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ـ پژوهشي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(مجله زبان و ادبيات عربي  ـ  نهمشماره ، )علمي    1392پاييز و زمستان 

  

 )فردوسي مشهد دانشگاه زبان و ادبيات عربي استاد (دكتر سيد محمد باقر حسيني

  ) مسؤولنويسنده ، فردوسي مشهد دانشگاه  زبان و ادبيات عربيدانشجوي دكتري( راضيه خسروي
  

   جبرا ابراهيم جبرا"هالسفين"بررسي جريان سيال ذهن در داستان 

  چكيده

جريان سيال ذهن به ارائه جنبه هاي رواني اشخاص داستان مي پردازد و به كـل حـوزه         

آگاهي و واكنش عاطفي ـ رواني فرد گفته مي شود كه از سطح پيش گفتار آغاز شـده و بـه    

از » هالـسفين « داسـتان   .  مي انجامد  ،منطقي است تفكر  زاي  باالترين سطح كه سطح كامالً مج     

. جبرا ابراهيم جبرا از جمله داستانهاي معاصر عربي است كه به اين شيوه نوشته شده اسـت                

نويسنده با ارائه آميزه اي از ديدگاه داناي كل و تك گويي دروني، انديشه ها و خـاطرات و             

تان را در برابـر رخـدادهاي زنـدگي شـان     واكنش هاي عاطفي ـ رواني دو راوي اصلي داس 

ابعاد و ويژگي هاي با نقد و بررسي داستان، به تطبيق  در اين مقاله برآنيم تا      . روايت مي كند  

  . بپردازيمجريان سيال ذهن در داستان مذكور 

  . ، تك گويي دروني، زاويه ديدهداستان، سيال ذهن، جبرا، السفين: ها واژهكليد

  مقدمه

داستان نويس، شاعر، نقاش، مترجم و ناقد معاصـر عـرب           ) 1994ـ1920(جبرا  جبرا ابراهيم   

در شـعر، جبـرا از   . در بيت لحم فلسطين زاده شد و در جواني براي تحصيل به انگلـيس رفـت              

برجسته ترين گويندگان شعر منثور و در داستان نويسي معاصـر، جـزء نـسل دوم نويـسندگاني           

بي را به سطحي برسانند كه در جهان جايگـاه مقبـولي پيـدا          است كه توانسته اند داستان بلند عر      

  .  كند
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شخـصيت  . آغـاز شـد  ) م1969 (هكوشش جدي جبرا در رمان نويسي عرب با داستان السفين  

. عصام سلمان، وديع عساف، اميليـا فرنيـزي و فـالح حـسيب    : هاي اصلي اين داستان عبارتند از     

 لمي داشته اما به خاطر موانعي نمي تواننـد      عصام، جواني باهوش و برجسته كه عشق عميقي به        

لمي با فالح جراح عراقي كه طبعي غمگين دارد و گه گاه هـوس خودكـشي   . با هم ازدواج كنند   

اما همزمان، فالح بـا اميليـا كـه همـسرش وي را تـرك كـرده       . به سرش مي زند ازدواج مي كند 

دانـستن ايـن موضـوع      . ام اسـت  لمي نيز همچنان عاشق عـص     . رابطه اي عاشقانه برقرار مي كند     

انگيزه فالح را براي خودكشي بيشتر مي كند و او سرانجام در آخرداستان به زندگي خـود پايـان       

عصام به همراه لمـي بـه بغـداد برمـي گـردد امـا راهـي بـراي ازدواج آن دو وجـود                        . مي دهد 

تيـب ايـن داسـتان      به اين تر  .ند به آنجا بازگردد   اوديع هم كه مشتاق فلسطين است نمي تو       .ندارد

  .شبيه بيشتر داستا نهاي جبرا با پاياني ملودرام به پايان مي رسد

راوي يعنـي    داستان، به وسيله دو   . ويژگي برجسته اين داستان شيوه روايت و زاويه ديد آن است          

رويدادها، روند حوادث داستان و تجربيات گذشته شخـصيت هـا بـا    . عصام و وديع روايت مي شود  

ر از شيوه جريان سيال ذهن و بازگشت به گذشته شكل مي گيـرد، بـه طـوري كـه گـاه                      استفاده بسيا 

در اينجا پس از بحثي درباره جريان سـيال ذهـن        . براي خواننده درك ارتباط حوادث دشوار مي شود       

  .و ويژگي هاي آن، به بررسي كاربرد اين شيوه در داستان مذكور پرداخته مي شود

  1جريان سيال ذهن

 است در كتـابي بـه نـام اصـول     2ان سيال ذهن در اصل عبارتي از ويليام جيمز        اصطالح جري 

اين اصطالح را بعدها بـه صـورت اصـطالح     « .  نوشته شده است   1890روان شناسي كه در سال    

طبـق كـشف   . از اين نظر كه به ارائه محتويات ذهني اشخاص مي پـردازد       ادبي به كار گرفته اند      

 بيرون از دايره آگاهي اوليه وجود دارند و عالوه بر اين بـه              جيمز، خاطرات، افكار و احساسات    

                                                 
1. Stream of Consciousness   

2. William James  
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» .نـد گرد ظاهرنمي شوند بلكه به صورت جريان سـيال آشـكار مـي              ي بر آدم  وارصورت زنجير 

  )172:1373شميسا،(

به كل حوزه آگاهي و واكنش عاطفي ـ رواني فرد گفتـه    « جريان سيال ذهن به ديگر سخن 

از شده و به باالترين سطح كـه سـطح كـامالً مجـزاي تفكـر          مي شود كه از سطح پيش گفتار آغ       

  )412:1376ميرصادقي،(» .منطقي است، مي انجامد

با تجربه ذهني و روحي سـر و كـار دارد كـه اولـي مـشتمل بـر        « ادبيات جريان سيال ذهن     

خاطرات، تخيالت، مفاهيم و اشراق است و دومي هـم نمادسـازي، احـساس هـا و رونـدهاي                   

رمان نويس جريان سيال ذهن با پرداختن به تجربه ذهنـي و روحـي،              . ر مي گيرد  تداعي را در ب   

در رمـان   . پرسوناژهايش را دقيق تر و واقع گرايانه تر از نويـسندگان پيـشين عرضـه مـي كنـد                  

جريان سيال ذهن انسان دروني مطرح است وموضوع عبارت است از وجـود ذهنـي و كيفيـت                  

  )31:1366حسيني،(» . صورت مي گيرد پرسوناژ ذهن درجدال. ساز كار ذهن

از مشهورترين داستان نويساني كه از اين روش بهره گرفته اند جيمز جويس با اثـر مـشهور                  

خـشم و   « و ويليـام فـاكنر در       » خـانم دالـووي   « ، ويرجينيا وولف صاحب رمان      »اوليس« خود  

سـنگ  « هـدايت و    صادق  » سه قطره خون  « در زبان فارسي هم مي توان به رمان         . است» هياهو

« در ادبيات عربي نويسندگاني ماننـد جبـرا ابـراهيم جبـرا در              . صادق چوبك اشاره كرد   » صبور

اين شيوه را به    » التلصص« ابراهيم در رمان    ... و نيز صنع ا   » البحث عن وليد مسعود   « و  » هالسفين

  .  كار گرفته اند

  وند نگاشته مي ش جريان سيال ذهني كه به شيوههاي آثار ويژگي

  هاي روايت شيوهالف ـ 

اي است كـه در آن بـه صـراحت، از نقـل      به شيوه«هاي جريان سيال ذهن       روايت در داستان  

: 1387بيـات،   (» .شود  داستان منسجم و انعكاس واقعيتي قطعي و مورد توافق همگان، پرهيز مي           

ي هـا   هـا از شـيوه      نويسندگان جريان سيال ذهن براي نمـايش محتويـات ذهـن شخـصيت            ) 76
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، )مـستقيم و غيرمـستقيم    (گويي دروني     تك: ها عبارتند از    ترين آن   اند كه مهم    متعددي بهره گرفته  

  . گويي نمايشي ديدگاه داناي كل، حديث نفس و تك

1گويي دروني تك
 

گـويي درونـي، بيـان        تـك «. ي جريان سـيال ذهـن اسـت         هاي ارائه   گويي دروني، يكي از شيوه      تك

ي  در ايـن شـيوه  . كه پرداخـت شـود و شـكل بگيـرد          هن است، پيش از آن    انديشه، هنگام بروز آن در ذ     

خواننـده بـه طـور مـستقيم در جريـان افكـار       . كند  روايت، اساس بر مفاهيمي است كه ايجاد تداعي مي        

هاي او را دنبـال       گيرد و سير انديشه     هاي او نيست به محيط اطرافش قرار مي         شخصيت داستان و واكنش   

آيـد؛ بلكـه در ذهـن     هـا بـه زبـان نمـي     گـويي درونـي، صـحبت     در تك ) 190 :1378مقدادي،(. كند  مي

ي دروني و عـاطفي       گويي، تجربه   هاي داستان، جاري است؛ به عبارت ديگر، تك         شخصيت يا شخصيت  

در ايـن   . رسـد   شخصيت در يك يا مجموعي از چند سطح ذهن است كه تا سطح پـيش از گفتـار مـي                   

ها و عواطفي باشند كه بر زبـان جـاري            شود تا معرف احساس     ده مي اي به كار بر     سطح، تصاوير به گونه   

  . شوند هاي گوناگون ضمير، عرضه مي  اند و محتوا و روندهاي ذهني در اليه نشده

گـويي درونـي او    كننده به محيط دور و بر حاضر خود واكنش نشان بدهد، تـك            اگر صحبت 

اگـر افكـار او بـر محـور         . گـذرد      او مي  كند كه در همان موقع، در اطراف        داستاني را تعريف مي   

شـود،   گويي او بعضي از حوادث گذشته را كه با زمان حال تداعي مي     گذرد، تك   هايي مي   خاطره

ي صـحبت كننـده،       گويي او اساساً واكنشي است، سير انديشه        دست آخر، اگر تك   . كند  مرور مي 

گويي دروني، خود     تك. ان است ي داست   كند و نه يادآور زمان گذشته       نه زمان حال را گزارش مي     

  .داستاني است با زمان نامشخص

گويي دروني مستقيم، فرض      در تك « . اند  بندي كرده   گويي دروني را به مستقيم و غيرمستقيم تقسيم         تك

راوي نه با . شود  ي دروني پرسوناژ به طور مستقيم، عرضه مي         بر اين است كه نويسنده غايب است و تجربه        

 در اين شيوه    ) 74:1365براهني،  (» .كند  وگو مي   ند و نه با كس ديگري در صحنه، گفت        ز  خواننده حرف مي  

ـا        كند؛ مثالً صحبت    ميندخالت  راوي  نويسنده در مكالمات و جهات و حاالت ذهني          ها را براي توصيف ي

                                                 
1. Interior Monologue  
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وناژ هاي پرسـ  ها و انديشه كه احساس گويي دروني غيرمستقيم ضمن آن  در تك . دكن  افزون مطلبي، قطع نمي   

   .كند وگوي دروني پرسوناژ حركت مي شود، نويسنده هم پا به پاي گفت ارائه مي

  1گويي نمايشي تك

گيـرد و     كـسي مخاطـب قـرار مـي       «گويي اسـت كـه در آن          گويي نمايشي، نوعي از تك      تك

زنـد و دليـل خاصـي بـر گفـتن موضـوع خاصـي بـه                   گوينده بلند بلند با كسي ديگر حرف مي       

هـاي راوي داسـتان     خواننده از صحبت  .ين مخاطب در خود داستان است     ا. مخاطب خاصي دارد  

كنـد و چـه كـسي را در داسـتان،      تواند بفهمد كه او در كجاست و در چه زماني زندگي مـي           مي

  )414: 1376ميرصادقي، (» .مورد خطاب قرار داده است

2ناي كل داديدگاه
 

ي ديد سوم شخص، نقل   ه و با زاويه  از ديد نويسند  «در ديدگاه داناي كل، تمام وقايع داستان        

 الزم به ذكر اسـت      ،از آنجا كه ديدگاه داناي كل مخصوص به جريان سيال ذهن نيست           . شود  مي

ها در كـاربرد ايـن شـيوه، آن اسـت كـه در       هاي مورد بحث ما با ديگر داستان    تفاوت داستان كه  

اسـت بـه زنـدگي درونـي       ي داناي كل، معطوف       هاي جريان سيال ذهن، آگاهي نويسنده       داستان

: 1387بيـات،  (» . هـا  ي ذهن آن  ها و محتويات نامنظم، غيرمنطقي و به گفتار در نيامده           شخصيت

ها    نويسنده در مقام داناي كل، محتوا و روند ذهني شخصيت          ،ديدگاه داناي كل  در  نابراين،   ب )86

  .كند هاي قراردادي، روايت و وصف مي را از طريق شيوه

3گوييحديث نفس يا خود
 

به قصد آگاه كردن خواننده از نيت خـود     حديث نفس يا خودگويي، آن است كه شخصيت،         

 در حديث نفس، شخصيت با صـداي بلنـد صـحبت            .افكار و احساسات خود را به زبان بياورد       

حـديث نفـس از ايـن جهـت بـه        . خبـر اسـت     كند و از وجود و حضور ديگران، غافل و بي           مي

                                                 
1. Dramatic Monologue  

2. Omniscient Point of View  

3. Soliloquy  
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ي خود شخـصيت و در تنهـايي، گفتـه     هر دو به وسيله«است كه گويي دروني مستقيم شيبه     تك

تـري    ها در اين است كه در حديث نفس، نظـم و انـسجام بـيش                شوند؛ اما تفاوت اساسي آن      مي

  )67: 1389محمودي، (» .شود گويي دروني ديده مي نسبت به تك

گـويي و      تك ي  هاي جريان سيال ذهن، وقايع و حوادث، گاهي به شيوه           ها و رمان    در داستان 

ي  البته روايت داستان از ديـدگاه دانـاي كـل در شـيوه        . شود  گاه از ديدگاه داناي كل، روايت مي      

تفـاوت رمـان جريـان سـيال     « هاي ديگر، تفـاوت دارد   جريان سيال ذهن با روايت آن در شيوه   

ها در كاربرد اين شيوه در موضوع مورد وصـف اسـت كـه عبـارت باشـد از                 ذهن با ديگر رمان   

ي جريـان سـيال ذهـن را بـه      تـوان ايـن شـيوه     مي از اين رو،  . هن يا زندگي دروني پرسوناژها    ذ

ي محتوا و روند ذهني پرسوناژها تعريف كرد كه در آن، نويسنده در مقـام                 ي ارائه   صورت شيوه 

هـاي قـراردادي، روايـي و توصـيفي، وصـف             داناي كل، محتوا و روند ذهني را از طريق شـيوه          

  )31: 1366ني، حسي(» .كند مي

  زمانب ـ 

به دليل رويكرد ويژه به مفهوم زمان، گاه داستان زمان ناميـده  «هاي جريان سيال ذهن       داستان

شـود تـا كـشف و شـهودي           ها، گذشته و آينده از زمان حـذف مـي           گونه داستان   در اين . اند  شده

 زمـان جـاي   ي در چنين حالتي، ترتيـب و تـوالي پيوسـته   . ي حال، به دست آيد محض از لحظه 

هاي داستان، نه براسـاس       دهد كه در ذهن شخصيت      ي خاطراتي مي    خود را به تراكم درهم تنيده     

اند و گذشته و حال و آينده كـامالً           تقدم و تأخر زماني كه براساس ميزان عمق تجربه، نظام يافته          

  ) 118ـ119: 1387بيات، (» . اند درهم آميخته

كاس دقيق ذهن انسان و چگونگي تطابق آن با زمان،          ويسندگان جريان سيال ذهن براي انع     ن

بازگشت ناگهاني به گذشته، تغيير مداوم روايـت بـين حـال و             . اند  به انواع شگردها روي آورده    

هاي لحظـاتي محـدود از زمـان حـال،      گذشته و آينده، روايت طوالني مدت از گذشته از دريچه 

تغييـر  اي مختلف ذهن شخصيت و در نتيجـه،  ه جايي مداوم كانون روايت داستان ميان اليه  جابه

هاي مكرر كه گذشته و حـال         گيري از تداعي    بين زمان بيروني و زمان دروني يا زمان ذهن، بهره         
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هـاي متفـاوت    شود تا تلقـي  هايي هستند كه به كار گرفته مي    همگي شيوه ... آميزد و     را درهم مي  

زمان ذهني جاي زمـان  «ان جريان سيال ذهن     در داست . اذهان مختلف را از مفهوم زمان، بنمايانند      

هــا و هزارتوهــاي خــاطرات و  جريــان نــامنظمي كــه حاصــل بازگــشت. گيــرد تقــويمي را مــي

ناپـذير   آميزنـد كـه تفكيـك    در زمان ذهنـي، گذشـته و حـال چنـان بـا هـم در مـي         . روياهاست

  )50: 1389محمودي، (» .نمايند مي

  زبانج ـ 

زبـان در   . هاي گفتاري قرار گرفته اسـت       تر از اليه     سطوحي عميق  ي پيش از گفتار ذهن، در       مرحله« 

اين مرحله از نظم و منطق عقالنـي برخـوردار نيـست و عناصـر زبـاني بـه صـورت درهـم آميختـه و               

 امـا نويـسنده بـه    )58 :1382فلكـي، (» .شود غيرمنسجم و بدون مخاطب و فاقد مبناي ارتباطي، ظاهر مي  

ي اثـر، قابـل درك و دريافـت      ني را چنان بنويسد كه براي خواننـده   هر حال ناچار است تك گويي درو      

ترفنـدهاي زبـاني    . ي پيش از گفتار وفـادار بمانـد         هاي مرحله   تواند كامالً به ويژگي     رو، نمي   از اين . باشد

كس و زبان داسـتان     عرود تا برخي از فرايندهاي ذهني را من         متنوعي در آثار جريان سيال ذهن به كار مي        

  :ها عبارت است از ترين آن زبان ذهن نزديك كند كه مهمرا به 

  ابهام

هـاي ديگـر     با داسـتان  ها در مقايسه ابهام آن«هاي جريان سيال ذهن،  هاي مهم داستان   يكي از ويژگي  

ي پيش از گفتـار اسـت    اين ابهام تا حدود زيادي ناشي از خصوصيت فرايندهاي ذهني در مرحله         . است

توانـد بـه توضـيح و         شود و نويسنده نيز نمـي       قيماً با محتويات ذهن رويه رو مي      كه در آن، خواننده مست    

يابـد و باعـث    ي زبـان نيـز راه مـي    ابهام خواه ناخواه بـه عرصـه  . ها بپردازد هاي شخصيت   تفسير انديشه 

شود در اين آثار، با اشارات و معاني مبهم و تبيين نشده، جمالت ناقص، كلمات دو يا چنـد پهلـو و                        مي

هاي جريان سـيال ذهـن    گاهي ابهام داستان. گذاري رو به رو شويم گذاري غيرعادي يا فقدان نشانه      انهنش

ها شخصيتي كـه ذهـن او         در بسياري از اين داستان    . هاي داستان است    ناشي از آشفتگي ذهني شخصيت    

ـ                دستمايه وط بـه عـالم     ي روايت داستان قرار گرفته است، به داليل مختلفي از جمله روايت ذهنيات مرب
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ها، در حالت طبيعي و عـادي قـرار           ماندگي ذهني، فشار رواني بر ذهن شخصيت و مانند اين           رويا، عقب 

  )98 و 95ـ96: 1387بيات، (» .ندارد

  شعرگونگي

گيري فراوان از     بهره«. شود  هاي جريان سيال ذهن از عناصر شعري هم استفاده مي           در داستان 

هـاي      ريان سيال ذهن بـه حـدي اسـت كـه گـاهي جنبـه              هاي ج   عناصر شعري در اغلب داستان    

اسـتفاده از ايجـاز، ابهـام، ايهـام،         . كنـد   ها غلبـه مـي      هاي داستاني آن    ي اين آثار، بر جنبه      شاعرانه

هاي بديع و توجه دقيق به معاني ضـمني كلمـات             ها و استعاره    پردازي، به كارگيري تشبيه     جناس

هـا كمـك      زاي زبان، به شعرگونگي ايـن نـوع داسـتان         در كنار توجه ويژه به تأثير موسيقايي اج       

هاي جريان سيال ذهن را       ترين صناعاتي هستند كه زبان داستان       استعاره و نماد نيز از مهم     .كند  مي

  )102ـ104همان، (» .كند به زبان شعر نزديك مي

  زادآي تداع

مفاهيمي را  ها يا     ها، كلمات، احساس    انديشه«تداعي، فرايندي رواني است كه شخص در آن         

تواند حاصل    قابليت فراخواني مي  . دهد  كه قابليت فراخواندن يكديگر را دارند، به هم ارتباط مي         

آيـد،   چه از طريق تداعي بـه ذهـن شـخص مـي      آن. زماني يا پيوندهاي ديگر باشد      شباهت يا هم  

ت تداعي يا به شكل منطقـي صـور       . هاي خود اوست    كامالً مربوط به زندگي و گذشته و تجربه       

. نامنـد  مـي » تـداعي آزاد «شناسـد كـه در ايـن صـورت، آن را              گيرد يا منطقي براي خود نمي       مي

  )108همان، (» .اند كار تداعي آزاد كامالً وابسته و هاي جريان سيال ذهن به ساز داستان

   گذاري هاي نگارش و نشانه شيوه

تـوان از    گويي دروني، مي    براي القاي مستقيم تك   «اند كه     ها پيش، نويسندگان دريافته     از مدت 

گذاري، اشكال متنوع حروف چاپي، شكل غيرعادي چاپ كتاب و نيز امكانـات نگارشـي                 نشانه
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هاي افعال، تغيير لحـن و سـياق كـالم، اسـتفاده از جمـالت و عبـارات                   مختلف مثل تغيير زمان   

  )114همان،  (».ناقص يا درهم آميخته و مانند آن استفاده كرد

  »هالسفين« سيال ذهن در داستانويژگي هاي جريان 

 شيوه هاي روايت -1

پـل رهـايي     دريا« با مقدمه و زمينه چيني براي فضاي داستان آغاز شده است             هداستان السفين 

. بازگـشته اسـت      كهنسال ، مهربان ، امروز دريا به عنفوان خود         ،ت ودلپذير واست درياي با طرا   

 لبهـاي پهـن و بـازوان گـسترده چـون دام      موجش ضربه سختي نواخته بر طوفاني كه شكوفه و 

 سـوي غـرب ، بـه        به هايي دوباره است    ر  دريا. هاي لذت بخش را در چهره آسمان مي افكند          

 به ساحلي كه الهه عشق از سـطح دريـا و دميـدن نـسيم آن سرچـشمه مـي                   ،سوي جزاير عقيق  

  )9:1985جبرا، (».گيرد

ه دانـاي كـل بهـره بـرده و بـه وصـف       ان است و نويسنده از ديـدگا نهدر اين سطور راوي پ 

   ام سـلمان   ص يعنـي عـ    ،انديشه هايي پرداخته كه در ذهن شخصيت اصلي اين فـصل از داسـتان             

 و ذهـن راوي را در مرحلـه گسـسته پـيش از     ، ولي از دايره ذهن او خارج نمي شود  ،مي گذرد 

ويسنده در اين ديدگاه    شيوه بيان ن  . خواننده نيز در قلمرو ذهن راوي است        . گفتار ارائه مي كند     

  .و از ديد سوم شخص نوشته شده است كامال وصفي

وي آورده و تـالش  رپس از اين جمالت توصيفي ، نويسنده به شـيوه تـك گـويي درونـي                 

كرده با استفاده از زاويه ديد اول شخص ، خود را پشت راوي پنهان سازد و تجربيـات درونـي                    

و من نمي دانستم كـه لمـي    « :خواننده عرضه داردبه طور مستقيم از ذهن او براي        شخصيت را 

بيچاره كه برخي شبها مي گريست و به خاطر من خانواده اش را ترك كرده بود ، امـا در برابـر                      

  )9همان، (» .....من هميشه خندان بود، او نيز در اينجاست ، در اين كشتي 

 خاصـي نـدارد و او       انديشه هايي كه در ذهن راوي مي گذرد پريشان است و نظم و ترتيب             

خـود واكـنش نـشان     و بـر  گـاه بـه محـيط دور   . پيوسته از يك انديشه به انديشه ديگر مي رود    
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گـاهي نيـز بـه توصـيف        ،  مـي شـود     تداعي  لمي برايش    دهد و گاهي خاطرات گذشته او با       مي

  .گفتگوي خود با برخي مسافران كشتي مي پردازد

بـاز  ر  باز هم به شـيوه تـك گـويي درونـي د            ) ام سلمان صع( راوي   ،در ميان اين انديشه ها    

گويي احساسات عاشقانه خود در برابر لمي و رنجهاي مداوم او ازاينكه نتوانسته تا بـه حـال او                

روزگـار  ) چهره  اي كه   (و اين چهره با من برخورد كرد        « : را فراموش كند، استفاده كرده است       

 مـرا در احـساسي   ، از آن حـس خـاموش     بودم، اما ناگهان مي آيد و پس       ي او را فراموش كرده    

 ...به راستي آن بازگشت عشق است     . شديد غرق مي كند و سپس در غروبي از نور رها مي كند            

... . و من در حالي او را ديدم كه آمادگي ديـدار او را نداشـتم ، آرزو كـردم كـاش اينجـا نبـود                        

  )12همان، (

 كاربرد زاويه ديـد اول شـخص بـه عمـق            ادر حقيقت در اين فصل نويسنده سعي كرده تا ب         

اسـتفاده از تـك گـويي درونـي از           شخصيت عصام نفوذ كند، راوي نيز آن طور كه پيداست بـا           

ه آرايي و راهنمايي نويسنده     حندنياي دروني خود سخن مي گويد، بنابراين خواننده نيازي به ص          

مان است كه زاويه ديد  و اين ه، و اين راوي است كه از احساسات خود سخن مي گويد           ،ندارد

  )29 :2005فوزي حاج ،  ( .دروني ناميده مي شود

اماتيك بودن حوادث داستان ، شدت احساسات و قـدرت نويـسنده در تـصور       ربايد گفت د  

امـا قـدرت    . دنياي باطني اشخاص موجـب بـه كـارگيري ايـن شـيوه از روايـت شـده اسـت                     

ـ ستان خود تنهـا بـه يـك شـيوه           نويسندگي جبرا به او اجازه نداد تا براي روايت دا          سنده كنـد   ب

كه در ابتداي بحث  گذشت در برخي جاها از ديدگاه داناي كـل نيـز بهـره بـرده                    بنابراين چنان 

به عنوان مثال براي توصيف بعضي صحنه ها از نگاه راوي از ايـن شـيوه اسـتفاده كـرده       . است  

مـي    در تنهايي خود به سـر   كه هر يك   ،در عرصه كشتي جز سه يا چهار نفر كسي نبود         « :است  

 زير نور ستارگان بزرگ  به هـم پيوسـته   ، و امتداد دريا ، پيرامون ما      بود ماه غروب كرده  ... بردند

ــد     ــي ش ــنيده م ــرباهنگي ش ــشتي در ض ــيقي در دل ك ــواي آالت موس ــود و ن ــده ب ــره ش » .تي

  )15:1985جبرا،(
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اناي د هر دو شيوه     ،الل توصيف حالت يا تحرك اشخاص و اجسام       خنويسنده در    گاهي نيز 

شيـشه را برداشـت و مقـداري مـشروب      فرننـدو « : كل و تك گويي دروني را به هـم آميختـه       

ريخت، وديع در حالي كه صحبت مي كـرد روي تخـتش دراز كـشيده بـود و مـن از كنـارش                       

» .برخاستم و با هم اتاقي اش روي تخت مقابل نشستم و نقاشي  ها زير پايمان پخش شده بـود            

  )86همان، (

پديده ديگري كه در داستان السفينه ممتاز است ، تداخل و تقـاطع ضـماير در اثنـاء داسـتان             

كه راوي عصام سلمان است و درباره اميليا فرنيـزي           مثالً در جايي  ) 65 :2009عصفور،  ( . است

سخن مي گويد نويسنده به طور دايره وار از ضمير غايب به مخاطب و از مخاطـب بـه مـتكلم                     

اندي به طول انجاميد ، اميليا گفـت بـرايش جـز يـاد و                ازدواج او يك سال و     « :شودمنتقل مي   

خاطره اي باقي نمانده ، خاطره منظره كوه سـبز آبـي درخـشاني بـر فـراز بيـروت و احـساس                       

زبـان   ... مي فهمي ؟ خاطره ، خاطره آن منظره است نه خاطره عاطفه و مهرباني                .رضرورت فرا 

  )10: همان(» .ياد گرفتم و مدتي را در لندن سپري كردم انگليسي را در بولونيا 

به ايـن  . هايي كه وديع عساف به روايت آن پرداخته نيز وضع به همين منوال است      در فصل 

صورت كه نويسنده ابتدا با ديدگاه داناي كل به وصف انديشه هايي پرداخته كه در ذهـن راوي                  

گويي دروني حوادث و خاطرات گذشته وديع       گذشته و سپس با استفاده از تك        ) وديع عساف (

 در نزديكي بركه السلطان بازار الجامعـه بـر  « : ايز بيان مي كند ف از قبيل آشنايي او با دوستش        ،را

 در يـك صـبح زود كـه بـه آنجـا      .چهارپايان و حيوانات اهلي بود     كه براي فروش   ،پا شده  بود   

ه سنگي نزديك ديـوار نشـسته و بـا مـداد     ديدم كه در زير نور خورشيد بر تخت، پسركي را    رفتم

  » ....به طرف او رفتم و به آنچه مي كشيد نگاه كردم... نقاشي مي كرد

زيـرا تجربـه    ؛  مالحظه شد تك گويي دروني راوي در اين داستان مـستقيم اسـت               كه چنان

جهـات و حـاالت ذهنـي او     او به طور مستقيم عرضه شـده و نويـسنده در مكالمـات و       دروني

 تنهاي تنهاسـت  و رفـتن از   ، راويناي  عالوه بر، ندارد و صحبت هاي او را قطع نكرده    دخالت

  .د مي سازدمؤكيك انديشه به انديشه ديگر عنصر عدم انسجام را 
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 ،ز در روايت داستان خود بهره بـرده        جبرا همچنين از حديث نفس ني      ،اين دو شيوه  گذشته از 

 را غير مستقيم براي خواننده تشريح مـي كنـد           گفتگو ي وديع با خود كه در آن علت سفر خود          

به سفر دريـايي    . برو دنيا را ببين     ر  عجله كن وديع، به سف    : با خود گفتم  « : نمونه اي از آن است    

 بلكه به اين دليل كه كـشتي از نظـر جـسمي         . رفتم نه به خاطر اينكه دريا همان دنياست و بس         

انسان به رشد و تكامـل و   دهد، هواپيما حس جاري بودن با زمان و مكان  را به تو مياحساس  

  )43: همان(»  .از بين مي برد ير را در توغيت

 انتقال انديـشه هـا و احـساسات         ،چنانكه در اينجا مي بينيم هدف نويسنده از اين شيوه بيان          

  .شخصيت داستان است تا از اين طريق خواننده را از نيات و مقاصد او مطلع سازد

رونمايـه و  دنه پردازي در داستان السفينه به ويژه در آغاز داسـتان بـا   صحقابل ذكر است كه     

سنده با توصيف دريا به عنوان وسيله نجات و رهايي فـضايي را             ينو. مضمون آن همخواني دارد   

خود را در بند و زنداني عواملي چـون         ،  كرده كه در آن اشخاص عليرغم آزادي ظاهري          ترسيم

 و از طريق پرش هايي كه ذهن راويان بـه           ،دن يأس مي بين   دوري از وطن، شكست در زندگي و      

 و با اين شيوه دليل      ،گذشته و حال دارد به مقايسه بين زندگي آنان در گذشته و حال مي پردازد              

پريشاني ذهني آنها را به شكلي غير مستقيم و تأثيرگذار براي خواننده بازتاب مي دهـد كـه بـه                    

  .دهد خواننده را در متن حاالت روحي او قرار ميو صورت كالمي غير منسجم عرضه مي شود 

  زمان ـ 2

نويسندگان داستانهاي جريان سيال ذهـن در قالـب كـالم، مقطعـي كوتـاه از تجربـه ذهنـي                    

شخصيت هاي اصلي را به گونه اي منعكس مي كنند كه تصويري از زماني طـوالني از زنـدگي                   

از روايـت داسـتان الـسفينه       .  قرار مي دهنـد    آنها را از دريچه ساعاتي محدود در اختيار خواننده        

روايت چند روز از تجربه هاي ذهني و عينـي عـصام سـلمان و    به چنين بر مي آيد كه نويسنده   

كـودكي تـا    از  وديع عساف مي پردازد كه طي آن مقطعي طوالني از رخدادهاي زندگي آنـان را                

  .بزرگسالي در اختيار خواننده قرار مي دهد
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بـه شـگردهاي    ،   دقيق ذهن اين اشخاص و چگونگي تطابق آن با زمـان             جبرا براي انعكاس  

اكنون به بررسي   . متنوعي همچون بازگشت ناگهاني به گذشته و نگاه به آينده روي آورده است            

  .هر يك از اين روش ها در داستان مورد بحث مي پردازيم

  بازگشت به گذشتهـ  1ـ2

 ناميده مي شـود، اسـلوبي   »Flash back«يسي و در انگل» استرجاع « اين شيوه كه در عربي 

در داستانهاي سيال ذهن است كه در آن راوي به برخي حـوادث گذشـته كـه در واقـع قبـل از                    

، قاسم(. زمان آغاز داستان روي داده است بر مي گردد و در زمان حال به روايت آنها مي پردازد         

1984 :40(  

ي تسلـسل زمـاني تـشكيل مـي دهـد كـه از        قطعه هايي را برا ، اين تفكيك  ،به عبارت ديگر  

 بـه   ،دادهاي مربـوط بـه داسـتان      يـ خالل آن نويسنده براي روشن كردن گذشته اشخاص يـا رو          

 حـوادث و مجـراي   گذشته بر مي گردد و ازاين طريق به خواننده اطالعات كافي براي پيگيـري       

  )135 : 1999سالم ، لعبدا. (امور عرضه مي شود

توصيف مكـان يـا     ي مختلفي صورت مي گيرد كه يكي از آنها        بازگشت به گذشته به روشها    

در . كه فرد در گذشته ديده يا شنيده و تـأثير ان بـر روح و جـان او بـاقي اسـت                     قي است   يموس

داستان، عصام سلمان با شنيدن موسيقي كه در كشتي پخش بود به ياد خاطرات خود با لمي در                  

در دل كـشتي    و نواي آالت موسيقي     ... ده بود   ماه غروب كر  « : يكي از شب هاي بغداد مي افتد      

ــد     ــاهر ش ــرم ظ ــي در براب ــديد ، لم ــه ش ــان آن كين ــد در مي ــي ش ــنيده م » .در ضــرباهنگي ش

  )15:1985جبرا،(

» بـه يـا آوردن  «  توسط راوي و بـا اسـتفاده از فعـل    ،گاهي نيز بازگشت به گذشته ، مستقيم 

 عـساف  فـصل بهـار در قـدس را     هنگامي كه ويع) 67 :2005فوزي حاج ،   (. صورت مي گيرد  

، نويسنده از اين شـيوه اسـتفاده كـرده          و به غربت از سرزمين خود مي انديشد        يادآوري مي كند  

 را بـه يـاد آوردم و        ر گوهرها مرا به يـاد شـكوفه هـاي آن سـرزمين انـداخت و بهـا                 ...«:است  

  )22:1985جبرا،(» .ري اهاي به درخشش آبي آسمان را پس از باران
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اربرد مونولـوگ يعنـي     كـ ين داسـتان قابـل مـشاهده اسـت          ا از اين روشها كه در       يكي ديگر 

وديع عساف بااستفاده از ايـن روش مكانهـاي         ) 188 :1998مرتاض،. ( گفتگوي يك طرفه است   

شگفتا از شما اي زيتونهـاي طالبيـه و قطمـون و            « : معروف دربيت المقدس را به ياد مي آورد         

  )27: همان( » .... ه الحم به نزديكمصلبه و سرزمين 

يابد و نويسنده با جابجايي      تا پايان داستان ادامه مي    ) بازگشت به گذشته  ( اين شيوه روايت    

مداوم كانون روايت ميان اليه هاي مختلف ذهن شخصيت هاي اصلي و با بهره گيري از تداعي                  

  .دازدروايت ذهنيات آنها مي پر هاي مكرر كه گذشته و حال را به هم مي آميزد به

 بلكـه مـضمونهاي     ،براين اساس در روايت اين داستان ترتيب و توالي زماني در كار نيـست             

اصلي تكرار شونده در ذهن شخصيت ها و رخدادهاي مرتبط با آنها هر يك در عمـق خـود در      

 و ذهن آنها در سطح پيش گفتار خود هنگـام انديـشيدن بـه گذشـته بـدون              ،گذشته وجود دارد  

 بسته به اينكه كدام يك از اين رخدادها برايشان تـداعي          ،أخر زماني اين وقايع   توجه به تقدم و ت    

  .به همراه وقايعي مرتبط با آن از اعماق مختلف ذهن احضار مي كنند  شده باشد، آن واقعه را

در داستان الـسفينه قابـل توجـه اسـت، روشـن            ) بازگشت به گذشته    ( آنچه در اين ويژگي     

بدين صورت كه در خاطرات گذشته عـصام مـي          . مين فلسطين است  شدن ابعاد تاريخي از سرز    

همچنـين در   ) 169:همـان (. را دريافـت     20توان تاريخ تسويه اراضي به دست دولـت در دهـه            

 سند تاريخي محكمي وجود دارد براي تـاريخ قـدس وجنـگ عـرب               ،بازگشت وديع به گذشته   

  )64:همان. (1948ويهود در آن وعقب نشيني ارتش انگليس از قدس در سال 

  نگاه به آينده ـ 2ـ 2

 به دليل سيالن ذهنيات در گسترده زماني از گذشته هـاي          ،هاي جريان سيال ذهن    در داستان 

حال ،گاهي به كاربرد خاصي از مقوله زمان برمي خوريم كه مي تـوان آن را اشـاره    دور تا زمان  

حـوادث پـيش رو كـه راوي از آن          نگاه به آينده مقدمه اي است براي        « در واقع    .به آينده ناميد  

نگـاه بـه آينـده       پس همانگونه كه بازگشته به گذشته تداعي حوادث قبلي اسـت ،            ،هپيشي گرفت 

  )126:1990 بحراوي، (».يعني تداعي حوادث آينده در لحظه حال 
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در داستان مورد بحث مي توان اين تكنيك را در مقدمه چيني براي خودكشي فالح در پايـان    

ــل از طريــق ذكــر خودكــشي در داســتان شــياطين   .  داســتان يافــت ــسنده در فــصلهاي قب نوي

 به اين ترتيب كه وقتي لمي كتـاب شـياطين را بـه       .ا فراهم  كرده است    رداستايوسكي اين زمينه    

در ايـن   «  :فالح به خودكشي موجود در كتاب اشاره مي كند ومي گويـد           ،  د راشد مي دهد   ومحم

 خودكشي كه فرد از قبل براي آن آماده مي شود همانگونـه       داستان بدترين نوع خودكشي آمده ،     

  )126:1985جبرا،( » .كه براي يك سفر يا معامله تجاري آماده مي شود

خودكـشي فـرد هلنـدي در كـشتي نيـز مقدمـه اي اسـت بـراي خودكـشي فـالح                       همچنين

 گفتـه شـده بـا كـسي       « : مخصوصاً وقتي مي بينيم صفات اين دو شخص به هم نزديك بـوده              ،

  )115: همان (».معاشرت نمي كرد ودر كل كم صحبت بود

 سرنوشت غم انگيز خود را به طـور         ،د راشد وفالح خود نيز در هنگام گفتگو با وديع و محم         

كتاب اسطوره سيزيف را خواندم قانع نشدم ، به نظر من خودكـشي مهـم     « : گذرا تداعي نموده    

  )127: همان( ».ترين شكل مبارزه طالبي است

ترتيب نويسنده ، ذهن خواننده را از چگونگي روي دادن واقعه اي درزمان آينده آگـاه      بدين  

مي كند و خواننده نيز وقتي به پايان داستان مي رسد تصور شنيدن واژه خودكـشي در ذهـن او                    

  .ايجاد شده است

  زبانـ 3

  ابهامـ 1ـ3

شانه گذاري غير عادي    كلمات چند پهلو ، ن    .  در داستان مورد نظر ابهام چنداني وجود ندارد       

 تحـت   ،ولي ذهـن شخـصيت هـاي اصـلي        . رفته است نيا جمله هاي فاقد نشانه گذاري به كار         

در . فشارهاي رواني ناشي از شكست ها و ناكامي هايي است كـه در زنـدگي خـود داشـته انـد        

نتيجه انديشه هاي آنها هم از منطق و انسجام خاصي برخوردار نيست و ذهـن آنهـا پيوسـته از                    

 بنابراين در روايت اين داستان بـا پراكنـده گـويي روبـه رو        ؛نديشه اي به انديشه ديگر مي رود      ا

  .)مانند پراكنده گويي هايي كه در قسمت شيوه روايت به آن استناد شد ( .شويم مي
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  شعر گونگيـ 2ـ3

نگـي  مالت كوتـاه ، آه ج تكرار برخي واژه ها و به كار بردن       ز، با بهره بردن از ايجا     هدننويس

خاص به كالم داده، به گونه اي كه بين كاربرد واژه ها و جملـه بنـدي كـالم بـا انديـشه هـاي                         

 نمونـه آن را . نامنظمي كه در ذهن شخصيت اصلي داستان مي گذرد هماهنگي ايجاد مـي شـود         

نـي  ادر زنـدگي غـصه هـاي فراو    « : در تصور ذهني عصام سلمان در مورد زندگي مي توان ديد          

در آن احـساس نااميـدي نـسبت بـه فرزنـدان      . و در آن بيماري اسـت .  استدر آن مرگ . است

 درآن خورشيدي است كه گردن را مي سـوزاند          . پدران بهودر آن احساس ناميدي نسبت      . است

 ».در آن مـرگ و قتـل و خيانـت دوسـت اسـت             . سرمايي است كه انگـشتان را فلـج مـي كنـد           

  )12:همان(

  جنبه ،بهره گيري از برخي عناصر شعري چون كنايه        باعالوه براين، نويسنده تالش كرده تا       

 به عنوان نمونه ، عصام سلمان از شكست عشقي خود بـا . خود را قوي تر سازد    داستان  شاعرانه  

» . نتوانستم دريا و قايق و ماجراجويي ام را از لمـي بـسازم   « : لمي اينگونه سخن به ميان آورده       

امـا چنانكـه    » .لمي شكست خوردم     در ارتباطم با  «  كه    اين عبارت كنايه از اين است      )9:همان(

مي بينيم در اين جمله حالت اندوه و رمانتيك بودني كه مد نظـر نويـسنده بـوده كـامال از بـين                 

 قايق و ماجراجويي ، در كنار هم مـي تـوان بـه صـنعت                يا،همچنين در چينش كلمات در    ،  رفته

  .مراعات النظير اشاره نمود
  

  زادآتداعي ـ 3ـ 3

 كلمات ، انديشه ها، احـساسات و        ،در داستان السفينه نويسنده با استفاده از تداعي هاي آزاد         

مفاهيمي را كه قابليت فرا خواندن يكديگر را دارند به هـم ارتبـاط مـي دهـد و براسـاس ايـن                       

  .تداعي ها به روايت ذهنيات اشخاص داستان مي پردازد

گي گذشته و تجربه خود آنهاست كـه بـه          تداعي هاي ذهني اشخاص داستان  مربوط به زند        

ا هم زماني يا مسايل ديگر همديگر را فراهم مي خوانند و در ذهـن آنهـا مـرور                   يسبب شباهت   

 و  ،لمي در بغداد    چنان كه مي بينيم عصام سلمان ، خاطرات خوش گذشته خود را با             .مي شوند 
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ـ  را با دوستش فايز و سفر به       نيز وديع عساف خاطرات كودكي خود       تمـام   ، ودر كـل   ،در يافـا  بن

دلخوشي هايشان را كه اكنون از آن بي بهره انـد و بـا حـسرت از آن يـاد مـي كننـد، بـه دليـل            

بنابراين ذهن راويـان بـه وسـيله تـداعي هـاي            . شباهتهايي كه با هم دارند در ذهن مي گذرانند        

د از انـسجام و  مختلف از انديشه اي به انديشه ديگر مي رود، انديشه هايي كـه در بيـشتر مـوار               

  .منطق برخوردار نيست و فقط توده اي درهم از خاطرات گذشته آنان است 
  

  شيوه هاي نگارش ـ 4ـ3

در داستان السفينه ، عالئم نشانه گذاري به شكل عـادي و متعـارف بـه كـار رفتـه اسـت و                       

ـ     . كاربرد اين نشانه ها ويژگي خاصي به اين داستان نمي دهد           ل ذكـر را    شايد بتوان تنها نكته قاب

اين دانست كه در هر قسمت براي نقل انديشه هايي كه  در ذهن شخصيت اصلي مي گـذرد از                  

ه ، به اين صورت كه گـاهي گيومـه بـاز و مطـالبي از ذهـن                  دگيومه به شكل خاصي استفاده ش     

راوي بيان مي شود و بعد گيومه بسته مي شود و اين امر دوباره تكـرار و انديـشه هـايي ديگـر                    

و اين ناشي از آن است كه  در مواقعي بين انديشه هايي كه در ذهن شخـصيت                  .  شود بازگو مي 

          بـه وجـود مـي آيـد و سـپس از آن دوبـاره بـه تـك گـويي درونـي            مي گذرد وقفه و درنگـي  

  .مي پردازد

   نتيجه

فصل آن شخصيت اصـلي  هر كه در  به شيوه سيال ذهن نوشته شده است      » السفينه  « داستان  

شيوه روايت اين داستان آميزه اي از ديدگاه داناي كل و تك گويي درونـي  .  يكي است   و راوي 

گاه به توصيف   . است ، انديشه هاي منسجمي ندارد     ه راوي ، تنهاي تن    ،ر داستان د. مستقيم است   

در . آورد  بـه يـاد مـي     تـداعي     به شيوه  را  محيط پيرامون خود مي پردازد و گاه خاطرات گذشته          

هاي اصـلي تكـرار شـونده     بلكه مضمون. استان ترتيب و توالي زماني مطرح نيست     روايت اين د  

 آن  به تقدم و تـأخر زمـاني   توجه بدون،به همراه حوادث مرتبط با آنها را  در ذهن شخصيت ها     

  .ندار مي كضاحآنان  از اعماق ذهن ،حوادث
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هـا و   در اين داستان انديشه هاي شخصيت ها تحـت فـشارهاي روانـي ناشـي از شكـست                   

همچنـين نويـسنده تـالش كـرده بـا بـه            . ناكامي ها از منطق و انسجام خاصي برخوردار نيست        

كارگيري برخي بازي هاي زباني چون جمالت كوتاه ، تكرار برخي واژه هـا و بعـضي عناصـر                   

  .شعري ، آهنگ خاصي به كالم خود ببخشد
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