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 چکیده 

 به سو دیگر از و ادبیات به سو یک از خود ذاتی خاصیت دلیل به ادبی، نقد رویکردهای از یکی عنوان به شناسیجامعه نقد

 توانست لوکاچ، مکتب هایآموخته از استفاده با گلدمن لوسین ادبیات، شناسانجامعه میان در. خوردمی پیوند شناسیجامعه

 غافل نیز آن اثر، از صورت محتوای به در عین پرداختن شیوه کند. این معرفی «تکوینی گراییســاخت» نام به جدید ایشیوه

 ساختارهای از بســیاری جنگ وقوع با. است تحمیلی جنگ ایران، انقالب از بعد یجامعه در مهم اتفاقات از یکی .ماندنمی

 «جنگ رمان» نام به رمان از ایگونه پیدایش به توانمی جمله آن از کرد؛ تغییر ایران یجامعه فرهنگی و اقتصادی اجتماعی،

 شده منتشر آثار میان از پژوهش این در اند؛ شده بررسی کمتر شناسیجامعه لحاظ به آثار این اینکه به توجه با. کرد اشــاره

 شناختی جامعه تحلیل. پردازیممی شجاعی مهدی ســید از« است راه در دیگری طوفان» رمان تحلیل به جنگ، یزمینه در

 مهدی سید که آمد دست به نتیجه این موجود، هایداده براساس. است رمان این در جنگ هایبازتاب یافتن پی در حاضر

 .دارد تأکید جنگ مثبت کارکردهای بر خود، خاص اجتماعی خاستگاه و بینیجهان بر بنا شجاعی

  .سید مهدی شجاعی جنگ، رمان تکوینی، گراییساخت شناســی،جامعه نقد: کلیدیهایواژه

 

 . مقدمه8

 خـا   رویکـرد  بـه  توجه با ادبیــات محقق نقد این در. است شناســیجامعه نقد معاصر، ادبی نقد هایگرایش از یکی

. اسـت  جامعـه  بـا  آن ارتباط و ادبی متن به توجه شناسی،جامعه نقد رویکردهای از یکی. کندمی بررســی را ادبی متن خود،

 و بپـردازد  اثر با مرتبط فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، شرایط توصیف به ابتدا باید ادبیات محقق مقصود، این به رسیدن برای

 . کند تحلیل اثر فضای در را اجتماعی هایواقعیت این بازتاب بعد یمرحله در

 نقـد  در لوکـا   پیـرو  تـرین مهـ   گلـدمن، . اســـت  گلـدمن  لوســـین  تکـوینی  نقـد  روش بر پژوهش، این در ما تأکید

 یـا  ادبیـات  در شناســـی جامعـه  توانســـت  او، نظریـات  تکمیـل  و لوکا  آرای از تأثیرپذیــری با او. اســت مارکسیســتی

 اجتمـا   فرهنگ، یزمینه در کلیدی مســائل و مباحث با دانشــگاهی مستقل یرشــته یک صورت به را ادبی شناسی جامعه

 یـک  ادبـی،  خالقیـت  کـه  اســـت  این او اصلی یفرضیه. داشت تأکید هنری اثر یک ساخت اهمیت بر او. درآورد ادبیات و

 معاصرشان اجتماعی هایگروه ذهنی هایساخت با آن هایســاخت یکپارچگی یا یکنواختی طریق از که دارد جمعی ویژگی

 عصری در جامعه، یک در موجود نگریجهان میان تطابق و هماهنگی او یاندیشه اصول از. اســت تعقیب و تشخیص قابل

                                                           
 Mabood46@yahoo.com                                                                     استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء.)نویسنده مسئول( . 1

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی.   . 2

 1331/ 6/ 22تاریخ پذیرش:                                                                                                                         1331/ 3/ 22تاریخ دریافت: 
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 نقد و بررسی رمان طوفان دیگری در راه است...

 را ادبـی  آثـار  مارکسیســت، منتقدان ســایر و چون لوکا  نیز گلدمن واقع در. بود هنری و ادبی آثار محتوای و فرم با معین

 . کندمی تفسیر خود طبقاتی وضع به نسبت فرد واکنش در آثار، آن منشأ با آنها دادن پیوند با

 درون در فرم این که اســت اجتماعی ساختار و رمان فرم یرابطه رمان، شناختیجامعه یمسأله ترینمه  نظر گلدمن در

 در اساسی مراحل از یکی داری،ســرمایه اقتصاد ساختار با رمان ســاختار همخوانی مفهوم تدوین. »اســتگرفته شــکل آن

 صـورت : دهـد مـی  قـرار  مبنا را شده پذیرفته نظر این که است ایفرضیه حاصل و است گلدمن شناختیروش نظری پرورش

 در معتبـر  روش یگانه را آن گلدمن آنچه .(222: 1311پوینده،) .«استیافته تجس  رمان در بورژوایی یجامعه در اصلی ادبی

 خود یگفته به است،نموده آن قواعد و اصول و تبیین تدوین، صرف را خویش عمر از بسیاری سالیان و داندمی انسانی علوم

بر  دقیقاً زیرا است؛داده نشــان کامل تغییر جهتی تکوینی گراییساخت مورد این در». دارد نام «تکوینی گراییساخت» نقد او

 بـا  آثـار  جهـان  سـاختارهای  کـه  اســـت  آن حاصـل  ادبـی،  آفـرینش  ی بنیادی استوار است که خصـلت جمعـی  این فرضیه

 ســطح در نویسنده آنکه حال دارند؛ پذیردرک ایرابطه آنها با یا همخوانند و اجتماعی هایگروه از برخی ذهنی ساختارهای

  (.322 :1311گلدمن، ) «.دارد تام آزادی ساختارها، این تابع خیالیِ دنیاهای آفرینش سطح در یعنی محتوا،

 و هـا هماننـدی  جســـتجوی  به آن پس از کرده، آغاز اثر داللتی ســاختارهای تعیین با ابتدا منتقد تکوینی، نقد روش در

 گلـدمن  روش شــد، گفته آنچه به توجه با. پردازدمی جامعه اقتصــادی فکری، اجتماعی، سیاسی و ساختارهای با اثر روابط

 ایاجتمـاعی  گروه به فرد از و فرد به متن از گذر حال در پیوسته که اســت دیالکتیکی روشــی تکوینی، گراییســاخت در

نخسـت  : کـه  اسـت  ایـن  بر مبتنی تکوینی، ـپژوهش ســاختاری هر پیشرفت او از نظر. است آن از جزئی فرد که باشــدمی

 ایـن  اینکـه  دیگـر  کنـی ،  مشـخص  -دهنـد  های نسـبی را تشـکیل مـی   های تجربی را ـ که ساختارها و کلیت های دادهگروه

 . بگنجانی  تریگسترده ساختارهای در را نسبی ساختارهای

 و گرایانـه واقـع  هـای جنبـه  بـه  توجـه  بـا  نیـز  فارسی رمان و انددانسته ادبی یعرصه در روزمره زندگی برگردان را رمان

 دارد.                                                                  معاصر تاریخ با تنگاتنگ ارتباطی خود، اجتماعی

-حماســـه  تمـام  بـا  که جنگی. اســت تحمیلی جنگ انقالب، از بعد یجامعــه در هااندیشــه تقابل هایمیدان از یکی

-رمـان  جملـه  از و هنرمنـدان  از ریبســیا جنگ، شــرو  با. ظرفیت باالیی دارد ادبی ارزشمند آثار خلق برای هایش،آفرینی

 کـه  نیســـت  تردیـدی . »کردند منعکس آثارشــان در آن چگونگی و علت و جنگ یدرباره را خویش نظر و عقیده نویسان،

 از یکـــی  (.113: 1312)آقـاپور،  « گـردد. ریـزی مـی  پایـه  هاایدئولوژی از پیــروی و عقاید تفــاوت بر دفا ، زیربنایی اصل

 بـه  توجـه  بـا  شـاعران  و نویســـندگان . اســـت  رمان آن تبع به و ادبیات ایدئولوژی، و عقیده تفاوت این تجلی هایجایگاه

 زبـانی  امکانات تمامی از گرفتن کمک. پرداختند خود آثار در آن از روایتی بازتاب به جنگ داشتند، یرویکردی که در زمینه

 پایگـاه  بـه  توجه بــا ایعده. شــودمی دیده آن از بعد و تحمیلی جنگ هایسال در نویســندگان، میان در عقیده ابراز برای

 کردنـد؛  اعـالم  جنـگ  با را خود هایشان مخالفتدر نوشته گروهی، درون هایارزش و عقاید و افکار و طبقاتــی و اجتماعی

 . دادند انعکاس بیشتر را جنگ هایسال معنوی هایزیبایی و خواندند مقدس را جنگ نیز ایعده

 و هـا کشـمکش  مـتن،  درون گفتگوهای مضمون و هاشخصیت تشبیه، استعاره، توصیف، طنز، شعری، فضای خا  نو 

 . دارد جنگ یمسأله به نویسانرمان نگرش تفاوت از نشان همگی داستان، هر در تعلیقات

 در آنچـه  کردن . برجســته2ی دید؛زاویه. محدود کردن 1: از عبارتند که عمده کار و ساز سه کاربست با استعاری نظام»
 جلـوه  موجـه  بـرای  اسـتعاری  نظام استدالالت جملگی که ســاختاری آوردن فراه  .3 آید؛می چشــ  به دید یزاویه همان
 در مؤکـد  ذاتـی  هایتناقض از فارغ و یکپارچه چنان آن که کندمی عرضه جنگ از روایتی شود،می  ارجا  آن به جنگ دادن
 بازسـازی،  در کـاذب  پیوسـتگی  و انسـجام  ایـن  به دادن شــکل اصوالً وقوف به ترفندهای نظام استعاری در که است جنگ
  (.12: 1312ساسانی،.« )کند می دشوار ـ نگویی  ناممکن اگر ـ را جنگ ماهیت
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 1331بهار و تابستان ، 1، شماره 1مطالعات ادبیات روایی/ سال

 : داری  رو پیش مرحله سه ما ی حاضربراساس مقدمات پیشین، در مقاله

 همچنـین  رمـان  اصـلی  مفـاهی   بیان به نویسنده، تأکید به توجه با مرحله این در :اثر داللتی ســاختارهای . تعیینالف

 شده، خواهی  پرداخت.  انتخاب اصلی از مفاهی  ترعمیق درک منظور داستانی، به عناصر از برخی بررسی

 اجتمـاعی  یطبقه و( بینیجهان) ساخت فکری به رســیدن برای مرحله این در :نویســنده اجتماعی یطبقه تعیین .ب

 تا نویسنده، زندگی خا  شرایط که برسی  نتیجه این به تا کنی می بسنده او از مختصری حالشرح و نامهزندگی به نویسنده،

 تجسـ   را اجتمـاعی  گروه یا طبقه آن( نگریجهان) یاندیشه ساختار چه حد تا اثر، ساختار و استیافته راه اثر در اندازه چه

 . دارد تعلق آن به نویسنده که بخشدمی

 بـا  خـا   طـور  بـه  نیـز  مرحله این در :مقدس دفاع و جنگ با رابطه در رمان هر( بینیجهان) فکری جهان تعیین .ج

 پردازی .      می جنگ یمسأله به رمان دید یزاویه و نو  نگاه به بیان قبل، مراحل هایداده به توجه

                                                                                       

 رمان داللتی ساختار . تعیین2

 . پیرنگ8. 2

. خردمی مناســب قیمت به را از بازارچه قسمتی زمین ای،مدرسه ساختن برای که است ســازی مدرسه حاج امین، خیّر

 اصـرارهای  مقابـل  در و نیســـت  اشخانـه  فـروش  بـه  حاضـر  که کندمی اعالم قاطعیت با خان  زینت فروشندگان، میان از

 ذهـن  در زینـت  یگذشـته . ببینـد  را امین حاج که شودمی راضی مشروط صورت به تنها گویدمی امین، حاج وکیل ســیف،

 بـه  معاملـه  برای ســیف همراه به امین حاج ســرانجام. کندمی دل دو رفتن برای را امین حاج همین و نیســت خوب مردم

 دختر زینت: کند گوش اشقصه به که خواهدمی او از کند،می خلوت امین حــاج با آنکه از پس زینت. رودمی زینت یخانه

 آمریکا به( جمال جــواد و جلیل،) برادرش ســه رفتن و مادر و پدر فوت از بعد که اســت انقالب از قبل معتمدین از یکی

 از یکـی  در. شـود می تبدیل انقالب از قبل مشهور آوازخوانان از یکی به و آوردمی رو آواز و رقص به تحصیل، یادامه برای

-مـی  پا سروبی و پوشژنده جوانی متوجه زینت است،شده داده ترتیب درباری جوانان از یکی عروسی برای که مجالس این

 زینـت  کار این البته دهد؛می را او با رفتن قول جوان به مجلس نخوردن ه  به برای زینت. کندمی نگاه او به خیره که شــود

 بـا  حاضـران  چش  از دور مراس  اواسط در. استکرده پیدا او به نســبت که گیردمی صورت ایقلبی ترح  احساس دلیل به

 . روندمی دارد، شهر بیرون در که ایخانه به و کندمی فرار( کمال) پسر

 مادر و پــدر یعنی ما،: کندمی تعریف گونه این را اشزندگی یقصه است،شده حیرت گرفتار زینت کار این از که کمال

 دلیـل  بـه  مـرا  پـدر  امـا  شد؛ خوب وضعمان دربار به پدر رفتن با. داشــتی  ایفقیرانه زندگی کوچک ایخانه در خواهرم، و

 خـواهرم  گرفتـه،  قـرار  پـدر  مهـری بـی  مورد که است ایکشــیده ست  و صبور زن امآمنه مامان. کرد زندانی خانه در صداقت 

کردم  فرار خانه از. بودم زندانی خانه در من و آمدند عروسی به همه امشب. رفت خارج به شدنامیده کاملیا بعدها که کوکب

 کمـال  گیردمی تصمی  و نهدمی را توبه و برگشــتن بنای ماجرا، این شنیدن از پس زینت. رســاندم عروســی به را خودم و

. شـود مـی  ساکن دیگری یخانه در و فروشدمی را اشخانه ،(خدیجه)خجّه توسط مش دلیل همین به. برساند سرانجام به را

 ندیـده  خیـری  اشقبلـی  زناشــویی است که از زندگیخجّه زنی رنج دیدهمش. آوردمی در کمال عقد به خجّه رازینت، مش

 امیـد  بـه  آنجـا  در کمال. فرستدمی برادرانش نزد خارج به پزشکی، یرشته در تحصیل را برای کمال ســرانجام زینت. است

-می آشنا چمران شهید با دوستانش طریق از آنجا در. خواندمی درس شدت به مادر، درمان و ی مغزشدن در زمینهمتخصص

 او جان از محافظت برای و چمران دکتر به ی بسیارعالقه خاطر به جنگ زمان در انقالب، از بعد. گرددمی او یشیفته شود و

 حاللیـت  او از تـا  کنـد  پیـدا  را پـدرش  کـه  خواهدمی زینت از بیمارستان در. شودمی مجروح عملیاتی در و رودمی اهواز به

 امین حاج زینت. شودمی مدرسه ساختن برای زمین فروش ماجرای متوجه که گرددمی امین حاج دنبال به نیز زینت. بخواهد

 هاییگرفتاری از زینت، برای خویش ماجرای شرح در امین حاج. استنگرفته کمال از سراغی چرا که کندمی بازخواســت را
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 نقد و بررسی رمان طوفان دیگری در راه است...

 زینـت  از و بـود  کـرده  ایجاد دربار در موقعیت و بهتر زندگی یعنی مقصودش، به رســیدن راه در او برای کمال که گویدمی

 تنها پسرش مزار با امین حاج و روندمی زهرا بهشت به امین حاج و سیف همراه به زینت. ببرد کمال پیش را او که خواهدمی

 ماند. می

 

 . مفاهیم اصلی رمان9

 مذهبی . مضامین8. 9

 . معامله با خدا8. 8. 9

 را داســـتان  مرکـزی  مفهوم پیام، این. خداست با انسان یرابطه ،«است راه در دیگری طوفان» رمانِ در پیام ترینمحوری

 گیردمی تصمی  حساس ایلحظه در زینت: شودمی باز قهرمان تصمی  با داستان، تعلیقات از یکی کور گره. دهدمی تشــکیل

 او بـه  را چیـز دیگـر   آن کـه  گرفت  تصمی  لحظه همان من: »خداست کار، این برای او دلیل بزند؛ پا پشت خود یگذشته به

  (.21: 1312شجاعی، .« )خدا خاطر به فقط بده 

 راه یبقیه و برداشته او را اول قدم که سیری شود؛می شرو  زینت شخصیت صعودی سیر که اســت تصمی  این از بعد

ایـن مضـمون در همـه جـای کتـاب از زبـان        (.23همـان:  ) .«نیســـت  بیـان  قابل که خداست و من میان رازی. »خداست با

 نزدیـک  خـدا  کـه  قسـ   خـدا  به! امین حاج»: گویدمی امین حاج با گفتگو در شود؛ مثالً زینتبیان میهای مختلف شخصیت

 خدا ســمت به قدم یک که اســت کافی! است ساده چقدر! است کوتاه خدا مسیر چقدر و گردن، رگ از ترنزدیک اســت،

 کـار  هـر  خـدا  که داری  توقع و ای ایستاده جایمان ســر. داری نمی بر را قدم یک همان ما ولی بدود، سمتت به او تا برداری

 .«کنـی  مـی  دریـ   خـدا  از را کوچـک  یبهانـه  این ما و بهانه ترینکوچک دنبال. گرددمی بهانه دنبال اما کندمی بکند؛ برایمان

  (.42همان: )

 بالفاصله: »گویدمی ســخن خودش به نسبت خدا لطف از پدر، دســت از رهایی و آرامش به رســیدن از بعد نیز کمال

 گرفتـی،  تنـگ  تو چقدر هر. گیردمی تحویــل را ناالیق یبنده این چقــدر خدا ببینی که پدر کجایی: گفت . افتادم پدر یاد به

                                  (.                                                                122همان: ) .«کندمی بپاش و بریز جبرانش به خدا

  مذهبی و روحانی هایشخصیت . تأثیر2. 8. 9

 گیـــرد می تصمی  زینت کــه هنگامی. دارند مهمی نقــش مذهبی هایشــخصیت داســتان، هایشــخصیت تحول در

 مثبتـی  نقـش  زینت کودکی یخاطــره در روحانی این افتد.می است، دوســت پدرش که روحانی یاد به بالفاصله کند، توبه

 رژیـ   مبـارزان  از کـه  سعیدی آقای نام به اســت «القدری جلیل ســید» او. بردمی پناه او دامان به دوباره همین برای و دارد

 او. شــودمی او هادی اولین زینت، طی طریــق در و کندمی استقبال او از گرمی به زینت با مالقات هنگام. استبوده پهلوی

 با برکت. نیست شــمارش به لزومی. اســت منتبی و طاهر و طیب: »گویدمی دهد،می زینت به پول مقــداری اینکه از پس

 وضـع  بـه  خـورم می غبطه من واهلل. شماست عایدی ترینک  مادی برکات اید،کرده خدا با شما که ایمعامله دراین. خداست

  (.61: 1312شجاعی، ) .«شما

 در زینت. است خمینی امام شــود،می یاد او از ستایش و تمجید زبان با داســتان در که مذهبی هایشــخصیت دیگر از

 بـه  مردم در تحولی چنین بتواند دور، راه از ه  آن آخوند، یک که اســت واقعاً باور کردنی آیا» که کمال ســؤال این جواب

 گوید: می (.132همــان: ) «کند؟ عوض را مــردم ماهیت و شــخصیت بتواند: »گویدبیاورد؟ می وجود

-دســـت  آرمان یک تحقق. است اســطوره یک تجســ  نیســت؛ دور راه از آخوند یک ما مردم برای خمینی اهللآیت»

 ادبـی  ترکیـب  و شـعار  و شـور  اسـطوره،  یک تجس  گوی می وقتی... است  نشدنی و محال آرزوی یک ظهور است؛ نیافتنی
 و سـاخته  خودشـان  از مـردم  نبـوده  چـون . نبوده ولی باشد که اندداشته آرزو و نیاز مردم که شخصیتی یعنی اسطوره،. نیست
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 1331بهار و تابستان ، 1، شماره 1مطالعات ادبیات روایی/ سال

-آیت حاال. اندکرده باور را بودنش واقعی یا حقیقی ه  خودشــان مدتی از بعد که اندپرداخته جدیت با قدر آن و اندپرداخته

 وقتـی ! بینـی  می. پوشیده حقیقت لباس و درآمده هاآرمان و آرزوها دل از که است نادری شخصیت میانه، این در خمینی اهلل
 کلمـات  چـارچوب  در او اینکـه  بـرای . شـود می شاعرانه لحنت بخواهی، یا بدانی خودت آنکهبی زنی،می حرف او یدرباره
 میان یا العادهفوق طور بــه را او رسل، ارسال یشده تعیین پیش از یقاعده از خارج خدا انگار. گنجدنمی متعارف و معمول
 داشـته  کوتـاه  اسـتراحتی  انتظـار،  نشـیب  و فراز پر و طوالنی یدر جاده و کنند تازه نفس روزی چند مردم تا فرســتاده پرده
           (.                                                                                                                           131همان: ) .«باشند

 . آمریکا2. 9

 آن کشـور  فرهنـگ  و ایـن کشـور   مقـی   ایرانیـان  فعالیت آمریکا، به مهاجرت از «اســت راه در دیگری طوفان» رمانِ در

 هنگـامی  نیـز  زینت. اندرفته آمریکا به تحصیل یادامه برای انقالب از قبل همگی زینت برادران. اســتآمده میان به نســخ

 از مـن  تـر بزرگ که برادرم سه هر. »فرســتدمی آمریکا به تحصیل یادامه برای را او گیرد،می عهده به را کمال سرپرستی که

-فـوق  قابلیت و اســتعداد چون اما تحصیل؛ یادامه برای بود فرستاده را شانسه هر پدرم. کردندمی زندگی آمریکا در بودند،

 .«کردنـد  ماندگارشـــان  و گذاشـتند  اختیارشـــان  در خوبی امکانات تحصیالت، اتمام از قبل هاآمریکایی داشــتند، ایالعاده

 را خـود  درآمد مثالً برادران زینت قسمتی از پردازند؛می سیاســی حتی و فرهنگی هایفعالیت به آنها در آمریکا (.62همان: )

 در سیاســـی  فعالیـت  دلیل به آمریکا در زینت، ترکوچک برادر جواد،. برساند نیازمندان دست به تا فرســتندمی زینت برای

رانندگی عنوان کرده بـود.  احتیاطی در صرفاً تصادف و بی را جواد فوت علت رسمی اینجا، اخبار. »میردمی مشکوک تصادفی

 و احتیـاطی بـی  کـه  معتقدنـد  باالتفـاق  شناسـند، می را جواد یسابقه و شخصیت و آمریکا سیست  که کسانی همه این با ولی

 دسـتیابی  و سوم جهان در آمریکا حکومت پنهان هایسیاست مشخصاً به دلیل آگاهی از جواد و است محض دروغ تصادف،

    (.113: 1312شجاعی، ) .«رسیده قتل به سیست  نامرئی پلیس توسط آنها، افشای به مربوط اسناد به

مثالً سـخنرانی دکتـر چمـران )همـان:      است؛ اسالمی انجمن در فعالیت آمریکا، مقی  ایرانیان سیاسی هایفعالیت دیگر از

 (. 222شریعتی )همان:  دکتر هایکتاب پخش ( و161

 . جنگ9. 9

 چمران شهید . شخصیت8. 9. 9

 با مرتبط مضامین و جنگ موضو  کتاب، اواســط از اما پردازدنمی جنگ به ابتدا از «اســت راه در دیگری طوفان» رمانِ

 در. اسـت  چمـران  شـهید  شخصـیت  شـود، می معرفی الگو عنوان به رمان در که هاییشخصیت از یکی. شــودمی مطرح آن

 و است کمال مراد و پیر چمران، شهید. شــودمی صحبت چمران شــهید از آمیزیمفاخره لحن با کتاب، از مختلفی صفحات

. شودمی او رزمه  و آیدمی ایران به چمران به عالقه خاطر به و کندمی رها را آمریکا کمال که جایی تا اوست؛ یشیفته کمال

 بـا  کـه  کنی فکر نه بدهد، تغییر را انسان سرنوشت تواندمی که آدمی: »گویدمی چنین زینت به چمران شهید معرفی در کمال

 در ( و164همـان:  )« اش.و دل دریـایی  بلنـد  روح بـا  شخصیتش، با بودنش، با حضورش، با! نه هاحرف این و جادو و سحر

 هـای چـراغ  از یکـــی  چمـران  کــه اســت این معیوب، چشــمان همین با من تشــخیص» :گویدمی نیــز دیگــر جــای

 در کـه  شـود می بیان چمران شهید مورد در اینیز خاطره 326 تا 322ی در صفحه (.232)همان: « ماست.زمان  در هدایــت

 ندارد.                                                         تأثیری رمان داستانی روند

  جنگ . علت2. 9. 9

 توطئـه  زینـت،  به کمال هاینامه از مثالً در یکی شود؛می بیان مطالبی هاشــخصیت گفتگوی در نیز جنگ علت یدرباره

 یـک  براسـاس  جنـگ،  این که مطمئن  آورم،نمی در ســر سیاسی از مســائل اصالً که من: »شماردمی مســل  را جنگ بودن

 جهـانی،  بـزرگ  هـای قـدرت  گرمـی پشـت  بدون که اســت محال فکستنی عراق وگرنه شــده آغاز جهانی حمایت و تفاه 

نادیـده   PLAN ایـن  در نباید ه  را آمریکا نقــش من، نظر به. باشدداشته را جنگی میدان چنین به ورود یجربزه و جرأت
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 نقد و بررسی رمان طوفان دیگری در راه است...

 ایـن  جنـگ  یدرباره است بستری آن در کمال که بیمارستانی پرستاران از یکی (. در فصل پایانی کتاب،211)همان: « گرفت.

: 1312شجاعی، ) .«بخواد شد که دفاعیجنگ نمی اصالً نبودن، آخوندا این اگه! جون خان  ایســاده شــمام: »گویدمی گونه

                            ایستند.                                                                                             می ه  رویبههای مخالف و موافق جنگ در بیمارستان رو( و در ادامه نیز دسته بندی344

 ی دفاع. انگیزه9. 9. 9

-مـی  در سـر  جبهه از آمریکاســت در خواندندرس مشغول که نیز کمال شود،می شهید جبهه در که چمران دکتر از غیر

 و علمـی  سـطح  ارتقای به آرامش با اینجا در که نخواه من از: »کندمی بیان گونه این جبهه به رفتن برای را خود دلیل و آورد

همـان:  ) .«ببرنـد  سـر  به گلوله و آتش زیر ترم،کوچک و تربزرگ یا ســال و همســن هموطنان و باشــ  مشغول تخصصی

213 .) 

 . توصیف جبهه و رزمندگان9. 9. 9

 آنهـا  یقیافـه  و حـاالت  و مجروحان و رزمندگان میــان صمیمی فضای توصیف بــه کتاب، جای چنــد در نویســنده

 عال ، هایپدیده ترینعجیب از یکی من برای: »گویدمی فضا این توصیف در امین، حاج با خود گفتگوی در زینت. پردازدمی

-مـی  چیزی شــان یکی بودند، خنده غشغش مشغول همه که زمان همان در درست. بود هابچه این یگریه و خنده ترکیب

(. نویسـنده در  362همـان:  ) .«رفـت مـی  آســـمان  به شانهق هق و ضجه صدای و ریختمی ه  به را همه ناگهان که گفت

بـا   بسـیار  اما ندارند، مساعدی جسمی حال که پردازدمی مجروحانی میان پرنشــاط فضای به توصیف 264تا  262صفحات 

 هستند.                                                                                             روحیه

  عاشورا و حسین امام قیام . تأثیر5. 9. 9

 فرهنـگ  و(  ) حسـین  امام شــود،می مطرح رمان در شــهادت و قیام یانگیزه و جنگ یدرباره که مفاهیمی از یکــی

-می چنین او به اینامه در زینت کنــد،می تعجب انقالب از بعد مــردم یروحیه تغییر از کمال که  هنگامی. اســت عاشورا

 .«عاشوراســـت  و کـربال  ی واقعـــه  با عمیق پیونــد و حســین امام به نســبت شــدید محبت و ارادت علتش» :نویســد

 و زدنسینه و خواندننوحه به شرو  بیمارســتان در کمال ازهمرزمان ( و در جای دیگر نیز بعد از اینکه تعدادی136همان: )

 آخرش هاراه یهمه که نازنین حسین امام این نشســته عال  کجای» :گویدمی رزمندگان از یکی کنند،می گفتن حسین حسین

 (. 362 همان:!« )خودش؟ به رسدمی

 را مـرده  حســـین،  امـام  تربت اگر: »افتدمی پدرش حرف یاد به زینت شود،می وخی  کمال جســمانی حال که هنگامی

(. پس از خـوردن خـاک   31: 1312شجاعی، ) .«استکرده تعبیه خاک این در را ایمعجزه چنین خدا نکنید؛ تعجب کرد زنده

                                                                                   شود.                                           می خوب آساییمعجزه طرز تربت امام حسین، حال کمال به

 های اخالقی. پیام9. 9

 رنـگ  کـه  اســـت  جمالتی و اخالقی مضامین دهد،می اختصا  خود به را رمان از بسیاری حج  که مضامینی دیگر از

-شخصـیت  نیز تحول این در و شــده کشــیده تصویر به هاآدم تحول سیر داســتان، در که آنجا از. گیرندمی خود به خطابه

 تربیتـی ـ   جمالتـی  مریدانشـان  بـه  خطـاب  هـا شخصیت زبان از موارد، از بسیاری در دارند، را مرشــد و راهنما حک  هایی

 تو آیا: »کندمی گوشــزد او به را نکاتی مدام پردازد ومثالً زینت در مقام یک معل  به تربیت کمال می شــود؛می بیان اخالقی

 مثـل  دل، در کینـه  وجـــود . نیســتی حاضر که مطمئن ! نه بخوری؟ غذا و آب کثیف، و چرب و چرک ظرف در حاضــری

 خـالف  باش مواظب»(. 122همان: ) .«معنوی و روحــی غذای و آب اســت؛ غذا و آب ظرف در آلودگــی و چرک همان

 (.116همان: ) .«باشی وضو با از این به بعد سعی کن که وقت حضور در کالس، حتماً. »(141همان: !...« )نکنی عمل شــر 

! بـاش  رفتـه  بـار  هـزار  ای،رفته مکه! باش هســتی امین حاج» :دهدمی قرار مخاطب را امین حاج نیــز دیگر جــای در

 دان ؛نمی. خرندنمی جُوی به را هااین یهمه باشــینداشــته اگر دل! باش ساخته ای،ساخته درمانگاه و مدرســه و مســجد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ls
.h

or
m

oz
ga

n.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 13

http://jnls.hormozgan.ac.ir/article-1-37-fa.html


         
 

011 

 

 1331بهار و تابستان ، 1، شماره 1مطالعات ادبیات روایی/ سال

 یهمـه  بـه  نبـود،  خبـری  دل از اگر و گیردمی را دلت ســراغ اول شناســ ،می من که خدایی ولی کن می اشتباه ه  شــاید

 (.                                                                                                43و  42همان: ) .«خواندنمی ه  الحمدبی یفاتحه باشد، ه  دماوند کوه یاندازه به اگر حتی خیرت، کارهای

 . ساختار رمان9   

 : شودمی شرو  حافظ از شعری با «است راه در دیگری طوفان»رمان

 کنند ما به چشمی یگوشه که بود آیا  د  کنن کیمیا نظر به را خاک که آنان          

. بردندمی کار به خود اثر در گذشته، پردازانقصه و نویسانداستان که است استهاللی براعت حک  در شعر این انتخاب

 شعر منعمان. کندمی دعوت خدا با خالصانه یمعامله به و داردحذر می بر ریا و روی از را خود مخاطب غزل، این در حافظ

 یصفحه اولین کردن باز با.« کنندمی خدا رضای برای پنهان خیر» اینکه: آن و دارند فرد به منحصر و ویژه خصوصیتی حافظ،

-می شکل مخاطب ذهن در اســت، آن پردازش پی در نویسنده آنچه از کلی طرحی گویی حافظ، شعر این خواندن و رمان

 و رمان بر حاک  یاندیشه میان آشکار پیوندی توانمی خوبی است، به رمان داســتانی روند از خارج آغاز، این چه اگر. گیرد

 شجاعی یاندیشه بر حاک  ســاختار توانمی حافظ، بیت هر کلیدی کلمات قراردادن ه  کنار با واقع در. کرد پیدا غزل ایــن

-پی برای. دارد عنوانی کدام هر که شودمی روایت فصل ده قالب در رمان. دریافت ،«است راه در دیگری طوفان» رمانِ در را

 گذرانی : می نظر از را فصل هر ساختار رمان، ساختار به بردن

 

 . فصل اول: باد8. 9

 خـود  با را مخاطب انــدک، صفحاتی تعداد در مختصر طور به کــه ایمقدمه اســت؛ رمان یمقدمه حک  در فصل این

 اصـلی  شـــخصیت  تقابـل دو  بیان چگـونگی  به فصل، این در نویســنده. کندمی داســتان یقصه درگیر را او ذهن و همراه

 ایـن  صـاحب  بخـرد،  مدرســه ســاختن برای را زمینی قطعه دارد قصد امین حاج: پردازدمی امین حاج و رمان، یعنی زینت

 از امـین  حـــاج  امـا . کند مالقات را امین حــاج شخصاً اینکه مگر شودنمی زمینش فروش به حاضر او. اســت زینت زمین

 وقتـی  و نکنیـد  رو به رو بدکاره یزنیکه این با منو: اســتگفته فقط آید،می یادش که آنجا تا امین حــاج: »دارد ابا او دیدن

: 1312شـجاعی،  ) «کجا معلوم؟ از: گفته امیــن حاج اســت؛ گذشته به مربوط هاحرف این که داده توضیح ســیف مهندس

11.)  

 بـه  گذشـته  در بایـد  و اسـت  گذشته به مربوط داســتان کند کهمی مطمئــن را خواننده کتــاب، آغازین جمــالت این

 حاج دلخواه چندان نه مالقات از داستان، راوی. شودمی بیان شخصسوم دید یزاویه با فصل این. گشت خا  اتفاقی دنبال

 هسـت؛  مشترک اتفاقی زینت و امین حاج یگذشته در یابددرمی خواننده که است مالقات این در. دهدمی خبر زینت با امین

 شود.                                                                                                           فاش است قرار کتمان، هاسال از پس است و مهر به سر رازی چون که اتفاقی

  برق و رعد . فصل دوم:2. 9

 کندمی نقل امین حاج برای گذشــته از خاطراتی فصل این در ،(زینــت) راوی. شــودمی بیان زینت زبان از فصل ایــن

 شـــکل  چگونـه  امـین  حـاج  و زینـت  آشـــنایی  که یابددر می خواننده فصل این در. است پیش ســال پانزده به مربوط که

 تصـمیمی  آن در که کندمی تعریــف را شــبی خاطرات محک ، و قاطع جمالتی بــا مســلط ادیبی چون زینت. استگرفته

 داستان روند در تغییرات و اتفاقات از بسیاری دلیل. است رمان از فصل این هایویژگی از یکی پیرنگ ضعف. گیردمی بزرگ

 شود.نمی داده توضیح خواننده برای

   تگرگ: سوم . فصل9. 9

 عروســـی  مجلـس  از زینـت  همراه به آنکه از پس فصل این در( کمــال) راوی. شــودمی بیان کمال زبان از فصل این

-شـده  انتخـاب  کمـال  شــخصیت با متناســب فصل این زبان. کندمی تعریف زینت برای را اشگذشته خاطرات گریزد،می

 اما است، بازار و کوچه زبان کمال زبان اینکه با. شودمی دیده آن در نیز نویســنده کالم اوقات ردّ پای گاهی چه اگر اســت؛
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 نقد و بررسی رمان طوفان دیگری در راه است...

 بسیاری در که استشده باعث معجزه، و شهودی و کشف هایاندیشه به اعتقاد. شودمی دیده ه  ادبی جمالت و شعر آن در

-ک  اندکی رمان گرایی واقع ها،اندیشه این توصیف در. شد اشاره آن از مواردی به که باشی  مواجه پیرنگ ضعف با موارد از

 است.          خواندنی شجاعی تفکر با کسانی برای هااندیشه این البته شود؛می رنگ

  طوفان: چهارم .  فصل9. 9

 را عروســـی  مجلـس  آن از پـس  افتـاده  اتفاق حوادث و ماجراها او. شــودمی رمان راوی زینت دیگر بار فصل، این در

 بـه  زینت، پدر دوســت ســعیدی، اهللآیت و زینت یخانه کلفت خجّه،مش فصل این در. دهدمی توضیح امین حــاج برای

 شوند.      می معرفی خواننده

                                                                                    

 . فصل پنجم: باران5. 9

 ســخنان اثر در امین حاج فصل، این در. گیردقرارمی کلدانــای دســت در دیگر بار رمان، از بخش این روایت افســار

-مـی  زیادی تالش امین، حاج معالج دکتر و سیف مهندس بیمارستان، در. شودمی منتقل بیمارستان به و مشکل گرفتار زینت

 است ـشده بیمارستان در امین حاج شدن بستری به منجر ـ که دو آن مذاکرات موضو  شــوند متوجه زینت طریق از تا کنند

 شوند.                                                                     می روروبه زینت هایسرسختی با اما چیست،

  سیل : ششم فصل . 1. 9

 را اشزنـدگی  وقـایع  و حوادث سیل امین حاج آن در که فصلی دانست؛ آن نام با متناسب توانمی را فصل این محتوای 

 خـود  کـودکی  دوران و دورتر هایگذشــته از خاطراتی ابتدا رمان، از فصل این راوی امین، حاج. کندمی تعریف زینت برای

 زیادی حد تا آن پیشین هایفصل نسبت به کتاب فصل این. پردازدمی کمال فرار از بعد اتفاقات به نیز ادامه در و کندمی نقل

 اصلی عامل دهد،می رخ انقالب از پس که امین حاج شــخصیتی تحوالت ســیر همچنین نماید؛می ترقبول قابل و ترجذاب

 است.                                                                                  فصل این شدن جذاب

  متراکم ابرهای: هفتم . فصل7. 9

 خواب از به بعد وقایع و هستند حال زمان به مربوط هاحادثه. شــودمی روایت کلدانای زبان از دیگر بار نیز فصل این 

 .شودمی روایت بیمارستان در امین حاج رفتن

  پراکنده رگبار: هشتم . فصل 1. 9

-داده اختصـا   خـود  به را کتاب از صفحه یکصد و سی حدود و است رمان فصل ترینپرحج  و هشتمین فصل، این 

 ردوبـدل  کمال و زینت میان که است هایینامه یدر بردارنده فصل این. گرددبرمی عقب به داستان بار دیگر اینجا در. اســت

 امین حاج پایان فصل قبل، در. اندنوشــته کمال برای خجّههایی است که مامان آمنه و مشیکی دو مورد ه  نامه و استشده

 به اندنوشــته آمریکا در کمال اقامت هنگام که هایینامه او، درخواست به پاسخ در نیز زینت. گیردمی زینت از را کمال سراغ

 را کمـال  شخصـیت  صـعودی  سیر هانامه این. شودمی باز هانامه این خواندن با حدی تا کمال سرنوشت کور گره. دهدمی او

 افتـد، می او برای اتفاقاتی چه آنجا در رود،می آمریکا به چگونه کمــال که یابددر می خواننده هانامه این در. دهدمی نشــان

-بهال از. آورددر می جبهه از سر چگونه نهایت در و چیست کمال فکری هایدغدغه شود،می آشنا چمران شــهید با چگونه

شخصـیت   هـا، نامـه  ایـن  در همچنین. برد پی جنگ یدرباره هاشخصیت از بسیاری عقاید به توانمی که هاستنامه این الی

 شود.می معرفی خواننده به خجّهمعنوی مش

      دیگر طوفان: نهم . فصل3. 9

 امین حاج. نورددمی در زینت هاینامه خواندن از پس را امیــن حاج وجود که اســت دیگری طوفان روایت فصل، این

 .شودمی کمال دیدار یتشنه است، داده او به زینت که هایینامه یمطالعه از پس
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  کمانرنگین: دهم فصل .80. 9

 فصـل  ایـن  در. است داستان کلی روند بر ختامی حسن و کمال زندگی روایت بر پایانی کمان،رنگین عنوان با ده  فصل

 سیف و امین حاج برای شهادت، یلحظه تا جبهه به رفتن از پس را کمال یقصه پایان ماهر، گوییقصه چون دیگر بار زینت

 نگهداری و معالجه مورد شود،می بستری بیمارســتان در و منتقل تهران به شــدن مجروح از پس کمال اینکه. کندمی تعریف

 همان اثر بر ه  نهایت در. شودمی قرنطینه فضایی در و کندمی عفونت زخمش جراحی عمل از پس ولی گیرد،می قرار ویژه

 . رسدمی شهادت به جسمی مشکالت و جراحات

 فرهنـگ  بـا  کـه  مخاطبانی برای ولی باشد، ســنگین کمی عادی مخاطب برای شــاید فصل، این بر حاک  معنوی فضای

 و چمـران  شـهید  معنـوی  شخصـیت  کمان، رنگین فصل در. اســت شیرین و قبول قابل باشند، داشته آشنایی شهادت و ایثار

 در کـه  کنـد جزئیاتی برای حـاج امـین تعریـف مـی     از زینت فصل، این در. شودمی توصیف بیشتر نیز کمال روحی کماالت

 بیمارســـتان  کارکنـان  از یکـی  با زینت که دعوایی از آید؛می شهادتش برای آن دو پیش شب و بودن کمال بستری روزهای

 کمـال  یسـاعته  چند شفای و(  )حسین  امام تربت یمعجزه به مربوط داســتان همچنین دعوا. آن به دیگران واکنش و دارد

 کمـال  شـهادت  بـا  داستان پایان همین اما. باشدمی قبول قابل خا  مخاطبان برای تنها که است داستان جالب اتفاقات از نیز

. کنـد می راضی را مخاطب شهادت، یواسطه به بهشــت در کمال رفیع جایگاه آن، یعنی مقدمات به توجه با که است چیزی

 و او فـوت  و کمـال  دادن دسـت  از یواسطه به تلخ و شیرین؛ تلخ حس دو از است ترکیبی داستان، برای نویسنده بندیپایان

 بیـان  داسـتان  در که خداوند قرب از ایمرحله به او عروج و کمال خیری به عاقبت و تمندیسعاد از اطمینان دلیل به شیرین

 . استشده

 رمـانِ  سـاختاری  مهـ   هـای ویژگـی  دیگـر  بیـان  به آن،مختلف هایفصل دادننشان و رمان کلی ســاخت ترسی  از پس

 پردازی .                         می ،«است راه در دیگری طوفان»

  رمان اصلی های. ویژگی 5

    راوی . تعدد8.  5

 رمـان  دیـد  یزاویـه . اســـت  راوی تعـدد  رمـان،  ایـن  ویژگــی اولین یابی درمی رمان، هــایفصل به گذرا نگاهی بــا

 یابنـــد می حضور مجال خــا  فصلی در اصلی هایشــخصیت از یک هر رمان، این در. کندمی تغییر فصل هر با متناسب

 ســکوت فقط که خواهدمی خود مخاطب از شــخص اول راوی هایی،فصل چنین در. پردازنــدمی خود خاطرات بیان به و

: 1312)شجاعی،.« حرف نزن. تعجب هر چه خواستی بکن ...  و کن گوش  فقط. »دهد گوش او هایحرف به کند و اختیــار

زدن  حـرف  موقـع  خواســـت ،  شــما از که چیزی همون. دممی گوش و کن می ســکوت فقط. پرس نمی چیزی من» (.22

-می تعریف مو به مو مخاطب برای را داستان یهمه مزاحمتی هیچ بدون گوینده شیوه، این انتخاب با و (؛16)همان: « خودم.

 کند.

 ی روایت. شیوه2.  5

 اما دارد، جریان حال زمان در داســتان. است گذشته به بازگشت روایت یشــیوه رمان، در بررســی قابل ویژگی دومین

 ده میـان  از. شـود می داده بسط و شرح مختلف هایشــخصیت به مربوط دور هایزمان از خاطراتی و گرددبر می عقــب به

 بـه  برگشـــت  بـا  فصـول  یبقیـه  و هســـتند  حال زمان به مربوط( متراک  ابرهــای باران، باد،)فصل  ســه تنها رمان، فصل

 گردد.                 برمی حال زمان به نهایت در گذشته، زمان به مربوط خاطرات بیان از پس نیز کتاب آخر فصل. شوندمی روایت گذشته

  داستان در داستان نقل. 9.  5                  

 چنـد  کمـان  یـک  کردن باز با نویسنده. است داستان در داستان نقل یشــیوه از اســتفاده رمان، این هایویژگی دیگر از

 نظر به. کندمی خلق اصلی داســتان دل در را دیگری داســتان فرعــی، شخصیت یک ترسی  برای ای،صفحه چند یا سطری

 بـا  خواهـد می او بلکه نیست؛ خواننده آوردن ذوق ســر بر تنها فرعی، هایداســتان این بیان از نویســندهغرض  رســدمی
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 نقد و بررسی رمان طوفان دیگری در راه است...

 شـــخصیت  تحول رمان، این اصلی داســتان. بگیرد اخالقی مناسب ینتیجه رمان، اصلی داستان با همســو داستانی تعریف

 تحـول  داسـتان  زینـت،  شخصـیت  تحـول  داسـتان  داسـتان،  ایـن  با متناسب اما اوست، رسیدن شهادت به نهایت در و کمال

 هـای مـرتبط، همـان   این داسـتان  یهمه ینتیجه و شودمی بیان خجّه نیزشخصیت حاج امین و داستان از خود گذشتگی مش

 هیچ در اما دارد، کمتری نمود هاداســتان از برخی در مفهوم این. شد اشاره بدان نیز حافظ شعر در که است خدایی با معامله

 یدربـاره  خـود  هـای قضاوت بیان برای را راه سرایی،داستان یشیوه این طریق از نویسنده. گرفت نادیده را آن تواننمی یک

 القا خواننده به را خــود اخالقی هــایگیــرینتیجه اســتتوانسته خوبی به و گذاشــته باز رمان، حوادث و هاشــخصیت

   کند.                                                                                                                         می مالل آور را داستان خواندن گاه هاپیام این که هر چنــد. کند

  هاشخصیت میان درگفتگوهای ادبی زبان بردن کار . به9.  5

 بـــر  را هایـــش حـــرف  دامــن» ،(111: 1312شجاعی،) «شــدی.می چنــدان صــد حســرتی و حرمــان دچــار» 

(، 113)همان: « برهوت محبت»، (222 همان:) «خسته و مغموم»(، 112)همان: « دستی بر آتش دارد.»، (141همــان: ) «چیند.

.« اســـت نیافتنـــی  دســت آرمــان یک تحقــق اســت. اســطوره یــک تجســ  خمینــی»(، 232)همان: « ی دنیاعلوفه»

: 1312)شـجاعی،  « احساس و عاطفـه.  یچشــمه خشــکیدن»(، 214)همان: « در اوج وحشت و استیصال» ،(136همــان: )

 (.  321همان: ) «امر. امتثال و همراهی سر از»(، 262

    نویسنده اجتماعی یطبقه . تعیین1

 سـالگی،  بیسـت  حـدود  یعنی 43و  41های تهران به دنیا آمد. حوالی سالدر  1333 سال ماه شهریور در شجاعی مهدی

 هنـری  و فرهنگـی  هایصفحه مسئولیت سال هشت حدود. شدند منتشر کتاب و چه در قالب چه در مطبوعات او آثار اولین

 سـردبیری  متمـادی  هـای شجاعی برای سـال . داشــت عهده به ی صحیفه رااسالمی و سردبیری ماهنامه ی جمهوریروزنامه

 از کتـاب  انتشـار حـدود سیصـد    بـه  بـرگ،  انتشـارات  مـدیر  سـمت  در همزمان و داشت بر عهده را نیز جوان رشد یمجله

 ســریال ینامه فیل  و چمران شهید ســریال ینامه فیل  همچنین او. گماشت همت کشور محققان و هنرمندان و نویسندگان

-شـمار مـی   به او تحقیقی هایفعالیت دیگر از(  ) حســین امام المعارفسرپرستی دایرهاست. نوشته را(  ) یوسف حضرت

 مـدیر  اکنـون  هـ   فکـری،  پـرورش  کانون یاو ضمن عضویت در هیئت مدیره. استرود که اولین مجلّدهای آن منتشر شده

 .  است نیستان کتاب انتشارات مسئول

-فیل  نگارش به تنها نه که اســتشــده سبب چمران، شــهید به شجاعی شخصی یعالقه و عشــق رســدمی نظر به 

 نیـز  «اســت راه در دیگری طوفان» رمانِ در آســمانی الگوی یک عنوان به را او بلکه بپردازد، چمران شــهید زندگی ینامه

 ادبیـات  یزمینـه  در او هـای تجربـه  از متـأثر  کـه  شــجاعی نویسندگی خا  سبک دیگر، ســوی از. کند معرفی خواننده به

 کارهـایی  کامالً شـــبیه  رمان، در ادبی جمالت از استفاده و خدا با رابطه بر تأکید. شودمی دیده رمان این در اســت، مذهبی

. اسـت شـده  مطـرح  مـذهبی  ینویسـنده  یـک  عنوان به شجاعی. او است «ســجاد امام دعای شرح» و «سبز شــکوای» چون

 از مقدس دفا  هایارزش تأیید یدهنده نشــان نیز فجر فیل  هایجشــنواره در او داوری همچنین او مطبوعاتی هایفعالیت

                                        است. جنگ گفتمان نیز و اسالمی جمهوری حکومت گفتمان از جانبداری و شــجاعی ســوی

   جنگ به نسبت نویسنده . دیدگاه7

 وجـود  آن یادامـه  چگـونگی  و جنگ بروز دالیل یدرباره متفاوتــی نظریات و هادیدگاه جنگ، با همزمــان چه اگــر 

 تمـام  مشـمول  نامید،می مقدس دفا  را جنگ که موافق گفتمان. مخالف یا بودند جنگ موافق یا افراد عمده طور به داشــت،

 و(  ) حســـین  امـام  نهضـت  دادن قرار الگو با گفتمان ایــن. بود موافق حاکمه هیأت آنها با ایدئولــوژی که شدمی افرادی

 داشت قرار جنگ ضد گفتمان نیز مقابل در .کند همراه خود با را مردم از بسیاری توانست )الگوی( کربال، 3پارادای  از استفاده

                                                           
1- Paradigm  
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 1331بهار و تابستان ، 1، شماره 1مطالعات ادبیات روایی/ سال

 ایـن  بـه  بـردن  پـــی  بـــرای . بـود  مخالف آن با اساس از جنگ، تلفات کشور و سیاسی و اقتصادی وضعیت به استناد با که

 اشــاره چند نکاتی به باید دارد، وجود جنــگ یدرباره دیدگاهی چــه «اســت راه در دیگری طوفان» رمانِ در که مســأله

 بخواهی  نویســنده، شخصیت و زندگی از ایزمینه داشــتن بدون و بزنی  خط کتاب روی از را شــجاعی نام اگر حتی. کرد

 باشی . داشته نظر در را زیر مطالب است کافی کنی ، داوری رمان این در جنگ گفتمان یدرباره

 

  داستان اصلی های. شخصیت8. 7

 هـای شـــخصیت  پرداخت بـه  نو  در دقت جنگ، یدرباره نویــسرمان نگرش یزاویه تشــخیص هایراه از یکــی 

 . امین حاج زینت، کمال،: از عبارتند اصلی هایشخصیت رمان این در. اســت داستان اصلی

 زینـت . هســـتند  مثبتی یوجهه دارای هر دو کمال و زینت دارد، خاکســتری شــخصیتی رمان در که امین حاج از غیر

 در سر جبهه از نهایت در و شــودمی پزشکی یرشــته دانشــجوی کمال. کندمی کمال معنــوی رشــد صرف را خود عمر

 چمـران  شـــهید  گـروه  به و آیدمی ایــران به کند،می رها را تخصص گرفتن و آمریــکا هایش،آرمان دلیــل به او. آوردمی

 از کـه  اســـت  اینکتـه  رسدمی شــهادت یعنی خود، کمال به چمران، به رســیدن از پس داســتان قهرمان اینکه. پیونددمی

 هـر  کـه  یابی درمی داستان روند به دقیق نگاهی با دیگر، بیان به. اســتگرفته نشــأت جنگ به نسبت رمان خالق مثبت نگاه

 اتفاقـاتی  تمـام  و است گذشته به مربوط وجود دارد، امیــن حاج حتی و زینت کمال، زندگی در کــه نامیمونی و بــد اتفاق

 . گرددبرمی تحمیلی جنگ و انقالب از بعد وقایع به کند،می خیر به عاقبت را آنها که

 دفا  وزیر که چمرانی شــهید اســت؛ چمران شــهید اش،معنوی طریق طی در کمال مراد و پیر و الگو رمــان، این در

 از ایخاطره بیان به حتی او. پردازدمی تمجید و تعریف به چمران، شــهید نام به رسیدن با نویسنده. اسالمی است جمهوری

 شـــهید  یدرباره ایخاطره 326تا  322صفحات  در. ندارد رمان داستانی روند به ارتباطی هیچ که پردازدمی چمران شــهید

 بحث این ارتباطیبی. استشده اندازطنین رمان در که اســت نویسنده صدای گویی که شــودمی نقل زینت زبان از چمران،

 دلـش  آدم گـاهی . رفـت   کـه  ایحاشـــیه  این از خواه می عذر: »کندمی عذرخواهی خواننــده از نویسنده که است جایی تا

 چیـز  بـه  لحظـه  آن در دیگران آن که چند هر. نکند قســمت دیگران با را عظمت و زیبایی دریافت و درک لذت که آیدنمی

 شخصـیتی  عنـوان  به چمران شهید انتخاب بنابراین (.326: 1312)شجاعی، .« باشــند دیگری چیز دنبال یا کنند، فکر دیگری

 در ـ که ایران ملت دفا  از جانبداری نیز و( ره) خمینــی امام از نشــیندل و زیبا توصیفاتی کنار در رمان، ایــن در محبوب

 گفتمان نویســنده گفتمان رمان، این در که کندمی تأیید را اندیشه این ـ  شد اشاره آن به رمان اصلی مفاهی  به مربوط مبحث

 کند.           می نمایندگی را حکومت اجتماعی پایگاه آن در که اســت جنگ

   عاشورا فرهنگ به تأسی .2. 7

 تفکـر  این با ایران اســالمی جمهوری حزب داشــتند، فعالیت کشــور در جنگ زمان در که احزابی یهمــه میــان از

 بـا  مقابلـه  بـه  خـود  قـوای  تمام با اســت، باطل علیه حق و دفا  تحمیلی جنگ و عاشــورا نهضت یدهندهادامه انقالب که

 از تعـدادی  شـدن  مجـروح  از بعـد . شــودمی دیده نیز «اســت راه در دیگری طوفان» رمانِ در دیدگاه این. شتافت دشــمن

 میـان  معنـوی  و صـمیمی  فضـای  توصـیف  بـه  خوبی به نویسنده بیمارستان، در آنها شدن بستری و کمال جمله از رزمندگان

 قلـب  و جـان  و ذهـن  بـر  عاشـورا  فرهنـگ  و حســینی تفکر بودن حاک  به که است توصیفات این در. پردازدمی رزمندگان

 یـاد  بـه  تلنگری هر با و ریزندمی اشک(  ) حسین امام یاد به خنده و شادی اوج در که رزمندگانی شود؛می اشاره رزمندگان

 بـرای  را او که است(  )حسین  امام تربت یمعجزه این شودمی بدتر و بد کمال حال اینکه از پس همچنین. افتندمی عاشورا

  .است جنگ به نویسنده مثبت دید یزاویه بر تأییدی ماوراء و معجزه به اعتقاد این. بخشدمی دوباره حیاتی لحظاتی،
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 نقد و بررسی رمان طوفان دیگری در راه است...

  جامعه با رمان . پیوند 1

 متحـول  نـوعی  بـه  همگی داســتان هایشخصیت. دهدمی نشان را هاآدم تحول سیر ،«است راه در دیگری طوفان» رمان

-پیوسـته  وقـو   بـه  انقالبی نیز رمان این هایشخصیت درون در کرده، تحول دچار را جامعه که انقالبی با همزمان. اندشــده

 هـدف  نهایـت،  در و کننـد مـی  طی را کمال مسیر هاشخصیت اســت؛ صعودی و باال رو به درونی تغییرات این روند. است

 . خداست به تقرب کمانرنگین به رســیدن انقالب، هایطوفان و هابرق و رعد و بادها از پس داســتان

 خـود،  اخالقـی  هـای پیـام  بـا  بیگـاه  و گـاه  اما کند پنهان رمان هایشــخصیت پشــت را خود کندمی تالش نویســنده

 ماننـد  انقالبـی  هـای شـــخصیت  و انقـالب  کـه  تأثیری از را خود یتجربه دارد سعی شــجاعی. کندمی غافلگیر را خواننده

 خود که کنندمی برقرار ارتباط رمان این با کسانی تنها بنابراین،. کند منتقل خواننده به اند،گذاشــته دیگران بر چمران شــهید

 و داسـتان  درون آســـای معجـزه  تحـوالت  بـاور  صورت، این غیر در باشند. داشته مشابه ایتجربه حداقل یا ایتجربه چنین

 . رسدبه نظر می ناممکن هاشخصیت

 هـا شخصـیت  انقـالب،  از قبـل  اساس بر این. پردازدمی انقالب از بعد و قبل فضای یمقایسه به نویسنده داستان، طی در

 ایـن  و دنیاسـت  هدفشان تنها که شــوندمی معرفی گذرانخوش و بند و زد اهل و طلبمنفعت خودخواه، و تنها موجوداتی

 بـاال  خصـایص  از عاری که دارند وجــود نیز هاییانســان محیط این در البته گیرد.می نیز را هــامذهبی برخی دامن اهداف

 بماننـد؛  وفادار خود هایارزش به خواهندمی که کسانی دوران این در. است چنین جامعه بر حاک  عمومی فضای اما هستند،

 امـا . پردازنـد می فعالیت به ایران یجامعه از غیر فضایی در زینت برادران مانند یــا شــوند،می ترور امین حاج برادر مانند یا

 همـانی  گرفتـه،  فـرا  را جامعـه  کل که جدید فضای این. شــودمی عوض کلی طور به جامعه بر حاک  فضای انقالب، از بعد

 . فضاست این هایویژگی از خواهیآرمان و گذشتگیجان از و فداکاری. بود اقلیت در انقــالب از قبل که اســت

 توصـیفات  مـا  که است سفر این در و کندمی سفر گذشته به است، جنگ هایسال و حال زمان به مربوط داستان چه اگر

 این جریان در را خواننده نگاری،نامه طریق از نویســنده. بینی می انقالب از بعد و قبل هایمکان و هاشخصیت از را نویسنده

 نشان داســتان، بر حاک  دیدگاه چه اگر. پردازدمی هاشــخصیت معرفی به طریق این از و دهدمی قرار بیرونی و درونی سفر

 جریان این مخالف که رسدمی گوش به نیز صداهایی همزمان اما دارد، انقالب هایارزش دیگر و شــهادت ارزشمند بودن از

 را بیمارسـتان  بـر  حـاک   کلـی  فضـای  بتـوان  شاید(. بیمارستان پرستار) داد کشــتن به را خود بیهوده نباید معتقدند و هستند

 دفا ، چون مفاهیمی به جامعه مردم که هاییواکنش. دانســت تحمیلی جنگ از پس ایران یجامعه کلی فضای از اینمونــه

 . مخالفانی ه  و دارد موافقانی ه  مفاهی  این دارند....  و شــهادت

 دو ایـن  میان که رازی کــردن برمــال سر بر است زینت و امین حاج میان درگیری داســتان، اصلی کشــمکش و تضاد

-مـی  معنوی باالی درجات به و کندمی توبه شود؛می تحول دچار اشزندگی در کمال حضور خاطــر به زینت. هست نفــر

-گـ   پسـر  داستان شــنیدن و زینت کردن پیدا از پس است،شــده تحول دچار انقالب از بعد چه اگر نیز امین حاج. رســد

 تحـول  دچار زینت به بردن پناه و پدری یخانه از فرار از بعد نیز کمال. شودمی دیگری فرد او، شدن شهید و کمال اششده

 در واقع در. کندمی شهادت رفیع یدرجه به رسیدن یآماده را او که است چمران شهید ماندگار و مؤثر حضور اما شــود،می

 خـود  قبلـی  موقعیـت  بـه  نســـبت  و رونـد می دیگر اجتماعی یطبقه به ایطبقه از افراد که هستی  این شاهد ما داستان طی

 و گذشـته  بـه ( پـول ) چنـدی  هـای ارزش جسـتجوی  در پدرانشان، مرگ از پس زینت و امین حاج. کنندمی تنفر احســاس

 شوند. می خواستار را خود پیشین هایارزش گردند ومی تحول دچار نهایت در اما زنند،می پا پشت خود یخانواده

 گیری. نتیجه3

 ایـن  در. شـد  بسیاری اقتصادی حتی و سیاســی اجتماعی، فرهنگی، تغییرات دچار ایران انقالبی یجامعه جنگ وقو  با

 جنـگ،  با همزمان. کردند منعکس خویش آثار در را تغییرات این جامعه، روشنفکر و فرهنگی قشر عنوان به نویسندگان میان
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 1331بهار و تابستان ، 1، شماره 1مطالعات ادبیات روایی/ سال

 احـزاب  ایـران،  داخـل  در. رســـید می گوش به جنگ کردن محکوم بر مبنی کشــور از خارج و داخل در مخالفی صداهای

 مسـل   آنچه. پرداختند جنگ تحلیل به شده، تعیین پیش از حزبیِ و گروهی مقاصد بر بنا و خویش نگرش یزاویه از مختلف

 جنـگ  جریـان  در رو همین از. کندمی اســتفاده خود با بیشتری گروه کردن همراه برای تبلیغی امکانات از گروهی هر است،

 صـراحت  به نتوان شاید. های خود بودندگروه منش و فکر یخویش نماینده آثار در درواقع نویسندگان، از گروهی تحمیلی،

 بـه  خـا ،  اثر یک در شــدهمنعکس عقاید و افکار کردن مقایســه با توانمی اما داد، پیوند خا  گروهی به را یانویسنده

 ،«اسـت  راه در دیگری طوفان»ِ رمان شجاعی در شده، بررســی هایداده به توجه با. برد پی جامعه در عقاید و افکار آن منشأ

 . بردمی نام چمران شهید و خمینی امام چون سیاسی هایشخصیت و جنگ مثبت نکات و هازیبایی از صراحت با

. شـــود می خت  «کمانرنگین» به رمــان. شــودمی دیده جامعه در جنگ مخالفان با داســتان قهرمان تقابل رمان، این در

 در دیگـری  طوفان» رمانِ در او. دهدمینشان  انقالب یآینده به شــجاعی را مهدی ســید امیدواری متفاوت، بندیپایان این

 وفادارند.  انقالب هایآرمان به است؛ روشنفکرانی که انقالبی و مذهبی روشنفکران یطبقه ینماینده ،«اســت راه

 منابع 

 ، تهران: عماد. درآمدی بر دفاع مقدس و نیروهای ایثارگر(، 1312آقاپور، سیدمهدی )

 ، تهران: نقش جهان. (شناسی ادبیات )مجموعه مقاالتبر جامعه درآمدی(، 1311پوینده، محمدجعفر )

، تهـران:  های جنگ جهـانی نخسـت   ها و زبان ادبیات با نگاهی به نوشتهگفتمان جنگ در رسانه(، 1312ساسانی، فرهاد )

 سوره مهر. 

 ، چاپ پنج ، تهران: کتاب نیستان. طوفان دیگری در راه است(، 1312شجاعی، سیدمهدی )

 ی محمد پوینده، تهران: هوش ابتکار، ترجمهشناسی رمان(شناسی ادبیات )دفاع از جامعهجامعه(، 1311گلدمن، لویسن )
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