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 گذاري خود و تبلور نفس:نظام ارزش 
  اثر پل استر ،ي در تاريکیمردرواي  حقیقی/ داستانی مؤلف در رمان 

 
 *فروغ بارانی

  هام خا جیت  انشگاه پاا  ن    اناسی و شبان اسنا یا  گروه شبان

 سیدمحمد حسینی معصوم
 هام خا جیت  انشگاه پاا  ن   اناسی و شبان  انشاا  گروه شبان

 
   چکیده

ت مؤلفقی/  اسنانی پذیرم حقاقالب نظریة م قعات گذا م خ      کا بست نظریة نظا  ا شش
ن یس و قهرمان گار    عرضة  ویکر م ن  به تیلال  ابطة هنرمند  مان ص  تی چشم به

 مردي در تاريکیهام اخصات اول  مان   اش مؤثر است.    این ن انا ت نظا  ا شش اسنانی
معنایی  ت واحدهام2ا شای هرمنا  نظا  الگ ماسا   بر ایم.  ا تیلال کر ه (2443) 4اثر پل اسنر

    اسنان « خ  »ن یس( اش  ها     وایت مؤلف ) مان هام احساسی مرتبط با آن و  اللت
بر این     ا ند؛ عالوه واقعی شندگی او و    تقابل با قهرمانز    جهان  اسنانی بر سی می

نهایتت  ت برقرا م پا ند با  یگرم و   تیقق نفسهام بناا ین  انگااهپژوهز حاضرت به 
هام  یافنهایم.  ها     وایت اخصات اول  مان پر اخنه احساسی مرتبط با آن هام مشخصه

کند طرحی   اسنان به مؤلف کةک می یحاسرایی و فرایند طر  هند هنر  اسنان تیقاق نشان می
  سنی اش  ا ترمام کند. این بر سی به گذانه  هام شندگیباافریند و ویرانه« خ  »ن    با   
آمده  هام پدید طرشم مؤثر با چالز ت انسنه است به« سرا  اسنان منِ»ه م قعات کند ک تأیاد می

                                                                                                                  
 forough.barani@gmail.comن یسند  مسئ ل:  *

 23/0/4090تا یخ پذیرش:   44/42/4090تا یخ   یافت: 
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انداشم مثبت  ا مقابله کند و چشم« پدیدآو ند  جنگمنِ »و « هةسر منِ»واسطة م قعات  به
 برام آینده پدید آو  . 

 
 مردي درت  مان «خ  »گذا م ا ششمی  ت تبل   نفست نظا   نقد مؤلفهاي كلیدي:  واژه
 ت پل اسنر.تاريکی

 

 . مقدمه1

فاصلی بان مطالعات  عن ان حدبه 0حقاقی / اسنانی مواشم پذیرم    نظریة م قعات
اناسیت گفنةان پ یام مؤلف    جهان واقعی با قهرمانز  اناسیت ا باات و شبان وان

ا  .    این تقابل  وس یهت قهرمان پا به عرصة وج       جهان  اسنانی بر سی می
گارم قهرمانت به باو م ن  اش خ یشنن خ یز ذا   و مؤلف     وند خلق و اکلگ می
0گ یی باخنان و  ا  منطق گفت  سد. این نظریه وا  می

( بان مؤلف و قهرمان 4994) 
   نظریة  1«خ  »م ج      خاانة اخصی  1هام گذا مبر ا شش  اشت و مبننی  اسنانی

ایم با  است.    این جسنا  ک ااده( 4999و  4990) و هةکا ان گفنةانی هرمنا« خ  ِ»
گذا م اقیت نظا  ا ششحق /ی اسنان ممواش پذیرم اتم قع اسنفا ه اش نظریة

 ها    خاانة اخصی مرتبط با آن 3یعاطف مها و  اللت گذا  اثر 7هام اخصی م قعات
  ا بر سی کنام.  مؤلف

 ممواش پذیرم تو م قعا  گذا ماش باان نظریة ا شش    پژوهز حاضرت پس
 ت 2443) مردي در تاريکیاقیت به کا بست این  ویکر  ن     نقد  مان حق /ی اسنان
جهت  پر اشیم. این  مان به ن یس معاصر آمریکاییت می اثر پل اسنر  مان، (4039

مننی    ام آنت بسنرم مناسب  ا برام مقاصد تیلال   ون هام  وایی چندالیه ویژگی
انه خاص  ا یرمتب یکدیگرها با  پل اسنر    ا غا   اسنانآو  .  این مقاله فراهم می

 نهایتتو    کر ه اق ا با  اسنان تلف اتواقع آماخنهت   ها  ا با هم  یاو شندگ است.
  ست  ا ه است.  بهها  ید    ا  تر  میص   «خ  ِ»کامل اش  نةایی

 ا که خ  ت  يکیردر تا يمرد مان اخصات اول        گذا م   آغاشت نظا  ا شش
فریندت تیلال آ می 9مننی مقابل قهرمانی که وم     اسنان   ون ن یس استت     مان
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 ت جه کان نت هست اان ا بی اثر خالق و مؤلف که اول تااخص ترتابتکنام؛ بدین می
هام مثبت  ا با ظه       این طرحت  وند  اد ا شش. خ اهد ب   ن انا  نیا

   هام. میهام مثبت نشان  م قعات
کنام    کا بر  کن نی اثر برگایده برام این مطالعهت ن یسندگان  البنه خاطرنشان می

 و  ن یسندهت یعنی « منِ)»اش اخصات اصلی  اسنان  مننی به تیلالی کامالً   ون
مننیت یعنی  جریان  اسنان   ون  یافنه    اگ ست بریل( و سایة او )اخصات پر اشش

ادهت قابلات بر سی  ابطة ن یسند   نند. چا چ   نظرم معرفیک اون بریک( اقدا  می
هام  ثان م  ا ناا    تیقاق« من»عن ان  واقعی )اسنر( و قهرمان  اسنانز )بریل( به

 ممواش پذیرم اتم قع ها و گذا م بعدم  ا  ؛ بدین ترتاب کا بست نظریة نظا  ا شش
 ا  . اسنانی میدو  نةیاقیت عا  است و به ن عی خاص اش ا باات  حق /ی اسنان
 
 . پیشینة پژوهش2

اند  الق ل اناسیت با یکدیگر منفقهام عل   اجنةاعی و  وان بساا م اش مننقدان    ح شه
گ نه کنند و ه یت انسانی    فرایندم  اسنان که افرا     جهانی  اسنانی شندگی می

اش پازت ناظر به  ی باز چنان بر اان. (;Sarbin, 4931 Bruner, 4931) .ک: گار   اکل می
عن ان  ها به اسا  آنت  اسنان هاست و بر ت جهان پارام ن و فرهنگ«خ  »بسنگی ماان  هم

 & Bamberg, 2444; Dunlop) اند گارم حال اکل بخشی اش  وایت شندگیت پا سنه   

Walker, 2440) .ها و   هی بخز  وای برام ساشمان»گ نه  ا  وایت  اسنان 44سا بان

گفنة اوت  اسنان  سناو  م  به(. 90 :4931) انسنه است « ها هام شندگی و  وایت آن اتفعال
آماا  و شمان و مکان ناا  هم می است که حقایق فانی و  نا م  ا با مخل قات تخالی   

ها منطق و انگاا  افرا     اعةال و  فنا اان  ا باان  اند.  وایت    این طرح  خال
اناسی  وایی معنقدند    این اثنات بساا م اش میققان ح ش   وانو  جا( )هةانکنند  می

 :Ricuoer, 4931)گذا       جریان  وایت  اسنان شندگیت پا به عرصة وج   می« خ  »

 انچن( است و 4931 یدگاه  یک   )  اش 44ه یت  وایی». این بر اات یا آو  (402
 «خ  » ی اسنان یت وا اارو تغه یت  ی ه    اکلییت سرا اش کا کر   اسنان یخ انش

  حاضر است. ةمقال    بیث یبه مثبتت م ض ع اصل یمنف حالت اش
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منالة عرضة   یافنی اش  هات به با فرهنگ« خ  »   نقطة تالقی  ی اسنان شندگ
ا    واقعی افرا  باان می« خ  ِ»هام پارام ن و هةچنان ت صافی اش   ا   وم

(McAdams, 4991 .)هام   ا  عن ان پلی برام اتصال ت الی خشک  وم به ها این  اسنان
وج    کنند. با عةل می 42منعلق به شندگی گذانهت حال و آیندهت و حس معنام اخصی

فر  شندگیت م جبات حفظ و  هام  اسنانی منیصربه خاصات چندگانگی شمانیت  وایت
 ,McAdams & Logan)کنند  انسانی  ا فراهم می« خ  ِ»پا چگی  گاه باشگر اندن یک

2441). 
تر تعامل اجنةاعی و اش  اایان ذکر است ه یت اخصی افرا  طی فرایند وساع

گار  وسالة سه عامل اخصت اجنةاع و فرهنگ اکل میبه 40پذیرم طریق م قعات 
(Hermans & Hermans-Konopka, 2444; Hermans, 2444 b; Harré Et al., 2449.) 

 40ااهپرانگ ییسرا  اسنانت ان   یتت هر فر   ا میگارم ه    چنان بر اانی اش اکل
 ,Hermans)طرشم مؤثرت   گار ارح حال و  وایت شندگی خ   است انگاات که به

Rijks & Kempen, 4990).   ا هرمنا و « 41خ  ِ گفنةانی»   این بسنر مناسبت اید 
اسنعا مت    تص گفنةانی به« خ  ِ»اسا  این ایدهت  ( مطرح کر ند. بر4990هةکا ان )

منعد   بارونی و   ونی اخصانی هام م قعات کند و می عةل ک چک ام جامعه هةانند
 یکدیگرند.  با نااع گاه و تعامل حال    که گار  برمی  ا   

هام  کر   اسنان و تأثار اناسان   با   عةل   ا امة چنان مباحثیت بساا م اش  وان
هایی که افرا  اش شوایام   اسنان (.Siegel, 2442)اند  سخن گفنه« خ  »  مانی  وایت اش 

ام ه یت اخصی  واقعت هةچ ن آینه کنندت    هام شندگی خ   باان می  ا  مخنلف  وم
 ,Hermans, Rijks & Kempen; 4990; Murray)  هد ها  ا نشان می و فرهنگی آن

باا م برام تغاار افکا  عن ان ا پر اشم به ت ان اش  اسنان ها معنقدند می   مان  وان(. 4997
 & Mullet, Akerson)هام مثبت و ساشنده اسنفا ه کر   منفی و ویرانگر به اندیشه

Turman, 2440)« .ا یمت آن  اسنانت  که ما    یک حکایت مخر  اخصی گرفنا  می وقنی
کند و ما  ا اش اک فایی  بانی می  هدت اعةالةان  ا پاز ما  ا تیت کننرل قرا  می  شندگی

 ناا گفنه استت (2442) اگلسکه چنان .(70)هةانت «  ا   می هایةان باش اسنعدا ها و قابلات
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پی تغاار  ط ل شمان و    هام تلخ شندگی  ا تغاار  هامت    ت انام واقعات هرچند نةی
 ص  تی مثبت تفسار کنام. ت انام  اسنان شندگی  ا به نگرش به آن وقایع می

مااانی   خ    ام ت انسنند به کا گارم چنان اا ه طریق به  ن یسندگان ا بی خالق اش
 ,Żurawska-Żyła)هام شندگی خ   کنا  آیند  ت جهت با مشکالت و تضا 

Chmielnicka-Kuter & Oleś, 2442; Barani, Wan Yahya & Bin Talif, 2440 ). 
   مطالعات ( 4994و  4934ام آماخنه با اا   گفنةانی باخنانی ) گ نه این پاامد به

بساا  مؤثر است. با عنایت به امکان «  یگرم»با « خ  »هام  ا بیت بر چادمان مکالةه
شو اسکی و اشت  هام  اسنانی گ یی بان مؤلف و اخصات و برقرا م  ابطة گفت

(    بر سی تعدا م اش ن یسندگان ا بی خالق لهسنانی اعال  کر ند 2442هةکا ان )
 کند.  اش مکالةه می هام  اسنانی اخصات ن یسنده    سط ح مخنلفت با

ها نناوه گرفنند این  ابطه    سه سطح  ادهت آن هام انوا  پی بر سی مصاحبه   
ها  آن 43یا اریک. 47ت ااهد عانی41مقا   انام کل ص  ت گرفنه است: ن یسنده    

هام  ک اد هةچ ن یک  انام کلت نظر مقا  اریک نةی  گارم کر ند ن یسنده    نناوه
ها القا کند یا هةچ ن یک ااهد عانیت آنان  ا     م افق و مخالف خ    ا به اخصات

اش آشا انه  هام  اسنانی  هد اخصات اعننایی ترک گ ید؛ بلکه اجاشه می سک ت و بی
گار .  گ  کنند.    این ص  ت اراکنیت ه یت مؤلف اکل می و با او گفت
باخنانت قالب ا بی  مان  ا عرصة  24ويیگ و گف  تخیلناا    مقدمة  49ه لک یاست
ها و باو هام ن یسند  ا بی  انسنه است که    آنت ذهن و اخصات  ظه   تخال

  (.Bakhtin, 4934: 23)یابد  ها نة   می ن یسندگان    سخنان و اعةال اخصات
ا    تر می هام  اسنانیت پر نگ قالب  وایت    این  اسنات نقز هنرمند    

(Akerman & Ouellette, 2442.) ن یسند   24ن یسندگانی ا بی هةچ ن ت نی م  یس نت
هام وج  م خ      فرایند ن انن  ترین بخز آمریکاییت با بارون  یخنن   ونی

ها اش هنراان  گ نهت آن و شند و بدین مبا  ت می« خ  »سرایی(ت به آشا ساشم  ) اسنان
هایی کامالً  به پدیده« خ  » وانی  هام   ونی و مانند اباا م برام تبدیل   گارم

هنرمند و « خ  ِ»کنند. هنر ن عی فضام گفنةانی  ا بان  اجنةاعی و فرهنگی اسنفا ه می
نهایتت با ایوا  پا ندم اخالقی با  کند که     ست او ایوا  می اده به  س ژ  خلق
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    ابطة  این  وند  ا (.094)هةانت گذا    ت بر ه یت اخصیِ هنرمند اثر می« یگرم»
ت ان  ید.  ناا می 22ما گا ت آت و  ةگرب چشمِگفنةانی اخصات هنرمند    « خ  ِ»ماان 

اخصات هنرمند نقاش     وایت  اسنان شندگی خ  ت     و قالب  وایی منةایات 
یعنی قالب شبانی )مرو  خاطرات گذانه( و قالب تةثالی )تابل هام نقاای( ت انست 

 Barani)برسد « خ  »ناخ  آگاهت به بر اانی اش ه یت اخصی  ام گفنةانیت اما اا ه به

& Wan Yahya, 2444.) 
 

 هاي شخصی  حقیقی و نظام ارزش /داستانی مالازي پذيري . نظرية موقعی 4

حقاقیت  / اسنانی مواشم پذیرم مننیت    م قعات عن ان یک  وش تیقاق کافی   ونبه
ونی مؤلف ا بی و قهرمانز    جایگاه بار و هام   ونی  ابطة مشنرک ماان م قعات

ا  . مؤلف ا بیت خ    می ا شیابی 20«منِ قهرمان  اسنانم»و  20«ن یس منِ مؤلف/  مان»
 ام مواشم با و  ابطه 21پذیرم  اسنانی( م قعات هد )  ا    م قعات  اسنانی قرا  می

 قرا  اش کند؛ سپس خ    ا    م قعات حقاقی شندگی واقعی قهرمانز ایوا  می
هایی تاشه  ا باشساشم  و بدین ص  تت ا شش 21اقی(حقپذیرم  م قعات هد ) می
 کند.  می

منظ    ست یافنن به تص یرم واضح و پایدا  اش    منطق باخنانیت تالش هنرمند به
وقنی (. Bakhtin, 4994: 1)قهرمانت تالش و کنشی   ونی با خ یشنن خ یز است 

تنها قا   خ اهد  کندت نه  ا توربه می« 27یگرم ب  ن »مؤلف با عةل خالقانة خ یزت 
ت اند با او سخن ناا بگ ید. این  ید ماو ائی  ب     با   قهرمانز صیبت کند؛ بلکه می

ا   ن یسنده قا   به کشف تورباات قهرمان بااد.    این سبک بر اات اش  سبب می
گ نهت یک گسنر   و بدینباند    یچة چشةان قهرمانز می جهانت ن یسنده  ناا  ا اش 

هام م افق و مخالف است  ام برام  قابت ماان  یدگاه آفریند که عرصه می  ا 23بانز
(Barani, Wan Yahya & Bin Talif, 2440: 710 .)«هرمنا منشکل اش « خ  ِ گفنةانی

هام  و م قعات«( خ  »هام   ونی )   ا تباط مسنقام با  ام با گ اش م قعات موة عه
است که هة ا ه    «( خ  »هام بارون     ا تباط با ااخاصت چااها یا پدیدهبارونی )

هام بارونی و   ونی خاانة اخصی  تقابل و تعامل با یکدیگرند. موة عة این م قعات



 10                    ..      گذا م خ   و تبل   نفس. نظا  ا شش                       04/ اةا   3سال 

ترین این  اش مهم 04و فرام قعات 29برنده کنند. م قعات پاز  یام می فر   ا پی
کنند. فرام قعات هةانند  هم ایفا میها هسنند که    خاانة اخصی نقشی م م قعات

بخشد؛ این م قعات  هام مخنلف  ا ق ّت می کند و تعامل بان م قعات  اهبر عةل می
کند. فرام قعات با خص صاات  هةچنان آفرینز فضام گفنةانی  ا تسهال می

هام جدید و تن ع    نظا   بخشی و هداینگرم خ  ت م جبات برانگاخنن نقز وحدت
 .(Hermans & Hermans-Konopka, 2444: 401-403) هد  ز میخ    ا افاای

کنند و هةچ ن  ایفا می 04«اهةات  یگران با»برنده ناا نقشی مشابه  پاز هام م قعات
ها  سانند. این م قعات بخز و ن آو  به  اد و اک فایی خ   یا م میعاملی وحدت

پذیرش وضعات کن نی تر اش آنت  به تبدیل ادن احساسات منفی به مثبتت یا مهم
 (.223)هةانت کنند  کةک می« خ  »

؛ (Hermans, 4999: 4490)سرایی پرانگااه بااد  ت اند  اسنان ط   ذاتی می هر فر  به
-هام اصلی    نظا  ا شش بنابراین سه مفه    اسنانت باان  اسنان و انگااهت اول یت

کنندت احساسات   وایت میاان  ا  ا ند. وقنی افرا   اسنان شندگی گذا م میس   می
آمااند. شمان  هم می هام خ      ها  ا با تص   ها واقعات  هند. آن خ    ا ناا  خالت می

هام خ    ا    بسنر  سرایی است و افرا ت  اسنان گ نه  اسنان هام هر و مکان اش ااخص
ایندم واقعت فر   « خ  »حکایت (. 4491)هةانت کنند  می  م شمانی و مکانی باشگ  می

هاست. این نظریه بر سه اصل اسن ا  است: افرا     باشگ  کر ن  یافنه اش ا شش ساشمان
کنند؛   هی می ها ساشمان ها  ا طبق واحدهام معنایی یا ا شش  ا  اان  وم  اسنان شندگی

 هام هام بناا م است؛ انگااه ها تیت تأثار انگااه  هی آن ها و چگ نگی ساشمان ا شش
 ,Hermans & Hermans-Jansen)ا    ء احساسی آن ا شش ابراش میبناا م    جا

4991 .) 

ت انند برخی احساسات  هام ضةنی احساسی مرتبط با واحدهام معنایی می  اللت
قبال آنچه برایشان  ا ندت    خاص  ا باشگ  کنند. وقنی افرا  برام چاام ا شش قائل می

ها خ   بر کنز  ترت ا شش  ت صریح هند؛ به عبا ا شاةند استت احساساتی بروش می
ت انام  هام احساسی می طریق مطالعة  قاق ن ع ااخص  کنند. اش احساسی  اللت می

 (.Hermans, 2444 a) ست آو یم  هام اخص به اطالعاتی جامع   با   نظا  ا شش
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عن ان واحدهایی معنایی که  ا ام ا شش مثبت )خ اایند(ت منفی  ها به ا شش
نظر افرا  مخنلف  ام )هم خ اایند و هم ناخ اایند( هسنندت اش ا  وجنبه)ناخ اایند( ی

  (.Hermans, Rijks & Kempen, 4990: 243)ا ند  تعریف می

   میت   شمتانی گذاتنهت حتال و     « خت   »هام  برام ا شیابی ا شش  ( 2444) هرمنا
آاتکا    ام متؤثر  ا بترام   ( مطرح کر ه است که وساله4هایی  ا )جدول  آیندهت پرسز

هتام   اتان    بتاشه   هام حسا  شنتدگی  ها و وضعات  ا  کر ن  یدگاه افرا    با    وم
هتام حستا  شنتدگی      ا  هتام مخنلتف و  وم   آو نتد. لیظته   شمانی یا اده فراهم می

 هتی   هتا  ا    افترا  فعتال کننتد. چاتدمان و ستاشمان       ت انند ن عی ختاص اش ا شش  می
 یتدگاه یتک     طریتق آنت هتر اتخص اش    کته اش   کنتد   یام متی  ها نظامی  ا طرح ا شش

 کند.   فر  خ    ا باشگ  می م قعات اخصی خاصت  اسنان منیصربه
 

 جا(  )همان ها هاي سنالش ارزش پرسش 1 جدول
 دستة اول: گذشته 

 و برام  اهنةایی اةا    باشبانی یک یا چند جنبة بااهةات اش    هام پازِ پرسز
 اند:  تان تنظام اده شندگی

تان وج    اانه است که اش اهةات شیا   ام مهم    شندگی آیا اتفاق یا نکنه -
 اکن ن ناا    شندگی اةا تأثارم اساسی  اانه بااد؟  برخ   ا  بااد و هم

طرشم اگرف بر  که به وج    اانه گذانهت فر  یا افرا ت توربه یا وضعانیآیا     -
 منأثر اش آن بااد؟هام اةا  توربهاکن ن ناا  همشندگی اةا اثر گذاانه بااد و 

 

 دستة دوم: حال

س م  اش کةی تأملت به  این موة عه ناا اش  و پرسز تشکال اده است که اةا  ا پس
 کند:  پاسخ  اهنةایی می

آیا نکنه یا اتفاقی    شمان حال براینان وج    ا   که اهةات فراوان  اانه بااد و  -
 بر اةا اثرم اساسی بگذا  ؟ 

اکلی اساسی اثر  تانت فر ت افرا  یا وضعانی وج    ا   که بر اةا به    شندگی آیا -
 بگذا  ؟
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 دستة سوم: آينده

 کنند: ها  اهنةایی می ام  یگر اش پاسخ س م  سنه هام ذیل ناا اةا  ا به پرسز

گار برخ   ا  بااد یا بر شندگی  نظر  ا ید که اش اهةانی چشم آیا چاام  ا م     -
 ةا اثرم اساسی بگذا  ؟ آیند  ا

کناد فر ت افرا  یا وضعانی وج    اانه بااند که اش اهةات بساا   بانی می آیا پاز -
 برخ   ا  ا ند یا بر شندگی آیند  اةا اثرم اساسی بگذا ند؟

کناد فر ت افرا  یا وضعانی خاص بر شندگی آیند  اةا اثرم اساسی  آیا تص   می -
 خ اهند گذاات؟ 

تان ایفا  کناد نقشی مهم    شندگی ی خاص برام آینده  ا ید که فکر میآیا هدف -
 خ اهد کر ؟

 
هام شیرین ه ااا م وج    ا   که    افرا  مخنلف و چند انگاا  اساسی    الیه

اکل بالق ه ها بهکند. این انگااه ص  ت یکسان عةل می هام نامشابهت به    شمان و مکان
ساشم  به افاف ها مشخصهاند و بر سی این  ها نهفنه شاحساسی ا ش هام مشخصه   

عن ان یک کند. هر فر   ا به ها کةک می نقز برجسنة یک انگاا  خاص    نظا  ا شش
هام  ت ان تعریف کر . ا شش هام می  م خ   می قالب انگااه سرام پرانگااه      اسنان
Sاش:  اند ا ند که عبا ت اسا   و انگاا  مبنا بر سی می فر  بر

)مال ادید به اثبات  02
Oو «( خ  »و  اد 

اسا  نظریة  )نااش ادید به برقرا م پا ند با  یگران(. بر 00
اند اش: قد تت غرو ت اعنةا   عبا ت Sهام احساسی برام انگاا   هام هرمنات تأثار ا شش

اامل مراقبتت  Oهام احساسی برام انگاا   به نفس و عات نفس؛ هةچنان تأثار
 (.Hermans, 2444 a: 007-003)ت عشق و مهربانی است صةاةات

( Pت و احساسات مثبت )Oو  Sفرض بر این است که ترکاب چها  ااخص انگاا  
)هةانت  کند ام مهم    شندگی  ا فراهم میه کر  انگااه (ت امکان بر سی عةلNو منفی )

ط   قطع ت که بهفر     مسار شندگی خ  ت   گار تةایالت و نااشهایی منعد  اس (.003
سر گذا  ت احساسات مثبت    او ظه    ها  ا پشت ها  ست یابد یا آن اگر بن اند به آن

هام  کنند و    غار این ص  تت وم منیةل احساسات منفی خ اهد اد. تأثار می
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هام احساسی منفی  اند اش: اا مت لذت و آ امز   ونیت و تأثار احساسی مثبت عبا ت
 ا ند.  سر م )افسر گی( می نگرانی و  ل اامل ناامادمت غمت

 
 یبررس و بحث. 3

 هام اللتو  ییمعنا مواحدها (ت  2442) هرمنا گذا ما شش  نظا  الگ ماسا   بر
عن ان هها ب . ا ششا ند یم التیل« خ  »مؤلف اش  یتها     وا مرتبط با آن یاحساس
 الگ ماسا   مؤلفت بر یتواها      اش آن رع اطف منأثة  ا  و سلسل معنا مها واحد

    ارونیو ب ی  ون هام اتم قع ا ند ومی تیلالو  ییسنوز ا شش هرمنا اناسا
که  کنند  ا باشگ  میگ ناگ ن  ییها ا ششت اخص یشندگ یت وااش  حسا  مها لیظه

   ا امهت این . گذا ند اثر میبر نظا  خ    اممسنق ص  ت یت بهلیاظ عاطف اش یتتنها   
 کنام.ا  ا بر سی میه وایت

 
 مردي در تاريکی. 3-1

 00نا  آگ ست بریل ت اثر پل اسنرت  اسنان پارمر م ن یسنده بهمردي در تاريکی    مان 
اشت   ست  ا ه است و هةراه  خنر مطلقه تاشگی هةسرش  ا اش ا   که به  وایت می

 ست  ت به07تان  ت ناما شبرانگاا  که بر اثر قنل تأسف -01اش کاتاا و ن ه 01ماریا 
کند.  مان  وایت  شندگی می -ع امل ترو یسنی    عراق  چا  افسر گی اده است

خ ابی این پارمر  ن یسنده است؛ بدین ص  ت که بریل  هام بی یکی اش این اب
 ا خلق  03بریک اُوِننا   حالی که  وم تخت   اش کشاده استت اخصانی  اسنانی به   
هام  اخلی آمریکا مننقل اده است. مانی  یگر     و   جنگاانباه به ش کند که به می

مننیت بریک موب   است مسبب این جنگ  ا ناب   کند و     جریان این  اسنان   ون
اتیا   ا به آمریکا باشگر اند و بدین ترتابت به وضعات کن نی خ   خاتةه  هد. بریک 

ناب   کند که البنه کسی ناست جا آو ند  این ت اشن ه لناک اش واقعات  ا  وج  باید به
اش آنکه تقابل ماان مؤلف و قهرمان به اوج برسدت بریل   سرات یعنی بریل. قبل خ    اسنان
هام گذانة  کند و به تعةق    اکست اش  ا باان می پر ه اش  اسنان شندگی  واینی بی
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  اش گذانة هایی منعد پر اش . او    ا امهت  اسنان ط ل این اب یلدا می  خ یز   
 گذا  .  ماان می خ ابی اده استت    اش که او ناا  چا  بی خ یز  ا با ن ه

ا  . اخصات اول  مان     آغاش  اسنانت خ اننده با  و مر     تا یکی م اجه می
کند  نا  بریک  وایت می مننی  ا   با   اخصانی به بریل است که خ  ت  اسنانی   ون

 وت    تا یکی   النی  اسنان است. بریل و بریکت هر که شا   تخاالت او    اب ط
گةی مفرط و طالب  هایی اش وضعات نابسامان خ    میض  چا  آافنگی و سر 

منِ »عن ان م قعات مرکام و به« مر م    تا یکی»هسنند و بدین ترتابت اخصات 
  ند. ا م قعات    خاانة اخصی بریل معرفی می عن ان فرابه 09«خ اه آشا م

بااهةات  ا   و آن  ا «  یگرم»عن ان بریل پا ندم ناگسسننی با  اسنانز به
اش   اند. او    جهان  اسنانی می( 242)هةانت    مانگرو ( Auster, 2443: 00) ساش چا ه

  ا گذانه مایبقا و ا اده رهاخ  ا ی  ترک به»گ ید:  کند و می احسا  امنات و آ امز می
 حاال کواست؟  اسنانم. کر  تمرم ت انینة هرگا که مااکسنه ماهااچ ؛کنمیم یروبیال

)هةانت « کندیم  و  من اش  ا ااباح که ک چکم  اسنان خ اهم؛یم که است مااچ تنها تنیا

10.) 

هام باش برام بر سی ابعا   م اش سؤالا موة عه  (ت 2444)هرمنا  الگ ماسا   بر
 جدول اةا   یکگ نه که    هةان کا  گرفنه اد.شمانی  وایت  اسنان بریل به

گذا     سه باش  شمانی  هام مهم و افرا  اثر  ا  بانامت سه ن ع سؤال مرتبط با  وم می
ها این مسئله  ا  گذانهت حال و آینده اسنفا ه اده است.    آغاشت برام اسننباط ا شش

ت چگ نه «یمر م    تا یک»عن ان  کنام که بریل    م قعات مرکام خ   بهبر سی می
هام شندگی بریل و   ا   هد؛ بدین منظ  ت به  وایت  ومها پاسخ می به این پرسز

ایم  نهایت ک ااده منظرم مننقدانه نگریسنه و    ها اش  احساسات برانگاخنة مرب ط با آن
بر سی  ست یابام. پاسخ  ا ن به   یدگاه اخصات مرکامِ م     به پاسخی مناسب اش 

ا شش    شندگی مؤلف/ قهرمان  ما کةک کر  واحدهام معنایی باها به  این سؤال
 هایی نشان  هام. قالب گاا ه  اسنان  ا    

گار   برمی فرض اساسی بر این است که هر ا شش یک  اللت ضةنی عاطفی  ا   
ا   که تولی ظاهرم یک انگاا   وانی پایه یا تم  اسنانی     یدگاه  اوم قلةدا  می
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هام   ونی  هدف اش این تیقاقت بر سی  ابطة مثبت یا منفی بان م قعات (.001)هةانت 
و بارونی منعد      وایت است.  وایت بریل سه م قعات   ونی عةده  ا نشان 

ا هر که    « منِ»یابد: نخستت  اش نة   می  هد که    گفنةان واقعی او اش شندگی می
پد با گ که     ابطه با « منِ»و ت تقابل نا یک با هةسرش س ناا قابل بر سی است؛  

سرا و پدیدآو ند  جنگ که   اسنان« منِ»گار ؛ س  ت  ص  ت گفنةانی اکل میکاتاا به
 کند.  آو ند  صلحت ابراش وج   می« منِ»ت اُوِن   تقابل  اسنانی با 

اش مرگ تان       پد با گت بساا  نگران افسر گی کاتاا بعد « منِ»منظر   بریل اش
کند؛ اما  یرم  نها  می هام سانةایی  ا پاز  ومت تةااا کر ن فالم است و اشاینعراق 

 یام  کاتاا او  ا اش فکر کر ن به برنامه  گ نة گذ   که فالم تةااا کر نِ وس ا  نةی
ا  .   ا   و این مسئلهت خ   باعث نگرانی باشنر بریلِ پد با گ می می برام آینده باش

آل   بریکت کاتاا تنها باشماند  اب یلدام  ف با  اسنان جنگاش هةراهی بریل مؤل پس 
گشاید و    این هةراهی  وجانبه و سفر  اش  ا می هام عةاق گذانه اوست. بریل شخم
اگر واقعاً بک اامت مةکن است به ما خ ش » ید که  باخنة گذانهت با این به خاطرات  نگ

 هد و اینت  نها  می ة کةدم  ا پازنام ت ن انن یک فالم(Auster, 2443: 242)« بگذ  
 ام مثبت و پ یاست.  خ   افقی برام  ست یافنن به آینده

 اند و  می( 00)هةانت  پرت و تنبل ا هرت بریل خ    ا مر م ح ا « منِ»منظر  اش 
گ ید:  هم پااادن ااراش  شندگی شناا یی وم مننهی ادت می   با   خااننز که به اش

تنها ا تباط میکم من با جهان. با او ب  نت مرا اش آنچه ب   ت بهنر س ناا شمان من ب  ؛ »
 (.413)هةانت « تر ترت نارومندترت عاقل کر ؛ سالم می

 ابطه و » 04اندیشة بریلت برآو  ه نشدن م تاف   « خ  »گذا م  باشبانی نظا  ا شش
 هد.  پایان او    مرگ هةسرش س ناا  ا نشان می    حان بی« یکی ادن با  یگرم

ام  پد با گت با کاتاا  ابطه« منِ»منظر    وایت  اسنان حاکی اش این است که بریل اش
  حالی که اش ا  ؛    نا یک  ا   و این مسئله باعث امنات و آ امز خاطر بریل می

کنند   نگر  که باشگ  ا هرت با  یدم سراا  اش تأسف و گناه به خ   می« منِ»منظر 
هام منفی  وانی ق م است. تکرا  اجننا  اش  فنن نفس و تأثارضعاف تیقق یا  انگاا 

ط ل تفکر و تعةق   یا آو م گذانه و صیبت کر ن   با   آنت یک الگ م منناو    
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   مرگ س ناا سبب نگرانی و  بریلپایان  کند. اندوه بی    اب  اسنان  ا تداعی می
عن ان یک  اه عةق  اسنانز به ا   و او  ا آگاهانه به پناه جُسنن به می اش سرگر انی

  ا  .  می گریا وا
مننیت بریل مصةم به خلق م قعانی منضا  است تا بن اند     جریان  اسنان   ون

اش ن عی تعا ل  وحی و عاطفی برقرا  کند؛ بدین  هام حقاقی و  اسنانی بان م قعات
ط   سرا که به سنان ا« منِ» یدگاه  هام بریل اش  ا  . ا شش بریک خلق می اُوِنص  تت 
صلح ا تباط  ا  ت    جدول اةا    و  آو ند  « منِ»آو ند  جنگ و  پدید« منِ»اخص با 

جنگ  آو ند   منظر پدید  هام بریل که اش نشان  ا ه اده است. ساخنا  معنایی ا شش
منظر قهرمانز    سةت   هام منقابل آن اش اکل گرفنه استت    سةت چپ و ا شش

 اند.  ایز  ا ه اده است جدول نة
هایی  گذا ند و  یدگاه ماان می حال خ    ا با هم    تها    یک مناظرهت پا سنه آن

اشت  هام  اسنانی قالب م قعات  آو ند  جنگ     یاند. بریل پدید برام آینده طرح می
هام باخنان   با    ابطة ن یسند  ا بی و قهرمانز  عقایدم منضا   ا   که مؤید نظر

اش است.  ید باخنانت م ج  یت قهرمان و ایدئ ل ژم او مسنقل اش آفریننده اش است. 
قالب پرسز و پاسخت و ت افق و حاصل   گ نه تقابل گفنةان بان مؤلف و قهرمان    این

« منِ»ا  .  هام جدید منور می گارم واحدهام معنایی و ا شش نشدن ت افقت به اکل
کند و اش قلةرو حقاقی شندگی خ   به  ی اوم    فراس م شمان و مکان حرکت م

 هد. با ت جه به  انوا  می گ یی  و ا   و  ا وسندم گفت قلةرو  اسنانی قهرمان وا   می
اسندالل باخنان    این چالز گفنةانیت مؤلف تةامات وج  م و تورباات قهرمانز 

 ا .  ی و   یافنی ن   ا پی می (Bakhtin, 4994: 21) ساند   ا به حد کةال می
 
در تقابل گفتمانی بین پديدآورندة جنگ  یقیحق /یداستان يمالاز يريپذ  یموقع 2 جدول

 (Hermans, 2444 aو آورندة صلح )با اقتباس از 

 آورندة صلح ديدگاه  ها از ارزش  پديدآورندة جنگ ديدگاه ها از ارزش

 گذشته )خاطرا  گذشته(
------ 

 گذشته )خاطرا  گذشته( 
باش مبندم ب    که     ده. من یک اعب4

هام سا ه  هات حقه مد سه یا مهةانی بچه
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 کر .  اجرا می
. من یک شندگی سا ه و معة لی با 2

 هةسر  فل  ا  اانم.
 حال )تالربیا  اكنون(

حال  وایت یک  اسنان تخالی  . من   4
اش یک جنگ هسنم که  ا   به واقعات 

 پا ند .  می
 اند ت اق هسنم و کسی نةی . من کله2

ذهنم  ا اش پر اخنن به م ض ع جنگ و 
 نناوهت تیقق یافنن آن باش ا  .   
کنم و اش تهدید  . من احسا  قد ت می0

 شندگی افرا  ابایی ندا  . کر ن
کننده و  مسئ لاتت کننرل . من بی0

گر هسنم. هاچ حس ترحةی  س ءاسنفا ه
   من ناست. من قهرمان  اسنانم  ا    

مادان جنگ تنها  یک گ  ال عةاق و   
 ا .  ها کر ه

 حال )تالربیا  اكنون( 
ناگاهت   گار جنگی ناگایر اد   . من به4

 که اش اخناا  من خا ج ب  .
مقابل  . مسئ لات خطار منت ایسنا ن   2

پدیدآو ند  این جنگ است. یا باید او  ا 
اینکه او  ا اش ا امة تص   و  بکشم و یا 

 باش ا  . نهایتت تیقق یافنن این جنگ   
. من احسا  نات انی و خسنگی مفرط 0

کنم. من     ا  یک اتفاق تصا فیت  می
 اسار .

خ اهم اش خ    میافظت کنم.  . من می0
قبال شندگی خ    و هةسر با  ا    من   

 کنم.  احسا  مسئ لات می
 

 هاي آينده( آينده )تماي   و نگرانی
عهد   . من مسئ لات کشنن خ    ا به4

پی تیقق  ا .    ن  اسنانم گذاانهقهرما
یافنن این مسئلهت هم او به وضعات 

 هد و هم جنگ  نابسامان خ   پایان می
 پذیر .  پایان می

گار ت کامالً  . من اش تصةاةاتی که می2
گ نه حس  مطةئن و آگاهم و هاچ

پشاةانی ندا  . من به تغاار  وایت 
گ نه تةایلی  گ نة این  اسنانت هاچ جنگ
 .ندا  

 هاي آينده( آينده )تماي   و نگرانی 
. من یک قاتل ناسنم. من قصد کشنن 4

کسی  ا ندا  . من نقشة یک خ  کشی  ا 
 کشم. می

اعنةا م و  ا  و حس بی . من ترساده2
ناامادم به آیندهت وج     ا فراگرفنه 
است. من قا   به فرا  اش واقعات  اسنان 

 خ   ناسنم.

 نم. نبال  هایی هس . من به0
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هام احساسی مؤثر که حاکی اش وضعات  وانی این  و م قعاتت    ا تبتاط بتا     ااخص
انگاا  برقرا م  ابطه و اتیتا  بتا  یگترم    (ت S)انگاا  تیقق یافنن نفس و اثبات وج   

(O ت) و احساسات مثبت(P ) و منفی(N )ها هستنندت    جتدول اتةا   سته      ناای اش آن
 هند  تقد   جنگت نشان آو ند   منظر  وایی پدید عنایی اش اند. واحدهام م نشان  ا ه اده

کنتد.   ضتعاف  اللتت متی   ( N)است و این مسئله بر تتأثار  وانتی منفتی     Oبر  Sانگاا  
مطةئن با تراش باالم انگاتا   « منِ»گر و  سلطه« منِ»قد تةندت « منِ»هام اخصی  م قعات

S برقرا م  ابطه با  یگرم تةتایلی  جنگ به  آو ند   مرتبط است و این واقعات که پدید
 است. Oندا  ت باانگر سطح پایان انگاا  

 
 جنگ و آورندة صلح آورندة  هاي ضمنی احساسی پديد دالل  4جدول 

 (Hermans, 2444 a از اقتباس با)
N P O S  

 آو ند  جنگ پدید باال  پایان باال پایان

 آو ند  صلح پایان باال پایان باال

S تیقق یافنن نفس؛ ا = سطح انگا O  مااان ت سل جسنن به  ابطه با  یگرم؛ =P  =
 = احساسات منفی  Nاحساسات مثبت؛ 

هام احساسیت طبق مقاا   احساسات کلی هر م قعات اخصی    ا تباط با ااخصه
 ترتابی پایان/ من سط/ باال مشخص اده است.

   
 

 ا  ؛ شیرا خ    ا تنهات   مانده آو ند  صلح به برقرا م  ابطه با  یگران مال  اُوِنِ
« منِ»باالیی  ا  .  Oتبع آنت او انگاا   یابد. به و ناگایر    یک جنگ ناخ اسنه می

کند و بدین  تأکاد می Sنات انت ترسانت   مانده و نامطةئن بر سطح پایان انگاا  
 هد. آو ند  صلح سطیی باال اش احساسات منفی  ا بروش می« منِ»ص  تت 

ویی و تعامل بریل با قهرمانز مقدمات کشةکشی   ونی و مال خ   به  ویا 
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کند. او یک  ابطة مواشم/  اسنانی  ا  هام اخصی  ا مهاا می ا تقام ا شش
 مأم  آو ند  جنگ(  پدیدقالب آنت قهرمانز  ا به کشنن خ   )  طراحی و   

نهت یعنی ام هنرمندا ا ا   ن یسنده چاام جا طرح خ  کشیواقعت  کند.    می
 فنه ناست. بریل اذعان  اانه   ست منظ   باشیافنن آشا م اشناب  م خ یشنن به

 است:  

 مبرا متر رکانهیش و تر دهاچاپ مها  وش افننی با  ا آینده ساعت چند است مةکن
 امشب  اسنان قهرمان کتیبر به که است ینیم  أم تنیا یول؛ بگذ انم یخ  کش

  ا جنگ که یذهن. نداات مجا تمن یاصل طرح    لیبر تااخص]...[.  اده  ا ه
 که مگری  یساخنگ تااخص ؛بااد مگری  کس به قمنعل ب   قرا ت دیآفر
 جل  شنراب چه هر اما ؛ب   یواقع راغ اان یمابق و ت بک و فل  ا و کیبر  انداش به
 ممر     با   اسنان. ش  یم گ ل  ا خ    چقد  که بر یم یپ شنراب  و تیم

 سنم؟ان اخص آن من که کنم وانة   چرا .بکشد  ا خ    نندیآفر دیبا که تاس

(Auster, 2443: 423.) 

( آن  ا تنظام کر هت    ت صاف اخصات 2443ام که تروسنر ) اسنر    مصاحبه
گاه  و ش  و آن او به گرفنا  کر ن خ       اسنان مبا  ت می» بریل تصریح کر ه است:
کند. هاچ  اه گریام ناست. بکز  مات می و ابدت خ    ا کازی که به این مهم  ست می

 «.یا کشنه خ اهی اد!

 هدت  جل   ا می  آنچه به بریل انگاا  حرکت بهام   ونیت ه وج   تةا  کشةکز با
برنده و کا آمدت  سرا هةچ ن یک م قعات پاز سرام اوست.  اسنان اخصات  اسنان

طریق  کند. بریل اش   وایی قهرمانز منصل میبریل  ا به شمان و مکانی  یگر    جهان 
امت اگرچه  اسنانی تلخ اش یک جنگ نابرابر باادت مدتی  قرا  گرفنن    هاا ت م افسانه

 کند.  ام شو گذ   ا توربه می ک تاهت شندگی واقعی خ    ا ترک و  هایی

هام  هخ اسنا  برقرا م ا تباط و  ا ام انگاا اُوِنمننیت  اگرچه     اسنان   ون
گ  هاچ تةایلی ندا  . اش  و عةد به گفت آو ند  جنگ استت بریل به پدیدام با  مکالةه

 و     استت اش مالقات  و Oآو ند  جنگ نةایانگر سطیی پایان اش انگاا   آنوا که پدید
کند. بریل با پرهاا اش صیبت کر ن   با    گ م صریح با قهرمانز اجننا  می و و گفت
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وج    کند؛ با اش اتخاذ می م مشابه  ا برام مقابله با  اسنان شندگی واقعیکا  س ناات  اه
ص  تی  اد  بریلت به سرایی کامالً شیرکانه بر ترمام اخصات منالای آنت چنان  اسنان

بخشد.     هام او  ا الناا  می گ مدا انهت     و مشی گفت گذا   و با خط عةاق اثر می
س ژ  اصلی اسنرت قد ت چشةگار خ   »ه است: ( گفن2447هةان  اسنات براون )

حان توربة یک  ت اند    ر ن و انادن میکهاست: اینکه چگ نه عةل صیبت   اسنان
  .«ومرج و ناامادم اش ما میافظت کندخش نت وحشنناک یا هرج

 
 « دم مردي در سپیده»سوي  به« مردي در تاريکی». هالر  از 3-2

گارم     یابد که بریل آما گیِ م ضع انی پایان می  ست شم اُوِنمننی   اسنان   ون
گ ید و کاتاا ان ند   م قعات واقعی شندگی خ یز  ا  ا  . وم اش گذانه سخن می

ا  . یا آو م طالقت باشگشت  وبا    سالة پد با گز می هام چندین و چند ناگفننی
شساشم اخصات س ناات سرطان و سرانوا ت مرگ او و ح ا ث ماانیت به بریل قابلات با

 هد. اب سااه  و به پایان  یافنه  ا می خ اه و تکامل عن ان یک م قعات  ل به 04پذیرنده
ا  . تقا ن  وس یه و  م تاشه  و به آینده باش میا  مانت   یچه است و با طل ع سپاده

یابد که او قا   به پذیرش م قعات  تنگاتنگ بریل و قهرمانز   ست تا شمانی ا امه می
   . ا شندگی خ یز با  یگران بااهةانزت یعنی کاتاا و ماریا  می واقعی

جائی اش شندگی واقعی بریل ناستت این م قعات  اسنانی     ست  اُوِناگرچه 
ص  ت اخصی  بریل به« خ  ِ»و باشساشم «    مر م    سپاده»یافنن به وضعات 

   « خ  »باعت پ یام کند. این مسئله مصداقی با ش بر ط ترت نقشی مهم ایفا می سالم
جام خ    ا به « مر م    تا یکی»پذیرم  وبا ه است.  پذیرم و م قعات م قعات

پرو  ؛ بدین ص  ت  هام سالم و مثبت  ا می  هد و ا شش می«    مر م    سپاده»
ها  ا باافریند که  ا   نظامی کا آمد اش ا شش مؤلف/ اخصات اول  مان اسنرت م فق می

سةت م قعات مثبت حرکت  اکلی آشا انهت اش م قعات منفی به  هد به به او امکان می
 کند. 

مر م    »و « مر م    تا یکی»   جدول اةا   چها ت تقابل  و م قعات حقاقی 
که باشنر با احساسات « مر م    تا یکی» ید  ها اش  ایم. ا شش  ا نشان  ا ه«    سپاده
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 ا «    مر م    سپاده»نظر   ناقض آن اشهام من اندت    سةت چپ و ا شش منفی هةراه
اکل اسنداللی  وس یه  ت ان مشاهده کر . این  ویا ویی به    سةت  است جدول می

گار  و بدون اکت این مسئله  اده ص  ت می هام یا   اسنام مخالف ماان م قعات    
 است. « خ  »کر  گفنةانی اخص    تیقق یافنن سالمت  وحی و ذهنی   ال بر عةل

گ یدت هام پایانی  اسنانت جایی که بریل با ماریا    با   کاتاا سخن می    جةله
قد  بعدمت این است که قانعز کنام به  انشگاه » :ت ان  ید خ بی چنان طرحی  ا می به

چنان بر اانی باانگر ظه   نگرای جدید به آینده و  .(Auster, 2443: 241)« برگر  
کنم بهنر است فکر می» پاشان بریل است:« خ  ِ» هی  وبا    بروش تی لی مهم    ساشمان

بگذا  تا  ناام جدید به  اه خ   » جةلة(. 247)هةانت « تایی برویم بارون امروش صبحت سه

کنند  چا چ   ذهنی بریل    پایان  اسنان    توسم م قعات پذیرنده  ت منعکس«برو 
 نها  پازات صینة پایانی  مان و آ ا  است. اسنر   با   اهة« منِ»و فراس م آنت 

عطفی    اننهام اب ط النی  عن ان نقطهصبیانه    خا ج اش خانه به صرف
 سرایی بریل گفنه است:   اسنان

اش ابی چنان آافنهت مبدل به چاام بساا  شیبا    شندگی  اید  خ   ن صبیانه بعد 
واقعاتت صبیانه واقعت اش خ ا  برخ اهند خاست و     ها    ا  . آن آ می می

اش اتفاقات  م    پایان  اسنان بعد ا خ اهند خ   . وج   چنان لیظات ااعرانه
نظر منت گ یی  ظاهرت تنها یک پا اگراف بااد؛ اما به اسفناکی مثل قنل تان  ت ااید   

  (.Troester, 2443)  ا  تةا  کنا     این پا اگراف خالصه می
 
و « مردي در تاريکی»در تقابل گفتمانی  یقیحق /یانداست يمالاز يريپذ  یموقع 3جدول 

 (Hermans, 2444 a)با اقتباس از « دم مردي در سپیده»
 «دم مردي در سپیده» ديدگاه  ها از ارزش  «مردي در تاريکی» ديدگاه  ها از ارزش

 گذشته )خاطرا  گذشته(
 . من به هةسر ت س ناات خاانت کر  .4
باةا م  اثر . هةسر من سال پاز بر 2

 سرطان ف ت کر .

 گذشته )خاطرا  گذشته(  
-------- 
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. خ اهر ت بنیت اش غصة مشکالت 0
 اش  ق کر .  شندگی

انگاا    عراق  طرشم  قت . تان   به0
 قنل  ساد. به

 حال )تالربیا  اكنون(
. من بساا  تنها هسنم و اش خااننم به 4

 ادت پشاةانم.  س ناا به
نه یا صیبت . من اش فکر کر ن به گذا2

 کنم. کر ن   با   آن اجننا  می
ا  شندگی  . بااینکه با  خنر مهربانم و ن ه0

 کنم. هم احسا  تنهایی می کنمت باش می
. احسا  نات انی و وابسنگی فراوان 0

کنم؛ مخص صاً اینکه پایم اکسنه  می
 است و موب       تخت   اش بکشم.

ا ت کاتاات بساا  نگران  . من برام ن ه1
سنم؛ اش آنوا که او خ    ا مقصر قنل ه

  اند. ت تان  ت    عراق میناما ش
پر اش   سرایی    اب می . من به  اسنان1

شندگی  هام تا اش فکر کر ن به واقعات
 تلخم اجننا  کنم. 

گ یم که     . من  اسنان مر م  ا می7
ماجرام یک جنگ ناخ اسنه گرفنا  اده 

 است.

 حال )تالربیا  اكنون( 
گذانهت سخن گفنم  هام من اش واقعات. 4

انداش   کنم س ناا ناا به و اکن ن احسا  می
 مان مقصر ب  ه است. من برام جدایی

پذیر  که س ناا  یگر    جةع ما  . می2
ناست. او  فنه است و من ا شش 

ا   ا    یغ  خنر و ن ه هام بی میبت
  انم. می
ام با که لت سنم و پام  . من هاچ مسئله0

فکر  ا  ندا  .    این لیظهت من به هاکسن
ام برام بارون  فنن و صرف  برنامه

 صبیانه یا حنی سفر به فرانسه هسنم.
هایی برام کاتاا  ا   تا به او  . برنامه0

کةک کنم اش فکر کر ن به مرگ اسفناک 
 تان    هایی یابد.

 هام . من آما گی آن  ا  ا   که با واقعات1
  و ا  . به ا   و شندگی

.  اسنان تخالی به اننها  ساده است و 1
 پر اش . اکن ن من به شندگی واقعی خ   می

 هاي آينده( آينده )تماي   و نگرانی
کنم  . من احسا  تنهایی و ناامادم می4

 و هاچ  یدگاهی برام آینده ندا  .
  نبال  هایی هسنم. من به

 

 هاي آينده( آينده )تماي   و نگرانی 
قصد ساخنن یک فالم  ا . کاتاا و من 4

خ اهم این فالمت کةدم   ا یم و من می
 بااد.

 یام برام یک سفر  ا  ا  ؛  . قصد برنامه2
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ت انام  ااید فرانسه که    این ص  ت می
 اش اق ا  س ناا  یدن کنام.

. برنامة یک پاکناک و صرف صبیانه    0
 بارون اش منال  ا  ا  .

و جریان است  . اگرچه جنگ واقعی   0
می  یت جنگت نامیدو  و  هام با   اسنان

کنم که  ناپایان هسنندت من احسا  می
اکن ن با خ      صلیم و  یگر به طرح 

ترجاح  ندا  . نااشم هام جنگی   اسنان
  هم که    آینده کةدم بن یسم.   می

 
( مرتبط با N( و منفی )Pت و احساسات مثبت )Oو  Sهام احساسی انگاا   ااخص

مر م    » یدگاه  اند. واحدهام معنایی اش    جدول اةا   پنج نشان  ا ه ادهها   آن
 هند   نهایتت نشان کنند و این مسئله     اللت می Sبر  Oت بر تقد  انگاا  «تا یکی

 هام منفی باال و مثبت پایان است. احسا  کلی با ااخص
 

 « دم ر سپیدهمردي د»و « مردي در تاريکی»هاي ضمنی احساسیِ  دالل  5جدول 
 (Hermans, 2444 a)با اقتباس از 

N P O S  

 مر م    تا یکی پایان باال پایان باال

    مر م    سپاده باال باال باال پایان

S  تیقق یافنن نفس؛ = سطح انگاا O  مااان ت سل به  ابطه با  یگرم؛ =P  =
 = احساسات منفی  N  احساسات مثبت؛

 
هام احساسیت طبق مقاا   اخصی    ا تباط با ااخص احساسات کلی هر م قعات

  ترتابی پایان/ من سط/ باال مشخص اده است. 
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 Oهام وابسنهت تنها و نات ان با سطیی باال اش انگاا   عان حالت م قعات    
ها به  با « مر م    تا یکی» ابطة مسنقام  ا ند. با اسننا  به این مسئله که 

 هد.   ست   ا نشان می Sکندت مااانی پایان اش  ذعان میاعنةا م ا پشاةانی و بی
 نبال برقرا  کر ن  ابطه با  قرا   ا   که به«    مر م    سپاده»مقابل آنت    

اش برام او اهةات فراوان  ا  . این مسئله   یگران است و هةراهی با  خنر و ن ه
ص  تی قد تةند  به«    مر م    سپاده» هد.   ا نشان می Oسطیی باال اش انگاا  

 Sهایی   خشان برام آینده است و سطیی باال اش انگاا   و مطةئنت نةایانگر ایده
نظر سطیی باال اش   م     اسا  ا لة م ج  ت م قعات  هد. بر  ا نشان می

  هد. احساسات مثبت  ا نشان می

 
   . نتیاله5

جهان واقعیت قهرمان  قالب ن یسند   اسنان    و ظه   آن    « خ  »تیلال جایگاه 
مننی و  اصلی  اسنان که خ  ت یک ن یسنده است و بالخره قهرمان  اسنان   ون

 ویندت    نقد  به اان با آن  و کدا     مسار شندگی هایی اخصانی و  وانی که هرچالز
هام وج   اینت تیلال  قاق  وابط پاچاد  ماان اخصات ا بی جایگاهی مهم  ا  ؛ با

اده و انگا   هام مخنلفت نااشمند الگ یی حسا نانی    م قعاتواقعی و  اس
طریق تیلال  ام اش این انگا ه  ا اش ایم نة نه ام  قاق است.    این مقاله ک ااده علةی

 هام یک  اسنان با سط ح مخنلف نشان  هام.اخصات
-ایز مینة ام اعال اش این  وابط  ا به ت پل اسنر نة نهمردي در تاريکی    اسنان 

اش به  قصد اعنالم حس فر یت و م ج  یت خ      شندگی واقعی گذا  . بریل به
قهرمان خ   نااش  ا   و قهرمان ناا    وهلة نخستت برام گا  نها ن به عرصة وج  ت 

گ نه تعبار اش این  ابطة  وطرفه الاامی و س  مند  به خالق خ یز نااشمند است. این
رام تنهایی بریل مؤلف است و سااحت ذهنی مؤلف است. جهان  اسنانی م نسی ب

 ا   ا بی به قلةرو  اسنانیت پناهندگی شو گذ  و فاصله گرفنن اش  وایت حقاقی شندگی
 انوامد. نهایتت به خ  آگاهی  وبا ه می کند که    یا آو م می
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ام گفنةانی    خاانة اخصی افرا ت  ص  ت ابکه هام   ونی و بارونی به م قعات
اند. پدیدآو ند   حال تعامل گذا ند و با هم    یکدیگر اثر می ها بر اند. آن مرتبطبا هم 

 فنی تصاعدمت جام خ    ا به  پاز آمدت طی نظر میجنگ که م قعات قالب به
بدین  02طلب؛صلح «منِ»ا  ؛ یعنی  تر می تد یج برجسنه هد که به م قعانی  یگر می
تر  ا    خاانة اخصی بریل  ثبت و سالمطلب  وندم م صلح« منِ»ص  ت م قعات 

منظر  ایی جدید  ا اش ه گ نه باشساشم خاانة اخصیت ا شش ار . اینگ می پاز   
 کند. هام مثبت  یگرم هةچ ن پذیرنده تق یت می م قعات

کند طرحی ن   ا      اسنان به بریل کةک می یحاسرایی و فرایند طر هنر  اسنان
سرایی اش این منظرت  اش ابداع کند.  اسنان گذانه  دگیهام شن خرابه و ترمام« خ  »

حال تأمل و    « خ  »کند و امکان نظا    ام اش خ  آگاهی  فنا  می هةچ ن آینه
آو  ؛ به عبا ت  یگر برام  اوم  مان اسنرت شندگی واقعی  تفیص   ونی  ا فراهم می

ند؛ بدین ترتاب اف ص  ت منناقض   ون ذهن او و    جهان  اسنانی اتفاق میبه
کند تا تِم می  م اش  اسنان  واقعات  اسنانی با ن یسنده/ اخصات اول هةکا م می

  یام کند.  واقعی شندگی خ یز  ا که  یدگاهی مثبت برام آینده  ا  ت طرح
اش آنکه بریل چشةانز  ا برام خ ابادنی ک تاه  وم هم بگذا  ت  ؤیایی  پاز 

 غدغهت وقنی ماریا  ک  ک ب   و س ناا  اا  و بیص  ت یک الها     یک شندگی  به
بند . این تص یر اش تودید  یدا  و پا ند ن اختت جل م  یدگانز نقز می پاان  می

  .ا    وبا هت تم اصلی  اسنان بریل برام شندگی فرا ویز می
مؤلف/ « خ  »پذیرم  وبا هت  پذیرم و م قعات تیت تأثار فرایند پ یام م قعات

سر بگذا  ت با  را ت انست گذانه  ا پشت س  اسنان« منِ»قالب      اخصات اول
برام آینده اکل  کننده  ا هایی مثبت و تعاان وضعات کن نی خ   کنا  آید و  یدگاه

ص  تی کامالً ن  پاسخ  هد.    این   هد و بر این اسا ت به م قعات نابسامان خ   به
سرا ت انست   اسنان« منِ» قعات   سنی تصریح اده است بریل    م ن انا ت به

« منِ»هةسر و  «منِ»آمده ت سط م قعات  وج   هام به طرشم مؤثرت با چالز به
هام اناسی اخصات و نظا  پدیدآو ند  جنگ مقابله کند. کا بست مبانی نظرم  وان
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اده  ن یس با قهرمان خلقا شای برام تیلال  ابطة ماان مصاحبت مواشم هنرمند  مان
 د    عرضة  ویکر هایی ن  به نقد ا باات  اسنانیت بساا  مؤثر بااد.ت انمی

پذیرم مواشم  اسنانی/  گذا م هرمنا و نظریة م قعات بر اینت نظا  ا شش عالوه
کا گارم  ویکر هام  طریق به  تر و اش گرایانه واقع حقاقی مؤلفت    سطیی

مؤلف ا بی و ماان  طة غنیت اند برام بر سی  اب مننی می ن یسی و برون نامه شندگی
هام بعدم  کا  گرفنه ا  . چنان منظرم عرصه  ا برام پژوهز اش بهجهان  اسنانی

اده     مان )بریل( با ت جه  منظ   تیلال  ابطة اسنر )مؤلف ا بی( و قهرمان خلق به
 کند. اش با بریل فراهم می به  اسنان شندگی حقاقی پل اسنر و تقابل  اسنانی
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