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 چکیده
سازند، که گاه در قالب هاي پایداري و دفاع مقدس، بنیان اصلی ادبیات دفاع مقدس به ویژه داستان آن را میمؤلفه

مقدس است، که کنند. احمد دهقان، از نویسندگان فعال در حوزة ادبیات داستانی دفاع تبعات جنگ نیز بروز پیدا می
گیرد. وي، با توجه به هر هاي پایداري شکل میبه نوعی بازتاب تجارب وي از جنگ هشت ساله در چارچوب مؤلفه
هاي پایداري هاي مثبت مؤلفهها معطوف به جنبهدو پیامد مثبت و منفی جنگ، سعی و رویکرد خود را در این داستان

هاي پایداري و دفاع مقدس، در سه اثر منتخب از احمد دهقان است مؤلفهرو، در این مقاله سعی شده کند. از اینمی
 بر اساس عنصر شخصیت، بررسی و تحلیل شود.

 هاي پایداري، دفاع مقدس، تبعات جنگ، شخصیت، احمد دهقان: مؤلفهواژگان کلیدي
 

 مقدمه
هاي مختلف  برجسته کردن جنبه هاي ادبی است که سهم قابل توجه و بسزایی را در نویسی، از جمله شاخه داستان 

دهندة هشت سال ایستادگی و  که در برگیرنده و انعکاس ادبیاتی«از دفاع مقدس؛ بخصوص ادبیات آن را دارد. 
). این مقطع 11: 1389(سنگري، » ) است.1367تا تیرماه  1359پایداري مردم ایران در برابر رژیم بعثی عراق (شهریور 

چون وطن، دین، ناموس، اعتقادات و ...  )ملی ـ دینی(هاي  هایی براي حفظ ارزش زمانیِ حساس، حاکی از تالش
 بینیم و ... می ها را در آوارگی، سختی، استقامت، صبر، ایثار، مصیبت، شهامت، شهادت رنج این سال بوده است. دست

هاي  این تبعات در قالب مؤلفه کنند و اگر گروهی از که از آن به عنوان تبعات و پیامدهاي وقایع جنگ تحمیلی یاد می
کند و تصویر  پایداري جاي گیرد ارزش کار اصلی آن روزها که حفظ (هویت ملی ـ دینی) بوده است را دو چندان می

شده و نامی از این جریان  اي شناخته دهد. در این میان، باید به احمد دهقان، چهره بهتر و خوشایندتري را ارائه می
استانی دفاع مقدس) اشاره کرد که بازتاب تجارب وي از جنگ هشت ساله در چارچوب اصیل ادبی (ادبیات د

گیرد. دهقان، با توجه به هر دو پیامد و تبعات (مثبت و منفی) ناشی از جنگ، بیشتر سعی  هاي پایداري شکل می مؤلفه
که از دالیل  کند ز میان جنگ میهاي پایداري) ا هاي مثبت (مؤلفه ها معطوف به جنبه و رویکرد خود را در این داستان

ویژه در بین گروه سنی نوجوان باشد که ثبت لحظات سازنده در  تواند جنبۀ آموزشی اثر به توجه وي به این امر می
هاي  شرایط سخت براي پیشبرد اهداف، از نگاه نافذ نویسنده پنهان نمانده است. همچنین باید بیان داشت که مؤلفه

ویژه شخصیت نوجوان  هاي احمد دهقان، بیشترین نمود خود را در عنصر بنیادي شخصیت، به پایداري در داستان
 داشته است.

 
 بیان مسئله
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نویسی دفاع مقدس است و ارزیابی آثار وي در  اي مطرح در حوزة داستان با توجه به اینکه احمد دهقان، نویسنده 

رو به بررسی و چگونگی بازتاب  زند، از این دس را رقم میتر، شناخت آثار ادبی و بخصوص داستانی دفاع مق سطح وسیع
تر پایداري (استقامت و پایداري، ایثار و فداکاري، لحظات جراحت و شهادت، حضور و نقش  هاي شاخص مؤلفه

هاي کارون، گردان چهارنفره، دشتبان) بر پایۀ عنصر شخصیت با ذکر  نوجوانان در جنگ و جبهه) در سه اثر دهقان (بچه
نویسی دفاع مقدس و  گشایی براي اعتالي بهتر داستان هایی خواهیم پرداخت. امید است، این پژوهش راه ونهنم

 پژوهشگران این حوزه قرار گیرد.
 

 مباحث
 هاي دهقان هاي پایداري و دفاع مقدس در داستان چگونگی بازتاب مؤلفه

کند که با مرورِ تبعات و پیامدهاي  ن را بازسازي مینویسندة دفاع مقدس، با آفرینش اثري در این حیطه؛ تاریخی از آ 
وظیفۀ ادبیات داستانی، تخلیۀ فشارهاي روانیِ «گونه که  و همان تواند پیامدهایی به دنبال داشته باشد آن، خود اثر نیز می

و انقالب مخاطبان اثر نیست، بلکه جهت عاطفی ـ منطقی دادن به این فشارها با در نظر گرفتن اصل ضرورت تحول 
که با شرح آن وقایع،  کند . پس با در نظر گرفتن این موضوع، رسالت نویسنده ایجاب می)58: 1369(ابراهیمی، » است

و  پیامد و تبعات حاصل از آن مقطع زمانی؛ سعی خود را در به وجود آمدن تحول و انقالبی سازنده و مثبت مبذول دارد
آثارش، حاکی از رعایت همین مطلب است. در آثار وي اصول، عناصرِ  دهقان از جمله نویسندگانی است که بررسی

کنیم. احمد دهقان،  هاي پایداري و دفاع مقدس را از دِل همین پیامد و تبعات جنگ مشاهده می سازنده یا به نوعی مؤلفه
 خود عرضه دارد. سعی دارد تجارب ارزندة خود را در انتقالی موشکافانه، تأثیرگذار و جهتی سازنده به مخاطبانِ

هاي دلخراش، آوارگی،  گیرد. در کنار تمامی صحنه هاي پایداري شکل می بازتاب تجارب دهقان، در چارچوبِ مؤلفه 
هاي نابی از استقامت، پایداري،  بینانه و مثبت، صحنه توان با نگاهی خوش که از تبعات جنگ است می رنج، ناامیدي و ...

سن و سال در  تر حضور و نقش نوجوانانِ کم و از همه مهم ، زخمی شدن و شهادتایثار و فداکاري، لحظات جراحت
آمده است. وجود  دهند که از عهدة هر کسی بر نمی که با جثۀ کوچک خود؛ کارهاي بزرگی را انجام می جبهه را دید
پیامدهاي جنگ تحمیلی،  کنند و جزیی مهم از ریزي می هایی است که پیکرة پایداري و دفاع مقدس را پایه چنین صحنه

تواند به مانند پیامدهاي منفی جنگ (آوارگی، رنج، ناامیدي و  که جنبۀ مثبت آن می شوند. پیامدهایی نیز محسوب می
 که این نوع پیامد؛ کارآمدتر باشد. مصیبت) بر خواننده تأثیرگذار باشند و او را متحول کنند. چه بسا

ها معطوف به  عات (مثبت و منفی)، بیشتر سعی و رویکرد خود را در این داستاندهقان، با توجه به هر دو پیامد و تب 
تواند جنبۀ آموزشی  که از دالیل توجه وي به این امر می کند هاي پایداري) از میان تبعات جنگ می هاي مثبت (مؤلفه جنبه
براي پیشبرد اهداف، از نگاه نافذ که ثبت لحظات سازنده در شرایط سخت  ویژه در بین گروه سنی نوجوان باشد اثر به

 پردازد. الي آن، به تبعات منفی جنگ هم می نویسنده پنهان نمانده است. هرچند، در البه
هاي پایداري در آثار منتخب وي،  مبناي این پژوهش را بر اساس گرایش نویسنده قرار دادیم و با توجه به اینکه مؤلفه 

ترتیب به تشریح و  اند، به همین دلیل، به داستان، مجال حضور و تعمیم را یافتهدر عنصر شخصیت؛ بیش از عناصر دیگر 
تر (استقامت و پایداري، ایثار و فداکاري، لحظات جراحت و شهادت، حضور و  هاي شاخص بررسیِ چگونگی مؤلفه

اما قبل از  پرداخت؛هایی خواهیم  ها بر پایۀ عنصر شخصیت با ذکر نمونه نقش نوجوانان در جنگ و جبهه) در داستان
 بررسی آثار این نویسنده، ابتدا به صورتی مختصر به معرفی و بیان این آثار خواهیم پرداخت.

 



 ۱۷۳۷/ براساس عنصر شخصیت در آثار احمد دهقان هاي پایداري و دفاع مقدس بررسی مؤلفه
 

 هاي کارون بچه
که روزهاي جنگ و اشغال خرمشهر را  آید رمانی را ورق خواهیم زد طور که از عنوان کتاب هم بر می همان 

که با  افتد و بازگوکنندة حوادث آن، سه نوجوانی هستند اتفاق می که در کنار رود کارون کند. داستانی روایت می
حضور در سنگرهاي خط مقدم جبهه، سعی در آزادي شهرشان از دست نیروهاي متجاوز عراقی را دارند. ورود 

کند. راوي ماجرا، ناصر، یکی از همین سه نوجوان  شخصیت دیگري به نام عبدل، نیز فضاي داستان را متحول می
که در پایان رمان شاهد خواهیم بود، البته با نگاه به  هاي کارون، روایت آزادي شهري است . درواقع، بچهاست

هایی طنزگونه را با توجه به حوادث ناخوشایند در رمان  اند، همچنین، رگه ها داشته که نقشی در این پیروزي نوجوانانی
 14وابسته به حوزة هنري) براي گروه سنی نوجوان، در توان دید. کتاب حاضر، از سوي انتشارات سورة مهر ( می

 صفحه به چاپ رسیده است. 238فصل و 
 

 گردان چهارنفره
ساله، با عنوان گردان  داستانی دیگر براي گروه سنی نوجوان با همان حال و هواي فضاي دوران جنگ هشت 

که حوادث داستان پیرامون چهار شخصیت  کند چهارنفره، از احمد دهقان است. نام داستان، خود چنین بازگو می
اي قبل از شروع  که براي شناسایی منطقه گیرد. علی، سعید، حسن و ناصر، چهار رزمندة نوجوان اصلی شکل می

شوند. ناصر و سعید، پس از عبور از کانال  شوند. به دو گروه دو نفره تقسیم می عملیات، راهی خطوط دشمن می
دست آوردن بیسیم،  شوند، اما در این درگیري با به بازگشت با نیروهاي عراقی درگیر میدشمن و شناسایی، به هنگام 

ها  و سعید در این درگیري با عراقی شوند نیروهاي ایرانی را در جریان وقایع پشت خطوط مقدم قرار دهند می موفق
ها و  رگیري دوباره با عراقیرسد. بعد از د ها می شود و در همین حین دوست دیگر (حسن) به کمک آن مجروح می

کنند. در  ناچار و موقت در مکان امنی مخفی می رها شدن سعید از چنگال دشمن، او را به دلیل جراحات شدید، به
شویم.  ادامۀ داستان با رسیدن نیروهاي ایرانی در خاك دشمن و شروع عملیات و کمک و امداد به سعید مواجه می

، به چاپ نهم 1391و توسط انتشارات سورة مهر در سال  فصل تنظیم شده است 22صفحه و  74این داستان، در 
 رسیده است.

 
 دشتبان

زند. داستانی که حوالی  هاي مرزنشین آواره در جنگ می اي، نویسنده گریزي به خانواده صفحه 243در این رمان  
هاي مهم داستان است. رمان، از یک  تو راوي، ناصر یکی از شخصی افتد رود الوند (در نزدیکی قصرشیرین) اتفاق می

شود. پدر ناصر، دشتبان است. با آمدن پدر از دشتبانی، ناصر و گلنار و بابابزرگ، همگی باهم،  صبح معمولی آغاز می
خورد. داستان، از اواخر  اش، کلید می که قصۀ جنگ براي ناصر و خانواده جا است و در همان روند به ماهیگیري می

شود. در اصل، با رمانی  دهد ختم می ها را به پشت جبهه حرکت می که فرمانده آن و در زمستان، وقتی تابستان شروع
ناچار آوارة  حفظ جان خود در سرماي زمستان، به اند و مردم براي ها حمله کرده که از طرفی عراقی سر و کار داریم

گام باید با شرایط سخت وزندگی در غار، سرماي و از طرف دیگر در این کوچ ناگزیر و نابهن شوند ها می کوه و دره
فرسا و طبیعت سرکش زمستانی، نیز دست و پنجه نرم کنند. هرچند این رمان، براي گروه سنی نوجوان نگاشته  طاقت

هایی از تاریخ  چندان دور گوشه هایی دارد و یادآور روزهاي نه شده است، اما محتواي آن براي بزرگساالن هم حرف

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۷۳۸

 
فصل تنظیم شده، به سرانجام دشتبان خواهیم رسید.  16که در  ن است. در ادامۀ شناسۀ این کتاب باید افزوداین سرزمی

 ، دشتبان را به چاپ چهارم رساند.1390انتشارات نیستان، در سال 
 

 هاي منتخب دهقان استقامت و پایداري، بر اساسِ شخصیت داستان
هاي واالي  ته از ادبیاتی مردمی، هدفمند، متعهد و منعکس کنندة ارزشادبیات دفاع مقدس، خاصه داستانِ آن، برگرف 

هاي جنگ هشت ساله علیه  ویژه رزمندگان غیور این مرز و بوم در عرصه انسانی است. پایداري و استقامت مردم؛ به
ه چون نگینی ک رود سنگ در تاریخ این ملت به شمار می هاي معنوي و گران بدیل ارزش هاي بی دشمن بعثی از نمونه

هاي دشمنان و تحمل و  ها، توطئه کند. صبر و بردباري در برابر سختی درخشان بر تارك این آب و خاك، خودنمایی می
 شود. هایی است که در یک کالم در استقامت و پایداري خالصه می ایستادگی در مقابل نامالیمات تحمیل شده؛ ویژگی

ها جلوة معنایی خاصی را  گیرد و به آن هاي عالَم را در بر می که انواع پدیده استقامت و پایداري، مفهومی مطلق است 
شود و خالصی از آن؛ گاه مستلزم  که در نگاه آدمی، مذموم شمرده می بخشد. نوعی ایستادگی در تقابل با هر آن چیزي می

ت امام خمینی (ره) در خصوص ) از فرمایشا208: 1393مبارزه به أشکال مختلف زبانی و یا مسلحانه است. (صرفی، 
آید  هایی که پیش می هایی پیدا شد در جهاد، اگر در جنگ استقامت معنایش این است که اگر گرفتاري«که:  استقامت است

که امر فرموده است که دفاع کنید، به همۀ  خواهد شرافتمند باشد ... در مشکالت سستی نکند! همان براي یک ملتی که می
هاي  پایداري و استقامت، یکی از صفت )128: 1385نیا،  (عیسی» ده است که پایدار باشید، استقامت کنید.ها امر فرمو ملت

زند، عرصۀ دفاع مقدس است که  هایی که این صفت را در وجود آدمی محک می و از عرصه ها است کمالی در نهاد انسان
که با بیانی  هاي بارز است ان، در این زمینه از نمونهگواه محکمی بر اثبات این ویژگی است. آثار نویسندگانی چون دهق

کند. در  صمیمی و برگرفته از واقعیت و صداقت؛ بر اوصاف واالیی چون پایداري و استقامت مردم و رزمندگان اشاره می
اي که  اش روشن است. توصیف دقیق و گسترده زند. دهقان، تکلیفش با خود و خواننده کارهاي وي، صداقت موج می

که در این میان نثر صمیمانۀ اثر، نیز  کند هایی با حال و هوایی خاص را خلق می هاي وي بوده است، صحنه حاصل تجربه
 ).147: 1386گران،  کند. (شیشه به درك خواننده از وقایع جنگ کمک می

بیشتر با تأکید بر  که هاي داستانیِ آثار دهقان، بازتابی از مسائل اجتماعی، چون جنگ است انگیزه و عمل شخصیت 
که برآمده از همین عامل (جنگ) است. در  رود ها پیش می استقامت در برابر عوامل محیطی و طبیعی در این داستان

و حجم زیادي از این  شود ، پایداري بیشتر در وجود شخصیت اصلی (عبدل) نشان داده میهاي کارون بچهداستان 
بینیم. هرچند، به  ها) می مربوط به بازجویی و همکاري نکردن عبدل با عراقی هاي هاي پایانی (صحنه عملکرد را در بخش

هاي شخصیت از وجود چنین ویژگی اطالع  شود، اما کلیت ماجرا و واکنش جزییات این خصوصیت رفتاري؛ پرداخته نمی
 کند: دهد و او را به نوعی نماد پایداري داستان می می

گفت با او همراه نبوده. در این مدت، کشف کردیم که از ما کینۀ شدیدي  اره مییک هفته از او بازجویی کردیم. همو«
گفت که ما اشغالگر هستیم و او براي آزادي  کردیم، با نفرت می دارد. وقتی دربارة جنگ و اشغاِل شهر صحبت می

 ).228: 1392دهقان، »(جنگد شهرش می
رسد که وي در  زجویی دقیق از اسیر نامبرده، به اطالع میبا توجه به دستور سر فرماندهی ارتش عراق مبنی بر با«

اند کاري از پیش  کند و گروه بازجویی، با وجود تالش فراوان، هنوز نتوانسته ها مقاومت می مقابل تمام سؤال و جواب
 )234 (همان: »ببرند. همچنین خانوادة وي نیز براي تحت فشار قرار دادن نامبرده، به این مرکز منتقل شده است.
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، بیشتر حول محورِ شخصیت سعید است. شرایط خاص او در اواسط گردان چهارنفرهاستقامت و پایداري در  
کند آرامش خود را  شود و تا آخرین لحظات عملیات سعی می عملیات (زخمی شدن) با مقاومت و استقامت او همراه می

توان در آثار دیگر حوزة دفاع  هایی را به وفور می صحنهتا خللی در کار پیش نیاید و موفق شوند. وجود چنین  حفظ کند
 شود: اي از آن به صورت سطحی در این اثر به خوبی دیده می که نمونه مقدس مشاهده کرد

آورم،  کند. گاه که به محل زخم فشار می اي آرام نگاهم می گوید. با چشمان خمار و بیمار، مثل برّه سعید هیچ نمی«
 ).45: 1390(دهقان، » گیرد. لبش را گاز می

هوش است  خواهم بدانم بی پرسم: چطوري؟ می برم و می گذاریم. سرم را نزدیک صورتش می سعید را روي زمین می«
 ).66(همان: » گوید: خوبم. یا نه. آرام و دردناك می

که  ناخوش او استهاي زیباي استقامت سعید، پایداري او در نماز خواندن با توجه به حال و روزِ  از نمونه صحنه 
 کشد: تواند مانع انجام عباداتش شود. دهقان، این صحنه را کلّی و مختصر به تصویر می این شرایط نمی

گوید  آید و می خواهیم راه بیفتیم، به هوش می رود. تا می کند و در وسط نماز از هوش می سعید نمازش را شروع می«
 ).63(همان: » بگذاریم نمازش را بخواند.

ها در مناطق سرد  آورِ آوارگی آن ها را در تحملِ شرایط سخت و رنج ، استقامت و پایداريِ شخصیتدشتبانرمان در  
برند و با شرایط  توان مشاهده کرد، بخصوص در مدت زمانی که در غار و بدون امکانات ابتدایی به سر می کوهستانی می

پایداريِ مادر خانواده با توجه به شرایطش (حاملگی او) قابل  اما در این میان، کنند؛ سخت آنجا دست و پنجه نرم می
 دارد: که تا آخرین لحظات براي فرار از این آوارگیِ تحمیل شده، دست از تالش خود بر نمی تر است توجه
شدم که بار برگشتم پشت سرم را نگاه کردم، تازه متوجه  آمدم و وقتی یک رو آمدیم پایین. من جلو جلو می از راه مال«
ها را داده بود عقب و در هر قدم برداشتن،  اي طول کشید تا جا پا پیدا کند. شانه قدر شکمِ مادر جلو آمده. لحظه چه

 ).145: 1390دهقان، »(آمد. داد و پایین می ها را از دو طرف توي هوا تکان می دست
ها مجبور بود دست روي زمین بگذارد تا رفت و بعضی جا رو از گل چسبناك پر بود. مادر سخت باال می راه مال«

 ).165همان: »(رفتیم. اي نداشت. باید از همان یک تکه جا می بتواند قدم از قدم بردارد. چاره
اش، توي سر  همه خسته بودند. توي آن سرما، یک قطره عرق، صورت مادر را رد انداخته بود. با آن شکمِ برآمده«

 ).210(همان: » رفت. زنان، آرام و خیلی با احتیاط پیش می بال کرد و بال باز میها را از دو طرف  ها، دست پایینی
ایستاد تا  داشت و می گرفت، چند قدمی برمی رفت. دست به دیوارة صخره می من رفتم کمک مادر. به زور راه می«

که لبخند بزند اما معلوم بود کرد  زد. مادر هر بار سعی می گشت به ما سر می نفسش باال بیاید. بابا زود به زود برمی
 ).226(همان: » دهد تا ماها نگران نشویم. هایش را به زور کش می لب

 
 هاي منتخب دهقان ایثار و فداکاري، بر اساسِ شخصیت داستان

چنین ترین زمینۀ رخداد  زدنی ترین و مثال تواند بروز پیدا کند، اما مهم اي می ایثار، گذشت و یا فداکاري، در هر زمینه 
فشانی در  ویژگی واالیی را در گروِ اهداف ملّی یک کشور باید سراغ گرفت. اگر در ملتی، روحیۀ ایثار، فداکاري و جان

هایی که بیان شد؛  اي با چنین ویژگی اي روشن را با توجه به عقبه توان آینده راه اهداف مهم ملّی وجود داشته باشد، می
که در واقع در گروِ رفتار و عملکردهاي همان ملت است. ایثار و یا فداکاري،  نوشتیبینی و ترسیم کرد. آینده و سر پیش

هاي مادي و معنوي دیگري نیز  که با داشتن و حفظ آن، سرمایه از جمله رفتارهاي ستودنِی انسانی در یک جامعه است
 شود. حفظ می
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هاي واالي اسالم است. نشان  خود، از ارزشایثار، به معناي از خود گذشتن و مقدم داشتن دیگري یا دیگران بر  

بزرگواري و عظمت روح است. ایثار در جان، مال، در رسیدگی و نجات دیگران و یا ایثار در خطرپذیري از جمله مراتب 
هاي باشکوه ایثارِ مردمی را در دوران دفاع مقدس به شکلی برجسته  ترین صحنه شود. عالی ایثار و فداکاري محسوب می

کار نبود. آنچه بود ایثار و  اي فردگرا و محافظه در حقیقت جامعۀ جبهه، جامعه. «)161ـ  162بهرامی،؟: (بینیم.  زد میو زبان
ها صرفاً در پی حفظ اخالق و  طلبی نبودند، آن هایی بودند که به دنبال منفعت ازخودگذشتگی بود. رزمندگان ما، انسان

 ).51: 1384 نژاد، (پارسی» شعایر دینی و دفاع بودند.
هاي اخالقی چون ایثار و  هاي داستانی دفاع مقدس، نیز نقش مهمی را در به نمایش گذاشتن ارزش شخصیت 

شخصیت داستانی، موجودي ثابت و ساکت نیست؛ هر عمل باید بر وجود او تأثیر بگذارد، چه حوادثی «فداکاري دارند. 
سازي  ). شخصیت33: 1389پور،  امیري خراسانی و حسن»(ست.ها آفریند و چه حوادثی که او شاهد آن که خود او می

بیند و تأثیرگذار هم است.  رود؛ تأثیر می هاي اخالقی پیش می هاي دهقان، نیز بر مبناي همین اصل و ارزش داستان
 ها است هاي داستانی وي، برگرفته از دل واقعیت، زحمات و تالش او، در به خدمت گرفتن براي تجلی ارزش شخصیت

هاي  کنند. احمد دهقان، خود دربارة رمان و شخصیت خوبی ایفاي نقش می که در ظرفیت پر مایۀ رمان و داستان؛ به
تواند براي نویسنده باشد. نویسنده، براي پیدا کردن آن فضاها،  نویسی، یک حمام روح می رمان«گوید:  حاصل از آن می

بنابراین، حاالت روحی  بروند و زنده باشند، باید زحمت بکشد؛ اش باید راه هایی که توي قصه ها و آن آدم شخصیت
 ).151: 1384(زاهدي مطلق، » نویسد. ها، می خودش را هنگام کشف آن آدم

داشتی خطر را با  هیچ چشم که بی گوید سن و سالی سخن می هاي کم ، از ایثار و فداکاري بچهکارون هاي بچهداستان  
که  تا در به ثمر رساندن آزادي شهرشان از چنگال دشمن؛ سهیم باشند. داستانی شوند میتمام دل و جان خود پذیرا 

هاي بازجویی مربوط  خصوص در صحنه هاي ایثارش را در وجود دو شخصیت ناصر و عبدل، به بیشترین بازتاب صحنه
 اده؛ همراه است:که با خطرپذیري و حتی گذشتن از جانِ خود و خانو گذارد. ایثاري به عبدل به نمایش می

شد به سطح باالیی پل. سمت چپم، یک لبۀ بتونی  قدر فضا کم بود که کمرم کشیده می چهار دست و پا راه افتادم. آن«
» شدم پایین و ... الفاتحه! کردم، از آن باال پرت می احتیاطی می ترین بی بود و سمت راستم ... کارونِ عصبانی! اگر کوچک

 ).69: 1392(دهقان، 
رفتم. حتی  قدر هول بودم و اضطراب داشتم که انگار اولین بار بود توي کانال راه می نال، تاریک تاریک بود. آنکا«

کرد؟ توي  کار می یکی دو جا پایم پیچ خورد و نزدیک بود بخورم زمین. یک لحظه یاد مامان افتادم. أالن داشت چه
دانست من کجا هستم و دارم  کرد؟ اگر می جروحی را پانسمان میاستراحتگاه بود یا توي اورژانس، کشیک بود و داشت م

 ).124(همان: » کرد. روم، سکته می کجا می
رفتیم و سمت راستمان خالی  اول، راه گشادتر بود ولی کمی جلوتر، راه باریک و تنگ شد. از لبۀ بتونی پل جلو می«

یم توي کارون. در آن لحظات، به هیچ چیز فکر شد خوردیم و پرت می بود. اگر یک لحظه حواسمان نبود، لیز می
» توانست به جایی برود و به چیزي فکر کند. منگ بودم. تمام حواسم به جلو بود. یعنی ... یعنی ذهنم نمی کردم؛ نمی

 ).127: 1392(دهقان، 
دست و  تیر. بندش، صداي قهقۀ بلندي آمد و چند تا تک جا در سکوت فرو رفت. پشت مسلسل که خفه شد، همه«

جا  تو دیگر همین«حس شده بود. شاید عبدل فهمید چه حال و روزي دارم که صبر کرد حالم جا بیاید. بعد گفت:  پایم بی
 ).128(همان: » روم. بمان. من می
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گفت که کسی با او همراه نبوده. در این مدت، کشف کردیم که از ما کینۀ  یک هفته از او بازجویی کردیم. همواره می«
گفت که ما اشغالگر هستیم و او براي  کردیم، با نفرت می دارد. وقتی دربارة جنگ و اشغالِ شهر صحبت می شدیدي

 ).228(همان: » جنگد. آزاديِ شهرش می
حرف بود و بدونِ ترس، عقاید خود  یک هفته، شب و روز از او بازجویی شد. این بچه، شخصیت عجیبی داشت. کم«

...» که در تمام مدت بازجویی، مدعی بود که تمامِ عملیات نظامی را به تنهایی انجام داده  این کرد. نکتۀ دیگر را بیان می
 ).229(همان: 

شان را، مادرش، برادرش و ... خواهرهاش. یک صف از  پشت بلندگو حکم را خواندند. حکمِ همۀ خانواده«
» هاشان شدند و زود رفتند. ه کردند، سوار جیپسربازهاشان را جلوي ما چیده بودند که نزدیک نشویم. کارشان را ک

 ).236ـ  237(همان: 
دوستی و مسئولیتی انسانی به  دهد. شکل اول آن، برخاسته از حس نوع ، به دو شکل رخ میچهارنفره گردانایثار در  

رندگان؛ همراه اي مانند پ رحمانه نسبت به موجودات زنده اي ارزشی است و شکل دیگر آن، با نگرشی دل عنوان وظیفه
گردد. سعی، تالش و به جان خریدن خطر از سوي حسن و نقشۀ او (تشنجِ ساختگی) براي ورود به سنگر بهداريِ  می

هاي اولیه (گاز و باند جنگی، قرص، آمپول و ...) براي نجات سعید که در حین عملیات مجروح  و آوردن کمک دشمن
که در جنگ؛ گرفتار  هایی است اي از جوجه بلدرچین براي نجات دسته هاي ناصر و همچنین تالش و فداکاري شده است

 که دهقان در این اثر به آن توجه دارد: هاي برجسته در ایثار و فداکاري است خانمان، در خطر هستند، از جمله نمونه و بی
طرف سنگر. شروع گردد  کشد روي جاده و آرام برمی کنم که خودش را از پشت سنگرها می هاج و واج نگاهش می«
لرزد و دستانش به هر طرف تاب  ام. مثل بید می کوبد روي زمین. حیران مانده کند به ناله و فریاد و خودش را می می

خواهند از زمین بلندش  شود. سربازها می دوند. از دهان حسن کف خارج می دارند. چند تا از سربازها به طرفش می برمی
گذارند روي آن. دو  آید. حسن را می دست از سنگر بیرون می سنگ شده. یکی برانکارد به توانند. بدنش عینهو کنند. نمی

شود و تنها،  برند توي سنگر. جلوي در خلوت می افتد زمین. سربازها او را می دارند، وگرنه با این تشنج می نفر نگهش می
 ).54: 1391(دهقان، » ایم. شدهاي گرفتار  مانم و یک دنیا ترس و دلهره و اضطراب. تو بد مهلکه من می

شود. همه  دارد. در یک لحظه سنگر پر می رود طرف کمد فلزي کنار سنگر و چیزهایی را بر می حسن به دو می«
کننده، گاز و باند جنگی، آمپول، قرص  دارم؛ مواد ضد عفونی روم به کمک حسن. سرُم بر می اند تو. می هجوم آورده

 ).56(همان: ...» گوید: بدو ... باید برویم  کوبد به پهلویم و آرام می مسکن و ... حسن با آرنج می
کنان نزدیک  ها پارس دوم سمت چپ جاده. سگ سوزند. می هایم می جا را گرفته. چشم آیم. دود همه به خودم می«
شان که دم  . چندتاییاند ها هراسان دور و برم پراکنده کشند. بلدرچین زنم. عقب می شوند. چند تیر جلوي پایشان می می

گردم. باز هم چندتاي  ها. برمی روند میان گل کنم. پرزنان می سوي جاده. رهایشان می روم آن گیرم و می دست هستند، می
گردم.  ایستم. برمی سوزد. نمی ام می کنم. سینه توانم نفس بکشم. سرفه می طرف جاده. نمی دوم آن گیرم و می دیگرشان را می

 ).72(همان: » برم. طرف می گیرم و به آن خورند. می ین تلوتلو میچند جوجه بلدرچ
گردند.  نشینند و دوباره برمی بندم. چند قدم عقب می شوند. یک رگبار دیگر به طرفشان می ها دوباره نزدیک می سگ«

ترسند.  ها می بلدرچین ها روي جاده بیایند و بگذرند. گذارند بلدرچین کند. نمی اند. صدایشان مرا دیوانه می دیوانه شده
جا را گرفته  شوم. دود همه آیم. دارم خفه می طرف. دارم از پا در می کنم آن گیرم و پرت می چندتاي دیگرشان را می

 ).73(همان: » است.
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و دفاع مقدس نیز گواه محکمی بر این ادعاي تثبیت  نقش و نام مادر، همواره با ایثار و فداکاري گره خورده است 

باورانۀ ایثار را در عمل، با گذشتن از فرزندان و  که در آن دوران؛ منش اخالقی و ارزش ت. مادرانیشده اس
مردان  ها، پا به پاي بزرگ هاي بسیار و تحمل سختی و یا مال و جان خود و قبول خطرپذیري هاي خود جگرگوشه

هایی از  در گوشه دشتباننگان نشان دادند. سرزمینشان براي رسیدن به هدف واالي پیروزي و نجات میهن از دست بیگا
هاي ناشی از جنگ تحمیلی و  که با وجود آوارگی پردازد هاي خود، بیان رفتارهاي ایثارگرانۀ چنین مادرانی می روایت

پوشی کنند و  کنند با کنار آمدن با واقعیت؛ از جان، مال و حتی عزیزان خود چشم آمده، سعی می هاي پیش ناسازگاري
هاي قابل توجه داستان، تالشِ مادر ناصر با توجه به شرایط  رسانی به دیگران داشته باشند. از صحنه در کمکسهمی 

ها کمک  آید به آواره گونه که از دستش بر می که همواره سعی دارد در هر شرایط سختی، آن خاصش (حاملگی او) است
 در جهت باورپذیري خواننده، نیز خواهد بود:ها، تالشی  هاي برگرفته از واقعیت کند. روایت چنین صحنه

اش یک عالمه خوردنی داشت. خواست چیزي هم براي ما زمین بگذارد که مادر نگذاشت: ـ نه  فرمانده توي کوله«
 ).134: 1390(دهقان، » توانی ببري. برار. ببر برسان به مستحقش. ما اینجا همه چی داریم. اگه چیزي هم بخواهی، می

برعکسِ همیشه ـ حرف مادر بود که به کرسی نشست. هر دو پایش را کرد توي یک کفش که باید بروم و بار ـ  این«
شاید بشود براي بچۀ این بندة خدا کاري کرد: ـ این روزه روز، آدم اگه کاري از دستش بربیاید، باید براي دیگري انجام 

 ).162ـ  163(همان: » دهد.
داد دست  پخت و می تند روي سنگ صاف نان می لرزید. هول بود و تند هایش می مادر هنوز از هیجان دست«

 ).175(همان: » درخشید. هایش گُر گرفته بود و مثل گلِ آتش می جمعیت گرسنه. لپ
 

 هاي منتخب دهقان لحظات جراحت و شهادت، بر اساسِ شخصیت داستان
مقدس، لحظات زخمی شدن، جراحت و شهادت ترین و تأثیرگذارترین لحظات دوران جنگ و دفاع  یکی از ناب 

که با خلوص نیت؛ گام در راه مبارزه با دشمن گذاشتند و در این راه با  ویژه رزمندگانِ داوطلبی است مردم و به
هایی ماندگار را بر صفحۀ روزگار نقش بستند. قلم زدن و بخصوص نوشتنِ  هایی که از خود نشان دادند لحظه فشانی جان

که:  افزاید. چنان رمان از آن رخدادها، اگر با دیدن، لمس و تجربه از همان دوران؛ همراه باشد بر اهمیت کار می داستان و
گیرد و  دهد، از تجارب ذهنی و شخصی خود او مایه می نویس در این است که آنچه را إرائه می اهمیت کار رمان«

 ).144: 1371(وستلند، » کند. خود همراه می هایش با گیري از تجربه خواننده را نیز کمابیش در بهره
رمان و دیگر هنرهاي کالمی، « هاي انتقال تجارب گوناگون بشري و رویدادها هستند. داستان و رمان، از جمله واسطه 

ها و حرکت زندگانی ملت  هاي تودرتوي اجتماعی است و بیان عواطف، باورها، اندیشه کشف دیالکتیک بغرنجِ واقعیت
هاي اجتماعی، مانند  هایش به همین واقعیت ). دهقان، در رمان نوشته12: 1386(دستغیب، » رة معین تاریخی است.در دو

اي خاص و مهم اشاره  هايِ حاصل از وقایع جنگ؛ چون (لحظات زخمی شدن، جراحت و شهادت) در دوره واقعیت
وقتی پاي منافع و حق و حقوق ملّی و دفع تجاوز دارد. هرچند این لحظات در نگاه اولیه، دردناك و سخت است، اما 

آید؛ گذشتن از جان در این راه، نه تنها دردناك نیست؛ بلکه افتخاري است که هر انسان  بیگانه از کشور به میان می
شهادت را هایش؛ طعم شیرین سربلندي، آزادي و حتی  تا با نثار جان و داشته داند اي، خود را مقید و پایبند به آن می آزاده

هاي دلخراش توأم است به این روحیۀ  که بیشتر با صحنه هایی جزیی و دقیق نصیب خود کند. دهقان، با تصویرپردازي
 پردازد. هاي داستانی می بخش در جنگ است، در وجود شخصیت که یکی از عوامل پیروزي طلبی شهادت
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هاي کارون، گردان چهر نفره، دشتبان)، به  ن (بچهکه اذعان داشته شود؛ سه اثر داستانی منتخب دهقا ضروري است 
تا کمتر به  دلیل اینکه براي مخاطبان در گروه سنی نوجوان، نگاشته شده است، نویسنده سعی خود را بر آن داشته است

زشِ مایه و همچنین ذکر و آمو گونه لحظات سخت و تلخ؛ دامن بزند و بیان آن در داستان به اقتضاي موضوع و درون این
 فرسا؛ به نوجوانان است. هاي اخالقی از رشادت و پایمردي رزمندگان در آن شرایط حساس و طاقت گونه
هاي این داستان،  ، تنها شخصیتی است که جداي از سایر شخصیتکارون هاي بچهشخصیت اصلی (عبدل) در داستان  

هایی  هایی مهم در شناسایی و تخریب انجام عملیاتکند. او با  طلبی را از وجودش منعکس می طور ویژه حسِ شهادت به
هایی بازجویی  که فصل پایانی داستان (صحنه افتد دست نیروهاي عراقی می در منطقۀ تحت حفاظت دشمن، باألخره به

 اش کشاند که در نهایت؛ حکم کشته شدن او و تمام اعضاي خانواده ها و مقاومت عبدل) کارِ عبدل را به جایی می عراقی
 شود. از طرف نیروي دشمن صادر می

موضعی که با نگرشی مثبت، جنگ را «دهد.  خوبی موضع خود را نسبت به جنگ نشان می دهقان، در این داستان؛ به 
داند و  و دلیلش این است که ریشۀ جنگ را نبرد حق علیه باطل می کند نامد و شرکت در آن را تبلیغ می دفاع مقدس می

) روایت صحنۀ پایانی کشته شدن 150: 1386(حنیف، » بخشد. ا به انگیزة بزرگ شرکت در آن میعوارض ناشی از آن ر
اش توسط نیروهاي عراقی، هرچند دلخراش است، اما با غرورآفرینی خاصی که نتیجۀ تالش، استقامت و  عبدل و خانواده

طلبی  که این شهادت گردد ست، همراه میطلبی در راه به ثمر رسیدن پیروزي و آزادي خرمشهر از چنگال دشمن ا شهادت
 نشان از عظمت روح و کارِ مهمِ عبدل است:

شان را. کل خانواده را. عبدل مثل شیر  ها را آوردند وسط همین ده. همه همان پیرمرده همه چیز را تعریف کرد: ـ آن«
طرف آب. با بلندگو همه را  و آمد آنشناختیمش. اولش تو همین روستا بود که فرار کرد  وسط ایستاده بود. خب، همه می

 )236: 1392(دهقان، » هاشان حکم را خواند. خبر کردند تا بیایند و ببینند. یکی از ارتشی
شان را، مادرش، برادرش و ... خواهرهاش. یک صف از  ـ پشت بلندگو حکم را خواندند. حکمِ همۀ خانواده«

هاشان شدند و زود رفتند.  ویم. کارشان را که کردند، سوار جیپسربازهاشان را جلوي ما چیده بودند که نزدیک نش
ها را برداشتند و راه افتادند سمت نخلستان. هوا تاریک شده بود. هرکس یک فانوسی  وقت بود که مردم رفتند جلو، آن آن

 )236 ـ 237(همان:  »شان را بردیم تا نزدیک نهر و شبانه خاکشان کردیم ... شمعی دست گرفته بود. همه
هاي اصلی  ، نیز خالی از صحنه و لحظات زخمی شدن و جراحت نیست. سعید، یکی از شخصیتگردان چهارنفره 

و  شود بخش واقع می شود، اما تالش بقیۀ اعضاي گردان براي نجات او نتیجه که در حین عملیات زخمی می داستان است
 ماند: با وجود جراحتی که دارد زنده می

پرسم: چی شد؟ لکۀ خون روي شکم و ران پاي  پرم پایین. می م شده. حالتش عادي نیست. میسعید روي زمین خ«
اي  توانم برایش کاري بکنم. اگر لحظه شود. در این موقعیت نمی تر می تر و بزرگ بینم که لحظه به لحظه پررنگ چپش می

 )42: 1391(دهقان، » کنند. غفلت کنیم، سوراخ سوراخمان می
طرف درنیامده. از سوراخی  زنم. یک تیر از قسمت راست وارد شکمش شده. گلوله از آن ا باال میپیراهن سعید ر«

ترسم اگر بیشتر فشار دهم، درد  گذارم. می زند بیرون. آرام یک گاز روي محل زخم می محل برخورد گلوله، خون می
گذارم و با باند جنگی دور  روي هم می دارم. چند گاز آید. آن را از روي زخم برنمی بگیرد. گاز به رنگ سرخ درمی

 .)45همان: ( »بندم. شکمش را می
اند. تمام  زنم، گویی او را در آتش انداخته اش می سوزد. داغ داغ است. دست که به پیشانی سعید در آتش تب می«

 .)49همان: ( »گوید: سردم است. آید و می رود و به هوش می بدنش خیس عرق است. از هوش می
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کند که چگونه آمپول ضد درد را تزریق کنم.  ام می سیم راهنمایی کند. دکتر پشت بی آرام غروب می د آرامخورشی«

آید.  شود، کمی حال سعید جا می کنیم. خونریزي بندآمده. اولین سرُم که تمام می هاي سعید را هم عوض می پانسمان
ام  کند. انگار دنیا را به آرام پلک باز می ن خالی نشده که آرامکنم. هنوز نیمی از آ تر به او وصل می دومین سرُم را راحت

 .)61همان: » (اند. داده
هاي مردمی نیز  کشاند، همت گروه در جنگی ناخواسته که رزمندگان داوطلب را به سوي مبارزه با دشمنانِ خود می 
که با اشرافی  زده است جمله مردمِ بومی منطقۀ جنگ، پدرِ ناصر از دشتبانکند. در  پا می اي دیگر را در برابر دشمن به جبهه

شتابد؛ هرچند جانِ خانوادة خودش در خطر است، اما کمک به  که به بر این مناطق دارد داوطلبانه به کمک رزمندگان می
ش شود که با تال هایی می داند و در این راه، دچار جراحت دیگر مردم آواره در جنگ و رزمندگان را وظیفۀ خود می

 یابد. اش بهبود نسبی می اعضاي خانواده
 پردازد: هاي پس از زخمی شدن پدرِ ناصر می دهقان، به توصیف دقیقی از لحظه 
اش این را  گفت اما چهرة مچاله کشید. چیزي نمی هاي پیراهنِ غرقِ در خون بابا را باز کرد. بابا درد می مادر دکمه«

 .)88: 1390دهقان، ( »همه خون، شاید جاي زخم را پیدا کند. میانِ آنداد. پیراهن را کنار زد تا در  نشان می
اي از آن را روي  مادر دوید تو و با پیراهنِ اضافی خودش برگشت. چمبک زد کنارِ بابا. پیراهن را جر واجر کرد. تکه«

 .)89همان: ( »کم سرخ شد. اجاق گرم کرد و گذاشت روي زخم و سفت بست. پارچه کم
آمد  ریخت. خونش بند نمی سنگ. تب کرده بود و شُرشُر عرق می خوب نبود. خوابانده بودیمش روي تختهحالِ بابا «

 .)91همان: ( »کرد. و مادر پارچه را با پارچه عوض می
گفت زخم پایش ناجور است. ـ  توانست راه برود. مادر می حال بابا بهتر شد. رنگ و رویش برگشت ولی نمی«
 )99همان: ( »گذارد حاال حاالها راه بیفتد. هاي آهن و فوالد که رفته تو پاش، نمی پاره کهاش نشکسته ولی ت جایی
 

 هاي منتخب دهقان حضور و نقش نوجوانان در جنگ و جبهه، بر اساسِ شخصیت داستان
دفاع طلبد. دوران  گیر را می شناسد و مشارکتی همه دفاع از وطن، ناموس، منافع ملّی و ...، بزرگ و کوچک نمی 

هاي مردمی در برابر تجاوز بیگانه است. در این میان، باید به  مقدس، نمایشگر مشارکتی عظیم از تمام اَقشار و گروه
و  ترها در این عرصه باشهامت جنگیدند سن و سالی اشاره داشت که پا به پاي بزرگ حضور و نقش نوجوانانِ کم

و رمان، به مانند هنرِ مینیاتور، پرداختن به جزییات را به نمایش  دلیرمردانِ کوچک این سرزمین؛ لقب گرفتند. داستان
 و از جمله مواردي هستند که توانایی ثبت این حضور را در خود دارند. )271: 1387امیري خراسانی، ( گذارند، می

و  پوشانده استاش در حوزة دفاع مقدس جامۀ عمل  خوبی به رسالت نویسندگی هایش به احمد دهقان، در داستان 
هاي کارون و گردان  بچه(که در دو اثرش  طوري بینیم، به در هر سه اثر وي؛ حضور و نقش فعال نوجوانان را می

که نوجوانان در این دو  کنیم دست نوجوانان مشاهده می ، اعتماد فرمانده را در سپردن و انجام عملیات اصلی به)چهارنفره
قابل مالحظه است.  هاي کارون بچهتر در  صورتی برجسته ند. این روند مهم بهکن داستان، نقش کلیدي را بازي می

سن و سال  ، نوجوانی کم)عبدل(آید شاهد عملیاتی هستیم که شخصیت اصلی آن  که از عنوان کتاب، نیز برمی طور همان
در نهایت جان خود را بر سر دهد  و با استقامت و پایداري که از خود نشان می کند است که عمدة عملیات را اداره می

دهد. این کتاب، خود بر اساس روایتی از عبدالرضا خفاجی نوشته شده است که  از دست می )آزادسازي خرمشهر(هدف 
 شخصیت اصلی ماجرا است. )عبدل(ایفاگر نقش او در داستان، همان 
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که با توجه به سنِ  سالی هستندسن و  هاي کارون، عبدل، ناصر، غالم شوش و رسول سوتی، نوجوانان کم در بچه 
که  شوند آیند و یادآور این جمله از زبانِ بابابزرگ در داستان دشتبان می کمشان از پسِ کارهاي بزرگ در این جنگ برمی

 گوید: خطاب به ناصر می
به  کس زن نیست، بچه نیست، پیرمرد نیست، همه شود، دیگه هیچ کند! وقتی جنگ می جنگ همه را مجبوري مرد می«

 .)242: 1390دهقان، ». (یک اندازه رزمنده هستن
 خرند: و بخصوص عبدل؛ فعالیت و خطرهاي مهمی را در این راه به جان می ناصر 
بدجوري سردم شده بود. کمی جلوتر، یکجا صبر کردم ببینم دور و اطراف چه خبر است. هر سمت نگاه کردم، «

شدم از یافتن عبدل که یکهو تیراندازي از ساحلِ دشمن  و داشتم ناامید می هاي راه رسیده بودم سیاهی بود و بس. به نیمه
 .)69: 1392دهقان، ( »شروع شد.

شب هم که تا وسط پل  وقت، حتی فکرش را هم نکرده بودم که روزي دست به چنین کارِ خطرناکی بزنم. همان تا آن«
افتاد. ـ تصمیمش با خودت است  لبم به تاالپ و تلوپ میافتادم، ق رفتم، با چنان ترسی برگشتم که هر وقت به یادش می

دانستم چه بگویم ولی وقتی چشمم به عبدل افتاد ـ انگار که قوت قلب گرفته باشم ـ بدونِ هیچ فکِر اضافی،  ... نمی
ام: ـ  شانه وقت باالي سرمان ایستاده بود، کنارم روي دو تا پاها نشست و زد رو روم! سروان فروزان که تا آن گفتم: می

 .)120و119 همان: ( »آفرین جوان!
سرم را تکان دادم که حواسم هست. به انتهاي راه رسیده بودیم. جلوتر، پل را منفجر کرده بودند و میلگردها و «
چرخاند و با  ها درهم پیچیده بودند. عبدل، لبۀ پل نشست. رفتم کنارش. توي تاریکی، سر به هر طرف می آهن

هیچ حرفی،  انگیز. بی جا تاریک بود و هولناك و هراس زد. همه سمت زل می گشت و به آن ی، برمیترین صدای کوچک
رفتم تا  هاي کلفت را گرفت و بنا کرد به پایین رفتن. گذاشتم یک کم برود و من هم پشت سرش راه افتادم. آرام می میله

 .)127ـ  128همان: (» شکست، کارمان تمام بود. صدایی بلند نشود. اگر سکوت منطقه می
، به حضور و نقش فعال و مفید عبدل؛ بیشتر اشاره )هاي بازجویی از اسیران عراقی صحنه(در فصل پایانی داستان  

 شده است:
کردند. وقتی ماشین جلوي یکی  ها حرکت می هاي غذا براي بردنِ شامِ واحدها و گردان ـ با آغازِ تاریکیِ شب، ماشین«

شده. در طولِ شب،  کرده و وارد مقر گردان می کرده، او خودش را با مهارت زیرِ ماشین جاسازي می از واحدها توقف می
پرداخته و صبح، قبل از طلوعِ آفتاب، به همان ترتیب، وقتی ماشین غذا براي آوردن صبحانۀ گردان  به شناساییِ مقر می

 .)228ـ  229همان: ص ( »شده. کرده، از مقر خارج می حرکت می
حرف بود و بدونِ ترس، عقاید  یک هفته، شب و روز از او بازجویی شد. این بچه، شخصیت عجیبی داشت. کم ـ«

که در تمامِ مدت بازجویی، مدعی بود که تمامِ عملیات نظامی را به تنهایی انجام داده  کرد. نکتۀ دیگر این خود را بیان می
 .)229همان: ( »...

و کار اصلی و  هستند )ناصر، سعید، حسن و علی(هاي اصلی آن؛ چهار نوجوان  ، نیز شخصیتگردان چهارنفره
و در این راه خطرهایی را پشت سر  گیرند ساز را که شناسایی از خط مقدمِ دشمن است را بر عهده می سرنوشت

 گذرانند: می
هایشان چگونه است، کجاها خندق وظیفۀ مهمی روي دوشمان است. باید از جبهۀ دشمن خبر بیاوریم؛ خاکریز«
 »خانه و ... شب عملیات نیز باید نیروها را تا خط مقدم دشمن راهنمایی کنیم. خاردار، توپ هاي مین، سیم اند، میدان کنده

 .)6: 1391دهقان، (
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یی. دهند. چهارتایی با هم آمدیم به گروه شناسا تیم هستیم. علی و حسن تیم دیگر را تشکیل می من و سعید هم«

مان چنان محکم شد که هیچ چیز  کم دوستی قدر به هم وابسته نبودیم ولی کم شکن بودیم. اولش این قبلش در گردان خط
ها، به هنگام شناسایی،  ایم و شب نتوانست ما را از هم جدا کند. شاید بدین خاطر است که گام در راه خطرناکی گذاشته

 .)12و11همان: ( »تنها امیدمان به هم است.
گوید: تیم ناصر و سعید باید تا لب  کند. حاج نصرت خطاب به من می سعید از تو چشمی دوربین جلو را نگاه می«

 )14همان: ( »اند. اي که قبالً رفته ها را شناسایی کنند. تیم علی و حسن هم باید بروند تا آخرین نقطه کانال عراقی
هاي مستقیم و رو در رو نیست،  هرچند، خبري از جبهه و درگیري، روایت آوارگان در جنگ به پا شده است. دشتبان 

سامان، نهایت تالششان  به شویم که براي حفظ جانِ خود و دیگران در آن وضعیت بغرنج و نا اي همراه می اما با خانواده
و  تر است رنگ ضورش، کمکنند. نقشِ نوجوانِ این داستان، در مقایسه با نوجوانان در دو داستانِ قبل؛ به نسبت ح را می

صورت جدي حضور و یا نقشِ  تا به که در آن شاهد عملیات جنگی نیستیم دلیل آن به اقتضاي فضاي داستان است
ها در  حساسی را از نوجوان یا هر شخصیت و سن و سالی را ببینیم و درونمایۀ اصلیِ رمان، نشان دادن وضعیت آواره

توان گذشت. ناصر، پسرِ نوجوانی از همین  ستان، از نقشِ فعالِ نوجوانِ ماجرا نمیهایی از دا جنگ است، اما در گوشه
که در لحظات بودن یا نبودن پدرش؛ با کمک دادن به خانوادة خود،  هاي شاخصِ داستان است خانواده و از شخصیت

ضورِ کمابیش خوبی را در وضعیت کند و ح رسانی می هاي آواره، نیز کمک نقشی مفید دارد. او، همچنین به دیگر خانواده
 ایجاد شده بر عهده دارد:

دري از روي شانه انداختم پشتم و دو طرفش را جلوي سینه گره زدم. مادر براي  بقچه را چهار ال جمع کردم، ضرب«
زیرانداز، آوردیم: ـ کبریت، نمک، کاسه، چند تا قاشق، لحاف،  بارِ هزارم شروع کرد به باال دادن چیزهایی که باید می

 )110: 1390دهقان، ( »شود ـ چاي خشک ... ها ـ یادت نرود، ناصر. اینجا دوا و دکتري نیست، الزم می کیسۀ جوشاندنی
گذاشتم تا بابابزرگ بیاید و با  چینِ غار می آوردم و کنارِ پله وظیفۀ آوردن هیزم، بر عهدة من بود. هر بار چند تکه می«

 .)160ن: هما( »شان کند. تکه اره تکه
ام یاد داده  کردم. زندگیِ آن مدت، به دیدم کاري نیست که بکنم. رفتم دنبالِ هیزم. باید اجاقِ خاموش را روشن می«

 )166همان: ( »ترین کار در جاهاي ناآشنا و غریب، برپا کردن آتش است. بود که اولین و مهم
راف را جمع کند. قرار شد کمکش کنیم و من و هاي آن دور و اط توانست همۀ آدم وقت تنگ بود. بابا که نمی«

 .)176همان: ( »ها. بابابزرگ هم برویم دنبالِ آواره
ها ـ جست  رفت ـ در میان باغ اش بود. باید سمت چپِ راهی را که به الوند می اولین کارم، پیدا کردنِ زن و سه بچه«

 )180همان: ( »کردم. و جو می
هاي بیشتري  رفتیم، درخت کن هم پشت سرم. هرچه باالتر می فتادم و لشکرِ دانه جمعبلد بودم. جلو جلو راه ا من راه«

 ).199و198: 1390دهقان، ». (ها ناخنک نزده بود خرماها، کسی به آن بود که به جز موش
 

 گیري نتیجه
هاي پایداري و دفاع مقدس را از دل همین پیامد و تبعات  در آثار دهقان، اصول، عناصرِ سازنده یا به نوعی مؤلفه 

کنیم. احمد دهقان سعی دارد تجارب ارزندة خود را در انتقالی موشکافانه، تأثیرگذار و جهتی سازنده به  جنگ مشاهده می
از جنگ، بیشترین سعی و رویکرد خود  )مثبت و منفی(پیامد و تبعات  مخاطبان خود عرضه دارد. وي، با توجه به هر دو

استقامت و پایداري، ایثار و (هاي پایداري  هاي مثبت ناشی از جنگ یا همان مؤلفه ها معطوف به جنبه را در این داستان



 ۱۷٤۷/ براساس عنصر شخصیت در آثار احمد دهقان هاي پایداري و دفاع مقدس بررسی مؤلفه
 

که از  کند از میان تبعات جنگ می )جنگ و جبهه فداکاري، لحظات جراحت و شهادت، حضور و نقش نوجوانان در
ویژه در بین گروه سنی نوجوان باشد که ثبت لحظات سازنده در  تواند جنبۀ آموزشی اثر به دالیل توجه وي به این امر می

هاي  شرایط سخت براي پیشبرد اهداف از نگاه نافذ نویسنده، پنهان نمانده است. همچنین در پایان باید گفت که مؤلفه
 ان، بیشترین نمود خود را در عنصر بنیادي شخصیت داشته است.هاي احمد دهق پایداري در داستان
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