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  دهكيچ
 روزوئـه كروبنسون رمان  ينيتوان آن را بازآفر يه مك انوس آراميا سواحل اقيجمعه  در رمان هيتورن

. پردازد يش ميخو يفلسف يها دگاهين دييها، به تب اسطوره يريارگك، ضمن به ردكقلمداد  »ل دفويدان« اثر
رونـد   يچگـونگ ) قهرمـان داسـتان  (روبنسـون   يرودررو يهـا  يو دشوار ييم تنهايسنده ضمن ترسينو

نوجـوان  » جمعـه «با  ييآشنا. شدك ير ميانوس آرام به تصويواقع در اق يا رهيرا در جز يو يتحول معنو
 يعت و جهـان روحـان  يده و با رموز طبيرهان ينيو زم يماد يها ج او را از دغدغهيره، به تدريجز يبوم

از نمادهـا و   يريـ گ هـره سـو و ب  يـك از  يسـت يپلشـت و ناتورال  ينش فضاهايه با آفريتورن. ندك يآشنا م
و  يمعنـو  يايـ دور و بـه دن  يمرارت بار جهان مـاد  يها تيج از واقعيگر، به تدريد يها از سو اسطوره
 يبازگشت به اصالت انسـان  ي، چگونگيح تمدن غربين اثر با تقبيا. شود يم يكنزد يا اسطوره يفضاها

ضمن پـرداختن بـه نقـش     يليتحل يرديكووشد تا با رك ين مقاله ميا. شود يادآور مي يرا به بشر امروز
 كبـه در  يماد يها يو گذر از وابستگ يروند تحول روحان ين رمان، چگونگيها و نمادها در ا اسطوره
  .ندك يرا نزد قهرمان داستان بررس يزندگ يها ييبايو ز يمعنو يها لذت
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  مقدمه
  شيد روزگار وصل خويبازجو  شياو دور ماند از اصل خوك يسكهر

در سـال  )Vendredi ou les limbes du Pacifique( انوس آراميـ ا سواحل اقيجمعه رمان 
 يات سـنت يـ از ادب »رمـان نـو  «سـندگان  ينو ييدايفرانسه با پ يادب يه فضاك يا و در دوره 1967
روبنسـون  «تـازه از   ي، خوانشـ »ل دوفـو يـ دان«قهرمان  ينيزآفرگرفته است، با با ياديبن يا فاصله
 يرنـگ و فضـا  يضـمن حفـظ پ   )Michel Tournier (» هيـ شـل تورن يم«. هـد  يه ميارا »روزوئهك

در  .نـد ك يامالً متفـاوت از او عرضـه مـ   ك يرديكاز موارد، رو ياريار دفو، در بسكشاه يداستان
ـ بـا تر ز يـ ات نيـ ، ادبشـدن  يواقع، به دنبال فرهنگ جهان نـون، در قالـب آثـار    كب گذشـته و ا كي

خـتن ژانرهـا و   يدرآم ،سـم يونـد سـنت و مدرن  يپ يه در پك ياتيادب. ابدي مي يتجل يستيپسامدرن
ات عامـه و  يـ ن گونـه ادب يبـه همـ   تـوب، و كو م يونـد فرهنـگ شـفاه   يپ ،مختلـف  يهـا   كسب

  .با هم است يركروشنف
گذشـته بـا   ات يـ ادب يگشـت بـه سـو   ، بازيسينو رمان ةه در عرصيتورن ياز شگردها يكي

اهتمـام او در   ةبـه واسـط  . رديگ يل مكهن شك يها اسطوره ينيو بازآفر يسيبا بازنو تازه، ينگاه
ه كـ ات پسـامدرن قـرار داد   يشقراوالن ادبيد بتوان او را در شمار پيات گذشته، شايادب يبازخوان
  . افتيتبلور  يارتركآش ةبه گون دهه پس از او يكشان آثار

-Claude Lévi( »اسـتروس  يلـود لـو  ك« يشناسـ  فلسـفه و انسـان   يهـا  السكت در كشر

Strauss( هـا را   هن و اسـطوره كاقوام  ةز پژوهش در باريشناخت و ن يالزم برا ةو عالق يآمادگ
اش  ييآشنا ةه در باريتورن. ل او داشتيقدرت تخ يبر بارور ير شگرفيثأد و تيدر او قوت بخش

 نيمشـابه بـا قهرمـان داسـتان او چنـ      يبا موضوع و قهرمان يتابكنوشتن  ةزيبا قهرمان دفو و انگ
 musée de( »1انسـان  ةمـوز «ه در كآن چه را  يه تمامكن حال ياثر را خواندم، در ع«: سدينو يم

l’homme( ز در ذهن يو متمدن آموخته بودم، ن ي، زبان و مفهوم انسان وحشيتبارشناس ةدر بار
 ه بـر كيـ د بـا ت يـ جد ةروزوئـ كروبنسـون   يكد يبا. ن هم موضوعيا، ابفرم: با خود گفتم. داشتم

  )20ترر ين ليمگز. هيتورن( »نميافريب يتبارشناس ةنيم در زميها آموخته
رمتمـدن  يانسـان غ  يذهن يها تياستروس، نه تنها قابل ياز استاد خود، لو يرويه به پيتورن

تـر از   ، افـزون يات حسـ كـ ادرا ةدر گسـتر او را  ييتوانا هكداند، بل يمتر از انسان متمدن نمكرا 
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ه كـ  ياو و قهرمـان  يركه در تحوالت فيتورن يفلسف يها ن، آموزهيبنابرا. داند يم يانسان امروز
 يشه را در هسـت يه نقش اندك، يارتكد »1تويوژك«. ارزنده بر عهده دارد ينقش ،دهين اثر آفريدر ا
ه ك يحاتيتوض. ابدي يم ر در رمانثؤم يد، حضوريشكبلند بر  يگاهيبه جا يآدم يل زندگكو ش

ـ ارا )Log book(» 2كلـوگ بـو  «رمان در قسمت  4شناخت در فصل  ةمسئل ةروبنسون دربار ه ي
. دارد ياساسـ  يد، شباهتدار يش عرضه ميخو ةفنوزا در فلسيه اسپك يشناخت ةند، با سه گونك يم

 نـاً در ي، عنـد ياو ةرد عالقـ ه مـو كـ  يالسـوفان برجسـته  يف يفلسف يالگوها ها و دگاهين، ديبنابرا
  .دابي يم ز تبلوريقهرمان او ن يشگياند يها يريگ جهت

ها نـزد   ه اسطورهك يتيژه نقش و اهميات و اسطوره و به ويادب يوند ناگسستنيبا توجه به پ
ـ اند، ا افتهيستم يقرن ب دوم ةمين ةسندگان برجستياز نو ياريبس ل يـ ل داليـ ن مقالـه، ضـمن تحل  ي

 يآرامش خـاطر آدمـ   يةو ما يويها را بهشت دن ن رمان آنيا ةسنديه نوك –ها  هاسطور ينيبازآفر
رمـان او و   يسـت يناتورال يفضـاها  يه، به بررسـ يشل تورنيم ياز آثار ستودن يكيدر  -پندارد يم

  .پردازد يقهرمان او م ير تحوالت معنويس يچگونگ

  يبحث و بررس
 هياسطوره در رمان تورن ينيبازآفر -1

 .ات و فلسـفه اسـت  يان ادبيوند ميپ يون استاد سلف خود ژان پل سارتر، در په همچيتورن
گـذر از فلسـفه   «: سدينو ياو خود م. رسد يات ميند و آنگاه به ادبك ينخست از فلسفه آغاز م او

ز يـ ه سـارتر ن كجالب آن ) 1992،188، هيتورن(» م فراهم شده استيات از راه اسطوره برايبه ادب
ـ امـا او بـر خـالف تورن   . رده اسـت كـ ات از شاهراه اسطوره گـذر  يادب يدوستن به وايپ يبرا ه، ي

و  ي، زبان انتخابين رو، ژانر ادبياز ا. رده استك ينيش بازآفريخو يشيها را در آثار نما اسطوره
  .ه دارديتورن يو زبان انتخاب ينيع يبا فضا ياركتفاوت آش ،تئاتر سارتر يانتزاع يفضا

محروم شده است،  »آغوش مام اسطوره«بود انسان مدرن امروز از ه معتقد كچه ين ةويبه ش
وهمند كشـ  يهـا شـدن از آرمـان   يهـا و عـار   يگل شدن انسان در دام روزمريز مستحيه نيتورن
را  يعصـر روشـنگر   يهـا يژگياز و يكياو  .داند يم او ير برايناپذ جبران يا عهي، ضاش رايخو

 ةمطالعـ « 18ةسـد  يز در آغـاز دوران روشـنگر  يه ولتر نكچنان . داند يم هاشهياند ييزدااسطوره

                                                           

1- Cogito 

  هاي روزانة است اصطالحي انگليسي است كه به معناي دفترچة يادداشت -2
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ه كهنه، كموهوم و  يباور ر را نهيه اساطياما تورن. پندارد يم) 5روتوِن ( »خردان يار بكر را ياساط
  .ردانگا يم يسترگ بشر يان از آرزوهايپا يب يا ان و سرچشمهكايگرانقدر از ن يراثيم

ه كـ انـد   جهانشـمول  يها مقوالت ده در اسطورهپرداخته ش يها هيموضوعات و درونماشتر يب
گرچـه  ز يـ ه نيـ تورن .وند دارديدور پ ةاسطوره همواره با گذشت راي، زدندرنو يحصار زمان را درم

 يا سـنده يند، اما بـه عنـوان نو  ك يم يبررس 1687تا  1659هاي  سال يط حوادث قهرمان خود را
انـزوا و عزلـت روبنسـون، در    . شدك ير ميمردمان هم عصر خود را به تصو يها معاصر، دغدغه

وند زمان گذشته و حـال،  يسنده با پين، نويبنابرا. انسان عصر حاضر است يياز تنها يتيواقع روا
  .به رمان خود دهد ياسطوره ا يا ه جلوهكآن است  يدر پ

نمونـه،   يبـرا . مـؤثر دارد  يق در عنصر زمـان حضـور  ياز رمان تعل ياريبس يها در بخش
ت يـ وا« يشـت كا حضور يسد و ينو يخ مير تاركخود را بدون ذ يشخص يها اشتادديروبنسون 

روبنسـون بـه    ييگو«: ندك يره آگاه مياش در جز ساله 28ونت كه روبنسون را از سكاست » رديب
اش بـه   يمحروم شده بـود و زنـدگ   يم انسانيرده بودند از تقوكه او را احاطه ك ييها آب ةواسط
 )45 هيتورن( »افته بوديل يان تقلكن و ماز زما يا رهيستن در جزيز

ره يـ نـد؛ جز يآفر يدر رمان م يا اسطوره ييز همچنان فضايه نيقهرمان تورن يانكت ميموقع
ونـد  ياز هرگونه پ يعار يانكگر نقاط جهان؛ ميه از دگسست يانكا مياست و  يانكاز الم ينماد

نـد  ك يم ميرا ترس يبدو يو جهان ييابتدا يتيموقع يره به طور اساسيجز .رامون خوديبا جهان پ
  . است يا اسطوره يادآور جهانيامالً كه ك

و چـه در ابعـاد    يچـه در ابعـاد زمـان   ، انوس آراميـ ا سـواحل اق يـ جمعه  ن رو، رمانياز ا
(...) او يهـر صـبح دم بـرا   «: استان متعارف كاز زمان و م يختگيگس يادچار گونه ،اش يانكم

 )246همان (» دخ جهان بوياز تار يسرآغاز مطلق
تنگاتنگ وجـود   يا ذهن او، رابطه ةديآفر يها ، و اسطورهيل آدميتخ يرويان نيگمان، م يب
 يفـ يند، تعركخود معنا  يآن بوده تا جهان را برا يوسته در پيپرداز انسان، پ ل اسطورهيتخ. دارد
د و يـ ق آيفـا  يتهس يها يند؛ بر دشواركه يرامون خود ارايز پيانگ شگفت يروهايها و ن دهياز پد
ن يـ ز در ايـ تالش روبنسـون ن . شدكش به نظم در يرا مطابق با الگوها و منافع خو يهست ةسامان

شـناخت   ير او بـرا يناپـذ  يوشش خسـتگ ك. رديگ يل مكش ين اهدافيچن يقاً در راستايرمان دق
بـر   يرگـ يچ يبـرا  ...اشت غالت و كر آن، پرورش دام، كو ب يعت وحشيردن طبكره، رام يجز
 يا يره گرچـه هسـت  يـ عت جزيطب .خته استيافسار گس يعتيرامونش و مهار زدن بر طبيط پيمح

انفجار غـار در مقـام    ةده و او را در پناه خود گرفته است، اما در مرحليدوباره به روبنسون بخش
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ران سـاخته و  يباره ويكاو را، به  يها ها و اندوختهداشته يدار شده، تماميسوز پد يهست يدشمن
 يبرا يارزاركدان يعت همواره ميطب ة، گستريا در جهان اسطوره ن رو،ياز ا .راج برده استبه تا
  .بوده است يعيش طبكسر يروهايانسان و ن ييارويرو

اسـتوار   يخـردورز  ةه بر شـالود كش يه بر دانش خوكيسان با تانخ، يگمان، در گذر تار يب
ز فراتـر  يـ از امور ن ياريد، اما بسخود ش يش رويپ ياز مجهوالت ذهن يبود، موفق به حل برخ

 ةريـ رون از دايـ ه بكـ را  ييها دهياسطوره، پد كمكن رو، با ياز ا. فهم و دانش او بودند ةاز گستر
از  يجست تا بر اضطراب ناش يها م آن يبرا يفيا تعريگرفت، نام و  ياو قرار م يشگيتسلط اند
خـود   يند مبهم و نارسا، آن امور را بـرا هر چ يفيره شود؛ و با توصيها چ بر آن ةدر غلب يناتوان

روبنسـون   شـود؛  يناً انجام ميع ينشكن يچن ةز نمونيه نيدر رمان تورن. ملموس و قابل فهم سازد
 يق نجـات خـود بـرا   يقـا  و -ديام يبه معنا – Speranza)(» اسپرانزا«ونتش را كمحل س ةريجز
ره ياز جز ييد رهاينامد تا همواره ام يم -زيگر يبه معنا -)Evasion( ونيره را اوازيز از جزيگر

  .را در خود زنده نگه دارد
 يآدمـ  يهـا  يپـرداز  داستان ها و ييسراها فراتر از افسانه ه اسطورهكتوان گفت  مي ن،يبنابرا

اسـتروس   ين بـاره، لـو  يدر ا. اند دار شدهيپد يانسان يازهاين نيتر قرار گرفته و در شمار ژرف
 ينظم و درهم يان اطالعات بياز م ييافتن معناي ياند برا يكيتكاليد ير تالشياساط«: معتقد است

  )13استروس  يلو(» دهد يعت ارائه ميه طبك
بـه   يا اسـطوره  يفضـاها  ينيسنده، بـا بـازآفر  ينو يلسوفيسوت فكن رمان در يه در ايتورن
ابعـاد   رايـ است؛ ز يانسان ةاصالت از دست رفت يايفراموش شده و اح يها ارزش يابيدنبال باز
  .افته استيدر ياش را به خوب گذشته ياخالق يها انسان معاصر از آرمان تيز محروميآم فاجعه

  رمان يستيناتورال و يماد يها جلوهتبلور  -2
 يت دشـوار يـ تنها با موقع ةستكش يشتك يكنش روبنسون به عنوان كن وايگمان، نخست يب
 يروبنسون بـرا  ةاما انتظار مذبوحان. ه استريز از جزيگر يبرا يافتن راهيه با آن روبرو شده، ك
ق يساخت قـا  ةشود؛ اما پروژ يار مكن رو، خود دست به ياز ا. ماند يام مكنجات نا يشتكافتن ي
 ش آغـاز كعـت سـر  يغلبـه بـر طب   ين مرحله، تـالش او بـرا  يپس از ا. ماند يم يز نافرجام باقين
  .شود يم

اصل تنـازع   رشيره و پذيوبنسون در جزت رين ابراز موجودي، نخستيتقابل با بز نر وحش
 يات است؛ سرآغاز عبـور از تمـدن و بازگشـت بـه سـو     يح ةادام يت قدرت برايمكبقاء و حا
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دن بـه  يبقـاء و رسـ   يبـرا  يرامـون يط و موجـودات پ ين چالش با محـ يز اوليو ن يوحش يزندگ
  .ط استيبا مح يسازگار

تـان  ياپكجسـد  . شـود  يمـ  داريـ مرگبار پد يره همچون مسلخيدر فصل نخست رمان، جز
فتارهـا  ك. شود يفتارها مك ةشود و جسد بز نر طعم يده ميجو ييصحرا يها سل توسط موشيد

امالً كـ آور و  اسيـ  ييرحـم و فضـا   يبـ  يعتـ يز از طبيـ همـه چ  ييگـو . اند يرانيو و يينماد تنها
عـت و  يطبمهـار   يروبنسـون بـرا   ةقدرتمندانـ  يها نشكها و وا نشكاما . نشان دارد يستيناتورال

انسـان، ولـو انسـان برخاسـته از      ةقـت را دربـار  ين حقيرامون او، ايرانگر پيو يروهايمبارزه با ن
حفـظ   يابزارها و ترفندها برا ي، از تماميطيدر هر شرا يه آدمكسازد  يار مكمتمدن آش يجهان
ش يخـو  يانسان ةت بازگشت به اصل و سرچشميند و همواره قابلك يت خود استفاده ميموجود
  .ان خود را داراستكايدشوار ن يها رش تجربهيو پذ

، يفرهنگ انسـان  يها ن جنبهيتر يجسمان«رمان خود به  ييه در فصول ابتدايدر واقع، تورن
خشـن و   يهـا  تـا بهتـر بتوانـد جلـوه     دهـد  ينشـان مـ   يفراوان ةعالق... و  »شتنكمثل خوردن، 

  .ندكونت قهرمان خود را وصف كمحل س يانسان ريغ
را بـه   يو فرزانگـ  يه راه خـردورز كـ ا با ابزار تمدن يه آكن است يدر ا يش اساساما پرس

ه روبنسـون  كرفت  يا رمنتظرهيط دشوار و غين شرايتوان به جدال با چن يبشر متمدن آموخته، م
و  يها فـرد  ييد تنها بر توانايه فرد باك يتين موقعيا تمدن در چنيبان است؟ آيبا آن دست به گر
ه تمـدن  كـ  يس، رفـاه كا بـرع يساز باشد؟  تواند راهگشا و چاره يند، مكه يكش تيجسارت خو

متر كرتر و قدرت تحمل او را يپذ بيها آس يرا در تقابل با دشوار ياو به ارمغان آورده، و يبرا
  ساخته است؟
ـ يم او را نسـبت بـه خـو   كم كره، يروبنسون در جز ياجبار يانزوا  .سـازد  ياعتنـا مـ   يش ب

دار يان دكه امكاست  يا لهياند، تنها وسينما ياش را باز م چهره يطوالن يزمان ه پس ازك يا نهييآ
از  يچ نشـان يه هـ كـ مخـدوش و آشـفته    يا امـا چهـره  . ندك يسر مياو م يرا برا يانسان يا چهره
بـه  «: ندك يدار ميرا در او ب ياز آزردگ يآن تنها احساس يه تماشاك يا چهره. خود ندارد ةگذشت
بـا  . ختيبـدر «: نـد ك يلمه به ذهنش خطـور مـ  ك يكتنها . شناسد يم نه بازييآ خود را در يسخت
قلـبش را   يديـ ه ناامكـ  يدر حـال  »است خت افتادهيصورتم از ر«: ديگو يبلند به خود م يصدا

  ).89 هيتورن( » فشرده است
گران واقع شـدن  يند دينزد افراد، مطلوب و خوشا يآراستگ يزه براين انگيگمان، مهمتر يب
نـار  كو حضور در  يروابط اجتماع يبرقرار. شود يسر ميم ياجتماع يه در خالل زندگك است،
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هـر  . دهـد  يسوق مـ  ياجتماعهاي  از مناسبت يت پاره اير افراد را به رعايگر همنوعان، ناگزيد
ق ياز سـال  ين رو، بخش قابل توجهياز ا. ميگرانيوسته در معرض نگاه و قضاوت دياز ما پ يك

 يج جامعـه و چگـونگ  يرا يو الگوهاها  كمختلف، بر اساس مال يها نهين در زممايها و انتخاب
قهرمـان خـود    ةدربار هيه تورنكن روست يدرست از هم. رديگ يل مكگران شيقضاوت و باور د

وسته به آن يمان پ ه حضور همنوعانكمان است  از تن يمان بخش ه چهرهكافت ياو در«: سدينو يم
  )91همان ( »بخشد يو نشاط م يل، گرمكش

 يآور، زنـدگ  مـالل  ييتنها. بهره است يب يوند اجتماعيه روبنسون از هر گونه پك يدر حال
  .ندك يجاد نميدر او ا يآراستگ يبرا يا زهيرامون او مجال و انگيرحم پ يعت بيو طب يبدو

ت شـده در  يـ ترب يمند او به عنوان فرد ه از ذهن سامانكروبنسون  ةن رفتار متمدنانينخست
 يـة ونتش و تهكمحـل سـ   ةريـ امـل جز ك ينينتـرل و بـازب  كرد، يگ يمتمدن، سرچشمه م يا معهجا
ره يجز يگذار نام. انات آن استكتر از ام املك يبردار شتر و بهرهياشراف هر چه ب يبرا يا نقشه
منـد و   نظـام  ينشـ ك ياشت بـذر، جملگـ  ك، يوانات وحشيردن حك يو اهل رام» اسپرانزا« به نام

محـل اقـامتش    ةريـ جزدر  اوشـتر  يجاد ثبات، آرامش و رفاه بيا يانب او در راستامقتدرانه از ج
ج ياش، بـه تـدر   ياستوار و قدرت تحمل مثال زدن ة، اراديار ستودنكش، پشتياند نگاه دور .است

 اش بـه نظـم در   ند و آن جـا را همسـو بـا اهـداف و منـافع     ك ياسپرانزا مسلط م ةاو را بر گستر
  .آورد يم

امـا  . زند يروبنسون رقم م يرا برا يوهمندكاشت محصول، لحظات شاد و شن بردينخست
ـ از ا«: گذارد يان ميرا بن يا ار و مقتصد او، قاعدهكت محافظه ينگر و شخص هيآت نگاه از  ،ن پـس ي
ب يتخر يهر مصرف. ن ارزشمندينش است، بنابرايآفر يديهر تول: ردكخواهم  يروين قاعده پيا

ت هموطنـانم  يـ ه بـه موقع يار شبينجا بسيت من در ايقت، موقعيدر حق. ر ناپسندياست و به ناگز
  ).61همان ( »شوند ياده ميپ يشتكد از يروز بر سطح سواحل جد ه هركاست 

در  يت در راه نظم بخشكرح يبرا يگريار دكابت) Clepsydre(» يساعت آب« يكساخت 
. نـد ك يتر مـ  ارها را آسانك يزيرت و برنامهيريان مدكاز زمان، ام يرا آگاهيز. محور زمان است

ز به موازات آن يروبنسون ن يها الت و خواستهيرد، تمايپذ يم يشترياما هر چه اسپرانزا سامان ب
  .انسان متمدن است يها يژگيز از وين نيا ييگو. ابدي يم يفزون

آن  يه روبنسـون در جسـتجو  كـ ش، آن چـه را  يخـو  ييابتدا يازهاياما پس از برآوردن ن
ت از لـذت  يـ محروم. نـد كخ وجـودش را آب  يـ است تا  يحضور انسان يبخند و گرمااست، ل

او را  ري، بـه نـاگز  يطين شـرا يچن. ستانديرا از او م يانسان يها تياز قابل ي، برخيحضور انسان
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ن را   يروبنسون با دو دستش سر بزرگ و پشـمالو «: ندك يدل خوش م) تن( يبه حضور سگ تـ
 يش را گرمـ يهـا  گونـه  يا فرامـوش شـده   يگرمـا . جان بـود ياز هگرفته بود و نگاهش سرشار 

  )91همان ( »ديبخش يم
. ردكـ م يتـوان تقسـ   يرا به دو بخش م» انوس آراميا سواحل اقيجمعه «، رمان يلكبه طور 

ز يخود و ن يبرا ييغار به عنوان ماوا روبنسون از. ش از انفجار غار و بخش پس از آنيبخش پ
ن غـار بـا   يـ رمـان، ا  8اما در فصـل  . برد مي اش بهره يماد يتاوردهادس ةردن همكره يذخ يبرا

را در يـ ه در نظـر گرفـت، ز  يـ توان بزنگاه رمـان تورن  ين انفجار را ميا. شود يب ميتخر يانفجار
هـر چـه    ةط و غلبـ يتسـلط بـر محـ    يروبنسون برا ةو سوداگران يالت ماديبخش نخست، تما

او  يانسان يها تين مرحله، اساس فعاليدر ا. ار استكرامونش آشيتر بر عناصر و عوامل پ افزون
 ط،يبـر محـ   يرگـ يچ ير او بـرا يناپـذ  يريسـ  يو اشـتها  يشـتر منـابع مـاد   يدر انباشت هر چه ب

ـ   يـ در ا. شـود  يجـاد نظـم خالصـه مـ    يو ا ينياز منابع زم يبرخوردار  ين مرحلـه، او تنهـا در پ
ـ . اسـت  يزيـ غر يها ششكها و  يازمنديبه ن ييپاسخگو و  يكـي زي، فير از ابعـاد جسـم  او فرات

ـ   يها تين مرحله، فعاليدر ا.ندارد يچندان ةدغدغ يكيولوژيزيف م كـ ش و يروبنسون، مصـداق ب
ـ ام«از سـخن   ياملك ـ  تـاب  كدر  )(Emil Zola» ل زوالي  (Roman Experimental) يرمـان تجرب

 يكيلـوژ ويزيمـا همـراه بـا انسـان ف     يمرده اسـت، تمـام قلمـرو انسـان     يكيزيانسان متاف«: است
  )49زوال ( »ابدي يم يدگرگون

 ييه جوامـع ابتـدا  كـ را  ير تحوليقاً همان سيند، روبنسون دقك يه اشاره ميه تورنكهمچنان 
هـا و   وهيـ ات، ابتـدا از م يـ ح ةادامـ  يبرا يعني. ندك يردند، تجربه مك يدن به تمدن طيدر راه رس

 يشاورزكاشت بذر به كاز آن، با  ند و پسك يار ارتزاق مكسپس از راه ش. ندك يه مياهان تغذيگ
 ةجامعـ  يـك از تحـول   يروبنسـون نمـاد   ييگو. ز پرورش دام استين مرحله نيواپس. رسد يم

امـا  . رسـد  يمتمدن م يا ج به جامعهيآغاز و به تدر ييو ابتدا يوحش يه از زندگكاست  يانسان
 يها ابوسكنجات انسان از ه تنها راه يز به آن اشاره دارد، تورنيتاب نك يانيه فصول پاكهمچنان 

  .داند ياش م يو اجداد يخيتارهاي  شهياش را بازگشت به ر ينونكرر و جهان سترون كم
روبنسـون و   ينـاً در رفتارهـا  يخته عيافسارگسـ  يسـم ياليرمان، ماتر ييدر چند فصل ابتدا

ـ  كـ ابد ي ياو تبلور م يركف يها يريگ جهت و روح  يشناسـ  نسـبت بـه روان   يياعتنـا  يه همانـا ب
 يالت جسـم يو تما يكيولوژيزيف يها يازمنديز از ماده و نيرا همه چياست؛ ز ياحساسات آدم
ژه در فصـل  يـ به و -رمان يبر فضا يسم افراطيناتورال ين منظر، نوعياز ا. رديگ ياو سرچشمه م

  .نده استكه افيقهرمان رمان سا يها نشكها و وا نشكن بر يهمچن -اول
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 ينـده بـود، امـا برخـورد بـا فضـا      كسـاحل نجـات اف   يوگرچه توفان روبنسون را به سـ 
را در او  يزاريـ د، احسـاس نفـرت و ب  يـ ت جديرش موقعيدر پذ يره و دشواريآور جز وحشت

 يل مناسـب يد تمثيشا» ايرو يخواب ب« زيو ن »غيدر ةريجز«اصطالح  يريارگكبه . رده بودكدار يب
 .باشد دهسنينو ياز سو روبنسون يو روح يت نامتعادل ذهنيموقعاز 

از  يلـ يشـان بـه عنـوان تمث    يهـا  افتن طعمـه يـ  يبرا ه از انتظار پرندگان الشه خواريتورن
در  ييگـو . نـد ك ياروسـت، اسـتفاده مـ   يه قهرمان داستان با آن روك ييفضا يرحم يها و ب يزشت
 ةريـ او در جز«: او نداشـت  يد به بقاء بـرا يو ام يد ادامه زندگينو يزيچ چيرامون روبنسون هيپ
  )22هيتورن(» ات بودياز ح ياز هر گونه نشان يه عاركقع شده بود وا كيوچك

نـد، همـواره   ك يم مـ يرسـ توحشت  نيسرزمن ياسنده از يه نوك ييبايپلشت و ناز يفضاها
ه كرقت بار  يطيز و شراينفرت انگ يطيدلگزا از مح يها فيتوص. زوال است سميادآور ناتورالي

را  يخشن هسـت  يها تنها جلوهه كعت، يداد طبيب زين و م فرماستكدر آن ح يستينيدارو ينظام
  .است در رمان يستيناتورال يتيها و سبع ييان نمايعر انگريب يجملگند، ك يار مكآش

  يبازگشت به جهان معنو .3
روبنسـون در   ير تحـول انسـان  ياز س يتوان نماد يروبنسون و جمعه را م ةرابط يچگونگ
 يبرتـر  يهـا  شـه يروبنسـون، او هنـوز در بنـد اند    ينسانش از تحول ايپ ةدر مرحل. نظر گرفت

او  ةنژادپرسـتان  يها دگاهيز و ديرآمينگاه تحق ن او با جمعه،يبرخورد آغاز. ش استيانه خويجو
 ةه ارادكـ اما شـگفت آن  . ن فرستاده استيهمنش يكم يخداوند برا«: ندك يار مكآش يرا به خوب
ن يرنگـ  ياو نه تنها فرد. نديبرگز ين سطوح بشريتر ان پستيه آن را از مكن قرارگرفته ياو بر ا

  ).146همان (» ه از نژاد پست استكپوست است، بل
د يـ ه باكـ پنـدارد   يمـ  يا ه جمعه را به سان بـرده كت است ين ذهنيروبنسون بر اساس هم

روبنسـون از   كمـ كو بـا   ياتفـاق  يا ه به گونـه كز ين جمعه. دستورات او باشد ةفرمان بردار هم
خود نقش  يمنج ةافته، در چهريردن او را داشتند، نجات ك يه قصد قربانكان منطقه يدست بوم

ـ يمواضـع اقتدارگرا . »دانـد  يون او ميجسم و روح خود را مد«ند و يب يرا م يارباب سـون  نروب ةان
را  كپسـر  يروبنسون حتـ . دارد يم ز نسبت به جمعه وايآم خشونت يوسته او را به ابراز اعماليپ

ان يـ ز ميآم محبت ونديپ هكروست ن يپندارد و از ا يم يانسان يها تيگر قابليات و دفاقد احساس
  .اوست يشگفت يةما) تن(و سگش  جمعه

روبنسون را  زيقهرآم يها نشكو وا يجمعه غالباً آزار روح ةسرخوشانو  يزيغر يها هخند
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 يگـر ياست و د يزيافته و غريت نيترب يعتيحاصل طب يكيه كنش كنش و واكن يا. دارد يدر پ
 يعتـ يطبدر پنـاه   يكـي . هاست نشانگر تضاد موجود در آن يعبوس، به خوب يعتيبرخاسته از طب

جمعه گرچه . يا شهيلك يسخت و نظام يبا الگوها يا در جامعه يگريافته و آن دير پرورش كب
ونـدش بـا عناصـر و    ياو ژرف، پ يهـا  ياسـت، امـا شـاد    يمتمدنانه عـار  ياز تمدن و رفتارها

 يهـا  ينار از ناامنكو بر  يروحهاي  بيها و آس واسطه و آزاد از دغدغه يرامونش بيدات پموجو
 خـود  از متـاثر  مزورانه ملوث است و نـه  ياو نه به حسابگرها يزيغر يها نشكوا. است يروان
ن ياه و زمـ يـ د، آسمان، گيبا خورش سره و سرراست يا او رابطه. است سرانهكسب يها ينيب بزرگ
اش، غنـا،   يذهنـ  يهـا  وند با اسـطوره ياما پ ست،ين برخوردار ياز دانش چندانه كد هر چن. دارد

ابعاد، ساده و شـفاف اسـت و    يدر تماماش  يهست. آورد يش به ارمغان ميآرامش و توازن را برا
: جوامـع متمـدن مبراسـت    ةننـد كو خسـته  آور  مـالل  يها يدگيچيذهن و روانش از اعجاج و پ

وهمند از خنده، از تن، از آرامش، از كت شيثيح ةاعاد يكاست،  يو شاد يجمعه سرود زندگ«
  .)154ه يبلوم( »كيودكعت و از ي، از طبيباز

در روبنسون  يروح يو انقالب يدرون ين حال، انفجاريه در عكپس از انفجار غار  ةمرحل
 ةويشـ  ين، و نـوع نگـاه و حتـ   ياديبن ياو دچار تحول يو نظام روح يركف ةسامان. ندك يجاد ميا

 يهـا  ، دغدغـه يروحـ  يهـا  ي، آشـفتگ يا شهيلك يباورها. شود يم ير اساسيياو دچار تغ يزندگ
و  يركـ ،انعطـاف ف يروح يخود را بـه آرامـش و شـاد    يگذشته جا يها يشيو جزم اند يذهن

عت در هم يتار و پود طب يروبنسون با تمام يهست يي، گوين دگرگونيدر ا. دهد يم يشيآزاداند
  .شود يم يهست ةپارچيكهمگون از نظام  يا تهزد و بافيآم يم

و  برابـر  يا ز به رابطـه يان روبنسون و جمعه نيم كيو مملو كمال ةپس از انفجار غار، رابط
را يـ بر عهده دارد، ز يتر نندهك نييگاه تعيد، جمعه جايت جديدر موقع يحت. شود يبدل م يانسان

 يبـرا  ين انفجـار غـار مجـال   يهمچنـ . نـد ك يفا ميروبنسون ا يرا برا ينقش مرشد و رهبر معنو
رمان فراهم  يها تيشخص يمطلق را برا يزمان يت بيدن به موقعياز استبداد زمان و رس ييرها
حـس   كدر يبـرا  يآورد و فرصـت  يق در مـ يـ ن انفجار زمان را به حالـت تعل يا يپندار. ندك يم

  .سازد ير ميپذ انكآن دو ام يزمان برا ةآزاردهند ةز از چنبريگر را با يجاودانگ
روبنسـون در نظـر    يبـرا  يفرد يدن به رنسانسيتوان فرصت مناسب رس يانفجار غار را م

 -راث گذشـتگان ي، بازگشت انسان به ميخيرنسانس تار يها يژگياز و يكيه كهمچنان . گرفت
 يهـا  ش را با بازگشت به سرچشمهيخو يز رنسانس فرديبود، روبنسون ن -ونان باستانيروم و 
در  يمـدت  يه بـرا كـ انش را كـ اين يراث استبداديم يتمام يپندار. ندك يش تجربه ميخو يانسان
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را در  يگـر ينهـد تـا انسـان د    يمـ  ينـار كباره به يكرده بود، به كز رسوب ياو ن يخيتار ةحافظ
 يزار از نظـام يـ و ب ياسـتعمار  ينـده از تمـدن  كزده و دل  دل يانسـان . نديش به تماشا بنشـ يخو

بـاز   يش و در آرزويخـو  يه خواهان بازگشـت بـه سرشـت اخالقـ    كواه خ تيپدرساالر و تمام
  .اش است گذشته يمعنوهاي  يستاندن سزاوار

نـون را بـه   كگرانبار ا يها نده، لحظهياز آ يه نگرانكآموزد  يج از جمعه ميروبنسون به تدر
ژرف و  يا ه چگونه رابطهكابد ي ياو در م. ندك يم يدر لحظه زندگ يرا آدميز شاند،ك يم ينابود
 يمنـد  هبهر يند و چگونه حواس خود را براكرامونش برقرار يپهاي  دهيواسطه با عناصر و پد يب
 يو عمل ينيع يا در واقع، جمعه به گونه .ندكت يعت تربيطب يها ييبايو ز »ينيزم يها مائده«از 

ـ از ا. »دهـد  ياو را به فعلـش پنـد مـ   « قول موالنابه . ندك يآشنا م ياو را با مواهب زندگ ن رو، ي
  .تر است ز ژرفيرش نيش پربارتر و تاثيها حاصل آموزه

و بدون اطـالع روبنسـون   » رديت بيوا« يشتكهمراه با  رمان، جمعه گرچه يانيدر فصل پا
او رسـالت خـود را    ييند، امـا گـو  ك يل ميرا بر او تحم ياريند و اندوه بسك يم كاسپرانزا را تر
او به روبنسـون راه و رسـم   . روزش به انجام رسانده بوديب دن امروز و اربايار و قرينسبت به 
گر يد ينيتازه در سرزم يشف چشم اندازكد به دنبال يعت را آموخته بود و شايطب با يمهرورز
  .بود

: سدينو يروبنسون م ير تحول معنوينشان دادن س ير خود برايدر تفس )Bloumié(ه يبلوم
مراحـل  . استيدر ةفتيش يانوردين، درياز زم يبردار ش از بهرهيه روبنسون پكم ينكفراموش ن«

بـاد و   ن، بـا يوند او بـا زمـ  يپشود و سپس به  يآب آغاز م با روبنسونوند يپتحول او، از  يمتوال
  .)41 همان( »رديپذ يان ميد پايخورش اب وند اويپالخره اب

 يهـا  از جلوه يكيبا  روبنسون، يو ارتقاء روحان ين مراحل دگرگونياز ا يكهر  واقع،در 
 فاصـله  ينـ يشـود از عناصـر زم   يمتر مـ كاو  يه تعلقات مادكهر قدر . سه شده استيمقا يهست
ن مرتبـه  يتـر  املكن و يد، واپسيوند با خورشيپ. شود يتر م يكنزد يرد و به عناصر آسمانيگ يم

  .است ير معنوين سيدر ا
. نـد ك ياشـاره مـ  » يودانگجـا «ارا به مفهـوم  كح و گاه آشيه در طول رمان، گاه به تلويتورن
ـ از ا يا نماد و جلـوه ... ها و  ين، رستنيد، زميخورش ز يـ روبنسـون ن  ييتنهـا . انـد  ين جـاودانگ ي
  .ندك يه مين مفهوم ارايوهمند از اكار، پر رمز و راز و شكآش يتبلور

از  ،گـر يد »مـن « يـك آورد، از  يان ميسخن به م »گريد« يكه در طول رمان بارها از يتورن
: سـت آن ا يه او در جسـتجو كاست  »گريد«ن همان يا. گريد ةريجز يكگر و از يد ةجمع يك
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ارا كنـد، آشـ  ك ين مـ يه او را خشـمگ كـ  يت و ابلهكنزا ين فرد بيا ين بار، در وراينخست يبرا«
 ةريـ ن جزيـ گر، پنهـان در پـس ا  يد ةريجز يكز يند، نك يرا مشاهده م يگريد ةجمع يكوجود 
  ).181 هيتورن( »افتهينظم 
نو تا از مـالل انـدوهبار    يگر است؛ به دنبال چشم اندازيد يآغاز يوسته در پيوبنسون پر

ـ . ندكگرانبار آن را تجربه  يها ابد و لحظهي ييرها يرار زندگكت  يا نـده ين آيمـ كصـبرانه در   يب
ن يه چنكمطمئن است  ييگو. را به او نشان دهد يو هست يگرگون از زندگيد يا ه چهرهكاست 
همـواره  « :گر در وجودش آگاه اسـت يد »من« يكرا از حضور يد، زيراه خواهد رس از يا لحظه
امالً كـ آغـاز   يـك ته بود؛ ان دهنده را به انتظار نشسكموعود و ت ةه لحظكاو بود  در وجود يسك

  .)182همان ( »برد يان مينده را از ميدر گذشته و آ ياقدام هر ياعتبار يب هكتازه 
ت يآموخته، قابل يزيش از هر چيه روبنسون بكتلخ، آن چه  يها وران تجربهكگمان، در  يب
خـود   يقت، عنصـر آگـاه  يدر حق. ش استينهفته در خو يروهايها و ن ييانسان بر توانا يآگاه
ـ از ا. افراد اسـت  يشخص ياستعدادها يريارگكمؤثر در به  يعامل ت يـ انسـان، قابل  ةن رو، ارادي

ت و سرنوشـت  يـ در موقع يجاد دگرگـون يا يط را برايحم ةبازدارند يروهاياز ن ياريغلبه بر بس
بـا   يدن بـه آرامـش و همگـون   يرسـ  يه بـرا كـ ابد ي يج در مياو به تدر. ش داراستيخو يانسان
ط يبا مح يپوش هم يبرا يند، او حتك يخود چشم پوش ياز تعلقات ماد ياريد از بسيعت بايطب

ه كـ آمـوزد   ياو مـ . ندك يرون ميز تن باز تمدن بودند، ا يه هنوز نمادكخود را  يها خود، لباس
ر در رنـگ پوسـت،   ييتغ. ان باشديو عر كعت پايطب د چوني، بايو آزاد ييدن به رهايرس يبرا
هـا،   نشكر در ييل ظاهر با تغكر در شييتغ. ندك يجاد ميرامونش ايط پيان او و محيم يا وند تازهيپ
 يارياش شباهت بس آفتاب سوخته ةچهرگر نه تنها يد. شود يعالئق او همراه م يها و حت نشكوا

ره، يـ ان در جزيپس از گذر سال ييگو. ز چون او شده بوديرفتارش ن ةويه شكبه جمعه داشت، بل
  .شده بود يا تازه يت و سرسختيبدو يرايروح و جسم او پذ

 يا جمعه واسطه يياست و گو يمعنو يوه و موهبتكد نماد قداست، شين اثر، خورشيدر ا
ـ . د بـاز رسـاند  يخورشـ  ينور و گرمـ  يون را به سواست تا روبنس  يروبنسـون بـرا   يقـرار  يب

ه كـ  يبازگشـت . اسـت  يروحان ياز بازگشت به جهان يليد تمثيخورش ياز نور و گرم يمند بهره
ه روبنسون هر صـبح  كن هفته بود يندچ« :شود يدار ميوهمند و لذتبخش پدكش يهمچون جشن

 يوهكه بسـان جشـن پرشـ   كـ ن انوار آن بود يابش نخستد و تيصبرانه در انتظار طلوع خورش يب
  ).202همان (» داد يخود را از دست نم يشد و هرگز طراوت و تازگ يگر م جلوه
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  ن در رمانينماد گر عناصريو دره ينقش جز. 4
ه گـاه  كـ ن رمـان برخـوردار اسـت،    يـ در ا يرگذاريثأت تيگمان، اسپرانزا از چنان موقع يب
اسـپرانزا  «: رانـد  يه مـ يو آن دو را به حاش ابدي يرمان م يت اصليصتر از دو شخ مهم يتيموجود

ه كنث داشت ؤم يعتيه قدر مسلم طبكشخص بود  يكه كبل ،نترل نبودكقلمرو تحت  يكگر يد
خـود   ياو را بـه سـو   يو عـاطف  يجسـم  ةالت تازيروبنسون و هم تما يفلسف يها شهيهم اند
  .)101 هيتورن( ردك يجلب م

 ينـدگ ياز زا ينمـاد  -شـود  يروبنسون م يه باعث بقاك –اسپرانزا  يها نيزم يزيحاصلخ
 ةنـ يدر واقـع، اسـپرانزا سـه زم   . نـد ك يلور مـ ياو مت ةشيزنانه را در اند يتين رو، جنسياز ا. است
ن، تـالش قهرمـان داسـتان    يبنا بر ا. بخشد يروبنسون را سامان م يو جسم ي، احساسيشگياند
ـ از ا«.: شـود  ين هدف انجام ميا يط، در راستايتر با محشيهر چه ب يو همدل يسازگار يبرا ن ي

تـر   ژرف يا ن پس، به گونهياز ا. داد يوند مياو را به اسپرانزا پ يتر يتر و درون قيعم ةپس، رابط
همـان  ( »ببخشد و او را همسـر خـود بنامـد    يانسان يژگيتوانسته بود به اسپرانزا و ياز هر زمان

138(.  
ه ك ينيآغوش زم. ندك يم يز در ذهن او تداعياش را ن كيودكوران اسپرانزا نقش مادر و د

 .ديـ نما ياو بسان آغوش مادر م يد، برايبه او بخش يا دوباره ياو را در پناه خود گرفت و زندگ
نـد و گـاه   ك يه مـ يارا... ن، غار و يد، آسمان، درخت، زميسنده از خورشيه نوك ييها ليتمث يحت
: ه داردكيـ تهـا   آن ياتمنـد يو ح ييايوسته بر زايدهد، پ يها نسبت م نز به آين يانسان يها يژگيو
ره يـ جز كه بـر تـار  ك يسنگ يها هم سطح با توده. ردك يدر جانب افق غروب م يد به آراميخورش«
همـان  ( »گشـود  يبود، مـ  يا زده ه همچون چشمان درشت شگفتكاهش را يدند، غار دهان سيدرخش يم

104(.  
اسـت و   يغـار نمـاد فروبسـتگ   . نـد ك يز به عنوان نماد استفاده مين يانكه از عناصر ميتورن

. شـود  يمـ  يـك ت نزديـ و معنو يز به آزاديه با انفجار آن روبنسون نكن رو است يدرست از هم
 ييره و تنهـا يـ جز ييان تنهـا ياست و اساساً م ييايجغراف يافتادگ كو ت يياز تنها يره نماديجز

بـه   -)Whitebird(» رديـ ت بيوا« يشتكرا با حضور يد؛ زوجود دار يناگسستن يونديروبنسون پ
  .دهد يح ميره را بر رفتن ترجياو همچنان ماندن در جز -ديسف ةپرند يمعن

نـار ناخـدا   كروبنسـون در   ييايـ تاب، به سفر دركش درامد يش از آغاز فصل نخست، پيپ
ـ  ةنديآ يزيانگ شگفت ةناخدا به گون .ندك ياشاره م )Van Deyssel(» سليوان د«  ينـ يب شياو را پ
و  ياليـ خ ييش، فضـا يها ييش گويناخدا همراه با پ ةت معماگونيند و از همان ابتدا، شخصك يم
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انگلستان آغـاز   »كوري«روبنسون سفر خود را از شهر  .بخشد يه ميبه رمان تورن يا شبه اسطوره
 -ديـ جد كوريـ  – كوريـ ويسـفر او بـه مقصـد ن   . م استين قدياز سرزم يه نمادك رده استك

 است 18قرن  ةانيساله در م 22 ييماجراجوروبنسون . است -ايكآمر -دين جدياز سرزم ينماد
  .رده استك كتر يياين سفر دريه همسر و فرزندان خود را به قصد اك

 هكـ ن حـال  يگـر اسـت، در عـ   يد ةبه مرحلـ  يا و گذر از مرحله يياز جابجا ينماد يشتك
 ينـده بـرا  يآشواز از يگذشته و پ ك، ترسفرن يا. ز باشدين ييز و رهايگر يكاز  يليتواند تمث يم

و  يتجربگـ  مكـ و  يگـذر از جـوان   يبـرا  يتواند باشد؛ سـفر  يم نينو ييچشم اندازها يابيدست
د بتـوان  يروبنسـون را شـا  . گرانقدر يسب تجاربك يبرا يز مجاليو ن يدن به بلوغ و فرزانگيرس
 يد و زنـدگ يـ ن جديفتح سرزم يه براكدانست  يطلب ان ماجراجو، جسور و جاهيسيانگل ةندينما

 .ا شدنديكآمر يبهتر راه
 ي، بـرا را با خود داشـت  ياز تمدن غرب ياركآش يها ه جلوهك »رديت بيوا« يشتكحضور 
ه پس پشت نهـاده  ك بود يروزگار ك، و دريميزمان تقو ةاز بازگشت به عرص يروبنسون نماد

 يا ل و وسوسـه يچ ميه و رسانده بود يهنسالك ةستانبه آ يال، او را از اوج جوانس 28 گذر. بود
و آفتـاب   گر به اسپرانزا تعلق داشـت يرا او ديز ،ن و زادگاهش نداشتيبازگشت به سرزم يبرا

و  يمالت ذهنـ ا، تـ يجسـم  يها حاصل رنج در واقع،. ردك يمعاوضه نم ييچ جايتابانش را با ه
ن دوران يـ ه اكـ شد، بل يسپرانزا خالصه نما يماد يروبنسون، تنها در دستاوردها يانتظار طوالن

با بازگشت «: ندكآزاد  يويج به او آموخت تا روح خود را از زنگار تعلقات دنيپرمشقت به تدر
ن يـ در اه كـ  يآفتـاب تابـان   يا او قادر به حفظ خوشبختيداند آ ينم يسكروبنسون به انگلستان، 

ن قدرت فائقه قادر بـه  يا او با هميآ آن شده بود، خواهد شد؟؛ فتن بهاي موفق به دستن يسرزم
ه روح كـ هم پـس از آن   زرتشتخواهد شد؟  يانسان ةان جامعيدر م ين خوشبختيختن ايبرانگ

سـپرد تـا    يانسـان  ةخـود را بـه آشـوب جامعـ     ةقل داد، دوبـار يصـ  يطوالن يزمان يخود را برا
  .)237 همان( »ندك يارزانها  اش را به آن يفرزانگ

  رمان يفلسف يها دگاهيد. 5
شــامل  تــاب گنجانــده شــده وكدر  »كلـوگ بــو «بــه نــام  يبخشــ ،از فصـل ســوم رمــان 

. شـود  يه ميص مفرد اراخر اول شيدر قالب ضمه ك قهرمان داستان است يشخص يها ادداشتي
 محسـوب سنده است و در نوع خود منحصر به فرد ينو ياز سو ياركار ابتك يكه كن بخش يا
 يفلسـف  يهادگاهيدد تا در قالب قهرمان داستان خود، نكياهم مه فريتورن يبرا يفرصت شود، يم
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جانـات  يو ه هـا  ه، احساسـات، دغدغـ  يه تامالت درونكن حال يخشد، در عت بينيش را عيخو
جـاد تـوازن در   يا يبـرا  »كلوگ بو«ه كرسد  يبه نظر م«: ندك يبازگو م زين روبنسون را يشخص
ه كـ  يت متعارفيشرح و روا: شود ير بهتر عرضه مت اثيب، هوين ترتيبه ا. ت اثر استيار رواك

سنده در بخش لوگ ينو يز و منطقيمل برانگأتهاي  دگاهيشود، توسط د يه ميق داستان اراياز طر
  .)45ار يما( »رسد يبه تعادل م كبو

ز در يـ ند، قهرمان رمـان ن ك يت ميه داستان را رواكسوم شخص  ين رو، افزون بر راويا از
بـا توجـه بـه    . ت داسـتان حضـور دارد  يـ ار رواكـ ص به طـور متنـاوب در   اول شخ يقالب راو
در  ين دو راويـ در متن رمان وجود دارد، نقش ا تيان دو شخصيه مك كيار انديبس يگفتگوها

  .دادها مؤثر استيپرداخت رو
رد وداستان يگ ياز رمان را در برم يه صفحاتكشناخت  ةمقول ةروبنسون در بار يها دگاهيد

روبنسـون  . ه استيخود تورن يفلسف يها شهيانگر انديند،اساساً بك يبدل م يفلسف يا را به رساله
اء و موجـودات در  يگر اشيو د) connaissant(شناسنده  يكان انسان در مقام يم ةرابط يدگيچيپ

ن موضـوع  يـ ه نسـبت بـه ا  يتورن ةه از دغدغكند ك يرا مطرح م) connu( ييمقام موضوع شناسا
در  يرييـ شـف شناسـا، تغ  كه تـالش شناسـنده در راه   كـ ه معتقد است يورنت. رديگ يسرچشمه م

مـان تنهـا    رامـون يها و موجـودات پ  دهين رو، پدياز ا. ندك يجاد نميت شناسا ايت و موجوديماه
را  يش يكاز  يهوسرل، آگاه يدارشناسيده متاثر از پيتورن .اند شناخت يبرا يا زهيمحمل و انگ
ه مـن از  كـ  يي يشناخت، آگاه يكن ينخست ةدر مرتب«: داند يم يت آن شيماه كدر يدر راستا
  .)97 هيتورن( »شود يه شناخته و احساس مك يي ياست، ش ين خود شيدارم، درست ع يش يك

ـ پنهـان نهفتـه در ا   يرازهـا  ييعت و رمزگشـا يطب ييز در راه شناسايروبنسون ن ةدغدغ ن ي
 ةبـه تأمـل دربـار   ) شناسنده(شمند ياند ي، او را در مقام موجوديات انسانياز ح ين عاريسرزم
در راه شـناخت   يرا سـرگردان يـ دارد؛ ز يوا مـ ) ييموضوع شناسا(رامونش ياء و موجودات پياش
از گذشـته نسـبت بـه آن نداشـته،      يا يذهن ةا سابقي يعمل ةچ تجربيه قهرمان رمان هك يطيمح

ه از كـ ن شـناخت  يدن به ايستالش در راه ر. اپو بپردازدكن شناخت به تيباعث شده تا در راه ا
عـت  يان او و طبيـ م يجاد توازن و سازگاريتواند در ا يدر او حاصل شده، م يراه تأمالت فلسف

  .رگذار باشديار تأثيرامونش بسيپ
ن يـ ه و دفـو در ا يـ ان روبنسـون تورن يـ م يتفاوت اساس يكها،  از شباهت ياريرغم بسيعل
 يهـا  يها، آزارهـا و خسـتگ   ه دغدغهيورنروبنسون ت. اند شيمحصول زمان خو يكه هر كاست 
اش او  نـده ييمرگبار و فزا ييه تنهاك يانسان. شدك ير ميرا به تصو يستميانسان قرن ب يك يروح
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ـ يجنون، و يرا به سو  يش، در پـا يآرزوهـا  يهـا سـوق داده اسـت و تمـام     و زوال ارزش يران
ـ   اسطوره يبه سوه با بازگشت يتورن. خته و عبوس به تاراج رفته استيگس يا جامعه  يهـا، در پ
برون رفت از بن بسـت   يبرا ياركافتن راهيگذشته است؛ به دنبال  يها ت از ارزشيثيح ةاعاد
  .فوق مدرن است يا در جامعه يآدم يانزوا

  جهينت
ه در آن از كـ اسـت   ير و محرومـ يـ ها، جهـان فق  از اسطوره يه، جهان عاريدگاه تورنياز د
ط ياز شـرا  يآزردگـ  يا احسـاس خـأل و گونـه   . ستين ياننش يقت انسانيت و حقياصالت، هو

، انسـان پسـامدرن   يالقـ ل اخيفضـا  يو فراموشـ  يانسـان  يهـا  موجود و مخدوش ماندن ارزش
  .رده استكم روبرو يعظ يانات فوق مدرن امروز را با چالشكبرخوردار از ام
بـه دنبـال    يا لسـوفانه يف ينگـر  بـا درون  »انوس آراميـ ا سواحل اقيجمعه «ه در رمان يتورن

 يهـا هـا و داسـتان  رمـان « :ش اسـت يخو يت انسانين وجوه هويتر ن و پنهانيزتريشف رازآمك
ه در كـ ت يشخصـ  يـك : ننـد ك يعرضـه مـ   يتـ ير تربيسـ  يكاز  يمشابه يلكه طرح يوتاه تورنك

نون از كه تـا كـ  يقت برتـر يت خود است، به حقياز هو يفيبازتعر يشتن و در پيخو يجستجو
  .)336ترر ير لرِن يت يا ةمجموع( »ابدي يت مآن غافل بوده، دس

از  يو عار يوحش يبازگشت به زندگ ،ين رمانينش چنيسنده از آفريد، مقصود نويترد يب
ه كـ بل -رديـ گ يره ميم به ماندن در جزيه قهرمان او تصمك يژه زمانيبه و –ست ين يتمدن انسان

ـ ا« :اردشـم  يز مـ يها را ناچ ه انسانك است يهشدار به انسان معاصر  يسـ يروح انگل يژگـ ين وي
  ).170ه يتورن(» ها ند تا نسبت به انسانك يم يشتريوانات احساس ترحم بيه نسبت به حكاست 

غـرب و نظـم    ييه سرخورده از نظـام بـورژوا  كاست  يل معترضانيخ يايه زبان گويتورن
نش يبـا آفـر   او. ه مدارنـد يسـرما  ةن نظـام سـودازد  ياز ا يزيراه گر يم بر آن، در پكحا يليتحم
بهره  يها ب يها و شاد ه از لبخندكاقتدارگراست  ياز ساختار ينكت جمعه به دنبال تابوشيشخص
  .است

ت را يـ و واقع يطنز و جد، شور و شعور و فـانتز  يا ل هنرمندانهكن اثر، به شيه در ايتورن
در رمـان خـود    يا اسطوره ييها، فضا لياربرد فراوان نمادها و تمثكاو گرچه با . زديآم يدر هم م

ان و دلگـزا و حضـور عناصـر    يـ عر يهـا  تيـ در تبلور واقع ين فضا هرگز مانعيند، اما ايآفر يم
  .ستيدر اثر ن يستيناتورال
 ييهـا  تيـ نـد، آن هـم واقع  ك يت آغاز مـ يت قهرمان خود از واقعيم موقعيسنده در ترسينو
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 دن رايشـ يهمواره مجال اند دشوار، يها پلشت و جان سوز، اما با قرار دادن روبنسون در آزمون
از . انجامـد  يدر او م يذهن يها و تبلور اسطوره يت انسانيهو كه به دركند ك ياو فراهم م يبرا
  . رسد يند اما به اسطوره مك يت آغاز ميه از واقعيتورن: توان گفت يه مكن روست يا

عـت و  ير نظام طبرگذار بيثأت يانسان به عنوان موجود يخيتار ين اثر، بر هستيدر ا هيتورن
ر آن ييـ جهـان و تغ  كدر ين دستاورد بـرا ياو را مهمتر يخيتار يگذارد و آگاه يجهان صحه م

 -يانسـان  يونـد يپ يةدر سـا  يگـر يحضور د كاو را به در هكاست  يآگاهعنصر نيهم. داند يم
ـ ا .ندك يرهنمون م -ثمربخش روبنسون و جمعه ةرابط ه بـه دنبـال آن   كـ  يونـد يو پ ين آگـاه ي

  .اوست يقت انسانياز حق يگمان بازتاب يشده است، بحاصل 
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