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Abstract 
Time, as one of the main elements of literary criticism and novels, can be examined from different 

perspectives. Georges Poulet (1902-1999) is one of the theorists who, by emphasizing the 

importance of the element of time, based on images and narrative space, deals with the author's 

understanding of time. With the help of the author's illustration in the story, the effective time 

dimensions in creating the character and advancing the narrative, he intends to make acquaint us 

with the dominant space of the story in order to achieve a different perception of the text through 

space analysis. Ahmad Mahmoud is one of the prominent contemporary writers whose works show 

the importance of the element of time and their related components in creating narrative, character 

and narrative atmosphere. The use of the stream of consciousness in Dastane yek shahr Novel, the 

narration of events in a bed of time and space, and the successive creation of space under the 

influence of associations and time discontinuities, made this novel descriptive-analytical and with 

emphasis on criticism. Let's examine the theme of Georges Poulet. The result of this study shows 

that the constant change of story time between present and past, long-term narration of the past 

through the lens of limited moments of the present, confrontation of mental time and objective time 

and representation of the inner layers of the narrator's mind, using association frequent shifts, 

intermittent shifts in time and space are all features of the stream of consciousness in this novel. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .30-11صص ، 1011بهار ، 1دورة دهم، شمارة 

 با تأکید بر نقد مضمونی داستان یک شهربررسی جریان سیّال ذهن در رمان 

 1صفیه توکلی مقدم

 نور، تهران، ايرانفارسي، دانشگاه پيام ادبيّاتاستاديار زبان و 

 65/61/6511پذیرش:   6/6/6511 دریافت:

 چکیده
پردازانتي   ( يکتي از نظريته  م 6111-6116يکي از عناصر اصلي نقد ادبي و رمان، از منظرهای مختلف قابل بررسي است.  ررر پوهته     عنوان بهزمان 

يتاری  است. تتا بته    بتر نن  پتردازد  او تصاوير و فضتای داستتاني، بته درو نويهتنده از زمتان متي       برمبنایعنصر زمان،  اهمّي.اس. که با تأکيد بر 

 راهرواي.، ما را با فضتای ااهتب بتر داستتان نشتنا کنتد تتا از        بردپيشو  شخصيّ.گذار در خلق تأثيرتصويرسازی نويهنده در داستان، ابعاد زماني 

عنصتر زمتان    اهمّيت. او معاصر اس. که بررسي نثتار   احمد محمود، از نويهندگان برجهتة واکاوی فضا به دريافتي ديگرگونه از متن دس. يابيم 

، داستتان يتش شتهر   جريان سيّال ذهن در رمان  کارگيری بهدهد  و فضای داستاني نشان مي شخصيّ.وابهته به نن را در خلق رواي.،  های همؤهّفو 

يتن رمتان را بتا    های زماني، موجتب شتد ا  ها و گهه.تداعي تأثيرهای زماني و فضاسازی پياپي تح. رواي. رويدادها در بهتری از کش و قوس

دهتد کته تیييتر متداوم زمتان داستتان بتين        تحليلي و با تأکيد بر نقد مضموني ررر پوهه بررسي کنيم  برنيند اين بررسي نشان متي  - روش توصيفي

ای درونتي  هت حال و گذشته، رواي. مدّتي طوالني از گذشته از دريچة هحظاتي محدود از حال، تقابل زمان ذهنتي و زمتان عينتي و بازنمتايي اليته     

های داستان سيّال ذهن اس. کته در ايتن رمتان ديتده     جايي متناوب زمان و مکان، همه از ويژگير، جابههای مکرّگيری از تداعيذهن راوی، بهره

 شود  مي

  ، احمد محمود، نقد مضمونيداستان يش شهرجريان سيّال ذهن، : هاواژهکلید
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 مهمقدّ. 1

ناشدني اس. که انهان از ديرباز، در بند نن محصتور است.  پيونتد انهتان بتا      زمان، حقيقتي انکارناپذير و چيره

موجتب   ،ايتن عنصتر   اهمّيت. و داستان نمود ياف. و  ادبيّاتگون در دنيای های گونازمان در زندگي، به شکل

نن بتا   ةينت در داستتان و ارتبتاد دير  را نقش تتواهي زمتان   با طرح نظرياتي نوين پردازان شد که بهياری از نظريه

مباحت    ،6متارتين هايتدگر  و  6ری برگهوابتدای قرن بيهتم، فيلهوفاني مانند هاندر   بررسي کنندزندگي انهان 

تفتاوت  ( م 6881  زمتان و اختيتار  زمان در جهان داستان را مطرح کردند  برگهون در کتاب  اهمّي.مربود به 

قابتل تیييتر را تشترير کترد  هايتدگر نيت  در       گونة يش رشته رويکردهتای پويتا و   ميان زمان نجومي و زمان به

بتودن يتا ههتتي اشتاره      ةبه ضرورت پرداختن به پرستش دربتار   ،زمان اهمّي.، با تأکيد بر ههتي و زمانکتاب 

زمتان و روايت.    ربتارة به بحت  د  ،زمان و رواي.گانة خود با عنوان در کتاب سه 5همچنين پل ريکور کند؛ مي

 پرداخته اس. 

مبنتای  مختلفتي مطترح شتده است. کته هريتش بر       هتای طة زمان و رواي.، نقتد و نظريته  برای درياف. راب

با تأکيد بتر مضتامين و    ند  نقد مضموني، يکي از نقدهايي اس. کهکنميبررسي  رامند اين رابطه قواعدی نظام

بر ستاختار   تمرک بدون  نقد کند  اينزمان و رواي. را واکاوی مي زوايای رابطةتصاوير تکرارشونده در متن، 

داستان و رويتدادها   های شخصيّ.ساخ. انديشة نويهنده که در قاهب ررف نن اس. تا بهدر پي ، متنظاهری 

 چنين اهگويي، دريافت. نويهتنده از   برمبنایپردازان نقد مضموني که دس. يابد  يکي از نظريه ،شود يمنمايان 

 مباني نظری او استوار اس.  برحاضر اس. که پژوهش  6کند، ررر پوههزمان را تبيين مي

 های پژوهش. پرسش1-1

و  دهيتل محوريت. جريتان ستيّال ذهتن     از احمتد محمتود را بته    داستان يش شتهر رمان بنا دارد  نوشتار پيش رو

تحليلتي   - بتا تکيته بتر نرای ررر پوهته درزمينتة نقتد مضتموني و بتا روش توصتيفي          ،تداعي تدريجي مضامين

 پاسخ دهد  های زيرو به پرسش بررسي کند

 چه کارکردی دارد؟رواي. اين  بردپيشدر جريان سيّال ذهن  -

 گيرد؟رای ايجاد فضايي خاص در داستان از چه عناصر و مضاميني بهره مينويهنده ب -

 پیشینة پژوهش .1-2

ش زمينة نقد مضموني در ايران انجام شده، کتاب و مقاالتي از دکتر مرتضتي بابت  هايي که درترين پژوهشمهم
                                                                                                                                                          
1. Henri Bergson 
2. Martin Heidegger 
3. Paul Ricour 
4. Georges Poulet 
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( و مقتاالت علمتي ايشتان بتا     6581  شناسي ررر پوهته ها و روشنقد مضموني، نراء، انديشهمعين اس.  کتاب 

ای نمونته ( 6586  «انداز کنتوني نن نقد مضموني و چشم»( و 6581  «لي تا نقد مضمونياز نقد تخيّ»های عنوان

پتژوهش ديگتری نيت  در حتوزة     نيتد   متي  شتمار  بته های ايشان در تحليل مباني نظری نقد مضموني از پژوهش

اشترفي و  نوشتتة  ( 6516  نقد مضموني اثری چند از کوه. و نثتاری از فتروف فرخت اد   تطبيقي با عنوان  ادبيّات

نقتد  هتايي از هوشتنگ گلشتيری را ازمنظتر     داستان ،دارهودوس. و خ انهحامي    زاده انجام شده اس.ارفعي

منظتر نقتد   احتجتاب از فضتای داستتان شتازده    » هتای هتايي بتا عنتوان   همقاه ايشان دراند  بررسي کرده مضموني

. در زمتتان و هويتت»(، 6516  «ای بتترای ستتمور نبتتيبررستتي زمتتان در داستتتان دخمتته »(، 6516  «مضتتموني

و کشتف   بته زمتان  ويژة گلشتيری   با بررسي نگاه( 6513  «منظر نقد مضمونيهای هوشنگ گلشيری از داستان

   يابند تر از متن دس. ميخوانشي دقيق نگاهي او، به زوايای جهان

هتای  که منطبق بتا ويژگتي   داستان يش شهرباب رمان تاکنون، پژوهشي مهتقل دردهد ها نشان ميبررسي 

در پتي نن است. تتا    حاضتر  پتژوهش   ؛نقد مضموني انجام نشده است.  منظرازداستان جريان سيّال ذهن اس.، 

بتا تکيته بتر نرا     داستان يش شهراشخاص و    را در  ن، فضا، زمان،ريافتي متفاوت از اين رمابرای دستيابي به د

 بررسي کند  و نظريات ررر پوهه

 ارچوب نظریچ .1-3

نقتد   گتذاران  انيت بنکترد  از   ارائته های جديتدی را در حتوزة نقتد    دوم قرن بيهتم، نظريه نقد مضموني در نيمة»

ون ران پير ريشار، ران روسته و ررر پوهته اشتاره    توان به مارسل رومون، نهبرت بگن و منتقداني چمضموني مي

( نقتد  6-6: 6581 بابتش معتين،   « کردنتد   ارائههای جديدی را در نقد اختالفات نراء، ديدگاه رام بهکرد که 

گتذاری و قضتاوت   گنجد  در اين حوزه، منتقد در پتي ارزش مضموني، فرازماني اس. و در زمان و مکان نمي

ررر پوهته   کنتد  وجو ميبلکه معنا و مفهوم اثر را در خود اثر جه. بيروني نيه.؛ حال و ساختاراساس شرحبر

 بته تشترير   زمتان انهتاني   ةمطاهعتاتي دربتار  (، از منتقدان نقد مضموني در کتاب چهار جلتدی  م 6116-6111 

دروني، نمتود   مثابة حقيقتي ذاتي واو معتقد اس. زمان به»پردازد  های مختلف درياف. نويهنده از زمان مي راه

جهتان عينتي، وستع.     واقعيّت. در قيتاس بتا    تخيّتل شتود  جهتان   گونه بر انهان ظاهر مييابد و خيالبيروني مي

 (  38: 6583  پوهه،« نامحدودی دارد 

های پراحهاس ننتدره ريتد توضتير     پوهه، مفهوم هحظه را که مطابق با نظرية برگهون بود با اصطالح هحظه 

فضتای  ررر پوهه در کتتاب   (11: 6583 ديپل، گر يکي شمرد  کهيرشناختي کيجمال هایداد و نن را با هحظه
پروست.   رفتته وجوی زمان ازدس.در جه.، به کارکرد و مفهوم فضا در ارتباد با ديگر عناصر رمان پروستي
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، نقتدی است.   رفته ني  اشتاره کنتد  نقتد پوهته    فضای ازدس. اهمّي.رفته، به اف ون بر زمان ازدس.پردازد تا مي

ال نگتاهي ناتازين و   دنبت پوهته در اثتر هنتری بته    مبتني بر تلفيق دو نگاهي؛ نگاهي نويهنده با نگتاهي منتقتد    

علمتي کته جايگتاه     يرود  پوهته، اثتر را نته موضتوع    از اثر وجود داشته و از اثر فراتر نمي بنيادی اس. که پيش

واقعيّت. عينتي نيهت.؛ بلکته نن     يش اثر ادبي يش  دنيای»داند  تبلور تجارب احهاسي و شهودی خاهق اثر مي

 (  85: 6581 ايگلتون،  « شده اس.يافته و تجربهوسيلة يش ذهن منفرد، سازمانچي ی اس. که به

هتا و  در نگاه پوهه، برای نيل به ههتة انديشه يش اثر که مقدّم بر هتر ستاخ. و شتکلي است.، بايتد شتکل       

بنتابراين  ؛ ی دست. يافت.  متادّ  انت اعي مقدّم و از پيش موجتود ايتر   يّ.واقعساختارها را کنار گذاش. تا به نن 

هتا و  زدن شتکل  ي و شتهودی است. و درصتدد است. بتا پت       شدن با اين نگتاهي درونت  دنبال يکينقد وی به

او   (636و  3: 6581 بابتتش معتتين،  دستتاختارها، نگتتاهي ناتتازين و نتتاب نويهتتنده را از ههتتتي درو کنتت   

هميشگي ناستازگاری نگتاهي    شود خود را از ح ّداند که موجب ميرا در اين مي ادبيّاتترين حهن  ب رگ

 وهتي  ،بر ساختار، زمان و فضای اثر ادبي تکيته دارد  ادبيّاتنظر پوهه، اگرچه ذات های بيروني رها کند  بهبا عين

نده و جهتان پيرامتونش،   منتقد نقد مضموني در پي يافتن رابطة نويه»از عنصر نگاهي و انديشه اافل ماند  نبايد 

« دهتد  ای ن ديتش بتا نگتاهي متن قترار متي      چي  را در رابطته کند و همهدنيای جهماني و بيروني را حذف مي

 (3: 6583 پوهه، 

نورد، ننجتا کته درو انهتان از جهتان      شماراستگاه اصلي فلهفي نقد مضموني بهپديدارشناسي را بايد خ 

هتا را  ستان کته نگتاهي نن   ستان کته ههتتند، بلکته نن    و پديدارها را نه نن داند که اشياء خارجيي ميفعّاهيّترا 

. تتا از شترايآ نفترينش    پديدارشناسي بتر نن است    (86: 6516 بابش معين،  گيردنظر مي، درنمايدم ميتجهّ

نظر اجتماعي عبور کند و در اين گذار به خوانشتي درونتي از متتن دست. يابتد       اثر، چه ازنظر تاريخي و چه از

دنبتال گتذر   ، بته شتوند گونه که در نگاهي ما پديدار ميها ننپديداری ابژه واقعيّ.پديدارشناسي با تمرک  بر »

کند که به توصيف جهتان نگتاهي يتش    جدايي سوره و ابژه، جهان و نگاهي، سند نقدی را امضا مي از مهئلة

گتذاران  پيتروی از بنيتان  ( پوهته بته  81: 6586 کتاهر،  « دازد پتر مي ،نويهنده مانند ننچه در سراسر اثر نمود دارد

فتن بته عمتل نگتاهي    يتا کته بتر متتن تکيته داشتتند در پتي دست.       نظرات باشالر  تأثيرويژه تح. مکتب رنو به

 ای اس. که فراتر از ساختار ظاهری نن باشد ي و کشف انديشهحهّ نويهنده از تجربة

 1. جریان سیّال ذهن1-3-1

گرايتي نويهتندگان قترن    درون رمان قرن بيهتم، جريان سيّال ذهن است. کته بتا   های نوپديد در يکي از جريان

                                                                                                                                                          
1. stream of consciousness 
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( اس.، بته ستيالن   6161-6866بيهتم در ارتباد اس.  جريان سيّال ذهن که اصطالحي برساختة ويليام جيم   

مايتان  ياری تداعي معاني در بهتتر روايت. ن  کند که بهنگاه اشاره ميهای نگاه يا نيمهادراکات حهّي و انديشه

افتد، يکتي  فاق ميارادی در ذهن اتّ شکل ايرمعنای فرايندی که به  تداعي معاني به(66: 6566  ايدل، شودمي

 :ب ؛هماننتدی  هنجتار  :اهف»کند: مي ال ذهن اس. و از سه هنجار پيرویهای جريان سيّهای داستاناز شاخصه

   (61: 6586 اسحاقيان، « مجاورت  هنجار :ج ؛تضاد هنجار

دهيتل  »ترين شاخصتة داستتان جريتان ستيّال ذهتن، رويکترد ويتژه بته مفهتوم زمتان است.  بيتات،             هتهبرج 

کشف و شتهودی محت    »ها، تالش برای حصول  گونه داستانری زمان گذشته و نينده را در اينناپذي تعريف

هتای جريتان   انهای بتارز داستت  يکي از تکنيش عنوان بهکند و بر اصل نشفتگي زماني عنوان مي« از هحظة حال

ي و هتای ستيّال ذهتن، نته در تتواهي خطّت      مفهوم زمان در داستان (6: 6585  بيات،« گذارد سيّال ذهن صحه مي

کنتد و ختاطرات گذشتته، موقعيّت. حتال و      گونة جريان پيوستة ذهنتي عمتل متي   مهتقيم زمان بيروني، بلکه به

 دارد    رخدادهای نينده را دربر

ستاع.، گذشت.   »ختواني ندارنتد     بيروني( و زمان ذهني  دروني( با هتم هتم   ها زمان عينيدر اين داستان 

نماياند و يش روز را بته  وهي ذهن، گاه يش ساع. را به درازای يش روز مي ؛سنجد زمان را با نظم مداوم مي

يتاد  ای از کتودکي را بته  نمي نتد  ناگتاه ختاطره   طول يش ساع.، همچنين در ذهن، گذشته و حال درهتم متي  

رنتگ زنتده و در هحظتة    دبتي  ق دارد، وهتي در ذهتن، ختاطرة   ای دور تعلّت نظر زماني به گذشتهوريم که ازن مي

های زماني يعنتي سترانجام رويدادهاست.    پايان مجموعه (611: 6586 مي، « شود بار تجربه ميبازگش.، ديگر

دهتيم   ن تشتخيص متي  بته پايتان ن   توجّته ستازد؛ نقطتة ناتاز روايت. را بتا      که نخهتين رويداد را مشخّص متي 

 وند رمي شماريابند و علّ. بهرويدادهای ناازين در ساية رويدادهای بعدی معنا مي

 بر نداشتتن نظتم زمتاني، نانگاهانته و ايتر      اف ونهای جريان سيّال ذهن، های داستانيکي ديگر از شاخصه

شتود   گ ينش و حذفي بيتان متي  هيچ ها، بيشخصيّ.گونه که ذهنيّات هاس.؛ بدينبودن رواي. در ننارادی

گيترد و  ای عيني قترار متي  کنار واقعهخورد  دورترين واقعه درهم ميها بهگونه رمانم زماني در اينتواهي منظّ»

: 6581  گلشتيری، « نورنتد  دوش هم و با فشار بته ذهتن ندم هجتوم متي    بهياد و خاطرة جدا از يکديگر، دوش

مبنتای نظتم   از زنتدگي انهتان و روايت. حتواد  بر    نتخاب برشتي طتوهي   جای انويهنده در اين شيوه، به (666

هتای  ياری اصل تداعي، به بازگويي عميق جريانکند و بهها نفوذ ميشخصيّ.زماني، به ررفای ذهن و انديشة 

هتا و احهاستات   وار ادراکتات، انديشته  وقفه و طیيانحضور بي»، جريان سيّال ذهن را 6نبرام  پردازد ذهني مي
                                                                                                                                                          
1. Abrams 
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 (616: 6115 نبرام ،  «داند ذهن مي در

 داستان یک شهربه گذشته در  . بازگشت2

نوشتته شتده است.      6511ستال  هتا است. کته در    مين رمان احمد محمود پ  از همهتايه ، دوداستان يش شهر

يش رمان رنريش فارستي و بهتترين   »ای را که در ده فصل نوشته شده صفحه 116دعلي سپانلو، اين رمان محمّ

دهتد کته ستاختار رمتان و     نشتان متي   داستان يش شهربررسي  (616: 6585 داند  نقايي،مي« احمد محمود اثر

گيترد و ستاختمان   رويدادهای داستاني، براساس تواهي زمان کرونوهوريش و ترتيب علّي و معلوهي شکل نمتي 

ذشتته و از گذشتته بته حتال،     بته گ  های مداوم زماني از حالبا پرش های جريان سيّال ذهنشيوة داستانرمان به

ي در دو دنيای عيني و ذهنتي شتکل   خطّ روايتي اير برمبنای، داستان يش شهرشود  ساختار تدريج کامل مي به

رود کته نويهتنده   کتار نمتي  ای از هحظات متواهي بهي و رشتهشکل خطّيرد  در رمان مدرن، ديگر زمان بهگمي

شتد کته درنن، وقتاي     مي در ذهن فرد قلمداد متي ئجرياني دا»لکه ب د ناگ ير به رعاي. ترتيب نن باشد؛بخواه

 الج و « نميت د  بينتي نينتده درهتم متي    شوند و بازنگری گذشته بتا پتيش  به زمان حال سرازير مي گذشته دائماً

 (666: 6566 ،همکاران

گتويي  ختاطره  های ذهنتي و گيری از تداعيشيوة جريان سيّال ذهن و با بهرهاحمد محمود در اين رمان، به

کوشد با تکيه بر حافظة راوی، ذهن مخاطب را در حاه. تعليق ميان گذشتته و نينتده نگتاه دارد و روايتتي     مي

نگرد و به همتين دهيتل، گذشت. زمتان     ای از گذشته به حال ميزمينهکند  نويهنده همواره با پ  ارائهچندپاره 

صفحه، در يش وضعيّ. ثابت. بمانتد  زمتان     ر طي چندخواهد دای دارد؛ گويي زمان نميبرای او مفهوم ويژه

هتای مختلتف راوی در ستطوح خودنگتاه يتا      هتا، بازنمتايي تجربته   گتويي رواني کته صترف تفکّترات، تتش    

در تقابتل   يتش زمتان روانتي   »دهد  ي از داستان را به خود اختصاص ميتوجّهشود، بخش قابل ناخودنگاه مي

متفاوت با حتاالت درونتي متا     ای کامالًزنيم وجود دارد که به شيوهسر ميدهيم يا از انجامش چه انجام ميبا نن

 (86: 6581  يوسا،« رود پيش ميبه

شتود و بتا بازگشت. بته گذشتته، بته صتحنة ناتازين داستتان          طور تقريبي از پايان داستان نااز متي رمان به

: 6568 محمتود،  « ريت د  تتنم عترق متي    ام  از چار ستتون شورخانه تکيه دادهبه ديوار سنگي مرده» :گرددبازمي

هتای  درپتي، يکتي از تکنيتش   هتای پتي  ها و تداعينگریي و گذشتهپايان از نقطة داستان دنشنااز همين  (66

شتود کته رويتدادهای بعتدی بتا      واننتده نگتاه متي   نيتد  در همتان ابتتدا خ   شمار متي به داستان يش شهرروايي 

عترق چهارستتون   » :انتد، ارتبتاد دارد  سرانجام محتتوم ختود رستيده    هايي که از همان نااز داستان بهشخصيّ.

 (118: 6568 محمود، « شور که هباس پوشيده اس. افتد به مردهچشمم مي بدنم را خي  کرده اس.   
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و پيامتدهای کودتتا، دستتگيری و     6556مترداد   68سو، فضای اجتماعي پ  از کودتتای  نويهنده از يش 

کنتد و  ايتران روايت. متي    هت. مبتارزان را در دورة رختوت جامعتة    نظامي و شک اعدام برخي اعضای سازمان

خاهتد و  کشد  بتازگويي نرزوهتای بربادرفتتة    تصوير ميای روحي خاهد، علي و شريفه را بهسوی ديگر، فضاز

و رنج روحي علي کته در جتدال    گذاشته اس. تأثيراو  ي که بر زوايای زندگي حال و نيندةگذشتة سياه سياس

سپارد؛ همچنين سرنوشت. تيترة شتريفه کته شتراف. او را بته       کام مرگ ميهای تلخ زندگي، او را بهواقعيّ.با 

های سياسي نويهتنده، بته گذشتتة    دهيل گرايشنيد که بهمي شمارماية داستان بهدهد، بخشي از درونتاراج مي

   سياسي خاهد بيشتر پرداخته شده اس. 

ذشته  رويدادهای زندان هشکر دو زرهي تهتران و متاجرای محاکمته و    های داستاني از تضاد ميان گکنش

در  بنتدر هنگته  اعدام افهران سازمان نظامي ح ب توده( با زمتان حتال  دور باطتل زنتدگي راوی در تبعيتدگاه      

نقتد مضتموني    برمبنایتر اشاره شد، که پيشچنان رود پيش مي( بر محور پويايي حرک. ذهني به6556اواخر 

نگتاه   اوترين زوايتای روح و روان   از خالل ساختار اثر به درياف. شهودی نويهنده پي برد و از پنهانيتوان مي

هتای  با تکيته بتر شاخصته    برای نگاهي بيشتر از دنيای ذهن نويهنده،منظور بدين  (56: 6581 بابش معين،  شد

مضتامين  بته   ،ا، اشتيا و تصتاوير  هتا، بوهت  هتا، صتداها و واره  مانند بازسازی اشخاص، مکتان  بازگش. به گذشته

 پردازيم شونده و شواهد نن در داستان ميتکرار

 بازسازی اشخاص .2-1

، راوی داستان يتش شتهر  که در زسازی اشخاص در داستان اس.؛ چنانيکي از روش های بازنمايي گذشته، با

هتا را مترور   نهتا و حتواد  مربتود بته ن    شخصتيّ. در دنيای ذهني بر محور اصل تتداعي، ختاطرات گذشتتة    

هتم   به توان از يکديگر جدا کرد؛ بلکه کامالًدر يش رمان برجهته، حواد  و اشخاص را هرگ  نمي»کند   مي

ای ههتند کته طعتم تلتخ    شدههای فراموشهای اين رمان، انهانشخصيّ. (651: 6566  وستلند،« تنيده ههتند 

هتا،  گفتتن دربتارة نن  نويهتنده بتا ستخن    اند رسيدههم هب بندر هنگهنام گاهي بهتبعيددر  اند وشکه. را چشيده

تصتوير  بتازگويي ختاطرات زنتدان و شتکنجه بته     مرداد را در قاهب  68از کودتای  پ رکود و رخوت کشور 

ه بتا معيتار تقتدّم زمتاني،     ي و مهتقيم نيه. و يتادنوری گذشتته نت   وجه خطّهيچکشد  زمان در اين رمان، بهمي

راوی به شريفه، يکتي از ختاطرات   عشق گيرد  نن بر ذهن راوی صورت مي اهمّي.و  رتأثياساس عمق بلکه بر

خواهتد دل بته   دهم مي» :کندهن او، بارها نن را تداعي ميدهيل تأثير بهيار بر ذيادماندني زندگي اوس. که بهبه

 (656: 6568 محمود، « خواهد پيشش بمانم که نترسد، پيشش بمانم تا سحر شود حرفش بدهم، دهم مي

ای از رويتدادها بتر محتور زمتان     که گذر زمان عيني مورد نظر باشد، بختش عمتده  نندر تقابلي نشکار، بي
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بتا کتنش روايتي همتراه است.  زمتان       منتد  هر تجربة زمان»شود  ذهني و منطبق با جريان سيّال ذهن رواي. مي

  احمتدی، « ارستطو روايت. شتود     گفتتة بيتان درنيتد يتا بته    مند شود؛ يعني بهمعناس. مگر ننکه خود، زمان بي

چنتد   -ای ن ديش خانه، گذشتهشوی( در همان صفحات ابتدايي، راوی با ديدن علي بر تختة مرده153: 6568

هم رفتته  پتيش بتود کته بتا    همتين سته چهتار روز    » :نوردياد ميرا به - هيهروز قبل تا يش سال قبل از رويداد اوّ

« خيتر بگتذاريم و وقت. بگتذرانيم     يان بکشيم و چای بخوريم و سر به سر قتدم انورمشدی تا قل خانةبوديم قهوه

هتای  نويهنده با کاربرد پيوستة زمان گذشتة ساده يتا گذشتتة استتمراری همتراه بتا نشتانه      ( 66: 6568 محمود، 

شتته  تواند اين احهاس را بيافرينتد کته گذ  مهتقيم و ماضي بعيد برای هر رويدادی که بيشتر رخ داده اس.، مي

 برعهتدة گذشتتة ستاده است.     معمتول طور بهکند و ماضي بعيد، همان کارکردی را دارد که بر حال داله. مي

زد، ی ايتوان ايهتتاده بتود و حترف متي     اعلي بود که تو گارار عدناني، پش. نردة تخته» (616: 6586  مارتين،

 (66: 6568،  محمود« زده، کنار هم رج زده بود های دودپش. سرش اتاق

گيترد و  وگوهتا صتورت متي   ها، تصوّرها و گف.ها، خاطرهتداعي به گذشته و گري های پياپي بابازگش. 

هتا،  جريان سيّال ذهتن، مجموعتة درهتم و گههتتة تتداعي     »ماند  ف ميگاه زمان داستان در همان گذشته متوقّ

ار هماننتدی و مجتاورت،   دو هنجت  برمبنایهای ذهني که تداعي (61: 6586  فلکي،« ها و عواطف اس. هحظه

يتاری  انتد  نويهتنده بته   گرفتته  اند، حجم وسيعي از ايتن داستتان را دربتر   هماهنگ با فضای داستان تصوير شده

اش و هتای صتاف و تکيتده   گونته » :اشخاص را بازنمايي و تصويرستازی کنتد   کوشد چهرةها ميهمين تداعي

يتادم نيهت.،   ه بود، روز هشتتم يتا نهتم ختوب بته     کدل دانشگيرد، روزهای اوّچانة پهنش پيش رويم شکل مي

دوم، راوی بتا   در فصتل  (66 :6568 محمتود، «  بتاش بتود   هنوز از ارب. رها نشده بودم    عصتر بتود، راحت.   

ستتوان ستوم را   » :ديابت افتد که اين يادنوری تا چند صفحه ادامته متي  ای دور ميياد گذشتهديدن ستوان سوم به

 (  56  همان:« هم اخ. بوديم مخابرات بود  من توپچي بودم  با گردانايم  جمعيدهدوره بوهم همشناسم بامي

دادن ارتبتاد  اف ون بر نشانهای سياسي او در گذشته اس. و فعّاهيّ.سوی راوی، يادنور ها ازبرخي تداعي

 انتد  نشتنا کترده   کند کته او را بتا سياست.   ها، نشنايي با دوستاني را بازگويي ميدروني داستان با رمان همهايه

را بته دنيتای سياست. بتاز      اوپتای  ، «خاهتد »با دادن کتاب و روزنامه و اعالميته بته   ها که در رمان همهايه «بيدار»

اشتتباه  » :نورديتاد او متي  را بته  نشتوب و اضتطراب  همتان دل ، بار ديگتر در بازداشتتگاه بنتدر هنگته،     ه بودکرد

فروشتي شتفق بتود  انگتار همتين      تتو کتتاب   ،هم نشنا شديمکه با بارهيناوّ خودش اس. بيدار اس.   ام   نکرده

ی خيتابون حکتومتي  تتو دهتم     هتا ببين رفيق ميخوام صد تا اعالميه به. بدم که بنتدازی تتو خونته       ديروز بود

   (653  همان:« شود پا مينشوب به
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رفتته  افتن نرامتش ازدست.  يمنظور بازای بهيار دور، بههای زماني به گذشتهدر اين داستان، برخي بازگش.

دهتد  دوران کتودکي علتتي کته نويهتنده، چنتدين صتتفحه را بته يتادنوری ختاطرات او اختصتتاص         روی متي 

اختيتار و بتا حهترت    دهد، دوراني اس. که علي هميشه قصد فرار از نن را دارد و تنها در حاه. مهتي، بتي  مي

تتق  ه بوديم و ميومديم ببينيم کته چطتوری تتق   چه زود گذش.، انگار همين ديروز بود، بچّ» :کنداز نن ياد مي

 (86: 6568 محمود،«  کنه گرده و چطور يخ درس. ميکنه، چطور قاشيش ميمي

 هامکان .2-2

کته  مکتان بتيش از نن  »و نمتادين دارد    ای استتعاری های جريان سيّال ذهن، مکان و فضا بيشتتر جنبته  در داستان

داستتان باشتد، حتاکي از حتاالت      شخصتيّ. از جايگتاه اجتمتاعي    دادن حواد  يا نمتوداری ي برای رویمحلّ

کننتدة  تتداعي  - ( محور رويدادهای داستان در تبعيدگاه بندر هنگته 616: 6581  پاينده،« اس.  شخصيّ.ذهني 

استاس  بنتدر بر ايتن  راوی در دنيای عيني، به بازگويي وقتاي     قرار دارد - روزهای تبعيد و زندان برای نويهنده

حاال بيهت. و سته دقيقته بته ستاع.      » «ام يازده ماه و بيه. روز اس. که تو بندر هنگه» :پردازدروني ميزمان بي

 (368و  66 :6568محمود،   «شيش بامداد روز بيه. و هفتم مهرماه مانده اس. 

شتريفه و      خانته، خانتة  چتون بازداشتتگاه تيتر زرهتي، بتاف عتدناني، قهتوه       همهای فرعتي ديگتری   مکان

تیييتر زمتان و   يي ههتند که يادنور بخشي از خاطرات راوی و ارتباد با ديگر اشخاص داستاني است.   ها مکان

گيترد کته   صتورت متي   استتادانه ای گونه، بهرمان اين رفته درکارهای بهتکنيش يکي از عنوان به ،مکان رواي.

فصتل پتنجم، دو    دری نمونه برا ؛کنداحهاس نمي متنای در سکتهمک  و گونه هيچدر بيشتر موارد، مخاطب 

بته بازداشتتگاه تيتر     از باف عدناني بنتدر هنگته   ،راوی در عاهم خواب و بيداری  کندبار، زمان و مکان تیيير مي

ياد ختاطرات نوجتواني در اهتواز و نشتنايي بتا بيتدار و       جا بهو از نن روددو زرهي تهران در زمان دستگيری مي

 :گتردد بتازمي  ز خاطرات نوجواني به بازداشتگاه و دوباره به باف عتدناني سپ  ا ؛افتدميخانه و چاپح ب توده 

شتد کته تتا ستپيدة ستحر روزنامته تتا        گاه متي  طرف باف معين   به راندمگذشتم و ميجلو سينمای ميهن مي از»

باليتي   دانتد چته  ختدا متي   ،خانه هو بترود چاپها بيفتد و دانهتيم که اگر چشم نامحرم به روزنامهمي کرديم    مي

 (561: 6568  محمود، « نيدسرمان مي

رواي.، نوعي دوگانگي ميان فضتای ذهنتي و فضتای     هایگهيختگي زمان حال و گذشته در برخي فصل

فتاق  خورشيدکاله، پای بهاد منقل و وافتور و تريتاو اتّ   االب در خانةکه  ة راوی ايجاد کردهزندگي روزمرّ

داستتان هنگتام حضتور در نن روی     هتای پريشتي . کته بيشتتر زمتان   هتايي است  افتد  اين خانه يکي از مکانمي

ها تو ذهتنم ستامان گرفتته    نشفتگي ها و همةسامانيههای اخرائي سقف اس.  همة ناببه چندل نگاهم» :دهد مي
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 همچتون هتا  گاه، مجاورت بتا برختي مکتان   ( 666: 6568  محمود، « ترياو حهابي کرختم کرده اس.  اس.

فاقتات ناخوشتايندی ماننتد مترگ شتريفه است.        کننتدة اتّ ، تداعييفه را پ  داده بودروزی که جهد شر دريا

هتای نخلهتتان کنتار    خش سرشاخهالتند  خشکند و سنگين روی هم ميهای کوتاه، دريا همهمه دارد  موج»

 « هتا هکند بته هرزيتدن  جهتد شتريفه افتتاده است. رو ماست       دريا با همهمة دريا قاطي شده اس.  زانوهايم بنا مي

 (616: همان 

 هاصداها و واژه .2-3

دهد، شنيدن صتداهايي است. کته بارهتا     سوی گذشته سوق ميملي که ذهن راوی را ناخودنگاه بهيکي از عوا

جملة اين صداها، صدای کتاميون است. کته در حاهت. خمتاری و نشتئگي       شود  ازدر طول داستان، تکرار مي

صتدايش بته   » :بته شتهر نورده بتود    گتاه هتا را از اردو اندازد کته نن يياد کاميوني مپ  از ترياو، راوی را به

طترف شتهر  ستي ده نفتر بتوديم  تتو       از ظهر نگذشته بتود راه افتتاد بته    ماند که هنوز چي یصدای کاميوني مي

 (666  همان:« کاميون يش در ميان نشهته بوديم 

ای دور پنتاه  در زمتان ذهنتي و در گذشتته   ارادی، به خاطراتش  شکلي ايرراوی با گري  از زمان تقويمي به

ام را پيشتاني » :گريت د برد و با يادنوری صداهايي نشنا، از هر ننچه گذر زمان عيني را به يتادش بيتاورد متي   مي

کشد  انگتار کته صتدای کهتاني را     نورد  انگار که باد فرياد ميها هجوم ميگذارم رو زانوهام  ياد گذشتهمي

هتای  تقتي کته از ماشتين   صتدای تتق   (616  همان:« برخورد پوتين اس. بر زمين سخ. رِپ شنوم  بعد رِپمي

مانند ديگتر صتداهايي کته در يتش      شود؛شنيده مي ،قول راوی مال عهد بوق اس.فرسودة کارخانة برق که به

هتای زمتاني متتواهي است. کته      ای مفهومي از تکرارگذشته و درنگرسد، استعارهگوش ميتکراری به چرخة

ه بتوديم  هي روزگار چه زود گذش. انگار همين ديروز بود بچّت »شود  صورت مضمون در داستان تکرار مي به

 (86 همان: « کنه تق ميو ميومديم ببينيم که چطوری تق

نهود اس. کته تکترار نن بتا احهتاس فرستودگي و      بيشتر موارد، يادنور دوراني رخوتصداهای نشنا در 

انگار که صتدای چترخ چتاه    » :دشوگر گذشته ميدای چرخ چاهي که تداعينوری همراه اس.  مثل صمالل

ر م و تتأخّ تقدّ( 666  همان:« ماند برايم نشناس.  به صدای خشش در نهني حمام پادگان هشکر دو زرهي مي

جريتان ستيّال    ده برای انتقال فضای ذهني از شتيوة شود نويهناساس زمان دروني، موجب ميحواد  داستان بر

ها، صدای جيرجير سوستش هتا و   رپ پوتينی کاميون، صدای چرخ چاه، صدای رپستفاده کند  صداذهن ا

دهنتدة تتالش راوی بترای    ودنگاه ذهتن راوی رخنته کترده، نشتان        صداهايي اس. که با تکرار پياپي در ناخ

 اساس فضای ذهني اس.   بخشيدن به زمان و فضای بيروني برسامان
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حهاب روزها و زمتان تقتويمي را ازدست. راوی     در اين صداها وجود دارد کهنوعي استمرار گري ناپذير 

هتای نگهبتان   وقت. تمتامي نتدارد  صتدای قتدم     هتا هتيچ  های مهتراحجيرجير انبوه سوسش» بيرون برده اس.:

در تنگنای زنتدان زرهتي و ستيل     (581  همان: «شود    حهاب روزها از دستمان دررفته اس. بام بلند ميپش.

هتا، انگتار کته    هپچ بچّپچ» گهلد:ای رشتة افکار او را ميزم مهنورد، هر خاطراتي که به ذهن راوی هجوم مي

هتای پتايي ی   نور بال مگت  وز يکنواخ. و رخوتهاشان به وز شود  زم مهرو بال باد سوار شده باشد دور مي

 (618  همان:« ترکد سرم مي رگ کاسةماند  يکهو انگار چي ی تو حجم ب مي

چته او را از دنيتای عينتي    ی به گذشته ههتند؛ ذهني کته بته هر  دهندة ذهن سيّال راوها، پيوندکلمات و واره

د از پتل کلمتات بترای حضتور در ختاطرات عبتور کنتد  در همتان         وشت کمتي انتدازد و  چنگ متي  ،جدا سازد

رحتم؟ صتدای   » افتد:ياد گذشته مياسم خاکهپاری علي، بهر مرصفحات ابتدايي، راوی با شنيدن کلمة رحم د

  همتان: « تر از ئي مترادی تتو دنيتا پيتدا نميشته      رحمخاس.  رحم    بيخير بود که از گلو برميقدم نشهتةامبه

66) 

دهد و اين بازگشت. زمتاني بته    ای نشنا، فضای داستان را به گذشته سوق ميای و جملهاالب شنيدن کلمه

شتود  يکهو صدای راديوها خفه متي » ماند:افتد که مرز ميان حال و گذشته نامعلوم ميفاق ميماهرانه اتّ ایگونه

شود: تموم شد    تمتوم شتد    تمتوم شتد    و ناگهتان انگتار کته از        جهرمي تو ذهنم تکرار مي و صدای رانندة

خورم: تمتوم شتد    يتاال    شم تکان ميروی ابرها رها شده باشم و تو چاه سقود کرده باشم و به زمين خورده با

 (616  همان:« تموم شد 

 و تصاویر ءبوها، اشیا .2-0

بويتايي است.  گتاه،     کند، ح ّاز ديگر اب ارهای تداعي که خاطرات راوی را ناخودنگاه در ذهن او مرور مي

دستتاوي ، زمتان   ف شود و با همين حال متوقّشود جريان داستان دراستشمام بويي يا ديدن تصويری موجب مي

نبتاد،  گردد  در فصتل چهتارم، هماننتدی دود ستيگار بتا دودکتش عبتاس       داستان چندين سال به گذشته بازمي

نبتاد است.      پادگان عباس انگار دودکش ب رگ نشپ خانة» کند:روزهای بازداش. را در ذهن خاهد زنده مي

کته باعت     ر در ادراوثّؤتجتارب مت   يکتي از ( 656  همتان:  « نتي  روز هشتم بود يتا روز نهتم  ختوب يتادم     

بويايي و بازسازی ختاطرات مترتبآ بتا نن است.       شود، ح ّقاعدگي زماني ميچرخش ذهن به گذشته و بي

ی عترق  چون بوی صابون، بوی عرق تن شريفه، بوی تنباکوی قليان، بوی دود و بوی برنج خام، بتو همبوهايي 

ند کته هريتش، دفتتری از ختاطرات را در ذهتن راوی      شتونده در داستتان ههتت   و ترياو همه مضتاميني تکرار 

شتود  ، بوی صابوني که از صندوق شريفه بلند متي داستان يش شهر( برای راوی 13، 65، 86: همان  گشايد مي
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شده اس.  بوی ختوش گترد صتابون    بوی صابون تو اتاق پخش » ور حضور خوشايند او در گذشته اس.:يادن

 (16 همان: «  رند يا از دوبي يا از قطرنوجور خارجي که از بحرين ميجوره

نگتاهي   راهبهتياری دارد  او معتقتد است. از     اهمّيت. بح  تداعي تصاوير گذشته در ديتدگاه ررر پوهته،   

شتدن احهاستي در گذشتته باعت  تتداعي      سازهتم » :داصل بازگش. و گذشته را ترستيم کتر   توان بهراوی مي

گيرنتد تتا بته ستطر     شوند و در اعماق زمان گذشته جتان متي  های گمشده بازيافته ميشود  هحظهخاطرات مي

هتايي از گذشتته است.؛ هرچيت      دنبتال بتازنفريني صتحنه   ( اين رمان بته 16: 6511 پوهه،  « نگاهي ندمي برسند

افهتران   کنتد  ديتدن عکت    اندازد و ماجرايي را در ذهنش زنده ميياد گذشته ميکوچکي راوی داستان را به

 يکهتو چهترة  » نورد:يتاد او متي  ها نشتنايي داشتته، بته   هايي را که در گذشته با ننشخصيّ. نظامي در پادگان،

ختوانم  نتام ستروان    ها را متي پراند  اسم زير عک ها که نشناس.، ياد شريفه را از سرم ميچندتايي از عک 

 (631  همان:« شناسم ا نديده بودمش    دوتای ديگر را ميامّ ،پوالد را شنيده بودم

هتای  پريشتي هتای متداوم زمتاني بته گذشتته و زمتان      يکي از مضامين موجود در داستان که موجبات پرش

تصتويری   و تصتاويری است. کته در ذهتن راوی ماننتد      ءستازد، مشتاهده و يتادنوری اشتيا    ر را فراهم ميمکرّ

ي از گذشتته و  ای مفهتوم اتتاق شتريفه کته استتعاره     شتود  تاقچتة  بار بازنمتايي متي  سينمايي ثب. شده و چندين

ای برای تکرار خاطرات اس.  اتاقي که تمام اشياء و تصاوير موجود در نن، روزهای ختوش و مبهمتي   گنجينه

خواهتد  ای رنگي کته بته گتردن شتريفه نويت ان است. و دهتش نمتي        گشايد  قاب نقرهپيش روی راوی مي را

هتای بهتيار   رنگي کته مخت ن ناگفتته   او نگاه شود، صندوق نهني اخرائي ک  از تصوير درون قاب و راز هيچ

نگتاهم بته اتتاق    » دارد: بتر بهتتگي و ابهتام را در  چون تکترار گذشتته و دل  همي اس. که مضاميني اس.، اشيائ

 بافتش که همته رنگتا  اش و المپاش و گليم روستايي درش.ينههايش و نيکوچکش اس. ديوارهايش و تاقچه

هخت. کته   باختة زني نيمته ندارش اس. و عک  رنگ دار و رنگش که همهرا دارد و به صندوق نهني اخرائي

ي مانند استکان عرق، وافتور مترد خورشتيدکاله، قليتان     اشيائ (63 همان: « به ستون بين دو تاقچه چهبيده اس. 

اختيار راوی را از حال بته گذشتته   دارد و بيها برميو منقل ترياو، نمادی از چي هايي اس. که پرده از ناگفته

برد که چندان دهپذير نيه. و بتا  ای پناه ميي و تقويمي به گذشتهقصد گري  از زمان خطّهنده بهد  نويکشانمي

هتای  گتويي و شکهت.  ، راوی را محکتوم بته تتش   ههت.  ءافهوس و حهرت همراه اس.  هرجا که اين اشتيا 

 شود هايي از جريان سيّال ذهن مشاهده ميکند و نشانهزماني مي

نيتد  تکترار ختاطرات زنتدان و     شتمار متي  . خاهتد بته  ، جت ء اساستي ذهنيّت   شتهر  داستتان يتش  تکرار در 

ختوردن، رفتتن بته خانتة     هتا و عترق  دادن روی ماسته زدن کنتار دريتا و هتم   هنگته، پرسته   هتای بنتدر  گي هروزمرّ
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هتای ذهنتي روابتآ ميتان رختدادهای      مقتام برستاخ.  کنتان در گفتة ريمتون کشيدن، بهخورشيدکاله و ترياو

خت. و  شونده در داستان کته نمتاد زنتدگي يکنوا   گيرد  مضامين تکرارها در متن شکل ميننواي. داستان و ر

نفتتاب کته اتروب کنتد       شب کارم اس.همه» «شودبودن فضای داستان منجر ميايهتايي زمان اس.، به سيّال

شينم تا که شب به نيمته رستد و   نها ميهخورم و يا پشته با بچّها هم ميدم و عرق ميروم کنار دريا رو ماسهيا مي

 (86  همان:«  کرخ. شوم و بروم بخوابم تا روز ديگر که باز شب شود

 داستان یک شهرنگری در آینده .3

نتي راوی ميتان   پتي و درگيتری ذه  درهتای زمتاني پتي   زمان ااهب در اين رمان، زمان گذشته است.  بازگشت.  

هتا  شخصتيّ. در چنتين حتاهتي، ذهتن    » ه اس.:ند کردهای مهتمر، سرع. رواي. را کتداعي گذشته و حال با

گتويي  ، عتالوه بتر ايتن    .، همواره در زمان حتال قترار دارد؛  که تنها دريچة ارتباد خواننده با وقاي  داستان اس

چنان کند شتده است. کته بته ابعتاد مختلتف وجتود        سرع. حرک. زمان در طول همين هحظات محدود، نن

هتای داستتان، توانتايي    شخصتيّ. يتش از  ( ذهتن هتيچ  38: 6588 ميتور، «  دهد فرص. ظهور مي ،هاشخصيّ.

هتايي از کتارکرد   طتور معمتول بته بختش    به همين دهيل، اشاره به نينده بهيافتن از وقاي  نينده را ندارد؛ نگاهي

رويدادهای نينتده، عشتق و نرزو       دربارة تخيّلبيني وقاي ، چون پيشهمشود که فرايندهايي ذهن مربود مي

 دهد ر نن رخ ميد

 و عشق تخیّل .3-1

گشتايد   روی مخاطتب متي  دنگاه ذهنش را در مهير داستان به، بخش خودنگاه و ناخوداستان يش شهرراوی 

ي روايت. است. و بختش ناخودنگتاه کته      ه و منطبق با زمان خطّت های روزمرّفعّاهيّ.بخش خودنگاه که شامل 

حتاهي کته    ةهحظت »گتذارد   نمايش ميحظة حال بهن اوس.، در هدار ذه.ها و رؤياهای هويّدربردارندة تداعي

حال دائمتي است. کته از     هحظة عک  يشبلکه بر ،رفتن هحظات و ننات گذشته نيه.وجود نن ازبين ةالزم

چيت و بگتي   اگته همته  »( 666: 6585  نتتش ستودا،  « رود متي نيتد و در مهتتقبل فرو  گذشته و بتا گذشتته متي   

« گتذروني  ختوبي و خوشتي متي   گيتری و ختدم. نظتامو بته    م درجته متي  يگهروز د گردی گردان، چند برمي

 (51: 6568محمود،  

و يتا حتاهتي    واقعيّ.هنگام قط  ارتباد با دنيای نانگاهي، تجربة رواني ماس. در»ش فروم معتقد اس. اري 

و دنيتای درون  ختويش   توجّته م از زيه. که در نن به رفتار و اعمال کاری نداشته، اشتیال ذهني خود را صرفاً

همتراه   تخيّتل ها و عاليقي است. کته بتا    داشتنهای ذهني، دوس.( يکي از اشتیال56: 6511  فروم،« کنيم مي

خواهتد بته   خواهد بته دهتش رفتتار کتنم، دهتم متي      دهم مي» چي ی که درحال حاضر وجود ندارد: تخيّلاس.، 
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 (81 :6568محمود، «  حرفش بياورم، شايد حرف ب ند و سبش شود 

معرّف تير و قشر معيّني از افراد جامعه ههتند که با ستاخ. ذهنتي و    ،يشها هرشخصيّ.در اين داستان، 

هايي که در گذشتة سياسي نويهنده حضتور دارنتد، افترادی بتا     شخصيّ.رواني نويهنده، ارتباد مهتقيم دارند  

هتای ح بتي يتا شتکنجه     گرا و روشنفکران ح ب توده ههتند کته بترای رستيدن بته نرمتان     بينش سياسي چر

حتاال ديگتر همته يقتين     » کننتد: نور زندان را در انتظار اعدام يا تبعيتد ستپری متي   يا روزهای رخوت ،شوند مي

فتاق  فاق افتد، فردا وقتي که هنوز نفتاب سر ن ده اس. در تاريتش روشتن بامتداد، اتّ   چه نبايد اتّايم که ننکرده

هتای داستتاني،   همؤهّفت يکتي از   عنتوان  به، واقعيّ.و  تخيّلرويارويي  (366  همان:« خواهد افتاد    اعدام سياسي 

انگيت  را بترای راوی   هتايي هتراس  هايي که هحظته ها وکابوسپردازیشواهد بهياری در اين رواي. دارد  خيال

. ستنّ اگه اعتدام سياستي   » دارد:را در ذهن او معلّق نگه مي چي ای مبهم که همهنگراني از نينده زند ورقم مي

حاال صدای رگبتار مهلهتل    کنم   جا را پر ميکنم و همهميشوم و ورم بشه    با کلمات تو فضا سرگردان مي

: 6568 محمتود،  « شتنوم  خورم  صدای قلتبم را متي  اس.  ه اران سرباز، ه اران چشم خوني    يکهو تکان مي

366)   

 ريختته و نامنهتجم  مهت بتيش و کتم بته    منطقي ندارد و جمتالت نظم  شخصيّ.در جريان سيّال ذهن، ذهن 

 کشتند  تصتوير متي  ، بته که بته کتالم درنمتده باشتند    را پيش از نن شخصيّ.احهاسات و ادراکات  زيراند؛ ههت

شتود کته راوی   ای نشفته و نامعقول مطرح متي اندازههای علي گاهي بهها و خواسته( حرف61: 6511حری،  

علتي: ميتای پاستگاه را    » شتود: بار بته نن اشتاره متي   ذهني که چندينساماني هکند  نوعي ناببه عقل او شش مي

 (581 :6568محمود، «  خل  سالح کنيم؟ اسلحه برداريم همه را به مهلهل ببنديم    ديگه ميخوام نماز بخونم 

 های مفهومی و زمانیاستعاره .0

ذارنتد و بتا گريت  بته گذشتته      گي، در بنتدر هنگته دوران تبعيتد را متي    که در زمان خطّ داستان يش شهرراوی 

ي بترای بازستازی   کند، در پي ستاختن زمتاني ذهنتي و ايتر خطّت     های نن را مرور ميخاطرات زندان و سختي

هتا و زمتان   ها، گتذر ثانيته  زندگي، رؤياپردازی و گذراندن وق. با افرادی اس. که دوس. دارد و در کنار نن

 «هتای فردنتد   هتا و اضتطراب  هتا، اشتتياق  کننتدة خواست.  رؤياها منعک »ي ندارد: اهمّيتکرونوهوريش برايش 

ها و    مفهتومي نمتادين و استتعاری    ، وارهءق اين منظور، برخي تصاوير، اشيا( برای تحق661ّ: 6583 دستیيب، 

محتوری داستتان،    شخصتيّ.  عنتوان  بته خاهتد   شخصتيّ. يتش کتارکردی جداگانته دارد     کنند کته هر پيدا مي

هتای حتواد  برجامانتدة گذشتته قتدم      پلّته های ذهن خود، بر پلّهوجوی پارهه.ي پويا اس. که در جشخصيّت

ستازد  بتارور، زخمتي، ويتران يتا متکامتل       هر حادثه، بخشي از حيات ذهنتي او را متجلّتي متي    زيراگذارد؛ مي
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 (618: 6585 پور،يمندن  کند مي

ي دوبتتاره بته زمتتان خطّتت  واستطة نمادهتتا، ذهتن راوی بتته  ،ختتوردجتا کتته روايت. بتته گذشتتته پيونتد متتي   هر

ای کته در و پيکتر نتدارد و    هه.، خانه با نامي متناق  از ننچه واقعاً - شريفه –زني بدکاره  خانة گردد  بازمي

شود و راوی را نتاگ ير بته   شکل مضمون در داستان تکرار ميي، بهای از زمان خطّاستعاره عنوان بههايي که هپلّ

ای مفهتومي  استتعاره  عنتوان  بته ( تاريکي 66: 6568، محمود  کندي تاريش ميرفتن از نن و حضور در اتاقباال

تتو اتتاق تاريتش است.      » داله. دارد: واقعيّ.بر پوشانندگي  ،که مبتني بر گري  از زمان بيروني و واقعي اس.

رنگتي کته نمتادی از گذشتته و     تاقچه و صندوق نهني اخرائتي  (16 همان: « کند چشمم به تاريکي عادت مي

ي که روی تاقچه و داختل صتندوق گذاشتته    ن قرار دارد  ديدن تصاوير و اشيائروی نکه انبوه خاطراتي اس. 

ايهتتد و ستتيالن ذهتتن، مخاطتب را بتته گذشتتته   شتتود زمتتان کرونوهوريتش از حرکتت. بتتاز موجتتب متي  ،شتده 

دوق نهنتي  صتن  هتا عکهتای خوشتگل زده بتودم       های وسآ تاقچته چار تا تاقچه داش.  به ستون» کشاند: مي

رنگتي کته بته گتردن شتريفه نويت ان       ایي قاب نقرهحتّ( 63 همان: « دار و ندارش اس.  ةرنگ که هماخرائي

استرار زنتي نهتوده است. کته       رون نن نگتاه شتود، نمتادی از گنجينتة    خواهد کهي از راز داس. و دهش نمي

    (61همان:   اش برای ديگران افشا شود. واقعيخواهد هويّ نمي

شتود نويهتنده مقتاطعي از زمتان تقتويمي را کته در ذهتن        مان ذهني در اين داستان، موجتب متي  اصاه. ز

سرع. رواي. کند و از نن بگتذرد   ، بهو برجهتگي ندارد اهمّي.گيری طرح داستان، ها و در شکلشخصيّ.

تصتويری  گونتة  يرد، در ذهتن راوی در چنتد هحظته بته    گمي ای طوالني که چند سال را دربررخدادهای دوره

شتود، کتارکرد   بتار تکترار متي   شده در داستان کته چنتدين  شود  برخي مضامين رواي.سينمايي، بازنفريني مي

خواهتد بتا   شدن در دايترة يکنواخت. زنتدگي است. کته راوی متي      ة سيالن ذهني و محصورايهتايي زمان، الب

کته   هتا دادن روی ماسته ا و هتم زدن کنار دريکشيدن و خماری هميشگي، پرسهخوری، ترياوبردن به عرق پناه

( ايتن تکترار   86 همتان:   دس. فراموشتي بهتپارد  بار اس.، نن را بهنمادی از زندگي يکنواخ. و کهاه. همه

کند  عرق خوردني کته قترار است. زمتان     ای او را رها نميهمراه دارد که هحظهگ ا بهبار، اندوهي جانکهاه.

قتدر بترای   ايي را با طعم و بويش پر کنتد، نن برد تا روزهای خاهي و تنهف کند و به نن پناه ميرا برای او متوقّ

  (68  همان: دنبال داردشود که نوعي خأل دروني بهگونه تکرار مياو عادت

 شخصتيّ. نوری ن مفهتوم شتکنجه و تتاب   مکاني نمادين، متضمّ عنوان بهزندان هراسناو پادگان زرهي، 

مکتان بتيش از   »ايهتد: ميتان از حرک. باززمان داس ،شودتداعي مي اصلي داستان اس. که هرگاه در ذهن او

داستتان باشتد، حتاکي از حتاالت ذهنتي       شخصيّ.دادن حواد  يا نموداری از جايگاه ي برای رویکه محلّنن



 31 اثر بلقیس سلیمانی مارونتحلیل عاطفی داستان 
 

کته پت  از شتکنجه، زنتدانيان را     « شتهری »نتام  گران به( يکي از شکنجه616: 6581 پاينده، « اس.  شخصيّ.

 حکومت. استتعمارگر است.     کند، نماد قهر و خشون. و البةاندن سرود شاهنشاهي و رقصيدن ميوادار به خو

هتايي  هتايي مفهتومي از حرکت.   بازی در زندان، استعارهمرفبازی و تخم( شطرنج586و  511: 6568، محمود 

  (311و  636:  همتان  و فضای ايهتای موجتود در متتن است.    يافته برای فراموشي شرايآ استيصال و زماننظام

سترباز  » رود:کار ميمنظور رساندن مفاهيم استعاری بهبه کند تشخيص و جاندارانگاریهرجا ضرورت پيدا مي

خورد، انگتار کته جتان دارد، انگتار کته      ق تو هوا پيچ و تاب ميچرده  شالّنشيند رو زانوهای سرد سيهدوم مي

حروف چاپي کتتاب کته راوی   ( 511  همان:« شود ميکشد و خم و راس. جا هوا را خآ ميرقصد، جابهمي

شتود و زمتان   طلبي راوی اس. که بارها بتدان اشتاره متي   خواهي و استقاللبا نن ان  گرفته، نمادی از نزادی

هتای ستال بتا ايتن حتروف      حروف کتاب خيلي نشناست.  ستال  » کند:ف ميداستان را با گري  به گذشته متوقّ

 (563  همان:« ام زندگي کرده

 گوییتک .1

همتراه  بته  داستتان يتش شتهر   پتردازی است. کته در    های رواي. مدرن در داستانهمؤهّفاز ، 6گويي درونيتش

فراينتدها و محتويتات ذهنتي     شتگردی بترای ارائتة    ،گتويي درونتي  شتود  تتش  جريان سيّال ذهن مشاهده متي 

شتخص  ل. اوّستتان در موقعيّت  دا شخصيّ.در اين شيوه، ذهن   (616: 6585 مقدادی،  داستان اس. شخصيّ.

پتردازد   ها در ذهن ميهای خود پيش از پرداخ. و تنظيم ننقول مهتقيم، به بيان انديشهو با نقل راوی( -  من

هتا قترار   انديشتد، ختود او در محتور رابطته    های خود متي ها، عواطف و خاطرهکه شخص دربارة تجربهازننجا

گويي درونتي، نشتفتگي و   دارد  بارزترين ويژگي تشاعالم مي شکل من، حضورش راگيرد و درنتيجه به مي

های دروني و حدي  نف  راوی اختصاص يافته کته  گوييابهام نن اس.  بخش وسيعي از اين داستان به تش

جوری خودم را مشیول کنم  يش جوری ختودم را گتم   خواهد يشدهم مي» شود:ای از نن اشاره ميبه نمونه

کتنم  تتو ستفيدی    هد شريفه رها شوم  در نينة دقّي که به ديوار اس. ختودم را نگتاه متي   خواهم از جکنم  مي

 (616 :6568 ، محمود« هايم خشش و سفيد اس. چشمانم رنگ قرم  دويده اس.  هب

سازی فرايندهای رواني است. کته امکتان    رترين شگرد نمايش و شبيهگويي دروني، مؤثّاونيل، تش باوربه

 شخصتيّ. نگاه و ناخودنگاه  ايتن شتگرد بتا تصتوير     ه. را شامل شود: ضمير نگاه، نيمهنيّدارد تمام سطوح ذ

: 6118، 6 اونيتل  ستازی جريتان انديشته ستروکار دارد    در بطن محتوای ذهن و ني  با فرايندها يا صتناعات شتبيه  

هتا  شخصتيّ. ی کتاو هتا و روان هتا، نتيجته  ای کته راوی از نن فاصتله دارد و بتر ماجراهتا، علّت.       گذشته(666
                                                                                                                                                          
1. interior monologue 
2. Oneill 
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را در گذشتته   شتود بته ضترورت داستتان، گتاه زمتان روايت.       کند، موجب ميها را تحليل ميانديشد و نن مي

يتا   دهد  زماني کته صترف ختواب و رؤيتا    ميها را در زمان حال ادامه گويي، ننشکل تشناتمام بگذارد و به

در بخشتي از داستتان بتا     گنجتد  ذهن متي  يّالسشود، بيشتر در مقوهة جريان های دروني نويهنده ميگوييتش

ات ستاختن خواننتده از درونيّت   بتا هتدف نگتاه    شخصيّ.در اين شيوه، شويم  مي روههای راوی روبگوييتش

کنتد   هتا و احهاستات ختود را بتا صتدای بلنتد، بيتان متي        خود و درحاهي که از حضور او اافل اس.، انديشته 

کتنم  دهتم   هايم روهم است.  يکهتو هتوای شتريفه متي     ام رو زانوهام، مژهتکيه داده» (366: 6586  ميرصادقي،

 (616 :6568 ، محمود« رفتم سرااش افتادم و ميبودم و راه ميخواس. که تنها مي مي

دادن جهت. ، بازنمايي حتاالت ذهنتي و   انتقال مهتقيم اطاّلعاتراهکاری مناسب برای  عنوان بهمونوهوگ، 

، نشناستاختن  کتارکرد ايتن راهکتار     است. کتار رفتته   در ايتن داستتان بته   مخاطب های ها و واکنشبه قضاوت

هتايي  ختاطره  ها و تداعي خاطرات اس.؛ها و نمايش سيالن انديشهشخصيّ.مخاطب با حاالت ذهني راوی و 

راوی، درگيتر  »کنتد   ها را در ذهن تداعي متي ساني کالمي يا همانندی مکاني، نننور که همخوشايند يا رنج

گاه با استفاده از اصل تداعي معتاني بته گذشتته رفتته و از فضتايي      نداجرايي اس. در زمان حال، وهي هر از چم

کنتد و وقتتي   تي را بتازگو متي  گتردد  متوقعيّ  برد و سپ  به فضای محدود و سربهته بتازمي فراخناو سود مي

بته زمتان گذشتته     داًمجتدّ  قدر معقول از اکهيژن فضای محدود استفاده کرده است.، نن وقت.  احهاس کرد به

هم کترده بتودم کته بتروم و بنشتينم و بتا      کشم  فکر از خودم خجاه. مي» (665: 6581  زنوزی،« گردد بازمي

 (68 :6568 ، محمود« ميرد ها تو دهم ميخواهش وريم و شبي را بگذرانيم  يکهو همةعرق بخ

گتويي درونتي و انتوا     سير حرکت. از تتش  نظر بگيريم، گفتمان روايي را روی پيوستار در اگر بازنمايي»

شتخص  ي با زاويتة ستوم  نوعگری دانای کل خواهد بود که بهسم. جريان سيّال ذهن و درنهاي. رواي.به نن

گويي راوی با استفاده از گفتار مهتتقيم در داستتان ههتتيم،    ( هرگاه شاهد تش51: 6511  حری، «قراب. دارد 

 شود و هرگاه در بازگويي رويدادهای گذشته از گفتتار ايتر  اوی ايجاد ميکمترين فاصله ميان رواي. و بيان ر

که بختش ب رگتي از    داستان يش شهرشود  راوی کند، فاصلة راوی با بيان رواي. زياد ميمهتقيم استفاده مي

ای ختورده رويتدادها نقشتي نتدارد  او روشتنفکر شکهت.      بردپيشدر  داستان را به خود اختصاص داده، عمالً

ه ذرّهذرّ گتذرد، متي  هنگته در بنتدر   هرزگتي  کته بته بيهتودگي و    را هحظتاتي از عمترش  ستو،  . که از يتش اس

ستخ.  دوران  ،در عتاهم خلهته و نشتئگي    بهتاد تريتاو و عترق   پتای  ستوی ديگتر،   کشتد و از تصوير متي  به

نن  زيترا کنتد؛  مي بازگو با زوايای خاموش ننتمام نن وقاي  را  نورد وياد ميرا بهشکنجه  حب  و بازجويي،

   اش بوده اس. زندگي کلّ ، بلکهزندگي بخشي ازوقاي  نه 
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يتا مترادی و    دنور و شتاطراالم محمّت  وقتتي رابطتة   لامثت برای ؛ بيرون دايره روابآ مردم بومي اس. ،راوی

زرهتي، همتان دخاهت.     در شرح وقتاي  هشتکر دو   کند، وهيهيچ دخاهتي رواي. ميبي ،دهدممدو را شرح مي

دانتای کتل،    دهتد از زاويتة  راوی ترجير ميشود  رفتن از بازگويي کامل مهائل سياسي ديده ميرهراوی يا طف

ميتان  ا دربتارة گذشتتة شخصتي و ختانوادگي ختود ستخني بته       ، امّت نظاميان و افهران پادگان را به همه بشناساند

انتدهي يتش گتروه تعقيتب را     ا نديده بودمش  شتنيده بتودم کته فرم   امّ ،نام سروان پوالد را شنيده بودم» نياورد:

 « کند که ساکنين خانه و مدارو را به فرمانتداری نظتامي منتقتل کنتد    موري. پيدا ميعهده داشته اس. و مأ به

 (661 :6568  محمود،

 گیرینتیجه. 1

شتونده در داستتان ايجتاد    هتای تکرار مضتمون ي که نويهنده بتا  فضای خاصّتحليل واسطة براساس نظر پوهه، به

تصتاوير  زمتان و مکتان و    ايتن نگتاهي، مفتاهيم ختاصّ     وسيلةبهوان از دنيای ذهن او نگاه شد و تکند، ميمي

نشتان  پوهته،   نظريتة  برمبنتای کرد  پژوهش حاضر، با رويکرد نقد مضتموني و  بررسي شده در متن ادبي را  خلق

بازستازی   جملته جريتان ستيّال ذهتن،    ر شتگردهای گونتاگون زمتان روايتي از    با تکيه بت دهد احمد محمود مي

و بترای ايجتاد    کنتد گويي دروني و    گونة متفاوتي از زمان را خلق متي ر، تشهای زماني مکرّگذشته، تداعي

 گيرد   ر بهره مياز مضامين مکرّ ،فضايي خاص در داستان

تیيير مداوم زمان داستان بين حال و گذشته، رواي. مدّتي طوالني از گذشته از دريچة هحظاتي محتدود از   

ر، هتای مکترّ  گيتری از تتداعي  های دروني ذهن راوی، بهرهبازنمايي اليه ،، تقابل زمان ذهني و زمان عينيحال

در ايتن رمتان ديتده    های داستان سيّال ذهن است. کته    جايي متناوب زمان و مکان رواي.، همه از ويژگيجابه

گرايتي  برد روايت. دارد و ذهتن  بازدارنده در پيش یکارکرد، داستان يش شهرسيّال ذهن در  شود  جريانمي

بتر  رمتان،  ايتن  در  حتواد   شتود  متي  متتن در  ايجاد تعليتق راوی، موجب شتاب منفي داستان و  ةبيش از انداز

 کند   ای از زمان سفر ميهحظه ذهن به نقطهي استوار نيهتند، بلکه هرمحور زمان خطّ

کنتد کته شتناخ.    ر داستان ايجاد ميي دبا مضامين مختلف، فضای خاصّخاطرات گذشته  رمکرّ بازگويي 

و تصتاوير   ءها، بوها، اشتيا ها، صداها و واره  اشخاص، مکاندهدما را نهب. به دنيای ذهني نويهنده اف ايش مي

کننتد  اشتاره   های اصتلي تتداعي متي   شخصيّ.ههتند که گذشته را در ذهن راوی و و مضاميني  همه از عناصر

، عشتق  تخيّتل بينتي وقتاي ،   همچون پيششود که فرايندهايي ذهن مربود ميهايي از کارکرد به نينده به بخش

نمادهتا و   واستطة ذهتن راوی بته   ،ختورد دهد  هرجتا کته روايت. بته گذشتته پيونتد متي       و نرزو در نن رخ مي

 شريفه، تتاريکي، تاقچته، صتندوق نهنتي     گردد  خانةي بازميهای مفهومي و زماني دوباره به زمان خطّاستعاره
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خورشتيدکاله، منقتل و وافتور، پيت. عترق،       خانتة مه مفاهيمي نمادين برای گري  از زمتان حتال ههتتند     و    ه

هتای روايت.   همؤهّفت از  - گتويي درونتي  تتش  سم.را به راویذهن های کنار دريا از عناصری ههتند که ماسه

 دهند سوق مي - مدرن

 کتابنامه
 انشگاه نزاد اسالمي ، فها: درؤيای بيداری ،(6586دعلي  سودا، محمّنتش

 في و نقد نثار احمد محمود، تهران: به نگار ، معرّبيداردالن در نينه( 6585نقايي، احمد  

 مرک  نشر چهارم، تهران:  اپ، چساختار و تأويل متن( 6568احمدی، بابش  

 ، تهران: هيال از خشم و هياهو تا سمفوني مردگان ،(6586اسحاقيان، جواد  

 ، ترجمه ناهيد سرمد، تهران: شباوي  قصه روان شناختي نو ،(6566ايدل، هئون  

 مرک  نشر عباس مخبر، تهران:  ة، ترجمادبي ةدرنمدی بر نظريپيش ،(6581ايگلتون، تری  

 ، تهران: علمي و فرهنگي شناسي ررر پوههها و روشنقد مضموني؛ نراء و انديشه ،(6581بابش معين، مرتضي  

 مارةشت ، های ادب و زبان فرانهته پژوهش، «شناسي نقد مضمونيمضمون و نسيبمفهوم » ،(6516  -------------

  16-66، صص 6

 ، تهران: علمي و فرهنگي نويهي جريان سيّال ذهنداستان ،(6585بيات، محمدحهين  

 ، تهران: نيلوفر 6جلد ، داستان کوتاه در ايران ،(6581پاينده، حهين  

-33صتص  ، 6و  1، 3 مارةشت ، ستال دوم،  مهراوهمحبوبه خراساني،  ة، ترجم«پديدارشناسي خواندن» ،(6583پوهه، ررر  

68  

 وحيد قهمتي، تهران: ققنوس  ة، ترجمفضای پروستي ،(6511  -------

پتژوهش   ةفصتلنام ، «گتويي درونتي  سيّال ذهن و تتش  انيجر وجوه بازنمايي گفتمان روايي؛» ،(6511حرّی، ابواهفضل  
  61-63صص ، 16دورة شان دهم، شمارة ، جهان معاصر ادبيّات

 ، شيراز: نويد شيراز گفتارهايي در نقد ادبي ،(6583لي  دستیيب، عبداهع

  مرک نشر مهعود جعفری، تهران:  ة، ترجمپيرنگ ،(6581ديپل، اهي اب.  

 ، تهران: تندي  باران بر زمين سوخته ،(6581زنوزی جالهي، فيروز  

 چهارم، تهران: مرواريد  اپابراهيم امان.، چ ة، ترجمرفتهيادزبان از ،(6511فروم، اريش  

 ، تهران: بازتاب نگار نويهي(داستان هایرواي. داستان  تئوری ،(6586لکي، محمود  ف

 فرزانه طاهری، تهران: مرک   ة، ترجمنظرية ادبي ،(6586کاهر، جاناتان  

 دوم، تهران: نيلوفر  اپ، چ6 لدج، باف در باف ،(6581گلشيری، هوشنگ  

 حهين پاينده، تهران: نيلوفر  ة، ترجمتا پهامدرنيهمهای رمان از رئاهيهم نظريه ،(6566الج، ديويد و ديگران  
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 د شهبا، تهران: هرم  محمّ ة، ترجمهای رواي.نظريه ،(6586مارتين، واالس  

 ، چ چهارم، تهران: معين داستان يش شهر ،(6568محمود، احمد  

 ، تهران: فکر روز فرهنگ نقد ادبي ،(6585مقدادی، بهرام  

 ، تهران: ققنوس های داستانها، شگردها و فرمشهرزاد؛ سازه ارواح ،(6585پور، شهريار  مندني

 فرزانه طاهری، تهران: طرح نو  ة، ترجمپروس. ،(6586مي، درون.  

 چهارم، تهران: بهمن  اپ، چداستاني ادبيّات ،(6586ميرصادقي، جمال  

 ای، تهران: علمي و فرهنگي فريدون بدره ة، ترجمساخ. رمان ،(6588ميور، ادوين  

 دحهين عباس پور، تهران: مينا محمّ ،نويهيهای داستانشيوه ،(6566د، پيتر  وستلن

 دوم، تهران: مرواريد  اپرامين مواليي، چ ة، ترجمهايي به يش نويهنده جواننامه ،(6581يوسا، ماريوبارگاس  
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