تحلیل ساختاری و فکری داستانهای دفاع مقدس با نگاهی بر آثار و رمانهای حسن
بنی عامری در تطبیق با تصاویر جهادی غزوات صدر اسالم

چکیده

داستانهای پستمدرنیستی در زمینۀ جنگ دارای ویژگیهای خاص خود هستتند هتآ نهتا را از دیرتد داستتانهتا
متمایز میسازد؛ این تمایز هم از نظد فدم است و هم محتوا .هدف از این پژوهش تحلیل و بدرسی ساختاری و فکتدی
داستانهای دفاع مقدس با نراهی بد ثار و رمانهای حسن بنیعامدی میباشد .در بدرسی این ثار ،دو اثد شتاخ او
با عنوانهای «گنجشکها بهشت را میفهمند» و «نفس نکش ،بخند ،برو سالم» بدرسی شد .ایتن پتژوهش بتا رو
توصیفی و تحلیلی انجام شده است و با تکیآ بد دادههای هتابخانآ ای انجام شده است .یافتآهای پژوهش نشان متی-
دهد نشان هآ رمان «گنجشکها بهشت را میفهمند» دارای مؤلفآهای بارز پستمدرنیستی است؛ مؤلفآهایی ماننتد
شکستن زمان و مکان ،ورود شخصیتهای داستانی بآ حیطۀ روایت و جدل با نویسنده ،تغیید زاویۀ دید ،ویژگیهتای
فداداستانی ،بآ هم ریختن مدز میان واقعیت و خیال و ...در بدرسی محورهای فکدی این رمان ،نویسنده مسائلی ماننتد
شجاعت رزمندگان ،پایبندی بآ مقدسات و همچنین توجآ بآ نمادهایی مانند عتدد هفتت ، ،است و  ...پدداختتآ
است .رمان« نفس نکش ،بخند برو سالم» نیز دارای خصوصیات و مؤلفآهای پستمدرنیسنی استت و دارای ویژگتی-
هایی مانند خطی نبودن روایت ،تغیید زاویۀ دید ،فداداستان ،طنز ،ناتمام ماندن جملآ ،عتدم اقتتدار مؤلت و شتور
شخصیت ها است .در تحلیل فکدی این رمان ،توجآ بآ دفاع مقدس ،نقش بارز زنان ،و توجآ بآ نمادها و گتاهی توجتآ
بآ مقدسات مانند وردن یات و احادیث بارز است.
اهداف پژوهش:
.1بازشناسی مؤلفآهای داستانهای دفاع مقدس.
.2شناخت ساختاری و مضامین رمانهای حسن بنی عامدی.
سؤاالت پژوهش:
.1داستانهای حسن بی عامدی دارای چآ شاخصآهایی هستند؟
.2مضامین داستانهای حسن بنی عامدی چآ تشابهی با تصاوید جهادهای صدر اسالم دارند؟
کلیدواژهها :حسن بنیعامدی ،پست مدرنیسم ،رمان دفاع مقدس.

مقدمه
با شدوع جنگ تحمیلی در سال  ،1359ادبیاتی بآ نام «ادبیات جنگ» در فضای نویسندگیِ جامعآ ایتدان پدیتد متد.
این پدیده ،بستد مناس و پدباری بدای نویسندگان و شاعدان محسو میشد هآ یا خود در جبهتآ حضتور داشتتآ و
شاهد اتفاقات جنگ و جبهآ بودند و یا اینهآ با واسطآ ،اتفاقات جنگ و جبهآ را بازتا میدادند .ادبیات جنتگ ،هتم
شامل ثاری است هآ مستقیم بآ توصی جنگ میپددازند و هم ن دستآ هآ غیدمستقیم مسائل مدبوط بآ جنتگ را
توصی میهنند .این نویسندگان ،دیدگاههای متفاوتی نسبت بآ جنگ و دفاع مقدس داشتند در این میان سآ گتدوه
بآ وجود مدند؛ گدوه اول هآ بآ دفاع و ستایش جنگ و مقاومت و پایداری پدداختند هآ بآ نها مثبتنرد گفتآ می-
شود .گدوه دوم از نویسندگان هآ اصوالً مخال جنگ بودند و جنگ را یک شد مطلق میدانستند و بیشتتد پیامتدها و
مصائ جنگ را نشان میدادند و گدوه سوم هآ بین این دودستآ قدار میگیدند و هم دستاوردها و جنبآهای مطلتو
جنگ را نشان میدهند و هم مشکالت و سختیهای ن را .حسن بتی عتامدی از نویستندگانی استت هتآ در ادبیتات
جنگ صاح

ثاری است .یکی از ثار او رمان «گنجشکها بهشت را میفهمند» است این اثد از رمتانهتای متفتاوت

جنگ و دفاع مقدس بآ شمار میرود؛ زیدا نآ همچون رمانهایی هآ با نراه منفی بآ جنگ نردیستآاند ،جنگ ایتدان و
عداق را بآ هلی بیهوده و خانمان سوز دانستآ است ،و نآ همانند غال رمانهایی هآ نرتاه مثبتتی بتآ جنتگ ایتدان و
عداق داشتآاند ،چهدهای بینق

و معصوم از رزمندگان ارائآ داده ،نآ جنگ را مقدس دانستآ و نآ حماسآها را ناگفتتآ

گذاشتآ است از نجا هآ رمانهای پستمدرنیستتی دارای پتارهروایتتهتای فداوانتی استت و دارای طتدپ و پیدنتگ
منسجمی نیست ،خالصآ هددن نها دشوار است و نمیتوان هل داستان را بآ صورت یک روایت واحد با غاز و انجام
مشخصی بیان هدد؛ رمان «نفس نکش بخند برو سالم» از حسن بنیعامدی نیز مستثنی از این مقولتآ نیستت و تنهتا
می توان روایت غال و بدجستآ داستان را بیان هدد .مسئلۀ اصلی در این تحقیق تحلیل فکدی و ستاختاری داستتان-
های مدبوط بآ دفاع مقدس در ثار حسن بنیعامدی است .بآطور ویژه بدرسی اینهآ مؤلفآهای ساختاری در هد یتک
از این ثار تا چآ میزان در خدمت مؤلفآهای درونمایآای قدار دارند ،مورد توجآ این تحقیق است.
درخصوص پیشینآ پژوهش حاضد باید گفت تاهنون اثدی مستقل با این عنوان بآ رشتتآ تحدیتد در نیانتده استت امتا
ثاری بآ بدرسی ادبیات جنگ پدداختآاند .دربارة پژوهشهای انجام شده در این زمینآ میتوان بآ مواردی اشاره هتدد
از جملآ ،خادمی هودالیی ،مهدی ( )1387در پژوهشتی گستتدده در زمینتآ ادبیتات داستتانی دفتاع مقتدس ،هتتا
«فدهنگ داستاننویسان بدرسی ثار داستاننویسان جنگ» را منتشد هدده است .در این اثد ستدگ بآ طور مفصل بتآ
معدفی شخصیت و ثار بنی عامدی و ثار شاخ

ایشان پدداختآ شده و بآ عنوان یک مدجع میتواند متورد استتفاده

این پژوهش قدار بریدد .حنی  ،محمد( )1386در هتابی با عنوان «جنگ از سآ دیدگاه» بآ بدرستی ثتار داستتانی بتا
محوریت جنگ و دفاع مقدس پدداختآ است .نویسنده در این هتا تقسیمبندی جالبی از این سدی داستانها ایجتاد

هدده است و هتا ها را در سآ دستآ داستانهای مثبت نرد ،داستانهای منفی نرد و داستانهایی با نراه سوم گتدوه-
بندی هدده است .رمانگنجشکها بهشت را میفهمند» در گدوه سوم ،بدرسی و تحلیل شده است .اثتد دیرتد حنیت ،
محمد ( )1391هتابی با عنوان «ادبیات داستانی جنگ و دفاع مقدس و قابلیتهای بهدهگیدی از ن در رستانآ ملتی»
است .مؤل در این اثد تال

خود را در دو زمینآ متمدهز هدده است .یکی شتناخت ماهیتت ادبیتات داستتانی دفتاع

مقدس و دیردی چرونری بهدهگیدی از این داستانها در خلق ثاری بدای تولید و پخش در صدا و سیما .از نجا هتآ
در خلق ثار داستانی دفاع مقدس بآ ندرت از شیوهها و شرددهای نوین داستاننویسی استفاده شده است و بتآ تبتع
ن بآ ندرت شاهد نقد و بدرسی این گونآ ثار هستیم؛ در نتیجآ تحلیل و بدرسی این گونآ ثار ضدورت پیدا میهنتد.
با تحقیق در ثار حسن بنیعامدی ،دو اثد وی با عنوانهای «گنجشکها بهشت را میفهمند» و «نفس نکتش ،بخنتد
برو سالم» گزینآهای مناسبی بدای تحقیق در این زمینآ است .این پژوهش بآ رو

توصیفی -تحلیلی و با تکیهآ بد

دادههای هتابخانآای انجام شده است و در صدد بدرسی ستاختار داستتانهتای حستن بنتی عتامدی و انطبتاق ن بتا
تصاویدی از غزوات صد اسالم است.
نتیجهگیری
در بدرسی ثار حسن بنیعامدی دو اثد شاخ

او بآ عنوانهای «گنجشکها بهشت را میفهمنتد» و «نفتس نکتش،

بخند ،برو سالم» بدرسی شد .حسن بنیعامدی نراهی نسبتاً انتقادی بآ جنگ دارد و تمام حتواد

ن را چتآ تلت و

چآ شیدین نشان داده است .او نراهی بینابینی بآ جنگ دارد و شتجاعت و دیرتد خصوصتیات بتارز و ستتوده را تنهتا
مخت

رزمندههای ایدانی نمیداند ،بلکآ گاهی عداقیها و نیدوهای دشمن را نیز همداه این صفات تدسیم هدده است.

رمان«گنجشکها »...دارای مؤلفآهای بارز پستمدرنیستی است؛ مؤلفتآهتایی ماننتد شکستتن زمتان و مکتان ،ورود
شخصیتهای داستانی بآ حیطآی روایت و جدل با نویسنده ،تغیید زاویتآی دیتد ،ویژگتیهتای فداداستتانی ،بتآ هتم
ریختن مدز میان واقعیت و خیال و . ...روایت این رمان ،پازلوار است و هد قطعآ از ن در جایی از رمان استت و ایتن
وظیفآ ی خواننده است هآ قطعات پازل را در هنار هم چیده و بآ نظم بدساند .در تحلیل فکدی رمان«گنجشکهتا،»...
بآ این نتیجآ میرسیم هآ نویسنده هنرام توصی شجاعت و دالوریهای رزمندگان و بیان ایثارگدیهتای نهتا و در
هل بازتا مضامین مدبوط بآ دفاع مقدس مانند شجاعت رزمندگان ،پایبنتدی بتآ مقدستات و ...زبتان او رئالیستتی
میشود و محتوا را فدای ساختار و فدم نکدده است .رمان« نفس نکش ،بخنتد برتو ستالم» نیتز دارای خصوصتیات و
مؤلفآهای پست مدرنیسی مانند خطی نبودن روایت ،تغیید زاویآی دید ،فداداستتان ،عتدم اقتتدار مؤلت و شتور
شخصیتها است .شخصیتهای داستان نیز بآ تبعیت از ویژگیهای پستمدرنیستی ،افدادی غیدمعمول و غیتدعتادی
هستند و حتی نام و جنسیت نها دوگانآ و متناقض است .پیدنگ داستان نیز مانند پیدنتگ رمتان «گنجشتکهتا»...
خو ساخت نیست و حاصل تداعی ذهن نویسنده است .در تحلیل فکدی این رمان ،توجآ بآ دفاع مقدس ،نقش بتارز
زنان و گاهی توجآ بآ مقدسات مانند وردن یات و احادیث بارز است.
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