
  177ـ151: 1398 تابستان ،2، شمارة 11، دورة فرهنگ و هنرزن در 
DOI:10.22059/jwica.2019.280254.1266 

  
  
  

 ياتدر ادب يدهمسران جانبازان شه از ديدگاه جنگبازنمايي 
 اينك شوكران يداستان ةمجموع ة؛ مطالعدفاع مقدس يداستان

  2، مرجان صادقي*1ميثم فرخي

  چكيده
دوران دفـاع   از كـه  يم و غيرمستقيممستق ةتجرب يلبه دل ،اند دهيددفاع مقدس عالوه بر مصائبي كه  جانبازانزنان 

و مجاهـدت رزمنـدگان را در    يثـار مقاومت، ا يختار توانند يم يررسمي،غ يانيراو ةمثاب به كشند، به دوش مي مقدس
بنابراين، اين پژوهش به دنبال بررسي بازنمايي جنگ از ديدگاه همسران جانبازان شهيد  .جنگ بازگو كنند يها جبهه

ايت فتح، كه به رو انتشارات اينك شوكراني جلد ششدر اين ميان، مجموعة . در ادبيات داستاني دفاع مقدس است
نمونة هدفمند مورد  منزلة پرداخته است، به ها آنو ايثار جانبازان شهيد به روايت همسران  ها مشقتداستان زندگي، 

، بررسي رو نزايا. تحقيق انتخاب شده و به روش تحليل محتواي كيفي با رويكرد استقرايي تجزيه و تحليل شده است
هاي مردانة جنگ  جنگ و دفاع مقدس را به روايتي زنانه در مقابل ساير داستان شيوة بازنمايي تواند يماين مجموعه 
و هنجارهاي اجتماعي، دوران  ها ارزششيوة بازنمايي مقولة هويت، روابط اجتماعي،  دهد يمنتايج نشان . مشخص كند

أثيري بسزا بـر  داستان چگونه ساماندهي شده است كه در اين زمينه جنگ ت جنگ و پس از جنگ در اين مجموعه
مشكالت فراوان به زندگي عادي خـود ادامـه    وجود با ها آنحال،  زندگي همسران جانبازان داشته است؛ ولي، بااين

داستان، جنگ  در اين مجموعه. اند اند و صبورانه همسر خود را در جنگ و پس از جنگ همراهي و حمايت كرده داده
كردند و زنان  ان، از برگزاري عروسي براي فرزندانشان ممانعت ميمردم در همدردي با همسايگ. عرصة همدلي بود

همچنين، هويـت غالـب بـراي    . كردند ها، بدون هيچ اعتراضي، اكتفا مي براي بودن در كنار همسرانشان به كمترين
  .روحية انقالبي و ايثار بوده است بر يمبتنهايشان هويت  رزمندگان و همسران و خانواده

  گانكليدواژ
   .جنگ، دفاع مقدس، همسران جانبازان شهيد ،بازنمايي، تحليل محتواي كيفي
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  مقدمه
عينـي بـراي     يو جانبازان هستند كه خـود شـاهدان   نامجروح جنگ،دردناك  يامدهاياز پ يكي
كه  يميمستق ةتجرب يلجانبازان به دل. اند شآثار مخرب و دردناك گ و شرحجن يامدهايپ رؤيت

ـ  بـه  انـد  شتهكه در آن قرار دا يتيد دارند و با توجه به موقعاز آن برهه در ذهن خو  يـاني راو ةمثاب
جنـگ بـازگو    يهـا  و مجاهدت رزمنـدگان را در جبهـه   يثارمقاومت، ا يختار توانند يم يررسميغ

بر خانواده و  فقط ها آنپرمشقت  يدردناك مجاهدت و زندگ ةو قص يتروا ،طوركلي به ،كنند؛ اما
دفـاع   ياتادب اين، وجود  با. اند محروم يتروا ينا يدنافراد از شن يراست و ساهويدها  آن يكاننزد

 يـن ا يخـوب  بـه  توانـد  يعرصـه مـ   ينا يداتخأل را پر كند و با استفاده از تول ينا تواند يمقدس م
ها در ايـن پـژوهش    اهميت انتخاب سوژه .با جانبازان بازگو كند ريردرگيافراد غ يرا برا تجربيات

ي همسـران  نفـر  هـزار شصـت  نيز تمركز بر همسران جانبازان شهيد است كه بخشي از جمعيت 
تنهـا خـود    هـا، نـه   در جنگ شده فراموشعنوان بخش ديگر گروه  به ،زنان. رنديگ يبرمشهدا را در

نبـرد   ةها نيز چيزي جز عرصـ  كه زندگي آن ،آيند حساب مي هاي نبرد به ها و عرصه راويان صحنه
  .نبوده است

 يهـا  جانبازان و ماللـت  ةكه بر مسئل ،دفاع مقدس ياتادب يها نمونه يناز بهتر ،در اين مورد
فـتح   يـت كه انتشارات روا است اينك شوكرانداستان  ها پرداخته، مجموعه از مجاهدت آن يناش
 يدجانبـازان شـه   يداستان زندگ اينك شوكران يها داستان مجموعه .كرده استشر منتو  يمتنظ

 يدبا همسران جانبازان شـه  ييها و مصاحبه ها يتكه با استفاده از روا استهمسرانشان  يتبه روا
قـد در   صـورت تمـام    بـه  توان يمجموعه را نم ينا سويي از. شوند يارائه م ييها صورت داستان  به
) ييگـو  و خاطره شناسي يتشخص( ينقل ياتمجموعه از ادب ينا ، زيراقرار داد يداستان ياتادب ةرد
جنگ قـرار داد كـه    يها داستان ةها را در رد اغماض آن يبا اندك توان يبهره برده است؛ اما م يزن

 يـا آن قرار داشته باشد،  ياصل يكه جنگ در فضا يهر داستان«معتقدند كه  يآن برخ يفدر تعر
آن از  هاي يتآن جنگ و تحت تأثير جنگ نوشته شده باشد و شخص يكه دورنما يداستان يحت

اينكـه چـه    ].29ــ 28، ص1[ »شـود  يمـ  يدهنام يباشند، لزوماً داستان جنگ يرفتهجنگ تأثير پذ
ا ايـن پرسـش   ، زيراثري رمان يا داستان جنگي است، تا حدي خارج از موضوعيت پژوهش است

نـه ارتباطـات يـا     ،دشـو  ناسي و ادبيات مربوط ميش معطوف به فرم اثر است و به مباحث زيبايي
، رنـگ يپمنـدي،   منـدي، زمـان   هايي مانند مكـان  در ادبيات، با استفاده از شاخص. علوم اجتماعي

ه محمـد حنيـف   كـ  امـا چنـان  . كننـد  رمان يا داستان را از قصه و خاطره متمـايز مـي  ... روايت و
ذكر اين نكته ضـروري اسـت كـه    . ثر استآنچه اينجا مدنظر است محتوا و موضوعيت ا ،گويد مي

شـناخت   ،درنتيجـه . انـد  تحرير درآمده ةآثار ادبي عين رويداد نيستند و از منظر نويسنده به رشت
مجموعـه بـه    يـن رو مهم باشد كه ا ازاين تواند يمجموعه م يندر ا يدجانبازان شه ييبازنما ةنحو

پـژوهش قصـد دارد    ينو ا دهد يآن شكل م يجانب يامدهايجنگ و پ ازشناخت مخاطبان خود 
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 ،بـه عبـارتي   .كنـد  يبررسـ  يدهمسران جانبازان شه يدگاهجنگ را از د يبعد يامدهايجنگ و پ
 يـدگاه جنـگ از د  اينـك شـوكران   ةمجموع صورت بيان كرد كه در سؤال اصلي را بدين توان مي

  بندي شده است؟ و صورت ييچگونه بازنما يدهمسران جانبازان شه

  ات نظريادبي
 ييبازنما

موضوع مـورد   يشدر نما يامها و فرستندگان پ ها ناظر بر عملكرد رسانه در رسانه ييمفهوم بازنما
و نـه خـود    يـت از واقع يريتفسـ  ينـد افر يـن ا ةها به واسط رسانه. است ينشيگز اي يوهنظر به ش

 يـن را بـراي ا  يرو تفسـ  ينشگـز  ياصـل  يارهـاي آنچـه مع . ندكن يرا به مخاطب عرضه م يتواقع
. شـده حـاكم اسـت   يدتول ايِ اسـت كـه بـر مـتن رسـانه      يهمانا گفتمان كند، يم يينتع ييبازنما
 يـن كه ا گيرد يبرم را در يموضوعات متنوع ييبعد بازنما كند، ياشاره م يزن طور كه دالگرن همان

ت، انـواع  انعكـاس موضـوعا   ةنحـو  كننـد،  يها عرضه م كه رسانه يمطالب«: ند ازا موضوعات عبارت
 ييبازنمـا  يچگـونگ ]. 30، ص5[ » شـده  مباحـث و منـاظرات ارائـه    يتو ماه مطرحهاي  گفتمان

براي انعكاس انتخاب شـوند   يدبا »يچه مطالب«است كه  ينا يرنظ ياساس ييها بر پرسش يمبتن
  .دشوعرضه  ينندگانبه ب» چگونه«و 

  .سازي يشهو كل سازي يعيند از طبا مهم دارد كه عبارت يدو استراتژ بازنمايي
و  يفرهنگ ي،اجتماع يها ها ساخت آن يقكه از طر شود ياطالق م ينديبه فرا سازي يعيطب

بـه   سـازي  يعـي طب. هسـتند  يعـي آشكارا طب يامور ييكه گو شوند يعرضه م يبه صورت يخيتار
  ].152، ص13[است  يدئولوژيككاركرد ا يدارا يشكل ضمن

آن گفتمـان صـاحبان    ةيلاسـت كـه بـه وسـ     ينا ييبازنما ياستراتژ ينا يدئولوژيككاركرد ا
منجـر   بـه سـلطه   يتو درنها شود يبه مخاطبان عرضه م ياجباريرغ يقدرت در جامعه به صورت

  .است سازي يشهكل ييبازنما يگرد ياستراتژ. شود يم
 يجـاد ا يدر راسـتا  هـا  يدهو جهان ا ياست كه براساس آن جهان ماد راينديف سازي يشهكل

 يـدئولوژيكي ا يكه منطبـق بـا باورهـا    يردل گكاز جهان ش يتا مفهوم شود يم يبند معنا طبقه
  ).همان(اند  قرار گرفته ها يشهاست و در پسِ پشت كل

  .هاست آن يدئولوژيا براساسجامعه  يك يها دادن به ارزش شكل يبرا  تالش قدرت سازي يشهكل
در  يـادين بن اي يـده اسـتوارت هـال اسـت و بـه ا    شدت وامدار آثـار   به ييمفهوم بازنما امروزه

هـال بـه مفهـوم     يشـده از سـو   ارائـه  يدنگاه جد. مبدل شده است يا و رسانه يمطالعات فرهنگ
 ييبازنمـا  ةيـ بسـط نظر  يسوسور بـرا  يناندفوكو و فرد يشلمانند م يمتفكران يدگاهاز د ييبازنما

 ييهـا بازنمـا   رسـانه  ياساسـ  كـاركرد  بـه نظـر اسـتوارت هـال،     ].25، ص7[اسـت   كـرده ه شارا
 ].30، ص11[مخاطبانش است  يجهان خارج برا هاي يتواقع
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» بـودن  يـزي مظهـر چ « ياجتماع يند، فراارتباطات يديكل يممفاهدر كتاب  ييبازنما مفهوم
و هم  ،هستند يشانكه مظهر معناها ،)دال( ها نشانه ينداصطالح هم به فرا ينا. است شده  يفتعر

 يدئولوژيكمفهوم ا يكقراردادن  يندعبارت است از فرا ييبازنما. اشاره دارد يندفرا ينبه محصول ا
 يهـا  نظـام  ةدر چـارچوب همـ   يرسـازي پذ فهـم  ياجتمـاع  ينـد فرا ييبازنمـا . در قالب مشـخص 

را  يياستوارت هال، بازنمـا  يدگاهبراساس د]. 101ـ100، ص2[ است» در دسترس ةكنند داللت«
در  هـا  پديـده  ينه انعكاس و بازتاب معنـا  ييبازنما. دانست يتواقع يو زبان يا ساخت رسانه يدبا

، 15[ اسـت  يو گفتمـان  يمفهـوم  يهـا  و ساخت معنا براساس چارچوب يدجهان خارج، بلكه تول
هـاي دفـاع    كار رفته كه داسـتان  طور خاص، بازنمايي در همين معنا به  در اين مقاله، به]. 15ص

ها  وسيلة آن  ند و خواننده بها كه براي خواننده دور از دسترسكنند  مقدس حوادثي را بازنمايي مي
  .يابد يابد و پديدة جنگ و زندگي جانبازان آن برايش معنا مي به فهم آن حوادث دست مي

  جنگ
ي افارسي جنگ در زبان پهلوي ريشه دارد و بـه معنـ   ةد كه واژكرجنگ نيز بايد اشاره ة در حوز

، 1[يـا سـپاهيان دو كشـور اسـت      چنـد تـن  و كشـتار   زدوخـورد م، كارزار، آورد، زنبرد، پيكار، ر
شـهير   ةنويسـند  ،ها تولستوي پيرامون جنگ تعريف متعددي وجود دارد كه از ميان آن ].20ص

  آنكه در  داند يم ها ملتو  ها دولتجنگ را جدالي مسلحانه ميان  جنگ و صلحدر كتاب  ،روس
را خـوبي   مبنـاي تحليلـيِ   توانـد  يماين تعريف . اند ت تعليق درآمدهبه حال زيآم صلحروابط  ةهم

 زيـ آم صـلح زيرا عنصر اساسي در آن تعليق روابـط   ،فراهم آورد تا بتوان با آن جنگ را درك كرد
از . گفـت جنـگ پايـان نيافتـه اسـت      تـوان  يمـ  ،ه صلح برقرار نشودكتا زماني  ،است؛ به عبارتي

دانست كه در آن طرفين منازعـه در   زور  بهي بارز توسل ها جلوهجنگ را يكي از  توان يم ،طرفي
پيشـبرد و اسـتفاده از اسـتراتژي     سدينو يمجنگ  ةكالوزويتس در نظري. كاربرد زور ابايي ندارند

كـه طـرف    دليـل ؛ بـه ايـن   رديپـذ  يمرسيدن به هدفي سياسي صورت  منظور  بهخشونت و زور 
  ].13ـ11، ص11[طرف ديگر مجبور شود  ةرادو ا ها خواستهمقابل به گردن نهادن به 

ي نبرد با دشمن بـه  براي گوناگوني است كه ها كنشجنگ ] 20، ص1[تهراني  نظر آشفته از
جنگ يك كـنش  «نظر وي  از. رديگ يمشكل  افتهي سازماني هماهنگ و ا گونه بهو  ديآ يدرماجرا 

يك ملت بـا دشـمن يـا     ةافتي سازمان نبردت نيست، بلكه يفردي نيست؛ جنگ جنا زيآم خشونت
  .»دشمنان معين و مشخصي است تا منافع سياسي ملت يا كشور تضمين شود

دو نظر ايشان در اسـالم   از .ي ديگر استا گونه به االسرار كشفدر ) ره(اما ديدگاه امام خميني
ـ   قصد  به، نديگو يميكي را جهاد : جنگ وجود دارد گونه ديگـر جنـگ بـراي     ةكشـورگيري؛ گون
ايـن رويكـرد    ].12، ص11[شود  دفاعي تأكيد مي ةبر جنب كه  آنالل كشور و دفع اجانب از استق

، پس از تجـاوز عـراق   1358را در سال » دفاع مقدس«اسالم به جنگ براي دفاع از كشور تعبير 
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بـه ايجـاد   هشت سال جنگ و دفاع در مقابل تهاجم تحميلـي   ةنتيج. پديد آورد ،به خاك كشور
  .مينام يمي دفاع مقدس ها ارزشها را  شد كه اكنون آنمنجر معاني و فرهنگ خاصي 

ي حول عنصر خدامحوري مرداني خـداجو توليـد شـد؛    ا ژهيواز مجموعه معاني  ها ارزشاين 
ي ستيز ها زهير سنگو  زهاير خاكمبارزه و جهاد و پشت  ةدر عرص ها ارزشموقعيت تشكيل اين 

  ].31ـ30، ص11[با باطل بود 
عراق در  يبعث يمكه با تجاوز رژ است يرانا ةسال هشت تجاوز در اين پژوهش از جنگ منظور

 يسازمان ملـل از سـو   598 ةنام جنگ در زمان قبول قطع ينا ،درظاهر. دشآغاز  1359 يورشهر
جنـگ هنـوز تبعـاتش     يـن جانبازان و بازمانـدگان ا  يبرا يقتحق يندر ا يول ،يافت يانپا ينطرف
تبعـات تـا سـرحد شـهادت      ينبا ا ييرا هنوز بر تن دارند و گو گجن ينا يها و زخم مانده  يباق
 يروهـا يچند دولـت اسـت كـه در آن ن    ايدو  انيبرخورد م ةنيريدي و نام سنت جنگ .جنگند يم

  ].42، ص7[ شوند يمتقابل م يپرخاشگر اي زيآم اقدامات خشونت ريدرگ نيمسلح طرف
در  زيـ را ن ييشـكوفا  ةنـ يزم توانند تراژيك و مخربي كه دارند ميهاي  عالوه بر جنبهها  جنگ

وند؛ همچنـان كـه در ايـران    ها را موجب ش ها و تمدن فرهنگ شرفتيد و پنعلم فراهم آور دانيم
  .جديد ادبي شده است ةموجب ايجاد گون
هـاي   تـالش  قيـ و تعم عيو تسـر  ازهـا ين ديو تشـد  جاديخود در ا هيكر ةبا همان چهر جنگ

است كـه   اجازه داده دگانيد به محرومان و ستم گريد يداشته است و از سو ينقش مؤثر يبشر
هـا از   جنـگ  تيبحـث مشـروع   .زنـد يخود به مبـارزه برخ  ةرفت به حقوق ازدست يابيدر راه دست

خـود را   زانيو عز يهست ةكه هم يروست كه انسان دردمند ازاين. گيرد جا سرچشمه مي همين
دفاع مشروع و  تيتواند منكر حقان است و آالم جنگ را تحمل كرده نميداده   دست در جنگ از

 گـران يو د شـتن يخو ينـابود  يامضا يدفاع به معن يبرا كاريپ يقبول نف رايمظلوم خود شود، ز
  ].40ـ39، ص3[است 

  دفاع مقدس يداستان ياتادب
آن  ياصـل  يفضـا كه جنگ در  يداستان هر«د كه كرادبيات دفاع مقدس نيز بايد اشاره ة در حوز

شده باشد و   آن جنگ و تحت تأثير جنگ نوشته يكه دورنما يداستان يحت ياقرار داشته باشد، 
در ايـن   .»شـود  يمـ  يـده نام يباشد، لزوماً داستان جنگ يرفتهآن از جنگ تأثير پذ هاي يتشخص

 هـاي  ادبيات دفاع مقدس همان ادبيات جنگ است كه به دوران دفاع مقدس و رشـادت  ،پژوهش
  ].29ـ28، ص4[ رزمندگان اشاره دارد

ابعـاد زنـدگي بشـر تأثيرگـذار اسـت و       همـة ي انساني اسـت كـه بـر    ها دهيپدجنگ يكي از 
تا آنجـا   ؛اند گذاشته تأثيردفاع مقدس بر يكديگر  ،در ايران ،و گفت كه جنگ توان يم طورقطع به

ادبي شد كـه بـه ادبيـات دفـاع مقـدس يـا        ةي گونريگ شكلادعا كرد جنگ موجب  توان يمكه 
  :معتقد است) 1381(ميرصادقي . ادبيات جنگ مشهور است
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 فتادهياتفاق ن يواقع يچون جنگنداشتيم،  جنگپيش از جنگ عراق و ايران، ما ادبيات 
 يبـار  و فاجعه زير خون يريدرگ نيجنگ با عراق اول. وجود آورد  جنگ را به اتيبود كه ادب

 ،زيـ كه ما ن رفت يانتظار م نيچن ،بعد از جنگ .نداشت رينظ رانيمعاصر ا خيبود كه در تار
 اكنونامـا تـ   ،ميـ وجود آور به يو مؤثر يجنگ غن اتيادب ده،يد جنگ يها مثل اغلب ملت

  ].12، ص17[نشده  نيچن
  :ديگو يمقاومت م اتيادب فيوند در تعر نهييصادق آ

و  شناسـد  ينمـ  انيـ و پا شـود  ياست كه هرگز خـاموش نمـ   يمقاوم يمقاومت صدا اتيادب
مـردم را رهـا    هـا  زهيو سـرن  رهاياگرچه شمش رد؛يگ ياز مردم فاصله نم گاه چيكه ه استي ريتعب

و  هـا  تيـ هـا، محروم  رزم ثارهـا، يهـا، ا  ها، اخـالص  تالش انيمقاومت ب يادب يمحتوا. كرده باشند
دشـمنان قـد    يو ملـ  يسـنت  ،ينيد ،يفرهنگ ،يدفع تجاوز نظام ياست كه برا يملت تيمظلوم

  ].12، ص7[است  دهيكش و حرمان دهيد رنج ريمس نيا برافراشته است و در
  :دهد يماست تعريفي است كه محمدرضا سنگري ارائه  تر كينزدتعريفي كه به پژوهش حاضر 

ها به مسـائل   و موضوع آن هيما درونشود كه  آثاري گفته مي مجموعهادبيات دفاع مقدس به 
يي كـه بـه   هـا  نوشـته سـرودها و  . ... گردد يبرمهشت سال جنگ و دفاع مقدس و پيامدهاي آن 

، بازگشــت پيكــر پــاك آزادگــانبازگشــت (هشــت ســال دوران جنــگ تحميلــي و تبعــات آن 
ي هـا  ارزششـدن   رنـگ  كـم هـا، دلواپسـي بـراي     مفقوداالثرها، موضوع شهادت، بسيج و بسيجي

عنوان نام ادبيات دفاع مقدس عمـدتاً  . اختصاص دارد ...)رزمندگان و وهيدان يادگارمانده از ش به
  ].7ـ6، ص10[شامل اين آثار است 

  زنان و داستان كوتاه جنگ
  .استداستان كوتاه  يداستان ياتادب يها از شاخه يكي

از  يا است و قطعـه  يماندن يكوتاه از حوادث يعيها و وقا ثبت لحظه يقتداستان كوتاه درحق
  ].78، ص14[نمايد  يها ثبت م خاص را در ذهن يا برهه يك

 يـن دارنـد كـه در ا   بـديل  ييـدگاه جنـگ د  ازاست كه زنان  ينپژوهش ا ينا يفرض محور
. كوتـاه دفـاع مقـدس تمركـز دارد     يهـا  در داسـتان  يدگاهد ينا يطور خاص به بررس پژوهش به

متفـاوت   يارزنان در مورد جنگ بسـ  يدگاهها و د معتقد است كه داستان يانزهرا زوار ،باره يندرا
در  يهسـت : شـود  يت ميافمردان كمتر  يدگاهدارند كه در د ياريمشترك بس هاي يژگياست و و

بـه   ي،و معنـو  يكردن زنان به عوالم مـاد  نگاه ةيوش. شود يم يستهنگر يگريمنظر زنان از وجه د
زنان بـا   ،ينظر و از. زنانه دارند ييمعنا ،يهمگ يستن،ز يتغا  به، به زمان و مكان يعت،خدا و طب

 يبـا احساسـات   يـز از هر چ لبدگاه آنان قيد نگرند؛ يتبع آن به جنگ م و به يخود به زندگ يلترف
گيـرد و   كه گاه شكل حماسه به خود مي ياحساسات ؛است شده  يختهكننده و معصومانه آم يانغل

  ].8[بازدارنده دارد  ةگاه جنب
در نخسـت،   شـود؛  در چند بعد متجلي مي مرد سندگانيزن با آثار نو سندگانيآثار نو تفاوت
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، تـر  يواقعـ  يريتصـو  ارائـة  ،مدو محوري داستان و يها تيعنوان شخص انتخاب زنان و دختران به
 قبـل از ظهـور نويسـندگان زن   زنان كه تـا   گر،يد عبارت به. زناناحساسات و عواطف  از تر نيزبير
متفـاوت و   يبرداشـت  شـامل  طبعـاً كـه   ،شـدند  يظاهر مـ  يرانيا ياه مردان در داستان ةواسط به
ه دشـي كتصـوير  زن و با قلـم او بـه   و راوي  سندهينو كي ديد زاويهپس، از  ازآن ،بوده است يرونيب

ي زيـادي داشـته   هـا  تفـاوت با ساير آثار  تواند يمها  شد ادعا كنيم آثار آن موجب  اين امر؛ شدند
  ].79ـ78، ص9[ باشد

  :است معتقد باره نيدرا ادبيات داستاني ايران پس از انقالب اسالميسرشار در كتاب 
بـه كوچـه، محلـه و    . شـود  يمـ  تـر  عيزن وسـ  يوجـود  يهـا  ييتوانا ةارائ ةريدر آثار زنان، دا

 يهـا  آثـار مربـوط بـه زنـان را در چـارچوب      كننـد  يمـ  ي؛ اما مردان سعشود يم دهيجامعه كش
  دهيـ طلـب كمتـر د   زنـان اسـتقالل   ان،يـ در آثـار آقا . مرد ارائه دهند كيدر ارتباط با  ايخانواده 

جانـدار و بـاروح اسـت؛ و مـردان      سـنده ينو زنـانِ  يهـا  زن در داستان پردازي شخصيت .اند شده
او  يظـاهر  تيبه شخصـ  نكهيا ايندارند؛ و  يتيزنان چندان موفق تيشخص ةگاه در ارائ سندهينو
كـه برشـمرده شـد، وجـوه      يصـ يخصا ةوجـود همـ   با .اش يدرون تياند تا شخص پرداخته شتريب

ـ   مرد، بـه  سندگانيزن و نو سندگانينو يها داستان انيمشترك م از وجـوه افتـراق    شيمراتـب ب
 اتيـ بـه نـام ادب   يا يداسـتان  اتيظهور ادب يمطالب، ادعا نيمنظور از طرح ا ن،يهاست؛ بنابرا آن

 يازيـ واقعاً وجود داشته باشد و نـه ن  تواند ينه م ،ياتيادب ني چنچه، اصوالً. ستيزنانه ن يداستان
  ].85ـ84، ص9[وجود آن هست   به

  انتشارات روايت فتح و ادبيات دفاع مقدس
ي پايـان  هـا  سـال در . انتشاراتي روايت فتح است ةسسؤمحصول م اينك شوكرانداستان  مجموعه

شهرت شهيد آويني توانسـته بودنـد    ةيساكه در  ،روايت فتح ةسسؤم ن وقتمسئوال، 1370 ةده
خـود را   محصوالتدر محصوالت صوتي و تصويري اعتبار و شهرتي كسب كنند، تصميم گرفتند 

تغيير رويـه توليـد و    نيا ةنتيج نيتر مهم ،رو نيازا. محصوالت نوشتاري گسترش دهند ةدر عرص
 ةدا بـود كـه در عرصـ   جنـگ، رزمنـدگان و شـه    خـاطرات يي با محوريت ها كتاب انتشار مجموعه

خصـوص   بـه  ،بـا اسـتقبال مخاطبـان    كـه  گرفـت  يمادبيات دفاع مقدس و ادبيات مقاومت جاي 
  .، مواجه شدنناجوا

 يفهمـ كـه از   بـود هـا   مجموعـه كتـاب   نيـ ا ليشك و فرم جذاب ،استقبال نيمهم ا ليدال از
دقت و  يموارد هم با نوآور نيتر يدر جزئ كه يطور به داشت؛نشان  ها خوان كتاب ةدرست از ذائق

ساده اما  يها تا جنس و طراح كتاب يا از قطع جذاب پارهشناسانه همراه بود؛  ي زيباييها فرمدر 
در مقايسه با ساير مؤسسات له ئمس نيا تياهم .ييآرا الخط و صفحه رسم حتيجلدها و  يا حرفه

 نيتـر  يا رحرفهيغو  نيتر ييابتداكه بسياري از كتب مذهبي و انقالبي در  شود يممذهبي نمايان 
 تيدر جهت رعا يكمتر تالش يو انقالب يناشران مذهبو  شدند يمو فرم به مخاطب عرضه  شكل



  1398تابستان  ،2، شمارة 11، دورة فرهنگ و هنرزن در   158

اين مسئله را چنـان تبيـين كـرد كـه پـرداختن بـه        توان يم رازي؛ نمودند يم يا حرفه يارهايمع
  .داختندپر يمبيشتر بر غناي محتوا  ها آنظواهر كاري عبث و بيهوده بود و 

ادبيـات دفـاع مقـدس و ادبيـات دينـي و       ةنوآوري ديگري كه انتشارات روايت فتح در عرص
فـرم بيـاني ايـن آثـار كـه بـا       . انقالبي عرضه كرد فرم بياني جديدي بود كـه ايـن آثـار داشـتند    

و كسـالت   كـرد  يمـ ي همتا جـدا  ها گونهنويسي در بيان خاطرات جنگ اين آثار را از ساير  كوتاه
بيـان داسـتاني و آميخـتن     ،از طرفي. ردب يماز بين  ها آنيي را در همانندگواثر و  ناشي از بلندي

يي گـو  ادهيـ زتلخ و شيرين جنگ و مقاومت به همـراه تخيـل داسـتاني پرهيـز از      خاطراتآن با 
  .دوچندان كرده استرا  جذابيت اين آثار

مرسـوم در   يهـا  تيـ روا سايراز  زيمتما يتيرواشهدا،  يفتح از زندگ تيروا يها كتاب تيروا
هـا كـه    كتاب نيو مخاطبان جوان ا سندگانياست خاص نو يتيروا ،يگفتمان دفاع مقدس دولت

  بـه . آنـان نبـود   ازيـ ن يموجود پاسـخگو  يها تيكه روا روست نآازاين . اند افتهي  خود بدان دست
دانسـت كـه نسـل پـس از جنـگ و       تيـ واقع نيـ ا ةنشـان  ديـ هـا را با  ن كتـاب يـ ا ،گـر يد  عبارت

متفـاوت از جنـگ و شـهدا دسـت      يتـ يبه روا يانيپس از سال اند توانسته يامروز يها يمذهب بچه
 ديـ خـود بازتول  يهـا  تيـ و مطلوب ازهايتناسب اقتضائات زمان و ن  را به نيشيپ يها تيروا اي دنابي

 نيـ محصـول ا  د،يخاطرات همسران شـه  يها خصوص مجموعه بهو  ،فتح تيروا يها كتاب. دنكن
  ].62ـ60، ص14[ اند آمده ديزمانه پد ازيو درست در پاسخ به ن اند يخيمقطع تار نيزمانه و ا

خـاطرات همسـران    يهـا  مجموعـه برشـمرد   تـوان  يم نهيزم در اين كه يمهم از موارد يكي
شـهيد  رزم  هم نهاست،  ديهمسر شه يها راو در آن. دارندزنانه  شيرابا گ يتيروااست كه  ديشه

اقتضـائات و   ةبـا همـ  (متـداول، از منظـر زنانـه     يهـا  تيـ خالف روابـر  ،نيبنـابرا . يا مردي ديگر
آنچـه  شـده  تفـاوت منظـر طبعـاً سـبب      نيا .، نه از منظر مردانهنگرد يم ديبه شه) شصوصياتخ

بـا   د،يشـه  يفـرد  تيشخصـ  مـا بـا   نجايدر ا ،سخن گريبه د. متفاوت باشد نيز شود يم بازنمايي
 رونيـ او و ب ياجتمـاع شخصيت نه با وجهه و  م،يدار كار اش يخصوص يزندگ اش و با داخل خانه

 ،يمـرد معمـول   كيهمسر است،  كيباشد،  »ديشه«از آنكه  شيپ دهير، شظمن نيدر ا .اش خانه
و  شـوند  يدار مـ  ، بچـه كنند ي، ازدواج مشوند يعاشق م ،كنند يكه كار م گريد يمردها ةمثل هم

اما در منظـر  . به او دارند ديشهة كه خانواد ينگاه يعنيرا دوست دارند؛  شان يزن و بچه و زندگ
 يهـا  از اعتقـادات و ارزش  يو پاسـدار  فيـ تكل ياست كه در راه ادا يدوم، او رزمنده و جهادگر

ان راه از بذل جـ  نيشده و در ا يو نظام يدتيعق يوارد جنگ يو ازخودگذشتگ ثارياش با ا جامعه
ررهرو باشـد؛  پ ادشيو  ينامش گرام ديشهادت نائل آمده است و حال با ضيبه ف و نداشته غيدر
خوانـده   شچكدر منظر نخست، به نام كـو . دارد ديبه شه ياسيكه جامعه و نظام س ينگاه يعني
ـ  .آن ريو نظـا » اسالم ديسردار رش«چون  يو در منظر دوم به القاب شود يم زن  كيـ  تيـ روا ياول

ايـن   ييهـا  يژگـ يو چنـين  ،جهيدرنت. نظام است از سربازش كي تيروا ياست از شوهرش و دوم
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ي سـ ينو خـاطره به بررسي اين رويكـرد در ادبيـات و   حاضر تا در پژوهش  آورد يمبستر را فراهم 
  .دفاع مقدس پرداخته شود

  ابزار و روش تحقيق
ها  استقرايي جهت تجزيه و تحليل دادهاز روش تحليل محتواي كيفي با رويكرد  ،حاضرة در مقال

گيـري   جهت بازنمايي جنگ از ديـدگاه همسـران جانبـازان شـهيد از نمونـه     . استفاده شده است
اينك . است شدهانتخاب و بررسي  اينك شوكران ةمجموع زمينههدفمند استفاده شده و در اين 

جانبـاز را از زبـان    يشـهدا  يفـتح اسـت كـه زنـدگ     يـت انتشـارات روا  يهـا  از مجموعه شوكران
شده و تاكنون شـش جلـد    آغاز 1382از سال  اينك شوكرانانتشار . كند يم يتهمسرانشان روا

از  يدجانبازان شـه  ياست از زندگ يداستان يتيمجموعه روا ينا ،يطوركل به. شده است  آن عرضه
  .رانشانزبان همس

  
  اينك شوكرانداستان  مشخصات مجموعه .1جدول 

حجم  فرعي كتابعنوان   عنوان
  سال انتشار و قيمت  شمارگان )صفحه(

 اينك شوكران
1  

؛ ازدواج1335متولد(منوچهر مدق
به روايت همسر ) 1379؛ شهادت 1359

 شهيد
پنجم  و چاپ بيست  18900  88

1396  

 اينك شوكران
2  

؛ ازدواج1339متولد(مصطفي طالبي
به روايت همسر  )1374؛ شهادت 1359

 شهيد
  1395هشتم  چاپ  31200  72

 اينك شوكران
3  

؛ ازدواج1339متولد(ايوب بلندي
به روايت همسر ) 1380 شهادت ؛1362

 شهيد
  1395چاپ نهم   23300  88

 اينك شوكران
4  

؛ ازدواج1339متولد(رنجبريمحمدعل
به روايت همسر ) 1376؛ شهادت 1361

 شهيد
  1391چاپ سوم   14300  96

 اينك شوكران
5  

؛ ازدواج1344متولد(يبزرگسعيد جان
به روايت همسر ) 1381؛ شهادت 1371

 شهيد
  1395چاپ سوم   8100  72

 اينك شوكران
6  

؛ ازدواج1332متولد(فرحسين شايسته
به روايت همسر ) 1384؛ شهادت 1357

 شهيد
  1395چاپ دوم   1100  72
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و  ينظـر  ةنـ يزم شيپـ   بـا توجـه بـه    ،ياصل ةديها ا مقوله يياستقرا نيدر تكود كربايد اشاره 
بندي  با مقوله ديمتن با يها كند كدام بخش است كه مشخص مي يمالك نييتع ،پژوهش ةمسئل
منـابع، عـالوه بـر     همـة سـريع   ةصورت كـه ابتـدا بـا مطالعـ     بدين ].19[ مربوط شوند يياستقرا
صـلي  كه در ارتباط بـا سـؤال ا   ميا دهيرس سؤاالت فرعي ديگربه ، ها داستانشدن بر فضاي  مسلط
بعد از ترسيم دقيق . از سؤال اصلي ارائه دهد تر بزرگ يتواند تصوير ها مي كردن آن و مطرح بوده

بـا كدگـذاري    يـم ا كـرده و سـعي     دوباره به سراغ منـابع رفتـه   ،و مشخص ابعاد سؤاالت پژوهش
  .به مدل مفهومي در رابطه با سؤال اصلي دست يابيم تيدرنها ذيلي ا مرحله سه

  ؛)مفاهيم اوليهاستخراج ( ليتحل و  هيتجز :اول ةمرحلـ 
  ؛يفرع هاي استخراج مقوله): اطالعات ليتقل( ليتحل :دوم ةمرحلـ 
  .)كلي(اصلي هاي  مقوله نتدوي: ها داده بندي و دسته ليتقل :سوم ةمرحلـ 

هـا   روال پژوهش به اين صورت خواهد بود كه با در نظر داشتن سؤاالت و مفهوم مركـزي آن 
ـ   زيمپردابهاي مرتبط با هريك از سؤاالت  به تقليل داده مرحله به مرحله  ةتا بتوانيم به چنـد مقول
د، نائـل  نباشـ  را داشـته  خـود  ةرمجموعيزابعاد مختلف  دادن نشانكه توانايي توصيف و  ،انتزاعي

تـرين عمـل    مفهوم مركـزي آن اصـلي   تبع آن كردن سؤاالت پژوهش و به مشخص ،بنابراين .آييم
ي و كـدام  بررسـ بايـد   را كنند كـدام داده  ها مشخص مي را آنزيبراي شروع پژوهش خواهد بود، 

علـوم  ة دو استاد مرتبط با حـوز نظر از پژوهش هاي  جهت اعتبار داده. داده را نبايد بررسي كنيم
ده اسـتفاده شـ   مطالعـات رسـانه   ةمرتبط با حوز ارشد يكارشناس يدانشجو چند يزو نارتباطات 

  .شده است ينيو بازب يابيبردگان قرار گرفته و مجدد ارز نام يارها در اخت داده .است

 ي پژوهشها افتهي
 يسع ،استمرحله  نيتر كه پرحجم، )زيرمقوالتاستخراج (ها  داده) ليتقل( لياول تحل ةمرحل در

 خـتن يبدون به هـم ر  ،موردنظر يها بر آن است تا با درنظرگرفتن سؤاالت پژوهش، متن داستان
داسـتان بـا توجـه بـه      تيـ كل، مرحلـه  نيدر ا. داده شود ليتقل ييآن، در قالب كدها يزمان ريس
. شده اسـت  ليپاراگراف است، تحل نيچند ايپاراگراف  كيدر قالب  يكه برخ ،يجزئ يها تيروا
 يمداد ليچند جمله تقل اي كيآن را در  يو محتوا كرديمرا مطالعه  يجزئ تيكه روا امعن نيبه ا
  .ميادد يجا يها را در كد مشخص آن زيو ن
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  1)استخراج مفاهيم اوليه(ها  وتحليل داده اول تجزيه ةاي از مرحل نمونه .1جدول 
  مفاهيم نكات كليدي ارجاع  

 و 11ص ،1ج  1
12  

 زيچهمه،ميكرديمترپدرم هواي ما را داشت، لب
 .آماده بود

 .ما آزادي به يك اندازه بود ةتوي خان
بكنيد، فقط سالم  خواهيد ميهر كاري «: گفت يمپدر 

 ».زندگي كنيد
 

وضعيت اقتصادي خانوادگي 
 ،مناسب قبل از ازدواج
وجود آزادي و نبود 

  مردساالري قبل از ازدواج

  67و  66ص ،1ج  2

 .واقعي بودمؤمنبه چشم من منوچهر يه
 .داد يمخودش  را بنزين، نصف پول رفت يممنطقه كه 

 .گرفت ينمرا  اش رهيجتوانست  تا آنجا كه مي
 .ديپوش يمبيشتر لباس خاكي 

  .دن باشاجنگ است و بايد حواسمناالگفتمي

بودن  خاكي  بودن، مؤمن
بودن  توقع كممنوچهر، 

منوچهر، تأكيد بر حمايت از 
  جنگ

  16ص ،2ج  3
كس به هر.بحث دادن درجه مطرح شد،بعد از جنگ

براساس تحصيالت و درصد جانبازي و مدت جبهه 
  .ولي منوچهر هيچ مدركي رو نكرد.دادنديمدرجه

خواهي و امتيازخواهي  سهم
  پس از جنگ

  31ص ،2ج  4

قدر حالش آن.، چهار ماه رفت منطقه1369سال
 آوردندبا آمبوالنس . آورد يمخراب شد كه خون باال 
مشكلش م نشد ولي معلو د،تهران، كلي عكس گرفتن

 .چه بود
 كنم يماحساس  .ي استجور كدلم ي«: گفت بهم مي

 ».كندم دارد باد مييهاروده

بازگشت جنگ به زندگي پس 
  از جنگ

  12ص ،3ج  

توي  ديچيپيمكه بادهاشب.يي عادت نداشتمتنهابه
، طاقتم لرزاند يمساختمان را ة و در و پنجر ها درخت

 .شد تمام مي
ي و شد يمگفتم كه كاش مريض  به مصطفي مي

 .ي خانهمانديم

  بودن دوري از مصطفي سخت

و  25ص ،3ج  
28  

 .شود؛ دير يا زوداز همان اول يقين داشتم شهيد مي
ي آخر، ها ماه .پسرم ميثم به دنيا آمد 1360اواخر تير 

 .دميترسيممصطفي نبود و من
  رضايت از پيشامد وقناعت 

و  52ص ،4ج  
53  

 ام يتنگدلبه مصطفي خيلي شديد بود،اميوابستگ
كه شوهرانشان  دميد يماما وقتي ديگر دوستانم را ؛ هم

ي خودم خجالت تنگ دلشهيد شده بودند، از 
 .دميكش يم

رويش را نداشتم كه دعا كنم مصطفي شهيد  اصالً
خدايا بعد از مصطفي عمرم را  كردم يمدعا  فقط .نشود

 .طوالني نكن

  داري نجابت و خويشتن

                                                        
 .ها، صرفاً از باب نمونه به برخي موارد اشاره شده است با توجه به حجم گستردة جدول. 1
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  مفاهيم نكات كليدي ارجاع  

و  56ص ،4ج  
58  

 خواستيممادرم پايش را كرده بود توي يك كفش و
 .برايمان فرش بياورد

كه هي با اين  دبسوز ات بچهدلت به حال « :گفت مي
  ».ودشش زخم مينو دستادكنا بازي ميهحصير

زيستي و قناعت در عين  ساده
  دستي تهي

  68 ص ،5ج  

وقتي نابمبارموقع.ها شروع شدنابمبار1366سال
افتادم  ياد خانم عابديني مي ،شدم قت مياط خيلي بي

چند ماه بعد از  ؛آخرش تازه به دنيا آمده بود ةكه بچ
 .گونه بودندها اينخيلي.شهادت پدر

هاي  سختي زندگي خانواده
  شهدا و رزمندگان

  42 ص ،5ج  
كه پاسدار بود برام كافي نيهم.م مهم نبوديمهريه برا

و از  ،زالل و پاك ،هايي بودند مثل برادرم ها آدم آن .بود
از اينكه همراه پاسداري باشم . هر مردي مردتر

 .كردماحساس غرور مي

رغم  بهشديد به همسر  ةعالق
  ها كاستي ةهم

و  12 ص ،6ج  
13  

اج وخواهم با يك جانباز ازدوقتي به مامانم گفتم مي
خانواده با ازدواج من  ةهم .كنم، يك هفته مريض شد
خواهي خودت را  گفتند مي با ايوب مخالف بودند و مي

 .بدبخت كني

سختي و ممانعت در ازدواج با 
  جانبازان

  37ص ،6ج  

مجروح و هابچههمهنيا«:گفتي ميمحمدعل
م ا پيش من، ولي من طوري وندش پاره مي تيكه

: گفت يم .ت مستجاب شدهياينكه دعاها مثل .ودش ينم
زخمي  كم يا يوخدا دعا كن شهيد بش ا بهتو ر

  ».آخرتيم تووشهدا نشةجراحتي بردارم كه شرمند

  اهميت شهادت
  توسل و توكل

  
از  يمقولـه گروهـ  هـر  . اسـت  يفـ يك يمحتوا ليتحل دوم و سوم در ةمرحل، تمقوال ساخت

ها  مقوله« :1تنپانظر  از. ندا مشترك ديدگاهبيان يك معنا يا از يك كه در  عبارت معنايي هستند
مانع  و  جامع ديها با مقوله« :2پندورفيكرنظر  از ».اند يرونيب يو ناهمگون يدرون يهماهنگ يدارا

هـا   جوانب معنايي متن مدنظر قرار گيرد تا مقولـه  همةدر ساخت مقوله بايد  ،عبارتي  به ».باشند
ولـي   ،مانع از تحقق اين امر شـود  تواند سوگيري ارزشي مي .ابعاد معنايي متن را دربرگيرند همة

توجه قرار دهـد   هايي را مورد وبرگشتي با مراجعه به متن، مقوله محقق بايد طي يك فرايند رفت
در ايـن بخـش نيـز     ].75، ص12[ومانع باشند و سوگيري پژوهش را به حداقل برساند  كه جامع

ش قبـل، در ابتـدا مقـوالت    اين امر موردنظر قرار گرفته شد و با توجه به جـدول و عبـارات بخـ   
از كنار هـم   ،در ادامه و در كنار هم قرار داده شد ،ها تدوين شده بود كه با توجه به نمونه ،فرعي

  .قرار دادن مقوالت فرعي، مقوالت اصلي حاصل شد
  

                                                        
1. Patton 
2. Krippendorff 
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  مقوالت و زيرمقوالت .2جدول 
  مقوالت  ها زيرمقوله اي از متوننمونة گزاره

مشاركت غيرمستقيم در  .)40، ص2ج( توي سپاه رفتم يمم روزها ه من
  جنگ

هاي  ويژگي
  همسر شهيد

چندين خانواده در كنار هم زندگي.توي دزفول ديگر تنها نبوديم
 .)70، ص1ج(ي جبهه بودهابچهيهاخانوادهاش همه .ميكرد يم

به بودن در  عالقه
  هاي جنگ جبهه

شود، زن وميجاي دنيا كه جنگهمه«:گفتنديمخانواده  ةهم
خواهيد برويد  حاال شما مي .جاي امن برند يمدارند  بچه را برمي
خواهم پيش  گرفته بودم كه مي را ولي من تصميمم» زير آتش؟

 .)64، ص1ج(شوهرم باشم

دلگرمي به همسر براي 
  حضور در جبهه

لشكريهابودم بچهدهيفهم.ازش دور بمانمخواستم ينم
خاطر اصرار كردم كه  نيبه هم .جنوب دبرن مي را ناشيها خانواده

 .)63، ص1ج(ميوما هم برديبا

 ةكردن به سرماي پشت
خانوادگي و اهميت دادن 

  به جبهه
يوقتاما.هماميتنگبود، دلديشديليخيبه مصطف ام يوابستگ

شده بودند، از  ديكه شوهرانشان شه دميد يدوستانم را م گريد
 .)52ص،2ج(دميكشيخودم خجالت ميتنگ دل

داري در زندگي خويشتن
زناشويي براي حضور 
  همسران در جبهه

كي نوبت مانكهيايانتظارچشمي پشت سر هم وها شهادت
 .)70ص،1ج(كرده بودامافسردهرسد يم

انتظار و ترس از شهادت
  همسر

عشق 
  ايثارگرايانه

،1ج(تمام شودخواست چند روزي كه آمده خانه دلم نمي
 .)40ص

بردن از  عالقه و لذت
  لحظات باهم بودن

.ي با منوچهر ازدواج كنيونه نشاوقت ديوكيدگفتن يمهمه بهم 
، 1ج( كردم  را ن كارآقدر منوچهر را دوست داشتم كه  ي من آنول

 .)20ص
دوطرفه ميان  ةوجود عالق

  رزمنده و همسرش

شود، زن وميجاي دنيا كه جنگهمه«:گفتنديمخانواده  ةهم
خواهيد برويد  حاال شما مي .جاي امن برند يمدارند  بچه را برمي

 )64، ص1ج(»زير آتش؟

دادن به بودن در  ترجيح
كنار معشوق حتي در 

  شرايط جنگي

هر . يكارم خراب بود و باعثشم تو بود يجا كي«: گفت يبهم م
  .)35، ص3ج( »چشمم يجلو يوقت خواستم بروم، آمد

رزمنده در تنش دروني 
رابطه با عشق زميني و 

  وظيفه و تكليف انجام
راحتگفتيم.ديپوشينميولدم،يخريش شلوار ليبرا ديع

  بودن اخالص و خاكي .)40، ص1ج(ستمين

  ويژگي رزمنده
  بودن و مؤمن باخدا .)66، ص1ج(واقعي بودمؤمنكبه چشم من منوچهر ي
همن چا،يخدا«:گفتيو مكرديمهيمنوچهر سر نماز زارزار گر

 ن،يم يها آنجا بروند رو است كه بچه يرتيغ يب يليخ .كنم كار
بودن را ازم  جبهه قيچرا توف. كنم فيام ك بچه شيپ نجايمن ا

 )52، ص1ج(»؟يگرفت
  عشق به شهادت
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  مقوالت  ها زيرمقوله اي از متوننمونة گزاره

بنا شد  .ستيقابل درمان ن رانيداد در ا صيتشخ يپزشك يشورا
به دوست و . نكرد يجانبازان كمك اديبن. اعزامش كنند به آلمان

 با هزار زحمت پول جور شد. ديشه اديبه بن م،يآشنا رو انداخت
 )45، ص5ج(

  وضعيت اقتصادي نامناسب

او اگر.سند استيليمن خيامام برايهاحرف«: گفتايوب 
 ،6ج( »مكن يرا م كار نيمن ا ،ديهمسرتان را طالق بده ديبگو

 .)14ص
  بودنپيرو امام خميني 

زخمي جراحتي بردارم كهكم يا يوخدا دعا كن شهيد ش ا بهتو ر
  بودن خالص و زالل .)37، ص6ج(آخرتيم تووشهدا نشةشرمند

ينفرنياولني، حسدرسميمهماتونيكاميجبهه وقت يتو
 يراندازيوجود ت و با ونيكام يباال رود يكه تند و فرز م است

 .)66، ص6ج(نييپادهديها را مجعبهها، يعراق
  بودن مبارز و نترس

من بهتر از تويبراكسچيفرشته، ه«:بهم زنگ زد و گفت
سخت  توانم، ينم. عشق را به خدا برسانم نيا خواهم ياما م ست؛ين

 .)60، ص1ج(»است
 و يعشق آسمان ةدوگان

  ينيعشق زم
ليفام.نهامد خآخورده بود وتركشهااتياز عمل يكي يتو
منوچهر  يرنگ به رو دميد يپرس موقع احوال .شدنيد دمدنآ
 .)56، ص1ج(شدهيزخمدبفهميكسدهخواينگو نم .ندهانم

  ريا بودن بي

نوبت مايكنكهيايانتظارپشت سر هم و چشم يها شهادت
  .)68، ص1ج ( ام كرده بود افسرده رسد يم

 .)28، ص2ج(شود؛ دير يا زوداز همان اول يقين داشتم شهيد مي
دائمي شهيد يا  ةدلهر

  شدن رزمنده مجروح

تجربيات 
 ةخانواد
  رزمنده

ها ودرختيتوديچيپيها كه باد مشب.عادت نداشتم ييتنها  به
، 2ج ( شد يطاقتم تمام م لرزاند، يساختمان را م ةدر و پنجر

 .)12ص
  تنهابودن و سختي زندگي

خودم را به جبههخواستيماز همان سال اول دانشگاه دلم
 .)66، ص6ج(از نزديك كاري آنجا انجام دهم و برسانم

به جان خريدن خطر 
 جنگي ةزندگي در منطق

من.خودشةمن را ببرد خانخواستيهركس مليتحو شب سال
 .)40، ص1ج(نرفتم

عروس و  هاي تازه تنهايي
  هايش گريه

داربچهتوانستينمهرچند حسين بدنش پر از تركش بود و حتي
، 5ج( ولي من شوق عجيبي براي خدمت به جانباز داشتم ،بشود

 .)25ص

هاي دوران  سختي
 ةمجروحيت براي خانواد

  رزمنده
شنچشماياشك تو.ديپدرم حالم را د،گشتميروز كه برم كي

 »ا بودهروز نيا يبرا ،اگر مخالف ازدواجت بودم«: گفت. جمع شد
 .)42، ص5ج(

طول و بعد از فشار مالي در 
  جنگ به خانواده

،2ج(جبهه بوديهم دائم تويجبهه كم بود و مصطف يتو روين
شرايط جبهه   عنوان وظيفه جنگيدن به .)20ص

  و رزمندگان
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  مقوالت  ها زيرمقوله اي از متوننمونة گزاره
آنجا خيلي«:گفت».خواهم نزديك شما باشممي« :به اصرار گفتم

، 5ج(» اينجا هم آسان نيست« :گفتم ».زندگي سخت است
 .)20ص

خانواده به بودن در ترجيح 
  جنگ

،نوشتينمنامه.مانديمخبريبزيچهمه، ازرفت يممنطقه كه 
  هواي روحاني جنگ و حال .)12ص،5ج(بودنامهتيوص،ديرسيمچه دستم هر

هچخدايا، من«:گفتو ميكرديمگريهزارزارمنوچهر سر نماز
آنجا بروند روي مين،  ها بچهغيرتي است كه  خيلي بي .كنم كار

 )49، ص1ج(».كيف كنمامبچهمن اينجا پيش
روابط نزديك و صميمي 

  جنگ
ويخودش را با راد.كرديميتنگدلنيحس.جنگ تمام شد

انگار  گفت يم. سخت بود شيتمام شدن جنگ برا. كرد يسرگرم م
 .)70، ص6ج(شدهيمعنيباشيزندگ

  عنوان انگيزه جنگ به

قدر حالش خراب شد كه خونآن.چهار ماه رفت منطقه، 69سال 
  ي پس از جنگها يتنگ دل .)31، ص2ج(آورديمباال

م دارد باديهارودهكنميماحساس.ي استجوركدلم ي: گفت مي
  شروع دردهاي جانبازي .)31، ص2ج(كندمي

 ةمسائل دور
  پس از جنگ

گونهنيايانگار برا.ما رايو نه كسميشناختيرا م ينه ما كس
، 2ج ( عوض شد زهايچ يليخ. ميساخته نشده بود يزندگ

 .)25ص
  شدن فراموش

كانيپكيمنوچهر.بوداديزيبعد از جنگ فشار اقتصاد يها سال
  مشكالت و فشار اقتصادي .)75، ص1ج(بود تا بعد از كار باهاش كار كند دهيخر

به مادگفتنيميولد،كننتيحماناكه ازمزدميزنگ م اديبه بن
 .)55، ص3ج(ستيمربوط ن

هاي  حمايت سازمان عدم
  دولتي

كس براساسبه هر.بعد از جنگ بحث دادن درجه مطرح شد
 يول. دادند يو مدت جبهه درجه م يو درصد جانباز التيتحص

 .)16ص،1ج(رو نكرديمدركچيمنوچهر ه
 مراتب سلسلهآمدن  وجود به

  دادن درجهر اثر ب
م،يخورديآبگوشت مكاسهكييتوروزيكه تا ديكس«: گفت يم

 ».ميريبگ يوقت قبل دياتاقش، با يتو ميبرو ميخواه يحاال كه م
 )25، ص2ج(

تغيير روابط دوستان 
  گذشته با يكديگر

فقط دعا.نشودديشهيرا نداشتم كه دعا كنم مصطف شياصالً رو
، 4ج( نكن يعمرم را طوالن يبعد از مصطف ايخدا كردم يم

 .)53ص
شدن  كردن و متوسل دعا

  براي حفاظت از رزمنده
دينداري 
خواهم  اما مي؛ براي من بهتر از تو نيست كس چيهفرشته، «: گفت  رزمندگان

  )60، ص1ج(» .توانم، سخت است نمي. اين عشق را به خدا برسانم
  آرزوي شهادت از خدا

رسيدن به خدا، عامل و 
 اصلي رزمندگي ةانگيز

باالخره دير يا زود ما همميكرديمفكر.خيلي جدي بود زيچ همه
 .)68، ص1ج(نگيمجبايد ب

اجراي عنوان بهجنگيدن 
  شرعي ةوظيف



  1398تابستان  ،2، شمارة 11، دورة فرهنگ و هنرزن در   166

  تشريح مقوالت اصلي پژوهش
 هاي همسر شهيد ويژگي

از منابع مورد بررسي تصويرسازي همسـران شـهيد از خـود، خـانواده،      شده استخراجاولين مقولة 
هاي  در ادامه، سعي خواهيم كرد حوزه. عاليق و نيز شرايط آشنايي و ازدواج با همسر آينده است

  .يي از متن منابع ارائه دهيمها نمونهجزئي اين مقوله را توضيح و 
بـه  ) چه قبل و چـه بعـد از انقـالب   (در بيشتر موارد، راويان عالقه و كشش شخصي بسياري 

عالوه بر آن، بيشتر . دهند كه نمونة بارز آن حجاب است مسائل ديني و مذهبي از خود نشان مي
بـه  . اند كنند و پيرو و دوستدار امام خميني راويان در فرايند انقالب از جريان اسالمي حمايت مي

پاسدار عالقة وافـري   اج با فرد مذهبيِازدو هتبع همين، در جنگ مشاركت غيرمستقيم دارند و ب 
 بيشـتر كه آشنايي  كند اين است ة قبل را تأييد ميذكرشدنكتة جالبي كه مورد . دهند نشان مي

فـاع  د يا رنـگ و بـوي انقالبـي    داده  رخانقالب و جنگ  ةزمين خود در پس ةروايان با همسر آيند
 .مقدسي دارد

نـه  (در آن جاي داد نـاظر بـر انتخـاب شخصـي     مقوله را ريزتوان چند  دومين موردي كه مي
گونـه آمـده كـه     در بيشتر موارد، در داستان اين. نويسنده است از سويهمسر آينده ) خانوادگي

ازدواج كردن با نظامي آينـده نـدارد،   «با داليلي همچون  برخي از اعضاي خانواده ترغم مخالف به
د و بـه هـدف نيـز    نورز مينظر اصرار با فرد موردبر ازدواج » ...كند و ازدواج با جانباز بدبختت مي

نظـر اقتصـادي و    از(هاي مناسب  د كه راوي انتخابده مي رخ وضعيتياين انتخاب در . رسند مي
براسـاس   صـرفاً و  اسـت فاقد امتياز اقتصادي  شده انتخابكه فرد  درحالي. ديگري دارد) فرهنگي

 .صورت گرفته استها  انتخاب ي شخصيتيها يژگيوعالقه و برخي معيار 
چـه در  ، )همسـران شـهيد  (عاطفي است كه راويان  و ديگر فشارهاي اقتصادي، تنهايي ةنكت

و نيـز چـه بعـد از     )تنها ماندن و اولويت داشتن حضور در جنگ و فشـار اقتصـادي  (طول جنگ 
مهم اين اسـت كـه در    ةنكت. اند متحمل شده ،)نگهداري از همسر جانباز و فشار اقتصادي(جنگ 

بلكه در برخي موارد راوي از ايـن كـار لـذت     ،نابع موردنظر گاليه و شكايتي از اين مورد نشدهم
 .كند افتخار ميبدان برد و  مي

  شاهد مثال
  1ن اينك شوكرا

 .آماده بـود  زيچ همه م،يكرد تر مي  لب. ما را داشت يهوا شهيپدر هم :به روايت مريم برادران
ازدواج  ــ  بـرادر منـوچهر   ـ ديكه سال بعد از من با جمش ،بايو دو تا برادر؛ فر ميما چهارتا خواهر
. انـدازه بـود   كيـ بـه   يهمه آزاد يما براة خان يتو. برزيو من، محسن و فر مهيكرد، فرانك، فه



  167   ...يدهمسران جانبازان شه از ديدگاه جنگبازنمايي 

پانزده سـالم بـود    ـ چهارده ».ديكن يفقط سالم زندگ ،ديخواهيد بكن مي كارهر « :گفت پدرم مي
فرقه باب  كيوهفت هزار و  پنجاه ـ وشش هاي پنجاه كه شروع كردم به كتاب خواندن؛ همان سال

 هـا  يا هـاي تـوده   از كتـاب . چـه  يعنيبينم  شنوم و مي كه مي زهايچ نيخواستم بدانم ا بود و مي
م بـاور كـنم   توانست نمي. مكردم و دوستش داشت وجود خدا را حس مية من با هم. امديخوشم ن

. را نخوانـدم  شـان هاي كتـاب  گريد. گذاشتمشان كنار. توانستم با دلم، با خودم بجنگم نمي. ستين
با خودم . آمد كارشان بدم مي نياز ا. نوشتند شدند مي كه مي ييها از شكنجه نيهاي منافق كتاب

درس خواندن، بـا دوسـتان    يهوا هب. ها قرار گذاشتم اول اسالم را بشناسم، بعد بروم دنبال فرقه
. كم دوست داشتم حجاب داشـته باشـم   كم. خوانديم را مي يعتيهاي دكتر شر نشستيم كتاب مي

. چادر بدوزد ارتيروم ز كه با دوستانم مي  وقتي يگفته بودم برا. آمد مادرم از چادر خوشش نمي
آمدم  از خانه كه ميو  دمچي ميرا  مهاي گذاشتم ته كيفم، كتاب كردم، مي هر روز چادرم را تا مي

ام از  خـانواده . بود ياسيموضع س كيها چادر  آن سال. گشتم برمي يكردم تا وقت سرم مي رون،يب
» .شما شر و شـورش را  ،بينم من ته ماجرا را مي« :گفت پدر مي. آمد شدن خوششان نمي ياسيس

 يرو مـان روبـه   مدرسـه  يپشـت  درِ. بـرود  ديـ با ميـ رژ نيـ ا دانستم يم. شده بودم ياما من انقالب
. ميكـرد  و نوار امام ردوبدل مي هياز آن در با چند تا از پسرها اعالم. شد پسرانه باز مي رستانيدب

 شـتر يبار كه نـوار امـام را گـوش دادم، ب    نيهست اول ادمي. كرد مدرسه هم كمكمان مي داريسرا
 يها و حرف انهيعاممات امام، كلة امام مثل خودمان بود؛ لهج. شيها شدم تا حرف شيمحو صدا
. كـردم  مـي  يكارهـا را پنهـان   نياة خودم هم اليبه خ .را شيها حرف دميفهم يم ...شا يخودمان

  .خانه لو نروم يمواظب بودم تو

  3ران اينك شوك
هـا را بـردم كـوه؛     صـبح بچـه   ميپنج و ن .روز دوره بود نيآخر :به روايت زينب عزيز محمدي

. را شستم ميدست و رو. خانه دميوخل رس دو بعدازظهر پر از خاك م،يو ن كي. يراندازيامتحان ت
سـر   ميآمـد، نشسـت   يمصطف. ديرنگ و چادر سف كرم يبا روسر دميام را پوش مانتو شلوار مدرسه

 شيهـا  ، اشـك زد ياگـر پلـك مـ   . كرد دائم به سقف نگاه مي رمپد. يشدم خانم طالب. عقدة سفر
؛ اما خواهرم آمد جلو، بغلـم كـرد و گردنبنـد اهللا    ديجو يلبش را مة برادرم گوش. نييپا ختير يم

گردنـت   شـه يهم خواهـد  يدلـم مـ  . محض تبـرك « :در گوشم گفت. را انداخت گردنم ينيسنگ
ة هديـ . خـواهم  به همه گفته بودم طال نمـي . گردنبند را دارم كي نيهم. هنوز هم هست» .باشد

ـ    اتـاق خـودم   يعقد را توة سفر. كنم سر عقد هم قبول نمي  زيـ تخـت و م  نيانداختـه بودنـد؛ ب
نـه  . نبـود  يبـاغ خبـر   يتـو . خورد مي ياما شمعدان نه، به چه درد م،يگرفته بود نهييآ. رميتحر

نبود، فقـط خواهرهـا و    يكس. قرمزهاي مكلون  روميزي ايهاي مخمل تاشو  نه صندلي ،يچراغان
. زد، افتاد اتاقم را مية تاز يها داشت پرده يوقت. بود مارستانيب امد؛يمادرم اصالً ن .برادرها بودند

شـما  « :گفـت . آيد ما نمية به خان يمصطف م،يدانست تا محرم نباش مي. شكست يبدجور شيپا
مـادر و   شيپـ  مارسـتان يب ميبـرو  ميـ داد شـنهاد يپ ست،ين ادميمن،  اي ياما مصطف» .ديعقد كن
طـور   ايـن  ديشـا . سـت يجشن و عقد ن يكه جا مارستانيب. مادر قبول نكرد. ميجا عقد كن همان
غروب روز نهـم  . نديمدرسه بب يساده با مانتوة آن سفر يدلش را نداشت من را پا. تر بود راحت

كـار  . ها و هشدارها هم تمام شـد  ها، نصيحت وحديث مراسم كه تمام شد، حرف. ونه خرداد پنجاه
 ليرا تشـك  ريـ ول كـه سـپاه مال  نفر ا ستياز آن ب يكيپاسدار بود؛  يمصطف. خودم را كرده بودم
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و  ميكـه همكـالس بـود    ؛يو رسـول  يقاسـم  ،يمن، هاشم. شانزده نفر مرد و ما چهار نفر. دادند
 .ننديبب يميليوني بود و بنا بود دخترها هم آموزش نظام ارتش بيست ليجا باهم حرف تشك همه

ـ  يارمحمـد ي يدانستم، بـا آقـا   را هم درست نمي لشيكه آن روزها فام ،يمصطف  ينظـام  يمرب
اطـراف شـهر    يهـا  رفتـيم كـوه   مـي . ياتيـ هـاي عمل  و تمـرين  يرانـداز يت ،شناسي بودند؛ اسلحه

. هيـ ثان و سه هيثان پنج يزهايسنگ و خار، عبور از مانع، خ يرو زيخ نهيس ،يطوالن يها ييمايراهپ
 يكفـش ملـ   يهـا  نيپـوت . مـان يها مقنعـه  يرو ميبست يم هيو چف ميديپوش يكلفت م يمانتوها

 يدگيتا زخم و بر با ده دوازده ،خسته و مرده ،غروب. كرزيگفتند ك ها مي وقت كه آن ميديپوش يم
زود ما هم  اي ريباالخره د ميكرد فكر مي. بود يجد يليچيز خ همه. گشتيم كوچك و بزرگ برمي

 .ميبجنگ ديبا

  ييزناشو روابطو  عشق
تـوان بـه آن اشـاره     مي اينك شوكران ةي كه در رابطه با تشريح عشق در مجموعا نكته نيتر مهم

تنش دروني رزمنده در مواجهه با عشـق و احسـاس   «يا » دوراهي عشق زميني و آسماني«كرد، 
 »رساندن عشق زميني بـه عشـق آسـماني   «و در برخي موارد » به معشوق زميني و انجام تكليف

 ،در ايـن مجموعـه  . اند كردهاكثر راويان يا يك سال قبل از جنگ يا در دوران جنگ ازدواج . است
يي مواجهيم كه هرچند به دين و وطن و جبهه عالقه دارنـد، چـون روزهـاي اول    ها عروس تازهبا 

هـا   بايـد از آن  گذراننـد  يمـ و همسري كه با او لحظات خوشي را  اند ازدواج با جنگ مواجهه شده
هـا   اين سختي. كنند ل ميي زيادي را تحمها رنجو  ها يسختتا تكليف خود را ادا كند،  دوش جدا

ها نيز بـا ايـن    بلكه شوهران آن يست،محدود ن مجموعهو رنج دوري از معشوق فقط به زنان اين 
تا جايي كه در برخي موارد رزمنده دليل شهيدنشدن خود را عالقـه و   ؛ندا گريبان به مسئله دست

كنـد   ش مدام مراقبت ميبودن تكليف مهم دليلو در برخي موارد به  داند يمفكر به معشوق خود 
مهمي كه بايد به آن اشاره كـرد   ةنكت. مقابلش عادت كند و پاي در زنجير بماند طرف  بهتا مبادا 

اين است كه در اكثريت مواقع بودن در جبهه، اداي تكليف و عشق آسماني و عشق شـهادت بـه   
اقتصـادي و نيـز فشـار    عروسان عالوه بـر رنـج دوري، فشـار     و تازه شده داده حيترجعروسان  تازه

 .شوند عصبي و اضطراب شهيدشدن همسرشان را متحمل مي

  شاهد مثال
  1 اينك شوكران

 خواست يهرچه دلم م. مفصل نوشتمة نام كي شيكه رفت، برا بار نيا :به روايت مريم برادران
نوشـته  . كـردن  يزنگ زد و شروع كرد عذرخواه د،يتا نامه به دستش رس. نامه بهش گفتم يتو
فرشـته،  « :گفـت  مـي » .يا دهيـ ازمابهتران را د حتماً. عشقت سرد شده. يگذار يمحل نم« :دمبو
. عشق را برسانم به عشق خدا نيا خواهم ي؛ اما مايدن نيا رد ستيمن بهتر از تو ن يبرا كس چيه
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مـن تـا   . نيمـ  يرو رونـد  ي، مخاردارها ميس يخوابند رو مي ها اينجا بچه. سخت است. توانم نمي
خـواهي مـا را از سـر     آهان، مي« :گفتم» .چشمم يجلو دييآ يم يبزنم، تو و عل يج يآرپ ميآ يم

 ديـ تـا صـبح با  . كـرد  ، على شبش تـب مـي  رفت يو م آمد ميمنوچهر هر بار كه » .يراهت بردار
 ،يحـاال كـه هسـت    يول. يخواهي وابسته شو نمي. دانم يم« :گفتم. برديم تا آرام شود راهش مي

 ».ميدانيم چقدر قرار است باهم باش ما كه نمي. ميبگذار لذت ببر

  2 اينك شوكران
. خانـه  يمانـد  يمـ  ،يشـد  يمـ  ضيگفتم كاش مر مي يبه مصطف: به روايت مرجان فوالدوند

 يلـ يخ يبـه مصـطف   ام يكردم، امـا وابسـتگ   فكرش را هم نمي. ماند يشد، اما خانه نم مي ضيمر
را كـه   مهـاي  همسن و سـال  ايها  دوست ،ديدم را مي گرانيد يام هم؛ اما وقت يتنگ بود، دل ديشد

 اديـ  يوقت. دميكش يخودم خجالت م يتنگ داده بودند، از دل  دست را در جنگ از شانيهمسرها
فقـط دعـا   . نشـود  ديشـه  يرا نداشتم كه دعا كنم مصـطف  شيرو يحت ،افتادم مي مانيها حرف
بـه   يمصطفة نام نيدوازده روز بعد، اولده،  .نكن يعمرم را طوالن يبعد از مصطف ايكردم خدا مي

از سـر تـا تـه خوانـدم تـا       يسه چهار بار. ماتم بردم بود. نبود، نامه بود نامه تيوص. ديدستم رس
اگـر  «. اش نوشته بود از احساسش نوشته بود؛ از عالقه. ها را نوشته اين يباالخره باورم شد مصطف

توانستم به خاطر احساس  نمي. داشتم ينيسنگ فيكلتفاوت بودم، ت يب نكهيكردم، نه ا سكوت مي
 ».پا بگذارم ريخودم آن را زة خودم، به خاطر عالق

  5 اينك شوكران
هـا و در   درخت يتو ديچيپ يها باد كه م شب. عادت نداشتم ييتنها  به :هاله عابدين به روايت 

سـمت   دميدو يم. شد ارواح، طاقتم تمام مية خان ني، علرزاند يساختمان را مة كهن يها و پنجره
را پـر   يآهنـ ة و بشـك  خـتم ير يبـا شـلنگ آب مـ   . كردم عادت كنم مي يمادرم، اما باز سعة خان
 يبخـار  كيـ تـر   اتاق كوچك يتو. كردم را پر مي مان يزميه يو بخار آوردم يچوب م. كردم مي
هزار مرتبه خـاموش   يكردم، بازهم شب رش ميپ .بود يكه نفت ميداشت كرده كار يهمدان يميقد
  .شد مي

 رزمندگان از منظر همسر
ـ  شرايط اقتصادي .1 :كلي تقسيم كرد ةمقوالت را به سه دست توان زير در رابطه با اين مقوله، مي

  .ي مرتبط با وظيفهها يژگيو .3ويژگي شخصيتي؛  .2اجتماعي؛ 
ين نكته نيز يكي از نظر اقتصادي وضعيت مناسبي نداشت و ا در بيشتر موارد، فرد رزمنده از

اين رزمندگان به دليـل شـرايط   . بودخاص  ةرواي با ازدواج با رزمند ةمخالفت خانوادمهم داليل 
و  نـد اجتماعي و فرهنگي همچـون تحصـيالت نيـز برخـوردار نبود     ةاقتصادي نامناسب از سرماي

يت اقتصـادي  در برخـي از مـوارد، وضـع   . ند در حد ديپلم ادامه تحصيل بدهندبود توانسته صرفاً
 .ندمدآ يمها  راوي به كمك آن ةكه خانواد بودرزمنده به قدري خراب 
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اين رزمنـدگان افـرادي مـذهبي و متـدين     . دوم ويژگي شخصيتي رزمندگان است ةزيرمقول
ايـن  . اند كه اهميت زيادي براي ايمـان مـذهبي و پيـروي از قـوانين دينـي دارنـد       بازنمايي شده

بعد ديگر ويژگي شخصيتي اين رزمندگان . ندو تابع دستورات او بودرزمندگان پيرو امام خميني 
مـوارد، رزمنـدگان افـرادي خـاكي، محبـوب،       همـة در . مربوط به خانواده و روابط شخصي است

 .اند رفتار و عاشق خانواده بازنمايي شده خوش
 و بههموارد، رزمندگان غرق در ج بيشتردر . سوم اخالق كاري اين رزمندگان است ةزيرمقول
اين ويژگي تا حدي قوت دارد . و آرزوي شهادت و خدمت و دفاع از كشور را دارند اند جنگ شده

 .دهد يمكه رزمنده بودن در جبهه و خدمت را به بودن و لذت بردن با خانواده ترجيح 

  شاهد مثال
  6 اينك شوكران

و  سـانس يا فوق لب. خواهم درسم را ادامه دهم من فقط مي« :به روايت عاليه سادات حسيني
 شـما بـه  » «.دوست دارم تمامش كنم. مانده  يسال از درسم باق شش م،ياگر حساب كن يدكتر

 ».نـدارم  يمشـكل  چيخوانـدنتان هـ   مـن بـا درس  . شش سـال، شصـت سـال درس بخـوان     يجا 
عاشـق درس و كتـاب    شهيممن كه ه يبرا. خوشم آمد يليحرفش خ نياز ا. برق زد ميها چشم
بـا   شـتر يبعـدها كـه ب   .اش زده بود به هـدف  جمله كي نيانگار با هم. نبود يكم زيچ نيبودم، ا

 يكسـ  يوقتـ  يحت. است ييايو باح يآدم خجالت واقعاً نيكه حس دميآشنا شدم، فهم اتشيخلق
 اديـ اش ز از خـودش و گذشـته  . بـود  يحرفـ  آدم كم. خورد نمي شيجلو يزيمان، چ آمد خانه مي

از  ديـ اب. كرد نمي فيتعر ميآنجا برا از ياديز زي، چگشت ياز جبهه برم يبعدها وقت. زد حرف نمي
مـوج   يو مهربـان  يشـاد  شهاي حرف يتو. طبع بود شوخ يلي؛ اما خرونيب دميكش يزبانش م ريز

ام بهش  عالقه گذشت ياخالقش را دوست داشتم و هر روز كه م. شدم كنارش خسته نمي. زد مي
 .شد مي شتريب

  4 اينك شوكران
 يسـرم را از ال . كرد ميپاگرد صدا ياز تو ديمراسم كه تمام شد، سع :روايت زهره شريعتي به

و  دميدو» .آوردم هيت هديبيا برا« :گفت» .ميزن يباهم حرف م حاال بعداً«بردم كه  رونيدر اتاق ب
ة صـفح . بود يقرائت يآقا از اسرار نماز يپرتوكتاب . اش را داد و رفت هيزود هد. ها پله يرفتم پا

مـاه قبـل از مـن     كيـ خـواهر بـزرگم كـه     .»زميـ و عز يبه همسر متق ميتقد« :داولش نوشته بو
. مهـر  22ازدواج كرد و ما هم  وريشهر 22. مهرش بود يبهار آزاد ةبود، چهارده سك اش يعروس

 يفرقـ  ميمـن كـه اصـالً بـرا    . هم بود، گفتند مهرش مثل خواهرش باشد كيچون مراسم ما نزد
 ييهـا  بـودم؛ آدم  دهيـ د كيـ ها را از نزد من آن. بس بود ميپاسدار بود، برا كي كه نيهم. كرد نمي

. خـوردم  غبطه مي مانشانيبه ا شهيكه هم يكسان. مردتر يمثل برادرم؛ زالل و پاك و از هر مرد
ازدواج  يآدم عـاد  كيـ امـا اگـر بـا     كـردم؛  يپاسدار باشم، احساس غرور مـ  كيكه همراه نياز ا
اگـر  . زدم دم نمي ،دادند نمي هيام مهر خانواده  اگر هم .كم دارم چيزي يك كردم يكردم، فكر م مي
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 يعروس. مهم نبود ميگفتم؛ چون برا نمي يزيچ ،خريدند نمي ميبرا يزيچ يمحمدعلة خانواد  هم
 .من فقط خودش مهم بود و لباس سبز تنش يبرا. هم نگرفتند يو مجلس مفصل

 رزمنده ةخانواد اتيتجرب
توان گفت فشارهايي است كه خانوادة رزمندگان در طـول جنـگ    رابطه با اين مقوله ميآنچه در 

. ي رزمندگان مدام در دلهره و اضطراب شهيد شدن رزمندة خود بودندها خانواده. اند متحمل شده
ها تا حدي ازخودگذشـتگي نشـان    برخي از خانواده. دائماً در حال دعا كردن و نذري دادن بودند

  .در مناطق جنگي با رزمندة خود زندگي كنند و در كنار او باشند ندادد يمدادند كه ترجيح  مي

 بهه و رزمندگانج شرايط
 اينك شـوكران جبهه و رزمندگان در وضعيت توان گفت كه تشريح  رابطه با اين زيرمقوله مي در

  .هاي رزمندگان در دو بخش يا از نگاه دو گروه اتفاق افتاده؛ اولي رزمندگان و دومي خانواده
. 2اداي تكليـف؛   منزلـة  جنگ به. 1: شود جنگ براي رزمندگان در سه محور مهم خالصه مي

. زنـدگي  ةانگيز منزلة جنگ به. 3 ؛راهي براي رسيدن به خدا و معنويت و درنهايت ةمنزل جنگ به
و بـا توسـل بـه ائمـه بـه دفـاع از وطـن         ،يعني امـام خمينـي  ، رزمندگان به پيروي از رهبرشان

هـاي جنـگ بـراي رزمنـدگان سرشـار از       ميـدان . ندشـت پندا اي دينـي  و آن را فريضـه  ندپرداخت
بـراي رسـيدن بـه عشـق      بودجنگ براي رزمنده راهي  ةجبه. بودي معنويت، صميميت و مهربان

رزمنـدگان از بـودن در جبهـه حتـي در بـدترين      . هـا  زدن خود در برابر سختي الهي و نيز محك
تبـديل   شـان  زنـدگي  ةتا جايي كه اين عامل به محرك و انگيـز  ؛ندردك احساس لذت مي طيشرا
تـوان   راحتـي مـي   اين نكته را بـه . دمآ مي حساب  بهو اعضاي جبهه نيز برايشان خانواده  بود شده

تنگـي و   دل ،بعـد از پايـان جنـگ   . در ميـان رزمنـدگان مشـاهده كـرد     نامـه  قطعبعد از پذيرش 
 .فتگردربررزمندگان را  همةي خاصي زگيانگ يب

 ،هرچند در بسياري مواقع با نگاه رزمندگان همسوسـت  هاي رزمندگان نظر خانواده جنگ از
اقع مساوي است با دوربودن از همسر و معشوق، تحمل تنهايي و اضطراب و استرس در برخي مو

جنـگ در برخـي مـوارد مسـاوي اسـت بـا تحمـل فشـارهاي         . از دست دادن حامي و پشـتيبان 
 .اقتصادي و رواني

 پس از جنگ مسائل
  :بندي كرد توان در سه زيرمقوله دسته مسائل پس از جنگ را مي

شـدن جنـگ بـين بسـياري از رزمنـدگان رخ       تمـام  ر اثر بي زگيانگ يبتنگي و  احساس دل. 1
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 سـنگران  همتنگ  د و همچنين دلونش ميمعنايي  رزمندگان بعد از اتمام جنگ دچار بي. دهد يم
پـس   هـا  ماهبه همين دليل است كه بسياري از رزمندگان تا . شوند مي ها جبههو فضاي حاكم بر 

 ؛در مناطق جنگي هستند وآمد رفتاز پايان جنگ مدام در حال 
دليـل ايـن مـورد     نيتـر  مهم. استبعد از جنگ  ها گاهيجادومين زيرمقوله، تغيير روابط و . 2

دادن به رزمندگان سپاهي و مردمي با توجه به تحصيالت و ميزان حضور در جنـگ   شروع درجه
 فرادي كه قـبالً و ا دريگ مي  شكلمراتب  ر اثر دادن رتبه است كه سلسلهب. و ميزان جانبازي است

. شوند ي بسيار متفاوتي برخوردار ميها گاهيجاخوردند، بعد از جنگ از  در يك كاسه آبگوشت مي
، بـه  هسـتند ) مثـل تحصـيالت  (كه فاقد برخـي از شـرايط    ،از رزمندگان ييند، بسيارادر اين فر

 ؛شوند فراموشي سپرده مي
اي كوتـاه پـس از اتمـام     دوره در. سومين زيرمقوله شرايط جانبازان بعـد از جنـگ اسـت   . 3

در . كنـد  كند و دردهاي شديدي را به جانبازان تحميل مـي  باز مي ي جانبازان سرها زخمجنگ، 
 نكـردن  حمايـت  اما بـه دليـل    ،بسياري از جانبازان به دارو و دكتر متخصص نياز دارند ،اين دوره

ـ   نـد ريگ مـي  قـرار شـديد اقتصـادي    فشـار   تحـت نهادهـاي حكـومتي    ي و مسافركشـ ه و حتـي ب
 .آورند مي ي رويفروش دست

  شاهد مثال
  1 اينك شوكران

 يديـ جد ةجنـگ وارد مرحلـ   يهـا  ما آدم يبعد از جنگ و فوت امام، زندگ :به روايت مريم برادران
كـردن سـاخته    يجـور زنـدگ   نيا يانگار برا. ميشناخت يرا م ي، نه ما كسشناخت يما را م ينه كس. شد

 التيبه هركس براسـاس تحصـ   .بود شده  بحث درجه هم مطرح .عوض شد زهايچ يليخ. مينشده بود
سـرش را  . را رو نكـرد  يمـدرك  چيمنـوچهر هـ  . دادنـد  و مدت جبهه بودن درجه مي يو درصد جانباز
اسـتعفا داد كـه    يحت. شد مي زيكاسة صبرش لبر يكرد؛ اما گاه و كار خودش را مي نييانداخته بود پا
 م،يخـورد  كاسـه آبگوشـت مـي    كيـ  يتـو  روزيكه باهاش تا د يكس« :تگف منوچهر مي. قبول نكردند
 ».ميريـ بگ يو دفتـردارش وقـت قبلـ    نـده يو نما ياز منشـ  دياتاقش با يتو ميبرو مخواهي حاال كه مي

آمـد، الغرتـر و    هر بـار كـه مـي   . رفت منطقه مي يو مرزدار يساز پاك يبرا يجنگ كه تمام شد، گاه
همـة غـذاها بـه    » .سـوزاند  يام را مـ  روده و  دل« :گفت مي. توانست بخورد غذا نمي. شده بود تر فيضع

 صيدكترهـا هـم تشـخ   . دارد يو چـه عوارضـ   سـت يچ ييايميشـ  ميدانست هنوز نمي. نظرش تند بود
دادنـد و   زدنـد، دو روز اسـتراحت مـي    سـرم مـي   كيـ  مارسـتان، يب شبـرديم  هر دفعه مـي . دادند نمي
كه بعـدازظهرها كـار    ديخر كانيپ كيمنوچهر . بود اديز ياقتصاد يها فشارها آن سال. خانه ميآمد مي

 كيـ ناصرخسـرو   ينـادر، تـو   ش،يپسـرعمو . كـرد  مـي  تشيـ و سروصـدا اذ  كيتراف. كند؛ اما نتوانست
 دم،يشـن  يوقت. دانستم نمي. فروخت مي ريرفت آنجا ش بعدازظهرها از پادگان مي. دارد يرستوران سنت

» .بـس اسـت   دميرا كشـ  اتا حاال هرچه خجالـت شـم  « :گفت. كند ا ميكار ر نيكه چرا ا دميبهش توپ
 ».كنم م كار ميا خانواده ينه، برا« :گفت »؟يستيمعذب ن« :دميپرس
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  5 اينك شوكران
شده بود، حاال كـه مرزهـا آرام بـود،      حاال كه جنگ تمام. نبودم يراض :هاله عابدين  به روايت

را  مشيهـا؛ امـا تصـم    بچه شيخانه پ ديايسر كار بها از  شب. هم باشد يطفصم خواست يدلم م
آمـد   بـار مـي   كيـ  يا دوهفتـه  ،يا هفته. رفت يمصطف. عهد كرده بودم مانعش نشوم. گرفته بود

حتـى بـا   . تهـران  ميايـ ب خواسـت  يدلـم مـ  . بودمباز هم منتظرش . گشت يزد و برم سر مي ريمال
و نـه حقوقمـان كفـاف     ميرا داشـت  دشيـ ؛ امـا نـه پـول خر   ميديـ چند جا خانه هـم د  يمصطف
بـودم،   ريـ مـن مال . شـد  رورويـ ز ايخبر فوت امام را كه دادند، دن. داد يتهران را م يها خانه اجاره
الغـر و   ،برگشـت  يوقت. كند دانستم از خاك امام دل نمي مي. امديتا چند روز ن. تهران يمصطف

 .شده بود ريپ

  دينداري رزمندگان
 هاي جنگ، شرح نوع روابط ميان رزمندگان صرفاً مستقيم راوي در جبههبه دليل حضورنداشتن 

طور كه قبـل از ايـن نيـز اشـاره      همان. يي است كه به دست آوردهها دهيشنها و  محدود به ديده
هـاي جنـگ    جبهـه . ها داشتند خاصي با امام و از مجراي آن با خدا و جبهه ةشد، رزمندگان رابط

هـاي   جبهـه . كندن از آن را ندارد بازنمايي شده اسـت  ان توان دلهمچون مكاني روحاني كه انس
 شـان توان هم به تكليفـي كـه رهبـر بـر دوش     شود كه از آن طريق مي مي پنداشتهجنگ ميداني 

خداوند بـه هـر رزمنـده اسـت،      ةترين هدي كه باارزش ،شهادت ةگذاشته عمل كرد و هم به درج
توان از  جنگ مكاني است نزديك به خدا كه مي ةبهذكرش رفت، ج گونه كه قبالً همان. شدنايل 

از عشق مادي اسـت، دسـت    تر باارزشكه بسيار  ،و به عشق آسماني شد رهانجير عشق زميني ز
رزمنـدگان اجرايـي   از سـوي   شـده  هاي انجـام  اين نكته چيزي است كه مطابق با بازنمايي. يافت
شـدن خـود را   ند و شهيددندا ميده ترجيح رزمندگان بودن در جبهه را به بودن با خانوا. شود مي

  .ختنداندا مي ها نبودن آن راضيبه گردن خانواده و عشق زميني و 
در  ارزشمندي اسـت كـه صـرفاً    ةاي كه ميان رزمندگان نيز برقرار است، بسيار نكت نوع رابطه

زبـان و مـرام   ها با هر  اند كه ايراني هاي جنگ مكاني بوده جبهه. توان به آن دست يافت جنگ مي
روابط ميان رزمندگان در جنگ بسـيار نزديـك و   . شوند مسلكي در كنار هم جنگيده و شهيد مي

صميمي بوده و شهادت هريك از رزمندگان تأثيرات روحي عميقي بر ديگر رزمنـدگان بـر جـاي    
ـ ، تقويت مليت ايرانـي  شدر يادآورابطه بايد اين مهمي كه در  ةنكت. گذارد مي بـط  ر اثـر ايـن روا  ب

  .استو زبان و دين مسلك ايراني  تيقومنزديك با هر 
و  هاي ديني، آن باورها، اعمال، افكـار، راه و روش زنـدگي   مراد از دينداري و ارزش ،همچنين
اي خاص ارزشمند بوده و به دست آوردن آن موجـب   چيزهايي كه براي جامعه همةدر يك معنا 

توانـد از   مشـخص مـي   ةمشخص و جامع ةدر برههاي ديني حتي  ارزش. شود امتياز و رضايت مي
توان از يك  باز مي ،حال اين با ،ديگر متفاوت باشد، اما فرد فردبهيك گروه به گروه ديگر و حتي از 
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نظام ارزش مورد توافق جامعه صحبت كرد كه پارسونز نيز از آن بـا عنـوان نظـام فرهنگـي يـاد      
. كنـد  و مسير جامعـه را تعيـين مـي    داردي بااليي در جامعه كنندگ نييتعنظام فرهنگي . كند مي

بـه  . تواند فهمي عميق از جامعه به دست دهد اي خاص مي هاي جامعه فهم نوع ارزش ،رو ازهمين
بـودن بـه يكـي از عناصـر      دار نيـ دبـودن، متـدين و    انقالبيو  بودن عالوه بر ارزشمند ،بيان ديگر
مـردم بـه    ةگرويـدن شـديد دوبـار    ،سـاس اظهـار راوي  برا. مهم جامعـه تبـديل شـد   و  ارزشمند

. اي را پيدا كرده بودند و مردم انگار گمشده بود صورت نگرفته زور باوجه  هيچ هاي ديني به آموزه
. شـد  شد كه جا براي نشستن پيدا نمـي  براساس بازنمايي يكي از راويان، مساجد به قدري پر مي

هـا تبـديل شـده بـود و      بسـياري از خـانواده   در ازدواجمهم  بودن دوباره به يكي از شرايط متدين
  .خواستند با فرد متدين ازدواج كنند دخترهاي بسياري بودند كه فقط مي

  گيري نتيجه بحث و
مستقيم بر زندگي زنان رزمنده تـأثير   طور بهد كه جنگ شو فهم مي گونه نيااز مجموعه داستان 

روابـط   همـة  جنـگ . را چيزي غير از جنگ دانسـت  ها آنتوان زندگي  گذاشته است و اساساً نمي
. را براي اين زنان رزمنده كامالً تغيير داد آن از  پسمرسوم پيش از ازدواج، خود مراسم ازدواج و 

سويي زنان را با ترديدهايي خفيف و از سوي ديگـر بـا پافشـاري بـراي ازدواج      همين وضعيت از
ايـن امـر را ذيـل مفهـوم      ،دشـو  فرعـي ديـده مـي   چنانچه در استخراج مقـوالت  . كرد مي رو روبه

هـاي   دوگانگي كه يك بعد آن معنويت و بعد ديگرش ارزش ؛توان شرح داد ي ميخوب بهدوگانگي 
هـاي اسـالمي و انقالبـي برخـوردار      هاي انقالب پايبند بودند، از آمـوزه  زنان به ارزش. مادي است

از زبـان همسـر يكـي از     ،در جلـد ششـم  ، بـراي نمونـه  . بودند و به تباري مذهبي تعلق داشـتند 
  :خوانيم مي رزمندگان

  .كردند مي ام مسخرهولي همه  ،گذاشتم يممن دوران مدرسه مقنعه 
  :يي ديگرجا دريا 

از نزديك كاري آنجـا   و خودم را به جبهه برسانم خواست يماز همان سال اول دانشگاه دلم 
. ياد گرفته بودم خرج مجروحان تـوي جبهـه كـنم    جبههي توي هرچدوست داشتم . انجام دهم

  .هم قانع بودم ها رزمندهحتي به شستن لباس 
بـه انقـالب و    هـا  آن. كـرد را از آغاز زناني در لباس رزمندگان تعريف  ها آنتوان  ، ميرو نيازا

دي بنـ يها و ازدواج با رزمندگان، در عمل پا مند بودند و با حضور در پشت جبهه دفاع از آن عالقه
هـا آگـاه بودنـد و بـه      ها از موقعيت بد رزمنده ، خانوادههمه نيباا. ندكردها اثبات  خود را به ارزش

 هـا  آنجنـگ بـراي   . كردنـد  ها را گوشـزد مـي   دختران خود خطرات و سنگيني زيست با رزمنده
ي از مقاومـت، وظيفـه، هميـاري و    ا زهيـ آمنگاه زنـان بـه جنـگ بـه همـين طريـق       . انتخاب بود

هـايي   ارزش ؛انقالب اسـت  هاي ديگران به ارزش ةجنگ حمل. ترديد و خستگي است حال نيدرع
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زنـان  . اما فرساينده اسـت  ،الهي است ةجنگي كه حضور در آن وظيف .كه آنان بدان تعلق داشتند
امـا در كـل   . ز و تشخيص موقعيـت خـود نيسـتند   يي قادر به تميخوب بههمين دوگانگي  براساس

  .كرد به جنگ را در ذيل مفاهيم وظيفه، صبر، تكليف و ايثار تعريف ها آنتوان نسبت  مي
هـاي   شخصـيت  كـه  شـود  يمـ ي بازنمـايي  ا گونه  به تيهو ةمقول ،اينك شوكران ةمجموع در

به معنايي، روح انقالبي و ايثـار  . بودند بسته دلهاي آن  داستان، از آغاز و پيش از انقالب، به شمه
پـيش از انقـالب بـا     هـا  آن ةتك هويت تكه. دادن براي آن بودند هزينه ةدميده بود و آماد ها آندر 

هـا،   حضور در مساجد، حسينيه. دكرتر از پيش  وقوع انقالب انسجام يافت و جنگ آن را منسجم
گيري هويت انقالبـي   درگيرشدن با جبهه و جنگ نشان از شكل آن از  پسهاي آموزشي و  كالس

ها در درون داستان هويت خـويش را بـه    شخصيت. داردداستان در طول داستان و نه در ابتداي 
بـه پختگـي    تيـ درنهاشـوند و   ها در جريان داستان به كنار گذاشـته مـي   ترديد. آورند دست مي

در برابـر هرچيـزي    هـا  آن .رسند البته نبايد تصور كرد كه در انتها به كمال هويتي مي. رسند مي
منـوچهر   ةتي در انتهاي داستان، آنجا كه سرطان رودهاي هويتي، ح ترديدهايي دارند و گسست
همسـرش در برابـر   همچون جانباز نيز  ةرزمند. كند مي باز سرشود،  مادرزادي تشخيص داده مي

گرفته چنان منسجم اسـت كـه    اما هويت شكل ،شود مي رو روبهي جدي تأمالتچنين اقداماتي با 
هويت انقالبي كه . همدلي و ايستادگي است ةهمين يكپارچگي اساساً ماي. پاشد هرگز از هم نمي

هـاي دنيـوي را بـراي رسـيدن بـه       هاي سنتي پشت كرده و لـذت  ها و ارزش سنتة اساساً به هم
بايـد گفـت هويـت غالـب ايـن دوران بـراي همسـران         رو، نيـ ازا. نهـد  اهداف الهي به كناري مي

  .يثار استانقالبي و ا ةروحي بر  يمبتنايشان هويت ه رزمندگان و خانواده
توان به چنـد   مي، هايي كه در داستان وجود دارد ها و گسست تفرق وجود بادر اين مجموعه، 

نخسـت آنكـه همسـران     .كلي مخرج مشترك در بعد زناشويي در داستان دست يافـت  ةخصيص
 ها آن. شوند هايي هستند كه به انتخاب خود همسر رزمنده مي ها شخصيت داستانة شهدا در هم

پـولي و احتمـال شـهادت     او و بروز خطرهاي احتمالي ماننـد بـي  ة همسر خويش، آيند از شرايط
رو  هـاي ديگـري ماننـد خواسـتگاران متمـولي روبـه       نيز با گزينـه . ندا همسر از طرق مختلف آگاه

دهند با جانبازان و رزمندگاني  اما ترجيح مي ،را دگرگون كنند ها آنتوانند زندگي  هستند كه مي
زنـدگي  . اند با آزادي دست به انتخاب زده ،بنابراين. كنند ها زيست مي كه در حداقلازدواج كنند 

هـا   كاستي. ها، لبريز از محبت، سخاوت و عشق است كاستية هم وجود بادر خالل داستان  ها آن
اينـك   ةزنان داستان در مجموعـ . كنند توقعي كمرنگ جلوه مي كوشي، صبر و كم از طريق سخت

هاي اول زندگي و حتي حضـور همسـر    ، حضور همسر در ماهعسل ماهاز مراسم عروسي،  شوكران
در همه حـال، بـا سـكوت يـا گـاهي تمجيـد يـا بـا          ،اما ،ندا در ايام بارداري در كنار خود محروم

عباراتي مانند وظيفه يا تشويق كردن به حضور در جبهه ايـن محروميـت را بـه فـال      كاربردن به
يعنـي عشـق بـه خـدا و      ،از يك عشق برتر و واالتر ها آن، روابط زناشويي رو نيااز. گيرند نيك مي



  1398تابستان  ،2، شمارة 11، دورة فرهنگ و هنرزن در   176

پذيرند كه در راه عشـق برتـر بايـد از عشـق زمينـي عبـور كـرد و         مي ها آن. است متأثر ،انقالب
تعريـف   ،نيـازي اسـت   بـارز آن بـي   ةكه خصيص ،ايثارگرايانهي توان عشق ، اين عشق را ميرو نيازا
در برابر اين وضعيت ابتدا به دختـران خـود در ازدواج، احتيـاط و     ،ها خانواده ديگران، يعني. دكر

ها بـا   اما پس از انتخاب و پافشاري در آن، خانواده؛ كنند عقالنيت در انتخاب همسر را توصيه مي
در اين مجموعه را  شده داده عشق شرح. كنند حمايت مي ها آنعلم به ايثار رزمنده و همسرش از 

اثبات اين ادعـا در جريـان بازگشـت همسـران     . مند تعريف كرد شقي اصيل و غيرزمانع توان يم
همسران اينجا با حضور مداوم در بيمارسـتان،  . استاز جبهه در دوران پس از جنگ  خورده زخم
همچنـين  . زدند دولت به سرپرستي همسرانشان دست مي نشدن از سوي تيحما دوستان،  ةطعن
را از حيث زماني به سه بـازه   اينك شوكران زناشويي رزمندگان در رمانتوان بازنمايي روابط  مي

توقعي به زندگي بـا   با كم ها آندوم  ةانتخاب كردند، در درج ها آن ،نخست ةدر درج. تقسيم كرد
خود پرداختنـد و   ةهمسران ادامه دادند، سپس با صبر و مشقت به حمايت از همسران دردكشيد

  .دكرتوان اين عشق را عشقي اصيل قلمداد  با علم به اين همراهي، مي تيدرنها
كننـده   بخش و همسـان  جنگ فضايي كليت بايد گفت كهجنگ و پس از جنگ  ةدوردر باب 

ي سـو   بـه فضا را  آخر دستعشق به امام و مردم . بوده و اساساً به كليت جامعه هويتي جديد داد
هـا و   بسـياري از مـرارت   رو نيازاز معناي انقالبي است و جامعه سرشار ا. سازي سوق داد همسان
براي آناني كه مسـتقيم   خصوص به ؛شد كرد ناديده گرفته مي هايي كه مردم را گرفتار مي مشقت

مردم در همدردي بـا همسـايگان از برگـزاري    . همدلي بود ةجنگ عرص. در گيرودار جنگ بودند
ها  زنان براي بودن در كنار همسرانشان به كمترينكردند و  عروسي براي فرزندانشان ممانعت مي

با اتمام جنگ، اين فضاي همدالنه جاي خـود را بـه رقابـت    . كردند بدون هيچ اعتراضي اكتفا مي
ايـن امـر البتـه    . دهـد  مـي  كيـ بوروكراتهاي  براي كسب امتياز، پست، درجه، مقام و ساير ارزش

پردازد كه بـه تيمـار    ي ميا رزمندهكند و روايت داستان به تنهاشدن زنان  همه صدق نمي ةدربار
از خالل همـين پرداخـت، بـر تنهـايي كسـاني تمركـز       . دنپرداز ها مي همسرانشان در بيمارستان

 هـا  آن. هاي زنـدگي خـويش را وقـف جامعـه كـرده بودنـد       بهترين سال نيا از  شيپشود كه  مي
انـد و عمـالً    خانـه  دوفروشيخرهمسران جانبازشان مجبور به هاي پزشكي  ازسويي براي مراقبت

دوسـتان و آشـنايان    ةشـود و از سـوي ديگـر، بـا طعنـ      نمي ها آنهيچ حمايتي از سوي دولت از 
بلكـه فضـاي    ،مـادي زمانـه   سـاحت فضاي داستان، نـه   ةعمد تأكيد، درمجموع. شوند مي رو روبه

هـاي سـوداگرانه    هاي همدالنه را بـا ارزش  خيلي زود ارزش معنوي جامعه است كه پس از جنگ
  .جايگزين كرد
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