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طيبه جعفري

چكيذه
«گبو» ،اطط غالمحؿين ؾبٖسي و «مؿد» ،نوقشة فطانشؽ کبفکاب اظ ػلها
آطبض زاؾشبني کوسبه مٗبنط ث قلبض ميضونس ک زاضاي غضفؾبذشي کبمالً قاجي
ث يکسيگطنس .اين زو اطط زض واقٕ ثيبني اکؿذطؾيونيؿشي اظ ػبمٗة ٖهط ؾبٖسي
و کبفکبؾز ک ميکوقس ثاب ضويکاطزي ػابزويي ،ضئبليؿا ساطؼ و ذاناب و
اؾشجساز حبک ثط ايطا ثٗس اظ کوزسبي  86مطزاز و دطاگ  0711ضا ثا سهاويط
کكس .ايان زو اطاط ،ثاب وػاوز زاقاشن غضفؾابذز يکؿاب  ،زض حاوظش قايوش
قرهيزدطزاظي ،کبمالً ثب يکسيگط مشابورانس؛ کبضثطز گاشگو زض منبيؿ ثب ؾبيط
قگطزهبي دطزاظـ قرهيز ،ثؿبمسي ثؿايبض اناس زض ايان مؿاد زاضز و زض
منبثل ،سونيف ثب زامنة کبضثطز وؾيٕ ،منُق حبک ثط قيوش قرهايزداطزاظي
آ ث قلبض ميضوز.
«مؿد» ث ٖنوا يکي اظ آطبض ثطػؿشة ازثيبر ػهب  ،موضز سوػ ثؿايبضي
اظ نبقسا و نويؿنسگب اظ ػله والزيليط نبثابکوف قاطاض گطفشا اؾاز .زضثابضش
«گبو» اطط ؾبٖسي نيع ثؿيبضي ؾرن گاش انس امب زض هيچ يک اظ آطبض مصکوض ،ث
َوض مجؿوٌ ث ثطضؾي قگطزهبي قرهيز دطزاظي زض زاؾشب کوسبه «گابو» و
منبيؿة آ ثب «مؿد» کبفکب دطزاذشا نكاسه اؾاز؛ اظ ايان ضوي ،زض داػوهف
حبيط ٖوامل مإطط زض دطزاظـ قرهيز زض زو اطط زاؾشبني «گابو» و «مؿاد»
موضز ثطضؾي و منبيؿ قطاض گطفش اؾز.
واژهايكليدي:مؿد ،گبو ،قرهيزدطزاظي ،گاشگو ،سونيف ،کنف.

* -سبضيد ونول 66/5/4 :سأييس نهبيي66/7/82 :
** -اؾشبزيبض ظثب و ازثيبر فبضؾي زانكگبه اناهب
***  -زانكؼوي زکشطاي ظثب و ازثيبر فبضؾي زانكگبه اناهب
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مقذمه
آنچ ثيف اظ ؾبيط ٖنبنط زاؾشبني ،منشنلکننسش س زاؾشب و ٖبمل گؿشطـ َطح ث
قلبض ميضوز« ،قرهيز» زاؾشبني اؾز« .قرهيزهب ثبيؿشي زض ضفشبض و ذهنيبر
طبثزقسم ثبقنس و هط سغييط ضفشبضي آنهب ثبيس ثب زليل هلطاه ثبقس .انگيعش ٖلل آنهب ثبيس
مٗنول ثبقس و زض کل دصيطفشني و واقٗي ػهوه کنس .قرهيز ،نلونة مُهق نيؿز ثهک
سطکيجي اظ ذههزهبي نبهلبهنگ و يس و ننيى اؾز .قرهيزهبي زاؾشب ثبيس زض
زنيبي مرهوق زاؾشب موضز سوػ قطاض گيطنس ن ثيطو اظ آ و هطچنس ٖؼيت ثبقنس ،ثبيس
زض حوظش ز اؾشب ث نٓط ذواننسه مٗنول ػهوه کننس .اٖلبل و ضفشبضقب مؿشسل ثبقس سب
هلسضزي يب ػجه گيطي ذواننسه ضا ثطانگيعنس» (ميطنبزقي.)062 ،0642 ،
قرهيز زاؾشبني ملکن اؾز ؾبزه يب ػبمٕ ،دويب يب ايؿشب و نوٖي يب ذبل ثبقس .نيع
ثب سوػ ث ننف آ زض ضونس حوازص ملکن اؾز قهطمب انهي زاؾشب يب ؾيبهيلكکط ث
قلبض ضوز« .زو ثٗسي ثوز (ؾبزه ثوز ) قرهيز زاؾشب يب ؾ ثٗسي ثوز (ػابمٕ ياب
ثغطنغ ثوز ) او ث سأکيسي ثؿشگي زاضز ک نويؿنسه ثط َطح يب س زاؾاشب ياب قرهايز
زاؾشبني ميکنس .اگط نويؿنسه ثرواهس زض قرهيز او غوض کنسَ ،جٗابً نابگعيط اؾاز او ضا
ؾ ثٗسي ثؿبظز و اگط ثرواهس يک فکط واحس ضا ثياب کناس ،زض آ ناوضر ملکان اؾاز
سطػيح زهس قرهيز ؾبزهاي ثيبفطينس ک س زاؾشب ضا آقاش نؿابظز .قرهايز ؾابزش
زاؾشبني چنب ک اظ نبمف ديساؾز ،ؾبزه اؾز و هط آ ک زض زاؾشب ْبهط مايقاوز،
ذواننسه ميسوانس حسؼ ثعنس ک زض ثطاثط ويإ موػاوز ،چا واکنكاي ضا اظ ذاوز نكاب
ميزهس؛ زض حبلي ک زض مواػه ثب قرهيز ثغطنغ زاؾشبني ،ذواننسه اظ اين ثبظي حاسؼ
و گلب َطفي نليثنسز و اين چنين قرهايشي گابه ثاب ٖلهاي کا مايکناس و گابه ثاب
ػهوههبيي ک اظ قرهيز زضو نكب ميزهس ،او ضا غطق زض حياطر مايکناس .اقاربل
ؾبزش زاؾشبني اغهت نلونة نوٖي و اقربل ثغاطنغ ،اغهات قرهايزهابي وياػه و ملشابظ
هؿشنس امب قبٖسه و قبنوني نيؿز ک ثگويس يک قرهيز ػبمٕ نليسوانس نلونة نؤ ذاوز
نيع ثبقس» (يونؿاي .)62-63 ،0662 ،زض مؼلاؤ ثبياس گااز کا قرهايز ثغاطنغ و
چنسثٗسي ،قرهيشي اؾز ک ثط ذالف قرهيز ؾبزه ،زاضاي ؾبحزهبي مشٗسز اؾاز؛
غيطقبثل ديفثيني اؾز؛ حهنوي و مبضديچ ٖلل ميکنس؛ گطههبي ويػه ذوز ضا زاضز و ثا
واؾُة سٗسز اثٗبز و ؾبحزهبيف ،مشٗهق ث هيچ سيخ و گطوه اػشلبٖي مكرهي نيؿز.
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ثؿش ث ؾبزه يب ثغطنغ ثوز  ،قرهيز ٖلسش زاؾشب ملکن اؾز ؾبکن يب دويب ثبقس.
زض آطبض زاؾشبني گصقش  ،ذواننسه اغهت ثب قهطمبنبني طبثز و ايؿشب مواػ ميقوز؛ افطازي
ک محيٍ ذويف ضا سغييط ميزهنس ثسو اينک ذوز کلشطين سحولي ثيبثنس .امب زاؾشب
نويؿي نو ؾرز مٗشنس اؾز ک مويؤ اؾبؾي کبض او منبؾجبر مشحول انؿبني اؾز و
ثط هلين اؾبؼ اغهت اوقبر ،زؾز ک يکي اظ اقربل زاؾشبني ضا ث گون اي اضائ
ميزهس ک زض ػطيب کكلکف حوازص ،زچبض سحولي ضوحي يب ػؿلي ميقوز و ثسين
سطسيت قرهيشي دويب و گؿشطـ يبثنسه ضا ث ذواننسه ٖطي ميزاضز (هلب ).
قرهيز زاؾشبني اظ حيض ننكي ک زض ؾبذشن ديطنگ زاؾشب ثط ٖهسه زاضز ،ملکن
اؾز قرهيز انهي ،مربلف ،قطاضزازي ،نوٖي ،سلظيهي و نلبزين ثبقس.
قرهيز اظ هط گون و نوٖي ک ثبقس ،ثا زو َطياق داطزاظـ مايقاوز :مؿاشني و
غيطمؿشني « .زض قيوش مؿشني  ،ضاوي -نويؿنسه ثطاي مٗطفاي قرهايز ،او ضا مؿاشنيلبً
سونيف ميکنس .زض اينؼب ضاوي ک مٗلوالً زانبي کل اؾز ،ويػگيهابي زضوناي و ثطوناي
قرهيز ذويف ضا سٗطيف ميکنس .زض قيوش غيطمؿشني  ،مٗلوالً ظاوية زيس ضاوي محسوز
اؾز و نحوش ثيب زاؾشب ه ث َوض مٗلول نلبيكي اؾز؛ يٗني اگط نويؿانسه ثرواهاس
قره ايشي ضا مؿااشنيلبً ثبظؾاابظي کنااس ،مٗلااوالً زوضثين اي ػهااوي او ماايگااصاضز و او ضا
فيهلجطزاضي ميکنس ن اينک او ضا سونيف کنس .زض اين قيوه ک ثيكشط ثب ػعءنگبضي ؾاط
و کبض زاضز ،ػعء زاللز ثط کل ميکنس و نويؿنسه ثب اضائة مسض و قبهس ،قرهيزهابيف
ضا ذهق ميکنس و ذواننسه ثاب نشيؼا گياطي اظ ثاين قاواهس ،قرهايزهابي زاؾاشبني ضا
ميؾبظز» (اذور.)020-028 ،0650 ،
خالصة داستان گاو
زض غيبة مفحؿن ،گبو او ث ٖهز نبمٗهومي ميميطز و اهبلي ضوؾشبي ثَيَل ثب موافنز
هلؿط مفحؿن ،القة گبو ضا زضو چبهي زض َويه ميانساظنس .کسذسا و مفاؾالم ث
اهبلي سوني ميکننس ،مطگ گبو ضا اظ مفحؿن دنهب و وانلوز کننس ک حيوا گطيرش
اؾز .مفحؿن دؽ اظ ثبظگكز ث ضوؾشب ميقنوز ک گبوـ گطيرش اؾز امب ثبوض
نليکنس و زض نهبيز ثط اطط فنسا گبو ،زچبض اؾشحبل ضوحي قسه و ذوز ضا گبو ميدنساضز.
مفاؾالم و کسذسا سهلي ميگيطنس مفحؿن ضا ثطاي مٗبلؼ ث قهط ثجطنس ،امب زض ثين
ضاه ،مفحؿن اظ زؾز آ هب ميگطيعز.
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درونماية داستان گاو
اظ زيسگبه ضوا قنبؾي ،زضونلبية زاؾشب کوسبه گبو ،مجشني ثط الينا قاس قرهايز
انااهي آ يٗناي «ماافحؿاان» اؾااز؛ الينبؾايوني کا مٓهااط انااهي دسياس آمااس آ
ثطچؿتهبيي چو  :نبامني ،ايُطاة ،زلهطه و ذانب اؾز و ايان ثطچؿاتهاب ضا ػهاب
مسض ثط ضوح انؿب سحليل ميکنس .
خالصة داستان مسخ
يک ضوظ نجح زض اواذط فهل دبييع ،گطگوض ظامعا اظ ذواثي نبآضام ثيساض ميقاوز و ذاوز
ضا زض هيئز يک حكطش غولآؾبي ظقز و کطي (ؾوؾک) مييبثس .او ماأموض فاطوـ ياک
ثنگبه ثبظضگبني اؾز و ثيكشط ظنسگي ذوز ضا زض ؾاط ميگصضانس .امب قجي ک اين مابػطاي
ٖؼيت و سکب زهنسه ضخ ميزهس ،او زض ثؿشط ذوز زض ذبنة داسضي ذاشا اؾاز .اًٖابي
ذبنوازش او (دسض ،مبزض و ذواهط) زض ثطاثط اين ضويساز قاگازانگياع زچابض وحكاشي ٖٓاي
م ايقااونس .اظ ػعئياابر زاؾااشب چنااين ثطم ايآيااس ک ا گطگااوض ث ا کاابض ماااللانگيااع و
ذؿش کننسهاـ ک ث ذبَط آ نبگعيط اؾز مسام زض ؾيط و ؾاط ثبقس ،کلشطين ٖالق اي
نساضز .او نب آوض انهي ذبنوازه ث قلبض ميضوز و آقکبضا موضز ثهطهکكي ثيطحلبنة ذبنوازه
ذوز قطاض ميگيطز .امب اکنو قبزض ث انؼبم وْبياف نيؿز و ذبنوازه اميسواض اؾز کا او
هط چ ظوسط اظ ثيلبضي ثهجوز يبثس سب ثشوانس زوثبضه ؾط کبضـ ثطگطزز .اماب گطگاوض اظ ويإ
سبظه ذوز ذكنوز ث نٓط ميضؾس .ثب اينکا وي ثا ذابَط ْابهط چناسـآوض و غيطقبثال
سحلهف زض اسبق ذوز ظنساني قسه اؾز امب سب چنس مبه فکط و حاواؼ و ضوحيابر انؿابني
ذوز ضا هلچنب حاّ ميکنس .شهان انؿابني او مبنناس گصقاش فٗابل اؾاز اماب ػؿا
مؿشحيهف مبنٕ اظ ثطقطاضي اضسجبٌ او ثب زيگطا ميقوز .گطگوض زو ثبض ميکوقاس اظ اسابق
ذوز ک اًٖبي ذبنوازه او ضا ٖلالً زض آ ظنساني کطزهانس ،ثياطو ثيبياس اماب ساالـ او ثا
ذبَط مربلاز ذبنوازه ،ث ويػه واکنف ذكونزآميع دسض ،ثينشيؼ ميمبنسَ .جيٗي اؾز
ک گطگوض ثب سجسيل قس ث حكطه ،اظ ازامة قغل ذوز ثبظمبنسه و زيگاط قابزض ثا ساأمين
مٗبـ ذبنوازه نيؿز و ذبنوازه نبچبض ث اقسامبسي زؾاز مايظناس :دايف اظ هطچياع داسض
فٗبليز قغهي ذوز ضا اظ ؾط ميگيطز و ثط منهت ضيبؾز ذابنوازه ماينكاينس .هلچناين
آنهب ثطاي کؿت زضآمس ثيكشط ،يکي اظ اسبقهبي ذبن ضا ث ؾ اػبضهنكين کطاي ميزهنس.
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گطگوض ضفش ضفش ث نوضر ٖنهطي ظايس و معاح زضميآياس کا ذابنوازه زض آضظوي ضهاب
قس اظ قط او ضوظقلبضي ميکنس .وي ؾطانؼبم زض اواذط مبه مبضؼ زض دي ناسم اي کا
دسض ثب دطسبة ؾيت ث وي ظزه اؾز ،ميميطز و دؽ اظ مطگ او ذبنوازه ذكنوز و ؾاجکجبض
ثطاي ساطيح ث ذبضع اظ قهط ميضونس.
درونماية داستان مسخ
زض يک نگطـ ضوا قنبذشي ،زضونلبية زاؾشب کوسبه مؿد نيع ديونسي ٖليق ثب
ماهوم الينبؾيو مييبثس .انؿب مؿد ،انؿبني گطفشبض زض ػهب نبامن ،ثيضح  ،دط اظ
زلهطه و ذانب و مسض اؾز ک نليسوانس ذوز ضا ثب واقٗيز ديطامونف هلبهنگ ؾبظز؛
دؽ محکوم ث مؼبظاسي ؾرز ميقوز؛ مؼبظاسي ک ثب هيچ ػنبيشي نليذوانس .او مؿد
ميقوز سب ظيط چطخهبي ثيضح دطاگ  0711زؾز و دبيف کوچک و کوچکسط قوز و
زضنهبيز زض اسبق سبضيک و نلوض ذويف ،ػؿس ؾوؾک قسهاـ ذكک قوز و اظ يبز ثطوز.
ضيوة پردازش ضخصيت در مسخ و گاو
زض زو زاؾشب کوسبه مؿد و گبو اظ قگطزهبي مرشهاي ثطاي دطزاظـ قرهيز
اؾشابزه قسه اؾز .ثطػؿش سطين اين قگطزهب ٖجبضرانس اظ :سونيف ،کنف و گاشگو .آنچ
اين زو اطط ضا زض حيُة قرهيزدطزاظي اظ يکسيگط مشلبيع ميؾبظز ،ثؿبمس کبضثطز
قگطزهبي فوق اؾز ک يکي اظ آنهب (مؿد) ضا کبمالً سونياي ميکنس و زيگطي (گبو) ضا
ث مطظ نلبيكنبم نعزيک ميؾبظز.
توصيف

ثيكشطين اثعاضي ک ضاوي -نويؿنسش زاؾشب مؿد زض دطزاظـ قرهايزهابيف اظ آ
اؾشابزه کطزه اؾز ،قيوش سونيف اؾز .يکاي اظ اناوأ سونايابر ثا کابض ضفشا زض ايان
زاؾشب  ،سونيف ْبهطي قرهيز هبؾز ک ثيكشط ثطاي سؼؿ هيئز ػؿلبني اؾشحبل
يبفشة قهطمب زاؾشب (گطگوض ظامعا) ث کبض ضفش اؾاز .اماب زض مؼلاؤ ،دطزاذاز ْابهط
قرهيزهب اهليز چنساني ثطاي کبفکب نساضز و ذواننسه ػع زض چنس موضز ثؿايبض کوسابه و
مرشهط ،سهويط چنساني اظ ْبهط افطاز زضيبفز نليکنس .قبيس ثسين زليل ک آنچ ثيف اظ
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هل ثطاي نويؿنسه اهليز زاضز ،ث سهويط کكيس ثبَن قرهيزهبؾز؛ ن ْابهط آنهاب.
سهويطي ک زض آغبظ زاؾشب اظ ْبهط قهطمب اضائ ميقوز ،چنين اؾز:

«يک ضوظ نجح ،گطگوض ظامعا اظ ذواثي آقاش ثيساض قس و فهليس ک زض سرشرواثف ث
حكطهاي ٖٓي ثسل قسه اؾز .ثط دكز ؾرز و ظضهمبننسـ ذواثيسه ثوز و ؾطـ ضا ک
کلي ثهنس کطز قک قهوهاي گنجس قکل ذوز ضا زيس ک ث قؿلزهبي محسة و ؾاشي
سنؿي ميقس و چيعي نلبنسه ثوز ک سلبمي ضوانساظـ ثهغعز و اظ ضويف دؽ ثطوز.
دبهبي مشٗسزـ ک زض قيبؼ ثب يربمز ثبقي ثسنف اظ فطٌ الغطي ضقزانگيع ثوزنس،
ثياذشيبض ػهو چكلبنف ديچ و سبة ميذوضزنس» (کبفکب.)00 ،0663 ،
چنبنک زض ثنس مصکوض زيسه ميقوز ،مؿد هلچو زيگط آطبض نويؿنسش آ  ،ثب يک
«ويٗيز کبفکبيي» (انهالحي ػسيس زض ظثب انگهيؿي ثطاي کؿي ک زض مرله اي
گطفشبض آمسه و ث کهي مأيوؼ قسه اؾز ).آغبظ ميقوز .گطگوض ظامعا ذوز ضا مؿد قسه
زض قبلت حكطه يب حيوانيز مييبثس؛ ويٗيشي فؼيٕ و ضٖتآوض .امب زض َول زاؾشب ،
ذواننسه هطگع او ضا نبضايي اظ قطايٍ ػسيس نلييبثس .قبيس ثسين زليل ک «اين يبفز ،زض
ٖين حبل آگبهي اظ وػ حنيني يب آضظوي نهاشة گطگوض اؾز؛ اينک ؾط کبض نطوز؛ نب آوض
نجبقس و ثبألذطه اظ مؿئوليز مهطه ثوز و وػوز وانلوزين و دطزهدوـ ذوز ذالل قوز
و ذوزـ ثبقس» (دبينسه .)66 ،0662 ،گطگوض ،قهطمب ٖؼيت کبفکبؾز ک وي ثطاي
مهلوؼسط ؾبذشنف حشي نساي او ضا نيع ثطاي ذواننسه سونيف ميکنس:

«گطگوض ک نساي ذوزـ ضا زض دبؾد مبزضـ قنيس ،يک ذوضز .ثيسطزيس نساي
ذوزـ ثوز ،ثه امب س مبية نساي ػيطػيط ؾلغ و وحكشنبکي ثوز ک ثبٖض ميقس
کهلبر فنٍ زض هلب لحٓة اول قکهي ضوقن زاقش ثبقس امب ثٗس اين نسا چنب َنين
آنهب ضا ثطه ميظز ک آزم قک ميکطز ،زضؾز قنيسه ثبقس» (هلب .)02 ،
ٖالوه ثط سونيفهبيي ک کبفکب اظ ْبهط گطگوض ميزهس ،زض اواؾٍ زاؾاشب ذوانناسه،
سونياي نيع اظ ْبهط دسض قهطمب زاؾشب زضيبفز ميکنس ک اين اماط ثا زليال اهلياز
مويؤ اؾز؛ ظيطا دسض ديف اظ اؾشحبلة ػؿلي قهطمب  ،مطزي اظ کابض افشابزه و نابسوا و
ثيحونه اؾز امب ثٗس اظ حبزطا اي کا زض ذابنوازهاـ ضخ مايزهاس ،نبگهاب سغيياطي
ميکنس ک ثطاي گطگوض ثؿيبض ٖؼيت مينلبيس:

«واقٗبً سهوض نليکطز دسضـ اينُوض قسه ثبقس ک حبال آنؼب ايؿشبزه ثوز ...حبال نابف
نبف ايؿشبزه ثوز .اونيااوضم آثاي قاق و ضق ثاب زگلا هابي َالياي ثا سان زاقاز؛ اظ
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هلب هبيي ک کبضکنب ثبنک ميدوقنس .غجغت زضقاشف اظ ثابالي يرا ثهناس و آهابضزاض
نيلشن اـ ثيطو ظزه ثوز .اظ چكلب ؾيبهف زض ظيط اثطوا دطدكز ،نگبههابي هوقايبض و
ظنسه ؾبَٕ ميقس .موهبي ؾايسـ ضا ک مٗلوالً غولياسه ثاوز ،حابال اظ وؾاٍ ثاب زقاز
فطاوا فطق ثطاقي ثبظ کطزه و نبف ث زو َطف قبن ظزه ثوز» (هلب .)26-267 ،
زض زاؾشب کوسبه مؿد ،سونيف ماهل ْبهط قرهيزهب و سؼؿ هيئز کبمل آنهب
ث سونيف ْبهط قهطمب زاؾشب و دسضـ محسوز ميقوز و سونيف ْبهطي ؾبيط
اقربل ،ثؿيبض کوسبه و مرشهط اؾز .زض اين زاؾشب آنچ ثيف اظ سونيف ْبهط،
نويؿنسه ضا زض دطزاذز قرهيزهبيف يبضي ميزهس ،سونيف زضونيبر و احؿبؾبر و
افکبض قهطمب اؾز؛ سونياي ک اظ َطيق آ ثؿيبضي اظ ػنج هبي قهطمب و زيگط
اقربل زاؾشبني ثطاي ذواننسه مکكوف ميقوز .اهليز کبضثطز اين قگطز زض مؿد
چنب اؾز ک ثطذي قرهيزهبي فطٖي زاؾشب  ،سنهب اظ هلين َطيق قنبذش
ميقونس .ثطاي مظبل زض ثنس ظيط ک سونيف افکبض قهطمب اؾز ،ذواننسه ثب ضئيؽ گطگوض،
مؿشرسم قطکز و دعقک ثيل چنين آقنب ميقوز:

«و سبظه اگط ه ث قُبض ميضؾيس ،ثبظ ضئيؿف قكنطق ث ضاه ميانساذز؛ چو
مؿشرسم قطکز انشٓبض زاقش او ثب قُبض ؾبٖز دنغ ثيبيس و سب حبال حشلبً اين مؿبمحة او
ضا ث اَالٔ ضؾبنسه ثوز .آذط اين مؿشرسم ه نوکط زؾز ث ؾينة ضئيؽ ثوز .اظ آ
آزمهبي ثيٖطي و احلق .ذوة اگط ثگويس مطيى ثوزه اؾز چ ؟ امب ذيهي نبػوض
ميقوز و حشلبً ث قک ميافشس چو گطگوض زض َول دنغ ؾبل ذسمشف حشي يک ثبض
ه ثيلبض نكسه ثوز .حشلبً ذوز ضئيؽ ثب دعقک ثيل ث ؾطاغف ميآيس ...دعقک ثيل
ه ک سلبم اثنبي ثكط ضا ثسو اؾشظنب افطازي ميزانس کبمالً سنسضؾز امب اظ کبض زضضو»
(هلب .)06-02 ،
اؾشابزه اظ سونيف زضوني سنهب ث مٗطفي قرهيزهبي فطٖي زاؾاشب مؿاد محاسوز
نليقوز و زض ػبيػبي آ ثب ث سهويط کكايس کانف و اضائاة گاشگاوي قرهايزهاب
ننكي ثطػؿش زض گؿشطـ َطح زاضز .ايان سونايابر کا زض ثيكاشط ماواضز مطثاوٌ ثا
شهنيبر و افکبض قهطمب مؿد قسش زاؾاشب اؾاز ،اظ زاذال اسابق سبضياک و زضثؿاشة او،
ذواننسه ضا ثب ػعئيبر زاؾشب آقنب ميکنس و او ضا ثا ٖلاق فبػٗا مايثاطز .ضاوي هلا
چيعزا مؿد ،ن سنهب شهنيبر و افکبض و احؿبؾبر زضوني قهطمب گطگوض نابم زاؾاشب ضا
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ضوايز ميکنس ثهک گبه ذواننسه ضا زض ػطيب زضونيبر ؾبيط قرهيزهب نيع قطاض ميزهاس؛
چنب ک زض ثبة مؿشرسم چنين ميگويس:

«فکط کطز مرهونبً سکب نليذوضز و وانلوز ميکنس ک قهط اؾز؛ اٖشنبز زاقز ک
گطگوض اظ هط ػوض شکبوسي ثهطهمنس اؾز» (هلب .)44 ،
زض ػبيي زيگط مربَت ،اين گون زض ػطيب افکبض اًٖبي ذبنوازه گطگوض قطاض ميگيطز:

«هط زو ث اين فکط افشبزنس ک حبال موقٗف ضؾيسه ک ثطاي او قوهط ؾطث ضاهي ه
ديسا کننس و زذشطقب ه انگبض ث سأييس ضؤيبي سبظه و حؿن نٓط آنهب ث محى ضؾيس
ث منهس ،قجل اظ هل ثهنس قس و ثس ػوانف ضا کف و قوؼ زاز» (هلب .)51-50 ،
زض زاؾشب مؿد ،قگطز سونيف ن سنهب اظ َطيق سؼؿ ْبهط و ثبَن اقربل
زاؾشبني ،ثهک اظ َطيق ث سهويط کكيس مکب نيع ػطيب قرهيزدطزاظي سکليل
ميقوز .ثطاي نلون ثب ذوانس ثنس ظيط ،ذواننسه زض ػطيب يکي اظ اثٗبز مه قرهيشي
قهطمب قطاض ميگيطز ک ٖجبضر اؾز اظ سوػ مرهول ث ظ و منولة اظزواع:

«ذواة نليزيس .اسبقف ک گطچ ک و ثيف کوچک ثوز امب اسبق ذواة مٗلولي يک
انؿب ثوز ،آضام زض ميب چهبض زيواض آقنب قطاض زاقز .ثبالي ميعي ک مؼلوٖ اي اظ
مؿُوضههبي دبضچ ضويف دط و درف قسه ثوز ا آذط ظامعا ثبظاضيبة قهطؾشب هب ثوزا
سهويطي آويعا ثوز ک چنسي قجل اظ يک مؼه مهوض چيسه و ثب قبة َاليي ظيجبيي
قبثف کطزه ثوزٖ .کؽ ظني ثوز ،کالهي دوؾشي ثط ؾط و کبدي دوؾشي ثط قبن هب ،ضاؾز
نكؿش ثوز و ؾبٖسهبيف ضا ک ث سلبمي زض زؾشذوـ دوؾشي ثعضگي دنهب قسه ثوز ضو
ث ثيننسگب زضاظ کطزه ثوز» (هلب .)00 ،
اين ويػگي قهطمب زاؾشب (ٖالق ث ظ و اظزواع) اظ يکؿو نلبيبنگط اهليز اين
مؿئه نعز نويؿنسه اؾز و اظ زيگط ؾوي نبسواني او ضا زض ضؾيس ثسين ذواؾش نكب
ميزهس و هلين نبسواني اؾز ک ث نوضسي اؾشٗبضي زض زاؾشب منٗکؽ قسه اؾز و
آضظوي زؾز نيبفشني نويؿنسه ضا زض قبلت سهويط ظني نكؿش زض چبضچوة َاليي قبة
ٖکؿي ظيجب ثط زيواض اسبق گطگوض ثبظ مينلبيبنس.
چنب ک گاش قس سونيف اظ مه سطين قگطزهبي دطزاظـ قرهيز زض مؿد اؾز
زض حبلي ک ميعا کبضثطز اين قگطز زض زاؾشب کوسبه گبو نؿجز ث زيگط قگطزهب (کنف
و گاشگو) ثؿيبض کلشط اؾز .زض اين زاؾشب  ،ؾبٖسي ث سونيف ْبهط افطاز اهليز
چنساني نليزهس ث گون اي ک ذواننسه سهويط مؿشنهي اظ ْبهط قرهيزهب زضيبفز
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نليکنس و اگط ه سونياي هؿز مطثوٌ ميقوز ث هلب لحٓ اي ک قرهيز زض
زاؾشب حًوض زاضز و ننفآفطيني ميکنس؛ ثسين ماهوم ک ذواننسه سهويط ،کنف و
گاشگوي قرهيز ضا زض هلب ثطهة ظمبنياي ک ضاوي نبقل آ اؾز ،زضيبفز ميکنس،
مبننس سهويط ظيط ک مؼؿ کننسش هيئز ْبهطي مكسيحؿن زض لحٓة کنف اوؾز:

«مكسيحؿن ؾطـ ضا اظ سوي کبهسا آوضز ثيطو  .نوضسف ذوني ثوز و چك هبي
ذؿش و آقاش اـ زض حسق ميچطذيس .زهبنف دط ثوز اظ ٖهف ک ميػويس؛ مطزهب ضا
نگبه کطز ،سوي گهو غطيس و زوثبضه ؾطـ ضا ثطز سوي کبهسا » (ؾبٖسي.)022 ،8365 ،
کبضثطز سوني ف زض زاؾشب کوسبه گبو سنهب ث چنس موضز انس و آ ه زض ث سهويط
کكيس ْبهط قرهيزهب و مکب ث کبض ضفش اؾز .زض اين زاؾشب  ،نويؿنسه سنهب ث
سونيف ثيطوني (ْبهطي) آ ه زض حس ثؿيبض انس ثؿنسه کطزه و سونيف زضوني و اضائة
افکبض و شهنيبر اقربل زاؾشبني موضز سوػ و اؾشابزش او واقٕ نكسه اؾز.
كنص

زض زاؾشب کوسبه مؿد ،قيوش قرهيزدطزاظي مؿاشني و گعاضقاي نويؿانسه ؾاجت
قسه اؾز ک کنفهب ث نوضر غيطمؿشني و اظ َطياق ضاوي زض اذشيابض ذوانناسه قاطاض
گيطز .سونيف کنف قرهيز هب يکي اظ اثعاض مه زض دطزاذز قرهيزهبي مؿد اؾاز
و ثؿ ايبض مااوضز سوػ ا نويؿاانسش آ واقاإ قااسه اؾااز .نلون ا هاابي ظي اط کاانف ثطذ اي
قرهيزهبي زاؾشب ث هنگبم زيس گطگوض مؿاد قاسه اؾاز .ساابور ايان کانفهاب
نلبيبنگط سابور قرهيزهبؾز و ؾطند زيگطي زض کكف اقربل زاؾشبني اضائ ميزهاس.
ثطاي نلون ثنس ظيط حبلز ذبل دسض و مبزض ضا نكاب مايزهاس؛ حابلشي کا زض آ هايچ
نكبني اظ مهط و ُٖوفز مبزضان و زلؿوظي دسضان زيسه نليقوز .مابزض ٖنهاطي سطؾاو و
دسض قرهيشي کبمالً ذكن و ثيضح اؾز .گويي گطگوض هطگع فطظنس آنهب نجوزه اؾز:

« ...ثٗس زو قسم ث َطف گطگوض ثطزاقز و زض ميب زامنهبي دط و درفقسهاـ
ننف ظمين قس و نوضسف کبمالً زض ؾين فطوضفز .دسضـ ثب چهطهاي ذكلگين مكشف
ضا گطه کطز .انگبض ميذواؾز ثب يک يطث گطگوض ضا ث اسبقف ثطگطزانس .ثٗس ثب زوزلي
زوضوثطـ ضا نگبه کطز .ثب زو زؾز چك هبيف ضا گطفز و آ قسض گطي کطز ک ؾينة
ؾشجطـ ث سکب سکب افشبز» (هلب .)83 ،
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ثنس ظيط نيع حبلز ثهز و وحكز ؾطدطؾز ضا نكب ميزهس:

«امب گطگوض سبظه چنس کهلة اول ضا گاش ثوز ک ؾطدطؾز دؽ دؽ ضفز و فنٍ ثب
لجب اظ ه گكوزه و اظ ثبالي قبنة لطظانف ذيطه ذيطه ث او نگبه ميکطز .و وقشي گطگوض
حطف ميظز يک لحٓ آضام نبيؿشبز و دبوضچين دبوضچين ث َطف زضميضفز .ثيآنک
چك اظ گطگوض ثطزاضز ،ولي کبمالً شضه شضه حطکز ميکطز ،انگبض فطمبني ؾطي ثطاي منٕ
سط اسبق نبزض قسه ثبقس» (هلب .)85 ،
زض زاؾااشب کوساابه گاابو ني اع ث ا سهااويط کك ايس ػعئي ابر کاانف قهطمااب و زيگااط
قرهيزهبي زاؾشبني ،يکي اظ اثعاض مه دطزاظـ قرهيز ث قلبض ميضوز .اين کنفهب
مٗلوالً ثب گاشگو هلطاه اؾز و ثسين سطسيت سأطيط ثيكشطي زض مهلوؼسط ؾبذشن اقاربل
زاؾشبني زاضز .ثطاي نلون ثب ذوانس ثنس ظيط ذواننسه ثب کسذسايي آقنب ميقوز کا سنهاب
نبم کسذسايي ثط ذوز زاضز و قبزض ث سهلي گيطي زض موقٗيزهبي حؿبؼ نيؿاز .او کا
ضوظي يکي اظ مه سطين و مشناصسطين ػبيگبههبي اػشلبٖي ضا زض نٓبم ضوؾاشبيي ثا ذاوز
اذشهبل زازه ثوز اينک سنهب ٖنهطي الين قسه اؾاز کا اظ آ هلا قاکوه و ٖاعر و
ناوش ،سنهب ث نبمي ثؿنسه کطزه و اظ هويز ذويف ذبلي قسه اؾز:

«کسذسا کالهف ضا گصاقز ؾطـ و ثٗس ضو کطز ث اؾالم و گاز :ضاؼ ميگ اگ
مكسيحؿن ثطگطزه و ثسون ک گبوـ مطزه ،ميزوني ک چ حبلي ميك ؟ اؾالم گاز:
چ کبضـ ثکني ؟ کسذسا گاز من نليزون سو ثهشط اظ هل ميزوني .اؾالم ضفز ضوي
ؾنگ ؾيبه مطزهقوضي و گاز :کسذسا گاز ک هيكکي ث مكسيحؿن ک ثطگكز
نگ ک گبوـ مطزه ....مطزهب ؾبکز قسنس .اؾالم اظ ضوي ؾنگ آمس دبيين و گاز :حبال
چ کبض ثکني کسذسا؟ کسذسا گاز :من نليزون  .اؾالم ثطگكز و ث مطزهب ک ثهزظزه
او ضا نگبه ميکطزنس ،گاز :چنس ناطسو ثيبين ثطي ذونة مكسيحؿن ،ثجيني ک گبوه ضو
چکبضـ ميك کطز» (ؾبٖسي.)086-061 ،8365 ،
ثنس ظيط نيع نلبيبننسش قرهيز واثؿش ٖ ،بَاي و کوزکبنة مكسيحؿن اؾز کا ايناک
اظ زوضي گبوـ (نلبز سٗهنبر دؿز) زيوان قسه اؾز .ػلاالر ثطذاي اظ اثٗابز قرهايشي
زيگط اقربل زاؾشبني چو کسذسا ،اؾالم و مكسي َوثب ضا نيع ضوقن ميؾبظز:

«هوا ک ضوقن قس ،مكسيحؿن ٖطقضيعا و نٗطهکكب زوا زوا اظ نحطا آمس
َطف ذبن اـ و يک ضاؾز زويس َطف َويه و ذوز ضا ضؾبنس زم آغل و لج کبهسا ضا
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چؿجيس .مكسي َوثب دنؼطه ضا ثبظ کطز و ضفز دكز ثبم َويه و اظ ؾوضاخ دكز ثبم ک
نگبه کطز ،مكسيحؿن ضا زيس ک که اـ ضا سوي ٖهوف فطوثطزه ،دب ث ظمين ميکوثس و
نٗطه ميکكس .مظل نٗطش گبو ذوزقب ؛ آ وقزهب ک مكسيحؿن ميذواؾز ث نحطا
ثجطزـ .اؾالم و کسذسا و مكسي ػجبض و ٖجبؼ و موؾطذ آمسنس ذبنة مكسيحؿن،
دبدبخ ه دكز ؾطقب  .ظ مكسيحؿن ک ػلبٖز ضا زيس ،زض ضا نيل ثبظ کطز و گاز:
اومسه ضفش سو َويه  ،نساي گبو زضميبضه .کسذسا گاز :ذسا ذوزـ ضح کن ٖ .جبؼ
گاز :ثطي ثجيني چ کبض مي کن  .اؾالم گاز :حق زاضه؛ مكس حؿن هط کبض ثکن حق
زاضه .او زيگ اظ زؾز ضفش  ،ناه قسه .ظ مكسيحؿن قطؤ کطز ث گطي  .مطزهب
ضفشنس و ػلٕ قسنس ػهو زضثچة َويه و مكسيحؿن ضا نگبه کطزنس ک ايؿشبزه ثوز ضوي
چبه و ؾطـ ضا ثطزه ثوز سوي کبهسا و ظمين ضا لگس ميکطز» (هلب .)026 -028 ،
گفتگو

اظ زيگط اثعاضي ک ضاوي  -نويؿنسه ضا زض دطزاذز قرهيزهبي مؿد يبضي ميزهس،
ننل گاشگوي قرهيزهبؾز ک الجش آ نيع مبننس کنف ،ث نوضر غيطمؿشني اضائ
قسه اؾز .اين امط مشأطط اظ قيوش مؿشني قرهيزدطزاظي و ظاوية زيس زانبي کل ث کبض
ضفش زض زاؾشب اؾز .زض اين اطط ،گاشگو ثب کبضثطزي ثؿيبض انس  ،ث زو قيوه ث کبض ضفش
اؾز :يکي اظ اين قيوههب ننل گاشگوهبيي اؾز ک ميب قرهيزهبي ضز و ثسل
ميقوز؛ چنب ک زض نلون هبي ظيط:

«ذبن ظامعا نگبهي ث ظ مؿشرسم کطز و گاز :مطزه؟ ...مؿشرسم گاز :من ه
هلين ضا گاش  ....آقبي ظامعا گاز :ذت حبال ػب زاضز ک ذسا ضا قکط کني  ....گطس ک
چك اظ ػؿس ثطنليزاقز گاز :ثجينيس چنسض الغط ثوزه .ذت ذيهي وقز ه هؿز لت
ث غصا نعزه .غصا هلبنُوض ک ث اسبقف ميضفز ،ثيطو ميآمس» (هلب .)45 ،
«نسايي گاز :گطگوض ا نساي مبزضـ ثوز ا هاز ضثٕ ک اؾز مگط نليذواؾشي ثب
قُبض ثطوي؟ ...ث هلين اکشاب کطز ک ثگويس :ثه  ،ثه  ،مشكکطم مبزض اال ثهنس ميقوم ....و
ثالفبنه دسضـ ثب مكز امب آضام قطؤ کطز ث کوثيس يکي اظ زضهبي کنبضي .نسا کطز:
گطگوض ،گطگوض ،چ ار قسه؟ و دؽ اظ چنس لحٓ ثب نسايي ث سط نسا ظز :گطگوض! گطگوض!
اظ دكز زض زيگط ذواهطـ زاقز آهؿش و ثب لحني غ آلوز ميگاز :گطگوض؟ حبلز
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ذوـ نيؿز؟ چيعي الظم زاضي؟ ػواة هط زوقب ضا ثب ه زاز :اآل حبيط ميقوم»
(هلب .)02-03 ،
چنب ک زض ثنسهبي مصکوض زيسه ميقوز ،گاشگوهب هل ث نوضر غيطمؿشني اؾز
و زض ػبي ػبي آ ذواننسه ،قبهس حًوض ضاوي و سوييحبر اوؾز .نؤ زيگط گاشگوي ث
کبض ضفش زض اين زاؾشب  ،گاشگويي اؾز ک ث نوضر حسيض ناؽ زض شهن قهطمب
زاؾشب ػطيب مييبثس .ذوزگويي يب حسيض ناؽ ک اظ اثساٖبر قکؿذيط اؾز و زض
ؾنز نلبيكنبم نويؿي زوضا اليعاثز ضواع زاقش اؾز ،زض زوضا مٗبنط زض زاؾشب نيع
ث کبض ميضوز و ٖجبضر اؾز اظ«گاشبضي ک يکي اظ قرهيزهب زض سنهبيي و ذهور ذوز
ث ظثب ميآوضز .اين نؤ گاشبض مٗلوالً ؾيط انسيك هب و افکبض زضوني قرم ضا ثيب
ميکنس» (زاز .)072 ،0663 ،اين قگطز زاؾشبني ننكي ثطػؿش زض ديكجطز َطح و
ٖطي اَالٖبر زض زاؾشب کوسبه مؿد زاضز .ثطاي مظبل ،اظ َطيق هلين ذوزگويي اؾز
ک ذواننسه اظ قغل قهطمب زاؾشب و قرهيز ضئيؽ او آگبهي مييبثس:

«ثب ذوز گاز مٗهوم اؾز ک اين ؾحطذيعيهب آزم ضا ذطف ميکنس .آزم ث ذواة
احشيبع زاضز .ثبظاضيبةهبي زيگط ،مظل ظنب حطمؿطا ظنسگي ميکننس .مظالً نجح ک ث
هشل ثطميگطزم سب نوضر ؾابضـهب ضا واضز زفشط کن  ،اينهب سبظه نكؿش انس سب نجحبن
ثروضنس .حبال اگط من اين کبض ضا ثب ضئيؿ ثکن  ،زض ػب مطا ثيطو ميانساظز .امب ذت قبيس
اگط اين کبض ضا ميکطز ،ثطاي ثهشط ثوز .اگط مؼجوض نجوزم ک ث ذبَط دسض و مبزضم زنسا
ضوي ػگط ثگصاضم ،ذيهي وقز ديف اؾشٗابي ضا مينوقش  ،يکطاؾز ميضفش ؾط وقز
ضئيؽ و نبف و دوؾزکنسه ميگاش ک نٓطم زضثبضش او چيؿز .حشلبً اظ ضوي ميعـ
ؾطنگو ميقس .اين کبضـ زيگط اظ آ کبضهبؾز؛ ميضوز ضوي ميع مينكينس و ثب
کبضمنسهبيف اظ آ ثبال حطف ميظنس؛ آ ه ثب آ گوـ ؾنگين ک کبضمنس ضا مؼجوض
ميکنس آ هل ث ميعـ نعزيک ثكوز .ذوة هنوظ ػبي اميسواضي هؿز .ث محى
آنک آننسض دول دؽانساظ کطزم سب ثشوان سلبم قطو دسض و مبزضم ضا ث او دؽ ثسه ا ک
دنغ قف ؾبلي وقز ميثطزا ثيثطو ثطگطز اين کبض ضا ميکن  .آ وقز هلب کبضي ضا
ميکن ک ثبيس ثکن  .الجش فٗالً ثهشط اؾز ثهنس قوم ،چو قُبضم ؾبٖز دنغ حطکز
ميکنس» (هلب .)08-06 ،
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اين «ذوزي» ک قهطمب زاؾشب مؿد ضوثطويف مينكينس و ثب او حطف ميظنس ،ن
ذوز قکؿش يب ث کلبل ضؾيسه يب ذوز ايسهآل کبشة ثهک ذوز واقٗي اوؾز؛ ذوزي ک
ثب او اظ ضئيؽ ،کبض ،زيگطا  ،ضوظمطگيهب و سهليلبسف ميگويس و او گبه اظ حبل و گبه اظ
گصقش ميقنوز .گبه زض يک ضوظ م آلوز ،مربَت قطاض ميگيطز و گبه ؾرننيوـ
سهريهب و نبکبميهبؾز .گوينسهاي اؾز ک ميقنوز و قنونسه ايؿز ک اظ ذوز
ميگويس و زض اين گاشگو فطاموـ ميکنس ک گطگوضيؿز ک ؾوؾک قسه اؾز و اين
ثهشطين ضاه ثطاي گطيعي شهني و الجش موقز اظ فبػٗ اي اؾز ک ضخ زازه اؾز .گطگوض
هنگبمي ک ضوث ضوي گطگوض مينكينس ،هلب انؿب زيطوظ و زيطوظهبؾز و آنگبه ک اظ
ثيطو ث ذوز مينگطز يب اظ زضيچة چك زيگطا زيسه ميقوز ،حكطهاي منعػطکننسه
اؾز .او ثب ذوز حطف ميظنس سب ؾوؾک قس ذوز ضا اظ يبز ثجطز؛ هلبنگون ک زيگطا
انؿب ثوزنف ضا اظ يبز ثطزهانس .او سنهب ثطاي ذوز هنوظ انؿب اؾز.
زض منبثل کلشطين ميعا کبضثطز گاشگو زض زاؾشب مؿد ،اين قگطز قرهيزدطزاظ،
نؿجز ث ؾبيط قگطزهب (سونيف و کنف) ثيكشطين ثؿبمس کبضثطز ضا زض زاؾشب کوسبه گبو
يبفش اؾز .ظيطا«َطظ کبض ؾبٖسي ثط اين اؾبؼ اؾز ک آزمهب ثب گاشگو و ضفشبضقب ذوز
ضا و محيُكب ضا ثكنبؾنس .نليسوانيس زض ونف ؾيطر يکي اظ ثيهيهب ػله اي ديسا
کنيس .آزمهب شار ذوز ضا نكب ميزهنس و ثط ذواننسه اؾز ک آ ضا زضيبثس» (مهسيدوض
ٖلطاني .)015 ،0668 ،ويػگي ثطػؿشة اين گاشگوهب ٖبمل لحن اؾز ک ننكي ملشبظ
زض قرهيزدطزاظي اين زاؾشب زاضز؛ ثسين ماهوم ک ضاويٖ ،ين گاشگوهبي ػبضي
ميب قرهيزهب ضا ثب هلب لحن ٖبميبن و گبه زوض اظ ازة آنهب ننل ميکنس سب ذواننسه ضا
هط چ ثيكشط واضز فًبي زاؾشب کنس و قرهيزهب زض شهن او هيئشي مهلوؼسط يبثنس.
ثطذي اظ ثطػؿش سطين اين گاشگوهب ثنسهبي ظيط اؾز ک ٖالوه ثط گؿشطـ َطح زاؾشب ،
اثٗبز قرهيشي گوينسگب آ ضا نيع ثبظ مينلبيس:

«کسذسا دطؾيس :چ ذجطه؟ مكسي ثبثب گاز :ظ مكسيحؿان اوماسه کنابض اؾاشرط،
زاضه ذوزقو ميظن و گطي ميکن  .کسذسا دطؾايس :چاطا؟ مكاسي ثبثاب گااز :مان چا
ميزون  ،نکن ثاليي ؾط مكسيحؿن اوماسه؟ کسذاسا گااز :مكاسيحؿان کا ساو زه
نيؿز؛ ضفش ٖلهگي .مكسي ثبثب گاز :دؽ ظنيک زيوون قسه ک اينؼوضي زاضه ذوزقاو
لز و دبض ميکن ؟» (ؾبٖسي.)082 ،8365 ،
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« ...ث ظنف گاز :ث گبو آة زازي؟ مكسي َوثب ػواة نساز .مكسيحؿن گاز :اگ
ي ضوظ من سو اين ذطاة قسه نجبق  ،حيوونکي ثبيس اظ سكنگي ػونف زضثيبز؟ و ؾُل
آة ضا اظ ضوي ؾکو ثطزاقز و ثسو ثسو ضفز ثيطو کنبض اؾشرط .اؾالم گبضياـ ضا قؿش
ثوز و زاقز مبل ثنسهب ضا محک ميکطز ک مكسيحؿن ضا زيس و ثب نساي ثهنس ؾالم
ٖهيک کطز و گاز :مكس حؿن ،کي اومسي؟ مكسيحؿن گاز :حبال اومسم؛ ظنيک ث
.
گبو آة نسازه .حيوو ذسا زاضه اظ سكنگي ميميطه» (هلب )064 ،
چنب ک زض نلون هبي مصکوض نيع زيسه ميقوز ،سلبمي گاشگوهبي ػبضي ميب
اقربل زاؾشبني ث ظثب ٖبميبن اؾز و زايطش لغبر موضز اؾشابزش نويؿنسهَ ،جن
اػشلبٖي و محيٍ ظنسگي آنهب ضا ثب هنطمنسي سلبم ث سهويط کكيسه اؾز .زض مؼلؤ
ثبيس گاز ک اؾشابزش فطاوا اظ گاشگو ،دويبيي و حطکز ذبني زض زاؾشب کوسبه گبو
ايؼبز کطزه اؾز و آ ضا ث مطظ نلبيكنبم ک نويؿنسه سوانبيي ذبني زض نوقشن آ
زاضز ،نعزيک ؾبذش اؾز.
نقذ و تحليل
اگطچ زاؾشب هبي کوسبه مؿد و گبو ،ظاييسش فطهنگ و انسيك اي مشاابوراناس اماب ثا
لحبِ غضفؾبذز و زضونلبي  ،قجبهشي ثطػؿش ثب يکسيگط زاضنس؛ چطا ک هط زو اطط ،ثيبني
اکؿذطؾيونيؿشي اظ مبنياؿز نويؿنسگبنكب ثا قالبض مايضوناس .ايان زو اطاط ثطػؿاشة
زاؾشبني ،کوقف موفق ؾبٖسي و کبفکب زض سونياي ػبزويي اظ فًبي ضئبليؿشي ظمبنكاب
اؾز .کكلکف قهطمبنب مؿد و گبو ثب زيگط اقربل زاؾشبني زض انل ثيابني نلابزين اظ
ػسال انؿب ٖهط نويؿنسه ثب قطايٍ نبمؿابٖس اػشلابٖياـ اؾاز .گابو و مؿاد ،هلاب
ٖهيبنگطي انؿب مٗبنط اؾز ک ث قکهي کبمالً ؾلجهيک ،گطگوضي ضا ػبمة ؾوؾک ثاط
سن کطزه و مكسيحؿني ضا گبو ميکنس سب فطيبزي ثبقس ثط ؾط هطچ ثيٖسالشي و نبکابمي
اؾز .فًبي گوسيک و ضٖتآوض اين زو زاؾشب  ،سهويطي وايح و قابف اظ ػبمٗ اي اضائا
ميزهس ک زض ػهل و ؾيبهي و ذانب و سطؼ و ايُطاة زؾاز و داب مايظناس .فًابي
گوسيکي حبک ثط زاؾشب گبو ،آينة سلبمنلبي ػبمٗة ٖهط نويؿنسش آ اؾاز .ؾابٖسي اظ
نؿل نويؿنسگب ؾطذوضزش ثٗس اظ کوزسبي  86مطزاز اؾاز .کوزسابيي کا «نا سنهاب زض
حوظش ؾيبؾز و اقشهبز ثهک زض سلبمي حوظههبي فطهنگي و اػشلابٖي نياع ؾارز ماإطط
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افشبز و گؿؿشي ٖليق زض ػطيب ضو ث ضقس سحوالر اػشلبٖي و فطهنگي ايطا ث وػاوز
آوضز .نويؿنسگب و ضوقناکطاني ک زل ث قيبم يس اؾشٗلبضي و يس اؾشجسازي زض اواذاط
زهة ثيؿز ؾذطزه ثوزنس ،ثب قکؿز آ  ،سلبمي آمبل و آضظوهبي ذاويف ضا ثاط ثابز ضفشا
زيسنس و قطنگ سهد قکؿز و حطمب  ،کبمكب ضا ث گون اي سهد کاطز کا ػاع سياطهانسيكاي و
سبضيکثيني و ضفشن زض ال ذويكشن چبضهاي نساقشنس .ايؼبز فًبي ثؿشة ؾيبؾي ک هاط
گون ػنجف و فٗبليشي ضا زض ه ميکوثيس ،ثط ايان سياطه انسيكاي افاعوز» (َابهطي،0660 ،
 .)61-60اين فًبي ؾطز و ؾنگين ،زض آطبض ثؿيبضي اظ قبٖطا و نويؿانسگب زوضش ؾاوم
ث ويػه ؾبٖسي ثبظسبثي گؿشطزه زاقز و ؾجت قس سب وي ثطاي نكب زاز آطابض ضواناي و
اػشلاابٖي آ ثااط مااطزم« ،اظ مطظهاابي سظجي از قااسش واقاإگطايااي زضگااصضز و ث ا نااوٖي
ؾوضضئبليؿ (يب ضئبليؿ وه آلوز) زؾز يبثس .زض فًبي غلگنبنة زاؾشب هابي او حاوازص
واقٗي چنب غيطٖبزي مينلبينس ک هطاؼانگيع ميقاونس؛ ثا َاوضي کا گابه ثا نٓاط
ميضؾس ،نويؿنسه ٖهز مؿبئل و مكکالر اػشلبٖي ضا زض مبوضاءالُجيٗ ميػويس .زض ايان
نؤ زاؾشب هب ؾبٖسي ثطاي ضؾيس ث نشبيغ سلظيهي ،ثاب کلاک ٖوامال شهناي و حؿاي
اغطاق آميع فًبيي مكکو و سطؾنب ميآفطيناس» (ميطٖبثاسيني)684 ،0666 ،؛ چناب
ک ميسوا گاز وي «زض ثيكشط زاؾشب هبيف حطفي اظ زنيبي سبضيک و نبقانبذشة زضو
زاضز؛ زضوني ثيلبض؛ ضهطو ٖبل ضؤيب؛ و نكبن هبي اين ثيلابضي و ضؤياب قات اؾاز و مابهو
نساهبي نبقنبؼ و ثبزهبي مطموظ و موػوزار ٖؼيت» (کيبنوـ .)028 ،0636 ،فًابي
گوسيکي حبک ثط زاؾشب گبو ،محهول نبامني و ضٖت و وحكشي اؾز ک «دوضوؾيهب»ي
زظز و قبسل دسيس ميآوضنس .آنهب نيل قت ث ثيل حله مايکنناس ،ؾاط مايثطناس و زظزي
ميکننس:

««قت ک اظ نها گصقز ،ؾ ناط دوضوؾي اظ زه آمسنس ثيطو  .ثب َنبةهبيي ک ث
دكز انساذش ثوزنس و کبضزهبيي ک ث کلط زاقشنس .دوضوؾي اول گاز :کسوم َطف
ثطي ؟ دوضوؾي زوم گاز :ثطي ثيل .دوضوؾي ؾوم گاز :آضه ثطي اونؼب .ثطي ثيل.
دوضوؾي اول گاز :ثطي اونؼب چ کبض؟ سو ثيل ک چيعي گيطمو نليبز .دوضوؾي زوم
گاز :امطوظ سو ذبسو آثبز ميگاشن ک گبو مكس حؿن مطزه .دوضوؾي اول گاز :چ
کبضـ کني ؟ دوضوؾي زوم گاز :ميضي دوؾشكو ميکني  ...هط ؾ ناط ثب َنبةهب و
کبضزهب اظ ثيطاه ظزنس ث ثيل» (ؾبٖسي.)031-027 ،8365 ،
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فًبي گوسيک زاؾشب گبو زض انل انٗکبؾي کوچک اظ نبامني و ضٖت و وحكز حبک
ثط ػبمٗة ٖهط نويؿنسه اؾز و اظ آنؼب ک ذانب ضاه ضا ثط هط گون اٖشطايي ثؿش اؾاز،
ؾبٖسي َطيني اؾشٗبضي ثطميگعينس و فطيبز ذك و انعػبضـ ضا ثب ثيبني اکؿذطؾيونيؿاشي
زض قبلت زاؾشبني کوسبه ث گوـ هلگب ميضؾبنس .زهاي کا ؾابٖسي وناف مايکناس،
آزمهبي کوچ و ثطظ و ٖنبيس و ضؾوم ذطافيكب  ،ظازش ذيبل او نيؿاشنس .آنهاب مطزمابني
هؿشنس ک نويؿنسه هط ضوظ ثب آنهب ؾط و کبض زاضز .اظ ثطػؿشگيهبي ويػش آطبض ؾبٖسي کا
زض زاؾشب کوسبه گبو نيع انٗکبؼ يبفش  ،ػنجة دبسولوغيک (زضزقنبؾبن ) آطبض وي اؾز« .او
نويؿنسهاي اؾز ضوانکبو و قابيس ثا ياطوضر مُبلٗا هاب و داػوهفهابي ذاوز ،ػنجاة
ثيلبضگونة ظنسگبني امطوظ ضا ث نحنة نلبيكنبم و زاؾشب آوضزه اؾز .حًاوض ثيلبضهابي
ضواني زض ثطذي اظ زاؾشب هب ظاوية زيس ؾبٖسي ضا ک دعقک ضوانکبو اؾز ،نكب ميزهاس.
امب زض هلين آطبض ،حًوض ٖنبنط ضئبليؿشي ،کبضهبي ؾبٖسي ضا اظ مؿبئل اػشلبٖي ؾطقابض
ميؾبظز و نكب ميزهس ک نويؿانسه ثاب ماطزم ػبمٗا ذاويف اضسجابَي زائلاي زاضز»
(زؾشغيت.)04-05 ،0635 ،
فًبي ضٖت آوض و وحكزآلوز مؿد نيع محهول نبامني و ايُطاة و سطؾي اؾاز کا
نويؿنسه زض آ ناؽ ميکكس« .زض مؿد ،انؿب و حيوا ميميطنس .ثنبيابي انؿابني ياک
انؿب هلطاه ثب موػوزيز حيوانياـ مكلول مطگ ميقوز .مطگ ،آذطين مطحهاة مؿاد
اؾز و ضاه زيگطي ثطاي آ مشهوض نيؿز .حکلي قُٗاي زاياط ثاط ماطگ نابزض قاسه و
چيعي ػع آ زض کبض نيؿز .اگط مؿاد واقإ قاس ،زيگاط ثطگكاز ثا انؿابنيز ناوضي
ديكين ،نبملکن و فنب ثط هلب نوضر حشلي اؾز .اؾاشجساز ،آزماي ضا مؿاد کاطزه؛ آ
چنب ک زيگط ثطگكزنبدصيط اؾز .آزميز آزمي ،قطثبني اؾشجساز قاسه اؾاز» (فبياهي
ثيطػنسي .)57 ،0650 ،مؿد ،ؾبذشة ػهب شهني نويؿنسهاي اؾز ک آثكروض افکابض و
انسيك هبيف ،ضٖت و وحكشي اؾز ک اظ يک ؾو اَطافيب و اظ ؾويي زيگاط ماصهت وي
ثط او سحليل ميکنس« .کبفکب زض نبمة  80غوئن  0781ذوز ث مهينب حکبيز ميکناس کا
چگون سهسيسهبي آقذعقب زضثبضش افكبي کبضهبيي ک وي اناالً ثاسانهب زؾاز نيبظياسه،
ضوظگبض او ضا ؾيبه کطزه ثاوز .آنچا زض نگابهي ضوا قانبذشي ػهات سوػا مايکناس ،نا
ؾبزهلوحي اين کوز ثهک احؿبؼ گنبه ،سعلعل و هطاؾي اؾاز کا او ضا واماي زاضز ساب
سؿهي سهسيسهبي سوذبلي مؿشرسم منعلكب قوز .چنين هطاؾي ثب يهوزي ثاوز کبفکاب
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ثياضسجبٌ نيؿز .سنهب يک يهوزي ث مبننس کبفکب ميسوانس ازٖب کنس ک انؿب موَن ذاوز
ضا اظ زؾز زازه اؾز .کبفکب ث ضغ ناطسي ک اظ کنيؿ و انؼلبز آياين يهاوز زاقاز ،اظ
اين آيين و زنيبي سطؾنبکي ک يهوز سطؾي مايکاطز ،زض اماب نجاوز» (نؼااي،0657 ،
.)86
ثسين سطسيت فًبي گوسيک مؿد و زيگط زاؾشب هابي کبفکاب ذهاق مايقاوز و ثياب
اکؿذطؾيونيؿشي نويؿنسه ،سؼؿلي ٖيني و نلبزين ثاسا مايثركاس .زض مؿادْ ،ابهط
وحكشنب و چنسـآوض قهطمب اؾز ک زض هلب ػلالر نرؿشين زاؾشب  ،قالق ضٖت
و وحكز ثط ػب ذواننسه ميکوثس و فًبيي سبضيک و ؾيبه زض شهن او ذهق ميکنس.
مؿد و گبو ،موقٗيز انؿب ضا ث سهويط ميکكاس .انؿاب زض گابو ،هاويشي مؿاشحيل
اؾز؛ ْطفي اؾز ک محشوايف سرهي ميقوز .انؿب ثوزنف ث ٖناوا غبلات و دوؾاشة
ثيطوني ثطػب ميمبنس امب انؿبنيشف زيگطگو ميقوز و اين ذطاف هاب و زلجؿاشگيهبؾاز
ک او ضا اظ انؿبنيشف سهي ميکنس و سب حس حيوا ثوز سنعلف ميزهس .امب انؿب مؿاد،
سنهب قبلت ٖوو ميکنس .انؿبنيشي اؾز ک ػبم ثاسل مايکناس و ايان ػبما ضا زنيابي
مسض و ٖهط سکنولوغي ثط او ميدوقبنس .حکومز و انسيك ؾيبؾي ،ؾوؾاکف مايکناس،
زؾز و دبيف ظيط آواض نبمطزيهب و نبمطازيهب کوچک و کوچکسط ميقوز؛ ث گون اي کا
ثطاي او امکبني ثطاي اؾشابزه اظ آنهب ثبقي نليمبنس .کبفکب زض مؿد «انؿب  -ذساي نيچ ضا
چو سؼؿ سٗبلي واضون و هجوٌ آزمي زض ٖهط حبياط و هلؿارن ثاب ماطز ظيطظميناي
زاؾشبيوفؿکي ،ث انؿب  -حكاطه قهات مايکناس و ثاسينؾاب چا زض ؾاجک و چا زض
مًلو  ،ازثيبر ضا اظ هط آنچ ظايس ،واقٕنلب و زضو٘ ،لاابْي و زضاظناؿاي و اَنابةهابي
مشانن و هنطنلبؾز ،ذبلي ميکنس .ازثيبر او ديف اظ آنک ثؿبظز ،ويطا ميکنس و دايف
اظ آنک ويٕ کنس ،ؾهت و حصف ميکنس» (ػلبزي.)27 ،0668 ،
زض مؿد و گبو کبضکطزهبي انؿبني انؿب اظ او گطفش ميقوز .انؿاب ٖهاط اؾاُوضه و
افؿبن ک ثطاي منبثه ثب آنچ او ضا ث ذُاط ماياناساذز ،اثطقهطماب مايقاس و ساب حاس
نيل ذسا ثوز نٗوز ميکطز ،اينؼب ،زض قط ثيؿش و زض ٖهط سکنولوغي اظ نٓط نويؿانسش
نلبزدطزاظ و اؾشٗبضه نگط ،ؾوؾک و گبوي ثيف نيؿز و اين فبػٗ اؾاز .سهاي قاس اظ
ضوح مجبضظه اؾز و ظنگبضي اؾز ثاط ؾايلبي زو زاؾاشب ؛ چاطا کا ذوانناسه زض ايان زو
زاؾشب ثب ذأل مشبفيعيکي ٖٓيلي ضوثطو ميقوز .او قرهيزهبيي ضا ميثينس و ميذوانس
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ک ث َوض مُهق اظ هسايز و مٗنويز کنسه قسهانس .انگبض ک هطگع ذسايي نجوزه و نيؿز
و ث ػبي اين مٗنويز ضيك کن قسه ،ذطافبر اؾز ک ثا وياػه زض زاؾاشب گابو غوغاب
ميکنس و اظ ؾط و کول مطزم ثبال ميضوز و ياأؼ و نبامياسي ،محهاول ايان ثايايلابني و
ذطاف دطؾشي اؾز .زض ػهب ؾبٖسي ،ايلب  ،ضنگ ذطاف ثا ذاوز گطفشا و «زض ػهاب
کبفکب ذسا غبيت اؾز و اظ اين ضو ،هل چيع حشي ايلب ماب نابمٗنول اؾاز .ماب اظ ظماب
آگبهي و زض ٖين حبل زيطوظ و امطوظ مب لحٓ اي ؾبکن و ػبمس ثايف نيؿاز و سنهاب ثاب
زگطزيؿي کبمل ث حيوانيز ميسوا لصار ظنسگي ضا اظ زضو  ،ثيطو کكايس» (ػلابزي،
 .)006 ،0668مؿد و گبو اگطچ زاضاي غضفؾبذشي کبمالً مكبث ثب يکسيگطنس اماب ضوـ زو
نويؿنسه زض قگطز قرهيزدطزاظي ،انسکي مشابور ثب ه اؾز .زض مؿد ،قرهيزداطزاظي
ثيكشط ث کلک سونيف انؼبم ميقوز؛ زض حبلي ک مه سطين ٖبمل دطزاظـ قرهيزهابي
زاؾشب گبو ،گاشگوؾز .اين سابور ؾبذشبضي ،مشأطط اظ ظنسگي قرهي و ضوحيبر ذبناي
اؾز ک قطايٍ اػشلبٖي ،ذبنوازگي ،قغهي و ...ث ؾبٖسي و کبفکب سحليل کطزه اؾز.
زض دطاگ  ،0711کبفکب اظ هط نٓط ػعء گطوه اقهيز ثوز«.زض امذطاَوضي ثعضگ اساطيف
ا مؼبضؾشب  ،ػعو چکهب ثوز و زض ػبمٗة چکهب او ضا يهوزي مايقانبذشنس و زض مياب
يهوزيب و نيع چکهب ػعو اقهيز آللبنيظثب قالطزه مايقاس .نشيؼا آنکا ايان سجٗاة
اسطيكي مؼبضؾشب ضا ک چکي يهوزي آللبنيظثب ثوز ،چ اسطيكيهب ،چ چاکهاب ،چا
يهوزيهب و چ آللبنيهب اظ گطوه ذوز نسانؿشنس .سنهبافشبزگي و احؿبؼ زض اقهياز ثاوز ،
اظ هلب کوزکي سأطيط سهد ذوز ضا ثط کبفکاب سحليال کاطز .ضناغ و هطاؾاي کا کبفکاب زض
کوزکي ث ؾجت واثؿشگياـ ث اقهيشي ظيط فكبض و سوهين حؽ ميکطز ،يطث کلطقاکني
ثط اٖشلبز ث ناؽ و اميسهبي وي واضز کطز» (نؼاي)86 ،0657 ،؛ سهويطي ک هلة ايان
ٖوامل اظ کبفکب اضائ ميزهس ،سهويطي اؾز اظ يک مطز اظهل ػبضاناسه و اظهلا ػبمبناسه؛
«مطزي ک ْبهطاً ث ظثب و فطهناگ قاوم ذاوز آقانبيي زاقاز ولاي ثا ٖهاز زاقاشن
سحهيالسي ث ظثب زيگط ،يٗني ظثب آللبني ،نشوانؿز ٖلينبً زض ظثب و فطهناگ چکؿاهواکي
غطق قوز .اظ َطف زيگط سوػ او ث زيان يهاوز و ؾانن و ٖابزار يهوزياب  ،او ضا حشاي اظ
يهوزيز زوض کطز و زض نشيؼ آنچ اظ او ميزاني اين اؾز ک کبفکب يهوزي ؾطگطزاني ثاوز
ک حشي زض ظازگبه ذوز ه احؿبؼ ثيگبنگي ميکطز» (منسازي.)027 ،0634 ،
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سنهبيي و انعوا و احؿبؼ ؾطذوضزگي ،کبفکب ضا اظ زل اػشلبٔ ثيطو کكيس و زض کابم
ػهب ضؤيب فطوثطز؛ چنب ک وي اضسجبٌ و ديونسي ذُطنب ثاب زضو ذاوز ثطقاطاض کاطز.
«لحٓ هبيي ک کبفکب زض ذوز فطوميضفز و نگطا زضو ذويف ميقس ،لحٓ هبيي نجوز
ک ثط اطط ػطيب هبي شهني ثطايف ديف آمسه ثبقس .زچبض قس ثسين حبلزهب زض موضز او
يک نؤ ثيلبضي ثوز .يک ػوض زغسغة ذبَطي ثوز ک مطسجبً فعوني ميگطفز و ثا ٖاصاة
وحكشنبکي سجسيل ميقسٖ .صاثي ک ث مطوض ،ػاسايي مياب او و ػهاب واقإ ضا ثيكاشط
ميؾبذز .وي ػبيي زض يبززاقزهبيف مينويؿس :سنهبيي ،مطا ث کؼب ذواهاس ثاطز؟ ثا
اغهت احشلبل ث ؾوي ػنو ! کبفکب ثب زنيبي ذويف ثيف اظ زنيبي انؿب هب آقانب ثاوز و
آنچ اظ زنيبي آزميب مينوقز چيعهبيي ثوز ک سنهب ثطاي نلبيبنس زنيابي ذاويف ثا
کبض ميثطز» (فطي ثطگ.)366-367 ،0666 ،
فطوضفشن زض ػهب ضؤيب و زوضي گعيس اظ آنچ کبفکب آ ضا «زنيبي انؿب هب» مينبمس،
قيوش نويؿنسگي وي ضا ؾرز سحز سأطيط ذوز قطاض زاز؛ ث گون اي ک ميسوا گاز وي
قيوش نويؿنسگي ذوز ضا نيع اظ ضؤيبهبيي ک ثط او ضوي مينلوز ،گطفش اؾز« .آقکبض
اؾز ک نوقشن زضثبضش آنچ شهن ضا ث ذوز مكغول ميزاضز ،کبض زقواضي اؾز و ث
هيچ وػ ثب نوقشن زض ظمين هبي زيگط قجبهز نساضز .آ ک زاؾشبني ضا حکبيز ميکنس،
ث نوقشة ذوز نٓلي ميزهس امب آ کؽ ک ضؤيبيي ضا ثيب ميزاضز ،کبض ذُيطي ضا ث
ٖهسه گطفش اؾز .او ثبيس ثينٓلي ضا هلواضه زض نٓط زاقش ثبقس» (هلب  .)370 ،يکي اظ
نلوزهبي اين ضاظواضگي و زضه گ ثوزگي ضا ميسوا زض قيوش ضوايز زاؾشب کوسبه مؿد
زيس؛ چطا ک زض اين زاؾشب  ،زض ثؿيبضي اظ مواضز سٗيين حس و مطظ ميب ضاوي و قهطمب ،
کبضي زقواض و حشي نبملکن مينلبيس و ذواننسه زض مواػه ثب مشن نليزانس اظ ظاوية نگبه
ضاوي حوازص ضا ميذوانس يب شهنيبر قهطمب اؾز ک او ضا زض ػطيب حوازص قطاض
ميزهس .ثنسهبي ظيط ثطذي اظ نلون هبي ثطػؿشة اين ؾطزضگلي و اذشالٌ اؾز:

«و قطؤ کطز ث سکب زاز گهواضهواض و منٓ سلبم ػظ اـ و فکط کطز ک اين
َوضي ذوزـ ضا اظ سرز ثيطو ثينساظز .اگط ث اين قکل ذوزـ ضا دطر ميکطز،
ميسوانؿز وقز افشبز ؾطـ ضا زض ويٗي نگ زاضز ک آؾيت نجينس .دكشف ْبهطاً
ؾرز ثوز و ثٗيس ثوز ک اظ ؾنوٌ ضوي فطـ نسم اي ثجينس .ثيكشط اظ اين نگطا ثوز ک
نليسوانؿز ػهو نساي ثهنس ثطذوضزـ ضا ثب ظمين ثگيطز .ملکن ثوز اگط ن ؾجت وحكز

زبان و ادب

فارسي /نشرية دانشكدة ادبيات و علوم انساني /شمارة  / 255سال  /53بهار و تابستان 5389

 

ک موػت نگطاني زض دكز هل زضهب قوز .ثب هل اينهب ميثبيؿز ذُطـ ضا ثذصيطز»
(کبفکب.)05 ،0663 ،
چنبنک زض نلونة مصکوض زيسه ميقوز ،ضؤيابگونگي و ذواثنابکي زاؾاشب هابي کبفکاب
حًوض ضاوي -نويؿنسه ضا ثا ٖناوا ياک قارم مؿاشنل و هلا ػاب زياسني اظ مياب
ثطميزاضز و او ضا ذسايي هل ػب حبيط امب نبزيسني ميکنس .اين امط ؾاجت مايقاوز کا
«ذواننسه ث هلطاه قهطمب  ،ث زضو ويإ ثنيابزين يکبياک آزمياب دطسابة قاوز و زض
حجؽ مؼطز آگبهياي شهني ظنساني ثلبنس سب سنهب ثشوانس ػهب ضا اؾاشنشبع کناس و هطگاع
يبضاي قنبذز آ ضا نساقش ثبقس» (ه .ظکل.)04 ،0630 ،
سنهبيي و انعواي کبفکب و دنبه ثطزنف ث ػهب ضؤيب ن سنهب نوقش هبيف ضا هلطناگ و
ه َطظ ضؤيب ؾبذش ثهک ثط قيوش قرهيزدطزاظي وي ث ويػه زض زاؾشب کوسبه مؿد نيع
اطط گصاقش اؾز ثسين ماهوم ک ػسايي اظ زنيبي انؿب هب و فطوضفشن زض کبم سانهابيي و
ٖسم اضسجبٌ ثب مطزم ؾجت سًٗيف منُاق گاشگاو زض ايان اطاط قاسه اؾاز .سانهابيي و
گوق گيطي ث ٖنوا حنينز ثطػؿشة ظنسگي کبفکب ،او ضا ث ٖنوا ضاوي زاؾاشب مؿاد،
زض اسبقي سبضيک ،کنبض قهطمب زاؾشب مينكبنس و ظاوية زيس او سنهب زضي اؾاز کا اغهات
اوقبر ثؿش اؾز و گبهگبهي آ ه ث يطوضر گكوزه ميقاوز .سهاويطي کا کبفکاب ا
ضاوي مؿد اظ قرهيزهبي زاؾشبني و حوازص ث زؾاز مايزهاس ،سهاويطي اؾاز کا
حسؼ و گلب و شهنيز قهطمب  ،ننكي ثطػؿش زض ؾابذز و دطزاذاز آ زاضز و سنهاب
اثعاضي ک ميسوانس ضاوي ضا زض اين ضوايز يبضي زهس ،سونيف اؾز و ثؽ.
امب ويٗيز نويؿنسش زاؾشب کوسبه گبو ث گون اي زيگط ثوز .ؾبٖسي زض کنبض نلابيف،
زاؾشب و فيهلنبم نويؿي ،يک ضوا دعقک ثوز و اين حطفة قغهي او ضا ثا ثُان ػبمٗا
ميثطز .او ؾبلهب ث مساواي ثيلبضا ضواني دطزاذز و زضز و ضنغ افطاز ػبمٗ ث ويػه قكط
سهيسؾز آ ضا ثب گوقز و دوؾز ذوز احؿبؼ کطز .ؾبٖسي زض منبم يک دعقک« ،مؼهاع
ث زانف ضوا قنبؾي فطزي و اػشلبٖي ثب زيسهاي سيعثين زض حبلي ک زض يک زؾز قها
و زض زؾز زيگطـ اثعاض دعقکي قطاض زاقز ،کنؼکبوان ث ذيال انؿاب هابي ديطاماونف
نگطيؿز» (ذهغ .)21 ،0658 ،اضسجبٌ مؿشلط ؾبٖسي ثب مطزم و زضگيط قس ثب مؿابئل و
مكکالر آنهب و گاشگوي مساوم ثب ثيلبضا ضواني ،قيوش نويؿنسگي ؾابٖسي ضا ثا قاسر
سحز سأطيط ذوز قطاض زاز و وي ضا فطزي موفق زض حيُة نلبيكنبم نويؿاي ؾابذز؛ ياک
غانط ازثي ثطػؿش ک گاشگو مه سطين اثعاض گؿاشطـ ديطناگ و انشنابل زضونلبياة آ ثا
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قلبض ميضوز .موفنيز چكلگيط ؾابٖسي زض حيُاة نلبيكانبم نويؿاي چناب ثاوز کا
«نلبيكنبم هبي او ذيهي ظوز ،ػبي سلبم نلبيكنبم هبي وَناي احؿبؾابسي و ياب ناوکط و
اضثبثي ضا ث ذوز اذشهبل زاز و ثا ظوزي ناحن هابي سئابسط زض سهاطا و ثا ذهاول
قهطؾشب هب ضا سؿريط کطز» (هلب ).
ويػگي قغهي ؾبٖسي ک گاشگاو اظ لاواظم ذابل آ ثاوز ،نا سنهاب ؾاجت موفنياز
ثطػؿشة او زض ظمينة نلبيكنبم نويؿي قس ثهک زض زيگط نوقش هابي او اظ ػلها زاؾاشب
کوسبه گبو نيع نلوزي ثطػؿش يبفز؛ چنب ک گاشگو ،مه سطين ٖبمل قرهيزداطزاظي و
گؿااشطـ ديطنااگ زض اي ان زاؾااشب ث ا قاالبض ماايضوز .گااويي زض اي ان زاؾااشب و ؾاابيط
زاؾشب هبي مؼلوٖة ٖعازاضا ثيل «ؾبٖسي زض کنبض گوز ظنسگي آزمهبي يک زه نكؿش
و ...گخ ميظنس .ميذواهس اظ آنهب ثبقس امب اظ آنهب نيؿز .غطيجا اؾاز .هلاب کنابض گاوز
ايكب نكؿش  .امب زؾز ک اگط زض قهطهب مؼابل مکبللا ثطياسه اؾاز ياب سناگ اؾاز،
ؾبٖسي ميگويس ک زض زهبر هنوظ فطنز مکبلل ثبقي اؾز و او ذوز يک گاشگوکنناسه
ثب ايكب اؾز .آزمهبي «ثيل» حطفهبي ؾبزه ميظننس و اظ مؿبيل ثؿيبض ؾابزه ،اظ زظزي
قجبنة دوضوؾيهب ،اظ ثيلبضي ٖلومي زه مؼبوض ،اظ ٖكق ؾبزش يک ظ  ،اظ کكز و کابض... ،
امب مكکالر اين ملهکز ضا ثب هلين حطفهبي ؾبزه َطح ميکنس» (ؾيف الاسيني،0656 ،
 .)48زض اين مؼلوٖة زاؾشبني و زض ؾبيط آطبض ثطػبي مبنسه اظ ؾبٖسي ،وي ث ٖنوا ياک
ضوا قنبؼ و ضوا دعقک «ثيف اظ هط زاؾشب نويؽ زيگطي نجى ظمبن اـ ضا ميگياطز و
زضزقنبؾي ضا ديكة ذوز ميؾبظز .زض زاؾشب هبي اولي اـ ک ث نوٖي واقٗگطا ثاوزهاناس،
دبسولوغي اػشلبٖي و ضوا قنبؾي سوزههب ضا اظ نٓط زوض نليزاضز .ثرفهابيي اظ مؼلوٖاة
ٖعازاضا ثيل زض ٖين ثطذوضزاضي اظ ضئبليؿ اػشلبٖي ،ضوانکابوي آزمهاب ضا زض ذاوز زاضز
ک ؾبٖسي ثط اؾبؼ آ ضوحيبر و زضونيبر نيل مؿشحک و نيل مشعلعل ضوؾشبييب فنيط
و زض ٖين حبل زينثبوض ضا ميقکبفس و دوؾاشة ياري ذطافابر و ثبوضهابي غيطٖهلاي ضا
ميزضز و هؿشة واقٗي ضا مينلبيبنس .ؾبٖسي ثب نكب زاز زضو دطيكب آزمهب (ػعء) ثا
نٓبم گؿيرشگي ظنسگي اػشلبٖي (کل) ميضؾس» (مهسيدوض ٖلطاني.)80 ،0668 ،
نتيجه
زاؾشب هبي کوسبه مؿد و گبو ،زو اطط ثطػؿش ثب زضونلبي اي کبمالً مكابث ثاب يکاسيگط
اؾز ک اؾشحبلة ػؿلي و ضوحي قهطمبنب آنهب ثبظسابثي ؾالجهيک اظ قاطايٍ اػشلابٖي
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ايطا و دطاگ ٖهط ؾبٖسي و کبفکب اؾز .امب ثب وػوز زضونلبياة يکؿاب  ،ايان زو اطاط ثا
لحبِ ضوؾبذشي و قيوش قرهيزدطزاظي انسکي ثب يکسيگط مشابورانس .ويػگيهبي ضوحاي
و ضواني ذبل کبفکب او ضا ث زضو اسبقي سبضيک و ؾطز ،کنبض قهطمب مؿاد قاسش زاؾاشب
ث انعوا مينكبنس سب اظ زضيچة قبيسهب و اگطهب و حسؼ و گلاب هاب و ذابَطار و شهنيابر
وي (گطگوض ظامعا) وقبيٕ ضا ثطاي ذواننسه سونيف کنس .الجش زض ايان مياب گبهگابهي ثا
يطوضر ،زض اسبق گكوزه ميقوز و چيعي زيسه ميقوز يب حطفي ميب قرهيزهاب ضز و
ثسل ميقوز ک ننل اين زيسههب و قنيسههب ضاوي ا نويؿنسه ضا زض دطزاظـ قرهيزهب و
گؿشطـ َطح يبضي ميزهس .آنچ کبفکب ضا اينگون منعوي و زضونگطا مايؾابذز اظ ياک
ؾو مشأطط اظ ػبيگبه اػشلبٖي او ثوز .او زض امذطاَوضي ثعضگ اسطيف -مؼبضؾاشب  ،يکاي اظ
چکهب ثوز امب مصهت وي (يهوزي) او ضا زض ميب چاکهاب فاطزي ثيگبنا مايؾابذز و
سٗهنف ث اقهيز آللبني ظثب هب نيع او ضا اظ ػبمٗ چکهب و يهوزيهب مُطوز مايؾابذز؛
دؽ ث لحبِ اػشلابٖي ،فاطزي اظهلا ػبضاناسه و اظهلا ػبمبناسه ثاوزٖ .االوه ثاط ايان،
ويػگيهبي قرهي و ضواني وي نيع ثط اين سنهب مبنسگي و زوضي اظ اػشلبٔ زامان مايظز.
اظ يک ؾو اظ ثيلبضي ؾل ضنغ ميثطز ،اظ زيگط ؾوي ،ثنب ث زاليهي قبزض ثا اظزواع نجاوز و
هلة اين ٖوامل و قطايٍ نبمؿبٖس ،او ضا اظ زل اػشلابٔ ثياطو کكايس و ثا کابم ػهاب
وه آلوز و مطموظ ضؤيب فطوثطز سب اينگون قرهيزهبيف نياع هلچاو ذاوز او مُاطوز و
منعوي و ظثبنف سونياي و فبقس سٗبمل و گاشگو ثبقس .امب زض زاؾشب کوسبه گبو ،قطايٍ ث
گون اي زيگط اؾز؛ ؾبٖسي يک ضوا دعقک دويب و حطف اي اؾاز و گاشگاو و سٗبمال ثاب
مطزم ػبمٗ  ،زغسغة انهي ظنسگي وي ث قلبض ميضوز ک اين اماط ساأطيطي ثطػؿاش زض
نوقش هبي او زاضز .اين ويػگي ،ضاوي ا نويؿنسش زاؾشب کوسبه گبو ضا ن زض کنابض قهطماب
ثهک الث الي ؾبيط اقربل زاؾشبني مينكبنس سب گاشگوهبي آنهب ضا ثكنوز و ضوايز کناس و
اظ َطيق ننل هلين گاش هبؾز ک اثٗبز قرهيشي قهطماب و زيگاط اقاربل زاؾاشبني
ثطاي ذواننسه ثبظؾبظي ميقوز.
زض مؿد ،ضاوي زض ضأؼ مظهض ؾبذشبض زاؾشب و زض کنبض قهطمب ث انعوا نكؿش اؾز
و فنٍ ميسوانس اظ زضيچة زيس ذوز يب قهطماب  ،وقابيٕ زاؾاشبني ضا سونايف کناس .اماب زض
زاؾشب گبو ،ضاوي زض قبٖسش اين مظهض ؾبذشبضي ،زض کنبض ؾابيط اقاربل زاؾاشبني قاطاض
زاضز و هلين سٗسز افطاز ،زامنة گاشگو ديطامو حبزطة زاؾشب (مؿد ضوحي مافحؿان)
ضا گؿشطزگي ويػه ميزهس و ننل گاشگوهب ٖبمل ثطػؿاشة قرهايزداطزاظي و گؿاشطـ
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َطح زاؾشبني ميقوز .اؾشابزش فطاوا ؾبٖسي اظ گاشگو ،منُق حبک ثط زاؾاشب گابو ضا
منُق گاشگو ؾبذش اؾز؛ زضحبلي ک زيبلکشيک مؿد ،زيبلکشيک کنف و ٖلال اؾاز.
ذواننسه زاؾشب کوسبه گبو ميقنوز امب ذواننسه زاؾشب مؿد ميثينس و اين سابور ٖلسش
اين زو زاؾشب زض قيوش قرهيزدطزاظي اؾز.
نگبضههبي ( )0و ( )8نلبيبنگط ؾبذشبض ضوايي زاؾشب هبي کوسبه مؿد و گبو اؾز ک
سابور قيوه قرهيزدطزاظي ضا ث ذوثي نكب ميزهس:
قهطمب

ؾبيط اقربل زاؾشبني  +ضاوي  گاشگو
*نگبضش قلبضش ()0
ؾبذشبض ضوايي زاؾشب کوسبه گبو

قهطمب  +ضاوي  سونيف

ؾبيط اقربل زاؾشبني
*نگبضش قلبضش ()8
ؾبذشبض ضوايي زاؾشب کوسبه مؿد
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