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  خانواده و الفباي داهاي  نويسي از دوران جنگ در رمان بررسي تطبيقي خاطره

  السادات منيريعفت
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اراك
  مريم حسيني
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه الزهرا

  چكيده 
هـاي   كتـاب . هاي دوران پس از جنگ يادآوري و نگارش خاطرات آن ايام است از ويژگي يكي

هاست،  دربرگيرندة اتفاقات مهـم   كنندة خاطرات شخصي مؤلفان آن بر آنكه بيان خاطرات عالوه
. رود شـمار مـي   سياسي و اجتماعي جامعه نيز است و از منابع مهم براي بيان حقايق تاريخي بـه 

 خـانواده  الفبايو  داهاي  رمان. كنند ن خاطرات خود را در قالب رمان بيان ميگاهي نويسندگا
هـاي   هـا و واقعيـت   روايت نويسندگانشان، زادة تخيل و احساسات نيستند؛ بلكه بيـان اتفـاق   به

  . اند تاريخي
هدف از نگارش اين مقاله بررسي تطبيقي خاطرات دوران جنگ در آثار دو نويسندة زن ايرانـي  

يكي از نويسندگان معاصـر ايتالياسـت كـه    ) م1991 -1916(ناتاليا گينزبورگ . ليايي استو ايتا
او در بيشتر آثار خود به دوران . هاي ديگر ترجمه شده است بسياري از آثار او به فارسي و زبان
اثر زهرا حسيني بيـانگر   دامانند رمان  خانواده الفبايرمان . جنگ جهاني دوم اشاره كرده است

تفاوت ايـن دو  . شت خانوادة نويسنده و زندگاني مردم جامعة وي در دوران جنگ استسرگذ
اثر با ديگر آثاري كه در دوران جنگ تأليف شده، اين است كـه حـوادث از زبـان زنـان بـازگو      

در ايـن مقالـه، پـس از بيـان      .صراحت بيان شـده اسـت   شود و نقش و تالش زنان در آن به مي
هـاي ايـن دو    ها و تفاوت ها، شباهت ويسي در ادبيات داستاني، ويژگين اهميت و جايگاه خاطره

  . شناسانه تبيين شده است رمان جنگ با رويكردي جامعه
  . نويسي، زهرا حسيني، ناتاليا گينزبورگ جنگ، خاطره: هاي كليدي واژه
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  مقدمه . 1
  : براي ثبت وقايع است روش مناسبي روزانه يها يادداشت و خاطرات نوشتن

 حاكم ذهن بر آرامش خاطره، نوشتن با .كند پاك انديشه از را ذهن تا است يروش

 خـاطرات  نوشـتن  دهـد  مي نشان )گذشته در چهل سال( اخير يها بررسي .شود مي
 هـم  اشـخاص  جسـماني  سـالمت  به بلكه است؛ مناسب روان و روح براي تنها نه

 سـي  لـوك ( 1990-1989سـال   بيكر در بنه جيمز يها بررسي مانند كند؛ مي كمك

 ). 8: 1384وارد، 

داده را  هايي است كه نويسـنده از طريـق آن اتفاقـات رخ    نويسي يكي از شيوه خاطره
خـاطرات   و ،مهم زندگي خود را ثبت حوادث نويسنده ،نويسي  خاطرهدر . كند بازگو مي

مهم  ها، تجربيات تكرار ناشدني، حوادث ها و شكست همچون پيروزي آن تلخ و شيرين
هـاي كهـن ثبـت     نويسي يكي از شيوه خاطره .كند ميواطف و احساسات را ماندگار و ع

  . واقعيات است
 مانـده  جا به گلين الواح روي سومري، وزير يك از نويسي خاطره سند ترين قديمي
شـاگرد   شكوايية ديگري و است، شده مكتوب ميخي خط با دوران آن در كه است

 ). 7: 1383حقاني، ( است ناليده شب شقم و معلم گيري سخت از كه است مدرسه

 دليـل  بـه  قاجار دورة اواسط از آن، امروزي مفهوم به نويسي خاطره فارسي، ادب در

 ويژه به و شكل گرفت ها اروپايي ادب و فرهنگ با آشنايي و غرب با ايرانيان رويارويي

 گونـة  ايـن  بـه  از گذشته بيش نيز پهلوي دورة در. كردند استقبال آن از مداران سياست

 اهللا سـيف  بـار  بـراي نخسـتين   كـه  بود تاحدي خاطرات به مردم توجه. شد توجه ادبي

 انقـالب  حوادث گرماگرم در. تخصصي در اين زمينه دست زد مجلة انتشار به وحيدنيا

 .بود زمان آن دادهاي روي و مردم از خاطرات پر ها روزنامه و ها كتاب مجالت، اسالمي،
خـاطرات   شد و آغاز سرزمين اين در نويسي از خاطره نوي فصل تحميلي، جنگ آغاز با
 و مشـكالت  جبهـه،  بـر  حاكم فضاي رزمندگان، و اهداف ها آرمان بيان براي ابزاري به

  ). 75: 1384ايرواني، (تبديل شد ... و جنگ مصايب
دادهاي انقالب تأليف  هاي بسياري از خاطرات و روي پس از پيروزي انقالب، كتاب

ها به نگارش  ز جنگ ايران و عراق نيز خاطرات بسياري از رزمندگان جبههپس ا. شد
طور  شماري از اين خاطرات به. ها منتشر شد ها، مجالت و كتاب درآمد و در روزنامه
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اند كه  صورت مصاحبه نگاشته شده مستقيم از رزمندگان نقل شده و تعدادي نيز به
 آن، عام معناى در را نويسى خاطرهبرخي «. اند اي در ادب فارسي يافته جايگاه گسترده

 و زمان بر عالوه آن، در كه اند دانسته هم ها ها، بلكه شنيده يادآورى و نگارش ديده تنها نه
- 13: 1373كمري، (» پردازد نيز مى آن چگونگى وقوع ارزيابى به خاطره، وقوع مكان

14 .(  
هـا و  شـرح احـوال   .هاسـت نويسي يكي از ژانرهـاي ادبـي مـورد عالقـة زن    خاطره
دهد اتوبيوگرافي و از خود نوشتن مـورد   هاي خاطرات بازمانده از زنان نشان ميدفترچه

نويسـي  شيوه خاطره ، اثر آلبادسس پدس، بهدفترچة ممنوعرمان   .عالقة زنان بوده است
هاي زنـان را در آن  كند تا محروميتنويسندة زن اين رمان تالش مي. نگاشته شده است

دختـر   )؟ 1884/ 1301(السـلطنه  در ايران هم خاطرات زناني همچون تاج. دهدنمايش 
حسـيني،  ( هاي اخير منتشر شد، نشان از اين نوع توجـه دارد ناصرالدين شاه كه در سال

1388 :92 .( 

مشـغولي رمانتيـك بـراي گريـز از      ها نوعي دل بازيابي گذشته از طريق مرور خاطره
خورد كه اشتياق به تغييـر   را مي  لي است كه حسرت اياميتنگيِ نس دل. هاست نابساماني

گسسـته   سـان ازهـم   و تحول ازبين نرفته بود، اعتماد به نفسي وجود داشت و جهان ايـن 
 ).944/ 3: 1380ميرعابديني، (نمود  نمي

طور جدي از ابتـداي قـرن نـوزده اروپـا      نژاد آغاز داستان جنگ را به كامران پارسي«
» گيري اين ژانر ادبي در اروپا بسيار قابل تعمق اسـت  ه وي، روند شكلاز ديدگا. داند مي

البته، جنگ و دشمني عليه شر و بدي قـدمتي بسـيار كهـن    ). 89-85: 1379عبدالهيان، (
  . شود دست برادرش قابيل ديده مي هابيل به دارد و نمونة آغازين آن در كشته شدن 

ادبيـات دفـاع مقـدس    «. ود داردگفتني است كه بين جنگ و دفاع مقدس تفاوت وج
كنـد و ايـن از نقـاط افتـراق      بودن جنگ را مطرح مي بودن و دفاعي   مسئلة حق و باطل

ادبيات دفاع مقدس بـه   ).95: 1379كوثري، (» ادبيات دفاع مقدس و ادبيات جنگ است
. هاي ديني و الهي است شود كه دربارة ايستادگي و دفاع مبتني بر ارزش ادبياتي گفته مي

بنـابراين، ادبيـات   . اين ادبيات، ادبيات ضدجنگ است؛ چـون دفـاع ضـد جنـگ اسـت     
جنگ ناميد و اين مرز ظريف، دقيـق و بـاريكي    توان ادبيات ضد دفاع مقدس را نمي ضد
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كـار   هـا را بـه   است كه تحليلگران يا گويندگان بدون رعايت حريم معنـايي واژگـان، آن  
دفـاع مقـدس ناميـد     توان ادبيات ضد ا نيز نميادبيات جنگ غيردفاع مقدس ر. گيرند مي

  ). 21: 1389سنگري، (
تنها مردان، بلكـه تعـدادي از زنـان نيـز      پس از هشت سال دفاع مقدس در ايران، نه 

خانم زهرا حسيني يكي از مؤلفاني است كه خاطرات دوران جنـگ  . دست به قلم بردند
كند كـه   مسائلي را بيان مي دا  ان نويسنده در رم. خود را در قالب رمان بيان كرده است

  . از چشم بسياري از نويسندگان مرد پوشيده مانده است
افـرادي  . نويسي را بازآفريني كرد برگ جديدي از خاطره ،ساله جنگ تحميلي هشت

كه جنگ را ديده و تجربه كرده بودند، ناخواسته ايـن وظيفـه را در خـود احسـاس     
مسئوليت خطير انتقال حقايق جنگ و انقالب بـر   ،هاي آينده كردند كه دربرابر نسل

. دوش آنان است، بنابراين اقدام به نوشتن خاطرات حضور خـود در جنـگ كردنـد   
جنگ توسط خـود رزمنـدگان    نگارش خاطره از همان دوران ةسرچشم ،درحقيقت

  ). 10: 1388كريمي، (ت شروع شده است و بعد از جنگ نيز ادامه ياف
برنـد،   كـار مـي   ويسندگان براي بيان خاطرات دوران جنگ بـه هايي كه ن يكي از قالب

داسـتان و  . دهنـد  زنـان بـه برخـي ژانرهـا بـيش از بقيـه توجـه نشـان مـي          .رمان است
ها نويسي هميشه براي زنان جالب بوده و دفترهاي فراواني از ايشان در اين حوزه خاطره

نويسـي زنـان،    صـلي داسـتان  منتقدان فمنيست اعتقاد دارند كه مـادر ا «. باقي مانده است
اي براي اظهار وجود و مبارزه از طريق داستان،  گوست كه با بنا نهادن شيوه شهرزاد قصه

هـاي زنـان و آرزوهايشـان از    توانند به تحصـيل خـواهش  به زنان ياد داد كه چگونه مي
 مانزنان و ررزاليند مايلز در كتاب . )76: 1388حسيني، (» سرايي بپردازندطريق داستان

  هاي ادبي داشـته تر و رساتر از همة گونه معتقد است زنان در قلمرو رمان، آوايي پرتوان
  ). 40: 1380مايلز، (» اندرمان را در مركز توجه خود قرار داده«و 

دادهاي جامعه است، قالبي مناسب بـراي   اي از حوادث و رخ بر آنكه آينه رمان عالوه
البته، در رمـان تخيـل و احساسـات نويسـنده     . هست تحت تأثير قرار دادن خواننده نيز

نويسـندگان فقـط بازگوينـدة حـوادث      خانواده الفبايو  داهاي  جاي دارد؛ اما در رمان
  . اند خارجي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 105 □  السادات منيري، مريم حسيني عفت/ ...و دا هاي نويسي از دوران جنگ در رمان بررسي تطبيقي خاطره 

زهرا حسيني از جنگ تحميلـي و اوضـاع خرمشـهر در روزهـاي      خاطرات سيده دا 
نه  و مهر سال پنجاهساله كه با شروع جنگ در روز اول  دختري هفده. آغازين جنگ است

در : گيـرد  هاي متعددي برعهده مـي  او در طول جنگ نقش. شود اش دگرگون مي  زندگي
پـردازد؛ پـس از چنـدي     ابتدا چون تخصصي ندارد به كفن و دفن كشتگان خرمشهر مي

كه پدر زهـرا   پردازد؛ زماني گيرد و به پرستاري از مجروحان مي هاي اوليه را فرامي كمك
سـپارد؛ او ازدواج   را بـه او مـي    ود، مسئوليت مراقبـت از مـادر و خـانواده   ر به جبهه مي

كـه   گيـرد؛ سـرانجام زمـاني    هاي همسـري و مـادري را نيـز برعهـده مـي      كند و نقش مي
  . نهد تنهايي بار زندگي را به دوش مي همسرش در منطقه است، به

هـاي   خانواده و نقـش نويسنده ابتدا به توصيف  دانيز مانند رمان  خانواده الفبايدر 
ناتاليا گينزبورگ در رمـان  . پرداخته است آنان و سپس به اوضاع جامعه در دوران جنگ 

  . كشيده است تصوير  خود، جنگ جهاني دوم و مبارزه عليه استبداد فاشيسم را به
مظهـر  . موسوليني در جامعة ديكتاتوري محق بـه روي صـحنه آمـد    1923در سال 

هـا   سرسخت. كامل، رقبا و مخالفين را از صحنه بيرون كردبا خشونت » ارادة ملت«
هاي ناموافق و كالً هر تشكلي كـه كمتـرين    به قتل رسيدند، كلية احزاب و روزنامه

  ). 11: 1366پاالرد، (داد منحل شد  بوي مخالفت مي
  . در اكثر آثار خود به استبداد فاشيسم اشاره كرده است خانواده الفباينويسندة 
در » دا«. ني درضمنِ بيان خاطراتش چهرة زن ايراني را ترسيم كرده اسـت خانم حسي
ها و  علت برگزيدن اين نام آن است كه نويسنده مصيبت. معناي مادر است زبان كردي به

تفاوت اصلي ايـن رمـان بـا ديگـر آثـار      . زجرهاي تمام مادران ايراني را بيان كرده است
شـود كـه در تمـام     دها از زبان زني نقل مـي دا مربوط به دوران جنگ اين است كه روي

اي در  زنـان در طـول جنـگ نقـش بسـيار ارزنـده      . شده حضـور دارد  هاي روايت صحنه
هـايي از زنـان كـه آنـان را شـكننده و احساسـاتي        برخالف توصـيف . اند پيروزي داشته

 بـراي . مقاومت و صبر زنان ايراني به تصوير كشيده شـده اسـت   دااند، در رمان  خوانده
هاي خود آنان را در قبر  رسند و او با دست كه پدر و برادرش به شهادت مي مثال، زماني

هايم را بروز بـدهم،   توانستم گريه و زاري كنم و غم اگر راحت مي«: گويد گذارد، مي مي
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تكـه   اگر نگران نااميد شدن بقيه و شكست روحية مقاومتشان نبودم، شايد خودم را تكـه 
  ). 347: 1389حسيني، (» برايم سخت بود اين مصيبت. كردم مي

  
  نقد و بررسي . 2

هايي در  ها و تفاوت خواننده متوجه شباهت خانواده الفبايو  دابا مطالعة دو رمان 
هر دو كتاب بيان خاطرات دو زن از دوران . شود ها مي ساختار، پيرنگ و محتواي آن

، پاية مطالعه بسيار شبيه به يكديگر بنابراين. اند؛ يكي در ايران و ديگري در ايتاليا جنگ
كردي ساختاري  هاي اين دو اثر در روي ها و تفاوت اي از شباهت در ادامه، دسته. است

توان  هاي دو رمان را ذيل چند عنوان زير مي مشابهت. شود شناسانه بيان مي و جامعه
  . بررسي كرد

  
  اهميت كانون خانواده . 2-1

  . گذارد عه تأثير بسياري ميخانواده نهادي است كه بر جام
آيد و هنجارهـاي آن را   خانواده اولين گروهي است كه انسان به عضويت آن درمي

ترديـد دانسـتن آن را مرهـون فرويـد هسـتيم مربـوط بـه         اي كه بـي  نكته. پذيرد مي
توجيهي است كـه او بـه پـرورش خـانوادگي و اثـر روابـط عـاطفي درون آن بـر         

  ). 210: 1372محسني، (شخصيت داشته است 
تـأثيرات عميـق روحـي و روانـي در      اسـت كـه   ترين نهاد اجتمـاعي  خانواده بنيادي

خـانواده   نهـاد . خواهد بـود  منشأ تحوالتي عظيم در جامعه نيز و ندك  مياعضايش ايجاد 
از كاركردهـاي  . گيـرد  داراي سازمان است و در آن تقسيم كـار اجتمـاعي صـورت مـي    

به هر ميـزان كـه   . بيت مطابق با هنجارهاي اجتماعي استخانواده، صيانت از نفس و تر
ها اهميت داده شـود، فرزنـداني كـه در ايـن خـانواده تربيـت        در خانواده به اين كاركرد

   .شوند، در جامعه و نهادهاي اجتماعي مؤثرتر خواهند بود مي
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  الگوپذيري از پدر . 2-2
. گيرند، تـأثيري شايسـته دارد   هده ميهايي كه فرزندان در آينده برع پدر خانواده بر نقش

دهنـد و بسـيار از او تـأثير     در بسياري موارد، فرزندان پسر پدر را الگوي خود قرار مـي 
هـاي سياسـي اسـت و از همـان      در هر دو رمان، پدر خـانواده از شخصـيت  . پذيرند مي

: گويـد  مي خانواده الفبايگينزبورگ در رمان . شوند كودكي فرزندان با سياست آشنا مي
گرفـت كـه بـه دعـوا منجـر       اي درمي هاي وحشيانه درمورد سياست، در خانة ما، بحث«

شـوند   شوند، هريك مبارز سياسي مي كه برادرانش بزرگ مي زماني). 41: 1364(» شد مي
پدرم، با اين همه خوشبخت بـود كـه يـك    «: شود كه اين مسئله باعث خشنودي پدر مي

  ). 112همان، (» پسر فعال سياسي دارد
هاي سياسـي   كردند، پدر فعاليت كه خانواده در عراق زندگي مي  از زماني دادر رمان 

: هاي انقالبي بود داد و اين امر يكي از عوامل گرايش علي به سياست و فعاليت انجام مي
بابا بااينكه هميشه روي درس علي و محسن حساس بود؛ چون خودش سابقة فعاليـت  «

. موضع علي مخالفتي نكرد، بلكه خودش هم بـا او همـراه شـد    تنها با سياسي داشت، نه
: 1389حسيني، (» كردند نشستند و آهسته دربارة جريانات انقالب صحبت مي ها مي شب
وطنـان خـود را دارد،    شود زهرا قصد كمـك بـه هـم    كه متوجه مي همچنين، زماني ).56

  : شود خوشحال مي
توي صورتم نگـاه كـرد و   ش باز كرد، هايم را از دور گردن دست. صورتم را بوسيد

همه بايـد دسـت   . ديگه مرد و زن معنا نداره. آره امروز همه بايد كمك كنند: گفت
نبايد اجازه بديم اجنبي وارد مملكتمـون بشـه و بـه    . به دست هم بديم و دفاع كنيم

زن و مـرد بايـد جلوشـون وايسـيم     . درازي كننـد  خاك، ناموس و شـرفمون دسـت  
  ). 88همان، (
  

   نقش تربيتي مادر. 2-3
پـدر در بيـرون از خـانواده كـار     . در خانوادة سنتي تقسيم كار در خـانواده وجـود دارد   

. گيـرد  هاي آتي آنان را برعهـده مـي   كند و مادر وظيفة تربيت فرزندان و هدايت نقش مي
ش نقـ  اعتقادات به فرزندانها و  محور كانون خانواده، در تفهيم ارزش در جايگاه مادران
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مادر زهرا فردي است كه در تمام مراحـل زنـدگي    دابراي مثال، در رمان  .مؤثري دارند
هاي سياسي تحت تعقيب يا در  دليل فعاليت كه پدر به  در زماني. با همسرش همراه است

خرج، از بـازار اليـاف گـوني     دا هم براي كمك«: زندان است و خانواده در مضيقه است
ريسـيدند و ليـف    ها را مـي  كرد، آن دل مي درد مي  اش مي عمهخريد و در حالي كه با  مي
  ). 19همان، (» فروختند بافتند و مي مي

مادر نويسـنده تـا قبـل از ازدواج در رشـتة پزشـكي درس       الفباي خانوادهدر رمان 
كنـد و تمـام اوقـاتش را بـا همسـر       خواند؛ ولي بعد از ازدواج تحصـيل را رهـا مـي    مي
در اين رمان، مادر با عشق و مهرباني، . شود فرزندانش مشغول مي گذراند و به تربيت مي

آمـوزد و بـر دختـرش تـأثير بسـياري       ها و باورها را بـه فرزنـدان مـي    بسياري از ارزش
مدتي كه لئونه . شود و همراهي براي همسرش مي ناتاليا با ازدواج خود، حامي . گذارد مي

پـذيرد و در تبعيـد در    يي مسئوليت زندگي را ميتنها برد، او به سر مي در زندان يا فرار به
بـوديم، زيـاد بـه     "آبروتزو"مادرم، وقتي من و لئونه در «: كند آبروتزو او را همراهي مي

  ). 166: 1364گينزبورگ، (» آمد ديدنمان مي
 
  گويي واقع. 2-4
و  هـا  در بسياري از داسـتان . گويي است گرايي و واقع نويسي واقع هاي خاطره از ويژگي 

هايي كه با موضوع جنگ نگاشته شده است، نويسنده با تركيب واقعيت و تخيل به  رمان
انـد كـه مطالـب عـين      اما در اين دو رمان، نويسندگان تأكيد كرده. پردازد بيان مطالب مي
  : كند بيان مي الفباي خانوادهناتاليا گينزبورگ در مقدمه كتاب . حقيقت است

كدام ساختة ذهـن مـن    هيچ. اين كتاب واقعي هستند دادها و اشخاص ها، روي مكان
ام، فـوراً   نويسي خـودم چيـزي سـاخته    هربار كه براساس شيوة معمول رمان: نيست

هنگـام   بـه . هم واقعي هستند حتي اسامي  .ام كه بايد آن را حذف كنم احساس كرده
قدر  آن ناپذير بوده است؛ راستي هرگونه ابداعي تحمل نوشتن اين كتاب، براي من به

ناپـذير   هاي واقعي را تغيير بدهم؛ به نظرم از افـراد واقعـي جـدايي    ام نام كه نتوانسته
شايد كسي از اينكه خودش را به نـام و نـام فاميـل در ايـن كتـاب ببينـد،       . اند آمده

  ). 13همان، (اما من هيچ جوابي ندارم به او بدهم . خوشش نيايد
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ــان   ــأليف رم ــا ت ــز ب ــه داخــانم حســيني ني ــان هــيچ ب نويســي و  وجــه درصــدد رم
خوانندگان نبوده است؛ بلكه براي دفاع از دفاع مقدس آغاز به نوشتن خاطرات  سرگرمي
  : گويد او در مقدمة كتابش مي. كند خود مي

هايي كه براي حفظ و صيانت از  اي پيش رفت كه همة آن گونه اي شرايط به در دوره
چيز خود گذشتند، متهم به  از همه  اين آب و خاك و نظام مقدس جمهوري اسالمي

اينجا بود كه مصمم شدم تا از دفاع مقدسمان دفـاع كـنم و ايـن    . طلبي شدند جنگ
: 1389حسـيني،  (و ثبـت خـاطرات آن روزهـا     ممكن نبود جز با نگارش واقعيات

11 .(  
هاي واقعـي   هاي بزرگ و مكان ها، ذكر نام شخصيت با توجه به رئاليستي بودن رمان

  . هاي آن است گياز ويژ
  
  هاي سياسي ذكر نام شخصيت. 2-5

هـا آمـده، مـوارد زيـر      آن  نام داهاي سياسي دوران دفاع مقدس كه در رمان  از شخصيت
 : است

» صدر مانع دخالت ارتش شده، خيانت كار مارو بـه اينجـا رسـونده    بني«: صدر بني -
  ). 156: 1389حسيني، (

گفـت احسـنت بـر    . ور و شعف ديدمتوي نگاهش احساس غر«: مصطفي چمران -
  ).576همان، (» شما دل امام را شاد كرديد. شما

آرا براي اينكه بتوانند اين مسئله را مهار كننـد،   مسئولين شهر مثل جهان«: آرا جهان -
  ). 63همان، (» ها گفتند كمتر در شهر آفتابي شوند به بچه

ها اشـاره كـرده    به آن خانواده الفبايشدة ايتاليا كه نويسندة  هاي شناخته از شخصيت
  : اند از است، عبارت

  شاعر و معترض اجتماعي؛) م1907-1835( 1كاردوچي -
گذار جنبش ضدفاشيسـتي   متفكر و مرد سياسي، و بنيان) م1937-1899( 2روسلي -

  ؛»عدالت و آزادي«
                                                            
1. Carducci 
2. Carlo Roselli 
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نگار، ضدفاشيست و از  نويس، روزنامه تاريخ) م1886متولد ( 1سالواتورلي -
  ذاران حزب؛گ بنيان
نگار، عالم اقتصاد، ضدفاشيست و رهبر تشـكيالت   روزنامه) 1896متولد ( 2روسي -

  .»عدالت و آزادي«
  
   ها ذكر نام مكان. 2-6

. ها و زمان وقـوع حـوادث اسـت    گرايي، ذكر حقيقي نام مكان هاي ديگر واقع از ويژگي
. يـان كـرده اسـت   داده در شـهر بصـره و خرمشـهر را ب    حوادث رخ دانويسنده در رمان 

هاي شهر بسيار دقيق اسـت و همچـون تصـاوير تـابلوي      ها و محله هاي خيابان توصيف
  : بندد نقاشي، در ذهن نقش مي

» اعالم كردنـد خرمشـهر آزاد شـده    1361باالخره ساعت دو، روز سوم خرداد سال «
  ). 673: 1389حسيني، (

  ).710مان، ه(» ، منطقة عملياتي در غرب كشور بود1366شهريور سال «
ساله بودم، دايـي نـادعلي از بصـره بـه ايـران آمـد و        كه من شش 1348اوايل سال «

  ). 39همان، (» بالفاصله رفت سربازي
هـاي ايتاليـا را در دورة اسـتبداد     نويسـنده شـهرها و محلـه    الفباي خانوادهدر رمان 

ـ «بـرده   هاي نـام  براي مثال، يكي از مكان. فاشيست توصيف كرده است : اسـت » زوآبروت
آن همـه مـردم، آن همـه    . تر شـده اسـت   انگيز تر و غم كننده تر، خسته تورينو خاكستري«

ــد ــدان بودن ــورگ، (» دوســتان، دور و در زن ــورگ در داســتان ). 127: 1364گينزب گينزب
، دوران تبعيد خود را در اين دهكده توصيف كرده »زمستان در آبروتزو«كوتاهي باعنوان 

  . است
  
  
  

                                                            
1. Salvatorelli 
2. Ernesto Rossi  
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   سه دورة زندگيبيان . 2-7
اند، سپس دوران  هر دو نويسنده ابتدا از دوران كودكي و شرايط زندگي خود سخن گفته

گـو   جنگ و تحوالت اجتماعي و درنهايت دوران پيروزي و شرايط پس از جنگ را بـاز 
  . شود هايي از دو رمان ذكر مي اكنون نمونه. اند كرده
  ): كودكي(قبل از جنگ  -

اي بـازي   هـا هـم گوشـه    ما بچه. دا مشغول جارو زدن اتاق بود آيد يك بار يادم مي
خواسـتيم بـه    مـي . ما از جايمان بلند شديم. يك دفعه بابا داخل اتاق شد. كرديم مي

طرفش بدويم كه دستش را جلوي صورتش گرفت و با اشاره به ما فهمانـد چيـزي   
ابـا آهسـته جلـو    ب. دا مشغول تميز كردن زير تخت بود و اصالً متوجه نشد. نگوييم

  ). 20: 1389حسيني، (هاي او را گرفت  سر چشم رفت و از پشت
گفـت   رفتم؛ اما پدرم مي رفتم، گرچه در سني بودم كه بايست مي من به مدرسه نمي

خواهر و برادرهايم، براساس همين منطق، دورة . كه مدرسه آلوده به ميكروب است
داد  بودند، به مـن مـادرم درس مـي   ابتدايي را در خانه و با معلم خصوصي خوانده 

  ). 101: 1364گينزبورگ، (
  : دوران جنگ -

دورتر پشت ديـوار كـاهگلي    ها تقريباً همه با هم بيرون دويديم و كمي  زير آتش گلوله«
همه از هم . جا پناه گرفتيم كوتاهي كه احتماالً ديوار يك طويله بود، جمع شديم و همان

  ). 504: 1389حسيني، (شليك كرد  اين لعنتي كي بود: پرسيدند مي
همچنـان تـوي   . انـداختيم  گذشتند، خودمان را توي علفزارها مي وقتي هواپيماها مي«

پرسيديم، كه كجا  ديديم، و با نگاه و در سكوت از هم مي واردان را مي خيابان، ساير تازه
  ). 168: 1364گينزبورگ، (» بايد برويم و چه كنيم

   :بعد از جنگ -
فرصت زيادي نداشـتم بـا ايـن حـال     . موقعيتي پيش آمد و رفتم بصره 1383سال « 

خواست خانـة   دلم مي. گشت مان مي دنبال خانه هاي شهر به چشمم توي كوچه و خيابان
» ام را در ذهنم زنده كنم  كنم تا خاطرات كودكي را پيدا مي مي  خودمان را، خانة پاپا و مي

  ).731: 1389حسيني، (
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در جنگ ويران شد، و پس از جنگ كه من . قرار داشت "گورنولو"ان خانه در خياب«
به تورينو بازگشتم به ديدار آن شتافتم، چيزي غير از يك مشت خرابه در حياط قديمي، 

  ). 145: 1364گينزبورگ، (» باقي نمانده بود
  

  تأثيرات جنگ . 2-8
  : هاي ناشي از جنگ بمباران و ويراني -

هاي مـردم   ماشين. بر نداشته باشد د كه ويران نشده يا زخمي اي بو ديگر كمتر خانه« 
خاطر نبودن بنزين مانده بودند، درب و داغان شـده   ها به ها يا كنار خيابان كه توي خيابان

  ). 490: 1389حسيني، (» بودن
هـا ويـران    جا شروع كردند به منفجـر شـدن و خانـه    ها، همه ها و مين ناگهان بمب« 

  ). 156: 1364گينزبورگ، (» ا انباشته شد از ويرانه، سرباز و پناهندهه شدند، و خيابان
  : غم از دست دادن عزيزان -

ها را تشـييع   دهد و با دستان خود آن زهرا پدر و برادرش را از دست مي دادر رمان 
احساس كردم كمرم شكست منتهي نه از سنگيني پيكر علي كه از سنگيني غـم  «: كند مي

  ). 360: 1389حسيني، (» از دست دادنش
هـا   خيلي. دوران پس از جنگ، بعد از افطار شاد اوايل، انباشته از ناراحتي و غم شد«

شـان را   رفتند و از نو عزلت گزيدند؛ يا در جهان رؤياهايشان، يا در هر كاري كه زندگي
: 1364گينزبـورگ،  (» طور اتفـاقي انتخـاب شـده بـود     تأمين كند، كاري كه با عجله و به

173 .(  
  : ايجاد رعب و وحشت -
شـان وحشـت،    در چهرة همـة . در ميان مردم، يك عده گوشة ديوار كز كرده بودند«

  ).126: 1389حسيني، (» زد اضطراب و نگراني موج مي
زده بوديم، اما هنوز اعتقاد داشتيم كه پيشـرفت   موقع اشغال بلژيك، همة ما وحشت«

  ). 154: 1364گينزبورگ، (» ها متوقف خواهد شد آلماني
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  مهاجرت بر اثر جنگ . 2-9
خاصي داشت،  كه حضورشان در آنجا براي ما دلگرمي ها مثل خانوادة عموغالمي  خيلي«

گذراننـد   كردند اينجا يك دورة موقت را مي در ابتدا همه فكر مي[...] خواستند بروند  مي
ديگر هم مورد  شنيديم كه شهرهاي رسيد و مي ولي وقتي خبر از گسترده شدن جنگ مي

حسـيني،  (» افتادند كه به شـهرهاي امـن ديگـر برونـد     هجوم قرار گرفته، به صرافت مي
1389 :565 .(  
هـا و   وارداني كه مثل ما، در اثر جنگ آمده بودند، و شـادي  همة اهالي روستا و تازه«
  ). 166: 1364گينزبورگ، (» هايشان را با زندگي روستا درآميخته بودند غم

  
  كالت زنانمش. 2-10

هـر  . پردازند كه در اين دوران متحمل شـدند  هايي مي ها به بيان سختي زنان در اين رمان
دو زن هدف واالتري از آسايش و آرامش خانوادگي داشتند و همسرانشـان را در مسـير   

زهـرا بـا يكـي از رزمنـدگان ازدواج      دادر رمان . كردند دفاع از سرزمينشان همراهي مي
بنا شد تا جايي را پيدا كنـد تـا   . حبيب به منطقه رفت) از ازدواج(بعد  سه روز«: كند مي

چون حضور «). 658: 1389حسيني، (» مان را شروع كنيم من هم پيش او بروم و زندگي
» دارم دانستم بخواهم او را بـراي خـودم نگـه     حبيب در جبهه مؤثر بود، خودخواهي مي

  ). 700همان، (
با  كند و نام لئونه ازدواج مي ناتاليا با يك مبارز سياسي به نيز الفباي خانوادهدر رمان 

مدتي كـه لئونـه در زنـدان يـا     . شود و همراه براي همسرش مي ازدواج خود، يك حامي 
در تبعيد در آبروتزو نيـز او  . پذيرد تنهايي مسئوليت زندگي را مي برد، او به سر مي فرار به

  . كند را همراهي مي
  

   خانواده الفبايو  دا هاي رمان تفاوت. 3
  هويت ديني و هويت ملي . 3-1
هويت به انسان امكـان  . معناي خود و شناختي است كه هر فرد از خود دارد به» هويت«

دنبـال   هـويتي كـه بـه   «. كنـد  دهد موضع خود را دربرابر ديگـران و خـود مشـخص     مي
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 گيرد، راد شكل ميشود، هويت فردي و هويتي كه از شباهت ميان اف  ها تشكيل مي تفاوت
اي اسـت   جنگ پديده ).37: 1387عزيززاده، ( »شود مي  هويت جمعي يا اجتماعي ناميده

اش،  هر ملتي با توجه به هدف و انگيـزه . داردتأثير بسياري هويت افراد در جوامع كه بر 
اگرچـه   دادر رمـان  . دهـد  ها اهميت بيشتري مي در دوران جنگ به يكي از انواع هويت

هـا برتـري دارد؛ امـا در رمـان      ي بااهميت است، هويت ديني بر ديگر هويـت هويت مل
اي از  مجموعـه هويـت ملـي   . شـود  گينزبورگ به هويت ملي اهميـت بيشـتري داده مـي   

بخــش و  هــاي مثبــت بــه عوامــل و عناصــر و الگوهــاي هويــت هــا و نگــرش گــرايش
: 1379يسـي،  نف(عنوان يك واحـد سياسـي اسـت     كننده در سطح يك كشور به يكپارچه

197 .(  
هويت ملي . هاي اساسي براي بقا و استحكام جامعه است هويت ملي يكي از ويژگي

هويـت ملـي در بعـد    . داراي چهار بعد جغرافيايي، تاريخي، اجتماعي و سياسـي اسـت  
نظام سياسي هستند و داخـل مرزهـاي    درونگيرد كه افرادي كه  شكل مي زماني سياسي

از لحاظ رواني هم خـود را اعضـاي آن نظـام سياسـي     ، ندكن ملي يك كشور زندگي مي
دهـد، هويـت ملـي     نظام سياسي جامعه مشروعيت خود را از دست ميكه  زماني .بدانند

پارچگي هويت  هاي يك مؤلفه. رود پارچگي جامعه از بين مي شود و يك دچار بحران مي
بسـتگي و   اع از هـم دفـ . 2احساس رضايت از نظام سياسي جامعه؛ . 1: اند از ملي عبارت

هـاي وحـدت    كدام از اين ويژگـي  هيچ. پشتيباني از دولت. 3پارچگي نظام سياسي؛  يك
در اين رمان، مبارزان درپي يافتن . شود ديده نمي الفباي خانوادهمردم و دولت در رمان 

شديم و مجبور بـوديم   وطن مي شايد، به زودي ما هم بي«: پارچة ملي هستند هويت يك
به كشوري ديگر برويم، و از يك كالنتري به كالنتري ديگر، نه كـاري و نـه   از كشوري 

در رمـان گينزبـورگ   ). 140: 1364گينزبـورگ،  (» اي اي و نـه خانـه   اي، نه خانواده ريشه
پاهاي كوتاه و كج ! [...] شاه لعنتي: گفت مادرم مي«: مردم از هيئت حاكم رضايتي ندارند

با اين همه ناراحت بود كه هر بار . دار بود راي او خندهشاه، و زود از كوره در رفتنش، ب
» توانسـت تحمـل كنـد    را هم نمي "النا"اما ملكه . خاطر آن ابله بازداشت كنند لئونه را به

  ).  152-151همان، (
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داري اسـت كـه    شامل مجموعة اعتقادات مذهبي، اخالقي و روحية دينهويت ديني 
هـاي   سـوي ارزش  رد و باعـث حركـت آنـان بـه    در تشكيل هويت افراد نقش بسزايي دا

طـور   همـان . انگيزة اصلي، دفاع از دين و شرف است دادر رمان . شود متعالي جامعه مي
كه قبالً نيز ذكـر شـد، تفـاوت اصـلي رمـان دفـاع مقـدس و رمـان جنـگ در دفـاع از           

هاي مظلوم خرمشهر هسـتند كـه بـه ايـن روز      اينا جوان«: هاي ديني و الهي است ارزش
» خاطر دين و مملكتشان كشـته شـدند   خاطر دفاع از ناموس و شرفشان، به اينا به. افتادند

هـاي   در رمان دفاع مقدس، افراد با ذكر خدا و صلوات فعاليـت ). 188: 1389حسيني، (
گفتنـد و غـذا    ذكـر مـي  . كردنـد  همه با عشق خاصـي كـار مـي   «: دهند خود را انجام مي

  ). 416همان، (» فرستادند ها صلوات مي پختند و سر ديگ مي
  

  يي وحدت رزمندگان ايراني و پراكندگي مبارزان ايتاليا. 3-2
كه نظام ديكتاتوري بر مردم سلطه يافته و آزادي كند  اي زندگي مي گينزبورگ در جامعه 

هاي رمان گينزبـورگ، مبـارزه بـا رژيـم      هدف شخصيت. ها را محدود كرده است انسان
رزمندگان براي مقابله با دشمن متحد هستند  دااما در رمان  حاكم و سرنگوني آن است؛

هاي سياسي  در جامعة گينزبورگ، شخصيت. پردازند و آشكارا به دفاع از عقايد خود مي
او، گروهـي از افـراد موافـق فاشيسـت هسـتند و       در جامعـة . بايد مخفيانه مبارزه كننـد 

او . دهنـد  اموافق را گزارش مـي هاي ن جاسوساني در اطراف وجود دارند كه اعمال گروه
سر  شود، پدر و برادرانش مدتي در زندان به دليل اختالف عقيده با نظام حاكم تبعيد مي به
هـايي   در ايـن رمـان نويسـنده در صـحنه    . شود برند و همسرش در اين راه كشته مي مي
  : خوبي چهرة فاشيست را نشان داده است به
  او، آلبرتـو و بچـه، بـا اسـامي    «: براي فـرار از آلمـان  جعلي  يهوديان از اسامي  استفادة -

يكـي از يهوديـان، پـدر    ). 184: 1364گينزبـورگ،  (» رونـد  جعلي به فلـورانس مـي  
» باالخره، مجبور شد براي خودش كـارت شناسـايي جعلـي بگيـرد    «: نويسنده است

  ).16همان، (
هـايي كـه از آلمـان     وديها پيش پر بـود از يهـ   تورينو، از سال«: فرار يهوديان از آلمان -

  ). 140همان، (» گريخته بودند
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  ). 146همان، (» در ايتاليا تبليغات نژادي شروع شده بود«: اشاره به نظرية برتري نژاد -
چه اهميتي دارد كه خـوب باشـند يـا بـد، آن هـم      «: وحشت از نام هيتلر و موسوليني -

  ). 155همان، (» كشد مان را مي زودي و همه وقتي هيتلر به
  

   جامعه. 3-3
نهاد طور كه  همان. نويسندگان است شده، جامعة هاي ذكر هاي اصلي بين رمان از تفاوت 

جامعه نيز تغييرات اجتماعي را به درون گذارد،  أثير بسياري بر جامعه ميخانواده ت
در تمام  و فاشيست اي كه روح استبداد جامعهبديهي است در . دهد ميخانواده سوق 

در رمان . نيز مشاهده كرددرون خانه  توان حضور آن را ميدي آن جاري است، كالبد نها
كه نويسنده بيشتر به استبداد فاشيستي اشاره كرده، نمونة آن را در  الفباي خانواده

  . خانواده نيز آورده است
شده در اندوه خويش، استبداد پدرم و رسوم بسيار ساده و  براي ماريو و پائوال، گم

انگار كه خانة ما برايشان تبعيدگاه بود . ناپذير بود ما بيش از حد تحملخشك خانة 
خواست حقوق بخواند، و پدرم درعوض او را مجبور كرده  ماريو دلش مي[...] 

  ). 70: 1364گينزبورگ، (نويسي كند  بود، در رشتة اقتصاد و بازرگاني نام
ــان  ــاع مقــدس  دادر رم ــدر آرزوي شــهادت دارد و در دوران دف ــا پ ــدگان ب ، رزمن

ايمـان بـه   هاي آنان آرزوي شهادت،  از انگيزه. روند اي نيرومند به ميدان جنگ مي روحيه
  .شود رهبر ملت و دفاع از شرف خود است كه در بين آثار گينزبورگ مشاهده نمي

خواهم در رختخـواب   من نمي. دوست ندارم به مرگ طبيعي بميرم«: آرزوي شهادت
  ). 205: 1389حسيني، (» جان بدهم

كند، از لحـاظ روحـي وضـع     روزي كه زهرا امام را مالقات مي: ايمان به رهبر ملت
  : كند بهتري پيدا مي

كه  از زمان شروع جنگ و از وقتي. ام بود براي خود من آن روز بهترين روز زندگي
از خرمشهر بيرون آمده بوديم و در تهران ساكن شديم، دلتنگي عجيبي در وجـودم  

كـردم خـودم را    هميشـه سـعي مـي   . كـرد  كه هيچ چيزي خوشحالم نمي طوري. بود
آن روز احساس كردم . كرد خوشحال نشان بدهم ولي ته قلبم غمگيني، سنگيني مي

   ).648همان، (كشم  تر نفس مي حس كردم راحت. ام برداشته شده آن غم از سينه
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  : دفاع از شرف و ناموس
اگه . ون هواي همديگه رو داشته باشيمما بايد خودم. ها نيست اآلن وقت اين حرف

خـواد جلـوي دشـمن     ده، پس كي مـي  قرار باشه من نذارم، اون همسايه اجازه نمي
كنـه و   اين جوري كه دشمن يه روزه مياد، همـة مملكتمـون را اشـغال مـي    . بايسته

  ).101همان، (ببره  شرف و ناموسمون را از بين مي
  
  نقش زنان در جنگ . 3-4
هاي اجتماعي نشـان   عنوان يك عنصر، نقش خود را در فعاليت ارد زن بهدر بسياري مو 

واسـطة   بـه . شود به رويكردي اجتماعي و فراگير تبديل مي اوپذيري  مشاركتدهد و  مي
شـود و از وضـع    وارد جامعه ميهاي اخالقي و لطيف  هاي اجتماعي زن، ويژگي فعاليت

شـود،   هاي سياسي مـي  ن وارد فعاليتكه ز زماني. شود خشن موجود در جامعه كاسته مي
در جامعة مدرن كه سراسر عقالنيـت  . بخشد اش به جامعه لطافت مي دليل لطافت زنانه به

كاهند؛ امـا اگـر    است، مادران و زنان كه مظهر عشق هستند، از خشونت و بيزاري آن مي
در . آيد وجود مي عقالنيت بدون محبت مادرانه وجود داشته باشد، فاشيسم و خشونت به

توانستند در جبهه حاضر شوند، از پشت جبهه مردان  دوران دفاع مقدس، زنان چون نمي
پختند و به اين طريق عشق دروني خـود را   كردند؛ مثالً براي آنان نان مي را همراهي مي

از غذا پختن زنان در  دادر رمان . بخشيدند ها نيرو مي كردند و به آن به مبارزان منتقل مي
. آمـدم تـوي حيـاط   «: ه و ارسال آن به خطوط جنگي سخن گفته شده اسـت پشت جبه
رفـتم كنارشـان و   . كردنـد  برنج و حبوبات پاك مـي . ها باز مشغول بودند زن. دوري زدم

پلو كه [...] آمد  رفت، يكي مي يكي مي. توي حياط هياهويي برپا بود. سيني دست گرفتم
همچنين، بـه نقـش پرسـتاري از    ). 229همان، (» دم كشيد، شروع كرديم به كشيدن غذا

  . مجروحان، تشييع شهدا و روحيه دادن زنان به ديگران در دوران جنگ اشاره شده است
كرديم، اگـر تـوي مطـب     تا وقتي مجروح داشتيم به او رسيدگي مي«: نقش پرستاري

  ). 401همان، (» رفتيم هاي سطح شهر مي ها و زخمي كاري نبود دنبال كشته
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كـه از صـبح غسـل و     هنوز كسي براي تحويل گرفتن شهداي گمنامي«: تشييع شهدا
ها تعدادي شـهيد بودنـد كـه داخـل      غير اين[...] كفن شده، آمادة دفن بودند نيامده بود 

  ). 94همان، (» ها اسم داشتند اين. غسالخانه كنار ديوار مانده بودند
  : روحيه دادن به ديگران

مندي  ه در افراد تجلي نموده و موجب عالقهروحيه مجموعه عوامل رواني است ك 
شود و تحت تأثير عوامل گوناگون متغير و ناپايدار  آنان به اجراي وظايف محوله مي

اي كه روحية باال  گونه بوده و نوسانات آن در اجراي مأموريت سهم بسزايي دارد؛ به
تحمـل   ها و شدايد را در جنـگ بـا ايثـار و گذشـت     گردد كه افراد كمبود سبب مي

خزايـي،  (كـار گيرنـد    جهت اجراي مأموريت بـه  هاي خود را به نموده و همة تالش
1379 :9 .(  

دهد، حفظ ظاهر خود و روحيه دادن به دردمندان  يكي از كارهايي كه زهرا انجام مي
  : است

كردم كه كسي تصور نكند شهادت بابـا و علـي مـا را     آخر ظاهرم را چنان حفظ مي
. دادم، با روحيه و اقتدار هسـتم  برعكس با رفتارم نشان مي. ستخوار و ذليل كرده ا

: 1389حسيني، (زدم  سوختم دم نمي درحالي كه درونم غوغايي به پا بود و از تو مي
369.(   

   تفاوت در تجربة جنگ. 3-5
هاي ديگر بين اين دو رمان، تجربة جنگ جهـاني اول قبـل از جنـگ جهـاني      از تفاوت 

تازه «: مردم ايتاليا با شرايط سخت دوران جنگ آشنا بودند. يتالياستدوم در ميان مردم ا
» پـولي  جنگ جهاني اول پايان گرفته بـود؛ شـرايط بعـد از جنـگ بـود، و گرانـي و بـي       

فضاي غمگين و اندوهناك الفباي خانواده گينزبورگ در رمان ). 36: 1364گينزبورگ، (
مـردم ايتاليـا چـون    . رده استجنگ جهاني اول و سپس جنگ جهاني دوم را توصيف ك

اند، پس از پايان جنگ، از شروع جنگي ديگر وحشـت   دو بار طعم تلخ جنگ را چشيده
ها از جنگ گذشته بود، همچنان از آن وحشت داشـت،   حتي پس از اينكه سال«: داشتند

محـض پايـان جنـگ، شـروع      چون اين بال به سرمان آمد كه بـه . تاحدودي مثل همة ما
  ). 205همان، (» ت از يك جنگ احتمالي ديگركرديم به وحش
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 119 □  السادات منيري، مريم حسيني عفت/ ...و دا هاي نويسي از دوران جنگ در رمان بررسي تطبيقي خاطره 

هـايي   گاه به تجربه هم هيچ دااما براي مردم ايران تجربة جنگ تازه است و در رمان 
  . از اين دست اشاره نشده است

. هاي ديگر بين اين دو نويسنده، حرفة نويسندگي گينزبورگ است از تفاوت
آثار مختلفي همچون رمان، داستان  گينزبورگ يكي از نويسندگان تواناي ايتالياست كه

او همچنين در داستان كوتاهي . نامه و مقاالت از او ماندگار شده است كوتاه، نمايش
 دارمان . توضيحاتي دربارة شيوة نويسندگي بيان كرده است» حرفة من«باعنوان 

نويسنده پيش از اين هيچ تجربة . خاطرات زهرا حسيني به قلم اعظم حسيني است
نويسان جنگ، اولين باري  اكثريت خاطره«ندارد و تاكنون اثري تأليف نكرده؛ اما نگارش 

صورت مشروح و  خواهند كتابي بنويسند و يا خاطرات خود را از جنگ، به است كه مي
موفقيت بسياري كسب  دابا اين همه، كتاب ). 177: 1386دهقان، (» كامل مكتوب كنند

  . كرده است
  

    نتيجه. 4
هـايي   هايي كه با يكديگر دارنـد، داراي تفـاوت   ضمن شباهت داو  خانواده يالفبا رمان

انگيـزة رزمنـدگان   . رمان دفاع مقدس اسـت  دارمان جنگ و  الفباي خانواده. نيز هستند
اي از مـرگ نداشـته    ايراني براي حضور در جبهه باعث شده بود كه هيچ ترس و واهمه

اي از زنـان   زهـرا نمونـه  . يسـتادگي كننـد  باشند و در آرزوي شهادت درمقابل دشمنان ا
هاي بسياري نمود و بـا روحيـة    ايراني است كه در دوران دفاع مقدس تالش و فداكاري

هـايي   رسيدگي به مجروحان و تشييع شهدا از فعاليـت . داد قوي خود به ديگران نيرو مي
مهـم آن   اي است كه ويژگي جنگ مقوله. داد بود كه زهرا در طول دفاع مقدس انجام مي

ريزي است؛ اما حضور زنان و همكاري آنان در پشت جبهـه از   خشونت، كشتار و خون
نظام سياسي جامعه مشروعيت خود را از  الفباي خانوادهدر رمان . كاهد خشونت آن مي

دست داده و باعث بيزاري مردم ايتاليا از آن شده است و افراد درپي يافتن هويـت ملـي   
ايرانيان به رهبر . اهميت هويت ديني بيشتر از هويت ملي است دادر رمان . خود هستند

 الفبـاي خـانواده  اما در رمان . اند خود ايمان دارند و در آرزوي رسيدن به مقام شهادت
 . انگيزة اصلي نويسنده، مبارزه با موسوليني و سقوط فاشيسم است
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