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چکيده
«گفتمان» از جمله اصطالحاتی است که با وجود تازگی ،به سرعت کاربردی وسیع یافته و در واقع ،همان ساختار و قااببی
است که گوینده برای بیان نکات مورد نظر خود انتخاب میکند .گفتمان ،به انواعی گوناگون چون ادبی ،سیاسی ،دینای،
فرهنگی و ...تقسیم میشود .متون داستانی از جمله متونیاند که دارای زمینهای مناسب برای انعکاس گفتماناناد بار ایا
اساس ،در ای پژوهش ،و اثر از ادبیّات داستانی ببنان و ایران را کاه باه خاوبی انعکااسدهنادۀ گفتماان هساتند ،انتخااب
نمودهایم .ادبیّات داستانی ای دو کشور ،در حوزۀ مقاومت ،آثاری فاخر عرضاه داشاته اسات .مجموعاه داساتانهای قلام
رصاص در ببنان و رمان دا در ایران ،از جملۀ ای آثار به شمار میروند که هاردو دارای رویکاردی واقاعگرایاناه هساتند.
پژوهش پیش رو سعی بر آن دارد تا عناصر گفتمان تشیّع ایران و ببنان را در رمان دا و مجموعۀ داستانی قلم رصاص مورد
بررسی تطبیقی قرار دهد .حاصل ای بررسی ،نشان دادن اشتراک گفتمان تشیّع در ای دو مت در محورهاای خاداباوری،
مبارزۀ خستگیناپذیر ،شهادتطلبی ،ابگوپذیری از عاشورای امام حسی (ع) و اعتماد به والیت فقیه است.
واژگان کليدی :ادبیّات تطبیقی ،گفتمان تشیّع ،دا ،قلم رصاص ،ادبیّات داستانی.
تاریخ پذیرش1331/1/23 :

 .1تاریخ دریافت1331/1/22 :
 .2رایانامهak.shamloo@gmail.com :
 .3رایانامهvasheghani1353@gmail.com :
 .4رایانامۀ نویسندۀ مسئولmaryamkiani86@yahoo.com :
 .5رایانامهkiani.m1380@gmail.com :
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 .6پيشگفتار
 .6-6تعریف موضوع

اصطالح گفتماان ،1نخساتی باار در ساال 1352م .در مقاباهای از زبانشاناس معاروا انگلیسای ،زبیا
هریس 2به کار رفت .وی ،در ای مقابه دیدی صورتگرایانه را به جملاه و مات مطارح نماود و تحلیال
گفتمان را صرفاً نگاهی صورتگرایانه و ساختارگرایانه به جمله و مت برشمرد .پس از هریس ،بسایاری
از زبانشناسان ،تحلیل گفتمان را نقطۀ مقابل تحلیل مت دانستهاند .به عقیادۀ ایا عادّه ،تحلیال گفتماان
شامل تحلیل ساختار زبان گفتاری مانند گفتوگوها ،مصاحبهها و سخنرانیهاست و تحلیل مت  ،شاامل
تحلیل ساختار زبان نوشتاری مانند مقابهها ،داستانها ،گااارش و ...اسات (ر.ک :میرفخرایای و قجاری،
.)32 :1312
گفتمان ،اصطالحی زبانشاناختی اسات کاه باه سارعت کااربردی وسایع یافات .جی.ای.کاادن 3در
فرهنگ اصطالحات ،گفتمان را در اخالق ،به مباحث بسیار عابمانه و دقیق گفتاری یا نوشتاری پیراماون
ی

موضوع فلسافی ،ادبای ،سیاسای ،اجتمااعی ،دینای ،فرهنگای و هناری باه کاار بارده اسات (ر.ک:

م

دانل .)21 :1310 ،4گفتمان ،حاصل تعامال کنشهاای زباانی و ریار زباانی ،اندیشاگانی و فرهنگای

صاحبان فکر و بیان و تبلور ایدئوبوژی حااکم اسات .صاورت و یاا سااختمان کاالم برگرفتاه از عناصار
اصلی زبان ،آواها ،قواعد دستوری و واژگانی است امّا آنچه معنا و پیام یا

کاالم را تعیای میکناد،

مجموع صورتهای عناصر تشکیلدهندۀ آن نیست ،بلکه عوامل ریر زبانی (برونزبانی) در تعیی معنای
کالم نقش بسیار مؤثّری دارند بذا معناا و مفهاوم محتاوای کاالم حاصال عناصار درونزباانی (متنای) و
برونزبانی (موقعیّتی ،فرهنگی و )...اسات کاه باا یکادیگر در تعاملناد (ر.ک :روشانفکر و اکباریزاده،
 )121 :1330همچنی گفتمان را مراودۀ کالمی بدهبستانی بی گوینده و شنونده و بازنمود ی
دل ی

صدا در

مت و تالزم گفته با کارکردهای اجتماعی و معنایی دانستهاند به عبارت دیگر ،گفتمان عبارت

است از زبان به هنگام کاربرد و به طور کلّی اصطالحی عام برای نمونههای کاربردی زبان است یعنای
زبانی که در اثر برقراری ارتباط توبید شده است .برخالا دستور زبان که با عبارتها و جملاهها سار و
1. Discourse
2. Zellig Harris
3. John Anthony Cuddon
4. Mac Donell
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کار دارد ،گفتمان با واحدهای زبانی بارگتر چون پاراگراا ،مصاحبه ،مکابمه و مت سار و کاار دارد
(ر.ک :روشنفکر و محمّدی رکعتی.)130 :1311 ،
در بررسی گفتمان هر مت  ،باید ای نکته را در نظر گرفت که شیوۀ بهکارگیری زبان در هار جامعاه
بر پایۀ رفتارها ،نگرشها و ارزشهای موجاود در آن جامعاه شاکل میگیارد .در عربای واژۀ «خطااب»
معادل گفتمان است و خطاب ،خود به معنی کالم آمده است« :اخلطاب و واملخبطباة،ومراجعاةوالکام....و هبا و

أبوواسحبقوإلیوأنوواخلطبهوعندوالعر والکم.واملنثورواملسجوعو وحنوه»...و(ال وزخمشوري،و:1431و .)942ای گفتاه بسایار
شبیه به مفهومی است که امروزه از واژۀ گفتمان فهمیده میشود که گاهی آن را مرادا کالم دانستهاند
(ر.ک :میرزایی و نصیحت.)42 :1314 ،
از آنجا که گفتمان بر اثر نوع کالم ،انواع بسیار میپذیرد ،بیشتر زبانشناسان از تقسیم آن خودداری
کردهاند ،امّا عدّهای از زبانشناسان ،آن را به انواعی گوناگون تقسیم کردهاند .حنفی ،اندیشامند و ناقاد
مصری برای درک و تحلیل بهتر گفتماان آن را باه  3دساته تقسایم کارده اسات .در نظار وی ،گفتماان
برحسب پیچیدگی ،عمق و دایرۀ شمول بار ایا اناواع اسات .1 :گفتماان دینای  .2گفتماان فلسافی .3
گفتمان اخالقی  .4گفتمان قانونی  .5گفتمان تاریخی  .1گفتمان سیاسی  -اجتماعی  .2گفتمان ادبای
 هنری  .1گفتمان تبلیغاتی و اطّالعااتی  .3گفتماان علمای  -منطقای(ر.ک :حنفای .)23 :1331 ،اببتّاهامروزه با توجّه به شرایط جوامع ،گفتمانهای جدیدی همچون گفتمان تشیّع ،گفتماان صالو و ...نیاا باه
وجود آمدهاند که میتوان آنها را زیرمجموعۀ یکی از گفتمانهای اشاره شده قارار داد .در ایا میاان،
گفتمان تشیّع را از جهات گوناگون میتاوان زیرمجموعاۀ گفتمانهاای نهگاناه ،باهویژه گفتماان دینای،
اخالقی ،تاریخی و سیاسی  -اجتماعی دانست.
 .6-6اهمّيّت ،ضرورت و هدف

رمان دا ،از مهمتاری آثاار ادب داساتانی ،ادب پایاداری و ادب زناناۀ فارسای در دوران معاصار اسات.
شدّت توفیق ای کتاب به حدّی بوده که تنها با گذشت پنج سال از انتشارش ،باه چااص صاد و چهال و
نهم رسید .ای رمان ،تصویر گویاا و ماؤثّر از دوران دفااع مقادّس ارائاه میدهاد باه گوناهای کاه پااول
اسپارکم  )1334( 1مترجم رمان دا به زبان انگلیسی میگوید :با خواندن ای کتاب بود کاه بااور کاردم
1. Paul Sparkman
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نبرد ایران با عراق ،به حقیقت دفاع مقدّس و سرشار از امداد ریبای باود .نظار باه اهمّیّات بایانادازۀ ایا
کتاب ،در ادبیّات معاصر پارسی ،پژوهش آن ،بررسی فصل مهم و تأثیرگذاری در ادبیّات معاصر پارسی
و رماگشایی از جنبهها و عوامل موفّقیّت آن در حوزۀ ادب پایداری پارسی است.
مجموعۀ داستانی قلم رصاص ،مهمتری اثر داستانی در حوزۀ ادب پایداری شیعیان ببنان است و به جهات
بازنمودن رشادتها و ازخودگذشتگی شیعیان ببنان در برابر دشم صهیونیستی ،بسیار مهم است .اهمّیّت ای اثر
تا بدان جاست که ی

سال پس از انتشارش ،جایاۀ کتاب سال جمهوری اسالمی ایران را در سال  2010م .از

آنِ خود کرد .از ای جهت ،بررسی ای مجموعۀ داستانی و تطبیق آن با دیگر آثار پدیدآمده بر اساس گفتمان
تشیّع ،میتواند تالشی موفّق برای بررسی و ردیابی گفتمان تشیّع در ادب معاصر ایران و ببنان باشد.
 .9-6پرسشهای پژوهش

 آیا دو اثر مذکور با گفتمان تشیّع ،بررسیپذیر هستند؟ مؤبّفههای گفتمان تشیّع در دا و قلم رصاص چیست؟ گفتمان تشیّع در ای دو اثر ،برآمده از کدام عوامل در بستر تاریخ و جامعه است؟ .3-6پيشينة پژوهش

در حوزۀ بررسی و نقد رمان دا تا کنون چه در قابب کتااب و مقاباه و چاه در قاباب نشساتهای نقاد و
بررسی ،کارهای بسیار شده است که از میان آنها برای نمونه میتوان به ای موارد اشاره کرد« :روایات
زنانه از جنگ :تحلیل انتقادی کتاب خاطرات دا» نوشتۀ جوادی یگانه و صحفی ( ،)1332منتشرشاده در
فصلنامۀ نقد ادبی «کندوکاوی بر کتاب دا» باه قلام خلجای ( ،)1313منتشرشاده در مجلّاۀ نگای ایاران،
همچنی نشست «نقد تطبیقی دو رمان دا و مطرُ علی بغداد» برگاارشده در پژوهشکدۀ مطابعات اجتمااعی
در شهریورماه  .1334در مجموع ،بررسی تطبیقی رمان دا بر اساس گفتمان تشیّع ،کاری تاازه اسات کاه
میتواند دریچهای تازه برای شناخت ای رمان بسیار مهم و محبوب فارسی بگشاید.
 .5-6روش پژوهش و چارچوب نظری

تحلیل گفتمان ،موضوعی میانرشتهای است که ریشه در زبانشناسای همگاانی دارد و رویکارد ناوی و
توسعهیافتۀ آن ،در زبانشناسی انتقاادی و باا عناوان تحلیال گفتماان انتقاادی در دهاههای اخیار گساترۀ
وسیعی همچون رشتههای ادبیّات ،جامعهشناسی ،فلسفه ،علوم سیاسی ،هنر و روانشناسی را دربر گرفتاه
است (ر.ک :آقاگلزاده .)11 :1311 ،تحلیل گفتمان ،گاارشی مطابعاتی بی رشتهای است که از اواساط
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دهۀ  1310م .تا اواسط دهاۀ  1320م .در پای تغییارات گساتردۀ علمای – معرفتای ،در رشاتههایی چاون
انسانشناسی ،قومنگاری ،جامعهشناسای حاان ،روان شناسای ادراکای و اجتمااعی شاعر ،معاانی و بیاان،
زبانشناسی ،نشانهشناسی و سایر رشتههای علوم اجتماعی و علوم انسانی عالقهمند به مطابعات نظااممناد
ساختار و کارکرد و فرایند توبید گفتار و نوشتار ظهور کرده اسات باه عباارت دیگار ،تحلیال گفتماان
همان نقد گفتمان و بررسی نقاط قوّت و ضعف آن اسات (ر.ک :روشانفکر و محمّادی رکعتای :1311
.)131
در تحلیل گفتمان ،مجموعۀ شرایط اجتماعی ،زمینۀ وقوع مت یاا نوشاتار ،ارتباطاات ریار کالمای و
رابطۀ ساختار و واژهها در گاارهای کلّی نگریسته میشود .واژهها هر کدام به تنهایی مفهوم خاصّ خاود
را دارا هستند ،امّا در شرایط وقوع و در اذهان گوناگون ،معانی متفاوتی دارند به طور مثال ،رساتگاری
برای انسان دیندار مسیحی معنایی متفاوت از رساتگاری بارای انساان آزادیخاواه دارد و وظیفاۀ تحلیال
گفتمان ،یافت و بررسی همی تفاوتهاست .در ای مقابه ،برآنیم که باا تکیاه بار همای تفاوتهاا و بار
اساس گفتمان موسوم به «گفتمان تشیّع» ،به تحلیل دو مت بسیار مهم در ادبیّات پایاداری ایاران و ببناان،
یعنی رمان دا و مجموعۀ داستانی قلم رصاص بپردازیم و مجموعۀ شرایط اجتمااعی ،زمیناۀ وقاوع مات ،
ارتباطات ریر کالمی و رابطۀ ساختار و واژهها در گااره را در ای دو مت بسیار مهام در حاوزۀ ادبیّاات
داستانی پایداری بررسی کنیم.
 .6پردازش تحليلی موضوع

 .6-6معرّفی مجموعة قلم رصاص
قلم رصاص ،عنوان مجموعهداستانهای کوتاه و گاه بلندی است که به قلم نویسندگانی چند نگاشته شده
و مؤسّسۀ رساالت (جمعیّت هنرمندان ببنان) ،آن را در چندی مجلّد به چاص رسانده است .ای داستانها،
رویکااردی واقعگرایانااه دارنااد و در آنهااا از مقاوماات مااردم جنااوب ببنااان و رزمناادگان حاااباهلل در براباار
تجاوزات رژیم صهیونیستی به ببنان یاد شده است .ای مجموعۀ داستانی ،جدیدتری اثری است که به صورت
جدّی میتوان آن را در حوزۀ ادبیّات جنگ ببنان با رژیم صهیونیستی به شمار آورد ،زیارا بیشاتر داساتانهاای
ببنانی که در حوزۀ ادبیات جنگ قرا میگیرند ،به جنگهای داخلی ببنان در سال  1325م .پرداختهاند ،امّا اثار
یادشده ،مجموعهداستانهایی دربارۀ مقاومت اسالمی در ببنان است .ای مجموعۀ داستانی نخستی بار در ساال
 2003م .منتشر شده و جایاۀکتاب سال را نیا در سال  2010م .از جمهوری اسالمی ایران دریافت نموده است.
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داستانهای ای مجموعه را میتوان به سه گروه تقسیم کرد:
 .1داستانهایی که به شرح عملیّاتهای نیروهای حاباهلل و جانفشانیهای رزمندگان آن پرداختهاسات.
برخی از ای داستانها به عملیّاتهای سالهای  1312تا 2000م .و برخی هم به جنگ  33روزۀ سال 2001
م .اختصاص دارند  .2داستانهایی که به بیان رشادتهای مردم جنوب ببنان بهویژه زنان در برابر یورش
اسرائیل پرداخته است  .3داستانهایی که باه شارح زنادگی اسارا در اساارتگاههاای رژیام صهیونیساتی
پرداخته است.

 .6-6معرّفی رمان دا
دا ،مجموعه خاطرات بانویی دالور است که اندکی پایش از آرااز جناگ تحمیلای ،باه هماراه خاانوادۀ
ایرانیاالصل خود از بصره به خرّمشهر میآید و در آنجا ساک میشود .ای کتاب را سیّده اعظم حسینی
در چهل فصل و بر اساس خاطرات زهرا حسینی نگاشته است .حوادث زندگی خانم حسینی در رمان دا را
میتوان به سه بخش تقسیم نمود که عبارتند از:
 .1وقایع پیش از جنگ  .2خاطرات و حوادثی که در حی جنگ بر وی گذشاته و او خاود از نادیا
شاهد آنها بوده یا در مت آنها قرار داشته است  .3وقایعی که پس از مجروح شدن و خروج اجباری از
خرّمشهر بر وی گذشته است.
تمامی مطابب کتاب واقعیّتهایی دردآوریاند که بر دختری 12سابه حادث شدهاند ،دختری که برای
رضای خدا و دفاع از خرّمشهر در حال اشغال ،به کم

مردانی میشاتابد کاه باه مقابلاه باا اشاغابگران

برخاستهاند .او در ای راه ،سختتری کار ممک  ،یعنی فعّابیّت در رسّابخانه را انتخاب میکند و تلختری
حوادث را تجربه میکند که نقطۀ اوج آنها ،ای است که او خود پیکر پدر و برادر شهیدش را به خاک
می سپارد .با وجودی که تمام مطابب رمان دا جذّاب است ،امّا کانونیتری قسمت آن را بایاد حاوادث
بخش دوّم کتاب دانست .بنیان روایی و تکنی

رابب روایت در ای داستان ،آن را در قابب داستانهای

واقعگرا قرار میدهد.

 .9-6بافت موقعيّت و متن در قلم رصاص و دا
در تحلیل گفتمان ،دو عنصر کلیدی بافت مت  1و بافت موقعیّت 2دارای اهمّیّات اسات .منظاور از بافات
1. Context
2. Context of Situation
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مت ای است که بدانیم ی

عنصر زبانی در چارچوب چه متنی قرار گرفته است و جملههای قبل و بعد

آن عنصر ،در داخل مت چه تأثیری در تبلور صوری ،کارکردی و معنایی آن دارند .در بافت ماوقعیّتی،
ی

عنصر در چارچوب موقعیّتی خاص که در آن توبید شده است ،بررسی میشود (بهرامپاور:1323 ،

 .)14بافت موقعیّتی را که از آن با عنوان بافت ریر زبانی هم یاد میکنند ،نخستی بار مابینوفسکی به کاار
گرفت و پس از آن ،قومنگاران و زبانشناسان زیادی آن را به کار بردند .بافتهای فرهنگی ،اجتماعی،
محیطی و سیاسی همگی از ای نوع هستند .با توجّه به تعریاف اماروزی گفتماان ،بارخالا تحلیلهاای
سنّتی زبانشناسانه و دستوری ،دیگار صارفاً باا عناصار نحاوی و بغاوی تشاکیلدهنادۀ جملاه باه عناوان
عمدهتری مبنای تشریو معنا سر و کار نداریم ،بلکه فراتر از آن باا عوامال بیرونای مات یاا هماان بافات
موقعیّتی نیا کار داریم.
بر اساس آنچه گفته شد ،اگر به نظام زبانی با عنوان «گفتمان تشیّع» در ایران معاصر باور داشته باشیم
و بخواهیم بافت متنی خاص را بر اساس آن تحلیل کنیم ،نخست باید بافات ماوقعیّتی در زماان و مکاان
ایران معاصر و در حوادثی پیگیری شود که نمود رابب آنها در حوادث انقالب اسالمی ایاران و دفااع
مقدّس بوده است .انقالب اسالمی ایران ،هرچند که حرکتی در همۀ طیفهای ساتمدیدۀ جامعاۀ ایرانای
بود ،امّا از همان ابتدا به شادّت از انگارههاا و نگرههاای شایعی متاأثّر باود و هرچاه پیشتار رفات ،ایا
خصیصه در آن نمود بیشتری یافت .دفاع مقدّس نیا هرچند دفاع همهجانبه و یکپارچۀ همۀ جامعۀ ایرانی
با دشم متجاوز بود ،امّا چنان بود که گویی تکرار حادثۀ کربالست.
از دیگر سو ،همزمان با انقالب اسالمی و دفاع مقدّس در ایران ،ببنان نیا شاهد خیاش شیعیان خاود
بود .شیعیان ببنان که خطّ مقدّم مقاومت جامعۀ ببنان در برابر دشم صهیونیستی را تشکیل میدادناد ،در
قابب رزمندگان مقاومت اساالمی ببناان (حااباهلل) گارد هام آمدناد .ایا حااب ،در جامعاهای اعاالم
موجودیّت کرد که در آن گروهها و حابهای مختلفی ظهاور یافتاه بودناد ،گروههاایی کاه هار کادام
طرفداران خاصّ خود را داشتند .در ای میان ،حاباهلل به عنوان حابی شیعی پا به عرصاۀ وجاود نهااد و
توانست با بهرهگیری از تفکّرات همگرایانۀ امام موسی صدر ،در میان جامعاۀ ببناان کاه از بحاا دینای
تنوّع زیادی دارد ،نهتنها جوانان شیعه را که پیش از ای به حابهای چپگارا پیوساته بودناد ،باه خاود
جذب کند ،بلکه در میان تودههای کثیر ببنانیان از هر مذهب و اندیشهای جا باز کند .حاباهلل با استفاده
از تعابیم ناب اسالمی که با سیرۀ پیامبر و ائمه ترکیبی عابی ایجاد کرده بود ،رزمندگانی باایمان ،شاجاع
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و معتقد را پرورش دهد ،رزمندگانی که توانستند تمام خألهای دینی و اعتقاادی خاود را باا پیوسات باه
حاباهلل پر کنند .حاباهلل از سال  1312م ،یعنی زمان آراز تهاجم اسرائیل به جنوب ببنان ،تنهاا حابای
بوده که توانسته با توفیق در مقابل صهیونیساتها قاد علام کناد و باا مقاومات ،جهااد و مباارزۀ مساتمر،
سرانجام در سال  2000م .ای رژیم را به زانو درآورد و آن را مجبور به عقبنشینی از خاک ببنان نماید
(ر.ک :کیانی.)21 :1330 ،

 .3-6تحليل گفتمان تشيّع در قلم رصاص و دا
روم یاکوبس  ،1نظریّهپرداز بارگ روس ،در تحلیل گفتمان بر مقوبۀ «حکم» بسیار تأکید دارد .حکم به
تعریف او جملهای است شبیه گااره ،امّا گااره نیست و خبری را ابقا نمیکناد ،بلکاه قاعادهای را اباال
مینماید .مجموعهای از حکمها که بشود در ی
داد ،ی

قابب ،صورتبندیشان کرد و در ی

ردیف قرارشان

گفتمان را میسازند .برای نمونه ،مجموعهای از شعارها که در روزهای انقالب اسالمی ایران و

پس از آن ،بسیار شنیده میشد ،در حقیقت ،حکمهاایی هساتند کاه گفتماان انقاالب اساالمی ایاران را
میسازند ،مانند «نه شرقی ،نه رربی ،جمهوری اسالمی» و «استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی» بر ایا
اساس ،گفتمان تشیّع ،مجموعهای از حکم هاست که شیعیان بدان باور دارند و بر اساس آن عمل میکنند
و در شعارهایشان نیا میتوان به کثرت ،آنها را شنید .در ای مقابه نیا گفتمان شیعیان در واقع انعکااس
اعتقادات آنان در داستانهای مورد بررسی در ای پژوهش است که در ذیل به معرّفی و تحلیل آنها در
مت های مورد بررسی میپردازیم:
 .6-3-6خداباوری

خداباوری حاباهلل ،تنها عقیدهای محض و مجارد نیسات کاه در شائون فاردی و ادای فارائض دینای و
عبادات خالصه شده باشد ،بلکه خود راه و روشی برای زنادگی کامال در تماام جهاات و در رابطاه باا
دیگران است .ای خداباوری ،پیونددهندۀ تمام افراد با افکار و اعتقادات و گرایشهاای مختلاف اسات
(ر.ک :صفیابدّی  ،بیتا.)23-20 :
نمونهای از ای گونه خداباوری در داستان «لقبءومبويفوحلظةورحیا » از جلد سوّم قلم رصاص ،قابال مشااهده
است زمانی که صاحب خانهای که گروهی از رزمندگان مقاومت در آن مخفی شدهاند ،بارای کااری،
سرزده وارد خانه میشود .او در مکانی دیگر سکونت دارد و با ورود باه ایا مناال ،خاود را در مقابال
1. Roman Jakobson
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افرادی ناشناس میبیند .زن ابتدا به شدّت میترسد ،امّا با اطّالع از هویّت آنان ،ترسش از بای مایرود و
اظهار میکندکه وی از طرفداران حاباهلل است سپس از شخصی به نام رارب که فرمانده گروه است،
میخواهد به او اجازه دهد که ناد خانوادهاش بازگردد ،امّا رارب قبول نمیکند .زن تردیاد مایکندکاه
فرمانده به دبیل ظاهر و پوشش نامناسبش سخنش را صادقانه نمیبیند از ای رو ،مایگویاد« :أنا واوتثا و
يبوألنينولس ُ وحمجوبةوألای وذاکل

» (قلم رصاص ،2003 ،ج ( )122 :3ترجمه :تو به ما اعتمااد ناداری ،زیارا

باحجاب نیستم ،آیا ایا طاور نیسات؟) راراب در جاواب میگویاد« :اودخا ولححجاب وببلثوقاة،وأقسا ولا وأناينوو
أصدق و لکنوأرجوکوأنوتفهميوموقفي» (همان) (ترجمه :اعتماد هیچ ربطی به حجاب ندارد ،قسم میخورم کاه

به تو اعتماد دارم ،امّا از تو میخواهم موقعیّتم را درک کنی) ،امّا رارب پس از گفتگویی مختصار و توضایو
شرایط به زن ،اعتماد نمود و به اواجازه داد که منال را ترک کند .داستان در ادامه ،روناد خاود را طای
میکند ،امّا بر پایۀ اعتمادی متقابل ،عملیّاات رزمنادگان مقاومات فااش نمایشاود و باا موفّقیّات انجاام
میگیرد.
گفتنی است ،ایمانی که در گفتمان شیعی حاباهلل دیده میشود ،تنها مخات

ّ رزمنادگان مقاومات

نیست ،بلکه در باور مردم جنوب ببنان جای گرفتهاست ،به گونهای که ای ایمان ،تنهاا وسایلهای اسات
که آنان در بحظات دشوار به آن پناه میبرند و با آن حمایتی روحانی بارای یکادیگر پدیاد مایآورناد.
ای حمایت روحانی گاه به شکل قرائت آیهای اسات کاه موجاب آراماش قلاب باانویی مایشاود کاه
همسرش به میدان نبرد رفته و مدّت زیادی است که از سرنوشت او خبری در دست نیست .بانو به شدّت
نگران شوی خویش اسات ،امّاا باا خوانادن آیاۀ «أ ََاوباک رووٱ هَّللوتَط َماِنووٱل ُقحُاو ُو»و(رعاد )21 /از قرآنای کاه
همسرش به وی داده ،خود را آرام میکند (قلم رصاص ،2003 ،ج  .)223 :4همی ایمان قوی است کاه
رزمندگان مقاومت و مردم جنوب ببنان را همچون دژی محکام در برابار تجااوزات رژیام صهیونیساتی
پایدار و استوار نمود و در سال  2000م .گشایش خداوندی را بر آنان آشکار ساخت.
در روزهای سخت جنگ تحمیلی که مردم ایران ،در مقابل دشمنی قارار گرفتاه بودناد کاه چنادی
کشور حمایتش میکردند و از سوی دیگر دشمنان داخلی نیا در اتّحااد باا متجااوزان ،علیاه رزمنادگان
ایرانی می جنگیدند ،همی خداباوری بود که نیرویی الیاال را برای مقاومت در برابر چنی دشامنانی باه
ملّت ایران بخشیده بود .ای خداباوری را برای نمونه در جایجای رماان دا مشااهده مایکنیم .در فصال
نهم ای رمان ،شاهد صحنهای هستیم که راوی پس از شهادت پادر و تجرباۀ اوّبای مصایبت ،باه هماراه
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مادر و اعضای خانواده به محلّ استقرار خانواده ،یعنی مسجد شیخ سلمان بازمیگاردد و چاون بایتاابی
بكونَساََع ُو» (فاتحه )5 /وی
بكونَعبُ ُدو َ إيه َ
مادر را در مراسم عااداری میبیند ،سعی دارد تا با تمسّ به آیۀ «إيه َ
را آرام کند« :دبام بارایش مای ساوخت .از خادا خواساتم باه دا صابر بدهاد نگااهش مایکاردم .حماد
میخواندم و آیۀ ایّاک نعبد وایّاک نستعی را در سوره تکرار میکردم و به طرا دا فوت میکاردم تاا
او هم آرام شود» (حسینی .)213 :1311 ،در صحنهای دیگر ،راوی پس از شهادت برادر برای تحمّل ای
مصیبت سنگی به نماز متوسّل میشود تا با ارتباط با منبع جاوید هستی آرامش یاباد« :دراز کشایدم و باا
صدای اذان از آن بیهوشی که داروی آرامبخش باعث شده بود ،پریدم .صدا از پشت میکاروف پخاش
میشد .ای صدا آرامش عجیبی بهم داد .بلند شدم ...رفتم کنار ستونی ایستادم و نماز خواندم .بعاد نمااز
صبو دو رکعت دیگر هم به نیّت ای که خدا به م ثواب بدهد به حضرت زینب هدیه کاردم» (هماان:
.)342-341
 .6-3-6مبارزة خستگیناپذیر

مبارزه و نبرد در راه خدا ،جنبههای فردی و اجتماعی دارد و طبق تعریف حاباهلل ،هر کوشش و تالشی
که در راه خدا صورت گیرد ،ذیل فروع دی و جهاد قرار میگیارد (ر.ک :رریاب.)212-211 :1315 ،
جهاد در راه خدا ،دوّمی پایه و ستون فکری حاباهلل را تشکیل میدهد .ای تفکّر ،با منطق دفاع از جان و
دفاع از سرزمی و مقدّسات هماهنگی دارد .منطق حاباهلل مبنی برآن است که انسان عاقلی که به عاّت
خود و وطنش میاندیشد ،نمیتواند حمله وتحقیر به مقدّسات امّتش را تحمّل کند (ر.ک :شقیر:2005 ،
 .)33-31بر همی اساس ،مقاومت و ایستادگی افراد در برابر ظلم ستمکاران سامان مییابد.
مبارزۀ خستگیناپذیر رزمندگان مقاومت در برابر اشغابگری رژیم صهیونیساتی ،ناهتنهاا در میاان ایشاان،
بلکه درخانوادههای آنان نیا وجود دارد از همی رو ،خانوادهها فرزنادان را بارای عضاویّت در نیاروی
مقاومت اسالمی و رویارویی با دشم تشویق میکنند ،چنانکه ناصردر داستان «يبمس واجلناو » از تشاویق
مادر رنجکشیدهاش در پیوست به مقاومت اسالمی یاد کرده ومبارزۀ خود را توصیۀ ماادر و میاراث پادر
دانسته و به دوستش میگوید:

«بعدومغبدرتنبواجلنو وبسنة،ومرض وأمويو ذبنا وحبلَهابوتازدادوساوءاويومابوبعادوياو.و وأقسا ولا ويابوعحايوإناهوعحایوال وارغ ومابو
قبسااَهوبعاادواسَشااهبدو الاادي،وفإّناابوذبنا وأ وماانو ااجعينوعحاایواانااامب.وإلاایوصاافو واملقب ماة.وذبن ا وتّااروعحاایوأنوود.و
الااديولاانوّاااوطبملاابوأنوإبنااهويکم ا ومسااادواجلهاابدوها ابو ذبنا وتوصاایينودائماابووب اأنوودمااهوأمبنااةويفوعنق ايو وأنوواملقب مااةوب ايو

السوبی والوحیدوحلفظواألمبنة»و(قح ورصبص،و،9002وجو:4و .)161و
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(ترجمه :ی

سال پس از آنکه جنوب را ترک کردیم ،مادرم مریض شاد و روز باه روز حاابش بادتر مایشاد،

علی ،قسم میخورم با وجود سختیای که پس از شهادت پدرم بر مادرم وارد شده بود ،او اوّبی کسای باود کاه
مرا در پیوست به صفوا رزمندگان مقاومت تشویق میکرد ،او با اصرار به م میگفت :مادامی که م در مسیر
پدرم در راه جهاد باشم ،خون او همچناان جوشاان اسات و خشا

نشاده اسات .ماادرم همیشاه باه ما توصایه

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

روحیۀ مبارزه با دشم صهیونیستی در داستانی دیگار باعاث مایشاود کاه ماریم از اهاابی بقااع رربای،
فرزندانش را که در یتیمی و با مشقّت بارگ نموده ،روانۀ نبرد با دشم اشغابگر سازد از همی رو ،باه
کنیۀ امّ ابمجاهدی مشاهور مایشاود .او خاود شایرزنی اسات کاه بارهاا در برابار تهدیادات وخشاونت
اشغابگران میایستد و در برابر جستوجوی منال خم به ابرو نمیآورد :و
«ضجوااسارائیحیوونومانوباواءوالشابب واملقاب م و راحاواويَقّاونوأخبابرب ومسابعددوبعااوالعمامءوایحیا ومانوأبنابءوالبحاددو
فقبمواومدامهبتوعديددوملنز ومرمیو يفووذا وومدامهاةوذابنوجناودوالعاد ويّاوبونور ب اب وإلایوصادرببو رأساهبولع يعهابولعحوهابو

ختاهب وعاانومکاابنوأ ادباابواملقااب م وفکبنا وتَکااَو وعحاایوأخباابرب و تقاااوبّامبةوأمااب.و دياادواجلنااودو عیاادب »...و(مهاابن:و
.)992و و
توساط
(ترجمه :اسرائیلیها از ای جوانان رزمنده ترسیدند و پیگیری اخبار آنها را آراز کردناد ،اخبااری کاه ّ
مادوران محلّی از جوانان روستا به دست میآوردند ،اسرائیلیها چندی بار رافلگیرانه به خانۀ مریم حمله کردناد
و در هر هجوم ،سالح خود را به سمت سینه و سر او میگرفتند تا او را بترسانند تا شاید از فرزندان رزمندۀ خاود
خبری به آنها بدهد ،امّا او هربار اخبارشان را پنهان میکرد و با استواری در برابار حماالت و تهدیادهاای آناان

میایستاد ).و

در رمان دا نیا شاهد همی مبارزات خستگیناپذیر هستیم .ناگفتاه پیداسات کاه هار زماان از جناگ
تحمیلی عراق علیه ایران سخ به میان میآید ،نباید تصوّر کرد که رزمندگان ایران فقط در مقابل یا
دشم به نام عراق میجنگیدند ،بلکه در پشت سر حکومت بعث عراق ،ابرقدرتهای جهاان و بسایاری
از کشورهای عربی قرار داشتند و اگر روحیۀ مبارز و خستگیناپذیر مردم ایران نبود ،ما نمیتوانستیم ای
جنگ را به مدّت هشت سال ادامه دهیم .تبلور ای روحیه در جایجای رمان دا قابل مشااهده اسات .در
ای کتاب ،میخوانیم که راوی پس از شهادت پدر و خاکسپاری وی ،ماندن در جوار خاانواده و زاری
و شیون را مجاز نمیداند و میگوید« :کمی که گذشت احساس کردم اینجا ماندن دیگر جایا نیست .از
جا بلند شدم و به دا گفتم :م دیگر میروم .دا با بیحاابی گفت:کجاا؟ گفاتم :مساجد جاامع و مساجد
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جامع خرّمشهر جایی است که راوی در آن سعی دارد با انجام دادن کارهای مختلفی چون امدادگری و
رساندن رذا به خطّ مقدّم و حتّی مبارزۀ مسلحّانه در آنجاا در حفاظ خرّمشاهر یااریگر رزمنادگان باشاد
(حسینی 213 :1311 ،و .)214
در صحنهای از رمان ،شاهد ای هستم که راوی پس از شهادت برادر ،روحیۀ خود را همچنان حفظ
کرده و تصمیم دارد در شهر و به مبارزهاش ادامه دهد و خواهرش نیا در ایا تصامیم باا او هامداساتان
میشود« :باالخره دایی سکوت بینمان را شکست و پرسید :چیکار میخواهید بکنید؟ باا ما نمایآییاد
برویم پیش مادرتون؟ م گفتم :نه .م نمیخواهم بیایم .میخواهم همی جاا بماانم .دایای باه بایال نگااه
کرد .او هم گفت :تا وقتی زهرا اینجاست ،م هم هستم» (همان .)213 :ای روحیه ،زمانی باه اوج خاود
میرسد که راوی با وجودی که به شدّت زخمی شده است ،همچناان اصارار دارد در شاهر بماناد و باه
ایستادگی در مقابل دشم ادامه دهاد بناابرای  ،مااجرای احوالپرسای دوساتش و جاواب او ایا گوناه
ترسیم میشود« :بعد پرسید وضعیّتت چطوره؟چه کار باید بکنای؟ تاوی خاواب و بیاداری شانیده باودم
جاو اعاامی ها هستم .از ترس اینکه مرا به ماهشهر اعااام کنناد .تصامیم گارفتم باا ایا هاا باه خرّمشاهر
برگردم .به همی خاطر در جواب زینب گفتم :هیچی دیگه باید برگردم خرّمشهر .بهام گفات مایتاونم
برم .با تعجّب گفت :اِ ...با ای وضعیّت برگردی خرّمشهر! مگه میشه؟» (همان.)524 :
 .9-3-6شهادتطلبی

تفکّر حاباهلل دربارۀ شهادت ،نشأت گرفته از جهانبینی اسالمی دربارۀ ماهیّت شهادت و شاهید اسات.
شهادت ،به معنای فدا کردن جان در راه اعتالی کلمۀ اهلل و عدم سکوت و سکون در برابر ظابمی و دفاع
از سرزمی و جان و آبرو و ناموس است از ای رو ،شهید در ای راه به خون خود میرلطد .شهادت مایۀ
عاّت و بارگی شمرده شده و مسلمانان را به ارادۀ قوی مسلّو میکناد باه گوناهای کاه ساختیهای راه
مبارزه را تحمّل میکنند (ر.ک :شقیر .)135 :2005 ،دربارۀ عملیّات استشهادی در قاول و فعال و تقریار
بارگان و علمای مسلمان ،مطلبی دال بر تحریم صادر نشده است و منابت شهید در کالم نخستی شاهید
محراب ،امام علی (ع) ،دون مقام نبوّت و فوق سایر مقامهاست ،چنانکه میفرماید« :برگایدهتری ماردم
پس از انبیا ،شهیدان هستند» (مجلسی ،1313 ،ج  .)224 :23در نامۀ سرگشادۀ حااباهلل نیاا اشااره شاده
است« :به نظر ما تنها با فداکاری و ایثارگری میتوان به تجاوز پاسخ داد و با ریخت خون خود میتاوان
عاّت و سربلندی را به دست آورد .آزادی به کسی داده نمیشود ،بلکاه باا نثاار روح و جاان باه دسات
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میآید ،بذا ما تصمیم گرفتیم زندگی با دی  ،عاّت و آزادی داشته باشیم ...مقاومت اسالمی با نثار خون
شهیدان خود و با جهاد خستگیناپذیر سلحشورانش ،برای نخستی بار در تااریخ مباارزه (اعاراب) علیاه
اسرائیل توانست ای دشم را بدون دخابت آمریکا و دیگران بلکاه بارخالا خواسات آنهاا وادار باه
عقبنشینی از ببنان کند» (اسدابلهی .)131 :1312 ،دبیر کلّ جنبش حاباهلل در ی

گفتوگوی خبری

در رابطه با شهادت ،چنی اظهار میدارد« :عشق باه شاهادت ساالح ماسات ،ساالح فاداکاری و ساالح
آمادگی برای مرگ ،سالحی که هیچکس در دنیا نمیتواند آن را از ما بگیارد ...ایا قاویتری ساالح
است» (زمانی محجوب .)153 :1311 ،نیروهاای حااباهلل باه ایا آیاۀ شاریفه اعتقااد کامال دارناد کاه

ورّب ويُرَزقُاو َون» (آل عمران )113 /از همای رو،
ينوقَُحُواوويفوو َسبی ووٱ هَّللوأَم ََٰووتَبوبَ وأ و
بوٱلهک َو
میفرمایدَ َ « :اوتَو َس َ هو
َحیَبٓءٌوعن َد َ
الرححةواألخادوإلایوماروح » فاجعۀ اصابت موش رژیام صهیونیساتی را باه خاناهای روساتایی در
داستان « و
منطقۀ مروّحی شرح میدهد و درامی رمگینانه را روایت میکند که در آن از کشتار جمعی اهابی اعام
از بارگ و کوچ

یاد شده و صحنۀ به خاک و خون کشیده شدن خاانوادهای را باه روش کشاتار در

«قانا» ترسیم کرده است ،امّا در ادامه و در نهایت اندوه ،مادر بانوی شهید سهی رنّام از ایدۀ پایمردی بار
کرامت و عاّت سخ میگوید:

«يعبجحهبوزائرببوببحلديثوعنواانَّبرو قیمَهو عنواهلزمیةوالايتوححا وببلعاد وو احلبجاةو-و الاددوالشاهیددو–وعحایوال وارغ ومانو
احلاازنوالعاابديوالباابديوعحاایوحمیبباابوتاادرکوسا واراو عمنی اةوأنوودماابءوعبئحَهاابوملوتااکب وسااد وو أنوواملقب مااةوالببسااحةوباايوذرامَناابو
عزتنب»و(قح ورصبص،و،9002وجو:3و.)43و و
و
(ترجمه :کسی که به مالقات او آمده بود ،با صحبت دربارۀ پیروزیهای مقاومت و شکستهایی کاه بار دشام

وارد شده بود پیشدستی میکرد و ای نیاز که مادر شهید با وجود رمی که در چهارۀ او هویادا باود ،او بایاد باه
صورت آشکار و پنهان ای نکته را دریابد که خون خانوادهاش به هادر نرفتاه و مباارزۀ شاجاعانه عامال عااّت و

کرامت ماست ).و

احمد در داستان «الثوحجوالادوايفء» با دیدگانش منابی را مایکااود کاه سااکنانش آن را وانهااده و از آنجاا
کوچیدهاند .او در خیال ،انتظار مادر را برای فرارات از تحصایل و دربار کاردن ببااس فاار ابتّحصایالن
مجسّم کرده و میاندیشد :و
«مبهاوسَفع وإهاوعرف وأنوهويَهیوأولنی و هبددوأخر وغاوالشوهبددواجلبمعیوة »و(مهبن:و.)11
(ترجمه :چه می کنی اگر بفهمی که او برای کسب مدرکی ریر از مدرک دانشگاهی آماده شده است؟)

او به منازل روستای ملیخ مینگرد که این

در ارتفاعات براگیر جنوب ،خطّ آتش نبرد میان مقاومت
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اسالمی و دشم صهیونیست قرار گرفتاه اسات .صافحات داساتان ورق مایخاورد و احماد در واپسای
بحظات زندگی با نجوایی مناجاتگونه از نوشیدن آب گوارایی سخ میگویاد و باه دوسات خاویش
وصیّت میکند و با رضایت جان میسپارد:
ددوالزباراءوسام.وعوعحیهابوسَسابعدببوعحایوتما وغیابيب.وأرحا واننوفقادو
«أهب وإلیوأمويو وأ ص وسمميو ق وهلب:وإنووسایو و
آنويلوأنواسعيح.ومتدودوأمحدوببّوبهوالقبحةومومتَ وبشهبددواملوتو اسح ور حهوإلیوببرئهب»و(مهبن).و و
(ترجمه :به سوی مادرم برو و سالم مرا به او برسان و بگو :حضرت فاطمه (س) او را در تحمّل فقادان ما یااری
خواهد کرد ،م األن میروم چراکه زمان آن رسیده که استراحت کنم .احمد بدن خود را به سمت قبله چرخاند
سپس شهادتی را گفت و جان به جانآفری تسلیم کرد).

اببتّه عشق به شهادت ،تنهاا در انحصاار رزمنادگان حااباهلل نیسات ،بلکاه ماردم جناوب ببناان ،عمومااً
فداکاری وجانبازی را میستایند .در ای مورد ،زناان از ماردان جادا نیساتند .داساتان « صایوةو اهیدد» کاه
پیشتر ،از آن سخ رفت و روایتگر حمالت هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مساکونی باود آخاری
آرزوی بانوی شهیده را که از وی بر پارۀ کارذی برجای مانده ،چنی بیان میکند :و
هبدهو ايءوعظ ای واو
«آهوذ ا وأمتناایوأنواوأذااونوماانوأمااواتوالفااراا،وب ا وماانو ااهداءوساابحبتواجلهاابدوض ادهوالعااد .وإنووالش ا َ
يسااَطیعواسنسابنو صاافه،و لکاانوماانويريا ُدوأنويّ ا وإلاایوبااکاوالشاار والعظاای وعحیااهوأنوياااحیوباأعزووماابومیحا »...و(مهاابن:و
.)913و و
(ترجمه :آه چقدر دوست داشتم که در بستر نمیرم ،بلکه در میدان جهاد علیه دشم شهید شوم ،شاهادت نعمتای
بارگ است که انسان را یارای وصف آن نیست ،امّا اگر کسی مایخواهاد باه ایا شارافت باارگ برساد بایاد
عایاتری چیاهای خود را قربانی کند).

در ایران نیا خیل عظیم جوانان و رزمندگان ،تنها با عشق باه شاهادت و رسایدن و باه رساتگاری ابادی،
ندای رهبر کبیر خود را ببی

گفته و به جبهههاای نبارد مایشاتافتند .ایا جبهاههاا ،شااهد جاانفشاانی

رزمندگان بودهاند که همۀ ما بارهاا و بارهاا صاحنههاایی را از تلویایاون مشااهده کاردهایام کاه در آن
رزمندگان در شبهای عملیّات سر از پا نمیشناسند و برای شهادت و دیدار محبوب خود بحظهشماری
میکنند و ای شهادتطلبی ،گاه در جانفشانی نوجوانی 13سابه دیده میشود کاه باا تنهاا ساالح خاود
یعنی نارنج

 ،به زیر تان

بعثی میرود تا با شهادت خود مانع پیشروی آنان شود .در واقع ،همۀ آناان

به آیۀ  113سورۀ آل عمران ،اعتقادکامل دارند و شاهادت را جااودانگی ابادی مایدانناد .در صافحات
آرازی رمان ،راوی به بیان وقایع قبل از حملۀ عراق به ایران میپردازد ،وقایعی که در خرداد  1351رخ
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میدهد و در واقع باید آنها را پیشزمینۀ حملۀ عراق در شهریور همان ساال دانسات .در ایا صافحات
میخوانیم که دو ت از بچّههای سپاه خرّمشهر در منطقۀ مارزی باه دسات نیروهاای عراقای باه شاهادت
میرسند .او صحنۀ تشییع جنازۀ ای دو شهید را توصیف میکند و در آن به سرودی اشااره میکناد کاه
همرزمان شهدا میخوانند ،سرودی که نشاندهندۀ آمادگی آنان برای شهادت است« :برادران ساپاه سار
ماار شهیدان موسی بختور و عبّ اس فرحان اسدی سرودی خواندند ،بعضی از فرازهای سرود در خااطرم
مانده است:
«ما پاسداران خمینی ،جاننثاران /هرگا نرویم قدمی به عقب تاا دم جاان /ای خمینای ،ای بارادر /فرماان
بنما ،تا بکنیم رسل شهادت» (حسینی.)11-15 :1311 ،
در بخش دیگر رمان میبینیم که هنوز زمان زیادی از شهادت پدر نگذشته که راوی ،نهتنها برای خاود،
آرزوی شهادت دارد ،بلکه خود را از قبل ،آمادۀ پذیرش شاهادت بارادر میکناد و در جاواب پرساش
خواهر که میپرسد« :زهرا تو فکر میکنی بعد بابا کی از خونوادۀ ما قراره شهید بشه؟» میگویاد« :ما ،
ایشاال م شهید میشم» و صحبتهایشان حول مسئلۀ شهادت برادر را ای گونه بیان میکند« :اسام علای
را که آوردم بیال از ترس گفت :نه از خدا میخوام علی نیاد وگرنه اونم شهید میشه .سری تکاان دادم و
گفتم :آره اصالً تو شهادت علی ش

نداشته باش .اون پاش برسه اینجا پریده» (همان .)212 :در خاالل

رمان شاهد توصیف صحنههایی هستیم که از روحیۀ پذیرش شهات در میان زنانی صحبت میکند که با
آروش باز پذیرای شهادت عایاان خود هستند .راوی ،مسئله را ای گونه بیان میکند« :م زناان زیاادی
از دوستانم را دیده بودم که شوهرانشان به شهادت رسیده بودند ...رباب حورسی زن شهید خسروی که
عکس او را در حال پاک کردن خون صورت همسر شهیدش دیده بودم» (همان.)201 :
 .3-3-6الگوپذیری از عاشورای امام حسين(ع)

قیام امام حسی (ع) ،هادایتکننادۀ تماامی قیامهاا جهات اساتقرار حکومات اساالمی در جامعاه اسات.
برخورداری مکتب تشیّع از عاشورا و اهداا برخاسته از آن ،بهساان آزادیخاواهی ،اساتقامت و عااّت
نفس ،باعث پویایی و ماندگاری ای مکتب در طول تاریخ شده است .مکتب امام حسی (ع) ،مدرسهای
است که رزمندگان مقاومت اسالمی ببنان از آن فار ابتّحصیل میشوند و انتخاب شعار «هیهات م ابذّبّه»
نهتنها برای تقویت اراده ،بلکه برای بازگرداندن مناطق اشغالشدۀ سرزمینشان به کار میرود ،آناان هماۀ
ای ها را از روز عاشورا آموختهاند که امام حسی (ع) فرمود« :م مرگ را چیای جا سعادت و زندگی با
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ظابمان را چیای جا خواری نمایبینم» (زیتاون .)41 :2002 ،در حاابی کاه مجاامع گونااگون ،در آرااز
رزمندگان حاباهلل را به دبیل مقاومت در برابر اسرائیل ،مردمی نابخرد میدانستند ،ای جوانان همچاون
کوهی استوار ماندند و افق جدیدی را با ابهام از شهادت و فداکاری امام حسی (ع) در راه خدا گشودند و
با اعمال صورت جدید مقاومت در قابب «عملیّات شهادتطلبانه» دشم را به زانو درآوردند .مهمتاری
ای عملیّاتها ،نابودکردن مقرّ فرماندار نظامی ارتش اسرائیل در شهر صور توسّط احمد قیصر در نوامبر
 1312م .بود (ر.ک :طاهری .)14 :1331 ،حاباهلل در مقاومت خود همواره به شخ

امام حسی (ع) و

عاشورا متوسّل شده است .سیّد حس نصراهلل در یکی از سخنرانیهای خود در روز عاشورا دربارۀ اماام
حسی (ع) گفته است« :رسابت روز دهم محرّم ،رسابتی ماندگار و درخشان است ،با نام حسی (ع) چاه
انقالبهایی که به پا شدهاند ،با نام حسی (ع) ،رزمندگان مقاومت چاه قلعاههایی را کاه فاتو کردناد و
عاشقان شهادت با آن نام به سوی مرگ میشتابند و حضرت مهدی (عج) نیا با نام حسی (ع) قیام میکند
و زمی را که مملو از ظلم و فساد است ،سرشار از عدل و داد میکند و فریاد هیهات م ابذبه را زنده نگه
میدارد» (نجیب.)310-323 :2004 ،
داستانهای گوناگون قلم رصاص به تکرار ،حضور امام حسی (ع) و آرمان شهادتطلبانۀ آن حضارت
را در باورهای رزمندگان حاباهلل و گاه همۀ مردم جنوب ببنان آشکار میکند .داستان الاثوحجوالادوايفء کاه
خاطرنشان شد ،دربارۀ دانشجویی سخ میراند که دمادم جان سپردن ،بیداری عارفانهای مییابد :و
والرجبءوعحیوجبهَهوخطوطبوتشادوأ تابروالقحا و صاوتهويرّااوربباة:و عحایواألر احوالايتوححا و
«ذأنوهوير وعبملبوآخرو ارتس و
بفنبئ ،عحی ومنوةوسم.وعوأبداومبوبقی ( »...قح ورصبص،و،9002وجو:3و.)31
(ترجمه :گویی او دنیایی دیگر را میبیندو امید و آرزو پار چهارهاش خطاوطی را ترسایم مایکناد کاه قلاب را
میبرزاند .او در حابی که صدایش از ترس میبرزید میگفت :سالم بر تو و جاانهاای کاه باه درگاهات فارود
آمدند ،از جانب م بر همگ شما سالم خدا براى همیشه ،تا هستم.)...

در داستانو«الفبتح»،ورضا که در موقعیّت کفرحونه قرار گرفته تا با عملیّات ایذایی دشم صهیونیسات را
سردرگم نماید ،از درد ساق پا رنج میبرد .خیال ناتوانی در برگشت از عملیّات بر ذهنش نیش میزناد،
امّا او با فرمایش امام حسی (ع) ،عام جام میکند:و و
«تسححولقو واسمب.واحلس و(عحیهوالسوم:).واملوتولنبوعبددووذرامَنبومنوعوالشوهبدد»و(مهبن:و .)174و
(ترجمه :خود را با ای سخ امام حسی (ع) ،مسلّو میکند که مرگ برای ما عادت و شهادت برای ماا کرامتای
از جانب خداست).

بررسی تطبیقی گفتمان تشیّع در مجموعۀ داستانی قلم رصاص و رمان دا 123/

آنچه گفته شد ،بیانگر اعتقاد گروهی به مکتب حسینی است که تربیت و اعتقادات خاود را وامادار
رهبر فرزانۀ انقالب اسالمی ایران هستند .پس سخ گفت برای اثبات اعتقاد شیعیان ایران به اماماان (ع)،
در واقع چیای جا اطناب به دنبال نخواهد داشت چراکه ای اعتقاد ،به عنوان مشخّصاه و ویژگای باارز
شیعیان ایران در دنیا به شمار میرود اببتّه باید گفت پس از پیروزی انقالب اسالمی با فاصلهای انادک،
نظام نوپاای اساالمی باا جناگ تحمیلای مواجه شد .با شروع جنگ ،توجّه باه حماساۀ عاشاورا رناگ و
رونق بیشتری یافات .امام خمینی (ره) به عنوان رهبر ای جهاد مقدّس ،برای ملّت یادآور امام حسی (ع)
و حقطلبای و ظلمستیای آن حضرت بود .در صحنهای از رمان دا ،جایی که پادر خاانواده باه شاهادت
میرسد و راوی ،ماتمزدگی مادر ،خواهران و برادرهایش را در اثر ای مصیبت میبیند ،صحنۀ دباداری
دادن به آنها را ای گونه بیان میکند« :یکییکیشان را تاوی بغال گارفتم .بوسایدم و دسات باه سرشاان
کشیدم .سعی کردم آنها را آرام کنم .در حابیکه در درونم رورایی برپا بود .باه بچّاههاا گفاتم :گریاه
نکنید .بابا راه امام حسی رو رفته .به راه خدا رفته .بچّههای امام حسی رو یادتون میاد؟ دشم  ،باباشاون
رو شهید کرد .خیمههاشون روآتیش زد .نمیدانستم مایفهمناد چاه مایگاویم یاا ناه؟ وبای چاون تنهاا
آرامشدهندۀ م ای فکرها بود ،برای آنها هم همی ها را میگفتم» (حسینی.)131 :1311 ،
در صحنۀ پس از شهادت پدر ،راوی را میبینایم کاه تنهاا بار سار جناازۀ پادر حاضار میشاود و در
بحظاتی که از شدّت اندوه ای مصیبت ،نفس هایش به شماره افتاده و خاود را در گارداب رام در حاال
دست و پازدن میبیند ،تنها راه نجات از ای گرداب را تمسّ

به امام حسی (ع) دیده و از ته دل فریاد

میزند« :یا حسی به فریام برس» (همان.)201 :
پس از ای  ،راوی به توصیف صحنۀ تشییع پیکر پدر پرداخته و میگوید« :همیشه یکای از اقاوام کاه
فوت میکرد .همۀ فامیل از دور و نادی

 ،خودشان را برای کف و دف میرسااندند ،امّاا اماروز از آن

دابشاهدا
فامیل بارگ هیچکس برای دف بابا نبود .هیچکس حتّی بابا .خیلی دبم گرفات .یااد رریبای سیّ ّ
افتادم و پیکرهایی که روی زمی مانده بودند .حضرت را نهتنها تشییع نکردند ،روی بدنهای مطهّرشاان
هم تاختند وخانواده اش را به اسیری بردند ...یاد رریبی حضرت زینب افتاادم و از او کما

خواساتم...

همۀ ای فکرها و راز و نیازها باعث شد محکم بایستم و بیتاب نشوم» (همان .)201 :میبینیم که تو ّسال
به امام حسی (ع) و عاشورای حسینی تا چه حد در تحمّل سختیها ،یااریگر راوی داساتان است،کسای
که در واقع بار اصلی رنجها را به دوش میکشد.
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 .5-3-6اعتماد به والیت فقيه

اصلیتری ویژگی حاباهلل ،در مقایسه با دیگر گروههای اسالمی جهان عرب  ،پذیرش اصل والیت فقیه
و رهبری امام خمینی (ره) است ،ای ویژگی بر تمام ارکان تشکیالتی و همچنی دیدگاه حاباهلل سیطره
دارد و در واقع یکی از دالیل اصلی ادرام مجموعههای کوچ

اسالمگارای ببناان در ساال  1312م .و

تشکیل حاباهلل گردید .ای حاب ،از آراز مقاومت خویش ،تابع وبی فقیه زمان خود ،یعنی امام خمینی
(ره) بود و مبادی بنیادینش را که عبارت از تالش برای انقالب علیه استکبار جهانی بوده ،از امام گرفت و
ای سخ ایشان را سربوحۀ کارهای خود قرار داد« :مهم عملی اسات کاه انجاام میدهیاد .مرحلاۀ شاما
مرحلهای است کربالیی و منتظر چیدن میوههای آن در زندگیتان نباشید» (شقیر .)12 :2005 ،باید دانست
که اعتماد به والیت فقیه ،ضرورت زندگی وآموزۀ نوجوانان و جوانان مقاومت اسالمی گردیده اسات
از ای رو ،داستان «حکایت عشق» ضم پرداخت به حوادث زندگی شهید جالل علی بلیبال از سااکنان
شهر ابهرمل دربارۀ آموزش عقیدتی در کنار آموزش نظامی چنی روایت میکند :و

وٱلر ُساو َ و َأُ يلوٱ وألَماروومان ُُ »...و(قحا ورصابص،و
«هذروالقبئدوخم ودرسهوآيبتوالکَب والکرمی،وفقب :و«أَطیعُوا ه
وٱَّللَو َأَطیعُاوا ه
،9002وجو:4و .)960و
(ترجمه :فرمانده در خالل درسهایش ،آیاتی را بیان کرد ،پس ای آیه را قرائت کارد :از خادا و رساول خادا و
وبی امر خود اطاعت کنید).

در جامعۀ ایران که انقالب اسالمی خود را با پیروی از وبی فقیه ،اماام خمینای (ره) باه ثمار رساانده
است ،اعتقاد و اعتماد به والیت فقیه جایگاهی بیچون و چرا داشاته و دارد .در واقاع ،ماردم ایاران ایا

وٱَّللَو َأَطیعُاواوٱل هر ُسااو َ و َأُ يلوٱألَمااروماان ُُ » (نسااا  )53 /برگرفتااهانااد .در رمااان دا نیااا
اعتقاااد را از آیااۀ «أَطیعُاوا هو
نمودهای اعتقاد به والیت فقیه را بهخوبی میبینیم .در صحنهای از رمان ،راوی که پس از شهات پدر به
اتاق او پای گذاشته به مرور خاطراتش از اوپرداخته و میگوید« :خیلی وقتها میآمد و توی ای اتااق
مینشست و نوارهای آیتاهلل مطهّری و بهشتی را گوش میداد ...میگفات :خمینای فرزناد اماام حسای
(ع) است .اگر ما به امام حسی (ع) میگوییم ای کاش آن زمان بودیم و یاریات میکردیم ،حاال بایاد
خمینی را یاری کنیم تا فقط حرا ناده باشیم و در عمل هم ثابت کنیم که ما یاران حساینیم» (حساینی،
 .)233-231 :1311در صحنهای از داستان کاه تعادادی از جواناان در مساجد جاامع خرّمشاهر از بهباود
شرایط جنگ ناامیاد هساتند،آقای مصاباح  -یکای از شخصایتهاای رماان  -باه آناان امیاد میدهاد و

بررسی تطبیقی گفتمان تشیّع در مجموعۀ داستانی قلم رصاص و رمان دا 125/

میگوید« :نباید رعب و وحشت تو دل مردم بیندازید .چرا ای جوری میکنی ؟ توکّال ماا باه خداسات.
اسلحه نداریم .ایمان که داریم .امام رو که داریم» (همان.)310 :
در فصل سی و سوّم رمان هم اعضای خانواده باهویاژه ماادر (دا) کاه پاس از شانیدن خبار شاهادت
فرزندش ،علی ،بیتابی میکند ،پس از مالقات با اماام خمینای (ره) در مقابال ایا مصایبت صابر پیشاه
میکند« :ای دیدار ،تأثیر خوبی روی دا گذاشت .با اینکه هیچ صحبتی با امام نکرد ،وبی حس میکردم
دیگر شهادت علی را پذیرفته است .از آن به بعد خیلی صبور شده بود» (همان.)141 :
 .9نتيجه
گفتمان ،زبان در مرحلۀ کاربرد یا به تعبیر دیگر ،مجموعهای از حکمهاست کاه بتاوان آنهاا را در یا
گرد آورد و در ی

قاباب،

رده ،ردیف کرد .یکی از گفتمانهای رایج در ادبیّات نوی فارسی ،گفتمان تشیّع است که

از مجموعهای از احکام مبتنی بر اندیشۀ شیعی برساخته شده است .در ای مقابه ،با تطبیق دو اثر داستانی دا و قلام
رصاص که یکی از ایران و دیگری از ببنان است ،به پیگیری و ترسیم گفتمان تشیّع پرداختاهایم .از آنجاکاه ایا
دو اثر ،با دیدگاه واقعگرایانه به بیان جنگ در ببنان و ایران میپردازند ،بهخوبی بیانگرکیفیّات کاارکرد گفتماان
تشیّع در دو جامعۀ ایران و ببنانند .نتایج حاصل از ای بررسی عبارت است از:
 .1چون حاباهلل ببنان در سایۀ اندیشههای روحانیّت ،باهویاژه اماام خمینای (ره) ،شاکل گرفتاه اسات بناابرای ،
گفتمان ای گروه شیعی و شیعیان ایران بهخوبی با هم تطابق دارد.
 .2از جمله موارد قابل تطبیق گقتمان ای دو گروه میتوان به مواردی چون :خداباوری ،مبارزۀ خساتگیناپاذیر،
شهادتطلبی ،ابگوپذیری از عاشورای امام حسی (ع) و اعتماد به والیت فقیه اشاره نمود.
 .3از میان موارد یادشده در گفتمان تشیّع در جامعۀ ایران و ببنان ،آنچه بیش از همه در جنگهای نابرابر خاود باا
دشم  ،توفیق را با آنان همراه نموده است ،اتّحاد حول محور اعتقاد به امامان و اعتماد به والیت فقیه باوده و ایا
همان چیاهایی است که سایر مبارزان و انقالبیون در دیگر گروههای مبارز علیه دشام  ،چاه صهیونیساتی و چاه
گروههای تروریستی دستنشاندۀ آمریکا و اسرائیل ،از آن بیبهرهاند.

کتابنامه
الف :کتابها
 قرآن کریم.

 .1اسدابلهی ،مسعود ( )1312جنبش حزباهلل لبنان (گذشته و حال) ،چااص اوّل ،تهاران :پژوهشاکدۀ مطابعاات
راهبردی.
 .2حسینی ،زهرا ( ) 1311دا ،چاص سیام ،تهران :سورۀ مهر.
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 .3حنفي ،حسن ()8991؛ تحی واخلطب والعريب ،الطّبعة األولی ،عمان :فیالدلفیا.
 .4الّزخمشري ،ابوالقاسم ()8348؛ أسبسوالبمغه ،القاهرة :دار الکتب املصریّة.

 .5شقری ،فرج أمحد ()5005؛ املقب مةوااسممیوهو مشر عواسَنهبضواألموة ،الطّبعة األولی ،بریوت :دار اهلادي.

 .6صفيال ّدین ،هاشم (يبتا)؛ املقب مةو ومشر عوبنبءوالوطن ،بریوت :املؤمتر ال ّدائم للمقاومة.
 .2رریب ،امل سعد ( )1315دین و سياست در حزباهلل ،ترجمۀ رالمرضاا تهاامی ،چااص اوّل ،تهاران :مؤسّساۀ
مطابعه و اندیشهسازان نور.

.1وقح ورصبص (جمموعة من الکتّاب) ()5009؛ بریوت :رساالت.

حممد باقر ()8913؛وحببرواألنوار ،الطّبعة الثّانیة ،بریوت :مؤ ّسسه الوفاء.
 .9اجمللسيّ ،
عالمة ّ
 .10م دانل ،دایان ( )1310مقدّمهای بر نظریّههای گفتمان ،ترجمۀ حسینعلی نوذری ،تهران :گفتمان.
لوجیبوالرفاو املقب مة ،بریوت :دار اهلادي.
و
 .88جنیب ،نور ال ّدین ()5004؛ ايدئو

ب :مجالّت
 .12آقاگلزاده ،فردوس (« )1311تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیّات» ،ادبپژوهی ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،1ص

-12

.22
 .13جوادی یگانه ،محمّدرضا و سیّد محمّدعلی صحفی (« )1332روایت زنانه از جنگ :تحلیال انتقاادی کتااب
خاطرات دا» ،نقد ادبی ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،21ص

.110-15

 .14خلجی ،عبّاس ( « )1313کندو کاوی بر کتاب دا (خاطرات سیّده زهرا حسینی)» ،نگين ایـران ،شامارۀ ،32
ص

.122-112

 .15روشنفکر ،کبری و دانش محمّدی رکعتی (« )1311تحلیل گفتمان ادبی خطبههاای حضارت زیناب (س)»،
سفينه ،سال ششم ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،22ص

.143-122

 ----------- .11و فاطمه اکبریزاده (« )1330تحلیل گفتمان انتقاادی خطباۀ فادک حضارت زهارا (س)»،
منهاج ،سال هفتم ،شمارۀ  ،12ص

.145-121

 .12زمانی محجوب ،حبیب (« )1311نقش عوامل معنوی در پیروزی مقاومت حاباهلل ببنان» ،مجموعه مقـاالت

همایش بينالمللی مقاومت ،تهران :دفتر برنامهریای اجتماعی و مطابعات فرهنگی ،ص

.113-152

 .11طاهری ،سیّد مهدی (« )1331بازخوانی پیامهاای عاشاورا در جنابش حااباهلل ببناان» ،جسـتارهای سياسـی

معاصر ،سال سوّم ،شمارۀ  ،1ص

.33-21

 .13میرفخرایی ،تژا و حسینعلی قجری (« )1312فرایند تحلیل گفتماان و کااربرد تحلیال گفتماان در تحقیقاات
رسانهای» ،پيام پژوهش ،سال هفتم ،شمارۀ  ،12ص

.34-32

بررسی تطبیقی گفتمان تشیّع در مجموعۀ داستانی قلم رصاص و رمان دا 122/

 .20میرزایی ،فرامرز و ناهید نصیحت (« )1314روش گفتمانکاوی شاعر» ،انجمن ایرانی زبان و ادبيّات عـرب،
سال  ،1شمارۀ  ،4ص

.12-43

ج :پایاننامه
 .21کیانی ،مریم ( )1330بررسی ویژگیهای ادبيّات مقاومت با تکيه بر مجموعة داستانی قلم رصاص ،پایانناماۀ
کارشناسیارشد ،دانشگاه گیالن.

حبوثويفواألد واملقبرنو(فّحیةوعحمیةو-وحمُمة)

ذحیةواندا و العحو.واسنسبنیة،وجبمعةورازي،ووذرمبنشبه و
السنةوالسببعة،والعددو،62وصیاو6932وبا.وا/و6391وبا.وق/و6162و،.وصصو 661-612و

اجملموعةوالر ائیوةوقح ورصبصو وور ايةودا 6و
و
دراسةومقبرنةولحخطب والشویعيويفو
اذهو بمحو 6و
أستاذ مساعد يف قسم اللّغة الفارسیّة وآداهبا ،جامعة بیام نور
ابرابی و ا قبينوفراببين 9و

أستاذ مساعد يف قسم اللّغة الفارسیّة وآداهبا ،جامعة بیام نور

مرمیوذیبين 3و
طالبة ال ّدکتوراه يف فرع اللّغة العربیّة وآداهبا ،جامعة طهران ،إیران
معّومهوذیبين 5و
ماجستری يف فرع اللّغة الفارسیّة وآداهبا ،جامعة بیام نور

املحخوص و
الصدیامة الّديت
یُعد ّد اططداب مدن املصدطلاات الّديت وظّفد بسدرعة توظیفد ا واسد النّطدا رمدم حداهتده .يف الواقد اططداب هدو البنیدة و ّ
السیاس دي وال د ّدیين والثّقددايف و ...تع د ّد
یسددتمدمها الد ّدراوی للتّعبددری ّ
عمددا ددی يف نفسدده .ینقسددم اططدداب إلددی أن دواع منه دا :األديب و ّ
الروائیّة من النّصوص الّيت هلا َأر ِضدیّة مناسدبة لدتعک َ اططداب ومدن هدنا املنطلد  ،اختندا يف هدنا املقداإ إهندن مدن األعمداإ
النّصوص ّ
الروائیددة مددن بددالد إی دران ولبنددان نا درا إلددی أهلیّتهمددا يف َعد ِ
الروائ دي للددبالدین يف األدب
درا اططدداب هددنا .قددد عد َ
درا األدب ّ
األدبیّ دة ّ
مهمدة هدنا املقداإ
املقاوم أعماالا أدبیّة مثینةا و ُّ
الروائیة قلم رصاص بلبنان وروایة دا يف إیران ذات اال ّتاه الواقعي معد ا .و ّ
تعد اجملموعات ّ
الروایة دا واجملموعة القصصیّة قلم رصاص.
ملکونات اططاب ال ّشیعي إلیران ولبنان يف ّ
هي ال ّدراسة املقارنة ّ
الروائي.
الکحمبتوالدلیحیة :األدب املقارن ،اططاب ال ّشیعي ،روایة دا ،روایة قلم رصاص ،األدب ّ
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