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Abstract 
One of the works that has been published in recent years in the form of a philosophical-

fantasy, which has attracted many readers, is one of the works by Jostein Gaarder’s 

Rainbow Secret novel. This novel has written after Sophie world, has a very strong 

relationship with the reader by utilizing the great experiences of the author. In this 

regard, the truthfulness element also played a very important role as an influential 

element. , as the author has succeeded in doing so is very well. How to achieve this and 

the relationship with social knowledge, as well as the deep insight of the novel's creator 

on the culture, history, geography, and beliefs of the audience as important factors in 

the realm of truth and the expectation of credibility are of particular importance. In this 

article, using unique author's techniques has been investigated in order to find the 

crucial element of truthfulness, the effectiveness of each one has been studied 

separately. 
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 مقالة علمی
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 .86-18 صص ،8931 تابستان ،2 شمارة هشتم، دورة

 کمانرنگین راز فانتزی - فلسفی رمان در مانندیحقیقت

 8*خیراندیش مهدیسید

 نور پیام دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه دانشیار

 2رجایی حمیدرضا

 نور پیام دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان ارشد کارشناس آموختةدانش

 3/3/6531 پذیرش: 63/6/6536 دریافت:

 چکیده
 چااا  باا  فااانت   -فلساا ی اثاار یاا  قالاا  در اخیاار هااا سااا  در کاا  اساا  آثااار  از یکاای گااوردر یاسااتی  نوشااتة کمااانرنگاای  راز رمااان

 از گیار  بهاره  باا  اسا ، شاده نگاشات   ساوفی  دنیاا   از پا   کا   رماان  ایا   اسا   دهکار معطاو   خاود  با   را زیااد   خواننادگان  نظار  و رسیده

 عنصاار  عنااوان باا  نیاا  ماننااد حقیقاا  رکاا  راسااتا هماای  در و اساا  خواننااده بااا قااو  بساایار ارتبااا ی دارا  نویساانده بااا   تجااار 

 چگااونگی د کناا عماا  موفاا  بساایار جهاا  ازایاا  اساا  توانساات  نویساانده چنانکاا  ،اساا  دهکاار ای ااا را رنگاای پاار بساایار نقااش ر،تأثیرگاا ا

 گااروه عقایااد و جغرافیااا تاااری ، فرهناا ، با   نسااب  رمااان خااال  عمیاا  بیانش  نیاا  و اجتماااعی دانااش بااا آن رابطاة  و ممه اا ایاا  باا  یااابیدسا  

 باا  مقالاا  ایاا  در  اساا  برخااوردار خاصاای  اهمی اا از باورپاا یر  توقاا  و ماننااد  حقیقاا  رکاا  در ماارثر عواماا  عنااوان باا  مخا بااان

 باا  یاا  هاار اثربخشاای میاا ان شااده، پرداختاا  ماننااد حقیقاا  یاا پراهم  رکاا  باا  یااابیدساا  در نویساانده فاارد باا  منحصاار فنااون از اساات اده

 اس  قرارگرفت  بررسی مورد جدا صورت

  گوردر یاستی  ،کمان رنگی  راز مانند ، حقیق  فانت  ، رمان ها:واژهکلید
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 مهمقدّ .8

 ایاا در ند شااوماای محسااو  بااوم و ماارز هاار ادباای فرهناا  اساساای هااا پایاا  از هاااحکایاا  و هاااداسااتان

 مصاال   تاری  اصالی  کا   چارا  ؛هساتند  هاا فاانت    رماان،  یاا  داساتان  گوناة  تاری  کارآماد  گ   توانمی میان

 ممه اا اباا ار ایاا  از اساات اده بااا نویسااندگان پرکاااربرد گونااةیاا ا در اساا   وهاام و خیااا  شاااندهنااده تشااکی 

 یهاادف شاادن  اار  باارا  مناساا   بسااتر امااا اساا ، غیرواقعاای هرچنااد کاا  کنناادماایخلاا  را یاایفضاااها

 تکاماا  و زیساات  بهتاار باارا  را پیااامی نااوعی باا  و ناادارد دسااترس در واقعاای دنیااا  در نویساانده کاا  اساا 

 غیرواقعای،  و مااد  فارا  هاایی  نظری ا  بیاان  بارا   کا   داشا   اذعاان  تاوان مای  ر؛بهتا  عباارت  با    کند می ابالغ

 ایاا  اساا  بایساات  و ناادارد وجااود وهاام و خیااا  هااا رمااان جملاا  آن از و رمااان خلاا  از تاارگ یااده راهاای

 د شو بررسی ،گوناگون زوایا  از کلید  و ممه  ادبی گونة

 خواننااده آن ةواسااط باا  کاا  اساا شاادهتعریاا  م یااد و کاااربردپاار ةگوناا ایاا  باارا  عناصاار  و ارکااان 

 را آن بطاا  در نه تاا  پیااام از بیشااتر  حجاام اثاار، بااا تاارعمیاا  و بهتاار ا رابطاا  برقاارار  بااا یاباادماای امکااان

 حاا  ایجاااد جهاا  رکاا  تااری ممه  شاااید و نخسااتی  ماننااد  حقیقاا  میااان ایاا  در و کنااد کشاا 

 اس   مخا   و اثر بی  کارا و صحی  ارتبا ی و پندار  هم ات

  اساا  مخا اا  ذهاا  در صااحن  انعکاااس موجاا  و ساا فضاااها لماا  دلیاا  واقاا  در عنصاار ایاا  

 یااا و حقیقاا  باا  مانناادگی یعناای اصاا ؛ ایاا  باا  یااابیدساا  بااا وهماای -خیااالی هااا ِداسااتان نویسااندگانِ

 خااود ذهنی ااات کاارده، باورپاا یر را آن انسااان  خیااالی منطاا   باا  باار )البتاا  وقااو  امکااان وجااودآوردن باا 

 ادبای،  گوناة  توضای   با   توصای ی  -تحلیلای  شایوة  باا  مقالا   ایا   د کننا مای منتقا   آثارشاان  خلا    ری  از را

 ةاشااار بااا و پرداختاا  آن باا  یااابیدساا  ضاارورت و ماننااد حقیقاا  عنصاار هااا پایاا  باورپاا یر ، باا  نیاااز

 دانااش از اسااتعان  بایسااتگی ،کمااانرنگاای  راز رمااان ةنویسااند ةاساات اد مااورد بااومیِ اب ارهااا  باا  خااا 

 اس  کرده بررسی را باورپ یر  از با یی سط  ب  رسیدن برا  اجتماعی

 فانتزی - رمان .2

  یااقب از ارکااانی آن در کاا  کاارد تشاابی  مجلاا  و باا ر  کااا  یاا  باا  تااوانماای را زیبااا داسااتان یاا 

 ایاا  هماااهنگی میاا ان و دارنااد مجموعاا  بااا ناگسسااتنی پیونااد  ایااده، و دکااور  اار ، موقعیاا ، ساااختار،

 هماای  کنااد مااینااواز  را جااان و رو  و شااود ماای اثاار ماناادگار  و اسااتحکام قاادرت، موجاا  عناصاار

 و شااگر  تاثیرپاا یر  یکاادیگر کنااار در ساا   و جاادا صااورت باا  نخساا  عنصاار، هاار مشااابه 

 کااارگرفت باا  بااا مجلّاا  عمااارت یاا  خااال  ماننااد نیاا  نااوی  داسااتان کنااد ایجااادمی را پاا یر بیناای پاایش
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 داسااتانی اثاار یاا  بهتاار درک باارا  پااردازد  ماای مطلاا  آفاارینش باا  اثاار ساااختمانِ در سااازنده عناصاار

 خااال  دساا  باا  عناصاار ایاا  کااارگیر  باا  ةنحااو دهنااده، تشااکی  عناصاار باا  توجاا  بااا آن وتحلیاا  تج یاا 

   اس   ضرور  و  زم آن چیدمان و اثر

 و عااادات و آدماای از واقعیاا  باا  ن دیاا  تصااویر  اساااس باار کاا  اساا  بلنااد داسااتان نااوعی رمااان 

 ایاا  از کنااد، ماانعک  خااود در را بشاار  ةجامعاا هااا پایاا  ؛نااوعی باا  و باشااد شااده نوشاات  بشاار  حااا ت

 رمااان» گیاارد قرارماای مداقاا  مااورد یافتاا ، رواج داسااتان از نااو  ایاا  شااناخ  و ارزیااابی نقااد، کاا  روساا 

 و زماان  با   وابساتگی  علا   با   رماان  ماسا      روزگاار  ادبای  ةیافتا  تبلاور  شاک   تاری  معارو   و تاری  ممه 

  ،دقّاا باا  تنهااا ناا  و اساا  اجتماااعی تاااری  و اجتماااعی گاا ار  داروام چشاامگیر  صااورت باا  مکااان

 را زماناا  خااا  هااا موقعیاا  و وضااعی  و هاااواقعیاا  بلکاا  دهااد،مااینشااان را چیاا   هاار جااام   بیعاا 

 باا  نسااب  بیشااتر هرچاا  را خااود و اساا  روزاناا  احتمااا ت قااوانی  باا  محاادود رمااان کنااد ماای عرضاا  نیاا 

   535 و 666 :6536 میرصادقی،) «کندمی متعهد و مقید خاصی مکان و خا  عصر

 ساااختار  بااا خااود جایگاااه در فراگیاار و متااداو  نااوعی عنااوان باا   یوهماا -)خیااالی فااانت   هااا رمااان 

 آدمای  تخی ا   و اندیشا   وساع   با   قلمارو   باا  و باورهاا  و هاا اندیشا   م ااهیم  و هاا پیاام  انتقاا   برا  کارآمد

 بااااورنکردنی، و انگیاا  حیااارت دنیاهااا   شاااهرها،آرمااان  کاا   تخی لااای انااد  قرارگرفتااا  بشاار  خاادم   در

 و    نمااادی  و تمثیلاای هااا صااحن  خواهدرسااانید، ظهااور ةمنصاا باا  بشاار بعاادها کاا  علماای هااا  حیطاا 

 سااارگرمی  منظاااور  بااا   فقااا   هرچنااادگاهی و اسااا   آن عمااا   از برگرفتااا   محصاااو تی  همگااای

 بیااانش، باارا  کاا  اساا  ممه اا واقعی تاای گویااا  و اساا   جااد  تعبیاار  دارا  بیشااتر امااا شااود، ماای نوشاات 

 ساارگرمی و فراغاا  اوقااات گ راناادن باارا  نخساا  ةوهلاا در خواننااده» نیساا   دساا  در دیگاار  اباا ار

 ماهیاا  باا  داسااتان خواناادن بااا خواهااد ماای دارد امکااان کاا  جاااآن تااا بعااد آورد،ماایرو  داسااتان باا 

 ةدامناا باا  و بیایااد کااار  باا  زناادگی در کاا  کنااددریافاا  ا العاااتی آن از یعناای بباارد؛پاای واقعیاا 

 خواننااادگان در البتااا  اسااا     اساسااای عامااا  یااا  کننااادگی سااارگرم عامااا  بی  ایاااد    معلومااااتش

   666 )همان: «دارد مت اوتی ها  ی  گوناگون

 دو ایاا  کاا  اساا  هاااییداسااتان وهاام، و خیااا  رمااان هااا نموناا  بهتااری  گ اا  تااوانماای حااا درعاای  

 باا  را کنناادگی ساارگرم و غیرمعمااو  حااواد  قالاا  در واقعیاا  از  جااد  تعبیاار یعناای ؛خصوصاای 

 جهاااانی در حادثاا   معمااو ا  آن در کااا  اساا   رمااانی  وهااام و خیااا   رمااان » باشاااد  دارا هم مااان   ااور 

 شااودماای چی هااایی و هاااصااحن  و هاااشخصاای   و اعمااا  شااام  و افتاادماایات ااا  غیرواقعاای و «آبااادنیساا »
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 عباارت  با   ؛رساند مای  نظار  با   غیرواقعای  بشار  معماولی  حاواد   مسایر  در یاا  عااد   احاوا   و اوضا  در ک 

   653 :6536 )میرصادقی، «شودمی توج  فرضی و غیرمحتم  اعما  و حواد  ب  بیشتر دیگر

 افا   خاود،  مخا باان  خیاا   ةدایار  و کنجکااو   گساتر   باا  توانناد  مای  تخی لای  دنیاا   خلا   باا  ها فانت   

 را آن بایااد رمااان، و واقعی اا  از بحثاای هاار در کاا  ماایمه  ةنکتاا» بخشااند  وسااع  را آنااان دیااد و بیاانش

 بااازگ ت  دیگاار  رمااان آفاارینش و اساا  دیگاار واقعی اا ، بااازگ ت  کاا  اساا  ایاا  داشاا  چشاام پاایش

 کاا  مصااالحی بااا نااوی     رمااان کاا  آن حااا  مقالاا ، و رسااال  و ناماا زناادگی و اساا  تاااری  کااار واقعی اا ،

 داسااتانی، ةناماازناادگی در نااو    معااانی واجااد سااازدماای مسااتقلی هناار  عااالم گیاارد،برماای واقعی اا  از

 دارد دوساا  نویساانده کاا  حقااایقی و معااانی کاا  شااوندماای دسااتکار  ا گوناا  باا  زناادگی رویاادادها 

   636 :6511 )ایرانی، «یابد انتقا  خواننده ب  بارکند هاآن بر یا کندفهم هاآن از

 و هااا جنباا  ةهماا یاا هاای  کاا  اساا شااده بیااان فااانت   ةدربااار بساایار  هااا  نظریاا  و هااا تعریاا  

 ادبیااات چااونهم دیگاار  هااا  نااام باا  ادباای ةگوناا ایاا  کنااد  نماایبیااان کاماا   ااور باا  را آن هااا  ویژگاای

 توضاای ، غیرقاباا  جااادویی، آور،تاارس رماا  ، فرا بیعاای دگرجهااانی، غریاا ، وهماای، خیااالی، تخیلاای،

 نویساای،داسااتان دیاادگاه از»اساا   شااده خوانااده غیرواقعگاارا نیاا  و نمااامتناااق  یاگوناا ،ؤر شااگ  ،

 6فانتوزیتااا  تاای  ازلغاا  کلماا  ایاا  گاا رد  ماای آن عماار از سااده دو تنهااا کاا  اساا  ادباای ا  گوناا  فااانت  ،

 فااانت   سااخ  فرهناا ِ اساا  معناشااده تصااور و وهاام خیااا ، باا  فااانت   دهخاادا ةناماالغاا  در اساا  آمااده

 «اساا   معناااکرده زناادگی نااامعقو  و دارخنااده هااا  جنباا  ةدربرگیرنااد و تخیلاای کوتاااه داسااتان»؛ را

 کاا  کاارده تعریاا  تخیلاای یداسااتان ادبیااات را آن وبسااتر جااام  فرهناا   فااانت    ذیاا  سااخ ، )فرهناا 

ن ک: ) دارد  فرا بیعاای موجااودات یااا هااا ی شخصاا بااا دیگاار هااا رمااان و دنیاهااا مثاا  آشاانایینا فضاااها 

 هوشاامندان  لاایک  دارد، فاصاال  آن  بیعاای موجااودات و دنیااا از هرچنااد فااانت    661 :6561 محمااد ،

 باشد  مت اوت روزمره زندگی ب  نسب  تا اس  شده  راحی آگاهان  قولی ب  و

 دنیااا  از آگاهاناا  دور  فااانت  ، یااا وهاام و خیااا  داسااتان» اساا : شااده گ تاا  چناای  فااانت   دربااارة 

 غاار  و دورنااد باا  واقعاای زناادگی از هااارمااان  مثاا  هاااداسااتان ایاا  گاا ارد ماای نمااایش باا  را واقعاای

 در کا   شاوند مای  چی هاایی  و هاا صاحن   و هاا شخصای   و اعماا   شاام   و آمی ناد اغارا   هاا  پارداز   خیا 

 از دور  هاااآن ویژگاای رسااند ماای نظاار باا  غیرواقعاای بشاار، معمااولی حااواد  مساایر در یااا عاااد  وضااعی 

 ایاا  البتاا    516 :6531 میرصااادقی،) «اساا  روزماا ه زناادگی از جاادایی و جهااان عاااد  هااا واقعیاا 

                                                                                                                                                          
1. Phantosita 



 68 کمانرنگین راز فانتزی -فلسفی رمان در مانندیحقیقت
 

 فااانت   داسااتانی هااا  شخصاای » نیساا   کاا  هماا  اختیااار در کاا  دارد ماایمه  هااا اباا ار باا  نیاااز اماار

 را او  حاار  آن در نویساانده ارتمهاا و تجرباا  تخی اا ، و اناادواقعاای دنیااا  باورهااا  قلماارو از خااارج

   51 :6511 مقدم، )صدیقی «زند می

 افقاای دنیااا  بااا مااوازات در کاا  شااود ماای خلاا  آرمااانی و نااو ثااانو ، جهااانی فااانت   ساااختار در 

 یااا و انااد ن ااوذکرده آن در غیرواقعاای عناصاار کاا  واقعاای اساا  دنیااایی یااا مجموعاا  ایاا  کنااد  ماای حرکاا 

 هاااا، کااانش ةدربرگیرناااد فاااانت  » واقعااای  عوامااا  و قهرماناااان و هاااا شخصااای  باااا فراواقعااای جهاااانی

 رخاادادها  عاااد  جریااان در یااا معمااولی شاارای  در کاا  اساا  هااایی پدیااده و فضاساااز  هااا،  شخصاای

 تخی اا  نیاارو  بااا نویساانده فااانت  ، -آرمااانی جهااان آفاارینش باارا  شااود  ماای نامیااده غیاارممک  انسااانی

 شااگ   و انگیاا هیجااان ماجراهااایی تااا ریاا د ماای درهاام را عقالناای و  بیعاای قااوانی  و اصااو  خااود، خلّااا 

 ا  گوناا  فااانت    ذیاا  فااانت   فرهناا  اصااطالحات ادباای:  )داد،  «بگیاارد شااک  جااادو و رماا  بسااتر در

 یااا خااا  ةفلساا  و بیناایجهااان آن در» تعبیاار  باا  و اساا  تخیاا  و شااگ تی آن ةپایاا متااری مه  کاا  اساا 

 مااا ناا د وجودشااان کاا  شااودماای ریختاا  هاااییآدم و حااواد  قالاا  در نویساانده هااا اندیشاا  و افکااار

 فاادا  مکااان و زمااان قااوانی  و جهااانی و  بیعاای حقااای  هااا،رمااان گوناا ایاا  در نیساا   پاا یرفتنی و واقعاای

 پااا زیاار را کوچاا  هااا  واقعیاا  نویساانده دیگاار ةگ تاا باا  و شااوندماای وا تاار  حقیقاا  توصاای 

 دیگاار، تعبیاار  باا   ؛661 :6536 )میرصااادقی،  «بنمایانااد روشاانی باا  را تاار باا ر  واقعیاا  تااا گاا ارد ماای

 و  بیعاای قااوانی  علاام و منطاا  کاا  رخاادادهایی و مخلوقااات بااا اساا  دنیااایی آفاارینش فااانت   جهااان

 اساا  دنیااایی فااانت   دنیااا » دهااد توضاای  آن ةدربااار یااا کناادتوجیاا  را  آن توانااد نماای انسااانی هااا  تجرباا 

 و آمااوزد ماای  خواننااده  باا   را ت کاار  و درک از  ا تااازه  راه فااانت    دارد  نیاااز  آن باا   انسااانی  هاار  کاا 

 کاارآتر  تار، ملماوس  او بارا   کا   منظار   شاود؛  ن دیا   هاا  واقعیا   با   دیگار   منظار  از تاا  کناد  می تال 

 و ممکاا  باشااد، توضاای  غیرقاباا  اگاار حتاای غیرممکناای، هاار فااانت   عااالم در اساا   تااربخااش لاا ّت و

 آن تباا  باا  و هاااموقعیاا  ساااخت  باارا    636 :6513 ،ایاااغ )قاا   «شااود ماای باورپاا یر خواننااده باارا 

 باا  رسایدن  بارا   راه کا   ا گوناا با   ،اسا   بااز  کااامالا دسا   سااز زنادگی  و ممه اا عاالی،  هاا  پیاام  ایضاا  

 اس   پ یر توجی   و پ یرفت  غیرواقعی، هرچند هد ،

 هااا  دیاادگاه از و خیااالی دنیااا  تصااویر از فااانت   خواناادن هنگااام همااواره مخا بااان» دیگاار سااو  از 

 تعلیاا  داسااتانی، ةگوناا ایاا  در برنااد  ماای لاا ت شااود، ماایگشااوده انسااان ذهاا  در کاا  نامحاادود 

 از بیشااتر شااوند، ماایبیااان خیااالی هااا شخصاای   یااا هااا موقعی اا  قالاا  در کاا  قااو  هااا  پیااام و هااا واقعی اا 
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 نهااایی وزپیاار عاادال ، و فااات  خااوبی، و عشاا  چااونهم مضااامینی ای باار عااالوه ،اساا  واقعاای داسااتان

 مضااامینی گیاارد  قرارماای پاا یر  مااورد واقعاای داسااتان از بیشااتر فااانت   در اماار ایاا  و اساا ه میاادان

 باارا    53 :6511 مقاادم، )صاادیقی «کنااد نماایجلااوه پناادآمی  و رؤیااایی حااد از باایش آن در چنیناای ایاا 

 دانسا ،  صاال   نویسانده  کا   رماان  از ا برها   یاا  نقطا   هار  بار  کا   آیاد مای  وجاود با   امکاان  ایا   اثر خل 

 د کن عرض  خواننده ب  ترتوج  جال  و ترپررن  را آن تا بتابد بیشتر  نور
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 هنرمنااد، دیااد از کاا  اساا شااده فرامااو  سااادگی باا  موضااو  ایاا  واقاا  در» چیساا   ماننااد  حقیقاا 

 هاای  پردیا   و بااال اک هنار    اثار  خااود کا   اسا   ماارتب  اجتمااعی  واقعی اا  باا  قادر  همااان شاک   تصاو ر 

 اساا  ممکاا  خااام حقااای  از ا مجموعاا  صااورت باا  صاارفاا اجتماااعی واقعی اا  کاا  نداشااتند اعتقاااد کاادام

 زناادگی ا العااات نااوی رمااان گویااد:ماای کاا  کناایمماای اساات اده جیماا  هناار  کااالم از اینجااا در و

 را آن ضااارور  هاااا خصااال  کااا  کنااادمااایساااعی و کنااادمااای ت سااایر بعاااد و تحلیااا  را اجتمااااعی

   66 :6511)زرانا، «سازدمنتق  خوبی ب  را آن بتواند نوشت  هنگام در تا سازد مشخص

 اساا   ماننااد حقیقاا  اثاار، پاا یر  باارا  عناصاار متااری مه  از یکاای وهاام و خیااا  هااا داسااتان در 

 نقااش ای ااا  خواننااده توساا  اثاار باورپاا یر  در کاا  اساا  کی اای عاماا  یاا  ماننااد حقیقاا  واقاا  در

 کاا  در و حااواد  هااا،شخصاای  بتوانااد داسااتان ةخواننااد کاا  شااودماای موجاا  عاماا  ایاا  کنااد ماای

 در کاا  اساا  اصااولی از یکاای ماننااد حقیقاا » کنااد  ارزیااابی واقعاای، و پاا یر بیناای  پاایش را داسااتان

 بااازگویی قاباا  چاا آن او نظاار از اساا  شااده تأکیااد آن باار   م  516-566شااعر ارسااطو )  فاا  کتااا 

 شاابی  جهاا  ایاا  از دارد  وجااود آن وقااو  امکااان کاا  اساا  چیاا   بلکاا  نیساا ، حقیقاا  عاای  اساا ،

 امار  بار  بیایاد،  نظار  با   محتما   آن وقاو   کا   محاالی  عما   ارساطو  نظار  از اسا    مانناد حقیقا   یاا  حقیق 

 در توضاای  ایاا  مبنااا  باار   631 :6563 )میرصااادقی، «دارد تاارجی  نیساا ، دناایکر باااور کاا  ممکناای

 پیوساات  وقااو  باا  احتمااا  کاا  اساا  کی یتاای باا  رساایدن باار اصاا  بازگوشااده، هااا حکایاا  یااا داسااتان

 از ا درجاا » باااره ایاا  در باشااد  داشاات  وهاام و  خیااا جنبااة داسااتان اگاار حتاای سااازد، ممکاا  را ماااجرا

 هرچنااد بخشااد،ماای را کی یاا  ایاا  اثاار باا  کنااد، جاا   را خواننااده باااور اساا  کااافی کاا  تخی اا  قاادرت

   661 )همان: «شود نق  وهم و خیا  صورت ب  وقای  ک 

 بایااد ،نباشااد گرایاایواقاا  صااورت باا  اگاار هاااداسااتان ایاا  ماننااد حقیقاا  پیشاای  تعاااری ِ اساااس باار 

 ملمااوس نااوعی باا  و بدهااد احتمااا  واقعاای زناادگی در را آن وقااو  کاا  کنااد قااان  را خواننااده چنااان بتوانااد
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 باا  اساا  کااار  خااو ، داسااتان یاا  خلاا » باشااد  انطبااا  قاباا  خواننااده ذهاا  تخیلاای دنیااا  منطاا  بااا

 هااا نیازمنااد  تااامی  حااد در و باشااد مربااو  اساا   زم کاا  جااا آن تااا بایااد داسااتان چاا  دشااوار، راسااتی

 خصوصاایات گساتر   و بسا   کاا  باشاد  چناان  کی یااتش ویاژه  با   باشااد، داشات   وقاو   احتمااا  داساتان،  تام 

 باا  دسااتیابی باارا    66 :6516 )یونساای، «نهااد خواننااده رو  پاایش در و دهااد نشااان را داسااتان اشااخا 

 ،اساا ایجااادکرده خااود در را توقاا  ایاا  هاااآن سااطةوا باا  نویساانده کاا  د یلاای اساا   زم هااد  ایاا 

 داسااتانی دانااد،ماای خااود کاا  اثرفااانت   یاا  ةنویسااند چاارا کاا  شااود مکشااو  قرارگیاارد، بررساای مااورد

 برداشااتی و بدانااد مقبااو  را آن تااا خواهاادماای مخا اا  از اساا ،دادهپاارور  ذهاا  در را غیرواقعاای

 ةتاریخچاا باا  نگاااهی نیساا  بااد منظااور ایاا  باارا  بنمایااد  اساا ، نویساانده نظاار مااورد چاا آن بااا مطاااب 

   بیندازیم  اس ، غیرمحتم  واقعی عالم در چ آن باورپ یر 

 باورپذیری توقع .9-8

 غیرقاباا  باارایش علمای  ا العااات نقصاان  دلیاا  باا  کا   بااوده گریباان  باا  دساا  ات اقااتی  بااا بااز  دیاار از بشار 

 را خااود گرایاایتعقّاا  باا  و  غریاا   و  بیعاای گاارایش باا  توجاا  بااا و اساا بااوده ناپاا یرتوجیاا  و درک

 و دانااش مسااتل م اماار ایاا  اساا  دهکاار حادثاا  هاار هااا فاار  پاایش و د یاا  ساااخت  یااا یااافت  باا  مجبااور

 ةقااو  ؛بنااابرای  اساا ،قرارداشاات  انسااانی نوپااا  ةجامعاا دسترساای از دور باا  بالنتیجاا  و اساا  فااراوان ةتجرباا

 شاامار باا  مخلوقااات دیگاار و او مااابی  شاااخص تمااای   وجاا  خااود کاا  و   یتناااهی وهاام و تخیاا 

 با   ا اساطوره  د یا   و ت کارات  و گا ارد مای  میادان  ةعرصا  با   پاا  حا   راه تنهاا  عناوان  با   اسا ، رفتا   می

 خلا   را تخیلای  عااملی  واقعا   هار  بارا   کا   جاایی  تاا  یاباد مای  گساتر   زنادگی  وجاوه  تماامی  در سرع 

 و دهاد  قرارمای  خاود  تساخیر  در را بشار  تااری   از هاا قارن  بلکا   ساالیان  جهاان  با   نگار   ناو   ایا   کند می

 جواماا  صاادر در علمااا عنااوان باا  بودنااد، بااا تر  ةخالقاا قاادرت دارا  کاا  افااراد  ناااگ یر ا مسااابق  در

 عنااوان تحاا  را خااود تخیلاای اعتقااادات و نظاارات اجتماااعی، یااا ان ااراد  صااورت باا  و گیرناادقرارماای

 گاردد مای منتقا   بعاد  هاا  نسا   با   ساین   با   ساین   کا   عقایاد   کنناد  مای تحمیا   جامع  ب  مقدس ت کرات

 از  ااو نی ةسااابق ایاا  اساا  مانااده باااقی افااراد ناخودآگاااه در نیاا  منطاا  و فلساا   پیاادایش از پاا  حتاای و

 و گوشاا  در را آن مانااایی موجبااات آن، از تاااری  ماقباا  هااا انسااان تااأثّر ژرفنااا  و ا اسااطوره فرهناا 

 معرفااای و ادیاااان پیااادایش دیگااار  ااار  از اسااا ؛آوردهفاااراهم ملااا  اماااروز  رساااوم و آدا  کناااار

 درک قاباا  بشاار ةپنجگاناا حااواس بااا کاا  کشااید میااان باا  را دیگاار  دنیااا  پااا  جهااان، فی یکاای مرزهااا 

 از ،اساا  غیاارممک  و ناااموجود نیساا ، درک قاباا  هرچاا  کاا  را ت کاار ایاا  غیرمسااتقیم،  ااور باا  و نبااود



 8931، تابستان 2هشتم، شمارة  دورةپژوهشنامة ادبیّات داستانی،  67
 

 کارهااا  انجااام بااا بودنااد، )متافی یاا   فراماااده ارتبا ااات داران الیاا  و زعمااا کاا  افااراد  برداشاا   میااان

 ایاا  بااا و کردنااد ثاباا  را حاا  عااالم باار محااا  و تاارباا ر  جهااانی وجااود انگیاا اعجااا  و العااادهخااار 

؛ عاماا  دو ایاا   ااو نی ةسااابق وجااود کشاایدند  ر  باا  را هسااتی عااالم درک در بشاار قاادرت نقااص کااار

 باارا  عواماا  تااری مه اام از بشاار دگیزناا ارکااان دیگاار و فرهناا  در ماااورا  باا  اعتقاااد و ا اسااطوره ت کاار

 بایااد واقاا  ودر گردناادماای قلمااداد هاااآن باورپاا یر  و تخی لاای آثااار پاا یر ِ در نویسااندگان توقاا  ایجاااد

 دو ایاا  در غیاارممک  ظاااهر باا  وقااای  هضاام در را بشاار بااا   تااوان آثااار گوناا ایاا  خالقااان کاا  گ اا 

 و غااام  مطالاا  بیااان کاا  خااود اهاادا  باا  رساایدن باارا  اسااتناد هماای  باا  و قاارارداده اشاااره مااورد مساایر

 برقاارار  باا  موظاا  را مخا اا  و جوینااد ماای تمساا  وهاام و خیااا  دنیاهااا  خلاا  باا  اساا ، ساانگی 

 کند  می باورپ یر  رک   ری  از خود ذهنی ات دریاف  و ارتبا 

  مانندیحقیقت و پذیری باور کمان،رنگین راز رمان .7

 داستان خالصة .7-8

 مااادر تااا شااوندماای یونااان عااازم نااروژ از پاادر  همااراه باا  توماااس هااان  نااامباا  ا سااال  دوازده پساار

 جاااآن باا  روحااش شااناخت  و یااافت  دنبااا  باا  و گ تاا تاارک را و  چهارسااالگی در کاا  را پساارک

 مرمااوز ا کوتولاا  شااوند ماای عجیبباای و غیرمنتظااره وقااای  دچااار درآنجااا و بیابنااد ،اساا ساا رکرده

 شاایرما  نااان درون را آمیاا اساارار ا کتابچاا  مااوساا ید نااانوایی و دهاادماای هدیاا  توماااس هااان  باا  بینای  ذر ه

 اسااا  داده جاااا  خاااود در را تباااارآلماااانی دریاااانورد  مهااای   داساااتان کااا  گااا اردمااای اختیاااار  در

 ا ج یااره از ساار و گردیااده حادثاا  دچااار گاا رد ماای برمااودا مثلاا  از کاا  ساا ر   اای در دریااانورد

 کاا  شااودمای  آشااکار بعااد و رساد ماای نظاار با   غیرمسااکونی ابتاادا در کا   ا ج یااره آورد ماایدر اسارارآمی  

 عجیاا  موجااود  میااان آن در دارنااد  خااودباا  مخصااو  و واقعاای حیاااتی خیااالی، موجااوداتی جاااآن در

 پسارک  اسا    متماای   دیگاران  از و دارد نافا   و عمیا   نگااهی  چیا   هما   با   کا   دارد وجاود  ژوکار  ناام  با  

 انآناا انتهااا در تغییردهااد  را مخلوقاااتش و جهااان باا  را نگاااهش کاا  شااودماای ترغیاا  ژوکاار ةواسااطباا 

 ناااروژ بااا  هاام  باااا هماا   و کننااادماای  راضااای بازگشاا   بااا  را او و یابنااد مااای را توماااس  هاااان  مااادر 

 گردند  بازمی

   پذیری باور توقع .7-2

 شااده  راحاای ا گوناا باا  گااردد،ماای آغاااز داسااتان شاارو  از پاا  قاادر  کاا  کتااا  ایاا  فااانت   بخااش

 بااا اثاار، ایاا  خااال  او ، قاادم در رو، ایاا  از اساا ، باورپاا یر  باارا  د یاا  تااری قااو  نیازمنااد کاا 
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 خواننااده ذهاا  در را فکاار ایاا  برمااودا مشااهور ةمنطقاا تاااریخی ةسااابق نیاا  و جغرافیااا دانااش از گیاار  بهااره

 در خاوردن  غو ا   امکاان  و اسا  سا رکرده  اها نااممک   نا   و هاا ناشاناخت   دنیاا   با   کا   آوردمای  وجاود  ب 

 سازد می مهیا او برا  حی  هر از را وهم و گمان

 بااوده ناپاا یر بیناایپاایش و انگیاارشااگ   ات اقااات منشااأ بارهااا کاا  ا منطقاا  مخا اا  دیااد از واقاا  در 

 ج ئیاااتی بااا اساارارآمی  ا ج یااره مثااا ، باارا ؛ آور شااگ   عجایاا  تواناادماای نیاا  بااارایاا  اساا ،

 مانناادواقعاای عاای  در ات اقااات و وقااای  تمااامی نیاا  آن تباا  باا  و باشااد داده جااا  خااود در را مت اااوت

 در رمااان تکمیاا  باارا  رمااان خااال  باشااند  افتاااده ات ااا  بشاار فکاار  منطاا  از دور باا  و غیرمعمااو  بااودن،

 باا  جاااایاا  در کاا  اساا دهکاار ادهاساات  نیاا  دیگاار  ممه اا اب ارهااا  از کااردن ماننااد حقیقاا  راسااتا 

 هااامثا شاااهد قالاا  در کااارگیر  باا  شااک  ةمشاااهد باا  ساا   و هاااآن از برخاای ارزیااابی و واکاااو 

   پردازیم: می

 مانندیحقیقت ابزارهای .7-9

 تلفیق .7-9-8

 شااک  باا  هاااآن از یکاای کاا  اساا  تااوتودر داسااتان دو امتاا اجِ صااورت باا  داسااتان ایاا  در تل یاا 

 و ج ییااات ذکاار بااا ،اساا  جغرافیااایی ساا رِ یاا  واقعاایِ معیارهااا  بااا تطبیاا  قاباا  کااامالا و ا  ساا رنام 

   اس : لیتخی  کامالا و غیرواقعی فاحشی شک  ب  دیگر   س ر مسیر دقی  توصی 

 تااا ساااند کریسااتیان از  شااد آغاااز نااروژ جنااوبی ساااح  در قاادیمی شااهر  آناادرا ، از مااا باا ر  ساا ر»

   3 :6561 )گوردر، «شدیم بولرو نام ب  مسافربر  کشتی سوار هانر هیرت 

   61 )همان: «کردیم توق  هامبور  شهر بیرون هیراشاه در»

 داخاا  باا  کااردیم  مشاااهده دور  ةدهکااد ساام  باا  رفاات  باارا  عالمتاای سااوئی  ماارز از عبااور از پاا »

 تقریباااا منطقاا  آن کاارد عبااورمی آلاا  هااا کااوه میااان از و بااود بااا یی ساار کاا  پیچیاادیم باریاا  ا جاااده

 درختااان میااان در هسااتند، معاارو  «شااال » نااام باا  کاا  سوئیساای ةکلباا دو یکاای فقاا  و بااود سااکن  از خااالی

   63 )همان: «شدمی دیده مرت   ها کوه فراز بر

 سراسار  تونا   تاری   او نی  کا   رسایم مای  هاارد گاات سان   مشاهور  تونا   با   کام کام  داریام  گ ا :  پدر»

 گاااا رگاه از مسااااافران نیاااا  آن از پاااایش و دارد  ااااو  کیلااااومتر شااااان ده از باااایش اساااا   جهااااان

 از کا   نگ شا   چناد   سا    د نا کن سا ر  باالعک   و آلماان  با   ایتالیاا  از تاا  گ شاتند  مای  هاارد  گاات  سن 

   61 )همان: «گ شتیم نوچی نام ب   ارودخان 
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 در ساا   رفتاایم  هااااتومبیاا  پارکیناا  ایسااتگاه تااا و شاادیم دریااایی اتوبوساای سااوار مورانااد ج یاارة از»

 حلیسااا نااوار امتااداد در نیاا  و جنااو  مااایلی پنجاااه و دویساا  در کاا  رفتاایم پاایش کاادنا نآ ب رگااراهِ

   633 )همان: «بود شده واق  آتالنتی  دریا 

 سااایبان زیاار دراز میاا   پشاا  کااردیم  توقاا  جاااده وساا  در رسااتورانی در ناهااار، صاار  باارا »

 یااا کبااابی صااورت باا  را گوشاا  ایاا  هاااآن خااوردیم  گوشاا  و نشسااتیم کهنسااا  درخاا  چناادی 

 «کردناادماای ساارو باا  پنیاار بااا یونااانی مخصااو  سااا د آن همااراه و بودناادکاارده هاااییساای  در زغااالی

   631 )همان:

 بااازار کاارد  اشاااره آئروپاااگوس نااام باا  ا ت اا  باا  پاادر پاارداختیم  آکروپااولی  در گاارد  باا  مجاادداا»

   551 )همان: «داش  نام وراآگ و بود واق  آئروپاگوس ةت  پایی  در آت  شهر باستانی

 در کاا  ساااحلی کنااار و توریسااتی شااهرها  تمااام کنااار از ساادنیون خلاای  باا  ساا ر در کاا  هنگااامی»

 راساا  ساام  پیوساات  را  مدیتراناا رناا   جااورد  دریااا  کااردیم،ماای عبااور بودنااد واقاا  آتاا  جنااو 

   616 )همان: «داشتیم خود

 باا  عااادت اثاار خااال  کاا  آوردماای وجااود باا  را ذهنی اا  ایاا  آگاااه ناااخود صااورت باا  گاا را  ایاا  

 ایاا  از تواناادنماای نیاا  فااانت   بخااش بنااابرای  و داشاات  فضاااها ج یی ااات بررساای و عیناای توصاای  ری بیناای،

 اساا  ذکاار باا   زم انااد گرفتاا  نشااأت علماای توصاای  از ذکرشااده ج ئیااات وتمااامی باشااد یمسااتثن قاعاده 

 کا   داساتانی  مت ااوت  ةگونا  دو تل یا   زیارا  ؛اسا  شاده  گرفتا   کاار  با   ماهرانا   ا گونا   با   نیا   اهرم ای  ک 

 را خااود ةدساات باا  مربااو  خصوصاایات و باشااد اوج در مشخصااات لحااا  از خااود درجایگاااهِ هریاا 

 باا  تواناادماای ،میااان ایاا  در گساایختگی تااری کوچاا  و اساا  دشااوار بساایار باشااد، دارا کاماا   ااور باا 

 پنهااان دقیاا  ةخواننااد یاا  دیااد از هرگاا  البتاا  کاا  نمایااد وارد ناپاا یرجبااران ا خدشاا  آن باورپاا یر 

 ماند نمی

 جااا،آن در و شاادماای منتهاای کااوه دو میااان عمیاا  شااکافی باا  داشااتم، حضااور آن در کاا  راهاایکااوره»

 کاا  هنگااامی    بودنااد حرکاا  مشااغو  هااابرجسااتگی و هاااشااکا  میااان در عظاایم هااا پشاا   ک

 مشاااهده کمااانرنگاای  هااا رناا  انااوا  بااا زیبااا ماااهی صاادها دریاچاا  آ  زیاار در ،گشااودم را چشاامانم

  663 )همان: «بودند  جورد  و آبی نظیر،بی جواهرات چون بعضی    کردم

 میااان در الجثاا عظاایم هاااییپرواناا  یااافتم  زرد رز گاا  هااا بوتاا  از آکنااده سراساار دشااتی در را خااود»

 خااود از هاااپرواناا  ایاا  کاا  بااود صاادایی چیاا  هاار از تاارعجیاا  حااا  ایاا  بااا بودنااد  پاارواز مشااغو  هااا گاا 
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   666 )همان: «دادندمی بیرون

 دراز هاا  میاوه     داشا   وجاود  زیباا  دشا   آن در کا   باود  نیا   دیگار   عجیا   هاا  خاوراکی  و هاا میوه»

   663 )همان: «فرنگی گوج  اندازة ب  رن  سب  هاییمیوه    آلو شبی 

 و کل اا  الوارهااایی کماا  بااا خاناا  سااق     شاادم مواجاا  ب رگاای چااوبی کلبااة بااا جنگاا  در ا بیشاا  در»

   633 )همان: «شدمی داشت  نگاه قطور

 هاااخشاا   داشااتند انبااوه و مجعااد موهااایی نیرومنااد، اناادامی بااا گااونگناادم پوسااتی ،هاااخاااج نموناا  باارا »

 هاااد  باا  نوباا  ساا      بودنااد برخااوردار زیباااتر  و تااربرازنااده حالاا  از و تاارظریاا  و  غرتاار

   656 )همان: «    رسید می

 وگوگفت .7-9-2

 توماااس هااان  یعناای ؛اصاالی هااا شخصاای  باای  گااو وگ اا  از اساات اده بااا واقعاای داسااتان در نویساانده

 یعناای ؛دنیااا منااا   رازآلااودتری  بااا کاا ی اساا  ملااوانو  اساا  شخصاایتی تیاا  یاا  درواقاا  کاا  پاادر  و

 دیااده تاادارک هدفمنااد و زیرکاناا  کااامالا کاا  موضااوعاتی ةدربااار ،دارد کااار و ساار ج ایاار و دریاهااا

 تاوان مای  نمونا   عناوان  با   کناد؛ مای  ایجااد  خیاا   دنیاا   با   خوانناده  ورود بارا   را  زم آماادگی  ،اناد شده

 گ راند: نظر از را زیر موارد
   فانتزی داستان با مرتبط موضوعات مورد در هاییشوخی (الف

 داشاا  عااادت او هسااتند  مصاانوعی اشاایایی اساساااا بشاار ، موجااودات کاا  بااود پناادار ایاا  باار پاادرم»

 گ اا : ،بااودیم لوگوهااا ساارزمی  در کاا هنگااامی هسااتیم  حیااات از سرشااار هاااییعروساا  مااا بگویااد:

 پالساتیکی  هاا  خانا   ایا   کناار  در رفات   راه با   شارو   ناگهاان  هاا عروسا   ایا   تماام  کا   بک  را فکر 

   66 )همان: «کردندمی

 گ اا : پاادر بااود  کوچاا  اناادازه ایاا  تااا چاارا شااما نظاار باا  پرساایدم: شاادیم ب رگااراه وارد کاا هنگااامی»

 ساا   صادها  باود   مصانوعی  انساان  یا   کا   باود  کوچا   قادر آن جها   ایا   از مارد  آن ن همیاد    مگر

   63 )همان: «ساخ  را او یهود  ساحر  پیش

 «توماااس  هااان  رساادماای مشااامم باا  مساایحی ماارد یاا  خااون بااو  گ اا : و داد تکااان را ساار  او»

   56 )همان:

 ساا رده خاااک باا  جاااایاا  در را هایشااانبچاا  هااا،سوساا  از تعااداد  کاا  دارد احتمااا  گ اا : پاادرم»

   51 )همان: «باشند

   36 )همان: «پنداش می نظر در ژوکر ی  همچون را خود پدر، ک  بود ای  واقعی »
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 هاااییانسااان مااا     هسااتیم غریاا  و عجیاا  هاااییکوتولاا  هماا  مااا بخااواهی، را حقیقاا  گ اا : پاادر»

   656 )همان: «پریممی پایی  ب  ونی  شهر در هاییپ  فراز از ناگهان ک  هستیم مرموز و کوچ 

 حضااور شخصاای  جمعیاا ایاا  میااان در یقیناااا گ اا : و کاارد اشاااره رسااتوران عاا اخور  سااال  باا  پاادر»

 دساا  حااتم  ااور باا  خااوبی دساا  چناای  بااا خبااریم باای آن از مااا کاا  اساا  مطلاا  چی هااایی از کاا  دارد

   616 )همان: «باشد داشت  وجود باید نی  ژوکر  ی کم

 ماا  اساا     هسااتی و حیااات از سرشااار کاا  هسااتم رویااایی داسااتان یاا  در یشخصاای  ماا  گ اا : او»

 ما   زیارا  بشاوم؛  مواجا   روحای  باا  شااید  تاا  باروم  رو بای  و سارد  هاا  قلعا   دیادن  با   کا   بیانم نمای  نیاز 

   633 )همان: «هستم رو  ی  خود

 فضااانورد یاا  و مغاا  جاارا  یاا  روز  گ اا : ساارانجام و شااد اندیشاا  در غاار  ماادتی باارا  او»

 ا فرشاات  هاای  بااا هرگاا  امااا ام،کاارده ساا ر فضااا باا  بارهااا ماا  گ اا : فضااانورد بودنااد، بحاا  ساارگرم

 و فکاار یاا  هرگاا  امااا ام،کاارده جراحاای را زیاااد  مغ هااا  نیاا  ماا  داد: جااوا  جاارا  نشاادم  روروباا 

   661 )همان: «نکردم مشاهده هاآن در هم اندیش 

   اساطیری دنیای دربارة بحث ب(

 قدرتمنااد عقااا  دو - هاااروماای ژوپیتاار همااان یااا -رئااوس خاادایان خاادا  کاا  کاارد تعریاا  باارایم پاادرم»

 بودناد   کارده  پارواز  با   شارو   زمای   ساط   مخاال   ةنقطا  از هاا عقاا   ایا   از هریا   باود   فرستاده هوا ب 

 دنیاا  میاانی  دقیا   ةنقطا  عناوان  با   را شاهر  ایا   یونانیاان  کردناد،  مالقاات  هام  باا  دلا   شاهر  در کا   هنگامی

 قتاا  باا  را پیتااون نااام باا  یخطرناااک اژدهااا  شااد ناااگ یر رسااید    راه از آپولااو ساا   کردنااد  اعااالم

   631 )همان: «برساند

 نوشااید ماای آ  آن از انسااانی چاا چنااان بااود ماادعی او بنوشاایم  متباارک آ  کماای ورزیااد اصاارار پاادر»

   636 )همان: «شد می شاعر  قدرت و فرزانگی و ردخ صاح 

 او از و پرساایدندماای را شااانمهاام هااا سااوا  آپولااو خااود از هاااآن گ اا : و کاارد صااحب  باا  شاارو  او»

 «کااردماای اعااالم را خااود پاساا  داشاا  نااام پی تااا کاا  معبااد ةراهباا  ریاا  از آپولااو جسااتند ماای مصاالح 

   636 )همان:

 از  ئااوس رساااند    قتاا  باا  را پاادر  ادیاا ، کاا  بااود نقطاا  هماای  در گ اا : و کاارد اشاااره دره آن باا  او»

   663 )همان: «شود او د صاح  نبایستی هرگ   ک بود یافت  خبر دل ، معبد پیشگویی  ری 

 بااود  اساا نک  او نااام داشاا   را زن یاا  ساار و شاایر باادن کاا  داشاا  وجااود هیو شااک  حیااوانی -پاادر»
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   616 )همان: «داش  برعهده را ت   جاده از مراقب  مرموز هیو   ای 

 و کردنااد    مای  زنادگی  الما   ناام  با   کاوهی قلا   در یوناان  خادایان  چگونا   کا   شادم  مطلا   سارانجام  ما  »

 زمینای  هاا  انساان  همنشای   تاا  آمدناد مای  فارود  پاایی   با   شاان کاوه قلا   از اوقاات  بعضای  در چگونا   ک ای 

   561 )همان: «شوند

   خلقت جهان هایشگفتی به اشاره ج(

 در اساا   وابسات   هام  با   مسایرها  اناوا   از پیچیاده  و بغارن   بسایار  یای شابک   ةوسایل با   کوچا   ةسایار  ایا  »

 اناادنشساات  رنگارناا  هاااییواگاا  در پیوساات  زرناا  و باااهو  بساایار افااراد  هااا،جاااده و هاااراهکااوره آن

 ةدربااار فکرکااردن از دهناادنماایاجااازه خااود باا  هرگاا  هاااآن کاا  جاساا ایاا  مشااک  چرخنااد   ماای و

   63 )همان: «بی تند هیجان ب  خودشان دارحیات و مسکونی ةسیار

 زماای  ایاا  تااو نظاار باا  زار سااب ه و سااب   عااالم یاا  خالصاا  و گااردو و آرتیشااو لیمااو، و فرنگاای گوجاا »

   666 )همان: «بدهد بیرون خود د  از را چی هایی چنی  اس  قادر چگون  ما رن سیاه

 شااان ده و جااد هشاا  و مااادرب ر  و پاادرب ر  چهااار و مااادر و پاادر هسااتی: والااد دو صاااح  تااو»

  ااو  در تااو اجااداد از یکاای کاا ایاا  امکااان و    مااادرب ر  و پاادرب ر  مااادرب ر  و پاادرب ر 

 بساایار کودکااان میاار و ماار  درصااد کاا  زمااانی در حتاای اساا     میلیااون هاا ارم یاا  باشااد نماارده رشااد

 امااا بودنااد، عاا ا  و رناا  در هااابیمااار  انااوا  از هاااآن از بساایار  کاا  نیساا  تردیااد جااا  البتاا  بااود  بااا 

 ازجملاا  ا    قرارگرفتاا  ماار  میلیمتاار  یاا  در بااار هااامیلیااون تااو واقاا  در یافتنااد    بهبااود همااواره

 سااوز ،آتااش ساای ، جناا ، بیمااار ، باار ، و رعااد آساامانی، هااا شااها  درنااده، حیوانااات حشاارات،

 دو هاار در اجااداد  حتمااا نبردهااا در یااافتی    نجااات عمااد، قتاا  باا  ارتکااا  حتاای خالصاا  و مساامومی  

 علیا    اور  همای   پرداختای   مباارزه  و جنا   با   خاودت  علیا   هماواره  شااید  و داشاتی  جنا   ةجبها   ر 

   665 )همان: « سیاره    همی  در نیامدن  دنیا ب  امکان

 راز کااردن کشاا  تااا هسااتند مناادعالقاا  بیشااتر پرنااده هااا بشااقا  و هااامریخاای حضااور باا  هاااآن»

   666 )همان: «اس شده گسترده ما دیدگان برابر در ک  آفرینش و خلق  ةکنند گی 

 مت ااوت  و متعادد  نکاات  در انادازه  ایا   تاا  بشار  موجاودات  ماا  کا   اسا   عجیا   بسایار  داشاتم،  اظهاار  م »

 شاناخ   هام  هناوز  اماا  پاردازیم مای  هاا اتام  ترکیا   و فضاا  کشا   با   نمونا   بارا   هساتیم   آگااه  و باهو 

 قاادر باا  ماا  مغاا  چا  چنااان گ اا : پادر  ایاام نیااورده  دساا  با   ،هسااتیم چاا  راساتی باا  کا  ایاا  از تار  ژر 

 سااردربیاوریم، آن از ناااموف  تااال  هماا  ایاا  از پاا  بتااوانیم مااا تااا بااود پیچیاادگی از عااار  و ساااده کااافی
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 و کااردندرک باا  قااادر وجاا هاای  باا  اساساااا دیگاار کاا  بااودیم خااردباای و ابلاا  قاادرآن حااتم  ااورباا  پاا 

 کناد، مای  عما   چگونا   خااکی  کارم  یا   مغا   کا   دانایم مای  خاوبی با   ماا  شدیم   نمی آن از سردرآوردن

 پا   گ اتم  ماسا    از تار  سااده  بسایار  مغا    زیارا  باشاد نمای  آن درک با   قاادر  کارم  آن خاود  حا  ای  با

   666 )همان: «ب همد و کند درک را ما تواندمی ک  باشد عالم خداوند فق  شاید صورتدرای 

 روزمره ةسحرگون معجزات یادآوری د(

 و ری  ییدان  پیش سا  میلیون ه اران گیرد میشک  ماده ت  سلو  ی  از صرفاا چی ،هم  و هرچی »

 و سی  درختان و فسی  ب  کوچ  ةدان ای  زمان مرور با و شد تقسیم تک  دو ب  ک  شد ظاهر کوچ 

   666 )همان: «شد مبد   اورانگوتان و تمش  و و بل شاه

 آیاد   مای  امخانا   در با   یاا  زناد، مای  زنا   ما   با   دوسا   ایا   بعاد  لحظااتی  و اندیشام مای  دوساتی  ب  م »

  بیعای  ماافو   ةحادثا  ناوعی  دلیا   با   نمونا   ایا   از جاالبی  تصااد   کا   اناد عقیاده  ایا   بار  مردم از بسیار 

 «باشام  کارده  فکار  او با   حتای  کا  آن بادون  گیارد، مای  تمااس  ما   باا  اغلا   دوساتم  کا  آن تار مهم اس    

   666 )همان:

 ساارگرم و اساا نشساات  خردسااا  کااودکی گ اا : و کاارداشاااره هاااییویراناا  باا  و ایسااتاد ناگهااان پاادر»

 جدیااد چیاا   پیوساات  کااودک ایاا  اساا     شاا  از پاار یاایجعباا  در یاایماساا  هاااییقلعاا  کااردن درساا 

 ساا   و پنااداردماای نظاار در گرانبهااا ا گنجیناا  چااون را آن کوتاااه ا لحظاا  باارا  کاا  چیاا   سااازد،ماای

 نااام باا  ا بازیچاا  دارد  گاا رانیوقاا  باارا  ا بازیچاا  شااک  هماای  باا  نیاا  زمااان باارد   ماای باای  از دوباااره

 همیشا   شاویم  مای  ناپدیاد  و رویام مای  بای   از ترفناد  و حقّا   باا  سا    و شاویم مای  احضاار  ماا  زمی     ةسیار

 کا   اسا   دلیا   آن با   ایا   شاود   ماا  جاایگ ی   صابران  بای  اشاتیاقی  باا  تاا  اسا   نشسات   ماا  کمی  در چی  

   556 )همان: «هستیم ماس  و ش  همان خود ما یراز ایم،نایستاده ماس  و ش  رو  ما

 خاورد  مای  و جَاوَد مای  را چیا  هما   زماان  باردارد     میاان  از را پهنااور  و عظایم  هاا  تمادن  اسا   قادر زمان»

   553 )همان: «هستیم زندانی او ها آرواره میان در ک  هستیم ما ای  درواق  و بردمیازبی  و

 مخلوقاااتی کاا  بیاورنااد یاااد باا  ماانظم فواصاا  در و اناادازه یاا  باا  بایااد باا ر  و کوچاا  هااا انسااان»

 آساامان زیاار در و هسااتند حیااات نیاارو  از سرشااار کاا  مخلوقاااتی هسااتند  هسااتی عااالم در العااادهخااار 

 ندارنااد  خااود از زیاااد  آگاااهی و شااناخ  متاساا ان  کاا  مخلوقاااتی کننااد ماایزناادگی مهربااان خداونااد 

 داننااد، نماای هسااتی عااالم در را خااود کشاایدن ن اا  و خااود بااودنزنااده ارز  و قاادر کاا  مخلوقاااتی

   611 )همان: «دانندنمی را متعا  خداوند مهربانی و لط  قدر ک  مخلوقاتی
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 حقیقی دنیای در فانتزی دنیای اتفاقات از هاییمصداق آوردن هـ(

 موجااود  باا  نهایاا  در و کنااد رشااد توانساا ماای کوچاا  ا نقطاا  کاا ایاا  بااود  تاارعجیاا  چیاا  چاا »

 برخااوردار خلّاااقی تجساامات و رویاهااا چنااان از توانساا ماای زنااده موجااود  کاا آن یااا یابااد  تغییاار زنااده

 نیاا  بشاار موجاودات  آیااا کناد   وارد هاااواقعی ا   دنیااا  باا  را خیاا ت  ایاا  اسا   قااادر نهایا   در کاا  باشاد 

   513 )همان: «نبودند  خلّا  تجسمات و خیا ت همی  مانند جاندار و زنده رویاهایی

 بااود    اندیشاایده آن باا  آن ساااخت  از پاایش خردسااا  کااودک کاا  اساا  ا قلعاا  تصااویر چیاا  تااری مهاام»

 یاا  کنای نقاشای  چیا    بخاواهی  کا   آماده  پایش  حاا   با   تاا  آیاا  کناد  مای  منهادم  را آن دلیا   چا   با   پ 

 هااا  دساا  بااا دار  سااعی کاا  اساا  چی هااایی از بهتاار و تاارکاماا  تااو ذهناای تصااویر همیشاا  بساااز  

 با   نیسا   قاادر  زماان  کا   جاایی  اناد  آماده  اندیشا   عاالم  از ماا  مغا    تصااویر  تماام  زیارا  بیافرینی    ناتوان 

   566 )همان: «سازد نابود را آن و بیاورد حمل  آن

 اعمااا  در  ااورهماای  شااو ، روباارو تل اا  بااا آلاا  هااا کااوه ساارد و زیبااا ارت اعااات در تااوانیماای تااو»

 تااو دارد    لقاا  دنیااا بااام کاا  تباا  در حتاای یااا و آ سااکا یخاای هااا گسااتره یااا آفریقااایی هااا جنگاا 

 سا  کاافی  ب نای،  حار   اتاقا   داخا   از بشاو ،  ارتباا   وارد هساتی  مایا   کا   کساانی  تماام  باا  تاوانی  می

   515 )همان: «باشد کنارت در تل نی دستگاه

 نخسااتی  دارم یاااد باا  فشاارد  خااود باا  محکاام ماارا و کاارد حلقاا  باادنم دور را بااازوانش بالفاصاال  مااادرم»

 و لاا ت ایاا  دادم    فاارو سااین  در عمیقاااا را او بااو  کاانم  استشاامام را او ةرایحاا کاا  بااود ایاا  کااارم

 عباور  بادنم  اعضاا   یا  یا   از وجاودم  سار  تاا  سار  از بلکا   نباود   دهاانم  در فقا   ناپا یر وصا   سعادت

   616 )همان: «آورد پدید درونم در عجی  غلیانی و کرد

 افسون و سحر مظاهر از استفاده .7-9-9

 و دارنااد اساارارآمی  خلقتاای خااود کاا  نااادر موجااودات از گیاار بهااره بااا نویساانده ماا کور مااوارد از غیاار

 و خیااا  هاا  داساتان  از بساایار  در ناوعی  با   و بااوده افساون  و ساحر  مظهاار عاما ،  هاا  داسااتان در تار پایش 

 ا واقعاا  انتظاار  در را مخا اا  هاا، گاان  و هاا کوتولاا  هاا، گاوزن  هااا،مااهی  ؛عناایی ؛اناد داشاات  حضاور  وهام 

 اساا  دهکاار بنااا را وهاام و خیااا  و  واقعی اا مااابی  پاا  هااا پایاا  و قاارارداده سااحرآمی  و غیرعاااد 

 نحااو باا  ابتاادا همااان از خااود شااود،ماای معرفاای ژوکاار عنااوان باا  بعاادها کاا  ا کوتولاا  خااا  مشخّصااات

 کند ویرمیصت نامتعار  وقای  برا  را صحن  و اس  برانگی ح  مخا   برا  مناسبی

 شابی   چیا    یاا  کوتولا   نظار  با   کا   باود  قاما   کوتااه  چناان آن و آماد  بیارون  ساب رن   ا خانا   از مرد »



 8931، تابستان 2هشتم، شمارة  دورةپژوهشنامة ادبیّات داستانی،  12
 

 )همااان: «داد پاساا  ،داشاا  شااباه  ظریاا  جیغاای  باا بیشااتر کاا  صاادایی بااا و بااود    موجااودات نااو  ایاا 
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 )همااان: «بااودمپیااداکرده زخماای گااوزن یاا  شااکم در کاا  بریاادم قاادیمی ةشیشاا از باااریاا  را ایاا  ماا »
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   66 )همان: «بود م  از سردتر مرات  ب  بلک  ،بود ترکوچ  م  دس  از تنها ن  او دس »

 یاا  فقاا  نبااود  راهاا ن و دزد از خباار  شاانیدیم    هاااییباار  خااشخااش صاادا  لحظاا  همااان در»

 شااد    خیااره مااا باا  و ایسااتاد حرکاا باای کوتاااه لحظاااتی باارا  گااوزن بااود  خطاارباای و معصااوم گااوزن

 وحشاا  باا  یکاادیگر از اناادازه یاا  باا  دو هاار گااوزن و او کاا  شاادم متوجاا  و انااداختم پاادر باا  نگاااهی

 )همااان: «امکاارده مجساام نظاار در وحشاای گااوزن یاا  ماننااد را پاادر همیشاا  بعااد باا  آن از بودنااد  افتاااده
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 گااز  کاار،  ایا   جاا   با   اماا  کارده،  قرما   مااهی  آن خاوردن  در ساعی  گاوزنی  شااید  کا   اندیشیدم خود با»

   66 )همان: «بود زده بلوری  قد  ةلب ب  محکمی

 شاانا مشااغو  قااد ، داخاا  کاا  هسااتم قرماا   ماااهی همااان ماا  فکرکااردم، خااود بااا چنااد لحظااانی باارا »

   66 )همان: «بود شده خیره م  ب  قد  بیرون از ک  بود ماهی ای  و بود کردن

 آن وناکناا ماا   دوساا  کنااددریافاا  را گاان  تااا آمااد خواهااد دور  از جااوانی روز  کاا  دانساا  بنااده»

   66 )همان: «م  ب  متعل  نیس  دیگر گن 

   مکانی اییدزآشنایی .7-9-7

 کوهسااتان، کاا   جمع ااکاام و دوردساا  سردساایر ، ا دهکااده در داسااتان دو تالقاای محاا  دادن قاارار

 تماادن هیاااهو  از دور باا  محیطاای و اساا داده جااا  خااود در هم مااان صااورتِ باا  را جنگاا  و دریاچاا 

 ةج یاار در روزمااره صااورت باا  کاا  اساا  چیاا  آن بااا مشاااب  و اساا  شااهر  ماشااینی زناادگی و

 ؛مقولاا  دو ایاا  باای  ارتبااا  ایجاااد نیاا  و مکااان دو ةمقایساا باارا  را خواننااده اساا ، جریااان در اساارارآمی 

 آورد می فراهم او برا  افسان  عالم در دلنشینی تعلی  ساخت ، مهیا خیا  و واقعی  یعنی

 زمااانی از کیلااومتر چهاا  اکنااون اساا       فرسااتاده وحشاای و دورافتاااده ةنقطاا یاا  باا  را مااا چاارا آخاار»

   63 )همان: «دیدم حوالی ای  در را خان  آخری  ک  گ ردمی

 مقاباا  کاا  چمناای از پوشاایده ا محو اا  در بااودم    باا ر  ا دریاچاا  ةمشاااهد باا  قااادر اتااا  ةپنجاار از»

 بااا کاا  هنگااامی رفااتم    آل اای غریاا  و عجیاا  تااا  یاا  سااراغ باا  و پاارداختم زدنقاادم باا  بااود، دریاچاا 
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 چشام  لگاو،  سارزمی   هاا  دهکاده  از یکای  با   کا   مانسا  مای  ایا   با   درسا   رفاتم، مای  آسامان  با   تا 

   56 )همان: «بودیم سرامهمان آن مسافران تنها ظاهراا پدر، و م  ک آن بدتر هم  از بودم   دوخت 

 ا منظااره هرگاا  پاادر ناا  و ماا  ناا  داد    نشااانمان زیبااا بساایار ا منظااره بااا کااوهی ساارا،مهمااان بااانو »

 )همااان: «آماادیمماای نااروژ کشااور از هرچنااد بااودیم، ندیااده ارت ااا  آن باا  کااوهیقلاا  یااا و زیبااا چنااان آن
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 کا   نهاادیم  راهای کاوره  با   قادم  بارویم   پاایی   با   کاوه  ساتی   از تاا  کاردیم  راه یماایی  با   شارو   سا    ما»

 «پااارداختیم اسااتراح   بااا  ا م رعاا   در ا نقطااا  در داشاا      قااارار پرباار   و مرت ااا  درختااانی  میااان 

   51 )همان:

 میااان در کاا  شاادیم مواجاا  ساا ید هااا ساان  از پوشاایده زمیناای باا  ساارانجام کاا آن تااا دویاادیم قاادرآن»

 راهکااوره از رفاات  پااایی  باا  بودنااد    شااده چیااده ترتیاا  و نظاام بااا خااودباا  مخصااو  جااایی در درختااان

   51 )همان: «رسیدیم چوبی  کلب  ی  ب  زود  ب  دادیم  ادام  جنگلی

 کاا  نیمکتاای رو  پیرماارد  و بااود باااز  تااو  مشااغو  آجاار ، دیااوار  مقاباا  در سوئیساای دختاار »

 زیبااا هااا خاناا  مکااان آن در بااود    چاا قش کشاایدن مشااغو  و نشساات  داشاا ، قاارار باا ر  درختاای زیاار

   66 )همان: «بودند مناس  پرنیان ها قص  برا  بیشتر ک  خوردمی چشم ب  زیاد  ا افسان  و

   اتصال نقاط .7-9-7

 کوچااا ، قرمااا  مااااهی عسااا ، باااو  کلبااا ، مانناااد کلیاااد  کلماااات و محیطااای عوامااا  از اسااات اده

 بااا آشاانا و ملمااوس ا گوناا  باا  داسااتان دو هاار کاا  شاارا  و تااازه نااان بااو  بلورساااز ، و گاار  شیشاا 

 و خااوردهگااره یکاادیگر باا  فضاااها کاا  اساا گردیااده موجاا  اساا ، برخااوردار آن از روزماارّه زناادگی

   شود  زده دام  هاآن ارتبا  مانند حقیق  ب 

  کاارد هاادای  ناارم خااوابیرخاا  داخاا  باا  و کشااید بیاارون اتومبیاا  داخاا  از ماارا پاادر کاا  دارم یاااد باا »

   51 )همان: «بود پخش هوا در عس  دل  یر بو 

 دل ا یر  باو   نیا   جاا آن در داشا    قارار  بار   پار  و مرت ا   درختاانی  میاان  کا   نهاادیم  راهای کوره ب  قدم»

   51 )همان: «رسیدمی مشامم ب  عس 

 عساا  شاادید و دلنااواز عطاار خااود، ا اارا  در بااود    متنااو  و مت اااوت هاااییگاا  از پوشاایده زماای  بسااتر»

   663 )همان: «خوردمی مشامم ب 

 از پاار سااینی یاا  کنااار در رفااتم    کوچاا  نااانوایی یاا  باا  و گ شااتم دهکااده اصاالی خیابااان عاار  از»
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 داشاا     حضااور آن در قرماا  ماااهی یاا  تنهااا کاا  داشاا  وجااود بلااوری  قاادحی کهناا ، هااا کیاا 

 «بااود بلااوری  قااد  داخاا  در چرخیاادن و چرخیاادن و چرخیاادن مشااغو  کاا  کااوچکی قرماا  ماااهی

   66 )همان:

 رنگاش  قرما   هاا  مااهی  پیرمارد،  دانای مای  تاو  آیاا  پرساید:  و آماد  حار   با   دوبااره  فریتا   بعد، ه ت  چند»

   36 )همان: «آورد می کجا از را

 دادهجااا  خااود در را  اار  و شااک  و رناا  هاار از هاااییشیشاا  کاا  رفتاایم ا مااوزه دیاادن باا  مورانااد در»

 انااوا  در هااوا دمیاادن شاااهد و باارویم گاار شیشاا  کارگاااه یاا  داخاا  باا  شاادیم موفاا  ساا   بااود   

     636 )همان: «بشویم بلوری  ها قد  و هاپارچ

 نااوعی باشااد   ماای خااود ساام  یاا  در کاماا  دیااوار یاا  فاقااد چااوبی، ةکلباا آن شااد معلااوم زود  باا »

 صاانعتگر یاا  باا  متعلاا  هاااآن فهمیاادم زود  باا  داشاا   وجااود کارگاااه بگااویم بهتاار یااا کارخاناا 

 «آفریدناادماای را ا شیشاا  زیبااا  اشااکا  انااوا  و دمیدنااد هاااییلولاا  داخاا  ساا   اساا     گاار شیشاا 

   611 )همان:

 بیاارون تااازه نااان ةکنناادمساا  ةرایحاا بااود    کوچاا  نااانوایی یاا  دهکااده آغااازی  هااا خاناا  از یکاای»

 )هماان:  «رفاتم  کوچا   ةمغااز  داخا   با   مساتقیماا  کا   باود  دل ا یر  و مقاوما   غیرقابا   چناان  تناور  از آمده

611   

 هاااا رنااا  اناااوا  باااا زیباااا مااااهی صااادها دریاچااا ، آ  زیااار در گشاااودم را چشااامانم کااا  هنگااامی »

 دیگاار برخاای و بودنااد  جااورد  و آباای نظیاارباای جااواهرات چااون بعضاای کااردم    مشاااهده کمااان رنگاای 

   661 )همان: «نارنجی و زرد و سر 

 ةنکتاا امااا کااردم، یافاا  در را هااایم پرسااش تمااام باا  نهااایی پاساا  کتابچاا ، همااان در کاا  نداشااتم شاا »

 کارگاااه در کااار مشااغو  و شیشاا  در دمیاادن ساارگرم خشاا ، هااا کوتولاا  داشاا : وجااود نیاا  دیگاار 

 تماشااا  باا  روز همااان از نیاا  ماا  کاا  آن ویااژهباا  نمااود،ماای عجیاا  بساایار ایاا  بودنااد  گاار شیشاا 

 زیبااایی هناار  آثااار و دمیااده هاااییلولاا  در سااازشیشاا  صاانعتگر تعااداد  آن در کاا  بااودمرفتاا  کارگاااهی

 اروپااا، میااان از ماا  ساا ر میااان مرمااوز ةرابطاا نااوعی کاا  داشااتم ا مینااان کااامالا دیگاار بودنااد    کاارده خلاا 

   613 )همان: «دارد وجود بود، شده نق  کتابچ  رد چ وآن

 گیرینتیجه .7

 حقیقاای دنیااا  از بشاار درک و تجربیااات باا  توجاا  بااا فااانت   اثاار یاا  دانساات  واقعاای و بااودن محتماا 
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 با   گاویی جاوا   بارا   هاا ملا   اساا یر   فرهنا   در اینکا   با   توجا   باا  لایک   رساد، می نظر ب  غیرممک 

 خالقااان باارا  توقاا  ایاا  اساا ،شااده آورده تخی اا  منشااأ بااا ا اسااطوره د یاا   بیعاای ات اقااات از بساایار 

 قاباا  یااا ماننااد حقیقاا  رناا  را هاااداسااتان گوناا ایاا  تااوانماای کاا  اساا آمااده وجااود باا  فااانت   آثااار

 ناشاای بشاار  تخی اا  از کااالا کاا  باااوجود  وهاام و خیااا  هااا داسااتان واقاا  در بخشااید  بااودن احتمااا 

 نظاار باا  منطقاای خواننااده ادراک در آنچاا  باا  بااودن ن دیاا  لحااا  از ناادارد، وقااو  امکااان و گردیااده

 - زمااانی نظاار از چاا  ات اقااات تااوالی و ترتیاا  راسااتا ایاا  در اساا   بنااد  بقاا  نِتااوا دارا  ،رساادماای

 ترتیاا ، ایاا  ناااق  مااورد اولاای  باا  خواننااده یااابی دساا  و اساا  ممه اا بساایار علّاای نظاار از چاا  و مکااانی

 ماااورا  بااا جامعاا  افااراد از برخاای ارتبااا  سااازد  وارد لطماا  اثاار ماننااد حقیقاا  باا  شاادت باا  تواناادماای

 فراماااده جاا  باا  را ا فلساا   گوناا هاای  آن باارا  کاا  توضاای  غیرقاباا  و نااادر ات اقاااتی همچناای ،  بیعاا ،

 تخیلای  اثار  یا   دادنجلاوه  واقعای  بارا   محکمای  هاا  پایا   توانناد مای  نیا   ،شاد  قایا   تواننمی متافی ی 

 محتماا  آن وقااو  کاا  محااالی اماار ماننااد ،حقیقاا  مااورد در ارسااطو راسااتا، درهماای  دهنااد تشااکی  را

 اس  داده ترجی  ،نیس  باورکردنی ک  ممکنی امر  ر  ب  را آید نظرب 

نوشااتة یاسااتی  گااوردر، مااوارد مطاار   کمااانراز رنگاای یاا  مقالاا  بااا توجاا  باا  پاا یر ِ جهااانی رمااان ا 

هااایی موفاا  در رساااندن یاا  داسااتان خیااا  و وهاام باا  سااط  قاباا      در ایاا  جسااتار را باا  عنااوان شاایوه  

 کند مانند  تعری  میقبولی از حقیق 

 ا ِاسااطوره -باسااتانی فرهناا  از متااأثر کااامالا و نااروژ زادة کاا  نویساانده کمااانرنگاای  راز رمااان در 

 و باارده را بهااره حااداکثر فااانت   و تخی لاای اثاار یاا  ماننااد حقیقاا  فنااون از ،اساا  اسااکاندیناو  غناایِ

 را وهاام و خیااا  موهباا  اساا ، دریافاا  قاباا  رمااان ایاا  نوشاات  از هااد  عنااوان باا  چاا آن انتقااا  جهاا 

 و زمااان کمی اا  برمبنااا  ات اقااات صااحی  ترتیاا  و علّاای تسلساا  داشاات  اساا  قاارارداده خااود اختیااار در

 قاباا  و باورپاا یر تخی اا ، ةدایاار در بلکاا  امکااان، ةدایاار در ناا  را او رمااان نیرومنااد، شااکلی باا  هاامآن مکااان

 و کشاااندماای خیااا  انگیاا شااگ   دنیااا  و لطیاا  فضااا  باا  را خواننااده و اساا دهکاار گاارجلااوه قبااو 

   د کنمی منتق  او ب  را داستان فلس ة
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