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 مقدمه 

روح کـه در   اسـت  و انقـالب  اتفـاق روايت، يک 

انقالبــی کــه او را  ادهــدنويســنده رخ مــی بیتــاب

هرج یام کند و نظم قی بیهاانگیزد تا در واژهبرمی

و جهـان   خاتمه دهـد آنها را  ۀو مرج  جهان آشفت

ای بیرون را در قاب هنر به نمايش بگذارد و آيینـه 

اجتمـاعی را بازتـاب    - شود تا واقعیـت سیاسـی  

گـويی را ممکـن   ه تنهـا داسـتان  ـت نـا روايدـده

ای توضــیحی بــرای درک شــیوهکــه بل ،ســازدمــی

بخشدا در زندگی استا روايت زبان را نیز بقا می

زبان مثل کتاب من است که » اين باره آمده است:

صفحات آن با میراث من و داستان من با زمانه پر 

ــده اســت  (ا نوشــتن، 302: 1252)عاشــور،  «ش

بخشـد و میـراث خفتـه را    زندگی زبان را بقا مـی 

و دم فـرو بسـتن   ه سـکوت  چرا کسازد؛ بیدار می

روايت  ،رواز اين ادهدتنها بیگانگی را افزايش می

انـداز  هاست که در گـذر زمـان طنـین   فرياد انسان

برای انعکاس ايـن فريـاد در   بنابراين، خواهد شدا 

ای بـديع  تاريخی بشر نیاز به کاربرد شـیوه  ۀحافظ

 از گفتار داستانی استا

داستانی، بسیار جوه بازنمايی گفتار وبحث در 

-ی بـا آن قابلیـت  يگسترده و متنوع است که آشـنا 

ای را بـرای بررسـی و نقـد متـون     های نو و تـازه 

کنـدا هـر روايـت بـرای خلـق و      ی ايجاد میيروا

گفتار اسـت و   ۀآفرينش ناگزير از وجود يک شیو

تواند بسـتری مناسـب   جريان سیال ذهن می ۀشیو

ــان د  ــرينش جه ــق و آف ــرای خل ــب دا اســتانی باش

کند که با کـاوش  تالش می نويسنده در اين روش

فضای درونی و حاالت ژرف ذهنی، بنای داسـتان  

هـا اسـتوار   را بر حاالت درونی و ذهنی شخصیت

 سازدا

پژوهش حاضر بر آن است تا وجود يـا عـدم   

اثـر   الطنطوريـه وجود جريان سیال ذهن در رمـان  

رضوی عاشور، نويسنده معاصر مصری را بررسی 

تا با  تکنیک رضوی عاشور در آفرينش مـتن   ،کند

االت ؤادبی و تولید معنا آشنا شده و در پايان به س

ــه  ــد ک ــر پاســخ ده ــک ا1: زي ــان ت ــويی در رم گ

آيا اين داستان ا 3يابد؟ چگونه نمود می الطنطوريه

   گیرد؟در حیطه جريان سیال ذهن قرار می

 

 پیشینه پژوهش

زمینـه  هـای ارزشـمندی کـه در    از جمله پژوهش

 توان به مقالـه جريان سیال ذهن صورت گرفته می

از « تداعی و روايت داستان جريـان سـیال ذهـن   »

منتشرشده در مجله  (1255) محمودی و همکاران

نتـايج   داکـر اشاره  (30شماره ) های ادبیپژوهش

گـويی  ۀ تـک دهد کـه شـیو  اين پژوهش نشان می

های تداعی در جريـان  درونی بیشتر از ساير شیوه

( 1215) سیال ذهن کاربرد داردا ابوالفضـل حـری  

وجوه بازنمايی گفتمان روايـی: جريـان   » در مقاله

کـه در مجلـه   « گـويی درونـی  سیال ذهـن و تـک  

بـه   (21شـماره  ) پژوهش ادبیـات معاصـر جهـان   

شناختی و ادبـی  چا  رسیده، به بررسی تبار واژه

کــويی پرداختــه و وجــوه و جريـان ســیال و تــک 

صورت پر رنـگ بررسـی   ه آنها را ب ۀمسائل پیچید

 کرده استا

 الطنطوريهی که در زمینه رمان يهااز پژوهش

 نامـه پايـان  موارد اشاره کرد:اين توان به می ،است
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الدرامی التاريخی فی روايات رضـوی   ءتطور البنا»

( 3512خلـود ابـراهیم عبـداهلل جـراد )     از« عاشور

است که به راهنمايی سعود محمود عبـدالجبار در  

فلسـطین بـه نگـارش     –دانشگاه شـرق األوسـط   

رسیده استا وی در پژوهش خويش به پـنج اثـر   

ـ  ) تاريخی رضوی عاشـور  غرناطـه،   هسـراج، ثالثی
ـ    کـه طـی    (هقطعۀ من أوروبـا، الفـرج و الطنطوري

انـد،  خلـق شـده  مـیالدی   1113-3515های الـس

دهد که نويسنده با ظرافت و پردازد و نشان میمی

سنجی تمـام، حـوادث تـاريخی را در قالـب     نکته

گويی رمان ارائه نموده و اشاره کرده است که تک

 (310: 3512) از نـوع درونـی   الطنطوريهدر رمان 

 استا  

ــ  ــاهوم در مقال ــد ف ــار » ۀولی ــۀ وتی الطنطوري

ـ  هالجبهـ که در مجله  «الوعی للسـالم و   هالدمقراطی

بــه بررســی رمــان  ،چــا  کــرده اســت هالمســاوا

الطنطوريه از ديدگاه جريان سـیال ذهـن پرداختـه    

استا وی پس از آنکه تعريفـی از جريـان سـیال    

دهد، ترين منتقد آن ارائه میذهن، تاريخچه و مهم

در حیطه جريـان   الطنطوريهدهد که رمان نشان می

 ا(3: 3512) سیال ذهن قرار دارد

ای کنفرانسـی بـا   ( در مقاله3510) فاتن المر

 "هالطنطوري" هفعل السرد والصراع فی رواي» عنوان

که در مجلـه الملتقـی الصـحافی    « لرضوى عاشور

الجــامعی منتشــر شــده اســت، بــه بررســی رمــان 

پردازدا نتايج اين پژوهش نشان داده می الطنطوريه

تاريخی اسـت کـه   ، رمان الطنطوريهاست که رمان 

به حوادث اشاال فلسطین و لبنان و به طور کلـی  

گـر ايـن   ترواي اادبیات پايداری توجـه ويـژه دارد  

داستان، زنـی از مـردم طنطـوره اسـت و در ايـن      

انواع راويان درجه يک و دو و سه وجود  ،روايت

داردا گزارش رخـدادها و بیـان انديشـه و افکـار     

 رودداستان براساس جريان سیال ذهـن پـیش مـی   

رمزگونگی بـر رمـان    ۀسیطره و هیمن ا(2: 3510)

نیز قابل مشاهده است و درخت، خانه، دريا، عدد 

دارا  الطنطوريـه هفت وااااداللت رمـزی در رمـان   

 هستندا 

گونه اسـتنباط  از مطالعه پیشینه پژوهش اين

فعل السرد والصراع فی » هایشود که پژوهشمی

از فاتن المـر   «لرضوى عاشور "یةةالطنطور" یةةروا

از ولید فـاهوم رمـان   « وتیار الوعی یةةالطنطور»و 

بیـان جريـان سـیال     ۀرا روايتی با شیو الطنطوريه

هـای درونـی   گـويی انـد کـه بـا تـک    ذهن دانسته

-های داستانی از جمله رقیه روايت میشخصیت

الدرامی التاريخی فی  ءتطور البنا» شود و پايانامه

خلود ابراهیم عبـداهلل  از  «روايات رضوی عاشور

را از نـوع   الطنطوريـه های رمان گويیجراد، تک

پژوهشگران در اين مقاله  اندادرونی قلمداد کرده

گـويی درونـی و   به بررسی صحت و سـقم تـک  

 پردازنداجريان سیال ذهن در رمان مذکور می

 

  1)تیار الوعی( ریان سیال ذهنج

نويســی بــه س از جنــگ جهــانی اول، داســتانـپــ

گر شد که از ويژگی بـارز آن،  ای نوين جلوهشیوه

توجهی به عنصر طرح، آمیختگی وقايع گذشته بی

و حال و آينده، عدم ارتباط نويسنده بـا خواننـده،   

پـردازی و توجـه   هبه جای حادثمحوری شخصیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Stream of consciousness 
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به عوالم نامکشوف ذهن و دنیـای درونـی انسـان    

ايـن شـیوه    ا(Griffith, 2006: 57) اشاره کرد

مبتنی بر يک راهبرد نوين روانشناختی بود کـه در  

ويلیام جیمز، روانشـناس و   به وسیلهما 1515سال 

ول ـم اصـــاب مهـــی، در کتـــفیلســوف آمريکايــ

معرفی و  جريان سیال ذهن نعنوا باشناسی، روان

( و اولین رمانی کـه  22: 3553 تبیین شد )زيتونی،

 جريان سیال ذهـن نگـارش يافتـه رمـان     ۀبه شیو

اثـر ادوارد دوژاردن از   ،انـد درختان غار را بريـده 

(ا 122)همــان:  پیـروان مکتــب سمبولیســم اســت 

تــرين تعريــف از جريــان ســیال را رابــرت کامــل

بـر مبنـای تعريـف وی،     اهمفری ارائه داده اسـت 

سیالن ذهن، روشی روايی مدرنی است که در آن 

يند، ارائـه  اتنها دخالت نويسنده با راوی در اين فر

توضیحات و توصیف است، اما در همین حـاالت  

گونه به مخاطب نیز نويسنده بسیار مايل است اين

ايـن محتويـات ذهنـی بـه طـور       ۀالقا کند که همـ 

خصــیت داســتانی مســتقیم و ســريع از  ذهــن ش

سرچشمه گرفته استا برای بیـان ايـن محتويـات    

ذهنی، همواره از الفاظ و واژگان صري، و مستقیم 

شـودا  يا از الفاظ صوری و سمبلیک اسـتفاده مـی  

 ۀمســتقیم و ســريع ذهنیــات و ارائــ ۀهمــین ارائــ

ــل متصــف شــدن   ــاهی عام ــف آگ ســطوح مختل

هـای سـیالن ذهـن بـه عـدم سـازماندهی       داستان

)همفـری،  ده اسـت  قواعد دسـتوری شـ   منطقی و

   ا(10: 3555

در اين روش، نويسنده سـعی دارد بـا ثبـت    

های داسـتان، مخاطـب را   حاالت ذهنی شخصیت

ها، سیالن انديشه»ذهنی آنها آشنا سازد و  ۀبا تجرب

هـا را مسـتقیماً بـه    «عواطف و خاطرات شخصیت

ايـــن  ا(22: 3553)زيتـــونی، « نمــايش بگـــذارد 

کــه ممکــن اســت دردنــاک يــا  خــاطرات پنهــان،

محرکی بیرونی يا قـرار   ۀخوشايند باشند، در نتیج

انگیختـه  گرفتن شخصیت در موقعیتی خـاص بـر  

 ا(110: 3551 )ايوب، شوندمی

های جريـان  ترين ويژگی رمانبرخی از مهم

تبیـین آگـاهی درونـی    ا 1اسـت از:   سیال عبـارت 

انســجام و گسســته توســط  هــا بــدونشخصــیت

گويی درونـی در تمـام   استفاده از تکا 3نويسنده؛ 

بیـان ذهنیـات   ا 2هايی مهـم از داسـتان؛   يا قسمت

تکیه ا 0؛ اشخاص بدون هیچ گزينش يا سانسوری

هـای  اربرد تـداعی ا ک0 ؛های پیش از گفتاربر اليه

وجود ابهام در آنکـه ناشـی از   ا 2لفظی و معنايی؛ 

ه برای نزديک کـردن زبـان بـه    های نويسندتالش

سازکارهای ذهنی و گاهی نیز ناشـی از آشـفتگی   

؛ (102-100: 1205)بیات،  هاستذهنی شخصیت

-نويسنده خود را از قید مکان و زمان رها مـی ا 0

 ،دهـد سازد و گذشته را به حال و آينده پیوند مـی 

يعنی نظم منطقی رويدادها در کلیت داستان به هم 

(ا در ايـن شـیوه،   30: 1110، )الحسـینی  ريـزد می

تـداعی معـانی    أاساس بر مفاهیم اسـت کـه منشـ   

هستند و خواننده غیرمستقیم، در جريـان افکـار و   

 گیــردشخصـیت قـرار مـی    احساسـات و واکـنش  

   ا(321: 1220)میرصادقی، 

 

 های روایت در جریان سیال ذهنشیوه. 5

وار الطداخلی، المونولطوج،   )الحط  5گطویی تك ال)(

ای است کـه  صحبت يک نفره» گويیتک :النجوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Monologue  
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« ممکن است مخاطب داشته باشد يا نداشته باشـد 

گـويی، بخشــی از  تــک ا(050: 1253)میرصـادقی، 

ۀ ساختار کلی داستان است يا به طور مسـتقل همـ  

)همفـری،   دهـد داستان را به خود اختصـاص مـی  

گويی، دارای اقسامی اسـت کـه   تکا (110: 3555

 شوندادر ادامه شرح داده می

 

   1(داخلیال مونولوجال) گويی درونیتک ا1

انديشــه،  ۀبیــان پرداخــت نشــده و شــکل نگرفتــ

بالفاصله پس از بروز آن در ذهن استا راوی در 

نظر  اين سبک، هنگام بیان افکارش مخاطبی را مدّ

: 3555؛ همفـری،  050: 1253 ندارد )میرصـادقی، 

اغتشاش در نظـام زمـان و مکـان و تـوالی     »ا (00

جـزء  « منطقی حـوادث و ترتیـب دسـتوری زبـان    

ــی شاخصــه ــیوه محســوب م ــن ش ــای اي ــود ه ش

 ا(3: 3555)الخطیب، 

مسـتقیم  در اين حالت، خواننده به طور غیـر 

مواجـه  « انديشه و احساس شخصـیت داسـتان  »با 

به »کلماتی همچون  ه واسطۀشود، زيرا راوی بمی

از »، «انديشـید »، «در دل گفـت »، «گفـت خود مـی 

( 1255 )رضـوانیان و نـوری،   وااا« پرسیدیخود م

منســجم هــای ذهنــی نــابــه طــور مســتقیم، رونــد

هـای  گذاردا از ويژگـی شخصیت را به نمايش می

افتـد  گويی درونی اين است که گاه اتفاق مـی تک

-که در خالل آن، ضمیر مخاطب به کار برده مـی 

 ۀگـويی وارد حیطـ  شود و بـه ايـن ترتیـب، تـک    

 ا(130: 3551 شـود )ايـوب،  می جريان سیال ذهن

ترين روش، جريان گويی درونی مهمتک ،بنابراين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Interior monologue 

گـويی درونـی، خـود بـه     تـک  سیال ذهن اسـتا 

 داشومستقیم بیان میهای مستقیم، غیرصورت

 :3المونولـوج المباشـر(  ) گويی مستقیمتک -

-در اين شیوه، ذهن شخصیت، که بیانی از تجربـه 

-طريـق نقـل   های اوست، ازها، عواطف و خاطره

ـ  شـخص روايـت    صـورت اول ه قول مستقیم و ب

 ا(00: 1153)المدينی،  شودمی

المونولـوج غیـر   ) مسـتقیم گويی غیـر تک -

نیـز  « بازتابنـده  ۀشیو»در اين روش که  :2المباشر(

مسـتقیم  ها به صورت غیرقولشود، نقلخوانده می

شـودا  راوی سـوم شـخص بیـان مـی     ۀو به وسیل

گـويی،  د در ايـن نـوع تـک   ديـ  ۀجايی زاويـ هجاب

شود که داستان نـه از طريـق   موجب اين پندار می

ــاب ذهــن شخصــیت»راوی، بلکــه توســط  « بازت

؛ 52: 1255شـود )رضـوانیان و نـوری،    روايت می

 ا(01: 3555همفری، 

 

-افـزون بـر تـک   : گری ذهنی دانای کلروایت ب(

گويی درونی مستقیم و غیرمستقیم، ديدگاه دانـای  

-های جريان سیال ذهـن مـی  شیوه کل را يکی از

هـای  نمـايش داشـته  » دانندا اين شـیوه عبـارت از  

ذهنی اشخاص به شیوه سوم شخص اسـتا فـرق   

اين شیوه با دانای کل متعارف ايـن اسـت کـه در    

روايتگــری ذهنــی، نويســنده در ذهــن شخصــیت 

حضوری مستمر دارد و بدين گونه امورات ذهنی 

حـری،  ) «شـوند و منويات شخصیت توصیف مـی 

شیوه جريان سیال ذهن يـک تفـاوت    (ا25: 1215

گويی درونی داردا در دانای کـل، نويسـنده   با تک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. Monologue direct 

3. Monologue indirect 
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روی تجربـه  و روبـه  سعی دارد که ما را مسـتقیماً 

ذهنی شخصیت، هنگام وقوعشان قرار دهدا بدين 

تصــوير ذهنیــت  ۀگــويی ارائــاگــر تــک ،صــورت

شخصیت باشد، روايت دانـای کـل و بـه تبـع آن     

ای واقع شده در اين نـوع روايـت، ارائـه    هتداعی

)محمودی و صادقی،  توصیفی تصاوير خواهد بود

-حديث نفس و تداعی آزاد، شـیوه  ا(105: 1255

های ديگری برای بازنمـايی جريـان سـیال ذهـن     

 هسـتند، امـا از آنجــا کـه قابـل انطبــاق بـر رمــان     

ــه ــو، از   الطنطوري ــز از حش ــرای پرهی نیســت و ب

 ری شده استاپرداختن به آن خوددا

 

 الصه داستانخ

، بـه ترسـیم تجـاوز    الطنطوريـه نويسنده در رمـان  

ــت ــال  صهیونیس ــا در س ــاطقی از   1105ه ــه من ب

فلسطین از جملـه الطنطـوره )روسـتايی واقـع در     

پـردازد و در اثنـای آن   فلسطین( می -جنوب حیفا

 از برخی وقايع و حوادث زندگی قهرمان داسـتان 

آخرين اثر روايی  اين رمان،داردا )رقیه( پرده برمی

نگاشـته   3551رضوی عاشور است کـه در سـال   

مـیالدی بـه چـا  رسـیده      3515شده و در سال 

بخـش   00 صـفحه و  022استا رمان مشتمل بـر  

ــه     ــذکور را ب ــان م ــور، رم ــوی عاش ــتا رض اس

قهرمان  ده استاکرهمسرش، مريد البرغوثی اهدا 

 اين روايت، زنی از اهـالی روستاسـتا خواننـده،   

حکايت داسـتان را از کـودکی تـا هنگامـه پیـری      

کندا رمان بـا برخـورد اتفـاقی    شخصیت دنبال می

رقیه )قهرمان داسـتان( و يحیـی در سـاحل دريـا     

در ادامـه بـه شـرح و توصـیف      اشـود شروع مـی 

رخداد سقوط حیفا، صبرا، شاتیال و طنطوريـه و اا  

با سقوط شهرهای فلسطین يکی بعد از  اپردازدمی

-راوی تصمیم به مهاجرت به لبنـان مـی   ديگری،

اوضاع در لبنان نیز بر وفـق مـراد نیسـت و     اگیرد

نبرد و درگیری در آنجا نیز وجود دارد که همسـر  

رسـد و بـه اصـرار    راوی در آنجا به شـهادت مـی  

فرزند راوی، بیروت را بـه مقصـد ابـوظبی تـرک     

 پس از مدتی، برای ادامـه تحصـیل مـريم    اکنندمی

-پزشکی عازم مصـر مـی   ۀراوی( در رشت)فرزند 

التحصـیلی وی، بـار دگـر بـه     شوند و بعد از فارغ

 گردندبیروت برمی

 

 الرنروریهی در رمان یگوجریان سیال و تك

هـا میـان روايـت    وجود برخی شـباهت  ۀواسطبه 

ــ ــیو هالطنطوري ــه   ۀو ش ــن و ب ــیال ذه ــان س جري

گـويی در  ای از تکخصوص به دلیل وجود گونه

رمان، ممکن است تصور شود که ايـن رمـان   اين 

هـدف در ايـن    ايک رمان جريان سیال ذهن است

بخش از رساله، بررسی چگونگی وجود يـا عـدم   

گـويی در رمـان   وجود جريان سیال ذهـن و تـک  

شواهد و داليـل متعـددی وجـود دارد کـه      استا

جريان سـیال   ۀدهد رمان مذکور، در مقولنشان می

خی مـوارد، روايـت بـه    ذهن نیستا هرچند در بر

 شودا  جريان سیال نزديک می ۀشیو

 

همچنان کـه در   عدم پریشانی در زمان: ال)(

بحـث زمــان روائــی گذشـت، حــوادث در رمــان   

ـ   هالطنطوري صـورت  ه ، بر محور زمان خطـی کـه ب

لوف و مـأنوس  أمتعارف بـرای ذهـن خواننـده مـ    

است، استوار نیستا زمان خطی در رمان مـذکور  

-ای در خـط صورت ماهرانـه ه راوی بشکند و می
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)کمتـر( در گـردش    های گذشته و آينـده و حـال  

ـ  خـاطر  ه استا پیچیدگی و درهم تنیدگی رمان، ب

ماهیت تاريخی و ااا رمان است نه سیالن ذهن در 

 های مختلفازمان

عامــل اساســی لاــزش ذهــن شخصــیت و  

-زيـر، دغدغـه   ۀبازگشت به زمان گذشته در قطع

اخودآگاه، آنچـه در زمـان   های روحی اوست که ن

ی را بـرای او رقـم زده را   ينـاگوارا  ۀگذشته خاطر

کندا در کنار اين عامل، تداعی معـانی  بازسازی می

های مکـرر  ه)که نتیجه جلس های محیطیو محرک

(، 30 :پدر و اهالی شهر اسـت( )همـان   ۀو مخفیان

شـود و او  نیز موجب تداعی خاطره از گذشته می

و نبــردی کــه بــین کــارگران  را بــه يــاد درگیــری

انـدازدا اگـر چـه    يهودی و عرب ايجاد شده، مـی 

ــق در   ــازی و حــس تعلی ــور زيباس ــه منظ راوی ب

روايـت را در   ۀداستان، سیر خشک و گاهشـماران 

پريشـی بـا پريشـانی و    اما اين زمان ،شکندهم می

تشويش که در رمان سـیالن ذهـن، فـراوان ديـده     

آســانی  شــود، همــراه نیســت و مخاطــب بــهمــی

 :کنـد حوادث پسین و پیشین را از هم تفکیک می

بّهنـی  الـذی نَ  به اااکان الخبرُ أننی سمعتُ ال أذکرُ»

 کـانون األولِِ ِِ شـهر  یة  فی حیفا فی نها دثَهو ما حَ

فـی   ألمی عن اشتباکاتٍ الجاراتِ إحدی ْإذ حکت

 «النفطِ ة  فی مصفا و العربِِ الیهودِ مالِِالعُ حیفا بینَ

)درگیـری   آورم کـه آن )به يـاد نمـی   (30 :)همان

ها و يهوديان( را شنیده باشم، خبری کـه  فلسطینی

مرا هوشیار کرد، اتفاقاتی بود که در حیفا در آخـر  

هـای  ماه دسامبر رخ داده بودا وقتی که يکی از زن

همسايه از درگیـری کـارگران يهـود و عـرب در     

 اپااليشگاه نفت به مادرم خبر داد(

 شـخص در رمـان، دلیـل    انتخاب راوی اول

از  اکنـد های زمانی پی در پی را توجیه مـی لازش

آنجا که هويت انسان، محصول انديشـه، افکـار و   

باور و خاطراتی است که در دل زمان جای گرفته 

رو، راوی بـرای معرفـی خـويش بـه     است، از اين

هـای دور  خواننده، از زمان حال، سفری بـه زمـان  

افتـد؛ آنگـاه کـه    ه میکند و ياد خاطرات گذشتمی

آشوب و اشاال شهر، درد آوارگی و مرگ پـدر و  

ی گفتار را از دختر خردسال سلب يدو برادر، توانا

ال أدری حتـی  » کرده بودا اين سفر از زمـان حـال  

بـه گذشــته دور بـا آشــفتگی زمـانی همــراه    « اآلن

 نیست:

 ة  الأدری حتی اآلنَ إن کنتُ فَقـدتُ القُـدر  »
فی الکـالمِِا تقـولُ    غبةة  علی النطقِِ أم کنتُ غیرَ را

أمی أننی منذُ خروجِِنا من البلـدِ إلـی أن وصـلنا    

ــم أنطــق لمةةة   ʾصــیدا، ل ــدُ  ة  واحــد بک  ــان عَبِِ و ک

 «يُالزمُنــی کظِّلــی و اليَقبــلُ أن ينــامَ إال بجــانبی

دانم که تـوان گفتـار را   )تا حاال نمی (20 :)همان

ل به گفتن نبـودما مـادر   از دست داده بودم يا ماي

گويد من از زمانی که از شهر بیرون رفتیم تـا  می

آنگاه که بـه صـیدا رسـیديم، يـک کلمـه سـخن       

نگفتم، عبد مانند سايه همراهم بود و حاضر نبود 

 بخوابد مگر در کنار من(ا

 

بـرخالف رمـان    :عدم پریشانی در مكان ب(

سیالن ذهن که عنصر مکان بسیار پیچیده، مبهم و 

کـه مـاجرای داسـتان در    متایر اسـت، بـه طـوری   

شود، عنصـر مکـان و   فضايی ماشوش روايت می

واض، است و  الطنطوريهتاییرات مکانی در رمان 

ای در چـه  بردن اينکه چه حادثه مخاطب برای پی
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شـودا رقیـه در   مکانی رخ داده، دچار ابهـام نمـی  

دارد کـه از سـاحل برخاسـته و    شاهد زير بیان می

فــتن بــه منــزل را دارد، امــا در مســیر راه قصــد ر

رود منصرف شده، به سمت درخت کـاکتوس مـی  

شـودا در  آن، عازم خانه مـی  ۀو پس از چیدن میو

هـای جريـان سـیال،    که همین امـر در رمـان  حالی

شـود و ذهـن طـوری در    چنان آشفته روايت مـی 

يادآوری خاطرات مختلـف در سـیالن اسـت کـه     

ها، دچـار  خر مکانأت خواننده در تشخیص تقدم و

عن ثوبی و  الرملَ فضتُو نَ هضتُنَ»: شودابهام می

ه إلی ا تجاوزتُالبیتَ ʾا لم أدخلالبیتِ باتجاهِ سرتُ

ـ یةة  فـی نهـا   قعةةالوا الصبارِِ جیراتِشُ  اخللفیةة .ه باحتِ

التـی  لُقفةة  ا هـا حتـی مـألتُ   من ثمرِِ أقطفُ رحتُ

 ا(5: همـان ) «ها إلـی البیـتِ  ها بجوارهاا حملتُنترکُ

ها رو از روی لباسم پاک کـردم،  )بلند شدم و شن

و به طرف خانه به راه افتادم، وارد خانه نشدم، از 

های کـاکتوس  آن عبور کردم و به سمت درختچه

 در حیاط خلوت رفتم، از ثمره آن چیدم تا ظرفـی 

ودم، پر شد و آن )سبدی( که در کنار آن گذاشته ب

 ا(را به خانه بردم

زير نیـز راوی بـا صـراحت و     در جمالت

کند که در اول گويی بیان میبدون ابهام و پیچیده

ماه فوريه بـه صـیدا رسـیده اسـت و در هنگـام      

مالقات لباسی که قبال مـادرش در اربـد خريـده    

بود را پوشیده اسـتا خواننـده بـه آسـانی درک     

کند که خريد لباس در إربد، قبـل از رسـیدن   می

آشـفتگی   ،ا بنابراينبه صیدا صورت گرفته است

 مکانی در روايت در عبارت زيـر وجـود نـدارد:   

شـبَاط مـن العـام     شهرِِ وصلنا إلی صیدا فی أولِِ»

أرتـدی   لقینا عمی و خالتی کنـتُ  التالیا و حینَِِ

 ةُ ، و علیهـا السـتر  علی ثـوب   ، ثوباًثةة  الثال األثوابَ
ا و کـان  التی اشترتها لی أمـی مـن إِِربِِـدَ    فیةةُ الصو

ـ    ما نطقتُ به من الکالمِِ أولُ مـی  ه لعَهـو مـا قلتُ

ا (20 :همـان ) «لـوا تِقُ خوای االثنانِِأهمسًا: أبی و 

)در اول ماه فوريه از سال بعد به صیدا رسـیديم،  

ام را مالقات کرديم، سـه  هنگامی که عمو و خاله

)روی هم( پوشیدم، لباس روی لباس و بر  لباس

در  روی آن، ژاکتی پشمی کـه مـادرم بـرای مـن    

إربد خريده بـود، پوشـیدم و اولـین سـخنی کـه      

گفتم، اين بود که به عمويم آهسته گفتم، پـدر و  

 ادو بردارم کشته شدند(

 

راوی، در رمـان   هدفدار بودن روایطت:  ج(

فوق، آگاهانه و هدفدار بودن روايت و خاطرات 

کـه در رمـان جريـان    کنـدا در حـالی  را اعالم می

لحظـه و بـدون   سیال ذهن، ذهن شخصـیت هـر   

قصــد و بسترســازی، میــان يــادآوری خــاطرات 

ــتا راوی   ــیالن اس ــف در س ــه   مختل ــه( ب )رقی

مقتضای مقام و مناسبت حـال، محتويـات ذهـن    

قینـا و ال  بمن التَ ال أذکرُ» :آوردخود را به ياد می

ا و لکننـی  دنا إلی البیـتِ ن قال ماذا و ال متی عُمَ

 (ا01 :همـان ) اااا«خبة  کانت صا البلدِ حاراتِ أذکرُ

آورم که با چه کسی برخورد کردم و )به ياد نمی

چه کسی، چه چیزی گفت؟ و چه زمان به خانـه  

هـای شـهر   آورم که کوچهبرگشتیم، اما به ياد می

 اازدحام بود(پر از 

در « أذکـر، ال أذکـر  » امثال چنـین مفـاهیمی  

گیرد و چـه بسـا   پیش گفتاری شکل نمی هایاليه

جريان سیال متوجه نباشد کـه بـه يـاد     شخص در

چیزی افتاده است، بر اين اسـاس وقتـی راوی بـا    
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بـه   ،داردخاطرات خويش را بیان می أذکرعبارت 

گـويی بـا خودآگـاه ذهـن و     شکل مستقیم روايت

 زنداهدفمند را فرياد می

تـالش در يـادآوری خـاطرات بـا      ،بنابراين

خودآگـاه   ۀدر مثال زير به الي« أذکر»عباراتی مانند 

ـ   ذهن ارتباط دارد و نشان مـی  ه دهـد کـه راوی، ب

صـورت هدفـدار از ايــن عبـارات اسـتفاده کــرده     

)رقیه( شخصـیت حسـن را    که راوی استا چنان

 ؛آورددر وقتی که کمتر از سه ماه داشته به ياد مـی 

سـیالن انديشـه، مخاطـب     ۀدر حالی کـه در شـیو  

ن بدون بسترسازی و همزمـان بـا راوی، وارد ذهـ   

شـود و رخـدادها را بـدون نظـم و     شخصیت مـی 

-های زمانی مختلف نظـاره مـی  انسجام و با پرش

مـذکور خبـر    ۀکند و شخصیت از يادآوری خاطر

هـا متوجـه يـادآوری    دهد و شايد او تا مـدت نمی

ـ  نی کنـتُ أنَّ أذکرُ» خود نشود: ۀخاطر ه بـین  أحملُ

عمـی   حین أعلـنَ  أشهرَ ثةة  الثال ی رضیعاً دونَذراعَ

-)به ياد مـی ا (151 :)همان «إلی مصرَ یذهبُه سَأنَّ

گـرفتم؛ در  )حسن( در آغـوش مـی   آورم که او را

حالی که شیرخواره بود و کمتر از سه ماه داشـت،  

ويم خبـر داد کـه بـه مصـر خواهـد      وقتی که عمـ 

  ا(رفت

ــردن     ــرو ب ــاب از ف ــور اجتن ــه منظ راوی ب

مخاطــب در حــالتی از پــذيرش منفعــل و تــوهم 

های گونـاگون  واقعیت، در موارد متعدد و به شیوه

مخاطب بفهمـد بـا   کند تا هايی استفاده میاز واژه

روست؛ چنان کـه در شـاهد   بهروايتی هدفمند رو

ــ  ــیدا ب ــر، راوی از ورود ص ــت ه زي ــاطر موقعی خ

دهــدا ايــن اســتراتژيک آن بــه داســتان خبــر مــی

دهـد کـه راوی   شکست جهان روايـی نشـان مـی   

واننده اقـدام  ـپـردازی بـرای خـ   روايتآگاهانه به 

کند و کسی در جهان خارج روائی هسـت کـه   می

خواندا در حالی که در جريان سیال، داستان را می

نامحسـوس صـورت    ورود صیدا در داستان کامالً

که برای کسـی روايـت   گیرد و راوی اين پندار می

ـ   ʾکانـت » کنـد، در ذهـن نـدارد:   می  لُدخُصـیدا تَ

 ةالهجـر  فیها و کـان قبـلَ   اآلنَقیم ُنُألنه ال  یةة  الحکا
فـی  سةیة  األسـا  احملطةة   ʾها کانـت علیها، بل ألنَّ يترددُ

صـیدا بـه    (ا) )شـهر( 52 :همـان ) «السالحِِ تهريبِِ

خاطر آنکه اکنون ساکن ه شود نه بداستان وارد می

آن هستیم و قبل از مهاجرت در آن رفـت و آمـد   

پايگاهی اساسـی در  شد، بلکه به اين خاطر که می

 ازمینه قاچاق اسلحه بود(

هــايی از رمــان کــه شخصــیت در قســمت

های ديگر، ايستد و شخصیتاصلی به کناری می

-يابند تا گـزارش رخـداد  مجال ظهور و بروز می

گويی برای مخاطـب  ه صورت تکهای خود را ب

بـه   کنـدا راوی بازگو کنند، نیز آگاهانه عمل مـی 

صــورت واضــ، و صــري، و بــا عبــاراتی ماننــد 

وااامخاطـب را از   «کتب إلـیّ يحکـی  » ،«حدثنی»

کــه امــر  کنــدا چنــاناه مــیـچــرخش راوی آگــ

به شخصـیت   300تا  325گری از صفحه روايت

حدث عبـد  » کندا راوی با عبارتعبد واگذار می

-راويتگری عَبِِد را اعالم مـی  ،(325:همان) «قال

لم يطلعنی عبـد إلـی   »پايان با عبارت دارد و در 

مخاطـب را متوجـه    (،300 :)همـان  «هذه الرساله

د؛ در حــالی کــه در ـکنــود مــیـگری خـــروايتــ

 ۀجريان سیال، راوی بـه شـیو   ۀهايی با شیورمان

شـود و  نامحسوس وارد ذهن شخصیت می کامالً

سپارد و گاه مخاطب تا دنیای داستان را به او می
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شـود و  توجه تاییـر راوی نمـی  قسمتی از متن، م

 ۀبردن بدان مستلزم خوانش چنـد بـار  درک و پی

معرفـی مسـتقیم راوی    ،شـودا بنـابراين  متن مـی 

هـای جريـان سـیال    جديد، داستان را از ويژگـی 

 کنداذهن دور می

های کـه در طـول   بديهی است که شخصیت

روايت در کنار راوی اصلی، مجال ظهور و بـروز  

ـ يابند، نیز ماننمی ه د راوی در يادآوری خاطرات ب

صورت آگاهانه و هدفمنـد از عبـارات يـادآوری،    

که ابومحمـد بـا   ندا چناننکنوشتن وااا استفاده می

)بـه يـاد    « ااا ر نطقـت بالشـهادتین  ـأذک»ارت ـعب

ــی ــان  م ــتم( )هم ــهادتین گف ــه ش  ،(255: آورم ک

 کنداروايتش را شروع می

 

از  :گفتطار های پطیش از  د( عدم تكیه بر الیه

مشخص شد که اغتشـاش در زبـانِِ    مطالعه رمان

ها روايت وجـود نـداردا   دام از شخصیتـکچـهی

آورنـد  ات ذهن خود را به خاطر میـويـآنها محت

ـ ـتـگف ۀـس در اليـو سپ ا ـهـ د واژهـه بنـ ـاری ب

 کشانندامی

الت پرسشــی زيــر را انتخــاب ـراوی جمــ

کند تا هول و وال خود را به مخاطـب انتقـال   می

دهد و او را همگام با خويش در بحبوحه داستان 

ند و احساس اضطراب و انتظار و حـدس  کوارد 

اتفاقات پیش رو را نیز در او ايجـاد نمايـد و بـا    

حدس و گمان راوی، خواننده نیز بـه حـدس و   

گمان بپردازدا او سـر در گـم و مضـطرب و بـه     

ره، خواننده را نیز به سمت احساس دنبال راه چا

ـ هـل خُ » :کشاندخود می تلـوه عنـد   ؟ هـل قَ فَطِ

 ،النهـارِِ  طلوعَ أن أنتظرَ یَّ؟ علمن الحواجزِِ حاجزِِ

ه؟ من أين أبدأ؟ أمرِّ علی ا کیف أتدبّرُألمرَفأتدبّراُ

اللجنةة  لـی  إ ه؟ أذهـبُ زمالئِ من أعرف من بیوتِ
؟ و فـی تنظـیم    ؟ إلی مسـئول  فی المخیّمِِ الشةعبیة  

(ا 305 :همـان ) «؟ااافی التنظیمِِ المسئولَ أين أجدُ

آيا ربوده شده؟ آيا در کنار يکی از ايسـتگاهای  )

ــته ــی او را کش ــوع  بازرس ــر طل ــد منتظ ــد؟ باي ان

ــاره  ای خورشـــید و برآمـــدن روز باشـــم و چـ

بینديشم؟ چگونه تدبیر بیانديشم؟ از کجا شـروع  

شناسم بروم؟ دوستانش که می ۀکنم؟ بايد به خان

ــ  ملــی در اردوگــاه بــروم؟ بــه مســئول  ۀبـه کمیت

 سازمان بروم؟ کجا مسئول را بیابم؟( 

در اين قسمت، هر چند جمـالت، کوتـاه و   

اما چیـدمان   آهنگ تند روايت شده است،با ضرب

رعايت شـده اسـت و    ختار دستوری مناسبو سا

ی يهـا هول و والی حوادث، سبب نشده که اشتباه

های پیش از گفتـار و ناخودآگـاه   يهکه متعلق به ال

 ذهن است، وجود داشته باشدا  

ی، گـوي عبارات زير، راوی از طريق تک در

جريان دل کندن از سرزمین خويش و تصمیم به 

کند، تصـوری کـه هرگـز در    مهاجرت را نقل می

گنجد و پیوسته بـا ذهنـی آشـفته از    باورش نمی

اسـتفاده از  رودا ای ديگر میای به انديشهانديشه

ــاپی،    ــای پی ــراوان، تکراره ــی ف ــالت پرسش جم

ی را بـه جريـان   يگـو کلمات کوتاه و بريده، تـک 

 اما اين جمالت، دقیقاً ،کندسیال ذهن نزديک می

 ۀسیالن ذهن نیستا چنان که گفته شـد در شـیو  

هـای پـیش از گفتـار    کید بر اليـه أسیالن ذهن، ت

بـا   هالنططوريـ کـه در رمـان   ذهن است؛ در حالی
هـای گفتـاری و خودآگـاه ذهـن رو بـه رو      اليه

بیـروتَا   کَلن أرحلَ عن بیتی لـن أتـر  » هستیم:
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 بَعیدا بهما أنجو و ابنتی و ابنیْعناد؟ ااالِمَ لُم أحم

 اُترکُوا: ضِمنا لنا يَقولُ صارَ الذی المکانِِ هذا عن

خطـأ يَقولونهـا    ضمناَ؟! قُلتُ هلا غُربا أنتماالبلدَ

)هرگزاز خانـه   ا(301: )همان «و کلَ يوم  حةة  صَرا

کـنما سـر   روم و هرگز بیروت را ترک نمـی نمی

سختی است؟ چرا  پسر و دخترانم را بال نکـنم  

صورت ضمنی ه و آنها را دور از اين مکانی که ب

گويند برويد شما غريب هستید، نجات ندهما می

ن را به صـراحت  آيا گفتم ضمنی؟! اشتباه کردم آ

 ا(گويندو هر روز می

برخالف سـیالن ذهـن، در جمـالت فـوق،     

اشتباه دستوری، ويراستاری وجود ندارد و عالئـم  

)نقطه، ويرگـول، تعجـب و پرسـش( در     نگارشی

 اندامکان خويش استفاده شده

 

ادراک و  :عدم نفوذ به ذهطن شخصطیت   (هط

ــد    ــرای او حصــاری بلن ــش محــدود راوی ب دان

هـای ذهـن   تـرين اليـه  ساخته که نفوذ به درونی

ده اسـت و در هنگـام   کرشخصیت را غیر ممکن 

بیرونی و  ها، نگاهی کامالًکردن شخصیت کانونی

هـا بـا   شخصـیت  ۀفیزيکی دارد و گفتارش دربار

کـه راوی از  حدس و گمان همراه اسـتا چنـان  

عدم تمايل مريم بـرای ادامـه تحصـیل در لبنـان     

 ۀگويـدا او دريافـت درسـتی از انديشـ    سخن می

گويد که چه بسـا، عـدم   ارد و با خود میمريم ند

ــه   ۀعالقــ ــروت، مــريم را دلســرد ب ــه بی خــود ب

اش کرده است و بازگشت از شهر و ديار کودکی

چه بسا رخداد بیماری و بستری شدن او در طی 

سفری که بیروت داشته، انگیزه را از مريم گرفته 

راوی از افکـار مـريم    ،که روشن شدچنان باشدا

که در رمان جريـان   اردا در حالیاطالع دقیقی ند

سیال ذهن، هیچ حصار و ديـواری بـین راوی و   

هـا نیسـت و او بـا آزادی تمـام،     ذهن شخصـیت 

-های اشخاص را به نمـايش مـی  افکار و انديشه

ا هـل  فی لبنانَ ها لن تدرسَأنَّ مريمُ ْقالت» گذارد:

 ة  العـود  أريـدُ  ال أننی ْها تصورتها أم أنَّهذه رغبتُ
ـ  فی بیـروتَ  مةةلإلقا دتُ مـن زيـارتی   ؟ عنـدما عِ

 نا للبنان، مرضتُبعد ترکِ ةُ الوحید ةُ ، الزيارلبیروتَ

 ة  إن الزيـار  ا قال صـادقُ شهرينِِ الفراشَ و الزمتُ
ـ   مريمُ ْا ربما تأثرتهی السببُ  «ه أخوهـا بمـا قالَ

)مريم گفت که او هرگز در لبنـان  ا (255 :)همان

ـ     ادرس نخواهد خوانـد   ۀآيـا ايـن تصـمیم، عالق

خـواهم  کند که مـن نمـی  اوست يا آنکه فکر می

برای زندگی و اقامت به بیروت برگـردما هنگـام    

که از ديدار بیروت بازگشـتم، تنهـا ديـداری کـه     

د، بیمـار شـدم و دو مـاه    بعد از تـرک لبنـان بـو   

صادق گفت که رفـتن بـه بیـروت،     بستری شدما

که مريم از  سبب اين بیماری شده است، چه بسا

 اسخن برادرش متاثر شده است(

االت ؤراوی اول شــخص بــا جهــانی از ســ

روســت کــه پاســخ دقیقــی بــرای مختلــف روبــه

مخاطب نیـز همزمـان بـا     اهیچکدام از آنها ندارد

گیردا ای از ابهام و پرسش قرار میراوی در هاله

رقیه از انتخاب دشوار ابوصادق حیرت زده است 

دخترش در کنار او اقامت نکـرده  و از اينکه چرا 

ــب     ــت، متعج ــه اس ــختی انداخت ــه س و او را ب

هـا  استاراوی در هنگام کانونی کردن شخصیت

کنـد و  دور و با ديد خارجی روايت می ۀاز فاصل

لمـاذا  » ها ناتوان است:از ورود به ذهن شخصیت

أبــو صــادق الصــعبَ و يقــول أقبلــوا مــا  يختــارُ
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تـــی بجـــواری ابن ا لمـــاذا ال تســـکنُ؟اختـــرتُ

)چـرا  ا (12: همـان ) «؟ااافاليکلفنی الذهابُ إلیها

گويد ابوصادق )راه( سخت را انتخاب کرد و می

که انتخاب مرا قبول کنید؛ چـرا دختـرم در کنـار    

من سکنی نگزيد تـا رفـتن بـه پـیش او مـرا بـه       

 سختی نیاندازد؟(

 

آنچـه پـیش از ايـن،     ی درونطی: گطوی ك( تو

در رمــان مــذکور گمــان وجــود جريــان ســیال را 

گـويی در رمـان   کرد، وجود نوعی تـک تقويت می

تـرين  گويی درونی از مهـم است و از آنجا که تک

های جريان سیال ذهن است، به بررسی ايـن  شیوه

گروهـی سـیالن آگـاهی را    »مقوله پرداختـه شـدا   

کننـد و آن را نمايشـگر   تر فرض مـی ای عاممقوله

اننـد و گفتـار   دها و افکار در هم مـی دريافت ۀهم

ـ   مسـتقیم، ولـی    ۀدرونی را موردی خـاص از ارائ

تـر  ای گسـترده برخی ديگر گفتار درونی را مقولـه 

کنند و سیالن آگاهی را در واقع گونـه و  تلقی می

داننـد کـه بـی    شکلی خاص از گفتار درونـی مـی  

هنجـار دسـتوری و    ۀکننـد انسجام است و نقـض 

 (ا105:  1111)بورنوف،  «منطقی

ين دو حوزه، بسـیار شـبیه و هـم    هر چند ا

مرز هستند، اما واقعیت آن است که جريان سیال 

نويسی اسـت و  ذهن، شیوه يا صناعتی در داستان

هـای روايـت در   گويی درونی، يکی از روشتک

 شـود داستان جريان سـیال ذهـن محسـوب مـی    

ــ ــواع ديگ ــانی و  ـ)ان ــداعی مع ــداعی آزاد، ت ر، ت

 ۀتـرين شـیو  گـويی درونـی، مهـم   تـک  ااااست(ا

بـدون   روايت جريان سیال ذهن اسـت و اساسـاً  

گويی درونـی، داسـتان جريـان سـیال     وجود تک

 گیرداذهن شکل نمی

گويی در رمان از چـه  حال بايد ديد که تک

گويی درونی گفته شد نوع است؟ در تعريف تک

انديشـه،   ۀنگرفتـ که بیان پرداخت نشده و شـکل 

تا راوی بالفاصله پس از بروز آن در ذهـن اسـ  

در اين سبک، هنگام بیان افکـارش، مخـاطبی را   

گـويی  ر نداردا بنا بـر تعريفـی کـه از تـک    نظ مدّ

معمـول در جريـان    ۀدرونی که مناسـب بـا شـیو   

رائه شده اسـت، بايـد پـذيرفت کـه     سیال ذهن ا

ز نـوع درونـی   ا هالطنطوريـ های رمـان  یيگوتک

گويی رمـان دارای مخاطـب   نیستندا زيرا اين تک

ــه صــراحت، مخاطــب   اســتا ــا و ب راوی، باره

کند و داستان خويش را برای خواننده معرفی می

 در پـی او های پیدارد که به خاطر اصراربیان می

 ۀ)حسن( است که حوادث فلسـطین را بـه رشـت   

ــی  ــرای او م ــر درآورده اســت و ب  نويســد:تحري

بـی مـا   کتُحکـايتی اُ  بةة  اقترحَ کتا الذی هو حسن»

 )حسـن ا (350: )همـان  «سمعته ه وو عشتِ هرأيتِ

 (گفـت ) کـرد،  پیشنهاد را حکايت نوشتن که بود

 ایشـنیده  و کـردی  زندگی و ایديده که را آنچه

 ابنويس( را

ای حسـن را رهـا   فکر ثبت حوادث، لحظه

کنـد و عنـوان   کند، خـود دفتـری تهیـه مـی    نمی

نويسد تا مادر را دلگرم آن می یالطنطوريه را برا

خواهـد کـه   کنـدا از او مـی  به گزارش حـوادث  

های زمان بچگی و همـه  آداب و رسوم، حکايت

ای مختصر بـه  و همه را به تصوير بکشد و اشاره

داند؛ چرا که حوادث ناگوار فلسطین را کافی می
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)حتـی در   ای اندک نیاز است تـا مخاطـب  جرقه

جوی حقیقت برخیـزد  وهای بعد(، به جستقرن

 عـادَ  سـنواتٍ  بعد» و دفتر مقاومت را ورق زندا
 مسـاءٍ  ذاتَ فـاجئنی  ثـم  ، علـیَّ  لإللحـاحِِ  حسنُ
ـ غَ على بَتِکُ کبیر  بدفتر  ـ  "ةُ ه عبـار الفِ  هالطنطوري

ـ کتُأُ شیء، أیَّ : أکتبیوقالَ"  عـن  بلـدنا،  عـن  یب
 لنـا  هحکیتِ ما بعضَ أعیدی ،األعراسِِ عن ،البحرِِ
 ،طیقینَتُ ما منها کتبیفاُ الکوارث أما ،صاارٌ ونحنُ
 :همـان ) «بالارضِِ تفی قد ةُ اإلشار حتى ةُ واإلشار

)بعد از چند سال دوباره حسن شروع بـه  ا (352

اصرار کردا سپس شبی با دفتری بـزرگ کـه بـر    

روی جلدش عبارت الطنطوريه نوشته شده بـودا  

مرا غافلگیر کرد و گفت هـر چیـزی بنـويس، از    

ها بنـويسا حکايـاتی   شهر ما از دريا، از عروسی

ما گفتی وقتی که کودک بوديم، دوبـاره   که برای

توانی بازگو، اما حوادث ناگوار، هر اندازه که می

ــار  ــی اش ــاره، حت ــويس و اش ــرای هاز آن بن ای ب

 ا(رساندن مقصود کافی است

بینـد بـا همـه    رقیه کـه اصـرار راوی را مـی   

کنـد و  از مـی خود را آغ سختی و مشقت، روايت

امـا درخواسـت حسـن و     شود،بارها مستأصل می

اهمیت ثبت حـوادث، روح امیـد را دوبـاره در او    

ـ کندا روشن شـد کـه روايـت    زنده می ، هالطنطوري

تـوان آن را  رمانی بدون مخاطب نیست؛ پس نمـی 

جريـان   ۀگويی درونی دانست تا رمان در حیطتک

 سیال ذهن قرار گیردا

افزون بر راوی اصلی رمان که داستان خود 

ل ـن( نقـ ـ)حسـ  درون داستانی را برای مخاطب

نیـز، روايـت    )فرعی( کند، هر کدام از راويانمی

 اکننـد خود را برای مخاطب خاصی گزارش مـی 

 300تـا  325پردازی عبد که صـفحات  در روايت

ــارتادامــه دارد، مخاطــب ــا عب  هــای خــود را ب

( بــه 302 :)همــان «حســن العزيــزين صــادق و»

گـويی  تـک  ،کنـدا بنـابراين  خواننده معرفـی مـی  

ی درونـی  يگـو تـک  ۀ)فرعی( نیز در حیط روايان

گیرد تا عرصـه را بـرای جريـان سـیال     قرار نمی

 ةااا هذو حسنُ صادقُ العزيزينِِ» :ذهن آماده کند
ـ  ةُ هی الصور هـا  أجزائِ مـن تجمیـعِِ   ʾتالتی تمکِّنَ

 السـابعَ  عهِمُالجُ ومَکا يَستشفی عَث فی مُدَا حَعمّ

)عزيـزان مـن   ا (325 :)همـان  «مـن أيلـول   عشرَ

-وانستهـصادق و حسن! اين تصويری است که ت

ــا در روز   ــه در بیمارســتان عک ام در حــوادثی ک

های شـاد، بخـاق افتـهفدهم سپتامبر، اتف جمعه،

 اآوری کنم(آن را جمع

افزون بر مخاطب درون داستانی، نويسـنده  

ای به مخاطب انتزاعـی دارد   توجه و اهتمام ويژه

کنـدا  خلق جهـان روايـی دخیـل مـی    و او را در 

ها و ساختار کالمی نويسنده با استفاده از عبارت

خويش، خواننده برون داستانی را خطـاب قـرار   

 گويـد کـه حسـن   در شاهد زير می دهدا مثالًمی

ــردم     ــاهدات م ــتانی(، مش ــب درون داس )مخاط

ده استا روشن است که کرآوری روستا را جمع

ـ     رون داسـتانی  اين توضـیحات بـرای خواننـده ب

است؛ زيرا حسن، خود کنشگر و عالم به عملـی  

 يجمـعُ  حسـن  کـان » دهـد: است که انجـام مـی  
 عـن  الفلسـطینی،  السـاحلِِ  قـرى  أهالی شهاداتِ
)حسـن،   (ا50 )همـان:  «1105 عـام  فـی  التهجیرِِ

ــاحلی    ــتاهای س ــردم روس ــواهد م ــدارک و ش م
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ــال    ــاجرت در سـ ــورد مهـ ــطینی را در مـ فلسـ

 اجمع کرد(1105

تنها عبارتی نیست کـه نويسـنده بـرای    اين  

 اخواننده انتزاعی توضیحاتی را ذکـر کـرده اسـت   

البه الی رمـان پـر از مطـالبی اسـت کـه متوجـه       

 تعلیـق  کـان  مـاذا » :مخاطب برون داستانی اسـت 
 ما يُتابعُ کان الذی ، کند فی المقیمُ حفیدی أنیس،
) توضـی، و  ا (11 )همـان:  «عمـه؟  ألبنـۀِِ  أحکیـه 

ام که مقیم کانـادا اسـتا   چه بود؟ نوهتفسیر انیس 

کسی که حکايت مرا برای دختـر عمـويش دنبـال    

توضـیحاتی   «حفیدی مقیم کنـدا »عبارت  اکرد(می

است که برای مخاطب برون داستانی آورده شـده  

)حسـن(،   است؛ چرا که مخاطـب درون داسـتانی  

و  رقیه، مقیم کاناداست ۀواقف به اين است که نو

ــد حســن ــیس، فرزن ــی اســتا  ،ان مخاطــب درون

گويی مخاطب درون و بـرون  در اين تک ،بنابراين

رمــان در حیطــه  ،بنــابراين اداســتانی وجــود دارد

 جريان سیال ذهن نیستا

 هالطنطوريگويی در رمان حال بايد ديد تک
وع اســت؟ بــا وجــود مخاطــب در ـدام نـــاز کــ

روايت و وجـود زاويـه ديـد عینـی در داسـتان،      

ـ ـنمايی ـگويکـرض تـف ان قـوت  ـشی در داست

 گیردامی

 

 ی نمایشیگویتك

شــعر و  ۀگــويی نمايشــی، بیشــتر در عرصــتــک

نمايش حضـور دارد، البتـه نويسـنده معاصـر از     

گری جمله رضوی عاشور خود را مقید به روايت

آزمـايی  هـا طبـع  زمینـه  ۀکند و در هممعینی نمی

ـ  می  ديـد عینـی و مخاطـب از    ۀکندا وجـود زاوي

ی نمايشی استا در گويهای تکويژگیترين مهم

ـ  کـه در نیـز چنـان   هالطنطوريرمان  کـانون   ۀمقول

-روايت بحث شد، روايت داستان به دلیل کانون

گر درون داستانی، دارای ديـد محـدود، عینـی و    

-شخصـیت  ۀفیزيکی است که دانش او به انـداز 

گـو و  وهای داستان استا اين امر و وجود گفت

 ۀ)حسن(، جنبـ  درون داستانیمکالمه و مخاطب 

و آن را  نمايشــی مــتن را قــوت بخشــیده اســت

ی نمايشـی رقیـه و   گـوي مجالی مناسب برای تک

ساير راويـان درون داسـتانی کـرده اسـتا راوی     

ديدگاه خويش را برای ماندن در بیروت گزارش 

طـويالًا   األمـرَ  ملُأسـأت  فـی المسـتقبلِِ  » کنـد: می

می عن عَ رثتُوَ کنتُ هل! ؟ْلِمَ لَم أرحل أتساءلُ

 ااااربما کنتُ یبةة  بأننی لستُ غر أبو األمین الشعورَ

 بیـروتَ  اکـأن شـاط َ  أکثرَ فی االبتعـادِ غبةة  را غیرَ

در ا )(323 :همــان) «نايقــودنی إلــی شــاط  بلــدِ

آينده بیشتر در مورد موضوع فکر خـواهم کـردا   

خواهم پرسید کـه بـرای چـه سـفر نکـردم، آيـا       

شـهر غريـب نیسـتم، را از     احساس اينکه من در

ام؟ شـايد مايـل بـه دور شـدن     عمويم ارث برده

ه ساحل بیشتر از شهر نبودم، ساحل بیروت، مرا ب

 ا()دريای( کشورم رهنمون است

ه تا رخـداد دسـتگیری   کردنويسنده تالش 

ابومحمد، توسط اسـرائیل را بـرای مخاطـب بـه     

صورت خالصه ه بار بنمايش بگذاردا راوی، يک

ی را اکند و بار ديگر زمینـه را نقل میآن رخداد 

کند تا ابومحمد، خود به سـخن آيـد و   فراهم می

ماجرای دستگیری را روايت کند تا مخاطب معنا 
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و مقصود و حاالت روحی او را به زيبـايی درک  

کند؛ چرا که لطافـت در درک روايـت، در گـرو    

ادها لطافت در توصیف و تصوير است تـا رخـد  

با هويت تازه و وجودی ماندگار، قدم در دنیـای  

ــب     ــب، مخاط ــدين ترتی ــد و ب ــرينش گذارن آف

بیشترين قـدرت و اسـتطاعت درک آن را داشـته    

ا و نصـفٍ  بعـد عـام    من المعتقلِِ خرجتُ» :باشد

مـن خروجـی مـن     د الشـهرينِِ حظوظا بعَمَ کنتُ

ا کـانوا  أهلی و کانوا فی دمشـقَ  وجدتُ المعتقلِِ

 أحیـاً  جدًا و لکنهم کـانوا جمیعـاً   قاس  فی وضع 

ــدان   ــع و الولـ ــواتی األربـ ــی و اخـ ــی و أبـ أمـ

و ال  ة  منهم ال فی المجزر ت أیُااالم يمُالصایرانِِ

 :)همـان  «ʾالتـی تلـت   قةة  الشـا حلة  والر من الجوعِِ

)بعد از يک سال و نیم از دسـتگیری آزاد   ا(250

ــتگیری   ــم از دس ــاه از آزادي ــد از دو م شــدم، بع

 اام در دمشق، را يافتمانوادهخوشحال بودم که خ

 اها در شرايط سختی بودند، اما همه زنده بودندآن

مادر و پـدر، چهـار تـا  برادرهـايم و دو فرزنـد      

ها نمـرده  کوچکم، هیچ کدام از آنها در کشتارگاه

بودندا نه از گرسنگی و نه از سفرهای سختی که 

  اداشتند(

ن و به تصوير راوی در اين قسمت برای بیا

کشیدن احساسـاتش از شـگردهای سـاختاری و    

واژگانی بهـره جسـته اسـت و در آن از کلمـات     

که مردم عادی  -عجز و البه برای انتقال احساس

دوری  -کننـد گوی روزمره استفاده میودر گفت

کالمـی محکـم و اسـتوار کـه شايسـته      و  جسته

ر برده اسـتا راوی  به کا ،حماسه و مبارزه است

ـ از همچنان  هـا   هـا و سـاختار جملـه    ی واژهآواي

 گرفته که خواننده بدون آنکه خـود   ماهرانه بهره

ــه آن دل  مــی  داســتانۀ بخواهــد شــیفت شــود و ب

روست که با آزادی ابـو محمـد و    بنددا از اين می

خوشحالی او از سالمت خـانواده، خواننـده نیـز    

ــی ــودخوشــحال م ــین حســی در  ۀنتیجــ اش چن

ن فاصـله بـین روايـت و    مخاطب، سبب کمتـري 

 شوداقصه می

راوی از ورود به مکنونات درونی شخصیت 

بیرونی  ۀناتوان است، در متن زير نیز راوی از جنب

 و عینی شخصیت مـريم را بـرای مخاطـب خـود    

فاجـأنی   نی مـريمُ فاجـأتَ » :کند)حسن( کانونی می

عـد  هـا لـم تَ  من عمرِِ ة  عشر مسة  ها و هی فی الخاأنَّ

بجـواری و   قـفُ ها تَجدتُوَ یةة  قو ة  امرأ ʾ، کانتطفلةة  

ـ اَتُ  «خافــتٍ وتٍبصَــ غنیةةة  األ أبیــاتِ ی لــی بعــضَنِّ

)مريم مرا غافلگیر کـرد، غـافلگیرم   ا (250: )همان

کـه پـانزده سـال داشـت، ديگـر      کرد او در حـالی 

ديـدم کـه در    اکودک نبود، بلکه زنـی قـوی بـود   

را بـا   هـا مقابلم ايستاده و بعضـی از ابیـات ترانـه   

پايـان ايـن    در ا(صدای آهسته بـرای مـن خوانـد   

گويی نمايشی در ت بايد گفت که فرض تکقسم

ديد  ۀرسد و راوی از طريق زاويرمان به اثبات می

عینی، فیزيکی و رفتارگرايانه، داسـتان خـويش را   

ـ   واننده بیـان  ـانی و خـ ـبرای مخاطـب درون داست

 اداردمی

 

 گیریبحث و نتیجه

گويی درونی و تک ۀگفتار در شیو روش بازنمايی

-شخصـیت  جريان سیال ذهن، بر اسـاس ذهنیـت  

گفتاری اسـتوار اسـت   های داستانی در سط، پیش
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ها بدون بسترسـازی  و راوی در هنگام نقل رويداد

مناسب و با اغتشـاش در زمـان و مکـان روايـت،     

هـای پـیش از   کند و به دلیل تکیه بر اليهعمل می

توری و ويرايشـی در نقـل   هـای دسـ  گفتار، غلـط 

 ها مشهود استا  رويداد

، داســـتانی سرشـــار از الطنطوريـــهرمــان  

روايت، سیر  اهای زمانی و مکانی استپیچیدگی

خشک و گاهشمارانه زمان در روايت را در هـم  

شکند و قالبی تازه و ترکیبی نـو بـه حـوادث    می

دهد، اما اين پريشـانی در زمـان و مکـان بـه     می

تاريخی رمان است نه سیالن ذهـن  خاطر ماهیت 

ها را به يـاد  ذهنی شخصیت ۀراوی اراوی انديش

-آورد و در سط، گفتـار بـه بنـدواژگان مـی    می

اشکاالت ويرايشی و نگارشی، نحـوی و   اکشاند

هـای  کدام از شخصـیت صرفی در بین گفتار هیچ

داستان نیست و نويسنده در جـای جـای رمـان،    

 را بـا عبـارت   آگاهانه و هدفـدار بـودن روايـت   

 و بـا معرفــی مخاطـب داســتان  «  اذکـر، الأذکــر »

هـا  کندا وجود اين ويژگیخاطرنشان می )حسن(

نوع نمايشی  گويی رمان ازشود که تکباعث می

باشد و رمان نیز از حیطه جريان سیال ذهـن بـه   

 دور باشدا

 

 نوشتپی

( در قاهره بـه دنیـا   3510-1105) رضوی عاشور

مدرک زبان انگلیسی را در دانشـگاه قـاهره    اآمد

ــات    ــد ادبی ــی ارش ــدرک کارشناس ــت و م آموخ

تطبیقــی در همــان دانشــگاه آموخــت )عاشــور،  

در آمريکـــا  1100و در ســـال  (32-152: 3555

 او بـه ادبیـات مـردم سـیاه     امدرک دکترا گرفـت 

به نحوی که رساله  ،ای داشتپوست اهتمام ويژه

: 1152ست )عاشـور،  دکتری او در همین زمینه ا

ــد     ا(1-1 ــطینی مري ــاعر فلس ــا ش ــا ب در آمريک

رابطۀ صمیمانه همسـرش   االبرغوثی ازدواج کرد

با رضـوی، احسـاس غربـت در امريکـا را از او     

روح نشاط و سـر زنـدگی در    زدودو با اشعارش

ــد  حــوادث و ا (03و 01: 3555)عاشــور، او دمی

در مصر بر زنـدگی  عاشـور   1151درگیری سال 

هرچند به خاطر ديدگاه سیاسـیش  ؛ گذاشتثیر أت

دستگیر نشد، اما از دانشگاه طرد شد که رضـوی  

 :3555 )عاشور، در رمان فرج بدان پرداخته است

اولــین کــار  (ا352 -115: 3512 و عاشــور، 311

 «طريق إلی خیمۀ األخـری » عنوان ااو ب یپژوهش

 اکه نقدی بر آثـار غسـان کنفـانی اسـت    باشد می

پژوهشـی او بـه دو زبـان عربـی و     هـای  فعالیت

تـرين آثـار   انگلیسی به چا  رسیده اسـتا مهـم  

ــ ــل »ی او رواي ــت النخ ــراج» ،«رأي ــ» ،«س ه ثالثی

قطعۀ من »، «أطیاف»، «و الرحیل همريم»، «غرناطه

-210: 3512)عاشـور،  اسـت  « فـرج »و « أوروبا

جايزه بهتـرين کتـاب را    1110او در سال  ا(215

ن بـر آن موفـق بـه    به خود اختصاص داد و افزو

هــای مختلــف ادبــی شــدا وی در کسـب جــايزه 

چشم از دنیا فـرو بسـت و   میالدی  3510نوامبر 

ای همیشـه بـه زمـین    بـر را گـريش  قلـم روايـت  

برای همیشه در  ی روايتگری اوگذاشت، اما صدا

 اانداز استگوش اهل ادب طنین
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Investigating the Ways of Employing Internal Dialect and Stream of 
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Abstract 

Stream of consciousness is a way of dialogue that has become common since the Late 

Nineteenth and early Twentieth centuries in fiction and attracted the Attention of most 

literary figures to it. It is one of the ways of saying by which the narrator - Author - takes 

advantage of it to further his own stories and Adventures that are in the heroes’ mind, or 

the major hero is going to tell the Readers so that the content of the hero’s conscious or 

unconscious is thereby transferred to the reader.This article tries to study on a 

representation of colorful aspects of discourse in “Altanturya novel lasting effect Radwa 

Ashour” from the perspective of Stream of consciousness. It further explains how to use 

it and analyze the formation, and describes the world of characters and the surroundings 

that there are in his minds. It is concluded that the author has employed different methods 

for describing the thoughts and minds of the story character. This research shows that the 

novel approach is free of confusion in time and place in the narrative of events. The 

author tells the story of events and thoughts in the speech level using the audience into 

the story .It is concerned with the highest level of awareness and the level of logical 

thinking. In this novel, stereotypes dominated the chaos and logical systems of events 

replaced time dispersion Radwa  Ashour employs theatrical monologue in the narration 

of her story and at the end he realizes that the “Altanturya novel is not within the stream 

of consciousness, however, some think. 

 

Keywords: Monologue, Narration, Stream of Consciousness, Altanturya Novel 
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