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 نقد مقاله
 

 خطاهاي رايج در شناخ  شیوة جريان سیال ذهن
 پژوهشی( -)نقد هالده مقالة علمی

 
 حسین بیا  

  انشگاه خ ا شمی تباات فا سیاسنا یا  شبان و ا 

 . مقدمه1

ح ش  نقد آثا   اسنانی و غار اسنانی  هام منعد      ها و مقاله هام اخارت کنا     سال
هایی اش تیقق ناافنن اناخت  اند؛ اما نشانه منظر اا   جریان ساال ذهن مننشر اده  اش

ی اش این آثا   یده ها    برخ تبع آنت بروش خطا    تعاان مصداق  قاق م ض ع و به
 سی و ضریب   لال قابلات  ست پژوهشی به -هام علةی ا  .    این ماانت مقاله می

هات  اند.    بساا م اش این مقاله نف ذ باشنر    فضام علةیت اایسنة ت جهی مضاعف
ا   پژوهشگران بدون  اانن  ت ان یافت که م جب می ش گی  ا می آثا م اش انا 

هایی کلی  هام ظاهرمت حکم میض  یدن اباهت   اصل م ض عت بهکافی   با  اناخت
ج  کنند که گاهی  و هام  اسنان جریان ساال ذهن  ا    آثا م جست صا   و ویژگی

وج   گذات چند سال  حنی به قلةرو ا باات  اسنانی تعلق ندا ند.    حال حاضرت با
 ات م  ایج و اصالح تص  ها ااکال هات کسی برام  فع اش اننشا  برخی اش این مقاله

 به قلم نبر ه است و    غاا  نقد نا  ست    این ح شهت با  ویکر  اننقا م  ست

                                                                                                                  
 hsnbyt@gmail.comن یسند  مسئ ل:  *

 49/1/4090: تا یخ پذیرش 0/2/4090  یافت: تا یخ 
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هات خ  ت شمانة اننشا  مطالب نا  ست بعدم  ا فراهم   واةندت بعضی اش این مقاله
بساا   ها اانباهات م ج      این مقاله و ها کاسنیکنند. اش س م  یگرت برخی  می

اش طی فرایند  او مت  ها پس د؛ اما باید به این نکنه ت جه کنام که تةا  این مقالهان ابندایی
ت ان اش خطاهام  اند؛ بنابراین نةی پژوهشی پذیرفنه و مننشر اده -هام علةی    موله

ها  ام جا نقد و اصالح اانباهات م ج      آن ها چشم پ ااد و چا ه م ج      آن
 ناست. 

هام     موله 4090تا  4031هام  ه    این پژوهزت    سالاد هوده مقالة بر سی
ها مرب ط به  عن ان و م ض ع اصلی باشنر این مقاله 4اند. پژوهشی مننشر اده -علةی

به این م ض ع  کنا  مباحث  یگر ها ناا     ش آنجریان ساال ذهن است و تعدا م ا
هام م ج       کاسنی ترین مهمهات  اش مرو  این مقاله  اند.    این ن انا ت پس پر اخنه

اش پر اخنن به هةة  کنام؛ اما پاز  بندم و تباان می قالب چند می    سنه ها  ا     آن
ص  تی گذ ا و با  ا  ت به هات الش  است آنچه  ا اا   جریان ساال ذهن ناماده می این

 تکاه بر منابع اصلی و معنبر معرفی کنام. 
 
 ل ذهن هاي جريان سیا . مرور ويژگی2

 اند:  هام جریان ساال ذهن بدین ارح هام  اسنان ترین ویژگی مهم
وج    ا   و اغلب     آن اش مهم  هایی  قسةت  اسنان یا  تةا        ونی  گ یی . تک4

نفس و  وایت  انام کل معط ف به ذهن  گ یی   ونیت اش حدیث کنا  تک 
 ا  .  اخصات ناا اسنفا ه می

هام آفرید  خ    ا  اخصات   ا   فرایندهام ذهنی آگاهانه قصداکلی  به ن یسنده .2
 .عرضه کند

ظاهرم   نظم و  شمانی  ترتاب  ا ها بدون ن ع غارخطی است و  وم .  وایت  اسنان اش 0
 ا ند. می عرضه

 بساا م اش ا  ت می عرضه  انسوا   بدون و  گسسنه  ص  ت به ها اخصات  هام ذهنات .0
اند و ن یسنده برام  فع  برام خ اننده مبهم تها ذهن اخصاتمین یات  و  ااا ات

 کند. ابها ت آاکا ا    سار  وایت  خالت نةی
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 اسنانت   وایت ناا نفس حدیث یا کل  انام  وایت مثل هایی اا ه اش اسنفا ه .   1
 جریان هام  اسنان    کل  انام  اوم یعنی هاست؛ اخصات هام ذهنات به میدو 

 او معل مات شیرا تفاوت  ا  ؛ سننی هام  اسنان کل     انام اوم  با ذهن ساال
  .است  اسنان هام اخصات یا اخصات ذهن به میدو 

 ا  اک تنها ها آن    و ندا ند اخصات ذهن اش مخاطبی خا ج ها  اسنان این  .1
 یا ذهنی آگاهانهت هدفی آنکه بی ا  ؛ می منعکس جهان اش اخصات واسطة بی

 نظر بااد.  م     ظاهرم معنایی
 هام  ا   وم ها آن    و ن ع ذهنی و غارتق یةی است اش  ها  اسنان این  شمان وق ع .7

  وایت حال شمان اش میدو  هایی لیظه   یچة اش  گذانهت اش ط النی شمانی مدت
  یگر شمانی مقاطع    مقایسه با گذانه شمانی مقاطع برخی حالتت این    . ا   می

خاطر  م ج    که اهةانی  لال به لیظهت یک حنی گاهی که چنان ابند؛ی می برجسنگی
 ذهن. یابد می مقاطع شمانی ط النی اش باز ا شای  ا  ت  اوم ذهن آن      

 حالت شمان اش ها آن فاصلة و ها  ا   وم شمانی ترتاب به ت جه بدون ناا اخصات
  .کند می حرکت شمانی مقاطع این  ماان آشا انه

   یچة اش  نامنظمت و بریده بریده ص  ت به معة الً ها  اسنان این   ا ه       ح ا ث .3
 طریق گاه اش و شیا   قت با باید خ اننده و ا ند می  وایت اخصات هام ذهنات

 و کلی  یدم به تا  هد قرا  هم کنا   ا پراکنده هام  ا   وم این   اسنانت باشخ انی
  .یابد  ست ها آن   با   منسوم

  فع و است مبهم خ اننده برام ها  اسنان این     ها اخصات هام ذهنات اش بساا م .9
 این  هم  اسنان پایان    گاهی حنی. یابد می ا امه  اسنان پایان تا گاه ها آن اش ابها 
 و تفسار یا گةان و حد  با خ اهد اد ناچا  خ اننده و ا ند نةی برطرف ها ابها 
 .باشآفریند خ   برام  ا  اسنان هات  ا   وم اخصی تعبار

 برام ها  اسنان این     که هسنند ترفندهایی ترین مهم اش معنایی و لفظی هام تداعی .44
 .ا ند می گرفنه کا  به گ ناگ ن ح ا ث و ها شمان ماان حرکت
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    شبان هام ویژگی تبع به ذهن ساال اا   جریان آمده به هام پدید  اسنان شبان .44
 هام   یخنگی هم    و  سن  م ق اعد اش عدول معة الً با گفنا ت اش  پاز مرحلة
 .است هةراه نی م

 اِعةال ذهن مین یات   با    گاینشی و سانس   گ نه گفنا ت هاچ اش  پاز مرحلة .   42
 و اندیشاده  کامالً ص  تی  ا به   ونی گ یی تک اینکه با ن یسنده ا  ؛ بنابراین نةی

 کا گارم  به    برسد نظر به که کند می تنظام ام  گ نه به  ا آن تن یسد  می سنواده
  .است نب  ه کا     گاینشی شبانت هاچ

 ناخ  آگاه هام الیه مین یات ذهنت ساال اا   جریان آمده به هام پدید .     اسنان40
    که ن ع س   ئالاسنی اش  آثا م با ها گ نه  اسنان و این ا ند نةی ذهن  وایت

 و غارمنطقی مین یات مخنلفت هام  وش اش گارم بهره ک اد با ن یسنده می ها آن
 بر ن کا  بااو  ت تفاوت  ا ند؛ بنابراین به کاغذ بر ذهن  ا ناخ  آگاه سطح نامنظم
 ها این  اسنان   با   «ذهن ناخ  آگاه ح ش » و «ناآگاه وجدان» هةچ ن هایی عبا ت

 . است نا  ست
گ یی   ونی تفاوت وج    ا  ؛ ولی این تفاوت  هن و تک. بان جریان ساال ذ40

مرب ط به این ناست (ت 23: 4094 ) .ک: حرمتاند  برخالف آنچه برخی میققان ن انه
گ یی   ونی با ح ش  خ  آگاه ذهن  که جریان ساال ذهن با بخز ناخ  آگاه و تک

هنت اا ه یا  و اش آن جهت است که جریان ساال ذ  ا تباط  ا  . تفاوت ماان این
هام  وایت     اسنان  گ یی   ونیت یکی اش  وش ن یسی و تک صناعنی     اسنان

بیثت  هةانی  و مق لة م     ا  . تص   این جریان ساال ذهن میس   می
ترین اا    وایت جریان ساال ذهن  گ یی   ونی مهم  وم  ایج اده که تک اشآن

یی   ونیت  اسنان جریان ساال ذهن گ  ام اش تک است و اساساً بدون وج   گ نه
 گار . اکل نةی

 اسنانت  هام اخصات هام ذهنات عرضة برام اا ه این  معروف . ن یسندگان41
 هةة ماان ادهت هام یا  ویژگی  وم این  اش اند؛ گرفنه پاز    منفاوت هایی  وش

 آثا ت این  اش برخی است مةکن و ناسنند مشنرک ذهن ساال جریان هام  اسنان
 این  اش اسنفا ه مااان بر سی طریق  اش .بااند خص صاات  ا نداانه این  اش تعدا م
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 اثر هر این مسئله قضاوت کر  که    با   ت ان مخنلف می هام  اسنان    ها اا ه
   هر حالت بدون وج    . ا   تعلق ذهن ساال جریان هام  اسنان ح ش  به چقد 

گ یی  اا   تک هایی عةده اش  اسنان به زها مانند  وایت بخ حداقلی اش ویژگی
: 4037) .ک: بااتت ت ان عن ان جریان ساال ذهن  ا بر اثرم اطالق کر     ونی نةی

 ؛4037 اسیاقاانت ؛4072 حسانیت ؛4017 ایدلت ؛Humphrey, 4919؛ هةچنان  .ک: 411-413
 .(4039 میة  مت

 ترتیب سال انتشار شده به هاي بررسی . مقاله4
 ایم: ز حاضرت هوده مقاله بدین ارح  ا بر سی کر ه   پژوه

. 41ش. 0  .یادب يها پژوهش ی.میةد ضا صرف «.م   مثن  یتکان ن  وا» -
 .419-407. صص4031
 .یادب يها پژوهش م.ج ا  اصغر .«ذهن االنس یی وا اکبه تکن الیتیل ینگاه» -

 .22-9. صص4037. 24ش. 1 
. 1  .یادب يها پژوهش الدینی. معانطةه فا «.ممثن گ یی     تک مها گ نه» -

 .411-400. صص4037. 24ش
 یا زبان و ادب ةمالل میة  م. یمیةدعل .«هدایت ب ف ک  بر سی  وایت    » -
 .400-424صص .4037. 44ش .1.  و بلوچستان یستاندانشگاه س یفارس
و هاام  میة  م یمیةدعل .«تداعی و  وایت  اسنان جریان ساال ذهن» -
 .400-429صص. 4033. 20ش. 1  .یادب يها  پژوهش ی.صا ق
کاوو   «.ارمه انگ گلش ااش ه احنوا     مان  ی وای هام اکتکن یبر س» -
 .21-7. صص4033. 3و  7ش .0.  یپژوه ادب م.قالوند یباو ش لی حسن
و ناصر  مشفقیآ ش  .«مسن   یمصطف مها ذهن     اسنان االس یانجر» -

 .249-434. صص4039. 47ش. 1  .یفارس یا بان و ادبپژوهش ز ااط.خ شا   یعل
 انالمن ةمالل اصغرم.ج ا   .«هام  وایی    آثا   اسنانی ابراهام نصراهلل اا ه» -

 .72-14. صص4039. 41ش .0.  یعرب یا زبان و ادب يرانیا
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 یداهللو  یتهران  ا خ اهحسن  .«ثروت اباظه مها ذهن     مان االس یانجر» -
 .73 -19. صص4039. 2ش. 2  .(ی)پژوهش ادب عرب ینمب لسانم. پشابا 
 .و مسع   کشاو ش  سنةیفرانه  «.منود نباژ هام  اسنانآن     نجریاو  هنذ» -
 .403-441. صص4039. 27ش .7.  باهنر كرمان یدادب و زبان دانشگاه شه يةنشر

 .سپهر مو معص مه عسگر ممیةد طاهر .«سنگ صب  ذهن     االس یانجر» -
 .494-419. صص4094. 3ش .0.  یرازتان ادب دانشگاه شبوس

اب الفضل  .«گ یی   ونی جریان ساال ذهن و تک یی:گفنةان  وا ییوج ه باشنةا» -
 .01-24. صص4094. 14ش. 41  .جهان معاصر یا پژوهش ادب حرم.
 «.یکاییا هر آمرو  "سال  کنم یبه ک" مها ذهن     اسنان االس یانجر یبر س» -

 .403-449. صص4094. 9ش. 0  .یرازبوستان ادب دانشگاه ش .روشندهمسع   ف
 یا م.و مهسا اسفند صرفیمیةد ضا  .«عطا  مها    منظ مهیی گ  ان اع تک» -
 .400-429. صص4094. 02ش. 41  .باهنر كرمان یدادب و زبان دانشگاه شه يةنشر

 .ینقد ادباان. ربانق یمو مر ارقب اکبرمحسن  .«فرها  اکرپ    مان  ییشمان  وا» -
 .20-7. صص4094. 43ش. 1 

باقر  اد میةدس .«جبرا ابراهام جبرا ةالسفانجریان ساال ذهن     اسنان  یبر س» -
. 0ی.   انشگاه فر وس .یعرب یا زبان و ادب ةدوفصلنام م.خسرو اهو  اض حسانی

 .93-34. صص4092. 9ش
 یگران.و     منوةه  .«"ن اسنان ماها"ذهن     االس یانجر هام یژگینة   و» -

 .10-01. صص4092. 24ش. 44  .و بلوچستان یستاندانشگاه س يیادب غنا ةپژوهشنام
 «.ی ل  لدا گذهن     مان  االس یانآن با جر ةو  ابط یتکان ن  وا یبر س» -

 .04-27. صص4090. 19ش. 43  .یادب یپژوه متن ی.مبا ک االو سه تسلاةی یعل
 
 ها . بررسی مقاله3
هام نظرم پر اخنه  به بیث اده    این ح شهت    سه مقاله شرماان هوده مقالة منن  اش

ن یسی یا مسائل  اند این اا    اسنان ها سعی کر ه اده است و ن یسندگان این مقاله
هام جریان ساال ذهن  مرتبط با آن  ا بهنر معرفی کنند؛ اما    پانا ه مقالة  یگرت ویژگی
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ها  ج  اده و ن یسندگان باشنر این مقاله و ار اسنانی مخنلف جست   آثا   اسنانی و غ
اند.      قاق اش م ض ع اده چا  اانباهات  وای و تیلالی ناای اش نداانن اناخنی 

اخنصا  مطرح و سپس این  ها  ا به یک اش مقاله هام م ج      هر ترین ااکال مهم اینوا
اسا   ها بر کنام. ترتاب بر سی مقاله ابی میی بندم و  یشه ها و اانباهات  ا جةع ااکال

ص  ت جداگانه بر سی خ اهند  هاست.    پایان ناا سه مقالة نظرم به سال اننشا  آن
 اد. 
ت اا   جریان ساال ذهن ناست؛ «مثن مکان ن  وایت    ». م ض ع اصلی مقالة 4

 ها بدون هاچ ت بامثن م معن مهام  وایت     خالل بیث   با   اکل اما ن یسنده   
ت ضاح یا اسنداللی ا عا کر ه است    این اثر ا بیت  وایت جریان ساال ذهن وج   

ام به ااخة  یگرت  ویژگی جریان ساال ذهن و  فنن اش ااخه» ا  ؛ مثالً    جایی ن انه: 

سپس با   یگرت هةان (؛ 402: 4031)صرفیت « ساشم م النا گذاانه است تأثار بساا بر کان ن
آو  ن  اسنان     و ذهن ساال جریان ویژگی» ا با تغاارم جائی تکرا  کر ه است: ا عا 

   بخشی اش مقالهت . (413 هةانت)« است گذاانه م النا ساشم کان ن بر بساا  اسنانت تأثارم
گ یی   ونی اش منابعی معدو  و باشنر  هام تک ن یسنده با نقل تعریف و ویژگی

 است:  گ نه نناوه گرفنه قدیةیت این
گ یی   ونی  و... اسنفا ه نةاید و تک«  ید»ت «گفت»اگر ن یسنده اش عبا اتی مانند 

گ یی   ونی مسنقام بهره گرفنه است و اگر افعالی اش این ن ع   ا باان کندت اش تک
گ یی   ونی  با ه افکا    ونی اخصات  ا باان کندت تک  ا نااو   و یک

 .(411)هةانت غارمسنقام خ اهد ب   

پایة  اانباه است؛ اما ن یسنده بر   ونی و ان اع آنت اشاسا  گ یی چنان تعریفی اش تک
گ یی   ونی مسنقام اسنفا ه کر ه است؛ وم  هةان تعریف ن انه: م ل م باشنرت اش تک

یک اش ان اع   ا مثال آو  ه است که با هاچ مثنويسپس ابااتی اش  اسنان  ق قی    
نفس و     ا امة مقالهت تعریفی نا  ست اش حدیثجا(.  هةان) گ یی ا تباطی ندا ند تک

برام  مثنويهایی اش ااعا  م ج       گ یی نةایشی نقل و نة نه تعریفی ناقص اش تک
گ یی نةایشی  نفس یا تک ها مصداق حدیث یک اش آن ها ذکر اده است که قطعاً هاچ آن
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بدون هاچ  ناا ن یسنده با   یگرگارم مقاله     بخز نناوه(. 417-411)هةانت ناسنند 
 تأکاد کر ه است.  مثنوياسنداللی بر وج   اا   جریان ساال ذهن    

هایی است که ن یسند  آن  اش معدو  مقاله« هدایت ک   ب ف     وایت بر سی. »2
بر اانی   ست اش چاسنیِ اا   جریان ساال ذهن عرضه کر ه است.    این مقالهت 

گ یی   ونی و سپس نقل  ظرم   با   جریان ساال ذهن و تکاش باان مباحث ن  پس
هام مخنلفت   با   اسنفا ه اش این اا ه     هایی اش کا بر  این اا ه     مان نة نه

 بوف   سنیت نناوه گرفنه است صا ق هدایت سخن گفنه اده و ن یسنده به بوف كور
 (. 402: 4037.ک: میة  مت ) گار   هام جریان ساال ذهن قرا  نةی شمر   مان     كور

ت ن یسنده اش جریان ساال ذهن نامی «مثن مگ یی     هام تک گ نه».    مقالة 0
هایی  ا به اعر  ت ویژگیمثنويهام م ج       گ یی نبر ه؛ اما    تالش برام تباان تک

هام مد ن اخنصاص  ها فقط به  وایت  اسنان م ل م نسبت  ا ه است که برخی اش آن
گ یی   ونی  ا عبا ت اش اگر م  انسنه است که  وم    آغاش مقالهت تک ا ند. 

وسالة آنت مین ام ضةار خ  آگاه یا ناخ  آگاه قهرمان  ا به خ اننده مننقل  به»ن یسنده 
  ا ن  بط و ناخ  آگاه مفه   نا  ست   ک(. 400: 4037الدینیت  ) .ک: معان« ساش  می

و    این  ا   می  یده ناا  یگر هام مقاله    که است خطایی آنت به ذهن ساال جریان
 پر اخت.  خ اهام آن به تفصال به پژوهز

ناات  «گلشارم احنوا  ااش ه  مان     وایی هام تکناک بر سی».    مقالة 0
  سنی تباان کر ه  ن یسنده باشنر مفاهام نظرم مرب ط به اا   جریان ساال ذهن  ا به

است؛ اما    این مقاله ناا تیت   نشان  ا ه شازده احتالابهایشان  ا     مان  و مصداق
گ یی   ونی  خالت  ا ه اده است  تأثار برخی منابعت مق لة ناخ  آگاه    تعریف تک

 (.42: 4033لیت  ) .ک: حسن

ام نسبناً  بخز نظرم« مسن   هام مصطفی  اسنان    ذهن ساال جریان». مقالة 1
ندین با  بر می  یت خ  آگاه    جریان ساال ذهن   خ   ت جه  ا   و ن یسند  آن چ

 تأکاد کر ه است؛ ولی    نقل تعریفی برام  اسنان جریان ساال ذهنت مفه   ناخ  آگاه
   بخز  و  اش این مقاله و هنگا  (. 430: 4039)مشفقیت  خال  انسنه است ناا   ا

ا  :     قنی  یده می  بیثت م ا  م منعد  اش اانباه یا بی هام م     بر سی  اسنان
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نظرم  ت    اظها رو عشق روي پیادهاولان نة نهت ن یسنده هنگا  بیث   با    اسنان 
گ یی   ونی  هام قبلی هةان مقالهت  اانن مخاطب  ا الشمة تک منناقض با بخز

گ یی  نفس ناا مخاطب واقعی قائل اده و آن  ا با تک اةا  آو  ه و برام حدیث به
اش بیث   با   اهةات     ا امهت ن یسنده پس  (.494)هةانت  رفنه استنةایشی اانباه گ

گ ید:  هام اخصات  اسنان  ا که می تداعی     اسنان جریان ساال ذهنت این جةله
ت مصداق تداعی معانی «عابرانت اطرافم حلقه ش ند و من یا  بعداشظهر گرمی افنا   که ]...[»

خ اننده  خ   نکه     اسنان جریان ساال ذهن بایدغافل اش ای(؛ 490)هةانت  انسنه است 
اینکه اخصات  اسنانیت   گ یی   ونی بااد؛ نه ااهد     ا ن فرایند تداعی     ل تک

باشگ  « چاام افنا   یا »هایی هةچ ن  خاطر  تداعی مطلبی    ذهن خ    ا با جةله
 کند. 

اطةانان به فهم خ اننده  سانی مسنقام  ا   و عد   شیرا اوالً این جةالتت اطالع
افندت اش  ا   و ثانااً اینکه    فرایند تداعیت وقنی کسی یا  چاام می میس   می

ا  ت عبا ت  ص  ت گفنا م ظاهر نةی اش گفنا  به هام پاز آنوا که مفاهام    الیه
)میة  م و صا قیت گار      ذهن اکل نةی« یا ... افنا  »گفنا م و ت صافی 

4033 :409.) 

ص  ت منطقی با اسنفا ه اش  هایی که به هام سواوندم    جةله ا امهت غاا  نشانه   
 هند  اا   جریان ساال ذهن تلقی اده است؛  اندت نشان عطف به هم پا سنه« و»

گ یی   ونی  یده  هام تک ترین ویژگی هات نشانی اش مهم حالی که    این جةله   
هةان ص  تت تا پایان مقالهت مسائلی هةچ ن به (. 491: 4039 ) .ک: مشفقیتا    نةی

اعرگ نگیت اخصات ناه ااا   اسنان و وج   جنا      اسنان ذکر اده و برام 
اده به اا   جریان  هام باان ها آمده است که یا ویژگی ها مثالی اش  اسنان یک اش آن هر

بنابراین  ها نقل نشده است؛ هایی مناسب برام آن ساال ذهن  بطی ندا ند یا مصداق
بیث به اا    هام م     بر نا یک ادن  اسنان ا عام ن یسنده    پایان مقاله مبنی 
 نشده است.  جریان ساال ذهنت غارعلةی و تأیاد

ت ن یسنده    معرفی و ذکر «اباظه هام ثروت  مان    ذهن ساال جریان».    مقالة 1
ر اش برخی منابعت منأث ه؛ اما  وای علةی عةل کر هام اا   جریان ساال ذهنت به ویژگی
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ا عام حض   ناخ  آگاه اخصات     وایت جریان ساال ذهن  ا ناا مطرح کر ه 
 گ یی تک 2ایدل مقالهت با اسننا  به کنا  لئ ن ا امة وم   (. 14: 4039) ا خ اهت است 
ناخ  آگاه جام  وجدان کنا       ست»هایی  انسنه است که   ا عبا ت اش اندیشه   ونی

 ا وا   اش نقل به  ا لبمط این ایدل کند لئ ن ت جه اینکه بدون؛ (12)هةانت  « ا ند
ایدلت   .ک:)است  کر ه     ا  آن بعد سطرهام    و آو  ه خ   کنا     0 وژا  ن

گ یی   ونیت آن  ا مانند سخن گفنن  اش نقل تعریفی اش تک  ن یسنده پس. (70: 4017
(؛ 10: 4039) ا خ اهت  انسنه است « شنند با خ  اان حرف می کنند و وقنی باشم می»ک  کانت 

گ یی   ونی  ا  هام تک ترین ویژگی اش اینت یکی اش مهم حالی که خ   ناا پاز    
هام اخصات  اش گفنا   انسنه است که    آنت ذهنات   اانن آن به سطح پاز تعلق 

  کلی    این مقالهت م ا  م منعد  ط  بهجا(.  )هةاناند  ها  یخنه نشده قالب جةله هن ش   
ا  .    یکی اش این  اش تناقض ناای اش کنا  هم قرا   ا ن مطالب منابع منعد   یده می

هام ضةار ناخ  آگاهت آن  ا  ا ام  م ا  ت ن یسنده ضةن ت ضاح  ا ن برخی ویژگی
هد بدون اینکه ارح  (؛ 11)هةانت جایگاهی ویژه    جریان ساال ذهن  انسنه است 

ص  ت ا ا م و آگاهانهت به مین یات ضةار ناه ااا  ذهن  چگ نه مةکن است آ می به
گارم  ها باندیشد. چنان خطایی به بخز نناوه  سی  اانه بااد و به آن خ    ست

 سی و و و  جریان ساال ذهن به  مقاله هم  اه یافنه که    آنوات ن یسنده اش  ست
هایی اش مقالهت     بخز(. 71)هةانت است  ها سخن گفنه ح ش  ناخ  آگاه اخصات

و بدیهی ( 13)هةانت کا   فنه  به« جریان ساال»ص  ت  به« جریان ساال ذهن»اصطالح 
است کا بر  چنان اصطالحی    شبان علةی و حنی میاو هت صیاح ناست. اگر کسی 

ت اند اش  ص  ت مخنصر باان کندت می  ا به «ذهن ساال جریان» بخ اهد اصطالح
اسنفا ه کند. « ساالن ذهنی»)که البنه چندان  قاق ناست( یا «  وایت ذهنی»صطالح ا

 قنی    کا بر  اصطالحات    این مقالهت م   م است که  ام  یگر اش کم نة نه
(. 70)هةانت کا   فنه است  به« گ یی   ونی تک»جام  به« گفنا م   ونی تک»اصطالح 

هام  وایت جریان ساال ذهن    آثا  ثروت  مصداق عن ان هایی ناا که ن یسنده به نة نه
اندت  گ یی   ونی نا یک اده هرچند گاهی به تک(ت 72-74)هةانت اباظه نقل کر ه است 
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تنهاییت  که گفنامت به نفس یا  وایت  انام کل میدو  هسنند و چنان اغلبت حدیث
 آو ند.   اسنان جریان ساال ذهن  ا پدید نةی

ام است که ن یسنده  عن ان مقاله« منود نباژ هام  اسنان    آن نجریا و هنذ. »7
 بوف كورعان حال که آثا م هةچ ن   هایی کلی صا   کر ه و    اش آغاش آنت حکم

حسان سناپ    ا با قاطعاتت  اسنان جریان ساال ذهن  انسنه  نیمة غايبهدایت و 
ت ا عا کر ه (4037 ت  .ک: میة  متت  اسنان جریان ساال ذهن ناستب ف ک  )  با   این مسئله که 

 ت ان  اسنان جریان ساال ذهن تلقی می« پ ای با چشم»پ    ا  است آثا  اهریا  مندنی
اش ن یسندگانی که    مقاله   پ   باز حال آنکه اهریا  مندنی(؛ 441: 4039) سنةیت کر  

و  دل دلدادگیویژه     مان  هام مخنلف اش جریان ساال ذهن  ا به اندت اا ه ذکر اده
: 4037) .ک: بااتت کا  بر ه است  به« با ان اندوهان»و « هنگا »هایی ک تاه مانند   اسنان

   جریان ساال ذهنت هنرمندت ناخ  آگاهانه به  ا  »   ا امة مقاله آمده است:  (.219-231

ر بر  ابطة جریان ساال ذهن و ضةا(. 447 :4039 ) سنةیت« غلند می اش فرو ناخ  آگاهی
هایی  یگر اش مقاله ناا تأکاد اده است؛ تا جایی که ن یسنده  ناخ  آگاه    بخز

وم    بخشی  (.424)هةانت جام ساالن ذهنت اش ساالن ناخ  آگاهی سخن گفنه است  به
ن یسی  ا مالکی برام تشخاص وا   ادن به ذهن  اوم تلقی کر ه  اش مقالهت اکسنه

اش باژن نودم  ا بر سی کر ه و بدون « A+B»سنان    ا امهت او  ا(. 449)هةانت است 
ت نةا پر اشم و عد  قطعاتهایی هةچ ن  ام  وان اش منن  اسنانت ویژگی نقل نة نه
 یخنه  ا گ اهی بر جریان ناآگاهانة ذهنی ن یسنده )نه حنی  هام   هم پا اگراف

ساال ذهن و حال آنکه    اا   جریان (؛ 421)هةانت اخصات  اسنان( تلقی کر ه است 
ا   و  هام اخصات  اسنان   گار می گ یی   ونیت خ اننده با ذهنات ویژه تک به

هایی مناسب برام  ت ان چنان آثا م  ا نة نه  نگ است که می حض   ن یسنده چنان کم
ام مفصلت ولی مبهم اش  نظریة مرگ مؤلف  انست. به هر حالت    ا امة مقالهت خالصه

تنها به   ک ا عاهام  ی اش منن عرضه اده است که نههای  اسنانت هةراه بخز
اناخنی  ا   ن یسنده ناا    تیلال  وان کند؛ بلکه سبب می اده کةکی نةی مطرح

 .(400-421)هةانت گ یی  وم آو     اسنانت به ن عی پراکنده
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ت ن یسنده تعدا م اش «نصراهلل ابراهام  اسنانی آثا      وایی هام اا ه».    مقالة 3
و  كن كودک پاکن یس فلسطانیت  ا بر سی کر ه و  و  مان  ثا  ابراهام نصراهللت  اسنانآ

ام قابل   ا  اسنان جریان ساال ذهن  انسنه است؛ اما اش آنوا که نه نة نه فقط دو نفر
ت ان  ها پر اخنه استت نةی هام  قاق آن ها نقل کر ه و نه به ویژگی اعننا اش منن  مان

نظر کر .    صفیات پایانی مقالهت ن یسنده  م  او م وم اظها   با   صیت و سق
چگ نگی کا بست اا   جریان ساال ذهن    این آثا   ا نقد کر ه و اسنفا ه اش سنا ه 

گارم اندک اش قد ت ذهن ناخ  آگاه  ا  هام مخنلف و ناا بهره برام جدا کر ن  وایت
اش  اش ناخ  آگاهت یکی گارم ت بهرهشعم وم هام این آثا   انسنه است؛ شیرا به اش ضعف

  با   (. 17: 4039)اصغرمت  و   اةا  می هام جریان ساال ذهن به مبانی اصلی  اسنان
اش این سخن خ اهام گفت؛ اما این مسئله که    ابطة جریان ساال ذهن و ناخ  آگاهت پس

اهنةایی گذا م و امکانات چاپی برام   اسنفا   ن یسند  جریان ساال ذهن اش نشانه
هام نگا ش و  خ اننده  ا ضعف چنان آثا م تلقی کنامت مسنلا  آن است که    اا ه

گذا م    آثا  اسنا ان با گ این اا ه مانند جاةا ج یس و ویلاا  فاکنر ناا  نشانه
 تر ید کنام. 

هایی است که     ناا اش معدو  پژوهز« صب   سنگ    ذهن ساال جریان». مقالة 9
خ بی تباان  بر منابع معنبرت مبانی نظرم مرب ط به اا   جریان ساال ذهن بهآنت با تکاه 

ج   و چ بک جست سنگ صبورن یسی     مان  هام این اا    اسنان و سپس ویژگی
 اده است.

و  "به کی سال  کنم"هام  بر سی جریان ساال ذهن     اسنان».    مقالة 44
اش هةان آغاش ن یسنده فاحز وج    ا  . هایی  ت اانباهات و ااکال«"آمریکایی ا هر"

 وت  اسنان جریان   مقالهت  لال اننخا  این  و  اسنان  ا چنان باان کر ه است که هر
واقعت وم ا عایی  ا که هن ش    مقاله اثبات  ؛ یعنی   (424: 4094فروشندهت )اند  ساال ذهن

اش و و  به  مقاله و پاز  ها قرا   ا ه است. او    مقدمة نشدهت مبنام اننخا   اسنان
گ یی   ونی   ا تک« بچة مر  »و « شن شیا م»ت «گناه»هام  بیثت اا    وایت  اسنان

 اند شاویة  ید  حالی که خ انند  آانا با  وایت  اسنان می   ؛ (424)هةانت  انسنه است 
گ یی   ونی  وجه م جد تک هاچ به «شیا م شن»و « گناه»هام  اخص     اسنان اول
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گ یی نةایشی ن انه اده  ص  ت تک ناا اش آغاش تا پایان به« مر   بچة»است و  اسنان ن
هم  اند؛ اما ن یسنده باش  اش منابع  یگر نقل ادهمطالب بخز نظرم مقاله عاناً است. 

هام  وایت    آثا  جریان ساال  گ یی نةایشی  ا یکی اش اا ه  چا  اانباه اده و تک
این مقاله مصداقی است برام گر آو م غارهدفةند (. 421)هةانت ذهن  انسنه است 

نناوهت ص  ت  ها و    مباحث نظرم اش منابع مخنلفت بدون مقایسه و   ک مین ام آن
اش نقل  ام  وان اش مبانی نظرم بیث.    ا امهت ن یسنده پس  بندم نگرفنن جةع

گ یی   ونی   ا تکت اا    وایت این  اسنان "به کی سال  کنم"هایی اش  اسنان  بخز
گ یی  اما با  قت     اسنانت نشانی اش تک(؛ 423)هةانت مسنقام و  انام کل  انسنه است 

 انامت  وایت  انام کل معط ف به ذهن  گ نه که می یابام و هةان   ونی    آن نةی
هایی اش  اسنان  آو  . بخز ساال ذهن پدید نةی تنهاییت  اسنان جریان  اخصات هم به

صراحت  بر ا   که به هایی  ا    گ یی   ونی استت عبا ت شعم ن یسند  مقالهت تک که به
نفس(  ا  بلند حرف ش ن اخصات با خ   )حدیث ن یس بلند  هند  اسنان نشان می

اش چنان نظم منطقی و این  اسنان (. 34-77: 4034) .ک:  انش  ت باشآفرینی کر ه است 
هام جریان ساال ذهن فاصلة بساا   ا  اسنانبرخ   ا  است که ب ی وان   وایت خطی

 "ا هر آمریکایی"  ا  ؛ اما مشکل اصلی این مقالهت مرب ط به تلقی ن یسنده اش  اسنان
گ یی نةایشی  صراحتت اا    وایت این  اسنان  ا تک آنکه به است. ن یسند  مقاله با

ریان ساال ذهن  لال وج   ضعف    مباحث نظرم مقالهت آن  ا  اسنان ج  انسنهت به
تلقی کر ه و تا پایان مقالهت با اتکا به هةان مبنام نا  ست پاز  فنه و به هةان  لال 

هام مرب ط به شمانت شبانت اعرگ نگیت تداعیت  نن انسنه است    بیث اش ویژگی
ها باابد. مصداقی  یگر اش اانباهات  هایی   خ   ذکر اش  اسنان گذا م و... نة نه نشانه

  گارم است که    آنت ن یسنده    تناقضی آاکا  با تعریف م    هت بخز نناوهاین مقال
ا هر "گ یی نةایشیِ  اسنان  گ یی نةایشیت مدعی اده است    تک تأیاد خ   اش تک

حال باشگ  کر ن خاطراتز برام مخاطبی است که    صینه  ت  اوم   "آمریکایی
 (. 407: 4094)فروشندهت حض   ندا  ! 

ت    هةان سطرهام نخستت «فرها  پاکر  مان     وایی شمان»مقالة .    44
جریان »جام  به« جریان ساال» قنی ن یسنده مانند آو  ن اصطالحات  هایی اش کم نشانه
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ا     یده می« اش گفنا  پاز  هام الیه»جام  به« هام پاشگفنا  ذهنی الیه»و « ساال ذهن
 شازدهیسنده با کدا  اسندالل ا عا کر ه هةچنان مشخص ناست ن (؛ 7: 4094)اکبرمت 
حالی که    (؛ 40)هةانت نخسنان  مان جریان ساال ذهن به شبان فا سی است  احتالاب

تعدا م اش منابع هةان مقاله به بر سی آثا  جریان ساال ذهن اش ن یسندگانی مقد  بر 
هام  اش پژوهز پذیرم هایی اش این مقالهت ن عی اثر اند.    بخز گلشارم اخنصاص یافنه

بر مین ات  که مثالً    مباحث نظرمت عالوه ا  ؛ چنان پاشان بدون اسننا  کافی  یده می
-42) .ک: هةانت حنی ترتاب عرضة مطالب ناا با یکی اش منابعت مشابهنی عواب  ا   

 اخنصاص یافنهت ن یسنده گاهی پیکر فرهاد    بخز  و  مقاله که به بر سی  مان (.41
ذهن  انسنه و گاه ناا خ      این مسئله تر ید کر ه  ساال جریان  مان ااین اثر  
او به این مسئله ت جه نکر ه . است نکر ه اثبات  ا م ض ع به هر حالت این است؛ اما

 این     مانی برام آنکه  تداعی اش اسنفا ه و شمانی هام پرش وج   که صِرف
 هام ویژگی ناا برخی گارم نناوه بخز    وم. ناست قرا  گار ت کافی بندم  سنه
 نظر اش   مان بر سی به مقاله فقط منن اما ذهن  ا ذکر کر ه؛ ساال جریان هام  مان

است. ن یسنده    پایان گفنه  اده میدو  هام مخنلف بان شمان حرکت و ها تداعی
ام ه ناست )!(ت برخی ویژگی« یک اثر کامالً جریان ساال ذهن»ت پیکر فرهادچه  است: اگر

هام جریان ساال ذهن  ا    سه  هام  اسنان این اا ه  ا  ا  ؛ سپس بساا م اش ویژگی
هاست   ا ام آن ویژگی پاکر فرها سطر پایانی مقاله آو  ه و ا عا کر ه است  مان 

ها پر اخنه نشده است. مشکل  یک اش آن حالی که    منن مقالهت به هاچ ؛   (20)هةانت 
به  اسنانی است که فقط « جریان ساال ذهن»ه بر اطالق عن ان این مقاله اصرا  ن یسند

اسا   هام شمانی آن با آثا  جریان ساال ذهن اباهت  ا   و بدیهی است صرفاً بر پرش
 اةا  آو  . ت ان آن  ا  اسنان جریان ساال ذهن به  یدن این ویژگی    اثرم نةی

ناا تنها با تةرکا بر برخی  «ا هام عط گ یی    منظ مه ان اع تک». ن یسند  مقالة 42
جةله تداعی و نداانن مخاطب ا عا کر ه است آثا   اش   ونی گ یی هام تک ویژگی

)صرفیت اند  گ یی   ونی مسنقام و غارمسنقام هایی منعد  اش تک عطا  حاوم نة نه

 لال مراجعه نکر ن به منابع معنبرت حنی    بخز نظرم مقالهت  ؛ اما به(404-403: 4094
اش گفنا    گ یی   ونی مانند تعلق  اانن به سطح پاز هام تک ترین ویژگی به مهم
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هام شمانی و آافنگی شبانی ت جهی نکر ه است. این  هات پرش ذهنت پراکندگی ذهنات
هام  اندیشه»گ یی   ونی  ا  ن یسنده ناا    بخشی اش مقالهت به نقل اش لئ ن ایدلت تک

که گفنامت ایدل    ا امة  و چنان( 404)هةانت  انسنه « گاه فر کنا  وجدان ناخ  آ آ ماده    
 بیث خ  ت این تلقی  ا    کر ه است. 

ت «" اسنان ماهان"هام جریان ساال ذهن     نة   ویژگی». ن یسند  مقالة 40
مفاهاةی مانند می  یت ناخ  آگاهت اهةات اخصات و فر یت اوت پ یایی اخصاتت 

هام  ترین ااخص ا ینت و ن سان ماان واقعات و خاال  ا مهمذهنی ب  ن شمانت شبان نة
 پیکر هف اش «  اسنان ماهان»هایی اش  اش ذکر بخز اا   جریان ساال ذهن  انسنه و پس 

نظامیت مدعی اده است اش آنوا که  اسنان جریان ساال ذهن  اسنان ساالن آ می    
 هام جریان ساال ذهن به  اسنان «ن اسنان ماها»اش استت  ماان  ناام   ونی و بارونی 

هام  یک اش ویژگی ناگفنه پاداست تقریباً هاچ. (14-03: 4092   مت)نا یک اده است 
هام  نشان  ا ( اش ااخص«  اسنان ماهان»ها  ا     اده )حنی اگر بن ان آن ذکر

ترین  اینکه    بخشی اش مقالهت مهم کنند   اسنان جریان ساال ذهن ناسنند. با تعاان
نفس و  گ یی   ونیت حدیث جةله تک هام  وایت  اسنان جریان ساال ذهن اش اا ه

 اسنان »شاویة  ید  انام کل معط ف به ذهن اخصات ذکر ادهت ن یسندهت  اوم 
اخص و  انام کل میدو   انسنه و ت ضاح ندا ه است    این ص  تت   ا س  « ماهان

ن اشم هورم قةرم  ا  اسنان جریان با چه اسنداللی این  اسنان منظ   مرب ط به قر
وم هةچنان بدون نا  بر ن اش منبعی خاصت اش (. 10)هةانت آو    اةا  می ساال ذهن به

عن ان ساالن ماان خ  آگاهی و ناخ  آگاهی یا  کر ه و پا ند  جریان ساال ذهن به
 کرپا هفت خ  آگاه و ناخ  آگاه  ا یکی اش نة  هام برجسنه اش جریان ساال ذهن   

 (.01 -01)هةانت نظامی  انسنه است 

به معرفی  «جبرا ابراهام جبرا السفانة  اسنان    ذهن ساال جریان بر سی». مقالة 40
هایی برام این اا ه اش  ها و مثال ج م مصداق و اا   جریان ساال ذهن و ناا جست

قالهت به منابع اینکه    بخز نظرم م اخنصاص یافنه و با السفینهن یسی     اسنان   اسنان
اده و حنی ترتاب  هام اننخا  مخنلف ا جاع  ا ه ادهت باشنر مطالب این بخز عن ان

اده یکسان است؛ بدون آنکه ا جاعی  قاق و مناسب به  ها با یکی اش منابع اسنفا ه آن
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مسائلی هةچ ن اسنفا ه اش واژ  (. 39-31: 4092) .ک: حسانیت منبع ص  ت گرفنه بااد 
)هةانت ا    گ یی   ونی اش ذهن وم  وایت می برام اخصانی که تک« کننده صیبت»

هام  وایت  اسنان جریان ساال  عن ان یکی اش اا ه گ یی نةایشی به آو  ن تک (ت30
نفس  و عرضة اطالعات نا  ست   با    یدگاه  انام کل و حدیث( 31)هةانت ذهن 

طاهام برجسنه    بخز نظرم مقاله خ  ت اش(31)هةانت  قنی    نقل اش منابع   لال کم به
 ا  السفینههام جریان ساال ذهن     اسنان  هسنند؛ اما وقنی ن یسند  مقاله ویژگی

هام  یک اش نة نه ا  ؛ شیرا هاچ کندت ضعف اصلی مقاله آاکا  می ج  می و جست
گ یی   واینی هةچ ن تک هام هایی مناسب برام اا ه ت مثالاده اش منن  اسنان نقل
؛ بدین ترتاب (90-39)هةانت ی ناسنند و اساساً با جریان ساال ذهن ا تباطی ندا ند   ون

هام  وایت     اسنان جریان ساال ذهنت  ماان بخز نظرم مقاله که    آنت به اا ه
گذا م و تداعی آشا  پر اخنه ادهت  هام نگا ش و نشانه شمانت اعرگ نگیت شبانت اا ه

نشان  ا ه  السفینهها     اسنان     آنوا این ویژگیو بخز عةلی که قرا  ب  ه است 
ام شیا  وج    ا   که ناای اش بر اات نا  ست اش چاسنیِ جریان ساال  ا  ت فاصله
هام مناسب برام این اا ه اش   نبال آنت نات انی    عرضة مصداق ذهن و به

ن یسی است. هةان تسلط نداانن بر مباحث نظرم م جب اده است   اسنان
 مان ناماده اده  هدایت  ا که    منن مقاله« ه خ نسه قطر»یسندگانت  اسنان ک تاه ن 

)هةانت اةا  آو ند  هام مشه   جریان ساال ذهن    شبان فا سی به است)!(ت اش نة نه

30.) 

  ل  مان    ذهن ساال جریان با آن  ابطة و  وایت کان ن بر سی».    مقالة 41
اناسی   یدگاه  وایت اش  ل  لدا گیکن نت  مان  تا»اند:  اش ن انهن یسندگان    آغ ت« لدا گی

اش آنت  حالی که پاز    (؛ 29: 4090)تسلاةیت « بر سی قرا  نگرفنه است و کان ن  وایت م   
به این ( 231-219: 4037) .ک: بااتت  نويسی جريان سیال ذهن داستان   منابعی مانند 

به اینکه م ض ع اصلی مقاله جریان ساال ذهن م ض ع پر اخنه اده است. با ت جه 
اده به شبان فا سی  هام مننشر یک اش کنا  استت    فهرست منابع آنت نه نشانی اش هاچ

ا   و نه منابع   یده می( 4039؛ میة  مت 4037؛ بااتت 4017جةله ایدلت  )اش   این ح شه 
مباحث نظرم مقالة م     وم  این اش(؛ Humphrey, 4919)مانند اده  انگلاسی اناخنه
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اند که با ت جه به آنچه گفنامت  چند  نقل اده ها و منابعی  ست بیث ما اش مقاله 
ها ناا تنها به  ها قائل اد. البنهت    برخی مقاله ت ان اعنبا م چندان برام آن نةی

ها گاه اش برخی اانباهات مص ن  هام نظرم پر اخنه اده است و ن یسندگان آن بیث
 اند. نةانده
ترین  ت س   ئالاسمت مهم«نگاهی تیلالی به تکناک  وایی ساالن ذهن».    مقالة 41

: 4037)اصغرمت ساش برام ظه   اا   جریان ساال ذهن معرفی اده است  عامل شمانه

نظر تا یخیت   هام جریان ساال ذهنت اش حالی که خلق و اننشا  نخسنان  اسنان ؛   (44
 تا 4924 هام سال فاصلة    بیث  سم ب  ه است. مکنب م   مقد  بر پادایز س   ئالا

حالی که     (؛10: 4071؛ باگابیت Abrams, 4974: 413) آمد وج   به فرانسه     4904
 4940هام  ح ش  جریان ساال ذهن    سال ترین آثا      اش آنت تعدا م اش ااخص  پاز
چنان خطایی   با   جایگاه (. 04-03: 4037) .ک: بااتت   مننشر اده ب  ند 4941تا 

اجبا ت ا عام می  یت ضةار ناخ  آگاه  ا ناا  س   ئالاسم    جریان ساال ذهنت به
که اش خطاهام  ایج    اناخت اا   جریان ساال ( 44: 4037)اصغرمت آو     نبال می به

ت « نسه قطره خ» گانة سههام این ن یسندهت معرفی   یگر لغاش   و . اش اةا  می ذهن به
هام جریان ساال ذهنت بدون ت ضاح  عن ان  اسنان هدایت به بوف كورو  «شنده به گ  »

هایی اش مقالهت  البنه    بخز (؛42)هةانت هاست  هام این  اسنان  ا ن   با   ویژگی
  .است اده  ست  ا ه به ن یسی  اسنان اطالعاتی مفاد ناا   با   این اا  

ام است که ن یسندگان  عن ان مقاله« ذهن ساال ریانج  اسنان  وایت و تداعی. »47
هام جریان ساال ذهنت  آن    تالش برام تباان اهةات تداعی و ان اع آن     اسنان

اند و  هام نظرم این ح شه افاو ه ام علةی و مسندلت اطالعاتی مفاد  ا به بیث اا ه به
) .ک: اند  قلم بر ه پاداست با  اانن اناخت کافی اش م ض ع و ج انب آنت  ست به

 (. 4033میة  م و صا قیت 

ت «  ونی گ یی تک و ذهن ساال وج ه باشنةایی گفنةان  وایی: جریان».    مقالة 43
هام مرب ط به  و  بندم که اش عن انز پاداستت سعی اده تعا یف و  سنه چنان

و     باشنگرم و اش هم تفکاک ا ند« گ یی   ونی تک»و « جریان ساال ذهن»اصطالح 
هایی گاه قابل ت جه ناا ص  ت گرفنه است؛ اما    این مقاله ناا جریان  این  اهت تیلال
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و  (02و  23: 4094)حرمت کنند  مین یات ناخ  آگاه اخصات تلقی اده  ساال ذهن برمال
اش   گ یی   ونی  ا اش هم تفکاک کر ه است؛ اما پس ن یسنده جریان ساال ذهن و تک

وقنی »نظرم عواب ن انه است:    با   ضةار ناخ  آگاهت    اظها نقل  یدگاه فروید 
( Pre-Speech Level)ا   که با سطح پاشاکالمی     تعریف اگر  جریان ساال ذهن گفنه می

بر  نظرم عالوه اِاکال چنان اظها (. 02)هةانت « کا   ا  ت هةان ضةار ناخ  آگاه است و سر
اةا   ترین بخز اش وج   آ می به ترین و پنهان فت جهی به مفه   ناخ  آگاه که ژ  بی
گ یی   ونیت یعنی تعلق  اانن به سطح  ترین ویژگی تک  و ت این است که مهم می

 سد بخشی اش  نظر می اش گفنا   ا به جریان ساال ذهن نسبت  ا ه است. به پاز 
است؛ مثالً  هام این مقالهت ناای اش ترجةة مطالب اش منابع منعد  و گاه نامعنبر ضعف

ن یسنده نظر هامفرم   با   اگر هام  وایت جریان ساال ذهن  ا نه اش کنا  خ   
ق ل  وبی ن انه است:  ابرت هامفرم  نقل کر ه و اش  0هامفرمت بلکه اش مقالة  وبی

 انسنه « نةایز   آمده ناخ  آگاه به»یکی اش چها  اگر  بناا ین جریان ساال ذهن  ا 
 جريان سیال ذهن در رمان مدرنعن ان  مقالة  وبیت کنا  هامفرم با است. با مراجعه به

اده    آن مقالهت هاچ ا جاعی  کنا  ا عام باان ت ان یافت؛ اما     ماان منابع می   ا   
ا   که نشان  هد چنان مطلبی اش کدا  قسةت اش کنا  هامفرم نقل اده   یده نةی

تنها اصطالحی     منن کنا  هامفرم ناا نهوج   پی جست   (. Dobie, 4974: 049)است 
یابام؛ بلکه  نةی( Dramatized Unconscious) ا که  وبی به او نسبت  ا ه است 

هات این جةلة فروید  ا آو  ه  خ اهام  ید ن یسند  این کنا     آغاش یکی اش بخز
(. Humphrey, 4919: 12)« ت ان مسنقاةاً اش مین یات ناخ  آگاهت باخبر اد هرگا نةی»است: 

گ یی   ونی  نظر هامفرم  ا عبا ت اش تک اش چها  اگر  م      وبی    ن انه
مسنقام و غارمسنقامت  وایت  انام کل و ناخ  آگاه نةایشی  انسنه است؛ ولی 

تفصال ناا به آن  نظر هامفرم که به   انامت چها مان اا   م    گ نه که می هةان
نفس است که به ناخ  آگاه  بطی  ت بلکه اا   حدیثپر اخنهت نه ناخ  آگاه نةایشی

بر ناخ  آگاه و  گ یی   ونی مبننی  حرم    ا امة مقالهت اش تک (.04-01)هةانت ندا   
یک  ا با ذکر مثالی ت ضاح  و ک ااده است هر( 02: 4094)حرمت خ  آگاه سخن گفنه 
گ یی   ونی مسنقام  تکعن ان  ام که اش اولاس جاةا ج یس به  هد؛ اما اگر    نة نه
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ت ان چنان مننی  وجه نةی هاچ یابام به  قت کنامت   می(ت 01)هةانت گنگ نقل اده است 
گارم مقاله ناا ن یسنده   ا مصداقی برام مین یات ضةار ناخ  آگاه تلقی کر .    نناوه

)هةانت هام  وایت ذهنی تفاوت قائل اده است  ماان اخصات و  اوم    تةا  اا ه

گ یی   ونی مسنقامت اخصات و  اوم یکی هسنند؛  کم    تک حالی که  ست    (؛09
موة عت  ص  ت مسنقام    ذهن اخصات قرا  گرفنه است.    شیرا کان ن  وایت به

هام مخنلف  ترم اش اا ه بندم مفصل هرچند    این مقاله سعی اده است تقسام
ها و   انسنه است مثالجریان ساال ذهن عرضه ا  ت این مسئله که ن یسنده نن

 ست  هدت سبب بروش تر ید    ضرو ت  ها به کننده برام آن هایی  وان و قانع مصداق
 ا  .   ویکر  ن یسنده می

 . بحث و بررسی 5
ح ش   اده     هام پژوهشی نگاانه هام م ج      مقاله ها و ااکال ترین ضعف مهم

ت ان    م ا    ا سخن گفنامت میه جریان ساال ذهن  ا که    صفیات پاز   با   آن
 شیر خالصه کر : 

هام  و اا ه« ریان ساال ذهنج»اکل   ست: مفه    .   ک نکر ن مفه   به4
گ یی   ونی مسنقام و  ن یسیت مانند تک گ نه  اسنان اسنفا ه    این  م     وایت

اند.    سنی اناخنه و تعریف نشده ها به نفس ن یسندگان مقاله غارمسنقامت و حدیث
عن ان  گ یی نةایشی به  خال  انسنن مفه   ناخ  آگاه    جریان ساال ذهنت تلقی تک

گ یی   ونی با ان اع  هام  وایت    جریان ساال ذهنت اانباه گرفنن تک یکی اش اا ه
اند که    سط   بعدت  هام   ک نا  ست مفه   اخص و... اش مصداق  یگر  وایت اول
 سد مطالعة  قاق منابع نظرم م ج    نظر می پر اخت. به ها خ اهام به برخی اش آن

اده    این شمانه چنان    با   جریان ساال ذهن و ناا مطالعة آثا   اسنانی اناخنه
 مشکالتی  ا حل خ اهد کر .

هام  وایت  هام مناسب: جریان ساال ذهن یکی اش اا ه . تشخاص ندا ن مصداق2
کةنر اش آنت  اسنان ک تاه( است؛ البنه گاهی اش اعر    ا باات  اسنانی )باشنرت  مان و 

تر اش آنت تئاتر جریان ساال ذهن هم سخن گفنه اده است؛  جریان ساال ذهن و عواب
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اندت  هایی اش این اا ه ذکر اده عن ان نة نه یک اش آثا  معدو م که به ولی تقریباً هاچ
ام جداگانه به این  مقاله هام آثا  جریان ساال ذهن  ا ندا ند. نگا نده    ویژگی

 م ض ع پر اخنه است. 
هام جریان ساال ذهن  ا  بیثت ویژگی هام م     آثا م که ن یسندگان مقاله

 اند:  اندت خ   اامل  و  سنه بدین ارح ها نسبت  ا ه اانباه به آن به
ن بر  اسنان جریان ساال ذهنت ان اعی  یگر اش  اسنا یقانت افاون آثا   اسنانی: به -

 مانت  مد نت  مان ن  یا ضد اناخنیت  اسنان س   ئالاسنیت  اسنان پسا مانند  اسنان  وان
اخص ناا وج    ا ند  گ یی نةایشی و  وایت اول م  واینی هةچ ن تکها و ناا اا ه

 ها اش اا   جریان ساال ذهن خبرم ناست. که    باشنر آن

هام نظامی و  هات مثن م برخی مقاله    :(و... نامه نةایز اعرت) اسنانی  آثا  غار -
اند؛  ن ع جریان ساال ذهن تلقی اده  ت آثا م اشغزلیا  شمسم ل م و  مثنويعطا ت 

حالی که جریان ساال ذهن اا    وایت     و ان مد ن است و اطالق آن بر ااعا     
 هایی جائیت   ست ناست. سبب وج   اباهت کالساکت صرفاً به

آلفر   عشق آواش» مانند ااعا   اسنان: برخی و اعر وایت     . یکسان انگاانن0
ااعا  جریان ساال  هایی اش اش تی.ا . الا تت نة نه«  ات سنرون» و «ج. پروفراک

فا سیت این ااعا   کالساک ااعا  برخالف هرچند .(Vianu, 2444)اند  اده تلقی ذهن
 عرضة برام میةلی ت انند می لیاظ نظرم به و ندا ند  ا قافاه و وشن هام میدو یت

  ا  ؛ وج   ها ناا تر ید   با     سنی اطالق این عن ان بر آن بااندت   ونی گ یی تک
گفنه است: اعر  فصول تمام براي اي نويسنده الیو ، عن ان با اثر خ      ویان  لادیا مثالً

ا ت ال بر حنی وم  سد. نةی نظر به  وایت یک مانند خ  ت اصالً کلات    الا ت
  ن یسندگان هةعصر خ       یگر مانند ت اند او نةی که گرفنه است خر ه گ نه این

 اباا هام به  ا خ   شیرا کند؛ باان   سنی به  ا  اسنانی ذهنت ساال ح ش  جریان
جریان »   هر حالت اسنفا ه اش اصطالح  .(30 )هةانت است کر ه میدو  تغالی و ااعرانه

م ل مت  مثنويو  غزلیا  شمسجةله  اک فا سی و اشبرام اعر کالس« ساال ذهن
  ست ناست؛ شیرا اوالً    این ااعا ت با انعکا  مسنقام مین یات ذهن یک اخصات 
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بر عروض و قافاه و  یگر ق اعد اعرمت این   و ناسنام و ثانااً نظم مبننی  اسنانی  وبه
 . کند منةایا میاش گفنا  ذهن  نامنظم بخز پاز کلی اش مین یات  ااعا   ا به

هام  تخصصی: مشکل م ج      بعضی مقاله . تکاه کر ن بر منابع غار0
ها با مراجعه به منابع پراکندهت تعا یف و  ادهت این است که ن یسندگان آن بر سی

ت ضایاتی نا  ست یا مبهم  ا برام اصطالحات مرب ط به جریان ساال ذهن نقل کر ه 
هات  اند؛ مثالً    برخی مقاله ةان تعا یف پاز بر همبنام ه و سپس تیلال خ    ا بر

مارصا قی نقل اده است:  عناصر داستانگ یی   ونی اش کنا   مشخصات تک
که با خ  اان  اند؛ وقنی هام ک چک مانند کر ه گ یی   ونی  ا به حرف ش ن بچه تک»

هم با  شنند و مخاطبی ندا ند ]...[. حرف ش ن ااخاص پار کنند و حرف می می باشم
البنه مارصا قی    ا امهت ت ضایی (؛ 044: 4031)مارصا قیت « خ  اان چناان کافانی  ا  

هات  گ یی   ونیت برخالف پارها و بچه    تک»مهم بدین ارح  ا ذکر کر ه است که 
هام  اسنانت جا م  آید؛ بلکه    ذهن اخصات یا اخصات ها به شبان نةی صیبت

ن مثال نامناسبت شمانه  ا برام   ک نا  ست مطلب ایوا  ؛ اما هةا(044)هةانت « است
نفس است که     کر ه است. با خ   سخن گفنن ک  کان و پاران  قاقاً مصداق حدیث

نفس برام ت ضاح  هام جریان ساال ذهن ناا کا بر   ا  . ذکر مشخصات حدیث  اسنان
کند و مةکن  می گ یی   ونیت ذهن خ اننده  ا اش اصل مطلب  و   ا ن چاسنی تک 

اده ناا    چندین م   ت  هام بر سی که    مقاله است او  ا به اانباه بانداش ؛ چنان
گ یی  هایی برام تک هام مارصا قیت مصداق اش نقل این بخز اش ن انه ن یسندگان پس 

یک اش  نفس  انست؛ اما هاچ ها  ا حدیث ااید بن ان آن که اند   ونی ذکر کر ه
 هةگی که منابعی ان اع اش مفاهام و تعا یف  یی   ونی  ا ندا ند. نقلگ تکهام  ویژگی

 ناای گاه اندت پر اخنه م ض ع به سطیی اکلی به ها برخی اش آن و ناسنند سطح یک   
اعنبا   کم منابع به ا جاع قاةت ا جاعاتت حنی به    تن ع ایوا  برام ن یسنده تالش اش

  .است
اده ناا  هام بر سی بخز نظرم تعدا م اش مقاله. تکرا  مبانی نظرم یکسان: 1

هام  یگرت بدون مراجعه به منابع  مااانی شیا ت تکرا  مباحث نظرم م ج      مقاله به
 "به کی سال  کنم"هام  بر سی جریان ساال ذهن     اسنان»معنبر است؛ مثالً    مقالة 
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ا   شمانت شبانت ابها ت ت    چندین صفیهت مطالب یکی اش منابع   ب«آمریکایی ا هرو 
ام  گذا م به هةان ترتاب و بدون افاو ن نکنه هام نگا ش و نشانه اعرگ نگیت و اا ه

   (. 423-420: 4094)فروشندهت   پی به هةان منبع ا جاع  ا ه اده است  تاشهت نقل و پی
 سد  نظر می بانام و گاه به هام  یگر ناا کةابازت هةان مطالب  ا می برخی مقاله

ها  ن یسنده گر آو م مطالب نظرم  ا مانند کا م مکاناکی و بدون  قت    مین ام آن
انوا   ا ه است؛ البنه این مسئله یکی اش مشکالت  ایج    برخی آثا  پژوهشی است 

 ص  ت سنت   آمده است.  هات به که تکرا  بدیهاات    آن
اده و حنی  ام بر سیه . خلط ضةار خ  آگاه و ضةار ناخ  آگاه:    بعضی مقاله1

اناخنی  هام س   ئالاسنی و  وان هات  اسنان جریان ساال ذهن با  اسنان برخی منابع آن
 ا ن عی  اسنان  ذهن ساال جریان ااید بن ان  اسنان تالبنه .اانباه گرفنه اده است

 ها قطعاً نا  ست است. اش آنوا که هةانی آن اناخنی ناا تلقی کر ؛ اما ا عام این  وان
ناخ  آگاه    میدو   مقالة  هام ماان ضةار خ  آگاه و ضةار پر اخنن به تفاوت

ام  یگر به جایگاه خ  آگاه و ناخ  آگاه     حاضر ماسر ناستت نگا نده    مقاله
هام مخنلف    این شمانه  ا نقد کر ه   اسنان جریان ساال ذهن پر اخنه و  یدگاه

کنام که هاچ اخصانی    حالت ه ااا م و  میاست.    اینوات فقط این نکنه  ا ذکر 
ت ان مین یات این  ص  ت ا ا مت بر ضةار ناخ  آگاه خ   اِاراف ندا   و نةی به

قالب افکا  بخز آگاه اش ذهن اخصات انعکا   ا . مین یات  بخز اش ذهن  ا   
 تتظاهرا برخی    اده پدیدا  نةا هام طریق  اش ت ان می تنها  ا ناخ  آگاه ضةار

 شبان( هام لغاش و قلم هام لغاش مسار تخاالتت  ؤیات )مانند نظر م    اخص آگاهانة
 ن یسندگان نظر م     که ناسنند چاام آن  ومت هاچ به ناا م ا   این  و کر  اسننباط
 . است ذهن ساال جریان هام  اسنان

   . نتیاله7
 ذهن     اسنان وایت  کان ن گرفنن قرا  ذهنت ساال جریان  اسنان ااخص ترین مهم

 و پراکنده ظاهراً اکلی به او ذهن گفنا  اش پاز  سطح مین یات انعکا  و اخصات
اا   جریان ساال ذهن  هایی منن ع برام  وایت  اسنان به آنکه  وش با .است نامنسوم
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گ نه  اسنان    منابع  هام این اده   با   ویژگی وج    ا  ت مباحث نظرم مطرح
ت ان مرشم نسبناً  وان  اند و با  قت کافی می ی  وان و  قاق باان ادهص  ت معنبرت به

هام  وج   اینت برخی  اسنان نظر گرفت؛ با ماان  اسنان جریان ساال ذهن و غار آن   
ها اش شاویة  یدهام  هایی که    آن اناخنی و  اسنان هام  وان س   ئالاسنیت  اسنان

 ا ند. نباهت  اسنان جریان ساال ذهن قلةدا  میاا ا  ت گاه به غارمعة ل اسنفا ه می
 استت اده سخن گفنه هم ذهن ساال جریان اعر   با   گاه غر ت ا باات    اینکه با
  ا ذهن ساال جریان اصطالح ت ان نةی فا سی اعر هام م ج      ویژگی  لال به
 .بر  کا  به فا سی کالساک اعر   با   ویژه به

ا   و  هام منعد  اش این اانباهات  یده می ه ناا نة نهاد    هوده مقالة بر سی
ها  ترین آن اند که مهم ها تکرا  اده ناا    باشنر مقاله هام م   م  برخی ااکال

گ یی  و جایگاه آن     وایت تک ناخ  آگاه مفه   اند اش: بر اات اانباه اش عبا ت
 ذهنت ساال جریان  وایت هام اا ه اش یکی عن ان به نةایشی گ یی تک تلقی   ونیت
اخص و بر اات نا  ست اش  اول  وایت  یگر ان اع با   ونی گ یی تک گرفنن اانباه

 سد  لال اصلی بروش این خطاها نقل مبانی نظرم اش  نظر می نفس. به مفه   حدیث
ها بااد که  بیث و  اانن اناخت کافی   با   آن منابعت بدون  قت    مفاهام م    

هام  تبع آنت نات انی    تشخاص  ا ن مصداق    تعریف مفاهام و به به بروش خطا
 بدون ن یسنده که است مقاله این اصلی مشکل ناا م ا  م ا  .    مناسب منور می

 جریان  اسنان هام امت ااخص کلاشه ام اا ه به  ا   قصد فقط مسئلهت وج     ک
 اده اننخا  تصا فی امالًک است مةکن حنی که کند وج  جست اثرم     ا ذهن ساال
 . بااد

ها مطرح کر ت  ویکر   ت ان   با   ن یسندگان مقاله هایی که می کنا  اننقا  اما    
ها ناا قابل نقد است. مسائلی هةچ ن می ل ادن  او م  هام علةی و  او ان آن موله
 ا  م ها به کسانی که بر م ض ع تسلط کافی ندا ندت ک تاهی برخی  او ان    م مقاله

  او ان گارم نکر ن سخت و ام  ا نپذیرندت و حسا  نب  ن ت انند  او م مقاله که می
ها    مرحلة  ا   اانباهات علةی م ج      مقاله مطالبت باعث می اصالت بر سی   

ها اش اعال   ا شیابی ناا مشخص و برطرف نش ند. گاه ناا پرهاا  او ان یا مدیران نشریه
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ا    قاله و    کر ن مقاله بدون ذکر ت ضایات اننقا م م جب میهام م کر ن ااکال 
ام  یگر مننشر  نشده    یک موله  ا بدون اصالح آنت    موله ن یسنده مقالة پذیرفنه

 کند. 
 
 ها  نوش  پی

هام  . اایان ذکر است خطاهام مننقدان و ن یسندگان   با   اا   جریان ساال ذهنت به مقاله4
اش ا سال آن برام  اش تدوین مقالة حاضر و پاز   ا  . پس پژوهز میدو  نةی اده    این بر سی

بر سی کا کر  »ت «پاکر فرها و  ب ف ک  بر سی تطباقی  وایت    »هایی  یگر مانند  مولهت مقاله
  مان     وایی اگر هام و نةا ین هام بنةایه»ت «اخص    امر  واینگرم  مان  ا  اوم اول

: اةس ااتغال    ییگفنةان  وا»ت «میف ظ نواب ت اثرالشیاذ  مان    ذهن االس جریان»ت «ا ماا
 اسنان شن اناخنی  نقد  وایت» و «م النا ااتذهن    غال االس یانو جر ی  ون ییگ  تک

ها  ا ندا  ؛ اما برخی  ناا مننشر ادند که میدو   این ن انا  موال پر اخنن به آن« ن یسنده
 ا ند.  ها ناا آاکا ا  یده می مقالة حاضر    آن مقاله اده    هام مطرح ااکال

1. Leon Edel 

3. Édouard Dujardin 

4. Ann B. Dobie 

 
 منابع

 . تهران: هاال.از خشم و هیاهو تا سمفونی مردگان(. 4037اسیاقاانت ج ا  ) -
 ل.. ترجةة پرویا لشکرم. تهران: نادش  سترون و اشعار ديگر(. 4014الا تت تی.ا . ) -
 . ترجةة ناهاد سرمد. تهران: اباویا.شناختی نو قصة روان(. 4017ایدلت لئ ن ) -
 . تهران: علةی فرهنگی.نويسی جريان سیال ذهن داستان(. 4037بااتت حسان ) -
 مرکا. : نشرتهران .حسن افشا   ترجةة .دادا و سوررئالیسم .(4071ام. ) باگابیت سی.و. -

 . تهران: نال فر.تطبیقی خشم و هیاهو و شازده احتالاب بررسی(. 4072حسانیت صالح ) -
 ی. خ ا شم: تهران .1چ .س م كنم یك به (.4034) ناةا انش  ت س -
 نگا . . تهران: باشتا نويسی اي داستان هاي پايه رواي  داستان: تئوري(. 4032فلکیت میة   ) -
 یا زبان و ادب ةمالل .«تهدای ب ف ک  بر سی  وایت    » .(4037) یعل میةد متمیة   -

 .400-424صص .44ش .و بلوچستان یستاندانشگاه س یفارس



   04 / اةا   3 سال                                                                                       203

 :مشهد .يرانا يسینو ذهن و داستان یالس يانپندار: جر ةپرد .(4039) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -
 یا.مرند

 .«تداعی و  وایت  اسنان جریان ساال ذهن» .(4033) یو هاام صا ق یعل میةد میة  مت -
  .400-429صص .20ش. 1  .یادب يها  پژوهش

- Abrams, M.H. (0970). A Glossary of Literary Terms. New York: Cornell 

University Press. 
- Bayāt, H. (8002). Stream of Consciousness Fiction. Tehran: Elmi-

Farhangi. [in Persian] 
- Bigsby, C.W.E. (0996). Dada and Surrealism. Translated by Hassan 

Afshar. Tehran: Markaz. [in Persian]. 
- Dāneshvar, S. (8002). Be Ki Salām Konam. Tehran: Khārazmi. [in 

Persian] 
- Dobie, A.B. (2792). "Early Stream of Consciousness Writing: Great 

Expectations". Nineteenth Century Fiction. Vol. 82. No. 4. Pp. 402-424. 
- Edel, L. (2722). Modern Psychological Novel. Translated by Nāhid 

Sarmad. Tehran: Shabāviz. [in Persian] 
- Eliot, T.S. (2798). The Waste Land and Other Poems. Translated by 

Parviz Lashkari. Tehran: Nil. [in Persian] 
- Eshāqiān, J. (8002). From the Sound and the Fury to Samfoni-e 

Mordegān. Tehran: Hilā. [in Persian] 
- Falaki, M. (8002). Story Narration: The Basic Theories of Fiction Writing. 

Tehran: Bāztābnegār. [in Persian] 
- Hosseini, S. (2772). Comparative Analysis of the Sound and the Fury and 

Shāzde Ehtejāb. Tehran: Niloofar. [in Persian] 
- Humphrey, R. (2727). Stream of Consciousness in the Modern Novel. 4th

 
Printing. Berkeley: University of California Press.  

- Mahmoodi, M. (8002). "Narration Analysis in Hidāyat's the Blind Owl". 
Journal of Persian Language and Literature. University of Sistān and 
Baluchestān. No. 20. [in Persian] 

- ___________ (8020). Pardey-e Pendār: Stream of Consciousness in Iran 
Story Writing. Mashhad: Marandiz. [in Persian] 

- Mahmoodi, M. & H. Sādeqi (8007). "Association and Narration in Stream 
of Consciousness Fiction". Literary Researches. No. 84. [in Persian] 

- Mirsādeghi, J. (0996). Story Elements. Tehran: Sokhan. [in Persian]. 
- Vianu, L. (8020). T.S. Eliot: An Author for All Seasons. Contemporary 

Literature Press, University of Bucharest. 


