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چکیده
یکـی از مهم تریـن عناصـر روایـت شـخصیت اسـت. ایـن عنصـر مهم، متناسـب با نقشـش در 
روایت با دو روش مسـتقیم و غیرمسـتقیم توصیف و تعریف می شـود. روش غیرمستقیم، روشی 
اسـت کـه بـه صورت های مختلفـی در متن حضـور می یابـد. یکـی از مهم ترین ایـن صورت ها 
کنـش اسـت و به دو دسـتۀ عادتی و غیرعادتی یا یک زمانه تقسـیم می شـود. کنـش غیرعادتی یا 
یک زمانه، کنشـی اسـت که شـخصیت برخـاف طبیعت وجودی خـود و به طـور ناگهانی انجام 
می دهـد و غالبـاً نقطـه ی عطـف داسـتان با وقـوع این کنش شـکل می گیـرد. این کنـش معموالً 
بـا یـک رفتـار عملـی همراه اسـت؛ بـه  این معنا که شـخصیت بـرای انجـام آن بـه ماده یـا ابزار 
نیـاز دارد. ایـن کنـش را کنـش غیرعادتـی یـا یک زمانـه ی مـادی نامیده ایـم. بـا بررسـی هایی که 
در آثـار صـادق هدایـت داشـتیم، دریافتیـم که ایـن کنش نه تنهـا بدون نیـاز به هیچ گونـه ابزاری 
شـکل می گیرد؛ بلکه در مواردی بدون هیچ گونه رفتار عملی توسـط شـخصیت انجام می شـود. 
درواقـع ایـن نـوع کنـش معمـوالً لحظـه ای معنوی و احساسـی را نشـان می دهـد که در مـاوراء 
جهـان مـاده وقـوع می یابـد. ایـن کنـش را کنـش غیرعادتی یـا یک زمانـه ی غیرمـادی نامیده ایم. 
ایـن پژوهـش به منظـور بررسـی این نوع از کنـش به مهم ترین داسـتان های دو مجموعه ی سـگ 
ولگـرد و سـه  قطـره  خـون صادق هدایـت پرداخته و چگونگی شـیوه ی کاربـرد و مصداق های 

آن را بررسـی کرده اسـت.
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1. مقدمه 
صـادق هدایـت از جملـه نویسـندگانی اسـت کـه هـر دو بعـد زندگی شـخصی و نویسـندگی 
او در هالـه ای از ابهـام فرو رفتـه اسـت. در ایـن میـان دوسـت دارانش او را سـتوده و بعضـاً بـه 
تفسـیرهایی مبالغه آمیز از آثارش دسـت یافته انـد و مخالفانش نیز آثار و زندگـی اش را به گونه ای 
غیرمنصفانـه تفسـیر کرده انـد. صادق هدایت در سـال 1281 چشـم به جهان گشـود. تحصیات 
ابتدایـی اش را در مدرسـه ی علمیـه و دوره ی متوسـطه را در دارالفنـون و مدرسـه ی َسـن  لویـی  
فرانسـه گذرانـد و بـه زبـان فرانسـه نیـز مسـلط گشـت. در سـال 1305، به همـراه اّولیـن گروه 
محّصـان اعزامـی، بـه اروپـا رفـت و به مدت یک سـال در بلژیک ماند. سـپس بـه مدت چهار 
سـال در فرانسـه مشـغول تحصیل در رشـته ی معماری شـد. در سـال 1301، در سی سـالگی، با 
تفکـر و احساسـاتی ویـژه بـه ایـران بازگشـت. آثـار وی در این مدت شـامل طنز، نقد، بررسـی 
و ترجمـه و تحقیـق اسـت و بیش تـر آثار برجسـته ی او ناله هایی اسـت کـه او به طعنـه و کنایه 

گفته اسـت )هدایـت، 1386: 6(. 
این نویسـنده مجموعه ی سـه قطره خون را در سـال 1311 چاپ و منتشرکرد. این مجموعه 
شـامل یازده داسـتان کوتاه اسـت که هفت داسـتان آن به شـیوه ی رئالیسـتی و به سبک الگوهای 
کاسـیک روسـی نوشـته شـده اسـت: گـرداب، داش آکل، طلـب آمـرزش، چنگال، مـردی که 
نفسـش را کشـت و محلل. وی همچنین در داسـتان آینۀ شکسـته زمینه ی عاشـقانه را می آزماید. 
در ایـن داسـتان یـک مرد جـوان ایرانی بـا دختری فرانسـوی رابطه ای عاشـقانه پیـدا می کند که 
ایـن رابطـه ی عاشـقانه پـس از سـفر مـرد جوان بـه لنـدن پایـان می یابد. در داسـتان گجسـته دژ 
مشـاهده می کنیـم کـه هدایـت به نوعـی افسانه سـرایی روی آورده اسـت؛ در این داسـتان مردی 
کـه در قصـری متـروک گوشـه ی عزلـت گرفته اسـت برای دسـت یابی بـه کیمیا شمشـیرش را 
بـه گلـوی دختـری فرومی برد؛ سـپس متوجه می شـود دختری که کشـته اسـت، دختـر خودش 
بـوده اسـت. در داسـتان گـرداب، دوسـت همایون پـس  از خودکشـی وصیت نامـه ای از خود به 
جـای می گـذارد کـه همـه ی اموالـش را بـه همـا دختـر همایـون می بخشـد. همیـن امـر باعث 
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گمانه زنی هـای  همایـون دربـاره ی رابطـه ی نامشـروع همسـرش با دوسـت خـود می گـردد؛ اّما 
بعـد بـا یافتـن بخـش دیگـری از وصیت نامـه بـه بی گناهـی همسـرش پی می بـرد. در داسـتان 
داش آکل، داش آکل پـس از دل دادگـی بـه مرجـان از ابراز عشـق خودداری می کند؛ زیـرا ازدواج 
بـا کسـی را کـه سرپرسـتش بـود، دور از مردانگـی می دانـد؛ اّمـا پـس از آن کـه مرجان بـا مردی 
مسـن تر از او ازدواج می کند، از سرپرسـتی او اسـتعفا می دهد و در پایان به طور دردناکی کشـته 

می شـود. 
در سـال 1321 مجموعه ی داسـتان سـگ ولگرد هدایت چاپ و منتشـر شـد. این در حالی 
بـود کـه بیش تر داسـتان های ایـن مجموعه پیش از این تاریخ نوشـته شـده بودنـد. این مجموعه 
شـامل هشـت داسـتان کوتاه اسـت که در آن داسـتان تخت ابونصر پاسخی اسـت به تعلق خاطر 
نویسـنده به تاریخ ایران باسـتان و هفت داسـتان دیگر آن با زمینه ی عینی و به شـیوه ی رئالیسـتی 

نوشـته شـده اند )مدرس صادقی،1380: 24(.
در ایـن پژوهـش، نگارنـدگان ابتـدا بـا آوردن مباحث نظـری از صاحب نظـران مختلف در 
حـوزه ی روایـت، مطالـب موجود در زمینـه ی موضوع را بیان کـرده و در ادامه مباحثـی را که به 
نظرشـان بدیـع و بی سـابقه بوده اسـت، اضافـه کرده اند. بر این   اسـاس مهم ترین داسـتان های دو 
مجموعـه ی داسـتان سـگ ولگـرد و سـه قطره خـون را که بـا بحث هایشـان قابل تطبیـق بود به 

شـیوه ای تحلیلی بررسـی کرده اند.

2. شخصیت و دیدگاه های نظری درباره ی آن
یکـی از مهم تریـن عناصـر روایـت در یک اثر داسـتانی شـخصیت اسـت. هر روایـت در حکم 
جسـت وجویی اسـت کـه یـک کنش گـر یـا فاعل بـرای دسـت یابی بـه هدفـی انجـام می دهد. 
درواقـع هـر روایـت برای به ثمر نشسـتن نیـاز به انجام پـاره ای کنش های روایـی دارد که وظیفۀ 
انجـام آن هـا برعهـدۀ کنش گر یا فاعل اسـت. ایـن تعریف مفهومی از شـخصیت داسـتانی را به 
دسـت می دهـد )ژوو، 1394: 83(. از دیـد جاناتـان کالـر، شـخصیت داسـتانی مهم تریـن نیروی 
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محـرک کلیت سـاز متـن اسـت و همـه ی عناصر دیگر متـن و هرآن چـه در داسـتان پیش می آید، 
همگـی بـرای نمایش شـخصیت و تحولی اسـت که برای او اتفـاق می افتد )کالـر، 1388: 319(. 
بـه گفتـۀ ریمـون کنان، هر عنصـری از یک متن روایی به مثابه ی یک شـاخص برای شـخصیت 
اسـت؛ بـه  ایـن  معنـا کـه عناصـر مختلفـی در یک متـن روایی هسـتند کـه همگـی در خدمت 
شـخصیت اند )ریمـون کِنـان، 1387: 83(. در نظـر نگارنـدگان، یکـی از عناصـر روایـی ای کـه 
می توانـد در خدمت شـخصیت قرار بگیـرد، زمان اسـت. زمان هنگامی که به عقـب بازمی گردد، 
ابعاد پنهان و نامعلوم موجود در شـخصیت را برای مخاطب روشـن می سـازد و گاه حتی دالیل 
گرایـش شـخصیت بـه یـک مکتـب فکری معیـن یا دلیـل عقده هـا و معضاتـی را که بـا آن ها 
دسـت و پنجه نـرم می کنـد، بـرای مخاطب آشـکار می کنـد. به این تریتب عنصر زمـان در خدمت 

شـخصیت قـرار می گیرد.

2.  1روش های توصیف شخصیت در روایت 
این عنصر مهم، شـخصیت، در داسـتان به دو روش توصیف ومعرفی می شـود: توصیف مسـتقیم 
و توصیف غیرمسـتقیم. در توصیف مسـتقیم، راوی به طور مسـتقیم بعضی صفات شـخصیت را 
بـه خواننـده القـا می کنـد؛ به گونه ای کـه خواننـده بـدون نیـاز به تأمل بـه ویژگی های شـخصیت 
پی می بـرد. به طـور مثـال، هنگامی که درباره ی وضعیت ظاهری شـخصیت سـخن گفته می شـود، 
خواننده می تواند آگاهی کّلی ای در مورد شـخصیت به  دسـت آورد. توصیف مسـتقیم هم روشـن 
و صریـح اسـت و هـم مـاورای زمـان؛ بـه  ایـن  معنـا  که بـرای انجـام آن نیـازی به پیـش روی یا 
پـس روی بـا زمان نیسـت تا بُعدی از شـخصیت نمایان شـود. می تـوان در زمان حـال، زمانی که 

روایـت در آن جـاری اسـت، این توصیف را انجـام داد )ریمون کِنـان،1387: 85(.
نـوع دیگـر توصیـف توصیـف غیرمسـتقیم اسـت کـه در آن به جای اشـاره به یـک ویژگی 
شـخصیت می تـوان بـه شـیوه های گوناگـون آن را نشـان داد. یکـی از مهم تریـن روش هـا برای 
نشـان دادن ویژگـی شـخصیت کنش اسـت کـه درواقع تک تک اعمالی اسـت که شـخصیت از 
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آغـاز تـا پایـان داسـتان انجام می دهـد. ازآن جا کـه اغلب در داسـتان کوتاه یک شـخصیت اصلی 
وجـود دارد و محـور داسـتان حـول ایـن شـخصیت می چرخـد، کنش های مؤثـر داسـتان غالبًا 
کنش هـای اوسـت کـه در پی رنـگ داسـتان مؤثـر واقـع می شـوند. ایـن کنش هـا بـه دو دسـتۀ 

عادتـی و غیرعادتـی یـا یک زمانه تقسـیم می شـوند.

3.  1 کنش عادتی و غیرعادتی یا یک زمانه
کنش هـای عادتـی شـامل کنش هایی اسـت که شـخصیت آن ها را به طـور مداوم انجـام می دهد؛ 
به گونه ای کـه بـرای او به شـکل عادت درمی آید؛ به  این  معنا  که جنبه ی ثابت و نامتغیر شـخصیت 
را تشـکیل می دهنـد. ماننـد سـرِ کار رفتـن، غـذا خـوردن، خوابیـدن... کنش هـای غیرعادتـی یا 
کنش هـای یک زمانـه، کنش هایی انـد کـه بر خـاف طبیعـت وجـودی یـک شـخصیت به طـور 
ناگهانـی انجـام می شـوند. ایـن کنش ها ممکن اسـت در طول داسـتان تنهـا برای یک بـار وقوع 
یابنـد و دراصـل زمـان احتمالی شـکل گیری آن ها غالباً نقاط عطف شـخصیت اصلی و داسـتان 
اسـت. زمانی کـه شـخصیت از کالبد اعمـال تکـراری و روزمرۀ خـود درمی آید و ناگهـان کاری 
را انجـام می دهـد کـه نقطـه ی عطفـی بـرای وی به شـمار رود، کنـش غیرعادتی یـا یک زمانه را 

انجـام داده اسـت )همان: 86(. 

3.  2  کنش غیرعادتی یا یک زمانه ی مادی و کنش غیرعادتی یا یک زمانه ی غیرمادی
بـه نظـر نگارنـدگان هر شـخصیت در هر روایت بـرای انجام کنـش غیرعادتی یـا یک زمانه نیاز 
بـه یـک ابـزار دارد و بـرای انجـام آن معمـوالً بایـد یک رفتـار عملی انجـام دهد. به عنـوان مثال 
هنگامی کـه شـخصیت بخواهـد کسـی را به قتل برسـاند نیاز بـه ابزاری بـرای قتـل دارد. »کنش 
غیرعادتـی مثـل کشـتن مرد به دسـت مرسـو در بیگانـه« )همـان: 86(. بنابراین نام ایـن کنش را 
کنـش غیرعادتـی یا یک زمانه ی مـادی نامیده ایم. همچنین نگارندگان در طّی پژوهش و بررسـی 
آثـار صـادق هدایـت دریافتنـد کـه در داسـتان های ایـن نویسـنده نقـاط عطف شـخصیت ها و 

 بررسی کنش یک زمانه ی غیرمادی در »سگ ولگرد« و »سه قطره خون« صادق هدایت 



سال چهارم )بهار و تابستان 1399(. ش10 پژوهش های نثر و نظم فارسی    116

داسـتان ها کـه بـا کنـش یک زمانـه شـکل می گیرنـد، اغلـب به گونه ای اسـت که شـخصیت این 
کنـش را کامـًا غیرمـادی و غیرملمـوس انجـام می دهـد؛ به این معنا که شـخصیت بـرای انجام 
آن نیـاز بـه مـاده یـا ابـزاری نـدارد و حتی در بعضـی موارد بـدون نیاز بـه رفتاری عملـی آن را 
انجـام می دهـد. بنابرایـن نـام این کنـش را کنش غیرعادتـی یا یک زمانـه ی غیرمـادی نامیده ایم.

3.  3 بررسـی کنـش غیرعادتـی یـا یک زمانـه ی غیرمادی در آثار سـگ ولگرد و سـه قطره 
خون صـادق هدایت

در داسـتان داش آکل هنگامی کـه داش آکل بـه خانـه ی حاجـی صمد مـی رود تا زمانی که مرجان 
را ندیده اسـت، همان داش آکل سـابق اسـت و کنش های او عادتی اسـت؛ اّما هنگامی که مرجان 
را می بینـد کنـش غیرعادتـی و یک زمانه ی داسـتان شـکل می گیرد. نتیجه ی آن تغییر شـخصیت 
داش آکل در ادامـه ی داسـتان تـا پایـان آن اسـت. در ایـن داسـتان کنـش غیر عادتی یـا یک زمانه 
به طـور عملـی، بـا نیـاز به مـاده و ابـزار، واقع نمی شـود؛ بلکه لحظـه ای عاطفی و معنوی اسـت 
کـه جلـوه ای مادی از آن در داسـتان مشـاهده نمی شـود. این کنش تا پایان داسـتان بـر داش آکل 
تأثیـر می گـذارد و باعـث می شـود که او تا هفت سـال، طول زمـان روایت، و تا پایـان زمان متن 
همچنـان در آن حالـت باقـی بمانـد؛ بنابراین مشـاهده می کنیم کـه داش آکل پـس از انجام کنش 

غیر عادتـی خـود از کنش هایـی که پیـش از آن انجام داده بود، دسـت می کشـد. 
»از ایـن بـه بعـد داش آکل از شـب گردی و قـرق کـردن چهار سـو کنـاره گرفـت، دیگر با 

دوسـتانش جوششـی نداشـت و آن شـور سـابق از سـرش افتاد« )هدایت1311: 44(.
هدایـت توانسـته اسـت بـا زیرکـی تمـام کنـش غیرعادتی را کـه نقطه ی عطف داسـتان اسـت، 

به طـور پنهـان و ناملمـوس و در عین حـال زیبـا و ماهرانـه ترسـیم کند.
کنش هـای عادتـی داش آکل که معّرف شـخصیت وی اند، عبارتند از: قرق کردن چهارسـو، 
شـب گردی، رفیق بـازی و... . اّمـا پـس از شـکل گیری کنـش غیر عادتـی کـه نقطـه ی عطـف 
شـخصیت داش آکل اسـت، ایـن کنش هـا کنار می روند و همیـن دلیل باعث تغییـر داش آکل از 

تیـپ بـه شـخصیت می گردد. 
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در داسـتان سـگ ولگرد پات که شـخصیت اصلی داسـتان اسـت نیز تقریباً از چنین کنشـی 
است:. برخوردار 

 »مسـت شـدن پات باعث بدبختی او شـد. چون صاحبش نمی گذاشـت که پات از خانه 
بیـرون بـرود و به دنبال سـگ های مـاده بیفتد. ازقضا یـک روز پاییز صاحبش بـا دو نفر دیگر 
کـه پـات آن ها را می شـناخت و اغلب به خانه شـان آمده بودند در اتومبیل نشسـتند و پات را 
صـدا زدنـد و در اتومیبـل کنار خود نشـاندند. پات چندیـن بار با صاحبش به وسـیلۀ اتومبیل 
سـفر کـرده بـود، ولـی در ایـن روز او مسـت بـود و شـور و اضطـراب مخصوصی داشـت. 
بعـداز چنـد سـاعت راه در همیـن میدان پیاده شـدند، صاحبش بـا آن دو نفر دیگـر از همین 
کوچـۀ کنـار بـرج گذشـتند. ولـی اتفاقـاً بـوی سـگ مـاده ای بود مخصـوص هم  جنسـی که 
پـات جسـت و جو می کـرد. او را یـک مرتبـه دیوانـه کرد. بـه فاصله های مختلف بو کشـید و 
باألخـره از راه آب باغـی وارد بـاغ شـد. نزدیک غـروب دوباره صـدای صاحبش که می گفت:  
پـات، پـات! به گوشـش رسـید. آیـا حقیقتاً تأثیـر غریبی در او می کـرد؛ زیرا همـه ی تعهدات 
و وظایفـی کـه خودش را نسـبت به آن ها مدیون می دانسـت یـاد آوری می نمـود، ولی قواهای 
ما فـوق قـوای دنیـای خارجـی او را وادار کـرده بود که با سـگ ماده باشـد؛ به طوری که حس 
کرد گوشـش نسـبت به صداهای دنیای خارجی سـنگین و کند شـده! احساسـات شدیدی در 
او بیـدار شـده بـود و بوی سـگ مـاده به قدری تند و قـوی بود که سـر او را بـه دوار انداخته 
بـود و تمـام عضاتـش، تمـام تـن و حواسـش از اطاعـت او خـارج شـده بـود؛ به طوری که 
اختیـار از دسـتش در رفتـه بـود، ولی دیر نکشـید که بـا چوب و دسـتۀ بیل به هـوار او آمدند 
و از راه آب بیرونـش کردنـد. پـات گیـج و منـگ و خسـته امـا سـبک و راحـت، همین که به 

خـودش آمد به جسـت و جوی صاحبش رفـت« )هدایـت، 1386: 24(.
پـات کـه سـگی خانگـی و صاحب دار اسـت و صاحبـش تا کنون اجـازۀ جفت گیـری به او 
نـداده اسـت، به طـور ناگهانـی و غیر منتظره به نـدای درونی خویش پاسـخ می دهد. احساسـات 
او بـر عقلـش غلبـه می  کند و به دنبال سـگ ماده بـه راه می افتد و همین باعث تغییر آشـکاری در 
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زندگیـش می شـود. پـاِت قبل از این کنـش و پاِت بعد از ایـن کنش تفاوت بنیادینی دارند. سـگی 
کـه تـا آن هنـگام در رفـاه و آسـایش تمـام در خانه ی صاحبـش زندگی می کرد، بعـد از آن کنش 
غیرعادتـی یـا یک زمانـه به سـگی خیابانـی، بی  صاحـب و  بی جایگاه تبدیل می شـود؛ سـگی که 
مـردم کوچـه  و  بـازار انـواع آزار و اذیـت را بـه او می رسـانند؛ به گونه ای که سـرگردانی و حیرت 
تمـام وجـود او را فرا می گیـرد. پـات، بـا تعلق خاطـر یافتـن بـه یـک جفت مـاده، کنشـی انجام 
می دهـد کـه نقطه ی عطف داسـتان می شـود. وی ناگهان راه خـود را از صاحبش جـدا می کند و 
به دنبـال جفـت مـاده بـه راه می افتـد. یک حـس درونی نسـبت به جفت مـاده در پات بـه وجود 

می آیـد. بنابرایـن کنـش غیرعادتی یـا یک زمانه ی پـات از نوع غیرمادی اسـت.
در داسـتان بن بسـت، شـریف مردی میان سـاِل عرق خور و تریاکی با یک زندگی یکنواخت 
و تکـراری اسـت؛ او نسـبت به همه چیز بی اعتنا و الابالی اسـت و زندگـی اش در رفت و آمد میان 

خانه و اداره خاصه می شـود. در خانه پای وافور و در اداره پشـت میز می نشـیند: 
»در اداره تمـام وقـت شـریف پشـت میـز رنگ پریـده ای در اتـاق باالخانـه ی ادارۀ مالیـه 
می گذشـت. خمیـازه می کشـید. لغـت الروس را ورق مـی زد و عکس های آن را تماشـا می کرد. 
سـیگار می کشـید یا َسرَسـرکی به کاعذها رسـیدگی می کرد و یک امضای گل و گشـادی زیرش 
می انداخـت. ولـی در خـارج از اداره بر خـاف رؤسـای ادارات کـه شـب ها دور هـم جمـع 
می شـدند و بسـاط قمـار را دایـر می کردنـد، او بـا همـکاران و رؤسـای سـایر ادارات مـراوده و 
جوشـی نشـان نمـی داد. کناره گیـری و گوشه نشـینی را اختیار کرده بـود. در منزل وقـت خود را 

بـه باغبانی و سـبزی کاری می گذارنیـد« )هدایـت، 1386: 47(.
شـریف شـخصیتی سـاده و قابل پیش بینـی دارد کـه همیشـه مجموعـه کنش هـای معینـی 
انجـام می دهـد و از ایـن دایـرۀ مشـخص خـارج نمی شـود. شـخصیت شـریف این گونـه ادامه 
می یابـد تا زمانی کـه مجیـد در داسـتان وارد می شـود. هنگامی کـه مجیـد وارد صحنـه می شـود، 
شـریف متحـول می شـود؛ به گونه ای کـه زندگی بـرای او معنا می یابد و شـروع می کنـد به انجام 

کنش هایـی کـه قبـًا از نظـرش بی اهمیـت بودند:



 119   

»شـریف بـه عـادت معمـول لباسـش را در آورد، بـا پیراهـن و زیر شـلواری به اتـاق خودش 
رفـت، پیـش از این کـه جلـوی بسـاط وافـور بنشـیند، جلـوی آینه رفـت. ایـن آینه که هـر روز 
بر سـبیل عـادت جلـوی آن موهـای تُنُـِک سـر خـود را شـانه مـی زد و نـگاه َسرَسـرکی به خود 
می انداخـت. این دفعـه بیـش از معمـول به صـورت خـود دقیـق شـد، دندان هـای طایـی، پـای 
چشـم چین خورده، پوسـت سـوخته و شـانه های تو رفتـۀ خـود را از روی ناامیدی برانـداز کرد« 

)همان:51(. 
کامًا واضح اسـت که شـریف به مسـائلی اهمیـت می دهد که تاکنـون کوچک ترین اهمیتی 
بـرای او نداشـته اند و هیـچ جایگاهـی  را در زندگـی اش اشـغال نمی کردنـد. با ظهـور این جوان 
در زندگـی شـریف شور و شـوق جوانـی در او زنـده می شـود. مجید شـریف را به یـاد روزهای 
گذشـتۀ خـود می انـدازد؛ آن هنـگام کـه شـریف پـر از احساسـات سـرزنده بـود. مجیـد از  نظر 
شـریف آیینۀ تمام نمای چیزی اسـت که او سـال ها پیش از دسـت داده اسـت. کنش غیرعادتی 
یـا یک زمانـه ی شـریف بـا یک دیدار همراه اسـت. او مثل همیشـه پشـت میزِ کار خود نشسـته 
اسـت و مشـغول انجـام کارهای همیشـگی خود اسـت که ناگهـان جوانی رعنا پیـش روی خود 
می بینـد کـه او را بـه عالمـی دیگر می بـرد؛ به دنیای گذشـته و خاطـرات خـوش. در این هنگام 
کنـش یک زمانـه یـا غیر عادتـی داسـتان شـکل می گیـرد. شـخصیت شـریف پـس از انجـام این 
کنـش تحـول بنیادینـی می یابـد؛ به گونه ای کـه زندگی یکنواخت او شکسـته می شـود و داسـتان 
مجـرای دیگـری پیدا می کنـد. در این داسـتان نیز کنش غیرعادتـی یا یک زمانه از نـوع غیر مادی 
یـا غیر ملمـوس اسـت؛ زیـرا بـا شـکل گیری این کنـش که همـان تعلق خاطـر یافتن شـریف به 
مجیـد اسـت، هیچ گونـه رفتـار عملی یا مـادی در داسـتان مشـاهده نمی شـود؛ به گونه ای که این 

کنـش هیچ گونـه وجه مـادی ای در داسـتان ندارد.
در داسـتان کاتیا مهندس اتریشـی که شـخصیت اصلی داسـتان اسـت، هنگامی که به گفتن 
خاطـرات خـود شـروع می کنـد، در می یابیـم کـه او زمانی اسـیر جنگی در روسـیه بوده اسـت و 
زندگـی سـختی را در میـان اسـیران دیگـر گذرانـده اسـت. او کـه تقریبـاً از دنیای خـارج بریده 
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اسـت و تنهـا در زنـدان مشـغول انجـام مجموعـه ای کنش هـای معین و مکـرر اسـت، ناگهان با 
دیـدن دختـری زیبـا دگرگون می شـود و به قـدری این دختر بـر او تأثیر می گذارد کـه در نظرش 

فرشـته یـا موجودی مقـدس و خیالـی می آید:
»یـک روز مـن بـا آن وضـع کثیف مشـغول خواندن بـودم، یک مرتبـه در باز شـد و دیدم 
یـک دختـر جـوان خوشـگل وارد اتاقم شـد. بر سـر جای خودم خشـک شـده بـودم و مات 
بـه سـرتاپای دختـر نگاه می کـردم و او به نظرم یک فرشـته یـا موجود خیالی آمـد« )هدایت، 

.)70 :1386
ایـن کنـش غیرعادتـی یـا یک زمانه نقطـه ی عطف داسـتان را شـکل می دهـد؛ به گونه ای که 
تأثیـری مشـهود بـر شـخصیت مهنـدس بـر جـای می گـذارد و داسـتان را نیز به  سمت و سـویی 
دیگـر می کشـاند. مهنـدس بـا انجـام ایـن کنـش یک زمانه که همان عاشـق شـدن اسـت به کلی 
تغییـر می یابـد. او کـه تـا آن زمـان میلی به خارج شـدن از زندان نشـان نداده و خود را مشـغول 
کارهـای مخصوصـی کـرده بـود، بـه انجـام کنش هایـی شـروع  می کنـد کـه تـا پیـش از کنـش 
یک زمانـه ی داسـتان آن هـا را انجـام نمـی داده اسـت. بـرای مثال او پـس از مدتی طوالنـی همراه 

کاتیا به شـهر مـی رود:
»صبـح برگشـتم ولـی بـا چـه حالـی! همین قـدر می دانـم کـه زندگـی در زنـدان برایـم 
تحمل ناپذیـر شـده بـود. نه می توانسـتم بخوابم و نه بنویسـم و نـه کار بکنـم. از دو کنفرانش 
هفتگـی خـودم بـه عـذر ناخوشـی کناره گیری کـردم. بعـداز این پیشـامد، همه چیز بـه نظرم 

یـک معنـی مبهـم و مجهـول به خـودش گرفته بـود« )همـان: 71(.
تأثیـر کنـش غیر عادتـی یـا یک زمانـه کامًا بر شـخصیت مهندس آشـکار اسـت. این کنش 
نیـز از دسـتۀ کنش هـای یک زمانه ی غیر مادی اسـت؛ زیـرا همان گونه که دیدیـم از مهندس برای 

انجـام آن هیچ گونـه حرکت یـا رفتار عملی ای سـرنمی زند.
در داسـتان سـه قطـره خـون نقطـه ی عطـف داسـتان هنگامـی اسـت کـه سـیاوش گربه را 
بـا شـش لول می کشـد. سـیاوش برخاف کنش هـای عادتی خـود ناگهـان کنشـی غیرمنتظره و 
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غیر عـادی، قتـل، انجـام می دهد. در ادامه ی داسـتان می بینیم که سـیاوش پس از انجـام این کنش 
اوضـاع دگرگونـی پیـدا می کنـد؛ به گونه ای کـه شـب ها خـواب به چشـمش نمی آید و همیشـه 
صـدای گربـه در گـوش او می پیچـد. تأثیـر این کنش بر شـخصیت سـیاوش به اندازه ای اسـت 
کـه او را تـا سـر حدِّ جنـون می کشـاند. کنـش غیر عادتـی ای که شـخصیت سـیاوش در داسـتان 
انجـام می دهـد از نـوع مـادی و عملی اسـت؛ به گونه ای که سـیاوش بـرای انجام آن نیـاز به یک 

ابزار، شـش لول، داشـته اسـت.
 بـه نظـر نگارنـدگان، ایـن داسـتان یـک کنـش غیرعادتی دیگـر هـم دارد که توسـط نازی 
شـکل می گیـرد. نـازی یـک گربـۀ خانگـی اسـت و کامـًا بـا اعضـای خانـواده آشناسـت و با 
هرکـدام رفتـار مخصوصـی دارد. به طـور مثـال میانـه اش با آشـپز که بـه او غذا می دهـد، خوب 
اسـت و بر عکـس بـا گیس سـفید خانـه کـه نمـاز می خوانـد و از مـوی گربـه پرهیـز می کنـد، 
دوری می کنـد. تعامـات نـازی بـا افـراد ایـن خانـه به قـدری نـازک و ظریف اسـت کـه گاهی 
صفـات و ویژگی هـای انسـانی می یابـد. هنگامی کـه فصـل بهـار می رسـد و احساسـات طبیعی 
و حیوانـی نـازی بیـدار می شـود و جفتـی را اختیـار می کنـد، مجـرای داسـتان به گونـۀ دیگری 
ادامـه می یابـد و کنـش غیر عادتـی یا کنـش یک زمانـه ی غیرمادی شـکل می گیرد؛ چرا کـه نازی 
بـرای انجـام آن بـه ماده یا ابزاری نیاز نداشـته اسـت. بنابراین داسـتان سـه قطره خـون دارای دو 
نـوع کنـش غیرعادتـی یـا یک زمانه اسـت. نخسـتین کنـش غیر عادتی یـا یک زمانه ی داسـتان را 
نـازی بـدون هیـچ مـاده و ابـزاری انجـام می دهد کـه همـان اختیار جفـت و تعلق خاطـر یافتن 
بـه اوسـت و دومیـن آن را سـیاوش انجـام می دهـد آن هنگام که گربه را با شـش لول می کشـد. 
هرکـدام از ایـن دو کنـش بـه نوبـۀ خـود تأثیـر بنیادینی بـر داسـتان دارند. اّمـا کدام یـک از این 
کنش هـا دارای تأثیـر عمیق تـری در داسـتان اند؟ اّولیـن کنـش غیر عادتـی را نازی انجـام می دهد 
کـه از نـوع غیرمـادی اسـت و پـس از انجـام آن رفتارهـای او به کّلـی تغییر می کننـد و همین امر 
باعـث می شـود که سـیاوش تصمیـم بگیرد جفت نازی را بکشـد کـه همانا از نوع مادی اسـت. 
اگـر کنـش عاشـق شـدن و تعلق خاطر یافتن توسـط نـازی شـکل نمی گرفت، سـیاوش هیچ گاه 
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تصمیـم نمی گرفـت کـه آن گربه را بکشـد؛ چون گربـۀ دوم با کنش نازی وارد صحنه ی داسـتان 
شـده اسـت. بنابراین کنـش یک زمانه ی غیر مادی نازی اسـت که باعث می شـود سـیاوش کنش 
یک زمانـه ی مـادی را انجـام دهـد. نکته ی جالب و برجسـته این اسـت که در داسـتان یک کنش 
یک زمانـه ی غیر مـادی باعـث بـه وجـود آمـدن کنـش یک زمانـه ی مـادی می شـود. اکنـون در 
پاسـخ پرسـش مذکـور می تـوان گفت که در این داسـتان کنش نـازی که یک کنـش یک زمانه ی 
غیر مـادی اسـت تأثیـر عمیق تـری بر الیه هـای بنیادیـن داسـتان دارد و مانند یک قـوه ی محّرک 
بـرای ادامـه ی داسـتان می شـود؛ به گونه ای کـه اگـر انجام نمی شـد، داسـتان اساسـی ترین بخش 

خـود را از دسـت می داد.
در داسـتان گـرداب، همایـون، شـخصیت اصلـی داسـتان، تردیـد بزرگـی دربـاره ی مـردن 
دوسـتش بهـرام دارد و تـاش می کنـد پاسـخ  های قانع کننـده ای بیابـد؛ اّمـا درمانـده می شـود. با 
رسـیدن نامـه ی بهرام به دسـت همایـون ناگهان پـرده از راز بزرگی برداشـته می شـود. او با کنار 
هـم گذاشـتن تمـام افـکار و تردید هـای خـود به نتیجه ای می رسـد کـه وی را دگرگـون می کند 
و موجـب تغییر اساسـی در شـخصیتش می گـردد. اکنون تردیـد او به یقین بدل شـده و مطمئن 
اسـت کـه ُهما دختر بهرام اسـت و براسـاس این دریافت بـا زن و دخترش رفتـار می کند. پس از 
کشـف ایـن راز همایـون رفتارهـای کامـًا متفاوتی از خود نشـان می دهـد؛ به گونـه ای که دیگر 
حتـی نمی توانـد بـه  صورت دخترش نـگاه کند. همایون با کشـف این راز یـک کنش غیر عادتی 
انجـام می دهـد. کنشـی کـه به نقطـه ی عطف داسـتان منجر می شـود. او بـرای انجـام این کنش 
تنهـا بـه قـوه ی ذهنی خـود اتکا کرده اسـت و آن چـه تردیـد او را تقویت می کند وصیتی اسـت 
کـه بهرام نوشـته اسـت. ایـن کنش بـدون هیچ گونه ابزاری توسـط همایـون انجام گرفته اسـت. 

بنابرایـن کنـش غیر عادتـی یـا یک زمانـه ی او از نوع غیر مادی اسـت.
در داسـتان طلـب آمـرزش تا زمانی کـه کاروان بـه کربـا می رسـد تمـام وقایـع عـادی و 
طبیعـی پیش مـی رود؛ اّمـا ناگهان عزیز آقا، زنی که داسـتان حول شـخصیت او می گـردد، ناپدید 
می شـود. ناپدید شـدن عزیز آقا پویایی خاصی به داسـتان می بخشـد. خانم گلین و حسـین آقا 
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و مشـدی رمضـان به دنبـال او می گردند و او را در میـان انبوه مردم در حال گریـه و زاری می یابند. 
ایـن کنـش یک زمانـه ی غیر منتظـره ی عزیـز آقـا، ناپدید شـدن ناگهانـی، باعث می شـود که وی 

مجبـور بـه گفتن دلیـل آمدن خـود به زیـارت گردد.
عزیـز آقـا کـه بچـه دار نمی شـود موجـب قتـل دو فرزند شـوهر خـود از زنی دیگـر به نام 
خدیجـه می شـود. برخـاف دیگـر داسـتان ها کـه معمـوالً قتـل در آن هـا کنـش  غیرعادتـی یـا 
یک زمانه به شـمار می رود؛ در این داسـتان شـخصیت عزیز آقا چندین نفر را به قتل می رسـاند 
و ایـن کنـش بـرای او به صورت کنشـی عادتی درمی آیـد؛ اّما هنگامی که تصمیـم می گیرد بچه ی 
سـوم را بـه قتـل برسـاند، ناگهـان اتفاقی غیر منتظـره پیش می آیـد که همـان لبخنـد زدن بچه به 
روی عزیز آقاسـت و باعث می شـود او از کشـتن بچه منصرف شـود. به نظر نگارندگان، کنش 
غیرعادتـی داسـتان همیـن هنگام شـکل می گیـرد و باعث می شـود کـه عزیز آقا تصمیـم بگیرد 
ایـن بچـه را به عنـوان بچـه ی خود بزرگ کنـد. نکتـه ی قابل توجه در این داسـتان این اسـت که 
یـک کنـش غیر عادتـی یـا یک زمانـه ی غیر مـادی، ناپدید شـدن عزیز آقـا، باعث می شـود که در 
ادامـه ی داسـتان شـاهد کنش غیرعادتـی و غیر مادی دیگـری، تعلق خاطر یافتن عزیـز آقا به بچه 

باشیم.
در داسـتان اللـه شـخصیت اصلـی داسـتان خـداداد اسـت. او مردی شصت سـاله اسـت که 
گوشه نشـین بـوده و دور از مـردم بـه سـر می بـرد. تا زمانی کـه اللـه وارد زندگیـش می شـود و 
خـداداد بـه او تعلق خاطـر می یابـد. از آن زمان به  بعد خداداد دیگر آن آدم سـابق نیسـت و رو به 
کنش هایـی مـی آورد کـه تـا آن زمـان آن هـا را انجام نداده اسـت؛ به طور مثـال به بـازار می رود و 
بـرای اللـه لبـاس و خوراکـی و چیزهای دیگـری می خرد. این درحالی اسـت که او سـال ها دور 
از مـردم و هیاهـوی آن هـا بوده اسـت. بنابرایـن در این داسـتان نیز کنش غیرعادتـی یا یک زمانه 

از نـوع غیر مادی اسـت.
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4.  نتیجه گیری
بر اسـاس پژوهـش انجام شـده، دو مجموعـه ی داسـتان سـگ ولگـرد و سـه قطـره خون شـامل 
داسـتان هایی اند کـه نقـاط عطف آن ها بسـیار ظریف و ماهرانه ترسـیم شـده اسـت. در داسـتان 
کوتـاه کـه معمـوالً یـک شـخصیت اصلـی وجـود دارد و محـور داسـتان حول این شـخصیت 
می گـردد، نقطـه ی عطـف نیز معمـوالً متعلق به شـخصیت اصلی اسـت. نقطه ی عطف داسـتان 
معمـوالً زمانـی شـکل می گیرد که شـخصیت کنشـی غیرعادتی یـا یک زمانه انجـام می دهد. این 
کنـش معمـوالً بـه روش مادی و محسـوس انجام می شـود. اّمـا همان گونه که در ایـن مقاله آمده 
اسـت در آثـار صـادق هدایـت نوع دیگری از این کنش کشـف می شـود و آن کنش غیرعادتی یا 
یک زمانـه ی غیر مـادی اسـت. صـادق هدایت بـا به کار گیری بسـیار ظریف و ماهرانـۀ این روش 
نقطـه ی عطـف داسـتان را به گونه ای ترسـیم می کند کـه مخاطب هیچ گونه رفتـار عملی یا کنش 
حرکتـی بـرای انجـام دادن آن توسـط شـخصیت مشـاهده نمی کنـد. ایـن کنش صرفـاً لحظه ای 
معنـوی و مـاوراء ماده اسـت که شـخصیت بـرای انجام آن به هیچ گونـه ابزار یا مـاده ای نیاز پیدا 
نمی کنـد. صادق هدایت توانسـته اسـت این شـیوه را به خوبـی و ماهرانه به  کار  گیـرد و با به کار 

بـردن بـه موقـع آن داسـتان هایی را بیافریند که شـاهکارهای او به شـمار می روند.
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