
 

 عواطف محتوای شناختي رد

 
ت
ر هب گرا دو رمان  یاسهی مقا لی حل ) هج  رد  و ردهج 072 یسف ر  ۀب  (ستی ن  ی رغب خب

 (مطالعات نبان فارسی ۀپسادکترا در حون ) ب رون با ن دهیّ س

    علرو در د رجد یهراارتره برر  ، بنراواسرت  یت در آثرار داسرتانیّ ادب ی  اصل یهافهعاطفه از مؤلّ : یدهچک
 س  سراو اح یعنصرر آگراه دو نرد   نمرود و برا یکه ررتار عراطف عنامن دارد؛ بد یداللت بر آگاه ،یشناخت
و  یو لحرن و گفترار راو یزبران ۀگونر ،هاداسرتان . درباشرد آگاهانره ا ر نرهالتأمّ مکره آنهآن است؛ ن مالز   

 ن را در رو، ن را از اسرت. یو هسرت هاده راز پد نانرآ در    یچگرونگ و احسراس نو  انگریها بتیّ شخص
 سافر ن  رمرا دو ،یعراطف یرهراگفتارها و ررتا ی  و ارزش یشناخت یمحتوا ارت در  و در نظور  مبه پژوهش،

  یهانمونره رمران دو ن رااسرت.  شده لیو تحل سه مقا ستین یغر  خبر ۀجبه درو  درجه 072 یراگ هب
و  سرّن  مانند یجانب یرهایّ متف ی  جود همسانو ، باچراکه اندشه عاطفه و اند مان  زمکارکرد ه نییتب یبارز برا

،ساسر، ا رن دو رمران اد رد  رۀزاو و ن آغراز یاه و محّر  داستان یرضاو  هاتیّ ت شخصیّ جنس  ل  یلدهبر ا 
. روش اننرد نمایجنرگ برازم    خصو در را متفاوت ی  و شناخت یساختار احساس دو ،یشگان تفاوت اند

 یغربر شمندان اند ی  دارشناخت پد ی  رلسف یهاده ا هد باستنا با یلیتحل ر یفیتوص پژوهش، ن ا در  ،یتحق
نشران داده  لیرتحل ن را . درسرتین یمبتنر یمکتر  خاّصر ا رر ات متفّکر ّ را و نظرآ است و بر یو اسالم

د خرو ۀسرت نگررش و تجرارب ز ریتأث تحت ،داستان ر  یمس ازهرلحظه  در ها،تیّ است چگونه شخص شده
 ،مررگ ت رنها در و یگرسرنگ ،یخوابیب خانواده، از یدور جنگ، سخت موقعّیت گر، کد با  مواجهه رد

اسرت  یاثرر که ،ستین یغر  خبر ۀجبه در ن  رما در. دهندیخود بروز م متفاوت از  یاحاالت و ررتاره
الت تحرّو  ریسر ا درهتیّ شخصر ،یانسان و هسرت  دربار تند یهالیبا تحل گیختیآمدلیل  به ررد،منحصربه

 یاثرر کهرر درجه 072 یگرا سفر به ه درکیدرحال رسند؛یم یو ناررجام یپوچ خود به ی  و عاطف یشناخت
از بلرروغ و تکامررل  یترریّ ذهن انرره، جویتعررال یعررواطف در ،یشررناخت ان ررجر رررر تاسرر م ررگرا و مالواقررع

 .کندیم جاد مخاط  ا را در هاتیّ شخص
 .یدارشناس رمان جنگ، پد ،یشناخت یمحتوا ،یعاطفه، آگاه :هادواژهیکل

                                                      
  bseyede@ymail.com 
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 مهمقّد  .1
 انیرب هنرر رمران در یاصل  ۀامتاحساْس دسو  شه و اند یرونیب یدادها رو نیگانه بسه ی  ماهو ۀرابط

و  داد رنرو  رو نظرر   کره از ،دو رمران ۀس مقا با مقاله، ن ا در. است واقع یایدن یدادها رو از هدرمند
  رۀهرا مارمان در شره که چطور کرارکرد اند شد خواهدنشان داده  ،نداهمشاب یاد ز حّد  تاها تیّ شخص

 ساتین یغار  خبار ۀجبها در. شرودیخواننده مر ا برهنآ ی  اسو احس یرکر ی  تفاوت آشکار اثرگذار
 مر  نوجروانپرل برو یکره بررا اسرت یو حوادث هاداد روو روا تگر  جنگ  ضّد  یهارمان ن مشهورتر از

 ک   رتحرهمدرسره و بر زیرم پشرت   از ،اهرناسرت. آ فراق ارترادهو دوسرتانش اتّ  خص داستان(شلاّو  ی  )راو
جنرگ  به. زمان داستان مربو  شوندیرو مروبه  یمه  یهاصحنه جنگ و با مشان، داوطلبانه واردمعلّ 

 یهاشره اند رمان صراحتا  برازنمود   ن . استهایسیانگل و ان ررانسو با هایآلمان و درگیری  ل اّو  ی  جهان
 و یگرانگیآن جرز ازخودب ل  محصرو واسرت  ی،انسان ریشو  و غ یاده پد ۀثابمهب ،جنگ  دربار یرلسف

 دارد. یو انتقاد ینییتب ۀجنب  ،یح ن ا از ،و ستیجوان ن روان سربازان   و ذهن ی  و تباه یسرخوردگ
 سرو    آموز کرالس  دانش ،است که برای ناصر رو دادها ی روا تگر  نیز  درجه 072سفر به گرای 

علری کره  رمی  لگتشو   و د با ،دهد. ناصر نیزو دوستانش را می، داستان( صخشلاّو  ی  )راودبیرستان 
رانردن ها برای بیرونلین حرکتاّو  بهاست . واقعه مربو  دارد ررتنجبهه به رراوان لیم ،جبهه آمده از

گرا انره توصری  واقع رمران برر لی، ا رناّو رمان   برخالف   ،اامّ  ؛مانسرزمین   خا  اشفالی   دشمن از
بررش زمرانی   اضرطراب جنرگ دربطرن نامال مرات و  را از های انسرانیو تبلور ارزشمبتنی است 

 خرّط  را بره خرود سرماجت، خا  است کره، براای هپسربّچ  رسول آورد.می تصو ر روزی بهشبانهسه
د. رسران  شرجاعت و پختگری می و بلروغ و مردانگری را به او ْت اروز عملیّ شبانه رساند. سه  میمقّد 

معانی آزاد گذاشته و حکمی قطعی  رد ابی   را در ، مخاط یمدارارزش ن  عی اساس، ا ن رمان در در
 کند.می بررسی را درخور   در ارت نیز آن شناسی  جنبۀ ز با ی از که ای؛ و ژگیصادر نکرده است

 ی ظر  ی. مبا 1م1
. اسرت ابرژه( بره آوردی)رو 2تالتفرا از هیوج کردنمتضّمن لحا از عواطْ   1تعر   پد دارشناختی

                                                      
1 .Phenomenological: دار باشرد  ره هرچه جرز پدکیاگونهدارهاست؛ به ضمن پد در یمطالعۀ هست ، درحقیقت،یدارشناس پد

امال  کر ،یکی، ارگرانیسرتی، ررمالیخ گرا، ضرّد ترارتّیر، ماهیستیآلده ْل ایو  تحلین ش (. ا9 گ،  یرد )دارتیگیپرانتز قرار م در
 (38 گلتون،   )ا .  منتقد است هرگونه تعّصبات و عال نار ازک، و بریانتقاد ریغ

2 .intentionality: ی  معنرآن اسرت. التفرات بره ز   وجه متمرا ،درواقع ،جا گاه اصلي دارد و یدارشناس ن اصطال  در رلسفۀ پد ا 
 یند. جنبرۀ التفراتکیم  را در آورنده( آنیکه سوژه )رو طورکه قرار دارد  ا آن یتیّ وضع چیزي است در آوردن بهیکردن  ا روهتوّج 

ا یربت دنیتوانستم باور کنم. همۀ غرم و مصریم یدشوارده بود  و حاال بهیرا نشن هااد اس  حال ررتابه»ن مثال نمودار است:  ا در
 (91  ،  )رمار .«آن نهفته است در
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و  بردن( آورنرده بره)روی 5یاحساسمات بمد انرد: نو  دو ،تیّ ا ن کیف ساس  راب 5،و عواط  3احساسات
بردن رررد  وضرعّیتتفییرر  . احساسرات بردنی بره(یخرارج یاابرژه بره آورندهی)رو 6افته احساسات سو 

 ا ر ی؛زیرچ تررس از ت  لّ عهانردا  بر مرو برر ن  شدراستاحساس  ا  ؛بدن از یقسمت )مثل احساس درد درند اهمتوّج 
پیرامرون  ا ن احساسات حقرا قی دربرار  جهران   .سرد تفنگ( ۀلول رده برک قکه عر یدست ی  احساس لفزندگ

احساسرات سرو ارته اّمرا دارد.  جاورت ررد قررارم رمثال  ا نکه چیزی خطرنا  د :دهندست مید هب
ای کره  ا حادثره ،امور، کنش تی ازشخص  ا چیزی  ا وضعیّ  ؛  عنیابژ  عاطفه جهت دارند مت  سهب

 ارادی   بدن و تفییررات غیرر وضعّیت. ( Goldie, p 235)ند انانگیزیرمرا ب ناند شید از ای خا شیوه
 ( Griffiths, p 7) اند.یرو داد عاطف بخشی ازنیز آن 

ه کریکنرد. زمانمری احساسرات را درگیرر ،ای اساسریگونهبه ،خود ای از هستی  عاطفه در نقطه
 را  ( Jackson, p 42)کننرد می زمان عملاحساس هم نو  کنیم، ا ن دومی تجربۀ عاطفی صحبت از
کره  هسرتند نردکساحسا با همراه ،اند شیدن در ،عواط  ررکندمی اشاره یگلد تریپ کهمچنانه رر

. ( Goldie, abstract)کنرد مری را درگیرر ، ادرا  و خیرال  را حارظرهایگونهبهابژه،  دهد  کنشان می
نای غ روها و... بفتگها و گگو یها و تکتوصی  ا ن نو  احساسات در ردازی، اشاره بهپداستان در

تری بدان تر و همدالنهمخاط ، وجه طبیعی القای احساس به آن، در بر ارزا د. ارزونآن می عاطفی  
بهتر، درجۀ التفات  یان  ب هب ،و اشینگرت و جزئیبخشد. بد هی است تجربۀ نو سنده و میزان دقّ می
 او نقش دارد. ت  قیّ ر از احساس در مورّ های متأثّ دن و واکنشب به دشخو

گاهیراا احساسات سو ارته تجاربی بامّ   و هراررضپیش که عواطْ  حاوی   اعنمناند؛ بد ساس آ
 ینبما  فییوصم  ،  عنینو ا ن محتوا به دو .( Nussbbeum, p 25) اندیها تما الت و گرا ش و باورها
 )امر واقرع(پد دارشناختی  لی غیراّو  ،ور ا ن زشود. اتقسیم می، (اءی)نمود  اش یعملیجارب و  (اءی)بود  اش

نرو   تبیین   . در( McGinn, p 50)ن محتوای ارزشی است و متضّم  (ی)امر ذهنرو دومی پد دارشناختی 
و  «پا انرداخت را از روهایسرما ن»گزار   را آورد: دو ا ن مثال توانیمریلسوف آلمانی،  7،ررگه روش  دو ، به

 لری نمرود  اّو  ا دراّمر ،دهنردیارتن جنرگ خبرر مینهغلبۀ سرما و ادام دو از هر «راه دشمن شد سرما سّد »
 ( Montague, pp 173-175)و در دومی مثبت. است عاطفی منفی 

اسرت و زمینرۀ رکررْی  4«یشرناختشیپ»اند که عاطفه امری های شناختی ررض کردههبرخی نظر ّ 

                                                      
3. Feelings     4. emotions 
 

5. bodily feeling    6. feeling towards 
 

7. Frege      8. precognitive 
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گاه بودن4«یناختشسپ» گر نیز به دیآن است و برخدهندۀ شکل از بروز  بعد یو حصول شناخت و آ
ت رسد واقعّیرظر مین ها ب؛ امّ (232   لو،یعل محمود)ند قدتمع ها محّر    پردازش عاطفی  ررتار و تقّد 

أثیر  کد گر ت بر ،مداو  ی  حالت کنش  ک رد ،شناختی و عاطفی نظا  پردازشی   نه باشد که دوگونا 
که همواره پاسخی است  ،اطفهع رد ،ور ا ن زا .( Zajonc, p 151; Rachman-Hodgson, p 311)گذارند می

دارد؛ را  کنند  ارزش نقش اصرلیامور، سوژ  ادرا  ده ازش ادرا ارزشی   ت ارزشی  ا ضّد وضعیّ  به
شرود. گذاری میتفاوت ارزشای مونهگهبرنده  ا بازنده ب طررین   نتیجۀ جنگ برای هر ک از کهچنان

بلکه  ،های متفاوتی ا جاد کندتواند ارزشت میوضعیّ   ک های متفاوت ازبندیصورت نهاتنه ،پس
 کنرد؛ شکسرت  را در  مری هرای امرورتوضعیّ  ک از  دارد که ررد چگونه  ا کدا یبه ا ن نیز بستگ

 ( ibid, p 179) .خود را را  ا پیروزی   د گران
گاهانه  ا تعّق  ا ن با گراهی بلکه آن ؛لی دانستهمه، عواط  را نبا د آ ها رقط داللت برر عنصرر آ

 عواطر    ای ازنمونره توصری  رلسرفی   است معقول  ا نامعقول باشند. ا رن نکتره در دارند و ممکن
گاه د  تبیین شده است: جبهۀ غر  خبری نیست درمان ر رناخودآ

گاهانه ن گاه یرو از آن است که از  رتراپذنو شکست تر عسر یلیخ یست؛آ  ،آد  .کامل باشرد ....  ی  آ
 یو براال یدهدراز کشر یرروررتگر یکره ترو بیندیو ناگهان م رودیکند، دارد راه م رکر یزیبه چ آنکهیب

و   چراال آن شرّم   گرر،همان عنصرر د  ن.... . ا شوندیکه پخش م بیندیرا م خمپاره یهاهسرش تکّ 
 (47 انداخته و نجاتمان داده است. )رمار ،   ینزم یرا رو ااست که م ین،بروشن

کیر عراطفی حراالت  تحّقر شرناختی بررای فرۀمؤلّ  وجرود لرزو  برر نیرز صدراماّل   کنردمی دتأ
( Mir Shamsi-Javadi, pp 49-61)  ّس  ا براسرار نداند و آودن نمیبیعنای اختیارمهودن را ببیا شناختام 

 ،ر عقل اسرتکه مسّخ  ،طبع حیوانی  ا غر زه و اراده دو عامل    عنی ازدهد؛ مرات  نفس توضیح می
 (یو اراد ی)شوقانوا  عواط   هر ک از باب   رعقاب را د و کند و رلسفۀ پاداشمی بروز عواط   اد در

 (113 ،  5 ج ین،هلّ أصدرالمت ) .کشدمی پیش
شهد   آوردهاحسها   و ارۀ عاطفه برشرقی د و فلسفِی غربی یهاد دگاه ازه به تعار فی که با توّج 

هت مقایسه  می  نهایت در  تحلیل ویادشده  های عاطفِی دو رماِن بنیانا ن مقاله،  رد شهنند تها فیفی 
خرا   بیان عقا د و باورهرا و القرای معرانی   آن در ر  و تأثیگنناگنن  یهاجنب  عناطف از  ن بپرداخت

 شود. نشان داده

                                                      
9. postcognitive 
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 قییحق ۀنیشی. پ2م1
آن در حروز  نقرد ادبری انجرا   عواطر  و محتروای شرناختی   براب   رتحقیقری د ،هاطب  بررسری بر

ات رارسری سرابقۀ چنردانی نردارد. حروز  ادبّیر ، پژوهش پد دارشناختی درمجمو  دراست.  نشده
مررتبط  و ژه مباحر  شرناختی  بره ،تفسریر مباحر  رلسرفی و ه  عنی توضریح ّ رو ا ن عکس   ،بیشتر

های حوز  رلسفۀ غرب تحقی  م غالبا  درهنکه آ ؛است ز متون ادبی باب بودها بردنبهره با ،عاطفه با
 و بوده مطر  بیانی و هنری مباح  غالبا   نیز ادبی آثار در عاطفه بررسی   و نقد حوز  درشود. د ده می

 است. نشده پرداخته شناخت با عنصر آن ۀرابط و عاطفه ماهّیت به

 در جب ۀ غرب خبری  یست نرما در اختیشن معاطفیهای  مودمروری بر . 2
و  جنرگ غالر     و اراد یاقتردار حتمرنما انگر  ،سراسر رمان در جنگ، از یدارشناخت پد یها  تعر

را  اهرآن کره کننرد یبراز  یهانقش ارراد شودیوجود دارد که ....  موج  م یقدرت»است که  شه اند ن ا منبع  از
 زیجوان ن یهاسرباز ۀهمدالن یهاوتگگف ی. حتّ (501   گلبرگ،ی)اسپ «سازدیم گانهیب نشانیراست شتن خو از
قردرت هسرتندگان  ی  عرییهرور طب از یجنگ ناش»، بارتیعبه. چرخدیم یرکر مدار نیهم بر یاد ز حدود تا

 ش خرو نظرا    درون را زیرچ کرس و هرر هرر یجا جنگ رد؛یگیخود م ۀقبض را در سکهمه و زیچهاست؛ ....  جنگ هم
کره  کنردیمر حاصرل یو عملکررد گاه جا از صررا  را  خود یمعنا ررد یعن ؛ جا()همان «کندیم صمشّخ 

 شرودیجبهره مر ی    راهر 2529 ساله است که درهجده ینوجوان ْی ت نظا  جنگ دارد. راویّ درون تمام
رراوان سررباز  شوق   و ا شورما ب»: شودیدگرگون م اشیانسان عتیو طب تیّ شخص ،یاهفتهسه یابازه در ،اامّ 

ه شردند متوّجر هراآن. (18  )رمار ،  زدند اقیاشت ن ا ۀش ر به ،توانستند تا و، برداشتند را شهیا تهنا آامّ  م شده بود
عقرل و  یم و حّترمرادر و معّلر و پردر قدرت و اراتیاخت از یلباس رسم با یپستچ ک  قدرت و اریاخت
 .است شتریها بدوران ۀهم ن درتمّد 

هرای ارزش شود که چگونره مفراهیم حراوی  نشان داده می ستین یغر  خبر ۀبهج رد ن  رما در
و...  یررهنگر یهراارزش ،یاصرول اخالقر ،یمّلر منرارع وطرن، ،یبرابرر ،یمچون آزادی ههمگان

، «وطرن»میران، مفهرو   ا رن در .وندشریحاکمان دگرگون م فع  نهها و بتملّ  ضّد  برار بنای ز اونهگهب
 :شودمی خود دور و تحر   اصل   دستگاهی که قدرت نظامْی گردانند  آن است از در ،همه از یشب

 د زرخر  بند ن ترکه پست  یهاادن به کاردنو ت یت رردیّ شخص نداشتن   یعن  «وطن» ۀکلم نجا، ا در
 .کننردیمر تیرترب یو ررداکار  یزورآزمرا یبرا ر ،یس یابو مثل  ،را آن ابا دارد .... . ما ا   انج هم از

 (18 )همان،  
  عنری آن نیسرت؛ ا د  جنگ برخاسته از عقید  مجر ران  ، غر  خبری نیست ۀجبه در در رمان  



 مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    33 3/2ادبیّات انقالب اسالمی  
 محتوای شناختی در عواطف ...

 

 

، جررز اجبررار و دغدغررۀ هسررتی، آنرران را بررد ن جا گرراه ای  درونرریانگیررزه و نیررروی محررّر  هرریچ
منفری  ذارانرۀ کرامال  گشمحتروای ارز را برا آن به جنرْگ رهرم آثرار   ینگرش چنیناست.  ررانخوانده

رسریدن  یمت  قههاسرت برانسان جمعری   طر  نابودسرازی   ؛جنا ت است کند. جنگ  کمی همراه
. «برار جنرگ کررده باشرد  رهکرم  دسرت  دبا یامپراتور بزرگ هر»گفته که  اعتباری ساختگی و مصداق ا ن به

 (174 )همان،  
التی پد داری عنروان مقا سه و با تحّو  اگونگون های زمانی  غالبا  در بخش مزبور در رمان هایزچ

ا نجا بیشتر و رانگرر  لی که درتحّو  ؛است «یو دگرگون یرتأث»ادن دننو سنده نشا قصد اصلی   .شوندمی
عواطر  و  کرم محتروای التفراتی و پد دارشرناختی  ها کماست تا سازنده. گذر زمان و تکرار تجربه

که  یها و تصّوراتا ده و توان آورد و بافییرات اساسی پد د میا تهنآ کند و دررا درگیر می احساسات
 کند: کهنه جلوه پاارتاده وه  ا پیشنظر تازه و جال  توّج  شود چیزی بهکم باع  میکند کممی ا جاد

 یررتمرا ح ن  دزفطررز حرر  رنا یدناز شرن یرهامانخانواده و دب یاعضا  م،هامان برگردبه خانه یوقت
 (21است. )رمار ،   یعاد یدن امرزفحر یورط نجبهه ا یتو  نجاا یلکرد، و خواهند

در ارتبرا  برا هرم و محریط متفاوتشران  ز سرته و تجرارب اررراد   از تفییرر جهران   و ژگی  مزبور
گاه» ک جر ان سّیال ؛ شودمی ا جاد خرود  11« ی  استعال»ررا ند  را در اهنهای آ«من»که  10«یالتفات ی  آ

 آمده است:چنین   ازدهر رصل سازد. دمقّو  می
 وقتری آ نرد:یگونراگون درم یهابه شرکل ،تیّ بنا به موقع ،روز هر ؛هستند یگرارکارمان مثل گل کوزه

گررتره و  گررد م،یآترش برم کره بره خرّط  یو موقع ؛شاد هستند آ یم،یپشت جبهه م به استراحت برای
 (113 )همان،   .اندینغمگ

 یخوبها برهت را برر هسرتندهیّ موقع یرعواط  و تأث ی  محورشناخت  د دو ا هر ْی راو سخن    نا
احسراس   ند و اکنیم است و رکر است که احساس  نواقع با احساس قر در رکر. دهدیم یحتوض

غر   جبهۀ دررمان  ۀنکات برجست  گرد آن مستقر گشته. از است که در  یآنجا ه بهاز توّج  برخاسته
گراه هب درپییاشارات پ یستن یخبر  یشرتر  ب در ،اسرت؛ مرثال    رتمرحلره از روا در هرر یعنصر آ
 یپاسرخ ۀثابرمهآن ب حاصرل از یر   احسراس عم طلبرد،یرا مر ه سروژه بره ابرژهکه توّجر یفات،توص

گاه  از یکس و قدرتمند وجود دارد؛ هر یمئدا یما احساس ۀهم در»داده شده است:  یحتوض  دارشناختیپد آن آ
 (25 )همان،  . ...«است 

 ت  سرنوشر ،حرال هرر در ،کره جبهرهن اسرت و ا یو پروچ  یمعنرایحاکم بر رمان مزبور ب ۀش اند

                                                      
10. intentional awareness   11. transcendantal 
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 نیهمر»: هسرت یفراقاتّ  هرلحظه امکان هرربلکه ص هم نه در زمان مشّخ آن ؛زد را رقم خواهد سربازان
 حقرا     ه بامواجهنیز . ا ن تجارب ژرف و (51 )همان،   «کندیم اعتنایب نیرا چن ما که است ر تقد و تصادف

هد ره ا شران  برهرا  اندوه و سرردی و خشونت ،عوض در ،سل  وها آن را از انگیزه و جنگ هرگونه امید
 ا رن رمران، . در اررت ترواننما میمیان مردگران زنرده در تنهاکی که هولنا اعتنا ی  بیالبّته است و  کرده

 شوند.ادامه تحلیل می د که درانهمنفی همرا ی  و ارزش 12«یرتأثّ  آورد  یرو» غال  عواط  با

 اهکن. بلوغ روا1م2
رمران  ا ن نکتره محرور رکرری   اند.شده حقا قی تحر روشنگر  ،کلی ناباورانهشهب ،گاهی تجارب

  شناخت  متفاوتی دربرار ،اندهای دوران دبیرستان بودهالسیکمکه ه ،های جوان. سربازمزبور است
 یمداشرت  مرانا اهرآن ته دلمران بره»اند: کرده پیدا جنگ ورودشان به از و پسقبل  ها درتارراد و شخصیّ 

 (12 )همان،  . «ما کشت اعتقاد را در  نا  د مچشم د که به یامرده ینلاّو  ی.... ؛ بار
 جروان سرربازهای یبررا یت کوتراهمرّد  دررا  سراله نچند یاجبهره تجربره در یزندگ ی عم یرتأث

 کننردیمر ور رکررطر نهرا اآن»: دشردن بودنردیم  دبا یعیور طبطبهآنچه  یورا هاآنبود؛  ارمفان آورده به
 (19 )همان،   .«یمهست یریپ یهاتما  شده است. ما آد  هایزچ  نا ۀهم یش،پ قتویلیخ ! ....  ازینآهن یهاجوان

حرۀ میردان بحبو آستانۀ ورود به تجربۀ معنادار زندگی بودنرد کره خرود را در در سربازهای جوان
داد، ز را توانسته بودند پیوندی معنرادار بودند را نمی ترگفاق برای آنانی که بزرجنگ د دند. ا ن اتّ 

دار جنگ  و کرد در گیرمی جهان خارج مرتبط ارا ب ترسربازان جوانلین پیوندی که ا اّو د. امّ بیابنزندگی  با
هرای جبهره و تواقعیّ  رقطندگی ساختگی است و هرگونه ارتبا  د گری با زها، نآ نظر   در شد. برقرار

ی لحظۀ وارسرتگ ا درهنشان معنی ندارد. آی  ی اندوه هم براحتّ  ؛ت دارندیّ پوتین و غذا و اسلحه اهّم 
را براورنکردنی و  ی آنانرد و حّترخرود غر بره شرده پیشرین  با تجارب زندگی  ؛آ نده قرار دارند و گذشته از

 دانند.ناپذ ر میلتحّم 
گیررد کره ی معنا ی مری هانظیر احوال بنیاد ن، را نشانه 13،های دازا نای از ساختارها دگر پاره

 گلبرگ،یاسرپ )ودن برگمر ویسرهد؛  عنری پرروای هسرتی و نها ترا  بنرواسرطه ندارآشکارا یهور بی
نگررش  لحظره ک راسرت کره  یامسرئله گانه  ، مقّد  ّط چون خ یمکان در نکته، ن ا ا. امّ (959  

را  هرای اوهرا و انتخرابگرذارد و دغدغرۀ هسرتْی تمرا  کرنشنمری خود وا حال   را به انسان به امور

                                                      
12. affective intentionality 

13. .dasein:   دازا ررن از ترکیررda  آنجررا( و(sein  سرراخته شررده و  ررک مفهررو  اساسرری اسررت )در رلسررفۀ )بررودن  ررا هسررتی
 (1 ها دگر «. )کون ری العالم» ا همان « آنجا در بودن»معنی  به مارتین ها دگر م  اگز ستانسیالیس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1
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 :کندهای خود ادرا  میبیند و با حسرا پیش از وقو  می که مرگ یحّد  تا ؛کندمی هدا ت
....   ؛هسرتند  یهرابلکه رقط نشانه ستندیآن ن اعضا و خطو    نمیبیصورتش م یآنچه تو قت،یحق در
 (18 . )رمار ،  شودیم احساس مرگ نیطن هم ش صدا در یحتّ 

گاهی پیش ا ن احساس   گاهی از آن نیز تبد ل میپس کم به حّس   مرگ کمدربارآ ر شود. تصرّو آ
 رکررط ا رن کنرد نشران از تسرلّ ریز کری را طری مری لی  رزمش پس از مردن چه سیر تحرّو ا نکه هم

گاهی و محتوای ال بر  تفاتی دارد:آ
رنفرس ک   دن  شعها پس از قطتمّد  تا ،ینیرزم ز اهانیگ مثل ها،ناخن ن ا که ارتمیم رکر ن به ا  ش رم 

 (11 )همان،   ارتد یفاق ماتّ  چگونه هازیچ ن . اش مان با موهازمه ؛رشدشان ادامه خواهند داد به
 ،در جرا ی برین دو جبهرۀ متخاصرم ،ارترد کره پرلفاق میتر زمانی اتّ ای ژرفونهگهتفییر باور ب

زند و جوان می سرنیزه شود و او را بارو میگودالی پناه برده است، با  ک ررانسوی روبه ه بهکیدرحال
ندن است. ا ن صحنه کنجا حال   پل در   و پشیمانی  ر از تأّس د دگان پ   برابر   ساعتی در ررانسوی چند

 بهه است:های جتر ن رو داددهندهاز تکان  کی
 اربر نینخسرت یحاال برا یول ،را کشتم یالی....  من آن موجود خ ؛یوهم بود ک من رقط  یبرا تو قبال  

 (235 ! )همان،   ی....  مرا ببخش رر ؛من مثل خود   یهست یآدم هم تو که نمیبیم
گاه موجودی به که از حقیقت   ،پل کره  ،سرانیتی انمسرئولیّ  شود، توأ  با احساسمی نا  دشمن آ

 ا رن لحظرات   اند شرد کره درشرود، مریمی در ضمیرش بیدار او به همسر و خانواد  ناگهان نسبت
قالر   را در ی خرودکره حّتر یحرّد  کاری انجرا  دهرد؛ ترا )دشمنش(تواند برای او می سخت چگونه

 بیند.او می ت  شخصیّ 

 و  فرت ینهان ک یبان مود ؛ ستا سیال. مقاومت اگز 2م2
 ی،انسران . رررد   ردزخود مری گرا ی  است که در درون «یطرحر»چیز  سارتر، بشر پیش از هر د  عتقااهب

و  کنردیمر را انتخراب یرانآدم ۀ، راه همرلشحراالت و اعمرا  دربرار یمتصم  عنیخود،  انتخاب   با
 (سارتر )ونه باشد. گنآ  دبا او ید قعهکه ب سازدیبشر م از  ریتصو

سررانجا   ،بروده اشیشرهپ یابهانره  نترها به کوچکسرباز یهکه تنب یمرد قدکوتاه و چاق یمل،ه
 دسرت یالیخ ی  به آسودگ ،او انتقا  از گررتن   در ،پا کرده است. سربازان که خود به ارتدمی یآتش در

 :آوردیم ارمفان آنان به یبرا یالتزا  بشر  ناز ا  یهاکه ر  ارتندمی
برابررش سرر  ان کنرد دررمرنتوانسرت وادا شرد،یمر یت وحشریّ انت عصبشّد  که از ی،مردن  ابوی  نا

 (82 . )رمار ،  یاور مب ررود
 یقرا  برود، چرون مرا دق یدمف هایزچ  نا یول ی؛و و وحشج انتقا رحم،یب ین،خشن، بدب یهاآد   مشد
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 (88 . )همان،  یمات را کم داشتیّ خصوص ینهم
شان  ،یمثابۀ خرد بشربه ،های هیمل و سربازانانتخاب کره  یطرحر برا هران. آنهراد بنارا مسلک 

رمان  در ،ار، لئون تولستویب ننخستی را آموختند. جو یخشونت و انتقا  ،جهیوهب کرد، ارائه هیمل
 ،آن در ،کهای بازی ه؛کرد را ترسیم بشری و ضّد  انه جویتباه زیآماقتدار بازی   ن ا ،چیلیا وانیمرگ ا

را  همریمتّ  هر ،وارماشین ،شیو  تهاجمی چند ارگیری  کبه با شخدمت تطول مّد  تما    در ، ک قاضی
برود زمرانی  کررده را وضرع آن ای ف  قاضی قنانیِن کند. بازتاب آموزهمی ها محکو انوا  مجازات به

 ،ص شهرمتخّص  پزشک تکشند و بیمار می او خندچندی  از گذشت   دهد که پسرا نشان می خود
دهرد. یمررگ زجرر مر حرّد  بار معا نه تا از هر را پس اوقاضی،  ار و تهاجمِی بهمان شیو  خشونت با

را هرم  کانتور » دهد:می نیز را کانتور  ، برایستین یغر  خبر ۀجبه دررمان  در ،همین مضمون
 «“کاکرا بررادر ....  ،حساب به بسرباز کانتور ! حسا”بهش کرد  و گفتم:  ی....  نگاه ؛اندخدمت احضار کرده به
برود کره  هرانآ اند و حراال نوبرت  آموزان کانتور  بودهاشتارت و راوْی دانش میتل. (292 ،  رمرار )

 آموزگارشان به مرحلۀ عمل درآورند. مورد   را در هاشانآموخته

 ی. طنز و شوخ3م2
مقاومرت  قبیرل   لسرفی ازر ر یهای رکربیشتر بر پا ه غر  خبری نیست ۀجبه درعنصر طنز در رمان 

اسرت. ا رن  ررتره کرار برهررتن از ارراد گ ت و انتقاموقعیّ  ای  لحظه اوضا  و رراموشی   برابر سختی   رد
را  کسرانی اسرت کره هسرتی حال بازگشا ی از عملکرد   عین مضحک نوعی طنز سیاه و درررتارهای 

را  ود کره آنشربانه و زننرده آمیختره میمؤدّ  غیر اراتلودگی و عب گاه با هاکنند. ا ن شوخیمی تهد د
 :حمانۀ جبهه دانستربیتوان اقتضای سن  ا بازتاب تجارب سخت و می

و جنرگ و جبهره  یکه برا زنردگ یموقع .... ؛ تا میکنیم سنگر و جبهه  دربار یزشت و زننده یهایشوخ
 (215 . )همان،  م دار مقاومت توان م،یشکل برخورد کن ن ا به

و  انگراری و طعنرهجرز برا هریچ کرهشرود هستی یاهر می کردنکل رراموششهب هانآ مقاومت  
 آن پرس نروعی د گرری از .شرودیرنج ممکن نمر و خود از سیطر  اندوه کردن   هاتمسخر اوضا  و ر

آمیز صحنۀ ای طنزونهگهه بکنرسیدند؛ چناسرخوشی می و تررتن بود که به سطحی از لّذ گ انتقا از
 :نما شی نزد ک شده است  ک کمدی   ی بهحّد  هیمل توصی  و تا کاری  کتک

 برود.یم یراض  ستیاشتاوس با یمله  م،درستش را بگو . .... سهخو  خوشمز یسانتقا  مثل سوس
  رنا یدهرگز نفهم . ....  مشده بود  اهاشدرآوردن رؤ اجرا ۀمرحل به یبرا یما شاگردان دانشمند .... 

 (42 است. )همان،   یچه کسان  ونرا مد یهتنب
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 یرس یوستارو اضطراب در پ یاطاحت ،. خش 4م2
 جرّو  احسراس ن رو ا شرودیغالر  مر سرربازهابرر  ، یهاابتدا با ضع  که، است یزیاحساس ترس چ

 ده رهرا دواردترازه در شتریب هاحالت ن ا. شودیم یسار یگر د به یک  از و کندیم ررا پ   هاآن یانسان نیب
 .کندیم ها القاصحنه ن و انتظار مرگ را در نایران ا شودیختم م شانمرگ   ا  یوانگ د به گاه که شودیم

. سرتیمررگ ن از سراده ترس همان صررا   اضطراب. میکنیما اضطراب را با شناخت مرگ تجربه م
 ،یعبارت. برهمیکنیم مرگ حرکت یوسهاست که ما ب متضّمن ا ن آگاهی و یشناخت یااضطراب مقوله

. (112   15)لوکرا،، «میکنریم را در  مرگ یعن  ن، دازا یهست ر نه امکان در ن، دازا که دهدیما نشان م اضطراب به»
و مراقبرت  ا یراحت نرو    از یآن ترسر نرد   ایمالز  باشد، پ یعقالن  یمحتوا با یوقت ،یشناخت ۀمقول ن ا

 14«معقررول ۀعاطفرر»   ررتعر در ، یکررا امر لسرروفیر نوسررباو ،. یبررود کرره مارتررا سرر خواهررد
(Nussbaum, p 183) ینروع ؛اسرت معقوالنره یترسر ینررته، ولر یروندلم ب ترس هنوز از» است: بدان اشاره کرده 

 (141 ،   )رمار. «یزآموسواس یا احت
وجوه د گری نیز دارد که همچرون خشرم نمرود ، غر  خبری نیست ۀجبه دردر رمان  ،ا ترسامّ 

 نو :خود  ا مرگ هم آستانۀ مرگ   قرارگررتن در از مانند ترس   ؛ ابدمی
مرن : »....  پرسمیو تلوتلوخوران م یرونب دو یاتاق م از ؛کردن کرد و شرو  کرد به خرخر یاناله  شکمر

 (37 ،  رمار . )«رو یهمراه پرستار م لرز ،یخشم دار  م از
 رررتن ازهرا هرا و دکتررمانی کره پرسرتارزتمرّد  در ،ترس پل از ا نکه مبادا کمر ش مرده باشرد

 را  دهرد. گراهی نیرز مشراهد  صرحنۀ مجررو خشم می را به جای خود ،کنندمی تعّللاو  بالین   به
ا رن صرحنۀ  کره از ،ترادن ؛کنردمی برار ا جرادتبمبراران ترسری رقّ  اثر   ها بروخیم اس  شدن  کشته

کشروندن ه کر گرمیشما م به»: گو دکوبد و ناسزا میزمین می خشم پا به با ،است ر شدهبار متأثّ دهشت
را  تررْس خشرم نرو  حرّس  ی ا رنحّتر .(65 )همران،   «کرننیکه آدمرا مر  هکار تر نی جنگ کث یتو یووناح

 ترراهیسر یهاه ....  سا ؛است شده وانه ش  د ی  ک تار»کند: می مهای سیاه ش  نیز متجّس حرکت سا ه در
التفرات احساسری  انگیرز کره ازوهم ترسی ؛(99 همان،  ) «آورندیما هجو  م یوسبه نانهیش  خشمگ از
و  بررای بقراکشتن د گران  جنونی وحشیانه در قال    شود. گاهی نیز ا ن ترس درپیرامون منتج می به

 شود:گر میخود جلوه از نابودی   جلوگیری
 یوشررخ و شرمخ حرال برا نیع در ؛به قلمرو وحشت ....  م و برگرد میگرد کنعق  د آه ....  نه، ....  حاال با

 (107 . )همان،  کرد ا نابودمان خواهندهآن م، نبر نیب ا را ازهن. ....  اگر ما آمیبکش میخواهیم واروانه د

                                                      
14. Gyorgy Lukacs    15. rational emotion 
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سازد و تحت اقتدار های رردی تهی میرا از آزادیآدمی  ،هراسیمرگ نو    از ،استیالی ترس
؛ ز ررا وقتری «یسرتین»آورد کره اند شریدن را معردو  کررده و ا رن  عنری نظا  و ساختاری درمی

شرده و کراریهرای دسرتای نیز نخواهد بود. بد هی است چنین براورای نباشد، هستیاند شه
معنرا ی جرز انفعرال و بری ،عواطر  بگرذارد را بر اگر کمتر ن تأثیرش ،پرداخته و ارکار ساخته

پردگی زبررونی و سرسرر ت و رذالررت بررااوج سرربعیّ ترد ررد بینتیجررۀ آن  و ؛داد حاصررلی نخواهررد
ی اگرر حّترو  ؛رمران حراکم اسرت سرتاسرر   احسراس در های گر زناپذ ر است. ا رنوبندقید به

 ت  سرمرا بره هرا آندادناچیزی حراکم باشرد، براز وقرا ع و را ر و اندوه نوستالژ ک  لحظاتی تأثّ 
 دهد.نگاری و رراموشی سوق میایچه

 یو حاالت احساس یمکا  یز کی،ف موقعّیت. 5م2
ت موقعّیر و . برودن در مکرانیمشاهد بازتاب اند شرۀ ها ردگری از دازا نر ،همه از بیش ،رددر ا ن مو

یهرور حراالت احساسری و عواطر  و رژه اسرت. دربرار  هیمرل  شناختی ازخاْ  عاملی هستی
 نظامی قرار دارند، ا ن نکته تمهید شده است: گوناگونهای رده اشتاوس و ارراد د گر، که در

ه؛یاآد  ساده ی،پستچ  هم   ،حتم ور  طهب ،اشتاوس یمله در قر نا یکه برا لبراس سررجوخگ چطور   
 (57 ناکس شده  )همان،  

هیلباس نظام  نا»: گو میم ّیهررض  کنوان عهمن ب  جا(. )همان«یارهحال درم  نکه آدمو به ا   
متفاوت حالت  را در سربازانشدن از پوشش رزمْی ترتی ، نداشتن لباس نظامی و خارجهمینبه

 است:  بیرغ و جی ع ۀلحظ شو م،یلخت م یوقت»: کندرا نیز دگرگون می شاندهد و احساس  یه قرار میلّ اّو 
 جا()همان .«کنیمیرا هم احساس م حالت ینهم وبیشمو ک ی؛نظام یرغ شو میم

ترأثیر  نشران ازنیرز  اند،  عنی جبهه،خود و رضا ی که در آن قرار گررته ه سربازان به پیرامون  توّج 
 ها دارد:آن حاالت احساسی   نیروی مکانی بر

 ی  عصرب یهراو ترار شرودیاز آن متصراعد مر یالیّ سر  کری  جبهه است کره پرترو الکتر خود   کنمیحس م
 (46 . )همان،  آوردیمن به جنبش درم را در یاناشناخته

کره جبهره  رسیمیم یاکه به منطقه یقعو مو ؛....  یستیمن یشب یمعمول یسربازها کنیم،یحرکت م یوقت
 (47 . )همان،  یوانیح  ز با غر  یهاآد  شو میم شود،یشرو  م

 ، پررداختنغار  خباری نیسات ۀجبها دردربار  د دگاه ها دگری در رمران  ،د گر جال   نکتۀ 
و  یان،، قدسرآسمان ین،)زمها چهارگانه ای ازساده هستی را  گانگی   آسمان است. ها دگر کّل  و زمین به
 ،2  ردگرها )د گر نیز هسرت هن آن سها متضّم داند. سخن دربار  هر ک از ا ن چهارگانهمی (یانران

 او: و نیروبخش  است  (ی)عنصر رانپناه سرباز   گانهسکونت و  . زمین محّل (10  
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  نردازاهس بکیچهر یبررا ین. زمیناز زم و ژههب رسد؛یما م یآسمان برا و یناز زم یدراع هاییرون یول
 (46 .... . )رمار ،   رشردیو با تما  قوا خود را به آن م یطوالن یتمّد  یت ندارد وقتیّ سرباز اهّم 

 کنرد؛یم  تهامان سرادست به یناست که از زم یاتاز ح ی....  بازتاب مانیور هستآیرتح ر ختنمدره
 (47 . )همان،  زنیمیآن بوسه م تما  وجود به ....  با

 ج ا ی ستن  یادارک یگا گی:. ب6م2
کررد. آنچره  انرد در  نخواهردگاه آنچه را در جبهره از سررگذراندهدانند که د گری هیچها میسرباز
مواجهه برا تجربرۀ مشرابه د گرری را  هنگا    است که در یشخص ایهتجرب ی  شود  ادآورمی ادرا 

همران  د گرر در کننردگان  ا  تجربرهجهانی مشرتر  برا تمرز ست دهد. مجموعۀ ا ن تجارب درمی
گاهی  الیّ بستر سیّ  ها ی که در«من» ،بنابرا ن ،ارتد وفاق میجهان اتّ ز ست اند   نیارتههمد گر تقّو  ت آ

ه نره، هرگرز متوّجر ؛کررد یدر  نخرواه م  تو بگرو به توانمیم چه !ز  مادر عز»هم نخواهند بود:  در    هر بقاد
و گراهی چقردر  ؛(210 )همران،   «گرذرد یسرخت مر یپرسیمن م . ازیهمبف د قت نباویچه .شد ینخواه

هم د گرر  گونه است؛ اوخودش نیز ا ن بار در !نکنند را د گران در  است که بعضی تجارب خوب
جروانی  سرّن  دنیرای متفراوتی ز سرته و دقیقرا  در چرون در ،کنرد توانرد در را نمری مادر و... و پدر

 کره یموجرودات هسرتند، یگر ا موجودات دنج ا یهاآد » :است فاوت شکل  ارتهای متگونهاش بهخمیرما ه
توانرد ارتبرا  هرا ش و اتراقش نمریی برا کتراباو حّتر .(211 )همران،   «کرنمینمر درکشان خوب من

هرچنرد اشرتیاق ، تش همخوانی نردارداو و شخصیّ  ت مکان است که د گر باکند و ا ن خاصیّ  برقرار
های گر زناپذ ر اسرت و تواقعیّ  ر ازاو وجود داشته باشد؛ چراکه اکنونش پ   در ز ادی برای بازگشت

را مهربانانره  آمد و براز اوآشتی درمی در   او از شد که گذشته بااش مبهم. پس چقدر باشکوه میآ نده
 او رنجری عظریم در و برود؛ و ا رن منشرأ درد ما  بازگشتی نخواهردا مسلّ امّ  !گررتخود می آغوش   در

گرو ی  ،کنردمری خرود د ردار دوسرتان   گرردد و برامری جبهره براز درست زمانی که به ،اشود. امّ می
 .کندآن محیط احساس می   بهرا متعلّ  است و خود اش بازگشتهخانه به

  ک وستالژ  ی  . ا دوه و افسردگ7م2
ای دارد کننردهراحتحمله نشان از تأثیر نا  ی پس از هرها در تنهااندوه در شکل همجو ی از خاطره

ت ذهنی درگیر است و بیشتر الیّ با رّع  ،احساس د گری بیش از هر ،آن نیست. ارسردگی که گر زی از
 ،کنرد ومری خرود غررق حیات   بندی  بستر زمان را در ارقی که انسان د  آورروی : ادآوری است نو    از

 اثرر   ر  برتأّسر  را در مانردحسررت گذشرته مری ورر  مررادش نیسرت،  را در چون اوضا  رعلی بر
هستند که   یهاخاطره ستند؛ین ارکار  قتیحق ا دره نا»: اندت رعلی قرار دادهموقعیّ  را در ها ی که اورو داد
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 (222 )همان،   .«آورندیمن هجو  م به یضع  روح حالت   ن ا در
 شرانیخاموشر درند و اتجبهه ساک ا درد، امّ ن گوید و سخن مرنیگیدر سکوت جان م هاخاطره

 راغ  سرهب یشرتن خویت و بریّ الیّ سر ن را از  یهرار یبررا سربازهاو  زنند؛یها حرف محرکات و نگاه با
را دوسرت  خراطره ی  قردرت خاموشر هبر نردبهپنا ْی درون الیو ام ی. بدن جسمانروندیشان م هاسال 
؛ کننردیمر جلروه یداشرتنوسرتد حرال عرین و درو ترسرنا   زیاسرارآم هاخاطرهجبهه  در یول ،دارند

 یگرر د زمران چیهر و در اند متعلّ  خود زمان   به را ز ست،ین شان محتوا به یابیدست به یدیهرچند ام
 «کنرد خرود مشرفول را بره ذهنمران بخواهرد کره یامرده  یمانند عکس رر» بود: گذشته نخواهند حّس  آن موجد

 شرانهغلب از کننردیمر یند و سعاآگاه شانهگذشت خاطرات که به گونههمان سربازها،. (228 )همران،  
گاه زیرربررود ن نخواهررد شیبرر یاخرراطره نررده آ آنچرره در ازکننررد،  یریجلرروگ ل همرران تأّمرر ن ررو ا ؛نررداآ

 هرچره م،یجنگ هسرت که در یزمان تا :میدانیم هم را ن ا» به جهان: یارق ورد  آیرو ک  در است دارشناسانه پد
 (215 )همان،   .«شد از جنگ دوباره زنده خواهد پس رودیم ررو وجودمان در سنگ مثل

گاهی اسهتل دربار  آ نده از داللتتأمّ  آ نرده  ارکراری کره در  ی جروانسرربازها بهرای .های آ
جسمشران  عنصرری خرارجی و سرخت اسرت کره اکنرون در سران  کرد بره را درگیر خواهد ذهنشان

 بیرون خواهد جست. به ،رنج و درد حساسی ازابا  ،را خود راه   ،ناگز ر ،جا گز ن شده و روزی

 تیمیّ و صم ی. همدل8م2
باشرد  غر  خباری نیسات ۀجبه دررمان  بنیان عاطفۀ ارزشمند و مثبت در  گانهشا د  احساْس ا ن 

 همچرون نروازش   ،احسراس خوشرا ندی کره ؛ای جنگ نیز هستهنداستا مفاهیم بارز بیشتر   که از
را  ای جبهرههرشقرب  و تن سرمای سخت، لحظاتی رهرا از درخورشید  بخش  پرتوهای گر  و جان

 صرمیمّیت( و )همدلیس احسا ن ا شناختی  بنیاد هستی بهمزبور، رمان  د. درکنمی خل برای سربازان 
 است: صراحت اشاره شدهبه

 (141 )همان،   .است  مررقا یوجود دارد صدا یا،دن آد  در از  تحما یبرا ،که یزیچ  نرتممه
 ا(جن. )هما مرا دار یو همان هست  بانیمرگبهتهمان ترس دس اب یهمگ

 ی  چرون همسران یاسراده  ل  الدبره یوند میان  سربازانو پ یهمدل گرا انه،یر هستتفکّ  ینهم کم  حهب
 شرانیهمسال یرزو ن ،از مررگ و مشرکالت جبهره شرانجبهره، ترس   برودن در ت مشترکشران دریّ وضع
 :ابد یم یشتریت و عم  بیمیّ صم
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 مردن  وجودآهباعر  ب ؛مان آمردکار   مورد به  نا در کرد،یرا دشوار م هاچیزیلیکه خ مان،یالگسیستب
 (88 رراقت شد. )همان،    عنیجنگ   د پد در یهمدل

 . عشق9م2
 یبررا یمجرال اراده و اراتیراخت سرل  و یپوچ ۀش اند یالی، استیستن یغر  خبر جبهۀ دردر رمان 

مرورد  در ژه وخانواده به یاعضا انیا عش  م. امّ گذاردینم یآن باق ز عواط  خاّ  و برو یعش  آرمان
 ودردمنرد  یموجرود ،یراو نگراه ۀچر در از مادر، که تفاوت ن ا با ؛برجسته دارد یمادر همچنان نمود

موجرود  چره» :ش احتررا  و سرتا ۀست واال و شا یگاه با جا یاست نه انسان گر شدهم جلوهترّح  مستحّ  
 (290 )همان،  . «!دارد دوست مرا ایدر دن یکسهر از شتریب و دهیه در رختخوابش خوابکن ا است  ینوایب

ت  ونرانی و اند شرۀ در آن، بررخالف سرنّ  ،ا ن نو  عش  با اند شۀ مسیحی همسراز اسرت کره
تر نیسرت، بلکره موجرود کامرل سرمت  تر بهجان  موجود ضعی  ارسطو ی، عش  لزوما  حرکتی از

 ،یعریرب )آن اسرت  رسراندن برهتر و  راریدستگیری از موجرود ضرعی  تر بهاق موجود کاملاشتی
 ،با تأثیرپذ ری از ارکار معطوف بره سراختار جنرگ ،ا ن، همین عش  مادرانه نیز وجود   . با(211  

 :نبا د بروز داده شود
 د چرابا  کنم ه بگذار  و گر ت هازانو یسر  را رو توانمیا  .... ؛ چرا نمهتو من هنوز بّچ  یآه مادر برا

 (293 ،  رمار ) باشم  ن تریقو و ن ترآرا  شهیهم

 درجه 272 یسفر به گرا نرمادر  شناختی   معاطفیی  مودها .3
 ؛خرا  اسرت تری  آن در عواطر  خرالی از سرو ۀ ذهنیّ  ، ررا ند شناختی و برازنمود  مزبور در رمان

، «نرو هم»، «وطرن»ۀ رلسرفی اسرت. مفراهیم ارزشری چرون تر و گفتارها بدون صربفررتارها طبیعی
حراالت جسرمانی و طبیعری  ،اند. همچنینمعنای حقیقی نمود  ارته در « ثارا»و ، «مقاومت»، «درا »

آن  و عروالم   )ا ن نیاز حیراتی(خواب  بر درستی،به ،ا ن رمان اند؛ برای نمونه، درتر بیان شدهنیز واقعی
 ی  برر هسرت عالم ذهرن، همچرون اند شره، داللرت اختصا  به لحا   هب ،خواباست.  تأکید شده
 بردون اراده و خواسرت   (1اند شه متمرا ز اسرت:  دو جهت با ت و ژ  خواب ازا ماهیّ امّ  ؛بیننده دارد

ردر   ی  قروای حّسر از ۀ  کیمثاببه ،شای د داری است و بین  پد ده (2 ؛دهدراعل را می آن،  در  ،م 
 بیشرتر   در چرون ،همچنین سازد.عالم عینی برقرار می را با آن و ارتبا  محسوس  ماهوی دارد  د  کارکر

گاه   موارد بر گاهیتعبیرشدنی است و میجمعی  اساس الگوهای ناخودآ بخش تواند هشداردهنده و آ
اسراس  های خواب برررو، گونه ا ن از شود.خیال متما ز می ات شخص باشد، ازدرونیّ  ای از ا نشانه

 شود.ر می  بر آن مقّر و نتا ج مترتّ  منشأ
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هرچنرد  ،خرواب هنگا   برههای بدنی و جسرمی دارد. خواب ارتبا  اساسی با حالت ،همچنین
 ریز کی و احساسری   وضعّیت شود، تأثیر خواب بر  میانسان متوقّ  های ز ستی  تالیّ از رّع  بسیاری
 دنیرای بیررون و نیرز ترن اسرت. برهخرواب امرری التفراتی  ،پرس بیننده کامال  مشهود است.خواب

ای از تحر کرات منفری چرون تررس و خشرونت توان شرکل تشد دشردهرا می هارو، کابوس ا ن از
هیجانرات  هرا پد رداری ازپرس کرابوس کننرد.می بدن یهور ها درآن انباشت   حالت دانست که در

الت نیرز و ترأمّ  ؛دنرررد پیوند دار شناختی  الت هستیزمینۀ تأمّ که با پس هستند بدن و احساسی رو 
گاه شخص نسبت دارند. «من  »مکانی و  و ت زمانیتمامیّ  با نوجروان اسرت و  ، چون«ناصر»ت ذهنیّ  آ

تجربرۀ  در ،او ات و عواطر   بر روحّیر شانو تأثیر   یهورمون ییراتاسطۀ تفوهبلوغ، ب و آستانۀ رشد در
 است: گر شدهها ی جلوهچنین کابوس

هم  او از و قال  صورت   که.... ؛  اند ختهاو ر قال  صورت   .... ؛ خون را در شو یه معه متوّج در ک
تکرانم  ی.... ؛ دسرت یرر واهم از وحشرت بمخریترو آسرمان .... ؛ م شرودیو خون پخش م پاشدیم
 (11 ان،  دهق. ) .... پر یاز خواب م ؛....  کشمیم یهج ؛....  دهدیم
ت اسرت کره مفهو  آزادی و مسئولیّ  درجه 072 یگرا به سفری در رمان پد دارشناخت نکتۀ د گر  

های رردی و سرقو  عیاری از سل  آزادیژرف با رمان رمار  قرار داده که نمود تما  تقابل   را در آن
معمرول و  مفهو  آزادی رراتر از حّد  ،(دهقران)اثر  ا ن رمان در  ،انظا  جنگ است. امّ  معنای انسان در

 د گران و پاسداری از آن. رابر هستی  ب رت دعنای انتخاب مسئولیّ م ؛ درلی استامری متعا
کودکانره و پو را جلر   خیرال و تصو رسرازی   ،همچنرین، درجاه 072سفر به گارای رمان  در

کودکانره و گسسرت  ذهنری   های نگرش پد داری و رها ی  نیز  کی از جنبه و ژگیکند. ا ن می هتوّج 
گراهی ،سراحت ادب در ،کند. خیالین مینشلا در نت که آ ن رمان اسا رواقع د از را  صرورتی از آ
خواهرد می کرهنرا چنا تناسبت، خیاْل واقعّیرمناقعی است. بد و رنهد که ابژ  آن عدمی و غییامرر

نچره خرود آ هبر کندتبد لش میکند بلکه نمی پذ رترا شناخ ال امر واقعیح هیچ ر عنی د ،سازدمی
گرراهی در ،یرر ح ا ررن زا ،خواهررد ومی را  ادبرری ا ادر ،اصررل رد ،حرروز  ادب اسررت و نررو  برتررر آ
 (39   ،یخاتم )بخشد. می قوا 

خیرال  خرود از تجربرۀ شخصری   اسراس   برر ،نیرز ( یکرا آمر لسروفیسرتاد و ر)ا یزیادوارد اس. ک
(imagination)  ابردعادی صورت می زندگی   خیال در ای ذاتی  هلشککه  ا تصو رسازی، در ارت . 
 کآ ردتی حا   لهپردازی برهای بنیاد ن تجربۀ خیالی، نشان داد خیرالتحلیل عمی  ا ن حالت در ،وا

 که رهاشردگی   کرد   را همچون کنشی کامال  مستقل تعر متما ز است و آن (perception)  ادرا از
 ،ار انرد  اسرتمان رمار  بسریر رد. چنین حالتی ( Casey, 1997)سازد می  را محّق  ذهن نهاد ن  
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 چراکه انتقادی و تحلیلی است.
طررانه  را بی ری و ارزشی  تأثّ  آورد  با روی ،شخصلاّو  راوی   زبان   ، غال  عواط  ازدهقان در رمان

 ها خواهیم پرداخت.ادامه به آن که در شوندبیان می ،مثبت

گاه. یرس1م3  خش  و اضطراب ی،آ
کند. می پدر درون خانه سنگینی ض   غ و مگیر از خشمنقب  و نفس یرضا  ،از همان ابتدای رمان

ی  ررتارهرا ،خرود از، واسرت  ر شردهناصر بررای رررتن بره جبهره متفّیر تصمیم شنیدن خبر   پدر از
کنده از رشار روانی   دهد. ا ن جّو آمیز نشان میخشونت تمرا  اررراد  برر ،حظههرل ،سنگین تنشی و آ

 :را برشمرده های چنین رضاهای احساسیو ژگی یتزود. اسمشیخانواده مستولی م
و  ی،که غرم، شرمسرار رسدیم نظر اطراف هستند .... . به یطتشعشع به مح  ژگی  و یدارا احساسات

 یرأثتر ترا تحر ]یطآن محر هبر[واردهرا ترازه کرّل  یحّتر یمندور قاعدهطهرضا باشند که ب  خشْم پرکنند
  (Smithz, p 251) ند.ده رقرا

ماننرد  یجانراتیه  ا یجسمان  متحّر  ی  درون یهاجنبش  گراحساسات از انوا  د  نا ی ،رتت نبد
 ررردکنیم شراناحساس ( گررد ی)و نه شخص شخص که رقط خود  ع  ررض و تقدر  ا یشنگت و یگرسنگ

 :اندتکامال  متفاو
 (23 اتاق. )دهقان،    کیتو آن رو یرضا را ندار ، م  نطاقت ماندن در ا خیز ؛یبرم
قوتمران زهرر  ؛خرورد یمداممان شرا  نخرواهکریچامشر  ه دانرمی....  م .ینمسر سفره بنش توانمینم

 (10 )همان،  شد.  خواهد
شرناختی بیشتر موضوعی روان ،نگرانی از تصمیم ررزندش برای ررتن به جبهه سر   زا ،خشم پدر

دودی حر تاارته به ررزند و ارراد خانواده  ا ترس و اضطراب انتقالامّ  ؛انفعاالت نفسانی است و   ن ازو 
گراهی  بیانگر ترس ، ز ررا احسراس تررس ( Kierkegaard,1980) رکگرور اسرت امیدوارانره نرزد کی آ

ررتن ر ردرونی بر پارشاری و اصرار   با خشم پدر( یل  لده)بردن ک رختیااتتصمیم ررتن به جبهه و سکو از
 ،یحّتر ؛اسرت اذهران سرربازها ارکنرده شرده مرگ برررضای جبهه نیز سا ۀ هولنا   توأ  است. در

چنگال مرگ  قبل در زاها آن رارغ شوند؛ گو ی سرباز توانند ازاند شۀ گر زپای کودکی، نمی وجود   با
 «است  شخو ی  واقع ی  هست یردرگ یش،پ از  ن،دازا»ۀ ها دگر، گفتهب .دانندا میر نبرند و خود نیز آمی سر هب

گاهی از و ژگیترس .(959   یگلبرگ،)اسپ  های دازا ن است:آ
 (99 . )دهقان،  ا ساکت استجههم مرگ. خا    ؛است ما رقط خا  یان  م

 (289 . )همان،  «شد یشلپس ابوالفضل اّو »: گو دیمسعود انگار به خودش م
گاهی روی د گر  ترس گاهی استه  عنی مرگسکّ  آ  یگارا باه سافررمان   نو  ترس از مرگ در .آ
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تررس ترسری  تفراوت شرناختی دارد. ا رن (یهراسر)مرگرمران رمرار   نو  غالر  در با درجه 072
آمیز و شرورانگیز اسرت و بلکه جسارت ،ررد نیست های طبیعی  زدا و سالبۀ اختیارات و آزادیهستی
 یلرانجامرد. تعّق کننرده  را خشرم سررکش نمیاضرطراب رلج پذ ر؛ ترسی اسرت کره برهتمسئولیّ 

آورد. مری ارمفران بره هارزمنردهبررای  ای نرابیرد و تجربهگیهرلحظه جان تازه م نآ رد ابنده رشد
 ها آشکار است:احساس خا  از گفتارشان دربار  پد ده ا ن

ا ر ما انگار. زنندیو مسوسزار ستاره در آسمان ه ر....  هزا آ د؛یم یزیچ  دنخز یترسناکه! ....  صدا
 (99 )همان،  !«. ا د وونهخودتون د» :گو یمیل  م ز ر   .کنندیم مسخره

  ی. نبان غنا2م3
اسرت کره  چنران وه جالر  توّجر درجاه 072 یگرا به سفردر رمان  یانهو عام یزبان ادب یدگی  تندرهم

جملره معردود از شرا د.  ابردیمر یرکرر یرش را در وحدتمتکثّ  یهازبان تما  صورت یعتطب  یگو
با احسراس  ه همراهعرضه شود و البتّ  یانهعام یقالب در یالر خباشد که صو ینهم  سینوداستان یهنرها

 رمان است:  نررد ابهت و منحصرنقا  قّو  جنگ که از ۀصحن  ژ و معطوف به ترس و خشونت  
 (51 . )همان،  کنندیه مّق شهها مه را شّق نخل
 (298 . )همان،  شودیم  دو ناپد اندازدیآسمان را خط م یشهاب

اند شی وجود دارد؛ واژگرانی ها ی از ترس و مرگداللتهمچنین،  رمان مزبور، غنا ی   در زبان
گنگ  یصداها»، «شبح»، «اردکش ۀزوزه و نال»، «کارور یبو»همچون  :ندا  ک شبکۀ مفهومی متعلّ  که به

 :و... «سکوت»، «و دردآلود
 (99 . )همان،  پراکندیتو دشت م دهد،یم کافور یبوکه  ،را  شهاباد حرف

 (91 . )همان،  کندینم حرکت یشبح یچه  گر....  د کند؛یم اردکش ۀ الو  کشدیم نونهباد 
ت یّ معصروم از یاتازه شان حّس ت کودکانهیّ ذهن  ال سادح عین رو د ینرنگ یپرتوها نیز جا  کدر 

 (31 . )همان،  «شودیم  مسرش قا پشت ،دمان  یزده مگاز ی که به س ،ماه»: کندیالقا م جو ییو باز
  یه گروکرناست؛ چنا  ارتهآن دوران در زبان بازتاب  خاّ   خیز و تکاپو و جست و رشو ین،همچن

 ن  بازشرد»مثل  گذارند؛یم  شمان هو زنده را ب یممستق یاو تجربه شوندیها مصحنه  گرها خوْد بازواژه
: اندیو حرکت یرعل یهاتتشب ی.. که همگ.و «دن رنگش ختهر»، «ک  یدنترک»، « واررداشتن دب تر»، «کالف

 (211)همان،  . «شو میم م جداه زو ا داردییره برمهامان شانه  وارد ،شودیبان م از هم یکالف انند  مههامان بدست»
ۀ خردسرالگی و ررته باز منبع  از همران روحّیر ارک هب رمان دهقان نو  الفایی که در بیان ادبی  

چنین کارکردی دارد و ، ارکانش با حفظ تمامی  ، حسوسمبهسبیه ساد  محسوتش ؛است آن ت  شفاریّ 
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آن موجد همردلی و تشرار  تجربره و وحردت  های غر   و سوبژکتیو  بیان روشن و بدون پیچیدگی
 اثر است: مخاط  با

اب طررف ترره بره  شپاهرا ی،اهشرددمتوّلرسر  ترازهاهکّر   ماننرد ،کره برود یدرازلنگ قدبلند   نوجوان  
 (211 . )همان،  داشتیبرم
 ینزمر رو ،نرددببن یهرابرا بردن ی،هرزاران کرر  خراک  یشرده و گرو یدهکش ینها رو زمتانک ی  شن ردّ 

 (293 اند. )همان،  هشد پخش
آن  ات خاّ  کلی متناس  با روحیّ شهب، درجه 072سفر به گرای در  ،کودکانه نیز جاندارپنداری  

 کند:ت میر از پیرامون تبعیّ گفته و احساسات متأثّ پیش گرا ی  واقع شود که باز ازدوران د ده می
را  یردرح ی  نگهبان  مان؛بجهد رو  م،شد  کاگر نزد ،کهرو پتو چشم دوخته به ما و آماده است  نقش پلنگ  

 (51 . )همان،  دهدیم

 ی. بلوغ و مردا گ3م3
سرتانۀ بلروغ، آ رد سرربازان کوچرک   معنای ز ستۀ مردانگی، در تجربۀ، درجه 072سفر به گرای در 
اسرت؛  ای نراگز ر و طبیعری حرادونرهگها باّمرعراری های جنگ از سختی برخاسته رات منفی  تأثّ  از

اسرت و  شرانینمرودار رشرد و تفییررات سرر ع جسم هرانآ ل رکری و نگرشی  ه گو ی تحّو کانچن
رحروادد یان، م ا ن رد ،بالعکس و  تهرفننهدهرا نگرران گرذار ت  رتنش جبهره ا رن وضرعیّ سرخت و پ 

 احواالت و در احساسی شده رمان، بازنما ی   سراسر   مسئله، در  نا سربازان با است. درگیری   ساخته
 :است های یاهری و نیز گفتارهاشان تعبیه شدهو ژگی و طبیعی و جسمی

ار بینلاّو  یته و براگذاش پا یاناشناخته یایو به دن  دهکه خواب د رهممیو من تازه م شودیکم آرا  مکم
 (225 . )همان،  یدهلوغ رسب هب

 (213 که بتواند رنگ صورتش را بپوشاند. )همان،    یدهان نروچننصورتش آ یهنوز مو
پیونرد  سرربازان در ن  در اذهرا «یردانگرم و دمرر» معنرای قاموسری  در رمران مزبرور، ا ن،  با وجود  

  جنیانه ای تعهاییونهگهب   و«ا ثار» و «تشجاع و یریدل»و  « ریپذتیّ مسئول»های انسانی چون ارزش با
کند که گرو ی جبهره نان راسخ جلوه میچنگیرد و آهایش شکل مییحظۀ جنگ و درگیری حظی رد

 :آن است م واقعی  صحنۀ نما ش و تجّس  هاآنبرای 
یدون  نامش  ا  (291 . )همان،   یدهم شما یدونم  نا و مرد   خوادیمرد م م 

 (299 . )همان،  نما اندیتر مکمرش او را مردانه دور   یاه  س ۀیّ چف
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 . احساس معطوف به بدن4م3
 احساسات درونی   ها ی ازکه نشانه ،ات و حاالت جسمینیز بیان جزئیّ  درجه 072سفر به گرای در 

گاه با ترر ا جراد احسراس واقعری و طبیعرینیرز و  چگرونگی  لحرن نو سرندهخود دارند، در  ناخودآ
 حا   لهنها بررتههررای توصرریفی نررو، بیرران ماهرانررۀ ا ررن ر زسررازهر ا ررن زخواننررده نقررش دارد. ا در

نامساعد جبهره  اوضا مهم است. بازتاب امور  ازت ادرا  سوژه کیفیّ  حا   لهشناختی بلکه بز با ی
، «ردنکر زقرو»حراالتی مثرل  ؛د ابرنمود می شانیاهر و ررتار توصی  تفییرات در اب سربازانترس و 
 «چشرم  کر زدگی  یرونب» ،«دهان ی  خشک»، «دن رنگ چهرهش یدسف»، «ناخن  دن  جو»، «پیشانی رنداختن باینچ»

 ،داسرتان اسرت نمرا ی دردمت واقعرخر نکه دا بر نجسمانی، ارزو های طبیعی  وص  واکنش . .و..
 :شودمی د دها ن رمان بیش از رمان رمار   در وررد نیز هست  بیان احساسات درونی   همسو با

 (211 . )همان،  نشینیمیو م کن یقون م شود،یسرد  م وزد؛یاز خا  دشمن م یباد سرد
 (202 که سخت خسته است. )همان،   دهدیو نشان م ا داخته ینرا چ اشیشا یپ

. جمودیرا مم  شهما ماخنهرا ....  هاز بّچر  کریپنهان نهفته است .... ؛  یآرا ، اضطراب یهاپشت چهره
 (211 )همان،  

. خروردیم مرهر هبر  شها.... ؛ دندان ماندیها مبه مرده ؛شده یدسف ،هو گچین  رسول .... ، ع صورت
 (93 )همان،  

 (293   . )همان،ده یرا قورت م آب دها   ینورک.. ؛ باشند، کارمان تما  است ..  دهاگر ستونمان را د

 و رفاقت ی. همدل5م3
  رنسربازهاسرت؛ ا یبخرش برراتّیراحسراس امن  گانه ْی همدل حّس  نیز جهدر 072 یگرا به سفردر 
بره درون امکران   یارتادگا را از تکهنآ د،خودشان قرار دار ت  یّ هست که در موقع ای گریکه د  شه،اند

. دهردینجات م  ابندرریآن ناتوان م یطر س را در حظه خودرلکه هررو مرگ   یترس از تنها  عنیترس، 
دارد. گفتگوهرا  اهّمّیت و ارزشوارد تازه وجوانان  ن برای ،مهه از یشب ی،بودن و احساس همدلهمبا رکر  
 یتکرارشونده صردا یصدا  گانهکه  یز،انگآور و دلهرهت اضطرابیّ چنان موقع ررقا در یصدا یدنو شن

 ودن است:بهزند خش  بنآرامش و احساس جا  ۀما ،است یو خشن آالت جنگ ی مه
 (221 . )همان،  بر میو ....  به هم پناه م  مازنده رهمیمیها هست که مزدنرفح  نبا ا

 (229 .... . )همان،   یر متا در آغوشش گ  مردگیاو م نبال  دهان بمه، همیناهپیب یایدن  ندر ا
شران، تی مشرابه خود  پنراه و رریر ، برا وضرعیّ  جا گراه   رد ،د گری بودن  احساس برای سربازان، 

گاه ادراکناخو  :آوردمی  دمتقابل پد یدآ
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. یمرا بهشان برسران مانهمدلی ا مخواسته اختیاربی شا د . ماگفته یدس که رد شده، خسته نباشرکبه ه
 (281 )همان،  

 ،هاتاذهران شخصریّ  چنران در وآورد مری شرناختی پد ردتری هستییّ ادراکی  زنجیروار کلّ و ا ن هم
کنده از احساس   در عنای مبره شرانیآن برا قدرتمنرد اسرت کره قطرع   ،تنهرا ی و وحشرت رضا ی آ

 دن به بیرون از دا ر  هستی است:شبرتاپ  
صال اتّ  بند    ناگر ا ،هستم که یاه.... . ذّر  آ دیسو م  نا که به یاست و عل یتق ؛....  داردیم وهم بر 

 (299 . )همان،  چیزیچه ؛ندار  چیزیچقطع شود، ه یزن

 یو شوخ . طنز6م3
 زننرد.طنز و شروخی رقرم میرا  درجه 072 گرای به سفربخش رمان و آرامش آمیز رضاهای انبسا

نز نزد رک ط ه  ررتارها بیوصتخشم پدر،  تدر جی   کردنشاز ورود علی به خانه و رروک پس ،مثال  
 (18 )همان،   .«آ دمی دوزنش تو قابلمه ررو ۀو با هم رودیوب باال مکشتپدر همراه گو: »شودیم

انداختن و توصریفات کودکانره و دسرت شاد   یوهادبه کی ال   ق رها معموال  دشوخی ،همچنین
 ا ۀ تفرر ح سرربازان  متآنچه دس برخالف   ،ها ی کهشوخی ؛هاستت  یاهر شخصیّ ربارآور دخنده

 اگرر نتروان گفرت ،کرهجو انه ندارند بلادبانه و رکیک  ا تالریه جنبۀ بیوجهیچهرمان رمار  بود، ب
 :و دوستانه انداند، رقابتییهمراه سر   زا همدالنه و

اش گرم انگشرت نشرانه  ررمرا و دشرمن ز ی  خطرو  درراع رو نقشه، رودیم یدرح ی  انگشت گوشتالو
 (59 . )همان،  شوندیم

. «هکنر اعردامت یالشکره برا سرب یبشر  کری یراسر  شالّلها» :گو دیسنگر م در   یاز همان جلو یعل
 (229   )همان،

لت منه! ....  تو ه شیش و دتوپ ص دونییون، تو مجیحاج ،آخه خواب اصحاب که   دونییم یچک 
 (219 چرت منه! )همان،  

 . عشق7م3
عشرقی  ؛م بیان شردهبه دور از احساسات دردآور و اندوه و ترّح ، درجه 072سفر به گرای در  ،عش 

قرا  سرتون م را گراهی قدرتمنرد و دج ر. مرادر، دجروانرزمنردگان نو ت  و موقعّیر سرّن  است خاّ  
طبیعری و بردون نیرز هر رک  ۀرادرانرب و هاحساسات خواهرانرو  ؛دهند  عاطفی استخانواده، سامان

 اند:ر از دوران جنگ امکان یهور  ارتهمتأثّ  های شناختی  سو ه
شستن باشرد. ن هم ر  ناک رتنها د یآشت  ناگر ا یحتّ  ؛را در خانه برقرار کند یاناگفته ی  آشت خواهدیمادر م

 (25 )همان،  
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 یو مصرطف ؤ رااالن ر ی....  راست خیالیم؛یا ما بامّ  گیرند،یآتش م  ررا ز  گررف همدط ود نۀخاپتو
 (221 )همان،   کنند می هچ

  تیجه .4
 یگارا هبا سافر و ستین یغر  خبر ۀجبه دررمان   ررتارها و گفتگوها در دو تحلیل پد دارشناختی  

 ،هاسرتتت و تجرارب ز سرتۀ شخصیّ که حاصل ذهنّیر ،فۀ شناختدهد مؤلّ نشان می درجه 072
جبهاۀ  در ن  رما راسر  س رکه د ،نحو  بروز و نو  عواط  نقش اساسی دارد. تفاسیر پد دارشناختی در

کره ا ن ؛است ما ش گذاشتهن هرا ب اقتدار حتمی و اراد  غال  جنگ ،ه شدهعرض غر  خبری نیست
ررته دگرگرون ررته رر جبهه شده الگی راهی  سههجد که درررت راوی چگونه طبیعت انسانی و شخصیّ 

 تبیین رلسفی   ،سراسر ،رمان رسد. ا نشناختی میهستی انگاری  هیچ توأ  با لوغ رکری  ب هشود و بمی
قابرل، م ر. دکنردمی خرود برازتعر   فع  نهرا منهرد  و بر رررد جنگ است که هستی   رباا د  جنا ت

اسرت؛  درجاه 072 گارای سافر باهرمران     برارز و موّرر یهاجنبره جملرهگرا انه ازتوصیفات واقع
و تبلرور  یتیّ شخصر تکامرل بره دنی)رسداستان  تحلیل صر ح همراه نیستند بلکه ا د  اصلی   ا باه توصی
 ت  ذهنّیر سراس  ا ربرو النره متأمّ  ،است تا حوی ضمنی برای خواننده تسهیل شدهنبه (یانسان یهاارزش
گرر، د  عبارت  هدسرت  ابرد. بررمران  اند شرۀ غالر    کند و به را دنبال سیر داستان و گفتگوها خود،

 است. ت سازواری بخشیدهبدان خاصیّ  ،وی خوانندهرهخود ب ر  اث ودن  گش با ، مؤلّ 
گ و ردن  جنربلؤاسر رقصرد ز ر ،رمرار  بررخالف  ، درجاه 072سفر به گرای در رمان  دهقان،

رو دادهای نو سی و با بیانی مطاب  با اصول داستان ،دادن ماهّیت  آن به خواننده را نداشته بلکهنشان
خرود پسرند ده  ذات   مران، جنرگ درا رن ر است. در را طبیعی و مطبو  ارائه کرده اتداستان، واقعیّ 

ترأثیر مزبرور، رمران  اموری ارزشمند و انسانی باشرد. در درا  از ،ضرورت بر بنا ،مگرا نکه ؛نیست
 اّمرا برا نرد  شرده حو  احساس و عملکردشان نشان داده ن رساختارهای اند شه و اهداف ررد و گروه د

جنرگ و مواجهره  میردان   بررعکس، حضرور در ،انسانی نبوده بلکه ت هستی  اضمحالل تمامیّ  هانآ
خواننرده  ر  بهتر   سره و درمقا منظور  هاست. ب وردهآ پی ررشد و تعالی و بلوغ رکری د تشمخاطرا با
 ر رکدو رمران، ا رن عواطر  و محتروای شرناختی ه در هراآن ی  ادیرعواط  بارز و تمرا زات بن از
 است. نشان داده و مقا سه شده 2 ل  جدو در
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 یشناخت یمحتواها ساس  ا رو دهقان ب رمارهعواطف در رمان  یاسی  ق  ش.  ما1 جدول

احساسات و 
 عواطف

در رمان  یشناخت یان محتوا یا مو ه
 در رمان دهقان یشناخت یان محتوا یا مو ه رماره

 وابسته به مکان

ت ل انسانیّ بودن در جبهه برابر با تنّز 
 بر را یدار پا یتیّ است و زمینۀ شخص

امکان سازگاری با  و نهدیم یجا
 فند.می را سلب های دیگرمحیط

 بودن در جبهه انتخابی برای ا فای حّس 
د گران  ر هستی  براب رد یپذ رتمسئولیّ 

خو ش  رتادن هستی  راطرخد یمت  قهب
 است.

 و یک ز یف
 یبد 

 رررررررر
توصی  حاالت بدنی نمودار احساسات 

 است. وغشغّل یب

یرس و 
 اضطراب

کمین است.  در ،همواره ،مرگ و نابودی
 و دوارانهیکه ناام یهراس)احساس غال  مرگ

 .(است انه گراپو،

مرگ  برابر   درهوشیاری د دن مرگ دوستان 
 .کندیم دا جا

گاه)احساس غال  مرگ  و دوارانهیکه ام یآ
 .(است زیانگجسارت

 بلوغ
همۀ  ْگ  زی و مررنجنگ و خو

 ر زد.یم وپیشین را رر ی  ارزش ات  اعتقاد
را  پذ ریتمردانگی و مسئولیّ  جنگ حّس 

 انگیزد.برمی

 یگا گیب
گذشته مفهو  خود را از دست  ی  زندگ

 دهد.یم
 رررررررر

 یآناد
کند می های رردی را سرکوبجنگ آزادی
 حاکم بر جامعه است. یو نظام

آرمانی انسانی  جنگ، وقتی برای درا  از
هدری  ت  باشد،  ک انتخاب است درخدم

 متعالی.

 خش 
 ی  خو جنگ از آد  موجودی وحشی با

 سازد.می حیوانی
 را براثر جنگ آن دارد که ررزندش پدر بیم  
 از عش ( یا)درجهبدهد.  دست از

 ا دوه
مرگ رریقان و  و خاطرات گذشته

 ثبات دردآور است. نداشتن  
موعد  دوری از خانواده کمی زودتر از

 است. فاق ارتادهاتّ 

 و طنز یشوخ
سخت  اوضا و شوخی گر زی از  طنز

جبهه و ابزاری مفرضانه برای مقاصد 
 شخصی است.

ها و ۀ نوجوانی جدای از شوخیروحیّ 
تواند آن دوران نمی های خاّ  گو یبذله

 باشد.
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در رمان  یشناخت یان محتوا یا مو ه
 در رمان دهقان یشناخت یان محتوا یا مو ه رماره

ا تقام و 
  یجو نهیک

ها آد  جو ی  تالری درقوی  یجنگ حّس 
آورد؛ سرجوخۀ بدررتار با د می پد د

 .سزای اعمالش برسد به
 رررررررر

و  یگستاخ
 جسارت

عادی ما ۀ  همۀ آنچه در زندگی  
امری  ،ا نجا در ،حیاستوشر 

 پاارتاده و معمولی است. پیش
 رررررررر

و  یهمدل
 رفاقت

 را که تنها ها یآن ی  جنگ ارکار همگ
 ررماندن عنی زندهرر ک هدف دارند 

 کند.می شانهم صمیمی همسو و با

 ک  را که تنها ها ینآ جنگ ارکار همگی  
همسو و  ررماندنزنده عنی ررهدف دارند 

 کند.می شانهم صمیمی با

 عشق
ا بینوا و داشتنی امّ مادر موجودی دوست

 است. دردمند
آرامش  و مادر قوی و عامل برقراری صلح

 است. خانواده در

نبان 
 یادبم یغنا

 (یفی)یوص
 رررررررر

محیط و  درستی بازتاب طبیعی  زبان به
و  مقتضای سّن  و نیز معقول و حاالت پو ا

 است. رضای داستان
ینبان علم

 ینیی)یب یفلسفم
 (یا تقاد و

غال  که  ی  شگ منبع  از وجه اند
حاصل از جنگ  یو پوچ  یزدایهست

 است.
 رررررررر
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