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Abstract 
In social and cultural studies, jihadist identity is considered a new 

concept and in the field of international and regional conflicts, it is one of 
the most used concepts. This identity has found place in literary matters, 
especially in novels, to the extent that in the last decades, it has been the 
theme of most Holy Defense novels. The important question is what 
achievements the culture of jihadist identity has transferred to the audience 
in this genre. Jihadist identity is one of the most essential needs of an 
independent society that if realized, attacking that country would be a 
fruitless effort. Using Ernesto Laclau’s discourse method, the present study 
seeks to achieve a content analysis of the characteristics of jihadist identity 
in the two novels ‘The Beheaded Palms’, and ‘The Burned Earth’. In this 
method, the reader is shown a solid link between components such as 
courage, resistance, sacrifice, and the spirit of martyrdom, which has been 
inspired by religious beliefs. Such a study, in addition to reflecting the non-
wise beliefs of negative characters, can make the audience more familiar 
with the lifestyle and jihadist culture of the fighters. The findings of this 
research show that the achievements of the novels have been resistance 
against the Ba'ath party as our enemy, regaining occupied cities, and the 
establishment of security and independence of the country, considering the 
charisma and positive spirit of the character in the story that is against 
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invasion. Therefore, such an identity has prepared the mind of the audience 
to defend the borders of Islamic Iran. 
Keywords: Fictional literature, Holy defense novel, Lifestyle, Jihadist 
identi 
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  چكیده
هویت جهادی در مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مفهومی تازه و بکر و در عرصة تنازعات 

 مسائلاین هویت در ّشود.ترین مفاهيمی است که استفاده میای از کاربردیالمللی و منطقهبين

ی رمان هامضمونی اخير بيشتر هادههی که در اگونهبهاست؛ یژه رمان، جا بازکردهوبهادبی نيز 

است. مسئلة حائز اهميت، این است که فرهنگ هویت ع مقد س را به خود اختصاص دادهدفا

هویت جهادی از  ؟سازدیمجهادی در این ژانر چه دستاوردهایی را به مخاطب منتقل 

ترین نيازهای یک جامعة مستقل است که در صورت تحقق، تعرض عليه آن کشور، ضروری

های فرهنگ هویت جهادی حاضر بر آن است که شاخصهثمر خواهد بود. پژوهش ای بیفرضيه

الکالو با استفاده از روش گفتمان ارنستو « زمين سوخته»و « سریبی هانخل»را در دو رمان 

(Laclau,E) هایی چون شجاعت، مقاومت، تحليل محتوا کند. در این روش، پيوند محکم مؤلفه
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 -استکه از باورهای دینی و مذهبی در روح و جان او نهادینه شده -طلبیایثار و روحية شهادت

تواند ضمن انعکاس باورهای یمشود. ضرورت و اهم يت چنين پژوهشی یمبه خواننده نشان داده 

مخاطب را با سبک زندگی و فرهنگ جهادی خردمندانة  های منفی،يتخصشغير خردمندانة 

دهد که با یمهای این پژوهش، بر اساس متن رمان نشان رزمندگان نيز، بيشتر آشنا سازد. یافته

ضد تجاوزگری است،  که ( و مثبت داستانیcharismaتوجه به روحية شخصيت برجسته )

ها و شهرهای اشغالی و ينسرزم يریگبازپسشمن بعثی و ، پایداری در مقابل دهارماندستاورد 

رو، ذهن مخاطب را برای دفاع از مرزهای ایران است و از همينایجاد امنيت و استقالل کشور بوده

 است.اسالمی در جامعة کنونی آماده ساخته

ّ

 دفاع مقد س، سبک زندگی، هویت جهادی. ادبيات داستانی، رمان :کلیدیّهایاژهو

ّ

ّمقّدمهّ-1

هویت جهادی مفهومی تازه و بکر است که در مطالعات اجتماعی و فرهنگی و نيز در عرصة 

دوستان و ی شکل کاربردی به خود گرفته؛ تا آنجا که فکر ادبامنطقهالمللی و ينبتنازعات 

تواند کار انتقال پيام و یماست. هویت جهادی نویسندگان معاصر را نيز به خود معطوف ساخته

است تا در سبب گردیده مؤثرشکند؛ به همين دليل نقش و جایگاه  ترروانامين رمان را مض

ة حائز اهميت، مسئلی رمان دفاع مقد س را به خود اختصاص دهد. هامضمونی اخير، بيشتر هادهه

 ؟سازدیمدر این ژانر چه دستاوردهایی را به مخاطب منتقل  این است که فرهنگ هویت جهادی

های آزاده و باوراندیش جایگاهی ها و انسانی فرانظامی است که برای دولتامقولهاین هویت، 

 درصدددانند. مقاله یمبس ارزشمند دارد؛ زیرا که عزت و اقتدار وطن را از برکات چنين هویتی 

که هویتی انقالبی و اسالمی دارد، راه را برای تحقق « هویت جهادی»است با تبيين مفهوم 

، توان و قدرت آن در رویارویی با هارماناربردی آن مهياتر سازد تا با انعکاس این هویت در ک



 

 

 

 

 161  مقدس هوی ت جهادی در دو رمان دفاع

 هارماندر مواقع اضطراری نشان دهد. از طرفی سبک زندگی رزمندگان این  تجاوزی را هر نوع 

های يزهانگو  هامحرک های سبک زندگی،بندیيمتقسنيز، اهم يت دارد؛ زیرا مخاطب را با 

ی هاشاخصهکند. هدف پژوهش حاضر، بيان یمهای مثبت و منفی بيشتر آشنا يتشخصی رفتار

با استفاده از روش گفتمان « زمين سوخته»و « سریبی هانخل»فرهنگ هویت جهادی در دو رمان 

ها، يتشخص(. بيشتر این 115-53  1395یورگنسن و فيليپس، ) است (Laclau,Eالکالو )ارنستو 

بيگانه هستند، نزد  هارمانکه با حقيقت این هویت در  آنهاخواه هستند. برخی از یو آزادباورمند 

شوند و مدل رفتاری خاصی دارند. قهرمانان یمیک شخصيت منفی قلمداد  عنوانبهمخاطب 

آن،  بارتأسفداستانی درگير مسائل جنگ تحميلی هستند و در مقابله با حوادث خونين و 

شان ینیدبه مقولة جنگ با باورهای  آنهازیرا نگاه ؛ دهندیمود نشان ای از خيدهسنجرفتارهای 

، رفتاری متعادل آنهادهد که یمها نشان يتشخصاست. شناخت هویت واقعی بيشتر پيوند خورده

طلبی ، مقاومت، ایثارگری و شهادتبا شجاعتهای سخت جبهه يدانمدر  و و خردمندانه دارند

را از پای  آنهاسنگين جنگ، قحطی و آوارگی،  و تبعاتاز مرزهای ایران اسالمی دفاع کرده 

های يتشخصحال،  ينع درزیستی سخن دارد؛ است. فضای کلی هر دو رمان از سادهياوردهدرن

های کارامد در برابر موانع  لفهآور استقالل هستند. هویت جهادی با داشتن عناصر و مؤيامپاصلی، 

کرده و از این تقابل  های منفی، مقاومتيتشخصیژه مدل باورهای غير خردمندانة وبهبر سر راه، 

زیرا رزمندگان به مدل گفتمانی باورهای مذهبی مزی ن ؛ استو رویارویی سربلند بيرون آمده

ها به يتشخصش و پایبندی محکم یگرا ،هارمانهای این پژوهش بر اساس متن . یافتهاندشده

يری گبازپسو با  اندهدهد که در مواجهة با دشمن بعثی مقاومت نمودیمرا نشان  مبانی مذهبی

و نوعی آمادگی ذهنی برای  بازگرداندهها و شهرهای اشغالی، امنيت و استقالل را به ميهن ينسرزم

؛ در ادامه به اندکردهعة کنونی ایجاد ملت و جوانان برای دفاع از مرزهای ایران اسالمی در جام

شود؛ سپس تعریف هویت جهادی و جایگاه یم، پيشينة آن و ضرورت پژوهش پرداخته مسئلهبيان 

 گردد.تحليل محتوا می هارمانیت، هویت جهادی در نها در وآن در فرهنگ اسالمی ارائه  شده 
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ّ

ّ

ّمسئلهبیانّّ-1-1

ی ادبيات داستانی دفاع مقد س که همواره رنگ جهادی به خود دارد، هارمانبا توجه به مضمون 

دهد تا یممطرح است که فرهنگ هویت جهادی چه دستاوردهایی را به مخاطب ارائه  مسئلهاین 

 ؟زا، سبب استقالل و امنيت کشور گرددهای بحراندر زمان

ّ

ّهایّدفاعّمقّدسپیشینۀّهویتّجهادیّدرّرمانّ-1-2

ی بسياری هاپژوهشهای دفاع مقد س و بررسی و نقد ادبيات داستانی در رمان در خصوص تحليل

های متعددی ها صورت پذیرفته و مقاالت و کتابیهنشراز سوی نویسندگان، منتقدان، مجالت و 

سرشار  ازجملهاست؛ شناسی قرار دادهيبآسرا مورد ارزیابی و  هارماناست که نيز به چاپ رسيده

شناسی مقولة هنر و ادبيات يبآسبه « سال قصة جنگنگاهی به هشتيمن»ب ( در کتا1371)

را در  «ادبيات جنگ و موج نو»( کتاب 1362) تندروصالحاست؛ همچنين مقاومت اهتمام ورزیده

ی هامشخصهو به چيستی جنگ و آثار و  درآوردهی نقد کتاب به رشتة تحریر شناختروشباب 

به مباحث مختلف ادبيات « نسل باروت»( نيز، در کتاب 1367)مطلق است. زاهدیآن پرداخته

کندوکاوی پيرامون ادبيات داستانی جنگ و »( در کتاب 1366است. حنيف )جنگ نظر افکنده

است. قرار داده نظرانصاحببا  دارهدفی وگوهاگفت، اساس پژوهش خود را بر «دفاع مقد س

رمان در حوزة  57يل و تحلبه معرفی، خالصه « یشهارمانجنگ و » ( در کتاب1392بيگی )حسن

است؛ اما در حوزة ادبيات داستانی تاکنون مقاله و کتابی به بررسی هویت جنگ اهتمام داشته

های رفتاری شخصيت داستانی و رزمندگان  يزهانگکه بخواهد  -ی دفاع مقد سهارمانجهادی در 

با این صراحت و  -به خلق هویت جهادی برسد را در قالب و روش گفتمانی قرار دهد تا هارمان

 است.تمرکز مشاهده نشده
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ّضرورتّوّاهّمیتّپژوهشّّ-1-3

، در فاصلة پيروزی نهضت «تاریخ ادبيات داستانی»( در کتاب 1392که ميرعابدینی )گونههمان

های نیاجر، سير تحو ل و تطو ر رمان و داستان را ترسيم کرد و پس از آن، 1332مشروطه تا سال 

ی گوناگون از رمان سر برآوردند، در عصر انقالب اسالمی نيز، ادبيات داستانی ژانرهامتعددی در 

موجب پيدایش  -گيریيجهنتدر فرم و  -ی رمانهامضمونتواند با تغيير برخی از یمدفاع مقد س 

گذار این ژانر يرتأثیسی در ژانر دفاع مقد س باشد. یکی از مفاهيم بارز و نوداستانمضامين بلند 

آن باورهای دینی است. شناخت چنين هویتی این ضرورت  منشأتوجه به هویت جهادی است که 

که خواهان استقالل است، خود را به این کرامت الهی مزی ن سازد.  کند تا کشورییمرا ایجاب 

یوغ بردگی  است، باید بداند تنها راه رهایی ازملتی که تجربة تلخ استعمار و وابستگی را چشيده

شدن به هویتی است که بتواند در مقابله با دشمنان دین و سرزمين، از تماميت خواران، مسلحجهان

رو، شناخت چنين هویتی و تبلور آن در ادبيات ی دفاع کند؛ ازاینخوببهارضی و عقيدتی خود 

، کفر و الحاد از تواند فرزندان مملکت اسالمی را در راه مبارزه با شرکمی داستانی دفاع مقد س

قدم و پيروز گرداند؛ زیرا در خلق هر سو و با تعرض دشمن به هر شکل از سوی دیگر، ثابتیک

مذهبی و یا یک شخصيت  باثباتحماسة ماندگاری، یک هویت جهادی یا یک شخصيت 

ناپذیر آرمانی به است که با پایبندی به نگرش دینی یا علقة محکم و گسستگرا نهفته آرمان

است؛ اما این هویت چون گویی در خأل سرگردان خواهد بود، اگر های جهاد کشيده شدهيدانم

به مرجعيتی آگاه و حکيم و یا به پيشوایی آزادمنش و مدبر، متصل نباشد؛ زیرا  حرکت جهادی

یک ملت »لحظه از آن الهام گيرد. بهای وصل باشد که لحظهمقاومت و جهاد باید به سرچشمه

یک  جهاد .(36  1392ای، خامنه)حسينی  «ها پيشرو استيدانمقد به جهاد شد، در همة وقتی معت

امر ضروری در دین است؛ زیرا جامعة دینی برای رسيدن به اهداف متعالی خود نياز به عدالت 

ة شهادت و جهاد به زندگی انسان مسئلاجتماعی و استقالل و امنيت دارد. از نظر رهبر انقالب، 

دهد. ایشان معتقدند که در یک جامعة اسالمی و انقالبی، روح انقالب و ایمان هميشه یممعنا 
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های فوق، هویت جهادی ملت (. حال با توجه به ضرورت71-36همان  ) زنده و کارساز است

طلبد که اگر در تحقق آن کوتاهی به عمل آید، راه دستيابی به ایران الزامات چنين جهادی را می

 گردد.ختل میآن مسدود یا م

 

ّبحثّ-2

ّتعریفّهویتّجهادیّوّجایگاهّآنّدرّفرهنگّاسالمیّ-2-1

هویت جهادی یک مفهوم دینی است و در اصطالح، معنای مبارزه عليه دشمن و نيروهای معارض 

« کارگرفتن نهایت تالش و توان در مقابله با دشمن استبه»است. جهاد در لغت به معنای 

گونه است  جهاد با دشمن آشکار، جهاد با نفس و جهاد جهاد سه(. »192  1367ی، اصفهانراغب)

)همان(. این سخن ناظر به کاربردهای جهاد در قرآن کریم است. واژة جهاد و مشتق ات « با شيطان

است که جز دو مورد، بقيه بار مثبت دارند؛ این دو مورد، دربارة کار رفتهبار در قرآن به 35آن 

(. از موارد 15؛ لقمان  6کردن فرزندان خود است )عنکبوت  الدین مشرک برای مشرکتالش و

همراه است. « اهللفی سبيل»مثبت، کاربرد جهاد در پيکار با کافران و مشرکان است که غالبا  با قيد 

نا ؛ یعنی جنگيدن در راه خداست. جهاد به این مع«اهللقتال فی سبيل»جهاد در این کاربرد، مترادف 

تعاریفی از آن « کتاب الجهاد»در فقه، رنگ اصطالح به خود گرفته و فقيهان در بابی به همين نام 

ای ویژه گونهکردن جان و مال در جنگ با مشرکان یا یاغيان بهارزانی»  ازجملهاند؛ به دست داده

)نجفی، « ئر ایمانساختن اسالم و برپاداشتن شعاو اهدای جان و مال و توانایی در راه بلندمرتبه

های مؤمن و های انسان(؛ در واقع، حس پيکارگری با دشمنان، یکی از ویژگی3  21، ج1396

کند؛ بلکه همة باورمند به عالم آخرت است که همة باورهایش را قربانی این چند روزة دنيا نمی

شود؛ منان خدا میفرامين الهی آمادة جهاد با دش بر اساسکند و دنيا را در باورهایش خالصه می

ترین تکاليف اسالمی و تجارتی سودمند با خداوند است هرحال، جهاد در راه خدا یکی از مهمبه

که مایة عزت اسالم و ترک آن موجب خواری مسلمانان است. جهاد باید فقط در راه خدا باشد 
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فضایل و دستورات قرآنی صورت پذیرد. در همين مورد علی )ع( در باب جهاد و  بر اساسو  

(. واقعيت این است که تبيين هویت 27البالغه  خطبة است )نهجتبعات ترک آن سخن گفته

 ترین ارکان سبک زندگی در ادبيات پایداری دفاع مقد س است.جهادی یکی از مهم

 

ّهاّدرّخلقّهویتّجهادیگانۀّرمانهایّچهارتأثیرّمؤلفهّ-2-2

ارنستو الکالو  ای قرآنی گرفته شده و در مدل گفتمانیهها عناصری هستند که از آموزهاین مؤلفه

(Laclau,E) اند از  شجاعت، های مزبور عبارتاند. مؤلفهیک هویت منسجم را ایجاد کرده

، باورها و اعتقادات مذهبی است. آنهاکه عامل  طلبیمقاومت )پایداری(، ایثار و روحية شهادت

ویژه در خلق و در بروز و ظهور یک شخصيت، به دارند این عناصر با یکدیگر ارتباطی عميق

به قسمی که در مدل  های چهارگانهبنابراین، ترکيب مؤلفه؛ هویت جهادی نقش بسزایی دارند

ترد د هستند و  در« باورها»گيرند، حول یک محور ( قرار می16-11  1361دانل، مک) یگفتمان

ی شوند، شخصيت خام به یک برداربهرهاسب پيوندی ناگسستنی با هم دارند و چنانچه به شکل من

  1395)یورگنسن و فيليپس،  در گفتمانيری مدل الکالو کارگبهگردد؛ در واقع، یمهویت تبدیل 

های داستانی باشد ای از شخصيتگرفتهتواند سبک زندگی مدو ن و شکل( شخصيت می51-197

 د.شوعيار مبدل میکه به یک قهرمان و یک هویت جهادی تمام

 

ّهایّدفاعّمقّدستحلیلّهویتّجهادیّدرّرمانّ-2-3

نوشتة قاسمعلی فراست « سرهای بینخل»دفاع مقد س  در این مقاله با مروری اجمالی در دو رمان

های دفاع مقد س با چنين شود که شخصيتنوشتة احمد محمود مشاهده می« زمين سوخته»و رمان 

هویت جهادی به وجود آورند که منشأ استقامت ملت ایران در اند از خود یک هایی توانستهمؤلفه

ها، هویت ها در رمانبرابر هر نوع تعرض بيگانگان باشد. در اینجا با ارزیابی مختصر این مؤلفه

 گردد.جهادی برای مخاطب آشکارتر می
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ّسرهایّبیمؤلفۀّشجاعتّدرّرمانّنخلّ-2-3-1

دهم. اگه دیدیم تعدادشون زیاده، تندتند کوکتل بار دیگر برنامه رو توضيح مییک»     

خواهيم که تسليم کنم و بعد ازشون میاندازیم. اگر هم کم بودند، من یک تير شليک میمی

ریم جلو ... . صالح جثة باریک و کوچکش را به طرف مون همون جوری که گفتم میبشن. همه

برم ببينم چند نفرن و بيام ... . تند و باعجله کند  بذار من کشد و آرام در گوش او نجوا میرضا می

زنه، هشت نفر بيشتر نيستن، دور و برشونم پرنده پر نمی -ها! خبر خوش! هفتزند  بچهحرف می

 (. 79-77  1392)فراست، « اندتمومشونم الحمدهلل مسلح

خودجوش  صورتبهسر، گروهی را به تصویر کشيده که های بیفراست در این برش از رمان نخل

گرفته و برای مقاومت در برابر دشمن در پی یافتن اسلحه است؛ همچنين به دليل کمبود  شکل

ریزی کنند تا بتوانند سالح و مهمات خود را با شوند، طرحی را برنامهسالح و مهمات مجبور می

رد دست آورند. آنچه نویسنده در اینجا برجسته کرده، شجاعت صالح، ف زدن به دشمن بهتک

گری و فنون جنگ، فقط تجربگی و عدم آشنایی با نظامیوسال گروه است که با وجود بیسنکم

داوطلبانه  صورتبهدهد که زند، پيشنهاد میة شجاعت و شهامتی که در قلب او موج میواسطبه

کار دست آورد. فراست در این تصویر نوعی طنز بهبه دل دشمن بزند تا اطالعات الزم را به 

است متنی ، گرچه سعی کرده«اندتمامشونم الحمدهلل مسلح»گوید است؛ آنجاکه صالح میردهب

رسد جای پردازش بيشتر در این صحنه خالی است. ریزبافت داشته باشد؛ اما به نظر می

( طبيعی بين گروه، ملموس و قابل درک است. احساسات و عواطف، Dialogueهای )وگوگفت

آید، تأللؤ شوند؛ اما آنچه مهم میدیده می وضوحبهها هم در این بند ها و دلواپسینگرانی

کند. اهم يت شجاعت در ادامة گری میصالح جلوه ویژهشجاعتی است که در قلب این گروه به

آمده از صالح شجاع،به دستشود؛ آنجاکه باالخره این گروه با اطالعات بهاین حرکت هویدا می

ها، خود نيز برای او لين بار یبعثهای گيرند و به ی من سالحا به اسارت میر آنهادل دشمن زده و 
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داشتن است؛ در واقع، ، شجاعت در اینجا به معنی نترسيدن و دل قویحال هر بهشوند؛ مسلح می 

شده از سوی فراست انسجام و بافتی درونی کار گرفتههمان معنای مصطلح؛ از طرفی متن به 

(Textureدارد و )  جزئيات آن، پيوندی منطقی با یکدیگر دارند. جمالت، کوتاه، گویا و دارای

و در انتظار  کندسریع حرکت می آنهاکه مخاطب همزمان با طوریحرکت و انرژی هستند؛ به

برد و بدون آنکه احساس رخوت و سستی داشته باشد، بقية ماجرا را تعقيب سر میجمالت دیگر به

برای افادة مقاصد خویش  مجموع درساده و لحنش آرام است و اینکه الفاظ کند. زبان فراست، می

 اند.به استخدام درآمده

 

ّمؤلفۀّشجاعتّدرّرمانّزمینّسوختهّ-2-3-2

نجا. کلة سحر بود. هوا موضعی منتقلمون کرده بودند اوبودیم. برا یه تک اکبراهللتو جبهة »... 

، عراقيا با 3ها واقعا  دست از جان شسته بودن. ما با ژجتاریک بود. هجوم بردیم. چه هجومی! بچه

جی، اونا با تانک. ما با تيربار، اونا با کاتيوشا ... . سحر بود؛ اما تاریکی خمسه. ما با آرپیخمسه

کشيدم. داد. گرم شده بودم. داشتم پر میبارش بهمون جون میچربيد. تيربار، صدای مرگمی

 (. 162  1361)محمود، « .. انگار که از فوالد بودم .

فاقد « رمان زمين سوخته»( است. Dramaticهای نمایشی )بيشتر تصاویر احمد محمود صحنه

است؛ اما شاید به دليل های ناب حماسی است؛ البته متن فوق نيز، تالشی در این راستا بودهجلوه

است همانند برخی از عدم حضور احمد محمود در ميادین نبرد، نویسنده به زیبایی نتوانسته

اند، دست به تصویرسازی حماسی بزند؛ ولی نویسندگان جنگ که خود در رکاب مبارزه بوده

ها و مشکالت زدهتر تصویر جنگزده حضور داشته با تبح ری هر چه تمامچون در شهرهای جنگ

این زمينه همانند ای در رسد کمتر نویسندهکه به نظر مینحویاست؛ بهرا بعينه مجسم ساخته آنها

(، صحنة یک تک Narratorاو موفق بوده باشد. در اینجا احمد محمود از زبان راوی داستان )

است. راوی گاهی او ل شخص است وگاهی سوم شخص یا عمليات حملة محدود را ترسيم کرده
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، گوش های راوی نيز«انگار»است. از طرفی و این امر، زبان متن را اندکی دچار اغتشاش نموده

، در فاصلة کوتاهی و بدون «سحر»دهد. از کلمة از اندازه آزار میيش بمخاطب را به دليل تکرار 

که این بخش را نيز ضعيف نموده و البته، لزومی « تاریک»ضرورت دو بار استفاده شده؛ مانند واژة 

موارد که بگذریم در نيز تکراری است و ... . از این « شون کردیممحاصره»است. جملة هم نداشته

این برش از رمان، عمليات شجاعانة تعدادی از رزمندگان ایرانی عليه دشمن عراقی منعکس 

یابد. احمد محمود کمی ها و پيروزی نيروهای ایرانی خاتمه میشدن بعثیبه تسليم که استشده

ارادة (؛ تاآنجاکه فقط 99-13  1392ميرصادقی، است )( کردهAtmosphereهم فضاسازی )

؛ از طرفی به «بودیم اکبراهللتو جبهة »رسد؛ مثل این جملة اش به مشام میپردازی از جملهصحنه

«. گروه من، گروه حر ، گروه مالک، گروه عباس»است  آرایی نيروها پرداختهنحو مطلوبی به صف

یر و فضاسازی ها، تصوها و تجهيزاتشان و مقایسة آنها با تجهيزات عراقیگروه کردن اینمشخص

جی، اونا با تانک. ما با تيربار، . ما با آرپیخمسهخمسهها با ، بعثی3ما با ژج»است  را زیباتر ساخته

؛ همچنين تقابل بين دو گروه ناهمسان از دیگر تصاویر احمد محمود در این صحنه «اونا با کاتيوشا

ن عمليات است. احساس در این وحال راوی از فضای آاست. از دیگر موارد بارز قابل ذکر، حس

شدة راوی از اصالت حس برخوردار است  کارگرفتهمتن برجسته و پررنگ است. جمالت به

های نگاه راوی در اینجا نيز، نشان از ویژگی...«. کشيدم. انگار که از فوالد بودم و داشتم پر می»

و این قبيل جمالت ...؛ اما « ترهانگار که مرگ زبونه و آدم از آن باال»روحی و روانی باال دارد  

طور ناگهانی و بدون ضعف پرداخت تصویر در این قسمت هویداست؛ زیرا احمد محمود به

باره و با حالتی یکبهدهد و بسترسازی مناسب، دشمن را در محاصرة نيروهای ایرانی قرار می

تفاده کرده؛ اما هر چند از چتر آتش هم اس«. شان کردیممحاصره»گوید  غافلگيرانه می

رسد. آنچه در این برش، غيرقابل ( قبل از محاصره، کافی به نظر نمیIntroductionچينی  )مقدمه

های رسد، تالشی است که نویسنده برای ارائة شجاعت و کوشش گروهپوشی به نظر میچشم

 گروهی بااست؛ آرایی کشيدهانسانی ایرانی به خرج داده و دو گروه را در مقابل هم به صف
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اند و گروه مقابل، دشمنی است تا دندان نيروی ایمان جان خویش را در طبق اخالص گذاشته 

اند. زبان محمود کمی تغيير کرده و به پيکار پرداخته هم بامسلح که این دو گروه در سحرگاهان 

شيدن است و با واژگانی چون پ رکی پيچيدگی و مفاهيم فلسفی سوق پيدا کردهسوبهاز سادگی 

و تغيير « ونباتنقل»هایی، مثل المثلو ضرب« گلوله»و « فوالد»روح و ابزار تشبيهات حماسی، مثل 

و تفکرات « آدم تو یه همچه ماجرایی اصال  عوض ميشه»شخصيت روحی و روانی انسان، مثل 

تا  ،«رهمرگ زبونه یا انگار که آدم از مرگ باالتره ... از سرنوشت باالت»متافيزیکی، مثل جملة 

گفت زبان این تصویر  صراحتبهتوان ینکه نمیباوجودااست. حدودی زبان خود را تغيير داده

است. هرچند نویسنده، خيلی با عالئم جا و مناسبی بهره گرفتهاز واژگان به واقع درگيراست؛ ولی 

باالخره اینکه شاید  ای او برجستگی دارد واست؛ اما زبان منطقهها الفتی از خود بروز ندادهو نشانه

فاصله  و پوزیتيویسم (Empircismگرایی )احمد محمود در این تصویر، اندکی از تجربه

است و انسجام کافی ندارد؛ اما عنصر زمان و گسيخته متن، کمی ازهم صورت هر در است.گرفته

 است؛ با وجود این، احمد محمود در انعکاس شجاعت( در آن دیده شدهSetting) مکان

ویژگی برتر به منصة ظهور  عنوانبهنسبت موفق بوده و شجاعتی پویا و زنده را های مبارز بهگروه

های واالی اخالقی گرفته شده و جزئی از ای که به نظر نویسنده از انگيزهاست؛ ویژگیکشيده

 روش و سبک زندگی مردم این مرز و بوم است.

 

ّسرهایّبیمؤلفۀّمقاومتّدرّرمانّنخلّ-2-3-3

که از شهرهای دیگر  ییاند. هرکس از شهر مانده و آنهاگ له بستهبهها را گ لهمسير ورود عراقی»

 ؛اندپناه ساختهاند و جانجا کمين کردهاند. جابهرو به مرز رفته و راه ورود دشمن را بسته ،اندآمده

دست آورد؛ هر جور هست  باید تفنگ به - اند.اما سالح ندارند و پی راهی برای رسيدن به سالح

هاش «3جژ»کنين سپاه خرمشهر تمام آخه از کجا؟! مگه تفنگ پيدا ميشه! باور می -باید مسلح شد.

 داشت 3جتا ژمونم وضع خوبی نداره. تا چند روز پيش، کل سپاه کمتر از دهسپاه -رسه!تا نمیدهبه 
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شهناز  - طرف جور کردیم.و اون طرفتا اسلحه از این حاال باز یه چند ،«جی هفتآرپی»و یک 

محمد گوشی  کنه.شهر داره سقوط میآرا(  جهانمحمد ) -. کشداش را جلوتر میمشکی ةمقنع

مواظب باشيم ایمانمون  -گوید  بال میغآورد و آرام و فارسيم را از بغل صورتش پایين میبی

آرا رود. جهاند فرو میکند و در خوناصر از آنچه گفته احساس شرمساری می سقوط نکنه.

های امامو فراموش نکنيم؛ یادمون باشه که چه قولی به شهدا دادیم. حرف - گوید بندش میپشت

باید  .خوریمرومونم عراق با اون همه سالح، شکست میاگه فکر کنيم اینجا خرمشهره و روبه

از چشمان رزمندگان آرا های جهانخيال کنيم اینجا خرمشهر نيست، کربالست و عاشورا. حرف

فهمن، شایدم تا چند دقيقة دیگه همة ایران می -. گيرد و از سالحشان آتش؛ آتش پياپیاشک می

  (.191و  66-25  1392)فراست، « همة دنيا! خرمشهر آزاد شده، آره گرفتيمش

آرایش نيروهای نظامی و مردمی شهر  ةفراست فصل سوم رمانش را با مقاومت آغاز کرده و نحو

 است. تصویر بندرمشهر را در تصویری گویا که حاوی چندین برش متنی است، ترسيم نمودهخ

سالحی یکسان بی ةوحدت نيروهای خرمشهری با دیگر شهرهاست که همگی دغدغ نخست،

پناه جان ،مسيربندی کرده و در مقابل دشمن لهگ بهلهگ  ،حال به تعبير نویسنده این با ؛دارند

های مقاومت و پایداری خرمشهر، استعدادهای اند. فضاسازی مناسب فراست از گروهساخته

یک دارد و -سازد که تنها مسلح گروه، رضا، فقط اممی ترنظامی آنها را برای مخاطب آشکار

سپاه خرمشهر تمام » گوید بقيه کوکتل. از طرفی در ترسيم فضای کلی استعداد نظامی می

سازد که رو میچينی واقعی خواننده را با این سؤال روبهاین مقدمه«. رسد!تا نمیدهایش به ه«3جژ»

ایجاد این سؤال در زوایای بنابراین ند؟ اکردهتا دندان مسلح مقاومت  نچگونه در مقابل دشم ینهاا

دهد. یمندی به جلو حرکت مپنهان متن، مخاطب را نسبت به بازگشایی این گره با ولع و عالقه

باز  ،آورد و در برش دوم این تصویرتر میپرداخت را ریزبافت ،هاگویینویسنده پس از این کلی

آنجاکه  ؛نمایدو به آرایش نظامی هر کدام اشاره میکرده تقابل این دو نيروی متخاصم را ترسيم 

ا خيلی دست هبچه»گوید  مناسب دانای کل می (Point of view) دید ةاز تعبير راوی با زاوی
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پردازد درگيری با دشمن عراقی می ةسپس به نحو ؛«کوکتل کجا؟ ؟توپ و تانک کجا .انخالی 

بار سر جای  اما روز، دیگر ؛رانيمتا تفنگ به عقب می ها آنها را با اندک کوکتل و چندشب»  که

چند  هر»  کندرمقی افراد ذکر مینشينی را نيز کمبود نيرو و بیعلت این عقب «.گردیمخود برمی

 ةعد ،حال هر اما به ؛استهفت جور کرده جیییک آرپ ،طرفو اون طرفینسپاه خرمشهر از ا

آرا نظر اما جهان ؛است کرسد این تقابل یک طنز تراژدیبه نظر می .«های سپاهم خيلی کمهبچه

-ا رزمان خود ردوستان و هم طرفیک  از ،«سرهای بیرمان نخل» 37 ةدیگری دارد. در صفح

کند که عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی خرمشهر دعوت می -جنگنداند و دارند میکه مانده

حاال حاالها کار  ،آیدطورکه بوش میاین»کند بشوند. در ضمن استدالل این کار را نيز بيان می

های اصلی کی دیگر از شخصيتی ،در پاسخ به سؤال ناصر 67 ةدر صفح ،و از طرف دیگر« داریم

بال ، آرام و فارغ«کنهمحمد، شهر داره سقوط می -»گوید  آلود میداستان که با حالت بغض

 دهدادامه می 66 ةصفحدر سپس بالفاصله  ؛«مواظب باشيم ایمانمون سقوط نکنه-»گوید  می

. اگه فکر کنيم اینجا های امامو فراموش نکنيم، یادمون باشه که چه قولی به شهدا دادیمحرف»

باید خيال کنيم اینجا  .خوریمرومونم عراق با اون همه سالح، شکست میخرمشهره و روبه

پياپی  آرا، آتشهمين بيان محکم و حماسی محمد جهانبا  .«خرمشهر نيست، کربالست و عاشورا

کنار در را  های پایداری. فراست برشکندو اشک رزمندگان مؤمن به خدا، خرمشهر را آزاد می

 ،سپس در یک سکانس احساسی ؛کندمقاومتی را ترسيم میبرش،  است و با هرکرده ردیفهم 

تصویری که ماهيت زن ایرانی را  کشد.را نيز به تصویر می« شهناز»زوایای عواطف خواهر ناصر، 

اسات کند و این در حالی است که احسمقاوم، بامسئوليت و آگاه به موقعيت و شرایط معرفی می

باورپذیر ناصر با  یوگوالبته گفت ؛استو عواطف زنانگی در کنار این صالبت شکل گرفته

در ضمن زیبایی کار فراست  ؛کندپایداری و شجاعت شهناز را به خواننده منتقل می ،خواهرش

اش مشکی ةشهناز مقنع»گوید  آنجاکه راوی می ؛نظير استدر حفظ شئونات رفتاری شهناز کم

و بودن در کنار دیگر رزمندگان با  کردنترکيب مقاومت ،«دهدکشد و جواب میرا جلوتر می
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 های ملموس و باورپذیر فراست در رمانحفظ حجاب کامل، یکی از زیباترین تابلوها و نقاشی

و شهناز را  داردیمتصویری که مخاطب و جامعه را به وجد و سرور وا ؛سر استهای بینخل

سپارد. عنوان یک دختر خرمشهری  ایرانی  مسلمان، از رمان بيرون کشيده و در اذهان به خاطر میبه

سپس دعوت به  ؛تواند چنين الگویی داشته باشدزن بگذرد که او نيز می ةشاید از دل خوانند

يشتر چه ب هر (Motivation) بخشیشود و برای انگيزهپایداری از سوی شهناز با الحاح همراه می

شون تا شهيد آوردن، صدتا نخل، یکی دیروز و امروز، نزدیک صد»گوید  مقاومت رزمندگان می

کند تا خواننده فضای رمان را متأثر می ،جوشش اشک و حس عاطفی شدید خواهر «.سرهم بی

نویسنده با پرداختی  متن،دیگر از  یهایی اشک بریزد. در برششهناز از چنين شهادت یهمپا

کند که وجودش تسکينی قوی و مرهمی مؤثر آرا اشاره میبلند و قلمی جهان افت به قدبدرشت

از  ،گویداز شدت حمالت عراق می متن، آخر قسمتو باالخره در  برای مبارزان ایرانی است

اگر شهدا احتياج به غسل و »کند که مهمی اشاره می ةها و به نکتها، از شهدا، از زخمیبيمارستان

 ،گرفتند بارهین ا ماند؛ اما از روزی که فتوای امام را درنصف آنها روی دستشان می ،تندکفن داش

ها فراوان ها در این برشمسائل عينی سبک زندگی شخصيت .«کنندشهدا را با لباس دفن می

، باورهایی همانند هاترین آنشود که عمدهرزمندگان نيز مشاهده می ی ذهنیهاهمچنين جنبه است؛

ویژه نوع نگاهش به به ،البته وجود شخصيت مذهبی امام خمينی ؛کربال و عاشوراست ةثحاد

 نویسنده است. ةمقاومت و ایستادگی در برابر دشمن در تصویر، مضمون اصلی و ذهنيت برجست

 

ّمؤلفۀّمقاومتّدرّرمانّزمینّسوختهّ-2-3-4

...  جابر و امير برین شيشه جمع کنين... با  ... با تو هستم مراد تو -. ... تکون بخور اسد هی -»

 - سازند.کوبند و سنگر میجا را زیر پا میکارگران و کارمندان، همه - ... ... بطری خالی بطری

های کنند و کيسهوجو میها، پسرها و دخترها کوچه به کوچه و خانه به خانه جستها، بچهزن
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های بادی رو هم کوت های خالی و ماسهيسهتمام، ککنند. پای هر سنگر نيمهخالی را دسته می 

نفرت به جان « دب حردان»فيلم سقوط -کنند. ها را پر می، کيسهیزانرها عرقاست و بچهشده

باید از رو  - کنيم!قلم پاشونو خرد می -خشونت را با خشونت جواب ميدیم!  -. استهمه ریخته

 ،جلو سردر بزرگ پادگان نظامی - زنيم!می ... آتيششون، پاشون به شهر برسه - جسدمون بگذرن!

خبر سقوط پایگاه -. خواهندهمه اسلحه می ،کشنداست. مردم فریاد میپا شده هب یمحشر کبر

 (. 31-29  1361)محمود، « ترکدحميد مثل بمب می

 «زمين سوخته»مقاومت شهری مردم و رزمندگان را در رمان  ةدارترین صحناحمد محمود کش

و حس  دوستیدار و قابل لمس که مخاطب را در غرور وطنبرشی جان ؛استبه تصویر درآورده

 «حب الوطن من االیمان»دهد تا این حس برگرفته از ایمانش را نظيری قرار میناسيوناليستی کم

و با  دهد پيوندبا اعتقادات و باورهای عميق دینی و مذهبی  (375  1، ج1716شاهرودی، )نمازی

 31 - 29فحة بخش عظيمی از مملکتش را ورق بزند. محمود از ص ةتاریخ گذشت ،شوق و افتخار

آرایی به ترسيم این فضای پایداری و استقامت مردم پرداخته و با پرداختی مناسب صحنه

مکانی پرداخته و محل و جای  ابتدا به بازسازی زمانی و ،ر و سبک خودشاست و با تبح کرده

و  اش را مهندسی کرده و با یک ميزانسن قویهای مردمیشخصيت (Location) استقرار

 ،ترین آنهابرجسته است کهکردهزنده و پررنگ  برش رااز تصویر،  (Msepsen) ییآراصحنه

 ،و باورهای مذهبی خود یدوستمقاومت و پایداری مردمی است که برای وطن ةهمان مؤلف

از شر دشمن حفظ کردند و نشان دادند که  ،داستان محمود ایران را در جهان ،خرمشهر را که نه

با دیدن  ،خود را به مخاطب القا کنند و خواننده نيز( Life style) اند مفهوم سبک زندگیتوانسته

 (.79-37  1391اندیشد )کاویانی، میها( دال مقاومت به مدلول )سبک زندگی شخصيت

 

ّرسهایّبیمؤلفۀّایثارّدرّرمانّنخلّ-2-3-5
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دیشب که گفتم، فدای یه لحظة عمر امام. حسينمو  -است. مادر برای رفتن به مجلس آماده شده»

)فراست، « کردمقراری میآره، خدایا ازم بگذر؛ توی ختم دخترم خيلی بی -در راه حسين دادم. 

1392  137-139.) 

نده با وسيلة نویساین صحنه، تصویری باورپذیر برای مخاطب است. فضای ترسيمی به

تهرانی آميخته کرده و از طرفی  ای متن را با زبان معيار و لهجةوگوهای واقعی، لحن حادثهگفت

است. فضایی که تصاویرش کمتر دچار تعليق دارانه و شعاری تلفيق نمودهآن را با زبانی جانب

(suspensiveمی ) ز سياهی تهیبه دور است و از سفيدی پ ر و ا آنهاشوند و گرد و غبار طنز از 

جوانی که آرم »گوید  هستند؛ فضایی که مملو از حضور باورهای نویسنده است؛ آنجا که می

سرباز سرافراز  -کند. سرایی میسپاه روی قلبش نقش بسته، ميکروفن را به دست گرفته و نوحه

نویسنده در تبليغ و معرفی دین خود نيز، از هيچ کوششی دریغ «. خمينی بدنت کو؟ ... 

گم س. فقط میجون، گریه کن. مکتب ما مکتب گریهننه نه»گوید  است؛ آنجا که مینورزیده

این تصویر  هر حالماند تا رمان؛ به ، بيشتر به خاطره میشدهارائهصحنة «. تابی نکنقراری و بیبی

نده با فضاسازی و بستری نسبتا  مناسب، زمينه را برای درک بهتر مخاطب از مفهومی که نویس

تواند شروع خوبی برای جذب و است و این امر میخواهد آن را منتقل کند، فراهم کردهمی

ها، ( دینی کلية برشThemeهای )مایهنمودن خواننده به ادامة مطلب باشد؛ از طرفی درونمصمم

جا های چهارگانه بهتر آشنا شود؛ همچنين در ایناین امکان را فراهم آورده تا مخاطب با مؤلفه

 درمحوری تصویر  رسد شخصيتزاویة دید نویسنده، دانای کل نامحدود است؛ اما به نظر می

های باورگونة خود در این قسمت از رمان ، پدر و مادر ناصر هستند. هر چند ناصر با یادآوریواقع

« حسين»نيز، تأثيرگذار است؛ اما آنچه واقعی است، شخصيت پدر و مادری است که فرزند خود 

خاطر است که عالوه بر اند و زیبایی متن، بيشتر بدانا در راه شعائر مذهبی ایثار کردهر

اند و این شدن فرزندانشان را پذیرفتهازخودگذشتگی حسين، پدر و مادر نيز با ایثار خود، قربانی

ی شهادت فرزند خانوادة دیگری. نکتة جالب جابهیعنی، قبول ترجيح شهادت فرزند خویش 
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ناصر به سراغ »گوید  پذیرش قلبی این فعل نيک است؛ آنجا که راوی از قول ناصر میتوجه،  

کند، است. ناصر سراپای او را ورانداز میهایش را پوشيده و آماده شدهاست. مادر لباسمادر آمده

هایش بيند و نه گامبيند. نه چهره را مضطرب و نگران میچيزی که مایة نگرانی است در او نمی

دیشب که گفتم، فدای یه   »گویدویژه آنکه در پاسخ سؤال ناصر که می؛ به«سست و لرزان ...  را

گوید  این سخنان یک مادر است؛ مادری که می«. لحظة عمر امام. حسينمو در راه حسين دادم

پرداخت مناسب نویسنده « کنم، دست خودم نيست، مادرم!زاری میبينی گریهاگرم یه وقت می»

ترگردد. فراست در این تصویر تالش کرده تا از طریق است که ایثار مادر حسين، نمایانشده باعث

ویژه مردم شهيددادة خرمشهر را ضمن بازگویی منعکس انتقال پيام، باورهای مردم خوزستان، به

 سازد.

 

ّمؤلفۀّایثارّدرّرمانّزمینّسوختهّ-2-3-6

های کلفت تر خریده باشی! لبآخه نامسلمون! تو که صبح تا حاال عدس نخریدی که گرون-»

شوند و آرام؛ اما بلند و شعبان، مثل دو قلوة مانده که پوستشان کبود شده باشد، از هم باز میکل

گيرم. خيال کردی عاشق مرد حسابی، ئی پول خونم  که دارم از تو می -زند. محکم حرف می

ماندم به تو جنس بفروشم؟ ...  خمسهخمسهو ابروی خوشگلتم که زیر توپ و موشک و چشم 

هاشون واز نيست؟ ... ج ... بده به من برادر ... بده به من ... برو از هر جا که دلت چرا دیگرون مغازه

 (.199 -195  1361)محمود، « خواد بخر. نامة فدایت شوم که برات ننوشتيم!می

دار و قابل لمس برای مخاطب او لين برش از انعکاس مؤلفة ایثار، فضایی جاناحمد محمود در 

تر نموده، این است که نویسنده، نقطة مقابل ای که تصویر را برجستهاست. نکتهایجاد کرده

این کار به  و استایثارکردن یا به عبارتی ضد ایثار، یعنی ترجيح خود بر دیگران را ترسيم نموده

کردن طرف، مخاطب را به دیدن و تجربهیک  ازتأثيری دوسویه دارد؛  و افزایدیم جذابيت رمان

های داستانی کند که شخصيتدارد و از سوی دیگر، این نگاه را به او القا مییم واای نو نکته
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(Characteraztionرمان، همه سفيد و ملکوتی نيستند و چنين آدم ) که از -هایی، در هر قالب

بگنجند نيز، در جهان داستانش وجود دارند و واقعی و باورپذیر هستند. نویسنده  -دید مخاطب

چهرة ضد ایثار و صفت ضد ازخودگذشتگی در تصویر را نيز به منصة ظهور گذاشته و برای 

های است تا بين شخصيت رزمندگان ایثارگر ایرانی و شخصيتمخاطب این فرصت را فراهم کرده

ای انجام دهند و این مهم را استخراج کنند که فرد ایثارگر رمان مقایسه شعبان،منفی همانند کل

فشانی شعبان باشد؛ اما او با انتخاب خویش، ازخودگذشتگی و جانتوانست، کلاحمد محمود می

در راه خدا را بر چنين اعمالی ترجيح نداد؛ انتخابی که از سبک زندگی رزمندگان نشئت 

های رزمنده است. از طرفی سبک زندگی وام شخصيت باثبات ایرانیاست و باعث قوام و دگرفته

سازی ایجاد شعبان در این فضای گفتمان، نوعی غيریتمنفی و ضد ارزشی شخصيت کل

شعبان های داستانی زمين سوخته در تقابل با آن به مخاصمه با کلاست که همگی شخصيتکرده

است تا داشتهوا آنهاطب را به ارزیابی رفتارهای اند. دوگانگی این دو سبک زندگی، مخاپرداخته

  1391آثار و عواقب هر نوع سبک زندگی موجود در این برش داستانی را بررسی کنند )آدلر، 

 است.( و شاید، این همان ذهنيتی است که احمد محمود از ارائة تصویرش اراده کرده19-99

 

 

 

ّسرهایّبیمؤلفۀّشهادتّدرّرمانّنخلّ-2-3-7

است. هایش، سرخ سرخ شدهاست. چشماست و خودش را روی جنازه پهن کردهادر باخبر شدهم»

معرفت خواین خواهرتونو ببرین؟ بذارین باباشم بياد ببيندش. ننه! دختر من که بیننه !کجا می -

اجازة باباش بره خونة بخت. دخترم بابا باال سرشه، بذارین چادر عروسمو باباش سرش نيس که بی

 (. 73 - 72  1392)فراست، « استشده و از زیر تابوت آب بيرون زده یخ روی جنازه آب-نه. ک
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 جزبهاش متفاوت است. نویسنده های داستانیتصویر فراست از انعکاس شهادت شخصيت 

های دلخراش بعد از واقعة شهادت نيز اشاره شدن رزمندگان به صحنهترسيم نحوة کشته

ها، دچار این ری، واقعی، ملموس و قابل حس هستند. هر چند شخصيتاست. چنين تصاویکرده

، مخاطب حال هر به، این قصه واقعيتی تکرارشدنی است؛ واقع دراند؛ اما حوادث سوزناک شده

های طور کامل برجستگی دارد، غلبة جنبهی آشناست. آنچه در این رخداد بهحماس یرتصاوبا انواع 

های داستانی با دهد که شخصيتهای عينی سبک زندگی است. تصویر نشان میذهنی بر جنبه

اند که در لحظات متفاوت، اشکال مختلفی شهادت مواجه بوده عنوانبهای از سبک زندگی گونه

های دردناکی مواجه شدنها با کشتهحالی که این شخصيت ينع در و انددادهرا از خود بروز 

کردند و در این مسير نيز، گوشة چشمی اند؛ اما بدون هراس، در راه رسيدن به هدف تالش میبوده

نيز، با قبول ضایعة  آنهاداشتند و بستگان « توفيقی بزرگ از سوی خداوند عنوانبه»به شهادت 

ها سر پذیرفتند؛ هر چند در فراق عزیز خود نالهبا هر سختی آن را می دادن نزدیکان خودازدست

روحية » ریختند. علت این پذیرش، همانا رسوخ قلبی این ویژگیها میدادند یا اشکمی

گيرد. سرچشمه می آنهاسبک زندگی است که از باور عميق و اعتقادات مذهبی « طلبیشهادت

روی »است  شده، شهادت از زاویة دیگری نشان داده«سریهای بنخل»در تصویر دوم از رمان 

ورسمشان را وکارشان پيدا شوند و اسماند تا شاید کسچند قبر، لباس و کفش شهدا را ولو کرده

بيند شهدای خواهد بزند زیر گریه تا راحت شود؛ اما از اینکه میگيرد و میبگویند. دل ناصر می

، نگاه نویسنده در تمامی واقع در(؛ 79)همان  « گيردند، قوت قلب میاگمنام تنها و غریب نخوابيده

گونه که است و همانویژه باورها و اعتقادات دینی بودههای متن، بيشتر به مسائل ذهنی بهبرش

بارد و دل ناصر همراه شود، غربت و محروميت از تصویر، بر سر و روی مخاطب میمشاهده می

اما در این ميان، ؛ خوردگيرد و گریة او با گریة خواننده گره میه میزبان با دل خوانندو هم

( Reliefگشایی )سازد و از وجودشان گرهنویسنده، مخاطب و ناصر را به حال خود رها نمی

اند، قوت بيند شهدای گمنام تنها و غریب نخوابيدهاما از اینکه می»گوید  کند؛ آنجا که میمی
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این شهدای گمنام، شهدای دیگری وجود دارند  جزبهخواهد بگوید میفراست «. گيردقلب می

کنند و روی مزارشان مویه و زاری می آنهااند و مادران و بستگان آرميده آنهاکه در اطراف 

همزمان، همان مادران با ارادت قلبی بيشتری گالب و اشک را عجين کرده و مزار شهدای گمنام 

نظر ای که در اینجا به کنند. نکتهوزاری میبرایشان گریه آنهان ی مادراجابهشویند و را می

کار نگرفته؛ ولی تبح ر  رسد، آن است که هر چند فراست پرداخت مناسب و ریزبافتی بهمی

کند؛ است که خواننده این احساس را از همان جمالت آخر متن استنباط نویسنده باعث گردیده

وبال مخاطب را برای اس و کفش شهدا نوعی ایجاز است که دستهای لبکارگيری واژهزیرا به

است تا زمينة پرواز ذهن و درک بيشتر صحنه، فراهم ساخته و این ذکاوتی است که ایجاد شده

وجود آورد؛ تصویری که همزمان زیباشناختی و تأثيرپذیری را همزمان در این بخش از رمان به 

است؛ از طرفی باورهای مذهبی را به منصة ظهور گذاشته زیستی، اخالق، رق ت قلب و اوجساده

های دفاع های اجتماعی آن جامعه، یعنی توجه به مسائل جهان آخرت و تقد س ارزشارزش

زندگی مردمی است که در سازد و این همان سبک مقد س را در واژة شهيد به خواننده القا می

های نویسنده، ظهور و بروز دارند؛ الی برشالبهکنار رزمندگان رمان فراست با باورهای خود در 

کارگيری الفاظ صریح و جا و شيوة بههر حال، محتوا بسيار تأثيرگذار و انتخاب واژگان بهبه 

گيرد و دل ناصر می»آشکار است؛ هر چند شيوة نوشتاری، اندکی غيرمنسجم و غيرادبی است  

خورد  ه جمالت ماندگاری نيز در متن به چشم می؛ البت«خواهد بزند زیر گریه تا راحت شودمی

ای است که به یک تابلوی ؛ جمله«استیخ روی جنازه آب شده و از زیر تابوت، آب بيرون زده»

 ماند.انگيز میغم

 

ّمؤلفۀّشهادتّدرّرمانّزمینّسوختهّ-2-3-8

است، کردههایی که مردم دزفول را زیر آوار مدفون خبر موشک -است. چهرة شهر عوض شده»

گوید زند. رادیو تهران میتهدید رادیو بغداد میرحمی و ناجوانمردی به رنگ تند خشونت، بی
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 -هفتاد نفر؟  -اند. که در انفجارات موشکی دزفول، هفتاد شهيد و سيصد نفر زخمی شده 

 فقط -اونم نصف شب که همه خواب بودن! -کم صدتا خانه خراب شده! اقل-پانصدتام بيشتره! 

از شصت پله عمق دارند(  هایی که گاه تا بيشودو نفر تو شوادون )زیرزمينتو یه خونه، بيست

  (.75  1361)محمود، « جا مردن!بوده که همه جابه

( Decoupageاست؛ به شکلی که ذکر جزئيات، )احمد محمود تا حدودی شهر را نقاشی کرده

ها، مردمی هستند که با شتاب، شود. شخصيتتوأمان به بهترین وجه در این تصویر مشاهده می

توانند فقط ( نمیSceneنگرانی و ترس و وحشت در حال تخلية شهر هستند. مردم در این صحنه )

شود؛ بلکه در اصل لشکر معنا نمیسياه عنوانبهفقط  آنهازمينه باشند؛ زیرا نقش شخصيت پس

خصيت محوری نيز گفت؛ زیرا اساس این ش آنهاهای داستانی هستند که شاید بتوان به شخصيت

هایی، توان برای چنين شخصيتنمی و استانجام گرفته آنهابرش از رمان، بر پایة تحرکات واقعی 

موضوع اصلی  که رسدیمنظر  و به تنها جایگاه فرعی قائل شد؛ چون در حاشية متن نيستند

(Subject ،نویسنده برای انعکاس تصویر )باشند؛ از سوی دیگر، اگرچه زاویة دید او ل  آنها

است؛ اما بيان نمایشی احمد محمود از روایتگری او جدا شخص، فضای روایت رمان را پر کرده

عنصر «. جا مردنکم ... جابههفتاد نفر؟ پانصدتام بيشتره؟ اقل»شود؛ مثل این بخش از رمان  نمی

ق است که به نظر راوی، دشمن، اهل خشونت، ساز این برش متنی، تهدیدات رادیو عراغيریت

ی دزفول پرتاب سوبههایی است که سازی در موشکرحمی و ناجوانمردی است و این غيریتبی

ابراهيم « ریشه در اعماق»احمد محمود، همانند « رمان زمين سوخته»ی از طرفاست؛ شده

زندگی مردمی که ویژه سبک زندگی دارد؛ به های عينی سبکجنبهبيگی، توجه خاصی به حسن

هایی هستند ها و ... واژههای دستی، دوچرخهدر حاشية جنگ قرار دارند. در این تصویر نيز، گاری

زندگی مردم دزفول زندگی مردم اهواز اشاره دارد؛ همچنين واژة شوادون نيز، سبک که به سبک 

دارد که در تابستان به اختصاص دهد )که این قسمت از زمين مسکونی به جایگاهی را نشان می
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های کند؛ هر چند در زمستان نيز، استفادهنياز میکننده بیدليل خنکی، مردم را از وسایل خنک

 پناهگاهی مستحکم برای اهالی دزفول بود(. عنوانبهویژه در زمان جنگ فراوان دیگری دارد؛ به

 

ّگیرینتیجهّ-3

ی داستانی دفاع مقد س شجاعت را در لحظات هاانرمکه مشاهده گردید، شخصيت  گونههمان

ی و شهادت را در ازخودگذشتگحماسی جنگ، مقاومت را در جدالی نابرابر، ایثار را در هنگامة 

ة خاص آن لحظه را از خود مؤلفميدان خون و نبرد از خود متجل ی ساخته و به اقتضای شرایط، 

است تا ی چهارگانه در درون آنها نهادینه شدههامؤلفهاند که تمامی و به مخاطب نشان داده بروز

توانشان را به یک هویت جهادی مسلح کنند. این هویت منسجم، برگرفته از سبک زندگی ایرانيان 

شعبان های نادری همانند کليتشخصواقعی آن، باورهای مذهبی است؛ هر چند  منشأمسلمان و 

دیده  هارمانمدل منفعل در  عنوانبه که تندهای منفی، نقطة مقابل این هویت هسيپتو دیگر 

این نکته که دو مدل رفتاری در گفتمان باورها وجود دارد، از نگاه نافذ نویسنده نيز  و شوندیم

ی هاچهره هارمان، واقع دریی صرف متوقف نگردد؛ گرامطلقاست تا رمان در پوشيده نمانده

، برتری گفتمان باورها هاتنشة این واسطبهه تا مخاطب متمایز دو نوع باور را در مقابل هم قرار داد

و از  نماید و از یکی، حس وابستگی و حقارت محوری گفتمان را خود استخراجیا همان دال

ها، متمایل به يتشخصی وجه غالب طورکلبهاما ؛ يت را دریافت کندو امندیگری غرور استقالل 

تواند ذهن مخاطب را تا حدودی یمی یادشده هامدلبنابراین، مقایسة ؛ هویت جهادی است

استخراج  هارمانهر حال آنچه از متن دربارة فرهنگ هویت جهادی به خود مشغول سازد؛ به 

های داستانی در مقابل دشمن بعثی پایداری نموده و با يتشخصدهد یمگردد، نشان یم

باورهای  ؛ همچنيناندرداندهبازگيری شهرهای اشغالی، امنيت و استقالل را به ميهن گبازپس

های داستانی، اقرار به توحيد، تبعيت از ائمه معصومين و معاد است؛ البته يتشخصرزمندگان و 

احمد محمود دیده  یهابرشنيز در برخی از  ناسيوناليستییی از باورهای شبههارگهدر این ميان، 
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بر مخاطب سایه « زمين سوخته»و « سریبی هانخل»های قرآنی در رمان شک ارزشیبشود. یم 

ها و قهرمانان داستانی با استفاده از دستورات دینی يتشخصاست؛ به همين دليل، بيشتر انداخته

واقع نيز، نزد  در عالمی خارج از رمان و در فضابسازند و  باثباتاز خود هویتی  اندتوانسته

، جایگاهی نيک بيابند؛ پس چنين و جامعة ایرانی که ملتزم به این فرهنگ هستند هاخانواده

است، ایران را به دژی شخصيتی با این هویت، تحت رهبری خردمندانه امام خمينی توانسته

سرانجام، این هویت داستانی که با  و مستحکم مبدل سازد تا از دسترس هر متجاوزی به دور باشد

و مدارک ارتش و سپاه با توجه به مستندات جنگی موجود، اسناد - نداردی افاصلهواقعيت 

ی دفاع مقد س، مجموعه مستند هاارزش نشر وی حفظ آثار هاپژوهشگاهو  هاسسهؤمپاسداران، 

، از مرزهای ایران اسالمی -و ...  شهداهای نامهروایت فتح، خاطرات مکتوب رزمندگان، وصيت

، با ماهيت ها نيزاست و مسلمانان و آزادگان آن سرزمينبه کشورهای دیگر سرازیر شده

شده و  آشنا بخش هویت جهادی که همانا پيروی از امام حسين )ع( است،افتخارآفرین و آزادی

گری مغایرتی که با سلطهیحال درتواند ایران را ان به آن، میمخاطبشدن اند؛ پس ملتزمالفت گرفته

 نگه دارد. پذیری منافاتی عظيم دارد، همچنان عزتمند و مقتدر در جهانتمام و با سلطه
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