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Abstract  
Artist’s novel is one of the major and nearly independent subtypes of the 

bildungsroman novel and a product of the genre’s development and 

modifications. The present research aims to introduce the novel’s features by 

focusing on the structural elements of an English novel, A Portrait of the 

Artist as a Young Man by James Joyce and You’re No Stranger Here by 

Houshang Moradi Kermani, and using a descriptive-analytical approach. In 

this type of novel, the stages of the artist’s personality development, his 

mental concerns, and viewpoints regarding art are explained thoroughly. 

Also, in this novel, art tools and the titles of some prominent works of art are 

mentioned. The artist uses his art to serve the community and eventually, his 

special way of thinking (against his family’s ideals) forces him to immigrate. 

In the final part of the novel, we occasionally see an artist writing his own 

life story. Although according to these features, you’re No Stranger Here is 

the best match for the English novel, apparently, these features can also be 

observed in most of the selected examples of this subgenre. However, the 

description of the artist’s personality development, his mental and social 

concerns, and his loyalty to art originality and importance are among the 

prominent features of this type of novel. 
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 بهیو شما که غر يمرد هنرمند در جوان ریرمان تصو ينوع شناس

 دیستین
 

 رانیا رجند،یب رجند،یدانشگاه ب ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو  زارگز  یزهرا خسرو

  

 رانیابیرجند،  رجند،یدانشگاه ب ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یدانش  سرشت انیاکبر شا

  

 چکیده  
آید. پژوهش حاضر مي حساب بهي استقالل رمان رشد و کمال ي در آستانهها رشاخهیزرمان هنرمند یکي از 

اثر جيمز  تصویر مرد هنرمند در جوانيتالش دارد که به کمک دقت در عناصر ساختار رمان انگليسي 

هاي این  تحليلي مؤلفه –د از هوشنگ مرادي کرماني؛ به روش توصيفي يجویس و رمان شما که غریبه نيست

اش و دیدگاه هاي ذهنينوع رمان را معرفي کند. در این نوع رمان، مراحل رشد شخصيت هنرمند، حساسيت

ي شود. همچنين در این رمان از ابزارهاي هنري و آثار برجستگان رشتهي شرح ميخوب بهاو در مورد هنر 

د و خط فکري متفاوت از گيرشود. هنرمند هنر خود را در راه خدمت به اجتماع به کار ميهنري یاد مي

ي داستان بينيم که نویسندهي نهایي رمان، هنرمند را ميشود. در صحنهاش سبب مهاجرت وي ميخانواده

این  بر اساسیابد. زمان با رشد هنرمند ارتقا مي پردازي و توصيفات رمان همزندگي خود است. صحنه

ها  رسد که این مؤلفهي خارجي است. به نظر مير با نمونهترین اث، منطبقشما که غریبه نيستيدرمان  ها مؤلفه

ي شرح تکوین شخصيت هنرمند،  یي و تحليل است اما سه مؤلفهشناسا قابلهاي این نوع ادبي در اکثر نمونه

هاي ذهني هنرمند و شرح دیدگاه هنري هنرمند از اهميت بيشتري برخوردار است و هر شرح حساسيت

 گيرد.را دارا باشد؛ در این نوع قرار مي رماني که این سه مؤلفه

ادب ها: کلیدواژه انواع جوانریتصو،یقیتطباتیادب،یرمان، هنرمنددر غر،یمرد که بهیشما

 .دیستین
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 مقدمه

اوج و افول به خود دیده، بلکه تطور آثار ادبي به تنها  نههر یک از انواع ادبي درگذر زمان 

توان انجاميده است. رمان یکي از همين انواع ادبي است که اگرچه مياي پيدایش انواع تازه

آن را دستاورد عصر نوگرایي دانست، در روزگار ظهورش، با فرازوفرودهایي همراه شده و 

انواع مختلفي یافته است. آشکار است که رمان نوعي از روایت است که ساختار آن مبتني 

هاي رمان، رهنگ غرب، یکي از نخستين گونهافکار و روحيات اوست. در ف ،بر شخصيت

حال زیرک که  هویت و درعين که در آن شخصيت رذل و بي»رمان پيکارسک است 

(. در ادبيات فارسي شاید 696: 6876 )داد، «کند عموماً شخصيتش ثابت است ظهور مي

-قسمتي مشابه این رمان را داستان سمک عيار دانست با این تفاوت که برخي بتوان نمونه

 ذیل نوع رمان پيکارسک قرار بگيرد. شود که درهاي غيرواقعي داستان مانع از آن مي

هاي فارسي نيز وجود دارد ولي باز عالوه بر این زیرکي شخصيت در برخي دیگر از رمان

در تقابل با چنين روایتي و چنين تصویري از  هم بر نوع پيکارسک انطباق کامل ندارد.

کند که  گرایي در رمان ظهور ميان، شخصيت رشد یافته و کمالشخصيت فرودست در رم

در » آورد.رمان رشد و کمال را به وجود ميیا  Bildungs Romanنوعي از رمان با نام 

و در انگليسي گاهي از آن  به معناي رشد، بالش و تعليم است Bildungي  آلماني واژه

آموختگي و تربيت ي خودرمان دورهشود که یاد مي Apprenticeship Novelعنوان  به

رشد فکري و شخصيت »ها (. موضوع این رمان681: 6877 )ميرصادقي،« دهد معني مي

قهرمان داستان است در گذار از کودکي تا دوران بلوغ و شناخت هویت و نقش خویشتن 

 )ایبرمز،« گيرددر جهان که از طریق تجربيات مختلف و یک بحران روحي صورت مي

نامه زمان با نگارش خودزندگي هم» نویسياین نوع ادبي در رمان .(232 :6837

Autobiography ي بين ( که هدفش توجه به رابطه55: 6832 )گري،« گسترش یافت

 تجربه، تحصيالت و هویت هر شخصيت است.

 مسئله بیان

سياست، فلسفه هاي مختلفي چون تاریخ، هنر،  آميختن داستان و مقوله رمان نویسان گاه با در
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هاي علوم را آفرینند که در هریک تعامل ادبيات و دیگر حوزه و نظایر آن روایاتي را مي

هنرمند است،  ي هنر ونویسي با مقولهدهد. یکي از همين تعامالت پيوند داستان نشان مي

 آميزد که خود شکل جدیدي از رمان را که در این نوع ادبي داستان چنان با هنر درميچنان

ها در طرح شخصيت اصلي داستان از آورد. به تعبير دیگر، در این نوع رمان به وجود مي

 Kunstler گونه رمان که مربوط به زندگي هنرمند است، شود. به اینهنرمند استفاده مي

roman آید.گویند که نوع معمولي از رمان رشد و کمال به شمار مي یا رمان هنرمند مي 

گيري و تکامل شخصيت هنري یک هنرمند مربوط است و هاي شکلالاین نوع رمان به س»

رمان تکامل شخصيت  Entwicklungs romanرمان رشد و  Erziehungs romanدو نوع 

 (.Webster, 1995: 139« )را دربرمي گيرد؛ هرچند اختالف بين این دو اندک است

پوشاني  از موارد کامالً همکه در بسياري  طوري تفاوت این دو زیر نوع بسيار کم است به

بينيم که رمان صرفاً به مراحل رشد هنرمند اشاره دارد و در دارد اما در برخي از موارد مي

طورکلي  نوع دیگر عالوه بر رشد جسماني تکامل شخصيتي هنرمند را نيز مدنظر دارد. به

مراحل رشد ي هنري هنرمند دانست که شامل هم نامهتوان این نوع رمان را زندگيمي

 شود و هر دو این اصطالحات را درجسمي و هم تکامل شخصيت هنري، هنرمند مي

 گيرد. برمي

ي رمان  مجموعه نویسي اصطالح رمان هنرمند را زیر ي هنر داستان نامه در کتاب واژه

نماید که اگر این نوع رمان زندگي هنرمند را  کند و بيان ميمي بندي رشد و کمال طبقه

توان از  حال و زندگي هنرمند را تصویر و تشریح کند، مي یعني نویسنده شرح عرضه کند،

به  Kunstlerي آلماني  یعني رمان هنرمند نام برد )واژه Kunstler romanعنوان  آن به

ي فارسي کتاب فرهنگ توصيفي اصطالحات ادبي ایبرمز؛  معناي هنرمند است(. در ترجمه

ي آن  آورد که تکيه ع مهم رمان رشد و کمال به شمار مينویسنده این رمان را یکي از انوا

 An important subtype of theبر شرح زندگي و احواالت هنرمند در رمان است.

bildungsroman in the Kunstler roman "artist novel" (Abrams, 2011: 229.) 

 امر این تبيين گرچه اند،دانسته یکدیگر به شبيه عموماً را هنرمند هايرمان الگوي

 يکارانهکاسب یا فکري هايگرایش با حساسي جوان مرد. »است جدي تحقيق نيازمند
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 زندگي به گيردمي تصميم و کندمي ترک را خانواده پس نيست؛ موافق خود يخانواده

 مرد تصویر رمان نوع این انگليسي ينمونه بهترین. بدهد ادامه خارج جهان در اشهنرمندانه

 ،توماسمان از کروگر کوتاه رمان آن آلماني ينمونه جویس، جيمز اثر جواني در هنرمند

(. 687: 6877 ميرصادقي،) «است روالن رومان اثر کریستف ژان رمان آن فرانسوي ينمونه

ها  عنوان یک نوع مستقل مؤلفه توان براي رمان هنرمند بهسؤال پژوهش این است که آیا مي

 نوع یک عنوان به هنرمند رمان رسد برايبه نظر مي کرد؟ هاي منحصري مشخصو ویژگي

 هنرمند، درونيات شرح مانند شرح تکامل شخصيت هنرمند، هایيویژگي و ها مؤلفه ادبي،

 .نام برد توانمي... و هنري ابزار نام بردن

 اهداف

کردن آن نویسي و خارج  عنوان یک نوع اصلي در رمان رسد تبيين رمان هنرمند به به نظر مي

تواند به درک و شناخت بهتر از این نوع رمان کمک شایاني  از ذیل رمان رشد و کمال مي

 ویژه انواع ادبيات داستاني بسيار مؤثر باشد. بندي و تحول انواع ادبي به کند و در طبقه

 ی پژوهش و نقد منابعپیشینه

 يها ژوهشگران در سالپ يها از دغدغه يکیرمان  ينوع شناس ویژه به يشناس نوع ي مسئله

که  سرشت انیو اکبر شا باياز فاطمه شک «يرمان پژوهش»مانند  یيها است و پژوهش رياخ

انواع  گرینوع رمان را با د نیا ونديو پ يرا بررس يمختص رمان پژوهش يها يژگیدر آن و

 ميو ابراه اين ياز بهارک ول «يخیرمان تار يشناس نوع» ي همقال. همچنين سازديآشکار م

و  يعرب اتياروپا تا ادب اتياز ادب يخیانتقال رمان تار ريس يکه در آن به بررس يمحمد

 .هستند هاپژوهش نیاشاره کرده است، از ا يو عرب يفارس يدو نمونه ليو تحل يفارس

هاي زیادي صورت گرفته است. ي رمان هنرمند در ادبيات غرب پژوهشدرباره 

( به 1967) رابرت آپهوسغرب انجام شده است؛  اتيپژوهش که در ادب نیاز ا يا نمونه

عنوان یک رمان هنرمند از ناباکوف پرداخته است. در قسمتي از این  بررسي رمان لوليتا به

پژوهش این رمان با عنوان تصویر مرد هنرمند در حال مرگ با رمان تصویر مرد هنرمند در 
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شده است. همچنين کارل مالگرین  و تحليل پرداخته به مقایسه ي جيمز جویسجواني نوشته

پردازد و در مدرنيست مي هاي هنرمند مدرنيست و پست( به بررسي کار در متن رمان(1987

برد ازجمله: هنرمند نام خود یا علت ها چندین ویژگي نام مياین بررسي براي این رمان

یا رفتار او یک مورد عجيب  دهد، در شکل ظاهري هنرمندي خود را توضيح ميگذار نام

هاي متفاوت با هنرمند دارند، فيزیولوژیکي وجود دارد، والدین هنرمند اغلب ویژگي

است که اثبات  نیا يدر پنيز  سایمون هنرمند خودآگاه است و قدرت تخيل زیادي دارد.

هرچند خود نوع رمان هنرمند است.  کی کنزیچارلز د ي نوشته لديکاپرف دیویکند رمان د

تصویر مرد »ي  تر از نمونه کند که در این رمان درونيات هنرمند خيلي کم سایمون اذعان مي

 آشکارشده است.« هنرمند در جواني

 شناسيروش

تحليلي و دقت در عناصر  -تبيين نوع شناسي رمان هنرمند با استفاده از روش توصيفي

ي ایراني رد هنرمند در جواني و نمونهي مشهور غربي تصویر م اساس نمونه ساختار رمان بر

هاي فارسي و  نامه ها و دانش ي فرهنگ گيرد. پس از مطالعه شما که غریبه نيستيد، انجام مي

ي غربي و ایراني  ي نمونه انگليسي به تعریف جامع از رمان هنرمند خواهيم رسيد و با مطالعه

شود. در این پژوهش ما در پي يشناسي این رمان انجام مو تحليل سبک و ساختار آن، نوع

عنوان عامل تمایز این نوع از سایر انواع رمان  هایي هستيم که بهها و ویژگي شناساندن مؤلفه

 در اکثر فرهنگ شناسایي باشد. هاي این نوع ادبي قابلاست و تقریباً در تمامي نمونه

عنوان یک نوع  ي بهاصطالحات ادبي داخلي و خارجي از رمان تصویر مرد هنرمند در جوان

هاي غربي ما این رمان را براي بنابراین در ميان نمونه شود؛موفق از انواع رمان هنرمند یاد مي

ایم. علت انتخاب رمان شما که غریبه نيستيد از ميان انواع موجود در بررسي انتخاب کرده

خوانندگان ي هوشنگ مرادي و استقبال زیاد زبان فارسي؛ سبک نگارش خاص و برجسته

ي خارجي از که مانند نمونه ي زماني این رماناز این رمان و گذشته از این موارد برهه

بنابراین  شود؛کودکي تا آغاز یک مهاجرت براي رسيدن به اوج هنري است را شامل مي

ي ایراني براي انجام رسد در کنار رمان تصویر مرد هنرمند در جواني بهترین نمونهبه نظر مي
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 ن پژوهش است.ای

 بحث و بررسي.2

شده در فرهنگ اصطالحات و تحليل عناصر ساختار دو رمان  هاي ارائهبا بررسي تعریف

ي ي جيمز جویس و رمان شما که غریبه نيستيد نوشتهتصویر مرد هنرمند در جواني نوشته

این  رسد دریافتيم که به نظر مي هایي دستها و ویژگي هوشنگ مرادي کرماني به مؤلفه

صورت مفصل به بررسي این  شناسایي و عامل تمایز است. در ادامه به نوع خاص رمان قابل

 ها خواهيم پرداخت.ویژگي

 تکوین شخصیت هنرمند.2-2

شود و چندین  این رمان از نخستين خاطراتي که در ذهن شخصيت وجود دارد آغاز مي

از کودکي دارد، خاطرات کند. خاطرات مبهمي که  دوره از عمر هنرمند را روایت مي

این نوع رمان در خدمت این است »شود.  ي نوجواني و آغاز جواني او را نيز شامل ميدوره

رنگ که نشان دهد زندگي حداقل براي قهرمان هدفمند است و وقایع ظاهراً اتفاقي پي

شدن قهرمان به عضو مفيد و همگون جامعه  و براي تبدیل اند مربوطدرواقع به یکدیگر 

 (.Melville logan, 2011: 94) «اندضروري

شود و رمان تصویر مرد هنرمند از نخستين خاطرات دوران کودکي استيون آغاز مي

گردد. در آغاز جواني، استيون که دوران ترین خاطرات دوران نوجواني او نيز شرح مي مهم

 اندیشد.ودش ميکند و با خي ساحل حرکت مياش به پایان رسيده است بر کنارهنوجواني

گردان  اش کجا بود؟ کجا بود آن روحي که از تقدیر محتوم خود روياکنون نوجواني»

ي آلوده و خلوت خود آن را  هایش تأمل کند و در خانه تنهایي در ننگ زخم شده بود تا به

باخته بپوشاند و تاج گلي بر سر آن بگذارد که به یک اشاره دست  وار کفني رنگ ملکه

(. شخصيت استيون به حدي 629: 6838)جویس،  «شد، یا او خود کجا بود؟ ميپژمرده 

کرد؛ در آینده کشيش شود اش که فکر ميکند که برخالف تمام دوران کودکيتغيير مي

چشمان آن دختر او را ندا داده بود » دهد.در آغاز جواني آزادي را بر آن آرزو ترجيح مي
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ود. زیستن، خطا کردن، سقوط کردن، پيروز شدن، و روح او با این ندا از جا جسته ب

ي  اي وحشي بر او ظاهر شده بود. فرشته زندگاني را از دل زندگاني از نو آفریدن. فرشته

ي  هاي همه ي دروازه جواني و زیبایي فاني، سفير دربار باشکوه زندگي تا در یک آن جذبه

: )همان« پيش پيش و به پيش و به بهپيش و  هاي خطا و افتخار را به روي او بگشاید. به راه

گوید که تمام عقایدش  سالگي به او مي وگو با کرانلي در سن بيست (. استيون در گفت222

ها  استيون گفت: منظورم این است که آن موقع»نسبت به دوران نوجواني تغيير یافته است. 

(. 866ان: )هم« شدم جور که بایستي ميجور که حاال هستم و آنخودم نبودم، آن

خوبي عمل کرده و در  طورکلي جویس در نشان دادن مراحل تکامل جسمي هنرمند به به

هاي متنوع ي فضاسازي واسطه کنار آن توانسته تکامل شخصيت هنري هنرمند را نيز به

 خوبي نشان دهد. به

هاي عمر نویسنده است و چون راوي آغاز رمان شما که غریبه نيستيد از نخستين سال

تان همان شخصيت اول داستان است سعي دارد از نخستين خاطراتي که در ذهنش مانده داس

: 6831 )مرادي کرماني، «دانم یادم نيست چند سال دارم صبح عيد استنمي»شروع کند. 

شود. مریضي آق بابا براي دفعه او مي (. برخي اتفاقات در زندگي انسان، باعث رشد یک7

قند و چایي که آق بابا از شهر آورده دارد ته »ت است. هوشنگ از همان دسته اتفاقا

ي (. با ورود به دوره661)همان:  «خورم ام را تلخ مي خورم، چایي کشد. دیگر قند نمي مي

افتد. تا  کتاب از زیر بغلم نمي»گيرد. نوجواني عشق به کتاب درون او جوشش بيشتري مي

خوانم. همه جور داستاني،  داستان ميکنم.  کنم، الي کتاب را باز مي فرصتي پيدا مي

(. 216)همان: « آور را زیاد دوست دارم هاي عاشقانه و پرماجرا و سوزناک و اشک داستان

همه کتاب و مجله  آن»گردد. شود این عالقه نيز بيشتر و بيشتر ميهر چه به سن او افزوده مي

-خواندن، ورق زدن مجله يدهد براي خواندن. تنم، چشمم، مغزم تشنه است. تشنه جان مي

 (.262)همان: « ها

تواند تمام کند با هنر خود ميرسد که فکر مياي از رشد ميهوشنگ به مرحله 

 ...اتفاقات ناگوار اطراف خود را درست کند و بار غم را از روي دوش دیگران بردارد

اش را نوشتم و  رفته بود عروسي خواهرش، توي اتاق قایمش کرده بودند... داستان زندگي»
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« آخرش را از خودم ساختم که عروس و داماد آمدند و او را با التماس و احترام بردند

(. در صفحات پایاني رمان که شخصيت هنري او تا حدودي تکوین یافته است 217)همان: 

دارد با جمالت ادبي پاسخ او را  ه او را از رفتن به تهران بازميقاسم ک در جواب به عمو

شود و انسان با نخستين درد، در من زنداني  ها آغاز مي کوه با نخستين سنگ» دهد.مي

(. هدف مرادي کرماني 889)همان: « ستمگري بود که هرگز به آواي زنجيرش خو نکرد

را باصداقت  ت زندگي خودآگاه است آناست و چون بر دقائق و جزئيا نامهنوشتن زندگي

 .کندو دقت زیادي شرح مي

کند. قهرمان رمان در طول مراحل رشد در روند تکامل، هنرمند عشق را نيز تجربه مي

ي اول دچار شکست شود. او در رابطهي عشقي ميخود عموماً دو بار درگير یک رابطه

است. استيون در کودکي به ازدواج با آیلين آميز ي دوم براي او موفقيتشود اما رابطهمي

در سرسرا »گردد. اندیشد اما بعدها دختر دیگري معشوق تمام اشعار عاشقانه او ميمي

پوشيدند. مهماني تمام شده بود.  هایشان را ميهایي که تا آخر مانده بودند داشتند رخت بچه

طرف ترامواي  یکدیگر به همراه همچنان کهآن دختر شالي دور گردن خود گرفته بود و 

کنند، استيون روي پله باالیي و دختر روي آمد که هر دو گوش ميبه نظر مي ...رفتند مي

« رقصيدپنبه بر روي خيزاب مي دل استيون با حرکات او مانند چوب ..ي پایيني.پله

ن تردید نسبت به آن دختر که در دل استيو بعد از چندین سال شک و (.69: 6838)جویس،

آري » کرد از اینکه شعر مثلث را که براي او سروده است.ریشه دوانده بود و او را منع مي

دانم. ازش خوشم آمد و این براي من احساس امروز ازش خوشم آمد. کم یا زیاد؟ نمي

 (.827همان:  ) «اي استتازه

اول  ي هوشنگ به رفعت، خواهر دوستش از نوعدررمان شما که غریبه نيستيد عالقه 

هاي درشت و آبي  آید به برادرش سر بزند. ده دوازده سال دارد. چشم رفعت مي»است. 

اش  خندد، خنده خندد، شيرین و بانمک مي دار نشسته... رفعت مي دارد. روي صندلي چرخ

افتد روي  ي کوچک ميخندد دوتا چاله کنم وقتي مي کند. نگاهش مي قند تو دلم آب مي

ي (. با اوج گرفتن دوران نوجواني آرزوي تجربه211: 6831 ي،)مرادي کرمان« هاش لپ

. اند عاشقخواهد عاشق شوم. بيشتر دوستانم  دلم مي»شود. عشق در دل هوشنگ تقویت مي
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اندازند سر راه معشوقه یا  نویسم که مي ي پرسوزوگداز مي هاي عاشقانه برایشان نامه

 (.867)همان:  «که بردارند ي درختي گذارند الي ترک دیوار یا توي شاخه مي

نقاش »شدند اما امروزه رمان هاي هنرمند در آغاز بيشتر با قهرمان مرد نوشته ميرمان

ي داستان یک زن نقاش و همچنين رمان ایراني جزیره ميکليدسنوشته الکس « سکوت

ي سيمين دانشور که به زندگي هنرمندي به نام هستي پرداخته است، سرگرداني نوشته

طورکلي رمان رشد و کمال در مورد رشد زنان نيز  هاي زن هستند. بههایي با قهرمانهنمون

کننده هنجارهاي  هاي محروم زمينه کنایه براي نشان دادن برخي از پيش»بوده است و از 

(. Melville Logan, 2011: 94) «کندي بورژوازي استفاده ميي مردانهپشت پرده جامعه

در قرن »بين تصویر زن در رمان قرن هفدهم و رمان قرن هجدهم تفاوت بسيار زیادي است. 

ي آزادي زنان و روابط برابر با کردند زمينهشدت تالش مي نویس به هجدهم زنان رمان

هایي با ها رماني همين تالش(. در ادامهBannet, 1991: 200) «مردان را فراهم کنند

 ه شد.قهرمانان زن نوشت

یابد. رمان  زمان با رشد هنرمند ارتقا مي رسد که کيفيت رمان هنرمند هم به نظر مي

تر هنرمند غالباً ادبي و آميخته به اشعار است و هماهنگ با رشد هنرمند زیباتر و عميق

عنوان یک هنرمند  گردد همچنين با پيشرفت جریان رمان خواننده از تصویر خود به مي

در آغاز رمان تصویر مرد هنرمند در جواني، استيون دوساله با خود  کند.تجدیدنظر مي

شکفد را استيون به زبان کودکانه خود گل را تل و مي»کند: آه، سبزه، تل، کفه.  تکرار مي

هاي رود در قسمتطور که انتظار مي(. همان882: 6838)جویس، « گوید فقط کفه مي

عيني است و درخور ذهن یک کودک شش تا نه  ها بيشتر ملموس وآغازین رمان توصيف

ها نور غروب را به تابشي حنایي رنگ ي آني سکوت، آتش تيرهدر بحبوحه»سال است. 

رسد  فروزان کرد. قلب استيون همچون گلي در بيابان که حس کند باد سموم از دور فرامي

 (.658همان: ) «پژمرده شده بود

ها تشخيص ندیشد و سعي دارد زیبایي را از ظاهر آناها ميها و عبارتاستيون به واژه 

ها ها. آیا به سبب رنگ آنآن عبارت و روز و صحنه در یکنوا هماهنگ شدند، واژه» دهد

(. این روند ادامه 269همان: ) «بود؟ مجالشان داد تا بتابند و محو شوند، رنگ و وارنگ:...
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در »دي انتزاعي و تحول یافته است. دارد تا در پایان فصل چهارم توصيفات تا حدود زیا

لرزید که گویي هایش چنان ميآلوده چشمانش را بست. پلک حالت کرختي خواب

ي روحش افسون زده ...کردندحرکت عظيم دوراني زمين و نگرندگان آن را حس مي

 ها ووتار و نامعلوم که گویي زیر دریا بود و قيافه جهان دیگري شده بود جهاني وهمي، تيره

(. هرچند که تصویرسازي و تشبيهات 222همان: ) ...«گذشتندموجودات ابري از آن مي

ي کبودي که در آب نور زننده» تري. عيني نيز همچنان حضور دارند اما به نحو پيچيده

ي استيون هاي نمناک باالي سرشان گویي با سير اندیشهیافت و بوي شاخهراکد بازتاب مي

 اي از موارد تشبيه عيني به ذهني است.تشبيهات نيز در پاره (.213همان: ) «در جنگ بود

بارید که به ریز در دریاچه ميدرختان پارک از باران سنگين شده بودند و باران هنوز یک»

(. درنهایت در فصل پنجم در یک 269همان: ) «رنگ خاکستري مانند سپري لميده بود

گيرد و هنرمند به تکامل هنري خود ميسحرگاه قلب استيون مهبط الهام شعري قرار 

ي الهام بازتابيده بود. آن لحظه همچون ي جوانب لحظه ناگهان از همه» شود.نزدیک مي

 ...ي خيال کلمه به گوشت تن بدل شده بودآه در زهدان باکره ...ي نوراني درخشيد نقطه

احساس کرد که ها را چند بار زیر لب گفت، هایش رسيد و آن شعرها از ذهنش به لب

ها جریان دارد. نور گلرنگ پرتوهاي قافيه خود را حرکت موزون شعر مثلث در ميان آن

شرح و نقدهاي این رمان بر این نکته تأکيددارند که رمان »(. 236همان: ) «...روانه کرد

 «رودهاي نوجوانانه پيش ميهاي کودکانه به سبکتصویر مرد هنرمند در جواني از سبک

 (.296: 6832)سيد، 

« مأمور مخفي»آميختگي رمان هنرمند با زبان ادبي به حدي است که رمان کارآگاهي 

رمان  که کند مي استدالل مورد این در»داند. او متن ادبي یک رمان هنرمند مي به خاطررا 

 یک رمان ي نخست آنرویه .است هم به وابسته ي متفاوت و دورویه با متني کنراد جوزف

 .(Holland, 2016: 93) «است ي دوم آن یک رمان هنرمندرویه و جاسوسي کارآگاهي و

کند  در رمان شما که غریبه نيستيد نویسنده در نخستين صفحات آنچه توصيف مي 

کشم،  از الي در اتاق که سرک مي»بيند. مي ساله پنجهمان چيزي است که یک کودک 

بينم و کاسه و  رختخواب مي در نور گردي که از سقف روي اسباب و اثاث افتاده،
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خوبي تفکرات  (. نویسنده به3: 6831 )مرادي کرماني، «کماجدان و دیگ مسي و سماور

کند، چيز را از دید خود تفسير مي داند و همهساله که خود را مرکز دنيا مي یک کودک پنج

ورد به خ کنم اگر بایستم سرم مي خوابيم... فکر مي بام مي شب روي پشت»دهد.  نشان مي

)همان: « کنم اي بيفتد رویم، سرم را زیر شمد قایم مي ترسم ستاره ها. ميآسمان و ستاره

(. معموالً متن رمان هنرمند آميخته با شعر است. آغاز این رمان با توجه به فضاي داستان 82

 پيچد ستاره درها ميصداي آق بابا تو کوه»هاي محلي است. ها و فراقيآميخته به دوبيتي

جاي رمان ادامه  (. این روند در جاي78 )همان: «هوا مشمارم امشو*به بالينم نيا بيمارم امشو

 کند.دارد و در تقویت فضاسازي کمک به سزایي مي

تر  تر و جزئي شود توصيفات دقيق تر مي مرور که شخصيت بزرگ در روند رمان به

هاي درخت چنار رنگ سرشاخهکنم. آفتاب تازه درآمده. حياط را نگاه مي»گردد. مي

هاي زرد اند. روي برگها قيامت کردهتوي داربست درخت انگور گنجشک گرفته. آفتاب

زمان با رشد هنرمند  (. هم286)همان:  «کنندجيک مي کوبند و جيکي درخت پاي ميشده

تي آدم تا سخ»شود. و تکوین شخصيت هنرمند، بيشتر از ابيات شاعران برجسته استفاده مي

خواند: هيچ حلوایي نشد استادکار*تا که رسه و شعري از مولوي ميجایي نمي نکشه به

(. علت این ارتقاي متن هم به دليل پيگيري روند 295همان: ) «شاگرد شکرریزي نشد

 را خيالي هنري شخصيت یک شخصيت پيشرفت رمان هنرمند اگر» تکامل شخصيت است؛

 آن رمانتيک هنري حوزه در که برسد گيري اندازه لقاب ي هنرينتيجه به و کند ردیابي

 نویسنده یک به مربوط هنري پيشرفت از نامهزندگي رمان یک درنتيجه باشد تشخيص قابل

تصویر از  یک معيارها، این. شود نمي شناخته ملموس هنري اثر یک با لزوماً که بود خواهد

نوع رمان بيشتر منظور ما از در این . (Wawrzycka, 2017: 239) «رمان هنرمند است

تکامل، تکامل هنرمند در هنر خود است هرچند ممکن است این تکامل در ظاهر مثبت 

ي پاتریک زوسکيند، جوان عطرساز در هنر نوشته« Parfum» طور مثال در رمان به نباشد.

این »زند. ها ميرسد اما در این راه دست به قتل انسانخود که عطرسازي است به کمال مي

 ,Jacobson) «یک هنرمند قاتل است و قهرمان آنمدرن  رمان یک رمان هنرمند پست

1992: 202.) 
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 های ذهني و عاطفي هنرمند )سیالن ذهن( شرح حساسیت.2-7

گردد و آن را به ي ذهني شخصيت تا حدود زیادي شرح ميها تيحساسدر این نوع رمان 

ي فرآیندهاي ي، صورتي از ارائهذهنکند. سيالن تکنيک جریان سيال ذهن نزدیک مي

هاي داستان است که مفاد افکار و احساسات او براي مخاطب روشن شود. ذهني شخصيت

شود که از ي آگاهي و واکنش عاطفي و رواني فرد گفته ميکل حوزه آگاهي به»در واقع 

 کامالًشود و به باالترین سطح که سطح سطح یعني سطح پيش تکلمي آغاز مي نیتر نیيپا

ها و (. در این روش اندیشه152: 6836 )ميرصادقي، «انجامدمجزاي تفکر منطقي است، مي

لحظه  هاي مختلف، خاطرات گسسته و بدون نظم، احساسات گذرا و... که در یکبرداشت

این صناعت از زماني در ادبيات داستاني رایج شد که  کاربرد» کند.به ذهن فرد خطور مي

 «کردندست توجه خود را بيش از پيرنگ به عنصر شخصيت معطوف نویسندگان مدرني

 (.891: 6865 پاینده،)

پي نشان دادن سير تکامل شخصيت اصلي است و جریان  نویسنده رمان هنرمند در

هاي تکامل سيال ذهن، تکنيک کاربردي و مناسبي براي نشان دادن بسياري از جنبه

طور مثال بعد از  شود، است. بهآشکار نميي ظاهري شخصيت هنرمند که در رفتارها

عذرخواهي کرد » شود:عذرخواهي دوست استيون، در ذهن استيون این جمالت مرور مي

و بعد بالفاصله قسمتي نامربوط از اطالعات درس « ترسيد باعث بيماري شده باشدچون مي

ران است. یا کانکر بيماري گياهان است و کانسر بيماري جانو» کند.به ذهنش خطور مي

(. استيون بعدازاینکه پدر آرنال همکالسي او فلمينگ 85: 6838 )جویس، «چيز دیگر یک

. گردد يمهایي که تا آن لحظه آموخته است دچار تردید  کند نسبت به آموزه را تنبيه مي

( بالفاصله 13همان: ) «یا که او مجاز بود... شد يمآیا گناه بود که پدر آرنال دچار خشم »

رسد. براي نشان دادن ذهنيات یک کودک  مراتب مي ش از این ترتيب به کلمه سلسلهذهن

دارد این تکنيک بسيار مناسب  تر دهيچيپشناخت مسائل  در آن سن و اینکه چگونه سعي در

 است.

. افتد يمچشمش به یک ميز  تئاتر يآمفدر سفري که استيون به شهر کورک دارد در 
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ي که بر ا کلمهاز »ید. این کلمه خونش را به جوش آورد. را د« جنين»ي  کلمهروي ميز 

ي از زندگي آنان پيش چشم او ظاهر شد که سخنان پدرش ا منظرهبود  شده کندهروي ميز 

پردازي و  (. ذهن یک نویسنده همواره در خيال626همان: ) «از پدید آوردن آن عاجز بود

اي را مجسم کرد که در آن است. استيون با دیدن یک کلمه صحنه رينظ يبتجسم وقایع 

 چندین دیالوگ گفته شد.

جاي  اول شخص است و به همين دليل در جاي« رمان شما که غریبه نيستيد»راوي 

ها و اميدهایش شود بخصوص ترسخوبي توصيف مي گذرد بهرمان آنچه در ذهن او مي

روي  گذارم يم. دست جنبند يمتو صندوق  مارها نمک يمشود. حس که بر زبان جاري نمي

و من  لرزد يمبه درودیوارهاي صندوق، چفت صندوق  خورد يمصندوق، تنشان، سرشان 

(. پدربزرگش، آق بابا به هوشنگ گفته که 27: 6831 کشم )مرادي کرماني، جيز مي

 ام انگشتهو با  آورم يمي را به یاد آبادي رهايپي همه» شوندهاي پير یک روز غيب مي آدم

و  اند آمدهو پير به دنيا  اند بودهآق بابا و ننه بابام از همان اول پير  کردم يمشمارم... فکر مي

 «کنم يم هق هق، زیر لحاف گرفت يم ام هیگر. مانم يمو من تنها  شوند يمیک روز غيب 

 (.81همان: )

به همين دليل دچار لکنت  احتماالًشود و مي متأثربعد از مرگ آق بابا هوشنگ بسيار  

دهند. هاي پرسرزنش خود را به او ادامه ميوجود دیگران هنوز نگاه گردد بااینزبان مي

(. با 626)همان: « داند که هوشو چه حالي داردکس نمي کس به فکر من نيست. هيچ هيچ»

دهد، درک ي احساسات کودک و تنهایي که او را آزار ميخوب بهخواندن این جمالت 

ي هاي مدرسهخود سختي پرداز اليخي گردد. هوشنگ سعي دارد به کمک قوهمي

، در خيال. لب روم يم. به سيرچ برد ينمتوي خوابگاه خوابم »روزي را کم کند.  شبانه

(. هنرمند در نشان دادن هيجانات خوب خود و 222)همان:  «ها پونه، توي دوم يمرودخانه 

که خيلي آقا بود. مرا  ام کردهرفيقي پيدا »کند. ين ترفند استفاده مياش نيز از همخوشحالي

پر از مجله  اش جعبه، گنجي نشانم داد که دنيا را برایم عوض کرد. توي اش جعبهبرد سر 

ي خوش ها اليخبود، سخت نبودند. پر از  ونبات نقلي پر از ا سهيکبود... مثل  ها بچهکيهان 

 (.221)همان: « و دلگرميبودند و پر از مهر و دوستي 
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ي با شروع مهاجرتش نيز براي اینکه احساسش را نشان بدهد که چگونه در ميانه 

ي را به شيشه ها شنباد »آورد. دارد، درونيات خود را به قلم ميپشيماني و اطمينان گام برمي

تا مرا بيدار  کوبند يمها انگشت به شيشه آید. انگار هزارصدا مي تق تقکوبد، اتوبوس مي

 کنم يمرا شنيد. خيال  ها شنصداي  شود يمبينم جور دیگر هم  کنند، هشيار کنند... مي

 (.886)همان: « شود يم. آرام زنند يم، لبخند زنند يمجماعتي دارند برایم کف 

 ی دیدگاه هنرمند در مورد هنرارائه.2-3

طور مداوم به بررسي  خود است بهي اینکه در دنياي هنر به دنبال آینده  واسطه هنرمند به

کند. استيون هاي مختلف در این زمينه را بررسي ميپردازد و نظریهچيستي هنر و زیبایي مي

پردازد.  وگو مي با دوستان خود در مورد بهترین نویسنده و بهترین شاعر به بحث گفت

ثر است؟ ي ن ترین نویسنده کيست؟ استيون گفت: منظورت نویسنده هرون گفت: بزرگ»

(. استيون با مدیر دروس بحث مفصلي در 666: 6838)جویس،  «نيومن... اره، به نظر من

جيمز ر. بيکر  ...کند مي داند يممورد اینکه زیبایي چيست و اصوالً چه چيزي را زیبا 

 «ي اوج تالش فکري هنرمند جوان است دهنده ي استيون نشانپيدایش نظریه» گوید: مي

 يزيچزیبایي »کند.  ي اکویناس استفاده مي . استيون براي پاسخ ازجمله(221: 6832 )سيد،

کند  وگو است که استيون تالش مي بعدازاین گفت .«بخشد يمکه بينایي را لذت  است

وگویي با لينچ در  ي در مورد زیبایي بنویسد. در راستاي همين تالش است که گفتا مقاله

« کند. ؟ بحث ميآورد يمکه هنر آن را پدید مورد اینکه هنر چيست و آن زیبایي چيست 

گفت: هنر عبارت است از کار انسان در نسق دادن به امر محسوس یا معقول با غایت  ونياست

سن کم اوست که از  به خاطر(. این اظهارنظر بيشتر 213: 6838جویس، است )زیباشناختي 

 یک عنوان به است کهصادق  استيون براي مخصوصاً ها آن از یکي خلق هنر عاجز است.

 بلوچ. کند توليد هنر را تواند ينم هنوز نظریه بدهد اما هنر مورد در تواند يم نوپا هنرمند

 است دستيابي ازتر  ساده کردن صحبت هنر سال و سن این در که کند مي استدالل

(Rando, 2016: 42.) 

جاي اظهارنظر در مورد هنر، هنرمند  برخالف استيون در رمان شما که غریبه نيستيد به 
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اند...  کنم، دور صفحه گل کشيده دفتر خاطرات را باز مي» نویسد.برد و ميدست به قلم مي

جوشند.  ها تو مغزم مي ها، جمله دار را خراب کنم. کلمه ي سفيد و خط آید صفحه حيفم مي

ها، به نوک  رسند، به سرانگشت گذرند، به بازویم مي ، از گردن و شانه ميآیند پایين مي

ي خود (. هوشنگ مدتي بنا به دالیلي در برابر این عالقه288: 6831 )مرادي کرماني،« مداد

اي او را آرام  کند اما درونش که دائماً در پي خواندن و نوشتن است لحظهایستادگي مي

کند. اگر تکه  کنم. هواي نوشتن و نمایش ولم نمي نوشتن مي هواي خواندن و»گذارد. نمي

« ام خوانمش. معتاد کتاب شده گيرم و مي دوم، مي برد، مي کاغذي توي هوا ببينم که باد مي

 (.886)همان: 

در رمان هنرمند قهرمان که به دنياي هنر تعلق دارد تجاربي از انواع متفاوت هنر کسب 

خواسته هنري را به دهد که جویس ميرمند در جواني نشان ميعنوان چهره مرد هن»کند. مي

 6338ي ي است در دههپرداز چهرهاي هنر دیگر تشبيه کند. این نظر که رمان خود گونه

 کند.(. استيون نيز هنرهاي متفاوتي را تجربه مي7: 6832 )سيد، «جاي خود را باز کرده بود

گاز و دکوري که  چراغ وبرق پرزرقهاي علهچند لحظه بعد خود را روي صحنه در ميان ش»

 «کند بودند بازي مي خ شماري که توي هاي بيمعلوم نبود چيست دید که در برابر چهره

 (.669: 6838 جویس،)

در رمان شما که غریبه نيستيد هوشنگ تجارب متفاوتي از انواع هنر به دست 

از سينما »کند. به نمایش آشکار ميي او را ي او از سينما عالقهآورد. نخستين تجربه مي

« خندند يم ها بچهو  آورم يدرمخيلي خوشم آمد. روز بعد توي مدرسه اداي علي مراد را 

ترین رود رفتن به سينما یکي از مهم(. وقتي به کرمان مي686: 6831 )مرادي کرماني،

م و سينما رفت ي فيل مزهوقتي آن فيلم روي پرده بود، ده بار دیدمش. »شود. عالیقش مي

(. رادیو و گویندگي نيز از عالیق هنري 271همان: ) «زیر دندانم. عاشق فيلم و سينما شدم

پشت رادیو  نشستم يمو خودم  نشاندم يمي همسایه را جلوي رادیو ها بچه»هوشنگ است. 

انداختم توي گلوم... شنوندگان  پيچاندم و صدایم را مي بردم و پيچ رادیو را مي دست مي

 (.616)همان: « عزیز اینجا رادیو سيرچ است. ما در ایران هستيم. سيرچ در ایران است...

ي بيست را از نخستين نمره که يطور بهترین عالیق هوشنگ است نویسندگي از مهم
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نویسد و در روزنامه دیواري نوشتن . در کرمان نيز داستان و خاطره ميرديگ يمدرس انشا 

نویسد و خودش آن را هاي زیادي را ميکند. هوشنگ نمایشنامههم موفقيت کسب مي

 «میا کردهبه نام خيانت برادر یک ماه تمرین  ام نوشتهي ا شنامهینما»کنند. کارگرداني مي

-ي را هم پيگيري ميخطاط آورد؛ندگي پول به دست نمي(. چون از راه نویس868)همان: 

 دهد.هاي سينما تا رونویسي از کتاب کيمياگري را انجام ميکند. از نوشتن اطالعيه

هاي مختلفي که از هنر به زمان با آشنایي هنرمند با هنر و تجربه در رمان هنرمند هم

ن رمان استيون از همان کودکي با شود. در ایآورد از وسایل هنري نيز نام برده ميدست مي

بوي مادرش از بوي پدرش بهتر بود. مادرش براي او پيانو »شود. برخي از سازها آشنا مي

ها و سرودها اشاره (. گاهي نيز به نام ترانه61: 6838 )جویس، «زد تا برقصد رنگ ملواني مي

: 6838 )جویس، «زدندي سوسن کيالرني ميصداي سازها را شنيد که ترانه»شود. مي

« بارها در شبانگاه آرام»ي صدا با خواهران و برادرانش که ترانهاي دیگر هم(. در صحنه665

 کند. خوانند زمزمه ميرا مي

هاي غریب  خواهد که یکي از ترانهدختري که استيون او را دوست دارد نيز از او مي

دار آن  هاي لکه نرمي از شستي خود را بخواند. سپس استيون پشت پيانوي قدیمي نشسته و به

ي الهام شعري در پي کشد. استيون که شاعر نيز هست در لحظه هاي همساز بيرون مي پرده

 هاي نوشتن است.ابزار

ي ساختن مرکب براي نوشتن را توضيح در رمان شما که غریبه نيستيد، نویسنده نحوه 

کنيم. دود  ش را روشن ميا گذاریم جلومان، فتيله چراغ موشي را مي شب»دهد.  مي

ها  ریزد توي دوات. آق بابا روي دوده شود... دودها را مي رنگي از سر فتيله بلند مي سياه

کند و  آورد و کمي ازش قيچي مي اي ابریشمي مي ریزد... ننه بابا پارچه کمي آبجوش مي

مشق  کند... آن شب براي اولين بار با قلم حلبي و مرکب پدرم از آن ليقه درست مي

کاش » (. به وسایل نقاشي و عالقه به مداد رنگي61: 6831 )مرادي کرماني،« نویسم مي

( 669همان: ) «ي مداد رنگي بود عاشق مداد رنگي بودمي نقاشي و جعبهتویش دفترچه

و خوب ني لبک  قشنگ» زند.لبک ميکند. محمود، دوست هوشنگ ني و نياشاره مي

زند. ني غمگين است. دلم  لبک را بيشتر دوست دارم، بهتر مي زند، ني هم ميزند اما ني مي
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ها فکر  خواهم به آن افتم. نمي ام مي گيرد. یاد آق بابام، پدرم، ننه بابام، مادرم و تنهایيمي

(. خود او نيز بعداً که در کرمان 621همان: ) «چيز شاد است زند همهلبک که مي کنم ني

لبک  هاي نمایش نيکند در بين پردهدوستانش اجرا ميهاي خود را به کمک نمایشنامه

شک اشاره به کاغذ و شود بياي که در این رمان به ابزار هنري ميزند. بيشترین اشارهمي

کرد  هایم را گوش مي صفحه سفيد کاغذ بهترین کسي بود که حرف» کتاب و مجله است.

 (.288ان: هم) «کند ام نمي کند. صفحه سفيد کاغذ مسخره و گوش مي

ي آثار هنرمند بدون شک براي رسيدن به تکامل هنري نياز به مطالعه و مشاهده

نویس در رمان خود از این آثار یا اشخاص ي هنري خود دارد و یک رمانبزرگان رشته

در رمان هنرمند، قهرمان تنها خوانندگان متمرکز بر زندگي خود نيستند »برد. برجسته نام مي

در  ؛ مثالًهایي در این نوع ادبي هستندخصوص رمان متمرکز بر ادبيات و به بلکه خوانندگان

« گوارا چه»و « کارل مارکس»ي هملت است. شيفته رمان ویلهلم ميستر گوته قهرمان رمان

 Melville) «آشنا هستند« ماکسيم گورکي»و « ویکتور هوگو»و « دیکنز»هاي با رمان

logan, 2011: 96 ي دانمارکي گرفته شده خانوادگي او از یک اسطوره(. استيون که نام

ي پيش شبح مملکت باستاني ا لحظه» کند.است در چندین جا از این شخصيت یاد مي

(. در 263: 6838)جویس، « ي شهر مه گرفته نمایان شده بوددانمارکيان از ميان جامه

ي یک نویسنده قسمتي دیگر از رمان هر قسمت از شهر استيون را به یاد سبک نوشته

که وقتي از  دانست يمگردش صبحگاهي او در شهر آغاز شده بود و او از پيش »اندازد.  مي

که  نيومن خواهد افتاد... و وقتي گون نقرهبه یاد نثر رهباني  گذرد يمي باتالقي ها نيزم

ي کاو الکانتي )شاعر ایتاليایي از دوستان به یاد طنز تيره دیمايپ يمي ساحلي شمالي را  جاده

دانته( خواهد افتاد و لبخند خواهد زد و وقتي از جلوي کارگاه سنگبري در ميدان تالبوت 

و  دانند يمگذار نمایش نو  نویس نروژي که او را بنيان نمایشنامه)روح ایبسن  گذرد يم

د آن نوشت( همچون باد یي در مورها مقالهجویس به آثار او عالقه داشت و در جواني 

گذرد ي لوازم دریایي مي دودزدهي  مغازهتندي در او حلول خواهد کرد و وقتي از جلوي 

در (. 223)همان: « انگليسي( را تکرار خواهد کرد سینو شنامهینماي بنجانسون )شاعر و  ترانه

ر نيز شود پدر آرنال به شکسپيي استيون برگزار ميطول مراسم اعتکافي که در مدرسه
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طور مستقيم از نویسنده یا اثر خاصي نام نبرد  کند. گاهي ممکن است نویسنده بهاشاره مي

طور مثال در شهر  ي روایت به یاد یکي از آثار بزرگان بيفتد. بهاما خواننده از لحن و نحوه

کند و با یکدیگر به شرح اش را پيدا ميسایمون ددالوس یکي از دوستان قدیمي»کورک 

پردازند که خصوصيت اصلي آن وصف توانایي جسماني آنان دري استيون مينسب پ

 ماًيمستقاست. جویس براي آنکه به ادا و اطوارهاي سایمون ددالوس حالت بازیگري بدهد، 

کند و آن  هاي هنري چهارم اثر شکسپير اقتباس مينامههاي نمایشاز یکي از صحنه

کند. در کورک دوستان جواني خود یاد ميي است که قاضي شلو به حسرت از ا صحنه

کند و سایمون ددالوس از روي مستي ، سوگند به خدا را تکرار ميددالوسسایمون 

نامه در آن نمایش که يدرحالها بکاهد. کوشد با سخنان او مخالفت کند و از اثر آن مي

 (.38: 6832 )سيد، «شودي افراد بشر تعدیل ميحسرت شلو با درک سرنوشت مشترک همه

توسط  اش يکودکهاي در رمان شما که غریبه نيستيد، هوشنگ در همان نخستين سال

 خصوصاً زدم يمرا ورق  شیها کتاب»شود. هاي ادبي آشنا ميعمو قاسم با کتاب

« نامدار، شاهنامه رارسالنيامي، چهار درویش، طوط چهلیي که عکس داشت مثل ها کتاب

خواند. پدرش نيز سواد دارد و قرآن و حافظ و گلستان مي(. 3: 6831 )مرادي کرماني،

: دور گردون گر دو خواند يمپدرم فال حافظ گرفته و دارد با صداي بلند غزلي از حافظ »

که اندک سوادي دارد ننه بابایش از او  بعداً (.668)همان: « روزي بر مراد ما نگشت

دن کتاب اميرارسالن سخت است. خوان»خواهد که کتاب اميرارسالن برایش بخواند.  مي

گوید  تا یک جمله را بخوانم. ننه بابا اميرارسالن را از بر است. پيشاپيش مي کنم يمجان 

ي به وقت (.667)همان: ...« دیآ يمو چه بر سر اميرارسالن و فرخ لقا  شود يمداستان چه 

با راهنمایي  بعداًا شود که هر کتابي را بخواند امآید عالقه به خواندن سبب ميکرمان مي

خواند. ازجمله کتاب مروارید اثر جان اشتاین بک هاي ارزشمندتر را ميمعلم انشا کتاب

برایش  بلندبلند. کتاب بينوایان ویکتور هوگو را دميخواب يممن پشت در توي حياط »است. 

ي  نوشته(. براي آشنایي بيشتر کتاب هنر تئاتر 238)همان: « تا خوابش ببرد خواندم يم

 خواند تا با اصول نمایش آشنا شود.عبدالحسين نوشين را مي
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 انفکاک فکری از خانواده و آغاز مهاجرت.2-0

هاي خانواده را رسد دیگر بسياري از گرایشهنرمندي که شخصيتش به تکامل مي

هاي قرن در رمان»گردد. ها ایجاد ميیک انفکاک فکري بين آن جهيدرنتتابد و  برنمي

شوند... نفي امنيت عاطفي و ي ميسال بزرگي نوزدهمي که مردان جوان موفق وارد دوره

 ,Melville Logan) «...اقتصادي خانواده به بهاي استقالل، مهاجرت از روستا به شهر

2011: 94.) 

ي  خانوادهکند که قصد دارد  وگویي که با کرانلي دارد اعالم مي استيون در گفت

ي هنري که روحش بتواند ي زندگي و شيوهبراي کشف آن شيوه»خود را ترک کند. 

(. استيون 863: 6838)جویس، « قيدوبندي هرچه دارد بيان کند ي آن با آزادي بي لهيوس به

رسد  که زمان آن فرامي کرد؛ هنگاميکه در تمام طول عمر خود به کشيش شدن فکر مي

دهد. کند و گوش به نداي دعوت نمياش آن مسير را انتخاب نميبرخالف نظر خانواده

شود در آغاز فصل اظهار نارضایتي مادرش از انتخاب استيون در چند جاي رمان دیده مي

 باًیتقربار دیگر  پنجم، مادر استيون بار دیگر نارضایتي خود را و برحق نبودن دانشگاه را یک

کشي، یک روزي استيون خوب است که خجالت ب» دارد.اعالم مي ميرمستقيغصورت  به

 (.227)همان:  «ايرسد که پيشمان بشوي از اینکه پایت را آنجا گذاشتهمي

هاي مسيحيت و آنچه آموخته است دچار شک و تردید است استيون در مورد آموزه

ي معارفي که گنجينه» تواند او را انکار کند.به قول خودش نه عيسي را قبول دارد و نه مي

گذراند و به همين سبب او را از ها مي روزهاي خود را با تأمل در آنبردند او همه گمان مي

ي هنر سوي خود کشانده است، فقط انباني بود از کلمات قصار رساله مصاحبت جوانان به

 شود.(. درنهایت استيون راهي فرانسه مي223)همان: « ...ي نفس ارسطو وشاعري و رساله

کند. مهاجرت اول که در د دو بار مهاجرت ميدر رمان شما که غریبه نيستيد، هنرمن

ي انفکاک فکري از افتد اجباري است و نتيجهسالگي هنرمند اتفاق مي حدود دوازده

ي متفاوت از گيرد اندیشهخانواده نيست. مهاجرت اصلي او در پایان رمان صورت مي

کشاند هرچند تهران ميي نویسنده و هنرپيشه شدن او را به سفر ایرؤخانواده )عمو قاسم( و 
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عمو قاسم توي حياط بغل درخت کوچک » تالش دارد او را منصرف کند. عمو قاسمکه 

اهل این چيزها  ...دوني، ولي من راضي نيستمخوام برم تهرون. خودت ميسرو نشسته...مي

من کسي رو ندارم  ...ها آرزوهاي من نيست. اهل چي هستي؟ گشنگي خوردن؟نيستم، این

)مرادي « خواد که توهيچکدوم رو نداري...رفتن چيزهایي مي تهرون ن باشه.نگران م

(. انفکاک فکري از خانواده و رویاي هنرپيشه شدن او را وادار به این 886: 6831کرماني، 

 کند.مهاجرت مي

پایان رمان »ي داستان زندگي خود است. هاي هنرمند قهرمان، نویسندهدر اغلب رمان

اي است که قهرمان داستان در حال نوشتن داستاني است که اه صحنههنرمند اغلب همر

(. در صفحات پایاني رمان هنرمند، هنرمند را Melville logan, 2011: 96) «ایمخوانده

ي نهایي رمان تصویر مرد هنرمند نيز بينيم که در حال ثبت رویدادهاست چند صفحه مي

شود که از دید دیگري خود را قهرمان مي ي استيون است. این امر باعثخاطرات روزانه

 زندگي خود ببيند.

ي خود نوشت هوشنگ مرادي کرماني است و  نامه يزندگرمان شما که غریبه نيستيد 

هاي رمان هنرمند را  و مؤلفه شود يمچون از کودکي تا دوران جواني یک هنرمند را شامل 

زندگي  تیدرنهارمند قهرمان داستان ي هنها رمان. در دیآ يمحساب  داراست از این دسته به

 است. مؤلفهو این رمان مثال روشني براي این  سدینو يمخود را 

یریگ جهینتبحث و 

ي رمان رشد و کمال بوده به همين دليل در آن به تکوین ها رشاخهیزرمان هنرمند از 

. در طول روند رشد، هنرمند فارغ از جنسيتش که شود يمشخصيت یک هنرمند اشاره 

کند  ي عاطفي با جنس مخالف را تجربه مي رابطههم زن باشد و هم مرد، عشق و  تواند يم

در پي نشان دادن تکامل شخصيت هنري هنرمند  سینو رماناما بيشتر از رشد جسماني، 

با پيشروي روند رمان  زمان هماست. متن رمان هنرمند ادبي و آميخته به شعر است و 

کند. براي نشان دادن تکامل شخصيتي  ي هم تقویت و رشد ميساز صحنهي و رپردازیتصو

ي موارد ذهنيات قهرمان داستان را ذکر کند. هنرمند ا پارههنرمند راوي ناگزیر است که در 
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و این باعث  آورد يمي متفاوتي از انواع هنر به دست ها تجربهتکامل هنري خود  درروند

نر تغيير کند و همچنين با انواع مختلف صورت مداوم دیدگاهش در مورد ه که به شود يم

ها ي آثار برجستگان و گاه تحليل نظر آنو ناچار به مطالعه شود يمي هنري آشنا ابزارها

 تیدرنهاو  گردد يم اش خانوادهشود. تکامل شخصيت هنرمند باعث انفکاک فکري او از 

حات رمان، کند. در آخرین صف هنرمند یک سفر براي رسيدن به اوج هنري آغاز مي

ي داستان زندگي خود است. شاید بتوان قلم برده و نویسنده به بينيم که دستهنرمند را مي

مسلم  آنچهجز موارد ذکرشده معرفي کرد اما  هاي دیگري به براي این نوع رمان، مؤلفه

 است این است که اکنون زمان آن فرارسيده که رمان هنرمند را یک نوع مستقل بدانيم.

تصویر مرد هنرمند در جواني در نشان دادن مراحل رشد جسمي و هنري هنرمند رمان 

-زمان با رشد هنرمند ارتقا پيدا مي بسيار موفق عملکرده است و کيفيت ادبي رمان نيز هم

خوبي از پس شرح  گذاران جریان سيال ذهن است، به کند. جویس که از طرفداران و بنيان

زمان با رشد او  د برآمده است. دیدگاه هنري استيون همهاي ذهني و عاطفي هنرمنحساسيت

کند و براي تکامل رسد و این تفاوت دیدگاه و فکر، او را از خانواده جدا ميبه پختگي مي

 کند.شخصيت خود مهاجرت مي

ي خود را بنویسد با توجه و نامهمرادي کرماني نيز که قلم در دست گرفته تا زندگي

هاي ذهني خود کرده است؛ موفق شده که این رمان را به و حساسيت هادقتي که به اندیشه

ي این نوع  شده ها شناخته ي هنري یا رمان هنرمند تبدیل کند. تمامي مؤلفهنامهیک زندگي

زمان با رشد هنرمند را داراست. مراحل تکامل  ادبي ازجمله ارتقاي کيفيت ادبي رمان هم

شود اما به دیدگاه هنرمند در خوبي شرح مي به هاي ذهني اوشخصيت هنرمند و حساسيت

مورد هنر توجه کمتري شده است و این ارتقاي دیدگاه هنري هنرمند که سبب مهاجرت او 

 صورت کامالً جزئي شرح نشده است. شود، بهبه تهران مي

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.
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