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 چکیذٌ

یی زض ازبیات خْاى اؾت. ًَقتاض پؿاهسضًیؿتی با هطگ یکی اظ هَضَفات هْن بطای باظًوا ِهای زضٍى

ایي هضوَى  قٌاؾاًِ یّؿتذَاًٌسُ با زًیاّای هتقسز ٍ گصاض اظ هطظّای  ِؾاظی هطگ ٍ هَاخِْ یقب

ّای بكطی تأکیس  گیطی قهِ آى زض قکل اًکاض طقابلیغضا بِ ضٍیِ ٍ ؾغح ضٍایت ؾَق زازُ ٍ بط ًقف 

ّیل، بِ اضتباط هحتوَایی هوطگ ٍ گمتوواى زض ازٍاض     ایاى هکاؾت. اًسیكوٌس پؿاهسضًیؿت بط ٍضظیسُ

. زض ایوي پوػٍّف بوا بواظذَاًی     اؾوت  کوطزُ  اقواضُ ازبیوات پؿاهسضًیؿوتی    ُحوَظ زض  ػُیو ٍ بِهرتلف 

پیًَوس هیواى    ِزّین کِ آیوا اًسیكو   ض پاؾد هیسهق ؾإالّای زاؾتاًی هحوسضضا کاتب بِ ایي  ضٍایت

ذَضز؟ ٍ ؾوسؽ زض باظًووایی هضووَى     کاتب بِ چكن هیهطگ ٍ کالم زض هتَى زاؾتاًی هحوسضضا 

اؾت پیًَس هحتوَایی   اؾت؟ زض ایي خؿتاض تالـ قسُ هطگ ایي اضتباط با پؿاهسضًیؿن هحمَػ هاًسُ

هطگ با کالم ٍ گمتاض پؿواهطگی زض پؿاهسضًیؿون ٍ توالظم ٍ ّوبؿوتحی هحوَضی ایوي هضواهیي زض        

 .زازُ قَزهقانط ًكاى  ؽیًَ زاؾتاى ایيّای زاؾتاًی  ضٍایت
 

 پؿاهسضًیؿن، هطگ، گمتواى، ضهاى، هحوسضضا کاتب ياشگان کلیذی:
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 مقذمٍ -1

ِ   هوطگ  اظ  ؛ پؽاؾت بَزُّای بؿیاضی هَاخِ  اًؿاى ّوَاضُ بطای زضک هقٌای هطگ با ؾإال   چو

ٍ  ؟پوصیط اؾوت   ظًسگی پوؽ اظ هوطگ اهکواى    اآیکطز؟  ییخَ ضا چاضُ  هطگ  تَاى یه اآی قَز؟ هی

ّای هرتلف  ٍ زض حَظُ  ازاقتِگَیی بِ آى بِ تالـ ٍ ّای بؿیاضی کِ بكط ضا بطای پاؾد پطؾف

چٌویي هضووًَی پطکواضبطز زض ازبیوات زاؾوتاًی       اؾت. هطگ ّون  افتِی  ضاُفلَم ٍ اًسیكِ بكطی 

پؿاهسضى خْاى اؾت ٍ یکی اظ هَضَفاتی اؾوت کوِ زض ّوط زٍضُ ظهواًی ٍ فکوطی بوِ قوکلی        

زٍضاى توأهلی اؾوت کوِ زض     هایوِ قابول   . اضتباط هیواى هوطگ ٍ گمتوواى، زضٍى   اؾت قسًُوَزاض 

ِ  « قْطظاز»ّایی چَى  کالؾیک زض ضٍایت ّوای   اؾوت. ّوویي هضووَى زض زاؾوتاى     ًووَز یافتو

« گوَیی زض بؿوتط هوطگ    توک »یوا  « گَیی احتضواض  تک»هسضًیؿتی هتأذط قطى بیؿتن بِ قکل 

ٍ  بحو    قابول قَز. هطگ، هضوًَی اؾت کِ اظ ظاٍیِ فطٌّحوی ٍ اختووافی ّون     ًكاى زازُ هی

ى گطیعاى ٍ زیوطفْن زض ؾواذتاض زاؾوتاى پؿاهسضًیؿوتی هْوتوط ٍ      بطضؾی اؾت؛ اها ایي هضوَ

اؾوت کوِ بوا اؾوتمازُ اظ      یپطزاظاًو ِ یو اظ هقوسٍز ًؾط  لیّ هک اىیبطاقَز.  تط آقکاض هی بطخؿتِ

 یپوطزاظ ِ یو پؿواهسضى ًؾط  یزاؾتاً اتیازب ُزض حَظ یترهه یٍ بِ قکل یٍ فلؿم یازب نیهماّ

 لیو ّ . هوک ، ؾاذتاضی ازبوی زاضز اؾت قسُ بٌا یفلؿم یویهماّ یِبط پاکِ اٍ  یِاؾت. ًؾط کطزُ

 ؾَ يیبِ ا 1960 ِزّ یزاؾتاً اتیا زض ازبها زاًس یه ؿنیضًٍس هسضً ِازاه ضا ؿنیاگطچِ پؿاهسضً

. زاًوس  یهو  ؿون یپؿاهسضً ُعکٌٌسیهتوا یػگیضا ٍ طییتغ يیفٌهط غالب زاضز ٍ ّو طییافتقاز بِ تغ

گوواى آى ضا تدطبوِ    اؾت کوِ ّوحوی هوا بوی    ی قٌاذت یّؿتهطگ هطظی »گَیس:  ّیل هی هک

ی بوِ یوک هقٌوا    قوٌاذت  یّؿوت کٌین ٍ تٌْا هطظی اؾت کِ ًاگعیطین اظ آى بحصضین. ّط هطظ  هی

ِ قٌاذت یّؿتتوثیل یا اؾتقاضُ هطگ اؾت؛ بٌابطایي بطخؿتِ کطزى هطظّای  ای اؾوت   ی ٍؾویل

تمکوط ٍ تریول، بوِ     هطگِ تمکطًاقسًی زض زؾوتطؼ   قطاض زازىبطای بطخؿتِ کطزى هطگ؛ یقٌی 

هایوِ هوطگ    پیًَس هیواى زضٍى  (.522: 1392ّیل،  )هک« باقس خاقسُ خابِای کِ تٌْا اًسکی  قیَُ

زض ضٍایت ٍ کواضبطز   ٍخَزقٌاؾاًِبا گمتواى زض زاؾتاى پؿاهسضًیؿتی بِ زلیل گصاض اظ هطظّای 

ا یوا ضٍیکطزّوای   ّ هایِ زضٍى. »اؾت کطزُخلَُ  تط تیبااّوتط ٍ  قحطزّای پؿاهسضًیؿتی پطضًگ

کوسام   ٌکِیاکطزى  هكرمی زض زؾتطؼ ًَیؿٌسگاى پؿاهسضًیؿت ٍخَز زاضز ٍ قٌاذت یّؿت

 (. 78)ّواى: « زّس اّویت زاضز ًَیؿٌسُ کسام ضٍیکطز ضا ًكاى هی

ّوای   هسضًیؿتی بوِ اقوکال ٍ قویَُ   ّای پؿت ًحاُ بِ هطگ یا ًحاّی اظ ٍضای هطگ زض زاؾتاى

ًاهیوس.  « ضاٍی پؿاهسضًیؿوتی هوطگ  »توَاى   وسضضا کاتب ضا هوی قَز. هح هتقسزی باظًوایی هی
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ِ باظًوایی ٍ کكف پیًَس هیاى هطگ ٍ گمتواى،  یوک هكرهوِ ٍ ٍیػگوی هٌاؾوب زض      فٌوَاى   بو

پطزاظی بطایواى   . زیسگاُ ًؾطی ایي خؿتاض هغابق با ًؾطیِاؾت افتِّای پؿاهسضى ًوَز ی زاؾتاى

ّوای   ّای هٌاؾب ؾاذتاضی ضهاى با بطخؿوتحی  ٍیػگی هثابِ بِ؛ ٍ ایي اؾت گطفتِ قکلّیل  هک

ِ          ؾاهاًوٌس ای اظ  اضتبواعی هوابیي ًَیؿوٌسُ، قرهویت ٍ ذَاًٌوسُ اؾوت کوِ ّوحوی زض قوبک

ِ  یّؿوت کَقوٌس اظ هطظّوای    اًوس ٍ هوی   ؾطزضگوی ٍ ذَزٍیطاًحطی هقانط گطفتاض آهسُ  قٌاؾواً

هسضًیؿن بوِ قوکل    تّای ازبی پؿ هسضى فاضؾی، اؾتطاتػی ّای پؿا زضگصضًس. اگطچِ زض زاؾتاى

ّای هَفق کاضبطز ایي هضوَى زض ازبیوات   ؛ اها کاتب اظ ًوًَِاؾت ًكسُای تدطبِ  بؿیاض گؿتطزُ

ایي هضوَى بوِ   چٌاًچِّای کاتب اّویتی ٍیػُ زاضز،  فاضؾی اؾت. هطگ ٍ گمتواى زض زاؾتاى

ِ  بِ کاضّای اٍ  قکلی گؿتطزُ زض زاؾتاى ای فْون  هایوِ بوط   . زضک ایوي زضٍى اؾوت  قوسُ   گطفتو

 يیو بوا ا ّوچٌویي  ًاپوصیط اؾوت.    ِ زاؾوتاى اختٌوا   قٌاؾواً  یّؿوت هضوَى پؿاهسضًیؿوتی ٍ  

کوالم   ایهطگ ٍ گمتواى  اىیه یاؾاؾاً اضتباع ایآ :نیضٍ یبِ ؾطاك پػٍّف ه یازیبٌ یّا ؾإال

اؾتمازُ قطاض  ضا هَضز یؿتیپؿاهسضً یکِ قحطزّا یفاضؾ یزاؾتاً یّا تیزض آى زؾتِ اظ ضٍا

هحوسضضا کاتوب   یهطگ ٍ کالم زض هتَى زاؾتاً اىیه ًَسیپ ِكیاًس ایآ َز زاضز؟ٍخ زٌّس یه

هحموَػ   ؿون یاضتبواط بوا پؿاهسضً   يیو هضووَى هوطگ ا   ییزض باظًووا  ذوَضز؟  یبِ چكون هو  

بوا قبول زاضز؟ اگوط     یپؿاهسضى چوِ تمواٍت   اتیاؾت؟ قکل کاضبطز هضوَى هطگ زض ازب هاًسُ

ّوا   زاؾوتاى  يیو اؾت، هطگ زض ا یریٍ تاض یطٌّحف يیهضاه ُزٌّس باظتا  اتیکِ ازب نیطیبسص

 س؟یگَ یهسضى ه زض فطٌّگ پؿت یظًسگ ُزضباض یعیچِ چ

 

 پصيَش ٍپیشیى -2

ّوای پؿاهسضًیؿوتی بوِ چوا       ّا ٍ هقواتت بؿویاضی زض زّوِ اذیوط بوا هَضوَؿ ضّیافوت        کتا 
َخوِ  ّوای بؿویاضی هوَضز ت    اؾت. هطگ بقس هقٌایی هحَضی ایي هقالِ اؾت کِ زض پػٍّف ضؾیسُ

قَز اضتباط آى با کالم ٍ پؿاهسضًیؿون اؾوت    اؾت، اها آًچِ زض ایي پػٍّف بطضؾی هی قطاض گطفتِ
« فكق ٍ هطگ زض ضهواى پؿاهسضًیؿوتی  »اؾت ٍ با فٌَاى  ّیل هغطح قسُ کِ اظ ؾَی بطایاى هک

خوَ ایوي    اؾت. پیام یوعزاى  بِ ظباى فاضؾی بِ چا  ضؾیسُ (1392) زاؾتاى پؿاهسضًیؿتیزض کتا  
ّوای   پػٍّف زض هإلمِبِ فاضؾی بطگطزاًسُ بَز.  (1394) ازبیات پؿاهسضىالِ ضا پیكتط زض کتا  هق

کوَتیی ٍ غالهحؿویي   ای اظ هْسی ذازهی ّای زاؾتاًی کاتب ًیع زض هقالِ ٍخَزقٌاؾاًِ ضٍایت

، ّویؽ اؾت کِ بِ هغالقِ اقکال گًَاگَى هوطگ هإلوف زض ضهواى     بطضؾی قسُ (1393)هالظازُ 
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کوِ بوِ بطضؾوی     اؾوت  (1393)اظ هحوَز بكیطی ٍ ظّطا ّطهوعی ، . هغالقِ فلوی زیحطپطزاظزهی
پطزاظز. ّوچٌیي هیعگوطزی زض بطضؾوی ضهواى پؿوتی، بوا       قٌاؾی هی ًَقتاض کاتب اظ هٌؾط ضٍایت

اًوس   اؾت. هَاضز یاز قسُ اظخولِ خؿتاضّایی هٌتكط قسُ (1382) حضَض بلقیؽ ؾلیواًی ٍ زیحطاى

اـ بوِ   اًس. هقالِ پیف ضٍ با تَخِ بِ ضٍیکطز ترههی ٍیػُ ف نَضت گطفتِکِ هطتبظ با ایي پػٍّ
ّوای   ّیل زض بطضؾی ٍ تحلیل ضٍایوت  اضتباط هیاى هطگ ٍ کالم بط هبٌای ًؾطیِ ٍ هقالِ بطایاى هک

 ای هكابِ ًساضز.   زاؾتاًی کاتب، ؾابقِ ٍ پیكیٌِ
 
 چارچًب وظری پصيَش -3

 تیو چْواض ضٍا  1هحتَایی هیواى هوطگ ٍ گمتوواى    یبؿتحّوکكف تالظم ٍ  باّسفایي هقالِ 
 (،1381)ی پؿوت : زّوس  یقطاضهو  یهَضزبواظًحط ّیول   زیسگاُ بطایاى هوک  کاتب ضا بٌابط یزاؾتاً
 .(1394) يیپطؾت ًاظً آفتا  ،( 1392) ّیؽ، (الف 1392) تطؾی بی

فكوق ٍ هوطگ زض   » ِزض هقالو  2زاؾوتاى پؿاهسضًیؿوتی   ،ّیل زض کتوا  ذوَز   بطایاى هک
بِ بطضؾی اضتباط هوطگ ٍ گمتوواى زض ازبیوات زاؾوتاًی کالؾویک،       3«ؿاهسضًیؿتیًَقتاض پ

 زاًوس.  ض کالؾیک، زاؾتاى قْطظاز هیایي پیًَس ضا زض آثا ِپطزاظز ٍ ًوًَ هسضى ٍ پؿاهسضى هی
: اؾوت  کوطزُ ّیل کكف ایي اضتباط ضا زض زاؾتاى قْطظاز بِ تعٍتواى توَزٍضٍف هٌؿوَ      هک
زض زضٍى ٍ چوِ زض بیوطٍى خْواى زاؾوتاى ٍابؿوتِ بوِ       قواى چوِ    ّایی کِ ّؿتی قرهیت»

آى هاًوس ٍ   ضٍایت ذَز ضا ازاهِ زّس، ظًسُ هی کِ یهازاهقاى اؾت. قْطظاز  گَیی اؾتوطاض قهِ
 .(McHale, 2004: 228) «قَز، ذَاّوس هوطز   هتَقفکِ ؾرٌف بِ ضقف گطایس ٍ یا  لحؾِ

 ٍ ؾوکَت ّؿوت، زض   هوطگ  ٌی کوِ زض زاؾوتاى بویي ظًوسگی ٍ ؾوري،     ایي بطابطًْواز ضٍقو  
ّا ٍ ًحاضًوسُ ضا بوا ظًوسگی ٍ هوطگ      ٍ ذَاًٌسُ قرهیت ظیطؾاذت ضٍایی زاؾتاى حضَض زاضز

ؾري، ظًسگی ازاهِ ذَاّس زاقت ٍ با تقلول ٍ ؾوکَت، ایوي     ِکِ با ازاه چٌاى زّس. یپیًَس ه
ؾومیس ٍ اتووام کوالم     ٍِ هطگ ضخ ذَاّس زاز. گاّی تٌْوا یوک نومح    ذَاّس گؿؿتضقتِ 

 .(Ibid: 229) «اٍؾت ِهطگ ّط قرهیتی بِ هقٌای پایاى قه»ضا زضبطزاضز:  هقٌای هطگ

ّؿوتین.  « گوَیی احتضواض   تک»یا  4«گَیی زض بؿتط هطگ تک»ّای هسضًیؿتی قاّس  زض ضهاى
ًاهوس   هوی « ی اظ ضاُ اعالوِ کوالم  عیو فطخوام گط تقوسیط  »ًؾط ؾَکٌیک ایي ضفتاض ضا  بٌا بطّیل  هک

                                                           
1. Discourse 

2. Postmodernist Fiction 

3. Love and Death in the Post-modernist Novel 

4. Death-bed Monologue 
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اض آهسى ازبیات پؿاهسضًیؿتی، ها قاّس زٍ ًَؿ ضٍیکوطز بوِ هوطگ    . با ضٍی ک(169: 1394ّیل،  )هک
ّؿتین: گطیع اظ هطگ، ٍ فطاضٍی اظ آى. ؾوري گموتي ٍ تاضاًوسى هوطگ ٍ ًَقوتاض گطیوع اظ هوطگ        

ِ ّایی ّؿتٌس کِ زض ازبیات پؿاهسضى کاضبطز بؿیاضی ی هقَلِ اظخولِ . هوطگ بوِ اقوکال    اؾوت  افتو

ِ گطیوع اظ هوطگ ابتوسا بوِ     ٌو یزضظهّیول   یابس. هوک  یهسضى ؽَْض ه ّای پؿت هرتلمی زض زاؾتاى
ی ٍ تدْیوعات خٌحوی اضٍپوا زض    ؾوَظ  آزمّوای   ؾکَت ضیوًَوس فوسضهي زض بطابوط هوطگ، ٍ کوَضُ     

ّوای   ض ا زض کوَضُ  اـ ذواًَازُ ّووِ   1940کٌوس. فوسضهي کوِ زض ؾوال      ّایف اقواضُ هوی   زاؾتاى
ّوا هوازضـ اٍ ضا زض    ظ ٍضٍز ًواظی پویف ا  ٌکِیاٍ تٌْا ذَز اٍ بِ فلت  اؾت زازُ  زؾت اظی ؾَظ آزم

هي زضبواضُ هقٌوای ظًوسگی زض زٍضُ    »گَیس:  ، هیبطز یه زض خاى ؾالن بِ کطزُ بَززؾتكَیی پٌْاى 

، بوا ایوي زاؾوتاى ظقوت ٍ     تیهؿووَل ًَیؿن. زضباضُ ظًسگی کطزى با ایي بواض   َّلَکاؾت هی -پؿا
ذواًَازُ،   -اؾوت  قسُتاى غایب  گیاظ ظًس آًچِهْوتط اظ ّوِ با ایي غیبت زض قوا. ظًسگی کطزى با 

تَاًٌوس آى ضا   کِ زیحوط ًووی   ضٍظ ک. بؿیاضی کؿاى با ایي غیا  ظًسگی کطزًس ٍ ًاگْاى یرتاىیتاض
   (.440: 1393)ضقیسیاى، « تحول کٌٌس ذَزکكی کطزًس

بطًوس ٍ هوطگ ضا پكوت     گطیعًس ٍ بِ خْاى ًَ پٌاُ هی ّای فسضهي اظ هطگ هی قْطهاًاى زاؾتاى

گًَوِ بوَز،    کوِ ظًوسگی ذوَز اٍ ایوي     ّوچٌاىًس بی آًکِ کالهی اظ آى بِ ظباى بیاٍضًس. گصاض ؾط هی
زض  اظ هوطگ اؾوت   عیو گط کیٍ ؾووبل  یًوَز اؾتقاض يیکٌٌس ٍ ا یه مطؾای اٍ  قْطهاًاى ظًسگیٌاهِ
کكوٌس کوِ    اها زیحط ًَیؿٌسگاى پؿاهسضًیؿت فطاضٍَی اظ هطگ ضا بِ تهَیط هوی  قکل فسضهٌی آى؛

ی اظ هْوتوطیي  کی « گمتاض پؿاهطگی ٍ نسایی اظ ٍضای گَض»ای اظ آى اؾت؛  خلَُ« گگمتاض زض هط»
َ پطزاظی زض ًَقتاض پؿاهسضًیؿوتی اؾوت. اظ ًوًَوِ ایوي ًثوط بوِ        کاضکطزّای ذیال اظ آلوي   ّعاضتو

با ؾطباظ ؾطگكتِ زاؾتاى یکوی قوسُ ٍ توا پوؽ اظ      تحطیضٍاکٌس کِ زض آى، هي  گطیِ اقاضُ هی ضٍ 
کٌوس  ای کِ پؽ اظ هطگ ّن ضٍایت هی ضاٍی -زّس؛ یقٌی هي حیات ذَز ازاهِ هیهطگ، ؾطباظ بِ 

َ  کّؿتٌس؛ اظ ی زٍپْلَگًَِ گمتاضّا  ٍ ایي گصض اظ هطظّای هحسٍز ّؿتی اؾت. ایي اًوس   هوسفی  ؾو
اًوس ٍ اظ هوطگ    ضا تدؿن بركیسُ« ی اظ ضاُ اعالِ کالمعیفطخام گطتقسیط »آهیعی  بِ قکل هَفقیت

تَاًس بِ هقٌای حیواتی بوطای اقورال     اًس، یقٌی گمتاض هی اظ ؾَی زیحط ذَز هطگ ٍ اًس ضفتِ تطفطا

ایوي  »تَاًس یازبَزی باقس کِ البتِ ایوي ذوَز هتضووي هوطگ اؾوت ٍ       زاؾتاى باقس ٍ ًَقتاض هی
 .(172-170: 1394 ل،یّ )هک« ًابَزی ؾَغُ اؾت هثابِ بِّواى هطگ هإلف ٍ فطو ًَقتاض 

 حوط یزض ًَقوتاض ز  یگًَِ زضبواضگ  يیهطگ اؾت ٍ ا ُزضباض ،یتؿیپؿاهسضً یؾتاًاز اتیازب»
 اتیو قٌاؾواًِ زض ازب  یّؿت يیقسى هضاه . زضٍاقـ، تا آًدا کِ بِ بطخؿتِقَز یًو افتیازٍاض 
ّووَاضُ   یزاؾوتاً  اتیو گًَوِ ازب  يیگمت کِ ا تَاى یقَز ه یهطبَط ه یؿتیپؿاهسضً یزاؾتاً
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بوِ تدطبوِ     اؾت کوِ هوا هحکوَم    یا اؾاًِقٌ یّؿت یهطگ اؾت. هطگ اظخولِ هطظّا ُزضباض
ًؾط، ّط هطظ  کی. اظ نیاظ آى زضگصض سیًاچاض با ٍ بِ یّوح اکِ ه یتٌْا هطظ ن،یکطزى آى ّؿت

ِ یاًس هوطگِ  يیؾاذتي هطگ اؾت، ٍ ا بطخؿتِ یبطا یابعاض یا قٌاؾاًِ یّؿت ضا زض  طیًاپوص  كو

  .(173: ّواى) «ؾاظز یه قابل حهَل ،قسُ يیخاًك یا َُیّطچٌس تٌْا بِ ق ل،یتر ِهطحل
کوِ   -ّن فیعیکی ٍ ّون ضٍحوی  -الَقَؿ زضگیطًس هطگ قطیب احؿاؼ باّا زض چالكی  قرهیت

ی زاؾتاًی زض خْواى هوتي   ّا ّوکٌفّا  قرهیت»یابس.  ؾطایی ًوَز هی اظ عطیق هماّین زاؾتاى
« تّا ٍ خْاى هتي ٍ ذَاًٌوسُ ٍ ّؿوتی اٍ زض عوطف زیحوط اؾو      ًیؿتٌس بلکِ زض تقاهل قرهیت

(Wondrich, 2008: 80). 
 :سیو گَ یبِ ًقول اظ زاگوالؼ َّفؿوتاتط هو     لیّ . هکؿتیزضک ً بَزى اظ خْاى، قابل بیغا

 نیتوا بوا تطؾو    سیکٌ یزضٍاقـ تالـ ه س،یتا فسم ذَز ضا هتهَض قَ سیکٌ یتالـ ه کِ ی ٌّحاه»
کوِ   سیزّ یه بیطافتقاز ف يیٍ ذَز ضا با ا سیبدْ طٍىیاظ ذَز ب حط،یز یًمؽ ذَز زض قالب فطز

کِ اظ ذوَز   سیتهَض کٌ سیتَاً یه [...]سیاظ ذَز ضا بِ زضٍى ذَز ٍاضز کٌ طٍىیب یًحطق سیتَاً یه
 .(175: 1394 ،لیّ )هک «ؿتیً ایّطگع هْ یکاض يیاهکاى چٌ اها فوالً سیا سُیخْ طٍىیب

هوطگ  ًَقوتاض  ایي  اؾت. لیاؾتمازُ اظ تر باهطگ  یؾاظِ یاهکاى قب ًَقتاض پؿاهسضًیؿتی،

 ضاُاظ ٍ  اّوا یزً اىیو هَاخْوات ه  قیو هطگ ضا اظ عطٍ قبیِ کٌس؛  یه یؾاظِ یقب ای یعیض ضا قالب
 یاًَاؿ ٍ زضخات هتمواٍت  اىیًَؾاى زض ه قیاظ عط ایقٌاؾاًِ، ٍ  یّؿت یهطظّا ایاظ ؾغَح  فبَض
ٍ  نیتدطبوِ کٌو   یلو یتر یکٌس هطگ ذَز ضا بِ نَضت یها ضا قازض ه؛ ًیع کٌس یه ذلق ت،یاظ ٍاقق
 یؾواظ  ها زض خْوت آهوازُ   طیشذا يیاظ آذط یکی» تَاًس یهایي ًَؿ اظ هتَى . نیکٌ يیضا توط آى
 یکواض  ن،یاًدام زّو  ییتٌْا  ضا بِ س آىیبا ٌاًیقیباقس کِ ّوِ هطگ  یبطا لیتر ِزض فطن فیذَ

 (.176: ّواى) «.ؿتیآى ً ُباضٍبِ تکطاض ز یسیاه حطی، زحیطزاًدام ً یزضؾت کِ اگط بِ

هصکَض، اضتباط هطگ ٍ کالم زض ازبیوات ازٍاض هرتلوف بوِ     ِّیل زض هقال ط زیسگاُ هکبٌا ب
 اؾت: ایي قکل ًوَز یافتِ

 

 «قْطظاز»ضٍایت ُ بِ تقَیق اًساذتي هطگ بِ قیَ    کالؾیک   

 کالم ِگطیعی اظ ضاُ اعالگَیی احتضاض یا تقسیط فطخامتک    هسضًیؿن   اًَاؿ اضتباط هطگ با کالم 

 گطیوع اظ هوطگ: ؾوري ًحموتي اظ هووطگ ٍ ؾومط کوطزى ٍ پكوت ؾووط          پؿاهسضًیؿن    

 گصاقتي هطگ     

 فطاضٍی اظ هطگ: گمتاض پؿاهطگی      

 (525-514: 1392ّیل،  )هک 1ومًدار 
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 محمذرضا کاتة یداستاو یَا تیمرگ در ريا ٌپصيَش درتارَای علمی  یافتٍ -4

ی اظ هوطگ توأثیطاتی ضا زض ظًوسگی ٍی زض پوی     آگاُ اؾت ٍ ّویي آگاّ اًؿاى هَخَزی هطگ

هحوسضضا ، ًَفی تطؼ اظ هطگ ٍ زلْطُ ٍ اضغطا  ضا بِ ّوطاُ زاضز. یهطگ آگاّ اؾت. زاقتِ

هطگ ٍ اضوغطا  ًاقوی اظ آى ضا    ِهای ی تَاًؿتِ اؾت زضٍىذَب بِای اؾت کِ  کاتب ًَیؿٌسُ

 هسضًیؿن بِ تهَیط بکكس.  ٍ پیًَس هحتَایی آى ضا با پؿا کٌس ییباظًواّایف  زض زاؾتاى

 

 «شُرزاد»تٍ تعًیق اوذاخته مرگ تا کالم در ساختار ريایت  -4-1

 یهمْوَه  ًَسیا کاتب با کالم ٍ گمتواى پضهحوسض یؿتیپؿاهسضًّای  ضٍایتزض  هطگاظ  عیگط

ای  ّوای کالؾویک زض قْطهواى زاؾوتاًی     گطیع اظ هطگ کِ زض زاؾوتاى اؾت.  افتِی ویهؿتحک

ِ  «خْاًكواُ » تیو ضٍا، زض ؽیّفهل زٍم ضهاى  زضاؾت،  ى قسُچَى قْطظاز ًوایا ضٍقوٌی   بو

ِ   یتیتکثط َّ قرهیتی اؾت کِ بِ زلیل« خْاًكاُ. »قابل زضک اؾت ای  ٍ تقواضیف چٌسگاًو

اٍ ّؿوتٌس ٍ   لتریو کوِ ٍاغگواى ابوعاض     یا ؿوٌسُ یًَ- اؾوت  کِ اظ هاّیت ٍی زض ضٍایت قوسُ 

ِ یپ اؾتیؾ ؛اًس ییٍ کٌا یاؾتقاض یویهماّ بطزاقوتٌف بوِ اٍ افتوطا    هیواى  اظ  یکوِ بوطا   یا كو

 یبوا ذكوًَت   -کٌوس  یبِ قتل ّمسُ زذتط ه ماقسا تیؿیهاظٍذ یکِ با ضفتاض یقاتل ای ؛اًس بؿتِ

زّوس ؾوط    یهو  یچوِ حوال   یزاً یًو»هطگ زذتطاى زاضز؛  تیضٍا فیانطاض بِ تقط ِاًیخَ لصت

ِ یز ،یؿتکِ فاققف ّ یگطزى کؿ یضٍ یٍ بکك یکٌ عیضا با ؾٌگ چرواق ت عکیت اـ  َاًو

 .(20:  1392 )کاتب، «خاى زازًف یتواقابِ  یٌیٍ بٌك یّؿت

ضا  قرهیت انلی زاؾوتاى اظ حازثِ، اٍ  تیٍ ضٍا اىیًحاُ اٍ بِ هطگ ٍ ضفتاضـ با قطباً ًَؿ

 ًَوس یبِ ّن پ ّا ضا ، قرهیتاظ هطگ یبطزاقت هكتطک ّیؽزضٍاقـ زض ضهاى کٌس.  یخص  ه

کوِ   یتو یضٍا ایو گمتي ًساضًس، زاؾوتاى   یبطا یکكس کِ حطف یضا ه یظًاً« خْاًكاُ» .زّس یه

کووِ زض تکووطاض  یا کٌٌووسُ ظًوواى کؿوول ؛ًساضًووس فطٍبووطز ایووضؤ ِبتَاًووس اٍ ضا ؾووطگطم کٌووس ٍ بوو

بوَزین   بواّن زاًس تَی آى هستی کوِ   ذسا هی»بطًس:  قاى حتی ذالقیتی بِ کاض ًوی ّای حطف

یی کوِ یوک   ّوا  ٍپوطت  چوطت حطفی! چِ  ّن آىچقسض ظحوت کكیسم تا چْاض کلوِ حطف ظز. 

ُ بِ تاظُ حتی ًساقت بحَیس. حتی یک شض عیچ کی [...] بطز یک فیل ضا ؾط هی ِذغف حَنل

کوِ توَاى   ظًواًی   (40-39: ّوواى ) «توط بحَیوس   با یک لحٌوی تواظُ   [...] زاز ذَزـ ظحوت ًوی

کوِ زض   یتٍ ؾکَ «نیبحَ سیبا یچ»، «زاًن یًو» کٌٌس: ب تکطاض هیپطزاظی ًساضًس ٍ هطت ؾري

زض « خْاًكواُ »گكوت.   یاـ هو  یبَز کوِ اٍ زض پو   یاًؿاً یٍ کاله یگمتواً تیقابل تقاضو با
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کلی فولوی بوِ   کٌس، ؾکَت قرهیت هقابل ضا بِ قو  ّای هطگی کِ ضٍایت هی یکی اظ نحٌِ

 یظًو  تِیٍ قرهو  ضؾس بِ گَـ هی یضاٍ ینسا تٌْا بسیي تطتیب کِ زّس. ذَاًٌسُ ًكاى هی

اؾتمازُ « گمتن»باض اظ  11زض زٍ نمحِ، ضاٍی  .سیگَ یًو یکٌس کاله یحَ هبا اٍ گمت یکِ ضاٍ

کَقس ؾکَت ٍ ًبَز گمتواًی زٍؾَیِ ٍ  بطز؛ ٍ هی ضا بِ کاض هی« گمت»باض  کٌس ٍ تٌْا یک هی

 / ظًون ّوا!   گموتن: هوی  گمتن: بعًن؟ / »ذَاًٌسُ القا کٌس: همَْم هطگ ضا بِ قکلی کاضبطزی بِ 

تَاًؿوتٌس   یآًواى ًوو   (.41-40)ّوواى:  «گمتن: بوعى زیحوط   / گمتن: بعى / ظًن! گمتن: بِ ذسا هی

، چوَى کالهوی   عًسیزٌّس ٍ اظ هطگ بحط طییکالم تغ ِبا اعال ضا ظزُ ضقن كاىیکِ اٍ بطا یفطخاه

ظزُ قوسُ بوَزم، ذؿوتِ قوسُ بوَزم،       زل عیچ اظ ّوِ حطیز» کِ بتَاًس زض اٍ اثط کٌس ًساقتٌس:

 فیّوا  ام ًکٌوس: بوا حوطف    ظزُ زل فیّوا  کِ با حوطف  یتن کؿگك یه یٍاقق یباًَ کیزًبال 

قهوِ   نیبوطا  [...] ّا ٍ آضظٍّا ذَابن کٌس ٍ هطا ببطز بِ قْط افؿاًِ فیّا ؾطگطم قَم ٍ با قهِ

اـ ضا ّن قسُ  قهِ یکِ باقٌیٍ بِ ذاعط ا [...] آضام ذَابن ببطز فیّا ٍ هي ٍؾظ حطف سیبحَ

 .(47-46: ّواى) «بواًنبكٌَم تا قب زلن برَاّس ظًسُ 

 :بوَز « هوطگ »تَاًؿت بطای زذتطاى بِ ّوطاُ زاقوتِ باقوس،    ، تٌْا اضهغاًی کِ هیؾکَت

بْف گمتن اگوط  » :اؾت سُیخْاًكاُ تٌ تیؾکَت ٍ هطگ زض ؾاذتاض ضٍا ؛یکالم ٍ ظًسگ ًَسیپ

م ا آٍضزُ ،یحطف بعً نیام بطا آٍضزُ [...] ضا هي تَ [...] ؟یذَض یه یپؽ بِ چِ زضز یحطف ًعً

« [...] هوکي اؾت یاگط حطف بعً یَّؼ کطزم بکكوت. ٍل سیقا ی. اگط حطف ًعًیذَابن کٌ

ی ّون  تطؾو  یبو  اقاضُ بِ اضتباط ضٍایت ٍ هقٌوای ظًوسگی زض زاؾوتاى قوْطظاز زض     .(47: ّواى)

هقهس هي تداضت اؾت.  تطكیب» :سیگَ یبِ ًام ابي ه ی زاؾتاىّا تیاظ قره یکی اؾت؛ آهسُ

ٍ  ّوا  ییبوا یٍ ظ ایو زً ِتداضت اؾت. تداضت بوا ذوَزم، بوا توَ ٍ بوا ّوو       ایت هي اظ زًتٌْا لص

ؾوٌسباز قوْطظاز، تواخط خوَاّط ٍ     » :زّوس  یازاهِ ه حطیز ییزضخا .(38: ّواى)« آى یّا یظقت

ٍ  فطٍقوس  یِ هو قهو  (.43: ّوواى ) «ها بَز یٍ آضظٍّا ّا الیّا ذِ ًبَز، تاخط قه كکٍ ه طیحط

 یّوا  زاؾتاى يیطیکِ زض ؾاذتاض ظ ،ٍ هطگ با ؾکَت ؛یسگاضتباط گمتواى با ظً :ذطز یخاى ه

ٍ  یؿوت یپؿاهسضً یوی بوا قوحطز ضٍا   ؽیّو ّوچَى قْطظاز ٍخَز زاقتِ، زض ضهاى  یکیکالؾ

 :قَز یه ییباظًوا یکالم ٍ ظًسگ یکٌك بط ّن سیزاؾتاى ٍ با تأک یباظؾاظ
بوِ ذواعط    کطزُ ٍ هي اًتیّؿتن. ظًن بْن ذ قب  کیخْاى ّعاضٍ کي هي ّواى قاُ فطو»

ِ   کیو ام ٍ حات بِ زًبال  ّمسُ ظى ضا کكتِ ،آى ِ    ًموط قهو . طٍىیو ام ب ّوا ظزُ  گوَ اظ توَ افؿواً

  .(55: ّواى) «؟یگَـ کٌ نیّا بِ حطف یٌیبٌك اضظز یًو
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ٍ  بوطز  یزازى زذتوطاى هو   کوِ اظ لحؾوات خواى    یا گًَِ ؿنیهطگ ٍ لصت ؾاز سىیز بایظ

 ًَسیظباى پ یّا ییبایٍ ظ اتیهطگ ضا با ازب زٍباضُ کٌس، یکِ اظ هطگ ه یا قافطاًِ فیتقط

 :زّس یه
چكون   يیا سمیفْو ی: تاظُ زاقتن هفیّا هال هطگ بَز ًِ حالت چكن فیّا چكن یذواض»

ّوا   ّا اظ چكن ذواض ظى ققطا ٍ ًقاـ كتطیٍ چطا ب ؿتیچ ٌسیگَ یکِ ه یذواض، چكن ذواض

َ   بِ ًموؽ  ِیقب یعیچ کی ٌکِیبِ ذاعط ا سی. قاسیآ یذَقكاى ه  یذوواض  يیو ا یهوطگ تو

اؾوت کوِ اًحواض توَ ّووِ حوال فقوظ بوا          یاـ خَض افِیذواض ق یّا ظى با چكن کیاؾت. 

 .(52: ّواى)« زاضز فیاؾت کِ ک يیّو ی: بطازّس یخاى ه تیکطزى بِ تَ زاضز بطا ًحاُ

 کیو ّعاضٍبوِ زاؾوتاى    نطاحت بِاؾت، ذَز  ّیؽکِ ضاٍی ایي برف اظ ضهاى  خْاًكاُ

قتول   یبوطا  وفیتهو ییزض چطاقَز ٍ  س ٍ اضتباط آى ضا با ؾري یازآٍض هیکٌ اقاضُ هی قب 

 ی. حتو یکِ ّعاض قب ظًسُ باق یؾطّن کٌ یا قهِ یتَاً یًو کٌِیا یبطا: »سیگَ یزذتطاى ه

 طیو ظى فقوظ گ  کیو كس. ضاؾت گمتٌس تَ ّط ّعاض ؾوال  کّمتِ عَل ب کیکِ  یًساض یا قهِ

: ّوواى )« زاًوس  یذسا هو  حطیافتس ز یه یحات آى بِ کبكَز.  ییتٌْا فیتَاًس حط یکِ ه سیآ یه

بِ زًبال کالهی اؾت کوِ بتَاًوس   خْاًكاُ اظ ؾط  گطیع اظ تٌْایی اؾت.  ،ایي ؾري گمتي .(50

کوِ اًؿواى ضا اظ    یؾورٌ  بكَز. کالم یوا  اـ ییتٌْااًؿی ایداز کٌس ٍ اًؿی کِ بتَاًس حطیف 

ؾساضز توا ضگ   یکِ خْاًكاُ ه اظ زاؾتاىیی زضخا ،ظًسُ هاًسى اؾت لیکٌس ٍ زل یهطگ زٍض ه

زاؾوتاى کوِ    قرهویت انولی  بوِ   واضؾوتاى یزض باٍ . ابسی یضا زض ظًساى بعًٌس ًوَز ه ذَزـ

کوؽ ًبوَز باّوام زٍ     چیضٍز. ّو  یؾط ه یلیام ذ حَنلِ یؿتیً یٍقت» :سیگَ یؾطٍاى اؾت ه

ِ  یّطک یقٌی»، «چٌس ضٍظ حطف بعًس يیا یکلوِ تَ ضگوف ضا   سیو ضٍز با یاـ ؾوط هو   حَنول

تَاًوس بوا کوالم     تقبیط زیحطی اظ تٌْایی اؾت کوِ هوی  « ؾطضفتيحَنلِ » .(70: ّواى) «بعًس؟

 قوسًس  اـ ًووی  «حطیوف تٌْوایی  »کوِ   فلوت   يیا  بِی کِ زذتطاى ضا خْاًكاّقکؿتِ قَز، 

ؾوري ذوَبی    تَاًس ّن هی -ّواى قرهیت انلی زاؾتاى-یابس ؾطٍاى  کكت، ٍقتی زضهی هی

ظًس. زیوسگاُ   ؾرٌی ٍخَز ًساضز، زؾت بِ ذَزکكی هی یلی اهکاى ایي ّنباقس ٍلی بٌا بِ زت

زض زضیافوت اضتبواط هیواى کوالم ٍ ظًوسگی       ،ظبواى  1یٌاؾو یًقوف اؾت  ُزضباض ٌاؼیلَاهاًَئل 

زض پؿاهسضًیؿون هغوطح   « زیحوطی »ایي ًؾطیِ کِ زض اضتباط با ًقوف   .تَاًس ضاّحكا باقس هی

یک ٍاکوٌف زض بطابوط ؾوکَت ٍحكوتٌاکِ بوَزى زض       هثابِ ظباى اؾتیٌاؾی بِ»گَیس:  قس، هی

                                                           
1. phatic  
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 «حضَض زیحطاى اؾت. ایي قکلی اظ گمتاض اؾت کِ کاضبطز زیحطی غیط اظ ایداز ضابغوِ ًوساضز  

(Katz, 2005: 37)قوَز:   گًَِ تقطیوف هوی   کِ زض آى ظباى ایي ی اظ ظباى اؾتتدلی کاهل ؛ ایي

ِ  هثابِ زیسگ هثابِ یک ؾیؿتن هقٌایی ٍ ًِ بِ ظباى ًِ بِ» هثابوِ یوک    اّی ٍیػُ اظ خْاى، بلکوِ بو

ؾازگی بطای ؾاذت ٍ حموؼ   حؽ اؾت. ایي فولکطز اؾتیٌاؾی ظباى اؾت؛ ٍقتی کِ کلوات بِ

ایي ٍاققیت کِ کؿوی نوحبت   »ضًٍس. فقظ بایس ایي ضا تدطبِ کٌین:  اضتباط با زیحطی بِ کاض هی

ح اضتبواعی یوا   کٌس. ظبواى اؾتیٌاؾوی گمتواضی حؿوی اؾوت کوِ ًبایوس بوِ فٌوَاى انوغال           هی

ًوَاظی   قٌاذتی هَضز بح  قطاضگیطز. یک انغالح تواؾی اؾت کِ کاضبطزی هكابِ هْواى ًكاًِ

زاضز، ًِ بطای ایٌکِ بسطؾین قوا چِ کؿی ّؿتیس؟ بلکِ بوطای ایٌکوِ بحوَیین حالتواى چغوَض      

ّای کاتوب بوطای    . ایي قکل اظ کاضبطز ظباى زض ؾاذتاض زاؾتاى(Mooney, 2014: 110)« اؾت؟

کوِ بقوس اظ هوطگ پوسضـ      یظهواً اؾت.  ضک حؽ ظًسگی ٍ زض اضتباط با زیحطی کاضبطز زاقتِز

بوَزى   ؛ یقٌی زضک ظًوسُ اؾت حطف بعًس تا بمْوس ظًسُ طزیگ یه نیکٌس تهو یه ییاحؿاؼ تٌْا

قَز. هطگ زض ایي همْوَم بوا    گمتي هوکي اؾت ٍ باض زیحط بط ًقف کالم تأکیس هی تٌْا با ؾري

 حوط یز یزضخاّابطابطًْازّای ضٍقٌی ّؿتٌس کِ  یحؽ ظًسگزضیافت  یبطا ظزى حطف ٍ تٌْایی

   :اًسُ ّن تکطاض قس
ضفوتن ٍ بْوف گموتن زٍؾوتف زاضم ٍ      بایام بِ ؾطاك ظ آًکِ ثابت کٌن ٌَّظ ظًسُ یبطا سیقا» 

َ  یبوِ کؿو   سیو زاضم کوِ با  ییّا کطزم حطف یاحوقاًِ ضا ظزم. احؿاؼ ه یّا آى حطف  : نیبحو

 یذَاؾتن حوطف ظزى ضا اظ ًوَ کكوف کوٌن. چوَى ٍقتو       یًساقتن: فقظ ه گمتي یبطا یعیچ 

 یکوطزم کوِ اٍ ضا اظ ذوَزم ضاضو     یتَاًؿوتن هو   یه یهي گَـ بَزم. ّطکاض كِیپسضم بَز ّو 

قلوب اٍ بطزاقوتن ٍ    یضا اظ ضٍ یاظ ٍحكت گَقو  ؿتاز،یکِ ًبضف تَ زؾتن ا یضٍظ [...] کٌن 

 ؿوتازُ یاظ حطکوت ا  یا لحؾِ یبطا واىیّا قلبظز.  یًو حطیّن ز قلب ذَزم گصاقتن: آى یضٍ 

ذؿوتِ بوَز ٍات    یلو یًساقت. ذ سىیخٌح یبطا یعیچ حطیبَز. قلب هي باظ بِ کاض افتاز ٍ اٍ ز 

 يیکكت. اظ توام تدطبِ ٍ فلووف اؾوتمازُ کوطزُ بوَز توا بوستط       یذَزـ ضا ًو ـیقسض فد آى 

آًدوا بوَز ٍ بوا اٍ     یکو ی مسیقلوبن ضا قوٌ   ینوسا  یذَاؾت ٍقت یهطگ ضا اًترا  کٌس. زلن ه 

َ  یظزم. هْون ًبوَز چوِ هو     یحطف ه   ظا یخواى کوِ ّو    طتیو گموتن. هثول غ   یفقوظ هو   ن،یگو

گموتي ًساقوت:    یبوطا  یحطیز عیچ سیگمت. قا یه فیّا ٍ ضًگ ازضاضـ ٍ ذَا  فیّا ؾطفِ 

گمت کِ اًحاض بواض اٍل اؾوت کوِ     یه یکطز ٍ ّط باض عَض یضا چٌس باض تکطاض ه یا خولِ یگاّ 

   .(42: 1381کاتب، )« تاظُ خلَُ کٌس سیکطز تا قا یبِ آى اضافِ ه یعیّن چ ی. گاّسیَگ یه 
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قوَز اّویوت ًوساضز،     پاافتازُ بَزى کالهی کِ با زیحطی گمتِ هی بِ بیاى ضاٍی، تکطاضی یا پیف 

 قَز. بلکِ آًچِ هْن اؾت ذَز کالم ٍ اًؿی اؾت کِ بِ ظًسگی تقبیط هی

ٍ  نیزاًو  یهوطگ هو   ُچوِ زضبواض  کوِ ّطآً  اؾوت  آهسُ ٌاؼیلَ اهاًَئل یّا یپطزاظِ یًؾطزض 

ِ  »؛ ٍ آى ضا اؾوت  حوطاى یز ُاظ تدطبِ ٍ هكاّس یًاق نیكیاًس یه تَنویف  « ای غیطیتوی ضیكو

. بِ ًؾط ؿتیً حطاىیهطزى ز ُتدطبِ ٍ هكاّس یبِ هقٌا يیالبتِ ا (.39: 1393)بطگوَ،   کٌس هی

َت نوَضتک هوطگ اؾوت کوِ زض     ؾوک  يیا بسٍى نساؾت، ؾاکت اؾت. بایظ طیتهَ ٌاؼیلَ

قوطاض زاضز   سیو گَ یکوِ بوا هوا ؾوري هو      «یحوط یز» یوایؾو  ُظًوس  یتقابل ٍ تضاز بوا بواضٍض  

(Levinas,1993: 193-194).    تَاًوس   قوَز ٍ هوی   گمتواًی کِ زض اضتباط با زیحوطی ٍاقوـ هوی

ى گیطز کِ ذَز ًوازی اظ تٌْایی ٍ بوسٍ  اًؿاى تٌْا ضا ًدات زّس، زض تقابل با ؾکَت قطاض هی

ای اؾوت کوِ هوطگ ضا     هطگ اظ حطکت ایؿتازى پَیوایی چْوطُ  »زیحطی بَزى ٍ هطگ اؾت؛ 

ؾویوای   (Ibid: 14) «کطز، ٍ ایي چالكی اؾت بیي گمتوواى ٍ ًموی آى   اًکاض هی يیا اظ  فیپ

کٌس. ایي زیسگاُِ لَیٌاؼ ضا کِ ؾکَت با هوطگ بطابوط    ضا القا هیکالم زیحطی، همَْم هطگ  بی

ِ    پطؾوت ًواظًیي   آفتوا  تَاى زض زاؾوتاى   قَز، هی زاًؿتِ هی ّوای آظهوایف    ظهواًی کوِ بطگو

یابوس   ضؾیسُ ببیٌین. اظ ظهاًی کِ زضهی)ضاٍی زاؾتاى(  بِ زؾت قَکا)هازض ضاٍی(  پطؾت آفتا 

کِ  ّطباض آى اظ بقس» کٌس: ّای اٍ ضا با نسا گَـ ًوی پطؾت قطاض اؾت بویطز زیحط فیلن آفتا 

کطزم. عاقت قٌیسى نوسایف ضا ًساقوتن: ٍ اٍ    یعیَى ضا قغـ هیزیسم نسای تلَ ّا ضا هی فیلن

ِ نسا قوسًف   کطز. چَى بی نسا گطیِ هی ظز ٍ بی نسا لب هی بی قوس آزم   بافو  هوی   هوطٍض  بو

هطز یا هطزُ بَز ٍ ذبطـ ٌَّظ بِ هوي ًطؾویسُ    باهعُ کِ زاقت هی ِای بكَز. یک غطیب باهعُ

 (.237: 1394 )کاتب، «بَز

ّوا   گَیوس. ؾواذتاض قووایل    ت ٍ تالـ بطای زض اهاى هاًسى اظ هطگ هوی کاتب اظ ًَفی ذطافا

 ّوای «بچوک »ّوا یوا    لیقووا قاّسی اؾت بط هسفای ها هبٌی بط حضَض ایي پیًَوس هحتوَایی؛   

کطزًس توا اظ   یکِ تاظُ هطزُ ذاک ه یا بچِ ُؾط خٌاظ یبات ایّا  يیظه اىیه یخَضٍاخَض کِ اّال

 سایو ًدوات پ  (101: 1394 )کاتب، «بَز طیتقس ایهطگ  ِیقب یعیچ  کیکِ » «یٍذل ذاک»زؾت 

اًوس زاؾوتاى    ّا کِ ابعاض قٌیسى گَـ ٌدایاّای بعضگی زاقتٌس. زض  ّایی کِ گَـ قوایل کٌٌس.

ِ نوَضتی بوسٍى چكون، زّواى ٍ زهواك. ٍ      »زٌّس:  هطگ ضا با کالم پیًَس هی ّووِ آى   فوَو  بو

ّوای بعضگوی    گَـ (.100)ّواى: « ّای بعضگی زاقتٌس چیعّایی کِ تَ نَضتكاى ًساقتٌس گَـ
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قًَس، قکل زیحطی اظ پیًَس هطگ  کِ هٌتؾط قٌیسى کالم زیحطی ّؿتٌس ٍ بالگطزاى هطگ هی

 ّای زاؾتاًی هحوسضضا کاتب اؾت.   ٍ گمتواى زض ضٍایت

 

 َای کاتة در ريایت)خًدکشی ي خًديیراوگری(  گریس از مرگ ي مًاجٍُ تا آن -4-2

گطیعًس، تطؾی ضا کِ بایس با آى بِ هقابلِ بطذیعًس بوا   کاتب کِ اظ هطگ هیّای  قْطهاًاى زاؾتاى

ّوای زاؾوتاًی بوِ ًووایف      قرهویت  زضکوٌف ذَز بِ ّوطاُ زاضًس. کاتوب توطؼ اظ هوطگ ضا    

ای کوِ   ّای زاؾوتاًی  پصیط ًیؿت. قرهیت زّس کِ گطیع اظ آى فوالً اهکاى گصاضز ٍ ًكاى هی هی

 ٌس:  ؿتّ قطاضایي   بِ عًسیگط یهاظ هطگ 
(: بِ زلیل ایٌکِ اظ خاًب زٍلوت فوطاق تحوت    پطؾت ًاظًیي آفتا پسض قَکا )ضاٍی زاؾتاى  -1

کوِ   خَاض زض حال گطیع بَزُ تا ایي ّا زض کكَضّای ّن گطیعز ؾال تققیب اؾت، اظ فطاق هی

 هیطز. هی تیزضًْاظذوی کِ زض گطیع بطزاقتِ  بطاثطقَز ٍ  زض ایطاى ؾاکي هی

کِ هطتب تحت تققیب اؾت ٍ حتی اقسام  پطؾت ًاظًیي آفتا هاى ًْط یا هطین: قرهیت ض -2

خوَیی   کِ هطتب زض حال گطیع اؾوت بوطای اًتقوام    کٌس ٍلی زضًْایت با ایي بِ تغییط ًام هی

 قَز. کكتِ هی

ّا زض حال گطیع اظ قْطی بوِ قوْط زیحوط     هست : اٍتطؾی بیضاٍی بركی اظ زاؾتاى « ظاز» -3

گیطز. ٍقتوی تهووین بوِ     قَز ٍ تهوین بِ هقابلِ هی یاظ گطیع ذؿتِ ه تیزضًْااؾت ٍلی 

اـ ضا  تَاًس باقی ظهاى هاًسُ اظ ظًوسگی  ، هیطزیگ یهذغط ٍ هطگ  زض بطابطبا تطؾف  هَاخِ

زض ضاحتی ٍ آؾایف بحصضاًس. ایي زاؾتاى کِ زض آغاظ ضٍایت ؾلغِ قسضت ٍ فلون اؾوت، زض   

 یطز.گ ی اؾت قکل هیّطاؾ هطگظیطؾاذت اظ تطؾی کِ ًاقی اظ 

 نیذوَزـ ضا قوا   یکِ پكت ؾوطگطزاً  یتطؼ. تطؾ ّوِ يیذؿتِ قسُ بَز اظ ا حطیظاز ز»

ًیچوِ زٍ   .(130: الوف 1392)کاتوب،   «ضٍ قَز ضٍبِ فیّا ًساقت خع آًکِ با تطؼ یکطز. ضاّ یه

ًاپصیط اؾت ٍ بسٍى هباقوطت فوطز    کٌس: یکی هطگ عبیقی کِ اختٌا  ًَؿ هطگ ضا هغطح هی

نَضت ذَزکكی اؾوت کوِ اظ آى     زّس؛ ٍ زیحطی هطگ بِ ی اٍ پایاى هیٍ بِ ظًسگ ضؾس یفطاه

قسى بط تطؼ اظ هطگ اؾت ٍ ضّایی اظ  . ّسف اٍ چیطُکٌس یفٌَاى هطگ ذَزذَاؾتِ یاز ه بِ

 ِزاًس ٍ آى ضا ًكاً ِ ًویقواضز. ًیچِ تطؼ اظ هطگ ضا هَخ یظًسگی ؾطقاض بطه ططتطؼ ضا ق

ِ   ؾطذَضزگی هی اًؿواى زاًؿوتِ ٍ چٌویي هطگوی ضا      ِضا قایؿوت  پٌساضز ٍ هوطگ ذَزذَاؾوت

ٍ    یهطگ ذَز ضا بِ قوا ؾماضـ ه»ؾتایس:  هی بوِ   یکٌن، هوطگ ذَزذَاؾوتِ ضا، کوِ اظ آى ض

 ییاضٍیو هَاخْوِ ٍ ضٍ  سگاُیز يیا .(84: 1387 چِ،ی)ً «ام َاؾتِکِ هي آى ضا ذ کٌس یه یهي ضٍ
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توطؼ ٍ ضوقف زض    ًوِ اظ ؾوط   ،هوطگ  ِقسضتوٌساًو  طـیپوص  ایو ٍ  یبا هطگ بِ قکل ذَزکك

 .ابسی یکاتب ًوَز ه یّا تیضٍا

تطؼ اظ زضز ٍ ضًوح کوِ ؾوبب هحبوَؼ      -1: پطزاظز بِ چٌس ًَؿ هطگ هی یتطؾ یبزاؾتاى 

 ی زیحط بِ ؾوبب توطؼ؛  بِ قْط یاظ قْط هطگفطاض اظ  -2 ؛هطگ اؾت یٍ ًَف ییهاًسى ٍ تٌْا

قوَز بوِ    یهو  یفاقق ظً طزیه یًو . ظاز، قرهیت انلی زاؾتاىقسضتوٌساًِ با هطگ ِهَاخْ -3

ٍ تٌْوا ٍؾویلِ    ؾوت اٍ ییکِ ًواز تٌْا ی ضاٌیٍ زٍضب زّس، اـ پایاى هی بِ تٌْاییٍ  سیًام ذَضق

 کٌوس.  یهو  یبسٍى تطؼ ظًوسگ  ،تا ظهاى هطگ هحتَم ّای اعطاف، ضّا ٍ اًؽ ٍ اضتباط اٍ با اًؿاى

ٍ خْواى   ایاز، اقّا فقظ ذغطات هَ ؾال: »یعزگط یه قتیاظ فٌانط عب یاظ هطگ حت عیگط یبطا

بوَز   قوت یکوِ زض عب  یعیو قوسُ بوَز. چوَى ّطچ    فیبوطا  یا ظًساى تواظُ  يیضا آهَذتِ بَز: ٍ ا

کوطز   یهو  سایو ضا پ فیّوا  اظ ّوطاؼ  یفلت بقض یگاّ، قَز. ظاز یًاه یتَاًؿت باف  زضز ٍ ب یه

ّ      کِ زضگصقتِ یعیبِ چ ضاتَاًؿت آى  یچَى ه فلوت   یاـ ٍ شّوٌف اؾوت ضبوظ زّوس ٍ گوا

 .(136: الف1392)کاتب،  «قس یط هتكیکطز ٍ ٍحكتف ب یًو سایا پض فیّا تطؼ

 نطفاًماقی ًبَز کِ ز کِ با ؾکَى آضام گیطز، یقٌی اتایي گطیع ٍ تطؼ اظ هطگ، چیعی ًبَ

احؿواؼ   باظّنّا زض کَُ ؾاکي بَزُ  کِ هستبا آً« ظاز» چٌاًچِبِ قکلی فیعیکی ضخ زّس؛ 

اظ  ّا زض کَُ هاًسگاض قسُ بَز اها ٌّوَظ زض فوطاض بوَز:    کِ هستآً با ظاز»ت: ع ٍ ًااهٌی زاقگطی

هضووَى   يیتطهْو .(129: الف1392)کاتب،  «ضفت ٍ آضام ٍ قطاض ًساقت یقْط بِ آى قْط ه يیا

 یهبٌوا ٍ ها بط زّس یضا قکل ه ها واتیتهو ٍ ها ضفتاض، افوال یّا تطؼ اؾت. تطؼ ،زاؾتاى

زض فوالن   یفطاٍاقق یفلت یفوط زض پ ِاز ّو. ظنیطیگ یه نیٍ تهو نیکٌ یزضک ه واىیّا تطؼ

 ضا اظ هوطگ  حوطاى یتَاًؿوت ظاز ٍ ز  یزضٍاقـ آًچِ ه کِ بتَاًس ًداتف زّس. یعیذاضج بَز، چ

ای کوِ ًیچوِ بوطای     ؛ ٍیػگی«یتطؾ یب» زض زضٍى ذَزقاى بَز یطیاکؿ یهمَْه ًدات زّس

زض ّواى تابؿتاى  قَز ٍ یًو يیطیبؿا کؽ ّطگع ق» کٌس: هطگ ذَزذَاؾتِ بساى تأکیس هی

ِ   یه ِ  پالؾس ٍ تطؼ اؾت کِ اٍ ضا بوِ قواذ  یٍ سگاُیو اظ ز .(85: 1387چوِ، ی)ً «اؾوت  اـ بؿوت

ًؾوط اٍ اظ ؾوط    گًَوِ هوطزى اظ   يیو کِ ا آظازاًِ ٍ آگاّاًِ هطگ ذَز ضا اًترا  کٌس سیاًؿاى با

اض بِ قوسضت ضا بوِ کو    ُاضاز ،زض هَضز هطگ سگاّفیزض ز چِیاؾت. ً یظًسگبِ  ِفكق ٍ فالق

 یضا ًوَف  یقو یذوَز بوِ ؾوطاك هوطگ بوطٍز ٍ هوطگ عب       سیو ٍ هقتقس اؾت اًؿواى با  طزیگ یه

 يیو ا زاًوس،  یًحمتِ ه یّا حطف یهقٌابِ ًَؿ هطگ ضا  يیکٌس. کاتب ا یقلوساز ه یؾطذَضزگ

ّوا ٍ هطگكواى اظ    حطف ،ْا با ضفتاضآً: »قَز یاؾت کِ قسضتوٌساًِ با آى هَاخِ ه یّواى هطگ
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 کوِ بوا   ییْوا . آًزاًٌوس  یفقوظ ذَزقواى هو    کطزًوس  یطکساهكاى فکوط هو  کِ ّ گمتٌس یه یضاظ

آٍضزُ بَزًوس کوِ بقوس اظ هطگكواى      فیپ یاقاتم ٌس،یًتَاًؿتِ بَزًس اظ آى ضاظ بحَ قاى یظًسگ

ِ ٌیا لیو زل سی: قوا ٌوس یبتَاًٌس بحَ باقوس:   يیّوو  طًوس یه یهو  ٌّحوام  یّوا بو   اظ آزم یبقضو  کو

  .(52: الف1389 )کاتب،« عًٌسبلکِ با هطگكاى اظ آى ضاظ حطف ب ذَاؾتٌس یه

 :پطؾوس  یهو  اـِ یآٍاضُ ٍ ؾوا زض  ،یقو یبط هطگ عب یذَزکك تیپؽ اظ افالم اضخح چِیً

ـ  یزؾتحاّ کِ يیتط اؾت، ا کسام برطزاًِ» آى ضا ضٍقوي   ایو  نیکٌو  ضا پؽ اظ اتوام کاض ذواهَ

ًازضؾوت اظ   یکكُ بْط ٌِ،یضاُ اتالف زض ّع ایذطا  قَز؟ آ ایذَز ذاهَـ  تا ذَزبِ نیزاض ًحِ

 تیو بؿتِ بِ ً یذَزکك چِیً ِزض فلؿم (.631: 1384 چوِ، ی)ً «ؿت؟یٍ ٍقت آى زؾتحاُ ً طٍیً

 یضٍ کِ اًؿاى نطفاً بِ ؾبب ذؿوتح  اظآى اضظـ یباقس. ب اضظـ یب ایاضظقوٌس  تَاًس یفاهل، ه

ذوَز ٍفوؼ    یٍ خْاى کطزُ باقس، بطا فیذَ یزضذَض فْن هقٌا یکِ تالقآً یب یاظ اهَض ٍاّ

 بطًوس  یهو  یپ یّؿت یتیغا یبِ ضًح اًؿاى ٍ ب اىیزؾتِ اظ آزه يیگ کٌس. گطچِ اظ ًؾط اٍ اهط

ذَز هؿوتلعم   یکطزى ّؿت ؿتیچطاکِ ً- زٌّس یفول قدافت بِ ذطج ه يیاًدام ا یٍ بطا

بوط قودافت ٍ فْوكواى غلبوِ زاضز      یکِ ضقف ٍ ًاتَاًآً لیاها بِ زل -اؾت یقدافت ٍخَز

ّوچوَى   کِ یاًترا  هطگ ٌّحاه کيیْا فاقس اضظـ ذَاّس بَز. لآًاقسام  ٍهطگكاى ًابٌْحام 

کوِ بوِ اًؿواى     یاهکاً قَز؛ یه یقسُ، اضظقوٌس تلق زض ًؾط گطفتِ یؿتیالیؿتاًؿیاگع یاهکاً

 یظًوسگ  ِذَزؾاذت یاًدام زّس، همَْم کل تَاًس یکِ ه یفول يیآذط ِلیٍؾ بِ زّس یاخاظُ ه

زض  کٌٌوس  یضا اظ اًؿواى ؾولب هو    یٌٌوسگ یکِ آفط ییّا گعًس آفت ظبركس ٍ ا تیضا تثب فیذَ

 ،یٍ فباؾو  ی)قوائو  حمؼ کٌٌس یتطكیظهاى ب هست یٍ اثط ذَز ضا بطا ازی يیچٌ يیاهاى بواًس ٍ ا

زضٍى زلوف ضا   يیظّوطآگ  یبؿوا کوؽ ضا ًواذَـ اؾوت: کطهو      یظًسگ» :سیگَیه .(94: 1392

 .(85: 1387چِ،ی)ً «تط اؾت ذَـ یکِ هطگ اٍ ضا بؿ ٌسی. پؽ بْل تا ببخَز یه

بوطآٍضزُ   التیاظ توا یزضز ًاق اىیکِ ه زاًس یه یضا ّواًٌس پاًسٍل یقَپٌْاٍض ظًسگ آضتَض

هبٌوا   يیّاؾت ٍ بوط ّوو   اظ زاقتِ تطكیّا ّوَاضُ ب زض ًَؾاى اؾت. ذَاؾتِ یًكسُ ٍ ذؿتح

ِ  یذَزکكو  یقوَپٌْاٍض  ِكو یاؾت. اًس تطكیت ّوَاضُ بًؿبت ضًح بِ لص فٌوَاى اًکواض     ضا بو

: 1392 ،یٍ فباؾو  ی)قوائو  کٌس یه ِیاظ ضًح تَن یفٌَاى ضاُ فطاض  بِ يیچٌ ٍ ّن یاؾت ظًسگذَ

ّ  یٍ حتو  یوواض یب یضا ًوَف  یقَپٌْاٍض یٌیٍ بسب یسیًااه چِیا ًاه .(96  ِدو یاٍقوات ًت  یگوا

 ِدیاظ هطزم ًت یگطٍّ اىیزض ه یاظ ظًسگ قیاًعخاض فو» :زاًس یه یغیٍ فَاهل هح ِیتغصؾَءِ

اؾوت. هوثالً گؿوتطـ     هطتکوب قوسُ   ییغوصا  نیو زض ضغ بعضگ یؾت کِ ذلقفاحف ا ییذغا
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حانول اظ   یاظ افطاط ٌّسٍاى زض ههطف بطًح ٍ ضذوَت فووَه   یًاق یازیظ عاىیبِ ه ؿنیبَز

 یاؾاؾاً تا حوسٍز  یاضٍپا اظ الکل. اًعخاض آلواى اظ ظًسگ تیهؿوَه یقٌی یقطٍى ٍؾغ .آى بَز

 ّوا  یبراض قیاؾت کِ اظ عط یذمِ ٍ ؾو یَّا ُخولِ ثوطٍ اظ یعَتً یّا بِ ذاعط ظهؿتاى

ٍ  ییهقٌوا  یْوا بوِ بو   اظ آً ّطکوسام  .(199: 1385 چوِ، ی)ً «اؾوت  آلوواى پطاکٌوسُ   یّوا  زض ذاًِ

ضًوح   ی. تمواٍت تٌْوا زض هقٌوا   ٌسیخَ یخْاى ضا زض اضازُ ه تیِ زاضًس ٍ هاّتَخ یاًحاض ؿتیً

ِ یً یا بوطا اهو  زاًس؛ یه فصا  اٍ ِیضا ها یآزه طیًاپص اىیاؾت. قَپٌْاٍض ذَاؾت پا زضؾوت   چو

ذوَز   یّوا  کِ بِ ذَاؾت اّسًتَاًس برَ ایًرَاّس  حطیاؾت کِ اًؿاى ز يیآٍض ا بطفکؽ، ضًح

 -ٍ ًوِ خواًَضاى  -کِ بِ اًؿواى  یبؿتي ضًح ٌّط اؾت، ٌّطکاض بِ چِیً ُسیتحقق بركس. بِ فق

بٌوابطایي   .کٌوس  یه کیبِ زضز ٍ ضًح، ها ضا بِ هطگ ذَزذَاؾتِ ًعز یًحطق يیق زاضز. چٌتقل

 ،با تطؼ ٍ ضقف با آى هَاخوِ ًكوَز   تیکِ قرهگطزز  پصیط هی کاىفطاضٍی اظ هطگ ظهاًی اه

. هاًٌوس  یهو  ینَضت زضزّا زض اٍ بواق  يیا طیزض غ ،باقس طایبلکِ ذَز بِ اؾتقبال آى بطٍز ٍ پص

ٍ بوِ   اًوس ه یهو  یاظ زضز ّؿتٌس، افؿاًِ ٍ زضزقاى باق عیگط یکِ غالباً بطا ییّا یطاًحطیذَزٍ

بقوس اظ هوطگ اٍ   » :سیگَ یزض هَضز هطگ قاگطز اضقس ه ییخاکاتب کٌس.  یه سایازاهِ پ یقکل

هرتلوف زچواض    یّوا  ضا بِ هوطو  حطاىیز تَاًؿت یٌَّظ زضٍى خؿس ظًسُ بَز ٍ ه فیزضزّا

« قوس  یبا کكتي ذَزقاى زضزقاى توام ًو یّا بَز. حت قسُ ًام یتطؼ ب يیتط  بعضگ يیکٌس. ا

دا کِ آً زاضز؛ یه اىیّن ب يیپطؾت ًاظً آفتا  ضضا ز ِیها زضٍى يیکاتب ا .(52: الف1392 )کاتب،

: قوسًس  یٍ بطًوسُ ؾواذتِ هو    عیو ت یّوا  تاضاًسى هطگ اظ تکِ یکِ بطا سیگَ یه ییّا لیاظ قوا

 یّوا  بَز کِ توا ؾوال   یآزه یّا اؾترَاى ِی... قب لیخاهاًسُ اظ قوا بِ یّا كِیّا ٍ ق آّي»

کوِ هوا    ییزضزّوا  زاز یًكواى هو   يیو ا ٍ کطز، یضا ظذن ٍ ظاض ه ّا بِیغط یپا يیظه اىیؾال ه

 )کاتوب، « یبوسبرت  کیو  یپا یبطًٍس تَتا باظ فطٍ هاًٌس یبلکِ ه طًسیه یًو ٍقت چیّ نیکك یه

1394 :103). 

 یانول  تیزٍ قرهو  سیو قسضتوٌساًِ با هطگ ٍ اًتروا  آى زض هوطگ ؾوتَاى ٍ هد    ِهَاخْ

؛ یکی اظ ذغَط ضٍایی زاؾتاى ایي اؾت کوِ هدیوس ذَزکكوی    افتس یاتماق ه ًیع ؽیّزاؾتاى 

. زاؾوتاى اؾوت   یانول  تیهطگ ؾِ قره تیضٍا ؽیّ کِ ضاٍی ٍ ًَیؿٌسُ. کٌس، چٌاى هی

اؾت. ؾتَاى کوِ   زض زاؾتاى هكرم ًكسُ ّا تیاظ قره کسام چیهطگ ّ تیاگطچِ فلت ٍ قغق

 یّوا  َُیٍ قو  كوس یاًس یذَز هو بِ هطگ ظٍزٌّحام  یواضیبِ فلت بکِ زاؾتاى اؾت  یضاٍ -هي

 زاؾوتاى زض  ّوا  تیٍخوِ هكوتطک قرهو    هَاخِْ با هطگ. کٌس یه یضا بطضؾ ّا تیهطگ قره
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 کٌٌوس  یهطگ ذَز ضا اًترا  هو  قکلٍ  طًسیپص یهطگ ضا باقسضت ه ،یزض ظهاى ًاچاض آًاىاؾت. 

ِ  : »هطگ اؾوت  ُزضباض چِیً سگاُیزهَققیت قبیِ  يیٍ ا زض ضهواى   هإلوف  «.هوطگ ذَزذَاؾوت

 یایو کوِ زض زضٍى زً  ّوا  تیّوچوَى قرهو   ، اٍ ًیوع اؾوت  قوسُ  یًحاض کؿاىیبا ؾتَاى  ّیؽ

حوال آى چْواض ؾوافت    . »کٌس یٍپٌدِ ًطم ه اظ زاؾتاى با هطگ زؾت طٍىیّؿتٌس زض ب یزاؾتاً

فباضت چْاض ًموط   .(255:  1392 )کاتب، «سیخْاًكاُ ٍ هد ،ضبظ زاقت بِ هطگ ها چْاض ًمط: هي

نومحِ   يیزض ا«. کتا  276 ِضخَؿ قَز بِ نمح»اؾت:  قسُ  اضخاؿ زازُ یبِ پاٍضقزض زاؾتاى، 

بِ اتووام   یف انللهإ طیغ یحطیتَؾظ قرم ز ؽیّ ٍ طزیه یه يینَضت ًواز  بِ یهإلف انل

گوط  اگطچِ ایي هضوَى یازآٍض ًؾطیِ هطگ هإلف بِ قکلی ققاضگًَِ اؾت، اهوا ًكواى  . ضؾس یه

 اىیکاتب زض پااؾت. « هطگ ذَزذَاؾتِ»زاؾتاى زض  ّای فقیسُ بَزى ًَیؿٌسُ با قرهیت ّن

کوِ   هاًس یه ی: آزم زض نَضتیهاً یًو یًبط يیتا ذَزت ضا اظ ب» :سیگَ یفٌا ٍ بقا ه ُزضباض  کتا

زض ازاهوِ  . «آقکاض اؾوت کوِ بقوا زض زل فٌاؾوت     یتضاز يیببطز: ا يیکٌس ذَزـ ضا اظ ب یؾق

بوِ ذواعط   » کِ یی: فٌازّس یه یزؾتِ خا زض زٍ ٍ فٌا ضا کٌس یفٌا ضؾن ه فیتقط یبطا یًوَزاض

 .(278: ّواى) «بقاؾت یًَف» کِ ییٍ فٌا« بقاؾت
 بِ ذاعط بقاؾت     

 فٌا 

 بقاؾتًَفی      

 (خاّواى) 2ًوَزاض             

ِ كیٍ آى اًس ابسی یاًؿاى ه یخاٍزاى ذَاّ یبطا یحل  اؾت، ضاُ یظًسگ لؿَفیفکِ  چِیً

قَز بلکوِ خْواى ٍ ّوط     یٍ ًابَز ًو ؿتیؿاى ًاًتٌْا  اؾت کِ ًِ «ىّوا ساىیخاٍ باظگكت»

فوول   يیو ٍ ا گوطزز  یهدوسزاً بواظه   یکاؾتٍ کن چیٍ بسٍى ّ ٌاًیآى اؾت، ف یکِ بط ضٍ یاًؿاً

گوطز   چطذِ بط کیهقتقس اؾت کِ هثل  یا یخاٍزاًح ِب ِیچّس قس. ًَاباضّا ٍ باضّا تکطاض ذ

ِ  اٍ باظقَز.  یچطذس ٍ تکطاض ه یذَز ه ِ   گكت خاٍزاًوِ ضا بو ای ٍخوَزی هغوطح    هثابوِ تدطبو

ای ضا کوِ   اگط خٌی بِ توَ بحَیوس: توَ بایوس ظًوسگی     » کٌس: گًَِ هغطح هی کٌس ٍ آى ضا ایي هی

ٍ ضًوح ٍ   ٍقموِ اظ ؾوطگیطی؛   کاؾوت، بوی  ٍ کون  ّایف بی فطاظ ٍ ًكیب ِای با ّو تاکٌَى زاقتِ

بایس زٍباضُ ٍ با ّواى توَالی قبلوی   ات  چیع ضیع ٍ زضقتی زض ظًسگیذَقی، اًسیكِ ٍ آُ ٍ ّط

تکطاض قَز، آیا بِ آى خي با ذكن ًاؾعا ذَاّی گمت یا ایي لحؾوِ بوطای توَ فطنوتی فوالی      

ز توَ ضا تغییوط ذَاّوس زاز ٍ اظ    گَیی بِ آى؟ چٌیي فکطی اگط بط تَ هؿلظ قَ اؾت بطای آضی
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ّط چیع ٍ ّوِ  ُضچِ ّؿتی چیع زیحطی ذَاّس ؾاذت ٍ قایس تَ ضا زگطگَى ؾاظز. تَ زضباآً

ذَاّی چٌیي چیعی چٌسباض ٍ باضّای بؿیاض بواظگطزز؟   چیع اظ ذَز ذَاّی پطؾیس کِ آیا هی

حواُ توَ ذوَز ٍ    ط افوال تَ ؾٌحیٌی ذَاّس کطز. آًایي پطؾف ّوچَى باضی گطاى ٍ ؾرت ب

قسض زٍؾت بساضی کِ زیحط آضظٍیی خع ایي ضأی ٍ تأییس اظلوی ٍ   ظًسگی ذَز ضا چحًَِ بایس آى

زضٍاقـ ًیچِ زاضز اظ یک ٍضقیت ٍخوَزی ؾوري    .(304: 1385 )ًیچِ، «تقالی ًساقتِ باقی؟ه

زض »تی ٍ ظًوسگی ذوَز ضا ؾواذت.    تَاى بط هبٌای آى ّؿ ای اؾت کِ هی گَیس. ایي آهَظُ هی

دا غطو اظ باظگكت ًِ هقٌای هداظی آى بلکِ هقٌای حقیقی آى اؾوت. بوسیي هقٌوا کوِ     ایٌ

اؾت. اگط چٌویي ًباقوس     ازّای قبلی زض هقٌای حقیقی آى اذص قسُّواى ضٍیس ِتکطاض خاٍزاً

 ِایوي چطذو   .(Hatab, 2005: 9) «اثوط ذَاّوس گكوت    ضٍایت ٍخَزی اظ باظگكت خاٍزاًِ بی

قوایس  »یابوس:   ذاًِ یوا هوازض ًووَز هوی     زض ذَزکكی ناحب پؿتیظًسگی ٍ هطگ زض زاؾتاى 

بَز کِ ذَزـ َز. قایس باض چٌسهی ل تکطاض قاظ اٍ عیچ ّوِذَاؾت  خطهف ایي بَز کِ ًوی

 (.11: 1381)کاتب،  «ل هطزى ضا ًساقتکكت. زیحط تحو ضا هی

قوسض   ت کِ هوا ایوي  فازت تٌْا زقوٌی اؾ» قَز: ض کِ فازت هیطض ٍ هطزى هکظًسگی هکط

تَاًس بمْوس کوِ کوی    کٌس ٍ زیحط ًوی ض ّن فازت هیزٍؾتف زاضین. حتی آزم بِ هطزى هکط

ایي قوطٍؿ زٍبواضُ ٍ ایوي خواٍزاًحی ضا بوِ قوکلی        کاتب. (41 :ّواى) «هطزُ ٍ کی ظًسُ قسُ

تِِ تِِ ّط زاؾتاًی یک قطٍؿ تاظُ ذَابیوسُ، یوک قوطٍؿ    »توثیلی بطای ضٍایت ّن قائل اؾت: 

ایوي هغلوب بوِ     .(209: ّواى) «یک قطٍؿ اؾت ّطحال بِزلیل باقس، اها  ّطچٌس هؿرطُ ٍ بی

 ًوایوس:  کٌوس ّون ضخ هوی    قوکٌس ٍ ؾوطّن هوی    ییی کِ قَکا هقبطّا ؾٌگقکلی ًوازیي زض 

ِ  ّا ضا خابِ ؾٌگِ ًكؿتن ٍ تک» ِ    اـ بواهعُ  خا کطزم تا خولو ٍی آى ّوای ض  توط قوَز: اظ ًَقوت

بوا   [...] ضا بكوٌَم  كواى یّا حوطف ذَاؾتٌس  بطزاض ًبَزًس: هی ْا زؾتقبطّا فطاض کطزُ بَزم ٍ آً

گموت ّووِ    هی قبطقاى ؾٌگتاظُ کِ ّایی  ؾاذتن اظ آزم ای هی ّا حات قبطّای تاظُ ؾٌگ تکِ

تا پسض، هازض ٍ اؾون زاقوتٌس: ٍ تٌْوا     20ا ٌَّظ بِ زًیا ًیاهسُ بَزًس ٍ ّطکساهكاى س اهاً هطزُ

ٍ چغوَض زُ خوا بوِ زًیوا      [...] قاى بَز ؾٌحی هؿرطُ ِی زضـ ًبَز قٌاؾٌاهقکچیعی کِ 

بوِ زًیوا آهوسُ     چٌس باض [...] اًس سقاى زُ باض هطزُاًس، ٍ قبل اظ تَل زُ خا ذاک قسُاًس ٍ  آهسُ

 (.203-201: ّواى)« هطزُ بَزًس باض کبَزًس ٍ فقظ ی
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 )سخه گفته پس از مرگ( یاز مرگ ي گفتار پسامرگ یفراري -4-3

اًوس ٍ بوِ بیواى ضٍایوت      پیًَوسز کوِ هوطزُ    ّایی بِ ٍقَؿ هوی  ضاٍی-با هي فوستاًگمتاض پؿاهطگی 

اظ  ّوا  چوَ  ّوٌَایی قوباًِ اضکؿوتط   واى ضا زض ضهاى پطزاظًس. ایي ًَؿ بطذَضز با هطگ ٍ گمت هی
ِ بیٌین. ایي هَاخِْ بوا هوطگ    ّن هی (1381)ضضا قاؾوی ِ  بو بوا  ٍ  گوصاض اظ هوطگ اؾوت    یا گًَو

کاتوب   یپؿوت  ىضها ؛ ٍ ًوَز آى ضا زضابسی یزاؾتاى تحقق ه  قٌاؾاًِ یّؿت یهطظّا سىیزضًَضز

ِ » ازآٍضیو قَز کِ  یقطٍؿ ه« اًِذ خوـ»بِ ًام  یا نمحِ نیبا ً تیضٍا يی. ابیٌین یه « ؾوطزذاً

بؿوتِ   یّوا  با چكن» اؾت: قسُ طیکِ زض کٌاضّن ّؿتٌس تهَ ییّا زاؾتاى با هطزُ یابتسا .اؾت

 سیبَزًوس: قوا   ِیبِ ّن قوب  [...] سًسیکك یضا ه یعیچ ای یاًتؾاض کؿ سی: قاییخا  ظل ظزُ بَزًس بِ

قوباّت ذوَا ،    سیزاًن چوِ بوَز: قوا    یًوکطز:  یه قاىِ یزاقتٌس کِ بِ ّن قب ییعّایچ کیّن 

ؾوط اظ   یعوَض  يیو قوس ا  یزاز ٍ باف  هو  یآًچِ آًْا ضا بِ ّن ضبظ ه سیقاى بَز. قا یساضیپٌساض ٍ ب

شّوي،   کیو کوِ اظ   یکوط یپ [...] اظ ؾطًَقتكواى بوَز   ییّا تکِ یّا قباّت اٍضًسیزضب ِیبق یظًسگ

ِ  حوط یبواض ز  کیو  سیو هاًسُ بوَز. با  خا بِ يیظه یٍاققِ ٍ ذَا  ضٍ ضا اظ اٍل هوطٍض   عیو چ ّوو

اؾوت کوِ    يیو ا لیاًتؾاض ذَز زل يیکكٌس ٍ ا یکِ اًتؾاض ه ییّا هطزُ .(5 :1381کاتب، ) «کطزم یه

 «قوَز  یذَزـ ّن ذبطزاض ًوو  یکِ حت طزیه یه یضا ًکكس عَض یآزم اگط اًتؾاض کؿ»اًس:  ًوطزُ
 .(20 ّواى:)

ذاًوِ   خاضٍ کطزى ناحب ازُ ٍ بِ آ افت لیاؾت کِ زض کٌاض ض یا خٌاظُ ،ىزاؾتا یضاٍ-هي

 آلوَز هوطا   ذَاؾت بسى ذوَى  یبلٌس کطز ؾوت آؾواى: ه ؾط»کٌس:  یکِ هازضـ اؾت، ًحاُ ه

ضاٍی زض ظهواى   .(7 :ّوواى ) «ٌوس یّا افتازُ بوَز ًب  لیکٌاض ض فیتط اظ پاّا عطف قسم آى کِ چٌس

ًكویٌس توا    هوی یکی ّای قغواض زض تواض   ظیؿت؛ ٍقتی بِ تواقای ٍاگي هی گًَِ قبحظًسگی ّن 

کطز، ذوَز ًووَزی اظ یوک تٌْوایی      ّا ضا تواقا هی ّای ظًسگی آزمِ زیسُ ًكَز ٍ ذَزـ تک

ّوای ظًوسگی    هوسضى ٍ ؾیاؾوت   اضٍاح پؿوا » ِزض هقالو کواکال  زٍض اظ اختواؿ اؾوت.   ِگًَ قبح

ٍ  «اًوس  قٍ هوطگ هقلو   یظًوسگ  يیکوِ بو   زاًوس  هی یققَض یاقکال» ضا اضٍاح ،«غیطقابل ضؤیت

ی اظ هكرهو زّوس، بوِ ًوَؿ     هسضى اضائِ هوی  پؿت ِی خالبی اظ قبح ٍ ضٍح زض خاهقبٌس زؾتِ

ِ  زٍایوي پوػٍّف    ًاهوس.  ٌوس ٍ آى ضا اًؿواى ًواهطئی هوی    ک اقاضُ هوی  گًَِ قبحظًسگی   زؾوت

فی اختووا  ًؾوط  اظیی کوِ  ّوا  آزم -1»کٌوس:   ّای پؿاهسضى تقطیوف هوی   زض ضهاىضا  تیقره

ِ  تیقرهو  فٌَاى  بِِ کؿاًی ک ًازیسًی ٍ غیطقابل ضؤیت ّؿتٌس. ٍ قوبیِ   اًوس  ًكوسُ  قوٌاذت

ِ کٌٌوس. ایوي زٍ گوطٍُ، تهوَیط ٍ آیٌو      هطزم ظًوسُ ضفتواض هوی    هثابِ بِاضٍاحی کِ  -2 اًس؛ اضٍاح
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بیَلَغیوک ظًوسُ    اظًؾوط ْا هوکي اؾوت  زٌّس. آً ِ هكابْی ضا باظتا  هیهؿولظیطا  یکسیحطًس.

یوا   هوطزُ   کضٍح فقوظ یو   اًوس.  توافیاًس ٍ فاقس ٍخَز اخ طزُاختوافی ه حؽ اظًؾطا باقٌس اه

 ُسیو ز ًوسضت  بِاؾت کِ  ًا آقکاضضفتِ ًیؿت، ضٍح یا قبح، قکلی اظ چیعی  اظزؾت تیقره

ی زض گًَح قبحایي قکل اظ  .(Kakela Pumala, 2014: 85) «ٍ یا ؽاّطاً ٍخَز ًساضز قَز یه

زض ایوي   یضاٍ قوَز.  زیوسُ هوی   پؿوتی ٍیوػُ زض ضهواى    ّای کاتب بِ ی زاؾتاىپطزاظ تیقره

 طیکِ ظ یکطزم آزه یفکط ه كِیّو»زاًس:  یه تیٍضقی رتحیض ّن بِ ضا یزاؾتاى، هطگ ًاگْاً

قغواض   طیو ضًٍوس ظ  یکوِ هو   ییْوا ٌیا [...] عزیو ض یفقظ اٍضافف بِ ّن ه طزیه یضٍز ًو یقغاض ه

 کیو ًوس، فقوظ   ا کٌٌوس ظًوسُ   یفْوٌس هطزًس. فکط ه یکِ ذَزقاى ّن ًو طًسیه یظٍز ه قسض يیا

 .(8 :1381 تب،)کا «اًس ؾطزضگن ذَضزُ

ذاضج اظ  یعیکِ هتقلق بِ ذَز اًؿاى اؾت ٍ چ یا هؿولِ ،کٌس یه یضا قره هطگکاتب 

آزم »افتوس:   یاتماق ًوو  یکِ اٍ ًرَاّس ٍ باٍض ًکٌس با هطگ خؿواً یٍ تا ظهاً ؿتیاٍ ً اضیاذت

 ّوواى: )« طزیو ه یًکٌس ًو سایپ ٌاىیقَز، اها تا ذَز آزم اعو یٍ ظًسُ ه طزیه یّعاض باض ه یضٍظ

کطزًوس ٍ   سایو ؾطم ضا باتذطُ پ»کٌس:  یکٌس. بَّا ضا اؾتكوام ه یحَاؼ خٌاظُ کاض ه یتح .(9

 ینسا یؾاکت بَز. گاّ واضؾتاىیزاز. ب هی واضؾتاىیب یاًساذتٌس. پاضچِ بَ فیضٍ یا پاضچِ

 ِتدطبو  ،ؾوتاى ی زاضاٍ - هوي  .(11 ّوواى: )« قوس  یآهس کِ باظ ٍ بؿتِ هو  یه یزض اتاق طیخطیخ

 یام ٍلو  کوٌن هثول قووا هوطزُ     یفکط ه یگاّ»قَز:  یه کیٍ ذَاًٌسُ قط ؿٌسُیهطگ ضا با ًَ

قٌاذتی بطای قرهویت زاؾوتاًی    زضٍاقـ هطظّای ّؿتی .(41 ّواى:)« سُیذبطـ بِ هي ًطؾ

گًَِ ظیؿوتي اٍ   اؾت. ؾطگطزاًی، ًاهطئی بَزى قرهیت ٍ قبح ٍ البتِ ذَاًٌسُ هرسٍـ قسُ

 قَز. پیف ٍ پؽ اظ هطگ اٍ با یک کیمیت تهَیط هی پاهال، کالبِ تقبیط کا

گَیوس. بوطای ًوًَوِ زض     اًحیع کالم ٍ ضٍایت ٍ افؿاًِ هی کاتب زض ًَقتاض ذَز اظ تأثیط قحمت

ِ  هي»قٌَین:  هی« حیطت»اظ ظباى  تطؾی بیزاؾتاى  بلوسم کوِ ّطکساهكواى     یازیو ظ یّوا  قهو

ِ یّو یبوطا  ٍ اٍضًسیضا اظ پا زضب یازیظ یّا ًس آزماقازض  ِقهو  ذَزقواى کٌٌوس. هوثالً    یظًوساً  كو

بوِ ؾوط آى    ٌسیگَ یقکي کِ ه آى قمل ِقه ایذَزم ٍ فتاح ٍ  یظًسگ ِقه ایابي، خاًاى  یظًسگ

. (169: الوف 1392، )کاتوب « سّا ضا ًدات زّ قسُ ًام یب یؾازگ تَاًس بِ یٍ ه ساکطزُیهَخَز زؾت پ

 ینوَضت حتو   يیو ا طیاـ ضا بکكس زض غ هطگ فؿاًِ قبل اظ سیبا قَز یکِ بِ فؿاًِ هبتال ه یکؿ»

فؿواًِ  کاتوب،   .(48: ّواى) «کٌس ٍ بِ کام هطگ بکكس واضیضا ب یازیهَخَزات ظ تَاًس یاـ ه خٌاظُ

 کوطز،  یهبتال ه یا فؿاًِ ایضا بِ هطو  یبعضگ کٌٌسُ ًام یاگط زاًكوٌس ب» :زاًس یضا هتطازف هطو ه
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ِ  َیو ًكوَز ز  نیاگط تؿل زاًؿت یه ٌسُکٌ ًام یچَى ب قس، یه نیتؿل قک یاٍ ب اـ اظ چوطاك   فؿواً

توطؼ ابوي    يی. با اؿتیآى ً فیذالق آى فؿاًِ حط یحت کؽ چیّ حطیٍ ز سیآ یه طٍىیب فیخازٍ

 .(49: 1392)کاتب، « کٌس ًام یضا تَاًؿتِ بَز ب یازیزاًكوٌساى ٍ فالواى ظ

 

 یریگ جٍیوت -5

ِ   بطایواى هوک  اؾت کِ  یلتأه قابل ِیها هطگ ٍ کالم، زضٍى ییاضتباط هحتَا پوطزاظ   ّیول ًؾطیو

بٌسی ضٍقوي ٍ زقیقوی اظ قوکل کواضبطز آى زض      اؾت. اٍ زؾتِ پؿاهسضًیؿت بساى تَخِ کطزُ

ّ  هوطگ . اؾت ّای هرتلف کالؾیک، هسضى ٍ پؿاهسضى اضائِ زازُ زٍضُ ًوَفی توطؼ اظ    ،یآگوا

 ِیو ها اؾوت زضٍى  اًؿتِتَ یذَب بِ هحوسضضا کاتبهطگ ٍ زلْطُ ٍ اضغطا  ضا بِ ّوطاُ زاضز. 

آى ضا بوا   ییهحتوَا  ًَوس یکٌوس ٍ پ  ییباظًووا  فیّا اظ آى ضا زض زاؾتاى یهطگ ٍ اضغطا  ًاق

 ییباظًووا  ّوایف  زاؾتاى اؾت.« ضاٍی پؿاهسضًیؿتی هطگ» اٍ بکكس. طیبِ تهَ ؿنیپؿاهسضً

 لیو زتکِ بوِ   پطزاظز یی هیّا ؾاذتاض هطگ اًؿاى یؾاظِ یقباٍ بِ اًس.  هطگ هَاخِْ با یًَف

کاتوب اظ خوٌؽ فوطاضٍی اؾوت. اٍ      ِضٍایت هطگ زض اًسیكو . كٌسیاًس یهقَلِ ه يیهتقسز بِ ا

 گَى ایي فطاضٍی ضا بِ تهَیط بکكس.ّای گًَا کَقس اظ ضاُ هی

اؾت اهوا   ّا ًوَز یافتِ گطیع اظ هطگ: زض زٍ قکل ضٍایت قْطظازی ٍ فسضهٌی زض زاؾتاى -1

ضٍایوت قوْطظازی کوِ زض ؾواذتاض هقووَل      پوصیط ًیؿوت. زض    فوالً گطیع اظ هطگ اهکاى

کٌوس   ای کِ ایداز اًؽ هی کٌٌسُ کالؾیک آى، قْطظاز با تقطیف زاؾتاى ٍ ؾري ؾطگطم

ثطی کِ بتَاًس هطگ ضا زٍض کٌس إکاتب، کالم ه ّیؽگطیعز، زض ضهاى  اظ تقسیط هطگ هی

اٍ ضا قَز ٍ خْاًكاُ بِ اهیس یافتي قْطظازی کوِ بتَاًوس ضٍایتوی بحَیوس کوِ       یافت ًوی

داؾت کوِ ًقوف اؾتیٌاؾوی ظبواى زض اضتبواط بوا       کكس. ایٌ زذتط ضا هی 17ؾطگطم کٌس 

 قَز. گطیع اظ هوطگ زض قوکل فوسضهٌی     لَیٌاؼ زض با  ظباى هغطح هی ِزیحطی ٍ ًؾطی

ٍ ظاز  پطؾت ًاظًیي آفتا ّایی ّوچَى هطین ٍ پسض قَکا زض آى کِ زض ظًسگی قرهیت

گَیٌس بلکوِ ؾومط    ّا ًِ تٌْا اظ هطگ ؾرٌی ًوی قَز، قرهیت ًوَزاض هی تطؾی بیزض 

 ّوای  کٌٌس تا هطگ ضا پكت ؾط بحصاضًس ٍلی ایي قکل گطیع اظ هطگ ّن زض زاؾوتاى  هی

زّوس. بوِ ًؾوط     ْوا ضخ هوی  ای زض بط ًساضز ٍ زضًْایت هطگ بطای ّوطزٍی آً  کاتب ًتیدِ

اؾوت   کطزُ تط بط هصهَم بَزى تطؼ اظ هطگ تأکیسضؾس زض ایي ؾاذتاض ًَیؿٌسُ بیك یه

 ضٍیاضٍیی قسضتوٌساًِ با آى ؾري بحَیس.  ُزضباضکِ ایيتا 
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هطگ اؾت. ؾري گمتي پؽ اظ هطگ ُ فطاضٍی اظ هطگ: ایي زیسگاُ هحَضی کاتب زضباض -2

قوَز،   َزقٌاؾواًِ هوی  یا ّواى گمتاض پؿاهطگی کِ ؾبب زضّون قکؿوتي هطظّوای ٍخ   

اظ هوطگ ضا هوکوي   ّوا ضا هروسٍـ کوطزُ ٍ  فطاتوط ضفوتي       ّؿتی ذغَط هحسٍزکٌٌسُ

اـ ضا ضٍایوت   ای اؾوت کوِ ظًوسگی    قرهویت هوطزُ   پؿتیضاٍی زاؾتاى -ؾاظز. هي هی

بیٌوین کوِ اگطچوِ     ّای کاتب قکل زیحطی اظ فطاضٍی اظ هطگ ضا هی کٌس. زض زاؾتاى هی

گصض اظ هطگ ٍ فبوَض اظ هطظّوای ٍخَزقٌاؾواًِ     ِزض اضتباط با کالم ًیؿت ٍلی با اًسیك

یاضٍیی بسٍى تطؼ ٍ قسضتوٌساًِ بوا هوطگ اؾوت. تهوَیط هوطگ      زض پیًَس اؾت؛ ٍ آى ضٍ

کاتب، پیًَس فکوطی ًعزیکوی بوا تحلیول ًیچوِ اظ هوطگ زاضز ٍ        ِكیاًسذَزذَاؾتِ زض 

هطگ زض ؾاذتاض ضٍایت اٍ هطزٍز اؾت، بِ باٍض کاتب پصیطـ  ُقَپٌْاٍضی زضباض ِكیاًس

 ضّاًوس. بطابطًْواز ضٍقوي    ، تٌْا چیعی اؾت کِ اًؿاى ضا اظ زام ضًح هیهطگ ِقسضتوٌساً

 یهٌؿودو  ییهقٌوا  ًَوس یؾوبب پ  کاتوب  یّا ٍ کالم، هطگ ٍ ؾکَت زض زاؾتاى یظًسگ

 ت.   اؾ قسُ اٍ یّا تیضٍا یؿتیؾاذتاض ٍ هضوَى پؿاهسضً اىیه
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