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Abstract    

Religious, moral and mystical beliefs are rooted in the ambitious spirit 

of man and his instincts for wanting the more and the better, and his 

higher needs such as the need to move. These innate tendencies have 

led man to the beliefs that have been and will be inseparable from his 

social and personal life for a long time, and it is natural that writers, 

who are themselves part of human society, reflect these tendencies and 

beliefs in different ways. After the revolution and with the beginning of 

the imposed war, there was a fundamental change in the religious view 

of many writers and unlike many writers before the revolution, their 

perception of the religious life of society influenced by the realities of 

society and the different presence of religious thought, a positive and 

realistic perception. Abdolmajid Najafi is one of these writers after the 

revolution and who has a semantic view. In this research, the reflection 

of religion, ethics and mysticism in the novel With cups of hemlock by 

this author has been studied. In this novel, he has depicted moral and 

religious behaviors and their spiritual perceptions with a meaning-

oriented perspective and bringing opposite and opposite spectrums, and 

has presents a spectacular picture of religion and meaning. The beliefs 

and spiritual behaviors of the main characters of this novel are the main 
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elements shaping the action of the story; characters who are responsible 

people with pleasant and sociable religious beliefs and far from 

superstition, those who endure suffering in fulfilling their 

responsibilities and fulfilling their beliefs, endure hardships and 

ridicule death and captivity. 

Keywords:  Religion, Ethics, Mysticism, Najafi, Abdolmajid, With 

cups of  

hemlock 

 

1. Introduction 

Spiritual and mystical tendencies and religious beliefs throughout 

history have been an inevitable part of individual and social life, and 

any writer influenced by the realities of society, not writing a story to 

prove his ideological and quasi-ideological beliefs, has somehow found 

himself obliged to reflect these semantic factors. In the years of the 

history of fiction before the revolution, some writers, in an anti-

religious atmosphere fueled by the authorities and in an atmosphere 

where realism in a quasi-naturalistic behavior was often limited to 

reflecting the suffering of the lower classes and society, in an artificial 

and clichéd portrayal of religion and beliefs, sought to address only the 

negative aspects of religious beliefs and practices, and portray a world 

full of superstition, unpopularity and bias. The fifties and the efforts of 

religious dissidents, especially Shariati, brought about a fundamental 

change in the religious view. The Islamic Revolution and the 

occurrence of an unintended and unequal war and the different role of 

religious people in the social arena and the emergence of a new 

generation of writers created a new perspectives in the field of fiction 

on the role of religion and spiritual tendencies. Abdolmajid Najafi is 

one of those who has tried to show this different view in his works. In 

this research, this view and how religion, ethics and mystical tendencies 

have been reflected in his novel With cups of hemlock  have been 

studied. 

 

2. Methodology 

To do this research, the novel With cups of hemlock was read several 

times and samples of reflections of religion, ethics and mysticism were 

extracted and then analyzed. In order to avoid generalization, an attempt 

has been made to obtain a more accurate and scientific understanding 
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of the reflection of spirituality in this work by answering a few 

questions. 

 

3. Discussion 

Abdolmajid Najafi was born in 1960 in Tabriz. He completed his 

primary education in Hekmat elementary school and his secondary 

education in Dehkhoda high school and entered Tabriz University in 

1977. From 1985, he started writing short stories and novels and wrote 

valuable works for teenagers and adults. He is one of the writers whose 

realist tendencies are evident in his works. 

With cups of hemlock is the story of the life of a militant named Mohsen 

Shafiei. After being engaged to his cousin, Maral, he goes to war to be 

of help. Her parents and fiancé are restless, waiting for him, but his 

passion for being in the war zone and service to the homeland is so 

strong in him that he does not remain in his home, and Despite his 

family's pleas, he returned to the war zone after going home, and was 

eventually captured by Iraqi forces at the end of an operation. 

The novel With cups of hemlock  narrates the confrontation of different 

groups and tendencies. On the other hand, this novel narrates self-

sacrifice, cooperation and beautiful manifestations of morality, 

religious beliefs and semantics. There are those who sacrifice their lives 

in the service of the homeland and in defense of honor and the victory 

of truth over falsehood and the domination of religious ideals. They 

endure the highest tortures, abandon their homes, families and relatives, 

and fight in holy jihad on the battlefields of right against wrong. 

There are also groups that do not have a strong attachment and belief in 

the system, homeland and Islam. They are busy with their lives and try 

to make a name for themselves by selling out and betraying their 

homeland, and even if it is in their interests, they do not hesitate to 

betray their country. 

Belief in destiny and that God has destined everything for man is one 

of the characteristics of the novel's main characters, including Mohsen. 

He believes that not meeting his family, participating in operations and 

being captured by the enemy were all decided by God in his destiny. 

In this novel, unlike the works before the revolution, people with 

religious and mystical tendencies have a prominent position. These are 

people who work hard and earn a living, help their parents in family 

affairs from childhood and adolescence, go to the war zone without any 

consideration and defend the homeland and in this way, they are not 
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afraid of captivity and martyrdom, and they do not turn a hair in 

hardships. 

The resistance of the captives against the enemy and their unique 

behavior towards each other during captivity is another example of the 

characteristics of religious and moral people in this novel. It would not 

be an exaggeration to say that the action of this anecdote is based on the 

high beliefs and moral characteristics of its prominent characters, and 

that the story is an attempt to portray the role of these values. 

The high morale and resilience of the warriors on the battlefields, even 

when they have no hope of surviving, are some of the points made by 

the author of the novel. Religious and semantic characters in this novel 

have positive moral and special characteristics, each of which has 

beauties and sits in its place.  Chastity, belief in the dignity of the 

Imams, not being attached to home and family and comfortable life, as 

well as the high religiosity and morale of the warriors of Islam, are the 

characteristics that religious figures display in this novel. 

 

4. Conclusion 

Abdolmajid Najafi's novel In cups of hemlock is one of the works of the 

eighties, and its subject is the life story of Mohsen Shafiei, from 

adolescence to war, captivity and freedom. What is evident in this novel 

is religious belief, trust in God, morality, respect for elders, patriotism, 

altruism, self-sacrifice and self-sacrifice, and enduring the hardships of 

Iranians in defending their rights, religion, honor, and country. This 

novel narrates the confrontation of different groups and tendencies.  

1- The narrator of self-sacrifice, cooperation and beautiful 

manifestations of morality and religious beliefs and semantics. There 

are those who sacrifice their lives in the service of the homeland and in 

defense of honor and the victory of truth over falsehood and the 

domination of religious ideals, they endure the highest tortures, leave 

home and family and relatives, and fight on the battlefields of right 

against wrong, in holy jihad; those who not only survive on their own, 

but also their families, endure hardships and hardships behind the front, 

relying on their deep religious beliefs, and live in trust in God. 

2- It narrates those whose religious beliefs are very superficial and 

emotional and far from some of the responsibilities defined in the 

religion for the believers, those who, for example, drink wine while 

claiming to be a Muslim and make excuses that just having a pure heart 

is enough. 
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By drawing these contrasts in his narrative of life, the author has tried 

to depict both deep religious beliefs and superficial semantic and 

irresponsible meaning-based beliefs, as well as eclectic and deviant 

beliefs. In this novel, unlike the pre-revolutionary works, people with 

religious and mystical inclinations have a prominent and eye-catching 

position. There are also individuals and groups who do not have much 

attachment and belief in the true religion and Islam and only pursue 

their own interests, and if they can, they will not neglect to strike a blow 

at religion. 

But, what is evident in these confrontations is to respect religion and its 

values and to motivate the audience to a spiritual perception of life. The 

author tries to lead the readers to a transcendent interpretation of 

existence and life by drawing a sketch of the lives of those who can be 

touched and seen next to him, and in fact the narration in his hands is 

an excuse for this. 
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 نشریّۀ ادبیّات پایداری
 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان
1399 زمستانو  پایيز، سومسال دوازدهم، شمارة بيست و   

«های شوکرانبا جام» بررسی انعکاس دین، اخالق و عرفان در رمان  
 اثر عبدالمجید نجفی

(پژوهشی-)علمی  
 منصور محبی1
 بهاءالدین اسکندری2

 چکیده
های بيشترطلبی و بهترطلبی باورهای دینی، اخالقی و عرفانی ریشه در روح بلندپرواز انسان و غریزه

های فطری، آدمی را به باورهایی و نيازهای عالی او همچون نياز به حرکت دارند. این گرایش

اند و ذیر از زندگی اجتماعی و فردی او بودهناپاند که در درازنای زمان جزئی جداییرسانده

های خواهند بود  و طبيعی است اگر نویسندگان که خود بخشی از جامعۀ انسانی هستند؛ به گونه

ها و باورها را منعکس کنند. پس از انقالب و با شروع جنگ تحميلی، در نگاه مختلفی این کشش

جود آمد و بر خالف بسياری از نویسندگان پيش دینی بسياری از نویسندگان تحوّلی بنيادین به و

از انقالب، تلقی آنان از حيات دینی جامعه متأثر از واقعيات اجتماع و حضور متفاوت اندیشه دینی، 

گرایانه شد. عبدالمجيد نجفی از همين دست نویسندگان پس از انقالب و با برداشتی مثبت و واقع

های ا جام»سی انعکاس دین، اخالق و عرفان در رمان نگاهی معناگراست. در این پژوهش به برر

از این نویسنده پرداخته شده است. وی در این رمان با نگرشی معنا محور و آوردن « شوکران

های معنوی آنها را به تصویر های متقابل و مخالف، رفتارهای اخالقی و دینی و دریافتطيف

های داده است. باورها و رفتارهای معنوی شخصيت نواز از دین و معنا ارائهکشيده و تصویری چشم

هایی که  افرادی دهی به کنش داستان هستند؛ شخصيتمحوری این رمان ارکان اصلی شکل

پسند و به دور از خرافه، کسانی که در ایفای پذیر با  باورهای دینی دلنشين و جامعههستند مس:وليت
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خرند و مرگ ها را به جان میکنند و سختیحمل میها را تها و تحقق باورهای خود رنجمس:وليت

 گيرند.و اسارت را به سخره می

 های شوکران.دین، اخالق و عرفان، عبدالمجيد نجفی، با جام های کلیدی:واژه

 

 مهمقدّ-1

های معنوی و عرفانی و باورهای مذهبی در طول تاریخ، بخشی گریزناپذیر از حيات کشش  

ای که متأثر از واقعيات جامعه و نه در پی اثبات بوده است و هر نویسندهاجتماعی و فردی بشر 

ای خود به گونه ؛باورهای ایدئولوژیک و شبه ایدئولوژیک خویش داستانی را پرداخته باشد

نویسی در پيش هایی از تاریخ داستاناست. در سالرا ملزم به انعکاس این عوامل معناگرا دیده

ن بدان دامن زده ستيز که از سوی مس:والدر فضایی دین-نویسندگان ای از از انقالب عده

شد و در حال و هوایی که غالباً دایرة رئاليسم در رفتاری شبه ناتوراليستی به انعکاس درد می

ای از در ترسيمی تصنعی و کليشه -شدها محدود میو رنج طبقه فرودست جامعه و پلشتی

های منفی از باورها و رفتارهای مذهبی بپردازند و به جنبهکوشيدند تنها مذهب و باورها می

پنجاه و تالش  ۀاندیشی را به تصویر بکشند. دهدنيایی سرشار از خرافه و نامردمی و کج

دگراندیشان دینی بویژه شریعتی تغييری بنيادین در نگاه دینی به وجود آورد.  انقالب اسالمی 

های اجتماعی و ظهور ش متفاوت مذهبيون در عرصهو وقوع جنگی ناخواسته و نابرابر و نق

نویسی نسبت به نقش مذهب های جدیدی را در عرصۀ داستاننسلی جدید از نویسندگان نگاه

کوشد این های معنوی به وجود آورد. عبدالمجيد نجفی از کسانی است که میو گرایش

 نگاه متفاوت را در آثار خویش به نمایش گذارد. 

 لهبیان مسئ -1-1

های با جام»در رمان را های عرفانی چگونگی انعکاس دین، اخالق و کشش مقالۀ حاضر

است. در این پژوهش برای  و کاوش قرار دادهمورد بررسی  اثر عبدالمجيد نجفی« شوکران

تری تر و علمیدریافت دقيق ،با پاسخ به چند پرسش تا گویی تالش شده استگریز از کلی

 . ارائه شودروحانيت در این اثر از بازتاب معنویت و 
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 تحقیق    ۀپیشین -1-2 

رسد در باب انعکاس دین، اخالق و عرفان های صورت گرفته به نظر میبراساس بررسی  

تاکنون پژوهشی صورت نگرفته و این اولين بار است که در « های شوکرانبا جام»در رمان 

 شود.ای نگاشته میاین خصوص مقاله

  سؤاالت تحقیق -1-3

در جستجوی چگونگی انعکاس دین، اخالق و عرفان در این رمان و برای پرهيز از    

 بگيریم. هایی تحقيق خود را پیخواهيم کوشيد با طرح پرسش هابافیها و پراکندهگوییکلی

داستان محور اصلی داستان چيست؟ دین، اخالق و یا عرفان و یا چيزی غير از اینها؟ آیا  -الف

 به دنبال ارائۀ تصویری دینی و  اخالقی و عرفانی و یا ضد اینهاست؟

 های محوری داستان چيست؟های دینی، اخالقی و عرفانی شخصيتویژگی -ب

 های اصلی داستان در سطوح معنوی و دینی چه باورهایی دارند؟شخصيت -ج

اند و جایگاه آنها شده هایی که تمایالت دینی و عرفانی دارند، چگونه تصویرشخصيت -د

 در داستان چگونه است؟

ها و باورها و اعتقادات آنها نقشی در کنش های اخالقی و دینی شخصيتآیا ویژگی -ه

 ها و سير آنها دارند؟داستان

 دهد؟گرا ارتباط میهای خاصی را با اشخاص مذهبی و معناآیا داستان اخالق و ویژگی -و

 ضرورت بحث -1-4

ای تصنعی و کليشه تصویریدر ، ای از نویسندگاناز انقالب عده قبلنویسی داستاندر تاریخ 

و دنيایی  توجه داشتندهای منفی باورها و رفتارهای مذهبی تنها به جنبه ،از مذهب و باورها

 افرادی همانندپنجاه ۀ دهدر . کشيدندمیاندیشی را به تصویر سرشار از خرافه و نامردمی و کج

به دنبال آن انقالب اسالمی و ند. با ظهور شریعتی تغييری بنيادین در نگاه دینی به وجود آورد

نسلی  پيدایشهای اجتماعی و در عرصه اشخاص مذهبیو نقش متفاوت  وقوع جنگ تحميلی

نویسی نسبت به نقش مذهب و های جدیدی را در عرصۀ داستانجدید از نویسندگان نگاه

رسد بررسی و کاوش پيرامون این نگاه و نگرش وجود آورد. به نظر میه های معنوی بگرایش

 هایی عينی از آن در قالب یک مقاله ضروری است.  جدید و ارائه نمونه
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 بحث  -2

 عبدالمجید نجفی و آثار او   -2-1

در تبریز به دنيا آمد. دوران ابتدایی را در دبستان حکمت و 1338عبدالمجيد نجفی در سال   

وارد دانشگاه تبریز شد.  1356دوران متوسطه را در دبيرستان دهخدا به پایان رساند و در سال 

اما با ورود به کانون پرورش فکری کودکان  رشتۀ اصلی وی پيراپزشکی و اتاق عمل بود؛

را به زبان و ادبيات فارسی تغيير داد و در نهایت در مقطع کارشناسی ارشد این  رشتۀ خود

در کانون  1363التحصيل شد. نجفی پس از اتمام خدمت نظام وظيفه از سال فارغ رشته

در آن اداره  1380پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به عنوان مربی استخدام شد و تا سال 

شروع به نوشتن  1364های ادبی مشغول خدمت بود. از سال رینشبه عنوان کارشناس مرکز آف

داستان کوتاه و رمان کرد و آثاری ارزشمند برای نوجوانان و بزرگساالن به رشتۀ تحریر 

های رئاليستی در آثارش نمودی آشکار دارد. درآورد. وی از نویسندگانی است که گرایش

: لوح ه خود اختصاص داده است؛ از جملهعبدالمجيد نجفی در این راه جوایز زیادی را ب

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جایزة کتاب سال شورای  زرین نخستين جشنوارة

. نجفی عضو 1384کتاب کودک ایران و جایزة کتاب سال جمهوری اسالمی ایران در سال 

یجان شرقی است های دفاع مقدس استان آذرباکارشناسی ادبيات بنياد حفظ آثار و نشر ارزش

توان به موارد زیر اثر از او به چاپ رسيده است؛ از جمله آثار او می 50که تاکنون نزدیک به 

 اشاره کرد:

راز  -4 دختری به نام پریا )رمان( – 3آباد )رمان(برف -2 های شوکران )رمان(با جام-1

داستان برای  35 ۀمجموع – 6 باغ ملکوت )داستان بلند(  – 5 گمشدة خاور )داستان بلند(

  باالتر از خانۀ عقاب )مجموعه داستان( -7نوجوانان 

 خالصۀ رمان -2-2

صفحه و بيست و سه فصل، انتشار یافته توسط  304رمانی است در « های شوکرانبا جام»    

و برگزیده شده به عنوان کتاب سال دفاع مقدس در سال  1385انتشارات صریر در سال 

ای است به نام محسن شفيعی. او پس از نامزدی با . این رمان داستان زندگی رزمنده1386
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رود. پدر و مادر و نامزدش چشم عنوان امدادگر به منطقۀ جنگی میدختر عمویش مارال به  

اما عشق به جبهه و خدمت به وطن در وجود او چنان نيرومند  ؛قرار او هستندبه راه و بی

ماند و به رغم التماس خانواده، پس از بازگشت است که پایبند شهر و خانه و کاشانه نمی

رود و سرانجام در پایان یک عمليات به اسارت باری دیگر به منطقۀ جنگی و جبهه می

اش زیاد مساعد  آید. پس از مدتی و در حالی که وضعيت جسمانینيروهای عراقی در می

بيند که جا شوهر خواهر خویش، کمال را میبرند. در آننيست، او را به اردوگاه تکریت می

ند و برای اثبات کبه عضویت گروهک منافقين درآمده و به ارتش عراق خدمت می

دهد سرسپردگی خویش اطالعاتی نادرست در مورد محسن در اختيار ارتش عراق قرار می

 شود.و این نامردمی باعث تشدید شکنجۀ محسن می

های سخت اسارت و غربت را به اميد آزادی و به عشق بازگشت به وطن و محسن سال     

یابد که اوضاع دگرگون گردد، درمیکند؛ اما زمانی که به ایران برمیدیدار عزیزان سپری می

ای سرطانی که در شکمش رشد کرده رنج شده و اتفاقات بسياری افتاده است: مارال از غده

سم )پدر مارال( بر اثر تصادف درگذشته، عزیزه)خواهرش( با جانبازی به نام برد، عمو قامی

)خواهر بزرگترش( از همسرش کمال جدا شده و به منزل پدری  نادر ازدواج کرده، راضيه

شود که گيرد، مصمم میبرگشته است. محسن بعد از اینکه در جریان این مشکالت قرار می

حل و فصل گرفتاری آنها بپردازد. در این مدت بيماری  مرهمی بر آالم عزیزانش باشد و به

 رسد.گذارد و رمان با سرانجامی خوش به پایان میمارال نيز رو به بهبودی می

  های رمانشخصیت -2-3

های های یادشده، نگاهی خواهيم انداخت به شخصيتپرسش  هایی برپيش از یافتن پاسخ

 این حکایت:

شخصيت اصلی این رمان است و حوادث و جریان رمان اساساً حول محور او  محسن

به ویژه آنکه  ؛خوانندها او را به ماندن میها و دلبستگیگردد. در همان حال که وابستگیمی

ها به مناطق عشایری نماید برای واکسينه کردن دامدرحالی که می ؛تازه عروسی در خانه دارد

رود. در عملياتی در جبهه یک ه عنوان امدادگر هالل احمر به جبهه میرود، بو روستایی می

گوید که  شاخ گاو به چشمش خورده اش میاما به خانواده ؛دهدچشمش را از دست می
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رغم التماس و درخواست نامزدش مارال و همچنين پدر و مادرش به جبهه است. او باز هم به

العبور غرب کشور به اسارت های صعبگير در کوهرود و در پایان عملياتی سخت و نفسمی

کند و بارها او را تا ها را تحمل میآید. در زمان اسارت بدترین شکنجهنيروهای بعثی درمی

دانند محسن از فرماندهان است و این باور ند که میاها مدعیزنند. بعثیدم مرگ کتک می

شود که دامادشان کمال که ا متوجه میکشاند. محسن بعدههای سختی میآنان را به شکنجه

به تازگی به عضویت منافقين درآمده است، برای اثبات سرسپردگی خویش، به دروغ 

ی بيش هاها را به آن باور ناروا و شکنجهدهد و همين است که بعثیهایی به محسن مینسبت

د بازگشت به خاک ها را به اميها و شکنجهاز حد کشانده است. محسن اما تمامی این عذاب

رسد ها شکنجه و اميد و انتظار، روز رهایی فرا میکند. سرانجام پس از سالوطن تحمل می

 گردد. و محسن به ایران باز می

نامزد و دختر عموی محسن است. او عليرغم مخالفت مادرش به محسن جواب مثبت  مارال

-ر و زندگی بپردازد. محسن میخواهد دیگر به جبهه نرود و به کادهد. او از محسن میمی

اما وقتی که محسن به او  ؛کندپذیرد که دیگر به جبهه نرود و تنها به مناطق محروم سرکشی

شود؛ ولی بسيار ناراحت و نگران می گوید که در جبهه بوده و در عمليات زخمی شده،می

 دهد. شود و به رفتن او به جبهه رضایت میهای محسن قانع میدر نهایت از حرف

رسد، مارال بعد از اسارت محسن، چون خبری از شهادت و یا اسارت او به خانواده نمی      

ها خواند. مارال تمام سختیرود و به یاد محسن فاتحه میهر هفته به گلزار شهدای گمنام می

ه شود و بعد از مراجعکند. او به دل درد شدیدی مبتال میرا به اميد بازگشت محسن تحمل می

ای سرطانی در شکمش در حال رشد است و باید جراحی شود که غدهبه دکتر متوجه می

اما پس  ؛شودتر میشود و یا به مدت طوالنی دارو مصرف کند. او به تدریج الغرتر و ناتوان

گذارد و در نهایت از بيماری نجات پيدا از بازگشت محسن حال او نيز رو به بهبودی می

 کند. می

ها پدر محسن است که کارش بنّایی است. او به علت خستگی از کار بنایی شب کاظممش

نشينی با خانواده را ندارد و سریع صحبت کردن و هم گردد، حوصلۀکه به خانه بر می

هایش ای که همسر و بچهرود، به گونهخوابد و فردای آن روز دوباره به سر کارش میمی
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شود و نگران سرنوشت محسن و مارال حسن به جبهه تنها میبينند. با رفتن مزیاد او را نمی 

او  نيز به کارش اضافه  ش بر اثر تصادف مس:وليت خانوادةاست. از طرفی با مرگ برادر

شود. با شنيدن خبر فرار دامادش کمال به عراق و برگشت راضيه و دخترش به خانه، بيشتر می

آزارد؛ اما سعی شود و بيماری مارال نيز که یادگار محسن است خاطر او را مینگران می

به نوعی  کند به روی خود نياورد و پناه خانواده باشد و با بازگشت محسن از اسارتمی

 کند.آرامش پيدا می

تواند با حوصلگی همسرش، نمیمادر محسن که به دليل خستگی زیاد و بی سلطانسکینه

های گذشته زندگی را صحبت شود، هميشه در دلش خاطرات و خوشیاو درد دل کند و هم

د و روکند. بعد از اسارت محسن هر هفته به گلزار شهدای گمنام تبریز میبا او مرور می

کند و دائم در حال گریه و زاری است، اما بعد از قراری میبی خواند. بسيارای میفاتحه

گوید که پسرش زنده است، حال و به او می )س(حضرت فاطمه زهرا حالت رؤیاکه در این

کند. بعد از بازگشت شماری میشود و به اميد بازگشت محسن لحظهروزش عوض می

 کند. رگی خالصی پيدا میمحسن، او نيز از غم بز

خواهر محسن و بزرگتر از اوست. با کمال پسر جبارِ بنگاهی ازدواج کرده و دختری  راضیه

به نام سولماز دارد. شوهرش با نظام جمهوری اسالمی و دین ميانۀ خوبی ندارد، مدام با او 

از فرار انجامد. بعد زدن راضيه میکند و گاه این دعواهای مکرر به کتکجروبحث می

که متوجه گردد. زمانیاش برمیشوهرش به عراق، او همراه دخترش سولماز به خانه پدری

کند شود همسرش به  عضویت گروهک منافقين در آمده است، بسيار گریه و زاری میمی

 گيرند که با شکایت به دادگاه برای او طالق غيابی بگيرند.اش تصميم میو در نهایت خانواده

اهر دوم محسن است که عالوه بر درس و مدرسه تمام کارهای خانه را هم انجام خو عزیزه

کند مادرش را دهد. وابستگی زیادی به محسن دارد. بعد از اسارت محسن سعی میمی

کند تا کمتر بهانۀ پدرش اش سولماز قصه و داستان تعریف میدلداری دهد. برای خواهرزاده

کند و قرار است جانبازان قطع عضو به نام نادر ازدواج میو محسن را بگيرد. او با یکی از 

 افتد.عيد نوروز مراسم عروسی بگيرند، اما با فوت پدر مارال عروسی به تأخير می
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پسر جبار دالل و شوهر راضيه که به علت افکار منفی و سستی ایمانش، با اسالم ميانۀ  کمال

، بداخالق و عصبانی است و هميشه با راضيه دهدبه نماز و عبادات اهميتی نمی  خوبی ندارد،

شود و روی خوش به او کند. به خاطر این خصوصيات، محسن نسبت به او بدبين میدعوا می

آید شود و به عضویت گروهک منافقين در میدهد. او سرانجام به عراق پناهنده مینشان نمی

شی به اردوگاه اسرای ایرانی متوجه دهد. در هنگام سرکو نام خود را به اژدر اسالمی تغيير می

 این امر باعث شکنجۀ دهد کههای دروغ به او میشود و به تالفی گذشته، نسبتمحسن می

 گردد. بيشتر محسن توسط نيروهای عراقی می

دختر راضيه که بعد از بازگشت به خانۀ پدر بزرگ هميشه بهانۀ محسن و پدرش را  سولماز

کند و سر انجام به های عزیزه است که او را قانع و آرام میقصهگيرد. در این ميان فقط می

 پذیرد که پدرش به سفری رفته است که برگشتی ندارد. رود و میمدرسه می

پدر کمال و صاحب یک بنگاه معامالت ملکی و بر همين اساس به جبار بنگاهی  جبار دالل

دهد و دخترش را به همسری یب میکاظم را فرگری مشبازی و حيلهمعروف است. او با زبان

توجه چندانی  ،وگوی پدر محسن با اوآورد. بعد از فرار کمال و گفتپسر خود کمال درمی

 دهد. خویش ادامه می کند و به کارهای روزمرةبه قضيه نمی

که به عضویت گروهک منافقين در آمده و در عراق به اردوگاه اسرای  علی آخوندشیخ

ها سخنرانی و به نظام جمهوری کند و به منظور جذب افراد، برای آنایرانی سرکشی می

 کند و کمال شوهر راضيه یکی از محافظان او است.اسالمی و مس:والن آن توهين می

ستوان عراقی که فردی اخمو و بداخالق و به برج زهر مار معروف است. او  مالزم حسن 

گوید که باید زند و میها سيلی میدهد، به آناسرا را بسيار آزار می 18در اردوگاه شماره 

دهند و بعدا ًمتوجه او را فریب می «مرد است خمينی»به امام )ره( توهين کنند. اسرا با گفتن 

 رده است.شود که گول خومی

 «های شوکرانبا جام»دین، اخالق و عرفان در رمان  -2-4
 محور اصلی داستان-2-4-1

های مختلفی است. این رمان ها و گرایشگر تقابل گروهروایت« های شوکرانبا جام»رمان    

های زیبایی از اخالق و باورهای ها و جلوهها، همياریگر از خودگذشتگیاز سویی روایت
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معناگرایی است. کسانی هستند که  در راه خدمت به وطن و دفاع از ناموس و دینی و  

گذرند، های دینی از جان خود میپيروزی حق بر باطل و به حاکميت رساندن آرمان

سازند و در کنند، خانه و خانواده و بستگان را رها میها را تحمل میباالترین شکنجه

های آنان نيز در پشت جنگند. خانوادهی مقدس میهای نبرد حق عليه باطل، در جهادجبهه

کنند و با توکل بر ها را تحمل میجبهه با تکيه بر باور عميق دینی خود، مشکالت و سختی

این گروه رزمندگان، محسن و خانواده او هستند. گروهی  ۀگذرانند. نمونخدا روزگار می

و اسالم ندارند، به زندگی خود  هم هستند که دلبستگی و اعتقاد مستحکمی به نظام و وطن

کوشند تا با وطن فروشی و خيانت اسم و رسمی برای خود درست کنند و مشغولند و می

حتی اگر با منافع آنان همخوانی داشته باشد از خيانت به مملکت خود نيز دریغ ندارند. کمال 

د که به زور و اش نماینده این گروه هستند. گروهی دیگر نظاميان عراقی هستنو خانواده

ای از خود گرفتن خاطره چشم اند و غير از کشتن و شکنجه و زهرناخواسته به جنگ آمده

کنند و گویی ها شکنجه میترین روشاند. آنها اسرای ایرانی را با وحشيانهبه یادگار نگذاشته

 درندگی در ذات آنان سرشته شده است.

های تند دین و اخالق از همان يف نخستند. رگهمحسن و خانواده او و نيز رزمندگان در ط   

های کودکی او حکایتی از همين کودکی در محسن حضوری نيرومند دارند. نماز خواندن

خواند، گذاشت و نماز میوقتی توی خانه عرقچين بر سر می»کشش مبارک در وجود اوست. 

( محسن باوجود 30: 1385)نجفی، « زد.گفت که قبول باشد حاجی آقا! و لبخند میپدر می

گوید که در ادارة رود، ولی به خانواده و اقوام میسن کم به عنوان بسيجی به جبهه می

کند. بعد از زخمی شدن و از دست دادن یک چشم، در برابر سواالت دامپزشکی خدمت می

ده شاخ یکی از گاوها سابي ،چيزی نيس مادر»گوید: البال و ایثارگرانه میسمج مادرش، فارع

 (86)همان:« بهش ... چيزی نيس.

محسن به تازگی با دختر عمویش مارال نامزد کرده و از طرفی خانواده هم متوجه حضور     

خاطر  و عشق به جهاد و شهادت و نيز به اند. او با انگيزه حمایت از دین خدااو در جبهه شده

های مختلفی در عمليات و دوستی و دفاع از ناموس و مملکت خانواده را رها کردهحس وطن

آید، از ترس اینکه مبادا کند. آخرین باری که قبل از شروع عمليات به تبریز میشرکت می
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کند و به خاطر عشق به دفاع و به عمليات نرسد، به صورت پنهانی فقط با مارال دیدار می

چيزی گم  کرد. انگار کهتلخی را حس می»کند. جهاد، از دیدار با خانواده خودداری می

شد که به کرده باشد! اما واهمۀ ماندن و تلواسه در عمليات شرکت نکردن، مانع از آن می

کند و خانه و خانواده و مارال نزدیک شود. مثل آن بود که از گردابی هولناک پرهيز می

 (118)همان: « اش بود.این، دوری جستن از عزیزترین کسان زندگی

آید و يات و پس از دفاعی جانانه، به اسارت دشمن درمیمحسن سرانجام طی یک عمل     

ای از اطالعات سری کند، اما حتی کلمهها را تحمل میجههای عراق بدترین شکندر زندان

دهد و همين رفتارش باعث خشم و عصبانيت نظامی و یا مشخصات فرماندهدان را لو نمی

برد و شاسی را فشار داد. و باتوم  صاحب منصب دست»شود. ها و شکنجه بيشتر او میعراقی

بر پشتش نواخته شد. اتاق شروع کرد به چرخيدن؛ صورتها، پوزخندها، عکس قائد اعظم، 

 ( 131 - 129همان: «)دار و همه چيز، نقش بر زمين شد.ميز و صندلی و پنجره کرکره

آنان نویسنده های ها و باورها و آرماندر ترسيم این طيف و محوریت بخشيدن به خواسته   

اما در تثبيت  ؛برد که گرچه در کنش اصلی داستان جایی ندارندهایی بهره میگاه از برش

کنند؛ از این جمله است آنجا که از پدری نگاهی متعالی در اندیشه مخاطب نقش بازی می

و  اندشود که برای دیدار فرزند به جبهه رفته، اما در آنجا خبر شهادت او را دادهحکایت می

تبریز همسفر شده، ایثارگرانه از آرزوی -اینک که در راه برگشت با محسن در اتوبوس تهران

آره جوان! باالخره » کند.گوید و به خاطر شهادت فرزندش خدا را شکر میبلند فرزندش می

خواس بره پيش دوستان شهيدش... عزیز دلم می به آرزویش رسيد ... طفلک خيلی دلش

 (82)همان:« خسته شدم بس که منتظر موندم.گفت که هميشه می

های بلند اخالقی و دینی زمانی جذابيت خواهد داشت که محوریت بخشيدن به اندیشه      

گير با طيف مقابل ترسيم گردد. نویسنده در تالشی موفق برای باورپذیر در چالشی نفس

گروه دوم، هم نيروهای  برد. درها بهره میکردن طيف دوم هم از بيگانگان و هم از خودی

بعثی عراق هستند که بویی از انسانيت و مهر در وجودشان نيست و اسرا را تا حد مرگ 

کنند شوند، یکی پس از دیگری از اردوگاه خارج میکنند و آنها را که شهيد میشکنجه می

کنند. یم ها شکنجهو نيز گاه و بيگاه و بدون دليل اسرا را جمع و آنها را با بدترین روش
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دارها بر سر آنها ریختند و با اسيرها را لخت کردند و یک دو جين از سربازها و درجه» 

های لخت حياط، کابل شروع کردند به کتک زدن. ... صحنه مثل نمایش فيلم بود ... درخت

پناه بودند و مأموررانی که گویی برای کتک زده و بیباران ریز و اسيران عریان که وحشت

( و هم کسانی چون کمال شوهر خواهر محسن 162)همان:« ریدن آفریده شده بودند!زدن و د

فروشی و دادن اطالعات دروغ در مورد اسيران ایرانی به علی آخوند که کارشان وطنو شيخ

ای کسب کنند و اگر بشود پناهندگی بگيرند. کمال هاست تا برای خود مقام و مرتبهعراقی

پيوندد افی دارد و بعد از پيروزی انقالب و شروع جنگ به منافقين میاز ابتدا اعتقاداتی انحر

کند. او معتقد است که نباید برای جمهوری اسالمی و دفاع از آن خود و برای آنها کار می

مگه مغز خر خوردم »را به خطر انداخت و از اینکه به سربازی نرفته، احساس خوبی دارد. 

خاطر اینکه تضادهای جامعه سر و ته یک کرباسند. هردو بهعمو؟! رژیم عراق و ایران هر دو 

 (72)همان: «زنند.خودشون رو الپوشی کنند، دارند تو سر و کله هم می

کوشد با سخنرانی اسرا علی آخوند نيز از ایرانيانی است که به منافقين پيوسته و میشيخ      

ن حاکم بر ایران باعث از بين رفتن متأسفانه خفقا»را به پيوستن به این گروهک تشویق کند. 

های همکاری آزاد شده. .... بانی این جنگ و تجاوز باید بداند اراده ملت جو تفاهم و زمينه

عراق منبعث از اراده ملت عرب بوده و تا نابودی کامل ابعاد توط:ه و تجاوز، استوار و 

ها مهم این است که مخاطب ( در تقابل این طيف199 - 198)همان: « ناپذیر خواهد بود.خلل

خواهد و ها و رفتارها و باورهای آنان میاز صميم جان خود را همراه طيف اول و آرمان

  پسندد و این بدین معنی است که این دیدگاه متعالی در این داستان محور و اساس است. می

 های دینی، اخالقی و عرفانی اشخاص محوری داستانویژگی -2-4-2

رسد و کسانی که های شوکران، افرادی که مخاطب با آنان به همدلی میدر رمان با جام  

های دینی و اخالقی منحصر به فرد و شود، افرادی هستند با ویژگینگران سرنوشت آنها می

گذارند و در مواقع ضرورت و در ترها نسبت به بزرگترها احترام مینواز. کوچکچشم

ویژه پدر و مادر آنکه بزرگترها بهکوشند بیها، میها و از خود گذشتنهای مس:وليتهنگامه

ها برنجند، آنان را قانع کنند و به وظایف دینی و ملی وفادار بمانند. رزمندگان در از آن

ها شوند. نمازها طوالنی و چشمتر میتر و آسمانیآور پيش از عمليات، ملکوتیساعات دلهره
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کاظم و محسن از ابتدا دارای . افرادی چون مشگرددخندان میها بار و چهرهاشک

های برجسته دینی و اخالقی هستند. پدر محسن هميشه نماز ظهرش را در مسجد اقامه ویژگی

کند. محسن از کودکی اهل نماز و عبادت است. او در دوران پاسداری و در زمان عمليات می

هایی زیبا از بروز خصوصيات دینی و . نمونهددارو درگيری با دشمن هم نماز را پاس می

توان در رفتار اسرا با همدیگر مشاهده کرد که با وجود نبود امکانات و اخالقی را می

ماندنی از ایثار و از خودگذشتگی هایی به یادهای مخوف صدام، صحنهتجهيزات در اردوگاه

 کشند.را به تصویر می

های روحانی ها و کوششمحسن است. کشش ،ن داستانای ۀهای برجستیکی از شخصيت      

در او نمودی آشکار دارد، کشش و کوششی که در خانه مورد  و معنوی از همان نوجوانی

خواند، پدر گذاشت و نماز میچين بر سر میوقتی توی خانه عرق» تأیيد و  تقویت است.

سوز، های توانحتی در سختی او (30)همان: « زد.آقا! و لبخند میگفت قبول باشد حاجیمی

شود نيز نماز را چه آن هنگام که زخمی است و چه آنگاه که در غربتِ اسارت شکنجه می

ورزد. کند و حتی در بيمارستان در حالی که زخمی است، از این مهم غفلت نمیفراموش نمی

خواند؛ درست یبی وضو و تيمم شروع کرد به نماز خواندن. اهلل اکبر. نمازش را به آرامی م»

( محسن در هنگام اسارت، به همراه 67)همان: « گرفت.مثل زمانی که سر پا بود و وضو می

آلود، بر کف های خونبا دست»خوانند. دیگر اسرا، با وجود شکنجه فراوان نمازشان را می

« دند.آسایشگاه تيمم کردند و اهلل اکبر. خدا بزرگتر از آن است که به وصف درآید. نماز خوان

 (177)همان: 

رفتار اخالقی مارال هنگامی که مادرش با ازدواج او و محسن مخالف و معتقد است که      

کند و مرد خانواده خودش نيست، ای پر جمعيت زندگی میمحسن شغلی ندارد و در خانواده

مارال برخاست و رفت جلوی مادرش دو »برانگيز از تواضع اخالقی است. ای احساسنمونه

 زانو نشست. 

کشی بشه ... شما عزیز منيد. بدون شما مامان! به خدا اینجا که جنگ و دعوا نيست، طرف -

 زندگی چه ارزشی داره واسم!؟ 

 (21همان: «)های مادرش را بوسيد. آن وقت اشک هردویشان درآمد.مارال خم شد و دست
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توان عمليات در رزمندگان می هایی زیبا از حاالت عرفانی و روحانی را در هنگامهجلوه       

ها تر، نگاهها خيستر، چشمشد. نمازها طوالنیزمان آغاز عمليات نزدیک می»دید. 

توان از همياری ( و می27)همان: « کرد.تر و او به مرگ فکر میها روشنتر، صورتعميق

آمد، باز چند محسن( از اتاق مجروحان که بيرون »)های اسارت یاد کرد. کسیاسرا در بی

هایش را درآوردند و تا بجنبد، بردندش به پشت زیلویی آویزان و اش کردند. لباسنفر دوره

کرد. شرم، همه وجودش را لبریز کرده بود و صدا گریه میبا آب ولرم شستشویی دادند. بی

 (164)همان: « پناه بود در برابر آن همه محبت. لباس تميز بر او پوشاندند.بی

 های اصلی داستان در سطوح معنوی و دینیباورهای شخصیت -2-4-3
ای باورهای معناگرای سطحی نویسنده کوشيده است هم باورهای عميق مذهبی و هم گونه 

گریز و هم  باورهای التقاطی و منحرف از دین را ترسيم کند. از سویی کسانی و مس:وليت

جانفشانی رزمندگان در جبهه، باعث  هستند که در پرتو ایمان مذهبی خویش باور دارند که

آسودگی زندگی مردم است. اینان جنگ و دفاع از وطن را امری مقدس و در راه خدا و 

 کنند. دانند و با رزمندگان احساس همدردی میکوششی برای حفظ دین می

رود عصبانی مادر مارال در مورد وضعيت محسن نگران است و از اینکه او به جبهه می     

اولش که بيکار نيست؛ دویمش اگه پسر کمک باباش »اما پدر مارال باور دیگری دارد.  ؛تاس

رفتن، حاال تو که اینجا راحت بکنه، ایرادی داره مگه؟ سيم اگه محسن و امثال او جبهه نمی

ره واسه امدادگری، رود، میتونستی مغز منو بخوری ... تازه، او که جبهه نمیو آسوده نمی

عمليات که محسن با گروهی از رزمندگانِ زخمی و  در بحبوحۀ( 17)همان: «حمر.با هالل ا

ای قصد ترک شود و لحظهشهيد تنها مانده و کمکی هم نرسيده، دچار نوعی نوعی تردید می

شود و دفاع را ادامه کند، پشيمان مینشينی دارد؛ اما وقتی که به شهدا نگاه میميدان و عقب

ها انداخت که آرام و آسوده نگاهی به جنازه»آید. اسارت دشمن درمیدهد تا اینکه به می

ای هستند. آنها رفته خوابيده بودند. با خود فکر کرد که هر کدام از شهيدان، عزیز خانواده

بودند. باید قبول کنی محسن! تو مرکز کائنات نيستی. فکر نکن اگر تو نباشی، کار دنيا تعطيل 

خورند. دوستانت اندوهگين هایت غصه میریزد و آبجیک میميشه. نه! مارال کمی اش
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 «جنگی؛ این مهم است.شوند. اما تو برای خدا میشوند و پدر و مادرت قدری پيرتر میمی

  (55)همان: 
اعتقاد به تقدیر و سرنوشت و اینکه خداوند همه چيز را برای انسان مقدر کرده است، از      

ه رمان و از جمله محسن است. او باور دارد که عدم دیدار های برجستهای شخصيتویژگی

با خانواده، شرکت در عمليات و اسارتش به دست دشمن را همگی خدا در تقدیر او نوشته 

جوری بوده شاید. سرنوشت این»... بينيم. است. او را در گفتگویی موثر با خویش چنين می

دیدار اهل خانه، بيایم عمليات و اون جریانات یعنی اینکه من بروم زادگاهم، نروم به خانه و 

...  ... او تقدیر کرده و بعدش هم اسير بشم! چه کسی رقم زده، پيشانی نوشت تو را؟ خدا

( از 149)همان: « ... بيرون از تقدیر او چيزی نيست. یعنی سرنوشت هرکسی را مقدر کرده

بسيار سطحی و عاطفی و به دور از بينيم که اعتقادات دینی آنان سویی دیگر کسانی را می

المثل هایی است که در دین برای مومنين تعریف شده است، کسانی که فیبرخی از مس:وليت

انگارند تنها داشتن دلی پاک کافی است. خورند و میدر عين ادعای مسلمانی شراب هم می

اقرار به مسلمانی عبدالقادر دکتر عراقی از همين جمله است، او از کسانی است که در عين 

اندیشد پایبندی به سنن نوشد و میشراب هم می-ویژه به محسنبه-و کمک به اسرای ایرانی

اسم من » توان دید.وضوح میه دینی ضرورتی ندارد. باورهای او را در گفتگو با محسن ب

ن خورم. انسااما خب، عرق هم می؛ امزادهعبدالقادره. اهل نجف هستم. مسلمان و مسلمان

 (145)همان: « باید دل پاکی داشته باشه.

کسانی چون جبار دالل پدر کمال، چندان دل دلبستگی به انقالب و دین ندارند و فقط به  

کوشند تا سودی از این راه به دست آورند. پس دنبال معامله و کار روزانه خود هستند و می

دهد که چرا در برابر پسرت ر میرود و به او هشداکاظم به نزد جبار میاز فرار کمال، مش

کمال و زن و  تاما جبار خيلی خونسرد است، نسبت به سرنوش ؛احساس مس:وليت نداری

. سيگارش را توی جبار نشست»توجه است و حواسش تنها به کار بنگاه است. فرزندش بی

ان دو ای که نش... آن وقت دست به گوشی تلفن برد تا درباره قيمت خانه جاسيگاری له کرد

 (195)همان: « خریدار داده بود، با صاحبخانه صحبت کند.
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آخوند به دليل داشتن افکار التقاطی و ضدیت با دین و اسالم واقعی علیکمال و شيخ       

کنند و ضمن پناه بردن به دشمن، برآنند تا اسرای ایرانی را نيز بفریبند از کشور خود فرار می

در عراق با حضور در ميان اسرای ایرانی، به شستشوی مغزی افراد  و از ایران بيزار کنند. آنها

پردازند و سعی دارند آنها را نسبت به ایران و جمهوری اسالمی بدبين و به عضویت می

داند. علی ایران را مقصر جنگ و رژیمی ارتجاعی میگروهک منافقين متمایل کنند. شيخ

 های همکاری آزاد شده.ن رفتن جو تفاهم و زمينهمتاسفانه خفقان حاکم بر ایران باعث از بي»
دریغ که جنگ خانمانسوزی که رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران به راه انداخته. ... ما  ...

( کمال نيز اعتقاد 200-198)همان: « اميدواریم جنگ با پيروزی حق بر باطل به آخر برسد.

، خدمت سربازی هم نرفته و باورش چندانی به مبانی اسالمی ندارد، اهل نماز و روزه نيست

کمال ليسانس علوم تغذیه بود. ... با نماز و روزه »این است که ایران و عراق هر دو مقصرند. 

باليد که زمان کرد و به زرنگی خود میها مباهات میای نداشت. گاهی وقتچندان ميانه

دو سر و ته یک کرباسند. رژیم عراق و ایران هر ( »72)همان: « جنگ به سربازی نرفته است.

 (72)همان: « ... مگه کسی عقلشو از دست داده باشه که بره به خاطر اینا نفله بشه.

 های دارای تمایالت دینی و عرفانی در داستان جایگاه شخصیت -2-4-4
هایی پيش از تر شبه رئاليسم در دهههای رئاليسم و یا شاید به عبارتی دقيقیکی از ویژگی 

های مختلف رنگ و هایی است که به صورتانگيز از چهرهترسيمی معموالً نفرتانقالب 

ای تکراری ميراث ادبی این شود. این رفتار به صورت کليشهها داده میبوی مذهبی بدان

ای بيند که هر کجا چهرهگيرد خود را ملزم میدوره است و هرکس قلمی در دست می

.. پيوند رانی و .صفتی، شهوترافه، ریاکاری، طمع، انگلکند، او را با خمذهبی را مطرح می

-صادق هدایت، بزرگ علوی، دولتزند. کافی است نگاهی بيندازیم به آثار کسانی چون 

هایی این چنينی روبرو شویم؛ بنابراین در تبيين احمد تا با خيلی از چهرهآبادی و حتی آل

های که نویسنده چهره دقت کرد چگونگی انعکاس دین و معنویت در یک داستان باید

کوشد مخاطب چه تصویری از کند و میهایی همراه میمذهبی و دینی را با چه ویژگی

 ها بيابد.مذهبی
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اشخاصی که تمایالت دینی و عرفانی دارند،  ،در این رمان برخالف آثار پيش از انقالب     

ی اهل کار و تالش و روزی حالل نوازی برخوردارند. اینان افرادو چشم از جایگاه برجسته

)مش کاظم پدر محسن(، از دوران کودکی و نوجوانی در امور خانواده به پدر و مادر  هستند

کنند و روند و از وطن دفاع میداشتی به جبهه می)محسن(، بدون هيچ چشم کنندکمک می

ت خم به ابرو ها و مشکالدر این راه از اسارات و شهادت بيمی ندارند و در برابر سختی

بينيم که رزمندگانی چون محسن در دوران آورند. در این حکایت ایمان و ایثار مینمی

ایستند و حسرت تسليم را بر دل آنان ها مردانه میبعثی های وحشيانۀسارت، در برابر شکنجها

 گردند.گذارند و سرانجام به وطن بازمیمی

مداری از های اخالقی و دینرمان با آن ویژگیترین شخصيت محسن به عنوان برجسته       

کش و هميار ابتدا، جایگاه خاصی در روند داستان دارد. او از کودکی فردی فعال و زحمت

کند و به دور از چشم خانواده به جبهه پدر است. سپس با نيروهای هالل احمر همکاری می

محسن »گوید. نواده و نامزدش میرود و بعد از نابينا شدن در یک عمليات قضيه را به خامی

دوم دبيرستان بود که تن به کار سپرده بود؛ تنها پسر خانه بود و دو خواهر کوچکتر از خود 

مامان! خدا بزرگه. محسن باغيرته. »گوید. ( مارال خطاب به مادرش می16)همان:« داشت.

رفته، واسه اینه که ... اگه دیپلمش رو دیرتر گ رفت سر ساختمانغيرت بود که نمیاگه بی

خانواده محسن به تصور این که او در هالل احمر خدمت  (21)همان:« مجبور بوده کار کنه.

کند. جنگد. محسن در هنگام عمليات با خودش چنين زمزمه میدانند در جبهه میکند نمیمی

گوسفندها  ام توی روستاها آمپول به گاوها وکنی رفتهمامان! این منم. فرزند تو. خيال می»

 (32)همان:« ام بجنگم؛ حاللم کن.بزنم! اما من آمده

کش و های دینی و اخالقی رمان به عنوان فردی زحمتکاظم از دیگر شخصيتمش       

آنکه با بی ؛خوردها خسته از کار روز تا شام را میاهل روزی حالل تصویر شده است. شب

مش کاظم زیاد اهل گپ زدن »رود. گویی داشته باشد به خوب میوکسی گپ و گفت

هایش را خوردند، خواب، پلکآمد و تا شام را مینيست. آن روزها ... خسته از بنایی می

طور که همان –دیدند که تيکه داده به پشتی ها پدرشان را میکرد. گاهی بچهسنگين می
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ده و سکينه سلطان زدند زیر خنشد. بچه میخر و پفش بلند می  -کردرا نگاه میتلویزیون  

 (35)همان: « اس!کار کنه بيچاره؛ از بس که خستهگفت: چیدر دفاع از شوهرش می

فرد آنها نسبت به همدیگر در دوران مقاومت اسرا در برابر دشمن و رفتار منحصر به       

همرزمان مدار این رمان است. دیگری از خصوصيات اشخاص دیندار و اخالق نمونۀ اسارت

محسن( از »)گذارند. کنند و بر زخمش مرحم میدر اردوگاه، او را تر و خشک میمحسن 

هایش را درآوردند و با آب اش کردند. لباساتاق مجروحان بيرون آمد، باز چند نفر دوره

پناه کرد. شرم همه وجودش را لبریز کرده بود و بیصدا گریه میولرم شستشویی دادند. بی

 (169)همان: « حبت. لباس تميزی بر او پوشاندند.بود در برابر آن همه م

 

 

ها و باورهای آنها در های دینی و اخالقی شخصیتنقش ویژگی -2-4-5

 کنش و سیر داستان

ادعایی گزاف نخواهد بود اگر بگویيم کنش این حکایت اساساً بر اساس باورهای بلند و   

داستان کوششی است برای  گيرد وهای برجسته آن شکل میهای اخالقی شخصيتویژگی

از توان سراغ گرفت. هایی بسيار بر این مدعا میها. نمونهبه تصویر کشيدن نقش همين ارزش

ای شده، قوت قلب و تحمل پدران و مادران نکات بارزی که در جریان رمان به آن توجه ویژه

آنهاست؛ رفتار  رزمندگان و شهدا در هنگام اعزام فرزندان به جبهه و یا شنيدن خبر شهادت

شود. پذیرش این مس:له که جهاد در راه خدا و و برخوردی که باعث دلگرمی رزمندگان می

دهد و هم دا قدرت مقاومت میدفاع از وطن باعث سربلندی است، هم به خود والدین شه

توان می به عنوان نمونه بندد.گير را میکند و زبان افراد خردهرزمندگان را تقویت می روحيۀ

از پيرمردی مثال زد که برای دیدن فرزندش به جبهه رفته و با خبر شهادتش برگشته و با 

انگيزد و باعث گزارد. این رفتار و اخالق تحسين محسن را برمیحال خدا را سپاس میاین

خواند و محسن، حمد و مرد داشت زیر لب دعا می» شود.قوت قلب او در ادامه راهش می

مرد آفرین گفت. پدر یک رزمنده باید این طور  شنيد. در دل به روحيۀاو را میری شکرگزا

گردد، باشد. بنده خدا ... رفته برای دیدن نور چشم خویش. حاال که دست خالی دارد برمی
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نمونه دیگر این گروه مادران شهدا هستند که پس  (82)همان:« گوید.باز خدای را شکر می

دهند، آخر عموالً غم و اندوه خویش را در خانه خيلی بروز نمیاز شهادت فرزندان خود، م

خوانند و ضمن درد دل با فرزندانشان، به همدیگر می ایروند و فاتحهها به مزار شهدا میهفته

دهند. اتفاقاتی چنين را در گفتگوی سکينه سلطان، مادر محسن با اميدواری و قوت قلب می

سکينه سلطان( زنی را دید که روی قبری پهن شده بود. )» د.توان دییکی از مادران شهدا می

گریست. ... سکينه سلطان دستش را روی قبر گذاشت و فاتحه خواند. مادر شهيد خون می

 قرار از کف داد و همتای زن شروع به گریستن کرد.

 دونی پسرت کجا خوابيده خواهر!باز تو می -

 پسر شمام شهيد شده!؟ -

 گرفت.دونستم که دلم این قدر آتيش نمیهر. اگه میدونم خواچه می -

اميدت را از دست نده خواهر. تو باز یه اميدی داری. ... خب شاید اسير شده و اسمشو ندادن -

 (182 - 181)همان: « صليب سرخ.

های جنگ و حتی زمانی که اميدی باال و مقاومت و پایداری رزمندگان در جبهه روحيۀ       

توان نمونه دن ندارند، از نکاتی است که نویسندة رمان به آن اشاره داشته است. میبه زنده مان

آورد از رفتار محسن با رزمندگان مجروح بعد از عمليات و مدتی پيش از اسارت با وجودی 

دشمن قرار گرفته است. این صحنه  هيچ کمکی در محاصرةبرد و بیج میکه از درد پا رن

کشد. این رفتار محسن و ایثار او را به نحو موثری به تصویر میشجاعت، از خود گذشتگی 

 شود.های رمان باعث مقاومت و پایداری دیگران در سير داستانی رمان میو دیگر شخصيت

رمق هایی که بیکرد. آنگفت بلندشان میها. ... با هر زخمی سخنی میرفت سراغ زخمی»

کرد ... حميد ذاکر فرمانده گرفت و کنار برجستگی سمت راست قله جمع میبودند، کول می

هایش گرفت و گروهان ... رو به باد تا خورده بود، از نيمرخ، او را شناخت ... از زیر بغل

ها. قامت راست کرد تا نفسی تازه کند. اهميتی به تيرها و د کنار سایر زخمیکشان برکشان

توانست اهميتی بدهد. ... دو نفر آن سوی قله افتاده بودند و درست داد و نمیها نمیترکش

ها دوید، تلوتلو خوران ها. آخرین توان خود را جمع کرد و به سوی آندر تيررس عراقی
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شت و کول گرفت. ... حدود سی زخمی را یک جا جمع کرده ها را بردایکی از زخمی 

 (.94-93)همان: « بود.

 های خاص مرتبط با اشخاص مذهبی و معناگرا در داستانویژگی -2-4-6
های های مذهبی و معناگرا در این رمان از خصوصيات مثبت اخالقی و ویژگیشخصيت  

نشينند. جایگاه خویش بر دل می هایی دارند و درخاصی برخوردارند که هرکدام زیبایی

دلی، اعتقاد به کرامت ائمه و درخواست از آنها )سکينه سلطان(، دل کندن از خانه و پاک

خانواده و فاميل و زندگی راحت و نيز دینداری و روحيۀ باالی رزمندگان اسالم، از 

لطان زن سکينه سگذارند. هایی است که اشخاص مذهبی در این رمان به نمایش میویژگی

خواهد. هنگام می یشود، از خدا فرزند پسرکاظم، بعد از اینکه صاحب سه دختر میمش

 )ع(سفر به مشهد مقدس، با توجه به اعتقاد راسخ و پاکی که به کرامت ائمه دارد، از امام رضا

توی راه »شود. خواهد. محسن استجابت همين دعای اوست که برآورده میمی یفرزند پسر

افته به گنبد طالی امام، بعد سالم، اولين آرزویم را مشدی، گفتم تا چشمم می نيت کردم

بخشی؛ رویم بهش بگم. به سالمت رسيدیم مشهد. ... سالم یا امام رضا. ... یا غریب امام. می

« خوام. با خجالت گفتم و رفيتم توی حرم.شه. اما شما آقا هستين. من یه اوالد پسر مینمی

های شبه رئاليستی پيش از انقالب توان مقایسه کرد با بسياری از داستانرا می ( این40)همان: 

و یا حتی پس از انقالب نویسندگانی که در حال و هوای پيش از انقالب پرورده شده و شکل 

ها در فضایی خرافی ها به ائمه و یاری خواستن از آناند که معموالً ایمان شخصيتگرفته

 شود. مطرح می

گذشتن از خانه و خانواده و فاميل و زندگی راحت، به عشق شرکت در عمليات و دفاع       

های خاص افراد مذهبی و مخصوصاً رزمندگان اسالم است. محسن به از وطن، از ویژگی

کند و حتی در آخرین سفر به تبریز، با آنها دیدار عنوان یک رزمنده از خانواده دل می

، تلخ بود. ... اما واهمه ماندن و ندیدن خانه و پدر و مادر»بيند. کند و فقط مارال را مینمی

شد که به خانه و خانواده و مارال نزدیک تلواسه در عمليات شرکت نکردن، مانع از آن می

کند و این، دوری جستن از عزیزترین شود. مثل آن بود که از گردابی هولناک پرهيز می

تنبيهات های دردناک و سرای ایرانی در برابر شکنجه( ا118)همان: « اش بود.کسان زندگی
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های رژیم بعث عراق را خشمگين و ایستند که مأموران زندانچنان میها آنبعثی وحشيانۀ

های پنج نفری، روی زمين نشانده بودند. در انتهای تونل، اسرا را در دسته»سازند. درمانده می

گوشه و کنار صورتشان پاره شده بود. ... ریخت. شان خون میاز از سر و صورت همه

 زد.هایشان ترکيده بود و خون فواره میها بينیبعضی

 اسامی را تند تند خواندند و همه را روانه آسایشگاها کردند. 

 کرد.های له شده بود که بر کف بتونی سقوط میکف بتونی بود و هيکل

 عجب کتک مفصلی!  -

 افتاد.دفعه موج خنده در بين اسرا یک

 ای که دید، وحشت کرد.ناگهان نگهبان عراقی، از صحنه

)اسرا( با دستهای خون آلود بر کف آسایشگاه تيمم کردند و اهلل اکبر. خدا بزرگتر از آن 

 (177-175)همان: « است که به وصف درآید. نماز خواندند و گرسنه از حال رفتند.

 

 گیرینتیجه -3
ای روحانی و معنوی همواره بخشی پررنگ از زندگی هاخالق، دین، عرفان و گرایش  

ای است که اگر در ادبيات داستانی هر ملتی که کم و بيش آینه .ها بوده و طبيعی استانسان

توان زیر و بم زندگی را در آن مشاهده کرد، انعکاسی گسترده بيابند. در ادبيات داستانی می

توان های متعالی را میها و کوششاین کششهای زمانی مختلف بازتاب ایران نيز در بازه

های ایدئولوژیک و شبه های پيش از انقالب متأثر از گرایشدید. این بازتاب اگر در سال

های پس از کننده بود؛ سالهای سياسی و حکومتی انعکاسی مأیوسایدئولوژیک و بازی

های اجتماعی و تب و تابنواز اسالم در متن انقالب اسالمی و بعد از حيات دوباره و چشم

سياسی جامعه و تغيير نگاه ایدئولوژیک مردم نسبت به اسالم و تفکر دینی و با پيش آمدن 

 ای دیگر یافت. کننده نيروهای مذهبی جلوهجنگ تحميلی و حضور خيره

-های دینی و اخالقی و معنوی البته از طرق گوناگون و به شکلو کوشش انعکاس کشش     

های عاطفی و افتد و نویسنده در قالب رفتار، گفتار، کردار و ویژگیی اتفاق میهای مختلف

 گذارد. های داستان آن را به نمایش میروانی شخصيت-روحی



 

 

 

 

 «های شوکرانبا جام» در رمانبررسی انعکاس دین، اخالق و عرفان 

 

197 

نجفی از آثار دهه هشتاد است و موضوع آن،  عبدالمجيداثر « های شوکرانبا جام»رمان       

. آنچه در رزمندگی، اسارت و آزادی استحکایت زندگی محسن شفيعی، از نوجوانی تا 

مداری، احترام به بزرگترها، این رمان نمودی آشکار دارد اعتقاد دینی، توکل به خدا، اخالق

های ایرانيان در دفاع از دوستی، از خودگذشتگی و ایثار و تحمل سختیعشق به وطن، نوع

های ها و گرایشقابل گروهحق و دین و ناموس و شرف و مملکت است. این رمان، روایتگر ت

 مختلفی است.

های زیبایی از اخالق و باورهای دینی ها و جلوهها، همياریروایتگر از خودگذشتگی  -الف

و معناگرایی است. کسانی هستند که  در راه خدمت به وطن و دفاع از ناموس و پيروزی حق 

ها گذرند، باالترین شکنجههای دینی از جان خود میبر باطل و به حاکميت رساندن آرمان

های نبرد حق عليه سازند و در جبههکنند، خانه و خانواده و بستگان را رها میرا تحمل می

گذرند که جنگند؛ کسانی که نه تنها خودشان چنين از خود میباطل، در جهادی مقدس می

ها را سختی هایشان نيز در پشت جبهه با تکيه بر باور عميق دینی خود مشکالت وخانواده

 گذرانند.کنند و با توکل بر خدا روزگار میتحمل می

رسد و کسانی که نگران در این حکایت، افرادی که مخاطب با آنان به همدلی می      

برانگيز و های دینی و اخالقی رشکشود، افرادی هستند با ویژگیها میسرنوشت آن

معنوی و اخالقی. فضایی با این باور که خداوند های نواز و در فضایی سرشار از زیباییچشم

توان محسن را دید که باور دارد عدم همه چيز را برای انسان مقدر کرده است )از جمله می

دیدار با خانواده، شرکت در عمليات و اسارتش به دست دشمن را تمامی خدا در تقدیر او 

. جانفشانی رزمندگان در جبهه، اندیشندنوشته است(، فضایی که در پرتو ایمان مذهبی می

باعث آسودگی زندگی مردم و جنگ و دفاع از وطن امری مقدس و در راه خدا و کوششی 

های های تند مذهبی و دغدغهترها با تمامی احساسبرای حفظ دین است. فضایی که کوچک

 هایگذارند و در مواقع ضرورت و در هنگامهنسبت به بزرگترها احترام می انقالبی،

ها ویژه پدر و مادر از آنآنکه بزرگترها بهبی ؛کوشندها میها و از خود گذشتنمس:وليت

از همين گروهند پدران و  برنجند، آنان را قانع کنند و به وظایف دینی و ملی وفادار بمانند.

هایی زیبا از ها صحنهمادرانی که در هنگام اعزام فرزندان خود و یا شنيدن خبر شهادت آن
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گذارند، والدینی که برخورد و رفتارشان به رزمندگان ت قلب و مقاومت را به نمایش میقو

بخشد. پذیرش این مس:له که جهاد در راه خدا و دفاع از وطن باعث سربلندی دلگرمی می

بخشد و رزمندگان را قوت می هم روحيۀ دهد،است، هم به والدین شهدا توان ایستاگی می

 بندد.ا میگيران رهم زبان خرده

روایتگر کسانی است که اعتقادات دینی آنان بسيار سطحی و عاطفی و به دور از برخی   -ب

المثل در عين هایی است که در دین برای مومنين تعریف شده است، کسانی که فیمس:وليت

 آورند که تنها داشتن دلی پاک کافی است.خورند و بهانه میادعای مسلمانی شراب هم می

ها در روایت خویش از زندگی کوشيده است، هم باورهای نویسنده با ترسيم این تقابل      

گریز و هم  باورهای ای باورهای معناگرای سطحی و مس:وليتعميق مذهبی و هم گونه

در این رمان که برخالف آثار پيش از انقالب . التقاطی و منحرف از دین را ترسيم کند

اشخاص نوازی برخوردارند، و چشم انی، از جایگاه برجستهاشخاص با تمایالت دینی و عرف

هایی نيز هستند که دلبستگی و باور چندانی به دین و اسالم حقيقی ندارند و فقط به و گروه

)خانواده  کنند.به دین نيز غفلت نمی دنبال منافع خود هستند و اگر بتوانند از وارد کردن ضربه

 کمال و منافقين(

های دینی ها نمودی آشکار دارد ارزش بخشيدن به دین و ارزشاما آنچه در این تقابل         

و برانگيختن مخاطب به دریافتی معنوی و روحانی از زندگی و کوچک کردن کفش دنيا بر 

توان آنان را کوشد تا با ریختن طرحی از زندگیِ کسانی که میپاهای اوست. نویسنده می

کنار خود دید، خوانندگان را به تفسيری متعالی از هستی و حيات برساند و لمس کرد و در 

 ای برای این مهم است.در واقع روایت در دستان او بهانه
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