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مقدّمه:
شاعران و نو ندگان ادب فارسی برای بیان اند شهها و افکار او

اباارهای گوناگونی را بهه اهدمت

اود درمیآورند و از شیوههای متفاوتی استفاده میکنند تا بتوانند افکار او

را به سهادگی و روشهنی

به د گران انتقال دهندی بهرهگیری از داستانهای کوتاه و بلند کی از ا س راههاست کهه در آثهاری ن یهر
حدیقة الحقیقة ،منطق الطّیر ،کلیله و دمنه ،مثنوی ،بوستان و گل تان از آن استفاده شهده اسهتی ب هیاری از
ا س داستانها ا سااته و پرداات ذهس نو نده و شاعر است ا ا نکهه شهاعران و نو هندگان بهرای بیهان
بهتر مقاصد او

 ،در داستانهای د گران دال و تصرّف میکنندی ازجمل ا س داستانها حکا هت شهیر

و ارگوش در کلیله و دمنه اسهت کهه مولهوی در مهاجرای جهدال نخچیهران و شهیر آن را شهرح و ب ه
میدهد و از آن برای بیان اند شههای ک می استفاده میکند (آقاح ینی)77 :1931 ،ی
موهنا با شگردی ااص مفهاهی عرفهانی ،مباحهال ک مهی ،فل هفی و جها آن را در قالهب روا هات و
داستانها بیان میکند و با ب

داستانها معانی چندگانهای را از داستانی ساده به دست میدههد و از ا هس

روست کهه ا هس داسهتانها بهافتی چنده هه و تأو لپهذ ر پیهدا میکننهد (ریک :قبهادی)71 :1933 ،ی ا هس
تمثیلها حدّاقل دوه معنا ی دارد :ه نخ ت صورت قصّه است و ه دوّم معنای ثانوی و عمیقتری
است که در ورای صورت افت میشود و میان جههان مریهی و نهامریی پیونهد برقهرار مهیکنهد (فتهوحی،
)153 :1931ی
داستان شیر و نخچیران تمثیلی است که اصل آن در کلیله و دمنه ،باب شهیر و گهاو آمهده اسهتی ا هس
حکا ت دوه ه در کلیله و دمنه فق به قصد آن بیان میشود تا ثابهت کنهد کهه گهاهی «آنچهه بهه حیلهت
توان کرد به قوّت ممکس نباشد»ی نتیه منطقی حکا ت در کلیله و دمنه ،نکت اا قهی و تعلیمهیای اسهت
که دمنه در ابتدا و قبل از بیان حکا ت برای کلیله میگو د :امّها مولهوی از همهیس تمثیهل در مثنهوی بههره
میبهرد تها در ژرفسهاات آن بهه بیهان آرای عرفهانی اهود بدهردازدی وی گهاهی تف هیر و تأو لهها ی از
داستان ارایه میدهد که در تناقض با محتهوای داسهتان اسهت و گهاه ا هس تهأو ت اهود بها کهد گر در
تناقضاند (ریک :پورنامدار ان)117 :1975 ،ی همچنیس موهنا گاه سااتار پیچیدهای به داسهتانهای اهود
میدهد و ژرفسااتی پد د میآورد که مباحهال عرفهانی و ک مهی و تهأو ت آن را میتهوان بهه مهدد
برای د دگاههای سااتارشناسانه تحلیل کردی ا س نوشتار درصدد پاسخ به چند سؤال است:
قصهههای عامیانهه از الگهوی سهااتاری پهراپ
 -1آ ا حکا ت شیر و نخچیران در کلیلهه و دمنهه همچهون ّ
پیروی میکند؟
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 -1حکا ت شیر و نخچیران در مثنوی معنوی را بر اساس چهه الگوههای سهااتارگرا ی مهیتهوان بررسهی
کرد؟
 -9آ ا حکا ت شیر و نخچیران در هر دو اثهر کلیلهه و دمنهه و مثنهوی معنهوی از هک الگهوی سهااتاری
پیروی میکند؟
پيشينة پژوهش:
داستان شیر و نخچیران با حدود  773بیت ،کی از داستانهای طوهنی و پیچیدۀ مثنهوی اسهت؛ بهه همهیس
سبب مورد توجّه محقّقان ب یاری بوده استی قبادی ( )1933به بررسی منطق گفتگهو ی بهر اسهاس ن ر ّه
بهااتیس پردااتههه اسهتی صههفری و ظهاهری عبدونههد ( )1933بهه بررسههی عناصهر داسههتانی چهون پیرنه

،

شخصیّت ،زاو د د و گفتگو در ا س حکا ت پردااتهاندی عباسی و بالو ( )1933ا س حکا ت را از من هر
روا تشناسی بررسی کردهاندی م عودیفهر ( )1935بهه بررسهی ابههام و دوگهانگی در مثنهوی پردااتهه و
مرتضوی ( )1997نیا به تحلیل ا س داستان پردااته استی از آنها که هیچ ک از ا س محقّقهان ،داسهتان را
از حیال ر خت و سااتار تحلیل نکردهاند ،مؤلّفان ا س نوشتار بهر آن شهدند تها داسهتان مهذکور را از ا هس
جنبه بررسی کنندی هدف ا س پهوه

مقا

سااتاری حکا ت شیر و نخچیران در دو اثهر کلیلهه و دمنهه

و مثنوی معنوی است تا ع وه بر آشنا ی مخاطب با ظرافتهای روا ی موهنا در داسهتانپردازی ،تحلیهل
تازهای نیا بر اساس الگوهای سااتارگرا ی ارایه شودی
بحث:
ساات ا سااتار در ک مفهوم کلّی چهارچوب و ن امی از اثر ادبی است که در آن هم اجاای اثهر بها
تعامل و پیوند با کد گر کلّیتی هماهن

را میسازند؛ همانند ماشینی که حرکت و کهن

آن محصهول

همکاری و هماهنگی اجاای آن است (امامی)191 :1933 ،ی «سااتارگرا ی هک شهیوه و روش اسهت و
سخس آن ا س است که هر جاء ا پد ده در ارتباط با ک کل بررسی میشود؛ عنی هر پد ده ،جایهی از
ک سااتار کلّی است» (شمی ا)177 :1939 ،ی
مطالعات سااتارگرا ان ع وه بر تحوّل در بررسی شعر ،در بررسی داستان نیها انق بهی پد هد آورد و
در حقیقت ،دانشی ادبی به نهام روا هتشناسهی بنیهاد نههادی شها د جالهبتر س و متما اکننهدهتر س عرصه
تحلیل ادبی سااتارگرا ،عرص روا تشناسی باشد که با انواع روا ت سر و کار داردی
از برج تهتر س ن ر ّهپردازان روا تشناسی سااتارگرا وهد میر پهراپ ( )Vladimir proppروسهی،
آیژیگر مهاس ( )A. J. Greimasلیتوانیها ی ،تاوتهان تهودوروف ( )Tzvetan Todorovبلغهاری ،کلهود
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برمههون ( ،)Claude Bremondژرارژنههت ( )Gerard Genetteو روهن بههارت ()Rolnd Barthes

فران وی ه تندی (مکار هک)151 ،151 :1937 ،ی کهی از مباحهال مهورد توجّهه محقّقهان روا هتشناسهی
قصههها و داسهتانهها
سااتارگرا ،افتس دستور زبان داستان است؛ عنهی قانونمنهدیها و قواعهدی کهه بهر ّ
حاک است؛ چراکه قصّههای عامیانه سااتار ن بتاً سادهای دارنهد و مهیتهوان قواعهد حهاک بهر آنهها را
شناسهها ی و طبقهبنههدی کههرد (ااههوت )91 ،99 :1971 ،بههه همههیس سههبب کههی از مه تههر س عرصههههههای
تحقیقات سااتارگرا انه ،عرص فولکلور و قصّههای عامیانهه اسهتی دسهتاوردهای سهااتارگرا ی در ا هس
عرصهه ،چنههدان ع هی بههوده کههه مکتبهها و روشهههای گونههاگونی در تها هه و تحلیههل سهااتارگرا ان
فولکلور به وجود آمهده اسهتی سهااتارگرا ان بهر ا هس بهاور بودنهد کهه تمهامی داسهتانها را میتهوان بهه
سااتارهای روا تی اساسی و مشخّصی تقلیل داد (سلدن)113 ،117 :1977 ،ی
روش پراپ ،تهربی و استنتاجی است و تها ه و تحلیل حاصل از آن را میشود در قصّهههای از نهوع
قصهههای
پر ان تکرار کردی در ا س مقاله سعی شده است که اصل داسهتان شهیر و نخچیهران کهه کهی از ّ
فابل کلیله و دمنه است و جاء ادبیّات عامیانه شمرده میشود ،به روش پراپ بررسهی شهودی البتّهه با هد در
ن ر داشت پراپ در روش اود تنهها بهه سهااتار مهتس مهیپهردازد و مهتس را جهدای از بافهت اجتمهاعی و
فرهنگی آن بررسی میکند؛ به زبان د گر پراپ تقر باً به بررسی داستان از جهت روساات مهیپهردازد و
جنبههای معنا ی داسهتان ناگفتهه مهیمانهد؛ در نتیههه در روش او صهفات ،اصوصهیّات و سها ر جاییهات
مربوط به شخصیّتهای داستان بررسهی نمهیشهود (تهوهن)71 ،71 :1931 ،ی بهه همهیس سهبب ابتهدا اصهل
داستان که در کلیله و دمنه آمده بر اساس الگوهای پراپ بررسی شهده ،سهد

پیچیهدگیهها و جنبهههای

معنا ی داستان شهیر و نخچیهران مثنهوی بهر اسهاس روش دو تهس از سهااتارگرا ان د گهر  -تهودوروف و
گرماس  -بیان شده استی
تحليل ساخت داستان بر اساس روش پراپ:
روا تشناسی کی از دستاوردهای عل سااتارگرا ی است که ن ر ّههای پراپ تأثیر ب اا ی در شهنااته
شدن آن به عنوان ک عل م تقل داشتی پراپ طرح سادهای بر اساس دستور زبان مطهرح کهرد کهه در
مطالع سااتار روا ی قصّههای فولکلور ک الگوی تقر باً ک انی را ارایه میدادی برای نمونه ب

جمله

«ح س (نهاد)  +از کتابخانه برگشت (گااره)»ی به روا ت ات میشودی «ح س که پدرش احمد در زنهدان
بود  +شبی د روقت و ا ته از کتابخانه برگشت» ،به همیس منهوال مهیتهوان ههر دو طهرف را توسهعه دادی
نهاد ،قهرمانان و گاارهها اعمال مختلف داستانی استی
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از ن ر پراپ ،کوچکتر س واحد سازندۀ قصّه ،عملکرد ا کارکرد شخصیّتهای آنهاسهتی من هور
او از ا س اصط ح عمل ا کار ک شخصیّت از ن ر اهمّیّت

در پیشبرد قصّه است (پراپ)113 :1913 ،ی

بر ا س اساس پراپ عملکرد قهرمانان قصّههای پر ان را به عنوان کوچکتر س واحد سااتاری ،شناسها ی
میکند و مبنای تحلیل او

قرار میدههدی «در تحلیهل پهراپ همانگونهه کهه اجهاای جملهه آجرههای

سااتمانی جمله است ،عملکردها و شخصیّتهای نما شی ،آجرههای سهااتمانی داسهتان پر هان ه هتند»
(هارلنهد)177 :1935 ،ی او شخصهیّتهها را بهه هفهت نهوع1 :ی شهخ
ار گر 7ی شخ

ابیهال 1ی عطاکننهده (بخشههنده) 9ی

مورد ج هتهو 5ی اعهاامکننهده 1ی قهرمهان (جو نهده ها قربهانی) و 7ی قهرمهان درویهیس

قصهه مهیآوردی
(پراپ )111 :1913 ،تق ی میکنهد و آنهها را ذ هل عنهوان او شهکاریهای اشهخاص ّ
قصهه
او شکاریی عنی عمل شخصیّتی از اشخاص قصّه که با توجّه بهه اهمّیّتهی کهه در جر هان عملیهات ّ
دارد ،تعر ف میشود (همان)59 :ی
در داستان شیر و نخچیران با سه شخصیّت مواجهی که هر ک او شهکاری و عملکهرد اهاصّ اهود
را دارند و گاه ک شخصیّت دو نوع او شکاری را بر عهده میگیردی با توجّه به آنچه گفته شد داسهتان
شیر و نخچیران را بر اساس روش پراپ به شکل ز ر میتوان سااتاربندی کرد:
نهاد (شخصيّتها)

گزارهها (عملكردها)

نوع شخصيّتها

شیر

شکار نخچیران و ا هاد رعب در آنها

ستمگر  -قربانی

نخچیران

ترسیدن و در ی و اندوه بودن و چارهگری

قربانی

ارگوش

تدبیر و مکر برای ا ص شدن همیشگی از شیر

قربانی  -قهرمان

شخصیّتها را در ک روا ت بر اساس سه ن ر ّه میتوان بررسی کهرد -1 :ن ر ّه کنشهی  -1ن ر ّه
معنا ی  -9ن ر ّ اسمیی پراپ در بررسی شخصیّتها بیشهتر بهر کهن
کن  ،نق

آنهها تکیهه مهیکنهد و بهر اسهاس

آنها را تعییس مینما د (ااوت)177 :1971 ،ی گفتنی است با توجّه به ا نکه حکا هت شهیر و

نخچیران در کلیله و دمنه ک روا ت سادۀ اا قی است که در آن سفید و سیاه کهام ً مشهخّ

اسهت،

پیچیدگی ااصّی در شخصیّتپردازی آن د هده نمیشهود و بهر اسهاس همهان ن ر ّه کنشهی میتهوان بهه
تحلیل شخصیّتها پردااتی

در ابتدای حکا ت شیر و نخچیران در کلیله و دمنه میاهوانی کهه «در مریهااری کهه ن هی آن بهوی
بهشت را معطّر کرده بودییی وحوش ب هیار بهود کهه همهه بهه سهبب چرااهور و آب در اصهب و راحهت
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بودند؛ لکس به مهاورت شیر آن همه منغّ

بهود» (نصهرا منشهی)31 :1931 ،ی از ا هس عبهارت مشهخّ

میشود که زندگی حیوانات در اوشی و راحت است و همهچیا فهراه و تنهها نیهروی بهره زننهدۀ ا هس
عی

شیر استی پ

شیر نق

نیروی و رانکننهدۀ تعهادل اوّلیهه در زنهدگی حیوانهات را دارد؛ بهه همهیس

سبب حیوانات تصمی میگیرند برای امنیّت او

چارهای بیند شندی آنها به ا س نتیههه مهیرسهند کهه

هرروز کی از حیوانات ناد شیر برود تا حدّاقل بقیه در آسا

به سهر برنهدی ههرروز حیوانهات بهه نوبهت

ناد شیر میروند تا ا نکه نوبت به ارگوش میرسد و او شیر را با حیله ز رکانه اهود هه ک مهیکنهدی
پ

ارگوش نیروی ساماندهنده به قصّه برای رسیدن به عاقبت اهوش و وضهعیّت متعهادل اوّلیهه اسهتی

طبق جدول باه شیر شخ

ابیال و ستمگری است که همچون داستانهای عامیان د گهر بهه گروههی -

حیوانات  -ظل مهیکنهد و در نها هت بهه وسهیل قهرمهان حکا هت  -ارگهوش  -بهه سهاای عمهل اهود
میرسدی
ارگوش که از گروه نخچیران است ،عمل قهرمان را انههام میدههد؛ په

در نتیههه کهی از همهان

قربانیها ،قهرمان داستان میشود؛ به زبان د گر ارگوش در ا س حکا ت دو نوع عمل داستانی ا به بیهان
پهراپ او شهکاری دارد؛ چراکههه هه در نقه

قربهانی اسهت و هه در نقه

قهرمههان داسهتان و نیههروی

به حکا تی از طرف د گر ،برای شیر که شخصیّت ستمگر روا هت کلیلهه و دمنهه اسهت ،مهیتهوان نقه
قربانی را در روا ت مثنوی در ن ر گرفت؛ ز را در نها ت او نیها گرفتهار ظهاهربینی و قربهانی نفه
او

امّهارۀ

میشود (ژوزف:)1 :1911 ،
درفتههاد انههدر چهههی کههو کنههده بههود

ز آنکههه ظلم ه

چهههاه م لههه گشهههت ،ظلههه ظالمهههان

ا سچنههههیس گفتنههههد جملههههه عالمههههان

بههها ههههولتر

عههههدل فرمههههوده اسههههت بتّههههر را بتههههر

هرکهههه ظهههال تر ،چهههه

در سههرش آ نههده بههود

(مولوی)717 :1931 ،
تحليل حكایت شير و نخچيران مثنوي بر اساس الگوي تودوروف:
تاوتان تودوروف (متولّد  1393می) در مطالع داستان به دنبال دستور زبهان روا هت اسهتی وی روا هت را
دارای سه واحد گااره ،پیرفت و متس میدانهد و در بررسهیههای اهود در بهاب روا هت ،کوچهکتر س
واحد روا ت را گااره ذکر میکند؛ به عنوان مثال جمل «اژدهها داتهر را ربهود» ،هک گهااره مح هوب
میشود (تودوروف)31 :1973 ،ی گااره ،ک جمل روا ی پا ه اسهت و از لحهاس سهااتاری ،برابهر هک
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جمله ا بند م تقل در زبانی چون فران وی ا انگلی ی است و پیرفت ن ام کاملی از گاارههاست و فهی
نف ه اود ک حکا ت کوچک شمرده میشود (اسکولا)111 :1973 ،ی
گاارهها ،زنهیرهای بیپا ان را به وجود نمیآورند ،بلکه تعدادی از گاارهها هک پیرفهت را بهه وجهود
میآورند؛ به طوریکه هر داستان ممکس اسهت از چنهد پهیرفهت تشهکیل شهده باشهدی تهودوروف بهرای
ترکیب پیرفتها سه شیوه ارایه میکند:
 -1درونهگیری که همان شیوۀ داستان در داستان استی به ا س صورت که ک پیرفت کامهل گهاه هک
داستان کامل است و ا درون پیرفت اوّلی میآ د و جانشیس کی از گاارههای آن میشودی
 -1زنهیرهای که در آن پیرفتها به صورت حلقههای زنهیر به دنبال ه میآ ندی
 -9تناوب ،در ا س نوع از ترکیب ،گاه گاارهای از پهیرفهت نخ هت په
میآ د ا گاارهای از پیرفت دوّم پ

از گهاارهای از پهیرفهت دوّم

از گاارهای از پیرفت اوّل میآ د (تودوروف)35-39 :1973 ،ی

در ا سجا ابتدا پیرفتها و نهوع آنهها در داسهتان شهیر و نخچیهران مثنهوی مشهخّ

میشهود ،سهد

بهر

اساس آن به تحلیل ژرفساات داستان پردااته اواهد شدی
پيرفت اوّل (زنجيرهاي) :در رنج بودن نخچیران از ست شیر
پيرفت دوّم (درونهگيري) :بیان داستان نگر تس عاراییل بر مردی
پيرفت سوّم (زنجيرهاي) :سرکشی ارگوش
پيرفت چهارم (زنجيرهاي) :مکر و حیل ارگوش
پيرفت پنجم (درونهگيري) :روا ت تمثیلی مگ
پيرفت ششم (درونهگيري) :بیان داستان هدهد و سلیمان
پيرفت هفتم (درونهگيري) :قصّ آدم علیه ال ّ م و ب تس قضا ن ر او رای
اصل داستان شیر و نخچیران مثنوی ،روا ت کوچکی از کلیله و دمنه استی موهنا در دل آن داسهتان،
چهار حکا ت فرعی قرار داده است و داستان را به صهورت گفهتوگومحهور درآورده اسهت کهه همهیس
سبب متما ا شدن داستان با اصل آن در کلیله و دمنه شده استی
داستان کلیله و دمنه بر اسهاس الگهوی سهااتارگرا ی تهودوروف تنهها دارای سهه پیرفهت زنهیهرهای
است؛ امّا موهنها در مثنهوی ،داسهتان را ب ه و گ هترش داده اسهت و بهرای تبیهیس مفهاهی مهدّن ر اهود

روا تهای فرعی وارد داستان کرده است؛ بهه همهیس سهبب سهااتار داسهتان شهیر و نخچیهران در مثنهوی
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دارای هفت پیرفت شده است که چهار مورد آن به شیوۀ درونهگیری ،عنی قرار گرفتس هک مهاجرا در
دل ماجرای د گر است و سه مورد د گر به روش زنهیرهای به ه متّصل میشوندی
سه پیرفت زنهیرهای که در اصل داسهتان مثنهوی آمهده اسهت ،گهاارهههای متفهاوتی ن هبت بهه سهه
پیرفت داستان کلیله و دمنه دارد؛ ز را همانطور کهه اشهاره شهد داسهتان در مثنهوی بهه کهل در اهدمت
موضوع د گری استی در ا سجا ابتدا به تحلیل پیرفتهای زنهیهرهای میپهرداز  ،سهد

پیرفتههای

درونهگیری را بررسی اواهی کردی در پیرفت اوّل حکا ت ،گاارهها چنیس است:
 -1گفتوگوی شیر و نخچیران بر سر جهد و توکّل
 -1پیروز شدن شیر در گفتوگو
 -9شیر دراواست نخچیران را میپذ ردی
نتیه پیرفت زنهیرهای اوّل داستان ،برعک

نتیه گفتوگوی آنهاست ز را بها ا نکهه شهیر  -طرفهدار

جهد و ت ش  -در ا س گفتوگو پیروز میشود ،امّا بر اساس کن

روا ی ،توکّل بر هر دو گروه شهیر و

نخچیران مقرّر میگرددی به ا س معنا که شهیر دراواسهت نخچیهران را مهیپهذ رد و در نتیههه بهدون ههیچ
کوششی مینشیند و منت ر یذای هرروزۀ اود میشود تها بهرای او بیاورنهد و در مقابهل نخچیهران نیها بهر
آنچه برای آنان مقرّر شده است ،تس میدهند و بدون ا نکه هیچ شکا تی کنند ،اهوراک شهیر مهیشهوندی
پ

نتیه کن

روا ی در پیرفت اوّل حکا ت ،توکّل است تا ا نکه ارگهوش وارد داسهتان میشهود و

از ا سجا پیرفت زنهیرهای بعدی شروع میشود که گاارههای آن چنیس است:
 -1رسیدن نوبت ارگوش برای رفتس ناد شیر
 -1اعتراض و شکا ت ارگوش بر آنچه مقرّر شده
 -9سرزن

نخچیران ارگوش را

 -7گفتگوی نخچیران و ارگوش
 -5همراه شدن نخچیران با ارگوش
نتیه ا س پیرفت مقرّر شدن جهد و ت ش بر نخچیهران اسهت و شها د اصهل داسهتان از همیسجها شهروع
شود؛ ز را ورود ارگوش به داستان نوعی گرهافکنی و بحران به وجود میآوردی بنا بهه گفته تهودوروف
موقعیّتهای اوّلیه در هر حکا ت متشکّل از دو چیا است -1 :تعهدادی قهوانیس عهام کهه تخطّهی از آنهها
جرم ا گناه است؛  -1تعدادی گاارۀ وصفی ااص که شخصیّتهای ملموس حکا ت را معرّفی میکند
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(اسکولا)117 :1973 ،ی همچنیس تودوروف در جا ی د گر اذعان میکند که هک حکا هت مطلهوب بها
وضعیّتی پا دار آیاز میشود که به هر دلیل نیرو ی در آن اا ل میکند و بهه نهوعی حالهت عهدمتعهادل
میانهامد (تودوروف)17 :1933 ،ی طبق آنچه گفته شد نخچیران در ابتدای داستان قانونی مبنی بر توکّهل
و جبر برای اود مقرّر کرده بودندی در نتیههه تخطّهی از آن هه جهرم شهمرده مهیشهود؛ بهه همهیس سهبب
هنگامیکه ارگوش در برابر ا س قانون عصیان میکند ،نخچیران در مقابل او میا هتند و ابتهدا اواسهت
او را نمیپذ رند:
قههوم گفتنههدش کههه چنههد س گههاه مهها

جهههان فهههدا کهههرد در عههههد و وفههها

تههههو مهههههو بههههدنامی مهههها ای عنههههود

تههههها نرنههههههد شهههههیر ،رو رو زود زود
(مولوی)979 :1931 ،
را انههههدازۀ ارگههههوش دار

قهوم گفتنههدش کهه ای اههرد گههوش دار

اههههو

هیس چه هف است ا نکهه از تهو بهتهران

درنیاوردنههههههد انههههههدر اههههههاطر آن؟
(همان)977 :

پ

ارگوش نیروی و رانکننهدۀ تعهادل ن هبی اسهت کهه در حکا هت بهه وجهود آمهده اسهتی ا هس

پیرفت ،گذار از ک حالت به حالت د گر را نشان میدهد؛ ز را بعد از گفتگو ی کهه بهیس نخچیهران و
ارگوش رخ میدهد ،نخچیران نیا با ارگوش همراه میشوند و به جهد میگرا ندی پیرفهت زنهیهرهای
آار ،در باب مکر و تدبیر ارگوش و اتّفاقاتی است که بهیس شهیر و ارگهوش میافتهدی گهاارهههای ا هس
پیرفت چنیس است:
 -1د ر رفتس ارگوش ناد شیر
 -1اشمگیس شدن شیر
 -9آمدن ارگوش ناد شیر
 -7گفتس سبب د ر آمدن ارگوش
 -5رفتس ارگوش و شیر بر سر چاهی که شیر د گر در آن بود
 -1نگاه کردن شیر به چاه و د دن عک

اود و ارگوش در چاه

 -7به زمیس گذاشتس ارگوش و پر دن شیر در چاه
در آار س پیرفت زنهیرهای حکا ت ،ارگوش با کوش

اود ،شیر را کهه در کهن

روا هی اهود

به توکّل تس داده بود ،به ه کت میرساندی نکت قابل توجّه ا س است که موهنا در ا س پیرفت بها وجهود
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نتیههگیری ابتدا ی داستان که در آن شیر شخ

ظالمی است که در نها ت ،نتیه ظل اهود را میبینهد،

موضوع قضا و قدر را عنوان میکند و شیر را نیا ماننهد هدههد و حضهرت آدم اسهیر قضها مهیدانهد و در
ادامه ،مباحال د گری بر اساس تأو لها

از شخصیّتها به مخاطب ارایه میدهد که بر اساس آنها نهه

ارگوش قهرمان مطلق حکا ت شیر و نخچیران است و نه شیر شخصیّت بد واقعی ا س حکا ت:
شهههههیر را ارگهههههوش در زنهههههدان نشهههههاند

ننههه

در چنههههان ننگههههی و آنگههههه ا ههههس عهههههب

فخهههر د هههس اواههههد کهههه گو نهههدش لقهههب

ای تهههو شهههیری در تهههک ا هههس چهههاه ،فهههرد

چون ارگوش ،اونت ر خت و اهورد

نفههه

ارگوشهههت بههههه صهههحرا در چههههرا

نف

شهههیری کهههو ز ارگوشهههی بمانهههد

تهههو بهههه قعهههر ا هههس چهههه چهههون و چهههرا

(مولوی)793 :1931 ،
خردهروایتها:
موهنها در داسهتان شهیر و نخچیهران بهرای تبیهیس مفهاهی ک مهی و فل هفی از زبهان شخصهیّتهها بهه بیههان
روا تههای فرعهی میپههردازدی ا هس روا تههای فرعههی کهه در الگههوی تهودوروف جهاء پههیرفهتهههای
درونهگیری شده است ،در عل روا تشناسی با عنوان اردهروا ت مطرح میشودی
ر مون – کنان ( )Shlomith Rimmon-Kenanمعتقد است ههر اهردهروا هت بها کهی از سهه کهارکرد
کنشی ،توضیحی و مضمونی در درون ک ک نروا ت میآ د و به ا س ترتیب نق
توجّه به کارکردش مشخّ

هر اردهروا ت بها

میشود (ر مون کنان)117 :1937 ،ی

در درون ک نروا ت شیر و نخچیران نیا چهار اردهروا ت قرارگرفته است که ههیچکهدام از آنهها
کنشی نی ت؛ ز را در کارکرد کنشی ،اردهروا ت بر روند ک نروا ت تأثیر میگهذارد؛ بهه بیهان د گهر
ا س نوع روا تهای فرعی بیتوجّه بهه محتهوا و مضمونشهان کهن

نخ هتیس روا هت را ادامهه داده ،پهی

میبرندی نمون ا س کارکرد در روا ت هاار و ک شب است که زندگی شهرزاد به قصّه گفتس او واب هته
است (بامشکی)57 :1931 ،ی
کارکرد توضیحی به گونهای است که اردهروا ت ،سطح ک نروا ت را توضیح میدهد ا به تبیهیس
توسه اهردهروا هت بیهان مهیشهود
آن میپردازد ا علّت حادثهای که در سطح ک نروا هت رخ دادهّ ،
(ر مون  -کنان)117 :1937 ،ی در پهیرفهت دوّم ،نخچیهران بهرای تبیهیس برتهری توکّهل بهر جههد داسهتان
«نگر تس عاراییل بر مردی» را ضمس گفتگو با شیر بیان میکننهدی همچنهیس در جها ی د گهر از حکا هت
وقتی شیر ه ک میشود ،موهنا برای تبییس چرا ی ه کت او در دو پیرفت شش و هفهت  ،دو حکا هت
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«هدهد و سلیمان» و «قصّ آدم علیه ال ّ م» را برای مخاطب اود بیان میکند و شیر را همچون هدههد و
حضرت آدم اسیر قضا و قدر میداند:
چههون قضهها آ ههد نبینههی ییههر پوسههت

دشههههمنان را بازنشناسههههی ز دوسههههت
(مولوی)933 :1931 ،

در کارکرد مضمونی ،ارتباط میان اردهروا ت و ک نروا ت از نهوع تمثیهل اسهت؛ عنهی بهر اسهاس
شباهت و تضاد؛ بد س معنا که اردهروا ت ،آ ینهای برای ک نروا ت استی ارتبهاط مضهمونی میتوانهد
تأثیری بر موقعیّت سطح ک ن روا ی داشته باشد و نیروی تمثیل میتواند نق

متقاعدکردن را ا فها کنهد

ا میتواند تأثیر آگاهیدهنهده داشهته باشهد (بامشهکی)53 :1931 ،ی در پهیرفهت پهنه حکا هت ،موهنها
روا تی تمثیلی میآورد در بیان احوال کوتهن رانی که به چاه اودبینی مهیافتنهد و اسهیر تهوهّ و اند شه
ناق

اود میشوند و به دام تأو ل باطل گرفتار میگردند (مرتضوی)177 :1997 ،ی ا س تمثیل از مگه

منعک کنندۀ احوال اودبارگبینی شیر است که منهر به فر ب اوردن او از ارگوش میشودی
بد سترتیب چهار اردهروا ت برای اظههار عقا هد و اند شهههای متفهاوت در هبهههی ا هس حکا هت
آمده استی با د توجّه داشت که هنر اصلی موهنا ا س است که هرجا مهال افته ،در دل حکا هت اصهلی
از جانب هر گروهی به داستانی فرعی پردااته و آرای هر گروه را با بیطرفی کامل بیان کرده استی
با د توجّه داشت که داستان اصلی موهنا شیر و نخچیران نی ت؛ بلکه داستان او بر سهر م هایلی چهون
جبر و ااتیار ،قضا و قدر ،جهد و ت ش و نف

اودکامه ان هان اسهت؛ امّها عه وه بهر ا هس موضهوعات

موهنا به موضوع د گری نیا گر ا میزند و در دل داسهتان آن را بیهان مهیکنهد و آن اصهل قهرار گهرفتس
اضداد در کنار ه استی موهنا به کمک عنصر گفتوگو و شیوۀ چندآوا ی ا س کار را انهام میدهدی
منطقهاي دوگانه در ساختار داستان:
کی از موضوعاتی که از گذشته در عل فل فه مطرح بوده است ،م ئل اضهداد و تقابلهها ی اسهت کهه
در کنار ه قرار میگیرندی دوگانگی در عرص ه تی و اتّحاد اضداد ،پیوسهته در قلمهرو ه تیشناسهی و
شنااتشناسی مورد توجّه ف سف گذشته و معاصر بوده استی ا س بحال در تفکّرات فل فی بهه و ههه در
ن ر ّ شناات ،رابط عال و معلوم و نق

«مس» در تبییس جهان مطرح است (دهباشی)35 :1933 ،ی

ا س ن ر ّه در علوم د گر نیا مبنای بررسی ب یاری از چیاها قرارگرفته است و در عله زبهانشناسهی و
روا تشناسی ن ر ب یاری را در کاربرد آن بهرای بررسهی زبهان و روا هت جلهب کهرده اسهت و کهی از
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مفاهی کلیدی در حیط ن ر ّات زبانشناسهی ،نشهانهشناسهی و نقهد ادبهی مح هوب مهیشهودی اکوب هس
( )Roman Jacobsonبا تأثیرپذ ری از ن ر ّات سوسور ( ،)Ferdinand de Saussureتقابلهای دوگانه
را در ذات زبان نهفته میدان ت و معتقد بود که کودک در وهل اوّل ا س تقابلهها را هاد میگیهردی ا هس
ن ر ّه در مباحال سااتارگرا ی نیا راه پیدا کرد و کی از اصول آن شدی
اصههط ح منطههق دوگانههه ( )binary logicهها تقابلهههای دوگانههه ( )binary oppstionsکههی از
اساسیتر س مفاهی در سااتارگرا ی است؛ ز را به ن ر سااتارگرا ان اساسهاً تفکّهر ان هانی بهر ا هس بنیهاد
است :بد /اوب ،زشت /ز باییی و در طبیعت هه چنهیس اسهت :شهب /روز ،سهفید /سهیاهییی ی بشهر در ن ه
اجتماعی ه از همیس منطق استفاده میکند :چراغ قرما /سبا ،سیگار کشهیدن ممنهوع /آزادییی ی بهه همهیس
ااطر در آثار ادبی ه با د به دنبال ا س تقابلهای دوگانه بود (شمی ا)139-131 :1939 ،ی
گرماس در روا تشناسی ،ا س ن ر ّهه را بهی

از د گهران مهورد اسهتفاده قهرار دادی وی چنهیس اظههار

میکند که ان انها با سااتار بخشهیدن بهه جههان در قالهب دو نهوع از جفتههای مخهالف ،مفهومسهازی
میکنن دی به بیان د گر ما هر چیای را از طر ق دو جنبهای که دارد درک مهیکنی ی بهه ا هس معنهی کهه مها
مفهوم عشق را با توجّه به متضادّ آن عنی نفرت بهتر درک میکنی (تا هس)917 :1937 ،ی او مهادّۀ اوّلیهه
و اام هر روا تی را تقابلههای دوگانهه میدانهدی بهه ن هر وی تقابهل ،ارتبهاط و ه نشهینی ا هس تقابلههای
دوتا ی باعال ا هاد موقعیّهت جهدلی و ب ه و گ هترش طهرح میگهرددی در داسهتان بهه ا هس تقابلههای
دوتا ی ،شکل و شما ل اصلتگونه داده میشود و به و هگی تبد ل میگردندی اگهر بهه ا هس و هگیهها
فرد ّت ه داده شود ،ا س تقابلها به شخصیّت بدل میشوند (اسکولا)177 :1973 ،ی
بحال تقابلهای دوگانه کی از مباحال مهه در تحلیهل ابیهات مثنهوی اسهتی موهنها بهه مناسهبتهای
مختلف ،از تقابلهای دوگانه و حکمت آنها در عال وجود با رو کردی لغوی ،منطقی ،ک می و ادبهی
سخس میگو د و گاهی با نقل حکا ات و تمثی ت ،پرده از رما و راز تضادها میگشها دی همچنهیس با هد
توجّه داشت که کی از راهگشاتر س نکات در مواجه با مثنوی ،چندصدا ی و گفتگهو در آن اسهت کهه
در فه و استنباط آرای آن ،نبا د از ا س و هگی ممتاز و ااصّ روا ت یفلهت کهردی موهنها بهد س شهیوه
میکوشد تا به راحتی از تناقضات جهانشناسهی عبهور نکنهدی او سهعی میکنهد کهه همه چشه اندازها و
آوازها هرچند ناهمگون ،بیهیچ مانع و تحر فی مهال پد داری ابند تا شا د ،هدف سخس از درون ا هس
روا ت چندآوا و گفتوگوی اضداد ،نما هان شهود (تهوکّلی)199 :1935 ،ی کهی از داسهتانها ی کهه بها
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بهرهگیری از ا هس تقابلههای دوگانهه ،مبهانی ک مهی و عرفهانی مهمّهی در اه ل آن بیهان شهده ،شهیر و
نخچیران استی
اساس داستان شیر و نخچیران بر همیس تقابل دوگانه بنا شده است و با توجّهه بهه آن ،وضهعیّتی جهدلی
در ب

و گ ترش طرح داستان به وجود آمده است؛ چراکهه کهی از اساسهیتهر س درونما هههای ا هس

داستان ،بیان آرای دو تفکّر مقابل ه  ،عنی توکّهل و جههد اسهت و موهنها بهرای معرّفهی کهردن ا هس دو
عقیدۀ فکری از آرا و تفکّر طرف مقابل استفاده کرده استی
ا س تقابل و دوگانگی ه در روساات داستان موجود است ،ه در ژرفسااتی داسهتان بها گفتگهو
بیس دو گروه از حیوانات شروع میشود و در مکالمه ،ا س دو گروه در برابر ه قرار میگیرندی
قشر ضعیف

نخچیران

نما ندۀ اهل توکّل ≠ نما ندۀ اهل جهد

شیر

قشر قوی

بیس ا س دو قشر بر سر م ئل جهد و در مقابل توکّل گفتگو ی صورت میگیرد که در ظاهر بهه نفهع شهیر
ااتمه می ابد ،امّا در عمل و در روند داستان اتّفاق د گری میافتد و ا س تقابل به نها ت اود مهیرسهد؛
چراکه در ادامه شهیر مغلهوب ضهعیفتهر س حیهوان عنهی ارگهوش مهیشهودی در نتیههه در روسهاات و
ژرفساات داستان تقابلهای ز ر رخ میدهد:
روساخت:

 -2تقابل در نوع روایت :بیان حکا ت به شکل مکالمهای و گفتوگو ی و قرار گرفتس دو تفکّر متضهاد
در قالب گفتوگو در مقابل ه ی
 -1تقابل بين شخصيّتها( :شیر و نخچیران) ( -شیر و ارگوش)
ژرفساخت:

 -2تقابلهاي درون شخصيّتي :هک از عوامهل پیچیهدگی حکا هت شهیر و نخچیهران در روا هت موهنها
تقابلی است که در دورن هرکدام از شخصیّتها وجود داردی ا س تقابل به ا س صهورت اسهت :شخصهیّت
شیر که نما نده و طرفدار جهد است و در طول گفتوگوها ا س عقیدۀ اود را اع م میدارد؛ امّها کهن
روا ی او برعک

است :در عمل روا ی او اعمالی د ده میشود کهه طرفهداران توکّهل انههام مهیدهنهد؛

برای مثال همانطور که گفته شد بعد از پیروزی در گفتگو با نخچیران ،او میپذ رد که بهدون ته ش در
اانهاش بنشیند تا یذای هرروزش را برا

بیاورندی در مقابل او ارگوش قرار دارد؛ او نیا با ا نکه اهود

را طرفدار توکّل میداند و آن را اع م میکند ،عمل و کن

روا ی او بر اساس جهد و کوشه

اسهت؛

به ا س صورت که با حیله و چارهاند شی میکوشد شیر را هه ک کنهد و در نها هت نیها موفّهق میشهودی
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پ

بیس عقا د شخصیّتها و کن

روا ی آنها در سهطح ژرفسهاات تقابهل ا ههاد شهده اسهت و ا هس

تقابل درون شخصیّتی ،پیچیدگی ااصّی در داستان ا هاد کرده استی
 -1تقابل ميان مضامين روایت :بیان م ایل متقابلی چون جهد و توکّل و جبر و ااتیار پ

بسما ه طهرح

ا س حکا ت تقر باً ،قرار گرفتس اضداد در کنار ه بوده است؛ به طوری که در جها ی از داسهتان ،موهنها
اود به بیان تقابلها ی در امور زندگی میپردازد و ا س موضوع را بیان میکند که اسهاس زنهدگی بهر در
کنار ه قرار گرفتس ا س تقابلهاست:
از گهرگ ج هت

ا س عهب کیس می  ،دل در گرگ ب ت

ا س عهب نبود که می

زنهههههدگانی ،آشهههههتی ضهههههدّهاسهههههت

مرگ ،آن کاندر میانشهان جنه

ااسهت

لطهههف حهههق ،ا هههس شهههیر را و گهههور را

الهههف داده اسهههت ا هههس دو ضهههدّ دور را
(مولوی)719 :1931 ،

ا س امر ،نشان از توجّه موهنا به تقابلهای دوگانه در همه امهور و از جملهه در م هایلی چهون جههد و
توکّل و جبر و ااتیار داردی موهنا در قالب حکا تی ساده ،عمیقتر س م ایل ک می و فل فی را که ذههس
بشر همواره درگیر آن بوده است ،به صورتی بیان میکند که در فحهوای آن مخاطهب بتوانهد بهه آرامه
فکری برسدی
نتيجهگيري:
قصهههای پر هان
حکا ت شیر و نخچیران به روا ت کلیله و دمنه از حکا تهای عامیانههای اسهت کهه بها ّ
وهد میر پراپ ه اوانی داردی بر اساس الگوی پراپ در روا ت کلیلهه و دمنهه سهفید و سهیاه ،قهرمهان و
ضدّ قهرمان کام ً مشخّ

است و پیچیدگی ااصّی در درون شخصیّتها د هده نمیشهودی همچنهیس در

قصهههای د هو و پهری کهه مهرز بهیس شخصهیّت اهوب و بهد
آن ،اصل مطلقگرا ی در حکا ت همچهون ّ
مشهخّ

اسهت ،رعا هت شهده اسهت؛ امّها تحلیههل روا هت شهیر و نخچیهران موهنها ،بهر اسهاس الگوهههای

سااتارگرا ی تودوروف و گرماس نشان میدههد کهه شخصهیّتهها پیچیهده و دارای دوگهانگی درونهی
ه تند؛ مرزی بیس شخصهیّت اهوب و شخصهیّت بهد داسهتان تقر بهاً وجهود نهدارد؛ و اصهل ن هبیگرا ی
همچون داستانهای امروزی در آن رعا ت شده است و دوگانگی درونهی شخصهیّتهها سهبب شهده کهه
پیروز واقعی ،در براورد آرا و عقا د وجود نداشته باشدی
سااتار روا ی و ههای که موهنا برای بیان مفاهی عمیق عرفانی و ک می اود از آن سود برده اسهت
و سبب پیچیدگیها ی در داستان شده اسهت ،بهر اسهاس سهه ن ر ّه سهااتارگرا ی پهراپ ،تهودوروف و
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گرماس تحلیل شدی تبییس تفاوت الگوی سااتاری ک حکا ت در دو اثر متفهاوت ،جنبهههای سهااتاری
دو روا ت و نیا مبحال تقابلهای منطق گفتوگو ی از نتا ج ا س تحلیل در ساحت ژرفساات روا هت
استی
منابع:
آقاح ینی ،ح یس (« ،)1931بررسی اند شههای ک می سهعدی بهر اسهاس نقهد هک حکا هت» ،مجلّـة دانشـكدة

ادبيّات و علوم انساني دانشگاه اصفهان ،شمارۀ  13و  ،13ص

53- 75ی

ااوت ،احمد ( ،)1971دستور زبان داستان ،اصفهان :نشر فردای
اسکولا ،رابرت ( ،)1973درآمدي بر ساختارگرایي در ادبيّات ،ترجم فرزانه طاهری ،تهران :آگاهی
امامی ،نصرا ( ،)1933مباني و روشهاي نقد ادبي ،تهران :جامیی
بامشکی ،سمیرا ( ،)1931روایتشناسي مثنوي ،تهران :هرم ی
پراپ ،وهد میر ( ،)1913ریختشناسي قصّههاي پریان ،ترجم فر دون بدرهای ،تهران :توسی
پورنامدار ان ،تقی ( ،)1975رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي ،تهران :علمی و فرهنگیی
تا س ،لی

( ،)1937نظریّههاي نقد ادبي معاصر ،ترجم ماز ار ح یسزاده و فاطمه ح ینی ،تهران :نگاه امهروز و

حکا ت قل نو سی
تودوروف ،تاوتان ( ،)1973بوطيقاي ساختارگرا ،ترجم محمّد نبوی ،تهران :آگهی
 ،)1933( ------------بوطيقاي نثر :پژوهشهایي دربارة حكایت ،ترجم انوشیروان گنهیپور ،تهران :نیتوکّلی ،حمید رضا ( ،)1933از اشارتهاي دریا (بوطيقاي روایت در مثنوي) ،تهران :مروار دی
توهن ،ما کل ( ،)1931روایتشناسي ،ترجم فاطمه علوی و فاطمه نعمتی ،تهران :سمتی
دهباشی ،مهدی ( « ،)1933دوگانگی و اتحهاد اضهداد از ن هر وا تههد و بررسهی نقهد علّامهه جعفهری (ره) بهر آن»،
فصلنامة فلسفه و كالم علّامه ،دورۀ اوّل شمارۀ  ،1ص

31- 39ی

ر مون  -کنان ،شلومیت ( ،)1937روایت داستاني :بوطيقاي معاصر ،ترجم ابوالفضل حری ،تهران :نیلوفری
ژوزف ،ادوارد ( ،)1911نخجيران؛ (بحثي دربارة داستان نخجيـران و شـير و خرگـوش از دفتـر اوّل مثنـوي)،
تهران :امیرکبیری
سلدن ،رامان ( ،)1977راهنماي نظریّة ادبي معاصر ،ترجم عباس مخبر ،تهران :طرح نوی
شمی ا ،سیروس ( ،)1939نقد ادبي ،تهران :فردوسی
صفری ،جهانگیر و ابراهی ظاهری عبدوند (« ،)1933مقا ه و بررسی عناصر داستانی شهیر و نخچیهران در مثنهوی
و معنوی و کلیله و دمنه» ،عرفانيات در ادب فارسي ،شمارۀ  ،7ص

51- 73ی
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عباسی ،حبیب اییی و فهرزاد بهالو (« ،)1933بررسهی روا تشهنااتی حکا هت نخچیهران و شهیر از مثنهوی مولهوی»،
فصلنامة هنر ،شمارۀ  ،31ص

13- 3ی

فتوحی ،محمود ( ،)1931بالغت تصویر ،تهران :سخسی
قبادی ،ح ینعلی (« ،)1933چندآوا ی و منطق گفتگو ی در نگاه مولوی به م أل جهد و توکّل با تکیه بهر داسهتان
شیر و نخچیران» ،فصلنامة جستارهاي ادبي ،شمارۀ  ،173ص

37- 71ی

مرتضوی ،منوچهر ( « ،)1997تحلیل کی از تمثی ت مثنوی» ،نشریة ميانرشتهاي دانشكدة ادبيّات و علوم انسـاني

تبریز ،شماره  ،75ص

117- 199ی

م عودیفر ،جلیل (« ،)1935ابهام و دوگانگی در مثنوی» ،مجلّة رشد آمـوزش زبـان و ادب فارسـي ،شهمارۀ ،73
ص

99– 93ی

مکار ک ،ا رنار ما ( ،)1937دانشنامة نظریّههاي ادبي معاصر ،ترجم مهران مهاجر و محمّد نبوی ،تهران :آگهی
نصرا منشی ،ابوالمعالی ( ،)1931كليله و دمنه ،تصحیح مهتبی مینوی ،تهران :امیرکبیری
مولوی ،ج لالدّ س محمّد ( ،)1931مثنوي معنوي ،شرح کر زمانی ،تهران :اطّ عاتی
هارلند ،ر چارد ( ،)1935درآمدي تاریخي بر نظریّة ادبي از افالطون تا بارت ،گهروه مترجمهان ز هر ن هر شهاپور
جورک  ،تهران :چشمهی

فصلنامة ادبيّات داستاني ،دانشكدة ادبيّات و علوم انساني دانشگاه رازي كرمانشاه
سال دوّم ،شمارة  ،5زمستان  2931هـ .ش 1129 / .م / .صص 93-21

بازنمود پدیدة اجتماعي جنگ در رمان «پرسه در خاک غریبه»
بر اساس روش تحقيق كيفي  -نظریّة مبنایي

2

فریده داودي مقدّم

1

استادیار دانشگاه شاهد
منصوره شاه محمّد ميراب

9

کارشناسارشد ادبیّات پایداری

چكيده:
جنگ یکی از پدیدههای مهمّ اجتماعی است که آثار و تبعات کمابیش یکسانی در جوامع انسانی دارد و هرگز
نمیتوان منکر پیامدها یا حتّی تفاسیر مختلف از این پدیده ،در پرتو ارزشها و انگیز شهزای فرهنگزی تزاریخی
این رخداد شد .ادبیّات داستانی دفاع مقدّس و به تعبیری کلّیتر ،متون مرتبط با جنگ میان ایران و عراق یکی از
عرصههای فعّال در بازنمود این پدیدۀ اجتماعی است که با توجّه به زمان و شرایط و فضای تولیدشان دربردارندۀ
پیامها و مفاهیم گوناگونی از جنگ هستند .بیان مفاهیم ارزشی و متعالی دفاع جنگزاوران ،نشزان دادن معضزتت
اجتماعی و تبعات انسانی برآمده از جنگ و نگاه انتقادی به آن از موضوعات شاخص در ایزن شزاخه از ادبیّزات
داستانی ایران است .احمد دهقزان ،یکزی از نویسزندگان معزرو

ایزن عرصزه اسزت کزه آثزارش را منتقزدان در

سویههای گوناگونی طرح و نقد میکنند .این پژوهش به دور از هرگونه پیشداوری به شیوۀ پژوهش کیفی و از
نوع نظریّهپردازی مبنایی به بیان مسئلهای اصلی رمزان «پرسزه در خزا

غریبزه» ،آخزرین رمزان از احمزد دهقزان

میپردازد .نتیجۀ پژوهش نشان میدهد که مقولۀ اصلی این رمان بازنمود مسائل انسزانی جنزگ از منظزر طبقزات
اجتماعی بدون لحاظ کردن سیطرۀ ایدئولوژیک یا پررنگ کردن مفزاهیم خزا

بزرای القزای معزانی ارزشزی و

انگی شی این پدیده است.
كليدواژهها :احمد دهقان ،جنگ ،اجتماع ،تحقیق کیفی ،نظریّۀ مبنایی ،رمان پرسه در خا
 .1تاریخ دریافت1930/7/02 :
 .0رایانامۀ نویسندۀ مسئولfdavoudy@gmail.com :
 .9رایانامهm_shah_mm@yahoo.com :

تاریخ پذیرش1930/12/10 :

غریبه.
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مقدّمه:
بررسی و تحلیل جامعهشناسی آثار ادبی ،رویکزردی درونمتنزی اسزت یعنزی مزتن ادبزی را هزد

قزرار

میدهد و از طریق واژهها ،عبارات و جمتت به تحلیل تأثیر رویدادهای اجتماعی و تاریخی در نویسنده
و بازتاب دیدگاههای حاکم بر او میپردازد .با توجّه به روشزمند نبزودن تحلیزلهزای جامعزهشناسزانه در
حوزۀ ادبیّات و خأل یک روش تحقیق برای مستندسازی تحلیل ،این تحقیق قصد دارد به صزورت کیفزی
و با به کارگیری روش نظریّۀ مبنایی ،بزه تحلیزل جامعهشناسزی رمزان «پرسزه در خزا

غریبزه» از احمزد

دهقان بپردازد .سؤال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه نوع نگاه احمد دهقان به جنگ چگونزه اسزت
پس از بررسی متن به صورت پاراگرا  ،جمله ،عبارت و حتّی گاهی کلمه به کلمه ،دادههزای اوّلیزه بزه
دست آمده و سپس مقولهپردازی شد .سعی شد مقولهپردازی دادهها به طریقی انجام گیرد که دادههزای
مشابه زیر یک عنوان قرار گیرند ولی چندبُعدی بودن مفاهیم در ادبیّات و وجزود معزانی ثانویزه ،باعز
دشواری در نامگذاری مقوالت شد و شاید در مواردی بتوان چند عنوان به مقولهای داد.
بر اساس الگوی طرّاحی شده ،مقولۀ اصلی «بازنمود مسزائل انسزانی در جنزگ در قالزو گزروههزای
اجتماعی» است و شرایط ،زمینه ،راهبردها و پیامد با توجّه به مقولۀ اصلی مطزرح شزده اسزت .یافتزههزای
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.
رمانهای احمد دهقان با سزبک رئالیسزتی خزود و دقّزتنظزر و ری بینیهزای موجزود در آن ،متزونی
مناسو برای بررسیهای جامعهشناسانه است و باع
علّت انتخاب رمان «پرسه در خا

میشود نتیجۀ بهتری از تحقیق حاصل شود.

غریبه» ،تعدّد شخصیّت و تفاوت قشرهای مختلف آن بوده اسزت

که نویسنده از این طریق ،از نگاه افراد مختلف به جنگ نگریسته است و از زوایای مختلزف آن را بزرای
مخاطو تشریح کرده است .این افراد با تمام آرمانگراییهای ذهنیشزان بزه شزدّت تحزت تزأثیر وقزایع
پیرامونشان قرار میگیرند و هرکدام عکسالعملهای مختلفی نشان میدهند.
احمد دهقان در رمان «پرسه در خا

غریبه» تنها به توصیف و تشریح جنگ نمزیپزردازد ،بلکزه در

برابر ناهنجاریهای آن که معلول هر جنگی و نی معلول علل اجتماعی است ،میپردازد.
با به کارگیری این روش در این رمان سعی شده است تا به کشف معانی کنشها و اعمزال اجتمزاعی
که در داستان مشاهده میشود ،پرداخته شود بنابراین شخصیّتها به عنوان کنشگران فعّالی که اعمزال و
رفتار آنها معانی اجتماعی متفاوتی را به خواننده القا میکند ،تلقّی شدهاند.

بازنمود پدیدۀ اجتماعی جنگ در رمان «پرسه در خا

غریبه» بر اساس روش تحقیق کیفی – نظریّۀ مبنایی 13/

پيشينة تحقيق:
منشأ نظریّۀ مبنایی را میتوان در علوم روانشناسی و جامعهشناسی جستجو کرد زیرا این روش بیشتر در
تبیین پدیدههای اجتماعی به کار رفته است .از این روش در ادبیّات به دلیل سیّال بودن معانی تا بزه حزال
استفاده نشده است زیرا قابلیّت کدگذاری قطعی و ثابزت در دادههزا کمتزر اسزت و بزه ایزن دلیزل اکثزر
مقاالت و پایاننامههای این زمینه ،در حوزۀ جامعهشناسی اسزت .ابزراهیمزاده طزاری ( )1973بزا انتخزاب
رمانهای مستور به بازنمایی دین و چهرۀ دینمداری در رمانهای فارسی جدید پرداخته است و حزاجتی
( )1917به بازنمایی تجربۀ زنان از جهان اجتمزاعی رمزان دسزت زده اسزت .در مزورد رمزان مزدّنظر ایزن
پژوهش ،تا کنون تحقیقی از حی

روش تحقیق کیفی انجام نشده است.

تعامل رمان و جامعه:
ادبیّات هر دوره بازگوکننزدۀ مسزائل موجزود در تزاریخ ،جامعزه و حکومزت حزاکم بزر آن دوره اسزت
بنابراین هر تحوّلی که در ادبیّزات و سزبک نویسزندگان بزه وجزود مزیآیزد ،انعکزاس تحزوّلی سیاسزی و
اجتماعی است( .کهنموئیپور )19 :1913 ،متن ادبی زاییدۀ واقعیّات تاریخی و اجتمزاعی و ذهزن خزتّق
نویسنده است .آنچه در جامعه رخ میدهد ،از دریچۀ ذهن نویسنده ،در اثرش منعکس میشود.
از طریق تحلیل واژهها ،جمتت و ساختارها و توجّه به شخصیّتها و حوادث ،بزه تزأثیر رویزدادهای
جامعه در نویسنده و بازتاب دیدگاههای حاکم بر او و همچنین ایدئولوژی نویسنده ،پرداخته میشود.
ادبیّات و جامعهشناسی چنان به یکدیگر پیوند خوردهاند که تشخیص و مرزبندی آنها کار سزادهای
نیست زیرا «جامعهشناسی کوششی است که به روشها و شیوههای زندگی مزا معنزا مزیدهزد و ادبیّزات
تتشی است که به زندگی ما مفهوم میبخشد» (ستوده)13 :1911 ،
در میان انواع ادبی ،رمان کاملترین نوع ادبی است که در آن مسائل روزگزار و رنز هزای مزردم بزه
بهترین وجه بیان شده است .از آنجا که رمان همیشه نوعی زندگینامه و وقایعنامه اجتماعی بزوده اسزت،
جامعهشناسی آن ،از ابتدا مورد توجّه جامعهشناسان بوده است.
در رمان ،شخصیّتها در دنیای تخیّلی خود زندگی میکنند امّزا نشزاندهندۀ واقعیّزتهزای جامعزه و
زندگی مردم روزگار خزود هسزتند .در واقزع نویسزنده «آینزۀ جهزاننمزایی را پزیش روی جامعزۀ مزدرن
میگیرد که در آن امروزه میتوان راه جُلجُتزای کلّیّزت بشزری را دنبزال کزرد .موضزوع او ،یعنزی انسزان
پیوندی ناگسستنی با زندگی جامعه ،با پیکارها و سیاست آن دارد»( .پوینده)15 :1932 ،
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معرّفي احمد دهقان:
احمد دهقان به عنوان یکی از نویسندگان شاخص در عرصۀ داستاننویسی دفاع مقدّس که خزود نیز در
جنگ حضور داشته ،داستانها و رمانهای باارزشی را در این زمینه نوشته است.
او در سال  1935در کرج متولّد شد .در سال  1931وارد دانشگاه شد و به تحصیل در رشتۀ مهندسی
برق پرداخت .سپس در رشتۀ علوماجتماعی ادامزه تحصزیل داد و تحصزیتت تکمیلزی خزود را در رشزتۀ
مردمشناسی به پایان برد و در این رشته فارغالتّحصیل شد.
آثار او که مشتمل است بر خاطرهنویسی ،داستانهایی برای نوجوانان و رمان و عبارتند از :مأموریّزت
تمام ،لحظههای اضطراب ،روزهای آخر ،ستارههای شلمچه ،سفر بزه گزرای  072درجزه ،گزردان چهزار
نفره ،هجوم ،من قاتل پسرتان هستم ،دشزت بزان ،پرسزه در خزا

غریبزه ،پرنزده و تانزک ،ناگفتزههزای

جنگ ،نگین هامون.
دهقان از نویسندگانی است که در آثارش رویکزردی رئالیسزتی بزه مقولزۀ جنزگ دارد و همزواره از
نوشتن به شیوههای کلیشهای متون ادبی دفزاع مقزدّس ،پرهیز کزرده اسزت و از منظزری متفزاوت و غیزر
کلیشهای به جنگ نگریسته است.
احمد دهقان از معدود نویسندگانی است که عتوه بر جنبههای مقدّس و معنوی جنگ ،با دقّتنظزر،
به خسارات و صدمات روحی و جسمی که جنگ در پی دارد نی پرداخته است.
نظریة مبنایي ):)Grounded theory
نظریّۀ مبنایی گرایش به تحقیق کیفزی اسزت کزه مبزدعان نخسزت آن «دو جامعهشزناس بزه نزام گلیز ر و
اشتراوس هستند» (فراستخواه .)72 :1917 ،این رویکرد تحقیقی «به منظور مطالعزۀ پدیزدههزای اجتمزاعی
طرّاحی شده است» (اسماعیلی)03 :1917 ،
در واقع در تحقیق کیفی به پیشینه و تاریخچۀ موضوع توجّه نمیشزود ،بلکزه «محقّزق بزدون هرگونزه
خاصزی
ّ
ذهنیّت قبلی به بررسی دادهها میپردازد و این مسئله کمک میکند تا هیچ نظریّه و جهزتگیری
بر پژوهش و مقوالت آن تحمیل نشود( ».آریان)13 :1913 ،
برای اطّتع بیشتر در مورد تحقیقات کیفی ر : .بلیکی 921 :1913 ،و سفیری.01-07 :1917 ،
در این تحقیق« ،هد

این است که دربارۀ اموری کزه مقزداری آگزاهی دربزارۀ آنهزا وجزود دارد،

تجدید نگاهی نظریّهپردازانهتر به عمل آید» (فراستخواه.)72 :1917 ،

بازنمود پدیدۀ اجتماعی جنگ در رمان «پرسه در خا

غریبه» بر اساس روش تحقیق کیفی – نظریّۀ مبنایی 01/

این شیوه به هیچ نوع دادۀ خا  ،راهبرد پژوهشی یا عتئق نظری مشخّص ،تعهّدی نزدارد و تنهزا در
پی توسعۀ مفاهیم است .در واقع ،ترکیو دادهها در قالو چهارچوبهای مفهومیای است کزه در رفزت
و برگشت دائم میان دادهها و تحلیلها ساخته میشود یعنزی از جمزعآوری نظزاممنزد دادههزا بزه دسزت
میآید (ذکائی.)53 :1911 ،
گشودگی رهیافت نظریّۀ مبنایی ،امکان بیشتری برای کشف پدیدههای غیرمنتظره فزراهم مزیسزازد.
ویژگی اصلی این روش ،مقایسۀ دائمی است یعنی مقایسۀ همیشگی یک مورد در یک مقوله بزا مزوارد
پیشین (فلیک.)121 :1917 ،
برای به دست آوردن نظریّهای مبنزایی کزه در تحقیزق کیفزی صزورت مزیپزذیرد ،فاصزله گزرفتن از
موضوع و تج یه و تحلیل انتقادی شرایط ،تشخیص پیشداوریهزا و دوری از آنهزا ،کسزو اطّتعزات
معتبر و تفکّر انت اعی در مورد آنها ج ء مهارتهای ضروری این روش به شمار میرود.
طرّاحي سؤال تحقيق:
برای شروع یک تحقیق کیفی ابتدا به سؤال تحقیق نیازمندیم .سؤال تحقیزق مرزهزایی را کزه بایزد مزورد
مطالعه قرار گیرد ،مشخّص میکند و کمک میکند کزه مسزئله محزدود و دقیزق شزود و بزه محقّزق ایزن
امکان را میدهد که در سراسر طرح تحقیقاتیاش تمرک خود را روی موضوع حفظ کند.
گردآوري و تجزیه تحليل دادهها:
بعد از طرح سؤال تحقیق به سراغ گردآوری دادههزا مزیرویم .محقّزق بایزد بزا حسّاسزیت نظزری ،یعنزی
بصیرت داشتن ،مهارت در معنیدار نمزودن دادههزا ،اسزتعداد در

و قزدرت تج یزۀ عناصزر مربزو از

نامربو به جستجو بپردازد و دادههای اوّلیه را به دست آورد« .حسّاسزیت نظزری توانزایی تشزخیص ایزن
است که چه چی ی در دادهها مهم است و قدرت معنی دادن بدان را دارد» (استراس.)33 :1932 ،
خرد كردن ،مفهومپردازي و كدگذاري دادهها:
برای گردآوری و تج یه و تحلیل دادهها آنها را کدگذاری میکنیم .گردآوری دادههزا عبزارت اسزت
از خرد کردن دادهها و مفهومپردازی آنها و نهایتاً ارتبا دوبارۀ آنها به روش جدید .کدگذاری روند
اصلی ساختن نظریّۀ مبنایی است و شزامل سزه نزوع کدگزذاری مزیشزود .ابتزدا کدگزذاری بزاز سزپس
کدگذاری محوری و در آخر کدگذاری انتخابی.
كدگذاريِ باز:
کدگذاری باز عبارت است از خزرد کزردن ،مقایسزه کزردن ،مفهزومپزردازی و مقولزهبنزدی دادههزا .در
کدگذاری باز مفاهیم شناسایی میشوند و برحسو خصوصیّات و ابعادشان بسط و گسترش مییابند.
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مفاهیم ،اصل اساسی ساختن نظریّۀ مبنایی است .باید مبنایی باشد یعنی پدیدههای مشابه ،با یکزدیگر
طبقهبندی و رم گزذاری شزوند .رونزد طبقزهبنزدی مفزاهیم کزه بزه پدیزدههزای مشزابه داللزت مزیکنزد،
مقولهپردازی نام دارد .نامی که به مقوالت داده میشود ،باید بیشترین ارتبا را بزا دادههزایی کزه مقولزه
نمایانگر آن است داشته باشد و آنقدر همخوان باشد که آنچه را که ارجاع میدهد ،به سرعت بزه ذهزن
متبادر کند.
در کدگذاری باز ،پس از کشف مقوالت بزه گسزترش آنهزا بزا توجّزه بزه خصوصزیّات و ابعادشزان
پرداخته میشود( .استراس)72 :1932 ،
كدگذاريِ محوري دادهها:
پس از کدگذاری باز به کدگذاری محوری دادهها میپردازیم .در این مرحله با برقراری پیونزد بزین هزر
مقوله با مقوالت فرعی ،آنها را به شیوههای جدیدی به یکدیگر مرتبط میسازیم .این کار یعنی بزه هزم
پیوستن مقوالت ،با طرح پرسش و انجام مقایسه انجام میگیرد با استفاده از یک پارادایم یا الگویی کزه
متضمّن محتوا (زمینه) ،شرایط ،راهبردهای کنش /کنش متقابل و پیامدهاست.
زمینه نی نشانگر سلسله خصوصیّات ویژهای است که به پدیدهای داللت مزیکنزد .بزه عبزارتی محزلّ
حوادث متعلّق به پدیدهای در طول یک بعد است.
شرایط میانجی به من لۀ زمینۀ ساختاری وسیعتر مربو به پدیده است .این شرایط در زمینۀ خاصّی به
منظور تسهیل یا محدودیت راهبردهای کنش /کنش متقابل عمل میکند« .این شرایط عبارتند از :زمزان،
فضا ،فرهنگ ،پایگاه اقتصادی ،سطح تکنولوژی ،شغل و وقایع زندگی فرد( ».همان)123 :
كدگذاريِ انتخابي:
پس از مرتبط کردن مقوالت با هم در کدگذاری محوری ،نوبت به کدگذاری انتخابی و ساختن نظریّزۀ
مبنایی که آخرین قسمت کار تحقیقی است ،میرسد.
در این مرحله ابتدا باید خطّ اصلی داستان را که همزان مفهزومپزردازی مقولزۀ اصزلی داسزتان اسزت،
توضیح دهیم .مقولۀ اصلی داستان ،پدیدۀ اصلیای است که سایر مقوالت (مقوالت تکمیلزی) بزر محزور
آن گرد میآیند و کلّیتی را تشکیل میدهند.
پس از تحلیل خطّ اصلی داستان ،باید مقوالت تکمیلی را به مقولۀ اصلی با استفاده از یک پزارادایم،
ارتبا دهیم .سپس به مرتبط ساختن مقوالت به یکدیگر در سطح بعدی بپردازیم .مقولۀ اصلی نی ماننزد
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سایر مقوالت باید با در نظر گرفتن خصوصیّات و ابعادش گسترش یابد .اگر داستان بزه درسزتی تعریزف
شود ،عتوه بر مقولۀ اصلی ،خصوصیّات آن نی نمایان میشود.
پس از آن باید روابط به دست آمده را در ارتبا دادهها به تأیید برسزانیم« .معتبزر سزاختن نظریّزه در
تقابل با دادهها ،مبنایی کردن آن را تکمیل میکند( ».همان)195 :
خالصة داستان:
رمان پرسه در خا

غریبه شرح یک عملیّات جنگی است از ابتدا تا بزه انجزام رسزیدن آن .یزک گزروه

رزمنده را از جنوب کشور برای نجات آوارههایی که لشکر گارد ریاسزت جمهزوری عزراق ،شزروع بزه
کشتار آنها کرده ،به جبهههای کوهستانی غرب کشور اع ام مزیکننزد .عملیّزات در زمسزتان و سزرمای
شدید غرب انجام میشود .شخصیّتهای اصلی داستان همزه در دسزتۀ یزک ،جمزع هسزتند .بزرای اینکزه
عملیّات به صورت مخفیانه انجام شود ،نیروها را با قطار باربری بردند تزا دشزمن نفهمزد کزه در آن نیزرو
است و نیروها تا آذربایجان که دو روز راه بود ،حقّ پیاده شدن نداشتند.
باالخره لشکر با سختی بسیار و تعداد زیادی کشته و مجروح به محلّ درگیزری ن دیزک شزد .دشزت
کوچکی در مقابلشان بود که نیروهای دشمن در کوههای طر

مقابل آن قزرار داشزتند .بزاالی کزوههزا

درگیری سختی بود .ستون نیروها از روی تپّه باال رفت و بیصدا خود را بزه سزنگرهای دشزمن رسزاند و
حمله را آغاز کرد .با تتش نیروها و به کمک مردم دهکده و نیروهای تازهنفس ،دشمن تار و مزار شزد.
بعد از تمام شدن درگیری ،کمکم دستههای آوارهها رسیدند و نیروها قبزل از رسزیدن دشزمن ،آنهزا را
راهی عقو کردند ولی مردم دهکده به همراه پیرشان به عقو نرفتند و به دهکدهشان بازگشزتند .لشزگر
عراق دهکده را مورد حملۀ شزیمیایی قزرار داد .افزراد بزاقی مانزده بزه عقزو بازگشزتند و جزای آنهزا را
نیروهای تازهنفس گرفتند.
تحليل داستان بر اساس نظریّة مبنایي:
در این بررسی با به کارگیری روش تحقیق کیفی به بازنمزایی حقزایق و اینکزه در پزس پزردۀ عبزارات و
جمتت و در نهایت متن چه حقایقی نهفته است ،میپردازیم .سؤال اوّلیزهای کزه در ایزن تحقیزق مطزرح
میشود این است که نگاه احمد دهقان به جنگ چگونه است و در نگاه او جنگ چگونه بزازنمود یافتزه
است
برای این منظور ،ابتدا متن داستان به صورت واژه به واژه ،عبارت و جمله مورد بررسی قزرار گرفزت
و با حسّاسیّت نظری و پرسشهای مکرّر در مورد اینکه هر عبارت و جمله نمایانگر چیست و چه معنزای

 /03فصلنامۀ ادبیّات داستانی ،سال دوّم ،شمارۀ  ،5زمستان 1930

ثانویهای را میرساند ،مفاهیم اوّلیه به دست آمد .این مفاهیم مبنایی ،یعنزی بزه صزورتی برچسزوگذاری
شده است که پدیدههای مشابهی را دربر میگیرد .مفاهیم به دسزت آمزده بزه ترتیزو از ابتزدای داسزتان
عبارتند از:
سرما :باد سردی میآمد /7 :از سرما ک کرده بودند /1 :بر

آمده بود ،دو متر /3 :باید با سرما سرکنیم:

 /11بگو یخچال /11 :دور هم از زور سرما جمع شدند / 03 :سرما جزور بزدی گونزههزا را سزوزنسزوزن
میکرد / 05 :توی آن هوا که سنگ میترکید / 07 :سرما چنان استخوان سوز شزد کزه افزراد یکییکزی
بیدار میشدند /95 :از ...سرما ...دارم میمیرم /95 :من هم ...یخ زدم /95 :امشو از سرما تلف میشویم:
 / 93بوی بیم ه و سرد بر  ،همراه با سوزی که سنگ را مزیترکانزد ،هجزوم آورد / 31 :و صزفحات:
.093 /029 /137 /153 /102 /102 /113 /127 /120 /31 /35 /33 /32/73 /33 /31 /31 /55
انتظار :منتظر بمانید ...هنوز خبری نشده /7 :خبری ندادند /15 :چرا راهمان نمیاندازند /00 :منتظزر خبزر
بودند /00 :در انتظار دستور /39 :همه ،بیاستثنا ،منتظر فرماندهشزان جمزال بودنزد /31 :و صزفحات/35 :
.029 /151 /195
داوطلبانه :لشکر داوطلوهای جنگی /7 :داوطلو جنگی بود /12 :ابراهیم -بدون آنکه بزهاش بگوینزد:
 /07آماده به خدمت (زکریا) /92 :و صفحات.117 /53 /91 :
قشرهاي مختلف مردم :خانهشان در یکی از زاغههای روستایی حاشیۀ شهر به نزام اسزتمآباد بزود/30 :
مادر ندارد و پدرش هم آمده جبهه و در قسمت تدارکات لشکر ،راننده است .توی شهر ،رانندۀ یکی از
این ماشینهای زهوار دررفتۀ زباله جمع کنی شهرداری بود (جمزال) / 30 :و صزفحات/31/51/51 /13 :
.001
كمبود غذا :جیره توی راه /7:یواشکی دو مشزت قنزد برداشزتم /39:غزذا را هزم برایشزان نیاوردنزد/35:
آخرهای شو بود که چند دانه نان بیات و پن شش تا کنسرو آوردند و گفتند با همزینهزا سزر کنیزد تزا
صبح شود و شاید چی ی برسد /35 :دو لقمه سهمیهشزان را گرفتنزد/35 :و صزفحات/133 /71 /72 /33 :
.029
خستگي :سرپا ایستاده بودند /7 :تا آنجا حق نداریم پیزاده شزویم /10 :مزا را یکضزرب مزیبرنزد بزرای
عملیّات /10 :دو روز تو راه هستیم /10 :نیروها از خستگی نای حر

زدن نداشتند کسی نزای راه رفزتن

نداشت .پیادهروی توی جاده ،رمقشان را کشیده بود /13 :نفسنفس زدنها /33 :تزوی راه رفزتن داشزت
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تلوتلو میخورد /122 :ستون افتان و خی ان وارد تنگه شد /103 :با هن و هون فراوان /117 :و صزفحات:
.002 /153 /193 /197 /195 /193 /199 /113 /111
گرسنگي :مشتمشت برن دمپختزک را برمزیداشزتند ،مزیخوردنزد /1 :بزا دل گشزنه /1 :مزا داریزم از
گشنگی ضعف میکنیم /32 :با ولع -انگار که از سال قحطی درآمده باشند  -خوردند.133 :
شاديهاي زودگذر :خندهها به آسمان رفت /قهقهۀ دستهیکیها مثل بمو ترکید /11 :هره کره کنزان
چکمهها را پا کردند /09 :چند نفر زدند زیر خنده /97 :از زور خنده سرخ شده بودنزد /53 :خنزدهخنزده
گفت /51 :شروع کردند به هروکر خندیدن /33 :و صفحات.095 /112 /123 /37 /10 /79 :
نقشههاي ناكارآمد :برای اینکه دشمن نفهمد ما را کجا میبرند ،مخصوصاً قطار باربری میآورنزد کزه
معلوم نباشد توی آن نیرو است /11 :میگویند آنجاها بهتر میشود عملیّات کرد .عراقیهزا اصزتً انتظزار
ندارند این موقع سال وسط بر

و بوران حمله کنیم /10 :قطار باربری آوردهاند که دشمن نفهمد نیروها

دارند منتقل میشوند /11 :و صفحات.133 /171 /172 /199 /103 /35 :
وقایع دور از باور :مگر میشود توی زمستان آن جاها عملیّات کرد  /3 :هیچکس از ته دل باور نکرد:
 /12بدون آنکه خداوکیلی کسی انتظارش را داشته باشد /12 :آنجا کجاست .انگاری آنها را بزه دنیزای
دیگری پرت کرده بودند /31 :و صفحات.179 /170 /170 /52 /03 /09 :
كم سنّ و سالي :هنوز ریش و سبیلش درنیامده بود /12 :پسر
 /11پسر

سب هرو /07 :ریشهای تزازه درآمزده:

سب ه روی هفده هجدهساله /03 :جوانک الغراندام /72 :بچه بود و هفده هجده سزال بیشزتر

نداشت /هنوز مو توی صورتش درنیامده بود /73 :و صفحات.115 /113 /113 /100 /33 :
فراموشي :آدمی اد چه قدر زود همهچی از یادش میرود /152 :همان یکلحظه صحنههای شو قبل را
فراموش کردن ،همهشان را از این رو به آن رو کرده /152 :و صفحات.139 /53 :
شجاعت :چه با

از آنچه پیش رو بود /152 :تمامقد آن باال -بی توجّه به گلولهباران  -ایسزتاده بزود و

دنبال راهی میگشت تا دسته را برساند زیر تپّههای هد  /193 :سزتون ،بزر هزای پزا نخزورده را لگزد
میکرد و بیتوجّه به همه صداها پیش میرفت /193 :و صفحات.112 /112 /173 /175 /132:
تصویر مرگ :بوی خون میآمد /119 :شمشیر دو لبۀ مرگ را باالی سرشان مزیدیدنزد /101 :هیزوالی
نامرئی ،او را بلند کرد و کوبید به تخت سینۀ جاده /100 :موشکهزا عینهزو سزفیر مزرگ ،طنزاب آمزاده
کرده بودند تا آن را بر گردن کسی بیندازند /103 :و صفحات.133 /119 /191 :
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كمبود وسایل :از توی کیسههای مشمّایی مشتمشت برن دمپختک برمیداشتند میخوردند /1 :بزرن
دمپختک یخ کرده را تندتند با بیل میریخت تو مشمّا /11 :دستهها بیایند مالهاشان را بگیرند /پوتینهزا
را تحویل میگیرند ...چکمه بهشان میدهند /09 :کاش ...نفسهامان گرممزان مزیکزرد /03 :بایزد روی
این نردههای چوبی بنشینیم و بخوابیم ! /03 :و صفحات.099 /117 /71 /33 /53 /30 /39 /92 :
تصویر عاقبت بد :آب زم مهوار زاری میکرد /19 :دریای آب که انتهایش در مه و بخار گم بود/19 :
نور کمجان آفتاب /11 :جسم سیاه و گندهای ،عینهو مار میخ ید و در میان مه و گرد و غبار زردرنزگ
جلو میآمد /17 :ایستگاه مترو  /7 :المپ کمجان و کمرنگ /بوی مرگ بزه دماغشزان خزورده/90 :
آسمان مغرب رنگ سرخ به خود گرفته بود /نور کمجان المپ /ابری تنگ  -با اخم و تخم  -باالی سر
ایستاده بود و شتّق به دست ،جماعتی را نگاه میکزرد /31 :و صزفحات/32/13 /75/ 90 /31 /37 /33 :
.153 /195 /103 /39
اتّحاد :باید توی یک خط پزیش بزرویم /19 :صزدای هماهنزگ جماعزت /91 :مثزل دوقلوهزای بزه هزم
چسبیده /صف نیروها /توی یک ستون /133 :دستهها و گروهانها پشت سرهم جلو میروند.193 :
تردید :لو مرز خشکی و آب میرفت /19 :لحظهای پا سست کرد.001 :
عشق :شیرین با همۀ خاطراتش آمد /19 :خیال خوش روزهای آشنایی /15 :دختره  -همانکه چشمهای
آبی خوشگلی داشت /37 :و .005
هيجان و اشتياق :چشمهای برّاقش ...بیتاب بود و مرتّو توی چشمخانه اینور و آنور میرفزت/15 :
نمیترسم ولی هیجان دارم  /17از هیجان صورت مهتابیاش سرخسرخ شده بزود /17 :و صزفحات/37 :
.132 /32 /33 /31 /32 /73 /71 /33 /35
ترس :نمیدانم مرگ چه جوریه /15 :مردن ترسنا

اسزت /13 :راسزتیراسزتی تزوی دل آدم را خزالی

میکرد /122 :ترس را انداخت تو دل همه /31 :افراد با حال ن ار و رنگهزای پریزده /33 :مزرگ آمزده
بود باالی سرشان و همه این را خوبخوب میفهمیدند /33 :جماعزت ترسزیده /33 :گزی و بزا رنزگ و
روی پریده ،همانطور که بودند ،ماندند /79 :جمعیّت عینهو گلّهای که گرگ بهاش زده باشد  -هراسان
و دستپاچه -به هر طر

گریخت /75 :جمعیّت رم کرده /75 :با رنگ و روی زرد  -و قیافهای که رنگ

مرگ داشت  -سر بلند کرد /75 :برق شلیک آنها و صدایشان که بنزد دل آدم را پزاره مزیکزرد/121 :
توی دلش خزالی شزده بزود و ایزن حزر

عبزدا ،،او را جزور بزدی دچزار دلآشزوبه مزیکزرد /120 :و
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صزفحات/110 /111 /173/139/192/103 /101 /105 /100 /101 /102 /119 /110 /111 /123 /129 :
.002
بدون اعتراض :جماعت ساکت و آرام سرجاشان ک کرده بودند /هیچکس حرفی نمیزد هزیچکس:
 /31انگار هیچ گلهای از کسی نداشت /123 :ستون افتاد توی سرباالیی ،امّا کسی ناراضزی نبزود  /152و
.115
ضعف فرماندهي :ستون وسط خیابان ایستاد تا خبر یا فرمانی برسد .ابراهیم سرجایش بنزد نبزود .گزاهی
این طرفی میدوید و گاهی بدوبدو آدمها و حیوانها را پس میزد تزا یکزی از فرمانزدهان را پیزدا کنزد:
 /19توی آن هیر و بیر ،کسی هم حزال و حوصزلۀ گزوش دادن بزه جیز جیز فرمانزده صزدا نزازکی کزه
میگفت اوّل قاطرها را از سر راه بکشید کنار و بعد تیر خت

ب نید ،نداشزت /121 :یزک سزتون هفزت

هشتتایی تانک بود .پس توی جنگ از این چی ها هزم اسزتفاده مزیشزود و مزا خبزر نداشزتیم! یکزی از
نیروها به طعنه این را بلند گفت تا فرمانده گردان که داشت با بیسیمچیها و پیکهزایش مزیگذشزت،
بشزنود ...قزرار بزود حملزه غافلگیرانزه باشزد .بزرای همززین هزم تانزکهزا را جلزو نیزاورده بودنزد ...معنززی
غافلگیرکننده را هزم فهمیزدیم/107 :و صزفحات/110 /111 /172 /153 /113 /131 /193 /193 /101 :
.099 /013 /021 /133 /133 /115
روحيه دادن :آن خبیز هزا دارنزد مقاومزت مزیکننزد ولزی مطمزئن باشزید کزه دمزار از روزگارشزان
درمیآوریم /113 :چند تا شعار جانانه داد تا نیروهای خسزته کزه داشزتند از سزرما سزگ لزرز مزیزدنزد،
روحیه بگیرند /117 :به دشمن خبیثی پشت کردهاید که تشنه به خونتان اسزت  /110 :و صزفحات/119 :
.133 /115
پاكي و اخالص :مادره دست گذاشت روی پیشانی او که تندی چشم باز کرد و سرش را پزس کشزید:
 /31یا زهرا .پسر

سب هرو چنان از ته دل و با اخزت

ایزن را گفزت کزه دل جماعزت ،هُزری ریخزت

پایین و صفحات /130 :و .173 /150
درماندگي :سعی کی کرد کاری برایشزان بکنزد امّزا چزه کزاری  /95 :نگزاه درمانزدهاش را بزه بهزرام
دوخت /93 :راه چارهای پیدا نکرد /93 :بیخود و بیجهت زور ن ن کاریاش نمیشود کرد /73 :چزاره
دیگری نبود /وحشتزده و درمانده روی جاده ایسزتاده بزود /101 :و صزفحات/002 /113 /197 /192 :
.091
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دلتنگي :گاهی به فکر خانواده و پدر و مادری که چشم انتظارشان بود /35 :غم توی صورتش نشست و
زیر لبی ادامه داد :پسر من هم اندازۀ تو بود که /31 :...باقی حرفش را با یک دنیا غصّه فروداد.31 :
تعبير جنگ به مهماني مرگ :جنگ جشن مزرگ اسزت /52 :انگزار همزه را بزه مهمزانی خیلزیخیلزی
باشکوهی دعوت کرده بودند /121 :چشمهزای دریزده ،رو بزه دشزت و کزوههزا بزود در انتظزار مهمزان
ناخواندهای که در را باز کند و یکهو بیاید تو /129 :و صفحات.115 /120 /121 :
فراتر از توان :مثل خر توی گل ماندهاند /51 :آدم نمیتواند راه برود /جانشان درآمزد تزا قزدم از قزدم
بردارند /11 :جان میکندند تا قدم از قدم بردارند.31 :
فعّاليّت بيهوده :دو سه ساعت دیگر گل لگد کنیزد ،مزیرسزید! /71 :دسزت از پزا درازتزر /70 :رفزت و
آمدشان با آن اهن و تلپ و دو تا قاطر ،باع

سرافکندگی بود /70 :تزوی تزاریکی گزل لگزد کردنزد و

پیش رفتند.11 :
كمبود مهمّات جنگي :سهمیۀ مهمّات دسته /73 :جیرۀ جنگی /71 :مهمّزات را آنقزدر کزه جزا داشزتند
برداشتند و بقیه را پایین جاده ،گذاشتند توی چالۀ انفجزار /113 :یکزی از آنهزا موشزک آرپزیجزی بزار
کرده بود که یکی از گونیها آتش گرفت /112 :و صفحات.112 /173 /171 :
بيتجربگي :جوانک الغراندام...انگار که فرمانده کل باشد /72 :توی دسته از همه قدیمیتر بزود چنزد
بار بیشتر از بقیه رفته بود عملیّات /30 :خیلی از نیروهای دسته که اوّلین بارشان بود تزوی حملزه شزرکت
میکردند -با اینکه صد بار بیشتر عکسالعمل در چنین موقعیّتهایی را تمزرین کزرده بودنزد  -دسزت و
پایشان را گم کرده بودند /111 :و صفحات.102 / 01 /12/103 :
وضعيّت وخيم مردم جنگزده :زن و بچه و پیر و جوان  -با حالی زار و گریهآور و با پای پیزاده  -از
سمت ماووت میآمدند /12 :کردهای آواره  -با زن و بچه و یه عالمه بزار -تزوی کوچزه و خیابزان ولزو
بودند و به هر سوراخی سر

میکشیدند و برای اینکه شو را به صبح برسانند ،دنبال جا میگشتند /11

و صفحات.011 /013 /35 /10 :
مسير سخت :باز هم نتوانست سرباالیی را رد کند ،لی خورد و چپ و راست شد /31 :کامیون چنزد بزار
اینور و آنور شد /31 :توی گل و شل  -که اسمش جاده بود ،امّا بیشتر شبیه یک راه بزاتتقی بزود  -بزا
زحمت فراوان قدم برمیداشتند /72 :جاده پر از گل و شل /11 :و صفحات.193 /195 /33 /35 /39 :
نيازهاي عمومي آدمها :یک دستشویی بود و آن همزه آدم /17 :دنبزال مسزتراح گشزتند و وقتزی پیزدا
نکردند ...توی تاریکی پخش شدند /03 :با اینکه درست و حسابی به چند تاشان فشار میآمد ،درجزا بزه
خود میپیچیدند /05 :پس کی میرسیم من دارم میترکم ،دستشویی /93 :دارم میترکم/93 :و .17
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تداوم زندگي :بوی آدمی اد و زندگی  -که آن را فقط و فقط کسی میتواند بفهمد کزه مزدّت درازی
توی کوه و صحرا و چادر گذرانزده باشزد /15 :هزوا کزه خزوب روشزن شزد ،جمعیّزت جنزگزده جزان
گرفت /39 :در همان ن دیکیها داشتند اذان میگفتند /190:و صفحات.77 /13 :
فضاي متعفّن :بوی الش و گندیدگی میآمد /19 :یکیشان چند بار عزق خشزک زد /19 :پزر از سزر و
صدا و دود قلیان و بوی گند عرق تن آدمها /13 :بوی خون میآمد و باروت سوخته و بوی گند جنگ:
 /119و صفحات.103 /105 :
ناراحتي :غم تو صورتش نشست /31 :قطرۀ اشکی که خودش هم اصتً و ابزداً انتظزارش را نداشزت ،از
گوشه چشمش سرازیر شد /109 :نگاه نگران مزردم دهکزده /170 :چنزان صزورتهاشزان از دیزدن ایزن
صحنه رنگ باخت که خیال میکردی اآلن است پس بیفتند /022 :و صفحات.093 /090 /091 /003 :
فرصتكم :دیر بجنبیم ،چنان قتلعامی راه بیندازد /35 :هول هولکی ستون را بلنزد کردنزد /109 :جزای
معطّل کردن نبود /119 :و صفحات.193 /193 :
تسليم در برابر مرگ :یکوری وسط بر ها افتاد و تسلیم شزد /123 :انگزار کزه تسزلیم شزده باشزد -
مگر چارۀ دیگری هم غیر از این داشت  -سر به زمین گذاشت /112 :و .110
بيپناهي :بیپناه و سنگر  -روی بر ها دراز کشیدند /123 :ابراهیم خوابید و زمین یزخزده را گزاز زد:
 /110نیروها فرورفته بودند توی زمین پربر

و مثل سنگ سفت /119 :عدّهای هم خودشان را فروکرده

بودند توی بر ها /121 :و صفحات.193 /101 /100 :
شوخي :داستان خوشم های از مادرب رگش تعریف میکرد /121 :بهرام چنزدبار سزر بزه سزر ایزن و آن
گذاشت /تو فرمانده خرها و قاطرهای دسته شدی /01 :این دو االغ زن و شوهر هستند /03 :و صزفحات:
.09 /32 /17 /33 /39
نزدیكي مرگ :معلوم نیست با مرگ چقدر فاصله دارم /121 :آن یزک تکّزه گوشزت قرمز  ،متعلّزق بزه
انسانی است که تا ثانیهای پیش مثل او نفس میکشیده /110 :و صفحات.010 /131 /191 :
انفجارهاي پياپي :صدای رگبار مسلسل /122 :صدای شتّقوار چرق و چزروق رگبزار مسلسزل/122 :
صدای تقتق شلیک اسلحه /122 :چپ و راست توپها شروع کردند به شلیک /121 :توپ یزا خمپزارۀ
سنگین  -ا ،اعلم  -با زوزۀ جگرخراشی ،دورتر از جاده منفجر شد /تزوپهزا زوزهکشزان مزیآمدنزد و
اینور و آنور میترکیدند /یکهو صدای زوزۀ ترسناکی پردۀ آسمان را جر داد /129 :گلوله بزا صزدای
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مهیو ،وسط ستون ...منفجر شد /129 :آتش بیامانی که انگار تمامی نداشت /127 :مسلسلهای سنگین
شتّقوار تیراندازی میکردند /127 :خمپارههزا و تزوپهزا همزهجا مزیخوردنزد زمزین آسزمان مرتّزو
خاموش و روشزن مزیشزد /127 :و صزفحات/199 /103 /101 /103 /105 /113 /102/119/110/111:
.091 /003 /023 /131 /111 /111 /112 /171 /177 /173 /179 /131 / 191 /193
محاصره :گلولهباران خمپارهها ،همراه شد بزا هجزوم پیزادههزا از روبزهرو .تزوی آن هیزر و بیزر کزه همزه
زمینگیر شده بودند ،پیادههای دشمن در پناه درختان بلو پیش آمزده بودنزد /171 :و صزفحات/173 :
.103
خدا و شرایط سخت :خدا با گامهای آرامآرام میآید امّا وقتی بخواهد مصزیبتی وارد کنزد بزا مشزت
زهری ضربه میزند /52 :این اوستا کریمی که داری اینطور سفت و سخت ازش دفزاع مزیکنزی ،البزد
عرضۀ خیلی کارها را دارد ،ولی حیف که بیخیال نشسته آن باال و دارد این باغوحش را تماشا میکنزد
و غشغش میخندد /52 :راه آمدن با این خدا خیلی سخت اسزت ،فقزط بزا گزرز آتزش بزا آدم حزر
میزند که به مذاق ماها خوش نمیآید /50 :خدا نیست که جنگ راه میاندازد ،این ما آدمها هستیم که
جنگ و خونری ی راه میاندازیم و تقصیرش را میانزدازیم گزردن خزدا /59 :و صزفحات/159 /109 :
.090 /003 /023 /139 /172 /131 /137 /133 /135 /133 /153 /151 /153
صحنههاي دلخراش :رودههایش  -عینهو طنابی صورتی رنگ و ل ج  -پیچید در دسزت و پزایش و بزا
کله رفت وسط بر ها /123 :تکّهپارههای بدن یک آدمی اد /110 :چالههای وحشتنا

انفجار که هنوز

از بعضی از آنها بخار تیرهرنگی مزیرفزت بزاال ،قاطرهزایی کزه روی زمزین افتزاده بودنزد و دسزت و پزا
میزدند ،ناله آدمها و /113 :...جنازههای تکّهپارهای هستند که موج انفجار تا آنجا پرتشان کزرده/113 :
و صفحات.133 /131 /113 /115 /113 /173 /191 /199 /199/139 /100 :
حيراني :انگاری آنها را به دنیای دیگری پرت کرده بودند /31 :یککم حیران اینور و آنور را نگزاه
کرد /102 :حیران وسط حیوانها نشسته بود /101 :و صفحات.090 /173 /109 :
فرار :چند نفر از کنار یال -وحشتزده و هراسان  -گریختند به سزوی عقزو /111 :جماعزت مثزل گلّزۀ
رمیده ،از سنگرها ریختند بیرون و الفرار /110 :شروع کردند به دویدن رو بزه عقزو /110 :و صزفحات:
.002 /111 /113
ایثار :بلند شده بود و پتو روی افراد میانداخت /95 :از اینور به آنور میرفت و سعی مزیکزرد کزاری
برایشان بکند /95 :افتاده بود دنبال آرپیجیزن مریض تا هر جا الزم بود کمکش کنزد /بزا آنکزه کولزۀ
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امداد خودش را به پشت انداخته بود  -قبضزۀ آرپزیجزی را از او گرفزت و یزک پتزو آورد کشزید روی
شانههایش /33 :و صفحات.113 /113 /112 /175 /139 /193 /111 /103 :
تلفات زیاد :ده نفر کم بودند ...هیچکدامشان را زنزده بیزرون نیاوردنزد /191 :پزان ده نفزر مانزده بودنزد:
 /132چهارده نفر بودند دسته نصف شده بود /133 :و صفحات.093 /023 /135 :
نشانههاي پيروزي :سیمخاردارها نشان میداد که آنجا خزطّ اوّل دشزمن بزوده کزه شکسزته و نیروهزای
پیشقراول رفتهاند جلو /193 :فریاد و صزدای ا ،اکبزر و تیرانزدازیهزا ،نشزان مزیداد کزه همزه داشزتند
پیشروی میکردند /132 :و صفحات.025 /022 /130 :
اميد :فانوس روشن /13 :چراغ روشن /همه به این امید نشسته بودند و سگ لرز میزدند که راه باز شود
و بروند جلو /127 :سرزمین موعود .133
همياري :تندی پزا شزده بزود بزرای کمزک /11 :ایسزتادند بزه کمزک /03 :هوایزت را دارم /33 :گزاهی
دیگری آن را از دست این یکی میگرفت /33 :بزه جنزو و جزوش درآمدنزد ... :بدویزد کمزک کنیزد:
 /191عبدا ،دو جا لی خورد که بقیه زیر دست و بالش را گرفتند و کمکش کردنزد /131 :و صزفحات:
.013/027/173 /171 /133
شكایت :گوسفند را هم اینطور نمیبرند قصّابخانه /03 :عدّهای انگار اصزتً خوشزحال نشزدند کزه تزا
رسیدهاند ،راهیشان کردهاند برای جنگ .چهره درهمکشیده بودند /135 :و صفحات.093 /099:
خشم :صورتش از عصزبانیّت سزرخسزرخ شزده بزود /135 :یکهزو مثزل دیوانزههزا جلزدی پریزد از روی
گونیهای اوّلین سنگر ،اسلحهای برداشت /135 :و .133
تحوّل شخصيّت :تنها چی ی که از جنگ شماها دسزتگیرم شزده ،ایزن اسزت کزه افتخزار مزردن در آن،
خیلیخیلی بیشتر از افتخار کشتن است /137 :ستم بر امّتزی کزه اکنزون بزه راه حقیقزت هسزتند! /157 :و
صفحات.010 /113 /139 :
دراثنای مطالعۀ دقیق متن ،مفاهیم ظاهر شزدند و از مقایسزۀ مفزاهیم و طبقهبنزدی آنهزا مقولزههزا سزاخته
شدند .نام مقولهها به صورتی انتخاب شده که از نظر منطقزی بیشزترین ارتبزا را بزا مفزاهیمی کزه مقولزه
نمایانگر آن است ،داشته باشد.
مقولهبندي:
مفاهیم سرما ،کمبود غذا ،نبود وسایل ،کمبود فضزا ،کمبزود مهمّزات جنگزی ،مسزیر سزخت ،بزیپنزاهی،
فرصت کم ،فراتر از توان و انتظار را میتوان به نزوعی بزا هزم ارتبزا داد و همزه را زیرمجموعزۀ مقولزۀ
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«شرایط سخت جنگی» دانست .به همین ترتیو مفاهیم تلفات زیزاد و وضزعیّت وخزیم مزردم جنزگزده،
صحنههای دلخراش ،با مقولۀ «تبعات اجتمزاعی» معرّفزی شزده اسزت .درمانزدگی ،تزرس ،بزیتجربگزی،
ضعف فرماندهی ،تردید ،فعّالیّت بیهوده و نقشههای ناکارآمد در مقولۀ «ضعفهزای انسزانی» .همیزاری،
امید ،ایثار ،اتّحاد ،فراموشی ،شجاعت و پاکی و اخت

را در مقولزۀ «فضزیلتهای انسزانی» .گرسزنگی،

خستگی ،عشق و نیازهای عمومی آدمها را در مقولۀ «نیازهای انسزانی» .شزادیهزای زودگزذر ،شزوخی،
هیجان و اشتیاق ،ناراحتی ،دلتنگی و تصزویر مزرگ را در مقولزۀ «غزم و شزادیهزای انسزانی» .قشزرهای
مختلف جامعه و خدا و شرایط سخت را در مقولۀ «تفزاوتهزای انسزانی» .شزکایت ،خشزم و فزرار را در
مقولۀ «اعتراض» .تسلیم مرگ و بدون اعتراض را در مقولۀ «تسلیم» .امیزد و تزداوم زنزدگی را در مقولزۀ
«جریان زندگی» .حیرانی و دور از باور را در مقولۀ «باورنکردنی» .محاصزره و بزدون راه بازگشزت را در
مقولۀ «محاصره» و مقوالت «کم سنّ و سالی»« ،تحوّل شخصزیّت»« ،ن دیکزی مزرگ»« ،تصزویر عزاقبتی
بد»« ،پیروزی»« ،داوطلبانه»« ،روحیه دادن»« ،انفجارهای پیاپی»« ،تعبیر جنگ به مهمانی مزرگ»« ،فضزای
متعفّن» که خودشان ج و برچسوهای مفاهیم نی بودهاند.
بنابراین ما از این متن  00مقوله بزه دسزت آوردهایزم کزه بعضزی از آنهزا دارای خصوصزیّاتی و ابعزادی
هستند.
شرایط سخت :محل :در کوهستانهای غرب کشور ،تداوم :همیشگی ،شزدّت :زیزاد ،دامنزه و وسزعت:
زیاد ،نوع :مهارنشدنی و طاقتفرسا ،نوع :نابرابر.
تبعات انساني :شدّت :زیاد ،دامنه و وسعت :خیلی زیاد ،درمانناپذیر ،جبرانناپذیر.
ضعفهاي انساني :محل بروز و ظهور :در موقعیّتهای ویژه و غیزر قابزل در  ،شزدّت :زیزاد ،تزداوم:
کم.
نيازهاي انساني :شدّت :زیاد ،اجتنابناپذیر ،دامنه و وسعت :زیاد و شامل همۀ افراد.
فضيلتهاي انساني :شدّت :زیاد ،محلّ بروز و ظهور :در موقعیّزتهزای سزخت و طاقتفرسزا ،دامنزه و
وسعت :محدود است و شامل همۀ افراد نمیشود.
غم و شاديهاي انساني :شدّت :کم ،استمرار :کم ،نوع :زودگذر و ناپایدار.
تفاوتهاي انساني :نوع :تفاوت طبقاتی و تفاوت در نوع نگاه ،می ان :زیاد.
اعتراض :شدّت :کم ،استمرار :کم ،دامنه و وسعت :خیلیکم.
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انفجارهاي پيـاپي :شزدّت :خیلزی زیزاد ،اسزتمرار :همیشزگی ،نزوع :تخریزوکننزده و هولنزا  ،نزوع:
شیمیایی.
پيروزي :بروز و ظهور :نجات آوارهها ،نوع :مرحلهای.
كدگذاري محوري:
بعد از کدگذاری باز و مشخّص کردن مقوالت ،به کدگزذاری محزوری مزیپزردازیم کزه ارتبزا دادن
مقوالت در یک پارادایم و بر محزور یزک مقولزۀ اصزلی اسزت .ابتزدا بزه توصزیف خزطّ اصزلی داسزتان
میپردازیم :داستان با عبارت «یک لشکر آدم» شروع میشود .لفظ «آدم» کلیزدیتزرین واژه در داسزتان
است که به طور مکرّر و در وضعیّتهای گوناگون بنابر شرایط تا پایان داستان آمده است و نشاندهنزدۀ
این است که این افراد که اکنون در موقعیّتی متفاوت در لباس جنزگ ،درگیزر نبزرد و مبزارزه بزا دشزمن
هستند ،انسانهایی هستند مانند سایر مردم با ویژگیها ،احساسزات و نیازهزای مشزابه .ایزن گزروه افزراد
برای نجات آوارههای کُرد که رژیم بعثی عراق شروع به کشتار آنان با ستح شیمیایی کرده بود ،راهزی
کوهستانهای غرب کشور میشوند که درنهایت با تحمّل سختیهای فزراوان و کشزته شزدن بسزیاری از
نیروها ،به پیزروزی تقریبزی کزه نجزات گروهزی از آوارههزا بزود ،مزیرسزند .تکزرار مفزاهیم مربزو بزه
انفجارهای پیاپی ،تصویر زنده و قابل لمسی از جنگ را به صورت عینی و نه در قالو واژگان کلیشزهای
ترسیم میکند .در این سفر که از ابتدای داستان به طور ضمنی به سزختی و فرجزام تلزخ آن اشزاره شزده
است ،آدمها که هرکدام دارای شخصیّتها و اعتقزادات مختلزف و از طبقزات متفزاوت جامعزه هسزتند،
شرایطی مشکل و فراتر از توانشان را تجربه میکنند و تقریباً اکثر آنها به همان سرنوشت محتوم مزرگ
که در طول داستان به آن اشاره شده ،دچار میشوند و تعداد اندکی هم کزه از ورطزۀ سزهمنا

جنزگ

نجات مییابند ،دیگر انسانهای قبل نیستند .خاطرات ،حوادث و اتّفاقزاتی کزه بزر آنهزا رخ داده اسزت،
باع

تحوّل شخصیّت و گاه خشم و اعتراض در آنها شده است.
وجود جمتت و گفتارهای کسانی که مرگ را به عنوان تقدیر میپذیرند یا مرگ برایشان ناشزناخته

و در هالهای از ابهام است یا افرادی که بزا مزرگ بزه شزیوهای طن آلزود و فزانت ی برخزورد مزیکننزد ،از
گوناگونی و تقابل اندیشۀ آدمها در برابر مرگ میگوید.
مفاهیم و در پی آنها مقولههای مربو به ویژگیهای انسانی چون عشق ،ترس ،تردید ،ایثزار ،تأمّزل
و تعقّل ،سرخوشی و فکاهه و موضعگیری نهفته در پس این نشزانههزا کزه بیزانگر گز ارههزای مزرتبط بزا
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هستی و رویارویی انسان و جهان عینی پیرامون اوست ،حکایتکنندۀ مشزارکت طبقزات مختلفزی اسزت
که با جهانبینیهای متفاوت در این پدیدۀ اجتماعی به کنشهای گوناگون دسزت مزیزننزد و بزا گفتزار
خویش که همان کدهای مقولهبندی شده در متن است ،این دیدگاهها را آشکار میسازند.
بدین ترتیو ،در تمام طول تحقیق دریافته میشود که کلّ متن داستان به تعابیر مختلف مزیخواهزد یزک
مقولزۀ اصززلی را توضززیح دهززد و آن «بززازنمود مسززائل انسززانی در جنززگ» اسززت .بززا مراجعززۀ مجزدّد بززه
یادداشتهای قبلی ،اطمینان بیشتری بر این موضوع حاصل شد و اهمّیّت کانونی این مقوله بزرای محقّزق
محرز گشت .مقوالت دیگر نی هرکدام به نحوی با مقولزۀ اصزلی در ارتبزا اسزت و بزه عنزوان شزرایط
علّی ،زمینهای ،میانجی و همچنین استراتژیها (راهبردها) و پیامدها ،حول مقولزۀ اصزلی قزرار دارنزد کزه
عبارتند از:
زمينه :شرایط سخت ،تصوّر عاقبتی بد ،انفجارهای پیاپی ،فضای متعفّن ،ن دیکی مرگ ،محاصره.
شرایط علّي :ضعفهای انسانی ،نیازهای انسانی.
شرایط ميانجي :کم سنّ و سالی ،داوطلبانه ،باورنکردنی ،تفاوتهای انسانی.
استراتژي :خصلتهای انسانی ،تسلیم ،غم و شادیهای انسانی ،جریان زندگی ،روحیه دادن.
پيامدها :تبعات انسانی ،اعتراض ،تحوّل شخصیّت ،پیروزی.
تم اصلي :بازنمود مسائل انسانی در جنگ در قالو طبقات اجتماعی.
نتيجهگيري:
با دقّت و تأمّل در کدگذاری مفاهیم و تعیین مقولهها و درنهایت مشخّص شدن مقولۀ اصزلی مزتن مزورد
پژوهش ،آشکار میشود که احمد دهقان با بیان جلوههای مختلف جسمانی و روانی انسان از پستترین
نیازهای او تا واالترین خصلتهایش ،از منظری انسانی به جنزگ نگریسزته اسزت و در برخزی مزوارد بزا
ورود به تابوها و نمایش صحنههای مشمئ کننده و گاه ناتورالیستی ،نگاهی کامتً رئالیستی به این پدیزدۀ
اجتماعی دارد.
او در داستانهایش به روال داستانهای دفاع مقدّس ،در پی توصیف روایزتهزای آشزنا و کلیشزهای
این نوع یا تشریح صحنههای القاگر مفاهیم ارزشی جنگ نیست بلکه هد

او پرداختن بزه موضزوعات

اجتماعی و توصیف انسان در چنین شرایط ویژهای است .تعدّد شخصیّتها در داستان و تفزاوت طبقزاتی
آنها ،حضور گفتگوهای متفاوت و گاه دوسزویههای متنزاقض ،هزد

نویسزنده را کامزل کزرده اسزت.
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همچنززین وجززود مقززوالت گونززاگون مربززو بززه فضززایل یززا ضززعفهززای انسززانی و موضززعگیری
مشارکتکنندگان در متن در مورد ژر تزرین نیازهزا و احساسزات و تضزادهای روان آدمزی و آشزکار
شدن کدهای محوری از پس گفتمانهای متعلّق به ادیان مختلف به شکل نقزلقول از پیزامبران الهزی در
کشاکش جنگ و صحنههای نبرد و در

بینامتنیّت واضح در این داستان ،بیانگر منشها و کزنشهزایی

است که به دور از نگاههای ایدهآلیسزتی بزه شزرح واقعیّزاتی مزیپزردازد کزه ذکزر آنهزا بزه معنزی نفزی
ارزشهای متعالی و حقایق واالی دفاع مقدّس نیست بلکه بیشتر ناظر بر مواجهزه و دریافزت گزروههزا و
طبقات مختلف اجتماع در فهم و رویارویی با پدیدۀ اجتماعی جنگ است که در ذات خود خانمانسوز
و انسانستی است.
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