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چکیده
از دستاوردهای مهم برقراری نظام جمهوری اسالمی ایران ،احیاا و رررنا
نمودن نقش دین اسالم در جامعه و به تبا نن جگا تحمیلای باود اه
درگستره ادبیّات انقالب اسالمی و به ویژه در رمانهای دفاع مقاّّ قابا
بررسی و تحلی است .تحقیق حاضر بر نن است تا نشان دهّ رمان نویسان
دفاع مقّّ در سه دهه رماننویسی ،باا دساتاورد دیگای انقاالب اساالمی
چگوناه و باا چاه رویهردهاای برخاورد اردهاناّ میانان تیریرراییری از
محورهای سهگانه دین اسالم (اعتقاادات ،احهاام و اخاال) در نراار خلاق
شّه ،تا چه انّازه بوده است برای راسخی درخور به سؤالهای مورد نظار،
ده رمان دفاع مقّّ از سال  ۱۶تا  ۶331باه شایوه تحلیلای ،تویای ی و
نماری بررسی محتوایی شّه انّ .برنیگّ تحقیق حهایت از متغیربودن مینان
و نحوه انعها محورهای سهگانه دین اسالم در شخصایّتراردازی ،خلاق
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موقعیّتها ،یحگهها و درونمایه نرار دارد ه این امر باعث ایجاد ساه ناوع
رویهرد عمّه غالب «تربیتی  -تعلیمی»« ،فلس ی  -المی» و «اخالقای -
عرفانی» به دین اسالم در نرار نویسگّگان رماانهاای دفااع مقاّّ شاّه
است.

واژههای کلیدی
انقالب اسالمی ،رمان دفاع مقّّ  ،رویهردهای دیگای ،تربیتای  -تعلیمای،
فلس ی  -المی ،اخالقی  -عرفانی.

مقدّمه

دین ،نظامی است که از نخنتین روزگاران ،زندگی اننانها را در ابعااد مختلاپ پوشا

داده اسات.

ادبیّا نیز در سیر تاریخی ،کارکرد دینی را در کنار کارکردهای مختلپ خود برای تبیین و جهتدهی
خط فکری جامعه پذیرفته و پرورانده است .به طوری که ظهاور اساالم ،باعاه باه وجود مادن نگااه
انتقادی از منظر دینی به ثار ادبی شد (زرینکوب ۲00 :1۳11 ،که در فرین های ادبای و نقاد ثاار
مدّنظر ادبا قرارگرفت .تغییر و تحوّ اساسی جامعه در دوره مشروطه و پهلوی تأثیر بنزایی بر ادبیّاا
ایران گذاشت .توجّه به فرهنگ غربی در دوره مشاروطه و تاالش در جهات زدودن فرهناگ دینای،
احیای فرهنگ ملّی و باستانی در دوره پهلوی ،عامل کم رنگی توجّه به دیان اساالم در جامعاه ،ثاار
ادبی و حتی طرح و تبیین برخی منایل ضدّ دینی شد .پیروزی انقاالب اساالمی ،نکتاه مقابال ایان
جریان را رقم زد .یکی از دستاوردهای مهم انقالب ،احیا و پررنگ نمودن نق

دین اسالم در جامعاه

و جنگ بود .به طوری که حالت تدافعی و برخورد دینی با جنگ عامل تعبیر ن به دفاع مقادّس شاد.
بدیهی است یکی از ابزارهای تبیین این دستاورد انقالب ،درگنتره ادبیّا انقالب اسالمی و باه ویا ه
در رمانهای دفاع مقدّس امکان مییابد .این جنتار میکوشد تا تأثیر این دساتاورد دینای ،بار نحاوه
برخورد و رویکرد رماننویناان دفااع مقادّس را ماورد پا وه

قارار دهاد و میازان تأثیرپاذیری از

محورهای سه گانه دین اسالم در رمانهای خلق شده ،در ساه دهاه (ساا  1۳31تاا  1۳90را ،باه
عنوان مهمترین و معروفترین شکل تبلور یافته ادبی روزگار ما ،مورد بررسی و تحلیل قراردهد .بدین
هاوهوسها» «زیردرختآلباالو»« ،ریشا 

نخلهایبیسر»« ،باغبلور» « ،
نفس
منظور رمانهای « 

دراعماق»« ،سفرب گرای072درج »« ،هاللپنهان»« ،رقصدردلآتش»« ،پلمعلق» و «رُنج»
با استفاده از اصو و مبانی دین اسالم که در سه محور عقاید ،اخالق و احکام نمود ماییاباد ،نقاد و
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تحلیل محتوایی و ماری شدهاند .همان طوری که مالحظه میشود در جامعه ماری هام رماانهاای
برجنته و هم رمانهای کم شناختهتر ،انتخاب شدهاند؛ چرا کاه توجّاه انحرااری باه ثاار برجناته،
گذشته از این که زمینه اجتماعی ،زبانی ،عقیدتی و سایر عوامل مؤثر را مبهم میگذارد ،ما را در فهام
تداوم سنّت ادبی ،پرورش انواع ادبی و درحقیقت ،ماهیّت فر یند ادبی نیز ناتوان میکناد (میرعابادینی،

1۲ :1۳93؛ ولک و اوستین . 11 :1۳1۳ ،مبنای ترسایم ایان رویکردهاا نیاز میازان و نحاوه انعکااس
محورهای سه گانه دین اسالم در شخریّت پردازی ،خلق موقعیّتها ،صحنهها ،تقابلهای داساتانی و
پیوند ن با درون مایه است.
پیشینه پژوهش

ثاری چون «ادبیّاتداستانیجنگدرایران» ،نوشته مهدی ساعیدی« ،تفنگوترازو (نقاد و تحلیال
رمانهای جنگ » از بلقیس سلیمانی« ،نوشتندرسای جناگ» نگاشاته محماد و محنان حنیاپ و
«جایگاهمذهبدرادبیّاتداستانیمعاصرایران» نوشاته غالمرضاا بیاا اشااراتی گاذرا باه برخای
مضامین و مباحه دینی در رمانهای جنگ داشتهاند .حنن میرعابدینی در کتااب «صدسالداساتان

نویسیایران» بخشی را به «ادبیّا و جنگ» اختراص داده و برخی از داستانهای جنگ را به طاور
اجمالی از نظر گذراندهاست .زینب صابرپور نیز در مقالهای با عنوان «جریاان دینای در رماان فارسای
پس از انقالب اسالمی» نگاهی جریان شناختی به رمانهای پس از انقالب دارند .با این حا تاکنون
در باب تأثیر دستاورد دینی انقالب اسالمی و جنگ بر رویکردهای دینیِ رمان نوینان دفااع مقادّس
پ وه

منتقل و کار مدی صور نگرفتهاست؛ لذا تحقیق حاضر میتواند با نگااهی علمای و تاازه،

تأثیر انقالب اسالمی در رمان دفاع مقدّس را به عنوان مهمترین بخ

از ثار ادبیّا داستانی بعاد از

انقالب مورد کندوکاو خود قرار دهد.
ضرورت و اهمیّت تحقیق

در صورتی میتوان به طور جامع از دستاورهای انقالب اسالمی سخن به میان ورد که تمامی جوانب
و حوزه های این دستاوردها ،تک به تک مورد بررسی و مداقّاه قارار گیارد .از ن جاایی کاه یکای از
دستاوردهای انقالب  ،تأثیرگذاری دینی بر روی فرهنگ و ادبیّا جامعه بوده و هنت لاذا ززم مای-
نماید میزان و شکل تأثیر ن به صور علمی مورد مداقّه و بررسی بیشتری قرارگیارد .همنناین باه
لحاظ ماهوی در ادبیّا داستانی دفاع مقدّس ایران ،در نوع نگاه باه جناگ تفااو هاایی باا ادبیّاا
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داستانی جنگ غرب به دلیل تأثیرپذیری از انقاالب و حکومات دینای و اساالمی ایجااد شادهاسات،
بنابراین با توجّه به این تمایز ،بررسی و تبیین تأثیر انقالب اسالمی بر رویکرد دینی ثار ادبی در کناار
طرق گوناگون نقد ،ززم و ضروری مینماید.
یافتههای پژوهش

دین در لغت به معنی کی  ،طریقت ،شریعت و  ...مده است؛ امّا در معنی اصاالالحی دیان ،تعریفای
که مورد اتّفاق نظر همه محققان باشد ،وجود ندارد .یونگ دین را عبار از حالات مراقبات و تاذکّر و
توجّه دقیق به بعضی از عوامل مؤثر میداند که بشر ،عنوان قدر قااهره را باه ن اطاالق مایکناد
(یونگ 5 :1۳90 ،امّا در اسالم دین به سه بخ

عمده اعتقادا  ،اخالقیا و احکام فقهی طبقهبندی

شدهاست .به طور مثا کتاب «اصو کافی» کلینی در حدود هزار سا قبل ،برمبنای این ساختار سه
گانه به تدوین شده است .احمد نراقی ،عالمه طباطبایی در «المیزان» ،امام خمینی در«چهل حدیه»،
مرتضی مالهری (مالهری 33 :1۳9۲ ،و جوادی ملی نیز بر ایان تقنایمبنادی اشااره کارده و ن را
پروراندهاند .میتوان از سه بخشی بودن اجزای دین اسالم ،سه بعدی بودن اننان را نتیجهگیری کرد.
(برزگر . ۴۳-1۲ :1۳99 ،فهم عقالنی (اعتقادا  ،گرای های عاطفی (اخاالق و رفتارهاای ظااهری
(احکام اننان به ترتیب به مغز و عقل ،قلب و اعضا و جوارح اننان تعلق میگیرد .بعد از اسالم توجّه
صاحبان اندیشه به هر یک از وی گیهای این مد سه وجهی در گذر زمان ،باعه ایجاد رویکردهاا و
نگرش های مختلفی به دین شده است که به طور عمده میتوان به رویکردهای فلنافی (راه عقال ،
عرفانی (راه د و فقهی (راه عمل به ظواهر و جوارح اشاره کرد .این رویکردهاا در ادبیّاا نیاز باه
شکلهای ادبیا تعلیمی ،عرفانی و فلنفی و کالمی ،نمود و ظهور یافته است .بنابراین باا توجّاه باه
مقبولیّت و جامع بودن این تقنیمبندی از دین ،احیا و برجنتگی این رویکردهاای دینای باا پیاروزی
انقالب اسالمی ،البتّه به شکلی خاصتر و توجّه نوینندگان باه نهاا در رماانهاای ماورد بررسای،
اساس این پ وه

نیز به احرا و تحلیل سه محور اعتقادا  ،احکام و اخالق گذاشته شاده اسات .در

ارزیابی صور گرفته ،هر سه رویکرد عمده در ثار نوینندگان سه دهه به دست مد :رویکرد تربیتای
– تعلیمی ،فلنفی – کالمی و اخالقی – عرفانی .عموماً رویکارد تربیتای – تعلیمای اخترااص باه
حوزه اعتقادا  ،اخالق و احکام دارد؛ رویکرد فلنفی – کالمی در محاور اعتقاادا (اعام از توحیاد،
نبو  ،معاد ،عد  ،امامت نمود پیدامیکند و رویکرد اخالقی – عرفانی هم بیشتر در پیوند باا محاور
اعتقادا و اخالق دینای اسات 1کاه ایان امار حکایات از تاأثیر انقاالب اساالمی در احیاا و تاداوم
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رویکردهای مختلپ دین اسالم در رمان های دفاع مقدّس دارد .با توجه به مجا اندک مقالاه ،بارای
نمونه از هر دهه رویکرد دینی یک رمان به طور مفرّل ،ورده شده است و مضامین و رویکرد دینای
دیگر رمانها نیز با توضیحی مخترر در قالب جدو تبیین شده است.
رویکرد تربیتی  -تعلیمی

در خال دو سا بعد از انقالب اسالمی ،باز تنوع نگرشهای سیاسی قبل از انقالب ،یعنی دو جریاان
فکری متأثر از ادبیّا شرقی (مارکنینتی و غربی (روشنفکری و شبه روشنفکری در ثار نوینندگان
ادبیّا داستانی مشاهده میشد .با این تفاو که این بار ،تحت تأثیر انقاالب اساالمی جریاان ساوّم
قویتری از ن دو شکل گرفته بود که نوینندگان ن از سیاستهای اسالمی معاصر و مفاهیم دینای
و مذهبی در حوزههای سه گانه ن با رویکردی تربیتی – تعلیمی الهام میگرفتند .این جریان متعهّاد
با راهاندازی نهادی فرهنگی به نام «حوزه اندیشه و هنر اسالمی» پویاتر شد (حنیپ 301 :1۳95 ،و با
شروع جنگ تحمیلی در ادبیّا داستانی دفاع مقدّس نمود و برجنتگی یافت .در ابتدا انعکاس منایل
دینی و اسالمی با رویکرد تربیتی و تعلیمی توسط نوینندگان جریان متعهّد ،به نوعی عکسالعمال در
برابر رویکرد تبلیغی ادبیّا مارکنینتی و ماتریالینتی بود .رفته رفته دو جریان مذکور به انزوا کشیده
شد .از حدود سا  ،1۳30تعدادی از نوینندگانی که گرای های غیرهمنو با انقالب (شرقی و غربی
داشتند عمدت ًا به دو شکل رفتار کردناد .معادودی مثال قاضای ربیحااوی ،منراور کوشاان و  ...کاه
گرای های غربی داشتند جالی وطن کردند و به مخالفت با انقالب و جنگ پرداختند (حنیپ:1۳95 ،

 . 309تعدادی نیز در وطن مانده ،رویکردی بایطرفاناه باه مناایل دینای در ن برهاه ،پای
گرفتند .احمد محمود از ن جمله داستان نوینانی بود که قبل از انقالب گارای

روی

باه ادبیّاا شارقی

داشت .با تغییر فضای سیاسی ،اجتماعی و دینی کشور ،در ایران ماند و ساعی کارد نگااه بایطرفاناه
ایدئولوژیکی در داستان نوینی جنگ را در پی

بگیرد .نمود بارز این رویکارد را مایتاوان در رماان

«زمین سوخته» او دید .اساساً رویکرد تربیتی  -تعلیمیِ شکل گرفته از انقالب اسالمی ،در ساه دهاه
رماننوینی دفاع مقدّس ،به عنوان برجنتهترین رویکرد بوده است .بنیاری این رویکارد را نزدیاک-
ترین گونه به داستان تعلیمی و به وی ه شاخه مهم ن ،یعنی داستان تبلیغاتی داننتهاند که هادف ن
برانگیختن مخاطب ننبت به موضعگیری خاصّی است (حنیپ . ۳۴ :1۳93 ،کارکرد تبلیغی این رمان-
ها ارتباط منتقیمی با جنگ داشته ،به طوری که این کارکرد بیشتر در دوران جنگ ظهور یافتهاسات
(سلیمانی . 10 :1۳90 ،در این رویکرد نوینندگان در کنار دیگر مفاهیم و موضوعا مالارح در رماان،
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با خلق موقعیّتهای دینی (استفاده از وضعیت استقرار شخریّت در مجموعهای از وقایع و روابط داستانی

است به گونهای که تجربهای دینی را القا کند (ن.ک :منتور 11 :1۳9۴ ،با بهرهگیری از شخریّتهاا و
صحنههای داستانی ،ابعاد و محورهای سه گانه دین را با زبانی تشریحی ،توضیحی و حتّی مباحثاهای
مالرح میکنند تا به القای تفکّر دینی جامه عمل بپوشانند .همانگونه کاه عناوان گردیاد عاواملی در
برجنتگی این نوع رویکرد دخیل بوده است که میتوان از ن جمله به موارد ذیل اشاره کرد:
 -1برقراری جمهوری اسالمی ایران بر پایه موازین دینی و شرعی.
 -۲شکلگیری جریان متعهّد در ادبیّا بعد از انقالب و خلق ثاری در این زمینه.
 -۳عکسالعمل در مقابل جریان تبلیغی ادبیّا شرقی و غربی.
 -۴شروع جنگ تحمیلی و تنرّی و برجنتگی این موازین در مقوله جنگ.
 -5حمایت برخی از نهادهای دولتی مثل حوزه هنری و ....
هایبیسر» نوشته قاسمعلی فراسات در ساا

از میان رمانهای بررسی شده ،در رمانهای « 
نخل
« ،1۳31باغبلور» نوشته محنن مخملباف» در ساا « ،1۳35نفاسهااوهاوسهاا» نوشاته رضاا
شابهاری در سا « ،1۳31زیردرختآلبالو» نوشته احمد اکبری مازندرانی در سا « ،1۳11سفربا 

گرای072درج » نوشته احمد دهقان در سا 1۳15و «رُنج» نوشاته محماد محماودی نو باادی در
سا  1۳90این رویکردِ غالب دیده میشود که تشریح نها به تببین بهتر موضوع خواهد انجامید:
نخلهای بیسر

قاسمعلی فراست و محنن مخملباف از جمله نوینندگانی بودند که ضمن تحکیم حوزه اندیشه و هنر
اسالمی (حوزه هنری و جذب شخریّتهای جوان داستاننویس ،در مرحله بعد به خلق داستانهاایی
با رویکرد تربیتی – تعلیمی پرداختند .رمان نخلهای بیسر از نخنتین ثار ادبیّا داستانی در عرصه
جنگ بهشمارمی ید (کافی . 3۲9 :1۳9۳ ،نویننده سعی دارد در کنار پارداختن باه دفااع از سارزمین،
منائل دینی را عمدتاً به صور تبلیغی و بعضاً شعاری در قالب شخریّتها ،صحنهها و درونمایه به
مخاطب خود منتقلکند .همانطوری که سلیمانی نیز به نق

تهییجی برای دفاع از کشور هماراه باا

پیام ایدئولوژیکی ن اشاره دارد ،هنته مرکزی این پیام را دفاع از ارزشهای ایمانی تشکیل میدهاد.
این رمان بیشک رمانی ایدئولوژیک و تبلیغای اسات (سالیمانی . ۲1۲ :1۳90 ،عماده توجّاه او بارای
رسانیدن پیامهای تربیتی  -تعلیمی در حوزه اخالق و اعتقادا و احکام بروز یافتاه اسات .درونمایاه
این رمان ،به ترویرکشیدن پایداری و ایثار و رشاد مردم خرمشهر در برابر حملاه دشامن ،تاوِمِ باا
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تقویت معنوی است؛ بنابراین موزه های اخالقی دین نیز بیشتر بار محاور شامردن فضاایل اخالقای
شخریّتها استوار شدهاست .دغدغه قهرمانان اصلی داستان غالباً معنوی و عدالت طلباناه و اخالقای
است (زرشناس . ۳3۲ :1۳91 ،به هر حا دوری جنتن از نفس ،هواهای نفنانی و شیالان ،شاجاعت،
صبر و شکیبایی ،ایثار ،شوق دفاع و شهاد طلبی ،مقاومت و پایداری ،اخو و همادلی ،همادردی و
دلنوزی ،امید و روحیه ،وفای به عهد نمونههای بارزی از فضایل اخالق دینی هناتند کاه باه قراد
تعالی اخالقی مالرح میشوند .حتّی بعضی اوقا اگر شخریّتی اخالق دینی را فراموش کند در جایی
دیگر یا با تذکّر دیگران مواجه میشود و یا استغفار میکند که به اصالح رفتار و تعاالی معناوی مای-
انجامد (فراست199 ،11 ،3۳ :1۳3۳ ،و  ۲09 -۲09جهان را ،ناصر و ماادرش باه عناوان الگوهاایی از
صبر و شکیبایی رمانی در دست نویننده هنتند که به کمک نان میخواهد نحوه صبر بر مریبت را
به مخاطب خود موزش دهد؛ ناصر با شنیدن خبر شهاد برادرش حنین به رامی مایگویاد« :خادا
قبو کنه» (فراست . 133 :1۳3۳ ،در کنار این فضایل اخالقی ،ایثار هم باه شاکلهاای مختلفای در
رمان به طور رمانی بازتاب دادهشدهاست (فراست133 :1۳3۳ ،و  . ۲19عشق به مایهن نیاز باه طاور
معنوی و تعلیمی مالرح است .طوری که در پایان داستان شاهاد ناصار را در چشام ماادرش نااچیز
کرده ،از شهاد او اظهار بیغمای مایکناد «چیاه صاالحچ چاه خبارهچ  ...خرمشاهر زاد شادهچ ره
گرفتیم  .گفتم خبرو به شما هم بدم .چهره زن واجندیده و گل انداختاه اسات  ...دیگاه حااز اگاه
ناصرمم شهید بشه ،غمی ندارم» (فراست۲15 :1۳3۳ ،

نویننده در محور اعتقادا نیز ،بحه توحید را در سه مقوله رضای خداوند ،یگانگی خدا و توکّال
مالرح میکند تا نشان دهد که تمامی رشاد ها ،نبردها و از جان گذشتن شخریّتها به خاطر رضای
الهی و حفظ رمانهای اسالم است .برای نمونه موقعیّت دینی برای القای رضای الهی در شخرایّت
مادر اینگونه خلق میشود« :خودم میدونم اسالم خون میخواد اما  ...رضام به رضای خادا ،ایشاا
خدا همه شونو حفظ کنه» (فراست1۲5 :1۳3۳ ،و  . 195 -19۴یا اعتقاد به یگانگی و توحید را هم باه
این شیوه در تفکّر شخریّتها گنجانده است« :به دهانه کوچاههاا و تیاررس دشامن کاه مایرساد،
شهادتین میگوید و باز میدود» (فراست . 1۲3 :1۳3۳ ،دیادگاه نوینانده باه توکّال و القاای ن باه
مخالب نیز به منظور سوق دادن او به این نکته است که همه علل و اسباب به فرمان و طباق اراده و
خواست او انجام وظیفه مینمایند (شجاعی ۴5 :1۳9۳ ،لذا این نکته در فریاد شخرایّت رضاا دشاتی
بعد از ناامیدی رزمندگان ،خاطر نشان میشود« :چتونهچ فراموش کردین که حقینچ به همین زودی از
کمک خدا غافل شدین» (فراست 9۳ :1۳3۳ ،و . ۲۲3
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در خروص احکام دین نویننده ،جایگاه خاصّی را برای طارح موضاوعاتی چاون نمااز ،امار باه
معروف و نهی از منکر ،عمل به فتوای مرجعیّت دینی ،انس باا قار ن و راز و نیااز قائال شادهاسات.
نویننده تحت تأثیر فضای دینی حاکم بر جامعه ،میخواهاد نحاوه و منایر زنادگی شخرایّتهاای
داستانی خود را منیری به سوی کما طلبی معنوی با عمل به احکام دینی نشان دهد تاا مخااطب
نیز در این منیر گام بردارد .برای نمونه پرداختن به نماز و امر به معروف و نهی از منکر در این رماان
از جایگاه وی های برخوردار است ،به نحوی که در صاحنههاا و شارایط مختلاپ ،ضامن نشاان دادن
اهمّیّت ن به مخاطب ،این ذهنیّت را در او ایجاد میکند که نماز به عناوان یاک واجاب دینای ززم
است در هر شرایالی برای طی منیر تعالی اقامه شود .اشااره باه اقاماه نمااز شخرایّتهاای اصالی
داستان در شرایط حناس و حتی پرخالار (فراسات ۲11 -۲13 -195 -11۴ -95 -۲۲ :1۳3۳ ،مؤیاد
این وی گی است .امر به معروف و نهی از منکر نیز در اکثار صاحنههاای رماان و بعضااً باه صاور
کشمک

به منظور القای منتقیم ن به مخاطب مدّنظر نویننده است .نمونه بازرتر ن در شخرایّت

ناصر در مواجهه با یکی از سربازانی که اهتمامی به نماز نشان نمیدهد ،خلق میشود کاه در نهایات
عذرش را میخواهد (فراست . ۲۳۳ :1۳3۳ ،انس با قر ن و توسّل و تأسی به ن هم دو محاور مادنظر
نویننده است (فراست . ۲15 -۲03 -۲5 :1۳3۳ ،حتّی در برخی صاحنههاا ،شاعارگونگی و پارداختن
شکار و منتقیم به ن نیز مشاهده میشود؛ مثل این صحنه که ناصر در جنت باد ،برادرش حناین را
در حا دویدن میبیند .میخواهد که صدای
ن شرایط چشم

بزند ،امّا با انفجار خمپاره از چشم

گم مایشاود .در

به یه نوشته شده روی دیوار میافتد« :یا ایها الذین آمنوا التتخذذاا آاذام و ا

اخوان و ا عشیرت و  »...که با تأسی از این یه «د از برادر میکند و با هرولاه باه کماک ماردم
میرود» (فراست1۳۳ :1۳3۳ ،و . ۲59 -1۲1 -59
باغ بلور

در ادبیّا داستانی ،محنن مخملباف نیز یکی از نخنتین نوینندگانی است که توجّه باه مؤلّفاههاای
اسالمی در جامعه ادبی کشور را مالرح کرد و بارای مادّتی باه تولیاد چناین ادبیّااتی اهتماام ورزیاد
(صابرپور . 19۳ :1۳9۴ ،رمان باغ بلور از این دست ثار اوست .او در کنار پرداختن به عواقب اجتمااعی
جنگ در ارتباط با خانواده رزمندگان ،جانبازان و شهدا (شوهانی 199 :1۳9۳ ،با زباان هناری و بعضااً
انتقادی ،به خلق صحنهها و موقعیّتهای دینی پرداخته است .تالش او براین بود تا مفااهیم دینای را
به عنوان درونمایه رمان ،برای جهت دهی خط فکری جامعه ،یااد وری ،بازساازی و احیاا نمایناد تاا
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احناس دینی نیرو بگیرد .این رمان ،ننبت به رمانهای هم رویکرد دیگر در طرح منایل دینی ،ساه
وی گی برجنته دارد -1 :توجه به استفاده از زبان هنری و بالغی به منظور کاه

تبلیغی باودن اثار

 -۲بیان انتقادی منایل دینی در کنار طرح منایل اجتماعی -۳طارح دیادگاه رئالینام الهای (مثال
معجره  .باور ن دوران او به این نکته که «در اسالم هر چیز وسیلهای بارای نیال انناان باه تعاالی
است؛ و در هماین راباله ،ادبیّا و هنر نیز به عناوان یکاای از طاارق رساایدن بااه خاادا مالاارح
است» (مخملباف ، 90-99 :1۳31 ،باعه شده است که انعکاس مضامین دینی در رماان در هار ساه
حوزه اعتقادا  ،احکام و اخالق بنامد بیشتری ننبت به رمانهای بررسیشده داشته باشد .هرچناد او
بعدها به عنوان سردمدار جریان رویگردانی از این نوع نوینندگی به سوی ثار بیخطّ و ربط و بعضااً
انحرافی معرفی میشود (سرشار. 1۳90:۴91 ،
نفسها و هوسها

این رمان زندگی و سرگذشت شخریّتی به نام منرور است که در کودکی پدر را از دست مایدهاد و
مادرش با پزشک معالج پدر که فردی زقید و ساواکی است ازدواج میکند .منرور که تحمّل ،شرایط
غیردینی و اشرافی حاکم بر فضای خانه را ندارد ،ضمن ترک تحریل به کار تراشکاری مشغو مای-
شود .او ضمن شرکت با دوست مذهبی خود در مبازرا انقالب ،با خواهراو نیز ازدواج میکناد .دکتار
شیدا در جریان انقالب با خانواده به اروپا میرود .بعد از پیروزی انقالب ،منراور وارد ساپاه شاده ،باه
مبارزه با اشرار داخلی می پردازد .با شروع جنگ ،فرماندهی بخشی از جنگ را عهدهدار میشود ،تا این
که از ناحیه دو پا جانباز میگردد .دکتر شیدا که برای عملیّاتی وارد ایران شاده باود توساط نیروهاای
سپاه کشته میشود .مادر منرور نیز به ایران بازگشته ،با دیدن منرور ،زندگی جدیدی را غاز میکند.
رضا شابهاری در این رمان نیز مثل نخلهای بیسر و باغ بلور ،ضمن نشان دادن باورمندی خاود
به منایل دینی ،سعی دارد تفکّر دینی برگرفته از انقالب اساالمی را باه صاور تعلیمای و تبلیغای،
بیشتر با استفاده از تکنیک «گفتن» به جای «نشان دادن» به مخاطب ارایهکند (کاافی. 319 :1۳9۳ ،
به همین خاطر رمان از پرداخت هنری و رسیدن به معنااگرایی علایرغام انتشاار در ساا  1۳31تاا
حدودی کم بهره است .وی گی قابل ذکر این رماان در ایجااد تقابال و کشامک

دینای باین جامعاه

منتضعپ و اشرافیان زمان شاه است .نویننده سعی دارد محورها و موقعیّتهای دینی و ضادّدینی را
در شخریّتها و فضاهای داستانی با استفاده از فنّ تقابل و کشمک

در برابر هم قراردهد و در پایان

گره داستان را با تفوّق و پیروزی شخریّتهای دینی بازنماید .این امر در محورهای سهگانه دیان باا
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شدّ و حدّ خاصّی وجود دارد.
زیر درخت آلبالو

احمد اکبری مازندرانی در این رمان ،در دو بخ  ،عمدتاً با ایجاد کشمک
منائل دینی انقالب اسالمی به مخاطب خود میپردازد؛ در بخ

و تقابل داستانی به تبیین

او  ،از طرفی ساعی دارد جریاان و

تفکّر غربی موجود در برخی از افراد جامعه که منجر به نگااه کاازیی باه مناائلی چاون زادی ،زن،
حجاب ،خانواده و اخالق شده است را با نقد و تقبیح ،اصالح نمایاد و از طارف دیگار متعاالی باودن
مضامین دین اسالم را به صور استدزلی و با استناد به نظرا خود غربیان و کتابی چون «فرهناگ
برهنگی و برهنگی فرهنگی» از حدّاد عاد  ،تبیین نماید .بهرهگیری از این شایوه ،تاا حادودی جنباه
تبلیغی بودن اثر را به سمت تعلیمی بودن ن متمایل میکند .در بخ

دوّم ،در بنتر جنگ به نمای

لزوم حفظ اسالم و میهن ،مشیّت الهی ،صبر ،رشاد و شهاد میپردازد .در این بخ  ،جنبه تبلیغی
ن بیشتر از جنبه تعلیمی است ،این رویکرد در محور اعتقادا و اخالق نمود بیشتری پیدا کرده است.
(جدو شماره . 1
سفر به گرای  ۰۷۲درجه

این رمان ،درواقع ،روایت احمد دهقان از عملیّا والفجر  5است .روایتی که در ن جنگ هم ابازاری
برای مرگ است و هم وسیلهای برای زندگی .نویننده در یک بعد ن به ترویر شرایط بنیار ساخت
جنگ میپردازد که به شکلی دلخراش اننانها را به کام مرگ و نینتی مایکشااند و در بعاد دیگار
چگونگی زندگی انقالبی و دینی را تعلیم میدهد و به طور کلّی به عنوان یک دوره موزشی اخالقای،
دینی ،دفاعی و اجتماعی عمل میکند .این شیوه روایت ،ن را به اثری واقعگرا تبدیل کرده است .باه
تبع این نوع نگاه نویننده ،تغییر ننبی در زبان دینی این اثر نیز اتفاق افتاده ،ن را کمای متفااو باا
زبان رایج دیگر رمانهای تعلیمی کرده است .این تغییر ،عمدتاً در دو محور صور گرفتاهاسات :اوّ
این که کمتر از اصالالحا دینی رایج ادبیّا تبلیغی که در غالب رمانهای بررسای شاده باه چشام
میخورد ،استفاده کرده است و دوّم این که از ابزار طنز و شاوخی باه صاورتی اثرگاذار بارای تبیاین
منائل دینی بهره برده و بعضاً حتّی ن را جایگزین زبان رایج دینی ادبیّا داستانی جنگ کرده است:
«من صدبار گفتم ،اگه امام حنین میرفت درس میخوند و دکتر میشد ،بهتر کارش پی

میرفات

هفت سا میرفت دانشکده پزشکی شام درس میخوند و برمایگشات کوفاه ،ماردم رو دوا درماون
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میکرد چی بهتر از این چ تو مالب مینشنت و برای هر مریضی که میاومد از اسالم میگفت .چاه
بدی داشتچ وا چقدر بعد اون این کارو کردن و کارشون هم گرفت کار به دعوا و کتککاری هام
نمیکشید» (دهقان۲3-۲1 :1۳95 ،و ۳3و . 1۳۲
رُنج

محمّد محمودی نور بادی در رمان رُنج به جنگ میان ایران و عراق و جنگ میان دو خانواده پرداخته
است .پرویز ،قاتل پدر منرور است .او برای فرار از مجازا به جبهه رفته ،در جزیره مجنون به لحااظ
دینی منقلب میشود .منرور به قرد انتقام ،به جبهه میرود و علیرغم تالش بنیار ،مؤفّق به انتقاام
نمی شود ،چرا که مشیّت الهی بر شهاد پرویز استوار شده بود .نویننده سعی دارد با برجناتهساازی
عنرر گذشت و بخش

و تأثیرا دینی ن ،به بزرگان نظام هم تلنگری بزند که وقتی منافع ملّی مدّ

نظر است از دغدغه های فردی و جناحی و سیاسی خود بگذرند و نگاه به موضوعهای کالن و مناافع
ملّی داشته باشند« :اصالً موزمون میگه لذّتی که در گذشته ،در انتقام نیس .خدارو خوش نمی د کاه
با هم بد باشین ،اونم یه همنه جایی که جبهه است و با دعای مردم و لالپ خدا کارا پای

مایره»

(محمودی. 59 :1۳90 ،
نویننده عالوه بر این ،بنترهای دیگری را نیز ،با رویکرد تعلیم منائل دینی و انقاالب اساالمی
فراهم ساخته است .وی گی این رمان مثل باغ بلور در نگاه انتقادی  -اصالحی به برخی داب و رسوم
غیردینی نظیر؛ خون بس ،انتقامجویی ،تعرّبا قومی ،توجّه به تحقیر دیگران و بیتوجّهی به ماوزه-
های قر نی و سیره ائمه اطهار و رفتاری انقالبی است .در این اثار نیاز مضاامین دینای در دو محاور
اعتقادا و اخالق نمود بیشتری یافته است .جدو زیر مرادیق مضامین دینی در ش
شده را با رویکرد تربیتی – تعلیمی به وضوح نمای

رمان بررسی

میدهد:

جدو  .1رویکرد تربیتی  -تعلیمی
محور

عنوان

ها
نخلهای بیسر

باغ بلور

هاااوسهاااا و

زیر درخت لبالو

نفسها

توحید

سفر باه گارای

رِنج

 ۲10درجه

 .1یگانگی خدا

.1رضای خدا

.1ایمان به خدا

.1ایمان و کفر

.1تکبیر

.1اراده و مشیّت

 .۲رضای خدا

.۲تظاهر به رضا

.۲یگانگی خدا

 .۲اراده و مشیّت

-

.۲رضای خدا

 .۳توکل

 .۳توکّل

.۳رزاقیّت

.۳قضا و قدر

-

.۳توکّل
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-

-

.۴رضای خدا

.۴رزاقیّت خدا

-

-

-

-

.5توکّّل

-

-

-

نبو

حضر محمد

حضر محمد

حضر محمد

حضر محمد

حضر محمد

حضر محمد

عد

-

.1حدّ

-

-

-

-

.1قیامت

.1قیامت

-

.1مرگ و ابدیّت

.1محشر

.1قیامت

.۲صحرای محشر

.۲صحرای محشر

-

.۲شهاد

.۲جهنم

.۲مجازا

.۳روسفیدی در پای

.۳پااااداش و اجااار

-

.۳قیامت و پااداش

-

-

امام حنین

اخروی و تظاهر

ا
معاد

اخروی

-

.۴بهشت(باغ بلور

-

-

-

-

.1امام علی

.1اماااام حناااین

.1امام علی

.1امام علی

.1امام علی

.1امام علی

/کربال
امامت

.۲امام زمان

.۲امام رضا

.۲امام زمان

-

.۲امام زمان

.۲امام زمان

.۳امام حنین و کربال

.۳حضر فاطمه

.۳امام حنین

-

.۳امام حنین

.۳امام حنین

.۴امام رضا

.۴حضر زینب

-

-

.۴حضاااااار

.۴حضاااااار

عباس

فاطمه

.5وزیتمااااااداری و

-

.۴وزیتمداری و

-

-

-

 .1نماز

 .1نماز

.1نماز

.1نماز

.1نماز

.1نماز

 .۲امر به معروف

 .۲امر به معروف

 .۲لزوم رعایات

-

.۲غنل

.۲توسااال باااه

واجبا و

-

.۳غنل میّت

.۳امربه معروف

-

-

-

محرما

-

.۴حال و حرام

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

شرعی با نامحرم

مشروبا الکلی

وزیت فقیه

وزیت فقیه

حدود شرعی

احکام

-

.5نب

-

.3موسیقی

-

-

 .1رعایاات حاادود

.۴اسااااااتعما

 .1راز و نیاز

قبر

.1دعا و نذر

قر ن

.1دعا و راز و نیاز

منااتحبا

.1توسّااال باااه

.۳دعا

قر ن
 .۲انس با قر ن

.۲قر ن

-

.۲ازدواج

-

-

-

 .۳داب شاااارعی

-

-

-

-

خواستگاری
.1شوق دفااع و

.1صبر

 .1دوری از نفاااس و

.1ایثار

 .۲شجاعت

.۲تقوا و مراقبت

.۲شکرگزاری

.۲صبر و شکیبایی

.۲وفای به عهد

.۲حنن ظنّ

 .۳صبر و شکیبایی

.۳حجاب

.۳صداقت

.۳فداکاری

.۳ایثار

.۳شهامت/شجا

 .۴ایثار جانی و مالی

.۴وفای به عهد

.۴پرهیز از دروغ

.۴دلبنااااااااتگی

.۴شوخ طبعی باا

هوای نفنانی

.1دوری از نفس

.1شجاعت

شهاد طلبی

و هوای نفنانی

عت
.۴اصااالح امااور
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الفاظ دینی

بین دیگران

دنیایی
 .5شهاد طلبی

-

.5حقیقتجویی

.5حجاب

.5شجاعت

.5گذشت/فداکار

 .3مقاومت و پایداری

-

.3مقاومت/پایدار

-

.3اخااو /همراه

-

اخااال

ی

ق

 .1اخو و همدلی

-

.1ثبا قادم در

ی
-

-

-

منااایر دیااان
اسالم
 .9همدردی /دلنوزی

-

-

-

-

-

.9امید و روحیه

-

-

-

-

-

 .10رفتار اسالمی باا

-

-

-

-

-

 .11وفای به عهد

-

-

-

-

-

.1ساااو اسااااتفاده از

.1ریا

.1نفسپرستی

-

-

.1خون بس

اسرا

موقعیّت جنگ
رذایل

-

.۲نفسپرستی

-

-

-

.۲انتقامجویی

-

.۳غیبت

-

-

-

.۳تعراااااااب

-

.۴غرور و تکبّر

-

-

-

.۴طعنه و تحقیر

-

.5باادگمانی و سااو

-

-

-

.5بی توجّهی باه

قبیلهای

موزههای دینی

ظن

فلسفی  -کالمی

شرایط خاص جنگ در دهه شرت ،به طور مشخص پرداختن به مباحه تعلیمی و تهییجای را مای-
طلبید .تشوی

روزگار ،نیاز به فراخواندن رزمندگان به میدانهاای نبارد و همنناین نوپاایی و کام-

تجربگی نوینندگان ادبیّا داستانی دفاع مقدّس ،سبب میشد تا بنتر مناسب برای خلق رمانهاایی
با رویکرد فلنفی یا عرفانی فراهم نشود .پایان یافتن جنگ و برقراری راما

ننابی ،تثبیات نظاام

جمهوری اسالمی ایران ،تأمّل در ماهیّت و وجوه مختلپ دین و جنگ و بالنادگی نویناندگان سابب
شد تا برخی از نان با نگاهی فلنفی و عرفانی به موضوع جنگ بپردازند .این ایاام مقاارن باا رشاد و
بلوغ ادبیّا جنگ بود .این تعالی در دهه هشتاد نیز تداوم و ترقی مییابد .عمادتاً رویکارد فلنافی –
کالمی در حوزه اعتقادا (اعم از توحید ،نبو  ،معاد ،عد  ،امامت مورد تبیین است .در سیر تاریخی،
رویکرد فلنفی – کالمی و اخالقی – عرفانی پس از رویکرد تربیتی – تعلیمی قرار میگیرد.
رویکرد فلنفی را به طور وی ه در دو رمان «هال پنهان» نوشته علی اصغر شایرزادی ( 1۳11و

221



فصلگامه علمی ا رژوهشی انقالب اسالمی،

 ،4تابستان  ،32ش 23

«پل معلق» نوشته محمدرضا بایرامی ( 1۳91میتوان دید .عمدتاً نگاه و تحلیل فلنافی نویناندگان
رمان دفاع مقدّس بر محور دو انگاره مهم مرگ و زندگی میچرخد .قاعدتاً پیوند تنگاتناگ جناگ باا
حیا و همننین نگاه ارزشی و تقدّسی برگرفته از انقالب اسالمی باه جهااد و شاهاد در راه حاق،
زمینهساز محوریّت این دو است .به عبار دیگر درونمایه و واژگان کانونی این ثار را مرگ و زندگی
تشکیل میدهد و مضامین و حوزههای دینی مالرح شاده دیگار ،در راساتای تقویات و تبیاین نهاا
صور میگیرد.
هالل پنهان

هال پنهان با اقتباسی قر نی از داستان حضر یاونس غااز مایشاود« :إِذْ أَاَذ َ إِلَذ الْفُلْذ
الْمَشْحُونِ * فَسَاهَوَ فَ َانَ منْ الْمُدْحَضینَ * فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ اَهُوَ مُلیوٌ» (چون باه ساوی کشاتی
گرانبار گریخت * پس قرعه زدند و قرعه به نام او افتاد * ماهی او را بلعید و او سزاوار مالمات باود
(الرافا  . 1۴0-1۴۲ :یکی از وی گیهای ممتاز رمان ،تبدیل محتاوای تااریخی باه حقیقات فلنافی
است .این رمان ،رمانی درباره رویدادهای جنگ نینت ،گرچاه ایان رویادادها تختاه پارش نوینانده
محنوب میشوند .ن چه در این رمان چشمگیر است حضور اننان در موقعیّتی به نام جناگ اسات.
در واقع نویننده تالش میکند تا حقایقی اننانی – فلنفی را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهاد .البتاه
این کار با روایت داستانی و از طریق کن

شخریّتها یا تحلیل کن

شخریّت صاور مایگیارد.

(سلیمانی 19۴ :1۳90 ،این حقایق ،مرگ و زندگی و عشق است .شخریت اصلی این داستان «یونس
بشیران» نام دارد که اشتراک اسمی وی با حضر یونس ماورد تعمّاد شایرزادی باوده اسات .در
حقیقت وقایع داستانی و سیر زندگی یونس بشیران ،باز فرینیِ هنری داستان حضر یونس با الهام از
قر ن برای نمای

تجربه دینی و انقالبی است .یونس بشیران در پی شرایط سخت جبهاه باه مانناد

حضر یونس دچار سردرگمی و مال شده ،جنگ را ترک میکند .بعد از این رویداد به عذاب وجدان
و دغدغههای فلنفیگرفتار میشود .وی بر ن است تا با نوشتن در باب جنگ به اقناع این خارخارهاا
بپردازد« :نوینندهای که با خودش میجنگد .اگر سر بلند بکند و گردن راست بگیرد ،میترساد مباادا
شماتت و سرزن

وجدان زرده – و خوشبختانه – نیرومندش را با خالی جلی از تا

تاوی هاوا و

سمان بازی سرش ببیند» (شیرزادی 33 :1۳11 ،لذا همین تأثیرا است که بشیران را پس از سیزده
سا به خودش باز میگرداند تا ننابت باه جناگ و انقاالب ادای دیان کناد (حنیاپ. 1۳0 :1۳93 ،

پرداختن به مرگ به عنوان عظیمترین موضوع زندگی (شیرزادی 9۴ :1۳11 ،با طرح دو دیدگاه مادّی
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و فلنفی  -کالمی همراه است .منظور نویننده از طرح دیدگاه مادّی ،تبیین و برجناتهساازی نگااه
فلنفی به مرگ و زندگی است که با بهرهگیری از صحنهها و شخریّتهای مختلفی چاون بازاریاان،
یونس بشیران ،سروان یارزاولی ،سروان نررا

قایی و سروان شریپ ناماداریان اتفااق مایافتاد .در

ابتدای رمان با حضور تعدادی از بازاریان تهران در جبهه برای اهدای برخی از اقالم غذایی به هماراه
جوشن کبیر و کفن ملفوف برای مردان مرد (شیرزادی ۲1 :1۳11 ،باب طرح دیدگاه مادّی باه مارگ
زندگی ناان نینات.

باز میشود .بازاریان و راننده نان تیپهایی معرفی میشوند که مرگ معنابخ

نگاه نویننده بر این است که این تیپها معنای مرگ را به دلیل دوری از جبهه و جناگ نمایتوانناد
خوب درککنند (شیرزادی . 51 :1۳11 ،در حقیقت د مشغولیهای زنادگی ماادّی و دنیاوی ،معناای
کلی زندگی نان را تشکیل میدهد و اگر داوطلبانه برخی از اقالم کمکی را به منالقه میبرند به دلیل
ثبت خاطراتی از ن برای زندگی مادّی است« :داوطلبانه و فداکارانه راه افتادیم تاا مقاادیری کمپاو
گیالس و هلو ،کانفت زنجبیلی و چند کامیون حامل کننرو لوبیا و بادمجان (اهدایی اصناف مربوطاه
را به جبههها برسانیم و با رزمندگان محشور بشویم و فیض ببریم و بعد هم انشاءا به سالمتی و باه
خیر و خوشی برگردیم سر کار و کنبمان» (شیرزادی . 19 :1۳11 ،با حضور در منالقه و شنیده شدن
صدای خمپاره و چپ شدن جیپشان ،رفتن به نجا را نوعی جنّای شادن و در هنال افتاادن مای-
خوانند« :نمیدانیم چرا یک دفعه به فکر میافتیم که اصالً چرا یکهو جنّی شدهایم و تا اینجا مدهایم.
زبد عشق عکس یادگاری انداختن روی تانک و کنار توپ ،با چفیه دور گردن و با پیراهن چهارجیاب
خاکی شکاری ،کالشینکپ ،یا دلیرانهتر و بهتر ،ر.پی.جی به دست  ...حاز دیگار دیار شاده .بگاویی
نگویی گیر افتادهایم و  ...دستی دستی خودمان را توی هنل انداختاهایام» (شایرزادی . ۲0 :1۳11 ،و
وقتی کفن را که به عنوان هدیهای مخروص به سروان یارزاولی میدهند و او ن را میپوشاد و وارد
سنگر نان میشود از ترس ،بابالحوائج را صدا میکنند (شیرزادی. ۲۳ :1۳11 ،
در تقابل با این دیدگاه ،دیدگاه متعالی از مرگ با رویکرد فلنفی  -کالمی مالرح میشاود .ایان
دیدگاه در سروان یارزاولی ،نرر ا

قایی و بهمن شریپ نامداریان و  ...درک میشود .مرگ بارای

اینان به زندگی معنی میدهد به طوری که پوشیدن کفن توسط ساروان یاارزاولی تعبیار باه «رخات
محشر» میشود و حا خوش به او دست میدهد« :سروان سینه صاف کرد :بیدار شدم دیدم بیکاارم
و گفتم بدک نینت این رخت محشر بپوشم و گشتی دور خود بزنم .راست

– جداً عرض میکانم -

حا خیلی خوش به ام دست داده بود و چه جور بگویم» (شیرزادی . ۲۴ :1۳11 ،و با ن کفن ملفوفاه
در کوله پشتی سربازیاش به میدان جنگ میرود که نشان دهنده تفکر متعالی وی باه مارگ اسات
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(شیرزادی . ۴5 :1۳11 ،به گونهای رفتارهای وی نشان میدهد که گویی او به دنبا مارگ اسات ناه
مرگ به دنبا او« :سروان یارزاولی با فرود یک گلوله توپ ،درست وقتی کاه باه ساالمت از میادان
مین گذشته است ،به هوا پرتاب میشود و به طرزی مضحک احناس شادی و سبکی میکناد« :چاه
قدر خوب شد؛ چه قدر خوب و درست فکر کردم و به فرهاد گفتم که عکنام را باا درجاه سارگردی
بگیرد» (شیرزادی. 1۴ :1۳11 ،
شخریتپردازی سروان نرر ا

قایی نیز به اینگونه است .او خلبانی است باا قاامتی پهلاوان

سا و فروتن (شیرزادی 55 :1۳11 ،که بیهیچ اجبار حرفهای برای پرواز ،خودخواسته بدون خناتگی،
عافیت طلبی و حنابگری و با وقوف کامل از خالر در وضعیت قرمز د به دریا مایزد و بهتار از هار
کنی میداند که بر فراز تشفشان مرگ پرواز میکند (شیرزادی 51 :1۳11 ،و در این راه به شاهاد
میرسد .او شخریتی است که در ظلما زمین ،در ظلماتی که فتاب را راهای باه ن نینات غارق
نمیشود (شیرزادی 53 :1۳11 ،گو این که «از ابتدا نبود و هر چه گذشته بود متعلّق به دنیای دیگار و
اشخاص دیگری بود» (شیرزادی 3۴ :1۳11 ،و امّا فحوای کلی رماان پاساخ باه ایان ساوا اساسای
درباره مرگ و زندگی است که اننان چرا زندگی می کندچ و چگونه باید با مرگ رودرو شودچ بشایران
به عنوان شخریت اصلی داستان از استاد خود ،منیح بروشکی ،چنین می موزد که مارگ از ن روی
مبهمترین موضوع زندگی است که عظیمتارین موضاوع در ایان بااب اسات (شایرزادی. 9۴ :1۳11 ،
پیرمردی که برای شناسایی جند پنرش به ساردخانه مایرود متوجّاه زناده باودن ساروان اباراهیم
یارزاولی میشود که بر اثر جراحا جنگی شهید پنداشته شده است .بشیران با توجّاه باه ایان ساخن
دکتر که سروان یازاولی حداقل هفت ساعت پی

فو کرده است ،اینگونه نظر خود را بیان میکند:

«بگو هفت ثانیه ،هفت سا  ،هفتاد قرن .چه دیده بودچ چی فهمیده بودچ یا تواننته باود از خاموشای
محض نغمهای بیرون بکشدچ در ن هفت قرن ،در ن هفتاد قرن  ...یا توانایی او در ادراک مغشوش،
هیچ سایهای از رازی سر بر مهر را – حتی در استعارهای به شدّ گنگ و عمیقاً خالا میز – به دایاره
مرتع

اکتشاف ناگفتنی نمی ورد .اگر چنین باشد و بشود ،شااید قاانع بشاویم کاه پوزخناد زدن باه

سیمای مرگ در متن جنگ چه توجیهی برمی دارد .و این گشای

شاید پاداش مجازی و این جهاانی

ایمان باشد که تنها در میدان جنگ به جنگجوی مؤمن بخشیده میشود» (شیرزادی. 15 :1۳11 ،
پل معلق

درونمایه اصلی رمان پل معلق نیز نشاندادن موقعیّت اننانِ در حا جنگ و شروع نحاوه رویاارویی

بررسی مینان تیریر انقالب اسالمی بر رویهردهای دیگی نویسگّگان ...



223

او با مرگ و زندگی است .گره و سوا فلنفیِ از مرگ و زندگی و نحاوه رویاارویی باا نهاا توسّاط
شخریّت نادر در مواجهه با بیماری زعالج خواهرش مالرح شده ،با بمباران تهران و شهاد خانواده،
تشدید می شود و توان مواجهه با ن واقعیّت فلنفی را از دست او خارج میکند .و باعه ایجاد زمینه-
های پوچی و بیمعنایی زندگی در ذهن او میشود« :زندگی همهاش کشک است ،هایچ اسات ،پاو
است .مرگ هر ن میتواند سر برسد» (بیرامی 1 :1۳93 ،و در صحنههای مختلفی به خر خط مای-
رسد؛ یا رزوی مرگ (بیرامی ۲9 :1۳93 ،و یا قرد خودکشی از روی پل تله زنگ را میکند (بیرامای،

 . 9۲ :1۳93نویننده با استفاده از جریان سیّا ذهن و شیوه روایات تاکگاوییِ درونای ،تفنایرهای
مختلفی از زندگی و رویارویی با مرگ را به کمک شخریّتها می فریند .در اینباره شخرایّتهاایی
چون نادر و پدر و مادرش ،راننده لودر ،پیرمرد ،کارگران بازسازی پل تلهزنگ ،سربازان و رزمندگان به
ایفای نق

می پردازند .رویکرد نویننده برای بازکردن گره داساتانی غالبااً دینای اسات .هار یاک از

شخریّتها درباره مرگ و زندگی اعتقادی را به نادر منتقل میکنند؛ مثال اعتقااد باه اراده و مشایّت
الهی در مرگ و زندگی «اگر تیغ عالم بجنبد زجای  /نبرد مویی تا نخواهاد خادای» (بیرامای:1۳93 ،

 ، 1۴اعتقاد به تالش و سپس توکّل ،اعتقاد به تعبیر شهاد به جای مارگ (بیرامای۲9 :1۳93 ،و. ۳1
اعتقاد و توسّل به یا قر ن درباره مرگِ« :ینَما تَکونوا یأ ِ بِکُام الماو » (بیرامای۴۴ :1۳93 ،و. 5۳
اعتقاد به دلگیری امام زمان برای گناهان مردم و این که اننان بایاد باه جاای غام مارگ ،غام
گناهان خود را بخورد (بیرامی ، 1۲1 :1۳93 ،امتحان الهی با مرگ« :خدایا اگه امتحاناه ،بهتار باود از
کنی بگیری که کمی خوانده ،من از اول

رد بودم» (بیرامی۲1 :1۳93 ،و ۴۴و پایان نیاافتن زنادگی

اننان با تجزیه جند« :در سا های انقالب مخالفان را با هلیکوپتر می وردند و از باز پر میکردناد
ن تو (دریاچه نمک تا اثری ازشان باقی نماند  ...یعنی طوری میشد که انگار اصاالً وجاود نداشاته.
میشد دمی که ،نه گذشتهای داشته و نه حالی و نه تعلّق خاطری .ولی یا میشد کاه ینادهای هام
نداشته باشدچ یا ن پنجاه میلیون سلولی که در هر ثانیه میمردند ،توانایی این را داشتند که همه چیز
را طوری پاک کنند که انگار اصالً – از او  -وجود نداشتهاندچ سر درنمی ورد» (بیرامی-۲1 :1۳93 ،

 . ۲3او در پایان چاره اننان را برای امید و معناداری زندگی در توسّل و استعانت از خدا و پیاامبران و
امامان میداند( .بیرامی 99 :1۳93 ،و  9۲و  . 109لذا در اوج یأس و د مردگی فلنفی خود با توسّال،
چاره از خداوند میجوید« :دید دارد از پا درمی ید .نشنت رو زمین .گفت خدایا ناه مان منایحم ناه
اینجا جلجتا به عظمتت یا جانم را بگیر یا راهی به کارم بگشا» (بیرامی . 10۲ :1۳93 ،این توسّال باه
خداوند عامل فتح بابی در امید به زندگی (زدن هواپیمای دشمن و عشق به دختری به عنوان چاشانی
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حیا اننانی که میتواند مقدّمهای بر عشق خداوندی باشد میشود« :فکر کرد خاون در رگهااش
می دود و فکر کرد شاید بتواند دوباره برگردد سراغ دفترچهای که مدتی است چیازی در ن ننوشاته»
(بیرامی 1۳1 :1۳93 ،و این که خر خط زندگی در تروّر دیگران میتواند ابتدای خالّی بارای زنادگی
دیگر باشد.
جدو  .۲رویکرد فلنفی  -کالمی
عنوان

محورها

توحید

اعتقادا

نبو
معاد
امامت
واجبا

احکام

منتحبا

اخالق

فضایل

هال پنهان

پل معلق

 .1یگانگی خدا

.1اراده و مشیّت خدا

 .۲رضای خدا

.۲شکر و رضای خداوند

 .۳توکل

.۳امتحان الهی

-

.۴توکّل

-

 .1حضر محمد

 .1مرگ اندیشی

 .1مرگ اندیشی

 .۲نگاه به زندگی

 .۲نگاه به زندگی

 .1وزیت مداری و وزیت فقیه

.1امام علی

-

.۲امام زمان

-

.۳امامزاده داوود

 .1نماز

.1قربانی

 .1توسّل به قر ن

.1توسل به قر ن
 .۲غنل شهاد

 .1ایثار و شوق دفاع و شهاد طلبی

.1شهاد و شهاد طلبی

 .۲وفای به عهد

 .۲دعا

رویکرد اخالقی  -عرفانی

با گذشت زمان و فاصله از دهه شرت ،کم کم تحوّزتی در ساختار ،توجّه به شخریّتهاای مختلاپ
داستانی و اقشار مختلپ درگیر جنگ ،زبان داستانی ،عناوین ،مضمون و درونمایه رمانهای جنگ به
وجود مد .به تبع این تحوّز در نوع نگاه و رویکرد نوینندگان رمانهای جنگ باه مضاامین دینای
نیز تحوّزتی صور

گرفت .به طوری که برخی از نان با رویکارد اخالقای – عرفاانی باه مضاامین

دینی نگرینتند .دلیل این نگرش را میتوان در دو بعد فکری و هنری دیاد .نویناندگان از طرفای از
معنویّت عرفانی جبهههای جنگ تأثیر گرفتند و از طرف دیگر با رشد و بالندگی فکری تالش کردناد
زبان رایج دینی رمانهای جنگ را از منتقیمگویی و تبلیغی باه هناریگاویی عرفاانی تغییار دهناد.
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هرچند که رگههایی بنیار نازکی از نگاه عرفانی در رمانهای باغ بلور ،زیر درخت لبالو و نخالهاای
بیسرِ دهه شرت دیده میشود؛ امّا به طور ویا ه ایان رویکارد را مایتاوان در دو رماان «ریشاه در
اعماق» ابراهیم حنن بیگی و «رقص در د ت » سعید عاکپ دید .با این تفاو که در رمان رقص
در د ت

پررنگتر و عمیقتر از ریشه در اعماق است .این رویکرد در هر دو رمان عمادتاً در پیوناد

با محور اعتقادا و اخالق دینی مالرح شده است:
رقص در دل آتش

رمان رقص در د ت  ،با مقدّمهای از فیه ما فیه موزنا غاز میشود« :در دمای عشاقی و دردی و
طلبی و خارخاری و تقاضایی هنت که اگر صد هزار عالم ملک او شود ،که نیاساید و رام نیاباد .ایان
خلق به تفریل در هر پیشه و حرفتی  ...رام نمیگیرند ،زیرا ننه مقرود است به دست نیامده است.
خر معشوق را «دزرام» گویند؛ یعنی که د به وی رام گیرد .پس به غیر چون رام و قرارگیردچ این
جمله خوشیها و مقرودها ،چون نردبانی است و چون پایهای نردبان ،جای اقامت و باش نینات از
بهر گذشتن است .خنک او را که زودتر بیدار و واقپ گردد تا راه دراز بر او کوته شود و درین پایهای
نردبان ،عمر خود را ضایع نکند» (عاکپ . 3 :1۳9۳ ،به واقع ،وقایع داستانی و سیر زنادگی شخرایّت
هایی چون علی ،سیّدمهدی و شفیع ،باز فرینی سیر عرفانی نان با الهام از ساخن موزناسات کاه در
نهایت با شهاد به دزرام خود میرسند .اینان شخریتهایی معرفی میشوند که با پایبندی خاصای
به ،شریعت ،طریقت را با هدایت و حمایت امامان و معرومین و اولیای خادا طای مایکنناد و در
نهایت با شهاد در راه انقالب به لقاا و مالقا امامان میرسند .در این بین علی شخریّتی اسات
که پدرش با توصیه یعقوب چوپان توفیاق قرارگارفتن (عااکپ 11 :1۳9۳ ،در منایر طلبگای دینای
(شریعت را مییابد« :این بنّه عاشق طلبگی و عاشق علمه ،علمی که برسوندش به خدا؛ هیچ وقات
سر راه

رو نگیر» (عاکپ . ۲1 :1۳9۳ ،یعقوب چوپان رمز اولیای الهی است .بر اعما و رفتار خاود

مراقبه دارد (عاکپ . 99 :1۳9۳ ،علی وقتی از فتنه «طوبی» در شب سرد به د کوه با توسّل به اماام
زمان پناه میبرد ،توسط یعقوب نجا یافته و بعد از چهل روز (چله نشینی به نازد خاانواده خاود
بازمیگردد (عاکپ۳3 :1۳9۳ ،و . ۴1بعد از ن به منائل اعتقادی دین ،ایمان و باور قلبی پیدا میکناد.
نیّت

به جلب رضای خداوند تغییر مییابد .توکّل در باازترین درجاه در او خاود را نشاان مایدهاد.

طبیعت به عنوان مظهری از خداوند در دید او جلوه مییابد« :دریا خروصیّت

ایناه کاه اگار باهاش

دقیق بشی  ...تو رو محو خودش میکنه .اگر هم اهل د باشی ،که تورو محو حق مایکناه  ...حااز
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هم عالقه من به دریا و به طبیعت ،برای اینه که همه اینهارو خدا فریده» (عااکپ . ۴0 :1۳9۳ ،باه
حضور قلبی عرفانی میرسد« :علی هم سر نماز ،و وقت دعا و زیار  ،هیچکس را نمیدید .تازه امروز
تواننتم درک

کنم» (عاکپ« ، ۲00 :1۳9۳ ،از همون او باید میدوننتم که تو ما زمین نیناتی،

تو اهل سمایی» (عاکپ111 :1۳9۳ ،و . ۲01تعبیری عرفانی از یا قر نی را بیان میکناد« :یاا ایّهاا
الناس ،انتم الفقراءِ إلی ا » ... ،و یا در یه دیگهای فرموده :و ا الغنایّ و اناتم الفقاراءِ ... .مایبینای
اساس حرکت دم توی نیازه .غریزه جننی و اقتراد و فکر و همه اینها ،جزو احتّیاجا بشره  ...مان
و تو و همه اننانهای کره زمین ،یک نیاز اصلی داریم که تا به حدّ فهم و درکِ اون نیاز نرسیم ،و تا
اون نیاز بر ورده نشه ،طعم رام

و خالصی از کرّ و فارِ و هیااهوی دنیاا رو نمایچشایم» (عااکپ،

 . 199-190 :1۳9۳نویننده حضور در جبهه و جنگ در لبنان را در حکم سیر فاقی و انفنی بارای او
تروّر میکند .او در این سیر به کرامتی میرسد که میتواند از دست دختر جاسوس لبنانی که نگاهی
خرمانه و شهوانی به او دارد (نماد نَفس اننانی باا توسّال باه حضار فاطماه رهاشاود و خبار
شهادت

را از ن حضر بشنود (عاکپ . 130 :1۳9۳ ،با دیدن این کرامت ،دختر که در نق

دشمن

ظاهر شده است ،شیفته او میشود و در تب جان میبازد (نفس امّاره تبدیل به نفس مالم نّه میشود
(عاکپ . 19۳ :1۳9۳ ،و با شهاد منیر عرفانی را طی میکناد« :ماادر نالاه کارد :انّاا
راجعون ،و گفت :علی مان باه رزوش رساید ،رفات پای
نویننده کمابی

و انّاا الیاه

اماام حناین( »عااکپ. 19۳ :1۳9۳ ،

به این وی گیهای اخالقی و عرفانی شخریت سایّدمهدی و شافیع نیاز پرداختاه

است .سیّد نیز اهل مراقبه است .در مبارزه با نفس در جبهه به مقامی میرساد کاه دیگار خاودش را
نمیبیند و خودی برای خودش مترّور نینت« :چگونه میشود کاه شخرای خاودش را نبیناد و باه
خاطر همین ندیدن ،اسم خودش را توی مار ندهد  ...شفیع مایگفات :ایان یعنای عشاق» (عااکپ،

 . ۲۴۳ :1۳9۳او به کرامتی دست مییابد که میتواند با نیروی اندک بار دشامن غلباه کناد و ضامن
اطالع از شهاد خود به دیدار امام و شهاد نایل میشود و حتّی ذرهای از جندش پیدا نشود« :مان
امشب به لالپ امام زمان زنجیرهامو پاره میکانم (عااکپ . ۲59-۲59 :1۳9۳ ،نوینانده در اداماه
رمان گره از سمبل زنجیرها را در قالب وصیّتنامه او با بیانی عرفانی میگشاید « :خادایا از تاو مای-
خواهم که حتّی یک ذرّه از من بااقی نماناد ،از ایان مان لعنتای» (عااکپ . ۲03 :1۳9۳ ،شافیع نیاز
شخریّتی پویاست که با سابقه شرار درگذشته ،تحت تأثیر علای و سایّدمهدی و مراقبات از نفاس
(عاکپ ۳01 :1۳9۳ ،به کرامت میرسد و به تعبیر سیّدمهدی زنده میشاود :پیشاونیت بااز شادههاا،
شفیع ،یواش یواش داری زنده میشی مثل بهار» و مایتواناد وجاود ائماه را در خاود احنااس کناد
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(عاکپ . ۳09-۳09 :1۳9۳ ،نویننده در کنار این شخریّتها به طور مبنوطی به شخریّت «هاشام»
هم برای ایجاد تقابل و کشمک

داستانی ،پرداخته است .او نماد نفسپرستی ،مادّی و سالحینگاری

به منائل دینی است که سعی میکند ضمن تخال ه رویکرد علای و دوساتان  ،منایر عرفاانهاای
کاذب را نیز با مررف مواد مخدر و منتی و پایکوبی تجربه کند« :لباسها را درمی ورند  ...هر کادام
یک لنگ میپینند دور کمرشان  ...ت
گشتن دور ت

حنابی گرد میگیارد  ...پیرمردهاا  ...شاروع مایکنناد باه

حرکاتشان هنته است و موزون  ...بلند و کشیده شروع میکنند به ذکر گفتن ،ذکار

عدّهای خاص از دروی ها .کمی بعد ،رقصشان تند میشاود .ذکار گفتنشاان هام» (عااکپ:1۳9۳ ،

. ۲51-۲59
ریشه در اعماق

رمان ریشه در اعماق را میتوان به نوعی رمان معنای زندگی در قالب جنگ داننت ،جنگی با دشمن
که نمادی از جنگ با نفس اننان است .به این منظور نویننده با طرح یه یازدهم سوره الرّاافا در
قالب سوا شخریّت اصلی رمان (شفی محمّد از خود ،به علّت فرین
فرین

اننان از خاک تمام کننده هنتی و غایت از فارین

اننان اشاره میکند که تنها

نینات« .کایم مانچ شااپوک شافی

محمد یاسر یا هر اسمی که بشود مرا با ن شناختچ یا من همینم که هنتمچ به چندمچ خمیرهام به
چندچ انا خلقناهم من طینِ زّزب» (حنن بیگی ، 9۴ :1۳99 ،بلکه وجودی در او نهفته است کاه او را
پی

میبرد تا به غایت الهی خود برسد .ایجاد این تفکار

در منیر اعتقادات  ،ایمان

و رمانهای

دنیای محدود قومی ،قبیلهای و مادّی را در پی

او کمرنگ جلوه کرده ،با ریاضت خاصّی که رناگ و

بویی عرفانی دارد ،از نها عبور میکند .حضور در جبهه و مشاهده معنویّت و اعتقادا حااکم بار ن
بر تشدید این تفکر اثری خاص میگذارد .گو این که وارد مرحلهای از سلوک عرفانی در اداماه منایر
زندگی خود شده است .معنای زندگی در پی

او متعالی است و هدف او از زندگی چیزی فراتر از ایان

امور مادّی است .او سعی دارد این نگرش را با بیان رشاد ها و ایثارهای خود در جناگ نفناانی باه
فرزندش نیز منتقل کند .به همین خاطر او را در مشهد بزرگ میکند تا معنی زندگی را باا توسّال باه
امام رضا و معرومین با نگاهی معنوی و دینی و عرفانی دریابد و باه تعاالی معناوی برساد .خاود
نویننده هم به رویکرد عرفانی اثر اشاره دارد« :شفی محمّد برای دیدن فرزند خردسال

خیروک باه

حرم امام رضا می رود و خیروک را در حا تشییع چهارده شهید میبیند .چهارده شهیدی کاه بااز
نمادی از چهارده معروم است و راهی که نها پی

روی شفیع محمّد میگذارند .شفی محمّدی که
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اینک در قالب خیروک خردسا در غاز یک راه پرمخاطره امّا معنوی است؛ سلوکی دینی و عرفاانی،
که به داستان غنای دینی و عرفانی خاصی میبخشد» (حنن بیگی. 1۲۳ :1۳9۲ ،
جدو  .۳رویکرد اخالقی  -عرفانی
عنوان

محورها
رقص در د ت

ریشه در اعماق

 .1دین داری و ایمان به خدا

 .1رضای خدا

 .۲توکّل

-

نبو

-

-

معاد

 .1انا

توحید
اعتقادا

امامت
واجبا
احکام
منتحبا

فضایل
اخالق

و انا الیه راجعون

 .1شهاد

 .1امام زمان

 .1امام رضا

 .۲حضر فاطمه زهرا

 .۲چهارده معروم

-

-

 .1لقمه شبههناک

-

-

-

 .1توسل به قر ن

-

-

-

 .1مبازره با نفس وسوسههای شیالانی

 .1شهاد طلبی

 .۲مراقبه

 .۲صبر و استقامت

.۳نگاه به دنیا و طبیعت به عنوان نشانه خدا و

 .۳دلبنتگی نداشتن به مادّیا و امور دنیایی

محو شدن در حق

رذایل

 .۴حضور قلب

-

 .5شجاعت

-

-

-

نتیجهگیری

برقراری نظام جمهوری اسالمی بر پایه موازین دینی ،شروع جنگ تحمیلی و تنرّی این ماوازین باه
مقوله جنگ و به تبع ن شکلگیری جریان متعهّد درادبیّا داستانی دفااع مقادّس از جملاه عاواملی
بودند که باعه بازتاب منائل دینی در سه حوزه اعتقادا  ،احکام و اخالق با رویکرد تربیتی و تعلیمی
در رمان های جنگ شد .تشوی

روزگار ،نیاز به فراخواندن رزمندگان به میدانهای نبارد و همنناین

نوپایی ادبیّا جنگ ،سبب شد تا بنتر مناسبی برای خلق رمانهایی با رویکرد تربیتای و تبلیغای باه
عنوان زیر شاخهای از ادبیّا تعلیمی شکل بگیرد .نوینندگان رمانهای «نخلهای بیسر» و «نفس
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ها و هوسها» در این منیر گام برداشتند تا مخاطبان خود را به شکلی تبلیغی با نگاه دینی ،ماذهبی
و اخالقی خود همراه سازند .در ادامه ،نوینندگان رمانهای «باغ بلور»« ،زیر درخت لبالو»« ،سفر به
گرای  ۲10درجه» و «رُنج» تالش نمودهاند ن را از حالت تبلیغی به تعلیمی سوق دهناد و باه مارور
زمان با افزودن وی گیهایی در این سه دهه ،مثل نقد برخی از رفتارهای غلط دینای ،رئالینام الهای،
استفاده از مبانی استدزلی و طنز ،نها را از طرح موضوعا دینی خاصّ و تکاراری باه موضاوعاتی
جذابتر و نوتر ارتقاء دهند .علیرغم محوریّت داشتن این رویکرد در سه دهاه رمااننوینای جناگ،
پایان یافتن جنگ و برقراری رام

ننبی ،تثبیات و نهادیناه شادن ارزشهاای انقاالب اساالمی و

فرهنگ دینی و مذهبی در جامعه ،تأمّل در ماهیّت و وجوه مختلپ جنگ و بالندگی نوینندگان ،سبب
شد تا برخی از نان نگاهی فلنفی – کالمی و اخالقی  -عرفاانی را در قالاب رماان جناگ مالارح
نمایند .نان تالش کردهاند به صور عمیق تار ،ننابت باه انجاام رساالت دینای و پاازی

فکاری

مخاطبان خود اقدام نمایند .بنابراین نوینندگان رمان »هال پنهان» و «پال معلاق» شااخههاایی از
رویکرد فلنفی و کالمی را انتخاب کرده ،فلنفه مرگ و زندگی را باه عناوان واژگاان کاانونی رماان
مالرح کردهاند تا بر تشکیک افکنی تفکرّ شبهروشنفکری القای بیهودگی جنگ ایران و مرگ اننانها
را پاسخ دهند .نوینندگان رمانهایی چون «ریشه در اعماق» و «رقاص در د تا » نیاز رویکارد
غالب اخالقی – عرفانی را از معنویت توِم با عرفان حاکم بر رزمندگان به عاریاه گرفتناد و ن را باه
شکلی هنری در قالب عرفان اسالمی بیان کردهاند .در نهایت میتوان گفت که دیان در اکثار رماان
های دفاع مقدّس نه تنها یک مفهوم و محتوا ،بلکه ابزار و روشی تربیتی است که نویناندگان ن باا
تأثیر از دستاورد دینی انقالب اسالمی ،کوشیدهاند در منیر حرکت ن ،با رویکردهایی چون تربیتی -
تعلیمی ،فلنفی  -کالمی و اخالقی  -عرفانی مخاطبان خود را نیز با نگاه دینی ،مذهبی و اخالقی باا
شدّ و حدّتی خاصی همراه ساخته ،سرانجام نان را به یک پازی

اعتقاادی ،عملای و اخالقای در

حوزه دینی و مذهبی در راستای اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران برسانند.
پیشنهادها

با توجّه به این که از نظر مقام معظّم رهباری ،کاار فرهنگای و اساتفاده از زباان هنار بارای تبباین
دستاورهای انقالب اسالمی و به وی ه دفاع مقدّس ،بنیار مهم بوده و پیوسته از جانب ایشان باه ایان
امر تأکید میشود لذا تبیین ،تشریح و نقد ثار ادبی در این خراوص ،ضامن ارج نهاادن باه منویّاا
معظّم له ،در بازشناسی و تعمق این ثار و در نتیجه بالندگی انقالب اسالمی نق

زیادی را ایفاا مای
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کند .بنابراین ززم است به ادبیّا توجّه وی های شود.
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