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 چكيده

جن به ارائه، ذهنسيالجريان ميبهي و هاي رواني اشخاص داستان بـه كـل پردازد

و واكنش عاطفي حوزه مي روان-ي آگاهي تكلميشود كه از سطح پيشي فرد گفته

و بـه بـاالترين سـطح كـه سـطح كـامالً مجـزاي منطقـي اسـت آغاز مـي  ،شـود

و به كي سالم كنم؟ هاي داستان،اين مقالهدر. انجامدمي شـوهر« از سيمين دانشور

،اند جريان سيال ذهن نوشته شدهيه از جالل آل احمد كه هر دو به شيو»كاييامري

يه نويـسنده بـا ارائـ؟به كي سـالم كـنم در داستان. است مورد بررسي قرارگرفته

تك آميزه و و رنـج انديـشه،گويي دروني مـستقيم اي از ديدگاه داناي كل و هـا هـا

و ستم-هاي عاطفي واكنش رخكش رواني زني تنها را دادهاي زنـدگي يده در برابر ش

و در داستان روايت مي گـوييي تـك ويـسنده بـه شـيوهن،»شوهر امريكـايي«كند

و خاطرات زنـي غـرب به روايت انديشه نمايشي،  از زده مـيها پـردازد كـه پـس

در، ماجراي زندگي ازدواجي ناموفق با يك مرد امريكايي  ش را بـراي مخـاطبي كـه

آنمي ازگوب،صحنه حضور ندارد و در ضمن  اجتمـاعي-ل سياسـيي به مسا،كند

. پردازد روزگار خودش مي

و ادبيات فارسي∗  foroozandeh@lit.sku.ac.ir استاديار زبان

25/3/90:تاريخ پذيرش مقاله14/7/89: تاريخ دريافت مقاله



)9پياپي(90، پاييز3ي، شماره3سال/ بوستان ادبي مجلهـــــــــــــــــــــــــــــــ 120

 داسـتان حديث نفـس، جالل آل احمد،،جريان سيال ذهن گويي،تك: هاي كليدي اژهو

.، سيمين دانشورشوهر امريكاييداستان،به كي سالم كنم؟

 مقدمه.1

و بازديـد ديـ داستان كوتـاه، با انتشار مجموعهجالل آل احمد دگان، بـه جمـع نويـسند
و سيمين دانشور   منتـشر آتـش خـاموش هايش را با نـام، اولين مجموعه داستان پيوست

و بلند اين دو نويسنده بعدها كار خود را با نوشتن داستان. كرد ، ادامـه دادنـد؛ هاي كوتاه
و فلك، مدير مدرسـ جشن فرخنده، گلدسته هايي مانند جالل با نوشتن داستان ه، نـون ها

و نفرين زمينو كي سـالم كـنم؟، شـهري به هايي مانندو سيمين با نوشتن داستان القلم
و جزيـر چون بهشت، سو  هـايش داسـتان آل احمـد در نگـارش . سـرگردانييهوشـون

ازكوشيده است با بهره  و نثر مرسل متن«گرفتن و هاي ادبي قـرن نثر گفتاري هـاي پـنج
و زبـان محـاورهوشش كالسيك مثل تاريخ بيهقي  و نثر مزين گلستان اي مـردم كوچـه

را،بازار و شيو سبك خاص خود ».خـاص تفكـرش را بازتـاب دهـديهبه وجود آورد
كه)129-124: 1382ميرصادقي،( الحـال متعهد به ثبت وضعيت زن متوسط«و دانشور

و در خلق زنان به خصوص زن متعارف  ي، گلـشير(» دسـت اسـت چيـره،ايراني است
و بـا«هـايش، كوشيده است در داسـتان)110: 1376 و شـفاف زبـاني پختـه ، بـي روان
و اطوار هيچ و ادا بـسيار بـرده،يههاي ادبـي گذشـته بهـر با زباني كه از متن،گونه ابهام

آن هايش كه اغلب شخصيت احساسات زنانه را در داستان  هستند، بازتـابزن ها نيز هاي
)101-100: 1382ميرصادقي،(».دهد

در» جريان سيال ذهـن«ي هدف نگارنده آن است كه به بررسي شيوه،در اين نوشته
و كنم؟، به كي سالم هاي داستان آل»شـوهر آمريكـايي« از دانشور از. احمـد بپـردازد از

ي جريـان سـيال ذهـن يكي اين است كه هر دو به شـيوه،داليل انتخاب اين دو داستان
و ديگر نوشته شده و هم از نظر ويژگـي«به كي سالم كنم؟اين كه داستان اند هـاي فنـي

و ترين داستان هاي معنايي، يكي از موفق هم از لحاظ خصوصيت  هاي كوتاه دانشوراست
دل ذهنيت انسان  و زن سوزانه دوستانه و نوميـدي نويسنده را نسبت به ،هاي ستم كشيده

نيـز» شوهر آمريكـايي« در داستانو) 202: 1381 ميرصادقي،(» به نمايش گذاشته است
آل كه نمونهعالوه بر اين  در خلـق زبـان«احمد وجود دارد، نويـسنده هايي از نثر خاص

او،مخصوص زن  و باورهاي و با تكيه بـه لحـن، شـيوه، روحيات و موفق است ي كـار
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و گويي غني براي اين زن به وجود مـيتك،برداشت درباره شكل خاص اجتماعي آورد
ت با  كه هم سبك آل ند كه هم لحن اجتماعي تيپ زن است، لحني و هم لحن زني احمد
از)350-348: 1362، براهنـيو 136: 1385رضـايي، شيخ(» احمد خلق كرده است آل ،

او رهگذر بيان انديشه و افكار و اجتمـاعي روزگـار خـودي به تحليل مـسا،ها ل سياسـي
 ايـني روايت داستان، در آثـار ديگـر برد اين شيوه هايي از كار البته نمونه.پرداخته است

گنـاه، هاي كوتاهش مثل اي از داستان كه آل احمد در پارهدو نويسنده وجود دارد؛ چنان
و بچه  تك به شيوهي مردم، زن زيادي وي و خواسته گويي دروني به آرزوها هـاي زنـان

و دانشور نيز بازسازي موقعيت روحي آنان مي  ر پردازد ، كوشيده است سووشونمان در
بتك آن،ويـژه زريه گفتارهايي براي اشخاص داستان هـا، ترتيـب دهـد كـه از طريـق

مي شخصيت و يكـم ايـنهب. دهند ها تصويري از خويشتن ارائه ويـژه در فـصل بيـست
و خاطره  در رمان كه پس از مرگ يوسف، روياها و بيـداري هايي  بـه،حالتي بين خواب

و حال به هم مـي ذهن زري هجوم مي و گذشته و آورند او را بـه يـاد روزهـاي پيونـدد
و و عشق مي آشنايي .اندازد خاطره با يوسف
يك»شوهر آمريكايي«و كنم؟ به كي سالم هاي كه داستانجه به اين بنابراين با تو  به
و نيز بيان شباهت شيوه نوشته شده و تفاوت اند، نگارنده به قصد تحليل ت ها در روايـ ها

جا پس از معرفي در اين. ها را براي بررسي در اين مقاله انتخاب كرد دو داستان، آن اين
و ويژگي داستان و بحثي در باره جريان سيال ذهن  بـه،هاي آثار جريـان سـيال ذهـن ها

ي و بررسي در باره ميكاربرد اين شيوه در اين دو داستان بحث .شود پرداخته

ها معرفي داستان.2

»به كي سالم كنم؟«داستان.2.1
و حاج اسماعيل، شوهرشكوكب مي،سلطان حـاج اسـماعيل. كنند براي خانم مدير كار

و  ي خـانم مـدير، كارهـاي خانـه را انجـام سـلطان در خانـهكوكبفراش مدرسه است
آن. دهد مي مي با امكاناتي كه خانم مدير در اختيار و راحتي دارند ها . گذارد، زندگي آرام
آن ها غم آن تن مي ها نداشتن فرزند است كه آن هم، خداوند ربابه را به ولـي ايـن. دهد ها

و  و يـك ديري نمي،زندگي آرام وضعيت مطلوب سـال پـس از تولـد ربابـه، حـاج پايد
خا. شود اسماعيل گم مي  و نم مدير تقاضايي مي پس از گم شدن حاج اسماعيل، نويـسد

مي، به جاي حاج اسماعيل سلطانكوكب ايـن وضـعيت نيـز دوامـي. شود فراش مدرسه
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و خانم مدير مي اوپس از مرگ خانم مدير، كوكب. ميرد ندارد و سلطان را هم بازنشسته
مي از خانه،را به همراه ربابه  ميو آن كنندي خانم مدير بيرون اي شوند در خانه ها ناچار

ا. زندگي كنند،اي اجاره و كوكـب نمـي متحان كنكور قبول ربابه هم در سـلطان بـاشـود
شـود او را بـه اولـينش پيش آمـده، مجبـور مـي جه به شرايط دشواري كه در زندگي تو

و تمامي دارايي  جه خواستگار شوهر بدهد و بـه خانـهياش را . دامـاد بفرسـتدي زيه كند
مي، كوكب پس از ازدواج ربابه و عنكبـوتي هـم كـه سلطان تنهاي تنها ماند؛ حتي گربـه

و دامادش هم اجازه نمـي. اند دم او بودند، مرده هم روزگاري دهـد كـه بـه ديـدن ربابـه
بي. هايش برود بچه و و تهيدستي باعث فشا تنهايي و روانـي زيـادي كسي رهاي روحـي

ميبر كوكب  ه است، از طريق نفوذ بـه ذهـن نويسنده در اين داستان كوشيد. شود سلطان
و اضطراب،سلطانكوكب و احساسات او بپردازدو انديشهها به بيان دردها . ها

»شوهر امريكايي« داستان.2.2

شـود، ان كنكور قبـول نمـي كه در امتحي اشراف، پس از اين زني از طبقهداستان،اين در

مياي كه سرگرميبراي اين  آن. رود داشته باشد، به كالس زبان جا با معلم كالس كـه در
و خودش را حقو  ميقمردي آمريكايي است مي دان معرفي و مدتي پـس كند، آشنا شود

و آمد مرد آمريكايي به خانه  و رفت آن از اين آشنايي ميي و با هـم ها، با او ازدواج كند
و مطلـوبي را مـيآن. روند به امريكا مي  و ها چند سالي در آمريكا زنـدگي آرام گذراننـد

ي دختـري آمريكـايي پيـداو كلـه كه يـك روز سـر تا اين. شوند صاحب دختري نيز مي 
پيـدا شـدن دختـر. كنـد شود كه خودش را نامزد سـابق مـرد آمريكـايي معرفـي مـي مي

و متعادل،آمريكايي ؛ زيـرا او را از كنـد دگرگـون مـي زن ايراني را زندگي وضعيت آرام
و حتي زن ايراني را به محل كـار شغل واقعي شوهرش كه گوركني است، آگاه مي سازد

همين امر باعث جـدايي زن ايرانـي.د تا كار او را از نزديك مشاهده كندبر شوهرش مي 
و  و بازگشت او مي از شوهر آمريكايي »شوهر آمريكـايي«داستان. شود دخترش به ايران

و زنـدگي مـشترك او بـا مـرد آمريكـايي به بيان خـاطرات ايـن زن در دوران آشـنايي
.پردازد مي

 جريان سيال ذهن.3

 عبـارتي از ويليـام، در اصـل)Stream of Conciousness(« سيال ذهـن اصطالح جريان
به است در)William James(جيمز  Principles of( شناسـي اصول روانكتابي موسوم
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Psychology(اين اصـطالح را بعـدها بـه صـورت. نوشته شده است 1890سال كه در
هـاي روانـي اشـخاصي جنبـه ئـه به ارا،اند كه از اين لحاظ اصطالح ادبي به كار گرفته 

و احساس. كند داستان داللت مي  ي بيرون از دايره،ها طبق كشف جيمز، خاطرات، افكار
و عالوه بر  بلكه؛شوند به صورت زنجير بر آدم ظاهر نمي،اين آگاهي اوليه وجود دارند
) 172: 1373 شميـسا،و30: 1366حـسيني،(».شوند به صورت جريان سيال آشكار مي

و واكنش عاطفي به كل حوزه«جريان سيال ذهن گ-ي آگاهي كه فته مي رواني فرد شود
ميترين سطح يعني سطح پيش از پايين  و به باالترين سـطح كـه سـطح تكلمي آغاز شود

)412: 1376صادقي، مير(».انجامد كامالً مجزاي تفكر منطقي است، مي
رو با تجربه«ادبيات جريان سيال ذهن و ،كـار دارد كـه اولـيو حـي سـري ذهنـي

و و دومــي هــم نمادســازي و اشــراق اســت مــشتمل بــر خــاطرات، تخــيالت، مفــاهيم
و روندهاي تداعي را در برمـي احساس نـويس جريـان سـيال ذهـن، بـا رمـان. گيـرد ها

و روحـي، پرسـوناژهايش را دقيـق پرداختن به تجربه  و واقـعي ذهني از گرايانـه تـر تـر
Internal( انـسان درونـي،در رمان جريان سيال ذهن. كند ضه مي نويسندگان پيشين عر 

man ( و كيفيت سـاز و موضوع عبارت است از وجود ذهني .كـار ذهـنو مطرح است
)31: 1366حسيني،(».گيرد جدال در ذهن پرسوناژ صورت مي

 هاي آثار جريان سيال ذهن ويژگي.3.1

 هاي روايت شيوه.3.1.1

آن به شيوه«هاي جريان سيال ذهن روايت در داستان  از نقل،به صراحت اي است كه در
و مـورد توافـق همگـان و انعكاس واقعيتـي قطعـي ».شـود پرهيـز مـي،داستان منسجم

ــات،( ــات ذهــن)76: 1387بي ــراي نمــايش محتوي ــان ســيال ذهــن ب ــسندگان جري  نوي
آن اند كه مهم گرفتههاي متعددي بهره ها از شيوه خصيتش ازها ترين گـويي تـك: عبارتند

و غير مستقيم(دروني  كل)مستقيم تك،، ديدگاه داناي و .گويي نمايشي حديث نفس

)Interior Monologue( گويي درونيتك.3.1.1.1

گـويي درونـي،تك«.ي جريان سيال ذهن است هاي ارائه گويي دروني، يكي از شيوه تك
پ بيان انديشه، هنگا  آنم بروز آن در ذهن است، و شكل بگيـرديش از . كه پرداخت شود

خواننـده بـه. كنـد اساس بر مفاهيمي است كه ايجاد تـداعي مـي،ي روايت در اين شيوه
و واكـنش  هـاي او نـسبت بـه محـيط طور مستقيم در جريان افكـار شخـصيت داسـتان
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و سير انديـشهمياطرافش قرار ،گـويي درونـي در تـك. كنـد هـاي او را دنبـال مـي گيرد
 جـاري،هـاي داسـتان بلكه در ذهن شخصيت يـا شخـصيت؛آيد ها به زبان نمي صحبت

و عـاطفي شخـصيت در يـك يـا گـويي، تجربـه تـك،است؛ به عبارت ديگر ي درونـي
،در ايـن سـطح. رسـد مجموعي از چند سطح ذهن است كه تا سطح پيش از گفتار مـي

مي تصاوير به گونه و معرف احساستاشوند اي به كار برده  عواطفي باشند كه بر زبان ها
و روندهاي ذهني در اليه جاري نشده و محتوا مي،هاي گوناگون ضمير اند . شـوند عرضه
تك اگر صحبت و بر حاضر خود واكنش نشان بدهد، گـويي درونـي كننده به محيط دور

مي،كند كه در همان موقع او داستاني را تعريف مي  بر. گذرد در اطراف او  اگر افكار او
مي محور خاطره تك هايي گويي او بعضي از حوادث گذشته را كه بـا زمـان حـال گذرد،

مي تداعي مي  تك،دست آخر. كند شود، مرور گويي او اساسـاً واكنـشي اسـت، سـير اگر
مي انديشه و نـه يـادآور زمـان گذشـتهي صحبت كننده، نه زمان حال را گزارش ي كنـد

دا،گويي درونيتك. داستان است .ستاني است با زمان نامشخص خود
و تك گـويي در تـك. انـد بنـدي كـرده مستقيم تقـسيم غيرگويي دروني را به مستقيم

بر،دروني مستقيم  و تجربه فرض ي درونـي پرسـوناژ اين است كه نويسنده غايب است
مي،به طور مستقيم مي. شود عرضه و نه بـا كـس ديگـري راوي نه با خواننده حرف زند

ميوتگف،در صحنه  و حاالت ذهني او دخالـت. كند گو و جهات نويسنده در مكالمات
را كند؛ مثالً صحبت نمي را قطع نمي، توصيف يا افزودن مطلبي برايها كند يـا جمـالت

آن تصحيح نمي،از نظر دستوري  و به و ترتيب منطقي نمي كند گوييتكدر.دهد ها نظم
ا كه احساسدروني غيرمستقيم ضمن آن  و شود، نويـسندهژ ارائه مي هاي پرسونا نديشهها

-410: 1376ميرصـادقي،(».كنـد وگوي دروني پرسوناژ حركـت مـي پاي گفتبههم پا 
)173: 1373 شميسا،و31-30: 1366حسيني،؛ 412

كل.3.1.1.2 )Omniscient point of view(ديدگاه داناي

واز ديد« تمام وقايع داستان،در ديدگاه داناي كل ،ي ديد سوم شـخص با زاويه نويسنده
آن هاي مورد بحث ما با ديگر داستان تفاوت داستان. شود نقل مي ها در كاربرد اين شيوه،

كل هاي جريان سيال ذهن، آگاهي نويسنده است كه در داستان   معطـوف اسـت،ي داناي
نا دگي دروني شخصيت به زن و محتويات و به ها ي ذهن مدهگفتار درنيا منظم، غيرمنطقي
اي ديدگاه داناي كل در داستان جريان سيال ذهن عبـارت اسـت از شـيوه،براينبنا.ها آن
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و رونـد ذهنـي شخـصيت،كه در آن هـا را از طريـق نويسنده در مقام داناي كل، محتوا
مي،هاي قراردادي شيوه و وصف )86: 1387بيات،(».كند روايت

)Dramatic monologue(گويي نمايشيتك.3.1.1.3

آن نوعي از تك گويي نمايشي، تك و مـي كـسي مخاطـب قرار«گويي است كه در گيـرد
ميي ديگر گوينده بلند بلند با كس  و دليل خاصي بر گفتن موضوع خاصي بـه حرف زند
هاي راوي خواننده از صحبت. اين مخاطب در خود داستان است. مخاطب خاصي دارد 

د داستان مي  ميتواند بفهمد كه او و در چه زماني زندگي رار كجاست و چـه كـسي كند
)414: 1376ميرصادقي،(». مورد خطاب قرار داده است،در داستان

)Soliloquy(حديث نفس يا خودگويي.3.1.1.4

كه،حديث نفس يا خودگويي و احساسات خود را بـه زبـان،شخصيت«آن است  افكار
،در حـديث نفـس. خبر شـودو مقاصـد او بـاا تماشـاچي از نيـات بياورد تا خواننده يـ

و حضور ديگران شخصيت با صداي بلند صحبت مي و از وجود و بـي،كند خبـر غافـل
تك) 417،همان(».است گويي دروني مستقيم شبيه اسـت حديث نفس از اين جهت به
و در تنهايي هردو به وسيله«كه  مي،ي خود شخصيت  امـا تفـاوت اساسـي؛شـوند گفته
دردرها آن و انسجام بيش،حديث نفس اين است كه گـويي تـري نـسبت بـه تـك نظم

)67: 1389محمودي،(».شود دروني ديده مي
و رمان در داستان و حـوادث ها ي گـاهي بـه شـيوه،هاي جريان سيال ذهن، وقـايع

كل تك و گاه از ديدگاه داناي مي،گويي البتـه روايـت داسـتان از ديـدگاه«. شود روايت
. تفـاوت دارد،هـاي ديگـري جريان سيال ذهن با روايت آن در شيوه كل در شيوه داناي

ها در كاربرد ايـن شـيوه در موضـوع مـورد تفاوت رمان جريان سيال ذهن با ديگر رمان
رو. وصف است كه عبارت باشد از ذهن يا زندگي دروني پرسوناژها  تـوان مـي،از ايـن

و رونـد ذهنـيي ارائـه شـيوهي جريان سـيال ذهـن را بـه صـورت اين شيوه  ي محتـوا
آن پرسوناژ كل،ها تعريف كرد كه در از، نويسنده در مقام داناي و روند ذهنـي را  محتوا

و طريق شيوه مييتوص هاي قراردادي، روايي )31: 1366حسيني،(».كند في، وصف

 زمان.3.1.2

م زمان، گاه داسـتان زمـان به دليل روي كرد ويژه به مفهو«هاي جريان سيال ذهن داستان
و،ها گونه داستان در اين. اند ناميده شده مي گذشته و آينده از زمان حذف شود تا كـشف
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و توالي پيوسته،در چنين حالتي. به دست آيد،ي حال شهودي محض از لحظه ي ترتيب
مي تنيده زمان جاي خود را به تراكم درهم هـاي دهد كه در ذهـن شخـصيتي خاطراتي

بر،تانداس بر نه و تأخر زماني كه و نظام يافته،اساس ميزان عمق تجربه اساس تقدم انـد
و آينده كامالً درهم آميختـه  و حال نويـسندگان جريـان سـيال ذهـن بـراي. انـد گذشته

و چگونگي تطابق آن با زمان  . اند به انواع شگردها روي آورده،انعكاس دقيق ذهن انسان
و آينـده، روايـت بازگشت ناگهاني به گذشته و گذشـته ، تغيير مداوم روايت بـين حـال

از طوالني جـايي مـداومي لحظاتي محدود از زمـان حـال، جابـه گذشته از دريچه مدت
و در نتيجه كانون روايت داستان ميان اليه   بين زمان بيروني،هاي مختلف ذهن شخصيت

ك گيري از تداعيو زمان دروني يا زمان ذهن، بهره و حال را در هاي مكرر هـمه گذشته
و مي مي هايي هستند همگي شيوه ... آميزد اوت هـاي متفـ شوند تـا تلقـي كه به كارگرفته

در داستان جريـان) 119-118: 1387بيات،(». بنمايانند اذهان مختلف را از مفهوم زمان، 
جريـان نـامنظمي كـه حاصـل. گيـرد زمان ذهني جاي زمان تقويمي را مـي«سيال ذهن 

و روياهاستتبازگش و هزارتوهاي خاطرات و. ها حـال چنـان در زمان ذهني، گذشته
مي آميزند كه تفكيك باهم درمي )50: 1389محمودي،(».نمايند ناپذير

 زبان.3.1.3

. گرفتـه اسـت هاي گفتاري قرار تر از اليه عميقي پيش از گفتار ذهن، در سطوحي مرحله
و منطق و عناصر زباني بـه صـورت عقالني برخوردا زبان در اين مرحله از نظم ر نيست

ودرهم و فاقد مبناي ارتباطي آميخته و بدون مخاطب امـا.دشـو، ظـاهر مـي غيرمنسجم
،ي اثر گويي دروني را چنان بنويسد كه براي خواننده نويسنده به هرحال ناچار است تك 

و دريافت باشد رو. قابل درك از هـاي مرحلـه تواند كامالً به ويژگي نمي،ازاين ي پـيش
رود تـا ترفندهاي زباني متنوعي در آثار جريان سيال ذهن به كار مـي. گفتار وفادار بماند

كنـد كـهو زبان داستان را به زبـان ذهـن نزديـك برخي از فرايندهاي ذهني را منعكس 
آن مهم از ترين :ها عبارت است

 ابهام.3.1.3.1

آن«هـاي جريـان سـيال ذهـن، هاي مهم داستان يكي از ويژگي هـا در مقايـسه بـا ابهـام
تا. هاي ديگر است داستان حدود زيادي ناشي از خصوصيت فرايندهاي ذهنـي اين ابهام

روننده مستقيماً با محتويـات ذهـن روبـه خوا،آندركهي پيش از گفتار است در مرحله 
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و نويسنده نيز نمي مي و تفسير انديشه شود . هـا بپـردازد اي شخـصيتهـ تواند به توضيح
مي ابهام خواه ناخواه به عرصه و باعـث مـيي زبان نيز راه  بـا،شـود در ايـن آثـار يابـد

و و تبيـين نـشده، جمـالت نـاقص، كلمـات دو يـا چنـد پهلـو و معاني مـبهم اشارات
هـاي گـاهي ابهـام داسـتان. رو شـويم گذاري روبـه گذاري غيرعادي يا فقدان نشانه نشانه

در بسياري از اين. هاي داستان است ذهن ناشي از آشفتگي ذهني شخصيت جريان سيال 
گرفتـه اسـت، بـه داليـلي روايت داسـتان قرار او دستمايه ها شخصيتي كه ذهن داستان

ماندگي ذهني، فـشار روانـي مختلفي از جمله روايت ذهنيات مربوط به عالم رويا، عقب 
و مانند اين  : 1387 بيـات،(».و عادي قـرار نـدارد در حالت طبيعي،ها بر ذهن شخصيت

)98و95،96

 شعرگونگي.3.1.3.2

گيـري بهـره«. هاي جريان سيال ذهن از عناصر شعري هم اسـتفاده مـي شـود در داستان
هاي جريان سيال ذهن به حدي است كه گاهي فراوان از عناصر شعري در اغلب داستان 

آن جنبهبر،ي اين آثار هاي شاعرانه جنبه مي هاي داستاني ،اسـتفاده از ايجـاز. كند ها غلبه
و توجـه دقيـق بـه ها واستعاره به كارگيري تشبيه،پردازي جناس،ايهام، ابهام هـاي بـديع

به شـعرگونگي، توجه ويژه به تأثير موسيقايي اجزاي زبان معاني ضمني كلمات در كنار 
مي اين نوع داستان  ا.كند ها كمك و نماد نيز ترين صناعاتي هستند كه زبانز مهم استعاره

مي داستان )104-102،همان(».كند هاي جريان سيال ذهن را به زبان شعر نزديك

 تداعي آزاد.3.1.3.3

هـا يـا احـساس، كلمـات،هـا انديـشه«،آندر فرايندي رواني است كه شـخص،تداعي
قابليـت. دهـد ارتبـاط مـي مفاهيمي را كه قابليت فراخواندن يكديگر را دارنـد، بـه هـم 

هم خواني مي فرا چـه از طريـقآن. زماني يا پيوندهاي ديگر باشدتواند حاصل شباهت يا
و تداعي به ذهن شخص مي  و تجربـه آيد، كامالً مربوط بـه زنـدگي هـاي خـود گذشـته

مي. اوست در گيرد يا منطقي براي خود نمي تداعي يا به شكل منطقي صورت  شناسد كه
را،اين صورت و كـار داستان. نامندمي»تداعي آزاد« آن هاي جريان سيال ذهن بـه سـاز

) 108،همان(».اند تداعي آزاد كامالً وابسته

و نشانه شيوه.3.1.3.4  گذاري هاي نگارش

كه نويسندگان دريافته،ها پيش از مدت تك«اند توانمي،گويي دروني براي القاي مستقيم
و نيز امكانـات گذاري، اشك از نشانه  ال متنوع حروف چاپي، شكل غيرعادي چاپ كتاب
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و سياق كالم، استفاده از جمالت نگارشي مختلف مثل تغيير زمان هاي افعال، تغيير لحن
ي  آنا درهمو عبارات ناقص و ماننـد جـا ايـندر)114،همـان(». اسـتفاده كـرد،آميخته

م هاي آثار جريان سيال ذهن در داستان ويژگي ميورد بحثهاي و تحليل :شود، بررسي

 هاي هاي جريان سيال ذهن در داستان بررسي ويژگي.4

 شوهر امريكاييو كي سالم كنم؟به

 هاي روايت شيوه.4.1

و زمينه بدون هيچ به كي سالم كنم؟ داستان تك گونه مقدمه و فضاسازي، با گـويي چيني
بهش سالم بكنم؟خانم مـدير مـرده، كي مانده كه واقعاً«: شود شخصيت اصلي شروع مي 

و  حاج اسماعيل گم شده، يكي يك دانه دخترم نصيب گـرگ بيابـان شـده، گربـه مـرد
ي كننـده بيـان،گـويي درونـيي تـكو به شـيوه)77: 1359دانشور،(» عنكبوت هم مرد 

و احساس انديشه و عواطف شخصيت اصـلي داسـتان ها  كـه در اثـر احـساس اسـت ها
و حـسرت نـسبت بـه گذشـته، غربت، از دست دا و ناراحتي دن شوهر، دوري از فرزند

.شده است1دچار نوعي نوستالژي
گويي دروني، از ديدگاه داناي كل هم بهره نويسنده در روايت داستان، عالوه بر تك

و به وصف انديـشه  هـايي پرداختـه كـه در ذهـن شخـصيت اصـلي داسـتان برده است
ا ولي از دايره،گذرد مي وو خارج نميي ذهن ي ذهن راوي را در مرحلـه گسـسته شود

مي،پيش از گفتار ي بيـان شـيوه. خواننـده نيـز در قلمـرو ذهـن راوي اسـت. كنـد ارائه
و از ديد سوم شخص نوشته شده اسـت،اين ديدگاه نويسنده در ديـشب«: كامالً وصفي

و كوكبب و بـه طور زير كرسي نشسته سلطان همانرق خيابان عاليي خاموش شد  بـود
 همچين شور افتاد كه انگـار تـو، دلش شور افتاد،تاريكي خيره شده بود تا به سرش زد

و از تاريكي بيرون نيايد، ديوانه مـي. شستند دلش رخت مي ».شـود فكر كرد اگر از اتاق
)77، همان(

مي انديشه و هايي كه در ذهن راوي و نظـم  ترتيـب خاصـي گذرد، پريـشان اسـت
پ و او خـود رود؛ گاه به محيط دوروبـرمياي ديگر يوسته از يك انديشه به انديشه ندارد

و انديـشه واكنش نشان مي  او هـاي او داسـتاني را بـازگو مـي دهد كنـد كـه در پيرامـون
و شـوهرش بـراي او تـداعي مـي مي و گاه خاطرات گذشته يا زندگي ربابه شـود؛ گذرد
ش زيري كه در نمونه چنان بر كه از داستان نقل ي هـاي هاي ذهني، انديشه اساس تداعي ده،
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و ترتيب گوناگون، در ذهن راوي گذشته است؛ ابتدا به ياد زندگي دخترش،، بدون نظم
و رفتارهاي بد دامادش مي  گويي كه چند روز پيش با زن همـسايه،و افتد؛ بعد گفت ربابه

ميه داشت،خانم پنيرپور  مي برايش تداعي كه شود؛ سپس به ياد  پنيرپـوري خـانواده آورد
مي ها روضه پنجشنبه شب گيرند؛ اين مطلـب دوران خـوش زنـدگي بـاي آقاي راشد را

را  او حاج اسماعيل مي براي و كند؛ بالفاصله آرزو مـي تداعي كنـد كـه اي كـاش ربابـه
مي بچه مي هايش به ديدن او و نماز رسوايي افتـد كـه آمدند؛ دوباره به ياد رفتار دامادش

ها به يادي اين بعد از همه. بام مستراح كه پوشيده از برف است، بخواند را پشت بايد آن 
مي برفي مي  و در آخر به ذهنش چ افتد كه در حال باريدن است قـدر افكـارشهرسد كه

و كفر مي  مي پريشان است همان روز اول گفتم كه تو تمام«: طلبد گويد؛ بنابراين استغفار
دا  ام دور آيـد كـه مـرا از بچـه خدا را خوش نمي. نه بچه را دارمدار دنيا همين يكي يك

روم از خـانم دانم چه كـار كـنم؛ مـيمي. بكنند اما آن ياردانقلي از اول سر جنگ داشت 
ام نمـاز رسـوايي گيرم؛ به قصد داماد آتش بـه جـان گرفتـه پنيرپور نماز رسوايي ياد مي 

شب. خانم پنيرپور همه جور نماز بلد است.نمخوا مي ي آقـاي راشـد ها روضه پنجشنبه
مي را مي خـانم مـدير چنـد تـا. خواهـد آواز قمرالملـوك وزيـري را بـشنوم گيرند؛ دلم
مي تابستان.ي قمرالملوك داشت صفحه . مدرسه هم كه تعطيـل بـود. رفت اوين دركه ها

د پاشــي مفــصلي مــي حيــاط را آب و صــفحه اربــست مــو مــيكــرديم؛ زيــر ينشــستيم
مي. گذاشتيم قمرالملوك مي و مسعود را هم مـي اگر ربابه يك تك پا و منصور آورد، آمد

ميهچ و پشت ....شد قدر دلم باز آن كاش آفتاب بود . قدر برف ننشـسته بـود بام مستراح
و بـاز هـم جا پنبه اش را تكان داده؛ همه لحاف پاره خدا  داردي لحـاف بـزرگش ريختـه
)85-83،همان(».شوم آدم نمي. ام خراب است استغفراهللا، نه خير، كله. ريزد مي

او مستقيم است؛ زيرا تجربـه،گويي دروني راوي تك ،بـه طـور مـستقيمي درونـي
و حـاالت ذهنـي او دخالـت و جهـات و نويـسنده در مكالمـات و نـدارد عرضه شـده

بر صحبت و،اين هاي او را قطع نكرده؛ عالوه رفتن از يك انديشه راوي تنهاي تنهاست
را،ي ديگر به انديشه مي عنصر عدم انسجام .سازد مؤكد
كوشـيده با نفوذ به ذهن شخصيت اصـلي، نويسنده، داستاناين چنين در روايت هم
و دل است  و رنـج انديـشه سـوزانه، با ذهنيتي انـسان دوسـتانه و هـاو اضـطراب هـا هـا

را هاي زني از همه محروميت و نامردميي هجوم شقاوت در زمانه«جا رانده شده ا ها ز ها
و هواي خـاص اثـر را هاي او وكنار هم نهادن جزي طريق بازگويي دلواپسي ياتي كه حال
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به)1113: 1386ميرعابديني،(»پديد آورده گونـه كـهو زنـدگي زن را آن نمايش بگذارد،
 وقايع را شرح داده كـه خواننـده بـااي نويسنده در داستان به گونه. توصيف كند،هست

از،شخصيت دردمند داستان كه مادري است كه بچه دارد  ولي بـه دليـل محـروم بـودن
بـ صـحنه. كندمي او تنهاست، ارتباط عاطفي برقرار ديدار دره پـردازي در داسـتان  ويـژه

و با درون،صفحات آغازين همممايه ا نويسنده با توصـيف سـرم. خواني دارد ضمون آن
و يخ و شرحو برف و تاريكي هوا و تاريكي دروني زندگي كوكب بندان سـلطان سردي

و از طريـق هـاي او، فـضايي تيـره تنگيو بيان دل  و ابرآلـود ترسـيم كـرده اسـت رنـگ
و حال دارد، هايي پرش در به مقايسهكه ذهن قهرمان داستان به گذشته ي بين زنـدگي او

و حال امي،گذشته و با و پردازد را ين شيوه، دليل پريشاني ذهني  اخـتالالت روحـي او
و مي،تأثيرگذار به شكلي غيرمستقيم  نويـسنده بـا،واقعو در دهد براي خواننده بازتاب

و نقل ذهنيات شخصيت اصلي آن كه بـه استفاده از جريان سيال ذهن در روايت داستان
حـ صورت كالمي غيرمنسجم عرضه مي  االت روحـي او قـرار شود، خواننده را در مـتن

. دهد مي
و زمينه»شوهر امريكايي«داستان و فضاسازي و با پاسخ هم بدون مقدمه چيني قبلي

 حـول محـور وقـايعي كـه،ماجراهاي داستان. شود راوي به پرسش مخاطبش شروع مي 
مي براي راوي در ارتباط با شوهر آمريكايي  ولـي نويـسنده در اثنـاي؛گردد اش رخ داده،

و اين بارهدر،در ادامه(. كند قايع داستان از زبان راوي به مسايلي ديگر هم اشاره مي بيان
.)بحث خواهد شد

 روانـي-گـر واكـنش عـاطفي كه مطالب آن بيان»شوهر امريكايي«بنابراين داستان
ا گـويي تـكي ست كه براي او پيش آمده، به شيوه شخصيت اصلي آن در برابر حوادثي

زيرا راوي اين داستان كوتاه به وجود مخاطـب خـود كـامالً«ه است؛ نمايشي نوشته شد 
و رفتار او را نيز در روايت خـود نـشان مـي  و حتي گفتار ا آگاهي دارد و بـا و در دهـد

و گفت دراي بـه گونـه؛)69: 1389محمـودي،(» كنـد مـي وگـو برقرار تعامل است كـه
و مـيي صحبت كـردن راوي دريافتـه از نحوه زير،هاي نمونه شـود كـه مخـاطبي دارد

دختـره بـا آن دوتـا كلمـه تگزاسـي حـرف«: مشغول بازگو كردن حوادث براي اوسـت 

هاي شما هم كـه اين مهمان... قربان دستتان«؛»....كنم شوخي نمي. نه، نخنديد .... زدنش

صحبت زن در داستانهم«البته)96و81: 1388احمد،آل(».آيند معلوم نيست چرا نمي 
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مي ور ندارد اما واكنش حض ميرعابديني،(».يابد هايش با تغيير لحن زن در داستان انعكاس
1386 :462(

و بجز مواردي كـه برميتمامي حوادث داستان را در گويي نمايشيتكي شيوه گيرد
مي كند يا به پرسش راوي با مخاطبش تعارف مي  ي همـه دهـد، در روايـت هاي او پاسخ

تمـامي. انـد نقل نشده،ها در متن داستان كه البته پرسشه استه شد داستان از آن استفاد
 بيان خاطرات راوي است؛ بنابراين راوي به روايـت داسـتاني از گذشـته،مطالب داستان 
در. پرداخته است و، بيان مطالب اين داستان هم البته و ترتيب منطقـي نـدارد راوي نظم
و غيرمنسجم بيـان مـي شكلبه،هاي ذهني اساس تداعي مطالب را بر  در گسسته و كنـد

ميي اي به شاخه دادها از شاخهبيان رخ .ردپ ديگر
مي نيزداستاناين در و شكوه با نفوذ به ذهن راوي، گاليهكوشد نويسنده او ها هـاي

و ازدواج  در كه داشته است، از زبان خودش بـازگو كنـدي ناموفق را از زندگي عـينو
و هويت افراد غرب به بي ستقيم،اي غيرم به شيوه،حال زده در برابر رنگ شدن شخصيت

و اين   مكاتب فكري غرب هم بـه جوامـع شـرقي،كه پس از آمدن ماشينغرب بپردازد
آن مي و پيامد و درهم،آيد و فكر شرقي و توليد اسـت ريختگي زندگي . روش سنتي كار

و مساي آلچنان؛خته شدهل مربوط به آن نيز پردابه جنگ امريكا در ويتنام در كـه احمـد
ميو گفت كه گويي كه با دانشجويان تبريز داشته، به اين مسأله اشاره  به جاي اين كه كند
واي سياسي مقاله بـه ضد جنگ ويتنام بنويسد، با نوشتن ايـن داسـتان بـا بيـاني هنـري
و اي غيرمستقيم شيوه و درگيري، به انتقاد از اين جنگ و كشتارها و مخـرب آثار ها منفي

و روح دو طــرفآن بــر جــس ( جنــگ پرداختــه اســتم )173: 1357 آل احمــد،:ك.ر.
و به بيان شيوه،هاي ديگر خود احمد در اين داستان هم مانند داستان آل ي خـاص تفكـر

و اجتماعي خود مـي و نظريات سياسي درسـت اسـت كـه روايـت. پـردازد نيات ذهني
وو،داستان از زبان زني اشرافي است  و آمـال او در تمـامي لي حضور نويـسنده افكـار

در،واقـعدر.شـود احساس مـي،داستان زن سـطحي هـم تيـپ،ايـن داسـتان نويـسنده
مي غرب زن زده را به نمايش و هم از زبان س، به بيان مساي گذارد ول و اجتمـاعي ياسـي

. پردازدمي انتقاد از آن

 زمان.4.2

هـايي ذهني شخـصيتر قالب كالم، مقطعي كوتاه از تجربهد،ها داستان اين نويسندگان
مي اصلي را به گونه  آن اي منعكس از كنند كه تصويري از زماني طوالني از زندگي هـا را
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به كي سالم از روايت داستان. دهندمي اختيار خواننده قراردر،ي ساعاتي محدود دريچه
مي؟ كنم س چنين بر و عينـيت از تجربـهاعآيد كه نويسنده به روايت چند هـاي ذهنـي

ميكوكب رخ،كه طي آن پردازد سلطان را مقطعي طوالني از از زمـان دادهاي زنـدگي او
مـرگ خـانم، مدرسه، گم شدن حاج اسـماعيل زندگي مشترك با حاج اسماعيل، كار در 

و ازدواج او  و تولد ربابه تا بزرگ شـدن و در اختيـار خواننـده قـرار مـي،مدير  از دهـد
مي»شوهر امريكايي«وايت داستانر آيد كه نويسنده به روايت ساعاتي محـدود چنين بر
مي از تجربه)شايد يكي دو ساعت( پـردازد كـه طـي هاي ذهني شخصيت اصلي داستان
 از زمـان آشـنايي بـا مـرد اصـلي، ساله از زندگي شخصيت، خواننده به دوراني چند آن

و دوران زنـ و آمريكايي تـا ازدواج بـا او و جـدايي  از مـرديدگي مـشترك در آمريكـا
. شـود، آغـاز مـي»به كـي سـالم كـنم؟«ي با جملهدانشور، داستان. بردميپي،آمريكايي
و جمله و از تنهايي و طردشـدگي شخـصيتبياي كه مربوط به زمان حال است كـسي

و بالفاصله ذهن او در يك بازگشت ناگهاني به گذشته، خاط اصلي حكايت مي  راتي كند
و نزديك از گذشته را  مي،هاي دور آن مرور و پس از و محـيط،كند  متوجه زمـان حـال

واقعاً كي مانده كه بهش سالم بكنم؟ خانم مدير مرده، حـاج اسـماعيل«: شود اطراف مي
و  و عنكبوت هم مـرد گم شده، يكي يك دانه دخترم نصيب گرگ بيابان شده، گربه مرد

مي برف مي حاال چه برفي گرفته، هروقت  مي بارد، دلم همچين را گيرد كه خـواهم سـرم
روايت حـوادث از زمـان با نيز آل احمد داستان)77: 1359دانشور،(».بكوبم به ديوار 
و با يك بازگشت ناگهاني به گذشته در ذهن شخصيت حال آغاز مي  كـه در اصلي شود

مي آن يادي از شوهر آمريكايي  مي اش سپ كند، ادامه و س با تغيير مداوم روايت بـين يابد
و گذشته، شخصيت اصلي خاطرات خود را مرور مي  است؟ چرا اين پنير. اوا«: كند حال

و چه شورآن ليقوان؟ اما اين يكي را اصالً دوسـت ... مال كجا است؟! قدر سفيد است؟
مي. نداشتم تو متشكر خوب چه يـك. ها باهـاش آشـنا شـدم كلوپ امريكايي گفتم؟ آره

ميسال  )82: 1388احمد،آل(».رفتم كالس زبان بود
ميي روايت تا پايان داستان اين شيوه و نويسندگان با جابه ها ادامه جايي مـداوم يابد

و بـا بهـره هاي مختلـف ذهـن شخـصيت كانون روايت ميان اليه  از هـاي اصـلي گيـري
و حـال را بـه هـم مـي تداعي آنآميـزد، بـه روايـت ذهنيـا هاي مكرر كه گذشـته هـات
سـلطان ابتـدا بـه يـاد كوكـب از داستان دانـشور، زير در مطلب،پردازند؛ براي نمونه مي

افتد كه دكتر بيمه بـه او گفتـه؛ سـپس دوران خـوش گذشـته بـرايش تـداعي مطلبي مي 
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و در آخر مي مي به زمان حال برمي،شود و از وضع كنوني خودش گله دكتـر«: كند گردد
خ  . من هم ورد زبـانم فحـش اسـت. واست بلندبلند فحش بده بيمه گفت به هركه دلت

و دار خدا خودش مي و مـاه تـو آسـمان داند من عشقي بودم؛ از جـوي آب و درخـت
و خوشم مي و آمد؛ كسي نماز وروزه سر. ثنا يادم ندادهدعا حاج كربال كه بودم، پشت

بـه.م فحـش بـدهم عوضش بلـد. خواندم؛ تهران كه آمديم، يادم رفت اسماعيل نماز مي 
و ناكس  مي تمام نامردها و دهم هاي روزگار فحش  به تمام مردهايي كه بعد نامرد شدند

مي كس در،بـر ايـن اسـاس)70: 1380دانشور،(».كنم هايي كه بعد ناكس شدند، نفرين
و توالي زماني در كار نيـست،ها روايت اين داستان هـاي اصـلي بلكـه مـضمون؛ ترتيب

رخ ذهن شخصيت تكرارشونده در  و آن ها  هريـك در عمـق خـاص،ها دادهاي مرتبط با
و ذهن آن ها در سطح پيش از گفتار خود، هنگام انديـشيدن خود در گذشته وجود دارد

و تأخر زماني اين وقايع   بسته به اين كه كدام يك از اين،به گذشته، بدون توجه به تقدم
ق از اعمـا، را به همراه وقايعي مرتبط با آن دادها برايشان تداعي شده باشد، آن واقعه رخ

در يـادآوري راوي به كي سالم كـنم؟ در داستانكهچنان. كنند مختلف ذهن احضار مي
مي اي كه از ربابه، دخترش دارد، به ياد خاطره و سخني از خانم مدير افتد حاج اسماعيل

و خانم مدير از مـضمون( ده در ذهـن راوي هـاي تكرارشـون ياد كردن از حاج اسماعيل
همو)هستند مي اين وقايع زنـي؟ ديگـر بچه گـول مـي!اي ربابه«: گذرد زمان از ذهنش
مسعود هـم قـدغن كـرده اسـت كـهي چه باليي سرت بياورد؟ درِ مدرسه خواستي مي
هر! اي ربابه.نروم و بابايت چه كيف تو اين دنيا بود كرديم؛ از تو هم چيـزي دريـغ من
ت. نكردم شـوهر زحمـتيي مني زحمـت نكـشي، وقتـي رفتـي خانـهو خانه گفتم تا
مي. كشي مي » گذاري آب تو دل اين بچه تكان بخـورد گفت، نمي خانم مدير خدا بيامرز

از، راوي در يادآوري خـاطره»شوهر امريكايي«در روايت داستانو)75، همان( اي كـه
امين تكرارشـونده در شـغل شـوهر از مـض(مراسم عقدكنان دارد، به ياد شغل شوهرش 

آن) ذهن راوي است  و ديگر وقايع مرتبط با ميو بعد مالقات با نامزد سابق شوهر افتد،
ميو اين وقايع هم  ي االاهللا را هـم همـان پـاي سـفره كلمه الاله«:گذرد زمان از ذهن او

بعد هم تو قباله!و شغلش؟ خوب معلم انگليسي بود ديگر!و به چه زحمتي. گفت عقد
. توانستم بندازمش زندانمي،و من با همين دروغي كه گفته بود. دان حقوق:وشته بودندن

كه. ولي چه فايده؟ ديگر اصالً رغبت ديدنش را نداشتم.و طلب خسارت هم بكنم البته
ها را آن روز آن دختـره همين حرف. مرده شورش را ببرد با پولش. من مهرم را بخشيدم 
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مي. نامزدش. ابقشس»گرل فرند«.زد هم مي و آخر بود كه ديدمش. دانم چه بـا. بار اول
و توي فرودگاه يك ماشـين كرايـه. آنجلس آمده بود واشنگتن طياره يك راست از لوس 

و يك راست آمده بود در خانه از. مان كرده بود دو سال تمام كه من واشنگتن بودم، خبر
مي. كدام از فاميلش نشد هيچ اگفت راه خودش هردور و سر كسي به كـار خـودش ست

و از اين حرف )87-86: 1388آل احمد،(».ها گرم است

 زبان.4.3

 ابهام.4.3.1

گـذاريت چنـدپهلو، نـشانه كلمـا.، ابهام چنداني وجـود نـدارد موردنظرهاي در داستان
هـاي ذهـن شخـصيت ولـي؛ به كار نرفته است،گذاري هاي فاقد نشانه يا جمله غيرعادي
و ناكـامي تحت فشارهاي رواني ناشي از شكست؛اصلي هـايي اسـت كـه در زنـدگي ها

آن انديشه در نتيجه. اند خود داشته  و انـسجامهمها هاي  برخـورداري خـاص از منطـق
بنـابراين در روايـت رود؛ي ديگر مـي اي به انديشه ها پيوسته از انديشهو ذهن آن نيست

رو روبـه،هـاي كالمـي اي مـوارد بـا بريـدگيو در پـاره گـويي ها با پراكنـده اين داستان 
. شويم مي

 شعرگونگي.4.3.2

و كاربرد واژه جمله بـه كـي در داسـتان. داردي خـاص شكل،ها در اين دو داستان بندي
مي«: بردن از ايجاز؟ نويسنده با بهره سالم كنم  مي حاال هي و هي را. شكافم بافم نه كسي

ب، تكرار واژه)72: 1380دانشور،(»نه پولم زيادي كرده.مدارم، برايش بباف  :ويژه فعـله ها
از آويزه« هاي يخ كه از زير شيرواني مقابل آويخته بود، ديروز هم بود، پريروز هم بـود،

چ  ي آهنگ،و به كاربردن جمالت كوتاه)68،همان(» قدر دلش تنگ بودهاول قوس بود،
و جملـه اي كـه بـين كـاربرد واژه به كالم داده است؛ به گونه خاص بنـدي كـالم بـا هـا
گـذرد، همـاهنگي ايجـاد كه در ذهن شخصيت اصـلي داسـتان مـيي نامنظم هاي انديشه
با هم سد كـرج«: نويسنده با استفاده از تكرار فعل»شوهر امريكايي« در داستان.شود مي

و رفتيم؛ قايقراني؛ سينما رفتيم؛ موزه رفتيم؛ بازار رفتيم؛ شميرا  و شاه عبدالعظيم رفتيم؛ ن
و ديگر اجـزاي جملـهو)84: 1388احمد،آل(» خيلي جاهاي ديگر امـا مگـر«:حرف

مي را چرا اين شد؟ كه اسم اين چيه؟ كه قند سرشان مي  سايند؟ كه روي نان چـه جوري
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 جايي اركان جمله، بـه كـارو جابه)86،همان(» ...آورند؟ نوشته؟ كه اسفند را از كجا مي
و بريدگي هاي اسنادي، جمله بردن جمله و هاي كالمي، هاي كوتاه، ايجاز يآهنگـ لحـن

سو. ايجاد كرده كالمدر ويژه . اوا«: با استفاده از لحن زنانه در روايـت داسـتان،از ديگر
و چه شور اين پنير است؟ چرا آن ليقـوان؟ كجـا ... مـال كجـا اسـت؟! قدر سفيد است؟

مي. شناسم نمي... باشد؟ و دانماركي را را. شناسم هلندي اصـالً دوسـت ...اما ايـن يكـي
بـ)82، همان(» نداشتم و غـربهو تـا شـب كريـسمس«: زده ويـژه لحـن زن سـطحي

و ماما هم بودند.اش دعوتمان كرد خانه  شناسيد؟ اسم برادرم است نمي.ففر هم بود. پاپا
و به كالمي خاص هم آهنگ،)84،همان(» ديگر؛ فريدون   غنـياي گـويي هـم تـك داده

.براي زن به وجود آورده است
و واژه اي از جمله پاره در اين داستانيها ها ها مفاهيمي نمادين دارنـد؛ بـراي مثـال
سـلطان كه كوكب»به كي سالم كنم؟«و عبارت»سالم«ي واژه؟به كي سالم كنم داستان 

مي آن ي ار شـده اسـت كـه ايـن نـشانه بـار تكـر كنـد، چنـدين ها را با لحني خاص بيان
و احساس بيگانگي و ياد طردشدگي كرد حاج اسماعيل شخصيت داستان با جامعه است

ي آن اسـت كـه افتـد، نـشانه اتفـاق مـي،و خانم مدير كه در جاهـاي مختلـف روايـت 
بي، داستان شخصيت اصلي و خود را مي حامي و محـروم بـودن از ديـدار پشتيبان داند

بي نشانه،ربابه و در داستان اي است بر و تنهايي او  به كار بـردن»شوهر آمريكايي«كسي
و واژه و ماشين و بيسكويت و غربـي ...هايي مانند آدامس ، نمادهايي از زندگي ماشـيني

و و زناني از طبقات باالي جامعه اين مسأله كه جوانان درس هستند ي ايراني بـا خوانده
و مرداني از طبقات پايين وي بـي كننـد، نـشانهي امريكا ازدواج مـي جامعه زنان هـويتي

در خودباختگي آن از نويسندگان اين داستانبا اين حال،.برابر غرب است ها  ديگـر هـا
و تشبيه عناصر شعري مانند و ايهام در داسـتان البته. اندي چنداني نبرده بهره...و جناس

م،چند مورددر؟به كي سالم كنم  و ضربانند عناصر شعري و تشبيه وجـود كنايهالمثل
.اي براي زبان داستان محسوب شود تواند ويژگي نمياين پديده دارد كه

 تداعي آزاد.4.3.3

ها، احـساسات كلمات، انديشهآزاد، هاي ها نويسندگان با استفاده از تداعي در اين داستان
ميو مفاهيمي را كه قابليت فراخواندن يكديگر را دارن  و بر اسـاس د، به هم ارتباط دهند

هـاي ذهنـي تـداعي. پردازنـد هـا مـي به روايت ذهنيات اشـخاص داسـتان،ها اين تداعي 



)9پياپي(90، پاييز3ي، شماره3سال/ بوستان ادبي مجلهـــــــــــــــــــــــــــــــ 136

و تجربه اشخاص داستان آن ها مربوط به زندگي گذشته بـه سـبب هاسـت كـه هاي خود
و در ذهـن شخـصيت همـديگر را فرامـي،ل ديگـر زماني يا مسايشباهت يا هم  خواننـد

در مرور مي داستان  و؟به كي سالم كنم آغاز داستانِ شوند؛ مثالً  خاطرات خوش گذشـته
د خوشي تمامي دل و اكنون از آن هايي كه شخصيت اصلي بي استان داشته و بهره استها

ميآن با حسرت از با كند، به دليل شباهت ها ياد ميهم دارند هايي كه .گذرد، در ذهن او
د بنابراين ب استانذهن راويان اين اي بـه از انديـشه،هـاي مختلـف تـداعييه وسـيله ها
ميي انديشه و انسجامي برخـوردار،تر موارد هايي كه در بيش رود؛ انديشه ديگر  از منطق

ف و .شخصيت داستان استياي درهم از خاطرات گذشته قط تودهنيست

و شيوه.4.3.4  گذاري نشانههاي نگارش

د عاليم نشانه ور اين داستان گذاري و متعـارف بـه كـار رفتـه اسـت ها به شكل عـادي
از اشـكال متنـوع حـروف. دهـد ها نمي ها ويژگي خاصي به اين نوشته كاربرد اين نشانه 

و   بـراي نقـل؟سـالم كـنم بـه كـي تنهـا در داسـتان اسـت؛ نيز اسـتفاده نـشده ... چاپي
مي انديشه گ هايي كه در ذهن شخصيت اصلي داستان يومـه بـه شـكلي خـاص گذرد، از

و مطالبي از ذهن كوكـب كه گاهي به اين صورت؛استفاده شده  سـلطان بيـان گيومه باز
مي،شود مي و انديـشه بعد گيومه بسته و بالفاصله گيومـه بـاز هـايي ديگـر بـازگو شود
و اين ناشي از آن است كه در مواقعي مي هايي كه در ذهـن شخـصيت بين انديشه،شود

و درنگي به وجود مي گذرد داستان مي  و انديشه، وقفه و اي در ذهـن او نمـي آيد گـذرد
تك،پس از آن مي دوباره به .پردازد گويي دروني

 گيري نتيجه.5

و به كي سالم كنم هاي داستان هر»شوهر امريكايي«؟ ي جريان سـيال ذهـن دو به شيوه،
هر. اند نوشته شده  شخـصيت،ها داستانايندر. زن است،دو داستان شخصيت اصلي در

و راوي در، يكي است؛ اصلي بـه كـي سـالم در داسـتان مواردي كه نويـسنده البته بجز
و با شيوه؟كنم و رونـدي بيان وصفي بـه ارائـه از ديدگاه داناي كل بهره برده ي محتـوا

از آميزه؟به كي سالم كنمي روايت در داستان شيوه. پردازد ذهني شخصيت اصلي مي اي
ك  و تك داناي و در داستانل گويي نمايـشيتك،»شوهر امريكايي«گويي دروني مستقيم
و زمينه. است بـه در داسـتان. انـد شروع شده،چيني قبلي هر دو داستان بدون فضاسازي
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و؛ هاي منسجمي ندارد تنهاست؛ انديشه راوي تنهايِ كي سالم كنم؟ گاه بـه محـيط دور
و خود واكنش نشان مي بر  درمي را بازگو داستاني دهد مي كند كه و گاه اطراف او گذرد

آن خاطرات گذشته برايش تـداعي مـي  و از شـوهر«در داسـتان. كنـد هـا يـاد مـي شـود
 راوي درحال بـازگو كـردن خـاطراتي از زنـدگي بـا مـردي امريكـايي بـراي»امريكايي

و انديشه،مخاطبي است كه در صحنه و واكنش حضور ندارد رو ها و انـي او هاي عاطفي
و زندگي مشترك با  هـا، ايـن داسـتاندر. گـردد مـرد امريكـايي مـي حول محور آشنايي

هاي اصـلي داسـتاني ذهني شخصيت نويسندگان در قالب كالم، مقطعي كوتاه از تجربه 
مي را به گونه  آن اي منعكس ها را در اختيار كنند كه تصويري از زماني طوالني از زندگي
ق .دهدميرارخواننده

و،ها در روايت اين داستان هـاي بلكـه مـضمون؛توالي زماني دركـار نيـست ترتيب
آن اصلي تكرارشونده در ذهن شخصيت  هـا وجـود دارنـد ها، به همراه حوادث مرتبط با

و  ازتأخر زماني، بسته به اين كه كدام كه بدون تقدم رخ يك هـا برايـشان تـداعي داداين
آن تودهشده باشد، آن واقعه را به همراه   از اعمـاق مختلـف ذهـن،ي وقـايع مـرتبط بـا

از،ها اين داستاندر. كنند احضار مي  ذهن شخصيت اصلي تحت فشارهاي رواني ناشـي
و ناكامي شكست هايي هم كـه اند؛ بنابراين انديشه هايي است كه در زندگي خود داشته ها

مي در ذهن آن  و ها هـا در روايت داستانننويسندگا. نداردي خاص انسجام گذرد، منطق
و، به شيوه اند با استفاده از جريان سيال ذهن كوشيده و تأثيرگذار از طريق اي غيرمستقيم

و به بيـان دغدغـه،هاي اصلي نفوذ به ذهن شخصيت  هـا آن هـاي درونـي اضـطراب هـا
و بردن از ايجاز، تكرار، جملههمچنين با بهره. بپردازند  بـهي خـاص آهنگـ ... هاي كوتاه

و انديـشه اي كه بين جمله به گونه،اند ستان داده دا هـايي كـه در ذهـن راوي بندي كـالم
ها اي واژه پاره،ها اين داستاندر. است گذرد، هماهنگي خاصي به وجود آمده داستان مي 
كه» به كي سالم كنم؟«و عبارت» سالم«ي مفاهيمي نمادين دارند؛ مانند واژه،و عبارات

وهنشان و طردشدگي راوي در داسـتان دانـشوربيي تنهايي و واژه كسي هـايي ماننـد ند
وچراغ هـايي از زنـدگي در داستان آل احمد كه نـشانه ... گاز، ماشين رختشويي، آدامس

.غربي هستند

ها يادداشت
و كاشـانه، در فرهنگ)nostalgia(ي نوستالژي واژه.1 به خانه ها، حسرت گذشته، ميل بازگشت

(و درد دوري معني شـده اسـت احساس غربت  از عوامـل ايجـاد)1373:1011پورافكـاري،.
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به موارد زير اشاره كـرد نوستالژي در فرد، مي و: توان از دسـت دادن اعـضاي خـانواده، حـبس
مي  و شكايت از اوضاع زمان و يادآوري تبعيد، حسرت برگذشته كه عامل گله گردد، مهاجرت

و نوجواني )1386:52شريفيان،(.خاطرات دوران كودكي

 منابعفهرست

(آل احمد، جالل .فردوس: تهران. پنج داستان). 1371.
.فردوس: تهران. پنج داستان). 1388(. آل احمد، جالل
.رواق: تهران.ي سه ساله كارنامه). 1357(. آل احمد، جالل
(براهني، رضا نو: تهران. نويسي قصه). 1362. .نشر

(حسين بيات، و فرهنگي: تهران. نويسي جريان سيال ذهن ستاندا). 1387. .علمي
(اله پورافكاري، نصرت :، تهـران2ج. پزشـكي روان-شناسـي فرهنگ جامع روان ). 1373.
.فرهنگ معاصر

(حسيني، صالح ،3ي جديـد، سـال، دورهي مفيـد مجلـه.»جريان سـيال ذهـن«). 1366.
صص21 پياپي،10ي شماره ،30-32.

(دانشور، سيمين . خوارزمي: تهرانبه كي سالم كنم؟). 1359.
. خوارزمي: تهرانبه كي سالم كنم؟). 1380(. دانشور، سيمين
(شريفيان، مهدي ي مجلـه.»فرايند نوستالژي در اشـعار سـهراب سـپهري بررسي«).1386.

و بلوچستان، و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان .72-51صص،8ي، شماره5 سالزبان
(شميسا، سيروس .فردوس: تهران. انواع ادبي). 1373.

(رضايي، حسينشيخ و ). 1385. و گزيـده نقد آل داسـتاني تحليـل . احمـد هـاي جـالل
.روزگار: تهران

(گلشيري، هوشنگ .نيلوفر: تهران. جدال نقش با نقاش در آثار سيمين دانشور). 1376.
(محمودي، محمدعلي و:ي پندار پرده). 1389. . نويـسي ايـران داسـتان جريان سيال ذهن

.مرنديز: مشهد
(ميرصادقي، جمال . سخن: تهران. عناصر داستان). 1376.
. اشاره: تهران. آور معاصر ايران هاي نام نويس داستان). 1382(. ميرصادقي، جمال
.اشاره: تهران. جهان داستان در ايران). 1381(. ميرصادقي، جمال
. سخن: تهران. انيادبيات داست). 1376(. ميرصادقي، جمال
(ميرعابديني، حسن  چشمه: تهران. نويسي ايران سال داستانصد). 1386.
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