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 چكیده
پیوندد. هرچه این هم میای است که سایر اجزای آن اثر را بهمایۀ هر داستان مانند رشتهدرون

های زندگی روشن وقتی چراغتر است. رمان تر و هنریتر باشد، آن اثر قویارتباط تنگ
دومین اثر از سردار اُزکان، نویسندة موفق تُرک است که به بیش از بیست زبان زندة  شوندمی
شیوة توصیفی ـ تحلیلی درپی آن است که ارتباط ترجمه شده است. این پژوهش به دنیا

وقتی چون کودکان »مایۀ دهد که درونمایه و فرم داستانی را بررسی کند. نتایج نشان میدرون
به معصومیت و پاکی رسیدی، به کتاب و اسرار آفرینش که در درون خود توست، خواهی 

و « لحن»، «فضا»، «شخصیت»، «راوی»انه و هماهنگ در عناصر ای هنرمندگونهبه« رسید
منعکس شده است. درواقع اُزکان توانسته است فرم رمان را در خدمت محتوا و « گووگفت»

هایی که جنبۀ نمادین دارند، مانند مایهمضمون آن قرار دهد. در این اثر، استفادة بجا از بن
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مایه در ذهن مخاطب کمک کرده و القای بهتر درون کتاب، سفر، کودک، نور، مرگ و دریا، به
ها و ها و شخصیتاستفادة هوشمندانه از عناصر داستانی در این اثر ادبی باعث اتحاد بین راوی

   درنهایت معنا و مضمون عرفانی رمان شده است. 

 ی.مایه، راو، درونشوندهای زندگی روشن میوقتی چراغسردار اُزکان،  های کلیدی:واژه

 . مقدمه1

« چگونه گفتن»ای از واژگان است که به تبع آن داستان و رمان، مجموعهادبیات و به
چگونه »اند میان شوند که توانستهشود. در میان آثار ادبی متونی یافت میمنتهی می

، ارتباطی هنرمندانه و گاه تنگاتنگ ایجاد کنند. شاید این نکته را «چه گفتن»و « گفتن
فرض کنیم یک شعور خالق »پارچگی متن نامید. اعتقاد به انسجام متن یعنی بتوان یک

های خوانی(. این شعور یگانه بیش811: 8331)ابوت، « یگانه پشت روایت وجود دارد
دهد تفسیرهای کند و اجازه نمیهای نامناسب بر متن را تحدید میوجه و تحمیلبی

شعور واحد، وحدت اثر داستانی را رقم  ناموجه سربرآرند. یکی از مواردی که مانند
مایۀ داستان گرانیگاه، اصل و قوام داستان است که مایۀ آن است. درونزند، درونمی

مایه گیرد. چگونگی ارتباط عناصر داستانی و روایی با درونداستان براساس آن شکل می
زان حضور و می»تواند ابعاد هنری اثر را برجسته و یا درحد نازلی ضعیف کند. می

مایۀ مایه بر روایت با شدت و ضعف همراه است. اگر درونمحوریت و تسلط درون
« شودتر میدرستی مشخص شود، درک و فهم چیستی روایت آسانیک روایت به

ای گونهمایه، به(؛ چراکه روایت سازوکارهایی است برای القای درون13: 8338)پرینس، 
هن و روان خواننده و مخاطب را درگیر کند. برای که اثرگذاری آن بیشتر شود و ذ

مایۀ ای که همسو و متناسب با درونگونهنمونه انتخاب زاویۀ دید و راوی مناسب به
تواند وجه هنری اثر را برجسته کند و مخاطب را به لذت هنری داستان باشد، می

مایه درنهایت رونبرساند؛ به همین ترتیب، هماهنگی دیگر عناصر روایی و داستانی با د
ها دنبال پاسخ این پرسشتواند اثر هنری منسجمی را پدید آورد. در این پژوهش، بهمی

های زندگی روشن وقتی چراغمایۀ داستان هستیم: چه سازوکارهای روایی با درون
هایی تنیدگی به چه شیوهاند و درثانی این درهمتنیدگی حاصل کردهدرهم شوندمی
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اند و درپی ای تلفیق شدهنحو خالقانهمایۀ داستان بهدهای روایی با دروناست؟ این شگر
القای مفهومی واحد هستند؟ یا آنکه ارتباط فرم و محتوای اثر ضعیف است؟ فرضیۀ 
پژوهش بر این اصل استوار است که استفادة خالقانه از عناصر و شگردهای روایی و 

های زندگی روشن وقتی چراغتانی در رمان مایۀ داسها با درونهمگامی و هماهنگی آن
ایم. وجود دارد. در مقالۀ حاضر چگونگی و چرایی این ارتباط را تحلیل کرده شوندمی

وقتی به عبارت دیگر، در این پژوهش درپی تبیین و تحلیل شگردهای هنری رمان 
 مایۀ داستان هستیم.  در ارتباط با درون شوندهای زندگی روشن میچراغ

 . پیشینۀ پژوهش 1ـ1

ها مایه با شگردهای روایی مقاالتی نوشته شده که عمدة آندرمورد تحلیل تناسب درون
اند. یکی از این مقاالت مایه با عناصر داستان خاصی پرداختهبه بررسی ارتباط درون

ها را من خاموش مایه در رمان چراغتحلیل تناسب شگردهای روایتگری با درون»
مایۀ آن بررسی ( است که در آن، ارتباط اجزا و عناصر داستان با درون8331« )کنممی

مایۀ داستان نهاده های او در ارتباط با درونشده؛ اما گرانیگاه پژوهش بر راوی و کنش
مایه با شگردهای شده است. با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی درمورد ارتباط درون

 ، این تحقیق در نوع خود تازه است.روایی در رمان مورد بررسی انجام نشده

 . معرفی رمان  2

نام عُمر ماجرای سفر درونی فردی به شوندهای زندگی روشن میوقتی چراغرمان 
او روایت « سالیِبزرگ»و نیز « کودکی»درمیان از زبان فصلاست. داستان به صورت یک

خواهد با است و می شود. راوی در شروع داستان و در فصل اول، در قایقی نشستهمی
خوردن چند قرص به زندگی خود که در نظرش پوچ است، پایان دهد. در پایان فصل 

اندازد. این ها را به دریا میدوم، راوی همچنان در همان قایق نشسته است و قرص
فاصلۀ زمانی میان نقطۀ شروع و پایان داستان، زمان داستان )نه روایت( را بسیار کوتاه 

های داستان که گو و سفر درونی عُمر با دیگر شخصیتواین میان، گفت کند. درمی
کند که در آخرین سطرهای همگی در ذهن عُمر وجود دارند، این امکان را ایجاد می
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ها را  درون آب بیندازد. این سفر درونیِ پرماجرا با نظم کتاب عُمر متحول شود و قرص
ی که خواننده جز با دقت و تأمل، متوجه اگونهخاصی در داستان چیده شده است؛ به

سال پرماجرا از  96شود. این سفر درونی که یکی بودن زمان آغاز و پایان داستان نمی
کند، بیانگر ازلی بودن گیرد و در زمان داستان تغییری ایجاد نمیزندگی راوی را دربرمی

طور رونی مدام و بهزمان در دنیای درون و عالم خیالِ راوی است. راوی در این سفر د
شود. او در پایان داستان، سالی و برعکس پرت میتناوبی از دنیای کودکی به بزرگ

کند. درواقع در پایان انگیز خود را پیدا مینمودها و ردِ پاهایی از سفر درونی و خیال
رسد و واقعیت در داستان، مرز میان خیال و واقعیت )دنیای درون و بیرون( به صفر می

 گیرد. سفر درونی راوی به شرح زیر است:تداد خیال قرار میام
ها دوست شود. او یک بار با پیرزنی سالگی آرزو دارد با فرشتهراوی در هشت

ات گوید: فرشتهخواند. پیرزن به او میشود که فرشته است و ذهن او را میرو میبهرو
تواند کند که میرد، دلفینی پیدا میرا صدا کن. پس از آن، با ایمانی که به حرف پیرزن دا

اسم با خود شوند. دلفین نیز که فرشته است و همها با هم دوست میحرف بزند. آن
داشت و نور شدن و نیز چشماوست )عُمر(، چیزهای زیادی دربارة دوست داشتن بی

ا، هگوید که تمام این شخصیت. دلفین به او میگویدسفر به دنیای فناناپذیران می
جانور را که در درونش « منِ»کنند. او باید ازجمله خودِ دلفین، در درون او زندگی می

چیز داشت به همهچشمشود، با داشتن محبت بیکند و مانع از نور شدنش میزندگی می
چیز کس، رام کند تا بتواند به سرزمین نور که بازهم در درون خود اوست و همهو همه

سفر کند. پیرمردی که در ابتدای روایت و پیش از شروع داستان آنجا جاودانه است، 
جوی کودکی )عُمر( است که با دلفین )فرشتۀ درونش( حرف وحضور دارد، در جست

دارد که باید پیش از مرگش آن را به عُمر بدهد. « امید»نام زده باشد. پیرمرد کتابی به
به یک کودک تحویل داده شود و این است که باید همیشه « امید»درواقع قانون کتاب 

آن کودک هم باید آن کتاب را پس از تحویل گرفتن، چال کند تا پیش از مرگش از 
شود، به کودک بعدی بسپارد. ماجراهای داستان این طریق الهامی که در خواب به او می

رسد و ای میجای خودکشی در قایق، به جزیرهکند. درنهایت عُمر بهسیر را دنبال می
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 کتاب را که حاال از خیال به واقعیت پیوسته و درواقع سوغات سفر درونی اوست،
 کند.   چال می 

رمانی است با مضمون عرفانی که با قلم شوند های زندگی روشن میوقتی چراغ 
روش سهل در این اثر به 8روان بهروز دیجوریان به فارسی ترجمه شده است. اُزکان

ظاهر متفاوت که درواقع تفاده کرده است. حضور سه راوی بهممتنع از عناصر داستان اس
هر سه یک نفر هستند، زمینه را برای پژوهش دربارة این رمان فراهم کرده است. از 
دالیل مهم انتخاب این رمان برای مطالعه، محتوای غنی و عالی، ساختار بدیع آن و بیان 

بر تواند عالوهن پژوهش میهای مفید و امیدبخش بوده است؛ ضمن اینکه ایآموزه
وقتی های پنهان آن را آشکار کند. رمان معرفی بیشتر رمان مورد بررسی، زیبایی

تنهایی و  داستانی است که دغدغۀ رها شدن از رنج شوندهای زندگی روشن میچراغ
یأس فلسفی دارد. نویسندة این اثر تالش کرده است تا از شیوة متداول بیان روایت 

یرد و طرحی نو دراندازد. استفاده از راوی چندصدایی که گاه کودک است و فاصله بگ
تمام هستی در درون »های عرفانی ازقبیل کند مخاطب اندیشهگاهی بزرگ، کمک می

هایی چون نور، دریا، جزیره، سفر، کودک مایهرا بهتر دریابد. همچنین بن« انسان است
ه فهم بهتر مکان و زمان ازلی و انتزاعی داستان و... که در ناخودآگاه بشر حضور دارند، ب

 کند.بیشتر کمک می

 . خالصۀ رمان 3

این اثر دومین رمان سردار اُزکان دربارة سفر درونی جوانی خسته و ناامید از زندگی 
 خواهد با بلعیدن قرصاست. عُمر که قصد خودکشی دارد و در واپسین لحظاتی که می

افتد که مرز خیال و واقعیت در زد، اتفاقاتی برایش میخودش را به کام مرگ بیندا
رود و تصاویر ذهنی و درونی برای او حکم تصاویر عینی و بیرونی را نظرش ازبین می

با نگاهی تازه و پرامید ازسر  شود و زندگی راکند. درنهایت نیز پشیمان میپیدا می
شود. فرشتۀ رو میبهفرشتۀ مرگ رونوعی عارفانه، با گیرد. او در این سفر درونی و بهمی

صورت پری دریایی و سپس به سیمای پیرمردی دریانورد درمقابلش مرگ که ابتدا به 
آورد. عُمر به یادش میشدة او را بهکند، گذشته و کودکی و خاطرات فراموشجلوه می
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و به او کند و دلفینی را که دوست و فرشتۀ آن دوران او بوده اش سفر میدنیای کودکی
یاد ، بهآموخته استداشت به دیگران را میچشمهای معنوی همچون محبت بیآموزه

را که در کودکی چال کرده و حاال پیش « امید» نامطور ماجرای کتابی بهآورد و همینمی
صحبت ها دوست و هماز مرگ خود باید آن را به دست کودکی برساند که با فرشته

دکی در زمان باستان نوشته شده و همواره به دست کودکی است. این کتاب توسط کو
شود تا مرگ شود و تا بزرگ شدن کودک، کسی از راز آن باخبر نمیسپرده و چال می

وقت به کودکی که کتاب باید به او سپرده شود، الهام دارندة کتاب نزدیک شود. آننگه
به کودکی و سیر در خیال  شود. عُمر تمام این سفرکتاب حفظ می چنینشود و اینمی

کند و در پایان این سفر درونی ها برای بلعیدن طی میرا در فاصلۀ کوتاه برداشتن قرص
شود و به جهانی پر از نور و روشنایی ها برای خودکشی منصرف میاز بلعیدن قرص

 آورد. آن رایاد میگذارد. حاال کتابی را که در کودکی خود چال کرده است، بهقدم می
پردازد. جوی کودک بعدی که کتاب باید به او سپرده شود، میوکند و به جستپیدا می

داد کند، پیش از این، خوابی را که نشان میاین کودک که در همسایگی عُمر زندگی می
 کتاب باید بدو سپرده شود، برای عُمر بازگو کرده است. 

 مایه و مضمون رمان  . درون3

طور مستقیم نتیجۀ اندیشۀ نویسنده اکم بر اثر است و بنابراین بهمایه فکر اصلی حدرون
شود درمورد موضوع خاصی است. ایدئولوژی و نگاه نویسنده به جهان هستی سبب می

مایه ایجاد توان گفت وظیفۀ درونطور خالصه میمایۀ اصلی اثر شکل بگیرد. بهکه درون
چون زمانی که نویسنده فکر خاصی را هماهنگی و انسجام بین اجزا و عناصر اثر است؛ 

زند. از سوی کند، براساس آن به چینش سایر عناصر دست میبر اثر خود مسلط می
مایه مؤثر واقع شوند. گیری و تکامل درونتوانند در روند شکلدیگر سایر عناصر نیز می

ن و بُ معنای اصلبه ‘همای’معنای داخل و میان و به ‘درون’مایه از دو بخش درون»
)داد، « است ‘اصل درونی هرچیز’ی امعنهرچیز تشکیل شده است که درمجموع به

 مایه آمده است: (. در تعریفی دیگر از درون838: 8313
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ای که مایه مضمون یا تم، فکر اصلی و مسلط هر اثر ادبی است. خط یا رشتهدرون
هم پیوند بههای داستان را شود و وضعیت و موقعیتدر خالل اثر کشیده می

اند حاکمی تعریف کرده ۀعنوان فکر و اندیشمایه را بهدهد. به بیانی دیگر، درونمی
 ۀمایگویند درونکند و به همین جهت است که میکه نویسنده در داستان اعمال می

 د )میرصادقی،دهاش را نشان میهر اثری جهت فکری و ادراکی نویسنده
 8313 :811.) 

بازگشت به کودکی  شوندهای زندگی روشن میوقتی چراغ مایۀ رماندرون 
)سادگی و معصومیت( و رسیدن به کتاب اسرارآمیز آفرینش است. کتابی که در قلب 

داند. اینجاست که داشت میچشمهاست و راز جاودانه شدن را در محبت بیانسان
مر، تنها دوست دوست بدار عُ»تواند به ملکوت برسد: )ع(، فرد می مطابق گفتۀ مسیح

های مدرسه را، آموزگارانت را، ات را دوست بدار، بچهداشت. خانوادهچشمبدار؛ اما بی
(. نویسنده برای اینکه 831: 8331)اُزکان، « دریا را، مرغان دریایی را، باد را دوست بدار

بتواند چنین باوری را که بارها در متون دینی و عرفانی مطرح شده است، از کلیشه 
ناچار باید دست به ابداعات ادبی و هنری خاصی بزند. اُزکان دن دور کند، بهبو

مایۀ عرفانی از فرم خاصی از هنرمندانه توانسته است برای القای این مضمون و درون
ای است که خواننده این گونهداستان کمک بگیرد. نقش ویژة راوی در این داستان به

« بزرگ عُمر»نوعی در تقابل با راویِ که به« کودک عُمر»معصومیت و پاکی را در راویِ 
  کند.است، احساس می

 مایهدر داستان و ارتباط آن با درون 2. تقابل3

گیرد ها در آن شکل میها، اعمال و کنشاصوالً هر داستانی با تقابل و ضدیت شخصیت
هـای  داللت با تقابل پردازان این حوزه، اعتقاد دارد که، از نظریه3یابد. گریماسو معنا می

شود. پایین و باال، چپ و راست، تاریک و روشن، براساس تقابلشـان،  دوتایی شروع می
دهـد و معنـا   شوند. از دید او، خوب بدون بد معنا نمـی در ارتباط با یکدیگر تعریف می

 شویم.  گیرد که میان دو واحد معنایی قائل میهایی شکل میتقابلواسطۀ به
هـای  کند که در آن بـه ایـن تقابـل   زبانی را فرض میح تفکر پیشگریماس یک سط

های منطقی یا مفهومی واسطۀ آن، تقابلشود که بهگونه داده میابتدایی شکلی انسان
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شوند؛ موقعیتی کـه وقتـی مجـال    ناب به مشارکینی در یک موقعیت جدلی بدل می
های این مشارکین ویژگیشود. اگر به توسعۀ زمانی را پیدا کند به یک قصه بدل می

شـوند  بخش داده شود، به کنشگر یا به عبارت دیگر، شخصـیت تبـدیل مـی   فردیت
 (.  811: 8313)اسکولز، 

صورت تقابـل  های آن است که بهتقابل اصلی و اساسی این رمان، ضدیت بین راوی
ن ها و درنهایـت اتحـادی کـه میـا    کند. اما باوجود تمام شباهتکودک و بزرگ جلوه می

« کـودک  عُمر»دهد. اشتیاق می« کودک عُمر»شود، برگ برنده را به راویِ ها برقرار میآن
هـای فلسـفی،   از پرسـش « بـزرگ  عُمـر »زدگـی  ها دربرابر یأس و دلبه دوستی با فرشته

 کند:   در ذهن خواننده ایجاد می« کودک عُمر»بخش و ملکوتی از تصویری آرامش
« عُمَر دلفـین »دانم نامۀ قلبمان به قو نامه نوشتیم. نمی هر دو چشممان را بستیم و با
 چطور بود اما مال من این بود:

 «قوی عزیز»
خواهم. اگر واقعیت را بخـواهی، مـن انتظـار    اول از اینکه نورت را ندیدم عذر می»

بگوید کـه تـو نـور هسـتی     ‘ عُمر دلفین’دیدن نوری را داشتم که بدرخشد. اما اگر 
کـنم. او را بـاور   گوید بـاور مـی  می‘ عُمر دلفین’زیرا من هرچه  حتماً درست است؛

گـویم هـم   رود. امیدوارم آنچه من میگوید مستقیم به قلبم میدارم، چون هرچه می
خواهیم مثل تـو نـور   مستقیم به قلب تو برود و پیش ما بیایی. زیرا ما هم خیلی می

)اُزکان، « ی ما از نور شدن بگو، پیش ما بیا و برا«قوی عزیز»شویم. برای همین، ای 
8331 :836  .) 

رنـگ  ر داسـتان مرزشـان بسـیار کـم    همچنین است تقابل میان خیال و واقعیت که د
 شود: رود و یکی میشود و در پیشگفتار کامالً ازمیان میمی

ای العـاده هرجا محبت هست، نه پایان وجود دارد و نه جدایی. با هـم اوقـات فـوق   
، «قـو »، «قرمزپیرزن دست»چیز در درون تو اتفاق افتاد. ا دراصل همهداشتیم عُمر. ام

عُمر و من، همۀ ما در درون تو زندگی کردیم و به زندگی نیز ادامـه خـواهیم داد و   
 (.831یابد )همان، به همین خاطر داستان ما هرگز پایان نمی

اره کرد. فرشـتۀ  توان به ضدیت مرگ و زندگی اشها در این داستان میاز دیگر تقابل
چیـز  گیـرد تـا جـانش را بگیـرد. همـه     مرگ دربرابر عُمر ایستاده است و از او اجازه می

شویم کـه  رو میبهرود؛ اما درنهایت ما با جریان زندگی رومی سوی پایان زندگی پیشبه
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معلوم نیست این زندگی تازه و روشن، زندگی پس از مرگ است یا زنـدگی واقعـی در   
هایش را گشود. من تکان فرشتۀ مرگ برای در آغوش گرفتن من دست: »همین دنیاست

خواستم که مرا در آغوش کشـد. در آن لحظـه ناگهـان یـک     نخوردم. اما با تمام قلبم می
 (.  831)همان، « کودک شدم

همچنین در داستان، از فناپذیران و فناناپذیران سخن بسـیار بـه میـان آمـده اسـت.      
شوند. اینجا نیـز مـرز میـان فناپـذیری و     نور درونشان جاودانه میفناپذیران با رسیدن به 

فناپـذیر  بیند که اگرچه رود؛ زیرا مخاطب موجودی را در داستان میفناناپذیری ازبین می
 است، حاال جاودانه شده است.  

شـوند و هـر دو راویِ کـودک و    ها در داستان سرانجام متحـد مـی  تمام این تقابل 
 شوند:بزرگ با هم یکی می

 بزرگی با کودکی
 واقعیت با خیال
 برون با درون

 مرگ با زندگی
 فنا با جاودانگی

 غیرمقدس با مقدّس
ها در داستان امکان جمع اضداد در عرفان را  یادآوری یکی شدن تمام تقابل

هایشان، کند. در عرفان، این نکته که تمام کائنات کلمات حق هستند و با تمام تفاوتمی
مایۀ داستان نیز اند، مورد تأیید و تأکید است. درونواحد آفرینش را تشکیل داده کتاب

ها و درنهایت جمع اضداد در وجود عُمر که بیان همین مطلب است، با یکی کردن تقابل
)کتاب آفرینش( در قلب او، این مطلب را به « امید»)انسان( و نگاشته شدن کتاب 

 رساند.خواننده می

 مایهارتباط آن با درونو  3. راوی3

های اصلی و اساسی هر روایتی، راوی آن است که بنابر صالحدید نویسـندة  یکی از پایه
های مختلفی به خـود بگیـرد. از سـوی دیگـر یکـی از      ها و شکلتواند جنبهداستان، می
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های کشف مناسبات درونی هر روایتی در گروِ فهم درست و صحیح راوی آن اسـت  راه
. کنـد مـی  تمرکـز  بر تجزیه و تحلیل شـکل روایـت و انـواع راوی    نیز 3ناسیشروایتو 

داسـتان و نقـش و اهمیـت آن در ارتبـاط میـان       ۀرابطـ  ها بهتجزیه و تحلیلدرواقع این 
داستان و خواننده، گونـاگونی اصـول و ضـوابط بیـان، عمـل روایـت و        ةداستان، گویند

صـدا یـا    و تلـویحی،  ةواقعی، نویسند ةویسندمیان ن ۀتغییرات در آگاهی بیرون و درون، رابط
، (34 :2000)مطـابق نظـر کـالر     (.838: 8316پـردازد )میرصـادقی،   کننده میصداهای روایت

. راوی نقـش  طبیعی کردن داسـتان اسـت   ۀهای ابتدایی و اولیتشخیص راوی یکی از راه
ین عنصـر روایـت   تـر انتقال داستان به خواننده را برعهده دارد و اصوالً یکـی از اساسـی  

رنـگ  است و روایت بدون راوی معنایی ندارد. هرچند که در برخی جاها نقـش آن کـم  
معنای حـذف راوی نیسـت و در اینجـا خـود     گوهای داستانی(، بهوشود )مانند گفتمی

    دهند.ها یا نویسنده عمل روایت را انجام میشخصیت
توسط راوی است؛ ای روایت بازگویی قصه در مکان و برهه طور کلیبه

گیرد و همچنین صورت می هاوسیلۀ آنهایی دارد که عمل انتقال پیام بهشخصیت
در هر روایت، حداقل یک »شود. ها بازگو میخوانندگان و مخاطبانی که پیام برای آن

توان یافت؛ البته ممکن است که در روایتی چندین راوی متفاوت وجود داشته راوی می
نیوشان متفاوت یا یکسان را مورد خطاب قرار نوبت روایتام بهباشند که هرکد

 (.  811: 8338)پرینس، به نقل از بامشکی، « دهندمی
از یک پیشـگفتار و دو فصـل تشـکیل     شوندهای زندگی روشن میوقتی چراغرمان 

سـال  شده است. در این اثر، راوی در سه سطحِ دانای کل، راوی کـودک و راوی بـزرگ  
عُمـر  »کند و سـپس  روایت را شروع می« عُمر بزرگ»د. در فصل اول، نخست وجود دار

گیرد. راوی فصل دوم ابتـدا  تناوب صورت میدهد. این کار بهداستان را ادامه می« کودک
دهـد کـه در نیمـۀ دوم کتـاب، راوی شـروع      است. این مطلب نشان مـی « عُمر کوچک»

است. آخرین قسمت هر فصل نیـز بـا    ای دارد و وارد جهان پاک کودکی شدهمعصومانه
یابد که چه بسا بیانگر آن است که راوی اصلی در داستان، پایان می« عُمَر بزرگ»روایت 

 گردد.سال است که مدام به کودکی خود بازمیبزرگ
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 شخص/ دانای کل(یک ـ پیشگفتار )راوی سوم
/ .... / عُمر  دو ـ فصل اول: عُمر بزرگ/ عُمر کودک / عُمر بزرگ / عُمر کودک

 بزرگ
/ عُمر بزرگ / عُمر کودک / عُمر بزرگ / .... /  دکسه ـ فصل دوم: عُمر کو

 عُمر بزرگ

 . راوی دانای کل1ـ3

های شخص دانای کلی است که از آنچه در ذهن شخصیتدر پیشگفتار، راوی، سوم
 گذرد، خبر دارد: داستان می

د فوت کرد و او نیز کتاب را از طور که گفته بود، چند روز بعپدربزرگش همان
فهمیده « کتاب امید»طور که از جایی که چالش کرده بود بیرون آورد و باز کرد. آن

ها کرد و با فرشته، کتاب را کودکی نوشته بود که در زمان باستان زندگی میبود
 (. 83: 8331دوست شده بود )اُزکان، 

معنای برداشت کردن این جمله بهاست. فهمیدن در  کودک« فهمیده بود»مرجع فعل 
است؛ بدین معنا که کودک از مطالب درون کتاب چنین و چنان برداشت کرده است. 
اِشراف راوی به این مطلب دال بر دانای کل بودن و آگاهی نامحدود اوست. راوی در 

جوی کودکی است که وکند که در جستاین بخش از متن از پیرمردی صحبت می
 و سپرده شود؛ کودکی که با یک دلفین حرف زده باشد.  کتاب باید به ا

شخص، دانای کل است. راوی این بخش روایتی را بیان در پیشگفتار، راوی سوم
شیوة روایت  شخص، بیشتر جنبۀ ذهنی دارند نه عینی.های اولکند که از زبان راویمی

 در آن وجود ندارد:  ای است که هیچ اثری از ذهنی بودن اتفاقاتگونهدر پیشگفتار به
ساله بود. یک روز وهشت سال بود که این کتاب با او بود. وقتی نُههفتاد

پدربزرگش کتابی قدیمی با جلد چرمی سیاه به او داد. گفته بود تا چند روز دیگر 
خواهد مُرد و از آن به بعد او صاحب جدید کتاب است و سپس او را قسم داده 

   . جا(کند که کسی نتواند آن را پیدا کند )همانبود که آن را در جایی چال 
زند که وجود عینی دارد. اسم کتاب در این بخش از رمان، راوی از کتابی حرف می

بها از شخصی به شخص جلدش چرمی و سیاه است و مانند میراثی گران است.« امید»
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ار آمده است آگاه است. در پیشگفت« امید»رسد. راوی از مطالب درون کتاب دیگری می
شود. آورده شدن این که این کتاب فقط توسط شخصی که کتاب را دارد، خوانده می

دهد که راوی یکی از افرادی بوده که از وجود چنین کتابی مطلب در پیشگفتار نشان می
 یکی باشد.   6تواند با نویسندة ضمنیآگاه بوده و آن را خوانده است. در اینجا راوی نمی

 پدید آمدن هر روایتی، داستان توسط نویسنده است. برای ۀارائ از ایروایت شیوه
است که اصوالً در قالب نماد برای بیان نیاز  )شخصیت داستانی( کنندهشرکت تعدادیبه 

ها نیز از طرف دیگر سازوکارهای شخصیت .گیرندپیام داستانی مورد استفاده قرار می
پردازی بستگی قدرت نویسنده در شخصیت ای است و بهخود بحث درازدامن و پیچیده

کنندگان ممکن است کمکی به عمل گوید هرکدام از این شرکتمی 1کنان ـ ریمون دارد.
د. عناصر و موجوداتی نممکن است در آن دخالت داشته باش یکولی هر ؛دنانتقال باش

ر دو د که هنشوواقعی نامیده میة خوانند وواقعی  ةکه هویت تجربی دارند، نویسند
همراه میانجیگران در ها بهاین ؛شوندانسان هستند و در هر قطب روند ارتباط ظاهر می

 ةواقعی، نویسند ةترتیب جای دارند: نویسنداین  یک روایت داستانی مثل نوول به
نویسندة ضمنی  .(Cobley, 2001: 138) یواقع ةضمنی و خوانند ةضمنی، راوی، خوانند

های خود را به است که از طریق آن نویسندة واقعی حرفصدایی فرضی »یا تلویحی 
آورد. هر اثر ادبی این نویسندة تلویحی را دارد که آگاهانه آفریده شده و شکل زبان می

(. نویسندة 313: 8311)میرصادقی و میرصادقی، « دلخواه دیگری از خود نویسنده است
 های همان اثر است.  ضمنیِ اثر خالق تمام راوی

 شخص   راوی اول. 2ـ3

کند بعد، راوی تغییر میاز پیشگفتار به شوندهای زندگی روشن میوقتی چراغدر رمان 
شود. در و تا انتهای کتاب متناوباً محدود به ذهن عُمر بزرگ و عُمر کودک می

رسد، به او می« امید»هایی را که کتاب پیشگفتار، راوی مقدمۀ ورود یکی از شخصیت
سالی قرار این شخصیت که عُمر نام دارد، در دو جایگاه کودکی و بزرگ کند.فراهم می

سالی، راوی هر دو جایگاه کودکی و بزرگ کند. درگیرد و داستانش را روایت میمی
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کند، در دنیای بیرون و خارج از ذهن او اتفاق افتاده نیست که آنچه روایت میمطمئن 
 است یا در دنیای درون و ذهن:  

از اینکه سرانجام »ظه اتفاق عجیبی افتاد. ناگهان صدایی در درونم گفت: در آن لح
شد این اما، اما آیا حقیقت داشت؟ آیا می« با تو آشنا شدم، بسیار خوشحالم، عُمَر.

توانست حرف بزند، جواب او بود که از ذهن را دلفین گفته باشد، یا نه؟ اگر می
واقعاً تو بودی که این را گفتی؟ یعنی »م: من گذشته بود؟ با هیجان از دلفینم پرسید

طور ، یا نه، من این«از اینکه سرانجام تو را دیدم خوشحالم»این تو بودی که گفتی 
 «خیال کردم؟

 «بله من گفتم.»
 «اآلن چی؟ این تو بودی که گفتی من گفتم؟»
 (.    11: 8331)اُزکان، « زند منمبله عُمر، اینکه حرف می»

متنی است. راوی جز در پیشگفتار، درونسالی بهی و چه در بزرگراوی چه در کودک
خود داستان حضور دارد. راوی رمان مذکور قادر نیست  ای است که درمتنی راویدرون

های عینی های ذهنی را از پدیدهمرز میان واقعیت و خیال را تعیین کند و پدیده
توانست رؤیا باشد و بود که نمیقدر واقعی آنچه اتفاق افتاده بود آن»تشخیص دهد: 

رسد شخصیت نظر می(. به881)همان، « توانست واقعی باشدقدر عجیب بود که نمیآن
رسمیت ها را، بهاصلی داستان هر دو جهان عینی و ذهنی را، حتی یکی شدن آن

رسمیت شناختن خیال و واقعیت در همۀ مکاتب عرفانی وجود دارد. شناسد. بهمی
شخصیت این داستان با نگاه عارفانه در این است که در عرفان، تردید راه  تفاوت نگاه

ها( به قطعیت و یقین های خود )عینی یا ذهنی بودن یافتهندارد و عارف در منبع یافته
شناسانه رسد؛ اما در نگاه اُزکان، چنین قطعیتی وجود ندارد. او به نوعی تحلیل روانمی

گذارد که زند او این توجیه را نیز پیشِ روی مخاطب میهای عرفانی دست میدر یافته
 تواند از شرایط خاص و فشارهای روانی فرد ناشی شود. عینی دانستن جهانِ ذهن می

کند، به آن مکان درخشان پشت ابرها، به سپس مرتب به خوابش فکر می
ها ه با آنگذرد کهای بدون بال، به کتابی با جلد چرمی سیاه ]...[ خیلی نمیفرشته

خاطر اینکه در دنیای واقعی همواره کند. بهبرای خود دنیایی مرموز درست می
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گریزد رنجیده، مأیوس و دلگیر شده است، به آن دنیای خیالی که ساخته است، می
 (.  11)همان، 

ها و در داستان آمده است که شخصیت و راوی داستان )عُمر( فردی است بسیار تن
گیر که دچار یأس فلسفی شده است. والدینش را ازدست داده، بیمار است و گوشه

بخش و ای وجود دارد؛ برای همین مدام داروی آرامکند در سرش غدهگمان می
کند. فشارهای وارد بر روان این شخصیت چنان زیاد است که آور مصرف میخواب

 کند وگذاری نمیاره قضاوت و ارزشگیرد. نویسنده در این بتصمیم به خودکشی می
کند. گیری را به خواننده واگذار میو نتیجه دهدها و عالئم را گزارش میفقط احتمال

دهد که راوی در ها نشان میمیان راوی پیشگفتار با راوی سایر فصل تفاوت برجسته
ها واقعاً آنهای ذهنی شخصیت داستان ایمان آورده است؛ گویی که زمان روایت به یافته

پذیری راوی در جهان بیرون از ذهن شخصیت داستان اتفاق افتاده است. این تسلیم
های ذهنی شخصیت رسمیت شناختن و تأیید یافتهای از بهدانای کل در پیشگفتار نشانه

داستان است. راوی در زمان روایت به کل داستان اشراف دارد و از پایان آن آگاه است 
کند. همین ها را گزارش میزمان با دیدن وقایع آنری نیست که همو مانند گزارشگ

شنو، سبب سوگیری و اثرپذیری راوی از تر بودنش از روایتتسلط بر کل داستان و آگاه
داستان با شخصیت پیچیدة داستان ای که راوی همگونهشخصیت داستان شده است؛ به

هاست: در درون انسان« کتاب امید»)عُمر( شده است. در رمان بارها آمده است که 
در قلب هر انسانی نوشته شده است و ‘ کتاب امید’فرقی با کسی نداری عُمر. دراصل »

)همان، « به این دلیل فرقی نداری؛ اما تو نیت کردی و خواستی، با تمام وجود خواستی
(. ذهن عُمر کودک قادر به هضم چنین مفهومی نیست و چون ساده و کودکانه 816

 ها را تفکیک کند.   تواند میان دنیای درون و بیرون مرز بگذارد و آنست، نمیا

شخص هستند. راوی ها اولهای رمان تمام راویجز پیشگفتار، در دیگر بخشبه
و احساس  کند که مخاطب بتواند وارد ذهن، اندیشهشخص این امکان را فراهم میاول

های خود را که جنبۀ ذهنی دارند، یافته ها شود. هر دو راوی کودک و بزرگشخصیت
تر است. ذهن راوی کودک گرایی در عُمرِ بزرگ برجستهکنند. اما این ذهنیتبازگو می

دلیل ساده بودن، قادر نیست میان دنیای درون و بیرون تمایز چندانی قائل شود؛ به



 انو همکار پورهیوا حسن       ...        های زندگیوقتی چراغ و شگردهای روایی در رمان مایه با عناصرارتباط درون

 

33 

تر از روایت او یدهسالی )عُمرِ بزرگ( پیچبنابراین روایت راوی از داستان در زمان بزرگ
ها در راوی در زمان کودکی )عُمرِ کودک( است. یکی بودن هر دو راوی و حضور آن

دهد که دقیقاً همسو و دانای کل )پیشگفتار( نوعی وحدت را به مخاطب نشان می
ها و صداها این اندیشه را آشکار مایۀ داستان است. یکی شدن راویهماهنگ با درون

صدا تی )کتاب آفرینش( در وجود خود انسان است. درنهایت نیز همکند که تمام هسمی
شدن عُمر بزرگ و عُمر کودک و ختم کتاب با آخرین کالم عُمر کودک و تکرار آن 

رساند که برای رسیدن به ملکوت باید کودک شد: توسط عُمر بزرگ، این پیام را می
های داشت و از آن جزیره چهرهای از نور خواهیم هم خواهیم رسید! جزیرهزودی بهبه»

که منبع نور است و آری، دیگر هرگز ‘ محبتی’شمار محبت را تماشا خواهیم کرد. بی
(. این 833و  833)همان، « شوندهای زندگی روشن میجدا نخواهیم شد؛ وقتی چراغ

درواقع آخرین سخن عُمر کودک و عُمر بزرگ و آخرین عبارت کتاب است.  قولنقل
ها و ، به وحدت میان راوی«هم خواهیم رسیدزودی بهبه»فوق، جملۀ کلیدی  در عبارت

 مایۀ داستان است. کند که همان دغدغۀ نویسنده و درونها اشاره مییکی شدن آن

 مایه. شخصیت و ارتباط آن با درون3

های داستان بیشترین توانایی اثرگذاری بر مخاطب را دارند. ساختن شخصیتی شخصیت
طوری که هایش را باور کند، بهها و واکنشو باورپذیر که خواننده کنش حقیقی

شود بتواند خواننده را تکان دهد، گیر آن شخصیت میسرنوشت و حوادثی که گریبان
شخصیت »ترین رازهای موفقیت در داستان است. باید توجه کرد که یکی از بزرگ

راهی بیان کرد. تصمیماتی که فرد در توان از طریق انتخاب در یک دوحقیقی را تنها می
گیرد، معرِف هویت اوست. هرچه فشار بیشتر باشد، شرایط بحرانی و تحت فشار می

وقتی (. در رمان 916: 8319کی، )مک« تر استتر و عمیقانتخاب شخصیت حقیقی
، شخصیت اصلی داستان عُمر است که آن را روایت شوندهای زندگی روشن میچراغ

 ای بحرانی ایستاده و آمادة خودکشی است. اوی(. عُمر در نقطهکند )رمی
قرمز،  دلفین، ند از: پری دریایی، پیرزن دستاهای نمادین داستان عبارتشخصیت

ها در داستان با راوی )شخصیت اصلی داستان( قو و فرشتۀ مرگ. تمام این شخصیت
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ها با راوی نام کردن شخصیتهمنام هستند و عُمر نام دارند. نویسنده هوشمندانه با هم
ای از یک شخصیت واحد )عُمر( نشان داده است. ها را جلوهداستان، تمام شخصیت

گویی در این داستان خارج از جهان راوی و کسی جدای از او وجود ندارد. راوی ابتدا 
کند؛ های عینی تقسیم میهای ذهنی و شخصیتهای داستانش را به شخصیتشخصیت

دارد. به بیان دیگر، ذهنیت راوی برای او جنبۀ عینیت و این مرز را ازمیان برمیاما بعد 
گویی که تا چند لحظه قبل کمترین شکی نداشتم که در وگفت»کند: بیرونی پیدا می
: 8331)اُزکان، « شدشود، این بار بین من و این پری دریایی تکرار میدرونم دیده می

کند، از جنس همید که تمام اتفاقاتی که راوی تعریف میتوان ف(. از همین جمله می83
ای مانند مادر، خیال اوست و واقعیت بیرونی ندارد. برای همین است که هیچ تأییدکننده

رسد  نظر میشوند. بهها و معلم از این اتفاقات باخبر نمیکالسیپدربزرگ، هم
( راوی است که این شانس را شنو در این داستان دوست خیالی و نایافتۀ )فرشتۀروایت

کند واقعاً اتفاق افتاده است، داشته تا راوی به او اعتماد کند و ماجراهایی را که خیال می
برایش تعریف کند. تنهایی آزاردهندة راوی در داستان چندین بار آمده است و همین 

ن چون برای م»کند: شنویی را بیشتر تأیید و توجیه میمطلب وجود چنین روایت
دوستی یعنی دو نفر که دراصل یکی ‘ کسی که از حرف دلم خبر دارد’دوست، یعنی 

(. همچنین در داستان 38)همان، « هستند. همین است که من هیچ دوستی ندارم
 روشنی آمده است که عُمر )بزرگ( از لحاظ اعصاب و روان در وضعیتی طبیعی به

 قرار ندارد.  
ب و غریب روانی بیدار شدم. چون تقریباً یک های عجیامشب دوباره با آن تشنج

دانم که این تشنج نیز ارتباطی به طور شده بودم، این را خوب میماه پیش هم همین
پری دریایی یا احتمال اینکه دیوانه شده باشم، ندارد. آن چیزی که نتوانستم اسمی 

 صورتم برایش بگذارم با یک لرز ساده شروع شد و سپس تمام بدنم را فراگرفت.
خاطر این تجربۀ جا بود. بهقفل شد؛ در تمام آن مدت بینایی و سایر حواسم به
هایش عمل کردم. او پیشنهاد ناخوشایند با دوست دکترم تماس گرفتم و به توصیه

ها مثل یک بخش استفاده کنم و حتماً نزد یک دکتر بروم ]...[ تشنجکرد که از آرام
 (.  33کردند )همان، بار مرا حاضر و غایب میساعت کوکی هر سه چهار روز یک 
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هایی ازقبیل تشنج کردن و مصرف داروی رسد نویسنده با آوردن نشانهنظر میبه
گیری را به اختیار خواننده بخش و احساس تنهایی شدید در کودکی، نتیجهآرام
جزو  قبیل وقایع را که برای شخصیت اصلی داستان اتفاق افتاده،گذارد تا اینمی

مکاشفات عرفانی بداند یا اختالالت روانی. از یک طرف با نشان دادن عالئم بیماری، 
کند و از طرف دیگر این احتمال را که راوی داستان دچار اختالل روانی است، تأیید می

های عرفانی، مکاشفه بودن این رخدادها را به ذهن با آوردن عناصر معنوی و گزاره
    د: کنخواننده متبادر می

هر آنچه در آفرینش وجود داشت، در وجود انسان نیز بود. در درون انسان هم 
هایی برای صلح و خوشبختی که تنگیستیزهایی بود که تمامی نداشت و هم دل

ی وجود داشت، کتابی «شخص مقدس»گرفتند. در درون انسان نیز هرگز آرام نمی
 (. 83شد )همان، رسید و مهری که باید باز میکه باید به او می

 مایه . فضا و ارتباط آن با درون3

مایۀ داستان هماهنگ باشد تا مخاطب فضا از عناصری است که الزم است با درون 
های ترسناک، فضای در داستان بتواند با آن اثر بیشتر ارتباط برقرار کند. برای مثال

توان گفت: ریف فضا میآلود بسیار بیشتر از فضای رمانتیک کارایی دارد. در تعوهم
محض ورود به دنیای مخلوق اثر هوایی را که )آرام، شوم، شاق و غیره( که خواننده به»

(. در 31: 8311)میرصادقی و میرصادقی، « گویندکند، فضا و رنگ میادبی استنشاق می
داستان مذکور نویسنده با ایجاد فضایی معصومانه، جهان پاک کودکی را به ذهن 

های نمادینی چون نور و دریا و نیز مایهکند. استفادة مکرر از بنبادر میمخاطب مت
کنندة جهان معصوم کودکی هستند، در القای هایی مثل دلفین که تداعیحضور شخصیت

ای دارند؛ به این صورت که دست یافتن به دنیای مایۀ داستان نقش بسیار برجستهدرون
ست، از یک سو با حضور واژگانی چون نور پاک کودکی که شرط رسیدن به ملکوت ا

و فرشته که تناسب تام با ملکوت دارد و از سوی دیگر با ترسیم جهان کودکانۀ عاری از 
گردد. این شود و مضمون عارفانۀ رمان به مخاطب منتقل میآالیش و پلشتی محقق می

هنی و عینی های ذها نمادین هستند و همین امر به درهم آمیخته شدن تجربهمایهبن
ها جنبۀ ازلی دارند و محدود به زمان خاصی نیستند. کند. نمادها و اسطورهکمک می
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های نمادین، به زمان تقویمی کارکردی نمادین ببخشند. اوج توانند در داستانها میآن
های مربوط به متون مقدس توان در داستاناین اثرگذاری نمادها بر زمان روایت را می

در داستان حضرت ابراهیم )ع( که از نظر زمانی به دورة تاریخی پادشاهی  یافت؛ مثالً
شود، وجود عناصر نمادینی مانند آتش و گلستان، داستان را از مسیر نمرود مربوط می

دهد. استفادة بسیار پررنگ و پربسامد سمت اسطوره و نمادین بودن سوق میتاریخی به
چنین کارکردی « زمان»برای  شوندگی روشن میهای زندوقتی چراغاز نمادها در رمان 

ساعت »یا « وشش سال پیشبیست»های دقیق و تقویمی مانند یافته است. آوردن تاریخ
در کنار نمادهای ازلی، مرز میان زمان تقویمی و « سه دقیقۀ اول نوامبروهفده و چهل

 رز میان خیال و واقعیتاند مطور که این نمادها توانستهندارد؛ همازمان ازلی را برمی
 را بردارند.   

زندگی « سرزمین نور»دانی خیال و واقعیت دو فناناپذیر دوقلو هستند که در می
اند. هم وصل شدهوسیلۀ نوار باریکی بهها در دو جزیره هستند که بهکنند. آنمی

دوند و یکدیگر را طرف هم میشود که بهگاهی چنین دلشان برای هم تنگ می
کشند و درست در همان لحظه در دنیای ما تمام رؤیاهایی که م در آغوش میمحک
 (.   813: 8331شوند )اُزکان، اند به واقعیت تبدیل میها رهایشان نکردهآدم

         ایم:در زیر برخی از این نمادها را توضیح داده 
ولیه است آمده است که جزیره نماد مرکز معنوی ا فرهنگ نمادهادر «: جزیره»ـ 

(. استفادة مکرر از این مکان نمادین داستان را 191/ 9: 8311)شوالیه و گربران، 
های های نمادین، از مکانفرامکانی کرده است. ازکان هوشمندانه در کنار این مکان

و... « پی نارلی»، «یاسی جا»، «چیچک آداسی»، «سیتپهچُل»جغرافیایی و دقیق مانند 
همین مسئله باعث شده که مرز میان عینیت و ذهنیت ـ یا به بیان استفاده کرده است. 

خود داستان، مرز میان خیال و واقعیت ـ ازبین برود. گویی حقیقت دو جلوه دارد که 
 کدام بر دیگری برتری ندارد: یکی خیال و دیگری واقعیت. هیچ

نمادین  دلفین کارکرد شوندهای زندگی روشن میوقتی چراغدر رمان «: دلفین»ـ 
ای دارد. در این داستان، دلفین نقش هادی و راهنمای معنوی را برعهده بسیار برجسته

های یونانی تصاویر زیادی دیده شده آمده است که در نقاشی فرهنگ نمادهادارد. در 
اند. این حیوان مقدس در مراسم ها سوار شدهها، مردها بر دلفیناست که در آن
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(. دلفین در این داستان با 936/ 3شده است )همان، تلقی میسپاری هادی ارواح خاک
هایی واحد از عُمر هستند که ها جلوهها یکی است و تمام شخصیتسایر شخصیت

 خود، بیانگر آن است که هادیان و راهنمایان الهی در درون هر انسانی وجود دارند. 
(. قو در این 61/ 1ها، قو تجسد زندة نور است )همان، در اغلب فرهنگ«: قو»ـ 

 داستان همان دلفین، عُمر کودک، فرشته، فناناپذیر و... است. 
کتاب نمادی از جهان و نیز قلب انسان است. این مضمون در متون دینی «: کتاب»ـ 

 (.81)اسراء/  اقرأ کتابکازجمله قرآن کریم آمده است: 
پس درنهایت نشانۀ مثابۀ یک کتاب است و کتاب سراسر وحی و الهام، اگر جهان به

ظهور حق است. )کتاب جهان( هم دربرگیرندة پیام الهی است و هم الگویی ازلی 
ای و ترجمانی به شدة مختلف که از آن جز وجیزههای وحیاست از برای کتاب

 (. 338زبان قابل فهم در دست نیست )همان، 
کلمه ضمن دارا تعبیر شده است. هر « کلمۀ الهی»در قرآن کریم، از مسیح )ع( به  

بودن معنایی مستقل، جزئی از کتاب آفرینش است و  از آن جدا نیست و کتاب آفرینش 
مایۀ داستان مورد بررسی این است: کودک بدون آن یک کلمه ناقص است. درون

 )معصوم( شو تا کتاب آفرینش را به تو بسپارند. 
ای ده است؛ مرحله، کودکی نماد معصومیت دانسته شفرهنگ نمادهادر «: کودک»ـ 

(. در داستان، عُمر کودک نماد پاکی و سادگی، و 691قبل از خطای آدم و حوا )همان، 
ها، بلکه تنها دلفینآالیش است. آنجاست که نهبازگشت به کودکی و جهان ساده و بی

مایۀ این داستان همان گوید. درونکند و با انسان سخن میتمام هستی زبان پیدا می
مادام که همانند کودکان »ف عیسی )ع( است که در کتاب نیز آمده است: سخن معرو
(. بنابراین سیر 831: 8331)اُزکان، « توانید به فرزانگی ملکوت دست یابیدنباشید، نمی

داستان در جهتی است که قهرمان داستان در انتهای سفر درونی خود بتواند کودک 
ناگهان یک کودک شدم. کودکی که در آن لحظه »درون خودش را به آغوش بکشد: 

 (.831)همان، « ها را دوست دارددلفین

 مایهها با درونو ارتباط آن 3و زمان 3. مكان3

دهند و های مهم روایت این است که وقایع داستان در زمان رخ مییکی دیگر از ویژگی
 نویسد:  شوند. ریمون ـ کنان درمورد زمان روایت میدر زمان نیز روایت می
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مایۀ مکرر تعداد زیادی داستان روایی اسـت، بلکـه عنصـر    فقط درونعنصر زمان نه
آید. مختصۀ روایت کالمی به این است که در شمار میای داستان و متن هم بهسازه

آن زمان، مؤلفۀ اصلی ابزار بازنمایی )زبـان( و شـیء بـازنموده )حـوادس داسـتان(      
 (. 69: 8311شود )محسوب می

 81ار ژنت:گفتۀ ژربه 
روایت ]...[ نوعی توالی زمانی دوالیه است ]...[ ]در روایت دو نوع زمـان داریـم[:    

شود و زمان روایت )زمـان مـدلول و زمـان دال(. کـار ایـن      زمان چیزی که نقل می
خواهد درنظر داشـته باشـیم کـه یکـی از کارکردهـای      ثنویت این است که از ما می

وارة زمـانی  وارة زمانی برحسـب یـک طـرح   رحروایت عبارت است از ابداع یک ط
 (.  813ـ819: 8311وئیالن، کدیگر )م

، زمان انتزاعـی اسـت و بـه مفهـوم     شوندهای زندگی روشن میوقتی چراغدر رمان 
معنای سیر در زمان گذشـتۀ تقـویمی نیسـت.    نگری بهزمان فیزیکی نیست؛ یعنی گذشته

راوی در زمان روایت آن را به دو بخش  ای دارد کهشخصیت داستان ذهن بسیار پیچیده
اسـت. راوی هـر لحظـه میـان ایـن دو جهـان کودکانـه و        کودک و بزرگ تقسیم کـرده  
وآمد است. تمام وقایع داستان در چند لحظۀ میان برداشـتن  غیرکودکانه )بزرگ( در رفت

پس انصـراف از خودکشـی و ریخـتن    هـا بـرای خودکشـی )در فصـل اول( و سـ     قرص
شـده  شود. بنابراین در فصل اول کتاب، زمان تقـویمیِ سـپری  ب سپری میها در آقرص

چند لحظه بیشتر نیست. درواقع زمان در این داستان، ذهنی است؛ مثل زمانی که فـرد در  
ای صـد سـال   کند. ممکن است فردی در یک چرت زدنِ چنددقیقـه خواب احساس می

مانۀ آن را فراموش کرده است. اما زمان را تجربه کند. عُمرِ بزرگ کودکی و دنیای معصو
کودکی در داستان نمادی از کودکیِ فرازمانی است و به دوران کودکی و معصومیت بشر 

رسد اُزکان به عصر پیامبران و انبیای الهی اشارة ظریفی کرده است؛ نظر میاشاره دارد. به
گذشته اسـت   بدین معنا که عُمرِ کودک نماد فرستادگان الهی )شخص مقدس( در دوران

فکران دینی خـوانش فـردی و متفـاوتی از آن    که امروز اُزکان  همانند بسیاری از روشن
به ناخودآگـاه جمعـی و حافظـۀ دینـی بشـر      « عُمر کودک»های دارد. او با آوردن بخش

هـا خـودِ عُمـر    اشاراتی کرده است. در داستان تأکید شده است که تمام ایـن شخصـیت  
های داسـتانش اگرچـه افـرادی غیـر از او هسـتند،      که شخصیتای هستند؛ مثل نویسنده
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هـا و  بـه اسـطوره  « عُمَـر کـودک  »چیزی جز اندیشه و خیال خود او هم نیستند. شباهت 
کند کـه  کاربرد بسیار برجستۀ نمادها در این بخش از داستان، این برداشت را تقویت می

بـه  »واحد هستند. در رمان، « منِ»هایی از های داستان جنبهها و راویهمۀ این شخصیت
همانی کـودک بـا پیـامبران و اولیـای     شود که اینسبب می« ملکوت نزدیک بودنِ کودک

همیشه به یـک  ‘ کتاب امید’تنها قانون ثابت این بود: »الهی به ذهن خواننده متبادر شود: 
کودکان مادام که همانند ’یافت: شد. مقدمه با این جمله خاتمه میکودک تحویل داده می

(. یکـی شـدن   831: 8331)اُزکـان،  ‘« توانید به فرزانگی ملکوت دست یابیدنباشید، نمی
زمان انتزاعی با زمان تقویمی از دیگر شـگردهای ایـن داسـتان اسـت. در پایـان رمـان،       

آیـد و در داسـتان   مـی « عُمـر بـزرگ  »افتاده بـود بـه یـاد    « عُمر کودک»اتفاقاتی که برای 
هـان یـک کـودک شـدم. کـودکی کـه       در آن لحظـه ناگ »افتد: ق میاتفا «88نگریگذشته»

فرنگـی  قرمز آشنا شدم. با او بستنی توتها را دوست دارد و سپس با پیرزنی دستدلفین
(. در این داستان، 831)همان، « خوردم، فرشتۀ درونم را صدا زدم و به دلفین نامه نوشتم

 تقـویمی )حـال( از طریـق نمادهـا     نگـر( و زمـان   ارتباط میـان زمـان انتزاعـی )گذشـته    
 گیرد.  صورت می

 مایه و ارتباط آن با درون 12وگو. گفت31

ها ها و یا در ذهن آنگویند که میان شخصیتهایی میوگو به کالم و صحبتگفت
مایه را نشان شود، درونرنگ میگیرد، در داستان باعث گستردگی پیصورت می

شود ند و باعث پیش بردن کنش و عمل داستانی میکها را معرفی میدهد، شخصیتمی
گوها از یک و(. در داستان مورد بحث، تمام گفت933: 8311)میرصادقی و میرصادقی، 

اند و از نظر دیگر بیرونی. از این جهت که راوی یا همان شخصیت اصلی نظر درونی
ال دلفین، قو یا بیند که از جنس او نیست ـ و برای مثمقابلش میرداستان شخصیتی را د

گوها از جنس مونولوگ نیست که فرد با خودش وتوان گفت این گفتپیرزن است ـ می
گو با ووضوح بشنود؛ بلکه از جنس دیالوگ و گفتحرف بزند و صدای ذهنش را به

یابد که تمام این نده درمیفرد دیگر است. اما از این نظر که درنهایت خوان
ا شخصیت داستان )عُمر(، در ذهن خود او حضور ظاهر متفاوت بهای بهشخصیت
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گو که وگوی درونی دانست. ولی این نوع گفتونوعی گفتتوان آن را بهاند، میداشته
زند درنهایت آن شخصیت را در درون در آن، شخصیت داستان با هرکس که حرف می

معادل تمام مایۀ داستان است که انسان را یابد، در هماهنگی کامل با درونخودش می
حضوری چشمگیر دارد و در این  داند. این اندیشه در تمام مکاتب عرفانیجهان می

یعنی بعد از »شود: رمان نیز که بازتابی از اندیشه و نگاه عرفانی نویسنده است، دیده می
کردم راحتی بمیرم. فکر میبه توانستمکردم، میام را ساکت میاینکه صدای درونی

 (.    81: 8331)اُزکان، « صدا را خاموش کنم، زیرا آن صدا در درونم بودتوانم آن می
شنیده، بازتاب آن تأکید نویسنده بر درونی بودن صدایی که شخصیت داستان می

 داند: اندیشۀ عرفانی است که تمام هستی را شنوا و بینا و گویا می
 کنـد سنگ بر احمـد سـالمی مـی   

 ما سمیعیم و بصـیریم و خوشـیم  
 رویدشما سوی جمادی می چون

ــد   ــا روی ــالم جانه ــادی ع  از جم
ــدت  ــادات آی ــبیح جم ــاش تس  ف

 

 
 
 
 
 

 ج

ــی  ــامی م ــی را پی ــوه یحی ــدک  کن
 بــا شــما نامحرمــان مــا خامشــیم
 محرم جان جمادان چـون شـوید  
 غلغــل اجــزای عــالم بشــنوید   

 هــا نربایــدت وسوســۀ تأویــل 
                

 (391: 8338)مولوی، 

  . نتیجه11

مایۀ این رمانی است با مضمون عرفانی. درونشوند های زندگی روشن میغوقتی چرا
کند که تمام هستی و کتاب آفرینش در درون خود انسان است اثر به این نکته اشاره می

های و شرط دست یافتن به آن، رسیدن به معصومیت و پاکی کودکانه است. از ویژگی
استان مانند شخصیت و راوی، فضا، این اثر هنری آن است که سایر عناصر این د

مایه و القای ها کامالً در خدمت برجسته کردن درونمایهگو، مکان و زمان و بنوگفت
شخص دارد. هر شخص و دو راوی اولآن به مخاطب هستند. این رمان یک راوی سوم

دهد که شخص یک نفر هستند. بررسی راوی در این رمان نشان میدو راوی اول
شخص که یک ایی اساسی میان این دو سنخ راوی وجود دارد: هر دو راوی اولهتفاوت

ند؛ اما اشخصیت هستند، میان خیال و واقعیت )ذهنیت و عینیت( مرز و جدایی قائل
خیال و واقعیت را عین همدیگر  شخص که در پیشگفتار حضور دارد،راوی سوم
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شخص این رمان داند. راوی سوممی اندازة جهان عینی واقعیداند و جهان ذهنی را بهمی
داند؛ های داستان را عین واقعیت میهای ذهنی شخصیتدانای کلی است که تجربه

ها از نظر واقعیت داشتن، محل های ذهنی برای خود شخصیتدرحالی که این تجربه
شخص به کل شخص آگاهی محدود دارند؛ اما راوی سومهای اولتردید است. راوی

های آن اشراف دارد. همچنین زمان در این رمان جنبۀ رنوشت شخصیتداستان و س
های نمادین و نیز فضای معصومانه که مایهانتزاعی دارد، نه تقویمی. استفاده از بن

تر مایۀ داستان بهتر و عمیقکند تا درونبخش دوران پاک کودکی است، کمک میتداعی
ای داستان با شخصیت اصلی آن ههمانی تمام شخصیتدریافت شود. وحدت و این

دهد آید، نشان میها پیش میگوهایی که میان عُمر و این شخصیتو)عُمر( و نیز گفت
های متعددی که دارد، کتاب یک نفر شده، با تمام شخصیتکه کل این کتابِ نوشته

توان گفت در این است و در وجود هر انسانی نوشته و چال شده است. درنهایت می
مایه و عناصر داستان پیوند بسیار هماهنگ و تنگاتنگی وجود دارد و ان درونرمان می

های درون عناصر و ارکان داستانی همچون راوی، شخصیت، فضا، مکان و زمان، تقابل
اند. از شگردهای روایی این مایه قرار گرفتهداستان و نمادها، هنرمندانه در خدمت درون

اجزای داستان است. این وحدت میان اجزا به اثر، یکی شدن و وحدت میان تمام 
 کند. های عرفانی آن کمک بسیار مهمی میرساندن پیام داستان و آموزه
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5. narrotology 
6. implied author 
7. Rimmon-Kenan 
8. place 
9. time 
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11. flash back 
12. dialogue 
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Abstract 
The emergence of comparative literature bestowed to a great extent 
the democracy and justice to the world of doing research. One of its 
branches is interdisciplinary studies which deal with the mutual 
interactions among different sciences. Before the twentieth century, 
time was considered as one of the rigid criteria which was used to 
measure the world. By the advent of Einstein's theory of relativity, 
time was to be considered relatively. Despite classical authors who 
viewed time from the outside and considered it as the causal 
consequences, modern novelists distorted the time sequence and 
employed the stream of consciousness as a means of their narration. 
One of the most successful works, in this respect, is Faulkner's The 
Sound and the Fury (1929) in which he follows the theory of relativity 
and ignores the linear conception of time. The major concern in this 
paper is to analyze the impact of Einstein's relativity on the early 
twentieth novelist in general, and on The Sound and the Fury, in 
particular. 
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