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Abstract  
Stream of Consciousness is one of the modern storytelling techniques in which the author writes a 

novel and a story by presenting a raw plot, without linear order, censorship and selection, it consists 

of the characters' minds and memories. Thus, the technique of Stream of Consciousness of mind has 

a specific definition that cannot be equated with inner monologue, or any kind of mental narrative 

that has a narrative order. Therefore, the study of those works that may be in the field of novels and 

stories of the Stream of Consciousness of mind can be very useful for achieving a correct 

understanding and the definition of this style of storytelling. Swiss author Christophe Simon's novel 

Walker Zibinden is one of the stories that has the special narrative features due to its mentality, the 

lack of linear order, and censorship, etc., which can be an excellent example of using Stream of 

Consciousness. This research is done by library method and sample analysis, an attempt has been 

made to show how the components of Stream of Consciousness of the mind in this novel are 

examined based on the examples from the text of the story. The results of this research indicate that 

many features of the novel The Stream of Consciousness of mind is in the form of such things as: 

lack of linear order, dramatic time, ambiguity, the types of free and constrained associations, the 

omniscient point of view ... clearly appeared in this novel, so much that it can be claimed, this novel 

is in the group of novels of Stream of Consciousness. 

Keywords: Christophe Simon, Walker Zibinden, Narratiion, The Technique of Stream of 

Consciousness of Mind. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .89-73صص ، 1399 تابستان، 2دورة نهم، شمارة 

 اثر کریستف سیمون گردزبیندن پیادهذهن در رمان  سیّالی شیوة جریان بررس

 1*فروحید سجادی

 ، ایراندانشگاه رازی، کرمانشاهلوم انسانی، دانشکدة ادبیّات و عفارسی،  ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 2بیان عبدی

 ، سنندج، ایراندانشگاه کردستاندانشکدة زبان و ادبیّات، فارسی،  ادبیّاتآموختۀ کارشناسی ارشد زبان و  دانش

 3لیال هاشمیان

 ایران، دانشگاه بوعلی سینا، همداندانشکدة علوم انسانی،  ،فارسی ادبیّاتانشیار گروه زبان و د

 14/3/1399 پذیرش:  13/12/1398 دریافت:

 چکیده

ی، سانسور و گزیینش،  با ارائۀ طرحی خام، فاقد نظم خطّ نویسنده آن، در که است نویسی مدرن های داستان از جمله تکنیکذهن  سیّالریان ج

یزن ترتیزت تکنیزک جریزان     پردازد. به اهای داستان، به نگارش روایت رمان و داستان می شخصیّتیا  شخصیّتات و خاطرات ل از ذهنیّمتشکّ

توان آن را با تک گویی درونی، حدیث نفس صرف یا هر نزو  روایزت ذهنزی کزه دارای نظزم       ذهن دارای تعریفی خاص است که نمی سیّال

نزد تزا   توا ذهن باشند، مزی  سیّالهای جریان  این بررسی آن دسته از آثار که ممکن است در حوزة رمان و داستان؛ بنابرروایی باشد، یکی دانست

« کریسزت  سزیمون  »اثزر   گردزبیندن پیادهدرک و تعریفی درست از این شیوة داستان نویسی مفید باشد. رمان  یابی به حدود زیادی برای دست

روایی اسزت   های خاصّ ی، عدم سانسور و... دارای ویژگیهایی است که به سبت ذهنی بودن، عدم نظم خطّ نویسندة سویسی، از جمله داستان

 و ای نویسی محسوب شود. در این پژوهش کزه بزا روش کتابخانزه    ذهن در داستان سیّالتواند یک نمونۀ عالی استفاده از تکنیک جریان  که می

مزتن   از هزایی  نمونه ذهن در این رمان، بر اساس سیّالهای تکنیک جریان  ای است، کوشش شده که نمود و چگونگی نمود مؤلفه نمونه تحلیل

نظم  ذهن در قالت مواردی چون: عدم سیّالهای رمان جریان  بسیاری از ویژگی که . نتایج پژوهش حاکی از این امر استداستان واکاوی شود

تزا جزایی    است  کل روشن در این رمان نمود یافتهبه ش محدود و... د، زوایۀ دانای کلّهای آزاد و مقیّ ی، زمان دراماتیک، ابهام، انوا  تداعیخطّ

 گیرد. ذهن قرار می سیّالهای جریان  کرد که این رمان در گروه رمانعا توان ادّ که می

 ذهن. سیّال جریان گرد، روایت، تکنیک کریست  سیمون، رمان زبیندن پیاده :هاواژهکلید
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 . مقدّمه1

ی اجتماعی، لین نمودهای پناه بردن به دنیای درون در آثار ادبی معاصر بیش از هر چیی زاییدة فضای آشفتهاوّ

ثیر بسزیار ررف آن بزر زنزدگی، ذهزن و نزو  اندیشزۀ       أل و تقتصادی و سیاسی دنیا در زمان جنگ جهانی اوّا

مدرنیسزتی  امدرنیستی و سپس پس و رمان داستان ها بود کهنویسندگان آن روزها بود؛ در میان همین آشفتگی

پاینزده،  « )کنزد کیزد مزی  أت اجتمزاعی و اصزالت نفزس،    بر بیگانگی انسان معاصر از خود، فردگرایی ضدّ»که 

 ،نویسی معمول هستند داستان سبک و سیاقپردازی به  که فاقد پیرنگ و اصول و عناصر داستان (104: 1374

ه به ساختار متفاوت خود، مسزتلیم اسزتفاده از   ها با توجّ ها و رمان طبیعتاً این نو  داستان د نهاد.وجو ۀعرصپا به

ذهزن از   سزیّال نویسی بودند؛ در این بین شیوة جریزان   روایت و داستان ی نیی برایهای خاصّ سبک و تکنیک

نویسی است که به نوعی حاصل گریی نویسندگان از دنیای بیرون و پناه بردن  داستان های خاصّ جملۀ تکنیک

گویی درونی و انزوا  تزداعی، بزه     چون: تک ینویسنده با استفاده از ابیارهای طیّ آن به دنیای درون است که

 پردازد. روایت داستان می

 . تعریف موضوع1-1

ای اسزت کزه در آن نویسزنده از راه ارائزۀ طرحزی خزام،        ذهن در واقع شیوه سیّالتکنیک نویسندگی جریان 

هزای داسزتان، بزه     شخصزیّت یزا   شخصزیّت رات ات و تفکّز ی زمانی از ذهنیّز نامنسجم، پراکنده و فاقد نظم خطّ

 ة، اثزر کریسزت  سزیمون نویسزند    زبیندن پیاده گزرد د. در این بین رمان پرداز خود مینگارش رمان و داستان 

در آن روایتی ذهنی از زندگی پیرمزردی نزاتوان کزه ادامزۀ      معاصر جهان است که های سویسی از جمله رمان

. در واقع روایت این داستان چییی جی بیزان  شود ، عرضه میکندسالمندان سپری میۀ زندگی خود را در خان

اصلی مدام در حال  شخصیّتاصلی داستان نیست که در آن  شخصیّتم و نامنسجم و خاطرات نامنظّ اتذهنیّ

ت طوری که خوانند همواره در تشخیص مرز خیال و واقعیّز  به از دنیای ذهن به دنیای واقعی است؛آمد و شد 

نیزک روایزی وجزود    توان گفت که در این داستان نوعی تک به همین سبت می در داستان، دچار تردید است؛

هزای سزاختاری اسزت کزه      ذهن دارای شباهت سیّالهای جریان  های رمان دارد که تا حدود زیادی با ویژگی

 تواند موضو  خوب برای بررسی و پژوهش در این حوزة ادبی باشد. می

 . ضرورت، اهمّیّت و هدف 1-2

هزای خزاص، از    ضزمن داشزتن ویژگزی   ذهن در روش روایتی خزود   سیّالامر که شیوة جریان   با توجه به این

کند، در  ها و ... نیی استفاده می ل شخص، انوا  تداعیابیارهای روایی چون: تک گویی درونی، زوایۀ دید اوّ

شزده یکزی   روایی بزا ابیارهزای روایزی یاد     یکبسیاری از موارد این اشتباه ممکن است روی دهد که این تکن
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ذهزن   سزیّال های شزیوة جریزان    ممکن است دارای ویژگی ی کهاست، به همین سبت بررسی و واکاوی آثار

 بزه همزین   ؛گر باشزد مندان به این حزوزة پژوهشزی یزاری   تواند تا حدود زیادی در شناخت بهتر عالق باشند، می

ذهزن، سزاختار    سزیّال ضمن ارائۀ تعریفزی روشزن از تکنیزک جریزان      شود سبت در این پژوهش کوشش می

 شود. بررسی و واکاوی ذهن  سیّالهای تکنیک جریان  بر اساس ویژگی دگر زبیندن پیادهروایتی رمان 

 های پژوهش . پرسش1-3

در پزیش روی ایزن پزژوهش قزرار      گزرد  زبیندن پیادهشده، دو پرسش عمده درباره رمان  ه به موارد یادبا توجّ

ذهزن   سزیّال جریان  تواند از یک سو به تعری  و شناختی روشن از شیوة ها می گویی به آن گیرد که پاسخ می

 دهد. ا در این اثر مورد واکاوی قرار نویسی ر منجر گردد و از سوی دیگر چگونگی نمود این تکنیک داستان

های روایی این رمان که تا حزدود زیزادی بزا     ه به ویژگیپرسش نخست در این پژوهش این است که با توجّ

هایی روایی در این اثر وجود دارد که  ه ویژگیذهن قابل تطبیق است، چ سیّالساختار روایی تکنیک جریان 

ها چگونه  د؟ پرسش دیگر این است که آن ویژگیکن ذهن بودن این رمان را تقویت و ثبیت می سیّالجریان 

  اند؟ ذهن نمود یافته سیّالسو با ساختار رمان جریان  در این اثر هم

 . پیشینة پژوهش1-4

داستانی انجام گرفته اسزت کزه    ادبیّاتذهن در  سیّالرسی جریان های گوناگونی در زمینه برتاکنون پژوهش

های بیزژن نجزدی    آن را در داستان سیّال( ذهن و جریان 1389ها عبارتند از: رستمی و کشاورز ) برخی از آن

ذهزن را در   سزیّال ( چگونگی به کزارگیری شزیوة جریزان    1389) زاده خیاط علی اند. مورد واکاوی قرار داده

سیّال جریان به بررسی نمود ( 1390) است. فروزنده هکردی مصطفی مستور و آرش مشفقی بررسی ها داستان

( به کند و کاو در مورد 1390)  است. حری پرداخته شوهر آهو خانمو  به کی سالم کنمهای  ذهن در داستان

( چگونگی 1390) طاهری و سپهر .گویی درونی پرداخته است ذهن و تک سیّالوجوه گفتمان روایی جریان 

( 1392اند. دری و همکاران ) هبررسی کرد، اثر صادق چوبک سنگ صبوربه کارگیری این شیوه را در رمان 

حسزینی و   انزد.  قزرار داده خزود  را موضزو  پزژوهش   « ماهزان »ذهن در داستان  سیّالهای جریان  نمود ویژگی

. بیزات  نزد ا بررسی کرده ا ابراهیم جبراجبر« السفینه»ذهن را در داستان  سیّال( تکنیک جریان 1392) خسروی

اسزت.   ذهزن بررسزی کزرده    سزیّال ( هجده مقاله را از نظزر خطاهزای شزناختی در مزورد شزیوة جریزان       1394)

 اسزت.  بررسی کرده نجیت محفوظ اللص و الکالبذهن را در رمان  سیّال( تکنیک جریان 1394محمودی )

ذهزن در رمزان    سزیّال ون پژوهشی که در آن شیوة جریزان  تاکن دیگرشده و جسنجوهای ه به موارد یادبا توجّ

 ده باشد، یافت نگردید.کربررسی  گرد زبیندن پیاده
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 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-5

در  2ط ویلیزام جیمزی  توسّز  1890در اصل، اصطالحی است که برای نخستین بزار در سزال    1ذهن سیّالجریان 

کزار گرفتزه شزد    در قالت اصزطالحی ادبزی بزه    که بعدها همبیان گردید  3اصول روانشناسیکتابی موسوم به 

ذهن بیش از هر چیی در مکاتزت ادبزی    سیّال(. شیوة جریان 172: 1373شمیسا،  و 30: 1366)ر.ک: حسینی، 

ذهزن را   سزیّال شیوه جریزان  »به این ترتیت  ؛گیرد، نمود دارد ت قرار میها در اولویّ که ذهن و احساس در آن

مشفقی، « )های بیرگ ادبی نظیر ناتورالیسم و اکسپرسیونیسم و سورئالیسم دانستی مکتتتالق ۀتوان نقطمی

نویسی برای نخستین بار در  های داستان بسیاری دیگر از تکنیکنویسی همانند  داستان این شیوة. (181: 1389

 فزرادی چزون:  تزوان از ا  غرب به وجود آمد که از میان نخستین نویسندگان برجستۀ این سبک در غرب، مزی 

 ر.ک:« )نزام بزرد   8و ویرجینیا ولز  7، مارسل پروست 6، تی اس الیوت5، جیمی جویس4دروثی ریچاردسون»

بزه ایزن    ؛دیگر اسزت ذهن رها کردن ذهن و قلزم بزا یکز    سیّالدر واقع جرییان  ؛(570: 2008، 9هرمان و ریان

آگزاهی اولیزه    ةهزا بیزرون از دایزر    سخاطرات، افکار و احسا»هایی  ها و رمان ترتیت در نگارش چنین داستان

آشزکار   سزیّال صزورت جریزان   بلکه بزه  ؛شوندصورت زنجیر بر آدم ظاهر نمی وجود دارند و عالوه براین به

ذهزن را   سزیّال نویسزان نامزدار، نوشزتن جریزان     هیکی از قصّ 10(. ادیت وارتون75: 1372حسینی، « )شوند می

ذهزن   سزیّال (. روایزت جریزان   30: 1367)ایزدل،   «.ی، توصی  نموده اسزت اندیشه و تأثیرات ذهن ۀنظم نایافت

طزور  ، بزه شخصزیّت هزای  ذهن، ادراکزات و اندیشزه  »به این سبت در این روایت  ؛روایتی بدون سانسور است

هزا و   (. در رمزان 201: 1382)میرصادقی،  «.شود آید، نمایشی داده می مه پیش میمقدّ دقیق، به همان شکل بی

های داستان شخصیّتیا  شخصیّتدر بیشتر موارد مخاطبی برای  ،اند ایی که با این شیوه نگارش یافتهه داستان

و یا تداعی خاطرات به بیان رمزان   گویی درونی از ابیارهای روایی چون: تک ی با استفادهاووجود ندارد و ر

شزکلی خزام و دسزت نخزورده بیزان      بزه   هارفته در این داستان و رمانکارهمین دلیل جمالت بهبه ؛پردازدمی

ذهزن تزابع    سزیّال داسزتان در تکنیزک جریزان     ةفی عناصزر سزازند  و معرّ گردند؛ به این ترتیت حوزة ارائه می

                                                                                                                                                              
1. streamof cociousness 

2. William james 

3. Psychology principlesof 

4. Darthy Richardson 
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در ذهزن   ها هرآنچزه گونه داستان. در اینیستگونه مرزبندی و پایبندی به اصول معمول داستان نویسی ن هیچ

هزا  بزه همزان شزکل بزروز و ظهزور یابزد. در ایزن داسزتان         توانزد در داسزتان هزم   مزی  ،گزررد یک انسزان مزی  

ای گشایی و سایر عناصزر داسزتان چیزیی جزی مجموعزه      افکنی و گرهها، زمان و مکان، گرهپردازی شخصیّت

دآگاه و خودآگاه به نگارش طور ناخوهایی نیست که بهرات، خاطرات، اندیشهتفکّ ۀگسیخت نامنسجم و از هم

داستانی دارای نمودهای گوناگونی است؛ بزه همزین سزبت     ادبیّاتذهن در  سیّالان اند. تکنیک جری درآمده

ی به چنین آثزاری،    و گوناگونی است که با نگاهی کلّنویسی هم دارای تنوّهای این تکنیک داستانویژگی

و تبیزین  ها قابل تشخیص گونه داستانها شاخص اشاره کرد که در اکثر ایناز ویژگی ای مجموعهتوان به می

 ذهن در داستان نویسی ذکر کرد: سیّالهای زیر را برای تکنیک جریان  توان ویژگیی میطور کلّبه ؛است

 .استی و ترتیت زمانی برای بیان حوادث . روایت داستان فاقد نظم خط1ّ»

تان هزای داسز  شخصزیّت یزا   شخصزیّت ات رات و ذهنیّات، تفکّۀ تمام خاطرو ارائ بودن اساس داستان ذهنی .2

 گردد.به همین خاطر خواننده دچار نوعی ابهام می بدون انسجام،

ماند و نویسنده نیی هیچ کمکی که گاه تا پایان داستان با خواننده باقی می جای داستان وجود ابهام در جای. 3

 د.کنآن، نمی حلّ هب

هزای   شخصیّتیا  شخصیّتودن معلومات داستان به ذهنیت محدود در داستان و محدودب وجود دانای کلّ. 4

رسزانی بزه    ا عنوان کانون یا هستۀ اصزلی آگزاهی و اطلّز   ی را بهشخصیّت نویسندهداستان است. در این دیدگاه 

 کند.او در داستان حرکت می ۀگییند و سپس شانه به شانمخاطت برمی

و دقزایق در داسزتان بزا    ها، در داستان، به شکلی کزه لحظزات   وجود زمانی شبیه به زمان دراماتیک در فیلم. 5

 گردند.های داستان کوتاه و بلند میشخصیّتیا  شخصیّته به مهم بودن آنها در ذهن توجّ

یزا   شخصزیّت ذهزن   هزم ریختزه کزه از دریچزۀ    شکل بزه هم به پراکندگی حوادث داستان و رویدادها، آن . 6

 شود.های داستان ارائه میشخصیّت

صزورت خزام و پزیش از    هزای داسزتان بزه همزان    شخصزیّت یا  شخصیّتات ذهنیّ ۀعدم سانسور کالم و ارائ. 7

 .بازنگری فکری و منطقی

بیزات،   ر. ک:« )گزویی درونزی در روایزت داسزتان.     : انوا  تداعی، تکهای روایتی چوناستفاده از روش. 8

نی، ؛ حسزی 1367ایزدل،   ؛1959 ،1هزامفری  ؛39: 1386؛ مسزتور،  233 -109: 1394، ؛ بیات158 -156: 1387

 (1389؛ محمودی، 1387؛ اسحاقیان، 1372
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گزردد و سزپس بزا اسزتفاده از      ارائزه مزی   گزرد  زبیزدن پیزاده  ای از رمزان   در ادامۀ این پژوهش ابتدا خالصه 

ذهن  سیّالنویسی جریان  های تکنیک داستان نمود ویژگی هایی از متن این رمان، نمود و چگونگی مثالشاهد

 شود. در این رمان واکاوی می

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 گرد زبیندن پیاده. 2-1

م و کامالً ذهنی منظّروایتی پراکنده، نا سویسی، ةنویسند 1چهارمین کتاب کریست  سیمون گردپیادهزبیندن 

آمزدن وی از   ۀ زمزانی پزایین  است که درفاصزل « لوکاس زبیندن»هشتاد و هفت ساله به نام  یزندگی پیرمرد از

شزود، در   انجام می 2«کاظم»کار اجتماعی به نام مدد شگاه سالمندان که به کمک یکآسای ۀهشتاد و هفت پلّ

و سال حرکزت   به طوری که در این سنّ ؛گردی داردفراوانی به پیاده ۀگردد. زبیندن عالقذهن وی مرور می

در زندگی  یا گردی نقش محوریدهد. پیادهکردن با پاهای ناتوان خود را به استفاده از آسانسور ترجیح می

های ه به روایتها با توجّ هگردی چییی فراتر از گردش است. هر کدام از پلّوی دارد و در واقع برای او پیاده

ها، خاطرات  کردن آن د که با طیشوزبیندن محسوب میۀ بخشی از زندگی گرشت ۀذهنی وی به مثاب ةپراکند

اصزلی داسزتان ظزاهر و     شخصیّتمه در ذهن ن مقدّم و آنی و بدوگوناگون زندگی به شکل نامنظّ های هدور

د. زبیندن در شوها برای مخاطت بسیار مشکل می شکلی که گاه تشخیص آغاز و پایان آنبه ؛گردد مرورد می

ی پایزان داسزتان طزوری    حتّز  ؛کنزد صزحبت مزی   3«امیلی»جاهای گوناگون داستان، در ذهن خود با همسرش 

 کند. ستان را در ذهن خود برای او بازگو میرویدادهای دا کند که تمامصحبت می

 گرد زبیندن پیادهذهن در رمان  سیّالهای جریان  . واکاوی ویژگی2-2

داسزتانی دارای   ادبیّزات توانزد در آثزار    ذهن مزی  سیّالگونه که پیش از این نیی بیان شد، تکنیک جریان  همان

ممکن است در یک اثر نسبت به اثر دیگر دارای  های آن نیی همین خاطر نمود ویژگی نمود متفاوت باشد و به

نویسزی بزه شزکل اصزول و      های این نزو  تکنیزک داسزتان    هایی باشد؛ اما معموالً برخی از ویژگی گوناگونی

شزوند   دیزده مزی   گرد زبیندن پیادههای هماهنگ و همسو در همۀ آثار این نو  روایت، از جمله رمان  پارادایم

، نامحدود ی، دیدگاه دانای کلّبودن روایت، عدم نظم خطّ واردی چون: ذهنیها شامل م ترین آن که شاخص

 گویی درونی است.  ابهام، زمان آشفته، تداعی و تک

  بودن روایت. ذهنی2-2-1
ذهن، تاًکید بر ذهنی بودن داسزتان   سیّالهای جریان روایت در داستان برای شیوة های اصلییکی از شاخصه
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گررد که گویی هرگزی قصزد    ها، راوی یا نویسنده، حوادثی در ذهنش میشخصیّت، ها. در این داستاناست

اثزر داسزتانی    هرندارد؛ البته مییان استفاده از این شیوه در  ها یا نوشتنشان برای مخاطبی خارج خود را بیان آن

ذهزن   یّالساما چییی که کامالً روشن است این نکته است که در تکنیک جریان  ؛متفاوت باشد مکن استم

ة (. شزیو 372: 1377)فزرای،   »ذهنشزان را دنبزال کنزد    سیّالشود تا جریان ها میشخصیّتنویسنده وارد ذهن »

 اتهزای گونزاگونی از ذهنیّز   ل از بخشم، متشکّنیی روایتی پراکنده و نامنظّ گردزبیندن پیادهروایتی در رمان 

های دور و نیدیک سفر ذهن خود به گرشته است که به صورت ناخودآگاه درساله پیرمردی هشتاد و هفت 

ای از خزاطرات   گزردد و سلسزله  مدام در میان گفتگوها در افکار و خاطرات خزود غزرق مزی   « زبیند»کند.  می

 شوند. صورت ناخودآگاه در ذهن وی زنده می به

ر خزود، در  و یا نام بزردن از همسز   مهداستان بدون هیچ مقدّ اصلی شخصیّتبرای شاهد در ابتدای داستان  

ن خانۀ سزالمندانی اسزت، ناگهزان خطزاب     اکه یکی از مستخدم« 1لودیا»میان مرور ذهنی از گفتگوی خود با 

کند. دراین مثال نویسنده گویی به شزکلی  دهد و باوی شرو  به صحبت می روایت خود را همسرش قرار می

اسزت،   اً ثبزت کننزده  شزود و بزه شزکل یزک کاتزت کزه صزرف        زبیدن حاضزر مزی   شخصیّتناگهانی در ذهن 

ها و  ای مخاطت مهبه همین سبت است که بدون هیچ مقدّ نویسد؛ را می شخصیّتهای پی در پی ذهن  تراوش

مثال، در ذهن زبیندن، ابتدا صحنۀ گراشتن یک قزا   شوند. در این شاهد  ستان ظاهر میی رویدادها در داحتّ

هوه در یک روز بزارانی بزا لودیزا، یکزی از     شود و سپس ذهن او سراغ یک ق عکس بر سر جایش تداعی می

 دهد. رود و در همین آن وی همسرش را در ذهن خود مخاطت قرار می مستخدمین خانۀ سالمندان می

ای انداخت و دعوتم کرد با هم قهوه قا  عکس را دوباره سر جایش گراشتم. لودیا چترش را به گوشه»

تزوانم  دانی؟ من دیگر نمزی ما چقدر با هم خاطره داریم. میبنوشیم. من همیشه دوست دارم به تو فکر کنم و 

باشزی. مزن امزروز تزورا در کنزار خزودم جسزتجو         زمانی را به خاطر بیاورم که تو قسمتی از وجود من نبزوده 

 .(20-19: 1392سیمون، « )کنم می

هداری از او که مسئول نگ ؛ مددکار اجتماعی را«کاظم»ذهن خود  مثال دیگر زبیندن درهمچنین در شاهد

ه به ادامۀ بحث ذهنی دهد و ناگهان در ذهن او، بدون توجّ های تربیتی مخاطت قرار می در مورد روش ،است

هزای   شزود و سزپس بزدخلقی    در یک روز بارانی ظاهر می روی با کاظم، خاطرات یک قرار خانوادگی پیاده

 شود. فرزندش مارکوس در دوران کودکی و... مرور می

دانند، روی اشتباه می گاهم امروزه تا چه اندازه روش تربیتی مرا برای تشویق پسرم به پیادهمن به خوبی آ»

                                                                                                                                                              
1. Lydia 
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بزرای   ،اش سزرگرم بزود  وسایل شیمی ۀامیلی با بارانی حاضر به یراق ایستاده بود و من مارکوس را که با جعب

 ةروی با خانواد ا برای پیادهخواهید مرکنم میباور نمی»غرید: با عصبانیت می 1روی صدا زدم. مارکوس پیاده

بزرای  » ... «نه دوستان مزن.  ،ها دوستان شما هستندبه زور در این هوای میخرف با خودتان ببرید. نگلی 2نگلی

 (.50-49همان: « )هیار بار لعنت! آخر کدام احمق...» ... «بیا که با لییا ستولی چند پنالتی بینی.» ... «چه؟

 یعدم نظم خطّ .2-2-2
فاقات داستان است. در این شیوه ذهن پراکندگی رویداها و اتّ سیّالهای روایت جریان گر از ویژگییکی دی

به عبارت دیگر  شوند؛های داستان تراوش میشخصیّتی و به صورت نامنظم از ذهن رویداها بدون نظم خطّ

-129: 1388محمودی، « )د.شوی و تقویمی بر زمان ذهنی تأکید میجای زمان خطّبه»ها گونه داستاندر این

هسزتند. رمزان   ها فاقد پیرنگ و طزر  بزه معنزای معمزول و مرسزوم      گونه داستانت اکثر اینهمین علّبه ؛(144

هزای  تاصلی داستان است، بنا بزه موقعیّز   شخصیّتهایی از رویدادها و خاطرات ذهنی برش گردزبیندن پیاده

برای مثال در این رمان زبیندن در  ؛گرددمرور می« بیندنلوکاس ز»ی، در ذهن گوناگون، بدون هیچ نظم خطّ

کنزد و بزه    مزرور مزی  « ایمیلزی »به سر قبر همسرش « مارکوس»های ابتدایی خاطرة رفتن خود و پسرش  بخش

رود کزه تزازه    یک کریسمس در ابتدای زندگی او همسزرش مزی   لۀ کمی ذهن وی سراغ مرور خاطرهۀفاص

در چهل صفحۀ بعد این خاطرة ازدواج او و ایمیلزی   را انجام دهد و تقریباً فرزندشان یاد گرفته بود کارهایش

کشد به این ترتیزت نظمزی    سالی طول می 5ها  شود که در آن وصال آن است که ناگهان در ذهن او ظاهر می

دهزد، در ایزن رمزان وجزود نزدارد و       ی پشت سزر هزم قزرار مزی    ها را بر اساس زمان خطیّ هکه رخدادهای قصّ

شوند و به همان ناگهانی جای خود را بزه خزاطرة ذهنزی دیگزر      ای ناگان ظاهر می مهدها بدون هیچ مقدّرویدا

 شود. ی باشد در رمان دیده نمیحاصل نظم خطّکه دهد و در واقع هیچ پیرنگ روشنی  می

و شزکلک   کزنم آید تا با هم سر میار امیلزی بزرویم، مزن نهایزت تالشزم را مزی      هر وقت پسرم دنبالم می»

شزر و   ۀآورم: گاهی عصبانی و رولیده و گاهی مالیم و خندرو. بعد از آن هم مثزل یزک بچز   دار در می خنده

کرده، یزک مومیزایی یزا    ة بادسل، یک برشوم تا در ابرها شکل یک چکمه، یک ویلنشیطان به جلو خم می

  المللزی ی و لیگ بینرأ )انجمن حقّ زدن کش  کنم....امیلی هنوز به نهضت بانوان ة در حال حرفیک چهر

با وجود این به مارکوس آموخته بود چطور اُتو کند و دکمه بدوزد.  ؛بانوان برای صلح و آزادی( نپیوسته بود

درخزت   ۀنگهداری پماد زخم را هم بزه مزارکوس نشزان داده بزود. عیزد کریسزمس از باغچزه شزاخ         او محلّ

پنج سال صزبر کزردیم تزا     گراشتم...را در پایه میکردم. درخت کریمس بریدم و دیوار اتاق را تییین می می
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ای صزدای آهنگزین   هزای نقزره  کزردم و در شزت  پاسداری می 1سیمپلون ۀتوانستیم ازدواج کنیم. من از گردن

  (94-48 همان:« )شنیدم.دشمن را می

  محدود دیدگاه دانای کلّ. 2-2-3
گیری  ذهن، عاملی مهم برای شکل سیّالای جریان هها و رمانذهنی بودن و نیی تأکید بر فردگرایی در داستان

بزه   -دانای کل -در این شیوه راوی»ها است. گونه داستاندیدگاه دانای کل محدود حاضر در داستان در این

نگزاه او   ۀسزازد و از دریچز  ها، خود را محدود به یکی از اشخاص داستان میشخصیّتجای حرکت در میان 

سزایر   - های ذهنیکنش - ها و احساساتتواند افکار، انگییهگونه راوی نمی دینب ؛کندداستان را روایت می

 گونزه کزه  آنهزا را، آن  -کزنش عینزی   -های داستان را درک کند و تنها قادر است گفتزار و رفتزار   شخصیّت

 (40-39: 1386 مستور،« )کند، گیارش دهد.اش ادارک میکانونی شخصیّت

اصزلی و کزانونی    شخصزیّت کزه  « لوکاس زبینزدن »داستان از نگاه و ذهن  تمام گردزبیندن پیاده در رمان

ی ا هزای عینزی  شود. در این رمان مخاطت در واقزع بزا آن دسزته از کزنش    گردد، بیان میداستان محسوب می

ات دیگزر  وجزه وارد ذهنیّز   کانونی داستان در حال مزرور اسزت و بزه هزیچ     شخصیّتست که در ذهن روروبه

ات خزود فقزط بزه آن    کند. زبیند در مرور خاطرات و ذهنیّز ها اظهار نظر نمی جای آنبه گردد و اشخاص نمی

خوانی گیری و ذهنگونه نتیجهها را بدون هیچ است و آنها بوده پردازد که شاهد آنهایی میاز رویداددسته 

د بزودن  ه گمزان مجزرّ  مزردی را کزه بز    ةدر ذهن خود خزاطر « زبیندن»در بخشی از داستان،  ؛ مثالًکندمی بیان

هزای  کند. در این بخش از داستان صزرفاً بزه کزنش   شود، در ذهن خود مرور میمند می، به وی عالقه«امیلی»

ات و وجزه وارد ذهنیّز   است و به هزیچ  کردهی داستان عیناً مشاهده نکانو شخصیّتشود که ی پرداخته میا عین

ال زبیندن ابتدا مکالمۀ خود و آن مرد را در ذهن خود شود. در این مثها نمیتصیّهای ذهنی دیگر شخکنش

همسرش نسبت به او آن  ۀکند و در ادامه بحث زبیندن به حالت اعتراض و نوعی آزمودن مییان عالق مرور می

کزانونی حرکزت    شخصیّتجا نیی دیدگاه داستان همراه در این ؛رودگرارد و بیرون میدو را در خانه تنها می

تزر در ایزن بخزش از     به گفتار روشزن  ؛ماندهای آن دو بی اطال  میها و گفتگوکند و مخاطت از رویداد می

شوند و زمانی که او از مکان خزارج   وقایع مرور و بازگو می ،کانونی حضور دارد شخصیّترمان تا وقتی که 

 کند. حرکت میاصلی  شخصیّتشود و همراه  شود، این مرور ذهنی نیی از آن مکان خارج می می

خواهم با شما روراست باشم و با دست باز بازی کنم. این تنها راهی است که ببینید آقای زبیندن، من می»

زد. باصدایی گرفته حرف می 2، هنیلر«ت من...که مردی شرافتمندی هستمتوانم به خودم ثابت کنم که نیّمی
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آشزنا شزدم و در نیدیکزی او احسزاس سزعادت      کرد. من با ایمیلزی در تزور پرنزدگان    انگار طلت بخشش می

تزرین تماسزی بزین شزما     کوچزک » ، «با امیلی؟ نه...نزه، خزدای بزیرگ!   » ، «آیا با هم رابطه دارید؟»، «کنم. می

 . (170: 1392 سیمون،« )نبوده؟

م تی به دیدن دوسزتان نفر با هم حرف بینید. من مدّ است شما دو الزم ؛گرارمشما بمانید! من تنهایتان می»

هزای کزتم را تزا گزردن بسزتم و      ، در بزاد تنزد خیابزان، دکمزه    «روم. خداحافظ. از دیدنتان خوشحال شدم.می

 ،گزرد ناشزی بزه هرچزه در درونزم گرشزته      بالفاصله سعی کردم حواس خودم را پرت کنم و مثل یک پیزاده 

ید نه به خزاطر یزک   خواست مرا رها کند. شاتوانست هر زمان که دلش میالعمل نشان دهم. امیلی میعکس

ولی چزرا همیشزه بایزد     ؛های عشق برده بودمرغ ةباررپریشان که آبروی خودش را با پرحرفی د وستِد هپرند

  (172همان: « )یک دهان را بوسید؟...

 ابهام .2-2-4

و آید. با از بین رفتن طر  و پیرنگ بندی برای پیکره به حساب می اسکلت ۀرمان و داستان به منیلپیرنگ در 

اثزر داسزتانی    آنداسزتان، ابهزام جزایگیین مفزاهیم روشزن در      هزر   یهزا معلولی در میان بخزش و ی روابط علّ

هزای  ریختگی طر  و پیرنگ داستان، ابهام در تمام بخزش  ه به بهمبا توجّ گردزبیندن پیادهگردد. در رمان  می

ندی روشزن در میزان دنیزای خزارج و     بصلی ابهام در این رمان نبودن مرزشود. یکی از عوامل ارمان دیده می

ناخوداگزاه در میزان   « زبینزدن »برای مثال در این بخش از داستان  ؛اصلی داستان است شخصیّتدنیای درونی 

به شکلی که همزواره   ؛گرددگردد و به همان شکل به دنیای بیرونی باز میافکار و خاطرات خویش غرق می

خزاطرات در ذهزن وی اسزت یزا در      ا اکنون شاهد مزرور افکزار و  آید که آیاین ابهام برای خواننده پیش می

چار نوعی سردرگمی در شناخت مزرز ذهزن و   ه زبان بهتر در این مثال مخاطت ددنیای بیرونی او قرار دارد؛ ب

 شود.  ت در داستان میواقعیّ

انت پدر شباهت بیرگش از جة ما که بیشتر از هرکس به مادرحاال او زنی است زیبا. زیباترین فرد خانواد»

تزرین شزرم و خجزالتی بزرایم تعریز        و او با شع  و هیجان و برخالف مزادربیرگش بزدون کوچزک    دارد

او را  ةدرد ناشی از عادت ماهانه قانع کرده تا تکالی  انجام نداد دل ۀشان را به بهانچطور دبیر مدرسه کند می

میزان  بزه  دادند صزحبتی از عزادت ماهانزه    نمیها در دوران تدریس من هرگی به خودشان اجازه ببخشد. دختر

ها باید به این سیکل ماهانه افتخار کننزد. آنچزه در بزدن یزک زن     بیاورند. هرگی! البته اگر از من بپرسید خانم

آور است. مادر شدن، عشق بزه فرزنزد...اما هزر وقزت مزن ایزن بحزث را پزیش         به واقع شگفت ،افتداتفاق می

 (100همان: « )کردموضو  را عوض میامیلی بالفاصله  ،کشیدم می
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های داستان است شخصیّتهای دیگر شدن دیالوگنذکر  گردزبیند پیاد های ابهام در رماناز دیگر نمونه

فاقزات  ها برای کشز  تمزایی اتّ  کنند. شاید یکی از سرنخگفتگو می« لوکاس زبیندن» که در دنیای بیرونی با 

هزایی  همین مورد باشد. در این رمان نویسنده در آن بخزش  ،نی داستانکانو شخصیّتدنیای درونی و بیرونی 

های او اکتفزا  ها و پاسخالؤبپردازد، صرفاً به بیان س« لوکاس زبیندن» شخصیّتکه قصد دارد به دنیای بیرونی 

ل در برای مثا ؛بردمیهای داستان پیشخصیّتهای دیگر کند و خواننده از روی همین گفتارها به دیالوگ می

هزا بیزان    شزود و صزرفاً آن بخزش از دیزالوگ     ها ذکر نمی شخصیّتبخش زیر از رمان هیچ دیالوگی از سایر 

  :کند ها را بیان می شود که خود زبیندن آن می

ل کارش اسزت. بلزه، درسزت    اوّ ۀهفت -سپاهی جدیدمان کاظم. -فی کنم.شما معرّخواهم کسی را بهمی»

فهمزد چقزدر   ها پایین بیاورد آدم میگیرد تا از پلهکه زیر بغل ما پیرمردها را میاز همان حالتی  - فرمایید. می

شزما؟ بزه سزالن اسزتراحت      خوشرو و معاشرتی است. خیلزی هزم از حزرف کشزیدن از آدم مهزارت دارد. و     

صزبر   - رسزد. البته این پلیور واقعا به نظر تنزگ مزی   -دانم...آیید؟ نمیه نمی شوم، بیرون نمیروید؟ متوجّ می

  (167همان: )« از پهلو - کنید

 زمان .2-2-5

هزا گرشزته و   گونه داستاندر این» .گیرندذهن معنای متفاوتی را به خود می سیّالهای جریان زمان در داستان

دسزت آیزد. در چنزین حزالتی،     حزال، بزه   ۀشوند تا کش  و شهودی محض از لحظز آینده از زمان حرف می

هزای  شخصزیّت دهد که در ذهن خاطراتی می ةتنید ن جای خود را به تراکم درهمزما ۀترکیت و توالی پیوست

اندیشه و گرشته و حال و آینده  ۀیافت نظام ۀکه براساس مییان عمق تجرب ر زمانم و تأخّداستان نه براساس تقدّ

هزای  سزتان تزوان گفزت کزه زمزان در دا    (. از نگاه دیگر می119-118: 1387بیات، «.)اندکامالً درهم آمیخته

. در این نو  زمزان،  استدر فیلم  (19/8/1390، 1: آستار.ک) «دراماتیک» ذهن بسیار شبیه زمان سیّالجریان 

واقعزی   ةتر از انزداز تر یا بلندتوانند بسیار کوتاهشوند و میها از اندازة حقیقی خویش خارج میها و دقیقهثانیه

 215که تمام ؛ چراذهن است سیّالر نیی دارای ویژگی جریان از این نظ گردزبیندن پیادهخویش گردند. رمان 

آمدن از هشتاد و چنزد پلزه در سزاختمان آسایشزگاه سزالمندان       این رمان مربوط به محدوة زمانی پایین ۀصفح

برای مثال سه بخش زیزر از   ؛شودهایی برای این مورد دیده میابتدا تا انتهای رمان نشانه است. در این رمان از

هزا صزحبت    آمدن از پلزه  مان که به فاصلۀ بیش از صد صفحه از هم هستند، بازهم زبیندن در مورد پاییناین ر

 دهد که تمام رمان در فاصلۀ پایین آمدن از هشتاد و چند پله رخ داده است. کند که همین امر نشان می می

                                                                                                                                                              
1. ASTA 
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ها برای من خیلی دشوار ن از پلهگرد پیر را بگیرید. دیگر پایین رفتاسم شما چیست؟ کاظم؟ دست این پیاده» 

شخصزی بزوده و فقزط پزنج نفزری درآن زنزدگی        ۀسزالمندان یزک خانز    ۀکنید روزی این خانز شده. باور می

 (21: 1389سیمون، )« کردند؟ می

هزا  هکنم. من برای پایین رفزتن از ایزن پلّز   ل میمعطّ( 1)ها تمامی ندارند و من هم که مثل متوشالحهاین پلّ»

 (163همان: « )خواهم تا یک مسیحی گناهکار برای پیدا کردن راه بهشت یبیشتر وقت م

 (224سیمون: )« ها رسیدیم؟باکی و اطمینانی به پایین پلهگویید؟ آخرین پله؟ دیدید با چه بیچه می»

 تداعی  .2-2-6

نی است. گاه عوامل درونی یا بیرو ۀات و خاطرات به وسیلهایی از ذهنیّتداعی در واقع یادآوری شدن بخش

توان گفت که در ایزن  در واقع می ؛گرددات باعث یک سلسله تداعی در ذهن میتداعی یک بخش از ذهنیّ

کادن، « )است. شود که خود آن، بخشی از آن کل بودهمی« کل» باعث تداعی یک« جیء» تداعی یک روش

تداعی  گردد.عی آزاد تقسیم مید و تداتداعی مقیّ ةشاسی به دو بخش عمد (. تداعی در علم روان58: 1999

نوعی تداعی تجربی است که پاسخ آزمزودنی یزا   »د درواقع تداعی مقیّ د در واقع همان نو  درمانی است.مقیّ

را بزه آزمزودنی   « اتزاق »ۀ کلم ک محدود باشد؛ مثالًمحرّ ۀی نسبت به کلمن و خاصّمعیّ ۀموضو  باید به رابط

شزعاری نزژاد،   « )آن را بنویسزید  ،آوردخزاطر او مزی  ک( بهمحرّ) کلمهخواهند هر چه این دهند واز او میمی

ای تمزام   دهزد کزه بزدون هزیچ مالحظزه     اما در تداعی آزاد روانکاو به آزمودنی این اجازه را می؛ (95: 1375

تر در ایزن روش روانکزاو ایزن امکزان را بزرای آزمزودنی فزراهم        درونیات خود را بیان کند. به عبارت روشن

ه به محتزوای منطقزی، اخالقزی، جنسزی یزا      بدون توجّ» چه در ذهن وی در حال تداعی استنآکه هرکند  می

ۀ ابیارهزای اصزلی روایزت در رمزان     جمل (. از144 -129: 1388محمودی، « )آن به زبان بیاورد. ۀپرخاشگران

. در این رمان استداستان د و آزاد و نیی تداعی معانی در ساختار استفاده از انوا  تداعی مقیّ گردزبیندن پیاده

ء و یزا یزک احسزاس آشزنا در دنیزای      خاص، یک وسیله یا شی ۀیک صحن ةکانونی گاه با مشاهد شخصیّت

گردد. این نزو  تزداعی کزه مبتنزی بزر      هایی از خاطرات و احساسات درونی برای او تداعی میبیرون، بخش

 شخصزیّت در بخشزی از داسزتان    مثزال بزرای   ؛های فراونی اسزت هن، در این رمان دارای نمواستد تداعی مقیّ

اصلی داستان با احساس گرمای دستان یکی از پرستاران آسایشگاه سالمندان، گرمای دستان همسزرش را بزه   

 آورد:خاطر می

جای آن چارپایه را به طرف خزودش کشزید، پهلزوی مزن کنزار پنجزره       لودیا جمله را ناتمام رها کرد. به»

دانی آن وقت چه احساسی کردم؟ من وجود تو را و گرمای تزو را حزس   . میهایم را گرفتنشست و دست
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 در ادامه (18: 1392سیمون، )« های لودیا هم شبیه دستان تو هستند.های تو را حس کردم. دستکردم. دست

روز  کگردد که در پایان یز برایش تداعی می« امیلی»یک روز گردش و شنا همراه همسرش  ةخاطر« زبیند»

کردی و به من تو به آرامی در برکه شنا می»آیند. ب بیرون میآگیرند و از های همدیگر را میتخوش دس

وقت بدن مرا روی دستاهایت نگاه داشتی و من مدتی غرق آموختی چگونه باید در آب حرکت کنم. آنمی

خزوردن نزیم    از غوطهآهسته راه و روش شناکردن را آموختم و توانستم پیش شدن را تجربه کردم. اما آهسته

و  های همدیگر را گزرفتیم وقت دستآن«. مهم فقط این است نترسی.» متری در آب حرک کنم. تو گفتی:

 (19-18همان: )« از آب بیرون آمدیم

نویسنده با اسزتفاده از تزداعی آزاد یزا تزداعی معزانی کزه در آن ذهزن         مچنین در بخش دیگر از رمان،ه

هزا   ی چون همنشی و یا تشابه، از یزک بخزش از خزاطرات و اندیشزه    بت خاصّاصلی داستان بنا به س شخصیّت

تزوان  آورد کزه بعزد از چنزدین صزفحه نمزی     یاد میکند و مدام خاطرات و ذهنیات جدیدی را به حرکت می

د در مورد فوای« زبیندن»وقتی  ؛ به عنوان مثالکرد لیه تداعی پیداها با علت و سبت اوّی را میان آنارتباط خاصّ

بزرد و باخزت در    نبودِکند، ویژگی های ساکن آسایشگاه سالمندان صحبت میروی برای یکی از خانم پیاده

اتی در مززورد بززرد و باخززت باعززث تززداعی ذهنیّزز ةگززردد. همززین وارروی را در ذهززن وی مطززر  مززیپیززاده

 شود. از آن می ورزشکاران، خاطرات کودکی و مرگ برادرش و خاطرات بعد

شزود.  خورد و نزه پیزروز مزی   گردی نه کسی شکست میگردی نگران کارایی نیست. در پیادههیچ پیاده»

رحمی.  شتوکی. رقیت یک تخت شکنجه است و رقابت غربال بی -دهید خانم لوشرشما با کسی مسابقه نمی

ها نیسزت.   های دشوارتری از دیگران بروند. این محکی برای هنر آنکنند به پیاده رویگردها سعی نمی پیاده

هزا اهزدافی اسزت کزه     ها قصد ندارند دویست متر ارتفا  یا پانصد متر طول را در شش دقیقه بپیمایند. این آن

کنند. ورزشکار کسی است که بخواهد از خودش یا دیگران برتری پیدا ورزشکارها برای خودشان تعیین می

 ۀگراشتم چه کسی زودتر به در خانز مسابقه می کند. من برادرم را زود از دست دادم. برای مثال با دوستانمان

این مسابقه بود. توی خانزه شزیر آب را    ةاز پا افتاد ةراه خیس عرق برندرسد. ماتنوس با پیراهن قرمی راهما می

خورد. چند هفته بعد یک پارچ آب می ةوقت به اندازتی برود تا خنک شود. آنگراشت مدّ کرد و میباز می

 (129-128همان: )« یه گرفت و یک ماه بعد درگرشتالرّذاتاز این ماجرا او 

پدر روزها حرفی نید. او فقزط بزازوی مزادر    »آورد. فاق را به خاطر میدر ادامه وی خاطرات بعد از آن اتّ

خزواهی مجبزور    لوکزاس، اگزر نمزی   »فشرد. ماردم گفزت:  وقفه میرا، انگار از یک درد روحی رنج ببرد، بی

و پدر دستش را، انگار  «کنار شما. -خواهم بیایمولی من می» من گفتم: «ک سپاری بیایی.نیستی به مراسم خا
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  (.129همان: )« شد، در بازویم حلقه کرد...داشت از بدنش جدا می
 گویی درونی تک .2-2-7

 گزویی درونزی اسزت.    های تکذهن استفاده از روایت به شیوه سیّالهای جریان های داستان از دیگر ویژگی

اسزت؛ بخشزی کزه در آن ترتیزت      2ها در سطح پیش از گفتارشخصیّتانعکاس ذهن  1گویی درونی تک»در

ف عواطفی اسزت  ها در این مرحله معرّتها و ذهنیّمنطقی و سانسور مطر  نیست. تصویرزمانی، زمانی، نظم 

یزک داسزتان   توانزد در   گزویی درونزی مزی    تزک  .(28-24: 1962)هزامفری،   «اسزت. که بر زبان جاری نشده

ه به حضور یزا عزدم حضزور نویسزنده بزه دو      گویی درونی با توجّشگرد تک»داشته باشد.  ینمودهای متفاوت

البته نو  دیگری از روایت، تحت  (؛95-94: 1383بیات، « )باشدبخش مستقیم و غیر مستقیم قابل تفکیک می

ای اسزت کزه درآن   شزیوه  وجزود دارد؛ در واقزع حزدیث نفزس یزا صزحبت بزا خزود،        « حدیث نفزس » عنوان

ات و مقاصد او با خبر شزود.  ، افکار و احساسات خود را به زبان بیاورد تا خواننده یا تماشاچی از نیّشخصیّت»

خبزر  کنزد و از وجزود و حضزور دیگزران، غافزل و بزی      با صدای بلند صحبت می شخصیّتدر حدیث نفس، 

 (. 414: 1376میرصادقی، )« است

 شخصزیّت گویی درونی نیست کزه  چییی جی یک تک گردزبیندن پیادهم رمان شاید بتوان گفت که تما

ات فاقزات و ذهنیّز  هزای گونزاگون از اتّ  کنزد. در ایزن رمزان بخزش    اصلی داستان آن را در ذهن خود بیان می

گردد و در همۀ این موارد تنها صدایی بدون انسجام و به صورت پراکنده بیان می« لوکاس زبیندن» شخصیّت

گزویی   گویی درونی وی است. در این رمان گزاه تزک   ، همان صدای تککنندة روایت داستان است انکه بی

دهزد و یزا بزه    اصلی رمان خود را در ذهن خود مخاطت قرار می شخصیّت است ودرونی به صورت مستقیم 

رمزان  بزرای مثزال در بخشزی از ایزن      ؛کنزد فاقات و خاطرات را در ذهن خود مرور مزی صورت غیر مستقم اتّ

ش را بزرای خزودش   ا هزای ذهنزی   دهد و به این ترتیت بسزیاری از داشزته   زبیندن، خودش را مخاطت قرار می

ال  فاقزات اطّز  کند، به شکلی که گویی این بازگو کردن با شخصی است که او نیزی از تمزام ایزن اتّ    بازگو می

 دارد.

ال ؤگزردد. گزاهی از خزودم سز    زمینزی تبزدیل مزی    شود و بزه یزک سزیت   ک میتحرّ آرام کم انسان آرام»

پرسم آیا سال دیگر هم توی این خانه هستم؟ آیا هنوز توانایی صحبت کزردن و شزنیدن و اداک خزواهم     می

تر  کنم پسرم کنارم نشسته و تنها نیستم. پایان راه برایم هر روز روشنداشت؟ تاکی قادرم، برای مثال حس می

ولزی همزه    حافظی کزردن ام از اطرافیزان خزدا  شزرو  کزرده   به همین خزاطر  ؤیت است؛شود و بهتر قابل رمی

                                                                                                                                                              
1. interior monologue 
2. pre- speech level 
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خواهزد جنزوب فرانسزه    گوید و اینکه چه چیزیی را مزی  و آنگال ازآرزوهایش برایم می گویند زود است می

 (132-131: 1392سیمون، )« آ فک کردم چییی گفتید. -نشانم بدهد. بله؟

گزردی   از خاطرات خود را شامل پیاده های گوناگونی همچنین در بخش دیگر از این رمان زبیندن بخش

ها و... را به شکل آشزفته و پراکنزده بزا خزودش مزرور       ندی ایملی به عشق دونفرة آنبباد، پایروز یک تنددر 

 کند. ذهنی می

های کتم را تا گردن بستم و بالفاصله سعی کردم حواس خزود را پزرت کزنم و    در باد تند خیابان، دکمه»

توانست مرا ترک العمل نشان دهم. امیلی میعکس ،گرشتبه هرچه در درونم میگرد ناشی مثل یک پیاده

خزاطر یزک   خواسزت رهاکنزد. شزاید نزه بزه     توانست هر زمان که دلش میکند. او یک انسان آزاد بود و می

بایسزت  ولزی چزرا مزی    ؛های عشق برده بودمرغ رةپریشان که آبروی خودش را با پرحرفی دربا دوستِ پرنده

در « شناسیدچقدر شوهر خود را می» توانست مرا به دلیل انجام دادن تستیک دهان را بوسید؟ او می همیشه

بایسزت حزدس بینزد. او    ال را هزم نمزی  ی پاسزخ یزک سزؤ   ه شزود کزه حتّز   ه ترک کند. وقتی متوجّیک مجلّ

 (173-172همان: )« کرد دنیا به آخر رسیده تنها بگراردتوانست مرا با مارکوس که فکر می می

 گیرینتیجه. 3
هزای سزاختاری ایزن رمزان بخزش      و مطابقت ویژگی گردزبیندن پیادهه به موارد بررسی شده در رمان با توجّ

ی گونزه نظزم خطّز    شود. در این رمان هیچ ذهن در این اثر دیده می سیّالهای رمان جریان  ای از ویژگی عمده

هزای بسزیاری از    آشفته که بخش یتان به شکل پازلهای داس ی در روایت داستان وجود ندارد و بخشا زمانی

شود به شکلی که  اصلی داستان مرور می شخصیّتاست؛ تمام این رمان در ذهن   اند، بیان شده آن که گم شده

محزدود اسزت    مرز بین ذهن و خارج از ذهن نویسنده به روشنی معلوم نیست، زاویۀ دید این رمان دانای کلّ

آمییاسزت   ابهام یساختار سرشار ازسر این رمان شود؛ سرتا و در ذهن اون مرور می وکه همۀ روایت از نگاه ا

د و آزاد کزه از  در ایزن رمزان انزوا  تزداعی مقیّز      .کنزد  پایزان مزی   ی بزی ا چار سردرگمیکه گاه مخاطت را د

گویی درونی و حزدیث نفزس از دیگزر     شود؛ تک دیده می ،ذهن است سیّالهای اصلی رمان جریان  ویژگی

 سزیّال ها، در این رمان به سبک جریان  ه به عدم انسجام بیانی آنهای روایی این رمان است که با توجّ ژگیوی

 های گونزاگون  هدمثالها بر روی شا شده و تحلیل آنه به موارد یادبه این ترتیت با توجّ ؛است ذهن نمود یافته

ذهزن   سزیّال ک روایتی تکنیک جریان توان گفت که سبک روایتی این رمان، به شکل کامل با سب می ،رمان

 قابل تطبیق است.

 نوشت پی
 .سال عمر کرد 969که  است ایهای اسطورهشخصیّتاز  متوشالح (1)
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