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  1معصومه محمودي

  :چكيده
دفـاع مقـدس   سـالة   دورة هشت. ستتاثيرپذيري آثار هنري از رخدادهاي تاريخي و اجتماعي امري آشكار و پذيرفته شده ا

مان يكي از مهمترين ادوار تاريخ معاصر ايران است كه تاثير ژرف آن را بر تمام شئونات زندگي  ايرانيان از جمله ادبيـات  گ  بي
هاي پس از آن  هايي كه نسبت به آن در دوران دفاع مقدس و سال ذاري و ديدگاهون اين تاثيرگبررسي ابعاد گوناگ. توان ديد مي

  .تواند به هر چه روشن كردن چگونگي نگاه هنرمند ايراني به اين رخداد كمك كند آمده، ميدر ادبيات پديد 
هاي زنان نويسنده، نگرش  هاي به كار رفته در داستان نويسنده كوشيده است با توجه به موضوعات و درونمايهدر اين مقاله 

همچنـين در ايـن مقالـه بـا ذكـر      . بندي كند ، دسته1380و مواجهة آنها را نسبت به پديدة جنگ، از آغاز جنگ تحميلي تا سال 
هايي از اين آثار نشان داده شد كه براي بيشتر زنان، نوشتن محملي براي بازگويي مسـائل و مشكالتشـان بـوده و بيشـتر      نمونه
بـه واگـويي تـاثير     ها و احساسات زنانه را نشـان ميدهـد و   هاي برآمده از دغدغه هاي مرتبط با مقولة جنگ نيز درونمايه داستان

  .پردازد پيامدهاي جنگ در  زندگي آنها مي
  نويس، موضوع، درونمايه ، زنان داستان جنگ، داستان  ادبيات :واژگان كليدي

  مقدمه
ها و تحوالت عميقي را در زندگي ايرانيـان   ، چنان دگرگوني1359حملة عراق به ايران و آغاز جنگ در پايان تابستان 

ايـن حملـه كـه بـا     . اند، نيازي به بررسي و ارائة شواهد و ادله نـدارد  آناني كه در آن دوران زيستهپديد آورد كه براي 
اي را وارد ادبيـات ايـران   و مرامي همراه بود،  مسائل تـازه   مقاومت و پايداري جانانة مردم ايران، از هر طبقه و طائفه

  . كرد
در بحبوحة جنگ، به سمت ايجاد روحية مقاومت در مردم  گيري بخشي از آثار نوشته شدة مرتبط با اين حوزه جهت

با پايان جنگ آثاري در زمينـة ادبيـات زنـدان، ادبيـات     . هايشان بود و تشويق آنان به شركت در دفاع از ميهن و آرمان
 اي جبهه آثار ادبـي  در اين ميان به طور كلي ادبيات پشت. اردوگاهي، ادبيات پشت جبهه و خاطرات جنگ منتشر شد

يرد كه متاثر از جنگ در شهرها و روستاها شكل گرفته است و گسترة وسـيعي از موضـوعات را شـامل    گ را در بر مي
نوشـتند وگروهـي مصـائب     هـا   در بين آثار عرضه شده، برخي در ستايش از حماسه )107-104: 1379كوثري،(. شود مي

  ) 879: 1380ي،ميرعابدين(. دادند جنگ و تاثير آن را بر زندگي مردم بازتاب 
: شـوند  در يك نگاه كلّي و توصيفي، آثار داستاني مربوط به جنگ تحميلي و وقايع آن، به دو دستة كلّي تقسيم مـي 

آثاري كه نسبت به جنگ، رويكردي انتقادي دارند و آثاري كه نويسندگان آن بـا بيـنش اعتقـادي و ايـدئولوژيك بـه      
ثار چاپ شده، بسامد نگاه دستة نخسـت بـه مراتـب بيشـتر از دسـتة دوم      درميان آ )3: 1383تسليمي، (. نگرند جنگ مي

امـروزه در بسـياري از   . ها، ادبيات جنگ، انعكاسي از بازنگري در جنگ و دشمن اسـت  در بسياري از سرزمين. است
هـايي جنـگ را از    چنـين داسـتان  . شـوند  هاي مشترك انساني تصـوير مـي   هاي جنگ، دو سوي جبهه با ويژگي نوشته

كنند و به مثابة يك موقعيت عـام بشـري و رودررويـي دو     ستيز خارج مي رو شدن دو ايدئولوژي ناسازگار و هم وبهر
  )  388-387: 1388ياوري، (. گذارند انسان به نمايش مي

نوشتة احمد محمـود را  ) 1361(زمين سوختهدر ميان آثار نويسندگان مرد در حوزة جنگ، رمان مستند و گزارشي 
اند كـه حاصـل تجربـة مسـتقيم نويسـنده از       نگارانه از سه ماه نخست جنگ ايران و عراق دانسته رمان وقايعنخستين 

سـيد  . هاي مردم است ها و ازخودگذشتگي اين رمان سرشار از توصيف رشادت. حضور در شهري تحت هجوم است
است نويسـندة آثـاري چـون    و قاسمعلي فر) 1363(ضيافتو ) 1363(ضريح چشمهاي توهاي  مهدي شجاعي با رمان

  )912-901: 1380همان،(. از ديگرنويسندگان مرد در حوزة ادبيات جنگ هستند) 1361(زيارتو ) 1363(سر نخلهاي بي
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در ميان داستان نويسان زن نيز از نويسندگاني چون منصوره شريف زاده، زهـرا زواريـان، طـاهره رياسـتي ، شـيوا      
  در واقع زنان. اند هاي خود پرداخته ام برد كه به جنگ و پيامدهاي آن در نوشتهتوان ن ارسطويي و محبوبه ميرقديريمي

هـاي كوتـاه    داسـتان   ها و مجموعه رمان. ها آثار متنوعي مرتبط با مقولة جنگ آفريده اند نويس در طي اين سال داستان
  هاي موجود، به ة ضعف و قوتهايي كه با هم دهندة حضور جدي آنان در اين حوزه است؛ داستان موجود، خود نشان

هـاي نويسـندگان مـرد     وبيش با داستان دليل كوشش نويسندگان آن براي بيان احساسات و تجربيات زنانة خويش كم
نويسندة اين مقاله سعي دارد با بررسي آثاري كه زنان داستاننويس با استفاده از موضوع يـا درون مايـة   . متفاوت است

  .نوشته اند، به واكاوي نگاه آنان نسبت به مقولة جنگ بپردازد 1380ا سالجنگ از آغاز جنگ تحميلي ت
  )subject(و موضوع) them(درونمايه -1

اند و اين دو كلمه را كلماتي مترادف و در حالي كه برخي پژوهشگران تفاوتي ميان درونمايه و موضوع قائل نشده
نبايد درونمايه را با موضوع يكي گرفـت و ايـن دو را   «اند كه  رده، برخي تأكيد ك)396: 1380ايراني، (اند  معني دانسته هم

و در واقـع برآينـدي اسـت از    ... آيـد درونمايه چيزي است كه از موضوع به دست مي... ديگر به كار بردبه جاي يك
در هر  گويند درونمايه به همين جهت است كه مي. كند موضوع داستان كه بر روند گسترش و تكامل داستان تأكيد مي

  )174-173: 1380ميرصادقي، (» .دهد اثري، جهت فكري و ادراكي نويسنده را نشان مي
ممكن است موضوع چنـد داسـتان فقـر باشـد، امـا      . توان مثالي زد براي نشان دادن تفاوت درونمايه و موضوع مي

كـه فقـر گـاهي موجـب دزدي      در داستان اول، درونمايه اين باشـد : هاي آنها با همديگر تفاوت داشته باشددرونمايه
شود گاهي انسـان عـزّت نفـس خـود را از دسـت بدهـد و در سـومي،         در دومي اين باشد كه فقر باعث مي. شود مي

فكـر اصـلي و بنيـادي نسـبتاً     «از اين رو، برخي درونمايه را . درونمايه تأكيدي باشد بر لزوم كمك ثروتمندان به فقرا
  .اندتعريف كرده )317: 1376گرين و همكاران، ( »يابد ملموس مي انتزاعي كه در اثر ادبي صورت بياني

ها اين است كه درونمايـه بايـد قابليـت آن را     هايي را برشمرده كه مهمترين آنالرنس پرين براي درونمايه ويژگي
ها درونمايه نداشـته باشـند؛ بـراي    داشته باشد كه در يك جمله بيان شود؛ هرچند به باور او ممكن است همة داستان

  )perrine, 1974: 108(. مثال، داستانهاي ترسناك هدفي جز سرگرم كردن و ترساندن ندارند
چه در پيرامون آنهـا رخ داده اسـت،   سير تحوالت در موضوع و درونماية آثار نويسندگان، ما را به درك آنان از آن

هاي آثار ادبـي هـر دوره تحـت تـأثير وقـايع تـاريخي و تغييـرات        يهدر واقع، موضوعات و درونما. سازد رهنمون مي
اي كه در آن اي بدون تأثيرپذيري از شرايط جامعهگيرند و هيچ نويسنده سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه شكل مي

هنـري و   ادبيـات عـالوه بـر رويكردهـاي    «بر اساس اين باور،  )40-37: 1370گـوردن، (. كند زيد، اثر هنري خلق نمي مي
تـوان از پيونـد دو    بنـابراين، مـي   )100: 1373ولـك، وارن،  (» .زيباشناختي، در موارد قابل توجهي بيان حال جامعه اسـت 

  .گيرد، سخن گفت اي كه اين آثار در آن شكل مياي ميان آثار ادبي و وضعيت اجتماعيسويه

  بحث و بررسي -2
نجـواي  هـاي   مجموعـه داسـتان  . فاع مقدس منتشر شده اسـت بيشتر آثار زنان نويسندة جنگ، در سالهاي پس از د

از آثـار چـاپ شـده در دهـة شصـت اسـت كـه بـه جنـگ و تـاثير آن در زنـدگي             سـرود ارونـد رود  و رمان  حرير
هاي جنگ از حالت گـزارش و خـاطره    اكثر داستان«اند كه  پژوهشگران بر اين عقيده. پردازد هاي داستان مي شخصيت
. سنده در حد تصوير چهرة بيروني حوادث مانده است و امكان راه يافتن به درون آن را نيافته اسـت نوي. اند در نيامده

اند ديدگاه خود را به شكلي خلّاقانه متبلور سازند و آن را در پيوندي درونـي بـا    به همين جهت، نويسندگان نتوانسته
زنان نويسنده در اين حوزه بايد گفت كه آنهـا بـه طـور    دربارة آثار  )891: 1380ميرعابـديني، ( .»ساخت داستان ارائه كنند

رسد اين موضوع به جهت گـرايش   دهند و به نظر مي هاي خود ارائه نمي كلي تصويري از جبهه هاي جنگ در نوشته
شـان؛   براي زنان نويسنده نوشتن محملي اسـت بـراي بـازگويي مسـائل و مشـكالت     . گرا است آنان به خلق آثار واقع
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از آنجـايي كـه زنـان در پشـت جبهـه      . هاي آنها نمـود آشـكاري دارد   گرايش به خلق آثار واقعگرا در نوشتهبنابراين، 
اند و مبارزه روياروي با دشمن، بيشتر هنجاري مردانه است، بنابراين، فضاي توصيف شده در  حضور پررنگتري داشته

هـاي آنـان بـه چشـم      هاي جنگ در نوشته جبهه هاي زنان نويسنده نيز به پشت جبهه تعلق دارد و تصويري از داستان
هـا لحـاظ كـرد كـه      ته بندي را به جهت محتواي داستانتوان سه دس ررسي آثار زنان داستان نويس ميدر ب.خورد نمي

  :عبارتند از
رواج هـاي جنـگ يـا نزديـك بـه آن،      رسـد در سـال   هايي با رويكرد ايدئولوژيكي، كه به نظر مي نخست داستان :1-2

توصيف شـرايط روحـي زنـان در    . اند نها را نوشتهد و زنان نويسنده با بينشي اعتقادي نسبت به مقولة جنگ، آان داشته
مواجهه با رفتن مردان خانواده براي جنگ با دشمن، بيان احساسات زنان در برابر شـهادت عزيزانشـان و مقاومـت و    

ها شهادت و معلوليـت در جنـگ    واقع زنان اين داستاندر . ها، نمود آشكاري دارد صبر و شكيبايي آنها در اين داستان
تـوان زهـرا    از ميان اين نويسندگان مـي . شود پذيرند و بر مقاومت آنها و تعالي روحيشان افزوده مي را با سربلندي مي

را از آثـار زهـ  ) 1377(و مهتـاب ) 1369(نجواي حريـر . زواريان و منيژه آرمين، راضيه تجار و منيژه جانقلي را نام برد
هايشـمعداني زيـر    گل در داستان. زواريان با موضوع جنگ است كه بيشتر با رويكردي ايدئولوژيك نوشته شده است

پردازد كه همسر خود را در طي حـوادث   از مجموعه نجواي حرير، نويسنده به توصيف تنهايي و اندوه زني مي باران
گي و احساسات عاشقانه زن نسبت به همسـرش،  همچنين نويسنده در ضمن توصيف دلتن. جنگ از دست داده است

  :پردازد به بازگويي عقايد و باورهاي او دربارة جنگ مي
و او . مردي كه اهل جبهه نباشد اليق همسري من نيسـت : تو آن روز با شهامت و بدون ذره اي لكنت گفته بودي«

بايـد بـه   ...شـود  است كه نصيب هر كسي نميدرنگ پاسخ داده بودي اين لياقتي  بي گفته بود اگر شهيد شد؟ و تو باز
رضاي خدا در رفتن احمـد بـود و   ...خواستي د را براي خدا ميمگر نه اينكه تو احم...كردي آنچه گفته بودي عمل مي

قطره هاي تنـد بـاران روي سـر و صـورتت     ...كني بدون لحظه اي درنگ پنجره را باز مي...دانستي تو اين را خوب مي
رگه اي از نور به صورتت تابيده و تـو احمـد را در ميـان مـه غلـيظ آبـي       ...شود ار چشمانت باز ميبي اختي...ريزد مي
  )62-55: 1369زواريان،(».كند زند و گل شمعداني را بو مي بيني كه به رويت لبخند مي مي

را از  اش نيز شرح تنهايي دختري اسـت كـه در اثـر بمبـاران در دوران جنـگ، خـانواده      داستان شيواي شكستني تو
پدر كه در هنگام حمله هوايي دشمن،  مـادر شـيوا را   . كند دست داده است و در خلوت خود با روح پدر درد دل مي

رود، در اثـر   براي وضع حمل در بيمارستان بستري كرده است؛ زماني كه براي بازگردانـدن مـادر بـه بيمارسـتان مـي     
بنـابراين، ايـن داسـتان كـه     . سـپارند  يوا را به پرورشگاه ميشود و براي همين، ش بمباران به همراه همسرش كشته مي

موضوعي مرتبط با جنگ دارد ، در مضمون و درونمايه به تاثير جنگ در سرنوشت كودكان و وضـعيت روحـي آنهـا    
  . پرداخته است

و دامـاد   پـدر . كند داستان آوارگي يك خانوادة خرمشهري را بازگو مي) 1368(سرود اروند رودمنيژه آرمين نيزدر 
سليمه خانم مادر خانواده به همراه . پاي خود را از دست داده است و يكي از پسرها خانواده در جنگ شهيد شده اند

آيـد و   دخترش ربابه كه  بيوه شده و نامزدش را در جنگ از دست داده و دو دختر كوچك و سه پسرش به تهران مي
شود اما سرانجام به جبهـه هـاي غـرب     تدا عضو گروهك منافقين ميپسر بزرگتر، اكبر، اب. كند در يك هتل اقامت مي

 ؛ كنـد  شود و با وجود مخالفتهاي خانواده با او ازدواج مـي  ربابه با جواني آشنا مي. رسد رود و به شهادت مي كشور مي
پـس از شـهادت   . گردد اما پس از مدتي در حالي كه باردار است و شوهر معتادش به زندان افتاده، به نزد مادر باز مي

كنـد و   روند و مادر كه اعتراضي به رفتن آنها ندارد، بـراي آنهـا دعـا مـي     اكبر، اصغر و عبدل برادرهاي او به جبهه مي
 سـرود ارونـد رود،   زن در داسـتان  در اين داستان در واقع سليمه، شخصـيت اصـلي   . شود سرانجام خرمشهر آزاد مي

براي تغيير وضعيت خانواده كوشش كند و ارتبـاط ميـان اعضـاي خـانواده را     مظهر ايثار است و با جديت مي كوشد 
  .حفظ كند



 1605)   /   1380تا  1359از سال (نويس ايران  هاي زنان داستان بررسي موضوع جنگ در داستان

همچنين راضيه تجار، از نويسندگان پركار در حوزة جنگ، به تشريح وضعيت زنان و بازتاب احساسـات آنـان در   
نهان روح و ذهـن  كاوش در اليه هاي پ بانويسنده  هاي مجموعة هفت بند در داستان. هاي خود پرداخته است داستان

گو بـاز ، بـا بينشـي اعتقـادي    جنـگ آنهـا را در مواجهـه بـا    كوشد تأثرات روحي و رواني  مي ها هاي داستان شخصيت
كندكه در اوج ناتواني و پيري با وجود  ، احساسات مادر شهيدي را بازگو ميهفت بنداز مجموعة  طلوعداستان .نمايد

  :به رضاي خدا در شهادت فرزندش استاي كه دارد، راضي  عواطف مادرانهنيازها و
شـينم   دو هفته ايه كـه مـي  : خواني؟ شكسته دل جواب داد پرسيدم نشسته مي. همان جا تا شد. سجاده را گذاشتم«

رنگ خاك، همرنگ مهر نماز، آويخته به گـل جالباسـي،    به لباس رضا نگاه كردم كه هم...كنه مي: گفتم. خدا قبول كنه
سر را كه از سجاده برداشت، در نگاهش چيزي ديـدم كـه مهـر بـر     . بگويم مادر دعاش كن خواستم. داد بوي گل مي

. خيـزد  سواران بر مـي  هاي مادر غبار برانگيخته بود، چون غباري كه از جاي پاي تك آفتاب زردي در چشم. دهانم زد
قبله به همان سويي كـه لبـاس رضـا    آنكه اين بار از درد بنالد، رو به  بي .گره چادر را كه باز كرد، فهميدم با رضاست
پيراهن را كه در آغوش كشيد بـر شـانه هـاي    . م به رضاي توا گفت راضي آويخته بود روي پاهايش ايستاده بود و مي

  )88-87: 1375تجار، (».لباس اولين ستاره هاي مغربي، گل كرد
از ميان هفت داسـتان ايـن مجموعـه، روايـت      عروجنيز داستان  )1376:راضيه تجار(اي زن شيشهدر مجموعه داستان 

  :گردد دلتنگي زني عاشق، در دوري از همسرش است كه به جنگ رفته است و سرانجام با يك پا به نزد او بازمي
بيـنم مـاه و    وقتـي كـه مـي   . افتم پس به زانو مي. اي هايي از آينه چسبانده آن پاي، تكّه چوبي است كه بر آن خرده«

         )85: 1376تجار، (».ند تا به عرشت برسانندا ستاره ستون زده
و  )1378:منيژه جانقلي( در جستجوي من، )1363:منيژه انتخابي(دختري تنها از خرمشهر با كوله باري سنگين هاي داستان

از  )1379:ايرانيمريم صباغ زاده ( مجنونو  شيدايي، مجموعه داستانهاي )1379:ناهيد طيبي( بارقه؛ دختري از تبار ياس ها
و اعظم ) 1372(خاك سرخهمچنين شهره وكيلي در رمان . گنجد ديگر آثاري است كه در اين دسته بندي مي

به طور . اند پروردههايي عاشقانه و عامه پسند را با موضوع جنگ  ، داستان)1379(عشقخواب سبزبروجردي در رمان 
هاي بسياري دارند و در  نويسي ضعف هاي داستان زمينة صناعت كلي اين دسته از آثار زنان داستان نويس، اگرچه در

ژي رايج در روزگار خود  زمرة آثار برجستة ادبي نيستند، اما به جهت موضوع و درونمايه و بازتاب نگرش و ايدئولو
  :و بازنمايي نگاه زنان نويسنده در اين باره، قابل توجه هستند

زورشان به يك مشـت پرسـتار مـي    : -... كرد مريم چاي دم مي. ه ايستادكنار پنجرة بدون شيش. به آشپزخانه رفت«
پـس  . هانيه مات مانـده بـود  ...توانند بكنند كارينمي دانند تا وقتي امام و پيروانش در صحنه هستند، هيچ اينها نمي. رسد

كرد و با خود زمزمه هانيه كه چشمش به انبوه جمعيت افتاد، احساس غرور ...مريم هم انديشه هايي همانند او داشت
سپردن سرنوشت جنگ به دست اين مردان و زنان، مصادف اسـت بـا پيـروزي و مـن هـم جنـگ خـود را، در        : كرد

  )84-76: 1378جانقلي،( ».كنم سنگري ديگر آغاز مي
دستة ديگري از نويسندگان زن،از دريچه اي غير ايدئولوژيك و صرفا با نگاهي انساني بـه جنـگ و عواقـب آن    : 2-2

دهة هفتـاد، بـه ويـژه نيمـة دوم آن را بايـد      . اند اين نويسندگان پس از سالهاي جنگ آثار خود را نوشته. اند نگاه كرده
دوراني كه در كنار افزايش تعداد نويسندگان، تنـوع بسـيار زيـادي در    . نويسي زنان ايراني دانستدوران رونق داستان

هاي زنان و طيف گستردة خوانندگان زن در ايـن  اين تنوع در نوشته. دموضوع و درونمايه را نيز با خود به همراه دار
در اين دهه انواع «. آورد نويس به وجود ميدوره، به جهت رشد طبقة متوسط، بازار پر رونقي را براي آثار زنان داستان

درونماية ايـن  ...  به بازار ميĤيدهاي پسامدرن  گرايانه گرفته تا داستان كاوانه و واقع هاي روان و اقسام داستان از داستان
ها البته مشكل خانواده است و روابط زن و مرد، حضور زن در جامعه، كاوشي در ويژگيها و خصـلتهاي زنـان و   قصه

بوط در داستانهايي كه به جنگ مر )483: 1383دستغيب، (» .زنانگي و نشان دادن التهابات اجتماعي در آيينة دانستگي زن
انـد بـه توصـيف     ها كه با موضوع جنگ نوشته شده اين داستان. توان ديد هايي را مي گيچنين ويژ هستند نيز كمابيش
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  .  پردازند اي كه متاثر از شرايط جنگ است، مي احساسات آسيب ديدة زنان در جامعه
داسـتان كوتـاه   . كند داستان كوتاه، منتشر مي 12را با  شط خيالدر آغاز دهة هفتاد، طاهره رياستي مجموعه داستان 

كند كـه   از اين مجموعه با استفاده از شيوة جريان سيال ذهن،  زندگي زني معلم را روايت مي هاي سفيد مهرداد كفش
توانـد ارتبـاط    زن نمـي . كنـد  دهـد و بـه بـاختران مهـاجرت مـي      در طي حوادث جنگ، شوهر خود را از دسـت مـي  

يست ديگران بدانند بيوه است، پسرش علـي را بـه پـدر و مـادر پيـرش      او كه مايل ن. اي با كسي برقرار كند صميمانه
در پايان، زن تاب اين همه انـدوه ورنـج را   .شوند گيرد، آنها نيز كشته مي سپارد؛ اما در حمله هوايي كه صورت مي مي
  .شود آورد و در تيمارستان بستري مي نمي
كشه؟  چرا پاهام سست شدن؟بشكه چرا زوزه مي. ..كن گيرد؛ پرستار دستامو باز روپوش درازم دست و پايم را مي«

آژير ...ترسم، كمك كنيد ميله رو بذار جلوي بشكه، چه صداي وحشتناكي، من مي! پرستار. ره داره به طرف مدرسه مي
ميلـه را  ! پرسـتار ...دونـد،  كنن، همه قرمز شدن چرا مـي  مردم از موجهاي قرمز عبور مي...شود آمبوالنس چرا قطع نمي

كشـم، صـداي وزوز    نه اول مگسـها را مـي  . ي پاهايم فرو نكن، بيا باهم دود سفيد هواپيماها را از آسمان پاك كنيمتو
  )12-11: 1370رياستي،(».برد آنها هميشه مرا به خواب مي

مايه اين داستان تنهايي و پريشاني است و به هـم ريختگـي روانـي شخصـيت اصـلي بـا شـرح تخـيالت و          درون
  . شود هاي دروني روايت ميگويي اي تأثيرگذار با تكده از ذهن شخصيت اصلي، به گونهتوهمات برآم
، نيـز تـاثير جنـگ در سرنوشـت زنـان      شط خيالهاي مجموعة  يكي ديگر از داستان گلهاي نرگس آبي،در داستان 

پايــش را از دســت   اين داستان دربارة دختري است كه پدرش در انفجار يك بـمـب . مورد اشاره قرار گرفته است
شود و كتاب و مدادش را بـه   دختر  به خاطر فقر خانواده به خانة فساد فرستاده مي. تواند كار كند داده و ديـگـر نمي

  . كند اش در باغچه خانه، خاك مي همراه كودكي
اي را قانهگـويي درونـي، حكايـت عاشـ     شيوا ارسطويي نيز به شيوة تك) 1372(او را كه ديدم زيبا شدمدر داستان 
شخصيت اصلي داستان دختر جواني است كـه احساسـات مادرانـة    . شود كند كه مربوط به زمان جنگ مي تعريف مي

در دنياي ذهني او، از . رسد شود كه سرانجام به شهادت مي اي دارد، او عاشق مجروحي جنگي به نام ابوطالب مي قوي
حضـور  » بابـك «شود كه در طي داستان از ميان دو كودك، گـويي   ينام برده م» بابك«و » ماهني«هاي  دو كودك به نام

كودك درون ذهن زن است كه بارها در طي داستان مورد خطاب قرار » ماهني«كند، اما  واقعي دارد و با زن زندگي مي
يـن  روايـت ا . شود كه بابك نيز زادة ذهن و خيال شخصـيت زن داسـتان اسـت    در پايان، خواننده متوجه مي. گيرد مي

گيرد و دنياي درون او را به  داستان براساس بازگويي آشفته و در هم ريختة محتويات ذهني شخصيت اصلي شكل مي
شود كـه زن داسـتان دل    در واقع جنگ به عنوان فاجعه اي انساني، مانع از به ثمر نشستن عشقي مي.گذارد نمايش مي

  :به آن داده است
هر سال يكـي تـا   ...به بچه ها و اكسن ضد جنگ بزنيم تا مثل ابوطالب نشنبايد ...گفتي تو همه اش تو خواب مي«

  )81: 1372ارسطويي،(».هجده سالگي
، رويـا شـاپوريان، زنـدگي دختـري را روايـت      )1380(مثل صورت سـميرا ، از مجموعه داستان  همدرددر داستان 

جواني كـه بـه او عالقمنـد شـده     . كند ي مياش را از دست داده است و به تنهايي زندگ كند كه در بمباران خانواده مي
مـدتي بعـد جـوان در    . كنـد  آنكه ماجراي شهادت خانوادة او را بداند رهايش مي ت با پي بردن به تنهايي دختر، بياس

 دهد و دختر كـه او را در ميـان مجروحـان يافتـه اسـت، درحـالي كـه        ميدان جنگ قدرت تكلم خود را از دست مي
هـايي كـه از    بخشيده، اميدوار است اين بار عشق، به تنهايي او پايان دهد و تسكيني باشد بـر زخـم  مهري جوان را  بي

  .جنگ بر روح خود دارد
. امشـب حـال و هـواي ديگـري دارم    ...توان دوباره به كار انـداخت  ساعت را مي. توان فراموش كرد بمباران را مي«

طور كه روزي من ايـن را از   اهي درد ناگفتني تو را بدانم همانخو كنم تو با نگاه خاموشت از من مي شايد كه فكر مي
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  )101: 1380شاپوريان،(».خواستم تو مي
هاي جنگ، زنان با فداكاري و در نهايـت وفـاداري، همـراه و همـدل همسـران خـود        اگرچه در بسياري از داستان

. شـويم  پيامدهاي آن از هم گسسسته است، روبرو ميهايي كه در اثر جنگ و  هستند، اما گاه در اين داستانها با ازدواج
چـون   مرداني كه هم. شود همچنين گاه تصويري متفاوت از مرداني كه به جنگ رفته اند در داستان هاي زنان ديده مي

قطـاري در  رويا شاپوريان در داستان كوتـاه  .ترسند و درگير مشكالت و مسائل خانوادگي هستند انسان هاي ديگر مي
پردازد كه سـالها پـيش عليـرغم     ، به توصيف احواالت روحي مردي ميمثل صورت سميرااز مجموعه داستان هنيمه را

گيري براي ديدن يا نديدن فرزندش نـاتوان   ميل همسرش به جبهه رفته است و حاال پس از جدايي از زن، در تصميم
در طـول فـيلم مـرد خـود و     . بينـد  ش را مـي رزمـان  ها اسـامي هـم   رود اما به جاي نام هنرپيشه مرد به سينما مي. است

بيند كه دائما در آن سعي دارد خود را از كـابين راننـده بـه كـابين همسـر و       همسرش را سوار بر قطار درون فيلم مي
ناگهـان آزيـر   . دشـو  ميدوركشد و با سرعت  قطار كه درواقعتمثيلي از قطار زندگي است، سوت مي. دخترش برساند

مرد كه در ابتداي ورود، . مردم با عجله و از وحشت بمباران سعي در ترك كردن سينما دارند. يدآ قرمز به صدا در مي
  . كند مادر و دختري شبيه به همسر و دخترش را در سالن سينما ديده است، در هجوم تماشاچيان آنها را گم مي

قطار همچنان به پيش ميرفـت  . شد هايش يك سوت وحشي شنيده مي صداي فيلم خيلي بلند بود و همراه مكالمه«
. خواسـت بـه جـاي سرسـبزي بـرود      مي. چرخاند و قطار را به پيش ميبرد ناصر رل را مي... كرد ها عبور مي و از تونل

بگويـد  ..هـا پيـدا كنـد    كشيد تا بيتا و سارا را تو رديف صـندلي  آن وقت از پنجرة قطار سرك مي...جايي كه آرام باشد
صـدايي از پشـت سـرش    ...قطار را نگه دارد و آنها دست در دست هم برونـد تـو دشـتها   . بياييد با هم برويم گردش

  )107: 1380شاپوريان،(».آقا بنشين بگذار فيلم را ببينيم:گفت
اي  مردي كه در داستان توصيف شده است انساني معمولي و شناخته شده براي ديگران است، او قهرماني با چهـره 

  :هايش ترس و ترديدي ملموس و شناخته شده استها و ترديد اساطيري نيست و ترس
گلولـه بـه   . ها قايم شده بود و حسن را نگـاه ميكـرد   و ناصر پشت تپه» .ناصر كمكم كن« :حسن آقايي فرياد ميزد«

خواست جلو برود و او را همراه خود به پشت تپه ها بكشـاند،   مي. آمد كتفش خورده بود و نفسش به زحمت باال مي
شـك ميـان رفـتن و ايسـتادن و     . حال غريبي داشـت . شد هاي عراقي كه پيش رويش بودند مانع مي اما وحشت تانك
اي كه انفجار يـك نارنجـك    تر شد تا لحظه طور به او نگاه كرد كه نفسش تنگ ن  ناصر هما..».كمك«:زد حسن فرياد مي

  )108: 1380شاپوريان،(».ديگر ميان آنها را بريده بود
اي غير هاي خود از دريچه اند، محبوبه ميرقديري نيز، در داستاناي كه به مقولة جنگ پرداختهدر ميان زنان نويسنده

در . طرفانه و صرفاً با نگاهي انساني به جنگ و تاثير آن بر زندگي و عواطـف زنـان پرداختـه اسـت     ايدئولوژيك و بي
ان در حـوزة مسـائل مربـوط بـه جنـگ      داستان كوتاه تشكيل شده است، چهار داست 11كه از شناس مجموعه داستان 

گر تنهايي و رنج زني ا ست كه همسر جوان خود را در جنگ از دست داده و  روايت نحساكبر،داستان . اند نوشته شده
زن به طور اتفاقي از نمايشگاه عكس شهدا كـه در مـاه محـرم برگـزار شـده      . كند به همراه پسر كوچكش زندگي مي

اي از استخوان همسرش را به همراه حلقـة ازدواجشـان در    شود كه قطعه رودر رو مي كند و با عكسي است، ديدن مي
زن . ة او را ببينـد جنـاز اند  اجازه نداده و است شده شهيد مين انفجار اثر در همسرش كه وردآ زن به ياد مي. خود دارد

  .ست اين داستان نيز تنهايي ا  درون مايه. كند گذرد و اندوهي را كه در سينه دارد پنهان مي از كنار عكس مي
بـرم  . به كي بگم؟ به هيچكس...بگيرمش؟«پسر دويد ته سالن و زن به عكس نگاه كرد...پيشاني بر عكس گذاشت«

  )30: 1378ميرقديري، (».اي داره؟ داغشو تازه كنم؟ پس چه كار كنم اينا بگم؟ بياد ببينه خوب، چه فايده به عمه
روايت آشنايي دو مادر از سرزمين ايران و عراق است كه از قضا هردو، پسرانشـان   از اين مجموعه،مادران داستان 

اند، ابتدا از رو در رو شدن با يكـديگر   اين دو مادر كه براي زيارت به سوريه سفر كرده. اند را در جنگ از دست داده
. كنـد  نها را به هـم نزديـك مـي   گريزند و نسبت به هم خشمگين هستند، اما مهر مادري و غم مشتركي كه دارند، آ مي
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ديده در اين دوران  اي به جنگ دارد و به توصيف احساسات دروني زنان آسيبهايش نگاه تازهنويسنده كه در داستان
گرايـي بـه   هايش را در فضـايي برآمـده از واقـع    پردازد، در داستان مادران توانسته به زيبايي غم مشترك شخصيت مي

  .تصوير بكشد
... كرد اينجا، اينجايي كه اينقدر آرزوي آمدن و ديـدنش را داشـت بـا ايـن     كي خيال مي. بلندي كشيد صفيه نفس«

هـايش   و شـانه » ...اي-«: چادرش را جلـو كشـيد  » ؟...از اين همه آدم«نگاه ضريح كرد، ملتمس، ! عراقيا روبرو بشود؟
مـثال آمـده   ...نـوه دار اسـت  . خودش مـادر اسـت  اين يكي . شود حاليشان مي. بهشان بگويد؟ آره بهتر است...لرزيدند
بابـاي  . اوالد، اوالد مـن  -:صفيه عكسي را نشـان داد ....دست برد زير چادر» ...كنم حاليش مي. ...پابوس زينب. زيارت

  .ليال، جنگ، حرب، شهيد
زن در ... نگاه دختر غم داشـت و نگـاه زن تلـخ   . و با زن حرف زد عربي. جنگ شهيد-: دختر سر تكان داد، آرام 

بچه بغض كرد، چسبيد به . ولدي-: اوالد، حرب، شهيد و بچه را نشان داد- :قاب را باز كرد و گرفت جلو روي صفيه
لرزيدند و دل صفيه دودي داشـت تمـام    هاي گوشة چشمانش خيس بودند، مي ستاره....دختر و دختر سرش را بوسيد

  )44-43: 1378ميرقديري،(».نشدني
اند، با حسـرت   نيز زني كه شوهرش در جنگ شهيد شده و پسرش را به ديدار خانواده پدري برده در داستان باران

خـانوادة همسـركه نگـران ازدواج دوبـارة     . دوزد اش هستند، چشـم مـي   به زندگي معمولي زن و شوهري كه همسايه
  .عروس بيوة خود هستند، تصميم دارند در صورت ازدواج مجدد زن، پسرش را از او بگيرند

شام خورديم بايد منو زود برسـوني  ! عمو حسن . گيريم مامان گفته دوتايي جشن مي -عليرضا جون خبريه؟    -«
قديري، ( ».آريم پيش خودمون خوب ، خبري باشه ما اينو مي –گويد  عمو حسن زيرلبي مي. همگي نگاه هم ميكنند. ها

1378 :151-152(  
هـا و پرهيـز از هرگونـه دخالـت دادن احساسـات       رفتار شخصيتدر واقع مهارت ميرقديري درتوصيف جزئيات 

  .گرا بودن متن كمك كرده و به باورپذيري آنها افزوده استشخصي نويسنده در آن به واقع
دهد  ، مادري كه سالها در انتظار پيدا شدن جنازة پسر شهيدش است، غم و اندوه خود را بروز نميديدار در داستان

آنكه متوجه آسيب روحي كه بـر او وارد شـده    بي اطرافيان زن. ميرد همان روز در سكوت، ميو پس ازمراسم تدفين، 
  .كنند باشند، صبوري و شكيبايي او را ستايش مي

گويد كه مرضـيه يـك تـاي     منصوره خانم مي...ها حاال اين خانه قيامت بود، از زور آدم..تابوت را آوردند تو خانه،«
يـك گوشـه   ...زده، نگاه كرده و دوباره بقچه را صاف و صوف كرده است كـه ببريـدش   بقچه ميان تابوت را هم كنار

-ايستاد تا خاكش كردند و بعد آمد جلو، نشست، فاتحه خواند و چند بار هم با كف دست زد روي خاك خيس قبـر 
  )144-143: 1378ي،ميرقدير( ».و برخاست -اي، الاليي بخواند و بخواهد خوابش كند جوري كه انگار بزند سر شانة بچه
اي به همين نام، به شرح وفاداري و دلبستگي  از مجموعه) 1378(در ايستگاه بعديمرضيه محمدپور نيز در داستان 

  . زني نسبت به همسرش ميپردازد كه سالها پيش در روزگار جنگ، او را از دست داده است
شـك   بـي  اجتماعي و خانوادگي زنان است كهرسد دغدغة اصلي نويسندگان دستة دوم، انعكاس مسائل  به نظر مي

  .شود در شرايط جنگ  و ناآرامي آسيب بسياري بر آنها وارد مي
پـردازي در آن از تصـويرهاي مـرتبط بـا      تعداد ديگري از نويسندگان زن، براي پيشبرد جريان داستاني و حادثـه :3-2

تـوان نويسـندگان    البته در ميان اين دسته مي. اند هگذاشتا آثاري عامه پسند از خود به جاي اند و عموم جنگ بهره برده
بـا ايجـاد   ) 1369(دان ميناكـاري  سـرمه منصوره شريف زاده در داسـتان  . اي و صاحب سبك را نيز مشاهده كرد حرفه

فضايي وهمي و با استفاده از روايتي مدرن توانسته است داستاني تاثيرگذار و خوش ساخت خلق كندكه درونماية آن 
هاي بمباران هـوايي و گريـز    اي به همين نام چاپ شده است و به توصيف سال اين داستان در مجموعه. ستتنهايي ا

زن جواني به همراه شوهر، دختر و مادر شوهرش در آستانة سال نو، تهران را به قصد . پردازد مردم از شهرهايشان مي



 1609)   /   1380تا  1359از سال (نويس ايران  هاي زنان داستان بررسي موضوع جنگ در داستان

آورد و تصـويري كـه بـر روي     ز كيفش بيرون ميدر بين راه زن جوان، سرمه دان خود را ا. كند شمال كشور ترك مي
از گفتگوهايي كه در بين . بينند بيند كه ديگران نمي زن جوان چيزهايي را مي. گيرد سرمه دان است در برابرش جان مي

شود نگاه شخصيت اصلي نسبت بـه پيرامـونش كـامال بـا دنيـاي اطرافيـانش        گيرد خواننده متوجه مي راه صورت مي
  :گيرد اين فاصله در پايان داستان مورد تاكيد قرار مي متفاوت است و

از وقتي اين لعنتـي شـروع كـرده، همـه انگـار      « :مهردادگفت» .وقتي برگشتيم بايد برايش دعا بگيريم« :مادر گفت«
يك لحظه مكث كرد، بعـد  .»..اين از اول يك كمي...نقل بمباران نيست كه « :مادر سرش را جلو آورد» .اند قاطي كرده

« :مهردادغريـد ...»هاي نازنين تـرا پـر داد   وقتي آن قناري...وقتي لباس عروس نپوشيد. وقتي حلقه دستش نكرد«:گفت 
گفـتم امشـب سـال نـويي بـدون تـن لـرزه        «:كـرد، گفـت   پيرزن همانطور كه جايش را مرتب مـي ...».لعنت بر شيطان

مانتويش را با دقت تا كـرد و بـه   . گذاشت مهرداد منير بچه را وسط خودش و. مهردادكنار مادر دراز كشيد...»بخوابيم
ها  تابيد، پرنده زير نور كمرنگ مهتاب كه از الي پنجره مي. نگاهش به پرده افتاد...جاي بالش زير سر خودش گذاشت

 هايش را باز كرد، ماه در هنگامي كه چشم.....بوي عطر گل رازقي به آشپزخانه نفوذ كرده بود. خوردند آهسته تكان مي
صورت . در آن حالت بين خواب و بيداري به پرده خيره شد. كرد روي سينه اش چيزي سنگيني مي. قاب پنجره نبود

شـود و چشـمهايش    به نظرش رسيد كه لحظه به لحظه درازتر مي. مردي كه كنار جاده ديده بود، از الي پرده پيدا بود
  ) 12-5: 1369شريف زاده،(».بوي سير همه جا را پر كرده بود. زند از حدقه بيرون مي

تنهايي است و نويسنده برآن بوده تا نشان دهد كـه چگونـه در شـرايط     ،مايه داستان طور كه اشاره شد، درون همان
  .كند زند و آن را آشكار مي ها به تنهايي انسانها دامن مي بحراني تفاوت

كنـد كـه پـس از جـدايي از      را روايـت مـي  اي  ، زندگي زن جوان نويسـنده دل فوالدمنيرو رواني پور نيز در رمان 
كـارة خـود را بـه     آيد تا داستان نيمـه  پردازد و سپس به تهران مي همسرش، مدتي به پرستاري از مجروحان جنگي مي

شود كه به دليـل جراحـت در جنـگ مـرفين بـه او       خانه مي زن جوان دلبستة پسر صاحب. پايان برساند و منتشر كند
در پايان خانوادة جـوان مـانع از ازدواج پسـر خـود بـا زن      . تجويز منجر به اعتياد او شده استاند و اين  تزريق كرده
  . كند شوند و زن جوان خانة آنها را ترك  مي مطلّقه مي
، شرح زندگي زني است كه در بمباران هوايي همسـرش را از دسـت   )1379:سپيده شاملو(انگار گفته بودي ليليرمان 

اي تازه و براي گريز از عشـقي كـه بـا مـرگ همسـر پايـان نپذيرفتـه، بـه          براي شروع زندگيداده است و سالها بعد 
تواند عشـقي را كـه در گذشـته تجربـه كـرده       كند كه نمي پردازد و در پايان اعتراف مي بازنگري در خاطرات خود مي

اي فرعـي   آن حادثـه  در واقع درونماية ايـن رمـان تنهـايي و موضـوع آن عشـق اسـت و جنـگ در       . است از ياد ببرد
  .شود محسوب مي

اشـكي در  و  )1380:زهـرا متـين  (روياي يـك تصـوير  ، )1378:ليال خجسته(يافتة عشق ره، )1377:زهرا تابشيان(نيرنگ فرنگ
نيرنـگ  . گيرند بندي جاي مي پسندي هستند كه در دستة سوم اين دسته در زمرة آثار عامه )1380:فرزانه رئوف(قاب چشم

ارتباط  اند و پس از بازگشت به ايران حوادثي بي ي دو دختر است كه در زمان جنگ به امريكا رفتهداستان زندگ فرنگ
هاي خانوادگي است كه در آن نويسنده براي تاكيد  ها و دشمني نيز شرح كينه ره يافته عشق. كنند با جنگ را تجربه مي

كند كه خانة خـود را بـه مركـزي جهـت      في ميي انساني و مظلوميت شخصيت اصلي، او را زن جواني معر بر  چهره
ايـن زن در طـول داسـتان    . اند، تبديل كرده است شده سرپرست سرپرستي كه در ايام جنگ بي نگهداري از كودكان بي

  .شود دهد و همسر جوانش نيز در جبهة جنگ به سختي مجروح مي فرزندش را در بمباران خرمشهر از دست مي
شود كه در آن پزشك جواني كه عاشـق دختـري زيبـا شـده      تاني عاشقانه روايت مينيز داس روياي يك تصويردر 

دهـد و سـرانجام نيـز بـه وصـال يـار        كند، بينايي خود را در جنگ از دسـت مـي   است، در طي حوادثي كه تجربه مي
اش حضـور يكـي از    اي است كه يكي از حوادث داسـتاني  داستان قهر و آشتي عاشقانه اشكي در قاب چشم. رسد مي

در واقع موضوع و درونمايه هيچ يك از اين داستانها به جنـگ و پيامـدهاي آن   . هاي داستان در جنگ است شخصيت
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تنهـا بـراي پيشـبرد     ها اشارات مربوط بـه جنـگ   چنان كه پيش از اين اشاره شد، در اين داستان شود و آن مربوط نمي
  .حوادث داستاني مورد استفاده قرار گرفته است

  گيري نتيجه-3
تعـدادي از  . شـود  رويكرد زنان نسبت به استفاده از موضوعات مرتبط با جنگ به طور كلي به سه دسته تقسيم مي

نگي مواجهة زنان با آن اند و به بازگويي چگو اين نويسندگان با بينش اعتقادي و ايدئولوژيك به مقولة جنگ نگريسته
در ايـن  . انـد  اي غير ايدئولوژيك و صرفا با نگاهي انساني به عواقب جنگ نگاه كرده دستة ديگر از دريچه. اند پرداخته

توان عالوه بر تاثير جنگ بر عواطف و خواسته هاي زنـان، انعكاسـي از    ميگيرد، مي كه آثار بسياري را دربرداستان ها 
اما دستة سـوم از زنـان داسـتان نـويس، تنهـا بـراي       .انوادگي و اجتماعي آنها را مشاهده كرددغدغه ها و مشكالت خ

  . اند پردازي در آن، از اشارات مربوط به جنگ استفاده كرده پيشبرد جريان داستاني و حادثه
جامعـه و  زدة كه به توصيف و تشريح فضـاي جنـگ  هاي خود بيش از آننويس در نوشتهبه طور كلي زنان داستان

هاي آن به طور مستقيم بپردازند، به تأثير جنگ و پيامدهاي روحي و رواني آن در جامعه و به ويـژه   نمايش ويرانگري
هاي زنان، جنگ موضوع و درونماية اصلي نيست، بلكـه بيشـتر بـه    در واقع، در بسياري از قصه.اند خانواده نظر داشته

هـاي خـود   اي براي پرداختن بـه دغدغـه  در طي آن نويسنده مجال تازه داستان مطرح است كه) setting(عنوان زمينة
  .يابد مي

اند، برآمده از نگاهيكامالً تازه،  بديع و متفاوت با  داده  تصويري كه بسياري از اين نويسندگان زن در آثار خود ارائه
البي از زني مقاوم در برابر حوادث جنگ ي قا نگاهي كه تنها چهره. رود نگاه آشنا و مالوفي كه در اين زمينه انتظار مي

نيازهـايي كـه در   . شوند ها زنان با تمام نيازها و احساسات خود درنظر گرفته ميدهد، بلكه در اين داستان را ارائه نمي
البته همين . دهد دار شده است و در نهايت تنهايي آنها را نشان ميبيشتر موارد بي پاسخ مانده و احساساتي كه جريحه

  .شود واطف بروزيافته در داستان است كه موجب برانگيخته شدن احساسات خواننده  و تامل او در متن ميع
ژيـك و همدالنـه بـا جنـگ در آنهـا غالـب اسـت، بـيش از          هـايي كـه نگـاه ايـدئولو     نكتة آخر اينكـه در داسـتان  

كشاند، بازگويي عواطـف و   دنبال خود ميدهد و خواننده را به  هاي داستاني، آنچه به داستان جذابيت مي صناعتمندي
  .ها است احساسات شخصيت
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