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 1گویی درونی جریان سیال ذهن و تک :وجوه بازنمایی گفتمان روایی

 ∗ ابوالفضل حري
 رانیامربی دانشکدة علوم انسانی دانشگاه اراك، 

 )9/3/90: ، تاریخ تصویب6/4/89 :تاریخ دریافت(

 چکیده
 ویژه شیوة جریان سیال  هدف این جستار این است که وجوه رنگارنگ بازنمایی گفتمان روایی و به           

آثـار ادبـی ایرانـی و غربـی           شناسی و با اشـاره بـه        از دیدگاه روایت   ،گویی درونی   ذهن را در مقابل تک    
برند که گویی یک  کار می   چنان بهیله اینجاست که این دو شگرد نزدیک به هم را گاهئمس. بررسی کند

این مقاله، . کرده استبندي این گونه آثار را مشکل   کار دستهکنش است کهو همین  . شگرد بیش نیستند  
هـاي معاصـر فارسـی،        به برخـی رمـان     نگرش و نیز    ، بررسی آثار و آراي گوناگون در این زمینه        پس از 

ترین حضور شخصیت      که از بیش   نهد  ي یگانه می   پیوستار بر بازنمایی گفتمان روایی را      هاي  همگی گونه 
ترین حضور    حضور شخصیت و بیش   ترین    تا کم ) گویی درونی و انواع آن      تک(ترین حضور راوي      و کم 

گمـان بسـیاري از اندیشـمندان بـدین مطالـب       بـی . در آمد و شد است   ) طیف جریان سیال ذهن   (راوي  
تر بررسی  ها را پر رنگ    شناختی و ادبی این وجوه و مسایل غامض آن          اما این مقاله، تبار واژه    اند،    پرداخته

 .کند می

 .گویی درونی جریان سیال ذهن، تک،  رواییگفتمان ،شناسی، بازنمایی روایت :يدیلک يها واژه

                                                           
جریان سیال ذهـن و     : بررسی وجوه گفتمان روایی   «با عنوان    برگرفته از طرحی پژوهشی است       کلیات این مقاله   -1

که بـا حمایـت دانشـگاه اراك در حـال     » گویی درونی با نگاهی به دو رمان شازده احتجاب و سمفونی مردگان   تک
 .انجام است
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 مقدمه
ي ها ها و مقاله هاي ادبی، کتاب در دانشنامهرا  گویی درونی     تاکنون جریان سیال ذهن و تک     

اند که در خالل ایـن جسـتار بـه برخـی از               هکرد و ارزیابی    واکاويبندي،    بسیاري تعریف، دسته  
 فارسی،هاي ادبی     ها و فرهنگ    نشنامهویژه دا    به ، آثار عمدة این .  اشاره خواهد شد   ها ترین آن   مهم

اند که گـویی یـک واژه بـیش نیسـتند و در کنـار ایـن یکسـان          این دو واژه را چنان به کار برده       
یا سایر واژگان مترادف ارایه     / انگاري واژگانی، تعاریفی مشخص و روشن نیز از این دو واژه و           

پوشـانی  ست که این دو واژه چنان با هم مرز مشترك و هم            یکی این ا   ،از جمله دالیل  . اند  نکرده
بازشناخت این واژگـان    . ها را از یکدیگر بازشناخت      توان آن  میدشوار   ی به معنایی دارند که گاه   

نبـود  . آید  شود که پاي واژگان گوناگون و البته مرتبط نیز به میان می             وقتی دو چندان غامض می    
اي بـودن ایـن واژگـان و           از جمله زبان فارسی و نیز عاریـه        ،ها  هاي مناسب در سایر زبان      معادل
انگلیسی دو چندان ها را براي خوانندگان غیر    دراك آن کنند، ا   برداري از مفاهیمی که بیان می       گرته
 ایـن اسـت کـه عمـدة     ،شـود  بحث پیشین نیز مرتبط می  که به ينکتۀ دیگر . کند  آفرین می   مشکل

ئلۀ سـ بنابراین، در اینجـا چنـد م      . این واژگان را شناسایی کنند    توانند مرز دقیق میان       کاربران نمی 
مرزهاي مشـترکی   شناختی بازنمایی گفتمان روایی      که، وجوه زبان   اول این . نمایند  پیچیده رخ می  

هـا    امکـان تشـخیص آن    آمیزنـد بـه نحـوي کـه         مـی اي که گاه در هم         گونه  به ، دارند یکدیگربا  
 از جملـه روایتگـري   ،هـاي روایتگـري   وه با دیگـر شـیوه  که این وج دوم این. آفرین است  مشکل

از جمله شـگردهاي  . ک دارندتک به ت تناظر ی، آن قرابت و گاهجریان سیال ذهن و شگردهاي 
گـویی    گویی نمایشی و انواع آن؛ تـک        ؛ تک یحدیث نفس؛ واگوی  : گري عبارتند از  این نوع روایت  

 یواژگـان به همـین گونـه       غیرمستقیم و    گفتمان درونی مستقیم روشن و گنگ و نیز غیرمستقیم؛       
اي بـه   هاین صناعت و شـگردهاي آن کـه از نویسـند   . اند  بر آن نهادهنظریه پردازان  که   رنگارنگ

؛ صناعت غالب در رمان هاي دست کم اوایل قرن بیستم محسـوب   متفاوت است نویسندة دیگر   
ن نیـز در  انظـر ندارنـد و ناقـد   ت با هم اجماع البته نویسندگان در استفاده از این صناع     . شود  می

از جملـه دالیـل ایـن امـر     . نسبت دادن این صناعت به نویسندگان مختلف بر یک طریق نیستند   
 از ایـن رو، نویسـندگان بـه       . گر است یکی همپوشانی شگردهاي رنگارنگ این صناعت با یکدی       

چند شگرد این   یک اثر ادبی نیز ممکن است یک یا         . برند  میزان مختلف از این صناعت بهره می       
قیم  موسوم به جریان سیال ذهن از انـواع گفتمـان مسـت    صناعت. صناعت را در خود جاي دهد     

ایـن  همگی خواهد به     این جستار نمی  . ندک  دار و آزاد استفاده می     ضمیمه) شامل گفتار و اندیشۀ   (
 واژگـان را    ها، تحلیل و ارزیـابی ایـن        بندي   بلکه قصد دارد تعاریف، انواع، دسته      ،مسایل بپردازد 
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ویـژه جریـان سـیال       به،هاي ناپیداي وجوه بازنمایی گفتمان روایی     بازنگري کرده و برخی جنبه    
گویی درونی را برآفتاب کند و بررسـی گفتمـان غیرمسـتقیم آزاد و انـواع آن را بـه                      ذهن و تک  

 ال ذهـن را معرفـی کـرده و سـپس          در زیـر ابتـدا صـناعت جریـان سـی          . مجالی دیگر واگـذارد   
 .دهیم هاي آن را توضیح میشگرد

 بحث و بررسی
قرن بیستم، شـگرد غالـب،      آغاز  بیات داستانی تا    یعنی در اد  در روایت داستانی پیشامدرن،     

بود؛ به دیگر سخن، آنچه در ادبیـات داسـتانی           ا یک روش اندیشگانی    یک زاویۀ دید، ی    يکاربر
 (monophony/polyphony) صـدایی راوي در برابـر چندصـدایی    پیشـامدرن غالـب بـود، تـک    

 اشخاص و رخدادهاي داسـتانی از زبـان راوي          ۀاشخاص داستانی، یعنی نمایش عینی و مفسران      
 راوي همـه چیـزدان، جـاي    اما با شروع قرن بیستم، دیدگاه عینـی و مفسـرانۀ   .  بود همه چیزدان 

ضـروري راوي،     به نمایش افکار و ذهنیـت دسـت اول اشـخاص، بـدون مداخلـۀ غیـر                خود را   
در نمـایش و ارایـۀ      هاي روایت داستانی مدرن، یکی تکامل شگرد زبانی           از جمله شیوه  . دهد  می

 یـا سـیالن   /  اشخاص داستان در قالب صـناعت جریـان سـیال ذهـن و             محتویات ذهنی افکار و   
)(stream of consciousnessگـویی  کمک شگردهاي گوناگون و از جمله انواع تک   است که به 
) (monologuesعـین  تـرین و در    جریان سیال ذهن از جملـه جدیـدترین، جـذاب   .دهد رخ می

ابـداع ایـن واژه را بـه        . شـود   ترین مباحث در ادبیات اوایل قرن بیستم محسوب می           پیچیدهحال  
 پیچیدگی. دهند   نسبت می  -ان نویس  روانشناس آمریکایی و برادر هنري جیمز رم       -ویلیام جیمز 

ـ     این شیوه از آن روست که از یک سو با تک           ا گفتـار و اندیشـۀ   گویی درونی و از سویی دیگر ب
برخی نیـز جریـان سـیال    . کند  نیز ارتباط پیدا می ی، با خودگویی و واگوی    از همین رو  مستقیم و   

 )(interieur monologue گـویی درونـی   ذهن ابداعی ویلیام جیمز را معـادل واژة فرانسـۀ تـک   
 دارد، تعـاریفی گونـاگون و       هماننـد با واژگان   هایی که این صناعت       یدلیل همپوشان   به. دانند  می
، پیوسـته  جریان سیال ذهـن را سـیالن         )22( حسینی. اند   از این واژه ارایه داده     ی، ناهمسان یگاه

جریان سیال ذهن   ) 191-190(مقدادي  . داند  نامنظم و پایان ناپذیر ذهن یک یا چند پرسوناژ می         
یی گـو  تـک «ود در یک ذهـن بیـدار و فعـال و     هاي موج   را بیانگر جریان مستمر افکار و اندیشه      

 رضـایی . »دانـد   یندها و محتویات ذهنی شخصیت داسـتان مـی        ادرونی را شگردي براي ارائۀ فر     
ها یـا تجربیـات    اي از جریان عنوان رشته  به«داند که  جربۀ آگاهانۀ فرد می   این عبارت را ت   ) 320(
یف، مرزي مشخص میان جریـان سـیال   همانگونه که پیداست این تعار      . »شود  وقفه مطرح می    بی
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. دانـد   هن پرسـوناژها مـی    ذ پیوستۀحسینی آن را سیالن     . اند  هگویی درونی قایل نشد     ذهن و تک  
البتـه  . دانـد  تر رفته و آن را جریان مستمر افکار در ذهن بیـدار و فعـال مـی    مقدادي اندکی پیش  

نظور ذهنیت داناي کل اسـت،      اگر م . کند  مشخص نمی » بیدار و فعال  «مقدادي منظور خود را از      
 اما اگر ذهنیت شخصیت است که اتفاقاً جریان سیال ذهن، سـیر ذهـن ناخودآگـاه    ،بحثی نیست 

 داند که بـاز  رضایی، جریان سیال ذهن را تجربۀ آگاهانه ذهن فرد می      . کند  شخصیت را برمال می   
 که، این فرایند در ذهـن      یا خواننده؟ دوم این   / آیا منظور از فرد، نویسنده است و      :  مبهم است  هم

ـ   هیچ روي بهاي آگاهانه نیست؛ در واقع،       تجربه هرگزشخصیت   ثرات و أ تجربه نیست، نـوعی ت
مکنونات قلبی است که هنوز در ذهن صورت دستوري و بر زبان صورت کالمـی پیـدا نکـرده                   

هـاي جریـان سـیال ذهـن مشـخص اسـت و نـه                 در مجموع، در این تعاریف، نه ویژگی      . است
 . یی درونیگو تک

  تر شیوة جریان سیال ذهن قرائت دقیق
 آفرینندةدورتی ریچاردسون که  معتقد است) 333: در بولینگ) (E. Drew(الیزابت درو 

گوید هنـري   می) همان) (C. F. Gerould(گرولد . کاترین ف. استروش جریان سیال ذهن 
) J. Laughlin( جیمز الفلین . زبان معرفی کردیجیمز این روش را به ادبیات داستانی انگلیس

گـویی     تک نوآور، دوژاردن را    اند   شده  درختان غار بریده   کتاب دوژاردن با نام      ۀدر مقدم ) همان(
کـه   یکـی ایـن  :  از دو عامـل اسـت       ناشـی  ،آید این عدم اجماع     به نظر می  . کند  درونی معرفی می  

 دوم  ، ذهـن شناسـایی کننـد      هاي مختلف را در بطن شیوة جریان سـیال          اند گونه   ن نتوانسته اناقد
کار   ویی درونی که از جمله شگردهاي به      گ   روایتگري را از تک    ةاند این شیو    که آنان نتوانسته   این

اي فنـی      واژه ن دربـارة  ا وقتـی ناقـد    ،از این رو  . رفته در شیوة جریان سیال ذهن است، سوا کنند        
ر یـک تعریـف و تبیـین    کنند و هـ   دربارة یک موضوع یکسان صحبت نمیبیشترکنند،  بحث می 

ن . دهد خود را از آن واژه ارایه می     رمـان جریـان سـیال ذهـن دو     ،نویسـد  مـی ) 108(دوریت کُ
که، ذهنیت شخصیت را بـه طـور مسـتقیم و بـدون دخالـت راوي، ارایـه                   اول این : ویژگی دارد 

. دهد مایش میکه، نه فقط گفتار که سطح پیشاگفتار ذهنیت شخصیت را هم ن         دهد و دوم این     می
نیز به چهار شگرد بنیادین براي نمـایش نوشـتار جریـان سـیال ذهـن                ) 409 در دوبی (هامفري  
گویی درونی مستقیم؛ غیرمستقیم؛ توصیف نویسندة داناي کل؛ ناخودآگـاه بـه            تک. کند  اشاره می 

انتقـال   ،از جمله مسایل نویسندگان صـناعت جریـان سـیال ذهـن           ) 414(دوبی  . نمایش درآمده 
 . شمرد ترین دخالت نویسنده بر می ي ذهنیتی مشخص بدون کمهمانند ی و بیلحظات خصوص
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 گویی در مقابل تک/ سیالن ذهن و
ي فرایندهاي روانـی    ساز گویی درونی مؤثرترین شگرد نمایش و شبیه        تک: نویسد  اونیل می 

ایـن  . ضمیر آگاه، نیمه آگاه و ناخودآگاه     :  تمام سطوح ذهنیت را شامل شود      است که امکان دارد   
سازي جریان   نیز با فرایندها یا صناعات شبیه      شگرد با تصویر شخصیت در بطن محتواي ذهن و        

کار رفته در    شگرد به «گویی درونی را     تک) همان(رابرت هامفري   ). 447(د  اندیشه سرو کار دار   
ادبیات داستانی براي نمایش فرایندها و محتواي روانی شخصیت معرفی کرده که بخشی یا تمام        

 درست همانگونه که این فرایندها در سـطوح مختلـف کنتـرل آگاهانـه               ،ماند  ن ناگفته باقی می   آ
) 95(پـرینس   . »بنـدي شـوند    که براي گفتاري خـاص مرتـب و فرمـول          وجود دارند پیش از آن    

داند که تالش دارد نقـل        گویی درونی می    جریان سیال ذهن را نوعی گفتمان مستقیم آزاد یا تک         
 اندیشه  غیرارادي یت انسان که بر جریان    وجهی از بازنمایی ذهن   : ذهن ارایه دهد  قولی مستقیم از    

گویی درونی به جاي      تک. ندک  وار اندیشه تأکید می    همخوانیماهیت غیرمنطقی و غیردستوري     و  
یالن ذهن هـم ادراکـات و   دهد؛ س هاي او را نمایش می    ها و ادراکات شخصیت، اندیشه     برداشت

کند؛ سیالن ذهن تبعیـت       گویی از واژگان و نحو تبعیت می        تک. دهد  ش می ها را نمای   هم اندیشه 
شـمار جمـالت    سازي دستور زبانی، تعـداد بـی    وتاههاي ک   نبود عالیم سجاوندي، گونه   (کند    نمی

جریـان  . کنـد   ها را مقدم بر هرگونه ارتباط منطقی توصیف می          و از این رو اندیشه    ) کوتاه ناقص 
گـویی   گویی درونی این فرق اساسـی را بـا آن دارد کـه تـک      تکسیال ذهن در عین مشابهت با  

درونی، نظم منطقی و نحوي دارد؛ جمالت روشن و منسجم اند؛ در جریان سیال ذهـن، ذهـن                   
انـد، چـرا کـه       هـم ریختـه و نامنسـجم       منطقی ندارد و جمالت بـیش و کـم بـه          شخصیت نظم   

از . کشـند   تصویر مـی   مده باشند، به  کالم درآ   که به  احساسات و ادراکات شخصیت را پیش از آن       
ن    کاربرد من  (شیوة گفتمان مستقیم ارایه شود        بهدر حالتی   ، هرگاه افکار شخصیت     )109(نظر کُ

کُـن، جریـان سـیال ذهـن را از          . روییم هگویی درونی روب    ، با تک  )زمان حال اول شخص و فعل     
گویی روایت شـده ایـن     تک.داند هم متمایز می (narrated monologue)  گویی روایت شده تک

دهد که افکار و احساسات شخصیت را پیش از آنکه در ذهن ساختاربندي شـوند،                 امکان را می  
تواند تصـاویر گـذرا و ادراکـات          گویی روایت شده از این حیث، می        در واقع، تک  . نمایش دهد 

نـی  گـویی روایـت شـده بـا تحلیـل درو            بـه تعبیـري دیگـر، تـک       ). همان(حسی را انتقال دهد     
گـویی درونـی    گویی روایت شده مرز میان تک    در یک کالم، تک   . کند  همپوشانی معنایی پیدا می   

 .غیرمستقیم و جریان سیال ذهن است



 1390 بهار، 61شمارة  ، ادبیات معاصر جهانپژوهش  30

 شگردها و وجوه رنگارنگ شیوة جریان سیال ذهن
 روي یک ،ویژه شیوة جریان سیال ذهن       به ،توان گفت وجوه گوناگون بازنمایی گفتمان      می

هاي   دو کمیت  گیرند و میان این     ترین حالت قرار می    ستقیمترین حالت تا غیرم    پیوستار از مستقیم  
گویی درونی مستقیم روشن و گنگ؛        تک؛  )aside(یه  ؛ واگو  )soliloquy (متغییر حدیث نفس  

 ؛ گفتمان غیرمستقیم آزاد )direct interior) monologue(in) مستقیم گویی درونی غیر تک
(free indirect discourse)دریافت حسی؛ تحلیل درونی؛ روایتگري ذهنی دانـاي کـل و    ؛

 تـرین حضـور راوي   ترین حضور شخصیت و کم از بیش: گیرد  روایت محض قرار می در نهایت 
ترین حضور شخصیت جملگی روي یـک پیوسـتار قـرار            ترین حضور راوي و کم رنگ       تا بیش 
  .گیرند می

 گویی و انواع آن تک
ار و ایـن گفتـ  . کند  بیان می رمان اي است که شخصیت      نفره گویی، گفتار و اندیشۀ یک      تک

اي از روایـت یـا نمـایش را     تواند پاره کسی باشد و هم نباشد؛ می    تواند خطاب به    اندیشه هم می  
  طـوالنی  ارگـویی، گفتـ     نویسـد تـک     مـی ) 54(نس  پـری . گیـرد  یا کل اثـر را در بر       /شامل شود و  
یعنـی  ( بماند گویی ناگفته اگر تک). کند  نمیهدیگر اشخاص اشار که به( است    داستانی شخصیت

اگـر  . گیـرد  گویی درونی قـرار مـی   ة تکگستر، در )ان آمدة شخصیت شودبزاگر شامل افکار بر   
و اگر بـر زبـان      ) در نمایش (گویی بیرونی یا حدیث نفس       گویی بر زبان جاري شود، به تک        تک

حـدیث نفـس      آن را بازگویـد، بـه     و راوي با فکرخوانی     جاري نشود و در ذهن اندیشیده شود        
گویی بیرونی در قالب حـدیث نفـس و واگویـه بـه      دیگر سخن، تک  به. کند   پیدا می  روایی تعلق 

مـایی اندیشـۀ مسـتقیم آزاد و        گویی درونی و انواع آن به بازن        بازنمایی گفتار مستقیم آزاد و تک     
 .دار متعلق است ضمیمه

 گویی درونی تک
گویی درونی اشـاره   مقالۀ خود به سرآغاز کاربرد عبارت تگدر ) G. Struve(گلب استرو 

   ایـن روش ادبـی بـه   پدیدآورنـدة است کـه  ) E. Dujardin(از نظر او، ادوارد دوژاردن . کند می
ویـژه نـیکالي گـاوریلوویچ        بـه  ،دهد که منتقـدان روسـیه       اما استروف نشان می   . آید  حساب می 

ــکی  ــاری)N. G. Chernyshevsky(چرنیشفس ــکی ، ویس ــیکالي ) V. Blinsky(ون بلینس و ن
گـویی درونـی را در آثـار نویسـندگان       پاي تکبودند که رد) N. Dobrolyubof(دوبرولیوبوف 
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از نظر اینان، و به ویژه چرنیشفسـکی،  ). 1106-1102(گیري کردند   روسی به ویژه تولستوي پی    
هنگـام از یـک        و گذار نابـه    گویی درونی عبارت است از ارایۀ فرایندهاي روانی نیمه پنهان،           تگ

 صورت مونولوگ برزبـان نیامـدة شخصـیت،    اندیشه و احساس دیگر که به     احساس به اندیشه یا   
گویی را از جریان سیال ذهن باز         استرو، برخی ناقدان تگ   پنداربه  ). 1107-1106(درآمده است   

) A. Bely(ي  این شگرد نیست بلکه، آنـدري بـال  پدیدآورندة جویس ،نویسد او می. شناسند می
دوژاردن ). 1109(بندد  این شگرد را به کار می) Kotik Letaev) 1917روسی است که در رمان 

بـا ایـن   . گنجانـد  ترین بخش به ناخودآگاه را در تعریف خـود مـی     کل ذهنیت و به ویژه نزدیک     
نامد، فقط به آن بخشی از زندگی درونی شخصیت           گویی درونی می    اوصاف، آنچه دوژاردن تک   

آن  دیگر سخن، اگر دوژاردن بر     به). 334بولینگ  ( را از ناخودآگاه دارد      بیشترین فاصله است که   
قدر  آن،دهد که ارایه میرا است که همۀ فرایندهاي ذهنی را مدنظر قرار دهد، الزم است تعریفی       

اگـر  و .  مانند تصاویر و عواطف را نیز شامل شـود ،هاي غیرزبانی جامع و فراگیر باشد که پدیده     
گـویی درونـی       بلکـه تعریـف تـک      ،گویی به طور کل     گونه باشد، این تعریف نه تعریف تک       این

 از رمـان     پاره متنـی   بررسی. شود ریان سیال ذهن محسوب می    مستقیم گنگ است که از انواع ج      
، انـد   غیرمنطقی و نه به هـم ریختـه       د که این متون نه    ده   نیز نشان می   اند،   شده  بریده غاردرختان  
  ).همان (خودآگاه قرار دارندة ناگستردور از  اند که به بخشی از ذهنیت اخذ شده ز ابلکه

نیامده؛ یا کالم در   کالم درآمده و به     به: فعالیت ذهنی بر دو نوع است     ) 181(تعبیر چتمن    به
هاي شـناختی      به کالم درآوردن فعالیت    ظاهردر  ). perception( و ادراکی  cognative)( شناختی

چـتمن معتقـد اسـت      . هاي ادراکی به کالم است      ریاب نیست؛ مسأله، برگردان فعالیت    چندان دی 
گـویی درونـی را عبـارت         هاي تـک    چتمن ویژگی . دهد  گویی درونی این خطیر را انجام می        تک
) 2. اگر قرار باشد شخصیت به کسی ارجاع دهد، جز خودش کسی دیگـر نیسـت  ) 1داند از    می

 هاي آن جملگی از آن      ن و ظرافت  زبا) 3ل دستوري یکسان دارند     زمان داستان و زمان متن، افعا     
کند که شخصـیت در اختیـار دارد    خواننده همان میزان اطالعات دریافت می   ) 4شخصیت است   

نکتـۀ مهـم ایـن اسـت کـه      ). 183-182همان (هیچ مخاطب فرضی در صحنه حضور ندارد     ) 5
. هـاي ادراکـی را      هـم فعالیـت    ،ردگیـ   اختی را در بـر مـی      هـاي شـن     گویی درونی هم فعالیت     تک
 خود به دو گونۀ مستقیم      ،کنند  گویی درونی نیز تعبیر می      گویی که از آن به تک       همرفته، تک  روي

بنـدي    نـۀ روشـن و گنـگ گـروه        گویی مستقیم نیـز بـه دو گو         شود؛ تک   و غیرمستقیم تقسیم می   
ـ گ گنـ  چـرا کـه   ،بندي البته محل اشکال است    این تقسیم . )43فلکی   (شود  می ا روشـن بـودن   ی
 ی زمـان  يهـا   ه پـرش  ک یمواقع.  دارد یها بستگ  شهیاطرات و اند   ارتباط خ   به چگونگی  ییگو  کت
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خته و ی گسـ یت و خـاطرات، حـال  یر ذهنـ یان تصـاو یـ شه م یالن اند ی و س  دهد  ع رخ می  یذهن سر 
کـار  ها    بندي  اما به هر جهت، این دسته     . روبرویم گنگ   ییگو  کبا ت  به ظاهر  کند،  نده پیدا می  کپرا

 .کنند تر می بررسی را آسان

 گویی درونی بندي تک طیف
گویی درونی مستقیم و غیرمستقیم در دو سوي یک پیوستار و میان این دو قطب نیـز،                  تک

گیرند که با هم همپوشانی زیـاد دارنـد و تعیـین     گویی قرار می هاي تک طیفی رنگارنگ از میزان  
هـاي مختلـف      توجه به الیـه    ،یک معیار . استها سخت دیریاب      معیار براي مرزبندي این طیف    

پیشتر گفتیم که از جمله اشتباهات دوژاردن این است که تمام ذهنیـت را در قالـب                 . ذهن است 
 به سه بخش ضـمیرآگاه، نیمـه        اما حقیقت این است که ذهنیت     . کند  گویی درونی تصور می     تک

می جدید از ذهـن ارایـه داد و         فروید در مطالعات خود، تقسی    . شود  آگاه و ناخودآگاه تقسیم می    
اصل «،  »اصل لذت «این سه به ترتیب زیر سیطره و نفوذ         . نامید» خود«و  » فراخود«،  »نهاد«آن را   
 فروید، ضـمیر ناخودآگـاه کـه بخـش     به باور، رويبه هر   . قرار دارند » صل واقعیت ا«و  » اخالق

ها، خاطرات و    غرایز، ترس  خاستگاه اصلی امیال،     عمده و ناپیداي روان آدمی را شکل می دهد،        
ـ   تن، سـرکوب شـده و بـه ژرف   پی بروز نیافدر  هاي فروخوردة آدمی است که       انگیزه  ۀتـرین الی

 بسنده و فردي است و عمـدة رفتـار و       فروید، این ضمیر خود    باوربه  . اند روان واپس رانده شده   
شود  ن گفته میریف شگرد جریان سیال ذه   وقتی در تع  . زند منش آدمی را در بزرگسالی رقم می      

.  همین ضمیر ناخودآگـاه اسـت  ،سر و کار دارد pre-speech level) ( که با سطح پیشاکالمی
هـاي    در این سطح، هنوز اندیشه در قالب کالم منسجم و منطقی شکل نگرفته اسـت و اندیشـه                 

شـه  گاه است که ذهن به ایـن اندی آآگاه و به ویژه   در ضمیر نیمه  . ر ذهن سیالن دارند   گوناگون د 
کنـد و     با قواعدي نحوي مرتب و تولیـد مـی         نضج داده و آن را در قالب گفتار منطقی و منطبق          

 ژانر جریـان    ،از این حیث، براي سهولت امر بررسی بهتر است        . شود  ان جاري می  بز  بر سرانجام
بندي ذهن به ضمیر ناخودآگاه، نیمه آگاه  گویی درونی را بر اساس دسته      د تگ سیال ذهن و شگر   

براي سهولت بیشتر، ضمیر نیمـه آگـاه و خودآگـاه را یکسـان در نظـر               . دآگاه مطالعه کنیم  و خو 
گویی درونی مبتنی بـر ناخودآگـاه و مبتنـی بـر              گویی درونی را به تک      از این رو، تک   . گیریم  می

گـویی درونـی مسـتقیم روشـن بـا ضـمیر خودآگـاه و                 بنـابراین، تـک   . کنیم  خودآگاه تقسیم می  
 .تقیم گنگ با ضمیر ناخودآگاه سرو کار دارندگویی درونی مس تک
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 گویی درونی مستقیم روشن مرتبط با ضمیر خودآگاه تک
ها و عواطف خود را با نقل قـول           در این شیوه، اول شخص در مقام راوي، ذهنیت، تجربه         

در ذهن شخصیت در جریـان اسـت،        که   نویسنده آنچه را     -یعنی راوي   . کند  مستقیم روایت می  
ند؛ البته این بازگویی به معناي دخالت نیست؛ بلکه با فکرخـوانی شخصـیت، کاتـب           ک  بازگو می 

همانگونه که گفتیم گـاهی ایـن فکرخـوانی بـا جمـالت منطقـی،               ). 43فلکی  (شود    ذهن او می  
 بدون دخالـت   معمولطور    بهگویی درونی مستقیم روشن که       تک. شود  روشن و منسجم بیان می    

. شـود  روایت می  اول شخص و گاه به شیوة سوم شخص  ةیو به ش  یگیرد، گاه   راوي صورت می  
هایی از رمـان   در پاره. کند  در کل اثر نمود پیدا میی همآید و گاه  اي از اثر می      در پاره  ی نیز گاه

اثر فاکنر، گفتار اشخاص داستانی بـدون حضـور   ) As I Lay Dying( جانسپار که افتاده بودم
 از »معصـوم دوم  « و   »معصـوم اول  «لشـیري نیـز در      گ. راوي و به شیوه اول شخص آمده اسـت        

 : کند گویی درونی مستقیم استفاده می تک

 يبرا .... فقط خواهم، یازت نم زیچ چیه نه، ندارم، یحاجت من ......ن،یحس امامزاده ای
ـ  یمـ  خوب خودت. رم بگذردیتقص سر از تا بشو واسطه اهیرو س من  ریتقصـ  مـن  هکـ  یدان

 ).89صوم دوم مع، گلشیري.... (نداشتم

یا خودگـویی   /  افکار و منویات خود را به شیوة درد دل و           داستان در این قطعه، شخصیت   
 اما راوي با قدرت فکرخوانی خود این افکـار را           ،آورد   این افکار را بر زبان نمی      او. کند  ابراز می 

تین را ، حدیث نفـس کـوئن  خشم و هیاهو  فاکنر در بخش دوم رمان      . کند  براي خواننده بازگو می   
 :کند گویی درونی مستقیم اول شخص روایت می  تکةبه شیو

ن هفت و هشت بود و آن وقـت دوبـاره     ی ساعت ب  ،ه شد کدا  یها پ   پنجره بر پرده   ۀیسا
ه پدرمان  ک يساعت پدر بزرگ بود و روز     . دمیشن  ی ساعت را م   يمن در زمان بودم و صدا     

ن یدهـم؛ آنچـه در عـ        یها را به تو مـ     د و آرزو  ین، گور ام  ینتئوک:  گفت ،داد  یآن را به من م    
 عبـث بـه   ۀجـ یه اسـتفاده از آن تـو را بـه نت    کـ  ن اسـت  ی ا ،ندک ین جگرت م  یمناسبت خون 

ـ  او   یامدن با حوائج شخصـ    ین جور در ن   یه، ع ک ینیب  یرساند و م    یزاد م ی آدم يها  سرآمده ا ی
ه زمان کهم د ین بابت مین را به تو نه از ایا. دیآ ی تو جور در نمیپدرش، با حوائج شخص   

 يادش ببر یه شده، از    ک هم   يا  گاه، لحظه یه گاه و ب   کن بابت   یه از ا  ک، بل يرا به خاطر بسپار   
 يروزیـ  بـه پ  يچ نبـرد  یگفت چون ه  . يسرغلبه برآن نگذار   و تمام هم و غم خودت را بر       
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ار ک بشر را بر او آش   يدیعرصه نبرد جز حماقت و نوم     . ردیگ  ی در نم  ياصالً نبرد . رسد  ینم
 ).92-91فاکنر (ان است کلسوفان و لعبتی پندار فيروزید، و پنک ینم

، گلشیري یادآوري ذهنی شازده را که با نگاه کردن         )1384 (شازده احتجاب در متن زیر از     
 :کند  بیان مییگویی مستقیم بالنسبه روشن  به جریان افتاده، به شیوة تک،به عکس

 بغل .زد  میکرده بود مکهنش  انگشت شستش را توي د   .ببین شازده، این منم   : گفت
ار پایه نشسته بود و سـرش  روي چ. ست خانم جان روي رانش بود      د کی.  خانم جان بود  

نید خانم بزرگ، اینجـا     کنگاه  : اس باشی هم بوده، حتما گفته بوده      کع. را راست گرفته بود   
 ).85(س را انداخته کو ع. را

گـویی درونـی مسـتقیم        تیم تـک  گف. حال سخن گفتن با خودش است      در اینجا، شازده در   
از  چون تا حدودي و در نگاه نخست، مرجـع ضـمایر مشـخص نیسـت و مـتن         ،بالنسبه روشن 

 . یابد  به ذهن دیگر انتقال مییذهن

 گویی درونی مستقیم گنگ تک
گـویی، مـن در مقـام راوي، ذهنیـت پیشـاکالمی و حتـی از پـیش اندیشـیدة              در این تـک   

اط ب فاقد نظم و ارت    بیشترو منطقی پیدا نکرده و      وستگی زبانی   شخصیت را که هنوز انسجام و پی      
  تـداعی آزاد طـور عمـده،   بـه   وة  ــو کم جسته گریخته و به شی      رزي بیش   ــقی است، به ط   ـمنط

(free association) دي است کـه در  نویسد تداعی آزاد فراین کِلی می. آورد بر روي کاغذ می
اي بـه درون تصـویر    یهشود و ذهنیت حاشـ  یگر جلب می به پدیدة داي هآن کانون توجه از پدید    

ثیر محرکی خاص، در مرکز توجـه قـرار         أاي نباشد و بسته به ت       دیگر حاشیه که    مگر این  ،آید  نمی
 : جویس دقت کنید)  Nausicca) (ناوسیکا(براي نمونه، به بخش سیزدهم اولیس ). 7(گیرد 

Ba. What is that flying about? Swallow? Bat probably. Thinks I'm a tree, 

so blind. Have birds no smell? Metempsychosis. They believe you could be 

changed into a tree from grief. Weeping Willow. Ba. There he goes. Funny 

little beggar. Wonder where he lives. Belfry up there. Very likely. Hanging by 

his heels in the odour of sanctity. Bell scared him out, I suppose. Mass seems 

to be over. Could hear them all at it. Pray for us. And pray for us. And pray 
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for us. Good idea the repetition. Same thing with ads. Buy from us. And buy 

from us (Joyce, Episode 13 (Nausicca) 

کنـه مـن یـه     فکـر مـی  . ه؟ شایدم خفاشـ هره؟ پرستواین ور اون ور می پ    . این چیه . با
ـ     اونا معتقدن . ؟ تناسخ نها بو ندار   پرنده. بینه  انگار چشماش نمی   درختم، دوه  که از شدت ان
کنم  تعجب می . گداي مضحک بیچاره  . ونجاره ا  می. با.  بید مجنون  . شی یه درخت  ممکنه ب 

 ۀهاش در رایحـ    از پاشنه . به احتمال زیاد  . کلیسااون باال در برج ناقوس      . کنهمیکجا زندگی   
م عشاي ربـانی   که مراسهبه نظر میرس. کنم زنگ اونو ترسونده   فکر می . س آویزان شده  تقد

دعا کن و دعا . براي ما دعا کن. تونستن تمام صداي مراسم را بشنوناونا می. تمام شده باشه
و از . از ما بخرید. دنمون کاري که در تبلیغات انجام می   ه. رم تکراره فکر خوبیه؛ منظو  . کن

 . ما بخرید

نویسد این قطعه که به شیوة گفتمان اول شخص نگارش یافته، خواننـده             می) 51(وردانک  
واقـع در ذهـن      جویس آنچه را بـه    . کند  هدایت می ) نقش اصلی داستان  (را به ذهن لئوپولد بلوم      

مسـتقیم  بـه طـور   ینـدهاي ذهنـی او   ا فر.کنـد   زبان او جاري شود، نقل میکه بر بلوم پیش از آن 
 جملگـی افکـار و      ، کـاربرد زمـان حـال       و نحو نامنسـجم، عبـارات منقطـع      . اند  ریزي شده  طرح

تـر از     اي پیچیـده    نمونـه . کنـد   هاي بدون ویرایش بلوم را بـه شـکل نمـایش ارایـه مـی                برداشت
ی بلـوم اسـت کـه در     مالاز آنیم سجاوندي است،    گویی درونی مستقیم گنگ که بدون عال        تک
 :دهد  رمان اولیس جویس رخ میپایانی صفحۀ 45

nothing like a kiss long and hot down to your soul almost paralyses you 

then I hate that confession when I used to go to Father Corrigan he touched 

me father and what harm if he did where and I said on the canal bank like a 

fool but where- abouts on your person my child on the leg behind high up was 

it yes rather high up was it where you sit down yes…. (Ulysses, Modern 

Library edition, pp. 725-726.) 

 گنگ مالی بلوم است و راوي نیز هیچ تـالش نکـرده             این بخش، حدیث نفس خاموش و     
الـب زبـانی درهـم و مـبهم ارایـه          یا بر شخصیت فشار نیاورده که حدیث نفس خود را در ق           / و
هـاي اشـخاص     تـرین اندیشـه     ه است؛ مضمون، خصوصی   هم ریخت  نحو جمالت اندکی به   . دده
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گـویی    تـک اي کـه   نزدیکـی کم به همان   دست(ترین مکان را به ناخودآگاه دارد         است که نزدیک  
حتـی  . گویی درونی است ترین نمونۀ تک این نمونه، واقعی). کند ناخودآگاه نزدیک می خود را به  

 بلکـه خـود را بـه    ،گویی درونی ارایه دهـد  کند کلیت ذهن را چونان تک جویس نیز تالش نمی  
 ). 341ینگ بول(کند  ترین حالت را به واقعیت کالم انسان دارد، محدود می آنچه نزدیک

 گویی درونی غیرمستقیم تک
 بـه شـیوة     ی، اول شخص و گاه    ة، گاه به شیو   اويول با وساطت ر   معمبطور   گویی  این تک 
گـویی درونـی غیرمسـتقیم بهـره بـرده            از تک  شازده احتجاب گلشیري در   . آید می سوم شخص 

 :کند  ذهنیت فخري را روایت می،در بخش زیر، راوي. است

 چـپ  ۀا درسـت گذاشـت گوشـ     صورت خـودش و خـال ر       رد و به  کس نگاه   کبه ع 
 .و زد» خال را بگذار گوشه چپ لبـت، نـه روي آن پـوزه دهاتیـت     «: دهانش، شازده گفت  

. دهـانش از روي خـال رد شـد    نـار که چـین  کس خندید و دید   کرد مثل ع  کخال را سیاه    
د ببینیـد    موي سفی   اگه یه : خم شد . رد موهایش را شانه زد    ک س نگاه می  که به ع  کهمنطور  

 ). 52، 1384: گلشیري(

ـ               در تک  ان گویی درونی غیرمستقیم سوم شخص، راوي افکار و منویات شخصیت را از زب
 شخصیت با ۀگویی، ترکیبی از اندیش ع، این تکدر واق . کند  سوم شخص نقل می    ةخود و به شیو   

 :شازده احتجابنمونه از رمان . ي استکالم راو

رهـا  که چرا نو  کست براي پدربزرگ توضیح بدهد      خوا  شازده احتجاب حاال دلش می    
 )21... (را با لگد و مشت بیرون انداخت

یرمسـتقیم آزاد یـاد     ترکیبی زیر عنـوان گفتمـان غ       ةعات گفتمان روایی، از این شیو     در مطال 
 صـداي دوگانـه، صـداي       ؛برنـد   کار می  ن عنوان را با تعابیر گوناگون به      نظران ای  صاحب. کنند  می

شـامل اندیشـگانی،    (گـویی جـایگزین      شده، تک گویی روایت شده، تـک        زیست ترکیبی، گفتار 
 .اند  از این ردهبه شخصیت و منسوب به راوي و غیره، منسوب )کالمی و ادراکی

 گذار جریان سیال ذهن از حضور شخصیت به حضور راوي 
تـرین    از بـیش ،شـود  ژانر جریان سیال ذهن که به کمک شگردهاي رنگارنگ روایـت مـی          
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تـرین حضـور       راوي و کـم    تـرین حضـور     ترین حضـور راوي تـا بـیش         ور شخصیت و کم   حض
ها و به ویژه حدیث نفس، واگویـه،         گویی  شخصیت در تک  . کس در گذر است   عرشخصیت یا ب  

تـرین حضـور را    گویی درونی مستقیم روشن و گنگ اول شخص و سوم شخص پـر رنـگ    تک
گـذاریم،    میگویی غیرمستقیم     یم به درون تک   هاي مستق  گویی   حال وقتی پا را از حیطه تک       .دارد

. کنند  که از آن به گفتمان غیرمستقیم آزاد تعبیر می    دارندشخصیت و راوي به یک اندازه حضور        
. گیـرد  نیز در برمی  شود و شگردهاي دیگر را        گذار ژانر جریان سیال ذهن به همین جا ختم نمی         

م و غیرمستقیم با حضور داناي کل شـروع         هاي مستقی   گویی  ترتیب از ترکیب تک    این شگردها به  
. یابـد   شوند و تا دریافت حسی؛ تحلیل درونی و در نهایت روایت داناي کل ذهنی امتداد می                 می

شود تا در نهایت، در روایتگـري ذهنـی دانـاي             در این گذار، حضور راوي کم کم محسوس می        
 :نمودار زیر. رسد ترین حالت خود می کل به پر رنگ
در نمـایش، شـعر و      (ایشی  تک گویی نم   ← ) روایت در نمایش، شعر و   (اگویه  و/ حدیث نفس 

گویی درونی مسـتقیم روشـن اول شـخص منـوط بـه        شامل تک (گویی درونی     تک ← )روایت
 ← )وم شخص منـوط بـه ناخودآگـاه    ـو س یم گنگ اول    ــی مستق ــگویی درون   اه، تک ــخودآگ
یـا  /  از آن به گفتمان غیرمستقیم و      که(گویی درونی غیرمستقیم اول شخص و سوم شخص           تک

 ← تحلیـل درونـی   ← دریافـت حسـی   ← )کننـد  ده نیـز یـاد مـی      ــت ش ـی روای ویـــتک گ 
 .روایتگري ذهنی داناي کل

 هاي حسی دریافت
هاي شناختی و به نمـایش ذهنیـت    گویی درونی را به فعالیت   تک) 187در چتمن   (بولینگ  

اي که خموشانه با خود سخن  ید مستقیم از گوینده تقل: کند   محدود می   شخصیت در رشتۀ کالم،   
آیند، تعبیر  در اینجا، بولینگ براي احساسات و تصاویر مجردي که به رشتۀ کالم درنمی          . راند  می

گویی درونی، ذهن فعال  در تک. برد را به کار می) sensory perception(هاي حسی دریافت
در . کنـد  هاي انتزاعی حرکت می و نگرشها   ثرات حسی محسوس به سمت اندیشه     أاست و از ت   

هاي حسی محسـوس مشـاهده        با دریافت  تنها و   دریافت حسی، ذهن بیش و کم غیرفعال است       
حــاالت را دارد و در نمــایش در رویاهــا و خــاطرات ذهــن همــین . شــدنی ســر و کــار دارد

ن بخـش از    که ای  نویسندگان براي آن  . شود  هاي حسی تخیلی از همین شگرد استفاده می        دریافت
انـد، اسـتفاده    یا نقطـه از هـم سـوا شـده    / ذهنیت را نشان دهند از عبارات کوتاه که با خطوط و   

برند و براي نشان دادن حرکت از اسـم           اسامی را براي اشاره به اشیاي ساکن به کار می         . کنند  می
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 تـرین رهیافـت نویسـنده بـراي بیـان احساسـات             دریافت حسی نزدیک  . کنند  مصدر استفاده می  
 قرن بیستم ایـن     تیشناخ  بارز برخی نویسندگان روان    ویژگی. صرف و تصاویر روي کاغذ است     

 ).343-342بولینگ (ثیرگذار کل ذهنیت را نمایش دهند أکنند سرراست و ت است که سعی می

 تحلیل درونی
نویسد تحلیل درونـی، گـزارش راوي از زبـان خـود دربـارة افکـار و تـأثرات                     پرینس می 

 شخصیت به زبانی که آشکارا از آن راوي است          زارش روایی افکار و تأثرات    شخصیت است؛ گ  
تحلیـل درونـی یـا تحلیـل        / در واقـع، گـزارش روایـی      ). گـویی روایـت شـده      در تضاد با تک   (
)analysis ( یا روایتگري ذهنـی ) (psycho-narration     گـزارش افکـار شخصـیت اسـت از

  شـود کـه     مـی     بیـان    با کلماتی    شخصیت  ۀو اندیش گفتار  ،    روایی   در گزارش  در واقع، . زبان راوي 
 در معمـول بـه طـور   گفته، نویسـنده      هاي پیش   در نمونه .  نه شخصیت  ، است   راوي  آشکارا از آن  

 .کند رخداد را تحلیل، تفسیر و توضیح دهد که سعی نمی  یا این،کند رخداد دخالت نمی

 روایتگري ذهنی داناي کل 
فـرق  .  اسـت  هاي ذهنی اشخاص به شیوة سوم شـخص         ته از نمایش داش   این شیوه عبارت  

این شیوه با داناي کل متعارف این است که در روایتگري ذهنی، نویسـنده در ذهـن شخصـیت                   
در . شـوند  امورات ذهنی و منویـات شخصـیت توصـیف مـی         بدینگونه   مستمر دارد و     يحضور

ن توصـیف   داناي کل متعارف، امـور محسـوس برونـی و رخـدادها و حـوادث خـارج از ذهـ                   
 دیـدگاه دانـاي کـل را       گویی درونی مستقیم و غیرمسـتقیم        بر تک  افزون) 25(حسینی  . شوند می

هـا در    تفاوت رمان جریان سیال ذهن با دیگر رمان       : داند  هاي جریان سیال ذهن می     یکی از شیوه  
موضوع مورد وصف عبارت است از ذهـن یـا          . کاربرد این شیوه در موضوع مورد وصف است       

 روایتگـري ذهنـی   ة، شـیو شازده احتجـاب  گلشیري در نمونه زیـر از   .ونی پرسوناژهازندگی در 
 : ل را به کار برده استکداناي 

: تـاب بـود  کتاب را بست امـا انگشـتش هنـوز الي          کش را برداشت،    کفخرالنساء عین 
س کشان چندان تعریفی ندارد، هـر     ار زدن کاین ش : شازده گفت ... بینید شما چقدر عقبید     می
 ).49.... (فخرالنساء خندید... هم با چهارپاره  سه نوع فاصله، آن ند از دوتوا می

ه بـین او و     کـ نـد و از هرآنچـه       ک اینجا، راوي از ذهن شازده، خاطرات او را مرور مـی           در
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 .ندک ار شازده را نیز بدون هیچ تردیدي بیان میکدارد؛ او حتی اف گذرد، خبر فخرالنساء می

 نتیجه
شگرد جریان سیال ذهن را از که آید الزم و بلکه ضروري است        نظر می با این اوصاف، به     

در واقع، اگر بازنمـایی گفتمـان روایـی را         . گویی درونی بازشناخت    سایر واژگان و به ویژه، تک     
سمت جریان سـیال     گویی درونی و انواع آن به        از تک  روي پیوستار در نظر بگیریم، سیر حرکت      

ـ      بود که به  نی داناي کل خواهد     ذهن و در نهایت، روایتگري ذه       سـوم شـخص   ۀنـوعی، بـا زاوی
تـرین و     ترتیـب پررنـگ    گـویی درونـی بـه       خصیت و راوي در تـک     در این سیر، ش   . قرابت دارد 

تـرین و     رنـگ   ترین حضور و در جریان سیال ذهن و روایتگـري ذهنـی، بـرعکس، کـم                 رنگ  کم
ان سیال ذهن، در فضایی شناور و گویی درونی و جری    در میان تک  . ترین حضور را دارند     رنگ  پر

گیرد که از آن به گفتمان غیرمسـتقیم آزاد یـاد         متغیر میان این دو شگرد، شگردي دیگر جاي می        
و صـدا و اندیشـۀ راوي   ) هـا   گـویی   تـک (کنند که تلفیقی است از صدا و اندیشۀ شخصـیت             می

ب نظـران   اي کـه صـاح      صـداي دوگانـه   ). دریافت حسی، تحلیل درونـی و روایتگـري ذهنـی         (
برند و حرف و حدیث دربارة وجوه رنگارنـگ آن در          گوناگون آن را با تعبیر مختلف به کار می        

 .گذاریم پرداختن به این شگرد را به مجالی دیگر وامی. اي از ابهام فرو رفته است هاله
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