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 چكيده

هاي نوینی را هرچند جنگ موضوعی كهنه است، اما با گذر زمان و رخدادهاي تازه، نویسندگان نگاه      

اي از هاي تازهدارند. چنانكه با وقوع جنگ ایران و عراق هر یك از داستان نویسان جنبهبه آن مبذول می

رزمندگان و تحليل انگيزه آنان؛ عملياتمردمی؛جنگ را موضوع داستان خود قرار دادند: بسيج نيروهاي 

شوند: )ایثار قسمت تقسيم میهاي انسانی در جبهه و پشت جبهه كه خود به چند توجه به ارزش ها و... .

و شجاعت، صبر و شكيبایی، شهيد و شهادت، گرایش به ساده زیستی و تحمل سختی و مشقات در 

جبهه و توجه به مسائل عبادي و احكام عملی(، توصيف و ترسيم صحنه نبرد و رسيدگی به حال 

توانست بخشی از  ها در بين رزمندگان كه میشوخ طبعی و بازي ؛مجروحان و حضور امدادگران

جامعه در زمان جنگ كه از  ؛شان را كاهش دهد. تبليغاتفشارهاي روانی جنگ و دوري از خانواده

كنند و افراد باط با جنگ زندگی عادي خود را میارتافرادي كه در ارتباط با جنگ هستند و افرادي كه بی

مندگان و كودكان و نوجوانان از جمله مادران رزطلب تشكيل یافته است. زنان و از سودجو یا فرصت

درجه است. رمانی كه با محوریت جنگ و  072جمله موضوعات مطرح شده در رمان سفر به گراي 

گرفته است. بازنمایی و انعكاس این موضوعات براي آشنا ساختن نسل شكل ترسيم صحنه نبرد در جبهه 

 تواند داشته باشد.نقش اساسی را میر در زندگی مردم فعلی و آینده با پيامدهاي جنگ و نحوه تاثي
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 مقدمه

هاي بعد بر كسی پوشيده نيست. تاریخ نقش ادبيات و هنر در انتقال فرهنگ ملل مختلف به نسل

-ات مقاومت آینه انعكاس فرهنگ ملتر ملل مشحون از مقاومت در برابر نيروهاي متجاوز است. ادبياكث

 «رمان مقاومت»هایی است كه در مقابل دشمن به مقاومت برخاسته و در این ميان نقش رمان و مشخصا 

 غير قابل انكار است. 

نویسندگان متعدد از چشم دفاع مقدس هم از موضوعاتی است كه پس از انقالب اسالمی ایران، 

هاي ها و رماناند. در این ميان داستاناند و در این زمينه قلم راندهاندازهاي گوناگون به آن پرداخته

مختلفی از جبهه و جنگ روایت شده است و براي خوانندگانی كه این مكان و  زمان ویژه را تجربه 

 اند، هميشه جذابيتی خاص داشته است.نكرده

تر است و بازتاب تر و ملموسایی كه بازتاب مسائل اجتماعی در آینه ادبيات، واقعیو از آنج

ماندگار حوادث مهم اجتماعی مثل جنگ در داستان ها و رمان ها نمود اصلی دارد طبيعتا تبعات 

توان در رمان هاي دفاع مقدس مشاهده اجتماعی، ارزش ها و ضد ارزش هاي جنگ تحميلی را نيز می

تواند تا حد درجه می 072براین پرداختن به نحوه بازتاب موضوع جنگ در رمان سفر به گراي كرد؛ بنا

این مقاله ابتدا به بررسی و در زیادي نگرش كلی مردم را به این واقعه بزرگ تاریخ معاصر نشان دهد. 

 ازیم. پردمیبه تحليل بازتاب موضوع جنگ در این رمان  درجه سپس 072ي تحليل رمان سفر به گرا

 نويسنده رمان: معرفي احمد دهقان

 -5745اوایل سال او اصالتا یزدي است. به دنيا آمد.  در كرج  5761احمد دهقان در خرداد ماه 

به جبهه رفت بدون هيچ آموزش و تعليمات نظامی! عمليات فتح المبين  -یعنی درست روز دوم فروردین

ن هم در عمليات بزرگ بيت المقدس به جبهه اعزام شروع شده بود و احتياج به نيرو داشت. پس از آ



 

 

شد. بعد از این دو عمليات، مكرر به مناطق جنگی رفت. نزدیك به شصت ماه و تا پایان جنگ در جبهه 

 بود. 

و چهار پنج بار مجروح شد تا  حضور داشتدوازده، سيزده عمليات بزرگ به طور مستقيم  دراو 

والی كه داشت و حرا شروع كرد. با توجه به اوضاع و ا اینكه پس از پایان جنگ درس خواندن

سرخوردگی پس از جنگ درس را ادامه داد و رشته برق را در دانشگاه خواند. در مقطع فوق ليسانس در 

 اش )مردم شناسی( تحصيل كرد و پایان نامه كارشناسی ارشد خود را در رشته مردمرشته مورد عالقه

به عنوان كارشناس  ستهااختصاص داد. احمد دهقان سالهاي آن طرهشناسی نيز به دفاع مقدس و خا

 ند. كهاي ادبی حوزه هنري فعاليت میینشادبی در دفتر ادبيات و هنر مقاومت و مركز آفر

ستاره هاي » را از جنگ نوشت و اولين اثر مكتوب او خاطرات خود 46و  46در سال دهقان 

به عنوان برگزیده  77ین دو كتاب در سال را نوشت كه ا «آخرروزهاي »هم  5772در سال  بود. «شلمچه

را براي  «قصه فرماندهان»مه آثارش مجموعه سه جلدي به نام در ادابخش خاطرات معرفی شدند. 

وقتی به طور جدي  72در بين كارهاي جنگ، سوم شد. بعد از سال  5771نوجوانان نوشت كه در سال 

همه وقت خود را به این كار اختصاص داد  .خواهد نویسنده شودمی يات را دنبال كرد و حس كرد كهادب

منتشر شد و در سال  5771را تمام كرد. این رمان در سال  «درجه 072سفر به گراي » 5776و در سال 

بعد همين رمان به عنوان یكی از آثار برگزیده بيست سال داستان نویسی معرفی گردید و مدتی بعد به 

نایب رئيس مركز مطالعات  «پال اسپراكمن»ست سال ادبيات پایداري معرفی شد. عنوان برگزیده بي

خاورميانه در دانشگاه راتجرز نيوجرسی آمریكا این رمان را به زبان انگليسی ترجمه كرده دانشگاهی 

 است.

هاي جنگ، نگين هامون، هجوم، پرنده و تانك، از دیگر آثار احمد دهقان می توان به ناگفته 

؛ 4547قدس، ش  روزنامهبرگرفته از )بان اشاره كرد. فره، من قاتل پسرتان هستم، و دشت چهار نگردان 

 سایت كتاب نيوز؛ سایت ساجد(؛  560و  565، 5766: زاهدي مطلق



 

 

 درجه 072خالصه رمان سفر به گراي 

 

حادثه عظيم دفاع مقدس است. روایتی ملموس و صادقانه از  «درجه 072سفر به گراي »متن 

هاي بستر حوادث عينی استوار است. خاطراتی از منظر یك جوان، ندگی در جنگ، این سفر بر شانهز

دهقان سعی كرده گذراند. هاي بزرگ را از سر میگير مرگ و زندگی، تجربهجوانی كه در كوران نفس

 . داند صادقانه با مخاطبش در ميان بگذاردراست باشد و آنچه از جنگ می است با مخاطبش رو

حكایت ناصر است. ناصر در ابتدا محصلی است كه به  «درجه 072سفر به گراي »رمان 

یابد دغدغه اصلی ذهن او چيز دیگري اندیشد ولی در مراحل بعدي مخاطب درمیامتحانات خود می

ی در نهایت به هاي دروناست؛ بعنی رفتن به مناطق جنگی و شركت در عمليات جنگ. این دغدغه

یابد نوعی ارضا شدن شود. از آن جایی كه این آرزوها یكی پس از دیگري تحقق میدیل میآرزوهایی تب

و به همراه دوستش علی كند آید. او مشق و درس و مدرسه را رها میدر شخصيت ناصر به چشم می

شود. در آن جا ضمن دیدار با دوستان سابقش براي یك عمليات مهم آماده روانه منطقه جنگی جنوب می

ت خود او نيز، كه جراح شوند.ز دوستانش شهيد و مجروح میشود. در حين عمليات بسياري ایم

و زندگی عادي را  گرددید و بعد از چند روز به شهر خود باز میآسطحی برداشته است به پشت خط می

قریب مجددا با دریافت تلگراف رسول )دوست نوجوان رزمنده اش كه خبر از عملياتی  گيرد.از سر می

 )برگرفته از سایت كتاب نيوز( كند.دهد( خود را آماده بازگشت به منطقه میالوقوع می

 درجه 072تحليل و بررسي رمان سفر به گراي 

شرح جزء به جزء رویدادها، حوادث و وقایع با ارجاع به واقعيت تاریخی جنگ هشت  این رمان

یح رویدادهایی است كه براي راوي اتفاق افتاده كند. رمان مورد بحث تشرساله، این قضيه را اثبات می

توان گفت یابند. به طوري كه میاست. اما این حوادث و رویدادها در یك وسعت مكانی گسترش می

بعضی معتقدند این  یك رویداد تاریخی است.رمان رئاليستی درباره  «درجه 072سفر به گراي »رمان 



 

 

رآمده است و به همين دليل از غناي قابل توجهی برخوردار رمان از جهاتی به شيوه خاطره به نگارش د

كه این رمان ی ترین ویژگار رمان آسيب وارد كرده است. مهماست اما از طرفی این شيوه نگارش به ساخت

 آن است.  «راست نمایی»یا « واقع نمایی»كند، ویژگی ا به خاطره نزدیك میر

كه ساختمان پيچيده دارند و با اشكال هایی شامل رمان گرایی راویژگی واقع «مالكام برادبري»اما 

هایی كه ساختمانی بسيار دقيق و داند. مثل رمانشود، میاي همراهند نيز میسبك ها و فنون پيچيده

كنند. )یعنی همان چيزي كه هنري موافق با اصول زیبا شناسی بنا میكنترل شده دارند، یا ساختمانشان را 

 ،5776: مالكام برادبري). (داند كه محصول دقيق به جزئيات و اجزاي خاص استجيمز دو قالبی می

500) 

درجه از زاویه دید اول شخص و توسط شخصی به نام ناصر روایت  072رمان سفر به گراي 

شود. در این داستان، نویسنده با وسواسی شدید تمام همّ خود را مصروف شرح جزئيات و توصيف می

هایی است كه راوي با دیگران كرده است. این دقت و ت، نقطه نظرها و صحبتلحظه به لحظه حركا

ها در سراسر رمان كامال مشهود است. آن چنان كه بيان حوادث گاه جذابيت ظرافت در پردازش صحنه

ارزش حالت تعليق در داستان را به شرح جزئيات و توصيفات مطالب بی استان را از ميان برده است.د

به بعد  67و اعزام نيروها یعنی از صفحه ي فراموشی سپرده است. البته در هنگام آغاز عمليات كلی به واد

آید اما بار دیگر در طول عمليات، نویسنده درگير ار كمی در دل خواننده به وجود میحالت شك و انتظ

  :كند. مثالشود و خواننده را كسل میهاي بی مورد، اضافی و خسته كننده میتوصيف صحنه

خيزد. باز چه باید بكنيم. ستون برمی گویدخواند و میرا به جلو می هاحيدر، فرماندهان دسته»

افتيم؛ اما خميده و با احتياط. نفس در دهد. راه میدستور حركت می گيریم.حالت جنگی به خود می

سر و صدایشان بلند شود و آید. پشت خاكریز دشمن شلوغ میخورد و آرام باال میهامان گره میسينه

ها را اند. حيدر یكی از آرپی جی زنزنند. انگار بو بردهدوند و همدیگر را صدا میاست. به هر سو می

 (517، 5766 :احمد دهقان« )گوید: بزن.فرستد وسط دشت و میمی



 

 

 هايآیند. داستانهاي منطقی در داستان در نتيجه خلق حوادث مرتبط و متوالی به وجود میكنش

جنگی باید از كنش و كشمكش مملو باشد؛ اما در این رمان خواننده شاهد كشمكش قوي و پایدار 

رسد از نوع بيرونی و ترسيم ترین كشمكش اصلی داستان كه حالت تعليق نيز به اوج خود مینيست. مهم

رساندن هاي نبرد بين رزمندگان و نيروهاي دشمن است. نویسنده در رسيدن به این كشمكش در صحنه

، همان گونه كه قبال به آن اشاره شد تعلل بسيار ورزیده است. هرچند در خواننده به نقطه اوج داستان

برد. در همان یل رمان حالت تعليق در كنار عنصر كشمكش قرار دارد و به خوبی داستان را پيش میااو

ن است و از سویی یاد جبهه و ابتداي داستان ناصر با خود درگير است. او از سویی در حال امتحان داد

هاي نبرد دليل این رزمندگان هوش و حواسش را ربوده است. بازگشت ذهن به عقب و یادآوري صحنه

شود و با پدر مدعاست. ناصر پس از غلبه بر این كشمكش )با دیدن نامه علی( وارد مرحله جدیدي می

است كه حالت تعليق را در خواننده ها به قدري سطحی و زودنگر كند. كشمكشپيدا می خود كشمكش

آورد. از جمله كشمكشی كه بين ناصر و مسئول كارگزینی، و ناصر و پدرش براي رفتن به به وجود نمی

 جبهه است. 

با معرفی  اي است كه خوانندهطرح داستان به گونه نكته قابل ذكر در این رمان این است كه

ا فقط با ها ر. نویسنده در رمان بيشتر شخصيتشوده میشماري رزمنده مواجوالی تعداد بیسریع و مت

ها ارتباط پيدا كند تواند با تمامی این شخصيتكند و خواننده نمیمعرفی میمخاطب  قيافه  ظاهري به

خواننده هيچ گونه احساس و ارتباطی با دیگر چند شخصيت چون ناصر، علی، ميرزا و رسول.  مگر با

 : شوند. مثالداستان به وادي فراموشی سپرده میدر ادامه  كند و گویاافراد پيدا نمی

ه صميمی با حقيقت نام ناصر برگرفته از نام یك دوست است. دوستی كه رابط]؛ ناصرشخصيت 

ترین جاي جبهه آن شبی بود كه ناصر شهيد شد خودم نيز مجروح گوید غمناكاحمد دهقان داشته. می

، كسی كه با ميل خود به جبهه رفته و بارها با مرگ روبرو داستانراوي  (06، 5766ي مطلق، داهز) شدم.

كمی متفاوت از دیگران طرح شده است. ناصر شخصيتی است كه نویسنده در طی داستان  ،شده است



 

 

كه با یك بسيجی كه در ذهن خواننده شكل گرفته كمی متفاوت است. او به خلق كرده است. كسی است 

جواب است. شخصيتی كه در ابتدا شور و شوق او را براي دفاع از  شود و حاضرراحتی عصبانی می

 –گوید به دسته ابوالفضل اي جبهه هنگامی كه حسين به او میبينيم ولی در فضمملكت به وضوح می

 شود كه برود. برود، راضی نمی -جایی كه به او احتياج دارند

گفتم برم پيشش، قبول نكردن.كار  هاابوالفضل رفته دسته دو. خبرداري كه. هرچی به بچه» -

-خواست بفرستت تو دستهنزدیكه. ابوالفضل دست تنهاس. بعدازظهري این جا بود. شنيده اومدي. می

 «اش... 

 روم تو حرفش.با زهرخندي می

ها نرفتن. حاال كه به قول خودت كار نزدیكه، من برم كه هچ كدوم از بچه هيچ كدوم از بچه -

 (66 ،5766:)احمد دهقان شناسم؟هاشونو نمی

-د میگردستان به موقعيت ابراهيم باز میرمان هنگامی كه دوباره تقی از بيمار 050در صفحه 

 گوید:

هایم آرام و سنگين است. جلوتر كنم. قدمگذارد. حركت میرود و تنهایم میرحمانه میاو بی» 

 «زنند...چند نفر با هم حرف می

شود. تنها ترسش این است كه آیا این افراد جزو نش نزدیك میدر حقيقت ناصر دارد به دوستا

 «رود.رحمانه میاو بی» گوید: دوستانش هستند یا افراد دیگري جاي آنها را گرفته اند. با این حال می

شود آمبوالنس براي بردن مجروحان به بهداري آمده بدون اما به محض اینكه مطلع می

 رود. بوالنس میخداحافظی از دوستان به سوي آم

 زند. ها صدایم میتقی از ميان نخل»

 ره بهداري، مياي؟ آمبوالنس داره می –

 (056)همان، ...« رم طرف جاده خيزم و بدون خداحافظی میآورم، برمیاز خوشحالی بال در می



 

 

هاي اي داستاني كليشههاه شخصيت اصلی داستان را از شخصيتنویسنده رمان گویا براي اینك

 خواننده ممكن است نداشتن روحيه حقيقی را خلق كرده است. هرچند دیگر جدا سازد، شخصيتی كامال

آید، به هيجان می گاه ترسد،گاه می . داندمی رك كند؛ اما او را مثل دیگرانبسيجی را در این شخصيت د

 رد. خونالد و از دست رسول حرص میتد میافهاي مختلفی كه برایش اتفاق میاز حالت

اي است كه هميشه در حال شوخی و خنده است. ؛ شخصيت ساده و بی پيرایهعليشخصيت 

ها براي نویسنده از همان اول پاك و تطهير شده نيستند، وقتی براي آدم» بلقيس سليمانی معتقد است: 

-خندد، میمیكشد. او كند چهره كامال معمولی از او به تصویر میاولين بار علی را به خوانده معرفی می

( براي ناصر 00چپاند توي دهانش ... )ص هاي بزرگ می( لقمه05زند ... )ص خورد و یكریز حرف می

( و در كل جوانی است معمولی كه در جنگ و در هنگامه نبرد از خود 07آورد )ص زبانش را درمی

جنگ، احمد دهقان از  دهد. بر خالف بسياري از نویسندگان ادبياتشجاعت و رشادتی بی نظير نشان می

هاي معمولی جبهه را كه در كند. او بچهاي و فراواقعی وارد رمانش نمیهاي اسطورههمان آغاز شخصيت

كند و دست بر قضا این دهند، وارد باري در داستانش میموقعيت جنگ اعمالی انسانی از خود بروز می

تواند با آنان همدلی و همراهی كند، چراكه آنها تر هستند؛ زیرا خواننده میها براي خواننده جذابچهره

 (561و  566، 5762)سليمانی: « از جنس خود او هستند.

اي كه عليرغم شهادت دو برادرش، به نوجوان رزمنده -پسرك مهتاب رو -رسولشخصيت 

به بلوغ كند تا در عمليات شركت كند. او كه تازه در جبهه و به زور فرماندهانش را مجبور میجبهه آمده 

ترسد و در عمرش حتی یك تير هم شليك نكرده است. چنين نوجوانی رسد، از تاریكی گورستان میمی

گيرد و شود كه اسلحه به دست میشود و چنان بزرگ میده میدر جنگ چنان صيقل خورده آب دا

ود خواننده شاي است كه موجب میخلق چنين شخصيتی به گونه كند.ند ناشيانه باالخره شليك میهرچ

دارد و از هر گونه كمك خالصانه به شخصيت مند شود. او در دنياي ایثار و فداكاري گام برمیبه او عالقه

 اصلی داستان و دیگران دست بردار نيست. 



 

 

شنود، انگار حمایتی ازش شده و این رسول كه مردد بود، تا صداي شليك را بغل گوشش می»

گيرد و اندرونش پاك كرده باشد، سراسيمه سر اسلحه اش را باال میها را از صداي گوشخراش همه ترس

احمد دهقان: « )نشيند عينهو گنجشكی كه از تو دام رهيده.كند و در جا میهدف یك تير شليك میبی

5766 ،567) 

هاي فعال در رمان است كه خواننده با او نيز به نحوي ارتباط از دیگر شخصيتشخصيت ميرزا؛ 

كند. با وجود لكنت زبان، كسی را یاراي درگيري لفظی با او نيست. او قادر است از خود دفاع برقرار می

 كنند مقابله كند.هایی كه مدام او را اذیت میا بچهكند و ب

  فضاسازي:

ه گراي سفر ب»در ادامه باید به آن اشاره كرد فضاسازي هاي زیبایی است كه ما در رمان  آنچه

تر صحنه آرایی كرده و فضاي داستان را شویم. نویسنده به زیبایی هر چه تمامجه میبا آن موا« درجه 072

اند. هاي نبرد به خوبی ترسيم شدهدهد. صحنههاي داستانی قرار میها و كنشدر راستاي شخصيت

به خوبی هایی كه در آن از ایثار و رشادت رزمندگان و صحنه به شهادت رسيدن علی مخصوصا صحنه

زبينی خاصی هاي دشمن در ميان رزمندگان به دقت و ریچنين حضور تانكهم شده است.تصویر 

چشم پوشيد. این  توان از آنهان كم نيست و نمیهاي زیبا در این رماتوصيف شده است. توصيف

 :شود. مثالشامل انسان، مكان و حتی وسایل هم میها توصيف

رسول ماهی است كه در تنگ آب جوالن »( و 66)همان، « ماند.ماه كه به سيب گاز زده می» 

توجه خواننده را  567، 566، 577، 556، 556، 76، 01( و توصيفاتی در صفحات 556)همان، « كند.می

 كند.  به خود جلب می

 

 موضوعات مطرح شده در رمان 

 



 

 

و  جنگ با دگرگون ساختن زندگی و زمانه، ادبيات را نيز كه آیينه زمان است دچار دگرگونی

كند. از این رو ادبيات با یك دوره حوادث و مسائل آن عصر ارتباط ناگسستنی دارد و در تحول می

هاي سياسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی جوامع انسانی نقش محوري ایفا بازنمایی و انعكاس زیر و بم

ها به همان ا و ارزشها، اعتقادات، باورهكنشكند. این بدان معناست كه در موقعيت جنگ، رفتارها، می

به  آید؛رسد، به مرحله عمل درنمیو به منصه ظهور میگيرد ك موقعيت عادي شكل میطریقی كه در

همين دليل دغدغه اصلی نویسندگان ادبيات جنگ در مقاطع گوناگون به تصویر كشيدن جنگ از این 

 زوایا بوده است. 

رزمندگان و  -0و نيروهاي مردمی  بسيج -5موضوعات: « درجه 072سفر به گراي »در رمان 

هاي انسانی در جبهه و پشت جبهه توجه به ارزش -6ها عمليات -7تحليل انگيزه آنان از رفتن به جبهه 

، د. گرایش به ساده زیستی و الف. شجاعت و ایثار، ب. صبر و شكيبایی، ج. شهيد و شهادتشامل: )

وضعيت  -4توصيف صحنه نبرد  -1احكام عملی( تحمل سختی و مشتقات، ه. توجه به مسائل عبادي و 

 -55زنان  -52جامعه  -6تبليغات  -6اوقات فراغت و شوخ طبعی در جبهه  -7مجروحان و امدادگران 

ز این موضوعات در رمان بازنماینده بازتاب هر كدام ا كودكان و نوجوانان مطرح شده است كه در ادامه 

 .شودمی

 تحليل و بازتاب موضوعات:

هاي جنگ، مردمی بودن آن بود كه با توجه به ترین ویژگیاز برجسته :يروهاي مردمين -1

ویژگی حضور مردم جنگ ابعاد جدیدي به خود گرفت. نيروهاي مردمی كه در قالب بسيج مردمی 

در هنگام  خواندند. آنهانده، برابر و برادر میشتافتند، همه خود را رزمهاي جنگ میمردمی به جبهه

اي از كار جنگيدند و در هر شرایط و موقعيت نيز هر كدام گوشهو جنگ دوشادوش یكدیگر می مبارزه

 كردند.را گرفته و با هم همكاري می



 

 

بسياري از رزمندگان یا روستایی بودند و از شهرهاي »گوید: كامران پارسی نژاد در این باره می

. این افراد به انجام كارهاي سخت عادت كوچك آمده بودند یا به طبقات پایين جامعه تعلق داشتند

داشتند و همواره یاري رسان همه بودند. با این حال نویسنده داستان جنگ نباید همواره یك طبقه خاص 

بایست از تمامی طبقات اجتماعی در داستان خود استفاده كند. اجتماعی را مطرح سازد. نویسنده می

اند و قياس پيشينه آنها با عملكردشان در جبهه تی بزرگ شدههاي كامال متفاورزمندگان هر یك در محيط

ها باشد. به همين دليل نویسندگان با پيش كشيدن گذشته این افراد تواند درون مایه بسياري از داستانمی

 (62و  76، 5766توانند به داستان غنا بخشند. )پارسی نژاد: می

داند كه صرفا براي اي میگان را افراد سادهنویسنده رزمند «درجه 072سفر به گراي »در رمان 

نه شخصيت اصلی نویسنده فقط هویت اصلی و پيشي اند. البتهت به جبهه آمدهمبارزه و دفاع از مملك

شوند كه به چه طبقه اجتماعی تعلق ها در رمان مشخص نمیكند و سایر شخصيت)ناصر( را مشخص می

ها در جبهه دارد. طبقه ند چه تاثيري در زندگی و حضور آناحتی محيطی كه در آن پرورش یافته دارند و

اجتماعی راوي داستان )ناصر( به دقت و غير مستقيم مشخص شده است. نویسنده در این زمينه موفق 

سقف »كند: گویی پرهيز كرده و به ظرافت جایگاه اجتماعی خانواده او را مشخص میبوده است. از كلی

توان . پس می56و  57، 50، 55چنين در صفحات ( و هم4 ،5766:احمد دهقان) «از نم آب رگه رگه شده

همان بسيج مردمی در نظر گرفت كه براي حفظ  شوند كه در جبهه حاضر میرا نيروهاي حاضر در رمان 

 از جمله راننده داش مشتی كه وقتی در صحنه نبرد عليه كيان نظام اسالمی به سوي ميادین جنگ شتافتند.

 .546جنگد: صفحه گيرد و میبيند سالح به دست میود را در بين رزمندگان میدشمن خ

مستقيم نویسنده به طور « درجه 072سفر به گراي »در رمان  تحليل انگيزه اصلي رزمندگان: -0

شود در صحنه نبرد عليه دشمن حاضر می هاي داستان كه به عنوان رزمندهبه انگيزه هر یك از شخصيت

این  شود. حتی تعددها در فضاي جبهه روبرو میند. در این رمان خواننده با تعدد شخصيتكاشاره نمی

تواند با تمامی ها در درون و بافت داستانی هم خوب ننشسته است. چراكه خواننده نمیشخصيت



 

 

ها در رمان ارتباط برقرار كند. زیرا با ورود هر شخصيت تازه به فضاي رمان، مخاطب خود را شخصيت

ین امكان را از او ها اشخصيت او را به حافظه بسپارد؛ كثرت لزم می داند تمام حركات و گفته هايم

 همه آدم ها را آن گونه كه هستند بشناسد و لمس كند. كند چون قادر نيستسلب می

تواند بر دوستان گرداند و معتقد است او میدر رمان، علی، دوست ناصر، او را به جنگ برمی

ها فردي نيست بلكه شامل گروهی از دوستان است. اشد. از این رو به خدمت گرفتن آنرگذار بخود تاثي

دشمن انسان پست و دونی است كه  اي نيست. اما این تفكر وجود دارد كهدهكشتن یك انسان كار سا

يزه یل و انگفرض اینكه خواننده دال را كشت. محتمال دهقان با باید او پس شایستگی زیستن را ندارد

)رزمندگان( به انگيزه هيچ یك از شخصيت ها  بدیهی است داند و این امرها را میحضور شخصيت

رجام نهایی را شهادت زیرا انگيزه اصلی هر یك از آنان را دفاع در مقابل دشمن و ف نكرده است. اشاره

يشتر ترسيم صحنه ب ل در ذهن خواننده ایجاد شود كه فضاي كلی این رمانكن است این سوامم داند.می

خود  يچيده دشمن روبرو هستيم تابيشتر با وسایل و ابزارهاي پلذا  نبرد است و دشمن حضور ندارد

ها و اینكه براي چه هاي آننگيزه رزمندگان، ایثارها و شهادتكند كه ما اهمين ایجاد مشكل میدشمن. 

كند هادت رسيدن رزمندگان را توصيف میبه ش نویسنده در چند صحنه شرح ولی يابيم.نجنگند را درمی

« قاد به باورهاي دینی و مذهبیاعت»شود نچه موجب حركت و عمل رزمندگان میتوان گفت آپس می

  داشت مادي یا انگيزه قدرت طلبانه و حيوانی.، نه چشماست 

تان( ناصر )راوي داس« درجه 072سفر به گراي »دانيم در رمان : همان طور كه میهاعمليات -3

وقایع و حوادث در این  رساند و به شرحبه جبهه می خود را« 1الي عمليات كرب»خود را براي انجام 

، شب و  66صرزمندگان براي رفتن به عمليات:  ، خوشحالی67هاي عمليات:صپردازد. شبعمليات می

ي را اعزام به اهم و لذت بخش بود كه وقتی رزمندهكه َآن چنان براي رزمندگان م)روزهاي عمليات 

، 66به نمایش گذاشته شده: ص (العمل او كه بسيار ناراحت كننده بودعكسكردند واكنش و عمليات نمی



 

 

، 504شوخی كردن در این فضا با هم: ص ، 67اعزام به عمليات: صذكر و مناجات با خدا در موقع 

اتفاقی صبور باشند و آرامش خوردند تا پيش از هر مندگان و دوستانشان با یكدیگر میهایی كه رزسمق

، حال و هواي رزمندگان در شب عمليات و آمادگی آنها جهت حمله: 572خود را حفظ كنند: ص

 ها و روزهاي عمليات در رمان بود.از رویدادهاي مهم در شب  562ص

: این عنوان خود به چند قسمت تقسيم هاي انساني در جبهه و پشت جبههتوجه به ارزش -4

 می شود:

اي كه در این رمان به تصویر كشيده ف( ایثار و شجاعت در جبهه و پشت جبهه: جامعه جبههال

جبهه در مقابل خصم شود كامال متفاوت است. همان طور كه قبال نيز گفتيم رزمندگان اسالم در این می

و فضاي ند در محيط اههایی كه در رمان مشخص شداند و به مبارزه مشغولند. شخصيتصف آرایی كرده

پيرامون خود عمدتا با مسائل و مشكالت مهم و حياتی درگير نيستند. یعنی به غير از نبرد عليه دشمن، 

كنند تا در پایان بتوانند خود را از قيد و بندهاي كشمكش بيرونی یا درونی شركت نمی آنها در هيچ

 موجود برهانند و متحول شوند. 

-می هه داشته است، بيشتر تصاویري كه از جبهه ارائهنویسنده رمان با آنكه حضور عينی در جب

اي از جامعه جبهه و نوع ارتباط با رزمندگان با یكدیگر نيست و دهد تصاویر درست و حساب شده

براي اینكه بتواند جبهه را از وي صرفا از یك منظر خاص بيانگر ارتباط غير عاطفی ميان رزمندگان است. 

اي پرهيز از شعارگرایی در صدد بوده تا فضاي حاكم بر جبهه را غير اي خارج كند و برحالت كليشه

كه بيشتر ترسيم در این رمان با آن« ایثار و شجاعت»درصد روحانی و ناخوشایند به نمایش بگذارد. 

ر هستند و تنها به فكر خودند. هاي رمان بيشتر خودمحوبسيار كم رنگ است. شخصيت صحنه نبرد است

ی از آن همه شویم. گویرود و ما با هيچ تغييري مواجه نمیپيش می ند داستاندر چنين شرایطی رو

ها خبري نيست. در بيشتر اذهان این تصویر وجود دارد كه فضاي حاكم بر گذشتگیایثارها و از خود

جان ميل به شهادت، ایثار، از هاي حق عليه باطل فضایی كامال روحانی سرشار از شور و هيجبهه



 

 

شجاعت بوده است. در صورتی كه ما در این رمان به غير از ترسيم صحنه نبرد با دشمن  گذشتگی وخود

به عنوان سمبل فردي مهربان و ایثارگر معرفی  كنيم. رسول در این رمانمشاهده نمی چنين فضاهایی را

ن رمااعتنایی شخصيت اصلی . گاهی حتی با بی11شود: ص شده اما براي او اجري در نظر گرفته نمی

مواجه  -در مقابل دیگر رزمندگان هنگامی كه به آن ها نيازمند هستند -)راوي داستان( در فضاي جبهه

 .502شویم: ص می

صبر و « درجه 072سفر به گراي »ب( صبر و شكيبایی در جبهه یا پشت جبهه: در رمان 

بر در مقابل این ظلم ا به صاز طریق روحيه دادن به هم، یكدیگر ربينيم كه ی رزمندگان را میشكيبای

هاي خوب با خانواده، . گاهی رزمندگان از طریق حس دوست داشتن و به یاد روز555خوانند: ص فرامی

كنند: ص ها ایستادگی میو در مقابل آنهاي نبرد با دشمن صبوري از خود نشان می دهند در اوج صحنه

576. 

هاي مربوط به رد. او تمام صحنهثبت به شهادت دانگاه م سنده رمانج( شهيد و شهادت: نوی

چنين به خواب دیدن كند. همها را با تمام جزئيات بيان میشهادت رزمندگان و حتی مجروح شدن آن

 . در ترسيم صحنه نبرد44و  41كند: ص شهادت رزمندگان توسط دوستان خود قبل از حمله اشاره می

اجساد شهدا و متاثر شدن رزمندگان از دیدن  پردازد؛ به جا ماندنبه توصيف نحوه شهادت رزمندگان می

هاي زیباي رمان، صحنه به شهادت رسيدن علی، . به طوري كه یكی از توصيف576ها: ص این صحنه

 دوست ناصر، است:

نشينم. تانك از رو كمر او رد كه چشم دوخته به من، میاین نگاه ناباور و هراسناك علی است » 

را در بغل پرد. او نصف شده؛ نصف نصف. سرش ند و چشم چپش میكهنوز شاهرگش دل دل می شده.

 (566، 5766احمد دهقان: ) ...«بغل من است و از كمر به پایين  گيرم. از كمر به باال درمی

و  576، 576، 577، 547، 544صحنه چگونگی شهادت و متاثر شدن رزمندگان را در صفحات 

 كنيم. مشاهده می 565



 

 

بينيم زیستی و تحمل سختی و مشقت درجبهه: شاید وقتی عنوان را مید( گرایش به ساده 

بگویيم مگر در جبهه غير از ساده زیستی هم ممكن بود. بله، فضاي جبهه فضاي ساده و صميمی 

رزمندگان با یكدیگر حاكی از این است كه این ساده زیستن و قانع بودن رزمندگان در هشت سال دفاع 

ها شود و توانست موجب تحول شخصيتك ارزش بعد از پایان جنگ میمقدس چه بسا به عنوان ی

از عوامل طبيعی در آرایش صحنه دهقان  رماناین جبهه خود به یك مكتب آموزشی براي آنان باشد. در 

به خوبی استفاده كرده است. عناصري چون باد، آتش و سرما به خوبی بيانگر حال و هواي داستان 

وشایندي در . سرماي زمستان هميشه تاثير ناخ6آید: صن هوا سرد است و برف میهستند. در اوایل داستا

كند تا به تدریج خواننده را با كند. نویسنده به عمد چنين صحنه هایی را خلق میذهن خواننده ایجاد می

هاي داستان را در موقعيت خطرناك قرار دهد. ستم مقوله جنگ و دفاع مقدس آشنا سازد و شخصيت

كنيم. تحمل سختی و هم مشاهده می 566و  66ي عناصر طبيعت با رزمندگان را در صفحات ستيز

م ماهی، مفرط، بوي الستيك سوخته، بویی زه خوابی هايمشقت عالوه بر تحمل هواي سرد، شامل بی

 هاي فراوان دیگر.مله و بوي گند و متعفن آن و مثالهاي حهاي نامناسب در شبرفتن به دست شویی

بينيم توجه و عالقه می توجه و عالقه به مسائل عبادي و احكام عملی: همان طور كه ه (

رزمندگان در فضاي جبهه به مسائل عبادي، فضاي جبهه را روحانی و عرفانی كرده بود و هر گاه از جبهه 

ن هم . در این رمادشوشود بيش از هر چيز آن فضاهاي روحانی و عرفانی تداعی میو رزمندگان یاد می

ا در چنين به سختی آن ه. هم67كند: ص نویسنده به ذكر و مناجات رزمندگان در شب عمليات اشاره می

. در صحنه اي اذان گفتن بسيجيان به نمایش گذاشته شده: 11: ص پردازدموقع وضو گرفتن اشاره می

-، هم526: صویدگمیبراي وضو گرفتن و خواندن نماز اي دیگر از تنبلی رزمندگان . در صحنه61ص

كنند: جایی كه با كمبود آب مواجه هستند تيمم می چنين توجه به احكام شرعی در صحنه نبرد و در

 .  526ص



 

 

از آنجایی كه محور « درجه 072سفر به گراي »: در رمان ترسيم و توصيف صحنه نبرد -5

ترین قدم. بزرگگرایانه است از خط مر جبهه است یك روایت به شدت واقعاصلی، جنگ و نبرد د

گذارد. روایانه خودِ جنگ را به نمایش میروایتی كه بی پ« 1كربالي »عمليات دوران دفاع مقدس، یعنی 

كه تلخ و سرد است و در درونش فاصله ميان مرگ و زندگی، یكی دو  جنگ خالص و پر وضوحی

 نبود، مقدس هم نبود.« دفاع»سانتی متر بيشتر نيست. جنگی كه به واقع، اگر 

-اي هميشگی حق در برابر باطل است. رنجهروایت مانایی از رنج« درجه 072ي سفر به گرا»

گذارد. ترسيم و توصيف ها بر پيكره یك جامعه طرحی از خود به یادگار میاند و سالهایی كه عميق

در است.  دشمن و حضور رزمندگان در این عرصهصحنه نبرد در این رمان شامل هجوم و بمباران توسط 

ا ترس و اضطراب همراه است: ها گاهی بان در مقابل آنهاي دشمن و مقابله رزمندگاین رمان هجوم تانك

 . بنابراین545و  517، 527گير شدن نيروها: صفحات و گاهی با سنگينی آتش دشمن در زمين 560ص 

 است. صيف ها مربوط به ترسيم صحنه نبرد بوده بيشتر شرح و تو دراین رمان

سنده الزم ندیده با اغراق كاذب ادعا كند كه راوي و یارانش با كمترین ترس و وحشتی پس نوی

ها ترس و دلهره و وحشت بيگانه بودند. او همان گونه كه اشاره كردیم در وجود راوي و دیگر شخصيت

 دهد تا به مقاومتشان ارزش بيشتري ببخشد.را كه خصایلی انسانی هستند نمایش می

براي  این رمان كه حوادث به صورت رئاليستی در  :ان و امدادگرانوضعيت مجروح -6

كه رمان در فضاي هایی جاخصوص در ه بد، نقش امدادگران و مجروحان شوداده میگزارش نده خوان

شود كه وضعيت مجروحان شرح داده می شود، بارزتر است. هر جایی از داستانو نبرد ترسيم میجبهه 

كنيم بلكه به بينيم. ما در این رمان به شخصيت امدادگري برخورد نمیحاضر میبالفاصله امدادگران را 

و  562، 566، 566، 577 ،502،505بهره جسته است كه در صفحات « امدادگران»صورت كلی از لفظ 

كند كه جنگ، اخالق زبان راوي به این نكته اشاره می از 026كنيم. نویسنده در صفحه مشاهده می 565



 

 

ها از وضع ترین شرحكند خواننده در جریان جزئیرا دارد و فضاي جنگ ایجاب میخود خاص 

 مجروحان قرار بگيرد. 

جبهه همه وقت رزمندگان صرف نبرد عليه  : در محيطو شوخ طبع در جبهه اوقات فراغت -7

بهه براي ا جیپرداختند. گوشد. آنها به كارهاي فرهنگی، ورزشی، آموزشی نيز در این فضا میدشمن نمی

هایی كه در این رمان نویسنده به بازي پردازند.آنان به مثابه دانشگاهی است كه در آنجا به تعليم می

به آن  66و  67هاي دیگر كه در صفحه كند از جمله بازي فوتبال و بازيكردند اشاره میرزمندگان می

 پرداخته است. 

 "معرفی شدم به گروهان."ویم: گآید. بی آن كه چيزي بپرسد میعلی پابرهنه می» 

-یان فوتبال. تو تيم خودمون میها دارن میتو بده به گروهان و بيا. بچهبرو برگه "گوید:می

  «"كشيمت تا بيایی. بدو.

 (66ها بودند. )همان، اي كه مشغول واكس زدن پوتينو یا عده

حضور طنز « درجه 072اي سفر به گر»ها و محورهاي قابل بررسی در رمان یكی دیگر از ویژگی

هاي منحصر به فرد دفاع هشت ها در رمان است. از ویژگیهاي مفرح شخصيتلطایف و شوخ طبعی

شدند و همين در جبهه حاضر می ايبهه است. مردم از هر قشر و طبقهساله، حضور اقشار مختلف در ج

سيج مردمی كه در جبهه حضور در این رمان نویسنده درباره ب شد. هرچندتلطيف فضاي جبهه می باعث

گوید ولی به طور كامل حضور هر یك از اند و اینكه از كدام قشر و گروه هستند چيزي نمییافته

كند. این رمان، رمان لطيف و خواندنی است چراكه فضاي شاد زندگی جوانان ها را معرفی میشخصيت

ه است. و همين اوضاع و احوال رزمنده در كنار خشونت تراژیك جنگ فضاي خاصی به رمان بخشيد

شود و از حركات و پا به پاي رزمندگان، اندوهگين می گذارد. چراكه اومیاست كه بر خواننده تاثير 

و سعی كرده است  ه را مد نظر داشتهافتد. نویسنده این نكترفتار و صحبت كردن آنان گاهی به خنده می

از فضاي یكنواخت، فضایی طربناك و طنزي لطيف  ریزاي باشد كه براي گایع به گونهروایت و شرح وق



 

 

دهد ایجاد كند. ها میهاي كميك و طنزآميزي كه به شخصيتها و موقعيترا در رمان از طریق خصلت

انداختن به خاطر لكنت زبانی كه دارد و دست  -ترین شخصيت در رمانكميك -مثال شخصيت ميرزا

لی، شخصيت . یا شخصيت ع521كند: ص تانش ایجاد میخاصی را در بين دوسدوستانش حال و هواي 

اي كه هميشه در حال خنده و شوخی است و در همان ابتداي رمان از هنگامی كه وارد خانه پيرایهبی

 كند:شود شوخی و خنده را شروع میناصر می

 (05)همان، « زند.خورد و یكریز حرف میخندد، میآورد. میعلی لحظه اي كم نمی»

هایی با امام حسين شده وخیش 00مان در صفحات هاي علی ادامه دارد. اما در طی ربعیشوخ ط

 كه نه تنها شایسته نيست بلكه دور از انصاف است كه فردي به این شكل با ایشان شوخی كند. 

ه رانند و 76، اصغر پيك گروهان: ص76ص هان:گرو ، حيدر معاونهاي طنزاز دیگر شخصيت

ي جسمانی افراد هم هایسنده براي ایجاد فضاي طنز از نقصنو ند. در حقيقتهست 71ص داش مشتی:

 .72آوردند: ص رت گروهی فضاي شاد را به وجود میگاهی نيز  رزمندگان به صوغافل نبوده است. 

ها از طریق یك سرباز جوان روایت تمام ایده« درجه 072سفر به گراي »: در رمان تبليغات -8

تبليغات رادیویی، تلویزیونی، همی در جذب نيروها به جبهه داشت، ات نقش متبليغ شود و چونمی

پوسترها، تصاویر و شعارها هم مهم بودند. آغاز تبليغات در زادگاه ناصر است : دیوارها با پوسترهاي 

در خانه هم تبليغات  . 6ار نفري سپاهيان محمد )ص(: صهزاند، اعزام صدیكسان پوشيده شده

 هاياع این پوسترهاي تبليغاتی، گزارش. انو07و  57، 57، 50بيشتر می بينيم. صفحات تلویزیونی را 

خانه طراحی  اي هستند كه براي تقویت وحدت ملی  درهاي رسانهرادیویی و تلویزیونی همه تاكتيك

وحيه ماند بلكه در جبهه براي باال بردن رقی نمیشده است. این تبليغات در خانه و شهر راوي داستان با

تا فضاي جبهه  نده این تبليغات رادیویی رانبرد شاهد تبليغات رادیویی هستيم. نویس رزمندگان در طول

 ادامه دارد.  057و  566، 564، 522، 67، 66هم كشانده است كه در صفحات 



 

 

مسائل و افرادي كه پشت جبهه  شود:ان جنگ به چند قسمت تقسيم می: جامعه در زمجامعه -9

افرادي كه در این جامعه زندگی عادي  ،هاي رزمندگانباط با جبهه هستند از جمله خانوادهولی در ارت

طلبی دارند. ستفاده و فرصت، و افرادي كه در زمان جنگ در جامعه جنگ زده قصد سوء اخود را دارند

سراغ آنها در ابتداي رمان هنگامی كه ناصر )راوي داستان( براي اینكه از وضعيت دوستانش مطلع شود به 

و به  52كند: ص صر وجود دارد اشاره میرود، نویسنده به چادرهاي كمك به جبهه كه در راه نامی

مسائل و مشكالت مردم پشت جبهه در زمان جنگ از جمله نگرانی و دغدغه خانواده ناصر در صفحات 

تصميم او براي رفتن تر ناصر سخت نگران پدر ، مادر، برادر و خواهر كوچك . چراكه07و  01، 55، 52

دهد به جبهه هستند و نوع واكنش هایشان متفاوت است. تصویري كه نویسنده از خانواده ناصر نشان می

-اي كه به انقالب و ضرورت دفاع معتقدند اما دوري پسر بزرگشان نيز بیبسيار انسانی است؛ خانواده

هاي و احساس در بين خانواده كند. گویا همان كشمكش هميشگی است كه ميان ایمانتابشان می

كامال در زده هستند كه شت سال دفاع مقدس وجود داشت. اینها از افراد همين جامعه جنگرزمندگان ه

 ارتباط با جنگ هستند.

ارتباط با جنگ هستند و دهند كه كامال بیقسمت دیگر این جامعه را افراد و مسائلی تشكيل می 

ی نكند. در زماچنان كه راوي خود در رمان به آن اشاره می-كنند. همافرادي كه زندگی عادي خود را می

 رود:كه براي درمان تركش كه در فكش است به بهداري در شهر اهواز می

ها اتوبوس گل مالی شده پر از مجروح از جلوي ایم. شاید هر روز دهما براي مردم، عادي شده» 

. و یا مش 056ن در صفحه بهم چنو  (026همان، «) نند.كذشته. مردم زندگی عادي خود را میرویشان گ

دهد اما رجب نمونه یك انسان فرصت طلب در جامعه زمان جنگ كه هرچند در ظاهر این را نشان نمی

 .002در باطن گویا به فكر نفع و سود خود است: ص 



 

 

گ عادت كه او به آن زندگی سخت و مصائب جناند خود را با جامعه وفق دهد چراتوناصر نمی

 اي كه او را به تالش و مبارزه براي رسيدن به حقِادر به تطبيق و سازگاري با جامعهكرده و در واقع او ق

 خواند نيست. الزمه، یعنی زندگی فرامی

كه در زمان جنگ نقش مهمی را ایفا كردند. از جمله  : زنان از جمله گروهی بودندزنان -12

به سوي  يبایی خود و براي رضایت و خشنودي خود جوانانشان راكه با صبوري و شك مادران رزمندگان

حضور زنان در داستان « درجه 072سفر به گراي »ميادین براي دفاع از این مرز و بوم فرستادند. در رمان 

هاي آغازین رمان كه نویسنده به توصيف اوضاع و احوال خانواده راوي در قسمترنگ است مگر در كم

كشد: پردازد و حضور مادر وي را در چند صفحه به تصویر میفتن به جبهه دارد، میی كه براي رتصميم

، دغدغه و نگرانی مادر احمد )دوست ناصر( از زمانی كه فرزندش به 55توجهات مادر به ناصر: ص 

حساس مادر هنگامی كه ، در ادامه از نقش 52از اوست: ص جبهه رفته و هر لحظه منتظر آمدن یا خبري 

، لحظه بدرقه فرزندش ناصر 01پدر خانواده را هم از تصميم ناصر براي رفتن به جبهه آگاه كند: ص باید 

 .06رود: ص تابی ولی راضی از اینكه فرزندش داوطلبانه به جبهه میكه در عين بی

با خواهر  قط در خانواده ناصرما ف «درجه 072سفر به گراي »: در کودکان و نوجوانان -11

توان از نوع رفتارشان در رمان و برادر كوچكش مصطفی مواجه هستيم كه این را میكوچكش رویا 

اي ندارد، در دو مورد در رمان حضور دارد؛ یكی در اوایل ميمانهفهميد. مصطفی كه ناصر با او رابطه ص

از این خواهد به جبهه برود و یكی هم موقع برگشتن او به خانه. اما رویا غير رمان هنگامی كه ناصر می

آید و به خاطر رابطه صميمانه و فضاي رمان به ذهن و خاطر ناصر میدو مورد در مواقع دیگري هم در 

هنگام اعزام به  افتد. مثالیگاهی ناصر به یاد خواهر كوچكش مگاه دوستی كه بين این دو وجود دارد 

خواسته ویده. ناصر میدگریسته و به دنبالش میبيند رویا میخط مقدم و شروع عمليات خواب می

 .554: ص است بردهتوانسته و نيرویی او را به جنگلی كه در مه بوده میكرده نمیبایستد و هر كاري می



 

 

جنگ و نبرد در جبهه است اما در جبهه نبرد هم « درجه 072سفر به گراي »محور اصلی رمان 

آنها را در زمره مردان به حساب توان اندیشند كه نمینوجوانانی حضور دارند كه آن قدر بزرگ می

همراه  یابند واند ولی با اشتياق در جبهه حضور مینرسيدهسنی نياورد. نوجوانانی كه به بلوغ كامل 

توان او را مرد شوند. رسول یك از این افراد بود. به دليل روح بلندش نمیدیگران در عمليات حاضر می

ر صورتشان كند كه هنوز مو بمندگانی را توصيف میبه حساب نياورد. دهقان در جاهاي مختلف رز

اند. این خود نشان از این دارد كه نسل نوجوان ایران هایی مجروح یا شهيد شدهنرویيده است و در صحنه

 پاي مردان، مردانه بماند و بجنگد.در مبارزه با دشمن، خودش را موظف دانسته كه هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتيجه گيري

هاي طبيعت را دارد. از كامال شبيه زندگی طبيعی است. همان ویژگی« رجهد 072سفر به گراي »

این جنبه كه به ذات آدمی نزدیك است، داراي جذابيت است. اما از این نظر كه صناعت انسانی در آن 

 رسد. دخالت كمی دارد، خام به نظر می

ی را ویسنده موضوعاتدر این رمان همان طور كه در تحليل و بررسی بازتاب موضوعات دیدیم، ن

شود متن جذاب باشد. اما ایم و همين موجب میكشاند كه كمتر سر و كاري با آن داشتهبه رمان می



 

 

به خصوص در بيان حال و هواي  نویسنده در بازنمایی و انعكاس بخشی از این موضوعات به خواننده،

زمندگان و بيان دنياي پاك بسيجيان رو ایثار و فداكاري و صبر و مقاومت جبهه و نمایش ستيز و رشادت 

هایی از طرف را در رمان خلق كرده است. در رمان گاهی با رفتار ی كامال متفاوتیدر جبهه، فضا

 ا حال و هواي جبهه نيست. شویم كه مناسب برزمندگان مواجه می

افراد   بههاما در ج .كندهاي مردمی و بسيج اشاره نمیمستقيما به وجود نيرو در رماننویسنده 

 با خوانندههایی مواجه هستيم كه صيتو در این رمان نيز ما با تعدد شخ گوناگونی حضور داشتند

به اختيار  نيروهاي مردمی هستند كه ها همانند به این نتيجه برسد كه آتوانل و رفتار آنها میاعمامشاهده 

حاضرند به خانواده خود  این و برايكنند در ميدان جنگ حضور پيدا مینشدنی خود و با عالقه وصف

اي ها براي حضور در جبهه اشارهانگيزه شخصيت جام آنها را راضی كنند. هرچند بهالتماس كنند تا سران

براي  ترین جاهاترین مناطق و در ترسناكآنها در خوفناكنویسنده سعی كرده حضور نشده است اما 

 .خواننده به تصویر بكشد

نویسنده سعی كرده بازتاب این  در این رمان ،ر قابل انكار استجنگ واقعيت غياز آنجا كه 

 ولی ما حضور ترین مسائل در صحنه نبرد به نمایش بگذارد.يف جزئیتوص را با ترسيم و واقعيات

 شویم. ها و ادوات پيچيده دشمن مواجه میكيم. فقط با تانیابدشمن را نمی فيزیكی

كند ولی در این رمان معنویت ذهن خواننده تداعی میفضاي جبهه، حال و هواي روحانی را به 

ذكر يزي ها، خصوصا در شب عمليات چمزمهها، دعاها و زها، نيایشها، سجده، توسلجبههحاكم بر 

به بلوغ رسيدن و اعتماد به نفس پيدا كردن جوانان از جمله مواردي كه شاید الزم نباشد گاهی  شود.نمی

 دهد.را به زیبایی نشان میایرانی در دوران سخت جنگ 

دلی بسيجيان را بسيار به نمایش شوخ طبعی و زندهسعی كرده با تلطيف فضاي جبهه، نویسنده 

اي كند وقتی در كنار هم قرار گيرد نتيجهین نكته غافل است كه آنچه ذكر می. اما گاهی از ابگذارد

 زند. طمه میدهد و به شخصيت این قهرمانان و دالوران لمی معكوس



 

 

با  در این رمان از همه جهات مورد توجه واقع شده است. در این جامعه جامعه زمان جنگ

غدغه و داز جمله . كنندنگ هستند و اخبار آن را دنبال میشویم كه در ارتباط با جافرادي مواجه می

با  گاهی وشده است. به تصویر كشيده  باالخص مادران رزمندگان به خوبی  هاهاي خانوادهنگرانی

و  .كنندمی بدون هيچ توجهی به رزمندگان و جنگ دنبال شویم كه زندگی عادي خود راافرادي مواجه می

كنند در ظاهر توجه به رزمندگان داشته باشند و طلب و سودجویی كه سعی میچنين با افراد فرصتهم

از آنجایی كه جنگ آداب كنند. نمیهاي نبرد را دنبال كنند اما در باطن این گونه عمل اخبار جنگ و جبهه

اي تواند خود را با چنين جامعهو رسوم خاص خود را دارد، راوي داستان با این آداب خو گرفته و نمی

زندگی، شهر، جنگ و همه چيز واقعی « درجه 072سفر به گراي »توان گفت در وفق دهد. بنابراین می

اي از نور و تقدس جاي گيرند، در شهر شهروند هاله هاي داستان بدون اینكه در لفافه واست. شخصيت

اند و نه در نبردشان از انسانيت به شان رزم را فراموش كردهاند. نه در زندگی شهريو در جنگ رزمنده

 اند. تقدس رویایی صعود كرده

-محسوب میداران كاروان ادبيات دفاع مقدس هطالی جزورا « درجه 072ه گراي سفر ب»رمان 

 گيرداقت از رزمنده بودن او سرچشمه میدهقان با خواننده صادق است و این صد به این دليل كه كنند،

با تمام وجود خود جنگ را دیده و احساس كرده است و تمام مشاهداتش را كامال به خواننده  چراكه او

یم فضایی كامال . اما نویسنده رمان در بازتاب بخشی از موضوعات، همان طور كه اشاره كرددهدنشان می

 از كليشه پرهيزبراي  متفاوت كه قابل مطابقت با فضا و حال و هواي جبهه نبود، خلق كرده است و گویا

، رمانی متفاوت را به وجود آورده كه جایزه بيست سال داستان نویسی را به خود بودن و شعار زدگی

 اختصاص داده است. 
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