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 چکیده

نوشات  اسا،ن نوتسااده از یادتا زاوت    1347ساا«    اسا، ک   ابراهیای بلاد  داساتان»انساان  ناات،  اتتاا«  ناوان  

کادن در هر زاوت  مطلب ندتدی را بیان و در مورد شاخیای، و توادو و رخدادهای آن ااهارن ر دتد ب  داساتان نگاه می

اسا،ن سا ی شاده با   انساان ناات، اتتاا« پرداخت  شادهحوصاییی ب  ححلی  -در پژوهش تاضار با رو  ححلی   کادنمی

ناات،  قت   دادساتان  قاضای طال   های تقوقی پر بساامد از قیی   ؤلی گو و زاوت  دتد  ب  موطرح  راوی  گی،حون  ب  

گو ی  نقشای در  ودتد و گی، ک  زاوت شاودن هد  پژوهش اتاسا،  پرداخت اندال،  ک  در بطا داساتان ب  آن اشااره شاده

داد ک  های پژوهش نشااانتافت   کادنمیدتدهای مت دد اسااتیاده اتبرد داسااتان دارد و نوتساااده ب  ی  ما ور از زوپیش

در نتیج  ما شااهد   ؛کشادمیذها خواناده را ب  یالش  گوهای طوالنی و زاوت  دتدهای مت دد وه از گی،نوتسااده اساتیاد

ترگری خود های داساتان هساتی ن در واقا ابراهیای با زبان هاری و قدرت حیاوهای ذهای نوتسااده و شاخیای،کشااشش

   کادن حوانست  تک دادگاه خیالی را حوصیف

 ابراهیای  انسان  ناات،  زاوت  دتد  راویهای کلیدی:  واژه

 مقدمه -1

در حهران اسا،ن نوتساادگی را از نونوانی آزاز کرد    1315نادر ابراهیای از نال  نوتساادگان م اصار اتران متولد ساا«  

ای برای شاب  را ب  یا  رسااندن حاکاون یادتا مقال  ححقیقی و نقد   خان ناوان »نخساتیا کتا  خود با  1342او ساا«  

کارنام   های گوناگون در  نام  و پژوهش در زمیا نام   فیل های کوحاه  بلاد  رمان  کتا  کودک و نونوان  نااتشداساااتان

وتزتونی را نوشاات  و کارگردانی  هاچایا یادتا فیل  مسااتاد و ساایاااتی  دو مجاون  حل  اساا،؛نلای خود ثی، کرده

 اس،نکرده

از یادتا زاوت     نوتسااده در روات، اتا داساتانهای بلاد ابراهیای اسا، ک   از داساتانتشی  »انساان  ناات،  اتتاا«   

  کادن توادو داساتان ااهار ن ر می  کادن در هر زاوت  مطلب ندتدی را بیان و در مورد شاخیای، ودتد ب  داساتان نگاه می

کااد و باا اتا ناا  باانان »ذهایتی روشاااا   ناا  می  تا  دتادهاای متاوم هاچون فیلایردارقا ابراهیای باا انتخاا  زاودر وا

ها و زاوت  دتد ب  ونه  هاری تک اثر دسا،  ب  نیارحی ما در اتا نگر   ؛شاودزال« و نگر  و برشای حازه در داساتان می

 ن(20-18:1383تائری   )صیائی   تابی می

نگلیسای  اما ب د از دو ساا« رها و در رشات  زبان و ادبیات ا  ت  تقو  ححیایالت خود را شاروم کرد؛ا در رشا ابراهیای ابتد

اسا،ن مقدم   ب  هایا خاطر در نگار  »انساان  ناات،  اتتاا«  رو  بدت ی را ب  کار برده  ب  ححیایالت خود ادام  داد؛

سپس در طو« داستان ضاا حیوتر اب اد مختلف   کاد؛میدگاه در مورد ناات،  شروم  داستان را ب  سیشی هاچون رأی دا



مانرا و پرداخ، صاحا  ناات، اتتاالی و برشااردن نل  و نوا« ناات، و بازگوتی حاگااهای تقوقی و انتاانی ک  ازلب 

 کادن  دقتی مجرتان قانون ب  هاگام ضرورت را نیز بازگو میحونهی و بیشود؛ بیب  ماجر ب  ناات، می

شااگرد ابراهیای در روات، داسااتان و موضااوم آن ما در اتا پژوهش ب  ححلی  آن با حشی  بر نگر  تقوقی   با حون  ب 

ات  حا نشاان دهی   ابراهیای یگون  حوانسات  با اساتیاده از برخی نااصار داساتانی از قیی ، طرح  زاوت  دتد  راوی  پرداخت 

ارگیری زاوت  دتد در اتا داساتان یگون  اسا، و هد  او از انتخا   گو و ننن  ب  بیان مطالب خود بپردازد؟ نحوۀ ب  کوگی،

 زواتای مت دد ییس،؟  

 پیشینه پژوهش -2

هاا و هاا از دتادگااهنااما هاای کوحااه و بلااد  ادبیاات کودک و ناااتشآثاار مت ادد ناادر ابراهیای از قییا ؛ داساااتااندر مورد  

ها اسا،ن ذکر نااوتا حک حک آنای پژوهشای مختلیی انجام شادهنام  و کتا   کارههای مختلف در قالب مقال   پاتاننای 

 شودنمیها اشارهاز توصل  اتا بحن خارج اس،ن حاها در زتر ب  یاد مورد از اتا پژوهش

پیچد(  ای برای شن،، دشنناو و اندا که می شنناتتی سنه داسنتان کوتاه ابراهیا نادری نتانه»نقد روایت

پور  در اتا پژوهش ب  بررسی روات، در اتا س  داستان و مسائلی را ک  در خواندن مقدم و سوسااز مهیار نلوی،  (1387)

( از فاطا   1396  )نادر ابراهیمی در آتش بدون دودزبان شنارران   »اسا،ن مقال   داساتان اهای، دارند پرداخت  شاده

دهد ک  میهای پژوهش نشااناسا،ن تافت های ادبی و سایک اتا رمان پرداخت  شادهساادات طاهری و زهرا نساگری؛ وتژگی

تی  زداابراهیای در نگار  رمان »آحش بدون دود  با اسااتیاده از ن ر شااانران   زبان ادبی و نااصاار موساایقیاتی و آشااااتی

های ابتشاری و امشانات شا ر ما ور و هاچایا با زبان سااده و آمیخت  ب  لاات گوتشای خام ماطق  و ب  کارگیری حرکیب

شنناسنی  »روایتاسا،ن  ها را ب  حیاوتر کشایدههای تاک  بر آنکها  داساتانی رئالیسا، دربارۀ مردم حرکاا صاحرا و سات 

نمطالع  موردی: داسنتان »ییرممک«« و »هییم  شنا ر حسن«««  های کوتاه نادر ابراهیمی و اکرو هنیه داسنتان

های داسااتانی هاچایا از ( در اتا پژوهش با اسااتیاده از فرضاای  مد« کاشاای گرتااب  ارحیا  میان شااخیاای،1392)

اه را های متا دو داساتان کوحشاااسای پرا  ت ای فراتاد پاتدار و ناپاتدار  سااختار و مااسایات درونی نشاان ن ر روات،نقط 

حونهی قرارگرفت    های ابراهیای ک  مورد بیاساا،ن »انسااان  ناات،  اتتاا«  از نال  داسااتانمورد بررساای قرارداده

حواند در شاااخ، نای  دتگری از رو پژوهش تاضار حازگی دارد ک  میاسا،؛ از اتاپژوهشای در اتا خیاوم صاورت نگرفت 

 رسان باشدنی و تقو  تاریآثار اتا نوتساده در ارحیا  با ادبیات داستان

 مبانی نظری و بحث و بررسی -3

  رح نپیرنگ( -3-1

طرح داساتان شارح فشارده و ماجزق وقات ی اسا، ک  برای اشاخام  گ یاریو  داساتان اسا،؛ ب  نیارحی »طرح تا پیرن

کاد و ب  تاری آن خواناده را ب  های پیوست  رشت  توادثی اس، ک  نوتساده انتخا  میافتد؛ ت ای تلق داستان احیا  می



یش کردن  اگر نوتساااااده بخواهد ب  سااالیقا  و ذو  خود با پس و پ  ن(43:1384  )تونسااای   بَرد خواهد میناتی ک  می

توادو  حرحیب حوالی زمانی داسااتان را ب  ه  بزند  اتا امر باا بر مقتااایات نل، و م لولی رشاات  توادو پیرنگ صااورت 

 (ن62،  1376  آورد )میرصادقی ( را ب  ونود میصداتی و ننن)ناودی  مدور و یاد  های زیرخطیاس، داستانگرفت 

ما  کوحاه یا  شاده در روزنام  اسا، » اتتاا«  ک  ب  گیت  او برگرفت  از تک خیرابراهیای داساتان »انساان  ناات،   

نساد مردی ناشاااب  زدگان خراساان   »  کاک ب  زلزل حازق« بهای پای  زن ، »ای را ور  میدت  روزنام خیا« و ب  نابی

  کااد با  یااگ نادالا، افتااد  تیاادهخواسااا، برای پاهاان کردن ناااتتش  از زلزلا  اسااا قااحلی کا  میطرتا    »هاای قیدر حپا 

کادن »اذا زلزل، االرض زالها و اخرن، االرض اثقالها و می( با بران، اسااتهاللی از آت  قرآنی شااروم10:1350)ابراهیای   

های خوتش بیرون رتزد و انسااان بگوتد  قا« االنسااان مالها توم ت ححدو اخیارها  یون زمیا ب  لرز  درآتدن زمیا  گرانی

 ن(1،  زلزل زمیا اخیار خوتش بگوتد  )  شده اس،؟  آن روز ک  »ی  

کاد  از زلزل  اساتیاده  خواسا، برای پاهان کردن نااتتشمیب  نیارحی نادر ابراهیای با اساتیاده از خیر کوحاه  قاحلی ک   

ب  شاایوۀ اصاا  داسااتان قت  اتتاالی اساا، ک   کادن  میالی را در ذها خود طراتیب  یاگ ندال، افتاد  دادگاهی خی

 افتدنانگیزی در روستای النورد احیا  میشگی،

ساید باباخان مرد روساتاتی مته  اسا، ک  زن خود فاطا  را با حیر ب  قت  رساانده  در هاگام وقوم زلزل  نساد  را زتر  

باخان مدنی  شدند و رابط  خوبی با زنش نداش، بادار نایاس،ن سید باباخان بچ دتوار پاهان کرده  سپس ب  شهر گرتخت 

بود زنش با مرد دتگری رابط  نامشاروم دارد  باباخان در واقا ناشاق زن دتگری بودن برای رهاتی از دسا، زنش یادتا بار 

ولی    ؛کاداساا،ن ب  قیااد طال  ب  »دادگاه خانواده  مران   میکیلومتری بیا النورد و بیرناد را پیاوده 170مساااف،  

 گیردن  ای ناینتیج 

شاود از او دفام کادن قاضای  داساتان پیچیده اسا،  وکی  سایدباباخان  وکی  حازکاری اسا، ک  تاضار می موضاوم پروندۀ

کادن  های وکی  مدافا قاضاای باباخان را محشوم ب  اندام میپرونده مردی متیحر و کاردان و با حجرب  اساا،ن با حاام حال 

 ابراهیای در داساتان برتساب سالیق  توادو و حرحیب  خوردندر اتا داساتان و ب  نونی آشایتگی در داساتان ب  یشا  می

ای  صایح   110در اتا داساتان  نوتسااده    شاودپیوسات  نای دادساتان و وکی  نوض می  کاد؛حوالی زمانی را پس و پیش می

 اس،ن گیری از زاوت  دتدهای مت دد ساختار داستان را ب  ه  زده  بانن زیرخطی شدن آن شدهبا بهره

 

 راوی -3-2

مان  نوتسااادۀ آلاانی ک  حوماب .ای داردن واسااط  میان داسااتان و خواناده راوی اساا،»هر متا رواتی نیاز ب  واسااط 

پردازان آلاان گتاشا،  م تقد بود ک  راوی روح روات، اسا، داساتان ب  وسایل  روح ای در ن رت هاتش حأثیر نادهن رت 

نا ناار اسا، ک  از ن ر دساتوری ب  نز در قالب ساوم شاخ  ب  شش     اتا روح ب  قدری مجرقد و ها   .شاودروات، نق  می

حواند حشخ  تافت  و ب  شش  او« شخ  درآتد؛ مای  حوان صحی، کردن الیت  اتا سوقم شخ  گاهی میدتگری از آن نای

اسا، ک    (ن راوی کسای90:1371ااهر شاود  )اخوت   های مختلفهای مختلف درآتد و در مشانحواند در قالب آدمک  می



کاد و ک  تا زتاد  ماشا اساا، آشااشار  با دانش خودآگاه و قاب  اطایاان تا زیرقاب  اطایاان باشاادن گوتد تا روات، میمی

تابد و گوتاده  »اهای، شااااخ، راوی ب  م اب  تک فرسااتاده در اتا اساا، ک  هر پیامی از فرسااتاده ب  گیرنده انتقا« می

اما راوی   تابی ؛تابد و ما آن را درمیب میسا، ک  صادای راوت، در ک  داساتان ان شادرسا، ا ن ننن مایا اتا انتقا« اسا،

زترا ماشا اسا، او مت لق ب  دنیای سااخت  شادۀ داساتانی و شاااسای از ما فاصال  دارد؛  و هساتی  متا از ن ر زمان  مشان

 اس،ن  آن را ساخت ننن ب  قو« بارت راوی تک مونود کازتی اس، ک  نوتساده    خیالی باشد ن  دنیای ما

اما در دنیای    او را بییای  و صااداتش را بشاااوت ؛  حوانی در دنیای واق ی  روای ونودی نیای دارد و کساای اساا، ک  می

طور ک  قادرت  توادو داساااتان را با یشااا  درونی بییای    هاان  ؛شااااوت را با گو  درونی می  1روات،  صااادای راوی

 (ن169:1391)بامششی 

آن با خواناده ارحیا  برقرار و او را از توادو داساااتان باخیر  ار مربو  ب  راوی اسااا، ک  ب  وسااایل گیت  توزۀدرتقیق،  

تیاه  شاود نیاتد راوی را با نوتسااده اشا ه میها از روای اساتیادکادن در روات، اک ر داساتانها آشااا میساازد و با شاخیای،می

وات، تداق   در هر ر(  134:1397داناد  )پورحر راوی را وسایل   برساازه تا ابزاری در دسا، نوتسااده میگرف، ک  امروزه »

الیت  ماشا اسا، ک  در رواتتی یادتا راوی متیاوت ونود داشات  باشاد ک  هر کدام ب  نوب، ب    حوان تاف،؛تک راوی می

 پردازندن  واتتگری میر

تا« اگر پرسایده شاود ک  درون »انساان  ناات،  اتتاا«  ی  کسای نشاسات  اسا، ک  با مخاطب بیرونی صاحی،  

ای در  دهشدهکاد »ی در قالب ساوم شاخ  صاحی، میکادن باتد یایا پاسا  داد ک  راوی اتا داساتان از ن ر دساتورمی

م دهشده فرو افتادهن ناگهان  صاادای ضااج  زنی  سااشوت را هاچون تک  ای در حابوتن مرگ  بر حاامی انداسااشوتن دهشده

شاود ( راوی میابتدای داساتان ابراهیای )نوتسااده(ن برای ناون  در  25:1350رتزد )ابراهیای ای ن ی  فرومیدتوار شایشا 

تی  و ب  نادت  روزنام   خیا«شود »ننن ما  بیداستان ب  صیا  او« شخ  روات، می  کادو ما را با مااون داستان آشاا می

خواناد  اگر یا  با  زدگاان نننییزی هسااا، کا  مرا با  خوانادن خیر می»حاز« بهاای پایا    »کااک با  زلزلا   زن ،را ور  می

در نای دتگر راوی سااوم ؛  (12-10:1350)ابراهیای    سااادگی باور دارم ک  هیچ ییز با اهایتی در آن نخواه  تاف، ننن 

و در  کشاد  پردازدن راوی یون روتی مجرد ب  ها  نا سارک میمورد موضاوم داساتان می  شاخ  ب  بررسای نخساتیا در

مردی هاساار  را دوساا، کاد »امی توادو ما را خیردار میو از حا  کاادای از داسااتان را روات، می قالب افراد  گوشاا 

اسا،ن مرد  زن  اندتشا  کشاتا زنش بودهاسا،ن او در  اسا،ن ساید باباخان  زن دتگری را در قرت  مجاور دوسا، داشات نداشات 

حیر  قت ن اتا مانرا بارها احیا  افتاده اسا،ن حیر  ابزار کار تک مرد روساتاتین قت  نا  متداولی ک  حاام زشاتی خود را از 

تااباد و در قاالاب »ما  با  ناای الیتا  گااهی ه  اتا ساااوقم شاااخ  حشاااخق  می(ن  15-14)هااان    اسااا، دسااا، داده

های مختلف داساتان ب  دلخواه در  آتد و در مشان( درمیخان  وکی   دادساتان و دکتر و ننن)سایدباباهای مختلف  شاخیای،

پردازد  بدون دخال، دادن  ها میگوی شاخیای،واتا راوی فقط ب  گزار  وقاتا و گی، روندنگساترۀ زمان پس و پیش می

کادن هر  بیاد  حوصایف میی  را میر آنن ر شاخیای در تقیق، راوی مشاروتی اسا، ک  نقش گزارشاگری را دارد ک  ه

 
1 Voice 



  حیر  حیرننن تک حیر خونیان حاها  ننن حیربیا ن »ناماد میطر  مییاد از اتا راوی در زاوت  دتد نااتشااای ک  آن را راوی بی

هیچ  و ن    -رود موک  ماسا،؛ حیری ک  گان میهایا حیرخونیاند   مدرکی ک  آقای دادساتان ب  محاار دادگاه ارائ  داده

( راوی در  38:1350)ابراهیای  ؟ننن هاسار  را با آن کشات  و ما ساو« می کا   اتا حیر در زمان زلزل  بوده  -کس دتگر

 کادنقالب شخیی، وکی  داستان را روات، می

ای  ساوم شاخ  نامحدود هاچون خداتی اسا، بر باالی حپ   از آنجا ک  روات، از حوصایف نداسا، و راوی در زاوت  دتد 

های خود را بدون حواند دتدهکاد  گاه میده و بر ها  ییز اتاط  دارد و تتی با دوربیا ب  درون اشااخام نیوذ میاتسااتا

طوری ک  از ذهای،  افشار و طر  برای خواناده حوصاایف کاد  هیچ ااهارن ر تا دخالتی ب  شاایوۀ ساایاااتی تا راوی بی

برای ناون  راوی د؛  کااها را بیان میشاوند فشر آنوتیات افراد میهای رمان خیر دارند و وارد افشار و رهای شاخیای،نی،

خیزدن قلیی ب  مرد  بیش اندتشاااک و گرفت  د«  برمیاساتان( نسای، ب  رضاا داماد  اسا، »بیانگر افشار محاود )قاضای د

اردن درد  حوفان  آزساااگیای کوه  ب  گرفتگی ابر  ب  شااشسااتگی بلوری نازک در زتر پای ساااگی ن ی   حا تقیر  را می

 (ن48-471350)ابراهیای   پیچد نننکشان میهای بدنش  ن رهکوبد و در حاامی سلو«های حاش میصی، ب  دتواره

کاد  ت ای از دتد  ک  برای داساااتاانش یاد دتدگاه انتخا حواند مرحب دتدگاهش را نوض کااد تا اتامینالوه بر اتا »

شاود و از ن در نای دتگر وکی  سایدباباخان رواتتگر باباخان می(114:1385)ناالی   یاد نیر ب  وقاتا داساتان نگاه کاد 

   نکاداو دفام می

ی  هاها و کوی پردازد؛ در تالی ک  خیابانگوتی میو ب  حک   شاودنوتسااده خود وارد داساتان می  هادر ب اای از قساا،

کادن در ذها خود ساایدباباخان را انسااان  پیاات  در ذها خود مساا ل  باباخان را حجزت  و ححلی  میبساایاری را پیاده می

زند و هاچون او میبرد و قانون دسا، رد بر سایا   داند ک  برای نجات از دسا، زنش فاطا  ب  قانون پااه میگااهی میبی

( ابراهیای باا زباان مجاازی قاانون را مونودی 19:1350  )ابراهیای گرفتا  و فرتااد زده نا  ننن نا  ننن  نادالا، مرد را با  یااگ 

 اس،نداند ک  سیدباباخان را در یاگا« گرفت وتشی می

ا راوی قاضای اسا، ک   فهای  ک  اتگوی سایدباباخان میوشاود و ما در گی،در قسااتی از داساتان راوی نوض می

باشدن ک  زن در اتا کاد ک  مرد باتد شر  و مردانگی داشت ند سرزنش میزباباخان را ب  خاطر حهاتی ک  ب  هاسر  می

 حواند شوهر کاد برود خرا  شود؟  سا و سا« نای

راوی میسار    نی حیسایره  راو  ؛براتا اسااب ما ه  شااهد راوی مشاروح هساتی   ؛کادای روات، میدتد را راوی هر زاوت 

 پردازدن  اسات ب  ااهارن ر و حیسیر نیز میها  افشار و اتسضاا شرح توادو  کاش

کاد و تش  خود را  ب  مجرم بودن سایدباباخان حیسایر می   راوی از یرخش نگاه قاضای ب  سایدباباخان گاهی ب  وکی 

 شودنمیزاوت  دتد در اتا داستان پرداخت دهدن برای درک اتا موضوم در زتر ب  باابر قاح  بودن باباخان می

 زاوی  دید و انواع آن -3-3

زاوت  دتد تا زاوت  روات، در داساتان »نااتش دهادۀ  تشی از مواردی ک  در داساتان اهای، دارد  دتدگاه تا زاوت  دتد اسا،  

کادن در واقا رابط  نوتسااده را با میای اسا، ک  نوتسااده ب  وسایل  آن میاالم و مواد داساتان خود را ب  خواناده ارائ شایوه



کادن اتا نق  تا طرح موضاوم  دهدن ب  نیارحی نوتسااده با تاری زاوت  دتد موضاونی را نق  تا مطرح میداساتان نشاان می

ب  بیان دتگر   (؛353:1394صاورت بگیرد  )میرصاادقی ماشا اسا، ب  شایوۀ او« شاخ  تا دوم شاخ  تا ساوم شاخ   

ها حواند هاچون بیان نُ،  حااایا کاادۀ ون  هاری  زبان و نگاه هارمادان  اسا،ن اتا بیان هاری میزوات  دتد و نوم نگاه

حواند در گروی حجرب  مخاطب گوتا و مشاخ  باشاد ه  یون زبان شا ر و ادبیاتن پس آن ی  و خطو  متشااب  باشاد و می

ال الی نیساا،  بلش  نوم نگر  و زاوت  گان  و نشسکاد  بیان ناخودآگاه و تا ساایا« و تا آصاایا  هاری اثر را حاااایا می

(ن کادن نیز زاوت  دتد را 20-18:1383تائری   )صایائی  سای، ب  تک واق   و تک تادث  دارددتدی اسا، ک  نوتسااده ن

 شودناندازی اس، ک  توادو از طرتق آن نق  میاس،  از ن ر او یش موضا راوی نسی، ب  داستان قلاداد کرده

حرتا نایار تک روات،  زاوت   مه   پردازان  ماتقدان و نوتساادگان بر اتا انتقادند ک هان بسایاری از ن رت »در ساطم ن

  نیاز  آورد  )بیدتد ن  حاها ک  سااختار داساتان بلش  سااختار پالت را ب  نونی حح، نیوذ خود درمی دتد آن اسا، و زاوت 

پردازی  گساتر  و حشوتا پیرنگ  بر باف، کالم و شایوۀ نگار  بر نااصار دتگر داساتان از قیی ؛ شاخیای،( و  291:1387

هاری نیاز نوتسااده ن »گتاردپردازی و ب  خیاوم بر کانون حارکز داساتان حأثیر می)سایک(  بر ححو« و دگرگونی  صاحا 

  اد  نقط  دتد سااخا گیت  طور مییاا  دربارۀنی بودند ک  ب (  از نخسااتیا کسااا1883و ماتقد آلاانی فردرتش اشااپی  )

 (ن  39، 1389  )رودی 

 کااد؛بادی میشااسان زاوت  دتد را ب  درونی و بیرونی حقسی داستان

های داساتان  شاخیای، اصالی تا شاخیای، فرنی اسا، و داساتان از  ، »راوی داساتان تشی از شاخیای،زاوی  دید درونی 

شاود و وقتی شاخیای، فرنی  قهرمان  نامیده می  -وقتی شاخیای، اصالی باشاد »راوی  ؛شاودزاوت  دتد او« شاخ  نق  می

 (ن3354، 1394  )میرصادقی   شود ناار  گیت  می  –باشد  ب  آن »راوی  

اسا،ن داساتان در اتا نوم از زاوت  دتد ساوم شاخ  نق   ، در توزۀ دانای ک  تا نق  ک  قرار گرفت زاوی  دید بیرونی 

کاد؛ ب  ها را برای خواناده حشارتم میهای روتی و خلقی آنرود و خیاوصای،ها مینوتسااده ب  قالب شاخیای،شاود و می

کاد و از نزدتک شااهد اناا« و افشار و اتسااساات  های داساتان را رهیری مینیارت دتگر  فشری برحر از بیرون  شاخیای،

ها رود و از دتد و زبان آنهای داساتان میاز شاخیای،های داساتان اسا، گاهی ه  راوی حاها در قالب تشی  ها  شاخیای،

در واقا اتا شاخیای، نااتادۀ نوتسااده در داساتان اسا، و نوتسااده   شاود؛های دتگر داساتان داوری میی،توادو و شاخیا 

  تا نق   ای ب  داساتان دارند؛ ب  اتا شایوۀ بازگوتی  زاوت  دتد دانای کطرفان کاد و نای  بیخود را پشا، سار او پاهان می

 شودنک  محدود گیت  می

ان خود را شااش   زاوت  دتد در »انسااان  ناات،  اتتاا«  ابزاری اساا، ک  ابراهیای با اسااتیاده از آن محتوای داساات

یرخاند و از طرتق گزتاش درسااا، ای میدتد را هاچون دوربیا فیلایرداری در فیل  ب  هر گوشااا   دهدن مدام زاوت می

 اس،نو ب  شش  ماشورگون  ساخت   ها داستان خود را یاد بُ دیب  موقا آنهای  زاوت  دتد و یرخش

خشاونتی نیسا،ن گوتی نقب نشاسات  اسا،ن گوتی ییزهاتی    کادن در بیان ات خود را بیان میدادساتان  آخرتا حوضایح»

کادن  بق  اختال   اشااره نایفشاردن دتگر ب  سااکادن پای نایاسا،  متأثر اسا،ن او ب  مالتا،  واق   را مرور میرا باور کرده



(ن دوربیا از فاصال  کای دورحر  فااای کلی دادگاه و 68:1350)ابراهیای    گوتد ک  وقوم ناات،  مسال  اسا،ننن او می

دتد ساوم شاخ   ت ای با  دهد با زوات ک  نوتسااده حرنیم میب  هایا دلی  اسا،   ؛دهدهای مجرم و ننن را نشاان میتال،

 حواند از آن برآتدندتد او« شخ  ب  خوبی نای ر را ب  ونود آورد  کاری ک  زاوت د خود  اتا حیوتدور کردن کانون دت

خورد؛ اسااتیاده از شااگرد ساایااتی برای روات، داسااتان اساا،ن در اتا داسااتان  مورد دتگری ک  بیشااتر ب  یشاا  می

کااد و باا اساااتیااده از دارد؛ هاچون کاارگردانی ناا  مینوتسااای و کاارگردانی  نااما ابراهیای باا حونا  با  مهاارحی کا  در فیل 

شاود و گتشات  و تا« ب  ه  گره بخورد و خواناده با دق، بسایار آن را شاود ک  خط زمانی داساتان گ بک سایب میفال 

سا،؟ ده ن فاطا ، مگر کشاک اسایدباباخان، طال  میگردد »میساتان ب  زمان گتشات  برفهادن برای ناون  در اواساط دامی

(ن 62:1350حوانسااتی پاق قرآن بدهی ب  ماح لی و طال  مرا بزاری کف دساات  گتشاات ننن  )ابراهیای آن روزگار ک  می

رود باابراتا خواناده در آن واتد با گتشاات  و تا« باباخان درساا، م   تک فیل  ک  آزادان  ب  آتاده  تا« و گتشاات  می

 بردنشود و پی ب  مانرای او میآشاا می

بیاد  گزار  دهد در اتا دهد حاها آنچ  را میما حرنیم میت  دتد نیای تا نااتشی راوی هاچاان دانای ک  اس،  ازاو

کاد و شیوه نوشتا نیا دتدن اس، و قل  نوتساده شیی  دوربیا اس، ک  سطوح بیرونی مانراهای مقاب  خود را ثی، می

 شودناثری از تس هادردی و داوری در آن دتده نای

دهد ک  زاوت  دتد در اتا داساتان ثاب، نیسا، و ب  صاورت دوربیا مدام در تا« یرخش ختار داساتان نشاان میساا

کادن زاوت  دتد در اتا اسا،ن نوتسااده در روات، داساتان »انساان  ناات،  اتتاا«  از یادتا زاوت  دتد ب  داساتان نگاه می

هی دانای ک  محدود اسا،ن در هر زاوت  مطلب ندتدی را بیان و داساتان از نوم بیرونی اسا، گاهی دانای ک  نامحدودو گا

کاد و بیانگر نگر  و برشای حازه در داساتان اسا،ن گاهی از زاوت  دتد نوتسااده  در مورد شاخیای، و توادو ااهار ن ر می

 گاه سید باباخان گاهی وکی   گاه قاضی  

 یرد داستان و روات،  نقش اساسی داردن  های دتد یرخشی و متاوقم در پیشدر واقا شیوۀ رواتی و زاوت 

 برای ناون  از زاوت  دتد دانای ک  ک  ناار و تاضر در صحا  اس،؛  

 شود  گتاردن دکتر خ  میاتستدن مرد دتگری بیلش را روی شان  می»مردی ک  حیری در دس، دارد کاار می

 ن(26:1350)ابراهیای   اند کشت سر زن ششا  خورده ننن اتا زن را    نکادو سر زنی را ب  دق، نگاه می

دهاد  پرندگان اشاایا در فااااننن های خود را از کف میلرزدن ناگهان  اشاایا پاتگاهتا؛ »ناگهان  زمیا ب  لرز  خوتش می

افتد  نهات، ک  حیرخورده باشاد  بر زمیا میگرتزد؛ اما دتوار  یون هیوالتی بیکشاان از زتر دتواری خ  شاده میمرزی نیغ

 ن(28:1350فشردننن  )ابراهیای را در خود میو مرغ 

   گتارد »قربان اتا دف گردد و در »دادگاه خانواده  از زاوت  دتد سااید باباخان داسااتان را ب  نااتش میناگاه دوربیا می

از ده حا اتاجا    اتا زن مرا از کار و زندگی انداخت   روزگارم را سایاه کردهن آقای قاضای ننننآت ساوم اسا، ک  ما ب  اتاجا می

خورت  یرا با اتا طال  های ما گو  بدهید ننن ما و زن  ب  درد ه  نایکا  ب  تر سی فرس  راه اس، نننن خواهش می

( خواناده در اتا زاوت  با 17:1350کشاا  تا او را ننن  )ابراهیای کاید ناقی، از دساا، اتا زن تا خودم را میموافق، نای



شاود و از حهدتد ساید باباخان ک  در صاورحی ک  تش  ب  طال  داده نشاود زنش را زنش آگاه می  ناساازگاری ساید باباخان و

 شودنخواهد کش،  آششار می

شاشی نیسا، ک  زلزل   رابط اصالی انزاا مانراتی اسا، ک  ماجر ب  مرگ تا قت   وت  دتد دانای و از زبان وکی ؛ »از زا

ا« در موق ی، موک  ما اهای، اسااسای داردننننن  م و واق ی برای اتا ساؤا نوابی صاحینن قااات محترم   تافتنتک زن شاده  

 (ن  18-17کا  ) هاان خیزم خداتاف ی میبرمی

 گووگفت -3-4

نایار دتگری ک  در سااختار داساتان »انساان  ناات،  اتتاا«  ناود بیشاتری دارد و بهتر اسا، گیت  شاود اسااب 

 اس،نگو شش  گرفت وداستان برپات  گی،

شاودن نقش مهای در گساتر  داساتان  نااتش و دروناات   میگو  نایار مهای اسا، ک  در داساتان و رمان دتدهوگی،

 (ن601:1376  برد )میرصادقی ها را م رفی و نا  داستانی را پیش میدارد  شخیی،

گو  وبرای ناونا  با  مواردی از کااربرد گیا،  کااد؛میرای مقااصاااد مختلیی اساااتیاادهگو بوبا  نیاارحی نوتساااااده از گیا،

 شودنمیاشاره

  -3پیش بردن آکسیون )وقاتا داستان(    -2مششو  ساختا شخیی، و سرش، )حوصیف نالی( پرستاژ داستانن    -1»

دادن اطالناات الزم با  خوانااده    -6ارائا  صاااحاا ن    -5وارد کردن توادو در داساااتاانن    -4کااهش سااااگیای کاارن  

 (ن351:384 )تونسی 

گو حیاوترهای روشاای از  وداساتان انساان  ناات،  اتتاا«  هاچون صاحا  ح احری اسا، ک  نوتسااده با اساتیاده از گی،

 بردندهد و داستان را پیش مینا  داستانی ب  دس، می

  - اتد؟هامن اسااش را شاایدن  آقای دکترن ما دفام از مردی ب  نام سایدباباخان را برنهده گرفت   -خیرنگار هساتید؟    -»

 (ن20:1350  )ابراهیای د زنش را کش،  حوی هایا قرت  نننالیت ؛ اتا مر

باباخان  داسااتان را با    گااه نلوه دادن ساایدوگو بیا وکی  و دکتر اساا، ک  ابراهیای برای بیاتا یاد سااطر گی،

های دکتر را زتر اساتدال«شاود ک  وکی  برای دفام از موک  خود دهدن مشاخ  میمیگو بیا اتا دو شاخیای، ادام وگی،

کاد ک  باباخان با حیر زن خود را کشاات  وکی  در نوا  آن بیان می  کاد ک  ساایدبرد م الَ وقتی دکتر ادنا میسااوا« می

]دکتر[ ن  ماشا نیسا، آقان -شااا]دکتر[  بر حاام مرات  بیرون کشایدن حاام انسااد زتر آوار ن ارت دارتد؟  -»ننن]وکی [

شااا پزشاک با وندانی هساتید  در اتا شاشی نیسا،  اما ها  دکترهای ما  –ن و مجروتیا ه  برسا ننن ما باتد ب  بیاارا

گو متون  و(ن در واقا ما در گی،23:1350باشادننن )ابراهیای   دان  ماشا اس، نداشت ]دکتر[ نای  -وندان سال  دارند؟ 

زترا بر اتا باور اسا، ک  حشاخی  نادرسا، او بانن   ؛شاوت  ک  وکی  ب  دنیا« گردآوری دالت  برای حیرئ  موکلش اسا،می

 اس،نگااه شدهگرفتاری سید باباخان بی

کاد ک  در یاگا« قانون  گااهی م رفی میدهد و ساید باباخان را بینوتسااده با اتا کار اطالنات الزم را ب  خواناده می

گو بخش وحا بر گردن او آوتزان کادن در واقا گی،  های خود را تلق  کردهگرفتار اساا،ن قانون ب  نای تاات، از او طاا 



ها ک  از نانب آنب  نونی نوتساااده برای کاهش کار خود ب  نای اتا  ؛اساا،ان   اتا داسااتان را ب  خود اختیااام داده

واساط  در  ها خود ساخاگوی خود باشااد و خواناده بیدهد شاخیای،ها باشاد  انازه میساخا بگوتد و مترن  اتوا« آن

باباخان را از زبان نوتسااده و راوی بشااود خود ب  طور نلای    ک  دادگاهی سایدم الً ب  نای اتا  ؛ان داساتان قرار گیردنرت

 وگوی قاضی و بابا خان و وکی  در دادگاه؛قاضی و سید باباخان و دفاناتات وکی  اس،ننن گی،گوی  ودر دادگاه ناار گی،

 نا« کا اتا باره از خود مته  سؤه  ک  در  خواننن دادستان، انازه می»

 بیرماتید -

 سیدباباخان  آتا شاا هرگز ب  مرگ تا کشت  شدن زن، فشر نشرده بودتد؟-

 ا«  ب  اتا صورت درس، نیس،ن  طرح اتا سؤ-

 انازه بدهید سیدباباخان نوا  بدهدن-

 کادنمینننننن]دادستان[ حیر خونیا مته  در کاار نسد زن  اتا بی خیری را نیی  -

کااد ک  ونود حیر خونیا مته  برای اثیات مجرمی، کافی اسا،ن طور اساتال« میوکی  مته ، پس آقای دادساتان اتا-

 طور نیس،؟  اتا

 ]دادستان[ با در ن ر گرفتا آن مقدمات بل -

-101:1350راهیای ابکشادننن )رنک، میاز زتر خاک بیرونها را دانسات  ک  دول،  ها  مردهننن سایدباباخان، می نای-

109) 

های داساتان هااهاگی و هاخوانی داردن ابراهیای از اتا طرتق اتسااب  گو با ذهای، شاخیای،وک ؛ اتا گی،نشت  اتا

 ک  تقیقتاً طیی ی و واق ی باشدنآندهد بیطیی ی و واق ی بودن را ب  خواناده می

 دهدنگوها وقات ی رخ میودر اتا گی،گو در اتا داستان در تش  آکسیون تا نا  داستانی اس،؛ وگی،

ها  نشااان دهادۀ ف   و گوها نالوه بر رد و بد« کردن صااحی، بیا شااخیاای،وگو اتا اساا، ک  گی،ووتژگی دتگر گی،

 های روتی و خُلقی افراد نیز اس،نانی ا« افشار و وتژگی

 اس،نننشدهدانست  فاطا  کشت   ما حرسیدم  خیلی حرسیدمن ما نای  ا سیدباباخان،

 ای و ب  هایا دلی  ب  گرت  افتادهنیتاد، حو زن، را کشت ما گاندن ب  وکی ، ب  او حها، زده-

امن اتا را گیت  و ب د گرت  کردم؛ یون ما هیچوق، ب  فشر مرگ فاطا  نیودمن ما سایدباباخان، ما گیت  ک  نششات -

 ن تتی ب  مرگ تک موری  ه  ننن

کای؟ننن  نروسی کای انشار می  ل  را ک  در ده مجاور زنی را دوسا، داشاتی و می خواستی با او ادساتان، آتا حو اتا مسا د-

 (ن108:13350ابراهیای )رنک، 

 زبان  -3-5

  برای حوصیف شخیی، تا ترک، و تال، اوابراهیای در داستان »انسان  ناات،  اتتاا«   



خود ب  هایا ما ور برای نلوگیری از تگانگی م اا در اثر   اساا،؛بردهان مجازی و حیااوتری بهرههاچیا بیان وقاتا از زب

 س،نانااد  است اره  حشیی   کاات  تتی حلایم را ب  کاربرده  امشانات مختلف زبانی از قیی 

شاود؛ »گوتی یون ت  در آفتا  تک  برای حوصایف تال، سایدباباخان در دسا، مأموران ب  حلایم و حشایی  متوسا  می

های مأموران از دو ساو  ب  ه  خواهد رساید و او با نگیا سالیاانش ک  دمی در آن روح گوتی دسا، داوری  آ  خواهد شادن

در نای دتگر برای بیان کویشی قد سایدباباخان او را   (؛70:1350اسا، ب  ناپیداتی خواهد رساید  )ابراهیای بودهاهرتاا 

 بودندناز کویشی ن ق  ب  او اتا لقب را دادهداند ک  ب  نونی تادآور رشیدالدتا وطوا  اس، ک   هاچو وطواطی می

مورد دتگر یاگ ندال، ک  اضاااف  اساات اری اساا، و در نواما امروزی کاربرد زتادی داردن در واقا ندال، را هاچون  

های خود را بر ونود داند ک  دارای یاگا« اساا، ک  هر آن در کایا اساا، ک  یاگ تیوان وتشاای م   توزپلاگ می

 ندن  دا( می63ای)هاان آدمی فرو بردن در نای دتگر ندال، را گرب 

  شاود رو می تا حشایی  در نال  »ساپاه قدرحااد قانون  در مرزهای بلورتا ناطی   هایشا  با شاشسا، و درماندگی روب

(ن ضا ف قانون در برابر نواطف هاچون سپاه قدرحااد در برابر بلور ناطی  اس، ک  سزنوشتی نز ششس، نداردن  50)هاان 

 داندندر زتر آفتا  میتا ناپدتد شدن وندان را هاچون ناپدتد شدن ت   

 نگرش حقوقی انسان، جنایت، احتمال -4

ای اسا،ن ما در اتا شاودن ک  داساتان شارح تک پرونده نااتی پیچیدهداساتان با خواندن خیر قاح  فراری شاروم می

 پرونده ه  شاهد ناسازگاری زن و شوهر و ندم رنات، تقو  خانواده و تق زن هستی ن  

بردن او با  زتیااتی  کاار میابراهیای با  خوبی میااهی  تقوقی از قییا ؛ قاانون مادنی  قاانون مجاازات را در داساااتاان با   

 ها را حیوترسازی کادنهای دادگاه  نلس  دفانی  و شخیی،حوانست   صحا 

 دادگاه بیرناد  گزار  دادستان پرونده؛  

خواسا، زنش را طال  بدهد و دوبار ب  دادگاه خانواده مران   و پاسا   ها بود می»باباخان سااکا قرت  النورد  ک  مدت

رسااندن نساد او را پای دتوار بر    زلزل  خراساان اساتیاده  در هاان هاگام  زن خود را با حیر ب  قت  میشااود  از واق رد می

شود ک  زن  ن  بر اثر زلزل   بلش  ب  کادن پزشک ناار بر انساد متون  میکشد و دتوار را بر سر او خرا  میتی میپا مانده

شاودن قیب ساید باباخان صاادر و مرد نااتتشار در بیرناد دساتگیر میاسا،ن بالفاصال  قرار ح نل، ضارب  مازی کشات  شاده

 (ن12، 1350  سید باباخان ه  اکاون در زندان شهربانی بیرناد اس، و قای  حح، ح قیب  )ابراهیای 

 ات اتا پرونده؛  نزئی

   اتتااالت اس،ن  اما تش  قط ی بر قاح  بودن او ونود ندارد و ها  شود؛ید باباخان شوهر زن م رفی می»قاح  ؛ س

 ؛ النورد تشی از روساااتاهای حاب  خراساااانن »آل، نرم ؛ حیرن »انگیزه  قیاااد و »مقتو« ؛ فاطا ن »مح  وقوم نرم

پزشاشی قانونی و اساتشاهاد مح   ناساازگاری زن و شاوهر  رابط  نامشاروم   محرک اصالی قیاد ارحشا  ب  نرم ؛ باابر گزار 

 رگ ؛ ضرب  مازین »تش  ؛ قرار ح قیبن  زن  خیان، مرد  بداخالقی زنن »نل، م



اسا،ن حیر  ابزار کار ی مرد روساتاتی اسا، قت  نا  متداولی اسا، ک   ب  بیان نوتسااده »اتا مانرا بارها احیا  افتاده

 ها ما ازآقاتان  خان تا زلزل ؟ننن »اسا،؛ اما در مورد سایدباباخان  حیر وسایل  ناات، اسا،  حاام زشاتی خود را از دسا، داده

کا  با  اتا ناااتا،  تاا با  اتا واق ا   فشر کایادن اتا تاک ناااتا، ناادی نیسااا،ن اتا ناااتتی م ا  هاا  شاااااا خواهش می

 (  27ن، )هاا ها نیس،ن در آن ییزی اس،نننن ناات،

های ن ام تقوقی  ک  داسااتان نلساا  دادگاه خیالی اساا،ن ابراهیای در آن ضاااا بیان دالت  وقوم نرم  محدودت،

 کادن     را نیز مطرح میتاک  بر نام

 جنایت  -4-1

ناات، در لا، ب  م ای گااه کردن )دهخدا(ن در تقو  ساابق نزای اتران و تقو  ف لی اروپا آن را ب  خال   ناح  و 

های طوالنی و تیس دائ  و تیسن مجازات ناات،؛ اندام    حرحیب از نرات  ساده ب  مه  اس،اند ک  بناات، حقسی  کرده

ر تقو  نزای اساالمی ناات، اختیاام دارد ب  نزائ  نلی  بدن انساان ان  از قت  و ضار  و نرح  ک  نرم اما د  اسا،؛

  ؛ اندقت  را ناات، بر نیی و نرم اتراد ضاار  نرح را ناات، برنیس و نرم اتراد ضاار  و نرح را ناات، بر طر  نام داده

 (  199، 1381        م الً ششستا دس، کسی را ناات، بر طر  گوتاد )لاگرودی 

پردازد و مدنی اس، ک  »ناات،  ناات،  ناات،  ابراهیای در اتا داساتان ب  نااتتی ک  باباخان ب  آن مته  اسا، می

 ( اس،ن 12، 1350ر  م   هر ییز مشرر  )ابراهیای   های زتا  م   سیگاننن ک  م   ونده

دارد؛ تشی از اتا نایارها نایار م اوی اسا،ن در نایار  های نزا برای ححقق نرم  ونود سا  نایار ضارورت  در کتا 

ک  م هر اراده انسااانی باشاادن اتامگر   ؛تابدنای  هسااتی  هیچ نالی در خارج ححققم اوی با اراده  انگیزه و قیااد موان 

تا ثاب،  قید مجرمان  تاکی از اراده ارحشا  در ف   تا حرک ف لی ک  ناقض قانون نزاس،ن در هر نرمی  میهومی واتد و»

ک  دانی تا انگیزۀ قاح  ترم و طاا باشااد تا های نادی ساالب تیات اساا، ان  از اتاباشااد م الً قت  در کلی  قت می

هاچایا »دانی و انگیزه شاام  نیا تا ذو  تا اتسااسای ک  بزهشار را (؛  181-180:1390نن  )گلدوزتان   نوتی تا نانتقام

   کشاند  )هاان(نب  طر  ارحشا  نرم می

شااااساای م تقد اساا، )رنک  اردبیلی   پردازان مشاحب نرمدر انسااان  ناات،  اتتاا«  ابراهیای هاچون برخی ن رت 

حر از نیس نوام  مه شااودن در تقیق،  ( ک  مقدمات و نواملی هساا، ک  ماجر ب  تک واق   ت ای ناات، می30:1392

کاد  تش  اندام االاان       تا تک گروه را ب  ناات، وادارباابراتا اگر شاراتط انتاانی و فرهاگی تک نام  واق   هساتاد؛

 زیرماطقی و زیرانسانی اس،ن 

شاود؟ حا رمانی ک  شاراتط و میای تاصا از اندام پی اندام ی  نتیج   کاد ک  در اتا صاورت می« را مطرحاتا ساؤا

 م ا  از رتش  فشر اساسی کردنپس ضروری اس، برای اتا   باشد  امشان وقوم ه  هس،؛د داشت نوام  ناات، ونو

اا داساتان  کادن در ضا ابراهیای بر اتا باور اسا، ک  ناات، را ندم رسایدگی دقیق و انساانی ب  موق ی، او هاوار می

حااتالت شاهوانی  ب  دسا، آوردن ییزهای   خاطر ثروت  کساب و تی  قدرت  ارضااینااتتی ب  کاد ک  گاهی »میبیان

اما   افتد؛( احیا  می57:1350ابراهیای )  ی  نداشاتا فرهاگ رشادتافت   حجاوز  فساق  آلودگی گرانی  هرزهنامشاروم  هوب



»می  ب  ناات، را هایا قانون و دادگاه خانواده ت ای حاها مرنا صاتب صالتی،  ت ای ندال،  ک  برخال  انت ار اتاش   

)رنک، اسااا،  یادباابااخاان حقوتا، و با  او القااا کردهگرتیاان مجرم را بگیرد خود میا  با  ناااتا، و فشر اقادام با  قتا  را در سااا 

(ن در تقیق، محرک اصالی ندم حون  ب  نداتی او از هاسار  اسا، ک  ناات، را پیش پای او 56-55:1350ابراهیای 

 گتاردنمی

از  برد ک  وقتی شاخیای برای رهاتی از گرفتاری )سایدباباخان  در واقا ابراهیای در قالب وکی ؛ قانون را زتر ساؤا« می

زندن برد  قانون )داور دادگاه( ب  نای تاری دسا، رد بر سایا  او میدسا، زن بداخال ( ب  قانون )دادگاه خانواده( پااه می

کاید قربان، برم؟ ما ناقی، از دسا، اتا خورت ن یرا با اتا طال  موافق، نای»نننآقای قاضای ننن ما و زن  ب  درد ه  نای

 (ن  17:1350ا ننن  )ابراهیای کش  تا او رزن تا خودم را می

 قتل و مجازات -4-1-1

در    گوتادنشود را »قاح   میکسی ک  مرحشب قت  میای نربی و ب  م اای کشاتا و کشاتار اس، )م یا( و ب  واژهقت   

ها آزازشاد  نرم کشاتا نیز ب  ونود گرف، و کشااکش و اصاطشاک ماافا بیا انساانواقا از زمانی ک  نام   بشاری شاش 

 اس،نآمده

اسا،ن »ناات،  شاودن الیت  در قانون مجازات اساالمی قت  ب  سا  نوم حقسای  شادهمیقت  ب  نادی و زیرنادی حقسای 

ی  مدن ر ماسا،    ن من ا(ن آن  289نادی و خطای محض اسا،  )مادۀ   بر نیس  نااو و مای ،ن بر سا  قسا  نادی  شای

باشاد و تا کاری  شاود ک  فردی با انجام کاری قیاد کشاتا شاخیای را داشات میقت  نادی اسا،ن قت  نادی وقتی محقق

مقتو« از قیی     اما با در ن رگرفتا وضا ی،  هریاد کار  نوناً کشااده ه  نیوده؛باشاد و تا  دهد نوناً کشاادهمیک  انجام

دهد ک  نوناً مونب ناات،  هرگاه مرحشب  ناداً کاری انجامشااودن »کی نساای، ب  او کشاااده حلقیپیری تا بیااری تا کود

نب  آگاه و متون  بوده ک  آن کار نوناً موباشد   ناات، و ن یر آن را نداشت  شده تا ن یر آن گردد  هر یاد ارحشا  آنواقا

دانادن در قرآن نیز قت  تک   ن   نمن ا(ن فقها قت  را بزرگترتا گااهان می-باد  290مادۀ  شاود  )یآن ناات، تا ن یر آن م

قت   نا  متداولی اسا، ک  حاام  اما از ن ر نوتسااده امروزه »  اسا،؛ها حلقی شادهقت  حاام انساان  گااه ب  مازل انساان بی

 (15:1350)ابراهیای   اس، زشتی خود را از دس، داده

ها و شاواهد مونود کاد و براسااب دلی ای در »انساان  ناات،  اتتاا«  از یادتا زاوت  ب  اتا پرونده نگاه میابراهی

 کادندر ذها خود س  نوم قااوت و تش  صادر می

اسا، با حون  ب  مدارک مونود و در تک زاوت  با دتدگاه دانای ک  در قالب او« شاخ  ب  دفام از سایدباباخان برخاسات 

حواند ب  نونی گواه بر اتا اتا می  ؛رساانددر تااور قاضای ک  اگر طال  ندهد تا خود  را تا هاسار  را ب  قت  میاقرار  

حوان اثیات کرد ک  او اتا نرم را مرحشب اما آتا با اتا دالت  میاسا،؛  اخان هاسار  را ب  قت  رسااندهباشاد ک  سایدباب

اما دادساتان ادنای او را   تیاتی اسا،؛شارم و بیآبرو و بیبیفاطا  زن    شاود ک اسا،؟ در ادام  ساید باباخان مدنی میشاده

ب  اشااد    کادن هاچایا نایا دالت  و شااواهد و فرار از مح  ناات، مجرم و محشومبا حون  ب  اسااتشااهاد مح  رد می



حا متون   اندک  مونب ساالب تیات دتگری شااده  داندزترا آن را هشااداری برای کسااانی می  کاد؛مجازات ت ای اندام می

 آور در انت ارشان اس،نبار و شرمباشاد ک  مرگی نشی،

قانون مجازات اساالمی  با در ن ر گرفتا مواد مخیقی  و شاراتطی ک  مجرم دارد     37در زاوت  دتگر مته  و مطابق مادۀ  

 ن  کادبا حون  ندم سواپیشیا  مجرم و قانونااد بودن مجرم دارای ب  دوازده سا« تیس محشوم می

داندن در اتا دتدگاه برای بیان مطالب خود مدام نای نل، محشوم شادن سایدباباخان را ضا ف در دفام می   در نگاه دتگر

کاادن در نهااتا، دادگااه پس از رسااایادگی دقیق و هاا  ناانیا  با  احقهاام  باا حونا  با  دالتا  و دادساااتاان و وکیا  را نوض می

  گتشات  مته  و اتاان و انتقاد او ب  خدا و قانون هاچایا ب  دلی  ندم  ساخاان دادساتان و وکی  مدافا مته  و نگاهی ب

گااه   آتیا دادرساای کییری(  مته  را بی216-160هایونود مدارک و دالئ  کافی نلی  مته  و نق  پرونده )رنک  ماده

 (ن109:1350کاد )ابراهیای و حیرئ  می

کاد برای ناون   وقتی محشوم ب  میای متیاوت حوصایفب  گون   ک  در هر زاوت  شاخیای، سایدباباخان رانشت  مه  اتا

کادن  نایبیادن دتگران را تسنگاه  خساات  و حشیدهن اطرا  خوتش را نایاو مردی اساا، بیشااود »سااا« تیس می 12

(تا وقتی ب  اشااد  70:1350)ابراهیای لزرد ننن  حر و برنساات  میهاتی حیرههای کارپرورد او ب  رنگی حیره  با رگدساا،

  ن ننن  های آن بیرون زدههاتی رگشود مردی ستیر با یش مجازات محشوم می
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دهد  م اوالً و در دادگاه حح، ح قیب قرارمیکاد  دادساتان؛ مقام قااائی اسا، ک  افراد را رساااً ب  ارحشا  نرم مته  می

شاوند ک  شاخ  مورد ساوااا شاااسااتی شاده  الزم اسا، احهاماحی برای او ب  درگیر میحاها زمانی در تک پرونده نااتی  

نالوه بر اتا   کاد؛قیقات محلی تا م اتا  مح  میآتیا دادرسای کییری  بازپرب اقدام ب  حح 123مطابق مادۀ  ثی، برسادن 

میا امای، و پاساداری نام   برنهدۀ هاچایا حأ  هاسا،؛ان و ن ارت بر انرای مجازاتوایی  او صادور ادنانام  نلی  متها

کادن در  ک  از نرمی خیردار شاد  مواف اسا، ب  ح قیب متخلقیان و مرحشیان نرم اقدامب  هایا دلی  ب  محض آن اوسا،؛

آتیا دادرساای    123-64های  )رنک؛ ماده  اساا،حرتا مساا ولیتی اساا، ک  بر گردن او نهاده شاادهواقا انرای ندال، مه 

 کییری(ن

دادساتان؛ شاخیایتی اتساتا و قراردادی اسا، ک  نقش اسااسای در پیشایرد داساتان  ن »انساان  ناات،  اتتاا«   در داساتا

 کادنب  محض انالم وقوم نرم؛ قرار ح قیب سیدباباخان و تش  دستگیری او را در بیرناد صادرمیدارد و  

یرا   و قاااوت از روی قیاف  اسا،؛  شاداورینشت  مهای ک  در اتا داساتان در خیاوم دادساتان مطرح شاده  پرهیز از پی

هاچایا    دسااتاوتزی برای قااااوت باشااد؛حواند های ساارخ نایک  کالید انسااانی  نساا   م الً مردی با یشاااانی با رگ

ی  بساا اتا قاااوت  ؛ گااه بودن کسای بدهدتش  ب  مجرم و بی  های الزمبدون شاواهد و ححقیقات و بررسایدادساتان نیاتد  

 های بزرگ در آتاده شودن ها و ناات،ب  پشیاانی و نرم  ها ماجرداوریو پیش
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ها و اموا« سایاسای اتران نقش بسایار مهای در دفام از تق  ت  اختالفات  صایان، از امان،  -در ن ام انتاانی  قاضای

امور اوقا  و زناشاوتی ننن  ها   های آننق  و سایی  و اساتییای اموا« مسالاانانن رسایدگی ب  وصای،افراد ب  وتژه افراد ک 

تافتا ب  اتا مقام  باابراتا برای دساا،  رو  و نهی از ماشر بر نهده دارند؛اتیای تقو  ضاا ییان  اتقا  تق و امر ب  م 

ورزی  دوری از ساات   محتا  در  بودن  ندال،داری  امیا  ناد« و اه  حزکی   نال باتد دارای خیااوصاایاحی از قیی ؛ دتا

کاد و دان در تی  حرکات و اموا« اتتام مجد و مجتهد باشاد  در مااکحات فرمان خداوند را رنات،شاایدن شاهادت شااه

اکیاا را پس از صاح، والت، ساشر بشر دهد و در مهر و انور مساتقیای باشاد؛ هاچایا در حرکات و وصااتا و نال  اتشام و 

( از 196-194:1353انوری  اساا، )رنک،    مونب شاارم و مقتاااای دتا  قااااتا ک  ح لقق بدان دارد یاان رفتارکاد ک 

 کردن ما« تتیاان  و دروزگوتی بپرهیزدنگیری  ضاتارذاتلی ماناد رشوه

شاااب و صااتب سایاسا، و دانا  بیا و مردمحدبیر و پیشقاضای شاشییا و آهسات  و زترک و حیزفه   صااتب  الزم اسا، »

روه و حرحیب هر متهیی و هر قومی آگاه باشاد هاچایا بر  های هر گروه و از اتتیا« هر گب  نل  دتا و شاااساادۀ طرتق 

تش  بیاتد و شااهدی نداشات  باشاد نگتارد ک  در تق وی الای شاود  بهترتا هار   قاضای وانب اسا، ک  اگر م لومی ب

 (ن124:1380قاضی نا  ورم اس،  )نایرالا الی   

ها و حأثیر نرتانر روانی سااال  باشااد و حح،کاد ک  تک قاضاای باتد از ن ابراهیای در داسااتان ب  صاارات، بیان می

دهاد ک  در دادرساای ماسااوبان نواطف روتی و روانی بیرون از تک واق   قرار نگیرد؛ هاچایا ب  تک قاضاای انازه نای

ک  از ناطی   کاد؛ نشت  مه  اتاباشاد؛ تک قاضای باتد با حون  ب  نق   نر  و قانون  داوریبالفیا  خوتش نقشای داشات 

داناد ک  تک  باکی اسا،  میحاز بیداناد ک  ناطی  ی  فرمانروای تش شاااساد  مییرا ک  ناطی  را می  و بپرهیزد؛ بترساد

کشاد و قاضای هر قدر ه  ک  روح قوانیا را خو  بشاااساد و مؤما ب  اصاال، نق  باشاد  نواطف او آن قوانیا را ب  زتر می

 (ن50:1350کادننن  )ابراهیای ا« میلگدم

گیرد و باباخان را رضاا  حأثیر مساائ  خانوادگی خواهر  قرار میونود در »انساان  ناات،  اتتاا«   قاضای حح،  با اتا

 (ن77شود )هاان گتارد ود و مانا طال  میکاد و بر رأی او اثر مسقی  میخطا  می

د« لیرتز از خشا  ننن  رضاا  ننن شاشسات   خیزدن قلیی ب  سااگیای کوه»ننن مرد ]قاضای[ بیش اندتشاااک و گرفت  د«  برمی

آورد اتا دتگر یشا  نیسا،  یشاا  خون گرفت  خشا  اسا،ننن صایم روز ب د دادگاه  ]دادماد قاضای[ را  مرد  پیش یشا  می

خواهی زن، را طال  بدهی؟ زنی تاات، خانواده در شاهرساتان بیرناد سایدباباخان در پیشاگاه قاضای ننن قاضای، حو  حو می

کای  کای هاوز دوساات، دارد؟ حو خیا« میهاتی ک  میپااهش حوتی؟ زنی ک  با ها  بدرفتاری ک  حاام زندگی و پشاا، و

کای قانون یماساا  حو برای ما ی  اهایتی دارد؟ حو ساایدباباخان  خیا« -رضاااننن ما ساایدباباخان  قربان  رضااا نیساات  ننن

خواهاد براتش فراه  کاین دتا اتترام بگاتاری  هر یا  میبااتاد بروی و باا اتا زن زنادگی کای با  او  اسااا،  ننن  حو»مرده

شاااود کا  (ن ابراهیای در قاالاب وکیا   متاتکقر می49:1350)ابراهیای   گوتادننن گوتادن خادا ه  هایا را میهایا را می

تاانی  کشادن وندان  نزا کویشی از فرهاگ انحرتا فرهاگ دنیا را ه  ب  ذلق، میحرتا و پاکحرتا  زنده»شاراتط  محش 

حرتا نزا تک فرهاگ باشااد   کشاااند؛ تتی اگر محش تک ملق، اساا،ن قاضاای بد و قااااوت بد اتا نزا را ب  فساااد می



برد؛ قاضی مس و« برقراری ندال، در انتاام  (ن در واقا شخیی، قاضی و نالشرد او را زتر سؤا« می65:1350)ابراهیای 

الا   م رو  »هر ی  ام  فسااد در نام   شاود ک  تادآور ضار اسا، با نالشرد و زتر پا گتاشاتا وندان ماشا اسا، ن

 زناد وای از آن روز ک  بگادد ناک ن  بگادد ب  آن ناک می
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گتاشااتا پات  اتقا  تق بر مساااوات در مقاب  قانون و اتترام ب  تقو    -اساا، از، »الفدر اصااطالح تقوقی ند« نیارت

نشاده تتی ماشا اسا، مااتر ت ای ن ری ک  از قوانیا موضاون  گرفت   ؛رودب  کارمی در مقاب  قوانیا موضاون   -افرادن  

( ک  پات  و اسااب  450:1367لاگرودی   شاود  )ن یریمیآن باشاد و در نیا تا« نرفاً میادا  ند« و انیاا  شاارده

ال، را شاوخی روزگاری  ابراهیای در اتا داساتان ند تشوم، و دادرسای بیا اصاحا  دنوی  وسایل  دادرب و انیاا  اسا،ن

دهد و داند ک  ندال، ب  انسااان میحرتا درساای می( و خواهان اندام گااهشاران را سااخ،11:1350داند )ابراهیای می

خواسا، برای  باابراتا در ن ر او ندال، توزپلاگی اسا، ک  قاحلی ک  می  (؛93حواند بدهد)هاان شاداری ک  میحرتا هحل 

دهد؟ سااؤالی در ذها او نقش میآورد و یاگ و دندان نشااانکاد را ب  یاگ می  اسااتیادهپاهان کردن نااتتش از زلزل

م   ساالم ناشاق و هایشا  مونودی خشاا و   کیا ؛نرم نیسا،؟ م   نگاه نابر بیبادد ک  یرا ندال،  م   مخا    می

  باور او ندال، هایشا  بر سات  حشی   تی  ندال، م   رفاق، نیسا،ن بن  با پوسا، گرب   –آتد  تا تک گرب  حادخو ب  ن ر می

آتد  ندال، فرصااا، خودنااتی را ب  افتد تا خالقی پیش میکادن حاها زمانی ک  نااتتی احیا  میو در کاار آن زندگی می

داند  کاادن دنیای خو  را دنیاتی میآوردن ندال،  م   پاساایانی اساا، ک  حاها خالفشاران ونود آن را اثیات مییاگ می

 (ن11/ 1،  1350)ابراهیای   باشدآن ندال، و نگهیان ونود نداشت   ک  در

داندن حاات  نادالن  اسا، ک  ندال، را ناگزتر ب  و در نای دتگر با زبان کااتی ندال، را سادی ساتیر در برابر سایاهشاران می

ااه ب  هر میهوم ییزی گااهی کشات  نشاود  هرگز ندال،  گااهشاری را نخواهد کشا،  یرا ک  گکادن اگر بیخشاون، می

 (93)هاان،   مگر حجاوز ب  زندگی و بایادهای زندگین ننن  ؛نیس،
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حرتا میحن تقو  مدنی ک  اشااخام تک نام   ب  آن نیاز دارند  تقو  خانواده اساا،ن ک  در آن میات ی ماناد  مه 

دادن ب  شاودن طال  در لا، ب  م ای نداتی  متارک   رهاتی  پاتانمیمطرحنشاح  طال   مسا ل  پرداخ، مهرت   نیق  و ننن 

ای ک  دربارۀ طال  ازدواج ب  صورت قانونی )دهخدا( اس،ن نداشدن زن و شوهر از تشدتگر ب  وسیل  فس  قید نشاح مس ل 

ر تااور الاق  دو نیر مرد ناد« واقا طال  باتد ب  صایا  طال  و درو الزم »شاودن از اتاتد مراناتو با  در نل  تقو  مطرح

ک    قانون مدنی(ن در ادتان آساااانی نیز ب  دالت  مختلف برای مرانات تا« هر ام، مشااروم شااده  1134گردد  )مادۀ  

»اححاد  احیا  و هایساتگی در ها  شا ونات مشاروم بشاری از هدا  مه   اسایا  و مالک حادن و پیشارف، مادی و م اوی 

شاوهر و هاسار (  اسا،  تتی بیا دو نیر )حأکید شادههای مختلف حوصای  و ی  و ح یی، آن ب  گون انساان اسا، برای ححش

دهد مگر در شاراتط خام   نایزهها اناحا ضارورت بسایار مه  نیاشاد شارت ، اساالم ب  گساساتا اححاد و وصال، بیا آن

اق  برساد؛ اما اگر ما حاامی شاراتط (ن درسا، اسا، ک  »طال   در تک نام   ساال  باتد ب  تد120:1391هروی   فقیری)



نامااساااب زندگی خانوادگی را ندتده بگیرت  و صااارفاً بخواهی  در برابر طال  سااادی زیرماطقی بااکای   نتیج  نز اتا 

  زن و شاوهر مشلف ب  تساا م اشارت با تشدتگرند  ( زترا »57:1350)رنک، ابراهیای  ( نخواهد بودیدباباخان)ناات، سا 

حواناد هر شارطی ک  مخالف نقد مزبور نیاشاد در ضااا نقد ازدواج طرفیا نقد ازدواج می؛ اما »دنی(قانون م1103)مادۀ  

تا بر نلی  تیات زن ساوا قیاد کاد تا ساوا دتگر بگیرد ننن    ک  شار  شاود هرگاه شاوهر زنم   اتا  ؛تا نقد الزم دتگر باااتد

با رنات، شااراتط مقرر در  حواناد » نم( زن و شااوهر می1119)ها با تشدتگر زیرححا  شااود  رفتاری نااتد ک  زندگی آن

باابراتا قیاااد اتا قوانیا تاات، از خانواده اسااا، و    نم(؛1133گاه حقاضاااای طال  کااد )اتا قانون با مران   ب  داد

شیدن ب  ها استشام بخکااد و هد  اسااسی آنهای تاات، خانواده ب  ساود افرادی هساتاد ک  از اتا قوانیا اساتیادهدادگاه

 اسا،؛درسا، از خانواده ارائ  ندادهولی وکی  در اتا داساتان مدنی اسا، ک  در قانون مدنی ما ح رتیی   ؛بایاد خانواده اسا،

یرا قاضی دادگاه شهرستان  با نداشدن  داند ک  با ونود مششالت اساسی »یبر اتا اساب مجرم اصلی را دادگاه خانواده م

گون  دلیساتگی و محیتی  کاد ک  هیچکاد ک  مردی با زنی زندگیکاد و یرا اصارار مییسایدباباخان از فاطا  موافق، نا

 ن(51:1350ای اس،؟ )ابراهیای کاد  ننن آتا اتا شیوۀ نادالن نسی، ب  او تس نای

 نتیجه -5

دانای    دتدهای مت ددوگوهای طوالنی و زاوت  انسان  ناات،  اتتاا« داستانی اس، ک  نوتساده در آن با استیاده گی،

گااه  کار تا بیهای زتادی بیا گااهدر نتیج  ما شااهد کشااشش  کشاد؛د ذها خواناده را ب  یالش میک  محدود و نامحدو
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