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   دانشگاه سمنان،زبان و ادبيات فارسي دانشيار

مريم قربانيان
*  

   دانشگاه سمنان،فارسيزبان و ادبيات كارشناس ارشد 

  چكيده

داستان است گيري ساختار داستاني، ترتيب رخدادهاي آن  از عوامل مهم در نحوة شكليكي 

اثري است  اثر عباس معروفي نيز پيكر فرهادرمان . شود  مي بررسيكه ذيل عنوان عنصر زمان

 روساخت رمان، درنويسنده . دهد كه زمان حقيقي و ذهني را مبناي اصلي روايت خود قرار مي

 ؛شكند هم ميرسير خطي روايت را داما  ؛كند داستاني واحد را با سه زمان متفاوت بيان مي

 زمان ارزش ،ماند و به اين ترتيب  روابط و نظم زماني رويدادها مبهم مي،اي كه اغلب گونه به

شود  از روايت محو ميتدريج به ،ي خود را از دست دادهكم.  

شود و اينكه ه ترتيب رويدادها و زمان روايي در اين رمان بررسي در اين مقاله سعي شد

ال، ساختار ذهن و آشفتگي شخصيت هايي از جريان سي گيري مشخصهكار نويسنده چگونه با به

ي آزاد، حذف  اغتشاش زماني و مكاني، تداع مانندهايي زن قصه را روايت كرده است؛ ويژگي

 روايت به دليل نمايش مستقيم ذهنياتي براي خواننده درر گرفتن نقشي نظنويسنده از متن و در

ال بدون سانسورمشوو -گفتار ذهني است هاي پيش  كه همان اليه-ش و خاطرات سي 

هايي از داستان، شعرگونگي، ابهام  گويي دروني و حديث نفس در بخش گيري از تك بهره

                                                 
  m.ghorbanian64@yahoo.com: نويسندة مسئول* 
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اي ايجاد شگرد روايي خاص ده بركه نويسناري يافتن معنايي قطعي براي رمان ذهني و دشو

 .كار گرفته است به

، عباس پيكر فرهادپريشي، رمان فارسي،  ال ذهن، زمان جريان سي: كليديهاي واژه

  .معروفي

  مقدمه

عميقي  آن دوره تأثير هنرمندان روش تفكر غرب و ذهن و  جنگ جهاني برپيامدهاي

 آن از پساندكي  جهاني و جنگ هاي بين دو اي كه سال گونه  به؛برجاي گذاشت

  كه موجب خلق آثار استآمده شمار مدرن به شكوفايي هنر عصر )م1920-1950(

عنوان يكي از مظاهر   به-ادبيات تحول در و اين تغيير .هاي مختلف شد رشته مهمي در

  .است خوبي مشهود هاي مختلف آن نيز به حوزه  و- فرهنگ

 دادن واقعيات جهان پس از  ننشا  را درسنتي ادبيات ها آنجايي كه مدرنيست از

 ةفرهنگي گذشت  اصول هنري وةهم از را دي خودشكلي تعم به ،ديدند جنگ ناتوان مي

 كه از حاكم شدها  اين حوزه  خصوصيات جديدي بر،درنتيجه. غرب جدا كردند

 رمان ،ترديد بيو ويژه تقابل زمان دروني است  هم شكستن زمان به در ،ها ترين آن مهم

  .باب زمان مدرن است شكل تأمل درگوياترين 

 پديد آمد... ويرجينيا وولف، جوزف كنراد وجيمز جويس، از آثاري در اين دوران 

، گذاشتند نمايش مي هب اي را  روح تازه در ادبياتآنكه بر عالوه اين آثار .)107: 1386الج، (

آثار اين  ،واقع در .بودند  نيز دوران مدرنةكنند  نوميدي نگران وآشفتگي بيانگر

 اجتماعي و فرهنگي غرب ةعرص  كه دراستنظمي و اغتشاشي  بازتاب بينويسندگان 

  .پس از جنگ جهاني اول پديد آمد

اغلب بيان احساسات و مكنونات دروني شخصيت  قبيل آثار، مضمون اصلي اين

 به توصيف تفكرات نامنسجم و فرّار ها  اين رمانحجم زيادي از. اصلي داستان است

به دست شخصيت رمان   سخن راةرشت ، نويسندهگونه آثار اين در .رد اختصاص داافراد

اي از لحظات متوالي  زمان ديگر رشته«نتيجه ؛ دربيان كند را شاحساس او تا دهد مي

دهد كه در آن وقايع  ذهن شخصيت نشان مي  بلكه جرياني دائمي را در؛شود تلقي نمي
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بيني آينده درهم  با پيششوند و بازنگري گذشته  ريز مي  دائماً به زمان حال سرگذشته

 كه -هاي كالسيك زمان برخالف روايت رمان ).115: 1374ديچز و ستلوردي، (» .آميزد مي

نظام . يابد  مفهوم جديدي مي- زماني تقويمي است نظامتوالي علت و معلولي و تابع 

 حال و، ذشتههاي گ زمان اي از حوادث در سلسله و شود زماني تقويمي شكسته مي

  .آميزد هم مي آينده در

 ذهني ة عنوان قص باادامه دادند كه مارسل پروست اي را شيوهاين آثار نويسندگان 

 پروست سنت .گرفته بود كار به رفته وجوي زمان ازدست جست در رمان در

كه گويي  آورد وجود رمانش به در ساختاري را و كرد رها را زمان خود نويسي داستان

پريشي از آن   كه ژنت با عنوان زمان- در اين شيوه. لغزند روي هم مي ها بر زمان ،آن در

  بلكه هزارتويي از؛ منظم نيستيزمان ديگر جريان )60-55: 1383توالن، ( -كند مي ياد

ايام  حوادث كودكي و اش، اي از زندگي راوي در دوره. هاست ها و خاطره خيال

هاي قرن نوزدهم كه از همان ابتدا  خالف رماناما بر .آورد مي ياد به اش را گذشته

 از توالي رويدادها آساني  تواند به  مي ويابد مي دادن وقايع را در علت رخخواننده 

  .شود  نمي آگاهزمان وقايع همان آغاز از در راحتي و اين رمان به در سردرآورد،

 ها ميان آن  مرزاي كه گونه  به؛آميزد هم مي در حال را گذشته و خود اثر پروست در

فقط از لحاظ كيفيات و ، ها از يكديگر تشخيص داده شود اگر زمان ماند و نامشخص مي

زمان ارد؛ انقطاع زماني وجود د ،نزد او.  از نظر ماهيت و نفس امرعوارض است نه

مرزهاي زماني از بين . گذشته ناپديد شود دوباره در  وشود زمان حال دتوان گذشته مي

 ،بنابراين در نظر پروست. ماند  روابط زمانمندي رويدادها اغلب مبهم ميحتي رود و مي

يابد دهد و فقط ارزش كيفي مي ي اهميت خود را از دست ميزمان از لحاظ كم.   

فرم  و شود رمان رويگردان مي اصل سنتي روايت در نويس از  رمان،ين ترتيبا ه ب

هاي  شيوه  دراي تازه هاي تي به بدعتبراي برهم زدن ادبيات سن او .آفريند مي اي تازه

 تكنيك جريان كارگيري  بهبرهم زدن انسجام روايت و با و زند  مي دستنويسي داستان

گونه است كه نويسنده با   اين.گيرد هاي روايي كالسيك فاصله مي  از شيوه،ال ذهنسي

 .دهد هاي جديد، شناخت متفاوت خود را از جهان ارائه مي تجربة روش
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 در ادبيات داستاني  جريان مدرنيستي،1332 مرداد 28ران نيز پس از كودتاي در اي

   : نهادرو به رشد

، امكان انديشه و هنر و روزن يدفترها ،جنگ اصفهان نشرياتي مانند1340در دهة 

  كردند كه ويژگي درخوران و نوگرايي را فراهمچاپ و انتشار آثار نويسندگان جو

 است كه بر هاي مدرنيست گيري از اسلوب ك و بهره تكثر سب،وجه در كار آنانت

  .)164: 1377 ميرعابديني،(افزايد  نويسي فارسي مي ن شناختي داستا امكانات زيبايي

 صادق هدايت،  مانندرانيه زمان در آثار نويسندگان بنام ايرويكرد مدرنيستي ب

. خورد چشم مي هب... پور و صادقي، رضا براهني، شهريار مندنيهوشنگ گلشيري، بهرام 

  كامالًاو. دور نبوده است يسندگاني است كه از اين تأثير بهعباس معروفي نيز يكي از نو

او  سمفوني مردگانِ در رمان .هاي مدرن آگاه است به اهميت عنصر زمان در داستان

 و شكند مي ، گاهي زمانرود ر مسير زمان تقويمي پيش ميطور كلي د اگرچه داستان به

 در اين رمان بسياري از .شود ميان زمان ذهني و زمان عيني توجه ميبه تقابل 

  .شود  ديده ميال ذهنهاي جريان سي مشخصه

 نيز در زمان عيني مشخص كه هفت شب ،سال بلوا ،معروفي در اثر بعدي خود

آفرين را در قالب زمان  خصيت اصلي قصه يعني نوش رخدادهاي تمام عمر ش،است

هاي جريان  هاي روايي داستان  شيوهويسنده اگرچه به برخي ازن. كند ذهني روايت مي

حضور نويسنده در داستان و توضيح برخي از مبهمات ،ال ذهن توجه كرده استسي 

تي  رواي،ها شده و در نهايت ت خواننده در تجربيات ذهني شخصيتمشاركاز مانع 

  . گرفته استروي خواننده قرار خطي پيش

ة زن روي جلد با ذهنيات پراكندطور مستقيم   به اننده، خوپيكر فرهاددر رمان 

 تقابل زمان ذهني و ، آثار پيشين خودةمعروفي در اين اثر به شيو. سترو قلمدان روبه

دهد و بسياري از  ي قرار مش مبناي روايت- بار با پيچيدگي بيشتري البته اين - عيني را

 تا ،گيرد كه متأسفانه كار مي د بهال ذهن را در اثر خوهاي جريان سي هاي داستان مشخصه

  .اند ، به آن نپرداختهگونه كه بايد به حال منتقدان آن

يابي  ويژه تالش براي دست ة توجه نويسنده به عنصر زمان و بهدهند اين موارد نشان

پيكر فرهاد در رمان  به بررسي زمانما برآن شديم تا. ال ذهن استبه شگرد جريان سي 
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پيش از . ال ذهن را در آن مشخص كنيمهاي جريان سي هاي داستان بپردازيم و ويژگي

هاي  وع، شگرد جريان سيال ذهن و ويژگيمنظور دريافت بهتر موض تحليل، به

  .  دهيم اختصار شرح مي ال را بههاي جريان سي داستان

ال ذهنجريان سي  

بار  اولين -ود آمدوج به» زمان«از ها   كه به دنبال تلقي جديد مدرنيست-اين اصطالح را

ويليام جيمز
1

در اشاره به تراوش و جريان انديشه ) 1890( شناسي اصول روان  در كتاب

طور  به براي ساختن عبارتي كه بتواند منظورش را وا. هاي درون ابداع كرد تجربه و

جريان «او اصطالح . خرج داد  دقت زيادي به، بيان كند- انديشد  مي چنان كه خود-دقيق

»هن ذسيال
2

فكرة سلسل« عبارات  را پس از رد«
3

»فكرة رشت« و 
4

 جيمز،از نظر .  برگزيد

، او به اعتقاد. اين دو عبارت بيش از حد گوياي مفهوم پيوستگي انديشه بودند

 ».كنند را توصيف مي ترين نحو اين روند كه به طبيعي استعاراتي هستند رودخانه يا نهر«

 چيزهايي ةهم. استآگاهي تركيبي از تجربيات مستمر  جيمز،به نظر  ).71: 1374ايدل، (

دهد و خاطرات  كنيم، آگاهي ما را شكل مي  يا ميايم كه در طول عمر خود تجربه كرده

 اينكه رمان جريان  نيزد و آگاهي وجود دارةو افكار و احساسات ما بيرون از اين داير

  . شود ميكيد أت ر ذهنگفتا هاي پيش كشف اليه ذهن رماني است كه در آن بر سيال

ذهن .  آزاد در زمان استجايي به جاخصوصيات حركت جريان ذهني، ترين  مهماز 

 تداوم .ال دارد سييبدون هر نوع قيدي و بر اساس مفهوم شخصي از زمان، جريان

نهايت   بيي تارخداد ممكن است .كند پيروي نميحوادث ذهني نيز از ساعت حقيقي 

 روايي ديگر ةگونه شيو  در هيچ. از شناسايي فشرده شوداي جرقهة زاندا ادامه يابد يا به

روند « به نظر ايدل،. اين اندازه فشرده شود تواند ، زمان هرگز نمي ذهنسيالجريان جز 

دهد  كار زمان كيفي است كه به آدمي امكان مي و سازي زمان تقويمي، همان ساز فشرده

ن، از گذشته به حال، و حال به گذشته و هاي زما جا كردن پاره همدام در حال جاب

  . )138: 1374(» .اعتنا به تسلسل منطقي زمان باشد بي

زمان حال و گذشته و آينده، اي است كه  گونه ال ذهن، پرواز فكر بهدر جريان سي

ها در آن   يافتن رابطهسبب،آميزد و به همين  ها و احساسات درهم مي  خاطره،حوادث

، انديشد هايي كه انسان به آن مي  ميان اجزاي فكر يا خاطره كهياز آنجاي. دشوار است
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در روايت سيال ذهن هم  گونه ارتباط منطقي و منسجمي وجود ندارد،  هيچظاهر به

راوي آنچه را كه در  چرا كه شود؛  ميان جمالت رعايت نميمنطقي ةتوالي زماني و رابط

طرح  ،جويس جيمز اوليس دربراي نمونه . كندگذرد روايت ميمي ذهن شخصيت

 تصورات و  جريان خاطرات،،آنچه اهميت دارد . اصلي نيستئلةداستاني مس

  . رمان سروكار داردهاي   نويسنده با ذهنيات آدمو  رؤياهاست

آن . گيرد مي هاي دور تعلق دارد  او را كه به زمانارفرّ هايي از خاطرات درهم و تكه

آورند، در كنار هم  وتاه به ذهن او هجوم ميگريز را كه در زماني ك در خاطرات پا

دورترين . خورد هم مي ها به گونه رمان  توالي منظم زماني در اين،رو اين از. چيند مي

جدا از يكديگر دوش به ة گيرد و ياد و خاطر مي اي عيني قرار واقعه در كنار واقعه

طرات و گويا آن خا. آورند دوش هم و با فشار، به ذهن آدم رمان هجوم مي

گ و اند تا دنيايي از رن ند كه در كنار هم قرار گرفتها هاي معرق تخيالت كاشي

   ).212: 1380 گلشيري،( وجود آورند احساس به

كه گويي  ودش رو ميظاهر متناقض روبه حقايق به انبوهي از با درنتيجه، خواننده در آغاز

 كه آن دبر  پي مي رمان دادن اما با ادامهها وجود ندارد؛ هيچ ارتباط منطقي ميان آن

  . معنادار و بخشي از واقعيت دنياي اوليس استواقع   درظاهر نامتناسب به حقايقِ

خارج ، ترين عنصر زمان در داستان است كه اصلي» تداوم«رمان مدرن،   درهمچنين

سنجد؛  ساعت گذشت زمان را با نظم مداوم مي «.گيرد زمان عادي شكل مياز منطق 

 ، برعكس.)112: 1381مي، (» .نماياند ه يك ساعت را به درازاي يك روز ميولي ذهن گا

 تنظيم موضوع برنتيجه ؛ درممكن است چندين سال به سرعت چند ساعت بگذرد

  ويرجينياخانم دالويها  گونه رمان ايناي از  مونهن. اساس توالي زمان وقايع نيست

جريان  در  خواننده را،م آزادسبك غيرمستقي استفاده از كه نويسنده با لف استوو

 ماه ژوئن قرار از طول يك روز هاي دروني اشخاص داستان در انديشه احساس و

 حضور ، در داستانگويي دروني مستقيم الف تك برخنويسنده ، در اين شيوه.دهد مي

هنيات او را به خواننده و ذ كند  ميگويي دروني شخصيت حركت دارد و همپاي تك

 ريزد و هم نمي  بهرا خود  زمانمندي اثرولفو ،البته .)79: 1387يات، ب( كند منتقل مي

 فراتر بودن پا  مفهومةحوز از آثار برخي از اما گاه .كند آشفتگي نمي دچار خواننده را

جريان سيال ذهن نوشته شده  گويي و  تكةكه به شيو -اوليس ، براي نمونه.نهند مي

  حوادث اين رمان درةهم .رود شمار مي ن بههاي مدر ترين رمان  يكي از ديرياب- است



 13                              پيكر فرهادزمان روايي در رمان                             18ة شمار/ 5سال 

ذهن يك ايرلندي روايت  دبلين از ژوئن در شانزدهم روز در ساعتهجده طول 

درهم  است زمان را  حوادث داستان ناگزيرزيادتوجه به حجم  نويسنده با. شود مي

 د دنيايي رمزآلو،هاي متفاوت زمان از خيالي  حوادث مختلف واقعي و،گونه اين و شكند

گاه آن را   كه گويي كالفي سردرگم است كه هيچآورد مي  وجود به هذياني را و

  .يابيم نمي در

در ايران نيز نويسندگان معاصر با تأثيرپذيري از ادبيات جهان آثاري خلق كردند كه 

چشم  پريشي به ها شگردهاي روايي رمان مدرن ازجمله جريان سيال ذهن و زمان در آن

نخستين رمان مدرن در  اثر هوشنگ گلشيري شازده احتجابرسد  ينظر م به. خورد مي

 -  عباس معروفي،پس از گلشيري. گرفته است كار ادب فارسي است كه اين شيوه را به

گويي دروني گلشيري در  كه تاحدي متأثر از تكنيك جريان سيال ذهن و تك

اي روايت  از جريان سيال ذهن برسمفوني مردگان در رمان - پردازي است داستان

را  فرهاد پيكربعدها او با شگرد روايي خاص خود رمان . داستان خود بهره گرفت

  .استفاده كرد شيوهتري از اين  ر به شكل پيچيدهبا نوشت و اين

  هاي آثار جريان سيال ذهن ويژگي

ال هاي جريان سي هاي اصلي رمان ، ويژگيبا تعمقي بيشتر و با توجه به آنچه گفته شد

  :ند ازا تذهن عبار

و زمان دروني ) عيني(روني برهم خوردن نظم منطقي رخدادها و تقابل ميان زمان بي. 1

ترتيب وقايع در ذهن . سنجد ساعت گذشت زمان را با نظم مداوم مي: )ذهني(

كه بر اساس عمق و ، بلها نه بر اساس تقدم و تأخر زماني هاي اين داستان شخصيت

واسطة تداعي از اعماق ذهن   اين رخدادها بهاهميت عاطفي حوادث است و معموالً

ذهن ال هاي جريان سي هاي رمان اين تداعي آزاد نيز يكي از مشخصه. شوند احضار مي

ها، كلمات، احساسات يا مفاهيمي را كه قابليت  شخص انديشه«است و در آن 

 با هنجار  اين تداعي.)108 همان،(» .دهد يكديگر را دارند به هم ارتباط ميفراخواندن 

  .گيرد همانندي، تضاد يا مجاورت صورت مي

:گويي هاي تك كارگيري يكي از شيوه  به.2
5

ترين  اي از روايت كه خصوصي شيوه 

  :نماياند ن ميها را در سطوح مختلف ذه ها و تجربيات دروني شخصيت انديشه
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حديث نفس يا خودگويي. 1-2
6

رد وآ  افكار و احساسات خود را به زبان ميشخصيت :

 اطالعاتي  به اين ترتيب،تا خواننده يا تماشاچي از نيات و مقاصد او باخبر شود و

  .)417: 1376 ،ميرصادقي( شود مه يا داستان به خواننده داده ميدرمورد شخصيت نمايشنا

داناي كل. 2-2
7

اناي كل، محتوا و روند ذهني مقام د اي كه در آن نويسنده در شيوه: 

از  .)87: 1387 بيات،(كند  هاي قراردادي روايت وصف مي وهها را از طريق شي صتشخ

ها مورد توجه  ال، محتويات ذهني و درون شخصيتآنجايي كه در شگرد جريان سي

ل پيش از گفتار ذهن بايد شك نويسندگان براي انعكاس درون و مراح ، بيگيرد قرار مي

دم انسجام ظاهري و  ع،ها ويژگي اصلي گيرند كه در آن بهره اي هاي روايتي از شيوه

  .)76 ،همان(هاي درك متن براي خواننده است  بازگذاشتن افق

ال ذهن، هاي روايتي در جريان سي شيوه: شدن نقشي براي خواننده در داستان قائل .3

عوض خواننده را زنند و در  متن سرباز ميمفسر  در مقامهمگي از حضور نويسنده

هاي  هنيات خود با تجربيات ذهني شخصيتق ذال كه در تطبيعنوان كنشگري فع به

نه معناي قابل تصور هرگو. دهند  به متن راه مي،يابند اي تازه دست مي داستان به تجربه

شدن متن  گيرد كه در فرايند خوانده اي شكل مي ة تازهها هم در پرتو تجرب براي اين متن

  :به تعبير سارتر. )77 ،همان(دهد  رخ مي

ن است و اين دو  ديالكتيكي آةبست عمل خواندن است كه همن عمل نوشتن متضم

كوشش مزدوج نويسنده و . فعل جداگانه است ، مستلزم دوفعل الزم و ملزوم

آورد و راستي   خيالي يعني اثر ادبي را پديد مي عيني وءخواننده است كه اين شي

  .)69-68 :1370سارتر، (كه خواندن گويي تركيبي است از ادراك و آفرينش 

صدايي  ديد گوناگون نوعي چندهاي وجود راويان متعدد و زاويه:  تنوع در زاوية ديد.4

، ها هست گونه داستان  ديدي كه در اين توجه به زاويةبا. آورد وجود مي را در داستان به

و به ها دريابد  ة شخصيتهاي مختلف را دربار يابد كه ديدگاه خواننده اين امكان را مي

خشم و در داستان . ها پي ببرد ون پندار، گفتار و كردار اين شخصيتي گوناگها جنبه

  .توان ديد هاي ديد را مي هيوا معروفي تكثر زسمفوني مردگان  فاكنر ويهياهو

اه از هاست كه گ ال ذهن، ابهام آنهاي جريان سي هاي مهم داستان از ويژگي: ابهام. 5

 تالش نويسنده براي نزديك ها داستان، در اين اغلب. شود ذهن و گاه از زبان ناشي مي

جيمز ، ها شب عزاي فينگندر . شود كردن زبان به سازوكارهاي ذهني موجب ابهام مي

يابند،  كه در عالم رؤيا در ذهن جريان مييندهايي ها و فرا براي انعكاس حالت جويس
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گاه  كار گيرد كه هيچ شده است زبان را همچون عنصري چنداليه و چندپهلو بهناچار 

از داليل ديگر  .)49: 1381 استيوارت،( داشته و واحدي توان از آن انتظار معناي يكّ نمي

 كند تاحد امكان  است كه نويسنده تالش مييندهاي ذهنيها، فرا نابهام در اين داستا

جيمز  اوليس گونه ابهام را در  اينةنمون. داستان را شبيه به ذهن خود بازسازي كند

 ظاهر بهها و محتويات  كند تا انديشه از آنجا كه نويسنده سعي مي .توان ديد جويس مي

يابد و  مي ناخواه ابهام به زبان نيز راه ، خواه ذهني را در قالب زبان عرضه كندةآشفت

هاي ناقص،  نشده، جمله  با اشارات و معاني مبهم و تعيينشود در اين آثار باعث مي

 بيات،(رو شويم  هگذاري روب ا فقدان نشانهگذاري غيرعادي ي كلمات دوپهلو و نشانه

 نوعي هنجارشكني نگارشي و دگرگوني در ساختار صرف و ، ترتيببه اين. )96: 1387

كه از ذهن بنجي  خشم و هياهودر بخش نخست رمان . نحو در داستان وجود دارد

شود و همچنين در بخش دوم رمان كه به ذهنيات كوئنتين اختصاص يافته  روايت مي

حتي . نطقي و دستوري استشود كه فاقد نظم م هايي ديده مي ه و جملها ت، عبارتاس

د  باي،البته. آيند گذاري به دنبال هم مي ها در چندين صفحه بدون هيچ نشانه گاه جمله

ال يكسان  آثار جريان سيةگيري از شگردهاي زباني در هم توجه داشت ميزان بهره

  . نيست

ري فراوان از عناصر شعري گي ال ذهن بهرهاي جريان سيه در داستان: شعرگونگي. 6

هاي ذهن را به كمك زبان  وتاب گونه آثار بسياري از پيچ نويسندگان اين. شود ديده مي

خشم بسياري از ذهنيات بنجي در رمان . كنند د و تصوير منعكس مياستعاره، نما: شعر

ي و هنجارشكني نگارشي از گونگابهام، شعر . نوعي شعر بدوي و ابتدايي استو هياهو

  . رود ترفندهاي زباني است كه براي نزديكي زبان داستان به زبان ذهن به كار مي

  پيكر فرهاد رمان

خاطراتي  حكايت رؤياها، خياالت و - بودنيمة تاريك   كه در ابتدا نام آن-پيكر فرهاد

شق كه به زني عا. گذرد  ميبوف كور زن روي جلد قلمدان  است كه از ذهن الابالي

سخن ) نقاش(جويش براي معشوق  و گويي از عشق خود و ماجراهاي جست شيوة تك

زنان در  جوي معشوق از تابلوي نقاشي بيرون آمده، پرسهو او كه در جست. گويد مي

 بوف كورپرد تا نيمة تاريك  اي از فضايي به فضاي ديگر مي خواب نقاش مانند پروانه
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مسير ميان حال و ور در  چنين است كه خوانندة غوطه ينا. درا براي خواننده روايت كن

روايت زني را پيش از تولد ) زمان باستان، روزگار هدايت و زمان حال(گذشته 

كند و گاه  كند و گاه ذهن خود را روايت مي شنود كه در خواب ديگري زندگي مي مي

  است كهونهگ اين. گيرد  قرار مي- مخاطب-  و گاه در ذهن شما-  معشوق-در ذهن او

انبوهي از خاطرات ساليان متمادي فقط در زمان كوتاه لحظة تولد زن و خواب شبانة 

  :به تعبير ويليام جيمز. شود يت مينقاش روا

چنان پرشتاب است كه تقريباً همواره پيش از آنكه بتوانيم آن را  هجوم انديشه آن

 وقتي در دستان گرم اي كه ريزه همچون برف... ايم متوقف سازيم به انتها رسيده

دهد و به شكل يك قطره  گيرد، كيفيت بلورين خود را از دست مي قرار مي

  ).28: 1387بيات، ( آيد مي در

ي از داستاني با تأس، خانم دالووي و رمان اوليس  از آثاري مانندبه اين ترتيب، پس

  .ي استتوجه كه زمان و تداوم زماني آن مسئلة درخور ها نگاشته شد آن

    پيكر فرهادان درزم

 سيالجريان ة هايي به شيو رمان. هاي زمان قرار داد توان در شمار رمان  را ميپيكر فرهاد

 زمان عنصر اصلي ،بنابراين. اهميت زيادي داردها  كارگيري زمان در آن ذهن كه به

 . استاي براي روايت داستانش قرار داده مايه روايي داستان است كه راوي آن را دست

  : داستاني با سه زمان متفاوت وجود دارد، روساخت رماندر

   ؛)بوف كورراوي / زن روي جلد قلمدان و نقاش(زمان باستان : نخست

   ؛)دختر مرتضي كيوان و هدايت(زمان هدايت و روزگار نقش و نگاران : دوم

   .) حسين كاظمي- لكاته و نقاش(زمان حال : سوم

اند كه خواننده  شدهاي درهم تنيده  گونه بها ه با وجود راوي مشترك، فضاها و زمان

درواقع، داستان از . كنند از عالم واحدي حكايت ميواقع همة اين فضاها  يابد در نميدر

انگيزد كه بكوشيم اجزاي آن را در يك كل منسجم قرار دهيم؛ ولي از  ميسو ما را بر يك

كه چنين وحدت ساختاري كند مبني بر اين هايي ارائه مي زمان، نشانه سوي ديگر، هم

بنابراين، كساني كه در انتظار داستاني قابل فهم هستند ممكن است با . ممكن نيست

 روايتگر داستان مراقب است  زيرا داستان نامفهوم است؛احساس كنند  رمانخواندن اين
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هم   سير خطي روايت را در او.نخي به ما بدهد تا سير تكويني وقايع را دريابيم مبادا سر

 به اين .ماند  مي روابط و نظم زماني رويدادها مبهم،اي كه اغلب گونه  به؛شكند يم

 ،شود كم از روايت محو مي  و كمدهد ميي خود را از دست  زمان ارزش كم،ترتيب

 ةواسط  بهرعكسآميزد و تغيير زماني از گذشته به حال و ب هم ميگذشته و حال در

كند و با   گذشته را براي خودش يادآوري ميي ازراوي داستان. گيرد تداعي صورت مي

يك كنش ذهني . گذرد اي از ذهنش مي خاطره...) رنگ، طعم، صدا و(اي  تداعي كلمه

  :گيرد شود و بعد بازگشت به گذشته صورت مي  ميايجاد

كردم فقط  كيف مي چرخاندم و از بخار ماليمش هام مي ليوان چاي را كف دست

  . آمد خوشم مي اش اليبه اين خاطر كه از رنگ پرتق

  »  گوييد؟  بدمزه را ميةاين نوشاب«: شما گفتيد

  » آيد؟ پدرم يادتان مي. ها يادتان هست؟ خيلي خوشمزه بود قديم«

  » .من كه عرض كردم، شما مينياتوريد«

هاي كودكي، در آن گرمـايي كـه         در سال . خواهم خودنمايي كنم   باور بفرماييد نمي  «

هـاي جلـو خانـه       كرد، روي پلـه    د پنكه آدم را مريض مي     آمد و با   چيز كش مي   همه

بـا  . كه پدرم سر برسـد  ن استگويند، اآل هميشه به اين فكر بودم كه همه دروغ مي       

 ...مانـد  دو شيشه كانادا، با لبخندي كه كمي كج بود و بر يك طـرف صـورتش مـي      

   ).55: 1388معروفي، (

هـا را در او      پدر و كـودكي    خاطرةزد و   اندا  پرتقالي مي  ةرنگ چاي راوي را به ياد نوشاب      

 پـدر بـا رنـگ و        ةشود و گويي خاطر    تصويري كه بارها در متن تكرار مي      . كند زنده مي 

  :طعم كانادا عجين شده است

. نشـست  نمـي ام فرو  خوردم تـشنگي   چه از آب شير مي     دهنم خشك شده بود و هر     

پدرم بودم، مردي كـه  هوس كانادا كرده بودم، شايد هم منتظر       . آمد بوي شيريني مي  

  . آمد ساعت پنج عصر مي

 مـن انتظـار   . خوابيـد  كشيد و جلو باد پنكه مـي       مادرم چادرش را روي خودش مي     

 اول ةنمـاي آجـري، روي پلـ     طـاق ةكـردم و در سـاي   كشيدم، در خانه را باز مي      مي

  ).52 ،همان( ...نشستم مي

  :شوند  مين زةهاي گذشت  خاطرهيادآورها   از متن، كالغيدر جاي ديگر

 درخت نگاه كردم ةهاي سر شاخ   كنار تخت به كالغةسرم را برگرداندم و از پنجر

 ما ةخان گشتند كه صاحب مي به زمستاني بر. كه هنوز رنگشان عوض نشده بود



  18 شمارة/ 5 سال                                                                                   18

 قدر مريض بود كه انگار پوستي به مادرم آن. طبقه بسازد  را بكوبد و سهخواست خانه  مي

 ةمن به خان. مرض لرز گرفته بود.  تا فقط لرز كنداند هاش چسبانده استخوان

 ... صبر كند و خانه را خراب نكندمان رفته بودم كه بگويم تا بهار   نهخا صاحب

   ).57 ،همان(

   :گرداند  زن را به كودكي باز مي بوييي نيزگاه

موها افتاده بود پاك كردم و درش را  اي كه كنار قلم بغلي شراب را با پارچه

هاي نيشابور در فصل بهار بود  بوي تاكستان. اي داشت كننده  چه بوي آرام.گشودم

 هاي نهخا شايد هم بوي شراب. فهميدم نمي. ام كودكيهاي   يا بوي نان تازه در كوچه

  . شايد ،بيهق بود، شايد

ساختند، با  مرغ مي شكافتند، اتاقي به شكل تخم ساختند، زمين را مي انگار معبد مي

اي به  باريد، پدرم كوزه اولين برف كه مي... كردند هاش را اندود ميگل رس ديوار

كردم، چهل پله پايين  ها را طي مي داد و من در آن سرما، پاي پياده كوچه دستم مي

  ).46 ،همان( ...كردم پر ميرفتم و كوزه را  مي

  :كند اي را يادآوري مي   خاطرهصداي سوتهم در جايي 

توانستم  و كاش مي. سوت، گريه، سوت، سوت. رده بودبغض در گلويم كينه ك... 

مثل آهنگي كه بعدها نابيناي موقري جلوي كافه . جاي گريه كردن سوت بزنم  به

  . زد فردوسي با آكاردئون مي

  » .شده  مستي ساختهةاين آهنگ بر اساس صوت شبان«: گفت

   ).106 ،همان( ».قشنگ است«: گفتم

 هم بود كه دلش براي آفتاب روزهايي«: شود  مياي گر خاطره  رنگ تداعيگاهي نيز

ش بود، سبزي برگ، آبي آسمان، ا چيز برازندهرنگ هر. شد  مي كنار خيابان تنگةو ساي

عرق هم  زحمت چند قطره بي .كرد شيطنت هم مي.  تركةقهوه، لطفاً يك قهواي  قهوه

   .)48 ،همان(»  ....بچكانيد در آن

 و در آورد  ميزبان بر ذهن دارد كه در آنچه را ،ات خاطربا يادآوريراوي داستان 

 زماني بسيار، مجاور هم ةفاصل حادثه با  ممكن است دواين هجوم خاطرات غيرعادي

 ماجراي ، مثالبراي.  بازگو شودرخ نداده، بار  كه بيش از يكاي يا واقعه واقع شوند

  :شود  ميدو جاي داستان تكرار ازدواج زن با قوزي در

درست در شبي يا روزي . گردد به خوابي كه شما ديده بوديد ميچيزها براين ... 

  .  گمنام شدمة متولي يك امامزادةزن نوكه من 



 19                              پيكر فرهادزمان روايي در رمان                             18ة شمار/ 5سال 

كردم   من سعي مي...كرديد د و به اتاق ما نگاه مي ما ايستاده بوديةنشما بر درگاه خا

. زد  قوزي حرف مي...داريد ديدم كه چشم از من برنمي اما مي. به شما نگاه نكنم

هاي   برادري داشت كه مثل بچه... قدر حرف زده بود كه دهنش كف كرده بود آن

شما كه نگاهش كرديد، من به ... كرد لجوج روي زمين خوابيده بود و گريه مي

   ).14: 1388معروفي، (  جانانه خواباندم بيخ گوششةكشيدطرفش رفتم و دو تا 

 مطالب رها از تسلسل ه،نتيجدر. شود رمان تكرار مي 29 ةاين واقعه دوباره در صفح

  . شوند منطق به دنبال هم رديف مي اي پريشان و بي  زماني و به شيوه

است و حتي با وجود اشارات » زماني بي «،مدرنهاي    رمانةزمان رمان به شيو

و زمان  )زمان هدايت( نگار ساسانيان، روزگار نقش و روزگارمانند تاريخي در متن 

 . زمان تاريخي وجود نداردپيكر فرهادبايد گفت در ، )ة هفتادده ودحد( بعد از جنگ

ان، سرزمين مرتضي كيوة  فردوسي، خانةقوزي، ايستگاه قطار، كافة نقاش، خانة خان

 .هايي هستند كه در مسير حركت خيال راوي قرار دارند مكان... بيهق، پزشكي قانوني و

 پردازي زن ياؤدهند و جايي براي ر  ميدست را از ها خاصيت فيزيكي خود اما اين مكان

دارد و در جاي ديگر  مياز جايي بر اي خيال خود را او همچون پروانه«و  شوند مي

شود و   نمياي  اشارهطرحهاي    به گذر زماني پارهحتي در بسياري از موارد .»نشاند مي

  : توان زمان را حدس زد ها مي  برخي نشانهةواسط ه بفقط

  عهد دقيانوس درآورد، و به پدرم دادةاش كرد، چند سك يقهدست در ] قوزي[

  ).29 ،همان(

  ).71 ،همان( ...و قران و يك عباسي بيشتر نبودد. دست در جيب پيراهنم كردم

كناس خواست با اس دخترك يك اسكناس دويست توماني دستش بود و دلش مي

  ). 117 ،همان (پانصد توماني دكتر عوضش كند

 ،همان (دانم بوده، چه مي] تحميلي[ جنگ ا عوض شده، ظاهراًه اسم اين خيابان

37 .(  

ون و شهر در نئ. رنگ از نئونشد، چراغي قرمز  خاموش و روشن ميچراغي

  ). 34 ،همان( شد تبليغات خاموش و روشن مي

 بلكه شگردي براي ايجاد ؛ زمان نيستندةكنند تنها تعيين ها گاهي نه  اين نشانه،البته

 در آينده و شدگي اثر به اين ترتيب كه نويسنده براي جلوگيري از منسوخ؛ اند زماني بي

ه از  گا،يارجاع و تقليل و تحويل آن به يك زمان خاص و همچنين ستيز با زمان كم
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خواب كه در زمان باستان از   قطار و تخت،مثالبراي  .كند اين شيوه در متن استفاده مي

هاي مختلف حضور دارد و زني كه  زمان مان در ماشين گشتي كه در ر،شود آن ياد مي

خواهر، «: كند  مي و اين جمله را تكراررود ميدر فضاهاي مختلف به سمت راوي 

هايي كه   افسانه،همچنين. روند كار مي  براي محو زمان بههمگي ،»خودت را بپوشان

 مشخصي  اصوالً زمان و مكان،خورند  ميچشم فرعي در رمان بههاي   داستانعنوان  به

 گويي نويسنده. شوند  مياطالقها   زمانةزماني به هم  اين بيلحاظندارند و از 

 و به تعبير زمان را از قيد زمان و مكان حسي برهاندها  خواهد به كمك اين افسانه مي

در ساختار ظاهري متن فقط  زمان ،بنابراين . داستان تمام تاريخ را مرور كند،راوي

جلوتر رفتم، به «: كند را اعالم مي» مرگ زمان« باطن متن مطرح است و نويسنده در

 :يا. )100 ،همان(» .نتوانستم بفهمم ساعت چند است نگاه كردم اما] د موبوررم[ساعتش 

آورديد كه ساعت مچي برگردد سر جاي  با يك حركت تند باال را] نقاش[دستتان «

به اين . )126 ،همان(» ه بوديد؟كي آن را فروخت. اش، اما ساعتي به مچ دستتان نبود اصلي

؛ شود  رمان ميةبرند ذهن نيروي پيش و پيوندد  مي زمان به زماني ذهني،ترتيب

اي از  گيرد؛ ذهني كه مجموعه  او با عالم خارج اساس قرار ميةاي كه رابط گونه به

خاطرات ذهن خود  خواهد زن مي. گيرد مي بر مات و آرزوها را درياها، توهؤخاطرات، ر

 آنچه براي زن ،عبارتي  به. برخوردارندسيال خاطراتي كه از كيفيتي ؛كند ا بازگور

 يادآوري در او. ياهاستؤها و وقايع گذشته و ر يان خاطرهب ،اهميت اساسي دارد

هيچ منطق زماني و  ها را بي  بلكه آن؛كند به عامل زمان محدود نمي خاطرات خود را

 به .رود اي ديگر مي  و سپس به سراغ خاطرهكند مي ي، به صورت ناتمام روايت علّةرابط

اين زن درصدد است  .گيرند توهايي درون هم قرار مي  وقايع به شكل هزار،اين ترتيب

هاي تاريك ذهنش به دنبال   در داالن،تا از انزواي ذهني خود بگريزد و به همين دليل

اي  او كه اسير جامعه. دهداي عاشقانه پيوند  سوي خاطراتي است كه او را به رابطه كور

خو و غارتگر است، هرگونه رابطه با افراد اين جامعه را در حكم شكستي حتمي  درنده

به همين دليل، هرگاه كه اين . برد مي داند كه او را بيش از پيش در انزوايش فرو مي

، »توانستم نه ديگر نمي«آورند، با عباراتي مانند  اراده به ذهنش هجوم مي خاطرات، بي

آيد و خود را در ميان خاطرات و رؤياهاي  اي دنج و گريزگاهي ذهني برمي درپي گوشه

ي خاطر پريشانش باشد؛ امري كه موجب كند تا شايد تسلّ عاشقانه و دلخواه رها مي
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 گويي نويسنده قصد داشته .شود پريشي و برهم خوردن تناوب زماني رويدادها مي زمان

 او براي آنكه داستان را هرچه بيشتر .اي را نشان دهد ونهگ تا در رمان خود ساختار ذهن

ي مستقيم و گاه حديث نفس بهره گويي درون ، از شگرد تكبه زبان ذهن نزديك كند

طور  كند و خواننده را به ة روايت حذف مي خود را از صحن، ترتيبگيرد و به اين مي

چنان نتيجه،  در.دهد مي قرار بوف كور روي جلد قلمدان مستقيم در جريان ذهنيات زن

 قطعه شده آورد كه گويي فكر زن قطعه  ميوجود پراكندگي در سير روايي حوادث به

موجب ابهام اين مسئله  .اند يك در جايي پخش شدهاي كه هر هاي پراكنده است؛ قطعه

راحتي وقايع  تواند به كند كه نمي  ميخواننده را چنان سردرگم و شود  ميدر داستان

گاه . هاي مجزا پي ببرد  به ارتباط اين قطعهمختلف را از هم تفكيك كند و هاي  زمان

 : در كجا قرار گرفته استداند نمي نيز او وكند  مياين سرگرداني به زن سرايت حتي 

ديدم؟ آيا اصالً بودم؟ يك لحظه فكر كردم كه من اصالً وجود ندارم و   ميآيا خواب«

. دانم چه ساعتي از شب بود نمي... زند سه ميخيال من از روي كنجكاوي در جايي پر

كند  شمارانه پيروي نمي  خاطرات از منطق گاهبنابراين، .)62 ،همان(» اصالً من كجا بودم؟

 را يديگر ة خاطراي هخاطر هر.  پيش از خود نيستةمد منطقي حادثااي پي و هيچ حادثه

  . شود  ميدگي متن رواييورد و تالقي وقايع مختلف موجب ابهام و پيچيآ  ميبه دنبال

 زباني   به زني پيش از تولد و در رحم مادرش زندگي خود را،پيكر فرهاد  رماندر

  :كند  مي روايتشعرگونه

قايق، ما  ما گمشدگان بي. خواهيم ما خدا مي.  روزگار نقش و نگاراناي

ما . ترسيم شده از داس برزگر مي هاي خيس هاي سربراه، ما بلدرچين محصل بچه

 بيچاره دلم... هاي خراب گندمزار دروشده، النه. ايم ندهپناه ما اهي نداريم، بيگن

  .)137-136همان، (

همان، (» .سوت، گريه، سوت، سوت. بغض در گلويم كينه كرده بود«: يا در جاي ديگر

106(.  

 حوادث مربوط به سه ةزند و هم نويسنده خاطرات زن را با تاريخ ملتي پيوند مي

قدر  را آن) روزگار نويسنده(و حال ) روزگار هدايت( گذشته ،)ساسانيان(زمان باستان 

 فقطياها و خاطرات ؤتمام اين ر. گنجد  تولد كودك مية در لحظفقطكند كه   ميفشرده

 مخاطب راوي است  اين نقاش همان.كشد  مي نقاش داستان طولة خواب شبانةانداز به
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شايد «: دهد  مي سپس او را مخاطب قرار،لغزد ميكه در آغاز رمان به درون خواب او 

گردد به خوابي كه  مي سرنوشت من در رؤياي شما رقم خورده باشد و اين چيزها بر

 وقايعي به طول تاريخ در ، رماندر، عبارت ديگر  به. )13همان، (» .ديده بوديدشما 

ولد با توجه به اينكه زن پيش از ت. شود زمان كوتاه تولد يك نوزاد بيان مي مدت

 ةدهد و هم اي در داستان رخ نمي  گويي هيچ واقعه،دهد  را شرح مياش زندگي

 :اند فتادهگاه اتفاق ني  كه هيچ درون داستان هستندنگرهايي نوعي آينده به كاركردها

زندگي تاب خوردن خيال در . شود هاي گذشته است كه تعبير مي زندگي خواب«

سراسر كتاب مانند  .)108 ،همان(» .رسد يي است كه هرگز عمرمان به آن نميروزها

چيز قطعي  ناورند و هيچدر آن شها  اي است كه شخصيت زده آلود و شتاب رؤياي تب

 در و فقط اي از ابهام فرورود چيز در هاله  همه اين عدم قطعيت موجب شده تانيست

از رحم « :تاي در عالم واقع رخ نداده اس يچ حادثهكه ه يابد مي پايان داستان خواننده در

  ورود بايستي ساز گريه را كوكدنيايي كه در اولين لحظة. گذاشتم  ميمادري به دنيا پا

تولدي كه البته در  .)138همان، (» .زدم  ميكردم و با تمام وجود از ته دل ضجه مي

اي است كه  گونه شود؛ اما طرح اين مسئله به  ميديگر متن به آن اشارههاي   قسمت

  : ماند افت آن عاجز ميخواننده از دري

آيا از . آمد نمي كشيد اما صدايي ازم در درونم جيغ مي. باز هم رفتم. كس نبود هيچ

رفتم؟ و آيا داشتم از رحم مادري  ميانتهايي فرو شدم؟ آيا در چاه بي كوه پرت مي

ه گريه سر بدهم؟ بار زنان و هراسان يك نفس گذاشتم كه بايستي نفس به دنيا پا مي

   .)105همان، ( !سخت بودقدر  چه

ساز گريه ) ساالر نماد جامعة مرد(شود تا با ديدن قوزي منتظر   مي دختر متولدسرانجام،

  » انگيز نيست؟ آيا اين غم «).139همان، (را كوك كند 

  گيري نتيجه

رماني مدرن است كه محور آن بر ذهن متكي است و  پيكر فرهادبنابر آنچه گفته شد، 

گيري سيالن ذهني در روايت شده است؛  ت ذهن موجب شكلاين توجه به اصال

كارگيري زمان در آن نظم تحتاني رمان را پنهان كرده و گويي  اي كه نحوة به گونه به

زمان حال و گذشته درهم . جزئيات در روساخت فاقد هرگونه ارتباط منطقي است
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مي به زمان زمان حال چيزي جز خاطرات گذشته نيست كه بدون هيچ نظ. آميزد  مي

شود و خواننده فقط با پيروي از زنجيرة افكار زن در طول رمان  حال سرريز مي

سرپناهي و  اي زندگي او دست يابد؛ حقايقي مانند تنهايي، بيه تواند به درك واقعيت مي

 خاطراتش مشخص ارادة  قلمدان كه در هجوم ناگهاني و بيآشفتگي زن روي جلد

بار خواندن رمان  ق و حوادث زندگي زن شايد با يك دريافت حقاي،البته. شود مي

دهد،  اما آنچه خواننده را در دريافت زمان روايي رويدادها ياري مي. يافتني نباشد دست

هايي را در  گيرد تا سرنخ كار مي هايي است كه نويسنده در متن رمان به توجه به نشانه

گونة اين رمان  ا، بازهم زمان ذهنه اگرچه با وجود اين سرنخ .اختيار خواننده قرار دهد

ابهامي كه نويسنده آگاهانه از آن براي درگير . اي جز ابهام و سرگرداني ندارد نتيجه

اين ابهام را كه تاحد زيادي نتيجة اصل . گيرد كردن خواننده با حوادث رمان بهره مي

  . ادتوان نشان د خوبي مي  بهپيكر فرهادعدم قطعيت است، با بررسي طرح روايي 

ين  اال ذهن دانست، جريان سيرا يك اثر كامالً پيكر فرهاد توان رمان رچه نمياگ

 هايي ويژگي. ال ذهن استهاي جريان سي هاي رمان داستان داراي بسياري از مشخصه

نظر گرفتن ي آزاد، حذف نويسنده از متن و دراغتشاش زماني و مكاني، تداعمانند 

ش و خاطرات ت به دليل نمايش مستقيم ذهنياتي مشونقشي براي خواننده در امر رواي

گيري از   و بهره- گفتار ذهني است هاي پيش ه همان اليهك - سيال بدون سانسور

هايي از داستان، شعرگونگي، ابهام ذهني و  گويي دروني و حديث نفس در بخش تك

اص دشواري يافتن معنايي قطعي براي رمان كه نويسنده براي ايجاد شگرد روايي خ

  . كار گرفته است به

  ها نوشت پي

1. William James 
2. train of thought 
3. chain of thought 
4. stream of consciousness 
5. interior monologue 
6. soliloquy 
7. omniscient 
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