
 عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت پدیدارشناسی

 پل معلقرمان  نگاهی بربا 
 1زیبا بهروز سیده

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان یدكتر آموختۀ دانش

 اسحاق طغیانی
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

 (402تا  181)از ص 

 04/11/49رش: یخ پذی، تار01/00/42افت: یخ دریتار

 

 چکیده
. اسلت  تحلیلل پدیدارشلناختی شلده    ،نوشتۀ محمدرضا بایرامی با رویکرد عاطفی پل معلقرمان  ،این مقالهدر 

ترین شکل  هنری عنوان بههای مقاومت از بسترهای مناسب برای بازنمایی كاركردهای عناصر غنایی  داستان

هلای    ماهیلت و ویگیلی   نظر پدیدارشناسی،توان با بررسی عواطف از  میبنابراین،  بروز عواطف انسانی است؛

 ،و از رمان و عناصر غنایی آنشناخت ها و تجارب عاطفی  با رویدادرا احساسات انسانی و جایگاه و ارتباط آن 

هلا و   شناختی به دست داد. روش تحقیق، مبتنلی بلر توصلیف معناشلناختی رفتلار      واكاوی زیربنایی و هستی

هلا   آن و جایگلاه شده استخراج  ،ها از فرایند هریکهاست كه عناصر  آن آورد و محتوای روی براساسعواطف 

هلای شلناختی و نگرشلی      در پل  بنیلان   ،ن . عواطلف در رملا  اسلت  شدهبندی  تحلیل و دسته ،در تقویم معنا

اسلت؛ نخسلت بلا واكلاوی محتلوا و       ها، از دو دیدیاه پدیدارشناسی كالسلیک و نلو تحلیلل شلده     شخصیت

در قاللب سلوبگكتیویته و   هلا   آن ها و تجارب زیسته، تشابهات و افتراقات فکری و احساسی های كنش   انگیزه

یلاد  كله بن ل مده، و دوم با استفاده از مبانی پدیدارشناسی نو  شخصی، و انترسوبگكتیویته و همدالنه به دست آ

های تأثری و نقلش آن    انعکاس حالتنظر بیان احساسات از های    به شیوه تری نسبت به عواطف دارد ل  علمی

 است. شدهپرداخته  ،بر مخاطب تأثیرهای عاطفی در رمان و   در ایجاد فضا
 

 .پل معلقشناسی، عاطفه، عناصر غنایی، ادبیات داستانی مقاومت،  پدیدارشناسی، هستی: یكلیدهای  واژه
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 مقدمه .1

 و هنرمندانفیلسوفان و از دیرپاترین مفاهیم انگیزشی برای  ،«هستی»و « انسان»دو مفهوم 

... بللوده و هسللت. شناسللان و اسللروره شناسللان و روان دانشللمندان و متفکللران الهیللات و

پدید آمد  ،ستیان علوم چیدر پی حل بحران فلسفه و اینکه جایگاه آن در م ،پدیدارشناسی

حلل  در  یشود، سع ها دانسته می  آنچه زیربنای دانشعنوان  بهو به تدریج با تعریف فلسفه 

هلای بنیلادی قلرار       های یونلایون پلگوهش   بحران كرد. از آن زمان، این مکتب در عرصه

 است. ادبیات نیز راه یافتهتازیی در حوزۀ یرفته و به 

در شیوۀ فکری و  ،در عرصۀ ادبیات فارسی، عناصر تفکر فلسفی دربارۀ انسان و هستی

 موالنا و حافظ هویداست:نامدار بزریی چون شاعران نگرشی حکیمان و 

 یشت یرد شهر دی شیخ با چراغ همی

 

 كز دیو و دد ملولم و انسلانم آرزوسلت   

 ایلم ملا   یشلته  ،نشلود  یفتند یافت ملی  
 

 نشود آنم آرزوست یفت آنچه یافت می 
 

 (499: 1030)مولوی،  

میسر نیست مگر با رجوع به  انسان یافت و اینْ ، انسان را باید در حقیقتِموالنابه بیان 

 اصل آن:

 و دور ماند از اصل خلویش اكسی ك هر
 

 جویللد روزیللار وصللل خللویش   بللاز  
 

 (19: 1083)مولوی، 

مگر با ابزار چشم بصیر و ژرفابین و ذهن پالوده كه خالی شود  نمیو رجوع به اصل ممکن 

   انسلان تنهلا  » یویلد:  هگل ملی چنانکه  های عرضی و ساختگی است؛   و آالیشاز هر تصور 

جلای اینکله م لل     زندیانی او بله  ،و چون چنین است ،نددا تواند بداند كه نمی حیوانی است كه می

نلوعی بیلرون رفلتن از خلود و     ] دایرۀ مسدود و برخودسکون باشلد وی سیری بر ر سایر جاندارانْ

 .(14: 1011هیپولیللت، )« ناشللناخته و نامتنللاهی اسللت [امللر]بلله سللوی  [،جللویی و حركللت تعللالی

متعللق اندیشلۀ   »و بله جهلان از حیلث     ،«ما هو انسلان »به انسان از حیث  ،اندیشمندان ما

كردنلد و جهلان را    اش خراب می روحیرا در تمامیت جسمی و نگریستند و او  می «انسان

یابد و خود نیز در تعاملی پیوسلته   دانستند كه به مدد او قوام می ورزی انسان می مایۀ دست

سلازندیان علوالم برترنلد و    هلا   آن رسلد.  به خودسلازی اسلتعالیی ملی    ،با جهان پیرامون

 فعلیت حضور:و محوری  آورندیان آدمی از ورطۀ تقلیل و تنزل، به واسرۀ آیاهی بیرون



 184/ پل معلقپدیدارشناسی عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت با نگاهی بر رمان 

 فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم  در ساغر اندازیمبیا تا یل برافشانیم و می 

 (134: 1031)حافظ، 

كله احساسلات و   ل ترین عناصلر ادبیلات     سعی بر آن است كه یکی از مهم ،مقالهدر این 

وجود اینکه عناصلر  كانون توجه پدیدارشناسانه و ماهوی قرار ییرد. با ل عواطف انسانی است  

به شناخت كیفیت و نحوۀ بازتاب آن در هنوز ، در ادبیات و شعر بوده رحمر یموضوع ،غنایی

هلای   به دلیل دارا بودن شاخصله  پل معلقرمان  .است شدهآثار یونایون نظم و ن ر مبادرت ن

برخلی   ،روش فلسلفی دیلدیاه  بلا  ابتدا بنابراین،  ، برای این تحلیل مناسب دیده شد؛بینامتنی

طرح شده های یونایون  های آن در رمان نمونهو عواطف  های پدیدارشناختی در زمینۀ نظریه

 .است شدهتحلیل  پل معلقدر داستان  عناصر احساسی و عاطفیسپ   و

 قیتحقهای  پرسش .1ل1

به لحاظ ماهوی چله  شوند؟ و  عاطفی در تحلیل پدیدارشناختی چگونه تعریف میعناصر ل 

 كاركردی دارند؟

در  عواطف و احساسلات و فراینلد آن  در روند این تحلیل، رسیدن به شهود و درک ل 

 رد؟پذی می  چگونه امکان ،داستان

چگونه در سیر تحوالت داستانی به شلهود   ،شناخت، عاطفه، ح  از سه عنصرِ هریک

 كنند و چه سهمی در تکوین ایده و ذهنیت حاكم بر داستان دارند؟ معنا كمک می

 پیشینۀ تحقیق .4ل1

اسللتفاده از روش  و (emotion) عاطفللهعنصللر بلله لحللاظ تمركللز بللر   ،ایللن تحقیللق

در نلوع خلود جدیلد     ،با هلم ها  آن ها و چگونگی وحدت پدیدارشناختی برای تحلیل فرایند

و  ،شناختی و تخصصی با هدف شناخت عناصر عاطفی گوهشی روشمند وپ تاكنونو  است

در  (intentionality)ی آورنلدی   التفلاتی یلا روی  هلای   جنبله  با تکیه بلر های آن   كاركرد

 .است صورت نگرفته ،نویسی جنگ داستان

 قیت و ارزش تحقیاهم .0ل1

شناختی و كشف ماهیت  توجه به احساسات و عواطف و تعریف هستی ،در طی دهۀ یذشته

هلای     یافتله  كهاست. ازآنجا رار یرفتهقسراسر دنیا مورد توجه اندیشمندان پدیدارشناس  ،آن

ارتباط تنگاتنگ عواطف را با اندیشه و تجلارب و ادراكلات شلناختی نشلان      ناآن تحقیقات
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كه از حیث پرداختن  مقاومت،داستانی های ادبیات   تا پگوهش فراهم آمدهداده، این امکان 

 به وادی نقد و تحلیل پدیدارشناختی كشیده شود. اند، ه عاطفه چندان قابل مالحظه نبودهب

 روش تحقیق .2ل1

خصوص پدیدارشناسی شده در نظریات یونایون مررح براساسسعی شده  ،در این پگوهش

پلیش رو،  . آنچله در تحلیلل   به تحلیل توصیفی احساسات در رمان پرداخته شود ،عواطف

نحوۀ بیان احساسات و بروز عواطف در رفتار و نیز توصیف این حلاالت  بوده، ر ونظبیشتر م

تر باشند، قدرت اثریذاری و جذابیت داستانی  زدیکعواطف به ماهیاتشان نت. هرچه این اس

 های شناختی عواطف و نتایج حاصلل از  خواهند داشت. همچنین به واكاوی بنیانبیشتری 

 اشاره خواهد شد.هم در روند كلی داستان ها  آن

 عاطفهسی پدیدارشنا. 4

 پدیلد  ادراكلاتی  پلی  در كله  نیسلتند  هایی ذهنلی    حالت عواطفْ است مدعی سنتی نگرش

 چلون  ملدرن،  فیلسلوفان  از برخی باره، دراین. شوند می جسمانی تغییرات باعث كه آیند می

 واكنشلی  حاللت  یلک  در جسلمانی  تغییرات كه اند دریافته ،نگرش این نقد با جیمز، ویلیام

 هملان  واقل   در ،تغییلرات  ایلن  احساس و آیند می پدید ادراک پی در ،درنگ بی و خودكار

 عاطفله  بلا  (feeling) احسلاس  كله  آیلد  برملی  اینجلا  از. (184: 4010)جیملز،   است عاطفه

(emotion) ظلاهر  آیلاهی  مسلتقیم  تجربلۀ  م ابۀ به احساسات» :ددار تفاوت ماهوی لحاظ به 

و  ويهِل )« نشلود  مشلاهده  كله  ،باشد  رنگ كم قدر آن تجربه در موجود احساس هرچند... شوند می

 بیلان »: اسلت  آملده emote  فعل ذیل (208، 4000) وبستر فرهنگ در .(: چکیده4014دیگران، 

 ،آیاهی تأثری جنبۀ را عاطفه فرهنگ، این همچنین،. «كنش م ابۀ به یا شکل به ویگه به عاطفه

 با ورزی عاطفه ،پ  .(همان) است كرده تعریف آیاهی در شده ای تجربه ه  پدید را احساسات و

 واسلره  بلدین  و اسلت  هملراه  (expressive) كننده بیان عملی یاه و (affecting) تأثر

 سازد. می آشکار را احساس

 خلود  وجلود  از ای نقرله  در را احساسلات  خلود،  نوعی موارد در كم دست عاطفهرو،  ازاین

 بلا  یلاهی  و ییلرد  ملی  بر در را های خود   یونه آشکارترین تا ترین محو از ،احساسات. داراست

 و كنلد  ملی  تجربله  را چندیانله  احساسات ،انسان زمانی. است همراه جسمانی حسی ادراكات

 بله  صلورت  در احساسلات  ،واقل   در. را متفلاوت  نوع چند از تركیبی احساس نوع یک زمانی



 141/ پل معلقپدیدارشناسی عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت با نگاهی بر رمان 

 شواهدی یاهی اما ندارد، خود ظهور زمینۀ از مستقل وجودی و دنیاب می وجود ،رسیدن ظهور

 ل احساس نه ول  های عاطفه   نمونه این. كند می القا را عواطف بروز ،های فردی  رفتار همچون

 طلول  در كله  است مهارتی یر تجربه احساسات كه نظری استنتاج این به دهد می سوق را ما

 .)همان( یابد می تکوین ،فردی بینا و فردی درون وقای  كنش برهمراه  از زمان

: نویسد می ،تجربی نظریاه از شناسی روان ،شكتاب مشهورترین در (84ل88: 1410) نتانوبرِ

 را آن ،وسلری  قلرون  مدرسلی  فیلسلوفان  كله  شلود  ملی  توصلیف  چیلزی  بله  ،ذهنی پدیدار هر»

 كلامالا  نله  البتله  را آن توانیم می ما و نامیدند می ابگه یک التفاتی (in-existence) وجودی درون

 واقعلی  شلی   معنلای  بله  اینجلا  در كله ) ابگه یک به بودن معروف محتوا، یک به ارجاع ابهام بدون

 در مالصدرا نیز شرقیفیلسوفان  میان در .«بنامیم (ذهن درون) حال عینیت یا ،(شود نمی فهمیده

 در هرچنلد  است، خویش متعلق عنوان به چیزی دربرییرندۀ ،ذهنی پدیدار هر»: یوید می باب این

 چیلزی  حکلم  در شلود،  می تصور چیزی تصور در باشد؛ های یونایون   شیوه به های مختلف  پدیدار

 چیلزی  طللب  در و منفلور  چیلزی  تنفر در و معشوق چیزی عشق در و شود می تکذیب یا تصدیق

 نیز (1/133: 1044) شیرازی صدرالدین (.«احساس»ذیل : 1019 سجادی،) «خرآ الی و است مرلوب

 و ح  و مدرَک با مدرِک اتحاد به قائل است، معقول و عاقل اتحاد به قائل كه طور همان

 شلرح  ،احساسات دربارۀ پدیدارشناسی مهم نظریۀ دو ،ادامه در .است محسوس با احساس

 .شود می داده

 احساس و حیات جسمانی پدیدارشناسی جدید .1ل4

 چند مفهوم اساسی مررح است: ،پردازد كه به كیفیت هستی احساسات می ،در این نظریه

 یر بدن احساس .1ل1ل4

پدیدارشناسلی جدیلد   شده از سیستم  سازماندهی یو اصل یاساس یمفهوم ،یر بدن احساس

ر یل دریهلای     تحریکات هیجلانی و حركلات و روش   یها چرخه ،است. این بدن  احساسات

پرشلور بلا    یو هملاهنگ  ،یمحرك جسمان یروهایانه از نییرا ای كل مبادله در شدن مداوم

 به بیان حافظ: . را دارددار  یط معنیمح

 ز سلرو كنیلد  ما به روز واقعه تابوت 

 

 بلله داغ بلنللدباالییرویللم ملل كلله  

 (480: 1031)حافظ،  

جسمیت و بلدن مرلرح و برجسلته     بلکه بیشترْ ،است اینجا بح ی از روح به میان نیامده در
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  فیزیکی، نماد بدن جسمانی معشوق است كه با بلدن  یک شیدر جایگاه . سرو است شده

ایلن ارتبلاط بلا    از راه  و ییرد در تماس قرار می ،احساسگر عاطفیبدون ح  اما همچنان 

 رسد. محیط مادی و درییری انفعالی است كه به ادراک می

 ها آنبارۀ پیوندیافتگی بنیادی روح با بدن و ضرورت وجودی درنیز  (411: 1083) مولوی

 :یوید می

 قاللللب نتانلللد كلللار كلللرد  روح بلللی
 

 كللار و سللرد  جللان بللود بللی  قالللب بللی  
 

 جان كم از خاک است دوست قالب بی
 

 روح چون مغز است و قالب همچو پوست  
 

آیاهی از طریق آن زیرا  اند جایگاه سوییری سوبگكتیو باشد؛تو ، این بدن میرو ازهمین

 :است شدهبرجسته  ،این ویگیی سوبگكتیو ،متُكلبۀ عمودر رمان  كند. عمل می

فشار ظالمانه پشتش را خم كرده بود. با این پیچید. این  م از شدت درد به خودش میتُ

بلا شلور و    ،برق شادی در روحش درخشید. با همۀ قد برخاسلت  ،از این پرسش ،حال

، كه اشک روی صورتش جاری بلود  فتمندانه آسمان را نگاه كرد و درحالیهیجانی شرا

اسلتو،   )بیچلر  اید روح من متعلق به شما نیست. شما آن را نخریده !! نه! اربابیفت: نه

1044 :931 .) 

اش چیزی جدای از  یكه حالت وجود است، (یافتی)در یعاطف یبدن احساسگر، بدنپ  

در  .4نیسلت  یجسلمان  )عاطفله( افت یاز در یآیاه در انواع خاص در برابر سوژۀ اش آشکاریی

كه فراتر از یک را این كاركرد سوبگكتیو بدن احساسی  ای در صحنهنیز  جنگ و صلحرمان 

 :توان دریافت می ،صرفاا جسمانی استكنش 

یر در جواب این سخنان چیزی نگفت و فقط تعظیم كرد و بار دیگر لبخند خلود را   پی

ای  كه: هر ك  عقیلده  شد و اما از لبخندش این مرلب استنباط می به همه نشان داد

كله ایلن    طینتی هستم؛ چنان ینید كه من چه جوان مهربان و خوشب دارد ولی شما می

  .(01: 1084)تالستوی،  اختیار درک كردند گران بیهم آنا پاولونا و هم دی ،فهوم رام

 (vital drive) حیاتی محرک نیروی .4ل1ل4

« انقبلا  »و « انبسلاط » های دویانۀ شیبا یرا« یاتیمحرك ح یروین»گر، ید یمفهوم اصل
                                                           

2. It is important not to reify the feeling body and dualistically oppose it to the 

“material body”. It’s mode of existence cannot be separated from its becoming 

manifest to the conscious subject in specific kinds of corporeal feeling” (Smithz, 

2011: 250). 
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دار در بلدن   ربانبله شلکل چرخلۀ ضل     ،مواق بیشتر در  ،پراكنده یاحساسات جسماناست.  

)به طلور ملنظم در نفل     ی ن انبساط و انقبا  جسمانیكند كه دائماا ب یر عمل می احساس

 یشرمسار م الا ؛فعاالنه با هم ارتباط دارند ،معموالا انبساط و انقبا  .داردنوسان  دن(یكش

با افلراد مختللف    یط اجتماعیمحدر قبال  یجسمان )صداقت(است كه از صراحت  یندیفرا

پنهان شدن از نگاه  یر برایپذ غلبه یشود و به انقبا  خود در حركت آغاز می انبساط( )غلبۀ

در حالللت  .(294: 4011، سلمیتز ا)رود  ش مللییپل  انقبللا ( )غلبلۀ رامللونش یافلراد پ  رحمانلۀ یب

پلذیر كله در مركلز     انبسلاط  ای زهیل كنلد: انگ  آشکارا عملل ملی   ،ش متضادیت، یرایعصبان

ا یاد زدن، به صورت كنش یا فریه یشود، و هنگام تنب یر آغاز می بدن احساس شدۀ منقبض

 ین انقباضیچنشود.  رون رانده مییبه سمت ب ،خاص ینسبت به افراد یقو یحركت زۀیانگ

 د.یآ به وجود میهم اد یا هنگام تمركز زیترس و وحشت  حالت شوك ودر 

 )موض  التفاتی(خودانتسابی و عاطفی،  یا انفعالی درییری .0ل1ل4

 (affective involvement) یعلاطف  یریل دریدر مقوللۀ احساسلات،    دیگرمفهوم مهم 

اسلت.   نادد رخحلال   آنچله در در قبلال  پذیری مداوم سلوژۀ آیلاه   تأثیراست: درییری و  

 یزندی»بندی شدن است ل  پیش از تأمل و مفصل واسره و یب ی، خودآیاهیعاطف یریدری

، نجا، اكنون، وجودیا) یادیبن یعد وجودپنج بُو است   یاز آیاه یكه شکل ل« هیدر حضور اول

ما  (self-ascription) یه، خودانتسابیدهد؛ بدون حضور اول را به هم جوش می (من ن،یا

فی یم، خودتوصل یاب آن انجام دهل یم در غیتوان آنچه می بنیاد خواهد بود. همۀ بی در تجربۀ

 .(491 )همان: میكن می فیاست كه توص یزیدر درك آن چ ییبدون توانا یزبان

از و  ،سوژۀ آیاهبا كمک  است یبا كس یزیچ یهمان نیا ،)حقیقت سوبگكتیو( یخودانتساب

شلود؛ یعنلی    می یناش ها( )انسانک نوع یای از   نمونه عنوان بهمرلق فرد  یهمان نیتکامل ا

انسان و  یشیاند شیخو یشکل اصل ،نیا یابد؛ میا افراد دیگر در نوع خود نسبتی كه فرد ب

سلازد و   وان برتلر ملی  یل انسلان را از ح  ،یگیین ویاست. ا  ()و كنترل آن   ا یرو شدن با دن روبه

عنصلر   ،های غنلایی  این اشاره، در تحلیل. 0است تر    یغن یقت خن یقت سوبگكتیو از حقیحق

بلارز ایلن    ، نمونلۀ مالت خلود تلأ  ، نادر صدیف در تفکلر و پل معلقدر رمان مهمی است؛ 

                                                           
3. The subjective fact is the richer than the neutral one. This different deose not 

concern the propositional content, but the factuality (Smithz, 2011: 251).  
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هلای موجلود زنلدیی و     او بله امکلان   حیث التفاتی براساسحقیقت است و در واق  رمان 

 .است شدهبنا  انتخاب و آزادی انسان

 عاطفه (Sui Generis) خودبنیاد نظریۀ .4ل4

داند؛ یعنی حالتی احساسی كله عنصلر التفلاتی     عاطفه را تجربۀ آیاهانه می ،شناسیپدیدار

همان عنصلری   ،حضور .ها( یا تركیبی از آن ،شناختی و امیال )عناصركند  را درییر می ای هویگ

در پگوهشی  (233ل299: 1411)بخشد. رابرت سالمون  است كه به عاطفه، حی یتی التفاتی می

 كنلد:  ملی بیلان  یونله   واطف را اینع نظریۀ اختصاص داوری به ،«منرق عاطفه»با عنوان 

 ...اطفله و عقلل و احسلاس و منرلق اسلت     انهدام كلی تمایزات كهن بلین ع  ،یند این نظریهبرا»

كننلد، هماننلد هلر داور دیگلر،      ... ایر عواطف داوری میاند و منرقی ، اكتسابی و هوشمندعواطف

بلرای توضلیح    .«كنند ها برقرار می با تعداد پرشماری از باورهایی دارند و روابط ایجابی    فر  پیش

ها بلرای   به نظر رسیدن چیز نحوۀ» پرداخت؛ یعن  مفهوم محتوااست به  بهتر ،حقیقتاین 

. دارد بلر  نیلز در را یذارانه م ل خوب و بد  ارزشتأثری یا ویگیی  ،كه در این نظریه« سوژه

قدر  او آن» های یزاره بندی امور بستگی دارد؛ م الا قالب محتوای عاطفی تا حدودی به وض 

جنگیدن در نهایت بلرای او چیلزی جلز كشلته      نتیجۀ»در مقایسه با « تا كشته شد جنگید

ی به لحاظ حساسیت داللتی فرق دارد؛ ول ،استمنرقی یکسان  لحاظ نتیجۀاز  ،«شدن نبود

ک: مونتلا،،  )نل  دنل ك ایجلاد ملی  به یک وض  خاص های عاطفی متفاوتی را    كه پاسخچرا

4004 :81). 

 افکار، عقاید، باورها، امیال() شناختی محتوای براساس احساسات كلی بندی تقسیم .1ل4ل4

از  هریلک حیرله و یسلترۀ   سلازی   دهی به محتوای عواطف و مشلخ   امانبه منظور س

شوند، به  عواطف خاص را موجب می روزعاطفی یا شناختی كه به نحوی بعوامل حسی یا 

بنلدی   پرداختیم. ایلن تقسلیم    شده بندی این عوامل در پنج قالب شناخته جداسازی و دسته

 هایی دربارۀ آن نیاز باشد:  تغییرهای كنونی است و امکان دارد تعدیل یا    یافته براساس

 از ناشی)معنوی  ،(بهداشتخوراک، پوشاک،  به نیاز از ناشی) مادی: زیستی احساسات .1ل1ل4ل4

 ارتباط، تعلق، دوستی( به نیاز

و مربوط بله   هستند های جسمانی بلکه جنبش ،این نوع احساسات در واق  احساس نیستند

هلای رفتلاری را    حالت غیرمستقیمْن و تن فیزیکی بدون درییری عاطفی؛ اما ازآنجاكه بد
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ا، محیرلی از قبیلل دمل   اوضاع . داردهای جنگ اهمیت  رماندهند، در  قرار می تأثیرتحت 

 ، بلر وضل   های جمعی و فردی هوا، یرسنگی و تشنگی، بهداشت، حمایتو صدا، رنگ، آب

، سردی هلوا،  پل معلقدر رمان  د.یذار می تأثیرساسات درونی فرد جسمانی و در نتیجه اح

 اند. ... موجد احساسات متنوع شده، مجروحیت نادر، بیماری نیلوفر وبرف

 خداخواهانه ،دیگرخواهانه ،خودخواهانه: اخالقی احساسات. 4ل1ل4ل4

 .اسلت ملالک  هلا   خلاص و رجحلان  نیات درونی برای بروز رفتلار  در این نوع احساسات، 

ظلر نلادر   از ن ،كه در آسلتانۀ ملر، بلود    «خواهرش»و  «نادر»یر مردم به  های پرسش نگاه

چیلزی   آنلان  بله  ،هلا دارد  اما نادر با آنکه در ذهنش حلرف  انگیز است، غیراخالقی و نفرت

 ،بگریزد. همچنین در انتهلای داسلتان  شان از تیررس نگاهكند  فقط تالش میو  دیوی نمی

یردد كه هملان پسلربچه    شده می لگدمالبه دنبال صاحب كاله  ،شود وقتی وارد روستا می

 كند. میروستایی است و بازیشت ح  پیوند و نوع دوستی را القا 

 خداشناختی ،شناختی انسان ،شناختی هستی: متافیزیکی احساسات. 0ل1ل4ل4

هلای   مالنه دربارۀ امکلان های متأ ، امر شناختی و پرسشدر احساساتی از این دست، بیشتر

های خاصی  انتخاب ،ها شوند. این امکان حاضر و غایب، موجد اعمال و حركاتی در فرد می

خلدا و انسلان برقلرار     و نگرش او در نسبتی كله بلا جهلان و    درا بر پایۀ احساس فعلی فر

پرسشی كه  آورد؛ شیدنی خاص را در او پدید میشود، یا صرفاا شیوۀ اندی كند، موجب می می

بله  واقعله  چلرا  . اینکله  وتاز خود قرار داده بلود  ، ذهن نادر را عرصۀ تاختدر سرتاسر رمان

احساس تردید و تنش عجیبی را در او ایجاد كرده بود كه موجب  ،ای دیگر رقم نخورد یونه

 بازیشت او به خط مقدم برای یافتن حقیقت شد.

 تهاجمی ،یرا سازش، جو مقاومت: انگیزشی احساسات. 2ل1ل4ل4

فلرد  ها در نتیجۀ بروز نوعی از احساسات ناشی از تغییر محتوای شناختی و فکری  انگیزش

بنابراین، بسته به جهلت   تاب  آن؛ م با احساس است و رفتارْتوأ شود. تغییر نگرش ایجاد می

 كند. ها و اعمال فرد بروز می از اقدام هریکیانه در  های سه آن، پ  از تغییر، یکی از حالت

ترسد و شجاعانه نگاه سركشی به او  م الا دخترک روستایی كه از نادر در لباس نظامی نمی

 دهد. جو را نشان می مقاومتدازد، نوعی احساس انگیزشی ان می

اسلت،   عاطفه پدیدارشناسی كانونی عنصر كه تأثری آورد روی شعاع در ،ها  سازه این از هریک
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 شود. می بازنموده و تحلیل عاطفه كه است بندی صورت مرحلۀ این از پ  وشود  می ارزیابی

 تحلیل عواطف در رمان .0

های میانی جنگ    خدمت پدافند نیروی هوایی در سال سال زندیی یک سرباز یکاین رمان، 

ت پدیدارشلناختی راوی و سلرباز   بازتاب تلأمال  دارد كه تمامش  بر ایران را دربرضد عراق 

بار نبوده و  پشت آتش ،ها و اینکه چرا در هنگام حملۀ جنگنده بمباران شهر خود است دربارۀ

 اوللی  هماننلد   داد؟ آیا باز همان واقعه رخ می ،فرصت شلیک نداشته و ایر فرصت داشت

جده روز از زندیی یک كارمند دولت ایرلند جنوبی را در شهر دوبلین به جوی  كه ه جیمز

محتوای شناختی و بازتاب  براساسعواطف نیز در اینجا دارد،  مرور جهان عین و ذهن وامی

 د.شو تحلیل میها  آن ماهوی

 مسئولیتاندوه ناشی از ح   .1ل0

ت بلرای خواننلده روایل    سرباز، نلادر صلدیف،   در ذهن آیاهمفاهیم های  الیهدر این رمان، 

« هسلتی »و « ملن »اضرراب و تکیه بلر   مندی و  یرایانه و دغدغه شود كه رویکرد درون می

جریان خودآیاهی است كه در هلی  كجلا غفللت بلر      ،هایدیر خود را دارد. او به اصرالحِ

را بله تملامی در زنلدیی خلود     « آزادی و مسلئولیت »دارد. مفهلوم   شخصیت خود روا نمی

هملواره   صلدیف  نلادر  جوید. میكند و از هر نوع پریویی یا رمزیویی دوری  بازیشایی می

شد آدمی را به كام  خاص كه می ایون یک وض های یون یشد كه چرا از میان امکاناند می

هلای   رخ داده كله عکل  خواسلته   مر، نکشد و شکست و مصیبت به بار نیاورد، امکانی 

هلای دیگلری روی    آیا ایر امکلان . است پی آورده درونی آدمی بوده و حرمان و حسرت در

طرح خورد؟  سرنوشتی متفاوت رقم میشد؟ یا  داد، باز هم وقای  به همان نتیجه ختم می می

رونلد و   سلفر ملی  ها  پ  از سال ،پیرمرد و پیرزنی كه به امید دیدار فرزنداژیک ترداستان 

 در همین راستاست. نیز «رستم و سهراب»شوند و داستان  مرتکب قتل او می تصادفی

  پوچی و ناامیدی .4ل0

بار یفت: الزم نیست از  منشی آتش»: شود بیان میجمله نخستین در محتوای احساس پوچی 

پلذیری   اندیشلۀ پایلان  . (4: 1084)بایرامی،  «شی جا آخر خره. خودت متوجه میاونكسی بپرسی. 

اش همین است و فقط به انتظلار خلواهرم نیللوفر نبلود.      شد یفت همه می»: جا حاكم است همه

اش كشک است. هی  است. پلو    . پ  زندیی همهغافلگیر كندتواند  قدر می را هم هماندیگران 
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رغلم برازنلدیی و    دارد كله بله   واهری بله نلام نیللوفر    خل  ،صلدیف نلادر   .(1هملان،  )« است

شلود   متوجه ملی  اش، مهران، ا پسرخالهاز نامزد شدن بپ   ،در همان جوانی ،اش باهوشی

ی هم بهبود خاصلی بله   سرطان به شکل خررناكی در وجودش ریشه دوانده و عمل جراح

نادر همچنین  آورد. زیستن را در او پدید می ، ناامیدی از ادامۀهمین امر است. وجود نیاورده

چنان غرق و اسیر در چنبرۀ این اندیشۀ هستی خلویش اسلت    آندر سرتاسر رمان صدیف 

 :كند تصویر نیستی را در ذهن نقش می ،های هستی   ترین پدیده كه در كوچک
صدا اما سری ، نگاه كرد. خار غلتانی بود كله تلا    بی آمد. چیزی از شیب كوه پایین می

خاری كله  همین  ، و با خود یفت: تو همین خاری؟نزدیک خط رفت و از حركت افتاد

نله جلایی قلراری     شده و نلاتوان!  كن و آواره، ریشه شده برد؟ ول باد هر جا بخواهد می

 ای برای چه زنلده  دونستی كه  میدونی كه چه باید بکنی. كاش اقالا ییری، نه می می
 (.20)همان: 

 ()تجربۀ بدن احساسی و نیروی محرک های كنجکاو نگاه تنش .0ل0

كله پسلرش بلا    را  «خاله زیور»و  پدر و مادرش( )نیلوفر وشرایط جنگ شهرها، خانوادۀ نادر 

 است: شده، در معر  تهدید قرار دادهنیلوفر نامزده 
سلنگین رهگلذران را روی خودشلان حل      گاه نگلاه  پیچیدند به خیابانی دیگر... یه

های كمی تحقیرآمیز، كملی پرسلا و كملی مشلکوک م لل نگلاه          كرد؛ از آن نگاه می

بله شلما   »شان را بگیرد و داد بزند:  تک خواست برود جلو، یقۀ تک ها. دلش می پاسبان

 كنم كله در  پرسم یا فکر می ... من هی  میها؟ خواهرم است شرف مربوط است بیچه 

 .(10)همان:  روید؟ آیید یا به كجا می یذرد یا از كجا می و  شما چه میهای پ   كله

چله   ؛ واقعااآفرینند می تنششان، برای فرد  های كنجکاو كه بیش از تهدیدكنندیی نگاه

خلود  چلرا  و ها قلرار یرفتنلد    یونه كانون نظر ممتد آن كه اینهایی با دیگران دارند    تفاوت

جریان انقباضی نیروی  ،در این صحنه یست.نپذیرفتنی  انآن از منظرل خواه ناخواه  ل بودن  

و فضایی از تنش فکری را بلرای نلادر و خلواهرش نشلان      ،واضح است ،احساسی محرک

یگلران  فشار و سنگینی نگاه داحساس  ؛ندای از آن رها شو دهد كه سعی دارند به یونه می

 شود. انباشت این نیرو منتهی می یج به خشم در نتیجۀركه به تد

 مر، دلهرۀ .2ل0

 عنلوان  بهآن مر، و ترس از از آیاهی های مقاومت،  نیز همچون غالب رمانر این رمان ب

 ، مستولی است:یستانسیالیستزترین محور پدیدارشناسی ای مهم
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دانسلتند كله در تملام لحظلاتی كله       توانستند همدیگر را یول بزنند و ملی  دیگر نمی

انلد،   نشسلته  انلد یلا ملی    ایسلتاده  های مختلف ملی   اند یا در جا كرده ها را یز می  خیابان

اند اندیشۀ مر، را از ذهن خود دور كنند. ملر، فراتلر از هلر     ه نتوانسته بود ای لحظه

ه نایهلان او  زد كرده بود؛ و همین نبود كد را یوشچیزی كه بتوان فکرش را كرد، خو

 .(11: )همان را از پا انداخت؟

كله خلود از    ،شلود  تر از مر، محسوب می به مراتب سخت ،شناسی اضرراب در پدیده

تواند تا بدانجا پوشیده شلود كله    هستی می»یوید:  می (28:1084)شود. هایدیر  ناشی می ترس

اضلرراب ملر، در نلادر صلدیف      .«فراموش شود و پرسش از آن و فضای آن در میان نمانلد 

بله   ،ای برجسلته  بله یونله  هم  در جبهۀ غرب خبری نیست رمانِ دره دارد. وقف جریانی بی

شود؛ م الا در بیشتر توصیفات كه توجه سوژه  اشاره می عنصر آیاهی در هر مرحله از روایت

پاسلخی پدیدارشلناختی    ل از آن بله م ابلۀ  این توجه و احسلاس حاصل   ،طلبد به ابگه را می

ما احساسی دایمی و قدرتمند وجود دارد؛ هر كسلی از آن آیلاه    در همۀ»: است شدهتوضیح داده 

چیز برایمان تلازه و   همه . به همین دلیل همآن صحبت شود.. است، نیازی نیست كه دائماا دربارۀ

 (.14: 1089، رمارک)« م تابستانی، سیگار و نسیهای سرخ و غذای خوشمزه   بخش است: شقایق لذت

روشلنی و وضلوح دارد.    ،انگیز در میان اسلت  حتی زمانی كه موضوعی رقت ،این حیث

، احساس او را علو  كنلد و از   ییری فکری كند با تغییر دادن جهت سعی می (Bel) «لبِ»

 (Kemrich) «مریشكِ»اما  ،دو رنج نکنقدر احساس اندوه  شده، اینکه یک پایش قر  این

آیاهی خود را از این پدیده بلا   ،موضوع واقف استین حتضار است و خود به اكه در حال ا

عیت هملان  واق وی،دهد. از نظر  نشان می «كنلی؟  این طور تصور می»دو بار سؤال كردن كه 

 ،شبیش نیست. همین آیاهی او از وضلع  یها تصورات شخص و تمام این ،است كه هست

ریزد. چند  فقط اشک می ،که حرفی بزندكند و بدون این اد میایجوی تأثر شدید عاطفی در 

 دهد. كشد كه جان می لحظه بیشتر طول نمی

 خواری و ذلت .9ل0

و در ایلن چرخله و در    «كند املا بله نوبلت    زندیی همه را خوار می» معتقد است كه خاله زیور

تر در تصادف  شوهر زیور پیش مانند. آوار می مادر و نیلوفر زیر شهرها، پدر و    جریان بمباران

در ملأموریتی  « زنلگ  پاسلگاه تلله  »نلادر صلدیف در آخلر خلط     و رفته بود خیابانی از بین 



 144/ پل معلقپدیدارشناسی عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت با نگاهی بر رمان 

جنگندۀ دشلمن را بزنلد و    ،ها پیش نتوانسته  مشغولی كه ماه تبعیدیونه، سرانجام با این دل

 (Ayhab) «بیهَل ناخدا اَ»وال سفیدی كه  ماند؛ مییرفتن به انتظار انتقام  مجروح شده بود،

دغدغله و  پایلان زنلدیی پر   ،هجنگلد. شلکار جنگنلد    تا آخر عمر با آن ملی  نهنگ سفیددر 

اش  است تا بتواند درجه« یروهبان یکم پورحیدری»اضرراب برای نادر است؛ چنانکه برای 

 را بگیرد.

 ،حکوملت پهللوی  رلور  شود كله چ  پیش از انقالب توصیف میاز  ای هصحن ،همچنین

صدای سوت قر  شلد. آیلا   »است:  برده از بین میهای سیاسی را در دریاچۀ نمک قم    زندانی

هلای    بسته و خلار  های شوره   نی لخت و عور با زمینپشیمان شده بود؟ چشم دوخت به بیرون، بیابا

كه قدر  كشید تا جسدی در آن حل بشود؛ آن قدر طول می چهجا دریاچۀ نمک... كنده. اینجا و آنپرا

 .(31: 1084 ،بایرامی)« جا نماند! حتی استخوانی هم بر

 «بلار  عاقبت مذلتاندیشیدن به » از كابوساست  پر پل معلقجای رمان  جای ،به هر حال

. انسانی كه در بینی ها یرفتارند و كسی را خوشبخت نمی  تفاهمها به انواع سو  انسان. آدمی

نقرلۀ پایلان   را و ملر،   هسلتی دارد  است، كسی است كه دغدغلۀ شناسی مد نظر  پدیده

كند كه عابر است و پلل موقلت... چلرا     مسئله همین است. یاهی انسان فراموش می»پندارد:  می

؟ بهتر است همان خلار  ... اصالا چرا باید تکیه داد؟شوند ها روزی ویران می نباید فکر كرد همۀ پل

 .(13)همان: « باشی و بگذری

 جویی به خدا پناه ورنج  .3ل0

احساس  ،است شده ایستاده ه در مقابل پل ویرانك ، درحالینادر در لحظات اوج تردید و تنهایی

هلای مهللک و عجلزآورش از     تخلیۀ اندیشهبرای  ،كند و با ناتوانی از یریستن درماندیی می

بلرای   ؛یابلد   نملی  یدیگلر  ، راهیابد كه جز توسل به خدا  ی میو خود را در وضع افتد پای می

دیلد دیگلر   » :اسلت  شلده رهایی از رنجی كه از دیرباز آدمی به واسرۀ یناه خود محکوم بدان 

و نله اینجلا    منه ملن مسلیح   !خدایاآید. نشست رو زمین. یفت:  طاقتش را ندارد. دید دارد از پا درمی

بله خلدا در   ایلن اسلتغاثه    .(104)همان:  «نم را بگیر یا راهی به كارم بگشایا جا ،جلجتا! به عظمتت

ای است كه  عد الوهی هستی آدمی در روند تجارب زیستهدهندۀ بُ نشان ،حالت اقرار به ناتوانی

ای كله در پایلان از آن حاصلل     امکان انتخاب تا حدودی برای او محدود اسلت. املا نتیجله   

 یویای اهمیت خواست درونی انسان در جلب توفیق خداوند است. ،شود می
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 نشاط و امید  .1ل0

رود و  جریان پیوستۀ ،اند شده مشغول انوقفه به ساختن پل در كنار پل ویر كاریرانی كه بی

پلویش و  در نظر نادر، نمایلانگر  وبریشت مداوم قرار، و پیاده و سوار شدن مسافران،  رفت

نیز در نلادر  اینجا  ،. همان توجه متأمالنه به دنیای پیراموناستهستی جوشش عمیقی در 

 دارد: كاركرد متفاوتی

مشکلی دارنلد، حتلی   ها هم  این طوری فکر كرد؟ حتماا ید اینبه خود یفت، نه! چرا با

معنا ببخشد یا از  شان را ل هرچند اندكی ل   اما چیزی هم كه زندیی این سرپرست پیر؛

م الا كاری وجود دارد كه باید تملامش كنلی و تلا     ، هست؛فکر آن یکی بیاورد بیرون

 را هلم ل   و بلکله خلود خلودت   توانی مشلکل خلودت را ل     ، میوقتی درییرش هستی

ای یا آرزویلی   لحظه... و آن یعنی قدم یذاشتن بر جایی یا رسیدن به فراموش كنی یا

 .(104ل103)همان:  یا افتخاری

 تردیدنجات پل و رهایی از  .8ل0

وارد ، نادر پ  از اینکه سرانجام توانست به خواست خود برسد و حملۀ دشمن را دف  كنلد 

كند و  كم خستگی شدیدی در خود احساس می اما كم ،شود لحظاتی از ناباوری و حیرت می

یویی به دنیای عینی در آن لحظه، یابد.  تنها می ،خود را در مقابل پلی كه ویران نشده بود

 ،دیلد  چقدر خوشحال بود كه می»شود:  آزاد می ،كرد تردیدی كه رهایش نمییردد و از  میباز

توانست یریله   و چقدر خوشحال بود كه سرانجام می ...اند سمت كوه فهمید كه همه رفته ییعنی م

یریستن در اینجا به معنای رسیدن به انبساط و رهلایی از رنلج و فشلار     .(144)همان:  «كند

بار ارزشی و محتوای انفعالی  ،ای كه در بروز آن در این رمان افکار تردیدآمیز است. عاطفه

 ارد.م بت دخالت د

 عشق .4ل0

 رملان انتهلای   در كله  اسلت  عشلقی  تصلویریر  ،نیلوفر به شبیه چشمان با دختری حضور

 پشتیبان انرژی نوعی قالب در و نادر، افکار قوامنهایی  لحظات در درست شود؛ می نمایانده

 تعلیلق  از آملدن  بیلرون  در را نادر كه عشقی ؛كند می عمل فرایند این ،باورمندسازی برای

 را او درحقیقلت،  و كنلد  عملل  تلر  هوشلیارانه  ،واقعیلت  بلا  مواجهله  در تلا  رساند می یاری

 قلرار  زنلدیی  تعلیق از دور و عادی جریان در تا یرداند بازمی طبیعی دنیای به جویانه آشتی



 401/ پل معلقپدیدارشناسی عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت با نگاهی بر رمان 

هایی عمیلق... فکلر كلرد خلون در      هایی كه باالی كوه دیده بود، چشم ها، چشم آن چشم»: ییرد

)هملان:  ...« ای كه مدتی اسلت  د به سراغ دفترچهكرد بتواند دوباره بریرد دود و فکر هایش می ر،

ه از بلار  شلود و خواننلد   وارد مرحللۀ انبسلاط ملی    ،جریان انقباضی داستان سرانجام، .(101

 رسد. حال میبه واقعیت یابد و  میسنگین احساسات منفی رهایی 

 مراحلل آغلازین و تحلول   به منظور خودداری از درازیویی، عواطف در قالب جدولی از 

ارزشی  بندی دویانۀ وای شناختی و با دستهمحت براساستا مراحل پسین در داستان و ها  آن

 .است شدهتنظیم 

 های آغازین   وضعیت) شناختی محتوای بر بنا منفی ارزشی بار و تأثری آورد روی با عواطف نمایش. 1شمارۀ  جدول

 (عاطفی

 تأثری آورد روی با عواطف
 منفی

 محتوا كلی نوع محتوا بندی صورت

 شناختی انسان: متافیزیکی نیست آشکار نتیجه و ندارد وجود قرعی چیز هی  ابهام و تردید

 شناختی هستی: متافیزیکی كند می فنا را آدمی و است چیز همه پایان مر، مر، از ترس

 شناختی انسان: متافیزیکی رسد فرامی زود یا دیر و است حتمی امری ،مر، مر، انتظار

 خودخواهانه: اخالقی انگیزند نفرت و آور ها مالل  نگاه رفتارها، اشیا، بیزاری و نفرت

 شناختی انسان: متافیزیکی است مرلق حاكم چیز همه بر شک بدون سرنوشت سرسپردیی

 شناختی هستی: متافیزیکی است هدف بی و معنا بی و باطل دور سراسر ،زندیی برالن و پوچی

 جو مقاومت: انگیزشی جست دوری آن از و كرد فرار تلخ یذشتۀ از باید فراموشی و جستن  دوری

 شناختی هستی: متافیزیکی نیست دیگری امکان و است خود خط آخر در دنیا ناامیدی و سرخوردیی

 خودخواهانه: اخالقی است بیهوده وجودشان و ندارند اهمیتی دیگران انزوایزینی یی و  تنها

 مادی: زیستی كند می تشدید را بیماری كه ،كوه در سرما و برف سختی و سردی
 

 های پسین وضعیت) شناختی محتوای بنا بر م بت ارزشی بار و تأثری آورد روی با عواطف نمایش. 4شمارۀ  جدول

 (عاطفی
 آورد روی با عواطف
 م بت تأثری

 محتوا كلی نوع محتوا بندی صورت

 خداشناختی: متافیزیکی است كننده یاری و هست خدا خداجویی

 معنوی: زیستی كند یریه تواند می سرانجام اینکه از است خوشحال آرامش و درونی تخلیۀ

 شناختی هستی: متافیزیکی (كاریران) هست ،ببخشد معنا را شان زندیی كه چیزی افتخار و امید

 معنوی: زیستی شود می ساخته سرعت با و ناباورانه ،خراب چنان آن پلی شگفتی

 تهاجمی ،جو مقاومت: انگیزشی ترسد نمی نظامی لباس در نادر از دختر شجاعت

 تعادل
 دفترچۀ سراغ و كند می توجه خودش به سرانجام نادر

 رود می اش شخصیرهاشدۀ  وسایلخاطرات و 
 معنوی، مادی: زیستی
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 آورد روی با عواطف
 م بت تأثری

 محتوا كلی نوع محتوا بندی صورت

 اشتیاق و پیوستگی
 و شود می روستا وارد ،نوساخته پل از عبور با نادر

 جوید می را یمشده ای از نشانه
 دیگرخواهانه: اخالقی

 معنوی: زیستی كند می جذب را نادر نیلوفر، یادآوری در دختر چشمان عشق

 یرا سازش: انگیزشی كند نمی خوار ،است رفتن آستانۀ در كه را نیلوفر ،زندیی مر، پذیرش

 سرزندیی و نشاط
 در دختركان با ،جوشان چشمۀ و روستا نشین دل فضای

 اند صحبت مشغول كه آن اطراف
 معنوی، مادی: زیستی

 ییری نتیجه .2

نحوۀ بروز احساسات در بلدن و رفتلار آدملی دانسلت.      ،توان در تعریف كلی را می عواطف

 ،هلای پدیدارشلناختی یونلایون    نظریله  براسلاس  ،هلای آن  دربارۀ ماهیت عواطف و بنیان

جسمانی و روحانی  یرایانه با بدنِ توان ادعا كرد كه احساسات و عواطف در ارتباطی كل می

علد روحلانی از   شلود و بُ  با محیط مرتبط می عد جسمانی از طریق ادراک حسیقرار دارند. بُ

در  ،تعبیر بدن احساسگر .شود مرتبط میطریق محتوای شناختی و فکری با عقل و منرق 

ه مفهومِ بدن احساسگر، و س كند. واق  همان بدنی است كه آیاهی به واسرۀ آن عمل می

 ،(یلا آیلاهی از فراینلد علاطفی     )حیث التفاتیخودانتسابی و ، )انقبا  و انبساط( نیروی محرک

 در احساسات دارند.نقش اساسی 

رد. هرچله  دا تلأثیر در رملان و داسلتان   هلا   آن شناخت ماهیت عواطف در نحوۀ بازتاب

 بیشلتری را در فراینلد احساسلی در بلر    تری بیان شوند و جزئیلات   عواطف به شیوۀ واقعی

تنهلا   عواطف بلر ایلن اسلاس، نله     بیشتری در القای احساسات خواهند داشت. تأثیرییرند، 

بلکه بیانگر زیربناهای فکری و منرقی افراد هستند و  ،شوند درییری انفعالی را موجب می

 دارند. اساسیكاركرد  ،ها آن ها و بیان اندیشهدرک در 

 اشلاره  غیرانسلان  بله  اسلتعاری هلای   نسلبت  در مجلازی  عواطلف  بهنیز  مورد چند در

 سلمت  بله  اش ملتمسلانه  و میدانله انا حاللت  شلده،  ویلران  پلل  شلرمگینیِ  م ل ؛است شده

 فراینلد  در همگلی  كله  رود خشلونت  بلا  هملراه  غرور و خروش نیز و سیمانی،های  ستون

 .اند داشته نقش ،اصلی عواطف بازنمایی و داستان

در توجه است. قابل  ،احساسات ،به لحاظ سیر تحولی اندیشه و به موازات آن پل معلق

 اصلی زیربنای. افتد می اتفاق معنا ییری شکل موازات به عواطف تحولی ، رونداین داستان



 400/ پل معلقپدیدارشناسی عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت با نگاهی بر رمان 

 منفی ارزشی بار با دیگری عواطف بروز سرمنشأ خود كه است ابهام و تردید ،منفی عواطف

 جنبلۀ  بیشلتر  و است فلسفی افکاری ها و باور پایۀ بر عواطف این شناختی بنیان. است شده

 و روانی حاالت این موجد كه دارد خاص شناختی انسان و شناختی هستی نگاه و متافیزیکی

 خلود  هملراه  را خلدا  یلی و   تنها از شد بیرون در نادر ذهنی تحول. است شده خاص عاطفی

  .است زده  رقم ای را بینانه خوش نتیجۀ ،دیدن

 و شلناختی  بنیان روستایی، دخترک دیدار و، پل شدن ساخته با كم كم ،داستان سیر در

. رود ملی  ارزشلمندانه  نیز و طبیعی حاالت سمت به وشود  می آن دیریون منفی ارزشی بار

. بلا از  شلود  می كامل ،دشمن فوری حملۀ در نوساخته پل نجات با سرانجام ،دیریونی این

 بله  را خلود  جلای  متافیزیکی احساسات شناختی، هستیزای  تنشبین رفتن تردید و افکار 

هلای   ایلن داسلتان یکلی از واقعیلت    توان یفت  در مجموع، می. دهد می طبیعی احساسات

فلسلفی  دهد و از نظر توجه  داد جنگی نشان میها را در قالب یک رخ وزمرۀ انسانزندیی ر

 ز اهمیت است.، حائهای بشر كنونی به دغدغه
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