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 مقدمه
دفاع مقدس وجنگ هشت ساله تحمیلی تاثیری غیر قابل انکار و روشنگر بر جامعه و بخصوص بر 
نویسندگان و هنرمندان داشته است. به عبارتی دفاع مقدس سند مقاومت ملت ایران در تاریخ مانیدگار 

ی این رویداد بزرگ تاریخی و تاثیرگذاردرعرصیه ها و ارزشا هاز این رو جستهوی حقیقت. شده است
ش ،تا کنون برگی تازه در عرصه تاریخ ادبیات  1501 ازپایان تابستان .هنرودفاع مقدس ضروری است

سیری در جنگ ایران و عراق وادبیات داستانی متیاثر  . خورد که در تاریخ ایران بی نظیر استمی ورق
که محتوا وساختار داستان در این نوع خاص از ادبییات کیه دفیاع مقیدس  از این جنگ، نشان میدهد

 (روزهای آخرازاحمیددهقان) ادبی  نوع این انتخاب رمان. تحلیل وبررسی است شود، شایستهمی نامیده
  .است بوده منظر این است، از متفاوت آن نویسندههای دیدگاه که

  :عناصر داستان شامل بررسی پژوهش مسیر این 
یرنگ، شخصیتپردازی، گفتگو، زاویه دید، صحنه و صحنه پردازی، حقیقت مانندی، تخییل، درون پ

برای انهام . است پژوهش این اصلی سبک نویسنده موضوع ویژگی و مایه، فضا و رنگ، لحن، موضوع
متعدد این رمان و خارج کردن عناصیر های این پژوهش زندگی و سبک و آثار نویسنده پس از خوانش

با بهره گیری از عناصر کلیدی داستان، مییزان . است مرج  این حوزههای کتاب تانی آن بر اساسداس
 .میشود موقعیت شاخص بودن و تاثیرگذاری آن در جامعه ادبی بیان

تحلیل کیفیی میورد بررسیی و های جم  آوری شده با استفاده از تکنیکهای در این پژوهش داده
شیود و سیپس روی د اسیتانهای میی که ابتدا عناصر داستان تعریف بدین صورت .تحلیل قرار میگیرد

 مورد تهزیه و تحلیل قرار میگیرد. منتخب
ادبیات چیست و چه ماموریتی دارد؟ ادبیات در نزد بشر ابتدایی که سرشار از تخیّل و توهّم و ترس 

ادبییات و  .عتیاب بود و چشم مظاهر طبیعت دوخته بود که گاه چرا از لطف بود و گیاه پیر از خشیم و
ادبیات و دین هر دو از  .کندمی نیروی تخیّل که در آن نفوذ دارد اسارت جسمانی انسان را قابل تحمّل

گیرد، هدفهای مشترکی دارند، یعنی وصول به عالم برتر، می یک منشا مشترک یعنی انسان سرچشمه
 .ما هر دو راه به آسمان جسته اندبا این تفاوت که دین بیشتر طالب حق است و ادبیات طالب حقیقت، ا

تاثیری که ادبیات بر جامعه بشری نهاده است در ارتباط با خویشاوندی با دین است یعنی هر دو داعیه 
ادبیات بعنوان یکی از  .اصالح جامعه و بسط دامنه اخالق را دارد اما سبک کار ادبیات با دین فرق دارد
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بوده است در طی هزاران سال آنچه از دریافتهای بشر قابیل  هاهنر، خزانه ی بایگانی ارزشهای شاخه
 (.11:1512اسالمیندوشن،)است  ثبت شدن و ماندن بوده از طریق ادبیات وهنر انتقال داده شده

 .در فرهنگ اسالمی و در ایران، ادب به معنای مهموع روشهای خوب زندگی کیردن بیوده اسیت
شد وهنرمند خود بخیود می د، خوب و حقیقی نیز پنداشتهیک اثر همین که از جوهر هنری برخوردار بو

میدانسیت "تطهییر روح و تزکییه نفیس" ارسیطو تماشیای تیرا دی را موجیب .مروّج اخالق نیز بیود
 (.14:1504زرّینکوب،)

 (.223:1511یاحقی،)شود می رمان درمعنی عام آن به دو گونه داستان کوتاه و رمان تقسیم
رمان باید حاوی زنیدگی بیر  (.223:1511فورستر،)ن سرایی آن است جنبه اصلی رمان جنبه داستا

 (.11:1511فورستر،)حسب ارزش نیز باشد
زییرا  .استعداد قصه گو یی در درجه اوّل اهمیت است و استعداد ادبی در درجه دوم اما بسییار مهّیم

به حرکت در نمیی  استعداد فاقد مهارت مثل بنزین بدون ماشین است، که شعله زیاد دارد اما چیزی را
 (.25:1511کی، مک)آورد 

ادبیات پایداری جلوه ای حماسی از هنر و ادبیات موعود است ما به عنوان یک مسلمان کیه بهیره 
ما باید از هم اکنون چشم  "هنر و ادبیات"پس این  .ای از هنر داریم، چشم به آینده موعود دوخته ایم

ما برای رسیدن به قاف کمال چنین آینده ای باید تیالش  به افق این آینده موعود بدوزد و هنرمند ان
  .ادبیات پایداری و مقاومت ریشه در کربال و عاشورادارد .کنند

شود که در آن شیاعران، نویسیندگان، اصیحاب هنیر، می ادبیات مشروطه به ادبیات دوره ای گفته
تنیویر افکیار میردم، آزادی و ادبیات را وسیله ای برای بیان اهداف سیاسی و اجتماعی خیود از جملیه 

 ادبیاتی که به شرح و بیان مبارزه، پایداری، از جان گذشیتگی و درد .استقرار مشروطیّت قرار داده بودند
رنج مردم مبارز، جهت به دست آوردن آزادی، استقالل و رسیدن به برابری و از بیین بیردن جیور و  و

های و سینت فرهنگ از دفاع و خود اجدادی رزمینس از اشغالگران و تهاوزان ستم ستم و کوتاه کردند
   (.4:1521ترابی،)سرزمین است  آن مردمهای داشت باور و دین از حمایت و قومی

مقاومیت، "تعبیر شده است و ادبیات پایداری بیه  "ایستادگی"ادبیات مقاومت در فرهنگ معین به 
ادب عرب جایگیاه دارد و پاییداری وا ه اما مقاومت کلمه ای عربی است و در  ."ایستادگی، دوام وتوان

در ایران بعد از هشت سال دفاع مقدس مقولیه جنیگ  .ای فارسی و در ادب فارسی مورد استفاده است
زیرا این پدیده چشم انیداز گسیترده ای پییش روی داسیتان نیویس  .وارد ادبیات و داستان نویسی شد
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  و بیه تصیویر کشییدن حماسیه هیا، دالوری هیا، تواند با ثبت هنرمندانه وقایمی نویسنده :بازمی کند
ی یک ملّت، نگارگر عوارض و تبعات جنگ باشد، مردم را به مبارزه و مقاومت ها و پیروزیها شکست

 .در برابر دشمن ترغیب کند
قابیل تیوجهی میورد های زیادی انهام شده و رمانهای تا کنون در حوزۀ عناصر داستانی پژوهش

ادبیات دفاع مقدس از منظر عناصر داسیتانی نگیاه شیده های ته اما کمتر به رماننقدو تحلیل قرار گرف
است بنابراین لزوم بررسی و نقد و تحلیل عناصر داستانی به ویژه در حوزۀ ادبیات پایداری آشکار است 
 .اما ضرورت کار در حوزۀ داستان به ویژه رمان هایی که روی آنها کار نشیده بیشیتر محسیوس اسیت

 جمله:  داستان از عناصر
 

 :ادبیات داستانی
درمعنای جام  آن به هر روایتی که خصلت ساختگی و ابداعی آن بر جنبه ی تاریخی و واقعییتش 

 (.21:1522میرصادقی،) شودمی غلبه کند اطالق
 :قصه

معموالبه آثاری که در آنها تاکید بر حوادث خارق العاده بیشتر ازتحول و تکوین آدمها و شخصییت 
 (.22:1522میرصادقی،.)گرددمی درقصه محور ماجرا بر حوادث خلق الساعه .گویندمی قصه هاست

 رمانس
 رمانس، جهان با شکوه وبا عظمت غیر واقعیی و خییال پرورانیه ی شیوالیه گیری را بیه نمیایش

 .کییارزار اختصییاص نییداردهای گییذارد و بییر خییالف حماسییه، تنهییا بییه جنییگ و میییدانمییی
 (.510:1543میرصادقی،)

 رمان
 "عمییل" "شخصیییتها" "کشییمکش"هییر رمییان، شییرح و نقلییی اسییت از زنییدگی،هررمان متضییمن 

 (.21:1522میرصادقی،.)است "درونمایه" و "پیرنگ" "هاصحنه"
کوشد تا در هر مرحله از تاریخ تحول خود، جزئی ناشناخته از هستی را کشف کند وانسان می رمان
 (.10:1542 وندرا،ک.)مصون دارد "فراموش هستی" را در برابر
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 داستان کوتاه
کوتاه، روایت به نسبت کوتاه خالقانه ای است که نوعا سر و کارش با گروهیی محیدود از  داستان
ست که در عمل منفردی شرکت دارنید و غالبیا بیا میددگرفتن از وحیدت تیاثیر بیشیتربر ها شخصیت

   (.23:1543میرصادقی،)یابد تا داستان گویی می آفرینش حال و هوا تمرکز
داستان اثری است که در آن نویسنده به کمک یک طرح منظم یک شخصییت اصیلی را در ییک 

   (.11:1531یونسی،)دهد و این اثر تاثیر واحدی را القا میکند می حادثه اصلی نشان
 پیرنگ

 :کندمی رمان، پیرنگ را چنین تعریفهای فورستر در جنبه
وادث که بر حسب توالی زمانی ترتیب یافته باشند، تعریف داستان را به عنوان نقل رشته ای از ح»

 (.112:1511فورستر،) کردیم، پیرنگ نیز نقل حوادث است با تکیه بر موجبیت و روابط علت و معلول
 :عناصر ساختاری پیرنگ عبارتند از

دهید کیه شیامل می گره افکنی، به هم انداختن حوادثی است که پیرنگ داستان را گسترش (الف
و جزئیات وضعیت و موقعیتهایی است که خط اصلی پیرنیگ را دگرگیون ها شخصیتهای صیتخصو

 .یابدمی میکند و کشمکش گسترش
یا نیروها با یکیدیگر ها کشمکش، مهم ترین عنصر ساختار یپیرنگ است و به مقابله شخصیت (ب

ی دیگیر، ییا ها گویند که ممکن است از برخورد شخصیتی با خودش، ییا بیا شخصییتمی کشمکش
 .اندیشه ای با اندیشه ای دیگر و جهان بینی با جهان بینی دیگر به وجودمی آید

هول و وال یا حالت تعلیق، با گسترش پیرنگ کنهکاوی خواننده بیشتر میشود و شوق او بیرای (ج
  . شودمی دنبال کردن ماجرای داستان زیادتر

کنند و واقعه داسیتان را می ن بار با هم تالقیبحران، نقطه ای که نیروهای متقابل بر ای آخری (د
شیود و تغیییری قطعیی در عمیل میی ی داستانها رسانند و موجب دگرگونی در شخصیتمی به اوج

 .  داستانی به وجودمی آورد
بزنگاه یا نقطه اوج، لحظه ای که بحران به نهایت رویا رویی و تعارض خیود برسید و بیه گیره  (ه

 .گشایی داستان بینهامد
گره گشایی، پیامد و ضعیت و موقعیت پیچیده ییا نتیهیه نهیایی رشیته حیوادث اسیت و پاییان (و

 (.212:1522میرصادقی،) و بازشدن رازه ااستها انتظارها، گره گشایی سرنوشت شخصیت
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پیرنگ بسته، پیرنگی است که از سیاختار پیچییده و  .گرددمی پیرنگ به دو نوع باز و بسته تقسیم
خصوصیت فنی و قوی برخوردار است ولی در پیرنگ باز، نظیم طبیعیی حیوادث اصیلی و الیه الیه و 

فرعی داستان بر هم ساختگی و تصنعی آن چیرگی دارد و در این نوع پیرنگ گره گشایی ضعیف است 
 (.41:1522میرصادقی،) در پیرنگ باز نتیهه گیری قطعی وجود ندارد

چراکه عوامل ساختاری پیرنگ درآن  . ته استواراستجنگ بیشتر بر پایه پیوندهای بسهای دررمان
 (.103:1543میرصادقی،)باشد می مشهودتر

 

 شخصیت و شخصیت پردازی:
فیردی اسیت کیه  . نامنیدمیی شوند،شخصیتمی اشخاص ساخته شده ای را که در داستان ظاهر

 کند،وجودداشییته اسییتمییی گوییید ومییی کیفیییت روانییی و اخالقییی او، در عمییل او و آنچییه
 (.211:1543میرصادقی،)

شخصیت ساده یک بعیدی اسیت و خصیلت و . شودمی شخصیت به دودسته ساده و جام  تقسیم
خوب و بد وعیام و های دهد و شخصیت جام  چند بعدی است و خصلتمی ویژگی مشخصی را نشان

 (.  11:1511فورستر،) کندمی خاص را توأم تصویر
 .شودیم شخصیت به دو گروه ایستا و پویا تقسیم

 . شخصیت ایستا، شخصیتی در داستان است که تغییر نکند یا اندک تغییری را بپذیرد
شخصیت پویا، شخصیتی است که یکریز و مداوم در داستان، دستخوش تغییر باشید و جنبیه ای از 
 شخصیییت او،عقاییید و جهییان بینییی او یییا خصییلت و خصوصیییت شخصییی او دگرگییون شییود

 (.11:1522میرصادقی،)
 

 شخصیت پردازیهای شیوه
 . با یاری گرفتن از شرح وتوضیح مستقیمها اول،ارائه صریح شخصیت

 . ازطریق عمل آنان با کمی شرح و تفسیر یا بدون آنها دوم،ارائه شخصیت
و هییا بیه اییین ترتییب کیه بییا نمیایش عمل . سیوم، ارائیه درون شخصیییت، بیی تغیییر و تفسیییر

 شناسییدمییی خواننییده غیرمسییتقیم شخصیییت راذهنییی وعواطییف درونییی شخصیییت، های کشییمکش
 (.24-15:همان)
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 حقیقت مانندی:
ی وجود دارد و احتمال ساختی قابل قبیول  اثرهای کیفیتی است که در عمل داستانی و شخصیت

 .  آوردمی از واقعیت را درنظرخواننده فراهم
 برحقیقییت ماننییدی بییه عنییوان یییک عنصییر اصییلی تاکییید شییده اسییت"هنرشییاعری"ارسییطودر

 (.212:1543میرصادقی،)
درونمایه هر اثر ممکن است پیام آن اثر تعبیر شود، اما بیه ضیرورت  .درونمایه مترادف پیام نیست

توانیم مضمون یا درونمایه هر اثیری می در غالب اوقات .ی نمی تواند پیام آن اثر باشدها هر درونمایه
ایین شخصییت اصیلی نبایید بیا  .دهیمرا از طریق تفسیر وتعبیرشخصیت اصلی هر داستان تشخیص ب

 (.115-142:میرصادقی،) وداستان یکی گرفته شودها خودنویسنده پدیده
 

 (:قلمروخالقیت)موضوع
کند، به می آفریند و درونمایه را تصویرمی وحادثه هایی است که داستان راها موضوع شامل پدیده

 .ند درونمایه خیود را بیه نمیایش گیذاردتوامی عبارتی دیگر موضوع قلمرویی است که در آن خالقیت
 :کنند می موضوع داستان را به طور کلی به پنج دسته طبقه بندی

 حادثه پردازانههای داستان-1
 واقعیهای داستان-2
 وهمناکهای داستان-5
 (فانتزی)خیال و وهمهای داستان-1
 جادویی(رئالیسم) واق  گراییهای داستان-0

گییرد یعنیی نویسینده می جنگ و دفاع مقدس قرارهای اصلی داستانواقعی موضوع های داستان
و جامعه را دست مایه موضیوع ها جنگ ودفاع و تاثیرات مستقیم وغیرمستقیم آن را بر روی شخصیت

   (.214-211:میرصادقی) .پردازندمی دهند وبه آنمی داستان خود قرار
 

 :زاویه دید
شیوه ای است که نویسنده با آن مصیالح و میواد داسیتان  زاویه دید یا زاویه روایت نمایش دهندۀ

 . دهدمی کندودرواق  رابطۀ نویسنده را باداستان نشانمی خود را به خواننده ارائه
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در زاوییه دیید درونیی، گوینیدۀ داسیتان یکیی از  .زاویه دید ممکن است درونی ییا بیرونیی باشید
. شیودمیی زاوییۀ دیید اوّ ل شیخص گفتیهاصلی یا فرعی داسیتان اسیت و داسیتان از های شخصیت

 (.520-523:میرصادقی)
 :شودمی داستان از لحاظ زاویۀ دید آن به پنج گروه تقسیم

وقیای  و  "مین" این .نویسنده در حکم روایت کنندۀ داستان است(:اول شخص مفرد).من روایتی1
ن است یا شیاهد و نیاظر حیوادثی کند که یا خود آفریننده و قهرمان اصلی آتاریخی یا خیالی را باز گو می

شخصییت اصیلی داسیتان "من"اگر این .است که ارتباط اندکی با آن دارد یا هیچ گونه به او مربوط نیست
   .شودنامیده می "ناظر –راوی "شود و در غیراین صورت یاد می "قهرمان -راوی"باشد،از اوبعنوان 

داسیتان های ی، رفتار و اعمال شخصیتنویسنده چون گوینده ا (:سوم شخص مفرد). دانای کل 2
نویسیندۀ  .کندمی دهد؛ و وضعیت، موقعیت، چگونگی زمان و مکان را تصویرمی را به خواننده گزارش

 "فعّال ما یشاء " داستان درحکم
رمان هایی که بر اساس مهموعۀ نامه هایی تدوین و تکوین یافتیه  (:مکاتبه ای).روایت نامه ای 5

 .امه ای یا مکاتبه ای معروف استاست و به روایت ن
تکیوین داسیتان را  ...روزانیه ییا هفتگیی ییاهای رمان هایی که یادداشت :.روایت یادداشت گونه1
این یادداشتها ممکن است تاریخ داشته باشد  .گویندمی "روایت یادداشت گونه" شود وبه آنمی موجب

   .یا بدون تاریخ باشد
ت که ممکن است مخاطب داشته باشد یا نداشته باشد واین صحبت یک نفره ای اس).تک گویی 0

مخاطب ممکن است خواننده باشد، یعنی نویسنده، خواننده رابه طور مستقیم مورد خطیاب قیرار دهید 
 :که شامل. وازحادثه یا وضعیت وموقعیتی با او حرف بزند

ه پرداخیت شیود و بیان اندیشه هنگام بروز آن در ذهن است پیش از آن کی :تک گویی درونی:الف
خواننده به طور غیر مستقیم در  .کندمی شکل بگیرد و اساس بر مفاهیمی است که ایهاد تداعی معانی

گییرد و سییر میی او نسیبت بیه محییط اطیرافش قیرارهای جریان افکار شخصیت داستان و واکنش
 .کندمی او رادنبالهای اندیشه
در این شیوۀ نگارش تیک . گیردمی ب قراردر این تک گویی کسی مخاط :تک گویی نمایشی (ب

زند و دلیل خاصی برای گفیتن موضیوع می گویی نمایشی گویی کسی بلند بلند با کس دیگری حرف
 . خاصی به مخاطب خاصی دارد، این مخاطب در خود داستان است
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شخصیت، افکار واحساسات خود را بیه زبیان بییاورد تیا خواننیده ییا  :حدیث نفس یا خود گویی(ج
 .تماشاچی از نیات و مقاصد او باخبرشود

 (.520- 111: 1522میرصادقی،) ارزش و اعتبار زاویۀ دید بین منتقدان متفاوت است
 

 :صحنه وصحنه پردازی
 پیونییددمییی در آن بییه وقییوع "عمییل داسییتانی " بیییانگر مکییان و زمییان و محیطییی اسییت کییه

 (.212:1522میرصادقی،)
 

 :گفتگو
و صحبت کردن با هم و مبادلۀ افکار و عقاید است و در شیعر، داسیتان، گفتوگو به معنای مکالمه 

 .شودمی به کار برده... نمایشنامه و
شود، یا آزادانه در ذهن شخصیت واحیدی در می صحبتی را که میان دو شخص یا بیشتر رد و بدل

 (.133:1522میرصادقی،)نامندمی آید،گفت و گومی اثری ادبی پیش
 سبک

 .است که نویسنده در نوشتن داردسبک شیوه ای 
 

 :لحن و لحن پردازی
 .لحن شیوه پرداخت نویسنده نسبت به اثراست به طوری که خواننده آن را حدس بزند

 رنگ و فضا
فضا و رنگ استعارۀ وسیعی است برای کل احساس و حال و هیوای داسیتان کیه حاصیل عناصیر 

 :1543میرصیادقی،)رب آهنگ اثیر اسیت دیگر داستان مثل پیرنگ، صحنه، شخصیت،سبک،نماد و ض
055-051.) 
 

 روزهای آخر
 :زندگی نامه نویسنده

پس  .ابتد ا با ورود به دانشگاه در رشته مهندسی برق تحصیل کرد . درکرج بدنیا آمد 1510 درسال
در رشته علوم اجتماعی ادامه تحصیل داد در نهایت با مدرک فوق لیسانس در رشته مردم شناسی فارغ 



2533                       مهموعه مقاالت نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشهوی خراسان شمالی 

هیای او سالها به عنوان کارشناس ادبی در دفتر ادبییات و هنیر مقاومیت ومرکزآفرینش .یل شدالتحص
مقاالتی نیز در زمینه رشته تحصیلی خیود و همچنیین مباحیث  .ادبی حوزه هنر ی به فعالیت پرداخت

اولیین رمیانش را بیا  .و عراق نوشته اسیت نظری خاطره نگاری، به ویژه خاطره نویسی درجنگ ایران
دوسال بعد همین رمان ابتیدا بیه عنیوان . منتشرشد 1540 در سال "درجه 245 سفر به گرای" وانعن

 .سال ادبیات پایداری معرفی شد 25 یکی از آثار برگزیده
حضور داشت، داسیتانهای متعیدد ی در زمینیه جنیگ اییران و ها سالگی در جبهه10دهقان که از 
نمی کند و حقیقت محض را که به چشم خود دید ه و یا خیالی خلق های او داستان .عراق نوشته است

کشد، از رهگیذر تهربیۀ جنیگ بیه خلیق می با بندبند وجودش احساس کرده، برای خواننده به تصویر
 . واقعی وضد کلیشه ای داردهای داستان هایی در این زمینه دست میزند و همواره سعی درخلق آدم

لحن انتقادی نسبت به ماهیت جنگ و افتخار وشهاعت در این است که ما اش هنرداستان نویسی
خیوانیم میی را نه از زبان نویسنده، که خیود تهربیه جنگییدن دارد، بلکیه از دیید شخصییت داسیتان

 .ودچارماللت وکسالت نمی شویم
 :آثار او

 درجه24 سفربه گرای -1
 ماموریت تمام -2
 اضطرابهای لحظه -5
 من قاتل پسرتان هستم -1
 خرروزهای آ-0
 شلمچههای ستاره-3
 گردان چهار نفره-4
 ههوم-2
 دشتبان-1
 پرسه در خاک-15
 کارونهای بچه-11

روزهای آخر، تصاویری است از روزهای سراسر مظلومیت و قبول قط  نامه که سنگینی بییان پیر 
 .جبهه و جنگ راخم کردهای در لحظه پذیرش آتش بس، کمر بچه (ره)درد امام 
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 ل، محتوا و ساختار روایی غافلگیر کننده است، در چهیار فصیل بیا عنیاوینهم از لحاظ شک کتاب
 .به رشته تحریر در آمده است "عکسها" و "غدیر" ، "...و"،  "بیت المقدس"

 

 :خالصه داستان
داستان در مورد چند ماه آخیر جنیگ  .احمد دهقان شخصیت اصلی داستان و راوی ونویسنده است

او با دوسیتانش  .شودمی رود و باتغییرمکان اردوگاه مواجهمی ه کورازانبه اردوگا11/5/34احمددر .است
آخیر را های کنند تا برای عملیات بیت المقدس هفت آماده شوند، او روز و شب آن ماهمی برنامه ریزی

 انتقال به دوکوهه، از سر مای غیرب تیا گرمیای جنیوب، در اردوگیاه کیارون سیاکن .کندمی گزارش
 میی سیازند و بیرای انهیام عملییات(دشیمنهای پشه ها،گرما،گلولیه) آن جاهای تیشوند، با سخمی
روند، جایی که قبالً منطقه عملیاتی کربال یپنج بوده است یعنی پیر ازخیاطرات می به شلمچه22/5/34

دوبیاره بیه اردوگیاه برمیی گردنید و احمید 21/5/34شهدا، جانبیازان ویادگارهایشیان بعید از عملییات
 .کندمی ، شهدا، گرمازدگان بیمار عملیات را بررسیآمارمهروحان

سیرم را روی  .صدای هق هق از چادر بلند اسیت .گیرممی زانوی غم بغل .نشینممی جلوی چادر"
 (.42:1515دهقان،) ".دلم برای همه شان تنگ شده .گذارممی زانوهایم
ر میماننید، خسیته و مانیده و روند، منتظر قطامی برای تهدید قوا به مرخصیها بازمانده2/1/34در

 .رسد درراهروها ،جلوی توالت جا دارندمی درنهایت قطارکه
 :کشدمی با چهره ای برافروخته برسرمان فریاد.یکی از مامورین قطارمی آید"
 (.25:همان)" جلوی در توالت رو نگیرید...بلندشیدازاینها-

احمید بیه 12/1/34 :گردد کیهمی آغاز .(..و) بخش اوّل با این جمله تمام میشود وبخش دوم با نام
 همراه دوستانش به اردوگاه شهید باهنر در نزدیکی باختران برمی گردند وازآنهیا بیه پادگیان دوکوهیه

این بخش با قربانی کردن گوسفند وتلمیح به داستان اسیماعیل ذبییح  .مانندمی 25/1/34 روند و تامی
 .رسدمی به پایان
این بار جنگی در گرفته بودیم نهان که شاید جنگی با خود بیود،  .وکوههرو به دها همه اسماعیل"

امتحییان، هییرروز اسییت؛ فییردا ،نبییردی تییازه بییا  .باییید آمییاده شیید . و بیا دادن قربییانی برمییی گییردیم
 (.153:همان)".شیطان
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خیود را بیرای عملییات ها رزمنیده .در پادگان دوکوهه آغازمی شیود24/1/34 "غدیر" بخش سوم
 .شنوندمی کنند که پذیرفتن قطعنامه را از رادیومی هغدیرآماد

این چه خبری بود؟ مگر چنین چیزی ممکین اسیت؟  !خدای من .کوبممی سرم را روی زانوهایم"
شهدا یکیی یکیی از جلیوی  . شوممی آورد،گیج و منگمی افکار مختلفی از هر طرف به ذهنم ههوم

 (.112:همان) "...کندمی تیرباری شلیک .روممی زیدرکنارخاکری . روند؛ هم هشانمی چشمانم ر ه
رسیند و او نیا بیاور و می بعد از بظاهر پایان جنگ، دوستان وهمراهان احمد یکی یکی به شهادت

 .مبهوت شهید شدن آخروقت آنان است
کند و با قطار به سمت می پادگان دوکوهه آخرداستان است احمد در کارگزینی تصویه2/4/34تاریخ

 .رودیم خانه
 .بخش چهارم کتاب شامل عکسها برای مستند کردن بیشتر رمان خاطره یا روز نوشت است

 
 :عناصرداستان

 :پیرنگ
ساختارطرح،الگوی حوادث است با رابطۀ علت ومعلول وارتباط ساختاری با شخصییت و شخصییت 

 :پردازی وعناصرسازنده اش
 -1تعلییق، محصیول پیرنیگ اسیت -5(جسمانی،ذهنی،عاطفی،اخالقی) گره افکنی-2 وا گانی-1
 .رمان جنگ پیرنگ بسته دارد (.باز،بسته)گره گشایی-3 نقطه اوج -0 بحران

( بیاختران) جنیگ درشیهرهای میرزیهیای ساختاراصلی این داستان درباره رویدادهای آخرین ماه
مهموعه ای از حوادث اصلی و فرعی و تصویری از شیهرهایی کیه در حیال سیوختن در آتیش  .است
تصیاویری کیه بیر مشیاهدات راوی بیه  .من قسم خورده بعث عراق به رهبری صدام حسین استدش

 .شود، تصاویری ازآن روزهای سراسر مظلومیت وقبول قطعنامهمی خواننده منتقل
شود، گره از همیین ابتیدا ی می طرح با ساکن شدن گردان در جای گردانی که دیگر نیست شروع

رود، لحظه به لحظۀ ساعات پایانی جنگ تیا قبیول می با روز شمار پیششود و داستان می داستان زده
عکیس  .گرددمی قطعنامه در چهار بخش با عکسها و نقطه اوج در بخش سوم ،قبول قطعنامه، متهلّی

پشت سیرهم بیا شیهادت های العمل رزمندگان، راوی، حال و هوای روزهای بعدازقبول قطعنامه و اوج
همرزمانی که تا لحظه آخیر بیا راوی بیوده انید در بیاور راوی نمیی گنهید کیه در یاران و دوستان و 
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کند بارد شدن می آخر با هر که سالها هم رزم بوده و در لحظات آخر هم با آنها تهدید دیدارهای ثانیه
 پشت هیم بیا حادثیه غیرمترقبیه ایهیادها شوند، نقض صلح از همان دقایق اول، پرهمی داوی، شهید

 . بمانندها رسدتا عکسمی برد و درنهایت با پایان باز، به ظاهر، به پایانمی وداستان را تااوج شودمی
نویسنده که راوی هم هست، صحنه هایی از زندگی رزمندگان درجبهه ها، سختی ها، آزار جسمی 

ع سینگرها، وضی  مهروحیان، اوضیا .دهدمی ارائه ...(باحمله پشه ها، کم آبی، گرما، گلوله ها،) وروانی
نویسنده به موق  گره افکنیی و  .فداکاری رزمندگان از نقاط مثبت پیرنگ است، نوع پیرنگ بسته است

گره گشایی را در بافت ساختار داستان رعایت کرده است، نقطه اوج داستان زمیانی اسیت کیه قبیولی 
 .کنندمی قطعنامه را اعالم

 اهم روی حبابهیای تیوی لییوان قفیلنگی .شیوممیی شیوکه .همانطورمی مانم و خشکم میزنید"
 012 رسییماً قطعنامییه»... :یییک بییار دیگییر در ذهیینم آنچییه را شیینیدم، مرورمییی کیینم.شییودمییی

 .چرخدمی دوکوهه دور سرم .گذارممی کتری را روی لبه بالکن...« قطعنامه...پذیرفت...رسماً...راپذیرفت
چیه شینیدم؟  !خیدای مین .ی خیره ماندهعلی همان طور به دیوار تکیه داده و به گوشه ا .برمی گردم

 (.111:1515دهقان،) "!...ای وای !مگرممکن است؟ ای وای
گره گشایی داستان از لحظه جم  آوری رزمندگان وحرکت برای تیرک مرزهیا وسینگرها آغیازمی 

کیه از اولیین بخیش کتیاب آنهیا رامیی  (راوی)شود و با شهادت رزمندگان دوست صمیمی نویسینده 
شوند، گره هیایی کیه درآخیرین بخیش می درهمها با آنها همراهیم، گره (راوی)نویسندهشناسیم و با 

 .ماندمی کتاب درمیان عکسها
که نقض قرارداد صلح و ضد انسانی است هسته اصلی پیرنیگ ها و رفتار عراقیها بیان ناهنهاری

 . را دربرمی گیرد
برجسته پیرنگ به شمارمی آیید های کشمکش میان خیر و شر و نیکی و بدی، اسالم و کفرازجلوه

  .رسدمی درداستان مبهم و بی سرانهام خاصی به پایانها وگره گشایی کشمکش
تعلیق یا هول و وال در سراسر داستان منطقی و اصولی با وجود این که نویسنده با کش دارکیردن 

این تکنیک به خوبی بیر  کند، ازعهدهمی نقل لحظه به لحظه پایان جنگ پاره ای وقای  جنبی را بیان
 .آمده است
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 :شخصیت وشخصیت پردازی
موضوع اصلی داستان پیرامون شخصیت راوی که رزمنده جیوانی اسیت کیه بیه علیت حضیور در 

دوسیتانی کیه  .کند که کمتر کسی به آنها دست پیدا کرده استمی جنگ لحظاتی را تهربههای جبهه
آیید و طنزهیایی کیه ها مییارد، خنده هایی که قبل ازگریهشوند، تکّه پاره دمی پرواز میکنند، مهروح

 .شودمی درست قبل از مردن رد و بدل
دویدم  .با پاهای برهنه از چادر خارج شد. برگشتم و اودوید و من به دنبالش .دستانش را رها کرد"

 (13:همان) "!...اگه نگیریمت !سعید سعیدی :فریاد زدم .باران توی صورتم زد . جلوی در چادر
درداستان ازمنظر چشمان راوی ناظر خرابی، ویرانی ها، شهامت ها، وضعیت افرادمهروح، خسیته، داغ  
کنید می شود را بیانمی ها تبادل محبت ها، طنزهایی که رد و بدلراوی در بعضی صحنه .شویممی دیده،

 .کشدمی تصویر تا فضا ی زیبایی از محبت و نوع خاص عواطف و احترام درمیان رزمندگان رابه
بدون توجه بیه ایین کیه  !انگار سالهاست که با هم بوده اند .اندازممی دور سفر ه نگاهی به افراد"

 .شودمی صدای پروازی از انتهای چادر بلند .بعضی تنها دو روز است که باهم آشنا شده اند
 .برادرا، همه با هم دعای سفره رو بخونن-

پروازی مسیئول امیور معنوییات چیادر  .و به دنبالش دعای سفرهکند می صدای صلوات چادر را پر
 (.25:همان)".دسته دور هم جم  اندهای اولین بار است که بچّه .نامی که خودمان گذاشته ایم .است
 

 :راوی داستان
 .رسیاند داسیتان حقیقیی اسیتمیی در چند جای داستان نام راوی ذکر شده است، که به خواننیده

 .شودمی حضور نویسنده عینی تر"دهقان" کتاب، با ،در بخش اول12صفحه
 !برادر دهقان...برادر دهقان-"

 .پیک گروهان است .شوممی بلند .کنندمی صدایم
 .برادر حکیمی کارتون داره-
 (.12:همان) ".اومدم-

 . در بخش دوم اسمی از راوی نداریم
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دارییم کیه حضیور او را  در بخش سوم که بخش طوالنی تر کتاب است، چندین جا اسیم راوی را
، 111، 112، 123، 121، 112، 115 در صیفحات.کنیدمی ملموس تر و ارتباطش را باخواننده عمیق تر

 .اسم نویسنده را داریم
 برادر دهقان چی شد؟-"

 .تنها یک کلمه از دهانم توان خارج شدن دارد
 .نمیدانم-

 (.115:همان)" .تنها به دنبال یک چیزم؛ تنهایی .می آیم توی اتاق خودمان
 : ودر قسمتی دیگر ازداستان داریم

 .شودمی در باز"
 برادردهقان،میشه اخبار و از رادیوتون گوش کنیم؟-

 !«بفرماییدتو:»گویم شوم،می بلندمی که درحالی.هستند گروهان یها چندتا ازبچّه
 (.112:همان )

 :خوانیم دیگرمی ویادرجایی
 «یانه؟ ریممی باالخره!قانده برادر:»زنندمی حرف وشادی باخنده"
 نیست؟ باش آماده دیگه اینبارکه-

 (.123:همان)".بیرون میروم.وباعهله ومیروند؛تند میخندم
 تشینگی گلولهها، .است همراه سازی درصحنه بقیه کنار که استها جبهه ازرزمندگان یکی راوی

 او بینییم،می راها صحنه راوی ماازچشم.گذارد اثرمی راوی روی بر همه...دردها،خندهها، ها، پشه ها،

 اوهمزادپنیداری بیا وخواننیده نویسیدمیی سیازد، آخرمیی وسیاعتهارادرروزهایها ثانییه همیه بخوبی
 .است داده ازدست را دوستانش فرد وفرد هاحاضربوده،بااوجنگیده درجبهه راوی همراه کند،گوییمی

 .است رئالیسم روزنگارو نگاشت خاطره نوعی داستان
 

 :فرعیی هاشخصیت
 بیرده نیام شخصییت 54 اول دربخیش.اسیت شیده برده نام داستان این در فرعی شخصیت 153

 بوسییله که اسمی بیهای شخصیت .داریم شخصیت 01 سوم نفر،ودربخش 12 دوم شود،دربخشمی
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 اسیت،بعنوان نشیده داده شیرح داسیتان در آنهیا نقیش و انید شیده برده نام گروهی یا لباس لههه،

 .شوندمی حسوبم فرعی شخصیت
 

 :گفتگو
 جهیان شیناخت و داستان پیشرفت و سیر در مهمی نقش آخراحمددهقان روزهای عناصردررمان

 ایین کیه هسیتیم مواجیه فراوان آخرماباگفتگوهای روزهای در کند؛می ایفا متن فضای و راوی بینی

 . شودمی زمندگانر روزمره زندگی از بخشی رمان باجلورفتن که است وحوادثی جنگ درمورد گفتگوها
 رامیها ورزی محبت و جبهه،جنگ،صلح،دفاع مورد در مختلف نظرات ما که گفتگوهاست درمیان

 .است جنگ پایانی روزهای خالل در راوی خاطرات اما داستان محور. بینیم
 در را پیردازی شخصییت و شخصییت بییان وگیاه داسیتان پیشبرد در مهمی نقش گفتگو عنصر

 را افیراد فرد،قومیت،سین گیاه شودمی داستان در اشخاص گفتگوی چگونگی و وهنح از .دارد داستان
 .داد تشخیص

 :دهدمی جواب گیلکی لههه با یکی تاریکی درمیان"
 .کربال20لشکر-

 .بارازکنارخاکریز واین آیدمی صدایی
 کهایید؟ مال شما-
 (.01:همان)".بگید نگفتن-
 :مثال برای یا
 .«هستن،برگردن جلو که هایی بچه همه خوان می:»گویدمی اصفهانی لههه با" 

 مقصدشیان مییدانیم کیه هیایی خمپاره آید؛می خمپاره شلیک صدای. تانکها درپناه افتیم؛می راه

 (.42:همان)".رویممی تانکها پناه به .کهاست
 :خوانیم دیگرمی ودرقسمتی

 :باخترانی لههه با سالمهایی و"
 !برار سالم-

 (.22:همان)"...دهدمی عشق بوی نفسشان
 :راوی کردن ویاصحبت
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 طیرف وازکهیا راست بروسمت جداشو، ستون از گفتم بهت وقت هر !باش مواظب» :گویم می"

 !«شد،بزن شلیک ستون
 (.102:همان)".کندمی پاک را صورتش عرق چفیه با و دهدمی تکان را سرش

 و شوندمی معرفی اسم یک حد در فقط گاه که هایی شخصیت طرف از گرفته صورت گفتگوهای
 اشیخاص وبیرون درون معرفیی از روشینی تابلوهیای همگی هستند، مبهم اسم وگاه ندارند اسمی یا

 چهارچوب شدن طوالنی بینیم،باعثمی دیالوگ یک حداقل ما صفحه هر ،در گفتگوها افزایش .است

 بهیره دازیپر شخصیت توصیف، بیان در خوبی به"گفتگو" ازعنصر ونویسنده است نشده رمان اصلی

 ییک هیر رفتیاری روانیی، روحییهای وخصلت خصایص به گفتگوها میان از میتوانیم که است برده

 .ببریم پیها ازشخصیت
 ازمییان تیوانمیی کیه اسیت ازصیفتهایی(مثبیتش ازنوع)دلسوزی،غبطه ، ایثار گذشت، مهربانی،

 .ببریم پی اشخاص وجود گفتگوهادر
 در کوچیک رسید؛باقرآنی سیرمی پروازی شوندکه سوار اهندخوها میبچه .رسیممی اتوبوسها به"

 راننیده .زننیدمیی ای بوسه آن بر و شوندمی رد قران زیر از همه . ایستدمی اتوبوس در جلوی .دست

 :آورد نمی طاقت باالخره و کندمی نگاه را اتوبوس تویاش نگران،ازصندلی
 !گیرنکنه هاتون باشید،سراسلحه صندلیها مواظب-

 .رود هوامی به رسد،فریادشمی اتوبوس به وهربارکه دود هرسومی هسعیدب
 .بفرست نری،صلوات دنیا از ایمان بی و الل-.بفرست صلوات برسه فریادت به قبر،علی درسرازیری-
 (.11:همان)".ایمان خوش شوفرهای شاگرد مثل درست...

 بیا افرادگیاهی و اسیت اصیفهانی،جنوبی گیالنیی، لههه ساده، سبک به گاهی رمان گفتگودراین

 .رساند رامی منظورنویسنده پردازندکهمی گفتگو به ومستقیم عامیانه صورت به و شان لههه
 زندگی در آنان خاص وجایگاه اشخاص اجتماعی پایگاه و تیپ نشانگر رمان،گاه دراین گفتگو نوع

 بیه ابرگشیتب کیه ای یاخیاطره داسیتانی صیورت به که است رمان ازفضای خارج معمولی و تهربی

 .کند پیدامی انعکاس فرصت گذشته،آمده
 در افتدسعیمی اتّفاق داستان شخصیتهای میان در گفتگوکه عنصر به کردن توجه با احمددهقان

 فروتنیی و راسیتی و صیداقت او. دارد اجتماع در وشخصیتی انسانی تیپ نوع آن ومعرفی دادن نشان

 :گویدمی وقتی راوی رادرسخنان
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 شیما حاالکیه .بیود جشینی حسین دسیته مرخصیی،پیک بیه رفیتن و عملییاتاز قبیل!راستی"

 ...کنید انتخاب کار این دونیدبرایمی صالح رو اومدید،هرکی
 دسیته تیوی.است دسته،نسیه به من اومدن حرفیه؟ چه این :گویم ومی کنممی قط  را صحبتش

 .خودشمایید کاره همه
 نحیفیی جثیه و بیود سین ده،کمآمی گروهیان بیه چهیار المقیدس بییت از قبیل جشینی حسین

 (.14:همان)"داشت
 بیر حیاکم فضای ودرنتیهه رمان فضای بر حاکم گفتمان اصلیهای پایه رمان عنصرگفتگودراین

 .دارد ودینی اعتقادی بوی و گفتگوهارنگ.دهدمی راشکل نویسنده ذهن ونوع داستان ونوع زمان
 آخرجنگ،روحییات دقیایق تیا ردهکی ازعنصیرگفتگوتالش آخربااسیتفاده روزهیای در احمددهقان

 بیه را گذرد اومی اطراف افراد تک تک دراندیشه وآنچه لحظات،احساسات آن هوای و رزمندگان،حال

 ضید گفتمیانی با کرده سعی( غدیر) کتاب سوم دربخش احمددهقان.دهدمی نشان وآیندگان مخاطب

 روی بیه را جدیید فضیایی آن کشیدن چالش به و هستند آن قبول به مهبور که فضایی در قطعنامه

 ومنسیهم قبلیی رییزی عنصرگفتگوبابرنامه از رمان کالم،احمددهقان،دراین خالصه . بازکند خواننده

 .آیدمی حساب به اثرش گیری شکل درفرآیند ازعناصرمثبت و است برده بهره
 

 :پردازی وصحنه صحنه
 چنید در وراوی افتیدمیی اتفیاق جنگ یها صحنه مختلف مناطق در چون داستان اصلی حوادث

 (کارون،دوکوهه شلمچه، کارون، شهرباختران،اردوگاه کیلومتری درسی اردوگاهی) اول دربخش :جبهه
 کرخیه، دوکوهیه، پادگان آناهیتا، نام به باختران درنزدیکی شهیدباهنر،شهرکی اردوگاه)دوم درقسمت

( دوکوهیه پادگیان علیی، مزیید،مقراما پاسگاه دوکوهه، پادگان)سوم ودریخش (عشایردرجنوب منطقه
 بمبیاران میورد درهرلحظیه کندکهمی بیان جنگ پایانی درروزهای زندگی وجریان کند حضورپیدامی

 جنیگ،های جبهیههای صیحنه گیرد،نویسینده قرارمیی عیراق بعثیی دشیمن وهواپیماهیای توپخانه

 تصویرمی به هکرد راتوصیف بارآنان مشقت وزندگی وروانی وروحی جسمی سختیها،کمبودها،آزارهای

آنهیانمی  فرقیی بیین وگاه است شده آمیخته مرگ با که است زندگی هابازتاب ازصحنه بسیاری.کشد
آید،طوری که نویسینده ها میدرعین زندگی،مرگ به سراغ شخصیتها بعضی صحنه در توان یافت، و

 با اظهارناباوریاش،مخاطب را دچارسردرگمی کند،که آیاراست است یا نه؟



 2540       ی آخر احمد دهقان     احمد فروزانفر، فروزنده عدالت کاشیتحلیل و بررسی عناصر داستانی بر روی  رمان روزها

 :صدای ذوالقدر ازآن سوی بی سیم بلند است.کندمی ی سیم صحبتعلی با ب"
 .گلوله ای جامی زند.علی کلت منوّر رادرمی آورد

 سوره محمد بنددو مفهومه؟!ذوالقدر جان-
 .آره دارمش-
 (.102-101:همان)".کنمو داشته باشمی سوره محمد بنددو رو برات قرائت-

 :خوانیممی ودرجایی دیگرازکتاب
صدای انفهاری گوشهایم رامی لرزاند، دود همه جارامی  .شوم روی زمینمی وم وپرتاببلندمی ش"
 .نفسم بندمی آید.گیرد
 .بچه هاخوردن...یاحضرت عباس-

تنهیا ذوالقیدرآن وسیط بیی  .همه خودرابه کنار د می کشیند. همه برزمین ریخته اند.بلندمی شوم
 .می کشندش کنارسنگر.کنندمی دونفربلندش.حرکت است

 !امدادگر...امدادگر!سید بدو...یدس
بیدنش .شودمی چراغ قوه ای روشن.نگاهم رابه ذوالقدرمی اندازم .سیدبهداری از سنگرمی آیدبیرون

سیتون را برمیی دارد ومیی .آییدمیی معیاونش .بدنی پیر ازتیرکش.یکسره خون است.بینممی را خوب
 (.135:همان)".گیرندومی روند؛روبه سه راهیمی کنارد  را.رود

 : خوانیممی درداستان
حبییب چگینیی و .آقا مهید داغون شیده .یه خمپاره اومده وسط آقا مهید وبی سیم چی هایش-"

حبیب :گویممی .ریزدمی قلبم .شنوممی اسم حبیب را .جامی خورم.دوتا ازبی سیم چی هاهم شهیدشدن
 (131:همان)"چگینی روخودت دیدی؟

بازتیاب ها بسییاری از صیحنه .مرگ وگاه خیر وشراسیتصحنه پردازی به خوبی بازتاب زندگی و 
 .زندگی واقعی ومرگی زیباست

مستند، گزارش گونه، خاطرات گویی وبعدنوعی گیهیی، سیردرگمی، ( نویسنده) راویهای توصیف
رمان دید مثبت ومعنوی به دفاع مقدس  .فرورفتن درگذشته یاخاطرات شهدا راوی را در خودفرومی برد

 .دارد
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 :تخیل
مگردر برگشت به گذشته هایی که راوی گاه خیلی کوتیاه گریزبیه .خیل در این رمان رنگی نداردت

 .زندکه نوعاًشهیدهم شده انداش میخاطرات دوستان رزمنده
 :خوانیممی دربخش اول

خرمشهرتوی گرگ ومیش هوا تانکهیا در -صبح بود که رسیدیم کنارجاده اهواز...دهدمی بادآزارم"
رفتیم که بوی گوشت سوخته همه رابه کند وکیاو اطیراف واداشیت می درستون. سوختندمی کنار جاده

تنهاتوانسیتم لبیاس  .سوخت، یکیی افتیاده بیودمی برروی تانکی که در آتش.وکمی جلوتر همه ماندند
 (.42"همان)"...کردببینیممی سبزوآرمی که برقلبش خودنمایی

به عنوان شخصیت محوری داستان مطرح اسیت قهرمان داستان، همان راوی یانویسنده است که 
نه به عنوان قهرمان ارزشهای اخالقی،جامعه شناسی راواق  گرایانه وارد ادبیات کرده است اوتهربییات 

 .خودوگاهی دیگران رادرقالب داستان روزشمارخاطره گونه ریخته است
 .راوی درآن زندگی کرده است وتامرزمرگ رفته است

کندهرچنیدگاه بعضیی توصییف می ر گذاشته وواقعیت هاراترسیم وتوصیفاحمددهقان تخیل را کنا
رونید میی آیندوخواننده نمیی دانید کهیامی هاوگفتگوهاوتعدادزیادشخصیتهایی که فقط دریک صحنه

واین ویژگی بخیوبی .ونگران است،بیش ازحدنیازدرسبک رئالیسم مستنداست ودورازتخیل داستان گونه
 . ودشمی دررمان روزهای آخردیده

 

 :حقیقت مانندی
 . این رمان حاصل تهربه شخصی وعینی راوی ازاوضاع جبهه هادرروزهای آخردفاع مقیدس اسیت

 .غیرقابل باوراست( به قول راوی) روزهای پایانی دفاع،ایثارها،شهادت هاوقبول قط  نامه که مثل
 .مانندمی شوند،حیرانمی ومسخ"
لت ایران امروز طی نامه ای بیه دبیرکیل سیازمان بنا به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی،دو»

 .راپذیرفت 012 ملل رسماً قطعنامه
 نگیاهم روی حبابهیای تیوی لییوان قفیل.شیوممیی شیوکه.زنیدمیی همانطورمی میانم وخشیکم

علی همانطوربه دیوارتکییه داده وبیه گوشیه ای خییره .برمی گردم.چرخدمی دوکوهه دورسرم...شودمی
 !ای وای!؟مگرممکن است؟ای وایچه شنیدم!خدای من.مانده
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بیگلری بادست زانوهایش رادربغل جم  کرده وبادسیت ...علی همانطورخیره مانده است؛مسخ مسخ
مهیدنوروزی خیره مانده بیه .نگردمی کنعانی حیران وگنگ به هرطرف.اندازدمی دیگرچنگ برموهایش

 (.111:همان)".نقشهای پتو وزاهد،آرام سربه دیوارمی کوبد
داستان نویسی ومهارت و سیابقۀ نویسیندگی احمیددهقان در ایهیاد وخلیق های ه ازتکنیکاستفاد

ها لیذا ازنیوع توصییف.بسییارموثربوده اسیتها ی تاثیرگذار ومانیدگارازجنگ واوضیاع جبهیهها صحنه
ورزمنیدگان میتیوان بیه ها ی تلخ و شیرین جبههها وگزارش دقیق ولحظه به لحظۀ نویسنده ازصحنه

 .ندی داستان پی برد،زیراکه روایت مستندی ازدفاع مقدس را ارائه کرده استحقیقت مان
 

 :فضاورنگ
زمینه وفضاسیازی دررمیان روزهیای آخر،رنیگ وبیوی خشیونت،تلخی همیراه بازنیدگی طبیعیی، 

 .دهدمی طنزوحتی گاه زندگی پرازسختی رزمندگان رادرروزهای آخردفاع مقدس نشان
حی حاصل ازجنگ،تهاوز،کشتاروازدست دادن دوستان ویاران فضای پرازفشارهای روانی،جسمی،رو

درسراسرداستان سایه انداخته واحساس وعواطف انسانی درهه جای داستان باتیداعی معیانی خشیونت 
 رادرمییان حس نیوع دوستی،دلسیوزی،ایثار، فیداکاری، گذشیت.آمیخته شده استها وظلم وناهنهاری

 بینیم؛می داستانهای شخصیت
 :اول دربخش

 طیرف روم ومیی صلواتی ایستگاه شده وچادرش کرده درست چای شهرستانی.بیدارهستند همه"

 کندبیهمیی بیند،شیروعمیی     میرا تیا شهرسیتانی.زنممی تدارکات چادر به ی سر سرراه . آب منب 

 گرفتیه سیرخک کیه کسیانی مثیل دستهاوصیورتش.هواست هابه پشه دست ازاش وناله آه.دادوفریاد

 شده؟ چی:گویم می.شده وسرخ دانه اند،دانه
 چیی...کین نگیاه...کین نگیاه.نیومیده هیم روی تاحاالچشمام خداازدیشب به:دهدمی جواب باناله

 (.20:همان)".شدم
 :داریم سوم یادربخش

تیرخورد،بالفاصیله کمکهیاش آرپیی چیی  زن چی آرپیهای ازبچه وکسی درگیرشدیم توراه اگه"
امیدبه شماسیت کیه سرسیتون .دجای هفت هشت نفرکارکنینهرکدوم بای . روبرمی دارن وکارمی کنن

 (.112:همان)".کنهمی فقط مردونه کارکنیدخداخودش...هستید
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 : سبک ولحن
همیۀمناطق درهیم آمیختیه های ولههیه(راوی) سبک ولحن این داستان به سیاق لههیه فارسیی

رخواننیده کیه بیه نیوعی احسیاس صیمیمیت وهمیزاد پنیداری د(گیلکی،اصفهانی،جنوبی،کردی)است
لحن احمددهقان شبیه بیه ارنسیت .شودمی احساس یکی بودن دروجودخواننده آمیخته .بوجودمی آورد

باتوجیییه بیییه اینکیییه رمیییان مضیییمونش  .همینگیییوی ونویسیییندگی ازایییین دسیییت اسیییت
جنگ،خشونت،تلخی،سیاهی،مرگ وجدایی است؛اماسبک صمیمی،قوی وپختیه نویسینده باعیث شیده 

زشت وزیبا،مرگ وزندگی،تلخ وشییرین بصیورت های ایهادشود وصحنه تاکشش وجاذبه درروندداستان
 .شودمی سیال درجریان داستان همراه باهم به تصویرکشیده

مکان هایی که آدمها باخلوص نیت جان برکف درسخت .حق علیه باطل استهای بستررمان جبهه
گرایانه روزهای آخر،میردم درجامعه رمان واقع.کنندمی ترین شرایط ازخاک،مال،ناموس هموطنان دفاع

مردم یازگوشه گوشۀایران که دروضعیتی مشابه قرارگرفته اندوهمیه .ازهرنوع تیپ هستندها وشخصیت
مردمی که درسخت ترین شرایط پناه گاه وپشت همدیگرنددرحالی کیه .عضوی ازیک پیکرواحدشده اند

 .برخوردارند(خشایارروسی) ازکمترین وسایل دفاع وقدیمی ترین
کشندامالبخندمی زنندوتسلیم نمیی می خورند،گرسنگی وتشنگیمی کنند،گلولهمی گند، دفاعمی جن

ودرصلح شهادت یاران مانندبغضی درگلومانده .شودمی تادرنهایت با قبول قطعنامه تکلیف روشن .شوند
 .کندمی راوی راخفه

زهیای بعدازصیلح پذیرداماباسیپری شیدن رومیی احمددهقان هرچندناچارصلح را بخاطر دستورامام
 .پایان دفاع راهم ازیادنمی بردهای وادامه داشتن تهاوزعراقیان،انتقادازنابسامانی

آیید یعنیی ازعیواملی کیه میی نقطه اوج پایانی روزهای آخیرهم ازنقیاط قیوت رمیان بیه حسیاب
آغازمرحله اوج کیه پرالتهیاب تیرین نقطیۀ داسیتان اسیت،قبول .درتاثیرگذاری رمان نقش بسزایی دارد

 :درنهایت این جمله... طعنامه،تاشهادت یاران قدیمی بعدازصلح وق
ای کیاش دعیای سیفره رافرامیوش !چیه روزگیاری خیواهم داشیت !خواهدشیدمیی نمیدانم چه"
 (.142:همان)"!نکنیم

 .کندمی واین چنین خواننده رادرگیرپایان بازرمان
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 :رمانهای ضعف اما
ودیگر خبری از آنهانیست، گاه توصیف ثانییه  آیند،درحدیک اسممی بی شماری کههای شخصیت

خواهد چندصیفحه را ورق بزنید تیا بیه می کندتاحدی کهمی به ثانیه وزیادی گفتگوها،خواننده راکالفه
مشخص نبودن موضوع نویسنده درمورد اینکه دفاع خوب است یانه؟ صلح پایدار است ییا .نتیهه برسد

ثرمی گذاردوکتاب رادر حالیت سیردرگمی وتکیرار کلمیه درخواننده هم ا(نویسنده)خیر؟سردرگمی راوی
 .رهامی کند "دانممی چه" من " اوکه نمی دانست"

شوند،درحد یک اسم ویا حتی بیی می ی بی شماری که در داستان آوردهها شخصیت :ضعف دیگر
 . اسم،وگاه بی سرانهام رهامی شوندوخواننده درموردآنهاهیچ آگاهی بدست نمی آورد

 . صفحه کتاب ما حتی یک صفحه بدون گفتگو پیدا نمی کنیم 142 ی گفتگو است درباررمان رو
 

 نتیجه
رسییم کیه میی بعدازتحلیل وبررسی که برروی این رمان دفاع مقدس انهیام شید،به ایین نتیهیه

نویسیند باییدمطالعات شیان میی (هشت سیال جنیگ تحمیلیی) نویسندگان ایرانی که دراینگونه ادبی
توجه دقیقتری ها تخصصی داستان نویسی بیشتر کنندومنتقدان ادبی به این داستانهای رادرموردشیوه

جوانیان هیای ی مانیدگاردفاع مقیدس وایثاروجانبازیها نشان بدهندتااین گونه ادبیی بیا ثبیت لحظیه
را مانیدگار  وتاریخی ایران است ملّی بخشی از هویت این وعاشقانی که جان به جانانه تقدیم کردند،که

و در ابهام زدایی از این واقعه، رف  شبهات،روایت وثبت حماسه هاوبه تصویر کشیدن ایین رخیداد کنند 
شگفت تاریخی موفق باشند تا حقانیت دفاع مقدس هشت سالۀ ملّت اییران در ذهین نسیل پرسشیگر 

 :شودمی زیر مطرح آتی پیشنهادهایهای برای پژوهش .آینده مورد تردید وانکارقرارنگیرد
 .خواهنددراین زمینه قلم بزنندمی نوین داستان نویسی برای آنان کههای شیوهمطالعه -
 ترغیب منتقدان برای نقد و پژوهش روی آثارادبی پایداری-
 پاسداشت وبزرگداشت نویسندگان این عرصه -
 تخصیص دادن بودجه وامتیاز برای نویسندگان این گونه ادبی-
 نویسنده. رگران بدون داخل شدن تخیل وعقیدهوازجان گذشتگی ایثاها ثبت دقیق رشادت-
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