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  مقدمه - 1
 2نامـه اصـطالحي اسـت كـه در برابـر خودزنـدگي     ) خودنوشـت  ةنامـ مرگ(1نامهخودمرگ

كه عمر چنداني هـم   -  نامعمول روايت ةاين شيو )1(.دگيرقرار مي) خودنوشت ةنامزندگي(
عريف، بيان رويدادهاي مرگ و پس از آن از زبان يـك  ترين تدر ساده - است از آن نگذشته

 - كه از نامش پيداسـت چنان - نامه هر چند خودمرگ ).463: 2009 3بنت،(راوي مرده است 
ايـن روايـت در اغلـب مـوارد از      ،بايد به روايت ماجراي مرگ و پس از مرگ راوي بپردازد

نامه است كه الف خودزندگياين رويكرد، برخ. ذكر ماجراهاي زندگي وي نيز خالي نيست
پـردازد و از   خواه واقعي باشد و يا خيالي، تنها به روايت رويدادهاي مرتبط با زنـدگي مـي  

حتـي در   ،نامـه  گيرد، خودزندگيدر شمار رويدادهاي زندگي قرار نمي» مرگ«رو كه  اين
  .يابدترين شكل، تنها تا پشت ديوارهاي بلند مرگ امتداد ميكامل

اي نوظهـور اسـت كـه بـرخالف     شـيوه  - مطابق بـا تعـاريف يادشـده     - ه نامخودمرگ
شده نيست و تعداد آثـاري كـه بـه ايـن     نامه، در ادبيات جهان چندان شناختهخودزندگي

اما اين . اي بسيار اندك استنامهشيوه از روايت نوشته شده، در مقايسه با آثار خودزندگي
ي بـراي ايـن شـيوه از روايـت     اهيچ پيشـينه  هابدان معنا نيست كه در ادبيات كهن ملت

بردن به راز و رمزهاي مرگ  از همواره به دنبال پيذهن كنجكاو انسان از ديرب. وجود ندارد
تـوان  مـي پاي موضوع سفر به جهان مردگـان را  ردو چگونگي دنياي پس از مرگ بوده و 

در ايـن زمينـه    .دهاي مختلـف مشـاهده كـر   جا مانده از ملت ترين متون بهحتي در كهن
گـويي بـه بخشـي از     پي پاسـخ درهاي ملل گوناگون رفت كه نخست بايد به سراغ اسطوره

آنهـا   ةو از جمل)2(اندبرآمده» دنياي ديگر«تصاوير و توصيفاتي از اين  ةاين كنجكاوي و ارائ
 هـاي گونـاگون  ها و متون دينـي ملـت  منبع ديگر، آموزه. هومر نام برد ةاوديستوان از مي

اند و آثاري نيز در ادبيات  مرگ و دنياي ديگر مطرح كرده ةاست كه همواره مباحثي دربار
موضـوع ايـن آثـار نيـز اغلـب سـفر       . اسـت  پديد آمده - ها با الهام از همين آموزه -  جهان

در ايـن راسـتا   . روحاني انساني زنده، به جهان پس از مرگ و كسب اخبـاري از آنجاسـت  
رتير در سرمشهد نـام بـرد كـه متعلـق بـه دوران ساسـانيان اسـت و        ك ةابتدا بايد از كتيب

                                                 
1. autothanatography  
2. autobiograph  
3. Bennett  
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اسـت   ماجراي سفر روحاني موبد نامدار، كرتيـر بـه جهـان ديگـر در آن شـرح داده شـده      
بـه زبـان   دانتـه،   الهـي كمـدي  بـه زبـان پهلـوي و     نامـه ارداويراف  ).91- 93: 1376تفضلي، (

امـا بـديهي اسـت كـه ايـن آثـار را        3(.ندگيرنيز در شمار اين دسته آثار قرار مي ،ايتاليايي
زيرا در آنها مـرگ   ،قرار داد» هانامهخودمرگ«توان در شمار شده نميبراساس تعاريف ياد

  .شويمرو نميشخص در قالب روح يك مرده روبه افتد و ما با راوي اولراوي اتفاق نمي
نامه نيـز  ن، خودمرگهاي نامعمول روايت در ادبيات داستاني جهاامروزه با رواج شيوه

غالب خـودمرگ . است راهي براي خود گشوده و آثاري به اين شيوه، نوشته و منتشر شده
هـاي  بسياري از تخيل دارنـد و البتـه از تـأثير انديشـه     ةهاي ادبيات امروز جهان، بهرنامه

  . اندكلي دور نمانده اي نيز بههاي اسطورهمذهبي يا بقاياي ذهنيت
هـاي ايـن نـوع روايـت،     ترين نمونـه شدهيكي از نخستين و شناخته در ادبيات جهان،

» خـاطرات پـس از مـرگ بـراس كوبـاس     «نـوزدهم، بـه نـام     ةرماني مربوط به اواخر سد
آن را  1881در سـال   ،يواخيم ماريا ماشـادود آسـيس   ،برزيلي ةاست كه نويسند) 1881(

شـخص، بـه روايـت     اوي اول، در جايگـاه ر )براس كوباس(نوشته و در آن قهرمان داستان 
هـاي معاصـر   در فهرستي كـه آلـيس بنـت از رمـان     )4(.تاس زندگي و مرگ خود پرداخته

اسـتخوان  رمانِ: توان ديداست، اين موارد را مي اين شيوه از روايت ارائه كرده در انگليسي
 كه بيش از ديگر آثار بـه (انگليسي  ةاز آليس سبالد، نويسند) 2002( داشتنيهاي دوست

راوي اين رمان، روح دختري نوجوان اسـت كـه پـس از بـه قتـل       )5().است شهرت رسيده
. داردكند و از راز قتل خود پرده برمـي رسيدن، رويدادهاي پس از مرگ خود را روايت مي

ويل سـلف اسـت؛ ايـن     ةنوشت) 2000( كند؟چگونه مرگ زندگي مي اثر مهم ديگر، رمانِ
. اسـت  از مرگ زني است كه بر اثر سرطان درگذشـته  رمان، روايت ماجراهاي زندگي پس

نامـه اسـت   خودمرگ ةمدرن به شيو علي اسميت، رماني پست ةنوشت) 2001( دنياي هتل
مرگ يـك  . پردازند پنج زن، كه دو تن از آنها روح هستند، به روايت داستان ميدر آن كه 

روايت ماجراهاي پـس   نيز رماني به همين شيوه و گلن دونكان ةنوشت) 2004( مرد عادي
، نيـل جـوردن   ةنوشـت ) 2005( سـايه رمـان ديگـر،    .معلم بازنشسـته اسـت   از مرگ يك

روايت زندگي و مرگ زني است كه به دست دوست خود به  ،نويسنده و فيلمساز ايرلندي
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ـ  ةنوشت) 2005( غرق شدننجات ماهي از سرانجام بايد از رمان . است قتل رسيده  نامي تَ
   ). 464: 2009بنت، (ي اين رمان، روح يك راهنماي گردشگري در برمه است نام برد كه راو

همگام با ادبيات جهان، داسـتان فارسـي نيـز از ديربـاز بـه موضـوع مـرگ در قالـب         
از صـادق  » آفرينگـان «نظـر از داسـتان كوتـاه    صرف. است نامه توجه نشان دادهخودمرگ

اي قـرار  نامـه ، در شمار آثار خودمرگشخص كه به دليل بهره بردن از راوي سوم -  هدايت
هـاي آغـازين   كوتاه فارسي، به سال نخستين كاربرد اين نوع روايت در داستان - گيردنمي

و داستان كوتاه طنزآميز محمدعلي جمـال  1323تولد داستان كوتاه در ايران يعني سال 
هـاي دينـي و   اسـاس باور ايـن هـر دو نمونـه، بر   . گرددبرمي» صحراي محشر«زاده به نام 

و نگاهي انتقـادي بـه    جهان پس از مرگ نوشته شده ةدربار) زرتشتي و اسالمي(مذهبي 
  . اين موضوع دارند

در زبان فارسي نشـان از ايـن واقعيـت دارد    » داستان كوتاه«مختصر  ةبررسي تاريخچ
ي نامه، در طول عمر نه چندان طوالني داستان در اين مرز و بوم، رواج چندانكه خودمرگ

تـوان  زحمت مـي  شده، بههشتاد، جز موارد ياد ةدر ميان نويسندگان ايراني نيافته و تا ده
   )6(.تهايي در داستان كوتاه فارسي براي اين شيوه از روايت يافنمونه

هشتاد را بايد  ةنويسي فارسي از سر گذرانده، دههاي چندي كه داستاندر ميان دهه
   هازجملـ . تـرين دوران بـه شـمار آورد   اي، برجسـته هنامـ انتشـار آثـار خـودمرگ    ةدر زمين

شـده، هشـت    هه در قالب داستان كوتاه منتشـر هايي كه در اين دنامهترين خودمرگمهم
  :   داستان زير را بايد نام برد

 ةنوشـت  ،اي به همـين نـام  از مجموعه» مردي كه گورش گم شد«داستان كوتاه  - 
  ).1386( حافظ خياوي

ــاه  -  ــاز  »رضــا«داســتان كوت حامــد  ةنوشــت ،آويشــن قشــنگ نيســت ةمجموع
 ).1387( اسماعيليون

عليرضـا   ةنوشـت  ،اي بـه همـين نـام   از مجموعـه » ابـر صـورتي  «داستان كوتـاه   - 
 ).1388( محمودي ايرانمهر

 ةنوشـت  ،كتاب ويران ةاز مجموع» باد ةمرثي«و » تفريق خاك«دو داستان كوتاه  - 
 ).1388( ابوتراب خسروي
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 ةنوشـت  ،هـا بـاالي سـر آب   ةاز مجموعـ » حـرف خـوني   چهـار «داسـتان كوتـاه    - 
  ).1388( محمدرضا شرفي

از » هـا پايـان كـابوس  «و » ايخيـره بـه مـاه پنجـره پنجـره     «دو داستان كوتاه  - 
 ).1389( آيت دولتشاه ةنوشت ،خانهخويش ةمجموع

نامه، تنها به بررسي سـه  خودمرگ ةدر مجال كوتاه اين پژوهش و به قصد معرفي شيو    
الزم بـه  . شـود پرداختـه مـي  ) مردي كه گورش گم شد، رضا، ابرصـورتي (تان نخست داس

از ابوتراب خسروي، بـه  » باد ةمرثي«و » تفريق خاك«توضيح است كه بررسي دو داستان 
هاي مكاني و  زماني، مجالي مستقل گيري از فضاي پسامدرن و درهم ريختگيدليل بهره

نامه را در قالـب  نيز خودمرگ» چهار حرف خوني«ه داستان بسيار كوتا ةنويسند. طلبدمي
اي ناب و بـديع از  عنوان نمونه رو، اين داستان را بايد به شخص درآورده و از اين روايت دوم
  .نامه، به صورت مستقل تحليل و بررسي كردخودمرگ
: از انـد عبـارت  ،گويي بـه آنهاسـت  هايي كه اين پژوهش در پي پاسخترين پرسشمهم
هايي معنايي آن چيست؟ چه تفاوت ةهايي دارد؟ كاركردهاي ويژنامه چه ويژگيخودمرگ

هـا و  نامـه چـه ويژگـي   نامه وجود دارد؟ راوي خـودمرگ نامه و خودمرگميان خودزندگي
كـه سـه   سـرانجام اين و چيسـت؟   وايـت گر انواع رهايي دارد و تفاوت ميان آن و ديقابليت

ها و بهـره بـردن از كاركردهـاي خـودمرگ    يت ويژگيداستان كوتاه مورد نظر، از نظر رعا
  گيرند؟اي قرار مياي، در چه سطح و مرتبهنامه

  
  تحقيق ةپيشين - 2

ها در ميان آثار داستاني جهان چندان زياد نيست، در نامهبه همان اندازه كه سهم خودمرگ
 - جهاني ةعرصحتي در  -  روايت نيز، كارهاي زيادي ةنقد، بررسي و تحليل اين شيو ةزمين

شناسي بررسي شـود،  روايت ةالبته پيش از آنكه در حوز» مرگ«موضوع . است انجام نگرفته
از ميان انديشمنداني كه به اين موضوع توجهي ويژه . است در فلسفه مورد توجه قرار گرفته

باره نام برد كه تأمالتي ژرف را در اين )2000(اند، بيش از همه بايد از ژاك دريدا نشان داده
 »autothanatography«، بارهـا اصـطالح   »نامهخودزندگي«دريدا در نقد . است مطرح كرده

است؛ او همچنـين در تحليـل رمـان     آن توضيح داده ةكار برده و دربار را به) نامهخودمرگ(
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كـه همـواره در    ،نويسنده و فيلسـوف فرانسـوي   ،)1994(از موريس بالنشو  مرگ من ةلحظ
مـرگ و   ةهـاي خـود را دربـار   انديشه ،اي داردويژه ه موضوع مرگ اقبالهاي خود بداستان

  .  )23: 2002سكومب، ( است نوشتن از آن، شرح كرده
رده  بـا در نظـر گـرفتن معيـارِ بهـره      - نامـه اما خـودمرگ  موضـوع   - گيـري از راوي مـ

ايـن بـاره   ها و مقـاالتي مسـتقل در   نامهشناسانه نيز قرار گرفته و پايانهاي روايت پژوهش
اند بايـد از  منتقداني كه به بررسي اين موضوع پرداخته ةاز جمل. است نوشته و منتشر شده

روايت و دنياي پـس از مـرگ در   «دكتري خود با نام  ةنام برد كه هم در رسال آليس بنت
: ارواح ناآرام«اي با نام و هم در مقاله )2008(» داستان مدرن؛ مفاهيم زندگي پس از مرگ

لينـل  . اسـت  بـه ايـن شـيوه از روايـت پرداختـه     ) 2009(» ها در داستان معاصروشتهنمرگ
. است ، اين موضوع را بررسي كرده)2002(» نامهخودمرگ«اي با نام نيز در مقاله 1سكومب

نامـه، مـرگ،    خودزنـدگي : بـار تعليق مـرگ «با نام  2باره، از آنتوني اُكيفديگر در اين ةمقال
  .است )2005(» نامهمرگ

هـايي بـه ايـن شـيوه در زبـان فارسـي،       رغم انتشار داسـتان  نامه، بهموضوع خودمرگ
شده به زبان فارسي، جايگـاهي نيافتـه و معرفـي، تحليـل و     هاي انجامتاكنون در پژوهش

  .    است بررسي نشده
  

  نامههاي خودمرگويژگي - 3
» و پـس از مـرگ  مـرگ  «نامه، اشتمال آن بر روايت ترين معيار تشخيص خودمرگاصلي

). خــاطرات زنــدگي او نيــز هســت ةكــه اغلــب دربرگيرنــد(راوي از زبــان خــود اوســت 
گيرد، درحقيقت در امتداد نامه قرار مي، هرچند در لغت در برابر خودزندگينامه خودمرگ

نگاري نگاري، شق ديگر زندگيكند كه مرگآليس بنت تصريح مي. و در راستاي آن است
كوشـند چيـزي يكسـان    وندي نزديك و تنگاتنگ دارند؛ زيرا هر دو مـي است و اين دو، پي

  ). 463: 2009بنت، (بگويند كه شخصي و نگفتني است 
اغلـب   ،جواري زندگي و مرگ و مرز باريكي كه ميان ايـن دو وجـود دارد  به دليل هم

 نامـه پرداختـه و  آن با خودزنـدگي  ةنامه، به مقايسمنتقدان در تعريف و توصيف خودمرگ
، تكه همانـا مـرگ اسـ   زيرا بخش پاياني زندگي را  ،اندنامه را مكمل آن دانستهخودمرگ

                                                 
1. secomb  
2. O' keeffe  
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كنـد و بـه   گيرد؛ هرچند اين شيوه از روايت، از چارچوب قوانين جهان، عبـور مـي  دربرمي
. دنيـا، نـاممكن اسـت    ةشـد گذارد كه ورود به آن در منطق شـناخته قلمروي تازه گام مي

  : از اند نامه عبارتهاي خودمرگويژگيترين طور خالصه، مهم به
  
  روايتي كامل ةتوانايي ارائ - 1- 3

انـد، توانـايي ايـن شـيوه در     نامه كه منتقدان بر آن پاي فشردهترين ويژگي خودمرگمهم
است؛ روايتي كه به دليل برخـورد بـا ديـوار مـرگ، ناتمـام رهـا       » يك روايت كامل« ةارائ

بديهي است كـه  . نامه استمقابل خودزندگي ةامه، نقطندر اين زمينه، خودمرگ. شود نمي
بـا مشـكل    ،رو تواند حكايت مرگ خـود را بـازگو كنـد و از ايـن    نامه نميراوي خودزندگي

روســت كــه از ديــد برخــي منتقــدان، در شــمار عيــوب و روايــت روبــه» ناتمــام مانــدن«
توانـد آن  نامه نميخودزندگي«: 1به تعبير جيمز اولني كههاي آن نيز هست؛ چنان كاستي

» شناسي ادبي بوده، به نمايش بگذاردنوع تماميت را كه از ديرباز معيار قضاوت در زيبايي
  ).25: 1980اولني، (

تصـويري كامـل از    ةنامه در ارائيا به بيان ديگر، ناتواني خودزندگي» ناتمام بودن«اين 
بـه  . است وايت، توضيح دادهنيز در مباحث خود درباب زمان و ر 2حيات آدمي را پل ريكور

همانا عمـر   ،به تعبير ديگر، گذر زمان در زندگي  افراد ةاعتقاد او، خط يكنواخت و پيوست
ها، تولـد و ابتـداي   انسان ةزيرا آغاز اين خط، براي هم ،انسان، ابتدا و انتهاي روشني ندارد

ان ايـن خـط نيـز،    يـ پا ؛كودكي است كه حافظه ياراي يادآوري و رفع ابهام از آن را ندارد
ماننـد، بـازگو   هاي كساني كه پس از او باقي ميكس، تنها در روايتمرگ است و مرگ هر

اي از روايت اسـت كـه از   شيوه» نامهخودمرگ«بر اين اساس، ). 160: 1992ريكور، (شود مي
نامه را در خـود بـه روايتـي    روايت خودزندگي» ناتمام بودن«گذرد تا  خط پايان مرگ مي

  .  كند و تمام بدل كامل
  

  هاي جهانِ واقععبور از محدوديت - 2- 3
ليـ    «و » مرگ«كومب عقيده دارد كه بايد ميان نل س » مـرگ  ةنـاممكن بـودن بيـان تجرب

هـاي  زندگي در برابر مـرگ، حتـي لحظـه    ةتوانيم تجرببه بيان او، ما مي. تفاوت قائل شد

                                                 
1. olney  
2. Ricoeur  
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يابـد و آنگـاه   رسد و مـا را درمـي  ياما مرگ ناگهان فرام ،نزديك به مرگ را توصيف كنيم
با اين خاموشي، ديگر حتي اين امكان براي فرد وجـود نخواهـد   . شودزندگي خاموش مي

اين اسـت كـه    بنابراين حقيقت انكارناپذير. »اممن مرده«: داشت كه به ديگران اعالم كند
كايت كنند؛ توانند گذر از زندگي به مرگ را حتواند سخن بگويد و مردگان نميمرگ نمي

رو، روايـت   از اين ).33: 2002سكومب، (رود شخص از بين ميزيرا با مرگ، راوي و شاهد اول
هـاي  تـوان يكـي از انـواع روايـت    را مـي ) نامـه در قالب خودمرگ(راوي از مرگ خويشتن 

و » نـاممكن «به شمار آورد كه در پـي عبـور از مرزهـاي    » ساختارشكن«و » غيرمعمول«
جـان  . اندتحميل كرده قوانين حاكم بر جهان، به انسانهايي است كه شكستن محدوديت

مـي » هاي غيرمعمول و ناممكنجهان«هايي كه به توصيف روايت ةدر توضيح دربار 1آلبر
ها، رويكـردي مقلدانـه ندارنـد و    كند كه اين دسته از روايتپردازند، به اين نكته اشاره مي

هـا از معيارهـاي   كننـد؛ ايـن روايـت   اي ما تصوير نميشناسيم برگونه كه ميدنيا را همان
هـاي خـوانش خـود را بـا آنهـا      گيرند و ما مجبوريم چـارچوب زندگي واقعي ما فاصله مي

  ). 79: 2009آلبر، (هماهنگ كنيم 
  
 اي راوي متفاوت كارگيري گونه به - 3- 3

اري ميان اين اما تفاوت بسي ،شخص است نامه اولنامه، همانند خودزندگيراوي خودمرگ
 2داسـتاني شـخص همـواره درون   شناسـانه، راوي اول هاي روايـت در تحليل. دو وجود دارد
هـا، درگيـر در حـوادث    ؛ زيرا در كنار ديگـر شخصـيت  )248: 31980ژنت،(است  دانسته شده

داستاني است و حتي در موارد زيادي، قهرمـان و شخصـيت محـوري داسـتان بـه شـمار       
  داستاني دانست؟ نامه را نيز درونشخص خودمرگ ان راوي اولتواما آيا مي. رود مي

، دوگانگي ذاتي اين نوع شودتوجه  به آنمهمي كه بايد  ةنكت در پاسخ به اين پرسش
جسـدي اسـت كـه مـرگ از آن گـذر       »روح«واقـع  نامـه، در راوي خـودمرگ . راوي است

از جسـد و رويـدادهايي   شخص، هم از خود و هم  اين روح، با كاربرد ضمير اول. است كرده
اما بدون شـك،  . گويدسخن مي) خواه پيش از مرگ و خواه پس از آن(كه بر آن گذشته 

هـاي  موقعيت روح و جسـد در روايـت يكسـان نيسـت؛ جسـد هنـوز درگيـر محـدوديت        
                                                 
1. Alber  
2. homodiegetic  
3. Genette  
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گـاه كـه   نامـه، آن بنابراين راوي خودمرگ. جسماني است، اما روح از اين تنگناها فارغ است
اما زمـاني كـه از زبـان روح     ،داستاني و محدود استگيرد، درونرار ميدر جايگاه جسد ق

شخص داناي كل مـي  است و كاركردي شبيه به راوي سوم 1داستانيگويد، برونسخن مي
  ).464: 2009بنت، ( يابد

توانـد  نامـه از قـدرتي مضـاعف برخـوردار اسـت و مـي      به اين ترتيب، راوي خودمرگ
. هـاي داسـتان ارائـه كنـد    اطالعات را از خود و تمام شخصـيت ترين ترين و بيروني دروني

  . فرد است در ميان تمام انواع راوي، منحصربه كاركردهاي ناب و بديع اين راوي،
  

  نامهكاركردهاي خودمرگ - 4
هاي اين نوع روايت دارد و محصول نامه، ارتباطي تنگاتنگ با ويژگيكاركردهاي خودمرگ

  :از اند كردها عبارتترين اين كارمهم. آن است
  
  تكامل معناي روايت - 1- 4

توانـد  مـي  ،رو روايتي كامل اسـت؛ از ايـن   - كه پيشتر ذكر شدچنان - نامهروايت خودمرگ
نامـه، در هـر مقطـع از    در خودزنـدگي . برسـاند » تماميـت «ا به باور و احساس رمخاطب 

تـر،  كه از همـه مهـم  هايي باقي است زندگي كه راوي، دست از روايت بكشد، هنوز ناگفته
 ماجراها بـاقي   ةرو، ذهن مخاطب همچنان درگير اداماز اين. است» مرگ«رويداد سترگ

نامـه، زمـاني   اما در خودمرگ ؛گيردپايان در او شكل نمي ةماند و حس رسيدن به نقطمي
گيرد، مسـير طـوالني زنـدگي و    كند و جسد او در گور قرار ميكه راوي از مرگ عبور مي

در مخاطب ايجاد و خيـال او  در اين نقطه است كه حس تماميت . رسده پايان ميمرگ ب
  . شوداي باقي نمانده، آسوده ميكه ديگر ناگفتهاز اين

نامه از اين جهت كه روايتي كامل از زنـدگي و مـرگ اسـت، توانـايي آن را     خودمرگ
نامـه  رگز در خودزندگييابد كه معنايي كامل نيز از اين روايت ارائه كند؛ معنايي كه همي

  .تا به اين اندازه كامل نخواهد شد
ترين نوع معنا، همواره بر لزوم عبـور آن  يابي روايت به كاملمنتقدان در توضيح دست

هـاي مهـم   در شرح اين نكته، ابتدا بايد به يكـي از ويژگـي  . اندپايان تأكيد ورزيده ةاز نقط
                                                 
1. heterodiegetic  



٤٢  

 

  

  
 

  دكتر ليال رضائي و دكتر عباس جاهدجاه
  

 1392يز  ، پاي25  شمارة

به باور بسياري . ناپذير بودن آن استسترساشاره كرد كه همانا كوتاهي و د» زمان حال«
از انديشمندان، زمان حال، كشش و تداوم ندارد؛ همين لحظه اسـت و تـا بخـواهيم آن را    

به همين ترتيـب، در روايـت نيـز،    . )13: 2007 1كوري،(است  دريابيم، تبديل به گذشته شده
آليس بنـت در  . روييمهواقع با زمان گذشته روبر به زمان حال بيان شده باشد، درحتي اگ

زنـدگي رو  «كند كه اين مضمون نقل ميه ي معروف از كيركگارد را باهمين زمينه، جمله
نتيجـه بـه   ايـن  ؛ بر اين اسـاس،  »شودرود، اما رو به عقب فهميده ميبه جلو به پيش مي

مدار است و معنا اغلب پـس از  گيري معنا در روايت، گذشتهروند شكل«آيد كه دست مي
  ). 465: 2009بنت، ( »شودامل شدن حوادث ايجاد ميك

پايان بـه هـدف    ةبر ضرورت تداوم روايت تا نقط، نيز در بررسي پيرنگ 2پيتر بروكس
يت، همـان  روا ةبرند پيش اگر بپذيريم كه عامل «به باور او . است تكامل معنا، تأكيد ورزيده

اختن واحدهاي هرچه بزرگروايت به سوي تكامل معنا يا س كشش موجود در آن است و
شـود و كشـش   رود، بنابراين معناي هر روايت، در پايان آن كامل مـي تر معنايي پيش مي

 در پيرنـگ «نيـز  به تصريح بنت . )52: 1984بروكس، ( »روايت نيز به سوي پايان خواهد بود
از  كـه پـس  (تكامل معنا در پايان روايـت   ة، نقط)هانامهخودمرگ(هاي روح اغلب داستان
توانيم معماي زندگي خود را حـل  واقع پس از مرگ بهتر ميدر. گيردقرار مي) مرگ است

كـافي سـپري    ةزيرا به مدارك و مستندات بيشتري مجهزيم و زمان نيـز بـه انـداز    ،كنيم
 »با اين منطق، بهترين زمان براي معنا دادن بـه زنـدگي، پـس از مـرگ اسـت     . است شده

  ) 465: 2009بنت، (
، بر توانايي خـودمرگ براس كابوس خاطرات پس از مرگدر تحليل رمان  آليس بنت

ورزد و در معرفي قهرمـان ايـن رمـان چنـين مـي     نامه در روايت كامل زندگي، تأكيد مي
شـود،  براس كابوس باور دارد كه داستان زندگي وقتي پـس از مـرگ گفتـه مـي    «: نويسد

است كه فصل قبلـي را تصـحيح مـي    هر فصل از زندگي، ويرايشي. توانايي بيشتري دارد
ادامه مي) فصل عبور از مرگ(كند و اين روند به همين ترتيب تا تصحيح قطعي و نهايي 

  ).    464 :همان(» يابد
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هـاي انسـاني راوي   با كامل شدن روايت و عبور از مرگ، راوي نيز از بنـد محـدوديت  
اين راوي توانـايي آن را دارد   .گيردشود و در جايگاه داناي كل قرار ميشخص رها مي اول

  . كه به تفسير زندگي خود يا نقد عملكرد خويش در طول زندگي بپردازد
  
  هاي راويگيري از قابليتبهره - 2- 4

ع روايـت، از راوي  نامه توضيح داده شـد، ايـن نـو   هاي خودمرگكه در بخش ويژگيچنان
از يـك سـو، در قالـب    : اردبرد كه كاركردي دوسـويه د فردي بهره مي متفاوت و منحصربه

بـه سـخن   . داسـتاني اسـت  و از سوي ديگر، در قالـب روح و بـرون   ،داستانيجسم و درون
هـاي  درگيـر در محـدوديت  (شخص  تواند هم از كاركردهاي راوي اولاين راوي مي ،ديگر

هـاي  رهـا از قيـد محـدوديت   ( شخص دانـاي كـل   و هم از كاركردهاي راوي سوم) انساني
زيرا مي ،فرد بسيار گسترده است عملكرد اين راوي منحصربه ةمحدود. گيرد بهره) انساني

تواند هم در جايگاه جسم و هم در جايگاه روح، هـم از درون و هـم از بيـرون قبـر خـود،      
دهـد، توصـيف   او رخ مـي ة ترين رويدادهايي را كه براي جنازتواند جزئيگزارش كند؛ مي

هـا و احساسـات خـود پـرده بـردارد و      رين انديشـه تـ توان آن را دارد تـا از شخصـي   ؛كند
ها سفر كند و از رويـدادهاي گونـاگون و   تواند در قالب روح تا دورترين مكانهمچنين مي

  .و اعمال افراد مختلف سخن بگويدافكار 
      

  اينامهتحليل و بررسي سه داستان كوتاه خودمرگ - 5
ــاهنتشــار داســتانكــه پيشــتر هــم ذكــر شــد، از نظــر ا هشــتاد، چنــان ةدهــ  هــاي كوت

ايـن بخـش، بـه     در. اي داردنويسي فارسي جايگـاه ويـژه  اي در ادوار داستان نامه خودمرگ
 ةشده در دهليل سه داستان كوتاه فارسي منتشربخش پيشين، به تحكمك مباني نظري 

  :پردازيم هشتاد مي
  
  »مردي كه گورش گم شد«داستانِ  - 1- 5
اي بـه همـين نـام از حـافظ     داسـتان از مجموعـه   ، پنجمـين »مردي كه گورش گم شد«

ادبي  ةجايز ةرا از دومين دور 1386خياوي است كه عنوان بهترين مجموعه داستان سال 
  . است روزي روزگاري به خود اختصاص داده
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  داستان ةخالص - 1- 1- 5
. شـود اي ناشناس دستگير مـي هيچ دليل مشخصي به دست عده در اين داستان، راوي بي

برنـد و در  نشـان مـي  و نـام  اي دور و بيناشناس راوي را سوار بر وانتي كرده، به نقطه افراد
در . گردنـد بـازمي  كنند وميجسدش را دفن  ،كشندآنجا با شليك چندين گلوله، او را مي

با اينكـه ماجراهـا در   . شودطول داستان هويت راوي، هويت قاتالن و علت قتل فاش نمي
از همـان ابتـدا، بـا     ،شـود روايـت مـي  ) اضي نقلي و مضارع اخباريبا كاربرد م(زمان حال 
دور و نزديك، زمان گذشته و خاطرات كودكي و نوجواني راوي نيـز   1گردهايكاربرد عقب

شـدن او و زمـاني اسـت كـه قـاتالن،       پايان داستان، ساعاتي پس از كشـته . گرددبيان مي
  .انداو را دفن كرده و بازگشته ةجناز

  
  ليل و بررسيتح - 2- 1- 5

كنـد؛ سـفري كـه خـود     اين داستان، سفري عجيب و مرموز به سوي مرگ را روايت مـي 
 ايتمثيلـي  ةنويسنده در كنار بهـر . تمثيلي از گذر عمر آدمي از تولد به سوي مرگ است

كه از ماجراي سفر راوي به سوي مرگ گرفته، هوشمندانه تمام عناصر داستان خود را بـا  
توصـيفات  . روح اسـت لحن راوي، سرد و بي: است و هماهنگ كرده راستاموضوع مرگ هم

انـد؛  هاي داستان، مرموز و خاموششخصيت. اما عاري از احساس و عاطفه است ،او دقيق
نه ميان راوي و قاتالن و نه حتـي ميـان قـاتالن بـا      - ها وگويي ميان شخصيتهيچ گفت

اسـت؛ سـكوتي كـه     تان سايه افكندهبار بر تمام داسگيرد و سكوتي مرگدرنمي -  يكديگر
هـاي ژانـر    ر داسـتان يـادآو آور در اين داستان شـده و  سبب خلق فضايي وهمناك و رعب

  : شوددر لحن و عملكرد راوي، نوعي تسليم تلخ در برابر مرگ ديده مي. وحشت است
رفت، آنها  بعد كه او. چايي را دم كرد و رفت .»گردمروم بيرون، زود برميمن مي«: گفت] مادرم[

خيلـي  . ما روزهـا هميشـه بـاز اسـت     ةدر خان. در باز بود. در را نزدند، از ديوار هم نپريدند. آمدند
دستم را و چشمم را بستند، بردنـد بيـرون، سـوار كردنـد و رفتنـد      . چهار نفر بودند. راحت آمدند

  ).67: 1390خياوي، (

داشـتن هويـت و درون راوي،    نويسنده با تمركز بر شرح تصاوير بيروني و پنهان نگـاه 
ايـن بيگـانگي بـه    . دارداش پـرده برمـي  حقيقـي  حتي از نوعي بيگانگي ميان راوي و خود

                                                 
1. flashback  
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آيد، شخصـيت راوي  چه بر سرش ميدر برابر هر يم و مقاومت نكردن اوتسل ةهمراه روحي
  .كندچه بيشتر به دنياي مردگان نزديك ميرا هر

 انـد؛ تصـاويري ماننـد   سو با مرگ برگزيده شدهترين تصاوير اين داستان نيز همعمده
هـاي ناشـناخته، بيابـان،    خلوت، مكـان  ةجاد تاريكي، سرما، وانتي كه كف آن لخت است،

ضرباهنگ روايت، با وجود بهره گرفتن از جمالت كوتاه، به دليل تمركـز بسـيار   ... . شن و
گيـر در  تعليقـي نفـس  تصاوير، كند است و اين كنـدي، بـه ايجـاد     جزءبهبر توصيف جزء

  :پاسخ همراه استهاي بيسرتاسر داستان، با ابهامات و پرسش. است داستان انجاميده
كجـا  . رويـم نگفتنـد كجـا مـي   . بـه مـن هيچـي نگفتنـد    . سه نفر بودند، مرا انداختند پشت وانت

بكشـند؟   جـا ا گفته بود كه مـرا بياورنـد و اين  كي به آنه. ..ولي چيزي نگفتند... پرسيدم. دمبرن مي
  ).75و  63 :همان(

دهد، حتي در توصيف ترين تصاوير را با لحني سرد و خشك شرح ميراوي كه جزئي
كـار   تفـاوت را بـه  همين لحـن سـرد و بـي    - اوج روايت است ةكه نقط - مرگ خود  ةلحظ
  :گيرد مي

ام، به خورد به پيشانيمي. كندهفت هشت گلوله پشت سر هم صدا مي. كشند انگارها را ميماشه
از هـر هفـت هشـت سـوراخ خـون      . زند بيرونشوم، خون ميسوراخ مي سوراخ. امشكمم به چانه

افتـد، طنـاب   افتد، تنم زمـين نمـي  ام ميافتد پايين، روي سينهشود، سرم ميتنم ول مي. آيد مي
اه زننـد، فقـط نگـ   كننـد، نـه حرفـي مـي    نه حركتي مي. اندآن سه نفر ايستاده. تنم را نگه داشته

  .)70 :همان(آيد شُرشُر خون مي. كنند مي

كند تنها در پايان داستان و پس از كشته شدن راوي است كه لحن او اندكي تغيير مي    
  :شودو با اندوه و حسرت همراه مي

كند؟ اينجا كه كسي مرا نمياينجا كي برايم گريه مي. ام ندادندها اقالً جنازه را به خانوادهانصافبي
دانست مرا كجا مـي ولي او كه نمي. تنها كسي كه اين دور و نزديك ديدم همان دختر بود. دشناس
اگـر  . زدكرد، شايد لبخندي هم ميبرند شايد نگاهم ميدانست كه مرا براي كشتن مياگر مي. برند

جا از ك. روزي گذر او به اين جاده بيفتد از كجا بداند كه كنار آن درخت شكسته، مردي مرده است
  ).76و  75 :همان(كرد اش فكر ميبداند كه مرد پيش از مرگ داشت به شيار روي پيشاني

هـا و كاركردهـاي   اسـاس ويژگـي  ، بر»مـردي كـه گـورش گـم شـد     «داستان بررسي     
  : دهدنامه، نتايج زير را نشان مي خودمرگ
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رگ وي مرگ راوي و نيـز سـاعاتي پـس از مـ     ةرو كه دربرگيرنداين روايت، از اين - 1
آن  گيرد؛ اما بـه ايـن دليـل كـه بيشـترين سـهمِ      ها قرار مينامهاست، در شمار خودمرگ

اي توان آن را نمونـه اي نمينامهمتعلق به رويدادهاي زندگي است، از منظر نقد خودمرگ
اين داستان، هيچ ورودي به دنياي بعـد از مـرگ نـدارد و بـا     . موفق در اين زمينه دانست

ها همگي زميني و جسماني اسـت  توصيف. رسدسرعت به پايان مي مرگ به ةوازرگذر از د
روايت بـه حـدي اسـت     ةگرايانرويكرد واقع. شودماده و جسم خارج نمي ةو روايت از حوز

الشـعاع قـرار   يعني نامعمول و خيـالي بـودن را تحـت    ،نامهترين ويژگي خودمرگكه مهم
 .است داده

هـا و  تـوجهي بـه ويژگـي   نامـه، بـي  ودمرگتـرين كاسـتي و ضـعف ايـن خـ     عمده - 2
ـ    در اين داستان از هـيچ . فرد راوي است كاركردهاي منحصربه  ةيـك از كاركردهـاي دوگان

شـخص   در جايگـاه اول  كـه  ايـن راوي زمـاني  . است نامه بهره گرفته نشدهراوي خودمرگ
احساسـات  داستاني قرار دارد، بيشتر بر توصـيفات بيرونـي تمركـز دارد و از درون و    درون

در قالـب روح و در جايگـاه راوي   . گـذارد  خود اطالعات چنداني در اختيار مخاطـب نمـي  
دهد و هـيچ نشـاني از   نخست خود را ادامه مي ةداستاني داناي كل نيز همچنان رويبرون

  :داناي كل بودن و رها شدن از تنگناهاي مادي بر خود ندارد
اند، چرا آسـفالت  جا انداختهاين جاده را براي چه اين وم نبودمعل. گذشتماشيني هم از جاده نمي

  ).75 :همان(... اندكرده
هاي هاي پس از مرگ و در قالب روح، همچنان درگير محدوديتاين راوي در صحنه

تواند تنها بخشي از آن بيابـان را  انساني است؛ مانند جمالت زير كه در آن، روح راوي مي
  : اش، اسير خاك شده و امكان حركت نداردشدهمدفون ةزببيند و گويي او هم مانند جنا

توانسـتم  تـا جـايي كـه مـي    . ديدمحاال جايي را كه مرده بودم بهتر مي. شدهوا داشت روشن مي
نـه كـوهي تـا    . گويند درست عين كـف دسـت  جاهايي كه مياز آن . صاف بود. ، بيابان بودببينم

 ). همان( ...زار بودشوره. كشتزار هم نبود. ايشد و نه حتي تپهها ديده ميدوردست

هاي عمده و اصلي اين روايت، بهره گرفتن از تمثيـل و كـاركرد   اما در كنار ضعف - 3
اي آن نيـز  نامـه معنايي آن، يكي از نقاط قوت اين داستان است كه به رويكـرد خـودمرگ  

ندانه و كارآمـد اسـت   نامه، انتخابي هوشمتمثيل سفر در اين خودمرگ. است ياري رسانده
 . كه در ارتباط مستقيم با معناي مورد نظر نويسنده قرار دارد
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زمـاني  (از نظر ساختاري، منطبق شدن پايان سفر ظاهري و تمثيلي در ايـن داسـتان    - 4
گردند و جسد او در آن بيابان مرموز، تنهـا  كردن جسد راوي، برمي كه قاتالن پس از چال

اي از اسـت؛ زيـرا سـويه    اي كمك كردهنامهآن از منظر خودمرگبه روند تكامل  ،)ماندمي
هرچند نويسنده در پايان با پرده برداشتن . است معناي اين روايت در تمثيل مذكور نهفته

 :است گامي ديگر در اين زمينه بردارد داستان، كوشيده ةاز وجه تسمي
. گيـرد شـن رويـش را مـي    روز كـه بگـذرد، خـاك و   چنـد  . پنجاه متري از جاده دور استگورم 
خـوب نيسـت   . شـود راستي گورم گم مي راستيشود و كند و شبيه همين بيابان مياش مي كهنه

دادم كه وقتي زنده بودم هيچ اهميتي نمي. جايي چال شود كه كسي نداند. آدم گورش گم بشود
شـتم كـه كسـي    بعد از مردنم كجا گورم كنند، كسي برايم گريه كند يا نكند، ولي االن دوست دا

 ).همان( ...روي خاكم گريه كند

شود كه با وجود نقاط قوت بسياري كه اين داستان در ابعـاد  به اين ترتيب آشكار مي
تـوان آن را  نمـي  - بـه داليلـي كـه ذكـر شـد       - اي نامهمختلف دارد، از ديدگاه خودمرگ

   .  ترشناخته ارزيابي كردكاربرد و كم كم ةاي موفق از اين شيو نمونه
  

  »رضا«داستانِ  - 2- 5
حامد اسماعيليون  ةنوشت ،ف»آويشن قشنگ نيست« ةنخستين داستان از مجموع» رضا«

بنياد هوشنگ گلشـيري را در   ةجايز ةنهمين دور داستانِاست كه عنوان بهترين مجموعه
  . است از آن خود كرده 1388سال 

  
  داستان ةخالص - 1- 2- 5

ايـن تصـادف   . تصادف اتومبيـل اسـت   ةا در حادثداستان، ماجراي مرگ جواني به نام رض
هـاي خـود را تعقيـب    كالسـي دهد كه او و دوستانش، اتومبيل يكـي از هـم  زماني رخ مي

با اينكه محور اصلي داستان بر حـوادث سـاعات پايـاني عمـر راوي و چگـونگي      . كنند مي
واني او است، برخي خاطرات دوران نوجـواني و جـ   تصادفي است كه منجر به مرگ او شده

  .شودتو، مرور ميگردهاي تودرنيز در دل عقب
  
  تحليل و بررسي - 2- 2- 5

  - »مـرگ «اي در ژانر طنز است و همين ويژگي، يعني آميخـتن  نامهاين داستان، خودمرگ
 هاي نامه با طنز، سبب تمايز آن از خودمرگ - است كه در عرف عام، با غم و اندوه گره خورده
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رويكرد غالب طنز در اين . است روايت را ارائه كرده ةز اين شيومعمول شده و نوعي بديع ا
خيـال را از خـود بـه     گـو و بـي  كه شخصيتي بذله - راوي  ةداستان، كالمي است و بر عهد

امـا نويسـنده    ، طنز موقعيت، نمود چنداني در اين اثر نيافته. قرار دارد -  گذاردنمايش مي
ين داستان برآمده و از اين نظر، عملكـرد خـوبي   لحن و زبان طنزآميز در روايت ا ةاز عهد
مرگ و حتي حال و  ةويژه در توصيف لحظ اين نوع نگاه و لحن طنزآميز را، به. است داشته

هواي پس از مرگ، بايد از نقاط قوت ايـن داسـتان بـه شـمار آورد كـه روايـت نـامعمول        
  :   است تر ارائه كردهنامه را در هيأتي نامعمولخودمرگ

پـانزدهم   ةپهـن كـه از طبقـ    يـك سـنگ گرانيتـي لبـه    . ها را نداردعلق كه ديگر اين حرفاجل م
جهـد تـه حلـق هـم     هوا مـي دار كه بيسبوس ةنكشيد دهد يا يك دانه برنج دمچسبش را ول مي
ممكن است كسي اين وسط جيغ و ويغـي هـم   . دادني متفاوت گيرم با جان. كندهمين كار را مي

... مال مـا يكـي كـه عربـده و زاري هـم نداشـت      . ماندن آدم تأثيري ندارد هبكند كه بالكل در زند
ردم كـه شسـت     . كس مثل خودم شيك و تميز دار فاني را وداع نگفـت باالغيرتاً هيچ همچـين مـ

  ). 10و 9: 1391اسماعيليون، (ما كه رفتيم برادر . گفتم زكي بابا. عزراييل هم خبر نشد

گردهـايي  ويژه در عقببه ،تان طنزآميز نيست و گاهجاي داس البته كالم راوي در همه
شـود؛ امـا غالـب    جدي و حتي اندوهگين و تلـخ مـي   خاطرات راوي است؛ ةكه دربرگيرند

وبـوي كلـي داسـتان     هاي كوتـاه، بـر رنـگ   است كه اين بخش بودن لحن طنز سبب شده
  :اثرگذار نباشد

احتضـار و   ةبـه ايـن مـرگ، لحظـ    بارهـا  . گذرد؛ هشت سال و سه ماهاز مرگ من هشت سال مي
چند وقت است كه پدر سر خاك نيامده؟ يادم هست ... امهايم انديشيدهانعكاس وحشت در چشم

چادر سرخابي ماشين را كه تازه خريده بودم از روي صورتم . كنارم نشست. كه شلوغي را باز كرد
 ةد و با سـكندري روي لبـ  چرخي خور. هايش را گزيدلب. رنگ و روي زرد و نزارم را ديد. پس زد

هايش را چين داد و بـر پشـت دسـت راسـتش كوبيـد      چشم ةگوش. بلوار در جا به زمين نشست
  ).14و  9 :همان(

روايت، در زمان حال . آغاز اين داستان، هشت سال و سه ماه پس از مرگ راوي است
رويكـرد   .گـردد سرعت به زمان گذشته برمـي  آغازين، به ةشود و پس از چند جملآغاز مي

همچنـان   -  مرگ راوي اسـت  ةكه لحظ - گرد و كاربرد زمان گذشته تا پايان روايت عقب
ضرباهنگ آن مناسب با رويدادها برگزيـده  . اين روايت پيرنگي منسجم دارد. يابدادامه مي

  است؛ مثالً هنگامي كه راوي و دوسـتانش بـا حـداكثر سـرعت بـه تعقيـب اتومبيـل         شده
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اما در مواردي مانند مرور  ،گيردازند، روايت نيز شتاب بيشتري ميپردكالسي خود ميهم
ويژگـي  ة، برپاي»رضا«بررسي داستان  .شودخاطرات دوران نوجواني، شتاب روايت كم مي

  :دهدنامه، نتايج زير را نشان ميها و كاركردهاي  خودمرگ
نظـر كـه   از ايـن   ،»مردي كه گورش گـم شـد  «نيز مانند داستان » رضا«داستان  - 1

نامه به شـمار   مرگ راوي و اشاراتي كوتاه به پس از مرگ وي است، خودمرگ ةدربرگيرند
رود؛ اما اين داستان نيز بيشترين سهم را به زندگي اختصاص داده و به مرگ و زندگي مي

از اين نظر، اين داستان نيـز بـا آغـاز دنيـاي پـس از      . است پس از آن، به اختصار پرداخته
توصـيفات راوي  . رسـد ا چند تصوير كوتاه از دوران پس از مرگ به پايان ميمرگ و تنها ب

نامعمول «گرايانه دارد و سهم تخيل و همگي مادي و زميني است؛ داستان رويكردي واقع
هـاي   هـا و كاسـتي  ترين ضعفهمين نكته، يكي از عمده .در آن اندك است» بودن روايت

 .هاي موفق اين شيوه قرار نگيردشمار نمونه شود درنامه است كه سبب مياين خودمرگ

نامـه  ترين ركن خـودمرگ اي از كاركردهاي مهمدر اين داستان نيز نويسنده بهره - 2
اصلي داسـتان بـر حـوادث زنـدگي اسـت،       ةكه تكيهمچنان. است نگرفته ،يعني راوي آن

اوي هـاي ر داسـتاني اسـت و محـدوديت   شـخص درون  بيشترين نمـود راوي آن نيـز  اول  
كـه در   نامهديگر راوي خودمرگ ةسوي. شوداي، در اين راوي هم ديده مينامهخودزندگي

در اين داستان وجود ندارد؛ تا بدانجا كـه در   ،يابدقالب روح، به شكل داناي كل ظهور مي
توان تمايز ميان روح و جسد و حضـور كـم  معدود مي ةسراسر داستان، تنها در چند جمل

  :مشاهده كرد - قبر خود را ببيند تواند فضاي اطراف كه مي - داستاني را رنگ راوي برون
اند، يـا  زدن شمعداني قرمزي كه باالي سر آن جوانك كاشته با جوانه. كنمشب و روز نگاهشان مي

...  هاي ناروني كه كمي دورتر، سر آن پيچ، زيباترين درخـت ايـن حـوالي اسـت    شدن برگ نارنجي
... داردسال آزگار است سرش را از سنگ قبـر جـوان بغـل دسـتي برنمـي      اين پيرزن هم كه پنج

جست  يادم هست كه وقت خواباندن لحد، خون از درز كفن بيرون مي. جوانك او هم تصادفي بود
  .)10 :همان(... هنوز

آغاز روايت اين داستان، هشت سـال و سـه مـاه پـس از مـرگ راوي و پايـان آن،        - 3
اين زمان طـوالني پـس از مـرگ، نمـودي بسـيار ضـعيف در       اما . مرگ راوي است ةلحظ

تنها تصـاوير  . كنداي به حوادث پس از مرگ خود نميراوي هيچ اشاره. است داستان يافته
او و توصيف طبيعـت   ةها، توصيف واكنش پدر راوي پس از ديدن جنازمتعلق به اين سال
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خود كه در همسـايگي راوي  و مناظر اطراف قبر و پيرزني است كه بر سر گور پسر جوان 
اين چند تصوير مختصر، هيچ تأثيري در روند داستان ايجاد نكـرده و  . كنداست، گريه مي

 جـايي كـه ذكـر    كنـد؛ تـا   نويسنده در بيان آن، خط سير و هدف مشخصي را دنبال نمي
واقـع بايـد گفـت پايـان واقعـي ايـن       در. كـرد نشدن آن هم تأثيري در داستان ايجاد نمي

 . مرگ راوي است ةاوج آن است كه همانا لحظ ة، نقطداستان

هاي اساسي، روند تكامل معنا طي اي، با وجود كاستينامهدر اين روايت خودمرگ - 4
پايان واقعي داستان اسـت   ةكه نقط - مرگ  ةاين تكامل معنايي در همان لحظ. است شده

هـاي پـس از مـرگ    الگونه كه سدهد و همانرخ مي - و نه در هشت سال و سه ماه بعد 
راوي . تكامل معناي آن نيز تأثيري ندارد ةراوي در تماميت روايت نقشي نداشته، در زمين

دليـل خـود   كند كه بيگيري ميگونه نتيجهاين - با همان لحن طنزآميز -  مرگ ةدر لحظ
را وارد ماجراهاي عشقي دوسـت خـود كـرده و بيهـوده جـان خـود را بـر سـر ايـن كـار           

اي اين درك و دريافت، كه جز حسرت عمر به باد رفته حاصلي ندارد، نقطـه  .است گذاشته
  :يابداست كه راوي در آن به توانايي نقد زندگي خود دست مي

اكنون داستاني متفاوت از بهزاد را شنيده بوديـد و   ،شايد اگر مازيار وزنش را به آن طرف داده بود
چـه آريزونـا چـه اورامانـات،     . كنـد فرقي كه نمي .كردمطرحم را تمام مي ةمن، جايي دورتر، دور

كنم جدل مازيـار بـا   وقتي فكر مي. طوري بود ديگرسهم ما هم اين. عاقبت هر كسي معلوم است
. گيـرد ر بينجامد، حرصم مـي تگران ةجفت گوشوارخريدن يك . ..آن دخترها ممكن بود نهايتاً به

  ).   21و  20 :همان( ...من كجاي قصه بودم؟

نامه، ابداعي آميختن طنز و خودمرگ ةنيز با وجود در پيش گرفتن شيو» رضا«داستان     
  . هاي موفق اين شيوه قرار گيردتواند در شمار نمونهاي نمينامهاز منظر نقد خودمرگ

  
  »ابر صورتي«داستانِ  - 3- 5
عليرضـا محمـودي    ةاي بـه همـين نـام نوشـت    نخستين داستان از مجموعه» ابر صورتي«
ايـن داسـتان در    .اسـت  منتشـر شـده   1388يرانمهر است كه نخستين بار در پاييز سال ا

  .است نخست را از آن خود كرده ةنويسي بهرام صادقي، رتبداستان ةمسابق
  
  داستان ةخالص - 1- 3- 5

از زندگي و مرگ جواني است كه در دوران سربازي خـود، در   اين داستان، روايتي فشرده
هـا در  او سـال  ةرسد و جنازنگ ايران و عراق، در جبهه به شهادت ميهاي ابتدايي جسال
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اين جنازه سفري طوالني را در خاك عراق از سردخانه تـا چنـد بـار    . ماندخاك عراق مي
گذارد تا سرانجام پس از پايان جنگ، شدن در گورهاي فردي و جمعي، پشت سر مي دفن

اي ديگـر، در تهـران   به اشتباه با نـام رزمنـده   هاي او به ايران برگردانده وبقاياي استخوان
  .  شوددفن مي

  
  تحليل و بررسي - 2- 3- 5

داسـتان در  . دهـد ايران و عراق رخ مـي  ةسال در فضاي جنگ هشت» ابر صورتي«داستان 
شود و در زمان حال، آنگاه كـه جسـد   شدن راوي آغاز مي كشته ةزمان گذشته و در لحظ

. رسـد است، به پايان مي شته و در گوري دائمي دفن شدهها  به وطن بازگوي پس از سال
. اسـت  پاياني به زمان گذشـته نوشـته شـده    به اين ترتيب، تمام اين داستان جز پاراگراف

 ةرو كه در قالب سفري طراحي شـده كـه جسـد راوي در فاصـل    پيرنگ اين داستان از اين
  .   تكند، از انسجام خوبي برخوردار اسخاك دشمن تا ميهن طي مي

سرعت از روي حوادث زنـدگي، مـرگ و پـس از     ضرباهنگ روايت، پرشتاب است و به
. روح است و با موضوع مرگ، تناسـب دارد لحن راوي، سرد و بي. كندمرگ راوي عبور مي

ايـن تصـاوير گـاه    . انـد تصاوير، دقيق و در راستاي معاني مورد نظر نويسنده برگزيده شده
كشـند؛ ماننـد   بار انتقال بخشي از مفاهيم متن را بر دوش مييابند و كاركردي كنايي مي

شـده روي ديـوار    و تصوير قلب كنده» رسوايي«همسايه در معناي  ةبودن پنجر تصوير باز
  :در پاراگراف زير» فرجامعشق بي«احتماالً در معناي  ،كه يك طرفش كج شده

وقتـي  ... هاي داوطلب ما را گرفتنـد يرا به پروانه نداده بودم كه گشت... عطر كادوشده ةهنوز شيش
اش را باز كرده بـود و مـا   ها پنجرهشان از استيشن پياده كردند يكي از همسايهپروانه را جلو خانه

يـك طـرف   . تيز روي ديوار كنده بودند داخل سلولم قلب بزرگي را با چيزي نوك... كردرا نگاه مي
  .)8: 1388محمودي ايرانمهر، ( قلب كج شده بود

نويسنده در بخش ديگري از داستان باز هم كاربرد تصاوير را با هدف معنـايي همـراه   
 ةلحظـ (هم در ابتـدا  ه، كه نام داستان نيز از آن گرفته شد را» ابر صورتي«كرده و تصوير 

) دفن شدن در گور دائمـي و رسـيدن بـه حـس آرامـش     (و هم در انتهاي داستان ) مرگ
  :است آورده

طلوع، صورتي شده  ة، فقط دوست داشتم به تكه ابري كه در لحظ1360آن صبح سرد سوم دي 
كردم كه ناگهـان  رفتيم و من به باال نگاه مياي باال ميما پشت سر هم از شيب تپه. بود نگاه كنم
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هـام داغ و پـر از خـون    من به پشت روي زمين افتادم، شش. ام گذشترگبار گلوله از روي سينه
  ).7 :همان( ...كردم كه مردمهنوز به ابر نارنجي و صورتي نگاه مي شدند و بعد از سه دقيقه،

شود و گـاهي  هوا گاهي آفتابي مي. فصل خوبي است... ها پيداستاز اين باال، تهران تا دوردست
 ).16 :همان( ...است  در آسمان تكه ابري هست كه حاال صورتي شده. گيردباران مي

دهـد و  ، ابتدا و انتهاي داستان را به هم پيوند مياين تصوير يكسان در اين دو جايگاه
روايـت را   ةهسـت كـه   - را گرفتن در گور دائمـي   طوالني ميان مردن و آرام ةبه نوعي، وقف
به سخن ديگر، نويسنده با كـاربرد ايـن تصـوير مشـترك، دو     . كندپر مي - است شكل داده

اند و قاعدتاً بايـد در پـي   تهبخش مردن و دفن شدن را كه در داستان جدا از هم قرار گرف
بـر  » ابر صـورتي «بررسي داستان . است اي مشترك، برجسته كردهبا نشانه ،هم قرار گيرند

  :دهدنامه، نتايج زير را نشان ميها و كاركردهاي خودمرگويژگي ةپاي
ها پس از مرگ بـه پايـان   شود و سالمرگ آغاز مي ةنامه در لحظروايت اين خودمرگ - 1

از  و ؛نـه زنـدگي   ،اصلي اين داستان بر مرگ و پس از مـرگ اسـت   ةبنابراين تكي .رسدمي
همـه، ايـن   بـا ايـن  . نامه به شمار آورداي موفق از خودمرگتوان آن را نمونهاين منظر مي

گرايانه در پيش گرفته و توصيفات آن كامالً زميني و جسـماني  داستان نيز رويكردي واقع
اي دادهايي است كه براي جسم راوي رخ داده و هـيچ اشـاره  محوريت روايت بر روي. است

بنابراين با وجـود موفـق بـودن آن در    . به دنياي غيرمادي پس از مرگ در آن وجود ندارد
نامـه در ايـن   هـا و كاركردهـاي خـودمرگ   تمركز بر مرگ و پـس از آن، از ويژگـي   ةزمين

 .   شودداستان اثري ديده نمي

وايــت، تمــايز روح و جســد راوي، بــه نمــايش گذاشــته هــايي از ايــن ردر بخــش - 2
شود و گواهي است بر اينكـه در داسـتان   اين تمايز در چندين تصوير تكرار مي. است شده

در ايـن  . اسـت  نامه شـده راوي خودمرگ ةتوجه بيشتري به كاركردهاي ويژ ،»ابر صورتي«
تواند زمـاني  و مثالً ميها، راوي در جايگاه روح، اسير در قيد و تنگناي جسم نيست بخش

كه جسد او در كشوي سردخانه قرار دارد، به توصيف جسدهاي ديگر نيز بپردازد يا زماني 
 : كندوآمدهاي بيرون از قبر را گزارش  كه جنازه در گور مدفون است، رفت

نـاخن دسـت هـر    . روزهاي آخر بود كه دو نفر ديگر را آوردند و داخل كشوهاي كناري گذاشتند
سه نفر كـه قبرهـاي تـازه    ... هاي آبي سوختگي بودرا كشيده بودند و پوستشان پر از لكه دوشان

از فردا اسـيراني  ... كندند پنهاني سر قبر من آمدند و يك پياز الله را كنار پالك فلزي كاشتندمي
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شـدند و بـا حركـت آرام    خـاكي مـن خيـره مـي     ةرفتند به كپهاي زرد به مزرعه ميكه با لباس
  ).10و  9 :همان(... چرخيدن سرهاشان با هم به اين سو ميكاميو

با وجود به نمايش گذاشتن اين قابليت، راوي اين داستان بـه هـيچ روي دانـاي كـل     
نيست و بدون داشتن اطالعـاتي از دليـل واقعـي رويـدادها، مشـاهدات خـود را گـزارش        

مـورد راوي بـه جايگـاه    تنها در يك . پردازدهاي خود ميكند و به بيان حدس و گمان مي
كس از  كه هيچود زيرين قبر خ ةشود و آن هم زماني است كه از اليداناي كل نزديك مي

  : دهدخبر مي ،آن اطالعي ندارد
اش را بـا دو دسـت روي   اي آشوري بود كه شمشير دراز مفرغيدرست زير قبر من، گور شاهزاده

شمشـير ميـان دو اسـتخوان لگـنم      ، نـوك آورداش گرفته بود و اگـر آن را كمـي بـاال مـي    سينه
  ).13 :همان( ...رفت ميفرو

بنابراين بايد گفت نويسنده در اين داستان تنها به بخش بسيار اندكي از كاركردهاي 
ردهـاي آن در ايـن اثـر مغفـول     كارك ةاي توجـه نشـان داده و عمـد   نامـه راوي خودمرگ

 . است مانده

فر در اين داستان نيست، روند تكامـل معنـا   پايان س ةبا توجه به اينكه مرگ، نقط - 3
ترين بخش روايت كه مدفون شدن جسد راوي در قبرستاني در زادگـاه وي  نيز تا انتهايي

يابي وي به آرامش است، ادامه ميهاي جسد و دستدريو به پايان رسيدن دربه) تهران(
امش و پايـان يـافتن   تكامل معنا، بر همين حس آر ةتأكيد اصلي اين داستان در نقط. يابد

  . است سفري است كه جسد راوي طي كرده
 

  اي نامه اساس كاركردهاي خودمرگها برداستان ةمقايس - 6
هـاي دوسـت  اسـتخوان  اي، رماننامهدر اين بخش، به كمك يكي از آثار موفق خودمرگ

 آمـده از تحليـل سـه داسـتان    دست، به بررسي نتايج به)1384( اثر آليس سبالد، داشتني
  : زيمپردا مي» ابر صورتي«و » رضا«، »مردي كه گورش گم شد«كوتاه 

اي نامعمول از روايت است كه از مرگ و كه پيشتر ذكر شد، شيوهچنان ،نامهخودمرگ
گويد و توصيفاتي بديع از چگـونگي مـرگ و دنيـاي پـس از آن     دنياي مردگان سخن مي

دهد كه هر سه از ورود به دنياي پـس  هاي فوق نشان مياما بررسي داستان. كندارائه مي
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يـك بـه    هـيچ  .اندداشتهگرايانه و زميني به مرگ از مرگ خودداري كرده و رويكردي واقع
پـس از آن   ةجهـان ناشـناخت   ةمبهم مرگ و محـدود  ةهاي مقولها و شگفتيقلمرو ناگفته

ن ايـ . انـد شـته نامه را فروگذاهاي مهم خودمرگوارد نشده و به اين ترتيب، يكي از ويژگي
، بخـش مهمـي از داسـتان،    هاي دوست داشتنياستخواندر حالي است كه مثالً در رمان 

 ها، در اين بخش. است توصيف بهشتي خيالي است كه روح راوي نوجوان در آنجا قرار گرفته
نويسنده از آرزوها و تخيالتي متناسـب بـا حـال و هـواي يـك دختـر نوجـوان اسـتفاده         

  : است كرده
كنندگان نيزه و وزنه و پسـرهايي كـه در   چند روز اقامت در بهشت متوجه شدم كه پرتابپس از 

هاي خودشان از بهشت قرار همه در برگردان ،كردندخورده بسكتبال بازي مي زمين آسفالت ترك
گرچه برگردان آنها از بهشت دقيقاً مانند برگردان من نبود، اما وقايع مشـابه بسـياري در   . داشتند

هيچ معلمي در مدرسـه  . ترين رؤياهايمان را در بهشت به ما داده بودندساده... افتاد اتفاق ميآنها 
هرگز مجبور نبوديم به كالس برويم مگر به كالس هنر براي مـن و كـالس موسـيقي جـاز     . نبود

فروشي وجود داشت كه وقتي بستني چوبي بـا طعـم نعنـاع    در بهشت ما يك بستني... براي هلي
اي به دسـتمان  همچنين در بهشت ما روزنامه. »االن فصلش نيست«: دادي جواب نميخواستمي
هـاي مهمـي   شد احساس كنـيم آدم شد و باعث ميرسيد كه در آن تصاوير ما مرتباً ديده ميمي

  ).18- 22 :1384 سبالد،(هستيم 

مرگ نيـز   ةشده، توصيف لحظبر دنياي پس از مرگ، در هر سه داستان بررسي عالوه
در شرح اين لحظه از تصاويري عـادي و جسـماني اسـتفاده شـده و      .ادي و زميني استم

  : است گامي از دنياي مادي بيرون گذاشته نشده
هـام داغ و پـر از   من به پشت روي زمين افتادم، شش. ام گذشتناگهان رگبار گلوله از روي سينه

محمـودي  ( كردم كـه مـردم  نگاه ميخون شدند و بعد از سه دقيقه، هنوز به ابر نارنجي و صورتي 
  .)7: 1388ايرانمهر، 

مرگ  ةاز لحظ داشتنيهاي دوستاستخوانجمالت، وقتي در كنار توصيف راوي اين 
  :شودگيرد، تفاوت ميان اين دو رويكرد آشكارتر ميو پرواز روح وي قرار مي

روي و سـپس  مـي كورمال در تاريكي بـه جلـو    بندي، كورمالهمچنان كه رخت از اين جهان مي
شود و در تمام طول اين مسير توسط نيرويي ناشـناخته بـه جلـو    يكهو آغوشت به نور گشوده مي

  ).  409: 1384سبالد، (شوي هدايت مي



  ها و كاركردهاويژگي: نامهخودمرگ

 

٥٥  
  

 

  

 1392، پاييز  25  شمارة

هـم در جايگـاه راوي   (خـود   ةنامه، با بهره گرفتن از كاركردهاي دوگانراوي خودمرگ
اي دارد و هاي گسـترده ليتها و قابامكان) شخص داناي كل شخص محدود و هم سوم اول
ــد طيــف وســيعي از اطالعــات را در اخمــي در رمــان . تيــار مخاطــب خــود بگــذاردتوان

تك اعضاي خانواده و دوستان خود  ، روح راوي همواره با تكهاي دوست داشتني استخوان
 ةاو از بهشـت خـود، همـ   . احساسـات آنهـا بـاخبر اسـت     شود و حتي از افكار وهمراه مي

افـراد   ةبينـد و از درون همـ  مـي  ،دندها كه براي خانواده و دوستان او رخ ميماجراهايي ر
امـا  . مانـد شود و در اين ميان حتي از اعمال و افكار قاتـل خـود نيـز غافـل نمـي     آگاه مي

چنداني  ةيك از اين سه داستان، بهر دهد كه در هيچهاي مذكور نشان ميبررسي داستان
هايي از تمايز در هر سه اثر، نشانه. است نامه، برده نشدهراوي خودمرگ ةاز كاركردهاي ويژ

ـ  ةميان روح و جسد وجود دارد، اما اين ميـزان، در مقايسـه بـا گسـتر     ات ايـن راوي  امكان
 ،هـاي بسـيار  بـا وجـود كاسـتي    ،از ميان اين سه داستان. فرد، بسيار اندك است منحصربه
مردي كه گـورش  «كرده و در داستان تر از بقيه عمل اندكي موفق» ابر صورتي« ةنويسند
 .  است توجه بوده، نويسنده نسبت به اين كاركردها كامالً بي»گم شد

نامه، روند تكاملي معنـا در آن اسـت كـه اغلـب بـا      هاي خودمرگيكي ديگر از ويژگي
در . شـود يابي روح راوي به درك و دريافتي نو يا رسيدن به حسي تـازه همـراه مـي    دست
كـه در سرتاسـر روايـت آشـفته      - روح راوي نوجـوان  ،داشـتني هاي دوستاستخوانرمان 
  :رسدرسد و در اين نقطه است كه داستان به پايان ميسرانجام به آرامش مي - است

تـرين  ساده ةزيرا دربرگيرند ،نامممي» بهشت پهناور پهناور«اكنون من در مكاني هستم كه آن را 
اي كـه  كلمـه . هـاي انسـاني اسـت   تـرين خواسـت  كوهآرزوهاي من و همچنين حقيرترين و باشـ 

  .)431 :همان( برد، آسايش استكار مي براي آن به) پدرِ پدرم(پدربزرگم 

امـا  . شود تكامل معنايي مشاهده مي ةيابي به نقطدسته، شددر هر سه داستان بررسي    
از  نـدارد و شدن معنـا مطابقـت وجـود     پاياني روايت و كامل ة، بين نقط»رضا«در داستان 
زيرا با اينكه زمان روايت آن هشت سال  ،ترين داستان دانستآن را بايد ضعيف اين منظر

و سه ماه پس از مرگ راوي است، اين زمان طـوالني هـيچ جايگـاهي در تكامـل معنـاي      
بهره گرفتن از تمثيل سفر، به شـكل  » مردي كه گورش گم شد«در داستان . روايت ندارد

تـرين داسـتان در ايـن    اما موفـق . استشدن آن كمك كرده و كامل گرفتن معناي روايت
زيرا در اين داستان به كمك پيرنگي قوي و منسجم، بـا پايـان   ،است» ابر صورتي«زمينه 
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رسـد و   مـي  دائمي، روح وي نيز به آرامش هگرفتن سفر جسد راوي و رسيدن او به آرامگا
  .شوددر اين نقطه است كه روايت تمام مي

  
  گيريتيجهن - 7

هـا و  شـده از روايـت اسـت كـه ويژگـي      اي نامعمول و كمتر شـناخته نامه، شيوهخودمرگ
معنا، اهميـت و   ةويژه در حوز ها، بهفرد دارد و اين قابليت كاركردهايي متفاوت و منحصربه

» پس از مـرگ «و » مرگ«نامه، خودمرگ. گذاردقدرت اين نوع از روايت را به نمايش مي
كه تا چه انـدازه بـه قلمـرو    و بسته به اين دگيرمي كنار توصيف زندگي او، دربرراوي را در 

يـا  » گرايانـه واقـع «توانـد رويكـردي   هاي مـرگ قـدم بگـذارد، مـي    ها و ناشناختهشگفتي
توانـايي  : نامه عبارت اسـت از هاي خودمرگترين ويژگيمهم. را در پيش بگيرد» تخيلي«
. اي راوي متفاوتكارگيري گونه بهو  هاي جهانِ واقعديتعبور از محدو، روايتي كامل ةارائ

نامه نيـز بـه وجـود    ترين كاركردهاي خودمرگاست كه مهم هاي ذكر شدهبراساس ويژگي
  . هاي راوي متفاوتگيري از قابليتتكامل معناي روايت و بهره: آيدمي
، »ورش گـم شـد  مـردي كـه گـ   « هاي، با نامتحليل و بررسي سه داستان كوتاه فارسي    

از نظـر انتخـاب لحـن،     كـه  ييهـا دهد بـا وجـود ارزش  نشان مي ،»ابر صورتي«و » رضا«
هاي تصويري، كاربرد پيرنگ منسجم و قوي، تناسب لحن و زبـان بـا   گيري از قابليت بهره

و  )مردي كـه گـورش گـم شـد    (گيري از ساختار تمثيلي بهره ةموضوع و نوآوري در زمين
اي نامـه  ها وجـود دارد؛ از منظـر نقـد خـودمرگ    در اين داستان) رضا( استفاده از ژانر طنز

در . نامه بـه شـمار آورد  اي كامل و موفق از خودمرگيك از اين سه را نمونه توان هيچ نمي
» دنياي پس از مرگ«و » مرگ«گرايانه و زميني نسبت به هر سه داستان، رويكردي واقع
تصاوير مربوط به . اي ساده و زميني استپديده آنها، مرگ ةدر پيش گرفته شده و در هم
زمين و دنياي مادي اسـت و گـامي از ايـن مرحلـه فراتـر       ةمرگ و پس از آن، در محدود

  .است گذاشته نشده
دهد كه در هر سه داستان، روايتـي كامـل   بررسي اين سه داستان همچنين نشان مي    

» ابـر صـورتي  «در ايـن زمينـه، داسـتان     است؛ اما ارائه و معنا در پايان روايت، كامل شده
ي از اها بهـره يك از اين داستان با اينكه در هيچ .است عملكردي بهتر را به نمايش گذاشته
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در اين زمينـه نيـز انـدكي    » ابر صورتي« ،نامه برده نشدهراوي خودمرگ ةكاركردهاي ويژ
  . شودستان ديده ميهايي مختصر از راوي داناي كل در اين دابهتر عمل كرده و نشانه

نامـه  نويسي فارسي، موضـوع خـودمرگ   دهد كه در داستاناين بررسي سرانجام نشان مي
هـا و كاركردهـاي ايـن شـيوه از روايـت،      نيازمند اقبال بيشتري است و توجه بـه ويژگـي  

  . تواند به خلق آثاري موفق در اين حوزه كمك كند مي
  

  :نوشتپي
بـار در  در متون فارسي ذكر نشده و نخستينز اين پيش ا» نامهخودمرگ«اصطالح  -1

 . استرفتهكار  اين مقاله به

النهرين هاي گوناگون از مصر و بينسفر به جهان مردگان را در ميان ملت ةاسطور -2
: در ايــن زمينــه مراجعــه شــود بــه    . تــوان يافــت و ايــران و يونــان و روم مــي  

http://nooraghayee.com/?p=1314  
از ابوالعالء معـري،   رساله الغفران: در اين زمينه آثار زير درخور ذكر استهمچنين  -3

الدين محمد بردسيري كرماني و سياحت غـرب از آقـا نجفـي    از شمس مصباح االرواح
   ).311-326: 1377وتاس، بو ا. براي آگاهي بيشتر نك( قوچاني

 1382اين رمان از عبداهللا كوثري است و انتشارات مرواريد در سال فارسي  ةترجم -4
 . است آن را به چاپ رسانده

از  ؛اسـت  منتشر شـده  توسط چند ناشر اين كتاب چند بار به زبان فارسي ترجمه و -5
 ةانتشـارات روزگـار بـا ترجمـ     ؛)1384( فريده اشرفي ةجمله انتشارات مرواريد با ترجم

 ميترا معتضد و حميـد معتمـدي   ةانتشارات البرز با ترجمو  )1386( نژادفريدون قاضي
)1387(.  
پـردازد  نامه در قالب داستان كوتاه فارسي مياين پژوهش تنها به بررسي خودمرگ -6

هـا حكايـت از آن دارد كـه    اما بررسي. كار اين پژوهش نيست ةو بررسي رمان در حوز
تـر از داسـتان كوتـاه داشـته و     عيفنامه عملكردي ضـ خودمرگ ةرمان فارسي در زمين
تـوان   اثر رضا قاسمي را نيز نمي» هااركستر چوب ةنوايي شبانهم«معدود آثاري مانند 

  . اي كامل و موفق به شمار آوردنمونه
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