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 چكیده
زمانی  ،م5101بعد از سال  ،انگلیسیژاپنی ةنویسند ،های کازئو ایشیگوروناقبال عمومی به رما

پژوهش  ،در همین راستا خود کرد، رو به فزونی گذاشته است. نوبل ادبیات را ازآنِ ةکه جایز
 لیلی و تفسیری قصد دارد تا به تحلیل روایی عناصر مدرنیته در رمانحاضر با روش تح

براساس  های مدرنیته در عناصر داستانیلفهؤ( از حیث نمود م099۶) هنرمندی از جهان شناور
سنتیِ  ةهای خانوادگی که نماد جامعاین رمان با محوریت کنش بپردازد. الگوی پیتر چایلدز

ها، زدایی از ارزشهای مدرنیته را در مفاهیمی همچون تقدسلفهؤدرگذار به مدرنیته است، م
ویژه در خانه، امکان غالب شدن دختران خانواده به و مردگراییاقتدار  ةمثابافول جایگاه پدر به

هایشان، فردگرایی و تنهایی، سیطره و تفوق فرهنگ غرب و تر و مجال بروز ایدهفرزند کوچک
کشد. در انتهای داستان، امیدواری تصویر میبه فرهنگ بومی به یتمایلبیزیست غربی و  ةشیو

زیرا از یک سو وی به آینده امیدوار است و  ؛نی بر ابهام استراوی به جوانان و نسل آینده مبت
هدف پژوهش این است که برمبنای الگوی کشد. چالش میاز سوی دیگر هجوم مدرنیته را به

 پیتر چایلدز، تأثیر مدرنیته بر جامعة سنتی در قالب نماد خانواده تبیین و تحلیل شود. 
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  مقدمه. 1
تناقضات جهان موازات دیگر آثار فکری، بهتواند رمان محصول جهان مدرن است و می

خوبی انعکاس دهد. آمیختة مادی و معنوی آن را بهدرهمهای گوناگون و مدرن و سویه
ری روشنگری اروپایی و سپس پارچه و منسجم نیست. پاگیجهان مدرن  امری یک

ای که او مدرنیته سوی آیندهراه بشر بهفقط انقالب کبیر و نهایتاً صنعتی شدن نه
 ١دیالکتیک یشکلاین امر به (دادتر نشان که هگل پیشچنان)خواند هموار کرد، بلکه می

توضیح شد با بیان ساده آن را از دل خود امور متضادی را تولید و توزیع کرد که نمی
کرد. ادبیات مدرن بار رسالتی نوین را بر دوش خود احساس می ،داد. به همین منظور

طعنه از سوی رومیان به در ابتدا به است و تاریخ مسیحیت دیرینگیبه اصطالح مدرن که
های به بعد با معنا و داللت میالدی شد، از قرن هفدهمشان مسیحی اطالق میینوک

های آن را بدین برخی از ویژگی 5منوبا ری اروپا پا نهاد.فکروشن ةجدیدی به عرص
جدید یا نو  ةکند: کیفیت یا حالتی حاکی از معاصر بودن، چیزی از مقولترتیب بیان می

دربرابر قدیم یا کهن، منکر هرگونه اقتدار و اعتبار برای گذشته، آمادگی برای نوآوری و 
)به نقل از  رود در آن را نداشته استهای که پیش از آن کسی جسارت وورود به عرصه

Hegel, 1956: 21)جدال تفکرات کهن و مدرن بوده  ة. هنر و ادبیات نخستین عرص
کم به آن دستـ  اساساً امر مدرن که ضروری استاین نکته  درک ،است. با این حال

ور پردازان فلسفی آن همچون کانت، فیشته، هگل و بعدها کیرکگترین نظریهمعنا که مهم
نیست. در  ،شودمفهوم یا عنصری بیرون از آنچه سنت خوانده می ـ و نیچه معتقد بودند

 بلکه پیشوند ؛شودسنت امری متحجرانه، صلب یا ایستا محسوب نمی ،تفکر اروپایی نیز

tra  یعنی « سنت»در آغاز معادل انگلیسیtradition ، همچون هر واژة التین دیگری که
دهندة تحرک، جریان داشتن و پویایی است. امر نشان ،شودز میبا این پیشوند خاص آغا

گو واما این گفت (؛Martinelli, 2005: 159)گیرد شکل می گو با سنتوگفت درمدرن 
یا رویکرد پرسشگرانه. به « انتقادی بودن»مشروط است و الزمة اساسی و حیاتی آن 

هنرهای مدرن، هم نقد  ـ هم یو البته دیگر اشکال ادب ـ همین دلیل است که هم رمان
گوهایی با وهای فکری و فلسفی مدرن همگی در حکم گفتنظریه هم ادبی و هنری و

ارتباط بین سنت و مدرنیته  ،ها نیزسنت هستند. در سیر تطور موضوعی و روایی رمان
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های پل مشغولیبا دل کارامازوف برادرانهای داستایوفسکی در دغدغه شود.دیده می
 دالوویخانم رمانِ ا وولف در یآنچه ویرجین و متفاوت است ایشهر شیشهدر  اُستر

، نقطة با این حال .های تمثیلی کافکا داردبا داستانعیار تفاوتی تمام ،دهدنشان می
انسان پیچیده و صدالبته فزایندة به معضالت درهم هادر همة این آثار نگاه آن مشترک

شاید بتوان  .های دوگانه و چندگانه استه درگیر تقابلکانسانی مدرن است؛ یعنی همان 
 رمان را در دل ساختار تاریخی ادبیات بهتر توصیف کرد: 

اش یعنی شعر، نمایش و ادبیات داستانی، در هر دوره گانههای سهادبیات در جلوه 
ترین، نگریسته است. اما عمیق« انسان و حضور او در جهان»های خاص به به شیوه

نام رمان ای از ادبیات داستانی بهگونهترین نگاه به انسان را بهیرترین و انتقادیفراگ
تر، نیاز تاریخی تأمل در انسان با چنین ابعاد و واگذار کرده است. به زبان دقیق

 (. ۶5: 0991هایی بود که نطفة رمان را شکل داد )برکت، ویژگی

که  کازوئو ایشیگورو، نویسندة ژاپنیر اث هنرمندی از جهان شناوررمان  ،در این میان
های روایی نویسد، یکی از همین تنوعات در دیدگاههایش را به زبان انگلیسی میرمان

 ایشیگورو جایزة ها پیش از آنکهرمان مدرن است. نکتة جالب توجه آن است که مدت
برگردانده  آثار مختلف او به زبان فارسیدریافت کند،  م5101در سال  را نوبل ادبیات

. در میان این آثار، ازجمله ه استشده و ازقضا با استقبال خوانندگان ایرانی همراه بود
با ترجمة یاسین  0990اشاره کرد که در سال  هنرمندی از جهان شناورتوان به رمان می

   . محمدی منتشر شد
ی یرا براساس الگو هنرمندی از جهان شناورتحقیق حاضر درپی آن است که رمان 

تحلیل و  ،دهداز مدرنیسم در جهان مدرن ارائه می مدرنیسمکتاب پیتر چایلدز در  که
 هایی دارد که هنرمندان و نویسندگانمدرنیسم شاخص ،بررسی کند. از نظر چایلدز

روند  اند از:اند. اهم این موارد عبارتادبی نمودار کرده قالب هنر و آثار ها را درآن
   های جدید فلسفی.   جنگ، تحول تکنولوژیکی و ایده ۴،ریشه ةجامع ۳،صنعتی شدن

 به این شرح است:   پژوهش های اصلیپرسش
هنرمندی از جهان های مذکور در رمان با فرض اثرپذیری از مدرنیته، شاخص ـ

 اند؟ یافته ها چگونه در این اثر نمودلفهؤو این م اندامکد شناور
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 ،ویژه رمانبه ،مام این مفاهیم در دل آثار ادبیروند بازنمایی جهان مدرن و تـ  
  چه جایگاهی دارد؟ هنرمندی از جهان شناورچگونه است و در این حوزه رمان 

های خانوادگی که با محوریت کنش مورد بررسی که رمان فرضیة پژوهش این است     
اهیمی همچون های مدرنیته را در مفلفهؤسنتیِ در گذار به مدرنیته است، م ةنماد جامع

در خانه، امکان  ۷مردساالریو  ۶اقتدار ةمثابها، افول جایگاه پدر بهاز ارزش ۵زداییتقدس
هایشان، تر و مجال بروز ایدهویژه فرزند کوچکغالب شدن دختران خانواده به

به  یتمایلبی وزیست غربی  ةو تنهایی، سیطره و تفوق فرهنگ غرب و شیو ۸فردگرایی
 کشد. تصویر میفرهنگ بومی به

های رویکرد نظری این مقاله الگویی است که پیتر چایلدز درخصوص شاخص
 شود.تفصیل بیان میمدرنیته در آثار هنری برشمرده است که در چارچوب نظری به

   پژوهش ةپیشین. 1ـ1
آید و مورد حساب مییکی از آثار شاخص ایشیگورو به هنرمندی از جهان شناوررمان 

زبان  ةخود دربار ةدر مطالع 9اری از منتقدان ادبی قرار گرفته است. بن هاواردتوجه بسی
هنرمندی از راوی رمان »گیری کرد که گونه نتیجههای ایشیگورو، اینمدنی در رمان

 «دهدداستان از خود نشان می ةریختهمنوعی نظم و ساختار را در دنیای به جهان شناور
 :نیز در همین راستا به تصریح این نکته پرداخته است 01ربکا والکوویتز (.403 :2001)
 :2001) «دنیای شناور در قالب کیفیتی از هستی راوی در قالب متن نگاشته شده است»

های محدودیت»شخص همچنین به ایشیگورو امکان داده که . انتخاب راوی اول(1076
 :Mason & Ishiguro, 1989)« سر گذاردای پشتشکل هنرمندانهرنگ خطی را بهپی

336) .    

 وی .( انجام داد511۶را راب برتون ) آثار ایشیگورو ةمهم دربار هاییکی از پژوهش
در بخشی از کتاب به تحلیل  ،شناور است اینویسنده دایشیگورو خو اعتقاد دارد که

 راوی داستان تالش»د: گیرمی نتیجه چنین پردازد ومی هنرمندی از جهان شناوررمان 
گذاری کند که مسیر نفس خود در یک روایت بزرگ سرمایهکند که با اعتمادبهمی

دهد که با مسیرهای روایی متعدد و اما خواننده تشخیص می ؛مشخص و واحدی دارد
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ایشیگورو در همین راستا در  .(Burton, 2006: 122) «گاه متضادی سروکار دارد
فرد بپذیرد »شکلی است که بندی داستان بهنکه پایا بیان کرد ای با برایان شفرمصاحبه

 & Shaffer) «تر از آن است که شانس مجددی داشته باشدعمر انسان بسیار کوتاه

Ishiguro, 2001: 14).  

این رمان  ةهایی است که دربارلفهؤمبحث موقعیت و مکان جغرافیایی نیز یکی از م
ای با کنزابورو اوئه ر مصاحبهمورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ایشیگورو خود د

ژاپن شخصی و تخیلی من است که  ،ژاپنی که در این کتاب وجود دارد»گوید: می
همچنین از ابعاد  هنرمندی از جهان شناور«. ارتباط زیادی با زندگی شخصی من دارد

( 9190) 00مهم چارلز ساروان ةتوان به مقالازجمله می واکاوی شده؛ گوناگون دیگری
. ده استهای تفکر الکانی را در رمان بررسیکرد. ساروان در پژوهش خود ریشهاشاره 
؛ های فراروایی داستان نیز توجه بسیاری از متفکران را به خود جلب کرده استویژگی

های فراروایی که نشانگر روش روایت یکی از ویژگی»نویسد: می 05برای مثال فونیوکووا
درست بودن روایتش و قابل اطمینان بودن  ةدربار شک و تردید راوی ،در داستان است

  .(134 :2007) «کندصورت مستقیم و غیرمستقیم بروز پیدا میاش است که بهحافظه

    چارچوب نظری .6
اند که اساساً با رویکرد انتقادی به وجوه ه دانستهترا قطب فرهنگی مدرنی مدرنیسم

مدرنیسم  .(0۶: 0991 مده است )ضیمران،وجود آمختلف آن و البته از درون خود آن به
مراد »واقعیت بود.  ةلئها مسترین آنچالش کشید که از مهمرا به مبانی رئالیسم

 [...] بیرونی یا مشهود جهان پیرامون ما بودة ها از واقعیت صرفاً جنبرئالیست
لکه ب ،شود نه خود واقعیتکنند آنچه در داستان منعکس میها استدالل میمدرنیست

منطقی چنین  ةنتیج(. 09ـ01: 0999 )پاینده،« کننده استانعکاس واقعیت در ذهن ادراک
شود و متفاوتی فهم می ةگونهای داستان بهفرضی این است که واقعیت از دید شخصیت

مخاطبِ  ،در این حال ؛انجامدمی اافراد با یکدیگر به تضارب یا تعارض آرة در مواجه
ها بر سر واقعیت و چگونگی آن هد بود و در کشمکش شخصیتآگاهِ اثر منفعل نخوا

 :زیرا ؛شدمدرن دیده نمی ةچیزی که در آثار پیش از دور ؛کندمشارکت می
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وبیش اعضای جامعه ادراک کم ةداد که همرئالیسم یک جهان مشترک ارائه می
تعداد  ةاندازگفتند که واقعیت بهها میدرمقابل مدرنیست .یکسانی از آن داشتند

کیدی بر فرد درعین حال أچنین ت. گوناگون است ،کنندافرادی که آن را ادراک می
احساس  ها نوعیدر بسیاری از انسان ،بخش استکه از بسیاری جهات قدرت
    (.۶۶الف: 0999چایلدز، آورد )بار میبیگانگی و تشویش وجودی به

 : لیوتار استنباط کرد توان ازتعبیر دیگری از این ویژگی آثار مدرن را می
پردازد که امر این واقعیت می ةزعم وی هنر مدرن هنری است که به بیان یا عرضبه

غیرقابل عرضه وجود دارد. وظیفه یا رسالت هنر مدرن مرئی ساختن یا آشکار 
توان آن را درک و دریافت )فهم( ساختن آن است که چیزی وجود دارد که می

تحت « چیز»دید و نه آن را مرئی ساخت. لیوتار از این توان آن را نمود و نه می
برای  م.آن چیزی که ما قادر به درک و دریافت آن هستی :کندواال یاد می عنوان امر

قدرت ما نیست، دقیقاً  ةدر حیط نهایت عظیم ولی امکان بازنمایی آنمثال امر بی
 (.055ـ050: 0919 ف امر واالست )نوذری،معرّ

صورت عینی نیست و هنرمندان با آن که قابل دیدن به است چیزی بنابراین گفتار
بنابراین  ؛تصوری از آن دارند ،ها و عواطف خودفراخور ایدهشوند و هریک بهمواجه می

هوای وایشیگورو در این کتاب به حال یکسان نخواهد بود. تصویرسازی از آن لزوماً
جهانی دوم بر این کشور حاکم شد: پردازد که پس از شکست ژاپن در جنگ غریبی می

عیار برایشان ای تمامها به بهای فاجعههای ژاپنیطلبیجاه ؛چیز ازدست رفته استهمه
جنگ قربانیان زیادی را بر جای گذاشته  ؛دار شده استغرور ملی لکه ؛تمام شده است

اصلی و راوی رمان است، همسر و  شخصیتماسوجی اونو، هنرمندی که   ؛است
 ،همه ؛بار امپراتوری ازدست داده استهای خسارتندش را در همین ماجراجوییفرز

کنند. شاید اند، سرزنش میکسانی را که مستقیم و غیرمستقیم در این ماجرا دست داشته
کازوئو ایشیگورو در رمان  .ها را بازتاب داده استخوبی این پیچیدگیعنوان کتاب به

قعی و ملموس از ژاپن پس از جنگ به مخاطبان خود درکی وا هنرمندی از جهان شناور
بخشد: جهانی شناور از رفتارهای فرهنگی و الگوهای اجتماعی درحال تغییر و می

برانگیز. شخصیت اصلی داستان، ماسوجی اونو که در خالل جنگ مسائلی جنجال
جنگ با شکست  که اکنون ،مسئول تبلیغات فرهنگی حکومت امپریالیستی ژاپن بوده
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بسیاری از نسل جوان  بیند.رفته میش را ازدستپایان رسیده، همسر و پسرژاپن به
دانند. در این شرایط، وجود آمدن این فاجعه در کشورشان میها را مقصر بهامپریالیست

و بر  نوشته شده شخصصورت اولچه چیز از زندگی اونو باقی مانده است؟ کتاب به
نظر خود اطمینان تکیه دارد که داستان را فقط از نقطهچندان قابل های راوی نهگفته

را  حسی از عدم اطمینان به واقعیت داشتن اتفاقات 90کند. این روش رواییتعریف می
اونو در طول رمان، نظیر به کتاب بخشیده است. ایجاد کرده و تعلیقی کم در مخاطب

 . این مسئلهمطمئن نیست کند که از دقت و صحت داستانشبارها به این نکته اذعان می
و هم صداقت و قابل اطمینان بودن اونو را نشان  زداندامیهم مخاطب را به شک 

 . دهدمی
در پایان بخش نظری مقاله مناسب است برخی از مفاهیم دخیل در بحث شرح داده 

، پرداخته مدرنیسمویژه کتاب شود. چایلدز به بسیاری از این مفاهیم در آثار خود، به
ترین مسائلی رسد. یکی از مهمنظر می. با این حال، ذکر برخی موارد ضروری بهاست

توان آن را به پیروی از فلسفة ایدئالیسم آلمانی زیربنای تحلیل قلمداد کرد، بحث که می
زمان و مکان است. در تفکر کانت و سپس هگل )که تاحدی مدرنیسم چایلدز را نیز 

یات استعالیى( قرار زمان و مکان در بخش اول )حسّدو عنصر تحت تأثیر قرار داد( 
ها را مانند دو لباس بر اند که حسّیات استعالیى آنیعنى دو صورت ذهنى ؛دارند

هاى زمان و مکان، ارتباط مکان ةواسطپوشاند. همچنین بهمدرکات حسّیات تجربى مى
دهد. باز مىها را در زمان نظم مدرکات حسى را در مکان، و تقارن و تعاقب آن

چون  ؛شودهمین مکان و زمان است که ریاضیات صرف ممکن مى ةواسطبه
 شودهاى ذهنى که مالزم ضروریت و کلیت است، براى ریاضیات عرضه مىصورت

(. اما بحث از زمان و مکان فقط زمینة قرائت رمان ایشیگورو را 50: 0999)اسکروتن، 
زدایی است. جهان مدرن با هنر و دسدهد. مبحث مهم دیگر، تقدس و تقتشکیل می

جامانده از جهان پیشامدرن، سنتی و االهیاتی های بهاش در تقابل با تقدسفلسفه
برد. با ( در تحلیل خود از بکت نیز، از این نکته بهره می99ب: 0999آید. چایلدز )برمی

سجم از پارچه و منماند، صرفاً روندی یکاین حال، آنچه در جهان مدرن باقی می
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شکل های مقدس یا مفاهیم نیست؛ بلکه بههای معنوی از پیرامون اشیا، انسانزدودن هاله
شود. آدورنو و زدایی از نو امور مقدسی ظاهر میدیالکتیکی از درون این تقدس

دهند که پیشروی در جبهة تقابل با اسطوره نشان میدیالکتیک روشنگری  هورکهایمر در
شود که خودِ علم به امر قدسی جدید بدل و علم چگونه باعث میبا عَلَم کردن دانش 

های های صنعتی، تبادل جمعی آگاهیشود که تابوی دوران مدرن است. انقالب
های هجدهم و نوزدهم میالدی و همچنین در قرن هامعارفالةایرنشر دتاریخی، 

دسی بر سر امور های قهای اجتماعی همگی باعث شد پردة خرافات و تولید هالهجنبش
فقط امور قدسی گوناگون از زندگی بشر مدرن رخت بربندد. از همین روست که نه

روند، بلکه خود مدرنیته و دستاوردهای بازمانده از دوران پیشامدرن به حاشیه می
شوند و تدریج از گود خارج و به حواشی امر منتقل میظاهر سخت و استوار آن نیز بهبه

ها همان حاشیهگردد. دایی همواره از درون مدرنیته بازتولید میزاین روند تقدس
ها از هایی هستند که بر اثر تراکم افراد خارج از استاندارد زندگی مدرن و طرد آنپدیده

ها، شوند. فسادخانهمدرن ظاهر می ةمدرن در اطراف و خارج از متن جامع ةسوی جامع
راحتی ههایی که افرادی در آن بسالمندان، محلههای ها، خانهها، بیمارستانتیمارستان

فقیرنشین اطراف شهرهای بزرگ کشورهای غربی  نواحی کنند ومواد مخدر ردوبدل می
خود موجب بروز  ةجانبها هستند. درواقع مدرنیته با نگرش یکمصادیقی از این حاشیه

مدرن  ةدر جامعشد  باعثها شده است. مدرنیته با مطلق کردن نگرش خود، این پدیده
حاشیه و متن باشیم. متن آن چیزی است که منطبق با استانداردهای  ةشاهد بروز پدید

توانند خود را با این ها نمیانسان ةاما هم ؛مدرن، قانونی، هنجار و مقبول است
توان حاشیه همیشه نمی ولی .شوندحاشیه رانده می بهبنابراین  ؛استانداردها منطبق کنند

صورت شوند و بهها به مرور زمان فربه میچراکه حاشیه ؛یه نگه داشترا در حاش
ها سرنوشت گردند. اینجاست که حاشیهمدرن می ةتدریج وارد متن جامعزیرزمینی و به

 .کنندجامعه را عوض می
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 بررسی و تحلیل .6
هنرمندی از جهان شناور حاضر عناصر مدرنیته در رمان  ةمقالکه بیان شد، در چنان

زدایی، فردیت، چون مکان، تقدسهمعناوینی و ذیل  براساس الگوی پیتر چایلدز
  .شده است تحلیلبررسی و  00مدرنیته ةغلب و فرهنگ غرب ةمعنایی و سیطربی

 ها(خراشها و آسمانمكان )خانه .1ـ6

یا  50طور خاص فضای توپولوژیکها بهخراشها و آسمانطور عام و خانهژاپن به
های رویکرد فلسفة مدرن به مکان نخستین جرقهدهد. رانة روایت را تشکیل مینگامکان

شود. کانت این دو دیده می ،یعنی ایمانوئل کانت ،و زمان در آثار نیای فکری مدرنیسم
دو شرط اساسی و  ، مکان و زماننظر اوخواند. بهعامل را شرایط پیشینی تجربه می

 تن،وشود )اسکرا امکان تجربه کردن محقق میهدر گرو وجود آن فقطکه  است اصلی
های مدرن همواره مکان و زمان نقش اساسی ایفا در رمان ،به همین دلیل (.59: 0999

 راز گل سرخهوگو یا  اثر ویکتور نتردام گوژپشتهایی مانند کنند و بعضاً در رمانمی
هنرمندی از حکم در رمان شوند. این می بدل ثقل داستان ةبه نقط اهاثر امبرتو اکو، مکان

  نیز حاکم است. جهان شناور
است. در  ها و هویتبلکه نشان ارزش ؛مکانی برای  زیستن نیست خانه صرفاً

 .بینیمای سنتی و مشهور مینگرش به مکان را از نظر خانواده ،صفحات آغازین رمان
را نیز سنتی آن  نماد تفکر سنتی و نگرششان به مکان و معنای توانمی این خانواده را
چنان که در این مقاله بررسی آن ـ ی بعدهاها و نسلچیزی که در دوره ؛درنظر گرفت

 بازد. رنگ می ـ شودمی
کارکردش وجود دارد و از این رو خانه ة واسطهگوید که شیء بمدرنیسم می

عبارت است از ماشینی برای زیستن در آن و شعر عبارت است از ماشینی 
دهد که فرهنگ در واکنش به هنر مدرنیستی نشان می [...] ه برای کلماتشدهساخت

 (.99ب: 0999 عصر ماشین تغییر کرده است )چایلدز،

 غة، بلکه در سایر آثارش به دغدمدرنیسمدر کتاب  فقطاین توصیف چایلدز نه 
آوری و تألیف کرده شده است. در کتابی که دربارة ساموئل بکت جمع بدل همیشگی او
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 (090الف: 0999) چایلدز ،خورد. در مقدمة آن اثرچشم مینیز این رویکرد به ،است
 به توجه نباید بدون که مورد اختالف است اصطالحی مدرنیسممعتقد است که 

کرد.  بحث بوده، از آن همراه لفظ با کاربرد این که و سیاسی ادبی، تاریخی مباحثات
 عبارت بر خوانندگان ثرگذاریا برای مدرنیستی نگارش هایبهجن تریناز مهم یکی
 کردن غرق ها و شعرها براینامهها، نمایشها، داستانرمان نوع این عمل ةاز نحو است

 اکثر نویسندگان خاص هایها و توصیفچینیزمینه که ناآشنایی در دنیای خواننده
شود. می ها کمتر یافتالیوت، در آن ، چارلز دیکنز و جورجآستین رئالیست، مانند جین

و  کنندهگیج انداز ذهنیرا در چشم خواننده مدرنیستی نگارش» دیگر، عبارت به
 دریافتن برای خواننده بلکه ؛کرد درک سرعترا به آن تواننمی کند کهمی غرق دشواری

 .جا(همان« )کند گذاریرا بگشاید و عالمت راهش شباید خود آن مرزها و معناهای
نخستین تصویر از مکان هنگامی در داستان ، هنرمندی از جهان شناور در روایت

پس از  ،یکی از معتبرترین و بانفوذترین مردان شهر ،شود که فرزندان سوگیمورادیده می
ارند؛ به این گذمی شکل غریبی در معرض فروشاو را به ةدرگذشت پدرشان خان

پیروز  ،شودخوانده می« حیثیت ةمزاید»ای که خریدار باید در آزمون فرهنگی ترتیب که
کیفش.  ةشود و نه اندازشاهد گرفته می فرد رفتار و اعمال اخالقی گردد. در این رقابت،

طلب مدرنیته است. سرانجام خانه سودانگار و منفعت ةنگرش دقیقاً خالف اندیشاین 
شود. دختر بزرگ متوفی در فروخته می، یعنی اونو ،یمت واقعی به راویبا نصف ق

گوید که زیر پا گذاشتن رسوم برایشان ساده نبوده پاسخ به شگفتی خریدار با سردی می
های پدر هنوز پاسدار ارزش ،رغم میل خودعلی ،دهد دختراست. این سخن نشان می

 دهد.شان میای ناست و این ایده خود را در چنین معامله
هنگامی  ،ها بعدبه سال است مربوط که شودتصویر دیگری نیز از این خانه ارائه می

یا با  رسدبه فرجام می های پیشین نیز با آنو بسیاری از ارزش یابدکه جنگ پایان می
 دختر متوفی نگران خانه است و به بازدید ،پس از جنگ شود.پرسش و انکار مواجه می

 ةبنابه گفت نصیب نمانده بود.ها و خسارات جنگ بیخانه نیز از ویرانی رود.آنجا می
بود که آکیرا سوگیمورا برای پدر و  جایی دیده از بمبارانبیشترین بخش آسیب ،راوی

دارد. این راهرو یکی از  ها را نزدیک خود نگهخواست آنزیرا می ؛مادرش ساخته بود
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خسارت بمباران به این قسمت وارد  ةبخش عمد های خانه بود و البتهترین جلوهجذاب
     (.05: 099۶ شده بود )ایشیگورو،

عنوان به ،یکی از کارکردهای رمان نشان دادن تغییرات ماهوی در فهم از مکان و زمان
دهد که در پرتو است. اساساً این مسئله زمانی روی می ،کانتی ۶0های پیشینیِشرط

ساز به رویت درآمدنِ شکل معکوسی زمینهنین بهتغییرات اساسی دیده شود و همچ
این تصویر از ساخت خانه و کارکرد اجزای آن را اگر تغییرات اشیا و مفاهیم باشد. 

ها داللت نشانه ،خانه و به تعبیر بهتر با آپارتمانی متعلق به دو نسل بعد مقایسه کنیم
  دهند.تغییرات فرهنگی بارزی را نشان می

 دختر ةدر توصیف خان خواند وآور میای جدید را ماللهآپارتمان اونو
 گوید: می ، نوریکواشکردهازدواجتازه

های همسایه ند از آپارتماناها کوتاهسوم است. سقف ةیک واحد دوخوابه در طبق
 [...]های آن است رویی و پنجرهآید و نمای پشت پنجره بیشتر بلوک روبهصدا می

بالد و همیشه درمورد رسد که نوریکو به آپارتمانش بسیار میینظر مبه ،باوجود این
 دهد مثالًطور که دخترم به من اطمینان میو آن [...] کندظرایف مدرنش اغراق می

 (. 511 همان،تر است )نهایت کاربردیمن بی ةاز خان

برای مثال اونو در  .کندگو و روابط صمیمانه را کم میوفضای مدرن امکان گفت
 کند: رود و فضا را چنین توصیف مینوریکو به آشپزخانه می ةانخ

نظرم رسید آنجا برای کند بهوارد آنجا شدم تا ببینم چطور دخترم غذا را مهیا می
خاطر اینکه هر دو دخترم اینکه من بایستم فضایی وجود نداشت به همین دلیل و به

 ها وقت نگذاشتمت با آنگفورسیدند خیلی برای گپنظر میمشغول به کامالً
  .(519ـ511)همان، 

های عظیمی است که محصول جهان تجلی دیگر مفهوم مکان در رمان ساختمان
 10شهر مدرنا کالنیها شناسنامة متروپولیس خراش. آسمانشودمحسوب می مدرن
اند. در این نماد صنعتی شدن بناهاهای مدرنیته صنعتی شدن است و از نشانه .است
های کوچک بلندمرتبه به قیمت تخریب ساختمان یهاها و آپارتمانساختمان ،رمان

آورد و پیامد انسانی و روزگار گذشته یا پنهان شدن و نادیده گرفته شدنشان سربرمی
قدیم است.  ةشیوها بهامکان آشنایی ها وها و زندگیگسستن دوستی نیز فرهنگی آن
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ها و چیزی از دوستی ،شودرمان توصیف می گونه که درآن ،ساکنان چنان فضاهایی
ها خراشراوی داستان، آن آسمان ،کنند. بنابراین برای اونوهای قدیم درک نمیفراغت
  ها اجتماعی و فرهنگی متعددی دارد.داللت

های کوچک خانم کاواکامی در میان ساختمان ةچقدر کاف»گوید: اونو در جایی می
، کردندکه داشتند در آن لحظه در اطرافمان قد علم میسازی بزرگ بتونی شرکت شهرک

وقتی به خانم کاواکامی  ،بر این اساس (.011همان، « )ربط استرد و پست و بیخُ
گوید زمانی اینجا چه کند و بعد میاو سکوت می د،مکان کننقل آنجا گوید باید ازمی

هم حاال آن» :آوردد مییاجای باشکوهی بود. اونو خاطرات روزهای خوش گذشته را به
« آن جهان کوچکی ازدست رفته و بازنخواهد گشت ةاندازمثل خیلی چیزها شاید به

اش بود، کافه نمادی از هویت و زندگی سپس درمورد خانم کاواکامی که .(010 )همان،
میلی او را نسبت به پذیرفتن این واقعیت بفهمد که توانست بیهرکسی می» :گویدمی

 جا(. )همان« همیشه ازدست رفته است آنجا برای

 زداییتقدس .6ـ6
زدایی از بسیاری از مفاهیمی است که های مدرنیته در رمان تقدسلفهؤیکی دیگر از م

زدایی تقدس»گوید: صورت سنتی از جایگاه باالی اجتماعی برخوردار بودند. برمن میبه
مضامین اصلی اندیشه و هنر  های حیاتی و رایج زندگی مدرن و یکی ازیکی از تجربه

 ةبورژوازی هال» :کندوی به نقل از مارکس تصریح می (.091: 0991) «مدرن است
 ،شدندهایی را که سابقاً محترم بودند و با خشیت نگریسته میتقدس تمامی مشغله

ها، شعرا و مردان اهل علم را به زدوده است. بورژوازی، پزشکان، وکال، کشیش
 .   (091 )همان،« یر خویش بدل کرده استمزدگ رانکارگزا

  زدایی از مكانتقدس .1ـ6ـ6
 ذهن و درون آدمی است.  زوال نوعیازدست رفتن تقدس مکان به

های شکلییعنی فضای بناشده و فضای ذهن و نیز اقلیم دل هم ،سکنمیان مَ
در  توان یکی را بدون دست بردنای که نمیگونهبه ؛ناپذیر وجود دارداجتناب
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سکن و روح یک شهر را شکل دیگری تغییر داد و معموالً فضای درون است که مَ
 (. 9۶: 0995 سازد )شایگان،دهد و میمی

گوید که اتاق پذیرایی حرمت داشت و با از قول پدرش می ،راوی داستان ،اونو
 را جاسالگی حق ورود به آنکرد و کودکان تا پیش از دوازدههای دیگر فرق میاتاق

 نداشتند: 
ام این حس را که پدرم به من القا کرده بود حفظ های زندگیدر طول تمام سال

کرده بودم که اتاق پذیرایی یک خانه جایی است که باید حرمتش را نگاه داشت، 
جایی که باید با ابتذال هر روزه آلوده نشود، برای پذیرایی از مهمانان مهم حفظ 

 (. 5۶ـ55: 099۶ محراب بودا )ایشیگورو،شود، یا برای ادای احترام به 

های تفکر سنتی تمایز فضاها از یکدیگر و تفاوت بیرونی و اندرونی از ویژگی اصوالً
حرمت و تقدس  شکسته شدن اما در روزگار مدرن همه با هم یکسان هستند. ؛است

زی تصویرپردا گوی اونو و دختر بزرگشودیگر از طریق گفت ایهشیواتاق پذیرایی به
ش بزرگ دختربین او و  گوید که بعدها در اتاق پذیراییای میشود. اونو از مکالمهمی

خواهد شود. دختر در اتاق پذیرایی از پدرش میمی شاموجب نارضایتی دهد ورخ می
که درخصوص خواستگاری نوریکو بیشتر دقت کند تا همچون مورد خواستگار پیشین 

چنین ناراحتی خود این بعدها استگاری نشود. راویهم خوردن خوتفاهم موجب بهسوء
آرام آراکاوا از ترامواسواری لذت  ةدیروز وقتی داشتم در مسیر حوم»دهد: را  نشان می

خاطرم آمد و باعث شد موجی از گو در اتاق پذیرایی بهوبردم بار دیگر آن گفتمی
 (.۶9همان، « )رنجش را تجربه کنم

شنید و حتی های مهم پدرش را میاتاق پذیرایی حرف در ،اونو در روزگار کودکی
از  ؛ اما اکنونگفتنمی یبه رعایت ادب سخن فهمید،را نمی هاآندر مواردی که معنای 

ساالن هم در اتاق پذیرایی که نماد جای باشکوه و حفظ حرمت بزرگآن ،دخترش
جایگاه او  گرفتننادیده  شنود که برایش خوشایند نیست و حاکی ازمی ، کلماتیاست

در  را هاچیز . این درحالی است که او اینعنوان پدر و مظهر قدرت خانواده استبه
  کودکی تجربه نکرده بود.
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شکل نمادین از سردی به ،آیداش میوقتی دوست اونو به خانه ،در تصویر دیگری
ن کردم و در اتاق پذیرایی منقلی روش»کند: گوید و عذرخواهی میاش میاتاق پذیرایی

سفم خیلی اینجا سرد أمت [...] هر دوی ما کنار آن نشستیم و دستانمان را گرم کردیم
دهد که (. روایت رمان نشان می09۶همان، « )سردترین اتاق خانه است سفانهأاست. مت

امری نمادین را بر روایت بارگزاری « سردترین اتاق خانه»توصیف اتاق با عبارت 
 90شود. نمادین شدنبسیاری از صفحات رمان ایشیگورو دیده می کند که سایة آن درمی

ویژه پردازان، بههایی است که بسیاری از منتقدان و نظریهترین خصیصهیکی از مهم
 ( در تحلیلی که بر بکت نوشته است، بر آن اصرار دارند.000ب: 0999چایلدز )

 های پیشینزدایی از ارزشتقدس .6ـ6ـ6

مبارزه با  و شعلة ه در زمان جنگ با خواندن اشعار حماسی شورناگوچی کسی بود ک
وقتی  ،اما پس از جنگ ؛داشتدشمن و حمایت از میهن را برافروخته نگه می

نقش او هم برخالف گذشته منفی انگاشته شد  مورد تردید واقع شد، های پیشینارزش
 . سرانجام ناگوچیدتلقی ش شده در جنگکُشته گناهبی افراد تا جایی که مسئول مرگ

برمبنای  ،راوی ةنو ،. اکنون ایچیروی کردشکها را تاب نیاورد و خوداین سخنان و طعنه
در  آنجا که راوی . ازشناسدناگوچی را می آیا پرسد کهاز پدربزرگ می یشهاشنیده

زند شب گذشته درموردش حدس می ،شنودهمان روز از دخترش نیز این نام را می
 .(515 )همان، پرسد آقای ناگوچی مثل اوجی )راوی( بودند. ایچیرو میاصحبت کرده

نه »گوید: پرسد آیا او آدم بدی بوده و اونو میناگوچی خودکشی کرده است. ایچیرو می
کرد تا به بهترین وجه به آنچه فکر آدم بدی نبود او فقط کسی بود که سخت تالش می

« چیز خیلی فرق کردقتی جنگ تمام شد همهدانی ایچیرو واما می ؛کند، عمل کندمی
 کند: سپس ناگوچی را چنین معرفی می جا(.)همان

او به  .نوعی اشتباه بودندهایش بهپس از جنگ آقای ناگوچی فکر کرد که آهنگ
هایی به سن تو ایچیرو که بچه ةهم ،شته شده بودندهایی فکر کرد که کُآدم ةهم

هایش که شاید آهنگ این چیزها فکر کرد ةه هماو ب .دیگر پدر و مادر نداشتند
اند و احساس کرد که باید عذرخواهی کند از هر کسی که باقی مانده اشتباه بوده
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[ ...] آقای ناگوچی اصالً آدم بد نبود [...] سف استأخواست بگوید متمی [...] بود
اع و او شجاعتش را داشت که اشتباهاتی را که کرده بپذیرد. او خیلی آدم شج

 (.51۶ـ515همان، برانگیزی بود )احترام

درگرفت.  ،خواستگار دخترش ،که بین او و میاکه آوردیاد میگویی را بهوراوی گفت
 رئیسش برای برای عذرخواهی از اینکه خود را مسئول اقداماتی گویدمیاکه می

ه زدراوی شگفت خودکشی کرد.بودند، در دوران جنگ درگیرش  مردم که دانستمی
 :گویدشود و میمی

خاطر عذرخواهی رسد که یک نفر بهدنیا انگار دیوانه شده هر روز گزارش می 
وقتی کشورت در جنگ است تمام توانت را برای کمک  [...] خودش را کشته

دیگر چه نیازی هست که با مردن  ،اینکه شرمندگی ندارد ،گیریکار میبه
 (. 15همان، عذرخواهی کنند؟ )

دفاع از میهن  پرستانه وهای وطناین است که ارزش ،گذردسطح جامعه میآنچه در 
تاب اند، بوده و کسانی که در این راه اقداماتی کرده و روزگاری قهرمان وارونه شده

گوید میاکه می .برنیاورده، دست به خودکشی زدند های برآمده از نگرش جدید راعتاب
از جنایتکاران جنگی جایگاه بهتری ندارند که  علت منصب و عملکردشانافراد زیادی به

گویا درمورد مصادیقش توافقی  ،گرچه این سخن واضح است. عذرخواهی کنند باید
ها که وفادارانه برای کشورمان فهمم، اما به آنمنظورت را می»گوید: نیست که راوی می

فت. نگرانم از جنایتکار جنگی گ شودنمی ،انداند و کار کردهدر زمان جنگ جنگیده
راوی در ادامه (. 1۶همان، « )شوداینکه این اصطالح این روزها خیلی آزادانه استفاده می

یا سخن  هرا میاکه در آن روز مالقات به او گفت هاحرف این پرسد آیا واقعاًاز خود می
. این پرسش راوی نشان (جاهمان)است  اشتباه گرفته ،شاداماد فعلی ،او را با سویچی

 ثر از شرایط زمانه باشد. أکه ممکن است مت اندیشندمی نسل جدید چنین دهد اغلبِمی
آورد که در یاد میسپاری تنها پسرش بهدر ادامه سخنان سویچی را در مراسم خاک

سپاری دامادش را در مراسم خاک راوی رده بودند.تالش برای گذر از میدان مین مُ
پرسد که چرا چنین د و او به اعتراض از دخترش میکنبیند که مراسم را ترک میمی

سپاری در شب پس از خاک .هاگوید عصبانی است برای این مرگکرد و دختر می
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پرسد و او از سویچی علت رفتارش را می ،شودراوی برگزار می ةمراسمی که در خان
های ین مرگگوید انگار اطنز میسویچی به .ردخیلی شجاعانه مُ ،پسرش ،کنجیگوید می

، اندردههای شجاعانه مُالتحصیالن دبیرستانش با همین مرگباشهامت پایانی ندارد. نصف فارغ
سوی ها را بهکسانی که آنکه اند هرچند خودشان هرگز این را نفهمیده ؛دالیل احمقانههم بهآن

ز گذشته هم ا هاشانخیلیو  دهندشان ادامه میامروز به زندگی ،اندچنین مرگی فرستاده
 شانها که باعث بدبختیهمان ؛کنندرقصی میها خوشمریکاییاجلوی و ترند موفق

ام کرده بود مراسم خسته»گوید: دهد و میپاسخی نمی به او راوی(. 19همان، شدند )
های دیگری هم اما تشخیص دادم فرصت ،کردموگرنه با برخی فرضیاتش مخالفت می

« مگو را به مسائل دیگر کشاندود و موضوع گفتبرای این صحبت خواهد بو
 گوید: در ادامه با خودش می جا(.همان)

اند فجیع است، اما چرا باید چنین ردهنسالنش به آن شکل مُاینکه بسیاری از هم
وجه چهیای بهاما چنین دگرگونی [...] ای را نسبت به نسل قبلش بپروردتلخی

این روزها این تغییر را در تمام اطرافم  .نیستفرد درمورد داماد من منحصربه
فهمم نمی تر عوض شده که من آن را کامالًبینم. چیزی در شخصیت نسل جوانمی

  (.91همان، )

پرستانه تا جایی است که اونو پس از دلخوری از طرز های میهنارزشتردید در 
اما  ،که پنجاه سال دارد ـ کند که در آن پسر هیرایاماماجرایی را نقل می ،فکر دامادش

 پرستانهآوازهای میهن دلیلبه روزی ـ خوانندش او را چنین میاعقلیعلت ناقصبه
های امپراتور این روستا باید سهمش را از قربانی»گوید: خورد و میشدت کتک میبه

برخی هم پیروزمندانه به طلوعی  ،بدهد. برخی از شما جانتان را از کف خواهید داد
هایی از شعرهای حماسی را ها و مصراعبیت فقطاو (. 95همان، « )گردندیگر بازمید
مورد لطف و نوازش قرار  انخواندنش واسطةهشعرهایی که در زمان جنگ ب ؛یاد داردبه

 شود. خورد و مجروح میکتک می هاگرفت، اما امروز بابت آنمی
ای هستند که امثال من و تو را حاال عده»گوید: گو با دوستی قدیمی میودر گفت

بالیدیم سرزنش دست آوردنشان به خود میخاطر همان چیزهایی که زمانی برای بهبه
دارند  شکلی نمادین، بهشرکت داشتند آن جنگ و کسانی که در(. 059همان، « )کنندمی
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نمادین از فراموش شدن  صورتکنندگان در جنگ نیز بهشوند و شرکتفراموش می
و اقداماتشان نگران هستند. اونو جایی در روی پل تردید ایستاده است و به خود 

افتد که شرکت هایی مینهکه چشمش به خا درحالی ،کندغروب آفتاب نگاه می
های های درحال ساخت ویرانهسازد. خانهدولت می ةسازی برای کارمندان آیندشهرک
له ئشود تا ذهن او به این مسای میبهانهکند و این شده را برای او تداعی میبمباران

ها را با آید ممکن است آنوقتی خورشید روی رودخانه پایین می»واکنش نشان دهد: 
شود اشتباه مینی از شهر پیدا های معیّای که هنوز در بخششدههای بمبارانویرانه
فقط » ؛«شوندمی ترتر و کمیابهایی هر هفته کمیابو به هر حال چنین ویرانه بگیرید

ای عادی در تمام شهر شده هنوز منظرههای بمبارانیک سال پیش اطمینان دارم ویرانه
هنرمندی از جهان شناور ، گویدمی گونه که ربکا کارنیبنابراین آن. (090همان، « )بودند

ورد رنگی مجای آنکه با پیخوانندگان و منتقدان به»دهد که نوعی از رئالیسم را ارائه می
سخره گرفته بینند که انتظاراتشان بهانتظار سروکار داشته باشند، خود را در شرایطی می

 .(Karni, 2015: 329) «شودمی

  زدایی از هنر و زندگی پیشین تقدس .6ـ6ـ6

خود است.  ةها برای رهایی از گذشتتالش شخصیت های مدرنیته در رمانیکی از مؤلفه
 :کندگیری میگونه نتیجههویت و ملت ایندربارة  پژوهش خودسیلویا تلینی از 

دنبال رهایی از کارهایی هستند که کند که بههایی را خلق میایشیگورو شخصیت
ها افتخار نکنند. این اند؛ کارهایی که ممکن است دیگر به آندر گذشته انجام داده

می است که با هایی قدیمانند خانه شانهکنند که گذشتها گاه اعتراف میشخصیت
   .(9 :2018) بسیار زیادی دارد ةها فاصلمسیر فعلی آن

او  گویدایچیرو از قول پدرش در خطاب به پدربزرگ می در چنین بستری است که
و بازنشستگی را  ن بازنشسته شدهگوید اآلو پدربزرگ می ه استنقاش مشهوری بود

د و از کار کردن نشوته مینیز بازنشس شو پدراو  گوید روزیکند و میتعریف می
بعد ایچیرو با اشاره  ؛خواهد برایش نقاشی بکشدپدربزرگ از ایچیرو می .دنکشدست می

های او نیست. کدام نقاشیو هیچ یک را او کشیده استپرسد کدامبه تابلوهای خانه می
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 پافشاری خواهد ایچیرو برایش نقاشی بکشد و ایچیرو درمقابلپدربزرگ به اصرار می
بندی ن بستهها اآلآن»گوید: پدربزرگ در پاسخ می .های او را ببیندکند تا نقاشیمی

از دیروز چه  کشی؟ایچیرو بیا برگردیم به کارهای مهم. برایم چه چیزی می ،اندشده
خواهم می دفعه این قدر ساکت شدی.آوری؟ چه شده ایچیرو؟ یکیاد میچیزی را به

شود راوی از این مکالمه استنباط می (.05: 099۶ )ایشیگورو، «های اوجی را ببینمنقاشی
هنر  ةای بوده است، در شرایط جدید تمایل به عرضکه روزگاری نقاش بزرگ و باآوازه

کنند تا بر حس ضرر خود کنند و این قهرمانان داستان ایشیگورو تالش می»خود ندارد. 
  (.Martinelli, 2005: 162) «هنددخاطر آوردن گذشته انجام میکار را از طریق به

  ترزدایی از اقتدار بزرگقدست .6ـ6ـ6

یکی  اش،های مثبت یا منفینظر از  پیامدها و ویژگیزدایی صرفلحاظ نظری، تقدسبه
مختلفی از  هایگروهتبع رود. چایلدز نیز بهشمار میاز نتایج جهان مدرن به

اعتقاد  این مسئله به ،قدانِ شهیر مدرنیسم و مدرنیتهپردازان، ادیبان، هنرمندان و منتنظریه
، از نخستین کسانی بود که «گم شدن هالة زرین»در شعر  (5۶: 0991) دارد. شارل بودلر

درمقابل  .خود سخن گفت« ازدست دادن هالة مقدس شاعری و حکیمی»با افتخار از 
امور قدسی باشد یا از  دنبال احیای اینشکل نوستالژیک بهکارل مارکس بدون اینکه به

داری اشاراتی دقیق آن هواخواهی کند، به خصیصة جهان مدرنِ ناشی از تغییرات سرمایه
هر آن چیزی که »کند: برمن این اشارات مارکس را چنین تشریح می مارشال دارد.

کس مقدس نیست؛ زیرا تقدس چیز یا هیچشود ]...[ دیگر هیچمقدس است دنیوی می
  . (9۶ :099۶« )رخت بربسته استاز کل زندگی 

نماد اقتدار سنت  ةمثابها ایستادن درمقابل پدر بهزدایی از انسانیکی از وجوه تقدس
او فقط شما را از »گوید: در خطاب به پدرش می ،دختر کوچک خانواده ،نوریکو. است

. این روزها راندیدما فرمان می ةآورد که حاکم مستبدی بودید و بر همیاد میآن موقع به
  (.09: 099۶ )ایشیگورو،« طور نیست؟این ،تریدخیلی مهربان

پدر حاال خیلی فرق کرده دیگر الزم »گوید: نوریکو در خطاب به خواهرش می
اما لحن دختر (. 09همان، « )تر شدهتر و اهلینیست از او بترسی. او خیلی مهربان
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طور ضمنی است و به آمیزاحترام دبانه وؤم بیشتر ریشه در سنت دارد، تر کهبزرگ
آرامی گفت نوریکو فکر ستسوکو به»دارد: تر را از آن شیوه گفتن بازمیخواهر کوچک

طور نیست پدر؟ شما کافی راجع به این موضوع حرف زده باشیم، این ةاندازکنم بهمی
  جا(. همان« )ایدخیلی پیشرفت داشته

  صویر شده است:همین موضوع در قالب عمل نمادین نیز ت
توان دید؛ وقتی اونو در باغ خودش درختان ها را در وجه نمادین نیز میجدال نسل

کند که پدر خیلی در اموری کند، نوریکو به او اعتراض میو گیاهان را هرس می
کند، وریکو به باغ نگریست و آهی کشید جا میکه خارج از توان اوست دخالت بی

 (.000همان، طور که هست بماند )چیز همانمهگذاشتی هو گفت باید می

مواجه  پدر با حیرت شدید ،کندسلیقگی متهم میبیپدر را به  او هنگامی که
سلیقگی را کنار بی کسیدانی نوریکو هیچسلیقگی؟ حاال جالب شد. میبی»شود: می

  جا(.همان« )اسم من نیاورده است
مقدمه پسر بی ،بنشیند و با هم حرف بزنند خواهد کنار اواش میوقتی راوی از نوه

گوید هیوال متعلق به ماقبل تاریخ است. راوی میپرسد و از پدربزرگ درمورد هیوال می
در این لحظه وقار ایچیرو افول کرد. حالت نشستنش را »گوید: بعد راوی می ةدر صحن

پس از (. 51مان، ه« )تغییر داد، روی پشتش غلت خورد و پاهایش را در هوا تکان داد
ستسوکو با نجوایی فوری گفت ایچیرو این کارها جلوی پدربزرگت خیلی » ،این رفتار

 جا(.  همان« )بد است درست بنشین

پدربزرگ هیوالیی است که دیگر  ،آید که از نظر ایچیرووگو برمیاز این گفت
به خواهرش نوریکو در خطاب  وقتی این نگاه ایچیرو را در کنار سخن ترسناک نیست.

دیگر الزم نیست از  ،پدر حاال خیلی فرق کرده» :شودتر میقرار دهیم، این نماد روشن
 ویل است:أید این تؤبعد نیز م ةجمل. «تر شدهتر و اهلیاو بترسی. او خیلی مهربان

کرد و مادرش مجبور شد ترین شکل ممکن نگاه میایچیرو همچنان به من به ترسناک»
طوری به بازوی او را کشید: این]...[  کند و به طرف ما بیایداش را ترک تشکچه

 (. 50)همان، « پدربزرگت خیره نشو
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 سخن گفتن از تابوها .6ـ6

گرانه و هایی که سابقاً بار روانی داشتند، رویکردی مسامحهامر مدرن دربرابر پدیده
معة درعین حال صلب و خشک دارد. دیگر آن حجب و حیاهای جوامع سنتی در جا

کند. خوبی در کتاب خود این مسئله را تشریح میمدرن جایی ندارد و چایلدز نیز به
با پدرش  ،هم خورده بودشان بهعللی نامزدیراحتی از نامزد پیشینش که بهنوریکو به
با او صحبت کرده و از ازدواجش پرسیده  ،زند و اینکه هنگامی که او را دیدهحرف می

ای که از نظر دختر داند. رابطهشرمانه میرا بسیار عجیب و بی ختررفتار د است. پدر این
  (. 15ـ11همان، نماید )میاز نظر پدر شگفت و غیرممکن  ،شودبدیهی فرض می

 فردیت  .6ـ6
فردیت و جهان فردی  ،فردیت یکی از نتایج ظهور دوران مدرن است. در قرون اخیر 

اما چون خود  ؛ستاورد اخالقی فردگرایی استترین دتنهایی مهم. »یافت معنای خود را
تواند بیماری بزرگ جدید هم می ،فردگرایی دو نسبت متفاوت با روزگار مدرن دارد

« حساب آیدتواند بنیان اصلی و نهایی فرهنگی اصیل بهمحسوب شود و هم می
 هنرمندی از جهان شناور فردیتی که امروزه در رمان مدرن .(09 :0910)احمدی، 

گرایی آغازین دوران هنر مدرن در دیدگاه مالزم با همان فردیت ،بینیمیگورو میایش
ممکن است اساس رمانتیسم نشانی باشد از خیزش »های اروپایی بوده است. رمانتیک

کوشید خویشتن را از یوغ انحصارطلبی فئودالیسم و ای که میطبقه ؛متوسط ةطبق
)ثروت، « ی رنسانس و اصالحات پیوند زندسلطنت مطلقه برهاند و آن را با فردگرای

بندی آرای منتقدان از این (. دقیقاً از همین روست که چایلدز در مقام جمع۶0: 0995
نگری و خودآگاهی شناسی، دروننویسندگان مدرنیست بر روان»نویسد: می مفهوم چنین

 (. 09ب: 0999« )فردی تمرکز کردند
موجب شده برخی افراد خانواده از یکدیگر ها تفاوت دیدگاه ،در این رمان نیز

 ،راوی داستان ،بارز این مشخصه را در اونو ةتعبیری تنها شوند. نمونفاصله بگیرند و به
بیشتری با دیگران دارد و این  ةفاصل ،سبب ریشه داشتن در سنتتوان دید که بهمی

خاطرات نیز بروز و تداعی  درونی مکالمات گوها دروگفت و هابر کنشتنهایی عالوه
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شکل دور بهکه  پس از رفتار ناشایست ایچیرو با پدربزرگ ،یابد. در بخشی از رمانمی
دبانه در حضور پدربزرگ ؤاز ادبی نشست و به حرف مادرش هم مبنی بر رفتار م

ثر از تجدد است و از این أدختر کوچک خانواده که مت ـ به سخن نوریکو ،توجهی نکرد
 ـ کنندحرف همدیگر را بهتر درک می تر است ونزدیک ،خانواده ةنو ،نظر به ایچیرو

د تا در جمع کردن آیچرا نمی که گویدنوریکو برای تغییر فضا می .دهدواکنش نشان می
دهد و ایچیرو همچنان پایش را در هوا تکان میبه او کمک کند.  صبحانهوسایل 

این میز را  که قدر قوی نیستآن یدگوگوید این کار زنانه است تا اینکه نوریکو میمی
شود ناگهان بلند این حرف باعث می .کمک کند اوتواند به چه کسی می د وبلند کن
 «های بلند به داخل خانه برود بدون اینکه به پشت سرش به ما نگاه کندو با گام»شود 

که  مانهرفتارهای محتر دهد او به قوانین ونشان می کنش این(. 55: 099۶ )ایشیگورو،
هایی است که دیگر ترسناک نیستند، «هیوال»در وجه استعاری متعلق به ماقبل تاریخ و 

ش هایو تنها عامل تحرک او و تغییر موضعش توجه به خود او و توانایی ی نداردپایبند
 ست.  ا

 .زنندای از خانه با هم حرف میدخترهایش در گوشه و راوی تنهاست ،ایدر صحنه
شود و تمام روز کشاند که اتاق پیانو نامیده میزده به اتاقی میوحشت صدایی راوی را

باشد و  شانبرای غذا خوردنئال ایدشد اینجا مکانی می گویدمی . راویگیر استآفتاب
عمالً خالی است و این خالی بودن روی  ،این روزها جدای از پیانویی که در آن قرار دارد

نظر که به آوردادای کسی را درمی ،رودوقتی داخل اتاق میثیر گذاشته است. أخیلی ت شانوه
تازد. در این انتها چهارنعل میروای همچون کسی است که سوار بر اسبی در زمینی بی

سفم ایچیرو متوجه نشدم. أبینی سرم شلوغ است. متنمی»واکنش نوه چنین است:  ،حال
 اشبا نوه آمیزمچنان با لحنی احترامراوی ه (.01همان، ) «توانم با تو بازی کنمن نمیاآل

آمد، فکر کردم شاید سفم اما از بیرون صداهای جذابی میأخیلی مت»گوید: سخن می
برای »واکنش نوه به پدربزرگ معنادار است:  جا(.همان« )بتوانم بیایم و تماشایت کنم

، اما باید رویی نگاهم کرد. بعد با بدخلقی گفت باشدام همچنان با ترشای نوهلحظه
 جا(.هما« )بنشینی و ساکت باشی من کار دارم
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اول را حرام  ةاز نظر پدربزرگ، او چند صفح .دهدپدربزرگ دفتری به ایچیرو می
کرده است. ایچیرو تصاویری از تراموا و قطار کشیده و ناتمام رهایش کرده است. وقتی 

اوجی »گوید: قاپد و میمی دفتر را از دستش ،کندبیند پدربزرگ به دفترش نگاه میمی
 و کندایچیرو در جایی تنها بازی می«. ها را نگاه کنی؟توانی اینچه کسی گفته تو می

دود. میو سوار بر مرکب چوبی در فضایی خلوت و تنها . اندارد ایبازیاصوالً هم
 هاین بار کند. پدربزرگ درایچیرو پدربزرگ را مزاحم کارش که از نظر او مهم است،  تلقی می

متناوب حرکات  طورآوردم بهنمی کرد خیلی سر درهایی که او بازی میاز صحنه»گوید: می
ی ئآمد درحال جنگ با دشمنان نامرنظر میکرد در مواقع دیگر بهاسبش را تکرار می

 اش،نوهبرداشت و تفسیر پدربزرگ از رفتار و بازی جا(. همان« )شماری استبی
    دون کیشوت است. ةکنندتداعی ،دآنکه تصریح کنبی

 معناییبی. 6ـ6
ثباتی آن است. معنا معنا و بی ةاما شدیداً دچار تخطئ ؛معنا نیستجهان مدرن جهان بی

نظر دست و منسجم بهامری مؤمنانه، یک ،همچون ادوار گذشتة تاریخ بشری ،دیگر
ه نتوانیم دیگر به آن ی و کیفی تطورات آن سبب شده کبلکه اساساً شدت کمّ ؛رسدنمی

های بزرگانی همچون کانت و هگل نیز مشغولیدل ببندیم. این تحوالت مفهومی دل
رمان مدرن نیز آینة این آشفتگی است. هنر  .(099: 0999سینگر،  :بوده است )ر.ک

گیرد. معنایی را نمیکدام از این دوگانة معناداری یا بیمدرن در این تناقض، طرف هیچ
این  کرده، فشارد و اساساً چایلدز نیز در آثار خود به آن اشارهبر آن پای میاما آنچه 

اش دیگر ازدست رفته است. پدربزرگ از پارچهاست که معنا به آن شکل اصیل و یک
ها ساختمان هایی کشید و گفت اینای برایش بکشد و او مربعخواهد نقاشیایچیرو می

بر  و که روی پاهای عقبش ایستاده بود دترسیم کر است و موجودی شبیه سوسمار
هایی درخشان زد و گفت آتش است دور سوسمار را رگه ؛باالی شهر پدیدار شد

 (.   05: 099۶ )ایشیگورو،

اش را برداشت و در پایین صفحه مردم هراسانی را کشید بار دیگر مدادشمعی تیره»
ین رفتن هویت را از برداشت معنای زندگی و ازب جا(.همان« )گریختندکه به هر سو می
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های درحال فرار در پایین قدر آدمآن»توان دید: پدربزرگ از نقاشی ایچیرو نیز می
شدند. سرانجام کامالً توجهش را  امعناش کشید که اشکال درهم فرورفتند و بینقاشی

این نقاشی  (.0۶همان، « )خطی کردازدست داد و قسمت پایین صفحه را تمام خط
جایی که اَشکالش  ؛نمادین حاکی از سرد و سخت شدن روابط استی در وجه ایچیرو

های سنتی که حاوی معنا بود مربع و ساختمان است و این دقیقاً در تقابل است با نقاشی
های تائویی و ویژه در سنتدر هنر خاور دور به»کرد: و عالم ماده را به ماورا مرتبط می

ها صرفاً یک لذت احساسی آن .هایی راستین هستندثالهای مناظر طبیعی تمذِن نقاشی
اتحاد و اشتراک  ةبلکه حامل لطف و رحمت و زیبایی و وسیل ؛کننددر ناظر ایجاد نمی

 (. 015ـ010: 0990 )نصر،« اندبا حقیقت متعالی

 فرهنگ غرب ةسیطر .0ـ6

میان  وگویها و گفتکه چایلدز معتقد است، عرصة تبادل فرهنگمدرنیته، چنان
شناسانه و از های ضداستعماری، پسااستعماری، شرقدستاوردهای فرهنگی است. نظریه

(. اما در نظر 051ب: 0999دست محصول چنین وضعیتی است )ر.ک: چایلدز، این
وگو میان دو قطب فرهنگی نهایتاً به قیمت حذف یا ادغام ایشیگورو، نباید این گفت

دهندة این حساسیت هایی از رمان نشانشود. صحنهها در دل دیگری تمام یکی از قطب
هیوال تبلیغ شده بود. در  ةدر شهر پوسترهایی درمورد فیلمی درباردقیق نویسنده است. 

اما از اصرار  ؛شودرمان درخصوص موضوع فیلم و معنای هیوال توضیح داده نمی
ودن آن و اهمیت بپدربزرگ برای دیدن آن و انکار نوریکو و ایچیرو درخصوص بی

 توان حدس زد چیزی درموردمریکایی میاکابوهای بارة مندی به دیدن فیلمی درعالقه
ها از او گوید زنفرهنگ و سنت ژاپنی باشد. پدربزرگ به شوخی به ایچیرو می

کند که پسر فیلم کابوی سف میأدر صفحات بعد وقتی پدربزرگ اظهار ت ترسند.می
فرزند کوچکش که  ،اما نوریکو ؛شودهیوال بیشتر می اصرارش بر دیدن فیلم ،دیده است

گوید کند و میبا لحن تندی آن فیلم را مسخره می ،ازقضا با ایچیرو بسیار دوست هم هست
شود و از اند که به پارک بروند. وقتی پدربزرگ ناراحت میها پیش از این قرار گذاشتهآن

کند عمد سر از کتابی که وانمود میبه ،اندشتهها بگوید قرار دیگری داخواهد به آنایچیرو می



 0011، بهار و تابستان 9، شمـارة 5سال                                                         شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

66 

 

توان هیوال را کند. میدارد و حرف پدربزرگ را تصدیق نمیبرنمی ،است شدرحال خواندن
گونه در روزگار نماد زندگی و فرهنگ سنتی ژاپن دانست که این همچون شمشیرزن
 خورد.  جدید شکست می

کنش  لیو ؛بیاید که وریکو نپذیرفتسرانجام پس از مدتی به دیدن فیلم رفتند. ن
در خانه بماند. هنگامی که مادر  : درخواست کرد کهشودتر تصویر میستسوکو محترمانه

خشم در گوش مادرش زمزمه ایچیرو چیزی را چند بار و به، پوشاندکفش پسرش را می
 .اش را بپوشدهوا آفتابی بود و او اصرار داشت بارانی ؛کرد

رفتیم، متوجه تکبری شدم که در راه سمت ایستگاه تراموا پایین میاز باالی تپه به
رفتن ایچیرو بود انگار کتی که روی دستش انداخته بود او را به کسی مثل هامفری بوگات 

تقلیدی از  اششد نتیجه گرفت که همهکرد و میمریکایی( تبدیل میامشهور  ة)هنرپیش
 (.019ـ011: 099۶ های کمیک اوست )ایشیگورو،قهرمانان کتاب

با رفتار و زبان بدن  اما ایچیرو ؛روندبا این وصف، به تماشای فیلمی بومی می
مریکایی به تماشای فیلم اثر از فرهنگ أمت یبا نگاه و دهدعالقگی خود را نشان میبی
 او نیز حاکی از تحقیر فرهنگ خودی است. ةرود. حالت متکبرانمی

کند های سینمایی بازی میگوید که ایچیرو نقشپدربزرگ در خطاب به دخترش می
آورد و در گوید ادای کابوها را درمیدخترش با خنده می .گویدو کلمات نامفهومی می

گوید و بعد در توضیحش می (09همان، ) کند انگلیسی حرف بزنداین حال سعی می
مند ها عالقهموقع به آن از آن ؛مریکایی ببیندایک بار او را به سینما بردند تا فیلم کابویی 

پذیری از گونه اثربدین (.09همان، شد تا اینکه مجبور شدند برایش کاله کابویی بخرند )
 یابد. مریکایی در پوشش نیز نمود میافرهنگ 

، گیرندخانواده درمقابل یکدیگر قرار میاز دو نسل متفاوت از یک  وقتی که دو مرد
 همین چند ،آهی کشیدم و گفتم باوجود این»شود: بارزتر نمودار میتقابل دو فرهنگ 

گاه آن جا(.همان« )سال پیش ایچیرو اجازه نداشت چیزی مثل این فیلم کابویی را ببیند
ها را دوست بهتر است او کابوی»گوید که معتقد است: ستسوکو نظر پدرِ ایچیرو را می

مشهور ژاپنی و یکی از هایی مثل میاموتو موساشی )شمشیرزن داشته باشد تا از آدم
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کند ترین جنگجویان تاریخ ژاپن( برای خودش بت بسازد. سوئیچی فکر میبزرگ
 جا(. همان« )ها هستندهای بهتری برای بچهمریکایی حاال مدلاقهرمانان 

گو نماد شکست اساطیر درمقابل انسان عینی است که در واز سوی دیگر این گفت
گو، وپس از این گفت ةدر صحن شود.گر میجلوهمریکایی اقالب کابوی و فرهنگ 
طرف پنجره قدم زدم به»بینیم که دربرابر پنجره ایستاده است: تصویری از پدربزرگ می

دیدم انعکاس خودم بود و اتاقی که تاریک شده بود و تمام آنچه می بیرون کامالً
« کردندبت میشنیدم که آرام صحها را میسرم بود. از اتاقِ دیگر صدای زنپشت

 (. 59همان، )

تاریک است،  برایش چیز در بیرون از ذهن و ضمیر اوتیرگی بیرون نماد این است که همه
 ةچهر تواندمیفقط امیدی نیست، او قادر به تجزیه و تحلیل عالم بیرون از خود نیست و 

 را ببیند و از سوی دیگر سخن دختران خود را که در اتاقی دیگر که اشدرمانده
ای از آنان زمزمهفقط  کند ودرک نمی زیست دیگری است، ةمعنای فضا و شیوبه

شود که شاید ما در گاهی نگران نمی»گوید: شنود. اونو در خطاب به دامادش میمی
درواقع گاهی ژاپن شبیه به  [...]کنیم؟ ها کمی دستپاچه عمل میمریکاییاپیروی از 
و او در  (50۶همان، « )بیندتر غریبه تعلیم میشود که دارد از یک بزرگکودکی می
ها خیلی مریکاییارفته همایم ولی رویگاهی ما کمی دستپاچه بوده»گوید: پاسخ می

ها راه درازی را در درک مسائلی مثل دموکراسی چیزها دارند که به ما بیاموزند. ما ژاپنی
 (.501همان، « )ایمو حقوق فردی طی کرده

 یتهمدرن ةغلب .6ـ6
پردازانی حل مقابله یا هرگونه مواجهه با جهان مدرن و تناقضات آن در تفکر نظریهراه

باید با آن جنگید و یا اساساً از ورطة مقابله با آن » ست کهاهمچون چایلدز این 
قضیه از  .(059 ب:0999)چایلدز، « شکلی زاهدانه، یوگاوار یا بودیستی پا پس کشیدبه

های مدرن راه را عنوان سوژهها بهرش این تنقاضات از سوی انساناین قرار است که پذی
سازد. ایشیگورو نیز هایی درخور برای آن تسهیل میبرای فهم آن و احیاناً یافتن پاسخ

دهندة کند و این نشانهای پایانی رمان خود اتخاذ میچنین رویکردی را در قسمت
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سرانجام احساس رضایت  اقعردرک عمیق او از سرشت عجیب جهان مدرن است. د
خانم  ةشود که روزی کافای ارائه میتصویری از کافه ،های پایانیدر صفحه .است

ایستد و با ای گرفته است. اونو آنجا میکاواکامی بود و جایش را ساختمان سفید شیشه
ها چقدر کردم به ذهنم خطور کرد که این جوانطور که تماشا میهمین»گوید: خود می

 [...] با دیدن اینکه چطور شهر ما بازسازی شده[ .. ] ندابینی و اشتیاقرشار از خوشس
 (. 510: 099۶ )ایشیگورو،« کندمرا سرشار از خوشحالی می

های پایانی رمان حاکی از دید مثبت راوی به آینده است که نوعی پذیرش جمله
ر خود اثنیز در  ایشیگوروه کند کمی ای را برای خواننده متبادربازگشت جاودان نیچه

ملت ما انگار با هر اشتباهی که در گذشته مرتکب شده حاال »کرده است:  به آن اشاره
ها آرزوی خوشبختی بخت دیگری برای بهتر کردن امور دارد. فقط باید برای این جوان

 روی دیگر این دید مثبت این نیز خواهد بود که او هم خود را تسلیم جا(.همان« )کرد
 امواج بلند مدرنیته کرده است.

مدرنیته را از این گفتار راوی با دخترش نیز  شدگی دربرابرتسلیم ،در پایان رمان
ام دلیلی نی از کارنامههای معیّام که بپذیرم در جنبهمن حاال آماده»توان استنباط کرد: می

 (. 550همان، « )برای افتخار وجود ندارد

 نتیجه .6
 هنرمندی از جهان شناورتحلیل روایی عناصر مدرنیته در رمان  هدف تحقیق حاضر

، مدرنیسمویژه به ،اشکازئو ایشیگورو براساس الگوی پیتر چایلدز در آثار نظری ةنوشت
های انتقادی و فلسفی امری ناگزیر است بوده است. بررسی آثار ادبی به میانجی نظریه

تر از مقوالت و معضالت جهان درکی وسیعها مند به این حوزهخوانندگان عالقه بهکه 
ای ژاپنی را بیان سرگذشت خانواده هنرمندی از جهان شناور. رمان دهدمیمدرن 

پژوهش این بوده  ةلئکند. روش این پژوهش تفسیری، تحلیلی و استنباطی است. مسمی
های آن در رمان چیست و چگونه نمودار شاخص ،که با فرض اثرپذیری از مدرنیته

ها و ها نمودار شده است: کنشمدرنیته در این داستان به این شیوه .ه استشد
ها را نمودار در سنین مختلف تقابل و تعارض نسل تقابل افراد خانواده که گوها ووگفت
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حاکی از  وگذارد گوهای درونی راوی داستان که سیر وقایع را ناتمام میوگفت ،کنندمی
 داستان ها.ها و انسانزدایی از مکانتقدس و درن استم ةتنهایی و بیگانگی در جامع

شود که آغاز می لحاظ فرهنگیو ارزشمند به ای باشکوهخرید خانه شکلی شگفت بابه
راوی  ،آن را در قبال مبلغی ناچیز به اونو« حیثیت ةمزاید»وارثانِ هنرمندی بزرگ با 

. داشتقت مالکیت آن خانه را لحاظ فرهنگی بیشترین لیاواگذار کردند که به ،داستان
های هایی است که به قیمت تخریب خانهخراش و آپارتماناین خانه در تقابل با آسمان

هایی از این خانه مقدس و مورد احترام بخش که نگرش سنتی این سنتی ساخته شدند.
چیز اشیایی هستند که کارکردشان در تقابل با این نگرش مدرنیته است که همه است

گیر که دامنبل ،زدایی تنها موقوف به مکان نیستکند. تقدسها را تعیین میش آنارز
ای که انقیادپذیری از اصول و گونهجایگاه بزرگ خانواده و اقتدار او نیز هست؛ به

خانواده به  ةاز فرزند نخست کمتر است و در نو های پیشین در فرزند دومارزش
ثیر فرهنگ غربی است و این موضوع در أتحت تخانواده  ةرسد. نوکمترین میزان می

هایی در مورد فرهنگ و جای فیلمهای کابوی بهطرز پوشش و تمایل به دیدن فیلم
 شود. گر میسنت ژاپن جلوه

در  دهدمی یابی در رمان نشاندستاوردهای این مقاله در بخش تطبیقی و مصداق
اظر طبیعت اهمیت داشت و نقاشی راهی ثر از آیین تائو و ذِن، منأمت ،فرهنگ سنتی ژاپن

ای خواهد نقاشیاش میهنگامی که راوی از نوه .بود برای اتصال عالم ماده به ماورا
هایی که در کند و انسانای را در کنار هم ترسیم میهای بدقوارهمربع ،برای او بکشد

ای که جان هعد ،های پیشینارزشرنگ باختن  پایین صفحه از بیم آتش در گریزند. با
 ةشوند و همعامل تداوم جنگ معرفی می ،اندخود را برای مقابله با دشمن فدا کرده

مهری، کسی که روزگاری ای که بر اثر بیگونهبه ؛گیرداقداماتشان مورد انتقاد قرار می
کرد، خودکشی خواند و جوانان را ترغیب به جنگ با دشمن میاشعار حماسی می

یک وجه  مبهم است. امیدواری راوی به جوانان و نسل آینده ،داستاندر پایان  کند.می
داند یا اینکه خود را با شرایط جدید ها را گذرا میتوجهیاین است که راوی این بی

 افکند.کند و دربرابر هجوم مدرنیته سپر میسازگار می
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Abstract  
Since he won the Nobel Prize for Literature, the success of the novels 

by the Japanese-English writer Casio Ishiguro has been growing. In 

this regard, the present study, with an empirical and interpretive 

approach, aims to examine the validity of the elements of modernity in 

the novel An Artist of the Floating World in terms of modernity's 

components in fictional elements based on Peter Childs’ model. This 

novel focuses on family behavior symbolizing the traditional society 

in transition to modernity, exploring the components of modernity in 

concepts such as the desecration of values, the decline of the father's 

role as authority and manhood at home, and the possibility of 

controlling the girls of the family, especially younger children. Their 

ideas depict individualism and loneliness, the dominance of western 

culture and the western way of life, and the tendency towards 

indigenous culture. At the end of the story, the narrator's hope for the 

youth and the next generation is ambiguous because, on one hand, he 

hopes for the future, but on the other, he challenges the onslaught of 

modernity. The aim of the study is to explain and analyze the impact 

of modernity on traditional society in the form of a family symbol 

based on Peter Childs’ model. 
 

Keywords: Modernity; narrative analysis; An Artist of the Floating 

World, generation conflict; individualism. 
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