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چکیده 
نویسی است که جریان سیال ذهن سبک نوینی در داستان

د و رسنقش نویسنده در آن به حداقل ممکن می
نویسندگانی مانند جیمز جویس، ویلیام فاکنر و ویرجینیا 

هایی که اند. در داستانوولف در آثار خود از آن بهره گرفته
شوند نویسنده به جاي توصیف به این سبک نوشته می

ها را درست در لحظۀ وقایع، احساسات و افکار شخصیت
ر ها خواننده را دآورد و با نمایش آنوقوع به چنگ می

کند. علیاء انصاري ها سهیم میتجربیات ذهنی شخصیت
وتکلمت نویسندة مسلمان عراقی در رمان خود با عنوان 

براي به تصویر کشیدن روحیات پیچیده و گاهی الحیاة
هاي داستان و براي نفوذ به انگیز شخصیتترسناك و غم

ها از این تکنیک کمک گرفته است. این اعماق روان آن
هاي تحلیلی به بررسی شاخصه-وش توصیفیمقاله با ر

پرداخته است. وتکلمت الحیاةتکنیک سیال ذهن در رمان
هاي پژوهش به این موضوع اشاره دارد که علیاء یافته

األنصاري با بکارگیري این سبک وظیفۀ انتقال داستان را به 
ها گذاشته و با این شیوه گویی درونی شخصیتعهدة تک

داده تا مستقیم و بدون دخالت راوي در به خواننده اجازه
جریان افکار و احساسات قهرمان داستان قرار گیرد. 

پردازي و گویی درونی و شخصیتهمچنین با کمک تک
راهیابی به ذهن قهرمان و پدیدة همزمانی و دیدگاه داناي 

ها را به مخاطب معرفی کند. کل محدود، توانسته شخصیت
زهاي زمان و مکان معمولی و نویسنده در طرح داستان مر

هاي منطقی را درنوردیده و خواننده تنها از طریق واگویه
تواند به درك آن نائل آید.ها، میشخصیت

یک سیال ذهن، ادبیات معاصر تکنکلید واژگان:
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The Application of mind fluid technique in
novel "va takallamat al-Hayat" (The Life Spoke)

Amin nazari trizi1, Khatere ahmadi2

Abstract
The Fluid flow is a new style in fiction that
plays the role of the author in the least
possible And writers like James Joyce,
William Faulkner and Virginia Wolf have
benefited from their works. In storie,s that
are written in this style, the author will grab
the characters and thoughts in the golden,
instead of describing the events, and share
the reader in the subjective experiences of
characters. Alyaa Ansari The Iraqi Muslim
author in his own novel is the title of the
"va takallamat al-Hayat" for portraying the
spirit of complex and sometimes
frightening and tragic stories of fiction and
to penetrate deep into their mental depths
of this technique. This paper is a
descriptive-analytic study to investigate
the characteristics of the fluid technique of
mind in the novel "va takallamat al-Hayat"
And the results indicate that this style has
come to the help of the story by the author
to put the character in the process of
transferring the stories into the same way,
allowing the reader to be directly and
without the narrator's involvement in the
minds of the story's hero's thoughts and
feelings. Also, with the help of internal and
character-making and its personality and
the mind of the champion and the
concurrency phenomenon and a limited
view of the whole, it has been able to
introduce characters to the audience.  The
author in the story plan shows the
boundaries of time and place of the
ordinary and logical, and the reader can be
realized only through the characters ' items
Keywords: Fluid of mind, Contemporary

literature in Iraq, Alyaa Ansari,va
takalamat al-Hayat".
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. مقدمه1
نویسی است و تکنیک سیال ذهن سبک جدیدي در داستان

توان به عدم توجه به پیرنگ هاي بارز آن میاز ویژگی
آمیختگی زمان و مکان، تأکید بر عنصر همداستان، در

وجه شخصیت و عدم ارتباط بین نویسنده و خواننده و ت
96: 1387ویژه به دنیاي درون انسان اشاره کرد. (بیات، 

گذار این ) بنیان62-23م: Humphrey ،1959؛ 157و
آمریکایی 1شناسی، ویلیام جیمزسبک روایتی متکی بر روان

است. جیمز مفهوم مورد نظر خود را در مورد آگاهی با 
اهی تعبیر نمود به این دلیل که به نظر او آگ"نهر"استعارة 

بیش از آنکه در ذهن ثابت باشد، به صورت جریانی سیال 
در حال دگرگونی است، او معتقد است که آگاهی ترکیبی 

) در این 30: 1389از تجربیات مستمر ماست. (محمودي، 
نویسی، هدف آن است که تفکرات و شیوه از داستان

هاي ذهن قبل از پردازش و انسجام احساسات و دریافت
نخورده روایت شود و کل اولیه و دستو به همان ش

خواننده این تکنیک و حاالت ذهنی را مستقیما و بدون 
کم گونه تغییري دریافت کند و با آن همراه شود و کمهیچ

ها راه یابد. بنابراین نویسنده به دنیاي درون شخصیت
محدود ذهنی نظم و ناعهدة جریان بیروایت داستان را بر

- دریافت2یا به تعبیر ژان پل سارترهاي داستان شخصیت

گذارد.) می153: 1370هاي بی واسطۀ ذهن (سارتر، 
د اثر علیاء انصاري نویسندة متعهوتکلمت الحیاةرمان 

- نو مسلمان عراقی به طور ویژه به دنیاي عمیق درون انسا
توان کار دارد و میوها سروان آنپردازد و با روح و رها می
در این داستان با تمرکز ویژه بر "ذهنسبک سیال "گفت 

موضوعات روانشناختی و به عنوان تکنیکی ادبی، به کار 
گرفته شده است. 

تحلیلی تالش دارد -این مقاله با تکیه بر روش توصیفی
هاي سبک جریان سیال اي کوتاه به شاخصهپس از اشاره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١-William Games

در وتکلمت الحیاةذهن، به تحلیل و بررسی رمان 
هاي روایتی این سبک بپردازد.کچارچوب تکنی

. سؤال پژوهش1-1
این پژوهش تالش دارد به این سؤال پاسخ دهد که جریان 

ه نمود پیدا کردوتکلمت الحیاةسیال ذهن چگونه در رمان 
است؟
. هدف پژوهش1-2

هاي بررسی تکنیک ادبی سبک جریان سیال ذهن و شاخصه
.وتکلمت الحیاةآن در رمان اسالمی 

ضرورت پژوهش. 1-3
هاي جدید از جمله سبک هاي نوین و تکنیکمعرفی سبک

جریان سیال ذهن در تحلیل و بررسی آثار ادبی از جمله 
تواند به رسد، که میرمان ضروري و مهم به نظر می

پژوهشگران در این زمینه کمک کند؛ لذا این مقاله تالش
دارد از این تکنیک در تحلیل و بررسی رمان اسالمی 

بهره جوید. تکلمت الحیاةو
. پیشینۀ پژوهش1-4

هایی انجام شده است در زمینۀ جریان سیال ذهن پژوهش
شود: ها اشاره میکه به برخی از آن

بررسی شیوة به "محمد طاهري و دیگران در مقالۀ 
کارگیري جریان سیال ذهن در رمان سنگ صبور، اثر صادق 

ن ادب ش) چاپ شده در مجله بوستا1390("چوبک
معتقدند که صادق چوبک در رمان سنگ صبور براي به 
تصویر کشیدن روحیات هولناك اشخاص داستان و براي 

ها از تکنیک جریان سیال ذهن ورخنه به اعماق روان آن
درونی بهره جسته است. به خصوص از شیوة تک گویی

هاي جریان نمود ویژگی"نجمه دري و دیگران در مقالۀ 
منتشر شده در مجلۀ شعر "داستان ماهانسیال ذهن در

اند  با تکیه بر بعضی عناصر ) تالش کرده1391پژوهی (
ها به افسانۀ ماهان در سازي آنجریان سیال ذهن و برجسته

٢-Jean Paul Sarter
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پیکر نظامی پرداخته و رویکرد جدیدي از این داستان هفت
ارائه دهند.

محمد صالح شریف عسکري و دیگران در مقالۀ 
هاي جریان سیال ذهن در معلقات سبع بر تحلیل ویژگی"

) چاپ شده در مجله ادب 1392("اساس شگردهاي روایی
عربی معتقدند شاعران معلقات بر اساس انگیزه و اغراض 
شعري از یک تکنیک روایی غالب در کنار دیگر شگردهاي 

اند، و تعداد این شگردها بین دو تا سه روایی استفاده کرده
شکل متغیر است.

جریان "ن گودرزي لمراسکی و دیگران در مقالۀ حس
) 1392اثر نجیب محفوظ ("الشحاذ"سیال ذهن در رمان 

اند منتشر شده در فصلنامه لسان مبین به این نتیجه رسیده
هایی مهم از داستان که در این رمان وظیفۀ انتقال بخش

گویی درونی نهاده خود را به عهدة گفتگوها از جمله تک
له به خواننده اجازه داده تا مستقیم و بدون و بدین وسی

دخالت راوي در جریان افکار و احساسات قهرمان داستان 
قرار گیرد.

هایی الزم به ذکر است که دربارة علیاء انصاري مقاله
) 1395به نگارش درآمده از جمله: روشنفکر و دیگران (

در مقالۀ منتشر شده در مجلۀ آفاق الحضارة اإلسالمیۀ تحت 
دراسۀ فی الشخصیات النسائیۀ المقاومۀ روایۀ عینا "عنوان 

هاي زنان به بیان مشکالت و بدبختی"أم موسی نموذجا
پردازد. اما ها میپایداري آنعراقی در کنار شجاعت و

را از منظر تکنیک "وتکلمت الحیاة"پژوهشی که رمان 
سیال ذهن مورد بررسی قرار داده باشد، یافت نشده است 

بودن این رمان و بیان مضامین این مسئله در کنار اسالمیکه
اي به نقد و واالي اسالمی در قالب داستان، توجه ویژه

کنیم در این مقاله به آن طلبد که سعی میتحلیل آن می
بپردازیم.

. جریان سیال ذهن 2
اصطالح جریان سیال ذهن را اوّلین بار ویلیام جیمز، 

اصول ریکایی در کتاب شناس آمفیلسوف و روان

م) به کار برد؛ این کتاب که به عنوان 1890(روانشناسی
شناسی علمی نیز شناخته شد، تالش کرد سرآغاز روان

افکار درونی شخصیت را در معرض دید قرار دهد. (گري، 
) این تکنیک نوعی روایت در ادبیات داستانی 314: 1382

ها شۀ شخصیتمدرن است که در آن نویسنده، افکار و اندی
را به همان شکلی که در ذهن آنان جریان دارد، بدون هیچ 

: 1387نیاز، و بی584: 138کند. (ایرانی، توضیحی بیان می
) در این شیوه، عمق وجود انسان یعنی نسبت 202

اش، و همچنین نسبت میان خودآگاهی او با ناخودآگاهی
د و در شوخودآگاه هر فرد با ناخودآگاه جمعی سنجیده می

نهایت نوسان و سیالن فرد میان دنیاي درون و بیرونش، 
شود. (دري، میان ناخودآگاه و خودآگاهش بازتاب داده می

1392 :46 (
ها در شناختی که اولین شکل آنهاي روانآغاز داستان

قالب نجواي درون بوده است، با گذشت زمان گسترش 
.یافت و به صورت روش جریان سیال ذهن در آمد

) از نخستین نویسندگان برجستۀ 261: 1364(میرصادقی، 
توان به دورثی ریچاردسون، این سبک در ادبیات غرب، می

جیمز، تی. اس. الیوت، مارسل پروست، ویلیام فاکنر، 
، Herman &Ryanوویرجینیا وولف اشاره کرد. (

)570م: 2008
هاي روایتی نوین و رایج جریان سیال ذهن یکی از شیوه

خالف شیوة در این شیوه بر«حلیل آثار ادبی است. در ت
رسد و در واقع کالسیک نقش نویسنده به حداقل ممکن می

کوشد طرف، مینویس در جایگاه ناظر و رابطی بیداستان
- تا با ثبت و ضبط تمامی حاالت جزر و مد ذهن شخصیت

ها را به طور مستقیم در اختیار ها، افکار و عواطف آن
) این 182: 1389(مشفقی و دیگران، « ر دهد.خواننده قرا

نظریه تحوالت مهمی در عرصۀ فرم و ساختمان رمان ایجاد 
گویی هاي روایتی چون تکها به تکنیکترین آنکرد که مهم

درونی مستقیم و غیر مستقیم، حدیث نفس و دیدگاه داناي 
: 1383گردد. (بیات، ها بر میکل معطوف به ذهن شخصیت

ها چنین آثاري ادراك و اندیشۀ شخصیتمقدمه) در 
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همچون رویدادي بی نظم و ترتیب و به ظاهر بدون هیچ 
شود دلیل و غرض و هدفی خاص در کنار هم ارائه می

) و خواننده در تجربیات 130: 1377(میرصادقی ودیگران، 
شود. ها و فرآیند آفرینش داستان سهیم میذهنی شخصیت

هاي تودرتوي ذهن و بین زمان کانون روایت مدام میان الیه
- ها و بهشود؛ این انتقال میان زمانعینی و ذهنی جابجا می

گیرد. این ویژه در زمان ذهنی به وسیلۀ تداعی صورت می
دهد تا همراه با جریان تفکر ها به خواننده امکان میتداعی

شخصیت به گردش در افکار و خاطرات او نیز بپردازد و 
هاي ذهنی او برسد. (محمودي ي تجربهترین زوایابه ژرف

جا که در ادبیات پست مدرن، ) از آن132: 1388و صادقی، 
نویسی به سرعت در حال پیشرفت و هاي داستانتکنیک

- گسترش است، بسیاري از نویسندگان در نوشتن داستان

کنند.هاي خود از سبک جریان سیال ذهن پیروي می
ها را نوع از رمانهاي این ترین ویژگیبرخی از مهم

توان در موارد زیر خالصه کرد:می
ها بدون انسجام از عرضۀ آگاهی درونی شخصیت-1

هاي داستان سوي نویسنده و واگذاري این مهم به شخصیت
)157و96: 1387از طریق تک گویی درونی. (بیات، 

بهم ریختگی ترتیب زمانی و مکانی و نظم منطقی -2
تان به علت روایت داستان از الیۀ رویدادها در کلیّت داس

گفتاري.پیش
و بدون پردة ذهنیات اشخاص بدون سانسوربیان بی-3

، Humphrey؛ 157و96: هماندخالت نویسنده. (
)62-23م: 1959
هاي لفظی و معنایی، و وجود ابهام کاربرد تداعی-4

هاست. (بیات، در آن که ناشی از آشفتگی ذهنی شخصیت
)157و96: 1387
شعر گونه بودن این نوع رمان، تنوع زاویۀ دید، -5

نقش مهم و اساسی خواننده در آن، پرش موضوعی و 
فکري، دگرگونی ساختار جمله و قواعد نحوي از دیگر 

-42: 1387هاي این نوع رمان است. (اسحاقیان، ویژگی
63(

کنیم  در ادامه و در بخش تحلیل داستان، تالش می
هاي مورد نظر با ذکر شاهد مثال نیکتعریفی گویا از تک

ارائه دهیم تا خواننده درك بهتري از به کارگیري موضوع 
داشته باشد.  وتکلمت الحیاةجریان سیال ذهن در داستان 

. خالصۀ داستان3
داستان در مورد زنی به نام جمیله است که در سن کودکی 

دهد و مادرش به تنهایی و به کمک پدرش را از دست می
گذراند. جمیله دو شان را میهاي اطرافیان زندگیصدقه

هاي صفیه و سلیمه دارد که از او کوچکتر خواهر به نام
رسد وکیل سالگی می18هستند. وقتی جمیله به سن 

آید. مصطفی ثروتمندي به نام رعد به خواستگاري وي می
پسر دایی جمیله و همبازي دوران کودکیش نیز عاشق او 

- در جمیله اجازة خواستگاري به مصطفی نمیبوده ولی ما

داري بوده که زندگی او و دهد، چون در پی داماد پول
دخترانش را نجات دهد و مصطفی شرایط مالی خوبی 
نداشت. جمیله از ازدواج با رعد ناراضی است ولی مادر و 
دایی او به این وصلت اصرار دارند تا از آن وضعیت 

کند و ماهیانه با رعد ازدواج میبار رها شوند. جمیله فالکت
دهد تا خواهرانش بتوانند ادامۀ اش میمبلغی به خانواده

تحصیل بدهند و زندگی خوبی داشته باشند. سلیمه ازدواج 
رود و صفیه هم کند و با همسرش به خارج از کشور میمی

کند و شود و با پزشک مشهوري ازدواج میداروساز می
ود. صفیه از زمان بچگی به شصاحب فرزند و خانه می

ورزیده و این احساس تا اآلن که ازدواج جمیله حسادت می
کرده و صاحب همه چیز شده ادامه پیدا کرده است و همین 
موضوع باعث شده تا نتواند خواهر خوبی براي جمیله 
باشد. مصطفی هم بعد از شنیدن خبر نامزدي جمیله و رعد، 

ها قطع ارتباطش را با آنکند و خانه و فامیل را ترك می
شود و زمانی دختر می1پسر و 2کند. جمیله صاحب می
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سالگی 15سالگی و دخترش به سن 20که پسرانش به سن 
شود و بعد رسد به طور ناگهانی به یک بیماري دچار میمی
میرد. داستان از زمان مرگ جمیله تا زمان روز می20از 

افتد.سپاري وي اتفاق میخاك
بخش تشکیل شده که هر کدام 13واقع داستان از در
اي از هشت شخصیت داستان گویی درونی جداگانهبه تک

هاي داستان اختصاص یافته است. در جدول زیر شخصیت
شود. ها در داستان ذکر میو تعداد دفعات حضور آن

تعداد دفعات نام شخصیت
حضور

3جمیله
2رعد

2مصطفی
2صفیه
1خالد
1هناء

1أم سعد
1فاتن

آیند و نقش ها به روي صحنه میهر کدام از این شخصیت
کنند و گاهی از خود و گاهی با خود و خود را ایفا می

گویند و درونیات هاي دیگر سخن میگاهی با شخصیت
اهاي خود را ها و رؤیریزند و کابوسخود را بیرون می

ترین ترین و بدتترین و زشکنند و از تاریکتصویر می
د. در پایان گوینهاي خود سخن میبخش پنهانی دانسته

شنود براي مصطفی هنگامی که خبر مرگ جمیله را می
خواهد که گردد و از خدا میشرکت در مراسم او باز می

بر او را به جمیله برساند. در روز چهلم مراسم به صفیه خ
رسد که مصطفی نیز فوت کرده است.می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣-Jean Dujardin

هاي جریان سیال ذهن در رمان یل شاخصه. تحل4
.وتکلمت الحیاة

. شیوة روایت4-1
توان گفت روایت یکی از عناصر اصلی داستان است و می

رابطۀ تنگاتنگی با عنصر زمان دارد. در این داستان روایت 
ها با تأکید بر زمان روانی شخصیت-هاي روحیفرآیند

وجه قرار گرفته درونی، به جاي رویدادهاي بیرونی، مورد ت
است. شیوة روایت در این داستان دو گونه است؛ از یک 

درپی هستند و داراي آغاز، میانه، طرف حوادث داستان پی
هاي و پایان هستند و از طرف دیگر تغییرات و فرآیند

ها هاي آنها و رؤیاها و تداعیروانی شخصیت-روحی 
هاي ذهنی و ریزد، یعنی واقعیتگاهی داستان را به هم می

- ها داستان را روایت میهاي عاطفی و درونی آندگرگونی

کند.
هاست که در گویی درونی بازتاب ذهن شخصیتتک

آن ترتیب زمانی، نظم منطقی و سانسور وجود ندارد. 
گر احساسات و ها در این مرحله نشانتصویرها و ذهنیت

: 1409اند. (بستانی، عواطفی است که بر زبان جاري نشده
گویی درونی با توجه به حضور و عدم ) شگرد تک123

حضور نویسنده به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم 
گویی درونی مستقیم ) در تک94: 1383شود. (بیات، می

یابد خواننده بدون دخالت نویسنده به زندگی راوي راه می
) و بدون آنکه در قید قضاوت 124: 1390(فروزنده، 

کند. افکار و خاطرات خود را بیان میدیگران باشد
گویی درونی شگردي است که با ) تک34: 1376(هنرمند، 

واسطه و مستقیم به ذهن شخصیت راه پیدا آن خواننده بی
کند، و نویسنده هیچ دخالتی در آن ندارد و اظهار نظر می

گویی درونی را شگردي تک3"ادوارد دو ژاردن"کند. نمی
هایی که بیش هاست؛ اندیشهن کنندة اندیشهبیا«داند که می

(معین الدینی، » از هر چیز به ناخودآگاه نزدیک است.
هاي درونی گویی) یعنی خواننده با خواندن تک10: 1388
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برد. شود و به آن پی میاو، از افکار و ذهنیات وي آگاه می
مثال این جمالت از قهرمان داستان که راجع به همسرش 

ده، خواننده را مستقیما به درون ذهن جمیله رعد بیان کر
ها به ذهن وي گوییکشاند و خواننده با خواندن این تکمی
برد بدون یافته و به افکار وي در مورد همسرش پی میراه

ها هو رعد «اینکه نویسنده توضیحی در مورد او ارائه دهد:
یمشی خلف جنازتی، مطأطأ الرأس، ألّول مرّة أراه یطأطئ 

سه، هل هو الحزن أم البروتوکول یقتضی ذلک؟!...هل کنت رأ
تعتقد بأّنی لم أکن أعرف بمغامراتک العاطفیۀ وعالقاتک مع 
اآلخریات، کنت أعرف کلّ شیء یا رعد، ولو أتیحت لی العودة 
إلی عالمک ألعطیک تواریخ اللیالی التی کنت تقضیها خارج 

» .عالقۀ بهنالبیت بحجۀ العمل، وعدد النساء التی کنت علی
)49و46م: 2012أنصاري، (

ترجمه: بله، آن رعد است که سر به زیر پشت سر 
کند، اولین بار است که او را سر به زیر م حرکت میجنازه

بینم، آیا سربه زیري او ناشی از ناراحتی است یا بخش می
از جنبۀ شخصیت ساختگی او. تو فکر می کردي که من از 

ابطت با دیگران خبر نداشتم؟ رعد! ماجراهاي عاطقی و رو
توانستم به دنیایت دانستم، اگر میمن همه چیز را می

برگردم، شب هایی که خارج از خانه به بهانۀ کار 
ها ارتباط داشتی را هایی که با آنگذراندي و تعداد زنمی

توانم برگردم! گفتم ولی افسوس که نمیبه تو می
هاي درونی به گوییمخاطب با خواندن این تک

شود که او انسانی برد و متوجه میشخصیت رعد پی می
خودخواه، متکبر و غیر متعهد به زندگی زناشویی خود بوده 

کرده که و همیشه طبق تشریفات و طبق شرایط رفتار می
ظاهر قضیه را حفظ کند و سعی داشته در برابر دیگران 

که به چهرة خوبی از خود به نمایش گذارد در عین حال 
هاي نامشروع خود نیز توجه ویژه داشته است. خواسته

جمیله در این قسمت از داستان ابتدا به توصیف سر به زیر 
پردازد و سپس او را اش میراه رفتن رعد پشت سر جنازه

کند که از تمامی دهد و او را محکوم میمخاطب قرار می

ی تنها هاي دیگر داشته آگاه بوده است ولروابطی که با زن
براي اینکه آرامش زندگی و فرزندانش به هم نریزد سکوت 

زده است.کرده و خود را به نفهمیدن اختیار 
ها، عالوه گوییالزم به ذکر است که هر کدام از این تک

- بر به تصویر کشیدن چهرة راوي آن، به ترسیم شخصیت

هاي دیگر، از جمله شخصیت اصلی داستان (جمیله) هم 
چه جمیله از ابتداي داستان ، به این ترتیب اگرانجامدمی

مرده و قرار است دفن شود ولی او محور همۀ حوادث و 
هاي داستان است. گویی همۀ کانون توجهات شخصیت

ها به منظور روشن شدن و ترسیم زندگی جمیله گوییتک
بوده است.

هاي با داشتن راويوتکلمت الحیاةاین گونه، داستان 
دهد که همه چیز را مستقیما واننده فرصت میمختلف، به خ

هاي بفهمد و درك کند و حوادث داستان را از منظر ذهن
دهد، گویی خواننده با ها، بازتاب میمتعدد شخصیت

کند و خود را در هاي داستان همزاد پنداري میشخصیت
گویی کند. یکی از اصول اساسی در تکداستان تصور می

است، به این معنی که همزمان دو درونی پدیدة همزمانی 
گیرد. عمل از جانب یک شخصیت در آن واحد انجام می

ها در حین گفتگو و محاوره با در این داستان شخصیت
گویند، هاي داستان با خودشان نیز سخن میدیگر شخصیت

کنند. یعنی در آن واحد با خود و دیگران گفتگو می
میله همزمان با بینیم مصطفی پسر دایی جهمچنانکه می

آه یا جمیلۀ، ما أسرع «گوید:جمیله و با خود سخن می
عبور العمر من بوابۀ الزمن...نعم ترکتهم یغتالون حّبی بسهولۀ 
دون أدنی اعتراض أو مقاومۀ. هل هو الضعف؟ أم االستسالم 
للواقع؟...هل انتهت حیاتک یا جمیلۀ؟.... ال أعتقد ذلک، ال 

ما نعتقد أنه نهایۀ ألمر ما هو فی یوجد شئ یسمی نهایۀ، فکل
) 34: همان(».الحقیقۀ بدایۀ ألمر آخر

ترجمه: آه جمیله! خیلی دردناك است که عمر سریع 
گذرد... بله، وقتی ناجوانمردانه عشقم را بدون هیچ می

ها را ترك کردم. اعتراض و مقاومتی نابود کردند، من هم آن



17امین نظري تریزي؛ خاطره احمدي/یاةوتکلمت الحکاربست سبک جریان سیال ذهن در رمان 

برابر واقعیت؟ آیا این ضعیف است؟ یا تسلیم شدن در 
....من معتقدم این طور نیست، چیزي به اسم پایان وجود 

کنیم پایان است در وجود ندارد، هر چیزي که ما فکر می
واقع آغاز کار دیگري است. 

کنیم که این شخصیت با گویی مالحظه میدر این تک
کند و از وي گوید و درد و دل میقهرمان داستان سخن می

آیا او در مقابل واقعیت تسلیم شده و پرسد که سؤال می
این مسأله از روي ضعف و ناتوانی وي بوده و سپس 

گوید و به سؤال خود پاسخ خودش با خودش سخن می
کند.دهد و فلسفه بافی میمی

وتکلمت الحیاةهاي درونی در داستان گوییتک
هاي داستان مستقیم و بیان کنندة محتویات ذهنی شخصیت

ان داستان است. نویسنده، کل داستان را به در کنار قهرم
است شیوة جریان سیال ذهن و با تکنیک درونی خلق کرده

ها و خواننده با خواندن محتویات ذهنی تمامی شخصیت
برد. آورد و به داستان پی میپیرنگ داستان را به دست می

به عنوان مثال غم و اندوه و حسرت صفیه یکی از 
امی که قهرمان داستان (جمیله) هاي داستان هنگشخصیت

جمیلۀ یا أختاه یعز علیّ أن أراك مسجاة «فوت شده است: 
بال حراك....و کأعصار فی لیلۀ شتائیۀ یدمر کل ما مّر علیه، 
کان الموت حطمک بشدة وقسوة لتتناثر أیام عمرك علی 
قارعۀ الطریق کما تتناثر أشالء جسد فخخته قذائف طائشۀ 

دام سالحه! نعم، لم یحن آوان رحیلک لجندي ال یجید استخ
بعد یا أختاه!.....کنت أحسدك دومًا یا جمیلۀ، وسامحینی 

)22م: 2012(أنصاري، » لذلک، أحسدك منذ کنا صغاراً...
ترجمه: جمیله! خواهرم، برایم دردناك است که کفن 
کرده و بدون حرکت تو را ببینم.... درست مثل گردبادي 

چه سر راهش قرار دارد را در یک شب زمستانی که هر
کند، مرگ، با شدت و سنگدلی تو را را نابود کرد! نابود می

عمر تو میان راه از بین رفت، مانند جسدي که تیرهاي بی 
هدف سربازي که درست بلد نیست از اسلحه استفاده کند، 
آن را قطعه قطعه کرده است. بله خواهرم! زمان رفتنت 

من را ببخش همیشه به تو نرسیده بود! ...... جمیله!
ورزیدم، از زمان کودکی تا کنون به تو حسادت حسادت می

ورزیدم. می
هاي درونی که از گوییخواننده با خواندن این تک

کند به احساس ذهن صفیه خواهر جمیله تراوش می
حسرت و غم و اندوه او در از دست دادن خواهر دلسوز 

برد. ها کرده پی میو مهربانش که زندگیش را فداي آن
پردازد زیرا قدر و صفیه در این داستان به سرزنش خود می

منزلت خواهرش را ندانسته، بلکه به وي در تمامی مراحل 
زندگیش حسادت کرده و او را آزار داده است.

همچنین ناراحتی شدید مصطفی پسر دایی جمیله که 
خود ترها شده و از عشق واقعیتسلیم گفتار و رفتار بزرگ

اند و دفاع نکرده، تا او را به عقد شخص دیگري درآورده
اکنون که جمیله مرده، به بیان پشیمانی و ناراحتی خود 

پردازد و آرزو دارد که جمیله را از این راز بزرگ آگاه می
لماذا نتنازل بسهولۀ عن األشیاء التی نحب ونرید؟ «کند: 

عتقد بذلک أننا نستسلم بسهولۀ لما یحاولون فرضه علینا؟ ون
نحسن صنعاً؟...کان یجدر بی یا جمیلۀ أن أصرخ رافضًا 
محاولۀ مصادرة حبی، لم أفعل بذلک منذ ثمانیۀ وعشرین 
عامًا، فهل بإمکانی اآلن أن أصرخ، أن انتفض علی کل مظاهر 

)75: همان(»النفاق فی حفل تشییعک؟
ترجمه: چرا به راحتی از چیزهایی که دوست داریم و 

هاي کشیم؟ به راحتی تسلیم خواستهواهیم دست میخمی
شویم و فکر می کنیم این بهترین کار زورگویانۀ دیگران می

دانیم.... جمیله! من است و تسلیم شدن را کار درست می
دادم عشقم را مصادره کنند، باید فریاد می زدم و اجازه نمی

نم فریاد تواسال پیش انجام ندادم، آیا االن می28این کار را 
بزنم؟ که در مراسم خاکسپاري تو علیه همۀ نمادهاي 

دورویی قیام کنم؟
در این داستان نویسنده به منظور شناخت روح و روان 

هاي داستان و معرفی آن به خواننده، با واکاوي شخصیت
هاي درونی او مانند هاي درون فرد، تمامی فرایندژرف الیه
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در فضایی آزاد و عواطف و احساسات و رؤیاهایش را 
روان مورد توجه قرار داده و اقدام به نمایش مستقیم و 

ها و خاطرات ها، تداعیبدون واسطۀ افکار، دریافت
هاي در داستان«چنانکه نماید، همهایش میشخصیت

گانۀ جریان سیال ذهن که روح ناشناخته و رنگارنگ و چند
معی هاي تمام عیار و جاانسان موضوع آن است، شخصیت

ها تک بعدي شوند که شناخت مخاطب از آنآفریده می
نیست و با تمام وجوه انسانی خود در داستان حضور پیدا 

) 35: 1379(مستور، » کنند.می
هاي محتویات ذهن شخصیتوتکلمت الحیاةداستان 

ها دهد و خواننده در تجربیات آنداستانی را نمایش می
ی موفق در داستان جریان شود و به این شیوه روایتسهیم می

دهد. سخنان رعد همسر جمیله نشان سیال ذهن رخ می
لم ترفضی لی یوما طلباً، و «دهندة این شیوة روایت است: 

إن خالف رغباتک، کنت إلهک المعبود و قد أحسنت العبودیۀ. 
ولکنک لم تحبینی یا جمیلۀ...هذا ما أنا علی یقین منه. نعم 

یعۀ لی، صابرة، راضیۀ بکل ما لقد تمکنت من أن أجعلک مط
قسمته لک، مستسلمۀ للقدر الذي صنعته لک. ولکنی لم أنجح 

»لقد أحببت أوالدك أکثر منی.فی أن أجعلک تحبینی...
) 59م: 2012(انصاري، 

هاي من را رد نکردي هر چند ترجمه: هرگز خواسته
که مخالف میلت بود، من خداي تو بودم و تو هم عبادت 

دانستی، ولی جمیله! من مطمئن خوب میو پرستش را
هستم که تو من را دوست نداشتی. بله! درست است که 
توانستم تو را مطیع و صبور و راضی به هر چیزي که برایت 
تعیین کردم، قرار دهم و تو را در برابر سرنوشتی که برایت 
رقم زدم تسلیم کنم ولی موفق نشدم کاري کنم من را 

فرزندانت را بیش از من دوست دوست داشته باشی...
داشتی.

با این شیوة روایت، درونیات رعد و محتویات ذهن او 
- آید و خواننده در تجربیات او سهیم میبه نمایش در می

شود که ابعاد مختلف شود همچنانکه این موضوع باعث می

شخصیت رعد آشکار شود، زیرا او انسانی است که خود 
داند و به حرف مردم توجه ها میرا شایستۀ تمام خوبی

اي دارد و همیشه در پی آن است که ظاهر خود را ویژه
- جلوي مردم خوب جلوه دهد و کارهایی که باعث خدشه

- شوند را به شکل پنهانی انجام میدار شدن وجهۀ او می

کند که دهد، همچنانکه در شب ازدواج به جمیله تفهیم می
ست.صرفا به خاطر رعد زیبا آفریده شده ا

اکثر «هاي جریان سیال ذهن بدیهی است که در رمان
روانی هستند. -ها دچار نوعی تعارض روحیشخصیت

هایی بازتابی از پیچیدگی شگرد پیچیدة چنین داستان
) 190: 1379مستور، (» ست.هاهاي آنوضعیت شخصیت

پردازي علیاء در این داستان، بیان ذهنیات شیوة شخصیت
ر و تفسیر و توضیح نویسنده است، ها بدون تعبیشخصیت

اي که جریان خودآگاه و ناخودآگاه با نمایش دادن به گونه
هاي ذهنی، عواطف و خاطرات شخصیت افکار، کشمکش

کند.را به خواننده معرفی می
جمیله به عنوان شخصیت محوري داستان داراي 

شخصیت جامع و پویاست که در هر بخش از زندگی،  
شود و روانی او انعکاس داده می-ي روحیقسمتی از دنیا

یابد. بعدي از ابعاد وجودي او تکامل می
قهرمان داستان حوادث بسیار زیادي از زندگی و 

خواننده کند. دهد را بیان میماجراهایی که برایش رخ می
با خواندن سخنان جمیله متوجه فقر وبدبختی خانوادة وي 

ها فقط مال و براي آنشود و اینکه معیار انتخاب همسر می
بال لم تُ «ها از آن وضعیت دردناك است: ثروت و نجات آن

أمُّنا بدموعک وتوسالتک، کانت مصرة علی أن تعطیک لرعد، 
ألنه یملک ثروة ومهنۀ وسمعۀ، وهذا ما کانت تبحث عنه 
رحمها اهللا. کانت تبحث عن خالص ألرملۀ فقیرة لدیها ثالث 

. )23م: 2012(انصاري،».بنات ال تعرف کیف تسد رمقهن
هایت توجه نکرد. ها و التماسترجمه: مادرمان به اشک

اصرار داشت که تو را به رعد دهد چون ثروت، شغل و 
شهرت داشت، مادرمان خدا رحمتش کند دنبال همین بود! 
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او بیوه زن فقیري بود که به دنبال راهی بود تا سه دخترش 
را از گرسنگی نجات دهد. 

کند که او را مجبور به مادرش التماس میجمیله به
ازدواج با رعد نکند، زیرا دوست دارد درس بخواند و نزد 
خواهرانش باشد ولی مادرش که بیوه زن فقیري است که 
توان تأمین مخارج فرزندانش را ندارد معتقد است که اگر 
دخترش با مرد ثروتمندي ازدواج کند هم خودش 

اند از او و دخترانش توشود و هم میخوشبخت می
دستگیري نماید و به عبارتی مسائل مالی و اقتصادي آنقدر 

کند و او را آزار داده که تنها به جنبۀ مادي ازدواج نگاه می
شود.داشتن هیچ ارزشی قائل نمیبراي عشق و دوست

همچنانکه در مورد عشق مادي پسر دایی جمیله که 
د و اینکه جمیله گوینظر سوء در مورد وي دارد سخن می

گذارد، مادرش او وقتی این مسأله را با مادرش در میان می
خواهد سکوت اختیار کند تا زند و از او میرا کتک می

نعم فی ذلک الیوم فررت إلی «کسی بویی از این ماجرا نبرد: 
فی حضنها و أخبرتها بأّن ابن خالی جاء فی ی و بکیتُ أمّ

مازال رنین تلک !؟ لقد صفعتنیفما کان جواب أّمیغیابها....
الصفعۀ فی أذنی، حتی بعد أن تحررت من ذلک العالم 

)24(همان: » البغیض.
ترجمه: بله! آن روز به طرف مادرم دویدم و در 
آغوشش گریستم، و به او گفتم که پسر دایی در غیاب تو 
به خانه آمد .... ولی جواب مادرم چه بود؟ او به من یک 

ام ین که اآلن از آن دنیاي زجرآور رها شدهسیلی زد که با ا
کنم.ولی هنوز صدایش را درون گوشم حس می

کند که دخترش را از این مادر جمیله هرگز سعی نمی
وضعیت نجات دهد یا از پسر برادرش بخواهد که دست 

کند از رفتار زشتش بردارد، بلکه صورت مسأله را پاك می
و را به سکوت وادار کند و او دختر خود را محکوم می

کند که این کار به هرچه بیشتر گستاخ شدن برادر زاده می
کند شود و تا زمانی که جمیله ازدواج میاش منجر می

دارد و این موضوع تأثیر دست از آزار و اذیت وي بر نمی
گذارد.منفی زیادي بر شخصیت جمیله می

پردازي علیاء در این داستان بنابراین شیوة شخصیت
هاي داستان بدون تغییر و تفسیر و ارائۀ ذهنیات شخصیت

اي که جریان دست نخورده و بدون سانسور است، به گونه
دادن افکار و شعور خودآگاه و ناخودآگاه با نمایش

هاي ذهنی و عواطف و خاطرات، شخصیت را به کشمکش
کند تا جایی که خواننده با شخصیت خواننده معرفی می

- پنداري نموده و به حال وي افسوس میذات داستان هم

خورد. در حقیقت نویسندة داستان قصد بیان رفتارهاي 
گونه به این اشتباه والدین در قبال دخترانشان را دارد و این

)56م: 2012کند. (انصاري، موضوع اشاره می

شناختیهاي روان. ویژگی4-2
-بیان کنندة موضوعی روحیوتکلمت الحیاةعنوان رمان 

روانی است و روي سخن آن با تمام مردم است، زیرا همۀ 
- مردم در زندگی خود کم و بیش با این مسائل مواجه می

- شوند. ویژگی مهم این داستان، زیرکی و توانمندي فوق

هاي روحی العادة نویسنده در به تصویر کشیدن عقده
هایی که در جامعه هاي داستان است، شخصیتشخصیت

ارند. نویسنده شیوة داناي کل را در اي دحضور گسترده
گویی را به خوبی به گذارد، و شگرد تکروایت کنار می

گیرد. نویسنده نظم زمان و مکان و شرم و حیایی کار می
زند که بر زندگی خصوصی این افراد خیمه زده را کنار می

شدة درون و با رعایت نوبت به بازتاب صداي سرکوب
دقت فراوان حوادث داستان را پردازد و باها میشخصیت

کند تا با در آورد و به خواننده کمک میبه نمایش در می
دست گرفتن پیرنگ داستان، از آن لذت ببرد. به عنوان مثال 
فاتن معشوقۀ رعد که قرار است به زودي با وي ازدواج 

ها و مشکالت روحی خود که باعث شده به کند از عقده
چند فرزند بوده تن دهد همسري مردي که صاحب زن و 

کنت بحاجۀ إلیه، إلی شخص یقف بجانبی «:داردپرده بر می
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بعد وفاة زوجی الکهل، ذلک الرجل الثري الذي یکبرنی 
بخمس و عشرین عامًا، تشفعت له أمواله عندما تقدم لخطبتی 
وأنا الفتاة البسیطۀ...ابنۀ المحاسب المتقاعد الذي ال یکاد راتبه 

)63: (همان»أوالده السبعۀ.الشهري یسد رمق 
ترجمه: به او نیاز داشتم، به شخصی که بعد از وفات همسر 

سال از من بزرگ تر بود، وقتی به 25پیر ثروتمندم که 
اي بودم ... دختر ام آمد، من دختر سادهخواستگاري

اش کفاف هفت اي که حقوق ماهیانهحسابدار بازنشسته
داد.  فرزندش را نمی

شود که دلیل اصلی تن دادن فاتن به ازدواج با میمالحظه 
داشتن نیست، رعد که زن و سه فرزند دارد عشق و دوست

زن زیبا و تنهایی است که بلکه به این دلیل است که او بیوه
ثروت زیادي دارد و به شخصی نیاز دارد که از خود و 
اموالش نگهداري کند بنابراین تمام تالشش را براي به 

دهد.دن رعد انجام میدست آور
در حقیقت علیاء با توصیفی دقیق و با بیان ظریف 

اي از هاي داستان، تصویر زیبا و زندهجزئیاتی از شخصیت
اي که مخاطب، خود را کند به گونهواقعیت ترسیم می
- پندارد و به همزاد پنداري با قهرمان میقهرمان داستان می

هاي او غمگین و تها و مصیبها و رنجپردازد و با درد
شود.ناراحت می

هاي داستانش را به علیاء به نوبت هر یک از شخصیت
ریزد ها را بیرون میآورد و همۀ ذهنیات آنروي صحنه می

اي بسیار هنرمندانه و با زبانی ادبی و زیبا و در و به شیوه
هاي گیري مضامین واالي اسالمی، جلوهعین حال با به کار

ي بیمار، آن هم از نوع بیمار جنسی و اترسناك جامعه
هاي روحی و افسردگی و خفقان و ظلم سرشار از تنش

- کند. این شخصیتهمراه با حسادت را به خوبی ترسیم می

- ها شرایط خیلی بدي دارند و زندگی بسیار بدي را می

ها پر از بدبختی و فالکت گذرانند و در حقیقت زندگی آن
اي ریختههمت آشفته و افکار بهها ذهنیاست، آنو ناتوانی

کنندة دارند. براي مثال شیوة بیان ذهنیات و افکار صفیه بیان

زنی با عقدة حقارت و سرشار از حسادت است که به 
خواهرش که در حق وي خوبی بسیار زیادي کرده حسادت 

گوید که هرگز خواهرش را دوست نداشته کند و میمی
کنون به بیان ذهنیاتش ولی با مرگ او ناراحت شده و ا

وأنا یا جمیلۀ، أعلم بأنّی لم أکن أختاً مثالیۀ «پرداخته است: 
لک...صدقینی حاولت کثیرًا أن أتغلب علی مشاعري 
المضطربۀ تجاهک، وأن أحبک کما تحب األخت أختها ولکنی 
لم أستطع، کان الحسد غشاوة علی عینی، و الأدري کیف 

ت أحسد جمالک البرئ، أتخلص منه، عندما کنا صغیرات کن
»عفویتک الطاهرة، ضحکتک الصادقۀ، حب الناس إلیک.

)67م: 2012(انصاري، 
اي براي تو دانم که خواهر نمونهترجمه: جمیله! می

نبودم ... باور کن خیلی تالش کردم تا به احساسات 
اي که در رابطه با تو داشتم غلبه کنم و آن طوري که آشفته

وست دارد تو را دوست داشته خواهري، خواهرش را د
باشم ولی نتوانستم؛ حسادت چشمم را کور کرده بود و 

دانستم چگونه از آن رها شوم، در زمان کودکی به نمی
ات و ات، بی گناهیت و خندة صادقانهزیبایی معصومانه

عشق مردم به تو، حسادت می ورزیدم ...
- همچنین کلمات هناء دختر جمیله در توصیف خاله

دهندة شخصیت آزار دهندة صفیه براي صفیه، نشاناش 
حتی خالتی صفیۀ ال أحبها یا أماه، قد «خواهرش است: 

تغضبین منی ولکنی ال أحبها...کنت أقرأ فی وجهک عالمات 
األلم عندما تسمعک کلماتها النابیۀ أو تقریعاتها و تصریحاتها 

»حول حیاتک، کنت تتألمین، فلماذا لم تجیبها یوما ما؟
)39: همان(

ترجمه: مادر! حتی خاله صفیه را هم دوست ندارم، 
شاید از دست من ناراحت شوي ولی دوستش ندارم... 

زد یا زندگیت را هاي زشت و زننده میوقتی حرف
کردي، چرا هیچ وقت کرد تو سکوت میسرزنش می

هاي او را را ندادي؟ جواب توهین
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ریختگی عناصر زمان و مکانهم. به4-3
- مان و ساختار زمانی از عناصر مهمی است که بر شکلز

توان گذارد، و با کمک آن میگیري داستان و روایت اثر می
اگر وقایع «ها پی برد. به ابعاد عاطفی و روانی شخصیت

داستان به ترتیب وقوع و در توالی یکدیگر روایت شوند، 
زمان داستان خطی و تقویمی است و چنانچه رویدادها بر 

س تداعی آزاد و بازگشت به گذشته و سفر به آینده از اسا
طریق رؤیا و خیال در یکدیگر ادغام شوند، زمان بر پایۀ 

تواند در اي روانی استوار است. پس هر کس میشالوده
ذهن خود زمان را متوقف سازد، یا شتاب دهد یا حتی 

)384: 1389(پاینده، » معکوس کند.
یابد. مستقیم ادامه نمیدر این داستان زمان در یک خط

نگري و بیان ذهن و حاالت ذهنی هدف این داستان درون
هاي گوناگون فرد در هاست و در آن تجربهشخصیت

مفهوم زمان نه «شود. سطوح مختلف آگاهی بازنمایی می
ها و تداوم عادي و ملموس زمانی بلکه به در توالی لحظه

چیزي که شامل کند.مثابۀ یک جریان پیوستۀ ذهنی عمل می
- خاطرات گذشته، موقعیت حال و رخدادهاي آینده نیز می

)  در این داستان نیز زمان حسی 196: 1387نیاز، (بی» شود.
ها در یک لحظه و در یک آن و درونی است. این شخصیت

یعنی از لحظۀ وفات جمیله تا لحظۀ دفن وي، ذهن خویش 
ا و رؤیاهاي هگردانند، و تداعیرا به جلو و عقب بر می

هاست، در لحظۀ حال به خود را که در بردارندة هویت آن
- گذارند در عین حال که خاطرات و افکار سالنمایش می

کنند. به عنوان مثال صفیه در زمانی هاي متمادي را بیان می
خانه ببرند و او را غسل که قرار است جمیله را به غسال

خواهد د و از او میکندهند شروع به درد و دل با جمیله می
که او را به خاطر حسادتش ببخشد و در همین هنگام از 

گیرد و خاطرات گذشته را مرور هنر فالش بک کمک می
کند و عشق و عالقۀ شدید مصطفی به جمیله را که فقط می

کند و همینطور اند بازگو میاو و مادرش از آن اطالع داشته
ها «سازد: ار میعلت قطع رابطۀ ناگهانی مصطفی را آشک

هو زوجک یعود من المقبرة، یبدو أنّه هیئ کّل شئ....أمّا 
مصطفی...أنا من سمع حدیثه تلک اللیلۀ، اللیلۀ التی جاء فیها 
رعد لخطبتک، کان یذرف هو اآلخر دمعه عند أقدام أمک یا 
جمیلۀ، ولکن دمعه کان یختلف عن دمعک: أرجوك یا عمتی 

لیس کل شیء، انتظرینی عامین أن ال تتسرعی بقرارك، المال
)27م: 2012(انصاري، »آخرین، سأتخرج وسأخطب جمیلۀ.

ترجمه: این هم همسرت است که از آرامستان بر 
رسد که همه چیز را آماده کرده است... گردد، به نظر میمی

ولی مصطفی در حال گریستن است ... من آن شب 
تگاریت هایش را شنیدم، آن شبی که رعد به خواسحرف

آمده بود، مصطفی در پیشگاه مادرت گریست، ولی 
کنم، عمه التماست می«هایش با اشک تو متفاوت بود: اشک

زود تصمیم نگیر، پول همه چیز نیست، دو سال دیگه صبر 
کنم. شم و جمیله رو نامزد میکن فارغ التحصیل می

بینیم زمانی که رعد از قبر باز گشته تا جسد را به می
- سپارند صفیه شروع  به مرور خاطرات گذشته میخاك ب

کند؛ زمانی که رعد به خواستگاري جمیله آمده بود مصطفی 
نیز که از بچگی عاشق جمیله بوده این موضوع را با مادر 

کند که به خاطر گذارد و به او التماس میجمیله در میان می
مال و ثروت عشق واقعی او را به شخص دیگري ندهد 

اندازد و اش بیرون میجمیله او را با لگد از خانهولی مادر 
خواهد که این مسأله را هرگز بر زبان نیاورد، اکنون از او می

کند. در سال توصیف می28صفیه این موضوع را بعد از 
زمان بدون قاعده و نظم و ترتیب وتکلمت الحیاةداستان 

گذارياست، یعنی گاهی نویسنده بدون استفاده از نشانه
پرد. تمامی اتفاقات اي به صحنۀ دیگر میمناسب از صحنه

این داستان در عرض چند ساعت یعنی از لحظۀ مرگ 
افتد ولی جمیله (قهرمان داستان) تا زمان دفن وي اتفاق می

اي این حوادث و اتفاقات در عرصۀ زمان ذهنی به گونه
شود که گویی چندین سال طول کشیده تجزیه و تحلیل می

نویسنده به خوبی توانسته افکار آمیخته با وقایع است.  
زمانی حال و گذشته را بیان کند که هر سه زمان گذشته، 
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حال، آینده به آزادي در حرکت هستند. ذهن هر کدام از 
ها ها با دقت و با بیان جزئیات به بازیابی خاطرهشخصیت

گیري پردازد و بدین ترتیب زمان کوتاه شکلو حوادث می
شود. گاهی نیز عکس این قضیه ها چند برابر میخاطره

افتد، یعنی در مدت زمان کوتاهی با تکنیک فالش اتفاق می
بک وقایع طوالنی و مفصلی را به سرعت برق از ذهن 

گذراند.می
موقعیت «مکان داستان از زمان آن جدا ناپذیر است زیرا 

زمانی و مکانی وقوع حوادث داستان، صحنۀ داستان را 
) در حقیقت به کمک 46: 1379(مستور، » دهد.یل میتشک

عناصر زمان و مکان در این داستان عمق زندگی روحی و 
شود. مکان اصلی این ها بهتر نشان داده میروانی شخصیت

داستان غسالخانه تا قبرستان ست که جمیله قهرمان داستان 
در آن قرار دارد. عنصر مکان نیز در این داستان دستخوش 

هایی رسد. مکانهم ریخته به نظر میظمی است و درنبی
گویند با توجه به که اشخاص داستان در مورد آن سخن می

جایی بهکنند هر لجظه امکان تغییر و جاآنچه روایت می
دارد، انگار که ماجراهاي داستان در فضایی مغشوش و 

أخذت الحفرة تتسع شیئا «شود: نامشخص روایت می
د أصدق أنّک أمامی مسجاة، جسد بال فشیئا...ال أکا

روح....أحقا أنت مسجاة فی غرفتک تنتظرین لحظۀ خروجک 
من بیتک إلی مثواك األخیر....ها هو جسدي ُیحمل علی نقالۀ 
استقرت علی األکتاف لیغادر بیتی....ها نحن نقترب من المقبرة، 
ستنتهی هذه الرحلۀ...ها نحن نقترب من المقبرة...نحن نتوجه 

)85، 64، 15،21، 1م: 2012(انصاري، ».لمغتسلاإلی
ترجمه: گودال قبر کم کم گشاد می شود ...هنوز باورم 

اي جسدي بی روح! شود که تو در برابر من کفن شدهنمی
آیا واقعاً تو کفن شده در اتاقت منتظر لحظۀ خروج از خانه

بله آن جسدم بر روي به سمت جایگاه ابدیت هستی...
شود تا منزلم را ترك کند... بله به حمل میدوش مردم

شویم این سفر نیز به پایان خواهد آرامستان نزدیک می

شویم ... به سمت رسید... هان به آرامستان نزدیک می
شویم. غسالخانه روانه می

کند بینیم که مکان داستان هر لحظه تغییر میاینجا می
شود الخانه جابجا میو از قبر به خانه و از خانه به قبر و غس

ها به عنصر مکان در کنار عنصر زمان و همۀ شخصیت
کنند.اشاره می

. نتیجه5
شناختی است که داستانی روانوتکلمت الحیاةداستان 

در آن روند شناخت آگاهی درونی شخصیت، ابعاد 
هاي عاطفی خودآگاه و ناخودآگاه وجود فرد و پیچیدگی

پروراند بروز تی که در ذهن میاو، از طریق رؤیاها و خاطرا
محتواي رمان مسائل فردي و خانوادگی است کند.پیدا می

کند و که نویسنده آن را در یک محیط خانوادگی مطرح می
کند که سبک زندگی از کلمات و اصطالحاتی استفاده می

دهد. در واقع نویسنده موضوعی را خانوادگی را نشان می
ائل روانی پیرامون فرد و انتخاب کرده که در مرکز مس

هایشان اي که رفتار افراد با انگیزهچرخد. مسألهشخص می
ها ها، ناتوانی آنکند و در کنار بررسی علترا بررسی می

هاي در بسیاري از مواقع در مورد سازگار شدن با واقعیت
کند. نویسنده با این سبک  به درون شان را بیان میپیرامون

د همانگونه که خواننده به درون کنشخصیت نفوذ می
یابد. نویسنده یا شخصیت داستان بدون واسطه دست می

- نمایی نابسامانی و بیعلیاء براي نمایش و حتی بزرگ

اي هایی را از درون جامعهعدالتی و بدبختی، شخصیت
رحم استخراج کرده و با استفاده از روش دل و بیسنگ
را داده که بدون قید ها این فرصت گویی درونی به آنتک

گذرد را آشکار و بند و با آزادي کامل آنچه در ذهنشان می
شوند. خوانندة داستان در ابتدا با کنند و تخلیۀ روانی می

نظم و غیر منطقی در طرح داستان روبرو یک چارچوب بی
هاي روانی وحشتناك هایی با عقدهشود و با شخصیتمی

هاي شدن با تراوشراهکم با همشود، ولی کممواجه می
باشد به عمق و درون ها که هنر نویسنده میذهنی شخصیت
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یابد و پیرنگ داستان را در دست ها راه میشخصیت
گیرد.می

هاي داستانش یک علیاء انصاري براي همۀ شخصیت
زبان واحد ادبی انتخاب کرده است که متناسب با تیپ 

خطی که بر شخصیتی افراد نیست. در این داستان وقایع
شود، روایت داستاناساس روابط علت و معلولی ارائه می

دهد، بلکه به جاي زمان خطی و تقویمی بر را شکل نمی
اي به شود که هر لحظه از خاطرهزمان ذهنی تأکید می

ن لغزد و کانوخاطرة دیگر و از تصویري به تصویر دیگر می
ینی ن زمان عدرتوي ذهن و بیهاي توروایت، مدام میان الیه
شود.و ذهنی جابه جا می
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