
 

 15  گزارشی اجمالی از کتاب سبک شناسی کاربردی

 نقد نامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی

 15-17: 1399بهار و تابستان  ،5،شماره3دوره

 ارزیابی کتاب نمایش ذهن در داستان از فؤاد مولودی

 

 1هیوا حسن پور

 معرفی و توصیف اثر:  .1

معاصر نهای هایی است که به بررسی سیر تاریخی جریان سیال ذهن در داستآاز جمله کتاب نمایش ذهن در داستانکتاب 

ا عنوآنهای: بمنتشر شده است. در چهار فصل  1398صفحه از سوی نشر پایا در سال  384پردازد. این کتاب در فارسی می

تا  1300ل های پیدایش؛ روایت ذهنی در ادبیات داستتتانی ایران از ستتاها و زمینهروایت ذهنی چیستتتت تعری ، مفلفه

یرانی از ؛ روایت ذهنی در آثار دیگر نویستندگان ا1357تا 1345ستال ؛ روایت ذهنی در آثار هوشتن  گلشتیری از 1345

 به سرانجام رسیده است. 1357تا  1345سال 

ی و کاربرد های تایپشتت ل هاهری کتاب و نگارو و ویرایش کتاب، تقریباپ پیراستتته و منقست استتت و اگر از بر ی  ل  

سلیس ا شیم در مجموع، اثری روان و  ست افعال چشم بپو سندۀ آن در نادر سواس نوی شان از دقست و و تابت کست که ن

ه درستی بدارد. اصول ارجاع دهی در کتاب، همان ارجاع دهی مرسوم و پذیرفته شده در مجامع علمی است و نویسنده 

سب با مباحث از ارجاعو به ستفاده کرده و امانتهبه کتاب جا در متن کتاب متنا س و سواوداری را نیز با ای این حوزه ا

داستانی  دقست  اصی رعایت کرده است. بخش اعظم کتاب، نقد عملی و نشان دادن سیر تاریخی روایت ذهنی در ادبیات

 87لب های ارزشتتمند این حوزه و به صتتورت مفصتتل در قااستتت و مقدمات و مبانی نظری کتاب نیز با ارجاع به کتاب

 صفحه به اتمام رسیده است. 

روایت ذهنی  ظری برای فهم هر چه بهتر مطلب، چینش منطقی صورت گرفته و ابتدا با تعری بندی مبانی ناز نظر تقسیم

صداق ست. آنچه در های آن، بحث را پیو م سپس نمود این نوع روایت در ادبیات  رب را به  وبی تبیین کرده ا گرفته 

یستتنده، آثار وزه دارد آن استتت که نوکند و حاکی از دقست و امعان نظر نویستتنده در آثار این حاین بخش، جلب نظر می

شهای کتابش ل گرفته در  رب را نیز از نظر گذرانده و به داده شته  اند، اکتفا ن رده دهها و مقاالتی که در این حوزه نو

ه است. هرچند است. سردمداران این نوع روایت را به  وبی معرفی کرده و سیر تاریخی را نیز در این معرسفی لحاظ کرد

یز معرفی کرده نرین تالو نویسنده بررسی این ت نیک روایی در آثار گلشیری است اما دیگر آثار ادبی این حوزه را بیشت

 های دیگر کتاب به آنها پردا ته است.و در فصل
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 تحلیل و ارزیابی محتوایی اثر: .2

ستتیال ذهن و نمودهای آن به معرفی جریان  -رودشتتمارمیکه چهارچوب و شتتاکلم مبانی نظری آن به-فصتتل اول کتاب 

ها از نظر نویستتنده دور های این نوع روایت، برای تمایز آن از ستتایر روایتها و شتتا صتتهپردازد اما دقست در ویژگیمی

صل نیز دیده می سنده در همین ف ست. نگاه انتقادی نوی شمار نمانده ا شده که هر نوع روایتی را در  شود و همین باعث 

اورد و با  وانش فصل اول،  واننده به درک و دریافت درستی از تعری  و چهارچوب روایت روایت ذهنی به حساب نی

 رسد.ذهنی می

های روایی مانند رستتد چون حوزۀ مفهومی جریان ستتیال ذهن یا همان روایت ذهنی با بر ی دیگر از ویژگیبه نظر می 

شد فصل و یا تصویری برای فهم این نوع روایت می سازی و تداعی ارتباط و پیوند دارد اگر سعی در ترسیم ش لکانونی

شتری پیدا می ش وه بی ساندن و تعری  دقیق اول کتاب ارزو و  شنا سنده در  شش نوی کرد؛ به عبارت دیگر تالو و کو

های بسیار زیادی که این نوع روایت دارد، روایت ذهنی  وب و مفید فایده است، اما به دلیل فرسار بودن مباحث و ویژگی

 صوص آن ه های آموزشی بهتری برای شناساندن و معرفی این نوع روایت استفاده کند بهتوانست از شیوهویسنده مین

صهویژگی شا  سازی و ها و  شتمال و افتراق آن با تداعی و مباحث کانونی  های آن نیز این قابلیت را دارند چه از نظر ا

ای    ف ری )صورت تفصیلی این بحث همراه با شاهد مثال در مقالهچه از نظر نموداری کردن آن برای نشان دادن سیر 

 شود(.شاءاهلل نوشته  واهد شد بیشتر توضیت داده میکه ان

گیرد که ابتدا توضتتیحی در مورد آشتتنایی را دربرمی 1345تا  1300های فصتتل دوم کتاب بر استتاس ستتیر تاریخی، ستتال

شد سندگان ایرانی با این نوع روایت داده  صل نوی ست. این ف شده ا سپس به ذکر بر ی آثار در این بازۀ زمانی پردا ته  ه 

 حدود صد صفحه از کتاب را دربرگرفته است.

گاه رسد نویسنده نیز هدف از نوشتن کتاب که گرانیترین فصل کتاب است و به نظر میفصل سوم کتاب که تقریباپ مفصل

صل از کتاب شته، همین ف صل حدود  اثر  ود را نیز بر آن گذا ست. این ف ست و به  150ا صفحم کتاب را دربرگرفته ا

شا ص  صل را  ست. آنچه که این ف شیری پردا ته ا ستآنهای گل ضیت روایت ذهنی در دا شرح و تو صیلی به  صورت تف

ستآنها و بررسی روایت ذهنی در آنهاست که  واننده را به درک و دریافت درستی از آثار می کند رعایت سیر تاریخی دا

شیری رهنمون می صل دیده میگل سنده در تمام مباحث ف ای به این شود و امتیاز ویژهشود. نگاه انتقادی و تحلیلی نوی

 فصل از کتاب داده است.

سندگان ایرانی در بازۀ زمانی  صل چهارم کتاب، به روایت ذهنی در آثار دیگر نوی شده  1357تا  1345ف صاص داده  ا ت

 معرفی و بررسی چهار اثر داستانی به پایان رسیده است.است که با ذکر یک مقدمه و 

ستاندر مجموع، کتاب  ستانی ایران دارد و هم نگاه ، هم نگاه همروایت ذهنی در دا زمانی به این نوع روایت در ادبیات دا

ست می شیری پردا ته ا ستانی گل سی آثار دا زمانی گاه همتوان گفت نگاه، نوعی ندرزمانی؛ به عبارتی دیگر، وقتی به برر

آورد اما آنجا که است که آثار گلشیری را از این منظر بررسی کرده و درک و دریافت درستی برای  واننده به ارمغان می

شتتود های زمانی متفاوت بررستتی کرده استتت، نگاه، درزمانی استتت که باعث میستتیر تاریخی این نوع روایت را در بازه
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را درک کند و قوست و ضع  آن را دریابد. نگاه انتقادی نویسنده و اشراف  وب او   واننده سیر تاریخی این نوع روایت

شود و منابع مورد استفاده نیز های کتاب دیده میاند در تمام بخشبر آثار داستانی  رب نیز که در این حوزه ش ل گرفته

 ن نوع روایت رسید.توان به درک و دریافت درستی از ایمتفاوت و  وب هستند که از  الل آنها می

 

 

 


