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 :چكيده
 هرگز  و دارد انسانی جوامع در کسانیی کمابیش تبعات و آثار که است اجتماعی مهمّ هایپدیده از کیی جنگ
 تزاریخی فرهنگزی ایهزانگیز ش و هاارزش پرتو در پدیده، این از مختلف تفاسیر حتّی ای پیامدها منکر تواننمی
 از کیی عراق و ایران میان جنگ با مرتبط متون تر،کلّی تعبیری به و مقدّس دفاع داستانی ادبیّات. شد رخداد این
 دربردارندۀ تولیدشان فضای و شرایط و زمان به توجّه با که است اجتماعی ۀپدید این بازنمود در فعّال هایعرصه
 معضزتتدادن  نشزان ،جنگزاوران دفاع متعالی و ارزشی مفاهیم بیان .هستند گجن از یگوناگون مفاهیم و هاپیام

 ادبیّزاتبه آن از موضوعات شاخص در ایزن شزاخه از  انتقادینگاه  و جنگ از برآمده انسانی تبعات و اجتماعی
  در منتقزدانرا  آثزارش کزه اسزت عرصزه ایزن معزرو  نویسزندگان از کزیی دهقزان، احمدداستانی ایران است. 

 از و کیفی پژوهش ۀشیو به داوریپیش هرگونه از دور به پژوهش این .دکننمی نقد و طرح گوناگونی هایسویه
  دهقزان احمزد از رمزان آخزرین ،«غریبزه خزا  در پرسزه» رمزان اصلی ایمسئله بیان به مبنایی پردازینظریّه نوع
 طبقزات منظزر از جنزگ انسزانی مسائل ازنمودب رمان این اصلی ۀمقول که دهدمی نشان پژوهش ۀنتیج .پردازدمی

 و ارزشزی معزانی القزای بزرای خزا  مفزاهیم کردن پررنگ ای ایدئولوژیک ۀسیطر کردن لحاظ بدون اجتماعی
 .است پدیده این انگی شی
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 :مهمقدّ

  قزرار هزد  را ادبزی مزتن عنزیی اسزت  متنزیدرون رویکزردی ادبی، آثار شناسیجامعه تحلیل و بررسی
 نویسنده در تاریخی و اجتماعی رویدادهای تأثیر تحلیل به جمتت و عبارات ها،واژه طریق از و دهدمی
 در شناسزانهجامعزه هزایتحلیزل نبزودن روشزمند به توجّه با. پردازدمی او بر حاکم هایدیدگاه بازتاب و

 کیفزی صزورت به دارد قصد تحقیق این تحلیل، مستندسازی برای تحقیق روش کی خأل و ادبیّات حوزۀ
 احمزد از« غریبزه خزا  در پرسزه» رمزان شناسزیجامعه تحلیزل بزه ،نظریّۀ مبنایی روش کارگیری به با و

 اسزت  چگونزه جنگ به دهقان احمد نگاه نوع اینکه از است عبارت تحقیق اصلی سؤال. بپردازد دهقان
 بزه یزهاوّل هزایداده کلمه، به کلمه گاهی حتّی و عبارت جمله، پاراگرا ، صورت به متن بررسی از پس
 هزایداده که گیرد انجام طریقی به هاداده پردازیمقوله شد سعی. شد پردازیمقوله سپس و آمده دست
 باعز  ثانویزه، معزانی وجزود و ادبیّات در مفاهیم بودن چندبُعدی ولی  گیرند قرار عنوان کی زیر مشابه
 .داد ایمقوله به عنوان چند بتوان مواردی در شاید و شد مقوالت گذارینام در دشواری

هزای بازنمود مسزائل انسزانی در جنزگ در قالزو گزروه» یاصل ۀی شده، مقولطرّاحبر اساس الگوی  
هزای افتزهی اصلی مطزرح شزده اسزت. ۀبه مقول توجّهشرایط، زمینه، راهبردها و پیامد با  و است« اجتماعی

تحقیق نشان داد که نوع نگاه احمد دهقان به جنگ، انتقادی است. او با رویکردی رئالیستی بزه بازنمزایی 
 تمام ج ئیات وجوه انسانی جنگ، پرداخته و تبعات آن را بیان کرده است.

 متزونی آن، در موجزود هزایبینیری  و نظزردقّزت و خزود رئالیسزتی سزبک با دهقان احمد هایرمان 
 .شود حاصل تحقیق از بهتری نتیجۀ شودمی باع  و است شناسانهجامعه هایبررسی برای مناسو
 اسزت بوده آن مختلف قشرهای تفاوت و شخصیّت دتعدّ ،«غریبه خا  در پرسه» رمان انتخاب علّت 
 بزرای را آن مختلزف زوایای از و است نگریسته جنگ به مختلف افراد نگاه از طریق، این از نویسنده که

 وقزایع تزأثیر تحزت شزدّت بزه شزانذهنی هایگراییآرمان تمام با افراد این. است کرده تشریح مخاطو
 .دهندمی نشان مختلفی هایالعملعکس هرکدام و گیرندمی قرار پیرامونشان
 در بلکزه ،پزردازدنمزی جنگ تشریح و توصیف به تنها« غریبه خا  در پرسه» رمان در دهقان احمد 
 .پردازدمی ،است اجتماعی علل معلول نی  و جنگی هر معلول که آن هایناهنجاری برابر
 اجتمزاعی اعمزال و هاکنش معانی کشف به تا است شده سعی رمان این در روش این کارگیری به با 
 و اعمزال که یفعّال نشگرانک عنوان به هاشخصیّت بنابراین  شود پرداخته ،شودمی مشاهده داستان در که
 .اندشده تلقّی ،کندمی القا خواننده به را متفاوتی اجتماعی معانی هاآن رفتار
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 :تحقيق ةپيشين
 در بیشتر روش این   زیراکرد جستجو شناسیجامعه و شناسیروان علوم در توانمی را نظریّۀ مبنایی منشأ
 حزال بزه تا معانی بودن السیّ دلیل به ادبیّات در روش ینا از. است رفته کار به اجتماعی هایپدیده تبیین
 اکثزر دلیزل ایزن بزه و اسزت کمتزر هزاداده در ثابزت و قطعی کدگذاری قابلیّت زیرا  است نشده استفاده
( بزا انتخزاب 1973) طزاریزاده ابزراهیم .اسزت شناسیجامعه حوزۀ در ،زمینه این هاینامهپایان و مقاالت
حزاجتی  و پرداخته است جدید فارسی هایرمان در مداریدین چهرۀ و دین بازنماییهای مستور به رمان
دسزت زده اسزت. در مزورد رمزان مزدّنظر  ایزن  رمزان اجتمزاعی جهان از زنان تجربۀ بازنمایی ( به1917)

 پژوهش، تا کنون تحقیقی از حی  روش تحقیق کیفی انجام نشده است. 
 :جامعه و رمان تعامل
  اسزت دوره آن بزر حزاکم حکومزت و جامعزه تزاریخ، در موجزود مسزائل ۀبازگوکننزد رهدو هر ادبیّات
 و سیاسزی یتحزوّل انعکزاس ،آیزدمزی وجزود بزه نویسزندگان سزبک و ادبیّزات در که یتحوّل هر بنابراین
 قخزتّ ذهزن و اجتمزاعی و تاریخی واقعیّات زاییدۀ ادبی متن( 19: 1913 پور،کهنموئی) .است اجتماعی
 .شودمی منعکس اثرش در نویسنده، ذهن دریچۀ از ،دهدمی رخ جامعه در آنچه. است نویسنده
 رویزدادهای تزأثیر بزه حوادث، و هاشخصیّت به توجّه و ساختارها و جمتت ها،واژه تحلیل طریق از 
 .شودمی پرداخته نویسنده، ایدئولوژی همچنین و او بر حاکم هایدیدگاه بازتاب و نویسنده در جامعه
 ایسزاده کار هاآن مرزبندی و تشخیص که اندخورده پیوند کدیگری به چنان شناسیجامعه و ادبیّات 
 ادبیّزات و دهزدمزی معنزا مزا زندگی هایشیوه و هاروش به که است کوششی شناسیجامعه» زیرا  نیست
 (13: 1911 ستوده،)« بخشدمی مفهوم ما زندگی به که است تتشی
 بزه مزردم هزایرنز  و روزگزار مسائل آن در که است ادبی نوع ترینکامل رمان بی،اد انواع میان در 
 اسزت، بزوده اجتماعی نامهوقایع و نامهزندگی نوعی همیشه رمان که آنجا از .است شده بیان وجه بهترین
 .است بوده شناسانجامعه توجّه مورد ابتدا از آن، شناسیجامعه
 و جامعزه هزایواقعیّزت دهندۀنشزان امّزا  کنندمی زندگی خود لییّتخ دنیای در هاشخصیّت ،رمان در 

  مزدرن جامعزۀ روی پزیش را نمزاییجهزان آینزۀ» نویسزنده در واقزع. هسزتند خزود روزگار مردم زندگی
 انسزان عنزیی او، موضزوع. کزرد دنبزال را بشزری تکلّیّز جُلجُتزای راه توانمی امروزه آن در که گیردمی

 (15: 1932 پوینده،) «.دارد آن سیاست و پیکارها با جامعه، زندگی با ناگسستنی پیوندی
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 :دهقان احمد معرّفي
 در نیز  خزود که مقدّس دفاع نویسیداستان عرصۀ در شاخص نویسندگان از کیی عنوان به دهقان احمد
 .است نوشته زمینه این در را باارزشی هایرمان و هاداستان داشته، حضور جنگ
 مهندسی رشتۀ در تحصیل به و شد دانشگاه وارد 1931 سال در. شد تولّدم کرج در 1935 سال در او 
 ۀرشزت در را خزود تکمیلزی تحصزیتت و داد تحصزیل ادامزه اجتماعیعلوم ۀرشت در سپس. پرداخت برق
 .شد حصیلالتّفارغ رشته این در و برد پایان به شناسیمردم
 مأموریّزت: از عبارتند و رمان و نوجوانان برای هاییانداست نویسی،خاطره بر است مشتمل که او آثار 
 چهزار گزردان ،درجزه 072 گزرای بزه سفر شلمچه، هایستاره آخر، روزهای اضطراب، هایلحظه تمام،
 هزایناگفتزه تانزک، و پرنزده ،غریبزه خزا   در پرسزه بزان، دشزت ،هستم پسرتان قاتل من هجوم، نفره،
 .هامون نگین جنگ،
 از همزواره و دارد جنزگ ۀمقولز بزه رئالیسزتی رویکزردی آثارش در که است نویسندگانی از دهقان 
 غیزر و وتمتفزا منظزری از و اسزت کزرده پرهیز  ،مقزدّس دفزاع ادبی متون ایکلیشه هایشیوه به نوشتن
 .است نگریسته جنگ به ایکلیشه
 نظزر،دقّت با جنگ، معنوی و مقدّس هایجنبه بر عتوه که است نویسندگانی معدود از دهقان احمد 
 .است پرداخته نی  دارد پی در جنگ که جسمی و روحی صدمات و خسارات به

 :((Grounded theory مبنایي ةنظری
 و گلیز ر نزام بزه شزناسجامعه دو» آن نخسزت مبزدعان کزه اسزت فزیکی تحقیق به گرایش نظریّۀ مبنایی
 اجتمزاعی هزایپدیزده مطالعزۀ منظور به» تحقیقی رویکرد این(. 72: 1917 فراستخواه،« )هستند اشتراوس
 (03: 1917 اسماعیلی،« )است شده یطرّاح
 هرگونزه بزدون قمحقّز» بلکزه ،شزودنمی توجّه موضوع تاریخچۀ و پیشینه به کیفی تحقیق در در واقع 
ی گیریجهزت و نظریّه هیچ تا کندمی کمک مسئله این و پردازدمی هاداده بررسی به قبلی ذهنیّت  خاصزّ
 (13: 1913 آریان،) .«نشود تحمیل آن مقوالت و پژوهش بر

 .01-07: 1917 سفیری، و 921: 1913 بلیکی، ر. : کیفیبیشتر در مورد تحقیقات  اطّتعبرای 
 دارد، وجزود هزاآن دربزارۀ آگزاهی مقزداری کزه اموری دربارۀ که است این هد »، تحقیقدر این  
 .(72: 1917 فراستخواه،« )آید عمل به ترپردازانهنظریّه نگاهی تجدید

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B7%DB%B0_%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84_%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%DA%A9_%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 در تنهزا و نزدارد یتعهّد ،مشخّص نظری عتئق یا پژوهشی راهبرد خا ، دادۀ نوع هیچ به شیوه این 
 رفزت در کزه است ایمفهومی هایچهارچوب قالو در هاداده ترکیو ،در واقع .است مفاهیم توسعۀ پی
  دسزت بزه هزاداده منزدنظزام آوریجمزع از یعنزی  شودمی ساخته هاتحلیل و هاداده میان دائم برگشت و
 .(53: 1911 ذکائی،) آیدمی
 .سزازدیمز فزراهم غیرمنتظره هایپدیده کشف برای بیشتری امکان ،نظریّۀ مبنایی رهیافت گشودگی 

 مزوارد بزا مقوله یک در مورد کی همیشگی مقایسۀ عنیی  است دائمی مقایسۀ روش، این اصلی ویژگی
 .(121: 1917 فلیک،) پیشین
 از گزرفتن فاصزله پزذیرد،مزی صزورت کیفزی تحقیزق در کزه مبنزایی اینظریّه آوردن دست به برای 

 اتاطّتعز کسزو هزا،آن از دوری و اهزداوریپیش تشخیص شرایط، انتقادی تحلیل و تج یه و موضوع
 .رودمی شمار به روش این ضروری هایمهارت ءج  هاآن مورد در انت اعی تفکّر و معتبر

 :تحقيق سؤال يطرّاح
 مزورد بایزد کزه را مرزهزایی تحقیزق سؤال. نیازمندیم تحقیق سؤال به ابتدا کیفی تحقیق کی شروع برای
 ایزن محقّزق بزه و شزود دقیزق و محزدود مسزئله کزه کندمی ککم و کندمی مشخّص ،گیرد قرار مطالعه
 .کند حفظ موضوع روی را خود تمرک  اشتحقیقاتی طرح سراسر در که دهدمی را امکان

 :هاداده تحليل تجزیه و گردآوري
 عنزیی نظزری، یتحسّاسز بزا بایزد محقّزق. رویممزی هزاداده گردآوری سراغ به تحقیق سؤال طرح از بعد

 از مربزو  عناصزر ۀتج یز قزدرت و در  اسزتعداد هزا،داده نمزودن دارمعنی در مهارت ،داشتن بصیرت
 ایزن تشزخیص توانزایی نظزری یتحسّاسز». آورد دست به را یهاوّل هایداده و بپردازد جستجو به نامربو 
 .(33: 1932 استراس،) «دارد را بدان دادن معنی قدرت و است مهم هاداده در چی ی چه که است
 :هاداده كدگذاري و پردازيمفهوم ،ردنك خرد
 اسزت عبزارت هزاداده گردآوری. کنیممی کدگذاری را هاآن هاداده تحلیل و تج یه و گردآوری برای
 روند کدگذاری. جدید روش به هاآن ۀدوبار ارتبا  نهایتاً و هاآن پردازیمفهوم و هاداده کردن خرد از

 سزپس  بزاز کدگزذاری ابتزدا. شزودمزی کدگزذاری نزوع سزه ملشزا و است نظریّۀ مبنایی ساختن اصلی
 .انتخابی کدگذاری آخر در و محوری کدگذاری

 :باز كدگذاريِ
 در. هزاداده بنزدیمقولزه و پزردازیمفهزوم کزردن، مقایسزه کزردن، خزرد از است عبارت باز کدگذاری
 .ابندیمی گسترش و بسط ابعادشان و خصوصیّات برحسو و شوندمی شناسایی مفاهیم باز کدگذاری
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 کزدیگری با مشابه، هایپدیده عنیی  باشد مبنایی باید. است نظریّۀ مبنایی ساختن اساسی اصل ،مفاهیم 
  کنزد،مزی داللزت مشزابه هزایپدیزده بزه کزه مفزاهیم بنزدیطبقزه رونزد. شزوند رم گزذاری و بندیطبقه
 مقولزه کزه هزاییداده بزا را ارتبا  بیشترین باید ،شودمی داده مقوالت به که نامی. دارد نام پردازیمقوله
 ذهزن بزه سرعت به ،دهدمی ارجاع که را آنچه که باشد همخوان قدرآن و باشد داشته است آن نمایانگر
 .کند متبادر
 ابعادشزان و خصوصزیّات بزه توجّزه بزا هزاآن گسزترش بزه مقوالت کشف از پس ،باز کدگذاری در 

 (72: 1932 استراس،. )شودمی پرداخته
 :هاداده محوري كدگذاريِ

 هزر بزین پیونزد برقراری با مرحله این در. پردازیممی هاداده محوری کدگذاری به باز کدگذاری از پس
 هزم بزه عنیی کار این. سازیممی مرتبط کدیگری به جدیدی هایشیوه به را هاآن فرعی، مقوالت با مقوله
 کزه الگویی ای پارادایم کی از استفاده با  گیردمی انجام مقایسه انجام و پرسش طرح با مقوالت، پیوستن
 .پیامدهاست و متقابل کنش /کنش راهبردهای شرایط، ،(زمینه) محتوا نمتضمّ
 محزلّ عبزارتی بزه. کنزدمزی داللت ایپدیده به که است ایویژه خصوصیّات سلسله نشانگر نی  زمینه 

 .است بعد کی طول در ایپدیده به تعلّقم حوادث
 به خاصّی زمینۀ در شرایط این. است پدیده به مربو  تروسیع ساختاری زمینۀ من لۀ به میانجی شرایط 
 زمزان،: از عبارتند شرایط این. »کندمی عمل متقابل کنش /کنش راهبردهای محدودیت ای تسهیل منظور
 (123: همان.« )فرد زندگی وقایع و شغل تکنولوژی، سطح اقتصادی، پایگاه فرهنگ، فضا،

 :انتخابي كدگذاريِ

نظریّزۀ  ساختن و انتخابی کدگذاری به نوبت محوری، کدگذاری در هم با مقوالت کردن مرتبط از پس
 .رسدمی است، تحقیقی کار قسمت آخرین که مبنایی
 اسزت، داسزتان اصزلی مقولزۀ پزردازیمفهزوم همزان که را داستان اصلی  خطّ باید ابتدا مرحله این در 
 محزور بزر( تکمیلزی مقوالت) مقوالت سایر که است ایاصلی پدیدۀ داستان، اصلی قولۀم. دهیم توضیح
 .دهندمی تشکیل را تیکلّی و آیندمی گرد آن
 پزارادایم، کی از استفاده با اصلی مقولۀ به را تکمیلی مقوالت باید ،داستان اصلی  خطّ تحلیل از پس 
 ماننزد نی  اصلی مقولۀ. بپردازیم بعدی سطح در یگرکدی به مقوالت ساختن مرتبط به سپس. دهیم ارتبا 
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 تعریزف درسزتی بزه داستان اگر. ابدی گسترش ابعادش و خصوصیّات گرفتن نظر در با باید مقوالت سایر
 .شودمی نمایان نی  آن خصوصیّات ،اصلی مقولۀ بر عتوه شود،
 در نظریّزه سزاختن معتبزر. »برسزانیم تأیید به هاداده ارتبا  در را آمده دست به روابط باید آن از پس 
 (195: همان.« )کندمی تکمیل را آن کردن مبنایی ،هاداده با تقابل

 :داستان ةخالص
 گزروه یزک. آن رسزیدن انجزام بزه تا ابتدا از است جنگی عملیّات کی شرح غریبه خا  در پرسه رمان
 بزه شزروع عزراق، جمهزوری تریاسز گارد لشکر که هاییآواره نجات برای کشور جنوب از را رزمنده
 سزرمای و زمسزتان در عملیّزات. کننزدمزی اع ام کشور غرب کوهستانی هایجبهه به کرده، هاآن کشتار
 اینکزه بزرای. هسزتند جمزع ک،یز ۀدسزت در همزه داستان اصلی هایشخصیّت. شودمی انجام غرب شدید
 نیزرو آن در کزه نفهمزد دشزمن تزا بردند باربری قطار با را نیروها شود، انجام مخفیانه صورت به عملیّات
 .نداشتند شدن پیاده حقّ ،بود راه روز دو که آذربایجان تانیروها  و است

درگیزری ن دیزک شزد. دشزت  باالخره لشکر با سختی بسیار و تعداد زیادی کشته و مجروح به محلّ 
هزا بزاالی کزوه تند.قزرار داشزآن های طر  مقابل مقابلشان بود که نیروهای دشمن در کوه ی درکوچک

صدا خود را بزه سزنگرهای دشزمن رسزاند و باال رفت و بی تپّهدرگیری سختی بود. ستون نیروها از روی 
د. مزار شز و دشمن تار ،نفستازهبا تتش نیروها و به کمک مردم دهکده و نیروهای  .حمله را آغاز کرد

هزا را نیروها قبزل از رسزیدن دشزمن، آن ها رسیدند وهای آوارهدسته کمکم ،بعد از تمام شدن درگیری
شان بازگشزتند. لشزگر ولی مردم دهکده به همراه پیرشان به عقو نرفتند و به دهکده  راهی عقو کردند

هزا را شزیمیایی قزرار داد. افزراد بزاقی مانزده بزه عقزو بازگشزتند و جزای آن ۀعراق دهکده را مورد حمل
 .گرفتند نفستازهنیروهای 
 :نظریّة مبنایي اساس رب داستان تحليل
 و عبزارات پزردۀ پزس  در اینکزه و حقزایق بازنمزایی به کیفی تحقیق روش کارگیری به با بررسی این در

 مطزرح تحقیزق ایزن در کزه اییزهاوّل سؤال. پردازیم، میاست نهفته حقایقی چه متن نهایتدر  و جمتت
 افتزهی بزازنمود چگونه جنگ او نگاه در و است چگونه جنگ به دهقان احمد نگاه که است این شودمی
 است 
 گرفزت قزرار بررسی مورد جمله و عبارت واژه، به واژه صورت به داستان متن ابتدا منظور، این برای 
 معنزای چه و چیست نمایانگر جمله و عبارت هر اینکه مورد در رمکرّ هایپرسش و نظری تیّحسّاس با و
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 گذاریبرچسزو صزورتی بزه عنزیی ،مبنایی مفاهیم این. آمد دست به یهاوّل مفاهیم رساند،می را ایثانویه
 داسزتان ابتزدای از ترتیزو بزه آمزده دسزت به مفاهیم .گیردمی دربر را مشابهی هایپدیده کهاست  شده
 :از عبارتند

 :سرکنیم سرما با باید/ 3 :متر دو ،بود آمده بر / 1 :بودند کرده ک  سرما از/ 7 :آمدمی سردی باد :سرما
 سزوزنسزوزن را هزاگونزه بزدی جزور سرما/  03 :شدند جمع سرما زور از هم دور/ 11 :خچالی بگو/ 11
 یکزییکی افزراد کزه شزد سوز استخوان چنان سرما/  07 :ترکیدمی سنگ که هوا آن توی/  05 :کردمی
 :شویممی تلف سرما از امشو/ 95 :زدم خی ...هم من/ 95 :میرممی دارم ...سرما ...از/ 95 :شدندمی بیدار
 :صزفحات و/  31 :آورد هجزوم ترکانزد،مزی را سنگ که سوزی با همراه بر ، سرد و م هبی بوی/  93
55 /31 /31 /33 /73/32 /33 /35 /31 /120 /127 /113 /102 /102 /153 /137 /029 /093. 

 خبزر منتظزر/ 00 :اندازندنمی راهمان چرا/ 15 :ندادند خبری/ 7 :نشده خبری هنوز ...بمانید منتظر :انتظار
/ 35 :صزفحات و/ 31 :بودنزد جمزال شزانفرمانده منتظر ،استثنابی همه،/ 39 :دستور انتظار در/ 00 :بودند
195 /151 /029. 

 :بگوینزد اشبزه آنکه بدون -ابراهیم/ 12 :بود جنگی داوطلو/ 7 :جنگی هایداوطلو لشکر :داوطلبانه
 .117/ 53/ 91: صفحات و/ 92 :(زکریا) خدمت به آماده/ 07

/ 30 :بزود آباداسزتم نزام به شهر حاشیۀ روستایی هایزاغه از کیی در شانخانه :مردم مختلف قشرهاي
 از کیی ۀرانند شهر، توی .است راننده لشکر، تدارکات قسمت در و جبهه آمده هم پدرش و ندارد مادر
/ 51/51/31/ 13: صزفحات و/  30 :(جمزال) ودب شهرداری کنی جمع زباله دررفتۀ زهوار هایماشین این
001. 

/ 35:نیاوردنزد برایشزان هزم را غزذا/ 39:برداشزتم قنزد مشزت دو واشکی/ ی7:راه توی جیره :غذا كمبود
 تزا کنیزد سزر هزاهمزین با گفتند و آوردند کنسرو تا شش پن  و بیات نان دانه چند که بود شو آخرهای
/ 133/ 71/ 72/ 33: صزفحات و/35 :گرفتنزد را شزانسهمیه قمهل دو/ 35 :برسد چی ی شاید و شود صبح
029. 

 بزرای برنزدمزی ضزربیک را مزا/ 10 :شزویم پیزاده نداریم حق آنجا تا/ 7 :بودند ایستاده سرپا :خستگي
 رفزتن راه نزای کسی  نداشتند زدن حر  نای خستگی از نیروها/ 10 :هستیم راه تو روز دو/ 10 :عملیّات
 داشزت رفزتن راه تزوی/ 33 :هازدن نفسنفس/ 13 :بود کشیده را رمقشان جاده، توی یروپیاده .نداشت
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: صزفحات و/ 117 :فراوان هون و هن با/ 103 :شد تنگه وارد خی ان و افتان ستون/ 122 :خوردمی تلوتلو
111 /113 /199 /193 /195 /197 /193 /153 /002. 

 از داریزم مزا/ 1 :گشزنه دل بزا/ 1 :خوردنزدمزی ،داشزتندبرمزی را پختزکدم برن  مشتمشت :گرسنگي
 .133 :خوردند -باشند  درآمده قحطی سال از که انگار -ولع با/ 32 :کنیممی ضعف گشنگی
 کنزان کره هره/ 11 :ترکید بمو مثل هاکییدسته قهقهۀ/ رفت آسمان به هاخنده :زودگذر هايشادي
 خنزدهخنزده/ 53 :بودنزد شده سرخ خنده زور از/ 97 :دهخن زیر زدند نفر چند/ 09 :کردند پا را هاچکمه
 .095/ 112/ 123/ 37/ 10/ 79: صفحات و/ 33 :خندیدن هروکر به کردند شروع/ 51 :گفت
 کزه آورنزدمی باربری قطار مخصوصاً برند،می کجا را ما نفهمد دشمن اینکه برای :ناكارآمد هاينقشه
 انتظزار اصزتً هزاعراقی .کرد عملیّات شودمی بهتر هاآنجا یندگومی/ 11 :است نیرو آن توی نباشد معلوم
 نیروها نفهمد دشمن که اندآورده باربری قطار/ 10 :کنیم حمله بوران و بر  وسط سال موقع این ندارند
 .133/ 171/ 172/ 199/ 103/ 35: صفحات و/ 11 :شوندمی منتقل دارند

 :نکرد باور دل ته از کسهیچ/ 3 :کرد  عملیّات هاجا آن زمستان توی شودمی مگر :باور از دور وقایع
 دنیزای بزه را هاآن انگاری .کجاست آنجا/ 12 :باشد داشته را انتظارش کسی خداوکیلی آنکه بدون/ 12

 .179/ 170/ 170/ 52/ 03/ 09: صفحات و/ 31 :بودند کرده پرت دیگری
 :درآمزده تزازه هایریش/ 07 :روسب ه پسر  /12 :بود درنیامده سبیلش و ریش هنوز :سالي و سنّ كم
 بیشزتر سزال هجده هفده و بود بچه/ 72 :الغراندام جوانک/ 03 :سالههجده هفده روی سب ه پسر / 11

 .115/ 113/ 113/ 100/ 33 :صفحات و/ 73 :بود درنیامده صورتش توی مو هنوز/ نداشت
 را قبل شو هایصحنه لحظهیک همان/ 152 :رودمی ادشی از چی همه زود قدر چه آدمی اد :فراموشي
 .139/ 53: صفحات و/ 152 :کرده رو آن به رو این از را شانهمه کردن، فراموش

 و بزود ایسزتاده - بارانگلوله به توجّه بی -باال آن قدتمام/ 152 :بود رو پیش آنچه از با  چه :شجاعت
  لگزد را نخزورده پزا هزایبزر  سزتون،/ 193 :د ه هایتپّه زیر برساند را دسته تا گشتمی راهی دنبال
 .112/ 112/ 173/ 175/ 132:صفحات و/ 193 :رفتمی پیش صداها همه به توجّهبی و کردمی

 هیزوالی/ 101 :دیدنزدمزی سرشان باالی را مرگ لبۀ دو شمشیر/ 119 :آمدمی خون بوی :مرگ تصویر
 آمزاده طنزاب مزرگ، سزفیر عینهزو هزاموشک/ 100 :جاده سینۀ تخت به کوبید و کرد بلند را او نامرئی،
 .133/ 119/ 191 :صفحات و/ 103 :بیندازند کسی گردن بر را آن تا بودند کرده
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 بزرن / 1 :خوردندمی داشتندبرمی پختکدم برن  مشتمشت ییمشمّا هایکیسه توی از :وسایل كمبود
 هزاپوتین/ بگیرند را هاشانمال بیایند هادسته/ 11 :مشمّا تو ریختمی بیل با تندتند را کرده خی پختکدم
 روی بایزد/ 03 :کزردمزی گرممزان هاماننفس ...کاش/ 09 :دهندمی شانبه چکمه ...گیرندمی تحویل را
 .099/ 117/ 71/ 33/ 53/ 30/ 39/ 92: صفحات و/ 03 :!بخوابیم  و بنشینیم چوبی هاینرده این

/ 19 :بود گم بخار و مه در انتهایش که آب دریای/ 19 :کردمی زاری وارزم مه آب :بد عاقبت تصویر
 زردرنزگ غبار و گرد و مه میان در و خ یدمی مار عینهو ای،گنده و سیاه جسم/ 11 :آفتاب جانکم نور
/ 90 :خزورده دماغشزان بزه مرگ بوی/ رنگکم و جانکم المپ/ 7 :مترو  ایستگاه/ 17 :آمدمی جلو
 سر باالی - تخم و اخم با - تنگ ابری/ المپ جانکم نور/ بود گرفته خود هب سرخ رنگ مغرب آسمان
/ 13/32/ 75/ 90/ 31/ 37/ 33: صزفحات و/ 31 :کزردمی نگاه را جماعتی دست، به شتّق و بود ایستاده
39 /103 /195 /153. 

 هزم بزه دوقلوهزای مثزل/ 91 :جماعزت هماهنزگ صزدای/ 19 :بزرویم پزیش خط کی توی باید :اتّحاد
 .193 :روندمی جلو سرهم پشت هاگروهان و هادسته/ 133 :ستون کی توی/ نیروها صف/ چسبیده
 .001 :کرد سست پا ایلحظه/ 19 :رفتمی آب و خشکی مرز لو :تردید
 هایچشم کههمان - دختره/ 15 :آشنایی روزهای خوش خیال/ 19 :آمد خاطراتش همۀ با شیرین :عشق
 .005 و/ 37 :داشت خوشگلی آبی

/ 15 :رفزتمی ورآن و وراین خانهچشم توی ومرتّ و بود تاببی ...اقشبرّ هایچشم :اشتياق و هيجان
/ 37: صزفحات و/ 17 :بزود شده سرخسرخ اشمهتابی صورت هیجان از/ 17 دارم هیجان ولی  ترسمنمی
35 /33 /71 /73 /32 /31 /33 /32 /132. 

 خزالی را آدم دل تزوی راسزتیراسزتی/ 13 :اسزت ترسنا  مردن /15 :جوریه چه مرگ دانمنمی :ترس
 آمزده مزرگ/ 33 :پریزده هزایرنگ و ن ار حال با افراد/ 31 :همه دل تو انداخت را ترس/ 122 :کردمی
 و رنزگ بزا و گزی / 33 :ترسزیده جماعزت/ 33 :فهمیدندمی خوبخوب  را این همه و سرشان باالی بود
 هراسان - باشد زده اشبه گرگ که ایهگلّ عینهو جمعیّت/ 79 :ماندند ند،بود که طورهمان پریده، روی
 رنگ که ایقیافه و - زرد روی و رنگ با/ 75 :کرده رم جمعیّت/ 75 :گریخت طر  هر به -دستپاچه و

/ 121 :کزردمزی پزاره را آدم دل بنزد که صدایشان و هاآن شلیک برق/ 75 :کرد بلند سر - داشت مرگ
 و/ 120 :کزردمزی آشزوبهدل دچزار بزدی جزور را او عبزدا،، حزر  ایزن و بزود شزده یخزال دلش توی
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/ 110/ 111/ 103/192/139/173 /101/ 105/ 100/ 101/ 102/ 119/ 110/ 111/ 123/ 129 :صزفحات
002. 

 :کسهزیچ زد نمی حرفی کسهیچ/ بودند کرده ک  سرجاشان آرام و ساکت جماعت: اعتراض بدون
 و/ 152 نبزود ناراضزی کسی امّا ،سرباالیی توی افتاد ستون/ 123 :نداشت کسی از ایگله هیچ انگار/ 31
115. 

 گزاهی .نبزود بنزد سرجایش ابراهیم .برسد فرمانی ای خبر تا ایستاد خیابان وسط ستون: فرماندهي ضعف
 :کنزد پیزدا را فرمانزدهان از کزیی تزا زدمی پس را هاحیوان و هاآدم بدوبدو گاهی و دویدمی طرفی این
  کزه نزازکی صزدا فرمانزده جیز جیز  بزه دادن گزوش حوصزلۀ و حزال هم کسی بیر، و هیر آن توی/ 19
 هفزت سزتون ک/ یز121 :نداشزت ب نید، خت  تیر بعد و کنار بکشید راه سر از را قاطرها اوّل گفتمی
 از یکزی !داشزتیمن خبزر مزا و شزودمزی اسزتفاده هزم چی ها این از جنگ توی پس .بود تانک تاییهشت
 ،گذشزتمزی هزایشپیک و هاچیسیمبی با داشت که گردان فرمانده تا گفت بلند را این طعنه به نیروها
 معنززی ...بودنزد نیزاورده جلزو را هزاتانزک هزم همززین بزرای .باشزد غافلگیرانزه حملزه بزود قزرار. ..بشزنود

/ 110/ 111/ 172/ 153/ 113/ 131/ 193/ 193/ 101: صزفحات و/107 :فهمیزدیم هزم را غافلگیرکننده
115 /133/ 133 /021 /013 /099. 

 روزگارشزان از دمزار کزه باشزید مطمزئن ولزی  کننزدمزی مقاومزت دارنزد هزاخبیز  آن: دادن روحيه
 زدنزد،مزی لزرز سزگ سزرما از داشزتند کزه خسزته نیروهای تا داد جانانه شعار تا چند/ 113 :آوریمدرمی
/ 119: صزفحات و/ 110 :اسزت  خونتان به تشنه که ایدکرده پشت خبیثی دشمن به/ 117 :بگیرند روحیه
115 /133. 

 :کشزید پزس را سرش و کرد باز چشم تندی که او پیشانی روی گذاشت دست مادره :اخالص و پاكي
 ریخزت ریهُز جماعزت، دل کزه گفزت را ایزن اخزت  با و دل ته از چنان روسب ه پسر . زهرا یا/ 31
 .173/ 150 و/ 130: صفحات و پایین

 بهزرام بزه را اشدرمانزده نگزاه/ 95 :کزاری  چزه امّزا  بکنزد برایشزان کاری کرد کی سعی: درماندگي
 چزاره/ 73 :کرد شودنمی اشکاری ن ن زور جهتبی و خودبی/ 93 :نکرد پیدا ایچاره راه/ 93 :دوخت
/ 002/ 113/ 197/ 192: اتصزفح و/ 101 :بزود ایسزتاده جاده روی درمانده و زدهوحشت/ نبود دیگری
091. 
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 و نشست صورتش توی غم /35 :بود انتظارشان چشم که مادری و پدر و خانواده فکر به گاهی :دلتنگي
 .31 :فروداد غصّه دنیا کی با را حرفش باقی/ 31 :...که بود تو ۀانداز هم من پسر: داد ادامه لبی زیر

 خیلزیخیلزی مهمزانی بزه را همزه انگزار/ 52 :اسزت مزرگ جشن جنگ :مرگ مهماني به جنگ تعبير
 مهمزان انتظزار در بزود  هزاکزوه و دشزت بزه رو دریزده، هزایچشم/ 121 :بودند کرده دعوت باشکوهی
 .115/ 120/ 121: صفحات و/ 129 :تو بیاید کهوی و کند باز را در که ایناخوانده

 قزدم از قزدم تزا درآمزد جانشان/ برود راه تواندنمی آدم/ 51 :اندمانده گل توی خر مثل :توان از فراتر
 .31 :بردارند قدم از قدم تا کندندمی جان/ 11 :بردارند
 و رفزت/ 70 :درازتزر پزا از دسزت/ 71 :!رسزیدمزی ،کنیزد لگد گل دیگر ساعت سه دو :بيهوده فعّاليّت
 و دنزدکر لگزد گزل تزاریکی تزوی/ 70 :بود سرافکندگی باع  قاطر، تا دو و تلپ و اهن آن با آمدشان
 .11 :رفتند پیش

 داشزتند جزا کزه قزدرآن را مهمّزات/ 71 :جنگی جیرۀ/ 73 :دسته مهمّات سهمیۀ :جنگي مهمّات كمبود
 بزار جزیآرپزی موشزک هزاآن از یکزی/ 113 :انفجزار چالۀ توی گذاشتند جاده، پایین را بقیه و برداشتند
 .112/ 173/ 171: صفحات و /112 :گرفت آتش هاگونی از کیی که بود کرده

 چنزد  بزود ترقدیمی همه از دسته توی/ 72 :باشد کل فرمانده که انگار...الغراندام جوانک :تجربگيبي
 شزرکت حملزه تزوی بود بارشان یناوّل که دسته نیروهای از خیلی/ 30 :عملیّات بود رفته بقیه از بیشتر بار
 و دسزت - بودنزد کزرده تمزرین را هاییموقعیّت چنین در العملعکس بیشتر بار صد اینکه با -کردندمی
 .102/  01/ 103/12 :صفحات و/ 111 :بودند کرده گم را پایشان

 از - پیزاده پای با و آورگریه و زار حالی با - جوان و پیر و بچه و زن :زدهجنگ مردم وخيم وضعيّت
 ولزو خیابزان و چزهکو تزوی -بزار عالمه هی و بچه و زن با - آواره کردهای/ 12 :آمدندمی ماووت سمت
 /11 گشتندمی جا دنبال برسانند، صبح به را شو اینکه برای و کشیدندمی سر  سوراخی هر به و بودند
 .011/ 013/ 35/ 10: صفحات و

 بزار چنزد کامیون/ 31 :شد راست و چپ و خورد لی  ،کند رد را سرباالیی نتوانست هم باز :سخت مسير
 بزا - بزود بزاتتقی راه کی شبیه بیشتر امّا ،بود جاده اسمش که - شل و گل توی/ 31 :شد ورآن و وراین

 .193/ 195/ 33/ 35/ 39: صفحات و/ 11 :شل و گل از پر جاده/ 72 :داشتندبرمی قدم فراوان زحمت
 پیزدا وقتزی و گشزتند مسزتراح دنبزال/ 17 :آدم همزه آن و بود دستشویی یک :هاآدم عمومي نيازهاي
 بزه درجزا ،آمدمی فشار تاشان چند به حسابی و درست اینکه با/ 03 :شدند پخش یتاریک توی ...نکردند
 .17 و/93 :ترکممی دارم/ 93 :دستشویی ترکم،می دارم من  رسیممی کی پس/ 05 :پیچیدندمی خود
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 درازی مزدّت کزه بفهمد تواندمی کسی فقط و فقط را آن که - زندگی و آدمی اد بوی: زندگي تداوم
 جزان زدهجنزگ جمعیّزت شزد، روشزن خزوب کزه هزوا/ 15 :باشزد گذرانزده چادر و صحرا و کوه توی
 .77/ 13: صفحات و/ 190:گفتندمی اذان داشتند هان دیکی همان در/ 39 :گرفت
 و سزر از پزر/ 19 :زد خشزک عزق بار چند شانکی/ ی19 :آمدمی گندیدگی و الش بوی :متعفّن فضاي
 :جنگ گند بوی و سوخته باروت و آمدمی خون بوی/ 13 :هاآدم تن عرق گند بوی و قلیان دود و صدا
 .103/ 105: صفحات و/ 119

 از ،نداشزت را انتظزارش ابزداً و اصتً هم خودش که اشکی قطرۀ/ 31 :نشست صورتش تو غم :ناراحتي
 ایزن دیزدن از هاشزانصزورت چنزان/ 170 :دهکزده مزردم نگران نگاه/ 109 :شد سرازیر چشمش گوشه
 .093/ 090/ 091/ 003: صفحات و/ 022 :بیفتند پس است اآلن کردیمی خیال که باخت رنگ صحنه

 جزای/ 109 :کردنزد بلنزد را ستون هولکی هول/ 35 :بیندازد راه عامیقتل چنان بجنبیم، دیر :كمفرصت
 .193/ 193: صفحات و/ 119 :نبود کردن لمعطّ

 - باشزد شزده تسزلیم کزه انگزار/ 123 :شزد تسلیم و افتاد هابر  وسط ورییک :مرگ برابر در تسليم
 .110 و/ 112 :گذاشت زمین به سر - داشت  این از غیر هم دیگری ۀچار مگر
 :زد گزاز را زدهیزخ زمین و خوابید ابراهیم/ 123 :کشیدند دراز هابر  روی - سنگر و پناهبی :پناهيبي
 فروکرده را خودشان هم ایعدّه/ 119 :سفت سنگ مثل و پربر  زمین توی بودند فرورفته نیروها/ 110
 .193/ 101/ 100: صفحات و/ 121 :هابر  توی بودند

 آن و ایزن سزر بزه سزر چنزدبار بهرام/ 121 :کردمی تعریف مادرب رگش از ایخوشم ه داستان :شوخي
: فحاتصز و/ 03 :هستند شوهر و زن االغ دو این/ 01 :شدی دسته قاطرهای و خرها فرمانده تو/ گذاشت
39 /33 /17 /32 /09. 

 بزه تعلّزقم قرمز ، گوشزت تکّزه کیز آن/ 121 :دارم فاصله چقدر مرگ با نیست معلوم :مرگ نزدیكي
 .010/ 131/ 191: صفحات و/ 110 :کشیدهمی نفس او مثل پیش ایثانیه تا که است انسانی

/ 122 :مسلسزل رگبزار چزروق و چرق وارشتّق صدای/ 122 :مسلسل رگبار صدای :پياپي انفجارهاي
 خمپزارۀ ایز توپ/ 121 :شلیک به کردند شروع هاتوپ راست و چپ/ 122 :اسلحه شلیک تقتق صدای
 و آمدنزدمزی کشزانزوزه هزاتزوپ/ شد منفجر جاده از دورتر جگرخراشی، زوزۀ با - اعلم ا، - سنگین
 صزدای بزا گلوله/ 129 :داد جر را آسمان پردۀ ترسناکی زوزۀ صدای کهو/ یترکیدندمی ورآن و وراین
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 سنگین هایمسلسل/ 127 :نداشت تمامی انگار که امانیبی آتش/ 129 :شد منفجر ...ستون وسط مهیو،
 مرتّزو آسزمان  زمزین خوردنزدمزی جاهمزه هزاتزوپ و هزاخمپاره/ 127 :کردندمی تیراندازی وارشتّق
/ 199/ 103/ 101/ 103/ 105/ 113/ 111/110/119/102:صزفحات و/ 127 :شزدمزی روشزن و خاموش
193 /191  /131 /179 /173 /177 /171 /112 /111 /111 /131 /023 /003 /091. 

 همزه کزه بیزر و هیزر آن تزوی .روروبزه از هزاپیزاده هجزوم بزا شد همراه ها،خمپاره بارانگلوله :محاصره
/ 173: صزفحات و/ 171 :بودنزد آمزده پیش بلو  درختان پناه در دشمن هایپیاده بودند، شده گیرزمین
103. 
 مشزت بزا کنزد وارد مصزیبتی بخواهد وقتی امّا  آیدمی آرامآرام هایگام با خدا :سخت شرایط و خدا
 البزد کنزی،مزی دفزاع ازش سخت و سفت طوراین داری که کریمی اوستا این/ 52 :زندمی ضربه زهری
 کنزدمی تماشا را وحشباغ این دارد و باال آن هنشست خیالبی که حیف ولی ،دارد را کارها خیلی عرضۀ
  حزر  آدم بزا آتزش گزرز بزا فقزط اسزت، سخت خیلی خدا این با آمدن راه/ 52 :خنددمی غشغش و
 که هستیم هاآدم ما این اندازد،می راه جنگ که نیست خدا/ 50 :آیدنمی خوش ماها مذاق به که زندمی
/ 159/ 109: صزفحات و/ 59 :خزدا گزردن انزدازیممی را یرشتقص و اندازیممی راه ری یخون و جنگ
153 /151 /153 /133 /135 /133 /137 /131 /172 /139 /023 /003 /090. 

 بزا و پزایش و دسزت در پیچید - ل ج و رنگ صورتی طنابی عینهو - هایشروده :دلخراش هايصحنه
 هنوز که انفجار وحشتنا  هایچاله/ 110 :آدمی اد کی بدن هایپارهتکّه /123 :هابر  وسط رفت کله
  پزا و دسزت و بودنزد افتزاده زمزین روی کزه قاطرهزایی بزاال، رفزتمزی رنگیتیره بخار هاآن از بعضی از
/ 113 :کزرده پرتشان آنجا تا انفجار موج که هستند ایپارهتکّه هایجنازه/ 113 .:..و هاآدم ناله زدند،می
 .133/ 131/ 113/ 115/ 113/ 173/ 191/ 199/ 139/199/ 100: صفحات و

 نگزاه را ورآن و وراین حیران کمیک/ 31 :بودند کرده پرت دیگری دنیای به را هاآن انگاری :حيراني
 .090/ 173/ 109: صفحات و/ 101 :بود نشسته هاحیوان وسط حیران/ 102 :کرد
 ۀگلّز مثزل جماعزت/ 111 :عقزو سزوی به گریختند - هراسان و زدهوحشت -الی کنار از نفر چند :فرار
 :صزفحات و/ 110 :عقزو بزه رو دویدن به کردند شروع/ 110 :الفرار و بیرون ریختند سنگرها از رمیده،
113 /111 /002. 
 کزاری کزردمزی سعی و رفتمی ورآن به وراین از/ 95 :انداختمی افراد روی پتو و بود شده بلند :ایثار
 کولزۀ آنکزه بزا/ کنزد کمکش بود الزم جا هر تا مریض زنجیآرپی دنبال دبو افتاده/ 95 :بکند برایشان
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 روی کشزید آورد پتزو کیز و گرفزت او از را جزیآرپزی قبضزۀ - بود انداخته پشت به را خودش امداد
 .113/ 113/ 112/ 175/ 139/ 193/ 111/ 103: صفحات و /33 :هایششانه

 :بودنزد مانزده نفزر پزان ده/ 191 :نیاوردنزد بیزرون زنزده را کدامشانهیچ ...بودند کم نفر ده :زیاد تلفات
 .093/ 023/ 135: صفحات و/ 133 :بود شده نصف دسته  بودند نفر چهارده/ 132
 نیروهزای و شکسزته کزه بزوده دشزمن اوّل خزطّ آنجا که دادمی نشان خاردارهاسیم :پيروزي هاينشانه
 داشزتند همزه کزه دادمزی نشزان هزا،تیرانزدازی و اکبزر ،ا صزدای و فریاد/ 193 :جلو اندرفته قراولپیش

 .025/ 022/ 130: صفحات و/ 132 :کردندمی پیشروی
 شود باز راه که زدندمی لرز سگ و بودند نشسته امید این به همه/ روشن چراغ/ 13 :روشن فانوس: اميد
 .133 موعود سرزمین/ 127 :جلو بروند و

 گزاهی/ 33 :دارم را هوایزت/ 03 :کمزک بزه ایسزتادند/ 11 :مزکک بزرای بزود شزده پزا تندی :همياري
: کنیزد کمزک بدویزد...  :درآمدنزد جزوش و جنزو بزه/ 33 :گرفتمی کیی این دست از را آن دیگری
: صزفحات و/ 131: کردنزد کمکش و گرفتند را بالش و دست زیر بقیه که خورد لی  جا دو عبدا،/ 191
133 /171 /173/027/013. 

 تزا کزه نشزدند خوشزحال اصزتً انگار ایعدّه/ 03 :خانهقصّاب برندنمی طوراین هم را سفندگو :شكایت
 .093/ 099:صفحات و/ 135 :بودند کشیدهدرهم چهره .جنگ برای اندکرده شانراهی ،اندرسیده
  روی از پریزد جلزدی هزادیوانزه مثزل کهزو/ ی135 :بزود شزده سزرخسزرخ عصزبانیّت از صورتش :خشم
 .133 و/ 135 :برداشت ایاسلحه سنگر، یناوّل ایهگونی

 آن، در مزردن افتخزار کزه اسزت ایزن شزده، دسزتگیرم شماها جنگ از که چی ی تنها :شخصيّت تحوّل
 و/ 157 :!هسزتند حقیقزت راه بزه اکنزون کزه تزیامّ بر ستم/ 137 :است کشتن افتخار از بیشتر خیلیخیلی
 .010/ 113/ 139: صفحات
 سزاخته هزامقولزه هزاآن بنزدیطبقه و مفزاهیم ۀمقایسز از و شزدند ظاهر مفاهیم متن، دقیق مطالعۀ دراثنای
 مقولزه کزه مفزاهیمی بزا را ارتبزا  بیشزترین منطقزی نظر از که شده انتخاب صورتی به هامقوله نام. شدند
 .باشد داشته ،است آن نمایانگر

 :بنديمقوله
 پنزاهی،بزی سزخت، مسزیر جنگزی، مهمّزات کمبزود فضزا، کمبود وسایل، نبود غذا، کمبود سرما، مفاهیم
 مقولزۀ ۀزیرمجموعز را همزه و داد ارتبزا  هزم بزا نزوعی به توانمی را انتظار و توان از فراتر کم، فرصت
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 ،زدهجنزگ مزردم وخزیم وضزعیّت و زیزاد تلفات مفاهیم ترتیو همین به. دانست« جنگی سخت شرایط»
 تجربگزی،بزی تزرس، درمانزدگی،. اسزت شزده معرّفزی «تمزاعیاج تبعات» ۀمقول با دلخراش، هایصحنه
 همیزاری،«. انسزانی هزایضعف» مقولۀ در ناکارآمد هاینقشه و بیهوده فعّالیّت تردید، فرماندهی، ضعف
 گرسزنگی،«. انسزانی هایفضزیلت» مقولزۀ در را اخت  و پاکی و شجاعت فراموشی، ،اتّحاد ایثار، امید،

 شزوخی، زودگزذر، هزایشزادی«. انسزانی نیازهای» ۀمقول در را هاآدم میعمو نیازهای و عشق خستگی،
 قشزرهای«. انسزانی هزایشزادی و غزم» ۀمقولز در را مزرگ تصزویر و دلتنگی ناراحتی، اشتیاق، و هیجان
 در را فزرار و خشزم شزکایت،«. انسزانی هزایتفزاوت» ۀمقول در را سخت شرایط و خدا و جامعه مختلف
 مقولزۀ در را زنزدگی تزداوم و امیزد«. تسلیم» ۀمقول در را اعتراض بدون و مرگ متسلی«. اعتراض» مقولۀ
 در را بازگشزت راه بزدون و محاصزره«. یکردننباور» مقولۀ در را باور از دور و حیرانی«. زندگی جریان»

 عزاقبتی تصزویر» ،«مزرگ ن دیکزی» ،«شخصزیّت تحوّل» ،«سالی و سنّ کم» مقوالت و  «محاصره» مقولۀ
 فضزای» ،«مزرگ مهمانی به جنگ تعبیر» ،«پیاپی انفجارهای» ،«دادن روحیه» ،«داوطلبانه» ،«پیروزی» ،«بد

 .اندبوده نی  مفاهیم هایبرچسو وج  خودشان که «متعفّن
  ابعزادی و یخصوصزیّات دارای هزاآن از بعضزی کزه ایزمآورده دسزت بزه مقوله 00 متن این از ما بنابراین
 .هستند

: وسزعت و زیزاد، دامنزه: شزدّتهمیشگی، : کشور، تداوم غرب هایکوهستان در :محل سخت: شرایط
 .نابرابر: ، نوعفرساطاقت و مهارنشدنی: زیاد، نوع

 .ناپذیرجبرانناپذیر، درمانزیاد،  خیلی: وسعت و زیاد، دامنه: شدّتانساني:  تبعات
: زیزاد، تزداوم: شزدّتدر ،  لقابز غیزر و ویژه هایموقعیّت در: ظهور و بروز محل انساني: هايضعف
 کم.

 افراد. ۀهم شامل و زیاد: وسعت و ، دامنهناپذیراجتنابزیاد، : شدّت انساني: نيازهاي
 و دامنزه ،فرسزاطاقت و سزخت هزایموقعیّزت در: ظهور و بروز زیاد، محلّ: شدّت انساني: هايفضيلت
 شود.نمی افراد ۀهم شامل واست  محدود: وسعت

 ناپایدار. و زودگذر: کم، نوع: کم، استمرار: شدّت: سانيان هايشادي و غم
 زیاد.: نگاه، می ان نوع در تفاوت و طبقاتی تفاوت: نوع انساني: هايتفاوت

 کم.خیلی: وسعت و کم، دامنه: کم، استمرار: شدّت اعتراض:
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: وعهولنزا ، نز و کننزدهتخریزو: همیشزگی، نزوع: زیزاد، اسزتمرار خیلزی: شزدّت پيـاپي: انفجارهاي
 شیمیایی.
 ای.مرحله: ها، نوعآواره نجات: ظهور و بروز پيروزي:

 :محوري كدگذاري
 دادن ارتبزا  کزه پزردازیممزی محزوری کدگزذاری به مقوالت، کردن مشخّص و باز کدگذاری از بعد

  داسزتان اصزلی خزطّ توصزیف بزه ابتزدا. اسزت اصزلی ۀمقولز کیز محزور بر و پارادایم کی در مقوالت
 داسزتان در واژه تزرینکلیزدی« آدم» لفظ. شودمی شروع« آدم لشکر کی» عبارت با داستان :پردازیممی
 دهنزدۀنشان و است آمده داستان پایان تا شرایط بنابر گوناگون هایوضعیّت در و رمکرّ طور به که است
 دشزمن بزا مبزارزه و نبزرد درگیزر جنزگ، لباس در متفاوت یموقعیّت در اکنون که افراد این که است این

 افزراد گزروه ایزن. مشزابه نیازهزای و احساسزات ها،ویژگی با  مردم سایر مانند هستند هاییانسان هستند،
  راهزی بود، کرده شیمیایی ستح با آنان کشتار به شروع عراق بعثی رژیم که کُرد هایآواره نجات برای

 از بسزیاری شزدن کشزته و اوانفزر هایسختی تحمّل با درنهایت که شوندمی کشور غرب هایکوهستان
 بزه مربزو  مفزاهیم تکزرار .رسزندمزی بزود، هزاآواره از گروهزی نجزات کزه تقریبزی پیزروزی به نیروها،

 ایکلیشزه واژگان قالو در نه و عینی صورت به را جنگ از لمسی قابل و زنده تصویر ،پیاپی انفجارهای
 شزده اشزاره آن تلزخ فرجزام و سزختی به ضمنی طور به داستان ابتدای از که سفر این در. کندمی ترسیم
 هسزتند، جامعزه متفزاوت طبقزات از و مختلزف اعتقزادات و هاشخصیّت دارای هرکدام که هاآدم است،
 مزرگ محتوم سرنوشت همان به هاآن اکثر تقریباً و کنندمی تجربه را توانشان از فراتر و مشکل شرایطی
 جنزگ سزهمنا  ۀورطز از کزه هم اندکی تعداد و شوندمی ردچا ،شده اشاره آن به داستان طول در که
 ،اسزت داده رخ هزاآن بزر کزه اتیاتّفاقز و حوادث خاطرات،. نیستند قبل هایانسان دیگر ابند،یمی نجات
 .است شده هاآن در اعتراض و خشم گاه و شخصیّت تحوّل باع 
 ناشزناخته برایشان مرگ ای یرندپذمی تقدیر عنوان به را مرگ که کسانی گفتارهای و جمتت وجود 
 از کننزد،مزی برخزورد فزانت ی و طن آلزود ایشزیوه بزه مزرگ بزا که افرادی ای است ابهام از ایهاله در و

 .گویدمی مرگ برابر در هاآدم ۀاندیش تقابل و گوناگونی
 تأمّزل ثزار،ای تردید، ترس، عشق، چون انسانی هایویژگی به مربو  هایمقوله هاآن پی در و مفاهیم 
 بزا مزرتبط هزایگز اره بیزانگر کزه هزانشزانه این پس در نهفته گیریموضع و فکاهه و سرخوشی ،تعقّل و
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 اسزت مختلفزی طبقزات مشزارکت کنندۀحکایت اوست، پیرامون عینی جهان و انسان ییرویارو و هستی
 گفتزار بزا و زننزدمزی دسزت گوناگونی هاکنش به اجتماعی ۀپدید این در متفاوت هایبینیجهان با که

 .سازندمی آشکار را هادیدگاه این است، متن در شده بندیمقوله کدهای همان که خویش
 کیز خواهزدمزی مختلف تعابیر به داستان متن کلّ که شودمی دریافته تحقیق طول تمام در ترتیو، بدین
  بززه مجززدّد مراجعززۀ بززا. اسززت« جنززگ در انسززانی مسززائل بززازنمود» آن و دهززد توضززیح را اصززلی ۀمقولزز
 محقّزق بزرای مقوله این کانونی اهمّیّت و شد حاصل موضوع این بر بیشتری اطمینان قبلی، هایادداشتی

 شزرایط عنزوانبزه  و اسزت ارتبزا  در اصزلی ۀمقولز با نحوی به هرکدام نی  دیگر مقوالت. گشت محرز
 کزه دارنزد قزرار اصزلی مقولزۀ حول دها،پیام و( راهبردها) هااستراتژی همچنین و میانجی ،ایزمینه ی،علّ

 :عبارتند از
 .محاصره ،مرگ ن دیکی ،متعفّن فضای ،پیاپی انفجارهای ،بد عاقبتی رتصوّ ،سخت شرایط زمينه:

 انسانی. نیازهایانسانی،  هایضعف ي:علّ شرایط
 انسانی. هایتفاوت ،کردنینباور سالی، داوطلبانه، و سنّ کم ميانجي: شرایط

 .دادن روحیه، زندگی انسانی، جریان هایشادی و انسانی، تسلیم، غم هایصلتخ استراتژي:
 ، پیروزی.شخصیّت تحوّلانسانی، اعتراض،  تبعات پيامدها:

 .اجتماعی طبقات قالو در جنگ در انسانی مسائل بازنموداصلي:  تم
 :گيرينتيجه
 مزورد مزتن اصزلی ۀمقول شدن مشخّص درنهایت و هامقوله تعیین و مفاهیم کدگذاری در تأمّل و دقّت با

 ترینپست از انسان روانی و جسمانی مختلف هایجلوه بیان با دهقان احمد که شودمی آشکار پژوهش،
 بزا مزوارد برخزی در و اسزت نگریسزته جنزگ به انسانی منظری از ،هایشخصلت واالترین تا او نیازهای
 ۀپدیزد این به رئالیستی کامتً نگاهی ناتورالیستی، گاه و مشمئ کننده هایصحنه نمایش و تابوها به ورود

 .دارد اجتماعی
 ایکلیشزه و آشزنا هزایروایزت توصیف پی در ،مقدّس دفاع هایداستان روال به هایشداستان در او 
 موضزوعات بزه پرداختن او هد  بلکه  نیست جنگ ارزشی مفاهیم القاگر هایصحنه تشریح ای نوع این

 طبقزاتی تفزاوت و داستان در هاشخصیّت دتعدّ. است ایویژه شرایط چنین در سانان توصیف و اجتماعی
 .اسزت کزرده کامزل را نویسزنده هزد  ،متنزاقض هایدوسزویه گاه و متفاوت گفتگوهای حضور ها،آن
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 گیریموضززع و انسززانی هززایضززعف ایزز فضززایل بززه مربززو  گونززاگون مقززوالت وجززود همچنززین
 آشزکار و آدمزی روان تضزادهای و احساسزات و نیازهزا تزرینژر  مورد در متن در کنندگانمشارکت
 در الهزی پیزامبران از قولنقزل شکل به مختلف ادیان به تعلّقم هایگفتمان پس از محوری کدهای شدن

 هزاییکزنش و هامنش بیانگر داستان، این در واضح تبینامتنیّ در  و نبرد هایصحنه و جنگ کشاکش
  نفزی معنزی بزه هزاآن ذکزر کزه پزردازدمزی یواقعیّزات شزرح بزه آلیسزتیایده ایهنگاه از دور به که است
 و هزاگزروه دریافزت و مواجهزه بر ناظر بیشتر بلکه  نیست مقدّس دفاع واالی حقایق و متعالی هایارزش
 سوزخانمان خود ذات در که است جنگ اجتماعی ۀپدید با رویارویی و فهم در اجتماع مختلف طبقات
 .است تی سانسان و

 :منابع
 ،05 ۀشزمار ،اجتمـاعي علـوم مـاه كتـاب ،«نظریّزۀ مبنزایی - کیفی تحقیق روش معرّفی» (،1913) عاطفه آریان،

 .35-13فروردین، صص 
هـاي فارسـي جدیـد تحليـل مـوردي بازنمایي دین و چهرة دیندار در رمان(، 1913زاده طاری، فاطمه )ابراهیم

 ارشد، تهران: دانشگاه ال ّهرا )س(. نامۀ کارشناسیوسن باستانی، پایان، راهنما: سهاي مصطفي مستوررمان
 پژوهشگاه :تهران ی،محمّد بیو  ۀترجم ،كيفي تحقيق روش اصول (،1915) کوربین جولیت آنسلم، استراس،
 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم

 .نی نشر تهران:، چاوشیان حسن ترجمۀ ،اجتماعي هايپژوهش يطرّاح (،1913) نورمن بلیکی،

 .91-03، صص 123، شمارۀ فنون و علوم ماه كتاب ،«تئوری گراندد تحقیق» (،1917) مینا اسماعیلی،

 .جهان نقشتهران:  ،(مقاله مجموعه) ادبيّات شناسيجامعه بر درآمدي (،1932)جعفر  محمّد پوینده،
، راهنما: افسزانه هاي پرفروش دهة اخيربازنمایي تجربة زنان از جهان اجتماعي در رمان(، 1917حاجتی، زینو )
 ارشد، تهران: دانشگاه ال ّهرا )س(. نامۀ کارشناسیکمالی، پایان

 .نیستانتهران:  ،غریبه خاک در پرسه (،1911) احمد دهقان،

 طباطبایی، عتمه دانشگاه ،اجتماعيعلوم ةفصلنام ،«کیفی هایروش در پژوهش و نظریّه» (،1911) س ،م ذکائی،
 .72-59، صص 17 رۀشما

 .59-07صص  ،91 شمارۀ ،ادب و زبان ةفصلنام ،«مخو  تهران شناختی جامعه نقد» (،1917) مرتضی پور،رزاق

 .آریانا ندایتهران:  ،(فارسی ادبیّات در اجتماعیات) ادبيّات در شناسيجامعه (،1911)ا،  هدایت ستوده،

 پویا. پیام شرنتهران: ، كيفي تحقيق روش(، 1917) خدیجه سفیری،
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 نظریّزۀ مبنزایی برآمزده از مزدلی ایزران  عالی آموزش کیفیت ۀدربار اندیشیآینده» (،1917) مقصود فراستخواه،
(GT)»، 13-37 صص، 52 شمارۀ ،عالي آموزش در ریزيبرنامه و پژوهش ةفصلنام. 
 .نی نشرتهران:  جلیلی، هادی ،كيفي برتحقيق درآمدي (،1911) اووه فلیک،

 .فرهنگیو  علمیتهران:  ،گولدمن نی لوسي و شناختيجامعه نقد (،1913) ژاله ،پوریکهنموئ
 

 


