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 چكیده

نويسی که رمان نويسی استنمارمان نو جريانی مهم در ر
گذارد و هر آنچه مربوط به سنت و سنتی را پشت سر می

افکندا اين را از محتوا و ساختار به دور می گذشته است
ات تأثیررغم اينکه بیش از سه دهه نپايید، اما جريان به

هايی که پس از اين جريان پايداری داشت و بسیاری از رمان
جريان سیک فاصل  زيادی داشتندا پديد آمدند، با رمان کال
-مؤلفهاست که از های زاويه ديد سیال ذهن يکی از شیوه

ها و بیان احساسات، انديشههای مهم رمان نو است و به 
-می داستانهای و يا شخصیتذهنیات درونی شخصیت 

ی بی نظم و ترتیب و به ظاهر هاکه به صورت رويداد پردازد
اصی در کنار هم قرار بدون هیچ هدف و غرض و علت خ

هم ريختن نظم منطقی عناصر داستان اند و گاهی با بهگرفته
ا پذيردزبان و يا شکستن قواعد نحوی صورت می مانند

 قنوردد و مخاطب از طريمرز زمان و مکان را میسیال ذهن 
ها تا حدی تیهای شخصهای درونی و واگويهگويیتک

در ايران صادق  داکند که کجای ماجرا قرار داردرک می
هدايت، صادق چوبک، بهرام صادقی و هوشنگ گلشیری از 
پیشگامان جريان سیال ذهن هستندا هوشنگ گلشیری در دو 

از اين شیوه استفاده  های دردارآيینهو  شازده احتجابرمان 
کرد و سیال ذهن را خالقانه و برگرفته از سنت ادبی ايران و 

ار بردا در اين مختصر برآنیم آمیختن با شیوۀ تازه غربی به ک
مهم رمان نو در اين سه  مؤلفهکه سیال ذهن را به عنوان 
 رمان نو فارسی بررسی کنیما 
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Abstract 
The new novel is an important current in novel 
writing that goes beyond traditional novel 
writing and discards everything related to 
tradition and past from content and structure. 
Although it did not last more than three 
decades, it had lasting effects, and many of the 
novels that emerged afterwards have been 
removed from the classic novel. Fluid flow of 
the mind is one of the most important aspects of 
the new novel, and it expresses the inner 
feelings, thoughts, and mentalities of the 
characters or characters of the story in the form 
of an unorganized and seemingly non-existent 
events. The purpose and the specific causes of 
these events are intertwined, and they 
sometimes will be occurred by disrupting the 
logical order of the elements of the story, for 
example, by language or by breaking the 
syntactic rules. The fluid flow of the mind 
crosses the boundaries of time and place, and 
the audience will understands to some extent 
where the story is through the inner 
monologues and utterances of the characters. In 
Iran, Sadeq Hedayat, Sadeq Chubak, Bahram 
Sadeqi and Houshang Golshiri are the pioneers 
of the fluid flow of the mind. Houshang 
Golshiri used this way in his two novels called 
"the Mirrors with the Door and the Prince of the 
Veil" and used the fluid flow of mind derived 
from the Iranian literary tradition creatively and 
also blended with the new Western style. In this 
article, the researcher intends to examine the 
fluid flow of mind as an important component 
of the new novel in these three new Persian 
novels.  
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 مقدمه

امروزی آن، که  نويسی در ايران به مفهومداستان

از دورۀ قاجار حرکت خود را آغاز کرده بود، پس 

به دلیل تاییر شرايط اجتماعی و  1223از کودتای 

های جديد غربی از سیاسی و نیز آشنايی با رمان

طريق ترجمه و آشنايی مستقیم با غرب دچار 

تحوالتی شد و جريان مدرنیستی در آن رو به 

 (200: 1211رشد نهادا )میرعابدينی، 

ای ديگر از يکی دو دهه پس از ظهور گونه

روايی آن  ۀو شیو« 1رمان نو»در غرب به نام  رمان

اين نوع رمان در ايران « جريان سیال ذهن»يعنی 

نیز طرفدارانی پیدا کردا ما بر آنیم در اين مختصر، 

-ینهيآ»و « شازده احتجاب»، «ملکوت»سه رمانِ نو 

یال ذهن مورد را به لحاظ جريان س« های دردار

بررسی قرار دهیما اين سه رمان که فت، باب 

ای از اهمیت ويژه هستند،در ايران « رمان نو»

-و رمان ملکوتبرخوردارندا رمان نو در ايران با 

گیردا های گلشیری و سپس شاگردان او شکل می

رمان نو حد فاصلی بین رمان مدرن و پسامدرن 

گرايش  است و البته بیشتر به سمت پست مدرن

زيرا در عصر ترديد به يقینیاتِ مدرنیته  ؛دارد

ظهور کرده استا  گرچه اين نوع رمان چندان در 

نويسی را اما جريان رمان ،غرب و ايران نپايید

خود قرار دادا ديگر آن نظم و عناصر  تأثیرتحت 

-داستان به عنوان امور ثابت و ضروری در داستان

ز همه زمان در تر اآيند و مهمها به شمار نمی

 آيدا های بعدی از خطی بودن در میغالب رمان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا 1252اسحاقیان،  رک: برای اطالعات بیشترا 1

 سؤاالت تحقیق

توانسته  ملکوتآيا صادقی در رمان کوتاه ا 1

سیال ذهن را به خوبی به کار بگیرد و يا کژتابی 

 دارد؟

و  شازده احتجابآيا گلشیری در هر دو رمان  ا3

 است؟  از عهده سیال ذهن برآمده های دردارآيینه

با توجه به شیوه روايت سیال ذهن آيا همه ا 2

گويی درونی و انواع اعم از حديث نفس، تک

دانای کل در اين سه رمان به کار گرفته شده 

 است؟

 

 هافرضیه

ترين رمان نو بنويسند و مهم صادقی کوشیده ا1

يعنی سیال ذهن را تا حدی رعايت  ،آن ۀشیو

 استا کرده

ذهن را در هر  گلشیری به خوبی جريان سیال ا3

 دو رمان خود به کار گرفته استا

های سیال ذهن در هر سه رمان تا شیوه  هم ا2

 حدی رعايت شده استا

 

 پیشینه تحقیق

مقاالتی دربارۀ جريان سیال ذهن نوشته شده که 

اين شیوه پرداخته و  در موردبه مباحث نظری 

اين تکنیک را در برخی از آثار فارسی بررسی 

ای با عنوان سیال ذهن در ا مقالهکرده است، ام

ای با اين سه رمان نو فارسی وجود نداردا مقاله

های ذهن و قلمرو آن در داستان آيینه»عنوان 

( 1250کار شده )ايزديار و عبدالرضايی، « دردار

های نهيیآبخشی از داستان نوشته شده که تنها 

-ش بر تحلیلتأکیددردار را تحلیل کرده و بیشتر 
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 هایتکنیک بررسی» مقال  شناسی استاانهای رو

-به بررسی زاويه« احتجاب شازده رمان در روايی

لی و های ديد اين رمان پرداخته استا )حسن

بررسی جريان سیال ذهن » ( مقال 1255قالوندی، 

بیشتر به بررسی « های دردار گلشیریدر آيینه

-گويی درونی و سپس جنبهحديث نفس و تک

ريختگی زمان و همرمان و به  شناختیهای روان

زاده میرعلی و مکان پرداخته استا )حسن

بررسی جايگاه جريان »(ا مقاله 1212انصاری، 

سیال ذهن در داستان های شازده احتجاب و به 

( 1210)اسدی و لطیفیان، « سوی فانوس دريايی

ويرجینیا ولف که بررسی تطبیقی بین گلشیری و 

بررسی رمان ملکوت نقد و »استا همچنین مقاله 

)بزرگ بیگدلی، « های رمان مدرنبر طبق مؤلفه

( رمان ملکوت را به 1213 ،آراسته و سنگانی

لحاظ معیارهای مدرن مورد بررسی قرار داده 

در « رمان نو»را « ملکوت»است و حال آنکه ما 

ايم که مرزهای مدرنیته را درنورديده و نظر گرفته

 ايما سیال ذهن را در آن بررسی کرده

به عنوان جريان « رمان نو»با توجه به اهمیت 

نويسی و گذار پس از خود در عرص  داستانتأثیر

حضور شیوه سیال ذهن به عنوان عنصری مهم و 

ثابت در اين نوع رمان، پرداختن به آن در اين سه 

 نمايدا  رمان نو پیشگام فارسی ضروری می

 

 جریان سیال ذهن

-زلزل و بحران ارزشقرن بیست در اروپا قرن ت

مدرنیته به يقینیات خود شک کرده و در  و هاست

ترديد به سر می بردا در اين قرن پناهگاه فکری و 

فلسفی باقی نمانده و جامعه دچار بحران استا 

ها به رمان نیز راه يافت و حاصل اين بحران

تاییراتی را در ساخت و محتوای آن ايجاد کردا 

 1شدن جريان سیال ذهن يکی از اين تاییرات زاده

ای که خواننده آن رمان نو است، شیوهاز س پو 

شودا در اين با ذهنیات درهم نويسنده مواجه می

آيدا دوره نگرش جديدی نسبت به زمان پديد می

 ،ديگر زمان آن جريان خطی و تقويمی نیست

بلکه گذشته، حال و آينده در طول هم هستند و 

نداردا نويسنده نیز  در ذهن مرزی میان آنها وجود

همین جريان دائمی زمان ذهنی را در رمانش وارد 

 کندا می

در اين شیوه روايت، نظريات فرويد و کشف 

های ذهن هم اثرگذار بوده استا طبق او از اليه

انديش  فرويد ذهنیت انسان واجد ماهیتی 

چندگانه است، گذشته همواره در يکی از سطوح 

های فعلی بر واکنش ذهن ما حاضر است و دائما

 زها چیزی جگذاردا ما انسانمی تأثیرما 

خاطراتمان نیستیم و زمان حال ما، حاصل جمع 

گذشت  ماستا زمان جريانی مستمر است و نه 

( 153-55: 1103 لحظاتی جدا از هما )بیکر،

کند، ذهن های ذهن زمان را سیال میتداعی

ا با کند و از ديدن شیئی و يخاطرات را مرور می

ها ناخودآگاه های مهم درونی، اين تداعینگرش

 (02: 1111آيدا )فرويد، به وجود می

عناصر و يکی از به جريان سیال ذهن  

شود نويسی قرن اخیر بدل میهای داستانتکنیک

بین نويسندگان غربی رايج شده و چند  و ابتدا

اين دوره عصر  يابدادهه بعد به ايران هم راه می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. stream of consciousness 
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بینان  قرن ها و اخالقیات خوشنتگسست از س

و رفتن به سمت فرهنگ و هنری ناامیدانه و  11

بدبینانه و نسبیت است، مرز بین خیال و واقعیت 

و قطعیت، مفهوم خود را از دست رود از بین می

برد و آنچه درون خود پناه می دهدا هنرمند بهمی

 ادرونیات و ذهنیات خودش است ،نويسدمی

نويسی ندر رما»شودا ان نیز ذهنی میزم ،بنابراين

دائمی در ذهن فرد قلمداد زمان جريانی  35قرن 

در زمان  ماًئشد که در آن وقايع گذشته دامی

شوند و بازنگری گذشته با حال سرازير می

: 1251)بیات،  ا«آمیزدبینی آينده در هم میپیش

را به سمت انتزاعی و ( اين عنصر رمان 125

و آن را تا حدی از راوی  ردبذهنی شدن می

-ايگاه شخصیت میکند، راوی را در جخالی می

را به صورت نشاند و درونیات و ذهنیات او 

گیری و رعايت دستور نامنسجم و بدون نتیجه

 آوردا بان و منطق زبان  به روی کاغذ میز

های داستان به در رمان سیال ذهن شخصیت

ا و هويژه شخصیت اصلی درونیات و انديشه

کنندا ت خود را به صورت نامنظم بیان میاحساسا

شیوه نامنظم و پراکنده تحرير  رويدادها در اين

جیمز  ميلیاوه ـب را واژه نـيا اعدـبشوندا امی

دا )سورملیان، هندمی نسبت مريکايیآ سشناانرو

اصطالح آن را شاعر و نويسنده  (55: 1121

: 3552ا )پرينس، انگلیسی می سینکلر باب کرد

بدون که در اين شیوه نويسنده ممکن است  (20

 ای، ازگذاری مناسب و يا اشاره ز نشانهاستفاده ا

شخصیتی   ديگر و يا از انديشه  به صحن ای صحنه

خصیت ديگری برود و دوباره به ش  به انديش

اول بازگرددا در اينجا به عهده خواننده  نقط 

 شف کندااست که زمان را ک

  بیان  برای  ذهن  سیال  جريان  نويسندگان

  های داستان از شیوه  های شخصیت  ذهنیات

-آنها عبارت  تريناند که مهم گرفته  متعددی  بهره

  گويی تک،  مستقیم  درونی  گويی تکند از: ا

محدود به   کل  دانای  دگاه، دي غیرمستقیم  درونی

ا آثار مطرح سیال ذهن  نفس  حديثشخصیت و 

 (11: 1251اندا )بیات، تلفیقی از اين سه شیوه

 در که است روايت از ایهگويی درونی شیوتک

 هایشخصیت عاطفی و ونیدر تجربیات آن

 از پیش مرحله در مختلف در سطوح داستان،

( حديث 50: 1215شوندا )داد، می نمايانده گفتار

 آن در که است گويیتک انواع از يکی نیز نفس

 زبان به را خود مقاصد و افکار داستان شخصیت

 و مقاصد از تماشاچی يا خواننده تا آوردمی

-011 :1255قی، شودا )میرصاد باخبر او نیات

015) 

های سیال ذهن زمان بیرونی و در رمان

زمان درونی هر دو وجود داردا شخصیت 

داستان، از يک سو با زمان بیرونی يعنی همان 

زمان تقويمی و خطی سر و کار دارد که خواه 

ناخواه بر حرکات و اعمال او حاکم است و از 

سوی ديگر زمان واقعی که همان زمان ذهنی 

 استا 

 

  ملكوتسیال ذهن در 

 بهرام صادقی و رمان نو .7

بهرام صادقی از جمله آثار نو « ملکوت»داستان 
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توان آن را اولین رمان نو فارسی است که  می

های ای به رماندانستا بهرام صادقی اهتمام ويژه

 دادغربی داشت، آنها را الگوی کار خود قرار می

ختار هايش را با سا داستان  اغلب ساختارو 

های رب  خصوص داستان  )به های خارجی داستان

برخی از که بود  بر آنکرد و  گريه( مقايسه می

و حتی ساختارها را زودتر از آنها تجربه کرده 

رمانش را زمانی نوشته که هنوز سخنی از رمان 

( 152: 1211نو در میان نبوده استا )صادقی، 

ه و البته رمان نو در غرب بسیار زودتر ظهور کرد

 خیر بوده استاأحضورش در ايران با ت

ه ای صاحب سبک است کصادقی نويسنده

او » رودابر راهی غیر از گذشتگان خود می

نويسی ايران به وجود ای در داستانفضای تازه

ا ت«ـسا دهکر یجديد حل مر وارد را آن آورده و

-او را می ملکوت( رمان 110: 1211نیا، )بزرگ

وی رمان نو نويسی فارسی توان فت، بابی به ر

کندا انست و از اين جهت اهمیت پیدا مید

در فضايی مملو از تشويش و فاجعه و  ملکوت

گذردا صادقی با خلق داستانی پوچی و ترس می

پوچی  تا وار خواسته استتخیلی تیره و کابوس

را به تصوير بکشد و فضايی ايجاد کند که 

ام و قطعیت در آن به سخره گرفته شده و ابه

 ؛ترديد بر همه چیز حتی زمان هم حاکم است

يعنی اصل مهم رمان نو را که ترديد در اصول 

صادقی  رعايت کرده استا کامالً را است

به ساختار داستان اهمیت ها نويیهمچون رمان

داد و توجه خاصی به فرم و شکل  زيادی می

او به جريان سیال ذهن نیز در داستان داشتا 

های اما نتوانسته چون نمونه ،اردملکوت اهتمام د

اصیل از عهده به در آيد و در ذکر خاطرات از 

 گردداشود و به زمان تقويمی بازمیآن خارج می

 

 ملكوتگویی درونی در تك. 5

ای داردا گويی درونی نمود ويژهتک« ملکوت»در 

ه در ابتدای داستان ـساعت تقويمی به کار رفت

بعدی و زمان ذهنی  زيرا حوادث ؛اعتبار استبی

نوردد، گرچه مرور خاطرات آن را درمی

 تأثیرهای داستان  سیال ذهن را تحت شخصیت

 دهداقرار می

در ابتدای کتاب از زمان بیرونی سخن رفته 

حلول جن به بدن  است که ساعت تقويمی

 شب زدهيا ساعت در»کند: مروت را بیان می

حلول چهارشنبه آن هفته جن در آقای مودت 

( داستان در فصل اول 1: 1215)صادقی،  ا«کرد

به ماجرای آقای مروت اختصاص دارد و در 

و  اای به مالفصل دوم و سوم  بدون هیچ قرينه

پردازد و باز در خاطرات پراکنده و نامنظم او می

فصل آخر به آغاز ماجرا و آقای مروت رجوع 

کندا خواننده از ابتدای داستان تا پايان رمان می

ستانش استا هر ظر آقای مروت و دومنت

خواننده در پی پیوند  ،شودماجرايی که نقل می

دادن آن با مروت است، اما داستان بر مبنای 

بین ماجراها  سیال ذهن است و چندان ارتباطی

بلکه اينها ماجراهايی از  و اشخاص وجود ندارد؛

زمان گذشته و جدای از زمان اکنون و داستان 

 مروت استا 

در فصل دو و سه زمان خاطرات درهم  زمان

گويی ا استا خاطراتی که به شکل تکمال

درونی بیان شده استا در اين خاطرات زمان 
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رود و به ترتیب زمانی بیان عقب و جلو می

رسد و از ها به امروز میشودا از خاطرهنمی

امروز به خاطرات پسر، پدر و مادرش وااا اما هر 

در اينجا  اداردا ما ليک از خاطرات زمان خطی 

ای نیست، مخاطب در صدد شنونده و خواننده

زيرا به  ؛خودش است و آن هم در همان لحظه

مرحل  پیشاگفتار تعلق دارد و به آن مرحله 

نرسیده که در قالب زبانی منسجم و دارای 

های   اليهمخاطب بیان شود، بلکه در مرحل

انه های روزبا يادداشت اگفتار ذهنی استا ما ل

از خودش و خاطراتش و اتفاقاتی که برايش 

آوردا های مختلفی میگويد و يادداشتافتاده می

 چنین است:او  نخستین يادداشت

 يگرد نويسمبا تنها دستم دست راستم، می

 حاتم کترد که عجیب قتاا ينا در اماکرده دتعا

 مثل و قتهرو از بیش آن خوابانده است، در امر

 لمد زبا گردمامی وشیمافر لنباد همیشه

ای  هیچ نفهمم )اما، و کنم شموافر اهدخومی

 نیستی تو ايرز ؛اهی آمدنخو که نمدامی  فراموشی

 که ايرز ؛دکر شموافر انتونمی که نمدامی من و

هیچ  که همچنان ارد،ند دجوو جهان در موشیافر

)صادقی،  اگريستن(«حتی  ااا اردند دجوو چیز

1215 :23) 

 آورد:ياد می را به ماجرای سفرش

بعد به مارب سفر کرديم وقتی که ديگر حتی »    

يک لحظه برايم ممکن نبود درآن پنج دری سفید 

آورم مرا قصری زندگی کنم چه خوب به ياد می

ای هم به خارج ای گذاشتند که روزنهدر کالسکه

نداشت، اين را خودم خواسته بودم و خودشان 

شمار های بیغها و قاطرها و االروی اسب

 (10)همان: ااا« نشستندا 

 ۀشیو ،شودای بیان میهر جا که خاطره

 میانگويی درونی است و در اين روايت تک

 هايی دارداراوی با خود حديث نفس

 

 ملكوتحدیث نفس در . 9

گوهای اشخصاص داستان اغلب با وگفت

خودشان، به صورت حديث نفس است و البته 

يمی است، چه آنجا که تا حد زيادی زمان تقو

کند و چه دکتر حاتم جنايات خود را مرور می

 اآوردا ما لخاطراتش را به ياد می اآنجا که مال

آوردا حديث نفس به ياد می ۀخاطراتش را به شیو

گويا خود را مخاطب قرار داده و با خود درد و 

 کند:دل و احساساتش را بیان می

 يگرکه د ، وقتیيمدکر سفر مارب به »بعد    

 پنج آن در د ونبو ممکن يمابر لحظه يکحتی 

 ديا به بخو چها کنم ندگیز مقصر سفید دری

 نیهم گذاشتند که روز ایکالسکه در امر آورم،می

 ، اين را خودم خواسته بودمشتاند رجخا به هم

 نشستندا غالوا ها و قاطرها سبا روی نشادخو و

 و ثثاا ها همغالا و هاقاطر از ایگانهاجد يفرد

 و یفلز هایوقصند ـ دکرمی حمل را بسباا

 فل قا ينکها مثلشمارااا های بیبسته و چوبی

 زغاآ چین یسو به را درازش راه بريشما انتاجر

 (10)همان:  اباشد« دهکر

 قتیزدم، وحرف می اول روز از من ماا»      

 حس همیشه از ترتنها را دمخو گهاننا فتر شکو

 وفر تنم بر رانبا مثل که دیسر قعر از و دمکر
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ا مدآ مسر بر چه نفهمیدم يگرد لرزيدم و يختر

 نبضم حاتم کتردا دبو مطبوعی یگرماآن   از پس

 (12)همان:  ا«دااابو گرفته ستد در را

سیال ذهنی که صادقی به کار گرفته چه در 

دانای کل و چه در حديث نفس چندان بر ابهام 

دا و انتهای داستان داستان نیفزوده و تنها در ابت

برجسته استا باقیِ روايات که بیشتر مرور 

خاطرات پراکنده است به ترتیب زمان خطی به 

گرچه خاطرات از اشخاص مختلف  ؛رودجلو می

است، اما به نحوی نیست که خواننده را دچار 

االن کجای که سردرگمی و ابهام سازد و نداند 

انتهای داستان و چه زمانی استا راوی ابتدا و 

-داستان دانای کل است، گرچه آنجا که شخصیت

گويی درونی و حديث کنند به تکها روايت می

 شودا نفس بدل می

 

 شازده احتجاب

 گلشیری و رمان نو .7

هوشنگ گلشیری از پیشگامان رمان نو در ايران 

، به ويژه خود استا وی با آثار داستانی شاخص

های نو انترين رمکه از قوی شازده احتجاببا 

فارسی است در ايران به شهرت رسیدا گلشیری 

در آفرينش اين رمان به حضور پنهان و پیدای 

نويسندگان شاخص ايران توجه داشته است: 

نوشتم بايد را می شازده احتجابوقتی من »

کردم، بايد تکلیفم تکلیفم را با بوف کور تعیین می

را با بهرام صادقی و سنگ صبور و صادق چوبک 

( و 23: 1255)طاهری و عظیمی، « مکردتعیین می

کند که آثار غربی که به فارسی ترجمه اذعان می

( 20-11خوانده استا )همان: شده، همه را میمی

ها بر او اثر ناخودآگاه اين جريانات و نونويسی

نويسی ای تازه در رمانگذارند و او را به شیوهمی

 کننداهدايت می

 

 و سیال ذهن احتجاب شازدهرمان نو  .5

های رمان نو و اصول اولیه آن با توجه به ويژگی

را رمان نو به شمار  شازده احتجاب ،توانیممی

آوريما نام گلشیری با نام رمان نو، داستان نو و 

در اين رمان  یگلشیرافکار نو عجین شده استا 

از شیوۀ سیال ذهن به بهترين نحو استفاده  نو

 کرده است:

توان اولین را می ازده احتجابشرمان »  

نويسی ايران برای خلق جدی در داستان  تجرب

يک داستان جريان سیال ذهن تلقی کرد که در آن 

نويسنده با پیش چشم داشتن تجربیات کسانی 

چون صادق هدايت، صادق چوبک و بهرام هم

های مختلف زبان صادقی سعی کرده، قابلیت

شازده بیازمايدا فارسی را برای خلق داستان ذهنی 
رمانی است منسجم، دارای ساختمانی  احتجاب

ها و محکم و روابط ساختاری دقیق میان اليه

های مختلف که در آن اصالت دادن به بخش

ها و شیوۀ برخورد آنها با دنیای ذهنیات شخصیت

 ا«پیرامون، دغدغ  اصلی نويسنده بوده است

 (300: 1251)بیات، 

ودشناسی شازده ، ماجرای خشازده احتجاب

ذهنی است که در ذهن  يعنی امری کامالً ؛است

شود از خاطرات و گذرد و آنچه نقل میشازده می

گوها و بیان حاالت و ماجراها همه در وگفت

-ذهن شازده هستندا زمان و مکان در ذهنش بی

شوندا اگر قصد گلشیری رمان نظم مرور می
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شازده تاريخی و بیان خاطرات  از جد کبیر تا به 

اما او داستانی  ؛شدکتاب چند صد صفحه می ،بود

های تاريخی و آن هم بدون نظم نويسد با مايهمی

کند که برای اهل زمانیا خود گلشیری اذعان می

نويسد، بنابراين بر آن نیست که داستانش ادب می

چون گذشتگان منسجم و منظم باشد، ساختارهای 

واننده را در شکند تا نو بنويسد و خسنتی را می

ريختگی اجزا، سیال متن مشارکت دهدا اين به هم

ها و يا ذهن، ابهام در داستان به دلیل حذف

های رمان ها که از ويژگیمعرفی نکردن شخصیت

-گذارد تا آننو است، عرصه را بر خواننده باز می

خواهد اجزا را کنار هم بچیند و گونه که می

عقب و جلو ببرد  جاهای خالی را پر کند، زمان را

 و آغاز و پايان داستان را بسازدا 

 

 شازده احتجاب سه شیوه روایت سیال ذهن در  .9

نوع روايت شازده احتجاب غالبا به شیوه حديث 

و  3گويی درونیو سپس تک 1نفس يا خودگويی

دانای کل محدود به شخصیت است که به بهترين 

-نحوی در اين رمان به کار گرفته شده استا تک

های فراوانی در های شازده و فخری نمونهگويی

و البته به اذعان گلشیری آنجا هم که  داستان دارد

ذهنیات فخری است، ذهنیات فخری از زبان 

-شازده مطرح است و در کل فقط شازده فکر می

صحبتا شیوۀ روايتی که گلشیری در  کند و احیاناً

وۀ اين رمان از آن بهره برده تلفیقی از هر سه شی

اما غلبه با دانای کل  ،روايت سیال ذهن است

معطوف به ذهن شازده است و پس از او دانای 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. soliloguy 

2. interior monologue 

کل معطوف به ذهن فخرالنسا و سپس مراد که 

 ذهن شازده هستندا   اين دو نیز ساخت

در رمان نو ماجراها و حوادث داستانی به  

ا روندی منطقی پیش بروند، دور جای اينکه ب

-يک ديدگاه تجربه بیان می بار از زنند و هرمی

در اين  ،رو( از اين121: 1251وندا )زرشناس، ش

رمان با تاییر زاوي  ديد و روايت از شازده به 

-گويی درونی غیرمستقیم به تکفخری يا از تک

یما گاهی هست گويی درونی مستقیم وااا مواجه

شود و بعد يک مسئله از ديد فخری توصیف می

از ديد فخرالنساء بیان  از چند بند همان مسئله

 شودامی

شازده مدام تداعی ذهنی دارد، با ذهنی اليه  

ای برايش ای خاطراهاليه از نگاه به هر وسیله

 ۀشودا در بیان يک خاطره هر سه شیوتداعی می

شودا شازده ابتدا حديث نفس سیال ذهن ديده می

دارد و سپس به دانای کل معطوف به ذهن شازده 

شود و اين گويی درونی میر تکرسد و دچامی

يابدا شازدۀ رو به احتضار، در دور نامنظم ادامه می

کند، کنجی نشسته و خاطراتش را مرور می

خاطراتی در هم از اجداد و اقوام که تنها از روی 

توان تا حدی در مورد کند، میوقايعی که بیان می

زمان آنها دانستا خاطرات مربوط به جد کبیر 

های دور است، که مربوط به گذشته روشن است

تر است و البته به ترتیب خاطرات پدر نزديک

کندا در مورد فخرالنساء از زمان اينها را بیان نمی

کند که مربوط به جوانی ازدواج با او آغاز می

گردد که آنهاست، بعد به زمان حال بازمی

فخرالنسا مرده و شازده با مرور خاطرات در ذهن 

کند؛ خاطرات کودکی و نوجوانی ه میاو را زند
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مزدی، پیش از فخرالنساء، پیش از نامزدی، نا

شودا در هم روايت می بیماری سل و مرگ او

شازده خاطرات را از ابتدای کودکی با فخرالنساء 

ريزدا بلکه آنها را در هم می ،کندذکر نمی

يادآوری خاطراتش با تداعی معانی همراه است، 

افتدا ای میو به ياد خاطره بیندچیزی را می

چنانچه جريان سیال ذهن انسان نامنظم و مبتنی 

 نیز همین شازده احتجاببر تداعی معانی است، 

کدام که توان گفت طور نگاشته شده و نمی

خاطره اول است و کدام زودتر و کدام ديرتر، 

 حتی دريافتن سیر يک خاطره هم دشوار استا

با زمان  از يک طرف شازده احتجابدر 

رو عینی و از طرف ديگر با زمان ذهنی روبه

از شب تا -هستیما زمان خطی ساعاتی است که 

شازده نشسته و به مرور خاطرات مشاول  -صب،

است و اما درون اين زمان بیرونی، زمان ذهنی 

وجود دارد که در ذهن شازده است و به مرور 

تاريخ سه نسل از اجداد خود بدون ترتیب زمانی 

توانیم پردازدا از هر کجا داستان را باز کنیم میمی

زيرا داستان اول و آخر ندارد و اين را ما  ؛بخوانیم

یما شازده از زمان عینی هست های نو شاهددر رمان

روست که وقتی گريزد و از اينبه زمان ذهنی می

های جد کبیر و پدربزرگ و پدر فخرالنسا ساعت

ی تیک تاک کالفه کند، شازده از صدارا کوک می

 شودا می

 

 های دیدسیال ذهن با تغییر زاویه .7

با راوی دانای کل محدود  شازده احتجاب روايت 

شازده توی همان »شود: به ذهن شازده آغازمی

اش فرورفته بود و پیشانی داغش را  صندلی راحتی

روی دو ستون دستش گذاشته بود و سرفه 

 (1: 1225)گلشیری،  ا«کرد می

با حالتی رو به احتضار در کنجی  شازده

خواهد خود را نشسته و از طريق اشیای خانه می

ای در خاطره ديدن هر شیء و وسیله با ابشناسد

شود و از درون آن خاطره ذهنش تداعی می

ای ديگر ناگهان با کالمی و يا شیئی، خاطره

تداعیا در دل خاطرات اصلی خاطرات فرعی و 

ماجرا را برای مخاطب آيد و فهم حديث نفس می

( شازده با  ديدن 33 -35 سازدا )همان:دشوار می

افتد، در عکس پدربزرگ به ياد خاطرات او می

رسد و از مرور خاطرات به عصای پدربزرگ می

آيد و به عصای پدربزرگ به زمان هم اکنون می

آورد که عصا را به همراه ساير وسايل به ياد می

گوهايش با مرد وفتمرد يهودی فروخته است، گ

-گويی درونی مرور میيهودی را به صورت تک

( دريافتن حديث نفس و 10و12ن: کندا )هما

دشوار  هاهای درونی در برخی صحنهگويیتک

ديد   خوانی داردا زاوياست و گاه نیاز به دوباره

به دانای کل محدود و از آن به مدام از دانای کل 

کند و یر میگويی درونی و حديث نفس تایتک

هايی از تاییر گاه تشخیص آن مشکل استا نمونه

 آيدازاوي  ديد در زير می

راوی دانای کل است و به دانای کل 

 کند: محدود به ذهن شازده تاییر می

انتها بود،  ها نخی بی و آواز جیرجیرک»  

کالفی سردرگم که در تمامی پهن  شب ادامه 

 ه باشند،اااهای هرز باغچ علف داشت، شايد الی 

« ها را کیپ بکشااا فخری اين پرده» م:ـگفت

 ( 1)همان: 
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در دو سطر بعد، دوباره راوی دانای کل  

شود و سپس در بند بعد با تاییر لحن، شازده می

 کند: روايت می

دهان فخرالنساء چه کوچک بود؛ آن قدر »

خنديد، فقط چند دندان کوچک که وقتی می

 ( 1مان: )ه ا«شدااا سفیدش پیدا می

به  راوی محدود به ذهن شازده تا نزديک

های درونی گويینیمی از کتاب ادامه داردا تک

فخری نیز در داستان زياد است که به مرور 

خاطرات مختلفی اختصاص دارد، از بیرون کردن 

-حیدر علی باغبان )پدر فخری( با زن و بچه

، خاطرات جد کبیر سوزی شازدههايش، کتاب 

يدن کودکی که مادرش فقط او را دربارۀ سربر

 برای تنبیه آورده بود تا رفتارهای شازده با او: 

دراز کشید روی تخت: کاش چراغ را »

دما اگر شازده بیاد خودش روشن روشن کرده بو

گويد: خوابی فخرالنساء؟ من خودم را کندا میمی

 (22)همان:  اااا«زنم به خواب می

گويی به تکتاییر زاويه از دانای کل محدود 

 درونی فخری نیز مصاديق زيادی دارد:

 و دشوـخ رتصو به کرد و هنگابه عکس »

 ،هانشدپـچ  ـگوش تـشاگذ تـسدر را لاـخ

 ،تـلب چپ گوشه اربگذ را لخا: »گفت زدهشا

 هسیا را لخا. زد و «تـهاتید زهوـپ آن روی هـن

 کنار ینـچکه  يدد و خنديد عکس مثل کرد

طور که به  همیندا ـش رد لاـخ روی از انشـهد

: شد خما زد شانه را موهايش دمیکر هنگاعکس 

 (05)همان:  اببیندااا« سفید یمو يه گها

 از نیمه های کتاب روايت مرتب از زاوي  ديد 

)فخری( و از فخری  سوم شخص به اول شخص

 چرخد: به زاوي  ديد سوم شخص می

« پس تو خیال داری؟ااا»فخرالنساء گفت: » 

هم پای  آن»فخرالنساء گفت: « آره»گفت: شازده 

تنها راهش همین »شازده گفت: « میز قمار؟

چند تا دختر  پس اقالً»، فخرالنسا گفت: «است

گفتم:  ا«من اهلش نیستم»شازده گفت:  ا«باکرهااا

پس » شازده گفت: ا«کلفت بگیر شازده پس اقالً»

گفتم: « فخری چه کاره است؟ مگر چند نفريم؟

 (25)همان:  اااا« «نهااااآخر، دست ت»

در مواردی راوی دانای کل محدود به ذهن 

گويی درونی فخری است و يک باره به تک

 : شودفخری تبديل می

شازده سرفه کرد و فخری کشو را کشیدا » 

اسباب آرايش خانمش را به هم زدا آين  کوچک 

خانمش را برداشت، بازش کردا يک طرفش، 

با پهلوی هم ايستاده خانمش بود و شازده احتجا

تنک بود و موهای خانم   بودندا موهای شازده

پرپشت و سیاها شیش  روی عکس را پاک کرد و 

تا چین نازک کنار  خال خانمش را ديد و حتی دو

ها را که پشت شیش  عینک  ها را و بعد چشم لب

زدا وقتی خواستم عینکو بذارم چه  تار می

گفتم  من»ای راه انداختا گفت:  شنگه الم

 ا«فخرالنساء باش، نگفتم که هم  اداهای اونوااا

 ( 21و  25 )همان:

شیش  عینک تار »تا « شازده سرفه کرد»از 

ديد دانای کل محدود به فخری  ، زاوي  «زد می

ولی هم  اين گفتار در ذهن فخری  ؛است

 اگذرد و نويسنده يا راوی دخالتی در آن ندارد می
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ای  شنگه ارم چه الموقتی خواستم عینکو بذ»جمل  

قرينه است که جمالت قبل هم « راه انداخت

گويی  يعنی از تک ؛انديش  فخری بوده است

گويی درونی مستقیم  درونی غیر مستقیم به تک

صفحه  25يابدا همین طور تا حدود  تاییر می

گويی درونی فخری و حديث نفس راوی بین تک

 او و دانای کل محدود به ذهنش متایر استا

 115تا  10س از اين بخش از صفحه پ 

راوی دانای کل و شازده احتجاب است و در 

بخش آخر راوی دانای کلا البته اينها مطلق 

نیست و اين تاییر راوی و زاوي  ديد در سراسر 

های زاوي  ديد کتاب وجود داردا  اين چرخش

-ردرگمی خواننده و پريشانی متن میگاه به س

راوی دشوار است و انجامد، در مواردی تشخیص 

 شودا خواننده به حدس و گمان خود متوسل می

گويی شازده به تک 110تا  52از صفح  

دازد؛ پرمیاش هنیت ذمحتويارۀ بادرونی در

آوردا از کودکی تا خاطراتی را از خود به ياد می

کندا هم  هم مرور می مرگ را بدون نظم و در

شود، اما گويی درونی روايت میاينها به شیوۀ تک

به نوعی شیوۀ دانای کل محدود به ذهن شازده 

است، شازده بیمار روی صندلی نشسته و روايت 

  کند:ذهنی می

با را  نشاـهايمـه چشـی کـکهايـ»گنجش

؟ بپرند دنناتویند تا کجا مـباشاش درآورده قلمتر

ق اـطی الرفته باال و از گذاشته و مین را میبادنر

حتما پر ون، بیره میکشید شکـد گنجـا چنـنماه

ی باال؟ کجا نستند بپرندا تااتوگرنه نمیوند اشتهدا

يا پايین آورده مین را درهايشاچشمن بادنر نهما

يا هستا  ،ثی نیستارها که رين کاآورده؟ امیدر

ه ـمر اداکاـه شنستم بامن که نتوادی؟ جدن اخو

آورده، میرا درگنجشکها  یاهشمـدهم )ااا( چـب

؟ به ا بپرندا تا کجاـتده رمیکن هايشاو ر يکیيکی

ه؟ میخنديدار؟ يودبه ورند يا خختها میدر

ين افعه دين ا کهکرد فقط نگاه میشايد ، نمدانمی

 (155-151)همان:  ايکیااا«

ها زمان خطی را گلشیری چون رمان نويی

-نهد و زمان سیال ذهن را به کار میبه کناری می

که رها بین حال و زمانی چون زمان ذهن  ؛گیرد

گذشته و گرفتار تداعی معانی استا گلشیری نه 

به صورت تقلیدی بلکه خالقانه اين نوع زمان را 

برد که خواننده هنگام در داستان به کار می

يابد که اين نوع از آنِ خواندن داستان درمی

گويی درونی به شیوه دانای نويسنده استا تک

د، بین شوکل محدود به شخصیت روايت می

گويی درونی مرزی باريک حديث نفس و تک

یص آنها ناممکن استا وجود دارد و گاه تشخ

های اليه بودن ذهن را با تداعیگلشیری اليه

جای زاويه ديد و ذهنی شازده، تاییرهای جابه

خاطره در خاطره کردن داستان به بهترين نحوی 

 گیردابه کار می

 

 های دردارآیینه
 و رمان نو دارهای درآیینه .7

های ديگر گلشیری پس از از رمان های دردارآيینه

شازده احتجاب است که به لحاظ تکنیک و قوت 

رسد، اما در نوع خود قوی است و به پای آن نمی

گرچه  ؛عناصر رمان نو را به کار بسته است
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هايی از نوع دلبستگی به فرهنگ گذشته و کژتابی

 شودايده میها، شخصیت و مکان در آن دسنت

سعی کرده با  های دردارآيینهگلشیری در رمان 

همچون  های رمان نوبرخی ويژگیگیری از بهره

وااا  هاترديد در فراروايت و نفی روايت خطی

 رمانی نو بیافريندا 
 

 های دردارآیینهسیالن ذهن در  .5

ای هرچند در واقع سفرنامه های دردارهینآيرمان  

روايت همان  ۀود، ولی شیوشاست که گزارش می

 توان گفتاستا در واقع می «سیال ذهن ۀشیو»

آمیز ای ابهامفنی گلشیری در خلق شیوهقدرت  که

ها و حوادث و رود که طی آن زمانبه کار می

ا کندريزد و با يکديگر تداخل میمناظر در هم می

ها و گلشیری در اين شیوه و نوشتن داستان

ظم مشارکت خواننده را خاطراتِ به ظاهر نامن

  کارايی  بهخود  دردار  های نهیآيدر  بیند و حتیمی

و به مشارکت واداشتن خواننده در   شیوه  اين

: 1212کندا )گلشیری، تکمیل داستان اشاره می

12) 

-یری خود در جايی از رمان به بهرهگلش

 کند: گیری از شیوۀ جريان سیال ذهن اعتراف می

ها را بشنود يا بخواندا خواست اين چیزنمی»

گفت: خیلی دلم ديگر از او گذشته بودا مینا می

آيد ضبط بگذارم تا تو خواست وقتی ناهید میمی

توانم نوی، ولی راستش من خودم ديگر نمیهم بش

ام که انگار مثل ها دقت کردهراحت باشما تازگی

همین جريان سیال ذهن است، ولی با مخاطبی که 

کندا همین طور از او پنهان نمیآدم هیچ چیز را 

توانیم با هم حرف بزنیم، ها میگويیم ساعتمی

انگار آدم بلند بلند فکر کندا گفتم که يک جور 

 (112)همان:  ا«تخلیل روانی است

خود   در نقش  اصلی  در اين رمان شخصیت

و او در حقیقت   است  ظاهر شده  گلشیری

پرده بیان هايش را بیمکنونات درونی و انديشه

ها و مرور  بر صحبت  روايت  کندا دو سوممی

گذردا صنم بانو با صنم بانو می  خاطرات در ايران

در دو روايت گذشته و اکنون حضور داردا بیشتر 

خواند، در  می  در جلسات  نويسنده  که  هايی داستان

نظر   به  ربطی و بی  افتاده  تک  های ابتدا تکه

  ها به پراکنده ، هم   روايت  ن رسند، اما در میا می

ها  روايت  پاره  خورندا بیشتر آن پیوند می  هم

  نويسنده  هستند که  اصلی  داستان درونی   های برش

خود در همان   طرح  تکمیل  آنها را صرفاً برای

توان پذيرفت است و نمی  آفريده  هنگام  نگارش 

ن که هرکدام داستانی مستقل است که درون داستا

های اين داستان آورده شده، بلکه هر يک پاره

در ( 251و321: 1255اصلی استا )گلشیری، 

ها و خاطرات ناتمامی که او حقیقت اين داستان

های کند، اجزای پراکنده آيینهخواند و بیان میمی

سازدا دردار است که در نهايت يک کل را می

برد، ها میگلشیری خواننده را به درون شخصیت

تکه هم پريشان و نامنظما با استفاده از تکه نآ

بانو در ها، حديث صنمکردن خاطرات و مکان

هايی گذشته و حال، ابراهیم گذشته و حال، آدم

اند و برخی در هر دو زمان که برخی در گذشته

اين سیال ذهن را به نحو خوبی  ،حضور دارند

ها را از برد و بر خواننده است تا تکهپیش می
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رودا ت ندهد و اال ماجرا از دستش درمیدس

معمايی است که خواننده با قرار  های دردارآيینه

دادن هر بخش سر جای خود آن را بازآفرينی 

  کندامی

 

 های دیدسیال ذهن با تغییر زاویه .9

گويی درونی و حديث تک های دردارنهیآيدر 

نفس که از عناصر مهم سیال ذهن هستند، 

حتجاب نمودی برجسته ندارد و همچون شازده ا

قدرها روشن نیست، اما در حقیقت راوی کل آن

 ،يعنی ابراهیم ،رمان، نويسنده يا شخصیت اصلی

های خود را به است که دارد خاطرات و داستان

شیوۀ دانای کل محدود و سپس حديث نفس و 

کند و البته گاه اين گويی درونی روايت میتک

شود و کار گرفته میسه شیوه در يک روايت به 

تا از ـا دشوار اسـن آنهـرز بیـتشخیص م

های درونی خود برای ماندن در آنجا که کشمکش

هاست هايش است و زبانی که آنها را قرنريشه

گرد هم جمع کرده، از حديث نفسی که در 

ابتدای داستان در فرودگاه با خود بر سر تاريخ 

صنم بانو  تولد و معرفیش دارد تا ذکر خاطراتی با

های پاريس و تا روايت گو با او در کافهوو گفت

 وضع ايرانیان مقیم خارج از فرانسه تا آلمانا 

سرتاسر رمان حديث نفس است و دانای 

 کل معطوف به ذهن ابراهیم: 

زد؟ ها چی بود که میو خنديدا اين حرف»

-دام دادگاه داشت از خودش دفاع میدر برابر ک

کاغذ کردا نکند عطری هم کرد؟ باز نگاهی به 

گفت نوشتند  توانست بو کندازده باشدا حاال نمی

 (12: 1212)گلشیری،  ا«چرا اين همه غمگینید

در مباحث  او با صنم بانو ابراهیم به نوعی 

 حديث نفس دارد: 

ببین ابراهیم طفره نرو، ما توی آن »گفت: »

کنم کاری بتوانیم بکنیما اينجا دهکده فکر نمی

مرکز هنر و ادب جهان هم گفتم، هنوز هم  قبالً

خواهی، حتی به خاطر همان خاک است، اگر می

کاری بکنی بايد مدتی بمانی، چند سالی و آن 

دانم شاه آباد و میدان اعدام را فراموش کنیا نمی

  ا«توانی باز گردی و از آنجا بگويیبعد البته می

 گفت: ولی آن دهکده راستش زبانی داردااا

نجا نبود که از زبان گفت، فکرش را از نه، اي

-دا تنها چیزی بود که داشت و ريشهپیش کرده بو

گفت هايش بودا و با هر کس که بدين زبان می

 ا«داد، حتی با ايمانیانديشید پیوندش میيا می

 (152)همان: 

زمان را چون ذهن به کار  های دردارنهیآي

در م مرزی بین حال و گذشته نیست و دائ گرفته،

جريان سیال   ترين نمونرفت و آمد استا قوی

 ۀبینیم که به شیوذهن را در ابتدای داستان می

دانای کل محدود و حديث نفس از زبان نويسنده 

ی در ابتدای داستان مطرح سؤالشودا روايت می

شود که او کیست و کجايی است، در پايان می

-شود که او متعلق به ريشهداستان پاسخ داده می

 هايش و زبان و فرهنگش است: 

 مور با تعجب نگاهش کرده بود: نويسنده؟أم»

نام و  باز به گذرنامه نگاه کرده بود تا حتماً

هايش گیش را با نام پايین يکی از کتابنام خانواد

ها که گاه در مقايسه کندا حاال چی؟ در اين نوشته

کتابی مجموع شده بودند و گاه اينجا و آنجا 

ند که در خاطر او هم نمانده بود کی و درآمده بود
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-کجا، او کجا بود، کجايی بودا او که هر بار تکه

ايش را به اين و آن داده بود و حاال بازنشسته بود 

تا ببیند چه کند با اينها که بر او رفته بود در اين 

سفر؟ در برلن غربی هم همین حالت را داشت، 

م دانستند، همیشه هگرچه اغلب انگلیسی می

-بودا از دروازۀ دو برلن هم که میدوستی راهنما 

-گذشتند، باز گذرنام  او ماي  معطلی شدا می

 بايست به مرکزی زنگ بزنندا 

 ( 2)همان: « کجايیم من؟

گلشیری پاسخ اين سؤال را در انتهای 

گو با صنم بانو و حديث وداستان در حین گفت

گويد که کیست و کجايی نفس با خودش می

 (111 و 101، 125مان: استا )ه

گويی دانای کل محدود و تک ۀبه شیو

گويد و ناگهان بدون درونی از ديوار برلین می

ای وارد ايران و بگیر و ببندهای زمان شاه اشاره

رسد و نام  شود و باز دوباره به محفل ادبی میمی

صنم بانو؛ سیری از حال به گذشته و باز به زمان 

 حال: 

و ديوار بتنی میان دو برلن را ای از دتا تکه»

هاشان نشان بدهند يا مگر بعدها به نوه ،جدا کنند

ها چهارشنبه بازاری بفروشند که شرقیدر  اصالً

ه تا فروختند از نشان گرفتهمه چیز را داشتند می

های چا  مسکوا کاله نظامی و شمعدان و کتاب

کجا بود که آخرين بار جشن اول ماه مه را ديده 

میان دود و کاغذ سوخته و کجايی بود او که بودا 

آور مانده بودا در جای خالی آنهايی که گاز اشک

داختند؟ انبه تن، نشسته يا ايستاده تیر می اورکت

-هاا از کنار جدول میراه افتاد به طرف اورپوش

 رفت يکی گفت برو کنار برادرا 

ظش شده آن عینک و اور و ريش توپی حفا

رفت و به هر شهر ه شهر میبود و حاال شهر ب

ها ها و اين سؤالخواندا از آن سالاستانی مید

شناختا بر يک نوع کاغذ و همه خط او را می

های آبی و به شکل مربعا اولین دار، با خطخط

يادداشت را در برلن غربی ديدا باالی صفحه به 

نخوانید، خصوصی »خط نستعلیق نوشته بود: 

 (5)همان: ا «است

ی ابراهیم، در مراسم ادبی نشسته تا در جاي

-ای روايت میداستانش را بخواند، اما به گونه

شود که گويا حديث نفس استا از محفل ادبی 

افتد که آن را داستانی به ياد خاطره صنم بانو می

ای خواندا به گونهای از آن را میکرده است، تکه

اين بخش را نوشته که خواننده متوجه پرش 

حال به گذشته و ذکر خاطره يا داستان زمان از 

يابد که فضا تاییر کرده اما در می ،شودنمی

 است: 

گفت، ناگهان يادش آمدا از عريانی که می»

کتاب را از توی کیفش درآورد، داستان کوتاه 

کردا خالص  داستان را گفت و  )عروسی( را پیدا

 ای را هم خوانداتکه

مین طور آين  قدی را جلوش گرفته بود و ه

عقب عقب آمدند تا رسیدند به درا صورتش را 

نديده بود، وقتی هم آينه را کج کردند تا از در 

و بیاورند بیرون باز صورتش را نديدا فقط پاها 

گلی را ديد و دامن سفید و بلند عروسیش را می

خیز شد تا شايد از که به دست راستش بودا نیم

شايد چون  در صورتش را ببیندا نديد، باالی سر

-چون داشت گريه می ترسید که بیفتد يا اصالً

 (1)همان:  ا«کرد
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افتد و خوانی به ياد صنم بانو میاز داستان

-گردد و دوباره بیمیباز به محفل داستانی باز

مقدمه از دوستش و جدايی او از همسرش و 

گو با و( و از گفت31گويد )همان:آزيتا می

ان ـره ايمانی بیدوستان و اشاره به بهمن، خاط

ای به هیچ مقدمه( و سپس بی02)همان:  شودمی

ده ـرددا خواننـگاز میـخوانی بمحفل داستان

داستان ايمانی است و يا  که آيا اين ادام داند نمی

داستان ايمانی را در محفل خوانده است و يا 

داستان ايمانی حديث نفس است و يا همه اينها 

مرور شده استا  زمان خطیدر ذهن راوی بی

 (05 )همان:

در جايی نويسنده در يک آن، دانای کل 

محدود به خود را در گذشته دارد و در همان 

-لحظه به حال و سپس حديث نفس با خود می

 ۀ( بین گذشته و خاطر121، 151 :رسدا )همان

رسد و از ايران به حال و صحبت با صنم بانو می

ترديد ای که خود در آنجا به ماجرای عروسی

است که واقعیت است يا خیال و دوباره به حال 

 گردد: باز می

من رفتم، به همان ايستگاه دو، به همان لین »

از جنگ خرابشان کرده بودند خودمانا نبود، پیش 

خان  ها را هم که بعد ساخته بودند توپو اين

 ها خراب کرده بود، انگار که من و تو اصالًعراقی

تو هم، حتی در « عروسی» ايم، آن داستاننبوده

 واقعیت نبوده استا 

ژاپنی رفت جلو و باز صورتش را برگرداندا 

تا حاال  صنم بانو گفت: اينجا، خودت هم حتماً

ها همچنان هست، ای، گذشت  آدممتوجه شده

 کنندا ها را عوض نمیحتی اسم

برای همین شايد ما بايد بنويسیم يا من تا 

 اال توش هستیم بگويمادير نشده از آن خانه که ح

تا فردا که سهراب بزرگ شد، بداند کجا بوده 

 استا

خوب، تکه تکه بله، ولی خودت چی؟ از 

 ( 12)همان:  ا«خواهی به اينها نگاه کنی؟کجا می

در جايی به شیوۀ تداعی معانی سیال ذهن 

را به تصوير کشیده استا ابراهیم با ديدن 

ه ياد بگیر و های آن بکتابخان  صنم بانو و کتاب

افتد و بدون اشارتی به ياد ببندهای زمان شاه می

ای از او؛ خواننده که در اتاق همراه مینا و خاطره

کند وقتی از ها نگاه میبا ابراهیم دارد به کتاب

شود رود ناگهان ذهنش مشوش میمینا سخن می

کندا )همان: که مینا در اينجای داستان چه می

122) 

فس از وصف حرکات به شیوه حديث ن

ای از سیمین و مینا صنم بانو دوباره وارد خاطره

به حال و  شود و پس از چند عبارت مجدداًمی

ای در اينجا وجود دارد که گرددا قرينهصنم بازمی

خواننده را متوجه گذر زمان از حال به گذشته و 

باخته بود »کند و آن عبارت از گذشته به حال می

ه خواننده را به پراکندگی است که توج« يعنی؟

 و 121کندا )همان: عبارات و زمان آن جلب می

105) 

-ر حقیقت جريان سیال ذهن در پی بید

اعتبار کردن زمان تقويمی و اعتباری استا در اين 

رمان گلشیری به خوبی از جريان سیال ذهن بهره 

ای ماهرانه و زيرکانه آن را به کار برده و به گونه

خواننده گاه تاییر مکان و زمان و گرفته است که 

شود که آنچه يابد، تنها متوجه میماجرا را در نمی
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خواند ارتباطی با عبارت و بند قبل ندارد و گاه می

شود که دوباره مطلب را بخواند و البته مجبور می

تواند در نوشتن با نويسنده آمدها میودر اين رفت

  نار همک  متناقض  های روايت  شريک شودا هم 

آورد و البته  آنها سر برمی  از میان  آيد و قصه می

کندا )گلشیری،  نمی  توهین  هم  خواننده  ذهن به 

( در اين شیوه تنها تقلید 110 و 110 /3 :1215

های غربی ندارد، بلکه با آگاهی از صرف از رمان

گیری از شیوۀ روايت جريان سیال ذهن و بهره

و کتب ادبی عرفانی  متون مقدس، قرآن، روايات

 (200و200: 1255)محمدی،  ءاالولیاةتذکرچون 

زند و متن را برای خواننده دست به خالقیت می

کندا حديث نفسی که ايرانی جذاب و ملموس می

کار گرفته گاه با دانای کل گلشیری در اين رمان به

ماند و گاه مرز میگويی درونی بیمحدود و تک

 های دردارآيینهگلشیری در  شودابه آنها تبديل می

برد و از هر سه شیوه روايت سیال ذهن بهره می

کند، گرچه غلبه با حديث آنها را با هم تلفیق می

نفس است تا خواننده را بیشتر با خود همراه 

 سازدا 

 

 گیرینتیجهبحث و 

رمان نو جريانی وارداتی از غرب است که گرچه 

د و جز چند در ايران نیز چون غرب چندان نپايی

اثر در اين شیوه پديد نیامد که نسبت به نوع 

هايی داشت، اما توانست در رشد غربی آن کاستی

ها و عناصر تازه رمان فارسی و به کارگیری شیوه

چون سیال ذهن مؤثر باشدا جريان سیال ذهن که 

با  ،گذرداز عمر آن در خود غرب صد سال می

ايران شدا نهضت ترجمه و آشنايی با غرب وارد 

بهرام صادقی به عنوان نقط  آغاز رمان « ملکوت»

 ملکوتنو از اين شیوه و زاوي  ديد بهره بردا در 

هرچند خاطرات در هم هستند و آنچه در فصل 

شود تا اول مطرح شده در فصول بعدی رها می

دهد، اما در فصل آخر نويسنده آن را ادامه می

زمان  زمان خطی و عینی همچنان نمود دارد و

ای استفاده نشده که سبب ذهنی به گونه

سرگردانی و ابهام در متن داستان شودا حضور 

-دچار کژتابی ملکوتزمان تقويمی باعث شده 

رو که جزو آثار پیشگام هايی شود و البته از آن

ها امری طبیعی شود اين کاستیمحسوب می

 استا

های نهیآيو  شازده احتجابگلشیری در 

های خوب رمان نو فارسی ان نمونهبه عنو دردار

اين مؤلفه را به گون  ابتکاری و با استفاده از هر 

سه شیوه روايت سیال ذهن به کار برده استا 

های ذهن در هر دو رمان تداعی معانی و اليه

مشهود استا دانایِ کلِ محدود و سپس شیوه 

گويی درونی همراه با تداعی حديث نفس و تک

تر است و پررنگ جابشازده احتذهنی در 

-حديث نفس و سپس دانای کلِ محدود و تک

نمود بیشتری  های دردارآيینهگويی درونی در 

داردا گرچه گلشیری خود را محدود نکرده و 

اين سه شیوه را گاه در هم آمیخته و گاه مرز بین 

آنها را درنورديده است و همین تشخیص آن را 

هن بر خواننده دشوار کرده استا سیال ذ

ای است که گرچه فهم متن را گلشیری به گونه

ناآشنا  ۀکند، چنانکه خوانندبا دشواری مواجه می
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برای درک متن و دريافتن زاوي  ديد و منسجم 

کردن خاطرات گاه بايد دوباره داستان را بخواند، 

ده در داستان قائل ـاما سهمی هم برای خوانن

گذارد میها را بر عهده او شود و پیوند زمانمی

و به معنای واقعی جريان سیال ذهن را نشان 

 دهدا می

 

 منابع

راهی به هزار توی (ا  1252اسحاقیان، جواد )
رمان نو در آثاری از کوندرا، ساروت، روب 

 ا تهران: گل آذيناگريه

بررسی (ا »1210سارا ) ،لطیفیاناسدی، علیرضا و 

های شازده جايگاه جريان سیال ذهن در داستان

کنفرانس  ا«جاب و به سوی فانوس دريايیاحت

های تطبیقی در ات و پژوهشـالمللی ادبیبین

 اآن

(ا 1250سامان ) ،عبدالرضايیايزديار، محسن و 

«ا های دردارآيینه ذهن و قلمرو آن در داستان»

شماره  ،دانشگاه اراک شناسی ادبیمجله زيبايی

 ا151-112 ، صص1

 ،سنگانیزهرا و  ،آراسته ؛بزرگ بیگدلی، سعید

نقد و بررسی رمان ملکوت بر (ا »1213فرهاد )

-همايش پژوهش «اهای رمان مدرن طبق مؤلفه

 ، صص1 شماره ،های زبان و ادبیات فارسی

 ا  1515-1552

 فکر گمر سوس و» (ا1211نیا، کامران )بزرگ

ا حسن خون آبی بر زمین نمناک، «گمر

 محمودیا تهران: آساا

نويسی جريان سیال داستان(ا 1251بیات، حسین )

 ا تهران: علمی فرهنگیاذهن

نیلوفر )پايیز  ،اریمیرعلی، عبداهلل و انص زادهحسن

های بررسی جريان سیال ذهن در آيینه(ا »1212

سال  ،رخسار زبان«ا دردار هوشنگ گلشیری

 ا31-0 ، صص3 شماره ،اول

زيبا )بهار و  ،قالوندیلی، کاووس و حسن

های روايی در بررسی تکنیک(ا »1255تابستان 

ادب «ا رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری

 ا 30-1 صص ،5 و 1شماره  ،پژوهی

ا فرهنگ اصطالحات ادبی(ا 1215) داد، سیما

 تهران: مرواريدا

پیش درآمدی بر (ا 1251) زرشناس، شهريار
، دفتر دوم از های ادبیرويکردها و مکتب

رئالیسم تا ادبیات پسامدرنا چا  دوما تهران: 

 پژوهشگاه فرهنگ و انديش  اسالمیا

 امبهر با دیشنو و (ا »گفت1211) صادقی، بهرام

 حسن اکنمنا مینز بر بیآ نخو ا«قیدصا

 سااآ :انتهردیا وـمحم

ا تهران: پارس ملکوت(ا 1215)ـــــــــــــــــ 

 بوکا

(ا 1255عبدالعلی ) ،عظیمیطاهری، فرزانه و 

 ا تهران: نشر ديگراهمراه با شازده احتجاب

ا چا  دردار  های نهیآي(ا 1212) گلشیری، هوشنگ

 انیلوفرششما تهران: 

ا شازده احتجاب(ا 1225) ـــــــــــــــــ

 چا  هشتما تهران: نیلوفرا 

)مجموعه  باغ در باغ(ا  1215) ـــــــــــــــــ

 مقاالت(ا تهران: نیلوفرا

  ماه  تاريک   نیم(ا 1255) ـــــــــــــــــ

و  251  ، صص جلد اول ا( کوتاه  های )داستان

 ا321
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  کز جهانمر  هر اتاقی(ا 1255) محمدی، ساير

ا تهران: ( قلم  با اهل  وهايیـوگ تـ)گف  ،تـاس

  انگاه

ن: تهرا اانداست عناصر (ا 1255جمال ) میرصادقی،

 .سخن

-صد سال داستان(ا 1211) میرعابدينی، حسن

 تهران: چشمها نويسی در ايرانا
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