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Abstract 

The Persian war story is one of the important trends in contemporary Persian 

literature. One of the motifs in these works refers to aspects of the discourse 

of Iranian and Arab nationalism. In this research, various aspects of this motif 

will be studied. In this research, the ideological aspects of the representation 

of the narrators of the fictional works of the Iran-Iraq war in relation to the 

Iranian (including the subjects of the Pahlavi discourse) and the Arabs 

(including the subjects of the Baath discourse) are investigated. For this 

purpose, the articulation of nationalism or its error in a body of thirty thousand 

pages of fictional works of war (including works that are classified as "sacred 

defense stories" and works that have a different approach) is examined 

qualitatively in the framework of critical discourse analysis. Examining these 

works clarifies the link between the identity of the participants of the discourse 

(including producer and consumer) and their representation and interpretation 

method. Examining these works shows that mainly the works of the legalistic 

and revolutionary authors mistake Iranian and Arab nationalism; The creation 

of Islamic/Iranian opposition and the preference of the Islamic side, 

opposition to modernism and Westernism in Iranian nationalism (and the 

Pahlavi sub-discourse) are important aspects of the error of this discourse. In 

some other works, where the authors have an Islamic-Iranian identity and do 

not create a confrontation between Iranian and Islamic identity, the Pahlavi 

sub-discourse, which represents maximum Iranian nationalism, is mistaken in 

the framework of middle and minimum nationalism; In some cases, aspects of 



 

 

nationalism are detailed in the works of this category. In another category of 

works whose authors' identity includes aspects of cosmopolitanism, the 

extreme Iranian and Arab nationalistic values are mainly ignored and attention 

is paid to cosmopolitan values or moderate and minimal nationalism; Another 

group articulates the signs of extreme and cosmopolitan Iranian nationalism 

and challenges Arab nationalism. 

Keywords: Persian war story, Iranian nationalism, Arab nationalism, Pahlavi, 

Ba’ath. 

  



 

 

 و ایران جنگ فارسی  هایداستان در عربی و ایرانی  ناسیونالیسم
 عراق 

  

 محمدمهدی زمانی )نویسندۀ مسئول(
 دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران

mm.zamani@ymail.com 
 سمیه آقابابایی

 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران استادیار، گروه
  چکیده
 این در موجود هایموتیف از یکی. است فارسی معاصر ادبیات در مهم هایجریان از یکی فارسی جنگ داستان
 ایدئوژیک هایجنبه بررسی به پژوهش، این در. است عربی و ایرانی ناسیونالیسم گفتمان از هاییجنبه به اشاره آثار

 گفتمان ژهایسو شامل) ایرانی هایناسیونالیست با ارتباط در عراق و ایران جنگ داستانی آثار  راویان  بازنمایی  
 آن تخطئۀ یا ناسیونالیسم بندیمفصل منظور،بدین. شودمی پرداخته( بعث گفتمان هایسوژه شامل) عرب و( پهلوی

 «مقدس دفاع داستان» عنوانتحت که آثاری شامل) جنگ داستانی آثار از صفحه هزار سی شامل ایپیکره در
 کیفی، صورتبه انتقادی، گفتمان تحلیل چارچوب در( دارند متفاوت رویکردی که آثاری و شوندمی بندیطبقه

 بازنمایی شیوۀ و( کنندهمصرف و تولیدکننده شامل) گفتمان مشارکان هویت  پیوند  آثار، این بررسی. شودمی بررسی
 ناسیونالیسم انقالبیْ و متشرع نویسندگان آثار  عمدتاً که دهدمی نشان آثار این بررسی. کندمی روشن را آنان تفسیر و

 و تجددگرایی با مخالفت اسالمی، سویۀ ترجیح و ایرانی /اسالمی تقابل ایجاد کنند؛می تخطئه را عربی و ایرانی
 بعضی در. است گفتمان این تخطئۀ مهم هایجنبه از( پهلوی گفتمانخرده و) ایرانی ناسیونالیسم در گراییغرب
 کنندنمی ایجاد اسالمی و ایرانی هویت میان تقابلی و دارند ایرانی ـ اسالمی هویتی نویسندگان که آثار از دیگر
 تخطئه کمینه و میانه ناسیونالیسم چارچوب در است بیشینه ایرانی ناسیونالیسم نمایندۀ که پهلوی گفتمانخرده
 آثار از دیگر ایدسته در. شودمی بندیمفصل بیشینه ناسیونالیسم از هاییجنبه دسته این آثار در مواردی در شود؛می
 افراطی ناسیونالیستی هایارزش به نسبت عمدتاً شود،می وطنیجهان از هاییجنبه شامل آنها نویسندگان هویت که

 ایدسته شود؛می توجه کمینه و میانه ناسیونالیسم یا وطنیجهان هایارزش به و شودمی اعتناییبی عربی و ایرانی
 چالشبه را عربی ناسیونالیسم و کنندمی بندیمفصل را وطنیجهان و افراطی ایرانی ناسیونالیسم هاینشانه دیگر
  .کشندمی

   .بعث پهلوی، عربی، ناسیونالیسم ایرانی، ناسیونالیسم فارسی، جنگ داستان :هاواژهکلید



 

 

  مقدمه
 داستانی انواع از کمتر اما است معاصر فارسی ادبیات در داستانی مهم انواع از یکی جنگ داستان
 ایواقعه عراق، و ایران جنگ هایداستان مخصوصاً . است گرفته قرار دقیق مطالعات مورد دیگر
 دارد؛ ویژه اهمیتی نظر این از هستند، ارتباط در آن با مختلف هایشکل به ایران مردم همچنان که

 درمیان نیز و آن مختلف هایجنبه تبیین در ،جنگ پایان از دهه بیش از سه گذشت باوجود
 ایگسترده و عمیق ایدئولوژیک هایکشمکش شودمی واقعه این از که مختلفی هایروایت
 صورتبه را هاکشمکش این نیز جنگ داستان در مختلف هایجریان میان، این در. دارد وجود
 تولیدکنندگان هویت از مختلفی هایجنبه دهندۀنشان آثارْ  این. دهندمی نشان تلویحی یا صریح

 بازنمایی را دشمن و خودی نیروهای خاص نحویبه نویسندگان. است شانکنندگانمصرف و
 انگیزد؛برمی مختلف هایواکنش مخاطبان مختلف هایگروه در بازنمایی این و کنندمی

 کنند،می تلقی واقعیت با منطبق را او گزارش دارند نویسنده با مشترک هویتی که مخاطبانی
. آنهاست ایدئولوژیک گرایش و هویت از متأثر خواننده تفسیر و نویسنده بازنمایی کهدرحالی

 این بررسی و شودمی متجلی زبانی کاربردهای در 1گفتمانْ  مشارکان  ایدئولوژیک   گرایش این
 .دهدمی نشان را قدرت مناسبات از مختلفی هایجنبه کاربردها
 آثار این در مکرر صورتبه که فارسی، جنگ هایداستان ایدئولوژیک هایجنبه از یکی
 ایدئولوژی. است عربی ناسیونالیسم تخطئۀ و ایرانی ناسیونالیسم تخطئۀ یا بازتولید شود،می مشاهده

 تعارضات به منجر و است بوده عراق و ایران رسمی ایدئولوژی تاریخی مقطعی در 2ناسیونالیسم
 بوده ایران به حمله توجیه برای عاملی عراق در حتی و است شده کشور دو این میان مختلف
 هایجنبه از یکی اعراب تحقیر حاضر، عصر تا مشروطه انقالب حدود از نیز ایران در است؛
 ناسیونالیسم علیه یا سودبه گیریموضع دلیل، همینبه است؛ بوده ناسیونالیسم ایدئولوژی در اساسی

 از پس تاریخی مقطع در آنها تغییر یا اجتماعی مناسبات تثبیت دهندۀنشان جنگ داستانی آثار در
 .است جنگ
 در عربی و ایرانی ناسیونالیسم نسبت به گیریموضع مختلف هایجنبه به پژوهش این
 هزارسی حدود شامل پژوهش این در شدهبررسی پیکرۀ .پردازدمی فارسی جنگ هایداستان
 از یکی محوریت با خاطرات بعضی مشخصاً) جنگ روایی و داستانی متون از صفحه

متنوع هستند؛ مثاًل  کلی، گیریجهت ازنظر ،آثار این. شودمی( جنگ در حاضر هایشخصیت
را  3وطنیکنند و بعضی گفتمان جهانهای انقالبی و اسالمی را ترویج میبعضی از آنها ارزش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. discourse 

2. nationalism  
3 .cosmopolitanism 



 

 

گیری کلی آثار داستانی جنگ . موضع1های پژوهش عبارتند از: پرسش. کنندبندی میمفصل
گیری کلی اثر نسبت به . هویت راویان با موضع2چیست؟  نسبت به ناسیونالیسم ایرانی و عربی

 ناسیونالیسم ایرانی و عربی چه ارتباطی دارد؟
 . مبانی نظری1
. است کیفی پژوهشی و است گرفته صورت 1انتقادی گفتمان تحلیل رویکرد بر مبتنی پژوهش این

 روابط و شدهگفته زبانی پیکرۀ در زبانی ایدئولوژیک کاربردهای بر پژوهش اصلی تمرکز
 دو به پژوهش این در گفتمان. است ناسیونالیستی متون با متون این مختلف هایبخش متنیمیان
 در دیگر اجتماعی فرایندهای با خود که است اجتماعی فرایندی گفتمان( 1: رودمی کاربه معنا

 فرایند و متن، تولید فرایند متن، شامل گفتمان ؛(Fairclough, 2015: 8) است متقابل ارتباط
 مقصود ؛(ibid: 57- 58) شودمی تفسیر اجتماعی شرایط و تولید اجتماعی شرایط نیز و متن تفسیر

 از بعضی بازنمایی خاص هایشیوه( »2 معناست؛ این «گفتمان مشارکان» ترکیب در «گفتمان» از
 ؛(Fairclough, Mulderrig, and Wodak, 2011: 357) «اجتماعی زندگی هایجنبه

 . معناست این برای اینمونه ناسیونالیسم گفتمان
 مختلف، هاینظریه ترکیب امکان انتقادی گفتمان تحلیل رویکردهای در آنکه به توجه با
 پژوهش این در شود،می توصیه شود، روش و نظری مفروضات در تناقض به منجر آنکه بدون

 Jørgensen) موف و الکال تعریف در. شودمی گرفته کاربه نیز 2موف و الکال مصطلحات

and Philips, 2002: 26 )هامؤلفه بندیمفصل عمل از که است ایساختاریافته کلیت گفتمان 
 بندیمفصل این نتیجۀ در و شوندمی بندیمفصل گفتمان چارچوب در هانشانه. گیردمی نشأت
 هامؤلفه میان را ایرابطه» که است عملی گونه هر بندیمفصل. گیرندمی خودبه خاصی معنای
(. ibid) «شود تغییر دستخوش بندیمفصل عمل نتیجۀ در شانهویت که نحویبه کند، تثبیت

 این» دهند؛می تقلیل خاص معنایی به را نشانه و کنندمی 3طرد را هانشانه متعدد معنای هاگفتمان
 هاینشانه به و شودمی خوانده 4«بست( » :28ibid) «هانشانه معنای نوسان در موقت توقف
 که شوندمی بندیمفصل محوری نشانۀ یک حول هانشانه. شودمی گفته  5«وقته» شدهبندیمفصل

 کشمکش خود نظر مورد معنای تثبیت سر بر هاگفتمان(. ibid) شودمی گفته  6«گاهگره» آن به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. critical discourse analysis 
2. Laclau and Mouffe 
3. exclusion 
4. clouser 
5. moment 
6. nodal point  



 

 

 بدین شود؛می تثبیت خاص گفتمانی موردنظر معنای ،1هژمونیک مداخلۀ درنتیجۀ گاه، اما دارند؛
 به گفتمانی و شودمی محو گفتمانی دارند، متخاصمانه تصادم که هاییگفتمان میان در ترتیب
 (. ibid: 48) رودمی میان از نیز تخاصم نتیجتاً. کندمی پیداس دست سلطه
 گراینقش دستور بر مبتنی سو یک از ایدئولوژیک زبانی کاربردهای تحلیل پژوهش، این در
 تحلیل برای او چارچوب مخصوصاً  ،( ,2014Halliday and Mattheissen) 2مندنظام

 کاربردهای شناخت برای دیگر سوی از و است واژگانی، انسجام عوامل و 3تجربی فرانقش
. است شده برده بهره(  ,1998Van Dijk :267) دایکون 4ایدئولوژیک مربع از ایدئولوژیک

 :است عمل چهار شامل ایدئولوژیک ارتباط دایک،ون نظر براساس
 ما؛ دربارۀ است مثبت که اطالعاتی کردن مؤکد /کردن بیان. الف
 آنها؛ دربارۀ است منفی که اطالعاتی کردن مؤکد /کردن بیان.  ب
 آنها؛ دربارۀ است مثبت که اطالعاتی بر تأکید عدم /سرکوب. پ
 .ما دربارۀ است منفی که اطالعاتی بر تأکید عدم /سرکوب. ت

 تجربی معنای تحلیل است؛ ارتباط در جهان بازنمایی با تجربی فرانقش هلیدی، دستور در
. است( دیگری و خود مشخصاً ) جهان از داستان هایشخصیت یا راوی بازنمایی شیوۀ دهندۀنشان
 هابازنمایی این مختلف هایجنبه( پیرامونی عناصر و مشارکان، فرایندها، تحلیل) تعدی نظام تحلیل

 بودن ایدئولوژیک تعیین و باشند ایدئولوژیک است ممکن که هاییبازنمایی دهد،می نشان را
 عوامل میان از. است گرفته صورت دایکون چارچوب براساس مبتنی پژوهش این در آنها

 فرکالف تعبیربه که نیز، واژه سطح در مفهومی روابط مخصوصاً واژگانی، انسجام
(Fairclough, 2015: 130- 131 )جهان بازنمایی از ایجنبه و هستند تجربی هایارزش حاوی 
 .است شده بررسی دهند،می نشان را
 پژوهش و ضرورت پیشینه. 2

 نشده انجام فارسی جنگ هایداستان در ناسیونالیسم پژوهشی دربارۀ تاکنونباید توجه داشت که 
های بسیاری در زبان فارسی صورت گرفته و جنگ پژوهشادبیات پایداری  دربارۀالبته  .است

بندی کنند. مانند آنچه در دستهدر مواردی با این پژوهش ارتباطی مختصر پیدا میاست که 
بینیم، در این پژوهش نیز آثارداستانی براساس مواضعشان نسبت به ناسیونالیسم ( می1385سعیدی )

نگاه نویسندگان به جنگ مبتنی بر چهار  است کهبر آن ( 1385سعیدی )شوند. بندی میدسته
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.hegemonic intervention 
2. systemic functional linguistics 
3. experiential metafunction 
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ترتیب در این رویکردها به محور است؛ بهمحور، انتقادمحور، و انسانمحور، جامعهرویکرد ارزش
های واالی ستایش از پایداری، بازتاب مصائب جنگ، نگاه بدبینانه به جنگ، و توجه به ارزش

ازنظر روش تا ( 13۹8) اکبری و آبادمحسن پژوهش صادقی شود.انسانی در جنگ پرداخته می
اند با کاربست نظریۀ گفتمان الکال و موف حدی با این پژوهش ارتباط دارد؛ نویسندگان کوشیده

 یکی. بپردازند جنگ رمان سه در اسالمی انقالب گفتمان مذهبی هایمؤلفه بازنمایی بررسی به
فقط ) اندک بسیار مواردی بررسی براساس نویسندگان، که است آن پژوهش این هاینقص از
 و اصطالحات کاربرد در مواردی در دهند. تعمیم دیگر آثار به را نتایج کنندمی سعی ،(رمان سه
 است رفته کاربه نحویبه( 146: همان) «بست» اصطالح مثالً  است؛ داده رخ لغزش هاتحلیل نیز
 نوسان در توقف «بست» موف، و الکال نظریۀ چارچوب در اما است؛ «نشانه» نوعی گویی که

 شده تثبیت خاص، گفتمانی چارچوب در بست، با آن معنای که اینشانه و است نشانه معنایی
 شود.می خوانده «بُعد» یا «وقته» باشد

توان به ه برای نمونه میهای بسیاری دربارۀ ادبیات پایداری  صورت گرفته است کپژوهش
های جنگ را به ( نشان داده است که بیشتر زنان داستان13۹2)محمودی موارد زیر اشاره کرد: 

ها به زبان زنانه سرشار اند و حتی متن داستانعنوان محملی برای بازگویی مشکالتشان درنظر گرفته
که نویسندگان اغلب کند این مدعا را مطرح می( 13۹7حصارکی )از احساسات است. 

-از زبان شخصیت اصلی رخدادهای جنگ را شنیده ها یا خود جنگ را تجربه کرده یاداستان

اند. صالحی اند و با الهام از عناصر واقعی در روند ادبیات داستانی جنگ تغییراتی ایجاد کرده
های ها در داستاناند که ساختار عنوانه این نتیجه رسیدهدر پژوهش خود ب( 13۹8و دیگران )

های های جنگ در دههله گرفتن از سالیسندگان با فاصودهۀ شصت بسیار ساده است و ن
جنگ توجه  ها نیز به زمانکنند و مضامین عنوانتری انتخاب میهای هنرمندانهبعدی عنوان
های دهۀ شصت که در داستاندرحالی دی چون نوستالژی جنگ یا پشت جبهه؛دارد تا موار

 ادبیات تحول سیر بررسی به( 138۹؛ 13۹1) حنیفها بیشتر عینی است تا ذهنی. مضامین عنوان
 مخاطب جذب در هاجشنواره عملکرد و نقش و آنها از اقتباسی الگوهای و نگج داستانی
در چندین بخش به بررسی ادبیات جنگ پرداخته است. در بخشی ( 1381) سلیمانی. است پرداخته

ها به مباحثی به نقد و بررسی ده رمان ایرانی پرداخته و اشاره کرده که نویسندگان در این رمان
اند. دوستی و غیره توجه کردههای جنگ، ایجاد روحیه فداکاری، وطنچون دفاع از ارزش

آن را نقصی  وها اشاره کرده همچنین سلیمانی به نبود ساختار محکم هنری نیز در برخی از داستان
پرداخته  بررسی هفت مجموعه داستان کوتاه به( 1387) بارونیاندانسته که باید برطرف شود. 



 

 

هایی از کتاب به مبانی نظری و مفاهیم جنگ پرداخته شده و تحلیل ابعاد مختلف است. در بخش
  و عراق مورد توجه قرار گرفته است.  ایرانجنگ 

های مختلف ناسیونالیسم ایرانی و عربی شود پژوهش مفصلی دربارۀ جنبهچنانکه مشاهده می
های جنگ فارسی صورت نگرفته است؛ این درحالی است که  داستان جنگ یکی از در داستان

های ناسیونالیستی به اشکال مختلف ترین انواع ادبی درادبیات معاصر است و به عالوه اندیشهمهم
های مختلف ناسیونالیسم جنبه در پی تحلیلکنند. این پژوهش میاین آثار نمود پیدا  مکررا در

  .استها در این داستانهای ایدئولوژیکی برآمده از هریک ایرانی و عربی و کشمکش
 نمودهای سپس شود،می داده توضیح مختصراً  عربی و ایرانی ناسیونالیسم دربارۀ ابتدا ادامه، در
 .گیردمی قرار بررسی مورد فارسی جنگ هایداستان در آن مختلف

 
 عربی و ایرانی ناسیونالیسم. 3
 گفتمان با ارتباط در. شودمی پرداخته عربی و ایرانی ناسیونالیسم گفتمان به مختصراً بخش این در

 با ارتباط در همچنین. آیدمی میان به سخن نیز پهلوی گفتمانخرده دربارۀ ایرانی ناسیونالیسم
 .شودمی پرداخته بعث گفتمانخرده به عربی ناسیونالیسم گفتمان

 ایرانی ناسیونالیسم. 3-۱
 مشروطه نهضت روشنفکران بعضی آرای در مفصل صورت ٌبه ایران در ناسیونالیستی هایاندیشه
 -264: 1357 ؛136 -10۹: 134۹ آدمیت،) شودمی مطرح کرمانی آقاخان میرزا و آخوندزاده مانند
 به تبدیل پهلوی عصر در و بیندمی خود به بسیاری تحوالت تاریخ طول در ایدئولوژی این(. 287

 گفتمانیخرده نیز را پهلوی گفتمان توانمی(. Katouzian, 2006) شودمی رسمی ایدئولوژی
 گفتمان هاینشانه از بسیاری دیگر، عبارتبه کرد؛ تلقی ایرانی ناسیونالیسم گفتمان درون

 و هانشانه بعضی در تفاوت و شوندمی بندیمفصل نیز پهلوی گفتمان در ایرانی ناسیونالیسم
 . است گاهگره

 «ماندگیعقب» بر ایرانی ناسیونالیسم در کرمانی، میرزاآقاخان و آخوندزاده آرای براساس
و  275و  270: 1357 ؛124 -121: 134۹ آدمیت،) شودمی تأکید اجتماعی و سیاسی نظر از ایران
 پهلوی گفتمانخرده نیز و گفتمان این در «ترقی» و «تجددگرایی» اساس، برهمین .(286 -283

 ضرورت بر ایران ماندگیعقب مقابل در ایرانی هایناسیونالیست. شودمی بندیمفصل
 ناسیونالیست روشنفکران است، تجدد مظهر «غرب» آنکه به توجه با کنند؛می تأکید تجددگرایی

 گفتمان دو هر از اینشانه نیز را «گراییغرب» توانمی یعنی دانند؛می ضروری را غرب به توجه
 ایران درحالیکه گیرد؛می قرار «باستانی پرشکوه گذشتۀ» با تقابل در ایران ماندگیعقب. کرد تلقی



 

 

 ترکان نیز و اعراب حملۀ از پس است، داشته مترقی فرهنگی و قدرتمند حکومتی باستان عصر در
 شکوه» پهلوی گفتمانخرده و ایرانی ناسیونالیسم گفتمان ترتیب، بدین. شودمی انحطاط دچار

 گفتمان این در «ترک» و «عرب» که است اساس همین بر. کنندمی بندیمفصل نیز را «باستانی
 از. شوندمی تحقیر مکرراً اعراب ایرانیْ هایناسیونالیست آثار  در. شوندمی بازنمایی غیر عنوانبه

 جمله از است، شده ایران ماندگیعقب سبب باشد داشته اعراب با نسبتی که چیزی هر آنان، نظر
 خروج حلراه و( 1۹7: 134۹ آدمیت،) گیردمی خرده ادیان همۀ بر آخوندزاده البته. «اسالم دین»
: همان) داندمی حکمی و طبیعی علوم ترویج بلکه دین، تغییر نه را خود عصر ماندگیعقب از

220 .) 
 رسمی ایدئولوژی به تبدیل پهلوی عصر در که زمانی به نسبت آغاز در ناسیونالیسم ایدئولوژی

 گفتمان گاهگره «ایران» گفت توانمی اولیه ایرانی ناسیونالیسم در.  دارد هاییتفاوت شود،می
 ارتباط، همین در. شودمی گاهگره به تبدیل «شاه» پهلوی گفتمانخرده در اما است

 بندیمفصل را «دموکراتیک حکومت» نشانۀ نخستین، مراحل در ایرانی، هایناسیونالیست
 ارادۀ نه و باشد «ملت ارادۀ» بر مبتنی باید حکومت ناسیونالیست، روشنفکران نظر از یعنی کنند؛می
 تقریباً  اما شود؛می بازنمایی غیر عنوانبه «مستبد شاه» دوره، این در اتفاقاً . بیگانه دول یا مستبد «شاه»
 هستیم؛ «مقتدر حکومت» بندیمفصل شاهد ناسیونالیسم گفتمان در ،12۹۹ اسفند کودتای زمان از

 است اساس همین بر ندارد؛ اهمیتی باشد استبدادی یا دیکتاتوری، دموکراتیک، حکومتْ اینکه
 این به. کنندمی حمایت شاه محمدرضا و شاه رضا از رادیکال هایناسیونالیست آن از پس که

 نباشد موجه پرستانهوطن منظر از ناسیونالیستی حکومت عملکرد مواردی در است ممکن ترتیب،
 گفتمانخرده چارچوب در اما(  ,2009Audi. ک. ر 1پرستیوطن و ناسیونالیسم نسبت دربارۀ)

 . باشد فرماحکم باید همواره شاه ارادۀ است آن گاهگره «شاه» که پهلوی
. کرد مشاهده ایران تاریخ در نیز را ناسیونالیسم از دیگری اَشکال توانمی که داشت توجه باید
. کندمی متمایز مشروطه انقالب پیروزی از پس را ناسیونالیسم در جریان سه( 1979) کاتوزیان
 را آن که است جریانی دوم جریان. است رضاشاه نمایندگی با رادیکال جریان نخست جریان

 شیعی ضداستبدادی هایاندیشه میانۀ راهی که این جریان خواند؛می بورژوا یا لیبرال ناسیونالیسم
 افرادی آن نمایندۀکند و می ایجاد دیگر سوی از فردی آزادی و غربی گراییکثرت و سو یک از

 جریان .است السلطنهمصدق محمد و الملک،مؤتمن حسین میرزا مشیرالدوله، حسن میرزا مانند
 ؛است ارتباط در مذهب سنت با و ناسیونالیستی مسائل تا دارد توجه ایرانیان زندگی به بیشتر سوم

جریان ( 2017کاتوزیان در پژوهشی دیگر ) .هستند جریان این نمایندۀ بهار محمدتقی و مدرس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. patriotism 



 

 

 آغاز در که داندمی چیزی همان را آن خصائص و خواندمی «رمانتیک ناسیونالیسم»نخست را 
 عنوانبه هاترک و اعراب بازنمایی رفته،دست از باستانی شکوه بر حسرت: شد گفته بحث این

 نظر ازنخست  جریان. (ibid: 135- 136. ک. ر بیشتر توضیح برای) غرب به توجه و دشمن،
 کرمانی آقاخان میرزا و آخوندزاده هایاندیشه در که است چیزی آن مشابه بودن رادیکال

 از آخوندزاده چون کسانی که آن، ملزومات و دموکراتیک حکومت که تفاوت این با بینیم،می
 جریان این(. ibid: 543 ک. ر) ندارد اولویت جریان این هواداران برای کردند،می حمایت آن

 2میانه گونۀ دو کنار در) 1بیشینه ناسیونالیسم را آن(  ,2009Audi) آئودی که است چیزی همان
 ناسیونالیسم) ایرانی ناسیونالیسم رادیکال جریان بر پژوهش این تمرکز .خواندمی( 3کمینه و

 . دیگر جریان دو نه و است جنگ داستانی آثار در( رمانتیک
 بعثیسم و عربی ناسیونالیسم. 2ـ3
 دان، روایتبه(. Dawn, 1991. ک. ر) هست مختلفی روایات عربی ناسیونالیسم منشأ مورد در

 و عبده افکار در نوزدهم قرن میانۀ در که دارد اسالمی مدرنیسم در ریشه عربی ناسیونالیسم
 به رجوع را چاره راه و کندمی تأکید مسلمانان ماندگیعقب بر عبده شود؛می مشاهده پیروانش
 ایدئولوژی این. کندمی ظهور 1۹20 دهۀ در عربی ناسیونالیسم(. ibid: 8- 9) میداند اصیل اسالم

 اینکه تا یابدمی گسترش مارکسیستی، هایاندیشه با ترکیب در جمله از مختلف، اشکال به
 (.ibid: 10- 11) گیردمی شکل ناسیونالیستی هایاندیشه براساس نیز بعثیسم مشخصاً 

 در 1۹43 سال در عرب جوان فکرانروشن از تن چند را بعث سوسیالیستی ـ ناسیونال حزب
 Abu) برد نام توانمی را اتاسی جمال و بیطار، عفلق، جوانان این ازجملۀ کنند؛می تأسیس سوریه

Jaber, 1966: 23 .)مسائل مورد در خاصی هایگیریموضع به را آنها عرب جهان وضعیت 
 هایزمینه در انقالبی تغییراتی به قائل و دارند سوسیالیستی مسلکی افراد این. داردوامی مختلف

 اهدافی تحقق اهداف این به نیل برای اما. هستند آن مانند و سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،
 بعث گفتمان ترتیب،بدین. دانندمی ضروری را استعمارگران، از استقالل مخصوصاً گرایانه،ملی

 اساسنامۀ بررسی. است سوسیالیسم و عربی ناسیونالیسم گفتمان از هایینشانه بندیمفصل محصول
 Abu و 152 -141: 1۹86 العیسمی،. ک. ر حزب اساسنامۀ کامل متن مشاهدۀ برای) بعث حزب

Jaber, 1966: 167- 174 )ناسیونالیسم هاینشانه ترکیب است شده تنظیم 1۹47 سال در که 
 واحد عربی امت آزادی و اتحاد بعث حزب بنیادین اصل. دهدمی نشان را سوسیالیسم و عربی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. extreme nationalism 

2. moderate nationalism 

3. minimal nationalism  



 

 

 العیسمی،. ک. ر)« 1خالدۀ رسالۀ ذات /واحدۀ عربیۀ امۀ»: است چنین حزب این شعار حتی. است
 مشاهده نیز عراق و ایران جنگ زمان در عراق در دیواری هاینقاشی در شعار این(. 138: 1۹86
 «عرب» بر و دارد فرامرزی دیدگاهی آغاز از بعث حزب(. Makiya, 2004: 12. ک. ر) شودمی

 دیدگاه، همین براساس(. Abu Jaber, 1966: 23) کندمی تأکید حزب بودن «سوری» نه و بودن
 که کنفرانسی در. گذارندمی انگشت نیز بوده ایران خاک جزو که مناطقی بر آغاز همان از آنها
. ر) عربی هایسرزمین جمله از شودمی پرداخته مختلفی موضوعات به شودمی برگزار 1۹46 سال
 شده اشاره نیز( «ح» با البته) اهواز قضیۀ به عراق وضعیت به اشاره در(. 135: 1۹86 العیسمی،. ک
 مادۀ در. دارد ارتباط عراق به اهواز وضعیت که شودمی مطرح ادعا این تلویحاً  یعنی است؛ شده
 آن محدودۀ و شودمی اشاره عربی هایسرزمین گسترۀ به نیز حزب اساسنامۀ عام اصول از هفتم
 . شودمی ترسیم( دارد قرار ایران خاک درون که) کوهپشت هایکوه تا

 بند در. شودمی برجسته عربی ناسیونالیستی هایجنبه حزب، بودن  «عرب» همین با ارتباط در
: عربی متن در) ناسیونالیسم که است آن بر حزب که شودمی تأکید حزب اساسنامۀ عام اصول دوم
 احساسی» اتحاد، عامل عنوانبه ،«قومی بیداری احساس» و است «جاودان و زنده واقعیتی»( قومیۀ
 ترتیب، بدین شوند؛ «متحد» و «کنند آزاد را خود» باید عرب مردم بند، این براساس است؛ «مقدس

 .برداشت گام وضعیت بهبود برای توانمی
 سوم بند در. است سوسیالیست بعثْ حزب بهبود، سویبه حرکت ضرورت  همین با پیوند در
 ضرورتی سوسیالیسم» که شوندمی متذکر نویسندگان و شودمی تأکید مشی این بر عام اصول
 فراهم شرایطی سوسیالیستی نظام آنان، ازنظر ؛«آیدبرمی عرب ناسیونالیسم خود عمق از که است
. گیرند کاربه رشد برای را خود هایاستعداد و بشناسند را خود امکانات عرب مردم که آوردمی
 تضمین را عرب قوم معنوی و مادی دائمی   پیشرفت سوسیالیسم اساسنامه، نویسندگان ادعای به
 :Abu Jaber, 1966) کندمی محقق عرب شکوه احیای برای را زمینه آنان سوسیالیسم   کند؛می

102.) 
 رهبر البکر، حسن اینکه تا کندمی نفوذ عراق ازجمله عربی مختلف کشورهای در بعث حزب

 در را حکومت خود و کندمی کودتا او علیه صدام. رسدمی جمهوری ریاست به بعث، حزب
 هویت کردن برجسته با ،صدام و بعث حزب ایران، در اسالمی انقالب وقوع با. گیردمی دست
 ایران جنگ که است سبب همین به کنند؛می تصویر عرب و ایرانی تقابل را ایران با تقابل ،ایرانی

 ,Ajami, 1987: 121; Lewental) شودمی خوانده «صدام قادسیۀ» بعث گفتمان در عراق و

2014: 892 .) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 . امت عربی واحد/ با رسالتی جاوید.1



 

 

های گفتمان اسالمی )در مواردی گفتمان های جنگ گفتمان بعث با ترکیب نشانهدر سال
کوشد به گفتمان بعث و کنش آن مشروعیت ببخشد های گفتمان ناسیونالیسم میشیعی( با نشانه

و مسلمانان عراق، ازجمله شیعیان، را مخصوصاً دربارۀ مشروعیت رژیم بعث و جنگ با ایران اقناع 
های مختلفی از این ترکیب را النصر جنبهبنای قوس(. Lewental, 2014: 895ر. ک.  کند )نیز

 شباهت ایجاد برای است تالشی النصر قوس افتتاحیۀ در سفید نر اسب بر او تصویردر خود دارد. 
 از یکی حتیشود، متذکر می مکیه چنانکه ؛(Makia, 2004: 14) حسین امام با صدام تلویحی

 بنا از شناختیزیبایی دالیل به شاید اما است، ذوالفقار بنا این ماکت در النصرقوس شمشیرهای
 (. ibid: 11) باشد شده حذف

 پیامبر صحابۀ از یکی عنوانبه سنت اهل نزد که وقاصابی ابن سعد و صدام میان تشابه ایجاد
 کند؛می بندیمفصل را اسالمی گفتمان که است مواردی دیگر از نیز است، احترام مورد( ص)
 سوی در وقاصابی ابن سعد تصویر و سو یک در صدام تصویر دیواری هاینقاشی از یکی در

 در مسلمان اعراب حملۀ و( صدام قادسیۀ: بعث گفتمان در) ایران علیه جنگ و گرفته قرار دیگر
 قادسیۀ الی سعد قادسیۀ من...  الرجال هم الرجال»: شده نوشته و است شده تصویر یکدیگر کنار
 اسالمی و شیعی گفتمان به متعلق هاینشانه بندیمفصل درواقع،(. Makiya, 2004: 11) «صدام

 ,Lewental. ک. ر) دارند بعث سوسیالیستی ـ ناسیونال گفتمان به بخشانهمشروعیت کارکردی

 و اهداف به( اسالمی سنت اینجا در) مقتدر مرجع یک به ارجاع دیگر، عبارتبه ؛(899 :2014
 Van. ک. ر بخشیمشروعیت هایشیوه دربارۀ) بخشدمی مشروعیت بعث حزب هایکنش

Leeuwen, 2007). 
نکتۀ تاریخی دیگر که در پیوند با متون داستانی جنگ اهمیت دارد به روایات مختلف دربارۀ 

 عرب مردم وضعیت دربارۀ مختلفی هایگروه اسالمی انقالب از پس مربوط است.« خلق عرب»
 این. هستند بعث حزب ایدئولوژی از متأثر هاگروه این از برخی. شوندمی عمل وارد خوزستان

 توانمی را «خلق» اصطالح رواج. کنندمی معرفی «عرب خلق» حامی را خود مختلف هایگروه
 در دیگر سوی از بعث سوسیالیستی گفتمان و سو یک از ایران در چپ هایگفتمان نفوذ از متأثر
 نیز بعث حزب هستند؛ ایران از خوزستان جدایی برای تالش در هاگروه این از بعضی. گرفت نظر

 عراق مشکالت از یکی عنوانبه را اهواز تأسیس، هایسال حدود در شد، اشاره پیشتر چنانکه
 هایسرزمین از بخشی «عربستان» عنوان تحت را خوزستان نیز صدام زمان در و بود کرده طرح
 مردم «اهواز از قادسیه صدای» برنامۀ در خود تبلیغات در بعثی حکومت. کندمی معرفی عربی
 انسجام و اهواز عرب مردم بر ایرانیان ظلم از و دهدمی قرار مخاطب را خوزستان عرب

 گویدمی سخن «صدام قادسیۀ اعراب، جدید قادسیۀ پرچم زیر عراق، اعراب با[ آنها] انگیزشگفت



 

 

(Lewental, 2014: 893 )اند؛نبوده طلبجدایی عربْ  خلق مدافع چپ   هایگروه همۀ البته 
 گروهی به توانمی نمونه، برای. اندگرفتهمی خرده طلبجدایی هایگروه بر آنان از بعضی حتی
 از گزارشی عنوان تحت ایرساله در که کرد اشاره «کارگر طبقۀ آزادی رزمندگان» عنوان تحت
 بر مارکسیستی، مواضع اظهار ضمن ،(تابی) ایران عرب خلق فرهنگی و سیاسی ـ اقتصادی اوضاع
 .گیردمی خرده طلبانتجزیه

 هاتحلیل داده. 4
 جنگ هایداستان در ایرانی ناسیونالیسم. 4-۱
 ناسیونالیسم گفتمان با مرتبط هاییجنبه طرح شاهد مختلفی جهات از جنگ داستانی متون در
 کشیده چالشبه گفتمان این که بینیممی موارد غالب در هستیم؛( پهلوی گفتمانخرده شامل)

 در. شودمی بندیمفصل ناسیونالیسم گفتمان از هایینشانه آثار این در نیز مواردی در اما شودمی
 .شودمی پرداخته ایرانی ناسیونالیسم گفتمان با مرتبط مختلف هایجنبه به ادامه

 نژادی برتری. 4-۱-۱
 در برجسته هاینشانه از یکی غیر، عنوانبه ،1عرب قوم به نسبت مخصوصاً «نژادی برتری»

 هاچلچله در نشانه این بندیمفصل شاهد شده،بررسی آثار درمیان. است ایرانی ناسیونالیسم
 بسیجی، رزمندگان به بسیجی فرمانده که بینیممی داستان این در. هستیم( 13۹6 ای،گالبدره)

 مشت یه این و آمد صدربنی»: گویدمی چنین او، همراهان و( داستان اصلی شخصیت) عزیز شامل
 رو شهر تا 6 و آورد همراش هم رو حسینی صدام سوسمارخور خور شتر شیر خورخوش عرب
 واژۀ آییباهم(. 48 و 46: همان ک. ر نیز ؛40: همان) «بفرمایید گفت مفت مفت و تقدیمشون هم
 که است خاصی زبانی کاربردهای از دیگر آمیزتوهین هایبرچسب و «خور شتر شیر» با «عرب»

 هایسوژه بسیجی نیروهای قاعدتاً . کنندمی استفاده عرب نژاد علیه ایرانی ناسیونالیسم هایسوژه
 با بسیجی فرمانده بیان در هاییبرچسب چنین کاربرد و نیستند ایرانی ناسیونالیسم گفتمان
 شدنانگاشته بدیهی با نکته این. نیست همخوان آنان فرامرزی و انقالبی هایاندیشه
 دانشی به عرب نژاد به نسبت ایرانی نژاد برتری یعنی است؛ ارتباط در نژادی هایگیریموضع
 سلیم عقل با منطبق را مواضعی چنین و است شده تبدیل ایران مردم از بسیاری برای بدیهی و مسلم
 چارچوب در حتی که است این(. Van Dijk, 1998. ک. ر سلیم عقل دربارۀ) دانندمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 مخالف کامالً نژادها، و اقوام از اعم مختلف، هایگروه به نسبت تبعیض و توهین و تحقیر هرگونه با نگارندگان مسلماً .1

 قصد به صرفاً شدهبررسی آثار در موجود آمیز توهین کاربردهای نقل  کنند؛می تقبیح را تبعیض و تحقیر و توهین و هستند

 پژوهشْ این در اتفاقاً و. آمیزتبعیض مناسبات بازتولید نه و است جنگ داستانی متون ایدئولوژیک هایجنبه کردن آشکار

 .هاستتبعیض این کردن آشکار آنها، نقد ضمن کاربردها، این نقل از غرض



 

 

 نکته این ذکر. شودمی بازتولید مفاهیم این نیز ندارند نژادی مسائل با نسبتی هیچ که هاییاندیشه
 بسیجی، فرمانده همین. شودمی کشیده چالشبه پهلوی گفتمانخرده اثرْ همین در که است الزم
 ارتش نیروهای منفی بازنمایی و بسیجی نیروهای مثبت بازنمایی به ،(43: همان) دیگر جای در

 . پردازدمی شاهنشاهی
 پدرم»: گویدمی چنین خود پدر دربارۀ راوی نیز( 13۹6 محمدی،) دی. پی. اُ دختران در

 آنها با ما ولی. کردمی زندگی ماهشهر در و بود کرده ازدواج عرب مردی با که داشت خواهری
 ایرانی ما خانوادۀ هایبچه تککت اسم پدرم، ایرانی تعصب دلیل به. نداشتیم چندانی آمد و رفت
 تعصب میان ایرابطه تلویحاً توانمی روایت، این براساس(. 3ـ1ـ2 بخش. ک. ر هانام دربارۀ) «بود

 «عرب» بر راوی تأکید. کرد استنباط خواهرش خانوادۀ با او خانوادۀ نداشتن رابطه و پدر نژادی
 با البته. کندمی تقویت پدر دربارۀ را تلقی این او «ایرانی تعصب» به اشاره و اشعمه شوهر بودن
 راوی که گفت باید بینیم،می نام تغییر در بعداً  که ماجراهایی نیز و «تعصب» واژۀ کاربرد به توجه

 .پردازدمی پدرش، جمله از ایرانی، ناسیونالیسم گفتمان هایسوژه منفی بازنمایی به
 غالب جریان با متفاوت جنگ هایداستان از که ،(13۹7 آبادی، دولت) شدن بسمل طریق در
 به تلویحی اشارات و ناسیونالیسم گفتمان بندیمفصل شاهد نیز است، ایران در جنگ داستان
 ازنظر ایرانیان اثر، این در. هستیم عربی ناسیونالیسم با مقابله منظوربه اعراب به نسبت ایرانیان برتری
. نه هاعراقی اما دارند مالطفت دشمن اسیر به نسبت ایرانیان دارند؛ برتری اعراب به نسبت اخالقی

 633 سال حملۀ در بیگناه مردم کشتار: شودمی اشاره اعراب جنایات به مختلف تاریخی مقاطع در
 شودمی بیان عرب کاتبی زبان از موارد این. عراق و ایران جنگ در مختلف جنایات و میالدی

 دستبه که ایرانی اسیری دربارۀ را حقایق عراقی سرگردی خواستۀ براساس است قرار که
 این. کند تبلیغاتی استفادۀ آن از بتواند عراق حکومت تا کند تحریف شده کشته هایشبندیهم

 برمکیان به او ریشۀ نیست؛ کاری چنین انجام به قادر دارد ایرانی ایریشه آنکه سبببه کاتب
 در را نوروز مانند ایرانی باستانی هایسنت و رساندند یاری عباسی خالفت استقرار به که رسدمی

 اثر این در موارد عمدۀ در. رسیدند قتل به عباسی خلیفۀ دستبه اما داشتند پاس عربی حکومت
 بازنمایی ظالم اعرابْ و( خودشان به ایرانیان خیانت مانند معدود مواردی جزبه) مظلوم ایرانیانْ

 . کندمی بازتولید را اعراب به نسبت ایرانیان برتری ایدۀ تلویحاً دائمی اخالقی برتری این و شوندمی
 ناسیونالیسم چارچوب در پهلوی گفتمان تخطئۀ. 2-۱-2

 پهلوی حکومت منصبانصاحب راوی که بینیممی سو یک از( 1371 شکوئی،) بازیافته طالع در
 بازنمایی منفی صورتبه را ارتش مندقدرت بسیار تیمسارهای از یکی او. داندمی ناالیق افرادی را
 گونه همین»: کندمی مقایسه هخامنشی عصر سرداران با را او امثال و تیمسار این راوی کند؛می



 

 

 اگرچه. داد باد بر را پارسی کورش متمدن امپراتوری که بود فرماندهان و سرداران هایزندگی
: همان) «کنم مقایسه ــ مثال در اگرچه ــ سرسلسله این با را سرسلسله آن بخواهم اگر حاشا حاشا،
 تکریم را کورش ،«رضاشاه» و «کورش» میان تقابل ایجاد با راوی که بینیممی بخش این در(. 43
 در کورش، مانند باستانی، شاهان و باستانی تمدن تکریم این. کندمی تحقیر را رضاشاه و

 پرافتخار پیشینۀ به راوی دیگر، جایی در همچنین. است تفسیر قابل ناسیونالیسم گفتمان چارچوب
 هایایرانی ما که افسوس: »1کشدمی چالشبه را پهلوی گفتمان آن ضمن و کندمی اشاره ایرانیان
 پلید چیز همه. است باژگون چیز همه. ]...[ ایمبوده هاحرف این از بیشتر خیلی الیق و شایسته
 ملتی آیا. شویم واصل درک به که تازیممی جهنم هایدروازه سوی به اسبههشت ما. ]...[ است

 «شود؟ خودباخته و شخصیتبی و بدبخت تواندمی هست که هم این از بیشتر پرافتخار و شایسته
 کتابی که است پهلوی محمدرضا تعبیر نقد و استهزا «جهنم هایدروازه سوی به» تعبیر(. 40: همان)

 تخطئه را پهلوی گفتمان سازینقیضه این با راوی. نوشت بزرگ تمدن سوی به عنوان تحت
 از بیشتر خیلی» گرفتن قرار نیز و «الیق» و «شایسته» و «پرافتخار» با« [ایران] ملت» آییهم. کندمی
 گذشتۀ بر تأکیدی که ،«شایسته هایایرانی ما» حامل برای ایرابطه فرایند وصف جایگاه در «اینها

 ناسیونالیسم متنْ درواقع،. کندمی فراهم را متن از ناسیونالیستی تفسیر امکان است، ایرانیان درخشان
 منجر افراطی ناسیونالیسم  پیشرفت  هایبرنامه) داندمی پرستیوطن با تعارض در را افراطی ایرانی

 حقوق که کندمی بندیمفصل را کمینه یا میانه ناسیونالیسمی و( است شده وطن ماندگیعقب به
 .کندنمی ناسیونالیستی هایارزش فدای را ملت

 نام گزینش در ایدئولوژیک کشمکش. 2-۱-3
 هایسوژه به تبدیل شهروندان رفتهرفته پهلوی حکومت رسمی ایدئولوژی به ناسیونالیسم تبدیل با

 هایکنش و کندمی پیدا گسترش ناسیونالیستی هایارزش. شوندمی ایرانی ناسیونالیسم گفتمان
 شهروندان نام گزینش در حتی مسئله این. گیردمی صورت هاارزش این چارچوب در اجتماعی

 ضرورت و رفتهازدست باستانی شکوه بر هاناسیونالیست شد، اشاره چنانکه. گذاردمی تأثیر نیز
 ایران فرهنگ به ناسیونالیسم ایدئولوژی اصلی حامی عنوانبه رضاشاه. کنندمی تأکید آن احیای
 مطلوب و دهدمی جلوه ایران باستانی سلطنت ادامۀ در را خود سلطنت و دارد ویژه توجه باستان
 است اساس همین بر. کندمی تصویر ساسانیان حکومت قدرت و شکوه با حکومتی ایجاد را خود
 که کندمی انتخاب را ایخانوادگی نام او. گزیندبرمی خود برای را «پهلوی» خانوادگی نام او که
 انتخاب شیوۀ این. کندمی بازنمایی را باستان ایران تاریخ از مهم ایجنبه ثانیاً  و است فارسی اوالً 
 پدر ،(13۹6 محمدی،) دی. پی. اُ  دختران در. کندمی پیدا گسترش نیز شهروندان میان در نام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .است نگارندگان از مقاله در شدهنقل موارد تمام و مورد این در . تأکید1



 

 

 دربارۀ) کندمی انتخاب ایرانی هاینام میان از را خود فرزندان نام دارد ایرانی تعصب که راوی
 این کند؛می خودداری فرزندان بر عربی نام گذاشتن از و( 1ـ1ـ2 بخش. ک. ر نژادی برتری

 است گفتمانی هایکشمکش همین براساس کند؛می برجسته را عربی /ایرانی تقابل گذاریْ نام
 ایران فرهنگ با مرتبط نامی «میترا(. »60: همان) دهدمی تغییر «زینب» به را خود نام «میترا» که

. است داده انجام ناسیونالیسم گفتمان چارچوب در کنشی خود گذارینام با پدر است؛ باستان
 و خوردمی شکست اسالمی گفتمان با تقابل در ناسیونالیسم گفتمان که اسالمی انقالب از پس

 قرار تأثیر تحت نیز فرزندان گذارینام کند،می پیدا سلطه رقیب هایگفتمان بر اسالمی گفتمان
. کندمی پیدا افزایش تشیع و اسالم تاریخ برجستۀ هایشخصیت و اسالمی هاینام بسامد گیرد؛می
 تغییر است، شیعی و اسالمی نامی که ،«زینب» به را خود نام «میترا» که است چارچوب همین در
 مبتنی که تقابلی شود،می ایجاد «زینب» و «میترا» میان ضمنی معنایی تقابل ترتیببدین و دهدمی
 .است ایرانی /اسالمی تقابل بر

 کوهستان شاهین در. هستیم هانام میان ایدئولوژیک تقابل این شاهد نیز دیگر آثار در
 آبشناسان شخصیت مثبت هایجنبه دربارۀ ارتشی افسر چهار که بینیممی( 1387 جعفریان،)

 چرا باشد؟ حسن او مثل افسری اسم باید چرا اصالً »: گویدمی افسرها از یکی. کنندمی وگوگفت
 معنایی تقابل نیز اینجا در. کندمی تأیید را سخن این دیگری و( 10: همان) «نیست؟ منوچهر اسمش
 داستان در .شودمی ایجادهای اسالمی سود ارزشالبته به «منوچهر» و «حسن» نام دو میان ایضمنی
 به بعداً  البته) دارد نام «جمشید» داستان منفی شخصیت( 13۹6 محمدی،گل) مغرب در طلوع

 مخالف اسالمی انقالب با و است پهلوی گفتمان سوژۀ نیز او ؛(شودمی تبدیل مثبت شخصیتی
 نامشان از پسرانش اما گذاردمی «فریبرز» و «فرامرز» و «فریدون» را پسرانش نام نیز جمشید. است

 -10: همان) دهندمی تغییر «علی» و ،«مقداد» ،«میثم» به را نامشان و شوندمی( 12: همان) «بیزار»
. بینیممی را هانام میان ایدئولوژیک تقابل این نیز( 8: 13۹4 حسام،) شد گم مهتاب وقتی در(. 12

 «بیزار» خود نام از نیز جمشید. دارد نام جمشید اصل در لفظ،خوش علی یعنی اصلی، شخصیت
 . دهدتغییر می «علی» به راآن  ؛(47: همان) است
 هستند، مخالف اسالمی انقالب با که پهلوی، گفتمان هایسوژه که بینیممی مختلف آثار در

 هایشخصیت از یکی ؛(13۹5 خسروشاهی،) هاپروانه و هاصخره داستان در. دارند ایرانی هایینام
 با خود و است پهلوی ارتش رتبۀعالی مقامات از یکی پسر او. است «جمشید» تأثیرگذار منفی

 فرمان با او. اندگمارده کار این به را او آنها حتی و است ارتباط در پدرش نیز و ساواکی نیروهای
 با متعارض هاییارزش پهلوی گفتمان هایسوژه قاعدتاً  البته. پردازدمی مارکسیسم اشاعۀ به آنها

  .دارند مارکسیست نیروهای



 

 

 شرع با ضدیت. 2-۱-4
 ماندگیعقب عوامل از یکی عنوانبه را اسالم دین ایرانی هایناسیونالیست که شد گفته پیشتر
. باشند مخالف شریعت مختلف هایجنبه با است ممکن اساس، همین بر. کنندمی تصویر ایران
 ارائه هاناسیونالیست از منفی تصویری کنش، و نگرش این توصیف با اسالمی، گفتمان هایسوژه
 از منفی بازنمایی در. کرد مشاهده توانمی را منفی بازنمایی این جنگْ مختلف آثار در. کنندمی
 وجه چند از ترتیببدین و شودمی همراه نیز قانونی و اخالقی هایجنبه با شریعت با ستیز این آنها
( 4: 13۹6 محمدی،گل رنجبر) مغرب در طلوع داستان در. هستیم آنها از منفی تصویری شاهد
 ناراضی اسالمی انقالب از و است پهلوی حکومت هوادار و ناسیونالیست که جمشید، به زینت
 این رفتن بین از عامل را انقالب و کندمی یادآوری را انقالب از پیش او اخالقی فساد است،
 ماشین تقاضای جمشید از و بسازند ایحسینیه است قرار که زمانی انقالب، از پیش. داندمی فسادها
 همان در کهدرحالی است، خراب هایشماشین گویدمی دروغ به کنند،می برداریخاک برای
 .هستند کاباره ساخت برای شهر شمال در برداریخاک مشغول هایشماشین روزها

 منفی بازنمایی برای مبنایی مسئله این و اعتناستبی حجاب به نسبت پهلوی حکومت
 بینیممی( 13۹6 حسام،) میردنمی هرگز آب در. است متشرع راویان توسط پهلوی گفتمانخرده
 در»: است حجابیبی دهدمی آزار بسیار تهران، در را، برادرش و راوی که چیزهایی از یکی که

 ما گوش به که موسیقی بلند صدای. نبودند حجاب به پایبند دختران و زنان هاخانه از بسیاری
 و است سخت آنها برای غربت در کار(. 33: همان) «داشتبرمی را ساختمان گاهی بود ناآشنا
 دختران و زنان از بسیاری»: است «فرهنگی نامالیمات» است ترسخت آنها برای کار از آنچه

 (.33: همان) «کشیدیممی عذاب و کردیممی کار. بودند سرلخت
 دختر فاطمه، دربارۀ. شودمی اشاره نکته این به نیز( 1386 جیرودی،) خورشید از ترگلگون در

 انقالب از قبل بندوباربی زندگی وقتی»: شودمی روایت چنین شودمی بزرگ وقتی محمدرضا،
 داشتند جوانان که فراوانی هایآزادی و کردمی مجسم خود پیش بود، شنیده آن از زیاد که را،
 متعجب بود، داده نجات را خود منجالب از که را پدرش و داشت وجود که سوئی تبلیغات همۀ و

 «است؟ شده بعد هاینسل برای هاارزش گراشاعه چگونه و کرده تغییر چگونه پدرش. شدمی
 «بندوباربی» با« [انقالب از قبل] زندگی» شود،می مالحظه بخش این در چنانکه( 174: همان)

 «بندوباربی زندگی» یعنی است؛ آیندهم «بندوباربی» با نیز «آزادی» همچنین، است؛ شده آیندهم
 با که هاییارزش علیه «سوء تبلیغات» به منفی، بازنمایی این ادامۀ در. است «فراوان آزادی» نتیجۀ
 . شودمی اشاره نیز اسالمی، و سنتی زندگی یعنی بود، مخالف زندگی سبک این



 

 

 قصد راوی. شودمی اشاره همدان به دیبا فرح سفر به( 13۹4 حسام،) شد گم مهتاب وقتی در
 و میوه داشت انگار کسی بعد دقایقی]...[.  میز یک زیر رفتم آهستهآهسته»: کند شیطنتی دارد

 عنوانبه ،«مشروب» واژۀ ذکر با راوی، که بینیممی بخش همین در« .چیدمی میز روی مشروب
 صورتبه پهلوی، حکومت و آنها از منفی تصویری سلطنتی، خانوادۀ افراد از معمولی پذیرایی 
 . کندمی ارائه انقالبی و مسلمان مفسران برای کلی،

  تجددگرایی. 2-۱-۵
 از بعضی در. است «تجددگرایی» ایرانی ناسیونالیسم گفتمان در مهم بسیار هایجنبه از یکی

 از ترگلگون در. شودمی کشیده چالشبه پهلوی حکومت تجددگرایی این جنگ هایداستان
 ادعای و ایران پیشرفت دربارۀ پهلوی حکومت شعارهای و تبلیغات به( 1386 جیرانی،) خورشید
 فاصلۀ عادی مردم زندگی با شعارها این که شودمی تأکید هم نکته این بر اما شود؛می اشاره تمدن
 است؛ همراه تبعیض با تمدن و پیشرفت مورد در ادعا این داستان، این روایت براساس. دارد بسیار
 تنگنای در باشد مستقل بخواهد کسی اگر و دارد سامان اشزندگی است حکومت با که کسی

 هاارزش شدن واژگونه به که بینیممی نیز( 1371 شکوئی،) بازیافته طالع در. گیردمی قرار اقتصادی
 همت در(. 2ـ1ـ2 بخش. ک. ر) شودمی اشاره تمدن و پیشرفت دربارۀ حکومت تبلیغات کنار در
و با  شودمی گرفته استهزا به تمدن و پیشرفت دربارۀ حکومت شعارهای نیز( 80: 13۹2 عزیزی،)

 ایجاد «تمدن» و« [ملت] فقر» میان معنایی تقابلی تمدن هایدوازه سویبه حرکت شعار تمسخر
 .شودمی

در بخشی از . شودمی نقد تجددگرایی این نیز( 1380 محمدی،گل رنجبر) عشق آیینۀ در
(، بلقیس بر خویشاوندان سرهنگ پهلبد، که هوادار حکومت پهلوی 86 -85داستان )همان: 
 که بلقیس، روایت ایندر . بینندمی چادر گذاشتن کنار در را تجددگیرد که هستند، خرده می

 هایناسیونالیست از منفی تصویری کند،می توصیف «وجق اجق» برچسب با را پهلبد خویشاوندان
 این با تقابل در آنچه که بینیممی مخصوصاً  .کندمی ارائه پهلوی حکومت هوادار تجددگرای
  .است  شیعی گفتمان هاینشانه گیردمی قرار تجددگرایی

 گراییغرب. 2-۱-۶
 جنگْ  آثار از بعضی در پهلوی ناسیونالیستی حکومت از منفی بازنمایی هایجنبه از یکی
 آمریکا، مخصوصاً  غرب، به وابسته پهلوی حکومت آثار، این در. است حکومت این گرایی  غرب
 مثبت نگاهی دارند، ناسیونالیستی هایگرایش که منفی، هایشخصیت از بسیاری. شودمی تصویر

 وضعیت از که جمشید ،(13۹6 محمدی،گل رنجبر) مغرب در طلوع داستان در. دارند غرب به
 راه سوپرمارکت آنجا و کند مهاجرت انگلیس به خواهدمی است ناراضی انقالب از پس کشور



 

 

 این جای به که گویدمی او به طعنه به پهلوی، حکومت از پدر هواداری به توجه با میثم،. بیندازد
 اطالعات جمشید. بگذارد شهریور هفده را آن نام و کند سوپرمارکت به تبدیل را بنگاهش کار

 که دارد اهمیت نظر این از آمریکا رادیو به ارجاع. گیردمی «آمریکا رادیو» از را خود سیاسی
 جمشید که بینیممی این، بر عالوه. است کردهمی حمایت شاه از همواره آمریکا انقالبیونْ ازنظر 
 استعماری هایسیاست خاطربه قاجار، عصر از که کشوری کند، مهاجرت انگلیس به دارد قصد
 .دارد منفی بسیار ایوجهه ایران مردم نگاه در شرق، در خود

 با اتفاقاً  راوی آنجا در. شودمی مشاهده نیز( 1371 شکوئی،) بازیافته طالع در گراییغرب نقد
 دربارۀ آنها. شودمی مواجه دارند سکونت تهران در مجلل ایخانه در که آمریکایی افسر چند

 است؛ دوم وطن مانند آنها برای ایران که گویدمی آنها از یکی گویند؛می ایران در خود آسایش
: همان) «آن معایب و هامحدودیت بدون البته. داریم را خودمان وطن امتیازات تمام اینجا در ما»

 ارتش نیروهای ترینعالی که است حدی به هاآمریکایی قدرتدر روایت این اثر، (. 47
 آنان برابر در هستند، پهلوی ناسیونالیستی حکومت قدرت نماد که افرادی یعنی شاهنشاهی،

 مقتدر حکومت و بیگانگان از کشور استقالل اگرچه روایت، این براساس ترتیب،بدین .اندمطیع
 در. است داده معکوس نتیجۀ غرب به توجه است، بوده ایرانی هایناسیونالیست مطلوبات از

 ،«متکبرانه» ،«نژادپرستانه» رفتارهای به نیز( 14ـ 13: 13۹3 یاحسینی،) سوسنگرد در مقاومت داستان
 . شودمی اشاره ارتشی داراندرجه و افسران با هاآمریکایی «استعمارگرانۀ» و

 از دیگر بعضی در هستند، پهلوی گفتمان سوژۀ که منفی، هایشخصیت گرایی  غرب
 بینیممی نیز( 13۹6 خسروشاهی،) هاپروانه و هاصخره در. شودمی مشاهده نیز جنگ هایداستان

 منفی شخصیت جمشید،. هستند ارتباط در آمریکا با نمادین نحویبه پهلوی گفتمان هایسوژه که
 خود کند،می رهبری را ضدانقالب چپ   نیروهای پهلویْ  ارتش مقامات فرمان تحت که داستان،
 روزهای آن در» کوتاه داستان در. است سوار قیمتگران ماشینی و دارد تن به آمریکایی اورکتی
 شده اخراج ارتش از انقالب از پس که خشنود، سرهنگ نیز( 13۹0 تمیجانی، پورعباس) «جنگ
 نیز( 1380 محمدی،گل رنجبر) عشق آیینۀ در. است فرستاده آمریکا به را خود خانوادۀ است،

 . رودمی دنیا از غیرعادی طرزیبه آنجا در و رودمی آمریکا به پهلبد، سرهنگ دختر فرحناز،
 فارسی جنگ هایداستان در عربی ناسیونالیسم. 2-2

 فارسی جنگ هایداستان در پربسامد مضامین از یکی عربی ناسیونالیسم مختلف هایجنبه طرح
 مختلف هایجنبه ادامه، در. است همراه عربی ناسیونالیسم تخطئۀ با اساساً موارد این است؛

 هاجنبه این به این آثار نویسندگان واکنش و فارسی جنگ هایداستان در عربی ناسیونالیسم
 .شودمی تشریح



 

 

 عراق و ایران اعراب تقابل. 2-2-۱ 
 است؛ عراق و ایران عرب مردم میان تمایز وجود بر تأکید بعث گفتمان تخطئۀ هایشیوه از یکی
 در وضعیت این برجستۀ نمونۀ. شودمی تقابل به تبدیل عراقی نیروهای تجاوز درصورت تمایز این

 نشینعرب مناطق محیط در داستان این. شودمی مشاهده( 13۹1 فتاحی،) خرمن در آتش داستان
 خبر داستان از جایی در. هستند ایرانی عرب عمدتاً  داستان هایشخصیت و دارد جریان ایران
 دارد «مخصوص لهجۀ» که( 23 و 22 و 20: همان) «غریبه» مردی با طالب ارباب که رسدمی
 آیندیهم. آیدمی مالکیه روستای به( 38 -37: همان در دیگر صورتیبه نیز ؛23 و 20: همان)
 ایجاد عراقی هایعرب و ایرانی هایعرب میان تمایزی «عراقی» با «غریبه» و «مخصوص لهجۀ»

 که دانست موتیفی را آن توانمی یعنی شود؛می اشاره متفاوت لهجۀ این به متن در مکرراً . کندمی
 با ایرانی عرب مردم تفاوت بر مختلف هایشیوه به و شودمی تکرار متن در دارمعنی شکلی به

 عراقی نیروهای و ایران عرب مردم میان تقابل داستان، ادامۀ در. کندمی تأکید عراق هایعرب
 عراقی افسر همین و شوندمی مواجه ایران عرب مردم مقاومت با عراقی نیروهای. شودمی تشدید

 را درخواستش خواهدمی او از که طالب ارباب به پاسخ در و کندمی زرهی نیروی درخواست
 تار را ما نیروهای حمیدیه، در ما، طرفداران شما قول به و عرب عشایر همین»: گویدمی کند لغو
 که استقبال آن کو پس. هستند نشینیعقب حال در ما نیروهای حال، تا دیشب از. اندکرده مار و

 (82: همان) «بشود؟ ما از بود قرار
 واحده عربی امت رد. 2-2-2
 آن کوشدمی و کندمی مطرح بعث حزب که است آرمانی «واحد عربی امت» شد، اشاره چنانکه

 امت» ایدۀ( 1387 خسروشاهی،) رود آبی غروب در. است حزب این شعار حتی و کند محقق را
 با افروزانجنگ بیداد»: گویدمی چنین داستان از بخشی در راوی. است شده نقد «واحد عربی
 اندشده. ]...[ کور هایموش برای مناسب و زیرزمینی است نقبی تنها "واحد عربی امت" شعار
 تا نمرود آتش بیار هیزم اندشده. دیگران و باکری آقای حمید مثل زمینی، ستارگان صعود نردبان
 شعار این هواداران او(. 16: همان) «ابراهیم خدای بسازد گلستانی السالم علیه ابراهیم حضرت برای
 ایجاد با همچنین،. کندمیصورتی منفی بازنمایی به «رکو موش» و «افروزجنگ» برچسب با را

. است کرده تصویر «نمرود» هواداران را دشمن و «ابراهیم» را خودی نیروهای نمرود /ابراهیم تقابل
 زداییمشروعیت بعث گفتمان از است، کفر /ایمان تقابل بر مبتنی که تقابل، این با ترتیب،بدین
 .کندمی

 نحویبه «واحده عربی امت» نشانۀ بندیمفصل نیز( 13۹1 فتاحی،) خرمن در آتش داستان در
 به که مردمی به خطاب طالب ارباب. شودمی مشاهده عراق حکومت هواداران سخن در متفاوت



 

 

 بخش. ک. ر) «هامجوس» دست از را ما خواهندمی هاعراقی گویدمی است کرده دعوت خانه
 و کندمی تأکید «خودمختاری» طلب بر او دهند؛ نجات( اسالمی گفتمان با زداییمشروعیت

 برگردد( است عرب جهان از استعاره «مادر)» «خود مادر دامن» به باید «عرب خلق» که گویدمی
 گفتمان از را «خلق» نشانۀ همزمان است بعث گفتمان سوژۀ که طالب ترتیب،بدین(. 21: همان)

، چنانکه در کندمی بندیمفصل عربی ناسیونالیسم گفتمان از را «عرب واحدۀ امت» و چپ
   شود.گفتمان بعث نیز این ترکیب مشاهده می

 هایاستدالل مواجهۀ: جغرافیایی اسامی سر بر ایدئولوژیک کشمکش. 2-2-3
 تاریخی
 آن و نهدمی انگشت خوزستان منطقۀ بر تأسیس آغاز از بعث حزب شد، اشاره نیز پیشتر چنانکه

 تحت و عرب منطقه این مردم که دارند تأکید آنها. کندمی مطرح عراق مسائل از یکی عنوانبه را
 معظمی) تنهایی سال بیست رمان در. دانندمی «عربستان» را منطقه این اصلی نام و هستند ایران ظلم

 رد را مدعا این تاریخی دالیل بر مبتنی و عقالنی نحویبه کوشدمی راوی ،(13۹0 گودرزی،
 دوستانش از بعضی که بیندمی آنجا در و شودمی اعزام خوزستان به رضا، داستان، راوی  . کند
 نویسندگان تحقیقات نتیجۀ که کنندمی بیان خوزستان و ایران تاریخ از شدهتحریف هاییداده

 سؤال زیر را خوزستان بر ایران حاکمیت که شوندمی تألیف هدف این با آثار این. است مصری
 ندارد معنایی فارسی زبان در «خوز» که اندشده مدعی نویسنده دو که گویدمی او به دوستی. ببرند
 مدعای بودن باطل اثبات برای( 122: همان) رضا. است «عربستان» منطقه این اصلی نام و

 هایحکومت زمان از و است «نیشکر» معنایبه «خوز» که کندمی استدالل عرب هایناسیونالیست
 خاک از بخشی اکنونهم که النهرینبین ازجمله آن، اطراف مناطق و منطقه این ایران باستانی
 و بوده ایران موردنیاز نیشکر کنندۀتأمین منطقه این ؛است بوده ایران حاکمیت تحت است، عراق

 تأکید آن علت و کنندگاناستدالل انگیزۀ بر راوی. 1است یافته شهرت «خوزستان» به رو همین از
 دوم» و( آنها انگیزۀ) «عراق رهبران شوم نیات اول»: بیندمی روپیش جنگ برای وجه دو و کندمی
. دهندمی «ملی ایوجهه» جنگ به که( جهل یعنی آنها، مدعای علت) «جاهل نویسندگان قلم
 مبتنی بلکه ندارد عقالنی مبنای عربی ناسیونالیسم مدعای او منظر از گفت توانمی ترتیب، بدین
 با نیز را آنان مدعای کوشدمی او شد، اشاره چنانکه البته. است غیرعقالنی علل و هاانگیزه بر

 .کند رد تاریخی دالیل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

معین  حاشیۀ. ک. ر) است بوده خوزستان در ساکن قوم نام واژه این که است آن« هوز»یا  «خوز» واژۀ دربارۀ تردقیق. 1

 .(«خوزستان»: ذیل 1342، برهاندر 



 

 

 اماکن گذارینام دربارۀ هابعثیست کنش( 13۹7 آبادی،دولت) شدن بسمل طریق در
 و اخالقیبی با ارتباط در عربی ناسیونالیسم سو،یکاز. شودمی تخطئه دیگر شکلیبه جغرافیایی

 مخصوصاً ایرانی، ناسیونالیسم از هایینشانه ،دیگرازسوی و گیردمی قرار المللیبین قوانین نقض
 دربارۀ عراق مدعای تلویحی صورتبه ترتیب،بدین و شوندمی بندیمفصل جغرافیایی، اماکن
 اشاره ایران با جغرافیایی اماکن تاریخی پیوند به موارد این. شودمی تخطئه ایران جغرافیایی اماکن
 سرگرد به خطاب ایرانی ـ عراقی کاتب روایت در که، است جایی مورد ترینبرجسته. دنکنمی

 هستۀ «داشتند تمام دستی آن نام و وپرداختساخت در خود ایرانیان که شهری» سازۀ عراقی،
 هایتقابل به که است درجایی بغداد دربارۀ نکته این. دهدمی شرح را ،«بغداد» یعنی اسمی، گروه

 خود است خالفت مرکز که بغداد شود؛می اشاره خالفت عصر در اعراب و ایرانیان تاریخی
 مخالف  ایرانیان   عراقی، کاتب روایت براساس. است ایرانی نیز آن نام حتی و است ایرانیان ساختۀ
: کنندمی قوا تجدید «اهواز» در حمله مسیر در و کنندمی حمله بغداد به بارها عربی خالفت 

 به و کردندمی تازه را شانقوای گرفتند،می نفس ماندند،می آنجا. بود اهواز هم شانماندگاه»
 خواهندمی حاال نورپرست گبرهای آن. ]...[ خالفت مرکز. بغداد سوی آمدندمی در حرکت
 این در(. 51: 13۹7 آبادی،دولت) «بخورانند ما، خود به مان،به ایمخورانده شانبه ما را آنچه
 . کندنمی اعتراضی ایران با جغرافیایی اماکن این ارتباط دربارۀ عراقی سرگرد موارد،

 جغرافیایی اسامی سر بر ایدئولوژیک کشمکش شاهد نیز( 13۹1 پور،حسینی) ماند جا که پایی در
 این هامجوس شما اگر که کردندمی اقرار»: گویدمی عراقی نیروهای دربارۀ ایرانی راوی هستیم؛
 محمره، خرمشهر به هاعراقی هنوز. ]...[ رفتیممی پیش محمره و خفاجیه تا دادید،نمی برش را جاده
 (.217 -216: همان) «گفتندمی عربستان خوزستان به و ناصریه اهواز به خفاجیه، سوسنگرد به

 اسالمی گفتمان با زداییمشروعیت. 2-2-4
 و بعث گفتمان به بخشیمشروعیت هایشیوه از یکی اسالمی گفتمان از هایینشانه بندیمفصل
 نامسلمانی بر بعث حزب تبلیغات در روایی، آثار این روایت براساس. است آن رهبران کنش
 سال در قادسیه جنگ به بیشتری شباهت ایران به عراق حملۀ ترتیب،بدین. شودمی تأکید ایرانیان

 اعراب کردند، حمله زردشتی ایرانیان به مسلمان اعراب که گونههمان: کندمی پیدا. ق. ه 15
 ایرانیان برابر در اعراب از محافظت نیز و اسالم گسترش برای صدام رهبری به نیز عراق مسلمان

 حمله آنان به( شوندمی تصویر «مجوس» و «نژادپرست» صورتبه بعث رژیم تبلیغات در که)
 و ایرانیان میان موجود کهن  قومی  تقابل و ایرانیان نژادپرستی دربارۀ بعث رژیم تبلیغات. کنندمی

 -Lewental, 2014: 896. ک. ر) شودمی پذیرفته نیز غرب و منطقه عرب مردم درمیان اعرابْ 



 

 

 بیان ایرانیان بودن مجوس به اعتقاد عراقی نیروهای زبان از مکرراً فارسی، جنگ آثار در(. 897
 .شودمی مقابله آن با مختلف  طرقبه و شودمی

 عراقی سرباز چهار با صالی که بینیممی( 1387 فتاحی،) نخلستان پری داستان از بخشی در
 دشمن صالی که گویندمی آنها از نفر سه. دارند اختالف هم با عراقی سربازهای. شودمی مواجه
 و کافرها با که ایمآمده ما»: گویدمی سربازها از یکی. ندارد فرقی دیگر دشمنان با و است

 مگر. است بلند مسجدهایشان از اذان صدای. اندمسلمان که اینها اما کنیم، جنگ هامجوس
 و کشتن مخالف که سربازی. شوندمی درگیر هم با اختالف طرف دو( 62: همان) «شنوید؟نمی
 بخش همین در. شودمی زخمی هم خودش و کشدمی را دیگر نفر سه است صالی کردن اسیر
 بهتر وضعیتی که سربازی. هستند عراق بعث حزب تبلیغات تأثیر تحت شدیداً سربازان که بینیممی

 همین به و هستند کافر ایرانیان که کردهمی تصور تبلیغات تأثیر تحت دارد دیگر نفر سه به نسبت
 آنها مثل هم ایرانیان که شده متوجه است آمده ایران به او که حاال. کرد جهاد آنها با باید دلیل

 او. شودمی مشاهده نیز سرباز همین در حتی عربی ناسیونالیسم هایآموزه تأثیر. هستند مسلمان
 «مجوس» شناسی؛ این درحالی است که براساس یک ریشهکندمی همنشین را «مجوس» و «کافر»

 فارسی در mogu واژۀ از یونانی نویسندگان ضبط اخیر صورت است؛ یونانی mághos معرب
: 1342 ،برهان در معین حاشیۀ. ک. ر) است نو فارسی در زردشتی، روحانی یعنی ،«مغ» و باستان
 زردشتیان که گیردمی صورت درحالی عراقی سرباز جمالت در واژه دو این همنشینی(. «مغ» ذیل
 عجم، و عرب میان قومی هایتخاصم براساس عرب، هایناسیونالیست اما. هستند موحد خودْ

 سبب هازردشتی و ایرانیان از منفی بازنمایی این .کنندمی بازنمایی «کافر» صورتبه را زردشتیان
 شکل ناسیونالیستی هایآرمان بر مبتنی که بعث، حزب طلبانۀتوسعه هایسیاست که شودمی
 برای ابزاری به تبدیل هاناسیونالیست برای دینی هایآموزه یعنی کند؛ جلوه مشروع گیرد،می

 نجات را صالی که ایعراقی سرباز. شودمی عربی ناسیونالیسم گفتمان به بخشیمشروعیت
 آن گاهگره «عرب نژاد» که را، بیعر ناسیونالیسم گفتمان اسالمی، گفتمان بندیمفصل با دهد،می

 تخطئه گیرد،می کاربه بخشیمشروعیت برای ابزاری عنوانبه را اسالمی هایآموزه و است
 است بوده عربی ناسیونالیسم گفتمان به بخشیمشروعیت برای ابزاری آنچه ترتیب،بدین. کندمی
 سربازان سرباز، این درمقابل . شودمی تبدیل آن شدن کشیدهچالشبه و تخطئه برای مبنایی به خود
 به حمله به را آنها ناسیونالیسمْ  ایدئولوژی و هستند عربی ناسیونالیسم گفتمان هایسوژه عراقی
 به آنان ندارد؛ ضرورتی اسالمی هایآموزه با بخشیمشروعیت افراد این برای. است واداشته ایران
 پسر دهند راه خود به تردیدی آنها صحت در آنکه بدون و دارند ایمان ناسیونالیستی هایآموزه
 .دانندمی اسارت و مرگ شایستۀ را گناهیبی نوجوان



 

 

 هابعثیست توسط ایرانیان منفی بازنمایی این شاهد نیز( 13۹5 طحانیان،) امسالگیسیزده همۀ در
 تبلیغات از متأثر که هاییشخصیت از یکی. هستیم بازنمایی این با ایرانی هایشخصیت تقابل و

 دارد اصرار او. است عبدالرحمن کندمی دشمنی ایرانیان با مذهبی باورهای براساس بعث حزب
 او خدا که است باور این بر راوی، روایت بنابه و، بخوانند «عذاب فرشتۀ» را او ایرانی اسرای که
(. 166: همان) بدهد عذاب هستند «پرستآتش» و «مجوس» که را ایرانی اسرای تا فرستاده را

 برچسب با دینی، گفتمان چارچوب در را او ایرانی اسرای که عبدالرحمن، بینیممی چنانکه
 . کندمی شکنجه را ایرانیان مذهبی هایانگیزه با کنند،می بازنمایی منفی صورتبه ،«ملجمابن»

 در را نصر سورۀ سخنش شروع از پیش رمادی اردوگاه در اثر، راوی مهدی، دیگر، ییدرجا
 هاسودانی میان رسد،می پایان به قرآن خواندن وقتی. خواندمی سودانی خبرنگاران حضور
 «خوانید؟می هم قرآن هاایرانی شما مگر»: پرسدمی مهدی از آنها از یکی. گیرددرمی وگوگفت

 سخن از آنها. هستند مسلمان هاایرانی که گویدمی و دهدمی مثبت پاسخ مهدی( 173: همان)
 ؛(174: همان) هستند فلسطین حامی ایرانی رزمندگان که ندکمی تأکید او کنند؛می تعجب مهدی

 آنها برای را سخنانش که خواهندمی او از و شوندمی زدهذوق او سخنان از سودانی خبرنگاران
 .شوند مطمئن تا کند تکرار

 قومی تقابل و ایرانیان بودن مجوس دربارۀ بعث حزب مدعای طریق دو به مهدی ترتیب،بدین
 از حمایت اعالم با ثانیاً  و هستند مسلمان آنها که دهدمی نشان قرآن خواندن با اوالً کند؛می رد را

 میان کهن قومی تقابل و نژادی تمایزات یعنی) بودن غیرعرب و عرب که دهدمی نشان فلسطین
 منظر از فلسطین مسئلۀ که است الزم نکته این ذکر. ندارد موضوعیت او برای( اعراب و ایرانیان
 جنگ به را داوطلبانی فلسطین جنگ جریان در آنها است؛ داشته بسیاری اهمیت بعث حزب
 به همواره عرب هایناسیونالیست بعث، حزب بر عالوه(. Abu Jaber, 1966: 27) فرستندمی

 بر راوی تأکید اساس، همین بر(. Reiser, 1987: 85- 95. ک. ر) اندداشته ویژه توجه فلسطین
 .کندمی زداییمشروعیت ایران به حمله در عراق رهبران کنش از فلسطین از دفاع برای او آمادگی
 بازگشت ضرورت بر تأکید ضمن طالب ارباب نیز( 13۹1 فتاحی،) خرمن در آتش داستان در
 عراقی غریبۀ(. 21: همان) کندمی تأکید ایرانیان بودن «مجوس» بر خود، مادر دامن به عرب خلق
 غیر، عنوانبه را، ایرانیان و کندمی تأکید «عرب خلق» نجات او، همانند طالب، مهمانی مجلس در

 دانش به توجه با که داشت توجه باید(. 23: همان) کندمی بازنمایی ،«مجوس» عنوان تحت
 «کافر» عنوانبه ایرانیان منفی بازنمایی نوعی، مخاطب   این هویت و آثار قبیل این مخاطب   ایزمینه

 را برچسب این مخاطبْ زیرا شود؛می محسوب عراقی نیروهای منفی  بازنمایی خودْ «مجوس» و



 

 

 انقالبی مسلمان   مخاطب عالوهبه و داندمی ایران علیه حمله به بخشیمشروعیت برای اتهامی صرفاً 
 . تابدبرنمی کندمی همدلی آنان با که نیروهایی با ارتباط در را «مجوس» و «کافر» برچسب
. کرد مشاهده توانمی را مسئله این نیز( 1371 مازندرانی، اکبری) آلبالو درخت زیر داستان در
 ایرانی همکیش برادران با چرا که پرسدمی او از و کندمی وگوگفت عراقی اسرای از یکی با نادر
 اندکردهمی تصور فرماندهان سخنان براساس که دهدمی پاسخ عراقی اسیر. است جنگیده خود

 از پس است؛ «شرعی حکم» انجام آنان خون ریختن و هستند «مشرک» و پرستآتش» ایرانیان
 (.  113: همان. )هستند مسلمان ایرانیان که شوندمی متوجه جبهه به آمدن
 بسیاری هایداستان در هاعراقی دید از ایرانیان بودن پرستآتش و مجوس بیان طورکلیبه
 از ماند جا که پایی مختلف هایبخش در. کنیممی اشاره آنها به فقط دراینجا که است یافته نمود
 ایها علیکم اهلل لعنۀ: گفت»: شودمی آیندهم «پرستآتش» و «مجوس» با «ایرانی» هاعراقی زبان

: همان. ک. ر دیگر هاینمونه مشاهدۀ برای نیز ؛11۹: 13۹1 پور،حسینی) «المجوس االیرانیون
 نیستید؛ مسلمان شما»: گویدمی عراقی افسر موصل زندان در همچنین(. 282 و ،158 ،146 ،132

 نیز ؛584 -583: 13۹4 بخشایش، کامور) «هستند و بودند پرستآتش همیشه هاایرانی. مجوسید
 عراقی افسری ماجرای راوی نیز سوسنگرد در مقاومت در(. 640 و 61۹  ،582 ،57۹: همان. ک. ر
 سر بر تعصب سبب به او اما دارد خون تزریق به نیاز مرگ از رهایی برای که کندمی تعریف را

 همین به و بپذیرد را خون نیست حاضر هاایرانی بودن مجوس دربارۀ اشتلقی و بودنش عراقی
 جاری هایمرگ در ایرانی خون خواهمنمی من! است نجس هامجوس شما نخو»: میردمی دلیل
 مانند هابعثیست برچسب به مکرراً  نیز( 13۹2 آباد،) امزنده من در(. 177: 13۹3 یاحسینی،)« !شود

 موارد و ،425 ،382 ،360: همان) شودمی اشاره ایرانی نیروهای علیه «پرستآتش» و «مجوس»
 به نیز( دیگر موارد و ،574 ،461 ،2۹1: 13۹6 شمشیرگرها،) پوشید مرا لباس کسی چه در (.دیگر

 . است شده اشارهها ازمنظر بعثی هاایرانی بودن مجوس
 عرب خلق مدافع هایجریان منفی بازنمایی. 2-2-۵
 شکل انقالب، از پس عرب، خلق از حمایت شعار با که سیاسی هایجریان از بعضی دربارۀ پیشتر
 و مختلف هایگروه میان دقیق صورتبه جنگ، روایی آثار در. شد داده توضیح بودند گرفته
 بازنمایی منفی صورتبه «عرب خلق» برچسب با آنها همۀ بلکه شود؛نمی ایجاد تمایز آنها کنش
 .شودمی اشاره عرب خلق مدافع هایجریان به( 13۹4 جعفریان،) پرستو پرواز داستان در. شوندمی

. شد مطرح خرمشهر در انقالب پیروزی از بعد درست عرب خلق مسئلۀ» راوی، روایت براساس
 بود، عربی کشوری که عراق به خوزستان پیوستن و خوزستان هایفارس از هاعرب جداشدن

 ت باید(. 30: همان) «بود حزب این شعار



 

 

 به سیاسی هایجریان از بعضی که است عنوانی بلکه نیست، حزب «عرب خلق» که داشت وجه
 هاجریان این است؛ چپ گفتمان بندیمفصل محصول و کنندمی اطالق خوزستان عرب مردم
 هایجریان با دیگر بعضی و اندبوده طلبجدایی بعضی اند؛داشته اختالف یکدیگر با خود

 «طلبیجدایی» عنوان تحت هاجریان این همۀ روایت، این در اما. اندداشته خصومت طلبجدایی
 ناسیونالیسم ایدئولوژی محصول که آنان، قومی هایانگیزه بر و شوندمی بازنمایی منفی صورتبه

 . شودمی تأکید است، عربی
 مدافع هایگروه به مربوط وقایع روایت شاهد نیز( 13۹8 جعفریان،) جاست همین امخانه در
 گوش به انفجار صدای وقتی که شودمی اشاره نکته این به داستان این در. هستیم عرب خلق
 در راوی. است عرب خلق مسلحانۀ هایدرگیری که کنندمی گمان او خانوادۀ و راوی رسدمی

 انجمن هایبچه با هم عرب خلق هایدرگیری جریان در»: کندمی روایت چنین داستان از بخشی
  در 1358 خرداد پنج در بود، شده عجم و عرب خلق جدایی برای که هاییتوطئه به اعتراض در

 عرب میان عرب خلق مدافعان اثر، این روایت براساس( 8: همان) «کردیم تحصن جامع مسجد
 مطرح عربی ناسیونالیسم ایدئولوژی براساس را قومی تمایزی یعنی گذارند؛می تمایز عجم و

 چندین بالفاصله»: شودمی آغاز درگیری و شودمی شکسته تحصن ،روز سه از پس. کنندمی
 امام مسجد جلوی از شدن رد هنگام که بود ایساله سه پسر آنها از یکی. ]...[ آوردند مجروح
 موقعی» ،1358 سال تیر وچهارمبیست روز در(. 5: همان) «بود خورده شکمش به تیر( ع) صادق
 بودند، شده جمع مسجد حیاط در سخنرانی به دادن گوش برای جامع مسجد در زیادی مردم که
 راویْ  نیز بخش این در« .شدند شهید و مجروح نفر چند مردم میان در نارنجک یک پرتاب با

 شده،نقل هایبخش بهباتوجه. کندمی بازنمایی منفی صورتبه را عرب خلق مدافع هایجریان
 این. است شده حذف فرایند گرکنش ،«شدند» و «بود خورده» یعنی ،شدهمشخص فرایند دو در

 کاربه معلوم بند آنکه جایبه راوی. است «عرب خلق مدافعان» یا «عرب خلق» محذوف گرکنش
 ترتیب،بدین او. است برده کاربه مجهول بند کند، ذکر گرکنش عنوانبه صریحاً  را آنها و ببرد

 و کند کشف وقایع زنجیرۀ براساس را گرکنش این خودْ  اثر خوانندۀ که آوردمی فراهم شرایطی
 .شود همراه نویسنده با منفی بازنمایی این فرایند در نیز خواننده
 محمدی،) .دی.پی.اُ دختران شودمی روایت عرب خلق مدافعان ماجرای آن در که دیگری اثر
. بود شده متشنج عرب خلق خاطربه آبادان جو روزها آن» محمدی، روایت بنابه. است( 13۹6

 از بیشتر آنها. کنند درست عربی خلیج و بگیرند را خرمشهر خواستندمی عرب خلق طرفداران
 «.کردندمی حمله مردم خانۀ به زدند،می آتش را جایی. کردندمی ایجاد تشنج دیگر هایگروه
 بازنم



 

 

 در حتی. دارد پیشین اثر به نسبت بیشتری صراحت اثر این در عرب خلق مدافعان از منفی ایی
 معلوم بندهای در. است شده ذکر فرایند «سبب» عنوانبه« عرب خلق» ،«بود شده» مجهول بند

 ایجاد» ،«بگیرند خواهندمی» فرایندهای گرکنش «عرب خلق طرفداران» که بینیممی بعدی،
 این موضوع براساس. هستند «کردندمی حمله» و ،«زدندمی آتش» ،«کنند درست» ،«کردندمی

 منفی بازنمایی ،(مردم به حمله و خانه، زدن آتش عربی، خلیج ایجاد خرمشهر، تصرف) بندها
 یابدمی وسعت راوی با همدل مخاطبان گسترۀ که است نحویبه بخش این در عرب خلق مدافعان

 .شودمی شامل نیز را ایرانی هایناسیونالیست حتی و
 میان اختالف به اثر این در. شودمی اشاره موضوع این به نیز( 13۹7 بازون،) نرگس علویه در

. دانندمی عراق را مقصر ایعده و ایران را مقصر ایعده شود؛می اشاره جنگ شروع از روایت دو
 خلق ایران»: شودمی اشاره ایران علیه صدام اقداماتبه  و تخطئه اول گروه تصور رمان این در

 «مسجدجامع؟ توی انداخت بمب ایران نفت؟ لولۀ توی گذاشت بمب ایران انداخت؟ راه عرب
 انداخته راه ایران در را عرب خلق عراقْ رژیم است، شده بیان قولنقل این در چنانکه( 76: همان)

 اندازد؛می بمب خرمشهر جامع مسجد در و کند،می منفجر را نفت انتقال هایلوله است،
 حکومت برنامۀ طبق آنها شوند؛می بازنمایی منفی صورتیبه نیز عرب خلق مدافعان ،ترتیببدین
 در بمب انداختن و نفت انتقال هایلوله انفجار با ردههم آنها گیریشکل و اندگرفته شکل صدام
 . است جامع مسجد
 بازنمایی منفی صورتبه متفاوت شکلیبه عرب خلق مدافعان نیز اثر این از دیگری جای در
 است؛ «صدام مدافع» با معناهم «عرب خلق مدافع»اوالً  در این بخش، .(42 -41)همان:  شوندمی

 دشمن به وابسته افراد این یعنی است؛ معناییهم این مصداق( نیز فوزی شاید و) غضبکریم
 ترینعزیز به نسبت حتی آنها هستند؛ ایمنفی اخالقی سابقۀ دارای افراد این ثانیاً. هستند متجاوز
 بوده شکسته را خود مادر سر نان ایتکه برای غضبکریم. هستند اعتنابی و وفابی خود نزدیکان

 از حمایت) آنها فعلی مطالبات میان ارتباطی ثالثاً  است. بوده کرده رها را خود مادر نیز فوزی و
 پهلوی گفتمان سوژۀ انقالب از پیش آنها دارد؛ وجود پهلوی گفتمان و( صدام یا عرب خلق
 میان ایدئولوژیکی مفهومی رابطۀ یعنی گیرد؛می قرار «شاه» مفهوم زیرشمول «صدام». اندبوده
 و سو یک از بعث و عرب خلق گفتمان همزمان ترتیب، این به. شودمی برقرار «صدام» و «شاه»

 .شودمی تخطئه دیگر سوی از پهلوی گفتمان
 گیری نتیجه. ۵
 گفتمانخرده و افراطی ایرانی ناسیونالیسم از مختلفی هایجنبه به فارسی جنگ هایداستان در

 آثار این در معموالً. شودمی اشاره دیگرازسوی بعثیسم و عربی ناسیونالیسم و سوازیک پهلوی



 

 

 توانمی را ایرانی ناسیونالیسم از هاجنبه این مختلف، آثار   در. شوندمی تخطئه گفتمان دو این
 کرد؛ مشاهده را اعراب علیه نژادی تعصبات و هاتوهین توانمی آثار بعضی در( 1: کرد مشاهده

 گفتمانخرده گاه( 2 شود؛می کشیده چالشبه گاه و شودمی بندیمفصل نژادی «برتری» گاه
 تخطئه( کمینه و میانه ناسیونالیسم چارچوب در) ناسیونالیستی هایارزش چارچوب در پهلوی
 ناسیونالیستی گفتمان میان ایدئولوژیک کشمکشی افراد نام گزینش سر بر اثر چند در( 3 شود؛می
 هایسوژه و باستانی ایرانی هاینام ناسیونالیسم گفتمان هایسوژه شود؛می مشاهده اسالمی و

 تجددگرایی، به نسبت آثار از بسیاری در( 4 گزینند؛برمی را اسالمی هاینام اسالمی گفتمان
 ناسیونالیسم ایدئولوژی بر مبتنی که) پهلوی گفتمانخرده در شرع با ضدیت و گرایی،غرب
 کشیده چالشبه پهلوی گفتمانخرده و است شده داده نشان واکنش( است گرفته شکل افراطی
: کرد مشاهده توانمی را هاجنبه این بعثیسم و عربی ناسیونالیسم گفتمان با ارتباط در. است شده
 پیوند عراق مخصوصاً  منطقه عربی کشورهای و ایران اعراب میان کوشدمی عربی ناسیونالیسم( 1

 عراق، و ایران اعراب میان تقابلی ایجاد با فارسی، جنگ هایداستان نویسندگان اما کند؛ ایجاد
 امت ایدۀ عرب هایناسیونالیست قبلی، مورد با ارتباط در( 2 کنند؛می تخطئه را عربی ناسیونالیسم

 منفی بازنمایی با را ایده این فارسی داستانی آثار نویسندگان کنند؛می مطرح را واحده عربی
 عربی جغرافیایی نام عرب هایناسیونالیست قبل، مورد دو با ارتباط در( 3 کنند؛می رد پردازانایده

 دهند؛می قرار ایران از بخش این به اندازیدست برای مستمسکی را خوزستان مختلف مناطق
 اشاره ایران تاریخ با مناطق این پیوند به تاریخی مسائل طرح با فارسی داستانی آثار نویسندگان

 برای ها،بعثیست( 4 کنند؛می تخطئه را عرب هایناسیونالیست مدعای ترتیببدین و کنندمی
. ق.ه 15 سال در ایران به حمله مانند وقایعی به ایران، به حمله در خود اهداف به بخشی مشروعیت

 اعراب دربرابر شکست انتقام گرفتن را آنان انگیزۀ و خوانندمی مجوس را ایرانیان و کنندمی اشاره
 با و دهندمی نشان واکنش بازنمایی این به نسبت مختلف آثار نویسندگان کنند؛می تصویر
 انقالب از پس( 5 کنند؛می زداییمشروعیت هابعثیست کنش از اسالمی گفتمان بندیمفصل

 هستند؛ طلبجدایی آنها از بعضی که گیردمی شکل ایران اعراب میان در هاییجریان اسالمی،
 رژیم به وابسته را همه و کنندمی تصویر طلبجدایی را جریانات این همۀ مختلف آثار نویسندگان  

 این ارتباط و نویسندگان هویت کرد توجه آن به باید که مهمی بسیار نکتۀ. دانندمی عراق بعث
 پژوهش این در ارجاعات عمدۀ. است آثارشان در عربی و ایرانی ناسیونالیسم وضعیت با هویت

. هستند متشرع و انقالبی ایدئولوژیک ازنظر آنها نویسندگان که است داشته اختصاص آثاری به
 ناشرانی و نوشته نویسندگانی را ایران در فارسی جنگ هایداستان عمدۀ اوالً که داشت توجه باید

 هستند متشرع آنکه سبببه آثار این نویسندگان ثانیاً  دارند؛ هویتی چنین که اندکرده منتشر



 

 

 و( کندمی تحقیر را آنها یا اعتناستبی یا اسالمی هایارزش به نسبت چون) ایرانی ناسیونالیسم
 چشم ایران خاک به چون نیز و خواندمی مجوس را مسلمان ایرانیان چون) عربی ناسیونالیسم

 که شودمی نیز هاییداستان شامل پژوهش این در شدهبررسی پیکرۀ. کنندمی تخطئه را( دارد
 هایجنبه به عمدتاً آثار این که است آن مهم نکتۀ اما دارند؛ متفاوتی وضعیت ایدئولوژیک ازنظر

 این در معموالً آنچه. هستند اعتنابی منفی، یا مثبت صورتبه عربی، و ایرانی ناسیونالیسم مختلف
 براساس. است ها،انسان شدن کشته و وطن ویرانی مانند جنگ، فجایع شودمی بازنمایی آثار
 ناسیونالیسم توانمی آثار این در ناسیونالیسم، هایگونه از( Audi, 2009) آئودی بندیدسته
. «غلط یا درست من، کشور»: گویدمی که را بیشینه ناسیونالیسم نه و کرد مشاهده را کمینه یا میانه
 بندیمفصل نیز جهانوطنی گفتمان مواردی در که بینیممی ناسیونالیسم گونۀ همین با ارتباط در
 و کنندمی مطرح را انسان کرامت و انسانی هایارزش جنگ، نقد در نویسندگان، یعنی شود؛می

 معموالً  ترتیب،بدین. گیردمی قرار دیگر هایارزش و پرستیوطن از باالتر اخالقیْ  هایارزش
 باالتری اولویت غیره و نژادی و قومی هایارزش به نسبت آثار این در انسانی و اخالقی هایارزش
 . هستند اعتنابی بیشینه ناسیونالیستی  هایارزش به نسبت آنها که است سبب همین به و دارند
 اثر در غالب رویکرد و راوی کلی گیریموضع براساس را جنگ هایداستان نویسندگان آثار
 ناسیونالیسم به نسبت متفاوت موضعی آثار دسته این از یک هر کرد؛ تقسیم دسته چهار به توانمی

 :دارند عربی ناسیونالیسم و افراطی ایرانی
 اثر غالب وجه اسالمی گفتمان آثار این در: دارد انقالبی و متشرع هویت آنها راوی که آثاری.1

 کنند؛می تخطئه را پهلوی خردگفتمان مخصوصاً  و را افراطی ایرانی ناسیونالیسم آثار این: است
 و تجددگرایی و تابندبرنمی را شرع به نسبت هاناسیونالیست اعتناییبی مخصوصاً متشرع راویان
 به گاه آنها تقابل کنند؛می نقد شرع به اعتناییبی همین با ارتباط در نیز را آنان گراییغرب
 اسالمی هاینام به را خود ایرانی هاینام و دارند نفرت خود ایرانی نام از حتی که است ایدرجه
  دارند؛ ایرانی نام اوقات بسیاری در منفی هایشخصیت عالوهبه دهند؛می تغییر
 افراطی ایرانی ناسیونالیسم راوی آثار این در: دارد اسالمی ـ ایرانی هویت آنها راوی که آثاری.2
 هاینشانه برخی و شودنمی مشاهده اسالمی /ایرانی تقابل آثار این در کشد؛می چالشبه را

 بازیافته طالع مانند آثاری شود؛ بندیمفصل است ممکن باستانی شکوه مانند ایرانی ناسیونالیسم
 ناسیونالیسم جایگزین کمینه و میانه ناسیونالیسم آثار این در است؛ دسته این برجستۀ نمونۀ( 1371)

 مفص نیز افراطی ناسیونالیسم( 13۹6 ای،گالبدره) هاچلچله مانند مواردی در البته. شودمی افراطی
 شود؛می بندیل



 

 

 ایرانی ناسیونالیسم به نسبت آثار این در: دارد گرایانهوطنجهان هویت آنها راوی که .آثاری3
  تأکید جنگ در افراد مصائب و هارنج بر آنها شود؛می اعتناییبی عربی ناسیونالیسم و افراطی

 است تفسیرقابل کمینه و میانه ناسیونالیسم چارچوب در که پرستیوطن از نمودهایی گاه کنند؛می
 احمدخانی،) نامیبی ،(1365 مجابی،) ملخ شب مانند آثاری کرد؛ مشاهده توانمی آثار این در نیز

 ایستگاه در عقرب و ،(1384 محمود،) درجه صفر مدار ،(1400 محمود،) سوخته زمین ،(13۹4
 هستند؛ دسته این در برجسته هاینمونه از( 1385 آبکنار، مرتضاییان) اندیمشک قطار
 آثار این در: دارد گرایانهوطنجهان و ایرانی ناسیونالیستی هویت آنها راوی که .آثاری4

 حقوق مانند انسانی هایارزش سویی از نویسنده شود؛می ترکیب وطنیجهان و ایرانی ناسیونالیسم
 دشمنان و مدارنداخالق ایرانیان کند؛می بندیمفصل را ایرانی نژاد کرامت دیگر ازسوی و بشر
 با ترتیب،بدین هستند؛ اعتنابی انسانی هایارزش و اخالق به عرب، هایناسیونالیست یعنی آنان،
 شدن بسمل طریق شود؛می داده مشروعیت ایرانی ناسیونالیسم گفتمان به اخالق به ارجاع

 .است دسته این برجستۀ نمونۀ( 13۹7 آبادی،دولت)
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 ،مهر سورۀ: تهران. جاست همین امخانه(. 13۹8) گلستان جعفریان. 

 ،قدیانی: تهران. خورشید از ترگلگون(. 1386) کاظم جیرودی. 

 ،مهر سورۀ: تهران. شد گم مهتاب وقتی(. 13۹4) حمید حسام. 

 ،مهر سورۀ: تهران. میردنمی هرگز آب(. 13۹6) حمید حسام. 

 هایزندان از پورحسینی سیدناصر هاییادداشت: ماند جا که پایی(. 13۹1) ناصر پور،حسینی 
 .  مهر سوره: تهران. مخفی



 

 

 در . «داستانی ادبیات در آن تاثیر و بازتاب: تحمیلی جنگ» .(13۹7) حصارکی، محمدرضا
  . مفاخر و مشاهیر بازشناسی و زبان، ادبیات ملی همایش سومین مجموعه

 ،تهران. مقدس دفاع و جنگ داستانی ادبیات پیرامون کندوکاوی(. 138۹) محمد حنیف :
 . صریر

 ،در آن از گیریبهره هایقابلیت و مقدسدفاع و جنگ داستانی ادبیات(. 13۹1) محمد حنیف 
 .  سروش: تهران. ملی رسانۀ

 ،هنری حوزۀ: تهران. هاپروانه و هاصخره(. 13۹5) جهانگیر خسروشاهی. 

 چشمه: تهران. شدن بسمل طریق(. 13۹7) محمود آبادی،دولت . 

 خلق فرهنگی و سیاسی، اقتصادی، اوضاع از گزارشی(. تابی) کارگر طبقۀ آزادی رزمندگان 
 .نابی: جابی. ایران عرب

 قلم رسالت: تهران. مغرب در طلوع(. 1367) غالمعلی محمدی،گل رنجبر. 

 انقالب جانبازان و مستضعفان بنیاد: تهران. عشق آیینۀ(. 1380) غالمعلی محمدی،گل رنجبر 
 .اسالمی

 ،پژوهش(«. 135۹ -1384) جنگ داستانی ادبیات عمده رویکردهای(. »1385) مهدی سعیدی 
 . 36ـ21 صص. 7 ش. فارسی ادبیات و زبان

 ،روزگار: تهران. جنگ هایرمان تحلیل و نقد ترازو، و تفنگ در(. 1381) بلقیس سلیمانی . 

 ،تهران شهرداری: تهران. بازیافته طالع(. 1371) مسعود شکوئی. 

 ،تهران. فالح محسن آزاده خاطرات: پوشید مرا لباس کسیچه(. 13۹6) محبوبه شمشیرگرها :
 . مهر سوره

  ،طاهری، فاطمه سادات و فر، سید محمد، یوسفی، محمدرضاسیده ساره، راستگوصالحی 
فنون . «هفتاد و شصت دهۀ نوجوان و کودک حوزۀ جنگ هایداستان عنوان بررسی» .(13۹8)

 . 68ـ51. صص 2ادبی. شمارۀ 

 گفتمان مذهبی هایمؤلفه بازنمایی(. »13۹8) منوچهر اکبری، و هاشم آباد،محسن صادقی 
 صص .54 ش .فارسی ادبیات و زبان پژوهش .«جنگ شاخص هایرمان در اسالمی انقالب
135- 165. 

 ،مهر سورۀ: تهران. جعفریان گلستان: نگارخاطره. امسالگیسیزده همۀ(. 13۹5) مهدی طحانیان. 

 آشنایی: تهران. دانشکده روزهای(. 13۹0) محمدحسین تمیجانی، پورعباس. 

 ،روزگار: تهران. همت(. 13۹2) محمد عزیزی. 

 ،عربیۀ آفاق: بغداد. االشتراکی العربی البعث حزب(. 1۹86) شبلی العیسمی. 

 ،قدیانی: تهران. نخلستان پری(. 1387) حسین فتاحی. 

 مهر سوره: تهران. موصل زندان(. 13۹4) جواد بخشایش، کامور . 



 

 

 معارف نشر دفتر: قم. هاچلچله(. 13۹6) محمود ای،گالبدره. 

 ( 1365مجابی، جواد .)تهران: اسپرک.  ملخ شب . 
 ،مهر سورۀ: تهران. دی. پی. ا دختران(. 13۹6) لیال محمدی. 

 ( 1384محمود، احمد .)تهران: معین. درجه صفر مدار . 
 ( 1400محمود، احمد.) تهران: معین. سوخته زمین .  
 نویسداستان زنان هایداستان در جنگ موضوع بررسی»مقالۀ  در( 13۹2) محمودی، معصومه 

های زبان و ادبیات هفتمین همایش پژوهشدر مجموعه مقاالت . («1380ـ135۹ سال از) ایران
 . 1611ـ1602. صص فارسی

 قطار این از یا اندیمشک قطار ایستگاه در عقرب(. 1385آبکنار، مرتضی ) مرتضاییان 
 . تهران: مرکز. قربان چکهخون می

 ،مهر سوره: تهران. بالشی علی خاطرات: سوسنگرد در مقاومت(. 13۹3) قاسم سید یاحسینی.  
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