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)عربي ادب پژوهش(مبين لسان يفصلنامه     

   )پژوهشي – علمي(
    1389 اسفند دوم، يشماره جديد، يدوره دوم، سال

  
  ∗∗∗∗اباظه ثروت هايرمان در ذهن ســــيال جريان

   تهراني دادخواه حسندكتر  
  اهواز  -چمران شهيد دانشگاه دانشيار

  پشابادي يداهللا  
   عربي ادبيات و زبان يرشته ريدكت يدوره دانشجوي 

  
  چكيده 

 رو ايـن  از شيوه اين .است رمان در رايج و نوين روايتي هايشيوه از يكي »ذهن سيال جريان«

 يـي ويژه جايگاه روايت هايشيوه ميان در كند،مي بازنمايي را داستان شخصيت و راوي ذهن كه

 واقـع  مخاطـب  سـخن  ديگر به دهد،مين فرا گوش سخني به خواننده ذهن سيال جريان در .دارد

 ،»يابـد مـي  حضـور  او يانديشـه  در« و شود،مي شخصيت ذهن حريم وارد خود بلكه شود؛نمي
 خـود  هـاي انديشـه  و افكـار  داستان، در نظر مورد شخصيت هايانديشه و افكار گويي كه چنان

   .اوست
 وي .اسـت  گرفتـه  كار به اگونگون اشكال به را شيوه اين هايشرمان از برخي در اباظه ثروت  

 نمـايش  بـه  نويسـندگي  هنـر  در را هـايي ظرافـت  و دارد خاصي شگردهاي گيري، بهره اين در

 هـاي رمان يپيكره در آن جايگاه و ذهن سيال جريان ماهيت بيان پيِ در مقاله اين .است گذاشته

 هـاي شخصـيت  ذهـن  واكـاوي  و شـيوه  اين كارگيري به در او روش كردن روشن و اباظه ثروت

  .است او هايداستان
  
  كليدي اژگانو

  .شخصيت ذهن، فضاي اباظه، ثروت روايت، ذهن، سيال جريان 
   

                                                 
  25/12/89:تاريخ پذيرش نهايي      12/10/1389:تاريخ دريافت مقاله . ∗

 Dadkhah1340@yahoo.com :  يكي نويسندنشاني پست الكترون
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  مقدمه  -1
 1927 سال در اباظه، پاشا دسوقي ابراهيم نامدار، سياستمدار فرزند اباظه دسوقي ثروت  
 شانزده هك حالي در نوجواني، در را خويش ادبي زندگي وي .گشود جهان به چشم قاهره در

 .كرد آغاز »الرسالة« و »الثقافة« هايمجله در مقاالتي نوشتن با نداشت، بيش سال
 داشت وكالت يپروانه و بود حقوق يرشته التحصيل فارغ كه اين با وي )أ :1،ج1993اباظه،(

 و سمت به را او ادبيات به عالقه و )68: 1986الذوادي،( »بود نشده آفريده وكالت براي«اما
 ابن« )Novel(رمان يعني او كار اولين .نهاد نويسندگي وادي در گام و كشاند ديگري سوي
 آثارش آن، از پس )ب:1،ج1993اباظه،( .شد همراه گيري چشم اقبال با )1954( »عمار
 )1958( »األيامِ من هارب« رمان .كرد فراهم برايش تري بيش يآوازه و شهرت روز به روز
 و هاانجمن در او )ج:1،ج1993اباظه،.(كرد خود آنِ از را دولت يتشويق يجايزه اولين او،

 بخش در »ليدز« دانشگاه در1960 سال در .داشت همكاري و عضويت فراواني مجامع
 سردبير 1974 سال او )ج: 1،ج 1993اباظه،( .شدمي تدريس او داستاني ساميĤثار هايزبان
  )أباظة ثروت ذيل الحرّة، الموسوعة ويكيبيديا( .شد »التلفزيون و اإلذاعة« يمجله

 بسيار مصر در »الكتاب اتحاد« تأسيس براي كه بود اديباني آن از يكي اباظه ثروت
 اديب اين از )149: 1995 توفيق،.(شد آن رئيس دومين حكيم توفيق از پس و كرد كوشش
 در اثر هاده و نمايشنامه دو راديويي، نمايش هفتاد كوتاه، داستان صد رمان، بيست مصري،

  )د :1،ج1993اباظه،.(است مانده يادگار به مقاله و ترجمه ادبي، هايپژوهش يزمينه
 خاصي جايگاه او هايرمان .است زيادي ادبي آثار داراي و پركار اينويسنده اباظه ثروت 
 اين وي، هايرمان در برجسته ينكته .است داده اختصاص خود به آثارش يمجموعه در را

 بهره خواننده به خود مفاهيم و اغراض انتقال براي ذهن، سيال جريان يشيوه از او كه است
  .است جسته

  ماهيت و تعريف ذهن، سيال جريان  - 2
 كه است روايت نوعي داستان، در (Stream of consceiousness) ]1[ذهن سيال جريان«
 شخصيت ذهن در كه را چه آن يهمه داستان(Narrator) راويِ با نوا هم خواننده آن در
 وجود شنيد، بتوان كه سخني يعني فيزيكي گفتار روايت، يشيوه اين در .فهمدمي گذرد،مي

 رسد،مي ذهن به كه زباني سطح همان در ها)Character( شخصيت هايانديشه و افكار .ندارد
 )1378(مقدادي بهرام تعبير به ذهن سيال جريان .شودمي بيان پيرايش و آرايش بي
 Jean(سارتر پل ژان .است داستان هايشخصيت از تا چند يا يك »ذهنِ دروني وشاتترا«

Paul Sartre( كندمي تعريف چنين را آن:  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


    61/   1389138913891389سال دوم، دوره جديد، شماره  دو، اسفند سال دوم، دوره جديد، شماره  دو، اسفند سال دوم، دوره جديد، شماره  دو، اسفند سال دوم، دوره جديد، شماره  دو، اسفند ))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((صلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينفففف  

 

 در خواننده پس .تشكل و پرداخت از پيش ذهن، در آن ظهور و بروز هنگام به انديشه بيان
 انجام او كه را ياعمال يعني گيرد،مي قرار گويد،مي سخن خود با گويي كه كسي ذهن درون

 جريان در خود مستقيم حضور با مگر يابدنمي در گذرد مي او بر كه را حوادثي و دهدمي
 در بلكه )خواندمي روزنامه كه چنان(بخواند را او يانديشه كه آن نه .او ذهني حاالت
 است، خودش يانديشه گويي كه كندمي حس چنان را آن يعني يابد،مي حضور او يانديشه
 خيال و خواب به نزديك كه است، نگرفته شكل هنوز كه جويد،مي را خود كه ايانديشه
    )213:تا بي سارتر،( ).خواب هنگام به كه چنان(گويدمي سخن خود با كه ايانديشه است،
  )Holman( هولمن تأليف )Handbook To Literature( »ادبيات راهنماي« كتاب در

  :است شده تبيين و عريفت گونه اين ذهن سيال جريان
 از كه شودمي گفته فرد رواني ـ عاطفي واكنش و آگاهي يحوزه كل به ذهن سيال جريان

 كامالً سطح كه سطح باالترين به و شودمي آغاز تكلمي پيش سطح يعني سطح ترين پايين
 معين، يدرلحظه فرد، ذهن در كه است اين بر فرض .انجامدمي است، منطقي تفكر مجزاي
 معاني تداعي ها،خاطره افكار، احساسات، پايان بي سير آگاهي، هايسطح تمام از يآميخته

 باشد قرار اگر .آورد پديد نامند،مي ذهن سيال جريان را چه آن تا آيدمي وجود به انعكاس و
 گوناگون، عوامل اين بايد ناچار به كنيم توصيف لحظه هر در را )ذهن(فكر دقيق محتواي كه
 كه گونه همان .آيند بيان به افكار و تصورات كلمات، طي در غيرمنطقي و هم با تباطار بي

  )437: 1382 صادقي، مير :در نقل.(است چنين فكر نظم بي سير
  ذهن سيال جريان از ديگري تعريف -3

 در كه است عواطف و هالحظه ها،تداعي يگسيخته و درهم يمجموعه ذهن سيال جريان
  )46: 1382فلكي،.(گذرندمي هم از ناخودآگاه و اهخودآگ هاياليه آن،

 تاريك هايجنبه كوشدمي بلكه پردازند،نمي داستان حوادث شرح به نويسنده شيوه اين در
 انساني خرد در كه رؤياهايي و افكار )سيال( خودي به خود جريان با را شخصيت زندگي
  .سازد نمايان مشهورند، بيداري رؤياي به و شودمي جاري
 ذهن سيالن كه است داستان رويدادهاي و حوادث درثبت جديد ايشيوه واقع در شيوه اين

 خانم« رمان مثالً، .گذاردمي نمايش به كوتاهي زماني يفاصله در را شخصيت چند يا يك
 كلريسا ذهني دنياي در كه است روز يك رويدادهاي شامل ]Mr Dallowry(]2(»دلوري
 خانم  براي گذشته در كه نيز را ديگري چيزهاي شود،مي نقل چه آن اما .گذردمي دلوري
 از داستان رخدادهاي معلوليِ و علت يرابطه شيوه اين در... .گيردبرمي در آمده، پيش دلوري

  )30: 1383 پاينده،.(گسلدمي هم
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 دقيق طور به شخصيت، هايانديشه و اداركات ذهن، سيال جريان )Narration(روايت در
 در )201:  1382 ميرصادقي،.(شودمي داده نمايش آيدمي پيش مقدمه بي كه شكلي همان به

 وجدان كنار در درست كه هاييانديشه« شود،مي بيان هاانديشه ترين خصوصي شيوه، اين
   )72: 1367 ايدل،(».دارند جاي ناخودآگاه

 .يابدمي پيوند شعر با نيامده، زبان بر و ناشنيدني است سخني كه جا آن از ذهن سيال جريان 
 هر يعني را خويش مگوي اسرار و افكار و هاانديشه شخصيت، كه است جريان اين رهگذر از
 و دستورزبان به بازگويي اين در و كندمي بازگو است، ناخودآگاه ينقطه دورترين در كه چه آن

  )79: 1974نجم،.(نيست پايبند ادبي زبان
 را ذهن سيال جريان نگارش نامدار، نويسان قصه از يكي ،)Edith Wharton(وارتون اديت 

  )30: 1367 ايدل،.(است نموده توصيف ذهني، تأثيرات و انديشه ي »نايافته نظم وفور «ضبط
  ذهن سيال جريان يتاريخچه  -4

 هنري برادر ،)Willia James(جيمز ويليام بار نخستين براي را ذهن سيال جريان اصطالح
 نخستين براي نوپا اصطالح اين )1382:437 ميرصادقي،.(برد كار به )Henry James(جيمز

 و افكار مستمر جريان بيانگر« تا شد گرفته كار به او »شناسي روان اصول« كتاب در بار
 سيال جريان « او  )190: 1378 مقدادي،(».باشد فعال و بيدار ذهن يك در موجود هايانديشه

 Train(فكر يرشته و )Chain of Thought(»فكر يسلسله «هايعبارت بر را »ذهن

ofThought( انديشه پيوستگي مفهوم گوياي حد از بيش را عبارت دو اين .داد ترجيح 
  )71: 1367 ايدل،( .دانستمي

 كه گرددمي بر زماني به آن يپيشينه داستان، روايت در شيوه اين گرفتن كار به حيث از اما
 جيمز اين و .بزنند نقب انسان درون يدنيا و روحيات به كردند تالش هانويسنده
 اين خود او البته ...كرد استفاده ن آ از عمل در بار اولين براي  كه بود )James Joyce(جويس

 نامِ به )Edavard /Édouard Dujardin(ژاردن دو ادوارد اثر آوازه كم رمان يك از را شيوه
  )201:  1382 ميرصادقي،.(برگرفت »اند شده بريده غار هايدرخت«

 تعبير هاشخصيت مغز در ميكروفون نصب به جويس كار از )Milan kundera(كوندرا ميالن
  )42: 1367 كوندرا،.(است كرده ناتواني اظهار كار اين انجام از خود او هرچند .است كرده

 نويسانرمان آثار در را عربي معاصر ادبيات در »ذهن سيال جريان« يشيوه از استفاده
 هنري تكنيك اين از » آدم بال حواء « در وي .ديد توانمي الشين طاهر جمله زا اول نسل
 از گروهي آثار و او اثر تحليل يارائه ضمن )1968(بدر طه عبدالمحسن .است برده بهره
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 و مازني هيكل، حسين محمد عبيد، تيمور،عيسي محمود جمله از پيشگام، نويسندگان ديگر
  )268-274 :1968بدر، طه :بنگريد.(است كرده تبيين را ينالش روايتي هايشيوه ديگران،
 و آگاهي يحوزه كل حقيقت در و است گسترده بسيار ذهن سيال جريان يسيطره يدايره
   گيردمي بر در را فرد رواني ـ عاطفي واكنش

 سطح كه سطح باالترين به و شودمي آغاز تكلمي پيش سطح يعني سطح ترين پايين از كه 
  )412 :1385 ميرصادقي،.(انجامدمي است، منطقي تفكر مجزاي  كامالً
  ذهن سيال جريان كاركرد  - 5

 نظم گونه هر از دور به و خودي به خود سيالن پيداست نامش از كه چنان ذهن سيال جريان
  و است انشايي يا موضوع نسق و

 ما براي د،كنمي تصور شخصيت كه چنان آن را زندگي كه دهدمي را امكان اين نويسنده به
 فاش عكس بر و ديگر هايشخصيت مورد در را شخصيت آن ديدگاه ضمن در و كند ترسيم
 خاص ناآگاه و آگاه جهان خالل از را شخصيت خصوصيات و هاويژگي چنين اين .سازد

 .كندمي ترسيم افكنند،مي آن بر هاشخصيت ديگر كه پرتوي خالل از نيز و خودش
  )84 :1974نجم،(

 پيدا گسترده سطح در كاربردي »نو رمان« در ويژه به ادبيات در امروزه ذهن لسيا جريان
   )213 :تا بي سارتر،.(است گرفته پيشي هاشيوه ساير بر و كرده
 سطح«  چيز هر از بيش شوندمي روايت ذهن سيال جريان يشيوه با كه هاييرمان در
 بيانگر )Image(خيال تصوير آن در كه شودمي واقع توجه مورد »ذهن صامت يا تكلمي پيش

 تعلق ديگري دنياي به دستورزبان منطق و است موقعيتي و وضعيت از پيوسته و كلي واكنشي
 گرفته كار به نيز ديگري فني هايجنبه هارمان اين در گرچه )438 :1382 ميرصادقي،.(دارد
 زير هايفرضيه ردمو در ذهن سيال جريان هايرمان نويسندگان كه رسدمي نظر  به شود،مي

  :دارند نظر اتفاق
 جهان در نه جست او رواني ـ عاطفي هايجريان در بايد را انسان وجودي اهميت .1 

  .او ذهن از خارج
  .است منطقي غير و ندارد ارتباط خارج جهان با رواني ـ عاطفي زندگي اين .2
 شود،نمي تعيين منطقي  يرابطه يوسيله به احساسي و فكري تأخر و تقدم در جايي جابه .3

 سنگ«- فاكنر ويليام »هياهو و خشم «مانند .(است آن يكننده تعيين معاني تداعي روال بلكه

  )438 :1382 ميرصادقي،).(گلشيري هوشنگ »احتجاب شازده« و چوبك »صبور
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 ضمير و ذهن درون به  را روايت امر كه است آن جديد هايرمان تر بيش در غالب گرايش
 توصيف در زبان توانايي است ميان در كه ايمسأله تنها .كنند منتقل داستان هايشخصيت

 از زبان آيا كه اين )129 :1366 پك،.(است انديشه ناپذير توصيف حتي و فرّار هايجنبه
  گنجد؟مي واژگان قالب در احساسات و هاانديشه اين آيا آيد؟مي بر مهم امر اين يعهده

 تك« آن يعمده شكل دو شود،مي ظاهر داستان در گوناگون اشكال به ذهن سيال جريان

  )411 :1385 ميرصادقي،.(است خودگويي يا »نفس حديث« و »دروني گويي
  )Internal/Interior Monologue(دروني گويي تك  - 6

 است عبارت و ذهن سيال جريان يارائه هايشيوه از يكي دروني گفتاري تك يا گويي تك 
 ذهن بازتاب سخن ديگر به ذهن، در آن بروز هنگام انديشه ينايافته منظ و طبيعي بيان از

 روايت، يشيوه اين در )78 :1387بيات،.(است گفتار يمرحله به رسيدن از پيش هاشخصيت
  )411 :1385ميرصادقي،.(كندمي معاني تداعي كه است استوار مفاهيمي پايه بر كار اساس
 بازي وقتي ماندمي كوچك هايبچه زدن حرف به ساختار حيث از دروني گويي تك

 اين با ...باشند داشته )Audience(مخاطبي  كه آن بي زنند،مي حرف خودشان با و كنندمي
 ذهن در فقط بلكه آيد،نمي زبان به هاصحبت هابچه و پيرها خالف بر شيوه اين در كه تفاوت

  )411 :1385ميرصادقي،.(شودمي جاري داستان هايشخصيت يا شخصيت
 شخصيتي سخن گفتاري، تك هر چون دروني گفتاري تك كه است معتقد دوژاردن ادوارد

 .باشدمي شخصيت اين دروني زندگي با ما مستقيم آشنايي آن طرح از غرض و است معين
 گفتاري، تك هر چون و نظر، اظهار و توضيح طريق از نويسنده دخالت بدون يعني

 ايدل، :در نقل.(نيامده زبان بر است گفتگويي و شنونده بدون است )Dialogue(گفتگويي
1367: 72(  
 اظهار يا توصيف خأل در خواننده آن طريق از  كه داندمي شگردي را دروني گويي تك وي

 واقع در )258 :1382 ولك،.(يابدمي راه شخصيت زندگي درون به مستقيماً نويسنده نظر
 مقدادي،( .شودمي بازنموده خواننده به نويسنده زا نشاني و اثر هيچ بدون شخصيت آگاه خود

1378: 191(  
 زمان ميان ايفاصله هر لغو با اول يصيغه به حكايت يك روايت يعني دروني گويي تك

 اتفاق كه زماني همان در را خويش داستان شخصيت،  كه گونه بدين حكايت، زمان و ماجرا
  )160 :1379 بوتور،.(كندمي روايت ما براي افتدمي

 او جاي به رمان قهرمان و است خاموش )نقال يا(نويسرمان دروني، گفتار يشيوه در
 بلكه خاطراتش كتاب در يا اش روزانه يادداشت دفتر در مثالً كه چنان نه اما .گويدمي سخن
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 »حال زمان « در را آن »گذشته زمان « به خود سرگذشت نقل جاي به كه كسي صورت به
 پس شود، جاري قلمش يا زبان به كه آن بي گذردمي ذهنش در قايعو يعني گذراند،مي

  )213 :تا سارتر،بي.(خودش به حتي نيست، كس هيچ به خطابش
 و ُلپي اشتباهات از پر گفتگوي يشيوه« به )دروني گويي تك(شيوه اين از آلوت ميريام

 آلوت،( .شماردمي » طنزپردازي براي شيوه ترين عالي « را آن و كندمي تعبير »زباني
1368: 514(  
 وقايع جريان در غيرمستقيم صورت به مخاطب،خواننده نبودن ضمن دروني گويي تك در

 سه داراي را دروني گويي تك ميرصادقي )511 :1382 ميرصادقي،.(گيردمي قرار داستان
 و دور محيط به دروني، گويي تك داراي شخصيت اگر كه آن نخست :داندمي كاربردي حالت

 در كه است داستاني به مربوط او، دروني گويي تك حالت اين در بدهد، نشان واكنش خود بر
 تك گردد،مي اييخاطره پيرامون او افكار اگر دوم .افتدمي اتفاق او اطراف در حال همان
 اگر كه آن سوم .شودمي تداعي حال زمان با كه است گذشته در حوادثي به مربوط او گويي
 يادآور نه و است حال زمان گزارش نه او، يانديشه سير است، واكنشي تشخصي گويي تك

 ».نامشخص زمان با است داستاني خود دروني، گويي تك« داستان؛ يگذشته زمان
  )509 :1382ميرصادقي،(

 اوليه ريخت فاقد و نامنظم كالمي با را ما دروني، گفتاري تك شناسي ريخت به نگاهي
 دروني گفتاري تك محتواي كالم كه آوردمي )Leon Edel(ايدل ونا له .سازدمي رو به رو
  )72 :1367 ايدل،.(شودمي بيان ساختار حداقل با مستقيم ايجمله قالب در

 و چگونگي از بحث از پس وي .داندنمي ايراد و عيب بي را روايت يشيوه اين البته سارتر
 ذهنيتي در را ما« كه آن نخست :اردشمبرمي شيوه اين براي را عيب دو كم دست آن ساختار

 ».يابدنمي راه »فرد جوهرهاي متقابل ارتباط «جهان به جهت بدين و سازدمي محبوس فردي
 بي سارتر،( ».كندمي مستحيل ماجرا و رويداد »ادراك« در را ماجرا و رويداد« كه اين ديگر

  )214 :تا
 حديث يا خودگويي در.تاس ذهن سيال جريان از ديگر شكلي)Soliloquy(خودگويي 

 از)تماشاچي يا خواننده(مخاطب شدن آگاه منظور به شخصيت خود با زدن حرف يا نفس
 بر )417 :1385 ميرصادقي،( .آوردمي زبان به را خود احساسات و افكار او، مقاصد و نيات
 در كه آن حال آورد،مي زبان بر را هايشانديشه و افكار خودگويي در شخصيت پايه اين
 حضور از شخصيت نفس حديث در ...گذردمي او ذهن در هاگفته ، دروني گويي تك

 گفته اين ظاهري داللت )514 :1382 همو، نيز ؛418 :1385 ميرصادقي،.(است غافل ديگران
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 در و است آگاه ديگران حضور و وجود به نسبت شخصيت دروني گفتاري تك در كه است آن
  .گرددمي منتقل ذهنش به )Point of view/View point(ديد زاويه كه ست هاآن حضور

 در بيشتر شيوه اين كاربرد( نمايشنامه يا داستان سير پيشبرد راستاي در خودگويي رهگذر از
 خدمت نمايشي يا داستاني )Action(كنش به )417 :1385 ميرصادقي،(است نمايشنامه

 داده خواننده به داستان يا امهنمايشن شخصيت مورد در اطالعاتي  كه اين جمله از شود؛مي
 پيشبرد به است كمكي خود شخصيت، افكار و احساسات بيان صرف حال عين در و شودمي

  .داستاني عمل
 :1378 مقدادي،( دارد ديگر هايشيوه از ترطوالني ايپيشينه كه خودگويي يشيوه در
 و هاويژگي شدن آشكار امر خواننده، به اطالعاتي دادن بر افزون ذهن سيال جريان )192

 ميرصادقي،( .پذيردمي تحقق تماشاگر يا خواننده بر نيز داستان راوي رواني هايخصوصيت
  )514 :1382 همو، نيز ؛418 :1385

 ديد يزاويه كه اباظه ثروت »األيامِ من هارب « و »الخوف من شيء«رمان مانند آثاري
 و هستند گرا درون تر بيش است، غالب هاآن در ذهني و )Internal point of view(دروني
  .است نفس حديث به متمايل هاآن در روايت
 و افكار گاهي و پراكنده ذهنيات تر بيش را، نفس حديث روايت محوريت با هايرمان
 در »سهير« هاي شخصيت هايانديشه و افكار مانند(شخصيت يا راوي فلسفي هايانديشه

 هايخاطره و )اباظه ثروت »الخوف من شيء«رمان در »افظح« و »النِّيل علي قَصر« رمان
 ذهنيات و روحيات  چيز هر از بيش خواننده هارمان اين در لذا دهد،مي تشكيل  گذشته

 كه ذهن سيال جريان مدرن، آثار در.را او عملي زندگي تا كندمي مشاهده را داستان شخصيت
 شده مطرح واقعيت اما گراست غيرواقع ظاهر به است، آثار از دسته اين هايويژگي جمله از
  )220 :1386 فر،شايگان.(دهدمي قرار تأكيد مورد را

 هر انسان زيرا .است برخوردار ايويژه جايگاه از ناخودآگاه ضمير ذهن، سيال جريان در
 به است، رنجيده آن از خودآگاهي وضعيت در و ندارد دوست كه را هاييانديشه و اميال گونه

 هايصحنه شخص، سخن، ديگر به كند؛مي محبوس جا آن در و راندمي پس اخودآگاهن سمت
 تربيت، با يا است، ناپذيرفتني آگاهانه زندگي در كه را افكاري يا تمايالت كننده، ناراحت

 يوجهه و احترام حفظ براي است، ناسازگار شخص رسوم و آداب و مذهب عقايد، عرف،
 براي و نشينندنمي ساكت تمايالت اين اما .زندمي واپس گاهيناخودآ سمت به خود، اجتماعي

 ديدگاه در .دارند خود اظهار در سعي پيوسته فرد، خواست برخالف خود، ارضاي و بروز
 با را شخص يآگاهانه زندگي و كند چندان دو را خود فشار ناخودآگاه نيروهاي هرگاه فرويد
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 .كندمي دچار نژندي روان به را فرد زند، واپس را آن نتواند و سازد، مواجه تعارض و تضاد
  )105- 6 :1386 فر، شايگان(

  ذهن سيال جريان كارگيري به در اباظه ثروت شگردهاي  -7
 سيال جريان .است برده بهره روايت يشيوه اين از هايشرمان از برخي در اباظه ثروت

 سيال جريان رمان را انرم آن صورت اين در كه بگيرد بر در را رمان يك كل تواندمي ذهن
 هايرمان انواع از رمان نوع اين .نامندمي )Stream of Consciousness Novel(ذهن

 از  »الخوف من شيء« رمان ويژه، طور به او هايرمان ميان از .رودمي شمار به روانشناختي
  .است دست اين
  هارمان نوع اين كار موضوع -8

 داستان ايهشخصيت از تن چند يا يك ذهن سيال انجري پايان بي و ناهموار وقفه، بي سير
 مرتب شعور يا ذهن سير از است گزارشي روانشناختي هايرمان اغلب كلي طور به...است

 طريق از كه حافظه سير از است گزارشي يا جيمز، هنري هايرمان مثل يافته، سازمان يا
 ميرصادقي،).(Marcle Prouste(پروست مارسل هايرمان مثل آيدمي ياد به معاني تداعي
1382: 438(  

 اين در او .است كرده عمل گوناگوني هايروش به شيوه اين كارگيري به در اباظه ثروت
 شخصيت هم او، هايرمان در كه معنا بدين نيست، قائل تفاوتي هاشخصيت ميان غالباً مورد
  .فرعي هايشخصيت هم و دارند، ذهن سيال جريان اصلي هاي

 كند؛مي ذهنش وارد را روايت سير معين موقعيتي در شخصيت دادن قرار يقطر از گاهي 
 در »األيام من هارب « رمان شخصيتهاي از يكي »زيدان شيخ كدخدا« كه موقعي مانند

 براي را زمينه نويسنده موقعيتي چنين در .بردمي سر به اجباري )suspense(انتظاري حالت
   :كندمي هموار شخصيت ذهن درون به )راوي اوـ(شخص سوم روايت از انتقال

 كرده احضار كه كساني آن و برسد مأمور اگر پريشان، افكار از پر و اضطراب پر انتظاري 
   )46 :1،ج1993اباظه،(.باشند نيامده هنوز

 وارد خويش نفس با را شخصيت تا كندمي استفاده آفريده كه موقعيتي اين از نويسنده 
  :كند گفتگو

 دروغ رسيده تو به كه خبرهايي آن و باشد، وسال سن كم او كه كدخدا جناب كن فرض
 كدخدا اي تو و است خودخواه آدمي حال هر به ...باشد الابالي و سرسبك هنوز و باشد،
   )46-7 :1،ج1993اباظه،.(برسي تفاهم به او با توانينمي
 در را او .است كرده خلق »النيل علي قصر «رمان در »سهير« براي كه موقعيتي مانند يا 

 دهدمي قرار ندارد، دوستش وجه هيچ به كه شوهري مقابل در ناميمون ازدواج يك اول شب
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 .بردمي بهره طرف دو هايانديشه و هيجانات و احساسات بيان براي موقعيت اين از و
 هب تن است، مندعالقه او به كه پسري گرفتن زن دليل به كه سهير و كندمي صحبت »سليمان«

 و ذهن درون به پرتوي نويسنده جا اين در .زندنمي حرفي داده، سليمان با ازدواج
   :سازدمي فاش خواننده براي را ذهنياتش و هاانديشه از بخشي و افكندمي ناخودآگاهش

 چه نبينم؟ را تو من امشب تا و باشي من عموي دختر تو كه نيست عجيب اين «:گفت سليمان
 .كردندمي معاشرت هاغريبه حتي مردان با زنان بوديم كه اروپا در ما !!مزخرفي رسوم و آداب
  )125 :1،ج1993اباظه،( »..كن تصور

 بينيممي رو اين از كند،مي كفايت سهير افكار و هاانديشه سيل انداختن راه به براي همين،
  :فتدامي جريان به شكل اين به حال اين در سهير افكار و هاانديشه سيالن اين كه

 گرانجان وقاحتش، اين با و زشتش يقيافه اين با ..ندارم را تحملش ..نه ..نه ..اروپا در ما
 در ما« ..برس دادم به خدايا ..بكشم عذاب همه اين كردمنمي فكر ..خدايا نه ..نه ..هست هم

 ..ندارم تصور به نيازي دانم،مي خود من .. كنم؟ تصور من ..»كن تصور« گويدمي ..»اروپا
 اي ام،آينده تمام اي ام زندگي شريك اي شوهرم، اي تويي كنمنمي تصورش كه چيزي تنها
  )125 :1،ج1993اباظه،( ».باشد زياد عمرم يباقيمانده ترسممي خدا به ..امباقيمانده عمر

   سيال جريان سنت مطابق اباظه ثروت -9
 كنار و داستان ياوليه انكنشگر عنوان به هاشخصيت ذهن در روايت كانون دادن قرار با 

 كنشگران(متن خوانندگان تا دهدمي قرار ايواسطه را داستان روايت صحنه، از خود رفتن
  )76 :1387بيات،.(جويند راه آن در متن تفسير طريق از )ثانويه

 در دارد، عالقه »هناء« به كه را »عبدالبديع سيد« ،»النيل علي قصر« همان در نويسنده 
 هناء به را شده مچاله كاغذي پنهاني »فوزي« ببيند كه گذاردمي موقعيتي در دوستانه جمعي

 پنهان آستينش الي را آن و شودمي مسلط اعصابش بر شده، مضطرب ابتدا كه هناء دهد،مي
   :شويممي ذهنش وارد سان بدين و كندمي پرت صحنه از پاك را سيد اقدام، اين .كندمي

 ..است آستينش الي در همه شرّ اما..بدارد مصونش شر از خدا ..شود برمال رازش ترسممي
 به آيا خدايا ..كنم؟ چكار ببينم تا بده نشانم را درست راه ..كن رحم من به خودت خدايا
 كه است عشقي خاطر به يا كنم،مي فكر موردش در كه است اش خانواده به وفاداري خاطر

 نگذارم كه است اين مهم ..نباشد سبب دو ره خاطر به چرا است، عجيبي سؤال دارم؟ او به
 يا ..باشم پسره مراقب ...توانممي آيا ..بگيرد اش خانواده از را دختر حرام به مادر يپسره اين
 .هستم جا همان منم بري، جا هر ..دارمنمي بر تو از چشم من !خانم هناء ..هناء مراقب ...
  )150-1 :1،ج1993اباظه،(
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 آن و كرده بيان )1382(ميرصادقي كه است ايگانه سه هايحالت از اول حالت همان اين 
 را داستاني لذا و دهدمي نشان واكنش بر و دور محيط به نسبت شخصيت كه است چنين

  .گذردمي حال زمان در كه كندمي بازگويي
  »أصداف و لؤلؤ « رمان در اباظه ثروت هايشخصيت از يكي هم »ابوالفضل عزّام مشاور«

 موقعيت .گرددمي روياروي او نفس حديث با خواننده و گيردمي قرار موقعيتي در كه است
 :2،ج1993اباظه،(دوستانش از يكي بازنشستگي و توديع جشن از بازگشت از است عبارت

3(  
 را خدا ..گرددمي برپا هاييجشن چنين هم ما براي آن از پس و است سال يك اش همه
 .ايمشده نزديك ساحل به بريم،مي سر به رواني و جسمي سالمتي در هنوز كه حالي در كه شكر
  .ديديم خود چشم به كه هاچه ..بوديم شاهد كه چيزهايي چه

 خودي به خود سيالن )Omniscient(كل داناي ديد يزاويه با ابتدا مواردي در اباظه
 اول يصيغه به مقدماتي بيان از پس و كندمي آغاز را هاشخصيت هايانديشه و افكار

  :مانند .شودمي منتقل )راوي ـ من(شخص
 است؟ )گرددبرمي ذهن سيال جريان صاحب كدخدا به ضمير(انتظارش در سرنوشتي چه آه

 بركنار كار از كدخداي يك دختر با است حاضر كي كند؟ ازدواج چطور دريه صورت آن در
 شرافتي با آدم مأمور راگ است دريه انتظار در روزهايي چه واي ...كند؟ ازدواج شده
 توي خاكي چه ..باشد شرافتي با آدم مأمور اگر كداخدا جناب اي من.. من بر واي!!...باشد
  )47 :1،ج1993 اباظه،(بريزم؟ سرم
 از يكي افكار و هاانديشه با ابتدا آغازين، )Setting(يصحنه »الخوف من شيء« رمان در 

 ميگردد واگذار شخص اول به سپس و شودمي شروع شخص سوم روايت قالب در هاشخصيت
 تا كندمي استفاده شگرد اين از نويسنده .شودمي ذهن سيال جريان وارد تحول اين با كه

 داستان )Atmosphere(فضاي با را او و بگذارد خواننده اختيار در را ايگسترده اطالعات
 كه شخصيتي همان( »حافظ« .دكنمي معرفي نيز را شخصيت شيوه، اين با او عالوه به .كند آشنا
 و گوناگون احساسات و افكار ترتيب اين به )شودمي آغاز او هايوانديشه سيرافكار با رمان
 ميرسد جايي به كه چنان پرجنبش، و زنده القايي و لحن با گذارد،مي نمايش به را زيادي بسيار

 آيدمي يادش سپس شد،با شنيده را صدايش كسي مبادا كه شودمي اضطرابي و ترس دچار كه
  )384 :1،ج1993اباظه،( باشد داده بروز صدايي تا نياورده زبان بر حرفي و فكركرده او كه

 عليه اهللا خيبة..عبدالصادقِ بن عتريس الولد عليه أطلَقها التي النكتةَ أنسي أن أستطيع ال
ويلي ..شرّيراً أصبح سمعني أن أخافي .. ين يالال إّنني .. أحمق م ،أفّكرُ إّني أتكّلم..أأخاف 

زد، او به عبدالصادق پسر عتريس بچه، اين كه را طنزي توانمنمي ..:أفّكرُ أنا و حتَّي منه 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ان هاي ثروت اباظهان هاي ثروت اباظهان هاي ثروت اباظهان هاي ثروت اباظهممممجريان سيال ذهن در رجريان سيال ذهن در رجريان سيال ذهن در رجريان سيال ذهن در ر/   /   /   /           70   

 

 چقدر من اه ..بشنود ترسممي من بر واي ..شده شرّي آدم كنه نابودش خدا ... كنم فراموش
  ترسم؟مي ازش كنممي هم فكر كه وقتي حتي يعني ..فكرم توي م، ـ نزده حرف كه من ..احمقم

 سيال جريان كه شخص اول به شخص سوم ديد يزوايه گرداندن در نويسنده شگردهاي 
  :است كرده پيدا نمود گونه چند به آيد،درمي آن قالب به ذهن
 به و نياورده ميان به ايواسطه هيچ نويسنده شخص اول به شخص سوم از نقل اين براي - 1

 »الخوف من شيء« در »فاطمه« ذهن جريان در پذيرد؛مي رتصو انتقال نامحسوس شكلي
 يا اتصال ينقطه اين بيرون از داستان كامل بازگويي از پس است؛ شكل اين به وانتقال نقل اين

 :است درون به انتقال
 أضأل ما...أنقذها الذي الفتي ذلك تكره أّنها أحست األرض علي جسمها استقرّ حين و

 التي أنا إّنه المخطئة، أنا ثم الكره، بهذا ]3[أحست ما قليالً ...نحوه به تأحس التي الكراهية
كما أحببُته .هو ليس و فيه أفّكر كنت ه كنتبدنش كه هنگامي )388 :1،ج1993اباظه،( ..أحب 

 به نسبت تنفري چه ..است متنفر داده نجاتش كه ييپسره آن از كرد احساس خورد زمين به
 بود، من تقصير انگهي، و..آمده وجود به او در تنفري همچو كم خيلي ...دكرمي احساس او

 شده عاشقش هم قبالً كه چنان شدم عاشقش .او نه و كردم،مي فكر او به كه بودم من اين
  .بودم

 يك كمك به تنها شخص اول به شخص سوم يصيغه از روايت نقل كه شودمي مالحظه
 پذيرفته صورت »المخطئة أنا ثم الكره، بهذا أحست ما قليالً « :جمله اين در »ثم« يكلمه

 در سخن ديگر به ).فاطمه(است يكي »أنا« و »أحست « در )هي( ضمير دو مرجع است؛
  .است گرفته صورت انتقال عبارت همين
 )Style( اسلوب يك به تنها شخص اول به شخص سوم از انتقال براي گاهي  - 2

 من شيء« شخصيت حافظ، كه موقعيتي بيان براي نويسنده مثالً .است شده بسنده استفهام
  :آوردمي چنين است ورغوطه خويش هايانديشه امواج در »الخوف

 أرضه في واقفاً حيناً نفسه يري فهو..الفالحين هؤالء من فالح أّنه إليه يخيلُ كان و
 ..الخوالي األيام أين ...نقُّلهاَت في األيام هي عجيبة..منها معينة قطعة يقصد ال جميعاً أرضه..هذه
 )383 :1،ج1993اباظه،( ..الُكتّاب إلي أذهب جعلني الذي ما..الهياً طفالً فيها كنت أيام أين
 اين در ايستاده گاهي را خودش ..است كشاورزان آن از يكي هم او كه كردمي فكر خيال در

 شگفتي گردش روزگار..دنبو منظورش خاصي يقطعه زمينش، يهمه..ديدمي زمينش تكه
 به چرا راستي ..بودم سر خيره ييبچه من كه روزهايي كجاست ..روزها آن كجاست..دارد

  ..رفتم مكتب
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 توقفي يا عالمت هيچ بدون گاه آن و است شخص سوم با نخست روايت، هم قطعه اين در
 در )هو( ضمير دو مرجع .شودمي منتقل شخص اول به استفهام اسلوب طريق از تنها و
  .است حافظ همان )كنت( در )من=ـت( و )يقصد(

 و شودمي آغاز شخص سوم يصيغه به وصفي افكار با هم »الينل علي قصر« دوم يصحنه
 موقعيت اين در شود،مي منتقل آن سيالن و شخصيت ذهن درون به استفهام يك با ميانه در
   :است گرفته صورت انتقال و نقل پرسش با هم

 لكنّ و .به جديرة هي و .بها جدير أّنه يعلم هو و قبوله، في يتردد لن عمه أنّ يعلم هو نعم
 الذي الضخم المعترك ذلك إلي حيناً الحب عن انصرفت إذا و الحياةُ، شغَلتني ما فإذا !الزواج؟

ازدواج با موافقت در عمويش كه دانستمي او بله )112 :1،ج1993اباظه،..(فيه بنفسي ألقيت 
 اما .است او اليق هم دختر و دارد را دخترش لياقت او كه دانستمي و كند،نمي ديدتر او

 كه بزرگي يمغمصه آن سمت به وقتي يك اگر كند، مشغول خود به مرا زندگي اگر !ازدواج؟
  ...كنم فراموش را عشق و كنم پيدا گرايش امانداخته آن در را خودم

 به روايت سير و است شده متوسل تعجب يصيغه به گاهي منظور اين براي نويسنده  - 3
 وقتي مانند .شودمي منتقل شخصيت ذهن درون و شخص اول به تعجب اسلوب يك يوسيله

 يك او با گاه هيچ كه سليمان و است خويش افكار در غرق »النيل علي قصر« در سهير كه
 :شودمي وارد او بر نبوده، دل يك و رأي

 دردمند كه ديد ..ديد را زندگي آثار اش چهره در بالخره ...دكرمي نگاه او به پيوسته سيهر
 هر به باشد، درد احساس اين لو و رسيدند هم به واحد احساس يك سر بر بالخره ..است
 براي راهي هامصيبت اين جز آيا !انگيزي شگفت روزهاي چه ...رسيدند هم به آن در حال

  )173 :1،ج1993 اباظه،!(عجيبه برسيم؟ هم به بوديم ناگزير ما آيا و نبود؟ هم به ما رسيدن
 تعجب اسلوب از شخص اول به شخص سوم از روايت انتقال براي  موقعيت اين در 

 اين از كه كرده القا خواننده به گويي و )دارد دنبال به استفهام تعجبش گرچه(كرده استفاده
 .است شخصيت ذهن وندر به انتقال يواسطه اين، است ميان در ديگري ديد يزاويه لحظه

  .است تعجب يك فقط شخص اول و شخص سوم با روايت ميان يفاصله
 هايعبارت از هايششخصيت ذهن درون به انتقال براي همچنين اباظه ثروت  - 4

 اشاره »سبحان«عبارت از استفاده به توانمي هانمونه اين از است، برده بهره ديگري تعجبي
 خويش هايانديشه تريندروني در غرق »احمد« كه هنگامي »النيل علي قصر« در .كرد

  :شودمي منتقل شخص اول به شخص سوم از گونه اين افكارش سير است،
 زندگي از هدف...آورد رو خود از سؤال به باز و انداخت زندان سلول به دوباره نگاهي احمد

 محاسبه را هاآن سپس و داده عمل و انديشه آزادي بندگانش به اول خدا ...چيست؟ واال
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 را بندهايم ..رب يا ..رب يا سبحانك ..است افكنده پي خدا كه است نظامي بنياد آزادي ميكند،
  )170 :1،ج1993اباظه،!!(خدايا؟ برممي پناه تو به..بدارم مقدس را آزادي تا بگسل

 زآغا ذهن سيال جريان با مستقيماً را رمانش از هاييصحنه هم مواردي در اباظه ثروت 
 ذهن سيال جريان با داستان »الخوف من شيء « از هشتم يصحنه در مثالً .است كرده

 »..يرفض ال أبي و ..لي هي...الحياة عرفت منذ أُحبها « :شودمي آغاز »طلعت«
  )398-9 :1،ج1993اباظه،(

 ازآغ كه ترتيب بدين .است كرده اتخاذ روايت براي را تركيبي يا تلفيقي ايشيوه گاهي وي   
 و خواندمي را شخصيت افكار و ذهنيات راوي ـ تو ديد يزاويه و است شخص دوم با داستان

 ذهن سيال جريان براي كه ايشيوه همچون دهد؛مي قرار خطاب مورد را خويشتن شخصيت،
   :است برگرفته »الخوف من شيء« رمان در »بسيوني شيخ«

 و الجالسون لك يقف مررت فحيثُما ..هاكّل القرية في الجميع يحترمك مهيب، أنت شيخ
 تو هستي پيرمردي )400 :1،ج1993 اباظه،.(احترام و إجالل عيونهم ملء الواقفون، يحييك
 باشد نشسته كه هر بروي جا هر ..گذارندمي احترام تو به همگان روستا سراسر در باهيبت،

 احترام سراپا تو برابر در و كندمي مسال تو به باشد ايستاده كه هر و شودمي بلند تو احترام به
  .تجليلند و

  :شودمي منتقل شخص سوم به شخص دوم از روايت مسير خطاب گونه اين يميانه در 
 يتوقف و .الناس له يقف أب إلي لينسبوا و أبا، يا لك ليقولوا و مهم، أوالدك عند أنتو

 عقود في شاهداً ليكون و وجوههنّ، تصفمن علي الخُمر النسوة له تُلقي و اللعب، عن األطفال
 بگويند تو به تا هستي، مهم هايتبچه پيش تو )400 :1،ج1993 اباظه،( .»..القرية في الزواج

 بر دست بازي از هابچه و شوندمي بلند برابرش در مردم كه پدري به كه اين براي و پدر،
 باشند، منسوب كشند،مي هايشانچهره بر نيمه تا را هايشانروسري او خاطر به زنان و ميدارند

 ديد يزوايه روايتي، چرخش اين از پس .باشد شاهد روستا هايازدواج عقد در كه اين براي و
   :رودمي   ذهن درون و شخص اول به بار اين و شودمي عوض دوباره
ك ليتها، علي الخمار هذا تُلقي نفسفم َتتركك و عنك فتسكت الذي مِاالحترا بهذا تنعم 

 هذه نفسي من باالحترام أظفرُ و تحترمني ال جميعها القرية ليت ..جميعها القريةُ به ُتالقيك
 نقاب اين نفست كاش اي)400 :1،ج1993 اباظه،..(نفسي عن أنا أرضي أن أجملَ ما وحدها،

 همگان كه احترامي اين از تا بگذارد راحتت و بردارد سرت از دست تا افكند،مي دهانش بر را
 خودم من ولي گذاشتنمي احترام من به روستا در كي هيچ كاش اي...ببري لذّت قائلند تو براي

  ..باشم راضي خودم از من كه زيباست چه كردم،مي كسب را خودم به خودم احترام

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


    73/   1389138913891389سال دوم، دوره جديد، شماره  دو، اسفند سال دوم، دوره جديد، شماره  دو، اسفند سال دوم، دوره جديد، شماره  دو، اسفند سال دوم، دوره جديد، شماره  دو، اسفند ))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((صلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينفففف  

 

 ميكند، تغيير شخصيت افكار مسير اشاره و ايما ترين كوچك با ذهن سيال جريان در 
 اصل بر كار، اساس جا اين در .گرددمي باز سخن ي اوليه يرشته نهما به دوباره سپس

 هايتكنيك و فنون اين از و جريان اين از هنرمندي با اباظه ثروت .است »معاني تداعي«
 تداعي ي گردونه به را ابوالفضل عزّام » أصداف و لؤلؤ « در او .است شده مندبهره روايتي
 مي آن سير به را خويشتن و رودمي هاخاطره با رددا كه ديد سپس «:اندازدمي معاني
 .آوردمي ياد به را »وجدان« پسرش و خود ميان گفتگوي و )3 :2،ج1993اباظه،( »...سپارد
 جمال  كه شودمي ييگانه سه هايحالت از دوم حالت وارد خود پسر آوردن ياد به با عزام

 پيرامون شخصيت افكار اگر :است برشمرده دروني گويي تك براي )1382(ميرصادقي
 تداعي حال زمان با كه است گذشته در حوادثي به مربوط او گويي تك باشد، هاييخاطره

 در .كشاندمي حالت اين سمت به را عزام اباظه، ثروت )509 :1382ميرصادقي،.(شودمي
   :افتدمي خود هايخاطره ياد به معاني تداعي حكم به شخصيت نتيجه

 شادابي و طراوت اوج و جواني سرآغاز در كه هنگامي اندازدمي خودش ياد به را او وجدان
 و كردمي زندگي قاهره در مادرش با نبود، تنگنا در مالي نظر از و رسيده تازه بود جواني ...بود

 يشعله وسوسه، و است آتش سان به آرزو و جوشدمي تن عرق قدرت، و است جواني جواني،
  )4: 2،ج1993اباظه،( .بود نزديك نزديك دكرمي هوس چه آن و آن،
 :با كنيد مقايسه نيز ،72 :1367 ايدل، :در نقل(دوژاردن ادوارد ي گفته به  كار اين با نويسنده 

 به  شخصيت دروني زندگي با را ما مستقيماً دروني، گفتاري تك ياري به )258 :1382 ولك،
 .باشد داشته دخالتي آشنايي اين در ودخ كه آن بي كند،مي آشنا اوـ ي گذشته زندگي ويژه

 از برخي از گذردمي ذهنش در تنها كه عزام ي گذشته هاييادآوري با ما كه است چنين
 به بار اولين براي پايش شدن كشيده مانند ندارد، خبر آن از كس هيچ بسا چه كه او كارهاي

 يادآوري سير .شويممي مطلع دوستانش، از يكي اغراي به )6-8 :2،ج1993اباظه،( »بار«
 آن در كه دختري با تازه روابطي يافتن به و يابد مي ادامه منوال همين به شخصيت اين هاي
 نامزد »مجيده« دخترعمويش با او كه است حالي در اين و رسدمي بود، شده آشنا او با جا

 تأثيرات و هاانديشه ي »نايافته نظم وفور«همان اين )9 :2،ج1993 اباظه،( است بوده شده
   .است داده قرار تأكيد مورد )1367(ايدل اون له كه است ذهني

 به شخصيت متمايز و نادر وخوهاي خلق و عادات چنين هم روايت يشيوه اين در 
 او كه سان بدين است؛ فاطمه شخصيت يويژه خصلت موارد اين از يكي .آيدمي در نمايش

 سؤال اش گذاري نام علت يباره در افتدمي كسي ياد به اشانديشه در يا سخن در گاه هر
  :كندمي
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 اسمه جعل الذي ما .إلي طريقه عبدالصادق جاعالً سفرِه خبرَ إلي يلقي هو و فرحت لكم  
 خبر او كه وقتي شدم خوشحال چقدر )388 :1،ج1993اباظه، (أحبه ال أنا عبدالصادق؟

 را اسمش چرا .داد قرار وسيله را ادقعبدالص كار اين براي و رساند من اطالع به را سفرش
  .ندارم دوستش كه من اند؟ گذاشته عبدالصادق

 سيال جريان در وقتي فاطمه .است مطرح هم »عَليوه « نام يباره در ]4[مسأله همين  
   :گويدمي رسدمي او به ذهنش

 تر درست كذا،[أباها جعل الذي ما .حديثه من حافظ يريد كان ما عليوة أم زكية فهمت لقد  
 )389 :1،ج1993اباظه،( أيضاً؟ ابنها به ُتسمي حتي االسم في أعجبها ماذا و عليوة يسمي ]أباه

 از مادرش و گذاشته؟ عليوه را نامش پدرش چرا .فهميد را حافظ منظور عليوه مادر زكيه
  ناميده؟ نام اين به هم را پسرش كه آمده خوشش اسم اين كجاي
 ينقطه دورترين در )1974(نجم يوسف محمد يگفته به كه است يموارد آن از هااين

  .كندمي بازگو را آن معاني تداعي صرف به شخصيت و است، ناخودآگاه
 انگيزه ترين كوچك با كه ترتيب همان به اباظه ثروت هايرمان در ذهن سيال جريان

 يشيوه اين خاصيت البته اين و گرددمي قطع عامل ترينسست و ترين كم با شودمي شروع
 سيالن و فكري و ذهني هايآشفتگي و هااسترس اوج در كدخدا زيدانِ شيخ .است روايت
  :شودمي قطع ذهنش سيال جريان ماشيني بوق صداي شنيدن با ذهنش

 حينئذ و !!...التلغراف مع يصل ال التوقيع لكن و وقّعه؟ من حال أي علي أنا ألست ولكن ...
 من حال هر به كه اين نه مگر ولي )47 :1،ج1993اباظه، ...(قريب من قادمة سيارة نفير يسمع

 صداي هنگام اين در !!..شودنمي ارسال تلگراف طريق از كه امضا اما ام؟كرده امضا را آن
  .شنودمي شود،مي نزديك كه را ماشيني سوت

- انديشه و ارافك بيان براي مناسب جوالنگاهي را هاشخصيت ذهن سيال جريان نويسنده
 حال در دادگاه، در را پسرش سهير كه هنگامي مانند .شماردمي فلسفي بار داراي هاي

 از هاييپرسش موقعيت اين در انديشد،مي رسيده آن به كه عاقبتي به و بيندمي شدن دادگاهي
   :دارد ديگري فكري سوي و سمت كه پرسدمي خود

 به او رسيدن براي را زمينه من نظرت به آيا ..دمز رقم را سرنوشت اين كه بودم من اين آيا 
 هذا إلي ليقودني وحده كافياً خطئي كان هل الحد؟ هذا إلي أخطئت هل ...كردم؟ آماده جا اين

 :1،ج1993اباظه،(اآلن؟ الندم يفيد ماذا لكن و ...جميعه؟ هذا يستحق خطئي أكان ...المكانِ؟
 بكشاند؟ جا اين به مرا كه بوده قدر آن گناهم آيا ام؟هشد گناه مرتكب اندازه اين تا آيا )174

  سود؟ چه را پشيماني اما ...بود؟ هااين يهمه مستحق گناهم آيا
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 رابطه به قائل )Confession(نامه اعتراف و ذهن سيال جريان رمان ميان فراي نورتروپ
  :است مشابهت
 هاشخصيت ذهن وارد يسندهنو و است مشابه نامه اعتراف يشيوه با رمان يشيوه نسبت

 بيرون از تا آيدمي بيرون هاآن ذهن از نو از و كند دنبال را ذهنشان جريان تا شودمي
   )372 :1377 فراي،.(كند وصفشان

 سهير با كه كسي همان وصفي، شخصيت براي »النيل علي قصر«در اعتراف يانگاره اين  
 كه ناهاري در .شودمي مشاهده نينجاميد، دواجاز به اشانعالقه اما بودند، مندعالقه هم به

 .دارد خبر او كارهاي يهمه از سهير كه آمد يادش بود، سهير شوهر سليمان يخانه دعوت
   :كه كندمي اعتراف هايشانديشه و افكار سيالن در لذا

 يدانمي من يباره در تو كه را چه آن است من با هميشه كه زنم ..بزرگم و اول عشق اي آه
 آن در موجي هيچ راكد، اما زالل گودالي كنم،مي زندگي آرام گودال يك در من ...داندنمي

 كه ركودي برم،مي رنج آن از كه است چيزي تريننحس زاللي، اين و سكون اين ..نيست
  )135 :1،ج1993اباظه،..(است حماقت از ناشي
 جويس جيمز اقدام براي كه تعبيري(است ]5[ )1367( كوندرا ميالن بلندگوي همان اين

 ديدگاه بيانگر همچنين .سازدمي آشكار را هاشخصيت ذهني آواي و )است برده كار به
 .است )سهير يباره در وصفي نظر بيانگر جا اين در(ديگر شخصيت مورد در شخصيتي

 در نويسنده دخالت برد،مي پيش به را داستاني كنش كه اين بر عالوه و )84 :1974نجم،(
  .دهد مي پوشش ايگونه به يا و كندمي رنگ كم را داستان امور
  

   نتيجه
 داستان و رمان يزمينه در كه است مصري معاصر نويسندگان و اديبان از يكي اباظه ثروت

 يادگـار  بـه  خـود  از توجهي قابل آثار ادبي هايپژوهش و نويسي مقاله و نمايشنامه و كوتاه
 بـه  را خاصـي  جايگـاه  روايـت  هايشيوه ميان از ايشهرمان از برخي در وي .است گذاشته
   .است داده اختصاص هاشخصيت ذهن سيال جريان

 هـاي روش بـه  و برده بهره گوناگوني هايتكنيك از روايت يشيوه اين گيري كار به براي 
 گام و كرده پيدا دسترسي هاشخصيت ناخودآگاه ي حوزه به دروني ديد يزاويه از گوناگوني

 دادن قـرار  بـا  وي .اسـت  نهاده آن شناختي روان هايجنبه بيان و شخصيت تحليل وادي در
 ناخودآگـاه  و ذهنيات دنياي به شدن وارد براي را زمينه مختلف، هايموقعيت در هاشخصيت

 از اباظـه  ثـروت  هـاي رمان در ذهن سيال جريان موارد، تر بيش در .است كرده هموار هاآن
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 بـا  را شـخص  اول بـه  انتقـال  فراينـد  او و گيردمي سرچشمه )كل داناي(شخص سوم روايت
  .است رسانده انجام به تعجب و استفهام اسلوب يا زباني واحد يك قبيل از هاييواسطه

  
  ها يادداشت

 Le فرانسـه،  زبان به ؛)1382 ولك،.(گويند مي »erlebte Rede « آن به آلمان در - 1
monologue intérieur. 

 .wirginia woolf)(وولف ويرجينيا ي نوشته رماني - 2
 شـده  داده نشـان  پررنگ  آن جايگاه يا و ضماير روايت، موقعيت شدن مشخص براي - 3

 .است
 بـا  دادن تطبيـق  بـا  و بايسـته  ابزارهـاي  و معيارها با را شخصيت رفتاري خصلت اين - 4

 مقالـه  ايـن  در بحـثش  جاي اما .كرد يابيعلت و يابيريشه توانمي شناختيروان هاي مقياس
 گنجدنمي
 .نوشتار همين از)5( ي صفحه به بنگريد - 5
  
  

  كتابنامه
 :نتهـرا  شناس، حق محمد علي :يترجمه»نويسانرمان بروايت رمان« )1368( ميريام آلوت، -1
 .اول چاپ ،مركز نشر
  .1ط لبنان، مكتبة لبنان،: بيروت مجلدان، »الكاملة المؤلفات«)1993( أباظة،ثروت -2
 ،شـباويز  نشـر  :تهـران  سرمد ناهيد :يترجمه »نو شناختي روان ي قصه« )1367(اون ايدل،له -3

  .اول چاپ
 نشـر  :تهـران  شـهرتاش،  سـعيد  : يترجمـه  »رمان باب در جستارهايي«)1379(ميشل بوتور، -4

 .اول چاپ سروش،
 فرهنگـي،  و علمـي  انتشارات :تهران »ذهن سيال جريان نويسي داستان«)1387(بيات،حسين -5

  .اول چاپ
 نشـر  :تهـران  ،ترجمـه  و گرداوري»رمان در پسامدرنيسم و نيسممدر« )1383(پاينده،حسين -6

  .اول چاپروزنگار،
 چـاپ  مركز، نشر :تهران صدارتي، احمد: يترجمه »رمان تحليل هايشيوه«)1366(پك،جان -7

 .اول
 .1ط للبستاني، العرب دار :القاهرة  »مصر في األسرات أشهر «)1995( توفيق،نجيب -8
ـ  أحاديـث « )1986(الذوادي،رشيد -9  إحسـان  محفـوظ،  نجيـب  الحكـيم  توفيـق  مـع  األدب يف

  للكتاب، العامة المصرية الهيئة:قاهره،»  آخرين و أباظه ثروت عبدالقدوس،
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 تهران، رحيمي، مصطفي و نجفي ابوالحسن: ي ترجمه »؟چيست ادبيات« )تا بي( پل سارتر،ژان -10

  .1ط،1 يادبيات،شماره شناخت ي مجموعه زمان، انتشارات
 و شـواهد  تحليـل  و نقـد  بـا  همراه نقد مكاتب معرفي ادبي نقد «)1386( درضافر،حميشايگان -11
 .سوم چاپ دستان، انتشارات :تهران جديد، اضافات و ويرايش با »فارسي ادب از متوني
 :مصر »)1938-1870(مصر في الحديثة العربية الرواية تطور« )1968( بدر،عبدالمحسن طه -12

  .2ط ،32ةاألدبي الدراسات مكتبة دارالمعارف،
 چاپ نيلوفر، انتشارات :تهران حسيني، صالح :يترجمه »نقد تحليل« )1377( فراي،نورتروپ -13

 .اول
 نشـر  : تهـران  »نويسـي داسـتان  يـي پايـه  هايتئوري داستان روايت«)1382( فلكي،محمود -14

  .اول چاپ نگار، بازتاب
 .اول چاپ گفتار، نشر  :نتهرا ، پورهمايون پرويز: يترجمه »رمان هنر« )1367( ميالن كوندرا، -15
 فكر :تهران »)حاضر عصر تا افالطون از(ادبي نقد اصطالحات فرهنگ« )1378(مقدادي،بهرام -16

  .اول چاپ روز،
 :تهــران »)كوتاه،رمــان قصه،رمانس،داســتان(داســتاني ادبيــات« )1382(ميرصــادقي،جمال -17

 .چهارم چاپ كامل، نظر تجديد با سخن، انتشارات
  .پنجم چاپ سخن، انتشارات  :تهران »داستان ناصرع« )1385(ــــــــــــ -18
 .الطادارالثقافة، :بيروت »القصة فن« )1974(يوسف نجم،محمد -19
 مهـاجر،  پرويـز  و موحد ضياء : ي ترجمه »ادبيات ي نظريه «)1382(وارِن آستين و ولك،رنه -20

 .دوم چاپ فرهنگي، و علمي انتشارات شركت :تهران
 20/10/1389 مراجعه، تاريخ أباظة، ثروت ذيل الحرّة، الموسوعة ويكيپيديا -21
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     )عربي ادب پژوهش(مبين لسان يفصلنامه
   )پژوهشي – علمي(

    1389 اسفند دوم، يشماره جديد، يدوره دوم، سال
  

اباظه ثروت روايات في الوعي راتي*  
  طهراني دادخواه حسن الدكتور 

  اهواز - چمران جامعة في مشارك استاذ
  پشابادي يداهللا

  آدابها و العربية اللغة في اهالدكتور بطال
  الملخص   
 ممتـازة  مكانـةٌ  لها و الرواية في ُتستعمل التي الحديثة السرديةِ األساليبِ من يعد الوعي تيار إنّ 

 فـي  القـارئ  إنّ .الروائية الشخصيات ذهن فضاء عن الكشف و التبئيرُ حيث من السرد أساليب في

 فـي  يسـتقرُّ  إّنـه  بل لحديث، مخاطباً يكونُ ال أخري بعبارة و حديث، إلي ينصت ال األسلوب هذا

 الشخصـية  تفكيـرات  كـأنّ  خوالجهـا،  و خواطرها و تفكيرِها في يشاطرُها بنفسه؛ الشخصية ذهنِ

  .نفسه خوالجه الشخصية خوالج و تفكيراُته
 فـي  وّفـق  قـد  و .مختلفة بطرق رواياته بعض في األسلوب هذا استعملَ أباظة ثروت الكاتب إنّ

 البحـث  سيكونُ .الرواية كتابة في َلِبقةٍ فنون إظهار إلي بادر و خاصة بتقنيات الوعي لتيار استعماله

 تيـار  اسـتعمالِ  فـي   أسـاليبه  تبيين و أباظة ثروت روايات إطارِ في دوره و الوعي تيار ماهية عن

  .لةالمقا هذه أغراض من التحلينفساني طريقه و الوعي
  الدليلية الكلمات  
  .الشخصية الذهن، فضاء أباظة، ثروت السرد، الوعي، تيار 
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