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 معروفي عبّاسبررسي ساختار روایي رمان پيكر فرهاد 

 9ال ذهناز منظر جریان سيّ

 1عليرضا محمودي
دانشگاه زابل ،رسیفا ادبیّاتاستادیار گروه زبان و   

 فرشته سرحدي قهري3
دانشگاه زابل ،فارسی ادبیّاتکارشناس ارشد زبان و   

 چكيده
ه نویسندگرچه وایت، در این نوع از ر .ال ذهن استیّروایت داستان، شیوۀ جریان سهای مدرن یکی از شیوه

  ای رویمعده در همدان ظهظدهآیدد کده مسدمت ۀمددۀ واچنین به نظر میامّا  ؛تمایل به ناپیدایی خویشتن دارد

پیکدر رمدان یابدد  ها حضدور مدیتن شخصیّدله در ذهدواند و بدین وسیدخدهد که خواننده داستان را میمی
توان بده طدور م د  نمی نظرانهایی است که بر طبق نظر برخی از صاحبمعروفی از جملۀ رمان ۀبّاس فرهاد

 هدای کده بدا هددن شدناخت هدر چده بژتدر وی گدی ر این مقاظهدآن را جزو آثار جریان سیّال ذهن مرار داد  

 مبتندی بدر شدیوۀپیکدر فرهدادرمدان ساختار روایدی که معاصر فارسی صورت گرفته، با فرض بر این هایرمان

تهلیلی بدین سؤال اساسی پاسخ داده شود کده  –، تالش گردیده تا به شیوۀ توصیفیاستال ذهن جریان سیّ

؟نتیجدۀ ایدن پد وهش نشدان از آن ال ذهن مرار دادار جریان سیّب ور م   در زمرۀ آث توانآیا این رمان را می

صداد  بدون کدوری متفداوتی از زن اثیدری گدویی، تجلّدبا استفاده از تک رمان پیکر فرهادنویسندۀ داردکه 

هدا، وییگدال مانند: زاویۀ دید درونی، اندواع تدکهای متعدد جریان سیّوی گیوجود و داده استارائه  هدایت

های زمانی، حاکم بودن فضای وهمی و ذهنی و نظایرآن تا حد بسیار زیادی این رمان را تداۀی، ابژام، پرش

  کندنزدیک می به آثار جریان سّیال ذهن

  معروفی، بون کور ۀبّاس، پیکرفرهادجریان سّیال ذهن، تک گویی،ها: كليد واژه
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 مهمقدّ. 9

 1919ترین نویسندگان معاصرکشورمان است  وی در سدال عروناز جملۀ م ،(1996ۀباس معروفی)

هدا و به جم  نویسندگان پیوست  او بعدها کار خود را با نوشتن داستان روبروی آفتاببا انتشار رمان 

معروفدی را بده ۀندوان یدک  ۀبّداستنژا اثری که توانسدت ندام  امّا (1)های مختلف ادامه داد نمایشنامه

برای اوظین بدار از بود  او توانست  1961اودر سال  سمفونی مردگانانتشار رمان نویسنده تثبیت کند، 

 ایدن شدیوه را پدی پیکدر فرهداد سدود ببدرد  وی بعددها در رمدان ال ذهن در این رمانشیوۀ جریان سیّ

 اسدت  صداد  هددایت بدون کدورهدای زن اثیدری روایت کنندۀ ناگفته ،پیکر فرهادداستان  گرفت 

در جابجدایی راویدان داسدتان اسدت؛ داسدتان  پیکر فرهدادبا  کوربوناسی داستان ی و استفاوت اصلّ

 کدوربدون ، زن اثیدریپیکدر فرهداد راوی داسدتان امّدا ؛شودمی از زاویۀ دید نقاش روایت کوربون

 است 

ا جدزو آثدار جریدان ر پیکدر فرهداد رمدان تدوانمی به طور م   نظرانی از صاحببرخبرطبق نظر 

بده بیدان دلیلدی  «بررسی روایت در بون کور»ۀ مهمودی در مقاظبه ۀنوان مثال  .ر دادمرا ذهن السیّ

یکدی از آن   کنددهای جریان سیّال ذهن جددا مدیرا از رمانصاد  هدایت  بون کورپردازد که می

دهدد اش را خ اب مرار مدیسایه بون کورگویی است که در آن راوی دلیل، مخاطب داشتن تک

گویی جریدان این در حاظی است که در تک پردازد؛اش میبه بازگویی داستان زندگیوسیله بدین و

  (141: 1911 )مهمدودی، «شدودمخاطبی اۀم از حقیقی یا فرضدی بدرای آن تصدور نمدی»سیّال ذهن 

از همدان  ،هدای جریدان سدیّال دانسدت چدون راویرا از نوع رمان پیکر فرهادتوان این دظیل، نمیبنابر

کندد  مدی اش را بدرای او تعریدفدهدد و داسدتان زنددگیان فردی را مورد خ داب مدیابتدای داست

اسدت،  سوررئاظیسدتیهای از نوع رمان پیکر فرهادهمچنین حسین بیات با اذۀان به این نکته که رمان 

اظت بدا اص پیکر فرهادکه در رمان با آن»گوید: کرده، میهای جریان سیّال جدا را از ردیف رمان آن

گدویی دروندی نزدیدک روایت او نیز گاهی به حدیث نفد  و تدک ودنیای درون است وشیوۀ ذهن

: 1911 )بیدات، «نه یک اثر جریدان سدیّال ذهدن ،دانست سوررئاظیستیباید آن را یک اثر  امّا ،شودمی

119)  

دیدد  د جریان سیّال ذهدن همانندد: زاویدۀهای متعدّباید به این نکته اذۀان کرد که وجود شیوه امّا

هدای زمدانی، حداکم بدودن فضدای وهمدی و ذهندی، ها، تداۀی، ابژام، پدرشگوییدرونی، انواع تک

حذن نویسنده از متن و در نظر گرفتن نقشی برای خواننده، باۀث نزدیک شدن ایدن رمدان بده آثدار 
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 هدا دراز دلیل انتخاب این اثر حاکم بودن نقدش پدر رندی ایدن وی گدی شود جریان سیّال ذهن می

هدا از تهلیلدی ایدن وی گدی - گردد تا به شیوه توصدیفیپیکرۀ داستان است  در این نوشتار تالش می

 متن کتاب استخراج شده و مورد تجزیه و تهلیدل مدرار گیدرد و در نژایدت بده ایدن پرسدش کده آیدا 

 ود توان این رمان را به طور م   در زمرۀ آثار جریان سیّال ذهن مرار داد یا نه؟ پاسخ داده شمی

 پيشينة پژوهش. 1

در دو مقاظده ایدن رمدان از جژداتی دیگدر  امّا در مورد موضوع این مقاظه تهقیق مستقلی مشاهده نشد 

زمان روایدی در »ای با ۀنوان: (، در مقاظه1991بیر ، و مربانیان )اکبری مورد برسی مرار گرفته است  

معروفدی در ایدن  ۀبّداسبرآنند کده  کرده،در این رمان بررسی  زمان حقیقی و روایی را« پیکر فرهاد

در هم شکسته، اغلب روابط و نظم زمانی رویدادها مبژم ماندده اسدت  بده  رمان سیر خ ی روایت را

رضدا  همچنین شود این ترتیب زمان ارزش کمی خود را از دست داده، به تدریج از روایت مهو می

مؤظّفۀ پسانوگرا در  دو بینامتنیّت و دورۀ باطل»نوان: ای با ۀ(، در مقاظه1991بیگی، ایرانی، و مربانیان )

رد هدای پسدت مدرنیسدتی مدواین رمدان را از جژدت کداربرد مؤظفده «معروفی ۀبّاسرُمان پیکر فرهاد 

های پسامدرنی برخوردار بوده، اسداس ایدن اند که این رمان از وی گیبررسی مرار داده، نتیجه گرفته

 است  رمان بر رؤیا، ابژام و تردید

 امّدااست انجام گردیده های دیگری نیزال ذهن پ وهشلزم به ذکر است که در زمینۀ جریان سیّ

هدا نوشت مقاظه بدداندر پی صرفاً باشند،جایی که ب ور مستقیم به موضوع این مقاظه مربوط نمیاز آن

ال رۀ جریدان سدیّحال با ذکر این مقدمده پد  از معرفدی داسدتان و بهثدی دربدا(1)شود ارجاع داده می

 شود پرداخته می کر فرهادیپذهن، به بررسی کاربرد این شیوه در داستان 

 في داستانمعرّ. 3

اسدت  زندی کده در ظفافدۀ مداورایی  بون کدورهای زن اثیری کنندۀ ناگفتهروایت پیکر فرهادداستان 

شدود جایی آغاز میآناز  بون کوران این زن در دداست ته است دت مادی نداشپنژان بوده و موجودیّ

کشد؛ تصویری که در آن دختدری بدا ظبداس سدیاه، در حدال تصویر تکراری می که نقاشی مدام یک

که نقاش، یک روز ناخواسته از پشدت روزندۀ تعارن کردن گل نیلوفری به پیرمرد موزی است تا این

هنه شدده اسدت  گدر صدبیندد  او مدات و مبژدوت نظدارهاش را به ۀینیت میرن، وجود دختر نقاشی

مدر  او در داسدتان بده صدورت  حتّیتصویر نمایانده شده از این زن بسیار ماورایی و اثیری است و 

معروفدی در  ۀبّداس امّدا ؛خورد تا همچنان ماب تصدویر او مداورایی بدامی بمانددسوررئاظیستی رمم می
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با جان دوباره بخشدیدن بده این زن را از ظفافۀ ماورایی بیرون کشیده و سعی کرده  پیکر فرهادداستان 

آورد  ، از هاظدۀ ابژدام بده درهدای او بدودهها و رنجرا که همان اندیشه بون کوراین زن، نیمۀ تاریک 

در جابجایی راویان داستان  پیکر فرهادبا  کوربونی و اساسی داستان تفاوت اصلّکه گفته شد، چنان

 ، زن اثیدریپیکدر فرهداد راوی داستان؛ امّاد شومیاز زاویۀ دید نقاش روایت  کوربونداستان   است
نقاشدی بیدرون آمدده تدا صددای خدود را بده گدوش نقداش برسداند  او از  از پردۀ»است که  کوربون

رن بده او خیدره شدده بدود  گداه از حدالت خدود در  گویدد کده از روزندۀآشنایی خود با مردی می

نگرد    در کل بایدد و از دید او به خود می گیردگوید و گاه در ذهن مرد مرار میبرخورد با مرد می

   (1411-1416: 1911 )میرۀابدینی، «است کوربونخوانی نوۀی وارونهپیکر فرهاد گفت داستان 

 رویكرد نظري. 4
اصد ال  جریدان سدیّال ذهدن را »بارۀ نق ۀ شروع چیزی به نام جریان سیّال ذهن آمده اسدت کده: در

  این اص ال  نوپا بدرای نخسدتین (491: 1911 )میرصادمی، «به کار بردبرای نخستین بار ویلیام جیمز 

هدای بیدانگر جریدان مسدتمر افکدار و اندیشده»او به کار گرفته شد تا شناسی اصول روانبار در کتاب 

و « 1سلسدلۀ فکدر»هدای او جریان سدیّال ذهدن را بدر ۀبدارت«  موجود در یک ذهن بیدار و فعال باشد

دانسدت  گویای مفژوم پیوستگی اندیشه می اد  او این دو ۀبارت را بیش از حدّترجیح د« 1رشتۀ فکر»

 «کننددترین نهو این روند را توصدیف مدیبه اۀتقاد او رودخانه یا نژر استعاراتی هستند که به طبیعی»

 از حیدث بکدار گدرفتن ایدن شدیوه در روایدت داسدتان، پیشدینۀ آن بده زمدانی امّدا  (11: 1914 )ایدل،

بزنندد و ایدن جیمدز جدوی   نقبکردند به روحیات و دنیای درون  ها تالشکه نویسنده»دد گربرمی

بود که برای اوظین بار در ۀمل از آن استفاده کدرد    اظبتده او خدود ایدن شدیوه را از یدک رمدان کدم 

ز ا (111: 1911 )میرصدادمی،« ، برگرفدتانددرختان غار بریده شدهآوازه، اثر ادوراد دوژاردن به نام 

این زمان بود که نویسندگان دیگری مانند: مارسل پروسدت، هندری جیمدز و ویلیدام فداکنر توانسدتند 

پد  از آشدنایی نویسدندگان ایراندی بدا ایدن »جریان سیّال ذهنی اشخاص داستانی خود را ثبت کنند  

و  هدا بده زبدان فارسدی، ایدن شدیوه در داسدتان نویسدی فارسدی راه یافدتبرخدی از آنء آثار و ترجمه

هدای بعدد نویسندگانی چون صاد  هدایت، صاد  چوبک، هوشدنی گلشدیری و نویسدندگان نسدل

 )بیدات، «پور و دیگران در این شیوه آثار زیادی را خلدق کردنددمعروفی، شژریار مندنی ۀبّاس :چون

1911 :11)  
                                                           
1. Chain of thought 
2. Train of Thought 
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 جریان سيّال ذهن، تعریف و ماهيت. 5

تدرین سد ح، یعندی شود که از پدایینفرد گفته میجریان سیّال ذهن به کل حوزۀ واکنشی و ۀاطفی »

   ح کدامالً مجدزای تفکدر من قدی اسدت،می آغاز شده و بده بدالترین سد ح کده سدکلّتس ح پیش 

سدیالن »(  همچنین در تعریف جریان سیّال ذهن آمده اسدت: 411اظف:1991)میرصادمی، «انجامدمی

ای را دارد که ذهدن پرسدوناژ حاظدت پدردهاژ، نناپذیر ذهن یک یا چند پرسولینق   و نامنظم و پایان

نظدران دیگدری ها صاحب  ۀالوه بر این(11: 1911 )حسینی، «شودکه مواد داستان روی آن ارائه می

های سدیّال ذهدن ارائده های متفاوتی که از جریاندر جلوه امّا( 9)اند؛نیز به تعریف از این شیوه پرداخته

 ها اتفا  نظر دارند:ها در مورد برخی فرضیهگونه رمانن اینرسد که نویسندگاشده، به نظر می

 روانی او جست نه در جژان خارج از ذهن او  -ت وجودی انسان را باید در جریان ۀاطفیاهمیّ -1

 روانی با جژان خارج ارتباط ندارد و غیر من قی است  دداین زندگی ۀاطفی  -1

بلکده روال تدداۀی  ،کنددرا راب ۀ من قی تعیین نمدیم و تأخر فکری و احساسی جابجایی در تقدّ -9

  (41: 1914، ( و )سلیمانی141 :ب1991کنندۀ آن است )میرصادمی،  معانی روانی، تعیین

ای امدروزه نویسدنده»تنی است کده دده استوار است  گفدها بر ناپیدایی نویسنگونه از رمانت اینماهیّ 

ندوی  رمدان»، پد  بندابراین (41: 1911 )ظدور، «دپسندیده است که در داسدتان حضدور نداشدته باشد

کده سدبک شخصدی و زند و رمان به جدای ایدنت است که حرن میکند و خود شخصیّسکوت می

گدویی دروندی تدک گویی درونی شخصیت و یانوی  را حفظ کند، سبک تکرمان - پدرسالرانه

  (1161: 1911 ی،)سید حسین« گیردهمراه با تداۀی ذهنی )سیالن ذهنی( را به خود می

 هاي آثار جریان سيّال ذهنویژگي .5-9

 توان بر اساس موارد ذیل بررسی کرد:ال ذهن را میهای جریان سیّهای داستانوی گی

 هاي روایتشيوه .5-9-9

 هدای داسدتان منتقدلتهای جریان سدیّال ذهدن، روایدت بده درون ذهدن و ضدمیر شخصدیّداستاندر »

 هدای فدرّار و حتدی توصدیفکه در میان است، توانایی زبان در توصیف جنبهای شود و تنژا مسأظهمی

  (411: 1911 )پک، «ناپذیر اندیشه است

هدای روایتدی هدا از شدیوهتها، بدرای نمدایش مهتویدات ذهدن شخصدیّگونه از رماننویسندگان این  

ستقیم و غیر مستقیم(، گویی درونی)مها ۀبارت است از: تکترین آناند که مژمدی بژره گرفتهمتعدّ

 گویی نمایشی ، حدیث نف  و تکدیدگاه دانای کلّ
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 . تك گویي دروني5-9-1

ها گویی درونی، بیان اندیشهتک»های ارائۀ جریان سیّال ذهن است  گویی درونی، یکی از شیوهتک

روایدت هنگام بروز آن در ذهن است، پیش از آن که پرداخته شود و شکل بگیدرد  در ایدن شدیوه از 

ت کند  خواننده به طور مستقیم در جریان افکار شخصدیّاساس بر مفاهیمی است که ایجاد تداۀی می

کند  های او را دنبال میگیرد و سیر اندیشههای او نسبت به مهیط اطرافش مرار میداستان و واکنش

هدای داسدتان، تیا شخصدیّ تآید؛ بلکه در ذهن شخصیّها به زبان نمیصهبت ،گویی درونیدر تک

 ( 411اظف:1991 )میرصادمی، «جاری است

 «ت اصدلی اسدتنویسنده یا بژتر است بگدوییم راوی، کاتدب ذهدن شخصدیّ» روایتیدر این شیوۀ  

 تدک» همانندد:  انددوه پرداختدهدی دیگری نیز به تعریف از این شیدددان ادبدتقد  من(49: 1911 )فلکی،

ای میدان زمدان مداجرا و زمدان اول و ظغو هر فاصدله ءگویی درونی یعنی روایت یک حکایت به صیغه

افتدد، بدرای مدا ت، داستان خویش را در همدان زمدانی کده اتفدا  مدیگونه که شخصیّحکایت، بدین

   (161: 1919 )بوتور، «کندمی روایت

 کنددتعبیدر مدی «شیوۀگفتگوی پر از اشتباهات ظُپی و زبدانی»به گویی درونی میریام آظوت از تک 

گویی درونی به دو نوع  مستقیم و غیر مستقیم تقسدیم بنددی شدده اسدت  تک  (111: 1911 )آظوت،

گویی درونی مستقیم، فرض بر این است که نویسنده غایب است و تجربدۀ دروندی پرسدوناژ در تک»

و نویسدنده در مکاظمدات و جژدات و حدالت » (14: 1911 )حسینی، «شودبه طور مستقیم، ۀرضه می

جژت توصیف یا افزودن م لبی م   و یدا جمدالت های او را کند  مثالً صهبتذهنی او دخاظت نمی

گدویی دروندی غیدر مسدتقیم، در تک امّا  (119: 1919 )شمیسا، «کندرا از نظر دستوری تصهیح نمی

 و سپ  از صدهنه خدارج کند آرایی میم شخص صهنهراوی در صهنه حضور یافته و با روایت سوّ»

 (61 :1911 )مهمودی، .«سپاردی میت اصلّخصیّشود و روایت را به شمی

 هم از نظر رۀایت زمان و هم به ظهاظ انسجام معنایی، فامدد تدواظی» گفتنی است که این شیوۀ روایتی

  (119: 1916 )مستور، «طبیعی است

 نمایشي گویيتك .5-9-3

زندد ر حرن مدیگیرد و گوینده بلند بلند با کسی دیگکسی مخاطب مرار می»گویی نمایشی در تک

و دظیل خاصی بر گفتن موضوع خاصی به مخاطب خاصی دارد و این مخاطب در خود داستان است 

تواند بفژمد کده او درکجاسدت و در چده زمدانی زنددگی های راوی داستان میو خواننده از صهبت

  (414 اظف:1991، )میرصادمی «استدر داستان، مورد مخاطب مرار داده کند و چه کسی را می
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 . حدیث نفس5-9-4

( 11: 1911 کندان،)ریمدون «سخن مسدتقیم وآزادی اسدت»این شیوه اند؛ گفته حدیث نف مورد  در

ات و مقاصد او با آورد تا خواننده از نیّرا بر زبان می ت، افکار و احساساتششخصیّ»که به وسیلۀ آن 

: 1911 )بیدات، «شدودمدی دادهت داستان به خواننده خبر شود  بدین طریق اطالۀاتی در مورد شخصیّ

ت بدا صددای بلندد در حددیث نفد  شخصدیّ»گویی درونی متفاوت اسدت  حدیث نف  با تک(  11

 )میرصدادمی، «گدذارد مدی هدا در ذهدن اوگدویی درونی،گفتدهتدک که درکند در حاظیصهبت می

1911 :919)  

 داناي كل .5-9-5

هدای سدیّال کدامالً متفداوت اسدت  در داسدتانهدای کالسدیک و جریدان کاربرد این شیوه در داستان

 )یونسدی، «پدردازدم شدخص از بیدرون داسدتان بده روایتگدری مدینویسنده با زاویۀ دید سوّ» معموظی،

هدا تنویسنده در مقام دانای کل، مهتوا و روند ذهنی شخصدیّ»ذهن،  در داستان سیّال امّا  (69: 1914

  (16: 1911 )بیات، «کندرا از طریق شیوۀ مراردادی، روایت و وصف می

 هاي روایت در پيكر فرهادشيوه. 5-1

ی آغداز ت اصدلّگویی شخصدیّچینی و فضاسازی، با تکمه و زمینهبدون هیچ مقدّ پیکر فرهادداستان 

  (1: 1914 )معروفدی، «های شما بگذارم و اشک بریزمتوانم سرم را بر شانهدانم آیا مینمی»شود: می

داسدتان اسدت   جملۀ پرسشی منفی، بیدانگر تردیدد و دودظدی حداکم بدر پیکدرۀشروع شدن داستان با 

ی و ناشدناس بدودن او بدرای ت اصدلّشود، گریه کردن شخصیّها ارائه میتصویری که در این پرسش

معروفی با بکار گرفتن این شیوه از روایدت، سدعی بدرآن داشدته تدا زن اثیدری  ۀبّاسمعشومش است  

اندد و تنژدا از زن بودنشدان تصدویری جایگداهی در طدول تداریخ نداشدته یا زنانی که هدیچ بون کور

شدود، ارائه می بون کورماورائی ارائه گردیده، اجازۀ اثبات وجود بدهد  تصویری که از این زن در 

این زن توانسدته در ایدن داسدتان اجدازۀ سدخن گفدتن  امّاکشد، ای هم نمیبسیارکوتاه بوده و به ظهظه

هایی که و دست خواننده را بگیرد و در دریای سیالن خاطراتش شناورکند  اندیشه بیابد، ۀاشق شود

گذرد، پریشان است و نظم و ترتیدب خاصدی نددارد  او پیوسدته از یدک ت اصلی میدر ذهن شخصیّ

شدود و گداهی اش برای او تدداۀی مدیاندیشه به اندیشۀ دیگر رفته و گاه خاطرات گذشته و کودکی

هدای تاریدک، شنیدم که مردی شصت سال بعد در نیمده شدبمی»کشد: سرك میحتی به آینده هم 

 (  199)همان:  «کرد و هیچ پناهی نداشتدر تنژایی گریه می
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هدا و ت اصلی،کوشدیده تدا تنژدایی، اندیشدهدر روایت این داستان، نویسنده با نفوذ به ذهن شخصیّ    

بلو نقاشی، ۀاشق نقاش خود شدده، بیدان کندد  او ها و ذهنیت آشفتۀ زنی را که از تاها، اض رابرنج

 گدوییتدک ی دروندی،دگویدله تدکده، از جمددود جستددهدای گونداگون سدروایت از برای این کار

 حدیث نف  و دانای کل نمایشی، 

 هاي روایتيشيوه ي ازیهانمونه. 5-1-9

 ع مسدتقیم اسدت:از ندو پیکر فرهادگویی درونی راوی در رمان تک گویي دروني:تك .5-1-9-9

    من این بار دیگر راه فرار نداشتمزدند ودر برابر آن همه شمشیر به دست ایستاده بودم  مژقه می »   

  هدای سدفید و سدرا جدامن در حاظی که به ریسمان نازك چندی انداختده بدودم، آویختده در رندی
نی، صدای درهدم و آمد  پ واك صدای کارگران پزشکی مانوماندم  صدای ماغ کشیدن گاو میمی

هدا دورم حلقده زده آمدد و آنۀ مدوزی مدیژدفژمیددم    صددای مژقبرهمی که هیچ کدامشان را نمی
 .(91-91 :1914 )معروفی، «بودند

رود و افکارش تواظی من قی زمانی نددارد، جریدان راوی پیوسته از یک اندیشه به اندیشۀ دیگر می    

ۀ مدوزی( ژد)صددای مژق ه( شروع و با کمترین ۀاملژمژق )صدای سیّال ذهنی او با کوچکترین ۀامل

 گردد میم   

 راوی در داستان با فردی در تعامل وگفتگدو ی نمایشی،گویدر تک نمایشي: گویيتك .5-1-9-1

 رفتدیم پدای بخداری  یادتدان» پدردازد:روایتی به یادآوری گذشته خود می ست و به وسیله این شیوها

کدردم فقدط بده ایدن یف مدیدش کدرخاندم و از بخار مالیمدچتژام میهست؟ ظیوان چای را کف دس

هدا مدیم «گویید؟این نوشابه بد مزه را می»آمد  شما گفتید: اش خوشم میخاطر که از رنی پرتقاظی

ام همیشده بده هدای جلدوی خاندههدلدآید؟    روی پمی؟ خیلی خوشمزه بود  پدرم یادتان یادتان هست
کاندادا، بدا پددرم سدر برسدد  بدا دو شیشده ن است کده گویند، اآلهمه دروغ می کردم کهاین فکر می

بدار از مدن پرسدید مدرا بیشدتر  ماندد  یدکورتش مدیدی کج بود و بر یک طرن صدندی که کمدظبخ

 ( 11-14 )همان: «دوست داری یا کانادا را؟ گفتم هر دو را

 «شما»د  هدایت است که از او با ظفظ شخصی که در ابتدای داستان مورد خ اب مرار گرفته، صا    

هدایی یکسدان راوی در اواسط داستان، صاد  هدایت و نقاش را با بکدار بدردن نشدانه امّاکند؛ یاد می

ر دو از ده هددکد ردوسیده فددهدا ۀبدارت اسدت از: کداله شداپویی و صدهنۀ کافدانگارد؛ این نشانهمی

کافده فردوسدی بدود یدا جدای »بدرد: می شخص نقاش بکار های صاد  هدایت است که برایوی گی
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شدد، کداله شداپواش را از کردم، نیم خیز مدیکرد؟ به مهضی که بژش سالم میدیگر، چه فرمی می

ت را گاهی راوی هر دو شخصدیّ حتّی  (41: 1914 )معروفی، «کردداشت و ادای احترام میسر برمی

م و به این احساس زیبا برسم کده آن در یک ظهظۀ کوتاه فرصت کردم، گریه کن»برد: باهم بکار می

(؛ کده منظدور از کداله 11 )همدان: «کاله شاپویی مدؤدب، آن اخمدوی ملمددانی را دوسدت دارم مرد

 شاپویی، صاد  هدایت و منظور از اخموی ملمدانی، نقاش است 

معروفدی گداهی در ماظدب  ۀبّداس پیکر فرهادها در رمان این حدیث نف  حدیث نفس: .5-1-9-3

کرد  آیا ایدن آرزویدی کاش یک نفر از پشت پنجره مرا نگاه می» شود، مانند:کوتاه بیان میجمالت 
 ام کده حدال خدودم را افتداده ای خاك بدر سدر مدن  چدرا بده ایدن روز»(، و یا 11 )همان:« مهال بود؟

مگدر » و گاهی به صورت جمالت متواظی و پی در پدی، مانندد ایدن نمونده: ( 11 )همان:« فژمیدمنمی
شود دختری از پردۀ نقاشی ۀاشق مردی شده باشد که از صبح تا شب کارش نقاشدی روی جلدد ینم

اش بده دختدر نقاشدی مددرشود آدم اسیر نقشی شود که خود درانداخته و آنملمدان است؟ مگر نمی
 ( 11: 1914 )معروفی،« دل بدهد که او را دظدار خود کند؟

راوی با زاویۀ دید دانای کل وارد ذهن سه  دروني: گوياي از داناي كل و تكآميزه .5-1-9-4

 شدکند و ناخواسدته خدود راشده و با توصیف افکارشان سیر زمانی را درهدم مدیمرد در صهنه م ار 

راوی(  -)مدن م شدخص بده صدیغۀ اول شدخصیابد و بدین طریق، روایت از سوّدرکافۀ فردوسی می

که از وامانددگی، خوردند  مثل ایندند و چیزی میسه مرد دور بشقابی جم  شده بو» شود:منتقل می
کردندد کده آسدان اند و هالك از خستگی به دختدری فکدر مدیشمشیرهاشان را در خاك فرو کرده

حاظت خمیده هزار سدال، یدک گدل نیلدوفر کبدود را بده پیرمدرد مدوزی به  تواندشود و میتسلیم نمی
 هددای کنددد و در ر تددی سددرنی را پددر مددیبختعددارن کنددد  دختددری کدده از سددر ناچدداری یددا تیددره

، بداز آن مدرد را بدر هام از حاظدت دودو زدن بداز ایسدتاد، سدربلند کدردمدهد    چشماش فرو میتشنه

 (  19 )همان: «ظرزیدهایی مض رب میدرگاه دستشویی دیدم؛ با صورتی ۀر  کرده و چشم

گدویی نمایشدی اسداس بیشدترین کداربرد، تدکرا بر  داستان پیکر فرهاددر پایان باید شیوه روایتی     

داسدتان را بدازگو  جای داستان با مخاطب مرار دادن نقداش و صداد  هددایت،راوی در جای  دانست

 تشخصدیّ (119صفهه )گیرد  راوی از ابتدای داستان تا کند و سیر داستان را از این طریق پی میمی

شود و روایت د میگفت، راوی متعدّ توانمی( 191 صفهه)پایان  تا (191 صفهه)از  امّا؛ استی اصلّ
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ل شخص و با زاویدۀ شود  شیوۀ روایت او به صورت اوّت اصلی به ظکاته واگذار میداستان از شخصیّ

ای از زنددگی گسدتردهین شیوه کوشیده است تدا اطالۀدات دید درونی است  نویسنده با استفاده از ا

ت بدرای خوانندده ه او با این شدیوه، درصددد معرفدی شخصدیّظکاته در اختیار خواننده بگذارد به ۀالو

ام به این جای خلوت  یازده خواهر و بدرادر بدودیم کده یکدی از من از یک جای شلوغ آمده» است:
 )همدان: «داد و   کردیم که همیشه بدوی نفدت مدیمیتر  توی یک اتا  دنگال زندگی یکی بدبخت

 شود ی واگذار میت اصلّیان داستان روایت به دست شخصیّتا پا( 191صفهه )(  و باز از ابتدای 119

 . زبان6

 نویسنده به هر حال ناچار اسدت تدک امّا ؛زبان در این مرحله از نظم و من ق ۀقالنی برخوردار نیست

تواند گویی درونی را چنان بنویسد که برای خوانندۀ اثر، مابل درك و دریافت باشد  از این رو، نمی

پیش از گفتار وفدادار بماندد  ترفنددهای زبدانی متندوۀی در آثدار جریدان  های مرحلۀگیکامالً به وی 

رود تا برخی از فرآیندهای ذهنی را مدنعک  و زبدان داسدتان را بده زبدان ذهدن سیّال ذهن به کار می

 :ها ۀبارت است ازترین آننزدیک کند که مژم

 . ابهام8

 هدا متمدایزیّال ذهدن، کده آن را از اندواع دیگدر داسدتانهای جریان سهای داستانترین وی گیاز مژم

این ابژام تا حدود زیادی ناشی از خصوصیت فرآیندهای ذهندی »ها است  کند، ابژام حاکم بر آنمی

جا که نویسنده مهتویات ظاهراً آشفته و بددون انسدجام و مدبژم در مرحله پیش از گفتار است  از آن

 یابدد و باۀدثزبدان نیدز راه مدی ند، ابژام خواه و نداخواه بده ۀرصدۀکذهن را در ماظب زبان ۀرضه می

شود در این آثار با اشارات و معانی مبژم و تبیین نشده، جمالت نامص، کلمات )دو یا چند پژلدو( می

پیکدر   در داسدتان (96: 1911 )بیات، «شویمگذاری روبه رو گذاری غیر ۀادی یا فقدان نشانهو نشانه

گدذاری گدذاری غیرۀدادی یدا جمدالت فامدد نشدانهروفی ابژام چندانی از ظهاظ نشانهمع ۀبّاس فرهاد

تدوان بده: آشدفتگی ذهندی، وجود ندارد  از ۀواملی که باۀث ایجاد ابژام در این داستان گردیده، مدی

کدرد  ها و مفژوم استعاری و سدمبوظیک رخددادها اشدارهتۀدم م عیت رخدادها، دگردیسی شخصیّ

 شود:ها پرداخته میانکه به ترتیب بد

 آشفتگي ذهني .7

تدوان بده صدهنۀکافۀ بیان کنندۀ آشفتگی ذهن راوی اسدت، مدی پیکر فرهاداز مواردی که در کتاب 

آشدفتگی و  گیرد و ذهنش دچدارجا توسط چند نفر مورد اذیت مرارمیفردوسی اشاره کرد  او درآن
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هدای زمدانی دچدار ابژدام و ل از ایدن پدرششدود  خوانندده در نگداه اوهای زمانی به آیندده مدیپرش

 یابدد:کی مدانونی مدیدخود را در پزش رود وچون بدون هیچ من قی به آینده می شود؛سردرگمی می

هایشدان پیددا نبدود  مثدل یدک صورت هددکددادنان میدت تکدام برایم دسای درون جمجمههدّدۀ »   

 شدد و اوج دنیدا مثدل بادکندک بداد مدی انگدار رفدتم میان فرودوزنی زمشدم و در بیک میدباظن سب
های سدفید و که به یک ریسمان نازك چنی انداخته بودم، آویخته در رنیگرفت  من در حاظیمی

آمدد  پد واك صددای کدارگران پزشدکی مدانونی، ماندم  صدای ماغ کشدیدن گداو مدیسرا جا می

های بعدد، نی یک تلفن در سالفژمیدم  صدای زصداهای درهم و برهمی که هیچ کدامشان را نمی
جدا کجاسدت؟ گفدتم: پزشدکی گفدت: ببخشدید آن     «سدالم» گوشی را برداشتم و گفتم: بفرماییدد 

ت حضورش در پزشکی مانونی را بیدان راوی در ادامه داستان ۀلّ امّا(  99: 1914 )معروفی، «مانونی   

یدم که به جستجوی شما در پزشدکی د» شود:می کند و بدین وسیله اندکی از ابژام داستان کاستهمی

 ( 116 )همان: «اممانونی در یک سردخانه نشسته

 ها و رخدادهاتعدم قطعيت شخصيّ .1

یدک » شدود:ها باۀث ابژام آظودگی شدید داستان مدیتشخصیّ و نیافتن معنایی م عی برای رخدادها
   بـود پـدرمشدت، گذاداشدت و آن طدرن روی هدم مدیها را یکی یکی بر مدیجا مردی که پرده

 ( 11 :)همان «باور کرده بودم که باشد امّا، پدرم نيستدانستم که او می

آورد و میدان مدی دنیا آمدن خود و در صهنۀ دیگر، از زایمدانش سدخن بده او در یک صهنه از به    

دنیدایی  از رحم مادری به دنیا پا گذاشتم » :تواند میان این دو صهنه ارجهیتی مائل شودخواننده نمی

 )همان: «زدمجه میدکردم و با تمام وجود ضین ظهظۀ ورود بایستی سازگریه را کوك میدکه در اوظ

 ای کدف خندیدندد، ۀددهای مدیهصدداهای تدازه آمدد  ۀددّ»(  و یا در جایی دیگر آمده اسدت: 191
 ( 199 :)همان «کرد، و آیا آن زن من بودم؟ دختر است؟زدند، زنی ناظه میمی

 هاتسي شخصيّدگردی .90

ها یا بده ندوۀی ۀکد  تاز موارد دیگری که در این اثر باۀث ایجاد ابژام گردیده، جابجایی شخصیّ

ت بدودن که ایدن چندد شخصدیّشود و گاهی برای اینها ارائه میتهایی است که از شخصیّبرگردان

ان، انگشدتر صدلیبی در هدای داسدتشود  در یکدی از صدهنهای به خواننده نمایانده میبیان شود، نشانه

 کند: در صهنۀ دیگرآن انگشتر در دست ظکاته خودنمایی می امّا ؛دست راوی است
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هدای شد انگشتر صلیبی که شما سالرنی ظباس، نوع نشستن و این چیزها مژم نبود  حتی می»راوی: 

 (  16 )همان:« بعد در تابلویی نقاشی به انگشتم کردید، نگین سبز داشته باشد

کده انگشدتر انگشت سبابه دست راست کامالً خم شده بود و انگشت میدانی دسدت چدآ، آن» ظکاته:

 (  16 )همان: «صلیبی داشت صان و بلند ماند

ای اسدت کده برخدی از منتقددان ادبدی برآنندد کده: ها در داستان به گونهتاین دگردیسی شخصیّ     

دیسی بده ظکاتده فاسدده تبددیل در یک دگر بون کورت دخترك ملمدان یا همان زن اثیری شخصیّ»

هدا مشداهده کدرد بده تتوان در همدۀ شخصدیّ  این دگردیسی را می(119: 1911 )غیاثی، «شده است

بدون ت پیرمرد موزی و نقاش )مانندد داسدتان توان فژمید که شخصیّها میای که از خالل نشانهگونه

زانم در آن سردابه ظمبر خورد صدای ظر» پیرمرد موزی:  ی جای دارند:ت اصلّ( در وجود شخصیّکور
و به خودم برگشت، سرم را در دستژام گرفتم و از ارتعاش صددای خدودم بده رۀشده افتدادم  صددای 

  (99: 1914 )معروفی، «خندۀ ترسناك موزی بود

 ( 16 )همان: «به خودش در آینه نگاه کرد  دختری سیاه پوش آنجا نشسته بود، من بودم» نقاش:

 سمبوليكي رخدادهامفهوم استعاري و  .99

تواندد منظدور دوگانه و استعاری دارند و خوانندده نمدی مفژوم های حاکم در داستانبعضی از رخداد

 راوی را از بیان این رخدادها دریابد: 

، مرا ملمددوش کدرده بدود  های تاریخ بودمرده مرا از پلی گذراند که هر دو سوی آن پر از» همانند:

 های ۀجیدب وآنژا میافه    » ( و یا در جای دیگر آمده:91 )همان: «ها گذشتدملی آمثل باد از لبه
از پیرمرد موزی پرسیدم چدرا ایدن     هایشان را برگردانده بودندپلک چشمغریبی داشتند، مثل اینکه 

 ( 191 )همان: «ها همه گناهکارنداین» :اند؟ گفتها اینجوریآدم

 شعرگونگي .91

گیدری شود  این بژرههای جریان سیّال ذهن فراوان مشاهده میاغلب داستان ۀناصر شعری در کاربرد

کند  استفاده ها غلبه میهای داستانی آنهای شاۀرانۀ این آثار، بر جنبهگاهی جنبهکه، ی است به حدّ

ه دمیق به معدانی توجّهای بدی  و ها و استعارهکارگیری تشبیهاز ایجاز، ابژام، ایژام، جناس پردازی، به

 هاه وی ه به تأثیر موسیقیایی اجزای زبان، به شعرگونگی این نوع داستانضمنی کلمات، در کنار توجّ

 تدوان مدی پیکدر فرهداد کتداب هدایدر بعضدی از جملده(  114-111: 1911)بیدات،  کنددمدیکمک 

 )معروفدی،« ایدن بدیم و امیددهمه این روی و گریز، همه »پردازی را مشاهده کرد: هایی از سج نمونه
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هدیچ نشدانی از او »هدا نمدود دارد: ها به وی ه فعدل )ردیدف( در بعضدی جملده(  تکرار واژه11: 1914

، پیرمدرد بـود، جدوی آبدی بود  درخت سدروی نبود، چشمی نبودای پنجره نبود،دیواری  نبود.

ایدن داسدتان مفژدوم نمدادین هدای بکدار رفتده در ای از جمله(  پاره11)همان:« بودمومن  بودموزی 

(، نمدادی از 11س /99، 11/س11،11س ر /1 )همان: «توانستمنمی نه دیگر»دارد، مانند تکرار جملۀ: 

مدن کده »و با تکدرار جملدۀ:  جایگاهی برای او ندارد  ناتوانی شخصیت در برابر جامعه است که هیچ
ت و احساس بیگانگی شخصیّ(، نشانۀ طرد شدگی 11س /191 و 1س /111، 1س /19 )همان: «نیستم

ت زن اثیدری و ظکاتده شدناور اسدت، تی کده در لبده لی شخصدیّداستان با هویت خویش است؛ هویّ

 ماشدین(، 1سد ر /44 ها مانندد: آدامد  )همدان:کار بردن بعضی واژهی  بهدبت و گاهی منفدگاهی مث

 (،14/س61 همدان:) سدیگار (،9س /1 )همان: ۀینک (،11س /11 )همان: سرنی (،1س /44)همان: 

(، و نظایر آن، نمادی از زنددگی ماشدینی و 1س /191(، آپارتمان )همان: 4س /191ماهواره )همان: 

افکدارم منجمدد »خدورد، مانندد: آمیزی در جای جای داستان به چشم میغربی هستند  همچنین ح 
 )همدان: «دادای مینهبوی تنژایی کودکا»(، 1 )همان:« خندۀ سرد و آزار دهنده»(، 41 )همان:« شدمی

تدوان گفدت رمدان در (  در کل می14 )همان: «ای بود که شبیه انسان استشکل پرنده»(  تشبیه: 116

ای اسدت صدهنه پیکدر فرهدادهای برجسته در رمان مثالً یکی از صهنه  ت خود جنبه نمادین داردکلیّ

کندد  ایدن صدهنه تعدارن مدی که در آن دخترکی با ظباس سیاه، گدل نیلدوفری را بده پیرمدرد مدوزی

« هداهنر ساسانی در غرفدۀ مددل»نام ای بهصاد  هدایت در مقاظه»است،  بون کوربرگرفته از داستان 

 همدان گدل ورجاوندد»گل نیلدوفر نیدز   (111: 1911)غیاثی،  «داندظباس سیاه را مد دوره ساسانی می
: 1914 )معروفدی، «آراسترا می شکوه، دیوارهای تخت جمشید آریایی است که در روزگار فخر و

ای که بر سرش بسته است، شاید نمادی از (  پیرمرد موزی با آن ۀبایی که به دوش دارد و شاظمه149

منتشدر  1911کده در سدال نمایشنامه مازیدارصاد  هدایت در آثار دیگرش ازجمله »موم ۀرب باشد  

  بندابراین (41: 1911 )غیاثی، «گویدیم ای دور سرش پیچیده، سخنکرد، باز از این ۀرب که شاظمه

باشدد  در ن ایران باستان و پیرمرد موزی نماد اۀراب مدیتوان گفت: شاید که گل نیلوفر نماد تمدّمی

تواند که نمداد از دسدت رفدتن تمددن می شود، گل نیلوفر به آب افتاده و آنای دیگر دیده میصهنه

 ایران باستان، پ  از حملۀ اۀراب باشد  

آن ظهظده  همچنین صهنه بیرون رفتن م ار از تاریکی، استعاره از زندگی و طلوع دوباره است در    

رود    احساس کردم م ار از تاریکی تونل بیرون می»شنود: ظین بار صدای جیغ خود را میاو برای اوّ



 1999، بژار 6/  فصلنامۀ ادبیّات داستانی، سال دوّم، شمارۀ 111

 

  

رات ادبدی (  اشدا191: 1914 )معروفدی،« من جیغ کشیدم  برای اوظین بار صدای جیغ خودم را شنیدم

، آمده است که ناخودآگاه خوانندده «من سردم است»کتاب گوناگون است در چند جای آن جملۀ: 

کتداب  (111صدفهه )(  در 19س /14، 4س /94، 16 رس  /99 )همان: را به یاد شعر فروغ می اندازد

 از جدالل ای اسدت ، آمدده کده یدادآور ۀندوان مقاظده«معلم انشای ما پیرمرد، چشم مدا بدود»نیز جملۀ: 

(  فرهاد و شیرین و ظیلی و مجنون نیز در پ  زمینۀ ایدن 11-1 :1941)آل احمد، احمد دربارۀ نیماآل

 دود کدهپ  آهو در دشت چگونه مدی»گوید: ی میت اصلّاثر وامعند  در چند جایی از رمان شخصیّ
مسدتقیمی بده ( ایدن جملده اشدارۀ 11:1914 )معروفدی، «توانست خط غباری از خود بجای گدذاردمی

بسیار بر آهوان دۀا کرد و آنگاه زدامشدان رهدا کدرد/ رفدت از »آهوان در بند دارد:  وداستان مجنون 

  (16: 1914 )نظامی،« پ  آهوان شتابان فریادکنان در آن بیابان

 تداعي .93

تأکیدد  بر زمان ذهنی ت زمان خ ی و تقویمی کاسته شده وهای جریان سیّال ذهن از اهمیّدر داستان

ظغزد و ای به خاطرۀ دیگر و از تصویری به تصویر دیگر میزمان ذهنی هر ظهظه از خاطره»گردد  می

شدود  ایدن های تو در توی ذهن و بین زمان ۀینی و ذهنی جا به جا مدیکانون روایت، مدام میان لیه

یدرد و بده خوانندده ایدن گمی وی ه در زمان ذهنی، به وسیله تداۀی صورتها و بهجابجایی میان زمان

ت بده گدردش در افکدار و خداطرات او بپدردازد و بده دهد تا همراه جریان تفکر شخصدیّامکان را می

  تدداۀی یدا بده شدکل من قدی (191: 1911 )مهمودی،« های ذهنی او برسدترین زوایای تجربهژرن

نامند کده می« آزادتداۀی »شناسد که دراین صورت آن را گیرد یا من قی برای خود نمیصورت می

رات، ادراکات و غیره، طبق تشابه، تداۀی معانی یعنی ارتباط تصوّ»خود ریشه در تداۀی معانی دارد  

میان اجزای تداۀی، ارتباطی مسدتهکم وجدود دارد  (416: 1911 )یونی،« همزیستی و استقالل ۀِلّی

الحی پوششدی بدرای تعددادی اصد »شدود و مدوانین تدداۀی ۀنوان موانین تداۀی یاد میکه از آن به 

(  119:1919)پورافکداری،  «هاسدتهای تجربی و نظدری در مدورد چگدونگی تشدکیل تدداۀیتعمیم

موانین تداۀی ۀبارت است از: مشابژت یا همانندی، مجاورت یا همزمدانی، تضداد، و ۀلدت و معلدول 

   (191: 1911 )مهمودی،

 تداعي بو. 93-9
گیدرد و بددین مدی ایۀ تداۀی معدانی)بو، مدزه، صددا و   ( صدورتهای داستان پیکر فرهاد بر پتداۀی

ابند و او ناخواسته به گذشته یمی های گریزپای کودکی دوباره در ذهن راوی جان تازهخاطره وسیله
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موها افتاده بود، پاك کردم و درش را گشدودم  ای که کنار ملمبغلی شراب را با پارچه»گردد: میباز

هدای نیشدابور در فصدل بژدار بدود یدا بدوی ندان تدازه در ای داشت  بوی تاکستانچه بوی آرام کننده
شدکافتند، اتدامی بده شدکل ساختند، زمین را میانگار معبد می    فهميدمنمي  امکودکیهای کوچه

باریدد پددرم کردند    اوظین برن که مدیند، با گل رس دیوارهایش را اندود میدساختم مرغ میدتخ
 کدردم، چژدل پلده پدایین هدا را طدی مدیداد و من در آن سرما، پای پیاده کوچدهتم میای به دسکوزه
 داد، یدا نده، بدوی بداران ۀیدد ندوروز    بدوی شدیر مدادرم را مدی کدردم   مدی رفدتم و کدوزه را پدرمی

: 1914 معروفدی،) «  سر بغلی را با کف دست پاك کردم ویکدی دو جرۀده سرکشدیدمفهميدمنمي

ان دفی آغداز و بدا همددی با جملدۀ منددتداۀقش ارتباط دهنده، بوی شراب است  ندر این تداۀی   (46

 )همان(   «فژمیدمنمی میدم   دفژنمی» د:درسجمله به پایان می

 تداعي فضا )شباهت دو صحنه(. 93-1
ندم و سرم را برگردا»گردد: راوی داستان به وسیله دیدن یک صهنه به صهنۀ مشابه در گذشته برمی

ده دگشان ۀدوض نشددوز رنددکردم که هندهای سرشاخه درخت نگاه میجره کنار تخت به کالغاز پن
مدادرم  ،ه بسازدده طبقدد و سدخواست خانه را بکوبما می ۀخانگشتندکه صاحبستانی برمیدبود به زم

 رزگرفتهدط ظرز کند مدرض ظدداند تا فقاندهدهایش چسبآنقدر مریض بود که انگار پوستی به استخوان
 «مان رفته بودم کده بگدویم تدا بژدار صدبر کندد و خانده را خدراب نکندد   خانهصاحب ۀبود من به خان

 ( 11 )همان:

هدا هسدتند کده در سازد، سرما و زمسدتان و کدالغتنژا چیزی که این دو صهنه را به هم مرتبط می    

اپده دراز کشدیده بدودم کان همان وری کده روی »    شود:انتژای تداۀی همان صهنه دوباره تکرار می
« شددهای از دود و بخدار مهدو مدیهای درشت برن نگاه می کردم که از پشت پنجره در لیهبه دانه
 : سد ر41 )ص ظهدن -1از: ۀبارت است  پیکر فرهادها درکتاب (  نمونۀ دیگر این تداۀی61 :)همان

 ( 11-11: س ر116تداۀی صدا )ص -1( 1-1 : س ر11 ص و 19-11

 ختار مكاني و زمانيسا. 93-1-9

زیرا داستان حتماً  بایدد در جدایی »ت خاصی برخوردار است در جریان داستان، زمان و مکان از اهمیّ

داند که برای باورداشدت داسدتانش، ا  بیفتد و در زمانی به وموع بپیوندد  هر نویسنده به خوبی میاتفّ

ق پدذیرد    مانندی داستانش تهقّتا حقیقتبیعی و وامعی تصویر کند مکان و زمان وموع آن را باید ط
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های خیال و وهم، زمان و مکان داستان بر زمیندۀ وامعدی و مابدل مبدوظی ی در داستانبه همین دظیل حتّ

 (  449اظف:  1991)میرصادمی، «جریان دارد

 مكان. 93-1-1

ۀ آن را در سده هدای برجسدتصدهنه امّدا ؛های گونداگون روبدرو هسدتیمبا مکان پیکر فرهاددر داستان 

 توان مشاهده کرد:صهنۀ زیر می

هیچ  امّاروایتی تک گویی نمایش  ۀبا وجود غاظب بودن شیو در این صهنه: خانة نقاش .93-1-1-9

کندد و در مدی گویی احساسات خدود را بیدانگیرد و او با تکگفتگویی بین او و نقاش صورت نمی

ای که آشفتگی ذهندی او شود به گونهیش مینژایت پ  از مر  نقاش دچار ترس و حیرانی و تشو

ای بر تخت ای وارد شدیم که مجسمهبه سردابه» شود:های ناشناخته و ۀجیب میباۀث رفتن به مکان

ای روش کشیده بودند و شمشیری در شکمش فدرو کدرده بودندد سنگی وسط آن نژاده بودند پارچه
ایدن مجسدمه نیسدت ایدن نوجدوانی »گفدت:  صددای مدن«    ما یک زمانی مجسمه هم داشتیم» :گفتم

  (99: 1914 )معروفی،« شماست

او با چمدانی که حاوی جسد م عه م عده شددۀ معشدومش اسدت، در م داری بده قطار:  .93-1-1-1

 شدده، بدهکند  در ایدن صدهنه نیدز او دچدار تدرس و سدرگردانی شددید می نامعلومی حرکت مقصد

ر ذهندی خدود دارد  در انتژدای داسدتان، م دار کده از ای که مدام سعی در ۀوض کدردن تصدویگونه

 ت مدادیآید، مانند این است کده وجدودش کده خیداظی بدیش نبدوده، بده موجودیّدتاریکی بیرون می

رود ندور کمرندی از دور پیددا بدود، کردم م دار از تداریکی توندل بیدرون مدیاحساس می»رسد: می
تکیدد و آن اۀتی که در زمانزدگی خود مدیگسست مثل ظنگر سهای م ار آرام آرام میصدای چرا

هدای شمدید بدود کده ندورش را در چددح شده بود؟ آیا خورشددست  آیا صبدشکها فرو میچرخدنده
  (191: 1914 )معروفی، «ظین بار صدای جیغ خودم را شنیدمبرای اوّکرد    خسته من فرومی

یگر از آرامش و آسایش بیشتری های ددر این صهنه او نسبت به صهنه :فردوسي هكاف.93-1-1-3

توان در این صهنه مشاهده کرد  در این مومعیت آینده نقدش برخوردار است و حتی گذر زمان را می

مدر ( که گاهی زمان را آن11 )همان:« نگاهی در آینه کردم تا ببینم چند ساظم است»ساۀت را دارد: 

 مدددر بدده کندددی نددد و گدداهی آنبیمددی د کدده او خددود را پیرزنددی سدداظخوردهدهددسددری  نشددان مددی

(  در پایدان مبهدث مکدان، 61 )همان: «شدمچرا پیر نمی»بیند: گذرد که در خود هیچ تغییری نمیمی

گیدرد، بدیش های این داستان کده ومدای  در آن شدکل مدیباید به این نکته اذۀان کرد که تمام مکان
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ت فیزیکی خود را از یل هستند و خاصیّهای وامعی باشد، جایی برای رؤیاپردازی و تخکه مکانازآن

 شود  ه داستان در فضای مغشوش و نامشخص روایت میدهند؛ در نتیجّدست می

 زمان .93-1-3

 های جریان سیّال ذهن، به دظیدل رویکدرد وید ه بده مفژدوم زمدان، گداه داسدتان زمدان نامیدده داستان»

شود تدا کشدف شدژودی مهدض از ن حذن میها گذشته و آینده از زماگونه داستاناند  در اینشده

ظهظۀ حال به دست آید  نویسندگان جریان سیّال ذهن، برای انعکاس دمیق ذهن انسدان و چگدونگی 

ها بازگشت ناگژدانی بده گذشدته اند که یکی از شگردت ابق آن با زمان به انواع شگردها روی آورده

گدر تدداۀی «داندم؟نمدی»با جملۀ پرسشی:  پیکر فرهاد  آغاز شدن داستان (119: 1911 )بیات، «است

و بدا  (1: 1914 )معروفدی،« هدای شدما بگدذارمتوانم سرم را بر شانهدانم آیا مینمی» زمان حال است:

بعدد از »کندد: ای را از گذشدته بدازگو مدیگدردد و خداطرهبه گذشدته بدر مدی یک بازگشت ناگژانی
های برا  سیاهی که بدا یدک نگداه چشم دوری از سفرهای دور و دراز، بعد از آن همه سال تنژایی و

(  این شیوه تدا پایدان داسدتان ادامده 1 )همان:« اش زندگی مرا به آتش کشیده بوداز پشت روزنۀ خانه

گیرد، گذشته وحدال را در هدم یابد و راوی با جابجایی مداوم زمان که بوسیلۀ تداۀی صورت میمی

اش بدرای او کدودکیدوران  با استشمام بوی شدیرینی، دوسیآمیزد؛ برای نمونه: راوی در کافه فرمی

 شود و در آخر باز به زمدان حدال، کده در جلدوی آیندۀ کافده فردوسدی خدودش را مرتدب تداۀی می

مدن  تظر پدرم بدودم   آمد  هوس کانادا کرده بودم، شاید هم منبوی شیرینی می»گرد: میکند، برمی

هدیچ غدذایی دوسدت     نشسدتماول مدی دۀردم و روی پلدکاز میکشیدم، در خانه را بمیانتظارش را 
شدد، مدادرم جلدوی هوا که گرم می جویدم   نمیگذاشتم و ظقمه را م میدتم  یک ماشق به دهندنداش

 جلدو آینده سدر و    کردمهای آجری جلو در خانه هوس کانادا میکشید ومن روی پلهپنکه دراز می

 ( 19-11: 1914 )معروفی، «ها بال رفتم و دوباره پشت میز مرار گرفتمصورتم را مرتب کرد، از پله

زمدان باسدتان )زن  -1رو هستیم: به نوۀی با سه گونه زمان روبه داستان پیکر فرهاددر کل در  او امّ    

زمددان حددال )ظکاتدده و  -9 زمدان هدددایت و روزگددار نقددش و نگداران -1روی جلدد ملمدددان/ نقدداش( 

ای درهدم تنیدده هدا بده گوندهگونه از زمان، با وجود راوی مشترك، فضاها و زماننقاش( در این سه 

کندد چدرا کایت مدیداها از جژانی واحد حدیابد که در حقیقت همۀ این فضنمیدر شده که خواننده 

 «که روایتگر داستان مرامب است تا مبادا سرنخی به خواننده بدهد که سیر تکدوینی ومدای  را دریابدد

ال دمددام درحدهای تودر تدو زمدانی ی داستان میان لیهت اصلّ(  شخصی11ّ-16: 1991 یر ،)اکبری ب
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ای کده گداهی دهد به گونهار هم مرار میدد را در کنهای متعدّاندهای از زملرفت و آمد است و پاز

بده ۀندوان مثدال ازدواج زن بدا مدوزی در دو   ممکن است یک وامعه چند بار در داستان تکدرار شدود

گردد به خوابی که شما دیده بودید  درست در شب این چیزها برمی» جای داستان تکرار شده است:

یا روزی که من زن نوۀ متوظی امامزادۀ گمنام شدم  شما در درگاه خانه ما ایستاده بودید و به اتا  مدا 
 کردید  یک حیاط بود و یدک اتدا   یدک حدوض آب هدم بدود  مدن کندار حدوض رخدت نگاه می

داریدد  تندد تندد دیددم کده چشدم از مدن برنمدیا میامّ ؛کردم، به شما نگاه نکنمشستم و سعی میمی
کدرد  های ظجوج روی زمین خوابیده بود و گریه میبچّه داشت که مثلشستم    برادری همرخت می

  شدما کده نگداهش زدمیبده و ۀرکوفت خواست و برای همین پا بر زمین مینصف آن ملک را می

»      (14: 1914 )معروفدی، «ردید، من به طرفش رفتم و دو تا کشیدۀ جانانه خواباندم بدیخ گوشدشک
ه کردید، من بده طدرفش رفدتم و کشید  ومتی شما توجّکوفت و ۀربده میبرادر موزی پا بر حیاط می

  (19 )همان: «کشیدۀ جانانه خواباندم بیخ گوشش دو تا

گیدرد  بده ۀندوان مثدال یکدی از ایدن های زمانی صورت مدیپرش ،های داستاندر بعضی از صهنه    

ی داسدتان کده بدا ت اصدلّگیرد که ذهن شخصدیّدر کافه فردوسی صورت می ،های زمانیدسته پرش

کندد دی سفر میهای متعدّتشویش و نگرانی شدیدی روبرو شده، به دنبال مأمن و پناهگاهی به زمان

هدا مربدوط فاصلۀ طولنی با زمان حال دارد و بعضی از این زمدانها ای که بعضی از این زمانبه گونه

   در » گیدرد:زمان وامعی نویسنده را نیدز در بدر مدی حتّیای است که هنوز اتفا  نیفتاده و یا به آینده
ای هبار دیگر راه فرار نداشتم  ۀدّزدند و من اینه میژبرابرآن همه شمیشر به دست ایستاده بودم  مژق

 مثدل یدک بداظن سدبک  ،هاشدان پیددا نبدوددادند که صورتام برایم دست تکان مین جمجمهاز درو
گرفدت، مدن شدد و اوج مدیانگار دنیا مثل بادکنک باد می رفتم شدم و در بی وزنی زمان فرو میمی

 هدای سدفید و سدرا جدارندی در حاظی که به یک ریسمان نازك چنی انداختده بدودم آویختده در
آمد  پ واك صدای کارگران پزشکی مانونی، صداهای درهدم ای ماغ کشیدن گاو میصد ماندم می

  (91: 1914 )معروفی، «فژمیدمکدامشان را نمیو برهمی که هیچ

 توان بررسی کرد: فردوسی را در چژار بخش می ۀهای زمانی کافپرش

 لۀ طدولنی دارد؛ه با زمان حال فاصت اصلی است کمربوط به دوران کودکی شخصیّ ل:بخش اوّ -1

 را در هم نوردیده است  ها و فواصل زمانیذهن او تمام این مهدودیت امّا
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شدود کده نویسدنده کوشدیده اسدت در تا حدودی به زمان وامعی نویسنده مربوط مدی: مبخش دوّ -1

تدا حددودی از ایدن  119ت اصلی، گریزی به زندگی وامعی خود بزندد، کده در صدفهه نقش شخصیّ

ریختندد، ایی بود که از هواپیما میدهل ور دن مثددیر مدهای تقدانم چرا بر نمی»کند:وامعه یاد می

  (119: 1914 )معروفی، «های سبز و سفید و سرا جاوید شاهور 

ی ت اصدلّاز تابلوهای نقاشی داستان است که شخصیّ یماغ کشیدن گاو مربوط به یکم: بخش سوّ -9

ن تابلو م اری به سمت تونلی تاریک در حال حرکدت اسدت و مدام به آن تابلو رفت آمد دارد در ای

توان گفت ماغ کشدیدن گداو تدا پ  می ،بیندت اصلی از پنجرۀ م ار گوسفند و گاوی را میشخصیّ

 حدودی مربوط به این زمان از داستان است 

 پزشکی مانونی، به نوۀی اشاره به آینده است که در صدفهات بعددی راجد  بده آنبخش چژارم:  -4

 کند صهبت می

گذر »  ی بر گذر زمان ندارد:ی به دظیل آشفتگی افکارش تسلّت اصلّدر پایان باید گفت که شخصیّ 
ام  مدن چندد سداظم فژمم که چقدر پیدر شددهحال هیچ نمی امّا»(، 11 همان:) «بودم زمان را گم کرده

 یای که حتّدود به گونهشآشفتگی به صورت وسی  در داستان گسترده میو این  (16 )همان: «است؟

نتوانسدتم  امّدا ؛جلدوتر رفدتم، بده سداۀتش نگداه کدردم»از مر  زمان نیز در این رمان یاد شده است: 
 (  111 )همان: «بفژمم ساۀت چند است

 طرح .94

در آثدار جریدان سدیّال ذهندی، »های معموظی متفاوت اسدت  طر  داستان جریان سیّال ذهن با داستان

ع خواندن اثر، ای رو به رو هستیم که بسته به تنوّکننده و نه چندان از پیش اندیشیدهمعمولً با طر  ش

هدای مختلفدی بدرای یدک داسدتان توانندد طدر شود  یعنی خوانندگان مختلف میدچار تغییراتی می

معروفی در این مقوظه شیوۀ افراطی در پیش گرفته اسدت   ۀبّاس  (141: 1911 )بیات، «واحد بیفزایند

کند  او پ  خواندن کتداب به بی طر  بودن داستانش اشاره می پیکر فرهادود در انتژای کتاب او خ

هدا و احساسدات زن اثیدری کده در داسدتان به این وادی که نوشدتن اندیشده آشنایی با صاد  هدایت،

ه داستان را بدون هیچ طرحی آغاز و بدون هیچ طرحدی ناتمام مانده، کشیده شده، درنتیجّ بون کور

شدد بده هدر شدب کده کدار تمدام مدی»شدود: مدی که بداند ادامۀ مداجرا چدهبرد، بدون اینمیبه پیش 
دانسدتم نمدی چه خواهد شد  طر  مصده نداشدتم و رفتم و به این فکر بودم که آیا فردارختخواب می

  (141: 1914 )معروفی، «ادامۀ ماجرا چه خواهد بود
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 افزایدد  در دهدد و بدر فضدای ابژدام داسدتان مدیآزار مدی طدر  بدودن داسدتان خوانندده رااین بی     

شود و داسدتان های جریان سیّال ذهن، بسیاری از مسایل پ  از پایان یافتن داستان روشن نمیداستان

 ه،آزاد رهدا شددن پایدان مداجرا، راه را بدرای خواننددگان بدازیابد، در نتیجّددر ذهن خواننده ادامه می

خواهند، به پایان برسانند  راوی داستان با چمدانی که حاوی هر طوری که میگذارد تا داستان را می

کند  در پایدان جسد م عه م عه شدۀ معشومش است، در م اری به سوی مقصد نامعلومی حرکت می

شدود  او حیدران و سدرگردان دزدد و با سرۀت از صهنۀداستان دور مدیفردی ناشناس چمدان را می

اندیشدد  بده پیرمدرد مدوزی کده منتظدر اوسدت تدا گدل اشی که از آن آمده، میایستاده و به صهنۀ نق

کلید خانۀ نقداش را گدم کدرده و  حتّی نیلوفری بچیند و به او تعارن کند  انگار هیچ اتفامی نیفتاده و

 جدای داسدتان بدهیابد  او با پرسیدن سؤال گویی مصد ادامۀ مداجرا را دارد چدون در جدایآن را نمی

کند  گویی مانند اش را بازگو میبرد و داستان زندگیدن سؤال، خودش را به گذشته میوسیلۀ پرسی

آن است که انتژای داستان آغاز ماجراست و آغاز داستان انتژای ماجراست که همه چیز اتفا  افتاده 

 ت توان طر  منسجمی یافها نمیگونه داستانو بر نق ۀ پایان مرار گرفته است  در نتیجه در  این
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کند، داسدتانی اسدت کده از های جریان سیّال ذهن تبعیت میکه تاحدودی از شیوهپیکرفرهاد داستان 

شود  حداکم بدودن فضدای ارائه می بون کورخالل فضای ذهنی دخترك ملمدان یا همان زن اثیری 

ایدن ۀوامدل بدر ی گردیدده کده خدود ت اصدلّهدای شخصدیّوهم و ذهنی، باۀث ۀدم انسدجام اندیشده

تواندد، سدیر من قدی داسدتان را بده دسدت نمدی افزاید؛ درنتیجده خواننددهپیچیدگی و ابژام داستان می

اش بده گذشدته و خداطرات کدودکی (بدو، مدزه، رندی و نظدایر آن)او به وسیلۀ تداۀی معانی   بگیرد

ه به حال، تدواظی من قدی کند  رفتن او از زمان حال به گذشته و از گذشتها یاد میگردد و از آنبرمی

یک ازاین رخدادها برایش تداۀی شده باشد، آن وامعه را همراه با تدودۀ  که کدام ندارد؛ بسته به این

ت اصدلی کند  در این داسدتان راوی و شخصدیّومای  مرتبط با آن، از اۀما  مختلف ذهن احضار می

شدود و او بدا ی بده ظکاتده واگدذارمیت اصدلّجز در انتژای داستان که روایت از شخصیّ هیکی است ب

هایش خوانندده کند و از خالل گفتهداستان زندگیش را روایت می (راوی - من)ل شخص روایت اوّ

 تواند از گذشتۀ او آگاه شود  می

ی ت اصدلّشود که همه چیز رخداده و به پایان رسیده اسدت و شخصدیّداستان در فضایی آغاز می

 پدردازد و از سدیر خداطرات او روندد داسدتان شدکل خداطرات خدود مدی گویی نمایشی به بیانبا تک
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ابژدام، اغتشداش  زاویۀ دید درونی، تدداۀی، :د جریان سیّال ذهن مانندهای متعدّگیرد  وجود شیوهمی

زمانی و مکانی، نمایش مستقیم خاطرات بدون سانسور، ۀددم دخاظدت نویسدنده و نظدایر آن در ایدن 

های دیگر در این داسدتان مدا را در مدرار دادن وجود برخی از وی گی امّا  داستان کامالً مشژود است

دارد  وجدود ۀدواملی تری وا مدیدق بیشدل و تعمّدال ذهن به تأمّدّماط  این اثر در حی ۀ آثار جریان سی

گدویی ش گفتاری ذهن، غلبه داشتن تدکدهای پیتن بر لیهدهمانند: آگاهانه بودن تداۀی، تکیه نداش

گونده مدوارد اسدت  در نتیجده بدا های روایتی و رۀایت انسجام ظاهری، از ایدنبر دیگر شیوهنمایشی 

تدوان آن وجود تالش زیاد نویسنده برای نزدیک کردن این اثر به سری آثار جریان سیّال ذهن، نمدی

 را یک اثرتمام ۀیار جریان سیّال دانست 
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