
 
 (فارسی -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی کاوش

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

 661-612م، صص  6162هـ. ق/  6391هـ. ش/  6932، تابستان 62م، شمارة سال هفت

 6داو رمان  قلم رصاصداستانی  ةمجموع در تشيّعبررسی تطبيقی گفتمان 

 2شاملو اکبر
 دانشگاه پیام نور ،فارسی ادبیّاتو  استادیار گروه زبان

 3ابراهیم واشقانی فراهانی
 دانشگاه پیام نور ،فارسی ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 

 4مریم کیانی
 ، ایراندانشگاه تهران ی،ربع ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 5معصومه کیانی
 پیام نور دانشگاه ،فارسی ادبیّاتارشد زبان و کارشناس

 چکيده
همان ساختار و قااببی و در واقع، وسیع یافته  یسرعت کاربرد به ،ازگیبا وجود تاز جمله اصطالحاتی است که  «گفتمان»

چون ادبی، سیاسی، دینای،  ی گوناگونبه انواع ،گفتمان کند.است که گوینده برای بیان نکات مورد نظر خود انتخاب می
بار ایا   اناد ای مناسب برای انعکاس گفتمانزمینهدارای ند که اتون داستانی از جمله متونیم د.شومیفرهنگی و... تقسیم 

نتخااب هساتند، اگفتماان  ۀدهنادببنان و ایران را کاه باه خاوبی انعکااس داستانی ادبیّاتو اثر از پژوهش، در ای   ،اساس
قلام های مجموعاه داساتان .اسات خر عرضاه داشاتهآثاری فا ،مقاومت ۀدر حوز ،ای  دو کشور داستانی ادبیّات ایم.نموده
 .هساتندگرایاناه رویکاردی واقاع یروند که هاردو داراای  آثار به شمار می ۀاز جمل ،ایراندر  دادر ببنان و رمان  رصاص

رد مو قلم رصاصنی اداست ۀو مجموع داببنان را در رمان  ایران و تشیّعر آن دارد تا عناصر گفتمان پژوهش پیش رو سعی ب
خاداباوری، در ای  دو مت  در محورهاای  تشیّعحاصل ای  بررسی، نشان دادن اشتراک گفتمان  .بررسی تطبیقی قرار دهد

 )ع( و اعتماد به والیت فقیه است. طلبی، ابگوپذیری از عاشورای امام حسی ناپذیر، شهادتمبارزۀ خستگی

 داستانی. ادبیّات، صاصقلم ر، دا ،تشیّعگفتمان تطبیقی،  ادبیّات: واژگان کليدی

                                       
 23/1/1331تاریخ پذیرش:    22/1/1331 . تاریخ دریافت:1

 ak.shamloo@gmail.com: ه. رایانام2
 vasheghani1353@gmail.com. رایانامه: 3
 maryamkiani86@yahoo.comنویسندۀ مسئول:  . رایانامۀ4
 kiani.m1380@gmail.com . رایانامه:5

mailto:vasheghani1353@gmail.com
mailto:maryamkiani86@yahoo.com


 1331تابستان ، 21م، شمارۀ نامۀ ادبیّات تطبیقی، سال هفتکاوش/ 101

 پيشگفتار .6

 . تعریف موضوع6-6

شاناس معاروا انگلیسای، زبیا  ای از زباندر مقاباه .م1352باار در ساال نخساتی  ،1اصطالح گفتماان

تحلیال را به جملاه و مات  مطارح نماود و گرایانه در ای  مقابه دیدی صورت ،ویبه کار رفت.  2هریس

از هریس، بسایاری  پسگرایانه به جمله و مت  برشمرد. انه و ساختارگرایگفتمان را صرفاً نگاهی صورت

تحلیال گفتماان  ،هایا  عادّ ۀدیاعقاند. به مقابل تحلیل مت  دانسته ۀتحلیل گفتمان را نقط ،شناساناز زبان

شاامل  ،و تحلیل مت  ستهاسخنرانی و هاوگوها، مصاحبهشامل تحلیل ساختار زبان گفتاری مانند گفت

، و قجاری میرفخرایایر.ک: ) اسات ...ها، گااارش وها، داستانقابهاختار زبان نوشتاری مانند متحلیل س

1312 :32). 

در  3کاادنجی.ای.. وسایع یافات یسارعت کااربرد ی اسات کاه باهختشانااصطالحی زبان ،گفتمان 

ی پیراماون به مباحث بسیار عابمانه و دقیق گفتاری یا نوشتار ،گفتمان را در اخالق ،فرهنگ اصطالحات

ر.ک: ) بارده اساتفرهنگای و هناری باه کاار ، ی  موضوع فلسافی، ادبای، سیاسای، اجتمااعی، دینای

فرهنگای  و زباانی، اندیشاگانی هاای زباانی و ریارحاصل تعامال کنش ،گفتمان (.21: 1310، 4لندام 

عناصار  برگرفتاه از ر و بیان و تبلور ایدئوبوژی حااکم اسات. صاورت و یاا سااختمان کاالمکصاحبان ف

کناد، امّا آنچه معنا و پیام یا  کاالم را تعیای  می  اها، قواعد دستوری و واژگانی استاصلی زبان، آو

زبانی( در تعیی  معنای زبانی )برون دهندۀ آن نیست، بلکه عوامل ریرهای عناصر تشکیلمجموع صورت

زباانی )متنای( و اصار درونبذا معناا و مفهاوم محتاوای کاالم حاصال عن  ری دارندکالم نقش بسیار مؤثّ

، زادهو اکباری روشانفکرر.ک: ) باا یکادیگر در تعاملنادی، فرهنگی و...( اسات کاه موقعیّتزبانی )برون

بستانی بی  گوینده و شنونده و بازنمود ی  صدا در همچنی  گفتمان را مراودۀ کالمی بده  (121 :1330

گفتمان عبارت  ،به عبارت دیگر  اندنایی دانستههای اجتماعی و معدل ی  مت  و تالزم گفته با کارکرد

یعنای   های کاربردی زبان استی اصطالحی عام برای نمونهاست از زبان به هنگام کاربرد و به طور کلّ

 و ها سارها و جملاهکه با عبارت زبان برخالا دستور .است شدهزبانی که در اثر برقراری ارتباط توبید 
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2. Zellig Harris 

3. John Anthony Cuddon 

4. Mac Donell 
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کاار دارد  و مصاحبه، مکابمه و مت  سار ،تر چون پاراگرااای زبانی بارگبا واحده د، گفتمانکار دار

 .(130: 1311 ،و محمّدی رکعتی روشنفکرر.ک: )

کارگیری زبان در هار جامعاه باید ای  نکته را در نظر گرفت که شیوۀ به ،در بررسی گفتمان هر مت  

« خطااب»ی واژۀ در عربا گیارد.میهای موجاود در آن جامعاه شاکل ها و ارزشبر پایۀ رفتارها، نگرش

الکام....و هبا ووة،ومراجعاةاملخبطبااخلطاب و و» :است آمدهبه معنی کالم و خطاب، خود  معادل گفتمان است
ای  گفتاه بسایار  .(942و:1431و،يخمشروز وال«و)حنوه...عو واخلطبهوعندوالعر والکم.واملنثورواملسج وولیوأن وإأبوواسحبقو

 اندد که گاهی آن را مرادا کالم دانستهشومیگفتمان فهمیده  ۀه از واژروزما شبیه به مفهومی است که

 .(42 :1314 ،و نصیحت میرزاییر.ک: )

شناسان از تقسیم آن خودداری ر زبانبیشت پذیرد،از آنجا که گفتمان بر اثر نوع کالم، انواع بسیار می 

اندیشامند و ناقاد  ،اند. حنفیگون تقسیم کردهگونا یآن را به انواع شناسان،ای از زبانهعدّ امّااند، کرده

 گفتمااندر نظار وی، . اسات کارده دساته تقسایم 3آن را باه مصری برای درک و تحلیل بهتر گفتماان 

 .3  گفتماان فلسافی .2  گفتماان دینای .1بار ایا  اناواع اسات:  عمق و دایرۀ شمول برحسب پیچیدگی،

ی گفتمان ادبا .2  اجتماعی - گفتمان سیاسی .1  تاریخیگفتمان  .5  گفتمان قانونی .4  گفتمان اخالقی

 اببتّاه .(23: 1331حنفای، ر.ک: منطقای) - گفتماان علمای .3  اتیاطّالعا و گفتمان تبلیغاتی .1  هنری -

، گفتماان صالو و... نیاا باه تشیّعهای جدیدی همچون گفتمان گفتمان ،به شرایط جوامع توجّهامروزه با 

در ایا  میاان،  های اشاره شده قارار داد.یکی از گفتمان ۀمجموعها را زیران آنتواند که میوجود آمده

دینای،  ویژه گفتماانباه ،گاناههاای نهتاوان زیرمجموعاۀ گفتمانرا از جهات گوناگون می تشیّعگفتمان 

 اجتماعی دانست. - اخالقی، تاریخی و سیاسی

 ، ضرورت و هدفاهمّيّت. 6-6

ادب داساتانی، ادب پایاداری و ادب زناناۀ فارسای در دوران معاصار اسات.  تاری  آثااراز مهم ،دارمان 

بوده که تنها با گذشت پنج سال از انتشارش، باه چااص صاد و چهال و  به حدّیشدّت توفیق ای  کتاب 

کاه پااول  ایگوناه باهدهاد ارائاه می مقادّسر از دوران دفااع ثّ، تصویر گویاا و ماؤنهم رسید. ای  رمان

اور کاردم با خواندن ای  کتاب بود کاه با :گویدبه زبان انگلیسی می دا( مترجم رمان 4133) 1اسپارکم 

                                       
1. Paul Sparkman 
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ایا  انادازۀ بای اهمّیّاتو سرشار از امداد ریبای باود. نظار باه  مقدّسحقیقت دفاع نبرد ایران با عراق، به 

ر پارسی معاص ادبیّاتدر  یمهم و تأثیرگذار صل، بررسی فپژوهش آنمعاصر پارسی،  ادبیّاتدر  ،کتاب

 در حوزۀ ادب پایداری پارسی است. ها و عوامل موفّقیّت آن جنبه و رماگشایی از

تری  اثر داستانی در حوزۀ ادب پایداری شیعیان ببنان است و به جهات مهم ،قلم رصاصمجموعۀ داستانی  

ای  اثر  اهمّیّت. ستبسیار مهم اها و ازخودگذشتگی شیعیان ببنان در برابر دشم  صهیونیستی، بازنمودن رشادت

م. از  2010است که ی  سال پس از انتشارش، جایاۀ کتاب سال جمهوری اسالمی ایران را در سال دان جتا ب

آمده بر اساس گفتمان وعۀ داستانی و تطبیق آن با دیگر آثار پدیدخود کرد. از ای  جهت، بررسی ای  مجم آنِ

 در ادب معاصر ایران و ببنان باشد. تشیّعابی گفتمان ق برای بررسی و ردیتواند تالشی موفّمی ،تشیّع

 های پژوهش. پرسش6-9
 پذیر هستند؟آیا دو اثر مذکور با گفتمان تشیّع، بررسی -

 چیست؟ قلم رصاصو دا های گفتمان تشیّع در همؤبّف -

 گفتمان تشیّع در ای  دو اثر، برآمده از کدام عوامل در بستر تاریخ و جامعه است؟ -

 يشينة پژوهشپ .6-3

ی نقاد و هاکنون چه در قابب کتااب و مقاباه و چاه در قاباب نشساتتا  دادر حوزۀ بررسی و نقد رمان 

 تیاروا»توان به ای  موارد اشاره کرد: میبرای نمونه ها که از میان آن بررسی، کارهای بسیار شده است

منتشرشاده در  ،(1332و صحفی ) جوادی یگانه نوشتۀ« داکتاب خاطرات  یانتقاد لیزنانه از جنگ: تحل

ۀ نگای  ایاران، ، منتشرشاده در مجلّا(1313خلجای ) باه قلام« داکندوکاوی بر کتاب »  ینقد ادب ۀفصلنام

 شده در پژوهشکدۀ مطابعات اجتمااعیبرگاار« مطرُ علی بغدادو  داان و رمنقد تطبیقی د»همچنی  نشست 

، کاری تاازه اسات کاه تشیّعبر اساس گفتمان  دارمان بررسی تطبیقی  ،در مجموع .1334در شهریورماه 

 ای تازه برای شناخت ای  رمان بسیار مهم و محبوب فارسی بگشاید.تواند دریچهمی

 . روش پژوهش و چارچوب نظری6-5

شناسای همگاانی دارد و رویکارد ناوی  و ای است که ریشه در زبانرشتهموضوعی میان ،تحلیل گفتمان

های اخیار گساترۀ تحلیال گفتماان انتقاادی در دهاهباا عناوان شناسی انتقاادی و نیافتۀ آن، در زباتوسعه

گرفتاه  شناسی را دربرشناسی، فلسفه، علوم سیاسی، هنر و روانهای ادبیّات، جامعهوسیعی همچون رشته

ای است که از اواساط رشتهبی  مطابعاتی شیگاار، (. تحلیل گفتمان11: 1311زاده، آقاگلر.ک: ) است
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 هایی چاوندر رشاته ،معرفتای – در پای تغییارات گساتردۀ علمای .م 1320تا اواسط دهاۀ  .م 1310ۀ ده

شناسای ادراکای و اجتمااعی شاعر، معاانی و بیاان، شناسای حاان، رواننگاری، جامعهشناسی، قومانسان

مناد عات نظااممند به مطابهای علوم اجتماعی و علوم انسانی عالقهشناسی و سایر رشتهشناسی، نشانهزبان

تحلیال گفتماان  ،باه عباارت دیگار  ید گفتار و نوشتار ظهور کرده اساتساختار و کارکرد و فرایند توب

: 1311 روشانفکر و محمّادی رکعتایر.ک: ) ت و ضعف آن اساتهمان نقد گفتمان و بررسی نقاط قوّ

131). 

ارتباطاات ریار کالمای و شاتار، شرایط اجتماعی، زمینۀ وقوع مت  یاا نو ۀمجموع ،در تحلیل گفتمان 

خاود  ها هر کدام به تنهایی مفهوم خاصّد. واژهشوی نگریسته میای کلّها در گاارهساختار و واژه ۀرابط

رساتگاری  ،به طور مثال  معانی متفاوتی دارند ،امّا در شرایط وقوع و در اذهان گوناگون ،را دارا هستند

و وظیفاۀ تحلیال  خاواه داردساتگاری بارای انساان آزادیبرای انسان دیندار مسیحی معنایی متفاوت از ر

هاا و بار برآنیم که باا تکیاه بار همای  تفاوت ،در ای  مقابه هاست.یافت  و بررسی همی  تفاوت ،گفتمان

به تحلیل دو مت  بسیار مهم در ادبیّات پایاداری ایاران و ببناان،  ،«تشیّعگفتمان »اساس گفتمان موسوم به 

شرایط اجتمااعی، زمیناۀ وقاوع مات ،  ۀمجموعبپردازیم و  قلم رصاصداستانی  وعۀمجمو  دایعنی رمان 

ادبیّاات  در حاوزۀ را در ای  دو مت  بسیار مهام ها در گاارهساختار و واژه ۀارتباطات ریر کالمی و رابط

 داستانی پایداری بررسی کنیم.

 پردازش تحليلی موضوع .6
 قلم رصاص ةمجموعفی معرّ .6-6

های کوتاه و گاه بلندی است که به قلم نویسندگانی چند نگاشته شده داستاننوان مجموعهع ،قلم رصاص

 ،هاای  داستان است. دهاند به چاص رسچندی  مجلّ در، آن را ت هنرمندان ببنان()جمعیّ رساالت ۀسو مؤسّ

 در براباار اهللحااابمقاوماات مااردم جنااوب ببنااان و رزمناادگان  هااا ازگرایانااه دارنااد و در آنواقعرویکااردی 

صورت ه یدتری  اثری است که بجدای  مجموعۀ داستانی،  است. صهیونیستی به ببنان یاد شدهتجاوزات رژیم 

هاای ر داساتانبیشاتمار آورد، زیارا ش جنگ ببنان با رژیم صهیونیستی به ادبیّات ۀحوز در توان آن راجدّی می

اثار  امّا ،اندپرداخته .م 1325های داخلی ببنان در سال گیرند، به جنگکه در حوزۀ ادبیات جنگ قرا می یببنان

 در ساال داستانی نخستی  بار ۀای  مجموع .هایی دربارۀ مقاومت اسالمی در ببنان استداستانمجموعه ،شدهیاد

 است. از جمهوری اسالمی ایران دریافت نموده .م 2010در سال نیا کتاب سال را ۀجایا و دهش منتشر .م 2003
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 :کردگروه تقسیم سه توان به های ای  مجموعه را میداستان

. اساتپرداخته های رزمندگان آنجانفشانی و اهللحابهای نیروهای اتهایی که به شرح عملیّداستان. 1

 2001سال  ۀروز 33 به جنگ برخی هم وم.  2000تا 1312های های سالعملیّاتها به داستانبرخی از ای  

زنان در برابر یورش  ویژههای مردم جنوب ببنان بههایی که به بیان رشادتداستان .2  دناختصاص دارم. 

هاای رژیام صهیونیساتی هایی که باه شارح زنادگی اسارا در اساارتگاهداستان. 3  است پرداختهاسرائیل 

 است. هپرداخت

 دارمان فی معرّ .6-6

 ۀگ تحمیلای، باه هماراه خاانوادخاطرات بانویی دالور است که اندکی پایش از آرااز جنامجموعه ا،د

 ده اعظم حسینیسیّ راکتاب ای   .شوددر آنجا ساک  می و آیدمی خرّمشهراالصل خود از بصره به ایرانی

را  دارمان  حوادث زندگی خانم حسینی دراست. نگاشته  زهرا حسینی در چهل فصل و بر اساس خاطرات

 توان به سه بخش تقسیم نمود که عبارتند از:می

نادیا   او خاود از حی  جنگ بر وی گذشاته و حوادثی که در خاطرات و. 2  از جنگ پیشوقایع  .1

خروج اجباری از  وقایعی که پس از مجروح شدن و. 3  است ها قرار داشتهها بوده یا در مت  آنشاهد آن

 است. بر وی گذشته خرّمشهر

اند، دختری که برای سابه حادث شده12ند که بر دختری ادردآوری یهایواقعیّتتمامی مطابب کتاب  

 انشاتابد کاه باه  مقابلاه باا اشاغابگردر حال اشغال، به کم  مردانی می خرّمشهردفاع از  رضای خدا و

تری  تلخ و کندانتخاب می ابخانه رارسّ درت فعّابیّ، یعنی تری  کار ممک سخت ،ای  راه او در اند.برخاسته

برادر شهیدش را به خاک  ها، ای  است که او خود پیکر پدر واوج آن ۀکند که نقطحوادث را تجربه می

تری  قسمت آن را بایاد حاوادث اب است، امّا کانونیجذّ داتمام مطابب رمان ا وجودی که ب می سپارد.

های قابب داستان در داستان، آن رادر ای  تکنی  رابب روایت  بنیان روایی و م کتاب دانست.بخش دوّ

 دهد.قرار میگرا واقع

 داو  قلم رصاصدر  متنو  موقعيّتبافت  .6-9

. منظاور از بافات اسات اهمّیّاتدارای  2موقعیّتو بافت  1دو عنصر کلیدی بافت مت  ،در تحلیل گفتمان

                                       
1. Context 
2. Context of Situation 
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قبل و بعد  هایهانی در چارچوب چه متنی قرار گرفته است و جملبمت  ای  است که بدانیم ی  عنصر ز

 ،یماوقعیّته تأثیری در تبلور صوری، کارکردی و معنایی آن دارند. در بافت در داخل مت  چ ،آن عنصر

: 1323 پاور،)بهرام دشواست، بررسی می شدهتوبید  در آن خاص که یموقعیّتی  عنصر در چارچوب 

بار مابینوفسکی به کاار کنند، نخستی زبانی هم یاد می بافت ریرعنوان  اکه از آن ب را یموقعیّتبافت  (.14

های فرهنگی، اجتماعی، شناسان زیادی آن را به کار بردند. بافتنگاران و زبانقوم ،از آن پسرفت و گ

هاای خالا تحلیلبارگفتماان، به تعریاف اماروزی  توجّهمحیطی و سیاسی همگی از ای  نوع هستند. با 

ه باه عناوان دهنادۀ جملادیگار صارفاً باا عناصار نحاوی و بغاوی تشاکیل و دستوری، شناسانهتی زبانسنّ

عوامال بیرونای مات  یاا هماان بافات  ابلکه فراتر از آن با ،کار نداریم و تری  مبنای تشریو معنا سرعمده

 ی نیا کار داریم.موقعیّت

 در ایران معاصر باور داشته باشیم« تشیّعگفتمان »شد، اگر به نظام زبانی با عنوان بر اساس آنچه گفته  

مکاان در زماان و نخست باید بافات ماوقعیّتی اساس آن تحلیل کنیم، و بخواهیم بافت متنی خاص را بر 

ها در حوادث انقالب اسالمی ایاران و دفااع که نمود رابب آن پیگیری شودایران معاصر و در حوادثی 

ۀ جامعاۀ ایرانای تمدیدهای سااست. انقالب اسالمی ایران، هرچند که حرکتی در همۀ طیفبوده  مقدّس

تار رفات، ایا  پیشو هرچاه  هاای شایعی متاأثّر باودهاا و نگرهاز انگارهبتدا به شادّت ا از همان ابود، امّ

جانبه و یکپارچۀ همۀ جامعۀ ایرانی دفاع مقدّس نیا هرچند دفاع همه نمود بیشتری یافت.خصیصه در آن 

 .با دشم  متجاوز بود، امّا چنان بود که گویی تکرار حادثۀ کربالست

ان نیا شاهد خیاش شیعیان خاود ندر ایران، بب مقدّسانقالب اسالمی و دفاع زمان با ، همسواز دیگر  

در دادناد، م مقاومت جامعۀ ببنان در برابر دشم  صهیونیستی را تشکیل میمقدّ بود. شیعیان ببنان که خطّ

ای اعاالم در جامعاه ،ایا  حااب ناد.( گارد هام آمداهللحااب) قابب رزمندگان مقاومت اساالمی ببناان

هاایی کاه هار کادام ظهاور یافتاه بودناد، گروه یهای مختلفحابها و ت کرد که در آن گروهموجودیّ

به عنوان حابی شیعی پا به عرصاۀ وجاود نهااد و  اهللحاب ،خود را داشتند. در ای  میان طرفداران خاصّ

حاا  دینای در میان جامعاۀ ببناان کاه از ب، امام موسی صدرهمگرایانۀ ات تفکّرگیری از توانست با بهره

، باه خاود گارا پیوساته بودنادهای چپجوانان شیعه را که پیش از ای  به حاب تنها، نهع زیادی داردتنوّ

با استفاده  اهللحابکند.  ای جا بازهای کثیر ببنانیان از هر مذهب و اندیشهجذب کند، بلکه در میان توده

 عابی ایجاد کرده بود، رزمندگانی باایمان، شاجاعاز تعابیم ناب اسالمی که با سیرۀ پیامبر و ائمه ترکیبی 
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اعتقاادی خاود را باا پیوسات  باه  و که توانستند تمام خألهای دینیمعتقد را پرورش دهد، رزمندگانی  و

تنهاا حابای  ،یعنی زمان آراز تهاجم اسرائیل به جنوب ببنان ،م 1312از سال  اهللحاب پر کنند. اهللحاب

 ،و باا مقاومات، جهااد و مباارزۀ مساتمر نادها قاد علام کدر مقابل صهیونیسات با توفیق هبوده که توانست

 نشینی از خاک ببنان نمایدآورد و آن را مجبور به عقبای  رژیم را به زانو در .م 2000سرانجام در سال 

 .(21: 1330 کیانی،ر.ک: )

 داو  قلم رصاصدر  تشيّعگفتمان تحليل  .6-3

دارد. حکم به  أکیدتبسیار « حکم»بارگ روس، در تحلیل گفتمان بر مقوبۀ پرداز نظریّه، 1روم  یاکوبس 

ای را اباال  کناد، بلکاه قاعادهای است شبیه گااره، امّا گااره نیست و خبری را ابقا نمیتعریف او جمله

بندیشان کرد و در ی  ردیف قرارشان ها که بشود در ی  قابب، صورتای از حکمد. مجموعهنماییم

ای از شعارها که در روزهای انقالب اسالمی ایران و سازند. برای نمونه، مجموعه  گفتمان را میداد، ی

اساالمی ایاران را ند کاه گفتماان انقاالب هسات هااییحقیقت، حکم شد، درپس از آن، بسیار شنیده می

بر ایا    «میالل، آزادی، جمهوری اسالاستق»و « نه شرقی، نه رربی، جمهوری اسالمی» سازند، مانندمی

کنند هاست که شیعیان بدان باور دارند و بر اساس آن عمل میای از حکم، مجموعهتشیّعاساس، گفتمان 

گفتمان شیعیان در واقع انعکااس ها را شنید. در ای  مقابه نیا توان به کثرت، آنو در شعارهایشان نیا می

ها در فی و تحلیل آنکه در ذیل به معرّ استهای مورد بررسی در ای  پژوهش داستان درن اعتقادات آنا

 پردازیم:های مورد بررسی میمت 

 خداباوری .6-3-6

فارائض دینای و  اداینیسات کاه در شائون فاردی و و مجارد محض  ایهتنها عقید ،اهللحابخداباوری 

باا باشد، بلکه خود راه و روشی برای زنادگی کامال در تماام جهاات و در رابطاه  عبادات خالصه شده

 هاای مختلاف اساتتمام افراد با افکار و اعتقادات و گرایش ، پیونددهندۀای  خداباوری. دیگران است

 (.23-20 تا:ی ، بیابدّصفیر.ک: )

قابال مشااهده  ،قلم رصاصم جلد سوّ از «رحیا وةحلظولقبءومبويف»خداباوری در داستان گونه ای ای از نمونه

 ،کااری اند، بارایهی از رزمندگان مقاومت در آن مخفی شدهای که گروخانه زمانی که صاحب  است

در مقابال  خاود را ورود باه ایا  مناال، با و در مکانی دیگر سکونت دارد او د.شوسرزده وارد خانه می

                                       
1. Roman Jakobson 
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رود و ترسش از بای  مای ،ت آناناز هویّ اطّالعترسد، امّا با ت میبیند. زن ابتدا به شدّافرادی ناشناس می

 است،گروه  هسپس از شخصی به نام رارب که فرماند  است اهللحابکه وی از طرفداران دکناظهار می

دکاه کنزن تردیاد مای .کندامّا رارب قبول نمی ،اش بازگرددناد خانواده که خواهد به او اجازه دهدمی

تثا وونا واأ»گویاد: مای ،از ای  رو  بیندو پوشش نامناسبش سخنش را صادقانه نمی فرمانده به دبیل ظاهر
 زیارا ،)ترجمه: تو به ما  اعتمااد ناداری  (122: 3 ج، 2003، قلم رصاص) «ألای وذاکل  وةبلسُ وحمج ووألن ينويب

وةقادخا ولححجاب وببلث ووا» گویاد:راراب در جاواب میطاور نیسات؟( باحجاب نیستم، آیا ایا  وناين وأ،وأقسا ولا  
خورم کاه اد هیچ ربطی به حجاب ندارد، قسم میاعتم)ترجمه:   همان() «يموقفوينوتفهمأرجوکوأصد ق و لکنوأ

توضایو  و امّا رارب پس از گفتگویی مختصار ،(تم را درک کنیخواهم موقعیّا از تو میبه تو اعتماد دارم، امّ

خاود را طای  روناد ،داستان در ادامه که منال را ترک کند. دادبه اواجازه  اعتماد نمود و ،شرایط به زن

انجاام  موفّقیّاتباا  د وشاورزمنادگان مقاومات فااش نمای عملیّاات ،اعتمادی متقابل ۀپای بر امّا، کندمی

 د.گیرمی

رزمنادگان مقاومات  ود، تنها مخات ّشمی دیده اهللحابشیعی ایمانی که در گفتمان  ،گفتنی است 

اسات ای تنهاا وسایله ای  ایمان،ای که گونه به ،استنیست، بلکه در باور مردم جنوب ببنان جای گرفته

 آورناد.پدیاد مایبا آن حمایتی روحانی بارای یکادیگر  برند وکه آنان در بحظات دشوار به آن پناه می

د کاه شاوای اسات کاه موجاب آراماش قلاب باانویی مایحمایت روحانی گاه به شکل قرائت آیهای  

ت به شدّ بانو خبری در دست نیست.از سرنوشت او ت زیادی است که همسرش به میدان نبرد رفته و مدّ

از قرآنای کاه   (21 )رعاد/و«ٱلُقحُاو ُووَماِ ن وَّلله وَتطٱور وَأَاوب اک  »باا خوانادن آیاۀ  امّاا اسات،نگران شوی خویش 

همی  ایمان قوی است کاه  .(223: 4 ج، 2003، قلم رصاص) کندخود را آرام می ،همسرش به وی داده

ر برابار تجااوزات رژیام صهیونیساتی رزمندگان مقاومت و مردم جنوب ببنان را همچون دژی محکام د

 گشایش خداوندی را بر آنان آشکار ساخت.  .م 2000استوار نمود و در سال  پایدار و

در مقابل دشمنی قارار گرفتاه بودناد کاه چنادی   ،در روزهای سخت جنگ تحمیلی که مردم ایران 

جااوزان، علیاه رزمنادگان حااد باا متاز سوی دیگر دشمنان داخلی نیا در اتّ و کردندمی شکشور حمایت

ی  دشامنانی باه جنگیدند، همی  خداباوری بود که نیرویی الیاال را برای مقاومت در برابر چنایرانی می

فصال  درکنیم. مشااهده مای دارماان جای بود. ای  خداباوری را برای نمونه در جایملّت ایران بخشیده 

 باه هماراه ،بای  مصایبتاوّ ۀهادت پادر و تجرباای هستیم که راوی پس از ششاهد صحنه ،رمانای  نهم 
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تاابی گاردد و چاون بایمسجد شیخ سلمان بازمی یعنی ،استقرار خانواده مادر و اعضای خانواده به محلّ

وی  (5 /)فاتحه «إ يهبَكونَعُبُدوَ إ يهبَكوَنساََع  ُو» ۀسعی دارد تا با تمسّ  به آی ،بیندمادر را در مراسم عااداری می

کاردم. حماد ساوخت. از خادا خواساتم باه دا صابر بدهاد نگااهش مایمای دبام بارایش»کند: را آرام 

کاردم تاا کردم و به طرا دا فوت میاک نستعی  را در سوره تکرار میایّاک نعبد وایّ ۀو آی خواندممی

 ل ای شهادت برادر برای تحمّ زراوی پس ا ،ای دیگردر صحنه. (213 :1311حسینی، ) «او هم آرام شود

دراز کشایدم و باا » هستی آرامش یاباد: جاویدد تا با ارتباط با منبع وشمی توسّلممصیبت سنگی  به نماز 

صدا از پشت میکاروف  پخاش  پریدم. ،بود هباعث شد بخشاذان از آن بیهوشی که داروی آرامصدای 

ماز خواندم. بعاد نمااز ن رفتم کنار ستونی ایستادم و م داد. بلند شدم...ها آرامش عجیبی بدشد. ای  صمی

 )هماان: «بدهد به حضرت زینب هدیه کاردم ثوابکه خدا به م   ت ای رکعت دیگر هم به نیّ وصبو د

341-342). 

 ناپذیرخستگی ةمبارز .6-3-6

هر کوشش و تالشی  ،اهللحابو طبق تعریف  داردهای فردی و اجتماعی جنبه ،نبرد در راه خدا مبارزه و

 .(212-211: 1315 رریاب،ر.ک: ) گیاردقرار میجهاد  ذیل فروع دی  و ،گیردکه در راه خدا صورت 

منطق دفاع از جان و  با ،تفکّردهد. ای  را تشکیل می اهللحابمی  پایه و ستون فکری دوّ ،جهاد در راه خدا

ت اّع انسان عاقلی که بهمبنی برآن است که  اهللحابات هماهنگی دارد. منطق مقدّسدفاع از سرزمی  و 

 :2005شقیر، ر.ک: )ل کند تحمّ راتش مقدّسات امّبه حمله وتحقیر  تواندنمی ،اندیشدمیخود و وطنش 

 یابد.ایستادگی افراد در برابر ظلم ستمکاران سامان می مقاومت و ،همی  اساس بر .(31-33

 ،میاان ایشاان در تنهااناه ،رابر اشغابگری رژیم صهیونیساتیناپذیر رزمندگان مقاومت در بخستگی ۀمبارز

ت در نیاروی بارای عضاویّ ها فرزنادان راخانواده ،همی  رو از  یا وجود داردهای آنان نبلکه درخانواده

از تشاویق  «يبمس واجلناو »داستان  چنانکه ناصردر، ندکنمقاومت اسالمی و رویارویی با دشم  تشویق می

ماادر و میاراث پادر  ۀرا توصی خود ۀه ومبارزاش در پیوست  به مقاومت اسالمی یاد کردکشیدهرنج مادر

 گوید: می دانسته و به دوستش

بوغ وم اهوعحایوالار ون اإويقسا ولا ويابوعحاأبلَهابوتازدادوساوءاويومابوبعادوياو.و و ذبنا وحويم وأبعدومغبدرتنبواجلنو وبسنة،ومرض و»
اابوذبناا وأ   وماانو ااج عينيقبسااَهوبعاادواسَشااهبدو الااد وعحاایوةقب مااعحاایواانااامب.وإلاایوصاافو واملو،وفإّن  د.وون وأ.وذبناا وتّاار 

وطبملاابووي الااد وياملقب مااةوبااون وأ وويعنقااوبنااةويفمأدمااهوون وأبااودائمااب ووبو ذبناا وتوصاایينبنااهويکماا ومسااادواجلهاابدوها ااإنوألاانوّااا 
و(.161:و4وج،و9002،وقح ورصبص)و«بنةمبی والوحیدوحلفظواألالس و
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شاد، و روز باه روز حاابش بادتر مایی  سال پس از آنکه جنوب را ترک کردیم، مادرم مریض شاد )ترجمه: 

بی  کسای باود کاه پس از شهادت پدرم بر مادرم وارد شده بود، او اوّای که با وجود سختیخورم علی، قسم می

گفت: مادامی که م  در مسیر کرد، او با اصرار به م  میرزمندگان مقاومت تشویق میمرا در پیوست  به صفوا 

همچناان جوشاان اسات و خشا  نشاده اسات. ماادرم همیشاه باه ما  توصایه پدرم در راه جهاد باشم، خون او 

 (کردکه خون پدرم امانتی است بر گردن م  و تنها راه حفظ آن مقاومت است.می

 ،ماریم از اهاابی بقااع رربایکاه د شاومبارزه با دشم  صهیونیستی در داستانی دیگار باعاث مای ۀروحی

باه  ،از همی  رو  نبرد با دشم  اشغابگر سازد ۀموده، روانت بارگ نبا مشقّ یتیمی و درکه فرزندانش را 

برابار تهدیادات وخشاونت  . او خاود شایرزنی اسات کاه بارهاا درشاودمشاهور مایابمجاهدی   امّ ۀکنی

وآورد:جوی منال خم به ابرو نمیودر برابر جست ایستد واشغابگران می
اونوبب واملقاب م و راحاواويونومانوباواءوالش اضجوااسارائیحی و»  ّ بنابءوالبحاددوأسابعددوبعااوالعمامءوایح یا ومانوخبابرب ومأَق
هابولایوصادرببو رأساهبولع يعهابولعح وإبنوجناودوالعاد ويّاو بونور ب اب  ومدامهاةوذاوذا  وووبمواومدامهبتوعديددوملنز ومرمیو يففق

)مهاابن:وو..«.جلنااودو  عیاادب اومااب.و دياادأخباابرب و تقاااوبّامبةوأ وعحاایو ادباابواملقااب م وفکبنا وتَکااَ وأختاهب وعاانومکاابنو
وو.(992

 توسّاط، اخبااری کاه را آراز کردناد پیگیری اخبار آنهاها از ای  جوانان رزمنده ترسیدند و اسرائیلی)ترجمه: 

 حمله کردنادبار رافلگیرانه به خانۀ مریم ها چندی آوردند، اسرائیلیی از جوانان روستا به دست میمادوران محلّ

خاود  رسانند تا شاید از فرزندان رزمندۀگرفتند تا او را بتخود را به سمت سینه و سر او می سالح ،و در هر هجوم

هاای آناان کرد و با استواری در برابار حماالت و تهدیادرا پنهان می خبارشانها بدهد، امّا او هربار اخبری به آن

و(.ایستادمی
زماان از جناگ  ناگفتاه پیداسات کاه هارناپذیر هستیم. نیا شاهد همی  مبارزات خستگی دان در رما 

ر کرد که رزمندگان ایران فقط در مقابل یا  آید، نباید تصوّتحمیلی عراق علیه ایران سخ  به میان می

های جهاان و بسایاری ابرقدرت ،بلکه در پشت سر حکومت بعث عراق ،جنگیدنددشم  به نام عراق می

توانستیم ای  ما نمی ،ناپذیر مردم ایران نبودو خستگی مبارز ۀاز کشورهای عربی قرار داشتند و اگر روحی

در  .قابل مشااهده اسات داجای رمان تبلور ای  روحیه در جای سال ادامه دهیم.هشت ت جنگ را به مدّ

ماندن در جوار خاانواده و زاری  ،که راوی پس از شهادت پدر و خاکسپاری وی خوانیممی ،کتابای  

کمی که گذشت احساس کردم اینجا ماندن دیگر جایا نیست. از » گوید:می داند وو شیون را مجاز نمی

مساجد  گفاتم: مساجد جاامع و حاابی گفت:کجاا؟دا با بی روم.گفتم: م  دیگر می بلند شدم و به دا جا
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کارهای مختلفی چون امدادگری و  دادن جایی است که راوی در آن سعی دارد با انجام خرّمشهرجامع 

 یااریگر رزمنادگان باشاد خرّمشاهر در حفاظدر آنجاا انه مسلحّ ۀی مبارزم و حتّمقدّ رساندن رذا به خطّ

 (.214 و 213 :1311حسینی، )

خود را همچنان حفظ  ۀروحی شاهد ای  هستم که راوی پس از شهادت برادر، ،ای از رماندر صحنه 

داساتان واهرش نیا در ایا  تصامیم باا او هامو خ ش ادامه دهداو به مبارزه هرکرده و تصمیم دارد در ش

آییاد باا ما  نمای خواهید بکنید؟کار میپرسید: چی باالخره دایی سکوت بینمان را شکست و» د:شومی

دایای باه بایال نگااه  جاا بماانم.خواهم همی می خواهم بیایم.نه. م  نمی م  گفتم: برویم پیش مادرتون؟

زمانی باه اوج خاود ، ای  روحیه. (213 :همان) «م  هم هستم ،او هم گفت: تا وقتی زهرا اینجاست د.کر

همچناان اصارار دارد در شاهر بماناد و باه  ،است ت زخمی شدهبه شدّ با وجودی که رسد که راویمی

گوناه پرسای دوساتش و جاواب او ایا مااجرای احوال ،بناابرای   ایستادگی در مقابل دشم  ادامه دهاد

تاوی خاواب و بیاداری شانیده باودم  ت چطوره؟چه کار باید بکنای؟وضعیّتبعد پرسید » :شودترسیم می

 خرّمشاهرهاا باه تصامیم گارفتم باا ایا  ها هستم. از ترس اینکه مرا به ماهشهر اعااام کنناد.جاو اعاامی

تاونم م گفات  مای. بهاخرّمشهرهیچی دیگه باید برگردم  به همی  خاطر در جواب زینب گفتم: برگردم.

 .(524 )همان: «مگه میشه؟ !خرّمشهرگردی بر وضعیّتبا ای   ...ب گفت: اِبا تعجّ برم.

 طلبیشهادت .6-3-9

شهادت و شاهید اسات.  ماهیّت اسالمی دربارۀ  بینیجهاننشأت گرفته از  ،دربارۀ شهادت اهللحاب تفکّر

و سکون در برابر ظابمی  و دفاع  و عدم سکوت اهلل ۀفدا کردن جان در راه اعتالی کلم به معنای ،شهادت

 ۀرلطد. شهادت مایبه خون خود میای  راه  شهید در، رو از ای   ناموس است از سرزمی  و جان و آبرو و

های راه ای کاه ساختیکناد  باه گوناهو میت و بارگی شمرده شده و مسلمانان را به ارادۀ قوی مسلّعاّ

تقریار  فعال و قاول و استشهادی در عملیّاتدربارۀ  (.135: 2005، شقیر: ر.ککنند )ل میمبارزه را تحمّ

کالم نخستی  شاهید  منابت شهید در و استه مطلبی دال بر تحریم صادر نشد ،علمای مسلمان بارگان و

تری  ماردم برگایده» فرماید:چنانکه می هاست،فوق سایر مقام ت ودون مقام نبوّ ،امام علی )ع( ،محراب

 شادهنیاا اشااره  اهللحااب ۀگشادنامۀ سر در .(224: 23 ج ،1313)مجلسی،  «شهیدان هستند ،نبیاپس از ا

تاوان توان به تجاوز پاسخ داد و با ریخت  خون خود میبه نظر ما تنها با فداکاری و ایثارگری می» است:

دسات ه و جاان با روح بلکاه باا نثاار ،دشوآورد. آزادی به کسی داده نمی عاّت و سربلندی را به دست
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ت و آزادی داشته باشیم... مقاومت اسالمی با نثار خون آید، بذا ما تصمیم گرفتیم زندگی با دی ، عاّمی

ناپذیر سلحشورانش، برای نخستی  بار در تااریخ مباارزه )اعاراب( علیاه شهیدان خود و با جهاد خستگی

هاا وادار باه کاه بارخالا خواسات آنا و دیگران بلاسرائیل توانست ای  دشم  را بدون دخابت آمریک

وگوی خبری در ی  گفت اهللحابجنبش  کلّ دبیر .(131 :1312)اسدابلهی،  «نشینی از ببنان کندعقب

ح ماسات، ساالح فاداکاری و ساالح عشق باه شاهادت ساال» دارد:چنی  اظهار می ،در رابطه با شهادت

تری  ساالح آن را از ما بگیارد... ایا  قاویتواند کس در دنیا نمیادگی برای مرگ، سالحی که هیچآم

باه ایا  آیاۀ شاریفه اعتقااد کامال دارناد کاه  اهللحاابنیروهاای  .(153: 1311)زمانی محجوب،  «است

ووقَُ ُحوا ووٱلهک ينَووَسَبهوَ َاوتَو»فرماید: می تَوَّلله وَأمٱوَسب ی  وويف   ،از همای  رو  (113 /)آل عمران «يُرَزقُاونَوٓبٌءوع نَدوَرّب    وَأحیَووَب بووََٰ

ای روساتایی در اصابت موش  رژیام صهیونیساتی را باه خاناه ۀفاجع  «ح ححةواألخادوإلایومار  والر و»داستان 

آن از کشتار جمعی اهابی اعام  کند که درنانه را روایت مییدرامی رمگ و دهدحی  شرح میمروّ ۀمنطق

کشاتار در  ای را باه روشخاانواده خون کشیده شدن به خاک و ۀصحن کوچ  یاد شده و از بارگ و

پایمردی بار  ۀاز اید مادر بانوی شهید سهی رنّام ،اندوه نهایتدر  ادامه و امّا در ،ترسیم کرده است« قانا»

 گوید:ت سخ  میعاّ کرامت و

او-و احلبجاةوحح ا وببلعاد  وويتيعبجحهبوزائرببوببحلديثوعنواانَّبرو قیمَهو عنواهلزمیةوال ا» ومانوغ الار ووعحایو–هیددو الاددوالش 
وذرامَناابوباايوالببسااحةواملقب مااةون و أوسااد  ووتااکب وملوعبئحَهاابودماابءون وأوة عمنی ااواساار ووتاادرکوحمیبباابوعحاایوالباابديوالعاابديواحلاازن
و.و(43:و3وج،و9002،وقح ورصبص)و«تنب عز و

شام  هایی کاه بار دهای مقاومت و شکستکسی که به مالقات او آمده بود، با صحبت دربارۀ پیروزی)ترجمه: 

او هویادا باود، او بایاد باه  رمی که در چهارۀ با وجودکرد و ای  نیاز که مادر شهید دستی میوارد شده بود پیش

ت و شاجاعانه عامال عااّ اش به هادر نرفتاه و مباارزۀصورت آشکار و پنهان ای  نکته را دریابد که خون خانواده

و(.کرامت ماست
 جاااز آن کااود کاه سااکنانش آن را وانهااده وانش منابی را مایبا دیدگ «ءايفالاد وحجوالث و»احمد در داستان 

حصایالن ابتّکاردن ببااس فاار  باردر را برای فرارات از تحصایل و انتظار مادر ،در خیال اند. اوکوچیده

وشد: یاندمی م کرده ومجسّ
  .(11و)مهبن:و«ة هبددواجلبمعی وخر وغاوالش وأأولنی و هبددوهويَهی ون وأهاوعرف وإمبهاوسَفع و»

 (کنی اگر بفهمی که او برای کسب مدرکی ریر از مدرک دانشگاهی آماده شده است؟چه می)ترجمه: 

آتش نبرد میان مقاومت  گیر جنوب، خطّارتفاعات برا نگرد که این  دراو به منازل روستای ملیخ می
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اپسای  احماد در و خاورد ودشم  صهیونیست قرار گرفتاه اسات. صافحات داساتان ورق مای اسالمی و

باه دوسات خاویش  گویاد وگونه از نوشیدن آب گوارایی سخ  میبحظات زندگی با نجوایی مناجات

 سپارد: با رضایت جان می کند وت میوصیّ

اددوالز وسای وون وإ ق وهلب:ووي ص وسممأ وويم وألیوإهب وأ» رحا واننوفقادوأ.و وغیابيبباراءوسام.وعوعحیهابوسَسابعدببوعحایوتم 
و.وو(بن)مهو«لیوببرئهبإومتَ وبشهبددواملوتو اسح ور حهوبهوالقبحةوممحدوببّ وأدود ونواسعيح.ومتأوآنويل

فقادان ما  یااری  ل)س( او را در تحمّ بگو: حضرت فاطمه به سوی مادرم برو و سالم مرا به او برسان و)ترجمه: 

ه سمت قبله چرخاند ه زمان آن رسیده که استراحت کنم. احمد بدن خود را بروم چراکخواهد کرد، م  األن می

 (.آفری  تسلیم کردسپس شهادتی  را گفت و جان به جان

 بلکاه ماردم جناوب ببناان، عمومااً ،نیسات اهللحاابرزمنادگان  انحصاار تنهاا در ،عشق به شهادت اببتّه

کاه  «دةو اهید صای و»زناان از ماردان جادا نیساتند. داساتان  ،ستایند. در ای  موردفداکاری وجانبازی را می

روایتگر حمالت هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مساکونی باود  آخاری   از آن سخ  رفت و ،رتپیش

و:کندچنی  بیان می کارذی برجای مانده، ۀاز وی بر پارآرزوی بانوی شهیده را که 
ااوآهوذاا وأمتن اایوأنواوأذااونوماانوأمااواتوالفااراا،وباا وماانو ااهداءوساابحبتواجلهاابدوضاادهوالعااد  .وإن و» ی واوءوعظاايهبدَهو ااالش 

اار والعظاای وعحیااهونوأبنو صاافه،و لکاانوماانويريااُدويسااَطیعواسنساا ومهاابن:«و)میحاا ...وماابوعز وأنوياااح یوبااأيّاا وإلاایوبااکاوالش 
و(.و913

آه چقدر دوست داشتم که در بستر نمیرم، بلکه در میدان جهاد علیه دشم  شهید شوم، شاهادت نعمتای )ترجمه: 

خواهاد باه ایا  شارافت باارگ برساد بایاد اگر کسی مای ای وصف آن نیست، امّابارگ است که انسان را یار

 (عایاتری  چیاهای خود را قربانی کند.

 ی،اباد رساتگاری ها با عشق باه شاهادت و رسایدن و باهتن ،خیل عظیم جوانان و رزمندگان در ایران نیا

فشاانی شااهد جاان ،هااشاتافتند. ایا  جبهاههاای نبارد مایببی  گفته و به جبههندای رهبر کبیر خود را 

ایام کاه در آن از تلویایاون مشااهده کاردههاایی را ما بارهاا و بارهاا صاحنه ۀاند که همرزمندگان بوده

شماری شناسند و برای شهادت و دیدار محبوب خود بحظهسر از پا نمی عملیّاتهای رزمندگان در شب

کاه باا تنهاا ساالح خاود  شودسابه دیده می13فشانی نوجوانی گاه در جان ،طلبیو ای  شهادت دنکنمی

آناان  ۀهم ،در واقعرود تا با شهادت خود مانع پیشروی آنان شود. به زیر تان  بعثی می ،یعنی نارنج 

در صافحات  دانناد.و شاهادت را جااودانگی ابادی مای رنداعتقادکامل داسورۀ آل عمران،  113آیۀ به 

رخ  1351 پردازد، وقایعی که در خردادان میعراق به ایر ۀاز حمل راوی به بیان وقایع قبل ،آرازی  رمان
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در ایا  صافحات  عراق در شهریور همان ساال دانسات. ۀحمل ۀزمینها را پیشدهد و در واقع باید آنمی

مارزی باه دسات نیروهاای عراقای باه شاهادت  ۀدر منطق خرّمشهرهای سپاه هت  از بچّ خوانیم که دومی

کناد کاه کند و در آن به سرودی اشااره میهید را توصیف میای  دو ش ۀتشییع جناز ۀاو صحن رسند.می

برادران ساپاه سار » ادگی آنان برای شهادت است:آم ۀدهندخوانند، سرودی که نشانرزمان شهدا میهم

اس فرحان اسدی سرودی خواندند، بعضی از فرازهای سرود در خااطرم ماار شهیدان موسی بختور و عبّ

 مانده است:

فرماان / ای خمینای، ای بارادر/ هرگا نرویم قدمی به عقب تاا دم جاان/ نثارانینی، جانما پاسداران خم»

 .(11-15 :1311حسینی، ) «بکنیم رسل شهادت تا ،بنما

 ،تنها برای خاودنه ،بینیم که هنوز زمان زیادی از شهادت پدر نگذشته که راویدر بخش دیگر رمان می

 پرساشکناد و در جاواب میپذیرش شاهادت بارادر  ۀمادآ ،بلکه خود را از قبل ،آرزوی شهادت دارد

ما ، » گویاد:می «ما قراره شهید بشه؟ ۀکنی بعد بابا کی از خونوادزهرا تو فکر می»پرسد: خواهر که می

اسام علای » کند:گونه بیان میشهادت برادر را ای  ۀلئهایشان حول مسو صحبت «شمایشاال م  شهید می

سری تکاان دادم و  خوام علی نیاد وگرنه اونم شهید میشه.می نه از خدا گفت:را که آوردم بیال از ترس 

در خاالل . (212 )همان: «تو شهادت علی ش  نداشته باش. اون پاش برسه اینجا پریده گفتم: آره اصالً

کند که با پذیرش شهات در میان زنانی صحبت می ۀهایی هستیم که از روحیرمان شاهد توصیف صحنه

م  زناان زیاادی »کند: گونه بیان میله را ای ئمس ،راوی پذیرای شهادت عایاان خود هستند. آروش باز

هادت رسیده بودند... رباب حورسی زن شهید خسروی که ششوهرانشان به  از دوستانم را دیده بودم که

 .(201 )همان: «پاک کردن خون صورت همسر شهیدش دیده بودم لرا در حا عکس او

 (عاشورای امام حسين)ع یری ازالگوپذ .6-3-3

جامعاه اسات.  حکومات اساالمی در هاا جهات اساتقرارتماامی قیام ۀکننادهادایت ،)ع( قیام امام حسی 

ت خاواهی، اساتقامت و عااّساان آزادیهب ،عاشورا و اهداا برخاسته از آن از تشیّعبرخورداری مکتب 

ای مدرسه، )ع( مکتب امام حسی  است. شدهباعث پویایی و ماندگاری ای  مکتب در طول تاریخ  ،نفس

« هبّهیهات م  ابذّ»شوند و انتخاب شعار حصیل میابتّرزمندگان مقاومت اسالمی ببنان از آن فار است که 

، آناان هماۀ رودسرزمینشان به کار می ۀشدلگرداندن مناطق اشغابلکه برای باز ،تنها برای تقویت ارادهنه

م  مرگ را چیای جا سعادت و زندگی با »)ع( فرمود:  اند که امام حسی تهها را از روز عاشورا آموخای 
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در آرااز  ،در حاابی کاه مجاامع گونااگون .(41 :2002 ،)زیتاون «بینمظابمان را چیای جا خواری نمای

دانستند، ای  جوانان همچاون مردمی نابخرد می ،را به دبیل مقاومت در برابر اسرائیل اهللحابرزمندگان 

)ع( در راه خدا گشودند و  ستوار ماندند و افق جدیدی را با ابهام از شهادت و فداکاری امام حسی کوهی ا

تاری  دشم  را به زانو درآوردند. مهم« طلبانهشهادت عملیّات»با اعمال صورت جدید مقاومت در قابب 

 احمد قیصر در نوامبر طتوسّفرماندار نظامی ارتش اسرائیل در شهر صور  کردن مقرّنابود ،هاعملیّاتای  

در مقاومت خود همواره به شخ  امام حسی  )ع( و  اهللحاب .(14 :1331، طاهریر.ک: ) بود .م 1312

 های خود در روز عاشورا دربارۀ اماامد حس  نصراهلل در یکی از سخنرانیاست. سیّ متوسّل شدهعاشورا 

چاه  ار و درخشان است، با نام حسی  )ع(رسابتی ماندگ ،مرسابت روز دهم محرّ»حسی  )ع( گفته است: 

هایی را کاه فاتو کردناد و رزمندگان مقاومت چاه قلعاه ،)ع( اند، با نام حسی هایی که به پا شدهانقالب

کند شتابند و حضرت مهدی )عج( نیا با نام حسی  )ع( قیام میعاشقان شهادت با آن نام به سوی مرگ می

را زنده نگه  هت م  ابذبکند و فریاد هیهاست، سرشار از عدل و داد میو زمی  را که مملو از ظلم و فساد ا

 .(310-323 :2004)نجیب،  «داردمی

طلبانۀ آن حضارت )ع( و آرمان شهادت حضور امام حسی  ،به تکرار قلم رصاصهای گوناگون داستان

کاه  ءايفحجوالاد والاث ون استاکند. دمیآشکار مردم جنوب ببنان همۀ و گاه  اهللحابرزمندگان را در باورهای 

و: یابدمی ایعارفانه بیداری ،راند که دمادم جان سپردنمیدانشجویی سخ   ۀدربار ،نشان شدخاطر
ااوربباة:و عحایواألأهوخطوطبوتشاد وجبءوعحیوجبهَهوير وعبملبوآخرو ارتس والر ون وأذ» حح ا وويتر احوال ا تابروالقحا و صاوتهويّر

 (.31:و3و،وج9002،وقح ورصبص) «مبوبقی ...وبداأسم.وعووةعحی ومن و،بفنبئ 
د کاه قلاب را ناکاش خطاوطی را ترسایم مایامید و آرزو پار چهاره بیندو میگویی او دنیایی دیگر را )ترجمه: 

هاای  کاه باه درگاهات فارود گفت: سالم بر تو و جاانبرزید میایش از ترس میکه صد او در حابی .برزاندمی

 .(...شما سالم خدا براى همیشه، تا هستم آمدند، از جانب م  بر همگ 

ایذایی دشم  صهیونیسات را  عملیّاتقرار گرفته تا با  هکفرحون موقعیّترضا که در و،«الفبتح»ودر داستان

 ،زنادذهنش نیش می بر عملیّاتخیال ناتوانی در برگشت از  برد.میدرد ساق پا رنج  از سردرگم نماید،

ووکند:عام جام می ،ع() امّا او با فرمایش امام حسی 
و(.174)مهبن:وو«دهبدذرامَنبومنوعوالش و وودم.(:واملوتولنبوعبدمب.واحلس و)عحیهوالس وتسح حولقو واس»

کند که مرگ برای ما عادت و شهادت برای ماا کرامتای و میمسلّ ،)ع( خود را با ای  سخ  امام حسی )ترجمه: 

 (.از جانب خداست
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که تربیت و اعتقادات خاود را وامادار است تقاد گروهی به مکتب حسینی اع شد، بیانگر هآنچه گفت 

 ،اماماان )ع(پس سخ  گفت  برای اثبات اعتقاد شیعیان ایران به  .هستندانقالب اسالمی ایران  ۀرهبر فرزان

صاه و ویژگای باارز به عنوان مشخّ ،چراکه ای  اعتقاد  به دنبال نخواهد داشتناب در واقع چیای جا اط

ای انادک، ز پیروزی انقالب اسالمی با فاصلهباید گفت پس ا اببتّه  رودن ایران در دنیا به شمار میاشیعی

عاشاورا رناگ و  ۀباه حماسا توجّهنظام نوپاای اساالمی باا جناگ تحمیلای مواجه شد. با شروع جنگ، 

)ع(  یادآور امام حسی ت ، برای ملّمقدّسعنوان رهبر ای  جهاد ه )ره( ب رونق بیشتری یافات. امام خمینی

که پادر خاانواده باه شاهادت  ، جاییدارمان  ای ازصحنه ستیای آن حضرت بود. درطلبای و ظلمو حق

دباداری  ۀصحن ،بیندزدگی مادر، خواهران و برادرهایش را در اثر ای  مصیبت میماتم ،رسد و راویمی

وی بغال گارفتم. بوسایدم و دسات باه سرشاان شان را تایکییکی» کند:گونه بیان میها را ای دادن به آن

گریاه  هاا گفاتم:هبود. باه بچّا که در درونم رورایی برپاها را آرام کنم. در حابیسعی کردم آن کشیدم.

باباشاون  ،دشم ؟ یادامام حسی  رو یادتون مهای هبچّ رفته. به راه خدا بابا راه امام حسی  رو رفته. نکنید.

وبای چاون تنهاا ؟ ناه گاویم یاافهمناد چاه مایدانستم ماینمی وآتیش زد.هاشون رخیمه رو شهید کرد.

 .  (131 :1311حسینی، ) «گفتمها را میها هم همی م  ای  فکرها بود، برای آن ۀدهندآرامش

و در  شاودمیپادر حاضار  ۀبینایم کاه تنهاا بار سار جناازپس از شهادت پدر، راوی را می ۀدر صحن 

هایش به شماره افتاده و خاود را در گارداب رام در حاال نفس ،  مصیبتت اندوه ایبحظاتی که از شدّ

)ع( دیده و از ته دل فریاد    به امام حسی نجات از ای  گرداب را تمسّ هتنها را ،بینددست و پازدن می

 .  (201 )همان: «یا حسی  به فریام برس» زند:می

همیشه یکای از اقاوام کاه » گوید:و می تشییع پیکر پدر پرداخته ۀراوی به توصیف صحن ،پس از ای  

امّاا اماروز از آن  ،رسااندندخودشان را برای کف  و دف  می ،فامیل از دور و نادی  ۀهم کرد.فوت می

هدا دابشّا یااد رریبای سیّ خیلی دبم گرفات. ا.بابی کس حتّهیچ کس برای دف  بابا نبود.هیچ فامیل بارگ

رشاان های مطهّروی بدن، تنها تشییع نکردندحضرت را نه بودند. که روی زمی  مانده افتادم و پیکرهایی

اش را به اسیری بردند... یاد رریبی حضرت زینب افتاادم و از او کما  خواساتم... هم تاختند وخانواده

 لسّا وبینیم که تمی. (201 )همان: «تاب نشومو نیازها باعث شد محکم بایستم و بی ای  فکرها و راز ۀهم

کسای ،یااریگر راوی داساتان است ها،سختیل سینی تا چه حد در تحمّحو عاشورای  )ع( ی به امام حس

 کشد.را به دوش می هارنجکه در واقع بار اصلی 



 1331تابستان ، 21م، شمارۀ نامۀ ادبیّات تطبیقی، سال هفتکاوش/ 124

 اعتماد به والیت فقيه .6-3-5

والیت فقیه  اصلپذیرش  ، های اسالمی جهان عربدیگر گروه در مقایسه با  ،اهللحابتری  ویژگی اصلی

سیطره  اهللحابتمام ارکان تشکیالتی و همچنی  دیدگاه  است، ای  ویژگی بر خمینی )ره(و رهبری امام 

و  .م 1312گارای ببناان در ساال های کوچ  اسالمو در واقع یکی از دالیل اصلی ادرام مجموعه رددا

 مینییعنی امام خ ،، تابع وبی فقیه زمان خودیشاز آراز مقاومت خو ،گردید. ای  حاب اهللحابتشکیل 

از امام گرفت و  ،را که عبارت از تالش برای انقالب علیه استکبار جهانی بوده ش)ره( بود و مبادی بنیادین

دهیاد. مرحلاۀ شاما مهم عملی اسات کاه انجاام می»ای  سخ  ایشان را سربوحۀ کارهای خود قرار داد: 

 باید دانست. (12: 2005، )شقیر «های آن در زندگیتان نباشیدی و منتظر چیدن میوهیای است کربالمرحله

  اسات گردیده جوانان مقاومت اسالمی نوجوانان و ۀضرورت زندگی وآموز ،اعتماد به والیت فقیه که

ضم  پرداخت  به حوادث زندگی شهید جالل علی بلیبال از سااکنان « عشق تحکای»داستان  ،از ای  رو

و  کند:نی  روایت میآموزش عقیدتی در کنار آموزش نظامی چ ۀشهر ابهرمل دربار
وٱألَوَأط ی» والکرمی،وفقب :وهذروالقبئدوخم ودرسهوآيبتوالکَب» يل  َوَ َأط یعُاوا وٱلرهُساوَ وَ أُ   ُُ ومار وُعوا وٱَّلله ان ،وقحا ورصابص)و...«م 

و(.960:و4و،وج9002
ساول خادا و آیاتی را بیان کرد، پس ای  آیه را قرائت کارد: از خادا و ر ،هایشفرمانده در خالل درس)ترجمه: 

 (وبی امر خود اطاعت کنید.

باه ثمار رساانده  (ره) ایران که انقالب اسالمی خود را با پیروی از وبی فقیه، اماام خمینای ۀدر جامع 

ماردم ایاران ایا   ،در واقاع چرا داشاته و دارد. چون واعتماد به والیت فقیه جایگاهی بیاست، اعتقاد و 

ُُ وعُااوا وٱَّللهَوَأط ی»ۀ اعتقاااد را از آیاا اان وٱأَلماار وم  يل  نیااا  دادر رمااان  انااد.برگرفتااه( 53 )نسااا / «َ َأط یعُااوا وٱلرهُسااوَ وَ أُ  

ای از رمان، راوی که پس از شهات پدر به در صحنه بینیم.خوبی میاد به والیت فقیه را بهقنمودهای اعت

آمد و توی ای  اتااق ها میخیلی وقت» گوید:می اتاق او پای گذاشته به مرور خاطراتش از اوپرداخته و

 گفات: خمینای فرزناد اماام حسای داد... میری و بهشتی را گوش میاهلل مطهّنشست و نوارهای آیتمی

کردیم، حاال بایاد ت میاگوییم ای کاش آن زمان بودیم و یاریمی)ع( اگر ما به امام حسی   است. )ع(

حساینی، ) «هم ثابت کنیم که ما یاران حساینیم خمینی را یاری کنیم تا فقط حرا ناده باشیم و در عمل

بهباود  از خرّمشاهرز جواناان در مساجد جاامع تعادادی اای از داستان کاه در صحنه. (231-233: 1311

و  دهادمیامیاد  نباه آناا - هاای رماانیکای از شخصایت - شرایط جنگ ناامیاد هساتند،آقای مصاباح



 125/ داو رمان  قلم رصاصداستانی  ۀمجموع بررسی تطبیقی گفتمان تشیّع در

 ل ماا باه خداسات.کنی ؟ توکّاجوری مید. چرا ای نباید رعب و وحشت تو دل مردم بیندازی» گوید:می

 .(310 )همان: «امام رو که داریم اسلحه نداریم. ایمان که داریم.

شاهادت  کاه پاس از شانیدن خبار (دا) ماادر ویاژهاعضای خانواده باه هم رمانم سی و سوّ در فصل 

پیشاه  ل ایا  مصایبت صابردر مقابا (ره) خمینای مالقات با اماام کند، پس ازتابی میبی ،علی ،شفرزند

کردم وبی حس می ،با اینکه هیچ صحبتی با امام نکرد تأثیر خوبی روی دا گذاشت. ،ای  دیدار: »کندمی

 .(141 )همان: «شده بود خیلی صبور دیگر شهادت علی را پذیرفته است. از آن به بعد

 نتيجه .9
هاا را در یا  قاباب، ان آنهاست کاه بتاواز حکمای گر، مجموعهگفتمان، زبان در مرحلۀ کاربرد یا به تعبیر دی

است که  تشیّعنوی  فارسی، گفتمان  ادبیّاتدر  های رایجدیف کرد. یکی از گفتمانآورد و در ی  رده، ر گرد

قلام و  دابه، با تطبیق دو اثر داستانی است. در ای  مقابتنی بر اندیشۀ شیعی برساخته شده ای از احکام ماز مجموعه
از آنجاکاه ایا  ایم. پرداختاه تشیّعاز ببنان است، به پیگیری و ترسیم گفتمان  دیگریاز ایران و  کیکه ی رصاص

ت کاارکرد گفتماان خوبی بیانگرکیفیّاپردازند، بهگرایانه به بیان جنگ در ببنان و ایران میبا دیدگاه واقع ،دو اثر

 ی عبارت است از:نتایج حاصل از ای  بررس .ندایران و ببنان ۀدر دو جامع تشیّع

 ،بناابرای   اسات شاکل گرفتاه ،(ره) اماام خمینای ویاژهباه ،تروحانیّ هایاندیشه ۀببنان در سای اهللحابچون  .1

 د.خوبی با هم تطابق دارگفتمان ای  گروه شیعی و شیعیان ایران به

، ناپاذیرخساتگی ۀمبارز، یخداباور توان به مواردی چون:جمله موارد قابل تطبیق گقتمان ای  دو گروه می از .2

 اشاره نمود. اعتماد به والیت فقیهو  )ع( ابگوپذیری از عاشورای امام حسی ، طلبیشهادت

های نابرابر خاود باا در جنگ ایران و ببنان، آنچه بیش از همه ۀدر جامع تشیّعشده در گفتمان از میان موارد یاد .3

و اعتماد به والیت فقیه باوده و ایا   اماناد حول محور اعتقاد به امحاتّ نموده است،همراه آنان با  را دشم ، توفیق

چاه  مبارز علیه دشام ، چاه صهیونیساتی وهای دیگر گروههمان چیاهایی است که سایر مبارزان و انقالبیون در 
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ُ مة(و-حبوثويفواألد واملقبرنو)فّحی ةوعحمی ةو  حم

وذرمبنشبهوو،ذح ی ةواندا و العحو.واسنسبنی ة،وجبمعةورازي
و661-612.،وصصوو6162با.وق/وو6391با.وا/وو6932وصیا،و62،والعددوالس ببعةالس نةو

و6دا ايةو ورووقح ورصبصةو ائی واجملموعةوالر وويفويعیش وخطب والحمقبرنةولوةدراس

و6اذهو بمحو
 بیام نوروآداهبا، جامعة  ةفارسیّ قسم الّلغة ال أستاذ مساعد يف

و9ابرابی و ا قبينوفراببين
 بیام نوروآداهبا، جامعة  ةفارسیّ قسم الّلغة ال أستاذ مساعد يف

و3مرمیوذیبين
 إیران، طهرانفرع الّلغة العربّیة وآداهبا، جامعة  الدّکتوراه يف ةطالب

و5ينمعّومهوذیب
 بیام نورّیة وآداهبا، جامعة فارسفرع الّلغة ال يفستری ماج

وصاملحخ و
 يتیامة الّددالّصدالواقد  اططداب هدو البنیدة و  طدا  رمدم حداهتده. يفوّظفد  بسدرعة توظیفداا واسدد  النّ  يتیُعدّد اططداب مدن املصدطلاات الّد

تعدددّد  ...و قددايفالثّ و  یينالدددّ و  يیاسدددالسّ و  ديب: األامنهددنفسددده. ینقسددم اططدداب إلدددی أنددواع  عبدددری عّمددا  ددی  يفتّ لل اویالددرّ  هایسددتمدم
هدنا املقداإ إهندن مدن األعمداإ  ندا يفت خاة مناسدبة لدتعکَ  اططداب ومدن هدنا املنطلد ، هلا أَرِضدیّ  يتصوص الّ من النّ  ةیّ وائصوص الرّ النّ 

دب األ للدددبالدین يف يوائدد. قدددد عددرَا األدب الرّ َعدددرِا اططدداب هددنا تهمددا يفلبنددان نادددراا إلددی أهلیّ یددران و إوائیددة مددن بدددالد ة الرّ األدبیّدد
ة هدنا املقداإ مهّمدمعداا. و  ياه الواقعتّ اال تیران ذاإ يف داروایة بلبنان و  قلم رصاصوائیة تعدُّ اجملموعات الرّ مثینةا و  ةأعماالا أدبیّ  املقاوم

 .قلم رصاصة جملموعة القصصیّ او  داوایة الرّ  لبنان يفیران و إل يعیشّ راسة املقارنة ملکّونات اططاب الالدّ  يه

 .يوائ، األدب الرّ قلم رصاص، روایة اد، روایة يعیشّ األدب املقارن، اططاب ال :الد لیحی ةالکحمبتو
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