
 

 

 چنگال صادق هدایت در» مرگ«شناختی نقد جامعه

 
 الناز خجسته

 (س)الزهرادانشگاه  -دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی

 چکیده
علل رویکرد به ایـن مفهـوم عمیـق بشـري در     شناختی مرگ در ادبیات، تبیین ترین دالیل رهیافت نقد جامعهیکی از مهم

رخداد آن است. در این میان، صادق هدایت از نویسندگانی است که بارها در آثـار   شناختیادبیات و کشف دالیل جامعه
هاي گوناگون انعکاس داده و مطرح کرده است. در ضمن، روشـن اسـت کـه    را با اهداف و جنبه» مرگ«خویش، مفهوم 

انتقادي و از دیدگاه ماتریالیسم تاریخی قابل بررسـی   -در آثار وي، پیش از هر چیز با اهداف اجتماعی »مرگ«رویکرد به 
شـود و بـه مـرگ نیـز همـین صـورت جبـري و        گـر مـی  شکلی پررنگ جلوهاست. در داستان چنگال، جبر اجتماعی به 

شـود، تـا نشـان    سپس خودکشی نمودار مـی مرگ در این داستان، نخست در قالب دیگرکشی و  بخشد.ماتریالیستی را می
هاي اصلی داستان رقم دهد این سرنوشت محتومی است که جبر اجتماعی و تبعیض در نظام تقسیم ثروت براي شخصیت

هـاي اجتمـاعی   زده است. از همین روست که زنان در چنگال مردان و مردان در چنگال نادانی موروثی و نیز چـارچوب 
-نجام هر دو گروه بر اساس سرنوشتی از پیش تعیین شده و موروثی به چنگال صورت تعریـف فروپاشیده اسیرند و سرا

 آیند.از مرگ گرفتار می ايشده
 مرگ، ماتریالیسم تاریخی، جبر اجتماعی، صادق هدایت، چنگالواژگان کلیدي: 

 

 .مقدمه1
در نقد ادبی است که از قرن نـوزدهم مـیالدي   ساز شناسانه در ادبیات، از رویکردهاي مهم، تأثیرگذار و جریاننقد جامعه

بار در آثار جورج لوکاچ مطرح شد و سپس در نظریات افرادي چون میخائیل باختین، اریش کـوهلر و نیـز   براي نخستین
پردازد و درصدد است میزان تـأثیر   اي، به خوانش فرامتنی اثر ادبی میلوسین گلدمن گسترش یافت. این رویکرد بینارشته

-شناسی را در تولید اثر ادبی روشن ساخته و نشان دهد بین ادبیات و جامعه، پیونـدي گسسـت  دها و مبانی جامعهرویکر

-انداز ویژههاي روشنفکري باشد، چشمدرحقیقت، نظریۀ ادبی بیش از آنکه مستقالً موضوع پژوهش«ناپذیر برقرار است: 

 )267:1390(ایگلتون،» ست.توان در آن به تماشاي تاریخ دوران ما نشاي است که می
-به خـوانش مبـانی جامعـه   » آلیستیایده«و » ماتریالیستی«توان از دو منظر شناسی ادبیات معتقد است که میجامعه

اي منتقد و فیلسـوف  ناپذیر ایدئولوژي مارکسیستی، عدهخارج از مرزهاي خشک و انعطاف«شناسانۀ اثر پرداخت؛ چراکه 
» شناسی تاریخی مارکسیسـم اسـت.  یا از اساس یا عمدتاً مقید به روش دیالکتیکی و اسطورههنر وجود دارند که کارشان 

گذارند. پژوهش حاضر نیز درصدد است از ) و از چارچوب خشک نظریات مارکسیستی گامی فراتر می30:1392(استاینر،
 ،اثر صادق هدایت، خوانشی از منظر آراي لوسین گلدمن ارائه دهد. چنگالداستان 
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شناختی برگزیدة مـن ـ و نیـز کلیـت اندیشـۀ مارکسیسـتی ـ        یکی از اصول بنیادین روش جامعه«گوید: دمن میگل

شناسی در گرو خط سیر ماتریالیستی و تاریخی بودن جامعهخصلت سراپا یکتاانگار آن است، با تأکید بر این امر که اثباتی
از دیدگاه ماتریالیسم تاریخی، عنصـر اساسـی در تحلیـل    : «) وي افزون بر این معتقد است174:1392(گلدمن،» آن است.

ها مسائلی بینیاند و جهانبینیهاي نوع جهانآفرینش ادبی این واقعیت است که ادبیات و فلسفه، در سطوح مختلف، بیان
-خـوانش جامعـه   توان گفت اندیشۀ گلدمن از ماهیت) بنابراین می193:1390(ایوتادیه،» اند.فردي نیستند، بلکه اجتماعی

واسطۀ همین کشد. بهرا نیز پیش می» ماتریالیسم تاریخی«نهد و اهمیت بررسی مفهوم شناسانۀ متن ادبی یک گام فراتر می
» مراتـب اسـت.  ادبیات، اقتصادي خـاص خـود دارد کـه مولـد انـواع سلسـله      «توان گفت: نگاه ماتریالیستی به ادبیات می

هـاي  شـناختی، تحلیـل  همین نگرش اقتصادي ـ اجتماعی در رویکردهاي نقـد جامعـه   ) و درنظرگیري 35:1392(کازانووا،
 دست دهد.هاي طبقات پایین جامعه بههاي داستانهاي رفتاري شخصیتدقیقی از کنش

آیـد. ماتریالیسـم   شمار مـی اي از این نظام اجتماعی ـ اجتماعی به نیز زیرمجموعه» ماتریالیسم تاریخی«در این میان 
کند و ابزاري هاي تحول آن را مطالعه میترین قوانین مربوط به تکامل جامعۀ انسانی و روش، دانشی است که عامتاریخی

هـاي معـاش در جوامـع    ویژه براي فهم گذشته، حال و آیندة بشر است و حرکتی مفید در توسـعه و تغییـر در ضـرورت   
ها در رونـد  انسان«گوید: د اقتصادسیاسی) در این باره می(مبانی نق گروندیسهانسانی نوین است. کارل مارکس در کتاب  

هاست که از خواست و شوند. این مناسبات، مناسبات تولیدي آن تولید اجتماعی موجودیت خود ناگزیر وارد مناسباتی می
ار اقتصـادي  هاست. مجموعۀ این مناسبات ساختارادة ایشان مستقل و متناظر با مرحلۀ معینی از رشد نیروهاي تولیدي آن

کشـد، و متنـاظر بـا آن اشـکال     دهد که بر آن روبناي حقوقی و سیاسی سر بر میجامعه، آن زیربناي واقعی را تشکیل می
ها نیست که چندوچون پروسـۀ کلـی حیـات اجتمـاعی،     گیرد. شیوة تولیدي حیات آنمعینی از آگاهی اجتماعی شکل می

» کنـد. شـان را تعیـین مـی   هاسـت کـه آگـاهی   چگـونگی موجودیـت آن  کنـد، بلکـه   ها را تعیـین مـی  سیاسی و فکري آن
 )  21:1375(مارکس،

، داستان کوتاهی از چنگالشود. مشاهده می چنگالاي در داستان شدت جبرانگارانهچنین خط سیر ماتریالیستی و به
در آن، » مرگ«منتشر شد. این اثر روایتی ناتورالیستی دارد و مفهوم  1311است که در سال  سه قطره خونداستان مجموعه

 کشد. هاي داستان را به تصویر میجبر وراثتی خاص موجود در فضا و شخصیت
 

 مسألۀ پژوهش

-هـاي روان خاسـتگاه تـوان از  روي نمـی هـیچ هایی که در تولید اثر ادبی مؤثر است، بهها و خاستگاهدر میان تمامی زمینه

ویژه داستان مدرن، از علوم مدرنی چـون  شناختی آن چشم پوشید. روشن است که ادبیات معاصر ما، بهشناختی و جامعه
هاي علمی بـه بـازخوانی راه و رسـم زنـدگی     شناسی معاصر تأثیر پذیرفته و در بسیاري موارد، این تئورينظریات جامعه

ویـژه  هـاي معاصـر، بـه   رسد که داسـتان  نظر میپرداخته است. از این رو، ضروري به اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی مردم
هاي علوم اجتماعی مورد خـوانش  آید، براساس نظریه شمار میداستان کوتاه که خود برشی از زندگی روزمرة اجتماعی به
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دبی و علوم اجتمـاعی پیونـدي را پدیـد    شناس، بین اثر او نقد قرار گیرد تا منتقد ادبی این بار در قالب یک منتقد جامعه
مدرن و چه پیشـامدرن، همگـی بازیچـۀ دسـت نهادهـاي       آورد تا با خوانش برشی از زندگانی خویش دریابد چه انسان

 اجتماعی و قدرت هستند.
پژوهش حاضر درصدد است تا نشان دهد که سرنوشت ناگزیري چون مرگ که براي تمام بشر محتوم است نیز  

شود مرگ، پیش از آنکـه میـراث بشـر بـراي     نهادهاي قدرت، به دگردیسی ساختاري دچار شده و روشن میتحت تأثیر 
تناوب جایگاه اجتماعی فرد، در برخی موارد صورت وقوع اي است که نهادهاي قدرت و سرمایه، بهفرزندانش باشد، ابژه

 کنند.آن را نیز به وي تحمیل می
 
 .پیشینۀپژوهش2-1

هاي علمی گوناگون قـرار  آثار هدایت، همواره با بسامدي چشمگیر مورد توجه منتقدان و پژوهشگران عرصهدانیم نقد می
شناسان یـا دیگـر پژوهشـگران    ، روشن شد اغلب هدایتگرفتهها و جستجوهاي انجامگرفته است. لذا با توجه به بررسی

انـد و روي ایـن   صورتی گذرا به این داستان اشاره داشتهعرصۀ نقد ادبی تاکنون درجستارها، مقاالت و آثار علمی خود به
نقـد  «اثر، پژوهشی مستقل و مجزا صورت نگرفته است.  با وجود این، تنها پژوهش مستقلی که در این باره یافـت شـد،   

ایـن   (جلد نخست) است که به بررسی داستان کوتاه در ایراناز دکتر حسین پاینده در کتاب » ناتورالیستی داستان چنگال
شناختی مرگ براساس پردازد. از این رو، باید گفت تاکنون دربارة نقد جامعه داستان براساس مبانی مکتب ناتورالیسم و می

 شناسی ماتریالیستی و ماتریالیسم تاریخی مارکس، هیچ پژوهشی روي این اثر صورت نگرفته است. رویکرد جامعه

 
 .طرح پیرنگ در اثر  2
دهد آدمی چگونه تحت تأثیر شـرایط اسـفناك   هاي ناتورالیستی صادق هدایت است که نشان مینازجمله داستا» چنگال«

اي یکسره هکه جبر اجتماع حاکم از وي چهرتواند به خویی پلید و غیر انسانی اسیر شود؛ چنانطبقۀ اجتماعی خویش می
، آن است که هدایت در آن چهرة واقعی انسـان  توان بدان اشاره کردحیوانی بسازد. از نکات مهمی که در این داستان می

ترین مشخصۀ هدایت این است کـه آثـار او از انسـان معاصـر     بزرگ«کشد: تصویر میمعاصر با روزگار حیات خود را به
) 418:1387پـور، (آریـن » اي ندارد... هدایت کالم واقعی انسان در یـک دورة مشـخص از تـاریخ اسـت.    مسافت و فاصله

عصر نویسنده است. چارچوب روایی داستان، عاري از هرگونه پیچیدگی اسـت  هاي انسان همروزير تیره، روایتگچنگال
که خود در پی ارائۀ تصویري پیچیده و متمایز از خویش اسـت، چنـدان نیـز موجـودي پیچیـده      تا نشان دهد انسان چنان

 ارت کشیده شده است.اساش در چنگال جبر و وراثت بهاي از ابعاد شخصیتینیست و بخش عمده
ساله، خواهر و برادرند که پدرشان سیدجعفر، مادرشان ساله و ربابۀ پانزدهخوانیم سیداحمد هجدهدر داستان می

نقل از اش کرده است (این جریان را ربابه بهصغرا را کشته است؛ به این ترتیب که گیس او را دور گردنش پیچیده و خفه
هایش را دور گفت که گیسسلطان بود که رفت سر نعش او. میماه«گوید): مادرش صغرا، میسلطان، خواهرخواندة ماه

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۷۹٤

 
) بعد از آن سیدجعفر، که راه 159:1343(هدایت،» جون...هایش را انداخت بیخ گلوي ننهگردنش پیچیده بود... دست

سلطان نام رقیهشکاك است، زنی بهلنگد و فردي بسیار گویی است، پایش میگیري و خرافهوکارش معرکهمعاش و کسب
-آزارد و بارها پیش آمده است که کتکش زده و گلویش را همچون صغرا، به آورد؛ اما او را نیز میرا به عقد خود درمی

زند و هر دو خواهر و برادر را سلطان نامادري بدذاتی است که ربابه را مرتب کتک میکردن فشرده است. رقیهقصد خفه
-ها را نظاره میافتد، او فقط این صحنهها جلوي چشم سیدجعفر اتفاق میدهد. با وجود اینکه آزار و اذیتمی بسیار آزار

 خندد! کند و می
سلطان، به انباري نمور خانه شان رقیهیابد که سرانجام سیداحمد و ربابه را نامادريقدر ادامه میها آنآزارها و اذیت

کند دشواري هزینۀ زندگی خود و خواهرش را تأمین میدوزي بهندگی کنند. سیداحمد با پنبهفرستد تا آن دو در آنجا زمی
شنود، تصمیم نام ارنگه میدربارة ثروت و رفاه روستایی به» ايارنگهعباس«هایی که از دوستش تا اینکه عاقبت با تعریف

-سازي مقدمات فرار است. با وجود این، بهپی فراهم هاست درهمراه خواهرش ربابه به ارنگه فرار کند و مدتگیرد بهمی

 افتد. اش مدام این جریان به تأخیر میعلت پادرد، بیماري و تنگدستی
چیز مشکوك است! عالوه بر آن، درگیر نوعی عقدة سیداحمد نیز همچون پدرش سیدجعفر، لنگان، بیمار و به همه

یک روز مشدي غالم عالف سر گذر که ربابه را دیده «ی دارد: روحی است و نسبت به خواهر خود احساس مکتوم زنای
سلطان، هر دو به این امر راضی بودند؛ اما این بود مادرش را به خواستگاري ربابه فرستاد. معلوم بود سدجعفر و رقیه

د. ربابه که به پیشامد تأثیر بدي در اخالق احمد کرد. چون اگر براي خاطر خواهرش نبود، او دو سال پیش فرار کرده بو
-این مطلب پی برده بود، براي اینکه به احمد نشان بدهد که مشدي غالم را دوست ندارد، نسبت به او ابراز محبت می

خوانیم: ) در بخشی دیگر از داستان هم در گفتگویی بین سیداحمد و ربابه دربارة مشدي غالم می166(همان،» کرد.
 اش زیر گل برود.شور ریختش را ببرند، الهی تنهمرده«

 خواهی.ـ نه، تو خودت او را می
 جز تو کسی را دوست ندارم.ـ به جدم که نه. من به

 )168(همان،» گویی!ـ دروغ می
فقط از احتمال ازدواج شود که احمد نهاز گفتگوي سیداحمد با ربابه در بخش سوم این داستان معلوم می«از این رو: 

» شود.ت، بلکه اصوالً ورود هر مرد دیگري به زندگی ربابه باعث نگرانی او میخواهرش با مشدي غالم ناراحت اس
-برادر برمبناي تمایالت زنایی در جوامع غیر پیشرفتۀ بدوي می«دانیم: ) چراکه براساس آراي فروید می354:1388(پاینده،

» شود.باوران، منع میدین تواند میل شهوانی و جنسی به خواهر داشته باشد. روابط زنایی در میان متمدنان و
 )80:1349(فروید،

رسد که مادرش صغرا قتل میدست برادرش به همان روشی بهخوانیم ربابه نیز بهدرنهایت در پایان داستان می 
هاي احمد با تردستی و چاالکی مخصوصی دو رشتۀ گیس بافتۀ ربابه را گرفت و به دست«قتل رسید: دست پدرش بهبه

کشد: ) سیداحمد، اول ربابه و بعد هم خودش را می170:1343(هدایت،» سختی فشار داد.چاند و بهدور گردنش پی
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جور ترسم، مرا اینمی"هایش داغ شده بود. دست راستش را بدون اراده بلند کرد و محکم گرفت. ربابه گفت: شقیقه«
 "نگاه نکن.

  "ها... درست شکل بابام شدي!ماوه... چش":  هایش را فشار داد و دوباره زیر لب گفتچشم
هاي احمد با تردستی و چاالکی مخصوصی دو رشتۀ گیس بافتۀ ربابه را باقی حرف در دهانش ماند، چون دست 

سختی فشار داد. ربابه فریاد کشید؛ ولی احمد گلویش را گرفت و او را به سنگ گرفت و به دور گردنش پیچاند و به
کمک حس روي زانوي او افتاد. بعد احمد بلند شد، چند قدم بیبیرون آمد و بی آلودي از دهنشحوض زد. کف خون

کار رفته بود، دوباره به زمین خورد. صبح مردة هر دو آنها را حیاط پهلوي عصا راه رفت؛ سپس مثل اینکه همۀ قواي او به
 )174(همان،» حوض پیدا کردند.
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پذیرد گیرد و تکوین میواسطۀ چارچوب دنیاي پیرامون و روابط اجتماعی شکل میمنظر آراي مارکس، رفتار انسانی بهاز 
شـوند  ها در تولید اجتماعی زندگی خود وارد روابط معینی میانسان«شود: گفته می» جبر اجتماعی«که در اصطالح به آن 

این همان روابط تولیدي است که با مرحلۀ معینی از تکامل نیروهاي تولیـد  ناپذیر و مستقل از ارادة آنهاست و که اجتناب
عقیدة مارکس، فرد از بدو تولد درون تاریخ اجتماعی، سیاسی، فرهنگـی و  ) به25:1393(ایگلتون،» شان تناسب دارد.مادي

یابد. از این ر آن رشد میاش برمبناي بستري اجتماعی است که دهاي رفتاريگیرد و تمام واکنشاقتصادي خود شکل می
طور رو پدیدة جبر اجتماعی نتیجۀ تصمیمات مختارانۀ افراد نیست، بلکه معلول عوامل اقتصادي، سیاسی یا اجتماعی و به

گرایش منتقد مارکسیست، پرداختن به محتواست، زیرا اهمیت ادبیات در «کلی محصول یک کنش و جبر خارجی است و 
 )  272:1385(گرین،» شود.می حرکت تاریخ در محتوا یافت

» ماتریالیسـم تـاریخی  «آفریند و از همین رهگـذر مفهـوم   هاي مارکسیستی، تاریخ است که آدمی را میبنابر دیدگاه
شود و جـو اجتمـاعی یـا     یاد می» مادي«عنوان شرایط در اصطالحات مارکسیستی، از شرایط اقتصادي به«گیرد: شکل می

 )97:1387(تایسن،» شود.آورند، موقعیت تاریخی نامیده میین شرایط را پدید میسیاسی یا ایدئولوژیکی که ا
ارث رسـیده اسـت. تفسـیر    نیز تصویري از همین جبر اجتماعی اسـت کـه از پـدر بـه پسـر بـه       چنگالداستان  

هایی کـه  داستان، انسانسازد. در این مارکسیستی از این اثر در واقع نقاط ضعف فرهنگ پوسیده و عوامانۀ آن را برمال می
پردازند، همچون عروسکانی فقط هژمونی قالب بر جامعه و فرهنـگ خـود   براي سرکوب امیال خود به کشتن یکدیگر می

واسـطۀ جبـر   دهند و در این میان، سیداحمد بارزترین شخصـیت در داسـتان اسـت کـه بـه     را در رفتارهایشان بازتاب می
اي تبدیل شود که در چنگال موهومات جامعـۀ خـویش گرفتـار شـده     رده، به بردهارث بموهومی که از اجتماع خویش به

کنند، درواقع نمایشی از شان مدام به فرار از خانۀ پدري فکر می سبب آزارهاي پدر و نامادرياست. او و خواهرش، که به
 کشند. تصویر میداري و تقسیم ناعادالنۀ ثروت را بهآور سرمایهتبعات تباهی
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گیرد، فرار آنها از انباري کار میبه چنگالهایی که هدایت براي ترسیم این تبعات ناعادالنه در داستان ز شیوهیکی ا

صحبت «است که سیداحمد براي خود و خواهرش ساخته است: » ارنگه«نام شهري بهمتروك گوشۀ خانۀ پدري به آرمان
که از خانۀ پدرشان بگریزند. کسی که فکـر آنهـا را قـوت داد،    آنان بیشتر در موضوع فرار بود. چون تصمیم گرفته بودند 

کرد و برایش شرح زندگانی ارزان و فراوانی ارنگه را کـرده   اي رفیق احمد بود که روزها در بازار با او کار میارنگهعباس
هـاي  هاي سبز، چشـمه هقرمز، کوهاي تنبانهاي دهاتی، زنطوري این فکر در تصور احمد جاي گرفته بود که خانهبود. به

-شد، و بـه طوري که عباس برایش نقل کرده بود، جلو چشمش مجسم می گوارا و زندگی تابستان و زمستان آنجا، همین

» اي شیفتۀ ارنگه شـده بـود کـه نقشـۀ فـرار خـودش را بـه عبـاس گفـت و عبـاس هـم فکـر او را تمجیـد کـرد.              اندازه
 )164:1343(هدایت،

هاي برجستۀ  هاي رفاه و فراوانی از انگیزه، فرار از محرومیت مطلق و رؤیاي ورود به دروازهبینیمهمان گونه که می
-معقـول «رسد عللی چون آزارهاي پدر و نامادري درمقایسه بـا آن نـوعی   نظر میکه بهمیل به فرار در احمد است؛ چنان

ام ارنگه، با وجود تمام مشکالت مالی و عاطفی، نآید و حتی شاهدیم پیش از آشنایی احمد با جایی بهشمار میبه» سازي
هـاي طبقـۀ   تفـاوت «بینـیم کـه   روشنی مـی کرد. پس در این میان بهاو چنین قصدي نداشت و دربارة آن رؤیاپردازي نمی

» کند.هاي دینی و نژادي و قومی و جنسیتی در میان مردم ایجاد می تر از تفاوتاجتماعی ـ اقتصادي، شکافی بسیار عمیق  
 )  97:1387(تایسن،

-احمد بـه «کشند: داري است که روز و شب نقشۀ فرار را در ذهن خود میواسطۀ همین کشش دنیاي سرمایهاو به

-اش میپیچید و در مجري کهنهدقت میآمد بهریز گیرش میافزود و ربابه هم هرچه خردهخیال فرار به اندوختۀ خود می

جز حرف ارنگه و ترتیـب  رفتند به خواب میها وقتی که توي رختببرند و شب گذاشت تا در موقع فرار همراه خودشان
) وگرنه کسی چون آنها که از بدو تولد، در فضاي دهشتناك ایدئولوژي 165:1343(هدایت،» فرار، چیز دیگر در میان نبود.

اند، تورمآب آن دوره رشد یافتهپرور و محیط دیکتاگیر، قاتل وخرافهعوامانۀ روزگار رضاشاهی و در چنگال پدري معرکه
-ارنگهجز اجتماع دهشتناك خود آگاهی یابند؟ مگر با وجود شخصیتی چون عباساي بهتوانند از وجود جامعهچگونه می

روي اي بیفکنـد و چشـمان او را بـه   مهر سیداحمد شـعله شهري دروغین، به امیال خاموش و سربهاي که با ساختن آرمان
 شود. نمادي از آن محسوب می» ارنگه«داري بگشاید و در اینجا،  یهرؤیاي رفاه و سرما

فقدان رفاه از یک سو و رؤیاي دستیابی به منبع آن از سویی دیگر (ارنگه)، پیش از هر چیز سیداحمد را در تضـاد  
ه خود بداند، در مسیر آنکرا براي او رقم زده است که بی هاي راستین انسانی قرار داده و نوعی از شرایط زیستیبا آرمان

واسطۀ گـذر  بینیم ساختار شخصیتی او بهکند و درنهایت نیز میگسیخته رفتار میدستیابی به امیالش همچون حیوانی لگام
-شود، زیرا از یک سو در چنگال جبر اجتماعی گرفتار است و از سویی دیگر بهها به انهدام کشیده میاز یکایک این رنج

-رهنگ و بر دوش کشیدن بار شوم جهل و فقر و جنایت که از جامعه و پدرش به او رسیده و نتیجهعلت فقر سرمایه و ف

لنگد، همانند پـدر بـه   اي جز انهدام شخصیتی و روانی او در پی نداشته، به قهقرا کشیده شده است. او همانند پدرش می
ن زندگی خویش یعنـی ربابـه را، درسـت بـه     کس گرفتار است و همانند پدر، یگانه زچیز و همهسوء ظن نسبت به همه
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کشد! از این رو، ربابه نیز براساس همین جبر اجتماعی است که سرنوشتی چـون مـادرش    همان روش دهشتناك پدر، می
اند، اجتماعی دوپـاره اسـت کـه زنـان در     صغرا دارد. گویی اجتماعی که این دو خواهر و برادر در چنبرة آن گرفتار آمده

ن و مردان در چنگال جهل و غرایزشان گرفتارند و سرانجام هر دو گروه براساس سرنوشتی از پیش تعیین چنگال مردانشا
 آیند.شده و موروثی به چنگال دژخیم مرگ گرفتار می
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شود، از اي گذرا میتنها اشارهاند که گرچه به یکی از آنها در داستان، هاي اصلی داستاندر چنگال، سه زن جزو شخصیت
دسـت  ترین زن داستان، صغرا مادر سیداحمد و ربابه است کـه بـه  رود. این نخستین و مهمشمار میهاي مهم بهشخصیت

همـین   سلطان نامادري آنهاست که سیدجعفر بارهـا او را بـه  رود. زن دوم، رقیهشود و به کام مرگ میسیدجعفر خفه می
سـلطان)  آقام) پرید ننجون (رقیـه «(گ برده و روشن است که به سرنوشت صغرا دچار خواهد شد: روش تا یک قدمی مر

اش کـرده بـود. حـاال    سلطان نبود خفـه هایش از کاسه درآمده بود. اگر ماهقدر گلویش را فشار داد که چشمرو گرفت آن
 )  158:1343(هدایت،» مون (صغرا) رو چه جور کشت.فهمیدم ننه

کند، بـه  ک ربابه است که ناباورانه در چنگال برادر خویش، که مدام به دلدادگی به خواهر تظاهر میشزن سوم بی
هـاي بلنـد آنهـا بـه دور      کند؛ یعنی پیچاندن گیسشود که پدر آنها زنان خویش را تهدید و خفه میهمان روشی خفه می

رسد؛ حال چه از سوي شوهر باشد چه بـرادر.  فاع میدگردنشان! گویی این تنها میراثی است که به این زنان رنجور و بی
اند آیا سرنوشتی جز این رقم خواهـد خـورد؟ در   براي زنانی که در محیطی آکنده از توازي زندگی انسان و حیوان زیسته

آنکـه   شود؛ چه رسد بهرسد که حتی حقوق انسانی نیز له نظر می اي آکنده از استثمار، جهالت و ازخودبیگانگی، بهجامعه
دهد که همین ریسمان زنی در چنین اجتماعی به رستگاري برسد. مرگ با قالب گیسوان (که نماد زنانگی است) نشان می

 خودي خود طناب دار است و دیر یا زود تمامی زنان آن اجتماع را به کام خود خواهد کشید.  دراز زنانگی به
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گونه حیات روانی ندارند و فقط به حیـات  برند. آنها در وضعیتی که هیچسر میایطی جانفرسا بهسیداحمد و ربابه در شر
-شهري میاین قدرتسرمایه (ارنگه) است که براي آنها آرمان، دهندسختی و رنج، ادامه میزیستی و مادي خود، آن هم با 

» اسـتعمار «هـاي امپریالیسـتی بـراي     ي کـه حکومـت  اشاید شیوه«دهد: سوي رؤیاي زندگی مرفه سوقشان میآفریند و به
داري کنـونی اهمیـت دارد.   گیرند چندان روشن نباشد اما به همان انـدازه بـراي شـناخت مـا از سـرمایه     کار میذهنیت به

گونه کـه کشـور امپریالیسـت    استعمارکردن ذهنیت مردم تحت انقیاد یعنی متقاعدساختن آنها به اینکه به موقعیت خود آن
 )  171:1393(مارکس،» خواهد بنگرد.می

آمـدن شـرایط فـرار و    دستی مالی سیداحمد و ناتوانی او در فراهمخوانیم که تنگبا وجود این، در ادامۀ داستان می
واسطۀ آن بیدارشدن احساسات زنایی برادر نسبت به خواهر، امیال شـهوانی  آید و بهسپس خواستگاري که براي ربابه می
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درپی اجتماعی در بستر جبر حاکم بر شرایط اقتصادي و فرهنگی هاي پیکند و ناکامیاز پیش بیدار می سیداحمد را بیش

روي خـویش  هاي رهایی و سعادت را بهسازد، چراکه همۀ راهکم میل به جنایت را نیز در درونش بیدار میزندگی او، کم
 بیند.  بسته می

هـاي حقـارت را از پـدر    ده و سپس بار فقر و بیماري و عقـده او نخست که در روابط عاطفی به شکست دچار ش
چشـد و سـرانجام   هـاي خـویش طعـم شکسـت را مـی     ارث برده و طرد شده است، اینک در مواجهه با آرمانخویش به

دادن تنها زن زندگی خویش است! زنی که البته خواهر اوسـت؛ امـا احمـد در چنگـال     کند در حال از دستاحساس می
رسد کـه از ایـن پـس تنهـا راه      نظر میسر برد. بهکه از او دیوسیرتی ساخته تا در آرزوي خواهر خویش به شرایطی است

مایـۀ مـرگ از حیـات کلیـت اجتمـاعی فاصـلۀ       تر شود، بنهر قدر جریان زندگی  فردي بسته«باشد، زیرا » مرگ«رهایی 
 )  292:1390(باختین،» گیرد.بیشتري می

شود که بـا  در قالب دیگرکشی (کشتن ربابه) و سپس خودکشی سیداحمد نمودار می مرگ در این داستان، نخست
توجه به توضیحاتی که ارائه شد، این سرنوشت محتومی است که جبر اجتماعی و تبعیض در نظام تقسیم ثروت براي این 

اجتماعی به طرح مشکالت دو شخصیت در داستان رقم زده است. از آنجا که این داستان ژانري اجتماعی دارد و داستان 
پردازد، باید در نظر داشت مفهوم مرگ نیز براساس زنـدگی همـین طبقـات در    هاي طبقات فرودست جامعه میو دغدغه

مبین سرگذشت تولیدکنندگانی «شود، زیرا در واقع سرنوشت این مردمان ترین شکل آن نمایانگر میترین و دهشتناكنازل
کننـدگان  سطح از تولید آثار ادبی نه به تولیدکنندگان این دسـته آثـار بلکـه بـه مصـرف     شان در این گیرياست که جهت

ها نیز بر همین اساس رقم بخورد، چراکه ) روشن است که نوع مرگ شخصیت196:1390(پرستش،» معطوف بوده است.
-د با نـوع آنهـا همـذات   تواننخوبی میها هستند و بهکنندگان داستان اجتماعی، خود نیز از جنس همین شخصیت مصرف

 پنداري کنند.
 
 گیري.نتیجه4

شناختی براي درك کارکرد مفهوم مرگ در آن ارائـه داد. ایـن   توان خوانشی جامعه، داستانی اجتماعی است که میچنگال
 سـامان زنـدگی اجتمـاعی    دهد فرد تحت تأثیر شرایط نابـه هاي ناتورالیستی هدایت است که نشان میاثر از جمله داستان

هایی مهم چون سیدجعفر، سیداحمد، صـغرا  اش اسیر شود. داستان از شخصیتتواند در چنگال خوي حیوانیخویش می
سلطان، و ربابه تشکیل شده است که سیداحمد و ربابه دو شخصیت اصلی داسـتان  شود)، رقیهاي به او می(که تنها اشاره

ارث برده است؛ همچون بیمارگونۀ روحی و جسمی پدرش سیدجعفر را بههاي آیند. سیداحمد یکسره ویژگیشمار میبه
دسـت  کشد که مادرش، صـغرا، بـه  تر به همان روشی خواهر خودش را به دام میلنگد، شکاك است و از همه مهماو می

اسـت، در   هاي روحی و تمایالت مکتوم زنایی نسبت بـه ربابـه  قتل رسید. او که درگیر نوعی عقدهپدرش، سیدجعفر، به
 کند.اش میپیچد و خفههاي خواهرش را دور گلوي آن دختر بیچاره میپایان داستان گیس



 ۷۹۹/  صادق هدایتچنگال  در» مرگ«شناختی نقد جامعه
 

سیداحمد از منظر آراي مارکس در چنگال نوعی جبر اجتماعی اسیر است که مستقل از ارادة بشري است. تفسیر  
-ط تصویریافته در داستان را بـرمال مـی  مارکسیستی از این اثر در واقع نقاط ضعف فرهنگ پوسیده و عوامانۀ جامعۀ منح

سازد. او در چنبرة اجتماع خویش به عروسکی تبدیل شده کـه فقـط هژمـونی قالـب بـر جامعـه و فرهنـگ خـود را در         
اي منسـوخ گرفتـار   ماند که در چنگال جامعهاي میواسطۀ جبر موروثی اجتماعش به بردهدهد و بهرفتارهایش بازتاب می

پناه ببرد که » ارنگه«نام شهري بهخواهد به آرماني فرار از این وضعیت و دستیابی به رفاه اجتماعی میاست. از این رو برا
 در خیاالت او منبع ثروت، خوشی و رفاه است.

میرند؛ گیسوانی که در اصل زنان نیز در این داستان، همگی به یک شکل در دست مردان و با قالب گیسوانشان می
انـد،  شود. اجتماعی که این دو خواهر و برادر در چنبرة آن گرفتـار آمـده  و سرانجام آلت قتلشان می نماد زنانگی آنهاست

اند و مردان در دام جهـل و غرایزشـان گرفتارنـد و    اجتماعی دوپاره است که زنان در دام ستم موروثی مردان گرفتار شده
آیند. مرگ در این داستان، نخست در قالـب   گرفتار میشده تعیینسرانجام هر دو گروه در چنگال مرگی محتوم و از پیش

شود و این سرنوشت محتومی است که جبر اجتمـاعی و  دیگرکشی (کشتن ربابه) و سپس خودکشی سیداحمد نمودار می
 تبعیض در نظام تقسیم ثروت براي این دو شخصیت در داستان رقم زده است.
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