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 چکیده
 مقاومت به ةعنوان يکی از آثار شاخص در حوزبه بدالقدوس امینع معاصر لبنانی، ةاثر نويسند الوصول

. اين اثر به دنبال پردازدمیمقاومت  ةگذار در جبهتأثیرهای يکی از شخصیت ،«أم ياسر» انعکاس زندگی

ضمن حلیلی  –با رويکرد توصیفیپژوهش حاضر  واقعی زن مسلمان به جامعه اسالمی است. ةمعرفی چهر

بعدی دارد. شخصیتی چند راادبی، سعی در واکاوی شخصیت ارائه شده از قهرمان  ةمعرفی اثر به جامع

خوبی با ه نويسنده ب است ويک زن موفق  ةکه در زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی نمون

بررسی کتاب، نشان  کشد.و رو به کمال شخصیت را به تصوير میسیر تحولی  ،چینش منسجم حوادث

او بین نويسی قرار نداده و سبک نگارش  وری، خود را در قید ساختار روايتمحده با معنادهد نويسنمی

او در ترسیم  شخصیت قهرمان خود، با تمرکز بر جريان  نويسی در نوسان است. نويسی و رمانخاطره 

نوی او های فردی و معهرچند از شاخصه ،پرداخته أم ياسربیشتر به تبیین اين بعد ازشخصیت  ،مقاومت

 گويد.های فکری و تربیتی او نیز سخن میها و زمینهنیز غافل نمانده است و از پشتوانه
 

 .مین، الوصولاألعبدالقدوس ادبیات داستانی لبنان، ،رمان مقاومتپايداری، ادبیات  :های کلیدیواژه
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 . مقدمه1

خود به دنبال نشر  تراستای رسالای از ادبیات متعهد، درعنوان شاخهادبیات مقاومت به

دبیات با معنامحوری های مختلف زندگی است. اين اپايداری در عرصهفرهنگ جهاد و

به  زيبا درقالبی جذاب و پیام خود را گیرد تابهره می نیز های ادبی زبانخود از ظرفیت

گاه خود  ،بشری ةگذار از جامعتأثیرعنوان بخشی اطب برساند. در اين میان زنان بهمخ

موضوع اين آثار  ،الگو بودن خود ةواسطگاه بهبخشی از ادبیات پايداری بوده وق خال

توان يافت که حضور زنان را کمتر اثری را می ،رغم اين نقش برجستهعلی شوند.می

د. آثار معدود اده باشادبیات پايداری اعم از منظوم و منثور مورد تحلیل قرار د ةحوزدر

تاری به دنبال ترسیم هنر نويسندگی اديب در مباحث با رويکرد ساخ اغلب موجود نیز

 منیعبدالقدوس األ ةوشتن ،الوصول ةگونرمانکتاب  .اندشناسانه بودهزيبايی زبانی و

در  وبه چاپ رسیده  الوالءدار در انتشارات  ةية الثقافيالرابطة اللبنانتوسط  لبنانی، ةنويسند

های کوتاه اين عناوين همچون داستانعنوان کوتاه تنظیم گرديده است.  40سه فصل و 

اثری است چارچوب واحدی به روند حوادث بخشیده است. اين کتاب  ،اما به هم پیوسته

نظیر که نويسنده با گزينش سبک بینابین و استفاده از ظرفیت شرح نوع خود کم در

ین در عداستان را در اولويت قرار داده و زن حال نويسی و رمان، ترسیم شخصیت اصلی

اندک آثار او نشان از  .برده استهای زبانی نیز برای جذابیت متن بهره حال از زيبايی

مقاومت اسالمی دارد. او با  ةگرايش وتعهدش نسبت به ارزشهای جهادی درلبنان وجبه

زبان ادبی رسالت نشر فرهنگ مقاومت را به دوش کشیده است. عدم پايبندی به تمام 

دهد زبان برای نويسنده در اولويت دوم، وهدف اب نشان مینويسی در کتعناصر داستان

عنوان يکی به الوصولشود. انتقال پیام است هرچند از ادبیت متن نیز غافل نمی اصلی او

های حاضر درجبهه مقاومت از آثار معاصر، روايتگر بخشی از زندگی يکی ازشخصیت

همسر سید عباس  ،سرأم يااسالمی لبنان است. سهام محمد الموسوی معروف به 

که  است گذار در تاريخ مقاومت لبنانتأثیراهلل، از زنان شاخص و موسوی دبیرکل حزب

 سیاسی و اجتماعی و فردی و هایفعال در زمینه عنوان يک زن موفق ونويسنده او را به

کند. اين کتاب در راستای معرفی زنان جهادگری نگاشته حتی نظامی معرفی می

ومت را ياری کرده و نقش بی بديل زنان را در رويارويی با اشغالگران شود که مقامی

در  های مجزا وبخش صهیونیست به تصوير کشیده است. داستان در قالب سه فصل و

کتاب از  ةهم پیوسته ارائه شده است. اگرچه به قول خود نويسندبه عین حال منسجم و
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ن صرف نیز نیست؛ چراکه از تمام نويسی فاصله گرفته درعین حال رماخشکی شرح حال

های فنی خالی نیست. سبک های رمان نويسی بهره نبرده است؛ اما از زيبايیتکنیک

 خیال استفاده و ةپردازی روايت، به خوبی از قونويسنده در اثر، ادبی است. در صحنه

ازد. سآغاز تا پايان داستان با خود همراه می خواننده را در سیری منطقی و منسجم از

گذاری اثر افزوده، آن را از خاطره نويسی و تاريخ نويسی تأثیرشک بر اين زبان ادبی بی

با رويکرد حاضر تالش دارد در راستای هدف نويسنده  ةز اين رو مقال؛ اکنددور می

ردازد تا روشن کند بپ أم ياسربه واکاوی زندگی شخصیت اصلی اثر يعنی  محتوايی

يا  ابعاد فردی و ی شخصیت قهرمان داستان چگونه درهای رفتارمهمترين شاخصه

چه تمرکز  ی بروز و ظهور يافته است؟ اگرماجتماعی به خصوص جريان مقاومت اسال

صورت مختصر به ساختار ها در ضمن آن بامتحلیل محتوايی است  پژوهش حاضر بر

ال ديگری ر خود مجامشود؛ زيرا اين پردازی نويسنده نیز اشاراتی میروايت وشخصیت

 طلبد.برای پژوهش می

که  شده نگاشتهاعم از مقاله و کتاب ادبیات مقاومت، آثار و تألیفات متعددی  ةحوزدر

چون فلسطین، عراق،  مناطق مختلفموردپژوهی آثار ادبی در صورت تبیین مبانی وهب

تر مورد نثر پايداری کم شعر پايداری بوده و ةآثار درحوزاغلب  .ارائه شده استافغانستان 

به کتاب توان ، در سطح کلی میبنانادبیات پايداری ل ةدر حوز .ستبررسی قرار گرفته ا

گیل  ةچاپ کتیب اثر مريم کیانی و اکرم روشنفکر ی لبنان از سالح تا قلمممقاومت اسال

که برخی از  قلم رصاص ة. در خصوص بررسی موردی آثار نیز مجموعاشاره کرد

مورد ه و مقاله امنچند پاياندر است، ین مق به عبدالقدوس االانهای کوتاه آن متعلداست

نقش زنان در ادبیات پايداری لبنان با محوريت » ةمقال جملهاست؛ از بررسی قرار گرفته

طات در کنفرانس جستارهای ادبی، زبان و ارتبا 94که سال  «قلم رصاصداستانهای 

قلم داستانی  ةنتیسم در مجموعهای رماجلوه» ةامنفرهنگی ارائه شده است. پايان
 نامةپاياناست.  شده عدفا بهشتی شهید دانشگاه در 93 سال که مالجعفر فاطمه «رصاص

که  «قلم رصاصداستانی  ةهای ادبیات مقاومت لبنان با تکیه بر مجموعبررسی ويژگی»

در  اين نويسنده، الوصول در مورد رمان  اامدر دانشگاه گیالن دفاع شده است،  90سال 

 ايران کاری انجام نشده است.
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 . بحث نظری پژوهش2
 یات پایداری در لبنانادب .1-2

ای است که از لحاظ آثار ادبی ةدربردارند»اين ادبیات  اند:گفتهی در تعريف ادبیات پايدار

در ذات آن  خواند ومخاطب خود را به پايداری در برابر دشمن فرا می ،غايت مضمون و

 :1379 )رحماندوست، «مواره فراروی خالق اثر وجود داردید به آينده هام خواهی وحقیقت

هدف  ا داشتنام ،های بارز ادبیات پايداری استويژگیحوری يکی ازاملذا معن ؛(466

او را وا  کند؛ بلکهنمیساز بودن ادبیات، نويسنده را از زبان بلیغ غافل انسان متعالی و

هدف اين ديدگاه  ش را بر مخاطب بیافزايد.مکالتأثیر دارد تا با اختیار سبکی نیکومی

زبان آن درجهت  های موجود در ادبیت متن و. اديب از ظرفیتوجود استمبیان واقعیت 

ايدئولوژی پنهان در ، در اين متون. گیردمعنی بهره می و امهدف خود يعنی انتقال پی

 شورهای عربی، مسئلةقالل کتاس مختلفی چونل امعوالفاظ زيبا مقصود اديب است. 

تحول  ، تحول اجتماعی فرهنگی وهای ايدئولوژیهای انقالبی، چالشفلسطین، جنبش

 ر.ک:)داری در کشورهای عربی گرديده است گیری ادبیات پايموجب شکل ادبی و ...

با رد اينکه ادبیات مقاومت ادبیاتی منحصر به  اسماعیل عزالدين .(352-291: 1979ابوحاقه، 

 روح بشر در زمان گذشته ورا حاصل جدا بافته از ديگر آثار ادبی است، آن  ةافتفرد و ت

پايداری در  ةدر حوز عربی بیشترين آثار .(18-17: 1969 )اسماعیل، داندآينده می حال و

 ةگیری جبهشکل وشرايط سیاسی  ةواسطه فلسطین شکل گرفته است. لبنان نیز ب

 جهان عرب است.ی ادبیات مقاومت درهاعنوان يکی از خاستگاهمقاومت به

عزالدين اسماعیل نیز  روايت پايداری لبنان، آثار متعددی در دسترس نیست. ةحوزدر

توجه چندانی به آن بوده و روايی در ادبیات مقاومت همچنان ضعیف ةجنب» معتقد است

دک يکی از ان رصاصقلم های کوتاه مجموعه داستان .(130: 1969 )اسماعیل، «نشده است

برابر رژيم صهیونیستی به  که مقاومت مبارزان لبنانی را در اين زمینه است آثار در

بیدار کسانی  بیانگر فرهنگ مقاومت و وجدان»تصوير کشیده است. موضوع اين مجموعه 

ر برابر رژيم د 2006تا 1982ی لبنان از مگیری مقاومت اسالاست که از زمان شکل

در  وبه زبان فارسی ترجمه اين مجموعه  .(48 :1391، )نصیحت «صهیونیستی ايستادند

 دوازدهم جلد ی ايران شد.مکتاب سال جمهوری اسالجهانی  ةجايز ةزيدبرگ 1389سال 

ل ده داستان امش جنس دل ريسمانی از با عنوان در دسترس است که اين مجموعه

توجه به با  .سپید سیاه و ةمجموع نیز وآيد کوتاه بوده و اولین اثر نويسنده به شمار می
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ثار و معرفی آنها، آ ةضرورت دارد با ترجم در ايران اين آثار و نويسندگان عدم شناخت

 ذخاير ادبی ديگر ملل نیز در دسترس محققان قرار گیرد.

 لبنان ةعامج رزن د .2-2

نشان دادن شخصیت واقعی زن لبنانی و زن مبارز يعنی هدف پژوهش  با توجه به

صورت گیرد تا  لبنان ةعاموضعیت زنان ج بارةرسد تبیینی مختصر درضروری به نظر می

 غم جايگاه زنرعلی با شناخت اين جايگاه، ابعاد شخصیت قهرمان نمود بیشتری يابد.

همواره گواه ، تاريخ اهمیت اين قشر در تربیت نسلهای بشریعه وامدرج گذاری اوتأثیرو

انسانیت زن در گذشته از بین ». است بودهحقوق زنان  توجهی و ناديده گرفته شدنبی

کردند. تاريخ ارزشی نزد مردان نداشت. زنان نقشی اساسی در زندگی ايفا نمی ،رفته

حقوق فردی و زنان در گذشته خوار و ذلیل و از  دهدنشان میهندو و عرب  ،مسیحیت

تغییرات روزه وضعیت زنان امالبته  ؛(536 :ت.، د)ابن عبدالعزيز «اقتصادی محروم بودند

زنان  ی کشورهای عربی چون عربستان وضعیتبرخ ا همچنان درام، استده کربسیاری 

توجه به اين شرايط در کشورهای مختلف عربی با  (14: 2006 موحدی، )ر.ک: ساعد استامن

های زنان لبنان در زمینه» متمايز از يکديگر است. ،فرهنگیاوضاع سیاسی و اجتماعی و

های زنان تعداد قابل توجهی از جمعیت ،یار فعالی داشتهمختلف اجتماعی نقش بس

حضور اجتماعی زنان لبنان  .(54 :1375 )ندا، «فعالیتهای اجتماعی فعال هستندلبنان، در

ادبیات نیز از حضور  ةحوز .(108 :1388 ،مالابراهیمی) گرددمیالدی باز می19 ةبه اوايل سد

شکل  ادبی و... -های علمین در انجمنطلبی زنان در لبنااصالح، زنان خالی نبوده

و  هه و مجالت صورت ادبی به خود گرفتامدر نتیجه فعالیت بانوان در چاپ روزن، گرفته

ماندگارترين  .(11 :1996 خطیب،) گرديد نیز ادبیات ةاز اين طريق بیداری زنان وارد حوز

ظرفیت  2000تا  1975ادبی تحقق يافت، سالهای  ةشکل حضور زنان لبنانی در عرص

ی از لبنان يکزيرا  ؛(113: 1388 مالابراهیمی،) آوردر به وجود امرا برای اين  مناسبی

عفاف حکیم به  جمله ادبیات بوده است.های مختلف ازکشورهای عربی پیشرو در حوزه

ری ام، وضعیت زنان پس از انقالب در لبنان اشاره دارد ی ومانقالب اسال ةالعادفوق تأثیر

د. ايستادگی در برابر ظالم اشغالگر، شحوالت روحی و معنوی زنان اين کشور که موجب ت

ی، مپیروزی انقالب اسال باهايی است که زنان لبنان پذيری از شاخصهجهاد و مسئولیت

زنان به  ةی عالقمبا پیروزی انقالب اسال» .(19-17 :1406حکیم،  ک:)ر.بدان روی آوردند 

يکی  .(54 :1375 ،ندا) «يافتی افزايش ماز مقاومت اسال مشارکت در انتخابات، پشتیبانی

دهی به نسل و الگوقشر زنان  ، پويا شدنعهاممطرح شدن زنان برجسته در جاز آثار 
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خلق  تواند درمی های مختلفعرصه زنان شاخصی که مقاومت آنان درجوان است. 

 آنبا  عرب کمترن جهادر  ری کهامثر باشد ة زنان نیز مؤادبیات فاخر مربوط به حوز

مقاومت و زنان به  ةاز معدود آثار در حوز تواند يکیرا می الوصول رمان .رو هستیمهروب

 شمار آورد.
 

 الوصول زن در شخصیتبحث تطبیقی پژوهش:  .3

سید عباس موسوی دبیرکل سابق  همسر أم ياسرشخصیت روايتگر زندگی  الوصول

يعنی از زمان ازدواج و ترک لبنان و  امگی سهزند ةشروع داستان از میاناهلل است. حزب

شود، اگرچه نويسنده با تکنیک جريان سیال ذهن، به گذشته رفته سفر به عراق آغاز می

وقتی که نويسنده در حال روايت سفر های شخصیتی او را در خانواده واکاوی کند. تا پايه

گردد و در او باز می نگری به دوران کودکیت به عراق در زمان حال است با پسشخصی

روند حوادث اين برهه از گويد. چند عنوان از گذشته و دوران کودکی او سخن می

نويسنده با ايجاد  شخصیت اوست. زندگی و ، تصويرگر ابعاد مختلفی ازأم ياسرزندگی 

زمان قبل  نگری بهپسدهد و با ، نظم داستان را متفاوت از نظم متن قرار میپريشیزمان

 کند.واج، بخشی از اثر را در گذشته روايت میاز ازد

زندگی شخصیت يعنی زمان بعد از ازدواج و مهاجرت او به عراق به  ةداستان از میان

ضمن بازگشت به گذشته و مرور خاطرات  . نويسندهشودشروع می شهمراه همسر

در  أم ياسرهای مختلف مسیر را در عراق و فعالیت ةامزندگی کودکی و نوجوانی، اد

های ها و چالشپس از بیان سختی اود. کشمیتصوير به زندگی فردی و اجتماعی 

پردازد و در خانواده و محیط عراق به زمینه آشنايی او با بنت الهدی می أم ياسرزندگی 

ی ممقاومت اسال ةدر عرص أم ياسری امهای سیاسی و حتی نظين وسیله وارد فعالیتبه ا

 ةساعد عراق از بازگشت دوبارامه با بیان وضعیت سیاسی نامشود. نويسنده در ادمی

که  گويدهای او در کنار همسرش سخن مین فعالیتشخصیت به لبنان و شدت گرفت

 د.امانجبه شهادت هر دوی آنها می امانجسر

ريزی در زندگی، اشتیاق وافر به مطالعه و هام، نظم و برنو تعبدبا خداوند  ارتباط

 .در زندگی فردی است أم ياسرهای جمله ويژگیازها سختی برابر کسب معرفت، صبر در

يک زن موفق  ةمهم همسری ومادری، نمون ةبا ايفای دو وظیف نیزدر بعد خانوادگی  

)س(چون حضرت زهرا بزرگانیهايی که در حیات ويژگی .استدر زندگی 
حضرت  ،

 ، حضور درمو نشر اسالهمراهی در تبلیغ رسالت » .است بارز بودهديگران  و )س(زينب
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، دعوت به ياری دين خدا، دفاع عفان، حرکت به دنبال رهبرهای نبرد، ياری مستضهجبه

نوع شخصیتی  هاست.لفهؤاين م ةاز جمل ،(87: 1384 )مرادی، «از دين و مکتب و رهبری

هم »است؛ شخصیتی که ع امکند، شخصیتی جکه نويسنده در طول داستان ترسیم می

در سیر  أم ياسرشخصیت  .(58 :1387کنان، –)ريمون «ل يافتهامهم تک وپیچیده است 

گیرد؛ لذا اين شخصیت را حوادث داستان دچار تحول شده و ابعاد مختلف آن شکل می

ترسیم  أم ياسرکه نويسنده از توان از نظر روايت شناسی، پويا برشمرد. ابعاد مختلفی می

 امبايد افزود در اين روايت، اگرچه سه ت.شخصیتی چندبعدی ساخته اس کند، از اومی

ا همراهی او با سید، او را به شخصیتی امعنوان شخصیت اصلی داستان مطرح است، به

های فرعی ديگری نیز یتنويسنده برای پیشبرد حوادث از شخص کند.میمکمل بدل 

 .گیردو ... بهره می امسهپدر و مادر و فرزندان و نیز دوستان و آشنايان  چون

 فردی هایویژگی. 1-3

گیرد. مستقیم صورت می ةبا شیو اغلب در داستان أم ياسرتبیین ابعاد مختلف شخصیت 

در  .شخصیت، دو شاخص متنی بنیادين دارد. توصیف مستقیم و توصیف غیرمستقیم»

در  شود ومعرفی می ...تعريف مستقیم، خصلت شخصیت با يک صفت، اسم معنی و

آيد؛ بلکه به طرق مختلف خصلت به میان نمی یچ ذکری ازتوصیف غیر مستقیم، ه

کنش، گفتار، وضعیت ظاهری هايی چون روش .(83 )همان: «شودتشريح می نمايش و

از ساختارهای تاحدی اثر او را  ،پردازیگويی نويسنده در شخصیتصراحت ةغلب ،و...

فردی  ةشخصیت در حوزهای بارز ها و شاخصهجمله ويژگیاز نويسی دورکرده است.رمان

ه با نمونه متن مورد بررسی دقیق امکه در داستان به وفور بدان اشاره شده است و در اد

گیرد، عبارت است از: عالقه به مطالعه و کسب علم، صبر و بردباری و تقوی و قرار می

 تعبد.

 یهايوافر به مطالعه و تحصیل علوم از ويژگی ةوزی و کسب معرفت و عالقمآعلم

 ةشیفت امسه .کشدمی به تصوير أم ياسرهای مختلف زندگی ست که نويسنده در دورها

در  او .استساخته  خود ةعامج در فردی متمايزاز او . اين خصوصیت استيادگیری 

آنها  و آرمانهايش را متفاوت از خود ،عهامج زنانروزمرگی میان ت در عراق و اممدت اق

، ة  ن املعرف  م   د  يز و م  ده ه  يد، ما تر يما تر  س  يهذا ل أن   ازمة  ت ج  قر  ولی أر األشه  نذ األم  »: دبینمی
 نی  ب قارن  هلا أن ت   ف  ي. فکذلک   د  يتر  امسه يف ارحة  ج   . کل  کن، أن تعرف  م   اجتاه   يأ عرفة يفم  

تفاده شناسی برای اسفرصت .(109: 2000امین، ) «...اءس  ن الن  ا م  زائرات   ات  امهتم  إا و ات  اماهتم
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حتی  شودلحظات زندگی  امکتاب همراه همیشگی او در تمشود تا از زمان موجب می

وختن استفاده مآبرای  هابه خوبی از فرصتداری مشغول است زمانی که به کارهای خانه

 ستغلة  خ م  املطب   يف الکتاب   کون  ي الوقت   اق  ن ض  إ، و الکتاب   ل  ت حتم  وحة کان  رج  لی األ  ع   کند:می
 ز وأرض  يالدهل يف ي  تس يوه ة  يأو لغو  ة  يفقه قواعد   د  رد  ا ت  تراه   ر.وآخ   عمل   نی  ب اصلة  الف   قائق  الد

د تا آنجا که شرايط دشوار وشتلقی می امترين اولويت سهکتاب مهم .(113 :همان) الدار...

؛ ايش نیستبرتنها مانعی نیز نهسید  .دگردکتب مورد نیاز او نمی ةاقتصادی نیز مانع تهی

هلا  صبح  ، أاعفة القراءات  ض  ب   امغلت سهوانش  »: استوزی مآدر علم امسهبهترين همراه بلکه 
 فالکتاب   عبة،الص   ة  ياملاد الظروف   غم  ر   ،ه  ب   جاء   و ال  إ، د کتابا  ين الست م  وما طلب   مستقلة   مکتبة  

 .(120 :همان) «شئ   ل  ن ک  ولی م   أمها معا  عند  

کند. ديگری را آغاز می ةمرحل، مطالعهترغیب زنان به  خواهران و ةحوز سسیتأ بااو 

د فق   :شودمیهای مطالعاتی او فعالیتعه باعث افزايش امل با اقشار جامضرورت تع
در حالی که  ،(143 :همان) الدؤوب   شاط  والن   العمل   واشتد   ت املطالعات  ع  وتنو   الدرس   اعف  تض  

هرگز از  . اودهد امانج نیز وظايف همسری و مادری خود رادر زندگی خانوادگی بايد 

ريزی دقیق بین عالئق و هامو با برن شودمیمادری غافل ن ويژه وظیفةهخود ب ةوظیف

 حة  الص   ، تقرأ يفغف  ش   ها بکل  ت  وم  ام ارس  ت   يه و» د:نکوظايف خود هماهنگی برقرار می
در دشوارترين  .«هم  يت تنظها أعاد  وقت   ا ضاق  م  ل کل  يفاص  الت   أدق   يف ث  تبح  و  ي  ستشت   ةياواحلم  

خود  ةامو آن را جزئی از برن کندنمیمطالعه را رها  ،بیماری فرزند حتی شرايط زندگی

ا ه  يها فضع  ي   اليت عبة  الص   روف  الظ   ن هذه  غم م  ی علی القراءة بالر  حت   قادرة   يه» دهد:قرار می
 .(231 :همان) «تلک ه  الت  د حبها حمم  لد  و   وجود  

 بازگشت از نجف و سکونت در لبنان بار شود پس ازموجب میاشتیاق به مطالعه 

زمینه را برای کسب  ت خود شود وامخواهران در محل اق ةوزسیس حة تأديگر در انديش

توفیقی  ريزیهامور جز با برناماين  امدر تم کند.علم و معرفت خود وديگران فراهم 

 مکانا  يف رها والکتب  فات  ت لد  د  ا أع  ه  وقت   ها و  ار  د   م  يدأت بتنظب   اميا بأودت  عد ع  ب  » :يابدنمی
 علم فراگیریزنان نیز ترغیب به  أم ياسر ةهای مجدانبا تالش .(172 :همان) «دارةالص  

 آگاه است و دريافته که و دانش عه به معرفتامبه نیاز اين قشر جاو به خوبی  .شوندمی

ا همواره تحصیل علوم در انحصار مردان بوده ام ،يادگیری هستند ةشیفتعه، امدر جان زن

 النساء   فهؤالء  » و دوری زنان از علم و معرفت آنان را به پوچی و جهالت سوق داده است:
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 .(182 :همان) «م  يالتعلو  غ  يها التبليف ل  ق   جمتمعات   يف ور  ص  ق   ، إمنا هو  رات  قص  ن م  ک  ي  ، مل طشات  ع  

 ،های فردی اوموجب برجستگی يکی ديگر از شاخصه وزیمآعلمدر  امعزم جدی سه

در سفر  ،امجويی سههای معرفتزمینهاولین شود. می ريزیهاميعنی نظم و انضباط و برن

. گیردمیشکل  )ع(یرالمومنیناموافر او به  ةبه عراق و ارتباط نزديک با اهل بیت و عالق

او را در مقابل  و کندريزی میپايهشخصیت او را  و تربیت روحیبعد معنوی سفری که 

، با رخنه به أم ياسرنويسنده در ترسیم اين بعد از شخصیت  .سازدمیها مقاوم سختی

کشد. در اين بخش نیز توصیف و را به تصوير می، ذهنیت شخصیت و باورهای ادرون

أم های ند گاه با نمايش مناجاتمستقیم نويسنده بر سبک روايتگری او غلبه دارد، هرچ

گیرد. او شبانه، از روش غیرمستقیم کنش و گفتار بهره می ینیازها وبا خداوند، راز  ياسر

خواننده به  دهد تا، اجازه میأم ياسرمیق و عبارات سرشار از معنويت ع ةبا بیان عاطف

 او با خدا پی برد. ةعمق رابط

از او  ،رشد کرده أم ياسردر وجود زندگی حوادث  جريان در تقوی بندگی و تعبد و

را در مسیر سیر و سلوک  او ،شدت اشتیاق به قرب الهی سازد.يافته میلامتی تکیشخص

مانعی  تنهامشکالت نه . در اين مسیرشکل دهدتا شخصیت معنوی خود را  دهدمی قرار

ت ق  ذو  د ت  لق  » زد:ساتری برای حرکت فراهم میقوی ة؛ بلکه انگیزنیستاش در سیر عارفانه
 لتزداد   قا  تعل   تزداد   و تقرتب  ة،  الفذ   اهرة  الب   ا تلک النتائج  وارحه  ج   ل  ک  ت ب  ه وملس  يال ب  قر  الت   عم  ط  

تالش و  نمود، أم ياسرداری عبادت و شب زنده .(144 :همان) «والوصول   باالقرتاب   ا  ع  طم  

یم را با تهذيب نفس همراه تعل وا ت.خويش اس شخصیت معنوی جهاد اکبر او در تربیت

گیرد و مناجات با مبدأ هستی و در عمل به کار میدينی خود را  هایوختهمآساخته و 

 بواب   األن حتت  ها م  ن  ين أصوت   ب  سر  ت  ي» :داندش بخش خود میامرت مطلق را آرمنبع قد
 ...غائبة   اجدة  اسر س  ي ام و عودون  ي  و  ون  ذهبيها، جود  س   يف غارقة   ها اخلافت  ن  ينأ اسر يفيام و ة  املغلق  

در برابر عطا و بخشش  .(206 :همان) «ل...يو ائها الط  دع   کاء، يفا والب  مناجات   ها يفجود  س   يف

از  .(208 :همان) عم  الن   دوم  کر ت  الش  ب  داند حق شکر را بجا آورده؛ چراکه به خوبی میالهی، 

-هبخود نیز لذا ؛ استرعايت تقوپرهیز از شبهات و ،دهاری بنزسپاسگ ةنشان أم ياسرنگاه 

 ی يفة حت  به  الش   اکن  ام يف يق  تت   ر  حتذ  و  اف  ت  »کند: ت بر آن محافظت و مراقبت میشدّ
 :همان) «کر  الش   کون  يی قو  ...بالت  ض  يتفو  الربکات   ی تنزل  قو  الت   ، بتلک  اف  ت   يل هيلالق   ک  الش  

208). 
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 ةشدشخصیت مقاوم و تربیت ةدهندکه نشان أم ياسرهای رفتاری همشخصديگر از 

، ها و مشکالت خانوادگی و اقتصادی است. او در بدترين شرايطبر سختی صبوری، اوست

 به قدرت ايمان و عشق ،تاماين استقبیند، بر خود دشوار نمی کند و آن راپیشه می رصب

 احلال   اق  ن ض  ها، وإواء عند  ت س  ب  ل  ا تق  هم  م   ال  فاألحو »: گیردشکل میبه همسر و خانواده  او
ا ه  يا لدم   کل    نفذ  ي  و  الفقر   شتد  ي  ه قد يلرب ع  الص   يف عوبة  ص   والجتد   ي   تغوم   هذا زائل   ن   أواثقة   يفه  
تحمل  و توان قدرت .(212 :همان) «...ول  د تط  ق   رتة  لف   ن املال  م   ي  سيالحتی  املنزل   دخل  ي عود  يوال

که اگرچه سید در ابتدای مهاجرت به عراق و آگاهی  استبدان حد  أم ياسرمشکالت در 

سعی و  ها را داشته باشدهای زندگی بیم داشت که او نتواند تحمل سختیاز دشواری

را فردی  همسرش، ا برخالف انتظارامکان او را از سختی دورنگه دارد، امتا حد کردمی

کرد و وش میامفرکه گاه خود را  . تا آنجامندتر از خود يافتبسیار صبور و حتی توان

ا ه  ب  يجتن اول  ي   ش  ية هذا الع  عوب  ن ص  ها م  يلع   اف  ي  » گرفت:ناديده میبخاطر ديگران خود را 
ن م   شد   أده  جيا ات  ذ  ل   اکران  ن  طاء و الع   ها يفغبت  ر  ف    ،منه قدرة   ثر  دها أکج  و   ث   ا استطاع  م   ة  شق  م  
افزون بر اين توصیفات مستقیم، نويسنده گاه با تصوير حوادث  .(125 :همان) «اتهذ  ه ل  کران  ن  

، اين بخش از شخصیتش را أم ياسرهای ترسیم کنش در جريان روايت وقائع داستان و و

شرايط سخت  ةواسطزمانی که به ،عنوان مثالکند؛ بهصورت غیرمستقیم تبیین میهب

رغم دهد که او علیشد، نشان مینه چیزی جز نان و چای يافت نمیاقتصادی در خا

ها شکیبايی کرده و با قدرت ايمان مشکل داشتن فرزندان کوچک چگونه در برابر سختی

 کند.را حل می

 اجتماعی هایویژگی. 2-3

 . عالقه به خانواده1-2-3

 نهاد دراين زن نقش .خانواده محوری آنان است ،زنان ةهای اجتماعی حوزلفهيکی از مؤ

 اصلی عنصر زنان يقینا   .است آن اعضای تمسال تضمین در و زيربنايی محوری نقش

از . است بديل بی زنان نقش ،خانواده اعضای رساندن کمال به در و هستند دهنده اموقو

به ويژه مادر  ؛والدين تأثیردر خانواده و تحت ،عظیمی از شخصیت انسان اين رو بخش

رشد  و مادری سختکوش و فداکار ای اصیل و پدرخانواده در امسه رد.گیشکل می

ساس شخصیت او را خصوصیاتی که پايه و ا .دوشمیدر دل سختی تربیت  و يابدمی

نويسنده با  ناپذيری او صفاتی است کهمهر و عطوفت مادری و خستگی .کندمیريزی پی

کشد: به تصوير می شمادر از امسه در خالل يادآوری خاطرات گذشته نگری وپس
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 ستغرب  ي  ...اغباتاملش   ها رغم  ام غضب  متی ت   امسه ر  تذک  ا . الت  وم  د   ح  ماملال تل  ي   الفائض   احلنان  »
 ق  يستفت   ،ح  يسرت ها ت  امت أا ر ها...م  ام عة  يطب يف بة  يجالع   الظاهرة   ساء تلک  جال والن  ن الر  م   الکبار  

 :همان) «؟ح  يسرت تی ت  ها وم  ام امی کانت تنا متاهل  لی ح  ع   مواال اممل وتنلع  ا يف غارقة   مواال امسه

ن چنین مادری است که از او شخصیتی مهربان و عطوف نسبت به امپرورش در د .(31

که  . انسانیسازدهمسر و فرزندان و حتی مردمان سرزمین خود و ديگر مسلمانان می

 آسايش روحی و فکری ديگران است.ش وامآر ینامه دنبال تهمواره با عطوفتی مادرانه ب

در واقع عاطفه  .عشق به همسر نمود بارز شخصیت اوست مسائل خانوادگی ةدر حوز

و بقای خانواده است و به همین علت است که در  امل استحکامو محبت بهترين ع

و اين محبت  کنندديگر اظهار محبت يکهای دينی بسیار توصیه شده همسران به وزهمآ

ری امبه همسر نه از سر وظیفه و تکلیف، که  امسه البته اظهار محبت .سازندآشکار  ار

و عملکرد او در زندگی  امهای درونی سه. نويسنده با تصوير حالتدرونی و فطری است

غیرمستقیم شدت  ،او برای حضور سید و استقبال مشتاقانه از او ةصبرانروزمره؛ انتظار بی

ه نتظر  ت   ،اوجدان   ساحة  م   تل  يا حبضوره قه  تعل   بات  » :کندصیف میعالقه او را به همسر تو
 ا وترکض  ده  ي ا يفم   عها فترتک  امس  لی م  قعا  ع  صوات و   األأمجل   ..هو   ه  مفتاح   صوت   ،غف  ش   بکل  
. است (ةمحور   ة  ود  م م  نه  ي  ا بعلن  ج  )و سید تجلی  امسه ةرابط .(115 :2000 االمین،) «هيال املمر   عرب  

و هیچ چیز جايگزين  ودرهر سختی و دشواری با حضور سید از بین می در زندگی او

د عباس. ي  الس اب  يبغ ورن  ا ق  ام اذئا  يش عينيال» د:وشنمی اماو برای سه عدم حضور و غیبت
بیشتر  روزبهروزمودتی که  «...يکف  ي  ه صوت   ،د  اجملر   ه  حضور   ،شئ   کل    و  ی حم  عل   قادرة   ه  ت  امابتس  

من  اکرب   ار  ل ص  ب   ؛ها کل  نزهل  ت م  و  لقد احت   ،با  يجوا  ع  و من   کانت تنم  مير عل الک  ال   ودة  فم  » :دوشمی
ابراز محبت به ، امسه .(166 :همان) «ض  يمنه وف ثر   أتد  ام مکان   الی کل   ،هاضمن   ت  يا و البه  ت  يب

جهاد زن در راه ، آن را باورهای دينی یرتأثو تحت  داندمی آسمانیای لهمسئ راهمسر 

 اال   تاج  يا ال ه  يرأ و يفه   ،ة  وخلق   ه أصال  يلت ع  بل  ج   ب  وح   طاء  املرأة ع   جهاد  »: دکنتلقی میخدا 
او را به  ،به همسر امسه ةعشق و عالق. (167 :همان) «ارهاط  امماء کن الس  م   ب  ح   ،هطالق  إلی إ

 دهدمیی سوق امو حتی نظ سیاسیاجتماعی و  یهازمینه اموادی همراهی با او در تم

د و همراهی با همسر بر عشق نکای که ممانعت سید را محرومیت خود تلقی میبه گونه

انا  وماکان رم  ح   راه  ت   ة  يومحا ا  ب  ح   ارکة التری هذا املنع  ن املش  ها م  منع   ا  ي ا کثؤمله  ي  »د: ايافزاو می
مل  لی جانبهإه و ع  ت م  ار  س   ،هاختار   يالذ رب  الد   ه ويفطوات  خ   يف ،شئ   کل    ا يفارکه  ش  ،اه  حرم  يل
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، تعبیری أم ياسر ةاين توصیف از احساسات و انديش .(126 :همان) «نه...ف ع  ل  تتخ  

 است. غیرمستقیم از بیان عشق وافر او به همسر

اين  .اوستبه فرزندان نیز تصويرگر بخشی از شخصیت  امسه ةعشق و مهر مادران

 ة، وسیلامبرگرفته از نگاه دينی و اعتقادی او به موضوع است. مادری از ديد سه ه نیزبجن

وجود محبت خود را  امبا تم روتقرب به خداوند و مشمول اجر و پاداش الهی است؛ از اين

مادری  ة. نويسنده با توصیفات مستقیم، ديدگاه او را دربارکندتقديم فرزندانش می

ن ع   ا قرأته  م   ل  ک    ، يفقرب  للت   ا  ي کبا   دفع   امها سهيت فد  شاه   ة اليتيمس»: کندین میچنین تبی
 اطفة  وع   ي  کب  هد  ن ج  م   ومة  مه االما حتتاج   لکل   ليز ال   ا واألجر  واب  ن ث  ، ع  مسالاإل ة يفوم  ماال
او با به دنیا  .(147 :مانه) «...له امه بک  ر  ت أن تستثم  راد  أو  امسه ت بذلک  رح  هلا. ف   ل  يثمال

، همان نگاه دينیبا دن فرزند دوم نیز علی رغم سنگینی مسئولیت بیرون از خانه، مآ

آن را فرصتی برای عبادت و بندگی  کند واصلی خود را در خانه جستجو می ةوظیف

های خود برای مادری به ا برای فراگرفتن و افزودن دانستهتالش خود ر امو تم داندمی

 دة  يجد ب  تقر   وفرصة   ة  يثان ومة  مأ قرب، مهمة  للت   د  يالد ل  ي، السباينها الث  لد  و  »: گیردمیکار 
ن ...تقرأ م  مي  ه الکر لوجه   ة  يصاف خالصة   تکون   عبادة   ،هيعل ن ما تقدر  ا بأحس  له  علی مح   حترص  
اين  عالقه و محبت  .(149 :مانه) «ومة...م و األة  يو الرتب ب  الط   ه يفما التعرف   م  ما وتتعل  أجله  

 باوجود های او در خانه ورغم بیماری فرزند و آزار و اذيتعلی داردیم اورا  امسه مادرانه

اطرافیان به سپردن او در مدارس خاص، سختی و دشواری نگهداری فرزند را  توصیة

محبت  عینی و عملی ةنمون .(232 :همان) ب اهلليهو حب :چرا که معتقد است ؛بپذيرد

وقتی به واسطه مشکل  ،توان ديدرا در برخورد با فرزندش محمد می أم ياسر ةمادران

ريزد، مادر با نگاه انسانی والهی به جای منزل را به هم می ةجسمی و ذهنی آشپزخان

-العمل منفی نگاهی مثبت به موضوع داشته و آن را کمک محمد به خود تلقی میعکس

 کند.
 دیگران. دستگیری از 2-2-3

برای کسانی که در شهر و او  .دوشتنها محدود به خانواده نمی أم ياسرهمت و تالش 

رفع نیاز بخشش و د. کنيغ نمیرد کوششیاز هیچ  ند،کنمحله و کشورش زندگی می

در نگاه دو همسر انقالبی، نعمتی  ها بود. کمک به ديگرانبخشی از اين تالشآنها، مالی 

بلکه با بخشش به  ،ندهدچیزی از دست نمیآنان که اچر ؛دوشبزرگ محسوب می

ا کانا المه  ک  »: کند، تعبیری که نويسنده مستقیما  آن را روايت میندنکمیديگران، سود 
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 طاء فتلک  ن الع  م   ن  ک  تم  ول: أن ت  ق  ي   ر و فک  ي  ا ر کم  فک  ت   ي، ه  وه األخذ  ج  ن و  م   ا  جهو   طاء  الع   عتربان  ي  
ها و گفتگوهای آنان عد از شخصیت را در کنشنمود عینی اين بُ .(126 :مانه) «ربیک    نعمة  

ا امزمانی که در خانه تنها حدود دو دينار بیش ندارند، ، توان ديددر جريان حوادث می

 .(127 :همان)کنند کريمانه آن را عطا می

در تا  شودمیالهدی موجب های او از بنتوختهمآو  أم ياسرو فکر  سید در نگاه تأثیر

بداند. او در همه ور مردم را مسؤلیت مهمی برای خود امتوجه به کنار زندگی شخصی، 

 ترين راهنزديک مردمرسیدگی به حال  أم ياسرد. از نظر نکچیز خدا را جستجو می

به آنان  رددارا ورزد و با محبت خالصانه هر آنچه به آنان عشق می .ستتقرب به خدا

 و أقرب  هاهلل  ال  يبع   اماس، االهتمبالن   امهتماإل ينه وهی ع  ل  خ  لن تت   لة  يلج   همة  م  »د: نکعرضه می
اش ترجیح ديگران را برخود و خانواده ،بسیاری از موارد در .(177 :همان) «هيال رق  الط  

د: وشاو بیشتر میعشق و دلسوزی  شهیدان،با خانواده  در مواجهبخصوص  ؛دهدمی

 .(241: همان)« ارها...غ  بص   ک  تترب   داسة  م بق  ه  ل  امع، ت  ب  ح   ه  يداني  داء ال ه  وائل الش  ها لع  ب  ح  »

فکری و اخالقی  ،مشکالت خانوادگی ؛از ديگران تنها در مشکالت مالی نیستدستگیری 

مردم به  جهل .حلی انديشه کندتا برای حل مشکل ديگران راه ردداوا میرا  أم ياسرنیز 

عه بخصوص املذا برای زدودن اين جهل از ج ؛زدسااو را دردمند می متعالیم دينی و اسال

یک نويسنده در اين بخش با استفاده از تکن .دنکخود را صرف میتالش  امتمقشر زنان 

 ياهتم  »: گويدسخن می أم ياسرذهنی و درونی  ةدغدغمونولوگ و گفتگوی درونی، از 
ن ع   املسلمون   عرف  ي  وال  ال ه  ی جم  ن أضح  يذا الد  لول. وه  حل  م وااکله  بش   ،مون  ج  اس وش  الن   ؤون  بش  
 «غيبلللت   جال  الر   اجة  ن ح  م   أشد   ساء  الن    حاجة   اسر... أن  ي اما ي اس  الن   يم  ل عل  يلالق   م اال  نه  يد
 .(154 :همان)

ذاری گتأثیر و هستند بشر ةنسل آيند ةو سازند زنان تربیت کننده ،أم ياسردر باور 

گیری شخصیت شکل ةاصلی و اولی ةهست ،خانواده است. بیش از پدرعه امآنها  بر ج

: همان) «مألا يهو  ة  ياملرب   يی فهوأول   م  ا أه  ه  يرأ يف املرأة   ،حاجة   ی وأکثر  أول   ساء  الن  » انسان است:

در  اسرأم يهای زنان و آگاهی بخشی به آنان بیشتر همت توجه به مسائل و دغدغه. (178

تا آنچه  ددانخود می ة. حل مشکالت خانوادگی و راهنمايی آنان را وظیفاستش ازندگی

ن ع   ياحبث   اسر:ي امت قال   ساء  ن الن  م م  لی ک  إ» وخته به آنها ارائه کند:مآرا خود در زندگیش 
کوی الش   تلک   ي  غ لول  ن ح  ع   ثن  بح  ي  أن  ن  هل   د  يک. تر اعد  و أنا أس   املشکالت   لتلک   عالج  

عنايت و توجه بسیاری به   أم ياسرا فراتر از مسائل خانوادگی، ام. (168 :همان) «ةم  يقالع  
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با درک نیاز شديد زنان به  . او دوشادوش سیدرددا لبنان ةعامعلم و معرفت زنان ج

های انقالب فکری را در آنان تا زمینه است، به دنبال تحول فکری زنان لبنان آگاهی

ائال  ه   ی النقص  تر  »د: نککمبود میشدت احساس هب زنان معرفتی ةو در حوز. اسازد فراهم
افزون بر اين توصیفات، کنش  .(178 :همان) «ةينيه الد  لوم  ه وع  اخالق   مسال اإلمعرفة   قا  يفيموع  

خواهران در لبنان و عراق به  ةدر سیرحوادث، تالش مجدانه او در برپايی حوز أم ياسر

 سازی زنان در باور او دارد.جايگاه آگاهی ةدهندشانخوبی ن
 مقاومت و دفاع از کشور ةحضور در جبه. 3-2-3

ی گره خورده ماهلل و مقاومت اساللبنان با حزب امالمللی نة بینسیاسی و عرص ةدر صحن

 أم ياسرهايی چون شخصیت ةهای برجستيکی از جنبه که ترديدی نیست لذااست؛ 

دادگری و پشتیبانی، دادن روحیه و اممبارزة و مقاومت، »با اين جريان باشد. ارتباط آنها 

در جريان جنگ و  (17: 1380 )سلیمانی، «های قشر زنانترين کنشصبر و شکیبايی از مهم

در کنار سید عباس موسوی بیش از  أم ياسرزندگی آيد. دفاع از کشور به شمار می

ی و جريان مبارزه و ايستادگی لبنان در مت اسالمقاوم ةموجب پیوند او با جبه چیزهر

ی امهای سیاسی و نظبا افزايش فعالیتحضوری که د. وشمیمقابل رژيم صهیونیستی 

تحت بیش از پیش نیز را  أم ياسراهلل، زندگی عنوان دبیرکل حزبسید و تعیین او به

مرشد و راهنمای خود  عنوانبلکه به ،. او به سید نه به نگاه يک همسردهدمیقرار  تأثیر

ین را در ام. اين مضدنکاو را همراهی می حتی مسائل سیاسی و در هر شرايطی دنگرمی

 ة  تابع  اسة وم  يالس   يف ت اخلوض  م  تعل  »: توان يافتده مینتعابیر و توصیفات مستقیم نويس
الظلم  ب  يوأسال ز  يالدهال تلک  هلا  ف  ش  ک  د عباس، تت  يالس   ا عرب  ه  ط  يلبنان وحم يف اتا خاصة  ي  جمر 

گاه اين  .(159 :همان) «رسةالش   ة  ينصر الع   ولة  الد   ن تلک  وع    أکثر  نین فلسطت ع  ه عرف  ...وعرب  

مشارکت در مسیر مقاومت با به تصوير کشیده شدن او در سفرهای سید و يا به میدان 

الهدی خواهر شخصیت بنت شود.به میدان مبارزه روشن میمبارزه فرستادن فرزند 

نیز  به شهادت رسید، ظالم عراق امکه در جريان مبارزات سیاسی خود با نظ شهید صدر

ی مارتباط با انقالب اسال .استگذار تأثیردر آشنايی و مشارکت او با جريان مقاومت 

عمیقی به  تأثیر أم ياسرالبی گیری شخصیت انقدر شکل خمینی امامهای انديشه ايران و

سفر او  .رددا امامو ارادت خاصی به  دداناو خود را جزئی از انقالب ايران می .گذاردجا می

کر اء هلذا الف  ر باالنتم  شع  ت  »: نشان از ارتباط عمیق او با انقالب دارد ،امامبه ايران و ديدار با 
 «ل تاح  نم  يها ألواء   ل  و حتم   الثورة   ن تلک  م   ا جزء  ر بأن   شع   ت  ييغلی الت  ع   درة  بالق   من  ؤ ، امليور الث  
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شود تا با وارد میدان مبارزه می أم ياسر ،فکری ةپشتوانتجربه و با اين  .(186 :همان)

آنها به خود، با سالح آگاهی و  ةن و عالقش بر مخاطبااگذاریتأثیراستفاده از ظرفیت 

در  های آن آگاه سازد،ی لبنان و اهداف و رسالتممقاومت اسال باآنها را  ،معرفت

که حتی باوری به مقاومت  بیندمیر از جريان مقاومت لبنان را به دو ةعامشرايطی که ج

 الهاد   ة وأن  قاوم  مبال املظلم   قبل  ن املست  ع   الناس   ث  د  حت  » :ی نداردمهای اسالآرمان تحققو 
 «به ا تقوم  ب   دق  وص   ق  ن ح  ع   واثقة   ومنة  ه م  يت الهب  وذ   کانا  اال  رتک م  مل ت  ...ةالن   ن أبواب  م   باب  

 .(216 :همان)
عه امسازی اقشار مختلف جة فرهنگی و آگاهدر جبه أم ياسرهای عالوه بر تالش

د و نکهای مالی نیز از هیچ کوششی دريغ نمیعمل و مساعدت ةبخصوص زنان، در عرص

 ة. نويسنده به شیودنکگاه از آسايش زندگی خود برای حمايت از مقاومت هزينه می

ا ت ب  ع  ترب   ،ةوم  ااملق عم  ت الی د  ع  س  » :پردازدغیرمستقیم به توصیف اين مشارکت می
 ع االستغناء  يستطالتی ت   ة  يالکهربائ دوات  األ ،خاملطب   دوات  ی أا حت  نزهل  م   عنه يف االستغناء   ع  يستطت  

أم ها، فعالیت صیتگیری حوادث لبنان و ترور شخبا اوج .(216 :همان) «ا  يدو ي  ل م  عنها بالع  

و اولین اولويت  گیردمیديگری  ةمقاومت جلو ةنیز در حمايت و مشارکت در جبه ياسر

اهلل مقاومت حزب ةجبه در کناراو در اذهان  امتا آنجا که ن ؛شودمیو هدف زندگی او 

 ة  يقو  راع فاعلة  الص   ا يفمکان   تأخذ   ة  يمإسال قاومة  ضورا  کم  ح   زداد  يها دأ امس  ب  »: گیردقرار می
سازد: ری ضروری میامی را نیز برای او امهای نظادگیمآاين حضور و فعالیت،  .«ابة  مه  

او نیز چون همسرش  .(217 :همان) «الحلی الس  ی ع  ت  ت ح  در ب  ة و ت  ن املقاوم  ع   شئ   کل    تعرف  »

به  أم ياسر محکم داند. ايماننزاعات داخلی میحتی مقاومت را تنها راه حل مشکالت و

حمايتش را از  بلکه ،تنها او را از هدفش بازنداردنه ،شود شرايط دشوارمقاومت موجب می

  يف ناصرة  وم   مة  داع   غوط  ت الض  ا اشتد  م  اومة کل  اسر باملق  ي ام ق  ل  تع   شتد  ي  » مقاومت بیشتر کند:
 .(219 :همان) «ولا و الق  عله  ف   ل  ک  

و باورهای  مت ناشی از تربیت دينی و عمق انديشهمقاو ةاز جبه أم ياسرحمايت 

بود و مجاهدين  کربال ةتجسمی از صحن. در انديشه و تربیت او لبنان ستاوی ماسال

. نويسنده در اين بخش با ترسیم دنیای حسین در دنیای معاصر امامپیروان  ،مقاومت

: کندتر میشنرا رو أم ياسر ةاو، شخصیت شکل گرفتذهن و درون و توصیف اعتقادات 

ری ، وت  مراه  ت ت  کذا کان  ن، ه  ير اص   املع  نیساحل   ها أصحاب  م عند  اسر، ه  ي ام عند   ئ  ش   م کل  هل  »
اين عشق  .(221 :همان) «نيداه  اجمل   بفضل   تصر  تن   اليت نها کربالء  ي  ع امی بنب تر  يز  ها خادمة  نفس  



 176    (الوصول رمان موردپژوهی) لبنان مقاومت ادبیات در زن شخصیت /

از عزيزان خود بگذرد و  ،ددر راه جهاتا  شودمیمتعالی او به اصول مقاومت باعث 

اهلل قرار دهد و مبارزه و را در صف مجاهدان حزب شرغم عواطف مادری، فرزندعلی

اهلل به قبول مسئولیت در آن در حزب أم ياسرحضور  روشن او بداند. ةجهاد را آيند

 ةد که وظیفوشمیاهلل داد وابسته به حزبامرياست انجمن  دارد و او عهدهامانجمی

اين شیفتگی  عهده داشت. های کم بضاعت را برهدا و خانوادههای شگی به خانوادهرسید

از های تربیتی در کنار ريشهکه  گیردمیچنان اوج  أم ياسردر  و عالقه به جريان مقاومت

البته در ابتدا آنچه شهادت طلبی را در وجود او متبلور  .سازدمیاو زنی عاشق شهادت 

د بیناو را درخود نمیکه توان تحمل شهادت  استه سید عباس وافرش ب ةعالق زدسامی

الهی  ةترين هدي، شهادتی که برايش بزرگردو برای خود آرزوی شهادت پیش از او را دا

ال و  هادة  ها بالش  و لنفس  تدع   ف  يها کعاتب  ي   دة  يحما الو  ه  الف  خ   قطة  ت ن  کان  »د: وشمحسوب می
با  .(234 :همان) «مة  يظالع   ة  يبانالر   ة  يواهلد ة  املنح   ه لتلک  ه وحب  وق  ش   دة  ش م  تعل   يوه   ه بذلک  و ل  تدع  

اگرچه همچنان تعلق خاطر  .گرددمیتر تر و عارفانهگذشت زمان نگاه او به شهادت عمیق

و از  ددانا شهادت را راه وصال به محبوب حقیقی میام، رداو به همسرش وجود دا

ول، ص  ن الو  م   بة  قر  لی م  ی ع  ل ه  ه  »: در ترديد است امبه اين مق رای رسیدنشايستگی خود ب
معرفت و  مدارج سیررشد روحی و . (234 :همان) «افةس  م   رب  فی الد   ا زال  م   ناک  ه   أن   مأ

. دوشمیشهادت  ةرساند که دلدادمیرا به جايگاهی  أم ياسر، اشتیاق به وصال و شهادت

 گوی يک طرفه(و)گفت به خوبی با استفاده از تکنیک مناجاتاين سوز به وصال را نويسنده 

د و چون عارفی سالک از سوز فراق ناله نکبا خدای خود نجوا میکشد. او به تصوير می

 تک وأنا يفالی ضف   يبور نذ ع  والی، م  تی م  ی م  ت  ح  » :زدسود و در طلب وصال میدهسر می
 يوقه ش  افة، لکن  املس   ب  يقر  ک  يالراحل ال أن   ، وأعلم  طعت  م ق  ک    أعلم   ذاته، لست   اله  الو   ياسع  م  
ال، حتم  لی اإلع   دريتن ق  م   أطول   يرت، ه  ص  ن ق   وإتطول   افة  املس   ل  ع  جي يو الذ، ه  يدي  س ک  يال

ذ م   ين، لکن  ک  يال يبع  ن ت   م   ألذ   س  يفل يبع  ن ت   ال م   أئن   والی وبت  م   واملسافة   يوقش   اينلقد أضن  
سیر  .(247 :همان) «والی؟...م   يلو الع   ک  باب   تی تفتح  ، م  يدي  س ا  عد  ب   ق  يأط دت  ک ما ع  دت  وج  

، شخصیت در جريان مقاومت های پايانی روايتدر بخش أم ياسر ةحوادث و حضور فعاالن

ای برای رسیدن به ده تنها مقدمهمآسازد؛ گويی آنچه پیش از آن مبارز او را برجسته می

 .است مقصد و نهايت اين
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 نتیجه. 4

دهد نويسنده بیش از توجه به بررسی محتوايی در کنار نگاه به ساختار روايت، نشان می

های به دنبال انتقال مفاهیم و انديشهساختار، معنا محوری را رويکرد خود قرار داده و 

و های ژانری چون رمان حصر نکرده خود است؛ لذا خود را در چارچوب محدوديت

 نويسی خود قرار داده است.های او را اولويت داستانترسیم شخصیت و تصوير ويژگی

ديد او را  ة اتکا و زوايةبه خوبی نقط ،انتخاب و گزينش نويسنده از زندگی شخصیت

بارز و  ةکند. آغاز روايت از آشنايی و همراهی شخصیت داستان با چهرمجسم می

دهد محور عنی سید عباس موسوی، نشان میی لبنان يممقاومت اسال ةجبه ةبرجست

ترسیم بخشی از جريان مقاومت و تصوير زندگی زنان و  ،برجسته روايت ةاصلی و نقط

مردان مجاهد لبنانی است؛ از اين رو بخش بیشتر روايت به تبیین اين بعد از شخصیت 

يافته است اختصاص ی مگذار در جريان مقاومت اسالتأثیرعنوان يکی از زنان به أم ياسر

ها و های فردی و معنوی او نیز غافل نمانده است و از پشتوانههرچند از شاخصه

ری که وی را مهیای حضور و امگويد، های فکری و تربیتی شخصیت او سخن میزمینه

ترين محتوای داستان، ترسیم . لذا برجستهه استمشارکت در جريان مقاومت ساخت

ای برای آنچه از ابتدا بیان شده تنها مقدمه امو تم ی مردم لبنان استممقاومت اسال

در جريان  أم ياسرآنچه از  .گذار از زندگی شخصیت استتأثیرورود به اين بخش مهم و 

دهد ل را ارائه میامل و معاصر از زن کامالگويی ک شود از او چهره وحوادث ترسیم می

 کند.که عارفانه و عاشقانه و جهادگرانه زندگی می

عناصر  امتوان تماذعان کرده است، نمیخود نده سطور که نويظر ساختاری هماناز ن

کمال در داستان ديد، هرچند روايت از عناصری چون طرح و پیرنگ،  و امروايت را به تم

زاويه ديد و يا روايتگری داستان  ةا در زمینام ،مند استگو بهرهوپردازی و گفتشخصیت

ة ؛ لذا شیوکندرد شده و حوادث و جريانات را روايت میصورت مستقیم واهاغلب خود ب

ها و انواع ا استفاده از کنش شخصیتامپردازی، توصیف مستقیم بوده غالب شخصیت

های نويسنده برای تنوع سبک کجمله تکنیيالوگ و مونولوگ نیز ازگو اعم از دوگفت

 .روايی و پیشبرد حوادث است
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