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 اثر آر.ک.نارایان راهنمانگرش به رمان  در ادبیات هندی: بررسی مضمون خوددرگیری
 

 

 

 محمدهادي جهاندیده

 

 
 

 نور مرکز شهرضا    یامدانشگاه پ یسیانگل یاتزبان و ادب  یاراستاد 

 

 
 

ی آثار ادب یرنگدر پ یقتعل یعامل اساس ی وخوددرگیري پیامد تنش ها، تضادهاي ذهن: چکیده

یت هایی ادبیات جهان با شخص است. در متون ادبی هندوستان به عنوان زیرمجموعه اي از پهنه

در بیشتر آثار  روبرو می شویم که معماهاي زندگی به سراغشان می آید و آرامش را از آنان می رباید.

و  سبک زندگی مدرنمیان  هاي داریم که تقابلنارایان هندي با شخصیت هایی سر و کار آر.ک.

 هدف از این پژوهش، هویتی دچار می سازد. ن سنتی آنان را به خوددرگیري و چندباورهاي نهادی

نارایان و فرهنگ غالب بر کشور پهناور به منظور آشنایی با دیدگاه هاي  راهنماوي رمان واکا

خواهد شد.  با رویکرد فرهنگی انجام همراه یلی،تحل -توصیفیکه به صورت  هندوستان است

ب در ملی، در جهت اتخاذ سبک زندگی مناسراهکارهاي ع در کمک به ارائه اهمیت این پژوهش

د که نشان می ده نتایج حاصل از این مقاله است. و تثبیت هویت فردي جهان پر از آشوب کنونی

از: پیروي از دستورات الهی، میانه مهمترین راهکارهاي عملی دستیابی به موفقیت در زندگی عبارتند 

 جامعه،گوش سپردن به نداي فطرت، پرهیز از مادیگرایی و کمک به مخلوقات.در تعامل با افراد  روي

 خوددرگیري، جامعه، فرهنگ،ادبیات هندوستان واژه های کلیدی: 
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 مقدمه: 

هندوستان به عنوان  یاست. در متون ادب یآثار ادب یرنگدر پ یقتعل یو عامل اساس یذهن ياتنش ها، تضاده یامدپ یريخوددرگ  

. یدربا یو آرامش را از آنان م یدآ یبه سراغشان م یزندگ يکه معماها یمشو یروبرو م ییها یتجهان با شخص یاتاز پهنه ادب يا یرمجموعهز

آنان را به  یسنت یننهاد يمدرن و باورها یسبک زندگ یانم يکه تقابل ها یمدار سر و کار ییها یتبا شخص ين هندیاآثار نارا یشتردر ب

لی بسان شناسنامه هویت در سه سطح فردي، ملی و بین المل سازد. یدچار م و حتی نفرت از وطن یتیهو یب ، چند هویتی،یريخوددرگ

 زیابی می کند. حد زیادي در قالب ارزش هاي میهن وي ار است که درونیات شخص را تا ممهوري

 

                          
 

 

هاي بسیار بر راجو، است که وي پس از فراز و نشیب  کسب هویت فردي مهمترین چالش پیش روي شخصیت اصلی، ،راهنمارمان  در

به صورت هاي در داخل و خارج از کشور  متعدديتوسط پژوهشگران  هویت و خوددرگیري ناشی از بی هویتی مضامین .آنها غلبه می کند

 . در قسمت بعدي به مهمترین آنها اشاره می کنیمکه  مختلف بررسی شده اند

  

 پیشینه پژوهش: 

آثار آر.ک.نارایان  سایر ،(8519)نفس شیطانو داستان کوتاه  (8591)ارشناس مالیو ک (8591)راهنمارمان هاي  ، بجزمتاسفانه   

برگردان سایر آثار این نویسنده به زبان تشویق و محرکی براي  این مقاله مایه از این رو، امیدواریم که ترجمه نشده اند.به زبان فارسی 

و جاي آن دارد که،ان شاء  نوشته شده انداز طرفی، بیشتر پایان نامه ها و نقدهاي ادبی مرتبط با نارایان در خارج از ایران  باشد. فارسی

 شاهد پژوهش هاي بیشتري در این خصوص باشیم.  اهلل،در ایران نیز

(، نیشا سینگ به بررسی دیدگاه نارایان نسبت به زنان هندي 1002) "مفهوم زن در رمان های آر.ک.نارایان"در کتابی با عنوان 

بایسته ها و حصارهاي در جامعه خویش می پردازد. این نویسنده معتقد است که زنان هندوستان در پی یافتن هویت اصلی خویش در میان 

 فرهنگی جامعه هندوستان هستند و رمان هاي نارایان در شکل گیري و جهت بخشی به باورهاي زنان هند نقشی موثر داشته است. 

بررسی منتقدانه عناصر زندگینامه ای در رمان های » با عنوان (،1009)پژوهش دیگر، رساله دکتري آودري.اي.بارلو

تمرکز اصلی نارایان در رمان هایش بر روي طبقه متوسط قرار دارد و بر خالف باور عامه، پژوهشگر معتقد است که  است. این« آر.ک.نارایان

 بجاي آنکه به مناظر بدیع طبیعت هندوستان بپردازد مشکالت هندیان الیه هاي رو به پایین اجتماع را به تصویر می کشد.

 ابعاد گوناگون 

 هویت ملی

 

 خانواده

 زبان

 دین

 زادگاه

 تاریخ

 دانش
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(، شیو. ک.گیلرا به بررسی ارزش ها،شخصیت پردازي، سبک 2394) "هنر وی آر.ک.نارایان: دنیا و"در کتاب دیگري با عنوان 

داستان نویسی، ساختار پیرنگ و شیوه بذله گویی نارایان پرداخته است. مطالعه این کتاب که توسط ناشري هندي به بازار کتاب جهان 

 د.  عرضه شده است می تواند ما را با زوایاي پیچیده این نویسنده ارزنده آشنا ساز

 براي از آنجا که آر.ک.نارایان چهارده رمان و در حدود دویست داستان کوتاه به چاپ رسانده است، عرصه پژوهش و میدان ترجمه

 در جهتنیز موثر  یگام راهنمامضمون خوددرگیري در رمان بررسی عالوه بر لذا، پژوهش حاضر  است.مترجمان زبردست ایران فراخ 

 خواهد بود. به جامعه ادبی ایران هندوستان معرفی بیش از پیش ادبیات

 

 محدودیت های تحقیق:

 ،ریم.از طرفیمنتخب را برگزیده ایم و از میان ژانرهاي مختلف ادبی تاکید بیشتري بر رمان دا تنها یک اثر از نویسنده ،ن تحقیقدر ای 

که در مجال این  میان رشته اي وسیعی استمطالعه  نیازمندناشی از آن  "یریخوددرگ" و ابعاد روانشناختی یتیهو یب بررسی مضمونی

 با رویکردي تطبیقی وتالش می کنیم که در محدوده بضاعت خویش ودیت هاي موجود مقاله کوتاه نمی گنجد. از این رو، به دلیل محد

 ادبی می پردازیم.  تی به تحلیل محتواي این اثرقرائتی چند نواخ

 

 بحث و بررسی:

 (1958)اهنمارالف(. آر.ک.نارایان:

 

ماجرا و است.  ، به زبان انگلیسی سلیس و همه فهم نوشتهيهندمشهور  یسندهنو ،است که آر.ک.نارایان رمانی راهنما 

این ی سازد.از آن اثري فانتزي و رویایی م و اتفاق می افتد ،در جنوب هندواقع شهري خیالی  ،يمالگوددر  حوادث پیرنگ این اثر

 ت اصلی می چرخد که در تصویر زیر نمایان است:رمان، حول محور سه شخصی

 

                                                     
 راهنمارمان  یاصل یها یتشخص

 

 

 

ماي را از یک راهنماي تور مسافرتی به یک راهن ،راجو،شداستان اصلی تغییر هویتی شخصیت ، نارایانراهنما رمان در 

 اینگونه توصیف می کند: راجو خود را  در آغاز رمان،.رهپویان راه به تصویر می کشد ذهبی و سرانجام یکی ازم
 

 مارکو

 راجو

 رویز
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 یراه آهن مالگود یستگاهقطارشان به ا یبودند، وقت یدهها که اسمم را شن یبهراه آهن. غر ینامم را گذاشته بودند راجو

از  یکیسر خر باشند. به نظرم من هم  یب یدها نوشته شده که هرگز نبا یبعض یشانیپ یگرفتند. رو یسراغم را م یدرس یم

 ینم بودند ییکه دنبال آدرس جا ییبه آنهاوقت  یچکردند...، ه یم یدایمآنها پ بلکهگشتم،  ینم یانباشم. من دنبال آشنا ینهاا

 یگراند یندخواست خوشا یبلکه دلم م یم،خواست دروغ بگو یآن نبود که دلم م یلش...، دل"دانم ینم"گفتم: 

 (86:8:41)نارایان،باشم.

 

واکاوي گفتار راجو و تحلیل محتواي درون متنی به بهترین شکل الیه هایی از تنش درونی و خوددرگیري این شخصیت را براي  

ه رفتار والدین آنها در ریشه هاي ترس افراد از مطرود شدن را در نحو،(8:15)هنر بیانبرایان تریسی در کتاب مخاطبان آشکار می سازد.

 دوران کودکی جستجو می کند:

 
این گفته درست است که کودکان بدون هیچ ترسی متولد می شوند.تمام ترسهایی که شما در دوران بزرگسالی دارید، 

ی حاصل تجارب و تقویت منفی،هم از سوی سایر افراد و هم از سوی خودتان است...،مهمترین علت ترس بزرگساالن انتقادها

نظرات دیگران در ترس از طرد شدن یا انتقاد،بعدها منجر به داشتن حساسیت بیش از حد به مخرب در دوران کودکی است.

 زندگی می شود. 

 (41:8:15)تریسی،                                                   

 

عشقی پاک و زندگی مشترک آمیخته با ر نهفته قلبش، براي بازگویی اسراحلقه گمشده زندگی راجو  راجو با همه ولی تنها است. 

 چنین می نویسد:(8:59)رازهایی درباره ی مردانآنجلیس در کتاب  تفاهم است. باربارا.دي.

 
تنها یک راه برای کمک به مردها جهت بروز احساساتشان وجود دارد: این که خود او هم مشتاق باشد تا به خودش کمک 

رویارویی با احساسات درونی خود حس  برای زندگی مرد باشد.می تواند به مرد شاء تحول درکند.عشق شما می تواند من

حمایت، ایمنی و شجاعت الزم را بدهد.اما تالش ها، صحبت ها و اشک های شما به تنهایی کافی نیستند، بلکه او خودش هم 

اتش را به شما بگوید.تنها آن موقع است که شما باید خود را ملزم و متعهد به رشد شخصی اش کند.او باید بخواهد که احساس

 (151:8:59به او کمک کنید.)آنجلیس، می توانید

 

خود را ملزم به راهنمایی و تامین نیاز  است و چه از روي خودنمایی و چه از سر عشق به همنوع ر ایستگاه راه آهند يدارراجو مغازه 

 خوانیم:در جاي دیگري از رمان چنین می  خریداران می داند.

 
انی که تاازه از راه رسایده بودناد بارای خریاد ساودا و سایگار باه مماازه ام مای آمدنادو تقریباا همیشاه مای               کس

نمای   "هایچ وقات نمای گفاتم:    "از کادام راه بریمتاا باه فاالن جاا برسایم       "یاا  "تا فالن جا چقدر راه اسات  "پرسیدند:

 این برخورد با طبیعتم جور در نمی آمد."دانم.

 (89:8:41یان،)نارا                                         

 

او  ییند، بر حس تنهاک یرا دوچندان م يو ینگران به راجو، بجاي آنکه در وي نیروي تفکر مثبت ایجاد کنددر واقع، نیاز گردشگران  

چنین اظهار می (8:18)ن جذبشاه کلید زندگی با قانوجک کنفیلد در کتاب  کنند. یم یند و ذهنش را پر از افکار منفز یدامن م

 کند:
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بسیاری از ما با افکار آگاهانه خود آشنا هستیم.ولی آشنا شدن با افکار نیمه هشیار ما هم حائز اهمیت می باشد.ذهن 

نیمه هشیار ما در مواقع بسیاری صحنه گردان نمایش زندگی است،و چون بیشتر ما یک نوار کاست منفی در سرهایمان دائما در 

ختن است، ما به طور مداوم پیام های منفی به خارج می فرستیم. شما باید یادبگیرید که ذهن نیمه هشیار خود را حال نوا

با نگاهی دقیق به باورها و خودانگاره خود  تبدیل به افکار مثبت و سالم کنید.دوباره برنامه ریزی کنید و افکار درونی خود را 

 (16:8:18)کنفیلد،محدود کننده کار کنید.  می توانید روی حذف هرگونه ایده منفی و

را در  او می شود وبه نام رویز دلباخته رقاصه اي  وبی احساسات زنان را درک می کند راجوبه خ یشبا وجود خو راجو به رغم درگیري

 :هویدا می سازد . گفتگوي زیر میان رویز و راجو ابعاد وجودي این دوشخصیت را به زیباییرسیدن به موفقیت راهنمایی می کند

 
وقتی از رقص حرف زدم،نور امید تازه ای در چشمانش درخشید.آخر پیش تر از هر چیز هنرش را تحسین کرده بودم.یک 

 شب بی مقدمه از من پرسید:

 "هستی  )مارکو(تو هم مثل او"رویز:

 "از چه نظر "راجو:

 "تو هم بدت می آید که برقصم "رویز:

ث شده این طور فکرکنی  به خاطر تو دست به هر کاری می زنم.حاضرم زندگیم را بدهم ه چیز باعبه هیچ وجه.چ"راجو:

 (51:8:41)نارایان، "تا تو به آرزویت برسی.بگو چه کنم.به خاطر تو دریغ ندارم.

 

به بلوغ فکري  راجو با مردانی که به سرعت.با این وجود، راجو به ندرت هدف از زندگی و منظور خداوند از خلقت وي را درک می کند 

 (، نوشته است:2993) مثل زنان رفتار کنید، مثل مردان فکر کنیدمی رسند تفاوت دارد.استیو هاردي در کتاب 
 

اگر یک مرد، انسانی معنوی باشد و با خدا رابطه خوبی داشته باشد خیلی زودتر به بلوغ می رسد چون عقایدش باعث می 

ند. و این قواعد اخالقی بطور ناخودآگاه باعث می شود که خانواده اش را در درجه شود که قواعد اخالقی را جدی تر رعایت ک

چون رابطه با خداوند همین را از او می طلبد. و اکنون اولویت زندگی اش پیدا کردن زنی است که بتوانند زندگی دوم قرار دهد،

 ند.و خانواده او را تکمیل ک -اش را کامل کند، زنی که مادر فرزندانش باشد

 (11:8:15)هاردی،                                                  

 

راجو در جامعه اي زندگی می کند که با وجود تمامی شهرت دارد. ي و حقه بازيدغلکار به گردشگران یاندر م جو راه آهنرا  

ه قوت براي مردانی مانند راجو است اما حقیقتی مشکالتش آزادي بیشتري به مردان نسبت به زنان می دهد. هر چند این مساله یک نقط

تلخ براي زنانی سنتی و سالخورده همچون مادر راجو است. این زن به نسل جدید دخترانی نظیر رویز رشک می برد و اینگونه لب به سخن 

 می گشاید: 

 
 یتوان ی. همه جا میستین یسواد،ب ی. مثل ما، زنهایکم ندار یادن یتو یزچ یچاست،دختر شجاع. پس ه یاست عال یعال

 ی بکن یخواه ی. حاال چکار میو پولت را نگهدار یخبر کن یسمزاحمت شد پل یاگر کس ی،قطار بخر یطبل یتوان ی. میبرو

 ع دختر شجا یریو حقوق بگ یمستخدم دولت بشو یخواهیم

 (815:8:41)نارایان،                                            

مارکو نماد دانشمندانی است که سخت کوشی را با . بی توجه به نیازها و استعدادهایش است باستان شناسی، رکوماهمسر  رویز  

خوددرگیري مارکو از جنس فرورفتن در  خودشیفتگی اشتباه گرفته اند و از توانایی الزم براي حفظ تعادل در زندگی برخوردار نیستند. 
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راجو ویژگی هاي شخصیتی مارکو را بدین صورت بازگو مرداب جلوه هاي فریبنده دنیا، بی توجهی به همسر و انحراف از هدف زندگی است. 

 : می کند
 

زنده و متحرک و شد ، تا موجود  یم یلشتخ یختنکرد و باعث برانگ ینطقش را باز م یشترب یدهو پوس یجانب یاءظاهرا اش

و  یادن یکسرهوارد غار شد  یداشت!وقت یاطالع فراوان یزاندام پر نوسان. در مقام راهنما کارم سبک بود، چون او از همه چ

برداشتن و عکس  یادداشت یری،نداشت. سخت سرگرم اندازه گ یتوجه یزچ یچه بهسپرد...، او  یرا به دست فراموش یهاماف

 (805)همان:نه. یادهم  یمن گوش م یندداد که بب یزد و به خودش زحمت نم یگرفتن بود و مدام ور م

 

این دو شخصیت، رویز و مارکو،  از یچیکهدر واقع،رویز و مارکو وصله ناجور همند و زاویه دید آنها به دنیا با یکدیگر متفاوت است.  

 يجا یريخوددرگ یر،ز يدر گفتگوش را براي دیگري ایثار کند. نمی خواهد به نفع دیگري کنار بیاید و یا در زندگی مشترک برخی از عالیق

 :دهد یم یرا به خودخواه یشخو

 
 "اجازه می دهی برقصم "رویز:

 "چرا "مارکو:

این کار خوشحالم می کند.نقشه های زیادی دارم.دوست دارم امتحانی بکنم.همان طور که تو داری امتحان میکنی "رویز:

 "که..

 "اهی بامن رقابت کنی،آره این یک شاخه ازعلم است نه بند بازی.آه،پس تو میخو"مارکو:

 "یعنی می خواهی بگویی رقاصی هم مثل بند بازی است "رویز:

نمی خواهم در این جور چیزها با تو جر و بحث کنم.بند باز تمام عمر روی طناب از شگردهای واحدی استفاده می "مارکو:

رقاص هم شگردهایش راتمام عمر تکرار هوشمندانه یا خالقیتی در آن است  کند.خوب،رقص توهم مثل همین است.چه چیز

می کند.حرکات میمون را به خاطر اینکه هنرمندانه است تماشا نمی کنیم،بلکه به این دلیل برایمان جالب است که میمون این 

 (:80)همان:"کارها را می کند..

 

در مقاله اي با .می رساند حرفه رقاصی را به دروازه هايرویز  شا تشوق هایبگوي سبقت را از مارکوي ساده دل می رباید و راجو  

میزان سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان طالق دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقد سابقه خیانت "عنوان 

بر روي  2930طعی که در سال مق-(، نذیر هاشمی محمدآباد و سایر همکارانش پس از یک مطالعه توصیفی،تحلیلی2931)"زناشویی

برای  ناسازگاری زناشویی به تنهایی پیش بین قوی"مراجعین مراکز بهزیستی استان فارس انجام داده اند بدین نتیجه رسیده اند که 

خیانت زناشویی در شرایط دشوار زندگی نیست و با توجه به نتایج این پژوهش عامل مهمتر به روابط فرازناشویی، کیفیت 

 (:81:8:5)هاشمی محمد آباد،. "ان تخریب ابعاد مختلف آن استو عشق میان زوجین و میز رابطه

 

و پلی به درون ذهن راجو می زند ش با رویز آغاز می کند. نارایان در قالب کلمات مادر بر خالف میل را شزندگی مشترک راجو 

 :درگیري ذهنی وي را با رویز اینگونه به تصویر می کشد
 

گذاشت  یتوانست به او عتاب و خطاب کند. رحم و مروتش نم یتعصباتش دختر را واقعا دوست داشت و نمهمه  یرغمعل

 یقینقدر مواظبش بود که به او غذا و پناه بدهد و سر به سرش نگذارد...،  ینبه او زخم زبان بزند. هم یابه دختر غذا ندهد  

هرش با زحمات فراوان ساخته بود خراب کرده ام. اما خوشبختانه را که شو چهآن یهایماست که من با هوسباز یدهداشتم فهم

 (185:8:41)نارایان،به کارش نداشت. ینوشت و کار ینم یچارهدختر ب یآنها را به پا
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سرانجام آن دو را ترک می و  است مخالف راجو و رویز نسبتا نامشروع روابط مادر راجو که بر پایه ارزش هاي فرهنگی هندوستان با 

 است: گفتگوي زیر بیانگر اعتراض وي به فرزند منحرفش .کند

 
تا ابد که نمی توانی به این وضع ادامه بدهی،راجو باید یک جوری قال قضیه را بکنی.آدم که نباید دختر رقاصه را "مادر:

 "!خانه را با کجا عوضی گرفتی توی خانه نگهدارد.هر روز صبح رقص و چیزهای دیگر روبراه است

 "خله نکن مادر.من ادم بالمی هستم.می دانم دارم چکار می کنم.یکهو چه ات شده مدا"راجو:

 "امیدوار بودم سر عقل بیایی و خودت راهی پیدا کنی.تا ابد که نمی شود این کاررا کرد.آخر مردم چه می گویند "مادر:

 "ر او از اینجا تکان نمی خورد.مردم کی هستند نظرشان برایم مهم نیست.تو هم نگران این جور چیزها نشو.ماد"راجو:

 (109)همان:"او نرود،من از این خانه می روم.سر عقل بیا راجو.او زن مرد دیگری است.باید برگردد پیشش.اگر "مادر:

 

. با دست می یابد یشغل یتموفق به رویز د که با تاکتیک هاي تبلیغاتیرویز می شود و دیري نمی پاینمایش هاي راجو منشی صحنه  

می پندارد. حس تملک راجو به رویز  رویزو وجود  زندگی  بجاي سرور بادي از غرور بر چهره اش می اندازد و خود را صاحب وجود، راجواین 

 :در کلمات زیر مشهود است

 
 یکرد و سراغش را م یجرات م یبه کارش داشته باشد. اگر کس یکار یستبا ینم یاو تنها در انحصار من بود و کس

 یکاف ین. همییدحرفان را به من بگو یدتوان ی. میمباعث زحمتش شو یست: )الزم نیاتم: )سرش شلوغ است.( گف یگرفت، م

دوانده  یشهدر ذهنم ر یدهعق ینرنجاندم. او مال من بود. ا یبا او روبرو شود از خود م یماخواست مستق یاست.( هر کس را که م

 (198)همان:بود.

 

 : در یک تک سخنگویی راز دل را اینگونه بر زبان می آورد ويب هرچه بیشتر مال و منال است.راجو به دنبال ثروت اندوزي و کس
 

پول  یستبا یشد م یبود که تا م ینکه آدم از پول فراوان رو گردان باشد. فلسفه ام ا یستکردم که عاقالنه ن یم یالخ

لبخندها که به محض  ینکند  ا یاز من مواظبت م یر نباشم ک، بهتر. اگر پولدا یاوریمپول در ب یشتر. هر چه بیاوریمدر ب یفراوان

کنند کجا خواهد  یم یقشبا احترام تصد یمگو یم یبه بمل دست یزیند و هر وقت که چیگو یسربرگرداندن به من خوشامد م

 (140)همان:رفت 

 

، راجو نمی . پس از آزاديدان می اندازددر زن دو سالوي را به مدت در مسیر خالف گام می نهد و همین امر  با گذشت زمان، راجو 

. راجو از آن قبیل افرادي است که نمی تواند میان خواسته هاي اجتماع به عنوان نهادي بیرونی مانده عمر خود را چگونه بگذراندداند که باقی

 چنین بیان می کند:(8:18)کنترل ذهنو باورهاي درونی خویش تعادل برقرار سازد.خوزه سیلوا در کتاب 

 
با خودتان عهد ببندید که تمام تالش های نهادهای بیرونی برای برنامه ریزی آینده شما را مد نظر قرار دهید...،برنامه 

ریزی های گذشته مانند سدی است که در برابر جریان طبیعی و آزاد زندگی شما بسته شده است. درست همانطور که یک 

 -ور هدایت جریان آب برای برخی منافع خاص، ساخته شده استکه بوسیله دیگران به منظ -رودخانه توسط سدی

کنترل)برنامه ریزی( می شود. عوامل و نهادهای بیرونی نیز از طریق برنامه ریزی روی شما، به کنترل شما می پردازند. برای رها 

زی های خاص شما را گرفته جلو برنامه ریشدن از قید برنامه ریزی های ناخواسته گذشته...، سدی را به تصور درآورید که 

 (41:8:18)سیلوا،است.این سد نمایانگر تمام اعتقادات غلطی است که شما را از رسیدن به آنچه که می خواهید باز می دارد. 
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از سر شرمساري بجاي بازگشتن به مالگودي در دهکده اي اقامت می گزیند که  او را با راهنما و پیر مراد مذهبی اشتباه می  راجو 

دهکده اقامت می گزیند. چیزي نمی گذرد که قحطی در دهکده شیوع پیدا می کند و راجو باید  دد. وي در معبدي در نزدیکی معبگیرن

با روزه بگیرد تا شاید باران ببارد. راجو تمامی گذشته خویش را به یکی از اهالی دهکده و مریدان وي که والن نام دارد در میان می گذارد.

لی از سر نیاز به یک راهنماي مذهبی بدون توجه به گفته ها و اعترافات راجو براي وي آذوقه و پیشکشی می آورند و از وي این وجود،اها

 طلب راهنمایی می کنند.

 

نقطه اوج و فراز داستان در اینجاست که خوددرگیري بیش از پیش نشانه هاي خود را در وجود راجو آشکار می کند. این عالئم در 

 یر بدین صورت خالصه شده اند:تصویر ز

 

 
 

براي تربیت بچه هاي  خاطر می آورد. وي شخصی راراجو گذشته فقیرانه خود، مشکالت اقتصادي پدرش و غرولند هاي مادرش را به  

یکی از اهالی می سازد. والن خواهر خود را که بر سر قضیه ازدواجش با دهکده قدیس  را ويمر به کار می گمارد و همین ا در معبد دهکده

تصاویر زیر مطیع خواست والدینش می شود.این دختر دچار مشکل خانوادگی شده است به پیش راجو می آورد و بر اثر راهنمایی هاي وي 

 را به نمایش می گذارند: راهنمامضامین اصلی و نمادهاي اساسی رمان 

 

                           
 

 

 

 مضامین اصلی 

راهنما رمان  

خیال    

  

 

خوددرگیری    

 

 

 مدرنیسم
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 رمان نمادهای اساسی

 

 

 .نشینندداري وي ب روزهنظاره به راجو جمع می شوند تا   پیرامون طبوعات و رسانه ها جمعیت انبوهیم یتبلیغاتجنجال هاي  ر اثرب 

د. یکی از روستائیان رهبر آزادیخواه هند مقایسه می دانن تجسم اي مقبول عامه اهالی دهکده قرار گرفته است که عده اي او راراجو به اندازه 

 مجاور معبد در مورد راجو چنین اظهار می کند:
 

 یاست. وقت مهاتما ین. عیدآ یسرمان نم ییبال یچرا دارد. تا او با ماست ه یمثل سوام یخوشا به سعادت منگاال که مرد

حتما باران  یردمرد هم از همان قماش است. اگر روزه بگ یندر هند افتاد! ا یدست به اعتصاب غذا زد، چه اتفاق یمهاتما گاند

 یمرد یمشود باران ببارد و به ما کمک کند.در روزگار قد یکار زده. حتما باعث م ینعالقه به ما دست به ا دتبارد. از ش یم

 یرا به عهده م ینیسنگ یفوظا ینبزرگ هستند که چن یببارد. فقط جانها یلگرفت و باعث شد س روز روزه یکو  یستب

 (8:4:8:41. )نارایان،یرندگ

 

راجو به عنوان بخشی از مراسم مذهبی روزانه به کنار رودخانه می رود و در آنجاست که احساس می کند بر روي تپه ها باران می  

وي متعصب ارزش هاي آیین هندو را با خرافه پرستی قشر ساده دل جامعه هندوستان در هم می آمیزد و با نارایان به عنوان یک هندبارد. 

آنکه سخن از گاندي به زبان می آورد توانایی مصالحه با دین مبین اسالم را ندارد. تصاویر زیر ویژگی هاي دین مبین اسالم و مرام شرک 

 آلود هندوییسم را خالصه کرده اند:

 

 
 

 دهکده

بدمع  

 رودخانه
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. در هر بر دهکده آگاه نمی شوند قحطی و پیامدهاي راجو از سرنوشت نهایی ن می رسد که مخاطباندر حالی به پایا راهنما رمان

امید در دل اهالی دهکده می  هاي صورت، ریاکاري هاي پیاپی راجو وي را به خویشتن شناسی و ایثار جان خود در راه رویاندن جوانه

  انجامد.
 

 ری: نتیجه گی

تصویري فرهنگی از جامعه هندوستان در مقیاسی کوچک و  راهنما،ارائه شده می توان برداشت کرد که رمان  از خالل بحث هاي    

زي بیانگر وضعیت زنان، فقر اقتصادي، فاصله هاي طبقاتی و برخی از عقاید خرافی رایج در این کشور پهناور است. نارایان که در ابتدا با لن

، بلوغ یخودشناس به عتدالو ا يرو یانهمخصیت اصلی می نگرد حوادث داستان را به سویی می کشاند که راجو بتواند در سایه کمدي به ش

  راجو از یک هوس دنیوي به عشق الهی می رسد و آسایش مردم در پی ایثار وي محقق می گردد. .دست یابد یخداشناس وفکري 
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