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چکیده
نظريهي ادبي که پيش از اين خود را به متن يا نويسندهي آن متعلق ميدانست ،در چند
دههي اخير به مخاطبان اين آثار و چگونگي دريافت متن ادبي توسط آنان توجه نموده
است .اکنون خواننده بهمثابه عنصري فعال در درک اثر ادبي ،در خلق اثر بهوسيلهي
نويسنده نيز اهميت يافته است .اين وضعيت در آثار ادبي جنگ تحميلي نيز قابل
مشاهده است .از آنجا که اين آثار قصد دارند تا ارزشهاي دوران جنگ را به نسل
پس از خود منتقل سازند ،فهم خواننده از آنان اهميت مييابد .اين تحقيق سعي دارد تا
با استفاده از نظريههاي انديشمنداني چون ولفگانگ آيزر ،استنلي فيش و ژوليا کريستوا
به فهم خوانندگان رمانهاي جنگ تحميلي دست يابد .بدين منظور بااستفاده از روش
تحليل محتواي کيفي و تکنيک مصاحبهي عميق به تحقيق مذکور در ميان دو قشر
دانشجويان و طالب پرداختهايم .نتايج تحقيق نشاندهندهي تفاوت طالب و
دانشجويان در برخي موارد از جمله نگاه معنوي طالب و نگاه مادي دانشجويان به
اينگونه رمانها است.
کلیدواژگان :رمانهاي جنگ تحميلي ،خوانش متن ،تحليل محتوا ،دانشجويان ،طالب

 1پست الکترونيکي نويسنده رابط:

myeghaneh@ut.ac.ir
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طرحمسئله
در عصر حاضر ،رمان بهمثابه رسانهاي جمعي عمل ميکند .اين رسانه ديگرر بره صررو روايتري
مفرّح و ابزاري براي گذران اوقات فراغت بهکار نميآيد .نويسنده و خوانندهي رمران ،هرر کردا
بهدنبال ساخت معنايي به خواندن و نوشتن اثر ادبي دست ميزننرد .همرانگونره کره نويسرندهي
رمان در ساخت پيرنگ ،شخصيتها و موقعيتها آزادانه عمل مينمايرد ،خواننرده نيرز در بنرد
نويسنده و متن او بهسر نميبرد .او نيز آنچه را که از متن انتظار دارد ،از دل آن بيرون ميکشد.
در اين بين آثار ادبي زيادي هستند که به ساخت ايدئولوژيهاي گروهي دست ميزنند .ايرن
آثار قصد دارند تا عقايد جمعي خاصي را بره مخاطر

انتقرال دهنرد .ادبيرات منبعر

از جنرگ

تحميلي عراق عليه ايران را ميتوان از اين دسته دانست .چنين آثاري هميشه سعي داشرتهانرد ترا
ارزش هاي جنرگ تحميلري را بره مخاطبران خرود منتقرل سرازند و آنران را برا شخصريتهرا و
موقعيتهاي ويژهي جنگ آشنا کنند .اما نويسندگان جنگ که رفتهرفته با تغيير وضرعيت موجرود
مواجه شدند و مخاطبان آثار جنگ را اندک يافتند ،تالش خود را براي بهروزرساني مترون ادبري
جنگ تحميلي آغاز نمودند .يکي از عمدهترين اين تالشها ،رمانهاي واقعگراي جنگ تحميلري
و رمانهاي مبتني بر زندگينامه است که در ساليان اخير مخاطبان بسياري را به خود جل

کررده

است .اين رمانها که بيشتر مخاطبانشان را جوانان تشکيل مريدهنرد ،سرعي دارنرد ترا نگراهي
بيطرفانه و البته ارزشمدار به جنگ داشته باشند.
اما مخاطبان اين آثار هميشه برداشت و درکي مشابه نويسندگان و عاملين اين مترون ندارنرد.
پرسش اصلي اين مقاله به همين نکته بازميگردد .درواقع ابتدا تالش شده تا به اين پرسش پاسخ
دهيم که مخاطبان رمانهاي جنگ تحميلي ،اين رمانها را چگونه ارزيابي ميکنند و چه دريرافتي
از اين متون دارند؟ از سوي ديگر قصد داريم تا فهم اينگونه رمانها را ،بهطور مقايسرهاي ،برين
طالب و دانشجويان مورد بررسي قرار دهيم.
بهدست آوردن زاويهي ديد خوانندگان اين رمانها و درک آنان بهمنظور ساخت تعاملي بهترر
ميان نويسنده و خواننده ،نشاندهندهي ضرورت چنرين پرژوهشهرايي اسرت .بررسري برداشرت
خوانندگان اين رمانها ميتواند در بهروزآمدي نويسندگان و بهدنبال آن مرتن ادبريشران مروثر و
مفيد باشد .از سويي ميتوان جوانان را مهمترين قشري دانست که مخاطر

ايرنگونره رمرانهرا

محسوب ميشوند .در اين ميان طالب و دانشجويان دو قشر انديشمندي هستند که در مواجهه با
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اين رمانها به تفهمي متفاوت دست ميزنند .باتوجه به تعامل علمي اين دو قشر ،بهنظر ميرسرد
طالب و دانشجويان مهمترين گروه در ميان جوانان هستند که به اين نوع رمانها روي ميآورند.
فهم نحوهي خوانش اين دو قشر از رمانهاي جنگ تحميلي ،ميتواند در روند تکاملي اينگونره
رمانها نقش بهسزايي داشته باشد.

پیشینهیتحقیق

تحقيقاتي که سعي خود را بر تحليل خوانندهي اثر قرار دهند ،هنوز وسعت چشمگيري نيافتهانرد.
در اين زمينه ابتدا بخشي از تحقيقات غربي را ذکر نموده و سپس به پژوهشهاي داخلي در ايرن
زمينه اشاره خواهيم کرد .درکنار آثار نظري که به مسئلهي خواننده توجه داشتند ،رفترهرفتره آثرار
کاربردي نيز شکل گرفت .بهعنوان مثال ،استنلي فريش در مقالرهي «خواننرده در شرعر هربررت»
( )1970سعي دارد با توسل به بيتهايي از شعر هربرت بره خواننرده بفهمانرد کره ايرن شرعرها،
بهمعناي دقيق کلمه ،شعرهاي هربرت نيست .درواقع هر کس شعر خود را ميخواند .برهعبرارتي،
تجربهي شعري هر شخص ،به شعرهاي هربرت معنا ميبخشد .نورمن هالند بر اين معنرا اصررار
دارد که آنچه ما از يک متن ميشناسيم تنها برداشت ما از آن مرتن اسرت (هلنرد  .)21 :2002او
نيز در مقالهي مشهور خود« ،هملت بزرگترين اثر من» ( ،)1975به کاربرد نظريهي روانشناسري
بر يکي از آثار نمايشي بزرگ شکسپير پرداخته است .او بر اين عقيده است که در طول قرنهايي
که بر اين اثر بزرگ گذشته ،بارها اين نمايش بهشيوههاي مختلف بازتوليد شده است .او در ايرن
مقاله به تحليل فهم خود از اثر شکسپير ميپردازد و تفاوت آن را با اثر شکسپير به رخ ميکشرد.

روزر و مارتينز در کتابي با نا گفتوگو با کتاب و فراسوي آن :کودکران و واکرنش معلمرين بره
ادبيات ( )1995طريقه ي فهم کودکان را از ادبيات باتوجه به چگونگي انتقال آن از طريق معلمين
مورد بررسي قرار دادهاند .بهنظر آنان گرچه کودکان فکر ميکنند کره خرود بره فهرم مترون ادبري
دست ميزنند ،اما اين معلمها هستند که مسرير و محردودهي فهرم را مشرخص مريسرازند .اثرر
ديگري که قابل ذکر است مربوط بره رسرالهي متيرو ننگرابوکو اسرت .او در پايراننامرهي خرود
«درجهي دشواري :تبيينها و ضدتبيينهاي شعر مدرن آمريکا» (، )2009به اين مسئله مريپرردازد
که چهطور شعرها برچس

دشوار ميخورند .به نظر او شعرها بيش از آنکه به علتهاي دروني

دشوار خوانده شوند ،بهوسيلهي گروههاي شعر برچس

دشواري را حمل ميکنند.
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تحقيقات داخلي در اين مورد بسيار نرادر اسرت .تحقيرق کنردوکاو دربرارهي مصررو ادبري
ايرانيان که توسط اميدعلي احمدي انجا شده ( ،)1382-1386به تحليل صد کتاب پرفرروش در
ايران پرداخته است .البته اين پژوهش تنها به توليد و توزيع آثار ادبي پرداخته است و نه مصررو
آنها .نيز در مقالهاي بهنا «دختران دانشجو و خوانش رمان» ،محمدرضرا جروادي يگانره وآسريه
ارحامي ( )1388به تحقيقي دربارهي سهم زنان درخوانش رمان وچگونگي اين خوانش پرداخته-
اند .اين دو در مقالهاي ديگر بهنا «کيفيت خوانش رمانهاي عاشقانهي عامهپسرند توسرط زنران»
( )1390به نوع خوانش و فهم زنان از رمانهاي عامهپسند و تاثيرات اين خوانش بر زندگي آنران
توجه داشتهاند .همچنين جوادي يگانه و کاظمي در مقالهي «نگرش دانشجويان به خواندن رمران
جدي» ( )1390با استفاده از نظريهي فيش باين و آيزن به نحروهي نگررش دانشرجويان دانشرگاه
تهران به رمانهاي جدي پرداختهاند .باين و آيزن بر اين عقيدهاند که پيش از رفتار نز است ترا
زنجيرهاي از عوامل بروز نمايد که مهمترين اين عوامل نيت است .نيت يک رفتار نيز تابع نگرش
و هنجار ذهني است .باتوجه به اين نظريه ،مقاله ي مرذکور بره عوامرل مروثر در نيرت خوانردن،
هم چون نگرش افراد نسبت به رمان جدي ،نظر ديگرانِ مهم در رفتار خواندن ،درک بيشتر فررد
از عوامل بازدارنده يا تسهيلکننردهي خوانردن و تجربرهي بريشترر فررد از خوانردن در گذشرته
ميپردازند .بههررو اندکشمار بودن پژوهشها در اين زمينه و فقدان تحقيقري درمرورد خروانش
رمان هاي جنگ تحميلي ضرورت تحقيرق مرذکور و تحقيقراتي از ايرن دسرت را بريش از پريش
گوشزد مينمايد.

نظریههایخوانشمتن

نقد آثار ادبي صبغهاي طونني دارد .بااينحال اين آثار درابترداي کرار توجره اصرلي خرود را بره
نويسنده و متن مبذول داشتند (برسلر  .)104 :1386بهطور کلي ميتروان ديردگاه نقرد مبتنري برر
خواننده را در سه سطح نظري مالحظه نمرود .مکتر
انديشههاي هوسرل 2آغاز نمود و با مکت

آلمراني هرمنوتيرک 1کره کرار خرود را برا

کنستانس 3و آثار انديشمنداني چون يراوس 4و آيرزر

5

1

hermeneutics
Edmund Husserl
3
Constants
4
Hans Robert Jauss
5
Wolfgang Iser
2
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درخشيد .بح هاي نشانهشناختي خوانش متن که از انديشمندان فرانسوي چون رونن برارت 1و
ژوليا کريستوا 2نشات ميگيرد و در آخر نظريههاي آمريکايي واکنش خواننده که از ديردگاههراي
گوناگون همچون ديدگاههاي روانشناختي ،جامعهشناختي ،ذهني و عاطفي ،خواننده و مواجههي
او با متن را مورد بررسي قرار دادهاند .از آنجا که پرداختن به تما اين نظريههرا ممکرن نيسرت،
بيشترين سهم نظري را به نظرياتي خواهيم داد که در تحقيق حاضر کاربرد دارد.
يکي از اولين انديشمنداني که به مخاطبان متن توجه کرد و نقد ادبي را با اين چالش مواجره
نمود که خوانندهي متن را ناديده ميگيرد ،ريچاردز بود .او نقد متن ادبي را به دو گروه نقد معيار
و متغير تقسيم نمود .نقد معيار به آن دسته از ديدگاههايي توجره دارد کره برين خواننردگان مرتن
مشترک است و نقد متغير ديدگاههاي مختلف درمورد يرک مرتن را شرامل مريشرود (ريچراردز
 .)1375اما آنچه در کار ريچاردز وجود دارد ،آن چيزي است که بعدها روزنبلت آن را ناپيردايي
خواننده ميشمارد (روزنبلت .)2 :1994
پس از ريچاردز ،اينگاردن 3يکي از انديشمنداني است که با توجره بره مفراهيم ريچراردز بره
نظريه پردازي درمورد مخاط

پرداخته است .اينگاردن خوانردن مرتن را يرک فعاليرت خرالق و

همچون نواختن موسيقي ميداند (احمدي  .)683 :1370اين خواننده است که تاثير اصرلي را برر
اثر ادبي ميگذارد ،هرچند که متن نيز او را کنترل ميکند و از جهاتي محدود مينمايد .اينگراردن
بر اين عقيده است که متن هميشه ناتما و ناکامل است .آنچه متن را کامرل مريکنرد ،دريافرت
خواننده از متن است .متن همچون جادهاي در مقابل روي مخاط

قرار دارد .مخاط

است کره

بهمثابه مسافري اين راه را ميپيمايد و در اين مسير به ساخت ذهني متن مبادرت ميورزد.
ولفگانگ آيزر از بنيان گذاران مکت

کنسرتانس ،برا گسرترش مفراهيم ريچراردز بره سراخت

نظريهاي ارزشمند در حيطهي خوانش متن ادبي دست زد .بهنظر او مرتن برهتنهرايي چيرزي بره
مخاط

نميگويد (آيزر  )166 :1978وتعامل خواننده با متن اسرت کره اثرر ادبري را مريسرازد.

درواقع هر متن ادبي شکلدهندهي فرايندي است کره برهطرور سراختاري شرامل يرک مخاطر
ميشود؛ حال چه مخاط

اين واقعيت را درک کند ،چره متوجره آن نشرود (برارنو .)213 :1980

بهنظر آيزر متن نوشتهشده ،شکافي را ايجاد ميکند که تخيل خواننده بايد اين شکاو را پر نمايد
1

Roland Barthes
Julia Kristeva
3
Roman Ingarden
2
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(ميلوکس  .)1150 :1981او بااستفاده از مفهو گذشتهنگري 1اينگاردن که به ساخت متن باتوجره
به ذهنيت پيشين خواننده اشاره دارد ،تعامل ذهنيت خواننده با متن را پيريزي نموده است .آيرزر
بر اين باور است که مخاط

متن ادبي تنها با ذهنيت پيشين خود متن را نميسازد ،بلکه متن نيز

گاهي ذهنيت خواننده را از بين برده و معناي ديگري را جايگزين آن مرينمايرد (رومرانو :1387
 .)330درواقع فرايند شناخت متن هميشه تکاملي نيست .گاهي برساختههاي پيشين ازبينمريرود
و ساختهي ديگري جايگزين آن مي شود .آيزر اثر هنري را متضمن نوعي ديالکتيک پيشنگرري

2

و پسنگري 3ميداند .اين مفهو برگرفته از مفهو پيشنيتهاي 4هوسررل اسرت .پريشنيرتهرا
درکهاي پيشين مخاط
مي رساند .آيزر مخاط

است که در مسير متن ظراهر شرده و مخاطر

را در فهرم مرتن يراري

را در مسيري ديالکتيکي مي داند که باتوجره بره ذهنيرت پيشرين و فهرم

پسين او از متن به ساخت درکي جديد منتج ميشود .او در مثرالي سراده بره ذهنيرتهراي قبلري
مخاط

که از شرايط اجتماعي و فردي خواننده نشات ميگيرد اشاره ميکند :وقتري دو فررد بره

آسمان نگاه مي کنند ،هر کدا جمعي از ستارگان در کنار هم را بهشرکلي مريبيننرد .سرتارههراي
آسمان يکي است ،اما خطوط اتصال آنان با هم متفاوتنرد .آيرزر مرتن ادبري را سرتارگان شر

و

خطوط متصل را فهم مبتني بر شرايط فرهنگي و اجتماعي فرد ميداند (آيزر  .)33 :1385يکي از
مفاهيم مهم آيزر ،خوانندهي ضمني 5است .اين مفهو که شباهت زيادي به مفهو انضماميسازي
اينگاردن دارد ،متن را بهمثابه رمزگانهاي نوشتاري ميداند که توسط خواننده کشف مريشرود و
معنا مييابد .درواقع هر متن خوانندهاي ضمني دارد که توسط نويسنده و در مسير نوشرتن مرورد
توجه قرار ميگيرد ،گرچه خواننده ميتواند از خوانندهي ضمني نويسرنده فاصرله گيررد .فراينرد
خواندن مثل فرايند ديدن يک فرايند گشتالتي است .خواننده متن را چون قطعههراي جداگانرهاي
در کنار هم قرار ميدهد ،آن را با زندگي و فرهنگ خود مخلوط مريکنرد (آيرزر  )1 :2000و در
آخر معنا را بهوجود ميآورد.
اما خوانندهي فعال چگونه بهوجود ميآيد؟ آيزر بر اين عقيده است کره خواننردهي فعرال از
توهم 6متن بهدست ميآيد .متن در مسير خود انتظاراتي را به وجود مريآورد .ايرن انتظرارات در
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ادامهي متن پاسخ داده ميشوند .حال اگر اين انتظرارات برهصرورت صرريح و کامرل پاسرخ داده
شوند ،متن حالتي تحميلي به خود ميگيرد و خواننده بايد متن را قبول يا رد نمايد .امرا ابهرا در
پاسخ به اين انتظارات خواننده را در وضعيتي قرار ميدهد کره در يرافتن جرواب خالقانره عمرل
نمايد و آن چه را که قصد دارد از متن استنتاج کند .اين همران وضرعيتي اسرت کره اثرر ادبري را
ميسازد.
يکي از انديشمندان آمريکايي نظريههاي خوانندهمحور ،استنلي فيش اسرت کره در گسرترش

ديدگاههاي اجتماعي نقد خوانندهمحور نقشي اساسي دارد .او در کتاب آيا در ايرن کرالس متنري
وجود دارد؟ (فيش  )1980به ساخت نظريهاي اجتماعي در برارهي مرتن ادبري مبرادرت ورزيرد.
بهنظر او متن ادبي بهصورت فردي مورد توجه قرار نمريگيررد ،بلکره در گرروه اسرت کره معنرا
مييابد .باتوجه به مفهو اجتماعات تفسيري 1فيش ،هر خواننده براي فهم و تفسير آثرار ادبري از
تدابير تفسيري بهره ميجويد .خوانندهي مطلع همهي توانش را برراي تفسريري شخصري انجرا
ميدهد (هارکين  .)417 :2005اين تدابير از طريق شبکههاي اجتماعي نظير دبيرستان و کليسا بره
او منتقل ميشود (تايسن  .)296 :1387فلسفهي حاکم و نگررشهراي فرهنگري موجرود در ايرن
گروهها باع

ميشود که فرد به فهمي مشترک از متن نايل آيد .او اصطالح خواننردهي مطلرع را

در مواجهه با خوانندهي آرماني ابداع نمود .خوانندهي مطلع ،خوانندهاي است که دانش نحروي و
معنايي نز را از جامعه ي خود دريافت نموده و باتوجه به اين توانايي ،مرتن را درک مرينمايرد
(مکاريک .)97 :1384
مفهو اجتماعات تفسيري فيش ،برخالو نظر برخي از منتقدين (جرواري و کنردول ،)1386
قصد ندارد تا با آزادي خواننده در تفسير متن به مقابله بپردازد .فيش خواننرده را در بنرد تفسرير
اجتماعي متن نمي داند ،بلکه تفسير خواننده را منبع

از شرايط اجتماعي آن مريدانرد .مخاطر

اثر ادبي ميتواند در جزئيات به تفسير خود دست بزند ،گرچه توسط جامعهي تفسريري محردود
شده است .همان طور که آزادي فرد توسط جامعه و شرايط اجتماعي او محدود ميگردد ،تفسرير
نيز به همين شيوه از محدوديت خاص خود برخوردار است .ازايرنرو خوانردن ،ازمنظرر فريش،
همچون تجربيات ديگر خواننده بهشمار مي رود و يک عمل تفسيري نيست .خواننده با خوانردن
متن قصد فهم متن را ندارد ،بلکه ميخواهد به تجربهاي نو دست زند.
interpretative communities

1

 74مطالعات جامعهشناختی دوره  ،20شماره اول ،بهار و تابستان 1392

در ميان نظريههاي نشرانهشناسري خروانش مرتن نظريرهي ژوليرا کريسرتوا نظريرهاي کارآمرد
محسوب ميشود .مفهو بينامتنيت 1کريستوا بااستفاده از نظريههاي ميخاييل باختين بهوجود آمد.
اين مفهو بر اين اصل اصرار ميورزد که متن در خالء شکل نمريگيررد .آنچره مرتن را شرکل
ميدهد ،رابطهي متن با متون ديگري است که توسط مخاط

خوانده شده اسرت .درواقرع مرتن

نظامي بسته ،مستقل و خودبسنده نيست ،بلکه پيوندي تنگاتنگ با ساير متون دارد .برهنظرر ژوليرا
کريستوا يک متن در مکالمهاي مستمر با متون ديگر قرار دارد (مکاريک .)72 :1384
دو نظريهي استنلي فيش و ولفگانگ آيزر بيشترين سهم را در بخش نظري ايرن تحقيرق برر
عهده دارند .آيزر به شرايط اجتماعي فرد براي تعامرل برا مرتن توجره دارد و فريش نيرز از فهرم
اجتماعي خواننده سخن ميگويد .باتوجه به اين نظريه ها ،ابتدا به شرايط اجتمراعي هرر کردا از
گروههاي طالب و دانشجويان توجه نموده و سپس به اجتماعات تفسيري که باتوجره بره تردابير
تفسيري هر قشر ساخته و پرداخته ميشود توجه خواهيم کرد .نظريهي ژوليا کريستوا نيز در فهم
تاثير متون ادبي ديگر از منظر خوانندهي متن ياريرسان است .بررسي حلقهي مطالعاتي خواننرده
و عواملي که باع

ميشود خواننده يک متن ادبي را براي خواندن انتخاب کند ،تحقيرق مرذکور

را به نظريهي بينامتنيت کريستوا مرتبط ميسازد.

روشتحقیق
از آنجا که اين تحقيق قصد دارد تا نحوهي خروانش رمرانهراي جنرگ تحميلري توسرط افرراد
مختلف را بسنجد ،نيازمند بهرهگيري از خوانندگان اين رمانها است .براي اسرتفاده از اطالعرات
خوانندگان ميتوان از تکنيکهاي مختلفي استفاده کرد .تکنيکهايي نظيرر پرسرشنامرهي بسرته،
مصاحبهي تلفني ،مصاحبهي نيمساختيافته و مصاحبهي عميرق از ايرن دسرتانرد .امرا برهدليرل
تفهمي بودن اين سوانت ،بهنظرر مري رسرد بهتررين تکنيرک مرورد اسرتفاده در تحقيرق مرذکور
مصاحبهي عميق است .مصاحبهي عميق ميتواند بهخوبي درک خواننده را از متن منتقرل کنرد و
در مسير گفت وگو اطالعات وسيعي از دريافت خواننده نسبت به متن را بررمال سرازد .از سروي
ديگر براي رسيدن به خروانش جمعري و گروهري مخاطبران ايرن رمرانهرا ،نيازمنرد اسرتفاده از
مصاحبههاي گروهي 2نيز بودهايم .در مصاحبهي گروهي تاثير نظرات خوانندگان بر يرکديگرر و
intertextuality
focus group
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فهم جمعي مخاطبان اين رمانها بيشتر بهدست ميآيد .بره همرين جهرت برخري از مصراحبههرا
به صورت گروهي شکل گرفته است تا بهتر بتوان فهمي از خوانش جمعي اين خواننردگان ارائره
داد .اما روش تحليل محتواي کيفي ميتواند نويسنده را در بررسي و تحليل اين مصاحبهها ياري
رساند .کريپندورو تحليل محتوا را داراي چهار مرحله ميداند :مرحلهي اول به گردآوري دادهها
پرداخته ميشود .در مرحلهي دو بره تقليرل دادههرا و کدگرذاري آنهرا پرداختره خواهرد شرد.
مرحلهي سو به استنباط نويسنده از دادههاي تقليليافتره اختصراص دارد و در مرحلرهي پايراني
دادهها تحليل ميشوند و در اختيار مخاط

قررار مريگيرنرد (کريپنردورو  .)71 :1386برا طري

نمودن اين مسير ،به تحليل دادههاي يافتهشده از طريق مصاحبهها خواهيم پرداخت.
نمونهگیری:دراين تحقيق از دو نمونهگيري استفاده شده است .نمونهگيري اول به رمانهاي
جنگ اختصاص داشت .براي نمونهگيري از رمانهاي جنگ به رمرانهرايي ارجراع داده شرد کره

پرفروشترين رمانهاي جنگ محسوب ميشردند .در ايرن برين دو رمران سرفر بره گرراي 270
درجه(1دهقان  )1375و شطرنج با ماشين قيامرت( 2احمردزاده  )1384برهعنروان پرفرروشتررين
رمانهاي جنگ شناسايي و به عنروان نمونره مرورد اسرتفاده قررار گرفتنرد .نمونرهگيرري دو بره
 1رمان سفر به گراي  270درجه داستان جواني است ناصر نا که پس از ترميم جراحرات جنگري پيشرينش تصرميم
دارد دوباره به جبهه بازگردد .او در بازگشت خود به جبهه به دوستان پيشين خود ميپيوندد .در اين بين او دوسرتان
تازهاي نيز مييابد ،از جمله نوجواني که تازه وارد است .در اولين حمالت به دشرمن ،جروان يکري از نزديرکتررين
دوستان خود را ازدستميدهد .حمالت دشمن سنگين و سنگين ميشود و آنان مجبور به مقابله هسرتند .درآخرر او
بههمراه دوستانش در محاصرهي دشمن قرار ميگيرند ،اما به مبارزهي خود ادامه ميدهند .جوان پس از زخمي شدن
به شهر منتقل ميشود ،اما باز نيز به فکر بازگشت است.
 2رمان شطرنج با ماشين قيامت داستان جواني بهنا موسي است که در شهري جنگزده به مبارزه با دشرمن مشرغول
است .وظيفهي او ديدهباني است .چندي است که بهعلت مجروح شدن يکي از دوستانش او بهاجبار غذاي سرربازان
را نيز جابهجا مي نمايد .اخيرا دشمن دستگاهي را وارد منطقه نموده است که پس از شليک توپخانه ميتواند محرل
دقيق توپخانه را گزارش نموده و آن را منهد نمايد .اين دستگاه باع

فلج شدن نيروها شده و هرر اقردامي عليره

حمالت دشمن را مانع شده است .موسي و دوستانش در تصميمي گروهري قصرد دارنرد ترا برا جابرهجرايي سرريع
توپ خانه و گمراه کردن ماشين دشمن ،آن را در نزد دشمن بيفايده نشان دهند .در شبي که قرار است اين عمليرات
انجا شود ،موسي سعي مي کند تا افراد معدودي را که در شهر هستند در ساختماني ويرانه جمع کند ترا از حمرالت
دشمن در امان بمانند .موسي بهعلت ت

شديد ،با کمک پيرمرردي نيمرهعاقرل وظيفرهي ديردهبراني خرود را انجرا

ميدهد .در آخر آنان عمليات خود را با موفقيت به نتيجه ميرسانند.
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مصاحبهشوندگان مربوط ميشد .باتوجه به محدوديت خوانندگان اين رمانها ،تحقيرق مرذکور از
نمونهگيري گلولهبرفي و هدومند بهره جسرت .در نمونرهگيرري گلولرهبرفري محقرق برا کمرک
مصاحبهشوندگان پيشين به ديگر مصاحبهشوندگان دسرترسري پيردا کررده و آنران را شناسرايي
ميکند .ديگر افراد بهصورت هدومند شناسايي شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند.
اعتباروپایایی:فليک اعتبار را در اين سوال خالصه ميکنرد :آيرا محققران همرانچيرزي را
ميبينند که تصور ميکنند ميبينند يا خير (فليک )414 :1388؟ براي اعتبار بخشريدن بره تحقيرق
ميتوان از روشهاي مختلفي استفاده کرد .ابتدا اينکه مصاحبهها بهطرور طبيعري انجرا شرود و
سعي شود تا مصاحبهشونده صداقت خود را در طول مصاحبه حفظ نمايد .اشباع نظرري تحقيرق
يکي ديگر از راههاي اثبات اعتبار تحقيق است .با اثبات اين مطل

که مصاحبهها بهحرد کفايرت

انجا شده ،اعتبار تحقيق نيز ثابت مريگرردد .سرومين روش اعتباربخشري اسرتفاده از مسرتندات
تحقيق در طول تحليل مصاحبهها ميباشد.
براي رسيدن به پايايي يعني يرکسراني نترايج تحقيرق در مکرانهراي مختلرف برا ابزارهراي
گوناگون نيز روشهاي زيادي وجود دارد .تنوع در شخصيتهراي مصراحبهشرونده ،رسريدن بره
جوابهاي يکسان در افراد مخلتف و استفاده از نظريهي تلفيقري در رونرد تحقيرق از مرواردي
است که به پايايي تحقيق مدد ميرساند .با بهکارگيري اين روشها پژوهش فوق سرعي کررده ترا
اعتبار و پايايي معتنابهي را بهدست آورد.
همانطور که پيش از اين اشاره شد ،اين تحقيق از مصاحبهشروندگان دانشرجو و طلبره بهرره
جسته است .از آنجا که اين رمانها مخاطبان جوان را مدنظر داشتهاند ،مصاحبهشوندگان تحقيرق
مذکور نيز بيشتر در سنين جواني بهسر ميبردند .اين مصاحبهها در محيطي دوستانه و صرادقانه
صورت گرفته است و سعي شده ترا مصراحبهشرونده در پاسرخهرا سروگيري نداشرته باشرد .برا
مستندسازي تحليلها بهوسيلهي پاسخهاي مصاحبهشوندگان ،سرعي شرده ترا بره اعتبرار تحقيرق
افزوده شود .در مسير تحقيق با مشکل دستيابي به خوانندگان اين رمانها مواجه بوديم .باتوجره
به اين مشکل ،به هفت پاسخگوي دانشجو و شش پاسخگوي طلبه دست يافتيم .اين نمونرههرا از
افراد مختلف در ميانه ي دو قشر شناسايي شدند .دانشجويان در چند رشته تحصيل مريکردنرد و
طالب نيز با توجه به گرايشهاي مختلف در زمينههاي هنري و علمي مورد پرسش قرار گرفتند.
پرسشهاي تحقيق را مي توان به چند بخش تقسيم نمود .براي هر رمان پرسشنامرهاي جداگانره
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تهيه شد که در ساختار به هم شباهت داشتند .در بخشي از سوانت سعي شد تا رابطهي پاسخگو
با جنگ شناخته شود .سپس به رابطهي او با رمانهاي جنگ تحميلي و عالقهي او به اين مسرائل
پرداخته شد .در سوانتي ديگر رابطهي پاسخگو با رمانهاي ديگر و بهعبرارتي رابطرهي بينرامتني
خواندههاي مخاط

و رابطهي اين خواندهها با رمانهاي جنگي مورد پرسرش قررار گرفرت .در

بخش ديگري از سوانت تعامل خواننده با رمان مورد نظر مورد توجه قرار گرفته است .تعامل با
شخصيتها و موقعيتهاي رمان و نحوهي تفسير مخاط

از اين موقعيتها تحت اين پرسشها

پاسخ داده شد .درپايان به تفسير خواننده از شخصريتي خراص توجره شرده اسرت .از پاسرخگرو
خواسته شد تا يکي از شخصيت هايي را که در زندگي خود ديده است ،گسترش دهد و بريش از
نويسنده آن را شرح نمايد .اين سوال به ما کمک مينمود تا بدانيم فهم خواننده از متن ،در مسير
خوانندهي ضمني اي است که نويسنده مدنظر داشته است يا خير .در ادامه بره يافترههرايي کره از
پرسشهاي مذکور بهدست آمده ميپردازيم.

یافتههایتحقیق

در اين بخش به مرور يافتههاي پژوهش مذکور پرداخته شده است .بدين منظور هرر کردا از دو
قشر طلبه و دانشجو بهطور جداگانه مورد بح

قرار گرفتهاند .در هر بخرش توضريح مختصرري

در مورد وضعيت اجتماعي هر قشر بيان شده است و سپس سعي شده برا اسرتناد بره گفترههراي
مصاحبهشوندگان تحليلي از مصاحبههاي مذکور در اختيار خوانندگان قرار گيرد .مقايسرهي ايرن
دو قشر را به بخش نتيجهگيري تحقيق موکول نمودهايم.
تحليل محتواي مصاحبه طالب :طالب در محيطي متفاوت از دانشجويان زنردگي مريکننرد.
سبک زندگي آنان با سربک زنردگي دانشرجويان متفراوت اسرت و ايرن تفراوت را مريتروان در
پوششها و برخوردهاي اجتماعي اين دو قشر نيز مشاهده کرد .آنچه در اين بين داراي اهميرت
است ،دور بودن قشر وسيعي از طالب از هنرهاي مختلف است .سطح گستردهاي از حوزويان و
طالب ،مصروکنندگان هميشگي و مستمر کانهاي هنري جامعه محسروب نمريشروند .برهنظرر
ميرسد بهخاطر همين فاصله ،کساني از اين قشر که بهسوي کانهاي هنرري روي مريآورنرد برا
انگيزهي بيشتري استفاده ي اين کانها را در سبک زندگي خود قرار ميدهند .طالبي که بهعنوان
نمونه مورد مصاحبه قرار گرفتهاند بيشتر در رشتهاي از رشتههاي هنري فعاليت دارند .بعضي از
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آنان فعاليتهاي هنري را پيشهي خود ساختهانرد و بعضري ديگرر ايرن فعاليرتهرا را در بخرش
وسيعي از زندگي خود دنبال ميکنند .اين افراد رمان را بهعنوان تفريحي زودگذر نميداننرد و آن
را صرفا بهمثابه بخشي از اوقات فراغت خود نمينگرند .هر يک از اين افراد هدوهاي متعرددي
از قبيل تسلط بر ويرايش متون ،داستاننويسي ،فيلمنامهنويسي و از اين دست قابليتهاي ادبي را
سرلوحهي تالش خود براي خوانش رمان قرار داده است .اين مسئله باع

شده تا آنران نگراهي

متفاوت به رمان و از جمله رمانهاي دفاع مقدس داشته باشند.
آنچه طالب را بهسوي خوانش رمانهاي دفاع مقدس سوق ميدهد عالقهي شخصي آنان به
اين مباح

است .بسياري از آنان اين رمانها را بااهميت يا از رمانهراي برترر نمريداننرد .تنهرا

علقه اي که بين آنان و دفاع مقدس وجود دارد باع

ميشود تا اين خوانش صورت گيررد .اکثرر

آنان بر اين نکته تاکيد دارند که اين رمانها کيفيت ادبي بانيي را ندارند و حتي گاهي آنان را ترا
پايان جذب نميکند و تنها عالقههاي بيروني است کره بره ادامرهي داسرتان ترغيبشران مريکنرد.
بهعنوان مثال چند تن از آنان چنين برداشتي را از رمانهاي جنگ تحميلي دارند.
«رمان شطرنج رتبه ي بانيي را ندارد چون حوادث بيروني اسرت .وقتري حروادث
بيروني است و دروني نميشود نميتواند همذاتپنداري مخاطر

را برانگيرزد و يرک

مقدار افت مي کند .اگر بخواهيم رماني جابيفترد بايرد از کشرمکش بيرونري برهسرمت
کشمکش دروني ببريمش .رمان آقاي احمدزاده اين طور نيست .بهخاطر همين سفر به
گرا در رتبهي بانتر قرار ميگيرد» (مرد 30 ،ساله ،پايهي دهم).
«رمان در درآوردن حال و هواي جنگ در حد خودش موفرق اسرت .منتهري يرک
نکاتي هست .مثال فکر ميکنم آنقدرها رمان بزرگي نيست .رمان قابرل قبرولي اسرت.
توي ادبيات جنگ رمان قابل قبولي است .بهويژه ويژگي اين رمانها اين است کره آن
را نويسندگاني نوشتهاند که مستقيما تجربهي جنگ داشتهاند .فکر ميکرنم ايرن خيلري
مهم است» (مرد 28 ،ساله ،پايهي دهم).
«من بهشخصه عالقه شخصيا بوده و ميخواند ولي نميتوانم بگرويم مخاطر
رمان جنگ ما بيشتر از رمانهاي ديگر ما است .نه خوب آنهرا مخاطبشران بريشترر
است .بيش تر دنيل شخصي بود که من بيشتر بهسراغ رمانهاي جنگي مريرفرتم نره
کيفيت کار نويسنده» (مرد 30 ،ساله ،پايهي دهم).
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مخاطباني که اين آثار را ميخوانند اکثرا آثار ديگر هنري جنگ را نيز دنبال ميکننرد .در ايرن
وادي ،دوستان و نزديکان آنان نيز در خوانش اين رمانها موثرند .علقهي شخصي ايرن افرراد بره
جنگ ،آنان را با متون ادبي دفاع مقدس مرتبط ميسازد .اين افراد با اينکه خود اقرار ميکنند کره
اين آثار جزو بزرگترين آثار ادبياي که تابهحال خواندهاند بهحساب نميآيد ،اما سعي مريکننرد
که اين آثار را دنبال کنند .بنابراين باتوجه به مفهو بينامتنيت ميتوان گفت متون ديگر اسرت کره
طالب را بهسوي اين متون ادبي سوق ميدهد.
در بين طالب بيشتر افراد با اين رمانها به معنويات جبهه منتقل ميشوند .بهنظرر مريرسرد
نگاه طالب ،نگاهي مقدس به مقولرهي جنرگ اسرت .پريشفرر

هرايي نظيرر فرداکاري ،ايثرار،

ازخودگذشتگي ،جنگ با دست هاي خالي و بدون سالح و از اين دست مقونت ،نگراه بريشترر
آنان را به جنگ و دفاع مقدس تشکيل ميدهد .بهعنوان مثال به چند مورد از اين مقونت کره در
مصاحبهها به دست آمده اشاره ميکنيم.
«سعي ميکنند که با ازخودگذشتگي و فداکاري عراقيها را بهاشرتباه بيندازنرد کره
دستگاهشان خراب است و درست کار نميکند» (مرد 30 ،ساله ،پايهي دهم).
«اينکه ما دست خالي به جنگ رفتيم ،اين که عراق از همهجا پشتيباني ميشد ،مرا
مدافع بوديم و به ما حمله شده بود ،ما از زن و بچهمان دفاع ميکرديم ،اين را داسرتان
نشان داده است .توي داستان ما درمقا حمله نيستيم .دشمن به ما حمله ميکند .مرا از
جان خودمان دفاع ميکنيم .داريم وطنمان را نجات ميدهيم .يک جنگ نرابرابر اسرت.
هيچچيز نداريم» (مرد  28ساله ،پايهي هشتم).
«شطرنج  ...و سفر به گرا دفاع مقدسي را ميبينند که انساني است .دفراع مقدسري
که يک نفر دارد براي خانوادهاش و وطنش و عقيدهاش دفاع ميکند» (مررد 30 ،سراله،
پايهي دهم).
«رمان خيلي خوب بود .نه آمده افراطيگري کنره و بگويرد همرهي اونهرايي کره
ميرفتند جبهه خاص بودند ،از آن طرو معنويت جبهه را هم نشان داده است» (مررد،
 18ساله ،پايهي ششم).
«ولي يک مضاميني در آن وجود دارد مثل ايثار ،از خودگذشتگي ،شجاعت ،تدبير
و همهي اينها توي اين رمان است بدون اينکه ما را مستقيما ببرد درون جنگ .اين
روح را ميرساند بدون اينکه مستقيم وارد جنگ شود» (مرد 28 ،ساله ،پايهي هشتم).
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«جداي از آن ،همان بحثي که ما در رزمندههايمان از خودشان ميگذشتند براي
رسيدن به هدو بزرگتري .اين هم يکي از واقعيتها بود که بهنظر من منعکس شده
بود» (مرد 28 ،ساله ،پايهي هشتم).

بهطور کل اين نگاه مقدس به جنگ يکسري انتظارات را نيز از رمان و بهطرور وسريعترر از
آثار جنگ طل

ميکند .در اين چشمانداز اگرچه خواننده بهدنبال رماني واقعگرا است ،اما آنچه

خود مقدس ميشمارد را نيز دنبال ميکند .اعتقاد به امر مقدس که بيشتر از همان آثرار بينرامتني
بهدست آمده نه از تجربهي مستقيم جنگ ،خود بخشي از واقعيت جنگ خوانرده مريشرود و در
کنار مفاهيمي که متون ادبي ديگر دايرهي آن را تشکيل ميدهند نوعي تضاد ايجاد ميکند .چرون
تما اين افراد با متون ادبي بزرگ جهان نيز سروکار دارند ،مفاهيم بينامتني ديگري نيز براي آنران
بهوجود آمده است .آنان به يک شبکه ي هنري صِرو تعلق ندارند ،به همين خاطر در کنار امرور
مقدسي که آثرار بينرامتني جنرگ برراي آنران سراخته اسرت ،بره واقرعگرايري رمران و پرداخرت
شخصيتهاي قابل قبول نيز اهميت ميدهند .ازهمين رو آنان هم تقدس را در اين آثار ميجويند
و هم به قدرت پردازش ادبي رمان چشم دارند .همان طور که درابتداي بح

نيز به ايرن مطلر

اشاره شد ،به همين خاطر بيشتر افراد از قدرت ادبي رمان شرکوه دارنرد و آن را رمراني برزرگ
نميشمارند ،بلکه تنها رماني ميدانند که به همان دنيل بينامتني بهسراغ آن ميروند و از آن لذت
ميبرند .همين مطل

باع

ميشود که اين افراد از گفتمران رسرمي جنرگ نيرز راضري نباشرند.

گفتماني که شخصيتهايي يکرنگ دارد و آن سوي جنگ را کامال غيرانسراني نشران مريدهرد.
گفتمان رسمي جنگ ،تفسيري يکسويه و سياه و سرفيد از جنرگ ايرران و عرراق را برهتصروير
درميآورد که با تجربه ي بينامتني اين افراد سازگار نيست .تعامل با داستان نياز به شخصيتهراي
خاکستري دارد که گفتمان رسمي تهي از آن است .درعو

نکتهاي کره ايرن دو رمران را برراي

بعضي از افراد داراي اهميت ميسازد همين طيفبندي شخصيتها و موقعيتها است.
«شخصيت راوي داستان جنبه هاي مثبرت زيراد دارد ،شخصريت راوي شخصريت
خوبي است .سفيد سفيد نيست .جنبههايي هم دارد که خاکستري مريکنرد و براز هرم
خيلي از شخصيتها به سفيدي ميماند .مثال در رمران شرطرنج ...شخصريت مهنردس
خيلي طبيعي تر است .يا شخصيت آن زن (روسپي) خيلي طبيعيترر اسرت» (مررد30 ،
ساله ،پايهي دهم).
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«هر کدو آد هاي آن دوره زمان بودند .هرکردا اخرالق خودشران را داشرتند برا
ايماني که براي خودشان مقدس بود آمده بودند براي جنگ» (مررد 28 ،سراله ،پايرهي
هشتم).
«بهنظر من ميخواهد نگاه انساني را در جنگ بياورد .اينکه آد هاي قسيالقل

در

جنگ ميروند ،نه اينطور نبوده است .ناقل در جنگ ما اينطور نبروده اسرت .انسران
بوده درمقابل انسان .و نگاه انساني بوده و هست هميشه» (مرد 28 ،ساله ،پايهي دهم).
«اين شخص (موسي) خودش مشرکالت شخصري هرم زيراد دارد .دغدغرههراي
شخصي اي دارد که مخاط

ذره ذره با اين آد ارتباط برقرار ميکند» (مرد 28 ،سراله،

پايهي دهم).
«در رمان شطرنج ...شخصيت مهندس خيلي طبيعيتر است .يرا شخصريت آن زن
(روسپي) خيلي طبيعي تر است .ولي در کليت فکر مري کرنم کره اگرر کسري بخواهرد
همذاتپنداري کند با خود راوي همذاتپنداري ميکند» (مرد 30 ،ساله ،پايهي دهم).
«نقش اصلي خيلي خوب درآورده بود .آن نوجوان هم (رسول) خيلي خوب برود.
يک حالت معصومانهاي داشت» (مرد 18 ،ساله ،پايهي ششم).
«من با خود قهرمان داستان که خيلي نزديک شدها  .آن شخصيت پيرمرد هم .ايرن
عادتش ،متفاوت بودنش ،نگاه متفاوتش به جنگ و همکراري برا آن برراي مرن خيلري
جال

بود» (مرد 28 ،ساله ،پايهي هشتم).
«در شهر بودن داستان يکمقداري برميگردد به محل خدمت داستاننويس .اينها

که با حوزه ي هنري شروع کردند ،خودشان توي جنگ بودند و صحنههايي کره ديرده
بودند بهتصوير کشيدند .يک مقدار موقعيت داستاننويس مهم است» (مررد 30 ،سراله،
پايهي دهم).
«رمان قابل قبولي است .بهويژه ويژگي اين رمانها اين است که آن را نويسندگاني
نوشتهاند که مستقيما تجربهي جنگ داشتهاند .فکر ميکنم اين خيلي مهم است» (مررد،
 28ساله ،پايهي دهم).
«يکمقدارش به خاطر اين است که واقعيتي که از جنگ ايشان باهراش در ارتبراط
بوده ،يکمقداري خاطرات و ديدههاي خودش را بازنويسي کرده و به داستان درآورده
است» (مرد 28 ،ساله ،پايهي هشتم).

درادامه به سوانتي پرداخته شد که تعامل مخاط

با داستان را برمال ميسازد .ايرن سروانت

قصد دارند تا نگرش خواننده درمقابل شخصيتهرا و موقعيرتهراي داسرتان را بسرنجند .پاسرخ
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طالب به اين سوانت نشان ميدهد که آنان تعامل بيشترري برا شخصريتهراي اصرلي داسرتان
دارند .پس از شخصيتهاي اصلي ،شخصيت هاي نزديک و مرتبط برا شخصريت اصرلي درنظرر
طالب قرابت بيشتري را موج

ميشدند.

«در رمان شطرنج ...شخصيت مهندس خيلي طبيعيتر است .يرا شخصريت آن زن
(روسپي) خيلي طبيعي تر است .ولي در کليت فکر مري کرنم کره اگرر کسري بخواهرد
همذاتپنداري کند با خود راوي همذاتپنداري ميکند» (مرد 30 ،ساله ،پايهي دهم).
«نقش اصلي خيلي خوب درآورده بود .آن نوجوان هم (رسول) خيلي خوب برود.
يک حالت معصومانهاي داشت» (مرد 18 ،ساله ،پايهي ششم).
«من با خود قهرمان داستان که خيلي نزديک شدها  .آن شخصيت پيرمرد هم .ايرن
عادتش ،متفاوت بودنش ،نگاه متفاوتش به جنگ و همکراري برا آن برراي مرن خيلري
جال

بود» (مرد 28 ،ساله ،پايهي هشتم).

پاسخ به سوانتي که نحوهي تعامل با موقعيتهاي مختلف را مورد پرسش قررار مريداد ،بره
ديدگاه قدسي طالب در فهم متن رهنمون ميشد .بهنظر ميرسرد در مواجهره برا موقعيرتهراي
مختلف طالب سعي دارند تا نگاهي معنوي به اين موقعيتها داشته باشند .بسياري از ايرن افرراد
بهدنبال فهمي واقعگرايانه از داستان هستند ،ولي از سويي سعي ميکنند نگاه معنوي به جنرگ را
از دست نداده و در اين رمانها نيز بهدنبال معنويت نهفته در متن باشرند .تقردس جنرگ در ايرن
تعامل بهخوبي به چشم ميخورد ،عالوه بر اينکه اين افراد سعي ميکنند تا از نگاهي يرکسرويه
به جنگ پرهيز کنند .گرچه براي اين افراد مهم است که متن ،تعاملي واقعري را نشران دهرد ،امرا
برداشت خود را از جنگ بهمثابه يک واقعيت معنوي به متن تحميل مينمايند .بهعنوان مثال يکي
از آنان در تفسير تقابل شهر و جنگ در داستان چنين اظهار نظر ميکند:
«اين تم فکر ميکنم در خيلي از رمانها و خاطرات جنگ مرا ديرده مريشرود کره
اساسا دنياي جنگ و دنياي شهر دو دنياي متفاوت هستند و برا هرم فررق مريکننرد...
اينها تاکيدي دارند که آنهايي کره در جنرگ هسرتند ،داراي تجربرههرايي هسرتند و
چيزهايي ديدند که مرد عادي که در شرهر هسرتند ،نديدنرد .يرک بخشري از ترالش
اينجور نويسندهها اين بوده که اين چيزي که ما ديديم چيزي است که شما نميتوانيد
خيلي درکش کنيد» (مرد 28 ،ساله ،پايهي دهم).
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يکي ديگر از پاسخگويان اظهار ميدارد« :بههرحال بخشي از فضراي جبهره را فکرر مريکرنم
رمان توانسته دربياورد و توي تصوير کردنش موفق بروده اسرت .نروع شخصريتپرردازي کره از
آد هاي پشت جبهه ميدهد اينجوري است که آنهايي که در جبهه هستند داراي نگاهي هستند
که آنها که پشت جبهه هستند داراي آن نگاه نيستند .فکر ميکنم اينجوري اسرت کرال .در ايرن
فضاسازي موفق بوده ولي از فضايي که خودش قبول داشته و از جان

گفتمان رسمي جنرگ يرا

دفاع مقدس ترويج ميشود» (مرد 28 ،ساله ،پايهي دهم).
بيشتر طالب فضاي شهر را مادي و فضاي جبهه را معنوي تفسرير کرردهانرد .آنران برر ايرن
عقيدهاند که سعي اصلي نويسنده ارايهي حالتي معنوي از جنگ است .حرالتي کره مردمران شرهر
فارغ از آنان هستند و نميتوانند به عمق آن پي برند.
در پرسشهاي بعدي به تفسيرهاي شخصي افراد درمورد شخصيتهاي داستان پرداخترهايرم.
بهعبارتي ميخواستيم بدانيم هر فرد چگونه يک شخصيت را رشد ميدهد ،به آن معنا ميبخشرد
و آن را گسترش ميدهد .همانطور که در نظريه هراي مربروط بره آيرزر کره منبعر

از نظريرات

اينگاردن بود اشاره شرد ،خواننردگان همرهي جنبرههراي شخصريت داسرتان را از خرود داسرتان
استخراج نميکنند .بسياري از جنبهها سراخته و پرداخترهي ذهرن نويسرنده اسرت .در ايرن نروع
شخصيتپردازي ،خواننده باتوجه به آنچه در جامعهي خود مالحظه مينمايد ،شخصريت را بره
مابهازاي خارجي خود منتس

نموده و آن را شکل ميدهد .بهاينترتي

ما با شخصريتي روبرهرو

ميشويم که بيش از آنچه نويسنده به آن پرداخته عمق دارد .در اين بخرش از خواننردهي رمران
خواسته شد تا شخصيت هايي را که در زندگي خود ديده ،بيران کنرد و پرس از آن بره توصريف
بيشتري از آنها بپردازد؛ توصيفي که رمان فاقد آن است .اين سوال توسط سه خواننرده جرواب
داده نشد .اين افراد به مابهازاي بيروني از شخصيتهاي داستان دست نيافتره بودنرد و بره همرين
خاطر پاسخي به اين سوال ندادند .دو خواننده تفسيري از شخصيت مهندس در رمان شرطرنج ...
را عرضه کردند.
«افرادي مثل مهندس ديده ا  .کساني که تحت تاثير جامعه ي قبل از انقالب بودند،
يا آد هاي آن موقع و ميخواستند اداي اين آد ها را درآورند .مثال غربيهرا برهلحرا
تکنولوژي که دارند براي اينها اسطوره شدهاند .خيلي از آداب و رسو هراي آنهرا را
سعي ميکنند تقليد کنند .براي اينکه پيش بقيه کم نياورند ،سعي ميکنند سوالهايي را
مطرح کنند که بقيه را گير بيندازند .اين سوالهرا برهخراطر ايرن نيسرت کره طررو را
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بسنجي .بهخاطر اين است که به طرو بگويي من از تو بزرگترر  .و يرک شخصريت
کاذبند ،چون فکر ميکنند با انگليسيها گشتند فکر ميکنند از بقيهي ايرانيها بانترند.
اين آد ها خيلي با راديو هستند .راديو بي بي سي مثال .تحليلهراي سياسري را گروش
ميدهند و بازگو ميکنند .مثل اينکه انگار تحليل خودشران اسرت .چهارترا مثرال هرم
ميگذارد رويش .ولي وقتي مثالها را کنارش ميگذارد معلرو اسرت حرروهرا مرال
خودش نيست» (مرد 30 ،ساله ،پايهي دهم).
«مي تونه يک عالمه دارايي داشته باشه .وضع مالي خيلري خروبي داشرته باشره .از
اوناست که پولهايش را جمع ميکنه و ميگذاره در صندوقچهي قديمي در خانرهاش.
پولهايش را جمع ميکند .از يک چيز کوچک خوشش ميآيرد و فقرط برهعشرق اون
همهي دارايياش را ميدهد» (مرد 28 ،ساله ،پايهي هشتم).

بهطور کلي ميتوان خوانش طالب را از شخصيتهاي داستان ،خوانشي همسرو برا خروانش
مرجح نويسنده دانست .همان طور که مالحظه شد بيش تر طالب يرا بره تفسرير اضرافه برر مرتن
شخصيتها اقدا ننمودهاند و يا همانگونه شخصيتهاي داستان را گسترش دادهاند که نويسرنده
آن را طل

ميکند .اين امر در دو تفسيري که از شخصيت مهندس بيان شد نمايان است .درواقع

افق ديد خواننده و نويسنده يکسان است .هر دوي آنهرا برهدنبرال تفسريري منفري از مهنردس
هستند؛ هرچند اين تفسير در داستان بهگونهاي خاکستري نشران داده شرده اسرت ،امرا توصريف
نويسنده اين شخصيت را مثبت نيز جلوه نميدهد .بهاينترتي

شخصيتها همانگونره در ذهرن

خواننده تفسير و بازنمايي ميشوند که نويسنده مدنظر دارد.
تحليل محتواي مصاحبه ي دانشجويان :دانشجويان که اکثر آنان در دانشگاه تهران مشغول بره
تحصيل بودند ،خوانش رمان را بهعنوان يک تفريح جدي دنبال ميکردند؛ تفريحي که براي فهرم
آنان از جهان پيرامون خود نقش موثري داشته است .بيشتر مصاحبهشوندگان بخشري از بهتررين
آثار ادبي جهان را مطالعه کرده بودند .اما هيچيک از آنان رمانهراي جنرگ را برهصرورت جردي
دنبال نميکردند .آنان رمان هاي مربوط به جنگ ايران و عراق را اغل

رمانهايي کمعمق معرفي

مينمودند .بههررو تما اين دانشجويان علقهاي مرذهبي داشرتند و بريشترر توسرط گرروههراي
دوستان و آشنايان با دو رمان مذکور و ارزش ادبي آنان آشنا شده بودند .آنان نيز همچون طالب،
گرچه رمان هاي مذکور را ازلحا ادبي داراي ارزش زيادي در برين رمرانهراي معرروو جهران
نميدانستند ،اما از بين رمانهاي جنگ ،اين دو را بهعنوان بهتررين رمرانهرا قبرول داشرتند .ايرن
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رمانها ازلحا اينکه سعي کرده بودند واقعگرا باشرند ،برراي اکثرر آنران داراي اهميرت بودنرد.
دايرهي خوانندگان اين رمان به قشري خاص از دانشجويان عالقهمند به خوانش رمان تعلرق دارد
که اغل

داراي حلقههاي دانشجويي نيز هستند .همين حلقههاي عالقهمند به رمانهراي مرذهبي

(همچون رمانهاي ارميا (اميرخاني  )1378و منِ او (اميرخاني  ))1374است که رماني را به ايرن
دانشجويان معرفي نموده و آنان را به خواندن آن ترغير

مريکننرد .برهعنروان مثرال دانشرجويي

درپاسخ به سوال ما در مورد ميزان مطالعهي رمانهاي دفاع مقدس اينگونه پاسخ ميدهد:
«درواقع خيلي کم .ولي اين را بهواسطهي شنيدههايم خواند  .چون اين رمان يرک
نوع آغازگري بوده است .نسبت به آن چيزهايي که من ميخوانم اين در حرد متوسرط
است» (مرد 30 ،ساله ،کارشناسي ارشد ،رشتهي علو اجتماعي).

بههررو اين افراد با پيشزمينههاي ذهني بهسوي اين رمانها سوق پيدا ميکنند .گرچره شرايد
درمورد بسياري از آثار ادبي اين پيشزمينهها و حلقههراي دوسرتي را بتروان يافرت ،امرا برهنظرر
ميرسد آثار جنگ خود را به حلقههاي کوچکتري ،همچون بسيج دانشجويي يا حلقههاي کامال
مذهبي دانشجويي ،محدود نموده است .اين درحالي است که سعي اينگونره رمرانهرا در زمران
حاضر ايجاد فضايي باز براي همه ي خوانندگان است .پاسخ دو ترن از دانشرجويان ايرن معنرا را
روشنتر ميسازد.
«درکل بهنسبت نويسندههاي جنگنويس انن من ميپسند  .چون بهنسبت به آنها
ديد غيررسميتري دارد و يکمقدار فرديتر است .ولي بهنظر صد صفحهي اول رمان
را بايد ريخت دور .صد صرفحهي دومرش ولري جرذاب مريشرود» (مررد 22 ،سراله،
کارشناسي ،رشتهي علو اجتماعي).
«رماني نبود که بگويي اگر نخواني نميشود .مثال بينوايان همهچيرز دارد .جرذابيت
دارد همه چيز دارد ولي اين آن را نداشت .البته ادبيات ايران خودش عق

هست .ولي

اين رمان قانعکننده نبود .چرا خانه بود .صرحنه ي زيرر تانرک رفرتن علري برود .مرثال
صحنه ي غسل رسول خوب آمده بود .ولي دفاع مقدس ما بيش از اين جا دارد» (مرد،
 22ساله ،کارشناسي ،رشتهي علو اجتماعي).

اکثر دانشجويان ،بهجز يک نفر ،اين رمانها را مطابق با واقعيت ذهني خود ميدانند .آنران در
اين رمانها همانچيزي را ميبينند که انتظارش را دارند و از ايرن لحرا داسرتان برايشران داراي
ارزش است .دانشجويان به دنبال تصوير واقعري از جنرگ هسرتند .آنران از ايرن کره برا داسرتاني
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خاطرهگونه مواجه ميشوند ناراضي نيستند .گرچه گاهي آن را خراطرات يرک رزمنرده توصريف
کرده و ارزش ادبي آن را زير سوال ميبرند ،ولي از سويي همين سبک را دليلري برراي واقعيرت
روايت ميدانند .آنان در اين عرصه شايد بهدنبال يک مرتن ادبري عميرق نيسرتند ،بلکره برهدنبرال
واقعيت هستند؛ واقعيتي که البته مطابق با ديد گفتمان رسمي جامعه از جنرگ نباشرد .آنهرا ديرد
غير رسمي به جنگ را بيش از هر چيز ديگري مهم ميدانند و اغل

برهدنبرال معنويرت نيسرتند.

مخالفت با گفتمان رسمي براي آنان اهميت ويژه اي دارد که نبايد از آن گذشرت .تقريبرا همرهي
دانشجويان رمان را در بين رمانهاي جنگ (براي آنان که در اين زمينه مطالعه داشرتهانرد) رمران
مطلوبي گزارش ميکنند که سعي کرده حقايق جنگ را بازگو نمايد .گرچه گاهي آن را خراطرات
يک رزمنده توصيف کرده و ارزش ادبي آن را زير سوال ميبرند ،ولي از سويي همرين سربک را
دليلي براي واقعيت روايت ميدانند.
«من فکر مي کنم تا حد زيادي واقعي است .علتش هم اين است که آن تصروراتي
که شنيده هاي ماست از جنگ ،اصال جنس واقعه جوري است که به تصور درنميآيد.
ولي وقتي که آد ميبيند اين رمان را ،بهخصوص قسرمتهراي جرنگش را ،آد فکرر
ميکنه که چون اين آد بوده اونجا و طوري داستان را تعريف ميکند که امکان نداره
اونجا نبوده باشه ،بهخاطر همين فکر ميکنم واقعي است» (مرد 22 ،ساله ،کارشناسي،
رشتهي علو اجتماعي).
«مزيتي که داشت اين بود که خيلي فضا واقعي بود .نه اغراق توش برود ،نره کرم-
کاري و يک جايياش را کم بگذارد بخواهد تحريف کند .حان همان چيزي که بوده يا
خرودش تجربرره کرررده از جنرگ را برره همرران صرورت شرررح داده» (مرررد 22 ،سرراله،
کارشناسي ،رشتهي علو اجتماعي).
«من فکر ميکنم نويسنده خيلي دوست داشته واقعيتي که اتفاق مريافترد را دقيقرا
بگويد و قرار است که رمان واقعيت را بگويد .در روايتهاي ديگر جنرگ مخصوصرا
سينمايي اين چيزها کمتر نشان داده ميشود» (مرد 30 ،ساله ،کارشناسي ارشد ،رشتهي
علو اجتماعي).
«اين که شهر خالي بوده است ،آره نسبتا .اين کره ايرنهرا نراراحتيهايشران را در
شوخيهايشان پنهان کنند ،اين که نقشه بکشند ،شايد دقيقرا يرک هرمچنرين نقشره اي
نکشند .اما من خود فکر مي کنم که خيلي نقشههايي داشتند که بهکار آمده است .امرا
اين که اين آقا از اينور و آنور آد جمع کند و همه را دور هرم جمرع کنرد و وقرت
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بگذارد درحالي که کار مهمتر داشته اينها با ذهنيت من شرايد جرور درنيايرد .شرايد
درواقع بيشتر لج مرا درآورد .چرا بايد اين آد ها را دور هم جمرع کنرد .ايرنهرا کره
هرکدا يک جوري هستند و بعضي جنگ را قبول ندارند چرا بايد اينها را جمع کند
ببرد يک جايي که جونشان را حفظ کند .امرا درمجمروع ،آشرپزخانه و  ...بررايم و برا
فکر زياد دور نبود» (زن 23 ،ساله ،کارشناسي ،رشتهي مهندسي پزشکي).

درپاسخ به سوانتي که به محبوبيت و تنفر از شخصيتهاي داستان اشاره شرد ،بريعالقگري
دانشجويان به شخصيت هاي اصرلي داسرتان آشرکار برود .دانشرجويان در بسرياري از مروارد بره
شخصيت اصلي داستان عالقه ي چنداني ندارند .آنان در مواردي شخصيتهاي خيلري فرعري را
پيش کشيده و آنان را در درجهي اهميت بيشتري قرار داده يا همسنگ شخصيت اصلي داسرتان
ميدانند .در کنار شخصيت اصلي (ناصر يا موسي) ،شخصيتهاي فرعي مثل پردر (پردر ناصرر)،
تيربارچي که حتي داستان اسم او را بيان نميکند ،علي (دوست ناصر) و رسول بااهميت هسرتند.
حتي يکي از مصاحبهشوندگان اظهار ميدارد کره از شخصريت اصرلي داسرتان و علري هريچ دل
خوشي ندارد ،زيرا نويسنده اصرار دارد که اين شخصيتها را دوست داشته باشيد.
«با شخصيتهايي که بهنظر نويسنده سعي نکرده به مرا بفهمونره کره ايرن آد را
دوست داشته باشيد من بيشتر همذاتپنداري کرد  .مثال حس ميکنم نويسنده انتظرار
دارد از علي خوشم بيايد يا رسول ،من از رسول هم بد ميآيد .من عبردا را خيلري
دوست دار  .تيربارچي يا شخصيت پدر داستان .اون رو دوسرت دار  ...از علري برد
ميآيد چون نويسنده اصرار دارد بيدليل دوستش داشته باشيم .ولي نتونسته هنرمندانره
اين کار را انجا دهد .از رسول از ميرزا بد ميآيد .از بيشتر دوستاي دستهشرون کره
توصيف کرده بد ميآيد» (مرد 22 ،ساله ،کارشناسي ،رشتهي علو اجتماعي).

آنها بيش تر دوست دارند با شخصيتي جديد و غيرقابرل پريشبينري مواجره شروند .برهنظرر
ميرسد اگر داستان نتواند چنين شخصيتي را براي آنان بسازد و بخواهد متن را بسته نگره دارد و
تفسير خود را به آنان القا نمايد ،آنان سعي ميکنند تا از نويسنده فاصله بگيرند و متن را برا نگراه
خود بخوانند .آنان درمقابل چنين متني ايستادگي کرده و خوانش مرجح نويسنده را رها ميکننرد
و بهدنبال شخصيتهايي ميروند کره خرود آنران را خلرق کننرد .ايرن شخصريتهرا ،هرمچرون
تيربارچي ،آنقدر فرعي و پيشپاافتاده هستند که نويسنده اندک توصيفي از آنان ارايه ميدهد ،اما
خواننده براي مبارزه با شخصيت هاي مرجح نويسنده ،به تکميل اين شخصيتهرا پرداختره و برا
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آنان همذاتپنداري ميکند .در اين وضعيت ،تعامل با شخصريتهراي مرتن برهگونرهاي صرورت
ميگيرد که مخاط

مطمئن باشد از نگاه سنگين نويسنده رهايي يافته و به اسرتقالل خوشرايندي

دست يابد که دست نويسنده از تداخل در آن کوتاه باشد .دانشرجويان بره تنفرر از کسري اشراره
نکردهاند و تنها يک تن به تنفر از مامور تدارکات اشاره کرده کره برهعنروان شخصريتي منفري در
جبهه حضور دارد .بهنظر ميرسد دانشجويان به تعامل مستقيم با شخصيتهاي رمان نپرداختهاند
و سعي دارند تا برداشتهاي ويژهاي از اين شخصيتها نمايند .آنان برا شخصريتهرايي تعامرل
دارند که از خوانش مرجح بهدور باشد.
در پرسشهاي بعدي به تدابير تفسيري خوانندگان پرداخته شرده اسرت .همرانطرور کره در
تحليل تفسير طالب نيز از رمان ذکر شد ،خوانندگان سعي دارند تا بعضي شخصيتها را طروري
تشريح کنند که در پيرامون خود ميبينند .درواقع آنان با توجه به وضعيت جامعهي خود ،افراد را
شرح و بسط ميدهند .در اين باره به چند نمونه از بسط شخصيتهاي داستان توسط خوانندگان
اشاره خواهيم کرد.
«راننده .درواقع کساني که مرا نتي دارند و پايبند به همهي اصول مذهبي نيستند.
ممکن است به نماز و روزه پايبند نباشند .ولي بهجايش يک اصول ديگري دارند .يعني
يک حالت عليواري زندگي کردن و لوتي مسلکي .و اتفاقا ايرنهرا دوسرت دارن کره
مالمت بشوند چون آد هاي مذهبي هميشه از خودشان مطمئنترند ولي اينها ادعايي
ندارند ،ولي پايش بيفتد عمل ميکننرد» (مررد 22 ،سراله ،کارشناسري ،رشرتهي علرو
اجتماعي).
«(همرزمان ناصر) اونها آد هايي بودند که احسراس مريکردنرد بايرد بجنگنرد و
کارشان را انجا ميدهنرد .بريش ترر از آن حردي هرم کره هسرتند خودشران را برروز
نميدهند .حتي زماني که جاي غرور و تکبر هست عرادي مريماننرد .احسراس کررده
کاري را بايد انجا بدهد خيلي معمولي انجا ميدهد .نه خيلي ماورايي مريشرود نره
چيزي» (مرد 22 ،ساله ،کارشناسي ،رشتهي علو اجتماعي).
«مادره را ديدها  .مادر خود  .نه نميدونم .خوب مادر است ديگر .يک مادر خوب
است .مهربونه .بچهها را دوسرت دارد .نمراز مريخوانرد .باحرال اسرت مرادره .از اون
مادرهاي شلوغ که توي همهي مهمونيها همه دوست دارند زودترر بيايرد .شرايد زود
ازدواج کرده .پدره :سيگارش خيلي براش مهم است .ظاهرا ضد دين و ضد خداسرت
ولي ته دلش خيلي بهتر از خيلي از خدادوستها است .نماز هم ميخواند .فقط نمراز
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مي خواند مادره خيلي کارهاي ديگر هم مري کنرد کنرار نمراز .ولري پردره فقرط نمراز
ميخواند» (مرد 22 ،ساله ،کارشناسي ،رشتهي علو اجتماعي).

در بين دانشجويان نگاهي مادي به شخصيتها در جريان اسرت .خواننردگان دانشرجو افرراد
رمان را در سطحي نازل و اينجهاني ميبينند .اين افراد در اين جهان ميزيند و در سرطح ديگرر
مرد عادي هستند .آنان بهدنبال تقدس و ماورايي برودن شخصريتهراي ايرن رمرانهرا نيسرتند.
دانشجويان بهدنبال شخصيتهايي ميگردند که ساده باشند و در سطحي از زنردگي عرادي قررار
گيرند و هيچگاه بهدنبال قهرمانان ماوراءالطبيعي در اين داستانهرا نمريگردنرد .حتري هرمرزمران
شخصيت اصلي داستان نيز اينگونه برداشت ميشوند .پايبند نبودن به اصول مذهبي شخصيت را
در نزد آنان منفي نميسازد ،بلکه به نظر آنان کساني که به اصرول انسراني پايبندنرد نيرز ،نيازمنرد
آشکارسازي اين اعتقادات نيستند .به نظر آنان تظاهر به دينداري لزومي ندارد و اينگونه رفتارها
در سطح موقعيتهاي غيرعادي در رمان برداشت ميشود .بهطور کلي مريتروان گفرت تفسرير و
بسط شخصيت در نگاه دانشجويان بسيار مادي و اين جهاني است.

نتیجهگیری

مقصود از پژوهش حاضر تحليل و بررسي فهم طالب و دانشجويان از رمانهراي جنرگ اسرت.
سوال اصلي پژوهش چگونگي فهم طالب و دانشجويان از رمانهاي جنگ ذکر شرد .پرس از آن
به تعامل اين دو قشر با رمانهاي مذکور ،رابطهي اين خوانشها با آثار ديگري کره توسرط آنران
دنبال ميشود و اجتماع تفسيري که هر کدا تشکيل دادهاند پرداختيم .اين تحقيق با روش تحليل
محتوا انجا گرفت و تکنيک پژوهش فوق مصراحبهي عميرق برود .نمونرهگيرري تحقيرق بره دو
صورت هدومند و گلولهبرفي انجا شد .بعضي از افراد براي خوانش اين رمرانهرا دعروت بره
همکاري شدند ،ولي بيش تر اين افراد پيش از آن رمان را خوانده بودند .پس از مصراحبه برا هرر
يک از اين افراد از آنان ميخواستيم تا اگر خوانندههاي اين رمانها را ميشناسند ،آنران را بره مرا
معرفي نمايند .بدين صورت سيزده مصاحبه انجا شد .شش مصاحبه با طالب حوزهي علميرهي
قم و هفت مصاحبه با دانشجويان صورت گرفت .همچنين سعي شد تا مصراحبههرا در محيطري
دوستانه و آرا انجا شود و هر دو طيف بهراحتي عقايد خود را بيان کنند.
با توجه به نظريات سه نظريهپرداز ،مباني نظري اين پژوهش را بنا نهاديم .مفهو تعاملي آيزر
به ما کمک مينمود تا تعامل دانشجويان و طالب را با رمانهاي دفاع مقردس برهدسرت آوريرم.
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اجتماعات تفسيري فيش در شکلدهي به هر يک از دو اجتمراع يراريرسران ايرن تحقيرق برود.
مفهو بينامتنيت کريستوا نيز به ما کمک ميکرد تا بدانيم به چه منظور ايرن افرراد بره رمرانهراي
جنگ مراجعه ميکنند و از آنها چه انتظاري دارند.
سپس به يافتههاي تحقيق اشاره شد .مصاحبهي طالب و دانشجويان بهطرور جداگانره مرورد
بررسي و تحليل قرار گرفت .سعي شد تا اين تحليلها با نکاتي که خود آنان بيان کردهاند مستند
گردد .مهمترين نکاتي که در اين تحليلها بهدست آمد ،بهطور مقايسهاي به شرح زير است:
-

هم طالب و هم دانشجويان به واقعگرا بودن اين داستانهرا اذعران دارنرد .اکثرر آنهرا

واقعيت را در رمان ديدهاند و از اين واقعگرايي خرسندند .داستان با آنچه آنان از جنگ و جبهره
ميدانند تناقضي ندارد و آنچه را در ذهن خود ساختهاند ويران نميسازد.
-

بهنظر بيشتر آنان اين رمانها در بين آثار ادبي موجود ،ضعيف اسرت .امرا باتوجره بره

رمانهاي دفاع مقدس ،رمان هاي مذکور اثري مطلوب شمرده شده بود .دانشجويان و طالب هرر
دو تقريبا بر اين امر اتفاق نظر دارند که گرچه رمان رتبهي پاييني دارد ،ولي در ميران رمرانهراي
دفاع مقدس جايگاه بهتري از ديگر رمانها دارد.
-

بيش تر طالب به شخصيت اصلي نزديک گشتهاند .آنران شخصريت اصرلي را بريش از

شخصيتهاي ديگر دوست دارند .مي توان اين نگاه را به مقبوليت نويسنده در ميران آنران بسرط
داد .درواقع آنان به نويسنده اعتماد کافي دارند و روايت او را همانگونره کره مطلروب او اسرت
دنبال ميکنند .اما دانشجويان سعي دارند تا شخصيت هاي مطلوب جديدي بسازند .آنران گرچره
در مواردي شخصيت اصلي را پسنديدهاند ،ولي دوست دارنرد از خروانش مررجح شخصريتهرا
دوري گزينند و آنچه را خود ميخواهند از متن بيرون کشند .شخصيتهايي چون تيربرارچي و
پدر ناصر که شخصيتهايي بسيار فرعي هستند بهنظر آنان بااهميت برهشرمار آمردهانرد .برهنظرر
ميرسد دانشجويان راوي را برهطرور کلري نمري پذيرنرد و سرعي دارنرد ترا تعامرل جديردي برا
شخصيتهاي داستان داشته باشند .تعاملي که توسط نويسنده تحميل نشده باشد و تنهرا مخرتص
خود آنان باشد.
-

دانشجويان بيش از طالب عالقه دارند کره در چنرين جمعري حاضرر باشرند .آنران در

بيشتر موارد خود را عالقهمند به جبهه و حضور در جمعي بسيجيوار ميدانند .اما اغل

طالب
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به حضور در اين جمع مشتاق نيستند .بهنظر ميرسد طرالب واقعريترر بره ايرن جنبره از جنرگ
مينگرند و بازگشت به چنين وضعيتي را طل
-

نميکنند.

طالب بيش از دانشجويان بهدنبال مطالعهي آثار جنگ هستند .آنان با عالقه اين رمانها

را دنبال ميکنند و ضعفشان را ناديده ميگيرند .درصورتي که دانشجويان بهعلت همين ضرعف
از خواندن رمان هاي جنگ دوري نموده و تنها به يک يا حداکثر دو مورد از اين رمانها مراجعره
مينمايند.
-

بيش تر طالب از رمان دفاع مقدس انتظار دارند تا معنويت را در خود جاي دهد .براي

آنان مهم است کره معنويرت فضراي جنرگ در رمران پررنرگ باشرد .امرا دانشرجويان برهدنبرال
واقعيت هاي جنگ هستند .آنان دوست دارند تا رمان واقعيت افرراد را بيران کنرد .حتري دوسرت
دارند که شخصيتهاي منفي بيش تري در رمان حاضر باشند و يرا شخصريتهراي مثبرت داراي
وجهي خاکستري باشند .دانشجويان در رمان جنگ معنويت را نز نمريبيننرد و بره تمرا ابعراد
جنگ واقعگرايانه مينگرند ،درحالي که طالب بهدنبال معنويت ذهني خود از جنگ ،اين رمانهرا
را ميکاوند.
-

طالب در تعامل با موقعيتهاي داستان سعي ميکنند ترا تفسريري معنروي از آن ارائره

دهند .آنان از تفاسير فلسفي و انتزاعي دوري ميجويند و درعو

بخشهاي مختلف داسرتان را

در فضايي معنوي مالحظه مينمايند .اما دانشجويان سعي دارند تا تعراملي واقرعگرايانره برا مرتن
داشته باشند .آنان از تفاسير معنويتگرايانه دوري ميجويند و سعي ميکنند ترا فضراي جنرگ را
مثبت ارزيابي نمايند .اما اين مثبتانديشي باع

نميشود که اين فضا درمقابل شهر فضايي صرفا

معنوي ديده شود .دانشجويان سعي ميکنند تا شهر را داراي فضايي تيره و تار معرفري کننرد کره
شخصيتها سعي دارند از اين فضاها فرار کنند و به فضاي ساده و صميمي جبهه دست يابند.
-

بانخره در تفاسير اضافي آنان از شخصيتهاي رمان ،ميتروان همراهري طرالب را برا

نويسنده مالحظه نمود .طالب يا به تفسير شخصيتهاي رمان نميپردازند و يا بيشترر آن را در
سمت و سوي نظر راوي دنبال ميکنند .اما دانشجويان شخصيتها را آنگونه ميبيننرد کره راوي
نديده است .اين شخصيتها گاه بيش از آنکه نويسرنده انتظرار دارد در نظرر آنران منفري جلروه
ميکند .بههررو آنان بهدنبال شخصيتهاي خود هستند و شخصيتهاي راوي را در همهي موارد
بسط نميدهند.
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در اين پژوهش سعي شد تا به جنبههايي از فهم دو قشر جوان دانشجو و طلبه به رمرانهراي
دفاع مقدس توجه شود .اين رمانها در تضادي هميشگي بهسر ميبرند .تضاد بين امرر مقردس و
امر واقعي .امر مقدس آنان را از بازگويي صرو واقعيرت براز مريدارد و امرر واقعري آنران را از
تقدسگرايي محض دور مينمايد .رمانهاي جنگ با اين دو جنبه زندگي و مررگ خرود را رقرم
مي زنند .پرداختن به هر دو جنبه کاري است سهل و ممتنع که البته بعضي نويسرندگان سرعي در
انجا آن دارند .پژوهش حاضر سعي دارد تا ياريرسان اين نويسندگان باشرد .برهنظرر مريرسرد
بسط و توسعهي اين پژوهشها به فهم نويسندگان از خوانندهي ضمني رمان کمک شاياني نموده
و نويسندگان را در وضعيت تعاملي بهتري با خوانندگان خود قرار ميدهند.
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.143-176 :3  شمارهي. ادبپژوهي.»قرن بيستم
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