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Abstract
1. Introduction
The themes in war novels are predominantly variant and realistic. For the most part,
this idea rises from the unrests brought forth as a result of the war context. The
procedures and processes of creating war novels principally abide by the dominant and
ruling ideology, religious and belief systems, economic and political conditions of the
society, and writers. Following this track, the narrative works representing the
beginning phase of the Iran-Iraq war are mainly influenced by the ideology driven
from the Islamic Revolution along with public and social inclinations towards the war.
At the end of the war, however, a group of the new generation writers, who were
acquainted with the world narrative literature, tended to take on realistic approaches in
composing novels and creating characters in light of the realities of the war.
In the works opted for the present study, there are some elements including
religious identities of fighters, resistance against the enemy, and patriotism that are
predominant and governing features of the themes of works such as Burnt Ground,
Cold Suran, Chess with Resurrection Machine and Journey to Heading 270 Degrees,
and the book Da. This is because these features are molded in the particular context
of war. This research is aimed at investigating the themes of resistance in the selected
works considered for the existing research concerning the elements of resistance and
its various representations.
2. Data Analysis and Discussion
The most important themes of resistance in the works considered for the present
research are as follow:
2.1. The religious identities of the fighters
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2.1. The religious identities of the fighters
No war is void of religious motivations. The element of religion is principally
used to instigate the fighters amidst the war since the fighters fighting for the country
and religion are largely appreciated in religions and their positions are defined to be
in heaven. We can also see that the element of religion is significant during the 8year sacred defense. The sacred defense has been constructed based on the religious
ideology. This can be realized in opting for the title for sacred defense literature and
Islamic Revolution.
In the novels Burnt Ground and Cold Suran, the elements of country and its
maintenance are in vogue much more than the element of religion although the
elements of religion and religious motivations such as martyrdom have found
remarkable representations in these two novels. In the novel Journey to Heading 270
Degrees, the element of religion has found greater emphasis than the other studied
novels in this research. However, in novels Chess with Resurrection Machine and the
book, Da both of the elements are equally taken into account although paying
particular heed to the element of religion has a significant place in the underlying
strata of this novel.
2.2. The Motivation of Defence and Resistance against the Enemy (Jihad in
the Cause of Allah)
The issue of resistance against the enemy and Jihad in the cause of Allah are one
of the most important features of war and sacred defense novels in sustainability
literature in Iran. This is an important element because the works about the sacred
defense take defending the country and martyrdom a divine matter. This explains
why the characters of the story have a great desire for sacrifice. The novels Burnt
Ground, Chess with Resurrection Machine and Journey to Heading 270 Degrees,
and the book Da have placed much more emphasis upon resistance against the
enemy. This is also construed as a holy affair.
2.3. Exemplifying the Ashura uprising and the culture of martyrdom
The characteristics and personality traits of prophets and Imams in Islam are
exemplars and ideals of those Jihadists who have always been on the front for the sake
of their beliefs and have remained firm to the end. So, they bestow the other people's
self-confidence and assure them to step into the battlefield. Guided by this belief, the
writers of sustainability literature, aimed at fighting with the enemy, have endeavored
to picture the prophets and Imams in accord with the religious ideals and social
changes as the principal element and the ideals of fighters and people's uprising.
This issue makes people much more motivated to be inclined to these exemplars.
This very issue is represented in all the literary works chosen for this study, except
for the novel Cold Suran.
2.4. Patriotism
One of the most significant themes of sustainability in the selected novels of this
research and also the sustainability literature in Iran is dedicated to patriotism and nationloving. In the novel Burnt Ground, the people refuse to submit to the enemy; they unite
altogether to fight with the enemy. Patriotism is also emphasized in the novel Cold
Suran. In the book Da, the author puts more emphasis on the idea of defending the
nation and concerns the separatism in the country that the fighters render it futile by
recourse to resistance and sustainability. In the novels Chess with Resurrection Machine
and Journey to Heading 270 Degrees, patriotism and nation-loving themes are
represented in terms of defending the country against the Ba'si enemy of Iraq.

Literary Arts, 12th Year, No. 30, Spring 2020

_________________________________________________________________

17

3. Conclusion
Having analyzed the selected works using qualitative content analysis, the
findings of the study indicate that fighting and defending the country against the
enemy, martyrs, and the culture of martyrdom as well as defending the nation are
more predominantly articulated than any other representation of resistance theme.
The themes in the novel Burnt Ground are investigated in light of the resistance
theme that includes people's bare-hand fighting against the Iraqi forces, guarding and
feeling responsible for the martyrs' bloodshed and defending the nation, idealizing
and exemplifying the martyrs of Ashura uprising, participating in the funerals of
martyrs and the likes. These are amongst the elements that Ahmad Mahmud serves to
articulate them in his novel. In the novel Cold Suran, Afhami exceeds ordinary limits
and depicts the space and events to which less attention has been paid. These events
included soldiers' defending the nation, defending the defenseless and innocent
people, and standing against the spies and oppositional political parties in the western
part of the country.
The novels, Chess with Resurrection Machine and Journey to Heading 270
Degrees put much more emphasis upon the religious identities of fighters and
martyrdom, defending the nation, being killed for maintaining the religious and
national values in light of sustainability theme. The analysis of the representation of
the resistance theme in these novels indicates that the war is construed as a cardinal
destructive factor leading the country towards drawbacks. This is whilst resistance
shown to increase self-esteem and the resistance motivations in people. The book Da
largely addresses all the elements of resistance such as the sanctification of
martyrdom, defending the nation and insulating it from being separated, jihad in the
cause of Allah, and fighters' religious identities.
Keywords: Resistance literature, sacred defense novels, themes, themes of
resistance.
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تحلیل عنصر درونمایه در پنج اثر دفاع مقدّس با تکیهبر مؤلفههای پایداری
زهرا اسدی مافی  ،عبدالحسین فرزاد ،رقیه صدرایی و امیراسماعیل آذر



چکیده

نمودهای پایداری از مهمترین بنمایههای رمانهای ادبیات جنگ و دفاع مقدّس شمرده میشود .در رمانه ای ش ررن ب ا
ماشین قیامت ،زمین سوخته ،سوران سرد ،سفر به گرای  270درجه و کتاب دا ،از مهمترین آثار ادبی درزمینة پایداری و جنگ،
این بنمایهها نمودی چشمگیری دارد .در این آثار به درونمایههای مربوط به موضوع پایداری توج ه ش ده اس ت ک ه در ای ن
پژوهش به مهمترین این مباحث در آثار مذکور پرداخته میشود .مه مت رین درونمای هه ای پای داری در رم انه ای منتب
عبارت اند از :هویت دینی رزمندگان و مبارزان ،انگیزة دفاع و پایداری در برابر دشمن ،الگوگیری از اسوهه ای م ذهبی و قی ا
عاشورا ،وطندوستی و میهنپرستی .پس از تحلیل آثار منتب

پژوهش و مرالعة منابع گوناگون تبصصی در ح وزة پای داری،

یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بهدلیل فضای جنگ و ب رهمخ وردن تع ادا اجتم اعی ،فرهنگ ی و اقتص ادی زن دگی

شبصیتهای آثار منتب  ،تحوا درونمایهها دیده میشود .درونمایههای پایداری در هر پ ن اث ر مش هود اس ت و در رم ان
زمین سوخته و کتاب دا ،موضوع قیا عاشورا ،تقدّس شهید و وطنپرستی ،در سوران سرد ،مسئلة وطندوستی و در رمانه ای
شررن با ماشین قیامت ،سفر به گرای 270درجه بر هویت دینی رزمندگان و بحث شهادت تأکید بیشتری شده است.
کلید واژهها :ادبیات پایداری ،رمانهای دفاع مقدّس ،درونمایه ،درونمایههای پایداری.
1ـ مقدمه
ادبیات پایداری ضمن نشاندادن رشادتها ،شجاعت و پایمردی ملتی در مقابل هرگونه تجاوز بشری ،جن گ و پیام دهای
آن را با تما ویژگیهایش به مباط

نشان میدهد؛ بنابراین «ادبیات پایداری به مسئلة جنگ و س تیز س ربازان در جبه هه ای

نبرد ،خرابی ،ویرانیهای ناشی از جنگ و کشتار مرد پشت جبهه میپردازد» (سنگری .)50 :1389 ،درونمایهها در رم انه ای
جنگ بهدلیل ناآرامیهای فضا و محیط جنگ ،بسیار واق ع گ را و متف اوت اس ت .اص و نو رون د خل
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عراق تحت تأثیر ایدئولوژی برگرفته از انقالب و رویكردهای مرد و جامعه نسبت به جنگ بودهاند .کلیگویی و بیان رمانتیک
از عوارض این امر محسوب میشوند که بیشتر در نیمة اوا دوران جنگ نمود دارد .در پایان جنگ برخی از جوان ان آش نا ب ه
ادبیات روایی جهان ،نگرشی واقعگرا به نگارش رمان و خل شبصیتهای نزدیک به واقعیت مرب وط ب ه پدی دة جن گ پی دا
کردند .در رمانهای پژوهششده ،هویت دینی رزمندگان ،پایداری در برابر دشمن ،وطنپرستی و دفاع از آن در مقاب ل دش من
و ...ویژگی حاکم و غال

در درونمایههای آثاری چون زمین سوخته ،سوران سرد ،شررن با ماشین قیام ت ،س فر ب ه گ رای

 270درجه و کتاب دا هستند؛ زیرا این ویژگیها در افراد تحت ت أثیر ش رایط خ اص دوران جبه ه ش كل گرفت ه اس ت .ای ن
پژوهش اختصاص دارد ،درصدد بررس ی و تحلی ل ای ن آث ار ب ا

پژوهش که به بررسی درونمایههای پایداری در آثار منتب
استناد به عناصر پایداری و پرداختن به نمودهای آن است.
1ـ .1روش پژوهش

روش پژوهش حاضر ،ازنظر هدف ،بنیادی و از حیث گردآوری دادهها ،توصیفی اسنادی و با روش تحلیل محتوای کیفی
انجا شده است؛ پژوهشگر دادههای پژوهشی خود را دربارة بررسی و تحلیل عناصر داستانی و تحلیل درونمایههای پایداری،
اجتماعی و روانشناختی در رمانهای منتب

پژوهش براساس رویكرد تحلیل درونمایهه ای پای داری از ب ین من ابع و اس ناد

جمعآوری کرده است .روش اسنادی ،یعنی تحلیل آندسته از اسنادی که شامل اطالعات دربارة پدیدههای مرالعهشونده هست
و نیازمند جستجویی توصیفی و تحلیلی است .در روش اسنادی ،پژوهشگر تالش میکند ت ا ب ا اس تفادة نظ ا من د و م نظم از
دادههای اسنادی به کشف ،استبراج ،طبقهبندی و ارزیابی مرال

مرتبط با موضوع پژوهش خود بپردازد (← صادقی فسایی و

عرفانمنش 69 :1394 ،و باقری و همكاران .)42 :1390،این امر سب

میشود قابلیت اجرای یک ردن پ ژوهش و ک ارکرده ای

عملی آن افزایش یابد .مهمترین مراحل انجا این پژوهش به شرح زیر است:
الف) در گا نبست ،موضوع مدنظر با اهداف ،سؤاوت منرقی و علمی انتباب شده است.
ب) در گا دو  ،با بررسی ادبیات ،منابع و اسناد مرتبط با موضوع پژوهش ،مؤلفههای متناس

ب ا تحلی ل درونمای هه ای

پایداری در رمانهای نامبرده از بین منابع و اسناد جمعآوری و شناسایی شد.
ج) در گا سو  ،مرالعة منابع نیازمند وحدت الگویی است که سب

اتصاا فكری پژوهشگر به رهیافتهای نظری معین و

باعث جهتدادن به مسیر مرالعه و انجا پژوهش میشود؛ بنابراین با اتباذ رویكرد پ ژوهش کیف ی ،ویژگ یه ا و مقول هه ای
مربوط به تحلیل درونمایههای پایداری در 5رمان منتب

استبراج شده است .مالكها و عنصرهای ای ن تحلی ل ،مؤلف هه ای

پایداری ازجمله هویت دینی رزمندگان ،پایداری در برابر دشمن ،الگوگیری از قیا عاشورا ،وطندوستی و میهنپرس تی اس ت.
تحلیل محتوای کیفی به فراسویی از کلمات یا محتوای عینی متون میرود و تمها یا الگوهایی را ک ه آش كار ی ا پنه ان هس تند
بهصورت محتوای آشكار میآزماید ( ایمان.)175 :1388 ،
د) در گا چهار  ،با ادغا و تلفی مقولههای مشابه ،مؤلفههای مناس

تحلیل ،استنتاج و مفهو سازی شده است.

1ـ .2پیشینة پژوهش
با توجه به بررسیها و جستجوهای کتاببانهای در مجالت و سایتهای معتبر علمی ت اکنون مرالع ات زی ر انج ا گرفت ه
است« :جلوههای ترس و اضرراب در رمان زمین سوخته» آقاخانی بیژن ی ()1396؛ همچن ین مقال هه ایی چ ون «نب ود نق ش

فرستنده از نقشهای الگوی کنشی گرماس در چهار رمان دفاع مقدّس (ارمیاء ،سفر به گرای  270درجه ،دوشنبههای آبی ماه و
گنجشکها بهشت را میفهمند)» از امیری خراسانی و حسنپور (« ،)1390بررسی تحلیل و نقد سبکشناسانة خاطرهنگاشته دا»
از ایروان ی و نیكوبب ت ()1395؛ «بررس ی و مقایس ه پروتوتای م در رم انه ای «زم ین س وخته» و «زمس تان  »62از
وهابیدریاکناری ،عررفی و فقیهی (.)1396
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پژوهشهای انجا شده گویای آن است که تاکنون در خصوص بحث درونمایههای پایداری در حوزة آثار داستانی جنگ و
دفاع مقدّس پژوهشی مستقل انجا نگرفته است .نوآوری این پژوهش نسبت به سایر پژوهشهای انجا شده ،بررسی و تحلی ل
درونمایه های پایداری ادبیات جنگ و دفاع مقدّس در آثار منتب

این پژوهش اس ت .ای ن پ ژوهش ب ه ش یوة کتاببان های و

تحلیل محتوای کیفی انجا شده است.
2ـ بحث و بررسی
2ـ .1تعریف عنصر درونمایه
در هر اثر داستانی ،عناصری هست که قرارگرفتن آنها در کنار هم سب

آف رینش ی ک اث ر واح د م یش ود .ای ن عناص ر

عبارتاند از :شبصیتها ،فضا ،پیرنگ ،موضوع ،توصیف ،گفتگو ،زمان و مكان ،زاویة دید و درونمایه .هراندازه ای ن عناص ر
بهتر در کنار هم قرار بگیرند و پیوند محكمتری میان آنها برقرار شود ،اثر نهایی از ارزش بیش تری برخ وردار خواه د ب ود .در
داستان این وظیفه مهم ،یعنی هماهنگکردن اجزای داستان ،برعهدة عنصر درونمایه اس ت .درواق ع ،درونمای ه ،دیگ ر عناص ر
داستانی را انتباب میکند و میان آنها هماهنگی ایجاد میکند .درونمایه ،فكر و اندیشه حاکم بر داستان است و جهت فكری و
ادراکی نویسنده را نشان می دهد و ضرورتان پیا داستانی است .پیا  ،عنصر مشبص اخالقی اس ت ،جنب های مثب ت و آموزن ده
دارد؛ ولی درونمایه ،ممكن است از این کیفیت برخوردار باشد یا نباشد ( یونسی 31 :1388 ،و داد.)131 :1383 ،
درونمایه در آثار داستانی اهمیت ویژهای دارد .درونمایه هماهنگکنندة سایر عناصر داستان است؛ زی را «مض مون ی ا ت م،
فكر اصلی و مسلط هر اثر ادبی است» (میرصادقی .)176 :1390 ،تشبیص درونمایه در یک رمان پیچی ده اس ت .نویس ندگان
غالبان ترجیح میدهند درونمایه را واضح به خواننده تحمیل نكنند و خواننده باید با خوان دن داس تان ،درونمای ه را درك کن د،
گاهی اندیشة مسلط بر داستان ،در قال

سبنان شبصیت های داستان (بهویژه شبصیت اصلی) نقل می شود .درونمایه معموون

شاهد خوبی برای یافتن معنای رمان به شمار میرود ( اسكولز.)22 :1383 ،
2ـ .2ادبیات جنگ و پایداری
پرداختن به جنگ و تبعات اجتماعی ،انسانی ،سیاسی ،اقتصادی آن راهه ای ت ازهای را پ یش پ ای نویس ندگان ق رار داد و
بسیاری از آنها به جنگ و پیامدهای آن بیاعتنا نماندند .یكی از شاخههای ادبیات داستانی ،ادبیات جنگ و پای داری اس ت ک ه
تاریبچهای به درازی عمر بشر دارد .هیچ ملتی نیست که در طوا تاریخ خود شاهد پدیدة جنگ نباشد و بهتبع آن نویس ندگان
و شاعران سرزمین به بازتاب آن در آثار خود پرداختهاند.
دامنة اصرالح ادبیات داستانی جنگ ،بسیار گسترده است و همة جوان

و عوارض ناشی از جنگ را دربرمیگیرد .ادبی ات

جنگ« ،ادبیاتی است که در جنگ و پیامدهای آن خل میشود و شامل ادبیات طرفین جنگ میشود؛ یعن ی مه اجم و م دافع،
خواص و عوا ادبیات فاخر آفرینندگان آثار ادبی و ادبیات مرد عادی» (سنگری .)117:1389 ،با بررسی زمینهای وقوع جنگ،
مناسبات سیاسی منجر به جنگ یا ترك مباصمه ،تسلیم یک طرف ،پیروزی ،شجاعت و یا خیانت طرف دیگر را بررسی کن د.
همچنین داستانی که بیانکنندة روابط عاشقانه در زمان جنگ باشد ،اشاره به لهجه ،اقلیم ،مكان و هر آنچه در زمان جنگ نوشته
باشد و اشارهای به جنگ کند ،ادبیات داستانی جنگ محسوب میشود .بهطورکلی آنچه باعث میشود یک داس تان اث ر جنگ ی
نامیده شود ،روح حاکم بر داستان است .اگر در داستان پایداری ،مقاومت و دفاع در حاشیه قرار گرفته ،نویسنده کمتر ب ه ت أثیر
و تأثر این مفاهیم در تحوا شبصیتها و وقوع حوادث پرداخته باشد ،آنگاه نمیتوان چنین داس تانی را درزم رة داس تانه ای

جنگی برشمرد ( زنجانی .)49 :1375 ،اینگونه ادبیات دربارة شجاعت و پایمردی ملتی یا درباره فرومایگی و پس تی ملت ی
دیگر است .نگاهی به تاریخ کشورها نشان میدهد روزگاران بسیار دور کشورها درگیر جنگ بودهاند و پدیدآمدن حماسهه ا و
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اسرورهها که جنگ ،بن مایة اصلی مضامین آنهاست ،دلیل بر صدق این مرل

اس ت .اص و نو ش رایط بق ای جوام ع انس انی،

بهخصوص قبل از اینكه قوانین بر زندگی انسانها حاکم شود ،جنگ بوده است .اصوون شكلگی ری جامع هه ا و مق اطع مه م
تاریبی آنها و تحووت سیاسی ،اقتصادی و ادبی ،بیشتر از همین رهگذر شكل گرفته است ( سنگری.)49:1389 ،
2ـ .3تحلیل درونمایههای پایداری در آثار منتخب پژوهش
2ـ3ـ .1هویت دینی مبارزان و رزمندگان
هر جنگی خالی از انگیزة دینی نیست و اصوون برای تهیی رزمندگان و سپاهیان در هنگا وقوع جنگ ،از عنصر دین به ره
میگیرند؛ زیرا در ادیان ،مبارز راه وطن و دین بسیار ستایش شده و جایگاه او نیز بهشت ب رین دانس ته ش ده اس ت .براس اس
همین اندیشه است که در تمامی جنگها میتوان ردپای عنصر دین و اندیشههای دینی را جستجو کرد .در ط وا هش ت س اا
دفاع مقدّس نیز عنصر دین پررنگ است و دفاع مقدّس بر اساس ای دئولوژی دین ی ش كلگرفت ه اس ت (← هم ان .)2 :ای ن
موضوع را می توان در انتباب نا ادبیات دفاع مقدّس و انقالب اسالمی مشاهده کرد .در ادبیات دفاع مقدّس با مفهومی خاص
سروکار داریم که خود از دو عنصر «دفاع» و «مقدّس» تشكیل شده است؛ بنابراین دفاع مقدّس در ادامه آزادیخ واهی اس المی
و تحوا بزرگ انقالب در ایران سر برمیآورد (← امیری خراسانی و هدایتی)25 :1393 ،؛ زیرا این موض وع بی انکنن دة چن د
نكته است؛ یكی آنكه در مقابل تهاجم نیروهای بعثی عراق ،به دفاع و پایداری پرداختهایم و دیگر آنكه دف اع م ا ب ر ب اوره ا،
اعتقادات و ارزشهای دینی و بهویژه شیعی مبتنی بوده است که این موضوع را میتوان در فرهنگ هشت ساا دفاع مق دّس و
در شعارهای درون جبهه ،نا عملیات ،رمزهای عملیات ،رمز ش

و ...ک ه ریش ه در ب اوره ای اس المی دارد مش اهده ک رد.

همچنین در تعاریف ادبیات پایداری دفاع مقدّس بر موضوع هویت دینی اشاره مستقیم شده اس ت« :ادبی ات دف اع مق دّس ب ه
ادبیاتی اطالق میشود که دربارة مقاومت و ایستادگی و دفاع مبتنی بر ارزشهای دینی و الهی است» (سنگری.)2 :1389 ،
نكته دیگر وجوه قداست دفاع مقدّس اس ت که در ریشة جهادی آن نهفت ه اس ت و ادبی ات آن ب ر مح ور مفه و جه اد و
شهادت شكل گرفته است که قهرمانان آن در شرایط رویارویی با دشمن بهجای ف رار از جن گ و ت رس از م ردن و همچن ین
بدون انگیزههای مادی برای رسیدن به شهادت در راه آزادی وطن -که با انگیزههای الهی شكل گرفته است -از دیگران پیش ی
میگیرد .باتوجهبه موارد مررحشده ،میتوان عناصر زیر را برای ادبیات دفاع مقدّس در نظر گرفت که در آن بر مس ئلة هوی ت
دینی رزمندگان اشاره کرده است:
الف) قهرمان این ادبیات با انگیزة دفاع و در آرزوی شهادت میجنگد.
ب) قداست این دفاع در تفكر جهادی و شیعی ریشه دارد.
ج) ساختار مفهومی این ادبیات بین دو محور واقعة عاشورا و الگوهای آن تا رسیدن به حكوم ت جه انی مه دوی موع ود
واقعشده است (← امیری خراسانی و هدایتی.)39 :1393 ،
در رمانهای دفاع مقدّس نیز بیشتر بهتبع ماهیت انقالب اسالمی و استكبارستیزی ،مبارزه در راه حفظ دین مررح ش ده اس ت؛
به همین دلیل است که در طوا هشت ساا دفاع مقدّس ،مهمترین عنصر پیوند ویههای مبتلف مرد در مبارزه با دشمن ،هوی ت
دینی بوده است (← هاجری .)389 :1387،عالوهبر دین ،عنصر وطن نیز عامل مهمی در وحدت میان رزمندگان جبه هه ای نب رد
بوده است؛ بهطوریکه رفتهرفته در آثار دفاع مقدّس و کالن آثار مربوط به جنگ در ادبیات معاصر ایران و بهوی ژه رم انه ا ،عنص ر
وطن نیز همچون عنصر دین بسیار پررنگ است .در رمانهای زمین سوخته و سوران سرد ،عنصر وطن و حفظ آن بیش از عنص ر
دین مررح است؛ اگرچه عنصر دین و انگیزههای دینی مانند بحث شهادت در این دو رمان نم ودی ب ارز دارد؛ ام ا عنص ر غال
دفاع از وطن است .در رمان سفر به گرای  270درجه عنصر دین و تقدس آن در این رمان بیش از سایر رم انه ای منتب

ای ن

پژوهش مررح شده است و در رمان شررن با ماشین قیامت و کتاب «دا» به هر دو عنصر تقریبان بهطور یكسان توجه ش ده اس ت؛
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هرچند که توجه به عنصر دین از اهمیت خاصی در ویههای زیرین این رمان برخوردار است .باتوجهبه تحلیلهای فوق م یت وان
گفت رمانهای دفاع مقدّس و جنگ در ادبیات معاصر ایران ،تلفیقی از بنمایههای دینی و ملی هستند؛ زیرا در این رمانه ا «ط رح
اسرورهها و چهرههای ملی و احساس رقی وطنگرایی بیآنكه به مرزهای ملیتپرستی نزدیک ش ود؛ هم راه ب ا ب اوره ای دین ی
بهویژه شیعی حضوری جدی و ملموس دارد» (سنگری.)22 :1385 ،
هویت دینی رزمندگان ،یكی از نكتههای بارز در رمانهای منتب
عنصر و تحلیل آن در رمانهای منتب

این پژوهش است؛ به همین دلیل در این پژوهش بر این

تأکید کردهایم .یكی از بنمایههای اصلی برای وحدت در برابر هجو دشمن یا مب ارزه

با استبدادهای داخلی ،بهرهگیری از تاریخ ،فرهنگ و دین آن ملت است و ازآنجاکه در کشور ما هر سه عنصر سابقهای طوونی
دارند ،وحدت میان رزمندگان بسیار آسان و جدی شكل گرفته که در آثار داستانی نیز نمایش داده شده است؛ بنابراین رزمن ده
در سایة ارزشهای دینی همچون فرهنگ شیعی ،حادثة عاشورا ،فرهنگ قرآنی و ...با دشمن میجنگد و عملش ادامة بیداری و
حرکت انقالبی است (← امیری خراسانی و حسنپور .)35 34 :1389 ،این مهم در رمانه ای منتب

در ای ن پ ژوهش نی ز

بازتاب داده شده است که به نمونههایی از آنها اشاره میکنیم« :باران :نمیذاریم خون شهدایمان پاماا بش ه .ای ن وظیف ة هم ه
است .باید تا آخرین قررة خونمان بجنگیم» (محمود.)179 :1391 ،
عنصر دین سب

شده است تا رزمندگان برادرانه و عاشقانه در راه خدا و دفاع از ارزشهای دینی و ملی در مقاب ل دش من

بجنگند .این مسئله در رمان سفر به گرای  270درجه نیز در رابرة ناصر با علی وجود دارد« :علی برم یگ ردد ط رفم و چش م
میدوزد تو چشمهایم .میمانم او بیاید در آغوشم بگیرد ،عینهو کودکی هستم که احتیاج به نوازش دارد ،سر را تكیه م یده م
به شانهاش» (دهقان .)20 :1393 ،این مسئله ،یعنی دوستی و برادری در دفاع مقدّس در این رمان و اینبار در رابر ة دانی اا ب ا
علی از آغاز سفر تا شهادت علی و اسارت دانیاا وجود دارد .اگرچه آغاز سفر به بهانة کس

گزارش از کردستان ب وده اس ت؛

ولی با شروع جنگ تداو مییابد .پس دفاع از ارزشها از بنمایههای اصلی رمانهای دفاع مقدّس و ادبیات پای داری معاص ر
ایران است .در رمان سفر به گرای  270درجه عالوهبر دفاع ،شاهد صحنههای ویرانگر جنگ نیز هس تیم ک ه رزمن دگان س عی
میکنند تا با تكیهبر عنصر دین ،روحیة جنگاوری خود را حفظ در مبارزه با دشمن حفظ کنند (همان.)178 :
در رمان شررن با ماشین قیامت نیز شاهد جنبههای دینی بهصورت مستقیم هس تیم ک ه شبص یت موس ی و راوی ب ه آن
اشاره میکنند .در این رمان حادثة عاشورا و آیات الهی سب

پیوند قل های رزمندگان میشود و همین نكته بر اهمی ت دین ی

دفاع مقدّس تأکید ویژه دارد که در زیر به نمونههای آن اشاره میکنیم .موسی وقت ی م یخواه د ب ه زب ان رم زی ب ا دیگ ران
رزمندگان سبن بگوید با نوحه و آیات الهی که بر دفاع و شهادت تأکید دارد ،صحبت میکند ت ا ب دین طری

دش من نتوان د

صحبتهایشان را تحلیل کند و رمزها لو بروند« :یک نوحه ،خدایا! یک نوحه به یاد بیار! یه جمله دیگه! ی ه جمل ه دیگ ه! /و
آیة قرآن بر زبانم جاری شد :و ما رمیت اذ رمیت و لكن اهلل رم ی و شاس ی را قر ع ک رد » (احم دزاده .)294 :1396 ،هم ین
موضوع را در صفحه  196و  297این رمان نیز میتوانیم مشاهده کن یم .ب اتوج هب ه اس تفاده از آی ات قرآن ی ب رای مكالم ات
بیسیمچیها و نیز سینهزنی و نوحهخوانی برای اما حسین(ع) و مبارزه با دشمن مهاجم نش ان م یده د دف اع مق دّس و نب رد
رزمندگان ایرانی از هویت دینی برخوردار بوده و احمدزاده در این رمان بهخوبی این واقعیت و موضوع را نشان داده است.
در کتاب دا ،هویت دینی رزمندگان در جبههها را میتوان عالوه ب ر خ داباوری ،در انج ا دس تورات و احك ا دین ی نی ز
مشاهده کرد .نمازخواندن در جبههها ازجمله مواردی است که نشان میدهد دفاع مقدّس برپایة بنمایه و ایدئولوژی دین ی بن ا
نهاده شده است .این موضوع را در رفتار پدر زهرا و از زبان همرزمانش مشاهده میکنیم .نویسنده نیز با به کار ب ردن واژگ انی
چون «نماز»« ،سجاده» و «نوار قرآن» بر همین موضوع تأکید میکند« :زیر آتش توپ و تانک نمازش را میخوند ...بعد چی زی
به طرفم گرفت .سجادة مبملی و جعبة نوارهای قرآن و ضبط بابا بود .در ضبط را باز کرد  ،سرباز گفت :این چن دروزه دائ م
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نوار قرآنش روشن بود( »...همان .) 200 :حضور و اعتقاد به خ دا ازجمل ه نموده ای پای داری اس ت ک ه در رم ان دا از زب ان
شبصیت زهرا بیان شده است .وی معتقد است در تمامی روزهای جنگ خدا یاور آنها بوده است و او است ک ه رزمن دگان را
یاری کرده است (همان.)528 :
2ـ3ـ .2انگیزة دفاع و پایداری در برابر دشمن (جهاد در راه خدا)
جهاد یكی از موضوعات بسیار مهم در قرآن کریم است و به کسانی که جنگ بر آنها تحمیل ش ده اس ت ،اج ازة جه اد و
مقاومت داده میشود؛ زیرا خداوند بر یاری آنها تواناست؛ «أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ» (ح /
 .)39خداوند متعاا در شرایری خاص ،بندگان مؤمن خود را بهصورت فردی و یا جمعی به مبارزه تما و جانان ه و مقابل ه ب ا
دشمن مهاجم فرمان میدهد و نتای آن را پیروزی میداند .بر این اساس در جهت حفظ دین ،سرزمین ،ناموس ،شرف ،آزادی،
آبرو و دیگر عناصر مهم و ارزشمند زندگی ،هم در مقابل دشمن خارجی و هم در مقابل هوسهای نفسانی ،خداوند در ق رآن
کریم میفرمایند« :و جاهِدوُا فِی اهلل ح َ جِهاده( »...ح  .)78 /بر این اساس ،قرآن کریم به اعتقاد عمومی مسلمانان ،پی ا اله ی
(= وحی) است که با مجموعه آموزههایش ،پایه و مایة «ادبیات پایداری» است و همیشه مرد را ب ه وح دت و ص لح دع وت
میکند (← آقاخانیبیژنی و همكاران.)7 :1393 ،
مهمترین اهداف جهاد درراه خدا را میتوان موارد زیر برشمرد:
الف آزمایش مؤمنان؛ خداوند مؤمنان را با جهاد درراه خدا میآزماید تا آنان ک ه ب ر دش واریه ا اوام ر اله ی ش كیبایند،
مشبص شوند« :وَلَنَبْلُوَنَّكُم حَتَّى نَعْلَم الْمُجَاهِدِینَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِینَ وَنَبْلُو أَخْبَارکُمْ» (محمد .)31 /و قرعان شما را میآزماییم تا از
میان شما کسانی را که درراه خدا جهاد میکنند و بر دشواریهای اوامر الهی شكیبایند ،مشبص کنیم و ک اره ای ش ما را ک ه
گزارشهایی از شماست ،میآزماییم.
ب رفع فتنه؛ «وَقَاتِلُوهُمْ حَتََّى و تَكُونَ فِتْنَه وَیَكُونَ الدَِّینُ کُلَُّهُ لِلََّهِ فَإِنِ انْتَهَ وْا فَ إِنََّ اللََّ هَ بِمَ ا یَعْمَلُ ونَ بَصِ یرٌ» (انف اا.)39 /
خداوند از مؤمنان میخواهد که با کفران بجنگند تا فتنهای بر جا نماند و دین یكسره از آن خدا باشد .عالوهبر جهاد در مقاب ل
دشمنان خارجی ،جهاد برای رفع فتنه دشمنان ،از دیگر اهداف جهاد در راه خداست.
ج)تسلط حق بر باطل؛ خداوند در قرآن کریم هر نوع تسلط کافران بر مؤمنان را مردود میداند« ،وَلَن یَجعَلَ اهللُ لِلكافِرینَ
عَلَی المُومِنین» (نساء .)141 /تنها برتری مؤمنان را نسبت به یكدیگر تقوا و عمل صالح میداند.
قرآن کریم در حكم منشور جوامع اسالمی به مواردی مانند وح دت ،جه اد ،دف اع و اهمی ت آن از خ ود ،ق و  ،کش ور و
سرزمین بسیار توجه میکند و مبارزه با دشمن متجاوز را «جهاد اصغر» مینامد؛ جهادی که بر هر فرد مسلمانی واج

اس ت و

در آیات زیادی بر لزو آن تأکید شده است :نساء95 /؛ انف اا72 /؛ توب ه 81 ،44 ،41 ،20 /و 82؛ حج رات 15 /و ص ف.11 /
تأکیدنكردن بر واژة تجاوز در قرآن ،نشان بر پایداری در مقابل هر نوع تجاوز و جنگ است و بدینطری

انس ان را ب هن وعی

پایداری و جهاد در راه خدا در مقابل نامالیمات درونی و بیرونی دعوت میکند که اگر به حریم شما تجاوز شد ،از خود دف اع
کنید.
موضوع پایداری در برابر دشمن و جهاد در راه خدا ،یكی از مهمترین ویژگیه ای رم انه ای جن گ و دف اع مق دّس در
ادبیات پایداری ایرانزمین است .درواقع یک عنصر مهم است؛ زیرا آثار دفاع مقدّس دفاع از وط ن و ش هادت را ام ری اله ی
میدانند و شبصیتهای داستانهای آنها اشتیاق زیادی برای فداکاری دارند .در رمان زمین سوخته بر پایداری در برابر دش من
تأکید شده که امری بسیار نیكو و مقدّس شمرده شده است« :رزمندة جنوب با خون گر خویش سرود مقاومت میخواند و در
آخرین بند سرود خویش بانگ برمیدارد :ای خصم بدسرشت ،ایمان مرد ،سرنوشت جنگ را میس ازد ،ن ه اس لحه »...ص دای
شاهد ،خفه و خشدار از گلویش برمیخیزد( »...محمود .)103 :1391 ،در این رمان گفته میشود ک ه م رد ب ر ام ر پای داری
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پافشاری میکنند و همدیگر را در برابر دشمن و دفاع از وطن ،ناموس و شرف ،اینگونه تهیی میکنند (همان.)39 :
درواقع احمد محمود سعی میکند از طری واژهها ،مرد را در مقابل دشمن تشوی کند و بهن وعی ب ا بی دارک ردن ح س
نوعدوستی در مرد از آنها درخواست کمک کند (آقاخانیبیژنی و همكاران .)7 :1393 ،در ضمن مرد حت ی در تش ییع پیك ر
شهیدان پرشور هستند؛ چون شهید فردی ،عزیز محتر در جامعه اس ت« :پی ادهنظ ا و تان که ای دش من ت ا پ ن کیل ومتری
سوسنگرد رسیدهاند؛ اما مرد شهر ،همراه پاسداران نظامیان ،کاری کردهاند کارستان .دو میگ را پایین کشیدهاند .تانکها را ب ه
آرپیچی هفت بستهاند ،گروهی را به اسارت بردهاند» (محمود.)161 :1391 ،
در رمان سوران سرد در سحرگاه ،شبی که حزبیها به پایگاه سوران حمله میکنند و درگی ری س بتی پ یش م یآی د ،در
گفتگو میان چند سرباز شدت درگیری و میزان تالش سربازان مشبص میشود« :حامد کبریت کشید و به خط باریک خ ونی
که از گوش سرباز بیرون زده بود نگاه کرد .پرسید :حالت خوبه؟ بلندتر تكرار کرد :پرسید حالت خوبه؟ کن اریش دس تش را
باو برد و به گوش خونآلودش اشاره کرد .گفت :آرپیچی زده چیزی نمیشنوه( »...افهمی.)431 :1390 ،
در رمان سفر به گرای  270درجه ایثار و شهادت نمودی خاص و پررنگ دارد .شبصیتهای این رمان به جبهه میروند و
جان خود را با ایثارگری به خرر میاندازند و شهید میشوند .همچنین شبصیتهای این رمان از مرگ نمیترسند و بیه راس
به دا دشمن میزنند« :علی ازمان جدا میشود و خودش را میرساند به تانكی که روشن کرده و رویش ط رف ماس ت .فری اد
میکشم :نرو جلو ،همینجا بزنش .علی رو دوزانو مینشیند .تانک پرگاز میران د ط رف او .یك ی از بچ هه ا ب هط رف تان ک
تیراندازی میکند و تیرها به تانک میخورد و جرقه میزند .میپر جلویش و سرش داد میکش م :ن زن ...ن زن ،اآلن عل ی رو
میزنه وقتی نگاه از او برمیگردانم ،میبینم که تانک و علی رودرروی هم هستند و تانک پرگاز میآید طرفش .فریاد م یزن م:
علی بزنش ،معرل نكن .خیز برمیدار طرفش .نمیدانم چرا اینقدر بیخیاا و معرل میکند .به چند ق دمی شیش ه س مت او
شلیک میکند و موج آتش قبضهاش و زمین بلند میکند حتی هوا هم ب از در فك ر او هس تم» (دهق ان .)147 :1393 ،هرچن د
شهادت در این رمان نمودی بارز دارد؛ اما ناصر پس از هر حملهای میترسد و اگرچه پا به میدان جنگ میگذارد؛ ول ی پش ت
خاكریزها پنهان میشود (همان.)198 :
در رمان سفر به گرای  270درجه در میدان جنگ شهدا وضع خوبی ندارند .جنگجویان هم وقتی ندارند تا آنها را به عق
بازگردانند .ناصر وقتی میخواهد به عق

برگردد ،به سراغ دوست خود علی نمیرود تا آن را ب ا خ ود ب ه عق

بی اورد و او

بیشتر به فكر خود است .درواقع جایجای داستان وضع بد زخمیها نشان داده میشود که مس تلز رم ان واق عگ رای دهق ان
است« :زخمی غرق خون است .گاهی سرش را باو میگیرد و حیران منگ نگاه به اطراف میاندازد .تیر ی ا ت رکشخ ورده ت و
شكمش .تا توانستند در شكمش را باندپیچی کردهاند .هنوز هم میتوان لكههای سفید را در میان رنگ سرخ دید که نشانة باند
و گاز است که زخمی را با آن بستهاند .آنهایی که دو سر برانكارد را گرفتهاند ،انگار که دریاچه افتادهاند .سروصورتشان خ یس
است و از خاك رو صورتشان ،جوی گلی تا زیر چانهشان کشیده شده است» (همان.)121 :
بروز جنگ تحمیلی ،زمینة تحوا نگرش مرد به جهاد و دفاع و موج

بروز روحیة حماسی در ملت ایران شد و حض ور

داوطلبانه و مشتاقانه در صحنههای نبرد و پشتیبانی از ارزشهای واوی اسالمی و آرمانه ای انق الب و ش هادت در ای ن راه،
نشانه های این تحوا روحی و معنوی در ملت ایران است .همین حضور داوطلبانه سب

نگرش خاصی به مرگ ش ده اس ت و

چون در راه حفظ دین ،وطن ،ناموس و ...جنگیدهاند ،مرگشان مقدّس شمرده ش ده و هم واره آن ان ش هیدان راه ح

دانش ته

شدهاند .این موضوع را میتوان در رمان شررن با ماشین قیامت و در رفتار پدر جواد مشاهده ک رد .وی در مواجه ه ب ا خب ر
شهادت پسرش دچار ناراحتی و اندوه میشود؛ اما با ذکر مقدّس «إِنََّا هلل وَ إِنََّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ» مرگ و شهادت پسرش را میپذیرد
و بدین طری تالش میکند تا خود را آرا جلوه دهد .بنابراین شهادت سب

میشود تا پدر جواد نهتنها از غ م دوری و م رگ
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پسرش بیتابی نكند؛ بلكه از شهیدشدن پسرش در راه خدا و ارزشهای وطنی خوش حاا باش د .توص یف احم دزاده از پ در
جواد در هنگا شنیدن خبر شهادت فرزندش ،توصیفی است که با استواری روحیة رزمندگان تناس

دارد؛ یعنی زاری نمیکند

و جنبههای عاطفی را با کاربردهایی زبانی و با ظرافت نشان میدهد ،مثل ضمیر «ش» در جوادش ک ه نش ان م یده د پ درش
فرزند را که امانت الهی میداند .حتی نویسنده نمیگوید که زانوانش سست شد یا تعادلش را از دست داد و چیزه ایی از ای ن
قبیل؛ بلكه بهسادگی میگوید «فقط نشست» و مباط

درمییابد که نشستنش معمولی نبوده است.

احمدزاده بهعمد از به کار بردن تعبیرهایی که دولت بر ضعف داشته باشد ،پرهیزکرده است تا با جنبههای حماس ی و معن وی
شهادت تناس

داشته باشد« :پدر جواد برگشت...او چیزی نگفت .فقط نشست .معلو بود مدتها منتظر ای ن لحظ ه ب وده ک ه دو

نفر بیایند و خبر شهادت جوادش را به او بدهند .دیگران آرا از زمین بلندش کردند .تنها پدر جواد با صدای بلند گفت« :ان ا هلل و
انا الیه راجعون» و به سمت خانه راه افتادیم تا با قاسم و من ،خبر شهادت جواد را به مادرش بدهیم» (همان.)66 :
در کتاب دا شهادت به صورتهای گوناگون ازجمله شعارگویی و دیوارنویسی ،توصیفهای رئالیس تی از پیك ر ش هدا و نی ز
بازتاب مضامینی قرآنی دربارة شهیدان نمود یافته است« :جملة روی دیوار مسجد اما صادق(ع) یا حزب جمهوری دیده بود ک ه
نوشته بود :خط سرخ شهادت ،خط علی و آا محمد(ص) است» (همان .)210 :در نمونة دیگر از کت اب دا ،ع الوه ب ر اش اره ب ه
تقدّس شهدا ،به جنبههای تأثیرپذیری این اثر از آیههای قرآن کریم دربارة شهدا اشاره ش ده اس ت .در ق رآن ک ریم ش هدا در روز
قیامت زندهاند و نزد خداوند روزی میخورند ،همین موضوع نیز در کتاب دا دربارة شهدا بازتاب دادهشده است (همان.)107 :
2ـ3ـ .3الگوگیری از قیام عاشورا و فرهنگ شهادت
در ادبیات پایداری انقالب اسالمی و دفاع مقدّس که ذاتان ماهیتی مذهبی داشته است ،بر جنب ة اعتق ادی و دین ی آن بس یار
توجه شده است؛ زیرا موضوع دفاع از عقاید و آرمانهای دینی در درجة اوا اهمیت قرار گرفت ،بهگونهای ک ه رزمن دگان در
جبهههای نبرد با ایمان و اعتقاد به خدا و قدرت او ایستادگی میکنند؛ هرچند چاشنی این عش الهی میتواند موضوعات ع ا
دیگری همچون میهن و مرد باشد؛ اما وجه غال

آن اعتقاد باطنی و دینی است و پشتوانة ای ن اعتق اد در ط وا ش كلگی ری

انقالب اسالمی ،دفاع مقدّس و پس ازآن ،دین اسال همراه با فرهن گ غن ی آن ب وده اس ت .شبص یته ای پی امبران و ائم ة
معصومین(ع) در دین اسال  ،مظهر و الگوی مبارزانی هستند که همیشه در مقابل دشمنان و در راه عقایدشان مب ارزه ک رده و ت ا
آخر پایدار ماندهاند؛ پس به دیگر انسانها ،اعتمادبه نفس و اطمینان وز را ب رای مب ارزه م یدهن د .براس اس هم ین اندیش ه،
نویسندگان ادب پایداری در رمانهای خود تالش میکنند در راه مبارزه با باطل و دشمن ،آنان را مر اب آرم انه ای دین ی و
تحووت اجتماعی ،رکن اساسی و الگوی قیا مرد و رزمندگان در آثار خویش قرار دهن د و هم ین موض وع باع ث اف زایش
گرایش به این الگوها میشود ( امیری خراسانی و آخشن .)32 :1391،همچنین تالش م یکنن د ت ا در ک ل آثارش ان ،نگ اه
مباط

خویش را به این مهم سوق میدهند که باید از این اسوههای نیكو در زندگیشان سرمش بگیرند.

اما حسین(ع) باتوجهبه فرمانهای الهی و دفاع از ح و اسال (که آن را هدف اصلی قیا خود برمیشمارد) ،به مب ارزه ب ا
یزیدیان پرداخت و بهنوعی از ارزشهای انسانی دفاع کرد .همین الگو سب

حضور رزمندگان در جبهههای نبرد هش ت س اا

دفاع مقدّس شد که خود نمونة دیگری از حماسة شكوهمند انسانی است ک ه درخش انت رین درونمای ة حماس ی خ ود را از
حماسة بزرگ عاشورا گرفته است (← محدثی خراس انی .)240 :1388 ،نویس ندگان ادب جن گ و پای داری ب ا تص ویرکردن
رشادتهای دلیرمردانی که مقتدرانه میجنگیدهاند ،میدان بروز حماسه را پررنگتر میکردند و ما شاهد نمونههایی از رمانها و
اشعاری هستیم که «دربرگیرندة آن دسته از آثاری هستند ک ه ب ه تص ویر و توص یف حماس هآفرین یه ا ،ازخودگذش تگیه ا،
جانبازیها و ایستادگیهای بینظیر رزمندگان راه ح در جبههها میپردازند» (ترابی.)13 :1384 ،
از بین حوادث عمی مذهبی و تاریبی ،حرکت عاش ورا بیش ترین نم ود را در دوران دف اع مق دّس و آث ار نویس ندگان و
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شاعران انقالب اسالمی داشته است .علت این توجه بسیار را میتوان چنین مررح کرد ک ه پی روزی انق الب اس المی ،جن گ
تحمیلی و دوران دفاع مقدّس همراه با شكلگیری ادبیات نوین مذهبی ،تأثیر بس زایی در حض ور عاش ورا و عظم ت آن را در

ادبیات امروز فارسی داشته است ( محدثی خراسانی .)241 :1388 ،همین موضوع سب

میشود تا انقالبیون بهط ور طبیع ی

از حادثة کربال الها بگیرند و بهتبع آن ،این موضوع در رمانهای پایداری معاصر انعكاس ویژهای یابد.
قیا عاشورا در ادبیات پایداری ایران همواره برای دفع ظلم و ستم توجه نویسندگان را به خود جل

کرده است؛ به هم ین

دلیل ح محوری و ح طلبی با پیروی از مبانی اسال ضمن نقش اساسی در جاودانهشدن قیا عاشورا ،از محورهای اصلی این
قیا نیز به شمار میرود .مكت

اما حسین(ع) ،استوار بر معیار هر حرکت و اقدامی برای زنده نگ هداش تن ح  ،ح طلب ی و

ح جویی است .بنابر «جَاءَ اَلحَ ُّ وَ زَهَ َ البَاطِلُ» (اسراء )81 /ح طلبی و عش به خدا معی ار م یش ود ،ح

همیش ه مان دنی

میشود و ترس از غیر خدا ،بیمعنا و ظلم و ستم ناپایدار میمانند .وجود همین عناصر ،نهضت عاش ورا را یك ی از قی ا ه ای
جاودانه بشری تبدیل کرده است.
یكی از مهمترین رویكردها و جلوههای نقشآفرینی دوران دفاع مقدّس ،الگو گیری از قیا عاشورا و تأکید ب ر معنوی ات و
گرایش به سمت ارزشهای مقدّس و معنوی بهخصوص ایثار و شهادت با توجه به آیات قرآن است .اثر این توجه را میت وان
در روحیة رزمندگان مشاهده کرد که بدون هیچ چشمداشتی مادی و برای احیای هدف خود در دفاع از سرزمین ،دین ،ناموس،
شرف و ...در جبههها حاض ر م ی ش دند و خ ت تس لیحاتی خ ود را ب ا هم ین عنص ر پ ر م یکردن د (← آقاخ انیبیژن ی و
همكاران .)9 :1393،در رمان زمین سوخته به این موضوع مهم اشاره شده است« :یازدهم محر است .ش

قبل ،ش ا غریب ان،

دردناكتر؛ اما آرا تر سااهای گذشته برگزار شد .مردان دستهدسته ،بیهیچ شمعی ،بیهیچ چراغ ی از خیاب انه ا م یگذش تند
آهنگ دردانگیز نوحه ،تو تاریكی ره میگشود و رو شهر پر میکشید:
ای شیعیان امش

شا غریبان است  /جسم حسین عریان ،اندر بیابان است» (محمود.)241 :1391،

موضوع عاشورا در رمان شررن با ماشین قیامت و الگو گیری رزمندگان از این حادثه مذهبی نیز نم ود بس یاری یافت ه اس ت.
احمدزاده برای زنده نگهداشتن و نیز تروی مبانی عاشورا به سینهزنی و نوحهخوانی رزمندگان در جبههه ای دف اع مق دّس اش اره
میکند« :اسداهلل و محمد امش

بعد از سینهزنی باید برن توی آن گود و بعد ،گلولههای توپ کنارش ون منفج ر بش ه .اآلن چك ار

میکنن؟ محمد با آن روحیة گوشهگیر و کمحرفش ،حتمان باز با خودش خلوت کرده و قرآن میخونه .اسداهلل که از گونی پرک ردن
و سنگرساختن خسته شده شاید خوابیده .شاید هنوز( »...احمدزاده .)182 :1396 ،اشاره به نوحهخوانی و سینهزنی در ای ن رم ان
بسیار است و نمودهای فراوانی دارد که میتوان آنها را در صفحات  68 ،109 ،234 ،274 ،196و  194آن مشاهده کرد.
در همة ادیان و مذاه

روزهایی وجود دارد که در بزرگداشت و یادآوری رویدادهایی مانند برگزاری آیینها ،مراسمه ا و

نیز تولد و مرگ پیشوایان دینی ،قهرمانان مذهبی ،آزادیخواهان و شهیدان راه دین به برگزاری جش ن ،ش ادی و س وگواری از
سوی پیروان آن دین پرداخته میشود؛ بنابراین یكی از مهمترین راههای شناخت و تروی فرهنگ ش هادت و توس عة معنوی ت
در جامعه ،پاسداشت فرهنگ عاشورا ،گرامیداشت یاد شهدا و ستایش راه و روش آنان است (← رستمی .)25 :1382 ،آنچ ه
باعث بقای دین و همچنین نظا دینی میشود ،تكیهبر فرهنگ ایثار ،شهادت و نیز قدردان ی از ش هیدان ای ن راه اس ت و ای ن
فرهنگ برگرفته از ایدئولوژی دین و نگاه خاص دین به پدیدة مرگ و مر رحک ردن جایگ اه ش هیدان در بهش ت ب وده اس ت.
همچنین زنده نگهداشتن چنین باورهایی به جلوگیری از فراموششدن آنها و نیروی تازهببشیدن به اساسیترین عناصر وجدان
جمعی است که کمک میکند و جامعه از راه برگزاری مناسک ،احساسی را ک ه خ ود و وح دت خ ویش دارد ،دوره ب ه دوره
جاندارتر میسازد و تمامی مراسمهای عزاداری و ستایش شهیدان ،برای آن است که بر وجدانهای جمعی افراد تأثیر بگذارد و
سرشت اجتماعی وجودشان را تثبیت کند (برای مرالعة بیشتر  دورکیم.)519 :1396 ،
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در رمان زمین سوخته بر ارزش شهادت و پاسداری از آن بسیار تأکید شده است و مرد ضمن تكریم مق ا ش هید ،تعه د
میکنند که تا انتقا خون شهیدان خود را از دشمن بگیرند و همین عامل سب

پیوند قل ه ای آن ان در راه مب ارزه ب ا دش من

میشود« :ما از انقالبمان ،از میهنم ان ،از ش رف و حیثیتم ان و از اعتقاداتم ان /»،مث ل مردم ک پاس داری م یکن یم ب ه خ ون
شهیدانمان ،به خون»« /شاهدان تاریبمان سوگند یاد میکنیم که از قبرستان تا دستگاه از»« /بهشتآباد تا میدان نبرد ،همهج ا در
خون را جستجو کنیم و خاك میهن»« /را به گورستان دشمن بدسرشت بدا سازیم»« /با شهیدانمان را به خ اك م یس پاریم .و
بعد ...،صدا ! با تو هستم! اینک ما که شهادت را در راه آرمانمان و اعتقادمان ،چ ون ج ان ش یرین در برم یگی ریم» (محم ود،
 .)166 :1391در کتاب «دا» نیز همین نكته یعنی حضور در مراسم تشییع پیكر شهیدان نمود دارد.
باتوجهبه آموزههای دین اسال  ،شهادت فیض الهی و موج

رستگاری انسان است و ش هید در روز قیام ت جایگ اه برت ر در

نزد پیامبران دارد و مانند آنان میتواند شفاعت کند .براساس آیات قرآن ،شهیدان به اجری عظیم و غیرقابل وصف دست یافتهان د؛
بنابراین در نزد مسلمانان شهادت افتباری بزرگ و آرزوی بسیاری از انسانهای خداجو و پرهیزگار است .در ط وا هش ت س اا
جنگ تحمیلی نیز بسیاری از رزمندگان با آرزوی رسیدن به مقا شهادت ،عاز جبهه شدند و همین عامل موج

ایجاد انگی زه در

سایر مرد برای حضور در جبهه و تالش برای دست یافتن به این موقعی ت ش دند ( اس ماعیلی .)106 :1390 ،در رم انه ای
دفاع مقدّس ،افراد برای دفاع از میهن به جبهه میروند و برای شهیدشدن از یكدیگر پیشی میگیرند .مردمان ای رانزم ین در رم ان
زمین سوخته برای دفاع از میهنشان به پا میخیزند .زن و مرد در میدانهای شهر کشیک میدهند ت ا دش منی ب ه ش هر وارد نش ود
(محمود .)23 :1391 ،همچنین« :ادارهها تعریل میشوند و مرد به خیابانها میریزند و ق د ب هق د ب ا کیس هه ای ش نی س نگر
میسازن» (همان .)25 :آنها در شهر میماند و از سرزمین ،ناموس و کیان خانواده خود دفاع میکنند و شهید میشود.
در رمان های دفاع مقدّس توصیف نحوة شهادت جوری بیان میشود که مباط

تحت تأثیر قرار میگیرد؛ درواقع نویسنده

شهادت را امری بزرگ میداند و در نوع توصیف آن از بهترین جمالت استفاده میکند و کسی را که شهید شده اس ت ف ردی
عزیز میداند .برای مثاا در رمان زمین سوخته حتی وقتی مشهدی اسماا شهید میشود و شهادتش را نقل میکند ،هم ه ب رای
او گریه میکنند.
اشاره به مظلومیت اما حسین(ع) ،غری بودن وی ،تاختن نیروهای دشمن بر پیكر مقدّس آن حضرت ،تشییعنكردن پیك ر
وی ،بیحرمتی به اجساد شهدای کربال ،به اسارت بردن خانواده و فرزندانش خردس الش ،وحش یگ ری نیروه ای دش من و...
ازجمله مواردی است که در رمان دا نمود یافته است .آنچه سب
وجود صحنههایی است که ناخودآگاه سب

پیوند این موارد و جنگ نابرابر ع راق علی ه ای ران م یش ود،

زندهشدن تعاریف و داستانهای مربوط به واقعة عاشورا در ذهن شبص یت زه را

میشود .همچنین همین صحنهها و پیوندها سب

شكلگیری الگوهای مبارزاتی رزمن دگان دف اع مق دّس از اش باص م ذهبی

واقعة کربال میشود« :یاد غریبی سیدالشهدا افتاد و پیكرهایی که روی زمین مانده بودند .حض رت را ن هتنه ا تش ییع نكردن د،
روی بدن مرهرشان هم تاختند و خانوادهاش را هم به اسیری بردند .پس غریبی بابا در برابر آن غربت و مظلومیت چیزی نبود.
یاد غریبی حضرت زین

افتاد و از او کمک خواستم .خواستم به فریاد برس د .کمك م کن د .خ وددار باش م و بت وانم ادام ه

دهم( »...حسینی.)208 :1387 ،
در کتاب دا نیز همین موضوع دربارة توصیف شهیدان خرمشهر از زبان راوی ذکر شده است .درواقع راوی با ایجاد تناس
میان نحوة شهادت حضرت عباس(ع) و شهدای خرمشهر ،گریزی به واقعة عاشورا م یزن د و ای نگون ه تأثیرپ ذیری انق الب
اسالمی و دفاع مقدّس از واقعة عاشورا را به نمایش میگذارد؛ زیرا شكلگیری انقالب اسالمی برپایة ای دئولوژی م ذهبی (←
سنگری )29 :1389 ،و واقعة عاشورا بوده است« :دست یكی از جنازهها که از بازو قرع و گوشتش ریشریش شده بود ،دلم را
خیلی سوزاند .دا همیشه وقتی چیزی از خدا میخواست و در حاا اضررار بود ،خدا را به دستان بریده حضرت عب اس قس م

تحلیل عنصر درونمایه در پن اثر دفاع مقدّس با تكیهبر مؤلفههای پایداری 61 /

میداد» (حسینی .)82 :1387 ،در این نمونه میبینیم که راوی با بهکارگیری جملة «دست یكی از جنازهه ا ک ه از ب ازو قر ع و
گوشتش ریشریش شده بود» بهصورت غیرمستقیم به واقعة شهادت حضرت عباس اشاره میکند؛ اما نكتة مه م ک ه ب هن وعی
پیوند این جمله را با واقعة کربال قوی نشان میدهد ،سوگندخوردن مادر راوی به حضرت عب اس(ع) اس ت .درواق ع راوی ب ا
توصیف شهدای دفاع مقدّس ،خواننده را بهگونهای غیرمستقیم به حوادث کربال آشنا میسازد .س وگندخوردن ب ه ن ا مق دّس
حضرت عباس(ع) و الگوگیری از آن را میتوان در صفحة  128کتاب «دا» نیز مشاهده کرد.
در جنگ تعداد زیادی از رزمندگان بهوسیلة نیروهایی از ایران کشته شدند ک ه در اح زاب مبتلف ی مانن د کومل ه فعالی ت
میکردند و برای رسیدن اهدافشان دست به «برادرکشی» می زدنند .در رمانهای پای داری تنه ا رم ان س وران س رد اس ت ک ه
بهشكل گستردهای به این موضوع پرداخته و مرگ سربازان و رزمندگان را به دست نیروه ای حزب ی روای ت ک رده اس ت .در
ببشی از رمان در گفتگویی میان «اسماا» و «سهراب» در پی کشتار سربازان به دست حزبیها روایت کرده و قساوت آنها ب ه
قصابی تشبیه شده است که بهراحتی گوسفندان را سر میبرد« :اسماا به سهراب رو کرد ...میگم سهراب ،ت و ش

درگی ری

دلهدر یادت هست؟ تو قبالن گفته بودی که بسیجی بودی و جبهه رفتی؛ ولی حاضر قسم ببور ندیدی چه جوری سر رفی
همسنگر را با کارد میبرن .سرش را باو گرفت و با صدای بلند داد زد :هیچکدومتون ندی دین؛ ام ا م ن دی د  ...مص ی

هم

دیده ...دستش را زیر رویش گذاشت .گفت :گوش تا گوش! بدمنظرهای بود سهراب .خون فواره میزد و شتک میزد .صورت
اون حزبیه ...انگار گوسفند سر میبرید( »...افهمی.)138 :1390 ،
در رمان سوران سرد عنصر تقدّس بسیار پررنگ است و شبصیت سینا در این رمان در هال های از تق دّس اس ت .افهم ی
رمان را در پادگان ارتش توصیف میکند؛ اما مباط  ،سایة تقدّس را در همهجای اثر میبیند .در رمان سوران سرد میبینیم که
با ضربآهنگ خیلی قوی شبصیت سینا در ذهن مباط

ماندگار میشود و این شبصیت چهرة دفاع مقدّس را به شما نشان

میدهد؛ بهطوریکه وقتی در تنگنا میماند ،دعا میکند و گویا در این رمان افهمی به قداست شبصیت آگاه بوده است.
رمان سوران سرد رمان دهة  80اس ت و رن گ و ب وی ده ة  60را ن دارد؛ چراک ه در رم انه ای ده ة  60ام داد غیب ی و
خلوتهای شبانه و پیشگویی برای شهادت وجود داشت؛ اما در این رمان خبری از این مسائل وج ود ن دارد و ه یچ ش بی را
نمیبینید که شبصیتها دست به دعا ببرند .میتوان گفت رمان «سوران سرد» حداقلی دفاع مقدّس است و ب ه قداس ت دف اع
مقدّس آنطور که باید در این رمان پرداخته نشده است؛ اما کل مجموعه نثر زیبایی دارد و مباط

را درگیر میکند.

در رمان سفر به گرای  270درجه الگوگیری از اسوههای مذهبی بهشكل شعار انعكاس یافته است؛ آنجا ک ه رزمن دگان در
لحظات حساس نبرد ،به اما حسین(ع) متوسل میشوند و نا این اما را آشكارا فریاد میزنند« :در دو طرف کاناا ،خاك نرمی
تا جلو کشیده شده .چند تیر قیژی میکنند و از رو کاناا میگذرد.
مواظ

اخوی ،اخوی مواظ

ب اش ...آه ،آه ...ی ا حس ین .کم ک

باش .سرت را بدزد( »...دهقان.)204 :1393 ،

در این رمان نیز تقدس بسیارپررنگ است؛ اما شبصیتها باز از رویارویی با دشمن و مرگ ه راس دارن د .در ای ن رم ان
شبصیتها و جبهه میروند؛ اما بعضی از آنها از مرگ ترس و هراس دارند؛ مثالن ناص ر پ س از ه ر حمل های ک ه م یش ود،
میترسد و اگرچه پا به میدان جنگ میگذارد؛ ولی پشت خاكریزها پنهان است میشود (همان.)169 :
در رمان شررن با ماشین قیامت ،بحث شهید و شهادت بسیار مررح شده است و حضور پدر و مادر ج واد عام ل ت داعی
است که سب

زندهشدن خاطرة شهادت جواد در ذهن راوی میشود؛ بهعبارتدیگر ،در سراسر رمان حضور پدر و مادر جواد

برای راوی تداعیکنندة خاطة شهادت جواد است« :چند وقت بود که به زیارتش نرفته بود  .دو م اهی ش ده ب ود .نگ اهی ب ه
درودیوار اتاق کرد  .عكس اما و پایینتر از آن ،عكس پوستر شده سه تا از بچههای شهید .عكس جواد نب ود .چ ه روزه ایی
داشتیم .چقدر جواد از من غرولند میشنید ...تقدیر این بود که همین هفت ،هشت ماه پیش یک گلوله عملنكرده وسط خیابان
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در لحظة خنثیکردن ،میان دستهای جواد بترکد و این خبر ،واقل سیساا این زن و مرد را پیرتر کند» (همان.)170 :
توصیف چگونگی شهادت از زبان راوی در اینجا (نمونة فوق) راوی از تقدیر میگوید و رن بردن این زن و مرد پیر را نتیج ة
این تقدیر میبیند .در اینجا درعینحاا که جواد در حاا خنثیکردن گلوله ،یعنی عملی ش جاعانه و فداکاران ه توص یف م یش ود،
گویی راوی آن را همچون تصادفی عادی نگاه میکند که حاصلش جز اندوه پیرمرد و پی رزن نیس ت .آنچ ه در رم ان ش ررن ب ا
ماشین قیامت بیان میشود ،بحث شهادت و ارتباط آن با خویشكاری اشباص است .در این رمان قاسم فكر میکن د ک ه ش هید از
ابتدا آد نیكوکار ،بیخرا ،بیگناه ،پاك و بهگونهای معصو است؛ درحالیکه احمدزاده نگرش متفاوتی از ش هید را در ای ن رم ان
به خواننده نشان میدهد و آن این است که شهید بهدلیل خویشكاری که در راه حفظ ارزشهای دینی و وطنی انجا م یده د ،در
بین مرد و در پیشگاه الهی تقدّس مییابد و مرد به همین دلیل او را از یاد نمیبرند و همیشه او را میستایند.
2ـ3ـ .4وطندوستی و میهنپرستی
یكی از عناصر مهم پایداری در رمانهای منتب

این پژوهش و نیز ادبیات پایداری ایرانزمین ،مسئله وطندوستی و عش

به میهن است .وطن زادگاه و مكانی برای حفظ ماا ،ناموس ،عزت و شرف انسانها است؛ به همین دلیل یك ی از نش انهه ای
خردمندان ،عش به وطن است .عش به وطن میلی است طبیعی که خداوند در بین مبلوقاتش قرار داده است؛ بهگون های ک ه
عالوهبر انسان ،حیوانات نیز به محل زندگی خود گرایش غریزی دارند .وطن از عناوینی است که نزد همة انسانها و همچن ین
در همة ادیان از قداست خاصی برخوردار است و در فرهنگ دینی به مهرورزی نسبت به آن فراوان سفارش ش ده اس ت (
میرحسینی و همكاران .)61 :1390 ،عالوهبر این عش به وطن و دفاع از آن ،همیشه یك ی از عوام ل وح دتآف رین در ط وا
تاریخ بشری بوده است .بیگمان حس وطندوستی معموون در ذات هر ایرانی وجود دارد؛ هرچند که این حس در طوا ت اریخ
در بین ایرانیان یكسان نبوده است و همیشه حوادث خاص اجتماعی و سیاسی در تقویت آن نق ش مهم ی داش ته اس ت (
شریفپور و ترابی)160 :1394 ،؛ در دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدّس ،پرداختن به مسئلة وطن و نیز وطن اس المی بیش تر
مدنظر نویسندگان قرارگرفته است تا جایی که میتوان گفت یكی از دغدغههای اصلی ،دفاع از ح ریم ووی ت و وط ن اس ت.
ازجمله مؤلفههای پایداری در رمانهای منتب  ،بحث وطندوستی است که نشان میدهد سرزمین برای انسان میتواند محمل
خاطرات کودکی ،محل عش ورزیهای جوانی و ..باشد .حس میهندوستی و عش به وطن ،یكی از ویژگیهای انسان اس ت؛
زیرا وابستگی به مكانی که عناصر ربطدهندة آنها از جهت تاریخ ،من افع و آرزوه ای مش ترك هس تند ،وابس تگی ریش هدار و
محكم است .در دین اسال بر میل به وطن تأکید شده و ترك وطن و مهاجرت از آن را تنها در مواقع و ش رایط خ اص ج ایز
میداند .وطن در اسال اهمیت بسزایی دارد و میهندوستی ،جنبة الهی و مفهومی مقدّس دارد .رابرة وطن با ایمان شبص این
است که هرگاه وطن بهگونهای باشد که ایمان شبص طل

میکند ،مهرورزیدن به چنین وطنی ،بیشک جز ایمان و از آثار آن

است (عمید زنجانی.)25 :1365 ،
اهمیت وطن در قرآن آنگونه است که به زادگاه پیامبر(ص) سوگند میخورد؛ «و اُقسِمُ بِهذَا البَلَد ،وَ أَنتَ حِلٌّ البَلَد» (بلد1 /و)2؛
سوگند به این شهر و حااآنكه تو در این شهر جای داری .منظور از «بِهذَا البَلَد» مكه است .مكه بهدلی ل اقام ت و تول د حض رت
محمد در آن ،شرافت یافته است (طباطبایی ،1366 ،ج .)289 :20نا مكه صریحان در این آیه ذکر نشده است ،اما با توجه ب ه مك ی
بودن سوره و اهمیت فوقالعادة این شهر مقدّس ،مشبص میشود که منظور همان مكه است (مكار شیرازی ،1369 ،ج.)7 :27
در رمان زمین سوخته مرد در راه حفظ وطن و در مقابل تجاوز دشمن ،از پای نمینشینند و با حضور خود و در کنار هم
بودن اینگونه از خود واکنش نشان میدهند« :همه بیهیچ شناخت قبلی ،با گرمی از همدیگر استقباا میکنن د و هیج انزده از
جنگ حرف میزنند و از کوبیدن دشمن /.سرش را مثل مار میکوبیم! /...کی فكر میکرد ک ه ص دا چن ین جرئت ی داش ته
باشه /ئی جرئت نیست ...حماقته! /مجبور شده حمله کنه .انقالب ما عراق را تكان داده! ..منرقه را تكان داده .ه یچ نش انی
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از دلهره در چهرهها نیست( »...محمود.)21 :1391 ،
در رمان سوران سرد نیز به وطنپرستی اشاره شده است؛ آنجا که سهراب هدف خود در مقابل دشمن ،یعنی حزب یه ا را،
دفاع از وطن میداند .سهراب میگوید حزبیها قصد تجزیة مملكت را دارند و به همین دلیل وظیفة خود میداند که در مقاب ل
آنها بایستد و از وطن خود دفاع کند؛ یعنی جلوی تجزیة کشور را بگیرد« :فرشید پرس ید« :از حزبی ا چ ه م یدان ی؟» س هراب
گفت« :چیز زیادی نمیدونم .به من گفتن که حزبیا دشمنان .گفتن اونا خیاا تجزیهکردن مملك ت رو دارن و ب ایس باهاش ون
بجنگم» ...فرشید گفت« :صحبت سر ای که کی حقه و کی باطل نیست .اسلحه دست گرفتن و جان آدما را گرفتن هم راهح ل
هیچ مشكلی نیست» ...سهراب پوزخند زد« :جالبه! پس اینهمه کشتوکشتارِ توی پایگاها و سر بریدنا و آت شزدن ا ک ار حزبی ا
نیست ...نه؟! یعنی میخوای بگی کشتن سربازِ بیسالح که بره مرخصی مرکز گروهان کارت پایان خ دمتش رو بگی ره از نظ ر
شما دشمنی نیست؟» .فرشید لببند زد« :گروهای تندرو انشعابی دست به این کشتارا میزنن .آنان ی ک مش ت آنارشیس تن»...
(افهمی.)328 327 :1390 ،
در نمونة زیر از کتاب دا نویسنده از تجزیهطلبی کشور سبن میراند که رزمندگان با مقاومت و پایداری در دف اع از وط ن
مانع انجا چنین کاری میشوند« :ناامنی که آنها میخواستند به وجود آمده بود؛ ولی درواقع هدف اصلی آنها جدایی خوزستان
از خاك ایران و الحاق آن به عراق بود .توی نقشههایی که طراحی کرده بودند ،اسم خرمش هر را محم ره ،اه واز را ناص ریه و
آبادان را عبادان نوشته بودند .نیروهای انقالبی هم سرسبتانه مقاومت میکردند تا جلوی ای ن جری ان را بگیرن د ،درح الیک ه
مهمات و تجهیزات کافی نداشتند» (حسینی .)60 :1387 ،نویسنده ابتدا بر ارزش و اهمیت عناصری مهمی چون وط ن ،خ اك،
سرزمین ،ناموس ،شرف و حتی ایمان اشاره میکند و درنهایت چنین بیان میکند که تمامی این عناصر در یک س رزمین واح د
به نا وطن برای هر انسانی تعریف میشود؛ به همین دلیل دفاع از وطن در مقابل تج اوز دش من را ام ری بس یار ض روری و
حیاتی برای رزمندگان برمیشمارد و بر لزو پایداری و دفاع از وطن تأکید میکند (همان .)88 :با بیان اینك ه وط ن متعل

به

همة مرد است و از آن شبص خاصی نیست ،با چاشنی تهیی و تحریک احساسات مرد  ،آنها را ب هگون های غیرمس تقیم ب ه
مقابله با دشمن متجاوز فرامیخواند و مرد نیز دعوت او را لبیک میگویند (همان.)189 :
در رمانهای شررن با ماشین قیامت و سفر به گرای  270درجه نیز وطنپرستی و میهندوستی به شكل دف اع از وط ن در
مقابل دشمن بعثی عراق مررح شده است« :من میگم برای بسیجیای مظلومی که تو دسته هستن ،اونایی که دس ت از ج ون و
ماا خودشون کشیدن و برا جنگ با دشمن به این دیار اومدن .برا اینا شیرینی بگیر( »...دهقان.)34 :1393 ،

نتیجه
پس از تحلیل آثار مذکور با روش تحلیل محتوای کیفی و یاریگ رفتن از من ابع گون اگون تبصص ی در ح وزة پای داری،
یافته های پژوهش حاکی از آن است که بهدلیل فضای جنگ در آثار منتب

پژوهش ،درونمایههای پایداری در اشكاا هوی ت

دینی رزمندگان و مبارزان ،انگیزة دفاع و پایداری در برابر دشمن ،الگوگیری از اسوههای مذهبی و قیا عاشورا ،وطندوس تی و
میهنپرستی مررح شده است و حضوری چشمگیر دارند .از میان نمودهای درونمایههای پای داری ،بح ث مب ارزه و دف اع در
برابر دشمن ،شهید و فرهنگ شهادت و نیز دفاع از وطن نسبت به دیگر موارد پایداری بیشتر مررح شده است.
در رمان زمین سوخته درونمایهها از منظر پایداری بررسی شده که عبارتاند از :مبارزة م رد ب ا دس ت خ الی در مقاب ل
تجاوز نیرو های عراقی ،پاسداری از خون شهیدان و دفاع از وطن ،الگوگیری از شهدای قیا عاشورا ،پاسداری از خون شهیدان
و شرکت در تشییع پیكر آنان و شبیه اینها از مواردی هستند که در این رمان ،احمد محمود به بیان آنها پرداخته است.
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رمان سوران سرد نیز همانند رمان زمین سوخته ،رمانی واقعگراست .افهمی توانسته است با جزئینگری و نگاهی خارج از
کلیشهگرایی و پرداختن به مضمونهای عشقی ،پایداری و واقعی جنگ تحمیلی اثر خود را اثری ضد جنگ (پایداری) معرف ی
کند که جنگ در این رمان در سایه قرار میگیرد و این زندگی سربازان و مرد روستای سوران است ک ه ب ه نم ایش گذاش ته
میشود .بر همین مبنا نویسنده به خود اجازه میدهد بیشتر از فضاها و ماجراهایی بگوید که تاکنون به آنه ا کمت ر توج ه ش ده
است .این حوادث که شامل دفاع سربازان از میهن ،دفاع از مرد بیدفاع ،مقابله با جاسوسان و حزبیها در مناط غرب کش ور
است .در رمانهای شررن با ماشین قیامت و سفر به گرای  270درجه ،تأکید بر هویت دینی رزمندگان و بحث شهادت ،دف اع
از وطن ،شهیدشدن در راه حفظ ارزشهای دینی و ملی از منظر پایداری از مواردی است که در این رمانها ب ه آنه ا پرداخت ه
شده است .تحلیل درونمایههای پایداری در این رمانها نشان میدهد جنگ بس یار ویرانگ ر و س ب
پایداری سب

عق

مان دگی کش ور و

افزایش عزتنفس و روحیه مقاومت در مرد میشود .در کتاب دا تقریبان تم امی مؤلف هه ای پای داری ازجمل ه

تقدس شهادت ،دفاع از وطن و جلوگیری از تجزیة آن ،جهاد در راه خدا و هویت دینی رزمندگان مررح شده است.
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انتشارات اسالمی ،جلد چهاردهم.
 .25عمید زنجانی ،عباسعلی ( .)1365وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسالمی .ب یج ا :انتش ارات دفت ر نش ر
فرهنگ اسالمی.
 .26محدثیخراسانی ،زهرا ( .)1388شعر آیینی و تأثیر انقالب اسالمی بر آن .تهران :مجتمع فرهنگی عاشورا.
 .27محمود ،احمد ( .)1391زمین سوخته .چاپ نهم .تهران :معین.
 .28مكار شیرازی ،ناصر و همكاران ( .)1369تفسیر نمونه .چاپ ششم .جلد سیزدهم .تهران :دارالكت

اسالمیه.

 .29میرصادقی ،جماا ( .)1390ادبیات داستانی .تهران :بهمن.

 .30میرحسینی ،سیدمحمد ،مرتضی قاسمی ،حامد و شاورانی ،مسعود (« .)1390استقامت و پایداری در قرآن» .نش ریة ادبی ات
پایداری .ساا  .2شمارة  3و  .4صص .610 589
 .31وهابیدریاکناری ،رقیه ،علیاکبر عررفی و حسین فقیه ی (« .)1396بررس ی و مقایس ه پروتوتای م در رم انه ای «زم ین
سوخته» و «زمستان  .»62نشریة ادبیات پایداری ،دورة  ،9شمارة  ،16بهار و تابستان  ،1396صص .365
 .32هاجری ،حسین ( .)1387چشمانداز ادبیات انقالب اسالمی .ب هکوش ش حس ین بی ات و محس ن حس ینی .ته ران :مرک ز
تحقیقات صداوسیما.
 .33یونسی ،ابراهیم ( .)1388هنر داستاننویسی .چاپ دهم .تهران :نگاه.

 / 66فنون ادبی ،ساا دوازدهم ،شماره ( ،1پیاپی  )30بهار 1399

