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Abstract
Describing details and realities, fiction contributes to extracting and analyzing the social issues which are
concerned, in one form or another, with behind the front in the literary works. In so doing, the authors
embarked upon analyzing four fictive works, including The Burnt Ground, The Cold Suran, Da, and The
Last Sunday, to examine the perspectives of male and female writers towards the social issues. The rationale
lying behind opting for these works is that on the one hand these works widely address various impacts of
war on social and individual life and, on the other, they cast a careful look at certain issues such as mourning
for the martyrs, the devastation of cities, paucity of facilities, hoarding, price-gouging, and robbery.
The present study, thus, is aimed at analyzing the paramount issues of behind the front in certain literary
works representing the literature of the holy defense to investigate the differences between male and female
writers in taking these issues into account. This research was conducted using library resources and
employing a descriptive-analytical approach. The findings of the study indicated that the holy war had
brought about socially and individually consequential impacts due to the war condition and nonequilibrium
social status. Given the gender-specific perspectives, the writers have taken into account particular aspects of
the war impacts. Mahmood and Afhami have addressed betrayal, price gouging, and robbery.
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Hosseini and Ramehr-Ramzi have emphasized criticizing the authorities, betrayal, and paucity of
facilities. The male writers' perspectives towards mourning are for the most part relied on instigating and
motivating the people to be enlisted for service in war and participate in the funeral of martyrs. This is whilst
female writers have mainly focused on emotional instigation and crying for martyrs.
1. Introduction
Besides dealing with the war affairs and the fight on the battlefield, the Holy Defence Literature (HDL)
takes into account the destructions, dilapidations of war, bombardments, behind-the-front slaughter,
inflation, robbery, poverty, and further socio-economic issues. In selected literary works, the authors embark
upon mulling over social issues such as mourning for martyrs, robbery, poverty, betrayal, espionage,
destruction, chaos in cities, the paucity of facilities, high expenses, inflation, etc. This study also seeks to
investigate the dominant characteristics of behind the front issues in four fictive works, including The Burnt
Ground, The Cold Suran, Da, and The Last Sunday. This study takes on to examine the social problems
behind the front from the perspectives of male and female writers towards these issues.
2. Analysis and discussion
2-1. Analyzing behind the front social issues in the select literary works
2-1-1. Holding mourning ceremonies for the holy defense martyrs
War disorganizes and disturbs the dominant social orders. Undoubtedly, the lack or collapse of regulating
orders leads to social disintegration and critically jeopardizes social solidarity. However, certain practices
and events may contribute to strengthening the bonds of social solidarity. One of the practices and events
that is rife amongst different societies and religions is to mourn for the martyrs. The novel The Cold Suran
does not focus its attention on mourning for martyrs as well as the novels The Burnt Ground, Da, and The
Last Sunday.
2-1-2. Destruction and chaos in cities
Of the particular features of the holy defense's literature is to describe the symptoms and negative
repercussions of war such as the destruction of cities and consequently civil chaos. Not only has the civil war
destroyed cities and houses of the great majority of Iranians, but also it led to the dilapidation of markets,
shops, entertainment centers as well as cultural and economic structures. In its own right, this brought out
great losses in the economic section of the country. The novels The Burnt Ground, The Cold Suran, Da, and
The Last Sunday have equally considered this issue.
2-1-3. Criticism of the paucity of medical, military, and pharmaceutical equipment
Of social issues in the select works is to critique the paucity of medical, military, and pharmaceutical
equipment in the time of war. Placing greater emphasis upon this issue sheds much light on the real
circumstances in fronts, war-hit cities and camps of war-hit people, and the common perspective towards it.
This idea runs through all the select works.
2-1-4. Criticism of commanders of the war and the authorities
One of the most important hallmarks of holy defense stories is to cast some critique towards the
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performance of the war commanders and authorities concerning the policies and decision-making on the
state affairs during the war-time. Amongst the literary works introduced here, the novels The Burnt Ground,
Da, and The Last Sunday have widely represented this issue.
2-1-5. Robbery, hoarding, and high expenses (people's living condition)
As one of the most significant social issues, robbery, hoarding, and high expenses are the central themes
of the select works which can be regarded as the impacts of the imposed war. In these works, The Burnt
Ground and Da have particularly concerned with these problems far more significantly than The Cold Suran
and The Last Sunday.
2-1-6. Presenting betrayal
Another prominent social issue in the war and holy defense novels is the problem of betrayal. The Burnt
Ground and Da pinpoint the betrayal of Arab Sheikhs. Allegedly, this has brought about common
dissatisfaction and misrepresentation. All the select works have paid salient heed to this issue.
3. Conclusion
Analyzing the select works using descriptive-analytical methods and different technical resources in the
field of holy defense fictive literature, the findings of the study indicate that the issues concerning behindthe-front events from a social perspective have been widely addressed in the four fictive works The Burnt
Ground, The Cold Suran, Da, and The Last Sunday. Amongst various social issues, it can be demonstrated
that mourning for martyrs, destruction, and chaos in cities, critiquing paucity of medical and military
equipment, critiquing the commanders and authorities of war, addressing espionage and betrayal, robbery,
hoarding, poverty, and high expenses, are of the most salient issues in the select works.
The novels The Burnt Ground and The Cold Suran address betrayal, destruction of cities, hoarding, and high
expenses. This is whilst the two books Da and The Last Sunday mainly present paucity of equipment and
facilities, critiquing commanders and authorities, and hoarding. Further, Mahmood and Afhami cast a sharp
critique of the authorities and the state. On the other hand, Hosseini and Ramehrmazi's perspectives towards these
issues realize in terms of discursive criticism. Also, The Burnt Ground depicts the robbery and the treatment of
thieves to be practiced with violence and execution. The Burnt Ground and The Cold Suran reveal that hoarders
are treated violently. This is represented in people's behavior regarding Kal Sha'ban and Kad Khoda. In Da and
The Last Sunday, this is represented by linguistic violence in Zahra and Ma'sume's characteristics.
Keywords: war, the holy defense literature, novels of the holy defense, social issues of the behind the front.
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چکیده
ازآنجاکه داستان به جزئیات و توصیف واقعیات میپردازد ،میتوان مهمترین مسائل اجتماعی مربوط به پشت

جههته را در

این نوع ادبی استخراج و تحلیل کرد .برای این کار ،چهار اثر داستانی دفاع مقدس ازجمله رمان «زمین سوخته»« ،سوران سرد»،
«دا» و «یکشنهه آخر» انتخاب شده و تفاوت نگرشهای مردانه و زنانه به مسائل اجتماعی در آنها بررسی و تحلیل شتده است .
دلیل انتخاب این آثار ،تأثیرات مختلف جنگ در زندگی اجتماعی و فردی آنها و توجه بسیار به مسائلی چون ازجمله عزاداری
برای شهیدان ،ویرانی شهرها ،کمهود امکانات ،احتکار ،گرانی ،دزدی و ...اس  .هدف این پژوهش ،تحلیتل مهتمتترین مستائل
اجتماعی پش

جههه در نمونههایی از رمانها و داستانهای دفاع مقدس با بیان تفاوتهای دیدگاههای مردانته و زنانته دربتار

این مسائل اس  .این پژوهش به شیو کتابخانهای و به روش توصیفی ت تحلیلی انجام گرفته اس  .پس از تحلیل آثار منتخت
پژوهش و یاری گرفتن از منابع گوناگون تخصصی در حوز پایداری ،یافتههای پژوهش حاکی از آن اس

که بتهدلیتل فاتای

جنگ و برهمخوردن تعادل اجتماعی ،میتوان ذکر کرد که جنگ تهعات اجتماعی فراوانی برای مردم مرزنشین و درگیتر جنتگ
داشته اس  .نویسندگان بنابر جنسی

و نوع نگرش ،هرکدام به ابعاد خاصی از تأثیرات جنگ بر زنتدگی متردم منتاجن جنگتی

نظر داشتهاند .محمود و افهمی بیشتر به توصیف مسئله خیان  ،گرانی و دزدی پرداختهاند .حستینی و رامهرمتزی بته مو توع
انتقاد از مسئوالن ،خیان

و کمهود امکانات توجه کردهاند .نگرش مردان به عزاداری ،تکیهبر تحریت

متردم بترای حاتور در

جههه و تشییع پیکر شهیدان و نگرش زنان ،بیشتر بر برانگیختن احساسات و گریهکردن برای شهیدان اس .
کلید واژهها :جنگ ،ادبیات دفاع مقدس ،رمانهای دفاع مقدس ،مسائل اجتماعی پش

جههه.

1ـ مقدمه
ادبیات دفاع مقدس عالوهبر پرداختن به مسئله جنگ و ستیز سربازان در جههههای نهرد ،خرابیهتا ،ویرانتیهتای ناشتی از
 مسؤول مکاتهات
Copyright © 2020, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to download this work and share it with others as long
as they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.

Doi: 10.22108/liar.2020.123507.1874

 / 44فنون ادبی ،سال دوازدهم ،شماره( ،4پیاپی  )33زمستان 1399

جنگ ،بمهاران و کشتار مردم پش
اس

جههه ،گرانی و تورم ،دزدی ،فقر و دیگر مسائل اجتماعی و اقتصادی را به تصتویر کشتیده

(ر.ک :سنگری .)50 :1389 ،در آثار منتخ

فقر ،خیان

موردبحث پژوهش ،مسائل اجتماعی ازقهیل عزاداری بترای شتهیدان ،دزدی،

و جاسوسی ،ویرانی و هرجومرج در شهرها ،انتقاد از کمهود امکانات ،گرانتی ،تتورم و ...ویژگتی حتاکم و الت

مربوط به مو وعات پش

جههه در چهار اثر داستانی دفاع مقدس ازجمله «زمتین ستوخته»« ،ستوران سترد»« ،دا» و «یکشتنهه

آخر» اس  .این پژوهش که به بررسی نمودها و مسائل اجتماعی مربوط به پش

جههه در آثار منتخ

پژوهش با بررسی بیتان

تفاوتهای دیدگاه های مردانه و زنانه به این مسائل اختصاص دارد ،درصدد بررسی و تحلیتل ایتن آثتار بتا استتناد بته عناصتر
اجتماعی و پرداختن به نمودهای آن اس .
1ـ .1روش پژوهش
روش پژوهش حا ر ،توصیفی -تحلیلی و به شیو کتابخانهای انجامشده اس ؛ زیرا پژوهشگر دادههای پژوهشی ختود را
دربار بررسی و تحلیل مسائل اجتماعی پش

جههه در آثاری چون «زمتین ستوخته»« ،ستوران سترد»« ،دا» و «یکشتنهه آختر»

براساس رویکرد تحلیل مسائل اجتماعی از بین منابع و اسناد جمعآوری کرده اس  .در روش توصتیفی ت تحلیلتی ،پژوهشتگر
تالش میکند تا با استفاده نظاممند و منظم از دادههای اسنادی به کشف ،استتخراج ،جهقتهبنتدی و ارزیتابی ملالت

مترته بتا

مو وع پژوهش خود اقدام کند (ر.ک :صادقی و همکاران69 :1394،؛ باقری و همکاران.)42 :1390،
1ـ .2پیشینة پژوهش
بنابر بررسیها و جستجوهای کتابخانهای در مجالت و سای های معتهر علمی تاکنون دربار «زمین سوخته»« ،ستوران سترد»« ،دا»
و «یکشنهه آخر» ملالعاتی انجام گرفته که به شرح زیر اس « :بررسی تحلیتل و نقتد سته شناستانه ختاجرهنگاشتته دا» از ایروانتی و
نیکوبخ

(« ،)1395جلتوههتای تترس و ا تلراب در رمتان زمتین ستوخته» از آقاختانی بیژنتی (« ،)1396شتیوههتا و شتگردهتای

شخصی پردازی در کتاب دا» (ایرانی و سنجابی« ،)1392 ،خوانشی فرویدی از رمان سوران سرد» آقاخانی بیژنی و همکتاران(،)1398
«بررسی و مقایسة پروتوتایپ در رمانهای «زمین سوخته» و «زمستان  »62از وهابیدریاکناری و همکاران(.)1396
پژوهشهای انجام شده گویای آن اس

که تاکنون در خصوص بحث مسائل اجتماعی پش

دفاع مقدس پژوهشی مستقل انجام نگرفته اس  .نوآوری این پژوهش نسه
پش

جههه در آثار داستانی جنگ و

بته پیشتینه ،بررستی و تحلیتل مستائل اجتمتاعی

جههة دفاع مقدس و بیان تفاوتهای دیدگاههای مردانه و زنانه به این مسائل در آثار منتخ

این پژوهش اس .

2ـ بحث و بررسی
2ـ .1ادبیات داستانی دفاع مقدس و مسائل اجتماعی
ادبیات جنگ و پایداری« ،ادبیاتی اس

که در جنگ و پیامدهای آن خلن میشود و شامل ادبیات جترفین جنتگ متیشتود؛

یعنی مهاجم و مدافع» (سنگری .)117:1389 ،پرداختن به جنگ و تهعات اجتمتاعی ،انستانی ،سیاستی و اقتصتادی آن ازجملته
مسائلی اس

که ادبیات داستانی دفاع مقدس به بازتاب آن پرداخته اس  .ازجمله شاخههای ادبیات داستانی ،ادبیتات جنتگ و

پایداری اس

و بهتهع آن نویسندگان و شاعران هتر

که قدمتی دیرینه دارد .پدید جنگ تقریهاً گریهانگیر همة مل ها شده اس

سرزمین به بازتاب آن در آثار خود پرداختهاند (ر.ک .ادیهیسده .)56 :1381 ،جنگ هرقدر هم که محتدود و بته لحتام زمتانی
کوتاه باشد ،دارای ابعاد و پیامدهای اس  .باوجود همة پیامدهای تلخی که جنگها دارند ،نویسندگان بیشماری بتودهانتد کته
پس از جنگها و انقالبهای گوناگون ،قلم به دس

گرفته و آثاری ماندگار آفریدهاند (ر.ک .ترابی .)5 :1389 ،برخی از آنها با

مشاهده عینی و حاور فیزیکی در گیرودار جنگها ،فرص

آن را یافتهاند که با جزئیات تاکتی ها و شرای حتاکم بتر جنتگ

آشنا شوند و در رویکردی فرهنگی ،آن را به اثری ادبی و ماندگار تهدیل کنند (ر.ک :زنجانی.)49 :1375 ،
با وقوع جنگ ایران و عراق ،هری

از داستاننویسان جنهههای تازهای از جنگ را با مو وع داستانهای خود قرار دادهانتد.

تحلیل مسائل اجتماعی پش

جههه در چهار اثر داستانی دفاع مقدس / ...اسماعیل صادقی و همکاران 45 /

برخی از نویسندگان (مانند احمد محمود ،سیده زهرا حسینی ،معصومه رامهرمزی و )...یا جنگ را تجربه کرده و از نزدیت

در

میدان جنگ حاورداشتهاند یا در زمان جنگ در کشور که درگیر جنگ بوده اس  ،زیسته و متأثر از مستائل روحتی ،روانتی و
اجتماعی برای ثه
شهیدان ،خیان

و ه مسائل اجتماعی و ...تالش کردهاند ماننتد افهمتی و( ...ر.ک .حنیتف .)19 :1386 ،عتزاداری بترای
و جاسوسی ،کمهود امکانات و تجهیتزات نظتامی ،پزشتکی و ،...بمهتاران و هترجومترج در شتهرها ،انتقتاد از

فرماندهان و مسئوالن ،و ع بد اردوگاهها و ...از زمره مقوالت اجتماعی پش
کرده اس

جههه هستند که در آثار دفاع مقدس نمتود پیتدا

(ر.ک :سنگری.)49:1389 ،

2ـ .3تحلیل مسائل اجتماعی پشت جبهه در آثار منتخب پژوهش
تحلیل مسائل اجتماعی پش

جههه با بررسی و تحلیل آثار داستانی دفاع مقدس بهترین راهکارها برای آشنایی مخاج

فاای جنگ و دفاع در دوران هش

سال دفاع مقدس اس  .این

مردانه و زنانه به این مسائل در چهار اثر داستانی منتخ

به مهمترین مسائل پش

بتا

جههه با بیان تفاوتهتای نگترش

این پژوهش میپردازیم.

2ـ3ـ .1برگزاری مراسم عزاداری برای شهدای دفاع مقدس
جنگ سه

برهمخوردن نظم موجود در جامعه میشود و همین امر زمینة فروپاشی آن را فراهم میکند .در چنتین متواقعی

که وحدت همگانی در معرض خلر قرار میگیرد ،رویدادهای هستند که من حفظ وحدت در جامعه ،نوعی انسجام درونتی
نیز در بین افراد جامعه ایجاد میکند .اگرچه وجود جنگ سه
مناس

برهمزدن هماهنگی داخلی افراد جامعه میشود ،وجتود عقایتد،

و آیینهای دینی ،بیانکنند تکرار وحدت و کارکردهایی هستند کته اشتتراک اجتمتاعی را تحکتیم متیبخشتند؛ پتس

مهمترین دلیل برگزاری چنین مراسمهتایی ،کمت
گرامیداش

بته شتناخ

و توستعة معنویت

یاد شهدا و همچنین ایجاد وحدت و همدلی در جامعه اس

نویسندگان دفاع مقدس تالش میکنند در آثارشان ،نگاه مخاج

در جامعته ،پاسداشت

فرهنتگ عاشتورا،

(ر.ک .رستمی.)25 :1382 ،

خویش را به این مهم سوق دهند که باید از این اسوههای

نیکو ،یعنی شهیدان در زندگیشان سرمشن بگیرند .آنان با به جلوه رساندن رشادتهای دلیر مردانی که مقتدرانه میجنگیدهاند،
میدان بروز حماسه را پررنگتر میکردند و ما شاهد نمونههایی از رمانها و اشعاری هستیم که «دربرگیرند آن دسته از آثتاری
هستند که به تصویر و توصیف حماسهآفرینیها ،ازخودگذشتگیها و ایستادگیهای بتینظیتر رزمنتدگان راه حتن در جههتههتا
میپردازند» (ترابی.)13 :1384 ،
در رمان «زمین سوخته» و در هنگام تشییع پیکر مقدس شهیدان ،ما شاهد حاور مردم هستیم که همین عامل سه
وحدت در بین آنها میشود و آنها را در مقابل دشمن مشترک و حفظ امنی

ایجتاد

و نظم مصممتر میکند .مردم من تکتریم مقتام

شهید ،تعهد میکنند تا انتقام خون شهیدان خود را از دشمن بگیرند و همین عامل سه

پیوند قل هتای آنتان درراه مهتارزه بتا

دشمن میشود (ر.ک .محمود.)166 :1391 ،
در داستان های دفاع مقدس توصیف نحو شهادت بهگونهای بیان میشود که مخاج

تح

تأثیر قترار متیگیترد؛ درواقتع

نویسنده شهادت را امری بزرگ میداند و در نحو توصیف آن از بهترین جمالت استفاده میکند کسی را که شهید شده است
فردی عزیز میداند .برای مثال در رمان «زمین سوخته» حتی وقتی مشهدی اسمال شهید میشود و شتهادتش را نقتل متیکنتد،
همه برای او گریه میکنند .برپایی مجالس عزاداری برای امام حسین(ع) و شهدا در جهههها در کتاب «یکشنهه آخر» نمتود یافتته
اس  .این مراسم که بهصورت مختصر و در بیمارستان برگزار می شود ،سته

قتوت قلت  ،همتدلی و انگیتز پایتداری بترای

رزمندگان اس ؛ به همین دلیل اکثر رزمندگان در این مراسم حاور مییابند و به سینهزنی و نوحهخوانی میپردازند« :دهة آخر
آذر ،ماه محرم بود .مراسم ساده عزاداری محرم با شرک
ریهانه ،اما با شکوه بود ...هر ش

از ساع

مجروحان و پرسنل در محوجه باغ بیمارستتان برگتزار شتد ...مراستم

 8تا  10توی بخشها و باغ بیمارستان عزاداری میکتردیم .پزشتکیار شتیرازی بتا
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لهجهای شیرین میخواند :آی سر جدا حسینم وای نور خدا حسینم /ابیعهداهلل یا بن زهترا ابتیعهتداهلل( »...رامهرمتزی:1391 ،
 .)85نمونههای دیگر در این کتاب در صفحات  30 ،27و  81قابلمشاهده اس .
در داستان بلند «دا» ،آنچه سه
ناخودآگاه سه
پیوندها سه

پیوند حماسة عاشورا و جنگ نابرابر عراق علیه ایران میشود ،وجود صحنههایی اس

زندهشدن تعاریف و داستانهای مربوط به واقعة عاشورا در ذهن شخصی

کته

زهرا میشود .همتین صتحنههتا و

شکل گیری وحدت اجتماعی و الگوهای مهتارزاتی رزمنتدگان دفتاع مقتدس از اشتخاص متذههی واقعتة کتربال

میشود« :یاد ریهی سیدالشهدا افتادم و پیکرهایی که روی زمین مانده بودند .حاترت را نتهتنهتا تشتییع نکردنتد ،روی بتدن
ملهرشان هم تاختند ...پس ریهی بابا در برابر آن رب

و مظلومی

چیزی نهود ...از او کمت

خواستتم .خواستتم بته فریتادم

برسد .کمکم کند( »...حسینی.)208 :1387 ،
در رمان «سوران سرد» به مسئلة عزاداری برای شهیدان همانند رمان زمین سوخته ،داستتان «دا» و «یکشتنهه آختر» پرداختته
نشده اس .
2ـ3ـ .2ویرانی و هرجومرج در شهرها
یکی از مو وعات مدنظر داستاننویسان دفاع مقدس کهددر آثارشان بهشکلهای گوناگون بازتتاب یافتته است  ،حمتالت
هوایی و زمینی ارتش عراق با انواع جنگافزارها در جول هش

سال جنگ تحمیلتی و بتهخصتوص بمهتاران و موشت بتاران

شهرهاس  .ازجمله ویژگیهای آثار دفاع مقدس بیان عوارض و تهعات منفی این جنگ ازجمله ویرانی شهرها و نیز بهتهتع آن،
هرجومرج و شلو ی اس

که از نتایج جنگ شهرها به شمار میرود .جنگ شهرها و بهتهع آن ویرانی شهر نهتنها باعث خرابتی

و نابودی خانه و کاشانه بسیاری از ایرانیان و آوارگی آنها شده ،اس

بلکه ویرانی بازارها ،مغازهها و نقاط تفریحی و فرهنگتی

و تجاری زیادی را در پی داش

که خود باعث خسارات فراوانی در بخش اقتصادی کشور شد (ر.ک .حنیف53 :1386 ،ت.)55

در داستانها و رمانهای منتخ

کلی کشور در ارتهاط با جنگ شتهرها

پژوهش ،نویسندگان شهرهای ویرانشده و نیز و عی

و توصیف بمهاران و موش باران و حاالت و شرای مردم در چنین دقایقی و مهمترین نتیجة بمهاران و ویرانی را که مهتاجرت
اجهاری ،آوارگی ساکنین شهرهای ویرانشده اس  ،توصیف کردهاند .ازآنجاکه جنگ شهرها خستارت فراوانتی را بترای متردم
ایران به بار آورد و موج

آوارگی میلیونها نفر از مردم جنگزده و قتلعام و بسیاری از مردم یرنظامی شد ،داستتاننویستان

حوز ادبیات دفاع مقدس نیز با بیانی صریح به توصیف این واقعیات پرداختهاند که در ادامته بته نمونتههتایی از ایتن واقعیت
مربوط به جنگ در آثار منتخ
اس

پژوهش اشاره میکنیم.

یکی از عوارض جنگ و بهخصوص جنگ شهرها بینظمی و شلو ی خیابان و معابر عمومی و عدم رعای

قوانین شتهری

که براثر لهة ترس و ا لرابی بر مردم و فاای شهر اس  .جنگ شهرها آسایش مردم را مختل و سه

بروز هرجومرج

و اختالل در کار ادارات و بخشهای مختلف شهر میشود (ر.ک .محمود.)31 :1391 ،
تغییر چهر شهرها ،آوارگی مردم ،کمهود امکانات و بیحوصلگی مردم ازجمله نتایج ویرانی شهرها و هرجومرج آنها پتس
از سه ماه از شروع جنگ تحمیلی اس

(همان .)261 :در زمانی که ارتش عراق به مناجن مختلتف کشتور بتا جنتگافزارهتای

گوناگون هجوم کرده بود ،توقع میرف

مردم با جانودل برای حفظ جان و مال هموجنانشتان تتالش کننتد؛ امتا متأستفانه در

دوران جنگ گاهی برخالف آنچه تصور میشد ،اتفاق افتاد و بسیاری دس

به ارت و مصادر خانههای جنگزدگان زدهانتد.

جنگ شهرها زمینة بینظمی ،هرجومرج و ناامنی و سوءاستفاد اخاللگران را فراهم میکند؛ زیرا در چنین شترایلی افترادی بتا
شایعهپراکنی و یا حتی فعالی هایی مانند بم گذاری از جنگ برای رسیدن به اهداف خود استتفاده متیکننتد (ر.ک .زنجتانی،
 .)69 :1375این مو وع در آثار موردبررسی به شتکل مصتادر خانتههتای جنتگزدگتان ،هترجومترج و شتلو ی در شتهر و
شایعهپراکنی و اخاللگری در شهر بازتاب یافته اس  .در زمان جنگ ،برخی به ارت خانههای مردم جنگزده روی آوردند.

تحلیل مسائل اجتماعی پش

جههه در چهار اثر داستانی دفاع مقدس / ...اسماعیل صادقی و همکاران 47 /

محمود در رمان «زمین سوخته» خود از این مسئله بسیار یاد کرده اس
احمد فری و ر ی جی

و در رمانش از شخصی هایی چون یوسف بیعتار،

یاد میکند که با کامیون به خانههای مردم میروند ،اساس آنها را میدزدند و در خارج شهر با قیمتی

بسیار ناچیز میفروشند .آنها پس از اتمام کار ،دوباره به سراغ خانة بعدی میروند (ر.ک .محمود .)231 :1391 ،در نمونة دیگر
از رمان زمین سوخته به آوارگی مردم پس از تخلیه شهرها در اردوگاههای جنگی با توصیف جز به جتز پرداختته شتده است
(همان230 :ت.)231
رمان «سوران سرد» که جنگ و تأثیرات آن را در مناجن رب کشور روای
میکند« :صابر از شی

میکند ،به ختالی شتدن شتهر از متردم اشتاره

خاکریز سرازیر شد .به پایین که رسید ایستاد .به حسین رو کرد و با مکث گف  :خهر داری این روزها

هواپیماهای عراقی چه بهروز مردم ارومیه آوردند؟ شهر خالی شده .کسی تو شهر نمونده» (افهمی.)237 :1390 ،
ویرانی شهرها و تغییر چهر شهر ازجمله درونمایههای اجتماعی اس

که داستان «دا» به آن اشتاره متیکنتد .در ایتن داستتان

راوی به توصیف واقعگرایانه از شهرهای جنگزد خوزستان ازجمله خرمشهر پرداخته است  .درواقتع خواننتده بتا ختوانش ایتن
سلور بهخوبی به عمن فاجعه و اثرات منفی جنگ آشنا میشود و نوعی زیستن در متن را همراه با اشخاص رمان تجربه متیکنتد:
«چهر شهر ...حال

جنگزده به خود گرفته بود .دود ناشی از آتشسوزی پاالیشگاه آبادان ،آسمان شهر را سیاه کترده بتود .تقریهتاً

خانهای نهود که اثری از ترکش نداشته باشد .بعای خانهها آوار شده بیشتر مغازهها بسته بودند .چهر مردمی که میدیدم نگتران و
مالرب و بعااً گریان بود .بلوارهای پر از گل و گیاه ...آن جراوت همیشتگی را نداشتتند و گردو هتار پژمتردهشتان کترده بتود»
(حسینی124 :1387 ،ت .)125ویرانی شهرها و آوارگی مردم ازجمله موارد پرتکرار داستانهای دفاع مقتدس بته شتمار متیرود .در
داستان «دا» این مورد نمود بیشتری دارد که ا ل
را میتوان در قال

گفتگویی کوتاه میان شخصی

با توصیفی رئالیستی به نمایش گذاشته شده اس

(همان .)185 :همتین مو توع

زهرا و پیرزنی عربزبان نیز مشاهده کرد (همان.)314 :

در داستان «یکشنهه آخر» نیز بر تهعات حملههای هوایی جنگندههای عراقی به مردم بیدفاع ازجمله ویرانی ،هترجومترج و
خالی شدن شهرها از مردم و کثیفشدن آنها اشاره مستقیم شده اس « :خیابانها و کوچهها خالی از سکنه بود و کسی در آنجا
رف وآمد نمیکرد و اصالً کسی دیده نمیشد .گاهگاهی ماشینهای نظامی یا آمهوالنس از خیابانها عهور میکرد .همهجا کثیف
و نامرت

بود( »...رامهرمزی.)81 :1391 ،

2ـ3ـ .3انتقاد از کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی ،نظامی و دارویی
ازجمله مسائل اجتماعی در آثار داستانی منتخ

پژوهش ،انتقاد از کمهود امکانتات ،تجهیتزات نظتامی ،پزشتکی و دارویتی در

زمان جنگ اس  .پرداختن به این مو وع بهخوبی نشاندهند و ع جهههها ،شهرهای جنگزده و اردوگاههای متردم جنتگزده و
دیدگاه مردم دربار آنان اس
نسه

(ر.ک :فهیمی 214 :1369 ،و کافی .)12 :1389 ،در رمان «زمین سوخته» این مو توع از زبتان راوی

به ادامه پیداکردن جنگ برای را یکردن مادرشان جه

مسافرت به تهران ملرح میشود (ر.ک .محمود.)34 :1391 ،

گرانی بنزین و حتی کمهود آن در این رمان ازجمله مسائلی اس

که شخصی

شهاب ملرح میکند .برخی از افتراد بترای

آنکه خانوادههایشان درگیر مسئله جنگ نشوند ،تالش میکنند تا آنها را از محی استرسزا دور کنند (همان.)38 :
رفتار مردم نسه

به جنگزدهها و کمهود امکانات رفاهی در اردوگاههای متردم جنتگزده ازجملته مستائلی است

کته در

«زمین سوخته» و «دا» به آن پرداخته شده اس  .در «زمین سوخته» ،بسیاری از مردم از اردوگاهها به شتهرهای جنتگزده ختود
برمیگردند و دلیل بازگش

خود را نیز و ع بد اردوگاهها و رفتار زش

و زنند دیگر مردم در برابر آنان ذکر میکنند« :احمد

رف /...ت مگه نرفته بودی؟/ت رفته بودم اما برگشتم/ت چرا؟/ت همینجا بهتره بمیرم/ت زیر موش  .با خمپاره؟/ت صتد شترف داره
تا مثه ربتیها دربدر باشم و مردمَم بدوبیراه بارم کنن!/...ت دیگه چرا بدوبیراه؟/ت باید بری تا خودت بهینتی ...گفتنتی نیست !...
نامردا ،حتی آب خوردن هم بهمون میفروشن!( »...همان .)88 :درواقع شخصی

احمد همراه خانواده برای کتاهش استترس و
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ا لراب ناشی از جنگ و موقعی
بد اردوگاهها که موج

ا لرابآفرین فرار کرده اس

ترس و وحش

و به اردوگاههای جنگی پناه میبرد .بعتد از مشتاهد و تع

بیشتر او از جنگ متی شتود و همچنتین بترای رهتایی از ا تلراب اخالقتی (عتذاب

وجدان) که احساس شرم و گناه را در او پدید میآورد (ر.ک .شولتز ،)64 :1391 ،به خانة خود برمیگردد .سپس از و تع بتد
اردوگاهها و کمهود امکانات آن انتقاد میک ند که وسایل موجود نسه
«دول  ،اینجاوآنجا ،در مسیر جاده ،نزدی
کرده اس

بته حجتم جمعیت

روستاها و خارج شهرها ،با چند چادر و ی

آواره بستیار انتدک و نتاچیز است :
تان

آب ،اردوگاههای کتوچکی برپتا

که اصالً جوابگو نیس » (محمود .)88 :1391 ،همین مو وع را در رفتار و کالم سعدون نیز میبینیم (همان.)89 :

کمهود پزش

در شهرهای جنگی و تعداد باالی مجروحان از موارد دیگر اس

که میتوان در حتوز کمهتود امکانتات بته

بررسی آن پرداخ  .در رمان «زمین سوخته» این مو وع از زبان راوی رمان روای

میشود (همان )137 :و بهشتکل گستترده

در دیگر صحنههای این رمان  231 ،230 ،229 ،176و  245ملرح شده اس .
در داستان «دا» به کمهود جا و امکانات برای مجروحان اشاره شده اس

و نویسنده بهروزهای ابتدایی جنگ اشاره میکنتد،

جایی که جنازهها و پیکر شهیدان را رویهم میگذارند و همین صحنه سه

رنجش روحی برای اشخاص داستان بهخصتوص

شخصی

اصلی آن ،یعنی زهرا میشود« :هیچوق

اورژانس را اینقدر بینظم و پرهیاهو ندیده بتودم .تتوی ستالن بیمارستتان

ردهای خون از جلوی در ورودی تا داخل اتاقها کشیده شده بود .بعای جاها هم به نظر میآمتد مجتروح ترق در ختون را
روی زمین کشیدهاند» (حسینی .)75 :1387 ،در نمونة دیگر نویسنده به کمهود نیرو اشاره میکند (همان .)77 :کمهود آب بترای
سلدادن پیکر شهدا ازجمله دردهایی اس

که راوی به آن اشاره میکند (همان .)117 :عتالوهبتر اشتاره بته کمهتود امکانتات

جنگی در خلوط مقدم جههه ،بهصورت گالیه و انتقادی از مسئوالن اشاره میکند« :وقتی متیپرستیدم چترا دشتمن پیشتروی
کرده؟ ...در جواب از کمهود نیرو و اسلحه گله میکردند» (همان.)117 :
نمونههای دیگر از انتقاد از کمهود امکانات و تجهیزات در کتاب «دا» در صفحات زیر قابل مشاهده کرد :انتقاد از کمهتود نیترو
در سل ،کفن و تدفین کردن پیکر شهدا(ص  ،)164کمهود آب آشامیدنی( ،)189-180کمهود اسلحه و مهمات نظامی در روزهتای
ابتدایی جنگ( ،)233کمهود نیروی انسانی در مقابل حمالت دشمن( ،)338کمهود خوراک و آب آشامیدنی سالم در جههتههتا(483
ت  ،) 484انتقاد از کمپ مخصوص جنگزدگان و امکانات آن( ،)561انتقاد از مردم و اندیشه آنها نسه

بته جنتگزدگتان و متردم

خرمشهر ( ،)570کمهود تجهیزات نظامی و انتقاد از و ع بد اردوگاهها( )607و کمهود امکانات پزشکی و کادر درمانی (.)612
در «یکشنهه آخر» همچون رمان «زمین سوخته»« ،سوران سرد» و «دا» به مو وع کمهود امکانات و تجهیزات پرداخته شده است
الهته نسه

و

به رمانهای ذکرشده نمودهای کمتری دارد .در نمونه زیر به کمهود بنزین همانند رمان زمتین ستوخته اشتاره شتده است :

«بنزین هم گیر نمیآمد و اسحن بهسختی از جرین دوستانش بنزین تهیهکرده بود .سفر سختی بود( »...رامهرمزی.)57 :1391 ،
در رمان «سوران سرد» این مو وع نمود کمتری دارد و در قال
ملرحشده اس

و در گفتگوی سربازان با هم نمود یافته اس

کمهود امکانات و تجهیزات نظامی در پایگاه سوران سترد

(افهمی.)315 :1391 ،

2ـ3ـ .4انتقاد از فرماندهان جنگ و مسئوالن
یکی از ویژگیهای داستانهای دفاع مقدس ،انتقاد از عملکرد فرماندهان جنگ و مسئوالن کشور در خصوص تصمیمات و
برنامهریزیهای سالهای جنگ و امور کشور اس  .انتقادات نویسندگان از جنگ به رفتار فرماندهان با رزمنتدگان و ستربازان،
تصمیمگیری فرماندهان و لحظات حساس عملیات ،ادار پادگانها و بهکارگیری ابزار و عدوات جنگی ،بیتوجهی بته متردم و
شهرهای جنگزده و ...برمیگردد (ر.ک .فهیمی.)161 :1369 ،
در داستانهای منتخ

پژوهش ،میتوان به «زمین سوخته» و «دا» اشاره کرد که این مو وع بازتاب گستردهای داشته اس .

در «زمین سوخته» ذکر میشود که وقتی فرودگاه اهواز را میزنند ،مردم از مسئوالن نارا تی هستتند؛ چراکته هتیچ خهتری از

تحلیل مسائل اجتماعی پش

جههه در چهار اثر داستانی دفاع مقدس / ...اسماعیل صادقی و همکاران 49 /

تلویزیون و رادیو در این خصوص پخش نمیکنند (ر.ک .محمود.)19 :1391 ،
انتقاد از صداوسیما در خصوص بیتوجهی به جنگ ،پخشنکردن اخهار مربتوط بته جنتگ و بمهتاران هتوایی و پیشتروی
دشمن ،اجالعات ناقص در خصوص تعداد کشتهشدگان و شهیدان در روزهای ابتدایی جنگ از نمونتههتای دیگتر از انتقتاد از
مسئوالن در این رمان به شمار میرود (همان )75 :یا در نمونة دیگر ،خالد از رادیو و اینکه خهرها را بهموقع پختش نمتیکنتد،
انتقاد میکند؛ هرچند این انتقاد ،مسئوالن را هم دربر میگیرد (همان .)87 :حاور نیافتن مسئوالن برای دفاع از مردم در مقابتل
حمله نیروهای عراقی در خصوص شایعات مربوط به حاور نیروهای عراقی در مرز ایران و حتی در روزهای نخستین جنگ،
ازجمله انتقادهایی اس

که در رمان زمین سوخته بازتاب دادهشده اس

(همان.)8 :

در رمان «زمین سوخته» ،بیتوجهی مسئوالن و پیشروی دشمن و در پی آن حملههای هوایی ،زمینی و تخلیه شهرها سته
میشود تا مردم خود داوجلهانه در مقابل دشمن بایستند؛ اما مردم از اهمالکاری و کمکوشی مسئوالن در قهال شتهرهای مترزی
ایران با عتراق بستیار گلته منتد و متعترض هستتند .نویستنده نیتز بتا توصتیف رئالیستتی (توصتیف جتز بتهجتز حتواد ) و
تصویرسازیهایی روشن که برگرفته از اقلیم مردم جنوب اس

(ر.ک .بارونیان ،)36 :1389 ،بهخوبی مو وع موردبحث را بته

نمایش میگذارد .خواننده نیز با توجه به توصیفها و تصویرسازیها من آشنایی با روزهای آ ازین جنگ ،بهنوعی با متردم
جنگزده احساس همذاتپنداری میکند« :صداها در هم اس  .همچون همهمه گنگ دریا در آ از توفان کته بته جتان واهمته
میریزد/...گاهی صدای کسی که پرتوان اس  ...برتری میگیرد و مثل مرغ تیرخوردهای سقوط میکند و سر بته دیتوار ستنگی
پادگان میکوبد/:ت پس چه کسی از شهر دفاع میکنه؟!/ت تان ها دارن میان!/ت خفه شدیم از اینهمته اهمال!/تت بته متا استلحه
بدین!/ت تفنگ!/ت نارنج !( »...همان.)29 :
انتقاد از مسئوالن کشور در حوز پناهدادن به مردم مناجن جنگزده و کمهود وسایل و امکانات و کمکتاری آنتان در انتقتال
جنگزدگان به مناجن دور از استرس و ا لراب جنگ ،در رمان مشهود اس

(همان.)39 :

نمونههای دیگر از مسئله انتقاد از مسئوالن را میتوان در صفحات دیگر این رمتان ازجملته« :پاستخ جتوانی در پتی اینکته
لشکر نود و زرهی میتواند نیروهای عراقی را تا بغداد پس براند درحتالیکته خهتری از لشتکر نیست
پیشروی میکند» (ص  )33یا «انتقاد از مسئولیا حکوم

و دشتمن روز بته روز

و بیتوجهی آنان به تهاجم دشمن و باالرفتن آمتار شتهیدان و تخلیته

شهر از زبان صابر ،برادر راوی» (ص  )35مشاهده کرد.
افهمی در رمان «سوران سرد» نیز به انتقاد از فرماندهان در پادگانها میپتردازد و پادگتانی ماننتد «ستوران سترد» را کته از
جه

آبوهوا و موقعی

استراتژی

بسیار حساس و خلرناک اس

بیان میکند .برای مثال در این پایگاه که از شهر بسیار دور اس

انتخاب میکند تا عملکرد فرمانده را در چنین متوقعیتی

و مواد ذایی بهانداز کافی وجود ندارد ،فرمانده پایگاه جیره

ذای سربازان راه برای خودش ذخیره میکند« :سرباز گف  :بخورین که دیگه گیرتون نمیآد! سهمیه شخصی خودمان را ت
میزنیم .اینا برسه باال ،میشه سهمیة سرکار استوار اس

و سرگروههان پسر جوخههای مفت

ختورش تتو ستنگر فرمانتدهی»

(افهمی 37 :1390 ،و  .)170انتقاد دیگر نویسنده به فرماندهان جنگ ،در مورد نحو اعزام نیرو به مناجن درگیر اس

که باعتث

قتلعام تعداد زیادی از سربازان پایگاه میشود .نویسنده به درگیری پایگاه «دلهدر» و تعمد فرماندهان در اعتزامنکتردن نیتروی
کمکی و درنهای

کشتهشدن تمام سربازان پایگاه میپردازد (همان .)337-343 :در این رمان به مو وع دستتورات فرمانتدهی

دربار استفاده از تجهیزات جنگی نیز انتقاداتی وجود دارد .در بخشی از رمان در گفتگویی میان دو سرباز دلیل بیاستفاده بودن
د هوایی پایگاه ،اجرای دستور فرمانده از ترس به رگهار بسته شدن عنوان میشود (همان )80 :و تمن گفتگتوی ستربازان،
یرمستقیم نحو استخدام در ارتش ،رکن مهم و حفظ و حراس
در «دا» این مو وع را میتوان در کالم شخصی

کشور را به باد انتقاد میگیرد (همان.)184 :

زهرا و انتقاد وی از مسئوالن در پی قلع آب ،کمهود کفن ،حملهور شدن
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و مسائلی از این قهیل مشاهده کرد« :آقا بته مستئولین بگتو جاهتایی رو کته متیزننتد ،ستریع

سگها به پیکر شهیدان در ش

رسیدگی کنند ،گفتم شهدا تو جن آباد موندن رو زمین .آب نیس  .کفن کم داریم .ستگهتا هتار شتدن بته جنتازههتا حملته
میکنند( »...حسینی126 :1387 ،ت.)127
در این کتاب و در روزهای ابتدایی جنگ و آنجا که نیروهای عراقی به خاک ایران پیشروی کردهاند و مردم با دلوجتان در
مقابل آنان پایداری و ایستادگی کردهاند (ر.ک .اسماعیلی ،)59 :1390 ،سربازان ارتش در خرمشهر سردرگم هستند .شخصتی
زهرا که خود از نزدی

شاهد جانفشانی مردم و جوانان خرمشهر بوده اس  ،به این مو وع بهشدت انتقاد متیکنتد و تتالش

میکند تا سربازان ارتش را به جنگ و دفاع تشوین و تحری

کند (همان .)124 :نمونة دیگر از انتقاد از مسئوالن در کتاب «دا»

را میتوان در انتقاد از بنیصدر و اعزامنکردن نیرو به مناجن جنگی مشاهده کرد« :مگه قرار نیس
ی

بنیصتدر هواپیمتا بفرستته.

عده با شنیدن این حرف به بیتجربگی من خندیدند .گفتند :نمیشه به امید باالتریها نشس  .اگر قرار بود کاری بکنن تتا

حاال میکردن .ی

هفته اس

هیچ خهری نشده» (همان .)243 :نمونههای دیگر از انتقاد از مسئوالن را متیتتوان در صتفحات

دیگر «دا» مشتاهده کترد :انتقتاد از ریاست

جمهتوری بنتیصتدر(ص  ،)288نهتود نیترو بترای جابجتایی و راهنمتایی متردم

جنگزده_ص  ،)388کمهود سرباز و اسلحه و مهمات نظامی در خلتوط ابتتدایی جههته و ستردرگمی فرمانتدهان و ستربازان
ارتشی در خرمشهر(ص  ،)404انتقاد از فرماندهان ارتش و فرار کردن آنها از جنگیدن(ص .)407
گونهای دیگر از انتقاد از مسئوالن ،اعتراض به سران حکوم
واالی دفاع مقدس ،انتقاد از فراموشی هوی

و ثروتمندان که با اعتراض به نادیده گرفته شدن ارزشهتای

ایرانی و مردم جنگزده ،منفع جلهی ،فرار ثروتمندان از جنتگ و ...همتراه است

(ر.ک .کافی .)155 :1389 ،در رمان «زمین سوخته» این مو وع ملرح شده اس  .پیرمردی که بسیار معترض اس
دو حکوم

رژیم پهلوی و جمهوری انقالب اسالمی ،معتقد اس

بتا مقایسته

که تمامی دردها و رنجها برای مردم بیچتاره است  .وی بتا

بیان فقر و گرسنگی در زمان رژیم پهلوی و بمهاران و جنگ در زمان جمهوری اسالمی به این نتیجه متیرستد کته ثروتمنتدان
همیشه راهی برای فرار از درد و رنج دارند؛ اما مردم فقیر و بیچاره هستند که قربانی مدیری

بد مسئوالن متیشتوند« :پیرمترد

حرف میزند/ت همیشه ماها سنگ زیر آسیا هستیم .همة دردها را ما باید تحملکنیم .زمان اون گوربهگوری فقر و گرسنگی مال
ما بود .زندان و شکنجه و دربهدری مال بچههای ما بود .حاالم توپ و خمپاره و خمسهخمسهم مال ماس  .اونا که شکمشتون
پیه آورده ،اونوقتا تو ناز و نعم

بودن و حاالم فلنگو بستن و دِ برو که رفتی( »...محمود.)71 :1391 ،

در نمونة دیگر ،رفتن و فرار ثروتمندان در پیش از رخدادن جنگ در رفتار حاج مسی

دیده میشود .وی فردی ثروتمند اس

که با ذکر دالیل یرمنلقی و بهرهگیری از مکانیسم دفاعی روانشناختی دلیلتراشی تالش میکنتد رفتتار ختودش را توجیته کنتد
(ر.ک .آقاخانی بیژنی)22 :1396 ،؛ هرچند چنین رفتاری توجیتهپتذیر نیست « :حتاج مستی
بچههایش را گرف

و سوار ماشین شد و رف

و پش

سرش را هم نگاه نکرد/ت حاج مسی

روزهتای اول جنتگ ،دست

زن و

انگار دارین تشریف میهرین؟ /تت هتا

بابام! از دس

من پیرمرد که تنگی نفسم دارم چهکاری ساخته اس ؟ /ت تازه مرض قندم دارم .سلستلهالهتولم دارم! /تت مقصتودم

خودت نیس

حاج مسی  .پسراتو میگم! /ت بچهها؟ /ت خیال میکنی بابام ،خیال میکنی! اینا همش بلغمه کته متیبینتی! پفته! خیتال

نکن که از ئی یال و کوپالشان کاری بر میاد( »...همان .)283 :نمونه دیگر از این مو وع را میتوان در صفحه  153همین رمتان و
در گفتگوی میان راوی و امیرسلیمان مشاهده کرد.
در داستان «یکشنهه آخر» انتقاد از مسئوالن نمودی بارز دارد و در قال
که همانند کتاب «دا» این مسئله با نوعی انتقاد و شکای

همراه اس

اعتراض زبانی به شخص بنیصدر ملرح متیشتود

(ر.ک .رامهرمزی.)130 :1391 ،

2ـ3ـ .5دزدی ،احتکار و گرانی (وضعیت معیشتی مردم)
ازجمله مسائل اجتماعی دیگر ،پرداختن به مسائلی مانند دزدی ،احتکار و گرانی و بهتهع آن فقتر است

کته در پتی وقتوع

تحلیل مسائل اجتماعی پش

جههه در چهار اثر داستانی دفاع مقدس / ...اسماعیل صادقی و همکاران 51 /

جنگ در جامعه ایران به وجود آمده بود (ر.ک .ادیهی سده .)79 :1381 ،این مسائل بیشتر دامنگیر منتاجن و شتهرهای جنگتی
شده و به همین دلیل این مو وع بهصورت مستقیم و یرمستقیم در آثار جنگ و دفاع مقدس بازتاب داده شتده است  .اینت
من ذکر نمونههایی از آثار منتخ

پژوهش که به این مسائل پرداختهاند ،به تحلیل آنها میپردازیم.

یکی از مسائلی که جنگ باعث به وجود آمدن آن میشود ،فقر اس  .وقتی در کشوری جنگ ایجاد میشتود ،خت تولیتد دچتار
مشکل میشود ،کارخانههایی که در محل هستند ،تعلیل میشوند و هزار اتفاق دیگری کته متیافتتد ،زمینته فقتر متردم است  .الهتته
نیز میتواند این مسئله را یا تشدید کند یا آن را به میزان کمی کاهش دهد .در رمان «زمین سوخته» بتر ایتن مستئلة

سیاس های دول

بسیار مهم که یکی از واقعیات دنیای جنگ اس  ،اشارهشده اس
خواهر؟ ...هف

نفریم ماهی پونزده کیلو برنج/ ...ت معلوم نیس

که در ادامه نمونههایی از آنها را ذکر میکنتیم« :تت بته کجتا میرسته
چه بالیی سر خونه زنتدگیمتون اومده/تت ...پسترم تتو جههته است ،

دخترم زیر آوار مانده ،شوهرم دنهال کار سگ دو میزنه .خودم و دوتا بچه تو ئی چادرا سق میشیم!( »...محمود.)118 :1391 ،
جنگ هرچند که بهصورت تهاجمی باشد یا تدافعی ،هزینههای سنگینی را از جه

ابزار و ادوات جنگتی ،نیتروی انستانی

افزایش قیم ها ،افزایش مصرف و کمهود کاال به کشور تحمیل میکند و هرچقدر که دامنه جنگ گستردهتتر و متدتزمتان آن
جوالنیتر شود ،سرمایه موردنیاز برای ادامه جنگ و بهتهع آن خسارات و هزینههای واردشتده افتزایش متییابتد (شتایانمهتر،
 .)39 :1391تأثیرات گسترده و جوالنیمدت جنگ همانجور که بسیاری از منابع و امکانات جهیعی و صنعتی را نابود متیکنتد؛
شرای و امکان استفاده از منابع دارای بازده اقتصادی بالقوه را نیز از بین میبرد؛ مانند بسیاری زمینهایی که در مناجن جنتوبی
و ربی ایران بهدلیل کاش

مین و عوارض بم های شیمیایی یرقابل استفاده هستند .جنگ برخی از ساختارهای اقتصتادی و

نیز سرمایهگذاری را تغییر میدهد و زمینة رشد بعای صنایع یا برخی شرک های تولیدی را از بین متیبترد .همچنتین جنتگ
توزیع درآمدها و منهع سرمایهها را عوض میکند و با هزینههای جدیدی که بهتهع آن ایجتاد متیشتود (مستتمریهتا ،افتزایش
مالیاتها ،پرداخ

رام ها و )...هزینههای عمومی را دستخوش تغییر میکند (ر.ک .بوتول.)39 :1393 ،

در بحهوحة جنگ بنابر نیاز جامعه امکان ساخ

و تجهیز ابزار جنگی وجود دارد ،از جترف دیگتر هزینتههتای بستیاری را

بهمنظور تعمیر و بازسازی شهرها ،کارخانهها و مناجن صنعتی یا آسی دیده ،درمان نیتروی انستانی درگیتر جنتگ و همچنتین
تأمین خوراک و پوشاک سربازان میادین جنگ و تأمین معیش

خانوادههای آنها و ...تحمیتل متیکنتد؛ بتهخصتوص در متورد

جنگی مانند جنگ تحمیلی ،خسارات و هزینههای جنگ بیشتر و پایدارتر خواهد بود؛ چتون ایتران ستال  ،59در شترایلی بته
میدان نهردی ناخواسته و تحمیلی فراخوانده شد که پس از ی

انقالب بزرگ ،حکوم

و بخشهای مختلف آن در حال تغییر

بود و بهدلیل حاور افراد و احزاب مخالف جمهوری اسالمی ثهاتی آنچنانی در فاای کشور حتاکم نشتده بتود .عتالوهبتراین
رامتی به ایران پرداخ
جول هش

سا ل جنگ تحمیلی حمالت ارتش عراق به سکوهای نفتی و پاالیشگاه جنوب و عالوه بر نابودی بیش از هزار تن

نف  ،پایانه های صدور نف
شرک

نف

نشد و همین مسئله باعث شد زمان بیشتری صرف هزینة معاالت اقتصادی ناشی از جنگ بشود .در
بسیاری در آتش سوزان موج

رکود صتادرات نفت

و بتهتهتع آن بیکتاری بستیاری از کارکنتان

شد .در داستانهای دفاع مقدس من توجه به مو وع به نابودی پاالیشگاه و تأسیسات نفتی به مستئلة بیکتاری،

احتکار و کمهود مواد ذایی و بهجور منی به گرانی توجه شده اس
احتکار و پنهانکردن کاالهای روری برای افزایش قیم

و در ادامه نمونههای از متن آثار ارائه خواهد شد.

و سود بردن که منجر بهسختی معیش

دیگتران شتود ،در دیتن

اسالم یکی از گناهان بزرگ محسوب میشود و در آیات و روایات مختلفی این مو وع به مسلمانان هشتدار داده شتده است
که کمفروشی و گران فروشی نکنید و مردم را به خسارت نیفکنید .در قرآن کریم صراحتاً به مو وع احتکار پرداخ
آیاتی که در خصوص کمفروشی و گرانفروشی آمده به این مو وع و تهعات آن ت خسارت و سختی معیش
مذم

نشده ،اما

مردم ت اشتاره و

شده اس « :وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ إِذا کِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْلاسِ الْمُسْتَقیمِ ذلِ َ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویالً»؛ چون چیزى را پیمانته کنیتد،
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پیمانه را کامل گردانید و با ترازویى درس

وزن کنید که این بهتر و سرانجامش نیکوتر اس (اسراء 35/و نیز الرحمن ،آیتات 7

و 9؛ اعراف ،آیة 85؛ هود ،آیة  84و انعام ،آیة  .)125بااینحال در جول سالهای جنگ نیتز بخشتی از ستودجویان بتا احتکتار
کاالهای روری مشکالتی را در این زمینه برای مردم ایجاد کردند که نویسندگان داستانها و رمانهای دفاع مقدس بهاختصار
این مو وع را در آثار خود بازگو کردهاند (ر.ک .محمود.)77 :1391 ،
کلشعهان بعد از بمهاران اهواز ،تقریهاً تنها مغازهای اس
احتکار کرده اس

و روزبهروز قیم

که بازمانده اس  .او یکی از سودجویانی اس

اجناس را باال میبرد .محمود به انهارهای پر از تذا و گرستنگی متردم در زمتان جنتگ

چنین اشاره میکند« :از حرفهای بتولی دستگیرمان میشود که ی
سر راه کو عهداهلل و هر ش

که متواد تذایی را

انهار بزرگ تو خانه دارد .ی

انهار بزرگ اس

و نزدیت

تو خودش و زنش مینشینند و روی تعیین قیم های روز بعد ،چ وچانه میزنند و هتر وقت

یکیشان ارزان فروخته باشد المشنگی به پا میشود که آن سرش ناپیدا اس ( »...همان159 :ت.)163
هرکدام از شخصی های رمان «زمین سوخته» خود بیانگر یکی از واقعیات جنگ به شمار میروند و توصیفی کته محمتود
از آنان ارائه میدهد ،گواه همین ادعاس  .ازجمله شخصی هایی که نماد دزدی ،احتکار و گرانتی محستوب متیشتود ،ر تی
جی بُر ،رستم افندی و کل شعهان و همسرش هستند.
کلشعبان ،بقال محله ننه باران و مردی خشن ،بداخالق و فرص جل
(ر.ک .اسحاقیان .)239 :1393 ،این شخصی
را در پی به دس

اس

که همراه زن و دو دخترش زنتدگی متیکنتد

در زمان جنگ فق به فکر امیال مادی خود بوده و هرروز جنسهتای مغتازهاش

آوردن سود بیشتر گرانتر از روز قهل میکند؛ به همین دلیل دو سته انهتار داشت

کته اجناستش را در آنجتا

احتکار کرده بود (محمود.)97 :1391 ،
کلشعهان شخصی

سادیسم دیگرآزار دارد (ر.ک :شولتز )59 :1391 ،و کارهایش به مردم بهقدری فشار میآورد که من حملته

به مغاز او و ارتکردن اجناسش ،به وی فحاشی نیز میکنند (ر.ک .آقاخانیبیژنی .)23 :1396 ،بعدازاین متاجرا او شتکای

ختود را

پیش شورا میبرد و تعهد میدهد که گرانفروشی نکند؛ اما هیچ تغییری در رفتارش حاصل نمیشود تا سرانجام در انفجتار محلتة ننته
باران کشته میشود .او شخصیتی ایستا و قالهی اس

و تح

هیچ شرایلی تغییر نمیکنتد .سـروجان ،زن کتل شتعهان ،زنتی عصتهی،

پرخاشگر و همیشه در حال دعوا کردن اس  .لحن او همیشه خشمگین اس

(ر.ک .محمود.)159 :1391 ،

احمد فری ،رضی جیببر و رستم افندی ،سه سارق کته بتا شتروع جنتگ و ختالی شتدن خانتههتا وستایل خانتههتا را
میدزدیدند (ر.ک .همان .)96 :درنهای

ساکنان محلة ننه باران دستگیر و محاکمهاش میکنند و ننه باران و عادل آنها بته جترم

دزدی تیرباران میشوند .در پی احتکار و گرانی در زمان وقوع جنگ و حتی تا مدتها پس از آن ،سه

میشود بیشتتر متردم

با فقر دس وپنجه نرم کنند .محمود بهروشنی به این مو وع پرداخته و واقعیات مربوط به زمان وقوع و بعد از جنتگ در پتی
وجود فقر و مشکالت مردم را به تصویر کشیده اس

که بیشتر بر فقر اقتصادی و نهود وسایل برای برجرفکردن نیازهای اولیه

چه در شهرهای جنگزده و چه در اردوگاهها اشاره میکند (ر.ک .همان .)34 :عالوهبر موارد اشارهشده و نیازهای اولیة زندگی
بر برخی از نیازهای روری دیگر مردم جنگزده در رمان «زمین سوخته» اشاره شده اس

(همان33 :ت.)34

در «سوران سرد» بر این مسئلة بسیار مهم که یکی از واقعیات دنیای جنگ اس  ،اشاره شده اس « :کدخدا با هزار زحم
انگشتانش دس

زمانی را گشود و مچ دستش را رها کرد گف  :جنگه! مردم گرسنهان .چیزی برای خوردن نداریم .ما میریم و

از آنجرف قاچاق میآوریم بچههامان گرسنهان( »...افهمی331 :1390 ،ت.)332
عالوهبر اینکه احتکار و افزایش قیم ها در شهرها سه

کمهود کاال و ایجاد مشکل برای مردم میشود ،در رمان «ستوران

سرد» افهمی این مو وع را در روستاهای مرزی و مناجن درگیر جنگ و یا نزدی

به منلقتة جنگتی نشتان متیدهتد (همتان:

 .)332درواقع هم محمود و هم افهمی روایتگر احتکار و کمهود مواد ذایی در دو منلقه جنگزده مرزی ایران هستند.
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تحلیل مسائل اجتماعی پش

در داستان «دا» ،مسئلة گرانی و احتکار نف
نف

در روزهای جنگ نمود یافته اس  .بهدلیل مسائل جنگتی و کمهتود امکانتات،

نیز از جرین کوپن در بین مردم ایران توزیع میشود .در صورت دریاف

از جرین کتوپن کته همتراه بتا صتفهتای

نف

جوالنی بوده اس  ،زندگی برای آنها سخ

نمیگذش ؛ در یر این صورت ،زندگی در سرمای شدید برای آنها بسیار دشتوار

نمیخریدیم ،نف

یر کوپنی پیدا نمیکردیم یا قیمتش گران بود و صرف نمیکرد» (حسینی:1387 ،

میشد« :اگر با کوپن نف

 .)724عالوهبر مسئله نف  ،مسئلة گاز و کمهود آن یکی دیگر از مسائلی اس
همین دلیل شاهد اعتراض و شکای

که در زمان جنگ دامنگیر مردم شده اس

و به

یا کپسولهای گاز همیشته مصتیه

بتود.

آنها هستیم« :باالبردن پی ها و ظرفهای نف

هرچه اتاق باالتر بود ،زندگی سخ تر میگذش ( »...همان.)724 :
سرق

و در پی آن قتل و اعتیاد ازجمله مسائلی اس

که با وقوع جنگ ،در مناجن جنگی و کمتپهتای جنتگزدگتان بته

چشم میخورد و به همین دلیل و ازآنجاکه آثار جنگ و دفاع مقدس برای نشان دادن ایتن مستائل از توصتیفهتای رئالیستتی
استفاده کردهاند ،این مسائل را میتوان بهو وح در آثار منتخ
حتی اعتیاد در ساختمان کوش

پژوهش دید .در کتتاب «دا» ایتن مستئله؛ یعنتی دزدی ،قتتل و

رخ میدهد (همان .)717 :نمونة دیگر از زبان شخصی

زهرا روای

میشتود و بتهنتوعی بتا

اعتراض نیز همراه اس  ،مربوط به اعتیاد و مشروبات الکی در ش های ماه محرم و در ساختمان کوش
به جنگزدگان تعلن گرفته بود« :متأسفانه در ساختمان کوش

اس ؛ ساختمانی کته

با مسئلة مواد مخدر و حتتی مشتروبات الکلتی روبتهرو بتودیم.

یکی از مردان ساختمان هیئتی عزاداری به اسم امام حسین راه انداخته بود که در پس پرده ایتن بته اصتلالح هیئت  ،کارهتای
خالف مرتک

میشد ...به او میگفتم :نمیخوام با اینا قاجی بشی .اینا به اسم امام حسین ممکنه خیلی خالفها بکنند» (همان:

 .)659احتکار اجناس و صیفیجات ازجمله خیار در مناجن جنگی نمونة دیگری از مسئلة احتکار اس
شده اس

که در «دا» به آن شتاره

(همان.)666 :
که رامهرمزی بته آن پرداختته

کمهود مواد ذایی ازجمله نمودهای اجتماعی بازتاب دادهشده در کتاب «یکشنهه آخر» اس

اس « :مواد ذایی در سلح شهر کم شده بود ...دیگر خهری از میوه و ماهی و مرغ تازه نهود .ذایمان ساده و بعای وقت هتا
نان خالی بود و مشکل تهیه ذا ،مردم را از پا انداخته بود» (رامهرمزی.)40 :1391 ،
2ـ3ـ .6مطرحشدن مسئلة خیانت
یکی دیگر از مسائل اجتماعی در رمانهای جنگ و دفاع مقدس ،مسئلة خیان
اعتماد شخصی با ی
از گناهان کهیره اس

گروه و انجام عملی که آن را ازلحام مادی و معنوی متارر کند (ر.ک .:فرهنگ معین ،ذیل واژه) .خیان
که در قرآن و روایات برای آن وعده آتش دوزخ داده اس

(انفال )27 ،دربار خیان

آمده اس

(ر.ک .را

یکتی

اصتفهانی .)46 :1381 ،در قترآن کتریم

که امری بسیار ناپسند و دور از خرد اس « :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُتوا

أَماناتِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»؛ از این آیه استفاده میشود که دشمنان ،سابقة خیان
گرفتن آنان اس

است  .خیانت

عهتارت است

از سوءاستتفاده از

(قرائتی .)368 :1383 ،این مو وع در داستانهای منتخ

در رمان «زمین سوخته» بر مسئلة خیان

شیوخ عرب اشاره شده اس

دارند و خیان

آنان ،سه

اسارت و تح

ستیلره قترار

پژوهش ملرح شده اس .
که نار ایتی مردم و فحاشی به آنها را در پتی دارد:

«ت ارت؟! /ت همة مردها را به گلوله بستن!/ت آی نامرد!/دختر جوانی که مثل اسپند روی آتش بیتاب اس

و درهم متیپیچتد

فریاد میکشد/ت چند تا از شیوخ هم باهاشون همکاری کردن/ت تف!/ت میگن که شیخ شنار شتده فرمانتدار سوسنگرد!/تت بتاور
نمیکنم/ت باور کن برادر ....باور کن!» (محمود.)36 :1391 ،
نمونة دیگر از خیان
نسه

شیوخ عرب را میتوان صفحة  152همین رمان و از زبان راوی مشاهده کترد .شخصتی

به همین مسئلة خیان  ،بسیار حساس اس

ایران را نتیجة خیان

صتابر نیتز

و با لحنی تند و اعتراضآمیز ،پیشروی سریع و تعج آور دشمن بته ختاک

میداند؛ هرچند که بیانکردن این مسئله از زبان وی با ش

و تردید همراه اس « :همین بیرونکردنشتون
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چند ماه جول میکشه .بهخصوص که بهاحتمال قوی خیانتم شده! ...وگرنه چلور میشه که ئیهمه سترباز و تانت

و تتوپ و

خودرو ،بیهیچ مانع راه بیفتن و هفتاد ت هشتاد کیلومتر بیان تو خاکمون( »...همان .)36 :همتین مو توع بتا انتقتادی شتدید و
لحنی تند و پر از خشون

در سخن گفتن سه جوان ملرح شده اس  .آنان سکوت فرماندهان و مسئوالن در قهتال شتایعات و

حملة میگهای عراقی را نوعی خیان
و بیشتر بر مسئلة خیان

میشمارند و از اینکه رادیو نیز از این بمهارانها سخنی نگفته اس  ،خشمگین میشوند

پافشاری میکنند« :حرف جوانها را میشنوم/ت آدم خیال میکنه که دارن به مملک

خیان

متیکتنن

وگرنه اینهمه سکوت معنی نداره! /به جوانها نگاه میکنم .یکیشان خیلی آشنا به نظتر متیآید/...تت زدن فرودگتاه را دا تون
کردن ،حتی یه کلمه از رادیو هم گفته نمیشه/.یکی از جوانها که ال ر اس

و ...با کالمی که رنگ تندی از اعتراض و تأستف

دارد میگوید/سکوت ،سکوت ،سوت!» (همان .)20 :تأکید بسیار بر واژ سکوت از سوی مسئوالن سه
سکوت و بیتوجهی را نوعی خیان

میشود تا متردم ایتن

به شمار بیاورند .در صفحات دیگر رمان ازجمله مو وع «رفتتار یوستف و کشتی دادن

وی در شهر(« ،)91تشکیل شتوراهای بترای جلتوگیری از نفتوذ ستتونپتنجم» (« ،)161شهیدشتدن حستین ستوتی بتهوستیله
دانقالبها» (« ،)172انتقاد از جاسوسی و حزب تودهای» ( )243این مو وع ذکر شده اس .
در کتاب دا این مسئله بیشتر متوجه شخصی

بنیصدر و شیوخ عرب از زبان شخصی

بغضآلودی گف  :ما همیشه پیروزیم دخترم ،منتهی خیان
برگشتی نیس  ...بنیصدر مانع دخال
نمونة دیگر از خیان

پدر زهترا است « :بابتا بتا صتدای

نمیذاره .با این خیانتی که داره بته متا متیشته ملمتئن بتاش کته

ارتش شده .خیان کار ما رو به اینجا رسونده( »...حسینی.)156 :1387 ،

که در روزهای ابتدایی جنگ عراق علیه ایران در کتاب دا ملرح شتده است  ،تهلیغتات رستانهای از

سوی رژیم بعثی عراق اس  .آنان از جرین رادیو تالش میکنند اعراب خوزستان را فریت
همخون و همنژادیم و هیچگونه جنگی نداریم» ،بسیاری از شیخهای عرب را فری
نیز به این تهلیغات دامن میزنند و بدینجرین به وجن و سرزمین خود خیان

دهنتد و بتا ترفنتد «متا بتا اعتراب

میدهند .بسیاری از متردم مرزهتای ایتران

میکنند« :رادیو رژیم بعث مرت

مردم خصوصتاً

عربزبانها را تشوین میکرد ،شهر را ترک کنند یا بهجرف نیروهای عراقی بروند .میگفتند :بیایید ما از شما پذیرایی میکنتیم.
ما با شما کاری نداریم .شما از ما هستید .برادران مایید» (همان.)167 :
ربهزدن به حریف میشود ،حاور نیروهایی بترای جاسوستی و
یکی از مواردی که در جنگ وجود دارد و معموالً سه
کس اجالعات از و عی جههههای جرف مقابل اس  .این نمود در رمانهای منتخ پژوهش نیتز بازتتاب یافتته است  .در
رمانهای زمین سوخته ،سوران سرد و دا این درونمایه نمود بیشتری دارد .در رمان «زمین سوخته» بر این مستئله تأکیتد شتده
اس  .حاور جاسوسان در روزهای ابتدایی جنگ ،من ایجاد رع و وحش در بین مردم ،سه میشد تا با گراد دادن بته
دشمن ،آنها بهتر بتوانند تأسیسات ،زیربناها ،پلها و شهرها را بمهاران کنند و همین مسئله سه میشتد تتا دشتمن خیلتی زود
بتواند نقاط حساس و مهم شهرهای مرزی را بدون دادن تلفات بگیرد (ر.ک .فهیمی .)160 :1369 ،در همتین حتین نیتز متردم
به صورت خودجوش و با کم پاسداران انقالب استالمی در خیابتانهتا و کوچتههتا بته بتازجویی از افتراد ریهته و ناآشتنا
میپرداختند .همین مسئله در روند پیتداکردن جاسوستان و حتتی ایجتاد زمینتهای کته آنتان کمتتر بتواننتد در منتاجن جنگتی
حاورداشته باشند ،کم میسری میکند« :دو پاسدار به جوان سیهچردهای که چپیهاش را رو شانهاش انداخته است  ،دستتهند
زدهاند و میروند بهجرف ساختمان پاسداران که کمی دورتر از شیرهای فشاری اس /...ت د انقالبه!/ت نه بابا ...ستون پنجمه...
از چشاش پیداس!/ت همی بیشرفا هستن که «گراد» میدن به توپای عراقی!» (محمود.)65 :1391 ،
در کتاب «دا» نیز همین مو وع ملرح شده اس « :حتی فکر نیروهای عراقی یا نیروهای ستون پنجم تو خیابانهتای نتاامن
را نکردم .فق دویدم» (حسینی .)337 :1387 ،عالوهبر به کار بردن واژگانی چون جاسوس و ستون پنجم ،همین مو وع را در
صفحة  461کتاب «دا» و این بار در قال

واژ نفوذی میتوان مشاهده کرد .همچنین این مستئله ،یعنتی خیانت  ،جاسوستی و

حاور منافن را میتوان در صفحات دیگر این کتاب ،یعنی  678 ،662 ،643و  700مشاهده کرد.
در رمان «سوران سرد» ،به مو وع جاسوسی سربازان برای نیروهای حزبی نیز پرداخته شده اس  .در رفتار اِستمال نسته

تحلیل مسائل اجتماعی پش
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به مصی نیز این مو وع را میبینیم (افهمی .)446 :1390 ،اِسمال برای اینکه مصی اجالعات مربوط بته او را فتاش نستازد،
تالش میکند تا او را جاسوس معرفی کند و حتی قصد دارد تا او را بکشد« :به مصی رو کرد .گف  :خوب جاسوس بیپتدر!
میبینم که بدجوری خودت را باختی؟ اسلحهاش را از امن خارج کرد .جاها قدمی به جلو برداش  .اسمال نگذاش حرفش
تمام شود .گف  :تو خفه شو! اگه یه کلمه دیگه حرف بزنی فک رو میآرم پایین( »...همان.)449 :
اسماعیل در ارومیه با نجیهه آشنا میشود و سپس همة مرخصیهایش را به خانة نجیهه میرود .در ادامه از نجیهه میخواهد
که به دیدارش در روستای سوران بیاید .نجیهه میپذیرد و در یکی از باغهای اجراف سوران برای او خانه اجاره میکند .متدتی
را با نجیهه میگذراند و شهی ناگهانی حزبیها به خانه هجوم میآورند و از اسماعیل اجالعات مربوط به پایگاه را متیخواهنتد
که اسماعیل میپذیرد .شهی اسماعیل به خانة نجیهه میرود و محمدر ا را در آنجا میبیند .نجیهه را میکشتد و در بتاغ ختاک
میکند .حزبیها با فهمیدن این مو وع ،اسماعیل را مجهور میکنند که اجالعات پایگاه «دلهدر» را به آنها بدهد .دلتهدر ستقوط
میکند و اسماعیل و مصی دستگیر و سپس به «دولتو» منتقل میشوند .اسماعیل در دولتو شکنجه میشود و ی سال بعد بته
پایگاه سوران بازمیگردد تا برای حزبیها جاسوسی کند .او در پایگاه محمدر ا را جاستوس معرفتی متیکنتد و ابتتدا احمتد
حصامی و سپس حمید همتی را به قتل میرساند .درنهای همکاری اسماعیل با حزبیها به سقوط پایگتاه ستوران متیانجامتد
(همان .)523 :در رمان «سوران سرد» جاسوسی کردن معموالً با نار ایتی مردم همراه اس و آنان نفرین و گاهی فحش نسه
به خیان کاران روا میدارند (همان.)521 :
خیان و جاسوسی همیشه همراه با انقالبها و جنگها وجود داشته و دارد .این مقوله در کتاب «یکشنهه آخر» نیز بازتاب
گستردهای دارد .هم در هنگام شکلگیری انقالب اسالمی و هم در زمان هش سال دفاع مقتدس ایتن متورد ملترح و بته آن
پرداخته شده اس  .رامهرمزی هم بر نفوذ حزبهای توده ،گروه های چتپ و مجاهتدین خلتن در زمتان پیتروزی انقتالب
اسالمی و هم به مسئلة خیان و جاسوسی و ستون پنجم اشاره کرده اس « :منافقان ...چادری به نام حنیف به پا کرده بودنتد و
در قال کم به مردم مستاعف ،اسلحه پنهان میکردند که در وق مناس از آن استفاده کنند ...با پیروزی انقالب استالمی،
گروه های چپ ،تودهای و گروه بهاصلالح مجاهدین خلن در آبادان فعالشده بودند .و عی فرهنگی ت اجتماعی آبادان
زمینة مناسهی برای رشد این گروهها بود» (رامهرمزی .)13 :1391 ،فعالی گروه هتای منتافن و ترفنتدهای بته کتار گرفتته شتد
بهوسیله آنان در این کتاب نمود خاصی یافته اس  .ازآنجاکه نویسنده بهنوعی این مو وع را تجربه کرده اس بستیار دقیتن و
به شکلی هنری آن را به تصویر میکشاند (همان.)30 :
عالوهبر مسئلة خیان منافقان ،بر مسئلة خیان شیوخ اعراب همانند رمان «زمین سوخته» و «دا» در ایتن رمتان هتم اشتاره
رفته اس که بیشتر منافقان این کار را میکنند (همان .)30 :نمونة دیگر از خیان اعراب در مناجن جنگی و هش ستال دفتاع
مقدس را میتوان در رفتار ناخدای عربزبان مشاهده کرد (همان .)72 :همچنین در کتاب «یکشنهه آخر» همانند کتاب «دا» بته
مسئلة خیان بنیصدر اشاره شده که با نوعی انتقاد و شکای همراه اس « :همه از کنار گذاشتن بنتیصتدر ختائن خوشتحال
جنگ تغییر میکند .اگر خیان های او نهود خرمشهر هرگز سقوط نمیکرد» (همان.)130 :

بودیم و میدانستیم سرنوش
نتیجه
یافته های پژوهش حاکی از آن اس که مسائل مربوط به حواد پش جههه از منظر بعد اجتماعی در چهتار اثتر داستتانی
دفاع مقدس ازجمله «زمین سوخته»« ،سوران سرد»« ،دا» و «یکشنهه آخر» حاوری چشمگیر دارند .از میان نمتودهتای مستائل
اجتماعی میتوان به عزاداری برای شهیدان ،ویرانی و هرجومرج در شتهرها ،انتقتاد از کمهتود امکانتات و تجهیتزات نظتامی و
پزشکی ،انتقاد از مسئوالن و فرماندهان جنگ ،پرداختن به مسئلة خیان و جاسوسی ،دزدی ،احتکار و گرانی و فقر اشاره کرد.
در رمانهای «زمین سوخته» و «سوران سرد» ،ملرحشدن مسئلة خیان  ،ویرانی شهرها ،احتکار و گرانی ملرح شده است ؛
حالآنکه در دو کتاب «دا» و «یکشنهه آخر» ،کمهود امکانات و تجهیزات ،انتقاد از فرماندهان و مسئوالن ،خیان و احتکار نمود
بارزتری داشته اس  .نگاه محمود و افهمی نسه به انتقاد از مستئوالن و دولت همتراه باخشتم و نفترت نمتود یافتته است ؛
حال آنکه در نگاه حسینی و رامهرمزی این انتقاد تنها کالمی بوده اس  .همچنتین مستئلة دزدی و برختورد بتا دزدان در رمتان
«زمین سوخته» با خشون و گاهی ،مجازات (اعدام) همراه اس ؛ حالآنکه در کتاب «دا» و «یکشتنهه آختر» ایتن مستئلة تنهتا
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زبانی ملرح شده اس  .برخورد با احتکارگران در دو رمان «زمین سوخته» و «سوران سرد» بتا خشتون همتراه است کته در
رفتار مردم نسه به کلشعهان و زمانی نسه به کدخدا میبینیم .در کتاب «دا» و «یکشنهه آخر» ،این نمود بیشتتر بتا اعتتراض
زبانی در رفتار شخصی زهرا و معصومه بازتاب داده شده اس .
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