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  چكيده

گذارد جنگ است. کشور ما در طول هشت سال دفاع یکی از موضوعات اجتماعی که بر مسائل اجتماعی تاثیرمی
هایی که در رو بوده است. رمانهای پس از آن با رویکردهای متعدد اجتماعی ناشی از جنگ روبهمقدس و سال

ست که برخی مسائل و آید نوعاً رویکرد اجتماعی دارند و طبیعیدر میموضوع جنگ و دفاع مقدس به نگارش 
های پس از انقالب تا چه حد دارای رودیکرد کند رمانموضوعات اجتماعی را بازتاب دهند. این امر مشخص می

رویکردهای اند. برخی از اجتماعی بوده و نویسندگانش به کارکردهای اجتماعی زبان و ادبیات فارسی توجه کرده
های پس از جنگ به آن پرداخته شده های نبرد و سالیعنی سال ۷۰و  ۶۰های دو دهه اجتماعی که در رمان

عبارتند از: مهاجرت و تأثیر آن بر زندگی مردم، آزادسازی اسرا، پیروزی در جنگ، از دست دادن رهبر، حضور 
بررسی ده رمان شاخص با موضوع دفاع مقدس  زنان در اجتماع، مشکالت اقتصادی، و نقش دشمنان خارجی. با

اند. یکی دو نفر به توان نتیجه گرفت که درباره موضوع مهاجرت اکثر نویسندگان به یک اندازه سخن گفتهمی
بیان مسائل اجتماعی روزهای پایان جنگ و پس از آن پرداخته و روزهای تلخ و دردناک رحلت امام را نیز 

ط خرمشهر و مقاومت مردم و تالش برای آزادسازی آن به عنوان یک پیروزی اند. موضوع سقوروایت کرده
بزرگ مورد توجه بوده است. اسارت رزمندگان و آزادی اسرا رویکرد دیگری است که مورد اشاره قرار گرفته 

نقش  اند.ها، کم فروغ است؛ حتی هیچ کدام از نویسندگان به زنان شاغل اشاره نکردهاست. حضور زنان در رمان
  نویسان قرار گرفته است.دشمنان داخلی و ستون پنجم هم مورد توجه اغلب رمان

 
 .کارکردهای زبان فارسی، رویکرد اجتماعی ادبیات، ادبیات معاصر، دفاع مقدس، رمان جنگها: کليدواژه

 

 مقدمه. 1

گذارد. در زندگی اجتماعی مردم آن جامعه تاثیر می نوعی به که آیدمی پیش مشکالتی و مسائل همواره ایجامعه هر در
تری بر حیات یک جامعه و ذهنیت مردمان تر و با دوامثیرات طوالنیأهای اجتماعی برخی تاز میان این مسائل و پدیده

 شوند و جای خود را به تجاربتری به دست فراموشی سپرده میآن دارند و برخی به دالیل گوناگون در زمان کوتاه
های علمی و صنعتی، های اجتماعی، تحوالت و پیشرفترسد که انقالبدهند. به طور کلی به نظر میجدید می

 انسانی هایجامعه در هاییدگرگونی و...ها، مهاجرت و شهرگرایی برخوردهای فرهنگی و اقتصادی و سیاسی، جنگ
 (۶: 138۷)مدرسی،  ند.شوعی میاجتما هایسازمان در تغییراتی و موجب نمایندمی ایجاد
 تأثیرات که بودند هاییپدیده دادند، رخ ما کشور در اندک بسیار فاصله با که تحمیلی جنگ و اسالمی انقالب 

 طبقات و هاگروه یعنی بود؛ فراطبقاتی جنبشی اسالمی انقالب. داشتند ما اجتماعی نهادهای بر عمیقی و شگرف
اجتماعی در بین مردم  و های اقتصادی، فرهنگی، فکریشکاف ،بعد از انقالبگرفت. یم بردر  را گوناگونی اجتماعی

نیروهای نظامی  به تدریج گسترش یافت و دولت سعی کرد این مشکالت را حل کند، اما به فاصله اندکی از انقالب،
شود، های اجتماعی محسوب میکه خود یکی از موثرترین پدیده عراق به کشور ما حمله کردند و با شروع جنگ

 شد. روروبه جدید تحوالت سریجامعه ما با یک 
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 مسأله اصلی پژوهش. 2 
شود های شاخص دهه شصت و هفتاد تالش میدر این مقاله با توجه به نحوه بازتاب تحوالت اجتماعی جنگ در رمان

 ونه است؟های دفاع مقدس چگبه این مسأله پاسخ داده شود که کارکرد اجتماعی رمان
 

 روش تحقيق. 3
ترین مسائل اجتماعی را با روش تحلیل محتوا در ده رمان دفاع مقدس در دهه شصت این نوشتار قصد دارد بازتاب مهم

های نخل»؛ 13۶۰احمد محمود، « زمین سوخته»ها به ترتیب تاریخ اولین چاپ عبارتند از: و هفتاد نشان دهد. این رمان
های عقاب»؛ 13۶9جواد مجابی، « شب ملخ»؛ 13۶۶اسماعیل فصیح، « ۶2زمستان »؛ 13۶1قاسمعلی فراست، « بی سر

ها گنجشک»؛ 13۷4قاسمعلی فراست، « گالب خانم»؛ 13۷2رضا امیرخانی، « ارمیا»؛ 13۶9محمدرضا بایرامی، « ۶۰تپه 
 .13۷8مرتضی مردیها، « های آبدر شعله»؛ و 13۷۶حسن بنی عامری، « فهمندبهشت را می

 

 بحث. 4
زی به سایر شهرها، افزایش آوارگان و مر شهرهای از مردم مهاجرت به تواناجتماعی جنگ می تحوالت ترینمهم از

ها، مهاجرت روستاییان به شهرها و در نتیجه رشد سریع شهرنشینی و در پی آن بروز مشکالت در نتیجه بیکاری آن
 توسط که هاییگذاریبمبطور افزایش نرخ رشد جمعیت یا مسائل مهمی چون جایی و همینحاصل از این جابه

 هایعملیات در هاها و شکستیا مسائلی چون آزادسازی خرمشهر و پیروزی گرفتصورت می پنجم ستون و منافقین
  .کرد اشاره گذاشت،می تاثیر مردم روحیه و زندگی بر نوعی به که مهم

 سیاست برگزید. را راهکارهایی مشکالت رفع این برای دولت داشت و ادامه شصت دهه پایان تا تقریباً مسائل این
 بنابراین نیست؛ عملی درازمدت در کار این که دریافت دولت مدتی از پس اما بود، خواهانهعدالت ایدئولوژی دولت،
 کارهایی و پرداخت جامعه محروم و پذیرآسیب اقشار از حمایت بههای اقتصادی در سیاست و زد انتخاب به دست
 مسائل در. قرارداد امور رأس در را ..و. روستاها آموزی، آبادسازی سواد کار، قانون تصویب ارضی، اصالحات چون

به طوری که اکثر نمایندگان مجلس اول از طبقات  شدند،  دولت هایبرنامه وارد جامعه اول پایین طبقات هم اجتماعی
توانند های اسالمی میکید کردند زنان با حفظ ارزشأکه ت با توجه به سخنان امام)ره( چنینهمفرودست جامعه بودند. 

ها با حفظ شئونات وارد سیاست شوند، نقش زنان در تحوالت سیاسی و اجتماعی روز به روز افزایش یافته و آن
 :1384)ر.ک فوزی تویسرکانی،  داختند.های مهم کشور به ایفای نقش پراسالمی در جامعه ظاهر شدند و به تدریج در ارگان

 (1۶۶ -1۶2، 2ج
که در بعضی موارد عکس پیش رو بود  ت و سیر جدیدی از تحولیاف ادامهچنان تحوالت هم هفتاد با ورود به دهه

 شده گذاشته کنار جمعیت کنترل جنگ شروع با و انقالب اوایل در مثال عنوان به بود؛ قبلتحوالت موجود در دهه 
 هایسیاست آن جای به و متوقف شد نگرش و روند این هفتاد دهه در اما بود، گرفته شکل تشویقی تدابیر حتی و بود

مثل افزایش  ؛دادندادامه می خود صعودی سیر به هم تحوالت برخی .گرفت قرار دولت حمایت مورد جمعیت کنترل
بیشتر شدن عالقه زنان به کسب تحصیالت کرده و شهرنشینی و مهاجرت به شهرها یا افزایش تعداد زنان تحصیل

 گذاشت.ثیر میأگاه بر بنیاد خانواده تادانشگاهی و حضور در بازار کار و در نتیجه افزایش آگاهی زنان که ناخود
 ،های تلویزیون افزایش یافتگیری گسترش پیدا کردند و تولید و پخش برنامهمچش طور به نشریات دهه این در 

گرایی و گرایی تبدیل به تجملساده رفته رفته. بودهای ابتدای انقالب اسالمی فاصله گرفته اما کمی از آرمان
-های سرگرمها و برنامهفیلمو  گردید؛ های مذهبی به پخش در مناسبت های خاص محدودبرنامه ؛گرایی شدمصرف

مثل افزایش  ؛اقتصادی که دولت در این دوره ایجاد کرده بود هایاز سوی دیگر عملکردها و برنامه .کننده افزایش یافتند
 در و شود بیشتر جامعه در سازی نهادها، باعث شد تا مجدد شکاف طبقاتی و به تبع آن شکاف فرهنگیخصوصی

های اسالمی و انقالبی در نتیجه در طی این دهه روز به روز ارزش ؛جتماعی جدیدی شکل بگیردا طبقات و اقشار نتیجه
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مثل عالقه به روحانیت،  ؛شدند دهها کم اهمیت جلوه داخیلی از ارزش هشتادطوری که در آغاز دهه ه ب شد، ترکمرنگ
 )همان(و... .  چادر و حجاب

 

 آن تأثيرات و مهاجرترویكرد اجتماعی . 5
 خارج است، نامساعد هافرهنگی آنو  ، اجتماعییهایی که شرایط سیاسی، اقتصادبه طور کلی مردم غالباً از سرزمین 

چنین بر اساس نظریه جاذبه و دافعه، عوامل د. همگردنتر است وارد میشرایط مطلوب نو به مناطقی که ای شوندمی
شود که افراد محل زندگی خود را ترک کرده و به مکان اقتصادی فیزیکی و اجتماعی نامناسب در یک مکان موجب می

 (3۷: 1385)حاج حسینی،  د.نتند نقل مکان کنهس و فیزیکی در شرایط بهتری دیگری که از نظر اقتصادی، اجتماعی
با  أزیرا مبدو به هم خوردن ترکیب آن است؛  گذارد، تغییر جمعیتثیراتی که مهاجرت بر جامعه میأیکی از ت

-کاستی شود و خود این عامل باعث بروز مشکالت و کمبود ورو میهکاهش جمعیت و مقصد با افزایش جمعیت روب

 از را هاسرمایه و هاکنند، زیرساختجا میهها جمعیت را جابجنگ»گردد. های مورد نیاز مردم میدر زیرساخت یهای
 آسیب اجتماعی کالبد بر نمایند، ایجاد منفی محیطی اثر زیست و کرده مختل را تربیت و تعلیم فرایند برند،می بین

: 1391)رستم علیزاده؛ قاسمی اردهایی، « .های سالمتی  ایجاد نمایندانداخته و بحرانهای مدنی را به مخاطره دیآزا بزنند،
21) 

 ترک به مجبور حمیدیه سوسنگرد و خرمشهر، مثل شهرهایی مردم ایران به عراق حمله آغازین روزهای همان در
 شهرهای به که یافتندت أجرپس از سقوط خرمشهر، نیروهای عراقی  .غربت دیار آواره و شدند خود کاشانه و خانه
 در نتوانستند مردم مسکونی، نقاط به عراق هوایی حمالت و شهرها مکرر بمباران خاطر به. کنند حمله نیز دیگر
 بمانند. خود هایخانه

 هایاستان مختلف نقاط در منظور همین به که هاییاردوگاه را در زدگانجنگای از دولت تعداد قابل مالحظه
 و تعداد دیگری که به شهرهای بزرگ دور و نزدیک کوچ کرده بودند. استقرار داده بود کرده بود، بر پا غرب و جنوب

 ؛بودند هاز آن کشور اخراج شده بودند و در نوار مرزی آوار به جز آوارگان جنگی، حدود هزارایرانی مقیم عراق،
 (134: 138۶)حماسه ایران،  کرد.می آوارگانی که آه در بساط نداشتند و دولت باید برای آنان نیز فکری

که نگرش مثبت به جنگ دارد، اما واقعیت ها را هم دیده و منعکس کرده است. با این« های بی سرنخل»فراست در 
توان فهمید، آوارگی مردمی است که با شروع ناگهانی جنگ، بی دفاع مانده و الی اثر او مییکی از مسائلی که از البه

 اند:خانه و کاشانه خود شدهناچار به ترک 
اند ها هم تا جا داشتهسواری روند.اند و با سرعت به طرف جاده اهواز به پیش میوانت بارها تا سقف، اثاث زده»

 شهر که انگار و دارند شتاب همه. مسافر را داخلشان و اندچپانده دیگر اساس و فرش را عقبشان اند، صندوقبار زده
 (2۷: 138۶فراست، )« .گریزندمی آن از گرفته؛ طاعون را

 :گویدمی ناصر مادر .آیدنمی قطارگیره دارند که دیگر بلیط عجل دیگر شهرهای به رفتن و فرار  انقدر مردم برای»
 خالی دست بیشترشان آخرشم و میشن له پا و دست زیر نفر چند روزی میگن. آیدنمی گیر بلیط آهن، راه تو میگن»

 (۷4همان، )« .بگیری بلیط تا دو تا بخوابی اونجا باید روز دو. گردنبرمی
 اهواز به خرمشهر و آبادان از گوید کهمی آوارگانی با نگرشی خنثی به جنگ، از« زمین سوخته»در  احمد محمود

در و بی هیچ گله، با بار و بنه، دربه به گله و دسته به دسته. سرگردانند اهواز تو هاخرمشهری و هاآبادانی»اند: آمده
هدف، های سوخته از آفتاب و پاهای پر آبله و بیچهره ،های خشکاینجا و آنجا، نشسته، خوابیده با لبسرپناهی، 

  (1۰۶: 13۷8محمود، ) «ویالن و سرگردانند.
 شهرهای به کرده رها را زندگی و موشک، خانه و بمب اولین شلیک و جنگ آغاز ای باعدهکند که اشاره میاو 
 اند: کرده فرار مرز از دور و مرکزی
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 شهرهای در یا است رسیده دهانش به دستش کس هر شهر پایین هایمحله از. است شده خالی سکنه از شهر شمال»
شان را زیر بغل اند یا بقچهدست گرفتهه هدف، ساکشان را ببی که هاییآن. است رفته است داشته کاری و کس دیگر
 (229همان، ) «اند.دست از پا درازتر برگشته ها،دری تو اردوگاههبپس از مدتی در؛ انداند و راه افتادهزده

اند های اطراف شهر رفتهبه اردوگاه ،یابدروزها و به همین زودی پایان می همین جنگ کنندمی فکر که نیز گروهی 
مثل  ؛اندبه خانه خود بازگشته هااردوگاه تا پس از پایان جنگ دوباره به شهر خود بازگردند، اما به دلیل شرایط بد

 .چرا برنگردم؟..» گوید:که چرا برگشتی؟ میاین به گردند و در پاسخهایش به شهر برمیسلمان که خودش و زنش و بچه
 شهر این تو میدونی تو اردوگاه زندگی کردن یعنی چی؟... مثل غربتی!... مثل کولی هر روز یه جا، هر هفته یه جا. از

شن که یاال باید جمع کنین برین می سبز آدم سر باال معلق اجل مثل بشن آشنا محل با و بخواد آدم تا. شهر اون به
  (23۰همان، ) «آدم ذله میشه! مشهد، تبریز... آدم از جان خودش سیر میشه! زنجان، برین کرمان، جیرفت،

شهری خالی و باران های حاصل از موشکیرانیها و ونگرش منفی به جنگ دارد، تنها خرابی چوناسماعیل فصیح 
چنین به مهاجرت برخی از مردم او هم که به طور غیرمستقیم گویای مهاجرت مردم است. از سکنه را به تصویر کشیده

به خارج از کشور اشاره کرده است. فصیح با این سبک از مهاجرت کامالً موافق است و این موافقت خود را در 
 دهد. با ماندن فرجام در ایران نشان می مخالفتهمکاری کردن آرین با مریم برای خروج از کشور یا 

حل اسکان در واقع جای خوب و بزرگی است شامل دو بلوک مجهز م» :نیز نوشتهدر مورد محل اسکان آوارگان 
شوند... تمام واحدها برق دارند. واحدی از هم مجزا می چهارهای یک تیپ و یک قالب است که با قطعات به اتاق

ن و شیر و احمدآباد و حومه آباداها را دور خود جمع کرده... نظیرشان را در بهمنیک شیر آب بیرون هر قطعه، زن
 (2۰1: 1382)فصیح،  «م.اآنجاها دیده
های شرکت و شهر خونههاشو برده گچساران، تلفن کرده میگه تو مهمونداداشم که زن و بچه» گوید:مریم می

 (332)همان، . «فسقلی سوزن بندازی پایین نمیاد
شهرهای خالی از سکنه اشاره ها و هم به دهکدهنگرشی مثبت به جنگ دارد،  «های آبدر شعله»رمان در که مردیها 

ه طرف روستای ب»: کند و هم به مردمی که سراسیمه و با ترس و لرز در حال فرار از خانه و کاشانه خود هستندمی
 توانستمی هرچه هرکس. بودند خود هایخانه تخلیه مشغول عجله و هول با سلمانیه که در مقابلمان بود. ساکنان ده

ولی  ،گذشتندلوازم غیرضروری هم نمی از بودند، برخوردار نقلیه وسیله امتیاز از که نفری چند. بود برداشته خود با
بسیاری حتی فرصت نکرده بودند لباس خود را به تن کنند. مردی با پای برهنه دو کودک خردسال را که به شدت 

 (114: 13۷9مردیها، ) «با حالتی آشفته. ،دویدگریستند بغل زده بود و به سوی جاده میمی
ها را بنی عامری با نگرش خنثی به جنگ نگریسته است، اما او واقعیت «فهمندها بهشت را میگنجشک» رمان در

رفت می» حسوندیده و جنبه منفی جنگ را در فرار مردم از شهر سوسنگرد و آواره شدنشان را به تصویر کشیده است: 
گفتم پراند به هواشان. هرچی بهش میسنگ هم می ا کجا نامردها.گفت کجسوار میلمب زد سر مردم ولب کرخه جار می

  (322: 1385بنی عامری، ) «اند.گفت یعنی چی که زن و بچهمی .اند بگذار بروندها زن و بچهآن
 تهران از محور اصلی او چند خانواده هستند که« محاق»منصور کوشان نگرشی منفی به جنگ دارد و در رمان 

 مدتی برای و ببندند سفر بار دادندمی روزگار ترجیح آن در نیز هاخانواده از برخی .اندرفته شمالی شهرهای از یکی به
همسر و فرزند راوی به خارج از کشور در این رمان  یا حداقل زن و فرزندشان را راهی کنند. بروند کشور از خارج به

 :گویدمی بهروز زناز ترس بمباران  رفتند.
 ارج. آلمان یا کانادا.برویم خ-» 
-... 
  .خاطر توکا هم که شده بیا برویمه ب -
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هایش را بسته بود. احساس کردم دارم توکا را از دست چند روز نگذشته بود که بلیط هواپیما گرفته بود و ساک
را با خودش ببرد. اگرچه ای بود تا زنم بتواند توکا له خودکشی بهرام بعد از بمباران تهران، بهانهأدر واقع مس دهم...می

 (1۰: 13۶9کوشان، ). «کندب دیگر جنگ تهدیدشان نمیئاین روزها خوشحالم که اینجا نیستند و موشک و راکت و مصا
زنیم. هیچ کدام ماشین برای تهران رسیم، به چند گاراژ سر میگنبد کاووس که می»: طور فرار مردم از تهرانهمین

 ،شدرک، ترکمن و بلوچ زیاد میبودم، ت آمده کهشود. پیش از این جور آدمی دیده میندارند. شهر شلوغ است و همه 
 رفت پریشان باربندهای با که بزرگی و کوچک هایماشین با شودمی دیده تهرانی شهروند کس، اما حاال بیشتر از هر

 (83همان، )«. اندکرده مشکل را آمد و
به علت ناامنی اوضاع و احوال  ممهاجرت و آوارگی مرد به جنگ،با نگرش منفی به « شب ملخ»جواد مجابی در 

 خانه به ایخانه از بود، غریبی روزهای» :گویدمیاش شهرها اشاره کرده است. راوی در مورد فرار خود و خانواده
 (9: 13۶9مجابی، )« .بودیم آواره رفتیم،می دیگر شهر به شهری از دیگر،
جنگ تشدید شده است با موشک و راکت و بمب. » شود که:به سایر شهرها بیان میمین طور در مورد فرار مردم ه 

اتوبان شلوغ شده است. شهرهای کوچک شلوغ، خانه آشنایان و اقوام شهرستانی  .کندتواند از پایتخت فرار میهر که می
 (8۶همان، ) «هم شلوغ.
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رو های مردمی روبهاما از همان ابتدا با مقاومت، حمله تجاوزگرانه خود را آغاز کردعراق با فکر اشغال چند روزه ایران، 

 لشکر که تصوری رغمعلی و کردندمی دفاع خود مملکت و سرزمینمردمی که با دست خالی از خانه و کاشانه،  ؛شد
 هامخالفت از جمله گوناگون دالیل به با این حال .شدند خوزستان در روزه چند و سریع پیشرفت مانع داشت، عراق

نبود وحدت  ،هانبودن آن آماده و ایران نظامی نیروهای شدن ، غافلگیر(صدر بنی)وقت  جمهور رئیس هایخیانت و
 باعث و... های جنگیکمبود سالح ،نداشتن افسران و فرماندهان خبره و زبده ،کافی بین نیروهای ارتش و سپاه و بسیج

  سقوط کرد و از خاک میهن جدا شد. 1359روز مقاومت در آبان ماه  34تا خرمشهر پس از  شد
 برطرف  به کار گرفتند و با خرمشهرگیری ا برای بازپسر تالششان تمام سال، دو طی ایرانی نیروهای آن از بعد

 شهر خونین قوا توانستند کل فرماندهی گرفتن عهده به و امام)ره( مدبرانه و موقع به تدابیر و اساسی مشکالت شدن
  .بازگردانند کشور آغوش به را

 جای به و کرد تغییر نظامی فرماندهان نظر شدند، امیدوار ایران نفع به جنگ ادامه به ایران مردم آزادسازی، با این
کشور عضو آن( نگرانی خود را از ادامه  ده) جامعه اروپایی و حتی عراق حامیان اما افتادند، رویپیش فکر به دفاع

)ر.ک  .پیش گرفتند دربرای حل اختالف را جنگ و خسارت ابراز نمودند و موضع حمایت از پایان جنگ و مذاکره 
 (13۷-13۰: 13۷9مرکز فرهنگی تربیتی نور والیت، 

است ومیت مردم خرمشهر پردازد. کل داستان در مورد مظلفراست به مقاومت مردم خرمشهر می« های بی سرنخل»
طور به آوارگی زنان و کودکان و که چگونه بدون دفاع و با دست خالی در مقابل دشمن ایستادگی کردند. همینو این

اشاره کرده های دیگر آن روزگار و واقعیت های رئیس جمهور وقتاختالفات بین نیروهای نظامی و حتی خیانت
  است:
هایش را نوازش جای کوچه پس کوچهه ب دست خودشان بود و پایشان جا تا دو سه روز پیش، آن سوی شط»
شود. خاکش های سنگین دشمن، لگدمال میاما حاال غریب و اسیر افتاده و زمینش زیر گام ،زدخاکش را می .کردمی

 (135: 138۶، فراست) «زند.های خودی زخم میها و گلولهدر و دیوارش را خمپاره ها درآمده و حاالبه اسارت آن
 رسد:می ناصر مادر به صالح توسط خرمشهر آزادی خبر نیز داستان پایان در 
 ... بتول خانم، یه خبر خوش، تبریک تبریک! -»
 خرمشهر آزاد شده؟ -
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 «..آره؛ بالخره گرفتیمش؛ من از خط اومدم مهمات ببرم، گفتم اول خبر و به شما بدم که مادر دو تا شهیدین. -
 (235)همان، 

 جریان اما است، نوشته اهواز مردم احوال و اوضاع مورد در را «سوخته زمین» داستان که احمد محمود طورهمین 
 : گنجانده است خود داستان الیالبه در را خرمشهر سقوط

 :گویدشاهد می
 خرمشهر سقوط کرد!... یقین دارم! -»
 چهارده-سیزده پرشور هایجوان خرمشهری، تاب و تب پر هایبچه هنوز. است نکرده سقوط هنوز خرمشهر اما 
« .آفرینندمی حماسه و اندازندمی دشمن هایتانک زیر به را خود قهرمانانه، و بندندمی نارنجک خود کمر به ساله

 (1۰4: 13۷8)محمود، 
 خصوص به پرداخته، به حمالت عراق در همان روزهای آغازین جنگ «های آبدر شعله»مردیها در رمان خود 

 گمرک. خرابه خرمشهر وضع»است:  نموده اشاره خرمشهر وضع به نیز داستان از قسمتی در اما سوسنگرد، و حمیدیه
 (31۶: 13۷9مردیها، ) «اند.ها عقب نشسته. به بستان هم دوباره حمله شده. بچهکرده سقوط
 آزادسازی عملیات در بودم، بسیج تو»که  خوریمبرمی جمله این  به 2۷8تنها در صفحه فصیح « ۶2زمستان » در

 «.خرمشهر
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های دفاعی و رزمی کشورها نقش و جایگاه خاصی دارند. در حماسه مقاومت مردم ایران نیز حضور زنان در عرصه

شد به که میشدند و برخی در پشت جبهه از هر راهی در خطوط مقدم دیده می گاه برخی زنان تر شد.زنان گسترده
ها مادران، همسران و خواهرانی بودند که برای رسیدن به هدف واالی خود از عشق و کردند. آنرزمندگان کمک می

کردند؛ بنابراین ادبیات دفاع مقدس و به خصوص های خود را راهی میدان نبرد میو جگرگوشه گذشتندعالقه می
جانبه چنین حضور همهبه روی این مقاومت و صبر و شکیبایی و هم اند چشم خود رانویسندگان این عرصه، نتوانسته

های متفاوت زنان در دوران جنگ اشاره زنان ببندند؛ از این رو در آثار خود هر کدام به نوعی به کارکردها و نقش
 اند. کرده

ن شهدا و جانبازان، توان به شش گروه تقسیم نمود: همسران و مادرازنان وصف شده در ادبیات دفاع مقدس را می
 (۶3: 138۰)سلیمانی، فکر، زنان پرستار، زنان مرزنشین و سایر زنان. زنان روشن

ایثار و فداکاری مادران و همسران شهدا و جانبازان جایگاه خاص خود را دارد، اما گروه دیگر از زنان حاضر در 
ردان، با خصم نبرد کردند. یکی از رزمندگان نیروی اسلحه به دست گرفتند و همراه با م اجتماع، زنان دالوری بودند که

کنی؟ گفت پسر و می  بر دوش داشت. گفتم: مادر چه m1در قبرستان خرمشهر که تفنگ »گوید: دریایی ارتش می
روم تا راهشان را ادامه دهم. هرچه او را منع کردیم، اند؛ من میدخترم آنقدر جنگیدند تا شهید شدند و اینجا خفته

و جنگید  فت و گفت: باید از دینم دفاع کنم. این تنها وظیفه شما پسرانم نیست؛ بلکه وظیفه من هم هست. او ماندنپذیر
 (31، 3: ج138۰)سنگری؛ عبدالهی، «. و سرانجام با ترکش خمپاره شهید شد

ننه « زمین سوخته»در  اند.ها اشاره نمودههایشان به آناند و گاه در رماناز چشم نویسندگان دور نمانده  این زنان
دارد؛ وجود از دست دادن تنها پسرش، دست از مقاومت برنمی  دهد که باباران چهره حماسی و دردمند زنی را نشان می

 پردازد: گران اموال مردم میبیند و به مبارزه با عوامل دشمن و غارتگیرد، آموزش میاسلحه به دست می
وب یاد گرفته است، با هزار کلنجار عاقبت شورای محله را راضی کرد که روزها، وقتی ننه باران کار با اسلحه را خ»

غیر از باران، زنان و دختران دیگری نیز آموزش ( 19۷: 13۷8)محمود، « که بیکار است گاهی با اسلحه، تو میدان بدهد.
 دادند:ها نگهبانی میپای رزمندگان در خیابانتیراندازی دیده و هم
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ند باالیی که شلوار نظامی به پا دارد و روسری بسته است و دو نوار فشنگ لخت، چپ و راست حمایل دختر بل»
دهد و رو به تابند. تفنگش را رو هوا تکان میها رو زمینه سیاه پیراهن نور خورشید را بازمیکرده است و فشنگ
 (219)همان، ص« آمریکامرگ بر » کشدفریاد می -که با کامیون در گذرند -سربازها و پاسدارها

نماد زن شجاعی است که همراه دوستش به پاوه « فهمندها بهشت را میگنجشک»همین طور شخصیت هانیا در  
هایش دفاع کند. در قسمتی های انقالب و آرمانماند تا از ارزشچنان محکم میرود و با وجود شهادت دوستش هممی

من و  -و ما هاشآنجا برخوردند به فرجود و چریک»به سوسنگرد آمدند: از داستان اشاره شده که آعلیجان و حسن 
های جنگ پاوه را جمع کرده بود دور خودش، بابام را حتی، شاید بتواند حصر سوسنگرد را مثل بابام. فرجود کارکشته

برآمد نگذارم زمین حصر پاوه بشکند. من هم به اصرار خودم آمدم تا همسر خود را دیده باشم، هم کاری اگر از دستم 
 (322: 1385)بنی عامری، «. های آژیرکش و...ها و چادرهای امداد و آمبوالنسبماند. من رفتم به بیمارستان

یک نمونه کامل از زنان مبارز است و در مسجد کالس قرآن دارد. با « سرهای بینخل»و شهناز خواهر ناصر در  
ماند و در کارهایی مثل ساخت کوکتل مولوتوف و پرستاری از میشروع جنگ حاضر به ترک شهر نیست. در مسجد 

ناگهان در »رسد: گیرد و سرانجام به شهادت میکند و حتی کار با تفنگ را یاد میها شرکت میمجروحان و زخمی
 (5۰: 138۶ت، )فراس« بیند...روند، خواهرش، شهناز را میاند و به آن ور میکه تفنگی را باز کرده میان چند زن و دختر

نشده است و از آنجا که نویسنده  بلقیس سلیمانی معتقد است متاسفانه این شخصیت پرداخت مناسب داستانی 
 های او و چگونگی شهادتش سخن بگوید.کند تا از فعالیتبند واقعیات است، بیشتر این شخصیت را معرفی میپای

 (۷1: 138۰)سلیمانی، 
ها بسیار مهم و پررنگ بود، زنان پرستار بودند؛ زنانی که در داشتند و نقش آنگروه دیگری که در جبهه حضور  

کردند و هر کدام از رزمندگان مجروحان امدادرسانی می وار و با عشق و عالقه بهمناطق جنگی و زیر آتش دشمن، پروانه
 پنداشتند. چون خانواده خود میرا هم و مجروحین

اند؛ مثل خواهر ها مشغولکند که به پرستاری از مجروحان و زخمیزنانی اشاره می به« سرهای بینخل»فراست در  
 ها: ناصر، یا پرستاران حاضر در بیمارستان

 (5۰: 138۶)فراست، « رسند.ها میپلکند و به آنها مییک گوشه دیگرش چند زن و دختر دور و بر زخمی»
کند که داوطلبانه به پرستاری از مجروحان رد داستان میفراست پرستار دلسوزی را وا« گالب خانم»در رمان  

زنند، خانم اقبالی با محبتی خواهرانه پرداخته است و زمانی که تمامی پرستاران از تعویض پانسمان موسی سر باز می
«. بودها ها پرستار زخمیپرستار افتخاری بخش بود. بی هیچ مواجبی آمده بود و مدت»کند. او از موسی مراقبت می

 (81: 13۷4)فراست، 
زن او را که »طور خانم فاطمی پرستار موسی در بیمارستان که اکنون به مالقات موسی در آسایشگاه آمده: همین

 عازم دید پرسید:
 شناسی، نه؟ ...نمی -
  (129)همان، « من فاطمی هستم، پرستار بیمارستانت. -

پرستار شهیدی اشاره شده که پیکرش از هلیکوپتر آویزان شده تنها به « فهمندها بهشت را میگنجشک»در رمان 
جنازه پرستار را خودش تنها بغل زد و آورد. گیسوی بلند و سیاه پرستار تا پایین پای خاله ژینو موج داشت و »است: 

 (115: 1385)بنی عامری، « کس، حتی آعلیجان، اجازه نداد کمکش کند.شد روی خاک. به هیچگاهی کشیده می
توانستند به حمایت و پشتیبانی از می که روشی هر از مقدس دفاع سال هشت طی گروه سوم، زنانی هستند که در

از سربازان،  دلیرشان، توانستند خود را از فرزندان جوانکه نمی ؛ مانند برخی از زنان خرمشهریرزمندگان پرداختند
چنان در شهر ها و توپخانه دشمن رها کنند، همرگبار مسلسلها را زیر پاسداران و نیروهای مردمی جدا ببینند و آن

 پختند. نمودند و برای رزمندگان غذا میایستادگی می
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ای که چراغ گازش را وسط خیابان رستاخیز گذاشته زن کوتاه و سیاه چرده»کند: فراست به این زنان اشاره می
آید. زن خیس عرق شده، اما سخت مشغول کار ن میجوشد و از آن بخار بیرواست. قابلمه بزرگی روی چراغ می

 (39: 138۶)فراست، «. دهد: آشپزی ننه، آشپزیپاسخ می کنی مادر؟ و اوپرسد: چه کار میاست... ناصر می
ندیده بودم تا آن روز زنی حدود پنجاه ساله دو پر چادرش را گره بزند پشت گردنش سوار موتور گازی بشود، » 

 (288: ص1385)بنی عامری، « خمی بار بزند.برود ترک موتورش ز
های شهداست اینجا... جای خواهرها و مادرهای شهدا و زن»گوید: از زبان آریان می« ۶2زمستان »اسماعیل فصیح در 
شویند و توی های گنده میها را توی دیگهای خونی شهدا و زخمیآیند و با عشق و درد لباسکه به پشت جبهه می

 (424: 1382)فصیح، « کنند و حجله شب زفاف و عجله شب اول قبرشان یکی است.یآفتاب پهن م
 

 رویكرد اجتماعی از دست دادن یک رهبر .  8
گذار بنیان( ره)خمینی امام رحلت داد، شصت رخ دهه اواخر در که اجتماعی سیاسی مسائل ترینمهم از یکی 

سال جنگ تحمیلی را هشت رهبری که حضورش باعث شد مردم و نظامیان کشور  بود؛ ایران اسالمی جمهوری
 تنها نه که خبرید. نهای دشمنان بر علیه کشورمان را نقش بر آب کنها و نقشهدوشادوش هم پیش ببرند و تمام تالش

شدند و  اندوهگین خبر این از دوستان. داد قرار تأثیر تحت را دشمن و دوست ها،دولت دنیا، تمام بلکه ایران مردم
غافل از  ،نگران آینده ایران و دشمنان در خیال خام خود خوشحال و امیدوار به چنگ انداختن به کشورمان گشتند

ها ای به عنوان رهبر انقالب اسالمی به این نگرانیاهلل خامنهکه مجلس خبرگان بسیار دقیق و به موقع با انتخاب آیتاین
 د.دهها خاتمه میو نیرنگ

امیرخانی به رحلت امام اشاره کرده است. امیرخانی در ی «ارمیا»، فقط های مورد بحث این پژوهشدر بین رمان
توصیفات آن روز آنقدر طبیعی  را وصف کرده وچند صفحه پایانی رمانش رحلت امام و چگونگی مراسم تشییع امام 

یابد. ارمیا زمانی که در معدن از جمعیت عزادار می مخاطب خود را در میان انبوه ،و واقعی است که با خواندن آن
میرد؟! گر امام هم میمگویی! مرد، فهمی داری چه میتو نمی»: کنددر بهت و ناباوری سیر می ،شودگاه میآرحلت امام 

 (19۷: 1388امیرخانی، ) «گویی؟داری چه می
 که ماهی برای آب چونهم یا داندمی هوا همانند مردم برای را امام با نگرشی مثبت به جنگ، حضور امیرخانی 
. کردندمی تجربه را آن همه بود؛ هوا مثل کرد. اماممی فرق همه با. نبود بقیه مثل امام»کرد:  زندگی شودنمی آن بدون

اما هیچ وقت الزم نبود راجع به آن فکر کنند. هوا ماندنی است.  ،ندبردمی فرو هاریه در را آن عمیقاً مطبوعی، نحو به
 چه جز آب به هاماهی بود؛ آب مثل امام ندارد. آب از خارج درکی باشد، هم نهنگ اگر حتی امام دریا بود. ماهی

 (2۰1همان، )« !زمین روی بود شده گوشتی حالل پای و دست بی ماهی ارمیا... دانند؟می
زیاد  هاجوشید. آن قدر تعداد آدمبه سمت بهشت زهرا در حرکت بودند. جمعیت از در و دیوار میها سیل انسان»

 زهرا بهشت سمت به همه و همه ها،بچه و مردها ها،زن .ای پیدا کردشد نمونهبود که از هر طیف و گروهی می
 یک فقط هاآن از که بود شده سوار آدم رقد آن هاکامیون و هاوانتای که داشت. در هر کس با هر وسیله رفتند؛می

  (213همان، )« .بود پیدا حرکت حال در انسانی حجم
کردند زمین زیر پایشان مثل ها احساس میاما با فشار زیاد. بعضی ،آرام ؛آوردجمعیت به سمت جلو هجوم می»

کرد که اما هیچ کدام فرصت فکر کردن نداشت. ارمیا دمر روی زمین افتاده بود. تالش می ،بدن آدمیزاد نرم شده است
کرد. پاهای تنومندی داشت به بلند شود. بلند شد. دو دستش را ستون کرد. جمعیت به چپ و راست حرکت می

لت زد. طاق باز روی غ صورت ارمیا فشار آورد. دست راست ارمیا تحمل نکرد. دردی از ناحیه آرنج. دستش تا شد.
 (223همان، )« .زمین افتاده بود
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 نرايآزادی اسرویكرد اجتماعی . 9
 رزمندگان از زیادی تعداد با شروع جنگ، اسیر شدن و اسیر گرفتن یکی از مسائلی بود که رزمندگان با آن درگیر بودند.

 دردناک روزهای یاد به را هاآن اسارت، تلخ و دشوار سنگین، هایسال شدند و عراق بعثی رژیم اسیر نیز اسالم شجاع
ا با یادآوری مصائب اهل بیت)ع( صبوری و هآن. گذشت شام و کوفه اسیران کاروان بر که انداختمی اندوهباری و

 پرداختند.ها، به تقویت روحیه خود میکردند و در کنار تحمل سختیشکیبایی پیشه می
نام شده ایرانی اولین گروه هزار نفری از اسرای ثبت تبادل اسرا توافق کردند.عراق و ایران برای  13۶9در مرداد  
 شاناز مرز خسروی وارد خاک ایران شدند و فردای آن روز هزار نفر از اسرای عراقی به کشورهمین تاریخ در 

حدود  آن نیزعد از ب و هزار نفر رسید سهمیزان تبادل به بعد سه روز  بازگشتند. به علت وضعیت بحرانی منطقه، در
جو و همکاری برای تحقیق و تفحص اجساد وجست شد. سپس مبادله( طرف هر از نفر )چهل هزار هشتاد هزار اسیر

 (481 -4۷۷: 13۷۶)والیتی، شهدا بین دو کشور آغاز شد. 
به حال و  در چند جمله «فهمندها بهشت را میگنجشک»در  عامریتنها بنی این پژوهش، بررسی دراز آثار مورد 

سایر نویسندگان در آثار خود به مسائلی چون اسیر شدن نیروهای  است.پرداخته هوای مردم، هنگام آزادسازی اسرا 
در شهرهای مرزی و سفارش به چگونگی برخورد با اسرا ن به اسارت گرفتن سربازان دشمن، اسیر شدن زنا ایرانی،

 اند.و از لحظه آزادی اسرا سخن نگفتهاشاره کرده اند 

 دادند خبر آمدند که بودم در به در عراق هایزندان توی من» :آمده است «فهمندمی را بهشت هاگنجشک» در 
  (1۷3: 1385بنی عامری، )« .ستگرفته ازم اروند را آعلیجان

گشت  دنبال خواهرهایش و رفت کم. خودمان امیرعلی همین»سوسنگرد:  در زنان شدن اسیر درباره طورهمین 
  (298همان، )« .باشد هاآن مال نیست معلوم هیچ که استخوان را گرفت جز یک شهای سوسنگرد. چی دستتوی بیابان

 پاشو آزادی و گفت کرد باز را سرباز دست»آعلیجان  اما بکشد، کرده اسیر که را عراقی سرباز خواهدمی حسون 
خواهی گفت مطمئنی نمی سرباز. جنباند سر حسون. مطمئنی گفت سرباز. داد بش اشقمقمه از هم آب. کارت رد برو

 (324همان، )«. ببینمت تیربار آن پشت بتوانم باز تا بروی کنممیمرا از پشت بزنی. گفت ولت 
 :شده اشاره اسرا با رفتار به هم «آب هایشعله در» رمان در
  ای؟به اسرا غذا داده - هاشم عبود را صدا زد:»
هایشان را هم باز کن بگذار با خیال آسوده چیزی مقداری از این غذا بردار و برایشان ببر. دستبیا  -    نه. -

 (83: 13۷9مردیها، ). «بخورند
 :گویندمی چنین جنگ به آمدن انگیزه مورد در عراقی اسرای داستان، از دیگر قسمتی در  
 جنگم.می گوید جنگ یک غریزه است، من برای اطفای این غریزهاسیر اول می»

 ایم.گوید برای آزادی سرزمین عربی به اینجا آمدهاسیر دوم می
 (88همان، ) «.کشتندممی آمدم،نمی اگرگوید اسیر سوم می

بر » اندیشد:راوی با خود می ،ها اسیر شوندکنند که ممکن است در چنگ عراقیزمانی که راوی و حیدر گمان می
یک آن ننگ تسلیم، شکنجه،  شوراند.هایم را میلرزید. هیجان منفوری تمام سلولدلم زیر بار تردید می ،سر دوراهی
بردم برای خلید و آن دیگر مرگ. مرگی که گویا آن قدرها هم که گمان میم میحدری نیش در پیکر روهزندان و درب

 در و. آزاد بعد و اندشده اسیر هم بزرگان از خیلی. است مبارزه نوعی همخره اسارت باالآن آماده نبودم. اسارت؟ 
 خیالی با. شویممی رها چه؟ شهادت اما. مجبورم. نیست که تسلیم. ندارد شرم. اندکرده بزرگی کارهای هم آزادی دوران
 (353)همان،  «کنم؟ کار چه. کتاب و حساب محضر در آسوده
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کند و فرهاد در مورد رفتار با اسرا زمانی که رضا دشتی چند عراقی را اسیر می «های بی سرنخل»ت نیز در فراس 
 باشه کار در قصدخواهیم مقابله به مثل کنیم! تازه، اگه ام ئی ما که نمی» :ددهرضا پاسخ می ،ها را بکشیمگوید آنمی

 (۶۰: 13۷4فراست، ). «اسالمی باشد؛ حتی اسیر گرفتنش باید انقالب چیز همه. تونیمنمی خودسرانه
 آن، با و کندمی دو پاره را نخ رضا. کندمی پیدا  نخ قدری پیراهنش جیب از ناصر» :برندمی مسجد به را اسیرها  
باز  هم را خودش گل باقالی چفیه آورد.می را دویشان هر بعد و بنددمی بلندترند، و تردرشت بقیه اسیر دو دست

گیر به تن دارند. رضا اسیر لخت را جلوی دو بندد. غیر از او که لخت شده بقیه عرقکند و به دست اسیر لخت میمی
   گوید:ناصر میبه کند. اندازد و بقیه را به جلوی او میعراقی درشت هیکل می

کنی. به شهرم که رسیدی، فقط به همون حاج آقا شریفی که گفتی ناصر جون، فاصله تو کمتر از ده متر نمی -
 (۶3همان، ) «میدی. لشانیتحو

 :آورده «سوخته زمین» در هم محمود احمد
 ئی نامردا را باید کشت!حرفش:  تو رودمی . عادلکشنولی اسیری را نمی :گویدفاضل می»
 حتی وبرن های ما را که اسیر میشن گوش تا گوش میوقتی که ئی نامردا سر بچهبرد: می را فاضل حرف باران 
 تازه، با و کرد رفتار باشون بدترم این از باید... داد؟ بهشون نبات و نقل باید برن،نمی اسیری به هم را نفرشان یک

  (185: 13۷8محمود، )« .کنیمنمی رفتار طوراین که همشون
 آورند تا خودشان را جلو بکشند.د. به همدیگر زور مینشوزنند. همه مرد و بلند میاسیران از حسینیه بیرون می»
 !ذوالجوشنه شمر عین سیبیالش اون با. کن نیگاشو قیافه -
 ... های ما را کشتن!همینا بچه -
 روند...می هااتوبوس طرف به پاسداران میان از فشرده، هم به و بسته هایدست با اسیران 

های ردیوا شوند و خود را در پناهاند. وقتی که سوار میکرده وحشت مردم از که انگار. است سرگردان اسیران نگاه
 (93همان، ) «زنند.کشند و لبخند میبینند، نفس میاتوبوس و تفنگ پاسداران می

هایی که برای گشت رفته بودند دیر زمانی که بچهنگرشی مثبت به جنگ درد. او  «۶۰های تپهعقاب» بایرامی در 
اند تو کمین فکر کردند که افتاده اما سه شبانه روز از ایشان خبری نشد. برای همین هم، همه» گوید:کنند، میمی

چون ممکن بود اسیر شده باشند و نتوانند زیر  ؛ها، خالصه، به همه واحدهای دورو بر آماده باش کامل داده شدعراقی
 (3۰: 138۶بایرامی، ) «شکنجه طاقت بیاورند و اطالعاتشان را لو بدهند.

حتمًا » که زندبه سرش می کنند، این فکروستانش دیر مینش برای گشت رفته و ددوستا همراه به هنگامی که سعید 
 (1۰۶همان، ). «اند برای گرفتن مااند و حاال هم آمدهکرده اسیرها را برای بچه

گیرند، دست و ایم محمد را میسه نفر از اشرار که قباًل در فیلم دیده» گوید:می «شاطر خدنگ» مجابی در اپیزود
 (2۰8: 13۶9مجابی، ). «برندگاری انداخته و میبندند، توی پای او را می

دورش و عمارات سیمانی  تا های خاردار دورها با سیمنمای عمومی از اردوگاه»گوید: هم سخن میها اردوگاه از او
 (21۶همان، ). «مشخص ،شدند، کوچک، همسانهایی دیده میزمخت وسطش همه مثل هم. داخل اردوگاه، آدم

 

 رویكرد اجتماعی نقش دشمنان داخلی . 10
 عنوان به منافقین های آنان است.یکی از مسائل اجتماعی دهه شصت و هفتاد و حتی امروز وجود منافقین و فعالیت

زدند که  خرابکاری و ترور هایعملیات و اقدامات به دست تحمیلی جنگ خالل در که بودند عراق ارتش پنجم ستون
رزمندگان و فرماندهان نظامی در داخل ایران، جاسوسی از تحرکات نظامی ایران، انجام  از: ترور ها عبارتندبرخی از آن

-الشعاع قرار دادن حمایتسازی برای تحتاختصاصی این گروه در عراق و نیز شایعه یتبلیغات مسموم از طریق رادیو

 (25۶: 1393)شیرعلی نیا، . هاهای مردمی از جبهه
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 کمال با مسلح قوای افراد همه و فرماندهان باید» :فرمودند فرماندهان به پنجم ستون با مقابله  امام خمینی در مورد
های ما را ا نفوذ نکنند و با تبلیغات باطل خود، جنگهجبهه در و آنان سنگرهای در انقالب ضد تا باشند مواظب دقت

 (15۰، 4ج: 138۰)شیداییان،  «.مایندنتضعیف ن
های برجسته انقالب یا فرماندهان بزرگ نظامی ترور شخصیت ،ضد انقالب به آن مبادرت نمود یاز جمله کارهای

 و ترور مدنی اهللآیت ترور، تن از مقامات مملکتی  ۷2و ترور دکتر بهشتی ای، خامنه اهللآیت نافرجام ترور مثل؛ بود
 (115: 138۶)حماسه ایران، دستغیب.  اهللآیت
ی برا حتی منافقین .بود آمد و رفت پر و شلوغ مناطق در گذاریبمب انقالب ضد گسترده هایفعالیت دیگر از 

دست به ربودن  ،ها را نسبت به حکومت بدبین و ناراضی کنندکه آنایجاد ترس و وحشت در بین مردم و این
 .هرچند موفق نشدند ؛هواپیماهای مسافربری زدند

های گسترده منافقین و ستون دقیق و مستقیم به این حوادث یا فعالیت های مورد بحث این پژوهش، به طوردر رمان
ها به گذاریها به نفوذ ستون پنجم در بین نیروهای نظامی یا بمباما در تعدادی از این رمان ،پنجم اشاره نشده است

چراکه نفوذ منافقین  ؛تداشته اس «های آبدر شعله» طور مختصر پرداخته شده است. بیشترین اشاره را مردیها در رمان
  و ستون پنجم در بین نیروهای نظامی در اوایل جنگ بسیار زیاد بود.

 دشمن هایگشتی یا پنجم ستون از اگر. ده توی مانیمی جا همین تو» :گویدمی هاشم داستان ابتدای همان در 
«. روممی من. نکنند درست برایماندردسر  که باش اوضاع مواظب فقط. برود لو عملیات نباید. نشو درگیر شد خبری

 (12: 13۷9مردیها، )
ها یکی پس دهد. بمبزنند؟ صدایی شنیدم. ستون پنجم گرا میشده میها را این قدر حسابها این هدفچرا این»

 (2۰همان، )« افتد.از دیگری روی زمین می
داد از این ستون »بگیرد:  شکل نیروها بین در هم اعتمادیبی جو که بود شده باعث رزمندگان بین در نگرش همین 

پاییدیم. کردند. هیچ جا ایمن نبودیم. همه طرف را باید میکردم. یعنی همه فکر میپنجم. همیشه به ستون پنجم فکر می
ها ستون پنجمی از کار در آید. به هر کس لحظه منتظر بودیم یکی از بچه خصوص پهلو. هره پیش و پشت و ب

 ()همان« .باشد پنجم ستون شاید که بودکرد، این ولین چیزی که به ذهنم خطور میخوردم، ابرمی
قف! و بعد از لحظاتی به فارسی  گوید:ها مینآکه حیدر و راوی در قایق هستند و صدایی به زبان عربی به وقتی 

کردم در چنگال به نمیگوید: خوب پس خائن هم همراهشان هست. فکر یا بیرون. راوی میبگوید: از تو قایق می
 (354همان، ) «زبانی جز حیدر داشته باشم. لعنت به این ستون پنجم.دشمن هم

 کند:می اشاره خرمشهر در پنجم ستون حضور به نویسنده «فهمندمی را بهشت هاگنجشک»در  
 را بمب از پر ساک یک نعمان که با زن پا به ماهش در خرمشهر است یک ستون پنجم است. روزی قصد داشته»

 اندازد،می اروند درون به و گیردمی او از را ساک و شودمی پشیمان بعدا ولی استادیوم، داخل ببرد تا به حسون بدهد
 خودش را ساک... پزدمی موش مرگ با پلو شیرین او برای زنش. است خائن یک او که دانندمی حسون و زنش حاال
 آمد. زدمی هم نفس نفس. ببینمشان نداشت سابقه که اشیشانیپ کف بودند نشسته درشتی چه به هاییعرق. برد آمد

 ست تویانداخته را آن سترفته ستشده خبردار مردی گویندمی هم به مردم روز همان... برود بدهم  را ساکش گفت
  (299: 1385بنی عامری، )« است. شده منفجر کارون

 :حضور کومله و دموکرات در پاوه پرداخته است به طورهمین 
 اگر .کنیممی آزاد هاکومله دست از را کردستان تمام بلکه پاوه تنها نه که باشید مطمئن گوید،می مردم به  عمادآ»
تان برا را کردستان تمام.. هیچی. که پاوه باشید مطمئن... نگذارد تنها را دست این و... بماند هم نفر یک فقط... نفر یک

 (149همان، ) «کنم.آزاد می



 1399دی  -دهمين همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبيات فارسی/      1562

 منافقین توطئه» است:  کرده اشاره هتل نزدیکی در منافقین گذاریبمب به «۶2 زمستان» در هم فصیح اسماعیل 
 (349: 1382فصیح، )« .بودند گذاشته کار اتومبیل زیر یا اتومبیل توی! بوده
 (351همان، )« !بوده داخلی عناصر گذاریبمب گفتند»که این و 

 اشاره... و دادن گرا برای اهواز شهر درون پنجم ستون و منافقین هایفعالیت به «سوخته زمین»احمد محمود در 
 :گویدمی پاسدار. است کرده
 مسجد، تو بازار، تو جا، جا به که است روز چند !کنهمی عام قتل را مردم داره نامردانه خیلی پنجم، ستونآخرئی »

د. ستون پنجم برای ضعیف کردن روحیه شومی منفجر های دستیبمب هست، مردم اجتماع که جا هر و پاساژها تو
 شوند.تر و دلیرتر میتر، مقاومجری زند، اما مردم روز به روزمردم به هر کاری دست می

 مبب خمینی -متریزنند. همین چند روز قبل، سر چهارراه سی ها این روزها بدجوری ضربه میاین ستون پنجمی»
. شد منفجر بمب که بود صبح ده ساعت. است ترشلوغ جا همه از روزها این خمینی -متری سی چهارراه .گذاشتند

 هامشتری و هافروشدست از نفری  دوازده -ده آمد. پایین نماطاق. خیابان کنار آشغالی جا تو بودند گذاشته را بمب
 قصابی کارد با که انگار -زنش سر .بود شده پاره منصور شکم. بودند بیشتر نفر  چهل-ازسی هازخمی. شدند شهید

 (31۶: 13۷8)محمود، « .شودمی ماهی دو .کرد عروسی جنگ اول روزهای منصور،. بود شده جدا -باشند بریده را گردنش
 ه است:شدند این گونه اشاره کردکه ستون پنجم در لباس مبدل ظاهر میبه این «۶۰های تپه عقاب»بایرامی نیز در 

اند. اند. از خورجین خرش، یک یوزی درآوردهزده، گرفتهدیروز، چوپانی را که همیشه اطراف آشپزخانه پرسه می»
 (149: 138۶بایرامی، ). «ستون پنجم تشریف داشته معلوم شده که آقا

 دونیمی» :گویدمی ناصر به سرباز .است پرداخته پنجم ستون حضور به جا چند در «سر بی هاینخل» در فراست 
 پهلوی بری بهتره تو، هم و باشه راحت خیالمون ما هم اینکه برای هانا کنه؟می داره هاییخیانت چه پنجم ستون که

زنند، صالح یا زمانی که مدرسه سپاه را می (1۰۷: 138۶فراست، ) «های سپاه اون پشتن؛ پشت گمرک.بچه افراد گروهت.
 (13۰)همان، . «اما زخمی زیاد بود. ستون پنجم، دقیق بهشون گزارش دادهشهید زیاد نداشتیم، » گوید:می

 

 رویكرد اجتماعی مشكالت اقتصادی  .11

 سوء با محتکران. است «احتکار»آید، می وجود به دشوار و سخت شرایط در معموالً که اقتصادی مشکالت از یکی
کنند و به گوناگون و مورد نیاز مردم را در انبارها پنهان میهای ایجاد شده، کاالها و اقالم ده از شرایط و فرصتاستفا

تر و آورند تا بتوانند در فرصت مناسب، کاالهای خود را با قیمت گراننوعی کمبود مصنوعی در بازار به وجود می
حضور  ه فکر همدلی و کمک به دولت و رزمندگان بودند، افرادیب مردم که جنگ زمان دربیشتری به مردم بفروشند. 

بار، یکی از اجناس مورد نیاز مردم را احتکار کرده و ها هر چند وقت یکداشتند که تنها به فکر جیب خود بودند. آن
رساندند. این امر باعث شد تا مردم در فشار زیادی دادند و سپس به چند برابر قیمت به فروش میآن را نایاب جلوه می

 شورای مجلسمرداد  9سرانجام در  مل بود و نه برای دولت و مسئوالن کشور.نه برای مردم قابل تح قرار بگیرند که
 مسئله به تا نمود تأسیس را مراکزی دولت، و کرد تصویب را «فروشانگران و محتکران مجازات تشدید»قانون  اسالمی

 (393 -392: 138۶)حماسه ایران، . و شرایط را برای مردم بهتر نمایند بپردازند احتکار و فروشیگران
و مهم و پر رنگ بوده است که اکثر  هقدر اهمیت داشتاین مسئله و وجود چنین افرادی در جامعه آن روز آن

 جنگ، آشوب در که کندمی اشاره نکته این به داستانش در محمود احمد د.اندادهنویسندگان در آثار خود آن را بازتاب 
 احمد و جیبر رضا اعدام جریان کنند؛ مثلمی خواهی و عدالت انتقام هب اقدام خود گاه مردم شده؛ حتی زیاد هادزدی
دستی و فقر وخت، بیکاری، تنگس کمبود غذایی، مواد اند. کمبوددزدیده را مسیب مش خانه اثاث و اسباب که فری

 تاثیر مردان و جامعه بر جنگ عبارتی به شود؛می همه و همه باعث عصبانیت مردم و در نتیجه حمله به محتکران
فروشی، خود را به صورت افزایش دوزی، احتکار، گرانکه  بود کرده پیدا افزایش مردم بین در خشونت و گذاشته

 است. پنهان نمانده از چشم نویسنده و این موضوع دادهدرگیری و... نشان 



 1563   /   (70و  60کارکردهای اجتماعی رمان دفاع مقدس )در دهه  

 :بفروشند گران را آن طلبفرصت افراد و شود طوالنی بنزین سقف شده باعث بنزین کمبود 
 ..بازار بنزین داغ شده است. -»
 لیتری صد تومن! -
 صد تومن؟!... بر انصافت صلوات-
 تا علف زیر پات سبز شه!ا برو تو صف بنزین وایس -
 (2۷: 13۷8محمود، ) «شایدم ترکش بخوری! -

کند. ننه میتر داری که در چنین شرایطی فرصت را غنیمت دیده و هر روز اجناس خود را گرانشعبان، مغازه کل
 (9۷، )همان. «کنه. پنیر شد سیری سه تومنتر میآخه روز به روز گران» گوید:باران می

همه مردم محل »: اش حمله کرده و آن را غارت می کنندشوند و به مغازهفروشی کل شعبان خسته میمردم از گران 
کنند. مردم مثل مور و ملخ تو ان و دارند غارتش میاند به دکان کل شعبهای دیگر هجوم بردهو عده زیادی از محله

ها را رو دوش ها را و کیسهها را و جعبههای کارون و مرکز شورای محل، بستهمیدان، تو دهانه و درازای خیابان
 (2۰2همان، ) «شوند.اند و دور میگرفته
ای تک و توکی ه است. گاهی تو محلهها خالی از سکنشود. گاهی، محلتو اهواز، روز به روز دزدی بیشتر می» 

 -کنند. رهگذریدارد و اسباب و اثاث خانه را بار میکنند. گاهی تو روز روشن، کامیونی مقابل خانه نگه میزندگی می
ای کند که صاحب خانه است و چه بسا که صاحب خانه هم باشد و رهگذر، اگر حال و حوصلهفکر می -اگر باشد

 .آیدکه حرفی زده باشد یا شاید هم دردی کرده باشد به حرف مییری، برای اینداشته باشد، از سر س
 (231همان، ) «بری.برادر، اسباب با تو کجا می -
 :است شده زیاد دزدی 
که خراب  -رو تلویزیونش اند.اند. خانه ناصر دوانی را زدهاند. برایش جارو هم کشیدهخانه حاج خراسانی را زده»
 (232)همان، . «شاند مال بد بیخ ریش صاحبقرمز نوشته با ماژیک -است

 دزد نبوده، کاروانش در فرجام که زمانی بیان کرده است. «۶2زمستان » یز همین مسائل را در رمانن فصیح اسماعیل
 است: برده را چیزش همه و زده آنجا به

 صندلی و میز وسایل اال بردن، رو چی همه گردهبرمی که شب آخر. بیرون بوده رفته بوده گذاشته بازدر کاروانشو »
 (2۶2: 1382فصیح، ) «رکته.ش مال که رو تختخواب و

 .کردن ناراحتش بیشتر. بردن دزدیدن مرکز از هم ویدئو دستگاه تا دو پیش روزدو سه »
 ویدئو دزدیدن؟ دست کی بوده؟ -
 (339، )همان. «دست کارمندانش بوده، تو انبار، قفل بوده. میگن دزد برده -

های به همین موارد پرداخته است. به علت افزایش دزدی در نقاط مختلف شهر ماشین« محاق»منصور کوشان نیز در 
اند. بیند که جلو در ایستادهها حضور دارند. بهروز ماشین گشت آگاهی و سرهنگ و دو پاسبان را میگشت و پاسبان

 گوید:آقای رحمتی می
 ؟نی و دزد آمد خانه ماشما تهران بودید آقای اما -»
 .هستم تهرانست دو هفته -
 ..اند.جناب سرهنگ معتقدند که کار خودی بوده. هر چه وسیله برقی داشتیم برده -
 کی این اتفاق افتاد؟ -
آید. کنید که چالوس برنج گیر نمیر نمیباودانم. من چند ساعت پیش آمدم. چالوس هستیم. آمدم برنج ببرم. نمی -

 (154: 13۶9، )محاق «دادند.بود به قیمت خون پدرشان میاگر هم 
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 و ریزیخون و جنگ از پر که کشیده تصویر به را ایجامعه کهاین عین در «سر بی هاینخل» در نیز فراست 
 داده، اما نمایش را کنند دفاع شهرشان از تا اندمانده که دلیری جوانان و مردم و است ایستادگی و مقاومت و آوارگی

 حتی و هستند مشغول خود عادی زندگی به ها،جبهه هیاهوی از دور که کندمی اشاره افرادی  همین مردم به بین در
 خود جیب به بیشتری سود و کنند خالی جنگ بحبوحه این در را خود وطنانهم جیب چگونه که کنندمی فکر این به

 کنند.ز مقدار مورد نیاز مواد ضروری زندگی را تهیه میا بیشتر و اند ترسیده قحطی و گرانی از که مردمی یا بزنند
 :خورندمی وول هم توی جمعیت و چهارراه مقبل غلغله است جلوی بقالیِ»
 محمد آقا، قند من چی شد؟ -
 برنج مونه ندادی. -
 محمد آقا، قند ما قربون دستت. -
 تو که همین دیروز یه بغل قند بردی. د،-
 (28: 138۶فراست، ) «بگیر، مگه مفتش مردمم هستی؟د، یعنی چه؟! تو قند بده پولته -

 چند که رودمی سالیمیان مرد سمت به مادر»: فروشدمردی که کنار جاده آبادان آب را لیوانی بیست تومن می
 گوید:ب کنار دستش گذاشته و سر راه نشسته است. میآ ساعت
 خواد.شه؛ آب می این بچه تشنه -
 :گویدمی آب کردن پر آماده و داردبرمی را لیوانش مرد 
 منوبیست ت -
 به دختر دست اما بکشد، خود دنبال را او دوباره و بگیرد را دخترش دست خواهدقلمبد و میورمی زن هایچشم 

 (4۷ص، )همان «ال دراز مانده و نگاهش حریصانه به آب است.سمیان مرد طرف
 شوهر خسرو، کند؛ از جملهمی اشاره سودجو و محتکر افراد به نیز «خانم گالب»خود  دیگر رمان در فراست 

 پرسد:ودش است. او از موسی میخ جیب و زندگی فکر به تنها موسی، خواهر
 راستی آقا موسی، از جنگ چه خبر؟ میگن حمله در پیش است، آره؟ -»
 ... چطور مگه؟ -
 متاسفانه هم قیمت  شد، راکد که جنگ اما باال، کشدمی حمله که میشه جنسو نباس فروخت. قیمت دوبله سوبله -

  .پایین کشدمی
 اگه جنگ تموم بشه چی؟ -
نه، خدا کنه یه مدت دیگه وضع همین جور باشه. دو سال، جون  ها سرازیر میشه.وقت آب از دماغ خیلی اون -

 چی. باشد هم حمله بار یه توق چند هر اگه. است بَسم که یکی من ها،بکشه طول جنگ دیگه سالتو اگه فقط دو 
 (19۶ -195همان، )« !!سکه! میشه
ای را به تصویر کشیده که به علت مشکالت اقتصادی و معیشتی زدهجامعه جنگ «شب ملخ»جواد مجابی هم در  

بدبینانه زنند. او در این قسمت نیز نگاه افراد جامعه دست به کارهای ناشایستی چون دزدی یا احتکار می ،آن دوران
 کند.خود را نسبت به جنگ به خواننده منتقل می

 هاکتاب»برند: می و کنندمی جمع را هاآن مردم از گروهی شوند،می پخش محوطه در هاکتاب بمباران اثر بر وقتی 
 سریع خیلی محوطه. نبودند هم سخت روزهای آن در حتی مفت، کتاب داراندوست. شدمی پال و پخش زمین روی
 (1۰: 13۶9مجابی، ) «.شدمی سازیپاک
 حتی و نگاهی کامالً بدبینانه خواننده که کندمی توصیف ایگونه به را روزگار آن در مردم وخیم شرایط او 

 :کندمی بیان گونه این «با رابطه بی»اپیزود  در کند؛ مثالًمی پیدا مشمئزکننده



 1565   /   (70و  60کارکردهای اجتماعی رمان دفاع مقدس )در دهه  

گفتن چنین چیزهایی اهمیت ندارد، کار از کار گذشته است. من وییم برای این است که دیگر گما اگر چیزی نمی»
های مروارید دوید. با موج بمب دانههایش قایم کرده بود و میبریده را زیر لباس از این باال دیدم که آن زن، گردنِ

 «ارد درآورد.ندش رفته بود توی گوشت تنش. زن که با خیال راحت توی آشپزخانه، دانه دانه آن را با کبیاقوت گردن
 (14۷و14۶همان، )
 

 گيرینتيجه .12
گذارد و کشور ما هم در طول هشت جنگ از عواملی است که مستقیم یا غیرمستقیم بر روی مسائل اجتماعی اثر می

ترین رویکردهای رو بوده است. برخی از مهمها پس از آن با رویکردهای متعدد اجتماعی روبهسال دفاع مقدس و سال
های پس از جنگ به آن پرداخته شده عبارتند از: های نبرد و سالیعنی سال ۷۰و  ۶۰های دو دهه که در رماناجتماعی 

مهاجرت و تأثیر آن، آزادسازی اسرا، پیروزی در جنگ، از دست دادن رهبر، حضور زنان، مشکالت اقتصادی، و نقش 
 دشمنان داخلی است.

آید نوعا رویکرد اجتماعی دارند و طبیعی ست که نگارش در می هایی که در موضوع جنگ و دفاع مقدس بهرمان
های پس از انقالب تا چه حد دارای کند رمانبرخی مسایل و موضوعات اجتماعی را بازتاب دهند. این امر مشخص می

 اند.رودیکرد اجتماعی بوده و نویسندگانش به کارکردهای اجتماعی زبان و ادبیات فارسی توجه کرده
توان نتیجه گرفت که درباره موضوع مهاجرت اکثر نویسندگان ی ده رمان برجسته با موضوع دفاع مقدس میبا بررس

بیش « ارمیا»اند، اما ظاهرا احمد محمود حرف بیشتری برای گفتن داشته است. امیرخانی در به یک اندازه سخن گفته
پس از آن پرداخته و روزهای تلخ و دردناک رحلت از سایر نویسندگان به بیان مسائل اجتماعی روزهای پایان جنگ و 

ترین رخدادهای جامعه در بیان یکی از بزرگ« های بی سرنخل»امام را به خوبی به تصویر کشیده است. فراست در 
یعنی سقوط خرمشهر، مقاومت مردم و تالش برای آزادسازی آن را مطرح کرده و به نوعی به مسئله مهم اجتماعی 

 عث اندوه مردم و پس از آن باعث بازگرداندن شادی به دل مردم گشته است. پرداخته که با
« های آبدر شعله»اند، اما بیش از همه، مردیها در رمان اکثر نویسندگان به موضوع اسارت رزمندگان اشاره کرده

بیش مورد توجه قرار ها بسته به موضوع اصلی، کم و آزادسازی اسرا را مد نظر قرار داده است. حضور زنان در رمان
از شخصیت زن « ۶2زمستان »اند، حتی فصیح که در گرفته، اما هیچ کدام از نویسندگان به زنان شاغل اشاره نکرده

تحصیل کرده در رمان خود استفاده کرده است. احتکار و گرانی و منافقین و ستون پنجم هم از موضوعاتی هستند که 
 اند.ر کدام به نوعی به آن پرداختهمورد توجه اغلب نویسندگان بوده و ه
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