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 دهیکچ
) ابژه( ینیعاز جهان ) سوژه(فاعل  انسان کیک تفۀه بر پایک یارتکی دشناسرد معرفتکدر برابر روی

هـم   را در    فاعل و مفعول  شناسد و    بین این دو نمی    ي مرز ، پدیدارشناسی هوسرل  یینوگرااستوار است،   
 ي موجـود  ،یینـوگرا آگـاه در دیـد      - جهـان  یارتک د »من«بدین ترتیب   . فهمد با هم می   کیتیک دیال ینشک
ور  شـه یاز بـن اند  ی و جهان نیست و هر گونه آگاه      »غیر«و جدا از    ر  ی و دگرگون ناپذ   راسته و ماندگار  یپ

 اثر ناتانیل هاثورن  »فیلدکوی« از   يسون در تقلید یا هجو    ک ج ی اثر شرل  » لطفا به خانه برگرد    زاییلو« .است
خانه را  توان   می هکند  کین مقاله بحث م   یا. نوشته شده و موضوع هر دو گریز از خانه و بازگشت است           

و   داردکیتیک دیـال ینشـ کهـم  ) فاعـل (ه با قهرمـان  کدانست ) مفعول(، یا برون از جهان، ینماد یا نشان
 .نندکف میدیگر را تعریکی

، یپدیدارشناسـ تـه،   ی، سـنت، مدرن   یشناسـ معرفـت سـون،   ک ج یل هاثورن، شـرل   یناتان :يدیلک يها واژه
 .يور شهیاند
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 مقدمه
ـ  ب از  غرۀ، به ویژه فلسف   یگفتمان فلسف   یوششـ ک، افالتـون سـقراط و  ش از یچند سـده پ

در این میـان نقـش انسـان بـه عنـوان      .  شناسایی و تبیین حقیقت جهان و انسان بوده است       يبرا
. آورد ید مـ  یپد را   يا وضعیت پیچیده  ،ه خود نیز موضوع شناخت خویش است      ک) سوبژه (فاعل

 و  ی گفتمان فلسف  ي برا ی اساس ی ول یلک هر چند مبهم و      یسقراط پاسخ » خود را بشناس  «شعار  
 ی شناسـ  یاز ایـن رو هسـت     .  غـرب اسـت    ۀرد پدیدارشناسـی در فلسـف     کـ در واقع نخستین روی   

)Ontology (  یشناس وابسته به معرفت) Epistemology (         است و معرفت هـم آغـاز راه اسـت و
 . ینی و هم عیذهنهم پایان آن، هم وسیله و هم هدف، هم 

تمثیـل   (ي از زبـان اسـتعار     ،ی و نیـز معرفـت شناسـ       ی هسـت   تبیین ي در تالش برا   افالتون
 از نظـر او     1. بـه فلسـفه اسـت      ی ادب يردک در واقع ناچار از روی     هکند  کیاستفاده م ) معروف غار 

برنـد و ابـزار شناختشـان    یچون در عالم محسوسات به سر مـ   (بینند  ی نم ي جز سایه چیز   ،عوام
بیننـد  یهل رهیده و روشنایی حقیقـت را مـ    ج کیه فالسفه از تاری   ک یر حال  د )تهاس حواس آن 

 كبـا وجـود ایـن تمـایز، فصـل مشـتر           ).  و ابزار شناختشان عقل است     زیرا در عالم معقوالتند   (
.  داردتفـاوت شـان   دیدنيبینند، گر چه سمت و سو   یه هر دو م   ک و عوام در این است       خواص

تواننـد  یدیگـر را نمـ   يسـو )  حقیقتيهاسایه(ه جز پیش چشم خود  کعوام زندانیان حواسند    
 ). تاب هفتمک، افالتون جمهور. (بینندی خواص سر برگردانده و حقیقت را میببینند، ول

ن، هـم فاعـل و   یاند و هم ع ذهن انسان و معرفت او هر دو هم   افالتون، ۀدر تمثیل شاعران  
و ) یسـت  بـه نـام ه     ياهر چند در واقع به پدیـده      (نگرد  ی م یانسان از بیرون به هست    . هم مفعول 

 ،از طـرف دیگـر  .  اوسـت یخترد معرفت شـنا ک دید و رویيهامعرفت او دستخوش محدودیت  
آل، و   ایـده 2 خداگونـه، يردکـ ه در رویکـ  اسـت    یافالتون) یضمن(انسان بیننده خود مورد نگاه      

 . و انسان استیبدون محدودیت، از بیرون ناظر هست
و ) وتـاه کداسـتان  (بـه مدرنیتـه   ) هقصـ  (یناتانیل هاثورن در موقعیت گذار از داستان سـنت       

  هاثورن بـا نـام     يها مجموعه داستان . سون در گذار از مدرنیته به پسامدرن قرار دارند        ک ج یشرل
                                                           

ه بـاالترین   ک نه عقل    ،داند ی بوده و شعر را بیشتر به احساسات و حواس مربوط م           اعران خود مخالف ش   افالتون -1
 مماشـات  یاش متناقض نما است و نوع     یار فلسف کبیان اف  ياز این نظر استفاده او از تمثیل برا       .  انسان است  یویژگ

 .شود یمحسوب م
» .وسـت که نی کـ و خدا دیـد     «: بیند یمهم  آفریند و    یمهم  ه  کخدایی است   )  تورات يو یا خدا  (خدا در تورات     -2

 . رار شده استک تیتاب پیدایش تورات، متعاقب هر آفرینشکاین جمله هفت بار در 
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ه ک هاثورن . استی این گذار تاریخي و عنوان آن گویا)Twice-Told Tales( باز گفته يها قصه
از آغـازگران داسـتان مـدرن در    ا یـ آغـازگر و  ) Rohrberger(به گفتۀ ادگار آلن پو و روربرگـر    

 نوشـتن دارد و  یلی و تمثییش به نمادگرایهنوز گرا ) 165راسل  -مارچ(رود،   یا به شمار م   یکامر
ه کپردازد  یم»  انسانیار بودن ذات کگناه«مانند  ) تانیوریپ (ی و اخالق  یشتر به موضوعات مذهب   یب
 او مطـــرحند    يهـا  داسـتان » وارمعمـا «ا جنبـۀ    یـ و  ) 69ن  یگـور (» .شاندک یانسان را به انزوا م    «
 یو نـوع   نمونـۀ بـارز  .وتـاه اسـت  ک ژانـر داسـتان   يها یژگـیه خــود از وک) 13راسل -مارچ(

شـتر بـه خـاطر آن مشـهور اسـت و            یه هاثورن ب  کاست  »  براون جوان  يآقا« هاثورن   يها داستان
ل، یـ  تحل يرن بـرا  اما داستان انتخاب شـده از هـاثو       . پردازند ی به آن م   ی ادب يها منتقدان و جنگ  

سـت و منتقـدان     ی ن 1ک هاثورنس یلی آمده و به اصطالح خ     يا متر مجموعه ک، در   »لدیفیکو «یعنی
 مناسـب  ین بررسـ یـ  ايه بـرا کـ  دارد ی خاصیژگیو» لدیفیکو« اما .به ندرت به آن پرداخته اند     

ان  از گـذار هـاثورن از قصـه بـه داسـت     يا نمونـه « توان آن را به عنوان یه مکن ینخست ا .است
ه به خاطر آورده کنامد   ی م يا ا مجله یاز روزنامه   » ی واقع یگزارش«ه او آن را     کد، چرا   ینام» وتاهک

ل فاصله گرفته و بـه  یه از تمثکن یه موضوع داستان، با اکن یو دوم ا )6 پور يمهد(شده است، 
 و  گـر   نظـاره  ی انسـان  یی آن چنـان جهانشـمول از تنهـا        يا  شـده، جنبـه    یکات روزمره نزد  یواقع

 .ماند ی می فلسفیلیه خود به تمثکسرگشته را دارد 
ه کـ  يمتر بـه او پرداختـه شـده بـه طـور      که  ک است   يا سـندهیـسون، نو ک ج یو امـا شـرل  

سـندة  یگر او را تنهـا بـه عنـوان نو       ی هم از او نبرده و ناقدان د       ی نام یا، حت یکتانیالمعارف بر  دائره
 یوتـاه جنجـال  کشـتر بـه خـاطر داسـتان     ینـد و او ب ا ردهک ی معرف ك ترسـنا يها ها و رمان   داستان

آلـود و    وهـم يا ن و گونـه ی نمـاد یه آن را داستانکشهرت دارد،  ) »یشک قرعه«ا  ی(» ییآزما بخت«
بـه  ). 657اسـتون   . (انـد  هم دانسته » امکنا« آن را    ین نظر برخ  یه از ا  کرده است   ک قلمداد   یکگوت

شتر از همه مورد بحث واقع شده       ینده شده و ب   ها گنجا  شتر در جنگ  یاو ب » ییآزما بخت«هر حال   
 بـر عنصـر   يش درآمدی را در آن پ    یکاربرد عنصر گوت  ک) Lyotard(وتار  ی چون ل  یو منتقد بزرگ  

وتـاه  کامـا داسـتان     ). 195ل  یـ  ه -مـارچ (دانسـته اسـت     »  فراداستان ي به سو  يناباور«پسامدرن  
» ییآزمـا  بخـت « خشـونت در آن، از     و عدم وجود   یبا وجود سادگ  » زا، لطفاً به خانه برگرد    ییلو«

سون ارزش توجـه  ک ج یه شرل کن  یگذشته از ا  ). 4 پور   يمهد(آورتر است    آلوده تر و دلهره    وهم
 يگـر بـرا   یل د یـ م دو دل  کـ سـت، دسـت     ین مقاله مجال پرداختن بـه آن ن       یه در ا  ک دارد   يشتریب

                                                           
 .اق هاثورنی و سکبه سب): Hawthornesque (کهاثورنس -1



 1390 پاییز، 63شمارة  ، ادبیات معاصر جهان پژوهش 126

 

ه کـ نخسـت آن    . د دارد ل وجـو  یـ  تحل يبرا» زا لطفاً به خانه برگرد    ییلو«وتاه او   کانتخاب داستان   
 و  ییسـۀ نـوگرا   ی مقا ي بـرا  یه فرصـت  کـ نوشـت،    ی قرن بعد از هـاثورن مـ       یکسون درست   کج

 هـاثورن  يهـا   داستانینامتنیه عالوه بر رابطه بکن یدهد، و دوم، و مهمتر، ا      ی به ما م   ییپسانوگرا
 در  يرتراک آشـ  ینـامتن یه رابطـۀ ب   کرسد   ی بودنشان، به نظر م    یکژه از نظر گوت   یسون، به و  کو ج 

سـون عالمانـه و     که ج کـ وجود دارد   » زا لطفاً به خانه برگرد    ییلو«و  » لدیفیکو«رنگ دو داستان    یپ
 .رده استکا هجو ی و یسیعامدانه، داستان هاثورن را بازنو

 یبحث و بررس
  هوسرلی و پدیدارشناسیارتکثنویت د: یینوگرا مدرنیته در برابر پسایشناس معرفت

 کارت بـا شـ    کـ د. بنیان گذاشـته شـد    ) 1596-1650(ارت  کرنه د  مدرنیته توسط    يها پایه
 وجـود   ،ردکـ  کتوان بدان ش   یه نم کد، آن چه را     ین باور رس  یبه ا  سرانجامرد و   ک آغاز   روشمند

» اندیشم پـس هسـتم     یمن م «. شود ییقین و دانش از خود شروع م      ارت،  کبه باور د  .  است یآدم
 يبـرا . ردکـ  از دانـش را بـر آن اسـتوار          يا هتوان دانـش و فرضـی      یه م ک است   یمک مح ۀتنها پای 

 بـه   ،ه از خرافات، احساسات و خیاالت غیرمسـتدل رهـا شـده باشـد             ک ی گوهر مستدل  ،ارتکد
 در ،بـه ایـن ترتیـب   . )96برسـلر  (. نـد کشـف  ک را ي مـاد يایقت دنیدهد تا حق یانسان اجازه م  

 است  يارکساز و   ه  کست، بل  دیگر معما نی   ي ماد ي دنیا ،)ی آن نیوتن  پسامدو   (یارتک د یبین جهان
 اصـول و  يارگیرکـ  توانـد بـا بـه    ی میه هر انسان اندیشمند و منطقک از قوانین   یبر اساس نظام  

ـ  جهان  ازیافت آگاهیه با در ک است   ی درون ینهفتانسان  .  آن را بشناسد   ،یروش علم  ، آن یبرون
ه کـ ماند   ی م يا یت به نقشه   جهان یا واقع   ،یارتکدانه  ینوگرادر دیدگاه   . ندک ین م ییرا شناخته و تب   

 دارد و در بـه      ی توسط انسان است و تصویر واضح و مشخصـ         یشف و شناخت و بررس    کقابل  
 .قابل تبیین است» یقوانین نیوتن«و » یارتکمختصات د «یاصطالح ریاض

 ، تعاریف و تصورات از حقیقت     ۀ وجود ندارد و هم    ی واقعیت عین  نوگرا، پسا ۀاما در اندیش  
 و یثیرات فرهنگأ است و به نوع و تنوع ت ینسبهم  و خود حقیقت    اند،   يو فرد  یذهن ییها نگره

 تبیـین   يرا بـرا  ) map(» نقشـه  «ة استعار ،ها پسامدرنیست.  دارد ی فرد بستگ  ی در زندگ  یاجتماع
برخالف ماهیـت  . نندک یرا مطرح م) collage(» ها اختالط رنگ« آن يپذیرند و به جا یجهان نم 

 بـه آن  ،ه تماشـاگر نقشـه  ک یهمیشه در تغییر است، و در حال» والژک «ین و ثابت نقشه، مع    یعین
 دخیل اسـت،  یوالژ خود در تولید معنکگیرد، تماشاگر  ی و جهت را از آن می است و معن کیمت

 را ين زیـاد کـ  ممیوالژ معانکدهد،  یویل از واقعیت به دست م  أ ت که تنها ی  کو برخالف نقشه    
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 از تصـاویر بسـازد و هـر بـار           ییبات گوناگون کتواند تر  یم) وانندهیا خ ( و بیننده    آورد یفراهم م 
از را   خـود    ي و فـرد   ی تصـویر ذهنـ    ،هـر بیننـده   ه  کن روست   یهماز  . والژ را تغییر دهد   ک یمعن

شرایط پسامدرن به پیدایش موقعیـت       )Lyotard(به گمان لیوتار    . )99برسلر  ( آفریند یواقعیت م 
ن اسـت و  ک شـناخت در آن نـامم  ه اساسـاً کـ شـود   یرتبط مامل اندیشه مک در ت  يا  تازه یفرهنگ
ار ما، بـل  ک یا روش ی ابزار بیانيمبودهاکهایمان نه معلول   از دانستهی گزارشۀ ما در ارائ  یناتوان
 ).481، 1370 ياحمد. ( شناخت ماستيها  بودن موضوعی از ناشناختنیناش

 یرد فلسـف  کـ در ایـن روی   .  اسـت  یینوگرا بـه پسـا    یینوگرا از   ی پل ، هوسرل یپدیدارشناس
 فراموضـوع ارت بـر نقـش بیننـده بـه عنـوان      کـ  و دافالتـون ه ماننـد    کـ  با ایـن     ،شناسانه معرفت

)transcendental subject (جهان ي اما معنا،ید شدهکأت )دریافـت  ةبـه دریافـت و نحـو   ) یبرون 
انسـان و    بین ذهـن و مـاده و بـین           یارتکمرتبط شده و دیگر آن تمایز د      ) ذهن (انسان شناسنده 

ه نـاظر آگـاه     کـ  ردیپـذ  یل مـ  ک ش یهنگام) واقعیت( به عبارت دیگر جهان      1.جهان وجود ندارد  
 سـوبژه هـر   «ه  کـ  دیدگاه هوسرل ایـن اسـت        یهسته بنیان .  خود بپذیرد  یآن را در آگاه   ) انسان(

 ،نش باشـد  کـ ه  کـ   این ي، برا ینش آگاه کهر گونه   .  وجود دارد  ابژهردش به   ک به دلیل روی   صرفاً
 ). 546، 1370 ياحمد(» .ي چیزي است به سویسک ی، آگاهیهر آگاه.  استيا ابژهد نیازمن
 نـوگرا ه ادبیـات  کـ  ی در حـال ،رده اسـت کـ مطـرح  ) Brian McHale(یل ـ هـ کرایان مـب
 نوگراپردازد، ادبیات پسـا    یاست و به مسائل معرفت و فهم م       ) Epistemologic(شناسانه   معرفت
. دهـد  ی وجود اهمیت مي دنیاهایو به آفرینش و روابط دروناست ) Ontologic(شناسانه   یهست

 ي، از دیدن جهـان بـه سـو        یشناس ی هست ي به سو  یشناس ت از معرفت  ک این حر  .)65-66انر  ک(
»  خود چیزهـا   يبه سو «: هوسرل آغاز شد  »  این سده  یالم فلسف کمشهورترین  «آفریدن جهان، با    

                                                           
ـ  « جهان خود اندیشـه اسـت و         ،اییکدان معاصر امری  کاپرا فیزی کتجوف  ی فر ۀبه گفت  -1 ، تجزیـه و    ی اتمـ  کدر فیزی

توانـد   ی میان روح و ماده، میان دیده ور و دیده شده، دیگر نم      یارتک د ة و خام یا نتراشیده و نخراشید      کتقسیم خش 
اپرا کـ  (».ه در همان هنگام از خود سخن گفته باشـیم         کآن   ی از طبیعت سخن بگوییم ب     توانیم یما نم .  بپاید یدیرزمان
1982.( 



 1390 پاییز، 63شمارة  ، ادبیات معاصر جهان پژوهش 128

 

 1.امـل یافـت  کتوسـعه و ت ) Martin Heidegger(و با شاگردش مارتین هایدگر ) 544 ياحمد(
ـ « ی هوسرل از پدیدارشناس كدر  » هـر پدیـدار خـاص   ۀفهم و توصیف پدیدارها و علم به تجرب
بر ما به صورت    ) امور(ها چیزها    ه در آن  ک) بود(هایی    پژوهش راه  یپدیدارشناس«از نظر او    . بود
 مـا   یه در آگـاه   کها چنان    ابژهخواست با    یم« او   ».شوند ی آگاه ظاهر م    ۀ متفاوت تجرب  يها لکش

ایـم، منظـور     ه خود خواسته  کچنان  (شوند، و در انواع گوناگون رویارویی ما با چیزها           یتجربه م 
 ).166، 1381 ياحمد(» .روبرو شود) ایم ردهکایم، نیت  داشته

انسـان در   .  به هبوط پس از خوردن میوه ممنوعه شـباهت دارد          ابژه،/سوبژه یارتکثنویت د 
آفرینـد و   یخدا همه چیز را پیش از انسـان مـ  . قایل نیست» يدیگر« بین خود و     يیزبهشت تما 
ه از گوشـت و اسـتخوان خـود آدم          کـ )  حوا( آفرینش زن    یحت.  به آفرینش ندارد   یانسان وقوف 

برد تا آفرینش زن را      ی عمیق فرو م   یه خدا آدم را در خواب     کگیرد   ی صورت م  ی در شرایط  ،است
ابـژة   و ي را دیگـر یدرخـت آگـاه  ) زن و مرد(اما انسان .  نشودابژه و ينبیند و او برایش دیگر  

 چون نگـاه، هویـت، زمـان، وهـم و           یند، و دچار مسائل   ک یسازد و از بار آن برداشت م       یخود م 
ایـن  . شـود  یمـ .. .، هبوط، شناخت، مرگ، و    یواقعیت، خانه، سفر، بازگشت، تنهایی، رنج، آگاه      

 .شوند ی آفرینش دیده می تورات ةها همه در اسطور موتیف

 ، آفرینش و نگاهیشناس  و معرفتیشناس یهست
آفـرینش  .  شناسـانه و معرفـت شناسـانه دارنـد    ی، و نگاه با هم پیوند هست      یآفرینش، آگاه 

و پرومتـه   ) Epimetheus( زئوس و به دست دو بـرادر اپیمتـه           ۀانسان در اساطیر یونان به توصی     
)Prometheus ( از پـیش اندیشـیدن اسـت، انسـان را بـر       يه به معنـا   کپرومته  . گیرد یصورت م 

عـالوه بـر ایـن، چـون        .  دو پا آفرید تا بر دیگر حیوانات مسـلط باشـد           يصورت خدایان و رو   
هـا از قبیـل قـدرت، شـجاعت،        تمـام موهبـت   )  اسـت  یاندیش  پس يه به معنا  ک(برادرش اپیمته   

                                                           
» . اسـت یشناسـ  ی هسـت ی است، یعنـ ی آن علم به هستی، با توجه به موضوع اصلیپدیدارشناس«به نظر هایدگر   -1
ه کـ دانسـت   ی مـ یهـ ه آن را فقـط را کشناخت، بل  ی نم ی آیین فلسف  ک را ی  یاو پدیدارشناس ). 563،  1370 ياحمد(
همـواره در   « هوسرل   ۀاز نظر هایدگر فلسف   ). 158،  1381 ياحمد. (شود ی منجر م  »یسرانجام به اندیشیدن به هست    «

از .  مانـد  ی بـاق  ی و فلسفه آگـاه    یشناس در حد شناخت  « و بنابراین    » بود، ی استعالیی زندان  سوژة یارتکبند مفهوم د  
هوسـرل  ). 166،  1381 ياحمد (». است یبرونشرایط تجربه و فهم      ی تمام ة فراهم آورند  موضوع) هوسرل(نظر او   

 مـا  ی آگـاه يه محتواهاک این پیش فرض را ی مدرن، یعنیشناس  آغازگاه شناختی اصلۀمشخص«ارت، کنیز چون د 
 ). 170، 1381 ياحمد. ( پذیرفته بود» ما هستند،یبیان گران دانش یقین
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 نگذاشته بود، پرومته بـه  ین باق انساي برايرا به حیوانات بخشیده و چیز   .. .سرعت، استقامت و  
 آتش را   ،رده و با وجود مخالفت زئوس     کآسمان رفته و مشعل خود را از آتش خورشید روشن           

 . انسان بر سایر موجودات تثبیت شـد يرک و فکی فیزیيرد و به این ترتیب برترکبه انسان عطا    
 .)22-23نچ یبولف(

 ادیـان  یه در واقـع زبـان تمثیلـ    کـ (ان و یـا اسـاطیر       ـب ادیـ  اتکر  ـ مانند دیگ  تاب مقدس ک
)  تـورات  يو یا خدا  (خدا در تورات    : شود یآغاز م ) Cosmogony(با شرح پیدایش    ) ندا منسوخ

ه کـ نباتـات را بـا تخـم خـود          ...  شب و روز و      ي و نامگذار  یین و و روشنا   یدن زم یپس از آفر  
ه صورت و موافـق و   و خدا آدم را ب1.»وستکه نیکو خدا دید «آفرید موافق جنس خود باشند،   

و خدا درخت حیات    . ومت نماید ک زمین و موجودات زنده آن ح      یشبیه خود ساخت تا بر تمام     
و «. ردکـ را در وسط باغ عدن رویانید و آدم را از خوردن آنان منع               و بد    یکنو درخت معرفت    
فـت و  ش را گریهـا   از دندهیکی و    گردانید تا بخفت،   ی گران بر آدم مستول    یخداوند خدا، خواب  

به  را يرد و وکبر   بنا   یزنه از آدم گرفته بود،      کرد و خداوند آن دنده را       کش پر   یگوشت در جا  
اگـر از   :  زن را فریب داد و به او گفت        ،ه از همه حیوانات هشیارتر بود     کو مار   .. .».نزد آدم آورد  

و .  و بـد خواهیـد بـود       کمیوه آن درخت بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیـ             
پـذیر و     دل ینمـا و درختـ     وست و به نظر خـوش     ک نی ك خورا يه آن درخت برا   کچون زن دید    

آنگاه چشمان هـر    . اش گرفته، بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد            افزا، پس از میوه    دانش
 ....ه عریانندکدو ایشان باز شد و فهمیدند 

 و بـد  که عـارف نیـ  کـ ت،  از مـا شـده اسـ   کـی همانا انسان مثـل ی   : و خداوند خدا گفت   
 ).3 تا 1، پیدایش، باب تاب مقدسک... ( گردیده

 چون مانند خداوند شده است      ند تا دیده نشود   ک یبعد از آگاه شدن، انسان خود را پنهان م        
 . د به او نگریستیشود و نبا یبیند اما دیده نم یه مک

» ...و روشنایی شدو خدا گفت روشنایی بشود    «:  دارد یالمکنش  کآفرینش خدا در تورات     
خـدا بـا    . آفریند و انسان بـا نگـاه       یالم م کخدا با   . یابد  می يا  مشاهده ینشکو در انسان    ) همان(
الم اسـت و  کـ آفرینش داسـتان فقـط بـا    . آفریند یبیند و م یبیند، و انسان م   یآفریند و م   یالم م ک
ه خداونـد فرمـان     کـ ـز اسـالم اسـت     یان و ن  ینش در همـۀ اد   یوة آفر ین ش ی ا . خدایی است  يارک
 .شود ین گفته، انجام میشو و با هم: دهد یم

                                                           
 .رار شده استکتاب مقدس تک پیدایش، سرآغاز سفراین جمله هفت بار در  -1



 1390 پاییز، 63شمارة  ، ادبیات معاصر جهان پژوهش 130

 

 و  یپرومته آتش آگـاه   . ، نگاه و دیدن با نماد آتش بیان شده است         یدر اساطیر یونان آگاه   
 دو ملت ده سال به خاطر تصاحب ایلیاد هومر،   ۀبخشد، و در حماس    یبینایی بخش را به انسان م     

د . (است» چراغ و مشعل   «ينا به مع  یه در اصل یونان   کجنگند   یهلن م  فـتح تـروا و     ). 67 يسـی
ه با تمهید اسب چوبین به تروا رخنه        ک هلن سرانجام به دست اولیس فرزانه و آگاه است           کتمل
اسـت و  ) یآگـاه ( از درخـت   يا هیزم مانند چوب  نسـخه     . گشایند ینند و دروازه اش را م     ک یم

این . دار است  ی معن ينماد)  آتش بوتۀ(وه طور   کدر  ) ع (یا بر موس   خد یموجد آتش، و در تجل    
 چـون  ی مرتبطـ يهـا   موتیـف ةننـد ک یار رفته و تداعک به  بارها »فیلدکوی«وتاه  کنماد در داستان    

اسـت و   ) يبخـار (نار آتش   کفیلد در تامالت تنهایی اش      کوی. ، نگاه، گناه، و هبوط است     یآگاه
 برگشتن  ة انگیز یند و حت  ک یم اجاق روشن خانه را تصور       ،اندیشد ی به خانه و همسرش م     یوقت

ه همسرش تـازه آن را      کاست  »  خوب یآتش« او به خانه بعد از بیست سال نیز به خاطر            یناگهان
 . ردهکروشن 

ت کـ تابو است و موجب هال) ی متعالابژه به سوبژةنگاه ( نگاه به الوهیت     ،در اساطیر یونان  
 يا ه صـاعقه  کـ سـتین زئـوس      را ي زئوس بـا نگـاه بـه سـیما         ۀمعشوق) Semele(سمله  . شود یم

هـا   س مسـتقیم بـه گورگـون      ک هر   ،بر اساطیر یونان  بنا  . )81-82د  یآو(میرد   ی م ،سوزاننده است 
)Gorgons (  بدل به سنگ     ،ندکنگاه )نیز نگاه همسر لوط     تاب مقدس کدر  . شود یم)  محض ةابژ 

تـاب  ک(ند  ک ی بدل م  ک از نم  یبه پشت سرش هنگام نزول خشم خدا بر قوم لوط او را به ستون             
 شـده   ی بر او متجل   ی مشتعل ۀه از میان بوت   کالمه با خدا    کدر هنگام م  ) ع (یو موس ). 19،  پیدایش

 ). 3 :7، خروجتاب ک(» .ه به خدا بنگردک خود را پوشانید، زیرا ترسید يرو«بود 
در : شـود  ی دیـده مـ    ارکا ناآش یار  کآش یشناس  معرفت يها  در تمام جنبه   موتیف نگاه تقریباً  

 تبیـین  ي بـرا یشـرح ه ک افالتوندر تمثیل مشهور غار  . مل آفرینش است  ک نگاه م  ،مقدستاب  ک
اسـت و   ) روشـنایی (دانایی دیدن   . یابد یشناسانه م   اهمیت معرفت  ، نگاه ناظر   است، سویۀ  یهست

 اندیشـیدن  ی و روانشناسیاز نظر فلسف). تاب هفتمک،  افالتون جمهور. ( از مشاهده  یجهل ناتوان 
 .داند یپذیرد و آن را تصویردار م ی را نمی انتزاعۀارسطو اندیش. شود یم یبا دیدن تداع

نـده  ک، بر آن سـایه اف تاب مقدسک یونان و رم باستان و يرکه میراث ف  کدر فرهنگ غرب    
بـا  ) انسـان شناسـنده   ( انسان شناسنده و فاعل      ۀ با نگاه تبیین شده و رابط      یاست، اندیشه و آگاه   

-و- سـاد يدر دوران مدرنیته بـه صـورت رابطـه ا         ) ینیجهان ع (مورد و مفعول مورد شناسایی      
 اسـت بینـا، شناسـا، و توانـا بـه      ی انسانیارتک مدرن د  انسان شناسندة .  درآمده است  یمازوخیست

 ). 68، 1381، ياحمد(» .خواهد بر جهان و طبیعت مسلط شود یم«، و یشناخت هست
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 روایت و نگاه
هـا، حـوادث، و سـایر        نویسـنده شخصـیت   .  است ی اساس يعنصر،  ینگاه در ادبیات تخیل   

خواننده نیز به فراخـور نگـاه خـود و    . دهد یبیند و به خواننده نشان م یعناصر داستان خود را م   
هـا   شخصیت. ندک یه نویسنده برایش گشوده است، داستان را مشاهده م        ک يا میزان و نوع دریچه   

 .مانند یها غافل م و یا از آنبینند  ی خود همدیگر و اتفاقات داستان را مۀنیز به نوب
ن ترتیـب بـه     ـنند و به ایـ    ک یداستان را مشخص م   » دـ دی ۀـزاوی«تان  ـان داس ـ یا راوی  يراو

ـ  ،نـد ک دید داستان تغییر     ۀاگر زاوی . بخشند ین م ـّ داستان تعی  يها مایه بن وا و بـن    ـ محتـ  کشـ  ی ب
 روایـت نـدارد،     ة از نحـو   داستان محتـوایی ثابـت و مسـتقل       . ردک آن نیز تغییر خواهند      يها مایه

 مـا داشـته   يتواند معنایی مستقل از دریافت مـا بـرا   یه جهان خارج از ذهن ما نیز نم       کهمچنان  
 .باشد

انـد   ردهک مطرح   ،ی و فرهنگ  یپردازان ادب  گرا و نظریه   شناسان شناخت   روان ی برخ یبه تازگ 
ـ يه چگونه چیزک این ة گوناگون دربار  يها ه روایت و یا نقل داستان     ک ر ـر منجـ ـز دیگـ ـه چیـ  ب
روایـت یـا    . یمـدهـ  ی مـ  یـان معنـ  ـ آن بـه جهـ     ۀطـه به واسـ   کایست   ترین وسیله  یشود، اصل  یم

 . )182ابرامز (. دهند ی ما سامان مینند و به زندگک یدار م یسرایی تجربیات ما را معن داستان
ار یـا   کش آ ی یا راویانشان، مستلزم مخاطب    يیف راو کم و   کنظر از     صرف ، روایی يهاگونه  

 بـا   ي نویسـنده یـا راو     ۀدر ادبیات روایی رابط   .  واقع شده است   يه مورد خطاب راو   کند  ا یضمن
ه از  کـ اسـت   ) سـوبژه  (یفاعلاز سویی خواننده    .  و پیچیده است   کیتیک دیال ،خواننده یا مخاطب  

  دیگـر نویسـنده    يشـود و از سـو      یآگاه و بهره مند م    ) ا مفعول یبه عنوان ابژه    (داستان نویسنده   
 بــدل ) ابـژه (بـه مفعـول     دهد و    یثیر خود قرار م   أه مخاطب خود را تحت ت     کست   ا یفاعلخود  

اش خـود   گویی  با قصه  ی شاه بوده ول   ة مفعول و ابژ   ظاهردر  ه  ک است   ينویسنده شهرزاد . ندک یم
 .سازد یخود ممفعول ند و ک یشود و شاه را دگرگون م ی تبدیل مفاعلبه 

.  دارنـد  یمفعـول /یفـاعل  تقابـل    ،دیگرکـ  بـا ی   ینشـ کهـم   ها نیـز در       داستان يها شخصیت
بینـد،   ی را مـ   ی داستان يها ه خواننده از منظر او واقعیت     ک ی داستان و یا شخصیت    یشخصیت اصل 

 يهـا  ه واقعیـت  کـ شـود    ی مـ  يفاعل و سوبژه ا    خواننده است، خود     ةمفعول و ابژ  ه  کضمن این   
 . ندک یها را تجربه م  و دیگر شخصیتیداستان

ه در آن خـود  کـ ار گرفتـه  کـ  یا سوم شخص را به   ی دید بیرون  ۀ زاوی »فیلدکوی «رهاثورن د 
ار و  کـ بینـد و اف    یآفریند و مـ    یفیلد را م  که وی ک است   یفاعل يراو.  داستان است  ينویسنده راو 

نویسـنده  . دهـد  یاود و در اختیار خواننده قرار م      ک یها و اعماق روح او را م       احساسات و انگیزه  
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 مطلـق خداگونـه از نـو        يدر لندن بوده با روایت دانا     » یواقع« به اصطالح    يده فر کفیلد را   کوی
 نویسنده است بـه  ةابژه آفریده و    ک یفیلد داستان کوی. سازد و نگران اعمال و تحوالت اوست       یم

 یاست و در تمـام داسـتان بـا نگـاه          ) یارتکاز منظر منطق د   ( توانا و شناسا     يا یدرون خود   ۀنوب
و جاسـوس وار زن  ) Gendered gaze( مردانـه  یو نگـاه ) ود دیـده شـود  ه خک آن یب(خداگونه 

.  از شوهر مفقوداالثرش نـدارد     يترین خبر کوچکه تا پایان داستان     ک یپاید، زن  یخود را م  ) ةابژ(
وب ـ دارد و یحتمـل زنـش را خـ         فیضـع » واطف زناشـویی  ـع«و  » ردـ س یـقلب«ه  ک يرـوهـش
). 4: 1،  پیـدایش (» ... و او حامله شده، قاین را زایید       1آدم زن خود حوا را بشناخت     «. شناسد ینم

 هنوز ،برد یبه سر م»  خودینیم روز زندگان  «ه در   کفیلد  ک این زن و شوهر سرد است و وی        رابطۀ
 خانـه   ،خواهد از بیرون   یه م کشاید دلیل مسافرت یا خروج او از خانه این باشد           .  ندارد يفرزند

تنهـا و  » «بسـتر « از   يدر متن داستان تصاویر   . بیافریندباز   و همسرش را ببیند و بشناسد، ببیند و       
و » دانـد،  ی آن را آغـوش سـرد همسـرش مـ         أه او منش  کمبود شور و احساس     ک«آمده و   » بیهوده
بـه  « از قصـد خـود       یفیلد اطالع کوی. دهد یفیلد م ک به وی  یبرون از   یدرون کیک تف ي برا يا بهانه

» ی رویـای  يتصـویر «بـه جـز     .  سـویه اسـت    ک یـ  نگاه او به زنش   . دهد ینم» زنش یا دوستانش  
)vision (      او تنهـا    ،فیلد، در مدت بیست سـال غیبـت       ک وی یاز او پس از لبخند مرموز خداحافظ 
رده و چشـم در  کـ  بار بعد از ده سال در اثر ازدحام جمعیت در خیابان با شوهرش برخورد           کی

 خیابـان  يبـه آن سـو  » رانه متحی ینگاه« آن صحنه از دور      كچشم او دوخته، اما فقط پس از تر       
 در یبیند و حت یفیلد را نمک پنهان شده وی   يه سیما ک است   ي ا یبرونفیلد  کزن وی . انداخته است 

 از خیاالت و اوهام     یبا انبوه «فیلد را   ک وی یمالتش خاطرات آن لبخند مرموز هنگام خداحافظ      أت
ـ ایـن جـدایی     » .آمیخته و آن را غریب و مدهش ساخته اسـت          ـ  و   یدرون مـن در برابـر     ( یبرون

ه انسـان   کـ ارت نیز نمایـان اسـت       ک د ۀ و در فلسف   2 دارد ی طوالن ۀ غرب سابق  ۀدر فلسف ) دیگران
 . ندک یمتمایز م) يجهان، دیگر(اندیشمند و آگاه را از موضوع مورد اندیشه 

 دیـد  ۀ زاوی» به خانه برگرد، لطفاًزاییلو« در سونک ج ی شرل ، قرن بعد از ناتانیل هاثورن     کی

                                                           
همچنـین در   . دهـد  ینیـز مـ   » ردنکـ  کـی نزدی «ی معن ی و انگلیس  ی فارس ۀدر تورات و در ترجم    » شناختن«واژه   -1

 conceive:  استکیی» آبستن شدن«و » آفریدن«، »ردنکتصور «، »فهمیدن «ة واژیانگیس
 اروپـایی مـورد   ۀما به طور ویـژه در فلسـف   غرب پذیرفته شده، ا    یاتب فلسف ک در اغلب م   یبرون و   یدرونتمایز   -2
همچنـین در   . یابـد  یانت آغاز شده و با فیخته، شلینگ، هگل، و شوپنهاور ادامـه مـ             کاین تمایز از    . ید واقع شده  کأت
 Cambridge Dictionary. ك.ر( هوسرل ی متعالی برنتانو و دیگران و نیز پدیدارشناسیگرا و روانشناس  نیتۀلسفف

of Philosophy،  مدخل : (subject-object dichotomy 
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.  داستان است  يها  از شخصیت  کی خود ی  يه در آن راو   کار گرفته   ک اول شخص را به       یا یدرون
ان، یـ ن م یـ در ا رد، و   کـ  یبا نویسنده تـداع   ت  یبا قاطع توان   ینم داستان است،    يه راو کرا   زاییلو

 ي بـا اعضـا  زاییلـو  ۀرابطـ .  اسـت نار گذاشته شـده ک یدرونل و ک ينقش نویسنده به عنوان دانا  
ـ .  نیسـت  )ابـژه /سوبژه (یمفعول/یفاعل ۀان رابط اش و دیگر   خانواده و ـاش او را جستجـ     وادهـخان

 مربوط به او    يها ها چاپ شده و اخبار و گزارش       س او در روزنامه   کع. ها را  نند و او نیز آن    ک یم
او . د اسـت  ـفیلـ کس وی کـ  در برابر دیده شـدن بـر ع        زاییلورد  کروی. شود یها پخش م   در رسانه 

زنـد و بـا مـردم        یوچه و بازار پرسه م    کدر  . گریزد یاز مردم نم  . شد محض با  یدرونخواهد   ینم
دهـد و   ی نشان مكاکاش خانم پی در روزنامه به صاحبخانه   را  س خود   ک ع یاو حت .  دارد ياریهم

ه در آخـر    کـ  مادر خودش    ی و نه حت   كاک اما نه خانم پی    ،ندک یس اشاره م  کبه شباهت خود و ع    
 كاکخانم پی . شناسند ی نم زاییلوند، او را به عنوان      ک یگاه م  به او ن   ک از نزدی  يداستان مدت زیاد  

 صـد چشـم و      ياژدها) Argus( آرگوس   ةنندک یتواند تداع  یدهد، م  ی م یه نامش طاووس معن   ک
شـته شـدنش توسـط    که بعـد از   کـ  و مراقبت در اسـاطیر یونـان و رم باشـد             ی جاسوس اسطورة

. ردکـ ه مـرغ مطلـوب او بـود تـزیین           کها دم طاووس را      ژونو با آن چشم   ) Mercury (يورکمر
 از  ی احتمـال  يهـا  ست و در برابر خطرات و مزاحمت      زاییلو ۀ صاحبخان كاکخانم پی . )48د  یآو(

 .ندک ی مادرانه از او مراقبت م،طرف مردان
ه کفیلد خود را    کبیند، و وی   یآفریند و م   ی، مردساالرانه و مدرن م    یارتکهاثورن خداگونه، د  
سون ک ج یاما در داستان شرل   . رده است ک از جهان و دیگران جدا       1ستبر صورت خود آفریده ا    

 زاییلـو : ه پدیدارشناسـانه اسـت    کـ  طرفه نیسـت، بل    کی) دیگران (مفعولو  ) زاییلو (فاعل ۀرابط
 2. استی او هویت خود و دیگران نسبيگذار به پسامدرن است و برا انسان دوره

نند و در   ک ی راز یا معمایی را طرح م      ي راو نویسنده یا .  معماوار است  يا گونهوتاه  کداستان  
ـ  ةواژ. گشـایند  یآخر آن را مـ     ـ ( معمـا    ی عرب ه در کـ ردن دارد و ایـن  کـ ریشـه در نابینـا   ) یمعم

س، ک بـرع  و یـا  (سـازد    ی نویسنده قهرمان خود و یا خواننده را نابینا و بینا مـ            ،س ادبیات کوپاراد
 ی انگلیسـ واژة.). سـازد  ینا و سپس نابینا مشود او را بی    ی ادیپ دیده م   ه در اسطورة  کهمان گونه   

                                                           
 در يفرد است اما چیز   ه  ه این واقعه و طرح گرچه منحصر ب       ک گوید   ی م »فیلدکوی«هاثورن در متن داستان خود       -1

ر او نیـز  کرده به ف  کفیلد  که وی ک يارکه  کند  ک یهاثورن اعتراف م  . انگیزد ی نوع انسان را برم    يه همدرد کخود دارد   
 .ردهکدش را به ذهن او تحمیل و را برانگیخته و خو ایرده و شگفتکخطور 

هـایش   هـاثورن در تمـام داسـتان      .  دید سوم شخص و اول شخص مختص این دو داستان نیسـت            ۀاربرد زاوی ک -2
 . ار برده استک دید اول شخص را به ۀسون نیز تقریبا همواره زاویک دید سوم شخص و جۀزاوی
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 یهـا متـون    داسـتان یشناسـ  یاز نظـر هسـت  .  اسـت یه بافتن کگرفته شده   ) textile(از  ) text(متن  
م ـدهنـد و هـ   ید و مثل پارچه و لباس هم نشـان مـ     ـبافن یـه واقعیت را م   کند  اال  کیـسکارادوـپ
 ي هر دو قهرمان داستان بـرا     » به خانه برگرد   اً لطف زا،ییلو«و» فیلدکوی« يها در داستان . پوشانند یم

 ی رایج در ادبیـات تخیلـ  یتیفمو) disguise(دهند و این تغییر هویت    یپنهان شدن تغییر لباس م    
 .است

ایـن  . گیـرد  ی دیدن بهره مـ ة از استعاریدر ادبیات تخیل )Point of view( دید ۀعنصر زاوی
 خداگونه به عناصر    ،ه در آن نویسنده   کاست  ) omniscient(ل  ک يعنصر در قصه به صورت دانا     

 مدرن يا گونهه  کوتاه  کاما در داستان    . نگرد یم) ها ها، حوادث، درونمایه   شخصیت(دیگر داستان   
س زاویه دیـد در ایـن   که گفته شد، پارادو  کگونه   همان. شود ی دید متحول و متنوع م     ۀاست زاوی 

و ) ابـژه (مفعـول    امـا او را      ،نـد که را بـاز     خواهد چشم خوانند   یل م ک يه زاویه دید دانا   کاست  
ردن ک بستن و بـاز يه براک است  يقصه نویس شهرزاد  . بندد یهایش را م   سازد و چشم   یمنفعل م 

ند، کمنفعل ) اش یشک از تصمیم زن(گوید تا او را دگرگون و       یخواب شهریار قصه م    یچشمان ب 
گویی هر صد چشم آرگوس       صد چشم با قصه    يشتن آرگوس اژدها  که به قصد    ک يورکو یا مر  

نویسنده قصـد  ) و پسامدرن(وتاه مدرن کاما در داستان . )44-48د یآو (.برد یرا به خواب فرو م   
ـ  کـ  بل،ردن خواننـده را نـدارد  کـ ) ابـژه (منفعل   limited ( محـدود ي دیـد دانـا  ۀ زاویـ ۀه بـا ارائ

omniscient( ــ ــا نمایش ــاد يو راو) dramatic/objective(، ی ی ــل اعتم  unreliable( ي غیرقاب

narrator (دهـد   یان م ک محض نیست و خود در متن و بطن ماجراست به خواننده ام            یدرونه  ک
 .هایش را بیشتر بگشاید، خود ببیند و خود بیافریند ه چشمک

قرار دارند و از ایـن نظـر        ) مدرن(وتاه  کو داستان   ) یسنت( هاثورن بینابین قصه     يها داستان
 وتـاه کقهرمـان داسـتان     . ار رفته است  کها به    م شخص مفرد در آن    ل سو ک ي دید دانا  ۀبیشتر زاوی 

بـه  ه ک است ی مدرنادیسۀ»  از چشم همسرش غایب بودي زیاد يها مدت هک يمرد«،  »فیلدکوی«
مانـد، امـا در همـان        یرود و مدت بیست سـال از خانـه و همسـرش جـدا مـ                یظاهر به سفر م   

 .بیند یهاست و هر روز خانه و همسرش را م یکنزدی
 خودآگـاه   ي راو کهاثورن به عنوان ی   .  در دست نویسنده است    يا یبرونفیلد نیز   کخود وی 

)self-conscious narrator( فیلد غافل را بپایندکند تا با هم ویک یخواننده را هدایت م. 
ه ک ندک ی به دنیا نگاه مزاییلو يها خواننده از خالل گفته  »  به خانه برگرد   ، لطفاً زاییلو« اما در 

 .است) self-revealing narrator( غیرقابل اعتماد و خودافشاگر يراو کی
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 تکفاصله و حر: تصویر و نگاه
ـ  یارتکـ طبق تمـایز د   . ندک یدار م  یآفریند و معن   ی آن را م   یبرون با نگاه به     یدرون  و  یدرون

 مثـل رابطـه   .  الزم اسـت   یبرونت  ک معقول از آن و نیز حر      يا  فاصله یبرون نگاه به    ي، برا یبرون
 یتـ ک طبـق قـوانین حر     ءاران در میـدان و یـا اشـیا        کها و یا ورزش    ها، رقاص  تماشاگر با هنرپیشه  

 يا یبرونس  ک ع يتماشا.  همراه است  یبرونت  کس نیز با فاصله و حر     ک ع ي تماشا یحت. ینیوتن
 ي را به چیـز یبرونه کهایی  یبه جز تداع( تماشاگر ندارد ي برای چندانیمجهول و ناشناس معن 

ت کـ  در حری معلوم تماشاگر آن را به طور ذهن      يا یبرونس  ک ع يو در تماشا  ). ندکیه  دیگر تشب 
 The (ي است مثل تصویر دوریان گـر يس پدیدارک عیارتکدر نگاه د. ندک یویل مأبیند و ت یم

Picture of Dorian Grey ( وایلد ارکاساثر )Oscar Wilde (ت و تغییر اسـت  که در حال حرک
تصـور مـا از   . مانـد  ی قهرمان این رمان ثابت و الیتغیـر مـ  يل دوریان گر مث) تماشاگر (یدرونو  
 .پذیر ویلأ است و تیه ذهنک نیست، بلیس خود عینک و عيس دیگرکع

. ندکیها را تماشا م    رود و آن  یاش از خانه بیرون م     ی دیدن زن، خانه و زندگ     يفیلد برا کوی
تـر در     خیابـان آن طـرف     کر نشده و در ی    رده است اما از خانه خود زیاد دو       که سفر   کاو با این    

پایـد و نیـز عبـور و    یات زنش را از پشت پنجره م  کاو حر . رده است ک جا خوش    ک نزدی یمنزل
ه در  کـ  ناموزون زنـش را      ۀ آخر داستان سای   ۀمرورش را در خیابان، و پیر شدنش را، و در صحن          

» . جاافتاده و سالمند نیسـت     يا بیوه ةه برازند کرقصد  یچنان شاد م  «شود  یه روشن م  ک یاثر آتش 
رش ـوهـ ـز از ش  ـش را نیـ   ـه نامـ  ک(فیلد  کنیم، خانم وی  ک را عوض    یدرون و   یبرون ياما اگر جا  

فیلد دارد آن نگـاه و لبخنـد مرمـوز شـوهرش بعـد از               ک وی يه از سیما  ک يتنها تصور ) گیردیم
او » .زندو می فیلد بر او سوس   ک وی يه از خالل خاطراتش از سیما     ک« در است    ي از ال  یخداحافظ

 ک یـ  ی وقت یحت. ندکیوت و یا بهشت تصور م     ـ شوهرش را به همان حالت ثابت در تاب        يسیما
م ـخورد و چشـم در چشـم هـ       یار در اثر ازدحام جمعیت در خیابان تن او به تن شوهرش م            ـب
 یویلأتـ ( بوده و انتظار     کشناسد، چون بیش از حد به او نزدی       یدوزند باز هم شوهرش را نم     یم
ه خـود بـه   کـ (فیلد کفیلد و خود وی   کاما با وجود تغییرات خانم وی     . دیدن او را نداشته است    ) از

ـ  يفاعـل و نـاظر    ه خود   ک مطلق   ي دانا يند و راو  کی آن را حس نم    فاعلعنوان   فیلـد  ک وی يرا ب
 ثابت و مشـخص دارنـد و        ی همدیگر معنا و هویت    يآن دو برا  ) دهدیاست این تغییر را نشان م     

فیلد از خانه بیرون    کوی. نندکیشف م ک همدیگر را    یهیچ اعجاب و اعتراض    یتان ب  داس يدر انتها 
 و فرجـام  ردن بـوده اسـت  کـ  اثبـات  ي او بـرا که شـ کارت کرفته بود تا به آن باز گردد، مثل د     

تنهـایی   فیلدکوی. مشخص) و دیگران ( خودش   ياش از پیش برا    فلسفه روشنگرانه و خوشبینانۀ  
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در برابـر تغییـرات و تحـوالت        .  است ي تجرید  و تقریباً  ي منزو یماعدارد و از نظر اجت     یارتکد
وشـد  کیمـ . و فقـط نـاظر اسـت      ) بیمار شدن زنـش   (دهد  ی نشان نم  ی عمل یــنشکوا» دیگران«

 . باشدی و بیرون از نظام اجتماعی متعاليایدرون
نـد  ینبـال او اش به د خانواده:  داردینشکهم  در متن جامعه قرار دارد و با دیگران     زاییلواما  

 مختلف سـفر   يفیلد به جاها  ک خالف وی  او بر . شودیس م کها منع س و اخبار او در رسانه     کو ع 
ها چاپ شده معنـایی      ه در روزنامه  کس او   کع. ت است کند و همواره در حال گشتن و حر       کیم
 نشـان داده و بـه شـباهت        كاکـ س را بـه خـانم پی      ک او خود ع   ی وقت ی دیگران ندارد و حت    يبرا

 زاییلـو  یهویت و معن . شودی بر خود محسوب نم    ی باز هم داللت   ،ندکیس اشاره م  ک ع خودش با 
 جـا زده بودنـد از خـود او        زاییلـو ه خـود را     کدو دختر شیاد دیگر     .  است ینسب) و نیز مادرش  (
ه نیـاز بـه     کـ اي اسـت     پدیده زاییلو. ماندی اما مادرش از شناسایی خود او درم       ،شوندیتر م زاییلو
از ) Ferdinand de Saussure( ساختارگرایانه مـدرن سوسـور   یشناخت  نشانهۀ رابطویل دارد وأت

 يدیگـر جوابگـو   ) difference(» تمـایز « از   یو خلق معن  ) signified(و مدلول   ) signifier(دال  
» تمـایز « تمـایز سوسـور را       يسون جا کبحران هویت پسامدرن نیست و در داستان پسامدرن ج        

)differance (دریدا   كژا )Derrida (   بین دال و مـدلول      ک به ی  که در آن تناظر ی    کگرفته است 
 . ها داده است  بین مدلوليجایش را به باز

 نتیجه
گفتـه  ) (Frank O'Conor(انر کـ  اکوتاه فرانک داستان ةترین نظریات در بار  از مهمکیدر ی

حاالن، آزاردیـدگان و     و با طرد شدگان، تنهایان، پریشان      یوتاه با قربانیان زندگ   که داستان   کاست  
وتـاه  که داستان   ک معتقد است    يبرنارد برگونز . )251 يبرگونز(. ار دارد کخوردگان سرو  ستکش

 مخدوش از جهان ارائه     يند و تصویر  ک یه واقعیت را قلب و تحریف م      ک است   يا  گونه ذاتدر  
خاطر خلـق و    خوریم بیشتر نه به      یها برم  وتاه به این گونه شخصیت    کدهد، و اگر در داستان       یم

وتـاه  ک داسـتان   ة اسـت، و نویسـند     گونـه  خاص این    يها ه به خاطر محدودیت   ک نویسنده   يخو
 عناصـر  يه تجربه را به سوک ببیند و گرایش به این دارد یه دنیا را به طور خاص کشود   یوادار م 

 را بپذیریم شـاید  ياگر نظر برگونز. )252 يبرگونز(.  سوق دهدیست خوردن و طرد شدگ کش
 هبـوط یافتـه   يار دارد و خـود نیـز ژانـر   کـ وتاه با هبوط یافتگان سر و       که داستان   کن گفت   بتوا

 .است
ار دارند امـا در     ک سر و    ی هر دو با قربانیان زندگ     » به خانه برگرد   ، لطفاً زاییلو«و  » فیلدکوی«
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ـ         داسـتان ) یا همان به اصـطالح قهرمانـان      (ه هاثورن قربانیان    ک یحال  یهـایش را بـه طـور عقالن
شـود و    یمتوسـل مـ   ) Lottery(» یشـ ک قرعـه «ارگاه به   کسون در این    ک ج یند، شرل ک یتخاب م ان
 .اند ی او اغلب اتفاقيهازاییلو

هـا و     همچـون قصـه    »فیلـد کوی«ه  کـ توان گفـت     یدر مقایسه با طرح این دو داستان نیز م        
) .Greimas َA. J(ه به نظـر گرمـاس   ک است يا تهک دارد و این نی آغاز و پایانی سنتيها داستان

 ندارند، اما   یها پایان   از داستان  يه پار کرسد   یگاه به نظر م   «. ندک یجدا م » یجهان واقع «آن را از    
 ياحمـد (» .پذیرد و نه واقعیـت خـود داسـتان    یه پایان را نمکاین خیال و تصور خواننده است    

 بـه طـور   ینتوتـاه سـ  ک روایی به طور اعـم و داسـتان        گونۀ یشناس یاز منظر هست  ). 164،  1370
ن اسـت  کـ مم) افالتـون بـه گفتـه   (نند و بنـابراین   ک یجدا م » یجهان واقع «اخص خواننده را از     

 ة، و فشـرد   یه در پایان خـوش، ناگهـان      کها ارائه دهند، همانگونه       مخدوش از واقعیت   يتصویر
 به طفاً، لزاییلو« اما داستان. بوده باشد» یواقع «»فیلدکوی« آمده است، هر چند موضوع       »فیلدکوی«

 یا سوررئال دارد، به این واقعیـت        ک غریب و به اصطالح گروتس     یه طرح ک با این    »خانه برگرد 
عـدم  .  داشـته باشـد    ي به اصطالح حلقـو    یه نیمه تمام بماند و یا طرح      کپسامدرن وفادار است    

 بـه   ، لطفاً زاییلو«  در ی، و طرح داستان   ی زندگ يها ها، معناها و روش    قطعیت در هویت شخصیت   
 .رده استک بدل ی پسامدرن از هستي آن را به ارائه ا»ه برگردخان
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