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 75 تا 59 صفحه از، 1394، بهار و تابستان 1، شماره 20دوره  جهان، معاصر ادبيات پژوهش

 

 کرانه در کافکارمان  شناختی روایت تحليل
 

 1تهرانی دادخواه مریم
 ایران تهران، ،تهران دانشگاه موسیقی، و نمایشی هنرهای دانشکدةتئاتر،  یدکتر دانشجوی

 

 کرمانی ناظرزاده فرهاد
 ایران تهران، ،دانشگاه تهران یقی،و موس یشینما یهنرها ةدانشکد استاد

 (18/04/1393: تصویب تاریخ ،10/03/1393: دریافت تاریخ)

 

 چکيده
 یکی عنوانبه یزن کرانه در کافکاجهان است و رمان  کنونی یسندگاننو ترینمطرح از یکی موراکامی، هاروکی

از  کرانه در کافکارمان  شناختیروایت تحلیل به مقاله این. شودمی شناخته او آثار بهترین و ترینپرفروش از

روالن بارت به  یکردرو یپس از بررس ،راستا این در. پردازدمی یشناساسطوره و شناسییتروا ةیمنظر دو نظر

را  هانظر ،رمان این در آنچه. شود یجدول نشان داده م یکبا استفاده از  کرانه در کافکا یتروا شناسی،یتروا

 جوزف هک است یزیچ آن براساسگذار و بلوغ،  یینآ ای اسطوره الگوی یک وجود کند، می جلب خودبه

 چگونه که شود می داده پاسخ السؤ این به نیز پایان در. است کردهمطرح  هزارچهره قهرماندر  بلپکم

 ،شمولجهان یینآ ینو چگونه ا است رمان تکرار کرده ین                  خود را مجددا  در ا ،بلوغ و گذار ای اسطوره روایت

 .ماند می باقی ها یتدر پس روا ،حال درعین و آمیزدیرا در خود م یعناصر ،مختلف های فرهنگ در

 

 .کرانه در کافکابارت،  روالن شناسی،روایتجوزف کمپبل،  شناسی،اسطوره :يدیکل های هواژ

 

 

 

                                                 
  Email: maryam.dadkhah.tehrani@gmail.com، 021-88615374، دورنگار: 09122024325تلفن: . 1
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 مقدمه

 و هارمان. است جهان در معاصر نویسانرمان ترینبنام از یکی موراکامی هاروکی

. او در است یافته یتعموم محبوب ینب درو  یدهرس چاپبه او از متعددی کوتاه های داستان

 در و تدریجبه که کندمی بازگو را جدا قهرمان دو داستان ،(2002) کرانه در کافکارمان 

 شخص اول راوی با داستانی فرد، هایفصل. خورندبرمی یکدیگر به ایدر نقطه ،داستان طول

 در اشخانه از مادرش، جویوجست در که است ایسالهپانزده پسر مورد در که گویدمی را

 کافکا نام و است تامورا کیوچی نام به مشهور سازمجسمه یک پسر او. است کرده فرار توکیو

 ساتورو نام با ذهنی معلول مرد یک داستان نیز زوج هایفصل. است برگزیده خود برای را

 رودمی فرو کما به 1944 سالدر  یباتفاق عج یک یط نیزمرد  این. برندمی پیش را ناکاتا

 یموراکام هایروایت. دهدمی دست از کلیبه را اشحافظه آمدن،هوشبه از بعد و

 . آورندمی یادرا به آبه کوبو چون نویسندگانی سوررئالیسم و اند رؤیاگونه

 با. شودمی پرداخته آن شناختیاسطوره تحلیل به رمان، این روایت بررسی با مقاله این در

 تایمز،یویورکن چون نشریاتی در و است شده نوشته کتاب این بر که بسیاری نقدهای وجود

 یکچون جان آپدا یسندگانیمنتقدان مشهور و نو سوی از گاردین، و پست واشنگتن نیویورکر،

 نشده پرداخته رمان این در ایاسطوره یو نقش الگو یتاست، به موضوع روا یدهبه چاپ رس

 الگوی تحلیل به شناسی،یتبارت در مورد روا هایهیبا درنظرداشتن نظر یزن گاننگارند. است

 .دنپردازمی -است یافته بازتاب سالهپانزده یکه در بلوغ کافکا تامورا -رمان ایاسطوره

 

 بررسی و بحث

 شناسیروایت

وصف  ،آن هدف. است ژانر یک صورتبه یتروا ةمطالع شناسی،یتروا یا یتروا ةنظری

 ینچگونه ا ینکها یحتوض ینو همچن است یتروا ةویژ هاییبو ترک یرهاساختارها، متغ

از  ثرأمت یاربس ،یتروا ةنظری. ندامتصل نظری الگوهای به ،روایی متون در هایژگیو

همان النگ سوسور(  یانظام زبان ) یهمزمان یلتحل یقکه از طر است مدرن شناسی زبان

 ةنظری ترتیب،همینبه. یابدمی معنا پایه، عناصر ترکیب طریق از زبان چگونه دهدینشان م

 یگر،د یانبه ب ؛شوندیم یلتبد یتبه روا هاهجمل گونهچ دهد نشان تا کندیتالش م یتروا

 (. 8 :2009 فلودرنیک،) شودیو در واژگان ظاهر م ییدر متن روا یتچطور روا
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 شده تشکیل متعددی هایالیه از شناسیروایت است معتقد( 189: 2001)کالر  جاناتان

و  «داستان» یانم یدبا روایت نظریةکه  است این هایهال ینمشترک تمام ا ةنقط و است

که مستقل از نمودشان در  را ییرویدادها یا هاکنش یتوال یعنی ؛قائل شود یزتما «گفتمان»

. البته درک کرد یدادهارو یتروا یا منطقی بازنمودجدا از  باید ،شوندیگفتمان درک م

 ؛است نظام یا النگ نوعی داستان شناسان،یتاز روا یاریبس یذکر است که برا شایان

 هاو پاراگراف هاهجمل چیدمان در که طورآن ییمتن روا یعنی) روایی گفتمان کهیدرحال

در  ،دارد وجود گفتمان در که زمانی ترتیب حال، درعین. است آن)نمود(  پارول(، خوانیممی

 شناسیزبان هایمدل یقاز طر توانیرا م در داستان دارند یدادهاکه رو یبا نظم یسهمقا

 ینظام زبان اب یسهقابل مقا ،موجود است یتتمام آنچه در روا ،ترتیبهمینبه و داد توضیح

 (. 8 :2009 فلودرنیک،) است

 آن توجه شد به به اشکال مختلف یستمب ةسد ابتدای از که است ایحوزه شناسیروایت

 در دیگران و ژنت گریماس، توماشفسکی، باوم، آیخن شکلوفسکی، پراپ، از بسیاری افرادو 

 این پردازاننظریه ترینمطرح از یکی نیز بارت روالن. اندرا بسط داده یمختلف هایهنظری آن

 دهد،می قرار شناسیروایت رهگذر از متن تحلیل برای که امکانی به توجه با که است عرصه

 .است شدهمتن توجه  یناو در ا هاینظر به

 

 بارت آثار در شناسیروایت

 این در. داردنقد زبان  به پرداختن چگونگی دربارة یبحث مفصل ،حقیقت و نقددر  بارت

 رویکرد علمی، رویکرد. خوانش و انتقادی علمی،: کندیم یرا معرف یکرداو سه رو ،کتاب

 این. شوندمی تولید هاآن در ادبی آثار که پردازدمی کلی هاینظام به که است ساختارگرایانه

 یطیبلکه به شرا ؛زندنمی خاص آثار محتوای مورد در حرفی که است ادبیات علم نقد، نوع

 یکرد،رو ینا ةنمون بارزترین(. 1382)بارت،  شودمی ممکن هاآن طریق از معنا که پردازدیم

 یلبر تحل یدرآمد ةمقال و بود آن اصلی اندرکاراندستاز  یکیاست که بارت  ایپروژه

 70 و 60 هایدهه در بعدی رویکرد دو. نوشت آن حاصل عنوانرا به هایتروا یساختار

را محصول دوران  هایتروا یساختار یلبر تحل یاگر درآمد ،درواقع. ندیابمی ظهور

 رویکرد رسید، چاپبه 1970 سال در باراولین که S/Zکتاب  یم،بارت بدان ییساختارگرا

دور شده است. او از  یو علم یوابژکت روش یککه از  دهدیاو را نشان م ةپساساختارگرایان
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فاصله گرفته  -بود متکی آن به هایتروا یساختار یلبر تحل یکه در درآمد -نشانه ةاید

 .بردمی الؤس یراست و آن را ز

درست  ةشیو ینکهبارت اشاره دارد به ا «هاروایت ساختاری تحلیل بر درآمدی» ةمقال در

 به. هاستآن بر ساختارگرا شناسیزبان الگوی اعمال ها،روایت شماریبا تعداد ب همواجه

 روایت هایکنش تمامی اینکه به دارد اشاره بارت نیز اینجا در شناسی،زبان سیاق همان

 تواندنمی کسهیچ درواقع و گیردمی سرچشمه)النگ(  رمزگانی سیستم یک از)پارول( 

 یلتحل یمبنا ،ینبنابرا ؛نظام خاص از قواعد ارجاع دهد یکمگر آنکه به  ؛کند تولید روایتی

 بتوان تا شودمی برخورد جمله یک مثابهبه یتبا روا ،اساسبراین. گیردیبر زبان قرار م یتروا

 را بر آن اعمال کرد.  شناسیزبان قواعد

 ترینابتدایی که کارکردها( 1: دکنیم توجه یتسطح در روا سه به ،مقاله این در بارت

دو سطح  از باالتر که روایت سطح( 3 و هستند هاکنش که باالتر سطح( 2 هستند، واحدها

 اییوهش یبررس یعنی ،یساختار ةیوبه ش یتروا یک نخواند ،درواقع قرار دارد. پس یگرد

کارکردها با  یعنی ؛شودیم یجادا یبروند ترک یک طریق از یتروا یآن، معنا یقکه از طر

 هاییهنظر ةادام در او همچنین. روایت خود با هاکنش و شوندمی ترکیب هاکنش

 این در که دهد می دستبه سکانس از تعریفی پراپ، ویژهاز خود به یشپ یانساختارگرا

 یکه با قبل شودیآغاز م یسکانس زمان یف،تعر یناست. در ا شدهتوجه  به آن مقاله

 ،سکانس. باشد نداشته بستگیهم بعدی با که گیردمی پایان زمانی و باشد نداشته بستگی هم

با استفاده از مفهوم سکانس در  یزن حاضر ةدر مقال .(1975)بارت،  است یقابل نامگذار

 .اندشده گرفته کاربهو در جدول  اندشده شناسایی رمان هایسکانس بارت، شناسییتروا

 یانم یدلبخواه ةو رابط یدادر ةشکنانشالوده هایهینظر از ثرأتمبارت  ،1960 ةده در

 هاییهنظر ،آن در که لفؤمشهور مرگ م ةمقال از بعد و( 67 :2003 الن،دال و مدلول )

 سازندة آن هایمتن و نشانه یانم ةدر مورد خواندن، نوشتن و رابط را اشیانهپساساختارگرا

آشکار  یزن ینامتنیتب ةیاو از نظر ثیرگرفتنأکتاب، ت ینرا نوشت. در ا S/Zکرد، کتاب  یینتب

 و دهد ارائه نویسنده و ادبی متن از جدیدی تعریف تا دهد میاجازه  یبه و یهنظر یناست. ا

 این در او(. 82 :همانکند ) یمعرف ینامتنیمعناها و روابط ب ةکنندجمع عنوانبه را نویسنده

)که  کرد یمتقس اندیشهبنبه نام  یکوچک هایبخش به را متن توانمی است معتقد کتاب

 ین(. در اکندمی شناسایی متن در را متفاوتی هایاندیشهبن خواننده هرالبته معتقد است 
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 ،ضمن در. گیرندمی قرار دال یک در که دارند وجود ضمنی هایداللت از ایمجموعه ،واحد

را  یهایعبارت که هرمنوتیک رمزگان( 1: کندمی معرفی را متفاوت رمزگان پنجاو 

 ،درواقع .سازندمیافشا  یتو درنها کنندیم فرموله و مشخص را معما یک که گیرد دربرمی

 را یموانع ،حال درعین و بردمی پیشبه را روایت که دهدیرا شرح م ییمعما ،رمزگان ینا

 به که هاکنش یا 1یرتیکپروآ ( رمزگان2 ؛گیردیدربرم ،شوندیم یقتعل یجادا سببکه  یزن

اشاره دارد و به  -آمده هایتروا یساختار یلبر تحل یکه در کتاب درآمد -هاکنش سطح

 ین( رمزگان نماد3 ؛کندمی نامگذاری و مشخص را هاسکانس یانه،ساختارگرا یاقهمان س

 دیدگاهاز چند  توانمی را خاص قلمروی یک دهیم نشان که است آن اشیکه هدف اصل

اما در متن حاضر  ،هستند... و اقتصاد جنسیت، از برگرفته معناها این کرد. یمختلف بررس

 هایویژگی که است ضمنی هایتمام داللت هب طوکه مرب اینشانه( رمزگان 4 نیستند؛

از دال )انسان، مکان،  یانواع خاص ،رمزگان ینا ،درواقع .سازندمی را کنش یا شخصیت

 داستان در مایهدرون پیشبرد و نداوابسته آن به ناپایدار معناهای که دهدمی نشان را( ءیش

 است آگاهی یا دانش متعدد رمزگان با ارتباط در که فرهنگی رمزگان( 5 و دهندمی نشان را

 آن شودیم موجب که بخشد میبه متن  اییهرمزگان، پا ینا .دهدمی ارجاع آن به متن که

است  ممکنبارت، متن  یدخوانش جد ینبا ا .(1974 بارت،) بدانیم هم ارجاعی رمزگان را

 آن به را متنی هر که نیست چارچوبی شناسیروایت دیگر و باشد داشته متکثری معنای

 .بگیریم نادیده را آن خاص هایارزش و فروبکاهیم

 

 کرانه در کافکا روایت

 و بندی سکانس ،بارت پروآیرتیکبا توجه به رمزگان  کرانه در کافکامتن رمان  یح،توض ینا با

 :شودمی تحلیل
 

 

 

 
 

                                                 
1. proairetic 
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 2 روایت 1 روایت
کاسوة   تپوة در موورد اتفواق    محلی مدرسة یکبا معلم  مصاحبه. 2 سالگیپانزدهکافکا از خانه در روز تولد  فرار. 1

 برنج
 خوواهر  ]سواکورا/  آرایشوگر  دختور  یوک  بوا  راه میانةکافکا در  آشنایی. 3

 [بالقوه
 محلی پزشک یک با مصاحبه در برنجکاسة  تپة هایاتفاق بیان. 4

 گمشوده  گربة یک دنبالبه... بوده[ تپةکه در اتفاق  ی]پسر ناکاتا. 6 .کندمی آغاز را جدید زندگی یک و رسدمی شیکوکو به کافکا. 5
 .گرددمی)گوما( 

 حادثه مورد در ناکاتا معالج پزشک با مصاحبه. 8 .شودمی روتین شیکوکو در کافکا زندگی. 7
 سواکورا  به و یابدمی معبدی کنار در آلودخون و بیهوش را خود کافکا. 9

 .بردمی پناه
 .کندمی پیدا گوما از سرنخی ناکاتا. 10

 .کندمی افشا را حادثه از دیگری بخش که مدرسه معلم نامة. 12 .گذراندمی ساکورا کنار در را شب یک کافکا. 11
 واکر جانی با ناکاتا مالقات. 14 .بردمی پناه اوشیما کلبةبه  کافکا. 13
 او و بینود موی  را واکر جانی توسط هاگربه خوردن صحنة ناکاتا. 16 کلبه در زندگی به کافکا گرفتنخو. 15

 .کشدمی را
 ماهی باران و پلیس ایستگاه در قتل به ناکاتا اعتراف. 18 اوشیما و کیسائه میس یسو ازکافکا در کتابخانه  استخدام. 17
 زالو باران و غرب سمت به ناکاتا مسافرت آغاز. 20 اوشیما جنسی هویت افشای. 19
را مشووخص  ییمقصوود نهووا ناکاتووا. ینوناکاتووا و هوشوو آشوونایی. 22 .گویدمی پدرش پیشگویی و نفرین از کافکا. 21

 .شیکوکو: کند می
 .گردندمی مدخل سنگ دنبال به شیکوکو در هوشینو و ناکاتا. 24 .بیندمی اتاقش در را سالهپانزده کیسائه میس شبح کافکا. 23
 مدخل سنگ یافتن برای وجوجست. 26 .است مادرش کیسائه میس کندمی فکر کافکا. 25
 و موادر  موضووع . اسوت  تعقیوب  تحوت  پودرش  قتول  خاطربه کافکا. 27

 .کندمی مطرح کیسائه میس با را فرزندی
 .کجاست مدخل سنگ فهمدمی هوشینو. 28

 یودا به کموک سورهنگ سواندرز سونگ مودخل را پ      هوشینو. 30 .کندمی برقرار ارتباط کیسائه میس با خیالش در کافکا. 29
 .کند می

برقورار   شوان رابطوه  و کنود  موی ابوراز عشوق    کیسائه میس به کافکا. 31
 .شود می

 .شودمی باز مدخل. کند میخود حس  در تغییرهایی ناکاتا. 32

 .رودمی خواب به ناکاتا. 34 .گیرد میشکل  کیسائه میس و کافکا رابطة. 33

 .کندمی فرار پلیس دست از اوشیما کمک به کافکا. 35
 آپارتموان  یک به باید که گویدمی هوشینو به ساندرز سرهنگ. 36

 .ببندد را مدخل خواهدمی ناکاتا/ بروند
 کتابخانوة مودخل،   یخود برا جویوجست در ناکاتا و هوشینو. 38 .گرددبازمی کلبه به کافکا. 37

 .یابندمی را کومورا یادگار
 .کند صحبت کیسائه میس با خواهدمی کتابخانه در ناکاتا. 40 .بیندمی را ساکورا خواب و دارد اقامت کلبه در کافکا. 39
 .میردمی او و کند میصحبت  کیسائه میس با ناکاتا. 42 .کند خودکشی خواهد میو  رودمی جنگل اعماق به کافکا. 41
و سوپس   سووزاند موی  را کوی سوائه  مویس  هوای نوشوته  ناکاتا. 44 .شود وارد مدخل به خواهد میو  شودمی گم جنگل در کافکا. 43

 .میرد می
 را سواله پوانزده  کوی سوائه  مویس  و رودموی  دیگوری  دنیای به کافکا. 45

 .کندمی مالقات
 یوت اموا درنها  ،کنود  صوحبت  سونگ  با کندمی تالش هوشینو. 46
 .بگوید سخن هاگربه با تواندیم

 جهوان  بوه  گیورد موی  تصمیم کافکا. است کافکا مادر کیسائه میس. 47
 .بازگردد مادی

 .بنددمی را مدخل و کشدمی را «ماسماسک» هوشینو. 48

  .کافکا بازگشت. 49
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 و کندیمعما را مطرح م ،درواقع. است متن معماهایبه  مربوط یک،هرمنوت رمزگان

 روند که دهدیانجام م هاییؤالس ایجاد طریق از را کار این او. دهدمی نشان را آن پاسخ

 طوربه ،روایت این در چیست؟ معما روایت، در که کرد مشخص باید ابتدا. دارد خاصی

 کودکی و مادر جویوجست که کافکا معمای: شودمی مطرح معما دو ابتدا همان از مشخص

. است کودکی دوران در فراموشی و کندذهنی علت جویوجست که ناکاتا معمای و است

 مادرش از چیزهیچکه کافکا  دانیممی ما. است آن مندکردنقاعده و معما تأییدبعد،  ةمرحل

است.  اشگمشده مادر او        احتماال  که شودمی متقاعد کیسائه میس دیدن با او. ندارد یاد به

 را( ها)گربه حیوانات زبان و دارد ماورا جهان با ارتباطی بودن،کندذهنبا وجود  یزناکاتا ن

شود. رمان به  یدامعما پ ینا یبرا یکه قرار است پاسخ یمبدان یدبعد با ةمرحل در. فهمدمی

 است کافکا گمشدةمادر  کیسائه یسم د،زیا احتمالبه ینکهبر ا یمبن دهدمی هاییما نشانه

 حل را خودش فراموشی مشکل خواهدمی نوعیبه شاید مدخل، سنگ پیداکردن با ناکاتا و

معما،  یحپاسخ صح یراز ؛است بارت نظر مورد گرییلهح ةمرحل ،مرحله درواقع یناما ا ،کند

 هست کافکا مادر کیسائه میس. اندشده یختهو دروغ درهم آم یقتحق ینجا. در ایستن ینهاا

 رمان در او با که ایاما رابطه ،ندارد کافکا مثل فرزندی و نکرده ازدواج گاههیچ او. نیست و

 بیشتر آن به ادامه در که است پسر و مادر الگوییکهن و ایاسطوره ةرابط کند،می برقرار

 با کودکی در او. ندارد و دارد ارتباط ناکاتا فراموشی با نیز مدخل سنگ. شودمی پرداخته

 کمک کافکا به آن پیداکردن با خواهدمی حاال و است شده فراموشی دچار مدخل از گذر

 از یعضما ب ،درنهایت. نیست حل قابل معما این کند،می اشاره بارت که طور همان اما ،کند

 اشخانه به کافکا. شودمی مشخص رمان پایان در این و بیابیم توانیممی را حقیقت وجوه

 است این مهم. نه یا اوست مادر کیسائه میس که ندارد اهمیتی دیگر کهیدرحال ؛گرددبرمی

و دوباره بازگردد.  ندک عبور مدخل از و برسد خودشناسی به توانسته سفر این در او که

 باقی مهرسربه همیشه برای او فراموشی راز و میردمی او. است ترینحلال یناکاتا حت یمعما

 ،ینبنابرا ؛است مرتبط مدخل سنگ با فراموشی این که دانیمیاما دست کم م ،ماندمی

 حقیقت افشای به حدی تا ایمتوانسته رمزگان این طریق از است، معتقد بارت کههمچنان

  .شویم نزدیک

. دارند شخصیت بر ضمنی داللت که کندمی اشاره واژگانی به ای،نشانه رمزگان در بارت

دارد که جدا از  یبلکه وجود ؛نیست شخصیتی های ویژگی ةفقط برساخت یتشخص ،درواقع
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 یک دادننشان برای متن که کندمی کیدأت اطالعاتی بر رمزگان این. هاستویژگی این

و « فوبورگ»، «جشن» هایهواژ ،سارازیندر  ،مثال یبرا ؛دهدمی قرار ما اختیار در مفهوم

رمزگان، به  ینبا استفاده از ا ،ثروت دارند. درواقع یداللت بر مفهوم انتزاع« عمارت بزرگ»

 ناگزیر کنیم، رجوعرمزگان  ینبه ا یم. اگر بخواهدهیممی نشان را هاآن یم،گفتن مفاه یجا

 طورهمان. یماشاره کن ،است رمان این اساس و پایه که تقابلی به هرچیز از بیش که آنیم از

 تقابل این چه ؛است ییتقابل دوتا اساسبر رمان این در چیزهمه شود،می دیده جدول در که

سفر قهرمان،       اصوال  که رمان محتوای در چه و شود گرفته پی رمان موازی روایت دو در

 مطرح رمان در که هاییتقابل ةجمل از. هاستتقابل این وفصلحل یدر راستا ،کافکا تامورا

 درماندگی، و نفسبهخنده و غصه، اتکا  یدی،و نوم یدام یکی،و تار ییتقابل روشنا شود،می

 و... است.  یاو مذکر، جنگل و در نثؤم

 را روایت روایی، واحدهای تصادفی انتخاب که داشت دقت نکته این به باید دیگر طرف از

 سیب یک جان( 1 نظیر محتوایی واحد چند بخواهیم اگر که معنا این به. دهندنمی شکل

 چند به را واحدها این بگیریم، درنظر را سپس( 4 و،( 3 خورد، گالبی یک بیل( 2 خورد،

 :داد قرار هم کنار در توانمی شکل

 خورد. یگالب یک یلسپس ب .خورد یبس یکجان  (الف

 خورد. یبس یکخورد و سپس جان  یگالب یک یلب (ب

 خورد. یگالب یک یلب .خورد سیب یک جان سپس (پ

 خورد. یگالب یک یلخورد و ب یبس یکجان  (ت

 ؛دهندنمی تشکیل را روایت یک موارد سایر ب، و الف موارد جزبه روایی، قواعد بقاطم

 اساسبر و باشند داشته معینی هایویژگی باید روایی هایواحد یت،روا یلتشک یچراکه برا

 ساختار که محتوایی واحدهای از اییرهفقط زنج یعنیمرتب شده باشند؛  ینیمع یالگوها

 موراکامی که را روایتی توانیمبنا م ینبر هم .(89 :1391 ینس،)پر باشند داشته معینی

 یقاز طر ،درنهایت که دوگانه روایتی. کرد مشخص است، کرده انتخاب رمان برای

 هاو سکانس یدادهارو ینشدقت داشت چ یدبا .رسدیاشتراک م ةنقط یک به هایش یراو

 متن است.  یکتمات یکردرو ةدهند نشان هاسکانس قرارگیری نوع حتما و نیست اتفاقی

کافکا تامورا  یتاول که روا یتروا .است شده تقسیم بخش دو به راوی منظر از رمان

قرار گرفته و با خود  نامیدر نقش پسر زاغ یراو یالبته گاه .اول شخص دارد یاست و راو
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 و باز هم تقابل است لک دانای ویار ناکاتا، ساتورو روایت ،یمواز یتدر روا .کندمی گووگفت

 .کندمی رسوخ نیز روایت سطح به رمان هایتقابل ،ینبنابرا ؛شودیمطرح م

 به شودمی اشاره ،«نامیپسر زاغ» یعنی دارد، وجود که درآمدی و اول بخش همان از

کافکا تامورا در  ،(. درواقع23 :1387 ،ی)موراکام «ماندیم یانپر ةقص به» رمان این اینکه

 یککردن  طی یبرا -شودیبلوغ محسوب م یبرا یننماد یکه سن -اشسالگیپانزدهتولد 

 به همگی دارند، وجود رمان در که هایینشانه. شودمی واردیسهوا سفری وارد گذار، آیین

 ( اشاره به گذار کافکا دارند. شودمی محسوب کلیدی ایواژه رمان در)که  «استعاری» لحاظ

. ددا یحتوض هزارچهرهقهرمان  در کمپبلجوزف  یبا توجه به الگو توانمی را گذار این

 دعوت، رد سفر، آغاز به دعوت: استمراحل  ینا شامل سلوک ،کمپبلجوزف  یدر الگو

 در زن خدابانو، با مالقات ها،آزمون نهنگ، شکم آستان، نخستین از عبور غیبی، امدادهای

 فرار بازگشت، از امتناع نهایی، برکت خدایگان، پدر، با یگانگی و آشتی گر،وسوسه نقش

 در آزاد و رها و جهان، دو ارباب بازگشت، آستان از عبور خارج، از نجات دست جادویی،

در  ،است یافتهرمان بازتاب  ینالگو چطور در ا ینا ینکهاما ا ،(251 :1387 کمپبل) زندگی

 .شودمی یادامه بررس

 

 کرانه در کافکاآن در  یسفر قهرمان و بررس الگوی

 رمان این روایی ساختار مورد در که ایمسئله ترینمهم که کرد اشاره باید هرچیز از پیش

مشترک است. دو  ةمایدرون یک با اما هم، کنار در و موازی روایت دو وجود دارد، وجود

 را ناکاتا روایت و الف روایت را کافکا روایت. روندمی پیش موازی و متناوب صورتبه یتروا

 .نامیممی ب روایت

دارد و  یچه مراحل کمپبلسفر قهرمان  الگویکه  شودمی مطرح سؤال این اینجا در

 ،اول فاز. شودمی انجام فاز سه در که دارد مرحله 17 سفر این رسد؟یچطور به سرانجام م

 یتیبه آغاز سفر است. قهرمان در موقع دعوت ،مرحله اولین ،عزیمتاست. در  عزیمت

و او را به انجام سفر  رسدمی گوشش به ندایی که دارد قرار معمولی و جهانی این

 زنممی سالگیپانزدهدر روز تولد : »گوید می (کافکا) قهرمانالف،  یت. در رواخواند فرامی

 پریان قصة. به کنممی زندگی کوچکی کتابخانةو در کنج  روممی دوردستی شهر به. چاک به

 ینسن بلوغ نماد یعنی جادویی، سالگی(. او در سن پانزده23 :1387 ،ی)موراکام «ماندمی
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 از گریز برای دلخواهی نقطة» سالگی،پانزده تولد روز اینکه به کندمی اشاره خودش. است

 یآن است که او به معنا ةدهندنشان خوانیم،می او عزیمت آغاز فصل در آنچه. «است خانه

 ،ترتیبهمینبه ب روایت در. دهد انجام بلوغ به رسیدن برای سفری خواهدیکلمه م یواقع

 یداکردنپ ،گمشده و در کنار آن ةگرب یک یداکردنکودکانه دارد، عازم پ یناکاتا که ذهن

. است دعوت رد مرحلة بعد، مرحلة کمپبل یالگو دراست.  اشسایه شکل بودنیمهعلت ن

دقت کرد  هتکن این به باید البته و شودنمی دیده روایت دو از یکهیچ در مرحله این البته

 .است غیبی امداد حضور بعد،مرحلة  .شود یتمام مراحل ط یستالگو الزم ن یندر ا که

 امدادگر یک هدایت تحت ناخودآگاه یا خودآگاه شود، سفر عازم خواهدمی قهرمان کهزمانی

تا او  دهدیقهرمان قرار م یاردر اخت یطلسم ،غیبی امدادگر این       معموال . گیردمی قرار غیبی

. در گیردمی صورت ساکورا یسو ازامداد  ینالف، ا یتدر روا .دهد یاری سفر ادامةرا در 

 در      اصوال . داریم سروکار نجات فرشتةو  رسانیاری عجوزة یکما با  ای،اسطوره های روایت

 ین. ایدصدمه نخواهد د یرد،قرار گ یهانمادر ک یتکه تحت حما یقهرمان ها،افسانه

و  یندهحال و آ یقدرت محافظ و مهربان سرنوشت است که حام دهندةنشان نیز رسان یاری

نجات است  ةفرشت این نمایندةزن،  یک عنوان(. ساکورا به77 :1387 ،کمپبلگذشته است )

 در بینیممی که بگیرد تماس او با لزومصورت  در تا دهدیتلفن خود را به کافکا م ةو شمار

 یعنی کافکا، دیگر رسانیاری روایت ب، روایت آنکه جالب. افتدمی اتفاق این آینده

مردانه  یئتیدر ه یبیمددرسان غ ،موارد یاریمعتقد است در بس کمپبل زیرا ؛ناکاتاست

 هاآهنگر است که طلسم یاجادوگر، راهب، چوپان  ی،جنگ ةکوتول شکل به که شودیظاهر م

 ةنقش بر عهد ینا ،ترعمیق هایاسطوره در. کندمی مینأت را قهرمان نیاز مورد ابزار و

 کندیم یفانقش را هرمس ا ینا ،کالسیک هایدر اسطوره     مثال  ؛بزرگ راهنماست یتشخص

بتواند به کافکا،  یتتا درنها کندیناکاتا سفر خود را آغاز م یزرمان ن ین(. در ا75 :همان)

 مسیر در هوشینو راهنمای عنوانب، ناکاتا به یتالبته در روا .کند کمک رمان یقهرمان اصل

 ییجا ،مرحله ایناز آستانه عبور کند.  یدمرحله، قهرمان با ینبعد از ا .کندمی عمل بلوغ

 وارد تا کندیرا ترک م یشجهان آشنا ةمحدود و شودی                                 است که قهرمان واقعا  وارد ماجرا م

 آستانه نگهبان با آستانه، در او. شناسدنمی چندان را آن که شود خطرناک قلمرو یک

 ؛است یو ناشناختگ یکیتار ،آن از فراتر. کندمی محدود را قهرمان جهان که کندمی مالقات

(. کافکا با ورود 85 :همان) گیردمی قرار خطر در کودک والدین، مراقبت بدون که طورهمان
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« آزاد یکسره» یکوکو. او خودش را در شگذاردمی قدم ناشناخته جهانی به شیکوکو، به

 با و گزیندیاقامت م ،نیست ایکتابخانه هیچ شبیه که کتابخانه یک در شیکوکو در. داند می

 این»: گویدمی جدید جهان این مورد در کافکا. شودمی آشنا دوجنسی مرد یک اوشیما،

 سری و خیالی جایی را آن همیشه... امگشته دنبالش عمر تمام که است جایی همان       دقیقا 

 .(64 :1387 ،ی)موراکام «باشد داشته وجود واقع عالم درکه  شدنمی باورم و دانستممی

 رؤیاییو جهان  عیواق جهان میان آستانةاز  ؛است گذاشته قدم یاییؤر یکافکا به جهان ییگو

و حفاظت از کافکا است،  یممشغول تعل یاییجهان رو ینکه در ا یکرده است و آن کس عبور

 ایاسطوره شخصیت یادآورو دانا که  یزاسرار آم یدوجنس یمایاوش جزبه یستن یکس

. شودیم یدهد هیستوریکا بیبلیوتکادر کتاب  یتاشاره به هرمافرود یناست. اول یتهرمافرود

 نامش و است آفرودیت و هرمس فرزند هرمافرودیت، اینکه به شودمی اشاره کتاب این در

 دیده مردم میان در گاه که است خدایی هرمافرودیت. خداست دو این نام از ترکیبی

 کههنگامی ،موجودات ینمردانه دارد. ا یقدرت و کیفیت اما ظریف، و زنانه بدنی او. شود می

 اوشیماسکولوس(.  یودوروس)د دهندیخوب و بد خبر م ةآیند از شوند، دیده مردمان بین

 به رسیدن برای ادیپ که است یو سفر یپاد ةاسطور در تیرزیاس یادآور و هرمافرودیت یک

 آستانه نگهبان ب، روایت در. است اسطوره آن در آستانه نگهبان نوعیبه و کندمی طی بلوغ

 هوشینو برای را روسپی دختر یک که است ساندرز سرهنگ او. شودمی ظاهر هوشینو بر

 ساندرز سرهنگ با آشنایی طریق از نیز هوشینومقدس است.  یروسپ یادآورکه  آوردمی

است  آخر فاز اول، شکم نهنگ ةمرحل .است کرده عبور آستانه از مقدس، روسپی و عجیب

 .شودنمی دیده هاروایت از کییچکه البته در ه

 ،درحقیقت هاآزمون ةجاد. هاستآزمون ةفاز، جاد ینا ةمرحل اولین. است تشرف دوم، فاز

       معموال . کند ایجاد را تغییر بتواند تا دهد انجام باید قهرمان که است هاییو آزمون یفوظا

 قهرمان با دوباره و آیدمی او کمک به غیبی امدادرسانسه عدد است.  هاآزمون این تعداد

 آلودخون را خود و آیدیالف، کافکا به هوش م یت(. در روا105 :همان) کندمی مالقات

 شب یک و بردمی پناه خود امدادرسان ساکورا، به او. است کشته را خود پدر او گویا ؛یابد می

اشاره دارد به  کمپبل. کندمی اقامت آنجا در و رودیاما در ادامه به جنگل م ،ماندمی او پیش

 انسان. است قهرمان انتظار در خطر و ناشناخته ها،یکیآستان، تار یدر آن سو ینکها

. بالدمی خودبه بابت این از حتی و شودمی شدهیینتع ةمحدود در ماندن به راضی معمولی
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 هاآن در ناخودآگاهی محتویات که هستند آزادی هایحوزه جنگل، مثل ایناشناخته مناطق

است  یهانمنبع ک ،مقدس ةحیط به ورود برای آستان، نخستین این از عبور. شودمی متجلی

اما  رود،می پیش هم جنگل و ناخودآگاهی این در شدن(. کافکا تا مرز گم115 :همان)

 هوشینو و ناکاتا نیز ب روایت در. بیاید بیرون سربلند نیز آزمون این از و بازگردد تواند می

بعد، مالقات با خدابانو  ةمرحل. کنند بسته و باز را آن و بیابند را مدخل سنگ شوندمی موفق

 ؛دارد تمام و تام معنایی و قدرت که کندیرا تجربه م یقهرمان عشق ،نقطه یناست. در ا

 مهم بسیار گامی این. کندیتجربه م شبا مادر ارتباط در فرزند یک که قیدوشرطیب یعشق

 ةملک خدابانو، با پیروز قهرمان روح جادویی ازدواج اینجا در. است قهرمان بلوغ روند در

جهان، در محراب معبد و در  یمرکز ةنقط در که است بحرانی این. گیردیجهان صورت م

 در ابتدا کافکا، اصلی، قهرمان نیز رمان در. دهدمی رخ قلب جایگاه ترینعمیق و ترینیکتار

 کیسائه میس او نظر از. کند میارتباط برقرار  کیسائه میس با واقعیت در سپس و خیالش

 در او. کند پیدا دست او عشق به و شود یکی او با توانسته او. باشد او گریزپای مادر تواندمی

 داده دست از کودکی در که مادری تواندیو م استموفق  یمادر خود به شکل وجویجست

 اینقطه در جادویی ازدواجی این. آورد دستدوباره به ،غریب و قیدوشرطیب یبا عشق را

اشاره  کمپبل است. یدهاما او به وصال رس ،است ینقاش یکدر  ایکرانه در جهان، از غریب

 توانیاست که م یزیآن چ یتتمام یانگراسطوره، نما یریزن در زبان تصو ینکهدارد به ا

 خدابانو مسیر طی در. گذاردمی پیش پا شناخت، قصد به که است کسی قهرمان و شناخت

 خدابانو، با مالقات. شود تربزرگ او از تواندنمی گاههیچ اما شود،می تحول دچار او برای هم

 ترتیباینبه (.123 :همان) است عشق موهبت آوردندستبه برای قهرمان آزمون آخرین

 در. برود گرمالقات با زن در نقش وسوسه یعنیخود،  یربعد در مس ةمرحلبه  تواندمی کافکا

 ودارد  بخشلذت و فیزیکی سرشتی       معموال  که روستررود وسوسه دو با قهرمان مرحله، این

 آوردیمثال م یپاد ةاز اسطور کمپبلخود سوق دهد.  یراست قهرمان را به ترک مس ممکن

 هویت به بردنیبا ملکه، پس از پ یگانگیاز  یپاد ةمعصومان لذت اینکه به کندمی اشاره و

مادر برسد و از  یبه فراسو یداو با ،درواقع. شودمی روحی عذاب و رنج به تبدیل زن،

 او که گویدمی کیسائه یسخود به م یال(. کافکا در خ129 :همان) کند گذر او هایوسوسه

 در. باشیم آزاد هردو شودنمی» اینکه به است واقف او. است کیسائه میس پسر و عاشق

اما نه  ،زندمی ما بر صاعقه که آنجا. کشاندمی زمان از بیرون به را ما که ایمافتاده گردابی
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 جوانی در کیسائه یس(. م417 :1387 ،ی)موراکام «بشنوی یا ببینی بتوانی که ایصاعقه

 در این از بیش اگر نیز کافکا. است شده نابود نیز پسر آن درنهایت و بوده پسری با نیز

 باید او. شودمی پلیس گرفتار و منحرف خود مسیر از بماند، کیسائه میس پیش و کتابخانه

بعد در  ةمرحل. برود پیش خود مسیر در بتواند تا کند فرار افسونگر و زیبا زن این دست از

 یقربان ego یااز من  یدارد. پدر انعکاس یومانندد ایبا پدر است. پدر جنبه یآشت یر،مس ینا

پشت سرگذاشتن  یعنیبا پدر  یدارد. آشت یزو مهر ن یضپرف ةیرو یکاو  ،حال درعیناست. 

( برتر)من  خداست کنندیکه فکر م ییدوگانه که از خود زاده شده است. اژدها یوالیه ینا

 یکه فرد برا ینجاستکار ا ی(. سختشدهسرکوب)نهاد  است گناه کنندمی فکر که اژدهایی و

 یکبه کمک  سختآزمون  ین( رها شود. او در اego) مناز  یدحالت، با ینبه ا یدنرس

تشرف پدر را پشت سر بگذارد و از  هایییناو، آ یدارد تا با توسل به جادو یاززنانه ن یئته

کند تا بتواند بحران را پشت سر بگذارد  تکیه یحام یکبه  یدخالص شود. او با egoچنگ 

 کند، طی را مرحله این تا کندمی کمک کافکا به که کسی(. 137 -136 :1387 ،کمپبل)

 و حاکم نیروهای پلیس، نیروهای دست از بتواند تا دهدمی پناه کافکا به او. است اوشیما

پدر به دنبال اوست و  ةیفرار کند. سا است، گرفته را گردنش اما نریخته، که پدری خون

 جای به کافکا گویی. است خشمگین او از پیش از بیش مادر، با شدنهمخوابه خاطرحاال به

 به او. کند فرار او از تواندیو نم است اژدهاوار او رودررو شده ةسوی با کند، آشتی پدر با آنکه

 ،ینبنابرا ؛زندیخود دست به کنش م ةشدو با نهاد سرکوب رودمیفرو خود خودآگاه اعماق

 جهان به و کندمی عبور مدخل از او. رودمی ناخودآگاه شماریب یاز نمادها یکیبه جنگل، 

عبور کند  هاتقابل از بتواند تا میردمی فرد مرحله، این در. رودیم یگانخدا ةمرحل به و دیگر

آرامش، سکون و  ةمرحل یک مرحله، این درواقع. یابددست  یو به جهان دانش و عشق اله

 دیگر که رودمی جایی به او. خوردیاز فاز بازگشت قهرمان رقم م یشاست که پ یترضا

 ،ی)موراکام بدهد آزار را خود تواندینم یزخودش ن یحت ؛دهدنمی آزارش چیزهیچ

 برکت. رسدیم ییمرحله، به برکت نها ین(. او در آرامش کامل است. با گذر از ا1387:539

 برای قهرمان که است چیزی همان این. جوستوجست هدف به دستیابی نهایی،

 یقهرمان برا سازیآماده راستای در قبل مراحل تمامی. است زده سفر به دست پیداکردنش

هستند.  یراوجود نام یرو پاسداران اکس هاتجلی خدابانوان، و خدایان. اند بودهمرحله  ینا

 شودمی برخوردار برکت این از باشد، تعامل در هاآن با هرکه و دارندبرکت و رحمت  ها آن
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 کیسائه میس با مالقات بیاورد، دستبه تواند میکه کافکا  ی(. برکت189 :1387 ،کمپبل)

 در خود عشق به توانسته کافکااست.  زمانیبی و سکوت و آرامش قلمرو این در جوان

 جهان این معیارهای با که جهانیآن البته و شائبهبی عشقی. دیابحالت آن دست  ترین کامل

. نماند اینجا در و برگردد ترسریع هرچه که خواهدیعشق از کافکا م یناما ا ،ندارد همخوانی

 .بردیبازگشت م یعنی سوم، فاز به را ما درخواست همین

کرده  یداو آرامش را پ یخوشبخت ،امتناع از بازگشت است. قهرمان ،مرحله اولین فاز، این در

و با  أسرمنش به قهرمان نفوذ از پس. بازگردد روزمره و عادی جهان به خواهدینم یگراست و د

کامل  ةخود بازگردد. چرخ یبه زندگ یدانسان، با یا یوانزن، ح یامرد  یکبرکت از  یافتدر

سخن  ینخفته، ا ةشاهزاد ینا یآن است که قهرمان با تمام تالش خود، جادو یازمنداسطوره ن

 کیسائه میس به آشکارااما کافکا  ،(203 :همانبازگرداند ) یترا به قلمرو انسان یمانهحک

دوستم داشته و نه مرا  یندارم که به آن برگردم. در تمام عمرم نه کس یاییمن دن: »گوید می

(، 571 :1387 ،ی)موراکام «معناستیب امگذاشته جا که زندگیمن موضوع آن  یخواسته... برا

(. او توانسته 574 :همان) «بخشمت می مادر،»: دیابدست  ییبه برکت نها است توانسته او اما

 دریافت خدابانو را از مادر/ ییبرکت نها یینی،آ یخشم و ترس را از خود دور کند. در مراسم

 جدا او از سپس و کندمی برقرار ارتباط او با بار آخرین کی،سائه میس خون نوشیدن با و کند می

 یسخون م یقاست. کافکا از طر یراز اساط یاریو بس یحشام آخر مس یادآور ،آیین این. شودمی

 یببرد. خدابانو نقاش یگرو عشق را با خود به جهان د یکمانهسخن ح تواندمی خدابانو /کیسائه

به آن  کردننگاه طریق از را کردنزندگی گویدمی کافکا به و سپرد میکافکا در کرانه را به او 

 کارگرفتنبه و هالباس یدنآن، پوش ةبازگشت است و نشان ةآماد کافکا حاال. کند درک ینقاش

 اگر مرحله، این در. رسدیم ییبعد و فرار جادو ةمرحل به او. است اشگذشته زندگی اشیای

 مورأم باشد، داشته سر پشت را خدا یا خدابانو خیر دعای پیروزی، به رسیدن هنگام قهرمان

 یروهایتمام ن ،حال این در. بازگردد جهان به اشجامعه احیای برای اکسیری با است

خون گرم به تنم »که  ینا یان(. کافکا با ب206 :1387 ،کمپبل) هستند او حافظ ،الطبیعه مافوق

 ،(1387:577 ،ی)موراکام «داشت که خونی هایقطره آخرین. داد من به او که خونی ؛گرددیبرم

روزمره  یاز کنار دو سرباز نگهبان سنگ مدخل عبور کند و به جهان زندگ راحتیبه تواند می

 سیر ینآخر ا ةمرحل به رمان اینجا در. آوردمی جهان این به خود باعشق را  و یاتبازگردد. او ح

 ،یتدارد. درنها یاتح ی. قهرمان در بازگشت، آزادیآزاد و رها در زندگ ةمرحل ؛دسرمی

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 73     رمان کافکا در کرانه شناختی یتروا يلتحل

 

 «ایتازه دنیای از قسمتی. است درست شوی،می بیدار وقتی و روییسرانجام به خواب م»

  (.607 :همان)

 

 هایتاشتراک روا ةنقط

 و درون میان هماهنگی به قهرمان رسیدن برای سیر یک پیگیری بر عالوه روایت، هردو در

 و موانع با او کافکا، روایت در. دشومیداده  نشانبه بلوغ  یدنرس یبرا او سفر خود، بیرون

 -او دارد یتدر روا یمهم یارکه نقش بس -کیسائه میس جزبه. شودمی روهروب راهنماهایی

. دارد مهمی بسیار نقش نیز( نثؤم -)مذکر هرمافرودیت یک عنوانبه یمامالقات با اوش

 وجود یک اساطیر، در درواقع. کنندمی ظهور خاص رازی همراه همیشه هانثؤم -مذکر

 و نثؤجداکردن بخش م ی،آغاز هبوط از کمال به دوگانگ سمبلاست و  یدوجنس ،مقدس

. بود نثؤم -مذکر یکهم  یرزیاست یونان، یرمثال در اساط یبرا ؛است یکدیگر از مذکر

 انسان و است فروریخته تضادها که است این از اینشانه بودن،نثؤم -مذکر ینا ،درواقع

اما  ،کمال است ةیطورود کافکا به ح ةنشان ،ینبنابرا ؛است شده نزدیک کمال به       مجددا 

 یک با را درونش مقدس، موجود یک عنوانبه یداست. او با یتهرمافرود یکناکاتا خود 

 یقاز طر .کند کمک خود پیرامون جهان به بتواند آن طریق از تا دهد پیوند بیرونی واقعیت

 .رسد میعملکرد است که به کمال  ینهم

 یاربس یدوستان توانندمی هستند، تنها و مستقل هرچند جوان، و پیر قهرمان، هردو

 به روز تمام دوستی، این طریق از تواندمی و کندیم همراهی یما. کافکا با اوشیابندخوب ب

 که کندمی پیدا مرید یک نیز ناکاتا. باشد داشته خواب برای جایی شب و بپردازد مطالعه

 از فردی دانیممی بینیم،می رمان در او از که توصیفی طریق از و است راننده هوشینوی

 جاری مانأتو طورو سکس به یاجتماع است. در کل رمان، خشونت، کمد یینپا هایهطبق

 استخراج کرد.  یمتفاوت یمعان هاآن از توانمی و است

 «یعیفوق طب یرمز یدشد توفان» ةوعد کافکا به نامزاغی پسر مقدمه، بخش در

 خواننده و کافکا به او. دهدی( را م23 :همان« )خون سرخ گرم»( با 22 :1387 ،ی)موراکام

مشخص  یزچ یکسرت آمد... اما  به چه آیدنمی یادت فرونشست، که توفان و»: گویدمی

 «یبود که به توفان پا نهاده بود ینخواه یهمان آدم یگرد ی،است. از توفان که درآمد

در جهان  یکنش به رؤیاهاوجود دارد که رفتار ما در  یدها ینا ،توفان ینا ةیاندر م .)همان(
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 یک ،دهد میبه آن انجام  یدنرس یکه کافکا برا یبلوغ و سفر ،درواقع .شودمیمنجر  یواقع

 این به مستقیم طوربهشود و  یداراز آن ب خواهدمی او رمان، پایان در درنهایت، که رویاست

 .شودمی اشاره خواست

 

 نتيجه

 یکدست به  ،اندداشته که نقصی دلیلبه که دهدمی نشان را ناقص قهرمان دو سیر رمان، این

 کافکا قهرمان، سفر رسدمی نظربه و شودمی دیده زیادی هایتقابل ،رمان در. زنندیسفر م

 مطرح رمان در که هاییتقابل هجمل از. باشد هاتقابل این وفصلحل راستای در نیز تامورا

 درماندگی، و نفسبهخنده و غصه، اتکا  یدی،و نوم یدام یکی،و تار ییتقابل روشنا ،شود می

تقابل درون و  شود، می مطرح که تقابلی ترین اما مهم ،است... و دریا و جنگل مذکر، و نثؤم

 هماهنگ خارج جهان با را درونش جهان تواندنمی تامورا کافکا قهرمان، ینکهاست. ا یرونب

 ساختار در. کند رها تقابل این از را خود بتواند که زندمی سفری به دست او راستا این در. کند

 ةنقط یک در که هستیم روایت دو شاهد ابتدا آن، ایاسطوره الگوی به توجه با نیز رمان

 ؛اند ساخته را روایت یک ابتدا همان از روایت دو که شودمی روشن و شوندیم یکیمشخص 

 نوآوریمتقابل دارند.  ةرابط یکدیگربا  هاآن محتوایی یهاالگو و اثر روایی های یژگیو ،ینبنابرا

 آن کردنهمخوان و ازلی -ابدی الگویی کارگیریبه با نویسندهامر نهفته است که  یندر ا رمان

  .دهدمی ارائه الگو این از جدید خوانشی مدرن،پست رمان یک روایی هایی ویژگی با
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