
 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 Manifestation of martyrdom component in three works of 

 fiction by Razieh Tojjar ("My star", "Don't think that 

 the flame will die", "Morning favorite")

 Shahla Kalbali1, Ahmad Sanchooli2, Mohammad Majori
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Abstract 
 Razieh Tojjar is one of the active writers in the field of sacred defense, who has 

written many literary works about the imposed war and warriors. Among the 

contemporary writers, by writing numerous books in the field of sustainable 

literature, Tojjar has shown her commitment to values  and ideals and has depicted 

the enthusiasm and sacrifice of warriors in a worthy and proper way. Her efforts and 

responsibility in the field of sacred defense stories are remarkable.  This article by 

examining the manifestations of martyrdom in each book from her selected works, 

tries to answer the question of how and by which qualities the culture of martyrdom 

manifests itself. This research has been carried out in a descriptive and analytical 

way, and the results show the deep belief of this lady author in the category of 

martyrdom culture and spreading it, which is one of the cultural necessities of 

today's society in contrast with foreign cultures. Various manifestations of the use of 

martyrdom, according to the cultural and social conditions of the country, are shown 

in the book "Do not think that the flame will die" produced in the 1980s, more than 

the other two works 
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چکیده
تحمیلای و  ماورد گ(ا راضیه تجار یکی از نویس(دگان فعال در حوزا دفاع مقدس اسات کاه آثاار زیاادی در 

های متعادد در عتصاه ادبیاات ا نوشتن کتاب. تجار در بین نویس(دگان معاصت بدرآورده است تیتحترزم(دگان به رشتة 

رزم(دگان را به نحو شایسته و  یفشانگانو شورآفتی(ی و  ها نشان دادهها و آرمانارزشپایداری، تعهد اود را نسبت به 

است. ایان مقالاه  توگهقابلمقدس  های دفاعاو در عتصة داستان یتیپ تیمسئولها و کوشش .کتده استبایسته تتسیم 

 ودهشهادت را در هت کتاب، بترسی نماهای ، گلوهوی های هفتاد، هشتاد و نودبا بترسی آثار م(تخب از دهه ش داردتال

ک(د، پاسخ دهد. این پاژوهش گتی میهایی گلوهکه فته(  شهادت در هت کتاب چگونه با چه ویژگی سسالو به این 

مقوله و اشااعه فته(ا   اد عمین این بانوی نویس(ده بهاعتق ،ه است و نتای، حاصلبه روش توصیفی و تحلیلی انجام گتفت

. دهادیماا را نشاان  باشادمی هاای بیگاناهبا فته(  های فته(گی گامعه امتوز در تقابلکه از ضتورتا البی شهادت

شاعله  گمان مبت که»، در کتاب کشور با توگه به شتایال فته(گی و اگتماعی ت،ای گوناگون کاربتد مسلفه شهادهگلوه

.استشده  دهة هشتاد، بیشتت از دو اثت دیگت، نشان داده حصولم« بمیتد

.شهادت، راضیه تجار، ستارا من، گمان مبتکه شعله بمیتد، محبوبة صبح :هادواژهیکل

باشد.* این مقاله بتگتفته از پایان نامه کارش(اسی ارشد می

 تان؛یاادانشااگاه زاباال، زاباال، ا  ،یو علااوم انسااان اتیاادانشااکده ادب ،یفارساا اتیااارشااد زبااان و ادب یکارش(اساا -2
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 مقدمه -1

تواند می است که در فته(  مقاومت و مبارزه تتین کلمهدت، زیباتتین و مع(ویشها 

 آیات قتآن مبین .اهدان راه حن را به پاداشی ابدی و در اور نائل گتداندهای آزاده و مجانسان

و ال تحسبن ال ین قتلوا فی سبیل اهلل أمواتاَ بل احیاء ع(د »بزرگی مقام شهید در نزد پتوردگار است: 

. شهادت انتخابی آگاهانه است که مجاهد با همه آگاهی و م(طن و  273:عمتانآل« ).ربّهم یُتزقون

  233: 2272. )شتیعتی، (دیگزیبتماود  شعور

یع(ای شااهدی کاه دیان الهای را آگاهاناه شا(ااته و  است؛ ناموس اکبت الهی»شهید، در واقع  

  27:2266محماودی، «)ک(اد.عارفانه در حیات، باگان و در ممات با شهادت و ااون پاساداری می

 است. سازخیتارو  سازانسان اوست که

در رشتةکارش(اساای روانش(اساای  او   در تهااتان اساات.2237آذر ) 0 راضاایه تجّااار، متولّااد 

مان(اد ساایت ه . تجّاارباشادمی وپتورشآماوزشاز معلمان بازنشستة  (کیاهمو ه شد لیالتحصفارغ

نویس(دگان بعد از انقالب، از تحوالت گامعه به دور نباوده و آثااری متفااوت از قبال الان کاتده 

 ، پاساخ دادهواال گاتامخاااب  و مادی فتاتت رفتاه و باه نیاازنی گسما یهاگ(بهاست. آثاری که از 

مخصوصااً شاهدای گ(ا  تحمیلای انقاالب،  از شاهدای قبال و بعاد ازاست. این نویس(ده متعهاد 

زم(ادگان باه وفاور دیاده گتایی و مع(ویات رهای داستانی راضیه تجار، آرمااندر کتاب نویسد.می

 -باودنمتدمی -گتایی آرمان مان(د ؛در آثار او دید نقالب راهای ادبیات اژگیوی توانیمشود. می

و پایب(اد نباودن باه قاالبی اااص. )ن.ک.امیاتی  یو ما هبدارا بودن محتوای دی(ای  -تم یلی بودن

  230: 2232اتاسانی، 

گوید که در راه عشن، بتای اعتالی او از شهادت و زندگی رزم(دگان و ای ارگتانی سخن می 

اند. شداید را متحمال گشاته تتینع  سخت) نیحس و امامع  ) امبتیپدین و سیتا وان و پاسداشت 

در  دارد و حتاینوشاتن از شاهدا را دوسات  ،راضیه تجار با عالقاه و باورم(ادی عمیان و االصاانه

و با  را در نوشتن از شهدا و مدافعین حتم همچ(ان حفظ کتده های اایت نیز شوق و اشتیاق اودسال

 در»است؛ ادبیاتی که  است. او ادبیاتی هدفم(د و متعالی را بتگزیده همتاه شده سیت مبارزهآنان در م

« وگود داشته -و بطن متن ادبی -ن اثتاواهی و امید به آی(ده همواره فتا روی االحقیقت ،ذات آن

امید  های روشناست و افن ورزیبصیتت و اندیشه گاهگلوه همواره   و977: 2263)رحماندوست،
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های متضمن رهایی و رشد و بال(دگی گامعه» پتوراند؛ نسلی کهنسلی پویا و مبارز می به آی(ده را در

  .6: 2287)س(گتی، « انسانی هست(د

گون، در آثار داستانی راضیه تجار گایگااه واالیای دارد. او باا شهید، این واژا مقدس و ستخ 

 و ذکت نام شاهدا های گ(  دست زدهسی واقعیتآوری اااتات رزم(دگان و شهدا به بازنویگمع

اماا باا قلمای ه(تم(داناه باه  و نحوا شهادت آنان را بات مب(اای واقعیات؛ و بیان فضایل ااالقی شهدا

 است. تصویتکشیده

و  اتیاادبگلاوگیتی از انحاتاف در  ،مقاومات اتیاادبهادف » کاه دانادیماتجار، به ااوبی  

های شهدا، بستتی وگانفشانی دیاز شه  و نوشتن 37: 2288)بصیتی، « شکوفایی تدریجی آن است.

بتای تحتک و پویایی گامعه است و تغافل از ذکت یااد و ناام شاهدا و آشا(ا نشادن نسال گاوان باا 

 به همتاه اواهد داشت. یتیناپ گبتانتبعات  ،های آنانرشادت

 ایشان و« محبوبة صبح» و« گمان مبت که شعله بمیتد»، «ه منستار»سه کتاب  فضای مع(وی حاکم بت 

به ساه دهاة  هاآنو تعلن داشتن  قتار داشتن در حوزا ادبیات پایداری و معیارهای داستانی مشتتک

تجاار در باه نماایش  و سابک و قلام زناناه و لطیاف و ن ات شااعتانه مختلف، در مقایسه با یکدیگت

موضاوع در آثاار ایشاان دیاده گ اشتن ادبیاتی ظاهتاً متدانه و ای(که تاک(ون تحقیقی در مورد ایان 

 بپتدازیم. و پژوهش، ما را بتآن داشت که در این آثار به مطالعه نشده است

های هایی که در مورد آثار داستانی راضیه تجار صورت گتفته، معموالً به گ(باهاغلب پژوهش 

 هاانآکاه باه بتاای از  زن و ام ال آن ااتصااص دارد تیو تصوسااتاری، بترسی ع(اصت داستانی 

تصاویت زن سا(تی و »نامةکارش(اسی ارشد اویش باه در پایان  2230) یعزآبادشود: قانع اشاره می

های پیتزاد در زنان در داستان و معتقد است پتدااته« اضیه تجارهای زویا پیتزاد و رمدرن در رمان

قادیت و های تجاار در بتابات تکشمکش دائم با اود در پای کشاف هویات هسات(د؛ اماا در داساتان

بترسای »نامة کارش(اسای ارشاد ااود باه در پایان  2237) یکلبعل موضعی م(فعل دارند. ،ستنوشت

پتدااتاه و معتقاد  یشمسا 32تاا  72های در دهاه« های پایداری در آثار داستانی راضیه تجارمسلفه

هاه تجار باا توگاه باه شاتایال اااص هات د در آثارهای ادبیات پایداری است که سیت تحول مسلفه

نقاد فمی(یساتی »ع(اوان ای با نامهدر پایان  2236) یمتادروند افزایشی دارد.  متفاوت بوده و در کل

به این نتیجه رسیده است که هت دو نویس(ده توگاه آگاهاناه « راضیه تجار و گلی تتقی یآثار داستان
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 یآبادوسفیست. عتب ا و اصول آن بیشتت بوده سمی(یفم؛ اما توگه گلی تتقی، به اندزنان داشتهبه 

ی ضامن بترسا« بترسی سبک زناناه در رماان کوچاه اقاقیاا»ای با ع(وان در مقاله  2236) یکلبعلو 

ای سابک هاند که این اثات مسلفاهبه این نتیجه رسیده« وچة اقاقیاک»های سبک زنانه در کتاب مسلفه

است؛ ولی فضای اگتمااعی و ها و به تعتیض سخن گفتن و ... دار، رن زنانه را از کاربتد کلمات

. گساتتده اساتهای پیش از انقالب بت ستنوشات زناان ساایه در دهه یمتدساالرفته(گی و وگود 

های سایمای زن در مجموعاه داساتان»باه ناام  یامقالاهدر   2238نسب ) یو گابتزارع پستکی زاد 

باه  و سااالری قاتار گتفتاهسایطته نظاام ماتدزنان در  که انددهیرسبه این نتیجه « کوتاه راضیه تجار

. گتفت(داستقالل شخصیتی نداشته و همواره مورد تهدید قتار می گونهچیه اعتماد ندارند. کاچیه

زناان در آثاار مشکالت عاافی و اگتماعی »با ع(وان  ایدر مقاله  2238علیزاده ایاب و همکاران )

در ب(اد و تسالیم و محصاور باه ااناه،  تجار، یهاداستانکه زنان در  معتقدند« داستانی راضیه تجار

 هست(د. پتاضطتابت(ها و  ،ناامید

های زناناه و یاا باه بترسای گ(باه هاای صاورت گتفتاهشود اغلب پژوهشچ(انچه مالحظه می

در آثاار  شاهادت ةمسائلو پژوهشی که به بترسی  افتهیااتصاصبترسی ع(اصت داستان و ام ال آن، 

 -توصایفی در این پژوهش باه روش رونیازا. شودینمد، مشاهده باش پتدااته تجار هیراضداستانی 

  انتخاب گتدیاده و از حیا  کااربتد مسلفاة 32، 82-62از سه دهة ) ایشان تحلیلی، سه اثت داستانی

 قتار گتفته است. لیوتحلهیتجزشهادت مورد 

 روش تحقیق-1-1

تجاار ختلاف راضایه های متحلیلی بات روی ساه کتااب از دهاه -توصیفی با روش این پژوهش

است. در ابتدا آنچه متبوب باه  گتفته انجام« محبوبة صبح»و « بمیتد گمان مبت که شعله»، «ستارامن»

باا روش تحلیال محتاوا از گ(باة  ب(دی شد و ساپابتداری و تقسیمفیشواحد مع(ا بود، مشخص و 

 آماده گتدید. آن کیفی و آماری و گداول و نمودارهای لیوتحلهیتجز، کیفی و کمی و آماری

 

 

 



 « محبوبة صبح»،«گمان مبر که شعله بمیرد»، «ستاره منا»تجلی مؤلفه شهادت در سه اثر داستانی از راضیه تجار

5 

 بحث -2

 معرفی آثار منتخب -2-1

 «ستارة من» -2-1-1

 گونهماگتای این کتاب بل(د و رمان بتای اولین بار به چا  رسید.ه.ش  2267این کتاب در سال 

پتدازد. شهید حمید عتب نژاد، از ستداران شهید استان کتمان می ستدار به زندگی و نحوا شهادت

را قبل و بعد از انقاالب  ها و مبارزات این شهیدفعالیت . این اثتنام دارد« نوکاا»ادگاه این شهید ز

 دهد.نشان می

 «گمان مبر که شعله بمیرد» -2-1-2

ندگی ستدار بت اساس ز ه.ش2282هایی است که نویس(ده آن ر ا در سال این کتاب از کتاب 

 زیت شامل هشت داستان به تتتیب این کتاب اصفهان نوشته است.« دُرچة»شهید محمد سلیمانی اهل 

گایی دور همین  -9 شهیهمقابی بتای  -2 شانیپتدرات گیسو  -3 کاتبب(ویا  -2است: 

و انار. نویس(ده به شتح  (هییآ -8 ااردارمیسستاره و  -6هدیه شب تولد  -7 مقتل - 0 هانزدیکی

 است. های و اااتات شهید تا زمان شهادت ایشان پتدااتهااالقیات و رشادت

 «محبوبة صبح» -2-1-3

واقع سیاسای قبال از انقاالب  اما داستان آن دربارا ؛به چا  رسید.ش ه 2232ساله این کتاب در 

انقالبی از تهتان را به  ةسالداتت هفدهزندگی و نحوا شهادت محبوبه دانش آشتیانی، است و در آن 

 باه فایض شاهادت رسایده .شه 2206در واقعة هفده شهتیور سال است. این شهیده  تصویت کشیده

 است.

 

 شهادت در آثار منتخب راضیه تجار تجلی -2-2

 کاربرد نمادین واژة شهید -2-2-1

و اوان(اده بایاد در  شاودمی است که در آثار راضیه تجاار دیاده یاز مواردکاربتد رمز و نماد، 

 همان نیمة پ(هان چیزی اسات؛ یه اودنماد در مع(ای اول» رابطة این کاربتد رمزگونه تیمّل ک(د؛ زیتا

  Chevalier,1969:452)«اوان(ده همواره در پی کشف آن است. که یامهین
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 خورشید -2-2-1-1

ذیال  :2283ن. ک: ساتلو، ) .اساتنمادی از ستچشمة حیاات و کماال نهاایی انساان اورشید،  

تاه اسات کاه شاهدا باا و بیانگت ایان نک  کاربتدهراضیه تجار نیز آن را در همین معانی به اورشید 

همست حمید، آسمان ااانوک را « ستارا من». در کتاب رس(دپیوستن به نور به کمال نهایی اود می

صدا شد، به آسامان نگااه گمعیت که با من هم»ک(د: گ(ازا حمید چ(ین توصیف میدر روز تشییع 

  222: 2286)تجار،  «دراشید.ای نبود؛ اما اورشیدی در آسمان اانوک میکتدم. ستاره

 ستاره -2-2-1-2

اسات. در کتااب  تگت اگتمااعکه شاهید هادای گهتازآناواند راضیه تجار، شهید را ستاره می 

ساتارامن در » فات:گباا ااود می ناژاد همست عاتب وقتی پیکت هفتاد شهید را آوردند، «ستارا من»

نیاز تجاار، شاهدا را « شعله بمیاتدگمان مبت که » در کتاب  222: 2286)تجار،« کدام تابوت افته؟!

باه  پاارهپارهای ستخ و ت(ای اند و با چهتهاونین مبارزه پتاک(ده یهادشتداند که در ستارگان می

 یاز رورا ها سااتاره ؛ بااه تمااام پتساا(ل نیااتوی زمی(اای سااپاه؛توگااه توگااه» اند:هاادایت مااا مشااغول

  33: 2282)تجار،« گمع ک(ید. ااردارهامیس

 هپرند-2-2-1-3
در پاتواز الای اهلل  و را رهاا کاتده تمامی تعلقات مادی که داندیمای روح شهید را پتنده تجار، 

باه بهشات پاتواز  سبزرن ای ارواح شهدا به شکل پتنده ،به باور صاحب فته(  نمادها» .است

  322: 2268)شوالیه، « ک(د.می

او م ال »گویاد: حمیاد می تراگاع باه شاهاد ناژادنیز همست حمید عتب« ستارا من»در کتاب 

  238: 2286)تجار،« پتید، زنده نبود.بود که اگت نمی ایپتنده

و از ت(گ(ای  مهاگتت کتده به سوی موان اصلی اود داند کهمی یسبک باالنرا  شهدا تجار،

« التمااس دعاا پتنادا مهااگت.» :دانادیما به دعاای آناان اند و متدم را محتا عالم مادی رها شده

  223: 2282)تجار،

 کبوتر -2-2-1-0

تتین معانی پتنده، روح یا گان انسان است؛ بادین مع(اا کاه یکی از مهم» زیندر عتفان اسالمی 
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روح به صورت ذات بالداری تصور شده که به سوی عالم افالک که موان اصالی اوسات، پاتواز 

به دنبال  یاپستبچهنجا که اواند. آارواح شهدا را کبوتت می   تجار، نیز07: 2287صتفی،)« ک(د.می

  222: 2282)تجار،« چتا(د.ها میکه بت فتاز تابوت پی هزاران کبوتتی»دود کبوتتان می

ای دنیاا نیسات و سزاوار قفا گسام و گ(باد شیشاه که دیگویمای تجار، از پت کشیدن پتنده 

قالی رهایی و پتواز داند که در توح شهید را همچون کبوتتی میتعلن به روضة رضوان دارد. او ر

قفاا، پاتواز، کاور، رهاایی، او  و »م(اسب اود مان(اد:  یمع(اش(اسهای کبوتت اگت با نشانهاست. 

هاای گونااگونی از آن کاتد؛ از گملاه نمااد تاوان تیویلسازد کاه میهمتاه شود، بافتی می «آشیان

باه فکات رهاایی از اوضااع  آزاده و رها از تعلقات، روش(فکتان و انقالبیونی کاه هماواره یهاانسان

محبوباه ااواب » (22: 2232)پورنامداریان و همکااران، « هست(د. بت گامعهنامساعد و افقان حاکم 

باود و هات چاه سات باه شیشاه  ای گیتافتاادهاواب کبوتتی کاه در زیات ناورگیت گ(باد شیشاهدید. 

 کبااوتت پااتو  یافاات. تااا ای(کااه دسااتی دریچااة کااوچکی را باااز کااتدکوبیااد، راه اااتو  نمیمی

  222:  2232تجار،«)کشید.

 آب-2-2-1-5

م ل »آب رونده و سیال و پویا هست(د:  چون تایزداند؛ تجار شهدا را در پاکی همچون آب می

  238: 2286)تجار،« داد.شد، بوی زندگی را نمیآبی بود که اگت گاری نمی

 گ( -2-2-1-6

 گ( سرخ-2-2-1-6-1

های متفااوت با نام گل گل را هتچ(دتجار  مطهت شهداست.اون  تجار، نمادگل ستخ در سخن 

شوند و آن تداعی مع(اای شاهید و ها در یک نقطه اتم میبه کار بتده است؛ اما تمامی این تفاوت

 زیبایی ارواح شهدا است.

  223: 2282)تجاار، « ا آماده.از کج گل پتپتاین »متدم در تشییع پیکت شهدا، شعارشان این بود  

یک گال شاکفت؛ یاک  اشچهاراانهروی پیتاهن » :آورده است ر کتاب محبوبة صبحهمچ(ین د

  222: 2232)تجار،« گل ستخ.
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 گ( کوکب-2-2-1-6-2

هم. گلی با  یروهمدر ک(ار » گوید:های شهدا نیز چ(ین میتعداد زیاد تابوت تجار، بتای بیان

  223: 2282)تجار، « های بسیار، م ل گل کوکب.پته

 یاس کبود -2-2-1-6-3

آن موقع که دارد »، استفاده از یاس کبود است: از شهدا دارد کاربتد نمادین دیگتی که تجار

  2)  223)همان: « شود م ل یاس کبود.دارد می واشیواشیکه  روداون از بدنش می
 

 
 آوردن پیکر مطهر جامانده شهدا -2-2-2

را بتای آوردن  نژادواپسی حمید عتبمتعلن به دهة هفتاد، دل «ستارا من»تجار، در کتاب 

 ک(د:پیکت گاماندا مطهت شهدا بیان می

چتا متوگه نیستید؟ دشمن بعداً  -پیش آمده بود. حمید دستور داد: آشفته اریبسوضعیتی » 

 ک(د. بعد رو به چ(د نفت کتد:کلی تبلیغ می

وگودی که سخت  با هااز بچهها را بیاورید. تعدادی لباس کتدی بپوشید و بتوید آن -
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  90: 2286)تجار،« استه بودند، لباسشان را عوض کتدند و بتای آوردن شهدا رفت(د.

روی دسات بگا اریم و بگا اریم آن وساال  دسات ااورنیهم هواقعاً افت باار» ابوشهاب گفت: 

  3  )29: 2282)تجار،« بپوس(د.

 توصیف پیکر شهدا -2-2-3

هاای زامیشاان کاه از کتف پتدااتاه اسات ییهای مطهت شهدابه توصیف پیکت راضیه تجار

قسامتی از بادنش ». وقتی حمید را پیادا کتدناد: گوشدیمهای اگتماع در رگ ه(وز هم اون تازه

را  اشناماهیگاواهزیت ااک داغ بود؛ اما از کتفش اون تازه ریخات. دسات در گیابش کاتدم و 

  222: 2286)تجار،« بیتون آوردم. اودش بود.

های اااک ک(د کاه فقاال یاک پاالک بات اساتخوانکبودی را توصیف میهای تجار، یاس 

شاود م ال دارد می واشیاواشیاکه  رودآن موقع که دارد اون از بدنش می» آنان پیداست: گتفته

و در بعضای یاک های ساواته و پوسایده های ااک گتفته، بدنبی(م استخوانیاس کبود و من می

  2  )223)همان: « پالک.

 تعداد شهداذکر  -2-2-0
بعد از عملیاات  توان دید.گتای تجار میذکت تعداد شهدا نیز از مواردی است که در قلم واقع

شاهید  ،در نهایات ای اار هابتگشت(د. بچه که همتاه حمید بودند، به عقب یصدنفتیست(ها ده نفت از »

  222)همان:« ابت بودیم.شده بودند. البتّه تا چهار پ(، روز از او بی

ک(د تا بدانیم که تعداد شهدا را اعالم می ،ر، گاه مستقیم و گاه با استفاده از کلمات مبهمتجا 

 آنجاپ(، نفت از مسئولین لشکت » اند.چه تعداد از فتزندان این متزوبوم در راه ادا به شهادت رسیده

شاد  دینفت شاهپ(، نفت یکی هم من بودم... از گمع ما سه  نیاز اهای دشمن. بمان(د بتای دفع پاتک

  9)  68: 2282)تجار،« ویکی مجتوح.

 توصیف نحوة شهادت-2-2-5 

امپااره باه » داناد:تجار با توصیف نحوا شهادت، متگ را نقطة آغازی بتای زندگی شهدا می

 همهنیبااچ(د گای بدنش اصابت کتده و دست و انگشتانش و نیمی از ستش را متالشی کتده بود. 

  222: 2286)تجار،.« شده استزه زنده کتدی که او تااحساس می
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او به  توان گفت این است کهای که دربارا شیوا نویس(دگی راضیه تجار میتتین گملهکوتاه»

که با ظتافت و ه(تم(دی نحوا شهادت  همچ(ان  .2: 2269)آرمین، « ک(دوسیلة کلمات نقاشی می

یک گل شکفت؛ یک گل  اشنهچهارااروی پیتاهن » :است دهیکشمحبوبه دانش را به تصویت 

  0)  222: 2232)تجار،« شد.می شکوفاتت لحظهبهلحظهستخ که 

 کاربرد آیات مربوط به شهادت-2-2-6
 نساء ةسور 69کاربرد آیه  -2-2-6-1

داناد. شهدا را صادقانی وارساته می با کاربتد این آیة شتیفه،« ستارا من»تجار در کتاب 

ای اواناد: روح او مقالاه حمیاد و باتای شاادی اگ(ازعییتشاهمست حمید عتب نژاد، در روز 

  222: 2286تجار،«)گو رفتم و اواندم: بسم رب الشهدا.پشت بل(د»

 سورة بقره 156کاربرد آیة  -2-2-6-2

 :گسته استسورا بقته بتای بیان متگ یا شهادت افتاد، بهته  207راضیه تجار، از آیة شتیفة 

 «انا هلل و انا الیه راگعون. مسجد ابن عقیلم. اواستم ابتی بهتان بدهم. . من اادماانمحا سالم  -»

  227: 2232)تجار، 

 تشییع پیکر مطهر شهدا -2-2-7

قاادردان شااهدا بااوده و در ایاان راه  اواهااد کااهاز مااا می تجااار، در واگویااة همساات حمیااد

شاهید شاده باود و های اانوک همه س(  بودند و حاال حمید آات، کوچه»ناپ یت باشیم. استگی

« رفتم. حمید. حمیاد. حمیاد.شدم. باید آهسته نمیرفتم. من باید استه نمیمن باید دنبال گ(ازه می

  222: 2286)تجار،

و اباتاز  تیبشات العملعکاگهت هم  نیاز هم»و گوید که شهدا بت گتدن ما دارند او از حقی می

  تجار، در کتااب گماان 92: 2، 2273ی، )مطهت« بیش از دیگتان است. هاآنعوااف بشت دربارا 

در  نویسد که باا شاتافتمی از شهدایی مبت که شعله بمیتد، نیز ناباورانه از قدردانی و استقبال متدم،

 هاآنآوردندشان. دانستم که میمی»اند: در حافظة شهت مانده اند وپتچم کشور اویش پیچیده شده

آی(اد. باه پیشوازشاان می ااورنیاشد. متدم امّا باورم نمی را، پیچیده در پارچه ستخ و سفید و سبز.

  222: 2282)تجار،.« داده استست اش را از دکتدم تهتان حافظهبود گمان می هامدت ...ستاسیمه

(7  
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 شهدا ةنامتیوص -2-2-8

 مقدس دفاع هایمولود انقالب و سال است کهگدید ادبی  یهادهیپد»از نامه، نوشتن وصیت

؛ مان(اد وصایتاندبوده یابدر گ شتة ادبی ما بسیار نادر و اندک ،نیازاشیپاین موضوع  .باشدیم

ماسمن    رزم(ادگان3: 2232)س(گتی، «گبهه. یکوتاه نگارو  ها، لباس نوشتههاس(گت نوشته، هانامه

ند کاه اای نوشاتهناماة ستگشااده نامة ااود را، چاونهای تجار، وصیتدر اال مقدم نیز در داستان

 مخاابش تمام متدم ایتان هست(د:

 ؛ بتای سالمتی رزم(دگان...پخت(دیممان گمع شده بودند و آش های فامیل در اانهزن»

مژدگانی ... مژدگانی بدهید... نامه رسید... زهاتا ااانم،  -ها داد کشید: از بچه یکی متتبهکی

 ریخت(د.ها اشک میاواند و زننامه را بل(د بل(د می

  62: 2286)تجار،« نامه است.گتدد. این نامه نیست، وصیتنمید دیگت بتحمی -

و روزی » داناد:های آی(اده مینقطة شتوع و آغازِ راهی بتای نسل نامة شهدا راتجار، وصیت 

  6)  3: 2282)تجار، « ...گ اری. بسم رب الشهدانقطه شتوع را روی کاغ  می

 میثاق با شهدا -2-2-9

اناد و هادایتگتان که شهدا هویت اویش را در رسایدن باه لقااءاهلل بازیافته است تجار معتقد

با آنان پیمانی محکام بب(ادیم و  و باید بتای آسمانی شدن اندشیاومتدم به سوی اویشتن واقعی 

رساید. گمعیت ااموش شد. حاال ت(ها صدای فتیاد من بود که به گوش می» :راهشان را ادامه دهیم

کاتدم: شاهیدم راهات اداماه کتده بود. از صدای اودم، من نیز اود را پیادا می حمید اود را پیدا

داند و پتچم رساالت می دو بتابتفتزندان شاهد را در این مورد  تیمسئول،   تجار222همان: «)دارد.

که تو بت زمین گ اشتی من و  را یپتچمپدر! اامی(ان داشته باش : »نهدپدرانشان را بت دوش آنان می

  8)  228: 2282تجار،«)نم به دوش اواهیم گتفت.دوستا

 غبطه بر شهدا-2-2-11

داناد و او را در غبطاه بات ناژاد میتجار، شهت را در فتاق یاران شهید زندانی بتای حمید عتب

در شاهت بماانم. وقتای تماام  تاوانمنمی -»داناد: می« فساتبقوالخیتات» یاةآگام عمل باه شهدا، پیش

  222: 2286)تجار،« چطور در شهت بمانم. ،انددوستانم شهید شده
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 شهدا شافعان محشر -2-2-11

شفع الشّهید فی سبعین من »: شده استبه عظمت و بزرگی شهید اشاره  اهللرسولدر حدی ی از 

تجاار، باا بیاان   922: 2922متقای، ). ک(ادیماشهید هفتااد نفات از بساتگان ااود را شافاعت  «اهله

مهادوی  حمیاد باه ساید احمادکاه  آنجاا گاتدد.این حدی  نبوی مییادآور  شهدا، گتیشفاعت

 2286تجاار، ) «اعت ماا را هام بکان.اگت شهید شدی شاف»که زامی شده بود گفت:  اود رزمهم

:66  

 رفتن به مزار شهدا -2-2-12

باعا   ،هایی که ریشه در فته(  و باورهای ما دارنادالخصوص مکانعلی هااز مکانبعضی 

ها با تفسیت، روایت، بعضی از مکان». گتدداس و تقویت هویت دی(ی و فته(گی میبتانگیختن احس

راضایه   20: 2337ساوگا، «)شاوند.کاه واحاد مع(اا می ادراک، احساس، فهم و تصویت متدم است

های شهدا و زنده ماندن یادشان باید بت مازار آناان ارزش نشدنفتاموشتجار، معتقد است که بتای 

)تجاار، « ای یادش را زنده کا(م.ام؛ به دیدن مزارش؛ تا با فاتحه به دیدنش آمدهحاال»: حاضت شویم

2286 :66  (3  

 آرزوی شهادت -2-2-13

دهاد و می تجار در آثار اود، نهایت رضایتم(دی و شوق رزم(دگان از رفتن به گبهه را نشان

ناژاد عاازم میادان د عتبوقتای حمیا ؛دانادها توسال شهدا را اتصال آنان باه ناور میراز گ ب دل

قتار بود و شود و مهتش به دلم ب(شی(د. بی یداشت(دوست همهنیاندیده بودم که  وقتچیه»شود: می

تجار معتقد است که شهدا دنیا را قفسی    همچ(ین راضیه238)همان: « زد.می نفانفابتای رفتن 

محمد به مادر گفت: دوستانم هماه »ان: ت(ها راه رهایی از این زند دانست(د و شهادت رامی فتساگان

  22  )22: 2282)تجار،« هم شهید شوم. پت زدند و من ماندم در این قفا، مادر دعا کن من
 

 بیان اخالق و فضای( شهدا -2-2-10

 ایثارگری شهدا -1 -10 -2-2

شهدا از با ل بااالتتین  که داردیمو بیان  را تداعی کتده« مِمَّا تُحِبُّونَتُ(ْفِقُوا » ةفیشتتجار،آیة 

 ک((د:هایی که دوست دارند، در راه حن دریغ نمیچیز

https://www.hawzahnews.com/news/481336/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A2%DB%8C%D9%87-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%82%D9%88%D8%A7
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 شب قبل حا  قاسم سلیمانی، حمید را صدا زد.» 

 نیتوهایت را به گبهة غتب بکشان. -

نیست  مشکلی -و گفت:  ک(د. بعد ستبل(د کتدحمید کمی تیمّل کتد. پیدا بود که فکت می

 ها شهید شوند؟که بچه

ام. باید هت اوری که هست، نه، مشکلی نیست؛ چون من سسال کتده -حا  قاسم گفت: 

  223: 2286)تجار،« ها اتمشهت را آزاد ک(ن.دشمن را ستگتم ک(یم تا بچه

گتی ها و ای اراز کتاب گمان مبت که شعله بمیتد، تجار رشادت «و انار (هییآ»کوتاه در داستان 

 :کتده استسلیمانی را بیان  محمد

 حا  متادی یک گشتی بزنیم توی حلبچه. -»

 شیمیایی زدن. ؟!ک(ی بتادر سلیمانیگشت بزنیم؟! شوای می-

 غیتممک(ه. -

 ؟یک(ینمچتا... چتا بویش را حا  -

 اودشه. یگیمراست  -

 ولی ما که یک ماسک بیشتت نداریم. -

 ن.... شما بزالیایب -

 نه شما بزن. -

  228)همان:« ام اوشم.. من با چفیهیتیباهلشما بزن که مداح  -

 

 رفتار انسانی با اسیران -2-2-10-2 

 ،«ااردارمیساساتاره و »داساتان  . درشده استدر اسالم توصیه  رفتار درست با اسیتان گ(گی

)هماان:  «بهشان آب بدیاد. ؛اال هاستا ب» کشد:با آنان را به تصویت می تجار رفتار انسانی رزم(دگان

39(  22  

 گذاری شهداتأثیر-2-2-10-3

شهدا  دهد. تیثیت شهدا بت متدم و تیثیترا نشان می دو نوع تیثیتگ اری از شهدا تجار، در این سه اثت

 بت کائ(ات.
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 شهدا بر جامعهگذاری تأثیر -2-2-10-3-1
 گوید:نژاد چ(ین مید عتبفتدی که اک(ون دانشجویی پزشکی است با دیدن عکا شهی

ها ایی که مورد هجوم قتار گتفته بود، نجات داد. سالروزی صاحب این عکا، متا از داال اانه»

بدانم که کیست. وقتی این عکا را دیدم و  اواستمی دانستم و ایلی دلماسم این فتد را نمی

  93: 2286)تجار، .«..فهمیدم صاحبش شهید شده است، ناگی اود را ش(ااتم؛ اما افسوس که

 ،چهلام هات شاهید» :دانادیماهای بیدارک((دا متدم تجار در کتاب محبوبة صبح، شهدا را حلقه

اش حلقاة داد؛ زنجیاتی کاه هات حلقاهشتوع تظاهتاتی دیگت بود. انگار دستی زنجیتی را تکان می

  .76: 2232)تجار، « پیش رفته بود. تینهایبدیگت را چسبیده و تا 

 تأثیر شهدا بر کائنات-2-2-10-3-2
آوردند. هت وقت شهیدی به دُرچه می» پ(دارد:می را مسثت در کائ(ات مطهت شهدا تجار، ارواح

« های ستخ.شد از دانهو زمین پت می شدمی پارهپاره. انارها ختیریمانارهایش را به زمین  ،درات

  23)  30: 2282)تجار،
 

 مقّرب بودن شهدا -2-2-15
شاهید گاام در راهای »شاود؛ زیاتا که نصیب بتگزیادگان می داندیمت را لیاقتی تجار شهاد

سازد و باه کااری کاه نهد که آگاهانه بتگزیده است و این انتخاب آگاهانه، وی را گاودانه میمی

  33: 2289، شیتاندیا)نیتی، « دهد.می تیابدانجام داده رن  و روی 

را  ای شد و زامی شدم. ست یک سه راهای حمیادحمله گوید:می حمید، رزمهمسید احمد، 

 عاقبت کار اودت را کتدی! -»دیدم. گلو آمد و گفت: 

  66: 2286تجار، )« ما که لیاقت نداریم.-

عکست را که به مادرم نشان دادم، » :آورده است همچ(ین در کتاب گمان مبت که شعله بمیتد 

  00: 2282جار،ت«)اودمان رفت(ی بود.« عبدالمجید»گفت: او هم م ل 

 احساس دین نسبت به شهدا -2-2-16

که  اواهداو از ما می دهد.حتی س(  هم گل می تجار معتقد است که بتای ادای دین شهدا
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ای کاه در ای کاه باشایم و باا هات وسایلهحتفاه از هت قشت و در هت نسبت به شهدا، ادای دین ک(یم؛

های از تکّاه کاهنیهم»شهدا پاساداری ک(ایم.  دستاوردهای سخت از الیدر شتاااتیار داریم. حتی 

گوشت و پوست و اونی که روی تکه س(گی یا ت(ه دراتی فیلم نگتفتیم ایانات کاتدیم. فاتدا از 

  22)  76: 2282)تجار،« دهد.اون شهید، همان س(  گل می

 اشاعة فرهنگ ایثار و شهادت -2-2-17
ساازی و اشااعة فته(ا  ای اار و ( یکی از وظایف افتاد و اگتماعاات در قباال شاهدا، فته

گماان  در کتابتجار، است.  های آنانو رشادت انتشار اااتاتشهادت با ثبت و ضبال و حفظ و 

بگاو  یگفتا کاتدی.کجایی حاا  حساین ااتازی. گتیاه می»نویسد: مبت که شعله بمیتد، چ(ین می

تاا شاهادت مظلومیات ماا را سلیمانی بیاید. متا بتدی باالی گودال. گفتی: کجای(د مقتل نویساان؟! 

  29)  226)همان:« بده(د.

 های شهادت در هر کتابتعداد و درصد کاربرد جلوه -1جدول  

 دهه درصد تعداد کاربتد نام کتاب

 هشتاد 02% مورد 72 گمان مبت که شعله بمیتد

 هفتاد %92 مورد 98 ستارا من

 نود %8 مورد 3 محبوبة صبح

 درصد 222  مورد 226 گمع کل:
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مفاهیم ارزشی مربوط به شهدا در آثار داستانی منتخب -2جدول  
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 گیرینتیجه-3

ادبیاات  یهامسلفاهتاتین ع(اوان مهم کاه باه از مضامی(ی اسات یکی البی،شهادت و شهادت

با مطالعه و بترسی سه اثت راضیه تجار، در سه دهة  ک(د.گتی میپایداری در آثار راضیه تجار گلوه

آوردن پیکت  ، بیان ااالق و فضایل شهدا،کاربتد نمادین واژا شهید هایویژگی با، شهادت مختلف

مطهت گامانده شهدا، توصیف پیکت شهدا، ذکت تعداد شهدا، توصیف نحوا شهادت، کااربتد آیاات 

شهدا، می اق با شهدا، غبطه بت مقام  ةنامتیذکت وص متبوب به شهادت، بیان تشییع پیکت مطهت شهدا،

شهدا، بتگزیاده  گ اریتیثیتبیان شهادت،  یآرزو رفتن به مزار شهید، ا شافعان محشت،شهدا، شهد

 و اشاعة فته(  ای ار و شهادت و مقّتب بودن شهدا و در بُعد اگتماعی احساس دین نسبت به شهدا

دت های شهابسامد گلوه ،ها. با توگه به یافتهاست افتهیدر سه اثت م(تخب تبلور  از مواردی است که

باشاد و بااالتتین بساامد را باه ااود درصاد از کال می 02در کتاب گماان مبات کاه شاعله بمیاتد، 

هاای ف(ای باا اصاول و ویژگی نوشتن از ادبیات پایاداری زیتا در دهة هشتاد،؛ داده استااتصاص 

و قلام نویسا(دگان از قاوام بیشاتتی در ایان دهاه  شاده اساتدر عتصة نویسا(دگی ظااهت  بیشتتی

زیاتا ؛ قتارگتفته اساتاست. کتاب ستارا من نیز، بعد از کتاب گمان مبت که شعله بمیتد بتاوردار 

 یساینواااتهگتایی و دهة هفتاد اصول ف(ی نوشتن کمتت از دهة هشاتاد اسات و بیشاتت گ(باة واقاع

بسامد باالتتی نسبت به کتااب محبوباة  درصد از کل از 92مطتح است؛ اما این کتاب با ااتصاص 

وردار است. کتاب محبوبة صبح، متعلان باه دهاة ناود و داساتان آن متباوب باه شاهادت صبح، بتا

درصد از کل  3کمتتین بسامد پا از بترسی، داتتی نوگوان در پیش از انقالب است. این کتاب 

های نخستین دهاة ناود، باا در سال ؛ زیتاداده استرا نسبت به دو اثت دیگت تجار به اود ااتصاص 

توگه به ادبیات پایداری با توگه به شاتایال  های آغازین آن،گ(  تحمیلی و دهه فاصله گتفتن از

 .است دهیگتد روروبه های دیگت با اقبال کمتتیو از دهه اگتماعی دگتگون شده

تحقیقاات بیشاتتی  در زمی(ه دفاع مقدس و بت روی آثار دفاع مقادس باانوان شودیمپیش(هاد 

نسال  ،های ایجاد شاده در بتااورد باا فته(ا  مبتا ل غتبایا األام گیتد تا در گامعه ک(ونی بانج

 گوان را با شهدا و الگوهای ارزشی پیوند داد.

های زنان در اول هشت سال دفاع مقدس و نقش ساازنده و دربارا رشادت ،شودیمهاد (پیش 

آناان  انجام شود و ارزش وگاودی یتتگستتدهب(یادی آنان در تتبیت نسلی وارسته مطالعات علمی 
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 بیشتت به گامعه ش(اسانده شود. های علمی و فته(گی و مبارزاتیدر عتصه

 هایادداشت

، ساتارا مان، 33، 38، 36 صصانمادین واژه شهادت: گمان مبت که شاعله بمیتد، کاربتد  .2)

پیکاات مطهاات شااهدای  آوردن  .3./ )223، 82ص، محبوبااة صبح،صاا222، دوبااار 232، 220 صصاا

، 222، 67، 09 -00، 33صساتارا من،صا، 28، 26، 22 صشاعله بمیاتد، صا : گمان مبت کهگامانده

ذکات  . 9/ ) .229، 82، 67، 90 صگماان مبات کاه شاعله بمیتد،صا پیکت شهدا: فیتوص  .2. /)229

 . توصایف 0./ )220، ساتارامن،ص226، 32، 93، 27صمبت که شعله بمیتد،صا گمان : تعداد شهدا

پیکات مطهات شاهدا:  عییتشا . 7/ ).226، 229صة صبح، صا، محبوب06نحوا شهادت: ستارا من، ص 

 222، 222، 237ص، ستارا من،صا273، 230، 222، 227، 223،222صگمان مبت که شعله بمیتد،ص

می اق با شهدا: گمان مبت که شعله بمیاتد،   .8/) .233نامة شهدا: ستارا من، ص  . وصیت6. / )دو بار

 . رفتن به مازار شاهدا: ساتارا 3. / )دو بار 63،ص، ستارا من222،222-222، 223، 222-223صص

 صگمان مبت که شاعله بمیتد،صاشهادت:  یآرزو  .22. / )222، دو بار222، 237، 220 صمن، ص

بیااان ااااالق و فضااایل شااهدا: گمااان مباات کااه شااعله بمیااتد،   .22. / )237سااتارا ماان، ص، 73، 38

اری شهدا: گمان مبت که شاعله بمیاتد، گ  . تیثیت23. / )220، ستارا من،ص222 ،78، 02، 20صص

، 39،36، 70ص . احساس دین نسبت به شهدا گماان مبات کاه شاعله بمیتد،صا22. / )76، 33 صص

، 30، 69، 33، 3، 8 صمبات کاه شاعله بمیتد،صا گماان :ار و شهادت فته(  ای اشاعه  .29. /)223

223 ،227 ،222 ،222. 
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