فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ ـ ـ ارتباطات

شماره  /53سال  /22شماره مسلسل  / 85بهار 169 _ 200 /1400
Scientific Quarterly of Culture Studies – Communication
Vol. 22, Series. 85, No. 53, Spring 2021/ 169 - 200
http://www.jccs.ir
DOI: 10.22083/jccs.2020.183021.2785
علمی _ پژوهشی

Scientific-Research Article

سبکزندگی در رمان
«نخلهای بیسر» و «ریشه در اعماق»
■ محسن ظریفینیا ،1محمود بشیری
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چکیده
سـبک زندگـی مجموعـهای از اصـول رفتـاری در عرصههـای مختلـف زندگـی اسـت .در دهههـای اخیـر
بـرای کاربـردی کـردن مفهـوم آن در محافـل ادبـی ،مخاطـب بـا کارکردهـای مثبـت و منفـی سـبکزندگی
در ادبیـاتداسـتانی مواجـ ه شـده اسـت و بـا مطالعـۀ مـوارد ذهنـی و عینـی ،ذهنـش بسـوی سـبکهای
برتـر نیـز ،جلـب شـده اسـت .مطلـب حائـز اهمیـت ،بازخوانـی سـبک زندگـی رزمنـدگان در ادبیـات
داسـتانی دفـاع مقـدس اسـت .ایـن بازخوانـی میتوانـد هویـت فرهنگـی ،نظامـی ،اجتماعـی و سیاسـی
مـرزداران ایرانـی را بـرای تحقـق آرمانگرایـی «دفـاع» از سـرزمین و اعتقـادات جامعـه بـه افـراد منعکـس و
دسـتاوردهای گرانسـنگ آنرا بهویژه در زمان بحران حفظ کند .درواقع ،شـناخت منشـاء انگیزههای
رفتـاری مدافعـان میهـن ،ظرفیتهـای اندیشـه و فرهنـگ ایرانیـان و قـدرت راهبـرد «دفـاع» را آشـکار
مینمایـد .ایـن پژوهـش تلاش دارد شـاخصههای سـبکزندگـی را در رمان «نخلهای بیسـر» و «ریشـه
ن روش ،پیونـد مولفههـای سـبک
در اعمـاق» بـا روشگفتمانـی «ارنسـتوال کالو» منعکـس کنـد .در ایـ 
زندگـی ،چگونگـی خلـق هویـت جهـادی رزمنـدگان بیـان میشـود .یافتههـا نشـان میدهـد علـل رفتـاری
شـخصیتها بـا تکیـه بـر پایبنـدی بـر مبانـی باورهـای دینـی و غیـرت ملـی ،دسـتاورد اسـتقالل و امنیـت
کشـور را بهدنبـال داشـته اسـت.
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مقدمه
ک زندگی 1بهعنوان پدیدۀ جامعهشناسی ،امروز کاربرد فزایندهای یافته است و
مفهوم سب 
محققان علوم اجتماعی جایگاه باارزشی دربارۀ آن قائل هستند .بدینسبب ،ذهن نویسندگان
ک زندگی معطوف گشته است .مسألۀ حائز اهمیت ،این است که
معاصر نیز به اهمیت سب 
آیا بازبینی سبک زندگی رزمندگان دفاع مقدس میتواند هویت واقعی آنها را برای تحقق
آرمانگرایی «دفاع» از میهن و باورهای جامعه به افراد منعکس و دستاوردهای ارزشمند آنرا
ً
ن نگاه چگونه میتواند با استفادۀ از ادبیات
بهویژه در هنگامۀ بحرانها حفظ کند؟ و اصوال ای 
داستانی مستند ضمن حفظ ارزشهای انقالب اسالمی یک پشتوانۀ راهبردی برای دفاع
از کشور باشد .واقعیت آن است که اهمیت مقایسه سبک زندگی شخصیتها در رمانهای
برگزیده با سبک زندگی جامعۀ عصر دفاع مقدس و پس از آن میتواند استراتژی دفاعی را
ی نظامی،
آشکارتر ساخته و بهعنوان بخشی از یک تجربهمندی کمنظیر فرایند رفتارشناس 
اخالقی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی را از متن رمانها بهدرون جامعه بکشاند .بهبیاندیگر
پرداختن به سبک زندگی در حوزۀ این ژانر میتواند به زندگی مخاطب جهت میدهد.
ت و آدابورسوم رزمندگان را در برابر هجمههای
درواقع این بازگویی نقش پایداری اعتقادا 
فرهنگی و رسانهای غرب نیز هویدا میکند .بنابراین ،شناخت انگیزهها و منشأ رفتاری
ماهیت جهادی مدافعان ایرانی در رمانها؛ بهخصوص در مؤلفههای عاشورایی ادبیات
داستانی همانند :شجاعت ،مقاومت ،ایثار ،شهادتطلبی -که بخش اندکی از مؤلفههای
زندگی است-؛ میتواند ظرفیتهای گفتمانی این راهبرد و جلوههای آنرا در زمان جنگ به
میدان بکشاند تا مخاطب با الگوها و سبک زندگی رزمندگان و نقش تأثیرگذارشان روبرو گردد.
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یعنی شناخت این استراتژیهای دفاعی زمینۀ مناسبی برای بروز توانمندیهای نظامی
انسانهای میهندوست است و آنها را با ظرفیتهای فرهنگ ایرانی  -اسالمیشان آشناتر
میسازد .پس بازبینی شاخصههای سبک زندگی در «نخلهای بیسر» و «ریش ه در اعماق»
با استفاده از روشگفتمانی «ارنستو ال کالو» (ن.ک :یورگنسن و فیلیپس،)53-115 :1395 ،
جهت یافتن هویت مرزداران ایرانی در میدانهای دفاع مقدس -که یکی از گونههای ادبیات
انقالب اسالمی است  -نمودار مناسبی است .این شناخت ضمن درک پدیدۀ جنگ و تبعات
ویرانگر آن ،چگونگی تأثیرپذیری قهرمانان داستانی از اندیشه و فرهنگ ایرانیان را نیز آشکار
ظرفیت دینی و ملی استفاده گردد .درواقع شناساندن
میکند تا در مواقع بحرانی زندگی از این
ٍ
مؤلفههای رفتاری رزمندگان ،تبیین هویت جهادی و تأثیرپذیری جامعه از گفتمان باورها از
اهداف کلی جلوۀ سبک زندگی و مظاهر آن در حوزۀ ادبیات داستانی این ژانر است .همچنین
1. life style
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بازنگری سبک زندگی و مشخصکردن اجمالی میزان انطباق آن در رمانها با واقعیت دفاع
در جبههها و پشت جبهه و در نهایت تعیینکردن بایستهها در حوزۀ ادبیات داستانی دفاع
مقدس هم بسیار تأثیرگذار است؛ زیرا میتواند زمینۀ جدیدی در پیوند سبک زندگی با
ادبیات داستانی را به وجود آورد که منجر به «تشکیل هویت جهادی» در خارج از رمان گردد.
بههرحال این باورها در گفتمان «ال کالو» مخاطب را با سؤاالت متعددی روبرو میسازد که
هویت ایرانی ـ اسالمی دارای چه ویژگیهایی است .آیا در هنگامۀ نبرد اهل شجاعت است یا
دشمن ،از خود مقاومت نشان میدهد یا پا به فرار میگذارد؟ آیا
ترس؟ آیا در لحظۀ مقابلۀ با
ِ
در معرکۀ تخاصم فقط بهفکر حفظ جان خویش است یا ایثارگری میکند؟ و باالخره در آوردگاه
خونین مرگ ،ذلتپذیر است یا عزتپذیر؟ .پس اهمیت دارد که مخاطب بداند سبک زندگی
و عناصر آن به چهشکلی مطرح شدهاند؟ البته این ژانر بکر و بدیع در چنین جایگاهی فقط
از منظر شکل و ساختار عناصر داستانی و سیر تحول و تطور ،نقد و بررسی شده؛ ولی از زاویۀ
دید سبک زندگی و مؤلفههای آن دیده نشده است؛ که همین فقدان ،ضرورت این پژوهش را
ایجاب میکند و پاسخ به این سؤاالت ،قدرتمندی باور رزمندگان را نیز محک میزند .درواقع
رفتارهای مدافعان در قالب گفتمان درمیآید تا توان تأثیرگذاری مثبت سبک زندگی آنها بر
مخاطب سنجیده شود و به او روش زندگی سالم و عزتمند را عرضه کنند؟ .بههرحال فرایند
بازنگری متن رمانها از ظرفیت تبلور جلوههای زندگی در رفتار شخصیتها برخوردار است و
این توانمندیها میتواند راهبرد دفاعی مناسبی باشد .بهبیاندیگر فرضیۀ پژوهشگر بیانگر
این است که شناخت سبک زندگی رزمندگان و مردم ایران در دفاع مقدس میتواند الگوی
شایستهای برای رسیدن به حیات سالم انسان ،سازندگی کشور و صیانت از ارزشهای ملی
باشد .یعنی سبک زندگی مدافعان میهن خالق روح پایداری و وحدت جامعه است و ادبیات
داستانی دفاع میتواند این همبستگی ملی را که از عقبۀ ارزشمند مردمی برخوردار است در
جامعه جاری و ساری نگه دارد.
پیشینۀ پژوهش
بررسی پیشینههای تجربی سبک زندگی در ایران نشان میدهد که سابقۀ پژوهش و اقبال
ن زمینه از سال  1380تا کنون بوده است« .طرح علمی این موضوع نخستین
محققان در ای 
بار «در روانشناسی» ازسوی آلفرد آدلر انجام گرفت .سپس پیروان او ،آنرا گسترش دادند»
(کاویانی .)26 :1391 ،درواقع مباحث سبک زندگی در ایران قدمت چندانی ندارد و همواره
تحت عناوین دیگری بوده است .تا کنون مقاالت متعددی در نشریات و مجالت مربوط
بهچاپ رسیده و سیمنارها و میزگردهایی در اینخصوص برگزارشده ،همچنین کتابهایی نیز
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ن جمله :کتاب مصرف و سبک زندگی (فاضلی )1382 ،که بینشهای
بهطبع رسیدهاست ،از آ 
نظری را در باب پدیدۀ مصرف موردمطالعه قرار دادهاست .دین و سبکزندگی (مهدویکنی،
 )1387نیز ضمن بیان نظریههای مختلف ،نگاه غربیها را درخصوص سبک زندگی بررسیکرده
یو
ی روانشناخت 
است .سبک زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن (کاویانی )1391 ،با دیدگاهها 
بررسی نموداریفردبه سراغ ریشههای سبکزندگی تجویزی اسالم رفتهاست .سبکزندگی
امامحسین (ع) (صبوری )1393 ،نیز به سیرۀ آن امام ُهمام پرداخته و نیمنگاهی هم به
ک زندگی دینی
شبهات ماهوارهای داشتهاست و  . ...تا کنون بیش از دهها کتاب در باب سب 
به رشتۀ تحریر درآمده ،و در حوزههای جامعهشناسی ،روانشناسی ،اقتصاد ،محیطزیست،
ت داستانی»
اخالق ،فقه ،فلسفه و سنت نیز کتابهایی نوشتهشدهاست .در بخش دوم «ادبیا 
درخصوص نقد ادبیات داستانی در رمانهای دفا ع مقدس ،پژوهشهای بسیاری ازسوی
ت پذیرفته و مقاالت و کتابهای متعددی
نویسندگان ،منتقدان ،مجالت و نشریهها صور 
نیز بهچاپ رسید ه که رمانها را مورد ارزیابی قرار دادهاست ازجمله :سرشار ( )1370در کتاب
«نیمنگاهی به هشتسال قصۀ جنگ» به آسیبشناسیمقولۀ هنر و ادبیات مقاومت اهتمام
ورزید ه است .همچنین تندروصالح (« )1382ادبیات جنگ و موج نو» را در باب روششناختی
نقد کتاب بهرشتۀ تحریر درآورده و به چیستی جنگ و آثار آن پرداخته است .زاهدیمطلق
( )1384نیز در «نسل باروت» به مباحث مختلف ادبیات جنگ نظر افکند ه است .حنیف
( )1388در »کندوکاوی پیرامون ادبیات داستانی جنگ و دفاع مقدس» اساس پژوهش
خود را بر گفتوگوهای هدفدار و مصاحبه با صاحبنظران قرار داده است .محمدرضا
سنگری ( )1389هم در «ادبیات دفاع مقدس» بهبیان ادبیات پایداری رزمندگان و انتقال
شاخصههای شعر دفاع مقدس و نثر ادبی و خاطره پرداخته است و ابراهیم حسنبیگی
( )1392نیز در «جنگ و رمانهایش» بهمعرفی ،خالصه و تحلیل  54رمان در حوزۀ جنگ
ت داستانی تا کنون مقاله و کتابی به انعکاس سبک
اهتمام داشته است؛ اما در حوزۀ ادبیا 
زندگی در رمانهای دفاع مقدس ـ که بخواهد ،انگیزههای رفتاری شخصیت داستانی رمانها
را آشکار کند و فواید ظرفیتهای آنرا برای فرد و جامعه منعکس نماید ـ بااین صراحت و تمرکز
مشاهده نشدهاست.
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مبانی نظری پژوهش
سبک زندگی برگرفته از سازه «سبک» و «زندگی» است که در تلفیق همدیگر سبک زندگی
را تشکیل میدهند .درواقع «سبک ،مجموعه روشهایی است که نویسنده بهآن وسیله از
کلیۀ سرمایههای یک زبان برای بیان افکار ،نیات و مافیالضمیر خود استفاده میکند و آنها

سبکزندگی در رمان «نخلهای بیسر» و «ریشه در اعماق»

را بکار میاندازد ».افالطون سبک را بهمعنی هماهنگی کامل میان الفاظ و اندیشه میداند
و ارسطو در جایی به تعداد آثار ،قائل به تعدد سبک است (بوفون 3-19 :1837 ،به نقل از
محجوب .)13 :1376 ،شوپنهاور ،»1788-1890« 1سبک را سیمای فکر انسان میداند و آنرا
راهی مطمئن برای شناختن خلق وخوی انسان میداند (زرینکوب .)678 :1392 ،وبلن نیز
ت و این رفتارها را از جنس عادات اجتماعی و
سبک زندگی را الگوی رفتار جمعی دانسته اس 
ی میداند (مهدویکنی .)51-58 :1387 ،پسانعکاس سبک زندگی میتواند
روشهای فکر 
جهت شخصیتهای کاریزما مورد استفاده قرار گیرد .درواقع زندگی سالم و هدفدار مبنای
این پژوهش است و پژوهشگر بدنبال ارائه بهترین نوع زندگی برای مخاطب است .اما چرا
باید بهترین زندگی را انتخاب کرد؟ بدیهیاست که زندگی فرصتی برای خوبشدن و گذار
از تجربههای متفاوت است؛ یعنی شخص برای رسیدن به زندگی سالم عالوهبر مقاومت در
شرایط سخت نیازمند الگوهای فردی و جمعی در اجتماع است .بنابراین ،تبعیت عملی سیرۀ
ل ا کرم (ص) متجلی در رفتار رزمندگان و سیرۀ جهادی مدافعان ایرانی ،فرد را به الگوهای
رسو 
جمعی حماسۀ عاشورای حسینی و پیوند مستحکم آن با دفاع مقدس دعوت میکند .یعنی
یکیاز نمونههای حیات سالم در عصر ما ،در هشتسال دفاع مقدس تجلی پیدا کرده است
که ادبیات داستانی دفاع مقدس از ظرفیتهای مهم آن است .درواقع ادبیات داستانی
جلوۀ دیگری از ماهیت انعطافپذیر خود را آشکار ساخته است؛ چرا که «با ظهور هر نسل،
حساسیتهای ادبی نیز تغییر میکند ،همین تغییر است که مشخص کنندۀ ادبیات یک
دوران با ادبیات دورانهای دیگر است» (میرعابدینی ،1377 ،ج  .)778 :4این نوشتار با
چنین رویکردی به انعکاس سبک زندگی رزمندگان پرداخته است تا صفآرایی سبک زندگی و
زبان گفتمانهای متعارض در میدان اندیشههای متفاوت آشکار گردد و از تقابل دو اندیشه،
نمودار خروجیهای مؤلفۀ عینی و ذهنی شخصیتهای مثبت و منفی رمانها بدست آید.
چون کاربرد زبان باید بهنحو تجربی و درون بستر اجتماعی خودش نظاره شود .درواقع
گفتمان ،کارکردی ایدئولوژیک ندارد؛ اما رویکرد آن میتواند تاحدود زیادی ایدئولوژیک باشد
(یورگنسن و فیلیپس .)110 –115 :1389 ،پژوهش پیشرو نیز بهاین نظرگاه ملتزم بوده است
و با مبنا قراردادن سبک زندگی سالم برای زندگی بهتر ،گزینۀ رفتار فردی و اجتماعی ایرانی ـ
اسالمی رزمندگان در دفاع مقدس را الگویی مناسب جهت جامعه میداند؛ زیرا هویت دینی
ایرانیان از ارکان معنویت ،تدین و خدا گرایی آنهاست .بهبیاندیگر دین در فرهنگ ایرانیان
جایگاه بسیار ارزشمندی دارد .بههمیندلیل پژوهشگر سعی کرده است الگوهای رفتاری
باورمند مدافعان را به مخاطب نشان دهد.
1. Schopenhaur.
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روش پژوهش
گفتمـان «ارنسـتوال کالو »1نزدیکتریـن روشـی اسـت کـ ه با اسـتفاده از بازنگری جامعـۀ موردنظر؛
ی منسـجم شـخصیتهای داسـتانی ـ کـه دارای اهـداف و هویـت مشـترکی
میتوانـد رفتارهـا 
هسـتند ـ را بازشناسـیکنـد .در ایـن روش ،تعریـف بایـد انتخـاب شـود و تثبیـت معنـای دالهای
ی خـاص انجـام گـردد تـا هویـت حاصـل آیـد .امـریکـه در نـگاه «ال کالو»
معیـن در آرایـش ارتباطـ 
ت کـه منجـر بـهبرقـراری ارتبـاط
نوعـی مفصلبنـدی 2دالهاسـت .مفصلبنـدی ،فراینـدی اسـ 
ی کـه ایـن ارتبـاط ،موجـب تعدیـل و تعریـف جدیـد هویـت شـود.
بیـن عناصـر گـردد؛ بهنحـو 
کلیتـی کـه از عمـل مفصلبنـدی حاصـل میگـردد؛ گفتمان نام دارد .دو مفهـوم «دال و مدلول»
در نظریـۀ «ال کالو» نقشکلیـدی دارنـد .دالهـا ،اشـخاص ،مفاهیـم و عبـارات انتزاعی یا حقیقی
هسـتند کـه در چارچوبهـای گفتمانـی ،بـر معنایی خاص داللت میکننـد .معنا و مصداقی که
یـکدال بـر آن دال لـت مینمایـد؛ مدلـول نامیـده میشـود .همـۀ نشـانههای مفصلبندیشـده
ش برابـری برخـوردار نیسـتند و بـه انواع گونا گونی تقسـیم میشـوند .مهمترین
در گفتمـان از ارز 
ت کـه نشـانههای دیگـر حـول آن انسـجام مییابنـد و در قلمـرو
نشـانهها «دال مرکـزی» اسـ 
ً
جاذبـه معنایـیاش محفـوظ میماننـد  .عمـل ضدیـت 3و غیریـت 4گفتمانهـا نیـز اساسـا در
ً
تفـاوت بـا یکدیگـر شـکل میگیرنـد؛ یعنـی هویتیابـی گفتمان ،صرفـا در تعارض بـا گفتمانهای
دیگـر امکانپذیـر اسـت .ازایـنرو گفتمانهـا همـواره در برابـر خـود غیریتسـازی میکننـد.
ی غیـر بـهحاشـیه رانـده شـده ،دائـم در تالشانـد تـا معنایـی جدیـد از وقتههـا ارائـه
گفتمانهـا 
یو
کننـد و ثبـات موقـت معنایـی را کـه گفتمـان مسـلط ایجـاد کـرده اسـت؛ برهـم بزننـد (کسـرای 
پـوزش شـیرازی :1388 ،شـماره .)3در روشگفتمانـی «ال کالو» دالهـای متعـددی وجـود دارد.
در اینجـا مؤلفههـای مطر حشـده بـررویدالهـا قرارمیگیرنـد .بهعبارتـی مؤلفـۀ بـاور همـان دال
محـور اسـت و بهعنـوان دال اصلـی و مرکـزی در وسـط دایـره قـرار میگیـرد .دالهـای پیرامونـی
یـا شـناور همـان مؤلفههـای فرعـی هسـتند مثـل «شـجاعت ،مقاومـت ،ایثـار و شـهادتطلبی».
پـساز تطبیـق دالهـا بـا مؤلفههـای رمانهـا ،خواننـده بـا مفهومـی بهنـام غیریتسـازی مواجـه
ت کـه بـا تـرس غیریتسـازی
میشـود کـه همـان نقطـۀ مخالـف مؤلفـه اسـت ماننـد شـجاع 
میشـود .سـپس بـا هژمونـی روبـهرو میگـردد .درواقـع فـرد بـا تثبیـت موقعیـت بهطـرد غیرخـود
ی کـ ه در تـرس فـر و رفتهانـد و از آن
میپـردازد .هماننـد حرک ٍـت شـجاعانه درمقابـل انسـانهای 
1. Ernstolaklav
2. Articulation
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3. Antagonism
4. Otherness

سبکزندگی در رمان «نخلهای بیسر» و «ریشه در اعماق»

اثبـات خـود و طـرد دیگـریکـه معنـای سـلطه را دارد
بیـرون نمیآینـد .اینیعنـی قـادر بـودن بـه
ٍ
و از آنجـ ا کـه گفتمـان یـک هویـت اسـت؛ بایـد سـبکزندگـی بهعنـوان «گفتمـان» شـکل بگیـرد.
پس باید نشـانهها دائمی باشـند تا گفتمان بهمعنی هژمونی باقی بماند .ا گر اتصال و پیوسـتگی
ب آنکه دالها شـدت و ضعـف دارند؛
نباشـد؛ سـروری سـبکزندگی نیـز از هـم میپاشـد .دیگرمطلـ 
گ میشـوند؛ ولـی نبایـد از دسـت برونـد؛ بهخاطر آنکه قوام سـبکزندگی هسـتند.
پررنـگ و کمرنـ 
ـخصیت انسـانی عجیـن بـا سـبکزندگـی او مشـخص میشـود.
ٍ
بهبیاندیگـر از ترکیـب دالهـا ،ش
سبکزندگی در رمانهای دفاعمقدس
ت داســتانیتبدیــلواقعیــتبــه تخیــل و روایتهــای غیرواقعــی
ی ادبیــا 
ن کارکردهــا 
از مهمتریـ 
اســت( .ر.ک :میرصادقــی )96-13 :1392 ،ایــن تغییــر بــا زبــان هنــر ،هــرم زباشناســانهای بهنــام
اثــر خلــق میکنــد؛ بهگون ـهایکــه مخاطــب را جــذب میســازد؛ چراکــه ادبیــات رابطــۀ بالندگــی
بــا جامعــه دارد و اثــر ادبــی از واقعیــات اجتمــاع متأثــر میشــود و ایــن ،از تأثیــرات مهــم ادبیــات
یپــردازد .بنابرایــن از
داســتانی اســت کــه بــا ارائــۀ طرحــی نــو بــه سامانبخشــی جامعــه م 
ـات داســتانی ،رمــان اســتکــه میتوانــد آثــار ســودبخش یــا برعکــس عواقــب
مؤثرتریــن ابــزار ادبیـ ٍ
زیانبــاری بــرای اجتمــاع داشــت ه باشــد .درواقــع جذبــۀ رمــان یــکنــوع حرکــت درونــی اســت.
اینحرکــت رو بــه رشـ ٍـد ،بــا توجــه بــه تغییــرات اساســی در محتــوا و درونمایــه و بســامدهای
ارزشــی رمانهــا ،میتوانــد عامــل مهمــی در تأثیرگــذاری فرهنــگ مــردم باشــد .تاآنج اکــه بــا خلــق
رمــان پرمحتــوا بــاســاختاری محکــم میتــوان منتظــر تحــوالت در جامع ـه نیــز بــود .همانگون ـه
ـان «کلبــۀ عمـ و تــم» (بیچراســتو )1388 ،توانســت از اصلیتریــن عوامــل صــدور فرمــان لغــو
کــه رمـ ٍ

بــردهداری در آمریــکا باشــد و اینتأثیــر از درونمایــۀ قــوی «مبــارزه بــا ظلــم» خلــق شــده اســت.
بورســوم مــردم ایــن
ازطرفدیگــر تغییــر واژگان و ادبیــات باورپذیــری ک ـه بــا اعتقــادات و آدا 
ســرزمین همســو اســت؛ ایــنظرفیــت را دارد کــه بهتدریــج فرهنــگ ایرانیــان را هویداتــر ســازد.
درواقــع رویکــرد رمــان در خصــوص تأثیــر آن بــرروی ســبک زندگــی؛ بهویــژه در دورۀ انقــاب
اســامی ،هویتــی جدیــد دارد کــهبــا باورهــای جامعــه تاحــدود زیــادی همســنخ اســت .ایــن ژانــر
«ادبیــات دفــاع مقــدس» ماهیتــی مســتند دارد؛ امــا میتوانــد از ظرفیتهــای رمــان تأثیرگــذار و
کمنظیــر نیــز برخــوردار گــردد .رمانهــای موردنظــر ،ســبک زندگــی رزمنــدگان و مــردم درگیــر بــا
جنــگ را بهتصویــر کشــیدهاند .حــال بــرای آنکــه باورهــای شــخصیتهای داســتانی بــر اســاس
روش یادشــده از متــن جنــگ ،اســتخراج گــردد؛ پـساز خالصــۀ موجــز هــردو رمــان ،قســمتهای
متفاوتــی از برشهــای آنهــا ،منعکــس میشــود:
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خالصۀ رمان نخلهای بیسر:
«نخلهــای بیســر» اولیــن رمــان جنگــی دفــاع مقــدس اس ـت کــه توســط قاس ـمعلی فراســت
بهرشــتۀ تحریــر درآمــده اســت .داســتان مربــوط بــه مقاومــت مــردم خرمشــهر اســت و شــخصیت
اصلــی قصــه ،ناصــر اس ـت ک ـه بهدلیــل تجــاوز ارتــش بعــث عــراق بــه میهــن ،بهاتفــاق دوســتان
و همرزمــان ســپاهی و ارتشــی از شهرشــان دفــاع میکننــد و در کنــار خانــواده و تنهــا خواهــرش
شــهناز و گروههــای خودجــوش «مردمــی» بــا کوکتلمولوتــف و حفــر ســنگر نیــز بــ ه مقاومــت
از خرمشــهر میپردازنــد و نهتنهــا بههی ـچروی حاضــر ب ـ ه تــرک دیــار نیســتند؛ بلکــه درمواقــع
ضــروری بــه دشــمن نیــز شــبیخون میزننــد و از آنهــا اســیر هــم میگیرنــد .شــهناز مظهــر زنــان
محجبــه و مقــاوم ایرانــی اســتکــهبــا شــهامت کمنظیــری بههمــراه دیگــر زنــان خرمشــهری و
آبادانــی مشــغول پشــتیبانی رزمنــدگان در مســجد محــل اســت و در اینمســجد نیــز بــه شــهادت
میرســد .شــخصیتهایی نیــز هماننــد محمــد جهــانآرا و صالــح -کــه از بچههــای ســپاه
پاســداران هســتند -بــا دالوری حــوادث متعــددی را رقــم میزننــد و بــا مشــکالت زیــاد و شــهادت
تعــدادی از مــردم روبــرو میشــوند .ســرانجام ،رزمنــدگان ،خرمشــهر را همزمــان بــا شــهادت
ناصــر ،در ســوم خــرداد  1361آزاد میکننــد.
خالصۀ رمان ریشه در اعماق:
«ریشــه در اعمــاق» داســتان فقــر و فال کــت مــردم بمپــور سیســتان و بلوچســتان اســتکــه توســط
حس ـنبیگی بهرشــتۀ تحریــر درآمــده اســت .شــخصیت اصلــی داســتان شــفیمحمد اســت
کــه بهواســطۀ یکــی از بچههــای ســپاه پاســداران بــه جبهــه دعــوت و متعاقــبآن بــا مخالفــت
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ـرد طایفــۀ خــود (مالزهیهــا) بهویــژه عمــوی قاچاقچ ـیاش مواجــه میگــردد؛ امــا
شــدید و طـ ٍ
وی مقاومــت کــرده و بــا وجــود اینکــه تازهدامــاد اســت؛ «بمــاه» همســر خــود را تنهــا گذاشــته و
بخاطــر ایمــان بــه باورهایــش بــه جبهــه میآیــد و بــا فضــای شــهادت از نزدیــک آشــنا میشــود.
او چندینبــار مجــروح میگــردد؛ امــا پ ـساز بهبــودی نســبی بــاز عــازم جبهــه میشــود تــا
یکــردن میــن ،دو دســت خوی ـشرا از دســت میدهــد و در کنــار تنهــا
ســرانجام در حیــن خنث 
خواهــرش عایشــه کــه معلــول جســمی اســت؛ عزلتنشــینی پیشــه میکنــد .در ایــن رمــان،
بــه اعتقــادات اهالــی بومــی بمپــور ایرانشــهر ،فاصلــۀ طبقاتــی ،آدابورســوم مــردم سیســتان،
معض ـل خرافهپرســتی و حلــول زار در جســم شــفیمحمد و تــرور پاســداران اشــاره شــده اســت.
همچنیــن باورهــای دینــی و ایمــان راســخ رزمنــدگان سیســتانی ،در فضــای متفــاوت مذهبــی و
مســئلۀ شــهادتطلبی و عشــق بــه امامرضــا (ع)» نیــز جلوهگــری میکنــد.
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سبکزندگی در رمان نخلهای بیسر
در «نخلهای بیسر» شاخصهها بهسمت باورهاست و پیوسته نمادهای مقاومت در دایرهای
از اعتقادات مذهبی و ملی دیده میشود .اینرمان در کنار چنین عناصری به آدابو رسوم
مردم ،دیدگاههای سیاسی ،گرایشهای اخالقی ،مشکالت اقتصادی و پایبندی محکم به
شعائر اسالمی؛ بهویژه مسالۀ حجاب زنان حتی در میدانهای نبرد نیز توجه کرده و توانسته
است قدرت اندیشه و باورهای نهفتهشده در سبک زندگی رزمندگان را در برهۀ حساس آغاز
جنگ به مخاطب منعکس سازد.
ُ
ُ
«مسیر ورود عراقیها را گلهبهگله بستهاند .هرکس از شهر مانده و آنهایی که از شهرهای
ن را بستهاند و جابهجا کمینکرده و جانپناه
دیگر آمدهاند رو به مرز رفته و راه ورود دشم 
ساختهاند؛ اما سالح ندارند و پی راهی برای رسیدن به سالحاند (فراست.)25 :1362 ،
غیرت ملی شخصیتها بهشکل پایداری در مواجهۀ با
در این بخش ،تجلی باورها و
ِ
تعارض عوامل غیریتساز دشمن آشکارست .درواقع بازبینی سبکزندگی در ادبیاتداستانی
دفاع مقدس کارکرد متمایزی دارد؛ بهبیاندیگر واقعگرایی ،مستندنگری و آرمانخواهی
وجهتمایز این ژانر با ادبیات داستانی تخیلی است .در اینجا جدال «گفتمان ایمان» رزمندگان
با «گفتمان تجاوزگری» دشمن بعثی ،برخورد قدرتها و رویارویی ارادههاست که تقابل
کاربردی دو نوع اندیشه دفاع و تجاوز را نیز به میدان آورده است .در چنین درگیریهای
جانفرسایی ،مقاومت بهگونۀ شفافتری معنا مییابد .بستری که در آن تجهیزات سنگین
دشمن در یکطرف و شخصیتهای رزمنده با سالحی اندک در یکسوی دیگر رو در روی
هم صف کشیدهاند .بهبیاندیگر گفتمان سبک زندگی مردم و رزمندگان ایرانی مسیر تعدی
گفتمان غیر را بسته است .یعنی آنها با توجه ب ه گرایشهای ارزشی سبک زندگی خود نهتنها
در مواجهه با دشمن ب ه حاشیه رانده نشده؛ بلکه با هدفمند بودن مقاومت همگانی و آرایش
دفاعی گروهی ،فرایند ارتباط عناصر جهادی را نیز فراهم ساختهاند «چنین هدفی میتواند
اراده را بیدار و رفتار را تحت کنترل خود در آورد» (هدفیلد 136 :1374 ،ـ  .)135درواقع عمل
مفصلبندی رفتار ،هویت جدیدی را حاصل میکند که همانا کلیتی از وحدت یکپارچه در
یک گفتمان رو به رشد ،از باورها ،نگرشها و کنشهای ایثارگران است که تصاویر روشنی از
شاخصههای سبک زندگی آنها را منعکس میسازد .بهبیاندیگر جنبههای اعتقادی و حاالت
روحی و روانی رزمندگان پیوستگی دال شجاعت و فرایند ارتباط عمیق این مؤلفه را با دال محور
نشان میدهد .همچنین باور اصلی در گروه ،حس شجاعت را به مرحلهای میرساند که آنها
در مواجهه با بحران تهاجم و تجاوز دشمن بعثی نهتنها در نقطۀ ازهم پاشیدگی (ضعیفشدن
گفتمان سبک زندگی) قرار نمیگیرند؛ بلکه در نقطۀ مخالف آن استقرار مییابند .یعنی حرکت
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گروهی در شرایط خاصی بروز کرده و عامل ظهور آن به باورها و سبک زندگی اجتماعی آنها
مربوط است .بنابراین ،میتوان گفت که «شرایط اجتماعی در حکم برآیندی از نتایج اقدامات
فردی و گروهی تلقی میشود کهاز خارج بر افراد تحمیل میگردد» (شارقیتفتی.)43 :1389 ،
پس وجود گفتمان باورها در افراد زمینهساز صیانت از مرزها و پایداری در برابر دشمن است.
بههمیندلیل مطابق روش ال کالو این باورها جهت تقویت گفتمان در درون رزمندگان پررنگ
و دائمی است.
در بین گروه چهار نفری آنها تنها «رضا» مسلح است .رضا «امیک» دارد و بقی ه کوکتل.
باید تفنگ بهدست آورد و مسلح شد .آخه ازکجا؟! مگه تفنگ پیدا میشه! بچهها خیلی
دستخالیان .توپ و تانک کجا ،کوکتل کجا؟! شبها با کوکتل و چندتا تفنگ میرونیمشون
عقب؛ اما روز که میشه؛ اونا هم دوباره میان جلو .تا چندروز پیش ،کل سپاه کمتر از 10تا
ژ 3-داشت و یک «آرپیجیهفت» .عدۀ بچههای سپاه هم خیلیکمه .جهانآرا میگه :سپاه
به بچههایی مثل شما که موندن و دارن جنگ میکنن؛ احتیاج داره  ...بچهها خبر خوش
هفت -هشت نفر بیشتر نیستند ،تمومشون هم الحمدهلل مسلحاند  ...اسرای عراقی به گروه
میرسند  ...ناصر با دیدن اسرا که مطیع در جلویش گام بر میدارند احساس فتح میکند.
دندان قروچه میکند .بذار همینجا حسابشون را برسیم  ...رضا میگوید ما که نمیخواهیم
مقابله بهمثل کنیم  ...همه چیز انقالب باید اسالمی باشد» (فراست 25 :1362 ،و  34و 46
و  48و  49و .)51
در این متن ترسیم صحن ۀ آرمانگرایی رزمندگان زمینه را برای انعکاس قدرت گفتمانی آنها
نیز آماده ساخته است .درواقع در چنین کشمکش نظامی« ،گفتمانها» به ستیز با همدیگر
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پرداخته؛ یعنی از یکطرف ابزارهای مادی سخن میگویند و ازسوی دیگر ایمان جلوهگری
میکند .واقعیت دفاع مقدس همچنانکه در رمان آمده است نشان میدهد که رزمندگان
ایرانی از کمبود نیرو و سالح نهراسیده و راه دفاع را پیش گرفتهاند و با صبر ،روحیۀ ایستادگی و
امید ادامه میدهند تا خللی متوجه گفتمان هویت جهادی نشود .اما چهچیزی باعث مقاومت
ن سؤال در رویکردهای
مدافعان شهر در برابر نیروهای متجاوز بعثی شده است؟ پاسخ ای 
ذهنی رزمندگان نهفته شده است .همانگونه که میدان مبارزه نیز از واقعیت اهداف مشترک
میهندوستی و برتری جنبههای ذهنی باورهای سبک زندگی گروه خبر میدهد« .از نظر آدلر
برداشتهای ذهنی افراد ،رفتار و شخصیت آنه ا را شکل میدهد» (فیست و دیگران:1398 ،
 .)109جهانآرا نیز بقای سپاه «برای حفظ شهر را» به پایداری رزمندگان منوط میداند .از طرفی
ی خرمشهری است.
گفتگو برای ایستادگی درمقابل دشمن نشان هژمونی اعتقادات گروهها 
این سروری ،بیانگر «فعالیتی بیناشخصی است که شکل آنرا هدف اجتماعی تعیین میکند»
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(میلز .)10 :1382 ،همچنین جملۀ پایانی جهانآرا ،اشار ه به کسانی است که صاحب هویت
جهادیهستند .درواقع «هر پدیدهای برای معنادار شدن باید گفتمانی باشد؛ بهعبارتدیگر
فعالیتها وقتی قابلفهم میشوند که در کنار مجموعهای از عوامل دیگر در قالب گفتمانی
خاص قرار گیرند» (هوارث .)156–182 :1377 ،بههرحال تقابل دو نوع سبک زندگی «در باب
امکان استفاده از توان نظامی» مشاهده میشود؛ اما سرانجام پایداری و اتکای به باورها
موجب برتری سبک زندگی ایرانی در قبال سبکهای زندگی تجاوزگرانه است .با این وجود
هویت خردمند در این تالقی دو مطلب مهم را فراموش نکرده است؛ اول عدم سواستفاده از
قدرت بدستآمده بر اسرای عراقی – که خود نوعی غیریتسازی گفتمانی محسوب میشود
هویت قدرتزا و صیانتبخش
 و دوم تسلط بر احساسات و عواطف طبیعی خود .چرا که اینِ
از نکات گفتمانی ال کالو است که در سبک زندگی اسالمی باید برای رسیدن به هدف به
درستی از آن استفاده کرد .البته ما کس وبر میگوید :قدرت «شانس یک فرد یا گروهی از افراد
ُ
برای تحقق بخشیدن به اراده و خواست خودشان در یک کنش جمعی است ،حتی بهرغم
مقاومت افراد دیگری که در این کنش مشارکت دارند» (نش20 :1380 ،ـ  .)19بهبیاندیگر
انسان باورمند در عین قدرتمندی در مقابل دشمن ،باید کنترل داشته باشد .ولی واقعیت
ن توانمندی ،شهامت میخواهد؛ درواقع افسار قدرتمندی و کنترل در لحظه،
آنست که ای 
امر انتزاعی خردورزانهای است ک ه در وجوه متفاوت تصاویر کتاب «نخلهای بیسر» از مؤلفۀ
شجاعت تبلور یافته واز عهدۀ انسانهای قدرتمند «فاقد شایستگی» خارج است .زیرا چنین
صالحیتی ،ستیزه با هوای نفس و شهامت رویارویی با آنرا میطلبد .بهبیانی چنین نگاهی،
فرد مقتدر را کاملتر میکند .یعنی انعکاس جوانمردی و شجاعت انسان با ایماندر نقطۀ اوج
درایت گفتمانی را نشان میدهد .چون در چنین موقعیتی انسان ممکن است به
عملیات،
ِ
دالیل متعددی اسیر احساسات و عواطف گردد .این بخش از داستان که نگاهی به اسارت
نیروهای بعثی دارد؛ آبستن برخوردهای بیشماری است .انعطاف منطقی یا غیرمنقطی
اندیشهها و باورهای سبک زندگی در اینجا میتواند خود را بهتر نمایان سازد و گونههای
مختلف و آشکار و پنهان رفتار را ظاهر کند .مطلبی که نویسنده بدان اهتمام کرده ،انتقال
صبوری و تحمل حقد و ناهمگنیها و تضادهای گفتمانی است که یک شخصیت ممکن
است در راه رسیدن به هدف با آن روبهرو گردد .نکتۀ مهمی که در این جایگاه قابل بیان
است؛ نوع سروری گفتمانی است .در گفتمان دینی و میهندوستی ،فرد با رسیدن به هژمونی
در جدال با دشمن ،احساس وظیفه میکند و سلطه را بخاطر دین و مملکتش میخواهد؛
ولی در هژمونی گفتمان غیر ،فرد «بیشتر» قصد فروکش کردن عقدههای درونیش و یا نشان
دادن کبر و غرورش را دارد .بنابراین هویت مستقل و هوشمند باید در مقابل تمامی آن موانع،
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توپ و تانک دشمن مقاومت میکند؛ باید بهنوعی
ایستادگی کند؛ یعنی همانگون ه که در برابر ٍ
در مواجهه با چنین کینهتوزی یا عقدههای روانی احتمالی درونی نیز پایداری نماید تا آسیبی
به اسیران جنگی وارد نسازد .درواقع باید منطقی باشد تا عجول و احساسی؛ چرا که این تجربه
برای پختگی یک هویت صلحطلب ضروری بهنظر میرسد و فقدان آن موجب ایجاد ضعف
در گفتمان و اختالل در باورهاست .یعنی فاصلۀ گفتمانی از تضاد رفتار مشهود است .اما
برای برقراری یک ارتباط مؤثر با دیگران باید با شگردهای گونا گون آشنا بود؛ زیرا سستی در
مهارتهای زندگی ،ریشۀ بسیاری از ناهنجاریهاست .بنابراین« ،افرادی قادر به حل مسائل
خود خواهند بود که در برقراری ارتباط اجتماعی مؤثر ،توانمند باشند» (بای .)14 :1390 ،در
اینجا مخاطب بهدنبال چرایی این مسئله است که تقابل این دو اندیشه از کجا ریشه دوانیده
ُ
ی که خالق چنین رفتاری است؛ از کجا نضج گرفته که باعث شده؛ انسان
است؟! و اندیشها 
در برابر دشمنی که از او زخمهای شدیدی خورده است؛ منطقی رفتار کند .روانشناسان،
لحظات و موقعیتهای بحرانی و مرگخیز را شرایطی قلمداد میکنند که انسان در آن حاالت،
منفعالنه عمل میکند؛ یعنی بهطور غریزی ممکن است رفتارش با احساسات توأم باشد؛ ولی
آنچه در اینجا مشاهده میشود؛ ایستادگی در برابر مرگ سرخ و تفوق ایمان بر غریزه است کهاز
عمق شاخصههای باورهای قلبی انسان در گفتمان دینی و غیرت ملی خبر میدهد و این
نگرش به زندگی از فضیلتهای سبک زندگی باورمند است که با کنشهای رزمندگان دفاع
مقدس همخوانی دارد.
«ناصر به چشمهای خستۀ شهناز که انگار خیلیوقت است رویهم نیفتادهاند؛ زل
میزند .شهناز مقنعۀ مشکیاش را جلوتر میکشد و میگوید شمارا بهخدا هرکاری میتونین
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بکنین .دیروز و امروز ،نزدیک صد تا شهید آوردن ،صدتا نخل ،یکیشون هم بیسر .اشک
میجوشد و گردا گرد حدقۀ چشمهای خستۀ شهناز را ُپر میکند ... .خدا نابودت کنه ایشاهلل،
ذلیل مرده .الهی همینجور که خونۀ مردمو خراب میکنی خدا خونه تو را خراب کنه .زنها با
دیدن سر جدا شده بلند بلند گریه میکنند .چند بچه همینکه سر را میبینند جیغ میزنند و
پا به فرار میگذارند» (فراست 79 :41 ،1362 ،ـ .)78
وجـود شـخصیت زنـان بههمـراه مدافعـان خرمشـهر از قـدرت گفتمـان مقاومـت خبـر
میدهـد .بهویژهآنکـه باورهـای مذهبـی شـهناز ابعـاد دیگـری از امـور معنـوی سـبک زندگـی را
نیـز عیـان میکنـد .در کنـار ایـنمولفههـا ،عناصـر اجتماعـی دیگـری نیز هسـتند کـه از آموزههای
ل گفتمانـی «ال کالو» بـا سـبکزندگـی شـخصیتها پیونـد میخورند
قرآنـی گرفتـه شـده و در مـد 
و همزمـان یـک هویـت منسـجم را ایجـاد میکننـد .درواقـع «هویـت ،پدیـدۀ جامعهشناسـی و
روانشناسـی اسـت و از نظـر جامعهشـناختی نقـش فـرد در جامعـه را نشـان میدهـد و از لحـاظ
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روانشـناختی ایناسـت کـه جایـگاه اجتماعـی فـرد بـا خودپنـدارۀ او همخوانـی دارد یـا خیـر؟»
(مارشـالریو .)441 :1398 ،در اینجـا مخاطـب بـا سـبک زندگـی فـردی شـهناز یعنـی پررنگـی
حجـاب  -کـه از باورهـای دینـی اسـت (آیـات  53 ،33 ،32و  59احـزاب و آیـۀ  31نـور) روبـرو
ی که ماهی ٍـت زن ایرانی
میگـردد .سـپس بـا زوایـای عواطـف «شـهناز» مواجه میشـود .صحنـها 
را ،خونگـرم ،مقـاوم ،بـا مسـئولیت و آ گاه بـهموقعیـت معرفـی میکنـد و ایـن درحالیاسـت کـه
احساسـات زنانگـی در کنـار صالب ٍـت ایمـان شـکل گرفتـ ه اسـت .گفتوگـوی باورپذیـر ناصـر بـا
خواهـرش مؤلفـۀ اسـتقامت و شـجاعت را بازگـو میسـازد .گفتگویـی کـه ترجیحـات و تمایلات
ن پایـداری هزینههـای
زن ایرانـی مسـلمان را در میـدان نبـرد واقعـی ،منعکـس میکنـد .البتـه ایـ 
سـنگینی دارد .بهبیاندیگر گفتمان سـبک زندگی جهادی رزمندگان بآسـانی محقق نمیشود؛
بلکـه هویـت باورمنـد همـواره بایـد مهیـای موانـع راه و سـختیهای آن نیـز باشـد .بهبیاندیگـر
ی کـردن آن
گفتمـان دینـی فقـط شـعار نیسـت؛ بلکـه راهبـردی اسـت کـه بـرای تحقـق و کاربـرد 
هزینههـای مـادی و معنـوی زیـادی الزم اسـت .سـپس دعـوت بـه پایـداری ازسـوی شـهناز بـرای
انگیزهبخشـی 1هرچـ ه بیشـتر رزمنـدگان بـا «جوشـش اشـک و حـس عاطفـی شـدید» از رفتـار
فـردی سـبک زندگـی او و شـاخصههای همگرایـی گفتمـان محسـوب میشـود .تجمیـع چنیـن
مؤلفههایـی بـه شـهناز هویـت ایمانـی میبخشـد «زیـرا او در برابـر محیـط خـود وا کنـش نشـان
داده و از درون برانگیختـه شـده اسـت» (گنجـی .)11 :1393 ،بنابرایـن ،آشـکار اسـت کـه گفتمان
دینی از ابعاد عاطفی و احساسـی نیز برخوردار اسـت .اما نکتۀ ارزشـمند آنسـت که این عواطف
و احساسـات ،قـوۀ تعقـل و عقالنیـت گفتمانـی را «در راه رسـیدن به اهداف اسـتراتژیک» منفعل
نمیسـازد .زیـرا بـا فطـرت انسـانی عجیـن شـده اسـت .بطورکلـی «گرایشهـای فطـری انسـان
برخالف امیال غریزی ،اموری ارزشـی و فرامادی هسـتند و بهنوع انسـان اختصاص دارند .امور
فطـری همگانـی و فرا گیرنـد و در همـۀ افـراد ،در همـۀ زمانهـا و مکانهـا و در هـر شـرایطی وجود
دارنـد .همچنیـن گرایشهـای فطـری غیرا کتسـابیاند و از راه تعلیـم و تعلـم بهدسـت نمیآینـد
و همیشـگی و تغییـر ناپذیرنـد و در اثـر تغییـر شـرایط و محیـط یـا تغییـر فکـر و رفتـار خـود از بیـن
نمیرونـد ،گرچـه ممکـن اسـت زیـر پـردۀ غفلـت قـرار گیرنـد» (انسـان مطلـوب .)75 :1389 ،بـه
هرحال نیروهای بعثی در کلیت کتاب فراسـت در شـهرهای خوزسـتان رفتاری نابهنجار و فاقد
حقـوق بشـری داشـتند و نشـان دادنـد کـه وقتـی در َم َ
سـن ِد قـدرت قـرار بگیرنـد بـا افـراد مجموعۀ
خـود بـر اسـاس عقدههـای روانـی و خصلتهـای جنونآمیـز رفتـار میکننـد و  ...ایـن تفـاوت
رفتـار بهجهـت تفکـری اسـت کـه آنهـا را از درون حرکـت میدهـد .درواقـع تفکراتشـان برگرفتـه از
اندیشـۀ منحـرف و خطرنا کـی اسـت کـه نهتنهـا ایثـاری در آن یافـت نمیشـود؛ بلکـه بـرای تأمین
1. Motivation
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اهـداف غیرانسـانی خویـش حاضرنـد تمامی افـراد را نیز قربانی کنند .این تربیت ،حاصل سـبک
ی کـه انسـانها
زندگـی باورهـای غیـر اسـت .باورهایـی کـه بـا فطـرت الهـی فاصلـه دارد و از آنجایـ 
بهدنبـال صلـح و آرامـش هسـتند و بـا خشـونت و ظلـم و سـتم دشـمنی دارنـد؛ اینگونـه تفکـرات
ـخصیت نامتعـادل متجـاوزان
ضدبشـری همیشـه محکـوم بـه شکسـت اسـت؛ زیـرا ماهیـت ش
ِ
«تحریک شـدید و ناشـکیبایی
(بعثیها) از نظر علم روانشناسـی شـناخته شـده اسـت :درواقع
ِ
و خصومـت از عالئـم جاهطلبـی افـراد اسـت و نشـان میدهـد کـه آنهـا میکوشـند؛ دنیـای اطراف
خویـش را تحـت کنتـرل بگیرنـد» (تاوریـس .)196 :1388 ،ایـن همـان تضـاد و غیریتسـازی و
رفتـار منفـی شـخصیتهای نابهنجـار اسـت کـه از «گفتمـان غیـر» تغذیـه میشـوند.
«آر .پی .جیاش را بر شانه گذاشته و به سمت شعلههای آتش شلیک میکند ناصر
میفهمد که تانکهای دشمن است که به آتش کشیده شده و میسوزد ... .همینکه
چشمهای خسته و بیحال ناصر به هیکل باالبلند و قلمی جهانآرا میافتد؛ درماندگیاش
سمت
را فراموش میکند .فرهاد و رضا دشتی هم سنگر گرفتهاند و رگبار گلولههایشان را به ِ
دشمن میریزند .محمد ،شهر داره سقوط میکنه .حرفهای جهانآرا ،از چشمان رزمندگان
آتش پیاپی .کشتارگاه زیر آتش دو طرف لرز بر میدارد و
اشک میگیرد و از سالحشان آتشِ ،
زخم .هر گلولۀ توپ که به دل زمین مینشیند چند نفری را  ...جنتآباد از هر روز شلوغتر شده
است .شهدا را با لباس دفن میکنند» (فراست 88 :1362،ـ.)87
سـبک زندگـی رزمنـدگان حاصـل وجـود اشـترا ک میـان مجموعـهای از گرایشـات اسـت کـه
نوعـی وحـدت رفتـاری در میـان آنهـا ایجـاد میکنـد و ایـن اشـترا ک خـود ،وجـوه متمایـزی بـرای
سـایر پدیدههاسـت کـه اشـترا کی در ایـنمیـان ندارنـد و باعث کثرتاند همانند گفتمان سـبک
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زندگـی غیـر «دشـمن بعثـی» کـ ه بـا تشـتت در کنـار هـم شـکل گرفتهانـد و رفتارهـای بیرونـی آنهـا
تناسـبی بـا باورهـای انسـانی نـدارد .همچنیـن نـگاه ناصـر بـه جهـانآرا درواقـع دریافـت جلـوۀ
ایمانـی سـبک زندگـی جهانآراسـت کـه دل ناصـر را سـکینه میبخشـد و سـبب اعتمادبهنفـس
فرهـاد و رضـا دشـتی میشـود تـا بـا ایمـان بسـوی بعثیهـا آتـش پیاپـی روانـه کننـد .چنیـن
رخدادهایـی ،صحنههـای مرسـومی اسـت کـه قـدرت باورهـای رزمنـدگان دفـاع مقـدس را
ن مفهـوم از سـبک زندگـی میتوانـد کارکـرد مجموعـۀ رفتـاری شـخصیتهای
تداعـی میکنـد .ایـ 
داسـتانی را در ارتبـاط بـا هـم منعکـس سـازد؛ رفتـاری کـه در دایـرۀ گفتمـان قـرار گرفتـه اسـت.
ایـن جلوهگریهـای گفتمانـی بـا ارائـۀ قـدرت باورها یکی دیگـر از توانمندیهـای گفتمان هویت
جهادی اسـت که فراسـت آنرا منعکس سـاخته اسـت .البته جلوهگری گفتمانی سـبک زندگی
همیشـه بـرای اهـداف قـدرت و انـواع توانمندیهـا و سـروری باورهـای رزمنـدگان و اعتقـادات
آنهـا نیسـت؛ بلکـه گاه عشـق بـه میهـن و آزادگـی و جوانمردانـه زیسـتن و  ...را نیـز اشـاعه
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میدهـد .ایـن تعـرض نظامـی بـه خـا ک کشـور اوج پلشـتیهای «گفتمـان غیـر» را نیـز منعکـس
میسـازد و زوایـای خـوی غیرانسـانی را در ظـرف گفتمانـی قـرار میدهـد و آشـکار میسـازد کـه
ی دشـمن» در ایجـاد نابسـامانی بشـری و تخریـب انسـانیت ،تـا
«سـاختار ذهنـی سـبک زندگـ 
بـه کجـا میتوانـد پیـش رود .درواقـع ایـن پیشـروی نقطـۀ سـقوط هویـت غیرانسـانی بعثیهـا را
منعکـس میکنـد .ازطرفـی قـدرت انگیزهبخشـی گفتمـان باورهـا در چنیـن صحنههایـی متبلـور
مرگ سـرخ
میشـود کـه تـا چـه انـدازه و تا کجـا هویـت جهـادی بـا تبعیـت از باورهایش بـه میدان ِ
میآیـد .ازسـوی دیگـر وسوسـههای «گفتمـان غیـر» نشـان میدهـد کـه برای رسـیدن بـه اهداف
تجاوزگرانـه حاضـر اسـت هرگونـه جنایـت بشـری را انجـام دهـد .درمقابـل ،اندیشـۀ گفتمـان
رزمنـدگان بـرای دفـاع از سـرزمینش حتـی بـه قیمـت قربانیشـدن همـۀ مدافعـان ،شـاخصۀ
پایـداری را نشـان میدهـد .در اینجـا عمـل مفصلبنـدی و ارتبـاط دالهـا بهطـور کامـل تحقـق
یافتـه اسـت و همـه مؤلفههـای بـاور سـبک زندگـی« ،شـجاعت ،مقاومـت ،ایثارگـری و شـهادت»
در آن بهچشـم میخـورد .در ایـن قسـمت واژه «اشـک گـروه» از ویژگیهـای عاطفـی نهفتهشـده
در گفتمـان حکایـت میکنـد .نا گفتـه نمانـد متـن در صفحـات یادشـدۀ کتـاب بهجنبههایـی از
مسـائل عینـی سـبک زندگـی نیـز اشـاره دارد؛ هماننـد :کوچههـای تنگ خرمشـهر ،نحوۀ سلام و
احوالپرسـی ،غسـلدادن ،دفنکـردن شـهدا بـا لبـاس ،حـرکات و سـکنات شـخصیتها ،هرولـه
کـردن ،بوسـهزدن و در آغوشگرفتـن ،قـد و بـاالی و جثـۀ شـخصیتها و . ...
«مـادر بـرای رفتـن بـه مجلـس آمـاده شـده؛ صـدای بلندگـو ،از سـالن هتـل بـه همـۀ اتاقهـا
دویـده اسـت .جمعیـت ،بهردیـف نشسـتهاند .جوانـی کـه آرم سـپاه روی قلبـش نقـش بسـته،
میکروفـون را بهدسـت گرفتـه و نوح هسـرایی میکنـد :سـرباز سـرافراز خمینـی بدنـت کـو؟ پاسـدار
هویـزه عزیـزم کفنـت کـو؟ جمعیـت بهسـینه میزنـد و جـواب نوحهخـوان را بـا اشـک میدهـد.
دیشـب کـه گفتـم ،فـدای یـه لحظـۀ عمـر امـام .حسـینمو در راه حسـین دادم .دیگ ه هیـچنگران
مـن نبـاش .ناصـر ،دلـش تسـلی مییابـد و کفشهـای مـادر را جلـوی پایـش جفـت میکنـد»
(فراسـت 135 :1362 ،ـ .)134
نویسنده بهگون های از سبکزندگی گروهی شخصیتها «مجلسترحیم» که از نشانههای
فرهنگی مردم ایران است؛ اشاره کرده ،هرچند گوشهچشمی به جنبههای فردی سبک
زندگی نیز داشته است .اینمجلس ،یک عمل مشترک بین تمامی انسانهاست؛ اما بهنسبت
ّ
زندگی،کل بههمپیوسته
باورهای متفاوت فرهنگی ،شکل آن نیز تغییر میکند .درواقع «سبک
ِ
صورتهایی است که افراد یک جامعه ،مطابق انگیزههای درونی و سالیق خودشان و
بهواسطۀ تالشی که برای ایجاد توازن میان شخصیت ذهنی و عینی و انسانیشان انجام
میدهند؛ برای زندگی بر میگزینند» (شریعتی :1378 ،شماره  .)13بدیهی است که زندگی
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مردم ،با فرهنگ و آداب و رسوم و سنتهایش جاری است؛ بهشکلی که گاه با ذکر گوشهای
از رفتارهای شایع و خاص میتوان حدس زد که مردم کدام کشور یا منطقه مد نظرند .اما
رسوم مشترک نیز بین ملل مختلف جاری است .در اینجا سبک زندگی با باورهای حرکتزا
پیوند خورده است .درواقع از نظر وبر «سبک زندگی انعکاس ارزشها و رسمهای مشترکی
هویت جمعی میبخشد» (مهدویکنی .)51 – 58 :1387 ،بنابراین
است که ب ه گروه ،احساس
ِ
گفتمان رزمندگان بر اساس روش ال کالو به فضای «هویت جهادی» نزدیک شده و شکل کامل
طرد گفتمان غیر به منصۀ ظهور رسانده است .آنچه بهعنوان
هژمونی سبک زندگی دینی را در ِ
ت که در میدان عمل ،مادری را نشان
سبک زندگی مردم آشکارست؛ کارکرد باورهای دینی اس 
میدهد ک ه در عین مصائب سنگین؛ مقاوم در برابر هجوم خصم است و اینیعنی پایداری
تاب
و ایمان بهخدا که از اعتقادات مذهبی مردم محسوب میشود و تبلور هویتی است که ٍ
ایستادن در بحرانها را دارد .نکتۀ برجسته این متن ،نوع نگرش مادر ناصر است که خواننده
را نسبت به باورهای او و منشأ خلق چنین رفتارهایی مشتاق میکند :زیرا «بعضی اخالقها،
روشها و منشهای زیبا فقط در مکتب الهی معنا مییابد و میتوان ادعا کرد که بدینشکل
در مکاتب غیرالهی ،معنادار نیست» (رجبی .)519 :1391 ،این معنا همان توجه به گفتمان
باورهای دینی و اعتقاد به معاد در سبک زندگی رزمندگان است .از موارد ذهنی سبک زندگی،
میتوان به آرمی که درست برروی قلب پاسداران «روی لباس» حک شده و آیۀ «واعدوا لهم
مااستطعتم من قوه» (انفال )60،نیز در ذیلآن درج گردیده است؛ اشاره کرد .زیرا اینآیه بطور
ک هویت سخن میگوید .ازآنجا که سبک
مستقیم باورهای دینی را نشانه گرفته است و از ی 
زندگی مرزهای هویت را تجسم میبخشد؛ اعتقادات مردم میتواند باعث تبلور شخصیت
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جهادی باشد .همچنین جنبۀ ذهنی متن بر پایۀ ایثار مادر ناصر استوارست .گرچه مفاهیم
دیگری چون :پاسدار بودن ،فاتحهخوانی ،جوان سبزپوش «استعاره از پاسدار بودن» شهید
و شهادت و از ایننوع موارد ،همگی داللتهای دوگانهای (از نظر عینی و ذهنیبودن سبک
زندگی) نیز میتوانند ،داشتهباشند .درخصوص جنبههای عینی سبک زندگی نیزمیتوان به:
سینهزدن ،کفشهای مادر را جلوی پایش جفتکردن ،دور تا دور سالن دو ردیف نشستن،
جوان سپاهی ،فاتحه خواندن و  ...اشاره کرد.
«خودتــو رســوندی بــه قافلــه ،عــروس نازنینــم؟ دو بــرادر ،مــادر را کنــار میکشــند و
میخواهنــد جنــازه را بــه جنتآبــاد ببرنــد؛ امــا مــادر نمیگــذارد؛ خــودشرا روی تابــوت انداختــه
و بــا دختــرش درددل میکنــد :ننـه کجــا میخوایــن خواهرتونــو ببریــن؟ ... .یــخ روی جنــازه آب
ش شــهدا را ولــو کردهانــد
شــده و از زیــر تابــوت آب بیــرون زده اســت .روی چنــد قبــر ،لبــاس و کفـ 
تــا شــاید کــس و کارشــان پیــدا شــوند و اســم و رسمشــان را بگوینــد .امــا از اینکــه شــهدایگمنام،
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تنهــا و غریــب نخوابیدهانــد؛ قــوتقلــب میگیرنــد» (فراســت 76 :1362 ،ـ .)72
این بخشها فضایکلی رمان را منعکس میسازد .در اینجا شخصیتها با گونهای از
سبک زندگی فردی و گروهی بهعنوان شهادتطلبی مواجه هستند که در لحظات متفاوت
توانستهاند دربرابر آن عکسالعملهای مختلفی را از خود بروز دهند و در عین حالیکه
رزمندگان با کشتهشدنهای سوزنا کی روبهرو شدهاند؛ ولی بدون هراس بهسوی هدف
حرکت میکنند .در این نقطه بهواسطۀ فشار بیشاز حد روحی و روانی ،شخص ممکن است
دچار تردید شود؛ و متعاقب آن گفتمان او قابل نفوذ گردد .پس خطرهایی در کمین گفتمان
است .درواقع چنانچه شاخصههای هویت جهادی بههر دلیلی سست شوند؛ نتیجه آن
ازهمپاشیدگی و بهحاشیه راندهشدن گفتمان مدافعان خواهد بود .بنابراین هیچگاه نباید
گیری فایدهبخش و هژمونیآفرین باید حفظ شود تا استقالل
هدف فراموش گردد .این نتیجه ِ
تمامیت ارضی مملکت صیانت گردد .بهبیاندیگر هدف در اینجا یعنی دفاع مشروع از
و
ِ
تمامیت ارضی کشور و پاسخ عبرتآمیز به متجاوز .البته دایرۀ هدف هر فرد ممکن است بسیار
فراتر از این مطلب باشد؛ اما انسان در لحظات غیرمترقبه اهداف خاص و مقطعی پیدا میکند
که میتواند از برنامهریزیهای بلندمدت او خارج باشد .بهبیاندیگر گاهی شخص با مسایل
نا گهانی روبرو میشود و بدینخاطر با ابعاد گستردهتری از زندگی هدفمند مواجه میگردد.
آدلر میگوید« :سبک زندگی راه فردی زندگی و دستیابی به هدف است .خالقیتی حاصل
از کنار آمدن با محیط و محدودیتهای آن است و امری است که همۀ رفتارها و تجربیات
انسانی را برای فرد ،هدایت میکند و خود بهواسط ۀ خوی فردی شکل میگیرد (مهدویکنی،
 .)199-230 :1378چنین رفتارهایی حکایتاز ایمان به هدف است «درواقع اهداف از افکار
سرچشمه میگیرند و ارزش قائلشدن برای افکار هدف را ترغیب میکند .همانگونه که
صفات شخصیتها نیز به تعیین هدفها منجر میشود» (فیست و دیگران.)323 :1398 ،
ِ
بطورکلی رفتار ،سبک زندگی و هویت فرد را مشخص میکند؛ همانگونه که «وبر ،سبک
زندگی را از جنس رفتار میداند که تمایالت ،آنرا هدایت و فرصتهای زندگی ،بستر بروز آنرا
فراهم میکند .بهعبارتی الگوی فرهنگی رفتار و مجموعهای از باورهای هر یک از طبقات
اجتماعی ،سبک زندگی خود را پرورش میدهد و جهانبینی متمایزی را بهنمایش میگذارد؛
رویکردی به زندگی که تجربیات اجتماعی ویژۀ خود و روابطش را با دیگر گروههای اجتماعی
بیان مینماید» (مهدویکنی .)199-230 :1378 ،پس رزمندگان در این راه نیز به شهادت،
بهعنوان توفیقی بزرگ ازسوی خداوند مینگرند و بستگان نیز با قبول ضایعۀ ازدستدادن
نزدیکان با هر سختی ،آنرا میپذیرند .علت این پذیرش همانا رسوخ قلبی ویژگی «روحیۀ
شهادتطلبی» است ،که از باور عمیق آنها نشأت میگیرد .این رسوخ ،شیفتگی دال فرعی
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را به گرد دال اصلی نشان میدهد و ثبات مدلول (اعتقادات دینی) را در جهت هژمونی این
سبک بر سبکهای زندگی غیر ،منعکس میسازد .بنابراین رابطۀ افراد با زندگی بیشتر از
سالیق متفاوت و عوامل متعدد و فعالیتهای همسوی باورمند متأثر میگردد .همچنانکه
«بوردیو سبک زندگی را فعالیتهای نظاممندی میداند که از سلیقۀ فرد ناشی میشوند و
بیشتر جنبۀ عینی و خارجی دارند و در عینحال بهصورت نمادین به فرد هویت میبخشند
و میان اقشار مختلف اجتماعی تمایز ایجاد میکنند .بهعبارتی ارزشهای این فعالیتها از
موقعیتهای آن در نظام تضادها و ارتباطها اخذ میشود» (مهدویکنی.)199-230 :1378 ،
در این متن واژۀ «قبر» نیز سبک زندگی رزمندگان را از دیگر سبکهای رایج آسیاییکه گاه با
مزار بیگانه هستند؛ متمایز میسازد و ایننکتۀ برجستۀ فرهنگی از آشکارترین مسائل عینی
سبک زندگی است .ازطرفدیگر اشاره بهکلمۀ شهید گمنام نشان میدهد؛ عوامل غیریتساز
دشمن نتوانسته هویت جهادی را بهحاشیه براند .درواقع شهادت عالوهبر فضیلتهای خاص
خود ،در جنگ یک هزینه نیز محسوب میشود .هزینههای سنگینی که میتواند در گفتمان
توقف
خدشه و مانع ایجاد کند و برای رزمندگانی که در سبک زندگی دینی گام بر میدارند؛ ِ
حرکت و یا تسلیمشدن را پیش آورد و آنها را بهحاشیه براند .اما از آنجاییکه قدرت باورها در
تحمل چنین دشواریهایی از موارد اساسی صیانت از گفتمان است؛ موانع راه نهتنها آنها را
طرد غیرخود میپردازند .این نکته
متوقف نمیسازد؛ بلکه رزمندگان با غلبه بر سختیها به ِ
همان دائمیبودن نشانهها (دالها) است که باعث هژمونی مدافعان است .همانگونه که
شهدا بویژه شهدای گمنام برای کشور هزینههای سنگینی محسوب میشوند که آمار سود
و زیان آنرا خانوادههای ایثارگران بعینه درک میکنند .این تحمل گرانسنگ نشان پررنگی
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اعتقادات مردم است .بههرحال شخصیتهای داستانی از روحیۀ شهادتطلبی برخوردارند و
َ
در لحظات متفاوت اشکال مختلفی را از آن «دال» بروز میدهند .همانند ارزشهایاجتماعی
آن جامعه؛ یعنی توجه به مسائل جهانآخرت و تقدس ارزشهای دفا ع مقدس که پیوسته
ت ک ه در شخصیتهای رمان
ک زندگی ملتی اس 
در واژۀ «شهید» القا میشود و اینهمان سب 
ن مفاهیم را با یک هویت
فراست همانند دفاع مقدس مشهود است .ازطرفی نویسنده ،ای 
جدید شخصیتی در فضای گفتمان بهتصویر کشیده است .هویتی که خود زمینهساز پایداری
در برابر دشمنان وطن است؛ درواقع مخاطب با دیدن حس ایثارگری و شوق به شهادت –
کهاز دیدگاه رزمندگان به عالم آخرت و معاد است-؛ پررنگی باورها و نوع سبک زندگی آنها
را احساس میکند .این عناصر با یکدیگر ارتباطی عمیق ایجاد کرده و در ظهور شخصیت؛
ی دارند؛ بنابراین ترکیب مؤلفههای
بهویژه در خلق سبک زندگی رزمندگان نقش بسزای 
چهارگانه به قسمی که در مدل گفتمانی (ن.ک :مکدانل )10-18 :1380 ،آمده است؛ حول
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یک محور «باورها» در تردد هستند و پیوندی نا گسستنی با هم دارند و چنانچه بهشکل
شخصیت خام «ولی مستعد» بتدریج بهیک هویت جهادگر
مناسب بهرهبرداری شوند؛
ٍ
تبدیل میگردد .بطورکلی فضاسازیها و تصاویر حماسی جنگ و دفاع مقدس در «نخلهای
بیسر» از همین مصادیق است که بهواسطۀ ایمان بهخدا بروز یافته است .البته گفتمان
هویتساز باورهای مذهبی و میهنی رزمندگان از دستاوردهای این ظرفیت کمنظیر سبک
زندگی ایرانیان است .بههرحال آنچه از کلیت کتاب فراست استنباط میشود؛ بیانگر غلبۀ
جنبههای ذهنی بر جنبههای عینی است .درواقع رویکرد سبک زندگی در حوزۀ گرایشات
معنوی است و گرچه فراست به موارد عینی زیادی از سبک زندگی ایرانیان اشاره کرده است؛
اما تفوق گونههای سبکزندگی اسالمی مختصات مطلوبی دارد ک ه در سطوح نگرش ارزشها
و نظا م رفتاری میتوان به توحیدمداری و عدالتمحوری ،تکلیفمداری و مسئولیتپذیری
و روحیۀ تعبدی مرزداران نیز اشاره کرد .در «نخلهای بیسر» وحدت مردم ایران در مواجهه
با پدیدۀ شوم تجاوز رژیم بعث ،نشان میدهد که سبک زندگی دینی و غیرت ملی ایرانیان از
گفتمان با ثباتی برخوردارست .درواقع «نخلهایبیسر» مجموعهای از مؤلفههای شجاعت،
مقاومت ،ایثار و روحیۀ شهادتطلبی است که نویسنده آنها را در مصادیق تصویری دفاع
مقدس منعکس ساخته؛ اما «ریشه در اعماق» از زاویۀ دیگری به سبک زندگی پرداخته است؛
زیرا برخالف رمان فراست غلبه با جنبههای عینی مردم است و هزینههای گفتمانی سبک
زندگی بیشتر سمتوسوی درونی دارد تا عارضههای بیرونی .بنابراین شناخت مسایل روحی
و روانی ،بروز مسائل عاطفی و عوامل غیریتساز ترور رزمندگان با وجود فاصلۀ طبقاتی مردم
سیستان و بلوچستان ،فضای ذهنگرایی فوقالعادهای از جدال گفتمانهای سبک زندگی
مردم و مدافعان با دشمن بعثی و برخی عوامل معارض را منعکس ساخته است.
سبکزندگی در رمان ریشه در اعماق
این رمان به زندگی دشوار شخصیتها و مردم سیستان و بلوچستان؛ بهویژه اهالی بمپور
پرداختهاست و نگاهش به برجستگی جنبههای عینی سبک زندگی بهحدی استکه جنگ
ن در حاشیه قرار گرفتهاند .بنابراین در دهۀ « »80نگاه به سبک زندگی خواسته یا
و تبعات آ 
ناخواسته آشکارتر از دهۀ «»60است .همچنین «ریشه در اعماق» -که تألیف آن فاصلۀ زمانی
بهنسبت طوالنی با رمان فراست دارد و از اقلیم خاص مذهبی نیز سخن گفته است؛ میتواند
ظرفیت تأثیرگذاری گفتمان سبک زندگی اسالمی را «فار غ از تعصبات دینی» بهتر نشان دهد.
رمان حسنبیگی سبک زندگی مردم را در مجموعهای از آدابو رسوم اقلیمی و اندیشههای
خاص بههمراه سادهزیستی ،فال کت ،بیماری و معضل خرافهپرستی و تفاوتهای فرهنگی و
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ی که دامنگیر مردمی جنگزده و محروم از امکانات
اجتماعی آن منطقه قرار داده است .تبعات 
اولیه است .بنابراین ،در هر جامعهای گاه شرایطی ایجاد میشود که باید آنرا تحمیلی
خواند .این شرایط بحرانی بطور معمول افراد را در تنگناها و مواقف اجتماعی قرار میدهد
که ناخودآ گاه درمقابل آن مواضع مشترکی میگیرند .بهبیاندیگر «شرایط اجتماعی در حکم
برآیندی از نتایج اقدامات فردی و گروهی تلقی میشود که از خارج بر افراد تحمیل میگردد»
(شارقیتفتی .)43 :1389 ،اما نباید در برابر آن منفعل بود؛ زیرا هویت باورمند بر اساس روش
میتواند صاحب قدرت تأثیرگذاری باشد و در جامعه اثرات مثبتی ایجاد کند.
«درد از ستون فقرات شروع شد؛ درون سرش میدانی بود وسیع .صدای تیر میآمد.
خمپاره و توپ و تانک بود با لهیب آتش ک ه در آسمان موج میکشید .شفی دیگر بهخود نبود،
نمیتوانست مادر را ببیند که باالی سرش چمباتمه زده است و ضجه میکشد؛ اما عایشه را
میدید که از گوشۀ کپر -جای نمور و بدبوی همیشگیاش -بهسوی او میآید .عایشه بهجای
دو پای افلیج ،دو دست داشت .شفی بهروی عایشه لبخند زد ،عایشه با پای راست سرش را
نوازشکرد .شفی پنجههای پایش را بوسید ،بویید و بهیاد آورد که بااین پنجهها چقدر تفنگ
را به سینه فشرده است (و) ماشه را چکانده است» (حسنبیگی.)47 :1389 ،
در اینجا فضاسازی ،ثبات شخصیت داستانی را در قبال تعارضات گفتمانی نشان میدهد.
همچنین واژۀ درد که اشارۀ مستقیم به موجیشدنشفیمحمد است از عوامل غیریتسازی
استکه در جبههها در کمین رزمندگان میباشد .این مشکالت از موانع راه محسوب میشود
و سبک زندگی افراد را در مواجهه با سختیها محک میزند .درواقع سبک زندگی دینی،
حاوی گفتمانی است که هزینههای آن متفاوت است .بهعبارتی َم ِنشی کاربردی است که از
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یک راهبرد خردمندانه برخوردارست .بنابراین هزینههای آن نیز بهنسبت اهداف متعالیاش
شخصیت هویتپذیر باید دربرابر
سنگین ،طاقتفرسا و شکننده خواهد بود .بههمیندلیل
ِ
غیریتسازی گفتمان غیر بهحاشیه رانده نشود؛ زیرا آنچه موجبات سروری است؛ قویکردن
مؤلفههای سبک زندگی است کهاز بارزترین آنها میتوان به تحمل و پایداری شفی محمد اشاره
کرد .بههرحال ازآنجا که یکیاز بزرگترین عادات ایرانیان مهربانی است -که بقای مستحکم
خانواده را رقم میزند -سبک زندگی سالم و هژمونی گفتمان باید بتواند فرد را با شرایط
نا گوار مستولیشده تطبیق داده و ضمن حفظ آرامش روحی و روانی خانواده بدنبال راه حل
احتمالی باشد .زیرا «سبک زندگی معرف نحوۀ کنار آمدن شخص با موانع زندگی و شیوۀ وی
برای یافتن راهحلها و رسیدن به اهداف است» (اس .شارف .)94 :1394 ،پس ایمان و اعتقاد
راسخ در چنین شرایطی از تنگدستی ،نشاناز باورهای دینی سبک زندگی مردم است .متن
رمان نشان میدهد که سبک زندگی بمپوریها با محرومیت عجین است .بااینحال شفی از
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گوشۀ کپر با وجود مشاهدۀ عینی فقر شدید؛ بهویژه وضعیت ناهنجار جسمی خواهرش عایشه،
جبهه را انتخاب میکند .سوالی که در اینجا مطرح میشود؛ چرایی این انتخاب است .درواقع
انتظار مخاطب از امثال شفی توجه به درک موقعیت و شرایط سخت اقتصادی است .اما
باورهای قوی او احساس مسئولیتش را مضاعف ساخته و برای صیانت از میهن ،وی را راهی
جبهه نموده است تا دو دست خویش را تقدیم وطنش کند .البته چنین ایثاری ،زمانیکه
بستر زندگی «کپر» و سطح زندگیش برای مخاطب مشخص میشود؛ مضاعف میگردد .ایثاری
که تحمل تبعاتش سنگین و هزینههای آن جانگداز است .درواقع شفی در شرایطی جبهه را
انتخاب کرده؛ که مثلث عدم تبلیغات ،وجود فقر و خرافهپرستی و موقعیت خاص مذهبی،
آن منطقه را احاطه کرده است .این انتخاب ،نشاناز توانمندی باورهاست که مرز و شرایط
نمیشناسند .در اینجا یکی از موانع تهدیدکنندۀ گفتمان یعنی فقر مشهود است .جایگاه
ترس بازدارنده و منفی از فقر «در هنگامۀ تحقق هدف» همان پرتگاهی است که در زندگی فرد
به اشکال گونا گون رخ مینمایاند و منتظر انتخاب اشتباه اوست تا مسیر زندگیش را رقم بزند.
ن بخشهای انعکاس سبک زندگی مردم است .بیانی ملموس از
این قسمت یکی از مهمتری 
ُ
گرفتاریها ،تضادها ،ناداریها و مصائبی که هرکدام بهتنهایی سالحی برنده برای فروپاشی
گفتمان است .بااینوجود شخصیتها نهتنها دربرابر مجموعۀ تعارضات ایستادگی مینمایند؛
بلکه با ازخودگذشتگی قوام و دوام سبک زندگی را تثبیت میکنند .درواقع انسان باورمند به
واسطۀ مزینشدن به صفات انتزاعی صبر و امید که در گفتمان هویت جهادی مستتر است
با چنین باورهایی ارادۀ خود را در جهت پایداری و اعتماد به نفس سوق میدهد .همانگونه
که «محرک اصلی اراده؛ یعنی آن محرکی که بهخصوص نفس را به فعالیت وادار میکند؛ هدف
است و هدف چیزی است که آدمی را بهسوی شناسایی کامل شخصیت فرد رهبری میکند.
ُ
زندگی کامل آدمی و خلق و خو و رفتار و حتی سالمت روانی و نشاطش بستگی کامل به داشتن
نفس آدمی از یک سلسله احساسات و تمایالت مخصوص
هدف صحیح دارد .واضح است که ِ
ـ که او را به کمال و شادکامی زندگی میرساند و آن هدف منظور و مقصود اصلی نفس است ـ
برخوردار میباشد؛ بنابراین هرگاه راهی که برای کمال حصول نشاط الزم است به نفس آدمی
ارائه شود؛ نفس بدانوسیله به تحرک میآید و اراده را بهآن طریق سوق میدهد (هدفیلد،
ی حصیر افتادن ،چمباتم ه زدن ،کپر،
 136 :1374ـ  .)135متن با انتخاب کلماتی چون :رو 
ک زندگی عینی شخصیتها را بهوضوح نشان میدهد .بااینحال
افلیجبودن و  ...سطح سب 
جنبههای ذهنی شفی که دستانش را نیز ایثار کرده است؛ جلوهگری خاصی دارد .بنابراین،
برای تحقق گفتمان ،مجاهدت ضروری است .این الزام ،انسانهایی را میطلبد که خردورز،
مؤمن ،پایدار و شجاع باشند؛ زیرا پیمودن مسیر گفتمان ،از یکسو دانش ،هنر و توانمندی
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میخواهد و ازسویدیگر نیازمند تحمل سختیها ،کمبودها و جانفشانیهای خاص است.
گفتمان بهرغم قدرت سروری ،پرتگاهها و موانع صعبالعبوری نیز دارد که بعضیها در میانۀ
راه از حرکت باز میمانند .پس چنین مسیری انسانهایی همانند شفیمحمد را نیاز دارد که
آمادۀ همهنوع ایثارگری هستند تا زمینهساز تحقق گفتمان سبک زندگی گردند.
«دستهای بماه را به سینهاش فشرد از چیزی بیمنا ک بود .میترسید دل بماه را بشکند
م را روی چهرۀ متبسمش بنشاند و دلش را بمیراند .گناه بماه چه بود؟ او در اوج شادی
وغ 
بود .عروس نوپایی که دل کوچکی داشت .من باید به جبهه بروم زیاد طول نمیکشد ،فقط
سهماه ،بماه انگار یخ کرد ،تکیهاش را از او گرفت و چشمایشرا ریز کرد .خطی بین دو ابروی
کشیدهاش افتاد ،پرسید :جبهه؟ شفی سعیکرد لبخند بزند تا آرامش را به او باز گرداند .بماه
پدرش را در جنگ از دست داده بود .دلخور نشو ،بماه! راضی هستی که بروم؟ سکوت بماه
سنگین بود .مانده بود که بگوید بله!» (حسنبیگی 40 :1389 ،ـ .)39
شرایط دشوار انتخاب و غم سنگین بماه از هزینهآور بودن گفتمان باورها پرده بر میدارد:
«غم منفیترین و آزاردهندهترین هیجانی است کهاز تجربههای جدایی یا شکست ناشی
میشود و با تجربه فقدان دائمی ارتباط نزدیکی دارد» (مارشالریو .)569 :1398 ،درواقع
جایگاه سبک زندگی فردی بماه میتواند بر مخاطب تأثیرگذار باشد؛ زیرا رفتار مناسب در
موقعیت حساس بر عواطفش غلبه کرده است .بهبیاندیگر نقشپذیری بماه در خانواده
یکنوع انتظار فرهنگی باورمند محسوب میشود که الزم است با همسر خویش در انتخاب
جبهه تعامل داشته باشد .در این دیالوگ مؤلفههای ذهنی سبک زندگی در دایرۀ مسائل
مهمتری قرار میگیرند؛ چرا که اهمیت آنها ارتباط تنگاتنگی با شخصیت درونی فرد دارد« .در
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بحث روانشناسی اصطالح شخصیت هر فرد سبک خاص خود را دارد کهاز او انسانی واحد
ن دسته از مؤلفهها ،شامل اموری ازقبیل:
و منحصربفرد میسازد» (گنجی .)225 :1393 ،ای 
عقاید دینی ،ارزشهای سیاسی و فرهنگی ،ارزشگذاریهای اجتماعی ،گرایش اقتصادی و
 ...میباشند که بهنسبت فرا گیری هرکدام ،شخصیت فرد با بهرهمندی از این شاخصههای
گفتمان شخصیت
ذهنی متأثر خواهد گردید .بهبیاندیگر بهکارگیری مدل «ال کالو» در
ٍ
مدون شخصیتهای
(ن.ک:یورگنسن و فلیپس .)51-164 :1389 ،میتواند سبک زندگی
ٍ
داستانی را بهگونهای راهبری کند که منش باورمند قهرمانان داستانی بهعنوان یک گفتمان
مطرح باشد؛ گفتمانی که شخصیت برجسته 1را ،در قالب هویت جهادی منعکس میسازد.
گرچه احساسات عمیق و حاالت روحی و روانی بماه بهوضوح ،ب ه صحنه کشیده نشده؛ اما
فضای انتخاب گفتمانی با وجود عامل مهم غیریتساز ،شفافیت سبک زندگی او را آشکار
1. Charisma
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میکند .درواقع رمان بیگی جلوههایی از عناصر ذهنی سبک زندگی شفیمحمد و همسرش
محبت خانواده را نیز تحتالشعاع قرار
بماه را نشان میدهد که باورهای پنجگانه حتی عشق و
ِ
داده است .بههرحال تشریح چنین فضاییاهمیت گفتمان دینی و سبک زندگی جهادی را
هویدا میسازد .بدیننحو که نقاط تعارضآمیز گفتمان «غیر» ،لحظه به لحظه در برابر جهادگر
ایرانی چهره مینمایاند و او را با جذبههای گسترده و متنوع زندگی مادی در دایرۀ وسیع
شخصیت داستانی که مصادیق واقعی آن
تردید و تأمل قرار میدهد؛ بنابراین انتخاب هردو
ِ
در دوران دفاع مقدس محسوس است؛ قدرت و هژمونی سبک زندگی رزمندگان را نیز آشکارتر
میکند .اهمیت اینتصمیم آنجا بیشتر مشخص میشود که شفی بهرغم سنگینی بریدن از
عشق ،بهواسطۀ تمسک به باور محور ،از آن برید و میدان را برای ظهور گونهای درونی از
شجاعت هموار نمود .این انتخاب بیانگر اتصال دالهای فرعی گفتمان به دال اصلی است.
البته جلوههایی از احکام دینی و مسائل اطاعتپذیری که اشارۀ مستقیم به دال محوری
باورهاست نیز در متن احساس میشود؛ یعنی سمت و سوی سبک زندگی رزمندگان اعتقادی
است .همانگونهکه ذهنیتاین مفاهیم در گفتوگوی شخصیتها هم نهادینه شده است.
در اینجا عمل مفصلبندی و ارتباط دالها بهنحو چشمگیری دیده میشود .این موارد
از بارزترین تصاویر واقعی رمان دفاع مقدس است که همگی دالها در آن قد َعلم کردهاند
تا سبک زندگی شخصیتها آشکار شود .اما چگونه شفیمحمد با وجود جوانی و ماهیت
خواستههای آن دوران ،چنین انتخابی دارد؟ «فروید بر ماهیت غریزی تمنیات و آرزوهای
انسانها بهویژه جوانان تأ کید دارد؛ ولی «آدلر» انسانها را موجوداتی اجتماعی میپندارد که
بهواسطۀ اهدافشان تحریک میشوند؛ بههمیندلیل آدلر معتقد بود که پیشرفت موفقیتآمیز
در زندگی و در روابط اجتماعی وابسته به بهبود عالقۀ سالم اجتماعی است؛ بنابراین ارتباط
مؤثر و عالقه به دیگران از خانواده آغاز میگردد» (بای .)37 :1390 ،بااین وجود سوال بعدی
ایناست که چه باوری فرد جوان را از محیط لذتبخش خانواده به جبهه میکشاند؟
اینجاست که اهمیت گفتمان باورها آشکار میگردد .درواقع شجاعت و ایثارگری باورمند
این زوج جوان به آنها قدرت انتخاب درست داده است .بهبیاندیگر آنچه یاریگر شخص
است باورهای قوی اوست و آنچه گفتمان او را سست و در معرض اضمحالل قرار میدهد؛
شجاعت خردورزانه بهرهای نبرده است؛ بیدرنگ
اعتقادات ضعیف اوست .پس فرد ترسو که از
ِ
«یا کمکم» بهواسطۀ تردیدها و تأملهایی؛ سرانجام پس زده و از میانۀ راه باز میماند .اما
شخصیت موردنظر «بماه» همانند شفیمحمد در ستیز ذهنی خود با باورهای دینی و غیرت
ملی علیرغم ترس درونی و سابقۀ شهادت پدر به باورهای گفتمانی خود بله میگوید .هرچند
غریزۀ ترس او طبیعی و یک حس روانشناختی است .همچنانکه «روانشناسان ترس
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َ
را مسئلهای مهم و حیاتی میشمارند و آنرا در تشکل و َتک ّون ساختار انسان بسیار مؤثر
میدانند؛ یعنی ا گر شخص بخواهد در برابر نامالیمات زندگی موفق باشد و بر قلههای پیروزی
دست پیدا کند؛ باید از شجاعت و شهامت باالیی برخوردار باشد؛ چرا که ترس منفی مانع
این پیروزیها بهشمار میرود» (حقجو .)15 :1375 ،در اینجا ،شجاعت نقطۀ مقابل ترس
قرار گرفته است .یعنی مؤلفۀ شجاعت تقویتکنندۀ گفتمان و برعکس «ترس» تضعیفکنندۀ
آن است .اما نکتۀ بسیار مهم در فضای گفتمان ،تعارضات فراوانی است که در این متن،
رزمنده را از درون تهدید میکند و مترصد ازهم پاشیدگی سبک زندگی او یا کمرنگکردن
اعتقادات اوست .حال ا گر فرد مدافع در برابر مشکالت فوقالذکر برای دشمن میدان خالی
کند؛ درواقع فقط «این یک نفر» در گفتمان بهحاشیه رانده نشده است؛ .زیرا این عمل در
جامعه از ابعاد مختلفی تأثیرگذار است و میتواند از پرتگاههای گفتمان سبک زندگی باشد که
افراد را از درون ،تحت فشار قرار میدهد .نکتۀ مهم گفتمانی ،قدرت انعطافدادن روحی در
مواجهه با حوادثی است که ممکن است با هویت شکلگرفتۀ شخصیت تالقی بکند؛ پس در
چنینصورتی باید توانمندیهای عقالنی در رفتار ظهور یابد .بهبیانی آنچه از باورهای دینی
در اندیشۀ شخصیت حاضر است؛ در عمل بهوقوع میپیوندد؛ مثل فهم صبوری و عملکردن
فرصت خودنمایی پیدا
بدان .در چنین جایگاهی ،هویت یک شخص با ثبات در داستان،
ِ
کرده است .در اینجا مهمترین جنبههای ذهنی سبک زندگی فردی تحمل ناهنجاریها و
پیشامدهای غیرمترقبه است .حاال سوال سوم مطرح میشود که این هدفشناسی از کجا
در شخصیت ریشه دوانیده و توانسته است یک انسان بماهو انسان را  -که دارای نفسانیات
و تمایالت معینی است -اینچنین نسبت به غرایزش بیمیل و او را بهسوی هدفی ایدهآل
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سوق دهد و از او فردی شجاع بسازد که آماده مبارزه کردن با دشمن و دفاع از سرزمینش باشد
تا آنجا که در آرزوی رسیدن به هدفش همسر خود را ترک کند؟ آنچه از قاعدۀ رفتارشناسی در
نظام روانشناختی فردی موجود است؛ نشان میدهد که ریشۀ رفتاری افراد پیوسته متأثر از
هیأت حا کمۀ وقت و  ...است که دایرۀ آن از
محیط ،ژنتیک ،خانواده ،گروههای همسانِ ،
خانواده آغاز میشود و به فراتر از آن نیز گسترش مییابد (ر .ک .کاویانی.)57 - 104 :1391 ،
بنابراین ،شناخت سبک زندگی باورمند خانوادههای «ایثارگران» با نوع نگرش و باورهای
دینی ،خود میتواند پاسخی منطقی به سؤال مطر حشده باشد .بههرحال چنین احواالتی
مصادیق عینی فراوانی در دفاع مقدس دارد .اما انتخاب صحیح در این جایگاه همان باور
مقاومت و شهادت است که بهواسطۀ ایثار و شجاعت شکل میگیرد و عمل مفصلبندی
گفتمان «ال کالو» را به اوج میرساند تا هویت انسان باورمند در هر سطحی از مقاومت رقم
بخورد .هویتی که هژمونی شکلگرفته و سبک زندگی رزمندگان را در این معارک بازگو میکند و
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نشان از استمرار حیات هویت جهادی است که زائیدۀ تعرض دشمن است .این عمل ،منشأ و
سرچشمهای دارد و از یک تعقل منسجم و هدفدار گفتمانی حکایت دارد.
«برایت نگفته بودم ،خیروک .وقتی نطقیگفت :شریف را ترور کردند ،انگار چیزی مثل
یک را کت یا بمب روی سرم آوار شد .به گریه افتادم؛ نطقی و پدر هم اشک میریختند.
َ
چههایوهویی زیر سقف َدمکرده کپر راه افتاد ه بود .دیشب حدود ساعت دو ،زنگ در خانهاش
را میزنند ،زنش گفت شریف پیراهنش را روی شانهاش انداخت و رفت ببیند کیست! من دلم
در حیاط را شنیدم
شور افتاد؛ گوش سپرد م که صدای آشنا میآید یا نه؟ صدای بازشدن ٍ
و بالفاصله صدای تیر را ،یک رگبار و بعد یک تک تیر .دویدم بیرون .شریف جلو در حیاط
افتاد ه بود .دونفر با موتور دور شدند .شریف بینفس افتاده بود .سیزده گلوله به ناحیه شکم
و سینهاش خورده و یک گلوله هم روی پیشانیاش .نطقی گفت :جنازهاش را فردا در ایرانشهر
تشییع و پسفردا هم در کاشان دفن میکنند» (حسنبیگی 122 :1389 ،ـ .)121
آنچــه از ســبک زندگــی گفتمــان غیــر حاصــل میشــود؛ در تضــاد بــا باورهــای انســانی و الهــی
افرادســت .درواقــع منــش ناهنجــار نوعــی «شــرارت واردکــردن عمــدی رنــج و عــذاب بــر دیگــری،
بدونتوجــه بــه انســانیت اســت .بهبیاندیگــر بررســی انگیزشــی تروریس ـتها بیشــتر از مؤلفــۀ
ایدئولوژیکــی اســت کــه بهعنــوان نظــام ارزش بدخواهانــه فــرد عمــل میکنــد» (مارشــالریو،
 .)441 :1398در اینجــا تعــارض عوامــل غیریتســاز تروریسـتها در تــرور شــریف نهتنهــا رزمنــدگان
را از صحنــۀ دفــاع از میهــن بیــرون نکــرده؛ بلکــه همــۀ مــردم ایرانشــهر و کاشــان را نیــز بهصحنــه
ی کشــانده اســت .نقطــۀ مقابــل ایــن شــجاعت و وحــدت همگانــی،
اتحــاد و انســجام مردم ـ 
عقبنشــینی از مواضــع پایــداری بــه واســطۀ تــرس درونــی از رویارویــی بــا ایــن رفتارهــای خشــن
اســت .یعنــی چنانچــه رخــوت در افــراد رخنــه کنــد و جــای شجاعتشــان را تســخیر نمایــد؛ کمکــم
در فراینــد ارتبــاط و ترکیــب وحدتبخــش دالهــا اختــال بهوجــود م ـیآورد .همانگونــه کــه
مشــاهده میشــود جــدال عملــی باورهــا در میــدان جنــگ هیچــگاه از اندیشــه تهــی نیســت .زیــرا
تفکــرات گفتمانهــا ،ایــن هــردو گــروه را بــه چنیــن کشمکشــی کشــانده اســت .نویســنده تــرور را
بــا مفهــوم غیریتســازی ِگــره زده اســت تــا از حاصــل ایــن ناهنجــاری ،تفکــر عملــی دشــمن آشــکار
گــردد .از منظــر حادث هپــروری ایــن صحنــه یــک ســتیز بیرونی ســبک زندگی اســت و از یــک جدال،
میــان انســانهایی کــه درمقابــل هــم صفآرایــی کردهانــد؛ بهوجــود آمــده اســت .تقابــل رفتــار
گفتمانــی در ایــن صحنههــا فاصلــۀ رفتارهــای بهنجــار از نابهنجــار «در ســبک زندگــی هویتهــای
متضــاد» را نشــان میدهــد .نمونههایــی از جنبههــای عینــی رفتــاری و منــش «گفتمــان غیــر» کــه
در هالـهای از غیریتســازی نیروهــای منفــی رمــان بــروز یافتهانــد .در اینجــا تضــاد ســبک زندگی بنحو
مطلــوب آشــکار اســت؛ یعنــی تعــارض گفتمانــی «ســبک زندگــی ایرانــی  -اســامی» بــا ســبک زندگــی
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مقاله علمی _ پژوهشی

«گفتمــان غیــر» مشــاهده میشــود .پــس همانگونــه کــه تقابــل عوامــل غیریتســاز دشــمن در
عرصــۀ جبهــه بــا گلولــه و آتــش ســنگین اســت؛ در عقبــۀ جبهــه« ،دشــمن» نیــز بیــکار نمینشــیند
و یکـیاز تعرضــات خصمانــۀ او تــرور اســت .چنیــن اتفاقــی بارهــا در دفــاع مقــدس رخ داده اســت
و آمــار خیرهکننــدهای از قربانیــان تــرور را بهخــود اختصــاص داده اســت .امــا نهراســیدن از ایــن
اعمــال غیریتســاز از یــک نــوع تعقــل جهــادی ملــت ایــران خبــر میدهــد« .ایــن نــوع تعقــل را
فضیلــت فکــری جهــادی مینامنــد و نوعــی از تفکــر اســت کــه ســودمندترین و زیباتریــن امــور
ـرد
مربــوط بــه جهــاد را اســتنباط میکنــد» (مهاجرنیــا .)169 :1394 ،ای ـن همــان هژمونــی و طـ ٍ
باورهــای معــارض در گفتمــان هویـ ٍـت جهــادی رزمنــدگان «با وجود فقر و تنگدســتی کپرنشــینان
ک زندگــی
بمپــور» اســت .بههرحــال تــرور میتوانــد بهعنــوان یکرفتــار «تعریفشــده» از ســب 
تروریسـتها باشــد کــهبــه جنبههــای ذهنــی و عینــی اشــاره دارد .همچنیــن «کپــر» نیــز گونـهای
ی را بیــان میکنــد .درواقــع یکــی از مهمتریــن راههــا بهمنظــور
از مســکن اســت کــه سادهزیســت 
درک مفهــوم ســبک زندگــی بررســی عناصــری اسـت کــه بهعنــوان شــاخصه ،بهجنبههــای عینــی
و ذهنــی رفتــار انســان توجــه دارد .برایمثــال در مصداقهــای عینــی بــهمــوارد ظاهــری پرداخته
َ
میشــود ماننــد بکارگیــری نمادهایــی چــون کپــر ،کــه توانســتهاســت ســطح ســبک زندگــی آن
مــردم را نشــان دهــد ،درســت هماننــد خانــۀ شــریف کــه در کوچ ـ ه پسکوچههــای ایرانشــهر
قــرار دارد .همچنیــن وجــود باغچــه در حیــاط از جلوههــای فرهنگــی ســبکزندگــی ایرانیــان
ن مظاهــر پرا کنــدۀ عینــی در دایــرهای از جنبههــای ذهنــی قــرار گرفتهانــد و
اســت .همــۀ ای ـ 
بههمیندلیــل مخاطــب گاه اثرگــذاری جنبههــای اخیــر مســایل عینــی را کمتــر حــس میکنــد.
ی همــان نیازهــای ثانــوی انســان ماننــد روابــطانســانی ،نگرشهــا و
«درواقــع جنبههــای ذهن ـ 
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گرایشهاســت» (گیویــان و دیگــران 53 :1392 ،ـ  .)52در اینجــا نویســنده بــا اســتفاده از کلمــات:
س و لــرز در بیــان صحنــۀ تــرور ،ســبک زندگــی فــردی و گروهــی را
را کــت ،بمــب ،گریــه ،اشــک و تــر 
بهتــر نشــان میدهــد .همانگون ـه کــه ذهنیــت شــفیمحمد نیــز بــا تمــام دردهــا و زخمهایــش،
ت و شــهادتطلبی اســت .ایــنپذیــرش ،بــه ارزشهــای اجتماعــی جامعــۀ آنزمــان و
اســتقام 
یگــردد و همیــن اعتقــادات دینــی ســبب تقــدس
نــوع جهانبینــی و ســبک زندگــی گروهــی آنهــا بــر م 
ارزشهــای دفــاع مقــدس ،در فضــای رمــان اســت.
ی از کارهای او خوشش نمیآمد .با یکوجب قدش
«تقصیر همین پسرت بود؛ آنروزها کس 
گذاشت رفت جبهه .جنگ چهکار به او داشت؟ مادر آهی کشید :نصیب بود ،نورمحمدخان،
از اینجا دیگر خودم می َبرم .دیگر راهی نمانده .مادر با پشتی خمیده و پاهایی برهنه میرفت.
وقتی به درمانگاه رسید؛ کنار فرغون زانو زد و از نفس افتاد .تنش از عرق لیچ افتاده (گندیده)
بود و کتف و بازویش از درد تیر میکشید با خود اندیشید :ا گر نورمحمد نبود؛ همانجا میان
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رملها ِخب میکردم (گیرکردن و خفهشدن) و میافتادم( ».همسایهها) او را دیده بودند که
َ
چگونه از دستکندهها و چالهچولهها فرغون را بهپیش میبرد .شفی را مثل یک َپرگوشت روی
فرغون دیده و حتی نپرسیده بودند« :بهکجا میرود ،عیال فیضمحمد؟» .مرد با دیدن شفی
خم شد .خواست او را از داخل فرغون بلند کند ،با دیدن آستینهای خالی او انگار یکه خورده
باشد؛ سر راست کرد و نگاهی به مادر انداخت ،نگاهی پرسشگر! مادر بهناله گفت :هردو
دستهایش در جنگ رفت .مرد جوان ،فرغون را تا کنار پلهها برد .سپس دستهایش را دور
َ
کمر شفی حلقه کرد و با یک حرکت او را از فرغون کند و بهآغوش کشید .دکتر گوشی را روی
گردنش رها کرد :پسرتان موجی نشده؟ مادر گفت :پدرش میگوید زار است؛ قرارست برایش
مجلس بگیریم .دکتر پوزخندی زد و پشت میز نشست» (حسنبیگی.)50 - 53 :1389 ،
نفی شخصیت از دیگر ویژگیهای «گفتمان غیر» است .جمله« :تقصیر همین پسرت»...
ن دیار با امثال شفی است و نشان میدهد که او چگونه بر
نشان از تضاد عقیدۀ مردم آ 
باورهای خود ثابتقدم بوده است .درواقع روانشناختی رفتار او بیان میکند که در چنین
شرایطی از یک انسان دارای هویت اعتقادی چه عکسالعملی ممکن است رخ بدهد .گرچه
در دایرۀ عملکردها سبک زندگی انسانها تعدد گونههای رفتاری «کنشها و وا کنشها»
متناقض محتمل است؛ زیرا ا گر شخصیت در مرزهای هویت واقعی باقی نماند و لحظهای
گفتمانشان کمرنگ شود یا به هر دلیلی خلل یابد؛ گفتمان او تهدید میشود و میباید ازسوی
وحدت
حمایت همهجانبه قرار بگیرد .این
«هویت جمعی و گروهی متحد گفتمان» مورد
ِ
ِ
ِ
ضعف احتمالی غریزی است که ازطرف محوریت
گفتمانی تکیهگاهی محکم برای هرگونه
ِ
باورها مورد پشتیبانی است .بهبیاندیگر حرکت غیریتساز تحت تفکرات ناهمگن در صدد
اسیرکردن افراد ضعیف و هژمونی گفتمانی است تا سلطۀ سبک زندگی خود را بر سبک
زندگی رزمندگان تحمیل کند .پس طبق روش ،رزمنده باید درمقابل عقاید و تفکرات غیر،
منفعل نشده و محکم و استوار باشد .ازطرفی ا گر فرد بتواند با انعطافدادن به خویش در
موقعیتهای حساس ،متفاوت عمل کند؛ خود نوعی شجاعت هوشمندانه است .همانگونه
که چنین تحملی از مادر شفیمحمد دربرابر هجمۀ غیر ،وج ه دیگری از شجاعت خردورزانه
را علنی میکند .البته باید توجه داشت که پسزمینههای فرهنگی مثل مذهب ،فرهنگ،
هویت ،خانواده و ارزشها و هنجارهای درونی نهادینهشدۀ اقوام و ملل میتواند مانع بزرگی
دربرابر سبک زندگی باشد .بهبیاندیگر ممکن است «پسزمینههای فرهنگی نقش اساسی
در قالب سبک زندگی ارائهشده بهخود بگیرد و نهتنها سبک زندگی مطر حشده را بههمان
دالیل فرهنگی نپذیرند؛ بلکه آنرا مذموم شمرده؛ در قبال آن موضعگیری کنند .این مقاومت
بهدلیل تضاد شدید با هنجارهای آنها خواهد بود و هردو وجه مؤلفههای مادی و غیرمادی
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را نیز در بر میگیرد» (فصلنامۀ مطالعات سبک زندگی :1392 ،شماره  .)4جمالت بعدی نیز
ی مادر مبنی براینکه «خیلیها ازما بریدهاند»
این مطلب را تأ کید میکند .انعکاس دردمند 
(حسنبیگی .)50 :1389 ،اوج غیریتسازی را آشکار میکند .هرچند درک ناصحیح نورمحمد
از وضعیت مملکت؛ بهویژه شرایط کنونی مادر شفیمحمد نوعی غیریتسازی محسوب
میشود؛ آنجا که میگوید« :جنگ چهکار به او...؟» .اما مادر مقاومت میکند ،درحالیکه در
ط موجود قرار دارد؛ یعنیاز یکسو فرزند جانباز خود را با فرغون حمل میکند
سختترین شرای 
و ازسویدیگر احساس غربت و تنهایی عقیده در میان مردم دارد .در اینجا حسنبیگی مادر
َ
شفیمحمد را ،نماد تحمل و صبر زنان ایرانی جلوه داده است و شخصیت گفتمانی او را َعلم
میسازد .همچنین واژۀ نصیب نیز از خردهفرهنگهای ایرانیان است که به قسمت اعتقاد
دارند .استفاده از فرغون از دیگر نشانههای فرهنگ عامۀ آندیار است و جزییاز سبک زندگی
آنها محسوب میشود .درواقع سبک زندگی همیشه مواردی از خردهفرهنگها را در درون
خود دارد که بهتدریج دچار تغییر و تحول میشوند .این خردهفرهنگها در جامعه وجود
دارند؛ اما برخی بهدالیل اجتماعی و نوع تمکن شخصی بهآن اعتنا نمیکنند و از روشهای
دیگری بهره میگیرند .نکتۀ بعدی مسالۀ زار است که بهعنوان یک خرافه در فرهنگ آن اقلیم
حیات دارد و نشان میدهد که خردهفرهنگهای نابهنجار نیز در برخی فرهنگهای عامه
رسوخ دارند .این نابهنجاریها در هر منطقه بهنسبت فرهنگ مردم متغیر است؛ ولی از آنجا
که ریشههای علمی ندارند؛ بتدریج در معرض اضمحالل هستند .درواقع سبک زندگی مردم
روزبروز درحال پاالیش است تاجاییکه عقالنیت و علم بر فرهنگ آنها احاطۀ گستردهتری یابد.
این همان خردورزی سبک زندگی رزمندگان است که جایگاۀ محکمی در گفتمان باورها دارد
و خالق هویتی است که در جامعۀ سیستان و بلوچستان تأثیرگذار بوده است .درواقع آنچه
در رمان بیگی جلوهگری بیشتری دارد؛ انتخاب باورهای دینی در دایرهای از نامالیمات و فقر
خانمانسوز است که بهجای پذیرش شکست ،با پایداری و پیروزی همراه است .سعادتی که
از درون مؤلفهها بروز کرده و استقالل و عزت و سربلندی مردم ایران را در قالب هویت جهادی
شخصیتها و رزمندگان متجلی ساخته است.
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بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،روش گفتمانی ال کالو برای انعکاس مؤلفههای سبک زندگی رزمندگان در دو
رمان مذکور بکار گرفته شد .بدینمنظور همانطورکه در روش تحقیق نیز توضیح داده شد؛
ابتدا مولفههای گفتمان متناسب با موضوع پژوهش گزینش گردید سپس با مطالعۀ دو رمان
این شاخصهها از متن آنها استخراج شد .این رمانها ضمن بازگویی گوشههایی از فرهنگ
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و آداب و رسوم برخیاز اقوام ایرانی ،به انعکاس انگیزۀ رفتاری سبک زندگی شخصیتها
اهتمام ورزیدهاندَ .م ِنشی که از ایمان به خدا ،عشق به شهادت ،عزتپذیری ،تفکرات و
سبک زندگی عاشورایی رزمندگان در آوردگاه خونین جبهه حکایت دارد .درواقع هماهنگی
و همسویی عمیق روحی و روانی رزمندگان فرآیندی است که منجر به برقراری ارتباط بین
عناصر گردیده؛ و موجب تعدیل و تعریف جدید هویت شخصیتهای داستانی شده است.
زیرا ادبیات داستانی این ژانر «با توجه به مستندات جنگی موجود ،اسناد و مدارک ارتش و
سپاه پاسداران ،مؤسسهها و پژوهشگاهها ،بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس،
مجموعۀ مستند روایت فتح ،خاطرات مکتوب رزمندگان ،وصیتنامۀ شهداء ،آرشیو
مستندات صدا و سیما و  ،» ...با واقعیت دفاع مقدس فاصلۀ چندانی ندارد .درواقع جنگ
مضمون اصلی است و گفتمان پایداری مردم ایران از مهمترین ایدههای نویسندگان بشمار
میرود .البته سیر تحوالت و تغییرات سبک زندگی مدافعان در جبهههای نبرد با دشمن بعثی
عراق گویای رسوخ معارف و احکام مذهبی در روح و جان رزمندگان است .همزمان بااین
آ گاهیها تجلی گفتمان دفاع از میهن اسالمی ،جلوۀ وحدت ملی را نیز بهتصویر کشیده است.
سبکزندگی در رمانها ،با وجود اشترا ک در مؤلفههای عینی و ذهنی ،خطسیری متفاوت از
هم دارد .بطورکلی کلیتی که از عمل مفصلبندی مؤلفههای مرزداران ایرانی در این رمانها
حاصل شده است؛ ب ه انواع گونا گونی تقسیم میشود؛ بااینحال بیانگر اشترا ک در نقطۀ
«دال مرکزی» است که نشانههای دیگر حول آن انسجام یافته و در قلمرو جاذبه معناییاش
محفوظ ماندهاند .همچنانکه فرآیند این باورها در «نخلهایبیسر» استقامت مردم و
وحدت شاخصههای دینی و ملی ایرانیان «درمقابله با دشمن بعثی» را بازگو میسازد که با
دستان خالی؛ اما با ایمانی سرشار توانستند ضمن بازپسگیری سرزمینهای اشغالی ،حافظ
استقالل کشور باشند .ولی «ریشه در اعماق» قدرت باورهای مذهبی را در شرایط دشوار فقر و
نابسامانی و هجمۀ جنگ که مهیای فروپاشی گفتمان بود؛ با عمل ضدیت و غیریت گفتمانها
آشکارتر ساخت تا هویتیابی گفتمانها در تعارض با همدیگر شفافتر گردد .ازاینرو گفتمان
رزمندگان در برابر گفتمان غیر بهحاشیه رانده نشده؛ و گرنه ثبات موقت معنایی را که گفتمان
مسلط ایجاد کرده است؛ برهم میزد .در این رمانها سبکزندگی بهعنوان «گفتمان» شکل
گرفته است .البته آنچه میتواند برای فرد و جامعه چنین دستاوردی را خلق کند؛ اندیشۀ
گرانسنگی است که در گفتمان دفاع نهفته شده است .چنین توجهی ،بستری را فراهم
ن موضوع کمک میکند تا با شناخت
میآورد که نقش باورها در زندگی عملی هویداتر گردد .ای 
کارکرد سبکزندگی شخصیتها بهعمق رفتاری آنها پی ُبرد و نحوۀ یک ارتباط مؤثر را بدست
آورد و با ظرفیتهای متعدد این گفتمان آشنا شد .درواقع شناخت توانمندیهای سبک
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زندگی مطلوب ،این دیدگاه را در افراد بهوجود میآورد که بهترین راهکار را برای استفاده از
ج از
ظرفیتهای سبک زندگی عملی انتخاب کنند .بنابراین سبک زندگی رزمندگان که منت 
غیرت ملی است؛ ظرفیتهای متعددی
اعتقادات و پایبندی محکم به گفتمان مذهبی و
ٍ
را بههمراه دارد که تکیه بر مؤلفههایش میتواند از کشور صیانت نماید .بطور خالصه نتایج
ی شخصیتها در این دو رمان ،بیانگر اهداف و هویت
پژوهش نشان میدهد سبک زندگ 
مشترک رزمندگان و مردم ایران است .درواقع کار تثبیت معنای دالهای معین در آرایش
ی خاص جهت حصول هویت جهادی بخوبی انجام گرفته است .البته نمودار تفاوتها و
ارتباط 
دیدگاههای ناهمسان نوعی تعارض در سبک زندگی را آشکار میکند؛ ولی اشترا ک دینی و ملی
مردم قویتر از سایههای اندک ناهمگنی است .بههرحال چنین استنباط میشود که باورهای
دینی و میهنی در درون رمانها و حتی در واقعیت ،انگیزۀ اصلی رزمندگان دفاع مقدس بوده
فرهنگ غنی ایرانی -اسالمی را تحت «گفتمان دفاع ملی» فراروی
است و ظرفیتها و تأثیرات
ٍ
مخاطب قرار دادهاند؛ بهگونهای که باورهای حرکتآفرین رزمندگان در قالب گفتمان باورمند
جهادی تعبیه شده است .بهعبارتی با روش بکارگرفته شده ،دالهای پیرامونی «مؤلفههای
فرعی» مثل «شجاعت ،مقاومت ،ایثار و شهادتطلبی» در ساحت گفتمان پایداری فرزندان
ایران نمود پیدا کرده است .یعنی شخصیتها در سختترین شرایط اجتماعی نیز به دفاع
از میهن پرداختند و به سبک زندگی خود در آن دایرۀ غیریتساز ،هویتی تأثیرگذار بخشیدند
تا با اثبات خویش و طرد دیگری به سلطه و سروری برسند .پس با این نشانههای دائمی،
گفتمان بهمعنی هژمونی باقی مانده است .درواقع تجلی مؤلفههای باورمند رزمندگان مرهون
پشتیبانی بینظیر عقبۀ ملت ایران است .عقبۀ قدرتمند گفتمانی که همیشه در صحنۀ دفاع
مقدس حاضر بوده و هیچگاه میدان را برای غیریتسازی دشمن خالی نکرده است .بنابراین
مضامین گفتمانی این رمانها میتواند دستورالعمل کارآمدی برای دفاع از کشور و اعتقادات
مردم باشد .گفتمانی که موجب صیانت مملکت و خالق دستاوردی چون حفظ استقالل
و امنیت کشور است .بههمیندلیل پیشنهاد میشود برای تحقق آن ،صاحبنظران علوم
اجتماعی در زمینۀ سبک زندگی توجه بیشتری به رمان دفاع مقدس مبذول نمایند.
ع و مأخذ
مناب 
قرآن کریم.
آدلر ،آلفرد ( )1361.روانشناسی فردی ،ترجمۀ حسن زمانی و مهین بهرامی ،تهران :انتشارات
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پیشگام.
اس.شارف ،ریچارد ( .)1394نظریههای رواندرمانی و مشاوره ،ترجمۀ مهرداد فیروزبخت ،چاپ
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هفتم ،تهران :نشر رسا.
بیچراستو ،هریت ( .)1388کلبه عموتم ،ترجمۀ محسن سلیمانی ،چاپ پنجم ،تهران :نشر افق.
بای ،روحاهلل و فاطمه ( .)1390روانشناسی روابط انسانی ،تهران :انتشارات دانژه.
پژوهشکده تحقیقات اسالمی ( .)1389انسان مطلوب ،قم :نشر زمزم هدایت.
تندروصالح ،شاهرخ ( .)1382ادبیاتجنگ و موجنو ،تهران :فرهنگسرای پایداری.
تاوریس ،کارول ( .)1388روانشناسی خشم ،ترجمۀ احمد تقیپور و سعید درودی ،تهران :دایره.
حنیف ،محمد و محسن ( .)1388کندوکاوی پیرامون ادبیات داستانی جنگ و دفاع مقدس،
تهران :بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس «صریر».
حسنبیگی ،ابراهیم ( .)1389ریشه در اعماق ،چاپ چهارم ،مشهد :نشر ملک اعظم.
حسنبیگی ،ابراهیم ( .)1392جنگ و رمانهایش ،تهران :انتشارات سروش.
حقجو ،محمدحسین ( .)1375روانشناسی ترس و دلهره ،قم :نشر نهضت.
رجبینیا ،داود ( .)1391اسالم و زیباییهای زندگی ،قم :مؤسسۀ امامخمینی.
زاهدی ،ابراهیم ( .)1384نسل باروت ،چاپ دوم ،تهران :نشر صریر.
زرینکوب ،عبدالحسین ( )1392آشنایی با نقد ادبی ،چاپ دهم ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
سرشار ،محمدرضا ( .)1370نیمنگاهی به هشتسال قصۀ جنگ ،تهران :حوزۀ هنری.
سنگری ،محمدرضا ( .)1389ادبیات دفاعمقدس ،تهران :صریر.
شریعتی ،سیدصدرالدین (« .)1392درآمدی بر سبک زندگی در آیات و روایات» ،فصلنامۀ فرهنگ
مشاوره و رواندرمانی :ویژهنامۀ سبك زندگی ،شماره .1-10 :13
ی جامعهشناسی ،مفاهیم و نظریهها ،یزد :نشر نیکوروش.
شارقیتفتانی ،آفاق ( .)1389مبان 
فراست ،قاسمعلی ( .)1362نخلهای بیسر ،تهران :نشرامیرکبیر.
فاضلی ،محمد ( .)1382مصرف و سبکزندگی ،قم :نشر صبح صادق.
فیست ،جس؛ و دیگران ( .)1398نظریههای شخصیت ،ترجمۀ یحیی سیدمحمدی ،چاپ هجدهم،
تهران :نشر روان.
صبوری ،مجتبی ( .)1393سبک زندگی امامحسین (ع) ،قم :انتشارات پیروز.
ک زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن ،قم :نشر سبحان.
کاویانی ،محمد ( .)1391سب 
کسرایی و پوزششیرازی و علی محمدساالر (« .)1388نظریه گفتمان ال کالو و موفه ابزاری کارآمد در
فهم و تبیین پدیدههای سیاسی» ،فصلنامه سیاست ،شماره .339-360 :3
گیویان ،عبداهلل و دیگران ( .)1392مطالعات سبکزندگی ،شماره .31-56 :4
گوستاویونگ ،کارل ( .)1387روانشناسیضمیر ناخودآ گاه ،ترجمۀ محمدعلی امیری ،چاپ پنجم،
تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
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گنجی ،حمزه ( .)1393روان شناسی عمومی ،چاپ ششم ،تهران :نشر ساواالن.
محمود ،احمد ( .)1380زمین سوخته ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات معین.
مکدانل ،دایان ( .)1380مقدمهای بر نظریههای گفتمان ،ترجمۀ حسینعلی نوذری ،تهران:
انتشارات فرهنگ گفتمان.
میرصادقی ،جمال ( .)1392عناصر داستان ،چاپ هشتم ،تهران :انتشارات سخن.
مارشال ریو ،جان ( .)1398انگیزش و هیجان ،ترجمۀ یحیی سیدمحمدی ،چاپ سی و سوم ،تهران:
نشر ویرایش.
میلز ،سارا  ( .)1382گفتمان ،ترجمۀ فتاح محمدی ،زنجان :نشر هزارۀ سوم.
میرعابدینی ،حسن ( .)1377صدسال داستاننویسی ایران ،تهران :نشر سرچشمه.
مهاجرنیا ،محسن ( .)1394اندیشۀ دفاعی اسالم ،تهران :نشر فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.
مهدویکنی ،محمدسعید ( .)1387دین و سبک زندگی ،چاپ دوم ،تهران :نشر دانشگاه امام
صادق(ع).
مهدویکنی ،محمدسعید (« .)1378مفهوم سبک زندگی و گسترۀ آن در علوم اجتماعی» ،فصلنامۀ
تحقیقات فرهنگی ،شماره .199-230 : 1
نش ،کیت ( .)1380جامعهشناسی معاصر ،جهانی شدن ،سیاست و قدرت ،ترجمۀ محمدتقی
دلفروز ،تهران :انتشارات کویر.
هدفیلد ،ژ.آ ( .)1374روانشناسی و اخالق ،ترجمۀ علی پریور ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات علمی و
فرهنگی.
هوارث ،دیوید (« .)1377نظریۀ گفتمان» ،ترجمۀ سیدعلیاصغر سلطانی؛ فصلنامۀ علوم سیاسی،
شماره .2
یورگنسن ،ماریان و فیلیپس ،لوئیز ( .)1389نظریه و روش در تحلیلگفتمان ،ترجمۀ هادی جلیلی،
چاپ هفتم ،تهران :نشر نی.
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