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هاي کوتاه دفاع مقدسنمادهاي هویّت ملی در داستان
)7تا 5هاي برگزیدة جایزة ادبی یوسف (داستانی
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چکیده
عنوان یک انقالب فرهنگی و اجتماعی، می، بهانقالب اسال

هاي گیري هوّیتی تازه در ایران شد که مؤلفهموجب شکل
توان در ادبیات انقالب اسالمی این هویت تازه را می

- مشاهده کرد. در این پژوهش نیز با استفاده از روش تحلیل

هاي هوّیت ملی بر اساس مصوب محتوا به بررسی مؤلفه
هاي کوتاه دفاع مقدس (آثار در داستانشوراي فرهنگی، 

است. نتایج ) پرداخته شده7تا 5برگزیده جایزة ادبی یوسف
دهد که نویسندگان این سه مجموعه، پژوهش نشان می

هاي هویت ملی را با نگرشی آمیخته با احساسی تمام مؤلفه
اند که در این میان، نوستالژیک و مثبت بازتاب داده

ها ویژه کنایهبه مؤلفۀ زبان فارسی بهبیشترین بسامد مربوط
ویژه آداب و اصطالحات و سپس، مؤلفۀ تاریخ و تمدن به

- و رسوم و باورهاست. همچنین، مؤلفۀ سرزمین ایران به

خصوص جغرافیا و مؤلفۀ اسالم مبتنی بر قرآن و مودت 
هاي بعد اهل بیت (ع) و روح معنویت و توحید در رتبه

مداري توجه ۀ مهدویت و والیتقرار دارند. به دو مؤلف
ترین مجموعه در زمینۀ هویت تري شده است. شاخصکم

- ملی در بین این سه مجموعه، یوسف پنج بوده و ضعیف

ها، یوسف شش است. همچنین، رنگ و بوي دینی ترین آن
از یوسف پنج تا یوسف هفت، سیر نزولی و رنگ و صبغۀ 

- ی را داشتهملی و محلی در یوسف هفت، بیشترین فراوان

است.
هاي کوتاه، دفاع مقدس، : هویت ملی، داستانکلید واژگان
روح معنویت
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Abstract
The Islamic Revolution, as a cultural and social
revolution, gave rise to a new identity in Iran,
which can be seen in the literature of the
Islamic Revolution, which reflects the beliefs
and aspirations of the revolution. In this
research, using the content analysis method,
the components of Iranian national identity
approved by the Cultural Council have been
examined in short stories of sacred defense
(selected works of Youssef's literary prize 5 to
7). The results show that the authors of these

three collections have reflected all components
of national identity with a nostalgic and
positive attitude, with the highest frequency
being related to the Persian language
component, especially the metaphors and
corrections, and then to the component. History
and civilization are especially customs and
beliefs. Also, the component of the land of
Iran, especially the geography and the
component of Islam based on the Qur'an and
the motives of the Ahlul-Bayt (AS) and the
spirit of spirituality and monotheism are in the
next ranks. Less attention has been paid to the
two components of Mahdism and
Provincialism. Among the three most
important collections in the field of national
identity were Yosef Five, which indicates that
most of the authors of the series adhere to the
Supreme Leader's guidelines and indicators of
national identity, and the weakest is Yosef Six.
Also, the religious color and smell of Yusuf
Five to Yusuf Seven declined, and on the
contrary, the national and local color and flavor
of Yusuf Seven was the most abundant and
rising.
Keywords: National Identity, Short Stories of
Holy Defense.
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مقدمه-1
عنوان حسی بالنده در میان مردمی از هویّت ملی، به

طور طبیعی به یکدیگر تعلق به«است که نام برده شده
دارند و از منافع مشترك، تاریخ مشترك و سرنوشت 
مشترك برخوردارند. هویّت ملی، مفهومی دو وجهی 

- است که همزمان بر تشابه و تمایز داللت دارد. بدین

- سو با تأکید بر مشترکات و مالكصورت که از یک 

هاي پیونددهنده، ما را پیرامون محوري واحد متحد و 
کند و از سوي دیگر، این ما را در مقابل غیر متعهد می

صورت، ما را در وجود تشابهات دهد و بدینقرار می
(ربانی » کندداخلی و تمایزاتش با دیگري شناسایی می

: 1384یع اجالل، ؛ به نقل از صن4: 1391و رستگار، 
عنوان هاي مشترك و متمایزکننده، به). این ویژگی10

هاي هویّت ملی، اموري ثابت نیستند؛ بلکه مؤلفه
ها در هر گیري آنعوامل مختلفی در تغییر و شکل

توان به عوامل دوره تأثیرگذار است که از این میان، می
که با ها اشاره کرد؛ چنانسیاسی از جمله انقالب

، هویّت 1357وزي انقالب اسالمی ایران در سال پیر
ملی ایرانیان شکلی تازه و دیگرگونه نسبت به دورة 

اي در دورة هاي تازهها و مؤلفهپیشین پیدا کرد. ارزش
عنوان یک انقالب هوّیتی انقالب اسالمی، که از آن به

- است، مورد توجه قرار گرفتند که مهمشدهنام برده

» هاي هویت ملی ایرانیانند مؤلفهس«ها در ترین آن
شوراي فرهنگ 21/12/1384شده در تاریخ تصویب

ها عبارتند از: الف) است. این مؤلفهعمومی آمده
گرایی، توحید و تعبد؛ ب) اسالم مبتنی بر معنویت

معارف قرآن و مودت اهل بیت(ع)؛ ج) اعتقاد به ظهور 
مین مداري؛ ه) سرزموعود و منجی عالم؛ د) والیت

-614: 1389ایران؛ و و) زبان و خط فارسی (نجفی، 
619 .(

هاي مختلف کوشیده بعد از انقالب اسالمی، به شیوه
هاي عنوان مؤلفهها و هنجارها بهشده این ارزش

هوّیت ملی در جامعه بازتولید و تقویت شوند که 
ویژه ادبیات داستانی در این زمینه نقش ادبیات، به

است. مهمی داشته
گیري انقالب اسالمی، ادبیات گفتنی است با شکل

نوعی ادبیات «انقالب اسالمی شکل گرفت؛ ادبیاتی که 
هاي متعهد است و خود را در برابر باورها و آرمان
» بیندانقالب و سرنوشت جامعه مسئول می

). از جمله مسائل مطرح در این 18: 1395(ترکی،
- می بههاي مطرح در انقالب اسالادبیات، آموزه

است؛ بنابراین، ساز بودههاي هوّیتخصوص مؤلفه
ضروري است این آثار بررسی شوند تا نقاط قّوت و 
ضعف آنان در این زمینه شناخته شود. بر این اساس، 

شود تا کمیت و کیفیت در این پژوهش کوشیده می
هاي هاي هویّت ملی ایرانیان (مؤلفهانعکاس مؤلفه

هاي کوتاه دفاع در داستانشده در سند مذکور)مطرح
داستان 74(7تا 5مقدس، برگزیدة جشنوارة یوسف 

با » یوسف«جایزة ادبی کوتاه) واکاوي و تحلیل شود. 
از 1385هاي کوتاه منتشرنشده از سال فراخوان داستان

هاي دفاع مقدس سوي بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش
سرتاسر نظیر نویسندگانبا استقیال کم«برگزار شده که 

طوري که در مجموعۀ است؛ بهمیهن عزیزمان همراه شده
-(ر.ك یوسف» اثر دریافت شده1025یوسف هفت، 

) که پس از انجام مراحل چندگانۀ داوري، از 8هفت: 
داستان امکان 30تا 20میان خیل عظیم این آثار، حدود 

کنند. تقویت پایگاه چاپ در این مجموعه را پیدا می
ی، ترغیب و تشویق نویسندگان جوان، نویسداستان

ها و کمک به خلق و شناسایی استعدادها، بروز خالقیت
تولید داستان کوتاه در حوزة دفاع مقدس از جمله 
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بر این اساس، است.اهداف این جایزه بیان  شده
هاي مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از: پرسش

این هاي هویّت ملی درفراوانی هر یک از مؤلفه
ها یک از مؤلفهها چگونه است؟، بیشتر به کدامداستان

ها چگونه توجه شده؟ و نوع توجه به هر یک از مؤلفه
است؟بوده

شپیشینۀ پژوه-1-2
آثار مختلفی دربارة بازتاب هوّیت ملی در آثار ادبی و 

جایگاه «که در مقالۀ است؛ چنانداستانی نوشته شده
ن و ادب فارسی؛ مطالعۀ نمادهاي هویّت ملی در زبا

رضایی خیرآبادي و » موردي: آثار داستانی جمالزاده
اند که به عناصر هویّت همکاران، به این نتیجه رسیده

ملی در آثار جمالزاده، توجه بسیار شده و بیشترین 
- فراوانی مربوط به نمادهاي زبان فارسی بوده

). گفتنی است که به ساختار این مقاله، 89: 1391است(
زاده و است. صادقدر پژوهش حاضر توجه شده

کتابدرملیهویّتنمادهايجایگاه«منادي در مقالۀ 
متوسطه:دورةتاریخوفارسیادبیاتدرسیهاي
چم، سرود ملی، تقویم رسمی، پر»انسانیعلومرشته
هاي تاریخی، دفاع هاي ملی، هنر ایرانی، مکانجشن

- عنوان مؤلفهرا بهاز سرزمین، نخبگان و مشاهیر ملی 

). در 125: 1387اند (هاي هویّت ملی بررسی کرده
، نویسنده »ایرانمعاصرشعردرملیهویت«مقالۀ 

کردن مفاهیم اصلی هویّت ملی، کوشیده تا با روشن
زنجیرة تأمین و چگونگی ارتقاي جایگاه آن را در شعر 

). این 61: 1384معاصر فارسی تبیین کند (لک، 
، »هوّیت ملی در شعر دفاع مقدس«مقالۀ نویسنده در 

سازي گیري مقولۀ هویّتنقش جنگ را بر شکل
). 111: 1384است (همان، فرهنگ ایرانی بررسی کرده

- بررسی مفهوم هویّت در مجموعه داستان«در مقالۀ 

نویسندگان » هاي شیرین و قصه بازي شاديهاي قصه
ویّت ملی هاي هاند که بسامد مؤلفهبه این نتیجه رسیده

در آثار سیدآبادي بیشتر از خسرونژاد است؛ اما 
گانه در وگوهاي سهگوناگونی و گسترة توجه به گفت

دهی به هوّیت ادبیات کودك، در اثرهاي شکل
خسرونژاد بیشتر از سیدآبادي است (ذاکري و 

کدام از ). گفتنی است که در هیچ59: 1394شمشیري، 
ت ملی ایرانیان مصوب شده، به بازتاب هویّ آثار بررسی

ویژه آثار شوراي فرهنگ عمومی در آثار داستانی به
است.داستانی دفاع مقدس توجه نشده

روش تحلیل پژوهش-1-3
ها در هاي تحلیل متن براي بررسی پیاماز جمله روش

تحلیل محتوا به هر «اسناد مختلف، تحلیل محتواست. 
نظم، شود که به صورت مروش استنباطی اطالق می

ها به کار برده هاي پیامعینی و به منظور تعیین ویژگی
ها یا اطالعات، به صورت شود. در این روش، پیاممی

شوند که بندي میمنظم کدگذاري و به نحوي طبقه
بندي ها را به صورت کمی طبقهپژوهشگر بتواند آن

- ). از طریق این روش، می275: 1395(دالور، » کند

هاي صادرکنندة صدور پیام و اندیشههاي توان به علت
که در متن به صورت آشکار وجود ندارد، پی برد و آن

ها را روي رفتار، گفتار توان آثار این پیامهمچنین می
ها بررسی کنندگان آنهاي دریافتو اندیشه
). در این پژوهش نیز از روش 227: 1390کرد(عزتی،

ه، به عنوان تحلیل محتوا استفاده و واحد مضمون و واژ
واحد تحلیل انتخاب شده است. براي کدگذاري نیز 

هایی که هاي هویت ملی، مؤلفهپس از بررسی مؤلفه
هاي هویّت ملی مضمونشان مربوط به هر یک از مؤلفه
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هاي مورد بررسی قرار داده بود، در زیر یکی از مؤلفه
شان نیز توصیف و تحلیل شد. و سپس محتواي

هشهاي پژویافته-2
هاي هویّت ملی پرسش نخست: بسامد مؤلفه-2-1

هاي یوسف پنج تا هفت چقدر در مجموعه داستان
است؟

دهد که بیشترین فراوانی ابتدا نشان می1نمودار شمارة 
متعلق به مؤلفۀ زبان و خط فارسی و سپس تمدن و 

نویسان این مجموعه، از میان تاریخ ایران است. داستان
زبان و خط فارسی، بیش از همه به مشتقات مؤلفۀ

) توجه %30) و اصطالحات (%62هاي فارسی (کنایه
ها المثل) و ضرب%6/4ویژه و به اشعار فارسی(

اند. ) توجۀ کمتري داشته4/3%(
نویسان این مجموعه، به مشتقات همچنین، داستان

مربوط به حوزة تمدن و تاریخ ایران توجه چشمگیري 
چه بیش از همه کاربرد ها، آنیان آناند که از مداشته

چشمگیري دارد، استفاده از انواع آداب و رسوم 
) و سپس باورهاي عامیانه و ایرانی %2/52ایرانی(

) است. آداب و رسوم کاربردیافته، غالباً شامل 2/19%(
)، خاکسپاري %25کردن و اداي نذر (زیارت و عبادت

شهدا ویژهو سوگواري و بزرگداشت اهل قبور به
) و آداب و رسوم سفرکردن %3/20)، تعارفات(3/20%(

) است. %5/8ویژه رفتن رزمندگان به مناطق عملیاتی(به
باورهاي ایرانیان در این مجموعه به دو بخش 

باورهاي «) و %8/51»(باورهاي محلی و عامیانه«
شود. ) تقسیم می%2/48» (مذهبی و دینی

دي به نویسندگان در کتاب یوسف پنج تا حدو
مقوالت دیگر، نظیر سرزمین ایران، اسالم مبتنی بر 
قرآن و مودت اهل بیت (ع) و روح معنویت و توحید 

اند. در حوزة هاي بعدي پرداختهنیز در در درجه
ها و سرزمین ایران، بیشترین توجه به استان

است و نویسندگان کمتر به دو ) شده%8/80توابعشان(
) و شناسنامۀ ملی %4/11هاي باستانی(مقولۀ مکان

اند؛ هرچند که ذکر اماکن باستانی در ) پرداخته8/7%(
این مجموعه نسبت به دو مجموعۀ دیگر بسامد 

ها نخست، استان باالتري دارد. در میان استان
ویژه شهر آبادان و خرمشهر و ) به%17خوزستان (

ویژه شهر ) به%3/15رضوي (سپس استان خراسان
اند. دهمشهد مورد توجه بو

همچنین، نویسندگان این مجموعه به اسالم مبتنی بر 
) و اسالم مبتنی بر مودت اهل بیت %6/55قرآن (

که در مقولۀ اول، ايگونهاند؛ به) توجه داشته4/44%(
مفاهیمی نظیر شهادت و اعتقاد به آخرت و در مقولۀ 
دوم، التجا و دلبستگی به امام حسین(ع) و یاران ایشان 

یار برجسته دارد.نمود بس
گرایی در زمینۀ پرداختن به مقولۀ توحید و معنویت

چه بیشتر میان رزمندگان بسیار مشهود است، اقامۀ آن
نمازهاي واجب و مستحب و نیز ذکر همیشگی نام 
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ها، رزمندگان خداوند بر لب آنان است. در این داستان
اسالم در هر حال و وضعیتی شکرگزار خداوند هستند 

یت به خواست و ارادة الهی را در همۀ امور سر و رضا
هاي ها و دشوارياند؛ آنان سختیلوحۀ کار قرار داده

کنند و با جان و دل آمده را آزمون الهی قلمداد میپیش
شتابند.به استقبال شهادت می

توان گفت ، می1با نگاهی دیگر به نمودار شمارة 
با دیگر تري در مقایسه رنگاي که نمود کممژلفه
مداري و مهدویت است؛ هرچند ها دارد، والیتمؤلفه

هاي بعدي که در این مجموعه، نسبت به مجموعه
است؛ مثًال در توجۀ بیشتري به این دو مقوله شده

- عندلیبی سراسیمه می«است: آمده» یوریک«داستان 

- گویم: امامین حواریونشده؟ زیرلب میپرسد: چی

پنجم: (یوسف» ... اوچدي!الریندان بیري قاناد چکدي
پشت «است: آمده» بوي بهشت«). یا در داستان 189

ها کرد و ... دعاي ها را به بچهمیدان، آخرین سفارش
» فرج را چندبار پشت سر هم از قلبش گذراند

).28پنجم: (یوسف

، بیشترین 1نیز مانند نمودار شمارة 2در نمودار شمارة 
ي زبان و خط فارسی و تمدن هافراوانی متعلق به مؤلفه

که در مجموعه داستان و تاریخ است؛ با این تفاوت
است. یوسف شش، آمار این دو مؤلفه کاهش یافته

اگرچه باز هم همانند کتاب یوسف پنج در کتاب 
) %8/21) و اصطالحات(%8/72ها(یوسف شش، کنایه

) %5/2ها(المثل) و ضرب%9/2چشمگیرتر از اشعار(
ایسه با کتاب یوسف پنج، استفاده از هر هستند، در مق

است. از طرفی، کاربرد چهار مقولۀ مذکور کاهش یافته
هایی که صبغۀ دینی و مذهبی دارند، در یوسف کنایه

شش تقریبًا دو برابر یوسف پنج است. در زمینۀ 
توان گفت اصطالحات نیز همانند یوسف پنج می

تري ) نمود بیش%6/71اصطالحات عامیانه و محلی(
- ) داشته%3/28نسبت به اصطالحات دینی و مذهبی(

با وجود -اند؛ با این تفاوت که در کتاب یوسف شش
بسامد و کاربرد -کاربرد کمتر خط و زبان فارسی

اصطالحات دینی همانند کنایه، دو برابر کتاب یوسف 
ندرت که در یوسف شش، بهپنج است. ضمن این

اند. استفاده کردهنویسندگان از اصطالحات میدان نبرد 
در حوزة میزان استفاده از اشعار فارسی، کتاب یوسف 

- درصد کاهش داشته50شش نسبت به یوسف پنج، 

درصد از کل اشعار در یوسف شش 43است و حدود 
داراي صبغۀ دینی و مذهبی هستند و مابقی را اشعار 

- شود. همانند اشعار، ضربمحلی و ایرانی شامل می

نسبت به یوسف % 50نیز تا هاي یوسف ششالمثل
اند.پنج کاهش یافته

در زمینۀ تمدن و تاریخ ایران نیز همچون یوسف پنج، 
در کتاب یوسف شش بیشترین بسامد متعلق به آداب 

) است؛ با این تفاوت که در %5/50و رسوم ایرانی(
) و سپس %1/14درجۀ بعد، مؤلفۀ پوشاك و لباس(

اوانی را دارند. ) بیشترین فر%7/11ابزار و وسایل(
چه -) %2/8بنابراین، میزان کاربرد باورهاي ایرانی (

در این مجموعه کاهش بسیاري -عامیانه و چه مذهبی
است. در میان آداب و نسبت به یوسف پنج داشته
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)، قسم %7/26کردن(رسوم این مجموعه، تعارف
)، خاکسپاري، سوگواري و بزرگداشت %22یادکردن(

) و جشن و %7/12دا(ویژه شهاهل قبور به
اند. ) نسبت به بقیه کاربرد بیشتري داشته%6/11اعیاد(

در این مجموعه، در هنگام کاربرد تعارفات هم از 
) و هم از واژگان دینی %5/56واژگان ایرانی و محلی (

است. به همین ) استفاده شده%5/43و اسالمی (
خوردن نیز غالبًا، امور دینی و صورت، در هنگام قسم

) %5/31) و سپس امور غیردینی (%5/68المی (اس
اند. کاربرد داشته

توان به دو دستۀ لباس دینی و مؤلفۀ لباس را می
اسالمی، و لباس محلی و قومیتی تقسیم کرد. در این 

نسبت %2/65مجموعه، لباس مذهبی با بسامد کاربرد 
، از فراوانی بیشتري %7/34به لباس محلی با بسامد 

.برخوردار است
در زمینۀ کاربرد ابزار و وسایل، این مجموعه از یوسف 

توان به پنج بسامد باالتري دارد. این مؤلفه را نیز می
دو دستۀ ابزار و وسایل دینی و اسالمی، و ابزار و 

بندي کرد. در این زمینه، وسایل محلی و ایرانی تقسیم
اي، انگشتر ابزار و وسایل دینی (مانند تسبیح فیروزه

نسبت به ابزار و %62مُهر، سربند) با بسامد عقیق،
وسایل محلی و ایرانی (مانند فرش دستباف، آفتابۀ 
مسی، بقچۀ ترمه، گنجه، حصیر و ُارسی) با بسامد 

است.تري داشته، کاربرد گسترده38%
هاي زبان و خط فارسی و تاریخ و تمدن پس از مؤلفه
ی بر قرآن هاي سرزمین ایران، اسالم مبتنایران، مؤلفه

و مودت اهل بیت (ع) و سپس روح معنویت و توحید 
قرار دارند. در حوزة سرزمین ایران، بیشترین توجه به 

است و نویسندگان ) شده%85ها و توابعشان (استان
این مجموعه همانند مجموعۀ یوسف پنج، کمتر به دو 

هاي ) و مکان%2/12مقولۀ شناسنامۀ ملی (
اند و از لحاظ آمار، مجموعه ) پرداخته%8/2باستانی(

داستان یوسف شش با یوسف پنج تقریباً برابر است؛ 
با این تفاوت که در یوسف شش به موضوع شناسنامۀ 

هاي ملی توجه بیشتري شده و در عوض، مکان
اند. همچنین، شناسنامۀ ملی باستانی نمود کمتري داشته

در این مجموعه بروز و ظهور بیشتري نسبت به 
است.یوسف پنج داشتهمجموعۀ 

برخالف یوسف پنج در این مجموعه، بیشترین توجه 
) %6/56نویسندگان به اسالم مبتنی بر مودت اهل بیت(

) است. در میان %4/43و سپس اسالم مبتنی بر قرآن(
اهل بیت و اولیاي الهی، نخست ذکر و نام امام حسین 

) بسامد بیشتري دارد و سپس توسل به %2/30(ع) (
) %2/16) و حضرت زهرا (س) (%9/20ضا (ع) (امام ر

بیشترین بسامد را دارند. در مقولۀ اسالم مبتنی بر قرآن 
- ها و معارف قرآنی را بهتوان اشاره به داستاننیز می

من به «...خوبی در این مجموعه مشاهده کرد؛ مثًال 
روي خودم آوردم. آن هم فقط کمی و آن هم فقط من 

» نتظار گوسفندي از آسمانکه اسماعیلی بودم در ا
).171شش:(یوسف

گرایی و توحید، همانند یوسف پنج، در مؤلفۀ معنویت
اشاره به اقامۀ نمازهاي واجب و مستحب در اولویت 

بردن به خداوند در قرار دارد؛ سپس، التجا و پناه
ساز و دشوار و قرائت اذکار مختلف لحظات سرنوشت

یشتري دارد. رزمندگان ویژه استغفار و توبه کاربرد ببه
هایشان براي آرامش و قّوت قلب به قرائت و خانواده

هایی همچون دعاي کمیل، جوشن کبیر و دعاي ادعیه
آورند و بسامد این دعاها در این توسل روي می

هاست.مجموعه بیشتر از سایر مجموعه
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، 2و 1نیز همچون نمودار شمارة 3در نمودار شمارة 
متعلق به زبان و خط فارسی و تمدن بیشترین فراوانی

که بسامد مشتقات و تاریخ ایران است؛ با این تفاوت
مؤلفۀ زبان و خط فارسی و نیز تمدن و تاریخ ایران 

ها از جمله نسبت به یوسف شش بیشتر است. کنایه
مشتقات زبان و خط فارسی است که در این مجموعه 

شترین نسبت به دو مجموعۀ دیگر بی%4/73با بسامد 
- هاي بهاز کنایه%93بسامد را دارد. در این میان، 

دیگر، %2/5هاي عامیانه و محلی است و کاررفته، کنایه
هم %8/1هاي برگرفته از حوزة دین اسالم و کنایه
گرفته از میدان نبرد و جنگ است. هاي نشأتکنایه

در رتبۀ دوم مشتقات زبان %3/20اصطالحات با بسامد 
یوسف هفت قرار دارد که از این و خط فارسی 

%5/13اصطالحات عامیانه و محلی و %7/84مقدار،
ندرت اصطالحات داراي صبغۀ دینی است؛ البته به

) نیز در این %6/1اصطالحات حوزة میدان جنگ (
ها با بسامد المثلاست. ضربکار رفتهمجموعه به

درصد کمترین کاربرد را در 4/2و اشعار با بسامد 3/7%
ان مشتقات زبان و خط فارسی دارند؛ با این حال، می

ها در این مجموعه قابل توجه المثلمیزان کاربرد ضرب
شامل اشعار عامیانه و %5/71است. در میان اشعار، 

اشعار دینی (که بیانگر واقعۀ %5/28ایرانی و 
توان گفت براساس عاشوراند) هستند. در نهایت، می

رسی، مشتقات این مؤلفه آمار و بسامد خط و زبان فا
در کتاب یوسف هفت نسبت به دو کتاب دیگر، کمتر 

و صبغۀ ملی و رنگ و بوي اسالمی به خود گرفته
تر است.ایرانی در این حوزه پررنگ

در زمینۀ تمدن و تاریخ ایران، آداب و رسوم با بسامد 
%9، لباس و پوشاك با بسامد %8/14، باورها با 6/45%

بیشترین فراوانی را در %8با بسامد و تقویم ایرانی
میان مشتقات این حوزه دارا هستند. از میان آداب و 

)، خاکسپاري، %4/21رسوم ذکرشده، جشن و اعیاد(
ویژه شهدا سوگواري و بزرگداشت اهل قبور به

- ) و زیارت و عبادت%8/19)، قسم یادکردن (6/20%(

وزة اند. در ح) قابل مالحظه%15کردن و اداي نذار (
، بیشترین و %61باورها، باورهاي عامیانه با بسامد 

کمترین کاربرد را دارند. %39باورهاي مذهبی با بسامد 
%60در زمینۀ لباس و پوشاك، لباس اسالمی با بسامد 

، بیشترین و %40و لباس محلی و قومیتی با بسامد 
توان به سه کمترین بسامد را دارند. مؤلفۀ تقویم را می

ان ایرانی، زمان دینی و زمان سیاسی اجتماعی دستۀ زم
هاي ها و ماهبندي کرد. در زمان ایرانی، به سالدسته

ها و نمازها و در ایرانی؛ در زمان دینی، به هنگام اذان
- اجتماعی، به رویدادهاي مهم و تاریخ-زمان سیاسی

شود؛ مثًال براي زمان اجتماعی اشاره میساز سیاسی
ایستادیم و رفتیم روي پل میمی«است: ایرانی آمده

، 53زدیم؛ شهریورگرفتیم و پشتش تاریخ میعکس می
). در 134هفت: (یوسف» 55، عید نوروز53بهمن

» اذان غروب به الفت رسید«ارتباط با زمان دینی آمده: 
ربع از صداي زنگ ساعت حرم یک«) یا 237(همان: 
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- اسی). در مورد زمان سی217پنج: (یوسف» گذشته بود

هاي منطقه این گور به کمک محلی«اجتماعی آمده: 
» پیداشده و احتماًال مربوط به عملیات کربالي چهاره

من از یکی دو سال قبل از «) یا 225هفت: (یوسف
).75شش: (یوسف» انقالب آنجا بودم

نیز بسامد 3همانند دو نمودار دیگر، در نمودار شمارة 
مبتنی بر قرآن و مودت هاي سرزمین ایران، اسالم مؤلفه

هاي گرایی و توحید در رتبهاهل بیت(ع) و معنویت
بعد قرار دارد. در میان مشتقات سرزمین ایران، 

) در این مجموعه اختالف بسیار %4/92جغرافیا(
) و %5زیادي با دو مشتق دیگر، یعنی شناسنامۀ ملی(

) دارد و نویسندگان کمتر به %6/2هاي باستانی(مکان
اند. در این مجموعه، وضوع توجه داشتهاین دو م

پنج، نویسندگان ابتدا به اسالم همانند مجموعۀ یوسف
) و سپس اسالم مبتنی بر مودت %8/54مبتنی بر قرآن(

که اند؛ با این تفاوت) توجه داشته%2/45اهل بیت(
بسامد کاربرد این دو مؤلفه در این مجموعه نسبت به 

رو بودهدرصد روبهیوسف پنج با کاهش بیش از پنجاه
و توجه نویسندگان بیشتر جلب مسائل دیگر، مانند 

است. در حوزة اسالم مبتنی رنگ اقلیمی و محلی شده
بر قرآن، به معارف و رهنمودهاي مختلف این کتاب 

ها اشاره شده است؛ آسمانی در حین داستان
- (یوسف» المالحفاظت از بیت«موضوعاتی نظیر 

)، 98عادت شهیدشدن(همان: )، شهادت و س121هفت:
) و ... . در 49(همان: » شدهنزدن به امور وقفدست«

زمینۀ دوستی اهل بیت (ع)، بیشترین اشاره به واقعۀ 
عاشورا و بزرگوارانی است که در این واقعه حضور 

».ُحر«داشتند؛ مانند ماجراي توبۀ 
این مجموعه در حوزة روح معنویت و توحید، همانند 

مبتنی بر قرآن و مودت اهل بیت (ع)، مؤلفۀ اسالم

است، در نتیجه، پنج داشتهنسبت به یوسف%50کاهش 
جنبۀ اسالمی و دینی این مجموعه در قیاس با جنبۀ 

است. با این اوصاف، ملی و ایرانی آن سیر نزولی داشته
گرایی چه در این مجموعه سبب برجستگی معنویتآن

بسامد باال، و خداپرستی شده، در درجۀ اول و با
خواهی از خدا و التجا به درگاه معبود و زمزمۀ کمک

ذکرهاي مختلف است.
در این مجموعه، کمترین بسامد و کاربرد، ابتدا از آن 

- مؤلفۀ مهدویت و انتظار است و سپس، مؤلفۀ والیت

مداري است که در مقایسه با یوسف شش بسامد 
این مداري دربیشتري دارد. بیشترین کاربرد والیت

با » تبریکی از طرف جناب دزد«مجموعه، به داستان 
گردد.برمی%60بسامد 

هاي هوّیت ملی که با نگاهی به نمودار نهایی مؤلفه
شود که خالصۀ سه نمودار قبل است، مشخص می

ترتیب متعلق به زبان و خط ها بهبیشترین فراوانی
م هاي اسالفارسی، تمدن و تاریخ ایران است. به مؤلفه

مبتنی بر قرآن و مودت اهل بیت (ع) و روح معنویت 
و تعبد و توحید تقریبًا به یک اندازه توجه شده؛ اما 

هاي ترتیب متعلق به مؤلفهها بهکمترین فراوانی
مداري است. مهدویت و سپس والیت

0
200
400
600
800

1000
کل آثار: 4نمودار شمارة 



1398پاییز، 28پیاپی ،چهارم، شماره هفتم، سال »هاي ادبی و بالغیپژوهش«امه فصلن50

پرسش دوم: بیشترین و کمترین فراوانی -2-2
بررسی، هاي هوّیت ملی در آثار داستانی موردمؤلفه

ها هستند؟مربوط به کدام مؤلفه
هاي هویّت ملی نتایج تحلیل محتواي توصیفی مؤلفه

هاي مورد بررسی در کتاب یوسف پنج، در مجموعه
بیشترین و در کتاب یوسف شش، کمترین توجه به 

هاي است؛ البته فراوانیمؤلفۀ زبان و خط فارسی شده
هم این مؤلفه در سه کتاب، تفاوت چشمگیري با

هاي مؤلفۀ زبان و خط فارسی، ندارند. از میان شاخه
ها و سپس در هر سه کتاب بیش از همه به کنایه

هفت، است. در یوسفاصطالحات توجه شده
باالترین و در یوسف شش کمترین بسامد کنایه دیده 

- ها، کنایهشود؛ با این توضیح که بیشترین این کنایهمی

هاي برگرفته از نایههاي عامیانه و محلی و سپس ک
حوزة دین هستند. در یوسف پنج، باالترین و در 

شود؛ با یوسف شش، کمترین بسامد اصطالح دیده می
این توضیح که اصطالحات عامیانه و ایرانی نسبت به 
اصطالحات مربوط به حوزة دین و میدان نبرد 

المثل نیز در اند. شاخۀ ضرببیشترین کاربرد را داشته
هفت با بسامد تقریبًا دو برابري نسبت یوسف پنج و

است و در به یوسف شش بیشترین کاربرد را داشته
شود. در شاخۀ یوسف شش کمترین فراوانی دیده می

اشعار، یوسف پنج با بسامد دو برابري نسبت به دو 
کتاب دیگر، بیشترین فراوانی را دارد و یوسف شش 

اند؛ ردهو هفت نیز به یک میزان از این شاخه بهره ب
هاي محلی و قومیتی، که اشعار عامیانه و ترانهاینضمن

- کاربرد بیشتري نسبت به اشعار مذهبی و دینی داشته

اند؛ هرچند در کتاب یوسف پنج و شش این اختالف 
بسیار کم است و هر دو شاخه در راستاي هم پیش 

اند.رفته

در زمینۀ  تمدن و تاریخ ایران، یوسف پنج، بیشترین 
وانی و یوسف شش، کمترین فراوانی را دارا هستند فرا

که در این زمینه، اختالف یوسف پنج با یوسف شش 
هاي مؤلفۀ تمدن و تقریباً دو برابر است. از میان شاخه

تاریخ ایران، در هر سه کتاب بیشترین بسامد متعلق به 
آداب و رسوم است؛ سپس، باورها در یوسف پنج و 

ها بت به سایر شاخههفت فراوانی چشمگیري نس
دارند. در حوزة آداب و رسوم، یوسف پنج داراي 
بیشترین بسامد و یوسف شش با اختالف بسیاري با 
آن داراي کمترین فراوانی است که آداب و رسوم 

ویژه خاکسپاري و سوگواري و بزرگداشت اهل قبور به
کردن، و جشن و اعیاد، کاربرد شهدا، زیارت و عبادت

اند. در یان سایر آداب و رسوم داشتهچشمگیري در م
شاخۀ باورها نیز، یوسف پنج، داراي بیشترین و 
یوسف شش با اختالف بسیار نسبت به آن داراي 
کمترین فراوانی است؛ با این توضیح که اگرچه 
فراوانی باورهاي عامیانه و ایرانی نسبت به باورهاي 
مذهبی و اسالمی بیشتر، این اختالف در هر سه کتاب

ویژه در یوسف پنج بسیار کم است. در شاخۀ به
پوشاك و لباس، یوسف هفت با اختالف بسیار کمی 
نسبت به یوسف شش داراي بیشترین فراوانی و 
کمترین آن متعلق به یوسف پنج است. در یوسف 

ها و غذاهاي ایرانی داراي هفت، اشاره به خوراکی
بیشترین و در یوسف شش داراي کمترین بسامد 

گونه که در یوسف شش هیچ؛ با این توضیحاست
اي به این مقوله نشده و بسامد آن صفر است. در اشاره

هاي ملی، یوسف شش داراي شاخۀ اعیاد و جشن
بیشترین و یوسف پنج داراي کمترین بسامد است و 
در این زمینه، بیشترین کاربرد متعلق به عید نوروز و 

اي ها، اشارهکدام از مجموعهشب یلداست و در هیچ
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است. در حوزة اساطیر، با وجود به اعیاد دینی نشده
که میدان نبرد و دفاع از هویّت و استقالل کشور، این

- ظرفیت پرداختن به چنین ویژگی را دارد، داستان

اند و در میان نویسان دفاع مقدس توجهی به آن نداشته
هاي تمدن و تاریخ ایران، داراي کمترین شاخص

و تنها در یوسف پنج اشاراتی در این زمینه بسامد است
نویسنده » چینسنگ«ویژه در داستان شود؛ بهدیده می

با ذکر مکرر اشعار فردوسی و یادکردن از داستان 
شدنش به کوه البرز، توانسته اسیرشدن ضحاك و برده

روحیۀ حماسی را در داستانش برجسته کند. از دیگر 
ها و اشاره به بازيهاي تمدن و تاریخ ایران،شاخه

هاي ایرانی است. در این زمینه، در کتاب ورزش
یوسف پنج، بیشترین فراوانی و در دو کتاب دیگر، 

هاي محلی شود که سهم بازيکمترین بسامد دیده می
هاي ایرانی بسیار بیشتر و ایرانی نسبت به ورزش

ها، فرهنگاست. همچنین، در شاخۀ قومیت و خرده
نج داراي بیشترین و یوسف شش مجددًا یوسف پ

داراي کمترین فراوانی است؛ با این توضیح که قوم 
ترك و سپس قوم عرب داراي بیشترین فراوانی در 

ها هستند. در شاخۀ اقتصاد ملی نیز یوسف پنج، داستان
بیشترین و یوسف شش، کمترین بسامد را دارند. در 
حوزة فن و هنر ایرانی، یوسف هفت، بیشترین و 

- ف شش، کمترین بسامد را دارند. از دیگر شاخهیوس

هاي تمدن و تاریخ ایران، اشاره به مشاهیر ایرانی است 
که به این مقوله همانند اساطیر، نویسندگان توجه 

اند و بسامد آن در سه کتاب بسیار بسیار کمی داشته
پایین است. اشاراتی هم که در این زمینه شده، بیشتر 

اي مشهور و برجستۀ کشور دربرگیرندة اسامی شهد
مانند صیاد شیرازي، آوینی، باهنر، بهشتی و ... است. 
در حوزة تقویم ایرانی نیز یوسف هفت، بیشترین 

فراوانی و یوسف شش، کمترین بسامد را دارند؛ ضمن 
که زمان ایرانی بیشترین بسامد را دارد و سپس این

زمان سیاسی اجتماعی و زمان مذهبی قرار دارند. در 
نهایت، آخرین شاخه از مؤلفۀ تمدن و تاریخ، شامل 

شود که یوسف شش داراي بیشترین ابزار و وسایل می
و یوسف پنج داراي کمترین فراوانی است و ابزار و 
وسایل ایرانی نسبت به وسایل مذهبی بسامد بیشتري 

دارند.
مؤلفۀ دیگري که پس از تمدن و تاریخ بسامد باالیی 

است. اختالف سه کتاب در این دارد، سرزمین ایران
دهندة توجۀ ویژة زمینه، بسیار ناچیز و نشان

هاي متعدد به این مؤلفه نویسندگان جوان در دوره
است؛ با این حال، یوسف هفت، بیشترین و یوسف 

- پنج و شش به یک میزان در درجۀ بعدي قرار می

گیرند. در این مؤلفه، شاخۀ جغرافیا در هر سه کتاب، 
هاي دیگر، یعنی بسامد را در میان شاخهبیشترین

هاي باستانی و شناسنامۀ ملی دارد. یوسف هفت، مکان
بیشترین فراوانی و یوسف پنج، کمترین فراوانی را در 

هاي باستانی، شاخۀ جغرافیا دارند. در شاخۀ مکان
یوسف پنج با اختالف بسیار زیادي نسبت به دو کتاب 

دو کتاب دیگر به یک دیگر داراي بیشترین فراوانی و
میزان در رتبۀ بعد قرار دارند. در شاخۀ شناسنامۀ ملی، 
یوسف شش، بیشترین بسامد و یوسف هفت، کمترین 

بسامد را دارند. 
مؤلفۀ دیگر پس از تمدن و تاریخ، اسالم مبتنی بر قرآن 
و مودت اهل بیت (ع) است که یوسف پنج با اختالف 

داراي بیشترین بسیار نسبت به دو مجموعۀ دیگر 
فراوانی و یوسف هفت، داراي کمترین بسامد است؛ 
در این زمینه باید گفت که اسالم مبتنی بر قرآن با 
اختالف بسیار ناچیزي نسبت به اسالم مبتنی بر مودت 
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اهل بیت (ع) داراي فراوانی بیشتر است و در حوزة 
اسالم مبتنی بر مودت اهل بیت (ع)، توسل به امام 

اصحاب و اوالدش و ذکر و یادآوري حسین (ع) و
واقعۀ عاشورا بسیار قابل مالحظه است. 

در کتاب یوسف پنج، بیشترین و در کتاب یوسف 
هفت، کمترین فراوانی دربارة مؤلفۀ روح معنویت و 

شود که اقامۀ نمازهاي واجب تعبد و توحید دیده می
و مستحب، زمزمۀ اذکار و دعاها و واگذاري امور به 

و ارادة الهی داراي بیشترین کاربرد هستند. خواست 
ها، ابتدا متعلق در نهایت کمترین فراوانی در بین مؤلفه

مداري است. در به مهدویت و انتظار و سپس والیت
توان دربارة کمترین زمینۀ مهدویت و انتظار، واقعاً نمی

و بیشترین فراوانی صحبت کرد؛ زیرا این موضوع در 
ندرت نمود مجموعه بسیار بههاي این سهداستان

مداري، یوسف پنج داراي است. در حوزة والیتیافته
بیشترین و یوسف شش با بسامد صفر داراي کمترین 

فراوانی است.
- پرسش سوم: نوع توجه به هر یک از مؤلفه-2-3

هاي هوّیت ملی در آثار داستانی مورد بررسی 
چگونه است؟

اي هوّیت ملی در هنتایج تحلیل محتواي کیفی مؤلفه
اینجا با توجه به نتایج تحلیل توصیفی و روح کلی 

ها و واحدهاي زمینه، به بررسی حاکم بر داستان
هاي ترین مؤلفهنگرش و توجه نویسندگان به برجسته

هوّیت ملی، یعنی زبان و خط فارسی، تمدن و تاریخ 
شود.و سرزمین ایران پرداخته می

تاریخ ایراننوع توجه به تمدن و -2-3-1
مؤلفۀ تمدن و تاریخ، گستردگی بسیاري دارد که در 
این بخش به آداب و رسوم و اعیاد، باورها، پوشاك و 

شود.خوراك پرداخته می

آداب و رسوم و اعیاد-2-3-1-1
هاي مهم در پاسداري و معرفی هوّیت از جمله مؤلفه

اد ها و رسوم ملی و مذهبی (البته اعیملی ایرانیان، آیین
اند) است؛ مانند عید نوروز و مذهبی نمودي نداشته
ویژه هاي یوسف پنج تا هفت بهشب یلدا که در کتاب

باره، است؛ در اینها پرداخته شدهیوسف هفت به آن
شاهد نگرش مثبت نویسندگان همراه احساسی 

ها هستیم؛ زیرا معموًال این رسوم و نوستالژیک به آن
شود و مندگان تداعی میاعیاد در ذهن و خاطرة رز

هاي اعیاد در کنار تلفیق خاطرات خانوادگی و خوشی
سختی و دشواري میدان نبرد و وظیفۀ حراست از 

اي از اندوه و لذت را در درون رزمندگان کشور، آمیزه
خوبی این احساس را کند که نویسندگان بهایجاد می

ن ویژه داستااند. مثًال در یوسف هفت، بهمنتقل کرده
بسامد کاربرد آداب و » تبریکی از طرف جناب دزد«

کردن، رقصیدن تکانیرسوم عید نوروز مانند خانه
چیدن، پختن سبزي پلو با سینفیروز، هفتحاجی

خواندن سر سفرة عید، توپ ماهی در شب عید، قرآن
دادن و ... بسیار درکردن موقع تحویل سال، عیدي

منده در میدان چشمگیر است و در سراسر داستان رز
- نبرد با لحنی نوستالژیک و دلپذیر به تداعی و مرتب

پردازد. یا در همین سازي وقایع عید نوروز می
باز هم با نگرشی » کدام مرتضی؟«مجموعه در داستان 

برانگیز به تعریف وقایع شب بخش، اما حسرتلذت
است. همچنین، گاه نویسندگان پیوند یلدا پرداخته شده

اي را بین رسوم ملی و مذهبی هنرمندانهتنگاتنگ و 
است: آمده» فقط بیا«کنند؛ مثالً در داستان ایجاد می

مامان بهم گفت: امشب بلندترین شب ساله، بیا تا «
هاي قدر، احیا صبح دعا بخونیم. بیدا باشیم و مثل شب
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ها و سالمتی بابات دعا داریم. براي پیروزي رزمندهنگه
. آداب و رسوم خاکسپاري، )131شش: (یوسف» کنیم

ویژه شهدا و سوگواري و بزرگداشت اهل قبور به
امامان برجستگی خاصی در میان سایر آداب و رسوم 

هاي مربوط در داستان«توان گفت: دارد که علل آن می
به جنگ، حاکمیت نوعی تلخی، تیرگی، دلمردگی و 

عالقگی نسبت به زندگی، گرایش شدید درونی به بی
و در کل -ند در پوشش دینی و شهادتهرچ-مرگ
: 1377(سرشار، » آمیزانه دیده می شودهاي سوگجنبه
). از جملۀ این آداب و رسوم گالب بر تربت اهل 173

خوانی، خیرات و قبور و شهداریختن، نوحه و روضه
بستن، شهر به شهر زدن، حجلهدادن، سنج و دمامنذري

و ... است. زدنچرخاندن تابوت شهدا، پارچه سیاه
هاي گاهی نویسندگان آداب و رسوم محلی استان

کنند و بر اجراي آن مختلف کشور را زنده و بیان می
نکردن آن را سبب خجالت ورزند و رعایتتأکید می

به » زمین پاك«دانند؛ مثًال در داستان و شرمساري می
- هاي استان خوزستان اشاره شدهرسم یکی از آبادي

بار پدر ریش پسرش را بتراشد. اولینرسم بود «است: 
» کشیدعباس، سنت را شکسته بود و خجالت می

). همچنین، در حوزة آداب و رسوم 205شش: (یوسف
به رسم یکی از » ونیمساعت پنج«عروسی، در داستان 

هاي کرمانشاه اشاره شده که در آنجا مادرزن، آبادي
بسیاري ). موارد228کند (ر.ك همان: داماد را نشان می

هاي این سه از مظاهر آداب و رسوم ملی در داستان
کنندة فرهنگ مردم ایران شده که بیانمجموعه گفته

ویژه اعزام به اسالمی است؛ مثًال دربارة سفرکردن به
جا از همین«آمده: » هادر میان دست«جبهه در داستان 

علیرضا را از زیر قرآن رد کرد و کاسۀ آب را پشت 
). در این زمینه، 219پنج: (یوسف» کردپایش خالی

نوشتن، نامهاند از: وصیتآداب و رسوم دیگر عبارت
طلبیدن و اسپند سوزاندن، آش پشت پا پختن، حاللیت

پاشیدن، غیره. رسوم مختلف عروسی، مثل نقل و سکه
بستن، حناگذاشتن به دست، کردن و ریسهچراغانی

ن چیدن و ... . زدن، آیینه و شمعداسنج و نی همبانه
کردن مانند آداب و رسوم زیارت و عبادت

خواندن، رو به گفتن، با صوت قرآنوضوگرفتن، اذان
کردن، گذاشتن، سجاده پهننشستن، دست به سینهقبله

- هاي محلی مانند تیلهزدن و ... . بازيمحمديعطر گل

کاغذ قیچی و غیره، همه و همه باشک، سنگبازي، قایم
هایی است که اغلب خوشایند و ترسوم و عاد

ها مانند تعارفات متعدد و دلپذیرند و بسیاري از آن
کنندة حس ها بیاندادنها و قسمرفتنصدقهقربان

گرمی و صمیمیت ایرانیان هستند؛ نوازي و خونمهمان
ها ها در حین آنالبته گاهی استفاده از لعن و نفرین

بًا در مقابله با شود که غالناپسند و زائد شمرده می
افتد.دشمن بعثی اتفاق می

باورهاي عامیانه و مذهبی-2-3-1-2
پس از آداب و رسوم، اشاره به باروهاي ملی در 

هاي یوسف پنج تا هفت، بسامد باالیی دارد. داستان
اند تا ضمن حفظ نویسان در این حوزه کوشیدهداستان

حرمت و ارزش باروهاي مذهبی، باورهاي گذشتگان
ویژه مردم مناطق روستایی و دورافتاده را زنده و به

تثبیت کنند. در حیطۀ باورهاي عامیانه، بیشتر به 
است، مسائلی چون بخت و اقبال و شانس توجه شده

- گاهی باورهاي مردمی در حوزة پزشکی نیز دیده می

شود؛ مثالً گرفتن کاهگل مرطوب و گالب جلوي بینی 
ادن پِِهن االغ یا کشیدن زغال رفته یا دوددانسان از حال

سوخته بر پیشانی بیمار. از دیگر باورهاي عامیانه 
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داشتن در آسمان، اعتقاد زدن، ستارهاند از: تفألعبارت
- بودن دست کسی براي کشتبه از ما بهتران، خوب

نداشتن وکار، کاشتن درخت باالي سر مرده، شگون
امد دارد خواب در شب عید نوروز، گربۀ سیاه آمد و نی

- اند از: برکتو ... . برخی از باورهاي مذهبی عبارت

- خوردن، تبركداشتن براي ترکشداشتن شهدا، لیاقت

ها در کنار کردن مردهکردن به ضریح امام معصوم، دفن
دادن به محتضر، تار ریش امامزاده، تربت و آب زمزم

گذاشتن، ثواب بیشتر وضو با آب شهید را الي قرآن
. . از جمله کارکردهاي توسل به باورهاي سرد و ..

هایی دادن به انسانعامیانه و مذهبی، التیام و تسلی
- ناپذیر گرفتار شدهاست که در شرایط سخت و تحمل

آیند اند و از این طریق با رنج و اندوه حاکم کنار می
زنی «دهند. مثالً در داستان و با آن خود را پرورش می

بحبوحۀ جنگ، نگران حضور ، دختري که در »بر بام
مادرش در خانه است؛ این نگرانی را با توسل به باور 

همیشه موقع رفتن «دهد: دینی تا حدودي تسال می
ایستاد و بدون بام، میروي پلۀ آخر منتهی به پشت

- الکرسی میکه ننه بفهمد؛ درحالی که زیرلب آیۀاین

. )198پنجم: (یوسف» کرد...خواند و به او فوت می
که سرشار از » درخت امامزاده«همچنین، در داستان 

باورهاي مذهبی است، به باور روستاییان و حفظ 
زنه ام دلش شور میننه«شود: حرمت امامزاده اشاره می

محمدعلی تو این عملیات طوریش بشه. یه پارچه سبز 
دستم داده، دستمو رو قرآن گذاشته، به اباالفضل قسمم 

خت امامزاده ببندم... گفته باالي باال. داده بیام باالي در
گن هرچه باالتر باشه، امامزاده زودتر حاجت آخه می

ست. خود کنه...این درخت نظرکرده اروات می
).55-54هفت: (یوسف» بینهها رو میامامزاده این گره

لباس ملی-2-3-1-3
ها و هاي یوسف پنج تا شش، از لباسدر داستان

برده شده که اغلب رنگ و بوي پوشاك مختلفی نام
دینی و اسالمی و سپس جنبۀ محلی و ملی دارند. در 
این زمینه، نویسندگان به هر دو نوع، نگرشی مثبت و 

و با اشاره به رعایت حجاب اسالمی غرورآفرین داشته
هاي محلی و قومیتی، تلفیقی از رنگ و پوشیدن لباس

- ین مجموعهاند. همچنین در ادینی و ملی ایجاد کرده

- ها، تنوع لباس ملی و محلی قابل مالحظه است؛ به

جا که از لحاظ جغرافیایی اغلب خصوص، از آن
ویژه مناطق شلمچه، ها در استان خوزستان بهداستان

خرمشهر و آبادان جریان دارند، بدیهی است که تنوع 
ها نسبت به سایر هاي محلی این مناطق در داستانلباس
یشتر باشد؛ مثًال گژین که لباس هاي محلی بلباس

محلی ابریشمی زنان سنگسر است، دشداشه، عباي 
نمدي، گالش، عربی بلند و مشکی، مینار، چپري، کاله

شیلۀ سیاه و کدر، روسري و چارقد ترکمنی و غیره. 
در حوزة لباس دینی و اسالمی نیز بیشترین کاربرد 

ر هاي دینی دیگمتعلق به چادر و روسري است؛ لباس
حسنی، چادرنماز شامل مانتو، مقنعه، دامن، پیراهن یقه

ترین آدم قولخوش«شوند؛ مثًال در داستان و ... می
- نگرش مثبت به لباس اسالمی و حجاب شده» دنیا

خاطر، هم مانتو پوشیدم و هم کم با رضایتکم«است: 
- بستم که به آن نوع پوششم میروسریم را طوري می

). البته 195شش: (یوسف» نقص!گفت، حجاب بی
گنجند برخی از این پوشاك در حیطۀ دفاع مقدس می

ترین و که در این زمینه، چفیه و سربند، مهم
- روند که داستانشمار میها بهپربسامدترین نمونه

اند؛ زیرا ها بسیار ارزش و احترام قائلنویسان براي آن
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اي مزین به نام اهل بیت سربندها و نوارهاي پارچه
(ع) هستند.

خوراك و غذاي ایرانی-2-3-1-4
هاي خوشمزة ایرانی، سبب ایجاد ذکر غذاها و شیرینی

هاي یوسف پنج تا هفت رنگ و بوي ایرانی در داستان
ها برجسته است و هویّت ایرانی را در این داستانشده
است. نگرش همۀ نویسندگان به غذاها و کرده

بت و سرشار از هاي ملی و محلی، نگرشی مثخوراك
آمیز است و رنگ اقلیمی عالقه و همراه بیانی حسرت

ها، مخصوص غذاها نمود برجسته دارد و برخی از آن
شهرها و روستاهاي خاصی هستند؛ مثًال در داستان 

بخش، با نگرشی نوستالژیک و لذت» شط کوسه دارد«
- هاي استان خوزستان بیان شدهطعم و بوي خوراکی

دادند. بسته به فصل، همیشه بو میهایش دست«است: 
ها بوي خارك و رطب و بامیه. بوهاي مختلف. تابستان

هاي ها بوي حلببوي جالیزهاي شادگان. و زمستان
مشت هایی که با مشتپُر از ماست سفت بهبهان. حلب

- بود. اما بوي سیر و سبزينعناي تند و تیز پوشیده شده

- (یوسف» هاي رامهرمز، بوهاي همیشگی بودند

). یا دربارة پخت نان در یکی از روستاهاي 130هفت:
استان خوزستان که همراه با تلقی و باور مثبت عوام 

هاي آرد کارش این بود که کیسه«است، ذکرشده: 
دار را با آب، روغن زیتون، پوست لیمو عمانی، سبوس

زیره و سبزیجات معطر کوهی مخلوط  کند تا پدرش 
- بار عطرشان در تمام روستا میسهبا آنها نانی بپزد که

). موارد 68(همان: » کردتر میپیچید و گاوها را شیرده
اند از: یخ در بهشت شیرازي، شلغم دیگر عبارت
- سبزي، خورشت کرفس، ترشی هفتشیرازي، قرمه

گوشت، قلقلی، آبآلوچه، کوفتهبیجار، شامی، آش

دوغ و خیار ومحمدي، آبکوکوي شیرین، مرباي گل
هاي ... . البته برخی از این غذاها، در مراسم و آیین

پلو با ماهی در اند؛ مثًال سبزيکار رفتهملی و دینی به
و شب عید نوروز، قازي نان و پنیر و خرما و نقل

هاي مذهبی شیربرنج  و نخودچی کشمش در مراسم
ها اشاره و آیینی یا گاهی به جنبۀ درمانی خوراکی

خوراندن کاچی به زائو.است؛ مثًال شده

نوع توجه به سرزمین ایران-2-3-2
شد، سرزمین ایران داراي سه شاخۀ که گفتهگونههمان

جغرافیا، شناسنامۀ ملی و مکان باستانی است. 
نویسندگان در زمینۀ پرداختن به شهرها، روستاها، 

هاي ها، مناظر طبیعی و مکانمحالت، جاده و کوچه
جا که توجه ویژه داشتند و از آنساختۀ انسانی دست

جاي کشور هستند، بدیهی نویسندگان متعلق به جاي
است که تنوع جغرافیایی و سرزمینی هم در این 

ها اسالمی داستانها دیده شود و هویّت ایرانیداستان
تر شود. در واقع، جغرافیا از طریق این مؤلفه پررنگ

ندة تمام اسالمی است که دربردارظرف هویّت ایرانی
جا که هاي درونی و بیرونی ایرانیان است. از آنویژگی

شروع و گسترش جنگ تحمیلی از استان خوزستان 
جا که ایرانیان دلبستگی بسیاري به امام بود و از آن

رضا (ع) داشتند و در نقاط عطف و دشوار جنگ، 
هایشان با تداعی خاطرات سفر به رزمندگان و خانواده

قلب التجا به ضریح آن امام رئوف، قوتمشهد و نیز با 
ها و ادامۀ اي مضاعف براي پیشبرد عملیاتو روحیه

طور ویژه، ها بهکردند، در میان استانزندگی پیدا می
استان خوزستان و توابعش (خرمشهر، آبادان، شلمچه، 

ابوالحسن شادگان، دزفول، مسجدسلیمان، محلۀ تانکی
وي چشمگیرترین رضو ...) و سپس استان خراسان
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هاي بعد شهرهاي تهران، ها هستند؛ در درجهاستان
اند. حتی در اصفهان و شیراز بیشترین کاربرد را داشته

ها نیز به استان خوزستان، مانند ها و خیابانحوزة جاده
پنج خرمشهر، لین-راه شلمچه، لین یک، جادة اهوازسه

مناظر است. این امر در حوزةاحمدآباد توجه ویژه شده
طبیعی نیز قابل تأیید است؛ زیرا نویسندگان به مناظر 
طبیعی استان خوزستان مانند هور، رود کارون، رود 

هاي سوخته و سر کنده، و ویژه نخلستانشیر، بهبهمن
اند و حتی در حوزة اماکن رود اروند توجه ویژه داشته

ساختۀ انسانی، همچون پاالیشگاه آبادان، شرکت دست
هاي دان، بیمارستان نزدیک اروندرود، خانهنفت آبا

شاپور اهواز و شرکت نفت، سینما رکس آبادان، جندي
... این استان از بیشترین فراوانی برخوردار است؛ براي 

نگرش مثبت و » شط کوسه دارد«مثال، در داستان 
اما «است: دلپذیري به محیط و اقلیم خوزستان شده

یر براي خرمشهر، شد اش شد رود بهمنشعلی براي ننه
صداي فیدوس براي آبادان. همه خبر داشتند که وقتی 

هاي بیند، کارخانهاش را میننه از دور شمایل بچه
تپه باید بیایند پیش پایش لنگ بندازند. نیشکر هفت

شود توي دلش... صداش گرم بود. بس که قند آب می
کشیدند روي هاي آفتاب که دامن میعینهو پره

هاي پهلوگرفتۀ اسکلۀ جزیرة مینو یا لنجنخلستان
- هاي کاغذي صورتی و نارنجی محلهخرمشهر یا گل

). شناسنامۀ ملی غالبًا 132هفت: (یوسف» هاي شرکتی
در برابر هجوم دشمن و تصرف خاك ایران نمود پیدا 

کنندة روحیۀ ایستادگی ایرانیان و است و بیانکرده
یی و فرهنگی ایران افتخارشان به هویّت و مرز جغرافیا

گه مملکتش را سحر می«اسالمی است؛ عباراتی نظیر 
ها را ها عراقیبچه«)، 197شش: (یوسف» دارهدوس

یعنی میگی خونه و «)، 187(همان: » شکست دادند

ایدون «)، 25(همان: » دیارمون را تقدیم دشمن کنیم
بابا براي کشورش «) و 87(همان: » باد اي مردم ایران

). در تمام این موارد، 157هفت: (یوسف» شهیدشده
خاطر نگرشی افتخارآمیز و احساسی غرورانگیز به

تعلق به هوّیت ملی وجود دارد؛ براي مثال، در داستان 
جا ات جدي گفته بود: ایندایی«است: آمده» آپ«

گیرم... شما خلیج فارس است؛ من از شما دستور نمی
ا را ندارید و گونه دخالت در امور کشور محق هیچ

). در 160شش: (یوسف» باید منطقه را ترك کنید!
هاي باستانی باید گفت که نویسندگان به حوزة مکان

- اماکن قدیمی و باستانی ایران توجه بسیار کمی داشته

تصویري جامع » هادر میان دست«اند؛ مثًال در داستان 
و زنده از اماکن باستانی شهر اصفهان براي مخاطب 

صبح دوشنبه، آفتاب از مرزهاي آن «است: شدهترسیم 
سوي خراسان خودش را باال کشید و باالتر آمد، کویر 
لوت را داغ کرد و صداي چکش بازار مسگرها را 

اهللا، لطفموقع سایۀ گلدستۀ مسجد شیخدرآورد. همان
قاپو کشید تا آبی اش را از پاي عالیانگشت اشاره

هاي وي تاقچهجهان. صبح رحوض وسط میدان نقش
کم پر از ها کمکشیدة دور میدان نشست. رواقصف

). ضمن 213پنج: (یوسف» شدندصدا و زندگی می
هاي قدیمی با ها از مکانکه در برخی از داستاناین

شود که آثار تاریخی احساساتی نوستالژیک نام برده می
شوند؛ ولی مربوط به فرهنگ و باستانی محسوب نمی

بت به زمان ما هستند؛ مانند بازارهاي تري نسقدیمی
- هاي تنگ و داالنهاي کاهگلی و کوچهمسقف، خانه

دار با دیوارهاي کاهگلی.

توجه به مؤلفۀ هویّتی زبان-2-3-3
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بر اساس نمودارهاي تحلیل توصیفی، بیشترین مؤلفۀ 
هاي هویت ایرانی و اسالمی در مجموعه داستان

خط فارسی است یوسف پنج تا هفت، مؤلفۀ زبان و
- ها کاربرد یافتهکه به شکل قابل توجهی در داستان

اهمیت زبان در بیان و معرفی هویّت، آن است «است. 
که هم رکن قوي هویت است و هم ابزاري است براي 

ها. بخش اعظم خاطرات کردن سایر مؤلفهمطرح
- واسطۀ زبان بیان میتاریخی و مناسک دینی و ملی به

). در واقع، نویسندگان این 68: 1387(نصري، » شوند
عار ها، اصطالحات، اشکاربردن کنایهسه مجموعه، با به

ها، قابلیت وگوهاي شخصیتها در گفتالمثلو ضرب
عظیم دستوري و ارتباطی و بخش مهمی از ظرفیت 

در واژگانی و معنایی زبان فارسی را نشان دادند. آنان
ابتدا پیونديها، از طریق زبان فارسی،این داستان

عاطفی میان مردم و زبان فارسی ایجاد و سپس، مردم 
را به حفظ و تثبیت هویّت دینی اسالمی خود و 

اند. هاي دفاع مقدس ترغیب کردهارزش
ها، عالوه بر رنگ و بوي ملی و در زمینۀ انبوه کنایه

هاي ایرانی آن، عالقۀ نویسندگان را به استفاده از کنایه
اش مشاهده کرد؛ عباراتی مثل فاتحهتوان دینی می

است، حرفش شهید شد، اشهد خود را خواند، خوانده
قیامت برپا شد، دست به آسمان برد، چه جهنمی 

خواهی بهشتش کنی، مگر حلوا پخش درست شد، می
رود و جانش را کف کنند، پیش حورالعین میمی

که محیط پردازش دست عزرائیل گذاشت. به سبب این
- ها اغلب میدان جنگ و نبرد است، شاهد کنایهداستان

- کار میهایی هستیم که رزمندگان در میدان جنگ به

دادن بردند و رنگ و بوي آنجا را دارند؛ مثالً پارازیت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر گل کرد و یک گل برایم دختر رفت کنار درخت و دامنش را پ-1
آورد و این ناقالیی اش بود. او لباس تیره به تنش می کند و آن کنار 

کردن)، نور باالزدن (کنایه از حالت (کنایه از شوخی
کردن با سوراخکردن (کنایه از سوراخمعنویت)، آبکش

آمدن (کنایه از راست و گلوله)، ریش چیزي در
گیرکردن (کنایه از ناتوان و بودن امري) و زمیندرست

عاجزکردن). در حوزة اصطالحات عامیانه نیز همین 
موضوع قابل مشاهده است؛ یعنی از اصطالحات دینی 

حسینی، المصب، ایول و یا مانند پدرصلواتی، راست
پیچ کردن زدن، شکالتاصطالحات جنگی مانند پاتک

مخ یه متر چپ قره64مهدي جان! «شدن یا یچیو ق
) استفاده 42هفت: (یوسف» خوامنقل براي مزه می

است. در زمینۀ اشعار فارسی، بیشترین توجۀ شده
هاي عامیانه و محلی نویسندگان به اشعار ملی، ترانه

نویسنده به شکل » چینسنگ«ویژه در داستان است؛ به
- که بیان-هاان شخصیتاست از زباي توانستهخالقانه

تلفیق -کنندة نوع نگرش و ایدئولوژي آنان است
هنرمندانه و زیبایی از اشعار باصالبت و غرورآفرین 

باشی آفرین و خوششاهنامۀ فردوسی و اشعار خنده
حوضی ایجاد کند. یا در سراسر هاي تختینمایش

ها و اشعار محلی از ترانه» بی برگ بیدبی«داستان 
و رنگ و بوي اقلیمی نگسري استفاده شدهعاشقانۀ س

َنه ِبشو داري پِرون/ُگل «و محلی در آن برجسته است: 
دِکه مِیونی فزون/یکه ُگل َمره بیا/ اما َنه بِه ناقال/ هَستو 

پوش/ نو گوش ِاشتیو اي دوش/ نه بلند و نه سیا سبزه
). ضمن 85شش: (یوسف» 1کوتاه/ نی ِدواِنن کَِکچا

ها، اشعار محلی در کنار ی از داستانکه در برخاین
اي از اعتقادات و اند و آمیزهاشعار دینی آورده شده

است؛ نی ایجاد شدهفرهنگ مردم ایران با اعتقادات دی
امشبی را که حسین در حرمش مهمان است/ «مثًال 

می ایستد. نه قد بلند است و نه قد کوتاه و به او می گویند دختر دم 
بخت.
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مکن اي صبح طلوع! عصر فردا بدنش زیر سم اسبان 
). در 161پنجم: (یوسف» است/ مکن اي صبح طلوع!

هاي فارسی و المثلها، از ضربالمثلحوزة ضرب
دزد خودش عامیانه مانند چوب را که برداري، گربه

- آرواره فقط به درد دلسوزي میبیکنه، کوسۀفرار می

ماند براي زغال، رود و روسیاهی میخوره، زمستان می
شه مار را از سوراخش بیرون کشید، خوش میبا زبون

این دنیا یک روز حاله یک روز قیله، شتر دیدي ندیدي 
بادمجان «المثل ویژه ضرباست؛ بهو غیره استفاده شده

دگان براي بیان شجاعت که در بین رزمن» بم آفت نداره
است. گاهی پذیریشان کاربرد بسیاري داشتهو تحمل

هایی که رنگ و بوي مذهبی دارند، المثلهم از ضرب
است؛ مثالً من شدم شمر و آنها شدند استفاده شده

لشکر امام حسین.

گیرينتیجه-4
توان شده، میبر اساس مطالب و نمودارهاي آورده

هاي ان با استفاده از ظرفیتنویسان جوگفت داستان
عنوان یک مؤلفۀ هویّتی زبان فارسی، بر نقش زبان به

اند. چه در بُعد ایرانی و چه اسالمی تأکید بسیار داشته
هاي مورد توجۀ آنان، پرداختن به مؤلفۀ از دیگر مؤلفه

باره برخی از مظاهر آن تمدن و تاریخ است که در این
لباس، نقش بسزایی در مانند آداب و رسوم، باورها و

ویژه اند. مؤلفۀ سرزمین ایران بهبروز هوّیت ملی داشته
شاخۀ جغرافیا همچون ذکر شهرها، روستاها و محالت 

ویژه استان خوزستان و توابعش، پس از دو مؤلفۀ به
دیگر از بیشترین فراوانی برخوردار است؛ سپس، 
اسالم مبتنی بر قرآن و مودت اهل بیت (ع) و روح 

هاي بعد قرار دارند. نگرش عنویت و توحید در رتبهم
هاي هویّتی کلی نویسندگان این سه مجموعه به مؤلفه

ملی، غالبًا همراه احساسی نوستالژیک، مثبت و 
خوشایند است؛ زیرا آنان مترجم و بازگوکنندة آرزوها 

ترین وضعیت اند که در سختو خاطرات رزمندگانی
خداوند و اولیاي الهی با تداعی گذشته و التجا به

پرستی و درصدد حفظ و تقویت روحیۀ میهن
- مقاومتشان هستند؛ بنابراین، براساس بسامدهاي بیان

اسالمی در آثار شده، نمودها و نمادهاي هویّت ایرانی
مورد بررسی حضور برجسته دارد. همچنین، بر اساس 

ترین مجموعه در توان گفت، شاخصنمودارها می
ملی در بین این سه کتاب، یوسف پنج و زمینۀ هویّت 

ترین آن، کتاب یوسف شش است؛ زیرا از میان ضعیف
مؤلفۀ اصلی، یوسف پنج، 7شده از مشتق بررسی24
- شاخه داراي بیشترین فراوانی است و در رتبه13در 

شاخه و یوسف شش در 6هاي بعد، یوسف هفت در 
فاصلۀ رو، شاخه کمترین فراوانی را دارند؛ از این4

کنندة مهارت و معلومات یوسف پنج که منعکس
ها بسیار زیاد نویسانش است، با دیگر مجموعهداستان

توان گفت که نویسندگان این مجموعه به است و می
اند. هاي سند هویّت ملی بیشتر پایبند بودهشاخص

شده، رنگ اسالمی و همچنین بر مبناي بسامدهاي داده
سالم مبتنی بر قرآن و مودت هاي ادینی مانند مؤلفه

اهل بیت (ع)، روح معنویت و توحید، مهدویت و 
مداري از یوسف پنج تا یوسف هفت سیر والیت

نزولی داشته است و برعکس، رنگ ملی و محلی مانند 
هاي محلی، غذا و ابزار ملی، تقویم و هنر ایرانی لباس

هاي عامیانه در یوسف هفت از بیشترین و حتی کنایه
است. انی برخوردارند و سیر صعودي داشتهفراو
منابع
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