
 
 
 
 
 
 

  پوري شهريار مندنيجريان سيال ذهن در داستان شرق بنفشه
  خديجه نورمحمدي
  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند
  دكتر مرادعلي واعظي

  دانشگاه بيرجنداستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي 
  چكيده:

گيري از امكانات هاي زباني، بهرهنويسي در غرب است. بازيهاي مدرن داستانجريان سيال ذهن از شيوه
ها و شعرگونگي در متن از جمله ها، پيچيدگيريختگي ساختار صرفي و نحوي جملههمواژگاني، به

اي جديد رواج يافته نويسان به عنوان شيوهستانهاي معاصر ايراني و بين داخصوصيات آن است كه در داستان
ها و پيشرفت ادبيات داستاني گونه داستانهاي زبان فارسي و نويسندگان در نگارش اينو نشان از توانايي

  ايران دارد؛ كه خود بر غناي زبان فارسي افزوده است.
ي از قبيل شازده احتجاب، دل هايهاي ايراني بررسي شده، رمانتا به حال، جريان سيال ذهن در رمان

ي داستان كوتاه به اين مورد توجه زيادي نشده دلدادگي، سنگ صبور و سمفوني مردگان. ولي در عرصه
ي روايت پور است كه آثار داستاني وي از شيوهاست. از جمله نويسندگان مطرح در اين زمينه شهريار مندني

اي با همين نام، داراي اين ويژگي است. استفاده از زمان عهذهني برخوردارند. داستان شرق بنفشه، از مجمو
ها، كاربرد اسطوره و تلميح، همچنين خصوصيات ابتكاري نويسنده از نفسگويي و حديثعيني و ذهني، تك

جويي در داستان باعث تقويت پردازي و حادثهجمله استفاده از دو راوي اول شخص و درآميختگي شخصيت
  ل ذهن در اين داستان مورد بحث است.ي جريان سياشيوه
  كوتاه، جريان سيال ذهن، شرق بنفشه. پور، داستانهاي كليدي: مندنيواژه
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  مقدمه: - 1

نويسي است كه ابتدا در اي در داستان)، نام شيوهstream of consciousnessاصطالح جريان سيال ذهن (
). جريان سيال ذهن از جديدترين شگردهاي 1367:57(ايدل،رفت كار ميدروني بهگوييغرب، با عنوان تك

روايت داستان در آثار قرن بيستم است. در اين روش، افكار، ادراكات، احساسات و خاطرات به شكلي 
: 1384شوند (روزبه، گذرند، به نمايش گذاشته ميگونه كه در ذهن شخصيت ميريخته، آنتصادفي و درهم

موجب آن عمق جريان ذهني داند كه بهاي از روايت ميرا شيوهيان سيال ذهن ). سيما داد اصطالح جر48
هاي آگاه، خاطرات، احساسات و تداعياي است از ادراكات حسي و افكار آگاه و نيمهشخصيت كه آميزه

، در توضيح اين اصطالح، آن را ارواح شهرزادپور در كتاب شود. مندنيتصادفي، به همان صورت بيان مي
  شوند.ها ، بدون ترتيب و بنابر اقتضاي عامل تداعي نوشته ميهاي شخصيتداند كه خاطرهوايتي ذهني مير

ي قرن بيستم، از جمله دو جنگ جهاني، باعث شد عالوه بر تأثيراتش بر وقوع بعضي حوادث در بحبوحه
هنرمندان و نويسندگان به دنياي ي هنرمندان و متفكران، تأثيري شگرف بر گرايش ي اروپا و انديشهجامعه

  هاي جريان سيال ذهن داشت.)؛ نيز بروز رمان20: 1388درون (محمودي، 
شناس شناسي به نام ويليام جيمز، فيلسوف و رواناصطالح جريان سيال ذهن در غرب اولين بار توسط روان

)، نام برد و منظورش 1890( اسيشناصول روانكار برده شد. وي از اين اصطالح در كتاب خود، آمريكايي، به
هاي ي روندهاي ذهني است كه از اليهاز آن جريان مداوم انديشه در ذهن بود. ذهن هم، در نظر او، كل حوزه

). فرويد از آن در تعبير 322:  1375شد (انوشه،آرايي عقالني را شامل ميهاي سخنپيش از گفتار تا اليه
نويسان اين شيوه را براي نوشتن كرد و بعدها داستانن خود استفاده ميها و رؤياها و مداواي بيماراخواب
)، 1767و1760، اثر الرنس استرن (تأليف بين سالهاي تريستام شنديكارگرفتند. رمان هاي خود بهداستان

ش، از ي روايتي بيات، به دليل نحوهاولين اثر جريان سيال ذهن دانسته شده است. با اينكه اين اثر ، به گفته
رديف آثار جريان سيال ذهن خارج است، با اين حال نخستين اثري است كه در آن به روايت ذهني پرداخته 

  شده است.
داند. جريان ) را نخستين اثر به اين شيوه مي1887از ادوارد دوژاردن ( اندشده درختان غار بريدهرمان  بيات

)، ويرجينيا زيارت)، دروتي ريچاردسون (اوليسسيال ذهن بعدها در آثار نويسندگاني چون جيمزجويس ( 
) به اوج رسيد. در ايران نيز پس از خشم و هياهو) و فاكنر (به سوي فانوس دريايي، خانم دالوويوولف (
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ترين توان جزو برجستهادق هدايت را ميشناختي شكل گرفت كه صگونه آثار، ابتدا آثار رواني اينترجمه
  اين دسته آثار محسوب كرد. 

با پيشرفت ادبيات داستاني ايران، آثار جريان سيال ذهن نيز قوت بيشتري گرفت. از بهترين آثارجريان سيال 
سمفوني هوشنگ گلشيري،  شازده احتجابصادق چوبك،  سنگ صبورهاي توان به رمانذهن در ايران مي

  شهريار مندني پور اشاره كرد. دل دلدادگيباس معروفي، ع مردگان
 پاييز بعد از ظهر آخرصادق هدايت و  فردايتوان به داستان هاي كوتاه نوشته شده به اين شيوه مياز داستان

- )، نيز داستان163: 1387هاي مدرن دارد (بيات، صادق چوبك، كه نشان از توجه نويسندگان ايراني به شيوه

  شهريار مندني پور نام برد.   هاي كوتاه
- هاي كوتاه هدايت و چوبك را جزو دسته آثار جريان سيال ذهن نمياي، از جمله بيات، داستانكه عدهبا اين

ها را از اين نظر بررسي توان ساختار آنپور از اين حيث جاي تأمل بيشتري دارد و ميهاي مندنيدانند، داستان
  كرد.

پور در پور برخي نظرات متفاوتي دارند. ميرعابديني بر اين عقيده است كه مندنيدنيهاي مندر مورد داستان
- هاي داستانها و قهرمانكند. آدمها در شرايطي نابهنجار را تصوير ميهر داستان خود، در دام افتادگي انسان

- كند و آنان را شبيه آدمي زير نظر بودن و متهم شدن رهايشان نميهاي كافكاست؛ دلهرههاي او، مثل داستان

ها، ها و سرگردانيها از ترديدزيند و پرسشمشقت ميهاي كافكا در دنيايي پوچ و بيسازد. آدمهاي كافكا مي
پور، ما تاكنون اثري كامالً سيال ذهني نداريم؛ با ذكر اين ي خود مندنيگذارد. به عقيدهآني رهايشان نمي

كه گاهي توجه بيش از حد به فرم، ي محتوا توجه كرده، تا جاييبه اندازهموضوع، وي در آثارش به فرم نيز 
  نويسي او شده است. محتوا را تحت تأثير قرار داده و موجب بروز اشكاالتي در سبك داستان

يك  هزار وداند. از جمله در داستان پور را، در توصيفات، بسيار متأثر از سهراب سپهري مييوسفي مندني
  اي نوجوانان نوشته شده است:كه بر سال

  
افتد يك جايي تالش بينم يك قطره باران كه دارد ميكنم، نميتر گفت: من هر چي نگاه ميخواهر كوچك«

  جا.بكند كه نيفتد آن
  كه تالش بكند كه بيفتد يك جاي بهتر. -تر گفت: برادر كوچك
  ه، شكايت بكند.شان از جايي كه افتادبينم يكيمن نمي -تر گفت: خواهر بزرگ
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  )19: 1382پور، (مندني» شان به جايي كه افتاده منت بگذارديا يكي

  من نديدم دوصنوبر را با هم دشمن«
  اش را بفروشد به زمينمن نديدم بيدي سايه

  ).288: 1383(سپهري، » ي خود را به كالغبخشد، نارون شاخهرايگان مي
  
اند كه اي نويسندگان اين نسل كسانيدانند. بنا به گفتهنويسي ميي نسل سوم داستانپور را نويسندهمندني  

هايي چون يأس و پس از كودتا عليه مصدق و با تأثير گرفتن از آن جريانات، به نوشتن پرداختند و انديشه
پور توان مندني). با وجود اين، نمي97: 1379ها در آثارشان پديد آمد (عبداللهيان، بدبيني و بازگشت به سنت

اي را قبول ندارد. او با استفاده از موضوعات، از بندياي سياسي دانست. خودش نيز چنين دستهرا نويسنده
- دنبال ذكر مضامين سياسي نيست؛ بدين، بهآبي ماوراي بحاري هاي دوقلو در مجموعهجمله فرو ريختن برج

رخ داده در آن بنماياند. بلكه خواننده را نيز طريق قصد دارد تا يأس و بدبيني خود را به دنيا و تمامي مسايل 
  كمي به تأمل وادارد.

هشتمين روز هاي  )، است. آثار او، مجموعه داستان1368( هاي غارسايهپور، مجموعه داستان اولين اثر مندني
، )1382)، آبي ماوراي بحار (1377(شرق بنفشه )، 1376( ماه نيمروز)، 1375( موميا و عسل)، 1371( زمين

) و 1378( دل دلدادگي)، رمان 1382( هزار و يك سال) و 1376(راز دو داستان بلند براي نوجوانان به نام 
توان نام برد. به )را مي1384(ارواح شهرزاد نويسي به نام ي شگردهاي روايت و داستانيك كتاب درباره

  نويسي ايران محسوب كرد. ر داستانترين اثر جريان سيال ذهن دتوان كاملي بيات، رمان او را ميعقيده
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  نقد و بررسي داستان شرق بنفشه: - 2
پور به چاپ رسيده است. اين داستان در اي با همين نام از مندنيشرق بنفشه داستاني است كه در مجموعه

شود. وي روزي در غنايي قرار دارد. داستان توسط راوي سوم شخص روايت مي-هاي عاشقانهي داستانزمره
شود كه زير بعضي حروف آن خط كشيده و رمز گذاري دارد و متوجه ميي حافظيه، كتابي را برميخانهكتاب

آيد. به اين ترتيب، متوجه اي بدست ميدهد و از مجموع آن نامهشده است. كلمات را كنار هم قرار مي
كند تا به آخر ا دنبال ميها رشود. داستان آنعشقي شديد بين ذبيح و ارغوان (دو شخصيت ديگر داستان) مي

ماجرا پي ببرد. خود او نيز در بعضي حوادث و روند ماجرا، از جمله ترغيب ارغوان براي رمزگذاري در كتاب 
هايي كه بر سر و ادامه دادن ماجرا، تأثيرگذار است. تا اينكه در پايان ماجرا، اين دو نفر كه به علت محدوديت

دانند، براي جاودانه شدن عشق خود و شان تنگ ميي دنيا را براي عشقشان وجود دارد و همچنين عرصهراه
  كنند. ي نيش مار خودكشي ميوسيلهوصال معنوي در دنيايي ديگر، هر دو با هم به

  
  درونمايه: - 1- 2

عاشق در اين داستان عشقي در حد جنون دارد. داستان داراي عناصر فوق رئال است و از زبان فردي خارق 
تر شدن روند داستان و يا بيشتر جلوه دادن اين عشق استفاده شود و نويسنده از آن براي طبيعيبيان ميالعاده 

  كرده است. 
  
  زاويه ديد: - 2- 2

اين داستان دو راوي دارد. يكي راوي سوم شخص يا داناي كل است (يعني درويش). البته داناي كلي كه خود 
شود. راوي ديگر راوي خود نويسنده در داستان احساس نميهاي داستان است و حضور نيز جزو شخصيت

- هاي او بر زبان راوي اول جاري مياول شخص است (يعني ذبيح). روايت از زبان راوي دوم، از طريق نامه

ها مرجع ضمير و اين كه صحبت، از طرف چه كسي آغاز شده، مشخص نيست. چند بار شود. در اكثر قسمت
-اي سخن خود را آغاز ميگونهتا به بتوان اصل ماجرا پي برد. در شروع داستان راوي بهبايد داستان را خواند 

كند كه گويي ماجرا در گذشته اتفاق افتاده است. داستان از انتها شروع شده، به اول ماجرا رسيده و دوباره به 
ي علّي و معلولي سعي هانتها رسيده و بدين ترتيب، سيري دوراني را در روايت طي كرده است. راوي با شيو

اي رهنمون شود كه دلخواه اوست و با مرور حوادثي كه گذشته است، كند مخاطب داستان به همان نتيجهمي
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برد. نويسنده رازي را در ذهن و زبان راوي جاي داده است و مخاطب را به دنبال توان به ماجرا پي ميمي

سازد. درويش توانايي اين را دارد كه ذهن ا با خود همراه ميكشاند و تا پايان ماجركشف آن به دنبال خود مي
تواند عاقبت كار را نيز، اول بگويد. خصوصيات ديگري چون گفتگوهاي انجام شده افراد را بخواند؛ ولي نمي

جا شدن درويش در مكان و زمان (به هر جايي كه ي عواقب اين كارها، جابهبا فالگير و صحبت درباره
  كند. روند داستان و سير ماجرا كمك مي بخواهد)، به

  لحن و فضا: - 3- 2
هاست. لحن درويش كه لحني كهن است هاي داستان هر كدام متناسب و مخصوص به خود آنلحن شخصيت
كند، ي داستان و داستاني كه روايت ميتر شدن متن داستان هم كمك شاياني كرده، با درونمايهو به شاعرانه

دهد. عرفاني خاصي قرار مي-افتد، ما را در فضاي معنويچون اين اتفاق در حافظيه ميسازگاري دارد و 
كنند. لحن ذبيح عاشقانه و شاعرانه است كه هاي داستان لحن خود را حفظ ميي قسمتها در همهشخصيت

  كند: متناسب با آن احساساتش را هم بيان مي
ي يوان، نصف شب پيچيد توي شهر برق برق شرهبلند شدي رفتي آب خوردي. صداي ريختن آب توي ل«

» كنم...آب افتاد روي ديوارها. سر كشيدي. سفيدي زير گلويت شد مهتاب. فقط به قرص ماهت نگاه مي
  ).16: 1388پور،(مندني

- كنيم و شيوهاي است كه ما با دو شخصيت زن و مرد احساس صميميت و همراهي ميلحن گفتگوها به گونه

تر شدن داستان كمك كرده است. ما نيز از مجموع اين همه، از وجود عشق مفرط به جذاب ي گفتار راوي
هاي فراواقعي قصد دارد به عشقي كنيم. نويسنده از طريق جنبهبين اين دو شخصيت، احساس بيزاري نمي

ه هدف نويسنده از توان گفت كايم. پس ميفراواقعي اشاره كند كه تاكنون امثال آن را در آثار غنايي كهن ديده
توان آن را يافت كه مايه، نمايش حرمت، عزت و شرافت عشقي است ناب كه كه فقط در شرق مياين درون
  هاي جسماني آلوده نشده است (بيان ديدي عرفاني).ي غربي آن تفاوت دارد و به جنبهبا گونه

هايي بين چينكند. نقطهآن انتقاد مي ي ايران دارد و بههاي روابط، در جامعهنيز اشاره به برخي محدوديت
ها و روايات را حدس ها، بحثي صحبتها را پر كند و بقيهروايات وجود دارد كه خود خواننده بايد آن

  ها نشده است. ي مستقيمي به آنشود و اشارهبزند. اين مسايل با دقت در بين داستان فهميده مي
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  پردازي:شخصيت - 4- 2
كنيم)، ذبيح و ، سه كاراكتر شخصي فوق رئال (كه از آن با عنوان درويش ياد ميازيپرداز نظر شخصيت

گيري حوادث داستان هستند. تأثيرگذاري دار نقشي در شكلارغوان در داستان حضور دارند كه هر كدام عهده
- و، بهها، در مورد درويش، داراي قوت بيشتري است. او به نوعي با سخنان خود و ترغيب آن دشخصيت

پردازي نمايد. ولي شخصيتي عشق مؤثر است. حاالت و اعمال ذبيح نيز طبيعي ميخصوص دختر، به ادامه
تر است. در روند داستان تأثير كمتري دارد و با اينكه در روند داستان كم كم او نيز عاشق دختر نسبتاً ضعيف

  انجام خودكشي را ندارد.حال او توانايي و موافقت الزم را براي شود، با اينذبيح مي
  

هاي داستان بيشتر نمود دارد. از جمله عشق و محبت افراطي ذبيح بعضي خصوصيات رواني در بين شخصيت
به ارغوان كه وي را نيز به خودكشي ترغيب كرد، داراي محبتي بيمارگونه يا آنارشيست است. آنارشيسم، 

: 1374بيمارگونه به عشق و محبت ديگران (كاتوزيان، ايست ناشي از عدم اعتماد به نفس شديد و ميل عارضه
رسد. ي خودكشي در اين جا، غير از اين كه يك عشق عرفاني باشد، بيشتر بيمارگون به نظر مي). مسأله144

  ها دارد. گونه عشقتواند انتقادي باشد كه نويسنده نسبت به ايناين خود مي
ارد. چنين عشقي كه سرانجام به خودكشي ختم شود، در توان گفت كه نويسنده ديدي خاص به عشق دمي

هاي گذشته، چون ليلي و مجنون، ي گذشته وجود نداشته است. برخالف عشاق داستانآثار غنايي و عاشقانه
گذشت و دومي در فراق او دست خسرو و شيرين و رومئو و ژوليت، كه نخست يكي از آنان به داليلي درمي

ن داستان مرگ و خودكشي اين دو عاشق و معشوق، به صورت همزمان، با هم و زد؛ در ايبه خودكشي مي
  اختياري است.

  
  زبان: - 5- 2

ها چينها، نقطهها و حديث نفسگوييها، تكگوييها، تكوجود تشبيهات و استعارات فراوان، هنجارگريزي
ي درويش كه به ايجاد ن و شاعرانهدر اول و آخر داستان(يعني پاياني براي اين ماجرا و عشق نيست)، زبان كه

  هاي اين داستان است. فضاي داستان كمك شاياني كرده، از جمله ويژگي
گرايان مطرح شد و آنان بر آن بسيار تأكيد هايي است كه نخست توسط صورتزدايي، يكي از نظريهآشنايي«

  ).104: 1377لوي مقدم، ع» ( بار توسط ويكتور شكلوفسكي عنوان شدكنند. اين مفهوم، نخستينمي
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  شود اشاره كرد:هايي كه در متن ميزدايياز جمله آشنايي

  ).32: 1388پورندارد طلوع كرد (مندني» خداي خانه«ماه كه 
پيچد (همان، كوبد و روح تاك، براي تنهايي سماع كٌندش را به سوي آسمان ميدف در سنگ براي تنهايي مي

36.(  
  
  :هنجارگريزي -1- 5- 2

رگريزي، انحراف از قواعد حاكم بر زبان هنجار و عدم مطابقت و هماهنگي با زبان متعارف است. هنجا
اند. در تعريف فرماليستي، هاي چك مطرح كردهبار گروهي از فرماليستاصطالح هنجارگريزي را نخستين

ي در شعرها يا رود. بدين صورت كه اگر بسامد هنجارگريزهنجارگريزي، خود تعريفي از سبك به شمار مي
 شوداي باالتر از منحني هنجار باشد، سبك آن شاعر يا نويسنده مشخص ميهاي شاعر يا نويسندهنوشته

  .)1445:1381انوشه،(
- توانند تأثيرگذار باشند؛ به شرطي كه در جاي مناسب بهپور، كلمات جان دارند و هر كدام ميدر نظر مندني

- وقتي من نويسنده مي«گويد: باره ميزدايي شود. خود در ايناي آشناييكار روند. همچنين از كلمات كليشه

كار خواهم در اين دنيا بنويسم، بايد تالش كنم زبانم به زبان اين دنيا نزديك شود. بايد تالش كنم كلماتي به
هاي خالف عادت شكني يازدايي شود. ... اگر در متني، تركيبي ناآشنا، كليشهببرم كه از زبان بزرگسالي آشنايي

گذارد تان ديديد، زود در مقابل آن جبهه نگيريد. آن تركيب يا جمله نيرويي دارد كه بر ذهنتان تأثير ميخوانده
  ».كندو حسي از زيبايي و لذت در ذهنتان ايجاد مي

  
  :واژگاني هنجارگريزي -1-1- 5- 2

  ).36خود را (همان،  العينقره تهكه به شهود جسم رسيده باشد، يافدل بي آنانگار اين جوانك ساده
  ).34شويد (همان، شويد. محو ميمي نارنگ بيند.او هم تو را مي«گفتم: 

  ).17جيغ قرمز (همان، 
  
  :هنجارگريزي دستوري -1-2- 5- 2
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است. از جمله جابه جايي نحوي عدم رعايت قوانين دستوري حاكم بر زبان هنجار  ،هنجار گريزي دستوري
  كلمات در جمله.

  ).36شان... (همان، ها در خيال ساختم و وصل پرده افكند از تك تكفهمم كه عشقمن مي
  
- بن جانسون منتنقد انگليسي معتقد است كه كلماتي كه از اعصار كهن اقتباس مي: «آركائيسم -1-3- 5- 2

اليان بخشد و احياناً خالي از حظ و لذت نيست، زيرا از قدرت سشود، نوعي شكوه و جالل به سبك مي
  )257: 1373(ديچز،» برخوردار است و بر اثر مدتي فترت نوعي تازگي شكوهمند احراز مي كند

كار رفته از اين قبيل: طره، صبوحي، سالك، خاتون، شكنج، نباشان، صيحه كشيدن، ... كه در كلمات به
  فضاسازي داستان مؤثر است. 

  درويش كلماتي نيز از  غزليات حافظ وام گرفته است:
، قسمت يدايرهبه كامت باشد؛ چرا كه در  شهد شراب مينوكني، ي اين كالم را آشكار مياال كه نقطه نقطهح

خرقه اند تا كلمات پيش چشمانت اند. رندي هم به جان شيدايت واسپردهداده دردسهم تو را از جهان 
  ).8(همان،  بسوزانند

  ).12اند (همان، خوردههاي ترس محتسبپيچ هاي قديمي شيراز،... ، تنگ و طوالني،كوچهپسكوچه
  
  : مقدمه فرهنگ اصطالحات عاميانه از ابوالحسن نجفي كاربرد واژگان و اصطالحات عاميانه -1-4- 5- 2

  ي آب، هاله، ...شره
  ).21به ...كف دستش نگاه كرد (همان،  حيرتي و وحشتي

  ).20رفت (همان،  تنداتندارغوان به راه افتاد. 
  ). 21نشاط گرفته از آفتاب بهاري بلند شد (همان،  غبار يجزه

  ).33هاي صحرايي (همان، عطر گل مستامست
  
  :اي ادبيها به گونهتوصيف شخصيت-2- 5- 2

ها جاري است. از كه به زبان آيند، در ذهن شخصيتاي بيان شده كه بيشتر از اينبرخي توصيفات به گونه
  جمله:
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ي پيكرش سربركشان زير روپوش آزار، واال بلنديش سرو، شيوهي به تعقيبي بيارغوان، دورها، خرامان از داناي

  ).17رفت (همان، مي
  
  آرايه هاي ادبي از جمله:  -3- 5- 2
  تشبيهاتي  -3-1- 5- 2
ها را از زير روسري بريزي روي پيشانيت. پيشانيت مثل ماه است آيد كه مثل بعضي از دخترها، طرهبهت نمي«

  ). 11(همان،» بيننداند، درآمده. راز را روي ماه نگذار، همه ميآمده و ابرها رفته كه وقتي عصر باران
چشمانش آنِ چشماني را داشت كه دزدانه به قدر عبور نسيمي سهم دو بنفشه، پرده را باز كرده به بيرون «

  عبارتي ديگر، چشمان دختر خمارگونه بود.). به15(همان، » كننداندروني نگاه مي
(همان، » پرهه از مويت را دور انگشتت پيچيدي، بعد ولش كردي. طره پيچ افتاد، شد طناب دار شبيك طر«

16.(  
  ).27سوخت (همان، شد و ميشد، زرد مياميدش سبز مي

  
  جناس و تكرارها -3-2- 5- 2

خاصي دارد. او شود. زبان متن در نظر او اهميت پور، به فراواني ديده ميها و افعال در نثر مندنيتكرار واژه
و احساسات بيان شده در  گونه اعمالهاي فيزيكي را نيز از طريق زبان نشان دهد؛ تا بدينسعي دارد حركت

  كالم، به خواننده منتقل شود و خواننده بتواند در زبان متن نيز به مقصود مورد نظر نويسنده دست يابد.
  اي از اين تكرارها به قرار زير است:گونه

آبي است. آبي افتاد روي آبيِ رنگ اتاقت. بلند شدي رفتي آب خوردي. صداي ريختن آب توي ات سايه«
  ).16(همان، » ليوان...

  ).28شد، گريان گريان (همان، جست ميان تنان، و دختر دور مينگاهش ارغوان را مي
  ).36خنديد. خنده شادماني نيست. بي گوهر يكدانه هيچ شادماني نيست (همان، 

  ارها گاه براي بيان حالت هيجان هستند:اين تكر
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در را باز كرد و اما... در را باز كرد و اما رو گرداند به سكت راه آمده... رو گرداند به راه آمده. ذبيح مزد «
  ).17(همان،» ها را گرفتدويدن

  كاربرد تكرار كلمات براي تأكيد:
  ).34كسي را نبايد بترسانم بترسانم (همان،

  ).34تر از تن من است (همان، در زمستان گرم ي سرو سروسايه
  
  تشخيص: -3-3- 5- 2
  ).16(همان، » امهايم نجيب بودن را ياد دادهمن به چشم«

شنيدند. يكي با پيشاني بنفش و دو چشم زرد گفت: نمي» ... گوييد؟ چه كنم؟شما چه مي«ها گفتم: به بنفشه
  ).30(همان، »  اند ...هيچ وقت ما را روي گور عاشقي نگذاشته«
  
  عاليم نگارشي:-4- 5- 2

ها در چيننويسنده با رعايت برخي عاليم نگارشي در پي رساندن مفهومي به خواننده است. از قبيل نقطه
آغاز بودن ماجرا و يا اينكه اين داستان قبالً اتفاق افتاده و درويش دوباره آن را روايت شروع داستان (يعني بي

ي راوي در پايان داستان (كه نشاني از ابدي و ان و نگذاشتن گيومه در آخر جملهكند) و در آخر داستمي
ها و آوردن سه نقطه مابين جاودانه بودن عشق حقيقي در جهان است)، پي در پي بودن گفتگوي شخصيت

هاي دروني مستقيم و غيرمستقيم كه طبيعتاً به گوييها و مشخص نبودن مرجع گفتگوها و وجود تكآن
كند. در ها داستان را دنبال ميكند و خواننده در لحظاتي از عمق ذهن شخصيتتر شدن ماجرا كمك مييذهن

هايي كه در طول داستان و تا پايان آن هاي بيروني و دروني وجود  دارد و نيز شخصيتاين داستان روايت
و كشف خودآگاه و ناخودآگاه  هاي دروني ذهنشوند. نفوذ به اليهكنند و داراي بينش جديدي ميتغيير مي
تر شدن ارتباط خواننده و مخاطب ها به باورپذيري بيشتر داستان كمك كرده و باعث صميمانهشخصيت
ها. مثالً ما در بين ها و عدم توصيف مستقيم خصوصيات آنگذاري شخصيتشود. توجه در نامداستان مي

اي ثروتمند است و همين مورد و ارغوان از خانواده اي متوسطفهميم كه او از خانوادههاي ذبيح ميصحبت
  باعث مخالفت پدر دختر با اين ازدواج و ارتباط است:
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ي بزرگ آيم. شما توي آن خانهمن از ته شهر، از اتاقكي كه به كوچه پنجره ندارد مي«(ذبيح) نوشته بود: 
  ).  12: 1388پور:(مندني» فهميد يعني چه...قشنگتان اصالً نمي

هاي زباني نويسي، معتقد است كه در داستان كوتاه فرصت براي بازينياز در كتاب خود، درآمدي بر داستانبي
ي قصه را از دست بدهد و به جاي ارتباط با داستان، شود تا خواننده سررشتهكم است و اين امر باعث مي

ي داستان شود كه از نظر نويسنده ريختهمههاي بهها و نمادها و درك جملهبايد پيگير تفسير و تأويل استعاره
ي محتوا توجه نشان داده؛ ولي اين پور از نويسندگاني است كه به فرم نيز به اندازهنوعي امتياز است.  مندني

خواني آثار وي، استفاده از  روايت هاي او را بفهميم. با وجود سختمسأله باعث نشده تا نتوانيم عمق داستان
- هايش بخشيده است. اين يكي از نقاط قوت داستانهايش، جذابيت بيشتري به داستاناستانسيالن ذهن در د

پور ها باقي نماند. مندنيهاي اوست و اگر اين خصوصيت را از آثارش بگيريم، ممكن است چيزي از آن
يد از طريق اي ندارد؛ بلكه خواننده خودش بااي است كه دادن اطالعات مستقيم به خواننده عالقهنويسنده

ي رابرت استيونسون را مبني بر اي متن به مفهوم و اصل موضوع پي ببرد. او گفتهنمادها، رمزها و نظام نشانه
)، 1368:328(آلوت، » هنرمند بايد از چيزها، بسياري را ناگفته گذارد و بسيار  بيشتر از آن حذف كند«كه اين

  به كار بسته است.
  
  و حديث نفس(معادل):  گويي دروني مستقيمتك - 6- 2

تا قلبش «ي گور نشسته بود. ابر بود. گفتم: ها دور از صفهها، ذبيح آمده بود، پشت نارنجدور از چشم نگهبان
  ).34(همان،  »بينيشسر سوزني زهر بچشد، ديگر نمي

و  دهدكه روايت به صورت داناي كل محدود به ذهن شخصيت است، گاهي نويسنده سرنخ ميدليل اينبه
  پردازند:وگوي ذهني ميهاي داستان، با يكديگر به گفتشخصيت

او «گفتم: ». بينمشبراي هميشه مي: «گفت در ذهن». بينيشتا قلبش سر سوزني زهر بچشد، ديگر نمي«گفتم: 
-اگر بخواهيم، از ته دل اگر بخواهيم، محو نمي«گفت: ». شويدشويد، محو ميبيند. نارنگ ميهم تو را نمي

  ».  مشوي
دهد گذارد و به آن فضايي شاعرانه ميها در فضاسازي داستان تأثير ميحاالت دروني و لحن و زبان شخصيت

يابد و به داستان كيفيتي اكسپرسيونيستي (تأثير ي آن ارتباط ميمايهكه به تناسب آن هر عنصر داستان با درون
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چون تأكيد داستان هم بيشتر بر حاالت دروني دهد. ها بر فضاي بيرون) ميگذاشتن حاالت دروني شخصيت
  دهند.ها هستند كه فضاي بيرون را شكل ميهاست و آنشخصيت

شان بافد اين جوان. همهبيني چه رؤيايي ميگفتم: اي پير! مي: «ها هم نمودهايي داردحديث نفس شخصيت
  ).12(همان،  »طورند. دستشان به گندم نميرسد و آن وقت. ... همين

  
  كاربرد تلميح:- 7- 2

  كند و از تقويمي بودن دور مي كند. تلميح به داستان يا واقعه تاريخي كهن  زمان روايت را دچار اختالل مي
  تلميح به متون ادبي:- 2-7-1

گر رمز و نمادي است بر دليل نبوده و هر كدام بيانها بيهايي نام برده شده كه انتخاب آندر داستان از كتاب
كند و ها فضا و خصوصيتي خاص را بر داستان حاكم ميكه هر كدام از آنهاي داستان. چناننبهبرخي از ج

  يابد. ها تغيير ميفضاي داستان متناسب با هر كدام از آن
  هايي از قبيل: بوف كور، غزليات شمس، تذكره االوليا، شازده كوچولو ، تولد دوباره و...ذكر كتاب

- هاي من و آناكارنينا با هم نميشان را پاك كردم... حرفايت جدا كرده بودم، همهبا آناكارنينا حرفهايي بر

  ).15خواند (همان، 
ماند. اولين كتاب نام برده شده، بوف كور است. در اين جا داستان در همين جو بدبيني و سرگشتگي باقي نمي

رسند. تولد دوباره آخرين كتابي ميكنند و به تولد دوباره هاي آن مسيري را در طول داستان طي ميشخصيت
ي كنندهگر سرنوشت اين دو عاشق دارد. بوف كور بيانشود كه خود به نوعي بياناست كه از آن نام برده مي

روح بيمار در شخصيت ذبيح (عاشق) دارد كه با عشقي افراطي و ديدي خاص نسبت به عشق، آگاهانه و به 
كند. عمل شخصيت معشوق) را نيز با خود ترغيب به خودكشي ميصورت اختياري، عالوه بر خود، دختر (

اين داستان ، به شخصيت بوف كور هدايت شباهت دارد. در اين جا نيز، مرد به يك معنا عاشق عشق است و 
  شناختي، جز عاشق خود بودن مفهوم ديگري ندارد.اين عاشق عشق بودن از نظر روان

شود تا داستان مطابق ذكر هر كدام، نيز در اين داستان دارد و باعث مياين مسأله، نشان از نوعي بينامتنيت 
ها افكار يا شرنو شتي شبيه به هم دارند و به نوعي هاي اين داستانفضايي خاص داسته باشد. گويا شخصيت

أس و كنند. ذكر تذكره االوليا و بر دار شدن حالج، شهيد راه عشق، ذكر بوف كور و يپنداري ميبا هم همذات
  ي آن. بدبيني نسبت به جهان پيرامون و در آخر نيز خودكشي و مرگ اختياري، مانند نويسنده
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  گويد:ي بينامتنيت ميپور در بارهمندني

تصوير، حس و...  كند حين ارجاع به متني پيشيني و حتي خويش، مفهوم،به نظرم متني كه بينامتن حركت مي
بدون قلم فرسايي زائد، خود را باالتر  كند با تكيه به ديگري،تالش ميآن متن را از آن خود مي كند. يعني 

هاي اليوت در افزايش دهد. شايد مثالً اشاره و نظربازي بكشاند يا حجم و داللت هاي غيرمستقيم خود را
  …مثال بدي نباشد. چرا راه دور برويم، حافظ مثال ديگري است سرزمين هرز به آثار ديگران

   ).1388(اعتماد، 
  
  تلميح به اساطير:-2- 7- 2

ها و كند. واژهي ابهام در زبان استفاده ميهاي خود، از جمله شرق بنفشه، از شيوهپور در داستانمندني
- ها در جمالت، حامل مفهومي ضمني و پنهان باشند. در اينبرد كه عالوه بر سير طبيعي آنكار ميمفاهيمي به

كنند. اين در مار استفاده شده است. ذبيح و ارغوان با نيش مار خودكشي مي يجا نيز، به نوعي از اسطوره
اند. به نوعي ذبيح حالي است كه اين يك جفت مار از اول داستان وجود دارند و توسط ذبيح پرورش يافته

  است.  كرده است. ولي در همراه كردن ارغوان با خود، نشان از نوعي خودخواهيبيني ميپايان داستان را پيش
ي مار در ميان اكثر اقوام كهن وجود دارد و از ادوار پيش از تاريخ، مورد پرستش بوده و به عنوان اسطوره

: 1387رفته و به نوعي نماد مرگ و تولد دوباره است (هال،كار مينمادي ديني با مفاهيم وسيع و متنوع به
). 21: 1387پور،دانگي است (اسماعيلي حيات، تخيل، تجديد حيات و جاو). همچنين نماد سرچشمه54

  خودكشي عاشق و معشوق در اين داستان، نمادي از تولد دوباره و جاودانگي در حيات پس از مرگ است. 
  ):55: 1387پوست انداختن مار نيز نمادي از زايش و تولد دوباره است (هال، 

ود و مارها پوست بيندازند (همان، ي مرگ سر برقدر كه حوصلهقدر حرف هست براي گفتن، آنبگوييد. آن
35.(  
  
  هاي تاريخي:تلميح به شخصيت-3- 7- 2

  : هابيل و قابيل، ماجراي حضرت خضر، ...اساطيري از جمله - هاي دينينام بردن از شخصيت
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ها در ها و زماناي از فراق فراق ازل مكرر شده. مكانهميشه سايه هابيل و قابيليقين داشتم كه از عهد 
  ).17(همان، حجابند 

درآيد. كشتي سوراخ كند. كودك بكشد، ديواري برآورد و اما هيچ مپرس  خضرآب بپاش در كوچه تا باز 
  گويد كه در عشق نبايد چون و چرا، ترديد و دودلي به خود راه داد.). به طور تلويحي مي18(همان، 

  
  زمان(زمان عيني و ذهني): - 8- 2

داستان سيال ذهن با سهيم كردن «هاي جريان سيال ذهن است. ر داستانترين عناصزمان عيني و ذهني از مهم
نويسي افزوده است. تقابل دو زمان عيني و ها، بعد ديگري بر هنر داستاني ذهني شخصيتخواننده در تجربه

هاي سيال ذهن نقش كليدي دارد و ترين خصايص مدرنيته است، در تمامي داستانذهني، كه خود از مهم
  ).149: 1387(بيات، » ها داراي ارزش بنيادي استبه زمان در اين داستان اشتغال

ي حائز اهميت، ماجراي در حال وقوع است. ما آغاز ماجرا در اين داستان، زمان تقويمي اهميتي نداد. مسأله
ها هستند كه مهشود. اين ناهايي كه از زبان ذبيح بيان ميفهميم. بعد آن نيز، نامهرا از طريق روايت درويش مي

جايي زمان، از طريق شود؛ نه زمان رخداد آن. بنابراين جابهاهميت دارند و داستاني كه بدين گونه روايت مي
شود. گاهي راوي اول داستان در حال گفتگو است؛ به ناگاه بعد از چند ي ديد و روات انجام ميتغيير زاويه

ها يابد. از شيوه و نوع صحبتشود و ماجرا ادامه ميميچين و يك گيومه، روايت شخصيت ديگر شروع نقطه
  بريم. به موقع و زمان رخداد ماجراي داستان پي مي

جا، ابتدا صحبت درويش (راوي اول داستان) با سرو است و بعد صحبت ذبيح (راوي دوم داستان) در اين
  شود:آغاز مي

» حافظيه مصالبود. حاال همه جا خانه و خيابان است...كاش هنوز «...گفتم: ». اي...تو غول شده«به سرو گفتم: 
  ).28: 1388پور، (مندني» افتيم. چرا پدرت مرا بخشيد؟...تقصير احمقي من بود. معل.م ب.د كه گير مي... «



    پرنيان سخن     1308

  
  نتيجه: - 3
ي محتوا اهميت قايل شده است؛ و اين توجه هايش به اندازهپور از نويسندگاني است كه به فرم داستانمندني

هايش باز نداشته است و توانسته به نحوي زياد به فرم، وي را از توجه به محتوا و غناي هر چه بيشتر داستان
  كار برد. ي سيال ذهن را در مجموعه داستان كوتاه خود نيز بهشايسته، شيوه

پور نويسي مندنيناپذير داستانبنيان نهادن از اصول جدايي پرده ساختمان داستان را در رمز گونگي و ابهام و
به مشاركت گرفتن هرچه بيشتر خواننده  هاي اصلي داستان وتعليق و رازوارگي را از پايه است چرا كه او

نظر، در اين از  و. همين مسأله نيز باعث ايجاد شدن شگرد سيال ذهن در آثار داستاني وي شده است داندمي
استفاده از شگرد سيال ذهن، موجب  شرق بنفشه، . در داستانموفق عمل كرده است داستان شرق بنفشه،
هاي زباني و پور، با بازيخواني اثر شده؛ ولي در وراي آن مندنيها و در نتيجه سختافزايش پيچيدگي

تر شدن آن نزد مخاطب افزوده است. اين استفاده از اسطوره و نمادها، بر زيبايي داستان و در نتيجه جذاب
ي مركزي است در حقيقت يك بلند شباهت دارد. اما چون داراي يك محور و هستههاي داستان به داستان

ي اول، با يك يا دو بار خواندن شود موضوع و چگونگي روايت آن در همان مرتبهداستان كوتاه محسوب مي
  اي قابل درك نيست. ي غيرحرفهبراي خواننده

ها باعث نفسها و حديثگوييره و نماد و نيز كاربرد تكاستفاده از انواع تلميحات (ادبي، تاريخي و...)، اسطو
ي ترين خصوصيات شيوهشكست زمان و ايجاد انواع زمان عيني و ذهني در داستان شده كه خود از مهم

پور به زبان متن اهميت زيادي قايل است، كاربرد زبان شاعرانه در جريان سيال ذهن است. از آن جا كه مندني
گيري اين شيوه در داستان كمك رسانده است. با توجه به پيچيدگي نثر، ز به اين شكلها نيلحن شخصيت

ي نخست ممكن است تشخيص راوي اصلي داستان، كه شايد بتوان گفت يك درويش يا خواننده در وهله
تواند از مكاني به مكان ديگر برود و فكر ذهني اشخاص را شخصي فراواقعي است كه در يك لحظه مي

د، مشكل باشد. بعضي خصوصيات ابتكاري نويسنده از جمله استفاده از دو راوي اول شخص و بخوان
جويي در داستان و اهميت زياد كه به فرم باعث تقويت اين شيوه در پردازي و حادثهدرآميختگي شخصيت

  داستان ذكر شده، است. 
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