نقد مقاله

خطاهاي رايج در شناخ

شیوة جريان سیال ذهن

(نقد هالده مقالة علمی -پژوهشی)

اسنا یا شبان و ا باات فا سیت انشگاه خ ا شمی

 .1مقدمه
سالهام اخارت کنا ها و مقالههام منعد
اش منظر اا

نف ذ باشنر

ح ش نقد آثا

جریان ساال ذهن مننشر ادهاند؛ اما نشانههایی اش تیقق ناافنن اناخت

قاق م ض ع و بهتبع آنت بروش خطا
میا .

اسنانی و غار اسنانی

تعاان مصداقها

برخی اش این آثا

یده

این ماانت مقالههام علةی -پژوهشی به لال قابلات ست سی و ضریب
فضام علةیت اایسنة ت جهی مضاعفاند.

آثا م اش انا ش گی ا میت ان یافت که م جب میا

بساا م اش این مقالههات
پژوهشگران بدون اانن

اناخت کافی با اصل م ض عت بهمیض یدن اباهتهام ظاهرمت حکمهایی کلی
صا

و ویژگیهام اسنان جریان ساال ذهن ا

حنی به قلةرو ا باات اسنانی تعلق ندا ند.

آثا م جستوج کنند که گاهی

حال حاضرت باوج

گذات چند سال

اش اننشا برخی اش این مقالههات کسی برام فع ااکالهام ایج و اصالح تص ات
نا ست

این ح شهت با ویکر اننقا م ست به قلم نبر ه است و
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اناخت اا جریان ساال ذهن

واةندت بعضی اش این مقاله هات خ ت شمانة اننشا مطالب نا ست بعدم ا فراهم
میکنند .اش س م یگرت برخی کاسنیها و اانباهات م ج

این مقالهها بساا

ابنداییاند؛ اما باید به این نکنه ت جه کنام که تةا این مقالهها پساش طی فرایند او مت
مولههام علةی -پژوهشی پذیرفنه و مننشر ادهاند؛ بنابراین نةیت ان اش خطاهام
م ج

آنها

آنها چشم پ ااد و چا هام جا نقد و اصالح اانباهات م ج

ناست.
هوده مقالة بر سیاده

این پژوهزت
4

سالهام  4031تا 4090

مولههام

علةی -پژوهشی مننشر ادهاند .عن ان و م ض ع اصلی باشنر این مقالهها مرب ط به
جریان ساال ذهن است و تعدا م اش آنها ناا
پر اخنهاند.
آنها ا

کنا مباحث یگر به این م ض ع

این ن انا ت پس اش مرو این مقالههات مهمترین کاسنیهام م ج
قالب چند می

اینهات الش است آنچه ا اا

سنهبندم و تباان میکنام؛ اما پاز اش پر اخنن به هةة
جریان ساال ذهن ناماده میا ت بهص تی گذ ا و با

تکاه بر منابع اصلی و معنبر معرفی کنام.
 .2مرور ويژگیهاي جريان سیال ذهن
مهمترین ویژگیهام اسنانهام جریان ساال ذهن بدین ارحاند:
 .4تکگ یی

ونی

کنا تکگ یی

تةا

اسنان یا قسةتهایی مهم اش آن وج

ا

و اغلب

ونیت اش حدیثنفس و وایت انام کل معط ف به ذهن

اخصات ناا اسنفا ه میا .
 .2ن یسنده بهاکلی آگاهانه قصد ا

فرایندهام ذهنی اخصاتهام آفرید خ

ا

عرضه کند.
 .0وایت اسنان اش ن ع غارخطی است و وم ا ها بدون ترتاب شمانی و نظم ظاهرم
عرضه میا ند.
 .0ذهناتهام اخصاتها بهص ت گسسنه و بدون انسوا عرضه میا ت بساا م اش
ااا ات و مین یات ذهن اخصاتهات برام خ اننده مبهماند و ن یسنده برام فع
ابها ت آاکا ا

سار وایت خالت نةیکند.
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اسنفا ه اش اا ههایی مثل وایت انام کل یا حدیثنفس ناا وایت اسنانت
میدو به ذهناتهام اخصاتهاست؛ یعنی اوم انام کل
ساال ذهن با اوم انام کل

اسنانهام جریان

اسنانهام سننی تفاوت ا ؛ شیرا معل مات او

میدو به ذهن اخصات یا اخصاتهام اسنان است.
آنها تنها ا اک

 .1این اسنانها مخاطبی خا ج اش ذهن اخصات ندا ند و

بیواسطة اخصات اش جهان منعکس میا ؛ بیآنکه آگاهانهت هدفی ذهنی یا
معنایی ظاهرم م

نظر بااد.

 .7شمان وق ع این اسنانها اش ن ع ذهنی و غارتق یةی است و
مدتشمانی ط النی اش گذانهت اش
میا .

آنها وم ا هام

یچة لیظههایی میدو اش شمان حال وایت

این حالتت برخی مقاطع شمانی گذانه

مقایسه با مقاطع شمانی یگر

برجسنگی مییابند؛ چنانکه گاهی حنی یک لیظهت به لال اهةانی که خاطر م ج
آن

ذهن اوم ا ت ا شای بازاش مقاطع شمانی ط النی مییابد .ذهن

اخصات ناا بدون ت جه به ترتاب شمانی وم ا ها و فاصلة آنها اش شمان حالت
آشا انه ماان این مقاطع شمانی حرکت میکند.
 .3ح ا ث

اه

این اسنانها معة الً بهص ت بریدهبریده و نامنظمت اش

یچة

ذهناتهام اخصات وایت میا ند و خ اننده باید با قت شیا و گاه اشطریق
باشخ انی اسنانت این وم ا هام پراکنده ا کنا هم قرا

هد تا به یدم کلی و

منسوم با آنها ست یابد.
 .9بساا م اش ذهناتهام اخصاتها

این اسنانها برام خ اننده مبهم است و فع

ابها اش آنها گاه تا پایان اسنان ا امه مییابد .حنی گاهی
ابها ها برطرف نةیا ند و خ اننده ناچا خ اهد اد با حد
تعبار اخصی وم ا هات اسنان ا برام خ

پایان اسنان هم این
و گةان یا تفسار و

باشآفریند.

 .44تداعیهام لفظی و معنایی اش مهمترین ترفندهایی هسنند که
حرکت ماان شمانها و ح ا ث گ ناگ ن بهکا گرفنه میا ند.

این اسنانها برام
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 .44شبان اسنانهام پدیدآمده بهاا
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جریان ساال ذهن بهتبع ویژگیهام شبان

مرحلة پاز اش گفنا ت معة الً با عدول اش ق اعد سن م و

هم یخنگیهام

نی م هةراه است.
.42

و گاینشی با مین یات ذهن اِعةال

مرحلة پاز اش گفنا ت هاچگ نه سانس

نةیا ؛ بنابراین ن یسنده بااینکه تکگ یی

ونی ا بهص تی کامالً اندیشاده و
بهکا گارم

سنواده مین یسدت آن ا بهگ نهام تنظام میکند که بهنظر برسد
شبانت هاچ گاینشی کا نب ه است.
.40

جریان ساال ذهنت مین یات الیههام ناخ آگاه

اسنانهام پدیدآمده بهاا

ذهن وایت نةیا ند و اینگ نه اسنانها با آثا م اش ن ع س

ئالاسنی که

آنها ن یسنده میک اد با بهرهگارم اش وشهام مخنلفت مین یات غارمنطقی و
نامنظم سطح ناخ آگاه ذهن ا بر کاغذ بااو ت تفاوت ا ند؛ بنابراین بهکا بر ن
عبا تهایی هةچ ن «وجدان ناآگاه» و «ح ش ناخ آگاه ذهن» با این اسنانها
نا ست است.
 .40بان جریان ساال ذهن و تکگ یی

ونی تفاوت وج

ا ؛ ولی این تفاوت

برخالف آنچه برخی میققان ن انهاند ( .ک :حرمت )23 :4094ت مرب ط به این ناست
که جریان ساال ذهن با بخز ناخ آگاه و تکگ یی ونی با ح ش خ آگاه ذهن
ا تباط ا  .تفاوت ماان این و اش آن جهت است که جریان ساال ذهنت اا ه یا
صناعنی

اسنانن یسی و تکگ یی

جریان ساال ذهن میس

اینهةانی و مق لة م

بیثت

میا  .تص

اشآن وم ایج اده که تکگ یی
است و اساساً بدون وج

ونیت یکی اش وشهام وایت

اسنان

ونی مهمترین اا

گ نهام اش تکگ یی

وایت جریان ساال ذهن

ونیت اسنان جریان ساال ذهن

اکل نةیگار .
 .41ن یسندگان معروف این اا ه برام عرضة ذهناتهام اخصاتهام اسنانت
وشهایی منفاوت

پاز گرفنهاند؛ اشاین وم ویژگیهام یا ادهت ماان هةة

اسنانهام جریان ساال ذهن مشنرک ناسنند و مةکن است برخی اش این آثا ت
تعدا م اش این خص صاات ا نداانه بااند .اش طریق بر سی مااان اسنفا ه اش این
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اا هها

اسنانهام مخنلف میت ان

با

این مسئله قضاوت کر که هر اثر

چقد به ح ش اسنانهام جریان ساال ذهن تعلق ا .

هر حالت بدون وج

حداقلی اش ویژگیها مانند وایت بخزهایی عةده اش اسنان بهاا

تکگ یی

ونی نةیت ان عن ان جریان ساال ذهن ا بر اثرم اطالق کر ( .ک :بااتت :4037
413-411؛ هةچنان .کHumphrey, 4919 :؛ ایدلت 4017؛ حسانیت 4072؛ اسیاقاانت 4037؛
میة مت .)4039

 .4مقالههاي بررسیشده بهترتیب سال انتشار
پژوهز حاضرت هوده مقاله بدین ارح ا بر سی کر هایم:
« -کان ن وایت

مثن م» .میةد ضا صرفی .پژوهشهاي ادبی.

 .0ش.41

 .4031صص.419-407
 «نگاهی تیلالی به تکناک وایی ساالن ذهن» .ج ا اصغرم .پژوهشهاي ادبی. .1ش .4037 .24صص.22-9
مثن م» .فاطةه معانالدینی .پژوهشهاي ادبی.

« -گ نههام تکگ یی

.1

ش .4037 .24صص.411-400
« -بر سی وایت

ب فک

هدایت» .میةدعلی میة م .ماللة زبان و ادبیا

فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

 .1ش .4037 .44صص.400-424

 «تداعی و وایت اسنان جریان ساال ذهن» .میةدعلی میة م و هاامصا قی .پژوهشهاي ادبی.

 .1ش .4033 .20صص.400-429

مان ااش ه احنوا

 «بر سی تکناکهام واییحسنلی و شیبا قالوندم .ادبپژوهی.
« -جریان ساال ذهن

 .0ش 7و  .4033 .3صص.21-7

اسنانهام مصطفی مسن » .آ ش مشفقی و ناصر

علیشا خااط .پژوهش زبان و ادبیا فارسی.
 «اا ههام واییايرانی زبان و ادبیا عربی.

ه انگ گلشارم» .کاوو

آثا

 .1ش .4039 .47صص.249-434

اسنانی ابراهام نصراهلل» .ج ا اصغرم .ماللة انالمن

 .0ش .4039 .41صص.72-14
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مانهام ثروت اباظه» .حسن ا خ اه تهرانی و یداهلل

پشابا م .لسان مبین (پژوهش ادب عربی).
« -ذهن و جریان آن

 .2ش .4039 .2صص.73 -19

اسنانهام باژن نودم» .فرانه سنةی و مسع

نشرية ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر كرمان.
« -جریان ساال ذهن

 .7ش .4039 .27صص.403-441

 .0ش .4094 .3صص.494-419

 «وج ه باشنةایی گفنةان وایی :جریان ساال ذهن و تکگ ییحرم .پژوهش ادبیا معاصر جهان.
« -بر سی جریان ساال ذهن

اسنانهام "به کی سال کنم" و ا هر آمریکایی».
 .0ش .4094 .9صص.403-449

منظ مههام عطا » .میةد ضا صرفی و مهسا اسفندیا م.

نشرية ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر كرمان.
« -شمان وایی

ونی» .اب الفضل

 .41ش .4094 .14صص.01-24

فروشنده .بوستان ادب دانشگاه شیراز.

« -ان اع تکگ یی

کشاو ش.

سنگ صب » .میةد طاهرم و معص مه عسگرم سپهر.

بوستان ادب دانشگاه شیراز.

مسع

249

 .41ش .4094 .02صص.400-429

مان پاکر فرها » .حسن اکبرم بارق و مریم قرباناان .نقد ادبی.

 .1ش .4094 .43صص.20-7
اسنان السفانة جبرا ابراهام جبرا» .ساد میةدباقر

« -بر سی جریان ساال ذهن

حسانی و اضاه خسروم .دوفصلنامة زبان و ادبیا

ش .4092 .9صص.93-34
« -نة

ویژگیهام جریان ساال ذهن

عربی .انشگاه فر وسی.

" اسنان ماهان"» .نوةه

پژوهشنامة ادب غنايی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

م و یگران.

 .44ش .4092 .24صص.10-01

 «بر سی کان ن وایت و ابطة آن با جریان ساال ذهنعلی تسلاةی و سهاال مبا کی .متنپژوهی ادبی.

.0

مان ل لدا گی».

 .43ش .4090 .19صص.04-27

 .3بررسی مقالهها
اش ماان هوده مقالة مننشراده

این ح شهت

سه مقاله به بیثهام نظرم پر اخنه

اده است و ن یسندگان این مقالهها سعی کر هاند این اا
مرتبط با آن ا بهنر معرفی کنند؛ اما

اسنانن یسی یا مسائل

پانا ه مقالة یگرت ویژگیهام جریان ساال ذهن
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آثا اسنانی و غار اسنانی مخنلف جستوج اده و ن یسندگان باشنر این مقالهها
چا اانباهات وای و تیلالی ناای اش نداانن اناخنی قاق اش م ض ع ادهاند.
هریک اش مقالهها ا بهاخنصا مطرح و سپس این

اینوا مهمترین ااکالهام م ج

ااکالها و اانباهات ا جةعبندم و یشهیابی میکنام .ترتاب بر سی مقالهها براسا
سال اننشا آنهاست.

پایان ناا سه مقالة نظرم بهص ت جداگانه بر سی خ اهند

اد.
 .4م ض ع اصلی مقالة «کان ن وایت
اما ن یسنده

خالل بیث

با اکلهام وایت

ت ضاح یا اسنداللی ا عا کر ه است
ا ؛ مثالً

مثن م»ت اا

جریان ساال ذهن ناست؛

مثن م معن مت با ها بدون هاچ

این اثر ا بیت وایت جریان ساال ذهن وج

جایی ن انه« :ویژگی جریان ساال ذهن و فنن اش ااخهام به ااخة یگرت

تأثار بساا بر کان نساشم م النا گذاانه است» (صرفیت )402 :4031؛ سپس با

یگرت هةان

ا عا ا با تغاارم جائی تکرا کر ه است« :ویژگی جریان ساال ذهن و آو ن اسنان
اسنانت تأثارم بساا بر کان نساشم م النا گذاانه است» (هةانت .)413

ن یسنده با نقل تعریف و ویژگیهام تکگ یی

بخشی اش مقالهت

ونی اش منابعی معدو و باشنر

قدیةیت اینگ نه نناوه گرفنه است:
اگر ن یسنده اش عبا اتی مانند «گفت»ت « ید» و ...اسنفا ه نةاید و تکگ یی
ا باان کندت اش تکگ یی
ا نااو

ونی مسنقام بهره گرفنه است و اگر افعالی اش این ن ع

و یکبا ه افکا

غارمسنقام خ اهد ب

چنان تعریفی اش تکگ یی

ونی

ونی اخصات ا باان کندت تکگ یی

ونی

(هةانت .)411

ونی و ان اع آنت اشاسا

اانباه است؛ اما ن یسنده برپایة

هةان تعریف ن انه :م ل م باشنرت اش تکگ یی ونی مسنقام اسنفا ه کر ه است؛ وم
سپس ابااتی اش اسنان ق قی
تکگ یی ا تباطی ندا ند (هةانجا).

مثنوي ا مثال آو ه است که با هاچیک اش ان اع
ا امة مقالهت تعریفی نا ست اش حدیثنفس و

تعریفی ناقص اش تکگ یی نةایشی نقل و نة نههایی اش ااعا م ج

مثنوي برام

آنها ذکر اده است که قطعاً هاچیک اش آنها مصداق حدیثنفس یا تکگ یی نةایشی
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ناسنند (هةانت .)417-411

اسنداللی بر وج

اا جریان ساال ذهن

« .2بر سی وایت
بر اانی

اناخت اا جریان ساال ذهن

بخز نناوهگارم مقاله ناا ن یسنده با

ب فک

ست اش چاسنیِ اا

پس اش باان مباحث نظرم

با
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یگر بدون هاچ

مثنوي تأکاد کر ه است.

هدایت» اش معدو مقالههایی است که ن یسند آن
جریان ساال ذهن عرضه کر ه است.
جریان ساال ذهن و تکگ یی

نة نههایی اش کا بر این اا ه

مان هام مخنلفت

با

این مقالهت

ونی و سپس نقل

اسنفا ه اش این اا ه

بوف كور صا ق هدایت سخن گفنه اده و ن یسنده به سنیت نناوه گرفنه است بوف
كور

شمر

.0

مانهام جریان ساال ذهن قرا نةیگار ( .ک :میة مت .)402 :4037

مثن م»ت ن یسنده اش جریان ساال ذهن نامی

مقالة «گ نههام تکگ یی

نبر ه؛ اما

مثنويت ویژگیهایی ا به اعر

تالش برام تباان تکگ ییهام م ج

م ل م نسبت ا ه است که برخی اش آنها فقط به وایت اسنانهام مد ن اخنصاص
ا ند .وم

ونی ا عبا ت اش اگر م انسنه است که

آغاش مقالهت تکگ یی

ن یسنده «به وسالة آنت مین ام ضةار خ آگاه یا ناخ آگاه قهرمان ا به خ اننده مننقل
میساش » ( .ک :معانالدینیت .)400 :4037

ک نا ست مفه

جریان ساال ذهن به آنت خطایی است که

ناخ آگاه و بط ا ن

مقالههام یگر ناا یده میا

و

این

پژوهز بهتفصال به آن خ اهام پر اخت.
.0

مان ااش ه احنوا

مقالة «بر سی تکناکهام وایی

ن یسنده باشنر مفاهام نظرم مرب ط به اا
و مصداقهایشان ا

جریان ساال ذهن ا به سنی تباان کر ه

مان شازده احتالاب نشان ا ه است؛ اما

تأثار برخی منابعت مق لة ناخ آگاه

گلشارم» ناات

تعریف تکگ یی

این مقاله ناا تیت

ونی خالت ا ه اده است

( .ک :حسنلیت .)42 :4033

 .1مقالة «جریان ساال ذهن
خ

اسنانهام مصطفی مسن » بخز نظرمام نسبناً

ت جه ا و ن یسند آن چندین با بر می یت خ آگاه

تأکاد کر ه است؛ ولی

نقل تعریفی برام اسنان جریان ساال ذهنت مفه

ا ناا خال انسنه است (مشفقیت .)430 :4039

بر سی اسنانهام م

جریان ساال ذهن
ناخ آگاه

بخز و اش این مقاله و هنگا

بیثت م ا م منعد اش اانباه یا بی قنی یده میا :
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اولان نة نهت ن یسنده هنگا بیث

با

اظها نظرم

اسنان عشق روي پیادهروت

منناقض با بخزهام قبلی هةان مقالهت اانن مخاطب ا الشمة تکگ یی

ونی

بهاةا آو ه و برام حدیثنفس ناا مخاطب واقعی قائل اده و آن ا با تکگ یی
نةایشی اانباه گرفنه است (هةانت .)494

تداعی

با اهةات

ا امهت ن یسنده پس اش بیث

اسنان جریان ساال ذهنت این جةلههام اخصات اسنان ا که میگ ید:

«عابرانت اطرافم حلقه ش ند و من یا بعداشظهر گرمی افنا که [»]...ت مصداق تداعی معانی
انسنه است (هةانت )490؛ غافل اش اینکه
ا ن فرایند تداعی

ااهد

خاطر تداعی مطلبی

خ اننده

اسنان جریان ساال ذهن باید خ

ل تکگ یی ونی بااد؛ نه اینکه اخصات اسنانیت
ا با جةلههایی هةچ ن «یا چاام افنا » باشگ

ذهن خ

کند.
شیرا اوالً این جةالتت اطالع سانی مسنقام ا و عد اطةانان به فهم خ اننده
میا و ثانااً اینکه فرایند تداعیت وقنی کسی یا چاام میافندت اش
میس
آنوا که مفاهام

الیههام پازاش گفنا بهص ت گفنا م ظاهر نةیا ت عبا ت

گفنا م و ت صافی «یا  ...افنا »

ذهن اکل نةیگار (میة م و صا قیت

.)409 :4033

ا امهت غاا

نشانههام سواوندم

جةلههایی که بهص ت منطقی با اسنفا ه اش

«و» عطف به هم پا سنهاندت نشان هند اا
حالی که
نةیا

جریان ساال ذهن تلقی اده است؛

این جةلههات نشانی اش مهمترین ویژگیهام تکگ یی

ونی یده

( .ک :مشفقیت  .)491 :4039به هةان ص تت تا پایان مقالهت مسائلی هةچ ن

اعرگ نگیت اخصات ناه ااا

اسنان و وج

جنا

اسنان ذکر اده و برام

هریک اش آنها مثالی اش اسنانها آمده است که یا ویژگیهام بااناده به اا

جریان

ساال ذهن بطی ندا ند یا مصداقهایی مناسب برام آنها نقل نشده است؛ بنابراین
ا عام ن یسنده

پایان مقاله مبنی بر نا یک ادن اسنانهام م

بیث به اا

جریان ساال ذهنت غارعلةی و تأیادنشده است.
.1

مقالة «جریان ساال ذهن

مانهام ثروت اباظه»ت ن یسنده

معرفی و ذکر

ویژگیهام اا جریان ساال ذهنت به وای علةی عةل کر ه؛ اما منأثر اش برخی منابعت
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ناخ آگاه اخصات

است ( ا خ اهت  .)14 :4039وم
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اناخت اا جریان ساال ذهن

وایت جریان ساال ذهن ا ناا مطرح کر ه
2

ا امة مقالهت با اسننا به کنا

ونی ا عبا ت اش اندیشههایی انسنه است که « ست

لئ ن ایدل تکگ یی

کنا وجدان ناخ آگاه جام

ا ند» (هةانت )12؛ بدون اینکه ت جه کند لئ ن ایدل این مطلب ا به نقل اش ا وا
وژا ن

0

کنا

خ

آو ه و

سطرهام بعد آن ا

 .)70 :4017ن یسنده پس اش نقل تعریفی اش تکگ یی

کر ه است ( .ک :ایدلت

ونیت آن ا مانند سخن گفنن

ک کانت «وقنی باشم میکنند و با خ اان حرف میشنند» انسنه است ( ا خ اهت )10 :4039؛

حالی که خ

ناا پاز اش اینت یکی اش مهمترین ویژگیهام تکگ یی

تعلق اانن آن به سطح پاز اش گفنا

انسنه است که

هن ش قالب جةلهها یخنه نشدهاند (هةانجا) .بهط

ونی ا

آنت ذهناتهام اخصات

کلی

این مقالهت م ا م منعد

اش تناقض ناای اش کنا هم قرا ا ن مطالب منابع منعد یده میا .

یکی اش این

م ا ت ن یسنده ضةن ت ضاح ا ن برخی ویژگیهام ضةار ناخ آگاهت آن ا ا ام
جایگاهی ویژه

جریان ساال ذهن انسنه است (هةانت )11؛ بدون اینکه ارح هد

چگ نه مةکن است آ می بهص ت ا ا م و آگاهانهت به مین یات ضةار ناه ااا ذهن
خ

ست سی اانه بااد و به آنها باندیشد .چنان خطایی به بخز نناوهگارم

مقاله هم اه یافنه که

آنوات ن یسنده اش ست سی و و و جریان ساال ذهن به

ح ش ناخ آگاه اخصاتها سخن گفنه است (هةانت .)71

اصطالح «جریان ساال ذهن» بهص ت «جریان ساال» بهکا
است کا بر چنان اصطالحی

بخزهایی اش مقالهت
فنه (هةانت  )13و بدیهی

شبان علةی و حنی میاو هت صیاح ناست .اگر کسی

بخ اهد اصطالح «جریان ساال ذهن» ا بهص ت مخنصر باان کندت میت اند اش
اصطالح « وایت ذهنی» (که البنه چندان قاق ناست) یا «ساالن ذهنی» اسنفا ه کند.
نة نهام یگر اش کم قنی
اصطالح «تکگفنا م

کا بر اصطالحات

ونی» بهجام «تکگ یی

این مقالهت م
ونی» بهکا

فنه است (هةانت .)70

نة نههایی ناا که ن یسنده بهعن ان مصداقهام وایت جریان ساال ذهن
اباظه نقل کر ه است (هةانت )72-74ت هرچند گاهی به تکگ یی

م است که
آثا ثروت

ونی نا یک ادهاندت
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اغلبت حدیثنفس یا وایت انام کل میدو هسنند و چنانکه گفنامت بهتنهاییت
اسنان جریان ساال ذهن ا پدید نةیآو ند.
« .7ذهن و جریان آن

اسنانهام باژن نودم» عن ان مقالهام است که ن یسنده

اش آغاش آنت حکمهایی کلی صا

کر ه و

هدایت و نیمة غايب حسان سناپ

عان حال که آثا م هةچ ن بوف كور

ا با قاطعاتت اسنان جریان ساال ذهن انسنه

( با این مسئله که ب ف ک ت اسنان جریان ساال ذهن ناستت .ک :میة مت )4037ت ا عا کر ه
است آثا اهریا مندنیپ

ا «با چشمپ ای» میت ان اسنان جریان ساال ذهن تلقی

کر ( سنةیت )441 :4039؛ حال آنکه اهریا مندنیپ

باز اش ن یسندگانی که

ذکر ادهاندت اا ههام مخنلف اش جریان ساال ذهن ا بهویژه

مقاله

مان دل دلدادگی و

اسنانهایی ک تاه مانند «هنگا » و «با ان اندوهان» بهکا بر ه است ( .ک :بااتت :4037
.)231-219

ا امة مقاله آمده است« :

جریان ساال ذهنت هنرمندت ناخ آگاهانه به ا

ناخ آگاهیاش فرومیغلند» ( سنةیت  .)447 :4039بر ابطة جریان ساال ذهن و ضةار
ناخ آگاه

بخزهایی یگر اش مقاله ناا تأکاد اده است؛ تا جایی که ن یسنده

بهجام ساالن ذهنت اش ساالن ناخ آگاهی سخن گفنه است (هةانت  .)424وم
اش مقالهت اکسنه ن یسی ا مالکی برام تشخاص وا
است (هةانت .)449

بخشی

ادن به ذهن اوم تلقی کر ه

ا امهت او اسنان « »A+Bاش باژن نودم ا بر سی کر ه و بدون

نقل نة نهام وان اش منن اسنانت ویژگیهایی هةچ ن عد قطعاتت نةا پر اشم و
پا اگرافهام

هم یخنه ا گ اهی بر جریان ناآگاهانة ذهنی ن یسنده (نه حنی

اخصات اسنان) تلقی کر ه است (هةانت )421؛ حال آنکه
بهویژه تکگ یی
حض

اا جریان ساال ذهن و

ونیت خ اننده با ذهناتهام اخصات اسنان

گار میا

و

ن یسنده چنان کم نگ است که میت ان چنان آثا م ا نة نههایی مناسب برام

نظریة مرگ مؤلف انست .به هر حالت

ا امة مقالهت خالصهام مفصلت ولی مبهم اش

اسنانت هةراه بخزهایی اش منن عرضه اده است که نهتنها به
مطرحاده کةکی نةیکند؛ بلکه سبب میا
اسنانت به ن عی پراکندهگ یی وم آو

ن یسنده ناا

(هةانت .)400-421

ک ا عاهام

تیلال واناناخنی
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اناخت اا جریان ساال ذهن

اسنانی ابراهام نصراهلل»ت ن یسنده تعدا م اش

آثا ابراهام نصراهللت اسنانن یس فلسطانیت ا بر سی کر ه و و مان كودک پاکكن و
فقط دو نفر ا اسنان جریان ساال ذهن انسنه است؛ اما اش آنوا که نه نة نهام قابل
اعننا اش منن مانها نقل کر ه و نه به ویژگیهام قاق آنها پر اخنه استت نةیت ان
با

صیت و سقم او م وم اظها نظر کر .
جریان ساال ذهن

چگ نگی کا بست اا

صفیات پایانی مقالهت ن یسنده
ا نقد کر ه و اسنفا ه اش سنا ه

این آثا

برام جدا کر ن وایتهام مخنلف و ناا بهرهگارم اندک اش قد ت ذهن ناخ آگاه ا
اش ضعفهام این آثا

انسنه است؛ شیرا بهشعم ومت بهرهگارم اش ناخ آگاهت یکی اش

مبانی اصلی اسنانهام جریان ساال ذهن بهاةا می و (اصغرمت .)17 :4039

با

ابطة جریان ساال ذهن و ناخ آگاهت پس اش این سخن خ اهام گفت؛ اما این مسئله که
اسنفا

ن یسند جریان ساال ذهن اش نشانهگذا م و امکانات چاپی برام اهنةایی

خ اننده ا ضعف چنان آثا م تلقی کنامت مسنلا آن است که
نشانه گذا م

اا ههام نگا ش و

آثا اسنا ان با گ این اا ه مانند جاةا ج یس و ویلاا فاکنر ناا

تر ید کنام.
سنگ صب » ناا اش معدو پژوهزهایی است که

 .9مقالة «جریان ساال ذهن

آنت با تکاه بر منابع معنبرت مبانی نظرم مرب ط به اا
و سپس ویژگیهام این اا

اسنانن یسی

اده است.
.44

مقالة «بر سی جریان ساال ذهن

جریان ساال ذهن بهخ بی تباان

مان سنگ صبور چ بک جستوج
اسنانهام "به کی سال کنم" و

"ا هر آمریکایی"»ت اانباهات و ااکالهایی فاحز وج
مقالهت لال اننخا

این و اسنان ا چنان باان کر ه است که هر وت اسنان جریان

ساال ذهناند (فروشندهت )424 :4094؛ یعنی
نشدهت مبنام اننخا
بیثت اا

اسنانها قرا

واقعت وم ا عایی ا که هن ش

ا ه است .او

مقاله اثبات

مقدمة مقاله و پاز اش و و به

وایت اسنانهام «گناه»ت «شن شیا م» و «بچة مر » ا تکگ یی

انسنه است (هةانت )424؛

اولاخص

ا  .ن یسنده اش هةان آغاش

ونی

حالی که خ انند آانا با وایت اسنان می اند شاویة ید

اسنانهام «گناه» و «شن شیا م» بههاچوجه م جد تکگ یی

ونی
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ناست و اسنان «بچة مر » ناا اش آغاش تا پایان بهص ت تکگ یی نةایشی ن انه اده
است .مطالب بخز نظرم مقاله عاناً اش منابع یگر نقل ادهاند؛ اما ن یسنده باشهم
چا اانباه اده و تکگ یی نةایشی ا یکی اش اا ههام وایت

آثا جریان ساال

ذهن انسنه است (هةانت  .)421این مقاله مصداقی است برام گر آو م غارهدفةند
مباحث نظرم اش منابع مخنلفت بدون مقایسه و ک مین ام آنها و نناوهت ص ت
نگرفنن جةعبندم ام وان اش مبانی نظرم بیث.
بخزهایی اش اسنان "به کی سال کنم"ت اا

ا امهت ن یسنده پس اش نقل

وایت این اسنان ا تکگ یی

مسنقام و انام کل انسنه است (هةانت )423؛ اما با قت
ونی

ونی

اسنانت نشانی اش تکگ یی

آن نةییابام و هةانگ نه که می انامت وایت انام کل معط ف به ذهن

اخصات هم بهتنهاییت اسنان جریان ساال ذهن پدید نةیآو  .بخزهایی اش اسنان
که بهشعم ن یسند مقالهت تکگ یی ونی استت عبا تهایی ا بر ا که بهصراحت
نشان می هند اسنانن یس بلندبلند حرف ش ن اخصات با خ

(حدیثنفس) ا

باشآفرینی کر ه است ( .ک :انش ت  .)34-77 :4034این اسنان اش چنان نظم منطقی و
وایت خطی وانی برخ

ا است که با اسنانهام جریان ساال ذهن فاصلة بساا

ا ؛ اما مشکل اصلی این مقالهت مرب ط به تلقی ن یسنده اش اسنان "ا هر آمریکایی"
است .ن یسند مقاله باآنکه بهصراحتت اا
انسنهت به لال وج

ضعف

وایت این اسنان ا تکگ یی نةایشی

مباحث نظرم مقالهت آن ا اسنان جریان ساال ذهن

تلقی کر ه و تا پایان مقالهت با اتکا به هةان مبنام نا ست پاز فنه و به هةان لال
نن انسنه است

بیث اش ویژگیهام مرب ط به شمانت شبانت اعرگ نگیت تداعیت

نشانهگذا م و ...نة نههایی

خ

ذکر اش اسنانها باابد .مصداقی یگر اش اانباهات

این مقالهت بخز نناوهگارم است که
تأیاد خ

اش تکگ یی نةایشیت مدعی اده است

آمریکایی"ت اوم
حض
.44

آنت ن یسنده

تناقضی آاکا با تعریف م

تکگ یی نةایشیِ اسنان "ا هر

حال باشگ کر ن خاطراتز برام مخاطبی است که

صینه

ندا ! (فروشندهت .)407 :4094

مقالة «شمان وایی

مان پاکر فرها »ت

هةان سطرهام نخستت

نشانههایی اش کم قنی ن یسنده مانند آو ن اصطالحات «جریان ساال» بهجام «جریان

خطاهام ایج
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اناخت اا جریان ساال ذهن

ساال ذهن» و «الیههام پاشگفنا ذهنی» بهجام «الیههام پاز اش گفنا » یده میا
(اکبرمت )7 :4094؛ هةچنان مشخص ناست ن یسنده با کدا اسندالل ا عا کر ه شازده

احتالاب نخسنان مان جریان ساال ذهن به شبان فا سی است (هةانت )40؛ حالی که
تعدا م اش منابع هةان مقاله به بر سی آثا جریان ساال ذهن اش ن یسندگانی مقد بر
گلشارم اخنصاص یافنهاند.

بخزهایی اش این مقالهت ن عی اثرپذیرم اش پژوهزهام

پاشان بدون اسننا کافی یده میا ؛ چنانکه مثالً

مباحث نظرمت عالوهبر مین ات

حنی ترتاب عرضة مطالب ناا با یکی اش منابعت مشابهنی عواب ا
.)41

( .ک :هةانت -42

بخز و مقاله که به بر سی مان پیکر فرهاد اخنصاص یافنهت ن یسنده گاهی

این اثر ا مان جریان ساال ذهن انسنه و گاه ناا خ

این مسئله تر ید کر ه

است؛ اما به هر حالت این م ض ع ا اثبات نکر ه است .او به این مسئله ت جه نکر ه
که صِرف وج

پرشهام شمانی و اسنفا ه اش تداعی برام آنکه مانی

سنهبندم قرا گار ت کافی ناست .وم

این

بخز نناوهگارم ناا برخی ویژگیهام

مانهام جریان ساال ذهن ا ذکر کر ه؛ اما منن مقاله فقط به بر سی مان اش نظر
تداعیها و حرکت بان شمانهام مخنلف میدو اده است .ن یسنده

پایان گفنه

است :اگرچه پیکر فرهادت «یک اثر کامالً جریان ساال ذهن» ناست (!)ت برخی ویژگیهام
این اا ه ا ا ؛ سپس بساا م اش ویژگیهام اسنانهام جریان ساال ذهن ا

سطر پایانی مقاله آو ه و ا عا کر ه است مان پاکر فرها
(هةانت )20؛

حالی که

سه

ا ام آن ویژگیهاست

منن مقالهت به هاچیک اش آنها پر اخنه نشده است .مشکل

این مقاله اصرا ن یسنده بر اطالق عن ان «جریان ساال ذهن» به اسنانی است که فقط
پرش هام شمانی آن با آثا جریان ساال ذهن اباهت ا و بدیهی است صرفاً براسا
یدن این ویژگی

اثرم نةیت ان آن ا اسنان جریان ساال ذهن بهاةا آو .

 .42ن یسند مقالة «ان اع تکگ یی
ویژگیهام تکگ یی

منظ مههام عطا » ناا تنها با تةرکا بر برخی

ونی اش جةله تداعی و نداانن مخاطب ا عا کر ه است آثا

عطا حاوم نة نههایی منعد اش تکگ یی

ونی مسنقام و غارمسنقاماند (صرفیت

)403-404 :4094؛ اما به لال مراجعه نکر ن به منابع معنبرت حنی
به مهمترین ویژگیهام تکگ یی

بخز نظرم مقالهت

ونی مانند تعلق اانن به سطح پاز اش گفنا
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ذهنت پراکندگی ذهناتهات پرشهام شمانی و آافنگی شبانی ت جهی نکر ه است .این
ن یسنده ناا

بخشی اش مقالهت به نقل اش لئ ن ایدلت تکگ یی

ونی ا «اندیشههام

کنا وجدان ناخ آگاه فر » انسنه (هةانت  )404و چنانکه گفنامت ایدل

آ ماده

بیث خ ت این تلقی ا

کر ه است.
ویژگیهام جریان ساال ذهن

 .40ن یسند مقالة «نة

ا امة

" اسنان ماهان"»ت

مفاهاةی مانند می یت ناخ آگاهت اهةات اخصات و فر یت اوت پ یایی اخصاتت
ذهنی ب ن شمانت شبان نةا ینت و ن سان ماان واقعات و خاال ا مهمترین ااخصهام
اا

جریان ساال ذهن انسنه و پس اش ذکر بخزهایی اش « اسنان ماهان» اش هف پیکر

نظامیت مدعی اده است اش آنوا که اسنان جریان ساال ذهن اسنان ساالن آ می
ماان ناام

ونی و بارونیاش استت « اسنان ماهان» به اسنانهام جریان ساال ذهن

نا یک اده است ( مت  .)14-03 :4092ناگفنه پاداست تقریباً هاچیک اش ویژگیهام
ذکراده (حنی اگر بن ان آنها ا
تعاانکنند

« اسنان ماهان» نشان ا ) اش ااخصهام

اسنان جریان ساال ذهن ناسنند .بااینکه

بخشی اش مقالهت مهمترین

اا ههام وایت اسنان جریان ساال ذهن اشجةله تکگ یی

ونیت حدیثنفس و

شاویة ید انام کل معط ف به ذهن اخصات ذکر ادهت ن یسندهت اوم « اسنان
ماهان» ا س اخص و انام کل میدو انسنه و ت ضاح ندا ه است
با چه اسنداللی این اسنان منظ
ساال ذهن بهاةا میآو

این ص تت

مرب ط به قرن اشم هورم قةرم ا اسنان جریان

(هةانت  .)10وم هةچنان بدون نا بر ن اش منبعی خاصت اش

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

هفتپاکر

نظامی انسنه است (هةانت .)01 -01

 .40مقالة «بر سی جریان ساال ذهن
اا

اسنان السفانة جبرا ابراهام جبرا» به معرفی

جریان ساال ذهن و ناا جستوج م مصداقها و مثالهایی برام این اا ه اش

اسنانن یسی

اسنان السفینه اخنصاص یافنه و بااینکه

بخز نظرم مقالهت به منابع

مخنلف ا جاع ا ه ادهت باشنر مطالب این بخز عن انهام اننخا اده و حنی ترتاب
آنها با یکی اش منابع اسنفا ه اده یکسان است؛ بدون آنکه ا جاعی قاق و مناسب به

خطاهام ایج
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منبع ص ت گرفنه بااد ( .ک :حسانیت  .)39-31 :4092مسائلی هةچ ن اسنفا ه اش واژ
«صیبتکننده» برام اخصانی که تکگ یی

ونی اش ذهن وم وایت میا

(هةانت

)30ت آو ن تکگ یی نةایشی بهعن ان یکی اش اا ههام وایت اسنان جریان ساال
ذهن (هةانت  )31و عرضة اطالعات نا ست
به لال کم قنی

با

یدگاه انام کل و حدیثنفس

نقل اش منابع (هةانت )31ت اش خطاهام برجسنه

بخز نظرم مقاله

هسنند؛ اما وقنی ن یسند مقاله ویژگیهام جریان ساال ذهن

اسنان السفینه ا

جستوج میکندت ضعف اصلی مقاله آاکا میا ؛ شیرا هاچیک اش نة نههام
نقلاده اش منن اسنانت مثالهایی مناسب برام اا ههام واینی هةچ ن تکگ یی
ونی ناسنند و اساساً با جریان ساال ذهن ا تباطی ندا ند (هةانت )90-39؛ بدین ترتاب
آنت به اا ههام وایت

ماان بخز نظرم مقاله که

اسنان جریان ساال ذهنت

شمانت اعرگ نگیت شبانت اا ههام نگا ش و نشانهگذا م و تداعی آشا پر اخنه ادهت
و بخز عةلی که قرا ب ه است
ا ت فاصله ام شیا وج

آنوا این ویژگیها

اسنان السفینه نشان ا ه

ا

که ناای اش بر اات نا ست اش چاسنیِ جریان ساال

ذهن و به نبال آنت نات انی

عرضة مصداقهام مناسب برام این اا ه اش

اسنان ن یسی است .هةان تسلط نداانن بر مباحث نظرم م جب اده است
ن یسندگانت اسنان ک تاه «سه قطره خ ن» هدایت ا که
است(!)ت اش نة نههام مشه

جریان ساال ذهن

منن مقاله مان ناماده اده

شبان فا سی بهاةا آو ند (هةانت

.)30

.41

مقالة «بر سی کان ن وایت و ابطة آن با جریان ساال ذهن

لدا گی»ت ن یسندگان
و کان ن وایت م

مان ل

آغاش ن انهاند« :تاکن نت مان ل لدا گی اش یدگاه وایتاناسی

بر سی قرا نگرفنه است» (تسلاةیت )29 :4090؛ حالی که پاز اش آنت

منابعی مانند داستاننويسی جريان سیال ذهن ( .ک :بااتت  )231-219 :4037به این
م ض ع پر اخنه اده است .با ت جه به اینکه م ض ع اصلی مقاله جریان ساال ذهن
استت

فهرست منابع آنت نه نشانی اش هاچیک اش کنا هام مننشراده به شبان فا سی

این ح شه (اشجةله ایدلت 4017؛ بااتت 4037؛ میة مت  )4039یده میا
انگلاسی اناخنهاده

(مانند 4919

و نه منابع

)Humphrey,؛ اشاین وم مباحث نظرم مقالة م
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بیث ما اش مقالهها و منابعی ستچند نقل ادهاند که با ت جه به آنچه گفنامت
برخی مقالهها ناا تنها به

نةیت ان اعنبا م چندان برام آنها قائل اد .البنهت

بیثهام نظرم پر اخنه اده است و ن یسندگان آنها گاه اش برخی اانباهات مص ن
نةاندهاند.
.41

مقالة «نگاهی تیلالی به تکناک وایی ساالن ذهن»ت س

عامل شمانه ساش برام ظه
)44؛

اا

ئالاسمت مهمترین

جریان ساال ذهن معرفی اده است (اصغرمت :4037

حالی که خلق و اننشا نخسنان اسنانهام جریان ساال ذهنت اش نظر تا یخیت

مقد بر پادایز س
4904

ئالاسم ب ه است .مکنب م

فرانسه بهوج

فاصلة سالهام  4924تا

بیث

آمد (Abrams, 4974: 413؛ باگابیت )10 :4071؛

پاز اش آنت تعدا م اش ااخصترین آثا

ح ش جریان ساال ذهن

سالهام 4940

تا  4941مننشر اده ب ند ( .ک :بااتت  .)04-03 :4037چنان خطایی
ئالاسم

س

به نبال میآو

حالی که
با

جایگاه

جریان ساال ذهنت بهاجبا ت ا عام می یت ضةار ناخ آگاه ا ناا
(اصغرمت  )44 :4037که اش خطاهام ایج

اناخت اا

جریان ساال

ذهن بهاةا می و  .اش یگر لغاشهام این ن یسندهت معرفی سهگانة «سه قطره خ ن»ت
«شنده به گ » و بوف كور هدایت بهعن ان اسنانهام جریان ساال ذهنت بدون ت ضاح
ان

با

ویژگیهام این اسنانهاست (هةانت )42؛ البنه

اطالعاتی مفاد ناا با این اا

بخزهایی اش مقالهت

اسنانن یسی به ست ا ه اده است.

« .47تداعی و وایت اسنان جریان ساال ذهن» عن ان مقالهام است که ن یسندگان
تالش برام تباان اهةات تداعی و ان اع آن

آن

اسنانهام جریان ساال ذهنت

بهاا هام علةی و مسندلت اطالعاتی مفاد ا به بیثهام نظرم این ح شه افاو هاند و
پاداست با اانن اناخت کافی اش م ض ع و ج انب آنت ست به قلم بر هاند ( .ک:
میة م و صا قیت .)4033

.43

مقالة «وج ه باشنةایی گفنةان وایی :جریان ساال ذهن و تکگ یی ونی»ت

چنانکه اش عن انز پاداستت سعی اده تعا یف و سنهبندمهام مرب ط به و
اصطالح «جریان ساال ذهن» و «تکگ یی ونی» باشنگرم و اش هم تفکاک ا ند و
این اهت تیلال هایی گاه قابل ت جه ناا ص ت گرفنه است؛ اما

این مقاله ناا جریان

خطاهام ایج
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ساال ذهن برمالکنند مین یات ناخ آگاه اخصات تلقی اده (حرمت  23 :4094و  )02و
ن یسنده جریان ساال ذهن و تک گ یی
نقل یدگاه فروید

ونی ا اش هم تفکاک کر ه است؛ اما پس اش

با ضةار ناخ آگاهت

تعریف اگر جریان ساال ذهن گفنه میا

اظها نظرم عواب ن انه است« :وقنی
که با سطح پاشاکالمی

()Pre-Speech Level

سروکا ا ت هةان ضةار ناخ آگاه است» (هةانت  .)02اِاکال چنان اظها نظرم عالوهبر
بیت جهی به مفه

ناخ آگاه که ژ فترین و پنهانترین بخز اش وج

می و ت این است که مهمترین ویژگی تکگ یی
پاز اش گفنا

آ می بهاةا

ونیت یعنی تعلق اانن به سطح

ا به جریان ساال ذهن نسبت ا ه است .بهنظر می سد بخشی اش

ضعفهام این مقالهت ناای اش ترجةة مطالب اش منابع منعد و گاه نامعنبر است؛ مثالً
ن یسنده نظر هامفرم

با اگر هام وایت جریان ساال ذهن ا نه اش کنا

خ

هامفرمت بلکه اش مقالة وبی 0نقل کر ه و اش ق ل وبی ن انه است :ابرت هامفرم
یکی اش چها اگر بناا ین جریان ساال ذهن ا «ناخ آگاه بهنةایز

آمده» انسنه

است .با مراجعه به مقالة وبیت کنا

هامفرم باعن ان جريان سیال ذهن در رمان مدرن

ماان منابع میت ان یافت؛ اما

آن مقالهت هاچ ا جاعی

ا

یده نةی ا

کنا ا عام بااناده

که نشان هد چنان مطلبی اش کدا قسةت اش کنا
منن کنا

است ( .)Dobie, 4974: 049پی جستوج

هامفرم نقل اده

هامفرم ناا نهتنها اصطالحی

ا که وبی به او نسبت ا ه است ( )Dramatized Unconsciousنةییابام؛ بلکه
آغاش یکی اش بخزهات این جةلة فروید ا آو ه

خ اهام ید ن یسند این کنا

است« :هرگا نةیت ان مسنقاةاً اش مین یات ناخ آگاهت باخبر اد» (.)Humphrey, 4919: 12

وبی

ن انهاش چها اگر م

نظر هامفرم ا عبا ت اش تکگ یی

ونی

مسنقام و غارمسنقامت وایت انام کل و ناخ آگاه نةایشی انسنه است؛ ولی
هةانگ نه که می انامت چها مان اا
پر اخنهت نه ناخ آگاه نةایشیت بلکه اا
ندا

(هةانت  .)04-01حرم

م

نظر هامفرم که بهتفصال ناا به آن
حدیثنفس است که به ناخ آگاه بطی

ا امة مقالهت اش تکگ یی

ونی مبننی بر ناخ آگاه و

خ آگاه سخن گفنه (حرمت  )02 :4094و ک ااده است هریک ا با ذکر مثالی ت ضاح
هد؛ اما اگر

نة نهام که اش اولاس جاةا ج یس بهعن ان تکگ یی

ونی مسنقام
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گنگ نقل اده است (هةانت )01ت قت کنامت

مییابام بههاچوجه نةیت ان چنان مننی

ا مصداقی برام مین یات ضةار ناخ آگاه تلقی کر .
ماان اخصات و اوم

تةا اا ههام وایت ذهنی تفاوت قائل اده است (هةانت

)09؛ حالی که ستکم

تکگ یی

شیرا کان ن وایت بهص ت مسنقام
هرچند

نناوهگارم مقاله ناا ن یسنده

ونی مسنقامت اخصات و اوم یکی هسنند؛
موة عت

ذهن اخصات قرا گرفنه است.

این مقاله سعی اده است تقسامبندم مفصلترم اش اا ههام مخنلف

جریان ساال ذهن عرضه ا ت این مسئله که ن یسنده نن انسنه است مثالها و
ضرو ت

مصداقهایی وان و قانعکننده برام آنها به ست هدت سبب بروش تر ید
ویکر ن یسنده میا .
 .5بحث و بررسی
مهمترین ضعفها و ااکالهام م ج
جریان ساال ذهن ا که

صفیات پاز

مقالههام پژوهشی نگاانهاده

ح ش

با آنها سخن گفنامت میت ان

م ا

شیر خالصه کر :
ک نکر ن مفه

.4
وایت م

اسنفا ه

بهاکل

ست :مفه

«جریان ساال ذهن» و اا ههام

اینگ نه اسنانن یسیت مانند تکگ یی

ونی مسنقام و

غارمسنقامت و حدیثنفس ن یسندگان مقالهها به سنی اناخنه و تعریف نشدهاند.
خال انسنن مفه

ناخ آگاه

یکی اش اا ههام وایت

جریان ساال ذهنت تلقی تکگ یی نةایشی بهعن ان

جریان ساال ذهنت اانباه گرفنن تکگ یی

ونی با ان اع

ک نا ست مفه اند که

بعدت

یگر وایت اولاخص و ...اش مصداقهام

سط

به برخی اش آنها خ اهام پر اخت .بهنظر می سد مطالعة قاق منابع نظرم م ج
با

جریان ساال ذهن و ناا مطالعة آثا

اسنانی اناخنهاده

این شمانه چنان

مشکالتی ا حل خ اهد کر .
 .2تشخاص ندا ن مصداقهام مناسب :جریان ساال ذهن یکی اش اا ههام وایت
ا باات اسنانی (باشنرت مان و کةنر اش آنت اسنان ک تاه) است؛ البنه گاهی اش اعر
جریان ساال ذهن و عواب تر اش آنت تئاتر جریان ساال ذهن هم سخن گفنه اده است؛
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اناخت اا جریان ساال ذهن

ولی تقریباً هاچیک اش آثا معدو م که بهعن ان نة نههایی اش این اا ه ذکر ادهاندت
ویژگیهام آثا جریان ساال ذهن ا ندا ند .نگا نده

مقالهام جداگانه به این

م ض ع پر اخنه است.
آثا م که ن یسندگان مقالههام م
بهاانباه به آنها نسبت ا هاندت خ
 -آثا

بیثت ویژگیهام جریان ساال ذهن ا

اامل و سنه بدین ارحاند:

اسنانی :بهیقانت افاونبر اسنان جریان ساال ذهنت ان اعی یگر اش اسنان

مانند اسنان واناناخنیت اسنان س

ئالاسنیت اسنان پسامد نت مان ن یا ضد مانت

و ناا اا ههام واینی هةچ ن تکگ یی نةایشی و وایت اولاخص ناا وج
که

ا ند

باشنر آنها اش اا جریان ساال ذهن خبرم ناست.
 -آثا غار اسنانی (اعرت نةایزنامه و:)...

عطا ت مثنوي م ل م و غزلیا

شمست آثا م اش ن ع جریان ساال ذهن تلقی ادهاند؛

حالی که جریان ساال ذهن اا
کالساکت صرفاً بهسبب وج

برخی مقالههات مثن مهام نظامی و

وایت

و ان مد ن است و اطالق آن بر ااعا

اباهتهایی جائیت ست ناست.

 .0یکسان انگاانن وایت

اعر و اسنان :برخی ااعا مانند «آواش عشق آلفر

ج .پروفراک» و « ات سنرون» اش تی.ا  .الا تت نة نههایی اش ااعا جریان ساال
ذهن تلقی ادهاند ( .)Vianu, 2444هرچند برخالف ااعا کالساک فا سیت این ااعا
میدو یتهام وشن و قافاه ا ندا ند و بهلیاظ نظرم میت انند میةلی برام عرضة
تکگ یی

ونی بااندت

مثالً لادیا ویان
الا ت

اثر خ

با

سنی اطالق این عن ان بر آنها ناا تر ید وج

ا ؛

باعن ان الیو  ،نويسندهاي براي تمام فصول گفنه است :اعر

کلات خ ت اصالً مانند یک وایت بهنظر نةی سد .وم حنی بر الا ت

اینگ نه خر ه گرفنه است که او نةیت اند مانند یگر ن یسندگان هةعصر خ
ح ش جریان ساال ذهنت اسنانی ا به سنی باان کند؛ شیرا خ
ااعرانه و تغالی میدو کر ه است (هةانت .)30

هر حالت اسنفا ه اش اصطالح «جریان

ساال ذهن» برام اعر کالساک فا سی و اشجةله غزلیا

ست ناست؛ شیرا اوالً

این ااعا ت با انعکا

ا به اباا هام

شمس و مثنوي م ل مت

مسنقام مین یات ذهن یک اخصات
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اسنانی وبه و ناسنام و ثانااً نظم مبننی بر عروض و قافاه و یگر ق اعد اعرمت این
ااعا ا بهکلی اش مین یات نامنظم بخز پاز اش گفنا ذهن منةایا میکند.
بعضی مقالههام

 .0تکاه کر ن بر منابع غارتخصصی :مشکل م ج

بر سیادهت این است که ن یسندگان آنها با مراجعه به منابع پراکندهت تعا یف و
ت ضایاتی نا ست یا مبهم ا برام اصطالحات مرب ط به جریان ساال ذهن نقل کر ه
ا برمبنام هةان تعا یف پاز بر هاند؛ مثالً

و سپس تیلال خ
مشخصات تکگ یی
«تکگ یی

ونی اش کنا

برخی مقالههات

عناصر داستان مارصا قی نقل اده است:

ونی ا به حرف ش ن بچههام ک چک مانند کر هاند؛ وقنیکه با خ اان

باشم میکنند و حرف می شنند و مخاطبی ندا ند [ .]...حرف ش ن ااخاص پار هم با
خ اان چناان کافانی ا » (مارصا قیت )044 :4031؛ البنه مارصا قی
مهم بدین ارح ا ذکر کر ه است که «
صیبتها به شبان نةیآید؛ بلکه

تکگ یی

ونیت برخالف پارها و بچههات

ذهن اخصات یا اخصاتهام اسنانت جا م

است» (هةانت )044؛ اما هةان مثال نامناسبت شمانه ا برام
کر ه است .با خ

ا امهت ت ضایی

ک نا ست مطلب ایوا

سخن گفنن ک کان و پاران قاقاً مصداق حدیثنفس است که

اسنانهام جریان ساال ذهن ناا کا بر ا  .ذکر مشخصات حدیثنفس برام ت ضاح
ا ن چاسنی تکگ یی

ونیت ذهن خ اننده ا اش اصل مطلب و میکند و مةکن
مقالههام بر سیاده ناا

است او ا به اانباه بانداش ؛ چنانکه

چندین م

ت

ن یسندگان پس اش نقل این بخز اش ن انههام مارصا قیت مصداقهایی برام تکگ یی
ونی ذکر کر هاند که ااید بن ان آنها ا حدیثنفس انست؛ اما هاچیک اش
ویژگیهام تکگ یی ونی ا ندا ند .نقل تعا یف و مفاهام اش ان اع منابعی که هةگی
یک سطح ناسنند و برخی اش آنها بهاکلی سطیی به م ض ع پر اخنهاندت گاه ناای
اش تالش ن یسنده برام ایوا تن ع

ا جاعاتت حنی بهقاةت ا جاع به منابع کماعنبا

است.
 .1تکرا مبانی نظرم یکسان :بخز نظرم تعدا م اش مقالههام بر سیاده ناا
بهمااانی شیا ت تکرا مباحث نظرم م ج
معنبر است؛ مثالً

مقالههام یگرت بدون مراجعه به منابع

مقالة «بر سی جریان ساال ذهن

اسنانهام "به کی سال کنم"

خطاهام ایج
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با شمانت شبانت ابها ت

اعرگ نگیت و اا ههام نگا ش و نشانهگذا م به هةان ترتاب و بدون افاو ن نکنهام
تاشهت نقل و پی پی به هةان منبع ا جاع ا ه اده است (فروشندهت .)423-420 :4094

برخی مقاله هام یگر ناا کةابازت هةان مطالب ا میبانام و گاه بهنظر می سد
ن یسنده گر آو م مطالب نظرم ا مانند کا م مکاناکی و بدون قت
انوا

ا ه است؛ البنه این مسئله یکی اش مشکالت ایج

که تکرا بدیهاات

مین ام آنها

برخی آثا پژوهشی است

آنهات بهص ت سنت آمده است.

 . 1خلط ضةار خ آگاه و ضةار ناخ آگاه:

بعضی مقالههام بر سیاده و حنی

برخی منابع آنهات اسنان جریان ساال ذهن با اسنانهام س

ئالاسنی و واناناخنی

اانباه گرفنه اده است .البنهت ااید بن ان اسنان جریان ساال ذهن ا ن عی اسنان
واناناخنی ناا تلقی کر ؛ اما ا عام اینهةانی آنها قطعاً نا ست است .اش آنوا که
پر اخنن به تفاوتهام ماان ضةار خ آگاه و ضةار ناخ آگاه
حاضر ماسر ناستت نگا نده

مقالهام یگر به جایگاه خ آگاه و ناخ آگاه

اسنان جریان ساال ذهن پر اخنه و یدگاههام مخنلف
است.

این شمانه ا نقد کر ه

اینوات فقط این نکنه ا ذکر میکنام که هاچ اخصانی

بهص ت ا ا مت بر ضةار ناخ آگاه خ
بخز اش ذهن ا

اِاراف ندا

حالت ه ااا م و

و نةیت ان مین یات این

قالب افکا بخز آگاه اش ذهن اخصات انعکا

ضةار ناخ آگاه ا تنها میت ان اش طریق نةا هام پدیدا اده
آگاهانة اخص م

میدو

مقالة

ا  .مین یات
برخی تظاهرات

نظر (مانند ؤیات مسار تخاالتت لغاشهام قلم و لغاشهام شبان)

اسننباط کر و این م ا

ناا بههاچ ومت آن چاام ناسنند که م

نظر ن یسندگان

اسنانهام جریان ساال ذهن است.
 .7نتیاله
مهمترین ااخص اسنان جریان ساال ذهنت قرا گرفنن کان ن وایت اسنان
اخصات و انعکا

ذهن

مین یات سطح پاز اش گفنا ذهن او بهاکلی ظاهراً پراکنده و

نامنسوم است .باآنکه وشهایی منن ع برام وایت اسنان بهاا

جریان ساال ذهن
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وج

با

ا ت مباحث نظرم مطرحاده

منابع

ویژگیهام اینگ نه اسنان

معنبرت بهص تی وان و قاق باان ادهاند و با قت کافی میت ان مرشم نسبناً وان
ماان اسنان جریان ساال ذهن و غار آن
س

نظر گرفت؛ باوج

ئالاسنیت اسنانهام واناناخنی و اسنانهایی که

اینت برخی اسنانهام
آنها اش شاویة یدهام

غارمعة ل اسنفا ه میا ت گاه بهاانباهت اسنان جریان ساال ذهن قلةدا میا ند.
ا باات غر ت گاه

بااینکه

به لال ویژگیهام م ج

با اعر جریان ساال ذهن هم سخن گفنه اده استت
اعر فا سی نةیت ان اصطالح جریان ساال ذهن ا

بهویژه با اعر کالساک فا سی بهکا بر .
هوده مقالة بر سیاده ناا نة نههام منعد اش این اانباهات یده میا
م ناا

برخی ااکالهام م

و

باشنر مقالهها تکرا ادهاند که مهمترین آنها
ناخ آگاه و جایگاه آن

عبا تاند اش :بر اات اانباه اش مفه

وایت تکگ یی

ونیت تلقی تکگ یی نةایشی بهعن ان یکی اش اا ههام وایت جریان ساال ذهنت
اانباه گرفنن تکگ یی
مفه

ونی با ان اع یگر وایت اولاخص و بر اات نا ست اش

حدیثنفس .بهنظر می سد لال اصلی بروش این خطاها نقل مبانی نظرم اش

منابعت بدون قت
به بروش خطا

مفاهام م

تعریف مفاهام و بهتبع آنت نات انی

مناسب منور میا .
ک وج

تشخاص ا ن مصداقهام

م ا م ناا مشکل اصلی مقاله این است که ن یسنده بدون

مسئلهت فقط قصد ا

ساال ذهن ا

بیث و اانن اناخت کافی

با آنها بااد که

بهاا هام کلاشهامت ااخصهام اسنان جریان

اثرم جستوج کند که حنی مةکن است کامالً تصا فی اننخا

اده

بااد.
اما

کنا اننقا هایی که میت ان

با

ن یسندگان مقالهها مطرح کر ت ویکر

مولههام علةی و او ان آنها ناا قابل نقد است .مسائلی هةچ ن می ل ادن او م
مقاله ها به کسانی که بر م ض ع تسلط کافی ندا ندت ک تاهی برخی او ان
که میت انند او م مقالهام ا نپذیرندت و حسا
بر سی اصالت مطالبت باعث میا

م ا م

نب ن و سختگارم نکر ن او ان

اانباهات علةی م ج

مقالهها

مرحلة

ا شیابی ناا مشخص و برطرف نش ند .گاه ناا پرهاا او ان یا مدیران نشریهها اش اعال
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مولهام یگر مننشر

کند.
پینوش ها
 . 4اایان ذکر است خطاهام مننقدان و ن یسندگان
بر سیاده

با

اا

جریان ساال ذهنت به مقالههام

این پژوهز میدو نةیا  .پس اش تدوین مقالة حاضر و پاز اش ا سال آن برام

مولهت مقالههایی یگر مانند «بر سی تطباقی وایت

ب فک

و پاکر فرها »ت «بر سی کا کر

مان
امر واینگرم مان ا»ت «بنةایههام نةا ین و اگر هام وایی
اوم اولاخص
مان الشیاذت اثر نواب میف ظ»ت «گفنةان وایی غالاات اةس:
ا ماا»ت «جریان ساال ذهن
غالاات م النا» و «نقد وایتاناخنی اسنان شن
تکگ یی ونی و جریان ساال ذهن
ن یسنده» ناا مننشر ادند که میدو
ااکالهام مطرحاده

مقالة حاضر

این ن انا موال پر اخنن به آنها ا ندا ؛ اما برخی
آن مقالهها ناا آاکا ا یده میا ند.
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