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چکیده
تاكنون متون مختلفی از زمان پیدايش شیوة جريان سیال ذهن در حوزة ادبیات داستانی ابتدا در غرب و سپس در ايران به اين 
سبك نوشته شده اند، جريان سیال ذهن، برای اولین بار در حوزة روان شناسی توسط ويلیام جیمز معرفی شد. جريان سیال ذهن، 
شیوه ای بسیار متنی است كه در حوزة درام كم تر به آن پرداخته شده است، و بیشتر در دنیای داستان قابل بررسی است، درحالی كه 
در سال های اخیر متون متعددی به اين شیوه نوشته شده اند. اين پژوهش، به بررسی و مطالعۀ كاركرد و نمود خاطره از منظر شیوة 
جريان سیال ذهن با تمركز بر نمايشنامۀ خانمچه و مهتابی اثر اكبر رادی نمايشنامه نويس معاصر ايران می پردازد. در اين پژوهش، 
ابتدا زمینه های فلسفی، روان شناختی و ادبی توجه به آثار ذهنی در غرب مورد مطالعه قرار می گیرد، و بعد از آن به پیدايش شیوة 
جريان سیال ذهن در غرب پرداخته می شود، و سپس اصلی ترين مؤلفه های جريان سیال ذهن، از بعد روايت، گفتمان، زمان و طرح 
)پالت( مورد بررسی قرار می گیرند. و در انتهای اين پژوهش، به پیدايش شیوة جريان سیال ذهن در ايران می رسیم. و در آخر بعد 
از مطالعۀ شیوة جريان سیال ذهن، اين سبك از روايت را از منظر خاطره و مرور خاطرات با بررسی موردی نمايشنامه ی خانمچه و 

مهتابی  بررسی می كنیم.
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نگارش به سبك جريان سیال ذهن به تکنیکی روايی اشاره می كند 
كه در آن، افکار و عواطف يك راوی يا شخصیت به شکلی نوشته می شود 
آن  ذهنی  وضعیت  در  پیوسته  تغییرات  مسیر  مخاطبین می توانند  كه 
شخصیت را دنبال كنند. اصطالح جريان سیال ذهن برای اولین بار در 
سال  در   )William James( جیمز  ويلیام  اثر  روانشناسی  اصول  كتاب 
1890 به كار برده شد. جیمز، برای مفهوم دقیق تر از جريان سیال ذهن، 
از استعارة رودخانه يا نهر بهره می گیرد و جريان سیال ذهن را زندگی 
نويسندگان  اين تکنیك در میان   .)James, 1890, 60( ذهنی می نامد 
عصر »مدرنیسم« محبوبیت ويژه ای پیدا كرد. اين گونه از روايت، اين نوع 
امکان را برای مخاطبین فراهم می آورد كه بتوانند افکار درونی شخصیت ها 
ذهنیات  انعکاس  برای  روايت  از  شیوه  اين  در  نويسندگان  بشنوند.  را 
از تکنیك هايی نظیر، تك گويی درونی به شکل  شخصیت های داستان 
مستقیم و غیرمستقیم، حديث نفس و دانای كل بهره می برند. زمان در 
تکنیك »جريان سیال ذهن« غیرخطی است و ويژگی های مشخص اين 
نوع از روايت شامل: استفاده از قواعد دستوری غیرمعمول، تکرار، جهش های 
مفهومی و ساختار متفاوت طرح داستانی است. در واقع می توان اين طور 
بیان كرد كه در اين شیوه از روايت، همه چیز در يك بستر رئالیستی آغاز 
می شود و بعد شروع به رفتن به آينده و تخیل می كند و در واقع ما را از 

يك عینیت به يك فراعینیت می برد. در حوزة ادبیات نمايشی غرب و ايران 
اين نوع از روايت بیشتر با ذهنیات شخصیت های نمايشی سروكار دارد. 
گويی شخصیت ها در زمان وقوع رخداد حادثه از پس حل كردن آن مشکل 
برنمی آيند و تسلیم می شوند اما با تکرار تاريخ می توانند بر مشکالت خود 
غلبه كنند و پیروز شوند تا بتوانند همه چیز را تغییر دهند. شخصیت ها هر 
كدام به نوعی در بند هستند و قادر به رهايی از اين بندها نیستند مگر با 
نیروی ذهن خود. دو اصل مهم در اين شیوه از روايت وجود دارد كه هم 
در ايران و هم در غرب به وضوح ديده می شود؛ اولین اصل، انکار شخص 
نويسنده به عنوان خالق هدايت گر است و اصل دوم اين است كه قرار است 
بخشی از درام نوشته نشود و اين بخش در ذهن مخاطب شکل گیرد. مبحث 
ديگر زمان است كه در اين شیوه از روايت زمان درون يا ذهن داريم و زمان 
ذهن اصوالً خطی نیست، در نتیجه با كمیت سنجیده نمی شود در اين 
پژوهش قصد داريم به اين سئوال پاسخ دهیم كه نمايشنامه نويس ايرانی 
اكبر رادی چطور از اين تکنیك استفاده كرده  است و نمود اين جريان از 
طريق كاركرد مرور خاطرات در اثر اين نويسنده به چه صورت است. دلیل 
انتخاب اين نويسنده و اثر خانمچه و مهتابی به چند دلیل صورت گرفته 
است، اول ساختار مدرنیستی اثر، رعايت تمام و كمال اصول جريان سیال 

ذهن، و عملکرد مرور خاطره از طريق شخصیت اصلی نمايشنامه.

روش پژوهش  )تجزیه وتحلیل(
با توجه به مطالب ذكرشده، با بررسی مؤلفه های كمك كننده در تحلیل، 
اصلی ترين ويژگی های جريان سیال ذهن در نمايشنامۀ خانمچه و مهتابی 
شناسايی می شود و سپس نقش و عملکرد خاطره در اين اثر مورد تحلیل 

قرار می گیرد.

پیشینۀ پژوهش
بیات )1۳94( در مقالۀ خود كه در واقع نقدی است بر روی هجده 
مقالۀ ديگر كه در سال های 1۳86 تا 1۳9۳ در مجله های علمی-   پژوهشی 
منتشر شده اند، و عنوان بیشتر اين مقاله ها مربوط به جريان سیال ذهن 
است و تعدادی از اين مقاله ها هم نیز در كنار مطالب ديگر به حوزة جريان 
سیال پرداختند، كه نويسندة بیشتر اين مقاله ها سعی داشته اند كه اين 
شیوة داستان نويسی يا مسائل مرتبط به اين شیوه را معرفی كنند. اما 
به دلیل شناخت ناكافی از اين موضوع دچار اشتباهات روشی و تحلیلی 
شده اند. در مقالۀ حری )1۳90( مسئلۀ قابل بحث اين پژوهشگر در اين 
پژوهش، گفتمان جريان سیال ذهن در مقابل تك گويی به شیوة درونی 
است و يکسان انگاری واژگان جريان سیال ذهن و تك گويی درونی و مرز 
ناشناختۀ آن ها. بهرامیان )1۳90( تفاوت اين پژوهش با پژوهش های قبلی 
در بررسی داستان است. بحث بنیادين اين مقاله بررسی جريان سیال ذهن 
در روايت گری است، بحث و بررسی اين پژوهش در مورد تك گويی درونی 
مستقیم است. بهی )1۳89( پژوهشگر اين پايان نامه، هدف اصلی را بررسی 
زمان در اين گونه از آثار می داند، پژوهشگر ابتدا مدرنیسم و نقش و تأثیر 
آن بر رمان های ذهنی را مورد بررسی قرار می دهد، و سپس به ويژگی های 
جريان سیال ذهن می پردازد و در انتها عنصر زمان را در چند نمونه از 
رمان های جريان سیال ذهن مورد بررسی قرار می دهد.  محمودی و صادقی 

)1۳88( در مقاله ای نشان داد كه هدف پژوهشگران تداعی و ويژگی های آن 
در اليه های پیش گفتاری ذهن است. ماسوری )1۳86( در مقاله ای كه شايد 
بتوان گفت نزديك ترين مقاله به پژوهش حاضر باشد جريان سیال ذهن 
را از منظر ادبیات نمايشی بررسی كرده است، ابتدا چگونگی تغییر سبك 
نمايشنامه نويسی اكبر رادی از رئالیسم تا جريان سیال ذهن نمايشی مورد 
بررسی قرار گرفته است، و سپس تغییر روش رادی در نمايش نامه نويسی كه 
متأثر از زندگی شخصی وی است، مورد بررسی قرار می گیرد. بیات )1۳8۳( 
در پژوهشی آثار جريان سیال ذهن را به دلیل رويکرد ويژه  آن ها به مفهوم 
زمان مورد بررسی قرار داده است، در ابتدا چندين نمونه از آثار جريان سیال 
ذهن كه در غرب نوشته شده اند، از منظر زمان، مورد بررسی قرار می گیرند 
و سپس به رويکرد نويسندگان مختلف در اين عرصه پرداخته می شود و در 
نهايت تعدادی از رمان های فارسی كه به شیوة جريان سیال ذهن نوشته 

شده اند، از منظر زمان مورد بررسی قرار می گیرند.

سئواالت پژوهش
1. اكبر رادی در اثر خود كه به شیوة جريان سیال ذهن است، به چه 

شکل عمل می كند؟
2. نقش و عملکرد مرور خاطرات در اين اثر به چه صورت است؟

۳. نويسنده چگونه از خاطره در راستای شیوة جريان سیال ذهن بهره 
می برد؟ 

 فرضیات پژوهش
1.در اين اثر، نويسنده كامالً تابع اصول و قواعد جريان سیال ذهن از 
منظر شیوه های روايت، گفتمان، ترفندهای نزديکی زبان به زبان ذهن، زمان 

و طرح است.
2. در اين نمايش نامه، مرور خاطرات از طريق ذهن شخصیت اصلی 
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شکل می گیرد و با عناصر اصلی شیوة جريان سیال ذهن پیوند می خورد.
۳. نويسنده از طريق ذهن شخصیت و نوع روايت داستان از ذهن او، 

خاطره را در راستای جريان سیال ذهن شکل می دهد.

مبانی نظری پژوهش
زمینه های فلسفی، روانشناختی و ادبی توجه به آثار ذهنی

زيگموند فرويد و كارل گوستاو يونگ: دهۀ آغازين قرن بیستم شاهد 
حركتی در حوزة روانکاوی زيگموند فرويد، آلفرد آدلر و كارل گوستاو يونگ 
هستیم كه نويسندگان دهه های بعد را به شدت تحت تأثیر قرار داد. خصوصاً 
از »عقدة  اغلب  داشتند،  روانکاوی  ادعای  نويسندگانی كه خودشان هم 
اديپ« فرويد و »عقدة حقارت« و »جبران بیش از اندازه« و »برون گرايی« 
و »ناخودآگاه جمعی« سخن می گفتند )پريستلی، 1۳72، ۳48(. در دهۀ 
از  بخشی  ضمیرناخودآگاه  و  ذهن  خصوص  در  نو،  انديشه های  بیست، 
ديدگاه های غالب زمانه شده بود )بیات،1۳90، 24(. و حاال نويسندة مدرن، 
كه به بازتاب واقعیت در ذهن آدمی عالقه مند شده بود، توجه خود را بر روی 
روانکاوی متمركز كرد )پاينده، 1۳74،  102-10۳(. فرويد، ذهنیت انسان را 
واجد ماهیتی چندگانه می داند، كه گذشته همواره در ذهن ما حاضر است 
و مدام بر واكنش های حال ما تأثیر می گذارد، از نظر او، انسان ها چیزی جز 
خاطراتشان نیستند و زمان حال ، حاصل جمع گذشتۀ آن ها است، به همین 
خاطر، با كاوش در ذهن انسان ها می توان به همه چیز دربارة آن ها پی برد. 
يونگ با مفاهیمی مانند ناخودآگاه جمعی و كهن الگوها بر اين باور بود كه 
از ابتدای پیدايش انسان تاكنون، الگوهای قومی خاصی وجود داشته اند كه 
از غرايز انسان سرچشمه گرفته اند. اين الگو ها در ناخودآگاه جمعی به همان 
شکل اولیه باقی مانده اند، و به صورت های مختلف از جمله قالب های ادبی 

ظاهر می شوند )يونگ،1۳70، 4۳-19(.
ويلیام جیمز: جیمز برای نخستین بار اصطالح »جريان سیال ذهن« را در 
حوزة روان شناسی به كار برده است. او در سال 1890 در كتاب خود، اصول 
روان شناسی1، دربارة چگونگی عملکرد ذهن، گردش افکار در ذهن، عباراتی 
هم چون سلسلۀ فکر2  و رشتۀ فکر۳  را مطرح و آن ها را رد می كند و بر اين 
باور است كه اين عبارات بیش از حد پیوسته بودن انديشه را القا می كنند 
از تمام تجربه های  از نظر ويلیام جیمز، آگاهی   .)James, 1890, 609(

گذشته و لحظۀ حال تشکیل شده است و اين تجربیات در ذهن انسان 
دائماً در حال تغییر هستند و به هیچ وجه ثابت نمی مانند )بیات، 1۳90، 
28(. هانری برگسون4: گزارش برگسون از تداوم و ديرند واقعی، پیشاپیش 
خبر از كوشش های مطرح ترين نويسندگان برای ارائۀ هنرمندانۀ سیالن 
حیات روحی می داد، آثار او در اوايل قرن بیستم در اكثر محفل ها مورد 
بحث بود، و باعث شکل گیری محیطی فرهنگی شد كه پیدايش روايت 
مفاهیمی  )شوارتس،1۳82، 65(.  خورد  رقم  آن  در  ذهن  سیال  جريان 
هم چون زمان و ذهن، كه فلسفۀ برگسون با آن ها آغاز شده بود، چندی 
بعد به كلیدی ترين مفاهیم در آثار جريان سیال ذهن تبديل شدند )بیات، 
1۳90،  ۳1(. داستان های جريان سیال ذهن، به علت رويکرد ويژه ای كه به 
مفهوم زمان دارند، اغلب داستان زمان نامیده شده اند. ديگر مسئلۀ مهمی 
كه برگسون به آن پرداخته است ، تقابل میان زمان بیرونی و زمان درونی 
است، كه از اصلی ترين ويژگی های مدرنیته است، و در آثار  جريان سیال 
ذهن اهمیتی ويژه ای را داراست. از نظر او، دو نوع زمان و دو نوع حافظه 

وجود دارد، يکی زمان به معنای تقسیمات منظم بیرونی، همانند حافظۀ 
روزمره و عادت هايی كه در جريان زندگی از آن  ها بهره می بريم ، و ديگری 
زمان به شکل »واقعی« كه برای انسان پر اهمیت تر است، زمان به آن 
شکلی كه به وقت تعمق در كلیت ضمیر هشیار خود از آن آگاه هستیم  

 .)Kumar, 1963, 14(

پیدایش شیوۀ جریان سیال ذهن در غرب
سیالن آگاهی، سیالن ذهن، جريان سیال ذهن، شگردی در روايت 
داستان است، كه جريان دائمی و نامنظم و بدون ترتیب روند آگاهی را از 
طريق دريافت های حسی، تداعی آزاد ، مرور خاطرات، احساسات و افکار 
در بخش  خودآگاه و نیمه خودآگاه ذهن را در سطح پیش از گفتار از ذهن 
نمايش می دهد. اصطالح جريان سیال ذهن در اصل در علم روانشناسی 
كاربرد دارد، كه نويسندگان از آن برای نشان دادن زندگی روانی و واقعیت های 
ذهنی شخصیت های داستان كمك گرفتند و بعدها نیز در نقد ادبی كاربرد 
يافت. اما گفتنی است كه اين شگرد روايتی در داستان در كنار تأثیرپذيری 
عمده از نظريۀ سیالن آگاهی جیمز، از نظريه های فرويد در باب ضمیر 
خودآگاه و ناخودآگاه و دريافت هانری برگسون، فیلسوف فرانسوی از زمان 
به عنوان ديرند5 و نظرش در مورد سیالن و بی ثباتی بخش ناپذير هشیاری 
نیز تأثیر پذيرفته است. موضوع داستان سیالن آگاهی، جريان سیال پیوسته 
و نامنظم ذهن پرسوناژ، در سطح پیش از گفتار است. يادشدنی است كه 
منظور از اليه های پیش از گفتار ذهن، اليه هايی است كه برخالف اليه های 
گفتاری، مبنای ارتباطی ندارد و در آن ترتیب زمانی، نظم، منطق و سانسور 
مطرح نیست. از اين جا است كه مهم ترين ويژگی های شیوة سیالن آگاهی 
را در داستان می توان تداعی آزاد معانی و انگاره ها6 و واژه ها، گسیختگی 
ظاهری فکر، كاربرد تركیب های غیردستوری و عدم رعايت قواعد نحوی 
و نشانه های سجاوندی برشمرد. بنابراين، می توان گفت كه داستان سیالن 
آگاهی با تجربۀ ذهنی و روانی، و چند و چون آن يعنی خاطرات، تخیالت، 
مفاهیم، اشراق ها، نمادسازی، احساسات و روندهای تداعی سروكار دارد 

)انوشه، 1۳81، 846-845(.

ویژگی های آثار جریان سیال ذهن
الف( شیوه های روایت

 در آثار جريان سیال ذهن، نويسنده از يك ديدگاه مدرن روايت را 
نظاره  می  كند، در اين شکل از روايت نويسنده از نقل داستانی منسجم و 
واقعیتی كه مورد قبول همگان باشد پرهیز می كند. نويسنده تالش می كند 
تا كانون روايت را در ذهن شخصیت ها به عنوان كنشگران اصلی قرار دهد 
و خود را از روايت دور كند، او روايت را واسطه ای قرار می دهد تا از اين 
طريق خوانندگان اثر كه كنشگران ثانويه هستند از طريق تفسیر متن راه را 
پیدا كنند )بیات، 1۳90، 76(.  نويسندگان جريان سیال ذهن از شیوه های 
سنتی روايت دوری می كنند و برای نمايش محتوای ذهنی شخصیت های 
داستان و شركت دادن خواننده در تجربیات آن ها از تکنیك هايی نظیر: 
تك گويی درونی مستقیم، تك گويی درونی غیرمستقیم، ديدگاه دانای كل، 

و حديث نفس بهره می برند )همان، 77(. 

ب( گفتمان
از   شخصیت ها    ذهنی  فرايندهای  انعکاس  برای  آثار،  اين گونه  در 
تکنیك های زبانی گوناگونی استفاده می شود. كه از مهم ترين اين تکنیك ها 

كاركرد خاطره از منظر »جريان سیال ذهن«: بررسی نمايشنامۀ خانمچه و 
مهتابی اثر اكبر راديی
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می توان به شعرگونگی اشاره كرد، كه بیش ترين شکل آن در قالب استعاره 
و مجاز است )ياكوبسن، 1۳80،  115-121( و همین طور تداعی های          ذهنی 
می كنند  عمل  استعاره  و  جناس  ايهام،  چون  ادبی  صنايع  مانند  كه 
)James, 1890, 534(. بهره گیری از اين عناصر تنها يك دلیل دارد و آن 

هم نزديك كردن زبان اثر به زبان ذهن است. 
پ( زمان

تا كشف و  از زمان حذف می شود  آثار گذشته و آينده  در اين گونه 
شهودی از لحظۀ حال به دست آيد. توالی پیوستۀ زمان جای خودش را به 
تراكم درهم تنیدة خاطراتی می دهد كه در ذهن شخصیت ها نه بر اساس 
تقّدم و تأّخر زمانی كه بر اساس میزان عمق تجربه ثبت شده اند، و گذشته و 
حال و آينده كامالًً درهم آمیخته اند و ما در اين آثار شاهد تغییرات زمانی اثر 
مانند: بازگشت به گذشته، بودن در زمان حال و رفتن به آينده هستیم كه 
همۀ اين ها شگردهای زمانی نويسندگان در روايت جريان سیال ذهن است 

)بیات، 1۳90، 119-118(.
ت( طرح

آخرين شاخصه مربوط به طرح يا همان پالت است. در آثار جريان 
سیال ذهن ما هیچ گاه نمی توانیم به طرحی از اين گونه داستان ها دست پیدا 
كنیم، به اين علت كه همه چیز در ذهن شخصیت  اتفاق می افتد و شکل 
می گیرد. با اين وجود، نبايد آثار جريال سیال ذهن را آثاری بدون طرح تلقی 
كرد. هیچ نويسنده ای نمی تواند خود را از عنصر طرح بی نیاز بداند، چراكه 
طرح استخوان بندی كار نويسنده را تشکیل می دهد )ريکور، 1۳75،  4۳(. 
در اين آثار، معموالً با يك طرح نه چندان ازپیش انديشیده ای مواجه هستیم 
كه بسته به نوع خوانش اثر دچار تغییراتی می شود. در اين آثار، خوانندگان 
كنند  تعريف  واحد  داستان  يك  برای  را  مختلفی  طرح های  می توانند 
)بیات،1۳90، 142(. در همین بخش ما مبحث جريان سیال ذهن در غرب 

را به پايان می رسانیم و به پیدايش اين شیوه در ايران می پردازيم.

شیوۀ جریان سیال ذهن در ایران
اين جريان، بیش از آن كه همچون غرب زايیدة اوضاع و احوال خاص 
اجتماعی و فرهنگی و مطالعات روان-  شناختی و ادبی پیشینیان باشد، به 
نحو چشمگیری متأثر از همان نهضت فراگیر و جهانی مدرنیسم است كه 
سرآغاز و ريشه های آن را بايد در خارج از مرزهای ايران جست و جو كرد 
)همان، 182(. اين مسئله البته به معنای انکار اصالت و ارزش های ادبی آثار 
اين نويسندگان نیست، بیشتر اين افراد در بهره گیری از دستاوردهای ادبیات 
داستانی غرب هیچ گاه گرد تقلید صرف نگشته اند و به درونی كردن و هضم 
عمیق شیوه ها و شگردهای برگرفته از ديگران توجه جدی نشان داده اند، به 
حدی كه گاه تشخیص تأثیرپذيری آنان و نشان دادن ردپای آثار بیگانه در 
كارشان نیاز به دقت فراوان و تحلیل های موشکافانه دارد )همانجا(. اكنون 
با توجه به مسائل ذكر شده، به بررسی كاركرد و عملکرد خاطره از منظر 

جريان سیال ذهن در نمايشنامۀ خانمچه و مهتابی می پردازيم.

خانمچه و مهتابی از منظر روایت گری جریان سیال ذهن
نبود  روايت  ويژگی  اصلی ترين  ذهن،  سیال  جريان  روايت  شیوة  در 
انسجام در متن و درک آن توسط خواننده است، خواننده كه حاال كنشگر 
متن هم هست از طريق خواندن تجربیات ذهنی شخصیت های اثر به متن 
راه پیدا می كند )بیات،1۳90، 76-77(. در نمايشنامۀ خانمچه و مهتابی، ما 

با پنچ قطعه متصل كه از لحاظ موضوعی مستقل هستند، روبه رو هستیم. اما 
متن نمايشی حاضر به دلیل ادغام هايی كه در بُعد زمان و مکان دارد، كاماًلً 
پیرو شیوة روايت جريان سیال ذهن است. مهم ترين بخش در نمايشنامۀ 
خانمچه و مهتابی، اين محوبودن و رويا گونه بودن روايت ها است، كه يکی 
از شاخصه های اصلی جريان سیال ذهن است. طبق انديشه های فرويد، در 
زمان شکل گیری آثار جريان سیال ذهن، همان طور كه در بخش مبانی 
نظری اشاره شد، عملکرد ذهن و ضمیر ناخودآگاه به بخشی از ديدگاه های 
بايد گفت  بنابراين،  غالب آن دوره تبديل شده بود )همان،1۳90، 25(. 
كه در اين نمايشنامه خواب ديدن و رويا گونه عبارت از يك پديدة روانی 
است كه همان ضمیر ناخودآگاه نام دارد. و همین خواب و رويا گونه بودن 
سیر روايت ها محملی است برای رويدادهای به هم ريختۀ نمايشنامه كه از 
طريق مرور خاطرات شخصیت خانجون شکل می گیرد. ويلیام جیمز در 
كتاب خودش اشاره می كند كه، واكنش ذهنی كه ما نسبت به چیزی 
داريم، تحت تأثیر تمام تجربیات گذشتۀ ما تا آن زمان است. و اين تأثیر در 
 James, 1890,( مورد تمامی انديشه ها و ادراک های حسی صدق می كند

 .)9-11
در نمايشنامۀ خانمچه و مهتابی، نويسنده از تکنیك حديث نفس و 
شیوة  به  خانجون،  درونی  تك گويی  است.  برده  بهره  درونی  تك گويی 
تك گويی درونی مستقیم نوشته شده است، زيرا نويسنده غايب است و 
تجربیات درونی خانجون به طور مستقیم از ذهن خودش عرضه می شود. 
نويسنده در ذهن شخصیت غوطه ور می شود تا از طريق بیان خاطرات 
توسط شخصیت سرگذشت او را بیان كند. و به اين علت كه تك گويی درونی 
خانجون محتوای ذهنی و فرآيند ذهنی و خاطرات اوست، گاهی اوقات 
غیرمنطقی به نظر می رسد. در اليه های پیش از گفتار ذهن، چیزی تحت 
 Huphrey, 1959,( عنوان توالی زمان، نظم منطقی و سانسور وجود ندارد
28(. در اين اثر ما از طريق بیان خاطرات خانجون در تك گويی ها و حديث 
نفس های او به پنج روايت اصلی در اين نمايشنامه وصل می شويم. شايد 
بتوان اينطور گفت كه در آثاری كه به شیوة جريان سیال ذهن نوشته 
می شوند مهم ترين بخش برای مرور خاطرات از طريق مؤلفه های روايت 
شکل می گیرد. در روايت های جريان سیال ذهن، محتوای ذهنی شخصیت 

به صورت مستقیم و با فرض بودن مخاطب شکل می گیرد.
و  نقره ای  اين سرو  به سرشاخه های  نگاه می كنم  خانجون: 
نمی دونم صوبه كه از خواب پاشدم يا تنگه غروبه. غروب؟ شايد 
بتونم از روی رفت و آمد آدمايی كه جعبه های شیرينی و گل 
و گیاه دست شونه، حدس بزنم چه وقت روزه. نسیمی هم كه 
نیس؛ ولی حتماً طرفای غروبه كه آفتاب يه نور عسلی پايیزی 
روی اين درخت پاشیده. وانگهی چه فرقی می كنه؟ می خواد 
يا پنج عصر؛ همیشه همین خواب های  باشه  شیش صوب 
بیدار می شم همین آب نمای سنگی  وحشتناكه. وقتی هم 
و همین خیابون درختی و آدمای رنگ و وارنگیه كه می آن 
باال يه هو پخش می شن توی البی. جاااان، سارا نگاه كن، اين 
عمارت »آواديس« منه، با اون نخا های شمالی و گالی پیچ 
آبی. صدای سیرسیرک ها رو از الی شاخه های اون درخت 
شاه بلوط می شنويی؟... برج؟... بلندترين برج »سعادت آباد«؟... 
وا، اشتباه می كنی جونم. پس كی بود توی اون امامزاده سوره ی 
»اعراف« می خوند؟ با فینۀ عربی و اون ريش دسته بنفشه... 

بهروز محمودی بختیاری و همکاران
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چه صوتی! خب آره، هشتاد و هشتو كه رد می كنی، ديگه 
مگه »خانه ی  اين  تازه  بنیه می خواد.  با عصا هم  رفتن  راه 
آفتاب«. بايد روزی سه وعده اين يه گله جا رو دور بزنی، با 
به  آدم  كه جون  بهی  گلی  مخمل  ديوارای چین چین  اين 
لب می رسه تا خون به مفصالش بیاد. می گه شرط شم اينه: 
قلپ قلپ... خوشم می آد سانی. اين وقتا ديگه سر از خودش 
نیس. می گه فدای سرت، نشد كه نشد، واسه يه بلونی ترشی! 
می گم معلومه؛ مگه اون دفه نبودش بله برون مّمده؟ يه زنگوله 
پاش بسته آورده »باغ طوطی« به من می گه فّضه! دست منم 
كه قوه نداره، گیرة شربت خوری رو گرفتم و خواستم بلندش 
كنم، تمام شو ريختم روی خودم. سودی هم كه بند كنه ديگه 
ماشاهلل! واسه يه رولت خاک قندی چه می كنه! اوا سانی، انقده 
اله اوله نده اين بخوره هی خودشو خراب كنه هی تو پوشك 
عوض كنی. قادقاد با اون لولۀ گردنش كه غضروف گردنش! 
دو قلپ، تمام. حاال بايد راه برم. بی واكرم می شه. اين جوری، 
آهسته، پا به پا... ديدی شد؟ اوهوک، اينو! می گه استخونت مث 
سوخاری پوكه، اگه بیفتی يه جات بشکنه پس طفلك اين 
خانومه چی مال اتاق 17؟ حیوونی ديگه انش دراومده، دم 
به ساعت از رو صندلی می افته و گرمبی می خوره زمین. ولی 
من نه، الّساعه تنم به قدری زنده و اعصابم روشنه كه صدای 
پای اون مورچه رو توی گنجه می شنوئم. يا خزيدن مار سیاهی 
كه الی خش خش برگا... چیزی كه هستش بايد حواس مو 
جمع كنم ببینم چه اتفاقايی اين جا افتاده. مثالً اين شیشۀ 
عینك من كو؟ واسه چی يه طرف دختره رو ماه گرفته؟ چرا 
اجاق شون كوره؟ يا... زير اون فانوس نفتی و با اون ريش دسته 
بنفشه... شمام ديده ين؟... كجا؟ »لقانطه«؟ يا هتلی كه پاتق 
سه شنبه های ما بوده؟... اينم نه؟... آها! »سر قبر آقا«، درسته؟ 
علیلم، ذلیلم، شب جمعه س، شب خیراته، بده به اين يتیمچه، 
جّده م زهرا عوضت بده... توی همون دفتر خاطرات بود كه من 
دست مو از روی پیشونیم برداشتم و توی آينه ديدم داره خون 
می آد. خون تازه ديده بودی چکه چکه از يه خال هندی؟ هیم! 
اينه كه وقتی می ری جلو آينه يه تار مو تو می كنی، من ياد 
خودم می افتم كه هفت ساله با تو زندگی می كنم؛ در حالیکه 
هفت-ساله قد و قواره ی قشنگ تو فقط از پشت سر ديده م. 
با كفش های لنگه به لنگه و ريش و گیس بافته و كراواتی كه 
جای گردن به شکمت بسته ی. و تو موهای سفید با موچین 
من كندی و رضايتمندانه به هیکلت لبخند زدی. سام، سامی، 
كودک پیر من! تو هر كاری كه می كنی بکن؛ اما دروغ نگو، به 

من پشت نکن عزيزم. )رادی، 1۳88،  ۳76-۳7۳(
فرويد بر اين باور است،كه تمام غرايز انسان كه سركوب شده است، 
از طريق عقده هايی در قالب تمثیل و اشاره و كنايه، و خواب و رويا بروز 
می كند، و در دوران های بعدی زندگی به نحوی خود را آشکار می كند و از 

 .)Baker,  1952, 80-120( اين طريق گذشته حال را می سازد

خانمچه و مهتابی از منظر گفتمان جریان سیال ذهن
در نمايشنامه خانمچه و مهتابی، ما با زبان در دوره های مختلف تاريخی 
روبه رو هستیم، زبان در زمان اواسط پهلوی كه مربوط به داستان شارل و 
لیالست، زمان در دوران حکومت ناصرالدين شاه كه مربوط به داستان حاكم 

و زن است، زبان در دوران اوايل سلطنت پهلوی كه روايت گلین و آموتی در 
آن دوران است و در نهايت زبان در زمان حال كه داستان سامان و ماهرو 
را شامل می شود. در نتیجه، خواه ناخواه زبان برای ما دارای ابهام می شود، 
ابهام و واژه های ناشناخته در اين اثر بسیار زياد است، زيرا همۀ اتفاقات در 
ذهن خانجون شکل می گیرد، در نتیجه همان طور كه پیش تر گفتیم، ابهام 
زبانی در شیوة روايتگری جريان سیال ذهن، حاصل تالش نويسنده برای 
نزديك كردن زبان به ساز وكارهای ذهنی است. و ناخودآگاه آشفتگی ذهنی 
شخصیت های داستان ابهام را در زبان ايجاد می كند. در واقع اين طور بايد 
بیان كرد كه، زبان به هم ريختۀ خانجون به علت نابسامانی زبان متن نیست، 
بلکه در راستای آشفتگی ذهنی خانجون در اثر به يادآوردن و تداعی شدن 
خاطرات زندگی او  است. خانجون پیرزنی است كه حتی روزهای هفته را 
باهم اشتباه می كند، و اين بهترين حالت برای سیالن ذهن اوست. ذهن او 
به علت بیماری آلزايمر، چارچوب منطقی ندارد، در نتیجه از يك تداعی به 
تداعی ديگر می پرد. و در جريان بیان كردن يك خاطرة از گذشتۀ خود 
همزمان خاطرة ديگر را هم يادآور می شود و زبان كامالً در خدمت يادآوری 

خاطرات عمل می كند.
خانجون: نشد ما يه چیزی بگیم اين سوديه راه می ره بی خودی 
عر می زنه، با اون غضروف گردنش! واهلل! تا می گم چی، قادقاد: 
اگه مث اون شب جمعه بری گم شی چی؟ كه سر گذاشتی و 
رفتی و فرداش »سر قبر آقا« زير يه فانوس نفتی پیدات كرديم. 
منم كه هر چی جز می زنم به خرجش نمی ره كه، الکی نفرين 
می كنه. آه افتاد! »وادی السالم«... اون جا... »وادی السالم« بود 
كه سورة »اعراف« پیچید توی صحن و من ضريح شو گرفتم 
و اشك ريختم مث ابر باهار. و اون با ريش دسته بنفشه، چه 
شمايلی! چه صوتی! وقتی سوره تموم شد، اومد كنار نخل، 
اون  راستۀ  و  خوندم  من حمد  و  داد  رطب به ام  خرمای  يه 
گالی شب بو و زير تیغ ماه... رفتیم. بعله! شمام ايشاهلل فدای 
سرم، نشد كه نشد. واسه يه بولونی ترشی! پاشو بیا اين وری، 
بیا حرفای خودمونو بزنیم حوصله داری. چه می دونم! شايدم 

نفخه... داره آشوب می شه سارا. ) رادی، 1۳88: 409-408(
نويسندگان برای اين كه نشان دهند تك گويی درونی مستقیم و بدون 
واسطه شکل گرفته است از تکنیك هايی نظیر: نشانه گذاری، اشکال متنوع 
حروف چاپی، شکل غیرعادی چاپ و نیز امکانات نگارشی مختلف مثل 
تغییر زمان های افعال، تغییر لحن و سیاق كالم، استفاده از جمالت و عبارات 
ناقص يا درهم ريخته و مانند آن استفاده می كنند )بیات،1۳90، 114(. در 
نمايشنامه، در قسمت های تك گويی خانجون كه در ابتدا و انتهای متن 
است كامالًً اين تغییر لحن و سیاق كالم، جمالت در هم ريخته و ناقض 
ديده می شود. و به نوعی می توان گفت نويسنده از طريق رجوع و بازگشت 
به گذشتۀ شخصیت اصلی از طريق مرور خاطرات او زبان را هم در راستای 

كاركرد اصلی اش در جريان سیال ذهن به كار می گیرد.
اوا  زنگی:  مار  عین  داره  زبون  ماشاهلل!  كه  سودابه  خانجون: 
خانجون! حاال چه واجب پیر و پاتاال دور هم جمع شین و زار و 
زبیل تونو بريزين رو دايره؟ ما كه آبرو برگذار كرديم و واسه شما 
اتاق يه تخته گرفتیم. گفتم: پیشمرگت بشم سودی! می خوام 
جلوی  فلکسیده م  می آد،  هفته  می ره  روز  الساعه  چی كار؟ 
پنجره، حمد و سوره با اين تسبیح واسه دونه به دونۀ شما. تو، 

كاركرد خاطره از منظر »جريان سیال ذهن«: بررسی نمايشنامۀ خانمچه و 
مهتابی اثر اكبر راديی
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ساناز، ژيال، بیتا، پوری، مّمده. فوت می كنم به همۀ شماها كه 
سر و مر و گنده باشین. )رادی، 1۳88، ۳28(

خانمچه و مهتابی از منظر تداعی آزاد در جریان سیال ذهن
در روايت های مذكور، تداعی آزاد از طريق مروركردن خاطرات، تصويرها 
و يا گذر انديشه ای به انديشۀ ديگر شکل می گیرد. در نمايشنامه خانمچه 
و مهتابی تمام تداعی ها در ذهن خانجون شکل می گیرد، و تمام تداعی ها 
برای او از طريق يادآوری حرف های گذشته شکل می گیرد. در اين اثر ما 
با پنج تداعی روبه رو هستیم كه هركدام از طريق ذهن خانجون به يکی از 

روايت های نمايشنامه وصل می شود. 
1. لقانطه: داستان شارل و لیال

2. باطل اباطیل: داستان سامان و ماهرو
۳. باغ سرو: داستان حاكم و زن

4. حرم عبدالعظیم: داستان گلین و آموتی
5. سعادت آباد: رسیدن به سعادت و آرامش برای تمام زنان نمايشنامه

 می توان اين طور بیان كرد كه، تداعی يك فرايند روانی است كه در 
آن فرد، انديشه ها، كلمات، احساس ها يا مفاهیمی را كه قابلیت فراخواندن 
يکديگر را دارند به هم ارتباط می دهد. اين فراخوانی می تواند از طريق 
شباهت يا هم زمانی شکل بگیرد و اتفاق بیفتد. تمام تداعی هايی كه به 
ذهن شخص می آيد، كامالًً مربوط به تجربه های خودش است )میرصادقی 
و میرصادقی، 1۳77،  59(. مهم ترين بخش در عملکرد و كاركرد خاطره 
در روايت جريان سیال ذهن، تداعی آزاد است، زيرا اصلی ترين ويژگی آن 
يادآوری و مرور گذشته است. از طريق ديدن يك  چیز يا حتی شنیدن يك 

كلمه، كه در اين نمايشنامه تداعی و مرور خاطرات از طريق كلمات آشنا 
برای خانجون اتفاق می افتد و خاطرات او يادآوری می شود.

خانمچه و مهتابی از منظر زمان در جریان سیال ذهن
اشتغال به زمان، در داستان های روان شناختی و به ويژه در داستان های 
جريان سیال ذهن دارای ارزش بنیادی است. ساعت،گذشت زمان را با يك 
نظم دائمی می سنجد اما ذهن گاهی يك ساعت را به درازای يك روز  و 
يك روز را به طول يك ساعت می نماياند )بیات،1۳90، ۳۳(. تمام حوادث 
نمايشنامه، در ذهن خانجون رخ می دهد و روايت می شود. زمان برگسونی، 
كه تقابل میان زمان بیرونی و درونی در اين نمايشنامه كامالًً مشهود است. 
در نمايشنامه، ما دائم به زمان های مختلف تاريخی می رويم كه همگی 
گذشته های دور هستند، و بعد به زمان حال برمی گرديم، و روايت سارا 
و خانجون را در خانه  سالمندان می شنويم. زمان در اين اثر، كامالًً كاركرد 
زمانی جريان سیال ذهن را رعايت می كند. دائم در حال رفت وآمد بین زمان 
گذشته و حال هستیم. تمام داستان ها در ذهن خانجون اتفاق می افتد، و از 
طريق زمان درونی خاطرات او يادآوری می شود. در اين نمايشنامه، ما با پنج 

زمان مختلف روبه رو هستیم:
1. خانجون، زمان حال

2. لیال و شارل، اواسط زمان پهلوی
۳. حاكم و زن، در محدودة زمانی حکومت ناصرالدين شاه قاجار

4. گلین و آموتی، اوايل سلطنت پهلوی
5. سامان و ماهرو، در زمان حال، كه در نهايت تمامی زمان ها و روايت ها 

در ذهن پیرزنی رخ می دهد كه دچار بیماری آلزايمر است. 

در آغاز بحث، شیوه و كاركرد روايت جريان سیال ذهن را مورد بررسی 
قرار داديم. در اين پژوهش، تفاوت كار ما با ساير پژوهش های جريان سیال 
ذهن كه معموالً در حوزة ادبیات و علوم انسانی كار شده است، در اين است 
كه ما شیوة جريان سیال ذهن را در حوزة درام )ادبیات نمايشی( مورد 
بحث و مطالعه قرار داديم. تمركز اصلی ما در اين پژوهش نمود و كاركرد 
خاطرات در روايت جريان سیال ذهن است، به طوری كه مسئلۀ فريزشدن 
زمان اهمیت پیدا می كند، به اين شکل كه انگار شخصیت ها در زمان وقوع 
رخداد حادثه از پس آن برنمی آيند و تسلیم مشکل خود می شوند، اما با 
مرور اين خاطرات و يادآوری آن ها و با تکرار تاريخ می توانند بر مشکالت 
خود غلبه كنند و همه چیز را آن طور كه بايد تغییر دهند، گوئی شخصیت ها 
برمی گردند تا اين بار با آگاهی كامل از وضع موجود همه چیز را آن طور كه 
بايد سر و سامان دهند. با بررسی نمايشنامۀ خانمچه و مهتابی، دريافتیم 
كه اين سبك از روايت قابلیت وارد شدن در حوزة ادبیات نمايشی را هم 
دارد. تنها با يك تفاوت، كه آن هم ديدگاه دانای كل است. و می توان گفت 
همین تفاوت می تواند عملکرد مرور خاطره را در اثر پررنگ تر نشان دهد. 
آن هم به اين علت كه در ادبیات داستانی، در شیوة جريان سیال ذهن تمام 
وقايع داستان را از ديد نويسنده و با زاويۀ ديد سوم شخص می بینیم، اما 
در نمايشنامه، به علت ساختار متفاوت اش با داستان زاويۀ ديد ما زاويه ديد 

اول شخص يا همان زاويه ديد شخصیت است و همین موجب می شود 
كه ما خاطره را بدون هیچ واسطه ای و مستقیم از زبان ذهن شخصیت 
بشنويم و سیر آن را در اثر دنبال كنیم. نويسنده در اين اثر، كامالًً تابع 
اصول روايت جريان سیال ذهن عمل می كند و از طريق ذهن شخصیت 
اصلی، مولفه های جريان سیال ذهن را به كار می گیرد. تا از طريق همین 
مولفه ها عملکرد و نمود مرور خاطرات را در اين شیوه از روايت بیان كند. در 
نمايشنامۀ مذكور ديديم كه مانند داستان چهار مؤلفۀ اصلی جريان سیال 
ذهن را داراست. از نظر شیوة روايت، نويسنده از تکنیك تك گويی درونی 
به شیوه مستقیم و حديث نفس بهره است و از طريق همان ها شخصیت 
اصلی خانجون خاطرات را بازگو می كند، در بخش گفتمان از منظر جريان 
سیال ذهن، كامالًً ابهام زبانی رعايت شده است و زبان كامالًً با روايت های 
گذشته هم سو می شود، و در اصلی ترين بخش كه تداعی آزاد است، رادی 
به صورت آگاهانه برای بازگوكردن خاطرات از تداعی واژه ها بهره می گیرد و 
در آخرين بخش كه مربوط به زمان جريان سیال ذهن است، زمان بیرونی و 
زمان درونی به طور همزمان در اثر جريان دارد و زمان درونی ذهن خانجون 
تمام خاطرات را برای ما بازگو می كند تا به يك سیر منطقی از روايت ها 

دست پیدا كنیم. 

بهروز محمودی بختیاری و همکاران

پی نوشت ها
1. The Principles of Psychology.2. Chain of Thought. 3. Train of Thought.
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4. Henry Bregson.  5. Duration.
6. Image.
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كاركرد خاطره از منظر »جريان سیال ذهن«: بررسی نمايشنامۀ خانمچه و 
مهتابی اثر اكبر راديی



Since the emergence of the concept of stream of conscious-
ness in the field of fiction, first in the West and then in Iran, 
several texts have been written in this style. However, this 
method has received less attention in the field of drama, and 
has been studied more in the world of fiction. The present 
study examines the function and manifestation of "memory" 
from the perspective of stream of consciousness in contem-
porary Persian dramatic literature, with a focus on the play 
Khanomche va Mahtabi by Akbar Radi, one of the three 
major Iranian playwrights. This play is narrated through 
the eyes of several characters, each belonging to a specific 
class of society. All these people think about their past, and 
daydream about the wishes they wanted to fulfil, but are not 
successful to do so. Therefore, the concept of memory and 
revisiting each character’s previous issues is of utmost im-
portance in this play. In the current research, after presenting 
the philosophical, psychological and literary contexts lead-
ing to the emergence of stream of consciousness in the West, 
the main components of stream of consciousness )narrative, 
discourse, time and plot( are introduced, and the narrative of 
this play has been taken into account from the perspective 
of memory. In the play Khanomche va Mahtabi, the play-
wright has made use of soliloquy, to present her feelings. 
Khanjun, the main character, presents a soliloquy which is 
direct and internal, as the author is absent and Khanjun’s in-
ternal experiences are directly said through her own mind. 
As a matter of fact, the author gets soaked in the mind of 
the character, in order to tell her story through her memo-
ries. Naturally, as Khanjun suffers from the mental problems 
of her age, in some cases, her speech seems illogical. The 
temporal order of events in her narration is distorted and in 
some cases, not comprehensible. However, we are connect-
ed to five other narrations through the speech of Khanjun. 
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The speeches of this play )both by Khanjun and also the rest 
of the characters(, are mostly in the form of soliloquy. The 
“aside” technique is also in use, and this gives us the idea 
that the characters feel as if they are speaking speaking to a 
virtual audience. Perhaps, this is a limitation in the mimetic 
nature of drama, which is solved by the reactions of the other 
characters. All these issues were studied in this play, and the 
results show that the existence of an "omniscient narrator" 
in the story is the main difference between the narrative of 
the stream of consciousness in the story and the drama; and 
this issue gives "memories" a special importance in this play. 
Unlike fictional literature, in which the stream of conscious-
ness is seen through a third-person perspective, in the play, 
the personality perspective allows the audience to hear and 
perceive the character's memories without any mediation 
from their own mental language.
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