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 چکیده

سهمی از حفظ، ثبت و انتقال رویدادهای جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بر عهده خاطره ـ داستانهاست. بیان و 
دهد که ثبت و های زنان از جنگ در قالب خاطره ـ داستانها عمر چندانی ندارد و این مسأله نشان میثبت تجربه

مورد توجه نبوده است. بررسی روایتهای  ضبط خاطرات زنان از جنگ به عنوان سندی تاریخی چنان که باید
هایی که گاه از دید راویان مرد پنهان مانده، حائز اهیمت است؛ زیرا جنگ صرفاً زنان از جنگ به دلیل بیان تجربه

پژوهش حاضر برای بررسی میزان موفقیت شود. به ابعاد مبارزاتی آن در رویارویی مستقیم با دشمن محدود نمی
های ا در ترسیم شرایط جنگی سه اثر را با محوریت زنان تحلیل کرده است. در این راستا تجربههخاطره ـ داستان

ز . منظور اای شده استمستقیم و غیرمستقیم بررسی مقایسههای برمبنای تجربه های اصلی زنشخصیت
های ندگی شخصیتز در مواجه با موقعیتهای جنگی است. برای این منظورنحوه عملکرد زنان  های زنانهتجربه

آثار منتخب جنگ، همزمان با جنگ و پس از جنگ تحلیل و مقایسه شده است.  اصلی زن در سه دوره پیش از
خیر )خاطرات قدم دختر شینا)خاطرات معصومه آباد( و  اممن زنده)خاطرات سیده زهرا حسینی(،  دا عبارتند از

 .اندتر عمل کردهی زنان از جنگ موفقهادر بازتاب تجربه مامن زندهو دا دهد که نشان می نتایج محمدی کنعان(.
 

 ام، دختر شینا، تجربه زنانه.ان، دا، من زنده، خاطره ـ داستدفاع مقدس: هاکلیدواژه
 

 مقدمه. 1
ها در طول تاریخ و نمودار جریان زندگی گذشته است. یکی از ابزارهای انتقال های انسانها بیانگر تجربهخاطره

ها جزوی از ادبیات هاست. خاطرهرویدادهای گذشته به نسل امروز و آینده )در قالب شفاهی یا مکتوب( خاطره
ها وجود کند. گستره مفاهیم و داللتهایی که در خاطرهپذیر تقلید میهای عینی و مصداقمحاکاتی است که از واقعیت

ی به درازای تاریخ بشری دارد؛ زیرا بشر خاطرات خود را از نویسی قدمتپذیر ساخته است. خاطرهها را سیالدارد، آن
های ها ثبت کرده و به نسلها و اسطورهها، افسانههای اولیۀ درون غارها تا قصهترین به شکل نقاشیترین تا کالنجزئی

تاریخ در جوامعی که »... نامه است. های زندگیها از زیرمجموعهتوان گفت خاطرهبعد منتقل نموده است. بنابراین می
. در (60 :1395)رنجبر، « تاریخ بودند خود سازنده ها ترسیم نمود کهای از حضور تودهشد، شکل پویندهخاطره نوشته می

توجهی در تداوم و ماندگاری ها به نوبۀ خود سهم قابلهاست و خاطرهتوان گفت بخشی از تاریخ، خاطرهحقیقت می
رسد برای شناخت به نظر می»... ها به عنوان سند شناخت جوامع و افراد باید گفت خاطره تاریخ دارد. در اهمیت ثبت

 :1395)شمشیرگرها، « انسان، جامعه و هویت و تاریخ افراد جامعه، گریزی از درک و واکاویِ مفهومی به نام خاطره نیست

ای خاص و نمایش در رویارویی با واقعهها و رسوم به نسلهای آینده، ترسیم عواطف یک ملت . انتقال تجربه(128
نویسی است که به عنوان سندی تاریخی، بخشهای مغفول مانده از تاریخ یک ملت ازجمله کارکردهای خاطره

ترین منابع و مستندات تاریخی خاطره در دوره معاصر یکی از اصلی»... رود. شناسانه به کار میشناختی و روانجامعه
نویسی تأثیراتی را در دگرگونی نثر . در حوزه ادبی نیز گسترش خاطره(8 :1385)توکلی، « رودار مینگاری به شمو تاریخ

برخی با توجه به آمیختگی تاریخ »ها دارای دو وجه تاریخی و ادبی است. ادبی هر دوره به دنبال داشته است. خاطره
 .(9 :1381)کمری، « اندالق کردهرا بر آن اط« ادبیات تاریخی»ها عنوان نوشتو ادبیات در خاطره
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نما نیست تصویری ماندنی در ذهن که آیینۀ واقعیت است، ولی تمام»برای خاطره تعاریف متعددی گفته شده است. 
ای است که نویسنده درنتیجه یادآوری خاطره اثر و نوشته. »(18 :1382نژاد، )حسینی« و رنگ و خیال عاطفه پذیرفته است

و حوادث و رویدادهای سپری شده در زمان و مکان معلوم ـ که به دلیل حضور یا مشاهده و استماع ارادی شرح حال 
 :1381)کمری، « آید و در آن چگونگی وقوع حوادث و رویدادها منعکس شده استها اطالع یافته است ـ پدید میاز آن

ای است روایی که پدیدآورندۀ آن با آگاهی و هخاطره، اثر، نوشته و یا پدید»توان گفت: تر می. در تعریفی جامع(57
پردازد. راوی اند ـ میها و رویدادهای گذشته ـ که به عللی در ذهن ماندنی و برجسته شدهاراده به شرح احوال، حادثه

در آن حضور مستقیم یا غیرمستقیم )مشاهده، منابع دست اول و...( دارد. جزئیات زمان و مکان و چگونگی وقوع 
 :1386)ایروانی، « گذاردنیز در آن مندرج است. خاطرات در بیشتر موارد تأثیری احساسی ـ عاطفی بر فرد می حوادث

76 .) 
های شفاهی برای دیگری شود. خاطرهها برمبنای چگونگی ثبت و ضبط به دو دسته شفاهی و کتبی تقسیم میخاطره

های راوی به نوشتن آوری خاطرهلکه دیگری پس از جمعکند بنقل شده و راوی خود اقدام به نوشتن خاطراتش نمی
های خود یا دیگران های مکتوب، صاحب خاطره یا دیگری از همان آغاز به نوشتن خاطرهکند. در خاطرهآن اقدام می
 کند. مبادرت می

)توتونی،  «نویسی در ایران با گسترش مراودات تجاری دولت صفویه با اروپا شکل منسجمی به خود گرفتخاطره»

و در معنای امروزی آن از اواسط دوره قاجاریه رواج یافت. در دوره قاجاریه به دلیل آشنایی ایرانیان با ادب  (334 :1374
گیرد. نوشتن خاطرات از دوره صفویه نویسی بیشتر از جانب سیاستمداران مورد توجه قرار میو فرهنگ اروپایی، خاطره

ویژه ایران، تحوالت و پیشرفت قابل توجهی نداشته است و پس از پیروزی انقالب و بهتا پیروزی انقالب اسالمی در 
نویسی های مناسبی برای گسترش خاطرهبا وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران دچار تحوالت چشمگیری شده و زمینه

یخ معاصر کشور است. یکی ترین وقایع تارگردد. جنگ تحمیلی و دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران از مهمفراهم می
درحقیقت جنگ هشت  است. نویسی به عنوان یک نوع ادبیاز دستاوردهای سالهای دفاع مقدس، توجه بیشتر به خاطره

نویسی در دوران پس از پیروزی انقالب موج خاطره گشاید.نویسی را در ادبیات فارسی میای از خاطرهساله فصل تازه
ده و تا به امروز ادامه دارد. تأسیس نهادهایی نظیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت تأثیر فراوانی اسالمی از دهه هفتاد آغاز ش

نویسی در این دهه داشته است. خاطرات با وجود زبان ساده و صمیمی شیوه و الگوی خاص خود در افزایش خاطره
ها، به شکلی غیرمستقیم و از طریق ا نوشتهها یتولید )گفتن یا نوشتن( خاطره، برخالف انواع دیگر گفته»... را دارد. 

یابد؛ یعنی با وجود واقعیت و مصداق تاریخیِ عناصر موجود در خاطرات جنگ، عناصر مجاری خاصی نمود زبانی می
شود؛ به عبارت دیگر، ما با ساختارهای متکثّر و تاریخیِ جنگ در چارچوب الگوهایی ویژه و مرتبط با ذهن، روایت می

 (.105 :1396)مالمیر و حسین پناهی، « پردازی خاطرات جنگ مواجهیمای در روایتروایی ویژه
است که همزمان با جنگ نوشته  هاییدو دسته قرار داد: دسته اول خاطرهتوان در های جنگ تحمیلی را میخاطره

ع جنگ به گوش دیگران، به دلیل تعهد خود در رساندن هرچه سریعتر وقایاین دسته آثار برخی نویسندگان  اند.شده
هایی است که با فاصله از زمان اند. دسته دوم خاطرهمجال اندکی در پردازش ادبی و تقویت بنیۀ نگارشی آثار داشته

نگاری پس از جنگ، به دلیل ثبات وضعیت نویسنده، فرصت درنگ و تأمل بر خاطره»پایان جنگ نوشته شده است. 
هایی که درباره ادبیات جنگ صورت گرفته و در مجموع، آگاهی از نقد و تحلیلگذشته و در بعضی موارد تحت تأثیر 
)رضوانیان، « ه نامیدتوان آن را داستان ـ خاطرشود که میهای دیگری معمول میاهمیّت سویۀ ادبی آن، خاطره نگاشته

ار قشری خاص خارج شده نویسی از انحصسازد تا خاطرهدفاع مقدس هشت ساله این فرصت را فراهم می .(65 :1388
و مردم عادی ) زن، مرد، پیر و جوان( با موقعیتهای اجتماعی متفاوت و در سنین گوناگون، راوی وقایع جنگ باشند. 

ای از گیرد؛ زیرا قشر گستردههای جنگ به نوعی حافظه و هویت جمعی و کالن یک ملت را دربر مینوشتهخاطره
سنین و تحصیالت مختلف بیانگر مشاهدات خود از جنگ هستند و هریک با  ها، طبقات اجتماعی،مردم با فرهنگ



 1363   /    ام و دختر شینا(های دفاع مقدس با محوریت زنان)با تأکید بر: دا، من زندهـ داستان ای میزان موفقیت خاطرهمقایسهبررسی  

مخاطب امروز به دنبال »باشند. نگرشی متفاوت و بنابر درک و مشاهدات شخصی، راوی زوایای پیدا و پنهان جنگ می
)فروغی « تها و در یک کالم حقیقت جنگ و یافتن زندگی در خاطرات اسهای پنهان جنگ، چرایی حادثهیافتن الیه

ها و ها، مهارتهای جنگ به شیوۀ شفاهی برای راویانی که آموزش. در این میان ثبت خاطره(175 :1، ج 1389جهرمی، 
نویسی فرصتی ارزشمند گیرد. این شیوه خاطرهنویسی را نداشتند، بیشتر مورد استقبال قرار میفرصت الزم برای خاطره

ها، ویژه در حوزه آسیبهای پنهانی از وقایع جنگ بهنویسی از دفاع مقدس، الیهخاطرهبود؛ زیرا با گسترش مجال 
ه پیش از این کمتر به آن توجه شده ها( و نقش و جایگاه زنان در این دوران کتبعات جنگ )در میان زنان و خانواده

 شود. ، ترسیم میاست
را به خود اختصاص داده است. در این میان شماری  از جنگ سهمی از حفظ هویت جمعی ملت ایران نویسیخاطره
حفظ تداوم تاریخی »ها، به نوع ادبی داستان نزدیکترست. نها به دلیل به کارگیری عناصر داستان در روایت آاز خاطره

ر ی تفسیی جمعی محقّق شده و انسجام هویت برآمده از آن، در گرو روایت است که ماهیتاً قالبی برای ارایهخاطره
از . (18 :1384)جمشیدی، « رودوار از یک حادثه یا رویداد به منظور تداوم بخشیدن به آن در تاریخ به شمار میداستان

ها ها و نمایشنامهها، فیلمنامهنویسی، اشعار و سرودهبخش برای داستانای الهامتواند گنجینهخاطرات، می»سویی دیگر 
 .(107 :1389)نورائی و ابوالحسنی ترقی، « شناسی قرار گیردشناسی و رجالاعی، مردمهای اجتمو نیز، منبعی برای پژوهش

بخشی از خاطرات جنگ شکل داستانی به خود گرفته و در سالهای اخیر تعداد آنها سیری رو به افزایش داشته و 
امر واقع اگر »... باید گفت شماری از آنها نیز به چاپهای متعدد رسیده و ازجمله آثار ادبی پراستقبال بوده است. 

 . (5 :1377)اسکولز، « خواهد باقی بماند باید طرحی داستانی پیدا کند و به داستان بدل شودمی
گیرد و میان سازد. آثار فرهنگی و ادبی در کشورهایی که مورد تجاوز قرار میها میها را جنگبخشی از تاریخ ملت

پردازند، وظیفه خطیر ثبت لحظات مقاومت و پایداری را به عهده ا کشور ظالم میهای مظلوم که جانانه به مقابله بملت
ها، ضمن تقویت روح جمعی ها و اندیشهعنوان قلمرو اصلی ارزشادبیات به»... دارد. در شرایط جنگی و پس از آن 

های حساس و حیاتی نبرد که ههحماسه و ایثار به نمایش هنرِی التهابها، تب و تابها و هیجانات شورانگیز ملتها در بر
های جنگ در . پس از بیان تجربه(75 :1386)خادمی کوالیی،  «پردازدعموماً با مصائب و متاعب فراوانی همراه است، می

نظران در قالب گونۀ ادبی مستقلی یعنی ادبیات پایداری و مقاومت های گوناگون ادبی، این آثار از سوی صاحبقالب
ها و فجایع شود که از زشتیبه مجموعه آثاری اطالق می»... شود. ادبیات پایداری یا مقاومت میجایگیر و بررسی 

های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با زبانی ادیبانه سخن مستکبران داخلی یا تجاوزگر بیرونی در همۀ حوزه
گ، یا پس از گذشت زمان به نگارش چگونگی گوید. برخی از این آثار پیش از رخ نمودن فاجعه، برخی در زمان جنمی

ادبیات پایداری نوعی از ادبیات متعّهد و ملتزم است که از طرف مردم ». به دیگر سخن (10 :1361)شکری،  «پردازدآن می
. (89 :1384)بصیری، « آیدکند به وجود میو پیشروان فکری جامعه در برابر آنچه حیات معنوی و مادی آنها را تهدید می

ها، ستایش های اساسی در آثار حوزۀ ادبیات پایداری عبارت است از دعوت به مبارزه و پایداری و تحمل سختیمولفه
ها و بیدادگران و ترسیم افق روشن پیروزی عدالتیآزادی و عدالت، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، نمایش چهره بی

مقاومت، رساندن صدای مظلومان به جهانیان و دفاع از حقوق  بزرگترین وظیفۀ ادبیات»... در سایۀ ایمان و وحدت. 
 . (32 :1393)امیری خراسانی و هدایتی، « پایمال شدۀ مادی و معنوی آنهاست...

همراه با خود جریان نیرومند فرهنگی؛ در حوزۀ شعر، »... جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و سالهای دفاع مقدس 
توان های تازه و بدیع در البالی شبکۀ عظیم فرهنگی آن میر را به وجود آورد که تجربهقصه، نمایشنامه، نقّاشی و تئات

ـ که خود از زیر مجموعهساله بهخاطرات جنگ هشت .(9 :1380)سنگری،  «یافت های عنوان جزئی از ادبیات دفاع مقدس 
های راویان جنگ هری که برمبنای خاطر. در این میان آثاگردددبیات پایداری است ـ از سوی هنرمندان استقبال میا

در بین »است.  ای در ترسیم سالهای مقاومت به خود اختصاص دادهویژه داستان و رمان، سهم ویژهشود بهخلق می
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کار معموالً به جای داستان های تازهندهتر است. به همین دلیل، نویسداستانها، خاطره از همه به داستان نزدیکهمۀ شبه
 (.94 :1392)صفایی و اشهب، « پردازندتن خاطره میبه نوش

عنوان سندی تاریخی از همان ابتدا چندان مورد اقبال پژوهشگران نبوده و در حوزۀ آثار های زنان بهنوشتن خاطره
های زنان از جنگ در های دفاع مقدس نیز این خأل مشهود است. از سویی دیگر خاطرهمرتبط با خاطره ـ داستان

اند و زنان در تاریخ به فراموشی جمعی سپرده شده»های مردان با تأخیر ثبت و ضبط شده است. ه با خاطرهمقایس
اند و تاریخ آنها ذیل شرح کلی زندگی مردان های تاریخی در نظر گرفته نشدهعنوان یک بخش اصلی در گزارشبه

  (.60 :1388)فصیحی، « گنجانده شده است
شناسانه ضروری های دفاع مقدس توجه به چند مقوله از منظر آسیبدر خاطره ـ داستان درباره حضور و نقش زنان

های دفاع مقدس همواره در سایه مردان و در جایگاه همسر رزمنده، شهید و جانباز، زنان در خاطره ـ داستانبه است: 
ساختن نقش مردان در قاب و چه بسا حضور آنها برای برجسته  ید و نظایر آن توجه شده استمادر و همسر شه

روایت بوده است. به دیگر سخن پیش از انتشار آثار ادبی دفاع مقدس با محوریت زنان، حضور زنان در این قبیل آثار 
به علت توجه صرف به نقش مردان، ضعیف بوده است. این در حالی است که در زندگی رزمندگان به طور یقین زنانی 

کردند ولی در شماری از اند که آنها را از حمایت عاطفی و روحی برخوردار میاشته)همسر، مادر یا خواهر( حضور د
دیگر زنانی در مراکز پشتیبانی و بیمارستانها در نقش پزشک، پرستار  الی است. از طرفآثار ادبیات پایداری جای آنها خ

مردان راوی آنها هستند، بسیار سطحی و اند ولی پردازش آنها در خاطره ـ داستانهایی که و امدادگر نقش فعالی داشته
های خود را ثبت کنند ولی این شود تا زنان خاطرهها پس از اتمام جنگ شرایطی فراهم میزودگذرست. هرچند مدت

های ناب و بدیعی را توانستند تجربهتواند بسیاری از کمبودها را جبران کند؛ زیرا شماری از زنانی که میمجال نیز نمی
های با فاصله گرفتن از پایان جنگ، گاه یافتن سوژه روند. نکته دیگر این است کهاز دنیا می شان بیان کنند،زنانهاز نگاه 

قابل توجه دیگر عملکرد شماری از پدیدآورندگان  شکالت و موانعی همراه بوده است. مقولهمناسب از زنان راوی با م
رندگان بدون توجه به اهداف چنین آثاری به اختیار خود مطالبی آوهای دفاع مقدس است. برخی پدیدخاطره ـ داستان

کنند. براساس چنین رویکردی گاه آنچه در خاطره ـ های زن سانسور میویژه درباره نقش و عملکرد شخصیترا به
نیز خلق شده است، بسیار متفاوت است. نوع نگرش شماری از پدیدآورندگان مرد  شود با آنچهها روایت میداستان

ها و عملکردهای منحصر به فرد زنانه سرباز زده افزاید و آن زمانی است که این عده از ثبت تجربهبر این مشکالت می
گنجد که زنان در روزهای جنگ چه تفکرات خاصی داشته و به چه اعمالی ـ بعضاً شگفت ـ دست و در باورشان نمی

 اند. زده
های اخیر نویسی دفاع مقدس، مردانه بوده است ولی در سالخاطرهها و زبان در شروع نهضت هرچند روایت 

اند، پدید هایی مردانه داشتههای زنی که کنشهایی با محوریت زنان و روایت و زبان زنانه و شخصیتخاطره ـ داستان
آوری و ثبت خاطرات آید که تعداد آنها در مقایسه با سالهای پیش رو به افزایش است. البته باید توجه داشت که یادمی

یادآوری و »... شده، همراه بوده است: گاه برای راوی با غم و اندوه فراوان که حتی به بیماری جسمی نیز منجر می
ایی را در ذهنم یادآوری های آزاردهندهداد... من باید صحنهکرد و روحم را آزار میثبت خاطرات جنگ کامم را تلخ می

. یادآوری خاطرات، (12 :1390)حسینی، « ها مثل کالفی درهم و پرگره ذهنم را پرکرده بودلکردم که پس از گذشت سامی
کرده است. با وجود را دچار فشارهای عصبی کرده و کار روایت را برای مدتهای متناوب مختل میدا راوی کتاب 

ایی اما در دوره»داند که کار روایت را به پایان برساند: ، او وظیفه خود میداچنین مشکالتی در کار روایت برای روای 
هایی که برای حفظ و صیانت از این آب و خاک و نظام مقدس جمهوری ای پیش رفت که همۀ آنگونهشرایط به

مان دفاع کنم سطلبی شدند. اینجا بود که مصمم شدم تا از دفاع مقداسالمی از همه چیز خود گذشتند متهم به جنگ
. آنچه از حضور زنان در دفاع مقدس (11)همان، « و این ممکن نبود جز با نگارش واقعیات و ثبت خاطرات آن روزها

های مستقیم و غیرمستقیم آنها از جنگ است. رویارویی با دشمن، شود، شامل تجربهها روایت میدر خاطره ـ داستان
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های مستقیم وارگی، فروپاشی خانواده و از دست دادن عزیزان تجربهشهادت، مجروح شدن، نقص عضو، اسارت، آ
های رزمندگان، شهدا، جانبازان، های روحی و مشکالت معیشتی خانوادهشود. خألهای عاطفی، بحرانجنگ را شامل می

 های غیرمستقیم از جنگ است.برند، تجربهاسرا و مفقوداالثرها که دور از مناطق جنگی به سرمی
عنوان قشری که های زنان از دوران دفاع مقدس بهها و روایتاهمیت و ضرورت توجه به تجربه نظر گرفتنبا در

را بررسی و جنگ  از زنان هایتجربه ها تأثیرگذار بوده است، مقاله حاضر در صدد است تادر زندگی آن ت جنگتبعا
 ـ خاطره در اصلی شخصیت هایتجربه ( براساس)مستقیم و غیرمستقیمهای زنانه تحلیل کند. در این راستا تجربه

ها بیان گردیده ها در تجربهها و تفاوتبررسی، مقایسه شده و شباهتمقدس و برمبنای تحلیل محتوا  دفاع هایداستان
ها و تبعات گوناگون جنگی زنانه بررسی عملکرد زنان در مواجهه با موقعیت های. در این پژوهش منظور از تجربهاست

های اصلی زن در تر، صرفاً زندگی شخصیتتأثیرات جنگ در زندگی آنهاست. در این راستا و برای بررسی دقیقو 
برمبنای تحلیل محتوا بررسی و مقایسه شده است. آثار منتخب  مزمان با جنگ و پس از جنگسه دوره پیش ازجنگ، ه

های این دو نوع ادبی و وجود ها و تفاوتهتهای تخصصی درباره خاطره یا داستان بودن آنها، شبافارغ از بحث
بررسی « ه ـ داستانخاطر»پروری آثار،  تحت عنوان نویسی، عناصر داستانی یا قهرمانهای داستانهایی در تکنیکضعف

های مستقیم آنها جلوۀ بیشتری دارد، . با توجه به این فرض که حضور زنان در جنگ در تجربهو تحلیل شده است
و اثر برمبنای تجربه مستقیم آنها ) امدادگری و سپس مجروح شدن و اسارت( و یک اثر براساس تجربه بنابراین د

غیرمستقیم آنها )همسر رزمنده و شهید( گزینش و بررسی شده است. آثار مورد بررسی عبارت است از خاطره ـ 
)خاطرات دوران اسارت  امزنده من)خاطرات روزهای نخست جنگ به روایتگری سیده زهرا حسینی(،  داهای داستان

خیر محمدی کنعان، همسر شهید حاج ستار )خاطرات قدم دختر شینامعصومه آباد به روایتگری و قلم معصومه آباد(، 
 . زاده(ابراهیمی هژیر به قلم بهناز ضرابی

عنوان به داخاطره ـ داستانهای منتخب ازجمله آثار حوزۀ ادبیات پایداری است که به چاپهای متعدد رسیده است. 
نگاری به خود احمد را در بخش تاریخبرگزیده شده و جایزه جالل آل 1388کتاب سال در حوزه تاریخ در سال 

دفاع مقدس در بخش خاطرات دیگرنوشت، اثر در سیزدهمین دوره جایزه کتاب سال  دادهد. همچنین اختصاص می
من های این اثر است. کتاب برگزیده انتخاب شد. ترجمه به زبانهای انگلیسی، ترکی استانبولی و اردو از دیگر موفقیت

در شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس در بخش خاطره اسارت، به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.  امزنده
به عنوان اثر برگزیده در بخش خاطره شفاهی انتخاب  دختر شیناهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس، در شانزد

 شود. این کتاب نیز به زبانهای ترکی استانبولی، عربی و انگلیسی ترجمه شده است. می
 

 پیشینه پژوهش
 های گوناگون بررسی شده است:جنبههریک از آثار منتخب پیش از این از 

، بحرانهای اثر را از منظر (1391زاده، )از تابلی، افشار و اشرف« های مدیریت بحران در رمان دابررسی مدل»له مقاـ 
 علمی با مدلهای مدیریت بحران تطبیق داده است. 

 در دا و چند خاطره دیگر برمبنای ، تجربه زنان از جنگ(1392)از فالح، « تجربه دوگانه زنان از جنگ»مقاله ـ در 
 است.  ن، سازگاری و تحرک بررسی شدهسکو
، گفتمان درونی (1392)از جوادی یگانه و صحفی، « روایت زنانه از جنگ تحلیل انتقادی کتاب خاطرات دا»در مقاله ـ 

 اثر با تکیه بر نظریه فرکالف بررسی شده است. 
در سه بازۀ زبانی، را ، اثر (1395نیکوبخت، )از ایروانی و « شناسانۀ خاطره نگاشته دابررسی، تحلیل و نقد سبک»مقاله  ـ

 است.  شناسی کردهادبی و فکری سبک
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ام، سرباز های دفاع مقدس برمبنای عناصر داستان )با تأکید بر سه اثر من زندهنامهمقایسه تحلیلی اسارت»در مقاله ـ 
گیری از عناصر داستان تحلیل و ، آثار از منظر نحوه بهره(1396)از نصر اصفهانی و محمودیه، « کوچک امام و کیکاووس(

 مقایسه شده است. 
ام و حکایت زمستان با استفاده از های من زندهمطالعه تجربه اسارت در جنگ ایران و عراق؛ بررسی رمان»مقاله ـ 

 دهد. شناختی از اسارات ارائه می، تحلیلی جامعه(1396پور صادقیان و هوشیار، )از طبیعی، هاشم «روش تحلیل محتوای کیفی
آبادی و دیانتی(، اثر با تکیه بر )از عرب یوسف« امالگوهای نظریۀ یونگ در کتاب من زندهبازتاب کهن»در مقاله ـ 
 شناسی تحلیلی یونگ بررسی شده است. روان

، (1397زاده و پیروز، ز زارع، ایران)ا« های دفاع مقدس با تأکید بر اثر دختر شینانوشتهعناصر داستانی خاطره»مقاله ـ 
 نوشته و داستان را بررسی کرده است.عناصر مشترک میان خاطره

)از واشقانی فراهانی و ابراهیمی هژیر، « واکاوی تاریخ شفاهی دفاع مقدس در مجموعه خاطرات دختر شینا»در مقاله  ـ

 ده است. نگاری شفاهی دفاع مقدس بررسی و بیان ش، ویژگیهای تاریخ(1397
های شخصیتهای اصلی با توجه به پیشینه تحقیقات تاکنون پژوهشی که خاطره ـ داستانهای منتخب را از منظر تجربه

 زن از جنگ بررسی و مقایسه کند، صورت نگرفته است.
 

 . بحث و بررسی2
دهای اصلی روایت از آغاز ها ابتدا به معرفی توصیفی آثار پرداخته شده و ضمن بیان رویدادر بررسی خاطره ـ داستان

اصلی زن در سه دوره پیش از جنگ، همزمان با جنگ و پس از جنگ  تا پایان به شکل اجمالی، زندگی شخصیت
 بررسی شده است. 

 

 دا 2-1
 ترسیم کتاب بخش ترینمهم صفحه است. 812در  ش 1385 سال تا کودکی از حسینی زهرا سیده خاطرات دا کتاب

است. شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مقارن با دوره  جنگ نخست روزهای در خرمشهر از راوی خاطرات
پنج بخش و چهل فصل تدوین و تا سال  این خاطره ـ داستان در. اوست سالگی 17 نوجوانی و جوانی راوی یعنی

)بیش  1385ا تیرماه آغاز و ت 1384. زمان تدوین اثر از مهرماه صد و پنجاه و هفت بار تجدید چاپ شده است 1398
اعظم حسینی نوشته وسیله سیدهاول شخص بوده و به دازاویه دید انجامد. از هزار ساعت نقل خاطرات( به طول می

 شده است. 
شود. نام کتاب به بیان می 1359ای از روزهای نخست جنگ تا یازدهم مهرماه های دقیق و لحظهاین اثر صحنه در

)که در لهجه « دا»دیده راوی که خود همسر و مادر شهید است، رسم قدرشناسی از مادران شهدا و سپاس از مادر رنج
ن نوجوانی با خواندن کتاب با زندگی زنان قهرمانی آشنا شود. سیده زهرا از هماکردی به معنای مادر است( انتخاب می

ایستند. چند سال بعد دیگر مقابله با تجاوزگر داستانی نیست شان میشود که تا پای جان در برابر متجاوزان به میهنمی
چهره کریه شود که در واقعیت تلخ بیرون باید با خواند بلکه خود به یکی از زنان قهرمان شهرش مبدل میکه او می

کند که شاید کمتر از سوی راویان مرد روایت شده جنگ مواجه شود. او در روایت خود از جنگ به مواردی اشاره می
زده، ترسیم اوضاع اسفناک مردم باشد. توجه به جزئیات اثرات جنگ در زندگی مردم، بیان احساسات مردم جنگ

زده و نیز توجه به تأثیر جنگ بر زندگی حیوانات و ظاهر شهر زده و نوع برخورد سایر شهرها با مهاجرین جنگجنگ
 ماند. پنهان نمی دااز موارد مهمی است که از دید راوی 

 

 رویدادهای اصلی 2-1-1
اخراج پدر و خانواده از عراق  ←زندانی شدن پدر در زندان خانقین  ←تولد و دوران کودکی در شهر بندری بصره 

مشغول  ←( 1359حمله عراق به ایران )مهر  ←ات نیروهای عراقی در مرز جنوب تحرک ←و مهاجرت به خرمشهر 
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عمل  ←مجروح شدن راوی  ←شهادت برادر بزرگتر )سید علی(  ←شهادت پدر  ←شدن در غسالخانه و قبرستان 
انتقال  ←زدگان در ماهشهر مرخصی و استقرار در کمپ جنگ ←سقوط خرمشهر  ←و بستری شدن در بیمارستان 

اتمام جنگ در تیرماه  ←آزادی خرمشهر  ← 1360ازدواج در سال  ←به تهران و استقرار در اقامتگاه بنیاد شهید 
1367 . 

 

 دوران پیش از جنگ 2-1-2
یابد. خانواده راوی از دختر( و سرشار از عطوفت رشد می 3پسر و  5ای کارگری، پرجمعیت )سیده زهرا در خانواده

شوند. ای کارگری و فقیرنشین ساکن میبه عراق مهاجرت کرده و در محله 1330کردهای ایرانی بودند که در اواخر دهه 
عدالتی یاسی علیه حکومت وقت عراق است. زمینه مبارزه با ظلم و بیپدر راوی با دیگر ایرانیان مقیم عراق از فعاالن س

آمدند، آشنایی در خانواده سیده زهرا وجود داشته و او از کودکی با مأموران استخبارات که برای دستگیری پدرش می
خانواده سیده زهرا  گردند.داشته است. با زندانی شدن پدر و اخراج او از عراق، خانواده راوی ناچار به ایران بازمی

گذارند؛ زیرا به دلیل فعالیتهای سیاسی پدر شغلی برای مدتی شرایط اقتصادی نامناسبی را در خرمشهر پشت سرمی
بر آن پدر راوی مدتی را هم به دلیل مشکوک شدن ساواک و اشتباه آنها در زندان به شود. عالوهبرای او مهیا نمی

است که با وجود سن پایین به تقلید از برادر بزرگترش در کنار جاده فروشندگی برد. غیرت سیده زهرا به حدی سرمی
رود ولی به دلیل مختلط بودن دختر . او مدتی به مدرسه میکمکی در شرایط نامساعد معیشت خانواده باشدکند تا می

 کند. و پسر، مدرسه را ترک می
 

 دوران همزمان با جنگ 2-1-3
شوند. راوی نیز به پدر و برادر بزرگتر راوی )سید علی( با شروع حمله عراق به ایران، وارد نیروهای دفاع از شهر می

شود. سیده زهرا در روزهایی که بسیاری از مردم زده مشغول میرسانی به مردم جنگپیروی از پدر و برادر به کمک
رسانی آماده ساخته و ازدحام مشکالت به حدی خود را برای کمککنند، زده همراه با خانواده شهر را ترک میجنگ

اش را ندارد. او از همان روز اول جنگ بدون اجازه پدر و مادر و است که فرصت کافی برای رسیدگی به خانواده
رود. آباد میداند به قبرستان جنترود ولی چون از کمکهای اولیه چیزی نمیجسورانه، برای کمک به بیمارستان می

های گردد. سیده زهرا از لحظه شروع کار در غسالخانه با جنازهورود او به قبرستان با کار در غسّالخانه آغاز می
دارد. هرچند کار در غسالخانه او را بارها دچار زده نگه میشود که او را سر جایش بهترو میای روبهشدهمتالشی

خدایا این چه قسمتی بود که نصیب من شد. این چه کاریه که »... دهد: ه میکند ولی امیدوارانه به کارش ادامتردید می
شویم. از خود بیزار شده ام که جنازه میرحم و سنگدل شدهمن باید بکنم. من کجا و اینجا کجا؟ چطور من این قدر بی

کارها  ابتدایی( انجام بعضی. او با وجود نوجوانی و نداشتن تحصیالت کافی )پنجم (106 – 105 :1390)حسینی، « بودم
مدیریت کرده و از سوی  هر جا که نیاز است کارهای غسالخانه را داگیرد. راوی در قبرستان و غسالخانه را برعهده می

گیرند. سیده زهرا برای شناسایی شهدای ای نیز در انجام کارها از او اجازه میگیرد و عدهدیگران مورد مشورت قرار می
در جریان  . اودهدچسباند یا عکس شهدا را در کنار نامشان قرار میاز لباس آنها را به دفتر ثبت اسامی میای گمنام تکه

حتی خود را در برابر پیکرهای  سیده زهرا کند.آرام کردن زنان موجی در مسجد جامع نقش موثری را ایفا می
داند که پیکرها وظیفه خود می ،ها اکراه دارندزهداند و برخالف دیگران که از جابحاکردن جناشدگان مسئول میکشته

ها یا میان نخلستانها ها، بیرون شهر، در جادهروی زمین نماند و به سرعت دفن شوند. برای او خیابان، مسجد، داخل خانه
حتی بیند به دنبال انتقال دادن آنهاست. وسعت اندیشه او به حدی است که فرقی ندارد، هرجا کشته یا مجروحی می

حرمتی شود و اعتقاد دارد آنها هم باید مثل یک مسلمان دفن شوند. او هرجا دهد به جنازه سربازان عراقی بیاجازه نمی
بیند از تذکر دادن ابایی ندارد. سیده زهرا با سربازانی که به علت نداشتن فرمانده در شهر کاری از سوی دیگران میکم

داند. او سربازان سرگردان ول میسخن گفته و آنها را در مقابل وجدانشان مسئسرگردان هستند، با لحنی خشمگینانه 
. او چندین بار در مسجد جامع خرمشهر و در برابر مردم و مسئولین کند تا برای دفن شهدا به قبرستان بروندرا قانع می
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زده ی کمکی و اوضاع مردم جنگماهشهر درباره اوضاع وخیم قبرستان و غسالخانه، تعداد زیاد شهدا و نداشتن نیروها
ها دیده رساند و آنچه را از اثرات جنگ و مظلوم کشیدهد. سیده زهرا حتی خود را به اتاق جنگ میداد سخن سرمی

صدر و ای از عواقب سخنانش از خیانتهای بنیکند. در اتاق جنگ است که بدون واهمهبرای فرماندهان بیان می
اند، منجر شده و های لفظی با چند نیروی تکاور که در اسرائیل دوره دیدهبه درگیریگوید که ها سخن میکاریکم

ها ندارد؛ زیرا از ای از تیر و ترکش و ستون پنجمیگیرد که جزء منافقین است. سیده زهرا واهمهمورد اتهام قرار می
ه خود را به مناطق درگیری همان ابتدای جنگ در آرزوی شهادت است. او که دست از جان شسته است، سرسختان

 از دهد. اینگذارد که برای تعداد معدودی از زنان در میادین جنگ رخ میهایی را پست سر میرسانده و تجربه
 از زهرا سیده. کنندمی عمل خود جنسیتی هاینقش از فراتر زنان گاه که است جنگ مثل بحرانی شرایط هایویژگی

 گورستان و غسالخانه در ها،جنازه دلخراش هایصحنه مشاهده وجود با است حاضر که است جوانی دختران نادرترین
 از آگاهی و دانشگاهی تحصیالت هیچ بدون»...  که است این او شخصیت با ارتباط در توجه قابل نکته. کند کار

  (.102 :1391 و 1390 دیگران، و تابلی) «نمایدمی مدیریت مقدس دفاع از مقطعی در را زیادی هایبحران بحران، مدیریت
پدر راوی که سودای شهادت در سر دارد، در آخرین دیدار با دخترش، مراقبت از خانواده را به سیده زهرا که 

سپارد. راوی این دیدار را آخرین دیدار با پدر اکنون هفده سال دارد ولی از نظر پدر به پختگی اجتماعی رسیده، می
پذیرد. سیده زهرا در لحظات دشوار و با شنیدن خبر شهادت اعضای ود شهادت او را میتلقی کرده و از اعماق وج

خود را به صبوری، مقاومت و امید دعوت  السالم( )علیهو یاد امام حسین )سالم اهلل علیها(خانواده و اطرافیان با یاد حضرت زینب
با وجود غوغایی در درونش با سخن درباره مسیر کند بلکه تنها گریه نمیکند. او با شنیدن خبر شهادت پدر نهمی

دهد در کند. او چنان مناعت طبع دارد که اجازه نمیمقّدسی که پدرش انتخاب کرده، مادر را به شکیبایی دعوت می
ریزد و با او دردودل شهادت پدر دیگران اشک او را ببینند و زمانی که در مسجد با پیکر پدر خلوت کرده، اشک می

کند و نشین نمیسیده زهرا را خانه ،کند. شهادت پدراو در روز پنجم جنگ با دستان خود پیکر پدر را دفن می کند.می
های ترین صحنهشود. وداع او با پیکر برادر شهیدش از پراحساسرسانی میبعد از دفن پدر دوباره مشغول کمک

جان او مواجه شده و این واقعه شوک ره با پیکر بیاثرست. سیده زهرا که چند ماهی است برادرش را ندیده به یکبا
سازد. شهادت برادر چنان تأثیری بر ذهن خواهر دارد که ترتیب زمانی آنچه را بعد از عصبی شدیدی به او وارد می

ای از جنگ است که شود حوادث پراکندهآنچه از این بخش به بعد روایت می کند به یاد ندارد.برادر نقل می شهادت
رسانی سازد ولی دوباره خود را به عرصۀ خدمتقد توالی زمانی است. هرچند شهادت برادر او را از زندگی بیزار میفا

رساند. سیده زهرا حتی فرصت ندارد تا یک دل سیر برای پدر و برادرش عزاداری و گریه کند. او خبر شهادت می
 کشد. ت را به دوش میبرادر را از مادر پنهان ساخته و به تنهایی این بار مصیب

کار کردن در غسالخانه پر از خونابه، بریدن کفن، غسل دادن پیکر زنان و کودکان خردسال و نوزادان، حمل پیکرهای 
های مردم داغدیده، تماس با امعا و احشا ها و نالهشده، دیدن و شنیدن ضجههای سقطمتالشی، مشاهده جنین

 و باس شهدا برای غسل دادن، نگهبانی از پیکرهای شهدا در مقابل سگها، تدفینشدگان، کندن قبر، قیچی کردن لکشته
 مجروحان به کمک شهدا، لباس کردن دفن و زدن آتش گمنام، شهدای اسامی جابجا کردن سنگ لحد، ثبت شهدا، تشیع

 کشتگان، تعمیرشده آوری اعضای متالشیجمع شهر، سطح از هاجنازه آوریجمع مقدم، خط در غذا توزیع جنگی،
 برخی انجام که زهراست سیده هایفعالیت ازجمله امدادی نیروهای و هارزمنده برای مسجد در پختن غذا و هااسلحه

هایی است که شاید است. سیده زهرا در روزهای نخست جنگ، شاهد صحنه بوده تلخی هایتجربه با همراه آنها از
 بقّیۀ که زندمی کارهایی به دست سن کمی وجود با»...  که است این دا راوی درباره مهم کمتر کسی دیده باشد. نکته

شود، سیده وقتی کارها در قبرستان و غسالخانه سبکتر می .(51 :1395 نیکوبخت، و ایروانی) «دارند اکراه آن انجام از زنان
آید با ر اولین فرصتی که پیش میگیرد در مداوای مجروحین و در پشت جبهه نقشی داشته باشد. او دزهرا تصمیم می

 رزمندگان رساند تا از نزدیک اوضاع جنگ را ببیند. هرچندماشین حمل غذا خود را به خطوط درگیری با دشمن می



 1369   /    ام و دختر شینا(های دفاع مقدس با محوریت زنان)با تأکید بر: دا، من زندهـ داستان ای میزان موفقیت خاطرهمقایسهبررسی  

 کندمی استفاده احتمالی خطرات به توجه بدون موقعیتی هر از او ولی دهندنمی را جبهه در حضور اجازه زهرا سیده به
 از و است آزاد مشکالتش، تمام وجود با که است زنی داستان دا». شوددرگیری با دشمن نزدیک میو بارها به خطوط 

 یک مقام در او از که دهدمی انجام را ایمردانه هاینقش چیز هر از بیش او. کندنمی پیروی زنانه اجتماعی هاینقش
حتی بعد از اصابت ترکش به ستون فقراتش اصرار سیده زهرا . (95 :1392 صحفی، و یگانه جوادی) «رودنمی انتظار زن

دارد که زودتر مداوا شده تا به خطوط جنگی برگردد. در زمان بستری شدن در بیمارستان از اینکه تخت بیمارستان را 
 کوپتر به بیمارستان منتقل شود. بعد از سقوط خرمشهر وشود با هلیاشغال کرده ناراحت است و حتی راضی نمی

رسانی در درمانگاه ناچار به خدمتشود و بهمرخصی از بیمارستان سعی دارد خود را به آبادان برساند ولی موفق نمی
 دهد.رضایت می

آید، حاضر نیست چیزی از بنیاد شهید برای ناچار برای ادامه مداوا با خانواده به تهران میسیده زهرا زمانی که به
من از قبل به دا »کند: رای رعایت حال اعضای کوچکتر خانواده وسایلی را قبول میاش بگیرد ولی بخود و خانواده

« ایم که بیاییم اینجا چیزی بگیریمسپرده بودم اگر از جایی آمدند، حق نداری سرِ سوزنی چیزی بخواهی. ما شهید نداده
گیرد شرط ازدواجش را این ی. زمانی که تصمیم به ازداوج با حبیب که یک سپاهی است، م(635 :1390)حسینی، 

گذارد که در صورت امکان به جبهه بازگردد. تبعات جنگ پس از ازدواج به نوعی دیگر در زندگی راوی می
تأثیرگذارست و آن تنهایی، اضطراب و مشکالت ناشی از دور بودن از حمایتهای همسر و مزاحمتهای منافقین است. 

 یب آماده ساخته است. او حتی خود را برای شنیدن خبر شهادت حب
 

 دوران پس از جنگ 2-1-4
 ای نشده است.رسد و به فعالیتهای راوی پس از اتمام جنگ اشارهبعد از پایان جنگ به اتمام می داخاطره ـ داستان 

 

 اممن زنده 2-2
است. معصومه آباد راوی و نویسنده  بر پایه خاطرات دوران اسارت معصومه آباد اممن زندهاساس خاطره ـ داستان 

کند. راوی در هجده سالگی اسیر و )چهار سال( روایت می 1362تا  1359از سال را  کتاب، خاطرات دوران اسارت
کتاب در هشت فصل: کودکی، نوجوانی، انقالب، جنگ و اسارت، زندان الرشید شود. در بیست و دو سالگی آزاد می

زاویه دید روایت اول شخص و جزء  صل و عنبر و عکس و اسناد تدوین شده است.بغداد، انتظار، اردوگاه مو
، دویست و ده بار 1398سال پس از اتمام جنگ نوشته شده است. کتاب تا سال  25هاست. این اثر حدود خودنوشت

 تجدید چاپ شده است.
 

 رویدادهای اصلی 2-2-1
 ←مصدوم شدن پدر در پاالیشگاه  ←ش نسبی در خانواده وجود آرام ←دوران کودکی در محله پیروزآباد آبادان 

 ←بازگشت پدر از بیمارستان و بازگشت آرامش نسبی  ←مختل شدن روند زندگی و از بین رفتن آرامش خانواده 
های ضد حکومتی در پدیدار شدن نخستین جرقه فعالیت ←هایی برای آشنایی بیشتر با مبانی اسالم فراهم شدن زمینه

تشدید اعتراضات  ←آتش گرفتن سینما رکس آبادان  ←اخراج از مدرسه به دلیل فعالیتهای سیاسی  ←معصومه 
شروع جنگ تحمیلی در  ←فعالیت در پرورشگاه  ←( 1357پیروزی انقالب اسالمی ) ←مردمی علیه رژیم پهلوی 

یله نیروهای عراقی در مسیر وساسارت به ←عنوان نیروی امدادی فعالیت در مسجد و بیمارستان به ← 1359شهریور 
انتقال  ←انتقال به زندان بصره  ←انتقال به زندان موقت در خاک عراق )اردوگاه مرزی تنومه(  ←بازگشت به آبادان 

گرفتن شماره اسارت و نوشتن  مالقات با صلیب سرخ، ←اعتصاب غذا در زندان الرشید  ←به زندان الرشید بغداد 
انتقال به فرودگاه  ←انتقال به اردوگاه عنبر در استان االنبار ←نتقال به اردوگاه موصل ا ←نخستین نامه به خانواده 

ازدواج در سال  ←بازگشت به آغوش خانواده  ←( 1362بهمن سال  22انتقال به فرودگاه ایران )روز  ←آنکارا 
 شورای شهر تدریس در دانشگاه با مدرک دکتری بهداشت باروری و نمایندگی مردم تهران در ← 1368
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 دوران پیش از جنگ 2-2-2
شود. پدر کارگر پاالیشگاه نفت و ای پرجمعیت )سه دختر و هشت پسر( در آبادان متولد میمعصومه آباد در خانواده

دارست. محیط کارگری خانواده با وجود مشکالت گرم و صمیمی است و پدر و مادر فرزندان را طبق مادر خانه
نشاند. معصومه ستیزی را در وجود فرزندانش به بار میپدر بذرهای مقاومت و ظلم .کنندمیشئونات اسالمی تربیت 

از همان دوران تحصیل و در سنین نوجوانی که مقارن با اواخر عمر رژیم پهلوی است، با کمک برخی معلمانش قرآن 
دوران دبیرستان به دور از چشم خانواده کند. فعالیتهای سیاسی معصومه در و کتب مذهبی را به کتابخانه مدرسه وارد می

های نوجوانان پانزده هایمان مثل خواستهما خود را پیدا کرده و یکباره بزرگ شده بودیم. خواسته»شود. تر میگسترده
زدیم. همه چیز در ما اوج گرفته بود و ما به یک انقالب و به یک تفکر وابسته شانزده ساله نبود. از خودمان حرف نمی

ها شان است که از آنجا اعالمیه. بیشترین فعالیتهای مذهبی و سیاسی معصومه در مسجد محله(86 :1393)آباد، « ه بودیمشد
گیرد. پس از پیروزی شود. او به تدریج در جریان فعالیتهای ضد حکومتی پدر و برادرانش قرار میوارد مدرسه می

 شود. ی مذهبی وسیاسی بیشتر میانقالب اسالمی، حضور معصومه در مسجد و انجمنها
 

 دوران همزمان با جنگ 2-2-3
برد با شنیدن نخستین اخبار از حمله عراق به جنوب معصومه که پیش از شروع جنگ چند روزی را در تهران به سرمی

ان خانواده به شود که زنرساند. معصومه با ورود به آبادان متوجه میکشور، با وجود ممانعت برادر خود را به آبادان می
انگیز از مجروحان که در ابتدا های رّقتاند و مردان مشغول امدادرسانی و دفاعند. دیدن صحنهشهر دیگری منتقل شده

آنقدر آدم دست و پا قطع شده دیده بودم که هرچند »شود: های عادی مبدل میسازد به صحنهزده میمعصومه را حیرت
. او و همراهانش در هفته چهارم جنگ در مسیر بازگشت به آبادان (160)همان، « دمکرلحظه یک بار پاهایم را لمس می

شوند. قدرت و اند، در نزدیکی آبادان غافلگیر و اسیر میهای پرورشگاه به شیراز را داشتهکه مأموریت انتقال بچه
و فزعی از خود نشان آرامش روحی و معنوی زنانی نظیر معصومه ستودنی است؛ زیرا در لحظۀ اسارت هیچ جزع 

دفاع و اسیری دهد. معصومه به قدری استوار و جسور است که سربازان عراقی با وجود داشتن اسلحه از زن بینمی
و صبوری حضرت  السالم()علیه، با یاد واقعه عاشورا، حضرت امام حسین داچون او بیمناک هستند. او نیز چون راوی 

دهد. نگاهها و پیشنهادهای شرمناک سربازان عراقی خم به ابرو نیاورده و به خود آرامش میدر مقابل  اهلل علیها()سالمزینب 
 بالد.بازجویان عراقی معصومه را با عنوان ژنرال خمینی )ره( خطاب کرده و او با این عنوان به خود می

شود. اسرای جنگی میاسارت یکی از تبعات الینفک جنگ است که به گرفتاری نیروهای نظامی و غیرنظامی منجر 
های جسمی و روانی و محرومیت از حقوق های ممتد، شکنجهپیشامدهای ناخوشایندی چون گرسنگی و تشنگی

کنند. شرایط اُسرای زن از جهات گردد، تجربه میبهداشتی و طبیعی را که به اختالل در تعادل روحی و روانی منجر می
ای از جنگ نابرابر زنانی نظیر معصومه و همراهانش بدون داشتن تجربهجسمی، بهداشتی و روانی در خور توجه است. 

گیرند. شرایطی بس دشوار که ترین تبعات جنگ یعنی اسارت قرار میو اسارت، به یکباره در مقابل یکی از سخت
و شمسی( به کند. هرچند معصومه و همراهانش )فاطمه، حلیمه ها و باورها را به زوال نزدیک میترین ایماناستوار

برند، همچنان بر سر آرمانهای شوند و در سلولهای متعفن به سر میدلیل فقدان امکانات بهداشتی دچار بیماری می
کند. خواندن سطرهایی در بیان شرایط دشوار زنان اسیر در ای فکر تسلیم به ذهنشان خطور نمیخود بوده و لحظه

گذراندن ماهها اسارت فقط با یک دست لباس، نداشتن شرایط مناسب  گذراندن دوره ماهانه بدون امکانات بهداشتی،
ها و استفاده از پتوهایی که پر ها و پشهها، سوسکبرای استحمام از ترس وجود دوربین در سلولها، سرکردن با موش

عفن که گاه های مرطوب و نمناک و متها در موهای سر و ماندن در سلولاز شپش و کک است، النه کردن انبوه شپش
آورد. مراجعه به پزشک شد، دل هر انسانی را به درد میهای ادرار و مدفوع داده نمیتا روزها اجازه خالی کردن قوطی

ی خنده و تمسخر ترین نیازهای ما برای نگهبانان عراقی، سوژهطبیعی»ها سرسری است. فایده است؛ زیرا معاینههم بی
. معصومه و همراهان از موهای سرشان به (321)همان، « کردندر حق ما دریغ نمیشد. از هیچ توهین و تحقیری دمی
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ها کاسته شود. آنها سنجاق را به کنند تا شاید درد ناشی از عفونت دهان و دندانعنوان مسواک و نخ دندان استفاده می
ر نباشند لباسهای عراقی را که بخشهایی برند تا مجبوجای سوزن برای ترمیم لباسهایی که ماهها استفاده کرده، به کار می

فحاشی »سازد، بپوشند. فحاشی کردن از اقدامات بازجویان عراقی برای تضعیف روحیه اسرا بود: از بدنشان را برهنه می
شد تن بعضی از کلمات لباس بپوشانم تا از زشتی آنها کم شود و و ادای کلمات زشت برایشان تفریح بود. کاش می

شرمانه گرفته تا در کنار هم . سربازان عراقی از پیشنهادهای نامشروع و بی(262 – 261)همان،  «را روایت کنم بتوانم آنها
های اسرای مرد و شنیده شدن فریادهای آنها، قرار دادن اسیران زن و مرد، ناگهانی وارد سلول زنها شدن و شکنجه

شامدها را کرده و حتی خود کنند تا روحیه اسرای زن را تخریب سازند. در مقابل این زنان غیور فکر همه پیاستفاده می
 ای، یکدیگر را خفه کنند. را برای وقوع تجاوز آماده نموده که در صورت بروز چنین واقعه

در گرمای کند و کامالً تاریک است ها یاد میهایی که معصومه با عنوان صندوق و قفس از آنماندن در سلول
تغییر فصل و آمدن سرما، دردهای مفصلی و »شود. می سوز خالصهو متعفن و سرمای شدید و استخوان فرساطاقت

هایی . سلول(554)همان، « های ما اضافه کرده بوداستخوانی را مثل یک بیماری واگیر و کشنده به همه دردها و ناراحتی
وه که در فصل گرما به شدت متعفن شده و راه نیافتن نور خورشید و هوای آزاد به درون آنها، مرگ را خوشایند جل

غذای اسرا . (339)همان، « کردیمگذشت تا یکدیگر را پیدا میداخل سلول آنقدر تاریک بود که باید دقایقی می»دهد. می
شد. در چنین بایست در ماه مبارک رمضان مدیریت میای نان خالصه شده و این غذا نیز میفرنگی و تکهآب گوجه به

آنها را از واقعیت تلخ بیرون رها سازد؛ زیرا خوابها با یادآوری  تواند برای ساعاتیشرایطی حتی خواب هم نمی
 شود. آید به کابوسی هولناک بدل میحرمتی و صدای کابلهایی که بر سر و تن اسرا فرو میهای شکنجه و بیصحنه

آگاه معصومه و همراهانش با وجود شرایط نامناسب جسمی و روحی همواره با به کارگیری ترفندهایی به دنبال 
شدن از اوضاع اطراف خود و سلولهای دیگر بودند. این زنان با زدن ضربه به دیوارها به شکل عالمت مُرس و با 

دارند. آنها با جسارت به اعمالی رعایت ترتیب حروف الفبا با دیگر اُسرا سخن گفته و امید را در دلشان زنده نگه می
را نیز از دست بدهند ولی ابایی از انجام آنها نداشتند. مظلومیت که ممکن بوده همان امکانات اندک  زدنددست می

شوند تا صلیب اسرا و قساوت دشمن به حدی است که معصومه و دیگر اسرا در دسته اسرای مفقوداألثر زندانی می
ن تا زمان های اسرا را از اسارت آنها و محل اسارتشااطالع بماند. این اقدام دشمن خانوادهها بیسرخ از وجود آن

برند. سازد. اسرا که از اهداف چنین اقداماتی آگاه هستند در نگرانی و ناراحتی شدید به سر میخبر میطوالنی بی
. معصومه و همراهانش با آنهاست درحقیقت هدف رژیم بعث عراق مخفی نگه داشتن اسرای ایرانی و مرگ تدریجی

زنند. اعتصاب آنها سه هفته به اعتصاب غذا دست می رخ شده وواستار مالقات با صلیب سخ آگاهی از این موضوع،
و دیگران در انتظار به آغوش کشیدن مرگ هستند. اعتصاب  شود که اوفرسا میه حدی طاقتکشد و شرایط بطول می

ره من اسیر جنگی شما»... شوند: نشیند و آنها موفق به مالقات با صلیب سرخ و گرفتن شماره اسارت میبه بار می
ام ... من زنده»اش را با این کلمات پس از مالقات با صلیب سرخ نخستین نامه معصومه .(399)همان، « شدم 3358

کند. معصومه و همراهانش سرانجام به خانواده ارسال می (400)همان، « 61 /2 /25بیمارستان الرشید بغداد معصومه آباد 
شان یعنی جوانی را در اسارت حالی است که بهترین سالهای زندگیشوند و این در به وطن منتقل می 1362در سال 
گذارند. او در مسیر بازگشت به وطن نیز به فکر اسرایی است های الهی پشت سرمیهای خودسازی و آزمونو زندان

 کند. لحظۀ زمان نزدیک شدن آزادی را با خاطره آنها سپری می که در زندانند و لحظه
 

 ز جنگدوران پس ا 2-2-4
 یابد و اندک اطالعات پس از آزادیبا ورود معصومه و همراهانش به خاک ایران خاتمه می اممن زندهخاطره ـ داستان 

 شود.او در ذیل عکسها توضیح داده شده است. در این کتاب به فعالیتهای معصومه پس از آزادی اشاره نمی
 

 دختر شینا 2-3
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زاده در نوزده خیر محمدی کنعان، همسر شهید حاج ستار ابراهیمی هژیر به قلم بهناز ضرابیخاطرات قدم دختر شینا
صفحه تدوین شده است. در این اثر فضای اختصاص یافته به وقایع جنگ بسیار اندک است و بستر اصلی  263فصل و 

گردد. زاویه روایت اثر اول شخص و جزء خیر و ابعاد عاطفی زندگی او بازمیهای درونی قدمگوییکتاب به تک
 رسد.، به چاپ نود و هشت می1398نوشته شده و تا سال  1388هاست. خاطرات در سال هدیگرنوشت

 

 رویدادهای اصلی 2-3-1
ازدواج  با حاج ستار ابرهیمی هژیر در نوجوانی  ←( و کودکی در روستای قایش از توابع رزن همدان 1341تولد )

 ←مجروح شدن حاج ستار به دست منافقین  ←عضویت حاج ستار در سپاه  ←بازگشت امام )ره( به ایران  ←
مجروح شدن  ←سقوط خرمشهر  ←عزیمت حاج ستار به جبهه خرمشهر  ←شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 

 ات کربالی پنجدر شلمچه و عملی شهادت حاج ستار ←اقامت در پادگان نظامی سر پل ذهاب  ←حاج ستار 
 

 دوران پیش از جنگ 2-3-2
شود. راوی به دلیل اینکه کوچکترین فرزند خانواده است، در روستای قایش همدان متولد می 1341خیر در سال قدم

گذارد. او ویژه پدر قرار گرفته و دوران کودکی خوشی را در روستایی باصفا پشت سر میبسیار مورد توجه اطرافیان به
ستار ابراهیمی هژیر  با شهید حاج 1356رود. در سال ختلط بودن مدارس و نبود معلم زن به مدرسه نمیبه دلیل م

ستار و تظاهرات مردمی علیه رژیم پهلوی است. خیر مقارن با سربازی رفتن حاج کند. دوران نامزدی قدمازدواج می
گیرد. تر در جریان تحوالت سیاسی کشور قرار میحاج ستار با اتمام سربازی برای یافتن کار به تهران رفته و بیش

شود تدریج از طریق همسرش با اوضاع اجتماعی و سیاسی مملکت آشنا شده و متوجه میخیر پس از ازدواج بهقدم
که همسرش از فعاالن سیاسی علیه حکومت پهلوی است. حاج ستار پس از پیروزی انقالب اسالمی وارد سپاه شده و 

شود و این در خیر کمتر میکند. با ورود حاج ستار به سپاه دیدارهای او و قدمب همدان فعالیت میدر دادگاه انقال
برد. در این میان فعالیتهای منافقین علیه سپاه و خیر دور از خانواده در همدان به تنهایی به سرمیحالی است که قدم

 ند. کخیر را درگیر نگرانی و اضطراب میهای آنها، قدمخانواده
 

 دوران همزمان با جنگ 2-3-3
رود. با رفتن همسر، اندک با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، حاج ستار برای دفاع از کشور به خرمشهر می

خیر وجود داشته، رخت بربسته و نگرانی و کابوس همراه همیشگی اوست. اداره زندگی آرامشی که در زندگی قدم
خواهد مزاحم کسی شود. ترس از ندی دارد و نه میخیر در فقدان همسر بسیار دشوار است؛ زیرا نه خویشاوبرای قدم

بمباران هوایی، ترس از مزاحمتهای منافقین، سختیهای اداره زندگی و تربیت فرزندان، دور بودن خانواده، نداشتن تجربه 
سازد. یاد و تر میزندگی در بحرانهای اجتماعی مثل جنگ و عالقه شدید به همسر، خأل وجود حاج ستار را برجسته

خیر فاقد آگاهی سیاسی است و خیر در تحمل سختیهای زندگی است. قدمخاطره حاج ستار تنها پشتوانۀ روحی قدم
سال سختی بود. در بیست و چهار  1365سال »اندیشد. مانند بسیاری زنان دیگر به زندگی ساده در کنار همسر می

آمدم. اوضاع جنگ به جاهای بحرانی مۀ کارهایم برنمیسالگی، مادر پنج تا بچۀ قد و نیم قد بودم. دست تنها از پس ه
دهد خیر هشدار میگردد در لحظه وداع به قدم. حاج ستار هر بار که به جبهه بازمی(213 :1395زاده، )ضرابی« رسیده بود

از  شود؛ زیرا تحمل دوری وبار ناراحت و خشمگین می خیر هرکه ممکن است این آخرین دیدار آنها باشد و قدم
به شهادت رسیده و هشت سال زندگی مشترک با  1365دست دادن حاج ستار را ندارد. سرانجام حاج ستار در سال 

 پذیرد.خیر پایان میقدم
 

 دوران پس از جنگ 2-3-4
  1388کند که مادر پنج فرزند است. او در سال خیر در حالی سالهای پایانی جنگ و دوران پس از آن را تجربه میقدم
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رود. در این کتاب نیز به فعالیتهای او علت بیماری در حالیکه روایتهایش به تازگی به اتمام رسیده است، از دنیا می به
 پس از شهادت همسرش اشاره نشده است.

ای است در راستای تحول و تکامل شخصیتی. در مقابل شماری دیگر با در پیش جنگ برای برخی افراد تجربه
اند. گ و نمایشی از تفکرات روشنفکرنماها، ساحل عافیت را بر دریای متالطم جنگ ترجیح دادهای ضد جنگرفتن رویه

اند، به مناطق نسبتاً امن رفته یا این دسته افراد درحالی که دیگران خود و فرزندانشان را فدای دفاع از وطن کرده
ان را در سکوت با الالیی شعارزدگی به مهاجرت کردند تا بتوانند دور از هیاهوی تبعات جنگ و در خفا، وجدانش

ها و خواب ابدی فرو برند. این در حالی است که جوانانی )چه زن و چه مرد( در سنین پایین با حضور در جبهه
ترین دستاوردهای معنوی جنگ است، ایجاد کردند. رسانی تحولی در تکامل شخصیت خود، که یکی از مهمخدمت

وار وجودی نوین از های دشوار، ققنوسقربانگاه جنگ برده و با عبور از بوته معرکهآنها وجود پیشین خود را به 
های دور ها و ویرانهبرای آن که چیزی به راستی نو آغاز شود، باید بازمانده»خاکستر شخصیت پیشین پدیدار ساختند. 

 .(59 :1386)الیاده، « قدیم تماماً از بین بروند
مه زنان در جنگ دارای وجه مشترکی نیست، بلکه هریک به دلیلی و به شکلی در حضور ه»باید توجه داشت که 

« اندجنگ حضور پیدا کرده و یا حتی بدون آن که در صحنه نبرد و شهرهای مرزی حاضر باشند، از جنگ تأثیر پذیرفته
سته سیاسی، نظامی و . بسیاری از راویان زن در زمان وقوع جنگ از موقعیت برج(90 :1386ها و محمدی، )جمشیدی

بهره بوده و خاطرات آنها فاقد بیان علل نظامی و سیاسی بسیاری از حوادث است. در داستانهای دفاع اجتماعی بی
مقدس که راویان و شخصیتهای اصلی آن زنان هستند، تکامل و پختگی روحی و افزایش تدریجی توان معنوی آنها در 

پرداخت شخصیّت تدریجی و متداوم »گردد. در این خاطره ـ داستانها یبرخورد با حوادث و تبعات جنگ بازگو م
ها به طور کامل آشکار های اوج داستان، تمامی زوایای ورودی شخصیتاست و نیازی نیست که قبل از اجرای صحنه

ها را داشته، ت جبهه. زنانی که تجربه حضور در میدان جنگ و پش(73 :1373)دیمیتریک، « گردد، یا این که کامالً جا بیفتد
های جسمی و های بروز و ظهور آن دسته از تواناییبه هویتی جدید از خود دست یافته و شرایط جنگی زمینه

ساز شکوفایی آنها نباشد. این خاصیت جنگ است شان را فراهم ساخته که شاید بحرانهای اجتماعی دیگر زمینهمعنوی
دارد که فراتر از توان جسمی و روحی اوست. میخاص به انجام کارهایی واکه انسان چه زن و چه مرد را در شرایطی 

تر شدن اراده و نیروی معنوی آنها شده و گاه به کند گاه باعث قویتغییراتی که جنگ در خویشتن زنان ایجاد می
پی درهای پیداشتنگردد. زنانی که به علت سر و کار تغییراتی )البته معدود( در جهت تخریب شخصیتی آنها منجر می

های دلخراشی مواجه شده و دچار تضعیف روحیه و مشکل شخصیتی با جنازه شهدا، غسل دادن و تدفین آنها با صحنه
آیند و تعادل های انسانی به شمار میعنوان گروهی که حافظ میراث فرهنگی و ناقل هنجارها و ارزشزنان به»اند. شده

های ترین آسیب را از وقوع بحرانخورد، بیشیری و آموزشی آن با نام آنان رقم میپذو ثبات جامعه و نظام فرهنگ
 .(8 :1383)جولی، « بیننداجتماعی چون جنگ می

 

 گیرینتیجه
طلبی و های عدالتیابند که زمینههایی پرورش می، در خانوادهاممن زندهو دا ویژه در ها بهراویان خاطره ـ داستان

هایی که به هنگام وقوع جنگ همگی آنها زن و مرد بدون مبارزه با ستم در میان اعضای خانواده جریان دارد. خانواده
ت برخی های زن در این آثار تحصیالت قابل توجهی ندارند ولی مدیریترس خواستار دفاع از شهر هستند. شخصیت

گیرند و پیشنهادها و نظرهای آنها بر دیگران تأثیرگذارست. این دو اثر در بازنمایی تبعات گوناگون امور را به عهده می
ازجمله معدود آثاری است که خواننده را با  داجنگ در ارتباط با زنان موفق عمل کرده است. خاطره ـ داستان 

تواند همراه با راوی در شهر که خواننده میسازد به طوریم آشنا میلحظه جنگ و تأثیرات آن در زندگی مردلحظه
گیرد، در ذهن ترسیم های آن روزها را که دفاع از شهر با نیروهای مردمی صورت میزده قدم بردارد و صحنهجنگ

زده جنگها و در میان مردم شود بلکه بخشی از آن در پشت جبههکند. جنگ صرفاً در میدانهای جنگ خالصه نمی
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کند. به دیگر سخن زده بیان میای است که تصویر جنگ را در زندگی مردم جنگازجمله معدود آثار پرمایه دااست و 
من درگیرست، اثری قابل توجه است.  در نوع خود در بازتاب جنگ از نگاه یک راوی زن که با جنگ و تبعات آن دا

اسارت، اثری در خور تأمل است. نکته قابل توجه در هر دو اثر جوان نیز در ترسیم جلوۀ دیگری از جنگ یعنی  امزنده
تریم بحران اجتماعی یعنی جنگ است که پیروزمندانه چنین بحرانی تجربه بودن شخصیتهای زن در مقابله با مهمو بی

د تا پختگی سازگذارند. درحقیقت جنگ برای زنانی چون سیده زهرا و معصومه این فرصت را فراهم میرا پشت سرمی
و شعور اجتماعی خود را به نمایش گذارند و گامهای موثری درجهت تقویت باورهای دینی، تکامل ابعاد شخصیتی و 

تدریج فرسا بردارند. اوج حضور سیده زهرا با ازدواج کمرنگ شده و بههای جسمی در شرایط طالقتمهار خواسته
من و  دادارد. خود را در عرصه علم به شکلی دیگر عرضه مییابد و معصومه نیز بعد از اسارت حضور خاتمه می

تر در ترسیم های زنان در دو مقوله متفاوتند، آثاری موفق، هرچند از نظر انعکاس تجربهدختر شینادر مقایسه با  امزنده
شگر و جزء زنان کن اممن زندهو  داهای زن در های زنان از جنگ و نمایش پایداری آنهاست. شخصیتهتجربه

های سنتی و منفعل است. برای او حفظ خانواده و بازگشت ، زنی با ویژگیدختر شیناگرند ولی شخصیت مداخله
کند و گویی درک درستی از جنگ و مسألۀ دفاع از میهن ندارد. درحقیقت این شخصیت همسر از جنگ کفایت می
سازد. در هر ا وقایع اجتماعی و سیاسی کشور آشنا میخیر تأثیر گذاشته و تا حدودی او را بحاج ستار است که بر قدم

گویی درونی بر بار عاطفی خاطره از این شیوه و تک گیریبهرهسه اثر از شیوه روایت اول شخص استفاده شده است. 
آوری و چاپ خاطرات با فاصلۀ نسبتاً زیادی از نکته قابل ذکر درخصوص این سه اثر، جمع افزاید.ها میـ داستان

نگ است. در حالیکه باید توجه داشت وجود چنین خاطره ـ داستانهایی جدا از ارزش تاریخی، از لحاظ الگوآفرینی ج
 جوانان وجود دارد، خلق چنین حوزۀ الگوآفرینی برای نیز حائز اهمیت است. با توجه به خلئی که در داستان معاصر در

، کنندآفرینی میدل حوادث حماسه رهنگ ایرانی و اسالمی درکه با تکیه بر ف آثاری و نقد و تحلیل شخصیتهای آنها
 بسیار ضروری است. 
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