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Abstract  

Ever since Brian McHale emphasized the modern epistemological and 

ontological element in the separation of the modern novel from the 

postmodern novel, the subject of the dominant element has been 

considered in most postmodern research. McHale believed that in 

modern novels the dominant element is epistemological issues. 

Postmodern novels, on the other hand, pay more attention to 

ontological issues. Epistemology is a part of philosophical knowledge 

that has gained special importance during the last three centuries and 

its subject is the study of the issue of cognition and its characteristics. 

McHale believed that modern novels address questions in both content 

and structure that revolve around the issue of cognition. Questions 

such as how is cognition achieved? Where is the scope of awareness? 

What is the structure of knowledge? The novel "The Great Magician's 

Conversation with the Queen of the Colorful Islands" tells the story of 

a day in the life of a teenager named Rahi who becomes a guest of a 

family that has lost its child. In this work, the author has made the 

subject of cognition the subject of narration both in content and 

structure. The present study has used a descriptive-analytical method 

to study the dominant epistemological element in this novel. The 
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results show that in this work, Khanian has examined the 

characteristics, conditions and scope of cognition by using approaches 

such as the function of linguistic signs in the matter of consciousness, 

the issue of intentionality and the subject of dynamics in 

consciousness. 

Keywords: Dominant element, epistemology, adolescent novel, 

modern narrative, intentionality, dynamism in consciousness 

Extended abstract  

Problem statement: Bryan McHale believes that in distinguishing 

modern novels from postmodern novels, we must return to the subject 

of the "dominant" first raised by Roman Jacobson, who considers 

epistemology to be the dominant theme of modern novels and the 

dominant theme of postmodern novels. In this article, an attempt has 

been made to examine the dominant epistemological issue in the 

adolescent novel "The Conversation of the Great Witch with the 

Queen of the Island of Colors" by Jamshid Khanian. Jamshid Khanian 

is one of the writers of the age group of children and adolescents, who 

in his works, in addition to using new writing techniques, reflects new 

concerns and ideas. The current research, in addition to providing a 

practical model for recognizing the characteristics of the dominant 

epistemology in literary works, will show some of the semantic 

capacities of the novel "The Great Wizard's Conversation with the 

Queen of the Island of Colors". The present article has been done in a 

descriptive-analytical method 

Research findings: 

 Jamshid Khanian is one of the writers of the age group of children 

and adolescents who in the process of creating his fictional works pays 

attention to both formal and content issues. “The Great Wizard 

Conversation with the Queen of the Island of Colors” focuses on 
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cognition both in design and content. The epistemological concerns in 

the text of this novel have a special expression in the form of content 

issues and the form of narration. Khanian, both in the whole narrative 

and in the dialogues of the characters, has considered the subject of 

linguistic signs and its components, namely the signifier and the 

signified, as well as the quality of the relationship between these two 

components. In his view, linguistic signs, as the main tool available to 

human subjects in representing facts, are by no means expressive; But 

humans have no choice but to use these signs. According to this 

author, children and adolescents use more initiative in the process of 

assigning signs, i.e., written and written forms to meanings, i.e. mental 

forms, and this issue in naming different phenomena, places and 

emotions by the main character that is, "Rahi" is observed. The book 

is also devoted to the process of formation of consciousness in the 

minds of subjects. Taking into account the phenomenological 

approaches of the famous contemporary philosopher Edmund Husserl, 

the author has depicted the subject of different effects and multiplicity 

of phenomena according to the type of attention and also attention of 

the subjects to these phenomena in the form of story events. In 

different parts of the story, we see situations in which the hidden 

attention and intentions of the cognitive actor cause different 

manifestations of things and phenomena. The issue of constant change 

in consciousness is another issue in the field of epistemology that has 

been considered in this story. Apart from the contextual attention to 

this major approach in the category of cognition, the structure of the 

narrative in this novel is designed in such a way that the reader's 

consciousness is constantly subject to change and transformation. This 

story is narrated in 54 separate sections. The individual parts begin 

and move forward when Rahi's character enters Ms. Parsa's room, and 

the couple parts are dedicated to narrating the events from morning to 

noon on the day of the story. This special type of narration has caused 
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the reader to face topics and conversations in the individual sections 

that s/he is not aware of, and it is in the process of reading the couple 

sections that s/he becomes aware of the history of the conversations. 

This makes the reader's consciousness always change; As in the initial 

encounter with the conversations between the characters, a mentality 

is formed in him, which changes as the narrative progresses. This 

situation leads the reader of the novel to conclude at the end of the 

reading that believing in certainty in the subject's understanding of the 

phenomena can have harmful consequences. 

Conclusion:  

The results show that in this work, Khanian has examined the 

characteristics, conditions and scope of cognition by using approaches 

such as the function of linguistic signs in the matter of consciousness, 

the issue of intentionality and the subject of dynamics in 

consciousness. 

 

 
 



 

 

 مقالۀ پژوهشی
DOR: 20.1001.1.20080360.1400.14.55.1.6 

 با بزرگ جادوگر وگویگفت شناسانه در رمان نوجوانعنصر غالب معرفت

 نوشتۀ جمشید خانیان هارنگ جزیرة ملکۀ

  1*ایوب مرادی

 

 (14/7/1044پذیرش: 1/40/1044)دریافت: 

 

   چکیده

مدرن از رمان پسامدرن بر عنصر غالب  هیل در تفکیک رمانکه برایان مکاز زمانی

های موضوع عنصر غالب در بیشتر پژوهشبه شناسانه تأکید ورزید، شناسانه و هستیمعرفت

های مدرن عنصر غالب هیل معتقد بود که در رمان. مکشدتوجه ن مربوط به آثار پسامدر

شناسانه هستی مدرن به موضوعاتهای پستکه رماندرحالی ،شناسانه استمسائل معرفت

شناسی بخشی از دانش فلسفی است که طی سه قرن اخیر دهند. معرفتاهمیت بیشتری می

هیل های آن است. مکای یافته و موضوع آن بررسی مسئلة شناخت و ویژگیاهمیت ویژه

پردازند که هایی میهای مدرن هم در محتوا و هم در ساختار به پرسشاعتقاد داشت که رمان

شود؟ هایی نظیر اینکه شناخت چگونه حاصل میچرخند. پرسشة شناخت میحول مسئل

. رمان قبیل محدودة آگاهی کجاست؟ معرفت چه ساختاری دارد؟ و مواردی از این

روز از زندگی نوجوانی  شرح وقایع یک هارنگ جزیرة ملکة با بزرگ جادوگر وگویگفت
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. نویسنده در اندکه فرزند خود را ازدست دادهشود ای میاست که مهمان خانواده «رهی»نام به

مایة روایتگری قرار داده است. این اثر هم در محتوا و هم در ساختار موضوع شناخت را دست

شناسانه در این رمان به بررسی عنصر غالب معرفت توصیفی ـ تحلیلیپژوهش حاضر با روش 

ر با استفاده از رویکردهایی همچون دهد که خانیان در این اثپرداخته است. نتایج نشان می

مندی و موضوع پویش در آگاهی های زبانی در امر آگاهی، مسئلة نیتچیستی و کارکرد نشانه

 ها، شرایط و گسترة شناخت پرداخته است. به بررسی ویژگی

شناسی، رمان نوجوان، روایت مدرن، حیث التفات، عنصر غالب، معرفت: کلیدی هایواژه

 .پویش آگاهی

 . مقدمه1

به عالم فلسفه اختصاص  فقطتفکیک مرزهای دو امر مدرن و پسامدرن  موردبحث در

داری های دامنهویژه نوع ادبی رمان، بحثندارد و میان متفکران حوزة ادبیات و به

 دلیلبهای از این اختالف دربارة تفکیک این دو امر صورت گرفته است. بخش عمده

های پیش از خود ها و اندیشهواقع مدرنیته در تقابل با سنتدر»معنای واژة مدرن است. 

های کهنه و معنای قیام علیه اندیشه(. اگر مدرنیته به1: 1161)ضیمران، « گیردقرار می

روست برپاداشتن نظام نوین باشد، گذار از آن متضمن چه معنایی خواهد بود؟ ازهمین

بلکه اتخاذ  ،گذار از مدرنیسم نیستمعنای رسد واژة پسامدرنیسم بهنظر میکه به

 د.شورویکردهای جدید در میان جریان مدرنیته را شامل می

 بیان مسئله .1ـ1

امکان تمرکز بر فرم و  دلیلبهبحث دربارة مرزبندی مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان 

دشواری بحث از تفکیک این دو حوزه در عالم اندیشه نیست. برخی منتقدان قالب، به

ها دستة دیگری و در برابر آن اندرمان مدرن و پسامدرن به تفکیک قائل هان دو گونمی
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برخی از »دانند. هستند که رمان پسامدرن را ادامة طبیعی جریان مدرنیسم در رمان می

ها را دو نحلة اند و آنپردازان میان مدرنیسم و پسامدرنیسم، گسست و جدایی قائلنظریه

ها پسامدرنیسم را ادامة مدرنیسم اما گروهی دیگر، برخالف آن دانند،جدا از هم می

هیل وجهة همت خود را بر ارائة (. در این میان برایان مک13: 1136)پاینده، « دانندمی

داستان مالکی مشخص برای تبیین مرز تفکیک این دو نوع قرار داده و در اثر خود 

جای تمرکز ای مختلف در این زمینه، بهه( با تشریح و بررسی دیدگاه1165)پسامدرنیستی 

 های فرمی، معیاری را از محتوای آثار برای این مهم ارائه کرده است. بر ویژگی

امر »هیل معتقد است در تشخیص مرز این دو نوع از رمان باید به موضوع مک

است و بر همین  کردهمطرح آن را بار رومن یاکوبسون بازگشت که نخستین« غالب

شناسانه دانسته و در های معرفتر غالب محتوای آثار مدرن را توجه به دغدغهاساس ام

 شناسانه قلمداد کرده است. های هستینقطة مقابل امر غالب در رمان پسامدرن را دغدغه

شناختی در رمان در این مقاله تالش خواهد شد که موضوع امر غالب معرفت

از جمشید خانیان بررسی  هارنگ رةجزی ملکة با بزرگ جادوگر وگویگفتنوجوان 

دسته از نویسندگان ردة سنی کودک و نوجوان است که  . جمشید خانیان جزو آنشود

ها و بر استفاده از شگردهای روز نویسندگی، به انعکاس دغدغهدر آثار خود عالوه

پردازد. انجام این پژوهش گذشته از ارائة الگویی عملی برای های جدید میاندیشه

شدن برخی  شناسانه در آثار ادبی، باعث نمایانهای امر غالب معرفتشخیص ویژگیت

 خواهد بود.موردنظر های معنایی رمان از ظرفیت

 پیشینۀ پژوهش .2ـ1

شناختی در تشخیص شناختی و هستیبه عنصر غالب معرفتبعد از طرح معیار توجه

های مختلف هیل، در پژوهشمکبرایان  از سویهای مدرن و پسامدرن تمایز میان رمان
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تر پژوهشی است که به روایت تا جایی که کم شده استاین موضوع توجه به 

شکل ویژه به . در این میان دو مقاله بهنکندعنصر غالب توجه به اما  ،پسامدرن بپردازد

( در مقالة 1160زاده و اسالمی )اند. حسنشناسانه پرداختهموضوع عنصر غالب هستی

براساس نظریة برایان  "ممن دانای کل هست"شناسی پسامدرن در داستان هستی»

اند که مصطفی مستور در اثر خود از کدام به تشریح این موضوع پرداخته« هیلمک

بردن مرز میان واقعیت و خیال بهره جسته است. از نظر نویسندگان بینشگردها برای از

های ممکن، به تقویت بُعد دادن جهان اناین مقاله، مستور در داستان خود از طریق نش

( ضمن طرح 1163ای دیگر امیرحسین زنجانبر )شناختی پرداخته است. در مقالههستی

های تخیلی کودک و های پسامدرن، بلکه در داستانتنها در داستاناین ادعا که نه

گان شناسانه است، انواع شگردهایی را که نویسندنوجوان، عنصر غالب، بُعد هستی

ها به تقویت این عنصر بپردازند، تحلیل و معرفی کرده گیری از آنتوانند با بهرهمی

توجه این مقاله تقسیم علمی و دقیق بسترهای همانیِ تراجهانی قابل هایتهاست. از نک

آشوبی، آشوبی، زبانآشوبی، خیالآشوبی، فیلمبه هشت گونة: تصویرآشوبی، کالم

 آشوبی است.ی و شیءآشوبآشوبی، مکانزمان

هایی که براساس تمایز پژوهش حاضر در آن است که برعکس بیشتر پژوهش

قرار داده  مدنظرشناختی را اند، عنصر غالب معرفتهیل شکل گرفتهدیدگاه برایان مک

گفتگیری و تقویت این عنصر در آثار داستانی، رمان های شکلو ضمن تشریح زمینه

 است.کرده را از این منظر بررسی  هارنگ جزیرة ةملک با بزرگ جادوگر گوی

 مبانی نظری پژوهش .3ـ1

هیل یکی از بسیار اندیشمندانی است که موضوع تفکیک مرزهای مدرنیسم برایان مک

شکلی رو تالش کرده است تا بههمینو پسامدرنیسم برای او اهمیت داشته و از

. اساس دهدخص برای آن ارائه مند به بررسی این امر بپردازد و معیاری مشروش
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ای مجزا از مدرنیسم توان پسامدرنیسم را دورههیل آن است که اصوالً نمیاندیشة مک

رو این دو رویکرد اندیشگانی در نگاه او دو حوزة جدا از هم تلقی دانست و ازهمین

اری ها در عرصة آثار داستانی به متر و معیدلیل برای تفکیک آن همین شوند. بهنمی

مطرح شده بود. از نظر یاکوبسون امر غالب  یاکوبسونرمان در توجه کرد که پیش از او 

شود عنصری است که باعث ایجاد انسجام و پیوند کلی در میان عناصر مختلف اثر می

توان نقطة کانونی اثر وجه غالب را می»بخشد. از نظر او وار به آن میو کلیتی اندام

ها را مشخص بر سایر اجزای اثر هنری حاکمیت دارد، آن هنری دانست؛ عاملی که

« دهد. درواقع ضامن انسجام ساختار اثر، همین وجه غالب استکند و یا تغییر میمی

 (. 111: 1133)یاکوبسن، 

تواند باشد یا اینکه این عنصر محتوایی اثر کدام عنصر می هراینکه امر غالب در 

شک امر غالب آن اما بی ،گنجدر این مقال نمیاست یا شکلی، بحث دیگری است که د

کند که تمامی اجزاء و عناصر اعم از شکلی یا اثر را واجد کیفیتی می هرامری است که 

 کنند. محتوایی در آن در مسیر القای پیام خاص اثر با یکدیگر پیوند ایجاد می

عنصر غالب »ه دهندة این مطلب است کهیل تمرکز بر آثار پسامدرن نشاننظر مکبه

شناختی داشتند، حال آنکه سویی معرفتودر ادبیات تغییر کرده است. آثار مدرن سمت

(. در نگاه او رمان 131: 1167)پاینده، « سویی وجودشناختی دارندوآثار پسامدرن سمت

 مدرنیستی درپی پاسخ به سؤاالتی از این دست است: 

 آن در من و هستم؟ آن از جزئی ودمخ که کنم تفسیر را ایواژه توانممی چگونه

 این به توانمی هم را دیگری مدرنیستی مشخصاً هایپرسش هستم؟ چیزی چه

 را آن کسی چه دانست؟ را آن باید که هست چیزی چه اینجا در: افزود هاپرسش

 یک از شناخت چگونه داند؟می را آن اطمینان از ایدرجه چه با و چگونه داند؟می
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 از شناخت چگونه امانت؟ از میزانی چه با و شودمی منتقل دیگر ندةدان به داننده

 شناخت موضوع امانت؟ از میزانی چه با و شودمی منتقل دیگر دانندة به داننده یک

 هایمحدودیت کند؟می تغییری چه دیگر دانندة به داننده یک از انتقال هنگام به

 (.17: 1165 ،هیلمک) هااین مانند و چیست؟ است دانستنی آنچه

دادن به این سؤاالت اگر در علم فلسفه باشد، امر غریبی نیست. اصوالً در  پاسخ

شناختی تکوین اندیشة فلسفی در سه قرن اخیر توجه به موضوعات و مسائل معرفت

ای از راه نخواهد بود اگر ادعا شود، بخش عمدهجایگاه خاصی داشته است و بی

اد جهان مدرن بوده، حاصل تأمالت فیلسوفانی است که ای که مبنای ایجانقالب فکری

اند. اما مسئله اینجاست که قالب ادبی به موضوع شناخت و امور مربوط به آن پرداخته

در سطح  فقطتواند به این نوع سؤاالت بپردازد. اگر این پرداخت می هرمان چگون

ادبی با چالش  محتوا باشد، آیا این خطر وجود ندارد که ماهیت وجودی این نوع

هیل را بپذیریم که عنصر غالب در رمان مدرنیستی رو شود؟ اگر نظر مکروبه

بر محتوا، فرم صورت باید متصور شد که عالوهشناسانه است، درآنهای معرفتدغدغه

صورت نویسنده از طریق کدام ها باشد. درآنادبی نیز باید در خدمت این نوع دغدغه

  شناسانه را در شکل آثار پیاده کند؟ت شناختتواند تأمالشگردها می

آید این است که نویسندگان مختلف بنابه هیل برمیهای مکآنچه از محتوای بحث

مایة شناسانه را دستهای معرفتهای متفاوت، هرکدام بخشی از دغدغهموقعیت

در آثار  شناسانههیل بر محتوای شناختاند. البته تأکید مکپردازی قرار دادهداستان

تمرکز  یها صرفاً بر موضوع واحدمدرنیستی به این معنا نیست که این نوع نوشته

شناختی است. که اشاره شد عنصر غالب در این نوع آثار معرفتگونهبلکه همان ،دارند

محور در محتوای آثار، بعضی از های شناختگذشته از پرداخت مستقیم به پرسش
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شکل شناسانه را بههای معرفتیت امکان طرح دغدغهها و شگردهای صوری رواقالب

 شود.ها اشاره میآورند که در این بخش به برخی از آنویژه فراهم می

شناسانه های شناختهای محتوایی برای انعکاس دغدغهترین قالبیکی از اصلی

ها نویسنده از طریق ارائة های معمایی و پلیسی است. در این نوع روایتروایت

العات مختلف با درجة اعتمادپذیری متفاوت آگاهی خواننده را درمعرض تغییر اط

پذیری و شناختی چون دسترسهایی معرفتمایهدرون» دهد. این نوع داستانمداوم قرار می

های مختلف بر یک های متفاوت را که ذهنانتشار و گردش شناخت و ساختاربندی

های شناخت را برجسته بودن یا محدودیت ناختنیکنند و نیز مسئلة ناششناخت تحمیل می

های پلیسی یا معماگونه که به بررسی واقعیتی مجهول از (. داستان13)همان: « کندمی

شناسانه پردازد نمونة اعالی داستان مدرنیستی با عنصر غالب معرفتدیدگاه افراد مختلف می

 که داستان پلیسیگونهست )همانشناختی در حد اعالاثر علمی ـ تخیلی گونة هستی»است. 

 (.51)همان: « شناختی در حد اعالست(گونة معرفت

ای که یعنی مهمانی ؛های تراتاریخی هستیمهای مدرن شاهد مهمانیدر برخی رمان

های مختلف تاریخی فارغ از دورة اصلی حیاتشان، در یک مکان حضور شخصیت

اما در  ،ای فراتاریخی پسامدرن استهیابند. البته این حالت بسیار شبیه رمانمی

های مدرن این وضعیت به موضوع تمایز توهم و واقعیت اختصاص دارد. در این رمان

حاضر در صحنه واقعاً تاریخی  یها قهرمان میان این دوگانگی که افراد و اشیامهمانی

 ماند.سرگردان می ،شده از یک نمایش یا فیلمهای بازنماییهستند یا صحنه

شناسانه را فراهم دیگر از محتواهایی که امکان پرداختن به موضوعات معرفت یکی

یابی به های دستهایی است که در آن قهرمان برای رهایی از دشواریآورد، داستانمی

اعتماد از واقعیات هستی، دست به ساختن جهانی ممکن در ذهن یا در شناخت قابل
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ها های برساختة ذهن و تفاوت آنشیا و پدیدهزند. تمرکز بر چیستی اعالم داستان می

  شناسانه است.با حقیقتشان در عالم خارج، دربردارندة مفاهیم معرفت

دادن دو ذهن متضاد و متفاوت در  شیوة دیگر برای نیل به این هدف، کنار هم قرار

تجربة یک جهان یا شیء ظاهراً واحد است تا از این طریق خواننده قادر به ارزیابی 

ترین نوع از ها باشد. این نوع از محتوا معمولها در امر درک پدیدهسانی ذهنناهم

 شناسانه است. های شناختداستان با دغدغه

اعتماد در داستان نیز یکی دیگر از ابزارهایی است که این استفاده از راوی غیرقابل 

حتوای اثر، مسئلة گیری مآورد تا در فرایند شکلامکان را برای نویسنده فراهم می

 چالش بکشد. ناپذیر را بهرسیدن به شناخت مطلق و خدشه

 است باور این بر متن که باشد نکته این گویای تواندمی داستان، در نگاه نوع این

 با دوشهم جاها از بسیاری در...  راوی. است غیرممکن مطلق شناخت که

 درونیات و هویت ربارةد خود مخاطبان از بیشتر چیزی انگار و است خواننده

 (.36: 1160 اسالمی، و زادهحسن) داندنمی هاشخصیت

شناختی در کردن عنصر غالب معرفت مواردی که ذکر شد برخی از شگردهای پیاده

ها نیست و همیشه برای نویسنده این عرصة رمان و داستان است و لزوماً تمامی راه

شکل، ساختار و طراحی متن، موضوع  امکان وجود دارد تا با نوآوری و خالقیت در

 . کندهای آن را بررسی شناخت و ویژگی

جزو معدود آثار ردة سنی  هارنگ جزیرة ملکة و بزرگ جادوگر وگویگفترمان 

شکل محتوایی و هم شناسانه هم بهمفاهیم معرفتبه نوجوان است که نویسنده، طی آن 

بحث عمالً شاهد رویداد، کنش یا است. در رمان مورد کردهدر طراحی ساختار توجه 

بلکه با جریان  ،های دیگر معمول است، نیستیمکه در داستانتعلیق خاصی چنان

 .وایمرهای خانم پارسا و رهی روبهبازنمایی حقایق در ذهن شخصیت
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 بحث و بررسی .2

 با بزرگ جادوگر وگویگفتشناختی در رمان بررسی عنصر غالب معرفت. 1ـ2

 هانگر جزیرة ملکۀ

نویسد جمشید خانیان در میان نویسندگان ردة سنی نوجوان، برای مخاطبان خاصی می

های سازد. شخصیترو میو همین موضوع گاه خوانش آثار او را با دشواری روبه

کند. ها را از سایر نوجوانان متمایز میهای خاصی دارند که آنهای او ویژگیداستان

هنرهای مختلف مانند نقاشی و موسیقی آشنایی دارند و  ها اهل مطالعه هستند، باآن

های اطرافشان موشکافانه است. قهرمان داستان موردبحث نگاهشان به مسائل و پدیده

هایی که در این آن هم کتاب ،خوانداو بسیار کتاب می ؛معمولی نیست یهم، کودک

و به جادوگری و  ای داردها ندارد. اطالعات گستردهای به آنروزگار کسی عالقه

ها را کند که هرکسی آنورزد. رهی به برخی جزئیات دقت میفیزیک عشق می

دارد. عادی نیست و او را به فکر وامی یبستن بند کفش برای او موضوع بیند. مثالًنمی

یعنی کشف کردم  ؛اموقت به بستن بند کفشم فکر نکردهمن هیچ»او کشف کرده است 

« کنمدارم به چیز دیگری فکر میبندم، م بند کفشم را میکه من همیشه وقتی دار

 گوی او با یک آدموها باعث شده است تا گفت(. همة این ویژگی111 :1167خانیان، )

ای برای انعکاس اندیش است، به عرصهبزرگ که او هم فردی هنرمند و باریک

 نیست.  نیاش در سایر آثار یافتهای خاصی تبدیل شود که نمونهدغدغه

شناسانه در رمان موردبحث ذیل عناوین بازنمایی واقعیت در زبان، محتوای معرفت 

 بررسی است. های حصول شناخت قابلحیث التفات، پویش در آگاهی و راه
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 بازنمایی واقعیت در زبان. 2ـ2

ترین موضوع بازنمایی هستی در زبان و نسبت این دو امر با یکدیگر یکی از اساسی

نسبت زبان، معنا و واقعیت همواره یکی »ندیشة بشری در قرن اخیر بوده است. مسائل ا

الضمیر گیرد تا مافیاز مسائل مهم در فلسفه بوده است. اینکه انسان از زبان خود کمک می

هایی را در منطق و خود را به دیگران انتقال دهد و جریان تفهیم و تفاهم تحقق یابد، بحث

(. موضوعاتی نظیر اینکه آیا اساساً 376: 1167)عربان، « داشته استدنبال فلسفة زبان به

امکان بازنمایی امر حقیقی در زبان وجود دارد یا اینکه میان امر حقیقی و نمادهای 

شود چه نسبتی برقرار است، در اندیشة ها استفاده میزبانی که برای بازنمایی آن

 زمین همواره موردتوجه بوده است. مغرب

در اوایل قرن بیستم انقالبی بزرگ در موضوع  1های فردینان دوسوسوریدگاهطرح د

بازنمایی حقیقت در زبان ایجاد کرد. سوسور با طرح موضوع نشانه و تقسیم آن به دو 

جزء دال و مدلول، ارتباط این دو جزء را حاصل قرادادهای اجتماعی دانست و ایدة 

ذاتی میان دال یا همان صورت ملفوظ و که قائل به ارتباط  ،مسلط پیش از خود را

رابطة میان دال و »چالش کشید. به ،مکتوب با مدلول یعنی مفهوم ذهنی پدیده بود

رود، شمار میرابطة تداعی دال و مدلول به "نشانه"مدلول اختیاری است و ازآنجاکه 

: 1133)سوسور، « توان گفت که نشانة زبانی از ماهیتی اختیاری برخوردار استمی

های زبانی و قراردادی بودن ارتباط میان این دو (. ایدة جدایی دال و مدلول در نشانه36

الشعاع خود را تحت 31و  34های جدیدی را فراهم آورد که قرن جزء، زمینة اندیشه

توان گفت بخشی از منظومة فکری دنیای مدرن حاصل این تاآنجاکه می ،قرار دادند

 زبان بوده است. شناختی در انقالب معرفت
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 ویژهبه هانشانه مسئلة به هارنگ جزیرة ملکة با بزرگ جادوگر گویگفت رمان در

 در محوری مضامین از یکی عنوانبه واقع عالم با هاآن ارتباط و زبانی هاینشانه

 وگوهایگفت درخالل شناسانهمعرفت محتوایی هایبحث از. است شده توجه پردازیروایت

 فراگیر نگاهی در ـ شد خواهد اشاره هاآن به درادامه البته که ـ بگذریم که هاشخصیت

  .کرد مشاهده نیز داستان کلیت در را ایده این توانمی

اند، ازدست داده ایسال پیش در حادثه خانوادة پارسا که فرزندشان امیرطاها را سه

ی شباهت زیادی به های ظاهرلحاظ ویژگیکه به« رهی»در سالگرد مرگ کودکشان، از 

نحوی خأل او را پر کنند تا با حضور خود بهها دارد، دعوت میرفتة آنفرزند ازدست

. کنندالزحمه پرداخت عنوان حقشوند مبلغ باالیی را بهکند و برای این کار حاضر می

 «کیا»گونه بوده که درآغاز خانوادة پارسا، جای امیرطاها نیز اینفرایند انتخاب رهی به

بینند، شباهت باالی دوست رهی را برای این مسئله برگزیده بودند و وقتی رهی را می

از شود میباعث  ـبرده است که میزان قدرت بازنمایی وی را باال می ـاو به امیرطاها 

مسئلة شباهت رهی به امیرطاها در بخش دیگری از داستان که به پوشی کنند. کیا چشم

. در این بخش شده استدهد اشاره از چهرة او را نشان میهایش خانم پارسا طراحی

که خانم درحالی ،زده شده استها به سیمای خود شگفترهی از شباهت باالی نقاشی

به رهی توجه نداشته و کامالً  ها، اصالًها و لبکند در نقاشی چشمپارسا اعتراف می

 (.94: 1167خانیان، امیرطاها را درنظر داشته است )

امیرطاها و مرگ او ندارد، از همان آغاز  درموردبه اینکه رهی هیچ اطالعی وجهبات

کاری او را به خانة خود دعوت  روست که خانوادة پارسا برای چهبا این دغدغه روبه

  .کننداند که این مبلغ باال را به او پرداخت اند و چرا حاضر شدهکرده
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خدماتی که قرار است رهی در قبال در بخشی از داستان مادر رهی دربارة نوع 

کند. کند که او را کامالً گیج میخانوادة پارسا ارائه بدهد، از تعابیر متضادی استفاده می

مادر معتقد است خدمتی که قرار است رهی برای خانوادة پارسا انجام دهد، هم نوعی 

را گوید پس چگوید: هست. رهی میاشی میمامان»کار است و هم کار نیست. 

کوبد گوید چون نیست. رهی هر دو دستش را محکم میاشی میگویی نیست؟ مامانمی

 . 3(33 ص« )خره کار هست یا نیست؟گوید: باألروی تشک و می

انجامد دهد به اینجا میماهیت کاری که رهی برای خانوادة پارسا انجام می ازبحث 

مین هزینة خرید دوچرخه انجام أتواقعی برای  یکه رهی قرار بوده در ایام تابستان کار

همراه کیا، پوست خرگوش و خرس بپوشند تا برای پیتزافروشی دهد. قرار بوده او به

پوشیدن پوست و ایفای نقش خرگوش و  موردگفتن در مشتری جذب کنند. سخن

چراکه بازیگر  ،کشد که این عمل با کار بازیگران هیچ فرقی نداردخرس، به اینجا می

 برد. سب درآمد خود را در پوست و هیئت فرد دیگری میهم برای ک

 توی ـ کنند؟می کارچه ـ. کنندمی را کار همین هم هاهنرپیشه گویدمی بابام ولی

 فرق آن با این یعنی ـ. هنرمندند هاآن ـ. کنندمی بازی نقش و روندمی پوست

 روندمی پوست توی. کنندمی کار یک هردوتایشان چون نه، ـ نه؟ ـ! نه ـ کند؟می

 (. 69 ص) کنندمی بازی نقش و

تن که رهی طبق خواست خانم پارسا لباس امیرطاها را بههای بعدی زمانیدر بخش

در پوست کسی »کند، پیش از آنکه از مرگ او مطلع شده باشد، بار دیگر از عبارت می

همان استخدام داند برای و این همان کاری است که رهی نمی کنداستفاده می« رفتن

رهی دستی روی » .رفتة خانوادة پارسایعنی درآمدن به قالب فرزند ازدست ؛شده است

 (.115ص « )گوید: رهی در پوستِ امیرطاهاکشد و با لبخند میپیراهنش می
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خواهد که در که خانم پارسا از رهی میتنها در بخش انتهایی داستان یعنی زمانی

انی را روی سرش بگیرد و به قول خودش مانند فروشی بایستد و گلدمقابل گل

نقش »برد که طرف شود، پی میطرف و آن(، هی این196 صهای کوکی )عروسک

کند. رهی در این بخش از )همان( بازی می« سال پیش امیرطاها راسال پیش ... سهسه

ی فهمد که برای چه کاری به منزل خانوادة پارسا دعوت شده بود و معنداستان می

کند. اینکه به توصیة هایش به امیرطاها را توسط خانم پارسا درک میدادنبرخی شباهت

رغم آنکه کند و علی( او را به تن می134ص « )رنگ گل کاسنی»خانم پارسا پیراهن 

کنجکاو و »اما درست مثل او  ،مثل رهی به فیزیک و جادوگری عالقه ندارد اصالً

شدن رهی کارگرفتههای آشکاری از بهنشانه .(100 ص« )گیر و پرانرژی استپی

کند تا تفاوت و تمایز خود د موقعیت تالش میجای امیرطاهاست. البته رهی در چنبه

ای به موسیقی و نقاشی ندارد و گوید که مثل او عالقهرا به امیرطاها ابراز کند؛ برای مثال می

های ( یا اینکه کالً از گل79سواری است )صدرعوض عاشق فیزیک، ریاضیات و دوچرخه

گیرد کار می(. اما درنهایت امر، او تمام تالشش را به171آید )ص خروسی خوشش نمیتاج

ها تکرار کند و فروشاش در بازار گلتا رفتارهای امیرطاها را در آخرین روز زندگی

که در جواب رفته و ناموجود را بازنمایی کند. تاجاییای امیرطاهای ازدستهمچون نشانه

گوید: نه... ولی بعد گردی؟ رهی میدنبال مادرت می»پرسد: فروشی که از او میسؤال گل

بینم، شود به جلو: درست میکمی خم می»فروش ( و بعد گل175)ص « گوید: بلهمی

 )همان(.« پیراهنت یک دوجیبة رنگ گل کاسنی است دیگر

کنند تا امر غایب را قیقی تالش میهای زبانی در غیاب امر حکه نشانهگونههمان

بازنمایی کنند، رهی در آن روز خاص به این دلیل از جانب خانوادة پارسا استخدام 

طورکه هویت و هستی نشانة شده بود که غیاب امیرطاها را بازنمایی کند. اما همان
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رغم تمام تالش خانم گر فقدان امر حقیقی است، وجود رهی نیز علیزبانی نمایان

صورت کامل قادر به اش، بهرفتهپارسا برای ایجاد مشابهت میان او و فرزند ازدست

ای اما واقعیت امر این است که خانم پارسا چاره ،دادن فقدان امیرطاها نیست پوشش

سان که کاربر زبان در غیاب همانشده از فرزند ندارد، بهجز اکتفا به تصویر بازنماییبه

 های زبانی ندارد. کردن به نشانه جز بسندههای بامر واقعی چاره

در امر  اینشانه منزلةبه توانایی رهی بهاز نظر نویسنده، خانم پارسا از همان ابتدا 

نگرد. این موضوع در تابلویی به دیدة تردید می ،رفتة فرزندشبازنماییِ حقیقتِ ازدست

ان شده است. این تابلو که ، نمایدر بخش ورودی منزل خود نصب کرده که خانم پارسا

است، توسط خود خانم پارسا از روی اثری از نقاش معروف « زنی با گل داودی»نامش 

ادگار دگا کپی شده است. از نظر رهی زن داخل این نقاشی که شباهت زیادی به خانم 

های بخواه مردمکحرکت مالیم سر، روی شانة راست و چرخش دل»پارسا دارد، با 

دهد که تمام حواسش متوجه جایی یا کسی است هایش نشان میچشم درشت و سیاه

 (. 73 ص« )که به بودنش شک دارد

طرف آشپزخانه گویی کوتاه از ورودی بهودرادامه رهی و خانم پارسا بعد از گفت

خندند و از هردو می»کنند و در اینجاست که از نگاه نویسندة داستان حرکت می

بخواه بینند که زنِ توی تابلو با چرخش دلکنند و نمیچهارچوب بدون در عبور می

کند که انگار به ها نگاه میهایش، طوری به آنهای درشت و سیاه چشممردمک

همراه خانم پارسا از منزل، آن ( و در هنگام خروج رهی به76 ص« )بودنشان شک دارد

(. 194ص« )ردکه انگار به بودنش شک دا»کند زن دوباره طوری به رهی نگاه می

به نام این تابلو که زنی با گل داودی است و همچنین شباهت تصویر به خانم باتوجه

بودن خانم پارسا به خرید  که مشغول شودپارسا و این موضوع که در انتها آشکار می
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تبع آن مرگ ها باعث غفلت او از امیرطاها و بهفروشهای داودی در بازار گلگل

ویژه رسد که زن داخل تصویر خود خانم پارساست. بهنظر میهفرزندش شده است، ب

طرف ها رهی بعد از خداحافظی بهفروشکه در بازار گلکه در آخر داستان زمانیآن

کند که انگار به بیند خانم پارسا طوری به او نگاه مینمی»کند، ساحل حرکت می

 (.170 ص« )بودنش شک دارد

گذشته از کلیت روایت که به موضوع نشانه و نقش آن در بازنمایی واقعیت داللت 

های هایی موجود است که به مسئلة نشانههای مختلف داستان اشارهدر بخش ،دارد

تر نیز اشاره شد، موضوع طورکه پیشپردازد. همانها میگیری آنزبانی و نحوة شکل

ل و مدلول و واکاوی ارتباط این دو بخش، در های زبانی به دو بخش داتقسیم نشانه

 این رمان موردتوجه نویسنده بوده است. 

در بخشی از داستان رهی با نقل عادتی از دوران گذشته به تشریح فرایندی 

. کردندبرای اعداد اختراع  راهای زبانی های نخستین نشانهپردازد که طی آن انسانمی

خواهد او پاسخ غیرمعمولی به که چندتا سیب میپرسد وقتی خانم پارسا از رهی می

یک سیب، یک سیب دیگر، یک سیب دیگر، یک سیب دیگر و یک »دهد: این سؤال می

(. رهی معتقد است زمانی که هنوز اعداد اختراع نشده بودند، 117 ص« )سیب دیگر!

ی ارتباط نوع ؛جستندبهره می« یک»نوع بشر برای انتقال معنی عدد از مبدأ اعداد یعنی 

هایی قراردادی دال منزلةذاتی میان دال و مدلول. اما با پیشرفت انسان و زبان، اعداد به

واقعاً  ـ»گیرند. هایی که بر تعداد داللت دارند، مورداستفاده قرار میبرای مدلول

های هردو دست اولش بله. ولی بعد یاد گرفتند از انگشت ـشمردند؟ جوری میهمین

د و برای هر انگشت یک کلمه اختراع کردند. یک، دو، سه، چهار، پنج، استفاده کنن

سال پیش  اگر مردمان هزاران»( و اینکه 113 ص« )شش، هفت، هشت، نه، ده
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« کردندها استفاده میوقت از نشانهخواستند تعداد خیلی زیادی سیب را بشمرند، آنمی

بار متوجه شدند یعنی وقتی یک»های عددی جالب است: (. تعریف رهی از نشانه107ص )

های کنار رودخانه را بشمرند، به این فکر افتادند که هرچیز توانند همة درختکه نمی

 (.103)ص « توانند بشمرند، با آن مقایسه کننددیگری را که خیلی زیاد است و نمی

زبانی های برای گذار به دورة نشانه های نخستین انسانای از تالشاین روایت نمونه

ها نیز باشد. در متن شواهد بسیاری گیری سایر نشانهتواند مبنای شکلاست. فرایندی که می

ای از نسل نوجوان، با علم به موضوع منزلة نمایندهدهد رهی بهوجود دارد که نشان می

بندی به قراردادها، در جای پایکند بهها تالش میها و مدلولها و دوگانگی دالنشانه

 مثابة مدلول تمرکز کند.منزلة دال و مفهوم بهتناسب میان واژه بهش واژگان بهگزین

ها محلة زندگی آن ،نمونه در بخشی از داستان، رهی در مکالمه با خانم پارسا برای

ن محل و محلة خودشان را محلة امتناسب با وضعیت مالی ساکن« جزیرة گنج»را 

نام نامد؛ البته نامی که گروهی بههمین عنوان، میفراوانی درختی با  دلیلبه« هالیلکی»

است. خود « های بُزمجهخرخاکی»اند، محلة ها انتخاب کردهبرای محلة آن« هاماموت»

های شرور محلة مجاور، یکی دیگر از مصادیق استفاده از برای بچه« ماموت»تعبیر 

 (. 33ـ37 صهاست )های معنادار برای مدلولدال

گوید. خانم پارسا از این نام ای با نام بادخورک سخن میر رهی از پرندهدر قسمتی دیگ

شود که مقصود رهی از بادخورک، همان شود و درادامه مشخص میبسیار متعجب می

پرستوست. همین تعبیر چندگانه درمورد صندلی راک هم وجود دارد. خانم پارسا این نوع 

ای بهتر راک هم بد نیست ... ولی گهواره»... رهی که از نظر نامد؛ درحالیصندلی را راک می

کند، تعبیر آلودگی می(. درادامه زمانی که رهی روی صندلی احساس خواب70)ص « است

 (.69)ص « ایگویند صندلی گهوارهبیخود نیست بهش می»داند: تر میای را مناسبگهواره
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و مدلول پیوند برقرار کند میان نام و معنا یا دال بخش دیگری که رهی تالش می

هاست. وقتی رهی راه مخفی بازار را به فروشکند، در ارتباط با راه مخفی بازار گل

پرسد چطور به این راه پی برده است. او دهد، خانم پارسا از او میخانم پارسا نشان می

 کردند،گوید که در قدیم باربرهایی که با چانچو )چوب شانه( بار حمل میدر پاسخ می

« راه چانچو»رهی و کیا این راه را  دلیل همین ترددشان از این راه مخفی بوده است. به

کند که شباهت سبیل و سیمای (. در همین بخش رهی اشاره می193 صاند )نامیده

باعث شده بود که دوستانش او را  ،هنرپیشة هالیودی ،بابابزرگش به داگالس فرنبکس

 (.191 صداگالسی صدا کنند )سبیل

های مختلف نامی متناسب با معنی در همة این موارد رهی یا برای مفاهیم و پدیده

و استفاده ند گزیمیها، آنی را برهای موجود برای پدیدهگزیند یا اینکه از میان نامبرمی

 کند که ارتباط معنایی بیشتری با مفهوم داشته باشد. می

 مندی )حیث التفات(نیت. 3ـ2

ای در تشریح های مطرح قرن بیستم است که نقش عمدهیکی از چهره 1ادموند هوسرل

در ذهن انسان داشته است. او تقریباً تمامی عمر علمی « آگاهی»گیری موضوع فرایند شکل

هایش در زمینة مسئلة آگاهی منشأ خود را صرف تحلیل و بررسی این امر کرد و اندیشه

گیرد که این هوسرل آگاهی زمانی شکل میای در جهان مدرن شد. از نظر تحوالت عمده

عبارت دیگر آگاهی حاصل فرایند از جانب فاعل شناسا به چیزی یا کسی تعلق گیرد. به

التفات فرد به پدیده یا امری در جهان خارج است. از نظر هوسرل آگاهی بدون وجود این 

)جهان خارج(  ای تالزم میان آگاهی و ابژهدرحقیقت گونه»التفات تصورکردنی نیست. 

 (.70: 1161)ضیمران، « نامدوجود دارد که هوسرل آن را حیث التفاتی می
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 ؛هایی از داستان موردبحث وجود داردها در قسمتمسئلة التفات به امور و پدیده

های موجود در اتاق خانم پارسا ها و مجسمهمثالً در بخشی رهی از چیستی نقاشی

به تأثیر نوع التفات فرد در تعبیر چیستی  مورد نپرسد. پاسخ خانم پارسا در ایمی

 ها داللت دارد: پدیده

 ـ! هستند چی دانمنمی ولی ـ. بله..  ـ. اندجوری یک اند،عجیب خیلی هم هااین ـ

 آن به که کسی به دارد بستگی. باشند هرچیزی توانندمی. نیستند مشخصی چیز

 (.30 ص) بله ـ کنم؟می نگاهش دارم که دارد من به بستگی مثالً ـ. کندمی نگاه

ای شود. مثالً در قسمتی خانم پارسا مجسمههای بعدی نیز این ایده تکرار میدر بخش

خواهد دربارة چیستی آن نظر بدهد. رهی هم که مطابق دهد و از او میبه دست رهی می

نه گوسوزد، مجسمه را اینشدت در عطش خرید دوچرخة ویوا میاطالعات قبلی به

 .(37)ص « 30دندة نارنجی سایز  30یک دوچرخه است. ویوای اف سِوِن »بیند: می

تر نیز اشاره شد از نظر نویسندة رمان، کودک و نوجوان در که پیشگونههمان

کند و با اتکا به ها خود را از چهارچوب قراردادهای معمول رها میگذاری پدیدهنام

کند. در ها تالش میها مطابق با ماهیت آندهگذاری پدیخالقیت بدوی خود در نام

شود. مندی یا التفات همراه میگذاری خالقانه با فرایند نیتبخشی از روایت این امر نام

 ةمثابکند که اتاق کار او بهدر این بخش رهی بعد از اینکه خانم پارسا را متقاعد می

بگزیند. خانم پارسا از رهی خواهد تا نامی برای این جزیره جزیرة اوست، از او می

اما رهی در پاسخ از این نکته سخن  ،خواهد که در انتخاب نام او را کمک کندمی

گوی این دو در هنگام وشود. گفتگوید که اگر او نام را بگزیند، صاحب اتاق میمی

همراه  چینهای کوتاه و جمالت بدون کلمه و با کاربرد نقطهانتخاب نام که با دیالوگ

ای که های آنی اتاق است؛ یعنی گونهدهندة تمرکز خانم پارسا بر جلوهت، نشاناس
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هاست که اتاق برای کند و در همین جلوهپدیدار خود را بر ذهن فاعل شناسا عرضه می

 (.10 صشود )گر میها جلوهاو با ماهیت جزیرة رنگ

امری واحد برای مسئلة التفات گاهی باعث ایجاد دو برداشت یا تعبیر متفاوت از 

 موردشود. بحثی که میان رهی و کیا درهای مختلف میفاعل شناسا در حالت

آنکه خانم پارسا رهی  گیرد، مصداقی بر این امر است. پیش ازبودن درمی شانسخوش

شان انتخاب کند، نظرش روی کیا بوده است و این یعنی اینکه را برای حضور در خانه

اما بعد از اینکه خانم پارسا رهی را ، بوده به او اختصاص یابدپاداش دوچرخه نیز قرار 

کند. همین فرزند مفقودش، نظرش تغییر می ،شباهت رهی با امیرطاها دلیلبیند، بهمی

شانسی او نسبت بدهد. رهی در شود کیا انتخاب رهی را به خوشمسئله باعث می

اش ها بر سر او و دوچرخهماموت کند که گروهی با نام مستعارپاسخ به بالیی اشاره می

خوردن  قید قرعه یکی را برای کتکها بین رهی و کیا بهاند. در این اتفاق ماموتآورده

جای تو بندازند. رهی ها من را بهگوید: ممکن بود ماموتکیا می»کنند. انتخاب می

گوید: و یگوید: چون سنگ کاغذ قیچی کردند. رهی مگوید: ولی ننداختند. کیا میمی

گوید: خوب من هم دارم از گوید: بله. ولی شانسی بود. رهی میمن باختم. کیا می

(. تعبیر دوگانة کیا از شانس بسیار جالب است. وقتی 91ـ93 ص« )زنمشانس حرف می

معنی تطبیق سرنوشت با بودن را به شانسنفع رهی است، کیا خوشجریان امور به

خوردن نجات  ان که جریان امور خود او را از کتکزمداند و آنخواست رهی می

ای از درک نمونه کند؛فرض میقاعده معنای امر اتفاقی و بیشانسی را بهدهد، خوشمی

 دوگانه از امری واحد.

ها کردن پدیده میان رهی و خانم پارسا دربارة موضوع نامرئی 31همچنین در بخش 

شدن، تعبیر دیگری  ئة تعریف علمی نامرئیگیرد که طی آن رهی ضمن اراسخنی درمی

کنند یا منعکس همة اجسام یا نور را جذب می»کند. را هم از این موضوع عرضه می

کنند یا منکسر. اگر جسمی نور را نه جذب کند، نه منعکس کند و نه منکسر، آن می
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ق (. در این تعریف تمرکز بر متعل50 ص« )تواند مرئی باشدخود نمیجسم خودبه

است که از طریق انعکاس یا عدم انعکاس نور، « نوئما»تعبیر هوسرل شناسایی یا به

کند. اما درادامه رهی با تغییر موضع تمرکز از ابژه به سوژه، خود را مرئی یا نامرئی می

یک »کردن یعنی  کند. از نظر او تعریف سادة نامرئیتعریف جدیدش را عرضه می

(، و بعد از این تعریف از خانم پارسا 55 ص« )بینیدآدمی هست و شما او را نمی

که درحالی ،بیندحالت رهی خانم پارسا را میخواهد چشمانش را ببندد، در اینمی

جای آنکه تعبیر ساده، بهپس رهی نامرئی شده است. به ؛بیندخانم پارسا رهی را نمی

و  نددبچشمانش را میکردن خود کند، این سوژه است که  ابژه اقدامی برای نامرئی

 دهد.شدن با تعریف جدیدش روی می عمل نامرئی

 آگاهی )کانستیتیوتیو(پویش در . 7ـ2

ها هستی»پویش یا پروسة مداوم تجدیدپذیر در هر لحظه، به این موضوع اشاره دارد که 

سر لحظه و هر آن، در کنش و واکنش به های واقعی، هرها و انتخاببراساس گزینش

(. موضوع پویش اگرچه بیشتر بر مسئلة 37: 1169)بهروز و همکاران، « برندمی

روندگی و تغییر مداوم، ها متمرکز است، ولی ویژگی پیششناسی و تجدید هستیهستی

شناسی هماهنگی ها در شناختلحظة درک فاعل شناسا از پدیده شدن هر با مسئلة نو

های داستان، زة آگاهی شخصیترونده در حودارد. گذشته از ظهور این حرکت پیش

ای است که گونهها بهگوی جادوگر بزرگ با ملکة جزیرة رنگونوع روایت رمان گفت

شکل مداوم دستخوش تغییر است. در آگاهی خواننده درطول خوانش وقایع داستان به

این بخش ضمن اشاره به مصداقی از متن داستان، موضوع ساختار روایت در ایجاد 

 .شددر آگاهی خواننده نیز بررسی خواهد  پویش مداوم
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سخن « طراحی حالت»در بخشی از داستان، خانم پارسا از نوعی نقاشی با نام 

طور شکل ثابت بایستد، باید بهجای آنکه ابژة موردنظر بهگوید. در این نقاشی بهمی

مداوم در حرکت باشد و نقاش در حین حرکت ابژه، دریافت و حس خود را از او 

شوند؟ ـ نه، ها شبیه من میقبلیاندازة آن ها بهبعد خانم این طراحی ـ»ویر کند. تص

شوند؟ ـ ... اصالً! ـ اصالً؟ ـ بله، چون قرار نیست شبیه تو بشوند. ـ پس شبیه چی می

های خانم که طرحی(. زمان96)ص « توانم از حرکت تو حس کنمشبیه چیزی که می

ها تصویرهای شود، رهی در میان این طراحیام میپارسا از حاالت مختلف رهی تم

چیزهایی که آدم توی دلش  انگار همة آن»بیند. بسیاری از افکار و احوال خود را می

(. خانم پارسا 146 ص« )شوندخواهد کسی ببیند، دارند دیده میقایم کرده و نمی

پیش از آمدن به  ویژهها او تالش کرده حس درونی رهی را بهگوید در این طراحیمی

بیند، ها، تصویرهای مختلفی میمنزلشان در تصویر منعکس کند. رهی در طراحی

یعنی تمام  ؛ای نارنجیتصاویری نظیر یک عالمت سؤال بزرگ، اندام ماتیفو و دوچرخه

این »نظر رهی آن چیزهایی که درطول داستان ذهن او را به خود مشغول کرده است. به

 ص« )کندهاست که آدم هرچی دلش بخواهد پیدا میور طراحیجهای ایناز خاصیت

(. ویژگی حاکم بر این نوع طراحی که هم بر فهم همواره درحال تغییرِ طراح از 114

ابژه ناظر است و هم بر فهم تجدیدپذیر مخاطبان اثر هنری، با موضوع تغییر مداوم 

 های متکثر امور، مطابقت دارد. آگاهی سوژه بر اثر جلوه

 پویش آگاهی در ساختار روایت. 1ـ7ـ2

زدایی، اعمال کردن شگرد آشنایی ترین ابزارهای نویسندگان داستان برای پیادهیکی از اصلی

توان ادعا کرد اغلب بدیل در طرح داستان است. تاآنجاکه میساختارهای بدیع و بی
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ی جدید در رویکردهای جدید در حوزة مطالعات داستانی بر موضوع طراحی ساختارها

نویسنده با گزینش لحظاتی از رخدادهای »ای خالقانه روایت متمرکز است. در طراحی

 (. 95: 1173)محمدی، « کندآور میچیز را شگفتها در طرح، همهداستان و ترکیب آن

برای روایت  هارنگ جزیرة ملکة با بزرگ جادوگر وگویگفتنویسندة رمان 

شناختی را ار گرفته است که عنصر غالب معرفتکداستان خود طرحی خالقانه به

های فرد از زمان بخش گنجانده شده است. بخش 50کند. روایت رمان در تقویت می

های زوج رود و بخششود و به پیش میورود رهی به اتاق کار خانم پارسا آغاز می

رسا آماده یعنی زمانی که رهی برای رفتن به منزل خانم پا ،شرح وقایع داستان از صبح

گوی رهی با آقای پارسا دربارة شرایط ویژة خانم پارسا وشود تا هنگام ظهر و گفتمی

شود. این نوع روایت و وجود دو زمان متفاوت باعث شده است که را شامل می

رو شود که هیچ پیشینة های فرد با اطالعاتی روبهدر بخش خوانندة اثر در حین خوانش

شوند که گویی خواننده از ای طرح میگونه. اطالعاتی که بهداردها نای دربارة آنذهنی

ها پس از پیش که آگاهی خواننده از پیشینة آن بحثها مطلع است؛ درحالیسابقة آن

استفاده از این طرح ویژه باعث شده  گیرد.های زوج شکل میرفتن روایت در بخش

مرور که آگاهی خواننده به شودشکلی عرضه است که اطالعات طی فرایند روایت به

شود مخاطب نتواند به فهم خود از باعث می دچار دگرگونی شود و همین مسئله

وگوهای داستان اعتماد کند. چراکه هر آن این امکان وجود دارد که با حوادث و گفت

شود، فهم های زوج ارائه میخواندن وقایع پیش از ورود به اتاق خانم پارسا، که در بخش

 های فرد دچار اختالل و تغییر شود.شده در بخشوگوهای روایتز حوادث و گفتاو ا

نمونه در همان بخش آغازین روایت، سخن از کارهای جادوگرانة رهی و  برای

آید، بدون آنکه خواننده از چیستی این موضوع آگاهی میان میریختن سطل آب به
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شود یا در وگرانة رهی آشکار میماهیت کارهای جاد 3داشته باشد و درادامه در بخش 

گوها از ناراحتی خانم پارسا از آقای پارسا و ودرخالل گفت 01و  34، 17های بخش

آید، بدون آنکه مخاطب در جریان امر باشد و در بخش میان میدو سخن بهاختالف این

 د. همین موضوع دربارة جریان کتکشواست که چیستی ماجرا برای او آشکار می 54

 30شود. ابتدا موضوع یادشده در بخش ها نیز تکرار میوردن رهی از گروه ماموتخ

شود. شواهد برای این ویژگی ابهام آن برطرف می 11شود و درادامه در بخش ذکر می

  ها در این مقال وجود ندارد.خاص آنقدر زیاد است که امکان ارائة همة آن

شکل ب، برخی از اطالعات نیز بهگذشته از این نوع خاص عرضة آگاهی به مخاط

اندازه خواننده در رمان  ای که هرگونهچکانی در کل روایت گنجانده شده است. بهقطره

کند. مثالً تر میشود که آگاهی او را کاملرو میای روبههای تازهرود با بخشتر میپیش

یت ماتیفو ریزه و شخصاطالعات مربوط به موضوعاتی همچون صبحانة فضایی، ماهی

 به همین سیاق عرضه شده است. 

 .گیری هردو شکل از عرضة اطالعات در طرح داستان، آگاهی مخاطب استهدف

گذراند، ناخواسته با این می ها را ازسرمخاطبی که در خوانش متن رمان این تجربه

چیزی که در عرصة آگاهی وی شکل  آن تواند به هرروست که نمیذهنیت روبه

تدریجی، متغیر و  ،کند که فرایند حصول آگاهیاتکا کند و یقین حاصل میگیرد می

توان ادعا کرد که همة درحال تکمیل است و بر همین اساس در هیچ زمانی نمیهمواره 

 جوانب یک امر برای او آشکار است. 

پیوندند و این پیوند تا رمان تا انتها دو زمان موازی به یکدیگر می 53از بخش 

 یابد. داستان ادامه میانتهای 
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 نتیجه .3

 غالب عنصر به توجه را پسامدرن و مدرن داستانی گونة دو تشخیص معیار هیلمک برایان

های مدرن در شکل و محتوا به داند. در نگاه او داستانشناسانه میهستی و شناسانهمعرفت

چگونگی حصول،  های آن نظیرگیپردازند که به مسئلة شناخت و ویژطرح موضوعاتی می

شرایط انتقال، معیارهای ارزیابی و... اختصاص دارد. در نقطة مقابل، جریان داستانی 

های های موازی و متداخل، مرز خیال و واقعیت و انواع جهانمدرن موضوع هستیپست

 دهد. ممکن را موردتوجه قرار می

در فرایند خلق  جمشید خانیان یکی از نویسندگان ردة سنی کودک و نوجوان است که

شکل توأمان به مسائل شکلی و محتوایی روز توجه کرده است. در آثار داستانی خود به

هم در طراحی و هم در  هارنگ جزیرة ملکة با بزرگ جادوگر وگویگفتمیان آثار او رمان 

شناسانه در متن های معرفتای بر مسئلة شناخت و آگاهی دارد. دغدغهمحتوا تمرکز ویژه

 ای دارد.رمان در قالب مباحث محتوایی و شکل روایت نمود ویژهاین 

های ها، موضوع نشانهگوهای شخصیتوخانیان هم در کلیت روایت و هم در گفت

زبانی و اجزای آن یعنی دال و مدلول و همچنین کیفیت ارتباط این دو جزء را 

ترین ابزار موجود در اصلی منزلةهای زبانی بهموردتوجه قرار داده است. از نظر او نشانه

ها اما انسان ،وجه رسا نیستندهیچهای انسانی در بازنمایی حقایق، بهاختیار سوژه

و نوجوان  انکودک ،ها ندارند. در نظر این نویسندهجز استفاده از این نشانهای بهچاره

وظ های ملفها یعنی صورت، در فرایند اختصاص دالاندلیل ذهن خالق و پرسشگرشبه

د و جوینی، از ابتکار بیشتری بهره میهای ذهنها یعنی صورتو مکتوب به مدلول

ها و احساسات مختلف از سوی شخصیت ها، جایگذاری پدیدههمین مسئله در نام

 شود.رعایت می« رهی»اصلی داستان یعنی 
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 هاگیری آگاهی در ذهن سوژهبخش دیگری از محتوای این اثر به مسئلة فرایند شکل

اختصاص دارد. نویسنده با درنظرداشتن رویکردهای پدیدارشناسانة ادموند هوسرل، 

ها مطابق نوع التفات و های مختلف و متکثر پدیدهفیلسوف نامدار معاصر، موضوع جلوه

های تصویر کشیده است. در بخشها را در قالب وقایع داستان بهها به این پدیدهتوجه سوژه

هایی هستیم که نوع توجه و نیات مکنون فاعل شناسا، باعث عیتمختلف داستان شاهد وض

 شود.ها میهای مختلف و متفاوت امور و پدیدهبروز جلوه

شناسی است که در این موضوع پویش در آگاهی نیز از دیگر مسائل حوزة معرفت

است. گذشته از توجه محتوایی به این رویکرد عمده در مقولة  شدهتوجه بدان داستان 

ای طراحی شده است که آگاهی خواننده گونهناخت، ساختار روایت در این رمان بهش

 شکل مداوم درمعرض تغییر و تبدل قرار دارد. به

های فرد از هنگام ورود بخش مجزا روایت شده است. بخش 50این داستان در 

به های زوج رود و بخشپیش میشود و بهشخصیت رهی به اتاق خانم پارسا آغاز می

روایت وقایع از صبح تا ظهر روز ماجرا اختصاص دارد. این نوع ویژه از روایتگری 

رو گوهایی روبهوهای فرد با موضوعات و گفتباعث شده است که خواننده در بخش

های زوج است که از ها آگاهی ندارد و در روند خوانش بخشباشد که از پیشینة آن

شود که آگاهی خواننده همواره در مسئله باعث میشود. این وگوها مطلع میسابقة گفت

وگوهای میان حالت تغییر و تکمیل قرار داشته باشد، چراکه در مواجهة ابتدایی با گفت

کند. رفتن روایت، این ذهنیت تغییر میگیرد که با پیش ها ذهنیتی در او شکل میشخصیت

به این نتیجه برسد که قائل  شود که خوانندة رمان در پایان خوانشاین حالت باعث می

 زایی درپی داشته باشد.تواند نتایج آسیبها میبودن به قطعیت در فهم سوژه از پدیده
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 ها نوشتپی

1. Ferdinand de Saussure 
 شود.( به ذکر شمارة صفحه بسنده می1167. از این پس برای ارجاع به منبع خانیان )3

3. Edmund Husserl 

 منابع

تحلیل پدیدارشناسانة (. »1169یده زیبا، اسحاق طغیانی و سیدمرتضی هاشمی )بهروز، س

 .01ـ 31. صص 17ش ادبیات پایداری. «. ادبیات مقاومت با تکیه بر رمان پل معلق

 ، فصلنامة«وجودشناسی پسامدرن در داستانی از یک نویسندة ایرانی(. »1136پاینده، حسین )

 .03ـ 36. صص 00ش  .زبان و ادب فارسی

 تهران: سمت.ای. رشتهای میاننامهنظریه و نقد ادبی درس(. 1167ــــــــــــــ )

من " شناسی پسامدرن در داستانهستی(. »1160زاده نیری، محمدحسن و آزاده اسالمی )حسن

 .03ـ 35. صص 0ش ادبیات پارسی معاصر.  «.هیلبراساس نظریة برایان مک "دانای کل هستم

 تهران: افق.ها. وگوی جادوگر بزرگ با ملکة جزیرة رنگگفت(. 1167)خانیان، جمشید 

ترجمة کورش صفوی. «. شناسیگرایی در زبانمبانی ساخت(. »1133دوسوسور، فردیناند )

. تهران: پژوهشگاه گرایی و مطالعات ادبیگرایی، پساساختمقاالت ساختمجموعه

 .03ـ 6فرهنگ و هنر اسالمی، صص 

های کودک و در داستان "همانیِ تراجهانی"شگرد روایی (. »1163سین )زنجانبر، امیرح

 .135ـ 361. صص 9ش شناسی. روایت«. شناختینوجوان با رویکرد هستی

 تهران: هرمس. .های فلسفی در پایان هزارة دوماندیشه(. 1161ضیمران، محمد )

سینا و ت صدق از دیدگاه ابنزبان، معنا و واقعیت در نظریة مطابق(. »1167اهلل )عربان، عصمت

 .366ـ 376. صص 19ش نامة مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسالمی. پژوهش«. ویتگنشتاین
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