تأثیر تفكرات عاشورایی بر رزمندگان دفاع مقدس در رمان باغ بهشت
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چكیده
تفکرات عاشورایی مهمترین راهبرد رزمندگان اسالم در مواجهه با عوامـل غیریـتسـاز اسـت .ایـن
مفهوم مجموعهای از اندیشهها و سبک زندگی جهادی امامحسین(ع) در گسترة دین محمدی است و
اصول رفتاری امام و اصحاب او را در عرصه های جدال با مخالفان شریعت به منصة ظهـور گـذارده
است .مطالعة این ظرفیت ،دستاورد عزت ،قوت و سعادت جامعة بشری را در بـر دارد .مطلـب حـائز
اهمیت ،شناخت تأثیرات چنین تفکراتی بر رزمندگان دفاع مقدس است .فایدة ایـن شـناخت ،یـافتن
هویت جهادی برگرفته از اندیشة عاشورایی است .سعی پژوهش پیشرو آن است که شاخصـههـای
عاشورایی را در رمان«باغ بهشت» با استفاده از روش گفتمانی «ارنستو الکالو» تحلیل محتوا کنـد.
این روش ،پیوند خردمندانة مؤلفهها را برای خل هویت جهـادی بـه مخاطـب مـنعکس مـیسـازد.
یافتهها نشان می دهد عملکرد عاشورایی رزمندگان ،ضمن تشکیل فضـای انسـانسـاز ،مقـاومتی را
ایجاد کرده است که ثبات آن ،دستاورد استقالل و امنیت کشور را نیز بهدنبال خواهد داشت.
واژههای کلیدی
اندیشة عاشورایی ،خردورزی ،ادبیات داستانی ،رمان دفاع مقدس ،هویت جهادی ،رمان باغبهشت

 .1دکترای پژوهشی زبان و ادبیات فارسی ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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 .1مقدمه و بیان مسئله

مفهوم تفکرات عاشورایی تنها یک اندیشـة نظـامی نیسـتل بلکـه فراتـر ازآن ،چنـین
راهبردی یک پدیدة جامعهشناسی است که بـرای ورود بـه آن ،نیـاز بـه پـژوهش در
مباحث روان شناسی و فطرت شناسی است .محققان علوم اجتماعی در ایـن عصـر بـه
جهت کارکردهای نظـامی ،اخالقـی ،اجتمـاعی و سیاسـی فرهنـگ عاشـورا ،کـاربرد
فزاینده ای از این اندیشه بهدستآوردهاند و جایگاه با ارزشی دربارة آن قائل هستند .بـه
این سبب ،ذهن نویسندگان معاصر نیز به اهمیت چنین شناختی معطوف گشته است تا
با استفاده از ظرفیتهای آن ،اهداف استقاللطلبانة خود را در سطح وسیعتری انجـام
دهند .مسألة مهم ،شناخت کارکردهای اندیشه عاشورایی بر رزمندگان رمانهای دفاع
مقدس و تأثیرات مثبت آن بر مخاطب به ویژه در عرصة خانواده و جامعه اسـت .ایـن
پژوهش  ،به دنبال آن است که ویژگیهای این ظرفیـت تأثیرگـذار را در رمـان «بـاغ
بهشت» تـالیف محمدرضـا ملکـی بـا اسـتفاده از روشگفتمـانی «ارنسـتو الکـالو»1
تحلیلمحتوا کند(ن.ک :یورگنسن و فیلیپس ،)53-115 :1395 ،تا خواننده ضمن درک
پدیدة جنگ و تبعات ویرانگـر آن ،باورهـا و محـرکهـای رفتـاری رزمنـدگان را نیـز
مشاهده و چگونگی تأثیرپذیری شخصیتهای داستانی از این اندیشه و ظرفیـتهـای
فرهنگی آن را احساس نماید .بهنظر می رسد آشـنایی بـا فرهنـگ حسـینی مـیتوانـد
مخاطب را با گونـههـای مختلـف رفتـاری شخصـیتهـا در میـدانهـای جنـگ «در
رمانهای دفاع مقدس» و حاشیههای آن نیز روبرو کند تا در مواقع بحرانی زنـدگی از
این ظرفیت دینی و ملی استفاده نماید.
در عصر پدیدة قدرت و سلطة کشورهای منفعتطلـب کـه تـأمین نیازهـای اولیـة
انسانی الگوی اقتصاد سرمایه داری آنهاست و توجه به فطرت انسانی جایگاه بـا ثبـاتی
نداردل کشورهای فقیر به ویژه جهـان سـوم در میـدان تعـرت اسـتکبار جهـانی قـرار
می گیرند .در این مواجهه ،کشورهای ضعیف ،سیاستهای متعددی پـیش مـیگیرنـدل
1.laclau,e
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 .2پیشینة تحقیق
(ع)

درخصوص عاشورا و قیام امام حسین پـژوهشهـای بسـیاری ازسـوی نویسـندگان،
منتقدان ،مجالت و نشریهها صورت پذیرفته و مقاالت و کتابهای متعـددی نیـز بـه
چاپ رسیده است که برخی از آنها بهشرح ذیل است :کتاب در آینـة عاشـورا (موسـوی
گرمارودی )1380،درخصوص اثرات واقعة عاشورا و ارزشهـا و باورهــای اســتوار و
پویا در تاریخ بشـریت صحبت مـیکنـد .کتـاب عـزت و افتخـار در حماسـة حسـینی
(نهاوندی )1381،دربارة عزت و افتخار و ظلمستیزی بحث می نماید .کتـاب پیونـد دو
فرهنگ :عاشورا و دفاع مقدس(ر.ک :سنگری )1385 ،به بررسی و تطبی جلـوههـا و
مشترکات معنوی و فرهنگی دوران دفاع مقدس و عاشورا پرداخته است .کتاب حماسة
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برخی تسلیم محض هستند ،برخی سیاست دوگانهای پیش میگیرنـد و اندیشـههـای
تحت سلطهبودن را بهطور مطل قبول ندارندل اما همچنان تابع غرب و استکبار جهانی
هستند ،برخی نیز اندیشههای استقاللطلبانه دارند ،ولی بهدالیلی توان مقابله ندارندل و
برخ ی همانند ایران اسالمی با توجه به تفکرات عاشورایی راهبرد دفاع مقدس را پیشه
کرده و نه تنها از مـیهن در مقابـل جهـانخواران پاسـداری مـیکننـدل بلکـه بـهیـاری
کشورهای اسالمی و غیراسالمی استکبارستیز نیز می شتابند .مسالة مهم ،این استکه
مخاطب خاص و عام ادیبات داستانی چگونه میتواند از سـرزمین و اعتقـادات جامعـه
خود به ویژه در زمان بحران حفاظت کند؟ل و مسالة مهمتر آنکه چه تفکری مـیتوانـد
به عنوان پشتوانه راهبردی این دفاع باشد؟ل بنابراین ،شناخت انگیزهها و منشأ رفتـاری
رزمندگان در رمانها ،بهخصوص در مؤلفـههـای عاشـورایی مـیتوانـد ظرفیـتهـای
گفتمانی این استراتژی را در زمان جنگ آشکار سازد .درواقع تفکرات عاشورایی حادثة
کربال ضمن آنکه عقبة محکمی برای مؤلفةهای شـجاعت ،مقاومـت ،ایثـار و روحیـة
شهادت طلبی استل از اندیشة ظلم ستیز و استکبار برافکنی برخوردار اسـت و ظرفیـت
پرورش مدافعانی خردورز با هویتی جهادی را داراست که با اعتقاد و فهم معارف دینی
روح و اندیشة مقاومت و جهاد را در خود آبیاری میکنند تا همیشه حـافظ اسـتقالل و
امنیت کشور باشند.
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حسینی(مطهری )1356 ،که جنبة درسآموزی و الگـوگیری از قیـام امـامحسـین(ع) را
مطرح میکند .کتاب حماسـه و عرفـان(جوادی آملـی )1368 ،نقـش حماسـه و تـأثیر
ستمستیزی در تعالی روح بشر و زمینه اشتیاق عارفان ناب را به شهادت فراهم کرده و
مجاهد کوی ح را با عرفان اصیل آشنا میسـازد .کتـاب عاشـورا (صـفایی حـایری،
 )1394در این کتاب به اشکال مختلف ،انگیزه ها ،هدف ها ،نیازها و سدها و مانعهای
جهاد و مبارزه توجه شده است .کتاب مدرسة حسینی(دلشاد تهرانـی )1389 ،نویسـنده
در این کتاب پس از پرداختن به جایگاه مدرسة حسـینی ،سـاختار مدرسـة حسـینی را
بررسی کرده است .اما درحوزة ادبیات داستانی تاکنون مقاله و کتابی به بررسی تأثیرات
تفکرات عاشورایی بر رزمندگان بااین صراحت و تمرکز ،مشاهده نشده است.
 .3ضرورت پژوهش و تبیین تفكرات عاشورایی

همانگونهکه در کتاب «تاریخ ادبیات داستانی» در فاصله پیروزی نهضت مشروطه
تا سال  1332سیر تطور رمان و داستان ترسیم شده است (ر.ک .میرعابدینی )1392 :و
پساز آن جریانهای متعددی در ژانرهای گوناگون از رمـان سـر برآوردنـدل در عصـر
انقالب اسالمی نیز ادبیات داستانی دفاع مقدس میتواند با تغییر برخیاز مضمونهای
رمان ـ در فرم و نتیجهگیری ـ ،موجب پیدایش مضامین بلند داسـتاننویسـی در ژانـر
دفاع مقدس باشد .یکیاز مفاهیم تأثیرگذار این ژانر توجه به هویت جهادی اسـت کـه
منشأ آن باورهای دینی میباشد .شناخت چنین هویتی ،این ضرورت را ایجاب میکندل
کشورهایی که خواهان استقالل هستندل بایـد خـود را بـهایـن ویژگـی مـزین سـازند.
ملتی که تجربة تلخ استعمار و وابستگی را چشیده استل باید بدانـد تنهـا راه رهـایی از
یوغ بردگی جهان خواران ،مسلح شدن به هویتی است که بتواند در مقابله بـا دشـمنان
دین و سرزمین ،از تمامیت ارضی و عقیدتی خود ،بهخوبی دفاع کندل از اینرو شناخت
چنین هویتی و نمایان شدن آن در ادبیات داستانی دفـاع مقـدس مـیتوانـد فرزنـدان
مملکت اسالمی را در راه مبارزه با شرک ،کفر و الحاد از یکسو و با تعرت دشمن به
هر شکل ازسویدیگر ،ثابت قدم و پیروز گرداندل چراکه در خل هر حماسة مانـدگاری
یک هویت جهادی یا یک شخصیت با ثبات مذهبی و یک شخصیت آرمانگرا نهفتـه
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.1-3تعریف هویت جهادی و جایگاه آن در فرهنگ اسالمی
هویت جهادی یک مفهوم دینی است و در اصـطالح معنـای مبـارزه علیـة دشـمن و
نیروهای معارت است .جهاد در لغت به معنای «بکارگرفتن نهایت توان در مقابلـه بـا
دشمن است»« ،جهاد سه گونه است :جهاد با دشمن آشکار ،جهاد با نفـس و جهـاد بـا
شیطان»(راغب اصفهانی .)1387:162 ،این سخن ناظر به کاربردهای جهـاد در قـرآن
کریم است .واژة جهاد و مشتقات آن  35بار در قرآن بکار رفته است که جز دو مـورد،
بقیه بار مثبت دارندل این دو مورد دربارة تالش والدین مشـرک بـرای مشـرککـردن
فرزندان خود است (عنکبوت 8 :و لقمان .) 15 :موارد مثبت کاربرد جهـاد در پیکـار بـا
کافران و مشرکان غالبا با قید «فی سـبیلاهلل» همـراه اسـت .جهـاد در ایـن کـاربرد
مترادف «قتال فیسبیلاهلل» یعنی جنگیدن در راه خداست .جهاد به ایـنمعنـا در فقـه
رنگ اصطالح به خود گرفته و فقیهان در بابی بههمیننام «کتـاب الجهـاد» تعـاریفی
ازآن به دست داده اندل ازجمله« :ارزانی کردن جان و مال در جنگ با مشرکان یا باغیان
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است که با پایبندی به نگرش دینی یا پیوستگی محکم و گسسـتناپـذیر آرمـانی بـه
میدانهای جهاد کشیده شده استل اما این هویت در خأل سرگردان خواهـد بـودل اگـر
حرکت جهادی ،به مرجعیتی آگاه و حکیم متصل نباشدل زیرا مقاومت و جهاد بایـد بـه
سرچشمهای وصل باشد که لحظهبهلحظه ازآن الهام گیرد«یک ملت وقتی معتقـد بـه
جهاد شدل در همة میدانها پیشرو است» (حسینیخامنهای )38 :1392 ،جهاد یک امر
ضروری در دین استل زیرا جامعة دینی برای رسیدن به اهداف متعالی خـود نیـاز بـه
عدالت اجتماعی و استقالل و امنیت دارد .از نظر رهبر انقالب مسئلة شهادت و جهـاد
به زندگی انسان معنا می دهد .ایشان معتقدند که در یک جامعـة اسـالمی و انقالبـی،
روح انقالب و ایمان همیشه زنده و کارساز است(حسینیخامنهای.)38-40 :1392 ،
حال با توجه به ضرورت های فـوق ،هویـت جهـادی ملـت ایـران الزامـات چنـین
تفکرات عاشورایی را می طلبد که اگر در تحق آن کوتاهی بهعمل آیـدل راه دسـتیابی
چنین فضیلتی مسدود یا مختل میگردد.
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بهگونه ای ویـژه و اهـدای جـان و مـال و توانـایی در راه بلندمرتبـهسـاختن اسـالم و
برپاداشتن شعائر ایمان» (نجفی.)3 :1368 ،
درواقع حس پیکارگری با دشمنان ،یکیاز ویژگیهای انسانهای مؤمن و باورمنـد
به عالم آخرت است که همة باورهایش را قربانی این چند روزة دنیـا نمـیکنـدل بلکـه
همة دنیا را در باورهایش خالصه میکنـد و براسـاس فـرامین الهـی آمـادة جهـاد بـا
دشمنان خدا میشود .بههرحال جهاد در راه خدا از مهمترین تکالیف اسـالمی اسـت و
تجارتی سودمند با خداوند است کـه مایـة عـزت اسـالم و تـرک آن موجـب خـواری
مسلمانان است .جهاد باید فقط در راه خدا باشد و براساس دسـتورات قرآنـی صـورت
پذیرد .در همینمورد علی(ع) در باب جهاد و فضایل و تبعات تـرک آن هـدایتآفرینـی
کرده است (امام علی(ع) ،خطبه .) 27واقعیت این است که تبیین تفکرات عاشورایی برای
دستیابی به هویت جهادی بهعنوان یکی از مهمترین ارکان پایداری در ادبیـات دفـاع
مقدس است.
 .4روش تحقیق
 .1-4روش گفتمانی «ارنستو الکالو»
بهره گیری از بخش گفتمانی«الکالو» نزدیک تـرین روشـی اسـت کـه بـا اسـتفاده از
تحلیلمحتوا ،رفتارهای منسجم شخصیتهای داستانی ـ که دارای اهـداف مشـترکی
هستند و از هویت یکسانی برخوردارند ـ را بازشناسی میکنـد .در ایـن روش ،تعریـف
باید انتخاب شود و تثبیت معنای دالهای معین در یک آرایش ارتباطی خـاص انجـام
گردد تـا زمینـة تحقـ هویـت حاصـل آیـد .امـری کـه در نگـاه «الکـالو» نـوعی
مفصل بندی 1دالهاست .مفصل بندی ،فرایندی استکه منجر به برقراری ارتباط بـین
عناصرگرددل به نحوی که این ارتباط ،موجب تعدیل و تعریف جدید هویـت ایـنعنصـر
شود.کلیتی که از عمل مفصلبندی حاصل می آیدل گفتمان نام دارد(کسرایی و پـوزش
شیرازی .)3 :1388 ،همة نشانههای مفصلبندیشده در یـک گفتمـان از ارزش برابـر

Articulation

1.
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غیریت 2گفتمانها اساسا در تفاوت با یکدیگر شکل میگیرند .هویتیابی یک گفتمان،
تنها در تعارت با گفتمانهای دیگر امکانپذیر است .از اینرو گفتمـانهـا همـواره در
برابر خود غیریتسازی میکننـد.گفتمانهـای غیـر بـه حاشـیه رانـده شـدهل دائـم در
تالش اند تا ثبات موقت معنایی را که گفتمان مسلط ایجاد کـرده اسـتل بـرهم بزننـد
(کسرایی و پوزش شیرازی .)3 :1388 ،ازطرفی قادربودن به اثبات خود و طرد دیگری
معنای هژمونی یا سلطه را دارد و چون گفتمان یک هویت استل باید سـبک زنـدگی
بهعنوان یک«گفتمان» شکل بگیردل پس باید نشانهها و مؤلفـههـا (دالهـا) دائمـی و
پیوسته باشند تا این گفتمان به معنی هژمونی باقی بماند .اگر این اتصـال و پیوسـتگی
نباشدل هژمونی سبک زندگی نیز از هم میپاشد.

Antagonism
Otherness

1.
2.
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برخوردار نیستند و به انواع گوناگونی تقسیم میشوند .مهمتـرین ایـن نشـانههـا «دال
مرکزی» است که نشانه های دیگر حول آن انسجام مییابند .این دال ،دالهای دیگـر
را حمایت میکند و آنها را در قلمـرو جاذبـة معنـایی خـود نگـاه مـیدارد .ضـدیت 1و
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 .2-4تحلیل تأثیر تفكرات عاشورایی در رمان دفاع مقدس
در این مقاله با مروری اجمالی در رمان »باغ بهشت» نوشتة محمدرضا ملکی مشاهده
میشود شخصیتهای دفاع مقدس با چنین اندیشههایی توانستهاند از خود یک هویت
جهادی به وجود آورند که منشأ استقامت ملت ایران در برابر هر نوع تعرت بیگانگـان
باشد .در اینجا با ارزیابی مختصر این مؤلفههـا در رمـان ،هویـت جهـادی برگرفتـه از
تفکرات عاشورایی آشکارتر میگردد.
 .3-4تلفیق شجاعت رزمندگان با مؤلفههههای عاشهورایی در تصهاویر
رمان باغ بهشت

تانک به چند قدمی رسیده .سربازها که میدان را خالی دیده اندل جسارت کرده و جلوتر
از تانک حرکت میکنند .بچههای مجروح را تیر خالص می زننـد .حـاال فقـط مـن و
پسرک سر راه آنهاییم .سربازهای عراقی به ما نگاه میکنند با غضـب .سـایههایشـان
چند برابر خودشان است .جلو میآیندل بهدنبال سایههایشان از چشمانشان کینه بیـرون
می ریزد ،اینها را وقتی خیمه را آتش میزدندل یکبار در کربال دیدهام ،وقتی گوشـواره
با گوش از بچهها به زور میستاندند! کینههایشان دیرینه استل مال کوفه ،مال شـام،
مال نخیله ،مال هرکجا که بدعتی بوده و هست!(ملکی.)405 :1388 ،
فضاسازی ،موقعیت غیریتساز بعثیهـا را شـفاف سـاخته و از تعـدی آنهـا سـخن
می گوید .و این تضادگرایی غیر انسانی تا جایی پیش میرود که« :بچههای مجروح را
تیر خالص میزنند»ل از این جمله به بعد ضدیت در گفتمان اوج میگیـرد .البتـه ایـن
تقابل با منش و باور شخصیتهـای شـجاع داسـتانی ،خـود زمینـهای بـرای ترسـیم
غیریت سازی در فضای تراژدی حماسة کربال «در این رمان» است .در اینجا خواننـده
بههیجان در میآید«:حاال فقط من و پسرک  ...سربازهای عراقی .» ...
تأکید نویسنده بالفاصله در پس جملـة « مـیآیـد بـا غضـب» صـحنه را التهـاب
می بخشد«:سایههایشان چنـد برابـر خودشـان اسـت» .بسترسـازی ملکـی از چیـنش
سربازانی که جلوتر از تانکها حرکت میکنند و آنقدر بی رحم هستند که به بچهها و
رزمندگان ایرانی تیر خالص می زنندل قوی و واقعی است .درواقع نویسنده از انعکـاس
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یکیاز آنها جلو میآیدل چهرهاش سیاه است ،چشـمش بـه چشـمان خمـار پسـرک
است ،باز جلوتر می آیدل حاال باالی سر نوجوان ایستادهل نوک اسلحهاش را بـه سـر او
نزدیک میکندل نوجوان زمزمه میکند :اشهد ان الالهاالاهلل  ،...برادر ،من دارم میرم ...
باید بپرم  ...سرم داغ میشود ،قلبم میخواهد از سینه بیرون بزند ،میخـواهم خـود را
روی سر پسرک بیندازم ،به زمین چنگ مـی زنـم ،خـاک در میـان انگشـتانم فشـرده
میشودل مثل اینکه مرمی فشنگ سرباز عراقی میخواهد میـان شـقیقة مـن بنشـیند.
سرباز انگشت روی ماشه میگذاردل نمیدانم که امامحسین(ع) آمده یا نه .آخـر پسـرک
گفت« :ما هم کربالیی هستیم» بهکنارش نگاه میکنمل شـاید آقـا سـرش را در بغـل
داشته باشد .ناگهان نوجوان لبخند میزند ،چهرهاش گشاده میشود و چشمانش کامال
باز و درخشان! زبانش را بر لبان خشک و سپیدکزدهاش میکشد و بهآرامی میگوید:
السالم علیک یا اباعبداهلل!(ملکی 406 :1388 ،ـ .)405
اوج غیریتسازی زمانی است که سرباز سیهچرده ،نوک اسلحهاش را بر سر نوجوان
بسیجی قرار داده استل درحالی که سرباز بعثی زمزمة شـهادتین او را بـا گـوش خـود
می شنودل براساس تحقیقات مندرج در آرشیو جنگهای جهـانی و منطقـهای ،ترسـیم
چنین صحنه هایی با ترس و وحشت همراه استل اما چرا این نوجوان چنین سـکینهای
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این مطلب نکته ای را اراده کـرده اسـت و آن ورود بـه صـحرای کـربال و واقعـة روز
عاشوراست .سپس ادامه میدهد اینها یعنی اینتیپ شخصیتها همانهایی هستند که
خیمه های اوالد و اصحاب امام شهیدان را به آتش کشیدند و تأکیـد مـیکنـد کـه در
باورهای خود یک بار آنها را در کربال مشاهده کردهاست .درست آنزمانکه گوشواره با
گوش از بچه ها  !...کاربرد زمان و مکان معین با توجه به پیشینة باورهـای مخاطبـان،
به اثر جانی تازه میبخشد .سپس ادامه میدهدل کینههایشان دیرینه استل مال کوفـه،
مال  ...این کلمات ،اشـارة صـریح بـه مـاجرای ثقیفـه(ر.ک .مادلونـگ )47 :1377 ،و
جنگهای تحمیلـی جمـل ،صـفین و نهـروان(ر.ک .دانشـنامة امـامعلـی(ع) ،ج  )9بـا
امیرالمؤمنین علی(ع) است.
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دارد؟ زیرا «آرامش رزمنده در چنین وضعیتی» به دلیل شجاعت و اتصال قلبی وی بـه
باورهای دینی است.

انگشت سرباز ماشه را می فشارد .صدای شلیک تیر چونان پتکی بهسرم میخورد و
حالم را منقلب می کند .خون سر نوجوان روی خاکها میپاشد .شتک شـتک .شـتک
خون بر خاک غمزدة نینوای هورالعظیم! «یا ثاراهلل!» پاک مثل نسیم! زیبـا مثـل گـل
محمدی! لطیف ،مثل سحر! صدای هلهلة مالئک بلند میشود .هودج پسرک هم آمد.
چقدر زیبایش کرده اند! گرداگرد آن با ستاره چراغانی است ،شده یـک تکـة نـور! زیبـا
مثل بهار! مالئک با جامهای بلورین ،ردیف ،برایش آب میآورند .آخر او تشـنه اسـت،
وقتی میخواهند ببرندش(ملکی.)406 :1388 ،
راوی خود بینندة این صحنة دردناک است .بههمیندلیل بیتابی میکنـد و بـر زمـین
چنگ می زند و در آن حاالت در حدیثنفسی میگوید«:نمیدانم که امامحسین(ع) آمده
یا نه» .لحظة تأثیرگذاری آنجاست که پسرک بسیجی درحالیکه منتظر شلیک سـرباز
دشمن است تا زندگی شروع نشدهاش را به پایان برساندل با عش به شهادت میگوید:
«ما هم کربالیی هستیم» .ترسیم حاالت متهورانة نوجوان بهویژه زمانیکه بـهآرامـی
میگوید«:السالم علیک یا اباعبداهلل!» درست قبلاز چکاندن ماشة اسلحه توسط سرباز
بعثی اوج تراژدی عاشقانه است .بهنظر میرسد اینصحنه انتقال تمامی آنچیزی است
که ملکی سعی داشته است ذهن مخاطـب را بـاآن درگیـر کنـد«.خـون سـر نوجـوان
بسیجی کم سنوسال بر روی خاکهـا مـیپاشـد ».بکـارگیری لفـظ خـاک از سـوی
نویسنده می تواند باورهـای دینـی را بـا باورهـای ناسیونالیسـتی پیونـد بزنـد و حـس
هم ذات پنداری و وحدت ایجاد کندل بهخصوص وقتی راوی میگوید« :شتک  ...خـون
بر خاک ،...اینحس قویتر و گستردهتر میگردد .سپس ملکـی از واژههـای مطهـری
استفاده میکند «پاک مثل نسیم!  ...لطیف ،مثل سحر!» این مقدمـة شـنیدن صـدایی
ملکوتی و متافیزیکی اسـت«صـدای هلهلـة مالئـک بلنـد مـیشـود  ...مـیخواهنـد
ببرندش» .ترسیم و فضاسازی باورهای برخاسته از آیـات و روایـات دینـی مـیتوانـد
خواننده را به ذوق آورد و . ...
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ـ .)406
پس از شهادت بسیجی نوجوان ،نوبت به راوی میرسد که با تکگوییها 1و حدیث
نفسهای متعدد ،گفت وگویی را خل کرده است کـه گـاه مخاطـب آن فرشـتگان،گاه
دوستان شهیدش و شاید آیندگان هستند و در این گفتوگوها تنهایتنها بـه شـهادت
1. Monologue
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فریاد می زنـم :آی ای آسـمانیان ،پـس مـن چـی؟ چـرا مـرا در ایـن بیابـان تنهـا
می گذارید؟ مرا هم ببرید! اما بیتوجه به من میروند ،پایکوبان و هلهلهگویـان .دلـم
میشکند و با سوز می گریم .صدایم که به گریه بلند می شودل سرباز عراقـی تـوجهش
جلب میشودل نگاهم میکند ،خیرهخیره! بـهطـرفم مـیآیـد .اسـلحهاش را در دسـت
می چرخاند .وضعیتم را که میبیندل نمیتواند تشخیص دهد که مردهام یا زنـده! مـردد
است که آیا تیر خالصم را بزند یا نه! باالخره تصمیم میگیـردل کـار از محکـمکـاری
عیب نمیکندل پس اسلحهاش را بهطـرفم نشـانه مـی رودل چیـزی بـه غـروب کامـل
خورشید نمانده .نوک مگسک کالش او به جمجمهام خیره شدهل مثل اینکه نوبت من
است .آری ،حاال مالئک را می بینمل دارند هودج مرا مـیآورنـد« :بیاییـد ای مالئـک!
بیایید و مرا ببرید! بهخدا مـن آمـادهام!» و مالئـک مـیآینـد پـایین ،روی سـرم نقـل
میپاشند ،هلهله دارند ،بچهها به پیشواز میآینـد .همـه آمـدهانـد ،خوشـحالوخنـدان!
گردوغبار و خون از چهره پاک کردهاند .لباسهایی از حریر بهبر کرده و زیباتر از قبـل
شدهاند .یکییکی مرا میبوسند و مبارکباد میگویند.رضا ،علی ،عباس ،رسول ،محمد،
رمضان و حسن ،جلوتر از باقی شهدا کنارم مینشینند ،رضا مـیگویـد :محسـنجـون
قربونت برم! تو اینجا باش.
جا می خورم! یعنیچه؟ باشم کهچه؟ مگر این هودج من نیست؟ مگر مالئک بـرای
بردن من نیامدهاند؟ حسن اینبار دلداریام میدهد :این هودج مال توست .ولی تو باید
اینجا ،روی خاک باشی! دلم برای خودم میسوزد .با عقدهای گـران در گلـو اعتـرات
میکنم :آخه چرا؟ باز رضا میگوید :تو باید باشی و به همه بگی کـه حقیقـت زنـدگی
تنها جهاد و عقیده س! بگو که ماها چطور اومدیم و چگونه رفتیم(ملکی407 :1388 ،
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می اندیشد و از اینکه باید برای مدتی زنده بماندل میگوید« :دلم برای خودم میسوزد،
با عقده ای گران در گلو  ...؟» این فریاد عاشقانه برایکسانی مثل جاماندهگان از قافلة
شهادت دیده می شود ،آنجا که قرآن کریم میفرماید«:من المؤمنین رجال ص دقوا م ا
عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر»(احزاب.1)23 :
محمدرضا ملکی در «باغ بهشت» از مرگ انتخابشده یاد کرده اسـت .او توانسـته
این دال فرعی را در کنار دیگر دالها بـه گ رد دال محـوری در تصـاویرش ،درآورد و
تلفیقی از شجاعت و شهادت را در دایرة باورها متجلی سازد.
در این برش درون مایة و تم«روحیة شهادتطلبی» با شجاعتی کم نظیر برگرفته از
ایمان به خدا به عنوان جنبة ذهنی بر کل فضای عینی و مسائل مربوط بـه آن تسـری
یافته است .همچنین ذهنیت شخصیتهای رمـان ،عشـ بـه شـهادت و دلآزاری از
شماتت و حرکات غیرانسانی یزیدبنمعاویه ،ابـنسـعد ،شـمربنذیالجوشـن و تمـامی
ظالمان تاریخ کربالست.
سبک گفت وگو در رمان ،بر اساس باورهـا و اعتقـادات چیـنش شـده اسـت .بـین
مخاطب و شخصیتها تعامل فکری احساس میشود .شیوة سخن گفتن ،مقتـلگونـه،
نمایشی و تعزیه خوانی است .همچنین انتخاب واژگان نیـز مقتـل وار اسـت .ازطرفـی
توجه به مسائل و ارزشهای اجتماعی و نگاه به عالم آخرت موج میزند که بهنحـوی
بیانگر تقدیس ارزشهای دفاع مقدس است و سرانجام اینکه نویسنده با انعکاس این
دال از دالهای چهارگانه که بهگرد دال محور میچرخندل تفکرات عاشورایی رزمندگان
را به وضوح به مخاطب منتقل کرده است .سبکی که در آن اندیشة حسینی ،بـهعنـوان
یکی از ویژگیهای درونی سبک زندگی شخصیتها در رفتار ،حرکات و سکنات آنهـا
نهادینه شده است.آنچه در انعکاس متن به ذهن می رسدل توجـه نویسـنده نسـبت بـه
ایجاد یک فضای ارتباطی میان سبک زندگی 2شخصیتها و مخاطبان خـاص و عـام
 . 1در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادهاندل بعضی پیمان خود را به
آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند) ،و بعضی دیگر در انتظارندل و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و
پیمان خود ندادند.
2. Life style
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رمان است تا انتقال ذهنیت خود را به سهولت انجام دهد .بنابراین ،از آنجاکه اسـتعداد
تکامل یافتة انسان در برقراری ارتباط نمادین ،فراگیری فرهنگ را آسـان مـیسـازد و
انتقال فرهنگ را از نسلی به نسل دیگر امکانپذیر میکنـدل جامعـهشناسـان بـر ایـن
همداستاناند که«:اگر انسان ها توانـایی پرورانـدن زبـان و ارتبـاط را نداشـتندل هرگـز
نمیتوانستند بهعنوان یک نوع باقی بمانند» (بـای 21 :1390 ،ـ  .)20بـههمـیندلیـل
ملکی سعی کرده است با استفاده از زبان تعزیه ،دو حماسة بـزرگ «عاشـورا و دفـاع
مقدس» را با هم تلفی کند و در این عمل ممزوج کردن ،کار انتقال الگوسازی را نیـز
انجام داده است .درو اقع فضاسازی ریزبافت او ذهن مخاطب را به تخی ل وا مـیدارد.
ازطرفی بازگشت بهگذشتهل بهویژه به صحنة کربال ـ که نماد پیروزی خون بر شمشیر
است ـ این تصاویر را مهیجتر سـاخته اسـت .حـس حماسـهپـروری و نمادشناسـی در
راستای آزادگی انسان ها و برانگیختن احساسات ناسیونالیستی و متذکرکـردن فطـرت
پاک ،حرف برجستهای است که از این متن استخراج می شود .درواقع تفسـیر حرکـت
رزمندگان رمان و تلفی پایداری آنها با دفـاع حضـرت اباعبـداهللالحسـین(ع) در طـول
همدیگر قرارگرفته است و مهمتر آنکه این پیوند در دایرة انسانیت ظهور یافته است و
این همانچیزی استکه نقاط اشتراک رمانهای داخلی و خارجی نامیده میشود و گاه
در برخی از مسائل انسانی« ،این ارتباط» مخاطب را به حس همذاتپنداری میکشاند.
انسان ها با توسل به نمادها به سه شیوة بنیادی ارتباط برقرار میکنند :نخستین شـیوه،
زبان گفتاری است که الگوهای صوتی ،دارای معنـا اطـالق مـیشـوند .زبـانگفتـاری
آموزش و ارتباط را آسان میسازد .دومین شیوة ارتباط ،زبان نوشتاری است که همـان
ثبت ترسیمی زبان جسمانی است .این زبان به حفظ آموزش و میراث فرهنگی کمـک
میکند .سومین شیوه  ،زبان جسمانی است که این اصطالح از ادبیات عامیانه برگرفتـه
شده و بر مبادلة معانی از طری اداها و وضعیتهای جسـمانی داللـت مـیکنـد(بای،
.)21 :1390
چنین تفکراتی که با هراس انگیزی دشمن به حاشیه رانده نمیشود و بـا شـجاعت
کم نظیر گقتمان غیر را ،طرد نمودهل میتواند هژمونی و سلطة اندیشههـای عاشـورایی
خود را بر هر متجاوزی تحمیل نماید.

  22شاهد اندیشه
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 .4-4مؤلفههای مقاومت و ایثارگری در تصاویری از رمان باغ بهشت

مادر عباس و مادر من کنار یکدیگر ایسـتاده انـد ،برایمـان دسـت تکـان مـیدهنـد و
چیزهایی زیر لب زمزمه میکنند .پدرم گوشة پیـادهرو ،دسـتش را بلنـد کـردهل گـویی
دنبال من میگرددل مرا مییابد ،میخندد ،من هـم! سـحرکوچولو روی دسـت پـدرش
میان بوق اتوبوسها و شعار مردم (و) همهمة خانوادهها چیزی میگوید که به گوش ما
نمی رسد .مادر رضا ،دست ها را به آسمان بلند کرده و از خدا چیزی میخواهد .پیـرزن
هنوز اسپند دود میکندل ولی حاال اشکهایش را هم میبینم! از یکی -دو تا اتوبـوس
همخوانی بچهها بلند میشود« :کربال کربال».
و از اتوبوس دیگر « ایشااهلل!» و بچههای اتوبوس ما ـ یعنی دستة یاسر ـ هم شـروع
میکنند :قال رسولاهلل نور عینی
حسین منی و انا من حسینی
حسین جان کربال
حسین ،حسین.
قطار دهـدوازده تا اتوبوس ،با پرچمهای قرمز و سبز «یا مهدی ادرکنی» در خیابان راه
میافتند(ملکی 100 :1388 ،ـ .)99
یکی از ملموس ترین صحنه های دفاع مقدس ،ایثار پدران و مادرانی اسـت کـه در
مقابل چشمان گریان خود ،لحظة وداع سنگین فرزندان خویش را «درموقـع رفـتن بـه
جبهه» مشاهده میکنند .لحظهای که شاید برایشـان تکرارشـدنی نباشـد .نویسـنده در
1
اینجا فقط به یک برداشت فلشگونه اکتفا کرده است تا مخاطب ،خود از قوة تخیلش
و از بازگشت بهگذشته 2بهره بگیرد و زمان وداع رزمندگان با خانوادههـا و بسـتگان را
تصور کند .ملکی در جهان داستانش یـک تصـویربرداری مسـتند داردل تصـویری کـه
گفتوگوها در آن شنیده نمیشود .در چنین شرایطی عنصر سمع درچنگال بصر گرفتار
است .فضا 3بهخوبی منتقل و با بوق وسایط نقلیه تداعی خداحافظی نیز در جان والدین
1. Imagination
2. Flash back
3. Flash back
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1. Narrator
2. Theme
3. Dramatic
4 The concept of love
5. Tragic
6. Monologue
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رزمندگان و خانواده هایشان کاشته شده است .ازسویی انعکاس احساسـات خـانوادههـا
توسط نقل راوی 1خلوص و ازخودگذشتگی آنها را بهمنصة ظهور میرسـاندل بـهویـژه
آنجاکه راوی میگوید« :مادر عباس و مادر من کنار یکدیگر ایستادهاند ».تأثیرگـذاری
درونمایة 2این صحنه میتواند خواننده را متأثر سازد .زیرا او میتواند احساس کند در
چشمان پدری که تنها فرزندش را بهخیل کاروان دفاع سپرده ،و مادری که بـا خـون و
جگر فرزندش را بزرگ کرده استل ایـن وداع تلـخ تـا چـه انـدازه انـدوهناک اسـتل
بدین دلیل ،پیرزن برای سرسالمتی رزمندگان ،همراه با گریهکردن اسپند دود میکند و
مادر رضا هم لبانش به ذکر دعا مشغول است .اما چـرا والـدین چنـین وداع گرانـی را
بهجان میخرند؟ تصور صحنة دراماتیک 3خداحافظی با دستتکاندادن برای فرزندانی
که معلوم نیستل دیدار مجددی داشته باشندل بهویژه زمزمههای پس از آن مفهومی را
5
دربر دارد که همانند عش  4ناشناخته است .یعنی ایثاری عاشقانه که ریتمی تراژیـک
دارد .ایثاری که با مقاومت به نوعی پیوند خورده است .درواقع خواننده با درک اولیـه از
لحظة وداع ،گریه ،دلتنگی و نگاههای حسرتبار والدین ،میداند که در دلشان دنیایی
پر از حدیث نفس 6است که همه ممهور باقی ماندهانـدل فهمـیکـه در جهـان ذهنـی
سحرکوچولو ،حدیثی نانوشته و غیرقابل درک است.
مردم درمیان پیاده روها ،برایمان دست تکان میدهند .در قیافههایشـان حسـرت و
افسوس موج می زند .حتما آرزو میکنندل کاش آنها هم مـیتوانسـتند دل را یـکدلـه
کنند .میرویم که شاید دیگر این خیابانها را نبینیم (ملکی.)100 :1388 ،
در این متن شعارهای اعتقادی رزمندگان از باورهای دینی آنها شکل گرفته است و
پشتوانه و عقبة آنها را برمال می سازد .همانند مفهوم اثرگـذار کـربال کـه تمـام روح و
روان رزمندگان را لبریز ساخته است .از طرفی ترسیم لحظات واقعی وداع پدرو مادرها
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با فرزندان در صحنة 1قطارکردن اتوبوسها ،بار معنایی زیادی برای مخاطب 2داردل آن
هم با پرچمهای رنگارنگ یامهـدی ادرکنـی کـه مفهـومی فراتـر از ایثـارگری نشـان
می دهد .بههمین دلیل ،چنین حسرتی بهرغم این ازخودگذشتگی ،بیانگر عشـ پـدر و
مادرها به امامحسین(ع) است :یا لیتنیکنت معکم (...ابنقولویه 114 :1377،ـ .)77ولـی
نکتة مهم فراموششده ازسوی ملکی در عدم پرداخت آرزوهایی است که خانوادهها در
لحظات وداع ،نسبت به فرزندانشان داشتند .این انتخـاب ایثارگرانـه فقـط بـهواسـطة
باورهایی است که حادثة کربال و شخصیت بینظیر حضرت اباعبداهللالحسین(ع) آنها را
زنده نگه داشته اند .اما جملة« :می رویم کـه شـاید دیگـر ایـن خیابـانهـا را نبینـیم»
تأمل برانگیز و حسرتآفر ین است .این جمله از جمالت پایدار رزمندگان دفاع مقـدس
است که بوی ملکوت میدهد و از جنس دنیا نیست.
به هرحال لحن بهطور محسوسی غـمبـار و تراژیـک اسـت ،رفتارهـا ،احساسـی و
عاطفی استل ولی به چند دلیل ،نمیتوان متن را بـا وجـود شـعارهای مـذهبی«:قـال
رسول اهلل نورعینی ،حسین منی و انـا  »...متنـی شـعاری خوانـد )1 :کـار انتقـال ایـن
صحنه ها ،براساس شواهد« ،با توجه به مستندات جنگی موجود ،اسناد و مدارک ارتش
و سپاه پاسداران ،مؤسسهها و پژوهشگاهها ،بنیاد حفـظ آثـار و نشـر ارزشهـای دفـاع
مقدس ،مجموعة مستند روایت فتح ،خاطرات مکتوب رزمندگان ،وصیتنامـة شـهداء،
آرشیو مستندات صدا و سیما و »...واقعی انجام پذیرفته است )2 .این شعارها باورهـای
عقالنی و قلبی رزمندگان و خانوادههای آنهاست )3.ورود در میدان جنگ جایگاه شعار
نیست .درواقع آنچه رزمندگان را به سوی جبههها کشانده اسـتل تفکـرات عاشـورایی
است .نخستین نشانة این تفکرات ،اسامی عباس ،رضـا ،یاسـر و امثـال آن اسـت کـه
به واسطة باورهای والدین به حماسةکربال ،برای فرزندانشان انتخاب کردهاند .همچنین
انتخاب نام «یاسر» برای دستة گروهان درست همانند دیگـر گـردانهـا و تیـپهـا و
لشکرها ـ که نامهای امامان معصوم(ع) را دارند ـ همگی تداعی توجه مسئولین نظامی
به فلسفة عاشورایی است .همانگونه که این مهم در تزیین پـرچمهـای قرمـز و سـبز
1. Scene
2. Audience
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ناگهان تیری صدا میکندل حاجی ساکت میشودل سرش به عقب پرت میشود ،رو بـه
آسمان میکندل حاجعبداهلل بر خاک زانو میزند.کسی فریاد میزنـد :عراقیـا حـاجی رو
زدن! حاجعبداهلل زانو زده و همچنان دستهایش مقابل صورت است .حاال مثل نخلی
بر زمین می افتد کنار من .ناگهان بزنبزن شروع میشود .صدای تانکهای عراقی که
سمت راست ،ته دژ را بریدهاندل بهگوشم میرسد .یکی فریاد میزند :یـاحسـین! تانکـا
دارن میآن اینطرف! (ملکی.)398 :1388 ،
متن با یک شروع مناسب و با واژة غافلگیرکنندة «ناگهـان» نشـان مـیدهـد کـه
هیجانی در کار است و صدای تیر در پسآن حکایت از یک اتفاق است کـه نویسـنده
با این فضاسازی مختصر ،اما صریح ،مقدمات یکرخداد را ترسیم کرده و آن شـهادت
حاج عبداهلل است .این تصویر ،صحنة یک مرگ سرخ «شهادت عاشقانة رزمنـدگان» را
در فضایی عاشورایی منعکس نموده است .رمان مشـحون از تصـاویری اسـتکـه بـا
بازگشت به گذشتههای متعدد مخاطب را به سرزمین نینوا یا همان کربال میکشـاند و
هم زمان با پرواز ذهن و پیوند باورهای عمی به عوالم ماورایی عروج میدهدل درواقع
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رزمندگان که به نام «یامهـدی ادرکنـی و امثـال آن» مـزین اسـتل دیـده مـیشـود.
بهبیان دیگر ظاهر این افراد و شعائر اسالمی آنها گویای تفکرات عاشورایی است .ایـن
باورها در شعارهای رزمندگان نیز آشکار است :حسین جان کربال  ...حسـین . ...وجـود
اندیشة عاشورایی در والدین این حرکتآفرینی را خل کرده است که برای حفظ کیان
مملکت نه تنها فرزندان خود را ایثار میکنندل بلکه حسرتی را در درون میپرورانند کـه
ایکاش میتوانستند «خود نیز» در این دفاع عالوهبر پشـتیبانی و حفـظ عقبـة آن در
جبهه حاضر شوند .این مفهوم خود بار معنـایی ایسـتادگی خردمندانـة مـردم را اثبـات
مینماید که برای رسیدن به اهداف استقاللطلبانه و ایجاد امنیت پایدار مرزهای ایران
اسالمی ،هرگونه نامالیمات و سختی راه را تحمل می کنند .این انسـجام و پیوسـتگی
در فرایند گفتمان ،عمل مفصلبندی مؤلفهها را تقویت کرده و موجبات ظهـور هویـت
جهادی را در رزمندگان فراهم میآورد.
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«در اینجا» تلفی عا لم ماده با عـالم متافیزیـک و تثبیـت یـک واقعیـت ارزشـمند در
باورهای دینی بهنام شهادت آشکارست.
ازسویدیگـر صـحنة تیرخـوردن فرمانـده ،یـکتصـویر واقعـی و باورپـذیر اسـتل
بهویژه اینکه باور قلبی او ،در همانلحظه ،نگاهش را به آسمان میدوزد و این درحـالی
است که همزمان بر خاک زانو زده است .هنوز دریافت شهادت حاجعبداهلل بهطورکامل
در جان مخاطب ننشسته است که یـکفریـاد درمیـان سـنگرهای جبهـه طنـینانـداز
می شود« :حاجی رو زدن!» سـپس راوی بـه توصـیف خـود از فرمانـدة شـهید ادامـه
می دهد« :مثل نخلی بر زمین میافتد ».فریاد دوم «تانـکهـا دارن میـان »!...لیعنـی
زمانی برای عزاداری و مویهکردن نیست .مقدمه چینی و بسترسـازیهـا ،1مخاطـب را
گامبهگام و نفس به نفس همراه راوی درفضای حرکت داستانی سیر مـیدهـد و علـت
این همراهی انتقال عواطف و احساسات ،دغدغهها و باورهـایی اسـت کـه در حـوادث
جاری جبهه و جنگ رمان « باغ بهشـت» دیـده مـیشـود .حتـی همـانجاکـه راوی
می گوید« :یکی فریاد می زند :یاحسین!  ،...این « یکی» کـه درظـاهر نـزد مخاطـب،
ناشناخته اسـتل بـهگونـه ای در داسـتان جـا بـاز کـرده اسـت کـه خواننـده بـااو نیـز
هم ذات پنداری میکندل درواقع این «یکی» همانند نماد تمام جنگ است .از یکطرف
یا حسین میگویدل یعنی جبههاش را مشخص می کند تا دیگر رزمندگان پشت سـر او
متذکر امام حسین(ع) باشند و مخاطب نیز بدانـد ،اینهـا کـه مـیجنگنـدل مـیداننـد بـا
چهکسی میجنگند و ازسویدیگ ر ادامه و فریاد تانکا دارن میانل اعالن و نشان از قوام
پایداری تفکرات عاشورایی در برابر تنور جنگ ظالمان است کـه همچنـان شـعلهور و
پابرجاست .این شخصیت نمادین ،حقیقی است و از هرگونه پیچیدگی و شگفتی بهدور
است و نویسنده با ظرافت هرچهتمامتر این نماد را که عبـارت اسـت از یـک رزمنـدة
ناشناخته ،آگاه به باورهای دینی و زنده کنندة شعائرمذهبی است بـه مخاطـب معرفـی
می کند .نماد و سمبلی 2که پرچم نامرئی را بهدست گرفته و طبل بیصدا را بهصدا در
میآورد تا رزمندگان با باور حسینی به جنگ دشمن برونـد و ایـن نمـاد حیـاتبخـش
1. Introduction
2. Symbol
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تیر مستقیم تانکی صفیر میکشد و از باالی سرمان میگذرد .حاال دارند درطول دژ
جلو میآیند .میآیند بهسمت ما! بچهها عقب میکشند .همین ده ـ دوازده نفـری کـه
ماندهاند .یکیاز آنها عقبعقب مـیآیـد و کنـارم مـینشـیند .مـیبوسـد صـورتم را و
میگوید« :بر میگردیم اخوی ،با بچههای تیپ ویژة شهدا!» و میرود .خودم را آمـاده
میکنم تا پر بگشایم به آسمان .مثل کبوترها ،هی بروم باال و باالتر ،میخواهم بـروم
به ت ه آسـمان ،بـه آنجـایی کـه جـز آبـی و پـاکی چیـزی نباشـد .حتمـا عـرش هـم
همانجاست(ملکی.)398 :1388 ،
سبک نوشتاری «باغ بهشت» شبیه مقتل نویسی است .به نظر مـیرسـد آنچـه ملکـی
می گوید همان اندیشة رزمندة ایرانی است و این امر نشان میدهد که نویسنده تالش
دارد نگرش به باورها و سمت وسوی حرکت درونی و روحی رزمندگان را منتقل کنـد.
البته این قدرت تخیل او به واسطة خل رمان نیستل بلکه واقعیتی اسـت کـه درعـالم
خارج نیز مصداق فراوان داردل بههمیندلیل مخاطب ،با آن ارتباط برقرار میکندل زیـرا
این سبک نوشتاری توانسته است شخصیتهای رمان را به پرواز در باورهای مـاورایی
درآورد .در بخش دیگر مشاهده میشود که نیروهای عراقی بهسوی نیروهای ایرانی بـا
شلیک تیر مستقیم تانکی که از باالی سـر رزمنـدگان رد مـیشـودل هجمـه آوردهانـدل
درحالیکه درطول دژ ،بهطرف آنها میآیند و این تک دشـمن در شـرایطی اسـت کـه
بچهها در وضعیت عقبنشینی هستند .این قسمت نمای کلی و برجستة تصویر ملکـی
استل اما حرف اصلی نویسنده در این برش چیست؟ و آن اینکـه در موقعیـت هجـوم
دشمن و عقبنشینی نیروهای خودی از ایستادگی و شهادت مـیگویـد« :همـین ده ـ
دوازدهنفر ماندهاند»ل یعنی این تعداد ،از تعداد کل نیروها «شهدا و مجروحهـا» اسـتثنا
شده است و در همانحال به جای اینکه خوف و ترس وجودشـان را فـرا بگیـردل فکـر
پرواز و پریدن به آسمان یا بهعبارتی فکر شهادت هستند.
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مبا رزه و مقاومت ،ایثار ،شجاعت و شهادت است که ملکـی فقـط آنرا بـا یـکفریـاد
یاحسین(ع) در قسمتی از رمان خود ،جای داده استل بنـابراین مخاطـب خاص،حضـور
پررنگ و اثرگذار و دائمی این شخصیت بیآالیش را بر کـل فضـای تصـویر در ایـن
گفتمان «هویت جهادی» بهوضوح میبیند.
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 سال اول ،شمارة اول ،تابستان 1398

درحقیقت هرچه اندیشة انسانی فرد متعادلتر باشد رفتار و کنشها و واکنشها که
تبلوری از سبک زندگی اوستل متعادلتر خواهد بود .اما گاه در شرایطی قرار میگیـرد
که باید از خود ،عکسالعملهای بهخصوصی ارائـه دهـدل بـهویـژه در هنگامـة نـزاع،
درگیری و مواردی از ایندست « همانند جنگ» که با انواع ترس ،هیجان ،خشم ،و...
ممکن است روبرو گرددل در اینجا تعامـل دو سـویة اندیشـه و سـبک زنـدگی بیشـتر
ملموس میشود .برایمثال ترس گاهی عامل رکورد انسـان اسـت و او را از رشـد بـاز
می دارد(ح جو .) 13 :1375،این خصیصه زائیدة اندیشه و باورهای فـرد اسـت کـه در
جامعه نیز بروز مـی یابـد .براسـاس مشـترکات انسـانی آنچـه بـرای شـخص زیبنـده
میآیدلکنترل شرایط موجود به واسطة قوة عقل است .در واقع علتهای رفتاری انسان
ضمن تأثیرپذیری از مسئلة ژنتیک ،محیط و  . ...از باورهـای و اندیشـة او نیـز متـأثر
است که «این مؤلفهها» می توانند خردمندی یا عدم خردورزی او را در رابطة دو سویة
اندیشه و سبک زندگی نشان دهند .بنابراین ،ترس که نقطة مقابل شجاعت است و از
عوامل غیریت ساز و عامل مهمی برای ازهم پاشـیدگی گفتمـان اسـتل در رزمنـدگان
«رمان باغ بهشت» مشهود نیستل بلکه برعکس شجاعت که نشان هژمونی مـدافعان
در گفتمان هویت جهادی استل در آنها دیده میشود.
این نحوة سبک زندگی از تفکرات عاشورایی است که آنهـا را درمقابـل شـداید و
نامالیمات ،آبدیده و مقاوم ساخته است .آنجاکه راوی میگوید« :خودم را آماده میکنم
تا پربگشایم به آسمان  »...نشان از روحیة بلند شهادتطلبی است .حسیکه نهتنها بـا
ترس غریزی در چنین شرایط بحرانی قرابتی نداردل بلکه همین موقعیت دشوار ،عاملی
مهم برای رشد و تعالی او نیز گشته استل بهبیاندیگر نویسنده رزمندگان بینامونشان
را عارفان بزرگی میدانـد کـه سـلوک الهـیشـان بـهسـوی معبـود ناشـناخته اسـت.
همانگونهکه صدرالدینمحمد شیرازی معروف به صـدرالمتألهین«مالصـدرا» مراحـل
رشد عش را و تحوالتی که از نظر متعل عش برای شخص درطی سـیر رشـد پیـدا
میشودل به سه مرحله تقسیم کرده است:
«الف .عش کوچک :عش به انسان ازآنجهت که سمبل جهان آفرینش است.
ب .عش متوسط :عش دانشمندان به حقای موجودات.
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اما امروز چه دلگیر است غروب! و دلگیرتر اینجاکه خاکش بـهخـون دوسـتان آغشـته
است .زمین داغمه بسته و بچههای جامانده در کنـار و گوشـة آن برخـاک افتـادهانـد.
اطرافم شهدا و مجروحان روی زمینی که گلهگله خمپاره آنرا گود کرده و آراسـته بـه
فرش ترکشهای براق ،آرام خفته اند .چندتایی از آنهاکه هنوز نیمهجانی در بدن دارندل
ناله میکنند .یکی ـ دوتایشان شهادتین میگویند .آخر اینجا ته خط اسـت! آخـر ایـن
مسیر و آغاز مسیری دیگـر تـا ابـدیت.آنجا ،آن گوشـة آسـمان سـرخ اسـت .سـرخ و
خون آلود.آنجا آسمان خون بر سینه دارد .دیگر روز از تبوتاب افتاده! دیگر گرما غوغـا
نمی کند و هیاهوی صحنة نبرد زهرة شیر را نمیترکاند .حاال وقت تاختن سپاه مخالف
است بر پیکرها! وقت اسبدوانی و ترکتازی هلهلهگویان تیغ و سنان بهدسـت .حـاال
باید هجوم آورند بر خیمهها ،بر گودال قتلگاه! من خودم اکنون همهرا به چشـم جـان
می بینم .آخر بین اینجا و کربال دیگر چیزی حائل نیست! حتی زمان! اصال اینجا همان
کربالست .بگذارید بگویم کهاکنون اینجا چه میگذرد( ...ملکی 399 :1388 ،و .)398
نویسنده خورشید را خرامان و آهسته از گوشة تصویرش بیرون میراند و غـروب را
همانند ستاره ای در دل شب بر تصویر نقش میدهد و از دلگیری غروب و خاکی کـه
آغشته به خون شهیدان استل سخن میگوید و از بچههایی که در وجببهوجب خاک
این سرزمین « در این دشت خونین هرکدام آراسته به فرش ترکشهای بـراق ،شـهید
شده اندل تصویربرداری کرده است .ترسیم این فضا به قـدری خـونین اسـت کـه راوی
میگوید« :آخر ،اینجا ته خط است!» .سپس نویسنده مخاطب را از زمین میکند و بـه
آسمان می برد «آنجا ،آن گوشة آسمان سرخ است ... .اکنون اینجا چه مـیگـذرد .»...
ملکی تصاویر جبهه و جنگ را با متن مقاتل و حماسة کربالی حسینی تلفی کـرده و
با زبان وقایعنگاری و واقعهخوانی در هالهای از بازگشتبه گذشته ،باورهای مـذهبی را
با رمانش عجین کرده است.

دف زنان ،دایره به دست میآیند .بـه پاچـههایشـان مثـل زنهـا خلخـال آویختـهانـد.
ورجهوورجه میکنند .کف میزنند .هلهله دارند .اطرافم همـه خـون اسـت .نیـزههـای
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ج .عشـ ـ بـــزرگ :عشـ ـ عارفـــان بـــه مراحـــل درک و تلقـــی کـــالم الهـــی
است»(مصباح.)27 :1374،
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شکسته و شمشیرهای برهنه .آنجا روی همدیگر تلنبار شده .خـدایا اینجـا کربالسـت!
آتش فتاده است بر خیمهها .قطار زنان و کودکان دستبسته ،آرامآرام از کنـار گـودال
قتلگاه میگذرد .بچهها با پاهای برهنه بر خارهای مغیالن ،جگر میخراشند .ظالمی بر
قامت کوچکشان تازیانه میزند و آنها می روندل آرام و آهسته .عجب غربتـی دارد ایـن
سرزمین! و چه سوزناک ،هنگامیکهاز کنار گودال قتلگاه میگذرندل صیحه میکشـند،
ضجه میزنند ،ناله سر میدهند ،پاهایشان میلرزد و عاقبت زانوانشان بیرم بر خاک
بوسه می زند و در گودال قتلگاه ،در عم انبوه شکستة تیرها و شمشیرها ،بـدنهـایی
عریان و پارهپاره و بی سر! خدایا! این چه ظلم است؟! ای وای! و در پیشاپیش کـاروان
اسرا ،سرهایی به رأس نیزهها !
(باز)کفزنان میآیند زنگیان شب ،بدمستان بیشرم ،شوخچشمانی بیحمیت! میآینـد
تا بر بدن ها اسب بدوانند ،میآیند پایکوبان! می خواهم برخیزم و فریاد بـزنمل شـیون
کنمل ناله سر دهمل که ای وای بیایید! بچههای گردان کربال! بسیجیها بیایید و ببینید
که بر سر حسینتان(ع) چه آمد! بیایید اهل حریم عصمت را در اسارت ببینیـد .نگذاریـد
غیرتمندان که سپاه پسر سعد ،بر بدنهای پاک ،اسب بدوانند .اینجا قاسـم بـر خـاک
افتاده! اکبر و عباس و عون و جعفر افتاده! بیایید و به کوفیان نشـان دهیـد کـه هنـوز
حسین(ع) یا ور دارد .بیایید ای ...اما صدایم در حنجره گیر کرده ،نفسم بند آمده ،و حاال
اسبها میتازند روی پیکرها ( ...ملکی 400 :1388 ،ـ .)399
اوج غیریتسازی گفتمان«در اینجا» نمایـان اسـت .صـحنه ،لحظـة تـاختن سـپاه
ابن سعد و یورش آنها بر پیکرها را نشان میدهد .همان زمانکه اسبها با نعل تازه و
آهنین بر پیکر نیمهجان و بی جان شهدا در دشت نینوا و درمقابل چشمان اهـل حـرم،
میتاختند و هلهله مـیکردنـدل درحـالیکـه تیـغ و سـنان بـه رخ زنـان و بچـههـای
امام حسین(ع) می کشیدند .ملکی صحنة عقب نشینی رزمندگان ایرانی با صـحنة تقابـل
امام با ابنسعد را به تصویر کشیده است .نویسنده میخواهد بگوید :که اگر ابنسـعد و
سربازانش با اسب بر شهدای کربال می تازیدندل امروز دشمن بعثی با تانـک بـر جسـم
نیمه جان و بی جان شهدای رزمنده ایرانی میتازد .و در ادامه ،برگ دیگری از مقتل را
باز می کند و لحظة هجوم سپاه یزیدی را بر خیمههای زنان و بچهها بازخوانی میکند
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و هنگامة سوزناک تراژدی گودال قتلگاه را بر ذهن مخاطب مـیکوبـد .سـپس راوی،
مدعی می شود که «اکنون» همه را بـه چشـم جـان مـیبیـنمل یعنـی فعـل سـربازان
یزیدبنمعاویه «در روز عاشورا» را با فعل سربازان دشمن شبیه مـیدانـد .راوی کـالم
خود را تکمیل میکندل میگوید« :آخر بین اینجا و کربال دیگر چیـزی حائـل نیسـتل
حتی زمان!» سپس تأکید می کند« :اصال اینجا کربالست» .ملکی مقاتل را بـهخـوبی
درک کرده استل بههمیندلیل صحنه به صحنه ،تصاویر جبهه را با عاشورا بازسـازی
می کند و سربازان صدام را بـا لشـکریان ابـن سـعد و رزمنـدگان ایرانـی را بـه یـاران
امامحسین(ع) تشبیه میسازد.
تصویرسازی سربازان دشمن از صحنة نبرد بین نیروهـای ایرانـی و بعثـی عراقـی
بهطور محسوسی بهطرف کربال سمتوسو مییابد .ملکی سربازان ابنسعد و شمر را به
زنانی شبیه کرده است که خلخال به پا دارنـد و بـا کـف و دف و دایـره ورجـهوورجـه
میکنندل درحالیکه زبانشان به هلهله بلند است .سپس صحنة خونینی کـه نیـزههـای
شکسته و شمشیرهای برهنه را روی هم تلنبار کرده است را منعکس میسازد تا بتواند
بگوید اینجا کربالست! همانجاییکه آتش بر خیمهها افتاده اسـت و کـاروان زنـان و
کودکان دست بسته ،آرامآرام از کنار گودال قتلگاه میگذرد و همزمان مخاطب نیـز بـا
آنها از همانجایی عبور میکند که بچهها با پاهای برهنه بر خارهـای مغـیالن دشـت
کربال عبور میکردند و هردوی آنها با هـم گـوشچشـمی بـه گـودال قتلگـاه دارنـدل
درحالیکه ضربة کینهتوزانة تازیانههای خصم را بـر بـدن خـود احسـاس مـیکردنـد.
کاروان می رود و انگار مخاطب نیز در سرزمین غربت گرفته بهدنبال و همراه آنها نالـه
و ضجه سر میدهد .ملکی مخاطب را با کاروان بهباالی سر گودال قتلگاه مـیآورد و
در میان انبوه نیزه شکستهها ،تیر و شمشیر و سنانها ،بدن عریان و پارهپاره و بیسـر
امامحسین(ع) را به خواننده نشان مـیدهـد درحـالی کـه در پیشـاپیش کـاروان اسـراء،
سرهایی به رأس نیزهها سوار است .سپس تاب بر نمیآورد و زبان به شکوه میگشاید
که« :خدایا! این چه ظلم است؟  ...واقعهخوانی و تعزیة ملکی از کربال در همین نقطـه
شکلی دیگر بهخود می گیرد .نویسنده مخاطب را از دشت نینوا بـه رمـان خـویش بـاز
می خواند و او را متوجة حملة تانکهای عراقی میسازدل امـا همچنـان شـبیهسـازی و
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بازگشت به گذشتة تصاویر عاشورایی را رها نمیسـازد و مـیگویـد« :ایـن بدمسـتان
بیشرم و  ...میآیند تا بر بدنها اسب بداونند» و منظورش از اسب همان تانک دشمن
است و تاختن اسب بر بدنها نیز اشاره به حملة سوارهنظام ابنسعد به شهدای دشـت
کربالست و میگوید « :نگذارید غیرتمندان ،که سپاه پسر سـعد  .» ...ملکـی شـهدای
رمــان خــود را بــا قاســمبــنعلــی(ع) و علــیاکبــر(ع) و عبــاسبــنعلــی(ع) و عــون(ع) و
جعفربنزینب(ع) مقایسه میکند و میگوید« :ای غیرتمندان ،بیاییـد و بـه اهـل کوفـه
نشان دهید که همانند آنها بیوفا نیستید».
و حاال اسبها میتازند روی پیکرها  »...این لحظه ،همان لحظهای اسـت کـه نـدای
هل من ناصر ینصرنی (ابن طاووس ،)102 :1348 ،امام جان انسانهای بـا وجـدان را
آبیاری می کند .ملکی تصویر اسارت اهل حریم عصمت(ع)( ،حضـرت زینـب(ع)) را نیـز
فراموش نکرده است و . ...این صحنهها همان تقابل گفتمانهاست که بهظاهر شمشیر
بر خون غلبه کرده استل اما از آنجاکه ماهیت غیریتساز گفتمان غیرانسانی بـههـیچ
منطقی متصل نیستل سیر ازهم پاشیدگی خود را از همان زمان تعدی آغاز مـیکنـد و
در برابر هژمونی گفتمان خرد و عقالنیت ،راهی جز فروپاشی ندارد.

تانک عراقی که خاک ریز را شکستهل درطول آن جلو میآید ،رمیده و عنـانگسـیخته!
انگارنهانگار که جلو پایش آدم است که روی زمین ریخته .به اطرافم مینگرمل بـاالی
سرم ،حاج عبداهلل آرام خفته و کمی آنطرفتر یکیدیگر که نمیدانم کیست« .تانک»
دارد جلو میآید .نمیدانم بچهها زیر شنی آن ،چهحالی دارند؟! سخن از گوشت است و
کوهی از آهن! مجروحان میخواهند خـود را از سـر راهـش کنـار بکشـندل امـا فریـاد
دردآلودشان که بلند می شودل من می نالم :یا رب ارحم ضعف بدنی ...چند سـرباز ،سـر
سالحهای خود را به روبهرو گرفته و جلو میآیند .صدای شنی تانک هرلحظـه بلنـدتر
می شود .دیگر کارم از کار گذشته .مثل اینکه عاقبـت نوبـت مـن هـم رسـید .آی ای
مالئک کجایید؟! بیایید اینجا که نوبت من هم رسید!(ملکی 401 :1388 ،ـ .)400
در گوشة دیگر تصویر ،نویسنده حملة تانک عنانگسیخته ـ که بر پیکرهای شهدا رژه
میرود را ترسیم کرده است« :نمیدانم زیر شنی تانـک  .»! ...تصویرسـازی «جنایـت
بشری» به گونه ای است که زدن تیر خالص ازسوی سـربازان عراقـی مـرگ را حتـی
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مضامین عاشورایی خود از مهمترین جنبه های ذهنی است .ملکی این وقایعنگـاری را
با دو زاویة دید« 2من راوی» و زاویة دیـد «دانـای کـل» بیـان کـرده اسـت .فضـای
غیریتسازی نیز با تانک و اسبتاختن و با تازیانه ،آزار دادن زنان و کودکان و از ایـن
قبیل رفتارهای غیرانسانی است که در صحنههـا بـهطـور محسوسـی مشـهود اسـت.
همچنین ذهنیت شخصیتها همگی عش به شهادت و یـاری امـامحسـین(ع) اسـت.
لحن 3متن همانگونهکه آشکار استل لحنی تراژیک است که رفتارهای شخصـیتهـا
در بهوجودآوردن این لحن مؤثر بودهاند .ازطرفی هم زبان نوشتاری و هم طرح داستان
به لحن رمان کمک کرده ،ازسویی عنصر رنگ نیز به فضاسازی روح بخشـیده اسـت.
به هرحال ملکی با انعکاس چنین تصویری سبک زندگی رزمندگان ایرانی را با سـبک
زندگی شخصیتهای عاشـورایی پیونـد زده اسـت تاآنجـاکـه رزمنـدگان«در جبهـه»
احساس می کنند در سرزمین کربال هستند و بههمراه امامحسین(ع) و اصحابش دربرابر
لشکر یزیدیان قرار گرفتهاند .شخصیتهـا و آدمهـای «بـاغ بهشـت» همگـی در دال
 . 1کسانی که زندگی دنیا را به آخرت فروختهاند ،باید در راه خدا پیکار کنند! و آن کس که در راه خدا پیکار کند ،و کشته
شود یا پیروز گردد ،پاداش بزرگی به او خواهیم داد.
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3. Tone
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برای رزمندگان ایرانی پسندیده جلوه می دهد .سپس صدای شنی تانک و سخن راوی
که میگوید« :مثل اینکه عاقبت نوبت من  »...مخاطب را متأثر میسازدل ولـی وقتـی
میل و عش به شهادت را در او میبیند که «ای مالئکه کجاییـد؟! بیاییـد  »...حـس
میکند ویژگی شهادت طلبی برگرفتـه از تفکـرات عاشـورایی تـا چـه انـدازه در جـان
رزمندگان عم پیدا کرده است.
نمونههایی از جنبههای عینی سبک زندگی که در هالهای از تعارت گفتمانی نیروها و
شخصیتهای منفی رمان(بعثیها) پنهان شدهل در اینجا نمایان است .اما مسائل ذهنی
بارز و شکوهمندی نیز وجود دارد :همانند شهادت و عش به کشتهشدن در راه خدا که
اینهمه در لفظ یاحسین(ع) تعبیه شده است« :ومن یقاتل فی سبیل الله فیقتل أو یغلب
فسوف نؤتیه أجرا عظیما»(نسـاء .)741 :همچنـین پرداخـت مناسـب حادثـة کـربال بـا
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شهادت ،اسیر عشـ بـه پروردگـار بـودهانـد .عشـقی کـه زاییـده توحیـد و باورهـای
دینی(مدلول) استل اما زیبایی کار درآن اسـت کـه ایـن عشـ یـک انتخـاب اسـتل
بنابراین همانگونه که شیرینی عش چشیدنی استل تبعات آن نیز بایـد قابـل تحمـل
باشدل زیرا به قول ژان پل سارتر« :ایـن آزادی اسـت کـه مسـئولیت اعمـال ،رفتـار و
گفتارمان را بر ما تحمیل میکند»(بای.)13 :1390،
حال با توجه به گفتمان طراحیشـده در ایـنپـژوهش ،هویـت مـنعکسشـدة رمـان،
برگرفته از یک هویت منسجم و پایدار است که ریشه در باورهـای محکـم «فرهنـگ
عاشورایی» دارد .رفتار شهدای ایرانی و رزمندگان ،ازآنجاکـه هـم بـا فطـرت بشـری
سازگار است و هم در یک چارچوب عقالیی به عنوان دین و مذهب تبلور یافته اسـتل
نهتنها مرگ ،آنها را نمیهراساندل بلکه به «آنها» عش به شهادت نیز میبخشد و این
نکته همان هژمونی سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی است.
 .5بحث و نتیجهگیری
شخصیتهای رمان »باغ بهشت» شجاعت را در لحظات حماسی جنگ ،مقاومـت را
در جدالی نابرابر ،ایثار را در هنگامة ازخودگذشتگی و شهادت را در میدان خون و نبرد،
از خود متجلی ساخته و به اقتضای شرایط ،مؤلفة خاص آن لحظه را از خود بروز و به
مخاطب نشان دادهاندکه تمامی مؤلفههای چهارگانه در درونآنها نهادینه شده است تا
توانشان را به یک هویت جهادی مسلح کند .این هویـت منسـجم برگرفتـه از سـبک
زنــدگی ایرانیــان مســلمان و منشــأ واقعــی آن ،تفکــرات عاشــورایی اســت .هرچنــد
شخصیتها و تیپهای منفی ،نقطة مقابل این هویت هستند که بهعنوان مدل منفعل
دیده میشوندل اما بهطورکلی وجهغالب شخصیتها ،متمایل به باورهای دینـی اسـت.
درواقع رمان چهرههای متمایز دو نـوع بـاور را درمقابـل هـم قـرار داده تـا مخاطـب
به واسطة این تنشها ،برتری گفتمان باورها را خود استخراج نمایـد و از یکـی ،حـس
وابستگی و حقارت به تمنیات دنیوی و از دیگری غرور استقالل و امنیـت را دریافـت
کندل بنابراین مقایسة مدلهای یادشده می توانـد ذهـن مخاطـب را تاحـدودی دربـارة
فرهنگ هویت جهادی ـ که در برابر دشمن بعثی پایداری نموده تـا آرامـش ،عـزت و
قوت را به میهن بازگرداند ـ بهخود مشغول سازد.
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همچنین باورهای رزمندگان ،اقرار به توحید ،تبعیـت از ائمـه معصـومین(ع) و معـاد
است که در دایره ای از تفکرات عاشورایی ظهور یافتـه اسـت .بـههمـیندلیـل بیشـتر
شخصیتها با استفاده از دستورات دینی توانستهاند از خود هویتی بـا ثبـات بسـازند و
درفضای خارج از رمان ،نزد جامعة ایرانی و حتی کشورهای منطقه ـ که ملتزم بهایـن
فرهنگ «اندیشة عاشورایی» هستند ـ نیز جایگاهی نیک بیابندل همانند سرداران شهید
دفاع مقدس و دیگر مدافعان .پس چنـین شخصـیتی بـا ایـن هویـت ،تحـت رهبـری
امامخمینی(ره) توانسته استل ایران را به دژی مستحکم مبدل سازد تـا از دسـترس هـر
متجاوزی بهدور باشد و سرانجام ،این هویت داستانی-که با واقعیت فاصلهای ندارد -از
مرزهای ایران اسالمی به کشورهای دیگر ،سرایت نموده است و مسلمانان و آزادگـان
آن ســرزمینهــا نیــز بــا ماهیــت آزادیبخــش هویــت جهــادی کــه همانــا پیــروی از
امامحسین(ع) استل آشنا شده و الفت گرفته اندل زیرا چنـین تفکـری آنهـا را از فرهنـگ
بیگانگان بـینیـاز مـیسـازد .بنـابراین الهـامبخشـی اندیشـة عاشـورایی در جامعـه و
ملتزمشدن بهآن ،میتواند ایـران را درحـالیکـه بـا سـلطهگـری مغـایرتی تمـام و بـا
سلطه پذیری منافاتی عظیم داردل همچنان عزتمند و مقتدر در جهان نگه دارد . .نتـایج
پژوهش نشان میدهدکه رمان«باغ بهشت» ضمن بـازگویی گوشـههـایی از فرهنـگ
عاشورا ،به انعکاس انگیزة رفتاری سبک زنـدگی شخصـیتهـا نیـز اهتمـام ورزیـدهل
رفتاریکه برگرفته از باورهای مذهبی و غیـرت ملـی اسـت و موجـب خلـ هویـت
جهادی و حفظ دستاورد امنیت و استقالل کشور خواهد گردید تا ظرفیتها و تـأثیرات
فرهنگ غنی اسالمی را فراروی مخاطب قرار دهد.
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میرصادقی ،جمال( .)1392عناصر داستان ،چاپ هشتم ،تهران :انتشارات سخن.
میرعابدینی ،حسن( .)1392تاریخ ادبیات داستانی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات سخن.
موسوی گرمارودی ،محمد صادق( .)1380در آئینه عاشورا ،چـاپ اول ،تهـران :سـازمان چـاپ و
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

تأثیر تفکرات عاشورایی بر رزمندگان دفاع مقدس37  ...

مصباح ،علی و دیگران( .)1374روانشناسی رشد ،تهران :انتشارات سمت.
مادلونگ ،ویلفرد( .)1377جانشینی محمد ،مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.
نهاوندی ،علی( .)1381عزت و افتخار در حماسه حسینی ،چاپ اول ،مشهد :انتشـارات عـروج
اندیشه.
نجفی ،محمدحسن( .)1368جواهرالكالم ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات المکتبه االسالمیه.
یورگنسن ،ماریان و فیلیپس ،لوئیز( .)1395نظریه و روش در تحلیل گفتمهان ،ترجمـة هـادی
جلیلی ،چاپ هفتم ،تهران :نشر نی.
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مطهری ،مرتضی( .)1397حماسة حسینی ،چاپ نودو نهم ،تهران :انتشارات صدرا.

