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فواد مولودی
استادیار پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)

چكيده
روایت ذهنی یکی از شیوههای رایج روایت در داستان مدرنیستی است که نویسندۀ آن ،شخصیّت را در کانون داستان قرار
می دهد و تمام داستان را ،به مثابۀ عرضهگاه مستقیم جریان ذهن و اندیشۀ شخصیّت  -در مرحلۀ پیش از گفتار ،یا در مرحلۀ گفتار
 مینویسد  .چنین رویکردی به روایت ،طبیعتاً ،نظام زیباییشناختی و معرفتشناختی نوینی را ایجاب میکند و نویسندۀ روایتذهنی برای دستیابی به آن نظام ،همزمان ،پنج مؤلّفۀ «زمان» «مکان» «پیرنگ» «شخصیّتپردازی» و «صدای راوی» را در ساخت
و پرداختی مدرنیستی و ذهنی عرضه میکند .کیفیّت پردازش این مؤلّفهها عالوه بر آنکه سازندۀ صورت و ساختار اثر است،
آشکارکنندۀ مبانی معرفتی نویسندۀ آن نیز هست؛ چراکه هدف غایی در روایت ذهنی ،عرضۀ دغدغههای ذهنی شخصیّت
مسئله دار و نمایش محدودیّت شناختی و ادراکی او است .هدایت که در سه قطره خون ( )1111و بوف کور ( )1111خود را به
عنوان پایهگذار مدرنیسم ادبی در داستان ایرانی شناسانده بود ،بعدها در داستان کوتاه «فردا» ( )1131آگاهانه کوشید روایتی ذهنی
خلق کند و پایهگذار این شیوه در داستان فارسی هم باشد .او برای نخستین بار در داستان فارسی ،تکگویی درونی دو شخصیّت
داستان (مهدی و غالم) را در کنار هم قرار می دهد و در زمانی ذهنی ،به طور مستقیم جریان ذهن و اندیشۀ آن دو را عرضه
میکند .در مقالۀ حاضر ،بر پایۀ چارچوب نظری فوق ،به تحلیل روایت ذهنی در داستان کوتاه «فردا» پرداختهایم و کوشیده ایم با
نگاهی انتقادی ،ضعف و قوّت روایت ذهنی این اثر را در دو حوزۀ صورت و محتوا نشان دهیم تا میزان توفیق هدایت در این
شیوۀ روایت معلوم شود.
كليدواژه ها :روایت ذهنی ،تکگویی درونی ،صادق هدایت ،داستان کوتاه ،فردا ،زیباییشناسی ،معرفتشناسی.

 .1تاریخ دریافت1131/4/32 :
 .3رایانامهf_molowdi@yahoo.com :

تاریخ پذیرش1131/13/32 :
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 .1مقدّمه
داستان کوتاه «فردا» نوشتۀ صادق هدایت ،نخستین نمونۀ «تکگویی درونی» در ادبیّات داستانی ایران است.
تکگویی درونی یکی از مهم ترین و اصلی ترین شیوههای روایتگری در «روایت ذهنی» است و هدایت با
بهرهگیری از این شیوه در داستان «فردا» یکی از نخستین نویسندگان ایرانیی بیود کیه آگاهانیه و در طرحیی
اندیشیده« ،روایتی ذهنی» خلق کرد .در پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی «رواییت ذهنییِ» داسیتان «فیردا»
پرداختهایم.
 .1- 1اهداف پژوهش
 عرضییۀ تعریفییی نییوین از روایییت ذهنییی بییا توجّییه بییه تحقییق تو مییان آن در دو بعیید زیبییاییشییناختی ومعرفت شناختی و دوری گزیدن از نگاههای رایج فرمالیستی به روایت ذهنی.
 نشان دادن چگونگی تحقّق روایت ذهنی به طور همزمان در مؤلّفههای روایی پنجگانه. تحلیل و بررسی روایت ذهنی در داستان کوتاه «فردا» با رویکردی آسیب شناسانه و بر مبنیای چیارچوبنظری فوق.
 .7- 1پرسش های پژوهش
 صادق هدایت در داستان کوتاه «فردا» تا چه اندازه روایت ذهنی را فهم کرده است و تا چه حیدّ توانسیتهاست بازپرداختِ نوینِ مؤلّفههای روایی آن را محقّق کند؟
 هدایت در داستان «فردا» توانسته است نظام معرفت شناختی روایت ذهنیی را پییرییزی کنید ییا فقیط بیهجنبههای فرمی و زیبایی شناختی آن اکتفا کرده است؟
 .9- 1پيشينة پژوهش
دربارۀ پیشینۀ مقالۀ حاضر باید به دو دسته از منابع اشاره کرد .1 :منابعی کیه در آنهیا بیه اصیطال «رواییت
ذهنی» اشاره شده است :بر اساس تحقیقات مؤلّف ،در میان پژوهشهای مربوط بیه حیوزۀ ادبیّیات داسیتانی
ایران شهریار مندنیپور ( ،)1132میرعابدینی ( )1131و بهارلو ( )1132اصطال «روایت ذهنی» را به صورتی
پراکنده به کار بردهاند؛ البتّه بدون چارچوبی نظری و فقط به عنوان اصیطالحی کیاربردی؛ امّیا در پیژوهش
حاضر  -چنانکه خواهیم دید  -این اصطال تعریف ،مؤلّفهها و ابعادی ویژه خواهد داشت .3 .منابعی که در
آنها به بررسی داستان «فردا» و شیوۀ روایتپردازی آن پرداخته شده باشد :در این زمینه تا آنجا که نگارنده
جستو جو کرده است میرعابدینی ( :1131ذیل بررسی آثار داستانی دهۀ بیست) ،بهارلو ( :1132ذیل داستان
کوتاه فردا از هدایت) و بیات ( :1132ذیل داستان کوتاه فردا) مطالبی پراکنده و غیر روشمند دربارۀ شییوۀ
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روایتگری داستان ذکر کردهاند؛ افزون بر آن ،مولودی ( ) 1134به تحلیل تاریخ تطوّر جریان روایت ذهنی
پرداخته است .تاکنون پژوهشی روشمند دربارۀ تحلیل و بررسی روایت ذهنی در داستان کوتاه «فردا» انجام
نشده است و ما در مقالۀ حاضر ،فراتر از مباحث نویسندگان مذکور دربارۀ روایت ذهنی و داسیتان «فیردا»،
قصد داریم به بازتعریفی نوین و جامع از روایت ذهنی دست یابیم و چارچوبی نظری برای آن تهیه کنیم و بر
مبنای آن به تحلیل روشمند داستان کوتاه «فردا» بپردازیم.
 .7بحث
 .1- 7روایت ذهنی چيست؟
رئالیسم ،مدّعی بازنمایی «واقعیّت» است .برای نویسندۀ رئالیست « ،واقعیّت» همان جنبۀ بیرونی و مشهود جهان
پیرامون ماست که حاصل کنش های فیردی و در نهاییت کینش جمعیی ییک اجتمیا بشیری اسیت .ایین
نویسندگان مجموعۀ روابط میانفردی را که منجر به تولید سامانه یا شیبکۀ اجتمیاعی میشیود ،در روایتیی
مکانیکی ،عینی و برونگرایانه عرضه میکنند .در مقابل ،جنبش مدرنیسم در قرن بیستم ،با این برداشیت از
« واقعیّت» به ستیز برمیخیزد و قویاً در « واقعیّت اجتماعی» مورد نظر رئالیسم به دیدۀ شک مینگرد و سخن از
واقعیّتهایی میگوید که عینی ،بی رونی و مشهود نیستند .به تبع این بنیان معرفتشناختی ،دغدغیۀ نویسیندۀ
مدرنیست ،نه خود واقعیّت ،بلکه «انعکاس آن در ذهن ادراكکننده» است .او واقعیّیت را امیری همگین و
یگانه نمیداند« .یگانگی واقعیّت» اگر برای نویسندۀ رئالیست مفروضی قطعی بود ،بیرای او امیری نیاممکن
است و «تکثّ ر و قائم به فردبودنِ» واقعیّت ،جای آن یگانگی را میگیرد (پاینده .)13 :1133 ،جنبش هنیری
مدرنیسم  -در تمام شاخههایش  -در پی دست یافتن به مبنای معرفتشناختی مذکور است و در این میان،
داستان مدرنیستی ،به عنوان یکی از اصلی ترین انوا ادبی این جنبش ،عرضهگاه تکثّر و شناختهای محدود
و نسبی میشود .بر اساس این است که داستان مدرنیستی صبغۀ «عینی» ندارد و در آن ،هر ادراکی از واقعی ّت،
ماهیّتی «ذهنیّت مبنا» مییابد .بنابراین ،در مدرنیسم« ،روایت ذهنی» یکی از شیوههای اصلی روایت میشود.
نویسیندگان رواییت ذهنییی ،بیرای تحقیق مبییانی معرفتشناختیشیان ،ناچیار و نییاگزیر از پییرییزی نظییام
زیبایی شناختی نوینی نیز هستند؛ چراکه در چارچوب زیباییشناختیِ رئالیستی ،نمی توان تکثّر و نسیبیت را
منعکس کرد؛ بدین سبب ،نویسندۀ مدرنیست زبان و مؤلّفهها و صیناعات رواییی را از لیونی دیگیر بیه کیار
میگیرد تا بستری بیافریند که همعرض و همجنس با کارکرد طبیعی ذهن شخصیّتها باشد.
«روایت ذهنی» یکی از شیوه های رایج روایت در داستان مدرنیستی است .روایتی که بیش از صد سال از
ظهور آن در دل مدرنیسم اروپا میگذرد و در پژوهشهای گوناگون با نامهای مختلفی از آن یاد شده است:
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قصیۀ
قصّۀ روانشناختی نو ،داستان شخصیّت ،داستان روانشناسانه ،تکگفتار بیصدا ،تک گفتار درونییّ ،
تداعی آزاد ،جریان سیّال ذهن ،فوران ذهین ،حیدیث نفیس ،داسیتان زمیان و بسییاری اصیطالحات دیگیر.
محقّقان در نامگذاریهای خود ،هیر ییک بیه و جهیی از وجیوه ایین رواییت توجّیه کردهانید .آنیان کیه از
اصطالحات «روانشناسی» و «شخصیّت» استفاده کردهاند ،ذهن و دنیای درون شخصیّت را در کانون توجّه
خود قرار دادهاند؛ آنانی که «فوران ذهن» « تداعی آزاد» « تک گفتار» و «حدیث نفس» را به کار بردهاند ظاهراً
بیشتر مؤلّفۀ «صدای راوی» را در نظر داشتهاند؛ و در «داستان زمان»  -چنانکه از نامش پیداسیت  -بیه مقولیۀ
«زمان» توجّه شده است« .جریان سیّال ذهن» هم حداکثر امکانِ تحقّق روایت ذهنی اسیت و تمیام آن را در
برنمیگیرد .به نظر میرسد استفاده از اصطال «رواییت ذهنیی» بیه جیای اصیطال های میذکور درسیت تر
مینماید .عنوان «روایت» عمدۀ مؤلّفهها و عناصر روایی را در برمیگییرد و در آن می تیوان بیه بررسیی ایین
مؤلّفه ها در این شیوۀ خاص روایت پرداخت .عالوه بر این ،در این اصطال می توان درجات ،سطو و میزان
شدّت و کندی روایتگری ذهنی را نشان داد و قوّت و ضعف داستانهای این حیوزه را بررسیی کیرد .وا ۀ
«ذهن» هم ما را هدایت می کند که با چه نو روایتی سروکار داریم.
می توان گفت «روایت ذهنی» باید در دو حوزۀ معرفتشناسی و زیباییشناسی محقّق شود و بی توجّهی به
یکی از دو حوزۀ مذکور ،منجر به خلق داستانی تکبعدی ،معناگرا یا فرمگرا ،خواهد شد .برای تحقّق انگارۀ
زیبایی شناختی ،اگر روایت ذهنی در قالب تکگویی درونی یا گفتمانِ مستقیم شخصییّت باشید ،نویسینده
انعکاس و ثبت بی واسطه و مستقیم فضای ذهن و محتویات ذهنی شخصیّت یا شخصیّتهای داسیتان را در
نظر میگیرد و اگر در قالب تکگویی بیرونی باشد ،نویسنده در پی خلقِ انگارۀ طبیعی بودنِ موقعیّت راوی
در حالت دیالوگ است .در هر دو حالت ،انگار نویسنده از فرم اثر غایب اسیت و خواننیده مسیتقیم رو در
روی ذهن شخصیّت قرار دارد و بی واسطۀ نویسنده و بیدخالت او مستقیماً آن چییزی را میخوانید کیه در
ذهن شخصیّت ،خواه در مرحلۀ پیشازگفتار خواه در مرحلۀ گفتار ،گذشته است .بر این اساس ،سیاخت و
کارکرد روایت ذهنی باید مطابق یا نزدیک ساخت و کارکرد طبیعی ذهن شخصییّت باشید .شخصییّت در
روایت ذهنی خود ،گزارههایی را نمیاندیشد که برای خودش بیثمر ،ولی حاوی اطّالعاتی بیرای خواننیده
باشد .او برای خود و به خود میاندیشد و اطّالعات اوّل یه و دانستنیهای بدیهی خود را برای خواننده بیازگو
نمیکند .نویسندۀ روایت ذهنی از اطّال رسانی مستقیم شخصیّت میپرهیزد و گوهر روانشناسانۀ این شیوۀ
روایت را درمی یابد .او نحو کالم و جریان روایت ر ا به جریان طبیعی ذهن نزدیک میکند و مییدانید کیه
آوردن قراین راهنما و عبارات توضیحی در روایت ذهنی ،سکته و دستانداز ایجاد میکند و به خواننده این
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حس را میدهد که داستان برای او نوشته شده اسیت و آنهیه او میخوانید ،نمیایش مسیتقیم جرییان ذهین
شخصیّت داستان نیست .در همین تعریف ساده می توان به تفاوت بنیادین روایت ذهنی با روایت عینی پیی
برد :در روایت عینی ،نویسنده (یا به تعبیر دقیقتر راوی دانای کلّ او) جهان را از بیرون مینگرد و به توصیف
و تفسیر اجتما و طبیعت و انسان میپردازد؛ امّا در روایت ذهنی ،این سیر معکوس میشود :شخصییّت در
مرکز و در کانون قرار می گیرد و تمام جهیان بییرون و درون ،از منظیر او نگریسیته و اندیشییده میشیود و
معرفتشناسی این نو روایت ،آنگاه محقّق میشود که نویسنده شخصیّت را به تریبونی بیرای بییان افکیار
تک وجهی خود قرار ندهد و اجازه دهد روایت ،در سطو مختلف معنایی و شناختی به چرخش درآید.
نویسندگان روایت ذهنی ،با توجّه ویژه به ذهن شخصیّت و نمایش حرکت و جریان آن در متن روایت،
توانستند روایت را به طور کلّی از مرز و بوم سنّتی و قراردادهای رایج خارج کنند .آنان بر ایین باورنید کیه
بازگویی واقعیّت در قالب روایتی منسجم ،معادل با تحمیل معانیِ پیش ساخته به چیزی است که به خیودیِ
خود ،معنایی را حمل نمی کند ،بلکه صرفاً وجود دارد .تجربه و بیان واقعیّت همهون داستانی دارای آغیاز،
پایان و نقطۀ اوج ،به معنای تحمیل ایدههای ما به واقعیّتی خواهد بود که فینفسه ،نه آغازی دارد نیه پاییانی.
ن ویسندۀ روایت ذهنی ،آگاهانه بر آن است تا باور به جهان همهون دربر دارندۀ ساختاری ضروری ،غایتمند
و در نتیجه بامعنا را درهم بشکند .او به نمایش ذهن شخصیّتی میپردازد که ایدۀ حضور نظمیی هدفمنید در
کیهان را بیاعتبار میداند و به تنهایی خودش و جهانبینی شخصیاش وانهاده شده است (بیات.)21 :1132 ،
روایت ذهنی اختالفی ماهوی با روایت عینی دارد و فلسیفهای روان شناسیانه و سیازوکاری نزدییک بیه
ساخت و کارکرد طبیعی ذهن آدمی دارد .روایت ذهنی به طور بارز نمیودار جهتیی اسیت تیازه و مجیزّا از
شیوههای متعارف روایت عینی که در آن داستان با طمأنینه و فراغ بال گسترش می یابد و نویسنده به اعتبیار
دانای مطلق بودن خویش ،پیوسته به نقل کامل داستان میپردازد و همهچیز را دربیارۀ شخصییّتها و جهیان
آنها میداند« .کنار رفتن نویسنده از صحنه  -نویسنده ای که غالباً حضورش در صدای راویان دانای کلّیش
محسوس است  -موجب پیدایش تغییری اساسی در داستان گردید :نیاز به کیاربرد حافظیۀ شخصییّتها بیه
وجود آمد تا بدان وسیله خواننده بتواند با گذشتۀ آنها رابطۀ مستقیم برقرار کند .مشارکت مستقیم خواننده
در روایت سبب می شود او در فرآیند خوانش ،خود ،به نوعی تبدیل به نویسنده شود و با خوانش خاصّ خود
به داستان شکل دهد .خواننده حتّی اگر خود را به این سطح ارتقا ندهد ،دسیت کیم مجبیور میشیود بیرای
گردآوری اطّالعات و دادهها ،برای فهم روایت ،تمام هوش و حواسّ خود را به کار گییرد» (اییدل:1112 ،
.)13
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در روایت ذهنی ،نحو و مسیر جملهها ،توقّع داللتی از وا گان ،اهمّیتهای دستوری ،جهش یا عقبگرد
در زمان ،مفصلهای جملهها (خط ربط آنها ) ،تکیه بر هوش و قدرت استنتاج خواننده ،نحوۀ اطّال رسانی،
ارزش کلمات ،نقش زمان افعال و حتّی لحن روایت با روایت عینی تفاوتی عمییق دارد (منیدنیپور:1123 ،
 .)31- 31مجموعۀ ویژگیهای فوق سبب می شود این شیوۀ روایت ،دیرفهم شود و خوانندۀ ناآشنا نتواند به
راحتی با آن رابطه برقرار کند .او با نحو روایت ذهنی و مرکز ثقل اینگونه روایت آشنا نیست؛ او در مقابل
ذهن شخصیّتها تنهاست و شخصیّتها هم اطّال رسانی مستقیم ندارند و در رویۀ داستان هیم نویسیندهای
حضور ندارد تا خواننده را تفهیم و توجیه کند .داسیتان معمیوالً از میانیهها آغیاز می شیود ،گیویی خواننیده
بیمقدّمه و تمهیدی در میانههای جریان ذهن شخصیّت پرتاب شده است و از مقدّمات و پیشینۀ روایت ذهن
او بیخبر است.
روایت ذهنی از این لحاظ شایان توجّه است که بیش از هر شیوۀ دیگر روایت «انعطافپذیر» است و در
عین حال سبب شده است تا از رهگذر آن ،درك و بینش عمیق تر و رف تری نسبت به حرکتهای ذهن و
عواطف ،به درون عالم داستاننویسی رخنه کند « .اما از طرف دیگر این شیوۀ روایی بیش از هر شیوۀ دیگری
به استقبال خطری میرود که از آن با عنوان «فوران وحشتبار ذهن» ییاد می شیود و نییز بییش از هیر شییوۀ

دیگری می تواند به مثابۀ خطری طبیعی برای توازن و تعادل و تناسب داستان جلوهگر شود؛ مانند رمان سیر
معنیوی یییا زیییارت دوروتییی میلییر ریهاردسییون کیه عمییدۀ امتیییازات آن زیییر درازگوییهییای کشیینده و
درونگراییهای بیدر و دربند از نظر پوشیده میماند» (آلوت .) 411- 411 :1113 ،بیه دیگیر سیخن ممکین
است در روایت ذهنی ،جدال میان نویسنده و ساخت ماییۀ داسیتانش جیدالی نیابرابر شیود :نویسینده تسیلیم
جنبههای منحط جامعۀ خود نمی شود ،ولی در عین حیال توانیایی حصیول بیه فلسیفهای خیاص و در نتیجیه
دیدگاهی هنیری را نییز نیدارد تیا بیر اسیاس آن قیادر باشید بیا دنییایی کیه بیا آن سیر و کیار دارد ،بیه نحیو
رضایتبخشی مواجه و بر آن چیره شود؛ « احساس فشار ،فقدان آرامش تیو م بیا اعتمیاد بیه نفیس ،ایجیاز و
اطناب زیاده از حدّ ،گرایش مداوم به سقوط از مرز سالمت روان ،نگارش پررمز و راز و مبهم و حیاکی از
طغیان روانی که بهرغم درخششهای داستان مدرنیستی ،مشهود است از همین امر نشأت میگییرد» (کتیل،
( )1

.)113 :1131

از این مقایسۀ ساده می توان دریافت که روایت عینی و ذهنی ،حدّاقل در پرداختن به پنج مؤلّفۀ «زمان»،
«مکان»« ،صدای راوی»« ،شخصیّت» و «پیرنگ» با هم تفاوتی بنیادین دارند و این تفاوتها از آبشیخورهای
فکری و فلسفۀ این دو نو روایت سرچشمه میگیرد .پیش از پرداختن به این مؤلّفهها باید نکتهای اساسی را
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متذکّر شد :در روایت ذهنی تفکیک این مؤلّفهها از همدیگر دشوار و حتّی بیهوده است .پنج مؤلّفۀ مذکور
در هر داستانی درهم دخیل اند و مطالعۀ یکی بدون مطالعۀ دیگری بیفایده و نارس است؛ به این سبب برخی
مطالب ذکرشده در ذیل هر یک ،برای دیگر مؤلّفه نیز مصداق دارد و در بسییاری جاهیا همپوشیانی آنهیا
آشکار است.
 .7- 7زمان
برخی از پژوهشگران یکی از مهم ترین عو امل تحوّل روایت و جایگزین شدن روایت ذهنی به جای روایت
عینی را در قرن بیستم ،تلقّی جدیدی میدانند که از مفهوم «زمان» در روانشناسی و فلسفۀ آغازِ این قرن بیه
وجود آمده بود .در روایت ذهنی ،زمان دیگر رشتهای از لحظات متوالی تلقّی نمیشود که نویسنده گهگاه و
با نگاهی تعمّدی به گذشته (« این موضو به خاطرش آورد که « ،»...به ییاد آورد کیه  )»...سییر خطّیی آن را
درهم شکند ،بلکه جریانی دائمی در ذهن فرد قلمداد می شود که در آن وقایع گذشته دائمیاً بیه زمیان حیال
سرازیر میشوند و بازنگری گذشته با پیشبینی آینده درهیم میآمییزد (ر.ك :دیهیز و اسیتلوردی:1131 ،
 .) 123در روایت ذهنی نویسنده می کوشد با دور شدن از سیر تقویمی و زمان خطّی و بیه کیارگیری زمیانی
غیرخطّی یا ذهنی که ذاتی حافظه و ذهن ماست ،جریان طبیعی حرکت ذهن شخصیّت را بازنمایی کند؛ در
واقع شکستن زمان و «زمان پریشی» متن ،یکی از رایجتر ین تمهیدات روایت ذهنی است؛ امّا نکتۀ مهم این
است که این زمانشکنیها بازی وار و برای سرگرمی و رفع خستگی نیست ،بلکه به شکل کیارکرد حافظیه
درمیآید و حالت طبیعی پیدا میکند و زمان «به شکل بازنمایی جریان آگاهی شخصیّت و بر اساس اصیل
تداعی ذهنی از برهیهای بیه برهیۀ دیگیر انتقیال میییابید( ».الج ) 144 :1133 ،زمیان در هیر نیو روایتیی از
مختصیۀ
ّ
اساسی ترین عناصر سازه ای است .هر روایت در بستر زمان شکل میگیرد و به تعبیر ریمون کنان «
روایت کالمی بر این است که در آن ،زمان مؤلّف ۀ اصلی ابزار بازنمایی (زبیان) و چییز بیاز نمیوده (حیواد
داستان) محسوب میشود» (ریمون کنان )13 :1132 ،یا به عبارتی دیگر« ،زمان ،ضرورت هر روایت و وجه
مشخّصه ای است که ما را از سخن به روایت راهبر میشود» (تیودوروف )11 :1133 ،و در رواییت ذهنیی،
فراتر از انوا دیگر روایت ،تمرکزی آگاهانه و نوین بر زمان نهاده میشود و مؤلّفۀ زمان ،از عناصر بنیادین
روایت میشود که نویسنده آگاهی زیباییشناختی نوینی از آن دارد.
در میان روایتشناسانی که به مطالعۀ مؤلّفۀ زمان پرداخته اند ،آرای رار نت فرانسوی کامل تر و جامع تر
است و در اینجا اشارهای اجمالی به نظریّات او در باب زمانپریشی ضروری است :نت در کتیاب گفتمیان
روایی ( Discourse

 )Narrativeدو سطح روایت را از هم تفکییک میکنید« :داسیتان» ()Histoire؛ داسیتان،
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رخدادها و شرکتکنندگان آنها است که از طرز قرارگیری در متن و بر اساس نظمِ گاهشمارانه برسیاخته
می شود .داستان توالی واقعی رخدادهاست (ریمون کنان« .)13 :1132 ،متن روایی» ( ،)Recitکالمی شفاهی
یا مکتوب است که رخدادها در آن نقل میشود« .متن روایی» همیان چییزی اسیت کیه پییش رو دارییم و
رخدادهایش لزوماً نظم گاهشمارانه ندارند و ویژگیهای شرکت کننیدگان در سرتاسیر آن پراکنیده اسیت
(همان) .نت مؤلّفۀ «نظم و ترتیب» زمانی را یکی از مؤلّفههیای رابیط دو سیطح «داسیتان» و «میتن رواییی»
میداند و در ذیل آن زمانپریشی را اینگونه توضیح میدهد :نظم و ترتیب ،کیفیّت آرایشِ زمانی رخدادها
است .در این مقوله رابطۀ بین توالی زمانی رخدادها در داستان و توالی زمانی آنها در میتن رواییی بررسیی
می شود و معیار ،امکان تطبیق نعل به نعل بینِ زمان داستان و زمان متن روایی است؛ مراد واقعی از زمان متن
روایی ،آرایش خطّی متن است و می توان این آرایش خطّیی میتن را در مقولیۀ «نظیم و ترتییب» جیای داد
(تایسن .)121 :1132 ،عمده ترین انوا ناهماهنگی میان «نظم» داسیتان و «نظیم» میتن رواییی« ،بازگشیت بیه
گذشته» ییا «پسنگیری» ( )Flash Backو «پیشنگیری» (  )Flash Forwardاسیت .نیت ایین دو اصیطال را
«گذشتهنگر» (  )Analepsو «آیندهنگر» (  )Prolepsمینامد .گذشتهنگر ،روایتِ رخیدادِ داسیتان پیس از نقیل
رخدادهای سپریشدۀ متن روایی است؛ گو یی روایت به گذشتهای در داستان رجعت میکنید .بیرعکس،
آیندهنگر روایتِ رخدادِ داستان پیش از نقل رخدادهای اوّل یه است؛ گویی روایت به آیندۀ داسیتان پرتیاب
میشو د .اگر رخدادهای الف ،ب ،ج ،به ترتیب ب ،ج و الف در متن روایی قرار گیرند ،آنگاه رخداد «الف»
گذشتهنگر خواهد بود؛ و اگر این سه رخداد ،به ترتیب ج ،الف و ب پشت سر هم قرار گیرند ،آنگاه رخداد
«ج» آیندهنگر خواهد بود .گذشتهنگر و آیندهن گر ،از نظر زمانی ،نسبت به روایتی که از آن جوانیه زدهانید و
نت آن را «اوّل ین روایت» مینامد ،الیۀ دوّم روایت را بنا مینهند .از نظر نت ،اوّل ین روایت «سیطح زمیانی
روایتی است که بر اساس آن زمانپریشی را اینگونه تعریف می کنیم :ناهماهنگی میان نظم داستان و نظیم
متن روایی» (ریمون کنان 11 :1132 ،و  .)11بنابراین «زمان پریشی» ( « )Anachronyانحراف در ترتیب ارائۀ
متن نسبت بیه ترتییب وقیو حیواد در داسیتان اسیت» (طیاهری و پیغمبیرزاده .)12 :1133 ،گذشیتهنگرِ
همانندداستانی ( Analepsis

 )Homodiegeticدربارۀ شخصیّت ،رخداد و خط داستانیای که در متن رواییی

نقل میشود ،اطّالعاتی به خواننده میدهد و گذشتهنگر متفاوتداستانی (  )Heterodiegetic Analepsisدربارۀ
شخصیّت ،رخداد و خط داستانیِ دیگر ی که در راستا و امتدادِ روایت اصلی نیست.
در رابطه با «زمان پریشی» دو نکته اساسی است :نخست اینکه هدف نویسنده از عرضۀ زمان ذهنی و خلق
روایتی زمان پریش ،سرگرم کردن خواننده و بازیهای فرمی نیست ،بلکه وضعیّتی اجتنابناپذیر است که از

آسیبشناسی « روایت ذهنی» در نخستین نمونۀ «تکگویی درونی» داستان فارسی :د استان کوتاه «فردا»33/ ...

درك و فهم نویسنده دربارۀ زمان و فلسفۀ غالب بر اندیشههای وی نشیئت میگییرد؛ بیه عبیارتی روشین تر،
روایت او «باید» اینگونه نوشته شود .در دوران مدرنیسم این نگاه جدید به زمان و این تلقّی نو ،بیش از هیر
چیزی متأثّر از اندیشهها و یافتههای جدید هانری برگسون و زیگموند فرو ید بود .نویسندۀ روایت ذهنی بیه
این تلقّی از مفهوم زمان باور دارد و از مجرای آن به روایت مینگرد .سارتر این بیاور نویسینده را در مقالیۀ
«زمان در نظر فاکنر» در عباراتی موجز بیان میکند « :خطاست که این ناهنجاریها را [انحراف از زمان خطّی
و کاربست الگوی زمان ذهنی] بازیهای بی موجبی برای هنرنمایی بشماریم؛ زیرا که صناعت داستان همواره
بر دید فلسفی نویسنده داللت میکند  ...و اگر صناعتی که فاکنر [دربارۀ زمان] به کار میبندد ،در بادی امر،
نفی زمان مینماید ،بدین سبب است که ما مفهوم زمان را با توالی زمان مخلوط و مشتبه میک نیم» (سیارتر،
 .)133 :1121دوّم اینکه ،در روایت ذهنی برای ارائۀ زمان پریشی شیوههای خاصّی الزم است .نمی تیوان بیا
جادادن چند نمونه «بازگشت به گذشته» و «پرش به آینده» مدّعی شد روایتی زمانپریش خلق شیده اسیت و
مسئله تا اندازهای پیهیده تر از این است .هنر نویسنده در آن است که قواعد و اصیول تیداعیهای ذهنیی را
برای جابه جایی زمان بشناسد و بتواند در زبانی سیّال از یک برش زمانی به برش دیگیر برسید .بیرای حاضیر
کردن یک برش زمانی در میان برش دیگر تمهیداتی الزم است؛ زیرا در ذهن هیچچیز بیدلیل و سبب به یاد
نمیآید و این مکانیسم ،پیهیدهتر از آن چیزی اسیت کیه در شیبکۀ تیداعیهای آزاد در داسیتان برخیی از
نویسندگان دیده میشود.
 .9- 7مكان
آنهه دربارۀ تلقّی جدید از زمان گفته شد ،دربارۀ مؤلّفۀ «مکان» هم کم و بیش صادق است .تلقّی «عینیی» از
مکان تقریباً تا قرن نوزدهم بر نظریّههای علمی و فلسفی حکم فرما بیود .بیه مکیان بیه مثابیۀ مفهیومی مطلیق
مینگریستند و آن را وجودی همگن و دارای تمامیّت میدانستند .آغاز قرن بیستم ،عالوه بیر زمیان ،شیاهد
نگرش نسبی به مکان نیز بود و مفهوم مکان وابسته به نقطه ای متحرّك دانسته شد و وجود نقطیهای ثابیت در
مکان مطلق انکار شد؛ در نتیجه فهم انسان از «مکان» و امکان بازنمایی آن در ابتدای قرن بیستم به زاویۀ دید
متّکی شد و مکان امری نسبی تلقّی گردید.
 .4- 7صدای راوی
در روایت ذهنی ،نویسندۀ مدرنیست آگاهانه راوی دانای کل را کنار میگذارد و ترجیح میدهد از راویان
درون داستانی که همواره محدودیّت شناختی و ادراکی دارنید ،اسیتفاده کنید .انتخیاب ایین راوییان درون
داستانی  -البتّه راوی سوم شخصِ محدود ،استثنا است و چون عمدۀ روایتگیری او بیه گفتمیان مسیتقیم و
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غیرمستقیم شخصیّتها بازمیگردد همواره در روایت ذهنی بسیار مورد استفاده اسیت  -از سیوی نویسینده
تحت تأث یر آموزههای فکری و فلسفی اوست :راویان دانای کل و همهچیزدان ،قادر به گفیتن داسیتانهایی
«کامل» هستند؛ زیرا از همهچیز خبر دارند :گذشتۀ شخصیّتها ،رویدادهای روایت نشده در داستان ،امیالی
که شخصیّت اصلی بر زبان نیاورده است و ...راوی همهدان می تواند همهجا حضور داشته باشد و بیا شینیدن
همۀ گفت وگوها و دیدن همۀ وقایع ،منبعی یکتا برای کسب اطّالعات باشد؛ امّا مدرنیسم ،در امکان آگاهی
متقن از همهچیز و همهکس قویاً تردید روا میدارد .دورۀ مدرن ،دورۀ زیر سؤال بردن قطعیّتهای جزمی و
باورهای دیرین است .اتّکای آحاد جامعه به مراجع تعیینکننده و مراکز «موثّق» تا پیش از پیدایش جامعیۀ
مدرن ،رفتاری عمومی بود و امری طبیعی محسوب میشد؛ لیکن مدرنیسیم شورشیی اسیت بیر ضید همیین
اقتدارگرایی پیشامدرن .رو مدرن ،روحی جست وجوگر برای رسیدن به حقیقت فردی است؛ نه رو اتّکا
به اصول جزمیِ برآمده از اعتقادات جمعی .داستانی که مطابق با روحیۀ پیشامدرن با دانای کل روایت شود،
در ذهن خوانندۀ زمان ما چندان پژواك نمییابد؛ زیرا خوانندۀ امروز در تجربیههای زیسیتشیدۀ خیود بیه
نسبیگرایی متمایل است و نه به مطلق اندیشی چنیین راوییانی (ر.ك :پاینیده 31 :1133 ،و  .)31در رواییت
ذهنی معموالً از راوی سوم شخص محدود ،تکگویی درونی و بیرونی (که هر دو از شاخههای روایت اوّل
شخص مفرد است) ،راوی دوّم شخّص و راوی اوّلشخص جمع استفاده میشود .داستان کوتیاه «فیردا» از
صادق هدایت به شیوۀ «تکگویی درونی» روایت شده است و در ادامه ،در بخش تحل یل داستان ،دربارۀ این
شیوۀ روایتگری بحث خواهد شد.
 .1- 7پيرنگ
در داستان مدرنیستی در خصوص امکان بازنمایی دوران نو با شیوههای سنّتی ،تردیدهای جدی وجود دارد.
از این رو آزمودن شیوههای نو و تجارب جدید در روایت از ویژگیهای اصلی داستان مدرنیستی است؛ در
واقع ،رو ایت ذهنی به عنوان یکی از شیوههای رایج روایت در داستان مدرنیستی ،محصول همین نگاههیا و
تجارب جدید نویسندگان مدرنیست بود .نویسندۀ روایت ذهنی فرار از اسارت «طر کلیشهای» و «پیرنیگ
خوشساخت و پرتعلیق» روایت عینی را از اهداف خود میداند و به جیای پیرداختن بیه منطیق علّیی مییان
رخدادها در یک زمان خطّی ،به دنبال روابط نسبی و منطقهای ذهنی میگردد .او «آوانگارد» است و سیعی
در بیگانهسازی خود از قواعد و خصوصیّات سازمان یافتۀ فرهنگی و ادبی دارد و بر تجربههای فیردی خیود
تکیه میکند .به تعبیر الیوت« :نظم جاری در شیوههای سنّتی ادبی که جهان را منسجم و باثبات میانگاشت،
نمی تواند آشوب و بی حاصلی دوران معاصر را نشان دهد» (نجومیان .)32 :1131 ،بدین ترتیب « تالش بیرای
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توصیف واقعیّت از راه نقل داستانی منسجم ،به معنای اخالل در تجربۀ هستی واقعی ،آنچنانکه هست ،جلوه
میکند» (لوید .)11 :1132 ،در روایت ذهنی دیگر پیرنگ به معنای رئالیستی آن یک طر یا توطئه نیست،
ساختمانی است ،متّکی بر الگو و برونافکنی ذهنیّات اشخاص که آنها را از متالشی شدن مطلق بازمیدارد
(ر.ك :براهنی .)432 :1113 ،نویسنده ،ذهن شخصیّت را عمودی برش میدهد و از باال در آن خیره میشود
و سپس محتویّات ذهن را تبدیل به کالم می کند و فرض بر آن است آنهیه در میتن داسیتان نوشیته شیده،
نمایش همان چیزی است که در ذهن شخصیّت گذشته است (این نمایش هیچگاه نمی تواند کامیل باشید)
خواه شخصیّت آن را به زبان آورده باشد ،خواه در مرحلۀ پیش گفتار باشد و فقط در ذهین او جیاری بیوده
باشد.
 .1- 7شخصيّتپردازی
در بحث از مؤلّفه «شخصیّت» ( )Characterدر روایت ذهنی باید به دو مسئلۀ اساسی پرداخت :نخست اینکه
«شخصیّت» ها در روایت ذهنی چه ویژگیهایی دارند یا به تعبیر عامیانه «چه جور آدمهایی» هستند و دیگر
اینکه شخصیّتپردازی در این شیوۀ روایت چگونه است و چه تفاوتی با شخصیّتپردازی در روایت عینی
دارد.
اصوالً روایت ذهنی چیزی نیست جز اندیشه و یادآوریهیای ذهین شخصییّت دربیارۀ رونیدی کیه بیه
وضعیّت کنونی او منجر شده است .او برای مصون ماندن از فشار روحی و روانیای که از جهان پیرامونش بر
ا و وارد آمده است ،به دنیای درون پناه برده و خود را در افکار و خاطراتش مستغرق کرده است تا انیدکی
تسکین یابد .این شخصیّت بیش تر ضدّ قهرمانی است تنها که علیه عقیل معیاش و منطیق پذیرفتیۀ اجتمیا ،
شورشی درونی کرده است .این شخصیّتها معموالً با اجتما خود ،زمانۀ خیود و فرهنیگ و تمیدّن خیود
چندان سر سازگاری ندارند .آنها در وطن خویش بیگانه اند .در روایت ذهنی ،انسان سرخوردۀ قیرن بیسیتم
چنانکه هست تصویر میشود و اضطرابهای فکری و بحرانهای روحی افراد معموالً طبقه م توسّط و زوال
تمدّنی که ارزشهای آن بیش از پیش شعار زده شده است ،آشکار میشود .شخصیّت و درك او از دنیا در
کشاکشهای درونی و روحی او ظهور می کند و ممکن است تکامل یابد یا در تعارض درونی خیود بمانید
(ر.ك :پرهام 122 :1143 ،و .)121
در روایت ذهنی ،درونمایۀ اثر را باید در همین مؤلّفۀ «شخصیّت» جست؛ به دیگر سخن« ،شخصیّت بیه
مثابۀ درونمایه» از ویژگیهای اساسی آن است .این شخصیّت ،به جهان صنعتی و مرگ معنویّت و انسانیّت
اعتراض دارد؛ رویشی در سرمایهداری و صنعت نمیبیند و میبیند که سودای تجارت در وجود انسیانهای
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مقدّسمآب شیعله ور اسیت و عشیق چییزی جیز ارضیای تمنّیای جنسیی نیسیت .صینعت و فنّیاوری رونید
انسانیّتزدایی را تسریع کرده است و آسان تر شدن کارها شتابی عبث به زندگی بخشیده است .انسان صنعتی
هر چه بیشتر حاصل پیشرفتهای فنّاورانه را میبلعد ،بیشتر در چرخۀ تکرار زندگی روزمرّۀ صنعتی و بردگی
ناپیدایش فرو میرود .اینها همه از درونمایههای رایج در روایت ذهنی شخصیّت اسیت و خواننیده همیۀ
اینها را در حین نمایش ذهن شخصیّت میخواند و بازمیشناسد« .بیگانگی فرد از اجتما و تنهایی ناشی از
آن از درونمایههای اصلی هنر مدرنیستی است .جهان درونی شخصیّت [که شاکلۀ روایت ذهنی است] که
خود بازتاب دلمشغولیهای هنرمند است از جهان عینی فاصله ای عظیم دارد و این فاصله بیگانگی شخصیّت
را از اجتما و دیگر انسانها مینمایاند( ».نجومیان)31 :1131 ،
در روایت ذهنی ،درون شخصیّت ارائه میشود بیهیچ تعبیر و تفسیری؛ به ایین ترتییب کیه بیا نمیایش
اندیشهها ،عواطف و خاطرات و کنشهای ذهنی شخصیّت ،خواننده بیه درك و برداشیتی از او میرسید و
غیرمستقیم ،شخصیّت به او معرّفی می شود .به دیگر سخن ،نویسنده از دریهۀ ذهن خود شخصیّت ،ذهنیّات
آگاه و نیمه آگاه او و دیگران را به خواننده منتقل می کند و خود هیچ تعبیر و تفسیری بر آن نمیافزاید؛ بدین
ترتیب قدرت تخیّل خواننده نیز در پردازش اشخاص داستان به کار گرفته میشود (ر.ك :داد.)123 :1121 ،
در روایت ذهنی ،شخصیّت ،شخصیّتی است در حال ساختمان و تکوین و در حال زیستن .افکیار و عقایید
چندان برای او مطر نیست و اگر باشد با چنان شدّتی درونی شده است که صورتی عاطفی و درونی یافتیه
است .شخصیّت ی نیست که نویسنده بخواهد یک تحوّل فکری بزرگ یا تغییری اساسی در روش زندگی و
جهان بینی را به او تحمیل کند .برای او عواطف و دگرگونی ناشی از گردن نهادن به زندگی واقعی ،اهمّیت
دارد و اگر حتّی در پایان داستان به نتیجهای خاص هم رسیده باشد ،این نتیجه حاصل تجربهها و تعمّقهای
فکری و فردی اوست و افکاری از خارج بدو تحمیل نشده است .اگرچه وجود او (به مثابیۀ ییک موجیود
زنده) از جهانبینی عمومی نویسنده سرچشمه گرفته است ،امّا نویسنده افکیار و احسیاسهای خودآگیاه ییا
ناخودآگاه خود را از طریق شخصیّتی که در حال تجربه کردن احساس و اندیشه است ،نشان میدهد؛ نیه از
طریق شخصیّت به عنوان نمایندۀ افکار او.
 .2- 7زبان در روایت ذهنی
تغییر دایرۀ مفهومی ،تغییر کارکرد و بازتولید پنج مؤلّفۀ روایی فوق در حوزۀ روایت ذهنی ،فقط در تجلّیگاه
«زبان» یا در «خانۀ زبان» محقّق میشود؛ ب نابراین ،نویسندۀ روایت ذهنی باید پیش از هر چیز بتواند امکانیات،
نحوها و سازههای جدید زبان را متناسب با ساختار ذهن بالفعل کند .انعکیاس فضیای ذهین و محتویّیات و
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خاصیی را بیرای زبیان ایجیاب میکنید :ابهیام و چنیدالیگی،
ّ
تداعیهای ذهنی ،ویژگیهیا و مشخّصیههای
فشردگی و سیّالیّ ت ،تکرار ،جمالت ناتمام ،اطناب و ایجاز روایی ،معیانی ضیمنی کلمیات ،نمیادپردازی و
تصویرسازی و تکثّ ر آن در زبان متن ،تأکید بر قطب استعاری و مجازی کالم ،منطق ذهنی میان گزارههای
متن و به طور کلّی نگارش دیگرگون در قالب نحوها و سازههای جدید متن روایی از جملۀ این ویژگیهیا
است.
 .8- 7هدایت و روایت ذهنی
صادق هدایت ( 1112- 1331هی .ش) را ،به حقّ ،باید تحقّقبخش داستان مدرن در اییران دانسیت .مجموعیه
داستانهای زنیده بیه گیور ( ،)1123سیه قطیره خیون ( ،)1111سایهروشین ( ،)1113سیگ ولگیرد ( )1131و
داستانهای بلند علویه خانم ( ،)1113بوف کور ( ،)1111آب زندگی ( )1131و حاجیآقا ( )1134یکدست
نیستند .هدایت در آثار درونگرایانه ای مانند زنده به گور ،سه قطره خون و بوف کور ،مدرنیسم ادبیی را بیه
طرزی خلّاق و آگاهانه به ادبیّات داستانی ایران وارد میکند و جدیدترین تجربههای روایی داستان فارسی
به دست ا و عرضه میشود .این آثار نشان میدهد که هدایت ،درك و دریافتی عمیق و ویژه از سورئالیسم و
امپرسیونیسم و سمبولیسم داشته و توانسته است این مفاهیم جدید را به فرهنگ و ادبیّات ایران پیوند دهد؛ امّا
او در عمدۀ آثار برونگرایانهاش ،به مسائلی تقریباً تکراری مانند مبارزه با خ رافات و انتقیاد اجتمیاعیِ عییان
میپردازد و غلبۀ یأس و بدبینی و شک در انسان و اجتما و هستی ،او را به ناتورالیسیمی جبرگرایانیه و تیا

حدّی شعاری نزدیک می کند .ارزش عمدۀ کار ادبی هدایت ،در دستۀ نخست است .هدایت که در سه قطره
خون و بوف کور خود را به عنوان پایه گذار مدرنیسم ادبی در داستان ایرانی شناسانده بود ،بعدها در داسیتان
کوتاه «فردا» آگاهانه می کوشد روایتی ذهنی خلق کند و پایهگذار این شیوه در داستان فارسی هم باشید .او
برای نخستین بار در داستان فارسی« ،تکگویی درونی» دو شخصیّت داستان (مهدی و غالم) را در کنار هم
قرار می دهد و در زمانی ذهنی ،مستقیماً جرییان ذهین و اندیشیۀ آن دو را عرضیه مییکنید .اکنیون ،بیر پاییۀ
چارچوب نظری فوق ،به تحلیل روایت ذهنی در داستان کوتاه «فردا» میپردازیم و مییکوشییم بیا نگیاهی
انتقادی ،ضعف و قوّت روایت ذهنی این اثر را در دو حوزۀ صورت و محتوا نشیان دهییم تیا مییزان توفییق
هدایت در این شیوۀ روایت معلوم شود.
 .3- 7روایت ذهنی در داستان كوتاه «فردا»
هدایت داستان کوتاه «فردا» را در ( 1131هی .ش) مینویسد و در آن ،آگاهانه میکوشد جریان ذهن و سییر
اندیشۀ دو شخصیّت داستان را به شیوۀ «تکگویی درونی» نمایش دهد .چوبک یک سال پییش از داسیتان
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فردا ،توانسته بود در داستان کوتاه «بعدازظهر آخر پاییز» ،در بخش مربیوط بیه گفتمیان مسیتقیم شخصییّت
اصلی ،نخستین نمونۀ روایت ذهنی را  -هرچند پر از نقص و کاستی  -خلق کنید و خواننیده را مسیتقیماً در
جریان ذهن یک شخصیّت داستان قرار دهد؛ امّا هدایت ،برای نخستین بار در داستان فارسی ،در «فردا» قدمی
فراتر مینهد و کلّ داستان را در قالب تکگویی درونی دو شخصیّت مینگارد و آگاهانه میکوشد انگارۀ
عرضۀ مستقیم محتویّات ذهن شخصیّت را بپروراند و خود از صحنۀ داستان خارج شود .ظاهراً چوبک معتقد
بوده که هدایت این داستان خود را به تقلید از «بعدازظهر آخر پیاییز» او نوشیته اسیت (ر.ك :الهیی:1132 ،
)112؛ امّا آنهه از گفتههای م .ف .فرزانه دربارۀ هدایت برمیآید ،نشان میدهید کیه هیدایت ،خیود ،شییوۀ
نگارش «فردا» را با شیوۀ اولیس جیمز جویس مقایسه میکرده است و از شباهتها و تفاوتهای این دو اثر
سخن میگفته است« :هدایت دربارۀ نوول «فردا» ی خودش میگفت :من دو نفیر آدم متعیارف معمیولی را
گرفتهام و فکرشان را نوشتهام؛ حال اینکه بلوم (شخصیّت کتاب اولیس ) عالمۀ دهراست و وقتی به شکسپیر
بند میکند ،خودش یکپا شکسپیر میشود ( »...فرزانه )443 :1132 ،و آنگونه که فرزانه میگوید آشنایی
هدایت با جویس عمیق و جدّی بوده است« :هدایت در موقعیّتهای مختلف از کار جویس تعریف میکرد؛
زندگی او را مطالعه کرده بود و از طرز کارش اطّالعات دقیق داشیت  ...وقتیی میپرسییدم کیه بیهجز بییان
جریان فکر ،جویس پایهگذار چه کار دیگر است؟ جواب میداد :جویس از بیه کیار بیردن هییچ تکنیکیی
روگردان نیست؛ مثالً فنیگان را  ...هر جمله و هر قسمتش را می شود با معانی مختلف خواند؛ مخصوصاً که
جویس آنقدر لغت مرکّب می سازد که تو هیچ دیکسیونری پیدا نمیشود ( »...همیان) .دقیقیاً معلیوم نیسیت
هدایت در کدام دورۀ زندگی خود با جویس و دیگر نویسندگان روایت ذهنی آشنا شیده اسیت و بیر ایین
اساس نمی توان یم به طور قطع بگوییم کیه هیدایت در زمیان نگیارش سیه قطیره خیون و بیوف کیور آنهیا را
میشناخته است یا نه؛ امّا در مورد «فردا» به یق ین می توان گفت که تأثیرپذی ری هیدایت از جیویس آشیکار
است :داستان «فردا» متعلّق به سال های پایانی زندگی هدایت است (پنج سال قبل از مرگش) و قطعاً هدایت
دیگر در این سالها جویس و آثار او را می شناخته و هر آنهه دربارۀ او میگفتیه ،اگیر متعلّیق بیه سیالهای
جوانی اش نبوده باشد ،دیگر حتمیاً در سیالهیای پاییانی زنیدگیاش بیوده اسیت .دلییل دوّم اینکیه هیدایت
تک گویی درونی مهدی زاغی را در فاصلۀ میان خواب و بیداری قرار داده است  -و البتّه تکگویی غیالم
هم پس از بیداری از خواب مستی و در حالت خواب و بیداری است  -و این میورد ،آشیکارا میا را بیه ییاد
تکگویی درونی مشهور «مالی بلوم» در بخش پایانی اولیس می اندازد .اگرچه فضل تقدّم با چوبک اسیت،
امّیا اگیر انصیاف دهییم ،تییالش هیدایت در خلیق نخسیتین نمونیۀ تییکگویی درونیی و توجّیه تمیام او بییر
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زیباییشناسی داستان ،آگاهانه تر و جدّی تر و کمعیب تر از کار چوبک بوده است.
در تکگویی درونی ،فرض بر این است که نویسنده از فرم اثر غایب است و دنییای ذهینِ شخصییّت،
مستقیم بر خواننده عرضه می شود و از دخالت و توضیح و اظهارنظر نویسنده خبری نیست .هدایت تا حدّی
در بهرهگیری از این شیوۀ روایتگری موفّق بوده است :در «فردا» آنهه ما میشنویم فقط «صیدای ذهین» دو
شخصیّت (مهدی زاغی و غالم) است .این صدای ذهن ،هنوز بر زبان نیامده و در مرحلۀ «پیشیگفتار» اسیت.
مخاطبِ دو شخصیّت خودشان هستند و آنهه بر ذهنشان جاری میشود ،انگیزه و محرّ ك روشینی نیدارد.
آنها در حالت اندیشۀ با خود و برای خود هستند و ما خواننیدگان ناگهیان در جرییان ذهنیّیات آنهیا قیرار
گرفته ایم .هدایت هم ظاهراً تمام تالش خود را کرده است که میان شخصیّتها و خواننیده حائیل نشیود و
حضور خود را با توضیحات اضافی آشکار نسازد .او کوشیده است فقط «نشان» ( )Indicateدهید؛ نیه اینکیه
«افشا» ( )Rerealکند و توانسته خواننده را از همان آغاز در ذهن شخصیّت فروبرد و او را تنها گذاشته است تا
خود دریابد که این دو شخصیّت به چه میاندیشند و محتویّات ذهن آنها چیست.
تک گویی نخست از آنِ مهدی رضوانی ،معروف به مهدی زاغی است .او در شبی سرد و زمستانی در بسیتر
دراز کشیده است و به صورتی گذرا و پارهپاره دربارۀ زندگی و خویشان و دوسیتان و گذشیته و آینیدهاش
فکر می کند و آنهه در متن داستان آمده است ،سیر اندیشهها و محتویّات ذهن اوست .طر کلّی تکگویی
بر پایۀ اطّال رسانی مستقیم نیست و خواننده هر آنهه را که بیر مهیدی زاغیی گذشیته اسیت ،خیود بایید از
البهالی جریان ذهن و واخوانی خاطرات او بیرون کشد و در نهایت آنها را در ذهن خود مرتّب کند .قدم به
قدم و با پیشروی روایت است که خواننده اطّالع اتی را دربارۀ زندگی و اندیشه و کارهای مهیدی زاغیی بیه
دست میآورد ودر نهایت به جمعبندی و ارزیابی از او میرسید .تیکگویی مهیدی زاغیی اینگونیه آغیاز
میشود:

«چه سرمای بیپیری! با اینکه پالتوم را رو پا انداختم ،انگار نه انگار .تو کوچهها چه سوز بدی میآمد!  -امّا از
دیشب سردتر نیست .از شیشۀ شکسته بود یا از الی درز که سرما تو میزد؟  -بوی بخیاری نفتیی بیدتر بیود.
عبّاس غرولندش بلند شد« :از سرما سخلو کردیم!» جلو پنجره حروف را پخش میکرد .نه ،غمی ندارم! بیه
درك که ولش کردم :اتاق دودزده ،قمپز اصغر ،سیاهی که به دسیت و پیل آدم میچسیبد ،دو بیه همزنیی،
پرچانگی و لوسبازی بهّهها ،کبابی «حق دوست» ،رختخواب سرد .هر جا که برم ،اینها هم دنبالم میآید.
نه چیزی را گم نکردم» (هدایت.)131 :1123 ،
در این بخش آغازین ،ما نمیدانیم این گوینده چه کسی است  -و ای کاش هدایت نام او را هم در آغاز
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داستان ذکر نمی کرد تا در جریان روایت نام او فاش میشد؛ نمیدانیم دقیقاً در چه مکان و موقعیّتی قرار دارد
و این مکان سرد کجاست؛ «عبّاس» کیست و گزارۀ « جلو پنجره حروف را پخش میکرد» یعنی چه و به چه
چیز اشاره دارد؛ اتاق دودزده کجاست؛ اصغر کیست؛ منظور از سیاهیای که به دست و صورت میچسبد،
چیست؛ «کبابی حقدوست» کجاست و «دو به همزنی» بهّهها چه بوده است و این بهّهها کیه هسیتند و چیه
نسبتی با راوی دارند .ای ن چیدمان آغازین ،دقیقاً مطابق با آغاز تکگویی درونی ،پر از ابهام است و فقط در
ذهن خواننده پرسش ایجاد میکند و او را تحریک می کند تا داستان را ادامه دهد و سر از ماجرا درآورد .در
ادامه و با پیشروی روایت است که این موارد روشن میشود و می فهمیم که زمان داستان ،شبِ پیش از سفر
مهدی زاغی به اصفهان است و همان شبی است که او روز قبلش از چاپخانه اخراج شده است .میفهمیم که
مکان تکگویی هم اتاق سرد یک مهمان خانۀ قدیمی و ناجور اسیت و سیرمای شیب قبیل در تیکگویی
مهدی زاغی ،به شب قبلی اشاره دارد که مهدی در چاپخانه خوابیده بوده است .معلوم میشود کیه عبّیاس و
اصغر از همکاران مهدی در چاپخانه هستند :عبّاس عضیو اتحادییه و حیزب اسیت و اصیغر هیم صیفحهبند
چاپخانه است که خودش را میگیرد و دیگران را میآزارد؛ کبابی حقدوست پاتوق نهارخوری کیارگران
چاپخانه است و بهّهها هم همان همکاران مهدیاند؛ سیاهی چسبنده و پخش حروف و اتیاق دودزده هیم،
همگی به فضای چاپخانه ای اشاره دارد که مهدی روز قبل از آن اخراج شده است.
به همین صورت ،در ادامه در حین تکگویی مهدی زاغی می فهمیم که او شش سال آزگار است که از
خانوادۀ خود (پدر زمیندار و نامادری ،مقیم در ساوه) جدا شده و دیگر از آنها خرجی نگرفته است؛ معلوم
میشود در این سالها در چاپخانۀ «بدخشان» و «بهار دانش» کار میکرده و مدّ تی مستخدم «کافۀ گیتی» بوده
و به سبب دفا از زنی بیپناه با سربازی آمریکایی درافتاده و شش ماه حبس کشییده اسیت .مییفهمیم کیه
هوشنگ بهترین دوست مهدی بوده است و حاال در آسایشگاه مسلولین بستری است .در جریان اندیشههای
مهدی درمی یابیم که او انسانی کمحوصله و دلزده و بیا خیود درگییر اسیت؛ نمی توانید یکجیا بنید شیود و
نمی تواند مانند خیلیها به کارفرماها فقط بله قربان بگویید؛ امّیا در کنیار اینهیا انسیانی کیاری و باشیرف و
رفیقدوست نیز هست که رنگ و ریا نمیفروشد.
بخش دوّم داستان ،تیکگویی درونیی شخصییّتی بیه اسیم «غیالم» اسیت .در بخیش اوّل ،مهیدی زاغیی در
تک گویی خود اشاراتی به غالم کرده است و میا فهمییده ایم کیه غیالم از همکیاران و دوسیتان مهیدی در
چاپخانه بوده است .تکگویی غالم اینگونه آغاز میشود:

«دهنم خشک شده ،آب که اینجا نیست ،باید پاشم ،کبریت بزنم ،از تو داالن کوزه را پیدا کنم  -اگر کوزه
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آب داشته باشه .نه ،کرایهاش نمیکنه ،بدتر بدخواب میشم ،امّا پشت عرق آبخنیک میچسیبد! چطیوره
یک سیگار بکشم؟ به درك که خوابم نبرد :همهاش برای خواب خودم هیول مییزنم! در صیورتی کیه اون
مرد  ...نه ،کشته شد .پیرهن زیرم خیس عرقه .به تنم چسبیده .این شکوفه دختر قدسی بود که گریه میکرد
( »...هدایت.)132 :1123 ،
در بخش فوق ،بهجز اشاراتی گذرا که قبالً مهدی به غالم داشته است ،ما هنوز نمییدانیم غیالم کیسیت؛ در
چه موق عیّت و مکانی قرار دارد؛ از مرگ و کشته شدن چه کسی حرف میزند و زمان این تکگویی او چه
رابطهای با تکگویی مهدی دارد .در ادامه و با پیش روی روایت غالم است که میفهمیم زمیان بخیش دوّم،
چهار پنج ماه پس از بخش نخست است .در خالل تکگویی غالم درمی یابیم که مهدی زاغی پس از رفتن
به اصفهان ،آنجا در چاپخانۀ «زایندهرود» مشغول به کار شده است و در جریان اعتصاب کارگری به همیراه
دو تن از جوانان همکارش کشته شده است .معلوم میشیود زمیان تیکگویی غیالم ،شیبهنگام و پیس از
پریدن از خواب مستی است و این همان شبی است که غالم روز قبلش خبر مرگ مهدی را از زبان عبّاس،
در چاپخانۀ محل کار خود ،شنیده است .در تکگویی غالم ،ما اطّالعات بیشتری دربارۀ مهدی و زندگی او
دریافت می کنیم و هر آنهه را که مهدی دربارۀ خود نگفته اسیت ،از صیدای ذهین غیالم میشینویم؛ میثالً
می فهمیم که مهدی برای خرج دوا و درمان دوستش ،هوشنگ ،ساعت مهی خود را (تنها داراییاش را) را
فروخته است و به کسی چیزی نگفته است .برخی از واقعهها هم که در تکگویی مهدی به آنها اشاره شده
بود ،در تکگویی غالم نیز هست و در اینجا نقل آنها کامیل میشیود؛ میثالً رخیداد درگییری و اخیتالف
مهدی با اصغر در بخش نخست هم هست؛ امّا مهدی به اجمال از کنیار آن مییگیذرد؛ ولیی در تیکگویی
غالم به تفصیل دربارۀ آن رخداد و ریشۀ اختالف گفته می شود و میا نقیل کامیل آن را از غیالم میشینویم.
برخی از واقعهها هم از دو منظر غالم و مهدی یادآوری و اندیشیده میشود و ما درمی یابیم که هر واقعه در
ذهن این دو انعکاس یکسانی نداشته است و هر یک به گونهای آن را درك و تفسیر کردهاند.
تکگویی دو شخصیّت از نو واضح و روشن است و گنگی و ابهام چندانی در آن دییده نمیشیود .زبیانِ
ذهن دو شخصیّت کمابیش واقعبینانه و آگاه به خود است و تا حدودی همان ترکیب منظّم زبان روزمره را
دارد .پیداست که جریان ذهن مهدی و غالم ،نه به شکل نخستین و پیشگفتار آن و همانگونیه کیه بیر ذهین
آدمی جاری می شود ،بلکه در هیئت پروردۀ آن ،از طریق جمالت مستقیم و گاه توضیحی و نظم ساختمانی
عبارات و گزارهها بیان شده است .خوانندۀ داسیتان بیا هجیوم افکیار و خیاطرات دو شخصییّت در مرحلیۀ
پیشگفتار ذهن روبهرو نیست .داستان ،پراکندگی و عدم انسجام ذهنیّات را در مرحلۀ پیشگفتار  -کیه ذاتیی
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تکگویی درونی است  -ندارد و اندیشهها با نوعی نظم و ترتیب منطقی و عقالنی ارائه شدهاند کیه دغدغیۀ
نویسنده را در اطّال رسانی به خواننده نشان میدهد .هرچند در تکگوییهای این داستان ،مخاطبی وجیود
ندارد و شخصیّت در تنهایی خویش با خود میاندیشد ،امّا به شییوه ای غیرطبیعیی ،بسییاری از نکیات میبهم
توضیح داده میشود .ذهن دو شخصیّت بیش از حدّ معمول ،ایدهای واحد را دنبال میکنید و کمتیر پییش
میآید که تداعیهای ذهنی ،سیر منظّ م افکار را قطع کند؛ همۀ این موارد دخالت و دستکاری نویسنده را
در ساماندهی به ذهن شخصیّت نشان میدهد و گاه حالتی تصنّعی به تکگویی درونیی داده اسیت .افکیار
شخصیّت ها در حاالت پیش از خواب و در خلسۀ میان خواب و بیداری ،چندان طبیعی به نظیر نمیرسید و
کنترل نویسنده مانع از آن شده است که شخصیّتها در تفکّرات و مشغلههای ذهنی خود مسیتغرق شیوند.
اگرچه واقعهها از طریق واخوانی به ذهن شخصیّتها راه مییابد ،امّا جمالت وصفی و معترضه  -که ثمیرۀ
دخالت نویسنده است  -جریان تکگویی را از حالت طبیعی و سیّال آن خارج کرده است؛ در واقع هدایت
با درج مالحظات و وصفهای پیوسته و ملموس ،ذهن شخصیّتها را به گونهای کنترلشده عرضه کرده و
حاضر نشده است خواننده را در تمام لحظات داستان با آنها تنها بگذارد و ایین عیدول از رواییت ذهنیی و
چیدمانی است که خود برای داستان وضع کرده است .انگار هدایت بیم آن داشته که اگر همۀ آنهه را کیه
در خلوت شبانه در ذهن شخصیّتها میگذشته ،ثبت و عرضه کنید ،خواننیده مطلیب چنیدانی دسیتگیرش
نشود .انگار او از فوران ذهن مهدی و غالم هراس داشیته و ثبیت سییّال آن را فراتیر از سیطح فهیم و درك
خوانندگان آن زمان میدانسته است؛ یا نیه ،خیود تیوان خلیق تیکگویی ای تودرتیو و مشیحون از تیداخل
تیداعی های درهییم را نداشییته و نتوانسیته حییدود و امکانییات آن را خییوب بالفعیل کنیید .در بسیییاری جاهییا
اطّال رسانی مستقیم ،مخلّ طبیعت روایت ذهنی شده است؛ مثالً در بخشهای زیر:
«رضا ساروقی که با هم تو چاپخانۀ بدخشان کار میکردیم ،حاال صفحهبند شیده ،دمیاغش چاقیه( ».همیان:

« )133نمیدونم ذوقزده شدم یا می ترسم( ».همان) «بعد از شش سال کار تازه دستم خالی است .روز از نو
روزی از نو! تقصیر خودمه ،چهار سال با پسرخالهام کار کردم ،امّا این دو سال که رفته اصفهان ازش خبری
ندارم .آدم جدی زرنگیه( ».همان« )131 :پارسال که چند روز پیشخدمت کافۀ گیتی بودم ،مشتریهای چاق
داشت ،پول کارنکرده خرج میکردند .اتومبییل ،پیارك ،زنهیای خوشیگل ،مشیروب عیالی ،رختخیواب
راحت ،اتاق گرم ،یادگارهای خوب ،همه را برای اونها دستچین کردند ( »...همان).
اشاره به محلّ کار مشترك راوی با رضا ساروقی ،آوردن فعل «نمیدونم» ،ذکر قیدهای «شش سیال» و
«دو سال» و اشاره به «جدّی و زرنگ» بودن پسرخاله ،توصییف پیوسیته و ملمیوس مشیتریان کافیۀ گیتیی و
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بسیاری موارد دیگر ،نه محصول ذهن و صدایِ اندیشۀ مهدی زاغی که ریختۀ قلم هدایت است؛ مثالً طبیعی
است که مهدی زاغی خصوصیّات پسرخالۀ خود و مشتریان کافۀ گیتی را میداند و اصالً نیازی نیست آن را
برای خود بازاندیشی و بازگویی کند و معلوم است که همۀ اینها توصیفات و توضیحاتی است که نویسنده
برای توجیه خواننده آورده است .این پروردگی و انتظامِ غیرطبیعی و آوردنِ گزارههیایی بیا بیار اطّالعیاتی
مستقیم و آشکار ،در بسیاری از بخشهای داستان سییر طبیعیی تیکگویی را بیه هیم زده اسیت و شیر و
گزارش را چاشنی آن کرده است.
هدایت در شخصیّتپردازی از دو شخصیّت اصلی موفّق بوده و توانسته است خواننده را وادار کند تا هوش
و حواس خود را به کار گیرد و در حین واقعهها و نشانههای پراکنده در تکگویی آنهیا ،بیه جمعبنیدی و
ارزیابی از آنها برسد؛ امّا آنجا که از منظر ایین دو شخصییّت بیه افیراد دیگیر داسیتان نگریسیته اسیت ،بیه
توصیفات پیوسته و ملموس و اطّال رسانی مستقیم روی آورده و سیر ط بیعی جریان ذهین را مختیل کیرده
است؛ مثالً در بخشهای زیر:

«[پدر] همیشه آب دماغ رو سبیلش سرازیره ،چشمهاش مثل نخودچی ،زیر ابروهای پرپشت سوسو میزنیه.
چرا مثل بهّهها همیشه تو جیبش غاغا لی لی داره و دزدکی میخوره و به کسی تعارف نمیکنیه؟ مین شیبیه
پدرم نیستم  -با اون خانۀ گلی قیآلود ،رفهای کج و کوله ،طیاق ضیربی کوتیاه ،هییاهوی بهّیه و گیاو و
گوسفند و مرغ و خروس که قاطی هم زندگی میکنند( ».همان « )133 :چیه حییف شید! بهیۀ خیوبی بیود.
چشمهای زاغش همیشه می خندید .بهۀ پاکی بود! چه پیش آمدی! بیهاره  ...چهار پنج ماه پیش بود که با ما
کار میکرد؛ امّا مثل اینه که دیروز بوده ،نگاهش تو روی پیشانیش آمده بود .دماغش کوتاه بود و لبهاش
کلفت .روی هم رفته خوشگل نبود؛ امّا صورت گیرنده داشت .آدم بدش نمیآمد که باهاش رفیق بشه و دو
کالم حرف بزنه( ».همان)133- 133 :
در این بخشها و نمونههای مشابه دیگر ،توصیفات و توضیحات پیوسته و مستقیم اصالً تناسبی با جریان
ذهن ندارد .ساز و کار طبیعی ذهن اصالً چنان نیست که بر روی توصیف پیوستهای متمرکز شود و جنبههای
ظاهری کسی یا چیزی را پی درپی و در قالب صفات متناوب به یاد آورد؛ بلکه هر بار در اندیشۀ خود دربارۀ
یک شخصیّت ،به بخشی از وجود و ظاهر او توجّه میکند یا فقط جنبه یا خصوصیّ تی نظرگیر را که در ذهن
رنگ و برجستگی دارد ،به یاد میآورد؛ این موارد هم از جملیۀ اطّال رسیانیهای مسیتقیم اسیت و ضیعف
روایت و دخالت بی جای نویسنده را آشکار میکند.
از ضعفهای دیگر روایت داستان می توان به بافت و لحن تکگویی مهدی زاغی اشاره کرد :بافیت و
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لحن تکگویی مهدی زاغی چندان با عواطف و احساسات افراطی شخصیّت بیپناه و زخمخوردهای چون
او تناسب ندارد .اندیشه و تکگویی او شسته رفته تر و گاه اجتماعی تر و فلسفی تر از ذهن آدمی با مشخّصات
اوست؛ به دیگر سخن ،گاه یأس و اعتراض او به اجتما و هستی متناسب با شخصیّت او نیست .گزارههایی

چون « من همۀ دوست و آشناهام را تو یک خواب آشفته شناختم»« ،زندگی داالن دراز یخزدهای است»« ،ما
خون قی بکنیم و اونها برقصند و کیف کنند» نمی تواند متعلّق به آدم معمولیای مانند مهدی باشد و ذهن را
بیشتر به جانب تفکّرات هستی شناسانه و اعتراض اجتماعی خود هدایت سوق میدهد.
هدایت در دو بخش پایانی تک گویی مهدی زاغی و غالم ،بهتر از جاهای دیگر توانسیته پراکنیدگی افکیار
شخصیّتها و خستگی و خوابآلودگی آنها را نشان دهد:

«رختخوابم گرم تر شده  ...مثل اینکه تک هوا شکسته  ...صدای زنگ ساعت از دور میآد .بایید دیروقیت
باشه  ...فردا صبح زود  ...گارا  ...من که ساعت ندارم  ...چه گارا ی گفت؟  ...فردا باید  ...فیردا ( »...همیان:
)132

« خوب .من پیرهن سیاهم را میپوشم .چیرا عبّیاس کیه چشیمش لوچیه ،بهیش عبّیاس لیو نمیگنید؟
گوادرات  ...گو  -واد – رات  ...گو  -وادرات  -فردا روزنامه  ...پیرهن سیاهم  -فردا ( »...همان)424 :
در دو بخش فوق ،عالمت ( )...که نشاندهندۀ پایان یک قطعه و وقفه و درنگی است که آدم را به مسیر
ذهنی دیگری می اندازد ،وا گان منفرد ،تقطیع وا گیان ،تیک جملیههای پیرت ،انفصیال کیالم و بینظمیی
عبارات تا حدی حالت خوابآلودگی و ناهوشیاری و خستگی دو شخصیّت را نشان داده است.
الگوی زمانی در هر دو تکگویی بر اساس الگوی زمان ذهنی است .زمان حال (زمانی که مهدی و غالم در
آن قرار دارند) زمان پایۀ روایت است و تکگویی آنها از زمان حیال آغیاز میشیود .شخصییّت در زمیان
حال ،در حال اندیشه به خود و محیط اطراف خود است و سپس بر اساس تداعیهای ذهنی به واقعیهای در
گذشته رجعت میکند و سپس ،یا دوباره به زمان حال میآید یا به واقعهای در گذشتۀ دورتر یا نزدییک تر
پرتاب می شود .نوسان ذهن میان حال و گذشته در بخشهای آغازین به خوبی نمایش داده میشود؛ مثالً در
آغاز تک گویی درونی مهدی زاغی ،ذهن او از سرمای زمان حال آغاز می کند و سرما او را به یاد شب قبل
در چاپخانه و سرمای آن می اندازد و به قرینۀ سرمای چاپخانه ،گفتۀ عبّاس را دربارۀ سرما به ییاد مییآورد و
به قری نۀ چاپخانه ،اوضا نامناسب و محیط کثیف آن در ذهن مهدی تداعی میشود و سیپس خصوصییّات
همکاران خود را واخوانی می کند و به قرینۀ همکاران ،ذهن او م توجّه «کبابی حقدوسیت» میشیود؛ امّیا در
بخش های دیگر داستان ،منطق زمان ذهنی به سهولت بر خواننده معلوم میشود و خواننده می تواند با استفاده
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از قرینههای آشکاری که ذهن شخصیّت در اختیار او گذاشته ،رخدادها و زمانها را به راحتی مرتب کند.
گفتیم که تک گویی درونی در این داستان از نو واضح و آشکار است و یکی از لوازم روشنی و سیادگی
آن همین جابهجاییهای سرراست و آشکار زمانی اسیت .در ییادآوری واقعیههای گذشیته ،هیدایت ذهین
شخصیّت را بیش از حد انتظار کنترل کرده است :ذهن شخصیّت بر رخدادی تمرکز میکند و آن را کامل
به یاد میآورد و پس از یادآوری و نقل ذهنی آن ،به قرینهای آشکار ،م توجّه رخدادی دیگر میشود و آن را
هم کامل یادآوری و نقل میکند و همینطور پیش میرود و گاه هم به زمان حال میآید؛ مثالً مهدی زاغی
در صفحۀ دوّم تکگویی خود به تفصیل دربارۀ پدر خود و ویژگیهای اخالقی و کارهای او میاندیشید و
آشکارا می گوید که چرا از خانۀ پدری متواری شده است ،سپس به رخدادِ «کار خود با پسرخالهاش در طی
چهار سال» اشاره می کند و پس از اتمام نقل آن ،به واقعۀ مربوط به کافه گیتی میپردازد و دربیارۀ آدمهیای
آنجا و رفاه آنها داد سخن میدهد و در ادامه رویداد درگیری خود را با سرباز آمریکایی به طور کامیل بیه
یاد میآورد و نقل میکند و همینگونه ،قدم به قدم ،واقعههای زمانهای مختلف را مرور میکند و در فاصلۀ
میان یادآوری رخدادها گاهی نیز به زمان حال میآیید .درنیگ و تأمّیل ذهین دو شخصییّت بیر واقعیههای
گذشته ،طبیعی و موافق حرکت ذهن نیست :در داستان ،کمتر پیش میآید که ذهن یکی از شخصیّتها در
یادآوری رخدادی رفت و بازگشتهای مکرّر داشته باشید؛ چنانکیه طبیعیت ذهین آدمیی اسیت ،واقعیهها
تکّهتکّه و پراکنده یادآوری و بازاندیشی نمیشوند و درهم نمی تنند .حاشیۀ رخدادها درهم تداخل ندارد و
به سادگی می توان میان آنها حدّ و مرز تعیین کرد .ذکر دقیق قید زمان و مکان در آغاز نقل هیر رخیداد از
ضعفهای روا یت است و با جریان ذهن تناسب ندارد .هیچ ذهنیی در حالیت طبیعیی اندیشیه و ییادآوری
اینگونه حدود مکانی و زمانی را مستقیم برای خود ترسیم نمیکند:

« اون شب کنج راهرو کافه ،اون سرباز آمریکایی که سیاه مست بود و از صورت پر خونش عرق میچکید،
سر اون زنی رو که لباس سورمهای تنش بود ،چه جور به دیوار میزد!» (همان« )134 :بعد از شش سال کار،
تازه دستم خالی است .روز از نو روزی از نو! تقصیر خودمه ،چهار سال با پسرخالهام کار کردم ،امّا ایین دو
سال که رفته اصفهان ازش خبری ندارم» (همان« .)131 :اون شب که دیروقت شد ،جواز شب نداشیتم؛ تیو
اتاق حروف چینی زیر گارسه خوابیدم» (همان « .)133 :حیاال تیو آسایشیگاه مسیلولین خوابییده .تیو مطعبیۀ
بهاردانش بغلدست من کار میکرد» (همان« .)131 :پریشب همسایگی ما چه شیلوغ بیود  ...بیرای عروسیی
پسرش سه شب جشن گرفت» (همان.)133 :
این موارد و موارد مشابه دیگر که در آنها حدود مکان و زمان ،قبل از نقل رخیداد آورده شیده ،جیزو
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اطّال رسانی های مستقیم است و رنگ توضیحی دارد .این موارد متناسب با طبیعت ذهنی راوی نیست و نشان
میدهد نویسنده آنها را برای فهم خواننده تعبیه کرده است وگرنه ذهن شخصیّت بدیهیّات را بیرای خیود
تکرار نمیکند.
داستان کوتاه «فردا» درونمایهای کامالً ا جتماعی دارد :جوانی ماجراجو و دمدمیمزاج ،گرفتار آوارگی
و بیپولی است و زندگیاش در پریشانی و بیخانومانی میگذرد .جبر زمانه و سختی کار روزانیه و عیرف
خشن اجتما او را تحقیر و حیران کرده است؛ امّا نتوانسته فضیلتهای انسانی و جسارت و اخالقمندی را از
او بگیرد .دفا از زن بی پناه در برابر سرباز آمریکایی و فروختن ساعت بیرای میداوای هوشینگ ،دو نشیان
آشکار از این فضایل اخالقی است .او از سیاست بیزار است و برخالف دوستانی مانند عبّاس و غالم ،اهیل
هیاهو و جنجال تبلیغاتی برای اتحاد یه و حزب نیست؛ امّا در نهاییت فقیط اوسیت کیه بیا صیاحبان قیدرت
درمیافتد و جانش را در این راه از دست میدهد .قربانی شدن مهدی زاغی سبب شده اسیت کسیانی ماننید
غالم به خود بیایند و عذاب وجدان بگیرند .شجاعت و جسارت مهدی در زمان حییاتش درك نمیشیود و
پس از کشته شدنش است که در ذهن دیگران منزلت و شرف می یابد و برجسته میشود.
هدایت این درون مایه را با صراحت و سادگی هرچهتمامتر ارائه کرده و اصیالً آن را بیا پیهییدگیها و
دیگر دغدغهها و مشغلههای ذهن شخصیّتها درنیامیخته است .هدایت دو شخصیّت داستان را مجبور کرده
فقط ایدهای واحد و سیری مشخّص از افکار را حول ییک موضیو در پییش گیرنید و در واقیع بیا تقلییل
اندیشییه های آنییان بییر روی یییک موضییو اجتمییاعی ،نگذاشییته کییه دیگییر اندیشییههای هستیشناسییانه و
معرفتشناسانۀ آنها سر برآورد .پیش تر گفتیم که یکی از بارزترین ویژگیهای روایت ذهنی ،پیهیدگی و
چندالیگی و عدم وضو درون مایه است .در روایت ذهنی ،در کنیار درون ماییۀ اصیلی ،چنیدین محتیوای
جانبی و افکار مرتبط و نامرتبط چاشنی کار میشود تا دستکاری و تقلیل ذهن شخصیّت به حدّاقل برسد و
روایت طبیعی تر به نظر برسد؛ حتّی در بسیاری از روایتهای ذهنی درخشان دیده میشود که درونماییهای
اصلی و کلّ ی وجود ندارد و هر خوانشی معنایی متفاوت و گاه متضاد را از دل میتن بییرون میکشید .ذهین
شخصیّت عرصۀ اندیشههای جزمی و محتواهای قالبی و خطیوط قرمیز نیسیت؛ بلکیه عرصیۀ تکثّیر معنیا و
نسبیاندیشی در قبال پدیدههای جهان هستی است و اگر نویسندهای ذهن شخصیّت را فقط در مسیر پرورش
درونمایهای تکوجهی و سرراست بیندازد ،نشان میدهد که فلسفۀ روایت ذهنی را درنیافته است.
هدایت ،پیش از خلق داستان «فردا» ،در سه قطره خون و بهویژه در بوف کور به درونمایههایی رف و
دیریاب و به اندیشههایی پیهیده و چند وجهی دست یافته و آن را در نظام نشانگی ذهن شخصیّت پرورانده
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بود؛ امّا نتوانسته بود نظام زیبایی شناسی اثر خود را در دو حوزۀ زبان و روایتگری با آن درونمایهها هماهنگ
و همعرض کند و با ارائۀ نظام پیهیدۀ ذهن شخصیّت در قالب شر و توضیح و گزارش گرفتیار تناقضیی
ذاتی شده بود .این تناقض ذاتی ،در داستان «فردا» به گونه ای معکوس پدیدار شده است :در اینجیا هیدایت
توجّه و اهتمامی تمام بر زیبایی شناسی اثر نهاده است و برای بار نخست به تیکگویی درونیی شخصییّت و
نمایش مستقیم ذهن او روی آورده است؛ امّا نتوانسیته درونماییهای چنیدوجهی و متکثّیر را در ایین نظیام

زیبایی شناختی بگنجاند و متأسفانه آن را در خدمت مضمونی تکوجهی و تقلیل یافته درآورده است .در سه
قطره خون و بوف کور ،م حتوا عالی است و فرم ناقص و نارس و در «فردا» فرم تا حدّی پیرورده و مناسیب
است؛ امّا درون مایه معمولی و نازل .به دیگر سخن ،هدایت در سه قطره خیون و بیوف کیور ،درونماییهای
ذهنی را در روایتی عینی قرار داده و در فردا ،درونمایه ای عینی را در روایتی ذهنیی گنجانیده اسیت .اگیر
هدایت می توانست در تکگوییِ درونیِ داستانِ فردا ،درونمایهای مانند درونمایۀ بوف کور مییپرورانید،
بیشک اثر او ارزشمندتر میشد.
نتيجه
صادق هدایت در داستان کوتاه «فردا» ،برای نخستین بار در ادبیّات داسیتان اییران ،شییوۀ روایتگیری را بیر
«تکگویی درونی» شخصیّت داستانی قرار داده است .آنهه خواننده می خواند ،صدای ذهین دو شخصییّت
اصلی داستان و انعکاس مستقیم جریان ذهن آنها است .آشکار است که هدایت ،متأثّر از نویسندگانی مانند
جویس و پروست ،آگاهانه روایتی ذهنی خلق کرده و کوشیده است زیبایی شناسی نوین این شیوۀ روایت را
در زبان فارسی محقّق کند .زیباییشناسی این داستان قوّت و ضعفهایی دارد:
 پرتاب خواننده در میانههای جریان ذهن و اندیشۀ دو شخصیّت داستان؛ پرهیز از اطّال رسیانی مسیتقیم وتشریح موقعیّت در آغاز روایت؛ بهره گیری از زمانی ذهنی که پیوسته از حال به گذشیته کشییده مییشیود؛
واخوانی گذشته و بازاندیشی آن از مجرای ذهن دو شخصیّت و تعمّد نویسنده در پنهانسازی خود؛ واداشتن
خواننده در بهکارگیری هوش و قوّۀ استنتاج خود برای فهم پیرنگ داستان؛ پرهیز از نقل رخدادها در خطی
سرراست و مستقیم در بخش آغازین تکگویی؛ مکمّل بودنِ روایتگری دو شخصیّت و شکلگیری کلیت
روایت اثر از مجمو دو روایت جزئی و پرهیز از پردازش مستقیم دو شخصیّت اصلی ،از مهم ترین قوّتها و
امتیازات روایت ذهنی داستان است و پیشرو بودن هدایت را در این حوزه – با توجّه بیه ادراك رواییی آن
زمان – نشان میدهد.
 -کنترل بیش از معمول ذهن دو شخصیّت و محدودکردن آنها به یادآوری چند رخداد عینیی و بیرونیی؛
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ناهماهنگی موقعیّت دو شخصیّت (در حالت خواب و بیدار) با روش نی و ایضا تیکگیویی درونییشیان،
ناتوانی در نمایش پراکندگی و سیّالیّت افکار و ذهنیّات دو شخصیّت؛ پیگیری خطّی مستقیم و ایدهای واحد
در میانههای روایت ،تشریح زمینۀ رخدادها و ذکر دقیق و مستقیم قیدهای زمیان و مکیان در بخیش اعظیم
روایت؛ توصیف مستقیم دیگر شخصیّتهیا از مجیرای ذهین دو شخصییّت اصیلی؛ ذکیر بیدیهیّات ذهین
شخصیّت روایتگر و اطّال رسانیهای مستقیم به قصد آگاهسازی خواننده در بخش میانی و پایانی روایت ،از
مهم ترین ضعفهای زیبایی شناختی و زبانی داستان است.
 تکگویی درونی شخصیّت و نظام زیباییشناختی ذهنی داستان ،آنگاه که معانی متکثّر و چنیدوجهی رابپروراند ،ارزشمند است و می توان گفت روایت ذهنی تحقّق یافته است؛ امّا هدایت محتوایی تک وجهی،
تقلیل یافته ،عینی و بیرونی را در این ظرف زیبایی شناختی قرار داده و گرفتیار تناقضیی ذاتیی شیده اسیت:
معرفت شناسی داستان با زیباییشناسی آن ناهماهنگ و حتّی متناقض است .اگر هیدایت تکثّیر ،پییهش و
سیّالیّت معناییای را که در بوف کور و سه قطره خون بدان دست یافته بود ،در این فرم پروردهتر «فردا» نیز
در نظر میداشت ،بیگمان اثر او ارزشمندتر میبود.
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