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  نگاه شخصيتهاي داستانهاي صادق هدايت به رابطه با جامعه

  
  دكتر شهرام آزاديان                                                                                      
  6/11/87:تاريخ دريافت                                                                                             

  7/12/87:تاريخ پذيرش قطعي

  
  : چكيده 

آثار صادق هدايت بدليل تأثيري كه در ادبيات داستان ايران داشـته اسـت شايـستة                
اين مقاله ميكوشد به تقسيم بندي ديـدگاههاي شخـصيتهاي          . بررسي و تحقيق است     

 گاه دو ديـد  . بپـردازد   » رابطة اين افراد با جامعه      «ي هدايت ، دربارة     داستانهاي جد
اصلي شخصيتها در اين باره ، بيزاري و تمايل است و هر كدام از اين دو بـه چنـد                    

 معرفـي   نمـود ايـن حـاالت ميباشـند        كـه    نگاه ديگر تقسيم ميشوند و شخصيتهايي     
   . ميگردند

  
   :كلمات كليدي

  ، رابطه ، تقسيم بندي  هدايت ، جامعه ، داستان 
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  مقدمه 
بـه قـول برترانـد راسـل              . نويسندگان بزرگ همان وضعيت فالسفة بزرگ را دارند         

از سـويي معلـول اوضـاع اجتمـاعي سياسـي و            » فالسفه هم معلولند و هم علت       « 
سازمان حكومتي زمان خويشند و از سوي ديگر علت عقايدي هستند كه سياسـت و     

  . » دوره هاي بعد را شكل ميدهند سازمانهاي 
اين سخن دربارة صادق هدايت هم صادق است ، هدايت محصول دوران پرآشـوب              

 كه بخاطر سفر    -اين برخورد   . بعد از مشروطه و برخورد تمدن غرب با ايران است           
ايهـا   هدايت به فرنگ و تحصيالت او در آنجا شدت بيشتري نسبت به ديگر همدوره             

 اثر خود را در نوشته هاي او به شديدترين وجهي نـشان داده              –ارد  و همانندان او د   
  . است 

از سوي ديگر هدايت به عنوان پيشواي بسياري از نويسندگان همـدوره يـا بعـد از                 
بطوريكـه بـسياري از     . خود ، تأثير فراواني بر فكر و جهان بيني آنان گذاشته است             

ينيم ؛ كه البتـه در ايـن ميـان تقـدم            تعبيرات و تفكرات  هدايت را درآثار آنان مي ب         
از اين جهت بررسي آثار هدايت نـه از جهـت           . فضل و فضل تقدم با هدايت است        

يكي از دغدغه هـاي اصـلي       . خود ، بلكه از جهت تأثير بر ديگران هم اهميت دارد            
اين دغدغه بصورتهاي مختلفي خود را در آثار او نـشان داده            . هدايت جامعه است    

ز نمودهاي اصلي آن چگونگي برخـورد شخـصيتهاي داسـتاني او بـا        است و يكي ا   
اي كه يكي از مضمونهاي اصـلي آثـار او را تـشكيل ميدهـد                مسأله. جامعه ميباشد   

انواع اين برخورد و موضعگيريهاي هدايت در هر مورد ، ميتواند نظـر او را دربـارة                 
  . جامعة بخوبي نشان مبدهد 

 موضوع در آثار داستاني هـدايت بپـردازد و آنـرا            اين مقاله ميكوشد به بررسي اين     
  :الزمست كه به چند نكته قبل از ورود به بحث اشاره شود . تقسيم بندي كند 
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مقـصود ايـن    .  اين بحث ، بحثي ادبي است ، نه جامعه شناختي يا روانشناختي              – 1
و يـا   نيست كه چرا هدايت و يا شخصيتهاي او اينگونه برخوردها را با جامعه دارند               

اينكه چه ارتباطات اقتصادي ، اجتماعي اين حـاالت را پديـد آورده اسـت ، بلكـه                  
  . هدف نگاهي توصيفي به اين موضوع از چشم خود شخصيتهاست 

 هدف در اين مقاله نظريـه پـردازي و نگـاه ارزشـگذاري از ديـدگاه يكـي از                       – 2
ه بطـور طبيعـي از      نظريه هاي رايج نيست بلكه مقصود آنست كه آن تقسيم بنديي ك           

  . آثار هدايت بدست مي آيد ذكر شود 
 طبيعي است كه در تقسيم بندي شخـصيتها و اينگونـه مقـوالت ، نگـاه و ذوق                   – 3

شخصي نقش فراواني دارد و بنده هم ادعا نميكنم كه اصليترين جنبه اي كه در ايـن                 
  . شخصيتها ديده ام متفق عليه است 

يتوانند به مقاالت و كتابهاي ديگر ارجاع بدهند بلكـه           طبعاً اينگونه مقاالت را نم     – 4
                   ي هر كسي تقسيم بندي خود را ميكند و منبع اصلي بنـده هـم آثـار داسـتاني جـد

  . هدايت بوده است 
***  

اگر بخواهيم شخصيتهاي داستانهاي هدايت را از جهت نگاهشان به جامعه و ارتباط             
كساني كه از   : الف  :  دستة اصلي برسيم     با آن تقسيم بندي كنيم ، شايد بتوانيم به دو         

كساني كه دوست دارند با جامعه      : ب  . جامعه بيزارند و ميلي به ارتباط با آن ندارند          
در ارتباط باشند كه اين دسته بر اساس پاسخ جامعه ، خود بـه سـه زيـر مجموعـه                    

  : تقسيم ميشوند 
  .   كساني كه در جامعه پذيرفته ميشوند  -1
  . قهور و قرباني جامعه ميشوند  كساني كه م-2
  .  كساني كه از جامعه طرد ميشوند – 3
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حال . بعضي از اين گروهها در نظر هدايت نامي دارند كه به آن پرداخته خواهد شد                
به بررسي هر يك از اين ديدگاهها و ذكر مواضع آن و شخصيتهايي كه نمايندة آنهـا                 

  : در آثار هدايت هستند ميپردازيم 
او بارها . مهمترين حالت در آثار هدايت همين نوع است  : زاري از جامعه  بي: الف  

در دهان شخصيتهاي داستانهايش جمالتي را گذارده كـه عمـق آزردگـي وي را از                
فقط براي مردمان معمـولي ، بـراي        « : ميرساند  » اله ها   رج«عوام يا به قول خودش      

در نظر هدايت رجاله ها و يـا        1 .»رجاله ها ، رجاله با تشديد همين لغت را ميجستم           
 ، بـي    2احمق ، خوشـبخت   « آنها موجوداتيند   . مردمان معمولي بسيار نفرت انگيزند      

افرادي كه سالم بودند ، خوب ميخوردنـد ، خـوب ميخوابيدنـد و               « 3.حيا ، متعفن    
قيافه هاي طماع داشتند و دنبال پول و شهوت ميدويدنـد            «4.»خوب جماع ميكردند    

نها يك دهن بودند كه يك مشت روده بدنبال آن آويخته شده و منتهـي بـه                 همة آ ... 
ند ، آنچه آنان را اداره ميكند اول        رآنها از جانوران هم كمت     « 5.»آلت تناسليشان ميشد  

شكم و بعد شهوت است با يـك مـشت غـصب و يـك مـشت بايـد و نبايـد كـه                        
بيش به آرزوهاي محـدود   بعضي از آنها كم و 6.»كوركورانه بگوش آنها خوانده اند  

خودشان رسيده بودند ، شكمشان جلو آمده بود ، يا شهوت آنهـا از پـائين تنـه بـه                    
آرواره هايشان سرايت كرده بود و يا در ميان گيرودار زندگي حـواس آنهـا متوجـه                 

                                                 
  . 53.  بوف كور – 1

  .12 همان ، – 2

  . 66 همان ، – 3

  . 83.  همان – 4

  .74 همان ، – 5

   .170 سه قطره خون ، – 6
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كالهبرداري ، چاپيدن رعاياي خود ، محصول پنبه و ترياك و گندم و يا قنداق بچـه                 
   1.» شده بودند و نقرس كهنه خوشان

    ايـن زنـدگي كـه مطـابق آرزوي دزدهـا و            « دنياي اينـان هـم نفـرت انگيزسـت          
روي زمـين    » 2 ها و موجودات زرپرست احمق درست شده و اداره شـده           چيقاچاق

شكم و شهوت جلو چشمها پرده انداخته ، اما از اين باال كه نگاه كنيم زندگي روي                 
 3».ه مطابق فكر يك نفر ديوانه ساخته شده باشد          زمين مثل افسانه اي بنظر مي آيد ك       

جامعــه اي كــه مطــابق ســليقه و حــرص و شــهوت خودشــون درس كــردن و در 
ـ كوچكترين وظايف زندگي بايد قوانين جبري و تعبد اونـا رو مثـه ك                سول قـورت   پ

 حق زنـدگي     ، توي اين محيط فقط يه دسته دزد احمق بي شرم و ناخوش            « 4». داد  
   5».قابل زندگي نيس : كسي دزد و پست و متملق نباشه ميگن دارند و اگه 

اين اسارتي كه اسمشو كار گذاشتن و هـر كـسي           » . كارشان هم نفرت انگيز است      
كـار و كوشـش مـال مـردم تـو            « 6».حق زندگي خودشو بايد از اونا گدايي بكند         

اشـخاص  باين وسيله ميخوان چاله هايي كه تو خودشونه پر بكـنن ، مـال               . خاليس  
  7».گداگشنس كه از زير بته بيرون آمدن

عشق چيست ؟ براي همه رجاله ها يـك هرزگـي ،            «. عشقشان هم نفرت انگيزست     
هاي هـرزه و فحـشا و       عشق رجاله ها را بايـد در تـصنيف        يك ولنگاري موقتي است     

                                                 
 .843.  سگ ولگرد –١

 .133.  همان–2

 .111.  سايه روشن –3

 . 132.  سگ ولگرد – 4

  .132.  همان–5

  .132.  همان–6

  . 131  همان -7
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اصطالحات ركيك كه در عالم مستي و هشياري تكرار ميكنند پيدا كرد ، مثل دست               

  1.» زدن و خاك تو سري كردن خر تو لجن
، امـا از    »يي فرد دچار اشكاالت فراواني ميـشود        اخوب طبعاً در مقابل چنين جامعه       

شر خوراك  « گنديده  شر جامعه   .  اين اشكاالت مهمتر جوال رفتن با آدمهاست         ةهم
و وضع   » 2. اينا دائماً از بيدار شدن وجود حقيقي ما جلوگيري ميكنه          همة. و پوشاك   

چون آرتيست حساستر از ديگـران اسـت و         « چرا ؟     . د و فرهيخته بدتر است      هنرمن
چون آرتيست بيشتر   » «  .3بهتر از سايرين كثافتها و احتياجات خشن زندگي را ميبيند         

و همـين وضـعيت   » .4از ساير مردم در ميكشد و همين يك جـور ناخوشـي اسـت              
يرغم اينكه بخواهند خـود را بـا        عل« ناهنجار است كه افراد فهميده را از آن ميرماند          

يه وقت بود داخل اونا شدم ، خواسم تقليد سايرين          » . آن تطبيق دهند و آنرا بفهمند       
رو در بيارم ، ديدم خودمو مسخره كرده ام هر چي رو كه لذت تصور ميكـنن همـه                   

  »5.رو امتحان كردم ديدم كيفهاي ديگرون بدرد من نميخوره
رت دارد ، يا انزوا و فرار از جامعه و يـا خـشم و               عكس العمل اين آزردگي دو صو     

مـن از لفـظ اكثريـت و اقليـت و بـشر و              « نفرت شديد نسبت بدنيا و قواعـدش ،         
همچنين كساني كه مبتال به جنون خدمت به جامعه هستند و از اين جور چيزها بدم                 

ان بلند حساسي   گاهي دلم ميخواست بعد از مرگ دستهاي دراز با انگشت         » « 6.مي آيد 
داشتم تا همه ذرات تن خودم را بدقت جمع آوري ميكردم و دو دستي نگه ميداشتم                

                                                 
 .116.  بوف كور -1

 130.  سگ ولگرد –2

  .  21.  سايه روشن -3

 . 22.  همان–4

 130 و 131.  سگ ولگرد –5

  . 18.  سايه روشن –6
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آرزو ميكردم كـه يـك      » « 1.ها نرود  تا ذرات تن من كه مال من هستند در تن رجاله          
ها كه پـشت ديـوار اطـاقم         زمين لرزه يا طوفان و يا صاعقه آسماني همه اين رجاله          

و عاقبـت   » 2. كيف ميكردند ، همه را ميتركانيد      كردند و نفس ميكشيدند ، دوندگي مي    
آيا اين مردمي كه شبيه من هـستند ،         « اين نفرت به نفي واقعيت جهان مي انجامد ،          

كه ظاهراً احتياجات و هوا و هوس مرا دارند براي گول زدن من نيستند ؟ آيـا يـك                   
آمده اند ؟ آيا    مشت سايه نيستند كه فقط براي مسخره كردن و گول زدن من بوجود              

  آنچه كه حس ميكنم و ميسنجم سرتاسر موهوم نيست كه بـا حقيقـت خيلـي فـرق                  
   3»دارد ؟

  :توان به دو دسته تقسيم كرد صاحبان اين ديدگاه را مي
افرادي ماننـد شخـصيتهاي اصـلي داسـتانهاي          :  روشنفكران متنفر از جامعه    – 1

 . ژتون در داسـتان گجـسه د  بوف كور ، زنده بگور ، تاريكخانه و تا حـدودي خـش      

افرادي با هوش و فهميده اند كه به فساد جامعه آگاه شده اند و آن را تحقير و                  ن  اينا
  . اين دسته بيشترين ميزان حرفهاي گفتني را به خود اختصاص داده اند . نقد ميكنند 

، ميـرزا حـسينعلي     ) گـرداب (افرادي مانند همـايون      :  روشنفكران سر درگم   – 2
، )آخـرين لبخنـد   (،روزبهان  )شبهاي ورامين   (، فريدون   )ه نفسش را كشت     مردي ك (

،شـريف  )ميهن پرست (، سيد نصراهللا    )تجلي  (، واسيليچ   ) تخت ابونصر   (دكتر وارنر   
، افرادي كه توانسته اند خـود را تـا حـدودي از             )ل.ل.گ.س(،و سوسن   )بن بست (

شان تأثير دارد و آنهـا را       يا معتقدات و تفكر عامه دور كنند ولي هنوز اين مسائل در          
در اضطراب و شكي دائمي قرار داده و به همين خاطر عاقبت اكثرشان به مـرگ يـا                  

  . ديوانگي مي انجامد 

                                                 
  . 99.  بوف كور –١

 66-67.  همان –2

   .12.  همان –3
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 فرد در اين نگاه ميخواهد كه بـا جامعـه ارتبـاط             :تمايل به ارتباط با جامعه      : ب  
 ولـي اينجـا     .داشته باشد و با آن زندگي كند و تمايلي به انزواي نوع قبلـي نـدارد                 

نده است و بسته به معيارهاي خود افراد را ميپـذيرد  يـا              رجامعه است كه تصميم گي    
  : چند حالت ميان ممكن است كه از قرار زيرند. رد ميكند 

 بـا آغـوش بـاز        را  افراد ،گاهي جامعه در آثار هدايت     :  پذيرش در جامعه   –الف  
اين حالت منفورترين نوع    . ذارد  ميپذيرند و همه امكانات خود را در اختيار آنان ميگ         

در نظر هدايت است ، چون جامعه بنظر او منفـي اسـت و افـرادي هـم كـه در آن                      
. پذيرفته ميشوند و محبوبند يا مثل حاجي مراد دزدند و يا مثل شيخ ابوالفضل رياكار              

  : اين افراد را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد 
: هاي منفي مردم عـادي و سـنتي هـستند            اين شخصيتها نماد جنبه      : رجاله ها    – 1

، ) مـرده خورهـا   ( و نرگس و شيخ علـي        منيژه،  ) حاجي مراد (حاجي مراد و زن او      
 ، )طلب آمرزش (م و مشدي رمضانعلي     عزيز آقا و گلين خان     ، )داش آكل (كاكا رستم   

گل ببـو   ) محلل(، ميرزا يداهللا و شهناز      ) ه نفسش را كشت     كمردي  ( شيخ ابوالفضل   
،حكيم )بوف كور (، لكاته ) پدران آدم (، كسياكي كي    ) كه مردش را گم كرد      زني  ( 

اين افـراد موجـوداتي هـستند       ). كرج  ژوان  دن  ( ، حسن   ) ميهن پرست   (باشي پور   
پست ، بيشعور ، دزد ، قاتل ، رياكار ، حيله گر ، احمق ، فريبكار و خالصـه داراي                    

   . صفات بد فراوان كه مورد تنفر شديد هدايت هستند
 اين جماعت در واقع همان رجاله ها هستند كه مايه غربيشان زيـاد              :يگولوها   ژ- 2

اينها هم . شده است و در رفتار از الگوهاي غربي براي ارضاي غرايز استفاده ميكنند             
،منـوچهر و خجـسته     )آينه شكـسته    (جمشيد  : مورد تمسخر و نفرت هدايت هستند       

وان ژو دن  ، معـشوقه حـسن  . ) ل . ل  . گ  . س(، اسير فرانسوي ، تد      ) صورتكها  (
  . خصوصيت مهم اينان توجه فراوان به مسائل جنسي و جنبه حيواني است . كرج 
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گير و متعصب    اين حالت جامعه مانند والدي سخت       در :قرباني شدن در جامعه     : ب  
 رشد تمام خواستها و افكـار او را         فرد را كامالً تحت سلطه خود قرار ميدهد و جلوِ         

بيست و چهار سـالش     « مانند مهرداد در داستان عروسك پشت پرده كه         . ميكند  سد  
. جسارت ، تجربـه ، تربيـت   ، رده سالة فرنگي اهنوز به اندازة يك بچة چه بود ولي
يا داش آكـل كـه فقـط در خـواب            » 1.شجاعت در زندگي خود نداشت      ،  زرنگي  

اين حالت ، جامعـه زنجيـري       خالص در    . 2مبتواند از قيود اجتماعي خود رها شود      
داش آكـل ، خـداداد      : توان به كساني مانند     از جملة اين افراد مي    . راي انسان   است ب 

زني كـه مـردش را گـم كـرد ، درخـشنده و              (، زرين كاله    ) محلل  (، ربابه   ) الله  (
، بهـرام   ) پـدران آدم    (، ويـست زيـت و زي زي         )عروسك پـشت پـرده      (مهرداد  

  . جالبست كه اكثر اينان زن هستند . اشاره كرد ) گرداب (
بعـضي از   . طرد شدگي اسـت     ،  هدايت  در آثار    ،ديگرحالت   :  طرد از جامعه   –ج  

شخصيتهاي داستانهاي هدايت در واقع عالقمندان به پذيرفته شدن در محيط عادينـد       
ولي از طرف مردم طرد ميشوند ، و اصوالً در اينگونه موارد ، جامعه است كه مقصر                 

قواعـدي  ،  بين اسـت و در ارزشـگذاري افـراد          جامعه اي كه ظاهر   .  ميشوند   قلمداد
داوود گوژپشت بخاطر چهرة ظاهرش مورد تنفر و طرد شـدگي قـرار             . خشك دارد   

حس ميكـردم كـه مـرا بـا         « : ميگيرد و پات بخاطر سگ بودنش و هدايت ميگويد          
بـر  ايت باشد كه    شايد اين احساس خود هد    » 3.افتضاح از جامعة آدمها بيرون كردند     

او احتياج داشت كه مهرباني خودش را به كـسي          «: زبان سگ ولگرد گذاشته است      
حس پرستش و وفاداري خود را به كسي نـشان          . ابراز بكند برايش فداكاري بنمايد      

بدهد اما بنظر مي آمد هيچكس احتياجي به ابراز احساسات او نداشت ، هيچكس از               

                                                 
  . 82.  سايه روشن – 1

  . 55.  سه قطره خون – 2

  . 16.  زنده بگور –3
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ي نگاه ميكرد بجز كينه و شرارت چيـز ديگـري           او حمايت نميكرد و توي هر چشم      
نميخواند و هر حركتي كه براي جلب توجه به اين آدمها ميكرد مثل ايـن بـود كـه                   

  » .1و غضب آنها را بيشتر بر مي انگيخت  خشم
از جملـة   . تر اين افراد بعد از طرد از جامعه ديوانـه يـا نيمـه ديوانـه ميـشوند                   شبي

سـيمويه ،   و   )گجـسته دژ    ( گوژپشت ، روشـنك      مطرودين به سگ ولگرد  ، داوود      
توان بـه قهرمـان سـه قطـره خـون ، احمـد              و از افراد نيمه ديوانه مي     )تخت ابونصر (
  . انجامد  عاقبت بيشتر اينان هم به مرگ مي.   و آبجي خانم اشاره كرد )پنگال(

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  . 19.  سگ ولگرد –١
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  نتيجه 
أله مهمي در درك آثار هـدايت        برخورد شخصيتهاي داستانهاي هدايت با جامعه مس      

  : اين برخوردها را به اينصورت ميتوان تقسيم كرد. است 
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