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های  های دینی نویسندگان رمان بررسی میزان تأثیر انقالب اسالمی بر رویکرد

 1دفاع مقدّس

 *یونس شعاعی
 **علیرضا شوهانی 

  *** رحمان ذبیحی

 چکیده

  از دستاوردهای مهم برقراری نظام جمهوری اسالمی ایران، احیاا و رررنا   

نمودن نقش دین اسالم در جامعه و به تبا  نن جنا  تحمیلای باود  اه      

های دفاع مقادّ  قابا     درگسترۀ ادبیّات انقالب اسالمی و به ویژه در رمان

نویسان   تا نشان دهد رمان تحقیق حاضر بر نن است .بررسی و تحلی  است

انقاالب اساالمی    دینای  نویسی، با دساتاورد   دهۀ رمانسه مقدّ  در   دفاع

اناد  میازان تأثیرراییری از     برخاورد  ارده   چگوناه و باا چاه رویکردهاای    

گانه دین اسالم )اعتقادات، احکاام و اخاال د در نثاار خلاق       محورهای سه

های مورد نظار،   راسخی درخور به سؤالاست  برای   شده، تا چه اندازه بوده

تحلیلای، تویای ی و    هباه شایو   ۶931تا  ۱۶از سال  ده رمان دفاع مقدّ 

اند. برنیند تحقیق حکایت از متغیربودن میزان  نماری بررسی محتوایی شده

راردازی، خلاق     دین اسالم در شخصایّت  هگان انعکا  محورهای سه هو نحو

نثار دارد  ه این امر باعث ایجاد ساه ناوع    همای نها و درو ها، یحنه موقعیّت

                                                                        

نقد و تحلیل رویکردهای دینی در ادبیّاا  داساتانی   »حاضر برگرفته از رسالۀ دکتری این جانب با عنوان مقالۀ  -1
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 - اخالقای »و «  المی - فلس ی»، «تعلیمی -تربیتی »غالب  هرویکرد عمد

 است.  های دفاع مقدّ  شده  به دین اسالم در نثار نویسندگان رمان« عرفانی

 واژگان کلیدی

تعلیمای،   - مقدّ ، رویکردهای دینی، تربیتای   انقالب اسالمی، رمان دفاع 

 عرفانی. -  المی، اخالقی - فلس ی

 مقدّمه

 اسات.   داده ها را در ابعااد مختلاپ پوشا      دین، نظامی است که از نخستین روزگاران، زندگی انسان

دهی  ادبیّا  نیز در سیر تاریخی، کارکرد دینی را در کنار کارکردهای مختلپ خود برای تبیین و جهت

انده است. به طوری که ظهاور اساالم، باعاه باه وجود مادن نگااه       خط فکری جامعه پذیرفته و پرور

های ادبی و نقاد  ثاار    ( که در  فرین 211: 1991کوب،  انتقادی از منظر دینی به  ثار ادبی شد )زرین

مشروطه و پهلوی تأثیر بسزایی بر ادبیّاا    همدّنظر ادبا قرارگرفت. تغییر و تحوّل اساسی جامعه در دور

مشاروطه و تاالش در جهات زدودن فرهناگ دینای،       هتوجّه به فرهنگ غربی در دورایران گذاشت. 

احیای فرهنگ ملّی و باستانی در دوره پهلوی، عامل کم رنگی توجّه به دیان اساالم در جامعاه،  ثاار     

مقابال ایان    هادبی و حتی طرح و تبیین برخی مسایل ضدّ دینی شد. پیروزی انقاالب اساالمی، نکتا   

نمودن نق  دین اسالم در جامعاه    یکی از دستاوردهای مهم انقالب، احیا و پررنگ جریان را رقم زد.

و جنگ بود. به طوری که حالت تدافعی و برخورد دینی با جنگ عامل تعبیر  ن به دفاع مقادّس شاد.   

ادبیّا  انقالب اسالمی و باه ویا ه    هبدیهی است یکی از ابزارهای تبیین این دستاورد انقالب، درگستر

 هکوشد تا تأثیر این دساتاورد دینای، بار نحاو     یابد. این جستار می های دفاع مقدّس امکان می رماندر 

مقادّس را ماورد پا وه  قارار دهاد و میازان تأثیرپاذیری از          نویساان دفااع   رمانبرخورد و رویکرد 

ا، به عنوان ( ر1971تا  1961در سه دهه )سال های خلق شده،  گانه دین اسالم در رمان محورهای سه

ادبی روزگار ما، مورد بررسی و تحلیل قراردهد. بدین منظور  هترین شکل تبلور یافتترین و معروفمهم

ریشاه در  »، «زیار درخات  لباالو   «  »ها ها و هوس نفس»، «باغ بلور» ، «سر های بی نخل»های  رمان

« رُنا  » و « پل معلق»، « ت رقص در دل »، «هالل پنهان»، «درجه 291سفر به گرای »، «اعماق

یاباد، نقاد و    با استفاده از اصول و مبانی دین اسالم که در سه محور عقاید، اخالق و احکام نمود مای 

هاای   شود در جامعه  ماری هام رماان   طوری که مالحظه می اند. همان تحلیل محتوایی و  ماری شده

چرا کاه توجّاه انحرااری باه  ثاار برجساته،        اند؛ شده انتخاب ،تر های کم شناخته برجسته و هم رمان
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گذارد، ما را در فهام   اجتماعی، زبانی، عقیدتی و سایر عوامل مؤثر را مبهم می هگذشته از این که زمین

کند )میرعابادینی،   تداوم سنّت ادبی، پرورش انواع ادبی و درحقیقت، ماهیّت فر یند ادبی نیز ناتوان می

انعکااس   همیازان و نحاو  (. مبنای ترسیم ایان رویکردهاا نیاز    11: 1999، ؛ ولک و اوستین12: 1996

های داساتانی و   ها، تقابل ها، صحنه پردازی، خلق موقعیّت  دین اسالم در شخریّت هگان محورهای سه

 است. مایه پیوند  ن با درون

 پژوهش هپیشین

تفنگ و ترازو )نقاد و تحلیال   »مهدی سعیدی،  ه، نوشت«ادبیّا  داستانی جنگ در ایران» ثاری چون 

محماد و محسان حنیاپ و     هنگاشات « جنگ هنوشتن در سای»از بلقیس سلیمانی، « های جنگ( رمان

نوشاته غالمرضاا بیاا  اشااراتی گاذرا باه برخای        « جایگاه مذهب در ادبیّا  داستانی معاصر ایران»

صد سال داساتان  »ن میرعابدینی در کتاب اند. حس های جنگ داشته مضامین و مباحه دینی در رمان

های جنگ را به طاور   اختراص داده و برخی از داستان« ادبیّا  و جنگ»بخشی را به « نویسی ایران

جریان دینای در رماان فارسای    »ای با عنوان  است. زینب صابرپور نیز در مقاله  اجمالی از نظر گذرانده

های پس از انقالب دارند. با این حال تاکنون  ی به رمانشناخت  نگاهی جریان« پس از انقالب اسالمی

نویسان دفااع مقادّس     در باب تأثیر دستاورد دینی انقالب اسالمی و جنگ بر رویکردهای دینیِ رمان

،  تواند با نگااهی علمای و تاازه    است؛ لذا تحقیق حاضر می پ وه  مستقل و کار مدی صور  نگرفته

ترین بخ  از  ثار ادبیّا  داستانی بعاد از   دفاع مقدّس را به عنوان مهم تأثیر انقالب اسالمی در رمان

 انقالب مورد کندوکاو خود قرار دهد.

 ضرورت و اهمیّت تحقیق

توان به طور جامع از دستاورهای انقالب اسالمی سخن به میان  ورد که تمامی جوانب  در صورتی می

رسی و مداقّاه قارار گیارد. از  ن جاایی کاه یکای از       های این دستاوردها، تک به تک مورد بر و حوزه

-، تأثیرگذاری دینی بر روی فرهنگ و ادبیّا  جامعه بوده و هست لاذا ززم مای   دستاوردهای انقالب

نماید میزان و شکل تأثیر  ن به صور  علمی مورد مداقّه و بررسی بیشتری قرارگیارد. همنناین باه     

هاایی باا ادبیّاا     مقدّس ایران، در نوع نگاه باه جناگ تفااو    لحاظ ماهوی در ادبیّا  داستانی دفاع 

 اسات، و اساالمی ایجااد شاده   دینای  و حکومات  انقاالب  داستانی جنگ غرب به دلیل تأثیرپذیری از 

بنابراین با توجّه به این تمایز، بررسی و تبیین تأثیر انقالب اسالمی بر رویکرد دینی  ثار ادبی در کناار  
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  نماید. و ضروری می طرق گوناگون نقد، ززم

 های پژوهش  یافته

تعریفای   ،دیان است؛ امّا در معنی اصاالالحی    ...  مده و شریعت ،، طریقتدین در لغت به معنی کی 

یونگ دین را عبار  از حالات مراقبات و تاذکّر و     محققان باشد، وجود ندارد. هنظر هم  فاقکه مورد اتّ

کناد   داند که بشر، عنوان قدر  قااهره را باه  ن اطاالق مای     توجّه دقیق به بعضی از عوامل مؤثر می

بندی  اعتقادا ، اخالقیا  و احکام فقهی طبقه ه( امّا در اسالم دین به سه بخ  عمد1: 1971)یونگ،

کلینی در حدود هزار سال قبال، برمبناای ایان سااختار     « اصول کافی»است. به طور مثال کتاب  شده

چهال  »، اماام خمینای در  «المیازان ». احمد نراقی، عالماه طباطباایی در   است  گانه به تدوین شده سه

بندی اشاره کارده و   ( و جوادی  ملی نیز بر این تقسیم66: 1992، مرتضی مالهری )مالهری، «حدیه

- توان از سه بخشی بودن اجزای دین اسالم، سه بعادی باودن انساان را نتیجاه     اند. می  ن را پرورانده

هاای عااطفی )اخاالق( و     (. فهام عقالنای )اعتقاادا (، گارای     39 - 92: 1997 گیری کرد. )برزگر،

گیرد.  رفتارهای ظاهری )احکام( انسان به ترتیب به مغز و عقل، قلب و اعضا و جوارح انسان تعلق می

وجهی در گذر زمان، باعه   های این مدل سه بعد از اسالم توجّه صاحبان اندیشه به هر یک از وی گی

تاوان باه رویکردهاای     است که به طور عمده می  های مختلفی به دین شده رویکردها و نگرشایجاد 

فلسفی )راه عقل(، عرفانی )راه دل( و فقهی )راه عمل به ظواهر و جوارح( اشاره کارد. ایان رویکردهاا    

اسات.   های ادبیا  تعلیمی، عرفانی و فلسافی و کالمای، نماود و ظهاور یافتاه      در ادبیّا  نیز به شکل

بندی از دین، احیا و برجستگی این رویکردهاای   بودن این تقسیم  بنابراین با توجّه به مقبولیّت و جامع

هاای   هاا در رماان   تر و توجّه نویسندگان باه  ن  دینی با پیروزی انقالب اسالمی، البتّه به شکلی خاص

ا ، احکاام و اخاالق گذاشاته    مورد بررسی، اساس این پ وه  نیز به احرا و تحلیل سه محور اعتقاد

گرفته، هر سه رویکرد عمده در  ثار نویسندگان سه دهه باه دسات  ماد:     است. در ارزیابی صور   شده 

تعلیمای   –عرفانی. عموماً رویکارد تربیتای    –کالمی و اخالقی  –تعلیمی، فلسفی  –رویکرد تربیتی 

کالمی در محور اعتقادا  )اعام   –فی اعتقادا ، اخالق و احکام دارد؛ رویکرد فلس هاختراص به حوز

عرفانی هم بیشتر در پیوناد   –کند و رویکرد اخالقی  می از توحید، نبو ، معاد، عدل، امامت( نمود پیدا

که این امر حکایت از تأثیر انقالب اساالمی در احیاا و تاداوم     1با محور اعتقادا  و اخالق دینی است

های دفاع مقدّس دارد. با توجه به مجال اندک مقالاه، بارای    رویکردهای مختلپ دین اسالم در رمان

است و مضامین و رویکرد دینای    شده  نمونه از هر دهه رویکرد دینی یک رمان به طور مفرّل،  ورده
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 است.  ها نیز با توضیحی مخترر در قالب جدول تبیین شده ن دیگر رما

 تعلیمی  -رویکرد تربیتی 

های سیاسی قبل از انقالب، یعنی دو جریاان   قالب اسالمی، باز تنوع نگرشدر خالل دو سال بعد از ان

روشنفکری( در ثار نویسندگان   فکری متأثر از ادبیّا  شرقی )مارکسیستی( و غربی )روشنفکری و شبه

شد. با این تفاو  که این بار، تحت تاأثیر انقاالب اساالمی جریاان ساوّم       ادبیّا  داستانی مشاهده می

های اسالمی معاصر و مفاهیم دینای   بود که نویسندگان  ن از سیاست  از  ن دو شکل گرفته تری قوی

گرفتند. این جریان متعهّد با  تعلیمی الهام می – ن با رویکردی تربیتی  هگان های سه و مذهبی در حوزه

( و باا  619: 1971پویاتر شد )حنیپ، « اندیشه و هنر اسالمی هحوز»اندازی نهادی فرهنگی به نام   راه

شروع جنگ تحمیلی در ادبیّا  داستانی دفاع مقدّس نمود و برجستگی یافت. در ابتدا انعکاس مسایل 

العمل در   دینی و اسالمی با رویکرد تربیتی و تعلیمی توسط نویسندگان جریان متعهّد، به نوعی عکس

رفته دو جریان مذکور به انزوا کشیده   برابر رویکرد تبلیغی ادبیّا  مارکسیستی و ماتریالیستی بود. رفته

های غیرهمسو با انقالب )شرقی و غربی(  ، تعدادی از نویسندگانی که گرای 1961شد. از حدود سال 

کاه   داشتند عمدتًا به دو شکل رفتار کردناد. معادودی مثال قاضای ربیحااوی، منراور کوشاان و ...       

: 1971فت با انقالب و جنگ پرداختند )حنیپ، های غربی داشتند جالی وطن کردند و به مخال گرای 

گرفتند.  طرفانه به مسایل دینی در  ن برهه، پی  روی (. تعدادی نیز در وطن مانده، رویکردی بی619

نویسانی بود که قبل از انقالب گرای  به ادبیّا  شارقی داشات. باا      احمد محمود از  ن جمله داستان

ایادوولوییکی   هطرفانا  کشور، در ایران ماند و سعی کرد نگاه بیتغییر فضای سیاسی، اجتماعی و دینی 

« هزمین ساوخت »توان در رمان  نویسی جنگ را در پی  بگیرد. نمود بارز این رویکرد را می  در داستان

نویسی دفاع   رمان هتعلیمیِ شکل گرفته از انقالب اسالمی، در سه ده - او دید. اساساً رویکرد تربیتی

ترین گونه به داستان  ترین رویکرد بوده است. بسیاری این رویکرد را نزدیک عنوان برجستهمقدّس، به 

اند که هادف  ن بارانگیختن مخاطاب     مهم  ن، یعنی داستان تبلیغاتی دانسته هتعلیمی و به وی ه شاخ

تقیمی ها ارتباط مسا  (. کارکرد تبلیغی این رمان93: 1976گیری خاصّی است )حنیپ،  نسبت به موضع

: 1991اسات )سالیمانی،    ، به طوری که این کارکرد بیشتر در دوران جنگ ظهور یافتاه  با جنگ داشته

- (. در این رویکرد نویسندگان در کنار دیگر مفاهیم و موضوعا  مالرح در رمان، با خلق موقعیّات 11

ساتانی اسات باه    ای از وقایع و روابط داهای دینی )استفاده از وضعیت استقرار شخریّت در مجموعه

هاا و  گیاری از شخرایّت   ( باا بهاره  19: 1993ای دینی را القا کند )ن.ک: مساتور،  ای که تجربهگونه
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ای دین را با زبانی تشریحی، توضیحی و حتّای مباحثاه   هگان های داستانی، ابعاد و محورهای سهصحنه

ونه کاه عناوان گردیاد عاواملی در     گ عمل بپوشانند. همان هکنند تا به القای تفکّر دینی جام مالرح می

 توان از  ن جمله به موارد ذیل اشاره کرد:  است که می  برجستگی این نوع رویکرد دخیل بوده

 برقراری جمهوری اسالمی ایران بر پایۀ موازین دینی و شرعی. -1

 گیری جریان متعهّد در ادبیّا  بعد از انقالب و خلق  ثاری در این زمینه.   شکل -2

 کس العمل در مقابل جریان تبلیغی ادبیّا  شرقی و غربی.ع -9

 جنگ. هشروع جنگ تحمیلی و تسرّی و برجستگی این موازین در مقول -3

 هنری و ... . هحمایت برخی از نهادهای دولتی مثل حوز -1

قاسمعلی فراسات در ساال    هنوشت« سر های بی نخل»های  شده، در رمان های بررسیاز میان رمان

رضاا   هنوشات « هاا  هاا و هاوس   نفاس »، 1961در ساال  « محسن مخملباف هنوشت« باغ بلور»، 1961

سافر باه   »، 1991احمد اکبری مازندرانی در سال  هنوشت« زیر درخت  لبالو»، 1969شابهاری در سال 

دی نو باادی در  محماد محماو   هنوشات « رُن »و 1991نوشته احمد دهقان در سال « درجه 291گرای 

 :9ها به تببین بهتر موضوع خواهد انجامید شود که تشریح  ن می  این رویکردِ غالب دیده 1971سال 

 سر های بی نخل

اندیشه و هنر  هنویسندگانی بودند که ضمن تحکیم حوز هقاسمعلی فراست و محسن مخملباف از جمل

هایی  نویس، در مرحله بعد به خلق داستان  های جوان داستان هنری( و جذب شخریّت هاسالمی )حوز

 هاز نخستین  ثار ادبیّا  داستانی در عرص سر های بی تعلیمی پرداختند. رمان نخل –با رویکرد تربیتی 

(. نویسنده سعی دارد در کنار پرداختن باه دفااع از سارزمین،    629: 1979)کافی،   یدشمارمیجنگ به

مایه باه   ها و درونها، صحنهلیغی و بعضاً شعاری در قالب شخریّتمساول دینی را عمدتاً به صور  تب

طوری که سلیمانی نیز به نق  تهییجی برای دفاع از کشور هماراه باا    کند. همان مخاطب خود منتقل

دهاد.   های ایمانی تشکیل می مرکزی این پیام را دفاع از ارزش هپیام ایدوولوییکی  ن اشاره دارد، هست

(. عماده توجّاه او بارای    292: 1991شک رمانی ایدوولوییک و تبلیغی اسات )سالیمانی،    این رمان بی

 همایا  اسات. درون   اخالق و اعتقادا  و احکام بروز یافتاه  هتعلیمی در حوز  - های تربیتی رسانیدن پیام

مِ باا  دشامن، تاو    هکشیدن پایداری و ایثار و رشاد  مردم خرمشهر در برابر حملا  این رمان، به ترویر

های اخالقی دین نیز بیشتر بار محاور شامردن فضاایل اخالقای       تقویت معنوی است؛ بنابراین  موزه

طلباناه و اخالقای     قهرمانان اصلی داستان غالباً معنوی و عدالت هاست. دغدغ ها استوار شده شخریّت
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شیالان، شجاعت، (. به هر حال دوری جستن از نفس، هواهای نفسانی و 962: 1999است )زرشناس، 

صبر و شکیبایی، ایثار، شوق دفاع و شهاد  طلبی، مقاومت و پایداری، اخو  و همادلی، همادردی و   

های بارزی از فضایل اخالق دینی هساتند کاه باه قراد     دلسوزی، امید و روحیه، وفای به عهد نمونه

راموش کند در جایی شوند. حتّی بعضی اوقا  اگر شخریّتی اخالق دینی را فتعالی اخالقی مالرح می

-کند که به اصالح رفتار و تعاالی معناوی مای   شود و یا استغفار میدیگر یا با تذکّر دیگران مواجه می

 را، ناصر و مادرش به عنوان الگوهاایی از    ( جهان217 -219و 199، 91، 69: 1969انجامد )فراست، 

صبر بر مریبت را  هخواهد نحومیصبر و شکیبایی  رمانی در دست نویسنده هستند که به کمک  نان 

خادا  »گویاد:   به مخاطب خود  موزش دهد؛ ناصر با شنیدن خبر شهاد  برادرش حسین به  رامی مای 

هاای مختلفای در   (. در کنار این فضایل اخالقی، ایثار هم به شاکل 166: 1969)فراست، « قبول کنه

(. عشق به میهن نیز باه طاور   217و 166: 1969است )فراست،  شده رمان به طور  رمانی بازتاب داده

معنوی و تعلیمی مالرح است. طوری که در پایان داستان شاهاد  ناصار را در چشام ماادرش نااچیز      

خرمشاهر  زاد شادهچ  ره    ... چیاه صاالحچ چاه خبارهچ    »کناد  غمای مای  کرده، از شهاد  او اظهار بی

دیگاه حااز اگاه     ... ختاه اسات  گرفتیم . گفتم خبرو به شما هم بدم. چهره زن واجندیده و گل اندا

 (291: 1969)فراست، « ناصرمم شهید بشه، غمی ندارم

رضای خداوند، یگانگی خدا و توکّال   هنویسنده در محور اعتقادا  نیز، بحه توحید را در سه مقول

ها به خاطر رضای  ها، نبردها و از جان گذشتن شخریّتکند تا نشان دهد که تمامی رشاد  مالرح می

های اسالم است. برای نمونه موقعیّت دینی برای القای رضای الهی در شخرایّت  حفظ  رمانالهی و 

... رضام به رضای خدا، ایشاا    خواد امادونم اسالم خون میخودم می»شود: مادر این گونه خلق می

هام  (. یا اعتقاد به یگانگی و توحیاد را  191 - 193و 121: 1969)فراست، « خدا همه شونو حفظ کنه

رساد،  ها و تیاررس دشامن کاه مای    کوچه هبه دهان»است:  ها گنجانده به این شیوه در تفکّر شخریّت

(. دیدگاه نویسانده باه توکّال و القاای  ن باه      126: 1969)فراست، « دودگوید و باز می شهادتین می

طباق اراده و  علل و اسباب به فرمان و  همخالب نیز به منظور سوق دادن او به این نکته است که هم

( لذا این نکته در فریاد شخریّت رضاا دشاتی   31: 1999نمایند )شجاعی، خواست او انجام وظیفه می

چتونهچ فراموش کردین که حقینچ به همین زودی از »شود: بعد از ناامیدی رزمندگان، خاطر نشان می

 (.226و  99: 1969)فراست،« کمک خدا غافل شدین

، جایگاه خاصّی را برای طارح موضاوعاتی چاون نمااز، امار باه       در خروص احکام دین نویسنده

اسات.   معروف و نهی از منکر، عمل به فتوای مرجعیّت دینی، انس باا قار ن و راز و نیااز قاوال شاده     

هاای   خواهاد نحاوه و مسایر زنادگی شخرایّت      نویسنده تحت تأثیر فضای دینی حاکم بر جامعه، می
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طلبی معنوی با عمل به احکام دینی نشان دهد تاا مخااطب      داستانی خود را مسیری به سوی کمال

نیز در این مسیر گام بردارد. برای نمونه پرداختن به نماز و امر به معروف و نهی از منکر در این رماان  

هاا و شارایط مختلاپ، ضامن نشاان دادن      ای برخوردار است، به نحوی که در صاحنه از جایگاه وی ه

کند که نماز به عناوان یاک واجاب دینای ززم     ذهنیّت را در او ایجاد میاهمّیّت  ن به مخاطب، این 

هاای اصالی   است در هر شرایالی برای طی مسیر تعالی اقامه شود. اشااره باه اقاماه نمااز شخرایّت     

( 219 - 216 – 171 – 193 – 71 – 22: 1969داستان در شرایط حساس و حتی پرخالر )فراست، 

های رمان و بعضاً باه صاور    معروف و نهی از منکر نیز در اکثر صحنهمؤید این وی گی است. امر به 

بازرتر  ن در شخرایّت   هکشمک  به منظور القای مستقیم  ن به مخاطب مدّنظر نویسنده است. نمون

شود کاه در نهایات    می  دهد، خلق ناصر در مواجهه با یکی از سربازانی که اهتمامی به نماز نشان نمی

(. انس با قر ن و توسّل و تأسی به  ن هم دو محور مادنظر  299: 1969هد )فراست، خوا عذرش را می

ها، شاعارگونگی و پارداختن   (. حتّی در برخی صحنه291 - 216 - 21: 1969نویسنده است )فراست، 

 باد، برادرش حساین را  شود؛ مثل این صحنه که ناصر در جنت شکار و مستقیم به  ن نیز مشاهده می

شاود. در  خواهد که صدای  بزند، امّا با انفجار خمپاره از چشم  گام مای  بیند. مییدن میدر حال دو

یاا ایهاا الاذین  مناوا زتتخاذوا  بااوکم و       »افتد: روی دیوار میشده   نوشته  ن شرایط چشم  به  یه

-ردم مای کند و با هروله به کمک ما دل از برادر می»که با تأسی از این  یه ...«  اخوانکم و عشیرتکم

 (.219 - 121 – 19و 199: 1969 )فراست،« رود

 باغ بلور

 هاای  مؤلّفاه در ادبیّا  داستانی، محسن مخملباف نیز یکی از نخستین نویسندگانی است که توجّه باه  

اسالمی در جامعه ادبی کشور را مالرح کرد و بارای مادّتی باه تولیاد چناین ادبیّااتی اهتماام ورزیاد         

رمان باغ بلور از این دست  ثار اوست. او در کنار پرداختن به عواقب اجتماعی (. 199: 1973)صابرپور، 

( با زباان هناری و بعضااً    197: 1979رزمندگان، جانبازان و شهدا )شوهانی، هجنگ در ارتباط با خانواد

ه است. تالش او براین بود تا مفاهیم دینی را ب های دینی پرداختهها و موقعیّتانتقادی، به خلق صحنه

دهی خط فکری جامعه، یاد وری، بازسازی و احیا نمایند تا احساس  رمان، برای جهت همای عنوان درون

های هم رویکرد دیگر در طرح مسایل دینی، ساه وی گای    دینی نیرو بگیرد. این رمان، نسبت به رمان

بیاان   -2بودن اثر توجه به استفاده از زبان هنری و بالغی به منظور کاه  تبلیغی  -1برجسته دارد: 

)مثل معجاره(. بااور    طرح دیدگاه روالیسم الهی -9انتقادی مسایل دینی در کنار طرح مسایل اجتماعی
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ای برای نیل انسان به تعالی است؛ و در هماین در اسالم هر چیز وسیله» ن دوران او به این نکته که 

)مخملبااف،  « ه خاادا مالاارح اسات   ا  و هنر نیز به عناوان یکای از طارق رساایدن باا  راباله، ادبیّ

اعتقادا ، احکام  هاست که انعکاس مضامین دینی در رمان در هر سه حوز (، باعه شده97-71: 1961

باشاد. هرچناد او بعادها باه عناوان        شده داشاته   های بررسی بیشتری نسبت به رمان و اخالق بسامد 

خطّ و ربط و بعضاً انحرافی معرفی   ثار بیگردانی از این نوع نویسندگی به سوی   سردمدار جریان روی

 (.1971:399 شود )سرشار،می

 ها ها و هوس نفس

دهاد و   این رمان زندگی و سرگذشت شخریّتی به نام منرور است که در کودکی پدر را از دست مای 

یط کند. منرور که تحمّل، شرا مادرش با پزشک معال  پدر که فردی زقید و ساواکی است ازدواج می

-غیردینی و اشرافی حاکم بر فضای خانه را ندارد، ضمن ترک تحریل به کار تراشکاری مشغول مای 

کناد. دکتار    شود. او ضمن شرکت با دوست مذهبی خود در مبازرا  انقالب، با خواهراو نیز ازدواج می 

وارد ساپاه شاده، باه    رود. بعد از پیروزی انقالب، منراور   شیدا در جریان انقالب با خانواده به اروپا می

شود، تا این  دار می پردازد. با شروع جنگ، فرماندهی بخشی از جنگ را عهده مبارزه با اشرار داخلی می

گردد. دکتر شیدا که برای عملیّاتی وارد ایران شاده باود توساط نیروهاای      که از ناحیه دو پا جانباز می

 کند. شته، با دیدن منرور، زندگی جدیدی را  غاز میشود. مادر منرور نیز به ایران بازگ سپاه کشته می

دادن باورمندی خاود    سر و باغ بلور، ضمن نشانهای بیرضا شابهاری در این رمان نیز مثل نخل

به مسایل دینی، سعی دارد تفکّر دینی برگرفته از انقالب اساالمی را باه صاور  تعلیمای و تبلیغای،      

(. 619: 1979کند )کافی،  به مخاطب ارایه« دادن  نشان»به جای « گفتن»بیشتر با استفاده از تکنیک 

تاا   1969رغام انتشاار در ساال     به همین خاطر رمان از پرداخت هنری و رسیدن به معنااگرایی علای  

 هبهره است. وی گی قابل ذکر این رماان در ایجااد تقابال و کشامک  دینای باین جامعا        حدودی کم

های دینی و ضادّدینی را  نویسنده سعی دارد محورها و موقعیّت مستضعپ و اشرافیان زمان شاه است.

ها و فضاهای داستانی با استفاده از فنّ تقابل و کشمک  در برابر هم قراردهد و در پایان در شخریّت

گانه دیان باا   های دینی بازنماید. این امر در محورهای سهگره داستان را با تفوّق و پیروزی شخریّت

 صّی وجود دارد.شدّ  و حدّ  خا
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 زیر درخت آلبالو

احمد اکبری مازندرانی در این رمان، در دو بخ ، عمدتاً با ایجاد کشمک  و تقابل داستانی به تبیاین  

پردازد؛ در بخ  اول، از طرفی ساعی دارد جریاان و    مساول دینی انقالب اسالمی به مخاطب خود می

منجر به نگااه کاازیی باه مسااولی چاون  زادی، زن،      تفکّر غربی موجود در برخی از افراد جامعه که 

حجاب، خانواده و اخالق شده است را با نقد و تقبیح، اصالح نمایاد و از طارف دیگار متعاالی باودن      

فرهناگ  »مضامین دین اسالم را به صور  استدزلی و با استناد به نظرا  خود غربیان و کتابی چون 

 هگیری از این شایوه، تاا حادودی جنبا     ل، تبیین نماید. بهرهاز حدّاد عاد« برهنگی و برهنگی فرهنگی

کند. در بخ  دوّم، در بستر جنگ به نمای   تبلیغی بودن اثر را به سمت تعلیمی بودن  ن متمایل می

تبلیغی  هپردازد. در این بخ ، جنب لزوم حفظ اسالم و میهن، مشیّت الهی، صبر، رشاد  و شهاد  می

است.   می است، این رویکرد در محور اعتقادا  و اخالق نمود بیشتری پیدا کردهتعلی ه ن بیشتر از جنب

 (.1)جدول شماره 

 درجه ۰۷۲سفر به گرای 

است. روایتی که در  ن جنگ هام ابازاری    1این رمان، درواقع، روایت احمد دهقان از عملیّا  والفجر 

 ن به ترویر شرایط بسیار ساخت   ای برای زندگی. نویسنده در یک بعد برای مرگ است و هم وسیله

کشااند و در بعاد دیگار    ها را به کام مرگ و نیستی مای  پردازد که به شکلی دلخراش انسان جنگ می

 موزشی اخالقای،   هدهد و به طور کلّی به عنوان یک دور می  چگونگی زندگی انقالبی و دینی را تعلیم

است. باه    گرا تبدیل کرده یت،  ن را به اثری واقعروا هکند. این شیو دینی، دفاعی و اجتماعی عمل می

،  ن را کمای متفااو  باا     تبع این نوع نگاه نویسنده، تغییر نسبی در زبان دینی این اثر نیز اتفاق افتاده

اسات: اوّل   است. این تغییر، عمدتاً در دو محور صور  گرفتاه   های تعلیمی کرده زبان رای  دیگر رمان

  شاده باه چشام     های بررسای  الحا  دینی رای  ادبیّا  تبلیغی که در غالب رماناین که کمتر از اصال

از ابزار طنز و شاوخی باه صاورتی اثرگاذار بارای تبیاین        است و دوّم این که  کرده  خورد، استفاده می

 است:  ادبیّا  داستانی جنگ کرده  مساول دینی بهره برده و بعضاً حتّی  ن را جایگزین زبان رای  دینی

رفات   شد، بهتر کارش پی  میخوند و دکتر می رفت درس میمن صدبار گفتم، اگه امام حسین می»

-گشت کوفه، مردم رو دوا درمون میخوند و برمی رفت دانشکده پزشکی شام درس میهفت سال می

گفات. چاه   اومد از اساالم مای  نشست و برای هر مریضی که می کرد  چی بهتر از این چ تو مالب می

کاری هام   بدی داشتچ وا  چقدر بعد اون این کارو کردن و کارشون هم گرفت  کار به دعوا و کتک
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 (.192و  96و26 - 29: 1991)دهقان، « کشیدنمی

 رُنج

 محمّد محمودی نور بادی در رمان رُن  به جنگ میان ایران و عراق و جنگ میان دو خانواده پرداخته

مجنون به لحااظ   هت. او برای فرار از مجازا  به جبهه رفته، در جزیراست. پرویز، قاتل پدر منرور اس 

غم تالش بسیار، مؤفّق به انتقاام   ررود و علی شود. منرور به قرد انتقام، به جبهه می دینی منقلب می

ساازی    بود. نویسنده سعی دارد با برجساته   شود، چرا که مشیّت الهی بر شهاد  پرویز استوار شده نمی

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

های کالن و مناافع   های فردی و جناحی و سیاسی خود بگذرند و نگاه به موضوع نظر است از دغدغه

 د کاه   ش نمیگه لذّتی که در گذشته، در انتقام نیس. خدارو خو اصالً موزمون می»باشند:  ه ملّی داشت

« ره با هم بد باشین، اونم یه همنه جایی که جبهه است و با دعای مردم و لالپ خدا کارا پای  مای  

 (. 17: 1971)محمودی، 

نویسنده عالوه بر این، بسترهای دیگری را نیز، با رویکرد تعلیم مساول دینی و انقاالب اساالمی   

اصالحی به برخی  داب و رسوم  -ر نگاه انتقادی است. وی گی این رمان مثل باغ بلور د  فراهم ساخته

-توجّهی به  ماوزه  جویی، تعرّبا  قومی، توجّه به تحقیر دیگران و بی بس، انتقام  غیردینی نظیر؛ خون

اومه اطهار و رفتاری انقالبی است. در این اثار نیاز مضاامین دینای در دو محاور       ههای قر نی و سیر 

 است. جدول زیر مرادیق مضامین دینی در ش  رمان بررسی  یافته اعتقادا  و اخالق نمود بیشتری

 دهد: تعلیمی به وضوح نمای  می –شده را با رویکرد تربیتی  

 تعلیمی -رویکرد تربیتی  .1جدول 

 عنوان محورها

 

 

 

 

 

 

 

- های بای  نخل 

 سر

هاا و   هوس باغ بلور

 ها نفس

زیاار درخاات  

  لبالو

سااافر باااه 

 291گرای 

 درجه

 رِن 

 

 

 توحید

.ایمان باه  1 .رضای خدا1 . یگانگی خدا1

 خدا

.ایمااااان و 1

 کفر

.اراده و 1 .تکبیر1

 مشیّت

.تظاااهر بااه 2 . رضای خدا2

 رضا

.یگااانگی 2

 خدا

. اراده  و 2

 مشیّت

.رضاااای 2 -

 خدا
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 اعتقادا 

 .توکّل9 - .قضا و قدر9 .رزاقیّت9 . توکّل9 . توکل9

.رضاااای 3 - -

 خدا

 - - .رزاقیّت خدا3

 - - - .توکّّل1 - -

حضاااااااار   نبو 

 محمد

حضاااااار  

 محمد

حضاااار  

 محمد

حضاااااار  

 محمد

حضاااار  

 محمد

حضاااار  

 محمد

 - - - - .حد1ّ - عدل

 

 معاد

.مااااارگ و 1 - .قیامت1 .قیامت1

 ابدیّت

 .قیامت1 .محشر1

.صااااااحرای 2

 محشر

.صااااحرای 2

 محشر

 .مجازا 2 .جهنم2 .شهاد 2 -

.روسفیدی در 9

 پااای  اماااام 

 حسین

.پاااااداش و 9

اجر اخروی و 

 تظاهر

.قیاماااات و 9 -

پااااااااداش 

 اخروی

- - 

)باغ  .بهشت3 -

 بلور(

- - - - 

 

 

 امامت

.امام حسین 1 .امام علی1

 /کربال

 .امام علی1 .امام علی1 .امام علی1 .امام علی1

.امااااااام 2 .امام رضا2 .امام زمان2

 زمان

.امااااااام 2 -

 زمان

.امااااااام 2

 زمان

و .امام حسین 9

 کربال

.حضاااار  9

 فاطمه

.امااااااام 9

 حسین

.امااااااام 9 -

 حسین

.امااااااام 9

 حسین

.حضاااار  3 .امام رضا3

 زینب

.حضاار  3 - -

 عباس

.حضاار  3

 فاطمه

.وزیتمداری و 1

 وزیت فقیه

.وزیتمدار3 -

ی و 

 وزیت فقیه

- - - 
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 احکام

 

 

 

واجبا  

و 

محرمااا

  

 .نماز1 .نماز1 .نماز1 .نماز1 . نماز1 . نماز1

. اماااار بااااه 2

 معروف

. امااار باااه 2

 معروف

. لاااازوم 2

رعایااااات 

حاااااادود 

 شرعی  

.توسل به 2 .غسل2 -

 قر ن

.امرباااااه 9 .غسل میّت9 -

 معروف

- - - 

.حااااالل و 3 -

 حرام

- - - - 

 - - - - .نب  قبر1 -

 - - - - .موسیقی6 -

. رعایاااات 9 -

حدود شارعی  

 با نامحرم

.اسااتعمال 3

مشاااروبا  

 الکلی

- - - 

 

مسااتح

 با 

.دعا و راز و 1  .دعا و نذر1 . راز و نیاز1

 نیاز

.توسّل به 1

 قر ن

 .دعا9

 - - .ازدواج2 - .قر ن2 . انس با قر ن2

.  داب 9 -

شااااااارعی 

 خواستگاری

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فضایل

. دوری از 1

نفااس و هااوای 

 نفسانی

.دوری از 1 .ایثار1

نفاااااس و 

هااااااوای 

 نفسانی

.شاااااوق 1 .شجاعت1

دفااااااع و 

 شااهاد 

 طلبی 

 .صبر1

.تقااااااوا و 2 . شجاعت2

 مراقبت

گزار .شکر2

 ی

.صااااابر و 2

 شکیبایی

.وفای باه  2

 عهد

.حساااان 2

 ظنّ

.شهامت/9 .ایثار9 .فداکاری9 .صداقت9 .حجاب9. صااااااابر و 9
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 اخالق

 شجاعت شکیبایی 

. ایثار جانی و 3

 مالی

.وفااای بااه  3

 عهد

.پرهیااز از 3

 دروغ

.دلبساااتگی 3

نداشااتن بااه  

 دنیایی امور

 .شاااو 3

طبعاای بااا   

 الفاظ دینی

.اصاااالح 3

امااور بااین  

 دیگران

. شااااااهاد  1

 طلبی

 .حقیقات 1 -

 جویی 

.گذشاات/1 .شجاعت1 .حجاب1

 فداکار

. مقاومااات و 6

 پایداری

.مقاومت/6 -

 پایداری

.اخااو /ه6 -

 مراهی

- 

. اخاااااو  و 9

 همدلی

.ثبا  قدم 9 -

در مساااایر 

 دین اسالم

- - - 

. هماااادردی 9

 /دلسوزی

- - - - - 

 - - - - - .امید و روحیه7

. رفتاااااااار 11

 اسالمی با اسرا

- - - - - 

. وفااای بااه  11

 عهد

- - - - - 

 

 

 رذایل

.سو استفاده از 1

 موقعیّت جنگ

 .نفااس1 .ریا1

 پرستی 

.خاااااون 1 - -

 بس

 .نفااااس2 -

 پرستی 

  .انتقااام2 - - -

 جویی

.تعراااب 9 - - - .غیبت9 -

 ای قبیله

.غااااارور و 3 -

 تکبّر

.طعناااه و 3 - - -

 تحقیر

.بااااااای1 - - -.باادگمانی و 1 -
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توجّهی باه    سو ظن

هاای    موزه

 دینی

 کالمی  -فلسفی 

شرت، به طور مشخص پرداختن به مباحاه تعلیمای و تهییجای را مای     Iشرایط خاص جنگ در ده

و همنناین نوپاایی و کام    هاای نبارد   طلبید. تشوی  روزگار، نیاز به فراخواندن رزمندگان به میادان 

هایی - شد تا بستر مناسب برای خلق رمان مقدّس، سبب می تجربگی نویسندگان ادبیّا  داستانی دفاع 

با رویکرد فلسفی یا عرفانی فراهم نشود. پایان یافتن جنگ و برقاراری  راما  نسابی، تثبیات نظاام      

جنگ و بالنادگی نویساندگان سابب    جمهوری اسالمی ایران، تأمّل در ماهیّت و وجوه مختلپ دین و 

شد تا برخی از  نان با نگاهی فلسفی و عرفانی به موضوع جنگ بپردازند. این ایاام مقاارن باا رشاد و     

 –یابد. عمادتاً رویکارد فلسافی     هشتاد نیز تداوم و ترقی می هبلوغ ادبیّا  جنگ بود. این تعالی در ده

معاد، عدل، امامت( مورد تبیین است. در سیر تاریخی، اعتقادا  )اعم از توحید، نبو ،  هکالمی در حوز

 گیرد. تعلیمی قرار می –عرفانی پس از رویکرد تربیتی  –و اخالقی  کالمی –رویکرد فلسفی 

( و 1999اصغر شایرزادی )   نوشته علی« هالل پنهان»رویکرد فلسفی را به طور وی ه در دو رمان 

توان دید. عمدتاً نگاه و تحلیل فلسافی نویساندگان    می (1991رضا بایرامی ) نوشته محمد« پل معلق»

چرخد. قاعدتاً پیوند تنگاتناگ جناگ باا     مهم مرگ و زندگی می هرمان دفاع مقدّس بر محور دو انگار

حیا  و همننین نگاه ارزشی و تقدّسی برگرفته از انقالب اسالمی باه جهااد و شاهاد  در راه حاق،     

مایه و وایگان کانونی این  ثار را مرگ و زندگی  به عبار  دیگر درون ساز محوریّت این دو است. زمینه

هاا   دیگار، در راساتای تقویات و تبیاین  ن     هشاد   های دینی مالرح دهد و مضامین و حوزه تشکیل می

 گیرد. صور  می

 هالل پنهان

 الْفُلْق    إِلَق   أَبَق َ  إِذْ»شاود:    غااز مای   هالل پنهان با اقتباسی قر نی از داستان حضر  یونس

 کشاتی  ساوی  باه  چون) «مُل يمٌ وَهُوَ الْحُوتُ فَالْتَقَمَهُ الْمُدْحَض ينَ * م نْ فَكَانَ فَسَاهَمَ الْمَشْحُونِ *

( باود  مالمات  سزاوار او و بلعید را او ماهی * افتاد او نام به قرعه و زدند قرعه پس گریخت * گرانبار

های ممتاز رمان، تبدیل محتوای تاریخی به حقیقات فلسافی    . یکی از وی گی(131 - 132: الرافا )
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پارش نویسانده    هرویدادهای جنگ نیست، گرچاه ایان رویادادها تختا     هاست. این رمان، رمانی دربار

شوند.  ن چه در این رمان چشمگیر است حضور انسان در موقعیّتی به نام جناگ اسات.    محسوب می

فلسفی را مورد تجزیه و تحلیال قراربدهاد. البتاه     –ی انسانی کند تا حقایق در واقع نویسنده تالش می

گیارد.   مای   ها یا تحلیل کن  شخریّت صاور   این کار با روایت داستانی و از طریق کن  شخریّت

( این حقایق، مرگ و زنادگی و عشاق اسات. شخرایت اصالی ایان داساتان        173: 1991)سلیمانی، 

ماورد تعمّاد شایرزادی     وی باا حضار  یاونس   نام دارد کاه اشاتراک اسامی    « یونس بشیران»

است. در حقیقت وقایع داستانی و سیر زندگی یونس بشیران، باز فرینیِ هناری داساتان حضار      بوده

دینی و انقالبی است. یونس بشیران در پی شرایط ساخت   هیونس با الهام از قر ن برای نمای  تجرب

کند. بعد از ایان رویاداد   ترک می جنگ راه، به مانند حضر  یونس دچار سردرگمی و مالل شد  جبهه

شود. وی بر ن است تا با نوشاتن در بااب جناگ باه     گرفتار می های فلسفی به عذاب وجدان و دغدغه

جنگد. اگر سر بلناد بکناد و گاردن راسات     ای که با خودش مینویسنده»اقناع این خارخارها بپردازد: 

نیرومندش را با خالی جلای   –و خوشبختانه  – زرده ترسد مبادا شماتت و سرزن  وجدان بگیرد، می

( لذا هماین تاأثیرا  اسات کاه     66: 1999 )شیرزادی،« از  ت  توی هوا و  سمان بازی سرش ببیند

گرداند تا نسبت باه جناگ و انقاالب ادای دیان کناد      بشیران را پس از سیزده سال به خودش باز می

( 73: 1999 ترین موضوع زندگی )شایرزادی، عظیم (. پرداختن به مرگ به عنوان191: 1996)حنیپ، 

کالمی همراه است. منظور نویسنده از طرح دیدگاه مادّی، تبیاین   -با طرح دو دیدگاه مادّی و فلسفی 

هاای  هاا و شخرایّت  گیری از صحنه سازی نگاه فلسفی به مرگ و زندگی است که با بهره  و برجسته

وان یاارزاولی، ساروان نرارا   قاایی و ساروان شاریپ       مختلفی چون بازاریان، یونس بشایران، سار  

افتد. در ابتدای رمان با حضور تعدادی از بازاریاان تهاران در جبهاه بارای اهادای       نامداریان اتفاق می

( 21: 1999 برخی از اقالم غذایی به همراه جوشن کبیر و کفن ملفوف برای ماردان مارد )شایرزادی،   

شاوند کاه   هاایی معرفای مای     نان تیپ هشود. بازاریان و رانند از میمادّی به مرگ ب باب طرح دیدگاه

ها معنای مرگ را به دلیال   مرگ معنابخ  زندگی  نان نیست. نگاه نویسنده بر این است که این تیپ

های مشغولی (. در حقیقت دل11: 1999 کنند )شیرزادی، توانند خوب درکدوری از جبهه و جنگ نمی

دهاد و اگار داوطلباناه برخای از اقاالم      وی، معنای کلی زندگی  نان را تشکیل میزندگی مادّی و دنی

داوطلباناه و  »برند به دلیل ثبت خااطراتی از  ن بارای زنادگی ماادّی اسات:      کمکی را به منالقه می

فداکارانه راه افتادیم تا مقادیری کمپو  گیالس و هلو، کانفت زنجبیلی و چند کامیون حامال کنسارو   

ها برسانیم و با رزمندگان محشور بشویم و فای   ادمجان )اهدایی اصناف مربوطه( را به جبههلوبیا و ب

 )شایرزادی، « ماان به سالمتی و به خیر و خوشی برگردیم سر کاار و کساب    ببریم و بعد هم انشاءا
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 جا را شان، رفتن به  ن(. با حضور در منالقه و شنیده شدن صدای خمپاره و چپ شدن جیپ17: 1999

افتایم کاه اصاالً    دانیم چرا یک دفعه به فکر مینمی»خوانند: نوعی جنّی شدن و در هنل افتادن می

ایم. زبد عشق عکاس یادگااری اناداختن روی تاناک و کناار      ایم و تا اینجا  مدهچرا یکهو جنّی شده

و بهتار،  تار  دور گردن و با پیراهن چهارجیب خااکی شاکاری، کالشاینکپ، یاا دلیراناه      هتوپ، با چفی

ایم و ... دستی دساتی خودماان را   ... حاز دیگر دیر شده. بگویی نگویی گیر افتاده  ر.پی.جی به دست

ای مخراوص باه   (. و وقتی کفن را که به عنوان هدیه21: 1999 )شیرزادی،« ایمتوی هنل انداخته

الحاواو  را صادا   ترس، بااب شود از پوشد و وارد سنگر  نان میدهند و او  ن را می سروان یارزاولی می

 (.29: 1999 کنند )شیرزادی،می

شاود. ایان   کالمی مالرح می -در تقابل با این دیدگاه، دیدگاه متعالی از مرگ با رویکرد  فلسفی 

شود. مرگ بارای    قایی و بهمن شریپ نامداریان و ... درک می  دیدگاه در سروان یارزاولی، نرر  ا

رخات  »هد به طوری که پوشیدن کفن توسط ساروان یاارزاولی تعبیار باه     داینان به زندگی معنی می

سروان سینه صاف کرد: بیدار شدم دیدم بیکاارم  »دهد: شود و حال خوش به او دست میمی« محشر

 - کانم جداً عرض می –و گفتم بدک نیست این رخت محشر بپوشم و گشتی دور خود بزنم. راست  

(. و با  ن کفان ملفوفاه   23: 1999 )شیرزادی،« و چه جور بگویم بود ام دست داده حال خیلی خوش به

دهنده تفکر متعاالی وی باه مارگ اسات       رود که نشاناش به میدان جنگ میپشتی سربازی در کوله

دهد که گویی او به دنبال مرگ اسات ناه    ای رفتارهای وی نشان می (. به گونه31: 1999 )شیرزادی،

توپ، درست وقتی کاه باه ساالمت از میادان      هرزاولی با فرود یک گلولسروان یا»مرگ به دنبال او: 

چاه  »کناد:   شود و به طرزی مضحک احساس شادی و سبکی می است، به هوا پرتاب می  مین گذشته

قدر خوب شد؛ چه قدر خوب و درست فکر کردم و به فرهاد گفتم که عکسام را باا درجاه سارگردی     

 (. 93: 1999 )شیرزادی،« بگیرد

-است. او خلبانی است با قامتی پهلاوان   قایی نیز به این گونه   اپردازی سروان نرر یتشخر

ای برای پرواز، خودخواسته بدون خستگی، هیچ اجبار حرفه( که بی11: 1999  سا و فروتن )شیرزادی، 

از هار   زد و بهتار طلبی و حسابگری و با وقوف کامل از خالر در وضعیت قرمز دل به دریا مای   عافیت

( و در این راه به شاهاد   19: 1999 کند )شیرزادی،داند که بر فراز  تشفشان مرگ پرواز میکسی می

رسد. او شخریتی است که در ظلما  زمین، در ظلماتی که  فتااب را راهای باه  ن نیسات غارق      می

ق به دنیای دیگر و بود متعلّ  از ابتدا نبود و هر چه گذشته»( گو این که 16: 1999 )شیرزادی، شودنمی

و امّا فحوای کلی رمان پاساخ باه ایان ساوال اساسای       (63: 1999 )شیرزادی،« اشخاص دیگری بود

رو شودچ بشیران ر کندچ و چگونه باید با مرگ رود مرگ و زندگی است که انسان چرا زندگی می هدربار
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وزد که مارگ از  ن روی   م به عنوان شخریت اصلی داستان از استاد خود، مسیح بروشکی، چنین می

(. 73: 1999 ترین موضوع در این بااب اسات )شایرزادی،   ترین موضوع زندگی است که عظیم- مبهم

رود متوجّاه زناده باودن ساروان اباراهیم       پیرمردی که برای شناسایی جسد پسرش به ساردخانه مای  

با توجّاه باه ایان ساخن     است. بشیران   شده شود که بر اثر جراحا  جنگی شهید پنداشته  یارزاولی می

کند:  گونه نظر خود را بیان می است، این  دکتر که سروان یازاولی حداقل هفت ساعت پی  فو  کرده

باود از خاموشای     بودچ  یا توانسته  بودچ چی فهمیده  بگو هفت ثانیه، هفت سال، هفتاد قرن. چه دیده»

...  یا توانایی او در ادراک مغشوش،  رنای بیرون بکشدچ در  ن هفت قرن، در  ن هفتاد ق مح  نغمه

 هبه دایار  – میز  ای به شدّ  گنگ و عمیقاً خالا حتی در استعاره –ای از رازی سر بر مهر را  هیچ سایه

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

دارد. و این گشای  شاید پاداش مجازی و این جهاانی   سیمای مرگ در متن جنگ چه توجیهی برمی

 (.91: 1999 )شیرزادی،« شود ایمان باشد که تنها در میدان جنگ به جنگجوی مؤمن بخشیده می

 پل معلق  

رویاارویی   هدادن موقعیّت انسانِ در حال جنگ و شروع نحو  اصلی رمان پل معلق نیز نشان همایدرون

هاا توسّاط    رویاارویی باا  ن   هره و سوال فلسفیِ از مرگ و زندگی و نحاو او با مرگ و زندگی است. گ

شخریّت نادر در مواجهه با بیماری زعالج خواهرش مالرح شده، با بمباران تهران و شهاد  خانواده، 

-کند. و باعه ایجاد زمیناه  شود و توان مواجهه با  ن واقعیّت فلسفی را از دست او خارج می تشدید می

اش کشک است، هایچ اسات، پاو      زندگی همه»شود: معنایی زندگی در ذهن او میی و بیهای پوچ 

-های مختلفی به  خر خط مای ( و در صحنه9: 1996 )بیرامی،« تواند سر برسد است. مرگ هر  ن می

 کند )بیرامای،  زنگ را می ( و یا قرد خودکشی از روی پل تله27: 1996 رسد؛ یا  رزوی مرگ )بیرامی،

گاوییِ درونای، تفسایرهای     روایات تاک   ه(. نویسنده با استفاده از جریان سیّال ذهن و شیو72: 1996

هاایی   باره شخرایّت   فریند. در این ها میمختلفی از زندگی و رویارویی با مرگ را به کمک شخریّت

و رزمندگان به  زنگ، سربازانلودر، پیرمرد، کارگران بازسازی پل تله هچون نادر و پدر و مادرش، رانند

پردازند. رویکرد نویسنده برای بازکردن گره داساتانی غالبااً دینای اسات. هار یاک از        ایفای نق  می

کنند؛ مثال اعتقااد باه اراده و مشایّت      مرگ و زندگی اعتقادی را به نادر منتقل می هها دربار شخریّت

 1996 )بیرامای، « نخواهاد خادای   اگر تیغ عالم بجنبد زجای / نبرد مویی تا»الهی در مرگ و زندگی 

(. 99و29: 1996 (، اعتقاد به تالش و سپس توکّل، اعتقاد به تعبیر شهاد  به جای مرگ )بیرامای، 13:
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(. 19و33: 1996 )بیرامای، «  ینَما تَکونوا یأ ِ بِکُم الماو  »مرگ:  هاعتقاد و توسّل به  یا  قر ن دربار

دم و این که انسان باید به جای غم مرگ، غام گناهاان   اعتقاد به دلگیری امام زمان برای گناهان مر

خدایا  اگه امتحاناه، بهتار باود از کسای     »(، امتحان الهی با مرگ: 121: 1996 خود را بخورد )بیرامی،

( و پایان نیافتن زندگی انساان  33و29: 1996 )بیرامی،« بگیری که کمی خوانده، من از اول  رد بودم

کردند  ن تاو    وردند و از باز پر  مینقالب مخالفان را با هلیکوپتر میهای ادر سال»جسد:  هبا تجزی

شاد   شد که انگار اصالً وجود نداشته. مای ... یعنی طوری می )دریاچه نمک( تا اثری ازشان باقی نماند

 ای هام نداشاته  شد که  یناده ای داشته و نه حالی و نه تعلّق خاطری. ولی  یا می دمی که، نه گذشته

مردند، توانایی این را داشاتند کاه هماه چیاز را     شدچ  یا  ن پنجاه میلیون سلولی که در هر ثانیه میبا 

(. او در 26 - 29: 1996 )بیرامای، « اندچ سار  وجود نداشته -از اول –طوری پاک کنند که انگار اصالً 

-ا و پیامبران و امامان میرا برای امید و معناداری زندگی در توسّل و استعانت از خد پایان چاره انسان

مردگی فلسفی خود باا توسّال، چااره از     (. لذا در اوج یأس و دل117و  72و  99: 1996 داند. )بیرامی،

 ید. نشست رو زمین. گفت خادایا ناه مان مسایحم ناه اینجاا       دید دارد از پا درمی»جوید:  خداوند می

(. ایان توسّال باه    112: 1996 )بیرامای، « اجلجتا  به عظمتت یا جانم را بگیر یا راهی به کاارم بگشا  

خداوند عامل فتح بابی در امید به زندگی )زدن هواپیمای دشمن و عشق به دختری به عنوان چاشانی  

هااش  فکر کارد خاون در رگ  »شود:  ای بر عشق خداوندی باشد( میتواند مقدّمهحیا  انسانی که می

« ای که مدتی است چیازی در  ن ننوشاته  راغ دفترچهدود و فکر کرد شاید بتواند دوباره برگردد س می

تواند ابتدای خالّی برای زنادگی  ( و این که  خر خط زندگی در تروّر دیگران می191: 1996 )بیرامی،

 دیگر باشد.

 کالمی -رویکرد فلسفی  .2جدول 

 عنوان محورها

 

 

 

 

 

 اعتقادا 

 پل معلق هالل پنهان 

 

 توحید

 مشیّت خدا.اراده و 1 . یگانگی خدا1

 .شکر و رضای خداوند2 . رضای خدا2

 .امتحان الهی9 . توکل9

 .توکّل3 -

 . حضر  محمد1 - نبو 

 . مرگ اندیشی 1 . مرگ اندیشی 1 
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 . نگاه به زندگی2 . نگاه به زندگی2 معاد

 

 امامت

 .امام علی1 . وزیت مداری و وزیت فقیه1

 .امام زمان2 -

 .امامزاده داوود9 -

 

 

 احکام

 .قربانی1 . نماز1 واجبا 

 

 مستحبا 

 .توسل به قر ن1 . توسّل به قر ن1

 . غسل شهاد 2 

 . ایثار و شوق دفااع و شاهاد   1 فضایل اخالق

 طلبی 

 .شهاد  و شهاد  طلبی  1

 . دعا 2 . وفای به عهد2

 عرفانی  -رویکرد اخالقی 

هاای مختلاپ    کم تحوّزتی در ساختار، توجّه به شخریّت  شرت، کم هبا گذشت زمان و فاصله از ده

های جنگ به  رمان همای داستانی و اقشار مختلپ درگیر جنگ، زبان داستانی، عناوین، مضمون و درون

های جنگ به مضامین دینی نیز   مد. به تبع این تحوّز  در نوع نگاه و رویکرد نویسندگان رمان وجود

عرفاانی باه مضاامین دینای      –گرفت. به طوری که برخی از  نان با رویکرد اخالقی  ر تحوّزتی صو

توان در دو بعد فکری و هنری دید. نویسندگان از طرفی از معنویّت  نگریستند. دلیل این نگرش را می

های جنگ تأثیر گرفتند و از طرف دیگر با رشد و بالندگی فکاری تاالش کردناد زباان      عرفانی جبهه

گویی عرفانی تغییر دهند. هرچند کاه   گویی و تبلیغی به هنری های جنگ را از مستقیم دینی رمان رای 

 هسارِ دها   های بی های باغ بلور، زیر درخت  لبالو و نخل هایی بسیار نازکی از نگاه عرفانی در رمان رگه

اباراهیم  « ریشه در اعمااق »ان توان در دو رم شود؛ امّا به طور وی ه این رویکرد را می می  شرت دیده

 تا    دید. با این تفاو  کاه در رماان رقاص در دل     سعید عاکپ«  ت  رقص در دل»بیگی و   حسن

رویکرد در هر دو رماان عمادتاً در پیوناد باا محاور        تر از ریشه در اعماق است. این تر و عمیق رنگ پر

 است:    اعتقادا  و اخالق دینی مالرح شده

 آتش رقص در دل

در  دمای عشاقی و دردی و   »شود:  ای از فیه ما فیه موزنا  غاز می با مقدّمه رقص در دل  ت ،مان ر
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طلبی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر صد هزار عالم ملک او شود، که نیاساید و  رام نیاباد. ایان   

اسات.   دست نیامده گیرند، زیرا  ننه مقرود است به ...  رام نمی خلق به تفریل در هر پیشه و حرفتی

گیردچ این  گویند؛ یعنی که دل به وی  رام گیرد. پس به غیر چون  رام و قرار« دزرام» خر معشوق را 

های نردبان، جای اقامت و باش نیسات از   ها، چون نردبانی است و چون پای ها و مقرود جمله خوشی

های  ه دراز بر او کوته شود و درین پایبهر گذشتن است. خنک او را که زودتر بیدار و واقپ گردد تا را

- (. به واقع، وقایع داستانی و سیر زندگی شخریّت6: 1979)عاکپ، « نردبان، عمر خود را ضایع نکند

هایی چون علی، سیّدمهدی و شفیع، باز فرینی سیر عرفانی  نان با الهام از ساخن موزناسات کاه در    

شوند که با پایبندی خاصای   هایی معرفی می ینان شخریترسند. ا نهایت با شهاد  به دزرام خود می

کنند و در نهایات   و اولیای خدا طی می به، شریعت، طریقت را با هدایت و حمایت امامان و معرومین

رسند. در این بین علای شخرایّتی اسات کاه      با شهاد  در راه انقالب به لقاا  و مالقا  امامان می

( در مسایر  طلبگای دینای    91: 1979توفیاق قرارگارفتن )عااکپ،     یعقاوب چوپاان   هپدرش با توصی

این بنّه عاشق طلبگی و عاشق علمه، علمی که برسوندش به خدا؛ هیچ وقات  »یابد:  )شریعت( را می

(. یعقوب چوپان رمز اولیای الهی است. بر اعمال و رفتار خاود  21: 1979)عاکپ، « سر راه  رو نگیر

در شب سرد به دل کوه با توسّل به امام « طوبی»(. علی وقتی از فتنه 99: 1979مراقبه دارد )عاکپ، 

نشاینی( باه نازد خاانواده خاود        یافته و بعد از چهل روز )چلاه   برد، توسط یعقوب نجا  پناه می زمان

کناد.   (. بعد از  ن به مساول اعتقادی دین، ایمان و باور قلبی پیدامی31و96: 1979گردد )عاکپ،  می باز

دهاد.   یابد. توکّل در باازترین درجاه در او خاود را نشاان مای      ت  به جلب رضای خداوند تغییر مینیّ

اش دریا خروصیّت  ایناه کاه اگار باه    »یابد:  می  طبیعت به عنوان مظهری از خداوند در دید او جلوه

... حااز   کناه کنه. اگر هم اهل دل باشی، که تورو محو حق مای ... تو رو محو خودش می دقیق بشی

(. باه  31: 1979)عااکپ،  « هارو خدا  فریدههم عالقه من به دریا و به طبیعت، برای اینه که همه این

دیاد. تاازه   علی هم سر نماز، و وقت دعا و زیار ، هایچ کاس را نمای   »رسد:  حضور قلبی عرفانی می

م که تو ماال زماین   دونست از همون اول باید می»(، 211: 1979)عاکپ، « امروز توانستم درک  کنم

کناد:   (. تعبیری عرفانی از  یا  قر نی را بیاان مای  211و199: 1979)عاکپ، « نیستی، تو اهل سمایی

-ای فرموده: و ا  الغنیّ و انتم الفقراءِ. ... میدیگه ه، ... و یا در  ی«یا ایّها الناس، انتم الفقراءِ إلی ا »

 ها، جزو احتّیاجاا  بشاره  سی و اقتراد و فکر و همه اینبینی اساس حرکت  دم توی نیازه. غریزه جن

زمین، یک نیاز اصلی داریم که تاا باه حادّ فهام و درکِ اون نیااز       ههای کر... من و تو و همه انسان

« چشایم نرسیم، و تا اون نیاز بر ورده نشه، طعم  رام  و خالصی از کرّ و فرِ و هیاهوی دنیا رو نمای 

نویسنده حضور در جبهه و جنگ در لبنان را در حکم سیر  فاقی و انفسی (. 197-171: 1979)عاکپ، 
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تواند از دست دختر جاسوس لبنانی که  رسد که می کند. او در این سیر به کرامتی می برای او تروّر می

رهاشاود و خبار    نماد نَفس انسانی( با توسّل به حضر  فاطماه شهوانی به او دارد )نگاهی خرمانه و 

(.  با دیادن ایان کرامات، دختار کاه در نقا        161: 1979ا از  ن حضر  بشنود )عاکپ، شهادت  ر

بازد )نفس امّاره تبدیل به نفاس مالمئنّاه    شود و در تب جان می او می هاست، شیفت  دشمن ظاهر شده

و انّاا  مادر ناله کرد: انّاا    »کند:  می (. و با شهاد  مسیر عرفانی را طی 179: 1979شود( )عاکپ،  می

(. 179: 1979)عااکپ،  « الیه راجعون، و گفت: علی من به  رزوش رساید، رفات پای  اماام حساین     

 های اخالقی و عرفانی شخرایت سایّدمهدی و شافیع نیاز پرداختاه      نویسنده کمابی  به این وی گی

ا رساد کاه دیگار خاودش ر    است. سیّد نیز اهل مراقبه است. در مبارزه با نفس در جبهه به مقامی می 

شود کاه شخرای خاودش را نبیناد و باه      چگونه می»بیند و خودی برای خودش مترّور نیست: نمی

)عااکپ،  « گفات: ایان یعنای عشاق    ... شفیع مای  خاطر همین ندیدن، اسم خودش را توی  مار ندهد

تواند با نیروی اندک بر دشامن غلباه کناد و ضامن      یابد که می می  (. او به کرامتی دست239: 1979

مان  »ای از جسدش پیدا نشود: شود و حتّی ذره ع از شهاد  خود به دیدار امام و شهاد  نایل میاطال

رمان  ه(. نویسنده در ادام219-217: 1979کنم )عاکپ، امشب به لالپ امام زمان زنجیرهامو پاره می

خواهم کاه  از تو میخدایا »گشاید:  نامه او با بیانی عرفانی می گره از سمبل زنجیرها را در قالب وصیّت

(. شافیع نیاز شخرایّتی    216: 1979)عااکپ،  « حتّی یک ذرّه از من باقی نماناد، از ایان مان لعنتای    

شرار  درگذشته، تحت تاأثیر علای و سایّدمهدی و مراقبات از نفاس )عااکپ،        هپویاست که با سابق

 ها، شفیع، یواش شده شود: پیشونیت باز رسد و به تعبیر سیّدمهدی زنده می( به کرامت می919: 1979

: 1979تواند وجود اومه را در خاود احسااس کناد )عااکپ،     و می« شی مثل بهاریواش داری زنده می 

هم برای ایجاد « هاشم»ها به طور مبسوطی به شخریّت  (. نویسنده در کنار این شخریّت917-919

نگری به مساول دینای   و سالحی  پرستی، مادّی است. او نماد نفس  تقابل و کشمک  داستانی، پرداخته

هاای کااذب را نیاز باا      کند ضمن تخالئۀ رویکرد علی و دوستان ، مسایر عرفاان   است که سعی می

-... هر کدام یک لنگ می  ورند ها را درمیلباس»مررف مواد مخدر و مستی و پایکوبی تجربه کند: 

کنند به گشاتن دور  تا     شروع می ... پیرمردها ... گیرد...  ت  حسابی گرد می پینند دور کمرشان

ای خااص از  کنند به ذکر گفتن، ذکر عدّه ... بلند و کشیده شروع می حرکاتشان  هسته است و موزون

 (.219-219: 1979)عاکپ، « شود. ذکر گفتنشان همشان تند می ها. کمی بعد، رقصدروی 
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 ریشه در اعماق

ن معنای زندگی در قالب جنگ دانست، جنگی با دشمن توان به نوعی رما رمان ریشه در اعماق را می

یازدهم سوره الرّاافا  در   هکه نمادی از جنگ با نفس انسان است. به این منظور نویسنده با طرح  ی

کند که تنها  قالب سوال شخریّت اصلی رمان )شفی محمّد( از خود، به علّت  فرین  انسان اشاره می

کایم مانچ شااپوک  شافی     »هستی و غایت از  فارین  نیسات.     فرین  انسان از خاک تمام کننده

ام به  محمد  یاسر  یا هر اسمی که بشود مرا با  ن شناختچ  یا من همینم که هستمچ به چندمچ خمیره

(،  بلکه وجودی در او نهفته است که او را 73: 1997)حسن بیگی، « چندچ انا خلقناهم من طینِ زّزب

برد تا به غایت الهی خود برسد. ایجاد این تفکار   های  پی  می   و  رماندر مسیر اعتقادات ، ایمان

رنگ جلوه کرده، با ریاضت خاصّی که رناگ و   ای و مادّی را در پی  او کم دنیای محدود قومی، قبیله

کند. حضور در جبهه و مشاهده معنویّت و اعتقادا  حااکم بار  ن    ها عبور میبویی عرفانی دارد، از  ن

ای از سلوک عرفانی در اداماه مسایر    گذارد. گو این که وارد مرحله تشدید این تفکر اثری خاص میبر 

است. معنای زندگی در پی  او متعالی است و هدف او از زندگی چیزی فراتر از ایان    زندگی خود شده

جناگ نفساانی باه    ها و ایثارهای خاود در   امور مادّی است. او سعی دارد این نگرش را با بیان رشاد 

کند تا معنی زندگی را باا توسّال باه     فرزندش نیز منتقل کند. به همین خاطر او را در مشهد بزرگ می

و معرومین با نگاهی معنوی و دینی و عرفانی دریابد و به تعالی معنوی برسد. خود نویسنده  امام رضا

زند خردسال  خیروک به حرم اماام  شفی محمّد برای دیدن فر»هم به رویکرد عرفانی اثر اشاره دارد: 

بیناد. چهاارده شاهیدی کاه بااز نماادی از        رود و خیروک را در حال تشییع چهارده شهید می رضا می

محمّدی کاه ایناک در    گذارند. شفی محمّد می ها پی  روی شفیع چهارده معروم است و راهی که  ن

است؛ سلوکی دینای و عرفاانی، کاه باه      قالب خیروک خردسال در  غاز یک راه پرمخاطره امّا معنوی

 (.129: 1972بیگی،   )حسن« بخشد داستان غنای دینی و عرفانی خاصی می

 عرفانی - رویکرد اخالقی .3جدول

 عنوان محورها

 

 

 اعتقادا 

 ریشه در اعماق رقص در دل  ت  

 . رضای خدا1 . دین داری و ایمان به  خدا1 توحید

 - . توکّل2

 - - نبو 

 . شهاد 1 . انا   و انا الیه راجعون1 معاد
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 امامت

 . امام رضا 1 . امام زمان1

 . چهارده معروم2 . حضر  فاطمه زهرا2

- - 

 

 احکام

 - ناک . لقمه شبهه1 واجبا 

- - 

 - . توسل به قر ن  1 مستحبا 

- - 

 

 

 اخالق

 

 فضایل

هاای   . مبازره با نفس وسوساه 1

 شیالانی  

 طلبی شهاد  .1

 . صبر و استقامت2 . مراقبه2

.نگاااه بااه دنیااا و طبیعاات بااه  9

عنوان نشانه خدا و محاو شادن   

 در حق

. دلبستگی نداشتن به مادّیا  و امور 9

 دنیایی 

 - . حضور قلب3

 - . شجاعت1

 - - رذایل

 گیری  نتیجه

موازین دینی، شروع جنگ تحمیلی و تسرّی این ماوازین باه    هبرقراری نظام جمهوری اسالمی بر پای

گیری جریان متعهّد درادبیّا  داستانی دفااع مقادّس از جملاه عاواملی      جنگ و به تبع  ن شکل همقول

بودند که باعه بازتاب مساول دینی در سه حوزه اعتقادا ، احکام و اخالق با رویکرد تربیتی و تعلیمی 

های نبارد و همنناین    شوی  روزگار، نیاز به فراخواندن رزمندگان به میدانهای جنگ شد. ت در رمان

هایی با رویکرد تربیتای و تبلیغای باه     شد تا بستر مناسبی برای خلق رمان نوپایی ادبیّا  جنگ، سبب 

و « سار  هاای بای   نخال »هاای   ای از ادبیّا  تعلیمی شکل بگیرد. نویساندگان رماان   عنوان زیر شاخه

در این مسیر گام برداشتند تا مخاطبان خود را به شکلی تبلیغی باا نگااه دینای،    « ها و هوس ها نفس»

، «زیر درخات  لباالو  »، «بلور  باغ»های  مذهبی و اخالقی خود همراه سازند. در ادامه، نویسندگان رمان

دهناد و    ساوق  اند  ن را از حالت تبلیغی به تعلیمی تالش نموده« رُن »و « درجه 291سفر به گرای »
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هایی در این سه دهه، مثل نقد برخی از رفتارهای غلط دینی، روالیسام   به مرور زمان با افزودن وی گی

هاا را از طارح موضاوعا  دینای خااّص و تکاراری باه         الهی، استفاده از مبانی استدزلی و طناز،  ن 

 رماان  هرویکارد در ساه دها    رغم محوریّت داشاتن ایان   تر و نوتر ارتقاء دهند. علی موضوعاتی جذاب

هاای انقاالب    نویسی جنگ، پایان یافتن جنگ و برقراری  رام  نسبی، تثبیت و نهادینه شدن ارزش 

اسالمی و فرهنگ دینی و مذهبی در جامعاه، تأمّال در ماهیّات و وجاوه مختلاپ جناگ و بالنادگی        

عرفانی را در قالب رمان  -کالمی  و اخالقی  –نویسندگان، سبب شد تا برخی از  نان نگاهی فلسفی 

تر، نسبت به انجام رسالت دینای و پاازی     اند به صور  عمیق جنگ مالرح نمایند.  نان تالش کرده

- شااخه « پال معلاق  »و « هالل پنهان«  فکری مخاطبان خود اقدام نمایند. بنابراین نویسندگان رمان

زندگی را به عنوان وایگاان کاانونی    مرگ و هفلسف ، کردههایی از رویکرد فلسفی و کالمی را انتخاب 

روشنفکری القای بیهودگی جنگ ایاران و مارگ     اند تا بر تشکیک افکنی تفکرّ شبه رمان مالرح کرده

نیاز  « رقاص در دل  تا   »و « ریشه در اعماق»هایی چون  ها را پاسخ دهند. نویسندگان رمان انسان

عرفان حاکم بر رزمندگان به عاریه گرفتند و  ن  عرفانی را از معنویت تو م با –رویکرد غالب اخالقی 

توان گفات کاه دیان در اکثار      اند. در نهایت می را به شکلی هنری در قالب عرفان اسالمی بیان کرده

های دفاع مقدّس نه تنها یک مفهوم و محتوا، بلکه ابزار و روشی تربیتی اسات کاه نویساندگان     رمان

اند در مسیر حرکات  ن، باا رویکردهاایی چاون      ب اسالمی، کوشیده ن با تأثیر از دستاورد دینی انقال

عرفانی مخاطبان خود را نیز با نگاه دینی، ماذهبی و   -کالمی و اخالقی  -تعلیمی، فلسفی  - تربیتی

اخالقی با شدّ  و حدّتی خاصی همراه ساخته، سرانجام  نان را به یاک پاازی  اعتقاادی، عملای و     

 مذهبی در راستای اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران برسانند.    دینی و  هاخالقی در حوز

 پیشنهادها

با توجّه به این که از نظر مقام معظّام رهباری، کاار فرهنگای و اساتفاده از زباان هنار بارای تبباین          

دستاورهای انقالب اسالمی و به وی ه دفاع مقدّس، بسیار مهم بوده و پیوسته از جانب ایشان باه ایان   

شود لذا تبیین، تشریح و نقد  ثار ادبی در این خراوص، ضامن ارج نهاادن باه منویّاا        د میامر تأکی

-له، در بازشناسی و تعمق این  ثار و در نتیجه بالندگی انقالب اسالمی نق  زیادی را ایفا مای   معظّم

 ای شود. کند. بنابراین ززم است به ادبیّا  توجّه وی ه 
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