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1. Introduction 

Ahmad Dehghan is one of the most prominent writers in the field of 

fiction in Sacred Defense. He uses special language in his writings. A 

unique language that cannot be found in the works of other writers. In 

his works, Dehghan has found his way to the depths of war by 

crossing fragile layers. By attempting to underline this great social 

transformation, he has tried to look at it from a different perspective 

and come up with a new plan. 
2. Methodology 

The research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is based on the use of library resources. Thus, first, the 

books related to the research topic were read, the required materials of 

the notes were taken, and the resources related to the subject were 

studied. Then, the information obtained by classification was 

described, compared and inferred according to the frequency of each 

class of the obtained information. Stylistics is based on frequency, so 

when we can identify the frequency of the various stylistic elements in 

Ahmad Dehghan's story Wandering in the Land of Strangers, we can 

identify his particular style. 
3. Discussion 

According to Platonic theory, style is a quality that does not exist in 

all works. In this sense, style means the perfect harmony between 

purpose and means, i.e., the thought and words used to retell, and in 

fact, it means that the author's language is consistent with what he or 

she intends to say. The style of the writer and the poet, in fact, 
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expresses his personality, spirit, and mannerisms. According to 

Buffon, one of the founders of modern Western stylistics, "style is the 

same as man", i.e., the style of the poet and writer himself; however, 

style speaks more of the way the work is expressed, i.e., its formal 

aspect. From the 20
th

 century onwards, stylistics merged with 

linguistics, and today stylistics speaks of the morphological, syntactic, 

and phonetic features of a literary work, i.e., its grammatical and 

linguistic features. This type of stylistics is known as expressive 

stylistics. The newest method of stylistic research is discourse 

stylistics. This stylistic approach uses the methods and terms of 

discourse analysis to explain the use of literary language. This type of 

analysis is directly influenced by the ideas of philosophers such as 

Foucault and the methodological methods of language, discourse 

analysis, and textual linguistics, in a way that provides the basis for 

working with the tools of these linguistic methods in examining short 

and long texts for stylistics. Basically, discourse stylistics is the 

application of discourse analysis methods to the study of literary texts, 

so the benefit of the discourse analysis approach is that it enables the 

stylist to examine a language beyond sentence level. In the stylistics of 

discourse analysis, categories such as semantic continuity, 

grammatical continuity, context, speech action, semantic inference, 

are regularly used to explain and interpret literary text. 

  
4.Conclusion 

This research is also in line with the stylistic view of Ahmad 

Dehghan's works; Story is the most structured part of literature and its 

creation is legal. Every writer uses these rules during the creation of 

the story, and he or she may be the creator of the new rules. 

In this study, we have focused on the stylistics of the story Wandering 

in the Land of Strangers by Ahmad Dehghan. Although some do not 

regard Dehghan the field of Sacred Defense literature due to his sharp 

and sometimes unfair image, he is one of the leading writers in this 

field. Structural and content analysis of the author's stories helps us to 

better understand his work. We have explored different layers of this 

work using descriptive-analytical methods using library resources. At 

the linguistic level, we have examined the phonetic, lexical, and 

syntactic layers of Wandering in the Land of Strangers. We believe 

that Ahmad Dehghan used formalist language. Extensive use of 

military terms, slang words and phrases, omission and displacement of 
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sentence elements and, most importantly, the use of negative sign 

words are other features of his style at the linguistic level. Since 

Dehghan has presented a critical and somewhat eloquent account of 

the sacred defense, many words in his story have taken on a negative 

connotation. At the literary level, he uses new and late understandings. 

Other stylistic features of Dehghan's work include poetic descriptions 

that accompany the resurrection of objects. By using these elements, 

the author engages the audience in the story. At the intellectual level, 

the atmosphere of Ahmad Dehghan's stories is very patriarchal; this 

atmosphere is necessary for the conditions of war. Dehghan seeks to 

articulate the facts and bitterness of war with a detailed statement. 

Also, traces of bitter humor and sarcasm can be seen in the novel's 

unpleasant events. He likes to show the facts and bitterness of war to 

the audience with humor and sarcasm. 

Keywords: Ahmad Dehghan, Wandering in the Land of Strangers, 

Stylistics, Form. 
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پایداری ادبیاتنشریّۀ   

 انسانی علوم و ادبيّات دانشکدة

 کرمان باهنر شهيد دانشگاه

 1398پایيز و زمستان  یکم، بيست و شمارة یازدهم، سال

احمد دهقان« پرسه در خاک غریبه»ای داستان  شناسی الیه سبک  
1منوچهر اکبری  

عمران صادقی
2

 

 چکیده

 احمد دهقان از« پرسه در خاك غریبه» داستان ةشناسان سبک یبه بررسپژوهش  نیدر ا

است؛ هرچند برخی او را مقدّسایم. دهقان یکی از نویسندگان پيشگام و مطرح ادبيات دفاع  پرداخته

و  یساختار یبررس گنجانند. به دليل تصاویر تند و بعضاً به دور از انصافش در این حوزه نمی

ما به . برسيمآثار او  ی ازتا به درك بهتر کند میبه ما کمک  سندهینو نیا های داستان ییمحتوا

در ایم.   های مختلف این اثر را کاویده ای، الیه ی با استفاده از منابع کتابخانهليتحلـ  یفيتوصروش 

. ایم پرداخته« پرسه در خاك غریبه» داستانی و نحو آوایی، واژگانی های الیه یبه بررس یزبان سطح

استفادة گسترده از اصطالحات  استفاده کرده است. انهیگرا فرم یاحمد دهقان از زبان میما معتقد

 از تر استفاده و از همه مهم جایی ارکان جمله نظامی، کلمات و عبارات عاميانه، حذف و جابه

 دهقان، که آنجایی از های سبکی او در سطح زبانی است. از ویژگی نگر منفی دار نشان های واژه

 در ها واژه از بسياری است، کرده ارائه مقدّس دفاع از انگار  لشتمنتقدانه و تاحدودی پ روایتی

 گری. از دکند یفهم استفاده م ریاز تشبهات نو و د در سطح ادبی او. اند پيداکرده منفی بار او داستان

اشاره  ،است ايبه اش یبخش شاعرانه که همراه با جان فاتيبه توص توان یدهقان م یسبک یها یژگیو

فضای  ی،در سطح فکر .کند یداستان م یفضا درگيرکار مخاطب را  نیبا ا هسندینو .کرد

  دهقان های احمد دهقان به شدت مردساالرانه است. این فضا، اقتضای شرایط جنگی است. داستان

طنز  هایی از رگه های جنگ است. همچنين، نگرانه به دنبال بيان کردن حقایق و تلخی با بيانی جزئی
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او دوست دارد حقایق و  .دید توان رمان می در ناخوشایند حوادث به توجه با ار دار تلخ و نيش

   های جنگ را با چاشنی طنز و طعنه به مخاطب نشان دهد. تلخی

 شناسی، فرم ه در خاك غریبه، سبکاحمد دهقان، پرسهای کلیدی:  واژه

 

 مهمقدّ -1

 مقدّسدفاع  یانداست اتيادب ةدر حوز سندگانینو نیتر از مطرح یکیاحمد دهقان  

که خاص خود اوست و در  یاست. زبان گرفته بهره ژهیو یاز زبان شیها است. او در نوشته

شکننده به عمق  یها هیدهقان در آثارش با عبور از ال .افتی توان ینم سندگانینو گریآثار د

تحول بزرگ  نیقرار دادن ا هیکرده است با دستما یکرده است. او سع دايجنگ راه پ

 اندازد.  نو در یو طرح کندمشاهده  گرید یآن را از منظر ،یاعاجتم

 و دارد وجود آثار از بعضی در که است کيفيتی سبک،» افالطونی، نظریة برحسب

 و هدف بين کامل هماهنگی معنی به سبک مفهوم، این در. هستند آن فاقد آثار از بعضی

رود و در حقيقت  به کار میکه برای بازگو کردن  است الفاظی و اندیشه یعنی وسایل؛

)ميرصادقی، « منظور از آن، منطبق بودن زبان نویسنده است با آنچه قصد گفتن آن را دارد

 بيان شيوة و روحيات و شخصيّت کنندة بيان حقيقت در شاعر و نویسنده سبک .(125: 1376

 ؛«است نانسا همان سبک،» غرب، جدید شناسی سبک گذاران بنيان از بوفن تعبير به. اوست

 جنبة از یعنی اثر بيان شيوة از بيشتر سبک البته است؛ نویسنده و شاعر خود سبک، یعنی

 آميخت هم در شناسی زبان با شناسی سبک بعد به بيستم قرن از. گوید می سخن آن صوری

 خصوصيات از یعنی ادبی اثر صوتی و نحوی صرفی، های ویژگی از امروز شناسی سبک و

شناسی  سبک شناسی به سبک نوع این آورد که ميان به سخن آن سیشنا زبان و دستوری

 .است معروف( Expressiveness) بيانی

 گذار پایه سوسور، دو فردینان شاگردان از که سوئيسی، شناس زبان بالی، شارل   

 وظيفة»: او عقيدة به. داد دست شناسی به سبک از ای تازه تعریف بود، نوین زبانشناسی

 و احساس و کدامند؟ بيان های سازه انواع معيّن، ای دوره در ببيند که است نای شناسی سبک
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 به ای تازه جان «بيان وسایل دانش» طرح با او. دارند می ابراز چگونه را اندیشه 

 .(12: 1390)شميسا،« بخشيد شناسی سبک

 رویکرد این شناسی گفتمانی است. سبک شناسانه، جدیدترین شيوة پژوهش سبک   

 زبان کاربرد توضيح و تبيين برای را گفتمان تحليل اصطالحات و ها ناسی روشش سبک

 مانند فيلسوفانی های اندیشه نفوذ تحت مستقيماً تحليل نوع این». گيرد می خدمت به ادبی

 گيرد؛ می انجام متنی شناسی زبان و گفتمان تحليل زبان، کاربردشناسی های روش فوکو و

 های متن بررسی در را شناختی زبان های روش این ابزارهای اب کار زمينة که ای گونه به

 عبارت شناسی گفتمان، سبک اساس، در. کند می شناسی فراهم سبک برای بلند و کوتاه

 رویکرد فایدة بنابراین، ادبی؛ های متن بررسی در گفتمان تحليل های روش کاربرد از است

 از فراتر قلمروی در را زبان تا ازدس می قادر را شناس سبک که است این گفتمان تحليل

 پيوستار مانند جمله از فراتر مقوالتی گفتمانی، تحليل شناسی سبک در. کند بررسی جمله

 و توضيح برای منظم طور به معنایی، استنتاج گفتار، کنش بافت، دستوری، پيوستار معنایی،

 .(152: 1390)فتوحی، « روند می کار به ادبی متن تفسير

 ،داستان» .شناسانه به آثار احمد دهقان است نگاه سبک یدر راستا زيژوهش نپ نیا    

 انیدر جر ای سندهنوی هر. است مند قانون آن نشیآفر و است اتيبخش ادب نیساختارمندتر

 های مندی و خود ممکن است واضع قانون برد یسود م ها مندی قانون نیداستان از ا نشیآفر

 .(39: 1378 دی،)محمّ« د باشدیجد

 منابع از استفاده اطالعات، گردآوری روش و تحليلی ـ توصيفی پژوهش، این روش

بسامد  ميما بتوان یبسامد شکل گرفته است، پس وقت یةپا بر یشناس سبک. است ای کتابخانه

 ،مياحمد دهقان مشخص کن «پرسه در خاك غریبه» ساز را در داستان انواع عناصر سبک

 .ميمشخص کناو را  ةژیسبک و ميتوان یم

( تنها پژوهش 56: 1389)عليزاده،« قيمت پيدا کردن فردی در گير و دار جنگ»مقالة 

کتاب »صورت گرفته دربارة پرسه در خاك غریبه است. عليزاده در این مقاله که در مجلة 

پردازی  شخصيّتچاپ شده است، به بررسی عناصر داستان این اثر با تکيه بر « ماه ادبيات
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های ناتوراليسم در  بررسی جلوه»پور نيز در مقالة  خادم کوالیی و حسن. پرداخته است

 . اند های ناتوراليستی این رمان داشته نگاهی به جنبه نيم« ادبيات داستانی جنگ

هایی هستيم که با ما اشتراك فرهنگی یا  ما در تعامل با جهان اطراف، به ویژه با ملت   

ت وضعيت فرهنگی و ادبی امروز ما هستند. همين مراوده فرهنگی دارند و در پی شناخ

دارد تا ادبيات خویش را به آنان بشناسانيم و این شناساندن و نمایاندن  ضرورت ما را وا می

مستلزم مطالعه، نقد و در پی آن گزینش و ترجمه و عرضه است. تا خود، ادبيات دفاع 

 های دیگر انتقال دهيم. تتوانيم به درستی به مل را به درستی نشناسيم، نمی مقدّس

 

 بحث -2

. است گوناگون رفتارهای و روحيات با رزمنده چند حکایت غریبه، خاك در پرسه

 و برگزیده عمليات به اعزامی نيروهای عظيم خيل بين از را بسيجی چند این دهقان،

 ،عبداهلل ابراهيم، بهرام، .کند می توصيف عمليات انتهای تا حرکت ابتدای از را شرایطشان

 نویسنده که شوند می محسوب داستان اصلی های شخصيّت جمال و مراد اهلل  رو، سبزه پسرك

 روایت، از شکل این. کند می تعریف کنند، می تجربه را آنچه و است کنارشان در جا همه

 ندارد. نویسی خاطره در روایت با تفاوتی هيچ

 ای گله با باری قطار با انیسرباز( 1388 لاوّ چاپ) غریبه خاك در پرسه در رمان    

 رو روبه نيروها کشتار و دشمن باران موشک با و روند می غربهای  کوهستان به قاطر

 صبح و کنند می اقامت کرد زنی خانة در شب فرماندهان، قبلی هماهنگی با آنان. شوند می

 مبارانب با نکرده، را طی راهی هنوز اما کنند؛ می حرکت شده تعيين پيش از هدف سوی به

 روستا، یک در استقرار با مداوم،های  درگيری از بعد گروه،. شوند می رو روبه دشمن شدید

 و رحم به را مردم ،مقدّس کتب از زدن مثال و حکيمانه سخنان با که ای فرزانه پيرمرد با

 فرار باعث شيميایی، گاز از استفاده و ها عراقی حملة. شوند می آشنا خواند، می فرا انصاف

و مرگ دسته جمعی  مجروحان حمل آمبوالنس شدن کشيده آتش به سربازان، از ای دهع

اصلی داستان هم که قبالً اهل کاباره بود  شخصيّتقاطرها از مسائل داستان است. عبداهلل 

 جنازه دیدن با بهرام رمان، انتهای شود. در تحت تأثير زکریا، طلبة جوان داستان، متحول می
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 بتواند تا زند می فریاد دل ته از مادرش و پدر جنازة کنار در ایستاده االغ هکرّ زده یخ 

 خالص کند. دردناكهای  خاطره و بغض همه این از را خودش

 عمر از سال 10 دغدغة نوشتنش او خود گفته به که رمان این در دهقان داستانی سبک  

 در جذابيت اثر، نای در او که معنی این به است؛ رسيده کامل پختگی به است، بوده وی

 بيانی طنز نيز و داستانی های موقعيت خلق در اش زدنی مثال دستی چيره کنار در را روایت

 در او مخاطب که آميخته هم در چنان داریم، سراغ همواره دهقان از را که فردی به منحصر

 دیگری بر رویکرد سه این از یکی که کند نمی احساس متن این خوانش از بخش هيچ

 آثار خلق برای سرآغازی توان می را رمان این دیگر سوی از  .باشد کرده پيدا تفوق

 نوع هر از دور به مقدّس دفاع در موجود حقایق پایه بر هنرمندانه و جدی داستانی

 نوعی ایجاد جز چيزی که دانست شفاف غير و گنگ های تصویرسازی و  مابی  مقدّس

 .ندارند خود درون در واقعه این پيرامون مجازی تقدس

 سطح زبانی -2-1

 الیۀ آوایی -2-1-1

 استفاده از اصوات و آواها -2-1-1-1

دهقان در این داستان به کرات از آواها و اصوات طبيعی و غير طبيعی) صدای هواپيما، 

 بمب و ... استفاده کرده است:

 نستو -. شد پخش رو روبه کوچک دشت وسط سياهی، دود. مب م م و و بو... ویيژژژ»

 (.9: 1391)دهقان:  «بنشين جات سر... بنشيند درجا

. کردند می تيراندازی وار شالق سنگين مسلسلهای. بود گرفته در سختی جنگ جلو آن»

 تير وقفه بی همها  تفنگچی. پيچيد می کوهها توی و شد می قاطی هم در صداهاشان

 انداخته راه تروقی و ترق آتش، روی باشی پاشيده نمک مشت یک که انگار و انداختند می

 .(13)همان: « ترررر –... تا تا تا تا تا تا ببين. و بيا بودند

 دار کلمات کش -2-1-1-2

 کند: های نگارشی در تمامی آثار دهقان خودنمایی می اینگونه هنجارگریزی

 .(41همان: «)پياده شو و و و و ید»
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 .(121)همان:  «ر ر ر پ... ای پر از درد و ترس. قا ا ا صدا به زوزه شبيه بود. زوزه»

توان یافت که این نوع کلمات کشدار در آن نباشد؛  تقریباً هيچ متنی از دهقان را نمی

 ای به صورت مشخصة سبکی دهقان در سطح زبانی درآمده است. چنين شيوه

 موسیقی متن -2-1-1-3

کالم به که درگير درونمایة تلخ داستان است، به موسيقی  دهقان در این اثر همچنان

 ویژه واج آرایی  و سجع اهميت داده است:

 (.19)همان:  «صورتش تا سيبک گلو عينهو لبو سرخ شده بود»

 (.19)همان:  «گو بود و شوخ و توی حرف و گپ و گفت، همه فن حریف رك»

ترکاند،  مزه و سرد برف، همراه با سوزی که سنگ را می درها را بازکردند، بوی بی»

 (.41)همان:  «اگنهجوم آورد داخل و

 (.59)همان:  «ای همان کنار چادرها در سرازیری سرسره درست کردند عده»

های بالغی از اهميّت خاصی برخوردار در مباحث زبانی و شيوه شيوهاستفاده از این 

های آوایی در  تناسب و زیبایی را با تکرار نشانه ،«پرسه در خاك غریبه»دهقان در  است

-زدایی، به مخاطب لذّت شنيداری میو با آشناییکرده است ایجاد  محور همنشينی زبان

 چشاند. 

 واژگانی الیۀ-2-1-2

 چيز هر از بيش ها سبک شناخت کار در و دانند می گزینی واژه هنر را سبک بسياری

. است زبانی های الیه دیگر از بيشتر سبک، واژگانی نمود البته». اند دوخته واژگان بر چشم

 است زبان های سازه دیگر از دارتر شناسنامه هم واژه زیرا نيست؛ پایه بی چندان نگرگاه این

 .(249: 1390)فتوحی،« پویاست و زنده انسان، چونان هم و

 دار  واژگان نشان -2-1-2-1

هایی هستند که عالوه بر داللت بر یک مفهوم خاص،  دار، واژه های نشان واژه

نویسنده و گوینده زشی هستند که نگرش و طرز تلقی دربردارندة معانی ضمنی و مفاهيم ار

از آنجایی که دهقان در پرسه در خاك غریبه، روایتی تلخ و (؛ 264را در خود دارد )همان: 

ها در این اثر بار منفی و تيره به  ارائه کرده است، بسياری از واژه مقدّسگاه زشت از دفاع 
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دار است که دربردارندة دیدگاه  نشان ها اند. در این اثر بسياری از صفت خود گرفته 

 هایی مانند: نویسنده نسبت به موضوع اثر است. نمونه

زودتر چيزی بيار  در دربهآهای ( »9: 1393)دهقان،« سر سياه زمستان برویم غرب.»

 .(11)همان: « بخوریم

بوی ترشيدة سبزی و  آشغالاز روی صندلی عقب کتش را برداشت. بوی تریاك و »

 .(14)همان:  «آمد یم استفراغ

در نمونة زیر، دهقان ترك ادب شرعی کرده و عبارتی به کار برده است که آشکارا با 

 های اسالم منافات دارد:  آموزه

شد که  متالشیهای طرشت به محاصره درآمد و چنان  در یک شب خونين، دستة بچه»

شان را جمع و جور های خود پاره تا هرکدام بتوانند تکه کشد روز قيامت مدتی طول می

 .(21)همان: « کنند

دار  روند، نشان ها و افعالی که در زبان عاميانه و گفتاری به کار می بسياری از صفت   

دار بسيار استفاده شده است که  هستند. در این اثر نيز از عبارات و اصطالحات عاميانة نشان

زد و آرام گفت:  پوزخندیهرام ب»اند:  در ارتباط با درونمایة سرد و تيرة اثر شکل گرفته

 .(18همان: «) ! بگو یخچال... زکی سرما

 گرا است: دار منفی در نمونة زیر تشبيهات او نيز نشان

زن و مرد و پير و گير شد،  که وقتی همه جنگ، نکبتی است مثل وبازن با تنفر گفت: »

 .(84)همان: « شناسد جوان نمی

زدند روحيه  می لرز سگسته که داشتند از سرما چندتا شعار جانانه داد تا نيروهای خ»

 .(117)همان: « بگيرند

توان ميزان دخالت راوی در یک متن را تعيين کرد. بسامد  دار می های نشان با واژه    

نشان از نگاه تلخ راوی نسبت به « پرسه در خاك غریبه»دار تيره در  باالی واژگان نشان

ة پرسه و غریبه نيز نشاندار هستند.  گویی دهقان پدیدة جنگ دارد. جالب آنکه دو واژ

خواسته است با این نام، سرگردانی رزمندگان را نشان دهد. از طرفی خاك غریبه، خاك 
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عراق است. آیا او خواسته است کمک به مردم دربند صدام را زیر سوال ببرد و بگوید 

 مشکالت داخلی آنها به خودشان مربوط است؟!

 گسترده از اصطالحات عامیانهاستفادۀ  -2-1-2-2

بسامد کلمات  و عبارات عاميانه بسيار باالست. دهقان « پرسه در خاك غریبه»در 

خواسته است نشان دهد که از هر قشر و گروهی از طلبه تا پادوی کاباره در جنگ حضور 

 ست:اند. او عبارات و اصطالحات این اقشار را به فراوانی در داستان به کار برده ا داشته

 وگرنه ریزند؛ نمی جا یک را شان آتش و است خبر چه اینجا دانند نمی که شکر را خدا»

 که لشکرهایی ستون .آمد می سرمان بالیی چه دانست می خدا آدم، همه این و بلبشو این با

 مدام و شد نمی دور هایش حيوان از که مراد اهلل. نشستند جاشان سر بودند، مانده باقی

 موشک به طور همين نامردها پدر اگر. شد تمام شکر را خدا: »گفت يد،چرخ می دورشان

 .(117)همان: « ماند نمی باقی دارالبشری دادند، می ادامه شان باران

 برای بدو بدو ابراهيم که نبود هم خبری. جاده پناه در بود کرده کز حرکت بی ستون»  

 رسيده مقصد به نه. کردند می آرامینا بار زیر که بودند ها حيوان فقط. برود پيغامی بردن

 .(120)همان: « کنند استراحت تا کرد خالی را بارشان راه وسط شد می نه و بودند

 اما. جلو بروند و شود باز راه که زدند می لرز سگ و بودند نشسته اميد این به همه»   

ها  وری این زور که داد نمی نشان چيز هيچ. شد نخواهد خبریها  زودی این به که بود معلوم

 سر کاموایی های ها کاله بعضی. بود بریده را همه امان سرما. کنند باز را راه بتوانند و بچربد

« بودند گذاشته آن روی را آهنی کاله و بود پيدا صورتشان گردی فقط که بودند کرده

 .(128)همان: 

 ت:در نمونة زیر عبارات عاميانه با تمسخر دین مبين اسالم درآميخته اس

 که انگار نشست؛ دلم به بدجوری مهرش دیدم، را ماشال آق این که ای لحظه آن از»

 آخوندی درس که هم تو. بودیم برادر تا دو مثل هم با مدت، این توی. ام یافته را ام شده گم

 .شویم برادر هم با راستی راستی تا بخوانی برادری صيغة تا دو ما برای خواهم می. خواندی

 رو سبزه پسرك. خنده زیر زدند پقی بود، مانده باقی شان برای حالی و حس که نفر دو یکی

 و گرفت خود به را کارکشته آخوند یک لحن بود، شده بهرام اصلی منظور متوجه تازه که
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 شما بين تواند نمی محرميتی صيغه هيچ مبين، دین و شرع نظر از. پسرجان شود نمی: »گفت 

 و بلند صدای با باشد، تئاتر صحنه روی که انگار - عجبت با بهرام،« شود. جاری تا دو

« است فانی دنيای این از من خواستة آخرین این چرا؟! شود؟ نمی: »پرسيد کنان اعتراض

  .(119)همان: 

 نزدیک مردم دهان در جاری زنده زبان نوشتار به زبان دهقان احمدهای  داستان در   

است. به  مردم تودة طبيعی و زنده یوگو گفت نوشتن و توصيف در دهقان قدرت. است

کارگيری واژگان عاميانه در شيوة نگارش دهقان از طرفی ریشه در نگاه ناتوراليستی و 

که زبانی متناسب با  مقدّسانگار او نيز دارد. او برخالف دیگر نویسندگان دفاع  پلشت

های  ان دادن زشتیاند؛ بيشتر در پی نش های جنگ انتخاب کرده فضای پاك و روحانی جبهه

 جنگ است و در این بين بيشتر به سراغ زبان مخفی یا ناسالم کوچه و بازاری رفته است.

 استفادۀ گسترده از اصطالحات نظامی -2-1-2-3

شود و به تبع آن، آکنده  یک اثر ادبی جنگی در وهلة اول با موضوع جنگ شناخته می

های  ن برای واقعنما ساختن داستاناز اصطالحات خاص نظامی و جنگی است. احمد دهقا

است. بسامد اصطالحات جنگی در داستان پرسه در  برده خود از این اصطالحات بسيار بهره

 خاك غریبه بسيار باال است:

 تمامی انگار که امانی بی آتش به دوختند چشم و گرفتند پناه جاده شانة کناره در»

 روشن و خاموش مرتب آسمان. زمين دخوردن می جا ها همه  توپ وها   خمپاره .نداشت

 از تا هفت شش و ترکيد جاده وسط درست ها، توپ از یکی. لرزید می زمين و شد می

 .(153: 1393)دهقان،« کرد پار و لت ها را قاطر از تا چهار ها و نيرو

 ها رنگ -2-1-2-4

د های حسی دار ای در صورخيال و نوسازی تشبيهات و استعاره عنصر رنگ نقش ویژه

ها نقش  کاربرد رنگ« پرسه در خاك غریبه»(. در 271: 1396 مهر، شایان و دی افشار)محمّ

توان در این  های سياه و تيره را می مهمی در فضاسازی و القای درونمایه دارد. فراوانی واژه

پالتوی »، «رو پسرك سبزه»، «سر سياه زمستان»راستا نگریست. با توجه به ترکيباتی چون 

دود خاکستری »، «قيافة سياه سوخته»، «انتهای سربی رنگ دریای آب»، «نگزیتونی ر
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توان گفت فضای سرد و سياه تمام داستان را پوشانده است. رنگ سياه، رنگ  می، «رنگ

از نظر روانشناسان، رنگ سياه ایجاد کدورت »عزا و اندوه و نماد غم، مرگ و گناه است. 

اندوه است. رنگ سياه بدین جهت در عزاداری کند. سياه رنگ غم است، رنگ روحی می

کند. گيرد که به عنوان نمادی، غم را هميشه در درون انسان حفظ می مورد استفاده قرار می

های غمگين پيوند خورده است که باعث نوعی بدبينی در  این رنگ در اذهان ما با مناسبت

 (.482: 1391، باقری،)معروف« شوددرون ما می

  نحویالیۀ  -2-1-3

 جمالت کوتاه و پر فعل -2-1-3-1

فضای پرتنش جنگ در این داستان ایجاب کرده است تا دهقان از جمالت کوتاه و پر 

 آلود جنگ را نمایان سازد: فعل استفاده کند تا فضای شتاب

 ریز ریز برف،. شود می تنگه یک وارد جاده جلوتر، کمی که شد مشخص کم کم»

 سرعت ستون رسيدند، آنجا تا افراد. بودند ناپيدا و پيدا بلند، یها کوه طرف، دو و بارید می

ها   بيشتری شود. لباس باز راه تا بنشيند همانجا آمد دستور و شد فشرده هم در و کرد را کم

 و کبودهای  دست دائم بودند. کرده قوز نشسته، طور همان به ای عده. بود شده خيس

 توی .شوند گرم شان نفس بازدم با کم اقل تا ندها جلوی کردند می کاسه را شان حس بی

 ابراهيم جمال،. زد می سياهی چيزهایی  شکسته کمر بلوط یک زیر و دورتر کمی -ها   برف

 بيشتر هم اش چکمه ساق از آن ارتفاع ها که  برف ميان در. هستند چه ببيند برود تا فرستاد را

 ای پاره تکههای  جنازه آورد خبر و ترف برود، جلو پاشتری و آرام بود شده مجبور و بود

 .(120)همان: « کرده پرتشان جا آن تا انفجار موج که هستند

 استفاده از جمالت مجهولی و  شبه مجهولی -2-1-3-2
در موارد بسيار از جمالتی استفاده کرده است که نهاد « پرسه در خاك غریبه»دهقان در 

 مشخصی ندارند:

 برف در پيچيدههای  کوه شد می آنها نور زیر و رنگی رهایمنو از بود شده پر آسمان»  

 تا را ها کوه گذاشت نمی برف، رنگ کم و سفيد پردة. دید -جاده از دورتر چندان نه - را

 .(151: 1393)دهقان،« دید انتها
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 .(88)همان: « پيچ کرده بودند، گذاشته بودند باالی وسایل لحافها را هم  بچه» 

ل جمله را مشخص نکرده است. در همين بند شش فعل آورده او در نمونة زیر فاع

 دهد: ها را به هيچ فاعلی ارجاع نمی است؛ اما این فعل

به پست  برسانندتا زودتر  کردندها را سوار قاطرها  تا آنجا که جا داشت مجروح»  

و  بستندها را  ها و زیپ . دکمهدرآوردندها را  امداد. بعد پالتوهای خونين و جرخوردة جنازه

 انداختندها را که مثل چوب خشک شده بودند،  . جنازهکردندشان رد  دوتا تفنگ از وسط

 (.117)همان: « آن وسط

العادة جنگی عنایت  رسد دهقان با به کار بردن چنين جمالتی  به شرایط فوق نظر می  به

ن نيز گونه شرایط بحرانی اغلب، کارها آشفته و درهم و فاعل آ داشته است. در این

 نامشخص است.

 لهجایی ارکان جم جابه -2-1-3-3

جایی اجزای جمله یکسان  پذیری در جابه ها از نظر انعطاف زبان»فتوحی معتقد است: 

پذیرتر از زبان  جایی عناصر جمله خيلی انعطاف نيستند. زبان فارسی و روسی از نظر جابه

های معنایی و  مجال بازی پذیری به شاعران و نویسندگان انگليسی است. این انعطاف

یکی از مختصات سبکی نثر  .(273: 1390)فتوحی، «دهد های سبکی را می گسترش صورت

تر  ارکان جمله است. دهقان گاه این کار را برای هرچه نزدیکجایی  جابهاحمد دهقان، 

 دهد: گفتار طبيعی انجام می ساختن نثر به 

 را برانکارد سر دو. ها جنازه سراغ ادفرست را حرف کمهای  مجروح حمل تا دو جمال،»

 مکافات هزار با و کنان هن هن -ها  بيچاره. افتادند راه نخورده، پا های برف وسط و گرفتند

 این کارشان که کسانی تا چيدند هم کنار جاده، روی را ها جنازه و آمدند و رفتند بار سه

 .(119: 1393 )دهقان، «عقب ببرند را آنها و برسند سر بود،

 کرده است: جا جابهارکان جمله  ،دهقان گاه به قصد ایجاد موسيقی

های بهرام لرزید و  لب(. »15)همان:  «چشم دوخت به انتهای سربی رنگ دریای آب»

 .(146)همان:  «هو زد زیر گریه لرزید و بعد یک
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 سطح ادبی -2-2

 تشبیه -2-2-1

و داستان را در  کردز داستان ارائه توان فضایی شفاف ا با صور خيال به ویژه تشبيه، می   

نما جلوه داد. منظور این نيست که مخاطب، حوادث داستان را عين  چشم مخاطب واقع

بلکه منظور این است که  ؛محض و رونوشتی دقيق از حوادث روزمرة زندگی بداند

در واقع، حوادث در خود داستان »ها را در فضا و رنگ خاص داستان باور کند  شخصيّت

مانند باشد و نه بيرون از آن. قدرت و هنر نویسنده است که  تواند حقيقت ت که میاس

را تحت تأثير جادویی داستان  مانندی داستان قانع کند و ما تواند خواننده را به حقيقت می

مشخصة اصلی سبک احمد دهقان در سطح ادبی تشبيه  .(156: 1376)ميرصادقی، « قراردهد

 :شود دیده میگوناگون به وفور در تمامی آثار او است. تشبيهات متنوع و 

« رقصد ماند و می دنيا رقاصه است که جلوی هر کس یک مدت می !ببين جوون» 

 .(16)همان: 

دیگه به هيچ دردی  ،چسبند جوون. وقتی سرد شد می ،چای و عشق وقتی داغ هستند»

 .(43)همان:  «خورد نمی

 و هن با نفر، چهار و وسط آن انداختند د،بودن شده خشک چوب مثل که راها  جنازه»

 دیگری ةچار. عقب سمت به افتادند راه پال، و پخش و گرفتند را طرفش چهار فراوان، هون

 (.117)همان:  «نبود

 بدو بدو خوردن، ليز و اتفمکا هزار با گاهی و بود جمال سر پشت جا همه ابراهيم»  

 شکارگاه توی که حيوانی چشم ينهوع چشمش. برگردد و برساند را خبری تا رفت می

 آنور و ور این به نگاهش و گردید می خانه چشم توی مدام باشد، کرده حس را خطر بروی

 ها بری و دور همه که طوری به بلند بهرام ترکيد، تر نزدیک کمی که بعدی توپ .بود

 راه وت بعدیهای  گلوله که کنيد پيدا امن جای یک بگردید !ها بيچاره: گفت ،بشنوند

 .(151)همان:  «هستند

 هم از جدا امر دو کردن همانند ،ادبی نثر یا شعر مثل ادبی ساخت یک در تشبيه نقش

 در مهمی نقش هنری ابزار این که بينيم می کنيم، نگاه تشبيه به دیدگاه این از اگر. است
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ی است. تة حيرت و تازگشيف انسان ذاتاً» دکتر فتوحی معتقد است که دارد. ایجاد شگفتی 

« دهد شناسی زندگی مدرن را تشکيل می جمال یبخش اساس ،جوی شگفتیو جست

انگيز است، برای بيان  های ناب و شگفت سراسر جنگ پر از صحنه .(319: 1389،)فتوحی

 ها باید زبانی کارآمد داشت: شگفتی

 باز را در که ای ناخوانده ميهمان انتظار در بود؛ها  کوه و دشت به رو دریده، های چشم»

. ترکيدند می ور آن و ور این و آمدند می کشان زوزه ها توپ. تو بياید هو یک و کند

: 1393)دهقان، «دادند می نشان ناآرام آشکارا بودند، شده خسته سنگين بار زیر که ها حيوان

151.) 

 جدی را جنگ کس هيچ هنوز. ترکيدند جاده نزدیک و سر پشت گلوله، تا چند»

 وقت کسی. داد را جر آسمان ةپرد ترسناکی، ةزوز صدای هو یک که بود نگرفته جدی

 و سياهه ساق بين درست - ستون وسط مهيب، صدای با گلوله، که کند کاری بود نکرده

 ته رفتند شد، تمام که کارشان. آمد نمی در شان نفس خستگی، شد. از منفجر - جاده ةشان

 از یکی ةگوش دید، را روزشان و حال کهمراد  اهلل. نشستند جاهاشان سر دسته، ستون

 شان یکی. داد جنگی شکالت تا دو شان کدام هر به اجازه، بی و کرد باز را آذوقه های گونی

 .(17: 1393 )دهقان، «!آب: گفت فقط ها، مرده عينهو سفيد روی رنگ با

 استعاره-2-2-2

اکثراً زیرساختی  ،استعاراتی که احمد دهقان در پرسه در خاك غریبه به کار برده است

 مرگ، مفهوم با مرتبط نمادهای و تشبيهات و استعارات کارگيری تشخيصی دارند. او با به

 بيان تشبيه مانند استعاره از هدف که دانيم می. مخاطب دارد به مفهوم این شناساندن در سعی

 است، کرده داستان وارد را لتخيّ آنکه بر عالوه کار این با نویسنده. است همشبّ لمخيّ

 ؛دهد می انتقال را جنگ سياهی و ترس احساس و کند می داستان فضای وارد نيز را مخاطب

 با برابر فضاسازی کند. می فضاسازی تشبيهات و استعارات با نویسنده ،دیگر عبارت به

 که است اعجابی یا حماسی حالت یا اندوه عاطفه، از منظور» .است شعر در عاطفه عنصر

 که خواهد می شنونده و خواننده از و کند می احساس خویش در ای ادثهح رویداد از شاعر

نقش مهمی نيز در  ،. استعاره(24: 1372شفيعی،) «باشد داشته شرکت احساس این در وی با
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ها بر این باورند که زبان در صورتی ارزش ادبی  زدایی در داستان دارد. فرماليست آشنایی

زبانی است تکراری،  ،زیرا زبان خبر ؛و دارای غرابتزدایی شود  کند که آشنایی پيدا می

رسانی و چون  ی است برای برقراری ارتباط و خبر ا عادی، آشنا و فرسوده که فقط وسيله

زدایی مانند دم مسيحایی جانی  آید. آشنایی توجه نيست به کار شعر و ادبيت نمی ةبرانگيزند

کند  انگيز می ازه، پرجاذبه و شگفتدمد و آن را ت زبان مردة خبری میتازه در کالبد 

 .(82: 1389)وحيدیان کاميار، 

 های زیر نقش استعاره در ایجاد صميميت داستانی پررنگ است: در پاره

 .(13: 1393دهقان، ) «کرد وار زاری می آب زمزمه»

 .(25)همان:  «دم غروب بود که المپ کم جان و زرد رنگی باالسرشان روشن شد»

 .(25)همان:  «رفت کرد و نفس زنان می کم میقطار گاهی سرعت »

 .(48)همان:  «فریاد آخری ترس را انداخت تو دل همه»

 .(59)همان:  «وقتی خورشيد توانست از الی ابرها نگاهی به زمين بيندازد»

.« پشت خاکریز را گرفت به رگبار مسلسل سنگين تشنه به خون آدميزاد، از روی بلندی»

 .(173)همان: 

 .(176)همان:  «.روی قلّه که از نفس افتادتيربار »

است و دهقان به درستی از زدایی  آشناییهای  ترین شيوه استعاره و تشخيص از هنری

 به حقيقی کاربرد از زبان انتقال ابزار ترین مهم از استعاره .این امکان ادبی آگاه است

 نقش شخصی بکس ایجاد و نوآوری در مانندتشبيه و است آن ادبی و مجازی کاربرد

 .دارد

 کنایه -2-2-3

ای که دهقان به کار برده است، زیرساختی تشبيهی دارد. در واقع  در شاهد زیر کنایه

 شود: تشبيه به حرکات اسب دیده می

 .(40)همان:  «الباقی گوش تيز کردند»

 ،است. الزم به ذکر است که قمپز «یاوه بافتن»کنایه از  «قمپز در کردن»در نمونه زیر 

 وعی توپ جنگی پر سرو صدا و کم اثر بود. این نمونه نيز زیرساختی تشبيهی دارد:ن
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 .(19)همان:  «کردند به قمپز درکردن آمد، شروع می وقتی حرفی و بحثی پيش می» 

 هنر» نویسد: می او. داند می برانگيزی حس را داستانی نثر ویژگی ترین مهم فتاحی حسين

 این که کند ایجاد ای صحنه و برد کار به کلماتی و بسازد فضایی که است این نویسنده

« رنگ پریده» زیر با ترکيبِ ةدر نمون .(150: 1386فتاحی،) «شود منتقل هم خواننده به حس

 که کنایه از ترس است، حس داستانی را به مخاطب انتقال داده است:

پریده  جوری نداشتند، گيج و با رنگ جماعت که انتظار مهمان ناخوانده را این»

 .(73: 1393)دهقان، «ماندند ،همانطور که بودند

 در نمونة زیر کنایه با اغراق در آميخته شده است:

 .(73)همان:  «شد دیدی با چه سرعتی رفت؟ پردة گوشم داشت پاره می»

 طنز -2-2-4

سراسر داستان پرسه در خاك غریبه را طنزی تلخ فرا گرفته است. این طنز، گاه به هجو 

هلل کند. دهقان در پارة زیر از سربه سر گذاشتن عبدا به عقاید انقالبی گرایش پيدا میو طعنه 

 .(39)همان:  ...« جوون آب قمقمه را خالی کن  و توی آن»با پسرك سبزه رو نوشته است: 

تمثيلی است. او در ابتدای حرکت گردان به  ،طنزی که دهقان در این اثر به کار گرفته

دهد تا  آلود، نمایشی تمثيلی ارائه می صحنة ماهی گرفتن از آب گلسمت ماووت عراق در 

 تشبيه کند:« گرفتن از آب گل آلود ماهی»کل حرکت گردان به سمت ماووت را به همان 

 یکی گرفتم. -»

 نه بچه ماهی. ،چيزی که گرفتی بچه قورباغه است -

 ویم.بيایيد این ور باید با پا آب را گل کنيم. باید توی یک خط پيش بر -

ماهی  ،شود ها انداخت که در آن آب می ای تو دهان حاال کدام شير پاك خورده

 .(13)همان:  «آخرش هم کسی نفهميد ،گرفت

را به  مقدّسهای طرشت زیرکانه بسياری از عقاید مربوط به دفاع  وارة بچه او در داستان

 سخره گرفته است:

گذاشتی، روی هر صخره  جا پا میکم کار به جایی رسيد که دور و بر گردان، هر  کم»

 بود: آنهاو پشت هر تابلویی نوشته و نشانی از 
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 ها طرشت است. قبلة دل -

 ثبت است بر جریدة عالم نام طرشت ما/ هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق -

 بهشت دنياست. ،بشکند قلمی که ننویسد طرشت -

 .(20)همان:  «چشم و چراغ این ملتيد ،های طرشت شما بچه -

پردازی  را دستمایة نقيضه« یار دبستانی من» دهقان در جای دیگر شعر انقالبی معروف

 خود ساخته است:

 نصفه شبی شروع کرد به خواندن:»

 با من و همراه منی/ یاور تخریبچی من

 بغض من و آه منی/ توپ عراق بر سر ما

 .(38: 1393)دهقان، «مونده هنوز رو تن ما.../ ترکش مين والمریا

 پردازی شخصیّتشیوۀ روایت و -2-2-5

شناسی بررسی  در دانش روایت شخصيّتنظر غالب آن است که پيرنگ، روایت و 

گاه سبک  ؛ مهمترین جلوهبدانيم «متفاوت به جهان یها حاصل نگاه» شود. اما اگر سبک را 

پرسه »رمان  دید ةزاویپردازی است.  شخصيّتدر ادبيات داستانی، پيرنگ، شيوة روایت و 

 من زبان ؛نيست کل دانای ،روایت زبان اما ؛است نامحدود  کل دانای «در خاك غریبه

 منظر از مکان سبب به رمان این کند. می کاری شيرین گاهی و قضاوت که است راوی

 دانای ةعهد به غریبه خاك در پرسه روایت. است مهم بسيار مقدّس دفاع سياسی تاریخ

 جوید؛ می سود طنز از گاهی و کند می بيان را دهارخدا جانبدارانه گاهی که است کلی

 مطلق قادر و دانا از که پرسد می سؤاالتی و کند می تخطی دیدگاهش از که کلی دانای

 - وسط همان بود ایستاده عبداهلل» و کشاند می چالش به را دیدگاهش و است بعيد بودنش

 : 1393 دهقان،...« ) است و عالم خدا زدگی، بهت یا بود خيالی بی و نترسی روی از حاال

75). 

ة گذشت و حاالت ةهم از و است عبداهلل به محدود همه از بيشتر کل دانای اینکه نه مگر

 «کرده بود پيدا بزرگ ایمشمّ تکه یک - کجا از نبود معلوم - عبداهلل» است؟ باخبر او

 :دهد می رأی و کند می اظهارنظر جانبدارانه که کلی دانای - (87 همان:)
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 را چيز همه گاهی و (23 همان:...« ) کرد کج و آمد دره باالی از نامرد، پدر هواپيمای 

 :باشد کرده روایت شعاری نخواهد مثالً تا گيرد می طنز به

 علوفه گونی دو و ها پاالن نه، یا دارد سایزبندی ها پاالن بفهمند هم آخرش اینکه بدون»

 .(32 همان:) «رفتی که دوبُ دِ و کول روی انداختند برداشتند، را

 سرافکندگی باعث قاطر، تا دو و تلپ و اهن همه آن با آمدشان، و رفت که راستی»

 .(72 همان:) «بود

 جا همه دنيا توی خودش، ةگفت به که است سال ميان مردی عبداهلل، ،اثر اصلی شخصيّت

 پی در ین،شير به نسبت نافرجامش عشق از بعد او است دیده خدایی جور همه و گشته را

 به مذهبی، اعتقادات بدون اما داوطلبانه، خسرو، و شيرین فرار و شهرنو سوزی آتش

 معتقد که است فردی او. برسد زندگی از دیگری شناخت به تا آید می جنگهای  جبهه

 و کند می تماشا را وحش باغ این دارد و باال آن نشسته باال حيف کریم اوستا این»است: 

 بدبخت های آفریده امور و پایين این رساند می دستی یک اشکیک. خندد می غش غش

 .(.51 همان:) «کرد می اصالح را اش بيچاره

 بهتر شناخت برای گذشته به بازگشت کنار در درونی، -بيرونی سفری طی در عبداهلل

 اسيران برابر در گذشت چون حوادثی وها  صحنه با است، گذشته شيرین و او بر که آنچه

 این شده، دستگيرم شماها جنگ از که چيزی تنها» که یابد می در و شود می رو هروب جنگی

 با او .(147 همان:) «.است کشتن افتخار از بيشتر خيلی خيلی آن، در مردن افتخار که است

 و جاری رخدادهای روایت نوعی، به کهاش  حکيمانه سخنان شنيدن و فرزانه پيرمرد دیدن

 و گذشته های روایت بين همانی این تواند می و است انداست حال و اکنون اتفاقات

 باز فرزانه پير نزد که رسد می نتيجه این به مرگ، حضور به علم باشد، با حال رخدادهای

 بدین و( 228 همان:!« )نيست بد بشناسم، هم را پير این خدای. »بماند روستا در و گردد

 .شود می پذیرا را شهادت و مرگ او گونه،

 و منطقی دليل و بانی تواند می فرزانه، پير سوی از حکيمانه سخنان شنيدن اتنه آیا

 از حداقل نگرش تغيير این نيست بهتر آیا باشد؟ فرد یشخصيّت تحول برای داستانی کارآمد

 در حتی عبداهلل اینکه نه مگر آید؟ وجود به دوستان شدن کشته دیدن با داستان، اواسط
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 تنامروّ آن آیا» و اوست؟ عشق و شيرین یاد به همچنان نيز رمان انتهایی و لحظات حساس

 مبنی عبداهلل عقيدة چگونه راستی به (18 همان:) «.بود؟( عبداهلل) او یاد به هم هنوز( شيرین)

 طرف یک دائم که کرده ول طوری این رااش  گله و اش گرفته بازی خدا چرا» اینکه بر

 یقين، عاقالنه به و منطقی گيری نتيجه به ندچ سخنانی با تنها»( 164 همان:) «بچرخند؟

 .(165 همان:) «آزمودیم بودند، اینان از پيش که را کسانی

 فکر به 210 صفحه تا که کسی»نویسد:  عليزاده دربارة علل منطقی این داستان می   

! دهد؟ می مرگ به تن باره یک چطور 228 صفحه در است، شيرین احوال و حال پرسيدن

 – خدا چرا» گوید می و پابرجاست خود ةعقيد بر همچنان 164 صفحه تا که یشخصيّت

 .(164 همان:) «بچرخند؟ طرف یک دائم که کرده ول طور این را اش گلّه و گرفته اش بازی

 برای را زمانی و سببی الزم ةزمين پيش نيست بهتر آیا شود؟ می متحول پير سخنان با چگونه

 گرفت نتيجه توان می متنی،های  نشانه این با بگيریم؟ ظرن در متن در مهم عقيدتی تغييرات

 فضای با آشنایی تنها جنگ، حين در سست اعتقادی با انسان یک فردی شناخت برای که

 - عقيدتی تحول این باورپذیری برای بيشتری تدابير بایست می و نيست کافی جنگ

 .(59: 1389 زاده، )علی «شود گرفته نظر در رمان در سرنوشتی

 پیرنگ -2-2-6

 رخدادها توالی ترتيب داشت، توجه آن به باید و است مهم پيرنگ مبحث در که آنچه

 از قبل ما اتفاقات پيامد و نتيجه کنونی رخداد آیا اینکه و است آن معلول و علت اساس بر

 بود نشسته شهر توی صاحبخانه زن: خوانيم می رمان یازدهم فصل نه. در یا است بوده خود

 و گل و برف خود صورت و سر بر زد می چنگ را خود موهای جمال، جنازة رس باال

 ولی سيد. ریخت می اشک و کرد می سرایی نوحه کردی - فارسی پاشيد، می سنگ

 با را مادره بودند، شده ماجرا متوجه تازه تازه که افراد. بود مانده باز تعجب از هایش چشم

 .(209: 1393دهقان،) «ندک گریه سير دل یک تا گذاشتند تنها جمال

 افراد، دیگر و ولی دسيّ تنها نه و ندارد باورپذیری برای را الزم ةزمين پيش که رخدادی

 حضور که گردد می مطرح سوال این حال و شود می ماجرا متوجه کم کم نيز خواننده بلکه

 تنها آیا دارد؟ داستان مضمون و موضوع پيشبرد در کارکردی چه عالقه و عشق این
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 رمانی هر رسم آیا شود؟ آن بودن جذاب بانی بایست می رمان، در عشقی بار گنجاندن 

 پنداری همذات حس تا باشند زمينی ای عالقه و عشق گرفتار هایش شخصيّت که است

 برای بلکه جمال، برای تنها نه رهاشده، و کاره نيمه عشق این کنند؟ تحریک را خواننده

 حال تلفيق با رمان، ابتدای در نویسنده. است شده گرفته نظر در نيز عبداهلل، اصلی، شخصيّت

 ذهنیهای  برگشت و رفت. کند می آشنا شيرین و عبداهلل بين عالقه با را خواننده گذشته، -

 خاصی منطقی دليل و علت آنکه بدون دارد، همراه به را داستان عشقی بعد کهعبداهلل 

 آیا. شود می رها و سپرده فراموشی دست به رمان های نيمه در شود، گرفته نظر در برایش

 دو یا یک حداقل جمال، و خانه صاحب زن بين برخورد نگارش هنگام نویسنده نبود بهتر

نيز دچار شوك حاصل از رخداد  خواننده بلکه گروه، افراد تنها نه تا داد می متنی نةنشا

 .(59: 1389زاده،  )علی نشود

 سطح فکری -2-3 

های جنگ است. او  نگرانه به دنبال بيان کردن زشتی تان با بيانی جزئیدهقان در این داس

 این اصلی ةهای واقعی جنگ را به مخاطب نشان دهد. مسئل دوست دارد حقایق و تلخی

 بر هيچکدام ها شخصيّت .اند شده جنگ وارد قشری هر از که هایی انسان ؛است انسان ،رمان

 ةدهند نشان خود خاص رنگ با ها آدم این در وحدت .ندارند برتری دیگری

کند.  او با نگاهی ناتوراليستی به مسألة جنگ نگاه می .است خوب پردازی شخصيّت

 فرد اراده و آزادی به اعتمادی بی نگری، برون عينی، توصيف چون اصولی به ها نانوراليست»

 .(69: 1388 جوان، پرهيز) «کند می توجه

 و کرده درك واقعی و ملموس صورت به  را جنگ که است افرادی جمله از دهقان  

 توصيفات. است داده بازتاب خود آثار در خاصی ریزنگاری و تيزنگری با را آن های صحنه

 این بر زوال که طور همان. است مدعا این گواه آثارش سراسر در او پردازانةجزء و دقيق

های  نوشته بگوید، سخن ها واقعيت از و بگذارد کنار را تخيل باید نویسنده که بود باور

 حضور البته. است سوی تخيل به رویکرد کمترین با واقعه متن از برخاسته عمدتاً نيز دهقان

 با مستقيم تماس از وی گرانقدر ةتجرب و جنگهای  ميدان در او آهنگ دراز و طوالنی
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: 1397پور، حسنو  کوالیی ی)خادم است نبوده تأثير بی او توانمندی این در نبرد خطوط

131) . 

 و سرنوشت مورد در گيری تصميم عهده از بتواند فرد اینکه به ناتوراليست ادبی مکتب

 قبال در مسئوليت و انتخاب آزادی فرد آثار، گونه این در. داشت تردید برآید، خود مشی

 نه که آیند می گرفتار وضعی در ناخواسته ها داستان گونه این اشخاص. ندارد خویش اعمال

 رمان در اختيار و اراده عدم ما شاهد .بدهند تغييری آن در قادرند نه و دارند ياریاخت آن بر

 منحرفانه و ناخوشایند ای گذشته که او. هستيم عبداهلل شخصيّت در غریبه خاك در پرسه

 حضور است. گرفته قرار انسانی کشتار ةبحبوح در و رزمندگان جمع در که اکنون دارد،

 در و دارد نمی باز...  و کاباره و گذشته عاشقانه مسائل به تفکر از را او نيز شرایطی چنين در

 اتفاق داستان از بخش چندین در مسأله این. اندیشد می گذشته به یابد می که مجالی هر

 کنار در...  پرسه و رمان در. ندارد خود عملکرد از ندامتی موارد، از یک هيچ در و افتد می

 تحول نویسنده ،مقدّس دفاعهای  رمان در باورانه صبغة دليل به مناتوراليس خيمه این بازتاب

 مانند متعددی های شخصيّت که هنگامی. کند می مطرح داستان انتهای در را عبداهلل مثبت

سؤاالت  رسيدنپ و منطقه آن به رفتن به عبداهلل گردند، می باز شده شيميایی ةمنطق از زکریا

 که شد یادآور باید. کند می اقدام است، منطقه در که مسلک عارف مرد پير از خوبش

 و کند می مطرح سربسته کامال را سؤاالتش پاسخ یافتن سوی به عبداهلل بازگشت دهقان

  .کند می واگذار او خوانش و خواننده او را به شخصيّت تحول گویا

ورده گردد. لغتنامة دهخدا در معنی پرسه آ نکتة پایانی در سطح فکری به نام اثر برمی

 :انیباشد. )برهان (. رفتن گدا ییپرسه مخفف پارسه است که گدا است:

                                                                                الیکشد اذ یاز آن به کف خود هم سحاب / دارد تتهمّ بازار  ةپرس یهوا

 .نامه،ذیل پرسه( )لغت

گویی دهقان خواسته است با  ؛ن در معنای ولگردی کاربرد داردزد امروزه پرسه ،البته  

سرگردانی رزمندگان را نشان دهد. از طرفی خاك غریبه، خاك عراق است. آیا او  ،این نام

خواسته است کمک به مردم دربند صدام را زیر سوال ببرد و بگوید مشکالت داخلی آنها 
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کند  شدگان استفاده نمی يد برای کشتهبه خودشان مربوط است. جالب آنکه او از لفظ شه 

 کند. و لفظ جنازه، مرده، نعش و دیگر عبارات خنثی از این دست استفاده می

 

 گیری نتیجه -3

احمد دهقان  از« پرسه در خاك غریبه» ةشناسان سبک یبه بررس پژوهش نیما در ا

 یتا به درك بهترکرد  یاریبه ما  سندهینو نیآثار ا ییو محتوا یساختار ی. بررسمپرداختي

شناسی  در بررسی سبک. میيآثار او نسبت به هم قطارانش نائل آ زاتیها و تما از تفاوت

 ایم: آثار داستانی احمد دهقان به نتایج زیر دست یافته

ها  ارائه کرده است، بسياری از واژه مقدّساز آنجا که دهقان، روایتی تلخ از دفاع  -1

ها  های او بسياری از صفت فی و تيره دارند. در نوشتهبار من« پرسه در خاك غریبه»در 

دار است که دربردارندة دیدگاه او نسبت به موضوع اثر است. بسامد باالی لغات و  نشان

لرز، آشغال، لعنتی، ترشيده، استفراغ،  عباراتی مانند تيره، تاریک، رنگ و رو رفته، سگ

بدتر، بدحال، بهت زده، دیوار زرد آلود، موهای درهم، خسته، خوابيده، سردرگم،  خواب

های نصفه نيمه )مجروح( و ... نشان از نگاه منفی او به مقولة دفاع  رنگ و چرك مرده، آدم

 دارد. مقدّس

است،  متخصصها  شهادت و حادهای  جراحت جگرخراش،های  صحنه ترسيم در او -2

به طوری   شود؛ می دیده آثار داستانی او بسيار کم «شهيد» واژه تعجب، کمال با که هرچند

توان ادعا کرد دهقان نگاهی بعضاً سکوالر و به دور از هيجانات مذهبی به خود  که می

 گرفته است.

 گرید یهای سبک یژگی. از وکند یفهم استفاده مرید یهات نو و البته کمياز تشب -3

 .ه کرداست اشار ايبه اش یبخش شاعرانه که همراه با جان فاتيبه توص توان یدهقان م

 زيمخاطب را ن ،ستخود کرده ا یها را وارد داستان ليکار عالوه بر آنکه تخ نیبا ا سندهینو

 رسيده کامل پختگی به رمان، این در دهقان داستانی سبک .کند یداستان م یوارد فضا

 اش زدنی مثال دستی چيره کنار در را روایت در جذابيت اثر، این در او که معنی این به. است

 گستردگی است. آميخته هم در فرد به منحصر بيانی طنز نيز و داستانی های موقعيت لقخ در
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صور بيانی گوناگون مانند  مترادف، و متضاد خانواده، هم کلمات از نویسنده استفادة

 .است بخشيده آثار  دهقان تشخص استعارات تازه و تشبيهات نو به

 از او روایت بنابراین، است؛ جنگ های پلشتی و ها زشتی دادن نشان صدد در او -4

 و درونمایه با مطابق را خود های داستان لحن نویسنده،. باشد شاد روایتی تواند نمی جنگ،

 یها یاغلب به پلشت منتقد سندگانینو .است آورده پدید آن آور وحشت و سرد فضای

و در بطن و  مثبت دارند ةجنب که ییایاوزو چشم از  اند پرداختهآن  کیتار یایجنگ و زوا

 نیا آثاردر  .پوشند یدهند، م را گسترش می یخاص یفرهنگ یمتن جامعه نمودها

 .شود می ميمخاطب ترس یهای حاصل آن برا یزشت جنگ و کاست ةچهر ،سندگانینو

 نيهم است. دهيتلخ جنگ را چش ةدارد و مز یمنف ینسبت به جنگ نگاه احمد دهقان

پس از جنگ، باعث شده تا  یآن با فضا قيتطبجنگ و  دانيحضور در م یاعدحضور و ت

ها و  صحنه تیبه روا یستيرئال یوهايموجود اعتراض داشته باشد و به ش تيبه وضع سندهنوی

آنها دست و پنجه  یهای واقع با نمونه ميدست بزند که خود مستق ییها شخصيّتپردازش 

ساده و دور از  ینزبا اب داستانهای دهقان اغلبجنگ در  یتهايواقعاست.  نرم کرده

های فرمگرایانه در آثار  اما بسامد بازی ؛شود یم انيب ،یهای زبان یو باز یهای لفظ یدگيچيپ

 او کم هم نيست. 
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