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  در داستانهاي جريان سيال ذهنزمان

 
 دكتر حسين بيات

 *عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس
 

 چكيده

داستانهاي جريان سيال ذهن به دليل رويكرد ويژه به مفهوم زمان، گاه داستان زمان ناميده                 
در اين گونه داستانها گذشته و آينده از زمان حذف مي شود تا كشف و شهودي                      .  شده اند

در چنين حالتي ترتيب و توالي پيوستة زمان جاي خود را            .  محض از لحظة حال به دست آيد      
به تراكم درهم تنيدة خاطراتي مي دهد كه در ذهن شخصيتهاي داستان نه بر اساس تقدم و                     
تأخّر زماني كه بر اساس ميزان عمق تجربه نظام يافته اند و گذشته، حال و آينده كامال در هم                     

 .آميخته اند
نويسندگان جريان سيال ذهن براي انعكاس دقيق ذهن انسان و چگونگي تطابق آن با زمان                

بازگشت ناگهاني به گذشته، تغيير مداوم روايت بين حال و           .  به انواع شگردها روي آورده اند     
گذشته و آينده، روايت مدتي طوالني از گذشته از دريچة لحظاتي محدود از حال، جا به جايي                 

نون روايت داستان ميان اليه هاي مختلف ذهن شخصيت و درنتيجه بين زمان بيروني               مداوم كا 
و زمان دروني يا زمان ساعت و زمان ذهن، بهره گيري از تداعي هاي مكرر كه گذشته و حال                    

همگي شيوه هايي هستند كه به كار       ...  را در هم  مي آميزند، كاربرد نامتعارف زمانهاي افعال و           
 .ا  تلقي هاي متفاوت اذهان مختلف از مفهوم زمان را بنمايانندگرفته مي شوند ت

 ، پس از بررسي مهمترين داستانهاي جريان سيال ذهن غربي از نظر چگونگي              هدر اين مقال  
به كارگيري عنصر زمان،  سعي شده است رويكرد ويژة نويسندگان مختلف  در اين عرصه                    

                                                 
 8/3/1384:پذيرش مقاله    12/2/1383: دريافت مقاله 
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در پايان تعدادي از رمانهاي فارسي  نيز از          .   شود مورد  بررسي  قرار گيرد و با يكديگر  مقايسه          
 .ستاين ديدگاه بررسي شده ا

 
 داستان، داستان جريان سيال ذهن، زمان، داستان زمان: كليدواژه

 
 

 مقدمه

 تا  1913 درسالهاي     و  قرن  بيستم    اوايل در  1 جريان  سيال  ذهن   رمانهايمهمترين   نخستين و   
   و جيمز   2 دوروتي  ريچاردسون   .ان غربي آفريده شد     به دست چند تن از نويسندگ         1915
شناخت     بدون اي بودند كه    سه نويسنده  ، در فرانسه  4 مارسل  پروست   و در انگلستان    3جويس
 در   6يكا و ويرجينيا وولف    مرا در   5اندكي  بعد ويليام  فاكنر    .   كردند ر اين آثار را منتش     يكديگر
  دهنويسندر اين شيوه از داستان نويسي،   .وه خلق كردندرا به اين شي برجسته اي   نيز آثار    انگلستان

مي داد   چارچوبي  بيروني  از روايت  به  دست  دهد، ترجيح       بر اساس ترتيب زماني،     به  جاي  اينكه     
هاي   ديدگاه  .د سرگذشت  آنها را باز گوي      ،يش  غوطه ور شود تا از اين  طريق       هادر ذهن  شخصيت  

 مفاهيم حافظه،   ة دربار 8 ويليام  جيمز  و   7 برگسون  هانري  چون   يا فهفلسفي  و روانشناختي  فالس   
رويد و كارل  گوستاو يونگ درباره  ماهيت         ف  زيگموند  نتايج تحقيقات   و ،زمان و عملكرد ذهن   

  .ثر بودؤ مفراهم شدن زمينة پيدايش اين داستانهادر  ضمير ناخودآگاه    وذهن
 ذهن است، اما نويسندگان مختلف هريك به          زمان، هدف اصلي داستانهاي جريان سيال      

هاي متفاوت و حتي متضادي     توان تلقي   چنانكه گاه مي   ؛شيوه خاصي به مفهوم زمان پرداخته اند      
در سطرهاي آينده سعي خواهيم كرد وجوه اشتراك و افتراق             .  را ميان اين رويكردها يافت     

 و برخي از مهمترين      كنيم  جستجو  ديدگاهداستانهاي مختلف جريان سيال ذهن را از اين             
رمانهاي جريان سيال ذهن در غرب و ايران را از از نظر چگونگي پرداختن نويسنده به مسالة                   

 .زمان مورد بررسي قرار دهيم
 

 لحظة اكنون، دريچه اي به گذشته

  آثار جريان سيال ذهن در دو اثر درخشانةجيمز جويس نويسنده ايرلندي و پيشروترين نويسند
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 است تا مقطعي كوتاه از       داشتهتمام هم خود را بر آن          10اي فينگن ه شب عزا و    9اوليسخود  
تجربه ذهني شخصيتهاي داستاني را به گونه اي منعكس كند كه تصويري از تمام زندگي آنان از                

 در  اوليساستفن ددالوس شخصيت اصلي     .  دريچه ساعاتي محدود در اختيار خواننده قرار گيرد       
زمان حال را به كار گير، همين جا را، كه تمامي            «:  ستان چنين مي انديشد  يكي از صحنه هاي دا   

 اين انديشه   .)Ulysses, 1934, P.263(  »آينده از طريق آن در گذشته غوطه ور مي گردد            
 آنجا كه زمان را پيشروي مستمر گذشته مي داند كه در آينده                ؛يادآور فلسفه برگسون است    

  اين   -  طبق معمول     -ته جويس در ذهن ددالوس     الب ).65  ، ص 1382شوارتس،  ( رودتحليل مي 
 بيان  محض زمان حالي كه به      ؛كيد قرار دهد  أنظر را وارونه كرده است تا زمان حال را مورد ت           

 .مي شودتبديل شدن يا به احساس درآمدن به گذشته 
اين داستان در   در    .، تجسم يك لحظه در سراسر زمان است       اوليس هدف اصلي جويس در     

 يعني از صبح يك روز تا ساعاتي پس از نيمه            1904 ژون   16فقط هيجده ساعت از روز      طول  
 شدهدوبلين مجسم   شخصيتهاي داستان و به تعبيري زندگي شهر         زندگي  تمام    ،بعد  شب روز 

هاي نمادين اثر را در نظر بگيريم، هر يك از سه شخصيت اصلي               اگر جنبه فراتر از اين    .  است
ان از سطح ظاهري    داستهاي   م و مالي و نيز بسياري از وقايع و صحنه           يعني ددالوس، بلو   ،نرما

تواند نماد هملت،    استيون مي «  .زمان داستان به زمان اسطوره اي بدل مي شود        گذرند و    برمي
تواند   بلوم مي  .گردند تلماكوس و به طور كلي تمام افرادي باشد كه به دنبال پدري گم شده مي               

مالي بلوم هم زني است كه       .  گردد ري كه به دنبال فرزندش مي       نماد اوديسه باشد يا هر پد       
اي از ويژگيهاي تمام زنان دنيا را در خود دارد و سخت به الهه مادر يا مادرساالر                       مجموعه

توان گفت جويس از دريچه       بنابراين مي .  )92، ص 1373  ميور،  (»دوران ابتدايي شبيه است    
 را نيز به نمايش      و اساطيري  ف و متعدد تاريخي   اي مختل هساعاتي محدود از زمان حال، دوران     

 .گذاشته است
افتد، اما جويس همه       نيز در طول يك شب اتفاق مي         ها ي فينگن عزاشب  تمامي داستان   

اي در   ادوار تاريخ بشر و تكرارهاي مختلف آن را در همين يك شب در وجود خانواده                     
 داستان با احضار تمثيلها و       ذهن هر يك از شخصيتهاي اين      «.  رستوراني خالصه كرده است    

به طول   شود كه در گستره زماني      هاي طول تاريخ، تبديل به نمادي مي         ها و اسطوره   استعاره
  . )412، ص 1365براهني، ( »گيرد ابديت قرار مي
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در چنين حالتي ذهن شخصيتها كه تنها دريچه ارتباط خواننده با وقايع داستان است،                    
عالوه بر اين گويي سرعت حركت زمان در طول همين              .  ردهمواره در زمان حال قرار دا       

چنان كند شده است كه به ابعاد مختلف وجود شخصيتها فرصت ظهور مي               لحظات محدود آن  
 .)58، ص1373 ميور،( دهد

 
 نيذهني  و زمان  عيزمان  

 يعني همان تصور متعارف      11نيعيشخصيت داستانهاي جريان سيال ذهن از يك سو با زمان             
به دقايق و ثانيه ها سروكار دارد كه خواه ناخواه            منزله  سلسله  تقسيمات  منظم       از زمان به  آدمي  

بر حركات و اعمال او حاكم است و از سوي ديگر در سطوح عميقتر ذهنش كه كانون روايت                   
 ؛دارد كه  براي  انسان  اهميتي  بسيار بيشتر روست  روبه12ذهنيزمان  داستان نيز در آن قرار دارد با 

 و   است تعمق  در كليت  ضمير هشيار خود از آن  آگاه         هنگام     انسان زمان  به  آن  شكلي كه    «يعني   
    »د تعمق  مي شو  قادر به  اين  انسان  ياري  آن    ه  كه  نيرويي  است  شهودي  كه  ب       »  حافظه  ناب «
)Kumar, 1963, P.14..( 

 زمان   ياساعت  بنياد    بيروني يا    زمان   (  عينيزمان   ، يعني    تقابل  ميان  اين  دو نوع  زمان        
 ، اهميتي   داستانهاي  جريان  سيال  ذهن       در  ) عاطفي  يا درونيزمان  (ذهني  و زمان    )  مكانيكي

 گاه يك  ساعت  را به       ،ولي  ذهن     ، گذشت  زمان  را با نظم  مداوم  مي سنجد        ساعت.  كليدي  دارد 
 ، گذشته  و حال     ذهن  همچنين  در  .   طول  يك  ساعت   درازاي  يك  روز مي نماياند و يك  روز را به         

گذشته اي  ه  در هم  مي آميزند، ناگاه  خاطره اي  از كودكي  را به  ياد مي آوريم  كه  از نظر زماني  ب                  
  ، ديگر بار تجربه     بي درنگ  زنده  و در لحظه  بازگشت        ، ، خاطره  دور تعلق  دارد، ولي  در ذهن      

 .)109، ص 1381مي،  ( شود مي
اين دو نوع كاركرد ذهن، پيش از       تمايز  يا به عبارت دقيقتر     عيني و ذهني    تمايز ميان زمان    

از اين رو هرگونه بحثي در اين زمينه بايد         .  اينها در آثار هانري برگسون بخوبي مطرح شده بود        
با بررسي نقش   )  1899  (ماده و حافظه  برگسون در كتاب    .   برگسون همراه باشد   يبا بررسي آرا  

ثرات وارده از جهان خارج را      أغز در فرايند ادراك حسي، اين باور شايع را كه دستگاه مغزي ت            م
او .  گيرد كند به پرسش مي    اي ذخيره مي   كند و سپس آنها را به شكل تصاوير حافظه           ثبت مي 

كند كه نقش دستگاه مغزي را نه ثبت تصاوير، بلكه هماهنگ كردن واكنش بدن به                  پيشنهاد مي 
شود و معتقد    برگسون همچنين ميان ادراك حسي و حافظه تمايز قائل مي         .   بدانيم محرك حسي 
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ادراك حسي مكانيسم   .  اند در اساس از هم متفاوتند       است آنها با آنكه در عمل در هم تنيده          
اي روحي و    ه حافظه پديده  ك حال آن  ؛كند جسماني است كه تعامل با محيط اطراف را تسريع مي         

حافظه، .  گذارد اما غير قابل فروكاستن به كاركردهايش است          اثر مي رواني است كه بر جسم       
ميان ادراك حسي و    .  بازيافت بعدي تصاويري نيست كه ادراك حسي در ذهن ثبت كرده باشد            

 ،ص1382شوارتس،(حافظه، عالوه بر تفاوت درجاتي ، تفاوت نوعي و كيفي هم وجود دارد               
32(. 

او معتقد است گذشته به دو صورت بقا        .  پردازد برگسون آن گاه به بررسي خود حافظه مي       
اي كه از    اند و در تصاوير ذخيره شده       شده تبديلدر حركاتي كه به عادات جسماني       :  كند پيدا مي 

 كه كاركردي جسماني است     ،بنابراين حافظه را بايد به دو نوع حافظه عادتي        .  خيزند ذهن برمي 
 .)33همان، ص(قسيم كرد  ت،و حافظه محض و ناب كه ذخيره كل گذشته ماست

 13ادراك حسي .  شود ميمنجر  ني  ذهي و   عينبندي به تفكيك زمان به دو گونه          همين تقسيم 
ها را درك  توانند زمان ساعت و گذر ثانيه و حافظه عادتي به دليل كاركرد جسماني خود تنها مي

 جسم مرتبط    كه برگسون آن را با واقعيتي روحي و رواني بيرون از               ،كنند، اما حافظه ناب    
 آن چنانكه گفتيم با زمان       ،داند از نوعي زمان دروني برخوردار است كه مقياسها و قوانين             مي

 .بيروني بكلي متفاوت است
 

 كواكب عاطفي

در آثار جريان سيال ذهن، انعكاس حجم زيادي از وقايع مربوط به گذشته از دريچة ذهنياتي                  
پيروي د، هيچ گاه از نظم و ترتيب زماني            كه خود تنها در محدودة زمان حال جريان دارن           

خواهد رخدادهاي گذشتة زندگي شخصيتي را از طريق جريان سيال         اي كه مي   نويسنده.  كند نمي
تواند اين رخدادها را به ترتيب دوري و نزديكي از زمان حال كنار هم               ذهن او روايت كند، نمي    

 نوعي  واقع،ترتيبي وجود ندارد، بلكه در      در ذهن هيچ گاه چنين      .  بچيند و به خواننده ارائه كند     
شمار و خاموش در       هايي بي  بر گرد چند مضمون اصلي توده        .  كواكب عاطفي در كارند     

نظام گذشته، چنانكه سارتر     .  شود منطقي ترتيب زماني از همين جا ناشي مي           بي.  چرخشند
زديكترين نبايد پنداشت كه زمان حال چون بگذرد به صورت ن             .  نظام دل است   «گويد،   مي

شدگي زمان حال ممكن است آن را به ژرفاي حافظه براند يا نيز              مسخ.  آيد هاي ما درمي   خاطره
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فقط تراكم خاص آن و نيز معناي فاجعي زندگي ما سطح آن را تعيين                  .  در سطح نگاه دارد    
 .)302، ص1350 سارتر، (»كند مي

توالي و ترتيب زماني    .  كند اين موضوع دربارة همة داستانهاي جريان سيال ذهن صدق مي          
 يا مضمونهاي اصلي تكرار شونده در ذهن شخصيت و            -در كار نيست، بلكه كواكب عاطفي      

ذهن در سطح   .   هر يك در عمق خاص خود در گذشته وجود دارند            -حوادث مرتبط با آنها   
 پيش از گفتار خود، هنگام انديشيدن به گذشته، بدون توجه به تقدم و تاخر زماني اين وقايع و                  

شان از زمان حال، بسته به اينكه كدام يك از اين رخدادها برايش تداعي شده                 دوري و نزديكي  
 .كند باشد، آن واقعه را به همراه تودة وقايع مرتبط با آن از اعماق مختلف احضار مي

در همان نخستين فصل اوليس، همچنان كه داستان با انعكاس لحظه به لحظه محتويات                  
رود در چند ساعت بامدادي، شخصيت و           و لئوپولد بلوم پيش مي      ذهن استيون ددالوس     

ويژگيهاي مختلف و نيز بخشهاي وسيعي از زندگي گذشته آنان در مقاطع دور و نزديك بر                    
 ).Ulysses, 1934, PP. 1-39  (شود خواننده آشكار مي
به   14به سوي فانوس دريايي   در آثاري چون    نيز شخصيتهاي داستانهايش را       ويرجينيا وولف 
توجه وولف به عنصر    .  نماياند، ولي روش او با روش جويس متفاوت است         همين شيوه باز مي   

اند زمان آن قدر او را به خود مشغول كرده           زمان در داستانهايش به حدي است كه منتقدان گفته        
 وي در رمان    ).80، ص 1382كرونل،  (است كه تقريبا هر چيز ديگري از ذهنش پاك شده است          

عمل يا كنش    .  كند  همان محدوديتهاي زمان رياضي را اعمال مي           نوس دريايي به سوي فا   
 كه ده سال ميانشان فاصله افتاده       - به همان گونه كه هست، در چند ساعتي از دو روز           15داستاني
اينكه دهد و با       به درون ذهن شخصيتها راه نمي         وولف ما را مستقيماً    .  دهد  روي مي  -است

 به  ؛آورد، خود هميشه در داستان حضور دارد        را كمتر در داستان مي     هاي خود   و انديشه  نظريات
روييم و در اين نوع از       گويي دروني غير مستقيم روبه     عبارت ديگر در آثار وولف اغلب با تك        

 اهميتآثار جريان سيال ذهن در كنار زمان ذهني يا دروني به زمان بيروني هم به اندازه كافي                    
گذرد، براي خواننده     سوم شخص، آنچه را در ذهنهاي مختلف مي          چرا كه راوي   ؛شود داده مي 

هاي سطوحي از ذهن را كه زمان         ينداكند و اين روايت، هرچند بر آن است كه فر            روايت مي 
 .دروني بر آنها حاكم است منعكس كند، خود در محدوده زمان بيروني جريان دارد
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ر مهم ديگري وجود دارد و آن اهميتي         در برخورد ويرجينيا وولف با مقوله زمان نكته بسيا        
او در رمان به سوي فانوس دريايي از لحظاتي نام            .  قائل است »  لحظه«است كه وولف براي      

 دهد برد كه گويي حالتي وحي مانند، ذهن شخصيت را به وراي زمان و مكان سوق مي                    مي
اي هيادداشت وولف پيش از نوشتن رمان به سوي فانوس دريايي در               ).54، ص   1382ناتان،  (

گهگاهي زندگي نيمه عارفانه و بسيار عميق زني كه در يك فرصت بايد             «:  اش نوشته بود   روزانه
در آن، زمان بكلي از بين خواهد رفت، آينده به نحوي از                .  يابد گفته شود به ذهنم راه مي       

ئوري ت.  يك حادثه، مثالً افتادن يك گل بايد آن زندگي را دربرگيرد           .  گذشته شكوفه خواهد زد   
: وولف، به نقل از    (» زمان نيز همين طور      ؛من اين است كه عمل واقعي اصوالًوجود ندارد          

هاي  لحظه.   اين شيوه برخورد با زمان البته خاص وولف نيست            ).419، ص   1365براهني،  
برد، يادآور آن چيزي است كه مارسل پروست در اثر عظيم            وحي مانندي كه وي از آنها نام مي       

نامد و بارها به آن      مي»  ثرات منحصر به فرد   أت«زمان از دست رفته آن را        خود در جستجوي    
جستجوي پروست به دنبال زمان از دست رفته كوششي است با معياري            «اساسا  .  كند اشاره مي 

هايي كه گرچه ديري پيش ناپديد شده اند،           قهرمانانه به قصد تسخير دوباره خاطرات لحظه        
پروست از خواست خويش براي گرفتن،       .  كنند زيست مي ولي هنوز هم در كنجي از آگاهي         

منزوي كردن و از حركت باز داشتن پاره اي از زمان ناب با كيفيت ناب آن در طول زماني به                      
 جستجوي نويسندگان به     ).139، ص   1367ايدل،  (»كوتاهي جرقه آذرخش سخن گفته است      

كه داستايوسكي هم با      چنان ؛دنبال چنين حسي البته خاص آثار جريان سيال ذهن نيست              
كه درست پيش از حمله صرع به        »  احساس سرماي ناگهان  «توصيف اوج تجربه حسي يا آن        

دهد، خواستي مشابه پروست نشان داده و گفته است كه در قبال زيستن                    انسان دست مي   
لحظاتي چند از اين گونه لحظات كه گرد هم آمده و كيفيتي پيوسته يافته باشند، حاضر است                   

 اما داستايوسكي هم چندان از حس و حال         )130همان، ص   (ني از عمر خويش را ببخشد     ساليا
كارگيري   به ةنويسندگان جريان سيال ذهن به دور نيست، چنانكه اغلب در بررسي پيشين                 

گويي دروني، و يا پرداختن به ذهنيات قهرمانان داستان، او را از                هاي روايتي چون تك     شيوه
آورنــد     شمــار مـي ه  نويســي ب   داستـــان ةزان پيدايــش اين شيــو    ســا پيشــروان و زمينه  

)Humphrey,1959:P.12,(.          از  16استيون قهرمان  جيمز جويس نيز در اثر منتشر نشده اش 
كند كه معتقد است نويسندگان بايد آنها        هاي ظريف و گريزپايي اشاره مي      زبان استيون به لحظه   
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هاي مكاشفه در داستان در نتيجه جرقه واقعه اي ساده           اين لحظه .  را در نهايت دقت ثبت كنند     
در اين لحظه مكاشفه، كه جويس      .  كند آيد و دريافت و آگاهي را تسريع مي        و معمولي پيش مي   

برد، شخصيت داستان، معرفت و ادراكي نسبت به            را براي آن به كار مي       17»تجلي«اصطالح  
جويس در  .  گذارد ثير مي أ بر بينش و جهان بيني او ت       كند كه  حقايق و امور اطراف خود پيدا مي      
وحدت، يعني جدا ساختن    «:  كند را چنين تفسير مي   »  تجلي«همين اثر از زبان شخصيتي ديگر،       

نگاره مورد نظر از پيرامون آن، هماهنگي، يعني ادراك هماهنگي صوري نگاره و شفافيت و                   
پذيرد در يك    ر زماني واحد انجام مي     اين روند غالبا د    .  شكوه، يعني محتواي عاطفي تجربه     

لحظه از ادراك، در آن لحظه كه پرتو شفاف نگاره هنري را ذهن كه تا اين دم اسير تماميت آن                     
 ).132، ص1367ايدل، (»يابد و مجذوب هماهنگي آن بوده است با درخشش تمام در مي

او معتقد است   .  خواند اين شيوه برخورد با مقوله زمان را ژان پل سارتر مثله كردن زمان مي             
بعضي، از  .   نويسندگان بزرگ معاصر هر يك به شيوه خود كوشيده اند زمان را مثله كنند               بيشتر

دارند تا آن را به كشف و شهودي محض    جمله جويس و وولف، گذشته و آينده را از آن برمي          
برند،  ياز لحظه مبدل سازند و بعضي ديگر همچون پروست و فاكنر به سادگي زمان را سر م                  

، 1350سارتر،  (   يعني بعد اعمال بشري و بعد آزادي را        ؛گيرند بدين گونه كه آينده را از آن مي       
  .)304ص 

 
 زمان درخشم و هياهو

سارتر در مقاله اي درباره آثار ويليام فاكنر، رويكرد شخصيتهاي خشم و هياهو نسبت به زمان                 
ه اين شخصيتهاي داستاني مانند ديدگاه      ديدگا«:  را در قالب استعاره اي تصويري شرح مي دهد        

مسافري است كه در يك ماشين در حال حركت به پشت سر نظر دارد و شاهد دور شدن                       
 ،زمان حال .  از اين ديدگاه، آينده در زاويه ديد او جايي ندارد           .  سريع مناظر كنار جاده است     

بيند كه به سرعت از     تر از آن است كه ديده شود و فقط گذشته را بخوبي مي              كدرتر و مخدوش  
 .) 304همان، ص (»نگاه خيره و پر وسواس او دور مي شود

كونتين، يكي از   .   قهرمانان  فاكنر حتي آينده را نيز محتوم در گذشته مي بينند            ،از نظر سارتر  
خودكشي او  «سه برادري كه اين داستان از ذهن آنان روايت مي شود، قصد خودكشي دارد، اما                

نوشتي محتوم است چون جنبه ممكنش را از دست مي دهد و ديگر                 يك اقدام نيست، سر    
 زمان حال را به عنوان نقطه روايت انتخاب كرده و            ،فاكنر با زبردستي  .  وجودي در آينده ندارد   
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بدين گونه هنگامي   .  براي زمان حال هم لحظه بي نهايت كوچك مرگ كونتين را برگزيده است            
 .)304، همان، ص(ديگر مرده است... اتش را مرور كندكه حافظه كونتين شروع مي كند تا خاطر

برادران كامپسون، بنجي،   .  فاكنر در خشم و هياهو رويكردهاي مختلفي نسبت به زمان دارد           
كونتين و جيسون كه به ترتيب بخشهاي اول تا سوم خشم و هياهو از ذهن آنها روايت مي                      

 زمان حال بي زمان گرفتار آمده        بنجي كامال در  .  شود، هريك تصوري معيوب از زمان دارند       
در ذهن عقب مانده او گذشته و حال كامال در هم آميخته اند و رويدادها فقط از طريق                   .  است

او هيچ گاه حتي علت و معلول را در ارتباط            .  برخي تداعي هاي اتفاقي با هم ارتباط دارند         
دستم را  «:  گويد ين قدر مي  دهد، وقتي دستش را مي سوزاند، هم       زماني آگاهانه به هم پيوند نمي     

 »دستم به عقب كشيده شد و آن را توي دهانم گذاشتم            ...  جايي گذاشتم كه در آن آتش بود       
در دنياي او غلبه با حسيات است، همه چيز آني و زودگذر             «  ).39فاكنر، خشم و هياهو، ص      (

 به آن   است، او همواره به زمان حال خالص و به ظاهر درست نزديك مي شود ولي هيچ گاه                  
 براي بنجي كه همه چيز با كيفيت نمايشي بر او جلوه              .)309  ، ص 1376  الوري،(»نمي رسد 

اين جابه جايي نشأت    .  كند، جا به جايي ترتيب زماني يكي از كاركردهاي طبيعي ذهن است            مي
با شنيدن  .  دارد گرفته از فقدان حس زماني است كه حتي او را به سوء تعبيرهاي طنزآميز وامي               

به معناي توپ جمع كن، با امالي       (كدي را   )  زمان حال   (1928 گلف بازها كه در سال       صداي
Caddie  (              صدا مي زنند، فكر مي كند آنها هم خواهرش كدي را)   با اماليCaddy  (  كه در

 اگر چگونگي دو عمل مشابه باشد       .)7صخشم و هياهو،    (جويند  از دستش داد مي    1910سال  
از همين روست كه مراسم تدفين        .  ك عمل درمي آيد    در ذهن معلول بنجي به صورت ي         

 روي داد   1910 اتفاق افتاد با مراسم عروسي كدي كه در سال           1899مادربزرگش را كه درسال     
 كدي را با مردي توي تاب ديده بود، بيست سال بعد             1908در هم مي آميزد؛ يا چون در سال         

 .)22فاكنر، خشم و هياهو، ص( مي آميزدكه دختر كدي را توي تاب مي بيند، اين دو را با هم در
دغدغه او براي گذشته    .   برخالف بنجي، كونتين وسواس جنون آميزي در مورد زمان دارد          

در واقع به منزله انكار آينده است و اين دغدغه به اين حس ختم مي شود كه آينده اي وجود                      
 كند كه از آن پس        او مي خواهد از زمان بگريزد و خود را در گذشته اي محبوس                 .  ندارد

يايي كه براي او وجود دارد اين است كه زمان به شكل              ؤر.  پيشرفت و تحولي در كار نباشد      
 كه خيانت او به حيثيت خودش        -او و خواهرش كدي     .  لحظات غير قابل تغييري منجمد شود     

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ره 
شما

ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
6 ,

تان
مس
ز

 
13

83
 

  

16

ي  در گوشه اي از دوزخ با يكديگر تنها بمانند در شعله ا             -شده است تبديل  به كابوس كونتين    
 .)92-135همان، صص (پاك پيچيده شوند و از هر چيز ديگري جدا و منزوي گردند

خواسته كونتين براي گريز از زمان به شكلهاي مختلف از جمله اصرار وسواس گونه وي                 
براي اجتناب از نگاه كردن به ساعتهاي ديواري و يا مچاله كردن عقربه هاي ساعت ممثل مي                   

). و اين تعبيري از خودكشي نيز هست      (  ور است و بايد كشته شود     از نظر او زمان مالل آ     .  شود
شكستن عقربه هاي ساعت در صبح روزي كه با بستن اتوي سنگين به خود و افكندن خود                    

زند، كوششي است براي كشتن زمان و بنابراين كنشي است            ميدست  درون آب به خودكشي     
 .ابتدايي براي خودكشي

. ا كه هنوز دمرو بود برداشتم       به طرف جالباسي رفتم و ساعت ر         
اش  را برلبه جالباسي كوبيدم و ريزه هايش را كف دستم ريختم و           شيشه

آنها را درزيرسيگاري گذاشتم و عقربه را پيچاندم و از جا كندم و آنها             
تيك تاك ساعت همان طور ادامه        .    را هم در زيرسيگاري گذاشتم    

 .)75ص ، همان(داشت 

او زمان را ناديده نمي گيرد، بلكه       .  تحت تأثير زمان قرار دارد    ولي جيسون به شكل ديگري      
بينيم كه   در طول بخش مربوط به جيسون، همواره او را مي         .  مي خواهد به گونه اي به آن برسد       

با ساعت و زمان مسابقه گذاشته و هميشه هم ديرش شده است؛ زيرا او همواره به زمان به                      
او با ناديده گرفتن گذشته و نگاه خيره اش         «.  مي نگرد »  همفهوم مكانيكي دقيقه به دقيق    «صورت  

به آينده، قصد دارد آزادي كامل داشته باشد، اما با توجه به زمان، هيچ گاه، قادر به ارائه حيات                    
 از  اينكهجيسن نسبت به زمان با           وسوسه دائمي   .)25  ، ص 1381بروكس،(»واقعي نيست 

دارد تا تمام روز از جايي به جاي ديگر            واميوسوسه ذهن كونتين كمتر است باز هم او را            
كوشد تا زمان را هم مانند پول بدزدد و          او مي .  رسد بشتابد، ولي هيچ گاه بموقع به جايي نمي       

جيسن زمان را به     «.  دهد احتكار كند، اما اين تمايل براي اندوختن وقت، نتيجه عكس مي              
خودكار و دقيقه به دقيقه      ميشه مفهومي زمان براي او ه   .  گيرد صورت توالي پيوسته در نظر نمي     

هاي خودكارند و  گويند، زيرا آنها وسيله بر خالف كونتين باور ندارد كه ساعتها دروغ مي. دارد
ديد مكانيكي او از زمان در قطب مخالف ديد كونتين و بنجي قرار                .  بايد به آنها اعتماد كرد     

 ).313، ص 1376الوري،  (دارد، اما به همان اندازه نادرست است
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 فقط در قسمت چهارم خشم و هياهو، يعني در بخش مربوط به ديلزي است كه ما با                      
ديلسي نه مثل جيسن و كونتين كابوس زمان را          .  مفهوم درست و معقول زمان روبه رو هستيم        

گيرد و هم    او هم مفهوم عملي زمان را در نظر مي         .  دارد و نه مانند بنجي از آن بي خبر است          
گيرد و   هم زمان را به صورت چيزي ملموس و قابل استفاده در نظر مي              .  عي آن را  جنبه انتزا 

 ديلزي مي داند چگونه زمان را       ).315همان، ص     (هم از توالي پيوسته زمان درك درستي دارد       
وقتي پنج ضربه مي زند، او خود به        .  از ساعت معيوب آشپزخانه كه هميشه عقب است، بخواند        

توانايي او در درك ساعت، فقط      .  د و مي داند كه ساعت هشت است       خود آن را تصحيح مي كن     
براي او نه   .  جنبه اي از توانايي او را در درك درست گذشته، حال و آينده نشان مي دهد                    

گذشته، نه آينده و نه زمان حال، اسارت آور نيست، زيرا از نظر او اينها همه جنبه هايي از                        
 .)26، ص1381بروكس، ( يلزي به ابديت استابديت محسوب مي شوند و تعهد نهايي د

خواننده از  .  مفهوم زماني ديلسي هم در خدمت ساخت و هم در خدمت مضمون است               
دريچه چشم او خانواده كامپسن را در حوزه درست تاريخي شان كه ناشي از مفهوم زماني                    

 ).316، ص1376الوري،  (بيند مي, درست است
 

 اشاره به آينده

 به دليل سيالن ذهنيات در گستره زماني از گذشته هاي دور تا              نان سيال ذه  در داستانهاي جري  
زمان حال، گاهي به كاربرد خاصي از مقوله زمان برمي خوريم كه مي توان آن را اشاره به آينده                   

البته بيشترين حد پيش بردن نقطه روايت در طول زمان، قرار دادن كانون روايت در زمان                .  ناميد
هيچ يك از شخصيتهاي داستانهاي واقعگرا توانايي آگاهي يافتن از وقايع             حال است و ذهن      

آينده را ندارند، بنابراين اشاره به آينده معموال به بخشهايي از كاركرد ذهن مربوط مي شود كه                  
در آن رخ مي    ...  فرايندهايي چون پيش بيني وقايع، تخيل درباره رويدادهاي آينده، آرزوها و              

حال نمونه هاي نادري از اشاره به رخدادهاي واقعي در زمان آينده هم ديده مي               اما با اين    .  دهد
فرض كنيم زني كه    .  شود كه در اينجا سعي مي كنيم آن را با ذكر مثالي فرضي توضيح دهيم                 

داستان از ذهن او روايت مي شود، سالها پيش، كودك هفت ساله اش را از دست داده و اينك                    
نش خاطره نخستين حروف و كلماتي كه كودك در يك سالگي بر            در بخشي ازجريان سيال ذه    

هنگام انديشيدن به اين خاطره و ارائه آن به خواننده،          .  زبان آورده است، برايش تداعي مي شود      
را ادا مي   )  »گ«و  »  ر«،  »م«مثال حروف   (زن مي داند كه كودكي كه دارد  نخستين بار حروفي             
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گي مي ميرد و شايد اصال اين دو واقعه را به هم ربط             كند، همان كودكي است كه در هفت سال       
دهد و در ذهن خود براي ترسي كه هنگام تصور شنيدن واژه مرگ از زبان كودك در او ايجاد                    

جريان (در اينجا خواننده هم با واقعه اي از زمان حال رو به روست          .  شده، معنايي نمادين بيافريند   
و هم  واقعه اي در گذشته      )  اداي حروف كلمه مرگ   (ر، هم با واقعه اي از گذشته دو       )افكارزن
البته چنانكه گفته شد    .كه نسبت به واقعه دور، آينده محسوب مي شود         )  مرگ كودك (نزديكتر

 كافي است تا بخشهايي از تك        در آينده  گاهي فقط تصور ذهن از چگونگي روي دادن واقعه          
زمان را در خشم و هياهو مي        نمونه چنين برخوردي با      .  گويي دروني به آن اختصاص يابد      

بينيم، جايي كه كونتين لحظاتي قبل از خودكشي اش، خاطرات گذشته ها را با تصاوير ذهني                  
 :اش از لحظه خودكشي و پس از آن در هم مي آميزد

 

 

چنان   پدر گفت اين هم غم انگيز است، مردم نمي توانند كاري آن                   
 . بسيار وحشتناك بشوند   وحشتناك بكنند آنها اصال نمي توانند مرتكب كار       

آنها حتي نمي توانندچيزي را كه امروز وحشتناك است فردا به ياد بياورند و             
آيا مي شود و من به     :  من گفتم، مي توان از زير همه چيز دررفت و او گفت           

پايين نگاه خواهم كرد و استخوانهاي نجواگرم را خواهم ديد و آب عميق را             
است و پس از زماني دراز  نمي توانند حتي           كه مثل باد ، مثل بامي ار باد           

د تا اينكه در روز قيامت وقتي       بشناسنها و بكر باز      تن استخوانها را روي شن   
. دالتون ايمز .  دالتون ايمز ...   تنها اتو شناور باال مي آيد       برخيزخدا مي گويد   

صخشم و هياهو،    فاكنر،  ...  (شد اگر مادرش مي شدم     چه مي .  دالتون ايمز 
75-74( 

 
 مان در در جستجوي زمان از دست رفتهز

، »در جستجوي زمان از دست رفته      «مارسل پروست نويسنده فرانسوي در رمان چند جلدي           
پروست در اين رمان به بررسي اين موضوع         .  زمان را نقطه كانوني توجه خود قرار داده است         

نيت را شكل مي    پرداخته است كه چگونه گذشته بر حال تاثير مي گذارد و خاطرات چگونه ذه             
 .دهند

. به دنبال بازآفريني صحنه هايي از گذشته است         - چنانكه از نام آن نيز پيداست      -اين رمان 
، زمان حال   داستانهاي جريان سيال ذهن   نويسندگان  ديگرنقطه آغاز و اتكاي پروست، همچون       
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جاي است و آنچه به اثر او وحدت مي بخشد، دورنماي حال است كه همه گذشته را در خود                   
اما پروست براي به دست آوردن اين تصوير از            .  مي دهد و از آن تصويري فراهم مي آورد        

گذشته، چنانكه ادوين ميور اشاره كرده است، راه هموار را در پيش نمي گيرد، بلكه هر راه و                    
طرح داستان او را راهنمايي نمي كند، بلكه نوعي           .  پيمايد  مي ،آيد كوره راهي را كه پيش مي      

ط روانشناختي ميان صحنه هاي مختلف او را هدايت مي كند و همين جنبه روانشناختي                 ارتبا
 .)90 ، ص1373 ميور،(است كه به اين اثر نوعي وحدت مي بخشد

اهميتي كه مارسل پروست در اين اثر براي زمان قائل است، اين رمان را از اين حيث منحصر به                       
در شرح زندگي حال و گذشته انسانها بايد عنصر           پروست معتقد است    .  فرد و بي نظير ساخته است      

انسانها .  شود زمان را به همان صورتي در نظر گرفت كه در هندسه فضايي ابعاد فضا در نظر گرفته مي                   
 كه لحظه اي را ثبت كرده و فقط به اندازه همان لحظه              هستندبدون زمان چيزي نيستند و مثل عكسي         

 گذشت زمان همان كسي نمي شويم كه زماني بر او گذشته است،             پروست معتقد است ما با    .  اعتبار دارد 
  ).83، ص 1368مورياك،  (بلكه بكلي انسان ديگري مي شويم

پروست براي زنده كردن دوباره حسهايي كه در گذشته آنها را تجربه كرده است در                      
اما  زيسته است،    - هرچند در زماني كوتاه    -جستجوي لحظه هايي است كه ديري پيش آنها را         

ثر از  أپروست مت .  خاطره همين لحظات در ذهن او وزني بيش از سالياني دراز يافته است                 
فلسفه برگسون و ديدگاه هاي او درباره حافظه و زمان، معتقد است كه بيدار شدن گذشته در                   

شته رخ داده است و     ذ چرا كه بين اتفاقي كه در گ        ؛ذهن انسان به طور كامل امكانپذير نيست       
حوادثي هم . ري آن، حوادث ديگري رخ داده اند كه ماهيت آن اتفاق را تغيير داده اند             زمان يادآو 

هستند كه هنگام وقوع، انسان به آنها توجه نكرده است، ولي آن حوادث مخفيانه در ذهن و در                  
ناخودآگاه او خليده اند و بعد در لحظه اي از لحظات زمان حال، از اعماق ناخودآگاه رها مي                    

به همين دليل يك كلمه، يك عبارت       .  ل روز روشن در برابر چشم او قرار مي گيرند         شوند و مث  
موسيقي و يك صدا ممكن است با نوعي حالت اشراقي، بخشي از گذشته را با تغييراتي كه در                   
طول عمر ما پيدا كرده است، براي ما زنده كند؛ همچنان كه طعم شيريني خيسيده در چاي،                     

 را متوجه يك دوران پرحادثه گذشته       ستجوي زمان از دست رفته    در ج مارسل، شخصيت اصلي    
 كه نسبت به مرگ مادربزرگ خود اظهار بي اعتنايي مي كند، پس از گذشت                 همومي كند، يا    

كه با شنيدن نتي از پيانو      »  سوان« تجربه مرگ او را به روشني در مقابل خود مي بيند و يا               ،سالها
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 جايي در گذشته ديده است و چهره زن به وضوح در برابر             بي درنگ به ياد زني مي افتد كه در        
 .)، طرف خانه سوان...در جستجوپروست، (چشم او جان مي گيرد

اساسا رمان پروست، نسبت به ديگر داستانهاي جريان سيال ذهن با صراحت بيشتري به                 
اب موج  زمان همه جا در البه الي سطور اين كت         .  پردازد زمان به عنوان موضوع اصلي اثر مي       

هر چيز كوچكي راوي داستان را به        .  كند زند و يك لحظه هم گوينده داستان را رها نمي           مي
در كتاب  .  كند اندازد و هر حادثه كم اهميتي ماجرايي را در ذهنش زنده مي               ياد گذشته مي  

يندي زمان  اهفده جلدي پروست، منتقدان مواردي را كه راوي داستان با استفاده از چنين فر                
افتد كه    برشمرده اند و معتقدند در بيست و دو مورد اتفاق مي            ،زند ا به گذشته پيوند مي    حال ر 

اي از زمان    اند اما همچون پاره     هايي را كه در اصل متعلق به گذشته بوده           ذهن راوي، لحظه  «
 ).Turnell, 1959, P. 426(»كند اند، دوباره احضار مي    ناب، در كنجي از آگاهي جاودانه شده       

 درختان زال   ،)جلد يكم (تماشاي مناره كليسا در مارتين وبل        :  ز اين موارد عبارتند از    بعضي ا 
جلد (هاي دستگاه حرارت مركزي در دن سير           صداي غرغره لوله   ،)جلد دوم (زالك در بلبك    

 ،)جلد چهارم( بوي بنزين ،)جلد چهارم(هاي پوتين در گراند هتل بلبك،   باز كردن دكمه ،)دوم
جلد (هاي نزديك قصر گرمانت        كوچه ،)جلد ششم ( راه آهن در روستا        صداي عبور قطار  

 .و موارد ديگر) هفتم
كه در  اينبا  .  پروست مدتي نزد برگسون علم آموخته و آثار او را نيز مطالعه كرده است                 

با »  ...در جستجوي «جلد هفتم   (نوشته هاي پروست تنها يك بار از برگسون نام برده شده است           
، اما اغلب گفته مي شود كه پروست شديدا مجذوب افكار برگسون               )گهعنوان شهرهاي جل  

 .بويژه درباره حافظه و تقسيم آن به حافظه عادتي و حافظه ناب شده است
كند و پيش از     مارسل پروست دريافته بود كه واقعيت تجربه اي است كه در ياد خانه مي               

او در آخرين    .  جاري است آنكه رويدادي باشد، خاطره اي است كه ميان گذشته و حال                 
خواسته در اين اثر تصوير كند، مفهوم زمان يكپارچه و             صفحات رمانش نوشت كه آنچه مي      

ترتيب، پروست در    بدين.  مجزا نباشد  تصوير سالهاي گذشته بوده است به گونه اي كه از آدمي          
دريافت براي  او  .  اش سرانجام در مبارزه با زمان بر آن چيره شد           اي پايان اثر سه هزار صفحه    

آن كه در درون    «:  آنكه تضادهاي درونش آشفته اش نسازد، بايد به تحوالت آينده بي اعتنا باشد            
همو كه هرآينه   .  من است، آن يگانه ديروز و امروز را دريافت، آن نهاد وراي زمانش را يافت                
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ه به او   يافت ك  شد خود را بر تنها زمينه اي مي         به واسطه يگانگي گذشته و حال پديدار مي        
همان، كتاب هفتم،     (»بيرون زمان :  داد، تنها زمينه   امكان وجود و بهره بردن از ذات چيزها را مي         

 ).347زمان بازيافته، 
 

 معناي نمادين ساعت

در بسياري از آثار جريان سيال ذهن، ساعت به مثابه يك شيء نمادين مورد توجه قرار گرفته                   
را زير سوال   »  اظهار وجود گرد احمقانه ساعت     «در خشم و هياهو، كونتين كامپسن،         .  است
او پس از تعيين ساعت خودكشي  .  خواهد به هر شكل ممكن آن را از ميان بردارد          برد و مي   مي

هاي ساعتي را كه پدرش      تواند زندگي كند، از اين رو عقربه       اش، تنها با نابود كردن زمان مي      
 ).75، ص خشم و هياهو فاكنر، ( ايستد باز نميشكند، اما تيك تاك زمان  به او داده بود در هم مي

آقاي كامپسن، پدر كونتين، زماني كه ساعت مچي بازمانده از نياكانش را به پسرش                      
به اعتقاد او زمان تا وقتي كه چرخهاي         .  كشد گويد كه ساعت زمان را مي       دهد، به او مي    مي

 ود كه ساعت باز ايستد    ش برندش مرده است و تنها وقتي زنده مي         كوچك با تق تق پيش مي     
نه به اين سبب كه زمان را به ياد         «دهد    آقاي كامپسن ساعت را به پسرش مي       ).79همان، ص (

نفس و نيرويت را صرف       فراموشش كني و تمامي    آوري، بلكه به اين خاطر كه گه گاه دمي          
 ).71همان، ص  (»تالش در چيره گشتن بر آن نكني

 معني داري ميان حال و گذشته اش نيست از چيره شدن            اما كونتين كه قادر به ايجاد پيوند      
رود تا در رويارويي     باز هم فاكنر به سراغ ساعتها مي      .  بر زمان و فراموش كردن آن عاجز است       

 : كونتين با آنها تناقضهاي ذهني او را نشان دهد

بيرون رفتم  ...    مغازه پر از صداي تيك تاك بود      ...  به سمت ساعت فروشي رفتم    
توي ...برگشتم و از ويترين به داخل نگاه كردم       .   به روي تيك تاك بستم     و در را  

ويترين ده دوازده تا ساعت بود كه اصال عقربه نداشتند ، ده دوازده ساعت                   
ضد و  .    مختلف و همه هم به همان اعتماد خودنمايانه و متناقض ساعت من              

 تيك  صداي ساعت خودم را مي شنيدم كه توي جيبم         .  نقيض يكديگر بودند     
ديدش،  تاك مي كرد، هرچند كه كسي نمي ديدش،هرچند كه اگر هم كسي مي            

 ).79همان، ص  (توانست چيزي را بگويد نمي
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آثاري كه به تقابل ميان زمان ذهني و عيني            ديگر، همچون    نيز در رمان شازده احتجاب    
ا گريز از   شازده احتجاب كه ب   .  پرداخته اند، ساعت به عنوان شيئي نمادين، حضوري جدي دارد         

خواهد به خاطراتش در زمان ذهني پناه ببرد از هرآنچه گذر زمان عيني را به                 زمان تقويمي مي  
گريزد و به همين دليل است كه وقتي فخرالنساء ساعتهاي جد كبير و                     يادش آورد، مي   

 .كند، شازده از صداي تيك تاك كالفه مي شود پدربزرگ و پدر را كوك مي
ساعت  .   صداي تيك وتاك بلند شد   .  رداشت، كوك كرد  ساعت جد كبير را ب    ...  

ساعت پدربزرگ زنگ   ....  پدربزر گ و پدر را بعد ساعتهاي جيبي را هم كوك كرد          
آن همه عقربه   »  .شوم فخرالنساء، من دارم كالفه مي     «:  گفتم...  زد، بلند و مقطع    

 ...صداي تيك و تاكشان در هم و مداوم بود          .  خوردند ها تكان مي   روي صفحه 

 ).11، صشازده احتجابگلشيري، (
 

 زمان در سنگ صبور

نويسندگان ايراني داستانهاي جريان سيال ذهن با درك اهميت عنصر زمان در اين گونه                     
 نمونه   نوشتة صادق چوبك   سنگ صبور رمان  .  داستانها، هر يك به گونه اي به آن پرداخته اند          

وني حاكم بر داستان، تنها چند روز        زمان بير .  موفقي در به كارگيري زمان عيني و ذهني است         
كشد، اما   القلم طول مي   است كه از گم شدن گوهر تا پيدا شدن اجساد قربانيان جنايات سيف             

در همين مدت كوتاه، اذهان شخصيتهاي داستان در عرصه زمان ذهني به مرور خاطرات و                    
ين زمان عيني و    نمونه روشن تقابل ب   .  پردازند رخدادهاي حادث شده در طول چندين سال مي       

گويي لحظه مرگ جهان سلطان است كه به صورت نامنظم ميان             ، تك  در اين رمان   زمان ذهني 
كند و در مدت زماني كوتاه كه بيش از چند            چندين مقطع مختلف از زمان ذهني حركت مي        

گيرد به   اي طوالني كه بيش از چند سال را دربرمي           كشد، رخدادهاي دوره   لحظه طول نمي  
 :مهمترين اين رخدادها اينها هستند. شوند حضار ميذهن او ا

  .شود كابوسهاي لحظات احتضار جهان سلطان كه زمان حال محسوب مي -1
 زمان عروسي گوهر با حاجي -2
 خون دماغ شدن كاكل زري در حرم -3
خوانده  سلطان كي آنها را مي      اشعار زنانه و فولكلوريكي كه معلوم نيست جهان           -4

 .است
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 ري و زمينگير شدن جهان سلطان در كنج طويله  بيما -5
 

ديدم كرما هف   )  1(پيشونيم خورد بسنگ لحد و بيهوش از باالخونه افتادم         ...  
تو )  ؟( و اكبر آقا   )2 و   5تركيب  (قلم آرايش كردن ميرن تو حجله پيش حاجي         

 خون مث لوله آفتابه از      )1 و   5تركيب  (حجله منتظر منه كه كرما بيارنم تو حجله       
آي بدوين فرار كنين كه بچه حرومزاده آوردن تو         .  ا لوله دماغش بيرون پريده    دو ت 
 آخ آخ بياين     )1(!اگه نگي .   آخ حاال ميگم سر زبونمه       )5( كرما دويدن  )3(حرم

 قلعه بگي ميرم و ميام؛      )2(.بادا بادا بادا، ايشالو مبارك بادا     .  مردم كه عروس آوردن   
خدا من  ه  ب.  حالو ميگم .   يادم رفته  )4(دوت، دوت، دو تا دونه قر ميدم و ميام           

شما منو  .  ازتون ميترسم .  من با شما نميام    .  طويله رو سرم خراب شد     .  مسلمونم
ترو به خدا كاريم    .  من از شما بدم مياد     .  كجا ميخواين ببرين؟ شما چقده زشتين      

يه چكه  !  آب.  هِق...  هِق...  اشهد.    حالو ميگم   )1(.از شما ميترسم  .  نداشته باشين 
 .)216چوبك، سنگ صبور، ص  (...هِق... يه چكه آب! وهرگ! آب

 
 سمفوني مردگانزمان در 

را به شيوه خطي و بر اساس ترتيب زماني روايت نكرده             سمفوني مردگان  رمان   معروفي،عباس  
ساختار كلي داستان متشكل از چند فصل است كه نويسنده آنها را همچون موومانهاي                .  است

اين فصلهاي پنجگانه به    .   نوشته است  A  D  C  B  Aيك سمفوني به فرم      
ترتيب به صورت موومان يكم، مومان دوم، مومان سوم، مومان چهارم و دوباره مومان يكم                   

مومان يكم با نقطه اوج داستان كه تصميم اورهان براي كشتن برادرش             .  عنوان گذاري شده اند   
اورهان  به بخشي از وقايع گذشته        شود و در خالل آن از زاويه ديد              آيدين است آغاز مي   

موومان دوم شرح زندگي آيدين از كودكي تا جواني و مرگ آيدا است             .  داستان اشاره مي شود     
پردازد و   موومان سوم به رابطه عاشقانه پر شور آيدين و سورملينا مي            .  و زماني تقويمي دارد   

 در قالب سوجي ديوانه      سرانجام، موومان چهارم مربوط به سالهاي يكنواخت انزواي آيدين           
در بخش پاياني داستان، يعني بخش دوم موومان يكم نيز ادامه رخدادهاي مربوط به                  .  است

شود و سرانجام اين موومان به مرگ اورهان          تصميم اورهان براي كشتن آيدين پي گرفته مي        
 ).معروفي، سمفوني مردگان( گردد منتهي مي
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اويه ديد روايت را عوض مي كند تا با پيش و       در سمفوني مردگان، معروفي در هر بخش، ز       
پس رفتن در مسير زمان، رخدادهاي موومان قبل را به گونه اي تقريباً موازي از ديدگاه                       

در هر موومان اين رمان با حركت ذهن شخصيت ميان نقاط               .  شخصيتي ديگر روايت كند    
دامه رخدادهاي موومان   مختلف زمان داستان، برخي مقاطع زماني تكرار مي شوند و گاهي نيز ا            

بنابراين معروفي دراين داستان هر چند به طور كلي در مسير زمان               .  قبل، پي گرفته مي شود     
 زمان را    ،تقويمي رمانهاي رئاليستي مألوف پيش مي رود، گاهي به شيوه رمانهاي مدرن                  

وقايع اليه در موومان اول كه .  شكند و به تقابل ميان زمان ذهني و زمان عيني توجه مي كند             مي
از لحظه  ( ساعت   24 مي گذرد و در طول كمتر از          1355بيروني آن در زمان حال يعني سال         

) خروج اورهان از حجره در روز يكشنبه تا مرگ او در درياچه شورابي در صبح روز دوشنبه                  
رخ مي دهد، رويدادهاي چهل و سه سال از زندگي اعضاي خانواده به صورت تصويرهاي                   

موومان دوم  ).  350  -383  و    9  -  78همان، صص   (شود ه ذهن اورهان بيان مي    گسسته از دريچ  
با شيوه روايت داناي كل به طور كامل بر بستر زمان واقع گرايانه و تقويمي مي گذرد و بيشتر                    

 ).81  -217 همان، صص    ( متمركز است  1325تا  )  سال تولد آيدين    (1313بر وقايع سالهاي    
 روايت مي شود اما در      1340 ساعت از سال     24يني، در كمتر از     موومان سوم هم از نظر زمان ع      

همين مدت كوتاه، ذهن سورملينا و آيدين به وقايع چندين سال متوالي مي پردازد كه از ورود                  
 شروع مي شود و      1335آيدين به خانه آقاي ميرزايان و اقامتش در زيرزمين كليسا در سال                

ينا و ازدواج با او را تا زمان حال كه مدتي از مرگ               رخدادهاي مربوط به آشنايي او با سورمل       
 در موومان چهارم هم كه به        ).221  -  266 همان، ص      (گيرد سورملينا گذشته است در برمي     

ت كوتاهي بين سالهاي    به لحظا شيوه تك گويي دروني مستقيم نوشته شده است، زمان تقويمي           
است كه ذهنيات   محدود  )   كشتن آيدين  عزم اورهان براي    (1355تا  )  ديوانه شدن آيدين    (1341

در مرحله پيش از گفتار جريان مي يابند، اما در واقع اين موومان در                )  سوجي(پريشان آيدين   
. گذرد كه رخدادهاي پراكنده تمام زندگي گذشته آيدين را در برمي گيرد             فضايي بي زمان مي   

 او كه از گذر زمان آگاه        ساعت ذهن آيدين، سالها پيش از كار افتاده و متوقف شده است و               
 ).269 - 279 همان، ص  (نيست، وقايع حال و گذشته را در هم مي آميزد

وي پس از انتشار    .  معروفي كامالً به اهميت عنصر زمان در داستانهاي مدرن واقف است            
بوده )  1371  (سال بلوا سمفوني مردگان و در دوره اي كه در حال نگارش رمان بعدي خود،                
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اي با اشاره به تقابل ميان زمان فيزيكي و زمان ذهني در داستانهاي مدرن و                  هاست در مصاحب  
بويژه در زمان شتاب زده عصر ما، عنصر زمان را مهمترين عنصر داستانهايي از اين دست                     

 ).86، ص 1369، قدادي م( دانسته است
 در  به عنوان شيئي نمادين    »  ساعت«در نتيجه همين توجه ويژه به عنصر زمان است كه              

در يكي از صحنه هاي پاياني رمان در بخش          .  نقشي اساسي ايفا مي كند    نيز  سمفوني مردگان   
دوم موومان يكم، زماني كه اورهان در اصطبلي متروك به خواب رفته است، پيرمردي ساعت                 

برد و اورهان را كه عادت دارد گذر زمان تقويمي را با نگاه كردن به                   مچي او را با خود مي      
 معروفي، سمفوني     (س كند، در خأل ناشي از ناآگاهي از زمان عيني، تنها مي گذارد           ساعت احسا 

 اورهان هنگام خارج شدن از شهر نيز در گذر از مقابل ساعت سازي                   ).292مردگان، ص   
درستكار به تماشاي ساعتهاي ويترين پرداخته و توجهش به ساعتي جلب شده است كه سي                 

 هميشه به مردم شهر گفته است     در طول سي سال     عت ساز    و سا  سال پيش از كار افتاده است     
زماني كه ساعت راه افتاد بي هيچ آرزويي همان كف مغازه اش دراز مي كشد و خود را به                       

 ).18 همان، ص ( ..مرگ تسليم مي كند
گويي سالهاي  .  ساعت كليسايي هم كه آيدين در زيرزمين آن محبوس است، خوابيده است           

ه و گذر دردناك روزهايي كه او از بيم پدر ناچار شده است خود را دور      دوري آيدين از خانواد   
از چشم ديگران در زيرزمين كليسا محبوس كند، جزو عمر او به حساب نمي آيد و دست كم                   
از كار افتادن ساعت كليسا نشانه اي از شكستن و كنار گذاشتن زمان تقويمي و گستراندن آن                   

سالهاي كار در زيرزمين كليسا را بخصوص قبل از آنكه             آيدين،  .  به وسيله زمان ذهن است     
عاشق سورملينا شود، تنها با خاطرات خود مي گذراند و به تعبيري در اين دوره او فقط در                      

ايم كه حاال    ما چيزهايي داشته  .  ها مي گردم  من دنبال خودم در گذشته    «:  گذشته زندگي مي كند   
 ).211 همان، ص ( »نداريم

ن و از كار افتادن ساعتها در اين رمان اغلب كاركردي استعاري يا                 در هر حال، گم شد     
نمادين دارد و معروفي با استفاده از اين نماد به گونه اي بر توجه ويژه خود به تقابل زمان                        

 .ذهني و زمان عيني تأكيد كرده است
 زمان در دل دلدادگي

 رين اثر جريان سيال ذهن درتوان آن را برجسته ت كه بحق مي، دل دلدادگيرمان دو جلدي در 
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در تقابل با   پور زمان عيني و زمان ذهني را بخوبي          مندني ادبيات داستاني ايران به شمار آورد،       
لحظاتي پس از وقوع زلزله تا حدود       طور كلي    زمان تقويمي داستان به   .  يكديگر قرار داده است   

محدود، رخدادهاي تمام عمر     ، اما از دريچه اين زمان         گيرد مي بر يك ماه بعد از آن را در        
با اين حال، چارچوب    .  شود كاكايي و روجا و داوود، سه شخصيت اصلي داستان روايت مي           

 تري نيز تنظيم شده است و در دل اين زمان            اي دقيق به صورت جزئي     زماني داستان به گونه    
ان ، گاهي تداخل زم    ودش ذهني روايت مي  گذشته در قالب زمان      رخدادهاي    تقويمي، وقتي 

هاي موفق جريان سيال ذهن،     اصوال در داستان  .  شود هاي قبل نيز ديده مي    عيني و ذهني در سال    
هاي جزئي  تمايز اين دو گونه از زمان، فقط خاص كليت داستان نيست، بلكه بيشتر در بخش                 

شود،  ها روايت مي   گويي دروني يا حديث نفس شخصيت        داستان،بويژه در مقاطعي كه تك       
 شود اي مي دريچه يابد،  هي كه در آن افكار و ذهنيات شخصيت جريان مي            محدوده زماني كوتا 

اي از همين    شود و كل داستان، مجموعه      كه از آن، گسترة وسيعي از زمان ذهني مطرح مي           
  .زمان ذهني گنجانده شده در آنهاستهاي طوالني  مقاطع كوتاه زمان تقويمي و دوره

) روزهاي پس از زلزله   ( از دريچة زمان حال      ها ذهن شخصيت  اينكهدر دل دلدادگي، پس از      
گذشته در آنها روايت مي     هايي كه رخدادهاي    طوالني بودن بخش  گردد به دليل     به گذشته برمي  

،  آنها ةگيرد و باز هم از دريچ       شود، مقاطعي از گذشته نيز صورت زمان تقويمي به خود مي             
بندي  يكي از داليل تقسيم    .  ه در قالب زمان ذهني روايت مي شود        تري از گذشت  گسترة وسيع 

هاي مختلف روايت    گذاري آنها و نيز تداخل شيوه     هاي متعدد و نام    فصل  و هابخشدقيق رمان به    
ذهني با يكديگر، همين است كه خواننده در برخورد با پيچيدگي و چنداليگي زمان داستان                   

 .دچار سردرگمي و آشفتگي نشود
 كه در    را مقاطعي از زمان تقويمي   ويسنده   در داستان موجب مي شود ن      اصالت زمان ذهني  

  اهميت و برجستگي خاصي ندارد       و به تبع آن در شكل گيري طرح داستان           ذهن شخصيت 
 :.سرعت روايت كند و از آن بگذردب

 جنگ ادامه   .بادهاي زودرس سرمايي، چند ماه ديگر بر عشق كاكايي وزيدند          
شد و شبها پاي       يگرفتة سيسكو رد م      هاي برف  اخبار آن از گردنه     .  داشت

رفت، جسته و گريخته، گفته و         اجاقهايي كه دودشان در مه و برف فرو مي            
 ...واگفته مي شد
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پيچيد و پلكهاي    ها در كلبه مي    صداي آزاد شدن روح آتش از منافذ هيمه        ...
سرِ .  باريد برف مي .  ها بسته شد   چرمي آيسوف جواب نگرفته، روي بازتاب شعله      

 .ريد و باريد تا شهيدهاي سيسكو را آوردندبازايستادن نداشت و با
باري كه پيش از حركت با پارچه سياه پوشانده شده بود،             سه سرباز را وانت   

همه جاي وانت گل آلود شده بود و برف روي سه تابوتي كه                .  از چم راه آورد   
 ).126 -128، ص دل دلدادگيپور،   مندني (...كرد، نشسته بود حمل مي

 
 هاي حضور كاكايي در جبهه اختصاص دارد       روايت اولين ماه  ان كه به    هايي از رم  در بخش 

كاكايي، ناآشنا با    .  اي بديع نشان داده شده است         درآميختن زمان عيني و ذهني به گونه          
هاي  دورهاي ذهني با     ، گذر زمان عيني را نيز به گونه        سنجش زمان تقويمي  شهري  هاي  مقياس

خاطرات و  در  الي آن، ذهنش آزادانه        در البه سنجد و     خواب و بيداري كرم ابريشم مي       
 :كند سير ميهاي دور و نزديك  گذشتهرخدادهاي 

رد شديم از هزار . از راه دور، بعد از هزار تا كوه، هزار تا درخت و آب آمديم   !  چقدر آمديم 
مانم  اگر بلند نشوم همين جا مي      ...  اش خرابة تاريك   تا خانه و هزار تا عروس و اينجا همه          

 كرم ابريشم خواب     ....گردد مرده    هاي مرده سرگردان تويشان مي       هميشة اين خرابه    براي
خوبي دارد كه   مكد هنوز و بوي خنك       اولش را خوابيد و روجا عسل سرانگشتش را دارد مي          

 و صداي تفنگ و فانوسقه و       سر صداي   شوند دور مي ...  مثل بوي آبشار است همين كه از دور       
 ).99 ص  همان، (...خشاب و قمقمه

خواب دوم كرم ابريشم گذشت و ما هي غريبتر شديم شهر به شهر كه آمديم خواب                   ...  
بخواب روي برگهاي   ...  سوم كرم ابريشم هم گذشت و چشمهايم سفيد شده مثل آيسوف              

شود ابريشم پيله توي اين دست گندة         له مي ...  روسري ابريشم بخرم براي روجا، بروم     ...  توت
 ).111 -112 همان، صص  (...ز و نوازش بلد نيستزبر كه حرص دارد، نا

آمديم توي شهرها، مردم    كرم ابريشم خواب چهارمش را هم خوابيد و ما توي راه كه مي              «
ها  امروزها و امشب  .  دادند و پشت اتوبوسمان صلوات مي فرستادند       برايمان دست تكان مي    

 ).176 همان، ص  (».... تا تمام شوندل مي كشندوخيلي ط
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. موش و معلوم نيست كجاها برويم       از سر پل ذهاب هم آمديم كوره       .  ما آمديم روجا  و  «
اگر .  ها بودي، بد بودي     تو چرا وقتي آمدم مرخصي مثل غريبه         ...  چقدر كه زياديم روجا    

كشم هر روز كه روز بگذرد پنجاه روز، شصت روز بگذرد بيايم                دانستي چه زجري مي    مي
هارمش را بيدار نشد روجا و ما همين طور هي آمديم              و كرم ابريشم، خواب چ     ...  مرخصي

 ).203همان، ص ( »روجا

 
 نتيجه گيري

توان دريافت كه در داستان نويسي اوايل قرن بيستم، بويژه در              با توجه به آنچه گذشت، مي      
رمان  كه    به شمار نمي رفت  اي  از لحظات  متوالي        زمان  ديگر رشته   داستانهاي جريان سيال ذهن،   

حداكثر با پس و پيش     گاه     در داستان خود ناچار به رعايت ترتيب و توالي آن باشد و               نويس 
در ذهن  فرد    جرياني  دائمي « كند، بلكه       ميان زمانهاي حال و گذشته حركت         كردن رخدادها 

 ،  به  زمان  حال  سرازير مي شوند و بازنگري  گذشته        ئماوقايع  گذشته  دا     ،قلمداد مي شد كه  در آن    
 حجم  در اين داستانها گاهي    ).  117ص  ،  1374 ديچز،   (»  ا پيش بيني  آينده  در هم مي آميزد     ب

 زمان حال جريان    ة ذهنياتي كه خود تنها در محدود      ةزيادي از وقايع مربوط به گذشته از دريچ       
 ، تجسم  روايت مي شود؛ به عبارت ديگر هدف اصلي بسياري از نويسندگان اين داستانها           دارند،  

لحظه اي كه به هر دليلي از چنان عمق و وزني برخوردار              .  ه در سراسر زمان است     يك لحظ 
رعت سمي شود كه ذهن شخصيت در آن رخدادهاي مدت زماني طوالني از گذشته خود را ب                 

 نسبت به    بيش از پيش     معرفت و ادراكي    مرور مي كند و يا در نوعي شهود و نگاه اشراقي،            
رخدادهاي گذشته در اين حالت نيز از نظم و             .كند ي خود پيدا م   رخدادهاي زندگي گذشتة  

هنگام انديشيدن  ترتيب زماني تبعيت نمي كنند؛يعني ذهن شخصيت در داستانهاي مورد بحث،            
 از زمان حال،    آنها دوري و نزديكي      يا وخاطرات  به گذشته، بدون توجه به تقدم و تاخر زماني          

 ةداعي شده باشد، آن واقعه را به همراه تود         بسته به اينكه كدام يك از اين رخدادها برايش ت           
 . احضار مي كند ذهنشوقايع مرتبط با آن از اعماق مختلف

و زمان  بيروني    ياعينيزمان  ، يعني تقابل  ميان  دو نوع  زمان، داستانهاي  جريان  سيال  ذهن  در
ز يك سو با     شخصيت داستانهاي جريان سيال ذهن ا       .  دروني، اهميتي  كليدي  دارد    يا  ذهني  

به دقايق و ثانيه ها سروكار دارد         منزله  سلسله  تقسيمات  منظم       تصور متعارف آدمي از زمان به     
 ،كه خواه ناخواه بر حركات و اعمال او حاكم است و از سوي ديگر در سطوح عميقتر ذهنش                  
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 انسان  اهميتي     كه  براي   روست  روبه ذهنيزمان   كه كانون روايت داستان نيز در آن قرار دارد، با            
هاي مختلف ذهن شخصيت  جا به جايي مداوم كانون روايت داستان ميان اليه    .داردبسيار بيشتر   

در ذهن  است كه به نويسنده امكان مي دهد           نتيجه بين زمان بيروني و زمان دروني             و در 
 براحتي بين گذشته و حال حركت كند و رخدادهاي مختلف داستان را             ور شود  غوطه  شخصيتها

 گيرد فقط يك روز از زندگي شخصيت اصلي را دربرمي         ظاهرا   رماني بنويسد كه    روايت كند يا    
 .اما در واقع رخدادهاي بخش اعظم زندگي گذشته او را براي خواننده بازگو مي كند

پيش از شكل گيري اين شيوه از داستان نويسي، سير وقايع داستاني حتي در آثاري كه از                   
 ؛جايي صورت گرفته بود، عمدتا حركت خطي و تك بعدي داشت            جابهنظر تكنيكي در آنها     

به عبارت ديگر تحولي كه اين شيوه از داستان نويسي در زمان داستانها ايجادكرد، بسيار عميقتر                
از پس و پيش كردن وقايع داستان يا شروع كردن داستان از صحنه پاياني و حركت تدريجي به                  

توجهي به اين موضوع هنوز هم       بي.  هاي پي در پي بود     بكسوي گذشته يا استفاده از فالش       
شود كساني در تشخيص اينكه اثري در حوزه داستانهاي جريان سيال ذهن                گاهي باعث مي  

زمان در داستانهاي مورد بحث ما هم حركت خطي           .  گيرد يا نه، دچار اشتباه شوند       جاي مي 
ق آنها به سازوكار ذهن كه عالوه بر         اين داستانها به دليل توجه خال     .  دارد و هم حركت عمقي    

كند، هردوي اين نظامهاي      زمان قراردادي يا بيروني از زمان دروني يا ذهني هم تبعيت مي               
 در سطح وقايع ظاهري داستان ديده         اينكهاين رويكرد عالوه بر      .  زماني را در خود دارند     

 . هم وجود داردشود در عمق رخدادهاي داستان و به تعبير دقيقتر در طرح داستان مي
هاي متفاوتي از مفهوم زمان ديده          در محدوده آثار جريان سيال ذهن نيز تلقي           اينكهبا  

هاي متنوع را ذكر كرديم، اما اينكه همه اين آثار به              هايي از اين رويكرد    شود و ما نمونه    مي
صل مشتركي  توان آنها را داستانهاي زمان ناميد، ف         پردازند كه مي   گونه اي به مقوله زمان مي      

  .دهد است كه همه اين داستانها را در يك مجموعه قرار مي
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 نوشت  پي
 

1. Stream of Consciousness 
 در زبان فارسي از معادلهاي      Stream of Consciousnessگفتني است در مقابل اصطالح      

يال جريان س «نيز استفاده شده است؛ اما به دليل رواج اصطالح            »  سيالن ذهن «ديگري چون     
 . همين اصطالح  به كار رفته استهمقالاين ؛ در »ذهن

2. Dorothy Richardson 
3. James Joyce 
4. Marsel Proust 
5. William Faulkner 
6. Wirginia woolf 
7. Henri bergson 
8. William James 
9. Ulysses 
10. Finnegan’s weak 
11. Objective Time 
12. Subjective Time 
13. Sense Perception 
14. To the Lighthouse 
15. Action 
16. Stephen Hero 
17. Epiphany 
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