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Study of the Components of Fictional Modernism in 

Three Novels of Abbas Maroufi "Symphonye 

Mordegan, Sale Balva; Tamaman Makhsos" 

Abstract 
In each of his works, Abbas Maroufi has considered the social, political, and historical conditions of the 

society by considering one of the social classes, and through this, he has challenged the situation of the 

society with a critical point of view combined with humor and elaboration. The "intellectual" class, 

women "victims and surrender" and "exiles" are among the groups that play the main characters in the 

three novels "Symphony of the Dead", "Year of the Riot" and "Totally Special". "Man" and "His 

Concerns" are the main focus of famous novels, and his main way of processing his fictional characters 

is to "look back" and "childhood" of the characters in order to examine the problems, internal conflicts, 

and pay attention to their disorders. The novel "Symphony of the Dead" can be considered a new 

interpretation of the story of Abel and Cain with a surrealist atmosphere that examines the social, 

political, and historical conditions of Iranian intellectuals at that historical period. The novel "Year of 

Rebellion" is a narrative of violence and coercion that has been noticed by women throughout history, 

and Nosha, as a character who represents women in society, is a "victim and surrender" character who 

does not give up to save herself and surrenders to forced marriage. The novel "Totally Special" is also 

a story about the life of Abbas Irani, an exiled journalist who is forced to emigrate from Iran to Germany. 

In this work, the author has included various aspects of his biological experiences. This research tries in 

a descriptive-analytical way to answer the question that what are the most important components of 

modernism in Abbas Maroufi's "human-centered" novels? The findings indicate that "tendency to the 

world within the characters", "fluid flow of the mind", "internal conflict", "rejection of the narrative 

method in the novel" and "different way of characterization" are the most important components. The 

manifestations of modernism are in the novels in question. 

Keywords: Modernism, Novel, Abbas Maroufi, Fictional Characters. 
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 وفيمعر عباس رمان سه در داستاني مدرنیسم هایمؤلفه مطالعة
 «مخصوص تماماً بلوا، سال مردگان، سمفوني»

 چکیده 
عباس معروفي در هر یک از آ ار خود با در نظر داشتن یکي از طباات اجتماعي به ترسيم شرایط اجتماعي، 
سياسي و تاریخي جامعه پرداخته و از این طریق با دیدگاهي انتاادي توأم با طنز و تعریض، اوضاع حاکم بر 

هایي گروه جمله زا« افراد تبعيدي»و « يمزنان قرباني و تسل»، «روشنفکران»اجتماع را به چالش کشيده است. طباة 
هاي اصلي شخصيت عنوانبه« تماماً مخصوص»و « سال بلوا»، «سمفوني مردگان»هستند که در سه رمان 

هاي معروفي هستند و رو  اصلي وي براي محور اصلي رمان« هایشدغدغه»و « انسان»کنند. آفریني ميناش
رسي ها است تا از این طریق به برشخصيت« کودکي»و « به گرشته رجوع»هاي داستاني خود پرداز  شخصيت

توان برداشتي جدید از را مي «سمفوني مردگان»رمان ها بپردازد. مشکالت، تعارضات دروني و اختالالت آن
در تاریخ  روایت خشونت و اجباري است که« سال بلوا»رمان ت. داستان هابيل و قابيل با فضاي سورئاليستي دانس

 «مخصوص تماماً» رمان .شودتسليم ازدواجي اجباري مي ،«قرباني»شخصيتي  نعنوابه «نوشا» وزنان شده  ةوجمت
 خود زیستي هايتجربه از مختلفي ابعاد ا ر این در نویسنده و است تبعيدي نگاريروزنامه زندگي از روایتي نيز
هاي ر رماندکند به این پرسش پاسخ دهد که تحليلي تال  مي -این پژوهش به شيوۀ توصيفي است. گنجانده را
گرایش »ها حاکي از آن است که اند؟ یافتههاي نمود مدرنيسم کدامترین مؤلفهعباس معروفي، مهم« محورانسان»

 شيوۀ متفاوت»و « رد رو  روایي در رمان»، «کشمکش دروني»، «جریان سيال رهن»، «هابه جهان درون شخصيت
 .هستند موردبحثهاي هاي نمود مدرنيسم در رمانترین مؤلفهماز مه« پردازيشخصيت

 داستانی، های¬شسخصیت  پردازی،¬شسخصسیت   معروفی، عباس رمان، مدرنیسسم، ها: کلیدواژه

  .ذهن سیال جريان
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 مقدمه
 ۀرمان، اساساً نماینده و نمایاند توان رمان مدرن دانست.بهترین جوالنگاه ادبيات مدرن را مي

 انخوبي، جهاي ادبي که بهگونه؛ درواقع، رمان محصول مدرنيسم است جهان مدرن است.
ادبيات  ةمدرنيسم در ماول. (6879 ،6برگندرو فين)آ دهدمدرن را در خود انعکاس مي

عکا ها بر این بودند که آنچه در داستان منگيرد. رئاليستدر برابر رئاليسم قرار مي داستاني
در حالي  این ؛حداقل سعي داشتند چنين انعکاسي ارائه بدهندکنند، خود واقعيت است یا مي

بلکه  ؛شود نه واقعيتآنچه در داستان منعکا مي»کردند ها استدالل ميمدرنيست است که
 .(6836 )پاینده، «کننده استانعکاس واقعيت در رهن ادراک

ر د ست.وجود داشته اکشيد که مي صویرنویسنده جهاني را به ت ،در رمان پيشامدرن
رده کتر و خوشایندتر ميبخشحايات، جهان واقعي را با چاشني خيال براي مخاطبش لرت

حتي پليدي و  ؛دادهاست. هنر در دوران پيشامدرن، واقعيت را زیباشناسانه انعکاس مي
شد. در يها مورد غفلت واقع نمکرده که تأ ير زیباشناختي آنهایش را چنان ترسيم ميپلشتي

نخستين بار سخن از تأ ير واقعيت شد، نه انعکاس واقعيت. وقتي واقعيت بيروني جهان مدرنيسم 
حساس و داناي مدرن، تأ ير آن را ۀ باشد، نویسند ها )عوامل خوفناک(ما، مملو از هراس

 تاباند. بسياري از منتادان ادبي، معتاد بودند کههاي خود بازميآگاهانه یا ناآگاهانه در نوشته
 (.2881، 2چایلدز) هاي ادبي استن، اساساً ضدرمان است و درواقع بحراني در گونهرمان مدر

ایراني است که خواسته و توانسته تا این  توانمندعباس معروفي یکي از نویسندگان 
ني سمفو» وي با نوشتن رمان درک کند.ایراني، قابل ۀرا براي خوانند مواجهه با مدرنيته

داستان مدرن، راهي  آغازگران راهي قرار داد تا بعد از خود، ، خود را یکي از«مردگان
ستان گلشيري را آغاز دا« شازده احتجاب»اگر به تعبيري رمان  هموارتر و گویاتر بپيماید.
اي هیکي از شاخص معروفي را« سمفوني مردگان»توان شک نميمدرن در ایران بدانيم، بي

هایي را که توان ویژگيمي ،رو نیا از زایش و بالش رمان مدرن در ایران ندانست.
د در انتعيين کرده هاي موسوم به داستان مدرن،نظران براي مشخص کردن داستانصاحب

ر سه د هاي داستان مدرن راغالب آ ار معروفي رصد کرد. این جستار، بر آن است تا ویژگي

                                                            
1. Feenberg, A. 

2. Childs, P. 
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به  برجسته کند و -«تماماً مخصوص»و « سال بلوا»، «سمفوني مردگان»- ا ر عباس معروفي
 .مخاطب این برجستگي و تمایز را نشان دهد

ک خاص سباو  .داستان است تیسبک در رواصاحب ي یکي از نویسندگانعباس معروف
 نیا ياآ ار اوست. او با چنان قلم ماهرانه يجزء جدانشدن ي،و گزندگ يتلخخود را دارد و 

 ها وداستان -هاپا از سال يحت- هگاچيکه ه چشانديجرعه به مخاطب م را جرعه يتلخ
 او از دل جامعه يهاداستان موضوع. روديمخاطبان نم ادیاز  شیهاکتاب يوهواحال
فاط به  داستانش، مخاطب را نه يهاآدم با نشان دادن عمق درد کوشدي. او مدیآيبرم

داستان  تیروا ها،تيشخص قيدق بياز توص يريگکه به فکر هم وادارد. او با بهره يهمدرد
انبوه افکار،  کوشديم سندهیکه در آن، نو يرهن )روش اليس انیمختلب، جر يایاز زوا
 تيخصدر رهن ش يمنطا بيو بدون ترت يعيطور طبرا نشان دهد که به یيهايها و تداعخاطره

 ۀو گاه زبان طنز و تمسخر دربار تیروا نيموقع در حبه يهابک(، فلشگررديداستان م
که او  یيهاتيشخص. دیافزايقلمش م يرگراريکار و البته تأ  يهایيبایبه ز جامعه تيوضع
جامعه و روزگار خودشان هستند.  يقربان ينوعبه شوديقلم م به ها دستنوشتن از آن يبرا

 باًیرتا کند؛يتر استفاده مبزرگ يااز جامعه ينماد ةمثاببه هاتيدرواقع، او از آن شخص
. این پژوهش سعي دارد به شيوۀ ها وجود داردآدم دست نیا از ياگفت در هر دوره توانيم

-هاي انسانرمان»عباس معروفي در نگار  » تحليلي به این پرسش پاسخ دهد که: -توصيفي

 «هاي مدرنيسم را مدنظر قرار داده است؟از شاخصه کیکدامخود  «محور
نوشتن  6818در سال و  اناالب منتشر کرد لیداستانش را در اوا مجموعه نياول يمعروف

آن  سببشهرتش به ۀکه عمد يا ر ؛را آغاز کرد« مردگان يسمفون»؛ یعني رمان معروفش
چنان سروصدا کرد و شناخته شد، هم يحساب« مردگان يسمفون»آنکه او با کتاب  از است. بعد

ه پسر س دونیفر»، «مخصوص تماماً»، «سال بلوا»نوشت که  یيهابه نوشتن ادامه داد. کتاب
ضاي کارگيري فاین نویسنده با به .ها هستندنآ نتریة محبوباز جمل« شده روب»و « داشت

هایش نفور کند و خيال و واقعيت هاي پنهان و دروني شخصيتسيال رهن توانسته به الیه
ر تصویمعاصر  را به  ةآن ناخودآگاه جمعي جامع ةمرزي به دست آورد که به وسيلبي

خش بزیستي خود را الهام ةاو حتي تجرب ؛ به طوري کهدانندرا زبان مردم مي ويبکشد. آ ار 
 برخي آ ار  قرار داده است. ةمایدرون
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 پیشینة پژوهش .1
تحليل رمان اسفار کاتبان براساس » ( در پژوهشي با عنوان6868زاده دستجردي )حسن

ري است رمان جزو آ اکند این بيان مي« پسامدرنيستيهاي نگار  رمان مدرنيستي و شاخصه
نيستي را نگار  مدرنيستي و پسامدر ۀها و تمهيدات مشترک بين شيوکه بسياري از تکنيک

لب، ؤنظمي زماني در روایت، مرگ مها، بيدارد؛ تمهيداتي چون تعدد راوي و روایت
ي بر عنصر وجودشناس ها به یکدیگر، غلبه عنصربرجستگي متن، شباهت داشتن شخصيت

رایي گشناسي، روایت بودن تاریخ، دور باطل، بينامتنيت، درآميختن ژانرها یا التااطمعرفت
 . ...و

-73نمود مدرنيسم در رمان فارسي )»در پژوهشي با عنوان  (6836از دیدگاه هاجري )
ترین همهاي اومانيستي پا از رنسانا است و مرمان مدرن غربي مبتني بر اندیشه «(6893

-شنایيزدایي، آنمایي، مرکزیتاند از: بحران واقعهاي آن از دیدگاه فلسفي هنر عبارتلفهؤم

زدایي، انزوا و ابهام معنایي است. رمان مدرن فارسي با اخر فرم رمان مدرن غربي و 
ي انگارانه اومانيستي مدرنيسم غربهاي نيستابزار روایت رهني، فاقد دیدگاه يريکارگبه

  .است
-ناد و بررسي رمان ملکوت طبق مؤلفهدر پژوهشي با عنوان ) (6862) بيگدلي و همکاران

درن، م هاي فرمي و محتوایي رمانلفهؤبا توجه به م «ملکوت» ۀا ر برگزید (هاي رمان مدرن
آميزي واقعيت و . عدم انسجام طرو، عدم قطعيت، درهماندادهناد و بررسي قرار د مورد

 مورد هايپردازي ازجمله مؤلفهروایت، عدم تعهد، تغيير در شخصيت جدیدهاي خيال، شيوه
  .هستنددر این ا ر  يبررس

در  سميتاابل سنّت و مدرن»( در پژوهش 6867یاور )از دیدگاه شيري و هوشمندي
احمد فرازوفرود فراوان دارد؛ آل ةکارنام «بر نظر منتادان( ياحمد )نادجالل آل يهاشهیاند
-پت و چو ناد سن سميبه مارکس شیچون گرا يو مراحل ودشيآغاز م نیبه د يباورمنداز 
 هيتوص ت و مرهب رابازگشت به سن زين تیو درنها کنديرا تجربه م يزيستو غرب يزگری
و رجعت به مرهب را در  زدگيغرب هايشهیاند توانياست که م ليدل نیه ا. بکنديم

از  يکه بعض يارتجاع سميکرد و نه مدرن گراريمدرن نام گرایيتاحمد، سنآل نامهکار
  آن دارند. يريکارگمنتادان اصرار در به
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وجود ، ابیریو د گرگونهید يتیرمان مدرن، روا در پژوهش (6866از دیدگاه دماوندي )
 يهاشهیبه اند توجه به ناخودآگاه، توجه ،يزبان يو تداخل آن با ساختارها يرهن يساختارها

 انیپا معنا و تيساختن نثر به شعر، عدم قطع کیزمان، نزد تيراجع به ماه دیجد يفلسف
کهن و...  رياطبه اس شیبه داستان، گرا يستيسوررئال و يستيسمبول يهادگاهیگشوده، ورود د

 . دارنديآ ار در پ گونهنیا يرا برا يهستند که دشوارفهم يلیازجمله دال

 روش پژوهش .6
کترونيکي به تحليل اي و التحليلي و با استفاده از منابع کتابخانه -توصيفياین پژوهش به شيوۀ 

ا ر عباس معروفي با استفاده از « سمفوني مردگان، سال بلوا و تماماً مخصوص»هاي رمان
اط آن با و ارتب« مدرنيسم»هاي مدرنيستي پرداخته است. نگارندگان ابتدا با مطالعة مؤلفه

برآمدند  هایيدر پي گزینش رمان« هاي داستاني مدرنيسممؤلفه»شناخت و « ادبيات داستاني»
 رسيد آ ار عباس معروفيداشته باشد. به نظر مي« اجتماعي»و « محوريانسان»مایة که درون

ها انتشار یافته، بيشتر رنگ و بوي اجتماعي داشته هاي متعددي که در این سالاز ميان رمان
حث هاي مورد بنظر داشتن مؤلفه هاي مدرنيسم به خوانش دقيق رمانبا در  ،باشند. از این رو
 پرداخته شد. 

 

 مباني نظری پژوهش  .3
 مدرنیسم و ادبیات داستاني .3-1

 از آغاز دوران مدرن در سدۀ شانزدهم ميالدي و تکامل آن طي سدۀ نوزدهم، تحاوالت
 نگر  موجب تغيير درسياسي، اجتماعي، فکري و فرهنگي عظيمي به وقوع پيوست که 

 نگري نو که امکان زیستن در جهاني متفاوت با جهان دیروزانسان به هستي شد. این جهان
، 6باربيه) هاي علمي، سياسي، فرهنگي، فني و... تجلي یافتبه شکل جنبشکرد را فراهم 

د ش مختلب هايهاي گوناگوني در عرصهو در قرن بيستم سبب پدیدآمدن نظریه( 6838
 (. 6836 هي،)فکو

 گيري مدرنيسم، غلبة تفکرترین تحول در ساحت اندیشگي در دوران شکلبزرگ
 ندکااومانيستي در غرب بود. در تفکر اومانيستي مغرب زمين که پا از رنسانا اندک

                                                            
1. De Meynard, C.  
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دانا، شناسا، متمرکز و کامل که درواقع مدار » :ي عام یافت، انسان موجودي دانسته شدجروا
...  هاوجود همة موجودات و قادر به معناکردن آن ... و قادر به شناخت است زيچاصلي همه

 «ریندآفها نيست، بل امري است که انسان ميآن و اینکه معناي چيزها، گوهري پيشين در
 (.6877)احمدي، 

در  تبع آنفلسفي دامن هنر و ادبيات را نيز گرفت و به یيگراگستر  این انسان جیتدربه
ر دوران متأخ ؛ به همين دليل، هرچه به(از مرگ مؤلب سخن گفته شد )همانمدرنيسم هنري 

تري را نشان بيش شویم، تلاي از ادبيات با آنچه در گرشته وجود داشت، تفاوتتر مينزدیک
معتاد است که در آغاز قرن بيستم در مغرب زمين، ( 6622) 6آلن رب گریه .دهدمي
در رمان » :اجتماعي و... از داستان رخت بربسته استکندوکاو در مسائل  گرایي صرف وواقع

يویتة سوبژکت شود. غایت رمان جدیدمي جدید صرفاً به انسان و جایگاه او در جهان پرداخته
اندیشد، مي کند وبيند، حا ميشود که ميمحض است. در رمان جدید انساني مطرو مي

ون من و همچ ها، انساانيسات و هيجانانساني محدود در فضا، مکان و تأ ير پریرفته از احسا
، )دستغيب« نيست هاي محدود و نامشخص این انسانشما و موضوع رمان جز گزار  تجربه

6838.) 
در عصر جدید هر انساني در جهان ویژۀ که  گویدمي( 6396) 2گونه که هوسرلهمان

-مي در آنما »مکان مشترک همة ماست؛ جهاني که  «جهانزیست»کند و مي خود زندگي

 (.6875)احمدي، « سازددیشاه را مياندیشيم و درواقع، همين جهان است که ان
. شودينویسي وارد مبدین ترتيب، عصر مدرنيسم به حوزۀ فردیت و حتي گاهي شخصي

تالشي » 8آغاز شده بود باه گفتة بودلر« کردن زندگي شناسانهزیبایي»خواست  مدرنيسم که با
 (.6878 )احمدي،« قلمروهاي دیگر زندگي بود براي تسلط هنر بر

 های آنادبیات مدرن و ویژگي .3-6
گي در هاي مدرن نویسندها، شيوهآشنایي نویسندگان ایراني با آ ار غربي و ترجمة آن در پي
 کساني چون سيمين دانشور، هوشنگ گلشيري، تاي مدرسي، بهرام صادقي و صاد ق آ ار

اي ازهت هاي سنتي نگار  و باا نگر که با گریز از شيوهیابد. نویسندگاني چوبک نمود مي

                                                            
1. Robbe-Grillet, A. 

2. Husserl, E. 

3. Baudelaire, C. 
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 هاي انساني پدید آورنداي از رهنيات و موقعيتهاي تازهبه داستان توانستند عرصه
 .(6838)ميرعابدیني، 

 ودآیيخ ترین ویژگي محتوایي این نوع از ادبيات که با تحوالت بنيادین اجتماعي ومهم
گمان ت. بياس رد، انتااد از مظاهر تحجر سياسي و فرهنگيگينگري ملي شکل ميخویشتنو 

ازۀ هاي تو نمونه طلبدخود را مي ازيهاي بياني جدید و موردنهر مرحلة تازۀ تاریخي، شکل
  (.آیند )همانهاي اجتماعي و فرهنگي پدید ميادبي تحت تأ ير انگيزه

ها به مدرنيست ؛است مدرن هاي داستانيهاي جریانترین شاخصهگرایي از مهمرهن
 زپسندیدند و اسياسي و اجتماعي را در متن نمي هايصورت و فرم، گرایشعلت عالقه به

-ن امر منجر به بهرهو ای( 6838 داشتند )تسليمي، هاي داستاني توجهبه فرم و صناعت رو نیا

 رایشزمينة گ ،ها شد. بنابراینرهن در آ ار آن هایي چون جریان سيالگيري از شيوه
سم است جهاني مدرني متأ ر از نهضت فراگير و نویسندگان ایراني به شيوۀ جریان سيال رهن

 .(6837)بيات، 

 های مدرنیسم و نمود آن در داستان مدرنمؤلفه .3-3
ر د این ویژگي .است« ال رهنجریان سي» موسوم به ۀشيو ترین ویژگي داستان مدرن،مهم
راني صورت دوه هاي داستان در آن بکه روایت استروایي  ۀهاي مدرن بيشتر نوعي شيورمان

 ود.رشمار ميها بههاي این رمان. تداعي آزاد نيز از دیگر ویژگيروندو الیه در الیه پيش مي
ها یا مفاهيمي که ها، کلمات، احساساندیشه فرآیندي است که در آن شخص، ،تداعي»

ابهام،  ،طور کليه ب .(6837 )بيات، «دهدرتباط ميگر را دارند به هم اقابليت فراخواندن یکدی
 هدید متغير و جابفرجام مبهم، اهميت مخاطب داستان یا خواننده، ضدقهرمان بودن، زاویة

هاي مدرنيسم ترین مؤلفهشاخص ،رو  روایي در رمان و امثال این موارد جاشونده، رد
 هستند.

 نگاهي اجمالي به آثار و اندیشة عباس معروفي .3-0
در  6893است که در  يرانینگار اروزنامه و شاعر ا،ینونامهشی، نماسندهینوي عباس معروف

 ،ا ر نیالبته قبل و بعد ا شد.منتشر  «آفتاب يرو به رو»به نام او مجموعه داستان  نيتهران اول
هرت به ش يباعث شد و «مردگان يسمفون»شد. ياز مطبوعات چا  م يدر بعض شیهاداستان

رفته از عباس معروفي الهام گآ ار صاحب سبک شناخته شود.  ۀسندینو کیعنوان برسد و به
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 توان برداشتي جدید از داستان هابيل و قابيلرمان سمفوني مردگان را مي .زندگي واقعي است
فکران وشنسياسي و تاریخي ربا فضاي سورئاليستي دانست که به بررسي شرایط اجتماعي، 

این ا ر به شکل عامدانه یا ناخودآگاه در هيچ قالب و  .پردازدتاریخي مي ةایراني در آن بره
جریان » ،ا ر نسبت داداین توان به ترین قالبي که ميپررنگ و گيرداي قرار نميژانر ویژه
جوع به برگزیده ر هاشخصيتاست. شکلي که عباس معروفي براي پرداخت به  «سيال رهن

رضات به بررسي مشکالت، تعا لهيوسنیبدهاي ا ر  است تا گرشته و کودکي شخصيت
نا شروع آفرین و حسيبا آشنایي نو  «سال بلوا»رمان  ها بپردازد.دروني و اختالالت شخصيت

بلکه روایت خشونت و اجباري است که در تاریخ  ،عشق نيست ،ا ر موضوع اصليشود. مي
تي شخصي ،زن در جامعه است ۀعنوان شخصيتي که نمایندزنان شده است. نوشا به ةمتوج

 زند و تسليم ازدواجيوپایي نمياست که براي نجات خود هيچ دست «قرباني و تسليم»
 ارنگروزنامه ایراني، عباس زندگي از است روایتي ،«مخصوص تماماً» رمان .شوداجباري مي

 و راوي کند.مي مهاجرت آلمان به ایران از ناچار به 81 دهة تشویش از پا که تبعيدي
 است. ایراني عباس خود ا ر اصلي شخصيت

 هابحث و تحلیل داده .0
 عطف توجه از جهان بیرون به جهان درون .0-1
هایي از انسان که شرو بخش ؛روایت انسان در درون واقعيت استسخن از در رمان مدرن،  

مان در ر»رمان مدرن و عميق روایت نشده باشد.  يخوبنشده و یا بهتا قبل از این یا روایت 
ير انسان یک سير و مس ها سروکار داریم.نو، بيشتر با درون، عواطب و جهان رؤیاها و کابوس

 .(6836ميسا، )ش« بيروني نيست بيتعاهاي رئاليستي قابلکند که مثل رماندروني را طي مي

بيش از آنکه در خارج از رهن « بلوا، تماماً مخصوصسمفوني مردگان، سال »سه رمان 
تک افرادي که با آن و هایش زندگي کند در رهن تکخواننده یا راوي و شخصيت
 نندما رمان، يهاتيکند. نسبت جهان خارج به رهن شخصرویدادهایش درگيرند، سير مي

از جهان  رمان، برساخته يهاتينسبت جهان واقعي به زندگي است. جهان رهني شخص
در  ارند.دتابند و نه با آن گام برميجهان بيرون را نه برمي منطق حاکم بر اما ،بيروني است

اصلي داستان، صرفاً با راهوار  يهاتيبا جهان خارج از رهن شخص سراسر این سه رمان
هد دشخصيت اصلي،با خاطراتش، واقعيت را به ما نشان مي ها ارتباط داریم.کلمات و واژه
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 ةیا از دریچ روایتهاي این سه ها و زمانمکان کند.ابعاد مکاني و زماني آن را ترسيم ميو 
است و به معناي کلي مکان نيست. ما با جاها و « جا»رهن راوي است و یا صرفاً یک 

خاطرات خود را از آنجاها جمع  ۀشویم که راوي، قطعات پراکندهایي آشنا ميگوشه
ي، اتاقي، ایوان ؛تواند هر جایي باشدوانگهي این جاها مي سرهم کند. تیکند تا درنهامي

اي و ... . اما خواننده به اقتضاي تجربه اي و بازاري، مغازهراهرویي، سالني، حجره انباري،
ها تيدهد و این شخصیابد که هر رویدادي در مکان و زماني روي ميو رهنيت قبلي درمي
ني بر ها، واقعيتي ملموس و مبتواقعيت در این رمان ستي نيستند.ه ۀنيز مستثنا از این قاعد
د، نشو شوشود در رهن راوي. واقعيت، گزینش ميواقعيت، ممتد مي نظام علّي اوليه نيست.

هایي از جهان بيرون در رمان مواجه هستيم شود. ما با بخشموجه مي در نهایتگيرد و مي
ط خواننده توس دانبوهي از نشانه قرار دارند که بای پازل ميان ۀصورت قطعات پراکنده که ب

هاي در کنار هم مرتب شوند تا شاید موقفي براي درک ماجراها پيدا کند. این خرده واقعيت
ي براي تواند هراز چندگاههایي هستند که خواننده ميلنگرگاه ةبيان شده در داستان به منزل

-اهاي نفاي رهني و خاطرات و تداعيتنفا و خروج موقتي از یور  سهمگين فرآینده
 ها استفاده کند.گير داستان از آن

 

 ال ذهنجریان سی .0-6

د. در انگویي دروني انگاشتهگوي دروني و تکوجریان سيال رهن را برخي معادل گفت
تي شود و حها، جمالت مغشو  است و مرجع ضمير به راحتي فهميده نميگونه داستاناین

ن گراري و یا هرگونه جلب توجه به شناختگراري و ناطهنویسنده به عمد از نشانهممکن است 
رهن،  السي در داستان روایت شده براساس جریان مناسبات رایج در داستان خودداري کند.

هاي پيشارهني و زباني که سراسر به هر حال، الیه ؛تواند یله و رها کندنویسنده، رهن را نمي
بان به واژه تبدیل شوند و باز در دام زباید  تند براي بيان شدن در داستانهس احساس و عاطفه

 .(6837)بيات،  و کالم گرفتار آیند

ا در هشود. شخصيتهاي روایت از فرم سنتي خارج ميشيوه ال رهن،جریان سي ۀدر شيو 
ته گرششود و زمان شکسته مي زنند.و دنياي دروني خویش قدم مي هاي تاریک درونالیه

  ریزد.درهم مي و آینده به نفع زمان حال،
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نوع  این عمياي دارد. ةپریرد و با داستان خطي فاصلمخاطب عام نمي ،ال رهنجریان سي
بي، يهيچ آداب و ترتدخالت نویسنده، بيدهد تا بيها فرصت پرواز ميادبي به شخصيت

ل رهن جریان سيا ۀکه به شيو هایيبراي شناختن رمان بگویند. ،خواهدتنگشان ميهرچه دل
مان ها را در سه رتوان آناند که مينظر گرفته هایي را درها و نشانهشوند ویژگينوشته مي

 .فهرست کردبه صورت زیر  مورد بررسي

 تداعي آزاد .0-6-1

دن آور به یاد ؛ها و یا همزماني و ... رخ دهدها یا تفاوتتواند بر اساس شباهتاین تداعي مي
ر این سه د آنچه در گرشته روي داده از طریق نگریستن و یا توجه کردن به چيزي یا کسي.

داعي ت تها بر محوریشود. اساساً فضاي غالب این رمانوفور دیده مياین تکنيک بهرمان، 
دیگري  ةبه نوعي تصویر و نشان نشانه هر هر تصویر، .شودميهاي اصلي آزاد افکار شخصيت

ود. شکشد و به این صورت ساختار پيوستار زمان، شکسته ميي مختلب بيرون ميهارا از زمان
توان به شرو زیر هاي مختلب را در این سه ا ر مينمونه خزد.داستان از درون به درون مي

 دریافت:

خواست به کند. هان؟ اورهان سر  را زیر انداخته بود و نميپيرمرد گفت: فرار مي» -
 .حرفا  گو  کند

 (6831معروفي، « )پدر آیدین از دست کي فرار کرد؟»گفتم: من  -

 ةآخرین پک را به سيگار زد و به رهنش فشار آورد. من به یاد  نياوردم مگر با پارچ» -
 .()همان« ظریب کشيده شده باشد سفيدي که روي آن جسم به قول او،

آنادر دور  آمد و من از آن روزکرد از دور ميها و دختري که گریه ميصداي خروس» -
مگر  ام.خودم بوده آمد،ا  ميکردم آن دختري که صداي گریهشدم که حاال احساس مي

 (6832معروفي، « )خود  را چهار سال پيش شنيده باشد؟ ةشود آدم صداي گرینمي

ش گم دانم کجا پنهان شده بود،نمي کردم.حسينا در رهنم ساکت بود و من گریه مي -
 .(همان« )کرده بودم
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ري اي کویدانم چرا یاد روزي افتاده بودم که با پدر سوار کاميوني سبز در جادهنمي» -
 .(6866معروفي، « )رفتيم تا من چند روزي از سه ماه تعطيلي را با او بگررانممي

 های مهم از رمانگویي دروني در تمام داستان یا قسمتتک .0-6-6
 گویي دروني است.سيال رهن، تکهاي مبتني بر جریان هاي داستانیکي از ویژگي

اي در روایت داستان که به موجب آن جریان و از شيوه است گویي دروني عبارتتک
در این  شود.بازگو مي ،دهدآهنگ ضمير خودآگاه همانگونه که در رهن شخص رخ مي

ویي گات راوي است. این تکازگویي رهنيبآن اساس  و کسي مخاطب گوینده نيست ،شيوه
ي هستند هایي آنمن واکنش شخصيت به محيط پيرامون خود است و یا صرفاً واکنشیا متض

گویي مستايم تک به دو نوع و (6839 )راد، حال یا گرشته ندارند ةکه ارتباطي به سير اندیش
در رهنش  با خود  و شخصيت اصلي گویي مستايم،کدر تشود. مستايم تاسيم ميرو غي

، گویي غيرمستايمکند. در تکادهاي خارجي، واگویه ميراجع موضوعي در محيط یا روید
ن هاي معروفي، ایدر رمان کند.رهنيات دروني شخصيت را به خواننده منتال مي نویسنده،

شود که داستان از درون جهان رهني شخصيت روایت ها حضور دارد و سبب ميگویيتک
 شود.

 های دروني مستقیمگویيتک .0-6-6-1
توانست دانم آیا مادر  هم او را به اندازه من دوست داشت؟ آیا کسي ميو من نمي» -

معروفي، ) «کند؟بفهمد که دوست داشتن او چه لرتي دارد؟ و آدم را به چه ابدیتي نزدیک مي
6831 ) 

دادم و دادم؟ شاید اگر از چوب ساخته شده بودم،حاال بوي کاج ميچرا بوي خاک مي» -
 .(6832معروفي، « )دادمود هيچ بویي نميشاید اگر شال به گردنم نب

کي؟ چرا کپسول سيانور نداشتم که اگر  ترسيدم؟ تاکردم؟ از کي مياز چي فرار مي» -
 .(6866معروفي، « )گير افتادم قورت بدهم و خودم را خالص کنم؟
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 های دروني غیرمستقیمگویيتک .0-6-6-6

د؟ زدوید؟ پا چرا قلبش تند ميهميشه مي زد؟ آیا دویده بود؟آیا هميشه قلبش تند مي» -
 .(6831معروفي، « )آمد؟ و چادر قشنگ بودبد  ميکردند آیا اگر نگاهش مي

« پچشناسد! باز خود  را زده بود به کوچه عليیعني او را به جا نياورده! یعني او را نمي» -
 .(6866معروفي، )

؟ آیا دکتر برنارد چيزي به او گفتهکرد با لبخند آن را بپوشاند؟ اما چرا هي تال  مي» -
 .(همان« )توانسته بهش بگوید؟ مثالً یکدستي زده و بعد هم تهدید  کرده؟چي مي

 هاآگاهي دروني شخصیت .0-6-3

هاست. آگاهي دروني شخصيت هاي جریان سيال رهن،هاي داستاناز دیگر ویژگي
 بيشتر مبتني بر مناسبات و منطقها آگاهي آن اند.ها، غالباً در درون خویش غنودهشخصيت

هاي جهان بيروني. این آگاهي از دروني حاالت و نفسانيات خویش است تا چارچوبه
گرا بودن این دسته از توان بخش دیگري از رهنيت مبنا و دروناحواالت درون خود را مي

 شود:هم دیده مي مورد بررسيهاي هاي رمانتدر شخصي یيگراها دانست. درونرمان

شود مثل جا هم ميها بعد اینسال گفت: قدر این شورآبي را بدانيد،زماني پدر مي» -
 .(6831معروفي، « )شورزار

 .(6832معروفي، « )دانستمدانيد؟ و من ميمادر: از کجا مي» -

 نوشافرین از جا  بلند شد: آخ ! دیدي یک نفر را کشتند؟» -

 دانستمروز بعد به معصوم گفته بود: من مي

 « معصوم گفته بود: نکند مثل مرحوم ابوي علم غيب داري؟

« خواهددانستم چه ميسه سال بود که مرده بود ولي مي خالد. ام بود.عراقي ةهمسای» -
 .(6866معروفي، )

ک که اند و ایندر این سه ا ر معروفي، غالب رویدادهاي جهان بيرون، واقعيت قبلي داشته
ندگان، کنمي شوند در واقع، فاقد روو عيني هستند. روایت کنندگان، روایتاز زبان روایت
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ي ها را زنده کنند. این بازیابکنند آنبخشند و سعي مياي ميدوباره به آن رویدادها جان تازه
 این بودن در رهن افتد.ها اتفا ق ميصورت خاطره و در رهن شخصيترویدادهاي گرشته به

خطي که تمامي رویدادها و عناصر داستاني را به هم ربط  توان بنياد این سه رمان شمرد.را مي
، اند. در این سه ا ر معروفيها در داستان جریان سيال رهن، فاقد تمرکز الزمشخصيت دهد.مي

 :دیگر ۀاي به خاطرپرند و از خاطرهدیگر مي ةاي به شاخها از شاخهشخصيت

آمدند توي زدند و مير ميهاي مهاجر پخواست این پرندهگفت: چادر دلم ميمي» -
 ساحل

 گفتم: کدام ساحل؟

 بيني؟هاي دریایي را ميگفت: این مرغ

  .(6831معروفي، « )گفتم: کدام مرغ؟

رایت صدتا ب آوردي،ها پر کبک است. یک گوني ميگویند توي این برفآقا دادا  مي» -
 گرفتم.مي

 «گفتم: حاال که برف نيست تا زمستان خيلي مانده

 .(6832معروفي، « )امام و مردهکجا بودم؟ در خواب مادرم دیدم که مردهمن » -

او را  وضوودانم چرا پدرم را دیدم، بهاما نمي؛ هيچ برفي نبود اي نبود،آنجا هيچ پنجره» -
 .(6866معروفي، « )بيني؟کنار پنجره دیدم. گفتم: برف! مي

 زبان و شعرگونگي .0-6-0

سندگان نوی هاست.مبتني بر جریان سيال رهن، شعرگونگي آنترین ویژگي زبان آ ار مهم
س، ایهام مجاز، جنا نظير استعاره، احساسات پيشاکالمي از صنایع ادبيها و براي الاا اندیشه
د. کنند تا زبان داستان به زبان رهن نزدیک شواین صنایع کمک مي گيرند.به وفور بهره مي
حدي است که شعربودگي ا ر بر عناصر شعري به هاي جریان سيال رهن،در اغلب داستان

ها انترین صنایع ادبي هستند که در این داستکند. استعاره و نماد، مهمبودن آن غلبه مي داستان
 .روندکار ميه ب
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 نماد  .0-6-0-1

 .(6831معروفي، « )و کالغ ها شهر را فتح کرده بودند. بر هر درختي چند کالغ» -

ي، معروف« )در رهنم گفت: دنگ دنگ دنگ، و دوازده بار نواختساعت لنگري سرسرا » -
6832). 

 .(همان« )کردصداي تکرار چيزي تيک تيک ساعت را محو مي» -

 تشخیص . 0-6-0-6

 اختمان سرماس فتند، انگار کهاآجرهاي هفت و هشت باالي دیوارها یکي یکي مي» -
 .(6831معروفي، « )خورده باشد

 .(همان« )کندميسکوت وحشتناک دم در بغلم » -

  .(6832معروفي، « )هاي ما در ساعت تاریخ بوددار، آونگ خاطره» -

 تشبیه .0-6-0-3

ده هاي و ق زکه مثل یک تکه گوشت با چشم آمدهمه دوردست به شکل یوسب درمي» -
  .(6831معروفي، « )ماندخيره مي

 و صدا و سکوت اي که پر از حرفشهر در مه و سرما فرو رفته بود. مثل روزنامه کهنه» -
 .(همان« )آیداما صدا  درنمي ؛و مرده و زنده است

  .(6866معروفي، « )کند ... شبيه قویي سفيد بود که اصالً این ور و آن ور را نگاه نمي» -

 آمیزیحس .0-6-0-0

معروفي، « )رسيدزدنش از آن اتا ق ته راهرو به گو  ميصداي فکرکردن و پلک» -
6831). 

 .(همان« )و به قول ایاز کلمات سرخ دادخون و عصيان و انتاام ميکلماتي که بوي » -



 0010تابستان |  96شماره  | 62سال | متن پژوهی ادبی  | 601

 

 .(6832معروفي، « )اي شوم در فضا پيچيده بودبوي حاد ه» -

  .(6866معروفي، « )نگاه مرطوبش روي ليوان چاي ماند» -

 تناقض و تکرار .0-6-0-5

 .(6831معروفي، « )پدر سراپا خشم و کينه و احترام شده بود» -

 .(6866معروفي، « )انگيز بودو پر خرو  اجرا کردند که خيلي غم چند قطعه شاد» -

 ابهام. 0-6-5

ان به کردن زب نزدیک ؛ابهام عمدتاً ناشي از تال  نویسنده براي نزدیکي رهن و زبان است
سنده نوی هاي دروني خودسازوکارهاي پيشاکالمي رهن. گاهي این ابهام ناشي از آشفتگي

واند تهاي داستان است.گاهي هم ميهاي رهني شخصيتاست. گاهي هم ناشي از آشفتگي
 .(6837)بيات،  فروشي نویسنده برگرددآزمایي و حتي فضلبه تفنن و طبع

هایي، این ابهام را دوچندان بيان راوي چنين داستان ۀاطمينان در نحو شک و تردید و عدم
 هاي درست نگارشي بجا و مناسب، این آشفتگي و گنگنشانه کار بردنکند. عدم بهمي

نيز پُر  «سمفوني مُردگان، سال بلوا ، تماماً مخصوص» سه رمان کند.بودن داستان را بيشتر مي
ها به هم. استفاده از توختن رویدادها به هم و هم شخصياند؛ هم در داز ابهام و آشفتگي

ها و تردیدهاي فراوان در داستان، نامعلوم اري از عبارتناتمام ماندن بسي هاي ناقص وعبارت
 ۀدهندتواند نشانکار بردن عالمت نگارشي نابجا، ميها و بهقولبودن مرجع بسياري از نال

ویدادها تواند منشأ این ابهام در روار بودن داستان نيز مياین ابهام باشد. رؤیاگونگي و کابوس
ایي در گشو امتناع از پيش بردن داستان به سمت پایان و گرهخير أت ها باشد. گاهيو روایت

 رد.آواي که منتظر حوادث بعدي است، تعليق یا دلهره انتظار را به وجود ميرهن خواننده

 جمالت و عبارات ناقص .0-6-5-1

 «پا ...  تو که قصد نداري کاسب بشوي، گفتم: تو که کار ما را دوست نداري.» -
 .(6831معروفي، )
اي فرستاده شده و شاید هم نامه زدید.سري به مرکز مي کردید، یاوجو ميکا  پرس» -

  .(6832معروفي، ...« )در راه 
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معروفي، « )حاال هم که براي پيانو کسي... اوضاع عوض شد. خب، دیوار ریخت،» -
6866). 

 جمالت گنگ و مبهم .0-6-5-6

آمد که من به زبان ارمني چي کرد یاد  نميها گم بودند و هرچه فکر ميآدم ةهم» -
 .(6831معروفي، « )بهش گفته بودم

معروفي، ) «پریده خوابيده بود. خواب بود یا بيدار؟هو  و رنگشنيد، بياما او دیگر نمي» -
6832).  

معروفي، ) «دانم چرا پریشب یا دیشب ميلي به کشيدن آن سيگاري حشيش نداشتمنمي» -
6866). 

 
 

 کشمکش دروني .0-3

سر خو در سراها در دو قطب نيک و بد، اهریمني و فرشتهداستان پيشامدرن، شخصيتدر 
ليدي آرایي پها این صباند. خواننده در غالب آ ار و لحظهآرایي بيروني داشتهداستان صب

شدن رویدادها و توجه به اما در داستان مدرن بخاطر دروني ،کندو نيکي را احساس مي
اص، تعارض بين دو کنشگر، در یک فرد، ميان دو نيروي متضاد هاي دروني اشخکمپلکا

کشمکش داستان مدرن، برخالف داستان پيشامدرن در درون اشخاص  دهد.درون رخ مي
ما ندر داستان مدرن به صورت رفتارهاي متناقض این کشمکش دروني است نه ميان اشخاص.
-مي «اصل واقعيت» ل بهبا توس «دخو«در این کشاکش، »شود. گر ميو اميال ناسازگار جلوه

اي هتفریط ،را مهار کند و از سوي دیگر «نهاد»ة هاي ویرانگرانکوشد تا از سویي افراط
 برقراري نوعي تعادل بين دو کنشگر متعارض «خود» ةرا بکاهد. وظيف «فراخود» ةگونریاضت
، داستان بنابراین. ناتوان از برقراري چنين تعادلي است« خود»اما  ،(6836پاینده، ) «است

شود. تصویر غالب از انسان در مي« فراخود» و« نهاد»هاي دو نيروي کشاکش ةمدرن، عرص
 افتاده است.ها، تصویري افسرده و انزواطلب و تکاین داستان

ما یاد من کجا هستم که به ش سعي کرد یاد آن روز بيفتد که من بگویم: اختيار دارید.» -
 .(6831معروفي، « )استه ببينمرخواهد شما را آميبدهم چه بکنيد فاط دلم 
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« افهميدم چراما رهنم مثل یک تو  شوت شده بود توي آسمان و نمي ،خودم آنجا بودم» -
 .(6866معروفي، )

 روش روایي در رمان رد .0-0

اورند ها بر این بمدرنيست»و  ا  متفاوت استدر دوران مدرن، روایت به کلي با نوع سنتي
واقعيت در قالب داستاني منسجم، معادل با تحميل معاني پيش ساخته به عينيتي که توصيب 

 ت،)بيا ««وجود دارد» بلکه صرفاً؛ کنداست که به خودي خود معنایي را در خود حمل نمي
6837).  

 ساختاري ۀاي که دربردارندعرصه ةمدرنيسم بر آن است تا باور به جهان به مثاب
راوي داستان مدرن،  ه با معنا را درهم شکند و فرو ریزد.غایتمند و در نتيج ضروري،

ها و کند و خود را با قضاوتگونه نظمي هدفمند را براي کيهان اعتبار نميهيچ
شخصيت اصلي رمان مدرن غالباً از تمرکز در روایت عاجز  بيند.هایش وانهاده ميداوري

اي به این روند داشته باشد ارهرود بدون اینکه اشاست. مدام در خاطراتش عاب و جلو مي
در  شکل روایت وي فاقد رهني متمرکز و بسامان است. یا ارجاعي در ضمایر داشته باشد.

هاي روحي و رواني راوي را مختل ضربه ؛داستان مدرن، تبلوري از محتواي آن است
 .(6836 )پاینده، کند و درنتيجه روایت را مغشو مي

مدرن، چندزاویه بودن رمان است. رمان مدرن،  یکي از شگردهاي نوشتاري رمان
یا مسير و دیدگاه نيست. یک موقعيت یا رویداد دید متنوعي دارد. تابع یک منظر هايزاویه

  دید در گرد ةداستان در چرخشي ميان چند زاوی ت قابل رؤیت است.از منظر چند شخصي
اد ت را بر افرتأ ير یک موقعيدهد که است. این نوع روایت، این امکان را به خواننده مي

  گوناگوني ببيند.
نوع روایت معروفي در سمفوني مردگان خاص است: بازگشت به گرشته در بطن زمان 

کردن راوي به صورت آني، رفتن به مکاني دیگر همراه با تغيير زمان، انگار که حال، عوض
ات زدهشوکه و حيرتهایي بسيار ظریب و دقيق کني و کارگردان با کاتفيلم تماشا مي

شوند: سورمه، هاي مختلب چهار راوي دیده ميدر موومان بري.کند و تو از آن لرت ميمي
اورهان، آیدین و سوم شخص یا همان داناي کل. حجم زیادي از داستان توسط اورهان و 

 اداند و گاهي جشود که به شکل تار و پود این دو روایت درهم آميختهداناي کل روایت مي
خانواده، آیدین و  ۀشود. این دو اطالعات بسياري دربارها از هم بسيار سخت ميردن آنک
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ي هادهند. سورمه، برخي صفات دروني، عالیق و خواستهجامعه در اختيار خواننده قرار مي
کند مي بيان ،شوند و از آن آگاهي ندارندکل و اورهان موفق به بيانش نمي يآیدین را که دانا

خواننده شاهد روایت توسط آیدین است. معروفي افکار و رهنيات  ،موومان چهارمو در 
 ند.کبرد بيان ميآیدین را از زبان او، آن هم در زماني که آیدین در شرایطي خاص به سر مي

 

 گویي درونيتک .0-0-1

هاي داستان در سطوو اي از روایت که در آن تجربيات دروني و عاطفي شخصيتشيوه
 نيست ، کسي مخاطب گویندهاین شيوهدر  شوند.پيش از گفتار نمایانده مي ةدر مرحل مختلب

 گویي دروني متضمن دو واکنشات راوي قرار دارد. تکگویي رهنياساس این شيوه بر بازو 
ا صورت، داستاني ر: یا واکنش راوي نسبت به محيط پيراموني خود است که در ایناست

هد دوي نه زمان حال را گزار  مي ةیعني سير اندیش واکنشي است؛کند و یا اصالً تعریب مي
 .(6879 )داد، گویي، داستاني براي خود  استنه زمان گرشته که در این حالت تک

يات غایب است و تجرب ،گویي دروني مستايم، فرض بر این است که نویسندهدر تک
-نشانه آرایي وراهنمایي و صحنهخواننده نيازي به  شوند.مستايماً از رهن شخصيت عرضه مي

ویي گگویي غيرمستايم، نویسنده حضور دارد و همپاي تکاما در تک ،دهي نویسنده ندارد
د مطالب را از زبان خو و کندات او را به خواننده منتال مينيکند و رهشخصيت حرکت مي

 .(6837)بيات،  کنددید سوم شخص روایت ميةو با زاوی

 ی کلداناراوی  .0-0-1-1

کل معطوف به  ال رهن، نویسنده دانايجریان سي ۀراوي داناي کل در رمان مدرن، در شيو
 هاسترهن آن ۀها و محتویات نامنظم و غيرمنطاي و به کالم نيامدتزندگي دروني شخصي

یعني راوي شخص سوم  دید محدود است؛ ةراوي داناي کل گاهي با زاوی .(6837 )بيات،
 ددههاي محدودي را گزار  ميکند و رویدادها و صحنهمحدودي، تمرکز ميفاط بر تعداد 

 گاهي گاهي ممتد،؛ سياري از فارات داستان حضور داردراوي داناي کل در ب. (6879 )داد،
 کند.دید را عوض مي ةشود و زاوییکي مي ت اصلي،مناطع. گاهي هم با شخصي
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 حدیث نفس .0-0-1-6

افکار و  شخصيت ،روایي است که با آن ايهبا خود، شيوحدیث نفا یا حرف زدن 
ق، از این طری احساسات خود را به زبان بياورد تا خواننده از نيّات و مااصد او با خبر شود.

یث کند. در حدشود که به شناخت شخصيت اصلي کمک مياطالعاتي به خواننده داده مي
 گوید.خصيت با خود سخن ميش اما ،نفا، فرض بر این است که مخاطب حضور دارد

انتاال هویت رهني و زندگي دروني  گویي دروني، ماصود از حدیث نفا،برخالف تک»
رو و هایي است که با طها و احساسبلکه هدف، انتاال اندیشه، شخصيت به خواننده نيست
ات، )بي «حدیث نفا از انسجام بيشتري برخوردار است ،بنابراین عمل داستاني ارتباط دارند.

6837). 

ف خود  حر در حدیث نفا، فرض بر این است که مخاطب حضور دارد و شخصيت با
 ،ها نيستتانتاال هویت رهني و دروني شخصيدر واقع در حدیث نفا، ماصود  زند.مي

حدیث  ۀودید در شي ةزاوی» در مسير پيشبرد داستان است. ها و احساساتبلکه انتاال اندیشه
ست که آن ا گویي درونيشخصيت است. تفاوت حدیث نفا با تک دید ةنفا، همان زاوی

 دروني، گویيکه در تک حالي در کنددر حدیث نفا شخصيت با صداي بلند صحبت مي
 .(6877)ميرصادقي، « گرردها در رهن او ميگفته

 جهد؛از درون راوي داناي کل، بيرون مي ث نفا در بسياري از فارات داستانحدی ۀشيو
رود که ناگهان تبدیل به حدیث نفا پيش مي با روایت راوي داناي کل ستان داردیعني دا

 عکا.رشود و بمي

 جاشوندههدید متغیر و جاب یةزاو .0-0-1-3

ر این کنند. دجا شونده نيز استفاده ميهر و جابدید متغي ةگاهي نویسندگان مدرن از زاوی
دید یا استفاده ةتغيير زاوی. (6879 )داد، شودصورت، داستان از زوایاي دید مختلب روایت مي

گري در داستان مدرن است. نویسندگان هاي مهم روایتاز بيش از یک راوي از ویژگي
هند دروایي، خواننده را به سمتي سو ق مي ۀدید و چندگانه کردن منظر ةمدرن با تغيير زاوی
ر برساختن با این کار، خواننده د فریند.تحميل شده، داستاني معنادار بير که بتواند از دل تکث

ي از یک دهد.دید را تغيير مي ةنویسنده به اقتضاي متن، زاوی کند.روایت مشارکت مي
 :د ببيندتوانر این است که راوي یک موقعيت را از چند دیدگاه ميمتغيدید  ةهاي زاویویژگي
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 شود.مومان اول و دوم : توسط اورهان و راوي روایت مي -

 شود.توسط سورملينا و راوي روایت مي سوم:مومان  -

 .(6831)معروفي،  شودمومان چهارم: توسط آیدین روایت مي -

 شخص )نوشا(دید اولةشب یکم، شب پنجم ، شب هفتم: زاوی -

 دید سوم شخصةشب چهارم، شب ششم: زاوی -

« ميرزا حسن»در شب هفتم،  این سوم شخص .دید سوم شخص است ةشب دوم: زوای -
 است. معرفي شده

شخص تغيير کرده و سپا به سوم شخص  دید ابتدا به اولة، زاوی38در شب دوم، صفحه  -
 گردد.بازمي

 شخص)نوشا(  دید اول ةشب سوم: زاوی -

 ودشو داناي کل روایت مي« حسينا»، «مادر نوشا» استان زرگر در خالل متن به روایتد -
 .(6832)معروفي، 

 پیرنگ یا طرح داستان .0-5

 ؛باشد هاي سنتي متفاوتهاي مدرن باید با داستانگلشيري ساختار روایي داستاناز دیدگاه 
از پيش  انتاال آنچه ةاین هستي درگرر باشد و نه وسيل ۀدهنداگر داستان بتواند خود شکل»

گشایي رهگ اوج، افکني،چيني،گرهتوان یا همان ساختار نمایشي: مادمهآیا مي ایم،اندیشيده
اشد و وقتي زبان عنصر اساسي داستان ب نکهیتر ابه این نياز پاسخ گفت؟ مهمبندي نو پایا

راوي یا مخاطب شود، مطمئناً ساختار کالسيک  تيخود در داستان عاملي براي افشاي رهن
 .(6838)گلشيري، «تواند ادامه یابد ...داستان نمي

روایت داستان در پيش نویسندگان مدرنيست، بسياري از اوقات روندي معکوس را در    
جا کامالً معلوم نيست وقایع از ک»: کنندبدین معنا که با فرجام رویدادها آغاز مي ؛گيرندمي

لکه تأ ير ب، واقعه نيست ،اساساً آنچه اهميت دارد .شونديگيرند یا به کجا ختم مسرچشمه مي
 .(6836 )پاینده، «واقعه در رهن است

رسد، ميگشایي نهایي و قطعي نبسياري موارد حتي به گرهدليل اینکه در ه داستان مدرن ب
نچه در آ»فرجام شخصيت اصلي با ابهام همراه است.  و کندفرجامي نامعلوم و مبهم پيدا مي
ا قاعده ها هرمي بوبرگشت به قول فرانسويصورت یک رفترمان کالسيک مطرو است به

. رمان نو شکل آبستره رمان هاستنیقد ارمان نو فا ، امااست که در نوک آن قهرمان جا دارد
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« رانبود ماج .فرد تینظمي، محورانسان نو. نظم در بي قدیم است.... وصب حال انسان مدرن،
 .(6836 )سحابي،

-هاي مدرن، طرو داستان تابعي از شخصيت است. شخصيت از طرو سبات ميدر رمان

ناتمام  ،توجه است ان مدرن موردآنچه در رم شود.طراز ميبا آن برابر و گاهي هم، گيرد
ها، جوشش و هجوم اميال مبهم و آشفته تنوع سطوو مختلب رواني آن ها،ماندن شخصيت

درن انسان م ةاحساسات و عواطب است. چنان اوضاع زمان ةو ماهيت شکل نيافته و بخارگون
و دستيابي  وجورکردن خودحتي زمان عاجز از جمع 6شده که به تعبير پل ریکور ختهیرهمبه

 ریکور،) توان مانند گرشته از طرو داستان سخن گفتدیگر نمي و به شکلي معيّن است
6879). 

ي )شروع، نویسدید و فادان عناصر اصلي و کالسيک داستانةبه دليل تغيير شدید زاوی
اي هنویسنده، بسياري از مؤلفه و گرددها مياوج و پایان( داستان بر محوریت شخصيت

گرارد و در شخصيت و از ازجمله زمان و مکان و طرو را کنار مي نویسيداستانکالسيک 
را  هایيز برخي از نشانهطور موجتوان بهمي فهماند.ها را به مخاطب ميطریق شخصيت آن

 بودن طرو در داستان مدرن باشد: در نظر گرفت که حاکي از شناور
 روایت جریان سيال رهن و تداعي آزاد ۀشيو .6

 محوري داستانشخصيت .2

 در داستان يروشنفادان زمان و مکان به .8

 هاها نه خود کنشها در نوع نگاه شخصيتبودن کنش علّي .5

 .فرجامي داستانآغازي و بيبي .9

 پردازیشخصیت .0-5-1

صورت فردي منزوي و شخصيت اصلي داستانش را معموالً به ،نویا مدرنداستان
اشتراک زیادي با آحاد جامعه  که وجه هایيشخصيت؛ کندتصویر مي زیگرمردم
نند. کبينند و در عوالم شخصي و رهني خود سير ميخود را متفاوت و غریبه مي، ندارند

 مدرن، هايها هستند.... در اکثر داستانهاي مدرن غالباً روایت فروپاشي رابطهداستان»
ده و چون شا  با کسي دچار افسردگي مفرط شخصيت اصلي پا از فروپاشي رابطه

                                                            
1. Ricœur, P. 
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اي ندارد غالباً در حال فکر کردن به روند رویدادهایي است اجتماعي گسترده ۀمراود
 .(6836 )پاینده،« اندکنوني او منتهي شده تيکه به وضع

بيند، آغاز هاي مدرن، داستان با رؤیایي که شخصيت اصلي ميدر بسياري از رمان
تاریخي و یا رسالت  تييچ موقعشخصيت اصلي، فاقد هرگونه آرمان است. ه شود.مي

ود هاي دروني خکند و مدام از نشانهگيرد. در لحظه سير مياي را براي خود در نظر نميگونه
ها، تنهایي و انزواي شخصيت داستان مدرن را نشان بيان خاطرات و مرور آن. گيردالهام مي

شخصيت  کند.ر ميدر گرشته سي ش از آنکه در زمان حال، زیست کنددهد. شخصيت بيمي
 تفاوت است.با جریان رایج اجتماعي یا متعارض است و یا بي هاي مدرنداستان

ي سمفون»هاي هاي داستانتوان شخصيتشوند. ميخرد معرفي مي هاي داستان،شخصيت
 را به شرو زیر موردتوجه قرار داد:« مردگان، سال بلوا و تماماً مخصوص

معروفي، ...« )خورد ا  وول مينبود. شيطان در رگ و ریشه يراه به سر ةآیدین بچ» -
6831). 

کارگران پيدا  کي با بايها  نتوانسته بود ارتباط نزدیحرفيحوصلگي و کمبه خاطر کم» -
 همان(.« )کند

دانست که یکي از دالیل پریرفتن شغل و مي آیددانست من از شلوغي خوشم نميمي» -
  .(6866معروفي، ) : شخصيت عباس«ان بوده است؛ انزوشبانه در جایي دورافتاده همي

اي ورجهيده و چند جاي بخيه در پيشاني، انگشت معيوب دست راست که وقتي با چهره» -
 .(همان) : شخصيت برنارد«آمد کب دستتداد انگشت کوچکش ميباهات دست مي

 ضدقهرمان بودن .0-5-6

-روایت و از بين رفتن هرم داستان حد از شيبودن ب نویسنده، شخصي حد از شياصالت ب

 هاي داستان مدرن، قهرمان حضور داشت، همگي از ویژگيآن رأس هرم در که نویسي سنتي
 .(6836 )سحابي، روندبه شمار مي

بلکه در عرض هم هستند.  ،گيرنددر طول هم قرار نمي هاي مدرنانهاي داستتشخصي
داستان مدرن،  ت در. شخصيميانشان برقرار نيستت و معلولي عل ةرابط گونهچيبه تعبيري، ه

هي ت از هرگونه ماجراجویي،، است افتاده پاشيانساني کامالً معمولي با جهاني معمولي و پ
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 .العادهها و رویدادهاي خار قبدون هرگونه منحني از حاد ه زیستن در یک خط ممتد، ؛است
رمان  ةیا ممتازي ندارند تا از بدنفرد و منحصربه ویژگيهاي این سه داستان، هيچ شخصيت

ني ها بر سراسر رمان پرتوافکآنکه داستان بيشتر از ارهان این شخصيت با جدا دیده شوند.
ا ه، اصلي و فرعي بودن خود را در ماياس و وسعت حضور در مکانهاتياما شخص ،کندمي

 آورند.دست ميه داستان ب ۀشد هبرید هاي بریدهیا زمان

 زمان .0-5-3

مفهوم زمان، گاه داستان زمان ناميده  ۀدليل رویکرد ویژه هاي جریان سيال رهن بداستان»

 ةشوند و فاط شهود محض از لحظگرشته و آینده از زمان حرف مي. (6837 )بيات، «اندشده

 یندهاي رهنيآها و فراست و ما از طریق خاطره تيزمان در رهن شخص شود.حال برجسته مي

 زان عميقاساس ميصرفاً بر را توانيم زمان را ردگيري کنيم. تادّم و تأخّر زمانيمي تيشخص

. (همان) اندشده دهيتنتوان احساس کرد. گرشته، حال و آینده درهمشخص مي ةبودن تجرب

د نه شوفهم مي ي روایي است. زمان اینجا،دزماني رهني و البته تا حدو زمان این سه داستان،

م فهميمي شود؛زمان فهم مي شوند،ها، رویدادها روایت ميکه از ميان خاطرهحا. بدین معنا 

عينه در عبارات کتاب ه این سکوت زمان کمّي ب« سمفوني مردگان» در رمان که زمان دارد.

 شود:دیده مي

 عدافتاده؛ در ساعت پنج و نيم ب کار ساعت آقاي درستکار بيش از سي سال است که از» -
افتاده بود و ساعت اورهان  کار ها پيش از. ساعت سر در کليسا سال6829ال از ظهر تيرماه س

)معروفي، « آوردگردد و ویراني به بار ميرا مردي با خود برده است، اما زمان همچنان مي
6831) 

ها و ها، چيدمان آنهاي مختلب جریان دارد و اوج درخشش این داستانداستان در زمان
خاطب اي که مگونهبه مختلب است. گاه حال، گاهي گرشته و آینده.هاي حرکتشان در زمان

 .کشدشدت او را به دنبال خود  ميکند و انسجام تصویرها بهخط داستان را گم نمي
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 خواننده مخاطب داستان یا تیاهم .0-5-0

 زند.از ميب ده سرناي است که داستان از تسليم خود به خوانگونهداستان مدرن به يتگریروا
ان الترار ما از داست ۀنحو تفکر و زندگي معاصر، ۀهاي برآمده از فرهنگ معاصر و کالً شيومالک»

 «ودشال تبدیل مياي فعکنندهرا دگرگون کرده است ... خواننده .... از ناظري منفعل به مشارکت
 .(6836)پاینده، 

 نویسنده از راوي و کمرنگنویسي، جدا شدن تحوالت تاریخ داستان نیتریکي از مهم
راوي هيچ  هاي جریان سيال رهن است.شدن ناش وي و باالخره حرف نویسنده در داستان

را ایفا  ها است که ناش راويکند، هرچه هست رهنيات شخصيتنسبتي با نویسنده پيدا نمي
، خود ي داستاناصل تيشخص ةمثابها بهنویسنده با تمرکز بر رهن یکي از شخصيت کنند.مي

اي معماگونگي در خود دارد، در رمان مدرن که گونه .(6837 )بيات، کشدرا کنار مي
نار هم در کرا کدشکني کند، معما را حل کند و بسياري از قطعات پراکنده  دخواننده بای

، سمفوني مردگان»هاي کردن خواننده، شگردي است که در رمان و دخيل  بچيند. این فعال
 استفاده قرار گرفته است. نيز مورد« اً مخصوصسال بلوا، تمام

 فرجام مبهم .0-5-5
 و مبهم. بلکه پایان باز است ،هاي پيشامدرن، پایاني بسته نداردداستان مدرن برخالف داستان

گي ریختهمپریرند که هنوز رهن خواننده درگير بهاي ختم ميگونهبه رویدادهاي داستان
دادن خواننده در رمان مدرن،  با مخاطب قرار ينوع فرجام مبهم بهاین  رویدادهاي قبلي است.

بحث داستان با نرسيدن به سرانجام خود در مخاطب  هاي موردنسبت نزدیکي دارد. در رمان
گرارد و داستان در رهن خواننده به روایت خود  مي يجاال و استرس را بهؤهمواره س
 دهد.ادامه مي

 گیرینتیجه بحث و
رمان مدرن  فرم يريکارگبهشماري است که با معروفي یکي از نویسندگان انگشتعباس 

هاي مدرن به معناي مصطلح آن پرداخته است. بسياري از به توليد رمان غربي در آ ار خود
لق هاي بومي و دیدگاه سنتي خود موفق به خنویسان ایراني به دليل پایبندي به اندیشهرمان

ان سيال جری» ازجملههاي شاخص روایت گيري از مؤلفه. معروفي با بهرهاندچنين آ اري نشده
ابزاري در جهت  عنوانبههاي خود را با دیدگاهي انتاادي، رمان« حدیث نفا»و « رهن
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اصالحات اجتماعي از طریق ناد هنجارهاي اخالقي قرار داده است. معروفي برخالف 
 عنوانهبلب نگاهي سنتي ندارد و اومانيست بسياري از نویسندگان ایراني به موضوعات مخت

ن فضاي ای که يحال درروو و اندیشة راتي رمان غربي بر سراسر آ ار وي سایه افکنده است؛ 
 نویسان فارسي جایگاهي ندارد. اومانيستي در نزد اغلب رمان

ي، تدهد که وداع با طرو روایات سنتي، وداع با قهرمان سنهاي این پژوهش نشان ميیافته
ون واقعه از دیدگاه هاي گوناگرو  روایي در رمان، توصيب جنبه کشمکش دروني، رد

گویي و تک درگرشتهي جریان سيال رهن و تداعي وقایع مرتبط ريکارگبه راویان متعدد
وني سمف»نمودهاي تجلي این اندیشه در سه رمان  نیترمهمدروني مستايم و غيرمستايم 
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