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مقدمه

فرهن و اد ایرانی ،همواره در طول دورانها ّ
ادبیاتی متعهد و اجتمئاعی بودهاسئت و
َ
ّ
ادبیات پایداری در آن به َمثئل «درخئت بئاروری اسئت کئه ریشئههای آن در عمئق فرهنئ و
ایران گسترده شده و س س به مناسبت در هر زمانی میوهای داده وسئایهای گسئترانده

اد

و بئئه زنئئدگی ،زیبئئایی و معنئئا بخشئئیده اسئئت» (صئئرفی .)206 :1363 ،یکئئی از مؤلفئئههای
ادبی ئئات مقاومئئئت ،نوش ئئتن و س ئئرودن از واقعئئئۀ ب ئئزرگ عاش ئئورا ،ک ئئربال و ام ئئام ش ئئهدا اس ئئت.
«ادبیات داستانی نیئز بئه عنئوان آیینئهای از باورهئا و رخئدادهای اجتمئاعی ،ایئن واقعئه را در
خئئود بازتئئا

دادهاسئئت و بئئئه ایجئئاد گسئئترهای انجامیئئد ،کئئئه آن را «ادبیئئات عاشئئورا» نئئام

نهادهاند» (حسینزاده و شه رراد.)101 :1364 ،
سابقۀ ادبیات عاشورایی ،به نخستین سالهای او و گسئترش اد

فارسئی میرسئد.

از کسایی (متوفای )360شاعر پرآواز قرن چهئارم ،تئا مولئوی و محتشئم و تئا بئه امئروز ،چئه در
نظئئم ،چئئئه در نثئئر ،اعئئم از شئئیعه و سئئئنی ارادت خئئویش را بئئئه س ئرور آزادگئئان جهئئان نشئئان
َ َ َ َ ّ َّ
ئئات م ّنئئئا الذلئئئة» ام ئئام حس ئئین و ی ئئارانش در فراخن ئئای ت ئئاریخ بئئئه
دادهان ئئد .فر ی ئئاد «هیهئ
ُ
گ ئئوش میرس ئئد و « ُکئ ُّئئل َیئئئوم عاشئئئورا و ُکئئئ ّل أرض َکئ َ
ئئربال» در گسئئئتر ت ئئاریخ مص ئئداق یافت ئئه و
و تأثیرگ ئئذاری قالئ ئ

تک ئئرار میش ئئود .اوض ئئاع و تح ئئوالت اجتم ئئاعی بعئئئد از انق ئئال
ّ
داسئئئتان و نگئئئاه نئئئو نویسئئئندگان ،کئئئه تفکئئئر آنئئئان را ،از داسئئئتانهای مئئئدرن و غر بئئی متمئئایز
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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ادب ئئی

می کرد ،نویسندگان متعهد را ،به سوی ادبیات عاشورایی سوق داده است .از دیگئر برکئات
و اثرات انقال

اسئالمی در حئوز ادبیئات ،ظهئور و درخشئش بئیش از پئیش نویسئندگان زن

در حوز دفاع مقدس بودهاست« .اما متأسفانه ایشان و کار آنها به سئب

عئدم بررسئیهای

اصئئولی و مسئئتمر و منتقدانئئه آن طئئور کئئه شایسئئته اسئئت بئئه جامعئئه معرفئئی نشئئدهاسئئت»
ُ
(حری.)106 :1377 ،
راض ئیه ّ
تجئئار ،از نویسئئندگان سئئبک رئالیسئئت ،داسئئتانهایش برگرفتئئه از زنئئدگی واقعئئی
شئئهدا و رزمنئئدگان اسئئت .او بئئا عشئئق و اعتقئئادی کئئه در خئئود سئئرا دارد ،مئ ّئرو فرهنئئ

شهادت و ایثار است .وی در داستانهایش ،از جلوههای گونا گون محرم بهره بئرده اسئت و

مکتئ

انسانسئئاز عاشئئورا را ،جایگئئاه واقعئئی عرفئئان میدانئئد و «براسئئاس ایئئن قرائئئت ،قیئئام

عاشئورا ،معلئئول و زاییئئده عشئئق اسئئت» (وکیلئئی و ادوای .)156 :1365 ،عشئئقی کئئه ،راضئئیه

تجئئارآن را محئئرک جوانئئان بئئرای دفئئاع در مقابئئل دشئئمن میدانئئد .او امئئام حسئئین

و قیئئام

ایشئان را ،الگئئوی اسئئتقامت رزمنئئدگان در جبهئئه حئئق علیئئه باطئئل دانسئئته اسئئت و عظمئئت

این واقعه را در داستانهایش ،انعکاس داده است .تجئار ،باورمنئدی و عالقئه و توسئل خئود

بئئه سئئرور و سئئاالر شئئهیدان را ،از ز بئئان شخص ئیتهای داسئئتانیاش بیئئان مئئیدارد« .تجئئار

خ ئئودش را در داسئئئتانه ئئا بئئئه ج ئئا م ئئیگ ئئذارد و رد پ ئئای وی بئئئه وض ئئوا احس ئئاس میش ئئود»

(جمشیدی .)23 :1371 ،او سفرهای متعددی به کربالی معال و دیئدن قبرهئای غبار گرفتئه
و غربئئتزده طفئئالن مسئئلم ،داشئئته اسئئت .وی ز یئئارت کئئربال را ،جرقئئهای در ایجئئاد ّ
تحئئول
فکئئری خئئود میدانئئد و امئئام

را سئئتار هئئدایت ،در طئئول مسئئیر زنئئدگی خئئویش دانسئئته و

معتقد است وقتی به ائمۀ اطهار

اهل بیت

متوسئل میشئویم ،آنئان نیئز صئدای مئا را میشئنوند .او

را ستونهای هئدایتی در مسئیر زنئدگی میدانئد کئه تغافئل از ذکئر آنئان تبعئات

زیانباری در تمام عرصهها بئه دنبئال خواهئد داشئت .از آنجئا کئه وی ،پیونئد عمیقئی میئان

تحمیلئی عئراق برقئرار کئرده و

حادثۀ کربال و رشئادتو شئهادت رزمنئدگان اسئالم ،در جنئ
ُ ُّ
ُ ُّ
َ
در یک کالم «کل َیوم عاشئورا و کئل أرض ک َئربال» را ،در آثئار داسئتانیاش عینیئت بخشئیده،
در ایئئن پئئژوهش تئئالش شئئئد تئئا جلوههئئای گونئئا گون فرهنئئ
منتخئ ئ

وی؛ از ده ئئههای  60ت ئئا  60م ئئورد بررس ئئی و تجز ی ئئه و تحلی ئئل ق ئئرار گی ئئرد؛ ز ی ئئرا ذک ئئر
آشئئامانیدن جئئام آ گئئاهی بئئه نسئئلهایی اسئئت کئئه در جسئئت و جئئوی هو یئئت

فرهنگی خویش ،هستند و رشد و تعالی آنان از سردرگمی و انحطاط ،آشنایی بئا ایئن چئرا

هدایت و کشتی نجات است .پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
تأثیر فرهن

عاشورا و واقعۀ کئربال در آثئار تجئار چگونئه مئنعکس شئده و بئه چئه مفئاهیم

ارزشی قابل تقسیم است
تجلئئی واقعئئۀ کئئربال در دهئئههای مختلئئف در آثئئار ایئئن نویسئئنده چگونئئه انعکئئاس یافتئئه
است
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پیشینه تحقیق

اغل
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حسئئین

عاشئئورایی ،در آثئئار داسئئئتانی

تحقیقات انجام گرفته در مورد آثار تجار ،به ساختار داسئتانی و سئبک زنانئه و یئا

به مقایسه سبک وی با آثار دیگئران پرداختئهانئد .پارسئی نئژاد ( )1380در مقالئهای بئا عنئوان
«گشت وگذار در کوچۀ اقاقیا» ،معتقد است که نویسنده بر سازههای داستانی و نئوع کئنش
هر یک در قبال یکدیگر ،مطلع بود و با ایجاد زنجیئرهای مسئتحکم و قئوی حقئایق داسئتانی
را بئئه هئئم متصئئل کئئرده اسئئت؛ تئئا آنجئئا کئئه کوچئئۀ اقاقیئئا از سئئاختمان پایئئدار و قئئوام یافتئئهای
برخوردار شدهاست .ولی مئراد ( )1383در مقالئه «راضئیه تجئار و نگئاهی بئه کوچئۀ اقاقیئای
او» ،به بیان ،قدرت نویسندگی تجار در تصویرسازی پرداخته است .وی بیان مئیدارد ،کئه
نویسنده در ایئن داسئتان فضئایی خلئق کردهتئا خواننئده خئود گذشئته را ببینئد و نسئبت بئه
خوبیه ئئا و بئئئدیها تص ئئمیم بگی ئئرد و از آدا
خدشئئهدار می کنئئد ،تبئئری جو یئئد .عئئر

و رس ئئومی کئئئه س ئئالمت روا و روان آدم ئئی را

یوسئئف آبئئادی و کلبعلئئی ( )1367در مقالئئهای بئئا

عنئئوان «بررسئئی سئئبک زنانئئه در رمئئان کوچئئه اقاقیئئا» ،ضئئمن بررسئئی مؤلفئئههای سئئبک زنانئئه
درکاربرد کلمات ،رن ها و به تعریض سخن گفتن ،معتقدند که در رمان مئورد نظئر فضئای
اجتماعی -فرهنگئی و وجئود مئرد سئاالری در دهئههای پئیش از انقئال  ،بئر سرنوشئت زنئان
سایه گستردهاسئئئت .زارع پس ئئتکی زاد و ج ئئابری نسئ ئ

( )1368در مقالئئئه «س ئئیمای زن در

مجموعئئئه داسئئئتانهای کوت ئئاه راض ئئیه تج ئئار» ،ب ئئر ای ئئن باورنئئئد ک ئئه زن ئئان در س ئئیطره نظ ئئام
مردساالری قرار دارند و بیاعتماد به جامعۀ مرد ساالر هستند .اغل
گرفتئئه ،در خصئئو
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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پژوهشهئای صئورت

نقئئد و تحلیئئل آثئئار داسئئتانی راضئئیه تجئئار از حیئئث سئئبک و سئئاختار

داسئئتانی اسئئت و بئئه بازتئئا

واقعئئۀ کئئربال در آثئئار داسئئتانی وی پرداختئئه نشدهاسئئت و ایئئن

جستار ،نخستین پژوهشی است که بر روی آثار ایشان با این مضمون انجام گرفته است.

ایئئن پئئژوهش بئئا روش توصئئیفی و تحلیئئل محتئئوا انجئئام گرفتئئه اسئئت .ابتئئدا اطالعئئات بئئا
استفاده از منابع کتابخانهای و اسناد که همان کت

خود ایشان است ،جمعآوری شئده و

پس از فیشبرداری با مشخص کئردن واحئدهای معنئایی و دسئتهبندی آنهئا ،مئوارد مربوطئه
ثبئئت و واحئئدهای بئئه دسئئت آمئئده تجز یئئه و تحلیئئل شئئد و سئ س تحلیئئل کیفئئی و آمئئاری آن
انجام گرفت .جامعه آماری این پئژوهش یئازده کتئا
تجار است .کتا

در حئوز دفئاع مقئدس نوشئتۀ راضئیه

نرگسها و زن شیشهای به دهۀ  ،60هفت بنئد ،سئتار مئن و شئعله در عشئق

دهئئۀ  ،70گمئئان مبئئر کئئه شئئعله بمیئئرد ،جایخالیآفتئئا

گئئردانهئئا ،آواز پئئرواز ،شئئهید شئئیرودی و

بانوی آبیها دهۀ  80و محبوبۀ صب به دهۀ  60مرتبط است.
واقعه کربال در آثار داستانی راضیه تجار

راضیه تجار ،همواره از توسل ،عشق و ارادت و مددجویی رزمنئدگان از امئام حسئین
و بزرگان کربال نوشته است .امامی که در تحمل سختیها و مصائ
واحد معنا

امام حسین

امام حسین

جدول شماره -1مفاهیم ارزشی در مورد امام حسین
میزان کاربرد مضامین مربوط به ایشان

 31بار در موارد مختلف

 ،مقتدای رزمندگان

در آثار مؤلف

مفاهیم بنیادی و فرهنگی

الگوگیری از ایاان در نپذیرفتن ظلم
عاگ به امام حسین
توسل به ایاان
حسین عصارۀ مظلومیت
حسین یادگارخاتماونبیا
برپایی مراسم سوگواری ایاان
ماندگار کردن عاگ حسین با ایجاد
محبت از کودکی
زند نگا داشتن موت حسین
گوج به فرمان حسین بودن در هر
زمان و موان

ّ
مظلومیئئت ایشئئئان و
روا شئئد؛ ذکئئئر

ستمکار گی دشمنان است و ماتمی که هرگز التیام نمیپذیرد .تجار در کتا

گمئان مبئر کئه

شعله بمیئرد ،به اشاعۀ این مظلومیت از زبان مادر شهید «محمود اخالقی» پرداختئه اسئت.
مادر یاد خاطرهای از فرزندش افتاد و گفت« :قربان ل
 .)33تجئار در کتئئا

تشنهات یا حسین » (تجئار:1381 ،

جئئای خئئالی آفتا گردانهئئا ،داسئئتان کوتئئاه «آ

مظلومیت امام حسین

و عطئئش» نیئئز بئئه ذکئئر

از زبان شخصئیتهای داسئتان ،پرداختئه اسئت .مجروحئی کئه

شفا می گیرد« ،از لبۀ تخئت بئه ز یئر آمئد .از لبئۀ درگئاه بئاال رفئت .شئانه بئر لتئه گشئوده پنجئره
داد .جمعیئئت سئئیاه وش ،ز یئئر نئئور مهتئئا  ،چئئون موجئئامو آ  ،بئئاال و پئئایین میرفئئت- .
حسئئین عطشئئان .دسئئتی را کئئه جئئان گرفتئئه بئئود ،آرام بئئاال آورد و بئئه سئئینه کوبیئئد» (تجئئار،

بازتاب واقعۀ کربال در آثار داستانی راضیه تجار

مئئاجرای کئئربال و ظلمئئی کئئه در حئئق اوالد پیئئامبر

مقتدای آنان است.
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.)216 :1384
تجئئار ،ذکئئر مظلومیئئت حسئئین

را در وصئئیتنامۀ شئئهدا بئئه گئئوش جانهئئا میرسئئاند:

«ای یادگئئار خئئاتماالنبیئئاه و ای عصئئار مظلومیئئت در طئئول تئئاریخ » (تجئئار.)88 :1376 ،
شهید بابایی ،با خود واگویه می کند و میخواهد؛ خود را همچئون حسئین

 ،فئدای بقئای

اسالم کند و از این دین مبین ،حراست نماید« :من حسینم؛ حسین تو .همان حسینی کئه
برایش لباس خلبانی خریدی» (تجار.)138 :1364 ،
َ َ َ َ َ
الذ لة» 
کاربردحدیث«هیه 
ات ِم نا ِ

راضئئیه تجئئار در داسئئتان «ازسئئتاره تئئا سئئتارگان» ،معنئئای ّ
عزتمئئداری حسئئین

را در

رفتئئار رزمنئئدگان بئئه تصئئویر مئئیکشئئد .امئئامی کئئه «پئئیش ازحرکئئت بئئه سئئوی کئئربال در جئئوا
برادرشان ّ
ّ
حنفیه که از او میخواست برای حفئ جئانش بئا یز یئد بیعئت کنئد فرمئود:
محمد
ً
ّان ُه ال اعطی ّ
الدنیه من نفسی أبدا :و حقیقت این اسئت کئه هرگئز تئن بئه پسئتی نئدهم» (ابئن
نرگسئئها ،عضئئو گئئروه

طئئاووس .)27 :1387 ،دو ب ئرادر بئئا نئئامهئئای افشئئین و تگئئین در کتئئا
ّ
تجسس بودند .آنان نیز همچون موالی خویش تئن بئه ذلئت نمیدادنئد« :دو بئرادر یکئدیگر را

گم کردنئد؛ کئه حئاال دوازده بئرادر بودنئد .طالیئهدار خئم شئده بئود؛ بیشکسئتنی .بئه سئجود؛
ّ ّ
منالذله» (تجار1363 ،الف.)52 :
بیشکستنی .هیهات
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توسلومددخواهیازامامحسین



راضیه تجار ،عشق و توسل رزمنئدگان را بئه امئام حسئین

نشئان میدهئد .عشئقی کئه

نیئئروی آنهئئا را بئئرای تحمئئل سئئختیهئئا ،دو چنئئدان می کنئئد؛ زیئئرا «سئئخن حسئئین ،عمئئل
حسین ،حادثۀ حسین ،روا حسین ،همه چیز هیجان اسئت ،تحئرک اسئت ،درس اسئت،
القئئای نیروسئئت .حسئئین سئئرود انسئ ّ
ئانیت اس ئت و بئئه همئئین دلیئئل ،نظیئئر نئئدارد» (مطهئئری،
.)18 /3 :1366
توسلباپیوندقلبی 

در داستان «ستاره و سیم خاردار» ،از مجموعئه گمئان مبئر کئه شئعله بمیئرد ،سئلیمانی کئه
بیم ئئار ش ئئده ب ئئود ،ب ئئا خ ئئود واگو یئئئه می ک ئئرد و ب ئئه اه ئئل بیئئئت

و ام ئئام حس ئئین

توس ئئل

میجست« :ماشین روحیه کجاست ضد زن

بزنید تابلوها را .نیها را ببرید .بچئهها گئم

شئئدند .خئئدا ...بگئئو یئئا علئئی ...بگئئو ی ئا حسئئین» (تجئئار .)67 :1381 ،در کتئئا

سئئتار مئئن،

متعلئئق بئئه دهئئۀ هشئئتاد نیئئز ایئئن توکئئل را مئئیبینیم .تجئئار ،از زبئئان همئئرزم حمیئئد عئئر

نئئژاد

مینویسد« :پیش از اینکه بچهها گلوله را رهئا کننئد ،نوشئتۀ روی آن را خوانئدم :یئا حسئین و
رمیت و اذا َ
ما َ
رمیت» (تجار.)56 :1387 ،
م ئئددخواهی از اه ئئل بی ئئت

رزمندگان به امئام حسئین

و ام ئئام حس ئئین

در آث ئئار تج ئئار ،ی ئئادآور عش ئئق عمی ئئق

اسئت« :خم ئارهای کنئارش منفجئر شئد .هفئت هشئت متئری

بلنئئد کئئرده ،بئئه جلئئو پرتئئابش کئئرد .همئئه فکئئر کردنئئد ،شئئهید شئئدهاسئئت .جلئئو دویدنئئد و یئئا

حس ئئین

گفتن ئئد» (هم ئئان .)57 ،تج ئئار ( )44 :1360معتقئئئد اس ئئت کئئئه در بحرانیت ئئرین

لحظئئات ،ی ئاد و نئئام حسئئین

 ،قئئوت قلئئو

رزمنئئدگان و سئئرداران اسئئالم بئئود .علئئی اکبئئر

شئئیرودی هئئم در انجئئام عملیاتهئئای سئئخت از حسئئین

مئئدد می گرفئئت« :بئئا هلی کئئوپتر

مهمات میبرد ...و ذکر میگفت ...:یاحسین ،یاحسین ،یاحسین».
نذریامامحسین



تجار ،بر این عقیده است ،که با خئوردن غئذای نئذری متبئرک شئده بئه نئام حسئین

شئفا و برکئئت نصئی

،

متوسئئلین خواهئد شئئد .همئان «پیشئئکشها و نئذرها کئئه ابئزار پیونئئدی

است .داستان رزمند معلول و همسرش آفاق« :آفاق جلو آمد؛ با همان چادر حریر سئ ید و

بازتاب واقعۀ کربال در آثار داستانی راضیه تجار

میان انسان و الوهیت هستند ،ادامه و شکل دگرگون شئده قربئانی کردنهئای جادوییانئد»

درخت ایمان فرزندانشان شدهاست« :قطعه نوزده ،چرا های ر یئز رنگئی ،چرا هئای سئرآ و
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(کاسیرز .)235/2 :1387 ،اکنون فقط انگیز حرمئت گذاشئتن بئه آن معنئا میدهئد .تجئار

( ،)215 :1384شئئئفا گ ئئرفتن از ای ئئن مائ ئئدههای زمین ئئی را در داس ئئتان «آ

و عط ئئش» آورده

سئئینی غئئذا در دسئئت .هنئئوز رو چرخانئئده بئئود کئئه آمئئد بئئر لبئئه تخئئت نشسئئت- .پلئئو امئئام

حسین

است .تبرک است پسر عمو».

تجار (1363ت ،)86 :از ارادت پدرانی می گوید که باورمندی آنئان ،سئب

بئارور شئدن

زرد .باران ریز وتند میبارید و آنها چشمک میزدند .پدر آنجئا را چراغئانی و گل کئاری کئرده
بئئود .اول او شئئروع کئئرده بئئود ،بعئئئد پئئدران شئئهدای دیگئئر آمئئده بودنئئد کمئئک .حسئئینیهای

ساختهبودند تا روزهای تاسوعا و عاشورا نذری بپزند و خر بدهند».


بزرگداشتنامامامحسین

 ،نام ّ
متبئرک ایشئان را بئر تی هئا و گرادنهئا مینهادنئد

به منظور بزرگداشت نام ائمه

تا رزمندگان با تأسی از ایشئان ،بئه جهئاد ترغیئ
عشق رزمندگان به اهل بیت
و گئال

شئوند .راضئیه تجئار ،بئا یئادآوری ایئن نکتئه

را نشان میدهد .سئلیمانی گفئت« :التمئاس دعئا ...عطئر

کئئو گئئردان امئئام حسئین

 ،گئئردان موسئئی بئئن جعفئر

(تجئئار .)66 :1381 ،راضئئیه تجئئار ( )75-76 :1387در کتئئا
هفتاد ،نیز چنین مفهومی را از کاربرد نام امئام حسئین
درخواست کمک کردیم این بار تی

امام حسین

بیانعشقوارادترزمندگانبهحسین

در داستان از «شئهد تئا شئهادت» ،در کتئا

 ،بئئی سئئیم را روشئئن کئئن»
س ئتار مئئن ،مر بئئوط بئئه دهئئۀ

در ذهئن تئداعی می کنئد« :دو بئاره
لودری آوردند و جاده را بستیم».



شئعله در عشئق ،تجئار ( )52 :1376از ز بئان

حئئا حسئئن ،ایئئن ارادت خالصئئانه و عمیئئق را ،بیئئان می کنئئد« :در پنئئاه نئئور فئئانوس چیئئزی
مینوشت؛ چیزی هم میخواند :من غم مهر حسین بئا شئیر از مئادر گئرفتم روز اول کئه آمئدم
دستور تا آخر گرفتم بر مشامم چون زدند یک قطئره ازمشئک حسئینی» .و بئاز هئم در داسئتان
«درخت گیسو پریشان» ،محمد به مادر که آرزوی رفئتن بئه کئربال را داشئت گفئت -« :جئانم
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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فدای حسین .اگر بطلبد خودم نوکریات را می کنم میبرمئت وتمئام مئدت هئم خئدمتت را
می کنم» (تجار.)28 :1381 ،

1

عشقوارادتباسوگواری 

راضیه تجار ،به توصیف حال و هئوای مراسئم نیئز پرداختئه اسئت و آیینهئا و اعتقئادات
شخصی ،مجروحان و خانواد آنها را ،به تصویر کشیده است .در داستان کوتئاه «شئریک»،
رزمندهای را مئیبینیم ،کئه بعئد ازسئقوط هلی کئوپتر کمرش آسئی

دیئده؛ امئا بئا ایئن حئال از

س ئئوگواری مح ئئرم غاف ئئل نیس ئئت« :روی ص ئئندلی چ ئئرآدار نشس ئئته ب ئئود و از ای ئئوان کوچئ ئک
 .1جای خالی آفتا گردانها215 ،؛ ستار من76 ،23 ،؛ آواز پرواز.51 ،48 ،

آپارتمئئان بئئه محوطئئۀ پادگئئان نگئئاه می کئئرد ...دسئئتههای سئئینهزن از انتهئئای خیابئئان شئئنی
پایگاه میآمد» (تجار.)47 :1364 ،
تجار ،از زنان صبور و استوار در آثئار داسئتانیش ،سئخن می گو یئد کئه در دفئاع ،همسئنگر
مردان غیورشان بودند .زنی جوان کئه در عئزای حسئین

 ،سئبز میپوشئد و عشئق ،ایمئان و

امید را تداعی می کند « :مرواری خانم ،زن همسایه ،با سینی چای از دو پلۀ ایوان بئاال آمئد.
زن جوان ،سراپا سبز پوشیده بود .بئه گفتئۀ خئودش نئذر داشئت دهئۀ محئرم بئه جئای سئیاه،
سبز بپوشد» (تجار.)110 :1364 ،
ایجادعشقوارادتبهامامحسین

تجار ،عاشق اهل بیت

ازکودکی 

و هنرمنئدی مسئئول اسئت ،وی در رشئته روانشناسئی درس

خوانده است و با بیان نکاتی در داستانهایش ،دغدغۀ فکئری خئود را بئرای تعئالی فرزنئدان
این مرز و بوم بیان میدارد .او ،همچون روانشناسئی کئارآزموده ،نهادینئه شئدن ارزشهئا را در
کودکئئان ،آشئئنایی آنئئان بئئا معیارهئئای ارزشئئی ،از همئئان دوران طفولیئئت میدانئئد و بئئه سئئخن
پیئامبر

ایمئان دارد ،کئه علئم در کئودکی ماننئد نقئش کئردن بئر سئن  ،مانئدگار اسئت .در

داسئئتان «از شئئهد تئئا شئئهادت» ،ازکتئئا

شئئعله در عشئئق ،چنئئین مینویسئئد« :مئئن غئئم مهئئر

حسین با شیر از مادر گرفتم روز اول که آمدم دستور تا آخر گئرفتم بئر مشئامم چئون زدنئد یئک
«مردها زنجیر میزدنئد و زنهئا درصئفی کوتئاه ،بئا فاصئله از آنهئا ،در پشئت سرشئان ،آرام
آرام میآمدند .صورتهایشان در پس چادر پنهان شده بود...
_ پوریا را میبینی
_ میبینم.
_ ببین چه سینهای میزند
_ از همین بچگی باید عاشق شد» (تجار.)48 :1364 ،
احیایمکتبامامحسین



شخصیتها و مجاهدانی که در داستانهای تجار نقشآفرینی می کنند ،بئرای اجئرای

بازتاب واقعۀ کربال در آثار داستانی راضیه تجار

قطره از مشک حسینی» (تجار.)52 :1376 ،

010

اوامر الهی خود را موظف به جهاد میدانند و پس از مرگ نیز وصیت آنان سئفارش بئه امئر بئه
مع ئئروف و نهئئی از منک ئئر و احیئئای فضئئئیلتهای اخالقئئی اسئئئت .در وص ئئیتنامۀ محم ئئود
منتظر ،میخوانیم« :مبادا بئا ظلئم و سئکوت و تئرک امئر بئه معئروف و نهئی از منکئر ،دل سئرور
مظلومان حسین بن علی
لبیکبهدعوتامامحسین

را بیازارید» (تجار.)66 :1376 ،


تجار ،عشقی را که پس از گذشت هزاران سال ،در خون مجاهئدان نهفتئه اسئت؛ نشئان
میدهد .عشقی که هنوز هم بئرای لبیئک بئه دعئوت حسئین

بئه آنئان نیئرو میبخشئد .در

وصئئیتنامۀ س ئئردار ش ئئهید محم ئئود منتظئئر ،میخ ئئوانیم« :ای م ئئؤمنین ،مستضئئعفین و ای
خوانندگان این وصیت نامه گواه باشید من رفتم تا پس از گذشت هزار و سیصد و چهئل و
دو سئئال از برخاسئئتن نئئدای حسئئین ،او را یئئاری کئئنم ...مئئن در سئئال  1361رفئئتم تئئا نئئدای
حسین را پاسخ دهم» (تجار.)86 :1376 ،
حضرت ابوالفضل
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واحد معنا
حضرت
ابوالفضل

جدول شماره  -2مفاهیم ارزشی در مورد ابوالفضل
میزان کاربرد مضامین مربوط به ایشان
 3مورد

بزرگداشتحضرتعباس

در آثار مؤلف

مفاهیم فرهنگی و بنیادی
اقتدا به حضرت عباق
توسل و مددخواهی از قمربنی هاشم

درجبههها 



این گرامیداشت را تجار با گذاشتن نام ایشئان بئر گردانهئای نظئامی نشئان داده اسئت.
محمئئد سئئلیمانی در معئئرض مئئواد شئئیمیایی قئئرار گرفتئئه و آسئئی

دیئده بئئود .بئئا خئئود واگو یئئه

می کرد« :گردان محمد ،به گوشم .راکت ...گردان ابالفضل ...بزنید» (تجار.)64 :1381 ،
مددخواهیاز حضرتابوالفضل

ابوالفض ئئل

 ،ب ئئا



الح ئئوائج ،پس ئئرعلی

 .1گمان مبر که شعله بمیرد.108 ،

1

و ام البن ئئین

 ،علئئئمدار نین ئئوا اس ئئت ک ئئه

«آ

لقئئ

بئر عهئد حضئرت ابالفضئل

رسانی بئه خیمئهها و حئرم سیدالشئهداه

بئود و او را

سئئقای دشئئت کئئربال دادهانئئد» (محئئئدثی .)245 :1361 ،راضئئیه تجئئار ،بئئا آوردن نئئام

مقدس عباس بن علی

 ،ضمن نشان دادن ارادت خویش به قمئر بنئی هاشئم

 ،ایشئان

را ملجئئأ و پناهگئئاه بئئیپناهئئان و مظلومئئان میدانئئد .مئئادر محمئئد سئئلیمانی چنئئین تعر یئئف
می کنئئد« :نگئئاه انئئداختم بئئه تئئه خیابئئان ،بئئرق آفتئئا

افتئئاده بئئود روی نفربرهئئا و زرهپئئوشهئئا.

تعدادی چماقدارکه زنده باد اعلی حضرت میگفتند دوان دوان جلو آمدند و یئک مرتبئه در
هنرستان باز شد و بچهها مثل کفتر پر زدند و پراکنده شدند .نگئاهم بئه دنبئال محمئد بئود.

بیاختیئئار داد زدم- .یئئا محمئئد ...یئئا فاطمئئه ...یئئا ابوالفضئئل» (تجئئار .)21-22 :1381،وقتئئی
علئئی اکبئئر راننئئدهایی را کئئه مئئورد حملئئه رگبئئار منافقئئان قئئرار گرفتئئه بئئود و تکئئهای از سئئرش بئئه

سئئینه چسئئبیده بئئود ،دیئئد« :خواسئئت فر یئئاد بزنئئد؛ امئئا دیئئدن نگئئاه بئئه طئئاق دوختئئه شئئد دو

س اهی ،هر کالمیرا از ذهنش دورکرد؛ یا ابوالفضل

» (تجار.)36 :1360،

1

حضرت ز ینب
جدول شماره -3مفاهیم ارزشی در مورد حضرت زینب

واحد معنا
زین

میزان کاربرد مضامین مربوط به ایشان
دو مورد

در آثار مؤلف

قافلهساالردلسوختگان 


راضئئیه تجئئار ،از زینئ

 ،دختئئر علئئی

و فاطمئئه زهئئرا

نوشئئته اسئئت .زین ئ

،

داغئئدار همیشئئگی گئئودال قتلگئئاه اسئئت؛ امئئا «صئئبر و بردبئئاری ،شئئجاعت و ایسئئتادگی و
مث ئئال زدن ئئی وک ئئم
مقاومئئئت ،مئئئدیریت بحئئئران و عظمئئئت شخصئ ّئئیت حضئئئرت زینئ ئ
نظیرسئئت» (ابئئن طئئاووس .)173 :1387 ،زهئئرا خئئانم مئئادر محبوبئئۀ شئئهید ،در خئئوا

دیئئد

«خانمیسئئئیاه پ ئئوش انگشتاش ئئاره روی بین ئئی خودگذاش ئئت و او را متوج ئئه قتلگ ئئاه ک ئئرد.
 .1گمان مبر که شعله بمیرد.74 ،

بازتاب واقعۀ کربال در آثار داستانی راضیه تجار

مفاهیم فرهنگی و بنیاد
اسوۀ صبر
زین
الگوگیری از ایاان
ارامشبخای ایاان
هدایتگری ایاان
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قلئئبش را فراگرفئئت .از خئئوا

آرامشئئی عجی ئ

پر یئئد» (تجئئار1363 ،ق .)106 :تجئئار ،ایئئن

بئئانوی افتخئئارآفرین دنیئئای اسئئالم را ،آرامئئش دهنئئد قل هئئای هراسئئان و هئئدایتگر قافلئئه
بشئئری معرفئئی کئئرده اسئئت .پئئدر بابئئایی ،حئئا اسئئماعیل ،بئئرای اینکئئه آرام شئئود؛ دوسئئت
داش ئئت در ای ئئوان بخواب ئئد .در آنج ئئا نس ئئخههای تعز یئئئه ب ئئود کئئئه او را آرام ئئش م ئئیداد« :ذبئئئ
حضئئئرت حسئئئین ،حضئئئرت زینئ ئ  ...اینجئئئا احسئئئاس امنی ئئت می کئئئرد .انگئئئار ترسئئئش
میریخت» (تجار.)108 :1364 ،
امام سجاد
جدول شماره -4مفاهیم ارزشی در مورد امام سجاد

میزان کاربرد مضامین مربوط به ایشان
دو مورد

واحد معنا
امام سجاد

ارتباطقلبیرزمندگانباامامسجاد

امئئام سئئجاد

عاشورا ،چون زین

در آثار مؤلف

مفاهیم فرهنگی و بنیادی
عاگ و ارادت به ایاان
اقتدا به ایاان



 ،پیشئئوای چهئئارم شئئیعیان جهئئان ،امئئامی بئئزرگ کئئه در پیشئئبرد اهئئداف
زنده کننئد ایئن راه اسئت و عاشئقان در هئر جئایی بئا ایشئان ارتبئاط

قلبی دارند .محمد سلیمانی بر اثر بیماریای که از حضور در جبهئه نصئیبش شئده بئود؛ در

خیالش با ائمه
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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سخن می گفت و بئا آنئان درد دل می کئرد« :آقئا زیئن العابئدین ببئین چئه

جوری قلبم میزند .ببین این لکهها را» (تجار.)100 :1381 ،
امامسجاد

مقتدایرزمندگان 

امئئامی کئئه در سئئخنانش شئئهادت را ،چنئئین آرزو می کنئئد« :از دوسئئتان خئئدا باشئئیم و در

صف شهیدان به تیغ دشمنان خدا محشور شویم» (انصئاریان .)10 :1362 ،رزمنئدگان مئا از

این امام معصوم

و سیر ایشان تبعیت می کردند.

همرزم حمید می گو یئد« :در یکئی از شئ های راننئدگی ،نئوار موسئیقی اصئیل در پخئش

صوت گذاشتم که گفت - :این نوار را در بیاور و جایش این یکی را بگذار .نواری که به مئن

داد ،دربار امئام سئجاد

بئود .بعئد از ایئن ،فرصئت بیشئتری بئرای بحئث سیاسئی و تبئادل

نظر پیش آمد» (تجار.)17 :1387 ،

حضرت رقیه
جدول شماره -5مفاهیم ارزشی در مورد حضرت رقیه

واحد معنا

میزان کاربرد مضامین مربوط به ایشان

مفاهیم فرهنگی و بنیادی

یک مورد

عاگ و ارادت به ایاان
توسل به ایاان

حضرت رقیه

توسلبهحضرترقیه

حضئئرت رقیئئه

در آثار مؤلف

باروضهخوانی 

 ،طفئئل سئئه سئئالۀ امئئام حسئئین

 ،در دشئئت کئئربال شئئاهد مرارتهئئا و

ظلم یزیدیان بود .تجار ،اعتقاد رزمندگان ،به شفا گرفتن از این طفل سه ساله را ،در کتئا
گمان مبر که شعله بمیرد ،نشئان داده اسئت .سئلیمانی بیمئار شئده و بئا خئود واگویئه می کنئد:
«حا احمد مرادی ...روضۀ حضرت رقیه

را بخوان» (تجار.)66 :1381 ،

کربال
جدول شماره -6مفاهیم ارزشی در مورد کربال در آثار مؤلف

واحد معنا
کر کربال

میزان کاربرد
63مورد

آرزویرزمندگانبرایرسیدنبهکربال 

یکئئی از آرزوهئئای محبئئان اهئئل بیئئت

 ،ز یئئارت قبئئر امئئام حسئئین

 ،در کئئربالی معئئال

اسئئت .راضئئیه تجئئار ،ایئئن شئئوق و اشئئتیاق را ،در داسئئتانهایش بیئئان کئئرده اسئئت و ز یئئارت
کربال را مقصد و هئدف مبئارزان و رزمنئدگان میدانئد .در کتئا

سئتار مئن ،همسئر حمیئد از

اینکئئه ایئئن بئئار ،حمیئئد بعئئد از رفتئئنش خبئئری بئئه او نئئداده ،نگئئران شئئده بئئود و فکئئر می کئئرد:
ً
«حتما یئا زخمیشئده یئا شئهید .خئواهر شئوهرم دلئداریام مئیداد _ :فکئر بیهئوده نکئن .او بئر

می گردد _ .مگر نامهاش را نخوانئدی انگئار وصئیتنامهاش را نوشئته اسئت .وقئت رفتئنش
هم گفت کربال کاری نداری » (تجار.)126 :1387 ،

بازتاب واقعۀ کربال در آثار داستانی راضیه تجار

مفاهیم فرهنگی و بنیادی
زیارت کربال ارزوی همه ماتاقان
وابسته نبودن به زمان و موان
ب رگداشت واقعه کربال
درق اموزی از موت سیدالاهدا
پیوند جبهه و کربال
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در داسئئتان «فقئئط سئئبز » ،تجئئار ،دربئئار خئئوا

«دیش

خئوا

مئئادر محمئئود منتظئئر ،چنئئین مینویسئئد:

دیئدم لبئاس پاسئداری تئنش اسئت و همئراه بئا حضئرت امئام(ره) ،از کئربال،

بئرای ز یئئارت خئانم معصئئومه

آمئده اسئئت» (تجئار .)66 :1376 ،عاشئئقان حسئین

 ،نئئه

تنها برای رفتن به کربال لحظه شماری می کنند؛ بلکه بئرای رسئیدن بئه ایئن عشئق بئا هئم بئه
َ
رقابئئت میپردازنئئد و آیئئۀ «فاسئ َئئتبقوا الخیئئئرات» را معنئئا می کننئئد« :سئئرود حماسئئی پخئئش
میشود .نیروهای پیئاده قئرآن را میبوسئند و راه میافتنئد .ماشئین دور و دورترمیشئود - .هئر
که دارد هوس کر

بال بسم اهلل» (همان.)112 ،

1

جبههکربالییدیگر! 

تجئئار ،از زاین ئئده رودی مینویس ئئد کئئئه از مکتئ ئ

ک ئئربال در روا بشئئریت ج ئئاری گردی ئئده

اسئئت .او کئئربالی خمینئئی را ،ادامئئۀ کئئربالی حسئئین

میدانئئد -« :غئئم از دلئئت دور بئئاد

جوان راستی آن نمایشنامه از کربالی حسینی تئا کئربالی خمینئی را اجئرا کردیئد » (تجئار،

 .)56 :1376تجئئار ،از مجاهئئدانی می گو یئئد ک ئه سئئیر امئئام حسئئین

را در زنئئدگی و مئئرگ

سرلوحۀ خود قرار دادهاند .امامی که «با نهضت خویش آمد تا انئوار اسئالم نئا

علئی

پیئامبر

را در دلهئا روشئن کنئد» (محمئدی اشئتهاردی .)14 :1387 ،تجئار درکتئا

و

گمئان

مبر که شعلهبمیرد ،با تأ کید بیشتری مناطق جنگی ما را ،کربالیئی دیگئر میخوانئد و کئربال را
منحصر به زمان و مکانی خا

سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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نمیداند« :بنویس کات

همچنئان کئه نوشئتند از کئربال...

امئئروز بنئئویس از شئئلمچه و چزابئئه و دو کئئوهی و حئئاجی عمئئران و بئئازی دراز» (تجئئار:1381 ،

نئژاد» صئحنه کئربال ،تکئرار میشئود« :سئینه و

 .)6در کنار پیکر غئرق بئه خئون «حمیئد عئر

صورت بر اثر برخورد گلولئۀ خم ئاره شئناخته نمیشئد؛ امئا چیئزی ورای شئکل ظئاهری بئه مئا
می گفت که این حمید است ...صحنه ،صحنۀ کربال بود .برادرانش ،پیکئرش را در آغئوش
کشیدند و مویه کردند» (تجار.)81 :1387 ،

2

گذاریعملیاتها 


بزرگداشتکربالبانام

راضیه تجار ،در کتا

شئعله در عشئق از ز بئان مئادری کئه از رنئج فرزنئد رزمنئدهاش ،رنئج

 .1گمان مبر که شعله بمیرد.111-112 ،67 ،28 ،
 .2ستار من.116 ،

میبرد به نام عملیاتها اشاره می کند -« :بچهام تو عملیات بستان پایش مجروا شئد .در
کئئربالی پئئنج بئئدنش سئئوخت .تئئو عملیئئات چئئی بئئود تئئرکش تئئنش را آبکئئش کئئرد .امئئا ...هئئر
وقت که دیدمش دریغ از یک آآ» (تجار.)28 :1376 ،
عاشورا
جدول شماره -7مفاهیم ارزشی عاشورا در آثار مؤلف

واحد معنا
کر عاشورا

میزان کاربرد مضامین مربوطه
 61مورد

مفاهیم فرهنگی و بنیادی
پیوند جبهه و عاشورا
توجه به عاشورا به عنوان موت
استقامت اموزی از عاشورا
انسانسازی عاشورا
احیاکنند قلوب
توسل به ش عاشورا

جبههعاشوراییدیگر! 

راضئئیه تجئئار ،جبهئئه را عاشئئورایی دیگئئر معرفئئی مئئیکنئد و اسئئتقامت رزمنئئدگان را ،بئئا آن
مکت

مقایسه می کند .استقامتی «که اصحا

امام حسین

 -در حادثۀ عاشئورا بخئر

دادنئئد و حماسئئهای کئئه در آن صئئحنه آفریدن ئد دوسئئت و دشئئمن را بئئه شئئگفتی واداشئئت»
مضئئاعف بئئرای جهئئاد و مقاومئئت بئئه رزمنئئدگان میبخشئئد« :جنگیئئدن و مقاومئئت در آن
شئئرایط سئئخت بئئود .بئئا ایئئن همئئه ،ایئئن قئئدر ایمئئان داشئئتیم کئئه بمئئانیم و بجنگئئیم .یکبئئاره
تانکهئئای عراقئئی پئئیش آمدنئئد .آتئئش بئئود کئئه میبار یئئد .ظهئئر ،ظهئئری عاشئئورا بئئود» (تجئئار،
 .)76 :1387همئئان شئئعاری کئئه ریشئئه آن را ،در روایئئات ز یئئارات و دیگئئر سئئخنان بئئه جئئای
مانئئده از امئئام حسئئین

بئئه خصئئو

در حئئدیث «فلکئئم فئئی اسئئوه» ،میتئئوان یافئئت کئئه

رسانند لزوم پیروی از ایشان نه تنها در جهاد بلکه در همئۀ جوانئ

حیئات ،در هئر زمئانی و

مکئئانی اسئئت (شئئاهرودی و فراهئئانی .)268 :1400 ،اسئئتاد مطهئئری ،در خصئئو

ایئئن شئئعار
میش ئئود،

معتقدن ئئد :تحر ی ئئف اص ئئلی در نهض ئئت عاش ئئورا ک ئئه تغیی ئئر هو ی ئئت آن محس ئئو
ً
تحریئئف معنئئوی اسئئت کئئه اساسئئا حرکئئت امئئام حسئئین را یئئک تکلیئئف فئئردی معرفئئی
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کردهاند که قابل پیروی نیست .ایشان این تحریف را به عنوان بئاالترین خیانئت بئه حسئین
بن علی
جن ئ

یاد میکنند (مطهری.)110 :1376 ،

عاشورا «به عنوان الگویی ارزشمند و کامل ،از ابتدا پشتوانۀ فکری انقال

اسئالمی بئود.

هشئئت سئئالۀ ایئئران بئئا عئئراق ،مشئئابهتهای بسئئیاری بئئا نبئئرد حئئق و باطئئل در کئئارزار

کئربال داشئئت کئئه ایئئن دو حادثئه را از جهئئات متعئئدد بهئئم پیونئد میزنئئد» (نظئئری و جعفرنیئئا،

 .)62 :1386او نیئئز بئئر ایئئن پیونئئد ،بئئا زنئئده نگهداشئئتن عاشئئورای جبهئئهها تأ کیئئد می کنئئد:
«گفتئئی بگئئو سئئلیمانی بیایئئد .مئئرا بئئردی بئئاالی گئئودال .گفتئئی :کجاینئئد مقتئئل نویسئئان تئئا

شهادت مظلومیت ما را بدهند .بگئو بنویسئند و بئا نوشئتن زنئده نگئه دارنئد .ایئن عاشئورا را»

(تجار.)107 :1381 ،

1

انسانسازیعاشورا 


راضئئیه تجئئار ،از انسانسئئاز ی ایئئن مکت ئ

«هیچ کس نیست که فصلی از این کتا

غفلئئت نکردهاسئئت و بئئر ایئئن بئئاور اسئئت کئئه

بخواند و همۀ فصئول جئان را بئه چهارفصئل ایئن

حادثه نسئ ارد» (سئنگری .)1 :1385 ،تجئار ( ،)88 :1376امئام حسئین

درسآموز این مکت

میداند و این مهم را ،وصیتنامه شهید «محمود منتظئر» مینویسئد:

«سالم خدا بر تو ای حسین درسآموز مکت
عصار مظلومیت در طول تاریخ ».
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را معلئم بئزرگ و

ایثار و شهادت ای یادگار خاتماالنبیئاه و ای

حیاتبخشیعاشورا 


نقئش حیئاتبخئش عاشئئورا و ایئن نکتئه کئه عاشئئورا زنده کننئد قل هاسئت ،از نکئئات

ارزشمندی است که در آثار تجار ( )65 :1381به چشم میخورد .در مجموعئۀ گمئان مبئر کئه

شعله بمیرد ،از زبان محمد سلیمانی می گو یئد ...« :عاشئورا را مقتئل زنئده نگهداشئت .مئا از
قیام عاشورا زندهایم».

عاشوراشبگرفتنمراد! 

راض ئئیه تج ئئار ،شئ ئ

عاش ئئورا را ،شئ ئ

توس ئئل و گ ئئرفتن م ئئراد مینام ئئد و از معجئ ئزات و

 .1گمان مبر که شعله بمیرد111-106 ،66 ،64 ،74 ،55 ،28 ،؛ ستار من.76 ،

بئئرای معتقئئدان و متوسئئالن اتفئئاق افتئئاده اسئئت.

شئئگفتیهایی مینویسئئد کئئه در ایئئن شئ

رزمن ئئدهای دردمن ئئد و جامان ئئده از جبه ئئهها ،ک ئئه همس ئئرش آف ئئاق همچن ئئان از او پرس ئئتاری
می کنئئد« :صئئدای سئئینهزنها همچنئئان از داخئئل حیئئاط میآمئئد .بئئه یئئاد حئئرف آفئئاق افتئئاد؛
وقتی که پیش از ظهر ،هنگامی که او را از این گئرده بئه آن گئرده میچرخانئد؛ تئا بئر زخمهئای
پشئئتش مئئرهم بگئئذارد ،گفتئئه بئئود :امش ئ
است» (تجار.)214 :1384 ،

شئ

عاشوراسئئت .پسئئر عمئئو .ش ئ

گئئرفتن مئئراد

1
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 .1جای خالی آفتا گردانها.216 ،

نتیجه

راضیه تجار ،به بزرگداشت نام امام حسین

و شخصئیتهای کئربال همئت گماشئته

اسئئئت و آن ئئان را در داسئئئتانهای خئئئود ،یئئئاور و پناهگ ئئاه رزمنئئئدگان معرف ئئی می کنئئئد .وی
همچنین به الگو گیری و گرامیداشت نام بزرگئان کئربال ،امئام حسئین ،حضئرت ابوالفضئل،
حضرت زین  ،امام سجاد و حضرت رقیه

پرداخته است .او بئا مئدددجویی از ایشئان

و همچنین انجام مراسم سوگواری که گاه با لباس سبز صئورت گرفتئه اسئت ،عشئق خئود را
بئئه حسئئین
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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و شخصئئیتهای کئئربال ،نشئئان میدهئئد .ظلمسئئتیری حسئئین

 ،از مئئوارد

دیگئئری اسئئت ،کئئه راضئئیه تجئئار آن را در روحیئئات شخصئئیتهای داسئئتان ،رزمنئئدگان و
شهدا نشان داده اسئت .وی عاشئورا را ،جبهئهای دیگئر و مکتبئی انسئانسئاز میدانئد و ایئن
واقعئئه را ،جبهئئهای بئئه گسئئتر تئئاریخ بئئرای مجاهئئدان و آزادیخواهئئان و دلئئدادگان واقعئئی در
طول دورانها معرفی می کند .آرزوی رفئتن بئه کئربال ،زیبئاترین و معنئویترین آرزوی شئیعه و
همچن ئئین رزمن ئئدگان اس ئئالم در ط ئئول ت ئئاریخ ب ئئوده کئئئه در داسئئئتانهای منتخئ ئ

او بی ئئان

شدهاست .تجار ،آمادگی مبارزه ،برای قیام را در هئر لحظئه و زمئان و مکئانی ،هشئدار داده و
َ َ َ َ ّ َّ
ئات م ّنئا الذلئة»،
متئئذکر شدهاسئئت .همچنئین وی بئئه سئئخن معئئروف امئئام حسئئین «هیهئ
اشئئاره و عزتمئئداری و مقاومئئت ایشئئان را ،مطئئرا کئئرده اسئئت و بئئا ایئئن رسئئالت کئئه تمئئام
مکانها کربالست ،بر بیداری و بصئیرتافزایی مخاطئ

صئحه می گئذارد .دسئتاو رد دیگئر

این پژوهش در مورد کتا

زن شیشهای است که با وجود قرار داشتن در لیست کتئ

مقدس فاقد مطالبی در مورد این حوزه اسئت .همچنئین کتا هئای منتخئ
راضیه تجار ،بیشترین نمود بازتا

دفئاع

دهئۀ هشئتاد

واقعۀ کربال را دارند و این دهه ،دهۀ طالیئی آثئار اوسئت.

کتا های برگزید دهۀ هفتاد ،مضمون جبهئه کربالیئی دیگئر را از دهئههای دیگئر بیشئتر در
خود منعکس کردهاست؛ اما آثار منتخ

دو دهۀ شصت و نئود کمتئرین نمئود ایئن واقعئه را

نشئئان میدهنئئد .دهئئۀ شصئئت بئئه ایئئن دلیئئل کئئه نقطئئۀ آغئئاز نوشئئتن از جن ئ

میباشئئد ،از

معیارهئای فنئئی کمتئری برخئئوردار اسئت و در سئئالهای نخسئتین دهئئۀ نئود بئئه دلیئل فاصئئله
ّ
گئئرفتن از جن ئ و تحئئوالت اجتمئئاعی ،ایئئن مؤلفئئه در آثئئار منتخ ئ راضئئیه تجئئار کمتئئر از
دهههای دیگر بئروز کئرده اسئت .بنئابراین راضئیه تجئار ،بئا تئرویج فرهنئ

عاشئورایی و بیئان

جلوههای گونا گون محرم در آثارش و ذکر قداست کربال ،در جرگۀ نویسندگان متعهدی قئرار
می گیئئرد کئئئه یئئاد سیدالشئئهداه

 ،محئئرم و بازتا هئئای آن حماسئئئۀ انسانسئئاز ،در آثئئاراو

متجلی است و ابعاد مختلفی را به خود اختصا

داده است.
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تأ کید بر نسخۀ خطی مقتل امام حسین

واقعئئئۀ عاشئئورا در ادبیئئات هئئورامی (بئئا

به زیان هورامی)» ،قئم ،شئیعه شناسئی ،دور

 ،14شمار .54
_ ولئئی مئئراد ،فرشئئته (« ،)1383راضئئیه تجئئار و نگئئاهی بئئئه کوچئئه اقاقیئئای او» ،کرمانشئئاه،
ادبیات داستانی ،شمار .86
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