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 چكيده 

های  مؤلفهبر مبنای  پرداخته ایم که این پژوهشجریان سيّال ذهن در سينما  یهویژگی های شيوبه بررسی ، حاضر در مقاله

سينمای جریان سيّال ذهن، در  یهاصول نظری شيو طرحهدف از این پژوهش، . است.ورت پذیرفته ص ،در ادبيات مذکور شيوه

ميدانی استفاده شده روش کتابخانه ای و ، از توصيفی حاضر-تحليلی پژوهش می باشد. جهت نيل به این هدف، در مبتنی بر آن

از مرز که سينما دست می یابيم، جریان سيّال ذهن در ی هشيو ءپيچيده نسبتاً ساختار از رهيافت این پژوهش، بهاست. 

رهای گذشته عبور کرده و ریشه در سينمای مدرن دارد و چيزهایی را عنوان می کند که دریافت های انمحدودیت های ژ

 متفاوت و گسترده ای از آن ها می شود.

 

 سينمای ذهنی ،جریان سيّال ذهن ،سينماواژگان كليدی : 
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 مقدمه

های اطراف، جهانی نو را خلق می نمایند که بسيار گسترده تر  ، با برداشت های متفاوت از جهان واقعيتهر آثار سينمایی

وقایع یك داستان است. یعنی رخدادها را به گونه ای به تصویر می کشد که حتی در چارچوب روایی، زمانی و  یهاز محدود

مکانی متفاوتی می گنجد و می تواند مفاهيم را به صورت کامل القا کند. در فيلم ، گاهی برای نشان دادن واقعيت بی حد و مرز 

ای خلق می کند که موجب متعجب و درگير ساختن ذهن و فيزیك  لف، شخصيت، رخداد و کليت مد نظرش را به گونهؤم

د که تمام آن در زندگی نظر دار یهفيلم، به واقعيت نامتناهی و افق ذهنی پيچيده و گسترد چنينمخاطب می شود. هم

ی متفاوت را می رخدادها، حول محور آن اتفاق افتاده و ثبت می گردد و بدین ترتيب کل روند را نيز متأثر ساخته و آینده ا

را در فيلم، تحليل کند و سير سيّاليت ذهن در این  1جريان سيّال ذهن یهسازد. این پژوهش بر آن است تا ویژگی های شيو

 2فيلم به سبك یههنری را که مملو از عناصر دخيل، مؤثر و سازنده اند، تحليل و از این رهگذر به درك ساختار پيچيد یهرسان

 جریان سيّال ذهن نائل آید. 

 

 گيری سينمای ذهني در دنياروند پيدايش و شكل

ای را برای بيان تازه یه( ، وسيل1221) محزون یهكوچفيلم  3پابستگئورگ ويلهلم در عصر طالیی سينمای آلمان، 

دوربين بود. کارگردان با انتخاب وضع دوربين در تماشاگر  یهبازنمودن درون اشخاص پرورش داد که اساس آن انتخاب زاوی

اسرار يک وی در فيلم دومش با نام  آورد که فالن صحنه یا شخصيت مطابق نظر او تعبير شود.ای را پدید میآمادگی ناآگاهانه
تن از پيروان فروید،  ترجمه نمود. این فيلم که تحت نظر دو ،سينمایی نبيمار روانی را به زبایك  رگذشت( س1221) 4روح

تهيه شد، نخستين فيلمی بود که به طور جدی، روانکاوی ذهن را موضوع اصلی  1دكتر كارل آبراهامو  1دكتر هانس زاخر

ها ارتباط برقرار و انسان ءاند. پابست برای اینکه بين اشياآکنده از بار عاطفی ءیایی و اشياؤتصاویر ر ،در این اثر خود قرار داد.

جست. در واقع او از دوربين یا بهره میؤهای رآورد. همچنين از سمبولماها را به صورت بریده بریده و تقطيع شده میکند، ن

آمد. تمامی عوامل روانی نائل می ،اندیشيد و این چنين به نمایش مفاهيمی که در پشت صورت ظاهر بودلت جراحی میآسان به

ها پس از پایان تصاویر فيلم تا مدت ،ساخت. بدین ترتيبآميز نمایان میواضح و مبالغهو احساسی را با تصاویر سينمایی مؤثر، 

 (7،1321شد. )نایتیا درآميخته میؤشد و سپس با رماند و وارد ضمير باطن میتماشای آن در ذهن باقی می

های از کارگردانان آن دوره به نامفر پس از غروب سينمای آلمان، در روسيه )شوروی( سينمای نو آغاز به فعاليت کرد. دو ن

نوع شگفتی از اکسپرسيونيسم سينمایی را پدید آوردند که بنای آن مبالغه در  2لئونيدتر آوبرگو  8گريگوری كوزينتسف

 ها را بيان کنند. محتوای عاطفی صحنه ،شدندفيلمبرداری بود که بدین گونه موفق می یرابت زاویهغحرکات و 

قالب روسيه بود که در مهاجرت های یکی از فيلمسازان قبل از انکارگاه یهنو در نتيج تمامی این اتفاقات

هایی که از کارگاه او تعليم . یکی دیگر از کارگردان10شوفلشرکت نکرد و در روسيه ماند و او کسی نبود جز لوکو1217سال

معتقد بود سينما  پودوفکينبود که توجه بسياری به محتوای عاطفی در نماهای فيلم داشت.  11وزلود ای.پودوفكينیافته بود 

های بصری مناسبی کشف کرد تا عالوه بر داستان، خصوصيات روحی ابزاری برای بيان بصری است و بدین ترتيب باید راه

در فيلم های پودوفکين، با نماهایی  ی ناميد.م خميرهمنتقل شود. او خصوصيات و وضع عاطفی و درونی شخصيت و رفتار او را 

                                                           
1- Stream of Consciousness 

2- Style 

3- Gorge Wilhelm Pabst  

4- The Secrets of a Saul 

5- Dr. Hanns Sachs 

6- Dr. Karl Abrham 

7- Arthur Knight 

8- Grigori Kozintzer 

9- Leonid Trauberg 

10- Lev Kuleshov 

11- Vsevolod I. Pudovkin 
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کنيم. وی را در آن زمان، مظهر عالی دهد، بسيار برخورد میخورد و افکار او را نشان میی شخصيت برش میکه صورت و چهره

های درون دانست که چگونه تماشاگر را وادار کند تا با شخصيتدانستند؛ چراکه او خوب میآشکار شدن روحيات قهرمانان می

داد و به بود که پودوفکين با وی همکاری زیادی انجام می 2انعكاس مشروط، کاشف 1پاولوففيلم هم حسی داشته باشد. 

های بشری آشنایی بيشتری داشت. در واقع پودوفکين از همين دليل بهتر از هر فيلمسازی با ماهيت انعکاسات و عکس العمل

های مستقلی را در سينما ارائه نمودند که با یکدیگر شباهت بسيار رفته و هر دو شيوهپاولوف و پابست از فروید تأثير پذی

 (1321، نایت داشت.)

ظهور یافت. وی  3الكساندر داوژنكو، یك کارگردان دیگر در سينمای شوروی به نام 1221ها در سال پس از آن

ساخت که مملو از کنایه و استعاراتی بود که درك آن برای عوام ساده و راحت نبود. او طرح های سينمایی نو و هایی میفيلم

برد که موضوع کلی دنبال شود، نه یك جریان. برای او طرز بيان سينمایی بسيار ای را ریخت و نماها را طوری پيش میسابقهبی

نمود و با در نظر گرفتن منشاء اصلی سعی در پرورش آن دارد و نابراین افکار خود را در قالب اشخاص پياده میاهميت داشت. ب

گيرد، شعرهای عالی را به یادمان می کند. این روشی که داوژنکو پيش میبدین ترتيب فيلم را سرشار از تصاویر استعاری می

شود. در آثار او جوشش عواطف و بدین ( اثر داوژنکو، دیده می1222)خانهتوپدر فيلم آورد. تکنيك های جان گيری اشخاص، 

های کارگردانان در برش موجب چند زمانی و ی توجه و جسارتافتد. در آن دورهاتفاق می ترتيب ارتباط و تداعی تصاویر

 (همان.)همزمانی شده و این چنين سير خطی روایت در مکان و زمان به هم می ریخته است

ی سينماهای جهان به ویژه در انگلستان، ایتاليا، ایرلند، شوروی و ... دچار افول گردید. تنها ز جنگ جهانی همهپس ا

سينمای فرانسه اندکی قدرت داشت و توانست تجدید حيات کند. در سينمای فرانسه، فضایی فراهم آمد که از حيث ظرافت 

دانستند تمام مين علت افراد زیادی را از دیگر هنرها را که میگذاشت و به هبيان و بازنمودن عواطف، چيزی کم نمی

ی شود، جذب نمود. در ادامهگنجد و نمایش عناصر دیگر، همچون محيط مؤثر واقع میبازنمودهای عاطفی صرفاً در کالم نمی

توجه جدی در آن دوره به تناسب  این فرآیند، بسياری از داستان نویسان نيز از جمله افرادی بودند که به کار سينما پرداختند و

ها از ادبيات به عنوان ابزار ارتباطی، پيوند ميان این دو هنر یعنی سينما و ادبيات را پی ریزی نمود.)همان( اکثر ی آناستفاده

ا پس از گستراند و هر چند که پيش از این هم این پيوند وجود داشت، امهای به وجود آمده، ابتدا در ادبيات بستر مینوآوری

 یابد.ی هنرها بر سينما شدت بيشتری میی زمانی تأثيرات  همهتر دنبال شد. در واقع در این برههاین مهم جدی

ی روند تجدید حيات سينمای فرانسه و به دست پيشروان سينمای اروپا اتفاق افتاد، تمایل اتفاقات دیگری که در ادامه

ها و پيدا کردن دنيای کشف نشده برای دوربين بود. از این رو، تجربه های بسيار يلمشدید به جدا شدن از اشکال قراردادی در ف

موضوع و یا استفاده از دوربين به مانند قلموی نقاشی و غيره های مجرد و بیای در سينما اتفاق افتاد، همچون فيلممتنوع و تازه

 این بحث خارج است.ی ها از حوصلهکه شرح تمامی آن

های اخير نقاشی چون امپرسيونيسم، کوبيسم، دادائيسم و سورئاليسم نيز در سينما ی نهضتی این تحوالت، همهدر ادامه

را که معتقد بود فيلم داستانی نوعی نقاشی است، رهبر خود  4لوئي دلوكها، دخالت ورزیدند. به طور مثال امپرسيونيست

بهره جسته و این  -حدیث نفس و تك گویی -یباً از گفتگوی درونی زن، تقر 1خندان یهمادام بودساخته بودند. وی در فيلم 

را بر اساس هرج و مرج   7بازگشت به عقلفيلمی به نام  1223در سال   1من ریکنيم.  چنين عوالم خيالی او را مشاهده می

                                                           
1- Ivan Petrovitch Pavlov 

دهيم )مانند این که دست خود را از شعله آتش کنار انعکاس ذاتی و درونی چيزی است که ما بدون انيشيدن و خود به خود انجام می -2

از  آب تواند در اثر تجربه، سبب راه افتادنکشيم(. انعکاس شرطی پاسخی اکتسابی نسبت به محرك محيطی است )مثال، یك زنگ میمی

 ی عينیگویند. کار پاولوف راه را برای مطالعهدهان سگ شود(. فرایند یادگيری برقراری ارتباط بين محرك و انعکاس را شرطی کردن می

 .رفتار آدمی گشود
3- Alexander Dovzhenko 

4- Louis Delluc 

5- The Smiling Madame Beudet 

6- The Return to Reason 

7- Man Ray 
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چسباند. از داد و به هم میها هر آن چه را که می توانست نمایش میکند. او طبق قانون دادائيستها ارائه میطلبی دادائيست

گيری افتاد، همه در شکلی جستجوی چيزهای نامعقول و شگفت آور اتفاق میهم گسستگی و آشفتگی ارائه شده که در نتيجه

بود، فيلم تجریدی   2كوبيسمکه یکی از نخستين نقاشان سبك   1فرنان لژهیی داشتند. روند سينمای سيّال ذهن اهميت بسزا

آورد که کنش جسمی او را بر را ساخت. وی با تکرار یك نما، چنان ميل شدیدی را در مخاطب پدید می باله مكانيکبه نام 

 (1321نایت،  می انگيزد.)

که  هاآنبود. هدف اصلی  3عصر طالييها مکتب دیگری به نام سورئاليسم در سينما حضور یافت. مشهورترین فيلم آن

عاملی  گرفت، شکستن آداب و رسوم و جستجوی زیبایی شگفت در جهان ماوراء عقل بشری بود.ها را نيز در بر میزمينه یههم

که بسياری از فيلمسازان را به سوی این مکتب جذب نمود، نمایش تصاویر رؤیایی بود. شهرت و آشنایی با تعليمات زیگموند 

ای برای بيان جریانات ضمير باطن ایجاد کرده بود. تماشاگر با فروید در بين روشنفکران اروپایی، بين دو جنگ جهانی، زبان تازه

ها کرد که دزدانه به آشوب درونی و کامالً خصوصی کسی می نگرد. در این قبيل فيلمليستی فکر میتماشای فيلم های سورئا

های کابوس و رؤیایی تماشاگر را تحت تأثير قرار دهند. البته باید توجه نمود که هر چند که شور و می توانستند با صحنه

لويي اثر  (1222)4سگ اندلسيها جای گرفته بود. فيلم بين آنها را نداشتند، اما اعتقاد فروید شدیداً تندرویی دادائيست
پذیر به شدت های منطقی و توجيهها از چيزکه شدیداً تحت تأثير نظریات فروید است. آن است 1سالوادور دالي و 1بونوئل

ی کردند که به گفتهجاد میها تصاویری را ایدادند. در واقع آنکردند و تصاویر خيالی، وهمی و رؤیایی را نشان میپرهيز می

دگرگون  1222، هنر برای هنر بودکه با بحران 30 -1220یی اغلب هنرمندان در دههتر از واقعيت است. فلسفهخودشان واقعی

 (همان). این بحران باعث شد که تنها به تصاویر زیبا و جهان رؤیایی رو بياورند.شد

ها، تازه قوت یافت ها و اندیشهها و شيوهپس از به پایان رسيدن جنگ جهانی دوم، تمایل به آزمایش کردن و آزمودن شکل

های های ابتدایی بسياری از فنون و شگردهای فنی سينمایی رشد یافت و ساخت فيلمتری را رقم زد. در دههو اتفاقات جدید

ای به شدت با آن آميخته شده بودند. های ارائه شده با تکنيك سروکار داشته و به گونههنری نيز مجدداً رواج پيدا کرد. فيلم

شدند و در پی ادامه و های تجریدی در این برهه، پيگيری میبدین ترتيب گسترش سينما نيز سرعت و فزونی یافت. فيلم

ها و ی فرمانی هنرمندان پيشرو بودند و به وسيلههای داستهای ذهنی ساخته شدند. این آثار، در واقع فيلمها فيلمگسترش آن

هایی را روایت ی سينما راه یافته بودند، داستانها به پردهی سوم به وسيله سورئاليستهای فرویدی، که اواخر دههکنایه

اند. این تصاویر ذهن ی فيلم کامالٌ فردی و شخصیاست و استعارات و تصاویر سازنده 7مجازها هر چيزی کردند. در این فيلممی

ها تکان دادن بيننده به وسيله صداها و تصاویر بود. استفاده از تصاویر مهيج سازند. هدف اکثر آنرا سرگردان و منطق را کند می

و اکشن اصالً صورت نپذیرفته است. در واقع برای وصف بهتر خصوصيات فيلم بهتر است این چنين بگویيم که نسبت فيلم 

عادی همچون نسبت متن به شعر است. یعنی در فيلم ذهنی هم چون شعر انتقال و توفيق آن را باید کامالً  ذهنی به فيلم

 (  ات فردی و شخصی خویش دانست.)همانوابسته به حساسيت هنرمند و توانایی او در انتقال تصور

آن، تصميم گرفت به صورت ، یکی از پيشگامان سينمای مدرن، پس از پایان جنگ جهانی دوم و شرکت در 8آلن رنه

های هنری و زندگی هنرمندان آغاز ی دستمایهای از فيلم های کوتاه دربارهای سينما را دنبال کند. وی کار خود را با رشتهحرفه

( نام دارد که 1211) 2شب و مهکرد، اما بعد به سوژه های اجتماعی و تاریخی گرایش پيدا کرد.اوج این نوع از فيلم هایش، 

ی سنگين های کار اجباری رژیم آلمان نازی است. با وجود درون مایهو اردوگاه 10هوالكاستی ها دربارهاز مؤثرترین فيلم یکی

                                                           
1- Fernand Leger 

2- Cubism 

3- Làge dòr / Golden Age 

4- Un Chien Andalouc 

5- Luis Bunuel 

6- Salvador Dali 

7- Figure 

8- Alain Resnais 

9- Night and Fog 

10- Holocaust 
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های توان مضمونی فيلم، وی، اثری ظریف و پر احساس خلق نمود. او با نمایش این فيلم نشان داد که میو تکان دهنده

ی خود در سينما مبدل ساخت. بيان کرد و این ویژگی یا مهارت را به دستخط ویژه متفاوت را با ظرافت و حساسيت در سينما،

شوند. آلن رنه با دو فيلم نخست یکی از دو خالق دستور زبان سينمای مدرن شناخته می 1ميكل آنجلو آنتونيرنه در کنار 

ترین شگردهای ترین و تازها پيشرفته، سينما را ب3سال گذشته در مارين بادو  2هيروشيما، عشق منسينمایی خود یعنی، 

 رمان مدرن آشتی داد.

ساخته شده. هر چند که فيلم با زبان  4مارگريت دوراسی رمانی از (، بر پایه1212فيلم سينمایی هيروشيما، عشق من )

مای مدرن گشود. رنه در ای را برای سيننامأنوس و داستان مغشوش، در اکران اول، برای تماشاگران گيج کننده بود، اما راه تازه

، 1آلن روب گريهی آن را فيلم بعدی خود به نام سال گذشته در مارین باد، رویکردی رادیکال تر به روایت نشان داد. فيلم نامه

 یکی از پيشآهنگان رمان نو نوشته بود و فيلم جریان سيّال ذهن را به زبان سينمایی ترجمه کرد.

هایش نزدیك کرد و ها و آشوبی ذهن انسان، با تمام نوسانسينمایی را به کارکرد پيچيدهبا این دو اثر، رنه زبان روایت 

این گونه این مهم برای اولين بار، به صورت کامل و آگاهانه در تاریخ سينمای غرب اتفاق افتاد. شاید پيش از این هم اشاراتی به

ی انسان، به طور رسمی اولين فيلم نزدیك شده به ذهنيات پيچيده فضاها به ویژه در آثار سورئاليستی در تاریخ دیده شود، اما

های آید؛ چرا که وی در آن برهه، آگاهانه سعی در تبدیل این چنين فضاهایی، از رمانتوسط رنه ساخته  و به نمایش در می

 های سينمایی و نمایش آن  در بستر فيلم را داشته است.مدرنيستی به نشانه

مروز آثار بسياری، مشابه با آن و یا اینکه در ميان عوام به جریان سيّال ذهن معروف گردیده باشند، خلق پس از وی تا به ا

این است. هدف از اشاره به 1ديگرانتوان به آن اشاره نمود، فيلم در سينمای خارجی می ای کهگردید. شاید آشناترین نمونه

 فيلم درواقع به علت فرض و احتمال قوی در تعداد زیاد بينندگان این فيلم است.

ی ذهنيات در سينما نشد و به همين دليل این ای به نمایش صرف و پيچيدههر چند که پس از آن تالش درخور توجه

نادیده گرفت که آثار زیادی در سرتاسر دنيا خلق شد که موج هيچ گاه به سبك و ژانری رسمی تبدیل نگشت. البته نباید 

 پردازیم. های این نوع سينمایی را در برداشت که به اختصار به شرح آن میهای ذهنی داشت و یا اندکی از ویژگیسویه

 

 سيّال ذهنجريان ی سينما

های ها و مشخصهده است که با ویژگیآثار متفاوتی در ادوار متفاوت، به صورت سينمایی توسط هنرمندان زیادی ارائه ش

توان از سينما با می ،شناسيكهای سبكاند. به علت وجود مشخصهشناسيك مربوط به خودشان شناسایی و دریافت شدهسبك

شود که شماری از این سبك خاصی در دیگر هنرها و یا بالعکس یاد کرد. بدین گونه که برای هر اثر ضوابطی در نظر گرفته می

عناصر فنی در نورپردازی، تدوین، کاربرد نور، صدا، موسيقی، قاب تصویر، محو تصویرها و  همچون هاها چون شگردها و فنقاعده

شوند. بنابراین ها رعایت میدر فيلم ،شودکه در آن به کارکرد شگردها توجه می ،هایا تصویرهای مضاعف و ... و همچنين نظام

گردد. در واقع کارگردان با استفاده از مود که روش بيان، بسيار مهم تلقی شده و سبك معرفی میتوان استنباط ناینگونه می

دیگر آثار شبيه به آن، نمایان گذارند، فيلمش را متمایز از های مورد نظر در اثرش که بر یکدیگر تاثير میو منطق هانظام

بيانی خاص  یهدر سينما، به عنوان شيو سيّال ذهنت که جریان یابيم این اسسازد. آنچه که از مطرح کردن این نکته میمی

، هاآنشوند و تعداد بسيار نامحدودی از فيلمسازان تلقی گردیده؛ چرا که برای هر سبك تنها شماری معدود از قواعد معرفی می

 اند.معرفی نشده و یا تحقق نيافته

                                                           
1- Michelangelo Antonionie 

2- Hiroshima Mon Amour 

3-Last Year at Marienbad 

4- Marguerite Duras 

5- Alain Robbe-Grillet 

6 - The Others 
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ده است ،درسينمای   صوص نظام زمانی و مکانی مسلط بوهای دیگر به خبرخالف سينمای کالسيك که روایت بر نظام

هایی به صورت نهایی و قطعی، اگر محال نباشد، اقعيت بسيار مطرح است و بدین ترتيب طرح و عنوان قاعدهو مدرن، انکار

 کاربسيار دشواری است.

ثاری وجود دارند که در هيچ ژانری شویم، اما آدرست است که در توجه به آثار سينمایی، با ژانرهای متفاوتی روبه رو می

تا  سيّال ذهناند.جریان از مرز محدودیت ها گذر کرده ،اند و با تالشی خاص محدود نماندهزگيرند. بدین معنا که در مرجا نمی

 نواقع ای در گاه به طور قطع، تبدیل به یك ژانر مستقل نشد.های ژانرهای دیگر را بی اعتبار ساخت، اما هيچحدود زیادی قاعده

توان ای ثابت ماند. تنها اینگونه میگيری و تکامل آن، کامل نشد و در مرحلهای در سينمای مدرن بود که روند شکلشيوه، نحله

ی هاناآشتی دادن رم یبا ورود خود به سينما نوع جدیدی از آثار را ارائه نمود که در نتيجه سيّال ذهنعنوان نمود که جریان 

 ، اتفاق افتاد.هاآنبا سينما و الهام از  سيّال ذهنی جریان هاناداستمدرن به ویژه 

سينمایی با  سيّال ذهنابتدا در ادبيات شکل گرفته و به رسميت شناخته شده است، اولين آثار  یهجا که این شيواز آن

اند. این نسبت بينامتنی که در آمده، پدید هاآنو ملهم از  سيّال ذهنجریان  یهاقتباس و یا ترجمه سينمایی آثار ادبی شيو

ای در سينما را به تجربه می گذارد یهی سينمایی بستر جسته است، شيوه تازهانظامنظام خاص ادبيات شکل گرفته و در پيکر 

که ریشه در سينمای مدرن اروپا و اندکی در سينمای خاموش نيز دارد. نسبت های بينامتنی در سينما جهت بازتوليد موضوع 

یابد، صریح و مستقيم نبودن این نسبت است. اهميت می سيّال ذهنشوند. آنچه که در سينمای جریان در قالب تصویر ارائه می

تر و متفاوتی های گستردهکند که استنباطبدین معنا که گاه تنها بر ساختار متن، روایت و یا ... تکيه کرده و چيزی را عنوان می

های یکسان و واحد ندارند و این های مورد استفاده برای بيننده، داللترمزگان ارائه شده و نظام ،وسيلهشود. به این می هاآناز 

 دهد.های متفاوتی را برای هر شخص به صورت منحصر، در معرض تجربه قرار میپدیده، دریافت

 

 در سينما سيّال ذهنهای جريان ويژگي

به قواعد کامال روشن و خاصی پایبند نيست. اما تعدادی از عوامل و  هشيو همانطور که در بحث پيش، بررسی نمودیم، این

در سينما مرتبط  سيّال ذهنجریان  یهاتفاقاتی که به طور ثابت در هر فيلمی حضور دارند و با نوعی دخل و تصرف به شيو

هستيم، با بررسی تجربی و  هاآنشرح نمایيم. الزم به ذکر است که کليه قواعدی که در صدد اند را به اختصار بررسی میشده

 مطالعات ميدانی آثار حاصل گردیده است.

تواند بر حسب فرم، ضرباهنگ، تصویرسازی ذهنی آنچه که در ابتدای امر باید به آن توجه نمود، این است که فيلم هم می

روش های مختلف تدوین نمود می یابد. در و نمادپردازی، تجزیه و تحليل شود. تصاویر ذهنی با تصویر و ضرباهنگ در فيلم و با 

نهایت این کارگردان است که تصميم می گيرد کدام قسمت را تا چه ميزان، نمایشی پرداخت کند و یا چه مواد و مصالحی را از 

 داستان نوشتاری به فيلم وارد نکند.

تر شود، آن است که پيشچيزی که رؤیت میهای متفاوتی ادراك می شوند.از آنجا که در سينما ها از راهدر سينما نيز دال

های بيانی به ماند، بنابراین باید این چنين عنوان نمود که سينما بيش از دیگر ابزار و رسانهضبط شده و همچون خاطره می

 از سينماخروج  یهاند. روالن بارت ، در مقالبه خيال پردازی وابسته ها کامالًادراك حسی وابسته است. یعنی دال و مدلول

کيدی است بر أ( در واقع این جمله ت1388احمدی، ) آیيم.بيرون می  1هيپنوتيکاز حالت کند که پس از پایان فيلم عنوان می

کند و اليت در وجود و ذهنمان دخول میانگيز سينما که با ورود به آن، در فضایی بسته، تنها، تاریك و ... سيّفضاسازی شگفت

 ميز پيش از تولد برگشته باشيم.آگویی به جهان اسرار

های خاص با شرح مطالب مذکور، کامالً مبرهن است که اثر سينمایی به هر سبك و در هر ژانری، با خصوصيات و ویژگی

کند. اما آنچه در این مرحله از شدت تنوع خودش، اندکی فضای سيّال را هم به صورت فيزیکی و هم به صورت ذهنی ایجاد می

 افتد و یا کمتر.، سيّاليت ذهن است که بسته به نوع فيلم و یا ژانر ارائه شده، بيشتر اتفاق میبرخوردار است

                                                           
1- (Hypnotic)، خواب 
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آنچه را که باید به عنوان اولين خصوصيت آثار جریان سيّال ذهن سينمایی برشمریم، این است که به طور قطع ميزان به 

حد فراموشی موقعيت تواند تا سرسترده است که میی سينمایی چنان گچالش کشيدن ذهن و درگير کردن آن در این شيوه

 فيزیکی هم پيش برود.

ها مسلط و ها بر دیگر نظامدر هر فيلم، سه نظام متفاوت شامل منطق روایی، زمان و مکان وجود دارد که اغلب یکی از آن

رو، به بررسی این سه نظام های روسی بدان بسيار توجه کردند. از این غالب است. این مسئله چيزی بود که فرماليست

 پردازیم.می

 

 روايت

وارد ادبيات سينمایی شد و به معنای دنيای داستان به  1ن سوريويتا، با نوشته های 1213کنشِ روایت داستان، در سال 

تری به کار برد. این چنين داستان در سينما، تقليدی ناب این واژه را در معنای گسترده 2كريستين متزکار رفت. اما پس از او 

های متفاوتی از جهان های داستانی به صدای اشخاص فيلم مبدل گردند، نبود و مفهومو روایتی ساده که گفتار شخصيت

هر نمای سينمایی را با مجازهای شاعرانه، یکی ها که سعی نمودند ( همچون فرماليست1388داستان را ارائه نمودند.)احمدی، 

سازند. بدین ترتيب در سينما بنيانی نهاده شد که بيش از هر چيز، به زبان ذهن نزدیك می شد و اینگونه نماها با جمله ها و یا 

متفاوتی روایت  تر گفتيم، با ابزارهایگونه که پيششدند. داستان در سينما همانهای ادبی مورد اقتباس مرتبط میگزاره

ی روایتگری سينما و ی بيانی خاص است. به همين دليل در شيوهشود، بر خالف ادبيات که صرفاً وابسته به یك وسيلهمی

شود. یعنی روایتگری در سينما، صرفاً به عهده کالم نيست و تصاویر و اصوات نيز روایت را ادبيات تفاوت بسياری احساس می

 ((اند که بُعد ماشينی و مکانيزه می یابند.ی ذهنی از گذشتهت و آگاهی دوربين، به معنی یك تجربهسيّالي))برند. پيش می

کند که روند روایت را به جلو پيش ی ذهنی، تصاویری را خلق می( در سينمای جریان سيّال ذهن، این تجربه2012، 3)فيگل

 می برد. 

به روایت ، تك گویی، حدیث نفس و دیدگاه دانای کل همچونهایی های جریان سيّال ذهن، به شيوهراوی در فيلم

ای که روایت در حال شکل گيری است، حضور ندارد و پردازد. اما روایت شنو، در داستان حاضر نيست. یعنی در لحظهمی

توان به صورت قطعی گفت که سيّاليت موجود در سازد. نمیتان میهمچون تماشاگران، با تماشای فيلم، روایت را همپای داس

شود که روایت هيچ گاه بسته نشود و انتهایی نداشته باشد. بلکه روایت پایان دارد، اما یافتن موقعيت پایانی این شيوه، باعث می

های شود و به همان ميزان، پایانکرار میگونه سينما، بسيار تجریان سيّال ذهن، کمی دشوار است. روایت در اینیآن، در شيوه

شود که روایت در حال پيش روی است و هيچ پایانی ندارد. این پدیده، یعنی بسياری دارد. اما در ظاهر این چنين استنباط می

د و او را کندهد و این چنين در ذهن مخاطب رسوخ میآميز و مرموز میی اسراری نا تمام بودن روایت، به اثر یك جنبهوجهه

 دارد. واضح است که روایت شاید بدون مؤلف تلقی گردد، اما حتماً روایتگری دارد.به تجربه وا می

 

 و نما 4سكانس

گيرد که از کل اثر مستقل است نام دارد و در ميان نما و کل فيلم، سکانس قرار می 1نماکوچکترین واحدهای روایی فيلم، 

ری برای نس، وحدت زمان مدنظر است و حتماً باید رعایت شود، اما وحدت مکان، شرط ضروسازد. در هر سکاو متن فيلم را می

ی جریان سيال توان متوجه شد که در سينما به شيوه( از توضيحات داده شده به خوبی می1388سکانس نيست.)احمدی، 

ست. اما وحدت زمانی در آن حفظ ها و نماها بسيار متغير و متناسب با ميزان نمایش موضوعات ای سکانسذهن، تعرفه

برد و بنابراین سير خطی و وحدت زمانی و حتی مکانی خود را از شود. چون موافق ذهن و سيّاليت آن روایت را پيش مینمی

                                                           
1 -  Etienne Svryv 

2 -  Christian Metz 
3- Lara Feigel 
4 -  Sequence 
5 -  Plan 
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 –ای از نما توان فيلم جریان سيّال ذهنی را مجموعهشود. بنابراین میدهد و تنوع بسياری به آن بخشيده میدست می

 ای فاقد سکانس و دارای نماهایی که تداوم زمانی ندارند، دانست.کوتاه و یا مجموعههای سکانس

ممکن است در فيلم، به طور مثال در پایان و آغاز و یا اواسط فيلم، تصاویری همسان و تکراری دیده شود. اما هيچ کدام  

اند که با توجه به تفاوت زمان در اثر، هر چند که دهاز تصاویر یکی نيستند و به ازاء و معادل تصویری برای یك گزاره روایی آم

دهد. یعنی های اصلی خود را به صورت ثابت نگه داشته و تعدادی را از دست میکند، اما تعدادی از مشخصهموضوع تغيير نمی

کند. در این میهایی را پررنگ و یا کمرنگ ها و خصيصهدر هر بار نمایش روایی با تصویر یکسان، بسته به هدفش، ویژگی

ی پيش از آن، ذهن مخاطب ی فيلمی، ظاهر تصویر یکسان است ولی با توجه به موضوع و تصاویر بسط داده و روایت شدهشيوه

شود. در کند و آن صحنه برای او تبدیل به فضایی تردید آميز، توصيفی و یا حتی استفهامی میبه نحوی دیگر با آن برخورد می

ن سيّال ذهن از آن جا که نظام زمان به عنوان عامل مسلط بر منطق روایی و مکانی حضور دارد، بنابراین اکثر فيلم های جریا

 افتد.تمامی توضيحات شرح داده شده در باال، اتفاق می

 

 انگيزش

ی شيوهکارگيری مواد و یا قطعه بندی طرح، یعنی تواند با بهانگيزش در سينما، تمهيدی است که به یاری آن، روایت می

تواند از قبيل انواع های متفاوتی میافتد، انگيزشبيان را توجيه کند. به طور مثال اگر در فيلمی، بازگشت به گذشته اتفاق می

( استينتون معتقد 1388روانشناسيك، جستجوی هدف، عاشقانه، نياز به شناسایی خویشتن و ... وجود داشته باشد. )احمدی، 

چيزی را که می شناسيم، دیده می شوند، اندیشيده می شوند، اندازه گيری و سنجش می شوند،  است هر شخصی، مکانی و هر

در  1رايت ممکن است فراموش شوند و یا دوست داشته شوند، حتی ممکن است هر چيزی دنبال شود و یا از دست داده شود.

 ((کند و راه خودش را می یابد.مل میای باشد، ذهن همچون رودخانه عوقتی گذشته ))ی صحبت او می نویسد: ادامه

یابد. در کنار تمامی این شود و انگيزشی برای عمل آغاز گردیده و شکل میاین چنين مسير مشخص می (2010استينتون، )

تواند آن چه را که خود باز می یابد، نتایج باید توجه داشت که هر شخصی در برخورد با اثر هنری جریان سيّال ذهن، می

 ت کند  و شاید این ادراك او، هيچ اشتراکی در این زمينه با دیگران نداشته باشد.دریاف

 

 طرح و داستان

یابد و دانستند که در آن، زمان تداوم میای کامل از رخدادهای یك روایت میناقدان فرماليست روسی، داستان را مجموعه

گيرند. اما های علت و معلولی شکل میمتناسب با نسبتکند. همچنين هر دوی این نظام مکان، پيوستگی خود را حفظ می

بردند. بندد، به کار میشود و بر پرده نقش میی طرح را برای مواد صوری و سبك شناسيکی که در آن داستان بيان میواژه

دیگر. یکی از انواع نمایش شود، همچون با تکيه بر الگوی زمانمند آنچه رخ داده و گاه با انواع طرح با الگوهای متفاوتی بيان می

 (2،1320است. )لوتمن - فالش بك - آن بازگشت به گذشته

شود، سيّاليت و عدم توالی سير خطی زمان و روایت است. بدین ترتيب های جریان سيّال ذهن مطرح میآنچه که در فيلم

اطالعاتی در رابطه با موضوع و یا  افتد. این چنينهای متفاوتی اتفاق میتکنيك فالش بك یا ارجاع به گذشته به صورت

ای از اطالعات که به شخصيت توسط شخص راوی بازگو و مقداری از آن توسط نماها، نمایش داده شده است. پس از این، پاره

برد و زندگی درونی و ذهنی بندد، ما را فراتر از رخدادهای ابژکتيو داستان میصورت مجموعه، در ذهن ما نقش می

 کشد.استان را برایمان به چالش میهای دشخصيت

های طرح است. در واقع کنش ی ناگفتهبنابراین داستان در این شيوه از فيلم، ساختار کلی هر اتفاق و رخداد، کامل کننده

 نماید. همچنين باید یادآور شد که در طرح، عالوهطرح در سينمای جریان سيّال ذهن بسيار است و پویایی بيشتری را القا می

ی زمان و مکان، بندی، موسيقی متن، واژگان نوشتاری توضيح دهندهبر عناصر روایی و داستانی، عناصری چون عنوان
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شویم تا شوند. این گونه موفق میی داستان هستند، نيز استفاده میشگردهای تدوین، صداگذاری و غيره که توضيح دهنده

 ی بيان، قایل آیيم.اء با این شيوهتوسط طرح، به شکل خاصِ مناسبات درونی تمام اجز

تواند طرح از جانب داستان هدایت شود، مانند زمانی که فيلم، ذهنيات یك ی جریان سيّال ذهن در سينما، میدر شيوه 

شخص در رابطه با امر و یا رخدادی باشد و در نهایت مخاطب متوجه شود که همگی ذهنيات او بوده است. اما اغلب در 

شود. طرح حالتی جستجوگر در داستان دارد، چون داستان نامعلوم است. ن سيّال ذهن، طرح با داستان کامل میسينمای جریا

ی سبك و روش کند به وسيلهتواند در هر سينمایی اتفاق بيفتد، اما مؤلف تالش میی تناسب ميان طرح و داستان میاین شيوه

پذیرد تا ذهن ی جریان سيّال ذهن در سينما، این تالش آن چنان صورت نمیه، به نتيجه دلخواه دست یابد. البته در شيو1بيان

 اش، طرح را سویه بخشد و داستان را رقم بزند.های شخصیمخاطب، توسط دریافت

ی طرح به داستان می باشند. دهندهبه طور کلی سه نظام نامبرده شده، منطق روایی، زمان و مکان، پل ارتباطی و پيوند 

شود، سينمای مدرن و به ویژه در سينمای جریان سيّال ذهن که روش بيان، بسيار مهم تلقی و عنصر مسلط محسوب میاما در 

 کند.ای دیگر عمل میدارد و به شيوههای عرفی را از ميان بر مینظم و قاعده

 

 روايت در فيلم

 راوی در فيلم 

جهت روایت داستان  2آور، از صدای خارجیهای هراسدر فيلمبود که در آثار سينمایی به ویژه  1240ی در ابتدای دهه

شد. بر خالف دوران کالسيك که روایت به شناخت و در نقش دانای کل ظاهر میاستفاده شد. صدایی که مخاطب او را نمی

صدای  پذیرفت، در این جا راوی کامالً ناشناس بود. در سينمای مدرن، حضورصورت صدای اول شخص و خطابه صورت می

 (1321، 3نمود. )اف دیكخارجی دانای کل و ناشناخته بودن آن، فضایی رمزآلود را ایجاد می

بيند که با چشم فيزیکی دیده در سينما به صورت کلی، دو نگاه سوبژکتيو را قائليم: ابتدا نمایش آنچه که شخصيت می

شود. نگاه با چشم ذهن در سينمای جریان سيّال می اندیشد و با چشم ذهن روایتشود و دوم، نمایش آنچه او بدان میمی

ای از زنند. در این جا با مجموعهذهن، بسيار کارایی دارد. بدین گونه است که تصاویر و فضاهای استعاری، این مهم را رقم می

آنکه مرتب و مرتبط با یهای عينی و زندگی ذهنی را، بشوند و واقعيتهای متفاوتی ظاهر میشویم که به شکلرو میاجزاء روبه

رویم کند، اما اینچنين از او هم فراتر میاین دوربين است که روایتگری میدهند. هر چند کهنظم زمان باشند، به ما نمایش می

 شویم.های مکانيکی از موضوع و رخدادها رها میو از برداشت

 

 سخن نامستقيم آزاد

تواند در عين حال هم از زبان ای میکار داریم. در این شکل بيان، گزارهدر سينما بيشتر با سخن نامستقيم آزاد سر و 

ی یکی از اشخاص درون فيلم با خودش. در چيزی شبيه زمزمه طرح شود و هم از زبان کسی دیگر. -گوینده گزاره-فاعل کالمی

ی سخن نامستقيم آزاد، مؤلف شيوه های موج نو، این روند باعث حرکت به سوی سينمای شاعرانه شده است. دربسياری از فيلم

 (1388احمدی، کند. )کند و نه فقط روانشناسی شخصيت را، بلکه زبان او را هم اقتباس میدر جان شخصيت داستان نفوذ می

افتد که خود در روایت فيلم شرکت دارد. روش سوبژکتيو در سينما تصویر سوبژکتيو نگریستن از دید کسی اتفاق می

دهد تا به شکلی نامستقيم از این امکان را میشود؛ چرا کهدر سينمای جریان سيّال ذهن، بسيار مهم تلقی می نامستقيم آزاد

 زده است. این نگاه بخردانه و منطقی نيست و بيشتر نگاهی خوابنگاه یك شخصيت به جهان بنگریم. البته

سازد. دهد و ممکن میستقيم آزاد را نمایش میدوربين مهمترین عنصری است که سخن نامستقيم آزاد و یا تصویر نام

حضور آن معادل حضور راوی در داستان است. دوربين این قابليت را دارد که هم خوب ببيند و هم به جای آن کس که دیده 

ای است يوهشود. این شرود و سوبژکتيو یا ذهنی میشود، جهان را ببيند. در واقع دوربين، فراتر از دید عينی و ابژکتيو میمی
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که در سينمای مدرن و به ویژه سيّال ذهن مطرح است. همچنين در آثار بعضی هنرمندان، همچون آندری تارکوفسکی، این 

ی طبيعی هر روایت چشم دوربين به کشف ذات جداگانه ))شود. های مهم سينمای وی محسوب میپدیده یکی از مشخصه

این شيوه، صدای خارجی و یا تفسيری با آن ( باید توجه داشت که اگر به همراه 2012)فيگل، ((چيزی از تصور آن می پردازد.

پذیرد. اما گاهی صدای های هنری جيمز و گوستاو فلوبر، روایت با اول شخص مفرد صورت میهمراه شود، همچون رمان

که نه سوبژکتيو است و نه خورد کند، این چنين موقعيتی در سينما رقم میخارجی از من به عنوان کس دیگری یاد می

 (1388یابد. )احمدی، ابژکتيو، بلکه نيم سوبژکتيو است. بدین گونه تصویر در ذهن دوربين بازتاب می

 

 زمان و روايت

 زمان متن

صد خوانيم و یا فيلمی را که دربرای هر روایت دو زمان قائل هستيم. به طور مثال رمانی را که در عرض سه ساعت می

این زمان، ایم. بهاند، مشاهده و دریافتهها را در تماميت خود، آن چنان که به ما عرضه شدهی آنکنيم و ...، همهمی دقيقه تماشا

گویند. اما جدا از دریافت زمان متن، هر روایتی زمانی دیگر را در خود به صورت فشرده دارد که شامل زمان دریافت متن می

شود: اول، زمان روایت داستان و ها می باشد. این زمان به دو دسته کلی تقسيم میو کنشها زمان روایت، زمان رخداد حادثه

هایی از طرح. زمان روایت داستان یعنی زمان کل رخدادهای داستان که به طور کلی در نظر گرفته دوم، زمان روایت بخش

اق را ببينيد، متوجه هستيد که آغاز و پایان جنگ شود. به طور مثال، اگر شما فيلمی در رابطه با جنگ تحميلی ایران و عرمی

شود. اما زمان روایت طرح، بسته به نمایش حالت های روانی و عاطفی چه زمانی بوده است و در فيلم نيز به آن اشاره می

 (1321يت، متفاوت است.. )اف دیك، شخص

شود. در واقع ای به گذر زمان طرح نمی، اشارهآنچه در سينمای جریان سيّال ذهن در این مقوله مورد توجه قرار می گيرد

شود یك روز، یك هفته، یك ماه و شود. بدین معنی که مخاطب متوجه نمیزمان به مهمترین پرسش و ابهام در فيلم تبدیل می

خوانی ندارد. هایی به تصویر کشيده شود. چرا که زمان به هيچ وجه با زمان روایت هم یا ... زمان طی شده است تا چنين پدیده

ها، روابط رمزآميزی که به فضاهای رمزگونه و بين زمان طرح و زمان روایت، با از بين رفتن نسبت منطقی و خردمندانه بين آن

توان بر حسب روایت، زمان را تخمين زد، مگر ی جریان سيّال ذهن، نمیافتد. در سينما به شيوهشود، اتفاق میمبهم منجر می

سازد، مخاطب را به واکاوی معنا و این نوع سينما ما را با آن روبه رو میتفسير و تأویل آن بپردازیم. فضایی کهآنکه مفصالً به 

ای از ذهن شخصيت این نوع روایت همچون گاهنامهدارد. می توان این چنين بيان کرد کهجستجوگری از منظر شخصی وا می

 سازد.هی آینده همراه میهایی از گذشته و گااست که خاطراتش را با قطعه

این تکنيك در فيلم آلن رنه با عنوان سال گذشته در مارین باد به کار گرفته شده است. فيلم نامبرده را فيلم زمان و یا به 

ی جریان سيّال ی رنه و ترجمه( در این فيلم که اولين ساخته271، 1388اند. )احمدی، ی زمان خواندهمعنای فيلم هایی درباره

های جریان سيّال ذهن همانطور که ن سينمایی ناميده شده بود، عنصر مسلط زمان بود، نه منطق روایی و مکان. اکثر فيلمذه

ی زمان نمود ی بيانی و یا شیء و یا شخصيتی، به صورت استعاری و به خصوص استعارهی شيوهقبالً عنوان شد، به وسيله

 یابند.می

 

 بازگشت به گذشته و آينده

این تکنيك از ادبيات وام گرفته شده و به عنوان ابزاری برای نویسندگان در ادبيات، به جهت آغاز روایت از نيمه، بسيار به 

 شد. ها برای آغاز از زمان حال و گذر به گذشته توسط سينماگر به کار گرفته میشود. در اکثر فيلمکار گرفته می

مایی به جهت روشن کردن موقعيت طرح و ارجاع به خاطرات شخص بود که های سينتکنيك بازگشت به گذشته در فيلم

شد. صدای خارجی نيز به جهت با شگردهای متفاوتی چون محو تصاویر، تصویر مضاعف، لرزیدن موجی تصویر و ... انجام می

ها و ساختن موقعيت( اما در سينمای جریان سيّال ذهن، برای روشن 1388توجيه ارجاع به گذشته وجود داشت. )احمدی، 

ی ذهن تواند با استفاده از این شيوه، چيزهایی را از دریچهرود. همچنين سينما میهای روانی و ذهنی شخصيت به کار میکنش
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های طرح روایی است. این چنين منطق ها نبوده و برای روشن کردن پيچيدگیشخصيت نمایش دهد که او مستقيم شاهد آن

های روایی داستان در آن وضوح بيشتری شود تا موقعيتشکند و ذهن تبدیل به بستری میهم می روایی به صورت کلی در

 یابند.

افتد، در سينمای و یا حتی یك برش ساده اتفاق می 4وايپ، 3ديزالوآهسته،  2فيداين و یا 1فيداوتاین تکنيك که با 

اً به جهت یادآوری خاطرات و یا یادآوری، بازرسی و شوند. یعنی صرفجریان سيّال ذهن، به صورت غير شخصی استفاده می

ها ( و مهمترین انگيزش آن1321آميزند )اف دیك، تحقيق نيستند، بلکه گذشته و حال را در ضمير و شعور مرکزی به هم می

 برای انجام این مهم، به تجربه وادار نمودن مخاطب است. 

شود تا مخاطب با تماشای فيلم، دچار کنشی يّال ذهن، موجب میبه هم ریختگی و گسستگی زمان در فيلم های جریان س

های حال، گذشته و آینده روانشناسيك شود. در واقع در جستجوی معنا بودن، در معنای کلی که مخاطب به دنبال اتصال زمان

-رجاع به گذشته، آن را رسد، نيست. بلکه روایت در سينمای جریان سيّال ذهن با ابه یکدیگر است و از بر آن به نتيجه می

دهد. این چنين سينماگر موفق شده است از مرزهای قراردادی زمان به جهت تکامل شخصيت مورد استفاده قرار می -گذشته را

ی رؤیا و حالتی ی ذهن آدمی نزدیك شود. بدین ترتيب تصویر تداعی کنندهای نيز فراتر برود و به ساز و کار پيچيدهگاهنامه

این تشدید شده ترین حالت گيرد که البته گيرد؛ یعنی خارج از آگاهی ما قرار دارد، اما در زمان جای میود میرؤیایی به خ

نمایش جریان سيّال ذهن در سينماست. همچنين گاهی ممکن است بنا به داستان مورد اقتباس، سينماگر سعی کند تا از این 

 طریق، گذشته را به حال منتقل سازد. 

های مدنظر در ی اول به قصد برانگيختن کنشآینده در وهله جریان سيّال ذهن، استفاده از تکنيك ارجاع بهدر سينمای 

افتد و در نهایت لحظاتی چون فوران وحشت بار، مکاشفه و تجلی را که همچون مسيری است که شخصيت شخصيت اتفاق می

دهد. همچنين گسستگی و خش از روایت رسيده است را نمایش میهای هر بها عبور کرده و به پایانبا چالش های ذهنی از آن

های روانشناسيك شود و کنشدهد که خود موجب ابهام و رمزآلود بودن فضا میهای زمانی در اثر را افزایش میرفت و برگشت

 کند.مخاطب را بيش از پيش طلب می

ی مهم می باشند. تمامی ی گيرند، حامل یك نکتهتمامی موارد ذکر شده، وقتی با توجه بيشتری مورد بررسی قرار م

تواند به گونه های متفاوتی و نمودهای متنوعی اتفاق بيفتد که حاصل وسوسه های ذهنی اتفاقات و پدیده های ممکن، می

 سينماگر در رابطه با زمان بوده است.   

 

 نتيجه گيری

 رسند. می عرصه ظهورا به هبا مهارت کارگردان اغلبنيز  جریان سيال ذهن های سينمایی به شيوهفيلمبه طور قطع 

به ایجاد نوعی  پردازی ذهنی به کار برده می شود وبا هدف نوعی تصویراست که  و صدا بيان در فيلم، تصویر یهواسط

به  که شودیرو مبهوبا یك روایت یا داستان ر در این ساختار، بيننده .ساختاری روایتی استدارای انجامد که صور خيال می

؛چراکه مود سرانجامی تعيين نتوان نمی ،داستان ذهن برای پيرنگِ در آثار سيّالند چهر کند.نوعی واقعيت را تفسير می

اهميت بسياری  ،د. این پدیدهنتنها شاید به قضاوت و اظهار نظر بيانجام و ذهن است که خارج می شوند یرویدادها از دریچه

که مؤلف سعی در القای آن  اثر مضمون یا درون مایهو اغلب به دليل پيچيدگی و در هم تنيدگی  در تفسير معنای اثر دارد

 .شود. معنای خاصی در ذهن مخاطب متبادر نمیدارد، 

های حس غالب است که می تواند مضامين و داللت، زدگیحس رؤیا و خواب در آثار سينمای جریان سيال ذهن،

و  هان رو مؤلف با از بين بردن فاصلهیکار دشواری است، از ا در این آثار سينمایی مایش رؤیازدگیناما  ناخودآگاه داشته باشد.

های زمانی و مکانی ارائه شده، همچون تکه های پازل یکدیگر را کامل نسازند تا از  ی می کند تا موقعيتعس ،ایماژهای استعاری

                                                           
1- Fade Out 

2- Fade In 

3- wipe 

4- Dissolve 
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اما این مهم تا جایی صورت می پذیرد که اطالعات الزم در جهت تکميل  مواجه شدن مخاطب با یك سير خطی ممانعت شود.

این در هم آميزی، فضایی شاعرانه، خواب و  .و مؤلف موفق گردد به فضای دلخواهش دست یابد روند روایت دچار خدشه نشوند

يزی نيست جز عبور هرچيزی از ذهن ها که چمنظم این تکهچيدمان و ادغام نا یهرؤیا زده، خيالی و ذهنی را رقم می زند. شيو

کند و این چنين، گویی به عدم نظم و توالی منطقی رویدادها و رخدادها را برایمان نمایان میکه ،  -شخصيت -مشوش مؤلف

کند فضایی را ایجاد کند تا بتواند تدریجاً، مفاهيم و مضامين مورد وی سعی میارهمچنين  ایم.های ذهن نزدیکتر شدهپيچيدگی

قطعی را در اختيارمان قرار دهد، بلکه صرفاً اطالعات کافی  یهياز روایت را واضح و شفاف سازد. البته نه بدان معنی که نتيجن

خاص، روشن و  یه. باید توجه داشته باشيم که آثار ذهنی به هيچ وجه، نتيجکندارائه  ،در رابطه با محوریت اصلی پيرنگ

 ، آشکارنتيجه را برای هر شخص به صورت جداگانه ند؛ب که کامالً منحصر به فرد اهای مخاطمبرهنی ندارند و برداشت

مخاطب است که با چالش برانگيزی و درگير نمودن ذهن خویش،  یایتگری به عهدهور، سازد. در واقع پس از ارائه اطالعاتمی

 .ی جدیدی دست یابدهآفرینش و تجرب

اجزاء اثر، با هم پيوند داشته  یهواجد یك روایت جامع و معنابخشی که هم، جریان سيّال ذهنهای ها در فيلمروایت

نه آن گونه که تداعی باشند؛ میگذر از یك ذهن، همه در ماهيت اصلی خود دارای پيوندی  یهنيست، ولی به واسط ،باشند

يوند به معنای تکثر و تعدد عدم پ به نتيجه برساند. در واقع این ،ای را نمایش و سرانجامسير خطی باشد و واقعه یکننده

ها در این آثار است که مدام آغاز و پایان می یابند و گاهی تکرار می شوند. در این قبيل آثار ذهنی، در هم ریختن مرز روایت

می خاص، اتفاق داستان و واقعيت و در هم شکستن زمان به جهت ایجاد ریتمی متفاوت و همچنين به منظور رساندن پيا

افتد. بدین ترتيب است. گاهی تکرار یك واقعيت از چند دیدگاه، اتفاق می مستتردر پشت تمام طرح، تد. اما نظمی افمی

 د.کنمی یرو می شود و مسئله عدم قطعيت، مؤکداً یادآورمخاطب با چند وجهی بودن اثر روبه

پيش بردن روایت، از دیگر انواع راوی و اول شخص هستند و برای  ،، راویان رمان به صورت غالباین شيوهدر فيلم های 

، به ی ارائه شدهدر قالب شيوه های دید استفاده می شود. شخصيت راوی در مواجهه با رویدادها و رخدادهای گوناگونزاویه

هم حسی و تجربه می نشيند. در واقع راوی از نابسامانی شرایط، احساس بيگانگی به با آن  که یابددست می ایتجربه

و در این جاست که  بردمیرا رنجور می سازد، به دنيای درون خود پناه  ویکلی هر چيزی که  طورو به  خودافيانش با اطر

يالن ذهن، تك گویی درونی و یا حدیث نفس، بهره جسته و نه تنها این پدیده و تکنيك های مدنظرش را سمؤلف از شگردهای 

 را بازتاب می دهد.ها های روحی و درونی شخصيتابعاد و انشقاق بدین طریقدهد، بلکه  محور اصلی کار و روایت قرار می

قطعی  ،البته این امر ؛، روایت صرفاً توسط یك نفر صورت نمی پذیردجریان سيّال ذهنآثار  یکنواختیبرای جلوگيری از 

ه شود که همه به صورت موازی اتفاق های دیگر اضافهایی توسط صداهای مختلف جداگانه و به گونهروایتنيست. می تواند پاره

های متعددی به می افتند و مخاطب را وادار می سازد تا در عين پيچيدگی، راهی بيابد و به متن دخول کند. گاهی روایت

گردد و سپس ها و یا شخصيتی در آن، به کانون توجه مبدل میشود، اما در نهایت یکی از آنصورت همزمان و موازی ارائه می

 اینشی مربوط به خودش را پررنگ می سازد. آنچه که باید به آن توجه نمود، این است که هيچ گاه تك صدای راوی در حوا

 برای روایت کافی نيست و از عناصر دیگری برای پيش بردن روایت نيز استفاده می شود.  ،ژانر

و ارائه داستانی کلی  آنداستان فيلم، با پایان ، کالن روایت یا ی جریان سيّال ذهنآن چه مسلم است، در آثار پيرو شيوه

  ، ما را به قضاوت و شناخت روانکاوانه وادار می سازد. این آثارمطلع ساختن مخاطب از رؤیاها و شخصيت فرد، در  وجود می یابد.

بلکه مؤلف تمامی  شود؛یافت نمی ،ماهيت تصنعی هایی مبنی بر نمایشنشانهبه صورت مؤکد  همچنين در سينمای این شيوه،

از طریق درگير نمودن این مهم د. کنگيرد تا هرچه واقعی تر از واقعيت با آن برخورد مهارت خود را در این شيوه به کار می

 های این شيوهویژگیبه خلق مجدد اثر در ذهنش، این مهم حاصل می گردد، که البته بخشی از  ساختن ویمخاطب و وادار 

 می باشد.

که با عدم قطعيت ها  است شيوه جریان سيال ذهن مدرنيستی کامالً ماهيت ،ایت به آن دست می یابيمدر نهآن چه 

 معرفت شناسی در این روند .نایل آیدبه شناخت  ،از رازها موشکافانه با پرده برداری . در واقع مخاطب بایدگردد نمایان می

دراین حالت که  .ممکن است به جهان دیگری نيز رجوع کندگاهی  مخاطب به شدت با شخصيت هم حسی می کند و از این رو
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شناسی به وجودشناسی مبدل می گردد؛ چراکه باید با دید دیگری ، معرفت کندسيالن ذهن پررنگ تر از هميشه رخ نمایی می

جلی برای شخصيت مکاشفه و ت یهاین حالت همچون لحظ دنيا را بنگرد و از این رو به دنيای تازه و ناشناخته ای وارد گردد.

تحليل و قضاوت شخصيت اصلی و  حاصلای باشد که جرقه یتواند به مثابههمچنين می و اصلی و یا دوربين ذهنی است

 .مسائل پيرامون اوست

ميان عناصر و اجزاء اند، هر چند که مؤلف بر کل اثر سيطره دارد، اما تعامل تفسير در این آثار کامالً مبتنی بر آزادی

کنند و و چند بعدی جلوه میعنا در این آثار، بسيار گریزنده م بدین ترتيب. برده می شودو این چنين پيرنگ پيش  ستموجود ا

ميان کارگردان و بيننده است و این گونه  نی معنا، حاصل نوعی تعاملِ بازی گونهناخته شده نيستند. یعش موضوعی مقرر و

ویژگی شود و توسط مخاطب خلق می ،در هر بستری جریان سيّال ذهن یهشيوقسمت اعظمی از  یابد.دخالت فرد اهميت می

یعنی تعامل مخاطب در خلق و بازآفرینی مجدد اثر که منتج به چند بعدی و چند پهلو  مذکور از اهميت بسزایی برخوردار است؛

 بودن معنا و تفاسير می شود.

ای است از دنيای ماهيت کامالً استعاری دارد، زیرا دنيای وصف شده در هر داستانی در واقع استعاره فيلم داستان و طرح

شود و می اشتهفاصله بين واقعيت و تخيل از بين برد جریان سيّال ذهنشناسيم. در آثار دیگر که از راه تجربه عينی آن را می

 است. ه رو شده، تخيلی و یا برداشتی از واقعيتمخاطب اکثراً متوجه نمی شود که متنی که با آن رو ب

ی رخدادها و رویدادهای متفاوت ما را باآن در هر متنی،  نمودن از سوی دیگر، گذر از ذهن یك یا چند شخصيت و پياده

ی که اشاراتی بدین معن ؛آميزدذهنی، گاهی چند ژانر را با هم در می گوناگونهای در مرحله اول برداشتمؤلف،  سازد.رو میبهرو

شود. نگارنده میوی  که موجب سردرگمی و ابهام  به مخاطب عرضه می گردد جریان سيّال ذهنهای دیگر نيز در آثار از سبك

شود. ، اما خصوصيات پسامدرنيسم نيز در آن یافت میاستعصر مدرن  یهزاد جریان سيّال ذهنبر این معتقد است که اگر چه 

در رابطه با آن  یتا نظریه پردازان به اتفاق نظر باشد،شاید علت این امر روند تدریجی شکل گيری و تکامل آن در گذر زمان 

 برسند.
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