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  چكيده
    دار در  رطـرف نقدهاي اگزيستانسياليسـتي و پساسـاختارگرايانه همـواره از رويكردهـاي پ

لـي بـر   روند. برخي از منتقـدان نيـز بـا تبيـين دالي      شمار مي آثار صادق هدايت به خوانش
نويس  انگارانه از آثار اين داستان  نهند كه به خوانشي هيچ  معناباختگي آثار هدايت صحه مي

 ذهنـي  انه وضـعيت كاو رواند. پژوهش حاضر بر آن است با اتخاذ رويكردي شو ميمنجر 
 و خودآگاه نيمه به سير ساحت خودآگاه در را هدايت اثر »فردا« كوتاه داستان هاي  شخصيت

 ،پژوهش اين خودآگاه و ناخودآگاه را در روايت تشريح كند. در  بازنمايي امر نيمه چنين هم
 تحليـل  مثابة شكل ابتدايي جريان سيال ذهن بـه  گويي دروني به  با اتكا بر نقش شگرد تك

بـا تبعيـت از جنـبش     ،هدايت .شود  مي پرداخته» فردا«كوتاه  داستان روايي سبك و روايت
گـرا در ادبيـات     گزين سنّت روايـت خطـي و واقـع    نوگرايي، فرمي كامالً نوآورانه را جاي

 جديدتوان به شگردهاي   هاي مهم در ادبيات داستاني مي  كند. از شاخصه  معاصر فارسي مي
گسـيختگي روايـت، آميختگـي      گويي دروني، جريان سيال ذهن، ازهـم   روايتي ازقبيل تك

كـه   يادشـده د. داستان كوتـاه  كرو سطوح مختلف زماني اشاره  ،دين زاوية ديد متفاوتچن
 ود را در اعتراضـات كـارگري از  اي است كه جـان خـ    خانه حال كارگر چاپ روايت شرح

هاي نوگرايانـه در ادبيـات داسـتاني معاصـر       دهد نمونة بارزي از نخستين تالش مي دست
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روايـت   چنـين  هـم وحال پيش از وقوع اتفاق و  سفارسي است. روايت مهدي زاغي از ح
مكشـي درونـي را    شدن مهـدي زاغـي از همـان ابتـدا كـش      غالم پس از انتشار خبر كشته

هن در ساحت ناخودآگاه صورت جريان سيال ذ گذارد كه در اواخر داستان به  نمايش مي به
 .يابد مي  غالم خاتمه

 خودآگاه. روايت، ناخودآگاه، نيمهگويي دروني،  جريان سيال ذهن، تك ها: كليدواژه

  
  . مقدمه1

دنبال  فئودور داستايفسكي و هنري جيمز به چون همبسياري از نويسندگان  ،در قرن نوزدهم
كـه در   ،گشـتند. اينـان    تر از اعماق افكار خود مي  تر و روشن  شگردي براي بيان هرچه دقيق

بـراي بيـان    يئـ خلبودنـد و از  جلوي زمان معاصر خود ناخواسته گرفتـار آمـده    به مسير رو
  همين  كاويدند. به  چيزي جز درون خويش را نمي ،بردند  احساس و افكار دقيق خود رنج مي

هـا   ها بيش از اعمـال بيرونـي آن    در بسياري از آثار اين نويسندگان ذهنيت شخصيت ،سبب 
صـورت تجربـي درخـالل آثـار ايـن        روايي به ددشگردهاي متع ،رو موردتوجه است. ازاين

بـه   رصـورت تمـام و كمـال قـاد      هـا اگرچـه بـه     گونه تـالش  نويسندگان مشهود است. اين
ذهـن  مسيري را براي تولـد شـگرد جريـان سـيال      ،اند  گويي نياز نگارندگان آثار نبوده پاسخ

  اند.  آورده  وجود به
ـ  از نخستين» فردا«داستان كوتاه  بسـتر   بـاوجود زبـان فارسـي اسـت كـه      ةآثار نوگرايان

ــع ــة  واق ــيگرايان ــگ پ ــاق دو راوي  رن ــه درون اعم ــتان  خــود ورودي جســورانه را ب داس
كـه   دارد مطابقت ملموسـي بـا فضـاي روزگـاري     داستانْ پيرنگ ،رو دهد. ازاين مي  صورت

آن  داستان در آن نگاشته شده است؛ نـوعي فضـاي پسـاجنگ كـه عقايـد ماركسيسـتي در      
كننده  انعكاس [واقعيت] در ذهن ادراك«جاكه اهم امر در ادبيات نوگرايانه  دارد. ازآن  حضور
نمودي كامالً » فردا«مواجهة هدايت با راويان داستان كوتاه  ة)، شيو18: 1389(پاينده » است

بـا سـاير   » فـردا «همين نمود دروني روايت است كه سبب تمايز داستان كوتـاه   دروني دارد.
زوايـة ديـد     دواز » فـردا «شود. هدايت در داسـتان كوتـاه     زبان فارسي مي هاي   كوتاه   داستان
دهد. نكتة   يك رويداد را پيش از وقوع و پس از وقوع آن از زبان دو راوي شرح مي متفاوت

گـويي    صورت تـك    روايت تمام شرح رويداد (ازسوي هر دو راوي) بهتر اين است كه   مهم
  گيرد.  دروني شكل مي
اندازها در اين بخش، در بخش  شده از كليات و چشم ارائه ةپس از مقدم ،روي مقالة پيشِ

 ،پـردازد. سـپس    شده ازسوي نگارندگان مقاله مـي  بعدي به ارائة بيان مسئله و پرسش مطرح
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يــان ســيال ذهــن، كــاربرد ايــن شــگرد، و ســپس تعريــف خودآگــاه، جزئيــات مفهــوم جر
ــاه ( نيمــه ــ ،)sub-consciousnessخودآگ ــاه براســاس نظري ــد و  ةو ناخودآگ كالســيك فروي

بازتعريف مفهوم ناخودآگاه ازسوي الكان، درقالب بخش مباني نظري آورده و روابـط ميـان   
شود. در گام بعد، در بخش پيشينة پژوهش ارجاعـاتي از مقـاالت     اين مفاهيم بسط داده مي

  هـاي عملـي داسـتان     هاي مختلف درخصوص خـوانش   ان در حوزهگر پژوهشعلمي ساير 
صورت تحليلي   و در بخش ماقبل پايان، بحث محوري پژوهش به ،شود  ارائه مي» فردا«كوتاه 

 به اين امر گيرد. باتوجه  صورت ميدقيق از ساختار روايي دو شخصيت مهدي زاغي و غالم 
» گيرد نمي  بر در را آن تمام و است ذهني روايتقق تح امكانِ حداكثر هم ذهن اليس جريان«كه 

ساختار زباني و رابطـة    بر» فردا«كوتاه   تأثير ساختار دو روايت داستان )،94: 1396(مولودي 
نتـايج و   ،بخـش انتهـايي مقالـه   گيـرد. در    ها موردبررسـي قـرار مـي     آن با ذهنيت شخصيت

  شود. مي  نمايانهاي پژوهش بيان و تأثير ساختار ذهن بر ساختار زبان  يافته
 

  پيشينة پژوهش. 2
هاي مختلـف زبـان و ادبيـات      ان حوزهگر پژوهشاي ازسوي   چندان گسترده هاي نه  پژوهش

ـ  ،اثر صادق هدايت ،»فردا«كوتاه   درخصوص داستان  ،حاضـر  ةصورت گرفته است. در مقال
شـده   هـاي نوشـته    از مقـاالت و كتـاب     اي  عنـوان پيشـينة تحقيـق مجموعـه      ان بهگر پژوهش

از منظـري نقادانـه بـه بررسـي      دهند كـه   را به خواننده ارائه مي يادشدهدرخصوص داستان 
گرفتـه   هـاي صـورت    مناسبت كميت پايين پـژوهش  اند. به  پرداخته» فردا«هاي گوناگون  جنبه

هاي برجسته حول آثـار ديگـر     حاضر به ارائة پژوهش ةنويسندگان مقال ،»فردا«حول داستان 
  پردازند.  صادق هدايت نيز مي

گويي درونـي داسـتان فارسـي:      شناسي روايت ذهني در نخستين نمونة تك  آسيب« ةمقال
طور خاص بـر     ي است كه بهاز معدود مقاالت متأخر» از صادق هدايت ‘فردا’كوتاه   داستان
  اد مولودي در ايـن مقالـه از داسـتان   ؤكند. ف  صادق هدايت تمركز مي ي»فردا«كوتاه   داستان
در سـبك روايـي خـود از شـگرد     كند كـه    ياد مي» مدرنيستي«عنوان داستاني   به» فردا«كوتاه 

اين شيوة روايي در آثار دارد كه اگرچه   بيان مي چنين همكند. وي   استفاده مي» ذهني  روايت«
اي عمدي اين شـيوه    گونه اين نويسنده آگاهانه و به» فردا«در  ،ديگر هدايت نيز مشهود است

هدف اصلي مقاله آن است تا با  يادشده، ةنويسندة مقال ةبه گفت  اهتمام كار بسته است. با هرا ب
ت در ايـن شـيوة   توفيـق هـداي  «و » ضعف و قوت روايت ذهني«در نقاط » نگاهي انتقادي«

  ).91: هماندقيق شود (» روايت
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 بـا اي   در مقالـه » عبارتي جريان سيال ذهن نمايش دنياي ذهن يا به«هاي شگرد   مشخصه
» كوتاه از صادق هـدايت و صـادق چوبـك     بررسي جريان سيال ذهن در دو داستان«عنوان 

پس  گر پژوهش دشده،يا ةصورتي تطبيقي موردبررسي و كنكاش قرار گرفته است. در مقال به
» فردا« هاي   كوتاه    هاي شگرد روايي جريان سيال ذهن در داستان  از ارائة مواردي از مشخصه

اثـر صـادق چوبـك بـه قضـاوت ميـان ايـن دو        » بعدازظهر آخر پاييز«اثر صادق هدايت و 
ايـن فـن   كـارگيري   دارد كه صادق هـدايت در بـه    نشيند و درنتيجه اعالم مي  نگار مي داستان

  .)296: 1394پور   تر عمل كرده است (محمودي و رخشاني  نوشتاري موفق
درخصوص امكان يا عدم امكان بازنمايي دقيق امر ناخودآگاه و افكار و احساسات ايـن  

طور خاص نظرات  طور كلي و متون ادبي به همواره پرمشاجرة هستي بشر در زبان به ساحت
الخصـوص   ان ادبـي و علـي  گـر  پـژوهش  تـر  بيشاست.  گوناگون و نيز متضادي ارائه شده

تنهـا بـه ورود جـدي امـر ناخودآگـاه بـه مـتن و حضـور          ان ادبيات نـوگرا نـه  گر پژوهش
بلكه حتي به بازنمايي آن در متن و ازسوي متن نيز  ،اند  دهكرمالحظة آن در متن اشاره  قابل

وسيع  ةگويي دروني: دامن  تكمحاكات ناخودآگاه در «ديگر، مقالة  اند. ازسوي  صحه گذاشته
ناخودآگاه مـاهيتي چنـدوجهي،   «سازد كه   ظريف را مطرح مي ةاين نكت» برداشت يك سوء

» يابـد   اس نمـي قالـب زبـان انعكـ    وجـه در   هـيچ   نشدني دارد و بـه   و بيان ،گريز  مبهم، منطق
نظـري  كه با رجوع بـه آراي ژاك الكـان، كـه در بخـش مبـاني       ). درحالي72 :1395  (بيات

» است  شبيه زبان ساختار ناخودآگاه«يابيم كه   پژوهش حاضر بدان پرداخته خواهد شد، درمي
اسـت. تغييـر     اي ميان زبان و ناخودآگاه در جريان  ي دوسويهترابطة تنگانگ و ح چنين همو 

انة كاو روانامري مبرهن در منظر الكاني و رويكرد » سوژة زبان«به » سوژه«جايگاه و تعريف 
تـوان اظهـار     و ناخودآگاه نمي ،به رابطة نزديك ميان سوژه، زبان باتوجه ،تارگراست. لذاساخ

جداي از ايـن مـورد، امـر    ». يابد  وجه درقالب زبان انعكاس نمي  هيچ  به«داشت كه ناخودآگاه 
كالسيك فرويد و هم براساس بـازتعريف مفهـوم ناخودآگـاه     ةناخودآگاه هم ازديدگاه نظري
طــور  دارد كــه بــه  ضــور وســيع و مســتمري در ذهنيــت ســوژه ازســوي الكــان چنــان ح

دهـد.    تأثير قرار مي د و آن را تحتنك مي اي به ساحت خودآگاهي نيز ورود پيدا  مالحظه قابل
تـوان    ان جريان سيال ذهن نيز نميدر داست«دارد   بنابراين، برخالف ادعاي بيات كه اظهار مي
نگارندگان بر » گويي دروني را پذيرفتني دانست  محاكات ضمير ناخودآگاه شخصيت در تك

گـويي    اين باورند كه ناخودآگاه سوژه چه در روايت جريان سيال ذهن و چه در شگرد تك
كند و حتـي در    مي تغيير نيز خوش دستبلكه آن را  ،كند  تنها به متن ورود پيدا مي دروني نه

 است.  گذاروسوي ادامة مسير روايت نيز عاملي تأثير چگونگي سمت
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اي از دو ديـدگاه تـاريخي و غيرتـاريخي بـه       در مقاله )Oydin Turdiyeva( اُدين تورديِوا
 سـبك  ايـن  گامي پيش اگرچه«شود كه   نگرد. وي مدعي مي  نويسي در ايران مي  مقولة داستان

 را جلـوي خـود   به رو مدرن حركت كوتاه  داستان شود، اما  داده مي  نسبت زاده  جمال به هنوز
ترتيـب،    بـدين  .)Turdiyeva 2016: 778» (هـدايت اسـت   صـادق  هـاي   كوتاه   داستان مديون

نويسـي    روي داسـتان  تورديِوا با كالمي شفاف و روشن به تأثيرگذاري هدايت در روند پيش
بـراي   كنـد و   اش به ساير نويسندگان ايراني اشـاره مـي    مقاله چنين در مكند. وي ه  اشاره مي

شود، اما همواره سـنگيني مطبـوعي را بـراي هـدايت و       مي  هركدام جايگاهي مشخص قائل
 آثارش در نظر دارد.

انگـار    اي هـيچ   ان نويسـنده عنـو   ازديد بسياري از منتقـدان، صـادق هـدايت همـواره بـه     
طـور مـداوم در    فكري اين فلسفة غربي قرن بيسـتم را بـه   هاي  شود كه شاخصه  مي  انگاشته

اي به تحليل   نيا در مقاله  اهللا طاهري و فاطمه اسمعيلي  دهد. قدرت  آثارش بازنشر و بازتاب مي
اند. نويسـندگان ايـن مقالـه رد و      انگاري در آثار هدايت پرداخته  هاي هيچ  و بررسي شاخصه

» عيـت و انـزواي انسـان در جهـاني فاقـد معنـا و ارزش      تأكيد بر فقدان منطـق در تب «نشان 
ارچوب مفـاهيم اقـدام بـه    هـ گيرند و با ايـن چ   ) را پي مي86: 1392نيا   (طاهري و اسمعيلي

هاي معناباختگي در آثـار صـادق     بازتاب جلوه«كنند.   رونمايي از جهان معناباختة هدايت مي
 بـر  مام آثـار صـادق هـدايت را در   مي تصورت انضما  پژوهشي است كه اگرچه به» هدايت

  پردازد.  ميسه قطره خون و ، سگ ولگرد، بوف كورطور خاص به سه اثر   به ،گيرد مي
گرفته بر آثار هـدايت رويكـرد    ررنگ درخصوص مطالعات صورتديگر از نقاط پ يكي
يا اثري منظور اثبات ارتباط ميان آثار  ان است. بسياري از محققان بهگر پژوهش ةشناسان  مكتب

انـد. يكـي از     هاي وسيعي را صـورت داده   مشخص از آثار هدايت با مكتبي خاص پژوهش
اي با   رحماني در مقاله كيومرث شريفيان و هاي شاخص در اين زمينه ازسوي مهدي  پژوهش
حوزة  گر پژوهشصورت گرفته است. اين دو » هاي صادق هدايت  نقد مكتبي داستان«عنوان 

 در«انـد كـه     نخستين سطرهاي آغازين مقاله خود به اين نكته اشاره كـرده  ادبيات فارسي در
 مشـاهده  قابـل  تيسوررئاليس گاه و ،ناتوراليستي رئاليستي، هاي  از انديشه هايي  رگه هدايت آثار

گـر پيـروي هـدايت از      تواند بيـان   اين اشارت مي .)143: 1389شريفيان و رحماني » (است
گيري   با اتكا به اين سخن و وام ،برآن نويسي باشد. عالوه  حرفة داستانگرايي در  تجربه ينوع

توان  خورد مي چشم مي تي بهسوررئاليس گاه از اين نكته كه درميان آثار صادق هدايت آثاري
است بـه    تيسوررئاليساستفاده از شگرد جريان سيال ذهن را كه فني مهم از فنون خلق آثار 

  هدايت نسبت داد.
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  مسئلهبيان . 3
كوتـاه در ادبيـات فارسـي      هاي داسـتان   پيشرفتاي كه به تحليل سير   در مقاله اُدين تورديِوا

و  ،احمد، صادق چوبـك   زاده، جالل آل  پردازد از صادق هدايت دركنار محمدعلي جمال مي
به اين برد اما وي   مي  نويسي در ادبيات ايران نام  گذاران داستان  عنوان پايه  هوشنگ گلشيري به

 شـود،   مي داده نسبت زاده جمال به هنوز سبك اين گامي پيش اگرچه«ورزد كه   مهم تأكيد مي
 صـادق  هـاي   كوتـاه    داسـتان  مـديون  را خـود  جلوي به رو حركت نوگرايانه كوتاه  داستان اما

دارد كه معرفي شگردي   عي به اين مهم اشارهاين مد .)Turdiyeva 2016: 778» (است هدايت
شدن جايگاه و ميـزان تأثيرگـذاري آن    متفاوت در نگارش ازسوي فردي مشخّص به روشن

  انجامد.  ت ادبيات آن ملت مييفرد بر كيف
رتنش موجـود  هاي پ  شود شايد پاسخي به يكي از پرسش  در اين مقاله گفته مي چه آن

از شـگرد   در ادب فارسي باشد؛ در تاريخ ادبيات داسـتاني زبـان فارسـي اولـين اسـتفاده     
شـود    سـعي مـي   ،منظور  كوتاه اتفاق افتاده است؟ بدين  جريان سيال ذهن در كدام داستان

هـاي    اكاوي اليـه راه با و هم ،اثر صادق هدايت ،»فردا«كوتاه   شگردهاي روايتي در داستان
موردبررسي قـرار گيـرد. مقالـة     ،ها  تأثير نظام زباني سوژه ها تحت زيرين هويت شخصيت

سبك روايي و ساختار روايـت مخـتص بـه ايـن      را بر ذهن ساختاري حاضر تأثير وجوه
منظـور تحليـل     به ،ستا بر آن چنين همدهد. پژوهش حاضر   مي  موردكنكاش قرار داستان

و اسـلوب زبـاني مورداسـتفادة هـدايت را در      ،گزينـي   ، سـاختار، واژه يادشـده دقيق تأثير 
ان گـر  پـژوهش تواند بـراي    مواجهه با رويداد داستان موردتحليل قرار دهد. اين موضع مي

نويسـي و    گيري سير تكاملي سبك يا شگرد روايي صـادق هـدايت در داسـتان    محرك پي
  تأثير آن بر ادبيات فارسي باشد.

  
  مباني نظري. 4

از  ،بسياري از مفاهيم و عناوين ديگر چون هم ،گويي دروني  و تكشگرد جريان سيال ذهن 
اديبـان و مترجمـان    هجـ هاي حوزه علوم انساني به ادبيات راه يافـت. اگرچـه تو    ساير رشته

است مطالبي در ايـن   شدهدروني سبب  گويي  تك و زبان به شگرد جريان سيال ذهن فارسي
گـوي نيازهـاي پـژوهش     پاسخ هاي موجود  حوزه در اختيار خوانندگان قرار بگيرد، برگردان

ازسوي  ،واسطه بي ،هاي بخش مباني نظري از آثار متعدد  قول تمامي نقل ،اند. لذا  نبوده حاضر
  .اند شدهروي ترجمه  پيش ةنگارندگان مقال
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  ساختار جريان سيال افكار خاستگاه نظري: ويليام جيمز و 1.4
 ،)The Principles of Psychology( شناسي رواناصول  كتابذهن ابتدا در  اليس انيجر اصطالح

در قرن نوزده استفاده شد. جيمز در ايـن كتـاب    ،مريكاييآشناس  روان ،اثر ويليام جيمز
ـ   «نويسد كه   مي » يـك احسـاس ذاتـاً سـاده را نداشـته اسـت       ةهيچ فـردي هرگـز تجرب

)James 1890: 494گرفتـه از حـواس    تئبه آن زمان احساسـات همـواره نشـ    جاكه تا ). ازآن
حسـاب   قرن نوزدهم بـه  شناسي رواناين ادعا مبحثي تازه در علم  ،شدند  گانه دانسته مي پنج
ها   مملو از سوژه«انسان  1به اين موضوع كه ذهنيت ،در حمايت از ادعاي خود ،آمد. جيمز  مي

 ؛دانـد   شمردن يك حس را درعمل كاري نادرسـت مـي   كند و ساده  است اشاره مي» ها  و اُبژه
درادامـه، نخسـتين    ،پندارد. وي  زيرا حس را در ارتباط با عواملي وراي حواس چندگانه مي

خـود  «هـد  قـرار د » تحليـل « بايد در آن دخول كنـد و آن را مـورد   شناسي روانامري را كه 
  ).ibid.: 494-495كند (  معرّفي مي» حقيقت فكركردن

 ،)ibid.: 495» (روند  پيش مي افكار به«خصوص اين گفته كه    به ،هاي جيمز  به گفته باتوجه
اي   توان به اين نتيجه دست يافت كه اگرچه در روابط روزمره فكركردن به عملي در بازه  مي

 ،كنـد  گونه فكري نمـي   در فواصلي خاص انسان هيچ ،ديگر عبارت به ،شود  خاص اطالق مي
تناسب ساختارش همواره در ذهنيـت انسـان    درواقع تفكر امري جاري و ساري است كه به

توان تعريفي از امر ناخودآگاه فرويدي دانسـت    ظاهر ساده را مي حضور دارد. همين گفتة به
بودن ايـن امـر را در    توان ساري  مي ،چنين هم كه در سازوكاري پيچيده همواره جاري است.

  كرد. مشاهده و ناخودآگاه در مفهوم فانتزي ژاك الكان رابطة خودآگاه
هر تفكـر بخشـي از   «ند از: ا تاصلي براي تفكر درنظر دارد كه عبار ةجيمز پنج شاخص
در هر ذهنيت «، »در هر ذهنيت شخصي، افكار دائماً درحال تغييرند«، »ذهنيت شخصي است

رسند كه  مي نظر گونه به اينافكار] «[، »طور منطقي بدون توقف وجود دارند  افكار بهشخصي، 
ها   همواره تفكر به بخشي از ابژه«و  ،»ها مستقل از خود (ذهنيت) سروكار دارند  همواره با ابژه

هـا انتخـاب     ديگر از ميان ابـژه  عبارت به .هدد  ينم مند است و بخشي را در ذهنيت راه  عالقه
دارد كـه    جيمز اين مدعا را بيان مي ه،به اين پنج شاخص  اهتمام ). باibid.: 495-496» (كند  مي

تعبيرديگر، ممكن اسـت كـه    است. به  ذات خويش عملي خارج از كنترل فردعمل تفكر در 
وي آن را گرفـت و نـه   ر تـوان جلـوي پـيش     رودي درنظر آورد كه نه مـي  چون همتفكر را 

توان به ميزان احتياج از   مي فقطبلكه  ،تغيير ساخت خوش دستي آن را وسو توان سمت مي
 آن در اتفاقات و اعمال روزمره استفاده كرد.
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رود و به اصطالحي التينـي در ادبيـات     سراغ ادبيات مي جيمز به ،ها  با اظهار اين شاخصه
كنـد.   مـي   اشـاره  ددر ذهـن دار  چه آن) براي توضيح in medias res” )ibid.: 496“ عنوان با

شـود كـه در آن     كار بسـته مـي   براي نوعي خاص از روايت در آثار ادبي به يادشدهاصطالح 
شـود و در بطـن داسـتان همـواره       صورت ناگاه شروع مي به ناك هولاز ميان اتفاقي  رنگيپ

ها به شرح سـاير نكـات و اتفاقـات      كند كه روايت در آن  ها و شرايطي را ايجاد مي  بازگشت
هاي عدم پيـروي از سـاختارهاي     گونه روايت از نخستين نمونه پردازد. اين  پيشين داستان مي

روشني مشهود است.  هومر به ةاديسو  ايليادهايش در آثار   روايي ادبي مرسوم است كه ريشه
خوانـد همـان سركشـي و ساختارشـكني       را جيمز جريان سيال افكـار مـي   چه آن ،عبارتي  به

  ذهنيت است.
را بـا نـوعي دسـتورالعمل     هـاي خـود    در پايان فصل نهم كتـابش، ويليـام جيمـز گفتـه    

 جداگانه صورت  احساسات به و كلمات آوردن دست به براي خوب راهي«رساند؛   مي  پايان به
ديگري كه در ذهن وجود دارد  ةكلم براي را اي [دال] كلمه جداگانه صورت  به كه است اين

طـور غيرمسـتقيم گـذري بـه آراي      ). اين استدالل بهJames 1890: 648» (كنيم بيان [مدلول]
بودن زبان دارد. اگرچـه   وي به قراردادي ةو اشار ،فرديناند دو سوسور ،شناس سرشناس زبان

كاربسـتن كلمـات    مشخصاً نظر جيمـز درخصـوص نحـوة بـه     ،رسد  نظر مي كمي پيچيده به
عبارتي  يا به» بودن جداگانه«ورزد،   خود اصرار ميكه  گونه منظور ارائة بهتر احساسات، همان به

  رود.  مي  شمار هاي شگرد جريان سيال ذهن به  بودن ساختار زبان است كه از پايه مقطع
  
  فرويد ازديدگاه كوه يخ: ذهنيت 2.4

كنند بهتر آن اسـت كـه از     عنوان كاشف ناخودآگاه ياد مي  برخالف باور رايج كه از فرويد به
زيـرا پـيش از فرويـد نيـز متفكـران و       ؛كـرد  عنوان كاشف ساختار ناخودآگاه يـاد   فرويد به

شـك فرويـد     اند اما بـي   نيچه نيز ذهن آدمي را به دو بخش تقسيم كرده چون همفيلسوفاني 
بار به بررسي  نامد و براي نخستين  فردي است كه اين دو بخش را خودآگاه و ناخودآگاه مي

هـا و مفـاهيم فرويـد      ي از انديشـه كـاو  روانهـاي    يافتـه  دازد. دستپر  رابطة ميان اين دو مي
رود   كند كه ازديدگاه كلي اين حوزه نيز فراتـر مـي    گيرد و راهش را به ادبيات باز مي مي  وام

)Ahmed 2012: 61.(  
الي آب بـراي شـرح خودآگـاه    از نيمة نمايان يخ بـر بـا   ،كوه يخ خود ةدر نظري ،فرويد
كند كـه اگرچـه ايـن كـوه نمايـان خودآگـاه را نشـان          بيان مي چنين هموي  كند.  مي  استفاده



 43   ... يبررساوانه: ك خودآگاه در روايت ازمنظر روان بازنمايي امر نيمه

بخش اصلي اين كوه يخي كه در زير آب پنهان است همان ناخودآگـاه اسـت. وي    ،دهد مي
عنوان خودآگـاه بـا آن    باما  چه آنكند كه   در اين تصويرسازي ساده به زباني روشن بيان مي

در ديد فرويد  ،ديگر عبارت ناخودآگاه بنا شده است. به كار داريم برپاية حجم عظيمي ازسرو
گيرد و درحقيقت ايـن ناخودآگـاه     ت نميئيك از افعال و رفتار انسان از خودآگاه او نش هيچ

  ).Freud 1963: 117-119كند (  است كه اعمال انسان را كارگرداني مي
  
  ساختار ناخودآگاه ازمنظر فرويد 3.4
پردازد و بـدين شـيوه از     سازوكار ناخودآگاه فرد درطول عمرش ميي به چگونگي كاو روان

گـذارد. فرويـد بـراي هرچـه       مسائل ماوراي خودآگاه افراد ديـدي اجمـالي در اختيـار مـي    
) از سه مفهـوم تـازه   The ego and The id( خود و نهادترساختن اين امر در كتاب   ملموس

و  ،»خـود «، »نهـاد «نـد از  ا كند كه عبـارت   ه ميبراي شرح رابطة خودآگاه و ناخودآگاه استفاد
كنـد كـه همـواره برپايـة       عنـوان ميـراث غريـزي بشـر يـاد مـي       فرويد از نهاد به». فراخود«
تمـدن و  استوار است. فرويـد درخصـوص اصـطالح اصـل لـذت در كتـاب       » لذت  اصل«

 در گيتـي  سـامان « :نويسـد   ) ميCivilization and Its Discontents 1920(هايش   نارضايتي
اظهـار   چنين هم. وي )Freud 1989: 25( »آيد  درمي گردش  به آن [اصل لذت] به گويي  پاسخ
فرويـد بـر ايـن بـاور      متولد، وجه غالب همواره نهاد است. دارد كه در ذهنيت نوزاد تازه  مي

حـالي،   خـوش  يكه عبارت است از ارضا ،در روند رشد فردي، برنامة اصل لذت«است كه 
تعريـف نهـاد بـا     سبب اين نزديكي در به .)ibid.: 105(» شود  هدف اصلي حفظ مي چون هم

  گيرد.  ناخودآگاه است كه نظرية واپسين فرويد شكل مي
گيرندة ذهنيت انسان، برپاية نوعي عقالنيت محض برقـرار اسـت كـه     خود، وجه تصميم

آليسـتي دارد كـه     خاصـيتي ايـده   ودشود. خ  گرفته مي اعمال فردي درنظر ةكنند عنوان كنترل  به
هنگـام  ، نهـاد و خـود  همواره با جهان خارج از ذهن افراد در ارتباط است. فرويد در كتـاب  

باشد كـه    اسبي مي چون همنهاد «كند كه   بيان مي ن،اين دو وجه ساختاري ذهنيت انسا ةمقايس
قدرت برتر اسب را در سواركارش خود است. خود مانند مردي سوار بر پشت اسب بايستي 

ر وراي سـادگي از خطـري بـزرگ    ). تصويرسـازي فرويـد د  Freud 1962: 11» (دست بگيرد
دهد؛ اگر سـواركار، خـود، درسـت عمـل نكنـد، آسـيب جـدي در راه اسـت و           مي  هشدار
وجود نهاد و  ،ديگر عبارتي سواري هم در كار نيست. به ،ديگر اگر نهادي در كار نباشد ازسوي

  سازوكار صحيح اين دو وجه از الزامات هر ذهنيت سالمي است. چنين همن و خود در ذه
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اش   آليستي  به شيوة ايده با جهان بيرون از ذهنيت در ارتباط است. خود بنا ،خود، همواره
اقدام به عمل كند. فرويـد ايـن چهـارچوب را     به آن تا بتواند باتوجهنياز به چهارچوبي دارد 

كند كه تأثير مستقيمي   ياد مي» خود جامعه«عنوان   بانامد و در توضيحاتش از آن   فراخود مي
سـان   بر ذهنيت سوژه دارد. از اين طريق است كه افراد جامعه در اعمال خود از تعادلي يك

است كه بـراي خـود     متأثر از سازوكاري فراخود«كه كند   ذكر مي چنين همبرخوردارند. وي 
دانـد كـه نهـاد      نامرئي مـي  ة). فرويد فراخود را همان سازibid.: 28» (ماند  ناشناخته باقي مي

سازد و بهترين نقطه در اين سـازه را درسـت در     سركش و خود عقالني را به هم مرتبط مي
  اند.د  فاصلة مياني دو وجه ديگر مي

  
  كار ناخودآگاه فرويديسازو 4.4

جويـد.    مـي بهـره  رانه  چون هماز مفاهيم ديگري  ،شرح سازوكار ناخودآگاه هنگامِ به ،فرويد
دهـد. وي كـه     فرويد نقطة تقابل نهاد و خود را در ساية فراخود بـا ايـن مفهـوم بسـط مـي     

ميل به لـذت دارد، در تعريـف مفهـوم     فقطداند كه   سركشي مي ةرا هجم )نهاد(  ناخودآگاه
ده، فرويد بر اين بـاور اسـت كـه    عبارتي سا كند. به  اصل واقعيت را بيان مي )خود( خودآگاه

هايي كه پا از چهارچوب   هايي ازسوي نهاد مواجه است و در اين مواجهه به رانه  خود با رانه
 .دهـد  ) اجازة عمل نمـي suppressionعنوان منكوبي (با نهند، طي روندي   فراخود بيرون مي

روست و  هاي شديدي روبه  هاي نهاد در مواقعي خاص با مقاومت  رانش تكانه ،ترتيب  بدين
). فرويـد درخصـوص رونـد منكـوبي     Freud 2005: 35» (شـود  وارد حالت سـركوب مـي  «

  كند:  مي  اذعان
كردن يك    ايم كه روند منكوبي اساساً عبارت است از ايدة ارائه  ها ياد گرفتهكاو روانما از 

عمـل آمـده    شدنش جلوگيري به رانش كه نه تخريب شود و نه حذف گردد، اما از آگاه
برد و ما شواهد   سر مي شود كه در حالت ناخودآگاه به  گفته مي ،صورت باشد. دراين شده

ماند، حتي اگر سـرانجام بـه     محكمي را در دست داريم كه ناآگاهانه فعال باقي خواهد 
ه منكـوبي كليـت ناخودآگـاه را    آگاهي برسد، امـا بايـد از همـان آغـاز گفتـه شـود كـ       

  .)ibid.: 9( بخشد  نمي  شكل

نـاميم در    شده مي هاي سركوب  را رانه چه آنشود كه   روشني يادآور مي فرويد به ةاين گفت
كه در علم فيزيك انرژي همواره ثابت اسـت و تنهـا از    گونه اند. همان  ناخودآگاه فعال و باقي

صـورت   بهفقط و  دندها همواره موجو  آيد، ازمنظر فرويد نيز رانه  شكل ديگر درمي  شكلي به
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 ،دهند. البته  مي  ويش ادامهوجود خ  صورتي پنهان در ناخودآگاه به گر در خودآگاه يا به  عصيان
است كه ناخودآگاه   گر اين موضوع گويد بيان  فرويد درخصوص تعريف ناخودآگاه مي چه آن

نيـز  را  )هـاي ديگـر    رانـه ( شده نيست و وجوه ديگري هاي سركوب  اي از رانه  مجموعه فقط
  شود.  شامل مي

ــه ــات  باتوج ــه نك ــذكورب ــي ،م ــه    م ــراي ران ــداني ب ــه زن ــاه را ب ــوان ناخودآگ ــاي   ت ه
ها. نبايد اين امر را نيز از ياد بـرد    دانست و نه جايي براي خالصي كامل از آن  شده سركوب

هـاي    برگشـت هركـدام از رانـه    ،لـذا  .اسـت  شدهها بنيان   نوعي ازسوي رانه كه اين زندان به
هـاي    ) فـوران رانـه  1900( رؤيـا تأويـل  نمايـد. فرويـد در كتـاب     شده ممكن مـي  سركوب
شده را عوامـل اصـلي ايجـاد     هاي سركوب  ديگر رهايي مجدد رانه عبارتي شده يا به سركوب

شدة فرد است كه طي  هاي سركوب  بازنمايي رانه رؤياكند. او معتقد است كه   ها ذكر ميرؤيا
كـه   گونـه  همـان  ،آورنـد. پـس    سمت خودآگاه هجوم مي ز ناخودآگاه بهروند ادغام و تراكم ا

هاي   فرش اي هستند كه بر سنگ  ها جادهرؤيا«بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه  اند گفته
 .)Easthope 1999: 13( »زند  آن ناخودآگاه قدم مي

جـايي    از مفهـوم جابـه   رؤيـا منظـور بررسـي نمادهـاي نهفتـه در      بار بـه  فرويد نخستين
)displacementشده در رؤيا با مفاهيمي معقول  هاي سركوب  جايي رانه  كند. جابه  ) استفاده مي

كه درقالب خودآگاه قادر به ادراك هستند تعريفي ساده از اين مفهوم است. فرويد درمـورد  
  :آورد  مي رؤياتأويل جايي در   مفهوم جابه

 افراد با جنسي روابط خطر فرويد] با جويِ  درمان  وييِ رواني سافرؤيا[ رؤيا اين اگرچه
نكتة مركزي آن  بودن سروته سقوط و و صعود است، اما ارتباط در پايين طبقة اجتماعيِ

 يافته   رؤيا محتواي در را خود راه رؤيا عناصر افكار از يكي تنها كه رسد مي نظر به است.
برداشـتي از   مـا  بـه  طبيعي طور  به رؤياهايي چنين است. [...] يافته  گسترش جهت بي و

  .)Freud 1913: 137( دهند را ارائه مي جايي هجاب مفهوم
بينـد نمـودي     ، رابطة جنسي در فردي كه رؤيا ميرؤياتأويل از كتاب  مذكوردر جستار 

درك بـراي   فهـومي معقـول و قابـل   يابد كه درقالب خودآگاه م  مرتبط با صعود و سقوط مي
تواند ازطريق رابطة اوج لذت با صعود و احسـاس نـدامت پـس از      اين نمود مياست.   فرد

عنوان شخصـي كـه    ساختار طبقاتي به ،چنين هماتمام رابطه با سقوط موردتحليل قرار گيرد. 
است با استفاده  )ته( دنبال افراد يا فردي از طبقات پايين اجتماع قرار دارد و به )سر( در رأس

اسـت كـه     هـا و تفاسـير    گونه تحليـل  به اين  اهتمام شود. با  بازنمايي مي بودن از قالب سروته
  شود.  جايي در آراي فرويد مشخص مي  جايگاه مفهوم جابه
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لذا، در ديدگاه فرويد همواره ناخودآگاه هستة اصلي تشكالت ذهني اسـت و سـازوكار   
سبب همين جايگاه اسـت كـه    گيرد. به  اصلي ذهنيت اشخاص نيز برپاية ناخودآگاه شكل مي

در  ،چنـين  همرتوان و تأثيرگذار است. انة فرويد همواره پكاو روانناخودآگاه ازمنظر رويكرد 
ادراك  قالـب مفـاهيم قابـل    عنـوان بازنمـايي بصـري ناخودآگـاه در      بـه  رؤيـا پيشگاه فرويد 

يجـه گرفـت   تـوان نت   مـي  ،لـذا  .كنـد   و منسجم پيروي نمي ،خودآگاهي از سير منظم، منطقي
در ايـن مقطـع آن    مهم ةو در تكاپوست. نكت ،رتنشناخودآگاه فرويدي نيز همواره آشفته، پ

متفكـر   ،ازسوي ژاك الكـان  ،ي فرويدي، سپسكاو روان ةاست كه تعاريف ايرادي در حوز
تعريفـي متفـاوت از ناخودآگـاه و شـيوة      او موردبازبيني قـرار گرفـت و متعاقبـاً    ،فرانسوي

  رائه كرد.سازوكار آن ا
  
  ساختار ناخودآگاه و زبان ازمنظر الكان 5.4

اه را بـراي  ي، ركـاو  روانپرداز بزرگ حوزة   مثابة دو نظريه تمايزات نظري فرويد و الكان، به
خصوص چگـونگي رونـد برسـاخت ذهنيـت و نيـز رابطـة زبـان و        هاي متفاوت در  تحليل

سـاختارگرايانة الكـاني بـه بررسـي سـاختار      انـة  كاو روانناخودآگاه گشوده است. رويكـرد  
ناخودآگاه و بازنمود آن در شخصيت سوژه و نيز بررسي سازوكارهاي درون ذهني سوژه در 

پردازد. ناخودآگاه ازنظر ويژگي براي فرويـد    ورود به دو ساحت خيالي و نمادين مي ةمرحل
ي خطرنـاك  تـ و ح ،قـوي شود و لذا داراي سرشتي مبهم، افسارگسـيخته،    به نهاد نزديك مي

كه نشان داده خواهد شـد، ناخودآگـاه بـه فراخـود       چنان است؛ درعوض ازمنظر الكاني، هم
نزديك است و بعد از ورود سوژه به دو ساحت خيالي و نمادين يا همان سـرآغاز زنـدگي   

مند  گيرد و تاحدي قاعده  تأثير فراگيري زبان و ساحت نمادين قرار مي اجتماعي، سوژه تحت
  شود.  مند نيز مي رساختا و

الكان بـه   يافت رهروشني ازديدگاه فرويد متمايز گشته است.  درك الكان از ناخودآگاه به
) 1966( 2ها  نوشتهقبل از    ، كه تنها اثر منتشرشده)1932(امر ناخودآگاه در رسالة دكتراي وي 
چهـار مفهـومِ   عنـوانِ   بـا سمينار يازدهم  ةويژه در مجموع است، و نيز در سمينارهايش و به

ناخودآگـاه  «عنـوانِ   بـا مطرح شده است. الكـان در سـميناري مقـدماتي     يكاو رواناساسيِ 
شتراوس را موردبررسي قرار داد و متـذكر شـد كـه    ااثرِ كلود لوي » فرويدي و ناخودآگاه ما

رده اسـت.  ارمغـان آو  هـا بـه    ها روابط و ساختارها را بـراي انسـان    كردن دال طبيعت با فراهم
بخشد. الكـان متـذكر     ازمنظر الكان، ساختارِ زباني هم شكل و هم وضع را به ناخودآگاه مي
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تحـت اصـطالح ناخودآگـاه، چيـزي      د،بخشـ   به ما اطمينان مي چنين ساختاري«شود كه   مي
. الكـان  )Lacan 1978: 21( »پـذيري   يافتني و عينيت  كشد: دست  رخ مي پذير خود را به  تعريف

ــد درك نا  در  ــروان فروي ــه پي ــار داشــت ك ــيِ  همــان ســمينار اظه ــومِ دوم درســتي از مفه
اصـطالح   ناخودآگاه فرويدي كاري با اشـكال بـه  «دارد كه   وي اظهار مي اند.  داشته  ناخودآگاه

). ibid.: 24» (راه گشت گفت كه با آن هم ناخودآگاه ندارد كه از آن پيشي گرفته است و نبايد
ناخودآگـاه رمانتيـك   «بود كه مفهومِ ناخودآگـاه فرويـدي نـه دربردارنـدة      الكان بر اين باور

. الكان اين اسـتدالل را  ).ibid( »آفرينشِ تخيلي است و نه مكاني هندسي برايِ خدايانِ شب
بريـده   هاي گفتاري و كلمات بريده  هاي زباني در جمله  مطرح كرد كه فرويد مجذوب لغزش

هـا    زديـدگاه الكـان، فرويـد ناخودآگـاه را در ايـن پديـده      در زبان نوشـتاري شـده اسـت. ا   
شد. وي سمينارش   جو كرد و دستاوردش آن چيزي بود كه در اين شكاف توليد ميو جست
  نتيجه رساند: چنين به  را اين

ناخودآگاه هميشه چونان چيزي آشكار شده است كه انگار سـوژه در شـكافي    ،بنابراين
 ؛كشفي پديدار شده كه فرويد آن را با ميل سنجيده است در نوسان بوده است، و از آن

برانگيز با گفتار تقريبي و فاقد دقت   هاي بحث  ت در گفتمانقطور مو ميلي كه ما آن را به
ــي  ــكار م ــوژه در آن     آش ــه س ــايي ك ــازيم، ج ــهس ــودش   ب ــره از خ ــكلي غيرمنتظ ش

  ).ibid.: 28( شود مي  زده شگفت

 گيرد. بنابراين،  كسب زبان شكل مي فراينداُديپي، در  رحلةزمان با م ناخودآگاه الكاني، هم
ــوريدة ــت ش ــي    سرش ــامان م ــان س ــريِ زب ــق فراگي ــدي ازطري ــاه فروي ــد و   ناخودآگ ياب

يافتـه    مثابـة موجـوديتي سـاختارمند و نظـام     شود. قلمدادكردن ناخودآگـاه بـه   مي  ساختارمند
اعـالم شـد. قرابـت و     )Lacan 2006: 496( هـا   نوشـته عنـوان   بـا بار در كتاب الكان  نخستين

چنـان مهـم بـود كـه وي آن را در       آن سويي ميان ناخودآگـاه و زبـان در انديشـة الكـان     هم
بررسيِ مفهومِ ميل بـا   هنگامِ عنوان مثال، الكان به  بحث گذاشت. به هاي گوناگوني به مناسبت

فعاليـت   و ارادة مـا بـه  گذاشتن اين امر كه ناخودآگاه فراسويِ اسلوبِ رايـجِ داللـت    بحث به
  هماني ناخودآگاه و زبان پرداخت: اين آيد به  درمي

ناپـذير    بـه مفهـوم چيـزي فهـم     خاطرِ وجود ميلِ ناخودآگـاه، بلكـه   ناخودآگاه، نه به
 منظور سربرافراشتن در سـطح بـاالي ناخودآگـاه كـه از ژرفـايِ      ... به يابد مي هستي

نماياند، تنها   شود. دربرابر، اگر ميلي خود را مي  آغازين خود پديدار مي تماميِ هستيِ
يعنـي، زبـان كـه     ؛رخ كشـيده اسـت   به اين خاطر است كه ناخودآگاهي خود را بـه 
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از سوژه فراري است: زيرا در سطح زبان هميشه چيـزي هسـت    ساختار و عواملش
 ندرخ بكشا خود را به لْشود كه مي  كند و سبب مي  كه فراسويِ ناخودآگاهي عمل مي

)Lacan 2004: 251.(  

انـه در  كاو روان شناسـي  روانها در   گذاشتن مالحظات نشانه بحث براين، الكان با به عالوه
ناخودآگاه «كه ادعا كرد كه  هنگامي ،»يكاو روانكاركرد و ميدانِ گفتار و زبان در «نام  اثري به

نشانه «كند:   مي  دوباره به ما يادآوريها را   ويژگيِ ساختارِ نشانه ،»گيرد  زبان شكل مي چون هم
. زبان نمادين الكان تابع فراخـود  )Lacan 2006: 232( »زباني است كه از آن گفتار ارائه شود
آيد. ساختارِ فراخود نيـز هماننـد سـاختارِ      كنش درمي  فرويدي است كه همانند يك زبان به

گـرشِ سـنتي مـا را بـه فراخـود      سو از قابليت زباني برخوردار است كه ن زبان است: ازيك
ديگر، از قابليت جملة غيردستوري بلنـد برخـوردار اسـت كـه      سازد، و ازسوي  يادآوري مي

  اي را براي خود قائل نيست.  گونه محدوديت و قاعده  هيچ
  
  شگرد جريان سيال ذهن در ادبيات 6.4

گـاه تعريفـي    عنوان شگردي روايي هيچبا » جريان سيال ذهن« ةكاربرد گسترد باوجود
هـاي آن بـا     سـاني و تفـاوت   روي در حوزة ادبيات و همِ مند از مفهوم پيش چهارچوب

پردازان و منتقدان ادبي در مواجهـه بـا     در دست نبوده است. نظريه» گويي دروني تك«
انـه بهـره   كاو روانشناسـانه و   در آثـار ادبـي همـواره از تعـاريف روان     يادشـده شگرد 
گير براي شگرد روايي جريان سيال ذهن وجود   فاتي پايدار و همهاند. همواره ص  گرفته

 انگـر  پـژوهش ديگـر،   نـد. ازسـوي  ا القـول   دارد كه متفكران و منتقدان ادبي بر آن متفق
 .انـد   پرداختـه » گـويي درونـي    تـك «و » جريان سـيال ذهـن  «ي به رابطة دو اصطالح ريابس
صـورت متـرادف و    ها را به ان آنگر پژوهشگويند بسياري از   كه آبرامز و هارفام مي گونه آن
 وجـود دارد  هاي ظريفي ميـان ايـن دو شـگرد     كه تفاوت آن برند، حال  كار مي جاي هم به به
)Abrams and Harphan 2012: 380(    برخي ديگر معتقدنـد يكـي زيرمجموعـة ديگـري . 

طـور خـاص    روايـت ذهنـي و بـه   هاي   هگويي دروني يكي از شيو  تككه  نحوي به ،است
). باور عام بدين صورت اسـت كـه   1396 ت (مولوديگري جريان سيال ذهن اس روايت

شناختي اسـت و بـه وضـعيت ذهنـي سـوژة        اصطالحي اساساً روان» جريان سيال ذهن«
در روايت » گويي دروني  تك«كند كه ازسوي شگرد   راوي يا شخصيت داستاني اشاره مي

  شود.  مي داستاني بازنمايي
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 بـاوجود را، » جريـان سـيال ذهـن   «و » گـويي درونـي    تـك «كنـد    حاضر تالش مي ةمقال
مثابة دو شگرد روايتي يا دو شيوة متفـاوت روايـت    شان، به  هاي محتوايي و كاربردي شباهت

دارد » جريان سيال ذهن«ي از تر بيشازلحاظ تاريخي قدمت » گويي دروني  تك«گيرد.  كار  به
اثـر جـويس)،    اولـيس آثار نوگرايانه به تكامـل و اوج رسـيد (بـراي مثـال، در      و اگرچه در

گرايانه مشـاهده كـرد (بـراي      توان در آثار پيشانوگرا و نيز واقع  هاي مقدماتي آن را مي نمونه
كـارگيري هـر دو     ، گرچه بهچنين هماثر همينگوي).  وداع با اسلحهمثال در صفحات پاياني 

هاي فرويـد    تأثير انديشه در آثار نوگرا تحت» جريان سيال ذهن«و » درونيگويي   تك«شگرد 
بـه مفهـوم نوشـتار     تر بيشهاي سبكي آن   به ويژگي باتوجه» جريان سيال ذهن« ،قرار گرفت

دشـواري در   باوجود، »گويي دروني  تك«شود.   ها نزديك مي  مدنظر سوررئاليست» خودكار«
چون حداقل از  ؛درك براي خوانندة عام است آن، تاحدي قابلساختار زباني و بافتار منطقي 
بازنمايي امر  تر بيش، كه »جريان سيال ذهن«كه در  آن كند. حال  قواعد دستور زباني پيروي مي

و تحليـل   شـده ن  ن دستوري و نيز قواعد منطقي لحـاظ افتد، قواني  ناخودآگاه در آن اتفاق مي
كارشناسي زبده در حوزة ادبيات نوگرا و رويكردهاي  زبان و سبك روايت آن نيازمند مداقة

  انه است.كاو روان
شگرد . است بيدار ذهنيت در آگاهي و افكار گر جريان سيال ذهن بيان جريان اصطالح

 معـادل  ايجـاد  كـه درجهـت   اسـت  نگاري داستان اي از روايت در  گونه جريان سيال ذهن
 يادشـده شـگرد   .كنـد   مي آزاد ذهني تالش فضاي در شخصيت تفكر فرايند نوشتاري براي

 كـامالً متكـي بـه ذهنيـت     يفراينـد  ،عبـارتي  شـود؛ بـه   مـي  ثبـت  نويسـنده  ةمداخلـ  بدون
 تصادفي اي  زنجيره ناخودآگاهي و و خودآگاهي و ادراك با عقل آن در است كه  شخصيت

طــور اجمــالي  ادبيــات، شــگرد جريــان ســيال ذهــن بــه در .آميزنــد از احساســات درمــي
جريانات ذهني يك يـا چنـد شخصـيت داسـتاني ازسـوي       گونه است به بيان اين  يارجاع

  .نويسندة اثر
هاي كلـي شـگرد جريـان      توان ويژگي  انه ميكاو روانشناسانه و  به تعريفات روان باتوجه

 افكـار  روايتـي از    ةارائ براي غالباً ادبي شگرد صورت خالصه بيان كرد. اين سيال ذهن را به
جاكـه مطـابق بـا     رود. ازآن مـي  كـار  بـه  توصيف و گوو گفت از استفاده جاي به ها  شخصيت

شاخة  به فكر شاخة يك از و نيست منسجم گاه  هيچ اشخاص هاي ويليام جيمز ذهنيت گفته
در شـيوة روايـي    جديـد نسـبتاً  گـويي درونـي كـه شـگردي       تـك  ،پـرد  مـي  تفكّري ديگـر 

صورت يكـي از   نويسي شد و به  جهان قصه براي بررسي شخصيت وارد«شود  مي  محسوب
خواننـده   ،). لـذا 430: 1362(براهنـي  » ها درآمـد   نويس  بيني قصه  هاي مختلف جهان  تكنيك
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دليل گسيختگي  بهروست.   ها روبه  واسطه با طرز نگرش دروني و ساختار ذهني شخصيت بي
برخورد با هـر دو گونـة مسـتقيم و    در  خواننده ،انهآگاهروايت  ةافكار و تصاوير در اين الي

هـاي   بـا تركيـب  ويـژه در جريـان سـيال ذهـن      گـويي درونـي و بـه     غيرمستقيم شگرد تك
عبـارات   گذاري درست، جمـالت و  غيردستوري، عدم رعايت قواعد نحوي، پرهيز از نشانه

  شود. مي مواجه عدم انسجام و ،، ابهام، تكرارناقص
 

  بحث و بررسي. 5
  خودآگاه زنمايي ذهنيت نيمهمهدي زاغي: با 1.5

كند، داستان آغازي معمول   درظاهر انسجامي دروني را دنبال نمي» فردا«كوتاه   اگرچه داستان
ترين جمالت داستان مخاطب به اين نكتـه    و پيرو ساختارهاي زباني را داراست. در ابتدايي

در » سـرما «گويـا  غيراز خـودش نيسـت.    برد كه روي سخنان مهدي زاغي با كسي به  پي مي
براي وي اسـت كـه نهايتـاً بـه جـدايي او از جمعـي       » ديشب«نخست يادآور خاطرة  ةجمل
  شده است:  منجر

سوز   تو كوچه، چه ... ارانگ كه پالتوم را رو پام انداختم، انگارنه اين پيري! با چه سرماي بي
ز كـه سـرما   بود يا از الي در شكسته شيشة از. نيست سردتر ديشب از اماآمد!  بدي مي
 »از سرما سخلو كردم!« غرولندش بلند شد: عباس. بود بدتر نفتي بخاري بويزد  تو مي

 اتـاق  ،كـردم   ك كـه ولـش  رد بـه  ؛ندارم  كرد. نه، غمي ها را پخش مي جلو پنجره حرف
رچـانگي و  نـي، پ ز مهـ  هچسبه، دوب پل آدم ميو  ده، قمپز اصغر، سياهي كه به دستز دود
 هـم  هـا  ايـن  بـرم،  كه . هرجاخواب سرد ، رخت»حق دوست«ها، كبابي  بازي بچه لوس
  .)101: 1325(هدايت  گم نكردم را چيزي نه. مياند دنبالم

شود بـراي خواننـده مملـو از      صورت غيرمستقيم به داستان وارد مي اگرچه جمعي كه به
 .جمع در ذهـن خودآگـاه اسـت    ابهامات است، شخصيت داستان از چگونگي و جايگاه آن

مكش دروني مهدي زاغـي   در زمان صحبت با خود نيازي به شرح دقيق آن ندارد. كش ،لذا
» ك كـه ولـش كـردم   رد بـه  ؛نـدارم   نه، غمي«گفتن است كه در جملة  درخصوص اين ترك

درونـي در  گـويي    دليل استفاده از شگرد تك به ،ديگر عبارتي دهد. به  (همان) خود را بروز مي
مانـد. در ايـن     پاسخ باقي مي  اين بخش، بسياري از سؤاالت مخاطبان در مواجهه با راوي بي

دهـد،    كـه راوي خـود را در انتخـاب و سـنجش قـرار مـي        جهت  آن از ،پاراگراف آغازين
  خودآگاهي كامل را داراست.
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كـه مهتـاب روي   برد؟ شايد بـراي اينـه    چرا خوابم نمي«انديشد:   مهدي زاغي با خود مي
 يتـ كـنم؛ ح  فرامـوش  را چـي  همه بايد. شدم عصباني ،خود غلت نزنم صورتم افتاده. بايد بي

دارد كـه    تالش راوي براي خوابيدن به مخاطـب اشـاره مـي    .(همان)» خوابم ببره تا را خودم
برد، بر آن است تا خودآگاهي را ازطريق خـواب    سر مي اگرچه مهدي زاغي در خودآگاهي به

ذهنيـت آشـفته و    تـر  بـيش سـاية جملـة بعـدي هرچـه      مكشي كه در خود دور كند؛ كشاز 
(همـان)  » صاحب مرده!» من« اين »!من ... من« اش همه«كشد.   تصوير مي گسستة او را به ازهم

پ نهـد و    اَش مـي   هدايت تأكيـدي بـر درگيـري درونـي راوي    » من«ر از تكرار در اين عبارت
سـراند.    هـاي زيـرين ذهنيـت مهـدي زاغـي مـي        به اليه تر بيشگونه مخاطب را هرچه  بدين

اي كـه    راوي ؛اين عبارت گوياي بحران هويت فردي در شخصيت راوي اسـت  ،برآن مضاف
تصـويري كـه    ،بيـزار اسـت. درمجمـوع    )مـن ( شناسد، بلكه از خود  تنها خود را نمي گويا نه

ش مهــدي زاغــي را درخصــوص ســركوب افكــار پــردازد تــال  هــدايت بــه ترســيم آن مــي
مابين خودآگاه و ناخودآگـاه مهـدي     كالمي ساده، جدال في دهد. به  اش نشان مي  گسيخته افسار

از همـان ابتـدا خـود را    » فـردا « كوتـاه   شدن هويت اوست در داسـتان  زاغي كه سبب متزلزل
  گذارد.  معرض نمايش مي  در

 زند  حرف مي راوي داستان از سفري ،درحين تالش براي خواب ،خوابي  در گيرودار بي
زاغـي    كش ذهني مهديم روي خود دارد. در اين نقطه از داستان است كه كشِ كه فردا پيش

هـاي    كند كه گويي تمامي مشكالت و دغدغه  اي جلوه مي  گونه نمايد و به  ازپيش رخ مي بيش
  دارد؛هاي قبل توفير   راوي از اين سفر است. سفري كه با مسافرت

وقت بـا   كنم. هر اولم نيست كه سفر مي ةرم اصفهان. اما دفع شايد براي اينه كه فردا مي
افتـاد. امـا    سـرم مـي   خـوابي بـه   خواستيم بريم شبش بـي  ها اوين و دركه هم كه مي بچه
 ترسم زده شدم يا مي دونم ذوق دفعه براي گردش معمولي نيست، موقتي نيست، نمي اين

  ).102: 1325 (هدايت
خوابي  بي ،جاكه سازوكار ذهنيت از روال معمول خود خارج است  ازآن ،در اين عبارات

طور  زاغي به  فته و ذهنيت متمايل به نهاد مهدينهاد آش ،دليل اتفاقي معمول و مرسوم به فقط
  دهد.  مستقيم خود را بروز مي

توانـد تأكيـدي بـر      دهد كـه مـي    گري از خود به روايتش ادامه مي مهدي زاغي با پرسش
  روايت باشد.  هنگامِ  وجوه خودآگاهي راوي به

گذارم؟ اصالً مـن آدم تنبلـي هسـتم. چـرا      از چي دلهره دارم؟ چيچي را پشت سرم مي
اين سرما از هوا نيست، از جاي ديگر آب  ؛حاال فهميدم [...]جا بند بشم؟  تونم يك نمي
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پشت خميـده،   با مياد سرما اين دفعه هر اما بشه، خواد مي هرچي. خودمه تو .خوره مي
  ؟ (همان).بار اين تن را بايد بكشانم تا آخر جاده بايد رفت. چرا بايد؟ براي چه

گـويي درونـي     پرده با شـگرد تـك    ، خوانندة اثر باري ديگر بيخود از سؤاالت اين بنابر
صـورت تأكيـدي بارهـا     كه بـه » خود«و » سرما« چون همكلماتي  ،چنين همشود.   رودررو مي
هـايي    پاسخ ،برآن دهد كه در درون روايت نهفته است. عالوه  شود خبر از سرّي مي  تكرار مي

هاي زيرين ذهنيـت وي را   كند اليه  سؤاالت طرح مي برايكه مهدي زاغي با ارجاع به خود 
در تقابـل   ،گري روي آورده است و به پرسش فقطدهد؛ فردي درمانده و ناتوان كه   نشان مي

  كند.  با فراخود، خود را سرزنش مي
مثابة اعتراف به افكار خـود   شود به  پس در روايت مهدي زاغي مشاهده مي  اين از چه آن

ي ذهني گاي داليل آشفت  گيري ريشه انة اين اعترافات به پيكاو روانكند. تحليل   نمود پيدا مي
بـرد پـژوهش حاضـر     سزايي خواهد كرد و در مسير پـيش  كمك بهرتالطم او راوي و نهاد پ
آورد و   ميان مـي  هايي سخن به  ناپذير است. مهدي زاغي از مشكالت و دغدغه امري اجتناب

الواقع تنها از آن او نيستند و غالباً مشكالتي با مضمون   دهد كه في  ها را به خود نسبت مي  آن
مقوالتي مانند جنگ،  ؛هاي خانوادگي هستند  اخت گفتمانطريقي مرتبط به برس اجتماعي يا به

و  ،كاري، عدم توانايي در ايجاد ارتباط با افراد ديگر جايگاه خانواده و گفتمان خانوادگي، بي
حزب و انقالب همواره از جايي بيرون از ذهنيت فـرد بـر آن تـأثير     چون هممسائل سياسي 

نمودهـايي   گيري ذهنيت افـراد متفـاوت    يوة شكلتأثيراتي كه متناسب با سن و ش ؛گذارد  مي
ناپذير جامعة نو كه تاحد تروما در  كند. اين تأثيرات اجتناب  بازنمايي پيدا مي هنگامِ متفاوت به
تواند عواقب سوئي را بـر سـاختار     كند مي  و فراخود دخالت مي ،بندي نهاد، خود  شيوة قالب

ر داين تأثيرات  تر بيشبه بررسي  ،گذارد. درادامهجاي  ناخودآگاهي و كيفيت سازوكار آن به
  ذهنيت مهدي زاغي خواهيم پرداخت.

صـورت خالصـه بـه آن اشـاره      گيري روايت، كه رواي بـه  اولين رخداد در مسير پي
مه بدان اشاره شد، مقولة جنگ اسـت. راوي گويـا بـراي    دتر در بخش مق  كند و پيش  مي

 كـنم  مـي  جـا  ايـن  در كه زندگي« :يابد  ند راهي ميدا  مشكالت شخصي مي  چه آنفرار از 
قـدر بـزرگ و تماشـايي     دنيا بايد چه ... ديگه شهر يك در. بكنم دنيا سر  اون در تونم مي

ايداري ندارد و بياني بهتر راه فرار مهدي زاغي چندان پ حل راوي يا به (همان). راه» باشه!
 (همـان). داسـتان  » جور بازي اسـت  يكها  جنگ هم براي اون« شود مي  رد ازسوي خود او

تأثير  شك تحت  ميالدي نگارش شده است بي 1946شمسي/  1325كه در سال » فردا«كوتاه  
كه  اي هفاجع ؛ميالدي خاتمه يافت 1945شمسي/  1324است كه در سال   جهاني  دوم  جنگ
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. آمـد  حساب مي نقطة يأسي به ،ويژه هنرمندان و نويسندگان براي تمامي افراد قرن بيست، به
توان كرختي راوي داستان از نخست تا به انتها را بدين يأس ناگزير مربوط دانسـت.    مي ،لذا
است كه مهدي زاغي را به درون خويش رانده است و سـبب جـدال   » جنگ« ،ديگر بياني به

  ده است.گراي وي ش  و خود عقالني و منطق ،غريزة زيستي ،بين نهاد
گيــرد.   را در بــر مــي» فــردا«كوتــاه   بخــش اول داســتانمجــدداً شكســتي ديگــر راوي 

زاغي كه درمانده و تنها در افكار افسارگسيختة پيش از خوابش غرق است بـي هـيچ     مهدي
اي كه راوي از همان ابتداي يـادآوري    خانواده ؛آورد  اش مي  سوي خانواده اي رو به  زمينه پيش

چطـوره بـرم سـاوه؟ انگـل     «بجويـد؛   العملـي سـريع از آن دوري    كنـد بـا عكـس     سعي مي
زنـد. لـيكن     (همان). در اين عبارات مهدي زاغي باز هم نهيبـي بـه خـود مـي    » بشم؟  ها اون

(همـان). ايـن نفـي     »تنگ نشـده  دلم بابا زن و پدر ريخت براي ... هرگز« گويد  بالفاصله مي
كنـد. هـدايت     اش مـي   خواننده را وادار به تأمل درخصوص روابط راوي با خـانواده  خشك

گـويي درونـي     خواننده را از زبان مهدي زاغي بـا شـگرد تـك    تر بيشدرادامه خوراك تأمل 
شـود كـه     روشن مي ،(همان). بدين اعتبار» ها هم مشتاق ديدار من نيستند اون«كند؛  مي  مهيا

گيـري    ارتباط راوي با خانواده و درمجموع با گفتمان خانوادگي كه تأثير مسـتقيم در شـكل  
كند. درخصوص داليل اين انزجار   هويت فرد را دارد از نوعي گسستگي و انزجار تبعيت مي

  دي مهدي زاغي اشاراتي داشت. عتوان به جمالت ب  مي
توان جايگاه پدر در خانواده و ذهنيـت    كند مي  با تصويري كه راوي از پدرش ترسيم مي

شـدت حـريص و    سوي پدري بـه  مهدي زاغي را موردتحليل قرار داد. در اين تصور ازيك
تصـوير كشـيده شـده اسـت.      بندي به جامعـة سـنّتي بـه    ديگر نوعي پاي كار و ازسويي  طمع
  گونه موارد در جملة آخر مشهود است: مخالفت مهدي زاغي در پذيرش اين ،چنين هم

هميشـه آب دمـاغ روي سـيبيلش سـرازيره،      د.نه براي ايـن كـه سـر مـادرم هـوو آور     
ها هميشه  زنه. چرا مثل بچه مثل نخودچي، زيرِ ابروهاي پرپشت سوسو مي ،هاش چشم

كنه؟ من شبيه پدرم  خوره و به كسي تعارف نمي لي داره و دزدكي مي تو جيبش غاغا لي
هـايش را   زنه و رعيـت  مي كمرش پردستش را اي  وافاده وقت با چه فيس آن [...]نيستم 

جـا دربيـاد    گيره. ناني كه از اون ده و ايراد مي بنده! از صبح تا شام فحش مي چوب مي به
  .)103 - 102: 1325(هدايت  زهرماره. نان نيست

تمـايزات شخصـيتي وي بـا     چنين هماش و   اين تمايزات در نوع بينش راوي و خانواده
عـدم خودشناسـي قطعـي     پدرش را از ديگر عواملي اسـت كـه سـبب آشـفتگي ذهنـي و     
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گرفتـه از   تئعنوان بستري است كه رودهاي مختلف نشـ  هزاغي شده است. خانواده ب  مهدي
كنند و هرچه انشعابات رودهاي   جامعه راه خود را ازطريق آن ختم به درياي هويت فرد مي

 خـوش  دسـت تر باشد ذهنيت فرد و درنتيجـة آن هويـت فـرد      متّصل به ذهنيت فرد متالطم
  تر است.  تر و آشفته  امواجي خشن

ـ     دة مصـيبت دهنـ  نشان مذكورعبارت  در يـا قـانون نـام پـدر بـراي      واربـودن جايگـاه پ
بـديلي را    جايگاه پدر و زبان مادر نقش بي ،زاغي است. همواره در گفتمان خانوادگي  مهدي

شود اين است كه جايگاه مادر براي مهـدي زاغـي     كنند. سؤالي كه اكنون مطرح مي  بازي مي
توجه به سال نگارش اثـر بـه ايـن     چنين همكجاست؟ از تحليل روايت درخصوص پدر و 

اي سـنّتي    خواننـده بـا جامعـه   » فـردا «كوتـاه    تـوان دسـت يافـت كـه در داسـتان       حكم مي
و نـوع   ،»هـوو «، »بابا زن«با استناد به گفتة خود راوي در ارتباط با  چنين همو  ،دارد  سروكار

اتكا بـه   باا استنباط كرد. سنّتي ر ةتوان مردساالربودن اين جامع  پدرش مي ةمنشان رفتار ارباب
تـوان نقـص زبـان و      مردساالر سنّتي و عدم يادآوري مادر ازجانب راوي، مـي  ةحكم جامع

گيري هويت مهدي زاغي پذيرفت. نقض   جايگاه مادر و عدم عملكرد درست آن را در شكل
ه حالي و آشفتگي در فرد است ك  كاركرد صحيح خانواده در ذات خود مسبب ايجاد پريشان

  مهدي زاغي نيز از آن مبرّا نيست.
كـاري و مشـكالت كـارگري بـه      مهدي زاغي با اشاراتي مفصل به بـي  ،روايت ةادام در

بعد از شـش سـال كـار، تـازه     «جمالتي مانند  ؛زند  تأثيرات شرايط اجتماعي بر فرد نقبي مي
تــو دنيــا اگــر جاهــاي مخصوصــي بــراي كيــف و « ؛)103: همــان(» دســتم خــالي اســت

يكي « ؛)103 همان(» شه جا پيدا مي چارگي همه گذراني هست، عوضش بدبختي و بي خوش
رانـد و روايـت     ) كه بر زبـان مـي  104: همان» (‘ابولي خرت به چنده؟’پيدا نشد ازم بپرسه: 

در معنـي كـالن   ) 106 - 104: همـان (» حـزب «و  ،»قمار«، »مريكاييآسرباز «درگيري وي با 
فضـايي كـه همـواره بـراي مهـدي زاغـي        ؛خود نقدي به فضاي سياسي و اجتماعي اسـت 

 ةشـان  به راه داشته است. درماندگي اجتماعي شانه هم مشكالتي چون زدوخورد و زندان را به
اسـت مسـتقيماً در     تشـويش كـرده   خـوش  دسـت هويت راوي را  درماندگي خانوادگي كه
  ة سازوكار آن دخالت ورزيده است. ناخودآگاه راوي و شيو

را بتـوان پـاراگراف آخـر    » فـردا «كوتـاه    ترين بخش روايت اول در داستان  اصلي ،شايد
راه بـا روايـت خودآگـاه خـود، هرچـه       هم ،مهدي زاغي ،كه گفته شد گونه دانست. همان  آن

تالشي كه توأمان بـا تـالش    .كردن ناخودآگاه خود است منظور سركوب در تالش به تر بيش
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مهدي زاغي، تفاوت زبـاني   وي براي رسيدن به خواب است. در اين واپسين بخش روايت
  مشهود است.

ميـان داد و جنجـال و    ،اي بـدهوا هـ  شش ساله كه از اين سوالخ به اون سوالخ تو اتاق
 كـه اگـه   مثـل ايـن  » بـاش!  د زود«كار كردم. اون هـم كـار دسـتپاچة فـوري      ،صداسرو

طور بهتر باشـه.   چسبيد! حاال دستم خالي است. شايد اين شد زمين به آسمان مي مي  يرد
  »ابولي خرت به چنده؟« پارسال كه تو زندان خوابيده بودم يكي پيدا نشد كه ازم بپرسه:

 از سـاعت  زنـگ  يصدا...  شكسته هوا تك كه نيا مثل ... تر شده خوابم گرم رخت
 چـه ...  من كه ساعت ندارم ... گاراژ ... فردا صبح زود ... باشه روقتيد ديبا. آد يم دور
  .)107: همانفردا ( ... ديبا فردا...  گفت؟ يگاراژ

نمـود زبـاني نيـز     مذكورازپيش روايت مهدي زاغي كه در جمالت  ريختگي بيش هم از به
 ،»صداي زنگ سـاعت «، »تر شده خوابم گرم رخت« چون همعباراتي  ركند و با تأكيد ب  پيدا مي

توان آن را   حالتي كه مي ؛وبيدار را استنباط كرد توان حالتي از خواب  مي» بايد ديروقت باشه«و 
مخاطـب   ،در اين گفتار آخر مهدي زاغـي  چنين همخودآگاه مهدي زاغي دانست.   حالت نيمه
ند؛ افكـاري كـه   شو  مي  وار بيان  ست كه چكيدهرو  اي از افكار گوناگون نامنسجم روبه  با هجمه

تـوان    هاي پژوهش حاضر مي ها نشسته است. با اهتمام به استدالل  راوي از ابتدا به روايت آن
كوتـاه    كه بگوييم راوي بخـش اول هـدايت در داسـتان    مدعي بود كه مهدي زاغي يا بهتر آن

  پيمايد.  خودآگاهي را مي  در سير روايت خود سفري از خودآگاهي به نيمه» فردا«
انواعي از ابهام، تكرار، عدم انسجام، عدم سـير  » فردا«كوتاه   اگرچه در روايت اول داستان

شد ايـن    جا گفته تا بدين چه آنز اهميت در خورد، نكتة حائ  چشم مي و تكرار به ،خطي زمان
كننـد. و اگرچـه    مـي   ز ساختار قواعد دستور زبان پيـروي اي ا  نوبه است كه تمامي جمالت به

آينـد، ايـن امـر را      حسـاب مـي   وجوهات يادشده از وجوه مهم شگرد جريان سيال ذهـن بـه  
توانـد    ذات خـود نمـي   درخصوص افكار به يادشدههاي   نبايستي از ذهن پاك كرد كه ويژگي

ديگـر روايـت    عبـارت  جريـان سـيال ذهـن يـا بـه     » شـگرد «دليلي مكفـي بـراي اسـتفاده از    
  .باشد  ناخوآگاه
ــذا ــه    ،ل ــاهي حضــوري دارد ك ــي خودآگ ــدي زاغ ــت مه ــواره در رواي ــههم ــرور  ب م

كلـي از روايـت    گاه بـه   هيچ ،ليكن ،كند  خودآگاهي باز مي  براي نيمه يشود و جاي مي  رنگ كم
شود اذعان داشت   مي ،طور كلي هآيد. ب  حالت كامل ناخودآگاهي درنمي د و بهشو  ناپديد نمي

بنـدد شـگرد     كـار مـي   بـه » فـردا «كوتـاه    راويت بخش اول داستانشگردي كه هدايت براي 
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گـويي درونـي مسـتقيم      است. ازلحاظ وجوه زباني، شـگرد تـك  » مستقيم«گويي دروني  تك
كنـد. اگرچـه شـگرد      نمايد، تاحد زيادي از قواعد دستور زباني پيروي مـي   گرچه آشفته مي

 سـانِ  دن منطـق عـام زبـاني و سـبكي بـه     كرن دليل لحاظ به )روساخت(  متنيدر الية  يادشده
كـه   آن كند. حـال   فهم نمود پيدا مي صورت منطقي و قابل كند، تاحدي به  ناخودآگاه تظاهر مي

افتـد، قواعـد     بازنمايي ناخودآگـاه در آن اتفـاق مـي    تر بيشدر شگرد جريان سيال ذهن، كه 
اظ دسـتوري و منطقـي   و زبان روايت در متن ازلح شده استدستوري و نيز منطقي لحاظ ن

  دارد. قرابت )ساخت  ژرف( هاي زيرين تفكر  اليههمواره به 
  
  غالم: بازنمايي ذهنيت ناخودآگاه 2.5

 ،اول اسـت   روايت غالم اگرچه ازنظر موضوعات بسيار بسته از موضوعات روايـت بخـش  
ــاظ  ــگردازلح ــتاري ش ــت بخــش اول     نوش ــتاري رواي ــاختار نوش ــا س ــدا ب ــان ابت از هم

د كه هدايت در ايـن اقـدام   شو  معين مي ،گفته خواهد شد چه آنبه  كند. باتوجه مي  سايي شانه
شـود. هـدايت از     در سطوح بسيار ابتدايي موفق به بازنمايي جريان سيال ذهن مي فقطخود 

جا نيست. بايد پاشم، كبريـت بـزنم، از    دهنم خشك شده. آب كه اين«نويسد:   زبان غالم مي
كنـه، بـدتر    اش نمـي  را پيـدا كـنم، اگـر كـوزه آب داشـته باشـه. نـه، كرايـه        تو داالن كوزه 

) و با ايـن نكتـه   108: 1235(هدايت » چسبه! . اما پشت عرق آب خنك ميشم مي  واببدخ
كند. خودآگاه يا همان   رمزگاني را درخصوص عدم هوشياري كامل غالم به خواننده القا مي

سبب مستي  عاملي كه به ؛با ناخودآگاهي وي است مكش غالم از ابتدا در كش» منِ عقالني«
  سـرعت نشـان   دهد و بـه   تر خود را بروز مي  هرچه سريع ، تالش براي خواب ، »بدخوابي«و 
  نهد.  خودآگاهي وا مي  كه غالم خود را به نيمه دهد مي

كند كه داليل   درست پس از جمالت آغازين عباراتي ازسوي غالم مخاطب را شوكه مي
كـه اون   درصورتي ،زنم اش براي خواب خودم هول مي همه«مخاطب آن مشخص نيست: و 
گـويي درونـي     به همين جمالت آغـازي شـگرد تـك    . باتوجه)همان(» ... نه، كشته شد مرد

شـدن   بب خبـر فـوت يـا كشـته    س د كه غالم بهشو  مشخص مي ،برآن د. مضافشو  مي نمايان
حالت ذهني متعادل قرار ندارد. عـواملي كـه تـا     تأثيرات خماربودن در چنين همشخصي و 

تر   سريع ،و شوك خبر فوق )تالش براي خواب(  »بدخوابي«سبب مستي  به شد، جا ذكر بدين
كـه وي خـود را بـه     دهـد  مـي  سـرعت نشـان   دهـد و بـه    خود را در روايت غالم بروز مي

  نهد.  وا ميخودآگاهي  نيمه
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ايجـاد ارتبـاط منطقـي بـراي      رگسيخته كهبا اين جمالت است كه هجوم افكار افسا
گونـه   شـود. غـالم ايـن     طور مقطع در روايت پديدار مي ها وجود ندارد به  شدن آنيادآور
... امشب پكـر بـودم، زيـاد     كرد اين شكوفه دختر قدسي بود كه گريه مي«دهد:   مي ادامه

عبـارات پايـاني    ،ويـژه  ه. ب)همان(» كشه مي هام تير ره، شقيقه خوردم. هنوز سرم گيج مي
گـيج  «خودآگاهي؛   گذارد بر ورود غالم به ساحت نيمه  اي مي  پاراگراف آغازين كه صحه

ردم   ... چه شمد كوتاهي! اين كفنـه  طور بهتره ... همين و منگ ال زيـر  ... حـا  ... حـاال مـ
فلكـي  ... ط هوا رفـت!   ... باز شكوفه جيغ و دادش به آمدند سراغم  ... جونورها به خاكم

. خودآگـاهي غـالم   )همـان (» رفت بـراش شـيريني بگيـرم    ... يادم بايد يك باكيش باشه
منجـر  تـر ناخودآگـاهي     ررنـگ تواند به حضور هرچه پ  درحال رنگ باختني است كه مي

هـاي    هاي نگارشي در اين بخش روايت كه مملو از عالمت  گذاري  نشانه ،چنين همد. شو
همـي را  مو سه نقطگان است در بازنمايي ذهنيـت آشـفتة غـالم نقـش      ،پرسش، تعجب

  كند.  مي ايفا
به تصويري كـه   باتوجه ،رود كه  سوي داستان ديگري مي روايت با جهشي بلند ناگهان به

بچـة  «گويـد:    ارتباط با راوي بخش اول داسـتان نيسـت. غـالم مـي      بي ،گذارد  در اختيار مي
اي   به اشـاره  . باتوجه)همان(» خنديد. بچة پاكي بود! يشه ميهاي زاغش هم بود. چشم  خوبي

كه در بخش اول داستان درخصوص دوستي ميان غالم و مهـدي زاغـي شـد و اشـاره بـه      
كنـد. شـگرد     داستان تالش مـي  رنگ پيمنظور ايجاد انسجام در  ، هدايت به»هاي زاغ  چشم«

تر ذهنيت مهدي زاغـي در    درك عميقروايي هدايت در اين بخش از داستان به خواننده در 
را » چـاره  بـي «ي مهدي زاغـي كلمـة   محض يادآور كند. غالم به  بخش اول كمك شاياني مي

چاره براي چـه كسـي اسـتفاده شـده      برانگيز است؛ لغت بي كند كه ابهام  بار پياپي ذكر مي سه
  است؟ مهدي زاغي يا غالم؟

اي متفاوت ازسوي   گونه و هويت نيز به در ارتباط با راوي دوم نيز مشكالت خودشناسي
برد از رؤيايي   مي سر د. غالم كه اكنون در مرز مابين خواب و بيداري بهشو  هدايت مطرح مي

بهتـر كـه از خـواب    «گويد:   كند. وي مي  كند كه بحران هويتي او را بازنمايي مي  صحبت مي
ديدم نـه چيـزي را    ا نه چيزي را ميديدم كه بيدارم؛ ام كه خواب نبود. خواب مي  پريدم. اين
. فرويد )همان(» تونستم بدونم كه كي هستم. اسم خودم يادم رفته بود كردم و نه مي حس مي

دانـد كـه بـه     مـي   گـاه بشـري  آشـدة ناخود  هاي سركوب  رؤياها را فوران رانه تأويل رؤيادر 
كـه  » م- «فرويـد تكـرار حـرف    به گفتارهاي  ). باتوجهFreud 1913: 121( اند  بازنمايي درآمده

بـودن   كـه حـاكي از هميشـگي   » خـواب «كنـد و واژة    را براي غالم تداعي مي» من«جايگاه 
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ناشي از بحران هويتي راوي باشد كه در ذهنيـت وي   تواند  مكش دروني غالم است مي كش
  رخنه كرده است.

جـا موردتحليـل    پس در داستان با همان شيوه و شگردي كه تا بدين  اين روايت غالم از
ها اشاره شد سعي   هايي كه به آن  هدايت با حفظ ويژگي ،عبارتي يابد. به  قرار گرفت ادامه مي

ميزان  از روايت به تر بيشبا گذشت هرچه  ،كند. البته  داستان خود مي پيرنگسازي   بر تكميل
شود. از   افزوده ميخصوص به ويژگي آشفتگي زماني روايت،  ها، به  ي و كيفي اين ويژگيكم

توان به تفـاوت زمـاني و تـوفير در نـوع       تأمل ديگر درخصوص روايت غالم مي موارد قابل
هـر دو روايـت   توان اذعان داشـت كـه اگرچـه در      مي ،بياني ساده آشفتگي زماني دانست. به

شود، ازسويي روايت مهـدي زاغـي در بخـش اول همـواره       انسجام زماني مشاهده مي  عدم
انتهـايي آينـده نيـز دخيـل در     گذشته و حـال در آمدوشـد اسـت و تنهـا در بخـش      مابين 
صورت پراكنـده در   ديگر در روايت غالم در بخش دوم روايت به شود و ازسويي  مي  روايت

  و آينده سرگردان است. ،ميان گذشته، حال
به ساحت  ، ناخودآگاه براي ورود»فردا«كوتاه   در روايت دوم داستان ،ذكر شد چه آنبنابر 

 پيمايد. امري روايت اول مي در مقايسه باتري را   خودآگاهي و ايراد آشفتگي زباني مسير كوتاه
 پايـاني  پـاراگراف  در كـه  دارد وجود »فردا« كوتاه  داستان دوم بخش روايت با ارتباط در مهم

  :رسد مي  پايان گونه به اين» فردا«كوتاه   روايت داستان .استنهفته  غالم روايت
... بـه   بند دوچرخة يوسف به درخت گرفـت و شكسـت   امروز ترك ... پس نسيم مياد

 ... ديروز هفتاد بطر ليموناد خـوردم، بـاز   وادراتگ...  خال زده بود هاي يوسف تب لب
...  كنند؟ ... نه، حتماً غلط مطبعه بوده. يعني فردا تو روزنامه تكذيب مي ام بود؟ هم تشنه
عبـاس  «بهـش   ،كه چشمش لوچه ،عباس پوشم. چرا را مي ... من پيرهن سياهم خوب
... پيرهن  ... فردا روزنامه راتـ  واد ـ وگ ... رات ـ واد ـ وگ...  وادراتگگند؟  نمي »لوچ

  .)115: 1325... (هدايت  فردا ... سياهم

هـم در سـطح خوانشـي تمـايزي را     كـه هـم در سـطح نوشـتاري و      ،در اين پاراگراف
خورد. در اين بخش عبارتي مانند   چشم مي تأثيرات واضح درز ناخودآگاهي به ،كند  مي  حاشا

به اصل » وادرات ـ گو ... راتـ  واد ـ گو ... گوادرات«يا حتي واژة ...»  فردا ـ  پيرهن سياهم«
ن نتيجــة قرابــت دارنــد. قرابــت در ايــن عبــارات و واژگــا  ) ســاخت  ژرف(  درونــي زبــان

 ،چنـين  همانجامد.   ست كه به بازنمايي از ناخودآگاه بشري ميعملكرد صحيح فراخود ا  عدم
ها را ازطريق زبان   عنوان تشكلي كه وظيفة نظارت بر افكار و شيوة صحيح بيان آن فراخود به
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ــارات ــا عب ــوه مــي مــذكور دارد در مواجهــه ب ــان ،جــا كنــد. در ايــن  ناكارآمــد جل كــه  چن
الخـط معمـولي     و حتـي رسـم   ،عـام  اصول و قواعد دستور زبان، منطـق  ،است  هشد  آشكار
  اند.  نشده  لحاظ

» شـگرد «طور كلـي متعهـد بـه       توان به  را نيز نمي» فردا«كوتاه   روايت بخش دوم داستان
گـويي    روايت با شـگرد تـك   ،بخش اول چون هم ،جريان سيال ذهن دانست. در اين بخش

زبـاني راوي تاحـد زيـادي بـا     نـوردد و همـواره سـاختار      دروني اصـول زبـاني را درنمـي   
تـر از بازنمـايي     ررنـگ خودآگاهي در آن پ  نيمهانعكاس  ،سويي دارد. درنتيجه زبان هم  دستور

جوالن ناخودآگاه آشفته در  ،»فردا«كوتاه   ناخودآگاهي است. مجزا از تماميت روايت داستان
و  ،منقطـع  تـوهم، عبـارات   غيرمنطقـي،  كـه معجـوني از سـاختار    ،جمالت پاياني داسـتان 

از قواعـد دسـتور زبـان فارسـي     كنـد و همـواره     نـوازي مـي   شدت چشم به ،است  نظمي بي
واسـطة سـاحت     كـه ناشـي از تـأثيرات بـي     ،گيرد. جدال موجود در ايـن بخـش    مي  فاصله

سندي محكم درخصوص حضور شگرد جريان سيال ذهن  ،ناخودآگاه بر قواعد زباني است
 كوتـاه   داسـتان  در ذهـن  سـيال  جريان »شگرد« پايرد ،كند. بنابراين  در اين داستان ارائه مي

 .دشو  مي نمايان داستان جمالت ترين  انتهايي در منحصراً »فردا«

 

  گيري نتيجه. 6
گويي دروني و جريان سيال ذهن كه   از دو شگرد روايي تك» فردا«كوتاه   هدايت در داستان

كـه   ،گويي درونـي   كند. هدايت از شگرد تك  ند استفاده ميا هاي ادبيات نوگرايانه  از شاخصه
منظـور بازنمـايي    بـه  ،دهـد   را تشـكيل مـي  » فردا«كوتاه   توجهي از روايت داستان بخش قابل
ان داستان، بازنمايي ناخودآگاهي در پاي ،چنين همكند.   خودآگاه راويان استفاده مي  ذهنيت نيمه

جا به جريان سـيال ذهـن    پذيرد و شگرد روايي در اين  تري صورت مي  طور برجسته غالم به
 يآگـاه خودكوتـاه در سـاحت     بخش عمـدة روايـت ايـن داسـتان    شود. اگرچه   نزديك مي

ناخودآگـاه در  خودآگـاه و    نيمـه  بازنمايي ساحت ذهني پايان آنْ شدن به  با نزديك ،گذرد مي
ازجملـه آثـار مهـم     ،اثر صادق هـدايت  ،»فردا«كوتاه   داستان ،افتد. درنتيجه  روايت اتفاق مي
 ،يادشدهكوتاه   شود. داستان  سوي نوگرايي برشمرده مي دادن ادبيات فارسي به درجهت سوق

روني گويي د  از نخستين آثار ادبيات فارسي است كه شگرد تك ،به تاريخ نگارش آن باتوجه
خودآگـاه و ناخودآگـاه    منظور بازنمايي ذهنيت در حالت نيمـه  و جريان سيال ذهن در آن به

  كار بسته شده است. به
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كــارگيري شــگرد جريــان ســيال ذهــن تالشــي اســت درجهــت بازنمــايي ذهنيــت  بــه
اين شگرد  داراي ةشد  آثار ادبي نگاشته ،لذا .بيگانه در روايت نوگرا گسيختة سوژة ازخود ازهم
انه كاو روانان حوزة سوژه و سوبژكتيويته از منظري گر پژوهشتواند بستري مناسب براي   مي

كـه بـا   » فـردا «كوتـاه    ازطريق تحليل روايـت داسـتان   ،فراهم سازند. در پژوهش حاضر نيز
گويي دروني و جريـان سـيال ذهـن نگاشـته شـده اسـت، چگـونگي          استفاده از شگرد تك

تـأثيرات   ،چنين همهويت راويان موردمداقه قرار گرفته است. سازوكار ذهنيت در برساخت 
 هنگـامِ  خودآگـاه بـه    اجتماعي رخدادهاي روزمره بر چگونگي سبك زباني در ساحت نيمـه 

  موردبررسي قرار گرفت. يادشدهبازنمايي ازطريق شگرد 
حين تنش تنگاتنگ بـراي بررسـي مسـائل     ،»فردا«كوتاه   مهدي زاغي راوي اول داستان

 مهـدي  گـذارد.   رفتن پشت سـر مـي   خواب صي زندگي خود، تالش ناموفقي را براي بهشخ
بـرد و    سـر مـي   زاغي كه شخصيت اصلي داستان نيز است در مرز ميان خواب و بيداري بـه 

شـود. تـالش وي سـبب      مي يادشدهنوع خاصي از روايت در داستان  ةهمين امر مسبب ارائ
شود كه روند زماني روايـت را از حالـت     خودآگاهي وي مينفوذ امر ناخودآگاه به ساحت 

دهـد.    كند و در برخي مواقع نيز آن را غيرمعمـول و غيرمعقـول جلـوه مـي      خطي خارج مي
هـاي خودآگـاه و ناخودآگـاه مهـدي زاغـي درنهايـت او را بـه سـاحت           مكش ساحت كش
 ،رو اه وي اسـت. ازايـن  خودآگـ   كشاند و روايت درواقع محصول امـر نيمـه    خودآگاه مي نيمه

كـار رفتـه اسـت     تر از جريان سيال ذهن بـه   گويي دروني كه در داستان محسوس  شگرد تك
  شود.  آگاه مهدي زاغي مي  خود  منتج به بازنمايي ذهنيت نيمه

برد   مي  سر ، در حالت مستي به»فردا«وتاه ك  عنوان راوي دوم داستان ديگر، غالم، به ازسوي
دليل خودآگاهي وي دائم در تالطم است و حضور و تأثير ساحت ناخودآگاه در   همين  و به

كند   گويي دروني آغاز مي  شود. هدايت روايت غالم را با شگرد تك  روايت وي مالحظه مي
با گذشـت زمـان و بـا     ،دهد. در اواخر داستان  خودآگاه را به مخاطب ارائه مي  و روايتي نيمه

گويي   از شگرد تك تر بيشهدايت شگرد جريان سيال ذهن را كه  شدن خواب بر غالم، چيره
غالم كه ابتـدا   ،ترتيب  سازد. بدين  دروني به ناخودآگاهي نزديك است وارد روايت غالم مي

رود.   برد در انتهاي داسـتان بـه سـاحت ناخودآگـاهي فـرو مـي        سر مي خودآگاهي به  در نيمه
خـواب   بعد از اتمام داستان بـه  ةازد كه غالم در مرحلتواند به اين تلقي دست ي  خواننده مي

آغاز به خـواب فـرورفتن    ةكه يعني پايان داستان درواقع نقط  اي  شيوه رود، به  عميقي فرو مي
  غالم است.
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  ها نوشت پي
 

 مقابـل    ةد كه نقطـ شو  ترجمه مي» هيخودآگا«عنوان  با اًغالب »consciousness« ةواژ   ،در زمان حال. 1
»unconsciousness« ،»فرويدي شناسـي پيشـا   اكه ويليام جيمـز روان ج است. اما ازآن ،»هيناخودآگا

جا نيز از  شد، در اين  بسته مي كار به» ذهنيت«است و در متون مرتبط به قرن نوزده اين واژه معادل 
  ذهنيت استفاده شده است.   ةواژ
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ادب  بوسـتان  ،»هـدايت  صـادق  هـاي  داسـتان  مكتبـي  نقد« ،)1389رحماني ( كيومرث ، مهدي ونشريفيا

  .59 /1پياپي  ،3 ش ،2ة دور ،)سابق انساني و اجتماعي علوم  ة(مجل
، »هاي معناباختگي در آثار صادق هـدايت   بازتاب جلوه« ،)1392نيا (  اسمعيلي فاطمه اهللا و  طاهري، قدرت

  .56، ش پژوهي ادبي متن
كوتـاه از    بررسي جريان سيال ذهـن در دو داسـتان  « ،)1394پور (  درخشاني مريم رضا و  محمودي، علي

المللـي تـرويج زبـان و     مقاالت دهمين همـايش بـين   مجموعه در: ،»چوبكصادق هدايت و صادق 
  .، دانشگاه اردبيلادبيات فارسي

هـاي كوتـاه محمـدعلي      شناسـي داسـتان    روايـت « ،)1387بابـا (  قـره  كريمي سعيد مهر، رحمان و  مشتاق
  .51، ش زبان و ادب فارسي، »زاده جمال
دروني داسـتان فارسـي:    گويي  تك ةنمون نخستين در هنيذ شناسي روايت  آسيب« ،)1396اد (ؤمولودي، ف
  .1  ش جديد، دورة ،فارسي ادب در داستاني جستارهاي ،»كوتاه فردا از صادق هدايت  داستان

كوشـش   ، بـه )1379صـادق هـدايت (   ةهاي پراكنـد   نوشته همجموع در: ،»فردا« ،)1325هدايت، صادق (
 قائميان، تهران: ثالث.  حسن
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