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بررسی ارتباط مرگ با کالم و گفتمان پسامرگی در پستمدرنیسم در روایتهای داستانی
محمدرضا کاتب
1

َذی پصَان

2

دکتر محمذعلی محمًدی

3

دکتر محمذعلی زَرا زادٌ
تاریخ دریافت55/21/3 :

تاریخ پذیزش56/4/25 :

چکیذٌ
زضٍىهایِ هطگ یکی اظ هَضَفات هْن بطای باظًوایی زض ازبیات خْاى اؾتًَ .قتاض پؿاهسضًیؿتی با
قبیِؾاظی هطگ ٍ هَاخِْ ذَاًٌسُ با زًیاّای هتقسز ٍ گصاض اظ هطظّای ّؿتیقٌاؾاًِ ایي هضوَى
ضا بِ ضٍیِ ٍ ؾغح ضٍایت ؾَق زازُ ٍ بط ًقف غیطقابلاًکاض آى زض قکلگیطی قهِّای بكطی تأکیس
ٍضظیسُاؾت .اًسیكوٌس پؿاهسضًیؿت بطایاى هکّیل ،بِ اضتباط هحتوَایی هوطگ ٍ گمتوواى زض ازٍاض
هرتلف بٍِیوػُ زض حوَظُ ازبیوات پؿاهسضًیؿوتی اقواضُکوطزُاؾوت .زض ایوي پوػٍّف بوا بواظذَاًی
ضٍایتّای زاؾتاًی هحوسضضا کاتب بِ ایي ؾإال هقسض پاؾد هیزّین کِ آیوا اًسیكوِ پیًَوس هیواى
هطگ ٍ کالم زض هتَى زاؾتاًی هحوسضضا کاتب بِ چكن هی ذَضز؟ ٍ ؾوسؽ زض باظًووایی هضووَى
هطگ ایي اضتباط با پؿاهسضًیؿن هحمَػ هاًسُاؾت؟ زض ایي خؿتاض تالـ قسُاؾت پیًَس هحتوَایی
هطگ با کالم ٍ گمتاض پؿواهطگی زض پؿاهسضًیؿون ٍ توالظم ٍ ّوبؿوتحی هحوَضی ایوي هضواهیي زض
ضٍایتّای زاؾتاًی ایي زاؾتاىًَیؽ هقانط ًكاى زازُ قَز.
ياشگان کلیذی :پؿاهسضًیؿن ،هطگ ،گمتواى ،ضهاى ،هحوسضضا کاتب
 .1زاًكدَی زکتطی ظباى ٍ ازبیات فاضؾی زاًكحاُ ؾیؿتاى ٍ بلَچؿتاى
 .2زاًكیاض ظباى ٍ ازبیات فاضؾی زاًكحاُ ؾیؿتاى ٍ بلَچؿتاى
 .3اؾتازیاض ظباى ٍ ازبیات فاضؾی زاًكحاُ ؾیؿتاى ٍ بلَچؿتاى
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 -1مقذمٍ

اًؿاى ّوَاضُ بطای زضک هقٌای هطگ با ؾإالّای بؿیاضی هَاخِ بَزُاؾت؛ پؽ اظ هوطگ چوِ
هیقَز؟ آیا هیتَاى هطگ ضا چاضُخَیی کطز؟ آیا ظًسگی پوؽ اظ هوطگ اهکواىپوصیط اؾوت؟ ٍ
پطؾفّای بؿیاضی کِ بكط ضا بطای پاؾدگَیی بِ آى بِ تالـ ٍازاقتِ ٍ زض حَظُّای هرتلف
فلَم ٍ اًسیكِ بكطی ضاُ یافتِاؾت .هطگ ّونچٌویي هضووًَی پطکواضبطز زض ازبیوات زاؾوتاًی
پؿاهسضى خْاى اؾت ٍ یکی اظ هَضَفاتی اؾوت کوِ زض ّوط زٍضُ ظهواًی ٍ فکوطی بوِ قوکلی
ًوَزاض قسُاؾت .اضتباط هیواى هوطگ ٍ گمتوواى ،زضٍىهایوِ قابولتوأهلی اؾوت کوِ زض زٍضاى
کالؾیک زض ضٍایتّایی چَى «قْطظاز» ًووَز یافتوِاؾوتّ .وویي هضووَى زض زاؾوتاىّوای
هسضًیؿتی هتأذط قطى بیؿتن بِ قکل «تکگَیی احتضواض» یوا «توکگوَیی زض بؿوتط هوطگ»
ًكاى زازُ هیقَز .هطگ ،هضوًَی اؾت کِ اظ ظاٍیِ فطٌّحوی ٍ اختووافی ّون قابول بحو ٍ
بطضؾی اؾت؛ اها ایي هضوَى گطیعاى ٍ زیوطفْن زض ؾواذتاض زاؾوتاى پؿاهسضًیؿوتی هْوتوط ٍ
بطخؿتِتط آقکاض هیقَز .بطایاى هکّیل اظ هقوسٍز ًؾطیوِپطزاظاًوی اؾوت کوِ بوا اؾوتمازُ اظ
هماّین ازبی ٍ فلؿمی ٍ بِ قکلی ترههی زض حَظُ ازبیات زاؾتاًی پؿواهسضى ًؾطیوِپوطزاظی
کطزُاؾتً .ؾطیِ اٍ کِ بط پایِ هماّیوی فلؿمی بٌا قسُاؾت ،ؾاذتاضی ازبوی زاضز .هوکّیول
اگطچِ پؿاهسضًیؿن ضا ازاهِ ضًٍس هسضًیؿن هیزاًس اها زض ازبیات زاؾتاًی زِّ  1960بِ ایيؾَ
افتقاز بِ تغییط فٌهط غالب زاضز ٍ ّویي تغییط ضا ٍیػگی هتوایعکٌٌسُ پؿاهسضًیؿون هویزاًوس.
هکّیل هیگَیس« :هطگ هطظی ّؿتیقٌاذتی اؾت کوِ ّوحوی هوا بویگوواى آى ضا تدطبوِ
هیکٌین ٍ تٌْا هطظی اؾت کِ ًاگعیطین اظ آى بحصضینّ .ط هطظ ّؿوتیقوٌاذتی بوِ یوک هقٌوا
توثیل یا اؾتقاضُ هطگ اؾت؛ بٌابطایي بطخؿتِ کطزى هطظّای ّؿتیقٌاذتی ٍؾویلِای اؾوت
بطای بطخؿتِ کطزى هطگ؛ یقٌی قطاض زازى هطگِ تمکطًاقسًی زض زؾوتطؼ تمکوط ٍ تریول ،بوِ
قیَُای کِ تٌْا اًسکی خابِخاقسُ باقس» (هکّیل .)522 :1392 ،پیًَس هیواى زضٍىهایوِ هوطگ
با گمتواى زض زاؾتاى پؿاهسضًیؿتی بِ زلیل گصاض اظ هطظّای ٍخَزقٌاؾاًِ زض ضٍایت ٍ کواضبطز
قحطزّای پؿاهسضًیؿتی پطضًگتط ٍ بااّویتتط خلَُ کطزُاؾت« .زضٍىهایِّا یوا ضٍیکطزّوای
ّؿتیقٌاذتی زض زؾتطؼ ًَیؿٌسگاى پؿاهسضًیؿت ٍخَز زاضز ٍ هكرم کطزى ایٌکِ کوسام
ًَیؿٌسُ کسام ضٍیکطز ضا ًكاى هیزّس اّویت زاضز» (ّواى.)78 :
ًحاُ بِ هطگ یا ًحاّی اظ ٍضای هطگ زض زاؾتاىّای پؿتهسضًیؿتی بوِ اقوکال ٍ قویَُّوای
هتقسزی باظًوایی هیقَز .هحوسضضا کاتب ضا هویتوَاى «ضاٍی پؿاهسضًیؿوتی هوطگ» ًاهیوس.
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باظًوایی ٍ کكف پیًَس هیاى هطگ ٍ گمتواى ،بوِ فٌوَاى یوک هكرهوِ ٍ ٍیػگوی هٌاؾوب زض
زاؾتاىّای پؿاهسضى ًوَز یافتِاؾت .زیسگاُ ًؾطی ایي خؿتاض هغابق با ًؾطیِپطزاظی بطایواى
هکّیل قکلگطفتِاؾت؛ ٍ ایي بِهثابِ ٍیػگیّای هٌاؾب ؾاذتاضی ضهاى با بطخؿوتحیّوای
ؾاهاًوٌس اضتبواعی هوابیي ًَیؿوٌسُ ،قرهویت ٍ ذَاًٌوسُ اؾوت کوِ ّوحوی زض قوبکِای اظ
ؾطزضگوی ٍ ذَزٍیطاًحطی هقانط گطفتاض آهسُاًوس ٍ هویکَقوٌس اظ هطظّوای ّؿوتیقٌاؾواًِ
زضگصضًس .اگطچِ زض زاؾتاىّای پؿاهسضى فاضؾی ،اؾتطاتػیّای ازبی پؿتهسضًیؿن بوِ قوکل
بؿیاض گؿتطزُای تدطبِ ًكسُاؾت؛ اها کاتب اظ ًوًَِّای هَفق کاضبطز ایي هضوَى زض ازبیوات
فاضؾی اؾت .هطگ ٍ گمتواى زض زاؾتاىّای کاتب اّویتی ٍیػُ زاضز ،چٌاًچِ ایي هضوَى بوِ
قکلی گؿتطزُ زض زاؾتاىّای اٍ بِ کاض گطفتوِ قوسُاؾوت .زضک ایوي زضٍىهایوِ بوطای فْون
هضوَى پؿاهسضًیؿوتی ٍ ّؿوتیقٌاؾواًِ زاؾوتاى اختٌوا ًاپوصیط اؾوتّ .وچٌویي بوا ایوي
ؾإالّای بٌیازی بِ ؾطاك پػٍّف هیضٍین :آیا اؾاؾاً اضتباعی هیاى هطگ ٍ گمتواى یا کوالم
زض آى زؾتِ اظ ضٍایت ّای زاؾتاًی فاضؾی کِ قحطزّای پؿاهسضًیؿتی ضا هَضز اؾتمازُ قطاض
هیزٌّس ٍخَز زاضز؟ آیا اًسیكِ پیًَس هیاى هطگ ٍ کالم زض هتَى زاؾتاًی هحوسضضا کاتوب
بِ چكون هویذوَضز؟ زض باظًووایی هضووَى هوطگ ایوي اضتبواط بوا پؿاهسضًیؿون هحموَػ
هاًسُاؾت؟ قکل کاضبطز هضوَى هطگ زض ازبیات پؿاهسضى چوِ تمواٍتی بوا قبول زاضز؟ اگوط
بسصیطین کِ ازبیات باظتا زٌّسُ هضاهیي فطٌّحی ٍ تاضیری اؾت ،هطگ زض ایوي زاؾوتاىّوا
چِ چیعی زضباضُ ظًسگی زض فطٌّگ پؿتهسضى هیگَیس؟
 -2پیشیىٍ پصيَش

کتا ّا ٍ هقواتت بؿویاضی زض زّوِ اذیوط بوا هَضوَؿ ضّیافوتّوای پؿاهسضًیؿوتی بوِ چوا
ضؾیسُاؾت .هطگ بقس هقٌایی هحَضی ایي هقالِ اؾت کِ زض پػٍّفّوای بؿویاضی هوَضز تَخوِ
قطاض گطفتِاؾت ،اها آًچِ زض ایي پػٍّف بطضؾی هیقَز اضتباط آى با کالم ٍ پؿاهسضًیؿون اؾوت
کِ اظ ؾَی بطایاى هکّیل هغطح قسُاؾت ٍ با فٌَاى «فكق ٍ هطگ زض ضهواى پؿاهسضًیؿوتی»
زض کتا زاؾتاى پؿاهسضًیؿتی ( )1392بِ ظباى فاضؾی بِ چا ضؾیسُاؾت .پیام یوعزاىخوَ ایوي
هقالِ ضا پیكتط زض کتا ازبیات پؿاهسضى ( )1394بِ فاضؾی بطگطزاًسُ بَز .پػٍّف زض هإلمِّوای
ٍخَزقٌاؾاًِ ضٍایتّای زاؾتاًی کاتب ًیع زض هقالِای اظ هْسی ذازهیکوَتیی ٍ غالهحؿویي
هالظازُ ( )1393بطضؾی قسُاؾت کِ بِ هغالقِ اقکال گًَاگَى هوطگ هإلوف زض ضهواى ّویؽ،
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هیپطزاظز .هغالقِ فلوی زیحط ،اظ هحوَز بكیطی ٍ ظّطا ّطهوعی( )1393اؾوت کوِ بوِ بطضؾوی
ًَقتاض کاتب اظ هٌؾط ضٍایتقٌاؾی هیپطزاظزّ .وچٌیي هیعگوطزی زض بطضؾوی ضهواى پؿوتی ،بوا
حضَض بلقیؽ ؾلیواًی ٍ زیحطاى ( )1382هٌتكط قسُاؾت .هَاضز یاز قسُ اظخولِ خؿتاضّاییاًوس
کِ هطتبظ با ایي پػٍّف نَضت گطفتِاًس .هقالِ پیف ضٍ با تَخِ بِ ضٍیکطز ترههی ٍیػُاـ بوِ
اضتباط هیاى هطگ ٍ کالم بط هبٌای ًؾطیِ ٍ هقالِ بطایاى هکّیل زض بطضؾی ٍ تحلیل ضٍایوتّوای
زاؾتاًی کاتب ،ؾابقِ ٍ پیكیٌِای هكابِ ًساضز.
 -3چارچًب وظری پصيَش

ایي هقالِ باّسف کكف تالظم ٍ ّوبؿتحی هحتَایی هیواى هوطگ ٍ گمتوواى 1چْواض ضٍایوت
زاؾتاًی کاتب ضا بٌابط زیسگاُ بطایاى هوکّیول هَضزبواظًحطی قطاضهویزّوس :پؿوتی (،)1381
بیتطؾی ( 1392الف)ّ ،یؽ ( ،) 1392آفتا پطؾت ًاظًیي (.)1394
بطایاى هکّیل زض کتوا ذوَز ،زاؾوتاى پؿاهسضًیؿوتی 2زض هقالوِ «فكوق ٍ هوطگ زض
ًَقتاض پؿاهسضًیؿتی» 3بِ بطضؾی اضتباط هوطگ ٍ گمتوواى زض ازبیوات زاؾوتاًی کالؾویک،
هسضى ٍ پؿاهسضى هیپطزاظز ٍ ًوًَِ ایي پیًَس ضا زض آثاض کالؾیک ،زاؾتاى قْطظاز هیزاًوس.
هک ّیل کكف ایي اضتباط ضا زض زاؾتاى قْطظاز بِ تعٍتواى توَزٍضٍف هٌؿوَ کوطزُاؾوت:
«قرهیتّایی کِ ّؿتیقواى چوِ زض زضٍى ٍ چوِ زض بیوطٍى خْواى زاؾوتاى ٍابؿوتِ بوِ
اؾتوطاض قهِگَییقاى اؾت .قْطظاز هازاهیکِ ضٍایت ذَز ضا ازاهِ زّس ،ظًسُ هیهاًوس ٍ آى
لحؾِ کِ ؾرٌف بِ ضقف گطایس ٍ یا هتَقف قَز ،ذَاّوس هوطز» (.)McHale, 2004: 228
ایي بطابطًْواز ضٍقوٌی کوِ زض زاؾوتاى بویي ظًوسگی ٍ ؾوري ،هوطگ ٍ ؾوکَت ّؿوت ،زض
ظیطؾاذت ضٍایی زاؾتاى حضَض زاضز ٍ ذَاًٌسُ قرهیتّا ٍ ًحاضًوسُ ضا بوا ظًوسگی ٍ هوطگ
پیًَس هیزّس .چٌاىکِ با ازاهِ ؾري ،ظًسگی ازاهِ ذَاّس زاقت ٍ با تقلول ٍ ؾوکَت ،ایوي
ضقتِ ذَاّس گؿؿت ٍ هطگ ضخ ذَاّس زاز .گاّی تٌْوا یوک نومحِ ؾومیس ٍ اتووام کوالم
هقٌای هطگ ضا زضبطزاضز« :هطگ ّط قرهیتی بِ هقٌای پایاى قهِ اٍؾت» (.)Ibid: 229
زض ضهاىّای هسضًیؿتی قاّس «تکگَیی زض بؿتط هطگ» 4یا «تکگوَیی احتضواض» ّؿوتین.
هکّیل بٌا بط ًؾط ؾَکٌیک ایي ضفتاض ضا «تقوسیط فطخوام گطیوعی اظ ضاُ اعالوِ کوالم» هویًاهوس
1. Discourse
2. Postmodernist Fiction
3. Love and Death in the Post-modernist Novel
4. Death-bed Monologue
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(هکّیل .)169 :1394 ،با ضٍی کاض آهسى ازبیات پؿاهسضًیؿتی ،ها قاّس زٍ ًَؿ ضٍیکوطز بوِ هوطگ
ّؿتین :گطیع اظ هطگ ٍ ،فطاضٍی اظ آى .ؾوري گموتي ٍ تاضاًوسى هوطگ ٍ ًَقوتاض گطیوع اظ هوطگ
اظخولِ هقَلِّایی ّؿتٌس کِ زض ازبیات پؿاهسضى کاضبطز بؿیاضی یافتوِاؾوت .هوطگ بوِ اقوکال
هرتلمی زض زاؾتاىّای پؿتهسضى ؽَْض هییابس .هوکّیول زضظهیٌوِ گطیوع اظ هوطگ ابتوسا بوِ
ؾکَت ضیوًَوس فوسضهي زض بطابوط هوطگ ٍ ،کوَضُّوای آزمؾوَظی ٍ تدْیوعات خٌحوی اضٍپوا زض
زاؾتاىّایف اقواضُ هویکٌوس .فوسضهي کوِ زض ؾوال ّ 1940ووِ ذواًَازُاـ ض ا زض کوَضُّوای
آزمؾَظی اظ زؾت زازُاؾت ٍ تٌْا ذَز اٍ بِ فلت ایٌکِ پویف اظ ٍضٍز ًواظیّوا هوازضـ اٍ ضا زض
زؾتكَیی پٌْاى کطزُ بَز خاى ؾالن بِزض هیبطز ،هیگَیس« :هي زضبواضُ هقٌوای ظًوسگی زض زٍضُ
پؿاَّ -لَکاؾت هیًَیؿن .زضباضُ ظًسگی کطزى با ایي بواض هؿووَلیت ،بوا ایوي زاؾوتاى ظقوت ٍ
هْوتط اظ ّوِ با ایي غیبت زض قوا .ظًسگی کطزى با آًچِ اظ ظًسگیتاى غایب قسُاؾوت -ذواًَازُ،
تاضیرتاى .بؿیاضی کؿاى با ایي غیا ظًسگی کطزًس ٍ ًاگْاى یک ضٍظ کِ زیحوط ًوویتَاًٌوس آى ضا
تحول کٌٌس ذَزکكی کطزًس» (ضقیسیاى.)440 :1393 ،
قْطهاًاى زاؾتاىّای فسضهي اظ هطگ هیگطیعًس ٍ بِ خْاى ًَ پٌاُ هیبطًوس ٍ هوطگ ضا پكوت
ؾط هیگصاضًس بی آًکِ کالهی اظ آى بِ ظباى بیاٍضًسّ .وچٌاىکوِ ظًوسگی ذوَز اٍ ایويگًَوِ بوَز،
قْطهاًاى ظًسگیٌاهِای اٍ ؾمط هیکٌٌس ٍ ایي ًوَز اؾتقاضی ٍ ؾووبلیک گطیوع اظ هوطگ اؾوت زض
قکل فسضهٌی آى؛ اها زیحط ًَیؿٌسگاى پؿاهسضًیؿت فطاضٍَی اظ هطگ ضا بِ تهَیط هویکكوٌس کوِ
«گمتاض زض هطگ» خلَُای اظ آى اؾت؛ «گمتاض پؿاهطگی ٍ نسایی اظ ٍضای گَض» یکی اظ هْوتوطیي
کاضکطزّای ذیالپطزاظی زض ًَقتاض پؿاهسضًیؿوتی اؾوت .اظ ًوًَوِ ایوي ًثوط بوِ ّعاضتوَ اظ آلوي
ضٍ گطیِ اقاضُ هیکٌس کِ زض آى ،هي ضٍایتحط با ؾطباظ ؾطگكتِ زاؾتاى یکوی قوسُ ٍ توا پوؽ اظ
هطگ ،ؾطباظ بِ حیات ذَز ازاهِ هیزّس؛ یقٌی هي -ضاٍیای کِ پؽ اظ هطگ ّن ضٍایت هیکٌوس
ٍ ایي گصض اظ هطظّای هحسٍز ّؿتی اؾت .ایيگًَِ گمتاضّا زٍپْلَ ّؿتٌس؛ اظ یکؾوَ هوسفیاًوس
بِ قکل هَفقیتآهیعی «تقسیط فطخام گطیعی اظ ضاُ اعالِ کالم» ضا تدؿن بركیسُاًوس ٍ اظ هوطگ
فطاتط ضفتِاًس ٍ اظ ؾَی زیحط ذَز هطگاًس ،یقٌی گمتاض هیتَاًس بِ هقٌای حیواتی بوطای اقورال
زاؾتاى باقس ٍ ًَقتاض هیتَاًس یازبَزی باقس کِ البتِ ایوي ذوَز هتضووي هوطگ اؾوت ٍ «ایوي
ّواى هطگ هإلف ٍ فطو ًَقتاض بِهثابِ ًابَزی ؾَغُ اؾت» (هکّیل.)172-170 :1394 ،
«ازبیات زاؾتاًی پؿاهسضًیؿتی ،زضباضُ هطگ اؾت ٍ ایيگًَِ زضبواضگی زض ًَقوتاض زیحوط
ازٍاض یافت ًویقَز .زضٍاقـ ،تا آًدا کِ بِ بطخؿتِقسى هضاهیي ّؿتیقٌاؾواًِ زض ازبیوات
زاؾتاًی پؿاهسضًیؿتی هطبَط هیقَز هیتَاى گمت کِ ایيگًَوِ ازبیوات زاؾوتاًی ّووَاضُ

62

هدی پژهان ،محمدعلی محمودی ،محمدعلی زهرازاده

نقد و نظریه ادبی /سال اول ،دورة دوم ،پاییس و زمستان 5931

زضباضُ هطگ اؾت .هطگ اظخولِ هطظّای ّؿتیقٌاؾاًِای اؾت کوِ هوا هحکوَم بوِ تدطبوِ
کطزى آى ّؿتین ،تٌْا هطظی کِ ها ّوحی ٍ بًِاچاض بایس اظ آى زضگصضین .اظ یک ًؾطّ ،ط هطظ
ّؿتیقٌاؾاًِای ابعاضی بطای بطخؿتِؾاذتي هطگ اؾت ٍ ،ایي هوطگِ اًسیكوًِاپوصیط ضا زض
هطحلِ تریلّ ،طچٌس تٌْا بِ قیَُای خاًكیيقسُ ،قابل حهَل هیؾاظز» (ّواى.)173 :
قرهیتّا زض چالكی با احؿاؼ هطگ قطیبالَقَؿ زضگیطًسّ-ن فیعیکی ٍ ّون ضٍحوی -کوِ
اظ عطیق هماّین زاؾتاىؾطایی ًوَز هییابس« .قرهیتّا ّوکٌفّای زاؾتاًی زض خْواى هوتي
ًیؿتٌس بلکِ زض تقاهل قرهیتّا ٍ خْاى هتي ٍ ذَاًٌوسُ ٍ ّؿوتی اٍ زض عوطف زیحوط اؾوت»
(.)Wondrich, 2008: 80

غایب بَزى اظ خْاى ،قابلزضک ًیؿت .هکّیل بِ ًقول اظ زاگوالؼ َّفؿوتاتط هویگَیوس:
«ٌّحاهی کِ تالـ هیکٌیس تا فسم ذَز ضا هتهَض قَیس ،زضٍاقـ تالـ هیکٌیس توا بوا تطؾوین
ًمؽ ذَز زض قالب فطزی زیحط ،اظ ذَز بیطٍى بدْیس ٍ ذَز ضا با ایي افتقاز فطیب هیزّیس کوِ
هیتَاًیس ًحطقی بیطٍى اظ ذَز ضا بِ زضٍى ذَز ٍاضز کٌیس[ ]...هیتَاًیس تهَض کٌیس کِ اظ ذوَز
بیطٍى خْیسُایس اها فوالً اهکاى چٌیي کاضی ّطگع هْیا ًیؿت» (هکّیل.)175 :1394 ،
ًَقتاض پؿاهسضًیؿتی ،اهکاى قبیِؾاظی هطگ با اؾتمازُ اظ تریل اؾت .ایي ًَقوتاض هوطگ
ضا قالبضیعی یا قبیِؾاظی هیکٌس؛ ٍ قبیِ هطگ ضا اظ عطیوق هَاخْوات هیواى زًیاّوا ٍ اظ ضاُ
فبَض اظ ؾغَح یا هطظّای ّؿتیقٌاؾاًِ ٍ ،یا اظ عطیق ًَؾاى زض هیاى اًَاؿ ٍ زضخات هتمواٍتی
اظ ٍاققیت ،ذلق هیکٌس؛ ًیع ها ضا قازض هیکٌس هطگ ذَز ضا بِ نَضتی تریلوی تدطبوِ کٌوین ٍ
آى ضا توطیي کٌین .ایي ًَؿ اظ هتَى هیتَاًس «یکی اظ آذطیي شذایط ها زض خْوت آهوازُؾواظی
ذَیف زض فطنِ تریل بطای هطگ باقس کِ ّوِ یقیٌاً بایس آى ضا بِتٌْایی اًدام زّوین ،کواضی
کِ اگط بِزضؾتی اًدام ًحیطز ،زیحط اهیسی بِ تکطاض زٍباضُ آى ًیؿتّ( ».واى.)176 :
بٌا بط زیسگاُ هکّیل زض هقالِ هصکَض ،اضتباط هطگ ٍ کالم زض ازبیوات ازٍاض هرتلوف بوِ
ایي قکل ًوَز یافتِاؾت:
اًَاؿ اضتباط هطگ با کالم

کالؾیک
هسضًیؿن
پؿاهسضًیؿن

بِ تقَیق اًساذتي هطگ بِ قیَُ ضٍایت «قْطظاز»
تکگَیی احتضاض یا تقسیط فطخامگطیعی اظ ضاُ اعالِ کالم
گطیوع اظ هوطگ :ؾوري ًحموتي اظ هووطگ ٍ ؾومط کوطزى ٍ پكوت ؾووط
گصاقتي هطگ
فطاضٍی اظ هطگ :گمتاض پؿاهطگی

ومًدار ( 1هکّیل)525-514 :1392 ،
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 -4یافتٍَای علمی پصيَش درتارٌ مرگ در ريایتَای داستاوی محمذرضا کاتة

اًؿاى هَخَزی هطگآگاُ اؾت ٍ ّویي آگاّی اظ هوطگ توأثیطاتی ضا زض ظًوسگی ٍی زض پوی
زاقتِاؾت .هطگ آگاّیًَ ،فی تطؼ اظ هطگ ٍ زلْطُ ٍ اضغطا ضا بِ ّوطاُ زاضز .هحوسضضا
کاتب ًَیؿٌسُای اؾت کِ بِذَبی تَاًؿتِ اؾت زضٍىهایِ هطگ ٍ اضوغطا ًاقوی اظ آى ضا
زض زاؾتاىّایف باظًوایی کٌس ٍ پیًَس هحتَایی آى ضا با پؿاهسضًیؿن بِ تهَیط بکكس.
 -1-4تٍ تعًیق اوذاخته مرگ تا کالم در ساختار ريایت «شُرزاد»

گطیع اظ هطگ زض ضٍایتّای پؿاهسضًیؿتی هحوسضضا کاتب با کالم ٍ گمتواى پیًَس همْوَهی
هؿتحکوی یافتِاؾت .گطیع اظ هطگ کِ زض زاؾوتاىّوای کالؾویک زض قْطهواى زاؾوتاًیای
چَى قْطظاز ًوایاى قسُاؾت ،زض فهل زٍم ضهاى ّیؽ ،زض ضٍایوت «خْاًكواُ» بوِضٍقوٌی
قابل زضک اؾت« .خْاًكاُ» قرهیتی اؾت کِ بِ زلیل تکثط َّیتی ٍ تقواضیف چٌسگاًوِای
کِ اظ هاّیت ٍی زض ضٍایت قوسُاؾوت ًَ-یؿوٌسُای کوِ ٍاغگواى ابوعاض تریول اٍ ّؿوتٌس ٍ
هماّیوی اؾتقاضی ٍ کٌاییاًس؛ ؾیاؾتپیكوِای کوِ بوطای اظ هیواى بطزاقوتٌف بوِ اٍ افتوطا
بؿتِاًس؛ یا قاتلی کِ با ضفتاضی هاظٍذیؿتی اقسام بِ قتل ّمسُ زذتط هیکٌوس -بوا ذكوًَتی
لصتخَیاًِ انطاض بِ تقطیف ضٍایت هطگ زذتطاى زاضز؛ «ًویزاًی چوِ حوالی هویزّوس ؾوط
تیعک ضا با ؾٌگ چرواق تیع کٌی ٍ بکكی ضٍی گطزى کؿی کِ فاققف ّؿتی ،زیَاًوِاـ
ّؿتی ٍ بٌكیٌی بِ تواقای خاى زازًف» (کاتب.)20 : 1392 ،
ًَؿ ًحاُ اٍ بِ هطگ ٍ ضفتاضـ با قطباًیاى ٍ ضٍایت اٍ اظ حازثِ ،قرهیت انلی زاؾوتاى ضا
خص هیکٌس .زضٍاقـ زض ضهاى ّیؽ بطزاقت هكتطکی اظ هطگ ،قرهیتّا ضا بِ ّن پیًَوس
هیزّس« .خْاًكاُ» ظًاًی ضا هیکكس کِ حطفی بطای گمتي ًساضًس ،زاؾوتاى یوا ضٍایتوی کوِ
بتَاًووس اٍ ضا ؾووطگطم کٌووس ٍ ب وِ ضؤی وا فطٍبووطز ًساضًووس؛ ظًوواى کؿوولکٌٌووسُای کووِ زض تکووطاض
حطفّایقاى حتی ذالقیتی بِ کاض ًویبطًس« :ذسا هیزاًس تَی آى هستی کوِ بواّن بوَزین
چقسض ظحوت کكیسم تا چْاض کلوِ حطف ظز .آىّن چِ حطفی! چوطتٍپوطتّوایی کوِ یوک
ذغف حَنلِ یک فیل ضا ؾط هیبطز [ ]...یکچیع تاظُ حتی ًساقت بحَیس .حتی یک شضُ بِ
ذَزـ ظحوت ًویزاز [ ]...با یک لحٌوی تواظُتوط بحَیوس» (ّوواى )40-39 :ظًواًی کوِ توَاى
ؾريپطزاظی ًساضًس ٍ هطتب تکطاض هیکٌٌسً« :ویزاًن»« ،چی بایس بحَین» ٍ ؾکَتی کوِ زض
تقاضو با قابلیت گمتواًی ٍ کالهی اًؿاًی بَز کوِ اٍ زض پویاـ هویگكوت« .خْاًكواُ» زض
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یکی اظ نحٌِّای هطگی کِ ضٍایت هیکٌس ،ؾکَت قرهیت هقابل ضا بِ قوکلی فولوی بوِ
ذَاًٌسُ ًكاى هیزّس .بسیي تطتیب کِ تٌْا نسای ضاٍی بِ گَـ هیضؾس ٍ قرهویتِ ظًوی
کِ ضاٍی با اٍ گمتحَ هیکٌس کالهی ًویگَیس .زض زٍ نمحِ ،ضاٍی  11باض اظ «گمتن» اؾتمازُ
هیکٌس ٍ تٌْا یکباض «گمت» ضا بِ کاض هیبطز؛ ٍ هیکَقس ؾکَت ٍ ًبَز گمتواًی زٍؾَیِ ٍ
همَْم هطگ ضا بِ قکلی کاضبطزی بِ ذَاًٌسُ القا کٌس« :گمتن :بعًن؟  /گموتن :هویظًون ّوا! /
گمتن :بِ ذسا هیظًن!  /گمتن :بعى  /گمتن :بوعى زیحوط» (ّوواى .)41-40:آًواى ًوویتَاًؿوتٌس
فطخاهی کِ اٍ بطایكاى ضقنظزُ ضا با اعالِ کالم تغییط زٌّس ٍ اظ هطگ بحطیعًس ،چوَى کالهوی
کِ بتَاًس زض اٍ اثط کٌس ًساقتٌس« :زیحط اظ ّوِچیع زلظزُ قوسُ بوَزم ،ذؿوتِ قوسُ بوَزم،
زًبال یک باًَی ٍاققی هیگكتن کؿی کِ با حوطفّوایف زلظزُام ًکٌوس :بوا حوطفّوایف
ؾطگطم قَم ٍ با قهِّایف ذَابن کٌس ٍ هطا ببطز بِ قْط افؿاًِّا ٍ آضظٍّا [ ]...بوطاین قهوِ
بحَیس ٍ هي ٍؾظ حطفّایف آضام ذَابن ببطز [ ٍ ]...بِ ذاعط ایٌکِ باقی قهِاـ ضا ّن قسُ
بكٌَم تا قب زلن برَاّس ظًسُ بواًن» (ّواى.)47-46 :
ؾکَت ،تٌْا اضهغاًی کِ هیتَاًؿت بطای زذتطاى بِ ّوطاُ زاقوتِ باقوس« ،هوطگ» بوَز:
پیًَس کالم ٍ ظًسگی؛ ؾکَت ٍ هطگ زض ؾاذتاض ضٍایت خْاًكاُ تٌیسُاؾت« :بْف گمتن اگوط
حطف ًعًی پؽ بِ چِ زضزی هیذَضی؟ [ ]...هي تَ ضا [ ]...آٍضزُام بطاین حطف بعًی ،آٍضزُام
ذَابن کٌی .اگط حطف ًعًی قایس َّؼ کطزم بکكوتٍ .لی اگط حطف بعًی هوکي اؾت [»]...
(ّواى .)47 :اقاضُ بِ اضتباط ضٍایت ٍ هقٌوای ظًوسگی زض زاؾوتاى قوْطظاز زض بویتطؾوی ّون
آهسُاؾت؛ یکی اظ قرهیتّای زاؾتاى بِ ًام ابي هیگَیس« :بیكتط هقهس هي تداضت اؾت.
تٌْا لصت هي اظ زًیا تداضت اؾت .تداضت بوا ذوَزم ،بوا توَ ٍ بوا ّووِ زًیوا ٍ ظیبواییّوا ٍ
ظقتیّای آى» (ّواى .)38 :زضخایی زیحط ازاهِ هیزّوس« :ؾوٌسباز قوْطظاز ،تواخط خوَاّط ٍ
حطیط ٍ هكک ًبَز ،تاخط قهِّا ذیالّا ٍ آضظٍّای ها بَز» (ّوواى .)43 :قهوِ هویفطٍقوس ٍ
خاى هیذطز :اضتباط گمتواى با ظًسگی؛ ٍ هطگ با ؾکَت ،کِ زض ؾاذتاض ظیطیي زاؾتاىّوای
کالؾیکی ّوچَى قْطظاز ٍخَز زاقتِ ،زض ضهاى ّویؽ بوا قوحطز ضٍایوی پؿاهسضًیؿوتی ٍ
باظؾاظی زاؾتاى ٍ با تأکیس بط ّنکٌكی کالم ٍ ظًسگی باظًوایی هیقَز:
«فطو کي هي ّواى قاُخْاى ّعاضٍیک قب ّؿتن .ظًن بْن ذیاًت کطزُ ٍ هي بوِ ذواعط
آىّ ،مسُ ظى ضا کكتِام ٍ حات بِ زًبال یوک ًموط قهوِگوَ اظ توَ افؿواًِّوا ظزُام بیوطٍى.
ًویاضظز بٌكیٌی بِ حطفّاین گَـ کٌی؟» (ّواى.)55 :
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ظیبا زیسى هطگ ٍ لصت ؾازیؿنگًَِای کوِ اظ لحؾوات خواىزازى زذتوطاى هویبوطز ٍ
تقطیف قافطاًِای کِ اظ هطگ هیکٌس ،زٍباضُ هطگ ضا با ازبیات ٍ ظیباییّای ظباى پیًَس
هیزّس:
«ذواضی چكنّایف هال هطگ بَز ًِ حالت چكنّایف :تاظُ زاقتن هیفْویسم ایي چكون
ذواض ،چكن ذواضی کِ هیگَیٌس چیؿت ٍ چطا بیكتط ققطا ٍ ًقاـّا اظ چكن ذواض ظىّوا
ذَقكاى هیآیس .قایس بِ ذاعط ایٌکِ یکچیعی قبیِ بِ ًموؽ هوطگ توَی ایوي ذوواضی
اؾت .یک ظى با چكنّای ذواض قیافِاـ خَضی اؾوت کوِ اًحواض توَ ّووِ حوال فقوظ بوا
ًحاُکطزى بِ تَ زاضز بطایت خاى هیزّس :بطای ّویي اؾت کِ کیف زاضز» (ّواى.)52 :

خْاًكاُ کِ ضاٍی ایي برف اظ ضهاى ّیؽ اؾت ،ذَز بِنطاحت بوِ زاؾوتاى ّعاضٍیوک
قب اقاضُ هیکٌس ٍ اضتباط آى ضا با ؾري یازآٍض هیقَز ٍ زض چطایی تهویوف بوطای قتول
زذتطاى هیگَیس« :بطای ایٌکِ ًویتَاًی قهِای ؾطّن کٌی کِ ّعاض قب ظًسُ باقی .حتوی
قهِای ًساضی کِ یک ّمتِ عَل بکكس .ضاؾت گمتٌس تَ ّط ّعاض ؾوال یوک ظى فقوظ گیوط
هیآیس کِ هیتَاًس حطیف تٌْایی بكَز .حات آى بِ کی هیافتس زیحط ذسا هویزاًوس» (ّوواى:
 .)50ایي ؾري گمتي ،اظ ؾط گطیع اظ تٌْایی اؾت .خْاًكاُ بِ زًبال کالهی اؾت کوِ بتَاًوس
اًؿی ایداز کٌس ٍ اًؿی کِ بتَاًس حطیف تٌْاییاـ بكَز .کالم یوا ؾورٌی کوِ اًؿواى ضا اظ
هطگ زٍض هیکٌس ٍ زلیل ظًسُ هاًسى اؾت ،زضخایی اظ زاؾتاى کِ خْاًكاُ هیؾساضز توا ضگ
ذَزـ ضا زض ظًساى بعًٌس ًوَز هییابس .اٍ زض بیواضؾوتاى بوِ قرهویت انولی زاؾوتاى کوِ
ؾطٍاى اؾت هیگَیسٍ« :قتی ًیؿتی حَنلِام ذیلی ؾط هیضٍزّ .ویچکوؽ ًبوَز باّوام زٍ
کلوِ تَی ایي چٌس ضٍظ حطف بعًس»« ،یقٌی ّطکی حَنولِاـ ؾوط هویضٍز بایوس ضگوف ضا
بعًس؟» (ّواى« .)70 :حَنلِ ؾطضفتي» تقبیط زیحطی اظ تٌْایی اؾت کوِ هویتَاًوس بوا کوالم
قکؿتِ قَز ،خْاًكاّی کِ زذتطاى ضا بِ ایي فلوت کوِ «حطیوف تٌْوایی»اـ ًوویقوسًس
هیکكتٍ ،قتی زضهییابس ؾطٍاى ّ-واى قرهیت انلی زاؾتاى -هیتَاًس ّنؾوري ذوَبی
باقس ٍلی بٌا بِ زتیلی اهکاى ایي ّنؾرٌی ٍخَز ًساضز ،زؾت بِ ذَزکكی هیظًس .زیوسگاُ
اهاًَئل لَیٌاؼ زضباضُ ًقوف اؾتیٌاؾوی 1ظبواى ،زض زضیافوت اضتبواط هیواى کوالم ٍ ظًوسگی
هیتَاًس ضاّحكا باقس .ایي ًؾطیِ کِ زض اضتباط با ًقوف «زیحوطی» زض پؿاهسضًیؿون هغوطح
قس ،هیگَیس« :ظباى اؾتیٌاؾی بِهثابِ یک ٍاکوٌف زض بطابوط ؾوکَت ٍحكوتٌاکِ بوَزى زض
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؛ ایي تدلی کاهلی اظ ظباى اؾت کِ زض آى ظباى ایيگًَِ تقطیوف هویقوَز:
«ظباى ًِ بِهثابِ یک ؾیؿتن هقٌایی ٍ ًِ بِهثابِ زیسگاّی ٍیػُ اظ خْاى ،بلکوِ بوِهثابوِ یوک
حؽ اؾت .ایي فولکطز اؾتیٌاؾی ظباى اؾت؛ ٍقتی کِ کلوات بِؾازگی بطای ؾاذت ٍ حموؼ
اضتباط با زیحطی بِ کاض هیضًٍس .فقظ بایس ایي ضا تدطبِ کٌین« :ایي ٍاققیت کِ کؿوی نوحبت
هی کٌس .ظبواى اؾتیٌاؾوی گمتواضی حؿوی اؾوت کوِ ًبایوس بوِ فٌوَاى انوغالح اضتبواعی یوا
ًكاًِقٌاذتی هَضز بح قطاضگیطز .یک انغالح تواؾی اؾت کِ کاضبطزی هكابِ هْواىًوَاظی
زاضز ًِ ،بطای ایٌکِ بسطؾین قوا چِ کؿی ّؿتیس؟ بلکِ بوطای ایٌکوِ بحوَیین حالتواى چغوَض
اؾت؟» ( .)Mooney, 2014: 110ایي قکل اظ کاضبطز ظباى زض ؾاذتاض زاؾتاىّای کاتوب بوطای
زضک حؽ ظًسگی ٍ زض اضتباط با زیحطی کاضبطز زاقتِاؾت .ظهواًی کوِ بقوس اظ هوطگ پوسضـ
احؿاؼ تٌْایی هیکٌس تهوین هیگیطز حطف بعًس تا بمْوس ظًسُاؾت؛ یقٌی زضک ظًوسُبوَزى
تٌْا با ؾريگمتي هوکي اؾت ٍ باض زیحط بط ًقف کالم تأکیس هیقَز .هطگ زض ایي همْوَم بوا
تٌْایی ٍ حطفظزى بطای زضیافت حؽ ظًسگی بطابطًْازّای ضٍقٌی ّؿتٌس کِ زضخاّای زیحوط
ّن تکطاض قسُاًس:
«قایس بطای آًکِ ثابت کٌن ٌَّظ ظًسُام بِ ؾطاك ظیبا ضفوتن ٍ بْوف گموتن زٍؾوتف زاضم ٍ
آى حطفّای احوقاًِ ضا ظزم .احؿاؼ هیکطزم حطفّایی زاضم کوِ بایوس بوِ کؿوی بحوَین:
چیعی بطای گمتي ًساقتن :فقظ هیذَاؾتن حوطف ظزى ضا اظ ًوَ کكوف کوٌن .چوَى ٍقتوی
پسضم بَز ّویكِ هي گَـ بَزمّ .طکاضی هیتَاًؿوتن هویکوطزم کوِ اٍ ضا اظ ذوَزم ضاضوی
کٌن [ ]...ضٍظی کِ ًبضف تَ زؾتن ایؿتاز ،اظ ٍحكت گَقوی ضا اظ ضٍی قلوب اٍ بطزاقوتن ٍ
ضٍی قلب ذَزم گصاقتن :آىّن زیحط ًویظز .قلبّایواى بطای لحؾِای اظ حطکوت ایؿوتازُ
بَز .قلب هي باظ بِ کاض افتاز ٍ اٍ زیحط چیعی بطای خٌحیسى ًساقت .ذیلوی ذؿوتِ بوَز ٍات
آىقسض فدیـ ذَزـ ضا ًویکكت .اظ توام تدطبِ ٍ فلووف اؾوتمازُ کوطزُ بوَز توا بوستطیي
هطگ ضا اًترا کٌس .زلن هیذَاؾت ٍقتی نوسای قلوبن ضا قوٌیسم یکوی آًدوا بوَز ٍ بوا اٍ
حطف هیظزم .هْون ًبوَز چوِ هویگوَین ،فقوظ هویگموتن .هثول غیوطت خواى کوِ ّوی اظ
ؾطفِّایف ٍ ضًگ ازضاضـ ٍ ذَا ّایف هیگمت .قایس چیع زیحطی بوطای گموتي ًساقوت:
گاّی خولِای ضا چٌس باض تکطاض هیکطز ٍ ّط باض عَضی هیگمت کِ اًحاض بواض اٍل اؾوت کوِ
هیگَیس .گاّی ّن چیعی بِ آى اضافِ هیکطز تا قایس تاظُ خلَُ کٌس» (کاتب.)42 :1381 ،
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بِ بیاى ضاٍی ،تکطاضی یا پیفپاافتازُ بَزى کالهی کِ با زیحطی گمتِ هیقوَز اّویوت ًوساضز،
بلکِ آًچِ هْن اؾت ذَز کالم ٍ اًؿی اؾت کِ بِ ظًسگی تقبیط هیقَز.
زض ًؾطیِپطزاظیّای اهاًَئل لَیٌاؼ آهسُاؾوت کوِ ّطآًچوِ زضبواضُ هوطگ هویزاًوین ٍ
هیاًسیكین ًاقی اظ تدطبِ ٍ هكاّسُ زیحوطاى اؾوت؛ ٍ آى ضا «غیطیتوی ضیكوِای» تَنویف
هیکٌس (بطگوَ .)39 :1393 ،البتِ ایي بِ هقٌای تدطبِ ٍ هكاّسُ هطزى زیحطاى ًیؿت .بِ ًؾط
لَیٌاؼ تهَیط ظیبا بسٍى نساؾت ،ؾاکت اؾت .ایي ؾوکَت نوَضتک هوطگ اؾوت کوِ زض
تقابل ٍ تضاز بوا بواضٍضی ظًوسُ ؾویوای «زیحوطی» کوِ بوا هوا ؾوري هویگَیوس قوطاض زاضز
( .)Levinas,1993: 193-194گمتواًی کِ زض اضتباط با زیحوطی ٍاقوـ هویقوَز ٍ هویتَاًوس
اًؿاى تٌْا ضا ًدات زّس ،زض تقابل با ؾکَت قطاض هیگیطز کِ ذَز ًوازی اظ تٌْایی ٍ بوسٍى
زیحطی بَزى ٍ هطگ اؾت؛ «هطگ اظ حطکت ایؿتازى پَیوایی چْوطُ ای اؾوت کوِ هوطگ ضا
پیف اظ ایي اًکاض هیکطز ٍ ،ایي چالكی اؾت بیي گمتوواى ٍ ًموی آى» ( )Ibid: 14ؾویوای
بیکالم زیحطی ،همَْم هطگ ضا القا هی کٌس .ایي زیسگاُِ لَیٌاؼ ضا کِ ؾکَت با هوطگ بطابوط
زاًؿتِ هیقَز ،هیتَاى زض زاؾوتاى آفتوا پطؾوت ًواظًیي ظهواًی کوِ بطگوِّوای آظهوایف
آفتا پطؾت (هازض ضاٍی) بِ زؾت قَکا (ضاٍی زاؾتاى) ضؾیسُ ببیٌین .اظ ظهاًی کِ زضهییابوس
آفتا پطؾت قطاض اؾت بویطز زیحط فیلنّای اٍ ضا با نسا گَـ ًویکٌس« :بقس اظ آى ّطباض کِ
فیلنّا ضا هیزیسم نسای تلَیعیَى ضا قغـ هیکطزم .عاقت قٌیسى نوسایف ضا ًساقوتن ٍ :اٍ
بینسا لب هیظز ٍ بینسا گطیِ هیکطز .چَى بینسا قوسًف بوِهوطٍض بافو هویقوس آزم
باهعُای بكَز .یک غطیبِ باهعُ کِ زاقت هیهطز یا هطزُ بَز ٍ ذبطـ ٌَّظ بِ هوي ًطؾویسُ
بَز» (کاتب.)237 :1394 ،
کاتب اظ ًَفی ذطافات ٍ تالـ بطای زض اهاى هاًسى اظ هطگ هویگَیوس .ؾواذتاض قووایلّوا
قاّسی اؾت بط هسفای ها هبٌی بط حضَض ایي پیًَوس هحتوَایی؛ قووایلّوا یوا «بچوک»ّوای
خَضٍاخَض کِ اّالی هیاى ظهیيّا یا باتی ؾط خٌاظُ بچِای کِ تاظُ هطزُ ذاک هیکطزًس توا اظ
زؾت «ذاکٍذلی» «کِ یک چیعی قبیِ هطگ یا تقسیط بَز» (کاتبً )101 :1394 ،دوات پیوسا
کٌٌس .قوایلّایی کِ گَـّای بعضگی زاقتٌس .زض ایٌدا گَـّا کِ ابعاض قٌیسىاًوس زاؾوتاى
هطگ ضا با کالم پیًَس هیزٌّس« :نوَضتی بوسٍى چكون ،زّواى ٍ زهواك ٍ .بوِفوَو ّووِ آى
چیعّایی کِ تَ نَضتكاى ًساقتٌس گَـّای بعضگی زاقتٌس» (ّواى .)100 :گَـّوای بعضگوی
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کِ هٌتؾط قٌیسى کالم زیحطی ّؿتٌس ٍ بالگطزاى هطگ هیقًَس ،قکل زیحطی اظ پیًَس هطگ
ٍ گمتواى زض ضٍایتّای زاؾتاًی هحوسضضا کاتب اؾت.
 -2-4گریس از مرگ ي مًاجٍُ تا آن (خًدکشی ي خًديیراوگری) در ريایتَای کاتة

قْطهاًاى زاؾتاىّای کاتب کِ اظ هطگ هیگطیعًس ،تطؾی ضا کِ بایس با آى بِ هقابلِ بطذیعًس بوا
ذَز بِ ّوطاُ زاضًس .کاتوب توطؼ اظ هوطگ ضا زضکوٌف قرهویتّوای زاؾوتاًی بوِ ًووایف
هیگصاضز ٍ ًكاى هیزّس کِ گطیع اظ آى فوالً اهکاىپصیط ًیؿت .قرهیتّای زاؾوتاًیای کوِ
اظ هطگ هیگطیعًس بِ ایي قطاض ّؿتٌس:
 -1پسض قَکا (ضاٍی زاؾتاى آفتا پطؾت ًاظًیي) :بِ زلیل ایٌکِ اظ خاًب زٍلوت فوطاق تحوت
تققیب اؾت ،اظ فطاق هیگطیعز ؾالّا زض کكَضّای ّنخَاض زض حال گطیع بَزُ تا ایيکوِ
زض ایطاى ؾاکي هیقَز ٍ بطاثط ظذوی کِ زض گطیع بطزاقتِ زضًْایت هیهیطز.
ًْ -2ط یا هطین :قرهیت ضهاى آفتا پطؾت ًاظًیي کِ هطتب تحت تققیب اؾت ٍ حتی اقسام
بِ تغییط ًام هیکٌس ٍلی زضًْایت با ایيکِ هطتب زض حال گطیع اؾوت بوطای اًتقوامخوَیی
کكتِ هیقَز.
« -3ظاز» ضاٍی بركی اظ زاؾتاى بیتطؾی :اٍ هستّا زض حال گطیع اظ قْطی بوِ قوْط زیحوط
اؾت ٍلی زضًْایت اظ گطیع ذؿتِ هیقَز ٍ تهوین بِ هقابلِ هیگیطزٍ .قتوی تهووین بوِ
هَاخِ با تطؾف زض بطابط ذغط ٍ هطگ هیگیطز ،هی تَاًس باقی ظهاى هاًسُ اظ ظًوسگیاـ ضا
زض ضاحتی ٍ آؾایف بحصضاًس .ایي زاؾتاى کِ زض آغاظ ضٍایت ؾلغِ قسضت ٍ فلون اؾوت ،زض
ظیطؾاذت اظ تطؾی کِ ًاقی اظ هطگّطاؾی اؾت قکل هیگیطز.

«ظاز زیحط ذؿتِ قسُ بَز اظ ایيّوِ تطؼ .تطؾی کِ پكت ؾوطگطزاًی ذوَزـ ضا قواین
هیکطز .ضاّی ًساقت خع آًکِ با تطؼّایف ضٍبِضٍ قَز» (کاتوب1392 ،الوفً .)130 :یچوِ زٍ
ًَؿ هطگ ضا هغطح هیکٌس :یکی هطگ عبیقی کِ اختٌا ًاپصیط اؾت ٍ بسٍى هباقوطت فوطز
فطاهیضؾس ٍ بِ ظًسگی اٍ پایاى هیزّس؛ ٍ زیحطی هطگ بِ نَضت ذَزکكی اؾوت کوِ اظ آى
بِفٌَاى هطگ ذَزذَاؾتِ یاز هیکٌسّ .سف اٍ چیطُقسى بط تطؼ اظ هطگ اؾت ٍ ضّایی اظ
تطؼ ضا قطط ظًسگی ؾطقاض بطهیقواضزً .یچِ تطؼ اظ هطگ ضا هَخِ ًویزاًس ٍ آى ضا ًكاًِ
ؾطذَضزگی هیپٌساضز ٍ هوطگ ذَزذَاؾوتِ ضا قایؿوتِ اًؿواى زاًؿوتِ ٍ چٌویي هطگوی ضا
هیؾتایس« :هطگ ذَز ضا بِ قوا ؾماضـ هیکٌن ،هوطگ ذَزذَاؾوتِ ضا ،کوِ اظ آى ضٍی بوِ
هي ضٍی هیکٌس کِ هي آى ضا ذَاؾتِام» (ًیچِ .)84 :1387 ،ایي زیسگاُ هَاخْوِ ٍ ضٍیواضٍیی
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با هطگ بِ قکل ذَزکكی ٍ یوا پوصیطـ قسضتوٌساًوِ هوطگً ،وِ اظ ؾوط توطؼ ٍ ضوقف زض
ضٍایتّای کاتب ًوَز هییابس.
زاؾتاى بیتطؾی بِ چٌس ًَؿ هطگ هیپطزاظز -1 :تطؼ اظ زضز ٍ ضًوح کوِ ؾوبب هحبوَؼ
هاًسى ٍ تٌْایی ٍ ًَفی هطگ اؾت؛  -2فطاض اظ هطگ اظ قْطی بِ قْطی زیحط بِ ؾوبب توطؼ؛
 -3هَاخِْ قسضتوٌساًِ با هطگ .ظاز ،قرهیت انلی زاؾتاى ًویهیطز فاقق ظًی هویقوَز بوِ
ًام ذَضقیس ٍ بِ تٌْاییاـ پایاى هیزّس ٍ ،زٍضبیٌی ضا کِ ًواز تٌْایی اٍؾوت ٍ تٌْوا ٍؾویلِ
اًؽ ٍ اضتباط اٍ با اًؿاىّای اعطاف ،ضّا ٍ تا ظهاى هطگ هحتَم ،بسٍى تطؼ ظًوسگی هویکٌوس.
بطای گطیع اظ هطگ حتی اظ فٌانط عبیقت هیگطیعز« :ؾالّا فقظ ذغطات هَاز ،اقیا ٍ خْواى
ضا آهَذتِ بَز ٍ :ایي ظًساى تواظُای بوطایف قوسُ بوَز .چوَى ّطچیوعی کوِ زض عبیقوت بوَز
هیتَاًؿت باف زضز ٍ بیًاهی قَز .ظاز ،گاّی فلت بقضی اظ ّوطاؼّوایف ضا پیوسا هویکوطز
چَى هیتَاًؿت آى ضا بِ چیعی کِ زضگصقتِاـ ٍ شّوٌف اؾوت ضبوظ زّوس ٍ گواّی فلوت
تطؼّایف ضا پیسا ًویکطز ٍ ٍحكتف بیكتط هیقس» (کاتب1392 ،الف.)136 :
ایي گطیع ٍ تطؼ اظ هطگ ،چیعی ًبَز کِ با ؾکَى آضام گیطز ،یقٌی اتماقی ًبَز کِ نطفاً
بِ قکلی فیعیکی ضخ زّس؛ چٌاًچِ «ظاز» با آًکِ هست ّا زض کَُ ؾاکي بَزُ باظّن احؿواؼ
گطیع ٍ ًااهٌی زاقت« :ظاز با آًکِ هستّا زض کَُ هاًسگاض قسُ بَز اها ٌّوَظ زض فوطاض بوَز :اظ
ایي قْط بِ آى قْط هیضفت ٍ آضام ٍ قطاض ًساقت» (کاتب1392 ،الف .)129 :هْوتطیي هضووَى
زاؾتاى ،تطؼ اؾت .تطؼّای ها ضفتاض ،افوال ٍ تهویوات ها ضا قکل هیزّس ٍ ها بطهبٌوای
تطؼّایواى زضک هیکٌین ٍ تهوین هیگیطین .ظاز ّوِ فوط زض پی فلتی فطاٍاققی زض فوالن
ذاضج بَز ،چیعی کِ بتَاًس ًداتف زّس .زضٍاقـ آًچِ هیتَاًؿوت ظاز ٍ زیحوطاى ضا اظ هوطگ
ًدات زّس همَْهی اکؿیطی زض زضٍى ذَزقاى بَز «بیتطؾی»؛ ٍیػگی ای کوِ ًیچوِ بوطای
هطگ ذَزذَاؾتِ بساى تأکیس هیکٌس« :بؿا کؽ ّطگع قیطیي ًویقَز ٍ زض ّواى تابؿتاى
هیپالؾس ٍ تطؼ اؾت کِ اٍ ضا بوِ قواذِاـ بؿوتِاؾوت» (ًیچوِ .)85 :1387،اظ زیوسگاُ ٍی
اًؿاى بایس آظازاًِ ٍ آگاّاًِ هطگ ذَز ضا اًترا کٌس کِ ایويگًَوِ هوطزى اظ ًؾوط اٍ اظ ؾوط
فكق ٍ فالقِ بِ ظًسگی اؾتً .یچِ زض زیسگاّف زض هَضز هطگ ،اضازُ بِ قوسضت ضا بوِ کواض
هیگیطز ٍ هقتقس اؾت اًؿواى بایوس ذوَز بوِ ؾوطاك هوطگ بوطٍز ٍ هوطگ عبیقوی ضا ًوَفی
ؾطذَضزگی قلوساز هیکٌس .کاتب ایي ًَؿ هطگ ضا بِ هقٌای حطفّای ًحمتِ هیزاًوس ،ایوي
ّواى هطگی اؾت کِ قسضتوٌساًِ با آى هَاخِ هیقَز« :آًْا با ضفتاض ،حطفّوا ٍ هطگكواى اظ
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ضاظی هیگمتٌس کِ ّطکساهكاى فکوط هویکطزًوس فقوظ ذَزقواى هویزاًٌوس .آًْوایی کوِ بوا
ظًسگیقاى ًتَاًؿتِ بَزًس اظ آى ضاظ بحَیٌس ،اتماقی پیف آٍضزُ بَزًوس کوِ بقوس اظ هطگكواى
بتَاًٌس بحَیٌوس :قوایس زلیول ایٌکوِ بقضوی اظ آزمّوا بویٌّحوام هویهیطًوس ّوویي باقوس:
هیذَاؾتٌس بلکِ با هطگكاى اظ آى ضاظ حطف بعًٌس» (کاتب1389 ،الف.)52 :
ًیچِ پؽ اظ افالم اضخحیت ذَزکكی بط هطگ عبیقوی ،زض آٍاضُ ٍ ؾوایِاـ هویپطؾوس:
«کسام برطزاًِتط اؾت ،ایيکِ زؾتحاّی ضا پؽ اظ اتوام کاض ذواهَـکٌوین یوا آى ضا ضٍقوي
ًحِزاضین تا ذَزبِذَز ذاهَـ یا ذطا قَز؟ آیا ضاُ اتالف زض ّعیٌِ ،بْطُکكی ًازضؾوت اظ
ًیطٍ ٍ ٍقت آى زؾتحاُ ًیؿت؟» (ًیچوِ .)631 :1384 ،زض فلؿمِ ًیچِ ذَزکكی بؿتِ بِ ًیوت
فاهل ،هیتَاًس اضظقوٌس یا بیاضظـ باقس .بیاضظـ اظآىضٍ کِ اًؿاى نطفاً بِ ؾبب ذؿوتحی
اظ اهَض ٍاّی بیآًکِ تالقی زضذَض فْن هقٌای ذَیف ٍ خْاى کطزُ باقس ،بطای ذوَز ٍفوؼ
هطگ کٌس .گطچِ اظ ًؾط اٍ ایي زؾتِ اظ آزهیاى بِ ضًح اًؿاى ٍ بیغایتی ّؿتی پی هویبطًوس
ٍ بطای اًدام ایي فول قدافت بِ ذطج هیزٌّس -چطاکِ ًیؿت کطزى ّؿتی ذَز هؿوتلعم
قدافت ٍخَزی اؾت -اها بِ زلیل آًکِ ضقف ٍ ًاتَاًی بوط قودافت ٍ فْوكواى غلبوِ زاضز
هطگكاى ًابٌْحام ٍ اقسام آًْا فاقس اضظـ ذَاّس بَز .لیکي اًترا هطگ ٌّحاهیکِ ّوچوَى
اهکاًی اگعیؿتاًؿیالیؿتی زض ًؾط گطفتِقسُ ،اضظقوٌس تلقی هیقَز؛ اهکاًی کوِ بوِ اًؿواى
اخاظُ هیزّس بٍِؾیلِ آذطیي فولی کِ هیتَاًس اًدام زّس ،همَْم کلی ذَزؾاذتِ ظًوسگی
ذَیف ضا تثبیت بركس ٍ اظ گعًس آفتّایی کِ آفطیٌٌوسگی ضا اظ اًؿواى ؾولب هویکٌٌوس زض
اهاى بواًس ٍ ایيچٌیي یاز ٍ اثط ذَز ضا بطای هستظهاى بیكتطی حمؼ کٌٌس (قوائوی ٍ فباؾوی،
 .)94 :1392هیگَیس« :ظًسگی بؿوا کوؽ ضا ًواذَـ اؾوت :کطهوی ظّوطآگیي زضٍى زلوف ضا
هیخَز .پؽ بْل تا ببیٌس کِ هطگ اٍ ضا بؿی ذَـتط اؾت» (ًیچِ.)85 :1387،
آضتَض قَپٌْاٍض ظًسگی ضا ّواًٌس پاًسٍلی هیزاًس کِ هیاى زضز ًاقی اظ توایالت بوطآٍضزُ
ًكسُ ٍ ذؿتحی زض ًَؾاى اؾت .ذَاؾتِّا ّوَاضُ بیكتط اظ زاقتِّاؾت ٍ بوط ّوویي هبٌوا
ًؿبت ضًح بِ لصت ّوَاضُ بیكتط اؾت .اًسیكوِ قوَپٌْاٍضی ذَزکكوی ضا بوِ فٌوَاى اًکواض
ذَاؾت ظًسگی ٍ ّنچٌیي بِ فٌَاى ضاُ فطاضی اظ ضًح تَنیِ هیکٌس (قوائوی ٍ فباؾوی:1392 ،
 .)96اها ًیچِ ًااهیسی ٍ بسبیٌی قَپٌْاٍضی ضا ًوَفی بیوواضی ٍ حتوی گواّی اٍقوات ًتیدوِ
ؾَءِتغصیِ ٍ فَاهل هحیغی هیزاًس« :اًعخاض فویق اظ ظًسگی زض هیاى گطٍّی اظ هطزم ًتیدِ
ذغایی فاحف اؾت کِ ذلقی بعضگ زض ضغیون غوصایی هطتکوب قوسُاؾوت .هوثالً گؿوتطـ
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بَزیؿن بِ هیعاى ظیازی ًاقی اظ افطاط ٌّسٍاى زض ههطف بطًح ٍ ضذوَت فووَهی حانول اظ
آى بَز .قطٍى ٍؾغی یقٌی هؿوَهیت اضٍپا اظ الکل .اًعخاض آلواى اظ ظًسگی اؾاؾاً تا حوسٍزی
بِ ذاعط ظهؿتاىّای عَتًی ٍ اظخولِ ثوطُ َّای ذمِ ٍ ؾوی اؾت کِ اظ عطیق براضیّوا
زض ذاًِ ّوای آلوواى پطاکٌوسُاؾوت» (ًیچوِّ .)199 :1385 ،طکوسام اظ آًْوا بوِ بویهقٌوایی ٍ
ًیؿتاًحاضی تَخِ زاضًس ٍ هاّیت خْاى ضا زض اضازُ هیخَیٌس .تمواٍت تٌْوا زض هقٌوای ضًوح
اؾت .قَپٌْاٍض ذَاؾت پایاىًاپصیط آزهی ضا هایِ فصا اٍ هیزاًس؛ اهوا بوطای ًیچوِ زضؾوت
بطفکؽ ،ضًحآٍض ایي اؾت کِ اًؿاى زیحط ًرَاّس یا ًتَاًس برَاّس کِ بِ ذَاؾتّوای ذوَز
تحقق بركس .بِ فقیسُ ًیچِ بِکاضبؿتي ضًح ٌّط اؾتٌّ ،طی کِ بِ اًؿواىً ٍ-وِ خواًَضاى-
تقلق زاضز .چٌیي ًحطقی بِ زضز ٍ ضًح ،ها ضا بِ هطگ ذَزذَاؾتِ ًعزیک هیکٌوس .بٌوابطایي
فطاضٍی اظ هطگ ظهاًی اهکاىپصیط هیگطزز کِ قرهیت با تطؼ ٍ ضقف با آى هَاخوِ ًكوَز،
بلکِ ذَز بِ اؾتقبال آى بطٍز ٍ پصیطا باقس ،زض غیط ایي نَضت زضزّا زض اٍ بواقی هویهاًٌوس.
ذَزٍیطاًحطیّایی کِ غالباً بطای گطیع اظ زضز ّؿتٌس ،افؿاًِ ٍ زضزقاى باقی هویهاًوس ٍ بوِ
قکلی ازاهِ پیسا هیکٌس .کاتب خایی زض هَضز هطگ قاگطز اضقس هیگَیس« :بقوس اظ هوطگ اٍ
زضزّایف ٌَّظ زضٍى خؿس ظًسُ بَز ٍ هیتَاًؿت زیحطاى ضا بِ هوطوّوای هرتلوف زچواض
کٌس .ایي بعضگتطیي تطؼ بیًامقسُّا بَز .حتی با کكتي ذَزقاى زضزقاى توام ًویقوس»
(کاتب1392 ،الف .)52 :کاتب ایي زضٍىهایِ ضا زض آفتا پطؾت ًاظًیي ّن بیاى هیزاضز؛ آًدا کِ
اظ قوایلّایی هیگَیس کِ بطای تاضاًسى هطگ اظ تکِّوای تیوع ٍ بطًوسُ ؾواذتِ هویقوسًس:
«آّيّا ٍ قیكِّای بِخاهاًسُ اظ قوایل  ...قبیِ اؾترَاىّای آزهی بَز کِ توا ؾوالّوای
ؾال هیاى ظهیي پای غطیبِّا ضا ظذن ٍ ظاض هیکطز ٍ ،ایوي ًكواى هویزاز زضزّوایی کوِ هوا
هیکكین ّیچ ٍقت ًویهیطًس بلکِ هیهاًٌس تا باظ فطٍبطًٍس تَی پای یوک بوسبرتی» (کاتوب،
.)103 :1394

هَاخِْ قسضتوٌساًِ با هطگ ٍ اًتروا آى زض هوطگ ؾوتَاى ٍ هدیوس زٍ قرهویت انولی
زاؾتاى ّیؽ ًیع اتماق هیافتس؛ یکی اظ ذغَط ضٍایی زاؾتاى ایي اؾت کوِ هدیوس ذَزکكوی
هی کٌس ،چٌاى کِ ضاٍی ٍ ًَیؿٌسُّ .یؽ ضٍایت هطگ ؾِ قرهیت انولی زاؾوتاى اؾوت.
اگطچِ فلت ٍ قغقیت هطگ ّیچکسام اظ قرهیتّا زض زاؾتاى هكرم ًكسُاؾت .ؾتَاى کوِ
هي -ضاٍی زاؾتاى اؾت کِ بِ فلت بیواضی بِ هطگ ظٍزٌّحام ذَز هویاًسیكوس ٍ قویَُّوای
هطگ قرهیتّا ضا بطضؾی هیکٌس .هَاخِْ با هطگ ٍخوِ هكوتطک قرهویتّوا زض زاؾوتاى
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اؾت .آًاى زض ظهاى ًاچاضی ،هطگ ضا باقسضت هیپصیطًس ٍ قکل هطگ ذَز ضا اًترا هویکٌٌوس
ٍ ایي هَققیت قبیِ زیسگاُ ًیچِ زضباضُ هطگ اؾوت« :هوطگ ذَزذَاؾوتِ» .هإلوف زض ضهواى
ّیؽ با ؾتَاى یکؿاىًحاضی قوسُاؾوت ،اٍ ًیوع ّوچوَى قرهویتّوا کوِ زض زضٍى زًیوای
زاؾتاًی ّؿتٌس زض بیطٍى اظ زاؾتاى با هطگ زؾتٍپٌدِ ًطم هیکٌس« .حوال آى چْواض ؾوافت
ضبظ زاقت بِ هطگ ها چْاض ًمط :هي ،خْاًكاُ ٍ هدیس» (کاتب .)255 : 1392 ،فباضت چْاض ًموط
زض زاؾتاى ،بِ پاٍضقی اضخاؿ زازُ قسُاؾت« :ضخَؿ قَز بِ نمحِ  276کتا » .زض ایي نومحِ
هإلف انلی بِ نَضت ًوازیي هیهیطز ٍ ّیؽ تَؾظ قرم زیحطی غیط هإلف انلی بِ اتووام
هیضؾس .اگطچِ ایي هضوَى یازآٍض ًؾطیِ هطگ هإلف بِ قکلی ققاضگًَِ اؾت ،اهوا ًكواىگوط
ّنفقیسُ بَزى ًَیؿٌسُ با قرهیتّای زاؾتاى زض «هطگ ذَزذَاؾتِ» اؾت .کاتب زض پایاى
کتا زضباضُ فٌا ٍ بقا هیگَیس« :تا ذَزت ضا اظ بیي ًبطی ًویهاًی :آزم زض نَضتی هیهاًس کوِ
ؾقی کٌس ذَزـ ضا اظ بیي ببطز :ایي تضازی آقکاض اؾوت کوِ بقوا زض زل فٌاؾوت» .زض ازاهوِ
ًوَزاضی بطای تقطیف فٌا ضؾن هیکٌس ٍ فٌا ضا زض زٍ زؾتِ خای هیزّس :فٌایی کِ «بوِ ذواعط
بقاؾت» ٍ فٌایی کِ «ًَفی بقاؾت» (ّواى.)278 :
بِ ذاعط بقاؾت
فٌا
ًَفی بقاؾت
ًوَزاض ّ( 2واىخا)

ًیچِ کِ فیلؿَف ظًسگی اؾت ،ضاُ حلی بطای خاٍزاى ذَاّی اًؿاى هییابس ٍ آى اًسیكِ
«باظگكت خاٍیساى ّواى» اؾت کِ ًِتٌْا اًؿاى ًیؿت ٍ ًابَز ًویقَز بلکوِ خْواى ٍ ّوط
اًؿاًی کِ بط ضٍی آى اؾت ،فیٌاً ٍ بسٍى ّیچ کنٍکاؾتی هدوسزاً بواظهیگوطزز ٍ ایوي فوول
باضّا ٍ باضّا تکطاض ذَاّس قسً .یچِ بِ خاٍزاًحیای هقتقس اؾت کِ هثل یک چطذِ بط گوطز
ذَز هیچطذس ٍ تکطاض هیقَز .اٍ باظگكت خاٍزاًوِ ضا بوِهثابوِ تدطبوِای ٍخوَزی هغوطح
هیکٌس ٍ آى ضا ایيگًَِ هغطح هیکٌس« :اگط خٌی بِ توَ بحَیوس :توَ بایوس ظًوسگیای ضا کوِ
تاکٌَى زاقتِای با ّوِ فطاظ ٍ ًكیبّایف بیکونٍکاؾوت ،بویٍقموِ اظ ؾوطگیطی؛ ٍ ضًوح ٍ
ذَقی ،اًسیكِ ٍ آُ ٍ ّطچیع ضیع ٍ زضقتی زض ظًسگیات بایس زٍباضُ ٍ با ّواى توَالی قبلوی
تکطاض قَز ،آیا بِ آى خي با ذكن ًاؾعا ذَاّی گمت یا ایي لحؾوِ بوطای توَ فطنوتی فوالی
اؾت بطای آضیگَیی بِ آى؟ چٌیي فکطی اگط بط تَ هؿلظ قَز توَ ضا تغییوط ذَاّوس زاز ٍ اظ
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آًچِ ّؿتی چیع زیحطی ذَاّس ؾاذت ٍ قایس تَ ضا زگطگَى ؾاظز .تَ زضباضُ ّط چیع ٍ ّوِ
چیع اظ ذَز ذَاّی پطؾیس کِ آیا هی ذَاّی چٌیي چیعی چٌسباض ٍ باضّای بؿیاض بواظگطزز؟
ایي پطؾف ّوچَى باضی گطاى ٍ ؾرت بط افوال تَ ؾٌحیٌی ذَاّس کطز .آًحواُ توَ ذوَز ٍ
ظًسگی ذَز ضا چحًَِ بایس آىقسض زٍؾت بساضی کِ زیحط آضظٍیی خع ایي ضأی ٍ تأییس اظلوی ٍ
هتقالی ًساقتِ باقی؟» (ًیچِ .)304 :1385 ،زضٍاقـ ًیچِ زاضز اظ یک ٍضقیت ٍخوَزی ؾوري
هیگَیس .ایي آهَظُای اؾت کِ هیتَاى بط هبٌای آى ّؿتی ٍ ظًوسگی ذوَز ضا ؾواذت« .زض
ایٌ دا غطو اظ باظگكت ًِ هقٌای هداظی آى بلکِ هقٌای حقیقی آى اؾوت .بوسیي هقٌوا کوِ
تکطاض خاٍزاًِ ّواى ضٍیسازّای قبلی زض هقٌای حقیقی آى اذص قسُاؾت .اگط چٌویي ًباقوس
ضٍایت ٍخَزی اظ باظگكت خاٍزاًِ بیاثوط ذَاّوس گكوت» ( .)Hatab, 2005: 9ایوي چطذوِ
ظًسگی ٍ هطگ زض زاؾتاى پؿتی زض ذَزکكی ناحبذاًِ یوا هوازض ًووَز هوییابوس« :قوایس
خطهف ایي بَز کِ ًویذَاؾت ّوِچیع اظ اٍل تکطاض قَز .قایس باض چٌسهی بَز کِ ذَزـ
ضا هیکكت .زیحط تحول هطزى ضا ًساقت» (کاتب.)11 :1381 ،
ظًسگی هکطض ٍ هطزى هکطض کِ فازت هیقَز« :فازت تٌْا زقوٌی اؾت کِ هوا ایويقوسض
زٍؾتف زاضین .حتی آزم بِ هطزى هکطض ّن فازت هیکٌس ٍ زیحط ًویتَاًس بمْوس کوِ کوی
هطزُ ٍ کی ظًسُ قسُ» (ّواى .)41 :کاتب ایي قوطٍؿ زٍبواضُ ٍ ایوي خواٍزاًحی ضا بوِ قوکلی
توثیلی بطای ضٍایت ّن قائل اؾت« :تِِ تِِ ّط زاؾتاًی یک قطٍؿ تاظُ ذَابیوسُ ،یوک قوطٍؿ
ّطچٌس هؿرطُ ٍ بیزلیل باقس ،اها بِّطحال یک قطٍؿ اؾت» (ّواى .)209 :ایوي هغلوب بوِ
قکلی ًوازیي زض ؾٌگقبطّایی کِ قَکا هیقوکٌس ٍ ؾوطّن هویکٌوس ّون ضخ هویًوایوس:
«ًكؿتن ٍ تکِؾٌگّا ضا خابِخا کطزم تا خولوِاـ بواهعُتوط قوَز :اظ ًَقوتِّوای ضٍی آى
قبطّا فطاض کطزُ بَزم ٍ آًْا زؾتبطزاض ًبَزًس :هیذَاؾتٌس حوطفّایكواى ضا بكوٌَم [ ]...بوا
تکِؾٌگّا حات قبطّای تاظُای هیؾاذتن اظ آزمّایی تاظُ کِ ؾٌگقبطقاى هیگموت ّووِ
هطزُاًس اها ٌَّظ بِ زًیا ًیاهسُ بَزًس ٍ ّطکساهكاى  20تا پسض ،هازض ٍ اؾون زاقوتٌس ٍ :تٌْوا
چیعی کِ قکی زضـ ًبَز قٌاؾٌاهِ ؾٌحی هؿرطُقاى بَز [ ٍ ]...چغوَض زُ خوا بوِ زًیوا
آهسُاًس ٍ زُ خا ذاک قسُاًس ٍ ،قبل اظ تَلسقاى زُ باض هطزُاًس [ ]...چٌس باض بوِ زًیوا آهوسُ
بَزًس ٍ فقظ یکباض هطزُ بَزًس» (ّواى.)203-201 :
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 -3-4فراريی از مرگ ي گفتار پسامرگی (سخه گفته پس از مرگ)

گمتاض پؿاهطگی فوستاً با هي-ضاٍیّایی بِ ٍقَؿ هویپیًَوسز کوِ هوطزُاًوس ٍ بوِ بیواى ضٍایوت
هیپطزاظًس .ایي ًَؿ بطذَضز با هطگ ٍ گمتواى ضا زض ضهاى ّوٌَایی قوباًِ اضکؿوتط چوَ ّوا اظ
ضضا قاؾوی(ّ )1381ن هیبیٌین .ایي هَاخِْ بوا هوطگ بوِگًَوِای گوصاض اظ هوطگ اؾوت ٍ بوا
زضًَضزیسى هطظّای ّؿتیقٌاؾاًِ زاؾتاى تحقق هییابس؛ ٍ ًوَز آى ضا زض ضهاى پؿوتی کاتوب
هیبیٌین .ایي ضٍایت با ًیننمحِای بِ ًام «خوـذاًِ» قطٍؿ هیقَز کِ یوازآٍض «ؾوطزذاًِ»
اؾت .ابتسای زاؾتاى با هطزُّایی کِ زض کٌاضّن ّؿتٌس تهَیط قسُاؾت« :با چكنّوای بؿوتِ
ظل ظزُ بَزًس بِ خایی :قایس اًتؾاض کؿی یا چیعی ضا هیکكیسًس [ ]...بِ ّن قوبیِ بَزًوس :قوایس
ّن یکچیعّایی زاقتٌس کِ بِ ّن قبیِقاى هیکطزً :ویزاًن چوِ بوَز :قوایس قوباّت ذوَا ،
پٌساض ٍ بیساضیقاى بَز .قایس آًچِ آًْا ضا بِ ّن ضبظ هیزاز ٍ باف هویقوس ایويعوَضی ؾوط اظ
ظًسگی بقیِ زضبیاٍضًس قباّتّای تکِّایی اظ ؾطًَقتكواى بوَز [ ]...پیکوطی کوِ اظ یوک شّوي،
ٍاققِ ٍ ذَا ضٍی ظهیي بِ خا هاًسُ بوَز .بایوس یوکبواض زیحوط ّووِ چیوع ضا اظ اٍل هوطٍض
هیکطزم» (کاتب .)5 :1381 ،هطزُّایی کِ اًتؾاض هیکكٌس ٍ ایي اًتؾاض ذَز زلیل ایوي اؾوت کوِ
ًوطزُاًس« :آزم اگط اًتؾاض کؿی ضا ًکكس عَضی هیهیطز کِ حتی ذَزـ ّن ذبطزاض ًوویقوَز»
(ّواى.)20 :

هي-ضاٍی زاؾتاى ،خٌاظُای اؾت کِ زض کٌاض ضیل افتازُ ٍ بِ آ خاضٍ کطزى ناحبذاًوِ
کِ هازضـ اؾتً ،حاُ هیکٌس« :ؾط بلٌس کطز ؾوت آؾواى :هیذَاؾت بسى ذوَىآلوَز هوطا
کِ چٌس قسم آىعطفتط اظ پاّایف کٌاض ضیلّا افتازُ بوَز ًبیٌوس» (ّوواى .)7 :ضاٍی زض ظهواى
ظًسگی ّن قبحگًَِ هیظیؿت؛ ٍقتی بِ تواقای ٍاگيّای قغواض زض تواضیکی هویًكویٌس توا
زیسُ ًكَز ٍ ذَزـ تکِّای ظًسگی آزمّا ضا تواقا هیکطز ،ذوَز ًووَزی اظ یوک تٌْوایی
قبحگًَِ زٍض اظ اختواؿ اؾوت .کواکال زض هقالوِ «اضٍاح پؿواهوسضى ٍ ؾیاؾوتّوای ظًوسگی
غیطقابل ضؤیت» ،اضٍاح ضا «اقکالی ققَضی هیزاًوس کوِ بویي ظًوسگی ٍ هوطگ هقلوقاًوس» ٍ
زؾتِبٌسی خالبی اظ قبح ٍ ضٍح زض خاهقِ پؿتهسضى اضائِ هویزّوس ،بوِ ًوَؿ هكرهوی اظ
ظًسگی قبحگًَِ اقاضُ هویکٌوس ٍ آى ضا اًؿواى ًواهطئی هویًاهوس .ایوي پوػٍّف زٍ زؾوتِ
قرهیت ضا زض ضهاىّای پؿاهسضى تقطیوف هویکٌوس -1« :آزمّوایی کوِ اظ ًؾوط اختووافی
ًازیسًی ٍ غیطقابل ضؤیت ّؿتٌس .کؿاًی کِ بِ فٌَاى قرهویت قوٌاذتًِكوسُاًوس ٍ قوبیِ
اضٍاحاًس؛  -2اضٍاحی کِ بِهثابِ هطزم ظًوسُ ضفتواض هویکٌٌوس .ایوي زٍ گوطٍُ ،تهوَیط ٍ آیٌوِ
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یکسیحطًس .ظیطا هؿولِ هكابْی ضا باظتا هیزٌّس .آًْا هوکي اؾوت اظًؾوط بیَلَغیوک ظًوسُ
باقٌس اها اظًؾط حؽ اختوافی هطزُ اًس ٍ فاقس ٍخَز اختوافیاًوس .ضٍح فقوظ یوک هوطزُ یوا
قرهیت اظزؾتضفتِ ًیؿت ،ضٍح یا قبح ،قکلی اظ چیعی ًا آقکاض اؾت کِ بًِوسضت زیوسُ
هیقَز ٍ یا ؽاّطاً ٍخَز ًساضز» ( .)Kakela Pumala, 2014: 85ایي قکل اظ قبحگًَحی زض
قرهیتپطزاظی زاؾتاىّای کاتب بٍِیوػُ زض ضهواى پؿوتی زیوسُ هویقوَز .ضاٍی زض ایوي
زاؾتاى ،هطگ ًاگْاًی ضا بِّنضیرتحی ٍضقیت هیزاًسّ« :ویكِ فکط هیکطزم آزهی کِ ظیط
قغاض هیضٍز ًویهیطز فقظ اٍضافف بِ ّن هیضیوعز [ ]...ایٌْوایی کوِ هویضًٍوس ظیوط قغواض
ایيقسض ظٍز هیهیطًس کِ ذَزقاى ّن ًویفْوٌس هطزًس .فکط هیکٌٌوس ظًوسُاًوس ،فقوظ یوک
ذَضزُ ؾطزضگناًس» (کاتب.)8 :1381 ،
کاتب هطگ ضا قرهی هیکٌس ،هؿولِای کِ هتقلق بِ ذَز اًؿاى اؾت ٍ چیعی ذاضج اظ
اذتیاض اٍ ًیؿت ٍ تا ظهاًی کِ اٍ ًرَاّس ٍ باٍض ًکٌس با هطگ خؿواًی اتماق ًوویافتوس« :آزم
ضٍظی ّعاض باض هیهیطز ٍ ظًسُ هیقَز ،اها تا ذَز آزم اعویٌاى پیسا ًکٌس ًویهیوطز» (ّوواى:
 .)9حتی حَاؼ خٌاظُ کاض هیکٌس .بَّا ضا اؾتكوام هیکٌس« :ؾطم ضا باتذطُ پیوسا کطزًوس ٍ
پاضچِای ضٍیف اًساذتٌس .پاضچِ بَی بیواضؾتاى هیزاز .بیواضؾتاى ؾاکت بَز .گاّی نسای
خیطخیط زض اتاقی هیآهس کِ باظ ٍ بؿتِ هویقوس» (ّوواى .)11 :هوي  -ضاٍی زاؾوتاى ،تدطبوِ
هطگ ضا با ًَیؿٌسُ ٍ ذَاًٌسُ قطیک هیقَز« :گاّی فکط هیکوٌن هثول قووا هوطزُام ٍلوی
ذبطـ بِ هي ًطؾیسُ» (ّواى .)41 :زضٍاقـ هطظّای ّؿتیقٌاذتی بطای قرهویت زاؾوتاًی
ٍ البتِ ذَاًٌسُ هرسٍـ قسُاؾت .ؾطگطزاًیً ،اهطئی بَزى قرهیت ٍ قبحگًَِ ظیؿوتي اٍ
بِ تقبیط کاکال پاهال ،پیف ٍ پؽ اظ هطگ اٍ با یک کیمیت تهَیط هیقَز.
کاتب زض ًَقتاض ذَز اظ تأثیط قحمتاًحیع کالم ٍ ضٍایت ٍ افؿاًِ هیگَیوس .بوطای ًوًَوِ زض
زاؾتاى بیتطؾی اظ ظباى «حیطت» هیقٌَین« :هي قهوِّوای ظیوازی بلوسم کوِ ّطکساهكواى
قازضاًس آزمّای ظیازی ضا اظ پا زضبیاٍضًس ٍ بوطای ّویكوِ ظًوساًی ذَزقواى کٌٌوس .هوثالً قهوِ
ظًسگی ابي ،خاًاى یا قهِ ظًسگی ذَزم ٍ فتاح ٍ یا قهِ آى قملقکي کِ هیگَیٌس بوِ ؾوط آى
هَخَز زؾت پیساکطزُ ٍ هیتَاًس بِؾازگی بیًامقسُّا ضا ًدات زّس» (کاتوب1392 ،الوف.)169 :
«کؿی کِ بِ فؿاًِ هبتال هیقَز بایس قبل اظ هطگ فؿاًِاـ ضا بکكس زض غیط ایوي نوَضت حتوی
خٌاظُاـ هیتَاًس هَخَزات ظیازی ضا بیواض کٌس ٍ بِ کام هطگ بکكس» (ّواى .)48 :کاتوب ،فؿواًِ
ضا هتطازف هطو هیزاًس« :اگط زاًكوٌس بیًامکٌٌسُ بعضگی ضا بِ هطو یا فؿاًِای هبتال هیکوطز،
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اٍ بیقک تؿلین هیقس ،چَى بیًامکٌٌسُ هیزاًؿت اگط تؿلین ًكوَز زیوَ فؿواًِاـ اظ چوطاك
خازٍیف بیطٍى هیآیس ٍ زیحط ّیچکؽ حتی ذالق آى فؿاًِ حطیف آى ًیؿت .با ایي توطؼ ابوي
زاًكوٌساى ٍ فالواى ظیازی ضا تَاًؿتِ بَز بیًام کٌس» (کاتب.)49 :1392 ،
 -5وتیجٍگیری

اضتباط هحتَایی هطگ ٍ کالم ،زضٍىهایِ قابلتأهلی اؾت کِ بطایواى هوکّیول ًؾطیوِپوطزاظ
پؿاهسضًیؿت بساى تَخِ کطزُاؾت .اٍ زؾتِ بٌسی ضٍقوي ٍ زقیقوی اظ قوکل کواضبطز آى زض
زٍضُ ّای هرتلف کالؾیک ،هسضى ٍ پؿاهسضى اضائِ زازُاؾت .هوطگآگواّیً ،وَفی توطؼ اظ
هطگ ٍ زلْطُ ٍ اضغطا ضا بِ ّوطاُ زاضز .هحوسضضا کاتب بِذَبی تَاًؿتِاؾوت زضٍىهایوِ
هطگ ٍ اضغطا ًاقی اظ آى ضا زض زاؾتاىّایف باظًووایی کٌوس ٍ پیًَوس هحتوَایی آى ضا بوا
پؿاهسضًیؿن بِ تهَیط بکكس .اٍ «ضاٍی پؿاهسضًیؿتی هطگ» اؾت .زاؾتاى ّوایف باظًووایی
ًَفی هَاخِْ با هطگاًس .اٍ بِ قبیِؾاظی ؾاذتاض هطگ اًؿاىّایی هیپطزاظز کِ بوِ زتیول
هتقسز بِ ایي هقَلِ هیاًسیكٌس .ضٍایت هطگ زض اًسیكوِ کاتوب اظ خوٌؽ فوطاضٍی اؾوت .اٍ
هیکَقس اظ ضاُّای گًَاگَى ایي فطاضٍی ضا بِ تهَیط بکكس.
 -1گطیع اظ هطگ :زض زٍ قکل ضٍایت قْطظازی ٍ فسضهٌی زض زاؾتاىّا ًوَز یافتِاؾت اهوا
فوالً گطیع اظ هطگ اهکاىپوصیط ًیؿوت .زض ضٍایوت قوْطظازی کوِ زض ؾواذتاض هقووَل
کالؾیک آى ،قْطظاز با تقطیف زاؾتاى ٍ ؾري ؾطگطمکٌٌسُای کِ ایداز اًؽ هیکٌوس
اظ تقسیط هطگ هیگطیعز ،زض ضهاى ّیؽ کاتب ،کالم هإثطی کِ بتَاًس هطگ ضا زٍض کٌس
یافت ًویقَز ٍ خْاًكاُ بِ اهیس یافتي قْطظازی کوِ بتَاًوس ضٍایتوی بحَیوس کوِ اٍ ضا
ؾطگطم کٌس  17زذتط ضا هیکكس .ایٌداؾت کوِ ًقوف اؾتیٌاؾوی ظبواى زض اضتبواط بوا
زیحطی ٍ ًؾطیِ لَیٌاؼ زض با ظباى هغطح هیقَز .گطیع اظ هوطگ زض قوکل فوسضهٌی
آى کِ زض ظًسگی قرهیتّایی ّوچَى هطین ٍ پسض قَکا زض آفتا پطؾت ًاظًیي ٍ ظاز
زض بیتطؾی ًوَزاض هیقَز ،قرهیت ّا ًِ تٌْا اظ هطگ ؾرٌی ًویگَیٌس بلکوِ ؾومط
هی کٌٌس تا هطگ ضا پكت ؾط بحصاضًس ٍلی ایي قکل گطیع اظ هطگ ّن زض زاؾوتاىّوای
کاتب ًتیدِای زض بط ًساضز ٍ زضًْایت هطگ بطای ّوطزٍی آًْوا ضخ هویزّوس .بوِ ًؾوط
هیضؾس زض ایي ؾاذتاض ًَیؿٌسُ بیكتط بط هصهَم بَزى تطؼ اظ هطگ تأکیس کطزُاؾوت
تا ایيکِ زضباضُ ضٍیاضٍیی قسضتوٌساًِ با آى ؾري بحَیس.

بررسی ارتباط مرگ با کالم و گفتمان پسامرگی در ...

نقد و نظریه ادبی /سال اول ،دورة دوم ،پاییس و زمستان 5931

77

 -2فطاضٍی اظ هطگ :ایي زیسگاُ هحَضی کاتب زضباضُ هطگ اؾت .ؾري گمتي پؽ اظ هطگ
یا ّواى گمتاض پؿاهطگی کِ ؾبب زضّون قکؿوتي هطظّوای ٍخَزقٌاؾواًِ هویقوَز،
ذغَط هحسٍزکٌٌسُ ّؿتی ّوا ضا هروسٍـ کوطزُ ٍ فطاتوط ضفوتي اظ هوطگ ضا هوکوي
هیؾاظز .هي-ضاٍی زاؾتاى پؿتی قرهویت هوطزُای اؾوت کوِ ظًوسگیاـ ضا ضٍایوت
هیکٌس .زض زاؾتاىّای کاتب قکل زیحطی اظ فطاضٍی اظ هطگ ضا هیبیٌوین کوِ اگطچوِ
زض اضتباط با کالم ًیؿت ٍلی با اًسیكِ گصض اظ هطگ ٍ فبوَض اظ هطظّوای ٍخَزقٌاؾواًِ
زض پیًَس اؾت؛ ٍ آى ضٍیاضٍیی بسٍى تطؼ ٍ قسضتوٌساًِ بوا هوطگ اؾوت .تهوَیط هوطگ
ذَزذَاؾتِ زض اًسیكِ کاتب ،پیًَس فکوطی ًعزیکوی بوا تحلیول ًیچوِ اظ هوطگ زاضز ٍ
اًسیكِ قَپٌْاٍضی زضباضُ هطگ زض ؾاذتاض ضٍایت اٍ هطزٍز اؾت ،بِ باٍض کاتب پصیطـ
قسضتوٌساًِ هطگ ،تٌْا چیعی اؾت کِ اًؿاى ضا اظ زام ضًح هیضّاًوس .بطابطًْواز ضٍقوي
ظًسگی ٍ کالم ،هطگ ٍ ؾکَت زض زاؾتاىّای کاتوب ؾوبب پیًَوس هقٌوایی هٌؿودوی
هیاى ؾاذتاض ٍ هضوَى پؿاهسضًیؿتی ضٍایتّای اٍ قسُاؾت.
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