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 چکیده
است که مناسبت قابل توجهی با پدیدة جنگ  پردازی از تمهیداتی اساسیاسطوره و اسطوره
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 مقدمه

به خصوص در حوزة از حوادث تأثیرگذار در ادبیات معاصر ایران، جنگ تحمیلی 
نویسی داستان و رمان جنگ بر داستان 10و  60های بود. تقریباً دهه نویسیداستان

موافق و گوناگون از سوی نویسندگان  هایته و آثاری با کیفیایران غلبه داشت
از بهترین مصالح مورد استفاده  جنگ. از آنجا که ه استجنگ خلق شدمخالف 

است، هنرمندان بسیاری در کشورهایی مثل امریکا، ویسندگان برای خلق داستان ن
در اند، فرانسه، آلمان و... که با پدیدة جنگ برخورد مستقیم و عمیقی داشته

. در اندنظیری را با محوریت موضوع جنگ خلق کردهرمان، آثار کمعرصة فیلم 
ای های جنگ امکانات فراوانی برایران با وجود بیشتر شدن فاصلة تاریخی با سال

اما عوامل گوناگونی سبب  خالقانه در زمینة جنگ وجود دارد، آفرینش آثاری
 کمتری ار چشمگیر و پربار ادبیثآنویسی و رمان جنگ شده که در حوزة داستان

گیری درست از بهترین تمهیداتی که نویسندگان جنگ با بهرهاسطوره خلق گردد. 
جهانی نظیری حتی در سطح ادب توانستند شاهکارهای بیو هوشمندانه از آن می

به خصوص رمان جنگ آثار ادب داستانی  در حوزة با این وجود، به وجود آورند
ها باشند، به که علو و غنای ادبی خود را مدیون به کار گیری اسطوره خالقی

های ها برای بهبود کیفیت رمانخورد. از آنجا که یکی از بهترین روشچشم نمی
نگارندگان در این شناخت نقاط ضعف و قوت آن است، شناسی و جنگ، آسیب

ها و امکانات و با بررسی قابلیتتوصیفی  ـتحلیلی گیری از روش پژوهش با بهره
شناختی و... که باعث پررنگ یا اسطوره و تأثیر عوامل سیاسی، اجتماعی، روان

شوند، به کمرنگ شدن حضور اسطوره در آثار ادبی و خصوصاً رمان جنگ می
برخی از  آخردر  پردازند.پردازی در رمان جنگ میحلیل چند و چون اسطورهت

ها صورت گرفته، معرفی خواهند تأملی در آنقابلپردازی ی را که اسطورههایرمان
 کرد. 

: چه عواملی هستند هابه این سؤالگویی نگارندگان در این پژوهش در پی پاسخ
ای دفاع مقدش شده است؟ هکمرنگ شدن حضور اسطوره در رمان سبب
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ها در نویسندگان رمان جنگ چه امکاناتی برای بازآفرینی و بازتولید اسطوره
پردازی رمان، در اختیار داشتند و اساساً چه بسترهای مساعدی برای اسطوره

 وجود داشت؟ 
 

 تحقیق ةپیشین

ها، چند مقاله که به نامهبعد از بررسی و پژوهش بر روی کتب، مقاالت و پایان
ای نقد اسطوره»در مقالة  کنیم:اند اشاره میپرداختهنمادپردازی در رمان جنگ 

حسینعلی قبادی و ربابه  (، نوشتة3137، )«فهمندها بهشت را میرمان گنجشک
ی بازتاب یافته در این رمان الگویکهنبرخی نمادهای  ، به تحلیلیزدانی

های نمادین و شگردهای روایی در رمان ارمیا از مایهبن» مقالة. در اندپرداخته
به  ، اشارة محتصریفاطمه کوپانوشته  (،3137)، «سمقدّهای دفاع سری رمان

ای که به است. با این حال، تنها مقاله الگویی رمان ارمیا کردهای کهنبرخی نماده
بررسی و » ها پرداخته است، مقالةتاب اسطورهم به تحلیل کیفیت بازطور مستقی

 نوشتة (،3137، )«سهای دفاع مقدّتحلیل کیفیت انعکاس اساطیر در رمان
به تحلیل اشکال بازآفرینی و بازتولید  ،زاده و سعید بزرگ بیگدلیدعلی قاسمسیّ

غیر از مقالة اخیر،  کلیور س پرداخته است. به طهای دفاع مقدّها در رماناسطوره
های نویسندگان پژوهشی که به طور مستقیم به تحلیل امکانات و محدودیت

 نشد.  یافتپردازی در رمان توجه کرده باشد، جنگ برای اسطوره
 

 پردازی در رمان جنگها و امکانات اسطورهظرفیت

 توانستند به نویسندگان درموارد زیر از بسترهای مساعدی هستند که می

برخی از این عوامل قهری  ها مدد رسانند.بازآفرینی و بازتولید و خلق اسطوره

فراگیری اسباب حضور و خیزش  ها،جنگ به طور معمول در همة هستند و
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آورند و بعضی نیز از عواملی ها در ناخودآگاه جمعی جامعه را فراهم میاسطوره

 شوند که خاص جنگ تحمیلی در ایران هستند. محسوب می

 

الگوبرداری جنگ از انقالب و شباهت روایت انقالب و جنگ با 

 اسطورة تقابل خیر و شرکالن

اند و این ها داشتهها همواره دو رویکرد متفاوت نسبت به اسطورهانقالب

از سویی باعث خلق و بازپیدایی  در پی دارند؛رویکردها تضادی شگفت را 

و از سوی دیگر به شکلی افراطی دست به زدودن و  ،شوندها میاسطوره

آن جایی که بین انقالب و جنگ تحمیلی زنند. از میهای سنتی پاکسازی اسطوره

فاصلة زمانی چندانی وجود نداشت و تقریباً همان عوامل روانی و الگوهایی که 

خود یات جنگ با تحوالت بسیار ناچیزی به ح رانگیزانندة انقالب بودند در دورةب

انقالب و اسطوره، همسو با اسطوره در دوران جنگ  ادامه دادند، بحث مناسب

شود. به عبارتی، در این فاصلة کوتاه زمانی، حادثة انقالب چنان پیش کشیده می

برای بود که مجالی  تأثیر گذاشتهدر فضای فکری و ناخودآگاه جمعی جامعه 

در واقع، . نبودلگوهای دیگرگونه ها و انسلی با افکار متفاوت و آرمان گیریشکل

نفسی تازه نکرده و عرق از  هنوز همان نسلی که انقالب را به سرانجام رساند،

ها فرصتی نبود تا شعارها و الگو ،رو شد. بنابراینبهکه با جنگ روپیشانی نسترده، 

)ثمینی های مثالین شکل عوض کنند و برای واقعة تازه چهره بیارایند. و نمونه

از سوی دیگر انقالب و جنگ هر دو در تبعیت از الگوی کالن مبارزة ( 173: 3133

های مشابهی در پیش رو داشتند. امریکا و ای خیر و شر، تقریباً نمونهاسطوره

جهان غرب که نمونة کوچکش شاه و صدام بود، هر دو واقعه نمایندة جبهة شر و 

هة خیر و اهورایی بود که مورد اهریمنی بودند. در مقابل، ملت ایران نمایندة جب
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گویی زخمی کهن  (172: 3133 ینیثم)ظلم و تجاوزگری جبهة شر قرار گرفته بود. 

داشت در این دوره سر باز کرده و رتشت ز از پیشکه ریشه در دوران زرتشت و 

الگویی خیر و شر، بحران روانی موجود در ناخودآگاهی در قالب نمادهای کهن

 .داده استجامعه را بازتاب 

های تاریخی بسیاری از حملة اقوام متجاوز داشته است. در کشور ایران تجربه

کشور ایران بارها از سوی  ،های ایران استکه بهترین گنجینة اسطوره شاهنامه

ها را هم افرادی پلید و اقوام مهاجم مورد هجوم واقع شده و سردمداری آن

طلبی ایران را مورد تاخت و تاز ز و زیادهاند که از روی آاهریمنی بر عهده داشته

 اسیاب و... . در تجربة تاریخیاند؛ کسانی مثل ضحاک، سلم، تور، افرقرار داده

 ،ترک، یونان ،روم توان به تجاوز، تاخت و تاز اقوام مختلف از جملهایران می

 . همةاشاره کرد فرنگیهای دولتتاخت و تاز اواخر عرب و افغان و این  ،مغول

الگویی از ساز نهادینه شدن ذهنیتی کهنهای زیستی مشترک، زمینهاین تجربه

تقابل خیر و شر، اهورا و اهریمن و همچنین خود و بیگانه در تفکر و ناخودآگاه 

همة اساطیر ایرانی  در بطن (3)«هستهاسطورة »جمعی انسان ایرانی شده و به شکل 

 قرار گرفته است.

که  ـای که نمایانگر تقابل خود و بیگانه های تاریخی و اسطورهزمینه در واقع،

که حادثة چنان، هستند ـکند فرهنگی یاد میالگوی طرد یونگ از آن با عنوان کهن

متجاوز، گویی  تبارزبان مدافع با عراق عربجنگ تحمیلی و تقابل ایران فارس

است که در یک بستر  انیرانی ـعرب و ایرانی  ـای ایرانی اسطورههمان تقابل 

مشترک تاریخی تکرار شده و زمان، زمان دوری اساطیری شده است. صدام 

 شاهنامهتوان معادل ضحاک اهریمن خوی سیرت و مهاجم را می تبار دیوعرب

توانستند روایت نویسندگان رمان جنگ می( 63: 3173ستاری  .)ر.کدانست. 

ی دهند که در آن صدام یا فرماندهان جاای ضحاک را در بطن داستانی اسطوره
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ها همچون کاوه و فریدون در قالب د و دیگر شخصیتنضحاکی باش عراقی نمونة

را بر بستر  خود این کار نویسنده روایت داستانیمبارزان ایرانی نمود یابند و با 

اگرچه  کمدی پارس ـتراژدی که اسماعیل فصیح در رمان اسطوره بنشاند.چنان

 پیامدهای جنگ را در روایت داستانمستقیم به موضوع جنگ نپرداخته ولی تأثیر 

جاسم، ضحاکی و تبار مثل سیّدصالح و سیّدهای عربر آن شخصیتکه د

اهریمنی شده و قهرمان داستان، ایرج، شخصیتی اهورایی و در جبهه خیر نموده 

 ، به تصویر کشیده است.پیدا کرده

های فکری انقالب به دلیل فراهم بودن مجال بازتاب گفتماندر دوران پیش از 

به پردازی در هنر و ادبیات، گوناگون، نوعی آشفتگی و یا تنوع در حوزة اسطوره

آمده بود، اما در دوران پس از انقالب، وجود به نویسی، شاخة داستان خصوص

تنها صدایی شدن جامعه، های جنگ، به دلیل تکشصت و سالدهة  ،ویژهبه

های هایی مجال بروز و ظهور یافتند که متناسب با دیدگاهالگوها و کهناسطوره

از میان اساطیر گوناگون تنها برخی همچنین های مسلط جامعه بودند. گفتمان

ای تکرارشوندة پس از انقالب دو الگوی مجال بروز یافتند. از شمایل اسطوره

و جنگ تحمیلی همین الگو را تقویت کرد. نمود پررنگی یافتند « شهید»و « رهبر»

جای خود را به  «گل سرخ»و « پرنده در قفس»ای های اسطورهاز میان نشانه

این تصویر شاعرانه که با به خون  (170 - 173: 3133)ثمینی های خونین دادند. الله

و روایت  یالگویکهنروید خود بازتاب ای از زمین میالله ،درغلتیدن هر شهید

حادثة کربال و شهادت مظلومانة امام با یمی مرگ و باززایی ایزد نباتی بود که قد

های زیادی دارد و آخرین بازگفت این اسطوره ها و همبستگیهمسانی ع(حسین

اش گیاه است که با مرگ مظلومانه شاهنامهدر ایران همان روایت سیاوش در 

: 3111بهار  .ر.ک ؛ 302 - 301: 3131حصوری  .)ر.کروید. خون سیاوشان از زمین می

310-317) 
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 تورم روانی

دار در راگیری که تأثیری ریشهها و حوادث بزرگ و فها و انقالبدر دوران جنگ
های درگیر در آن نهند، ذهن اقشار و گروهح بیرونی و درونی جامعه میسط

م روانی، یک فرد شود. در نتیجة توره قول یونگ دچار تورم روانی میحوادث، ب
ها شوند. در انقالبو یک گروه با نیروهای ناخودآگاه جمعی یکسان پنداشته می

کنند و در یک گیری میآرایی و جبهههای موافق و مخالف در برابر هم صفگروه
شود و ناخودآگاه فردی ت اعضا در فضای جمع مستحیل میمنش و فردانیّ، گروه

ها حتی در جمعی انسانفروید  از نظر. گرددمینشین در ناخودآگاه جمعی ته
چندنفره )اجتماعات میلیونی که جای خود دارد( همة اکتسابات فردی خود را از 

های ذهنی ترین نگرشترین و ناپختهترین و دیرینهبرند و صرفاً بدوییاد می
پرورش در چنین موقعیتی زمینة بازپیدایی و ( 363: 3172) ماند.برایشان باقی می

که به  3آید. به نظر اوداینیکها در ذهن افراد گروه فراهم میالگواساطیر و کهن
 : گویداست، می تبیین آراء یونگ در باب سیاست پرداخته

است،  و گروهی که سر به فرمان یک رهبر گروه یکپارچه، گروه در تکاپو»
پزشک، و فرمانروا  ـتری چون خانواده، جادوگر کنندة الگوهای فردیکامل

الگویی در سازی این محتویات کهنهستند. گروه نیز مانند فرد با جذب و درون
اش، خود را واجد همان کیفیت فرهمندانه و ماناگونة ناخودآگاه جمعی

کند. حس جبروت و خداگونگی که پیشاپیش به واسطة ها احساس میالگوکهن
اه وجود داشت در تماس با آگغرق شدن اولیة گروه در کلیت جمعی پیش

 (11: 3117یونگ ) «شود.الگویی تقویت میعناصر کهن

این است که باعث فعال شدن دستگاه  هر انقالب و جنگ ویژگی ،بنابراین

توانند در قالب یک فرد، یک روایت ها میشود و این اسطورهسازی میاسطوره

  مفهوم ظهور یابند.داستانی و یا یک شیء و یک 

                                                           

1. Volodimir valter odinyk 



 یـ محمد آه یجانیمحمد علــــــــــــــــــــــ  شناختیادبیات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 210

 های سرحدی و مسائل هویتیوضعیت

ترین ترین و عمیقهای همراه با آن، یکی از بزرگجنگ مسائل و دغدغه

هایی است که ذهن بشر را در تمام ادوار تاریخ به خود مشغول داشته است. پدیده

ها انسیالیستترین موقعیتی است که به قول اگزیستبستر جنگ بهترین و مناسب

بهترین محمل و و شود، می های سرحدیدن وضعیتباعث به وجود آم

پردازی موضوعات جنگ و سازی و اسطورهآویز برای گرایش به اسطورهدست

های منحصر به فردی های سرحدی موقعیتمسائل پیرامون آن است. موقعیت

شوند. انسان در ها مواجه میها به ندرت با آنهستند که در زندگی، انسان

با دیگران را بهتر درک  را شناسد و تفاوتشخودش را بهتر می هابرخورد با آن

به کند. انسان برای شناخت خود و برای رهایی از همرنگی با جماعت محتاج می

العمل خود را مشاهده کرده و بر اساس آن تا عکس داردیک حادثة استثنایی 

خ دهد تا شخصیت واقعی خود را درک کند. مثالً باید زلزله یا سیل یا جنگی ر

افراد ترسو و شجاع و موقر و شتابزده شناخته شوند. این حوادث استثنایی را 

( 31: 3111)ر.ک. غیاثی کرمانی گویند. های مرزی میاوضاع حدی و موقعیت

ای مطلوب از خود به جامعه، نقاب به ها همواره برای به دست دادن چهرهانسان

هایی مثل جنگ، اما در موقعیت کنند،میشان را مُثله روح حقیقی زنند وچهره می

چون انسان در وضعیتی محدودکننده و فشارآور قرار گرفته است باید منش و 

در  ،را نشان دهد. بنابراین خود اش را بشناسد و ارزش وجودییقیهویت حق

ها و ها و یا پلشتیها و قهرمانیرشادت همچونجنگ شاهد امور خالف عادتی 

دیده  هاهای عادی کمتر از انسانارفی هستیم که در موقعیتهای نامتعرذالت

های سرحدی است شکن در موقعیتانگیز و سنتشوند. همین اعمال حیرتمی

که مواد و مصالح الزم برای تبدیل شدن افراد به قهرمان و ضدقهرمان که محور 

 آورد. گیری اساطیر است، به وجود میشکل
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دهند، در مواقعی که و غیرعادی خود را نشان می ها در مواقع بحرانیاسطوره»

احساس شدید، نیازی مبرم یا خطری عظیم وجود داشته باشد. چنین وضعیتی 

دهندة حیات اجتماعی، به هر دلیل، توان آید که نیروهای پیوندانی پیش میزم

خود را از دست داده باشند. هنگامی که به نظر برسد که شیرازة جامعه در حال 

فراخواندن  گسیختن است، نیاز به وجود یک پیشوا فرا رسیده است. از هم

شود. گروهی که پیشوا از آرزوی جمعی برای تجدید حیات اجتماعی ناشی می

به کار  توانند این احساسات را به طریقیاندازند، میبر این احساسات چنگ می

 (121: 3170)موقن « گیرند که جامعه را دوباره متحد کنند.

شود که از بارت دیگر، جنگ باعث ظهور افرادی با منش قهرمانی میبه ع

ند و همین میل به وجود قهرمان، از امیال هست سوی جامعه پسندیده و محبوب

نماید. خاصیت اسطوره و قهرمان اساطیری بشر است که در مواقع بحرانی رخ می

رکز و اساطیری آن است که احساسات جمعی بشر را در منش و عمل خود متم

 گوید: می 3که پل ریکورمتراکم سازد و باعث تقویت انسجام هویتی گردد. چنان
های محدودکننده چون جنگ، گناه و مرگ وجود دارند که ای از وضعیتپاره»

کند. در چنین ها فرد یا اجتماع یک بحران وجودی بنیادین را تجربه میدر آن

ای با ویرانی در زیرا هنگامی که جامعه ؛رودلحظاتی کل جامعه زیر سؤال می

های ها و سرچشمهشود، ناگزیر از بازگشت به ریشهداخل یا خارج تهدید می

گردد ای باز میهای اسطورهیعنی به آن دسته از هسته گردد؛یت خویش میهو

 (300: 3111« )کنند.اش میکنندهکه در نهایت کامل و تعیین

تمام مواریث فرهنگی و هویتی آن ـ که بخشی در جنگ چون کیان جامعه با 

خطر دستخوش نابودی و  ـست این مواریث بر محمل اسطوره سوارعظیمی از 

های ها، حوادث و موقعیتگردد، در خودآگاه یا ناخودآگاه شخصیتمی

ها و حوادث و شوند و موقعیتای اعصار کهن دوباره متجلی میاسطوره

شوند و ی کهن و اساطیری یکسان انگاشته میهاهای معاصر با نمونهشخصیت
                                                           

1. Paul Ricœur 
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اسطوره »گیرد. جامعه برای تقویت همبستگی و تهییج اذهان از آنها بهره می

بین اعضای جامعه و نیز حس هماهنگی با کل  احساس وحدت و هماهنگی ما

در این جاست که نویسندگان ( 31: 3111)بیدنی « انگیزد.طبیعت یا زندگی را برمی

های جنگی سازی از قهرمانان و موقعیتمکانات زیادی برای اسطورهرمان جنگ ا

و ایجاد و همچنین رجوع به اساطیر کهن برای بازنمایی موقعیت معاصر 

 کنند.پیدا میهمبستگی اجتماعی 

 

 دینی بودن ماهیت جنگ تحمیلی 

یعنی عالوه بر حفظ تمامیت  ؛چون جنگ و انقالب اسالمی، ماهیتی دینی داشته

های ارضی و منافع ملی و مقابله با تهاجمات دشمن بعثی، هدفش دفاع از ارزش

دینی بوده ، ادبیات جنگ به تبع آن، ادبیاتی دینی، اخالقی، معنوی و حتی عرفانی 

بر حوزة  به طور کامل. در زمان جنگ این وجه دینی و معنوی ه است بود

اغلب کسانی که در  .ه استو رمان جنگ تسلط داشت محتوایی ادبیات مقاومت

ند. همین رویکرد دینی اهزدند دارای مشی و موضع دینی بودحوزة جنگ قلم می

ترین عواملی است که باعث تقویت و افزایش انگیزة و معنوی یکی از مهم

گرایی و پردازش اسطوره در آثار داستانی جنگ نویسندگان جنگ به اسطوره

اگر از دیدگاه میرچا الیاده به آن  به خصوصترین سویة اسطوره ـ شود. پررنگمی

ی ای را با تجربة دینبنگریم ـ سویة دینی آن است. الیاده تجربة قدسی اسطوره

ست که شود و معتقد اقائل نمی یچندان تفاوت هانآ انگارد و بینن مییکسا

از از شمار بسیاری  ـها ترین آنیافتهاز ادیان آغازین تا توسعه ـتاریخ ادیان 

در تعریف اسطوره وی ( 32: 3131)س تشکیل یافته است. های مقدّات واقعیتتجلیّ

ایست که در مینوی است، راوی واقعهکنندة سرگذشتی اسطوره نقل»گوید: می
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از نظر ( 31: 3172 الیاده)« زمان اولین، زمان شگرف بدایت همه چیز، رخ داده است.

یعنی مالقات با الوهیت است. هیچ  امری تجربی؛ماحصل نهایی اسطوره »الیاده 

توانست به اندازة نظریة الیاده، تا این حد ریشه در ای دربارة اسطوره نمینظریه

اساساً فصل مشترک تجربة دینی و اسطوره، ( 300: 3137)سگال « دین داشته باشد.

شناسی بر آن ها است که الیاده بیش از هر اسطورهقدسیت و رجوع به آغازینه

یک ساحت دین، ساحت »تأکید دارد. از نظر اندیشمندی چون مصطفی ملکیان 

ین به این اسطوره و دنسبت  ،میکروبیولوژیک آن یعنی اسطوره است. بنابراین

یعنی اسطوره جزئی است از کلی که ما به آن نام  حیث نسبت جزء و کل است؛

 (271: 3170)« نهیم.دین می

همانی و جزء و کل بپنداریم، دینی بودن رابطة دین و اسطوره را این اگر

توانست باعث به وجود آمدن ماهیت انقالب و در پی آن جنگ تحمیلی می

های دینی در ناخودآگاه و الگوبرداری از بستری عظیم برای خیزش مدلول

معنوی و  هایهای مذهبی در تاریخ اسالم و یا تاریخ تشیع باشد و تجربهاسطوره

الگوها در رمان جنگ شود. آثار ناخودآگاه نویسندگان باعث بروز و ظهور کهن

اند و هنر معنوی قابلیت باالیی داستانی جنگ از آبشخوری معنوی تغذیه شده

 برای متعالی و فاخر شدن از طریق اسطوره دارد. 
ات ا دیگر تجلیّگونه ربطی بای که هیچاز هنر به عنوان پدیدهتوان آیا اساساً می»

معنوی نداشته باشد، سخن گفت؟ مسلماً نه. روح وقتی زنده و فعال است که در 

آنکه از تواند در ما بدمد بیهمة قلمروها حرکت کند و هیچ هنر واقعی نمی

ها متأثر باشد. معنی این حرف البته این نیست که فوران همسانی در دیگر قلمرو

اما باید فضا و هوای مناسبی باشد تا  عر است،کند شاهنرمندی به آنچه میهر 

 (21: 3133)شایگان « ات روح بشکفند و یکدیگر را متقابالً بارور سازند.تجلیّ
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 ه استاین فضای معنوی در زمان جنگ همان حال و هوای جبهه و جنگ بود

د و حس نوستالژیکی را در وشنگریسته می به آن که به گونة مدینة فاضله

 .انگیزاندد از جنگ برمینویسندگان بع

 

سازی از پروری و اسطورهموضع مدافع ایران در جنگ و مجال قهرمان

 رزمندگان

حضور اسطوره در آثار داستانی و  مناسبی برای توانست بستراز عواملی که می

 جنگ که کشور ایران در جنگ تحمیلی آغازگر استاین  باشدس رمان دفاع مقدّ

بنگریم کشور ایران به دلیل  نیزق انسانی و اگر از لحاظ حقو هنبود

گرفته بود. در این  های رژیم بعثی محل تهاجم و تخاصم قرارخواهیزیاده

سازی و موقعیت، با وقوع جنگ، نویسندگان ایرانی مجال بیشتری برای اسطوره

پیدا  کتراژدی وجهی شکست،پروری داشتند. وقایع جنگی در صورت قهرمان

رمانان اساطیری نو، روایتی و نویسنده با ارجاع به اساطیر کهن یا خلق قه کردمی

با پیروزی همراه بود نویسنده  واقعة جنگاگر  چنینآفرید. هممی کتراژدی

های رزمندگان سخن بگوید و به ها و قهرمانیتوانست باز در وصف رشادتمی

این در حالی است  زند.روایات اساطیری و حماسی کهن دست خلق یا بازآفرینی 

ها و سازیگونه قهرمانکه عراق به عنوان کشوری متجاوز مجال این

های معاصر، جنگ امریکا علیه ویتنام ها را نداشت. در تاریخ جنگپروریاسطوره

امریکا در این جنگ  انند جنگ تحمیلی ایران در مقابل عراق است؛ زیراهم

های دیگر مثل د. اگر در جنگمتحمل ش راای متجاوز بود و شکست حقیرانه

به دولت امریکا و سربازانش  و حضور در جنگ جهانی دومها، مقابله با نازی

چهرة قهرمان و مدافع آزادی بخشیده شده بود، در جنگ با ویتنام نویسندگان 
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ها و آوری کنند و در وصف رشادتتوانستند زبانامریکایی دیگر نمی

 داستان بنویسند. های سربازان امریکایی دالوری
رحمی بدل گشتند که در این دوران سربازان امریکایی به نیروهای مهاجم و بی»

ها، آتش کینگگناه پرداختند. بریدن سر ویتعام زنان، مردان و کودکان بیبه قتل

های خطرناک باعث شد تا چهرة کریه و زدن روستاها و استفاده از بمب

شود، در این مرحله نویسندگان امریکایی دچار نو نمایان  خونخوار استعمار

ها و فرینیآد شدند و حاضر نشدند برای حماسهسرافکندگی شدی

 (10: 3137نژاد )پارسی« های مرسوم پا پیش نهند.سازیاسطوره

س به دلیل موضع تدافعی ایران مجالش به همین شکل نویسندگان دفاع مقدّ

ای های اسطورهو حوادث و موقعیتها را داشتند که به آفرینش شخصیتآن 

 دست بزنند.

 

 هاالگویی سفر قهرمانی در جریان جنگوجود تجربة کهن

اسطوره همانند پدیدة جنگ محصول یک جدال است. به همین دلیل پیوند 

ای دارد ساختی اسطورهتنگاتنگی بین این دو مقوله وجود دارد. اساساً جنگ ژرف

هایش را در مراسم تماعی بشر است که نمونههای زیستی و اجو محصول تجربه

و چه در حوزة  واقعیّتبینیم.  قهرمان چه در حوزة تشرف و آیین آشناسازی می

و نیروهای عالم بیرون و عالم درون مواجه است  ازذهن، همواره با موانعی 

هر باید که  آورندی اسباب آشفتگی و نابسامانی احوال او را فراهم میاانهخاصم

 تجربة جنگیدن با این نیروها را داشته باشد. انی انس
اش های شخصی و بومیقهرمان زن یا مردی است که قادر باشد بر محدودیت»

ها عبور کند و به اشکال عموماً مفید و معموالً انسانی دست یابد. فائق آید، از آن

ایی دهای ابتنخورده از چشمهها و شهودی به صورت دستها، الهامچنین ایده
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میرد ولی ... قهرمان به عنوان انسانی مدرن میخیزندفکر و حیات انسان برمی

 (10: 3172)کمبل « شود.چون انسانی کامل و متعلق به تمام جهان، متولد می

برخورد با موانع و در همواره تجربیاتی از عمل قهرمانانه دیگر  به عبارتی

ایل کهن است و کمبل از آن مشکالت و آن چیزی که شبیه مراسم آشناسازی قب

 کند، داریم. یاد می« سفر قهرمان»با عنوان 

تجربة قهرمانی و آشناسازی از این ها بهترین نمونه ،و فراگیرهای بزرگ جنگ

است که در طی تاریخ بین اقوام و ملل گوناگون رخ داده است. بسیاری  قهرمان

دوستی، اخالق، آزادی، هایی مثل میهنها نه فقط برای دفاع از ارزشاز انسان

خواهند نوعی روند؛ بلکه گویی با رفتن به جنگ میعدالت و... به جنگ می

و خواهند خود د؛ میآمد عادت را درک کنن تجربة بلوغ آشنازدایانه و خالف

ها دربارة جنگ به راستیِ آنچه که در اخبار و رسانه هایشان را بیازمایند وتوانایی

رف و تأثیربرانگیز انسانی، و و مقتضیات آن همچون مرگ آدمیان، اعمال نامتعا

مردان »شود، به عینه دست یابند و به بطن آن وارد گردند. انسانی گفته میغیر

زیرا در جنگ تجربة زنده  کنند که جنگ را دوست دارند؛اف میگاهی اوقات اعتر

بسیاری از افراد جنگ را به دلیل میل ( 313: 3171 کمبل)« کنند.بودن را لمس می

شناختی انسان به ماجراجویی و سفر قهرمانی و تجربة عوالم تازه، عمیق روان

ه است که س شنیددوست دارند. نگارنده خود از بعضی رزمندگان دفاع مقدّ

حضورشان در جبهه عالوه بر عرق دینی و میهنی، به دلیل میل عمیق به دوری از 

 ؛های تازه بوده استها و موقعیتیکنواختی زندگی و ماجراجویی و تجربة محیط

ای جهان است و جوزف های اسطورهیعنی آن چیزی که مبنای بسیاری از داستان

قهرمان از زندگی روزمره دست »امد. نمی« اسطورة یگانه»کمبل آن را روایت 

ند. کالطبیعه را آغاز میهای ماوراءآمیز به حیطة شگفتیکشد و سفری مخاطرهمی

یابد. شود و به پیروزی قطعی دست میرو میبههای شگفت در آنجا روبا نیرو
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هنگام بازگشت از این سفر پر رمز و راز، قهرمان نیروی آن را دارد که به یارانش 

هدف اصلی از سفر قهرمان خارج ( 10: 3172 کمبل)« کت و فضل نازل کند.بر

شناختی، و دست یافتن به شهامت الزم برای شدن از یک موقعیت ناقص روان

به پذیرفتن مسؤولیت خویش و پیدا کردن اعتماد به نفس است که به نوعی 

یک موقعیت ترک و مایة سفر قهرمان است، رستاخیز درونی نیاز دارد و همین بن

دهد. تر قرار میتر و باالو پیدا کردن منشأ زندگی که شما را در موقعیتی غنی
 ( 370: 3171 کمبل)

در جنگ هشت سالة ایران و عراق بسیاری از رزمندگان، این سفر و مراسم 

ند. این اهای را در عالم عین و در ذهن تجربه کردآشناسازی قهرمان اسطوره

ها آن به خصوصری از نویسندگان داستان و رمان جنگ، تجربة معنوی به بسیا

ل بسیاری از که خود در جبهه شرکت کرده بودند، دست داد و به همین دلی

ای قهرمان هستند و این الگوی دهندة سفر اسطورههای جنگ بازتابرمان

ای به طور ناخودآگاه مورد استفادة بسیاری از نویسندگان رمان جنگ قرار اسطوره

 ت. گرف
های معینی دارد که درک سنتی اسطوره را به یادمان تجربة قرائت رمان کیفیت»

بخش است. اگر اجازه دهیم آورد ]...[ یک رمان مهم مانند یک اسطوره تحولمی

تواند برای همیشه ما را تغییر دهد ]...[ و چنانچه با توجه این کار را بکند، می

یک اسطوره یا هر اثر هنری بزرگ  تواند مانندجدی نوشته و خوانده شود، می

دیگر، به نوعی پاگشایی تبدیل شود و به ما کمک کند که آیین دردناک گذر از 

یک مرحلة زندگی به مرحلة دیگر، و یا گذر از یک وضعیت ذهنی به وضعیت 

  ( 301-301: 3171)آرمسترانگ « دیگر را پشت سر بگذاریم.

که  تحمیلی و تجربة سفر قهرمانینگ به طور خالصه باید گفت، حادثة ج

رو بودند، حاصل شد، بستری بهندگان و سایر کسانی که با جنگ روبرای رزم

نویسان جنگ در آثار خود این تجربة سفر قهرمانی و تولد فراهم کرد که رمان
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شوند و تحول دوباره را از زندگی کسانی که به دنیای جنگ و جبهه وارد می

 کنند، به نمایش بگذارند. شناختی را تجربه میانعمیق روحی و بلوغ رو

طابق شان با الگوی سفر قهرمان تهایی که ساختار رواییهای رماناز نمونه

در این رمان  نوشتة رضا امیرخانی را نام برد. ارمیاتوان رمان بسیاری دارد، می

معنوی  ایدهد و تجربهرود و در آنجا دوستش را از دست میقهرمان به جبهه می

فهمد. دیگر کند و بعد از بازگشت از جبهه زندگی را طوری دیگر میرا کسب می

از  خانمگالباو انسان پیش از جنگ نیست. گویی تولدی نو یافته است. داستان 

قاسمعلی فراست ماجرای زندگی موسی، پسری است که به جبهه رفته و در 

انه برنگشته است. پدرش، اش فراهم شده، هنوز به خروزی که مقدمات عروسی

طور از جان رود و با دیدن رزمندگانی که اینمیرزا، به دنبال او به جبهه می

اش را مغازه ،برد. بنابراینپی می شانشود و به عوالم درونیمیاند، متحول گذشته

اش تیر رود. موسی هم که چهرهگذارد و خود به جبهه میبه پسرش موسی وامی

اما در اثر رویارویی با جانباز  ،شناسانداش نمیود را به خانوادهخورده، ابتدا خ

اش باز کند و به دامان خانوادهکند، تحول درونی پیدا مینابینایی تردید را رها می

سفر به گرای زاده و از حبیب احمد شطرنج با ماشین قیامتهایگردد. در رمانمی
شاهد قهرمانی  ،براهیم حسن بیگیاز ا ریشه در اعماقاحمد دهقان و  درجه 210

هستیم که قدم به جبهه گذاشته و بعد از پشت سر گذاشتن موانع و مشکالت 

ذهنی و جسمی به نوعی تجربة تکامل روحی و معنوی دست یافته است. ساختار 

ای سفر قهرمان را در خود بازتاب ها به خوبی روایت اسطورهروایی این رمان

 داده است.

رو هستیم: یکی الگوی جنگ، ما با دو الگوی مکرر روبه هایدر داستان

شوند و رو میهای معتقد و مردد با هم روبهشخصیتساختار رویارویی که در آن 

آورد و شخصیت مردد در برخورد با شخصیت معتقد ایمانش را به دست می
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یابد. الگوی دوم، الگوی نوآموزی است و در آن افرادی که تحول درونی می

کنند و از ناآگاهی به دام نمایندة یک تیپ هستند، به لحاظ روانی تغییر میهرک

: 3131. )میرعابدینی یابندگری و فعالیت دست میآگاهی و از حالت انفعال به کنش

3232) 
های مساعد و مواریث بدانیم ادبیات و داستان جنگ چه بستر در واقع، باید

ها و را برای ارجاع به روایت های مناسبیای و ظرفیتتاریخی و اسطوره

برخی نویسندگان جنگ به دلیل  اما ،ای ملی و دینی داشتههای اسطورهشخصیت

 اند. اعتنایی نمودهها اهمال و یا بیساحتی خود، نسبت به آندیدگاه تک

های بعد از جنگ ای در سالهای اسطورهبا همة این احوال، برخی رمان

های روند و بهترین نمونهممتاز به شمار مینوشته شد که آثاری شاخص و 

حبیب  نوشتة شطرنج با ماشین قیامتاند. رمان پردازی را بازتاب دادهاسطوره

خواهد یک رادار عراقی را شناسایی کند احمدزاده، داستان نوجوانی است که می

شود. راوی به باالی یک ساختمان نام هیوال و ماشین قیامت یاد میکه از آن با 

رود و رادار را شناسایی و منحرف ای هفت( میهفت طبقه )نماد عدد اسطوره

های مذهبی مانند، روایت هبوط آدم)ع(، روایت برخی اسطوره نویسنده،کند. می

اسرائیل به مصر به )ع( را بازآفرینی کرده و با ماجرای هجرت بنیشام آخر مسیح

اسباتی برقرار کرده است. همچنین او تقابل بین قهرمان و )ع( منکمک موسی

نبرد  2و اپوش، 3اژدهای خشکسالی را که نمودش در اساطیر ایران، درگیری تیشتر

ضحاک و فریدون و درگیری افراسیاب با ایرانیان و آمدن خشکسالی و... است، 

اتفاقاً  به طور ضمنی بازآفرینی کرده است. راوی پیوسته منتظر بارانی است و

هیوال )ماشین  ،کند که راوی و دیگرانباران همان شبی شروع به باریدن می

                                                           

1. Tishtar   2. Apos 
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 ؛پردازیکنند. نویسنده بهترین شکل اسطورهقیامت( را شناسایی و منحرف می

پردازی مبتنی بر ترکیب و تلفیق اساطیر را به کار گرفته است. او به یعنی اسطوره

یحی و یهودی را کنار هم قرار داده که نحوی اساطیر دینی، ملی، اسالمی و مس

همه به شکلی طبیعی و هماهنگ در راستای مفهوم مورد نظر نویسنده حرکت 

شان را با موفقیت ایفا کنند. هرچند نویسنده در این نمایند و نقش طبیعی و ذاتی

اثر مثل دیگر نویسندگان جنگ سیر داستان را متناسب با نظرگاه عقیدتی خود 

طرفی و توانایی او در بی است، اما توصیف و تصویرگری عینی وخاتمه داده 

به این  ها در رمان،در کنار جذب و حل هنرمندانة اسطوره ایجاد توهم واقعیت

نوشتة اصغر الهی،  سالمرگیاثر جذابیت و عمقی ستودنی بخشیده است. در رمان 

اما  ،نویسنده اگرچه در جهت گفتمان موافق با جنگ دست به قلم نبرده

های دینی و ملی را به کار گرفته است. روایات جوشی هنرمندانه از اسطورهدرهم

اوش، ماجرای ای نبرد رستم و سهراب، نبرد رستم و اسفندیار، مرگ سیاسطوره

)ع( با دقت و قربانی کردن اسماعیل)ع( به دست ابراهیم)ع( و اسطورة هبوط آدم

مدرنیستی در داستان ی پستپردازنگری و به کمک شگردهای داستانژرف

نویسی پسامدرن در داستان از معدود آثار موفق سالمرگیاند. داستان بازتاب یافته

ای که بیش از هر چیز تضاد فارسی است. نویسنده به کمک این روایات اسطوره

ها را ها و تقابل کهنه و نو و همچنین مرگ و رنج و قربانی شدن انساننسل

ظرگاه منفی خود را نسبت به پدیدة جنگ بازتاب داده است. دهند، نانعکاس می

سرشت است، برای دفاع آقای عمرانی پسرش سیاوش را که جوانی پرشور و نیک

فرستد تا در آنجا از آرمان سنتی خود که دفاع از دین و میهن است، به جبهه می

آقای بریم که گویا های مادر سیاوش پی میکشته شود. بعدها از طریق طعنه

عمرانی، ناخودآگاه احساسی از رقابت با پسرش داشته و او را عمداً به جبهه 

فرستاده تا از شرش خالص شود. نویسنده به کمک اشارات مستقیم و 
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ای در جهت انسجام صوری و محتوایی اثرش های اسطورهغیرمستقیم، از روایت

به بازآفرینی  سکمدی پار ـ تراژدیبهره گرفته است. اسماعیل فصیح در رمان 

سیاوش و »، «نبرد ضحاک و فریدون»مثل  شاهنامهای برخی روایات اسطوره

نوشتة شهریار  دل دلدادگیپرداخته است. رمان « رستم و سهراب»و « افراسیاب

پور، رمانی دو جلدی است که ماجرای دلدادگی سه عاشق به نام داوود، مندنی

دهد. متن ماجراها حوادث انقالب تاب میزال و کاکایی به زنی به نام روجا را باز

و جنگ تحمیلی و زلزله رودبار است. ارجاعات به اساطیر سامی مثل سخن گفتن 

 اسطورةمیکائیل و عزرائیل، بحث از در پیش درآمد رمان از اسرائیل، اسرافیل، 

های هبوط و رنج آدمی در این جهان، تقابل زندگی و مرگ، اشاره به اسطوره

توجه به  1گیلگمش، 1آدونیس، 2اوزیریس، 3النهرینی مثل آیزیس،نمصری و بی

بندی رمان، این ها در فصلگیری از آناسطوره عدد چهار و عدد هفت و بهره

 ماجرای ـحوادث آن ای تبدیل کرده است. بخشی از رمان را به یک رمان اسطوره

جنگ اختصاص یافته است. در  ـ بهتحول روحی او رفتن کاکایی به جبهه و 

مایه گیری از بننوشتة جعفر ابراهیمی، نویسنده با بهره در سوگ سهرابرمان 

پردازد و زندگی پسرکشی )نبرد رستم و سهراب( به الگوبرداری از این داستان می

ور است و پسر ماجراجویش، کند که در تنگدستی غوطهپیرمردی را روایت می

ست داده است. در این رمان هم مصائب ناشی از جنگ سهراب را در جنگ از د

 ها برجسته شده است.و مرگ انسان

پردازی های اسطورهدر نهایت الزم است گفته شود که اگر در بخش ظرفیت

ها آورده شد، به این دلیل مثال کمتری از رمان س، شاهدنویسی دفاع مقدّدر رمان

                                                           

1.  Iris    2. Osiris 

3.  Adonis   4. Gilgamesh 
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نگ وجود دارد، به ندرت دیده شد هایی که در رمان جاست که با وجود ظرفیت

ای ها بهره گرفته شده و در نتیجه رمان اسطورهکه در اثری از این ظرفیت

 ماندگاری خلق گشته باشد.

 

 پردازی در رمان جنگهای اسطورهمحدودیت

های جنگ طور که گفته شد برخی عوامل مانع حضور اسطوره در رمانهمان

تاریخی، سیاسی، اجتماعی و... موقعیت  شدند. مقارن جنگ تحمیلی از لحاظ

پردازی در رمان توجه ای به وجود آمد که سبب شد نویسندگان به اسطورهویژه

 ای خالق و بدیع بازمانند.   های اسطورهنکنند و از تولید رمان
 

 نگری و دوری از عوالم خیالی اسطورهتمایل نویسندگان به عینیت

نوشتند، متن شیوة رئالیستی می س که بهمقدّنویسان دفاع بسیاری از داستان

انگاشتند که عالوه بر واقعیات و مستندات داستان را به عنوان سندی تاریخی می

حال و هوای جبهه و رزمندگان را که برای دفاع از این ملت توانستند جنگ، 

نگری و تصویرگری عینی حوادث د. همین واقعیتنجنگیدند، به تصویر بکشمی

های مجازی زبان همچون دی به اقتضائات رئالیسم باعث شد که ظرفیتو پایبن

از منظر نیز تشبیه، استعاره، کنایه و نماد حضور کمرنگی داشته باشند. اسطوره 

ها در ناخودآگاه جمعی در قالب نماد یابد. به عبارتی، اسطورهنماد بروز عینی می

گری نماد، و جلوه حضور مجال. با کم شدن یابندشوند و ظهور میمتراکم می

عالوه بر این، در یک متن رئالیستی  گراید.به محاق میبه طور طبیعی اسطوره 

توانند گرایی رعایت شود نویسندگان نمیچون باید توصیف عینی باشد و واقعیت

انگیز قهرمانان دست بزنند از طرفی ها یا اعمال شگفتچندان به وصف رشادت
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والم خیال و رؤیا سر و کار دارد تا واقعیت، امکان خلق چون اسطوره بیشتر با ع

 رئالیستی محدود است. گراییپردازی در داستان عینیتسطوره و اسطورها

خواستند ، میاندمحدود کردهزمان جنگ  بهنویسانی که آثار خود را داستان

در گسیخته شکل لجامرا که به  یهایی مقطعی بنویسند که عواطف دورانداستان

زده، انعکاس دهند. به همین دلیل، تمایل به عهد جنگ موج می جامعة ایران

که اساطیر نشد. چناها به اساطیر میپردازش یک دیدگاه گذرا مانع از توجه آن

داد و شمول به آن می کشید و وجهی کالن و جهانمسأله را از زمان حال برمی

ردازش اثر، و همچنین استعداد باال و بازتاب آن در اثر، نیاز به تعمق و تدبر در پ

مهارت فراوان در تلفیق هنرمندانة اسطوره با داستان داشت؛ این در حالی بود که 

های ناشی از جنگ فرصت توجه به هرگونه تکنیک و اوضاع زمانه و آشفتگی

نویسان گرفته بود. نویسندگان رمان جنگ همانند پردازی را از داستانصورت

خواستند از رمان برای آموزش های تاریخی و پاورقی، گویی میننویسندگان رما

نگری و مستندسازی که با تاریخ جنگ بهره بگیرند و همین خصیصة عینیت

ای که زمینة خیزش شتابزدگی عجیبی همراه بود، از حضور نمادهای اسطوره

کرد. میآورد، جلوگیری معانی بسیار و ابهام هنری و تفسیرپذیری اثر را فراهم می

اند. اطره درنیامدههای جنگ از حالت گزارش و خاکثر داستان»به همین دلیل 

حد تصویر چهرة بیرونی حوادث مانده است و امکان راه یافتن به نویسنده، در 

خواهد آنچه را نویسندة جنگ می( 373: 3131)میرعابدینی « درون آن را نیافته است.

ه صفحة کاغذ بکشاند و به هیچ وجه به دیده یا حس و تجربه کرده، زودتر ب

کاری اثر و جرح و تعدیل ساختاری و محتوایی و تقویت بازنگری و چکش

پردازد. او برای انعکاس درونیات خود قالب شناختی آن نمیهای زیباییجنبه

هایی کاریگزیند و توجهی به ریزهرمان را در یک حد کلی و بسیار سطحی برمی

 کند. به دلیلنویسی هست، نمیانهای رموناگون رمان و شیوهکه در انواع گ
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پردازی، های گوناگون اسطورهنگری، از میان شیوهشتابزدگی و سطحی

ها الگوها و کهناسطورهپیرایه و خشک کاربرد ساده و بینویسان جنگ به رمان

ای از ند. اگر استفادهکردشناسانه اکتفا میرداخت زیباییگونه پبدون هیچ

ای به صورت های اسطورهدر حد تلمیح، تشبیه و استعاره بودها اسطوره

دهند است که فضای بسیار کوتاهی از رمان را پوشش میبوده های گذرایی اشاره

رسانند. چون اغلب های اصلی اثر نمیمایه یا یکی از پیامو خود را به سطح درون

های در بین نویسندگان جنگ، شناخت درستی از ماهیت و کارکرد و قابلیت

جهی اسطوره وجود ندارد، جاهایی که در اثری اسطوره به کار گرفته شده است و

ای بهره ناخودآگاهانه دارد. نویسندگان آگاهانه و عامدانه از نمادهای اسطوره

گیرند تا آن را بازپروری کرده و با دقت و تأمل، ترکیب و تلفیق موفق و نمی

ها غالباً به ای از اسطوره و رمان به وجود آورند. به همین دلیل، اسطورههنرمندانه

یابند. برای نمونه در آثار داستانی جنگ نمود میالگو شکل بسیط و ابتداییِ کهن

از « ارمیا»عامری یا در رمان از حسن بنی فهمندها بهشت را میگنجشکدر رمان 

الگوهایی مانند آب، پرنده، ماهی و... به صورت خام و ساده رضا امیرخانی کهن

 اند. بازتاب یافته

 

ها از ماهیت و آنتجربگی نویسندگان و عدم درک درست بسیاری از کم

 کارکرد رمان

پردازی خالقانه و تجربه نشان داده است که نویسندگانی موفق به اسطوره

پردازی و استعداد باالیی در شوند که شناخت خوبی از فنون داستانهنرمندانه می

ای داشته باشند. بعد از نگری باز و گستردهنویسی و همچنین دید و جهانداستان

مات برای آفرینش رمانی جذاب و پربار از لحاظ ادبی است که داشتن این مقد



 261 /جنگ  در رمان یپردازاسطوره یهاتیو محدود هاتیظرفـــــ  71 زمستان ـ 11 ش ـ 31 س

تواند به سراغ اسطوره برود. اگر نویسنده از آفرینش یک رمان جذاب نویسنده می

های جهان ترین اسطورهو فاخر ادبی ناتوان باشد، بدون هیچ شکی، حتی اگر ناب

ای داشته باشد و از هپردازی هنرمندانتواند اسطورهرا در اثرش بازتاب دهد، نمی

ماند. برای نمونه، صادق ای اسطوره و رمان، عاجز میتلفیق خالقانة دو نظام نشانه

هدایت و سیمین دانشور ابتدا استعداد و دانش کافی برای آفرینش یک اثر 

ها باعث تعالی رجوع به اسطوره و ماندگار داشتند؛ بعد از آن با داستانی فاخر

نویسان جنگ به دلیل همان عواملی . حال داستانندرشان شدادبی بیش از پیش آثا

که ذکر شد، استعداد و دانش چندانی در خلق یک اثر ادبی پرمایه و ماندگار 

قبولی خلق اثر پخته و قابل رفتند،نداشتند، به همین دلیل اگر به سراغ اسطوره می

 د. بنابراین، کردننمی
س، در جرگة های دفاع مقدّری در رمانهای اساطیها در درج جلوهغالب تالش»

گیرد و تنها اشارات تلویحی و تلمیحی کوتاهی ای جای نمیهای اسطورهروایت

هستند که کاربردی تصویری دارند و گاه به طعنه یا به جد در برخی آثار 

هایی با برخی از اند و یا به دلیل تداعی معانی شباهتداستانی وارد شده

ی پیدا های اسطوره در رمان تجلّاند. لذا تنها برخی از جنبهردهها پیدا کاسطوره

 ( 321: 3137زاده و بیگدلی )قاسم« کرده است.

 

 تعبیر خاص از معنای اساطیراالولین

ور که مانع حض بود عواملیدیگر از تفسیر و تعبیر خاصی از معنای اسطوره 

جانب جبهة مذهبی  . در ایران نگاهی خاص ازشدهای جنگ میاسطوره در رمان

و مِنهم مَن یستمعُ إلیکَ و جَعَلنا علی قلوبِهِم أکِنَّةً أن » .دارد به اسطوره وجود

الیؤمِنوا بها حتی إذا جائوکَ یجادِلونَکَ  هم وَقراً و إن یَرَوا کلَّ آیةٍیفقهوا و فی آذان

بار دیگر  3کلمة اساطیر  (21)انعام/ « یَقولُ الذین کفروا إن هذا الّا اساطیرُ االولین.
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بن حارث یهودی شأن نزول آیه این است که نضریا آمده است. گو قرآن کریمدر 

 قرآنهای عاد و ثمود را از کرد و داستانتبلیغ اسالم می )ص(در زمانی که پیغمبر

گفت، برای معارضه با پیغمبر به داستان رستم و اسفندیار و ملوک عجم باز می

: 3116)ر.ک. ستاری دانست. می )ص(ها را برتر از سخنان پیغمبرنکرد و آرجوع می

 همین باعث شده که از جانب برخی که طرفدار گفتمان جنگ و انقالب بودند،( 1

اساس از اسطوره برداشت شود. این در حالی است های دروغ و بیمعنای داستان

آن برداشت  که آنچه از اساطیر در دسترس اعراب عهد اسالم بود و آنچه از

ها و سر و دست کردند، به قول سعید حمیدیان، چیزی جز بزن بهادریمی

که  گاه به جوهرة انسانیجاهلی هیچها نبوده و با توجه به روحیة اعراب شکستن

اند، راه پیدا بازتاب یافته شاهنامهگونه که در آن به خصوصدر اساطیر ایرانی 

معنای سخنان اگر  ،بنابراین( 171: 3131)ر.ک. ند. ااند و به درک آن نائل نشدهنکرده

برداشت شود مربوط به نگاه اعراب جاهلی  اساس گذشتگان از اساطیراالولینبی

به اساطیر ایرانی است. گذشته از این، اسطوره در جهان نو و از منظر 

ویژه در عهد انقالب روشنگری که بهپژوهان جدید، اساساً آن تلقی کهن اسطوره

 (361: 3111)ر.ک. بیدنی ، شدهای کهن از آن یاد میمعنای موهومات و گمراهیبه 

ندارد. بلکه اسطوره از نظر کسانی چون الیاده، فروید، یونگ، کمبل و بسیاری 

پردة درونی و شناسان، بازتاب نگاه حقیقی و راستین و منش بیدیگر از اسطوره

به دلیل تعبیری  ،نماید. بنابراینهویت اصیل انسان است که در جامة نماد رخ می

شد، نویسندگان جنگ آنهایی که با جریان مذهبی که در ایران از اسطوره می

 زدند.میها در آثار خود سر باز همسو و همدل بودند، از رجوع به اسطوره
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های دینیِ تاریخی و ترک ادب ای بودن شخصیتبه اسطوره ناباوری

 هاشرعی دانستن بازآفرینی آن

ماند و به ای تاریخی به اسطوره تبدیل نشود در همان مقطع تاریخی میاگر پدیده

های معتقد است که در کنار اسطوره 3شود. پیر آلبوییزودی کهنه و میرا می

ها یا همان های تاریخی نیز وجود دارند. هر زمان به این اسطورهباستانی، اسطوره

ها پوشش توصیفاتی اضافه گردد، آنشان شاخ و برگ داده شود و عملکرد اصلی

توان به چهرة شارلمانی، پادشاه فرانسه و که میگیرند. چنانای به خود میافسانه

ژاندارک، قهرمان معروف تاریخ فرانسه یا ناپلئون، چهرة شاخص عهد انقالب 

هایی شان در کنار شاخ و برگروشنگری اشاره کرد که سنخیت حقیقی تاریخی

ها وجهی اند، به آنشان گفتههایی که دربارهها داده شده و داستانکه به آن

هر پدیدة تاریخی  ،بنابراین( 11: 3137پور )خاوری و کهنموییای داده است. اسطوره

باید به زبان رمز بازگو شود و دردی فراگیر و پیامی عظیم و عمیق را در خود 

ها و مقاطع مساعد پذیر و فرصتنهان کرده باشد تا در طی شرایط زیستی تکرار

 ای نو جلوه کند.اسطوره در جامه دوبارهاز نو بازآفریده شود و 

انقالب اسالمی و متعاقب آن جنگ تحمیلی در حوزة مردمی و به شکل 

های تاریخ سازی از حوادث و شخصیتاجتماعی و سیاسی، بسیار از اسطوره

اما  نی و آحاد مردم ایران تأثیر نهاد،ااسالم بهره برد و بسیار چشمگیر بر جامعة ایر

این تأثیرِ اسطوره و حضور آن بر مسند تاریخ و نگاه به سیر حرکت تاریخ در 

نویسی و داستان در حکم النادر کالمعدوم بود. بستر اسطوره، در حوزة رمان

حضور اسطوره در عرصة سیاست و اجتماع امری فراگیر و ناخودآگاه است و در 

نگری در ساختن و سیاسی و اجتماعی چندان نیازی به دقت و ژرفهای اسطوره

                                                           

1. Pierre Alboeii 
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 احساس ـبه آن حدی که در آثار ادبی ضروری است  ـها اسطورهپرداختن 

شناسانه دارد، شود. این در حالی است که حضور اسطوره که جوهرة زیبایینمی

خاصی شود، ظرفیت و رندی در اثر ادبی داستانی که از آبشخور تخیل سیراب می

 وخواهد می ایبینی و درک عمیق از ظرفیت و کارکرد اسطورهجهانکه  طلبدمی

ای که استعداد باال و فراوانی در پرداخت و تلفیق و آمیزش آن در اثر ادبی به گونه

های بازمانده باعث جذابیت و ماندگاری اثر ادبی شود. با این حال، به استناد رمان

ای از اساطیر مذهبی در پردازی هنرمندانهچندان اسطورهس و جنگ، از دفاع مقدّ

شود. دلیل دیگر برای کمرنگ و ناچیز بودن اساطیر مذهبی در ها دیده نمیآن

های مذهبی به دلیل احترام و علو س این است که اسطورههای دفاع مقدّرمان

ی و همسان قرار در اثر ادب هاآن ند بازآفرینیهست شان قائلمنزلتی که شیعیان برای

ان نوعی ترک ادب شرعی شمرده های رمهای دینی با شخصیتدادن شخصیت

 د.شمی

 

 های ایرانی و اساطیر دیگر مللناآشنایی با اسطوره

های اسطوره در تعالی نویسان ایرانی که به نحوی هنرمندانه از قابلیتبهترین رمان

اند، کسانی هستند که گرفته های فرمی و محتوایی آثارشان بهرهبخشیدن به سویه

اند. سیمین دانشور در شناسی غرب آشنا بودهبا ادبیات و اسطوره و مباحث زیبایی

های قبل پردازی در رمانهای اسطورهترین نمونهکه یکی از موفق سووشونرمان 

شناسی خوانده مریکا جمالنویسی معاصر است، در آکل داستان از انقالب و حتی

های دیگر، صادق هدایت ة خود را در این حوزه نوشته است. از نمونهنامو پایان

برخی از اساطیر ایران و هند را با هم در ترکیبی منسجم  بوف کوردر داستان بلند 

 ملکوتو بهرام صادقی در  یکلیا و تنهایی اوبازتاب داده است. تقی مدرسی در 
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اند. این آثار جزو تهپردازی موفقی از اساطیر سامی به نمایش گذاشاسطوره

نویسی معاصر هستند و نویسندگان ای در رمانترین آثار داستانی اسطورهموفق

اند. ها با ادبیات غرب و اسطوره و کارکردها و امکانات آن آشنایی کافی داشتهآن

ها که نگاه دینی و آن به خصوصاین در حالی است که نویسندگان ادبیات جنگ، 

شوند، اساساً نگاهی و غالب نویسندگان جنگ را شامل میایدئولوژیک دارند 

دارند و به دلیِل همین نگاه، نوعی احساس استغنای کاذب  انحصارگرابعدی و تک

ها چه موافق ای دیگر گفتماناز توجه و تعمق در آثار فرهنگی، تاریخی و اسطوره

شناختی درست  نیازی، یااین احساس بی لها به دلیو چه مخالف دارند، اغلب آن

از اسطوره به مفهوم غربی آن ندارند و اگر شناختی دارند آن را از زمرة اباطیلی 

غافل از اینکه هنرمند بزرگ کسی است که . آن رفتشمرند که نباید به سراغ می

کشد. های کهن در وجودش به همان شدت اعصار باستانی شراره میگرایش

های خود هنرمند کسی است که گوش»و به قول جوزف کمبل: ( 63: 3166)کاسیرر 

حال اگر هنرمند مانع و ( 311: 3171)کمبل  «را در مقابل آواز کیهان گشوده باشد.

شک هنری تصنعی، در برابر این آوازها و نداهای بیرون قرار داده باشد، بی صافی

 عمق تولید خواهد کرد. محدود و کم
ها و مصالح الزم برای ای موضوع رمانر نویسندهه»به گفتة ناصر ایرانی 

کند: ها و معماری محیط زیست آنان را از سه منبع برداشت میساختن شخصیت

: 3130)...« و هنر؛ و تخیل خالق های جهانی ادبیات های شخصی؛ گنجینهتجربه

های شخصی نویسندگان ادبیات جنگ چندان مشکلی از لحاظ تجربه (211

ن جنگ هشت سالة تحمیلی مواد و مصالح و موضوعات فراوانی را نداشتند چو

 .در اختیار آنان نهاده بود
س و اینکه یک ملت در برابر این ادبیات به دلیل پشتوانة هشت سالة دفاع مقدّ»

های متعدد پایداری کرده، رخدادهایی ویژه داشته و های فراوان و آسیبهجمه

نظیری بروز داده، دالورانی سترگ از متن آن های کمها و رشادتقهرمانی
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برخاسته و این جنگ بر کشوری تحمیل شده که هم از لحاظ موقعیت ژئوپلتیک 

عیار و هم از حیث بروز یک انقالب معنوی تمام و هم از نظر تاریخی و تمدنی

در اوج دوران مدرنیسم و اقتدار مارکسیسم شایستة توجهی ویژه بوده، لذا 

های پرارج برای پردازش داستانی دارد و از این مایههای متنوع و دستسوژه

)قبادی « دیدگاه شاید کمتر از خود انقالب سوژه و مایه داستانی نداشته باشد.

3137 :31 ) 

های مایهس پیداست، از این مصالح و دستدفاع مقدّ که از آثار داستانیچنان

 ناب به درستی استفاده نشده است. به همین دلیل 
س فاقد نیروی تخیلی الزم است که رنج های نویسندگان دفاع مقدّداستان»

 ـجتماعی ای اها غالباً زمینهبشری را با شفقتی هنرمندانه وضوح بخشد. داستان

اندیشی، حضور مزاحم نویسنده، احساساتی سیاسی دارند. یکسونگری و مطلق

پردازی به جای ترسیم دنیای درونی شدن، شعار دادن، و اهمیت دادن به حادثه

های پدید آمده در دورة انقالب و شود که اغلب داستانها سبب میشخصیت

 ( 713: 3131ینی )میرعابد« جنگ، از حد خاطره و خبر فراتر نروند.

های شخصی در زمان بنابراین، با وجود فراهم بودن منبع عظیمی از تجربه

مند صدا بودن افراطی و بهرهجنگ، نویسندگان به دلیل احساس استغنا و تک

های ادبیات، فرهنگ و اساطیر جهانی، از عهدة آفرینش آثاری نشدن از گنجینه

ه داستان ما بتواند راه جهانی شدن را طی کند برای اینک»اند. فاخر و گیرا برنیامده

ها محدود است باید حرفی برای گفتن به جهانیان داشته باشد. ]...[ عموماً حرف

پردازی در اثر ادبی و داستانی محصول یک اسطوره( 17: 3137)خاتمی « ای.و منطقه

رود میها نگاه تطبیقی و بینامتنی است. یک نویسندة بزرگ که به سراغ اسطوره

های آن، باید با فرهنگ عالوه بر شناخت خودِ اسطوره و کارکرد و قابلیت

های دیگر آشنایی های فرهنگ خود و با اساطیر فرهنگای و اسطورهاسطوره

ها جهت تقویت بعد های صوری و محتوایی آنداشته باشد تا بتواند از ظرفیت

های فرهنگ خود یزش اسطورهشناختی اثر خود بهره گیرد یا از طریق آمزیبایی
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پردازی خالقانه را به نمایش های اسطورههای گوناگون، بهترین نمونهبا فرهنگ

 2ملویل، 3پرداز جهان، کسانی مثل؛ جویس،بگذارد. بهترین هنرمندان اسطوره

مبتنی بر تلفیق و آمیزش اساطیر را به  پردازیو... اسطوره 1توماس مان 1الیوت،

های معنوی و محتوایی آثار خود این طریق باعث گسترش افقکار گرفته و از 

اند. هنر بزرگ، هنری است که جوهرة انسانی داشته باشد و زندگی را در شده

ساحتی واسطه و صافی خاص عرضه کند. نویسنده با نگاه تکتمامیت آن و بی

سان پردة جهان و انتواند از اسطوره که بازتاب شهودی مستقیم و بیچگونه می

 است، به درستی بهره گیرد؟ 

های با توجه به اینکه اسطوره باعث پویایی جریان درونی اثر ادبی و افق

س های دفاع مقدّ شود، کمرنگی و ضعف حضور اسطوره در رمانمحتوایی آن می

ها با وجود ساختمان و یکی از عواملی است که موجب شده در این رمان

شود. در شوری احساس نمیو  تپدگی نمیقبول، نبض زنده قابلپرداخت گا

هویت و بیشتر عروسک و ها کلی، مطلق، شبیه به هم، بیبسیاری موارد، شخصیت

اسطوره ( 117: 3170)سرشار اند تا انسان، با آن ژرفا و پیچیدگی و تنوعش. آدمک

به دلیل شکل نمادینی که دارد همواره آبستن معانی گوناگون است و ظرفیت 

شود که برد و گاهی باعث میتفسیرپذیری و همچنین چندصدایی رمان را باال می

صدایی و تصنعی به درآید و همچون زندگی متنوع و رنگارنگ رمان از حالت تک

 نمایی آن افزایش یابد.گردد و در این راستا خصیصة واقع

 

                                                           

1. James Joyce   2. Herman Melville 

3. T. S. Eliot   4. Thomas Mann 
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 هازدایی در انقالبآمیز اسطورهویژگی تناقض

دیگر عوامل محدود شدن از  ،ا انقالب و الگوبرداری از آنارتباط جنگ تحمیلی ب

که پیشتر گفته شد انقالب است. چنان پردازی در ادبیات و رمان جنگورهاسط

شود. انقالب زدایی میها، باعث اسطورهعالوه بر فراهم کردن بستر رشد اسطوره

تخدیر  ها همیشه برای حفظ خود وکند. قدرتساختارهای قدرت را دگرگون می

کشند و متناسب با کنند، از بستر تاریخی بر میاذهان مفاهیم را دگرگون می

ای تردستی گونه»بخشند. در اسطوره های خود به آن صورتی جاودانه میخواست

به  شود وشود، تاریخ آن تخلیه میمیگیرد که طی آن واقعیت غیب صورت می

طی آن معناهای انسانی چیزها  ای کهشود؛ تردستیجای آن طبیعت ریخته می

ها داللتی انسانی بخشیده شود. کارکرد اسطوره توخالی شود تا به آنگرفته می

ها با ساده کردن پیچیدگی امور قدرت( 11: 3172)بارت « کردن واقعیت است.

ها و روایات خاصی، ذهن ها حول مفاهیم، شخصیتجهان و متمرکز کردن آن

کنند تا با رام کردن تفکر آلود اسطوره درگیر میمه جامعه را در فضای مبهم و

اما انقالب با در هم ریختن ساختارهای  ی اسباب بقای خود را فراهم آورند،انتقاد

کند و با برمال کردن زیربنای ساختگی زدایی میقدرت پیشین از آنها اسطوره

اسالمی هم آورد. در جریان انقالب شان را فراهم میها اسباب ویرانیاسطوره

ای عصر پهلوی ضعیف و در هم ها و مفاهیم مسلط و اسطورهبسیاری از ارزش

گرایی و بحث ها و مفاهیم مسلط، ایرانریخته یا نابود شد. یکی از این ارزش

بود؛ اینکه شاهان فرّة ایزدی دارند؛ امرشان مطاع باید باشد و سایة  آرمانیـ شاهی 

ی کهن، در عهد پهلوی، از ادوار کهن به زمان خدا بر زمین هستند. این الگوها

برد. با وقوع ها برای دوام خود بهره میمعاصر رسیده بود و حکومت پهلوی از آن

شکنی و دوری از اساطیر ملی ها شکسته شد و این اسطورهانقالب این اسطوره

ایران در دورة جنگ به پیروی از انقالب ادامه یافت و بر حوزة ادبیات و 
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بینیم در نویسندگان موافق گفتمان جنگ که میتأثیر نهاد. چنان نیزنویسی انداست

 ز انقالب تقریباً به محاق گرایید؛در قیاس با دوره پیش ا شاهنامهتوجه به اساطیر 

شد که بیشتر متن نگریسته میـ  به عنوان یک اسطوره شاهنامهچون اساساً به 

 اسالمیت.نمایندة ایرانیت و فرهنگ شاهان است تا 

 

 نتیجه
جنگ هشت سالة ایران و عراق که با فاصلة کمی از انقالب روی داد و بسیاری 

گیری انقالب یکسان بود، تأثیر عمیقی بر از عوامل درگیر در آن با عوامل شکل

 ،نویسیهای گوناگون حیات جمعی ایرانیان نهاد. در حوزة ادبیات و رمانسویه

هایی با محوریت موضوع جنگ نویسندگان از حادثة جنگ مثأثر شدند و رمان

خلق کردند. با توجه به مناسباتی که اسطوره و پدیدة جنگ با هم دارند، یکی از 

توانستند از آن بهره بگیرند، خلق یا بازآفرینی تمهیداتی که نویسندگان جنگ می

توانست وجود داشت که میهای دینی و ملی بود. عوامل گوناگونی اسطوره

های جنگ باشد. تورم روانی که در مواقع بسترساز حضور اسطوره در رمان

سازد و ذهن جمعی اجتماع را مثأثر می ،های فراگیر تاریخی مثل جنگبحران

کند؛ هدید میخطرهایی که در این مواقع مواریث فرهنگی و هویتی را ت

یابند و باعث پدیدار شدن می که در زمان جنگ نمود های سرحدیموقعیت

شود که قابلیت تبدیل شدن به عادت می آمدهای خالف هایی با ویژگیخصیتش

جنگ و تأثیری  نویسین ماهیت جنگ تحمیلی و رماناسطوره را دارند؛ دینی بود

الگوبرداری جنگ از انقالب  ها داشته باشد.اسطورهبازپیدایی  تواند برکه دین می

ها؛ شباهت ساختار روایت جنگ با ب در رشد و نمایان شدن اسطورهو تأثیر انقال

سازی و الگویی آشناترین اسطورة ایرانی یعنی تقابل خیر و شر؛ تجربة کهنایپایه

 گذارد.نویسان میثیری که بر رمانشود و تأسفر قهرمانی که در جنگ حاصل می
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ها و محق بودن آنموضع مدافع ایران در جنگ و باز بودن دست نویسندگان 

سازی از رزمندگان جنگ و مواردی از این دست، پروری و اسطورهبرای قهرمان

های مناسبی بودند که نویسندگان رمان جنگ با توجه کردن به ها و زمینهظرفیت

ای بیافرینند. در زمان جنگ، ای خالقانههای اسطورهرمانتوانستند میها آن

نگری برای ترسیم ی، آشفتگی ناشی از جنگ، عینیتتجربگنویسندگان به دلیل کم

پردازی چشمگیری در فضای جنگ و دور شدن از عوالم خیالی اسطوره، اسطوره

آثارشان دیده نشد. حتی نویسندگانی مثل اسماعیل فصیح که سویة پررنگ تمام 

است، در دورة جنگ نشانی  شاهنامههای هایش بازآفرینی یا اشاره به اسطورهرمان

شد. با این حال بسیاری از نویسندگان میز توجه به اسطوره در آثارش دیده نا

های پس از جنگ، مثل زمان جنگ، به دالیلی مثل نگاه طرفدار جنگ در این سال

، همسویی با قرآندر « اساطیر االولین»ایدئولوژیک، برداشت خاص از مفهوم 

نمایندة فرهنگ شاهان فردوسی را  شاهنامةگفتمان مسلط که اساطیر ایران و 

ها در آثارشان های غرب و... اسطورهپنداشت، ناآشنایی با ادبیات و اسطورهمی

پردازی . هرچند نویسندگان بعد از جنگ با فنون داستانندچندان مجال ظهور نیافت

اما باز تفاوت  ،بیشتر آشنا بودند و توجه را از محتوا به فرم اثر ادبی متمرکز کردند

ها که همسو با گفتمان آن به خصوص ـگرایش نویسندگان جنگ  چندانی در

پردازی در رمان ایجاد نشد. با این حال، در به اسطوره ـجنگ و انقالب بودند 

پردازی اندکی افزایش یافت. اسماعیل های پس از جنگ توجه به اسطورهسال

را  شاهنامهای برخی روایات اسطوره کمدی پارس ـ تراژدیفصیح در رمان 

دسته نوشتة رضا امیرخانی که جزو آن  ارمیابازآفرینی کرده است. در آثاری مثل 

دهندة حس نوستالژیک رزمندگان نسبت به فضای هایی است که بازتابرمان

الگوها بازتاب چشمگیری در معنوی جبهه است، به دلیل نگاه عرفانی، کهن

اند. در هرمان داستان داشتههای ادبی اثر و انعکاس حاالت روحی قتقویت جنبه



 211 /جنگ  در رمان یپردازاسطوره یهاتیو محدود هاتیظرفـــــ  71 زمستان ـ 11 ش ـ 31 س

که جزو بهترین و  دل دلدادگیو  سالمرگی ،شطرنج با ماشین قیامتهای رمان

های بازآفرینی س هستند، بهترین نمونهدفاع مقدّ ثار داستانی حوزةماندگارترین آ

 های ملی و دینی صورت گرفته است.یعنی تلفیق و انطباق اسطوره ؛اساطیر

 

 نوشتپی

سراغ گرفت که نشانش بر وجدان توان می ایالیاده در هر فولکلور، اسطورة هسته به باور (3)

ص اسطورة هسته نمونة گویایی از خصاینشدنی است. ماند و پاکفرهنگی قوم باقی می

ها را به زبان های جوهری و سرشتینی که اساطیر آنشاخص و ممتاز فرهنگ است؛ ویژگی

 (26 -21: 3173)ستاری  کنند.داستان و افسانه روایت می
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. 1. شارغنونترجمة بهار مختاریان. «. اسطوره، نمادگرایی، حقیقت. »3117بیدنی، دیوید. 

 .363-332صص 

مجموعه  «.بررسی و تحلیل ادبیات داستانی جنگ در ایران و غرب. »3137نژاد، کامران. یپارس
چاپ اول. تهران: جهاد مقاالت ادبیات داستانی دفاع مقدّس و هویت ایرانی ـ اسالمی. 

 دانشگاهی.

 . تهران: نی.2. چتماشاخانه اساطیر. 3133ثمینی، نغمه. 

 . چاپ اول. تهران: برگاعماقریشه در . 3111بیگی، ابراهیم. حسن

 . تهران: چشمه.1. چسیاوشان. 3131حصوری، علی. 

 . تهران: ناهید.2. چدرآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی. 3131حمیدیان، سعید. 

مجموعه مقاالت ادبیات «. ادبیات انقالب اسالمی و نکاتی دربارة آن. »3170خاتمی، احمد. 
 چاپ اول. تهران: جهاد دانشگاهی. ـ اسالمی.داستانی دفاع مقدّس و هویت ایرانی 

ای و جایگاه آن در ادبیات نقد اسطوره. »3137پور. خاوری، سیدخسرو و ژاله کهنمویی

 .13-11. صص 11. شهای خارجیهای زبانفصلنامة پژوهش«. تطبیقی

 .. تهران: سورة مهر20. چدرجه 210سفر به گرای . 3171دهقان، احمد. 

 . ترجمة بابک احمدی. تهران: مرکز.زندگی در دنیای متن .3111ریکور، پل. 

چاپ اول. تهران: سازمان  ادبیات داستانی ایران پس از انقالب.. 3170سرشار، محمدرضا. 

 انتشارات فرهنگ و اندیشه اسالمی.

 . تهران: مرکز.1چ .30شناسی . جهان اسطورهاسطوره ایرانی. 3173ستاری، جالل. 

 . چاپ اول. تهران: مرکز.اسطوره در جهان امروز. 3116 .ــــــــــــــــــ 

 . تهران: بصیرت.2ترجمة فریده فرنودفر. چ اسطوره.. 3137سگال، آلن. 

 . تهران: امیرکبیر.7. چآسیا در برابر غرب. 3133شایگان، داریوش. 

. چاپ اول. قم: اگزیستانسیالیسم فلسفه عصیان و شورش. 3111غیاثی کرمانی، محمدرضا. 

 غیاثی.

 .. گالب خانم. چاپ اول. تهران: قدیانی3136فراست، قاسمعلی. 

ترجمة حسین پاینده. مرگ «. هایی درخور ایام جنگ و مرگاندیشه. »3172فروید، زیگموند. 

 .311 – 311. صص . تهران: سازمان چاپ و انتشارات1چ ارغنون.)مجموعه مقاالت(. 
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 .آویز. تهران: ذهن1. چپارستراژدی ـ کمدی . 3172فصیح، اسماعیل. 

بررسی و تحلیل کیفیت انعکاس اساطیر در . »3137زاده، سیّدعلی و سعید بزرگ بیگدلی. قاسم

مجموعه مقاالت ادبیات داستانی دفاع مقدّس و هویت ایرانی ـ «. های دفاع مقدسرمان
 . چاپ اول. تهران: جهاد دانشگاهی.اسالمی

 «.دبیات داستانی دفاع مقدّس و نسبت آن با هویت ماچرایی ا. »3137قبادی، حسینعلی. 
چاپ اول. تهران:  مجموعه مقاالت ادبیات داستانی دفاع مقدّس و هویت ایرانی ـ اسالمی.

 جهاد دانشگاهی.

 . تهران: نقره.2ترجمة محسن ثالثی. چ زبان و اسطوره.. 3166کاسیرر، ارنست. 

 . تهران: مرکز.7مخبر. چ. ترجمة عباس قدرت اسطوره. 3171کمبل، جوزف. 

 . تهران: گل آفتاب.1. ترجمة شادی خسروپناه. چقهرمان هزار چهره. 3172ــــــــــــــــــ . 

های های نمادین و شگردهای روایی در رمان ارمیا از سری رمانمایهبن. »3137کوپا، فاطمه. 

 .117 – 101. صص 1-1. ش 2. سنشریة ادبیات پایداری«. دفاع مقدّس

« های رمزی و بعد شاعرانگی دیناسطوره، قصه» گستره اسطوره.. 3170ملکیان، مصطفی. 

 گو با محمدرضا ارشاد(. چاپ اول. تهران: هرمس.)گفت

وگو با )گفت« اسطوره، ایدئولوژی و روشنفکری ما. »گستره اسطوره. 3170موقن، یداهلل. 

 محمدرضا ارشاد(. چاپ اول. تهران: هرمس.

 . تهران: چشمه.1. چ1و  1ج نویسی در ایران.صد سال داستان. 3131حسن. میرعابدینی، 
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