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  تحلیل مناسبات خانوادگی در ادبیات داستانی جنگ
  *سیده مریم عاملی رضایی

  چکیده
مردمانی است کـه جنـگ، خواسـته و    میان  ادبیات داستانی جنگ بازآفرینی مناسبات

بستري مناسب بـراي بررسـی    ،بنابراین ؛ثیر گذاشته استأها ت زندگی آندر  ،ناخواسته
در این مقاله، بازتاب مسائل ناشی از جنگ بـر  . مسائل اجتماعی مرتبط با جنگ است

مناسبات خانوادگی در ادبیات داستانی سه دهه پـس از انقـالب اسـالمی، بررسـی و     
اي  حلیلی و با اسـتفاده از منـابع کتابخانـه   تـ  روش تحقیق توصیفی. تحلیل شده است

هـاي درگیـر بـا جنـگ      است و با رویکردي تحلیلی به بررسی و نقد تصویر خانواده
هاي هر دهه، متناسـب بـا    مناسبات خانوادگی و توجه به خانواده در داستان. پردازد می

کـه بالفاصـله   هایی  داستان. اي بازتاب یافته است نیازها و شعائر آن دهه به گونۀ ویژه
پس از جنگ نگاشته شدند، اغلب با دیدگاهی آرمانی، مشـکالت و مصـائب پـس از    
جنگ را در برابر ایمان و ارادة رزمندگان، کوچک شمردند و روحیۀ قـوي رزمنـدگان   

امـا  ، هـا و نامالیمـات بـه تصـویر کشـیدند      هایشان را در برخورد با سختی یا خانواده
ـ  تر و انسانی نویسندگان با نگاهی عمیق ،1380و  1370تدریج در دهۀ  به مسـائل   هتر ب

هاي فروخوردة بازمانـدگان جنـگ و ارتبـاط     و دردها و رنجنگریستند ناشی از جنگ 
  .ارائه نمودند تر گرایانه واقعدیدگاهی با  را هایشان آنان با خانواده

، 1360 ۀادبیات داستانی، جنگ ایران و عراق، مناسبات خـانوادگی، دهـ   :ها کلیدواژه
  .1380 ۀ، ده1370 ۀده

  
  مقدمه. 1

 ،آفرینـی آنـان   ادبیات جنگ هم شامل آثاري است که مستقیم به توصیف رزمندگان، حماسـه 
                                                                                                     

  m_rezaei53@yahoo.com  و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی،استادیار  *
  16/4/1393: ، تاریخ پذیرش17/2/1393: تاریخ دریافت
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پردازد و هم شامل آثاري است که  و وقایع جنگ می ،هاي فردي و اجتماعی بازآفرینی ارزش
در تمام دنیـا وقتـی   . زندگی مردم مطرح شده استگوناگون هاي  جنبهدر ثیر جنگ أدر آن ت
ها بـر زنـدگی مـردم بـاقی      ، آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي آن تا سالدهد رخ میجنگی 

. انـد  بسیاري از نویسندگان بزرگ، شاهکارهاي ادبی خود را با موضوع جنگ نگاشته. ماند می
تـوان از طریـق آن بخشـی از     یاي ارزشمند است که م براي این نویسندگان، جنگ درونمایه

از  صـلح  و جنـگ  آثـاري نظیـر   .هاي زندگی بشر را بـه تصـویر کشـید    مشکالت یا چالش
از  یابـد  ادامـه  جنـگ  اگراز آندره مالرو،  امید از ارنست همینگوي، اسلحه با وداع تولستوي،

کـه بـا   هـایی هسـتند    از جملـه داسـتان   ،ها اثر دیگر و ده ،از امیل زوال شکستهرمان هسه، 
  . اند افراد بشر نگاشته شدهدر ثیر جنگ أگرفتن ت  نظر  در

خـالف اقـوامی ماننـد     ،شناسان معتقدند در جهان معاصر، انسان متمـدن امـروزي   جامعه
امـا هنگـام جنـگ ناگهـان بایـد       ،شود آمیز تربیت می براي زندگی مسالمت ،اسپارتیان باستان
ایـن تغییـر ناگهـانی     ؛شکارچی تبدیل شـود آمیز خود را تغییر دهد و به ددي  خوي مسالمت

دو جنگ جهانی وقوع هایی که پس از  بررسی. دهد تأثیر قرار می تحتشدت  اعصاب او را به
شخص در زمان جنگ بسیار بیش از زمان گویاي این بود که ، انجام گرفتبر روي سربازان 

  ).204  :1349، آگ برن و نیم کف(شود  صلح دچار کشمکش و اختالالت روانی می
پدر از دوري . شود جنگ موضوعی است که نهاد خانواده با آن به شکل جدي درگیر می

ـ  هخـانواد در  شـدن و بازگشـت او مسـتقیماً    در جنگ یا مجـروح  ششدن خانواده، کشته ثیر أت
ـ   ،مـردان آشـکار اسـت   در ثیر جنـگ  أشاید بتوان گفت ت. دگذار می زنـان و  در  آن ثیرأامـا ت

. اول نیسـت  مـورد  از حیـث اهمیـت، کمتـر از    اسـت کـه اتفاقـاً    و مخفـی  کودکان، پنهـان 
هـا،   گردد تمـام اسـترس   دهد مردي که از جنگ باز می شناختی نشان می هاي جامعه پژوهش

کـه    صـورتی   در کند و خصوصـاً  اش منتقل می ها و فشارهاي روحی خود را به خانواده تنش
اگر هـم  . فشارها بیشتر خواهد بودمجروح شده باشد یا نقص جسمانی پیدا کرده باشد، این 

  .رو خواهد شد هدر جنگ کشته شود که خانواده با تنش بزرگی روب
چه در این پژوهش مورد نظر است آن بخش از ادبیات داستانی است که بازتاب آثـار   آن

از این دیـدگاه، ادبیـات داسـتانی جنـگ،     . گذارد ها را به نمایش می جنگ بر زندگی خانواده
ی مردمانی است که جنگ، خواسته و ناخواسته بر زنـدگی و روابـط آنـان اثـر     زندگروایت 

ال اصلی این پژوهش آن است که بـازآفرینی اثـر جنـگ بـر نهـاد      ؤدرواقع س. گذاشته است
  خانواده در ادبیات داستانی ایران چگونه بوده است؟
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ایثار  و شهادت از جمله اي، ، مضامین تازه)1367 -  1359( جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
ادبیات داستانی پس . ایجاد کرد را در ادبیات ،در حیطۀ فردي و اجتماعی ،و از خود گذشتگی

از  ،گونـاگون ها و رویکردهاي  با گرایش ،اي وسیع دارد و نویسندگان بسیاري از جنگ، دامنه
  .هاي کوتاه خود قرار دادند ها و داستان جنگ نوشتند و این مضمون را دستمایۀ رمان

نامه در نقد و تحلیل ادبیـات داسـتانی    و پایان ه،ب، مقالاهاي بسیاري در قالب کت پژوهش
 میداشـت  یجنگـ از بلقیس سلیمانی،  تفنگ و ترازو پس از جنگ نگاشته شده است، از جمله

ـ ادب ةعمـد  يکردهـا یرواز کـامران پارسـی نـژاد،     میداشـت  یداستان از  ،جنـگ  یداسـتان  اتی
 بـه  ینگاه مین جهان، و رانیا در جنگ رمان یبررس ناریسم مقاالت مجموعهسعیدي،   مهدي
ها موضوع  اما در هیچ یک از این پژوهش... و ،از رضا رهگذر جنگ یسینو قصه سال هشت

  .خانواده و ارتباط آن با جنگ در ادبیات داستانی بررسی نشده است
درگیر با جنـگ   هاي هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل تصویري است که از خانواده

  .گیري انجام خواهد شد در ادبیات داستانی تولید شده است و درنهایت نقد و نتیجه
  

  نهاد خانوادهدر ثیر جنگ أت. 2
دیگـر بـر اسـاس     محققان علوم اجتماعی خانواده را گروهی از افراد که روابط آنـان بـا یـک   

برخـی دیگـر از   . کنند گیرد و نسبت به هم خویشاوند هستند، تعریف می خونی شکل می هم
خونی مواردي همچـون   اي که افزون بر روابط هم شناسان براي تعمیم خانواده به گونه جامعه
گونـه   هاي اجتمـاعی و قـراردادي را نیـز دربرگیـرد، خـانواده را ایـن       پذیري و پذیرش فرزند

  :اند تعریف کرده
 بـا  پـذیرش  ،خونی هم زناشویی، پیوند طریق از که افرادي از متشکل است گروهی خانواده،

 فرهنگ و متقابلند ارتباط در فرزند و خواهر برادر، پدر، مادر، زن، شوهر، عنوان  به دیگر یک
   .)187  :1375  ساروخانی،( کنند می زندگی خاصی واحد در و آورده پدید مشترکی

است است و تشکیل آن مبتنی بر پیوند زناشویی ) بیولوژیکی(خانواده یک واحد زیستی 
. شـوند  دیگر خویشـاوند مـی   سببی یا نسبی شده و با یک ۀاساس آن، افراد داراي رابط  که بر

کلود لوي استراوس ازدواج را برخوردي دراماتیک میان فرهنگ و طبیعـت یـا میـان قواعـد     
 اما ،زیستی و جسمانی است أازدواج داراي منشاز نظر او . داند اجتماعی و کشش جنسی می

شـود تـا موجبـات دگرگـونی حیـات       افزوده مینیز ستی و حیوانی، فرهنگ بر این حیات زی
   .)23  :همان( طبیعی را فراهم آورد و در نتیجه برآیندي نو پدید آید
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  : گیرد در تعاریفی که براي خانواده آمده است، معموالً سه محور مبنا قرار می
  ؛گیرد خانواده بر مبناي ازدواج بین دو جنس مخالف شکل می .1
 ؛یا سببی بین اعضاي آن وجود دارد) قراردادي یا واقعی(روابط نسبی  .2
کارکردهاي آموزشی، تربیتی و اقتصادي نیـز  ) تولید مثل(افزون بر کارکردهاي زیستی  .3

 .براي آن متصور است
 رابطـۀ ، )فرزنـدي ( مـادر  و پـدر  رابطـۀ : است رابطه نوع سه تالقی جایگاه خانواده ف،یتعر نیا بنابر

 بشـري  جوامـع  تمـام  در عـادي  بـالغ  فـرد  هـر ). سببیقرابت ( زناشویی رابطۀ، )نسبیقرابت ( خونی هم
کـه در آن زاده و  ) راهنمـا  ةخـانواد ( خاسـتگاه  خـانوادة  یکی: دارد تعلق اي هسته خانوادة دو به کم دست

 بـا  خـود  او که فرزندآوري خانوادة دیگري و گیرد میبزرگ شده و پدر، مادر و خواهر و برادران را دربر
  .)21 -  19  :1372  بهنام،( گیرد می دربر را فرزندان و همسر و دهد می تشکیل ازدواج

یکی از وجوه تمایز خانواده با سایر نهادهاي اجتماعی در این است که فقط یک یا دو 
اقتصادي یـا  گوناگون کارکرد خاص ندارد و گرچه در دورة مدرن، خانواده کارکردهاي 

زمان چند کارکرد اصلی را  ها هم اجتماعی خود را از دست داده است، هنوز هم خانواده
  .کنند ایفا می
کـردن، تنظـیم    اجتمـاعی تولید مثل، محافظت،  ند ازا ترین کارکردهاي خانواده عبارت مهم

  . روابط جنسی، عاطفه و همراهی، پایگاه اجتماعی
و درنتیجه بقاي زیستی جامعـه   ها جانشینی نسلتولید مثل درواقع فرایند تجدید نسلی و 

ـ  با کارکرد دوم، خانواده از اعضاي خود از جنبه. کند را فراهم می خصـوص   ههاي گوناگون ب
کردن، شـرایط زنـدگی فـرد در جامعـه و      اجتماعیاز طریق . کند عاطفی و روانی مراقبت می

ها  چون اغلب خانواده. کند هم میها و هنجارها را فرا انتقال فرهنگی و پایداري و بقاي ارزش
خانواده روابط جنسـی در جامعـه    ۀواسط هگیرند ب هاي قانونی شکل می هنوز بر مبناي ازدواج

ترین منبع کسب منزلت و پایگاه اجتماعی است که  خره خانواده اولین و مهمباأل. یابد نظم می
تارهـاي او بـر مبنـاي آن    گیرد و بسـیاري از رف  فرد از طریق آن در جامعه نقشی متناسب می

  .)22  :1387  ،ینسل و یخانوادگ روابط و جوانان(پیوندد  وقوع می هنقش و حضور ب
طبیعی بر   طور  با در نظر گرفتن تعریف خانواده و کارکردهاي آن، باید گفت که جنگ به

  : گذارد ثیر میأتمام کارکردها ت
جبهۀ جنگ، پیونـد و ارتبـاط   شدن مرد از خانواده و پیوستن به جدابا شروع جنگ و . 1

  ؛گسلد متقابل میان اعضاي خانواده از هم می
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با رفتن مرد از خانه و تجربۀ دنیا و فضاي جدید جبهـه، فرهنـگ مشـترك او بـا     . 2
  ؛ رود اش از میان می اطرافیان و نزدیکان و خانواده

. داردثیر مسـتقیم  أکارکردهاي اقتصادي، آموزشی و تربیتی خانواده هم تدر جنگ . 3
اي که از محیط اصلی خود کنده  آورش در جبهه است، خانواده اي که پدر و نان خانواده

نوس خانوادگی را از أبرد، کودکی که آواره شده و محیط م شده و به شهري تازه پناه می
ـ  دست داده، همه نمونه کـارکرد اقتصـادي، آموزشـی و تربیتـی     در ثیر جنـگ  أهایی از ت

  .خانواده است
چه پیش از آن  زده یا جانباز با آن اه اجتماعی و منزلت یک خانوادة شهید یا جنگپایگ .4

  .بوده است، متفاوت است
گرا در ایران، همواره دغدغۀ پرداختن به مسائل اجتمـاعی را داشـته    ادبیات داستانی واقع

ها و نبردها نگاشته شده است،  گرچه در تاریخ ادبیات فارسی آثار زیادي دربارة جنگ. است
پس از جنـگ تحمیلـی عـراق علیـه      کهست  ا یینوپاگونۀ ادبی ادبیات داستانی جنگ، ولی 

نویسندگان هرکـدام از   مسائل ناشی از جنگ در این نوع ادبی طرح شد و. وجود آمد ایران به
  .ردندطرح کمهاي خود  هاي آنان را در داستان اي مسائل رزمندگان و خانواده زاویه

 هایی است که پـس از جنـگ تحمیلـی بـا     جامعۀ آماري این پژوهش، شامل همۀ داستان
از هر دهه، چنـد داسـتان   . اند محوریت موضوع جنگ و ترسیم روابط خانوادگی نوشته شده

  .اند، انتخاب و بررسی شده است پرداخته مسئلهخاص به این   طور  شاخص که به
نگاشـته شـدند، اغلـب بـا دیـدگاهی آرمـانی،        هایی که بالفاصله پـس از جنـگ   داستان

مشکالت و مصائب پس از جنگ را در برابر ایمان و ارادة رزمنـدگان، کوچـک شـمردند و    
ها و نامالیمـات بـه تصـویر     هایشان را در برخورد با سختی روحیۀ قوي رزمندگان یا خانواده

ـ   تـر و انسـانی   میق، نویسندگان با نگاهی ع1380و  1370تدریج در دهۀ  اما به ،کشیدند  هتـر ب
ــا  و دردهــا و رنــج نگریســتند مســائل  دیــدگاهیهــاي فروخــوردة بازمانــدگان جنــگ را ب

درگیـر  هـاي   ، بیشتر مسائل خانواده1360رسد در دهۀ  به نظر می. ارائه نمودند تر گرایانه واقع
 1380و  1370اما از دهـۀ   ،شود ارتباطی و رفتاري خالصه می و جنگ در مشکالت معیشتی

 و ،تري از درگیـري فـرد بـا خـود، پایگـاه اجتمـاعی       مضامین پیچیدهها به  در داستانبه بعد، 
  .خوریم برمی ش ا خانواده

هـا محوریـت    بنابراین از هر دهه، چند داستان شاخص جنگ که موضوع خـانواده در آن 
  .دارد، بررسی و نگاه متفاوت نویسندگان به این مقوله تحلیل شده است
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  نهاد خانواده در ادبیات داستانیدر ثیر جنگ أفرینی تباز آ. 3
   1360 ۀده 1.3

. مناسبات خانوادگی درادبیات داستانی این دهـه اغلـب مناسـبات آرمـانی و ارزشـی اسـت      
هـا   هـا آن  رغم مشکالت و سختی هاي واالیی دارند که به ها و ارزش هاي شهید آرمان خانواده

کردن بـا   ها و چگونگی مقابله تصویر کشیدن این سختیتالش در جهت به . کنند را حفظ می
اهـم  . دهـد  هاي جنگ ایـن دهـه را تشـکیل مـی     ، مضمون غالب داستاننشا یا پذیرش ها آن

  :اند از عبارت مضامین خانوادگی این دوره

  زنان شهید، تنهایی و ازدواج مجدد 1.1.3
هایی است کـه بـه بازسـازي     یکی از اولین رمان ،از محسن مخملباف) 1365( بلور باغرمان 

اي  چند خـانواده در خانـه   :زده پرداخته است هاي شهید و جنگ مناسبات خانوادگی خانواده
الیـه و  . ها پیوندشان با جنگ تحمیلی است وجه اشتراك همۀ آن. کنند اي زندگی می مصادره
وهر پـدر و مـادر شـ   . کننـد  هایشان در این خانـه زنـدگی مـی    با بچه ،همسران شهید ،سوري

سرپرسـت کـه    ایـن گـروه زنـان بـی    . هایشان هستند سوري هم در این خانه با عروس و نوه
بـه  گوناگون موارد شوند که در  اي می اکثرشان مردي ندارند، به زودي خود تبدیل به خانواده

در از سـویی   هـا  آن. کننـد  اي را تجربـه مـی   زنان شهید، مشکالت ویژه. شتابند کمک هم می
 نیـاز روحـی   به حضور همسـران خـود  سویی دیگر از  و دگی مشکل دارندمین مخارج زنأت

بردن به خیال حضـور همسرشـان ایـن مشـکل را      پناهکنند با  سعی می یگاه رو، این ؛ ازدارند
  :آید شب به منزل می اندیشد شوهرش هر الیه می .رفع کنند

 هـایش  ارسـی . آید می هم او گمانم به گردد، برمی خانه به مشهدي که ها موقع همان شب هر
 هـوا  بـه  و کنـد  مـی  بغـل  را سلمان و ساره و آویزد می جارختی گل را کتش. آورد می در را

 پیـر  کـه  مرده. است دیوار گل که است عکسی جوانی همان به خیالم در هنوز. کند می پرت
 در فرسـتاد  قـاطر  کـه  اسـت  روزهـایی  جـوانی  همان به گذرد می که هم هرچقدر شود نمی
  ).35  :مخملباف( ببرد بخت خانۀ به مرا تا مان خانه

  :آورد از تنهایی و دلتنگی به خاطرة اکبر پناه می ،سوري، همسر اکبر
. کشـید  دسـت  اي کرده سرخم شاخسار بر و نشست خانه کوچک ۀباغچ کنار تنها و خسته
 نشسـته  شوهرش با پرت، گوشۀ آن در شهر، بزرگ پارك در درختی چنین زیر جاها  همین
 فرقـی  چـه  بودند؟ گفته چه هم با راستی. همدیگر از گلگی یا بودند کرده ها درددل و بودند
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 باعـث  خـود  همچنـین  و. بـزرگ  هـاي  دلگیـري  بهانـۀ  خـود  کـوچکی  بهانـۀ  هـر  کرد؟ می
ـ تعب در زنـدگی  مگـر  و زنـدگی  نمـک : آشـتی  و قهـر . بزرگتري هاي دلجویی  آن عـادي  ری
  .)82  :همان( پروردن  ناز زمانی و کردن  ناز گاه چیست؟

کند و بـراي گـذران زنـدگی     نمی جداها آنان را از واقعیت تلخ زندگی  اما این خیال
گرچه ازدواج مجـدد مشـکالت بیشـتري بـراي آنـان       ؛شوند مجبور به ازدواج مجدد می

  . آورد وجود می به
سـختی   کندن از مهر شوهر شهیدشان به دلکنند،  براي زنان شهیدي که دوباره ازدواج می

ـ   ها تن به ازدواج مجدد می به خاطر بچه  ها معموالً گیرد، آن صورت می از  اي زهدهند و بـا آمی
الیـه   .شـوند  کندن از مرد شهیدشان درگیر مـی  دلحس مبهم ترس و هراس از مرد جدید و 

  : شود خواهد با کریم آقا ازدواج کند، دچار کشمکشی درونی می که می هنگامی
 بـا  که مردي از. ناشناخته ترسی. انداخت چنگ را دلش یترس اید؟بی خواست می کسی چه

 بـود؟  آشنا ابتدا از اول مرد مگر. شد خواهد آشنا. اش غریبگی همه با. آید می رازهایش همۀ
 عکـس  ایـن  آیـا  کند؟ تقسیم آشنا دو بین چگونه را دل الیه اما. شود می آشنا. بود شده آشنا

 از شـد؟  نمـی  مـرده  صاحبش چون پراند، می رنگ سایه همین در حتی روز، هر که همچنان
 آورد؟ برمـی  او روزگـار  از دمـار  و ماند می و ماند می یا رفت؟ نمی و بست نمی رخت او دل

  )119  :همان(

او در مواجهـه بـا   . کنـد  سوري نیز در ازدواج با برادر شوهرش همین حس را تجربه می
کنـد و داغ دل شـوهر اولـش     و قهـر پیشـه مـی    پیشنهاد ازدواج با برادر شوهر، ابتدا ناآرامی

رفتـه   تواند به برادر شوهرش به چشم همسر نگاه کنـد، امـا رفتـه    شود و نمی برایش زنده می
  .شود دهد، محبتش جلب می ها نشان می خصوصاً با توجهی که او به بچه

. انـداخت  او عکـس  به چشمی اتاق در گشتی هر به. گشت تر تازه شوهر  کهنۀ داغ رفته رفته
ـ  دیوار به و آورد در بودند کرده چاپ عزایش جشن براي که را پوستري حتی  در روي هروب

 روزي مشـهدي  کـه  ایـن . کرد می کجی دهن. بود کرده آغاز را اي گانه بچه بازي سوري... زد
. آزردش مـی  گرفـت،  مـی  قـواره  یکـی  این تن به دیگر روزي و  پسري قامت به را او ۀپارچ

 گرفـت  رو بیشـتر  و نگرفـت  خـود  به و کرد محلی بی و درآورد ادا بارها و روزها و روزها
  .)144: همان(

بـا گـرفتن    ،شوهر الیه ،کریم آقا. ازدواج مجدد این زنان اغلب عاقبت خوشی ندارد
بودن اکبر بـه جبهـه    زندهزند و احمد هم با شنیدن خبر  ماشینی از بنیاد شهید غیبش می

  .گردد باز می
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  هاي آنان جانبازان و خانواده مشکالت 2.1.3
این . شود طرح میم باغ بلوراش براي اولین بار در رمان  مشکالت یک جانباز با خانواده

، اهـ  داستاناز  بسیاري پیرنگیابد و توجه به مشکالت جانبازان  طرح بعدها گسترش می
یمـان  دختري بـا ا  ،جانبازي است که قطع نخاع شده و ملیحه ،حمید. دهد را تشکیل می

در مناسبات عاطفی میان ملیحه و . است که به خواستۀ خود با حمید ازدواج کرده است
. حمید، بیشتر احساسات و عواطف حمید است کـه مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت      

احساسات حمید نسبت به ملیحه مخلوطی از بدگمانی و خشم و احساس تحقیرشدگی 
لیحه به او ترحم کند، او عشق برابر ملیحه تابد که م حمید از نظر احساسی برنمی. است
کنـد، او بیشـتر     لذا هرچه ملیحـه بیشـتر بـه او محبـت مـی      ؛خواهد نه ترحم او را را می

  :شود خشمگین و تحقیر می
 بیشـتر  هرچـه  کـه  خواهد نمی مرا البد. کرد می بدگمان بیشتر را او ملیحه ایثارهاي خرده این
 را دو آن همـه  وقتی. است خواسته می افتخار مدال زنش البد... کند اثبات را آن تا کوشد می

 و ریـز  جمـع  بـراي  ملیحـه ...  را او نـه  و انـد  داشته نظر منظور را او زن بودند، کرده تشویق
   .)52  :همان( داد می سازش او با را خود خوب ثواب، درشت

دار  توانـد بچـه   ، نمـی در ملیحهمیل مادري رغم وجود  ، بهکه داند خود را مقصر می حمید
  : شود، و مخلوطی از احساس عجز، خشم و تحقیر دارد

  .)53  :همان( شود می ختم خود به بستی بن کوچه چون که کسی. حمید رودي و زاد بی

  :شود خوبی بازگو می احساسات متناقض حمید در این داستان به
 من به چرا: بود خواسته را او مطلق مهر دل در اما ،آید می بدش ترحم از که بود گفته

 من به چنان چرا. بود خواسته را دیگري معنی اما چرا؟ محبت همه این. کنی می ترحم
 من پاهاي از را نگاهت چرا کنم؟ فراموش را خود نقص یکسره که کنی نمی توجه

 که نکن ترحم قدر این. نباش مهربان من به ملیحه... ؟کنی می نگاه صورتم به و دزدي می
 حتی نه و ثواب براي نه خودت، براي نه بدار دوست خودم براي مرا...  بکشم عذاب من

 چیزي ام آمده من که کن گمان. بدان خودت منجی مرا. نبین من منجی را خود. خدا براي
 من...  هم مکمل. دیگر نیمۀ من و بیس یک نیمۀ تو. مرا ببین برابر... دهم نجات را تو از

. کن ناز. کن قهر. بده فحشم چرا؟ پرستاري چرا؟ خواهري. باش من زن ملیحه، مردم
 من بر را مهرت فواره چون قدر این. تو مهر به. محتاجم تو به که کنم گمان من که بگذار
. بیا کنارم به. بگریز. بده فحش. بدار دوست. کن ناز. کن قهر. من که مردم. نکن سرریز
  .)63 :همان( باش عادي
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بوي شـهید اکبـر از    حمید با دیدن جسد خوش خشم و نفرت و احساس عجزسرانجام 
گیرند و حمید روحیۀ از دست رفتـه را   رود و او و زنش فرزندي را از پرورشگاه می میان می
  .یابد باز می

 کبـوتر،  دوداستان  مجموعهدر  نهیآ دو راز، هاي مرتبط با زندگی جانبازان از دیگر داستان
ایـن داسـتان شـرح تـالش و     . شـجاعی اسـت  از سید مهدي ) 1366( پرواز کی پنجره، دو

از  او، پـس  .اسـت  ثر بـوده فداکاري زنی جـوان اسـت کـه همسـرش سـه سـال مفقـوداأل       
هایش را از دست داده و ناشـنوا   یابد که دست در حالی می، همسرش را جوي بسیارو جست

آسـایش  پذیرد و زندگی با او را بـر رفـاه و    را عاشقانه می شوهرش حال،  نیا  با. شده است
  .دهد دنیوي ترجیح می

از فریـدون عمـوزاده خلیلـی داسـتان دختـر جـوانی اسـت کـه         ) 1365( پرستوهارمان 
دارند و حتی خـود   اطرافیان او را از این کار برحذر می. خواهد با یک جانباز ازدواج کند می

و بر این  رسد بیند به اطمینان قلبی می اثر خوابی که می  اما دختر بر ،جانباز هم مخالف است
هـاي دینـی و    به ارزش  اش بندي مرتضی و پايبزرگ معیار او روح . کند ازدواج پافشاري می

  .انقالبی است

  ارتباط میان والدین و فرزندان، کودکان جنگ 3.1.3
ها نسبت به فرزندانشان  در آناحساسات متناقضی  موجب بروز زندگی دشوار همسران شهید

بـاري کـه گـاه بـیش از     . کشـند  فرزندان را به دوش مـی  مسئولیتها بار سنگین  آن. دشو  می
در همـان  . گـردد   هایی در ارتباط میان آنان و فرزندانشـان مـی   تنشمنجر به طاقتشان است و 

 در ابتـداي داسـتان  کـه،    طـوري    به. ترسند هاي الیه از او می بچهبینیم که  داستان باغ بلور می
  ،درد پیراهنش را می و دشو طاقت می درد بیاز رد و گی درد زایمان الیه را فرا می وقتی

. بـود  زده را هـا  آن بارهـا  لحظاتی چنین در الیه. دویدند اتاق کنج به ترس از هرکدام ها بچه
 و بـود  زده حـرف  و بـود  ایسـتاده  آمـد،  نمی خانه به دیگر حاال که بابایی عکس جلوي اول

 بـاالي  تـا  را سـلمان  کـوچکش  پسـر  بار یک. بود زده را ها  بچه و خود بعد بود، کرده گریه
   .)15  :همان( بود زده زمین به و بود برده باال آینه روي هروب سرش

خواهـد   پـدر را نمـی   اندیشد که این بچۀ بی الیه پس از به دنیا آمدن بچۀ سومش ابتدا می
  .)25  :همان(آید  اش به جوش می دهند، مهر مادري اما اندکی بعد که بچه را به بغلش می

  :هایش دارد سوري نیز که شوهرش شهید شده، گاه احساسات متناقضی دربارة بچه
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با . شدند کردند، جوان نمی تا او را پیر نمی. شد ها خالصه می  همۀ مشکالت او در بچه ۀریش
ها به او، این حکـم همـانی اسـت کـه مـادري را       تر بود تا بچه ها محتاج این حال او به بچه

   .)71  :همان(آفریده است 

  :ها برایش بسیار سخت و طوالنی است شدن بچه بزرگ
 او و مانـده  نیمـه  و سال دو طور همین که است سال ده کوچکش پسر که آمد می نظرش به

  ).70  :همان( است داده او رشد به دل بیهوده

  :کند گونه تهدید می ها را این ها آن کردن بچه ساکتاو براي 
برندارند، کالغ روي درخت بـراي پدرشـان در بهشـت خبـر     و اداها دست  اگر از این عور

شان را به خود خدا  اند و پدرشان هم چغلی هاي بدي شده ها در خانه بچه خواهد برد که آن
  .)68  :همان(خواهد کرد 

وقتی الیـه  . کند ایجاد می ها مشکالتی را براي بچه نیز ازدواج مجدد این مادران تنها
منصور خودش است  باباقصد ازدواج مجدد دارد، تصور ساره از داشتن پدر، بابایی مثل 

اما باباي جدید مطابق تصور  ،ها را به گردش ببرد و هر شب برایشان چیزي بخرد که آن
ها در الك الیـه   سرش را مثل زن. کند دهد و با او بازي نمی به او اهمیتی نمی. او نیست
هـا    بچه. ها را ندارد حوصله و تحمل حضور بچه. زند کند و فقط با او حرف می  فرو می

ها هم تا وقتی کریم آقا از خانه بیرون نرفته، خود را  ها زود بخوابند و صبح مجبورند شب
  :زنند به خواب می

. هـا رسـیده بـود    آن چیزي بود کـه از بابـاي جدیـد بـه آن    همۀ این . خوابیدند شبها زود می
خواستند در بغلش بخوابند، سرشان را به دستی نـوازش   رغم تصورشان از بابایی که می علی

این بابا فقط براي الیـه  . آن گوشۀ اتاق. کند، برایشان قصه بگوید، جایشان جاي دیگري بود
   .)208  :همان(گفت  پچ قصه می فقط براي او به پچ. بابا بود

  :اندیشد که ساره با خود می
. مانـده در ذهـن او نرفتـه اسـت     بـاقی بابایی است که هیچ چیزش به باباي  این بابا چه جور

بار او را قلقلک نـداده   حتی یک. بار او را سردست بلند نکرده تا به هوا پرتاب کند یکحتی 
  .)211  :همان(همان بهتر که نیاید . چنین بابایی همان بهتر که نباشد...  تا از خنده ریسه برود

که هیچ تصوري از پدر ندارد و پـدرش را ندیـده اسـت، روزي بـه     تر الیه  پسر کوچک
  :زند، او با معناي این لغت بیگانه است کوبد و بابا را صدا می مجري می
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گویی بابا درون مجري مخفی شده است یا بابا خود این مجري قـدیمی اسـت کـه الیـه از     
گـذارد،   دهـانش مـی   درمادر به ارث برده است و سرانجام هم بابـا را بـه بهبهـی کـه الیـه      

   .)127  :همان(فروشد  می

کند، خیلی  که مادرشان با عمویشان ازدواج می) میثم و سمیره(هاي سوري  وضعیت بچه
از ازدواج مادرشـان بـا عمـو خوشـحال و     هم ها  ها را دوست دارد و آن عمو آن. بهتر است

هـا   ن رد و آن قـدر بـا آ  خـ  بازي می کند و برایشان اسباب عمو به هر دو محبت می. اند راضی
   .)248 -  247  :همان(نشیند  کند تا مهرش به دل سوري می بازي می

ـ «داستان  پرواز کی پنجره، دو کبوتر، دوداستان  مجموعه در » غـروب  رنـگ  بـه  امـا  یآب
اي تنهاست که تجربۀ دردناك شهادت پدرش به دسـت منـافقین را از سـر     واگویۀ دختربچه

دختـر  داسـتان  از همان مجموعـه،   ،»امضا« .کند حوض درد دل میو با ماهی است گذرانده 
و مقابل عکـس  ا. خواند که در کالس اول راهنمایی درس میکند  روایت میاي را  ساله سیزده

  .اش را امضا کند خواهد کارنامه می پدرپدر شهیدش ایستاده و مصرانه از 
تري  تحوالت عمیق اند، بودهباران دشمن  در معرض حمالت موشک که مستقیماًکودکانی 
داستان رویـارویی یـک    ،خویی عرباز اسماعیل  ،)1364( زنبورك داستان. کنند را تجربه می

ترین  سالم که در آغاز داستان بزرگ: پسربچه و تحول شخصیتی او در مواجهه با جنگ است
پـارة   پـاره اش نواختن زنبورك براي مادرش است در پایان داستان بـا دیـدن اجسـاد     دغدغه

  .گیرد گذارد و مسلسل به دست می همشهریان و دوستانش، زنبورك را کنار می

  پذیرش شهادت فرزند 4.1.3
 طبیعتـاً . پردازنـد  هاي جنگ در این دهه به چگونگی پذیرش شهادت فرزند می برخی داستان

اي  این موضوع براي پدر و مادر بسیار دردناك است و نحوة رویارویی بـا آن اهمیـت ویـژه   
  .کید دارندأبر پذیرش شهادت فرزند به دالیل اعتقادي ت ها عمدتاً این داستان. دارد

 ۀداسـتان پـدري اسـت کـه همـ      ،از سید مهدي شـجاعی  ،)1363( تو يها چشم حیضر
 ،او براي بازگرداندن پیکر فرزند شـهیدش . باران از دست داده است را در موشک اش خانواده

از بازگردانـدن   ،کـه ماننـد قاسـم هسـتند     ،اما با دیدن شهداي دیگـر  ،دور جبهه میبه  ،قاسم
ـ  يهـا  نخـل یا در داسـتان  . شود پسرش منصرف می از قاسـمعلی فراسـت،    ،)1363( سـر  یب

بـا شـهادت    ،کنـد  که در ابتدا زنی معمولی است و بر اساس غریزه عمل می ،مادرشخصیت 
بعد از شـهادت   ، امادارد به جبهه باز میها را از رفتن  رود و بچه از حال می ،شهناز ،دخترش
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. براي برافکندن بنیان ظلم بایـد مبـارزه کـرد   یابد که  درمیشود و  متحول می ،حسین پسرش،
  .پذیرد زمان با فتح خرمشهر با آغوش باز می جهت است که شهادت ناصر را هم  همین  به

  
  1370 ۀده 2.3

از . شـود  مسائل خانوادگی تکرار مـی از برخی ادبیات داستانی جنگ در در این مقطع زمانی، 
هاي این دهه، دالیل این انتخـاب و   در رمان .، انتخاب ازدواج با یک جانباز استها آن ۀجمل

اما توجـه بـه سـایر ابعـاد     ، شود طرح میممتفاوت هاي  چگونگی زندگی با جانبازان از جنبه
ها  ها ارتباط میان نسل خی رمانکه در بر از جمله این. شود این دهه دیده میآثار جنگ نیز در 

هـاي   آسـیب . رسد به شـکاف نسـلی انجامیـده اسـت     رنگ است، تا جایی که به نظر می کم
  .تري مطرح شده است هاي این دهه با بینش عمیق روحی ناشی از جنگ نیز در خانواده

  انتخاب آگاهانۀ ازدواج با جانبازان، تغییر در معیارهاي همسرگزینی 1.2.3
انتخـاب همسـر   «وان ادامۀ مضـمون  ت  را می ،از قاسمعلی فراست ،)1374( خانم گالبرمان 
رغم زیبـایی و داشـتن    دختري جوان است که بهداستان دربارة . در دهۀ پیش دانست» جانباز

کـه در جنـگ بـه صـورتش تـرکش       ،نـامزدش  ،انتخاب، با موسـی خوب براي هاي  فرصت
شرایطی که در زندگی بـا   دربارةو تحقیق دختر  این ازدواج با آگاهی. کند خورده ازدواج می

معیارهاي زنـان بـراي گـزینش همسـر در ایـن      . شود پیش رو دارد، انجام میدر یک جانباز 
هایی که در وجود  آنان به دلیل روحیۀ واال و ارزش .رمان، معیارهاي ارزشی و اعتقادي است

  .کنند اند با آنان ازدواج می مردانشان دیده
  : داند گالب، نامزدش رسول را جوانمرد و مردي واال میخواهر  ،گلی

کـه اون بـه    به جاي ایـن . همین جوونمردیش هم دل منو کند و برد. رسول جوونمرد است
. به رسـول از گـل نـازکتر نبایـد گفـت     . ... خواستگاري من بیاد، من به خواستگاریش رفتم

دوسـت داشـتن   . نخـواهم گفـت  رسول اون قدر بزرگه که اگه به زنی هم نگیردم بدش رو 
بعضی هم نیاز بـه دوسـت داشـتن دارن و    . ست که براي تو دارن اي ها به خاطر فایده بعضی

بـرن   هـا نیسـتن امـا دل مـی     کدوم ایـن  ولی بعضی هیچ. کنن براي دوست داشتن، دلبري می
. داشتنی اسـت  دوستمهم این است که اون ... شون دست تو نیست داشتن یا نداشتن دوست

   .)68  :1374(ها را دوست دارد  خوبی و خوب. کنه دل هم خیلی اشتباه نمی. گه نو دل میای

خواهـد کـه    هـایش را از دسـت داده، او از نـامزدش مـی     کریم جانبازي است که چشـم 
  : گر عقیدة اوست دهد که بیان فراموشش کند، اما نامزدش به او جوابی می
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ال همـۀ روسـفیدي را فقـط بـرا خـودت      تو که با خدا بیعت کردي و روسـفید شـدي، حـا   
  ) 126  :همان! (خواي؟ مسلمون که حسود نیست می

ـتان   . دارنـد اي بـراي ازدواج   ، معیارهاي تازهشانزنان داستان، به دلیل اعتقاد و ایمان مـردان داس
، بـه  خواهنـد  شدن نمـی  مجروحهم به دلیل روحیۀ جوانمردي و بزرگواري که دارند پس از 

هـا از   ن زندگی زنان یا نامزدهایشان را خراب کننـد و دلیـل اصـلی امتنـاع آ     گمان خودشان،
   .همین استیا تردید از ادامه دادن زندگی با همسرشان ازدواج با دختري که دوستش دارند، 

  : دهد رسول دلیل امتناعش از ازدواج با گلی را چنین توضیح می
مـردم را بیـاورم خونـه و ایـن زهـر       دید دختـر معصـوم   کدومتون اجازه می. ام من شیمیایی

چند نفر را بشمارم که به خاطر شیمیایی بودن و قطع نسـل،  ... واگیردار را بریزم به جونش؟
   .)184 -  183  :همان(اند؟  اند یا به تردید گرفتن و نگرفتن طالق گرفته

او بـه خـودش   . خواهد با او ازدواج نکنـد  موسی، به دلیل سوختگی چهره، از گالب می
  :دهد که زندگی دختري جوان و زیبا را خراب کند و معتقد است جازه نمیا

وارفتنـد و   دنـد، یرا که در گوش هـم د  ها یپچ بعض پچاول گفتند بله اما بعد نگاه و  ها یلیخ
درس . تو هم تجربه است يبرا. ستیمن ن يفقط هم برا. تجربه است ها نیا. دندیعقب کش

  .)194 -  192  :همان(و عبرت است 
و  مـردد  گـالب . کننـد  گیري را به خـود گـالب واگـذار مـی     گالب، تصمیم مادر و پدر

سـرانجام  . دهـد  هرکسی جوابی مـی . خواهد کند و مشورت می  بالتکلیف با همه صحبت می
  . زندگی یک جانباز از نزدیک آشنا شود کند که با میبه او کمک گلی 

اي  شـود، رابطـه   آشنا می ،)جانباز نابینا(همسر آقاي وصالی  ،وقتی گالب با فرخنده خانم
ها  هاي اصغر را در باغچه و پاي اطلسی فرخنده خانم که چشم. بیند ها می عاشقانه را میان آن

هـا را هـم قسـم     ها باشد و آن هاي اصغر قسم خورده که جاي آن خاك کرده است، به چشم
  ).228  :همان(داده که فرداي قیامت شفیعش باشند 

کند که کاش شوهرش او را ندیده بود و نابینا شده بود تا او را فقط به خـاطر   او آرزو می
چیـز   دارد کـه بـا هـیچ   هـایی   زیباییخودش دوست داشت نه زیباییش و معتقد است اصغر 

خانم وصالی پـس از نابینـایی شـوهرش، روزي    ). 229  :همان(ها را عوض کرد  توان آن نمی
خورد که بعد از نابینایی، همسرش براي او عزیزتـر شـده و    و به آن قسم میآورد  را می قرآن

  .)247  :همان(خرد  ها را به قیمت نگاه خدا می نگاه مردم و شماتت آن
  . گیرد با موسی ازدواج کند گالب با درك این رابطۀ عاطفی و آرمانی تصمیم می
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  شکاف بین نسلی 2.2.3
ایـن رمـان داسـتان    . از رضا امیرخانی اسـت  ،)1374( ایارمهاي جنگ این دهه،  یکی از رمان

اي مرفه است که در اثر رفتن به جبهه و دوسـتی بـا    تحول روحی پسري نوجوان از خانواده
تواند به زنـدگی   شود، دیگر نمی جامعه که شهید میپایین پسري پاك و بااخالص از طبقات 

هایی که در جبهه دیـده و   اثر صحنه بر ،ارتباط روحی این پسر نوجوان. پیشین خود بازگردد
از پـدر و مـادرش    ؛شود با زندگی عادي خانوادگی خود قطع میپیدا کرده است، تحولی که 
گو با او و و پدر و مادر، ناتوان از گفت. تواند با کسی ارتباط برقرار کند گیرد و نمی فاصله می

بـرد و سـرانجام    ها پناه مـی  ل کوهبه د ارمیا .کنند او را به حال خود رها می ،درك رفتارهایش
هـاي   پـدر و مـادر آدم  . رود ماند و از بـین مـی   در مراسم تشییع پیکر امام زیر دست و پا می

هـاي ارمیـا را    ساده و خوبی هستند که دلیـل تغییـرات روحـی و دگرگـونی     و کرده تحصیل
هاي چند خطی او کـه هـر    نامه. اي ندارد فهمند و ارمیا هم با آنان رابطۀ چندان صمیمانه نمی

  : رنگ بودن این ارتباط است کمدهندة  آید، نشان بار از جبهه به خانه می دو ماه یک
چـون آدم وقتـی نامـه    . نویسـم حـالم خـوب اسـت     ر نمـی علیکم، از این به بعد دیگ سالم’

تان دارم اما متأسـفانه   سالم خیلی دوست’یا  ‘...نویسد معلوم است که حالش خوب است می
   .)64  :1374( ‘قدر تنگ نشده است که به مرخصی بیایم تان آن یا خوشبختانه دلم براي

ارتبـاط عـاطفی از    بیش از کشش او به پدر است و شکشش و میل غریزي پدر به پسر
اي که پدر به دنبال ارمیـا بـه جبهـه آمـده، فاصـلۀ        طرف ارمیا چندان قوي نیست؛ در صحنه

  : شود ارتباطی میان او و پدر، نمایان می
پـدر جلـو   . ارمیا از دیدن پدر فقط متعجب بـود . پرنده باز شدند  بال هاي پدر مثل دو دست

ارمیـا شـق و رق   . شد پاهاي پدر کشیده می. جلو رفت ناچار و به تقلید از او بهارمیا هم . آمد
ارمیـا از  . پدر از روي زمین کنـده شـد و بـه ارمیـا آویخـت     . رفت، تقلیدي اجباري جلو می

  .)74  :همان(کرد به رعشه افتاد  قطرات اشکی که پشت گردنش را خیس می

  : پس از بازگشت از جبهه درك رفتارهاي ارمیا براي مادر سخت است
توانسـت   اي کـه شـهین مـی    گذرد، پسـربچه  دانست در ذهن این پسربچه چه می یشهین نم

هـاي ارمیـا را    شـهین دیگـر حـرف   . اش پیدا کنـد  معصومیت کودکانه را زیر صورت مردانه
فرمـا   دنیایی که هیچ قاعدة مـادري در آن حکـم  . ارمیا انگار از دنیاي دیگري بود. فهمید نمی
  ).95  :همان(نبود 

 .)99  :همان(دانست چیزي براي گفتن ندارد  می. ترسید میمادر از ارمیا 
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  : ها تعلق ندارد کنند ارمیا دیگر به آن مادر و پدر احساس می
ها هر دو در مـورد ارمیـا بـه یـک حـس       آن. معمر و شهین هیچ حرفی براي گفتن نداشتند

ـ . ها نبود ارمیا متعلق به آن. ها نبود واحد رسیده بودند، ارمیا پسر آن اي  ا متعلـق بـه دوره  ارمی
  .)155  :همان(دیگر بود، به نسلی دیگر و آب و هوایی دیگر 

که تحصیل کـرده و فهمیـده اسـت، از درك مشـکالت      آن  وجود  مادر در این داستان، با
  : فهمد پسرش عاجز است و او را نمی

را  شـهین ایـن  . کامالً متوجه شده بود که ارمیا مشکل دارد. شناخت شهین ارمیا را خوب می
هـا را هـم تشـخیص     حتی جنس آن. تواند حل کند دانست که مشکالت ارمیا را نمی هم می

گوینـد دیوانـه نیسـت     چـه معمـر و بقیـه مـی     اما مطمئن بود که ارمیـا بـرخالف آن  . داد نمی
   .)158  :همان(

  : داند که نباید چیزي از ارمیا بخواهد ارتباط ارمیا و پدر هم سرد است و پدر می
البتـه موضـوع   . کـرد بـا ارمیـا حـرف نزنـد      سعی مـی . خوبی فهمیده بود بهپدر هم قضیه را 

معمـر  . دانست کـه ارمیـا بـه او متعلـق نیسـت      او می. زدن نداشتند حرفمشترکی هم براي 
مثل همـه  . گرفت اش می خودش از افکارش خنده. دانست که از ارمیا هیچ نباید بخواهد می

   .)159  :همان(ي او را بگیرد پدرها دوست داشت ارمیا جا
جا آمده بـود، آن قـدر عـوض     حتی وقتی از آن...  ارمیا اصالً ارمیا نیست. دانی معمر می

   .)278  :همان(شد  ارمیا از پدر و مادر دورتر و دورتر می...  نشده بود که حاال شده

یر داستان از منطق قـوي برخـوردار نیسـت و بـراي خواننـده باورپـذ      این گرچه پیرنگ 
اي است کـه   قطع ارتباط پررنگ این پسر با خانواده در اثر رفتن به جبهه نکتهولی نماید،  نمی

تکـرار  هـم  هـا   هاي جنگ اهمیت دارد و به نـوعی در سـایر داسـتان    توجه به آن در داستان
که در مقدمه هم ذکر شد، فرهنـگ مشـترك میـان فـرد و خـانواده در تجربـۀ        چنان. شود می

بیند و رزمنده یا جانباز پس از بازگشت بـه محـیط عـادي     جنگ آسیب میحضور در جبهۀ 
ایـن موضـوع سـبب ایجـاد     . شود زندگی پیشین خود، دچار دوگانگی عقیدتی و رفتاري می

در . کنـد  مشـکل مـی  نزدیکـانش  تفاوت میان او و دیگران شده، درك و پذیرش او را بـراي  
تدریج اگـر رزمنـده نتوانـد     به. شود ل میدرك و پذیرش او هم از دیگران دچار اختالمقابل، 

خود را با جامعه و در درجۀ اول خـانوادة خـود تطبیـق دهـد یـا جامعـه و اطرافیـان، او را        
که در ایـن داسـتان    چنان ،هاي روانی دراز مدت یا گیري او از جامعه به آسیب نپذیرند، کناره

  .به مرگ منجر خواهد شد ،بینیم می
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  شی از جنگ در خانوادههاي روحی نا آسیب 3.2.3
زدن از پذیرفتن واقعیت و فـرورفتن در تصـورات خـود کـه بـه       تنقطع ارتباط با اطرافیان، 

تصـویري  . انجامد، تصویري از سوي دیگر جنگ است هاي روحی ناشی از جنگ می آسیب
 ،)1370( مکـان  نیا از ن داستامجموعه . اند به آن توجه کرده 1370که برخی نویسندگان دهۀ 

هـاي   خـانواده دربـارة  هاي این مجموعه  داستان. پردازد به این مشکل می ،از قاضی ربیحاوي
. انـد  بـرده و به شهرهاي دیگر پناه   که خانه و کاشانۀ خود را از دست دادهاست اي  زده جنگ

کننـد و اغلـب از    لوف خود احساس تحقیر و بیگـانگی مـی  أآنان به دلیل جدایی از محیط م
  .اس از هم پاشیدگی دارندحیث روانی احس

پدر از ایـن  . اند زده با دخترش است که به تهران آمده جنگ، رابطۀ یک پدر زخم داستان
هـا   والیتـی  رود و از شنیدن حرف و حدیث هـم  سر کار می شکار است و دختر که خود بی

اما دلش به رحم  ،گیرد که بر سر دخترش بزند اي به دست می او تیشه. عصبی و خسته است
مادر فوت کرده و دختـر  . زده است فضاي داستان تلخ و غم. کند آید و خود را زخمی می می

بار  گرچه فضاي داستان سنگین است، محبتی غم. آور پدر پیر و برادر کوچکش است تنها نان
   :دیگر است محبتی که مانع از آسیب رساندن آنان به یک. میان اعضاي خانواده وجود دارد

خـاك بـر سـر ایـن     . هاي تو هم باشه باید یادم به قرص. ها’: ها را هم پوشید فرخنده کفش
پـدر در انتظـار لحظـات    . باز خاموشی بـود  .‘مطب ما که یه داروخانه هم دوروبرش نیست

شـد از زیـر روسـري     هایی کـه مـی   ناشناخته، و فرخنده در حال بیرون کشیدن آخرین طره
جلوتر آمد، با لبخند آرامـی کـه    .‘خورن موها تنت رو می. یريخوبه دوش بگ’: بیرون کشید

ذاشـتی   نبایـد مـی  . بد نزده، پشتش رو خیلی کوتـاه کـرده  ’: خواست بر لبش بنشیند تازه می
دست برد و دگمۀ باالیی پیـراهن او را  . رو در رویش ایستاد ‘.جور تیغ بندازه به گردنت این

پدر رقص بخار خنک را بر پرز گردن احسـاس کـرد، بـه    . بعد به گردنش فوت کرد. گشود
اي به کمر  فرخنده چرخش شکسته ‘!دوش’: هوشیار گفت. تر رفت خود لرزید، و کمی پس

. دوغ هم تو یخچـال هسـت  . تمکتلت برات گذاش. پیش از ناهار بهتره’: خود داد و برگشت
قدر بـه خـودت فشـار     نباید این. کنه ترت می غذایی متشنج بی خوابی و بی. بعد بگیر بخواب

یه چند دقیقه سـرت رو  . کردن هست کالفهاگه ادم تو نخش بره همیشه چیزي براي . بیاري
  .)57  :1370( ‘کنه آرومت می. زیر دوش نگه دار

نشـان   سرگردانی یک زن جنگ زده را در شـهر تهـران  از همین مجموعه،  گلدانداستان 
زدگـان تحمـل کنـد و جـاي      تواند مادر شوهرش را در اتاق خوابگاه جنـگ  که نمی دهد می

  .بردبدیگري را هم ندارد که به آن پناه 
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تن، داسـتان مـادري اسـت کـه      چهلاز امیرحسین  ،)1377( اریاسفند مادر مونسداستان 
امـا   ،دهد که پسرش بازگشـته  مادر به همه اطالع می. شده استثر پسرش در جبهه مفقوداأل

مونس حضور اسفندیار را به همـه  . ها براي دیدنش بیایند یک از همسایه دهد هیچ اجازه نمی
کـس اجـازة دیـدنش را     گردد، در حالی کـه هـیچ   کند و برایش دنبال کار و زن می اعالم می

خبــري از مـونس، او را در اتـاقش پــاي    در انتهـاي داسـتان، پــس از چنـد روز بـی    ! نـدارد 
  .یابند کشیدة اسفندیار بر آن است، مرده می اتوخوابی که کت و شلوار تمیز و  تخت

کنـد و دچـار    میاشتیاق مادر براي بازگشت پسر به حدي است که او را از واقعیت دور 
  .شود توهم حضور در کنار فرزند می

  
 1380 ۀده 3.3

. رود کـردن وقـایع و رخـدادها پـیش مـی      درونیتدریج به سمت  به 1380داستان جنگ دهۀ 
اصـلی   هاي مبناي وقایعی است که در ذهن و درون شخصیت  هاي این دهه بیشتر بر داستان

ـ   . شود پرورانده می داسـتان   فضـاي  خـانواده از در ثیر مسـتقیم آن  أوقایع بیرونـی جنـگ و ت
  . ناشی از جنگ باقی مانده است هاي ذهنی و روحی افراد با مسائل رفته و درگیري  کنار

  عشق و عاشقی در جنگ 1.3.3
شـود،   هـاي جنـگ روایـت مـی     از عشـق سـال   1380اي کـه در دهـۀ    هاي عاشـقانه  داستان
یـاد و خـاطرة یـک دختـر،      هـا معمـوالً   در ایـن داسـتان  . هایی از خاطرة عشق است داستان

هاي اعتقادي و مـذهبی در انتخـاب    ارزش. اي است که راوي داستان است بخش رزمنده آرام
داشتن پرداخته  دوستپررنگ نیست و تنها به نفس عشق و  1370و  1360همسر مانند دهۀ 

گویی در غبار نیستی و جنگ، عشـق تنهـا تجربـۀ زنـدگی و هسـتی اسـت کـه        . شده است
  .امیدبخش و کانون پرشرار هستی رزمنده است

اسـت کـه    ي به نام محسـن داستان جانبازیی، از محمد بکا ،)1382( پروانه داستان کوتاه
او و دوستش مرتضی در نوجوانی عاشق دختـري بـه اسـم    . کند خاطرات خود را بازگو می

اي که اطرافش پر از مین است، عبـور   وقتی این دو دوست در جبهه از باریکه. اند پروانه بوده
بیند که روي شاخک مین  اي می کند، پروانه کنند، محسن که پشت سر مرتضی حرکت می می

گـردد و   مـی   مرتضـی بـر  ! پروانـه : زنـد  اختیار فریاد می او بی. نشیند و سپس سیم خاردار می
میـرد و محسـن    مرتضـی مـی  . برگشتنش همان و لغزیدن پا و افتادنش در گودال مین، همان

  .کند شود و با عذاب وجدان و درد و رنج زندگی می مجروح و جانباز می
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هـا   در میان همۀ دغدغه. شوق عشق او، هستۀ اصلی پیرنگ داستان است پروانه و شور و
اي کـه   گونـه  بـه . و در غوغاي جنگ و نیستی، حضور او یادآور عشق، شور و زندگی اسـت 

پروانه شاید نمـاد تمـام دخترانـی    . کشاند این جوانان را به کام مرگ میخیالش حضور قوي 
  . هاي مین از میان رفت باشد که پس از جنگ، آرزوهایشان در گودال

سـواد بـه    عشق یک پسر روسـتایی بـی  احمد دهقان،  از، )1383( نیبلدرچ داستان کوتاه
عشقی که اشتیاق به زندگی را در . دهد نامزدش، دختري روستایی به نام گلچهره را نشان می

 نویسند، در بحبوحۀ جنگ که به جاي این پسر براي دختر نامه می ،دو مرد جوان شهري هم
  :کند و عملیات زنده می

پس از آن، چه روزهـایی   .غروب فردا بود که گفت برایش نامه بنویسیم و گفت سواد ندارد
شد، اهللا قلی کنار خـاکریز پتـو    ها که آتش دشمن کمتر می غروب. داشتیم هنگام نوشتن نامه

شـروع  گذاشـتیم و   فکرهامان را روي هـم مـی  . نشستیم رفتیم روي آن می کرد و می پهن می
دادیـم کـه    مان را به خرج می نوشتیم و همۀ همت هرکدام قسمتی را می. کردیم به نوشتن می

اي بـزنیم و   کشیدیم تـا بتـوانیم حـرف تـازه     و چه عذابی می...  آبروداري کنیم براي اهللا قلی
  .)18  :1383( اهللا بهمان بگوید باركگلچهره قند توي دلش آب شود و اهللا قلی یک 

اي انگار بهانـۀ   قدر قوي است که حتی پس از شهادت اهللا قلی هم به گونه ناین اشتیاق آ
  :شود زیستن دو جوان می

غروب به فکر گلچهره افتادیم کـه حتمـی منتظـر    . کالفه بودیم تا عصر، هم من و هم ناصر
دانستیم چه کار کنیم ولی بعد ناصر رفت قلم و کاغذ آورد و من پتو کنـار   اول نمی. نامه بود

  .)20  :همان( ریز پهن کردم و مشغول نوشتن شدیمخاک

هـا و   آید و چیزي وراي ایـدئولوژي  این عشق به شکل نمادي از حیات و زندگی در می
  .باید و نبایدهاست

  ثیر آن بر خانوادهأهاي روحی ناشی از جنگ و ت آسیب 2.3.3
برخـی از نویسـندگان   پس از گذشت حدود دو دهه از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، 

 هب ها عموماً آسیب آثار نیا طبق  بر. پرداختند هاي روحی ناشی از جنگ به آسیب 1380دهۀ 
. کنـد  اخـتالل ایجـاد مـی    در خـانواده  شـود و  ارد مـی دیـده و  نزدیکان و اطرافیان فرد آسیب

اغلـب بـا    از احمـد دهقـان،   ،)1383( هسـتم  پسـرتان  قاتل منهاي مجموعه داستان  داستان
  .اند محوریت این موضوع نگاشته شده
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اند، در این دهه هـم از   مادران فرزند از دست داده که تعادل روحی خود را از دست داده
داسـتان  بـرده شـده    مجموعۀ نام از مسافر داستان کوتاه. هاي مطرح داستانی هستند شخصیت

کـم از   ندش، حواس خود را کماست که با اتمام جنگ و بازنگشتن فرز ،ننه مریم، مادر عبدو
  :گردد رود و با یک کیسه استخوان باز می به مرز می. دهد دست می

هـاي   هاي مرز و تپه رفته بود نزدیکی. چهار روز پیش برگشت آن هم با یک گونی استخوان
. گفـت رفتـه بـودم دنبـال عبـدو     .تاول زده بود، از بس که پیاده رفته بـود  هردو پایش .شنی

بال در آورده ننـه  ....  ها ها را کنار هم تو اتاق چید و پارچه کشید رو آن استخوانبعدش هم 
ها را جمـع کـنم    خواستم استخوان. زند که عبدو برگشته و خوابیده تو اتاق جیک نمی .مریم

گـذارد   ننـه نمـی  . عراقی است یا ایرانـی  اصالً. دانم مال کیه نمی. ببرم الاقل یک جا دفن کنم
گوید عبدو خسته است، گفته خستگی که در کند، بـا هـم از ایـن جـا      می. طرفش هم بروم

   ).13  :1383( رویم می

انـد و   شـود کـه تعـادل خـود را از دسـت داده      گاه داستان از زبان جانبازانی روایت مـی 
از همـین مجموعـه، شـرح     یسگ یزندگ داستان. زنند هایشان صدمه می ناخواسته به خانواده

  :استحال جانبازي موجی 
هوا گرم بود و تو اتاق بودم که داغ شدم و گوشم شروع کرد به زنگ زدن و سرم بـه دوران  

تند خواستم فکرم را ببرم جایی دیگر که نتوانستم و زنم مـریم را صـدا زدم کـه آمـد     . افتاد
...   طرفم و او را چند پاره دیدم و رفتم طرفش که چیزي نفهمیدم تا وقتی که به هوش آمـدم 

 رفم و دیدم که گوشۀ لبش خونی است و جاي پنج انگشت رو صـورتش اسـت  برگشت ط
  .)26  :همان(

پردازد که با رسیدن خبر شهادت یکی، دیگري با  به زندگی دو برادر می بست بن داستان
زنـش خودکشـی   . کشـد  کند و پس از بازگشت این برادر، برادرش را مـی  زن او ازدواج می

راوي داسـتان پـدر بـزرگ    . کننـد  خود را با گاز خفـه مـی  ها هم پس از مدتی  کند و بچه می
  .ها و پدر این دو برادر است بچه

اي را بـه دلیـل گرایشـات سیاسـی      شدن خانواده متالشیاز همین مجموعه،  تمبر داستان
را کـه بـه منـافقین پیوسـته،     رؤیـا  در میدان جنگ، ادریس خواهرش . دهد متفاوت نشان می

در مقابـل   انشـ  خـاطرات کـودکی   در آن زمـان، . بینـد  نامناسب میکشته شده و در وضعیتی 
کند و بدون آن که به مادرش چیـزي   اي دفن می جنازه را در گوشه ؛دشو ظاهر میش انچشم

  :کاهد دارد، رازي که او را از درون می بگوید این راز را پیش خود محفوظ نگه می
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آیـد تـوي    هـا مـی   پیرش که غـروب کس از ماجراي ادریس خبر ندارد، حتی تنها مادر  هیچ
حـاال ادریـس موجـودي اسـت     ...  کشد طرف خانه گیرد و می کوچه و دست ادریس را می

مـان و در آن   آید تو پارك باالي محل آید بیرون از خانه و می ها می ژولیده و منگ که غروب
 اي کـه خورشـید   از لحظـه ...  نشـیند  گوشه که غروب خورشید معلوم است، به تماشـا مـی  

ذره در زمین فـرو رود، ادریـس حالـت عجیبـی بـه خـود        خواهد در افق گم شود و ذره می
شود تا این که یک لحظـه مثـل دملـی سـر بـاز       شود و سرخ می صورتش سرخ می. گیرد می
گوید کـه تـا حـاال هـیچ      کوبد و چیزي می کشد و خود را به در و دیوار می جیغ می. کند می

گذارد و مویـه   آن وقت است که مادر پیرش قدم جلو می.تهکس معناي آن کلمات را در نیاف
  )32  :1383(کشد طرف خانه  گیرد و می کند و دست ادریس را می می

زنندة  هاي آسیب هاي این دهه اغلب دردناکند و به جنبه شود، داستان که مالحظه می چنان
  .عمیق روحی جنگ توجه دارند

  
  گیري نتیجه. 4

بستري مناسب بـراي بازنمـایی مسـائل اجتمـاعی، از جملـه روابـط       ادبیات داستانی جنگ، 
دهد که در هر دهه، چگـونگی بـازآفرینی ایـن     نتیجۀ این پژوهش نشان می. خانوادگی است

ـ   آن 1370و اوایل دهـۀ   1360در دهۀ . ها متفاوت بوده است موضوع در داستان ثیر أچـه از ت
است، بیشتر مربـوط بـه کارکردهـاي بیرونـی     ها تجلی یافته  جنگ بر نهاد خانواده در داستان

خانواده یعنی کارکردهاي اقتصادي و اجتماعی است و گرچه مسائل احساسی و عاطفی هم 
هاي درونی شخصیت اصلی، اغلب در خدمت ایدئولوژي و  ها وجود دارد، چالش در داستان

  .یابد ها پایانی خوش می به نفع آرمان
هــاي گــاه  زخــمهــا و  ، مســائل انســانی و رنــج1380و در دهــۀ  1370از اواخــر دهــۀ 

شـود، بـر از میـان رفـتن فضـاي مشـترك میـان رزمنـده و          ناپذیر جنگ، برجسته مـی  جبران
هاي روحی ناشی از جنگ، گاه افراد خانواده را به سـمت   شود و آسیب کید میأاش ت خانواده

اکنـد، در آن بـه رنـج    ها، گرچه سیاه و دردن این داستان. دهد پریشی سوق می رواننابودي و 
هاي  ارچوبهشود و نویسندگان با پرهیز از نوشتن در چ هاي قربانی جنگ پرداخته می انسان

اي که قربانی اصلی آن، روابـط و   کنند، تجربه قراردادي به سوي دیگر تجربۀ جنگ توجه می
 که شاید به همین دلیل است. مناسبات خانوادگی سالم در بستر صلح، امنیت و آرامش است

یابـد و بـه تنهـایی و خـارج از همـۀ       ، قداست خاصـی مـی  1380هاي دهۀ  عشق در داستان
توانـد بـه    شود که بـدون آن رزمنـده نمـی    قراردادهاي پیشین، تبدیل به نمادي از زندگی می
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شـدن آن بـه    شکسـته یابد که  حریم خانواده، حرمتی مضاعف می. مبارزه و زندگی ادامه دهد
  .انجامد ناپذیر می هاي روحی جبران آسیب
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