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The present article is a philosophical reading of death-awareness in the Kelidar by 

Mahmoud Dowlatabadi, based on the thought system of Heidegger, the 20th century 

philosopher, in the book of  Being and time. In this essay, we first talked about the 

philosophical reading of a literary work, then by explaining Heidegger's ontology, we 

have been talking about the death-awareness in his view and the relationship between man 

and Being and his or her existence oriented towards death. Then, by expressing death-

awareness in Kelidar, we have obtained a reading of this novel based on Heidegger's 

philosophy. Heidegger considers man and the world to be necessary for each other and 

believes that Dasein is not alone in the world and the presence of others makes the 

character of Dasein meaningful. A person who is under the domination of others is without 

authenticity. But death-awareness gives authenticity to Dasein. Heidegger considers 

authentic living to be meaningful and considers the thought of death as a force to break 

away from everyday life and the meaningful life. Choosing freely, not being subject to 

others, not having daily fun and giving meaning to life are the consequences that 

Heidegger deals with; and we can look at Kelidar from these angles. Dowlatabadi has paid 

attention to the issue of death and examined it. In Kelidar, death is one of the main themes. 

Dowlatabadi considers death and life to be cognate and considers death to be the cause of 

gaining the world, making life purposeful and achieving perfection. He considers the 

awareness of death to be unique to the nobleman, and the heroes of Kelidar welcome 

death. Dowlatabadi considers the nature of death to be anxiety-inducing, and characters 

of Kelidar turn to life and love to escape from the anxiety of death. 
 

Death-awareness, Mahmoud Dowlatabadi, Kelidar, Martin Heidegger, Being and Time. 
 

Cite this article: Valamehr, Parvaneh & Ali Sanaee2 (2022), “Philosophical Reading of Death-Awareness in Kelidar 's 

Novel  (With Emphasis on Martin Heidegger's Being and Time)”, Journal of Literary Criticism and Rhetoric, Vol: 11, Issue: 

2, Ser.N: 26, 101-120, 10.22059/JLCR.2022.332282.1756 
 

 

                               © The Author(s).                                               Publisher: University of Tehran Press.  
.                              DOI: https://jop.ut.ac.ir/ 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/JLCR.2022.332282.1756
file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/JLCR.2022.332282.1756
https://www.orcid.org/0000-0003-0739-1019
https://www.orcid.org/0000-0002-0745-3331


  

گاهیمرگ خوانشی فلسفی از  هستی و زمان مارتین هایدگر( )با تاکید بر  کلیدررمان  در آ
 

 2 سنایی علی |1واالمهر پروانه

 p.valamehr@semnan.ac.ir  :. رایانامه ، ایرانسمنان ،سمناندانشگاه  ، دانشکده علوم انسانی،یفارس دانشجوی دکتری زبان و ادبیات . 1

 sanaee@semnan.ac.irرایانامه:  نویسنده مسئول(.(  ، ایرانسمنان ،سمنان دانشگاه ، دانشکده علوم انسانی،ادیان و عرفانگروه دانشیار  . 2
 

 چکیده اطالعات مقاله 
 

 پژوهشی نوع مقاله: 
 (120-101)ص 

 
یافت: یخ در  1400/ 24/7 تار

یخ بازنگری:   9/1400/ 15تار
یخ پذیرش:   18/10/1400تار
یخ انتشار:   1401/ 30/6تار

 
 
 
 
 
 
 
 

 :ها کلیدواژه 
 

 

آبادی بر اساس نظام فکری هایدگر، فیلسوف ، اثر دولتکلیدرآگاهی در رمان  قرائتی است فلسفی از مرگ مقاله حاضر،  
، سپس با ایمش فلسفی از یک اثر ادبی سخن گفتهخوان  ۀ . در این جستار، ابتدا دربارهستی و زمانقرن بیستم، در کتاب  

مرگ تشریح هستی  به  هایدگر،  و  شناسی  او  نگاه  در  و مرگ سخن گفته  ۀرابطاندیشی  با هستی  با  انسان  آنگاه   بیانایم. 
، انسان و جهان را الزم و ملزوم هایدگر.  ایم دادههایدگر از این رمان به دست    ۀفلسف  ۀاندیشی در کلیدر، خوانشی برپایمرگ 

تنها نیست و حضور دیگران،  یکدیگر می دازاین در جهان  دازاین را معداند و معتقد است که    کند. نادار میشخصیت 
را  اصالت    هایدگر،  دهد.می  اصالت،  دازاینبه  آگاهی،  اما  مرگ   است؛  دیگران قرار دارد، نااصیل  ۀانسانی که تحت سلط

آورد. انتخاب آزادانه، ی مرگ را نیرویی برای گسست از روزمرگی و معناداری زندگی به شمار میاندیشه  داند ومعنادار می
توان از  می و؛  پردازد می  هایدگر به آن  ، پیامدهایی است که  دادن به زندگیروزمره نشدن و معنا  سرگرم    ،دیگران نبودنتابع  

است. در کلیدر، آن را مورد بررسی قرار دادهموضوع مرگ توجه داشته و    ، بهآبادیاین زاوایا، به کلیدر، نگاه کرد. دولت 
باعث غنیمت شمردن   را  آگاهیمرگ و    داندمرگ و زندگی را همزاد هم میآبادی،  های اصلی است. دولت مایهاز درون  مرگ 

داند و قهرمانان کلیدر، به آگاهی را مختص انسان اصیل می، مرگ او  .داندمیدستیابی به کمال    و  دنیا، هدفمندی زندگی
  مرگ، به زندگی برای فرار از اضطراب    یان داند و کلیدرآور میماهیت مرگ را اضطراب  آبادی،دولت روند.  استقبال مرگ می

 آورند. روی میو عشق 
 

 .هستی و زمانهایدگر، مارتین  ،آبادی، کلیدردولت محمود  آگاهی،مرگ 

، نامۀ نقد ادبی و بالغتپژوهش«،  (هایدگر  مارتین  زمان  و  هستی  بر   تاکید  با)  کلیدر  رمان  در  آگاهیمرگ   از  فلسفی  خوانشی، »( 1401)  علی سناییو    پروانه،  واالمهر :  استناد 
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 . مقدمه1
سخنی که افالطون از سقراط    .( 62  :1399افالطون،  )  «استمرگ    یآماده شدن برا  ،سوفانیلتمام کار ف»

می بر  نقل  است  صادقی  گواه  مسأله  اینکهکند،  بلکه  زیستی،  موقعیت  یک  تنها  نه  است  مرگ،  ای 
ورزد که مرگ به ما مربوط  تأکید می  ( Lukrez)  ، از زبان لوکرزحکمت شادانفلسفی؛ هرچند نیچه در  

آید، ما دیگر وجود نداریم. همین جمله  که هستیم، او نیست و وقتی مرگ مینیست، چراکه تا زمانی
است. از این روست  دهد که فیلسوفان را گریزی و گزیری از اندیشیدن به مرگ نبودهسلبی نیز نشان می

توان یافت؛ اگر  الی سطور آثار فالسفه، به یقین، اشاراتی به مرگ، به تصریح یا تلویح، میکه در البه
 باشند.  ای مستقل در این باب نداشته رساله

پرسشی   مقوله، همچون  این  به  دوران،  این  اندیشمندان  واپسین  تا  یونان،  فیلسوفان  از نخستین 
است که به مسأله مرگ فیلسوفانی    ۀدر زمر  ، اما(Martin Heideger)  مارتین هایدگراند.  بنیادین اندیشیده

های وجودی قرن بیستمی نیز  فلسفهاقتضای    1. ای داشته است؛ فیلسوفان اگزیستانسیالیستنگاه ویژه 
  اندیشانه کردی مرگی با رواز موضعی اگزیستانسیال،  در واقع، این فیلسوف آلمانی،  است.  همین بوده

این منظر هایدگر در باب مرگ، جز    کند.زندگی نگاه می   ۀچی رود و به مرگ، از دربه سراغ زندگی می
این پدیده، به نحو غریبی به کاِر تحلیل آثار برجسته   ۀ دربارای است از تأمالت فلسفی  نمونه  اینکه

می مفهوم ادبی  میسازیآید.  که  است  فانوسی  همچون  مرگ،  از  هایدگر  تاریکی های  بر  تواند 
 های ادبی، نوری فشانده، به درک و دریافت و تحلیل آثار ادبی ژرفا بخشد. اندیشیمرگ

دیگر،   نیز  از سوی  فارسی  داستانی  وادبیات  مضامین  از  اندیشانه  مرگ  هایمایهدرون  مشحون 
اثر    ،  کلیدر  درخشان   . رمانانداری با رویکردهای متفاوت، به آن پرداختهپرشمو نویسندگان    است

دولت جمل  ، آبادیمحمود  خود،   ۀاز  روایت  مطاوی  در  که  است  ژرفتوصیف  آثاری  از اندیشی    انه 
 دهد. می »مرگ« به دست

ی مرگ آگاهی هایدگری برای تبیین فلسفی پدیده مرگ مسأله اصلی این پژوهش، کاربست نظریه
را از   کلیدرمحور از رمان  است. به دیگر سخن، در این جستار برآنیم که فقراتی مرگ  کلیدردر رمان  

آبادی  های ادیبانه دولتاندیشیاو گذرانده و بکوشیم مرگ هستی و زمانصافی دید هایدگر در کتاب 
آگاهی هایدگر زده، تحلیل و بلکه تأویلی وجودشناختی از  را از متن اثر او استخراج و به محک مرگ

   آن ارائه نماییم.
 
 

 
شناسی خود را از اگزیستانسیالیسم سارتر  هستی  »نامه در باب اومانیسم«دانست و در  هایدگر خود را اگزیستانسیالیست نمی.  1

 کند. خود را حفظ می ۀجا با اگزیستانسیالیسم، اعم از اگزیستانسیالیسم سارتر یا گابریل مارسل فاصلکند و اساسًا در همهجدا می
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 شناسی پژوهشمبانی نظری و روش. 2

فیلسوف اسپانیایی بر این باور بود که: »فیلسوفان و شاعران، برادران    (Miguel de Unamuno)  اونامونو
کند.  . این جمله از عمق به هم پیوستگی فلسفه و ادبیات حکایت می( 126: 1385)اونامونو، توأمانند« 

ای قرن بیستم، مرزهای این دوشاخه از معرفت بشری، از میان رفته و دیگر در فلسفه قاره   اینکهویژه  به
 را  ادبیات و فلسفه میان ارتباط ۀحلق ترینمهم است. شاید بتوانتمییز آثار ادبی از فلسفی دشوار شده

 انسان   وجود  ۀ دربار  ُخردی  و  کالن  حقایق  نگران  دو  هر  ادبیات  و  فلسفه»  که  کرد   خالصه  جمله  این  در
  هم  از را  دو این مرزهای که است مسائل این به پرداختن هایشیوه  اما .( 11 :1387اسکیالس،) «هستند
  کارکردهای   از   فارغها  آن  و  است   مندنظام   و  عقالنی  فالسفه،   استدالل  ۀشیو.  کندمی  متمایز
  عاطفی  فضایی  در  مفاهیم،   ادبیات،   در  که  حالی  در  هستند؛  وجود  حقایِق   تبییِن   پی  شناختی، درزیبایی

 در   توانمی  را   ادبی  هنر  البته  شوند؛می  القا  مخاطب   به   و   یافته  تجّسم  هنری  و   ادبی  آفرینش  قالب   در  و
 Peter)  المارک   پیتر.  محتوایی  ُبعد  یک  و  خالقانه  و  تخیلی  ُبعد  یک:  کرد   توصیف  ُبعد  دو  راستای

Lamarque)  و   اندیشه   مستلزم   ادراک،  و  احساس   کنار   در  ادبیات  شناختیزیبایی  ۀتجرب: »گویدمی  
  و  پاافتادهپیش   نگرشی  ادبی،   آثار   زیبایِی   به  اشاره   فقط  درواقع.  (53:  1397  المارک،)«  هست  نیز  خیال

ی حقیقت درباره   ما   شناخت  توان این را دارند که  هنر  ادبیات و»بنابراین    .رسدمی  نظر  به  منسوخ
  ارزش  از  قسمتی  هنر،  گراییشناخت   اهمیت   زیرا   باشند؛   مهم  شناختی  از نظر  و جهان را بیشتر کنند  

  .(Gallagher, 1967: 5)  «هاستآن هنری 
فلسفه نیست، که خود حدیثی   به  ادبیات  انحاء منطقی ربط  نمایاندن  ما  این جستار، قصد  در 

های  ها و دستگاهمندی از نظریهکوشیم امکان بهره گنجد؛ بلکه میاست مفصل که در این مجمل نمی 
  ۀهای فکری آنها را با یک مطالعها و سویهتأویل الیهفلسفی در تفسیر آثار درخشان و عمیق ادبی و  

تالش ما بر آن است که از یک نظام فلسفی برای تحلیل یک اثر    ، موردی نشان بدهیم. به تعبیر رساتر 
  داشته   فلسفی  نگاه  ادبی،   اثر  یک  مورد   در  تواندمی   ادبی  یک منتقد  داستانی استفاده کنیم. به باور ما

صحبت    ادبیات  فلسفی  قرائت  و   فلسفه  ادبیقرائت    یدرباره   (Jonathan Culler)  کالر  جاناتان.  باشد
  فلسفه   دربحث بالغت    به  به معنای این است که ما  فلسفه  ادبی  قرائت   معتقد است که  اوکند.  می

باشیم داشته  ما»   ، بنابراین.  توجه  می  بالغت  قالب  در  را   فلسفی  متون  وقتی  این  بررسی  به  کنیم، 
درباره  که  بررسی میمعناست  و  تحقیق  به  متن  در  فلسفی  مفهوم  و   ,Culler)پردازیم.«  ی مضمون 

که  کالر  (.248 :2001 دارد  بررسی  ها، پوزیتیویست»کههنگامی  اعتقاد   متافیزیکی   متون   به 
در  .  بر مبنای تخیل و غیر واقعی است   ها نوشته  کردند تا ثابت کنند که این پرداختند، تالش میمی 

  ادبی   قرائت  هدفش  ، نامیدمی  استعاره   را   صدق  نیچهکه  هنگامی  یا  و  باشدحقیقت، شامل متن ادبی می
 .(همان) «بود. فلسفه

که برای تسجیل این حکم که نظریه یا رویکردی فلسفی، قابلیت آن را دارد که به کوتاه سخن آن
مثابه یک متدولوژی تحقیق به کار تحلیل یک اثر خالق ادبی بیاید، به پشتوانه فلسفه هایدگر به سراغ  
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:  1387آبادی،  )دولت فلسفی دارد«    مباحث  به  اییرینهد  ۀعالقاش، » یسندهنو  ۀگفتایم که به  رفته  کلیدر
این مقاله، درواقع جلوه (32 در  ما  در  .  برده، زیر    کلیدرهای مرگ  به کارگاه نظام فلسفی هایدگر  را 
ابتدا گزارشی از    ، ایم. برای نیل بدین مقصوداندیشی این فیلسوف، به تحلیل آن پرداختهبین مرگذره 

 دستگاه فکری هایدگر ارائه خواهیم کرد. 
 

 هایدگر  شناسیهستی. 3
 

 تحلیل دازاین . 1-3
»دازاین« است.    ۀهایدگر است. برداشت هایدگر از هستی، واژ  ۀفلسفاصلی    های دازاین از جمله سازه 

در فهم خود از   ، دازاینبه بیان ساده، منظور هایدگر »وجود انسانی« است. هایدگر معتقد است که  
بیان  او که غیر از هستی خود او هستند.  شودمی هاییزمان متوجه هستی هستندههستی خویش، هم

هستنده  کندمی  »دازاین  هستن  ایکه:  در  که  دازاین فهم  اش، است  دارد.  رابطه  هستن  این  با  کنان 
بنابراین فهم هستی،  ؛  (71  : 1399،  ایدگر)ه  «هستن  - و این اگزیستانسیالی هست مبتنی بر دراگزید  می 

 و فهم هستی جدا از هستی نیست.  شودبرای دازاین محسوب می تعّینیک 
و جا)آن   «Da»  واقعدر  )  «Sein»  واژ بخش  دو  بودن  واژ  ۀ )هستی(،  است.  دازاین    ۀ مرکب 
«Dasein»  که »خودمان   جاهستی ما« است، در آن   و این »ویژگی  به معنای »در جهان بودن« است

می رویارو  شناسا(  )موضوع  ُابژه  با  شناسا(  )فاعل  سوژه  که  است  مکانی  این  و    شود هستیم« 
   .(142: 1392)استراترن، 

اگر انسان،  جهان نداشته    از نظر هایدگر، انسان با جهان، اتحاد وجودی دارد. به این معنا که، 
»در جهان بودن«   ا  تعبیراست و هایدگر این نکته را بباشد، وجود هم ندارد؛ پس جهان، عین انسان 

 .کندی بیان م)دازاین( 
: کندبیان می  هستی و زماندر  و    داندبدون برنامه و تصادفی می  هستیدر این    انسان را    ، هایدگر

ها  انسان، »او معتقد است که  .(233:  1399  هایدگر،)«  است.پرتاب شده    به این دنیا  انسان یا دازاین»
اند یا نه، به درون این جهان پرتاب  که آیا خودشان عالقه به آمدن به این دنیا را داشتهبدون برنامه و این

اداره کردن تمام کارهای  که    دنیاییدر    زندگی کردنیعنی  شدگی،  پرتاب  .(129:  1374،  )مگی«  اند.شده
انتخاب    فرصت این را دارد تا در دنیا  امامسئولیتی ندارد؛  و انسان هیچ    باشدخارج از توان انسان میآن  

بگیرد و    کند پرتابتصمیم    تحقق   با  دازاین، »  ، واقعدر  .کند می  محدود  را   هاامکان  دازاین،   شدگِی . 
  . (53:  1377،  ی)مک کوار«  سازد یا رهاکردنشان است که حقیقت خود را می  هایشبه امکان  بخشیدن

وجود دازاین همواره   ، بنابراین   . (42)همان:    «در این فرآیند مهم است، »در راه بودن دازاین است  آنچهو  
پیش   کهتوصیف کاملی از آن به دست داد. همچنان  تواننمی  گاهدر راه بودن و صیرورت است و هیچ

 .دهدرا شکل می د، با تحقق بخشیدن به امکانات وجودی خویش، ماهیت خورودمی 
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 ( Being in the world) جهان و در جهان بودن دازاین. 2-3
  ،که »جهان« باشد  اشست باید از حیث آن دقیقه ساختینخ را  هایدگر تفکر  در هستن«-در »جهان

به هیچ وجه   پرسیم، »جهان« می   ۀ مشهود سازیم. او معتقد است: »وقتی به نحو اونتولوژیکی دربار
نیست که   ایی از هستندهتعّین. »جهان« به هیچ وجه کنیمموضوعِی تحلیل دازاین را ترک نمی ۀعرص 

ارتباط    از نظر او،   .(87:  1399  ،)هایدگرنه آن است، بلکه خصلتی از خوِد دازاین است«    دازاین ماهیتاً 
جهان را توصیف    توان می  ، است و تنها، از طریق توصیف دازاین  شناختیدازاین با جهان، ارتباط وجود

 کرد. 
جهاِن   هایدگر،  توصیف  زندگی ِدل   برای  از  م   مشغوالنهپیرامونی،  با   آنچه.  کندیآغاز  را  دازاین 

می مرتبط  پیرامونی  دلکندجهان  در  مشغولی،  اشیا  واقعاست.  متوجه  خویشتن   ءدازاین،  پیرامون 
کند.  استفاده می  «ابزار»از اصطالحی به نام    هایدگر،   است، تا نیازهایش را برآورده کند. در این میان، 

از آن میان دازاین و هستی، دچیزیابزار، عبارت است    کند؛ چرا که دازاین ماهیتاً می  زداییوریکه 
ی متمایز از دیگر اشیاء در جهان نیست. »هرگز یک ابزار تنها  یئ. اما از منظر او، ابزار، شزداستدوری

  تواند وجود ندارد. هستِی ابزار، همیشه مستلزم کلیتی ابزاری است که در آن، این ابزار همین ابزاری می
 ابزار است. دنیای انسان برایش در حکم بنابراین از نظر هایدگر،  ؛(93)همان: باشد که هست« 

نسبت برقرار کند. نسبتی که دازاین با    ، با محیط اطرافش  ، دازاینشود  مفهوم »بودن در« باعث می 
 یک حّد و مانند آن(    بردن، لذتکردنچون تولید  هایی)نسبت،  کندپیرامونی برقرار می  ءهستومندها و اشیا

در جهان قرار ندارد،    . »دازاین صرفاً کندمی  گیری ، جهتءمعین ندارد. او در هر گام، نسبت به اشیا
  ۀنکت.  (40:  1393  کواری،)مک  بلکه با تمامی پیوندهای کاری، عالقه، محبت و غیره وابسته است«  

  ؛ بلکه ستیتنها ن  ، ن در جهان یاست. دازا گران در جهان  ید به آن توجه نمود، حضور دیکه با  ی گرید
ن،  ی. بنابرا داندیرا متعلق به خود م  ایطهیح  ، ن جهانیهر شخص در او    گر حضور دارندید  هاینیدازا 

با کار،  ،  انسان از طرفی.  نمودرفتار    ، قواعد  یخارج از برخ   تواننمیو      شده  اشباع  گرانید  از  جهان
جذب شده است و وابسته به آن است و از طرف دیگر، تحت نظر  فعالیت و اعمالش در این دنیا  

   برد. این فیلسوف آلمانی معتقد است که:ها است و بنابراین در جبر به سر میدیکتاتوری دیگر انسان
  پردازند؛ ها به تفریح میبقیه انسان که    پردازیممیح  ی تفرها در این دنیا به همان شکل به  انسانما  »

با مسائل مختلف نظر میبه همان شکل   دنیا ما  .  دهند نظر میگران  ی د  هیم کهددر رابطه  این  در 
ها در این ی انسانشامل همهگران،  ی . دپندارندیم ها مهم  بقیه انسانکه    پنداریمیم مسائلی را مهم  

اینعالم می و  آنشوند،  تمام  که  نیست  کردن روزانهطور  کرده ها زندگی  تعیین  قبل  از  را  ی خود 
 .(171: 1399هایدگر، )باشند.« 

 ، گرید  راهو    باشدگران  ید  مثل  راه این است کهك  یدارد،    هستی خودش  یبرا   راهدو    دازاین  در واقع، 
 یابد. گونه است که انسان، اصالت و غیر اصالت میو این.  این است که خودش باشد
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 زندگی اصیل و غیر اصیل . 3-3
فلسف  (authentic)  مفهوم »اصیل«دو   در  مفاهیم کلیدی  از  »نااصیل«  »  ۀو  است.    که زمانی هایدگر 

  اصالت ندارد.«   اشدر زندگی،  تصمیمات خودش  برطبق و نه    باشد  نظر جامعه  مطابق با   انسان  اعمال
این عدِم (344همان:  ) از »خود   .  به جای زندگی خود گرفتن و  را  معنای زندگی دیگری  به  اصالت 

و غیراصیل   دهنددر بیشتر اوقات اصالت خود را از دست می  هاانسان  به علت زیربیگانگی« است.  
 کنند.  جلوه می

در   ی مردم برابر باشد،ها به این علت که با همهبقیه انسان  زیر نظر  دازاین  اولین مورد این است که
نرود.  باالتر متوسط یمرحلهاز  انسان تا در تالش هستند هابقیه انسانو  قرار دارد  ی متوسطمرحله

 عالقهن  ی اتا از بقیه مردم تبعیت کند.    مربوط به خود انسان است. انسان عالقه دارد   دومین مورد اما  
انسان  ،  ترسد. به همین دلیلباشد میاش دور  که از مردم و جامعهایناز  به این دلیل است که دازاین  

از جماعت    آرامش برسد. دازاین به این دلیل که راحتی داشته باشد،  کند تا به  از بقیه مردم تبعیت می
 (.Yang, 1998: 101) شود«کند و دچار جبر میتبعیت می

 انسان بماند و هم  متوسط زندگی ۀمرحلتا در  کننداو را مجبور می های دیگرانسان، هم   بنابراین
در مقابل،   .نگران نباشد، به دلیل دور شدن از قوانین جامعهتا  کند و دوست دارد قبول میرا  تاثیرن یا

تصمیماتی  و    نه بگوید  و مردم آن،   دنیای روزمرگیاست که به    دازاینی،  الت داشته باشد اص  دازاینی که
داری هستند ی دگر، مرگ و وجدان دو پدیدگاه هایاز داش بگیرد که به او اصالت بدهد.  را در زندگی

فرمان    در  توانیم  به زعم او، ما می  اری رسانند.یل  یابی به وجود اصیتوانند انسان را برای دستکه می
جواب   درونمان  صداییا به  و    گاه به مرگ خود فکر نکنیمهیچو  روزمره خود باشیم    زندگی عادی و  

 گوید:یمهایدگر  و از بودنی اصیل برخوردار باشیم. دهیم
در  باید  خودش  یافتن  برای  بیابد.  را  خودش  نخست  باید  است  شده  گم  کسان  در  دازاین  چون 

خود بر  شهادت  نیازمند  دازاین  شود.  داده«  »نشان  خودش  به  اش  ممکن  - هستن  -خودینگی 
چنین شهادتی    ۀمثابهمواره پیشاپیش آن است. آن چه به  توانستنی است که خود او از حیث امکان  

خود بود  خواهد  ادعا  هر  -مورد  است   ۀ روزتعبیری  معروف  وجدان«  »ندای  به  که  است  دازاین 
 (.344: 1399)هایدگر، 

این موضوع را  همیشه بر طبق نظر مردم زندگی و انتخاب کرده،    این دنیادر واقع، انسانی که در  
،  کسی طلب کمک کرد.این انساناز    توان در آن  که نمی  باشدای میمرحله،  مردنکه    کنددرک نمی

 اش اصالت را از دست داده است.  در زندگیو درکی از مرگ ندارد 
انسان را از زندگی نااصیل دور کند. کسی  تواند  هم میدر برابر دیگران  از نظر هایدگر، سکوت  

به    ، آورد تواند نسبت به کسی که هرگز حرف کم نمیمی   ، ماندوگو با دیگران خاموش میکه در گفت
شود. هایدگر  گفتن راستین است که خاموشی اصیل ممکن میتر بفهماند. تنها در سخننحوی اصیل

 روابط اولیه  زهستن ا-جهان-در  ۀبه مثاب،  دارد یی نگاه می معتقد است: »دازاینی که خودش را در پرگو
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دارد و با  راستیِن هستن به سوی جهان، بریده شده است. چنین دازاینی خود را پا در هوا نگاه می  و
 . (226: همان) «به همین شیوه نیز همیشه در کنار »جهان« با »دیگران« است  ، حالاین

 

گاهی مرگ. 4  آ
  به مرگ   جهانی کهو    دنیابا    دازاین  ارتباطاز  گذارد،  اثری که بر انسان میاندیشی در هایدگر و  مرگ

می است ختم  وقتشود،  م  ی.  مرگ  یپذی انسان  که  اجتناب  رد  قابل  و  غیر  کهاست  را    مردن  کسی 
انسان،  انسان استخود    ،فهمدمی  نمی  این  روزمرگی  تفردشو    شوداسیر  متوجه .  شودمی  متوجه 
کند  ها فکر نمیاش را بسازد. به بقیه انسان باید خودش در این جهان انتخاب کند و زندگیکه    شودمی

 سد: ی نویدگر می. هاگیرد تصمیم نمی و قوانین جامعه برای این انسان
آن را  یبا  انسان  خودِ که    ای استمرحله  ،مرگ  ا  درک کند.د  به که    مرحله استن  یدر  تنها  دازاین 

در   میدنیا  این  بودنش  ا  .کند فکر  پن ی در  ایخو  یروشیگونه  پ  ،ستادنیش  با  یوندهایهمه  ش 
امکان نیز  ترین  حال نهاییدر عین  ،ترین امکانشوند. این خودینهیگر در او منحل م ی د  یهان یدازا

امکاِن امتناع مطلق دازاین است. به این   ،هست. دازاین قادر نیست از امکان مرگ پیشی گیرد. مرگ 
   (323: 1399پیش رو ایستادنی ممتاز است )هایدگر،  ،مرگ  ،اعتبار

به    انسانی میکه  فکر  می،  کندمرگ  جهان  متوجه  این  در  که  بنابراینمحدودیت  شود  به    دارد، 
این معنی است که خود انسان  به    گیرد.اختیار داشتنتصمیم می  آزادانهو  کند  هایش فکر میانتخاب 

عرف و    ها کاری انجام ندهد.این انسان،  بخاطر بقیه انسانو  تواند برای خودش تصمیم بگیرد  می
 د.گذارترین رفتارش را به نمایش میصادقانهو   نهدرا به کناری می قوانین جامعه

توان  ت را دارد که خودش باشد. میأ او آزاد است و این جر.  بالددازاین از آغاز، با مرگ خود می 
  شود که انسان نتواند وارد مراحل دیگر شود و باعث می  ، باشدمی  دازاین  مرحله  آخرین  کهگفت، مرگ  

مردن با  این ناتمامی  که    برقرار است  همیشگی  ناتمامِی   انسان. »در  شوددازاین با مردن نابود میو  
می  انسان این    شودتمام  است.اجتنابو   محدودیت  از  شخص  درِک   این  و  .(313  همان:)  « ناپذیر 

  از بین رفتن   یعنی  ، دازاین  شود. بنابراین از نگاه هایدگر، مرِگ پذیری او می باعث مسئولیت  ، وجودی
  که انسان از بین رفت،زمانیاما  وجود دارد،    انسان در این دنیا است، جهان هم  که    زمانیتا    .جهان

از بین می گونه  تعیین شود، این به معنای هیچ  »پایاِن« دازاین،  ۀ »وقتی مرگ به مثاب  رود.جهان هم 
مکن  تر، میا پست  تریباره نیست که آیا »پس از مرگ« هستی دیگری، عالگیری اونتیکی در اینتصمیم

دازاین »بقا« دارد  آیا  یا  ماند. »این جهانی« می  تحلیل مرگ کامالً   در واقع  .(320:  همان)   ؟«است، 
این معنی است که انسان تصمیمات  به    جاودانه بودن  داند.هایدگر، زندگی جاودان را، فاقد معنا می

 معنی باشد.  اش بی شود که زندگیو این باعث می اش را به عقب بیندازد مهم زندگی
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 اضطراب 
ترس،    ۀنامتمایز هستند. هایدگر درصدد است که اضطراب را از پدید  ترس و اضطراب غالباً   ۀپدید

 متمایز کند. او معتقد است:  
اش همِّ هستی خویش را دارد. این »هّم.... داشتن« به سوی ای است که در هستن دازاین هستنده 

طور است که هست. آزاد هر دازاینی همان یعنی  توانستن  -رود. این هستنتوانستن پیش می – هستن
خودینه  برای  هستنبودن  می   و   توانستن– ترین  نشان  اضطراب  در  را  خود  نخستینی  و  دهد تبلور 

  .(252: 1399، )هایدگر
یعنی آزاد    ؛توانستن است-هستن-جهان–بنابراین از نظر هایدگر چیزی که برایش مضطربیم در

انتخاب. در  بودن اش  وجودی است. دازاین در اعماق هستی  این همان اضطراِب   ، واقعبرای آزادِی 
جهانی  درون  ۀهستند  رویهیچ  به  ، مضطربیم   برابرش   در  آنچه»  است  معتقد  هایدگر  است.  مضطرب 

بیند که امر  ی معینی را نمی«جاآن»و    «جااین»رو، اضطراب  نامعین است. از این  کامالً و  نیست.  
 ، ترسیم همواره اما در ترس آن چه در برابر آن می   .(246:  همان)  کننده از جانب آن نزدیک شود«تهدید
ناحیهدرون  ۀهستند از  که  است  گزندناکی  معین  جهانی  میبه  ای  نزدیک  خصلت  ما  و  شود 
»ترس تهدید دارد.  در  ، کنندگی  کرده  سقوط  است  اضطرابی  اضطرابی  که  نا  »جهان«،  خودینه، 
پایان هستی    ، هایدگر، مرگ دازاین   از نظردرواقع،  .  (250  همان:)اش بر خودش پنهان است«  هستن

شدگی در مرگ به شود. »پرتابساز اضطراب میسبب  ، انگاری هستیین پوچ ادازاین خواهد بود.  
آگاهی، اصالت، رخ در اضطراب و مرگ  .(324  :همان)شود«  ای تاثیرگذار در اضطراب عیان می گونه
هایدگر، اضطراب و    ۀدر فلسف.  کندشود و واقعیت مرگ خود را درک میدازاین منفرد می  و  نمایدمی 

و  د داننمی  مناسبرا    ی خودشزندگی هرروزه   انسانکه    به این معنی است،  ی مرگاندیشیدن درباره 
 . کندمی تالش  این زندگیاز  بیرون رفتن یبرا 

 

 کلیدر   آبادی در رماننگری دولتجهان . 5
 

 محوری انسان. 1-5
  ۀ کنندبیان   و  اندشده  کوچانده  خراسان   سبزوار  به  که  است  ایرانی  ُکرد   ۀخانواد  یک  زندگی  روایت  ، کلیدر
  داستان این. است ( 1327 تا 1325 هایسال بین) دوم  جهانی جنگ از پس ایران،  سیاسی ملتهب فضای

  حاکم  زور سیاسِت  که ایدوره  در را  چادرنشین قبایل و ایرانی هایرعیت تراژدیک سرنوشت درواقع، 
  ۀخانواد  بر  رفته  روا   هایرنج  شرح   به  و  شده  نگاشته  واقعی  حوادِث   براساس  کشد، می  تصویر  به  است، 

 تصویر  به  ایعشیره   فرد   یک  رهبری   به  مردمی  ایمبارزه   رمان،   این  در  درواقع، .  پردازد می  کلمیشی
  هر  تالشی  ولی  گیرد، می   پایان  وحشتناک   ایفاجعه  و  قهرمانان  مرگ  با  رمان  چند  هر  و  شودمی   کشیده

 .دهدمی نشان فاضله،  ایمدینه و برپایی اجتماعی عدالت  کردن  برقرار برای  را  کوتاه چند
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وی    ۀگفتعمدتًا روی انسان و روابط او با دنیای پیرامون متمرکز است. به    کلیدرآبادی در  دولت
مانند واقع  را    آدمی  در تالش است تا؛  پردازد و زندگی انسان می  انسان  گرا در آثارش بهواقع  ۀ»نویسند

استفاده  ها  ی آنهمهاست و از    ارتباطدر    حیات انسانگوناگون    مراحل   یهمهبنابراین با  نشان دهد.
سخت( 54:  1380تن،  )چهل «  کندمی در  داستان  .  قهرمانان  توجه  شرایط،  به کلیدرترین  معطوف   ،

خواسته و  نیروها  که  سوی  هر  به  است  رونده  خود  نهری  انسان،  »هر  است:  انسان  هایش  توانایی 
  جای  جای  در  را  انسان  خرد   و  توانمندی  به  اتکا  این  ما  . و(254:  1393آبادی،  )دولتکشانندش.«  ی م

 با  بزمرگی  و  خشکسالی  سخت  شرایط  در  محمدگل   مثال  عنوان  به  .بینیمی م  وضوح  به  کلیدر  رمان
  ای؟ گل بهره   چه  به  زدن  خود  بر   خشم  خنجر  و  سپردن  فرسایش  به  خود»  :کندمی   نجوا  چنین  خود

  به   خطاب  محمد   دیگر، بیگ. و در جای (382 :همان)...«  !زبونی شو است، دور  ایستاده  هنوز  محمد
  وانهی   که  آنی  از  تواناتر  و  ترکاری  گوید: »توآورده، می  روی  گوسفندان  به   بیماری   کهزمانی  خود، 

 . (367  همان:) ...«.آوری چنگفرا  را  اتزندگانی بایدمی  خود تو ات، زندگانی
زن    ۀنمون کند. به عنوان مثال، دولت آبادی با مارال  یمهم جلوه    کلیدرتوانمندی انسان در زنان  

کند و  یمکشد. مارال در عشق و دلیری با مردان برابری  یمبه تصویر    اش زنانههای  یژگیوتوانا را با  
محمد  کنند، از وضعیت خودش بعد از این که با گلیمبرخالف اکثر زنان ایلیاتی که صرفًا اطاعت  

شود، ناراضی است و در تالش است که از زندگی روزمره فراتر رود. ی مین  نشکند و خانهیمازدواج  
خواهم که بگذاری من از این چاردیواری پا بیرون بگذارم.  یممحمد از تو  کند: »گلیمو اعتراض  

. و این نشان می دهد که انسان و مسائل مربوط به او، از  (1776)همان:    «ام که قدم وردارم...ی بگذار
 صلی داستان است. محورهای ا

 

 کلیدر  در  زندگی معنای. 2-5
  مطابق   یا  خواهندمی  هاانسان  آنچه.  مطیع است  و  سرکش  تودرتو،   فرازونشیب،   پر  داستانی  زندگی، 

  است   انسان  عین  زندگی  باالخره، .  داد  نخواهد  نشان  خوش روی  انسان  آرزوهای  به  اصالً   یا  است  میل
.  محمدگل  مانند  متفاوت   وخویخلق  با   هایندانسان  زندگی،   داستان  قهرمان.  زندگی  عین  انسان  و

  طبق   در  جان  عقایدشان  سر  بر   کنند، می  آفرینینقش  و  دهندمی   کارهایی  به  تن  ناخواسته،   و  خواسته
  پایان  و  نباشد  سنجیده  چندان  هابعضی  زعم  به  شاید  که  زنندمی   رقم  سرنوشتی  و  گذارندمی  اخالص 
 . باشد مرگ کارشان
از  و  زندمی  موج  زندگی  به  عشق   ،کلیدر  رمان  در   از   داستانش،   های شخصیت  زبان  نویسنده، 

 از  و  دارد   گرایش  دنیوی  مظاهر  به  همه  از  بیش  عموخان  .گویدمی  سخن  دنیا  به  دلبستگی  و  زندگانی
آگاهند  اطرافیان  حتی  موضوع  این   لّذت  جهانی  این  زندگی  از  و   است  زندگی  عاشق  عموخان.  او 
  شود،می   آماده  مرگ،   برای  روانی  و  ذهنی  نظر  از  گویا  محمدگل  که  نبرد   آخرین  ۀهمهم  در.  بردمی 

  بودی  زندگانی  عاشق   هست،  یادم  من  که   جاییآن  تا   تو  عمو، خان  تو -»  :گویدمی  عموخان  به  خطاب
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 ام بوده  گوید: »تای مو خان عمو در جواب    (2400)همان:  ...!«  .هستی  عاشق  هم  هنوز  که  ندارم   شک  و
 .(2400 )همان: بود...« خواهم سوار آن  بر باشم تا و ام زده رکاب زندگانی به

  انگاری پوچ  معنای  به  نیهیلیستی  وجه  هیچ  به  زندگی  به[  عموخان  و]  محمدگل  و  ستار  رویکرد 
  همان  این و رودمی حیات استقبال به شادمانه که شودمی تلقی مثبت نیهیلیسم نوع یک بلکه نیست؛
  چشمان   با  را   زندگی  یگذرا   لحظات  آگاهانه،   و  گونهخیام   که  آورد می   ما  یاد  به  را   وجود  اصالت  مکتب
  عمو،شود. خاننمی تکرار دیگر تجربه این که داندمی برد و می لذت آن از وجود تمام با  بیند، باز می

در   را  زندگی کردن  و  عشق به ادامه حیات  و  کندتصور می  خودش  هایجوانی  مانند  را   محمدبیگ
ترین بزرگ  زندگی کردن!   زندگی»    :کندمی  بیان  به این شکل  ، بیندمی  نزدیک  مرگ خودش را   کهزمانی
خوب زندگی کند و از آن لذت ببرد  باید و رسدمی آن به انسان باریک فقط که ثروتی...  است ثروت 
 . (2364همان: )... « 

  است   انسان  این.  زشت  یا  زیبا  سازد؛می  را   اشزندگی  که  است  انسان  این  که  بینیممی   کلیدر  در
 ترجیح   ذلت  با  زندگی  به  را   عزت   با  مرگ  که  باشد  محمدگل  مانند  بدهد؛  معنا   اشزندگی   به  تواندمی  که

 . کشید عذاب و داد را  گناهانش تاوان بود،  دنیا این در که  زمانی تا که  نادعلی مانند یا دهد
 

 کلیدر   رمان در  اندیشیمرگ. 3-5
 مشهود  خوبی  به   آبادی، دولت  آثار  تمام  در  تقریباً   اجتماعی،   و   شخصی  زندگی  بر   عالوه  اندیشی، مرگ

  جامعه  مردم   زندگی  از  الهام   با  را   خود  هایداستان  آبادیدولت  ، اینکه  به  توجه  با  درواقع، .  است
  داستان،   های شخصیت  زندگی  در  موجود،   عناصر  سایر   مانند  هم  مرگ   که  است   بدیهی  نویسد، می 

  از   مرگ  ، کلیدر  رمان  در.  دارد   پی  در  هم  را   مرگ  از  نوشتن  زندگی،   از  نوشتن  چون.  باشد  داشته  حضور
  دست   ها آن  با  روزانه  هایی کهسختی  دلیل  به   ، کلیدر  ۀ جامع  در واقع، مردم  .است  اصلی  هایمایهدرون

 از  بسیاری.  کندمی  تهدید  را   هاآن  بیرون  از  که  هستند  خطراتی  معرض   در  بیشتر  کنند؛می  نرم   پنجه  و
. یابدمی  شدت  مرگ  از  ترس   و  اندیشیشود. بنابراین، مرگمی   مرگ  به  منجر  نهایت  در  ها، آسیب  این

 . است مرگ  و زندگی تعارض است،  حاکم کلیدر در که تضادی و تعارض درواقع، 
نابودی   باایستادن در اول داستان    مقابل مرگ.  کنندمی  تجربه  را   مرگ  موجودات،   ۀهم  رمان،   این  در

ها  انسان  قتل   با  آخر  ۀمرحل  در  و  بیماری و نابودی بزها   با  دوم  ۀمرحل  در  ، مزارع گندم  و خشک شدن
  وجود داشت.  غمی  انگار  ، در بین بزها  اما.  ندبود  در مقابل ایستاده  بزها  »گله  :شودتوضیح داده می

 . (378:  1393 آبادی،دولت ) « .درآمده بود پای از .. گله.کرد. کس گریه نمیهیچ
  به   مرگ  با  داستان،   ابتدای  همان از  و دارد   ایویژه   نقش  رمان،  پیشبرد  در  قهرمانان  مرِگ   ، کلیدر  در

  که  مرگی  و   درگیری   هرگونه  و  دارد  شخصی  مرگ، نمودی  آغاز،   در.  شویممی  مواجه  مختلف  هایشیوه 
هر    ولی است؛ ایقبیله و خانوادگی هایدشمنی نهایتاً  یا های فردیخصومت سر از گیرد می صورت 

  و   فلسفی  بویی  و  رنگ  شود، می  مطرح   مرگ  ۀ دربار  که  مباحثی  رود، می   پیش   رمان  نگارش  که  چقدر
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  تریژرف  تفکرات  ولی  شود؛می  گفته   گذشته  ۀساد   بیان   همان  با  که   هرچند  گیرد؛می  خود  به   عارفانه
 . دارد  قرار گفتارها این پشت در

 

 کلیدر  مفهوم اضطراب در رمان. 4-5 
  ، زندگی  تمام شدن  دارند.ها این اضطراب را  انسان  یهمه  شود وباعث اضطراب می   ، مردن در اصل

و در واقع،    .است   اضطراب   نیا  های سبب  جمله  از...  و  مرگ  ۀ دربار  ناآگاهی  ، جهان  به  مند بودنعالقه
 به  آن با  بتوانیم اینکه برای شاید  و. است  مرگ از اضطراب بر غلبه  اندیشی،مرگ دستاوردهای از یکی

  ارزشمندِی   درک   حیات،  ذات  با  گامیهم  حاصل .  شویم   همگام  حیات   ذات  با  باید  بپردازیم،  پیکار
شمارند یم، برای فرار از اضطراب مرگ، دم را غنیمت  کلیدرها در  یتشخصبسیاری از    .است  زندگی

زیادی    ۀعالقهایی است که  یتشخص  وعمو جزروند. به عنوان مثال خانیمو به سمت زندگی و عشق  
دوباره به (  295  )همان:برد.  ی مبه برتری طلبی دارد و حتی زمانی که بزمرگی او را به سمت ناامیدی  

 خوارتر از آن است که بتواند در جان سنگِی   ، خود  ، گردد: »ناتوانیدهد و به زندگی برمی ی مخود امید  
 . (295)همان:  ...«  خان عمو چنگ بیندازد 

به مرگ اعتقاد دارند، به همین دلیل، برای فرار از مرگ، عاشق    هاشخصیت  بیشتر  ، این رمان  در
هممی خود،شوند.عاشق  اطرافشان  نوع  محیط  در  عاشق   ...   برابر   در  العملی عکس  حقیقت  و 

  اش خیره شد. عمه  به  مارال»  :باشدمی  اشپسر عمه  به  مارال  عالقه  عشق،   است. اولین  اندیشیمرگ
 مارال، .  داشت  را   او  عرِق   بوی  و  خاک   بوی  پسرعمه  برداشت. کاله   ، روی زمین  را از  اشپسر عمه  کالهِ 

. اهمیت دادن به عشق از (100  همان:)«  ...بوییدمی  را   محمدگل  اندام   بوی  که متوجه بشود، بدون آن
همین   ،برد. راویینمکه در فقر هم عشق را از یاد شود. به طورییماو محسوب  ۀ عمدخصوصیات  

آدمیزاد   نامیرایی  را رمز  بر    ۀ عاشقانی  هانگاهداند و  ی مخصوصیت مارال  را در سالی که قحطی  او 
تواند در  یمکند: »این زن چگونه  یمگونه بیان  محمد، اینخاندان کلمیشی حاکم بود، از زبان گل

سپارند.  یمجان    ها عشقی که  اهنگامهگونه شکوهمند در آدم بنگرد؟ در چنین  چنین تنگنایی، این
بوده است؟ پیشگیر عشق  آیا همین نیست؟ درماندگی، کی  آدمیزاد،  نامیرایی  )همان:    «شگفتا! رمز 

384) . 
زند؛ اگرچه عصیانی  است و میل به جاودانگی را رقم می کلیدر  ی دیگر که درهاعشقو بسیاری  

، طرد شده است، مانند: عشق شیرو با ماه درویش، عشق  کلیدر  ۀجامع در برابر هستی است و از نظر  
  این   و  کرد  خواهد  غلبه   مرگ  ۀاندیش  بمیرد،   عشق   مدیار به صوقی، عشق عبدوس به مهتاو و ... .اگر

  شناختی،روان  منظر  از  شوند، می   ناامیدی  دچار  هاشخصیت  کهزمانی.  کندمی  حاکم  را   یأس   اندیشه، 
گاه پاسخی  دهند.می اندیشیمرگ به ناخودآ
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 کلیدر خوانش هایدگری . 6
 

 مرگ و زندگی . 1-6
ترین یعوسو در واقع، مرگ را در    توان از هم جدا کرد.هایدگر معتقد است که مرگ و زندگی را نمی

آن را بر عهده   ی یافت، هست  اینکهکه دازاین به محض  و معتقد است    داند.ی مای از زندگی  یدهپدمعنا،  
. و  (317:  1399  ،)هایدگر  انسان زاده شود، به قدر کافی پیر هست که بمیرد«  اینکه. »به محض  گیرد می 

قدر زندگی کرده است که آمادگی مردن را داشته باشد و در طول زندگی انسان در هر سنی که بمیرد، آن
 . (323)همان: ]یعنی قریب الوقوع[ است«  (stand before us) امری برابر ایستا دازاین »مرگ

آبادی  رفت. دولت  کلیدرتوان به سراغ  هایدگر، می  ۀبا توجه به همزادی مرگ و زندگی در اندیش
زاییده  گوید: »مرگ هم با تو از مادر  کند. او میبارها در کنار زندگی به مرگ هم اشاره می  کلیدردر  

آبادی،  )دولتای«  مرگ هم گذاشته  ۀکه پای به زندگی گذاشتی، گام در آستانهمین.  پای تواست. پابه
  رانیستی و نابودی خودش      کم کم ،  سخت   مراحل   از  عبور کردن  از  بعد  محمد، . گل(649:  1393
شود می  باعثو  بخشد  اصالت می  محمد  به گل  ، و این قبول کردن نیستی.  کندقبول می  حیاتش  مانند

انتخاب    را   نیستی  ها را از خودش دور کند و به جای فرمانبرداری از سران ظلم و دولت، تمام شک   او  تا
  رجحان ذلت با حیات بر  را  با عزت مرگ قادر است تا  ، نیستی قبول کردن با محمدگل  ، در واقع. کند

 . (2563 :همان)ام...« کرده قبولش ام زندگانی از قسمتی مثل را  مرگ من» دهد:
 

 بودن مرگ  یرفراگ .2-6
در مقاِم  در  »دازاین  است:  معتقد  پرتاب-جهان–هایدگر  به  هستِن  پایان خویش شده، همواره  سوی 

  ن، بنابرای  .( 333:  1399  ،)هایدگر  اش در کشمکش است.«است و دائمًا هر چند »به شکل فرار« با مرگ
مرِگ است.    محتمل  درجه،   اعال  به  انسانی  هر  برای  مرگ و  دازاین  پایان  به عنوان  است.    دنیا  مرگ 

دنیا هم از   که انسان از بین رفت، وقتیدارد، اما   وجودنیز دنیا  انسان در این دنیا زنده است،  کهزمانی
 .  رودبین می

  مرگ،  بودنآبادی در باب فراگیربارها در ادبیات ما تکرار شده است. دولت  ، گریزناپذیری از مرگ 
در    ها این داستان، تمام شخصیتگوید. او انسان را در مقابل مرگ حقیر یافته است. در  سخن می

زندگی  ۀهم می  نابودی  ، شان مراحل  تجربه  زندگیدر    نابودی»  کنند.را   موج   انسان  وجودو    تمام 
، مرگ رفیقش  خبرشود تا  مامور میمحمد  گل  ، در آغاز داستان.  (2507:  1393آبادی،  )دولت «  زندمی 

: گویدی مبه او    قهرمان داستانو    کندگریه می  همسرش .  بیاورد او، زیور،    همسرعلی هراتی، را برای  
ما، مرد جنگ و جدالیم«  اند.  گونه نبوده اجدادمان هم این  هایی نیستیم که در خانه بنشینیم وانسان»ما  

 .(50:)همان
که   چیزی  نادعلی  تنها  دارد برای  است.    ، حقیقت  مغیالن، شاگرد    سر  بر  را   مرگ   ۀاو سایمرگ 

...    چرا   ؟میرد زند. نمیخانه را برای خودش جارو می: »دارد کف قهوه گویدو می  بیندمی  ، خانهقهوه 
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  در این وجود فقط یک چیز است که پایدار.  میرد دارد می  داند. لحظه به لحظهفقط خودش این را نمی 
 ییدو برای تأ.  (1978  همان:)«  انگار! نهچرخد که انگاراما این وجود چنان می   ؛و آن مرگ است  است
ثابت کند که هیچ اختیاری  س  کشد تا به مگمیکند،  یهایش مگسی که در اطراف او وزوز محرف 

ندارد  مرگ  برابر  واقع، .  (1979)همان:    در  سرگشتگی   نادعلی  در  دچار  جمعه،  محمد  مرگ  از  بعد 
گوید: به ستار میاو    کند.یمشود و مدام به مرگ فکر  ینمشود و تا پایان داستان از این وادی خارج  ی م

من را در    آنچه آید.  مرگ آن طفل در نظرم می  و  افتد، غفلت»من... من چشمم به هر طفلی که می
 . (1991: مان)ه« .قالب خودش گرفتار کرده، مرگ است

 

گاهانه . 3-6  مرِگ آ
دهد،  آن هنگام که انسان با قدرت تفکرش در مرگ و زندگی، ابهت و سنگینی مرگ را شکست می

مسئل به  هایدگر  است.  زندگی  حقیقت،  در  مرگ  نوع  تعیین   ۀ این  رخدادی  عنوان  به  در  مرگ  کننده 
ممتازی است که دازاین اصیل   ۀدرواقع آن مشخص  ، پردازد. مرگو نااصالت می  (authenticity)  اصالت

هر روزه از برابر مرگ، هستی ناخودینه به سوی مرگ   ۀ سقوط کنند  ۀ کند. »طفررا از غیراصیل جدا می
«  .تواند خود را در آن به کجراهه برد نوعی هستن است که دازاین می  ۀاست. ناخودینگی نشان دهند

 . (333: 1399 ،)هایدگر
و رویکرد    کندحضور خود را اعالم می  جا، مرگ، امکانی ناگهانی است که در همه   ، هایدگراز نگاه  

شود وجود  برد و باعث میمرگ، باعث همان زندگی اصیلی است که هایدگر از آن نام می  انسان به
با حضور  انسان، انسجام الزم را برای زندگی کردن بیابد و این نوع زندگی اصیل را پابرجا نگه دارد. »

، تبدیل باشد  خواهدکه می  آنچهشود و خود را به  در برابر مرگ، انسان جلوتر از خویش مطرح می
تواند با طی آن، صاحب وجود خود شود و آن را تحت  کند. این تنها راهی است که انسان میمی 

  بخشد« ش می اصالت الزم را به وجود خوی ،  فرمان خویش داشته باشد. از این راه است که انسان
شورمندانه، رهاشده   ایآزادیدارد؛    آزادیبه سوی مرگ،    که  شودمی  شخصیو    .( 148:  1389  ،)بالکهام

شود که انسان دیگر مدام به زندگی  باعث می  ، فکر کردن به مرگاین،  برعالوه  و مضطربانه.  از کسان
مجبور بود تا همیشه غرق در دیگران    نابودی انسان وجود نداشت، آدمیاگر  اش فکر نکند.  روزمره 

تواند مرگش را فقط خودش می  وتواند از مرگ فرار کند  نمیکه    کندقبول می  آدمی  کهباشد. زمانی
  دهد.تفردش را از دست نمیو  کند  بفهمد، پس دیگر به زندگی و قوانین موجود در جامعه فکر نمی

زندگی را ادامه دهد. این ید تصمیم بگیرد و  خودش باکه    شوداین انسان با تفرد خودش، متوجه می
 گوید:باره میهایدگر در این  .همان ویژگی دازاین اصیل هایدگر است

شدگی  خودش را از گمباید،  دازاین  و    کندبار انتخاب را از دوش دازاین پنهان می  ،شدگی در کسانگم
خود    کسان در جهِت -اگزیستانسیل خودِ یعنی تغییر وجه  و این    در کسان به سوی خویش بازآورد 

جازم  بر ،گیری انتخابگیری یک انتخاب انجام گیرد. باز پسباز پس  یباید به مثابه ،خودینه بودِن 
 . (344: 1399، کند )هایدگرخوِد خودینه داللت می ۀشدن برای هستن توانستنی بر پای
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سازد  اش را ممکن میهستن توانستن خودینه  ، قبل از هر چیز  ، بنابراین دازاین در برگزیدن انتخاب 
 ۀدازاین است که دازاین را به سمت متفرد بودن و انتخاب یک شیو ترین امکاِن آگاهی، خودینهو مرگ

 دهد. منحصر به فرد از زندگی سوق می
افتخار  ، قهرمانان با  کلیدررویم. در  می  کلیدرآگاهی به سراغ  حال از منظر هایدگر در باب مرگ

دیگر قادر    شود کهمتوجه میمحمد وقتی  روند. گلاستقبالش میبه  و    پذیرندیمرگ را م  ، و آگاهانه
مردم    مثلو    رود.به استقبال مردن می  واکنش نشان دهد،   های موجود در جامعهبه سختی  نیست تا

که شوم  متوجه می  هازمانبعضی  »دهد:  مانند دیگران ادامه نمیو    پردازد به زندگی عادی نمی،  دیگر
تا   ، مرگشبا    تنها  انسان آبادی،  )دولت «  را بدهد!  خود  نادانی   پاسخو    دیگران  انتظار  پاسخ  قادر است 
را زندگی اصیل می مرگ  ، کلیدرقهرمانان  .  (1925:  1393 دانند: »وقتی که زندگانی شایسته،  آگاهی 
آگاهانه را قسمتی    محمد، مرِگ گل.  (2481همان:  )  «...  مرد گذاشت، پس خوشا مرگ  ۀرد به سیندسِت 

 ۀدهد: »مرگ برای من چیزی مثل دنبالاو را به زندگی اصیل سوق می   ، داند و این مرگاز زندگی می 
  اینکه . و از  (2488-2489  همان:)«  ...   امام قبولش کردهیک راه است. من مرگ را مثل قسمتی از زندگی

با مرگ روبه باز  ،  محمدمانند گلهم    ستار.  (2563)همان:شود، خوشحال است  می  روبا چشمانی 
و همزاد  را  می  ۀادام  مرگ  مرگ    داند:زندگی  به  تن  دارم  من  که  است  زندگانی  احترام  و  عشق  »به 

  یک : »  شودزندگی تمام نمی  ، رودمی وقتی انسان از بین    معتقدند که  ها. آن(2488  :)همان  «دهممی 
به   باید  قبل از مرگشان   تا  هابقیه انسان.  از بین نرفته است  این جهان که  میرد، امادر این دنیا می   نفر

 .(690همان: )« حیاتشان ادامه بدهند
مبارزه می در همه،  محمدگل آبرو و حیثیت خودش  برای حفظ  تا جاییجا  او  کند  که جسارت 

  ۀدارودست  و  گیرد. انتقامش را از اربابانشود و مورد تحسین دوست و دشمن قرار میبرانگیز میرشک
: »ما در جنگی داریم قدم  محمد استو این زندگی اصیل گل  شودگیرد و تسلیم نمیحکومت می 

کردهمی  شروع  را  راهی  است.  معلوم  عاقبتش  که  برویمگذاریم  پایانش  تا  باید  که  :  )همان  «...  ایم 
.  کنندنمی  رهایش  ستار  و  عموخان  برادرانش،   اما  برود،   مبارزه   میدان  به  تنها  کندمی  . او تالش (2434

  شیرین  در  و  شودبه عالمت اتحاد، با هم ادغام می  محمدگل  و  ستار   خون  ، جنگ با دشمن   روزِ   در
  مانند   است؛  دوباره   آغازی  ، کلیدر   در  قهرمانان  مرِگ   درواقع،   .(2586همان:  )  گرددمی  روان  چشمه

بتوانند دوباره زمین می   در  هاآن  هایتخم   و  هابرگ  و  شوندخشک می  خزان  در  که  درختان تا  ریزد 
 قهرمانان  خون  از  به حیات مجدد  درواقع، اشتیاق  اما  ، روندظاهرًا از بین می  چند  هر  هاآن   متولد شوند.

  ماند.باقی می اذهان مردم  در هاآن یمردن فداکارانه و کندفوران می
  مارال   با  محمدگل  ازدواج  از  بعد  که  محمد، گل  اول  همسر  زیور، .  است  زیور  دیگر  شخصیت

  جدی   تغییر  توانست  او،   با  مارال  ۀمهربانان  رفتارهای  به  توجه  با  مدتی  از  پس  بود،   شده  گیرگوشه  بسیار
  سنگرد  تا  میدان   قلعه  از  خود،   همسر  نجات  برای  که  داد  ادامه  جایی  تا  را   مسیر  این  و  بدهد  رفتارش  در
  و ها بیراهه بر پیاده پای  با میدان قلعه  از سنگرد  به  تا را  راه . نبود نازپرورده زیور: »پیمود پیاده پای با  را 
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  نماندن  برای  محمدگل  پافشاری  وجود  با  سرانجام   و  (2928:  همان).«  بود  پیموده  برهنه  اسب  بر  سوار
 .شد کشته و جنگید رزمانشهم  و محمدگل کنار در و کرد  انتخاب را  مرگ آگاهانه نبرد،  میدان در او

و این زندگی، برخالف زندگی نااصیل عباسجان کربالیی خداداد بود. عباسجان به هر قیمتی دوست  
 توانستینم خداداد کربالیی  داشت زندگی کند؛ حتی اگر مجبور باشد پدرش را بکشد. »عباسجان

 . (2045 همان:)داشت«  شرف   مرگ به سگش. قیمت هر به زندگانی .باشد  داشته دوست را  مرگ
  با این وجود  کند، امامی  حکمفرما  داستانها هر چند فضایی تراژیک را بر  شخصیت  ۀمرگ آگاهان

مردن  .  شوندروحی    و  ذهنی  شود تا مخاطبان دچار بلوغباعث میو    شودآگاه شدن مردم می  باعث
شود تا اتحاد در جامعه بیشتر و  شود و در کنار آن سبب میقهرمانان داستان، باعث تغییر اجتماع می

   ها است. آن پیروزی ینقطهها آن در نهایت مردنو  بیشتر شود 
 

 اضطراب  .4-6
که انسان به این زمانیکند و  معنا پیدا می   مرگ او  با توجه به    وجود انسان،  معتقد است که  هایدگر

  حالیافت  در  دازاین  برای   مرگ،   در  شدگیپرتاب»گیرد.  وجودش را در برمیاضطراب  درک برسد،  
 در»  خود  همین  دگر، یها  در واقع از دالیل اضطراب  . (324:  1399هایدگر،  )«  شودیم  عیان  اضطراب

اتصالی  . است  «بودن  ـ  ـجهان او    ؛کندپیدا نمی  دنیای علوی  با   دازاین  مردن  و  حیات  بین  هایدگر 
مردن او    فقط در این جهان سقوط کرده است و  انسان  ؛شودتمام می  مردنش  با  ، انسان  که  اعتقاد دارد 
تاباعث می   پایان   را   مردناو  دنیایی ورای این دنیا در انتظار او نیست.    واش تمام شود  زندگی  شود 

دنیا به    این  از  رفتن  ، مردن  بنابراین  تمام ناشدنی دازاین.حیات    از  ایمرحله  نهداند،  زندگی انسان می
  که  است  . هایدگر معتقد(45  :1357  وال،  ژان)«  شویم.می  تمام   مردن  با  ما»  نیست؛ بلکه   دنیای دیگر

دیگر وجود    درواقع،   ، روداز بین می  کهزمانی  و  در این دنیا وجود دارد   ، زنده است  کهزمانی  تا  دازاین، »
. و این سبب ساز  (332:  1399 هایدگر،)  «در این جهان  یا جهان دیگر زندگی بکند.  بخواهد  که  ندارد 

 اضطراب است. 
های  یتشخصکلیدر    پردازیم. دری م   کلیدربا توجه به این دیدگاه هایدگر، ما به خوانش رمان  

ایجاد   باعث  بودن،  به مرگ  این رو  ندارند و  به وجود جهان دیگر  اعتقادی  دارند که  بسیاری وجود 
  از  فارغ  بلقیس،   برادر  ینترکوچک  شود. به عنوان مثال، در شخصیت مدیار، یم  ها آناضطراب در  

  این   عتقاداتا  از  هایینمونه   خودشیفتگی،   و  پیشگی  طلبی، ستمگرراحت  جمله   از  ناپسند  های یژگیو
دوست دارد تا در جنت به آن برسد، برادر بلقیس    هر چیزی که انسان  انگار.  کنیم مشاهده می  دنیا را 

 کند: آبادی مدیار را بسیار زیبا توصیف میدولت  آن را به دست بیاورد.   جهان  این  در  در تالش است تا 
 بنوشند و  خانگی  شراب بنشینند،  بیدی  یسایه   همدمی، در  کنار  به  کنار  دارند  خوش   که  گروه   آن  از
   و  دادای تکیه میبه گوشه  ، رفتای میاو به سمت تپه  گاهی اوقات...  بدهند  ساز گوش   صدای  به

شعرهای زیبا  به  داشت  ذهن  در  که  یاعاشقانه   تمام  :  1393  آبادی،دولت )   ...  خواندیم   صدای 
133). 



گاهیمرگ از  فلسفی  خوانشی    117                                                                          ( هایدگر مارتین  زمان  و  هستی  بر  تاکید  با)  کلیدر  رمان  در آ

  ،کلیدر  ۀنویسند  یابیم،  کشد درمییم  که   ییهاعذاب  و  نادعلی  سرگذشت  تحلیل  و  بررسی  با
  را  گناهانش  تاوان  دنیوی،   زندگی  همین  در  انسان  که  کند  القااش  خواننده  به  را   پیام   این  خواهدی م

  گورکن،   مرگ  در  خود  دانستن  و مقصر  گور  در  مدیار  جسد  دیدن  از  پس  نادعلی  .پرداخت  خواهد
  خواند؛ می  نماز گاهی حتی و کندمی  پیدا  عرفانی حاالتی ظاهر به اگرچه شود؛می روحی تالطم دچار

به .  دهدمی   پس  کشد، می  که  هاییعذاب  با  را   خود  جرم   تاوان  اما  این   از  خواهدیم  طریقی  هر  او 
  و »خیال :رودیم و گذارد ی م  او خانه جلوی گورکن،  بازماندگان برای  آردی کیسه. یابد رهایی عذاب
  در  ایشان  فردی   واکنش  و   داشته  مشغول   خود  به  گورکن  خانه  واماندگان  اندیشه  تنها  را   نادعلی  خاطر

  های یوه ش  به  . نادعلی(625  همان:)«  ...بود  کرده  بیدار  او  در  را   خوشایندی  احساس  آرد،   کیسه  دیدن  پی
  بیفتند، آسیاب ازها آب »بگذار :است  وجدان  عذاب  از دوری و  آرامش به رسیدن پی در هم دیگری 

  برای   هم  خیال  . این(625  همان:)...«  بکند  گدگی  ، امخانه  در  آورم یم  را   گورکن  ارشد  فرزند  وقت  آن
  و   ریخت  خواهند  تنش  یهاگناه  گورکن،   خانواده  به  خدمتی  چنین  با  اینکه  امید.  بود  امیدی  نادعلی

 . شد خواهد پاک 
 گرچه  بکشند؛  وسط  را   عشق  پای  ، کلیدر  هاییتشخص  که  شودمی  باعث  نابودی،   از  اضطراب

  کند،می بروز عشق کلیدر، در   که زمانی. باشدها آن اجتماعی عرف   برخالف عشق این است ممکن
شناسد و  »عشق، همان نیروی الیزال که بنده و کدخدا نمی .شودمی دیده عینه  به اندیشیمرگ ردپای

  به  اوقات   گاهی  که  آشوبدبرمی   را  اشخاص  مرگ، چنان  ۀاندیش  .( 9)همان:ارزش شایان آدمی است«  
:  1399هایدگر،  )  «هستند  پایانشان  سوی  به  هستنی  در  مدام : »هایدگر  ۀعقید  به  و  برندمی  پناه  یأس   دامان
 فرار  در نهایت  و   صوقی او را دوست ندارد  اما   عالقه دارد؛  صوقی  نادعلی به  مثال،   عنوان  به   .(328
در نهایت ناامیدی وجودش را    و  کندمی  غلبه  جوان چارگوشلی  بر  نیستیفکر  ،  به همین دلیل.کندمی

چارگوشلی»:گیرد دربرمی نبود  جوان  خودش  فکر   هایشدندان  و  لب.  کندمی  چه   دانستنمی  ، به 
و(275  :همان)«  بودش  فراگرفته  یکباره   بیزاری،   و  ترس   لرزید، می    از  رهایی  برای  اوقات   گاهی  . 

  پدر   اموال  به دست آوردن  پدرکشی،   مهم در  علت.  آورندی م  روی  پدرکشی  به  مرگ،   از  ناشی  اضطراب
مردن    از  او.  برد می  مرگفقر او را به سمت    که  اطالع دارد   و  فقیر است  پسر کربالیی خداداد.  است

تصمیم    ، تواند از مرگ فرار کند. به همین دلیلمی  ، اموال پدرش  تصاحب  با   که   کند می  فکر  و  ترسدمی
 خواهی می»زند:  می  حرف   مردن  از  ترس   و  عباسجان مدام از جاودانه بودن  گیرد تا پدرش را بکشد.می

  گور   به  کله  را   من اول  خواهیمی   هم داری؟  دیگری   وارث   نفر،   دو  ما  از  غیر  یا  ببری   گور   به  خودت  با
 . (2137: همان)« ...! بمیری  بعدش  و کنی

آورند. به عنوان یمگاه، برای غلبه بر اضطراب حاصل از مرگ، به غنیمت شمردن زندگی روی  
قهرمان  باشد.    قهرمان داستانکنار    پایان جنگدر  تا  دارد    دوستحیدر، پسر جوان مالمعراج،  مثال،  

از بین خواهند رفت، بنابراین، داستان می به میدان   مالمعراجپسر    شود کهراضی نمی   داند که همه 
، حیدر! نعمتی است زندگانی؛  غنیمت بدانزندگی کردن را  و    جوان بودن»  گوید:و می  جنگ بیاید
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به دست مینعمتی است که فقط یک انسان  درواقع می  . (2508  همان:  )  ...«   آیدبار  به  توان گفت، 
اصلی خود   بیند. در این حالت که انسان با این امکاِن مرگ، تمامیت خود را از بین رفته می  ۀواسط 

گردد، دو راه برای برخورد با آن وجود  شدگی امکانات دیگر است، مواجه میکه باعث تمام )مرگ(  
یک   دارد: پذیرش یا پریشانی، حتی اگر وجود شخصی دچار حالتی از پریشانی شود، این نیز خود، 

اضطراب این  واقع  در  زیرا،  است؛  کمیاب  پذیرفتن   ، امتیاز  برای  انتخاب  در  بیشتر  دقت  باعث 
 . شودمیی او هامسئولیت 

 

 نتیجه. 7
پیامدهایی،  اندیشیدن به مرگ و مرگ   . سبک زندگی انسان دارد   نگری و به تبع آن، در جهانآگاهی 

توان از هم جدا کرد. او مرگ را  است که مرگ و زندگی را نمیبر این باور  هایدگر  که گفتیم،  همچنان
از بودن می شیوه  به محض آنای  از نظر او  که هستی یافت، آن را بر دوش میداند که دازاین  گیرد. 

کند. هایدگر، انسان را در لزوم  جا، حضور خود را اعالم میمرگ، امکانی ناگهانی است که در همه
این اندیشمند، طبیعت    بیند.جا و همه زمان، بین پذیرش و پریشانی میستن در حضوِر مرگ در همه زی 

اطالع    و  جهانبه    مند بودنعالقهری،  یداند. در واقع، حّس فناپذآور میو ماهّیت مرگ را اضطراب
از جمله    و  نیستی  درباب  نداشتن اضطراب است.یا  های علت ...  پایان مرگ  هایدگر،    ن  را  دازاین 

در واقع، امکان هستی پس از مرگ، برای دازاین پرتاب    وجود دارد.  آنچهو نیستی هر    داندهستی می
پوچ  هایدگر، منتفی است.  ۀشد شود. و در اضطراب و  ساز اضطراب میانگاری هستی، سبباین 

شود داند که باعث میاصیلی میآگاهی را همان زندگی  مرگ  اوکند.  آگاهی، اصالت، ظهور میمرگ
اندیشی فرصت غلبه بر براین، از نظر او مرگوجود انسان، انسجام الزم را برای زندگی بیابد. عالوه

بودن خود تا ابد ادامه ابتذال روزمرگی است. اگر مرگی در کار نبود، انسان ناگزیر بود به این دیگری 
اصیل دازاین  باید،   ، دهد.  که  است  انتخاب  معتقد  با  و  کند  سپری  اصالت  با  را  خود  های  زندگی 

رفتیم    کلیدربه سراغ رمان    ، هایدگر  بر اساس این نظام اندیشگیاش را بیافریند.  خودش، هدف زندگی
بر پایه مصطلحات فلسفه هایدگر، نشان دادیم م.  پرداختی  کلیدربه خوانش رمان  و از منظر هایدگر  

. او بارها در کنار زندگی به مرگ هم  کندروایت میتعارض زندگی و مرگ را    ، کلیدرآبادی در  دولتکه  
رمان، قهرمانان با افتخار و آگاهانه مرگ را  این  داند. در  کند و مرگ را یک سنت فراگیر میاشاره می

روند و درواقع، مرگ رنگین و را بر زندگی ننگین ترجیح  به استقبالش می پذیرند و با عزمی راسخ  می 
ها را به زندگی  آن  ، دانند و معتقدند این مرگآگاهی را قسمتی از زندگی می ها مرگد؛ زیرا آنندهمی 

می  سوق  آمده دهداصیل  هایدگر  فکری  دستگاه  در  که  اصالتی  نوع  آن  از  دولتاست  ؛    ،آبادی. 
ترغیبمرگ را  نیک میآگاهی  کارهای  به  معتقد است کننده  و  را  مرگ  ، داند  انسان  زندگی  اندیشی، 

نکته دیگری که در این جستار آشکار شد، امکان قرائتی اگزیستانسیال، از رمانی    کند.هدفمند می
اد که  فلسفی قرن بیستمی بود. این پژوهش نشان د  ۀ، با تفسیری هایدگری از این نحل کلیدرهمچون  



گاهیمرگ از  فلسفی  خوانشی    119                                                                          ( هایدگر مارتین  زمان  و  هستی  بر  تاکید  با)  کلیدر  رمان  در آ

ادبی توان نظام می اثر  ادبی درآورد؛ چراکه هیچ  آثار  تفسیر  به استخدام  را  متافیزیکی وجودی  های 
 های بنیادین باشد.  ای فلسفی و حاوی پرسشبرجسته نیست که خالی از اندیشه
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Detailed Abstract 
 

Introduction 

From the first Greek philosophers to the last thinkers of this era, there has been thoughts about the issue of 

death as a fundamental proplem. Martin Heidegger is among the Existentialist philosophers who had a 

special view on the topic of death. In fact, this German philosopher approaches life from an existential 
standpoint with a death-minded approach and looks at life through the lens of death. This view of Heidegger 

about death, apart from being an example of philosophical reflections on this phenomenon, is strangely 

useful for the analysis of prominent literary works. Heidegger's conceptualizations of death are like a lantern 
that can shed light on the darkness of literary thoughts about death and deepen the understanding and 

analysis of literary works. On the other hand, Persian fiction is also full of death-minded themes, and 

numerous authors have addressed it with different approaches. The brilliant novel Kelidar, by Mahmoud 
Dowlatabadi, is one of the works that gives a deep description of "death" in the context of its narrative. The 

main purpose of this research is to apply of Heidegger's theory on death-awareness upon Kelidar's novel 

for present a philosophical explanation of the phenomenon of death in this literary work. 
Methodology 

Our method in this article is descriptive-analytical. First, based on library sources, research has been done 

about the method and general themes of existentialism, and especially the issue of the death-awareness in 
Heidegger's thought in his book, Time and Being. In the next stage, by carefully studying the novel of 

Kelidar, it has been extracted themes that can be examined from the perspective of Heidegger's thinking in 

the book of Being and Time. Finally, some of the narratives of Kelidar's novel have been analyzed from the 
perspective of the death-awareness in Heidegger's philosophy. 

Discussion  

Martin Heidegger considers thinking about death as a force to break from everyday life. Free choice, not 
being subject to others in this world and not being merely engaged with everyday activities and giving 

meaning are the consequences that are extracted from Martin Heidegger's thoughts on death –awareness. 

In his works, Mahmoud Dowlatabadi has paid attention to the subject of death and thinking about it and 
examined its various dimensions. Although the nature of a philosophical work is different from a literary 

novel, the themes raised in existentialism are comparable to the concerns of novelists such as Dowlatabadi 

who pay attention to human concerns. In Kelider's novel, death is one of the main and recurring themes that 
the author has addressed many times throughout the novel. Dowlatabadi considers life and death to be co-

born and companion. He is trying to look at death through the lens of life. In view of this contemporary 

Iranian writer, death-awareness and thinking deeply about the event of death is a reason to take advantage 
of the world's opportunities, purposefulness of living in this world, achieving perfection and living a 

meaningful and authentic life. Mahmoud Dowlatabadi considers the awareness of death to be unique to an 

authentic human being. In his novel, the heroes of Kelidar, such as Gol Mohammad and Sattar, consciously 
welcome death. This author believes that when death comes to people, their whole being will be full of 

anxiety. To escape from the anxiety of death, the characters of Kelidar's novel turn to life with great interest 

and romantic situations are described beautifully and delicately. In general, this article has tried to approach 
the horizon of Heidegger's thought with some angles of Mahmoud Dowlatabadi 's thinking in the novel 

Kelidar. 

Conclusion 

Based on Heidegger's thought system, we interpreted Kelider's novel from Heidegger's point of view and  

we showed that Dowlatabadi narrates the conflict between life and death in Kelidar. He often mentions 

death along with life and considers death to be an all-encompassing event. In this novel, the heroes accept 
death proudly and knowingly and go to meet it with a firm resolution, and in fact, they prefer an honorable 

death, Because they consider death to be a part of life and believe that this death will lead them to an 

authentic life and It is of the kind of authenticity that is found in Heidegger's thought. Dowlatabadi considers 
death-awareness as an incentive to do good deeds and believes that death-awareness makes human life 

purposeful. Another point that was revealed in this essay was the possibility of an existential reading of a 

novel like Kelidar, with a Heideggerian interpretation. 
 


