
 
 
 
 
 
 

  هاي داستاني زن در آثار هدايت شخصيت
  دكتر ابراهيم استاجي
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي 
  دانشگاه تربيت معلم سبزوار

  چكيده
توان وارد  اي مي هيچ مقدمه آشنايند كه بي چنان نامويژه ايرانيان  زبانان، به هاي او براي فارسي هدايت و داستان

مقدمه وارد بحث شدن خود  هاي او شد و بدين ترتيب بي هاي داستاني زن در داستان بحث بررسي شخصيت
  اي باشد. تواند مقدمه مي

به دهند كه  هاي داستاني هدايت را زنان تشكيل مي كم نيمي از شخصيت زاده، دست هاي جمال برخالف داستان
داستاني » پرست آتش«كنند. در آثار داستاني اين نويسنده بجز  عنوان شخصيت اصلي يا فرعي ظهور مي

هاي هدايت يا نام زن  درصد داستان 20توان يافت كه از حضور زن خالي باشد. از طرف ديگر تقريباً  نمي
، »مادلن«هايند. علويه خانم،  اناصلي داستان را بر پيشاني خود دارند يا به نوعي مؤيد حضور زن در آن داست

از » محلل«و » هوسباز«، »عروسك پشت پرده«، »زني كه مردش را گم كرد«، »سامپينگه«، »كاتيا«، »آبجي خانم«
ها، چه اصلي و  هاي اصلي آن هايي از هدايت كه اكثر شخصيت توان بر داستان اند. عالوه بر اين، مي اين جمله

 بوف كوري اصلي  و... هسته» چنگال«، »طلب آمرزش«، »مرده خورها«گذاشت: چه فرعي، زنانند، نيز انگشت 
  آورد. ي زن به وجود مي را به تعبيري رؤياها و تفكرات راوي حول مسئله

هايي گوناگون و با سن و  هاي مختلف، به صورت ي گسترده، زنان برخاسته از قشرها و اليه در اين مجموعه
دار، معشوقه، همسر، هوو،  گو، زن خانه هايي همچون پيرزن قصه و نقش كنند سالي متفاوت آمد و شد مي

روي در خانه مانده، لكاته و... را  ساز، دختر زشت خدمتكار، كولي، فاحشه، رقاصه، زن مطلقه، هنرمند مجسمه
علقند، گيرند. آنچه مهم است اين است كه تعداد زيادي از اين زنان كه به طبقات پايين اجتماع مت به عهده مي
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اند. اين امر با واقعيت اجتماعي دوران هدايت كه در آن زنان نقش چنداني نداشتند،  دار و در پرده خانه

  ورزند. مناسبت كامل دارد. مسائل ديگري نيز بر اين امر تأكيد مي
، گل ببو »داش آكل«هاي داستاني هدايت معموالً ستمديدگانند. حتي اشخاصي مانند كاكارستم در  شخصيت

دارند، خود ستمديدگاني هستند كه بر اثر شرايط  و... كه بر ديگران ستم روا مي» زني كه مردش را گم كرد«در 
برند: ستم  اند. اما در اين ميان زنان از ستم مضاعفي رنج مي خوي اجتماعي، مجبور به بيدادگري شده دشمن

نهند كه گويي آن را به  اخير گردن مياجتماع و ستم مرد. شگفت آنكه در بعضي موارد زنان چنان به ستم 
اند. براي نمونه عزيزآقا يكي از  عنوان قانوني اليتغير كه جزو ذات و سرشت آنان درآمده است، پذيرفته

چون اجاقش كور است، خود دختري را براي شوهرش خواستگاري » طلب آمرزش«هاي داستان  شخصيت
كاله،  ). زرين81، سه قطره خونكند (هدايت،  مي» روز سياه بخت و سياه«كند و از اين طريق خود را  مي

نفقه گذاشته است و رفته  كه شوهرش يك ماه است او را بي» زني كه مردش را...«شخصيت اصلي داستان 
ها روي تن زن  با حسرت جاي شالق«يابد،  است، بعد از آنكه در پايان سفري دشوار و تلخ شوهر خود را مي

نگرد  ست جاي او را گرفته است و او را از اين نعمت هر شبه! محروم كرده است، ميرا كه يك ماه ا» جواني
كند  شود، آرزو مي شكسته با مرد جواني كه به شوهرش (گل ببو) شباهت دارد، همراه مي و چون نااميد و دل

ايه س(هدايت، » اين جوان هم عادت به شالق زدن داشته باشد و تنش بوي االغ و سر طويله بدهد«كه 
  ).77، 74، روشن

روي؟ تازيانه را فراموش  به سراغ زنان مي«اي از نيچه ـ  درست است كه هدايت در اينجا تحت تأثير جمله
كاله را پرداخته است و او را به صورت يك  ـ كه آن را در صدر داستان آورده است، شخصيت زرين» مكن.

اين نكته «برد، تصوير كرده است. اما  يدن لذت ميبيمار خودآزار (مازوخيست) كه از شالق خوردن و رنج كش
نقد آثار (دستغيب، » دهد ي آن روز ـ تغييري نمي پناهي زن و نابرابري او با مرد در جامعه در اصل قضيه ـ بي

  ).90، صادق هدايت
خواهد  مفهوم مخالف سخنان فوق حاكميت بالمنازع مرد بر زن به عنوان فعال مايشاء است تا آنچه را كه مي

كاري و حتي كشتن زن  اي) گرفته تا كتك بر زن اعمال نمايد. از چندهمسري و طالق دادن زن (با اندك بهانه
، زنده به گوربرود و... (ر.ك: هدايت، ي شوهرش از خانه بيرون  و مسائلي نظير اين كه زن نبايد بدون اجازه

ي داوود زن  )؛ پدر پير و كوفت كشيده55زند (همو،  ). براي مثال حاجي مراد اغلب زنش را كتك مي57
)؛ مشدي سر زنش منيژه 77آيند (همو،  هايش كور و افليج به دنيا مي ي بچه گيرد و بدين سبب همه جوان مي
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)؛ 227، هاي پراكنده نوشتهآورند (هدايت،  قوزي شبي يك صيغه مي )؛ براي حسني127آورد (همو،  هوو مي
اش اين است كه زن باعث بدبختي مردم شده و براي  عقيده» «سه قطره خون«هاي  تقي يكي از شخصيت

همايون چون دخترش » گرداب«)؛ در 13، سه قطره خون(هدايت، » اصالح دنيا هر چه زن است، بايد كشت
كند؛ در  ي نامشروع با بهرام مي شود و او را متهم به داشتن رابطه به زنش ظنين مي شبيه دوستش بهرام است

آيد؛ شاه باجي  آنكه بخواهد، به عقد مردي زشت با سني بيش از چهل سال درمي مرجان جوان بي» داش آكل«
ي  ه عقيدهميرد؛ ب شود و مي شود، بعد مريض مي به خاطر دعوا كردن با شوهرش مطلقه مي» طلب آمرزش«در 

هاي  استقالل روح ندارند و حرف«و به عالوه » ها همه دروغگو و مزورند زن» «ها صورتك«منوچهر در 
گير شبي  سيدجعفر معركه» چنگال«)؛ در 112-111(همو، » كنند ي گرامافون تكرار مي ديگران را مثل صفحه

كند و دو ماه بعد  اش مي چدو خفهپي هايش را دور گردنش مي فشارد، گيس در حال مستي، گلوي زنش را مي
دختري را كه » مردي كه نفسش را كشت«گيرد؛ شيخ ابوالفضل در  از كشتن زنش رقيه سلطان را به زني مي

كشد؛  هايش را باال مي كند و پول آورد، ناخوشش مي برد، هزار بال سرش مي اش مي براي خدمتكاري به خانه
شود، يك شب هنگامي كه براي نوشتن دعا بر بالين  روحاني خود ميميرزا يداهللا كه جانشين پدر » محلل«در 

كند، دو روز بعد، در حالي كه پيش از آن دو  اي نظرش را جلب مي ساله 9يا  8شود، دختر  بيماري حاضر مي
شب كه او را آوردند، «فرستد تا دختر را برايش عقد كنند،  صيغه داشته و هر دو را مطلقه كرده است، كس مي

ساله است،  30، اين مرد كه اكنون »كشيدم در كوچك بود كه بغلش كرده بودند، من از خودم خجالت ميآنق
آورد و چون زنش  ي نكاح خود درمي كند و سرانجام او را به حباله شود، برايش دندان تيز مي اي مي وكيل بيوه

هر » علويه خانم«)؛ در 158-160و، كند (هم گشايد، او را سه طالقه مي نسبت به اين كار زبان به اعتراض مي
زنش را  كور  بوفي مردان با زنان حالتي ابزارگونه دارد؛ راوي  گيرد و رابطه اي مي مرد چند زن صيغه

  چندين زن در اندروني دارد؛ و... . آقا  حاجيكشد؛ حاجي ابوتراب در  مي
ساالري در داستان طنزآميز  آن حاكميت زن هاي هدايت اشاره كرد و در اينجا بايد به يك استثنا در ميان داستان

هايي هستند كه پيش از انسان متفكر  هاي آن آدم ـ ميمون است كه شخصيت» ي نمك تركي قضيه«
و به » كاره و كيا و بيا زن بود سرقبيله و سردوده و همه«كند كه در آن زمان  اند. داستان اشاره مي زيسته مي

  ).133، علويه خانم و ولنگارياست (هدايت، » هاي دوپا عمه گرگه ي آدم ـ ميمون سرقبيله«همين جهت 
ها غيراصولي است  هاي هدايت زناني هستند كه قصد شوريدن بر ستم مرد را دارند، اما شورش آن در داستان

دل خود را كه از طريق  اي كور، كينه و دق دمند. يعني در مبارزه و به اصطالح سورنا را از سر گشادش مي
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هاي خود  ي اجتماعي بر آنان تحميل شده است، از مرد (و اغلب شوهر) سر ديگران و حتي سر بچهها سنت

براي اعتراض يا پاسخ دادن به اتهامي كه شوهرش بر او وارد كرده » گرداب«كنند. مثالً بدري در  خالي مي
دختر كوچكش را بگيرد،  بيند كه دست ي نامشروع با بهرام) تنها راه ممكن را در اين مي است (داشتن رابطه

بختي  عزيزآقا براي مقابله با سياه» طلب آمرزش«ي پدرش برود. در داستان  ي خود قهر كند و به خانه از خانه
آنكه دست خودش  شود، بي ي شوهرش، نسبت به او روا داشته مي و تبعيضي كه بعد از آمدن خديجه به خانه

» زني كه...«كاله در  كشد. زرين ها مي رو كردن سوزن در مالج آنهاي هوويش را با ف باشد، اولين و دومين بچه
رحمانه (و اما شايد كمي محق!)  جويي از او، بي راند، براي انتقام پس از آنكه شوهرش او را از خود مي

كاله  ولي زرين». «گردم ننه جون تو اينجا بشين، من برمي«گويد  گذارد و مي اي مي اش را در جلو در خانه بچه
خورد. فقط يك  اش نكرد، چون اين بچه به درد او نمي ديگر خيال نداشت كه برگردد و حتي ماچ هم به بچه

ببو او را وازده بود،  بار سنگين و نانخور زيادي بود و حاال آن را از سرش باز كرده بود. همان طوري كه گل
اش نداشت... حاال او آزاد بود و  به بچهطوري كه مهر مادري را از مادرش آموخته بود، نه، او احتياجي  همان

  ). و اين آزادي يعني رفتن با مرد ديگري.75، سايه روشن(هدايت، » دانست تكليف خودش را مي
شوهر بيمار خود نه تنها او را به خود راه » شكنجه دادن«نيز لكاته (زنِ راويِ داستان) براي  بوف كوردر 
خود نرد » هاي جفت و تاق فاسق«هيچ پروايي با  بي» خواست آزاد باشد شايد مي«دهد، بلكه براي اينكه  نمي

  ).59-60، 68، بوف كوربازد (هدايت،  هوس مي
اجتماعي بر دست و پايشان پيچيده است و در كمند گرفت و گيرهاي شوهر رغم زناني كه قيد و بندهاي  علي

هاي هدايت زنان ديگري نيز هستند كه برخالف گروه فوق وابسته به طبقات متوسط  اسيرند، در داستان
اسب اند با عادات، رفتار و اخالقياتي متن اي از اين زنان خارجي نمايند. عده اند و تظاهر به آزاد بودن مي جامعه

پروا و آزادانه در حضور جامعه و خانواده با ديگران  توانند بي ي خود. اين زنان مي با فرهنگ و جامعه
و يا فاسق داشته باشند ») ي شكسته آيينه«، »مادلن«، »اسير فرانسوي«هاي  عشقبازي كنند (ر.ك: داستان

ه سوزان است و با او رابطه دارد). رغم آنكه شوهر دارد، به شدت خاطرخوا علي» تجلي«(هاسميك در داستان 
  آلودند. به هر حال اينان بيشتر شبيه ابزارهايي هوس

اي متناسب با  آنكه نقش اجتماعي هايي هستند كه بي مĤب هاي هدايت فرنگي ي ديگري از زنان داستان دسته
آن هم به صورت ها، رفتارها و فرهنگ زنان اروپايي ( موقعيت خود داشته باشند، تمام كوششان اخذ عادت

كه گفتيم، به آزاد بودن تظاهر كنند. در فرهنگ اين زنان عشق و هوس معناي  سطحي و ظاهري) است تا چنان
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اند، همه عاري از هرگونه نشان شخصيتند، همه حيوانات دوپايي  همه بازيچه«واحدي دارد و به قول منتقدي: 
» اداي دين به صادق هدايت«(داريوش، » كنند ر ميخوابند و احياناً دو كار ديگ خورند و مي هستند كه مي

رفيق » س.گ.ل.ل.«مترس ابوالفتح است؛ سوسن در » ها صورتك«). براي نمونه، خجسته در 13، كيهان ماه
اي كه  آن است تا خود را به شكل مجسمه» عروسك پشت پرده«آمريكايي دارد؛ تمام هم و غم درخشنده در 

گلنار، خواهرزن » هاي ورامين شب«بياورد و جاي او را بگيرد؛ در داستان  مرداد از اروپا آورده است، در
گونه علت معقول يا الزمي  خواهرش بميرد و خود بتواند بدون هيچ«ي انتظارش اين است كه  فريدون، همه

تر از هميشه به عشق و عشرت بنشيند و براي او تار دسته صدفي  تر و فربه پنهاني در انبار خانه، خوشگل
تنها يك برخورد دلربا كافي است تا زني معشوق ديرين خود را رها » دون ژاون كرج«)؛ در 13(همو، » بزند

بدري زن همايون هم هست كه شوهر و بچه دارد و آنقدر بر و » «گرداب«كند و همراه مرد ديگري برود؛ در 
» كشد به خاطر او خود را ميدهد و  روي و اندام و اخالق در او هست كه بهرام دوست همايون بدو دل مي

  )؛ و... .13(همو، 
توان يافت كه در  نمي«هاي هدايت  پرويز داريوش بعد از اعالم اين نظر كمي مبهم كه هيچ زني را در داستان

، »حد خود شناخته شده باشد و فكر و عملي از او سر زند يا بتابد كه در ذهن خواننده بنشيند يا باز تابد
). با چنين نگرشي 14، 13داند (همو،  نمي» منشأ اثري«اي داستاني زن اين نويسنده را ه يك از شخصيت هيچ

ند. به عالوه اين منتقد منظور خود را »منشأ اثر«هاي داستاني هدايت كه اكثراً منفعلند، نيز فاقد  ديگر شخصيت
كند. ليكن به  ي روشن نميبه درست» منشأ اثر بودن«و » فكر و عمل«، »در حد خود شناخته شده«هاي  از عبارت

يابيم كه در آنجا نيز (به جز  ي اين مقاله اگر به واقعيت تاريخي زمان هدايت رجوع كنيم، در مي نظر نويسنده
هايش منعكس كرده است، ندارد. به  ي داستان چند استثنا) تصوير زنان تفاوت چنداني با آنچه هدايت در آيينه

كاله، آبجي خانم، عزيز آقا، علويه خانم و... نمودار موقعيت زن  زرينگونه كه زناني همچون  هر حال همان
ي موقعيت زن متجدد و  ي ايرانند؛ زناني چون خجسته، درخشنده، گلنار، بدري و... نماينده سنتي در جامعه

. به كنند هايشان تصويري از واقعيت زن ارائه مي ي تفاوت اند كه با همه ي همين جامعه تازه به دوران رسيده
  ».مطلوب«اجتماع هدايتند و نه نمودي از زن » موجود«عبارت ديگر اينان نمادي از زن 

ي او كه در آثارش نيز منعكس شده  اند، از سرشت و حاالت دوگانه كساني كه با هدايت حشر و نشر داشته
هاي  ي جنبه ). ارائه165، چهار چهرهاي،  تر ر.ك: خامه اند (براي اطالع بيشتر و دقيق است، سخن به ميان آورده

) در هيأت دختري اثيري و زني لكاته كه اولي بوف كوري زن به عنوان دو روي يك سكه (به ويژه در  دوگانه
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ي هدايت سرچشمه  ي اوست، از سرشت دوگانه نماد زن آرماني و دومي نمود زن موجود واقعي جامعه

اي دارد كه اين دوگانگي بيشتر از همه خود را به  ي دوگانه گيرد. بدين ترتيب، در نگرش هدايت زن جنبه مي
ي موجود و واقعي زن (عالوه بر زنان ياد شده) به طور كلي در  نشان داده است. جنبه كور بوفخوبي در 

ي  ي فقر، فسق و فجور، سنگدلي، شيطنت و مظلوميتش. ليكن جنبه گيرد با همه شكل مي» لكاته«قالب 
از آن سخن به ميان آورده است و با نگاهي بسيار متفاوت  كور بوفتنها در  مطلوب و آرماني زن (كه هدايت

حس «است و » ي تعجب و الهام سرچشمه«به زن نگريسته است) دختر اثيري است كه عالوه بر آنكه 
را براي انسان حل » مشكالت فلسفي و معماهاي الهي«تواند با يك نگاه تمام  كند، مي را توليد مي» پرستش

ي تعجب و الهام ناگفتني بود. وجودش لطيف و  اين دختر، نه، اين فرشته، براي من سرچشمه«كند: 
ي مشكالت  نزدني بود. او بود كه حس پرستش را در من توليد كرد... فقط يك نگاه او كافي بود كه همه دست

(هدايت، » ود نداشتفلسفي و معماهاي الهي را برايم حل بكند. به يك نگاه او ديگر رمز و اسراري برايم وج
  ).23، 22، 14، 11نيز رك:  19، 18بوف كور، 

ي فراواني نداشت،  دانيم هدايت هرگز ازدواج نكرد و از تجارب عوالم زناشويي بهره سخن آخر اينكه، مي
انگيز است. براي اين امر اگر بخواهيم داليلي  حضور و توصيف اين همه زن در آثار داستاني او شگفت

هاي وسيع او از مظلوميت، محروميت و  توان آن را با دو موضوع مرتبط بدانيم: يكي آگاهي ميجستجو كنيم، 
نويس؛ و ديگري پاسخ دادن  ي مردساالر عصر خود به عنوان يك داستان در يك كالم موقعيت زن در جامعه

  نسان.جويي به عنوان يك ا ي جفت ي فرد و نيز شايد به دليل داشتن غريزه به نياز روان زنانه
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