بتواند با نســلهای مختلــف ارتباط
برقرار کند؛ مشــروط به اینکه بتواند امر
فرهنگی شود.

تأملی در چیستی رمان جنگ
برخی صاحبنظران حوزه ادبیات داســتانی،
تقســیمبندی رمــان را جایــز نمیداننــد،
بعضی نیز دســتهبندی آن را عامل سهولت
مطالعه رمان میشــمارند .در نظرگاه دسته
دوم ،رمــان براســاس موضــوع ،مخاطــب،
تجربــه زیســتی خواننــده ،روش برخــورد بــا
عناصر داســتانی و مســأله انســان داســتانی
تعریــف و تقســیمبندی میشــود .از ایــن
منظــر ،رمــان جنگ کــه میتواند کالســیک،
مدرن و پستمدرن ...باشد؛ زیر گونه ادبیات
داســتانی سیاســی بهشــمار مــیرود .رمــان
سیاســی گاه بــا رمــان تبلیغــی اشــتباه گرفته
میشــود .به همین دلیل اغلب فرهنگهای
ادبیــات داســتانی فارســیزبان از داســتان
سیاســی و خویشــاوند آن یعنــی رمان جنگ
یــاد نکردهانــد امــا بســیاری از پژوهنــدگان
غیرایرانی ،از جمله نویسنده کتاب پلیتیکال
نــوول ،بــر داســتان سیاســی بهعنــوان گونــه
شناختهشــده داســتانی تأکیــد کردهانــد و
داســتان جنگــی را نوعی از داســتان سیاســی
دانســتهاند .بــا ایــن تعریــف ،هــرگاه عامــل
اصلی محرکه روابط شخصیتهای داستانی
و گروههای اجتماعی ،کشمکشهای تاریخی
یــا طبیعــی و مســائل سیاســی مثــل جنگ و
مناقشــههای منطقــهای باشــد و تأثیرگذاری
سیاســت بر حادثههای داســتانی و درونمایه
اصلی آن غیرقابل انکار بهنظر برسد ،در آن
صورت ،داســتان سیاســی خلق شــده است.
در این نــگاه معموالً بنمایه اصلی داســتان
سیاســی به روابط میان دولتها و ملتها یا
دولتهــا با یکدیگــر میپــردازد و نظامهای
حکومتی ،گروههای مبارز سیاسی و چریکی،
رقابتهــای حزبــی ،هــواداری یــا انتقادهای
تند از جریانات سیاســی ،انقالبی ،جنگهای
داخلی ،جنگهای بیــن دولتها و ...در این
راستا قرار میگیرند.
مهمتریــن زیرگونههــای رمــان سیاســی
عبارتنــد از :آثــاری دربــاره مفهــوم قــدرت و
سیاســت و حکومــت ،همچــون کــوری ژوزه
ســاراماگو؛ آثاری کــه از طریق رمــز و نماد به
نقــد نظامهــای سیاســی حاکــم میپردازند،
چــون قلعــه حیوانــات جــورج اورول؛
رمانهایی که بهصــورت واقعگرایانه به نقد
نظامهای سیاســی اقــدام میکنند؛ همچون
شــوخی میالن کونــدرا؛ آثاری دربــاره جدال
گروههای داخلی با حکومت حاکم ،همچون

توگــو در کاتــدرال ماریــو بــارگاس
رمــان گف 
یوســا؛ رمانهایــی کــه از طریــق پرداختن به
مشــکالت اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی
جامعــه ،بــا نظــام حاکــم ســتیز میکننــد،
همچــون خوشــههای خشــم جــان اشــتاین
بــک ،آثــاری بــا موضــوع درگیــری گروههــا
و ســازمانهای سیاســی بــا قــوای اشــغالگر
خارجی ،همچــون خرمگس لیلیــان وینیچ؛
و آثــاری کــه بــه درگیــری میــان دولتهــای
مختلف میپردازند؛ همچون جنگ و صلح
تولســتوی .مــراد از رمــان جنــگ ،دو دســته
آخر از رمان سیاســی اســت .در ایــن تعریف
بعضی آثار نیز که جنگ در حاشــیه حوادث
داســتانی آنهــا قــرار دارد ،اما عامــل مؤثر در
تغییر مسیر حوادث و هویت شخصیتهای
داستانیاســت ،در زمــره رمانهــای جنگــی
قرار میگیرند .از آن جمله اســت :رمانهای
شــب دنیــا از کامــران پارســینژاد ،ریشــه در
اعمــاق ابراهیم حســنبیگی ،هســتی فرهاد
حسنزاده ،دختر لوتی شــهریار عباسی ،آواز
بلنــد علیاصغر عزتی پاک ،آخرین انار دنیا
نوشــته بختیار علی ،کودکی از جان ماکســول
کوئتسی و هرس نسیم مرعشی.
در فاصلــه بیــش از دو قــرن از خلــق
دن کیشــوت تا اولین رمــانواره ایرانی یعنی
ســتارگان فریبخورده فتحعلــی آخوندزاده
در اواخــر دوره ناصرالدینشــاه قاجــار،
آثــار روایــی مکتــوب برجســته فارســی نیز با
محوریــت جنگهــای فرقــهای و مذهبــی
ملل و گاه بر ســر رقابتهای عشقی مکتوب
شــده کــه از آن جملــه اســت :اســکندرنامه
منوچهرخان حکیم ،هزار و یک روز منســوب
بــه روزبــه اصفهانــی ،شــاهزاده شــیرویه و
حســین کــرد شبســتری هــر دو از کاتبانــی
نامعلــوم و جملگــی از آثــار دوره صفــوی،
فلکنازنامــه تســکین شــیرازی دوره زندیــه،

امیرارســان نامــدار روایــت نقیبالممالک
و کتابــت فخرالدولــه دختــر ناصرالدیــن.
در ایــن میــان حســین کــرد شبســتری را کــه
آشــکارا به نبردهای میــان ایرانیان صفوی از
یکســو و ازبکها و عثمانیها از ســوی دیگر
میپــردازد ،میتــوان در ریشــهیابی تاریخــی
جنگ ایران و عراق و ادبیات داســتانی دفاع
مقدس بررسی کرد.
تأثیر جنگ در اولیــن جریانهای ادبیات
داســتانی اواخــر دوره قاجاریــه و پهلــوی
اول نیــز مشــهود اســت .چنانچــه از میــان
جریانهــای اصالحطلبــی ،ظلمســتیزی،
مقابلــه بــا اســتبداد و شناســایی حقــوق
شــهروندی (آخوندزاده ،طالبوف و مراغهای
و اعتمادالســلطنه) و جریــان باســتانگرایانه
(محمدباقــر میــرزا خســروی ،موســی نثری،
میــرزا حســنخان بدیــع) ،جریــان دوم را
میتــوان بهعنــوان پایههای رمــان جنگ در
رماننویســی ایران بررســی کرد .از این منظر
نخســتین رمان تاریخی ایران ،یعنی شمس
و طغــرای محمد باقر میرزا خســروی 1287
ه ش  1289 /اولیــن رمــان جنــگ در ایــران
محسوب میشود.
در خاتمــه بایــد گفــت که رمــان جنگ با
همــه فــراز و فرودهایــش جایــگاه محکمــی
در ادبیــات داســتانی ایــران و جهــان دارد.
شــاید یکی از مهمترین دالیل آن این باشــد
کــه شــخصیت در بحــران نمــود آشــکارتری
پیــدا میکنــد .جنــگ بویــژه در موقعیــت
حملــه دشــمن خارجــی ،زمینــه مناســبی
بــرای انــواع کشــمکشهای داســتانی و بروز
ابعــاد مختلــف شــخصیت داســتانی فراهم
میکنــد .یکــی از مهمتریــن رمانهــای ایــن
گونه ادبی ،یعنی جنگ و صلح لئو تولستوی
حکایتگــر مقاومــت مــردم مســکو در مقابل
لشــکر ناپلئون اســت .در روســیه نویسندگان
دیگری از جنگ نوشتهاند که از آن جملهاند:
المانوســوف ،پوشــکین ،گوگــول شــولوخف،
سولژنتســین و یوگنــی چیریکــوف( .بیشــتر
از ایــن در مجموعــه دو جلــدی مقولههــا و
مقالههــای محمدقاســم فروغــی جهرمــی
آمده اســت ).البته گاه نیز جنگهای داخلی
اســاس یک رمــان جنگی یــا ضدجنگی قرار
میگیــرد ،چنانچــه اســتفن کریــن در رمــان
نشــان ســرخ شــجاعت جنگ داخلی امریکا
را بهانه نوشــتن رمانی ضد جنــگ قرار داده

است.
همانگونــه کــه اشــاره شــد ،در اغلــب
رمانهایــی کــه بویــژه در ســالهای پــس از
تصادمــات بــزرگ نگاشــته شــدهاند ،وجــه
حماســی جنــگ کــم رنگتــر از عــوارض آن
اســت .از آن جملــه اســت ادبیات داســتانی
ضد جنگ ملهم از جنگ جهانی اول در آثار
نویســندگانی چون جان دوس پاســوس (سه
سرباز) ،اریش ماریا ریمارک (در جبهه غرب
خبــری نیســت) ،ارنســت همینگــوی (وداع
بــا اســلحه) و ....داســتانهای ضــد جنــگ با
موضــوع جنگ جهانــی دوم در آثــار افرادی
چــون کــورت وانــهگات (ســاخخانه شــماره
پنــج)؛ نورمــن میلر (برهنــگان و مــردگان)،
جــوزف هلــر (کــج  ،)22تومــاس پینچــن
(رنگین کمــان جاذبه) ،جیمز جونز (از اینجا
تــا ابدیــت) ،گونتر گــراس (طبل حلبــی) و...
ادبیات داستانی ضد جنگ مربوط به جنگ
ویتنــام در آثــار نویســندگانی چــون دالتــون
ترومبــو (جانــی تفنگــش را برداشــت) و...
ادبیــات داســتانی پســایازده ســپتامبر نیز در
آثار نویســندگانی چــون ُدن دِلیلــو (به خاک
افتاده) ،کلِر مســعود (بچههــای امپراطور) و
خالد حسینی (بادبادکباز).
اولیــن داســتان کوتاه جنــگ در ایران نیز
اثــری اســت بــا نــام وقتــی کــه دود جنگ در
آســمان دهکــده دیــده شــد ،نوشــته قاضــی
ربیحــاوی .در حــوزه رمــان جنــگ ایــران نیز
اگــر رمانهــای تاریخــی که بدان اشــاره شــد
و از جملــه حکایــت سلســله پشــت کمانــان
( )1360نوشته رضا جوالیی که به جنگهای
ایــران و روس پرداختــه ،نادیده گرفته شــود،
زمین ســوخته ( )1361احمد محمود را باید
اولین رمان جنگی ایران دانســت .پس از وی
نیز نخلهای بیســر قاسمعلی فراست قرار
دارد.

