بررسی عناصر انتر ناسیونالیستی و جهانی در آثار و اندیشههای صادق هدایت

فاطمه پرورده ،دانشجو ،دانشگاه گیالن
Fateme.parvarde@yahoo.com
علی تسلیمی ،استادیار ،دانشگاه گیالن
Taslimy1340@yahoo.com

چکیده
ایران در عصر تجدد شاهد دگرگونیهای بسیاری بود ،جهانیشدن روندی اجتناب ناپذیر را طی مییکیردای پدییده اوگوهیای
رفتاری گذشته را زیر سؤال برده و در تمام زوایای زندگی بشری همچون اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگیی رننیه کیرد
مفاهیم انتر ناسیوناویسم و جهانوطنی به وحاظ منطقی بعد از جهانیشدن شکل میگیرد ،آثار ادبی تحت تأثیر شرایط اجتمیاعی
– سیاسی ،تمایالت جریان روشنفکری و ایدئوووژی غاوب در عصر نود به وجود میآید در میان نویسندگان مطرح و صاحب
سبک معاصر ،صادق هدایت و آثارش جایگاه ویژهای را به نیود انتصیاد داده اسیت وی بیهعنیوان نویسیندهای تجیددگرا
همواره در اصالح و روشنگری جامعه قدم برداشت ،و تاثیر واالیی در روند جهانی شدن و انتر ناسیوناویسم از نیود بیر جیای
نهاد بررسی اندیشۀ جهانی و انتر ناسیوناویستی در آثار هدایت دریچۀ جدیدی از اندیشۀ نویسندهای باز میکند که همیواره بیر
وجه ناسیوناویسمی آثارش تأکید میشود
واژگان کلیدی :انتر ناسیوناویسم ،جهانیشدن ،تجدد ،هدایت

مقدمه
ادبیات را می توان به عنوان آینۀ تمام نمای یک جامعه معرفی کرد به ای معنا که منعکس کنندۀ نوع زندگی و اعمیال
افراد ،کنش های اجتماعی ،تغییرات و رخ دادهای فرهنگی سیاسی می باشد « هنرمنیدان ادبیی اییران در قیرن بیسیتم
پیوسته از طریق کارشان چه به صورت مثبت و چه منفی نسبت به نهادهای اجتماعی،سنتی موجود یا نو بنیاد روییداد
های سیاسی و شرایط انسانی واکنش نشان داده اند» (قانون پیرور )53 :5931 ،و ایی واکینش کیه دامنیۀ وسییعی از
تمامی حوزه های بشری را در بر می گرفت در آثارشان به منسۀ ظهور در آمد
از جمله ویژگی هایی که زندگی در دنیای مدرن زمینه ساز آن شد شگل گیری هویت های فرا گیر و عیام گراتیر بیر
مبنای تعریف نوینی از حقوق بشر بود ،ای امر به پیدایش نهاد های اجتماعی و جهان شمول در جهت احیای هویت
های سرکوب شدۀ انسانی و مقابله با نطرات و تهدید های مشترک آن دام زد
صادق هدایت آثار نود را با اوهام گرفت از بستر تحوالت دنیای مدرن به نگارش در آورد به سبب آشنایی با ادبیات
غربی و ویژگی های زندگی و روابط اجتماعی در جامعۀ فرا ملیی ،در اکثیر آثیارش بیه نقید اجتمیاعی عصیر نیود
پردانت و ایران را که در برزنی از مدرنیته و سنت دست و پا میزد به چاوش کشید از جمله مضامینی که در نوشیته
هایش از حضوری مطلق برنوردارند بشر دوستی ،بیان آسیب های اجتماعی و انحطاط انالقی است
ای مقاوه به پرسش هایی همچون " پایمال شدن حقوق طبیعی و بشری افراد در طرح داستانی هدایت چگونه نمود
یافته است؟" و نقد جامعه شنانتی هدایت در جهت اعتالی هویت های سرکوب شده از چه مؤوفیه هیایی نشیات
می گیرد؟" می پردازد و بدی منظور دو داستان کوتاه او به نام های سگ ووگرد و زنی که مردش را گم کیرد کیه در
زمینۀ مورد نظر تحقیق از جامعیت بیشتری برنوردارند ،مورد بررسی و تحلیل واقع می شوند هدف از ایی نوشیتار
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تبیی کارکردهای جامعه شنانتی بخشی از ادبیات مدرنیستی به عنوان انعکاس دهندۀ جوّ اجتماعی -فرهنگیی زمانیۀ
نویش و نیز بررسی عناصر هویت بخش و هویت زدا در آثار صادق هدایت می باشد
 .2هویت:
برنی از جامعه شناسان و روان شناسان هویت را امری فردی و شخصی قلمداد می کنند ،اما همیی دسیته از نظرییه
پردازان نیز هویت اجتماعی را نفی نمی کنند ،از ایی دییدگاه هوییت عبیارت اسیت از « احسیاس تمیایز شخصیی،
احساس تداوم شخصی و احساس استقالل شخصی» ( )Jacobson, 1998: 9اگر رفتار را واکنشی در برابر کنش
های اجتماعی در نظر بگیریم باید بگوییم که هویت هر فرد در بستر زندگی جمعی شکل می گیرد؛ به ایی معنیا کیه
هویت های فردی بیرون از حیطۀ اجتماع معنا نمی پذیرد «احساس هویت به واسطۀ دیاوکتییک مییان فیرد و جامعیه
شکل می گیرد» (گل محمدی )222 :5935 ،افراد با روحیات متغیر و بسته به سیبک متفیاوت زنیدگی نیود هوییت
های منحصر به فردی می یابنداز ای رو شخصیت ها شکل می گیرد اما نکته ای که حائز اهمیت است نقش و تاثیر
جوامع در مسیر شکل گیری هویت هاست نظریه پرداز بزرگ هویت اجتماعی جرج هربرت مید می گوید « :هر فرد
هویت یا نویشت نود را از طریق سازمان دهی نگرش های فیردی دیگیران در قاویب نگیرش هیای سیازمان یافتیۀ
اجتماعی شکل می دهد» ()mead, 1946:222
به ای ترتیب شنانت هویت اجتماعی را باید مساوی با نود شناسی در نظر بگیریم ای فرآیند مشخص می کند که
شخص از وحاظ روان شنانتی و اجتماعی کیست و چه جایگاهی دارد؟ هویت ها شخصیت و اندیشه افراد را شیکل
می دهند ،آنها به وسیلۀ هویت نود را به دیگران معرفی می کنند و نیز به نودشان میی گوینید کیه چگونیه انسیانی
هستند سپس آنگونه رفتار می کنند که تصور می کنند هستند و در مقابل کنش گر های اجتماعی آنگونه واکنش نشان
می دهند که از نود انتظار آن را دارند با ای تعاریف از آنجا که اجتمیاع نقیش کلییدی و اساسیی در شیکل گییری
هویت ایفا می کند مهمتری عامل سرکوب شدن یا شکوفایی هویت نیز اجتماست
 .9تبیین و بررسی علل سرکوب شدن هویت
سرکوب شدن هویت انسانی به عوامل متعددی گره نورده است ،محدودیت های فرهنگی-اجتماعی ،طیرد شیدن از
جامعه ،محور فکری منفی ،محرومیت و فقدان ،عدم امکان بروز احساسات ،فاصلۀ طبقاتی و تبعیض ،باور های سنتی
نا درست را می توان شماری از ای عوامل دانست اگر چنانچه افراد در گذشیته هیای دور نیاگزیر بیه تی دادن بیه
محرومیت ها و سازگار شدن با محیط نش و نا برابر اجتماع نود بودند ،امروزه تا حد بسیاری قاعده بیازی تغیییر
کرده است ،کوچک تر شدن جهان که در نهایت به وسیع تر شدن آگاهی جوامع انجامید امکان مبادوه و گفتگیو مییان
انسان ها را افزایش داده است جهانی شدن در عی حال که متضم نوعی همگیونی فرهنگیی اسیت ،فرصیت هیا و
امکان هایی را هم برای فرهنگ های دیگر فراهم می کند تا به روش های مختلف نود را بازسازی و حفظ کنند هیر
اندازه انسان ها نسبت به دنیای پیرامون نود آگاه تر شوند فرهنگ ها و هویت های فراگیر بیشتری شکل میی گییرد
مثال هویت های اوهام بخش مانند حقوق بشر ،صلح سبز ،فمینیسم ،اوهیات رهایی بخیش ،حامییان محییط زیسیت بیا
هدف تعاوی زندگی نوع بشر ،از بی بردن نابرابری ،کمک به احیای هویت های تا کنون سرکوب شیده ،ایجیاد صیلح
جهانی و در نهایت پایان د ادن به از نود بیگانگی نوع انسان به وجیود آمیده اسیت تاجفیل هوییت اجتمیاعی را بیا
عضویت گروه پیوند میزند هویت اجتماعی از دیدگاه تاجفل عبیارت اسیت از « :برداشیت ییک فیرد از نیود کیه از
آگاهی او نسبت به عضویت در گروه های اجتماعی سرچشمه می گیرد همراه با اهمیت ارزشی و احساسی منظم بیه
آن عضویت» ()tajfej, 1978: 63
در اینکه حقوق بشر پیشینه ای طوالنی را سپری کرده است شکی نیست ،ای امر میان ملل باستانی متمدن بیه شیکلی
متفاوت از امروز وجود داشت اما جهانی شدن آن را به موضوعی جدی و فراگیر در آورده است تحقیقات نشان میی
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دهد سابقۀ نقض حقوق بشر در انواع دیکتاتوری ها به نوع نظام سیاسی هر کشور مرتبط است حقوق بشر با هیدف
اعتالی زندگی افراد همواره فرد را کانون توجه قرار داده است و «ناظر بر تامی حداقل شیرایط ضیروری بیرای فیرد
جهت نوعی زندگی ساوم است»( دیوید بیتام)541: 5939 ،
یکی از مهمتری مسائل ی که حامیان حقوق بشر پیگیری می کنند؛ تالش برای احقیاق حقیوق پایمیال شیدۀ زنیان و
تثبیت جایگاه اجتماعی و هویت شخصی آنان است فمینیسم از مهمتری جنبش های اجتماعی عصر حاضر اسیت و
از مصداق های بارز پدیدۀ جهانی شدن محسوب می شود « فمینیسم بیانگر حرکتی در جهت باز پس گیری حقیوق،
آزادی و نقش اجتماعی برای زنان است()hook, 2000: 26
 .4بررسی دو داستان سگ ولگرد و زنی که مردش را گم کرد
.6-4سگ ولگرد
نالصه داستان :داستان سگ ووگرد در مجموعه ای با همی نام نگاشته شده است سگی اسکاتلندی به نیام پیات بیه
دنبال ماده سگی می رود ،در ای مسیر صاحبش را گم می کند و در روستای ورامیی و اطیراف آن سیر گیردان میی
شود پات که پیش از ای زندگی راحت و بدون دردسری داشته پس از گم کردن صاحبش تجربیات تلخی را سیپری
می کند و دیگر هرگز رنگ نوشبختی را نمی بیند همواره توسط مردم ورامی مورد آزار و شکنجه واقع می شیود و
تمامی تالشش برای یافت صاحبی جدید به شکنجه ای جدید مبدّل می شودروزی به دنبال ییک اتومبییل مییدود تیا
آنجا اتومبیل را دنبال می کند که توانش تمام میشود و می میرد
تحلیل :داستان حاضر از منظر های گوناگونی قابلیت تحلیل و بررسی دارد،اما مهمتری وجه داسیتان را میی تیوان در
تالش نویسنده برای احیای هویت سرکوب شده و رانده شدۀ سگی دانست که مقیام و جایگیاهی انسیان گونیه دارد
نرافه گرایی و استبداد و بی قانونی از جمله عناصری است که نویسنده با تاکید و برجسته سیازی آن بیدنبال نشیان
دادن رسوایی های اجتماعی می باشد
ابتدای داستان با توصیف شهر ورامی آغاز می شود توصیفی هدف دار و آگاهانه برای نشان دادن نصیلت صیاحبان
شهر چند دکّان کوچک نانوایی ،قصابی ،عطاری ،دو قهوه نانه و یک سلمانی تشکیل دهندۀ شهر است همانگونه کیه
از ظاهر شهر پیداست احتیاجات مردم ابتدایی و غریزی است و هیچ دغدغۀ فرهنگی-انسیانی در امیارت هیای شیهر
دیده نمی شود « همۀ آنها برای سدّ جوع و رفع احتیاجات نیلی ابتدایی زندگی بود تشکیل میدان ورامی را میی داد»
( هدایت ) 3 :5911 ،مردمانی که بدون درکی از زیبایی زندگانی با گذران وقت آرزوی اووی نسییم غیروب و سیایۀ
شب را می کردند و بدی ترتیب روزگارشان سپری می شد و « آب گل آوود غلیظی که از میان جوی قهوه نانه بیه
زحمت نودش را می کشاند و رد می شد » ( همان) آب همچون زندگی تاریک و راکد مردم شهر به تصویر کشیده
شده و بازتابی از آن است
پس از توصیف هدفدار شهر و جامعه و ترسیم نالء های آن ،اووی چیزی که توجه مخاطب را به نود جلیب میی
کند سرنوشت ساکنینش است تصویری که هدایت از پات ارائه می کند انسان گونه است ،ارزش و جایگیاهی کیه در
داستان برای ای سگ در نظر می گیرد به هیچ وجه کمتر از یک انسان نیست «در ته چشیمهای او ییک روح انسیانی
دیده می شد»( همان ) 51 :او پات را نماد انسانی می داند که با دنیای مادّه پرستی بیگانه است ،تمام رنج های روحی
و جسمی که پات متحمل می شود در واقع از همی بیگانگی نشأت گرفته پات نمونۀ آشکار انسانی است که اجتماع
پیرامونی اش به شکل بی رحمانه ای به سرکوبی هویّت و نادیده گرفت موجودیتش پردانته است «در حقیقت ییک
سگ نیست ،بلکه یک موجود بشری است که با وضع حیوانی و رنجورش در تماس با واقعیات زننیده و ضیروریات
عاری از شعر و زیبایی زندگانی روزمرّه ،حقیر و بی اعتبار گشته است» (رضوی )494 :5991 ،او با قیرار گیرفت در
چنی فضایی از تمامی حقوق انسانی نود محروم گشته و به شخصیت ووگردی تبدیل شده که با هویتی سر گشته و
روحی سرگردان روزگار می گذراند و تمامی امیال غریزی و انسانی اش سرکوب شده «ووی چیزی که بیشتر از همیه
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پات را شکنجه می داد احتیاج او به نوازش بود او مثل بچه ای بود که همه اش توسری نیورده و فحیش شینیده امیا
احساسات رقیقش هنوز ناموش نشده » ( هدایت )53 :5911 ،حتی وسوسه های پات نیز به نیوعی بییانگر نواسیته
های سرکوب شدۀ اوست؛ اگرچه ندمت گذاری به صاحبش او را از شکنجۀ غیر ،مصون داشیته امیا تنهیا در حیطیۀ
مشخ ص شدۀ وظایفش به او حق آزادی عمل و اندیشه داده می شد در نارج از ای دایره او موجود غیر مستقلی بود
که فضای حیاتی چندانی نداشت «مست شدن پات باعث بدبختی او شد ،چون صاحبش نمیی گذاشیت کیه پیات از
نانه بیرون برود و بدنبال سگ های ماده بیفتد» (همان)54 :
استبداد و بی قانونی بعد دیگری از داستان را در بر می گیرد از دیدگاه جامعه شنانتی ،جامعیه از ییک رشیته نقیش
های اصلی تشکیل می شود و بر روابط میان ای نقش ها استوار است ،نظام اجتماعی زمانی نوب کار میی کنید کیه
روابط اجتماعی مبتنی بر نقش باشد بنابرای هرگونه فعاویت و رابطۀ بیرون از ایی چیارچوب نیوعی انحیراف اسیت
(نک ،گل محمدی )31 :5935 ،داستان بیانگر جامعه ای است که نقش ها از درهم تنیدگی قانونی و منطقی بی بهیره
اند و با فرسایش مرز های قانونی سانتار جامعه از یک منطق اصووی ،آزمایش شده و انسان مدارانه به هرج و مرج و
بی قانونی نزول کرده است ظلم و ستم بی پایانی که به انحای مختلف توسط مردم شهر صورت می پیذیرد و هییچ
گونه پاسخ قانونی به آن داده نمی شود نمونۀ آشکاری از پایمال شدن حقوق بشر است که در نهاییت زنیدگی اسیف
ناک پات و همانندانش را رقم می زند
در چنی جامعه ای حقوق مدنی و شخصی افراد پایمال گشته تنها چیزی که قانون محسوب می شود قدرت اسیت،
هر موجودی در تالش برای حفظ منافع نود و طرد دیگری است؛ یعنی موجودات ضعیف تر محکیوم بیه حیذف و
نابودی هستند
« جلو دکان نانوایی پادو او را کتک میزد جلو قصابی شاگردش به او سنگ می پراند ،اگر زیر سایۀ اتومبییل پنیاه میی
برد وگد سنگی کفش میخ دار شوفر از او پذیرایی می کرد و زمانی که همه از آزار به او نسته می شدند ،بچیۀ شییر
برنج فروش وذّت مخصوصی از شکنجۀ او می برد »( هدایت  )51 :5911 ،شهروند بودن رابطۀ متقابل فرد و دوویت
را نشان می دهد یعنی هر کدام از طرفی ملزم به رعایت تکاویف و ظابطه هایی میی باشیند دیویید هلید میی گویید:
« شهروندی عبارت است از وضعیتی که بیه افیراد بیه طیور برابیر حقیوق و تکیاویف ،آزادی ،محیدودیت ،قیدرت و
مسئوویت در درون جامعۀ سیاسی ارزانی می دارد»() pierson,1996: 27
در جامعۀ مورد نظر شهروندان به هیچ ظابطۀ انالقی ،انسانی پایبند نیستند و درک درستی از محدودیت هیا و آزادی
های نقش شهروندی نود ندارند کلید واژه ای که در داستان مفهوم هرج و مرج را تداعی می کنید "قیالده" اسیت
زندگی پات به قبل و بعد از قالده تقسیم می شود ،قبل از اینکه او از هر گونه قیید و بنیدی آزاد شیود و در دنییای
هرج و مرج و بی قانونی پا بگذارد زندگی منظم و قاعده مندی داشت وظایف و احتیاجیاتش مشیخص بیود او میی
دانست که « با اشخاد دیده چجور تا بکند ،با غریبه چجور تا بکند ،سر موقیع غیذا بخیورد ،توقیع نیوازش داشیته
باشد» ( هدایت« )5911:52 ،همۀ تعهدات و وظایفی که نودش را نسبت به آنها مدیون می دانسیت ییاد آوری میی
نمود»( همان )51 ،امّا درست از هنگامی که قالده را از گردن او برداشتند «پات حس می کیرد وارد دنییای جدییدی
شده است»(همان)51 :
« چه احساس راحتی کردمثل اینکه همۀ مسئوویت ها ،قید ها و وظیفه ها را از گردن پات بر داشتند»
اما د ر ای دنیای جدید به جز وگد ،سنگ و ضرب چماق چیز دیگری عایدش نمی شد در واقع او از جایگاه فعیاوی
که پیش تر در اجتماع برنوردار بود به موجود منفعل و بی هدفی تبدیل شده که دیگر کسی شرافت انسانی او را بیه
رسمیت نمی شنانت
با برجسته سازی هرج و مرج ،نویسنده نشان داد که جامعۀ بی قانون موجب پایمال شدن حقوق طبیعیی افیراد و بیه
دنبال آن سر کوب شدن هویت های انسانی و انهدام آنها می گردد و از ای آبشخور برای رفع کاستی های جامعیه و
تلنگر زدن بر وجدان های نفته سود برد ،کاری که همواره با قلمش انجام می داد ،هدایت هرگز در برابر زور گیویی
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و رذاوت سکوت نکرد و با مهارت باالیی به ترسیم رذاوت ها و زشت نویی های مردم زمانه برآمد تا با هویدا شدن،
ای صفات مذموم را از نود دور کنند
حقوق بشر ماهیتی جهانی و همه گیر دارد نه منطقه ای و قومی ،جهانی بودن آن به ای معناسیت کیه بیدون در نظیر
گرفت تابعیت افراد ،تعصبات نژادی و تمایزات فرهنگی الزم االجراست و به تمامی انسان هیا هیر جیای کیرۀ زمیی
تعلق دارد یکی از بهتری تعاریف حقوق بشر ای تعریف است که« :حقوق بشر حقیوقی اسیت کیه افیراد از جهیت
انسان بودن نود مستحق بهره مندی از آن هستند ای حقیوق برداشیتی نیوی و غییر میذهبی از حقیوق طبیعیی کیه
ندادادی اند  ،قلمداد می شود»( )Hywood, 2004: 152هدایت نیز با استفاده از نفی نرافات مذهبی و تعصیب
منطقه ای ،بدنبال احقاق حقوق سرکوب شدۀ انسان عصر نود برآمد پات نمونۀ سگ اسکاتلندی بود که در سرزمی
نود آزادانه و بدون متحمل شدن رنج و جور مردم زمانه می زیست اکنون ای سگ با واقع شیدن در منطقیه ای کیه
مردمانش صرفا به ناطر باور های محلی و مذهبی نود ،او را موجودی پلیید و نجیس میی داننید متحمیل هیر نیوع
شکنجه و آزاری می شود « همه محض رضای ندا او را می زدند و به نظرشان نیلی طبیعی بود سگ نجسیی را کیه
مذهب نفری کرده و هفتا جان دارد برای ثواب بچزانند» (هدایت )55 :5911 ،نویسنده سرنوشت دردناک ای سیگ
را با عقاید مردم ورامی گره نورده می داند ،در واقع در نگاه وسیع تر سگ نمونۀ انسانی است کیه بیه نیاطر بیاور
های نادرست و محدود کنندۀ منطقه ای ،آزادی و هویت نود را از دست داده است و به صورت موجودی سرگردان
و ووگرد در آمده ،موجود سرگشته ای که اجتماع پیرامونش او را ذویل و تو سری نور بار آورده است
هدایت همواره به ناطر ارتباط و دوبستگی که به مردم متوسط داشت در نوشته هایش رو به سوی ای طبقیات کیرده
و برای احیای هویت انسانی و مدنی آنها پیام آور بوده است سگ نمیاد موجودیسیت کیه از اجتمیاع رانیده گشیته
هدایت با به تصویر کشیدن آالم و زجر های هویت های سرکوب شده و طرد شده و نیز مصور کردن واقعییات تلیخ
اجتماعی در پی تغییر و بر اندازی ای رسوم بر آمد در تمامی آثارش توجیه بیه سرنوشیت بشیر دییده میی شیود او
فهمیده است که برای سانت یک جامعۀ متمدن باید طرز فکر را مبنای یک منطق آزمایش شده قرار داد بایید عقایید
جاری عقب مانده را دور ریخت ووی کسی محلش نمی گذارد کسی را پیدا نمی کند که پا به پای او بیه قیرن بیسیتم
قدم بگذارد(نک ،فرزانه)922 :5914 ،
 .2-4زنی که مردش را گم کرد
نالصه داستان :داستان حاضر برای نخستی بار در مجموعۀ سایه روش سال  5952به چاپ رسید شخصیت اصیلی
آن دربارۀ یک دنتر روستایی است به نام زری کاله ،او اهل اویویز شیهریار اسیت در فصیل انگیور چینیی بیا میرد
مازندرانی به نام گل ببو آشنا می شود و بر نالف نواستۀ مادرش با گل ببو ازدواج می کند ،برای زندگی بیه تهیران
می روند و بچه دار می شوند زری کاله که در نانۀ مادرش سختی های زیادی کشیده بود گمیان میی کیرد بیا ایی
ازدواج تلخی های گذشته پایان می پذیرد و نوشبختی به او روی می کند ،اما ای نوشبختی دییری نپاییید و نیلیی
زود انال ق همسرش تغییر کرد ،گل ببو هر شب زری کاله را با شالق کتک می زد و سر انجام او را رها کیرد و بیه
مازندران رفت و تشکیل زندگی جدیدی داد زری کاله بی نبر از ماجرا برای یافت شیوهرش عیازم مازنیدران میی
شود و پس از سختی بسیار به نانۀ مادر گل ببو می رسد و وقتی از حقیقت مطلع می شود کیودکش را رهیا کیرده و
تنها از آنجا باز میگردد
بررسی :داستان به شیوۀ رئاویستی و ناتوراویستی نگاشته شده است هدایت با به کار بست عناصر رئاویسیتی بیه دنبیال
انعکاس واقعیت در زندگی توده مردم عصر نود برآمد و باور های نادرستی که نهایتا منجر به رسوایی های انالقیی
می شود را به چاوش کشید
زری کاله دنتر نوجوان ساده ای است که با ازدواج عجوالنه و کورکورانۀ نود به زن دردکشیده و بی پناهی تبیدیل
شد او پیش از آنکه درک صحیحی از نود و موقعیت پیرامونی اش بدست آورد محکوم به ناکیامی شید چیرا کیه او
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قبل از آنکه نود را بشناسد با گل ببو آشنا شد جامعه ای که امثال زری کاله در آن زندگی می کنند نه تنها فرصیت
نود شناسی را از آنان می گیرد بلکه با تکیه بر رسوم سنتی امکان هر گونه آشنایی صحیح از زندگی مشیترک را نییز
از آنان سلب می کند «زیرا تا کنون او از مرد چیز زیادی نمی دانست مادرش همیشه او را کتک زده بود و از او زهیر
چشم گرفته بود» (هدایت ) 94 :5911 ،شخصیت وابسته و غیر مستقل زری کاله پس از ازدواج با گل ببو آشکار می
شود او نمایندۀ جامعه ای است که زنانش نقش کمرنگی در زندگی ایفا می کنند ،جامعۀ مرد ساالری که در آن زنهیا
هویت نود را زیر سلطۀ تمام عیار یک مرد به عنوان جنس دوم پذیرفته اند گرچه از سابقۀ فعاویت ها و آگاه سیازی
های فمینیستی در ایران زمان زیادی نمی گذرد اما در بسیاری از داستان های هیدایت نیا برابیری و عیدم تیوازن در
رابطۀ زن و مرد ایرانی به تصویر کشیده شد در فرهنگ غاوب ایرانی نصوصا در دوره های گذشته برتری مرد بر زن
امری بدیهی و پذیرفته شده بود آنان از هرگونه حق تحصیل و مشارکت در اجتماع بی بهره بودنید و پیس از ازدواج
تمام حقوقشان در ندمت به همسر محدود می شد داستان زنی که مردش را گم کرد از جمله داسیتان هاییسیت کیه
وی با بیان زندگی دردناک زنان به احیای هویت های سرکوب شدۀ آنان در محیط مرد پرور و مرد ساالر پردانیت
بدی منظور سانتار در هم تنیدۀ استبداد و مرد ساالری و مذهب را با طرح داستانی نود زیر سوال برد و نواستگاه
اصلی آن یعنی اجتماع و جامعه را به چاوش کشید
از مهمتری موضوعاتی که همواره در آثار هدایت دیده می شود سرنوشت بشیر اسیت او بیا نلیق شخصییت هیای
داستانی مختلف کنش ها و واکنش های آنان را در معرض قضاوت مخاطب قرار می دهد و به جای داستان پیردازی
و قهرمان پروری به بازتاب واقعی موضوعات اجتماعی می پردازد « همۀ فمینیست ها ریشه ای تری عامل سیرکوب
زنان را سانتار فرهنگی اجتماعی می دانند که همواره زن را در جایگاهی فرو دست تر از مرد تصیویر کیرده اسیت »
(قره باغی)21 :5931 ،
فرو دست بودن و جنس دوم بودنِ زن در جوامع مرد ساالر تنها به دیدگاه مردانه نسبت به زنیان انتصیاد نداشیت
بلکه به صورت باوری نهادینه شد ه در نگرش زنان نسبت به نود نیز نفوذ داشت اکثر آنان حقوق مساوی با مردان را
دور از تصور و حتی بی عداوتی می پنداشتند از جمله عواملی که بر پدیدۀ مرد ساالری در طول تاریخ دامی میی زد
تفاوت فیزیوووژیک و قدرت بیشتر مردان نسبت به زنان بود زری کاله که همواره نود را زیر سلطۀ شوهرش حس
می کرد زندگی بدون گل ببو برایش غیر ممک می نمود و نود را در برابر او موجود ضعیف و ناتوانی می دیید کیه
تمام ذرات تنش او و حتی ضرب شتمش را می نواست « گرچه زری کاله زیر شالق پیچ و تاب می نیورد و آه و
ناوه می کرد ووی در حقیقت کیف می برد نودش را کوچک و نا توان در برابر گل ببو حس می کرد و هرچیه بیشیتر
شالق می نورد عالقه اش به گل ببو بیشتر می شد »(هدایت  )45 :5911 ،او همانگونه که شالق می نورد گل ببیو
را فرشتۀ نجات نود می دید و از زندگی بدون او واهمه داشت
هگل با دیدگاه سنتی نسبت به نقش های اجتماعی زن و مرد معتقد است که دو جینس بایید متفیاوت باشیند« :یکیی
فعال نواهد بود و دیگری انفعاوی و طبیعی است که حاوت انفعیاوی سیهم میاده اسیت» (بیووار )41 :5931 ،بیه ایی
ترتیب مرد عبارت است از اصل فعال در حاوی که زن منفعل است و در وحدت نود پیشرفت نکرده باقی میی مانید
زری کال ه نماد یک شخصیت منفعل است او در جامعۀ سنتی و متحجر تربیت شده تنها از زاویۀ سنت بیه زنیدگی و
حوادث آن می نگرد سانتار داستان متشکل از دو پدیدۀ مرد ساالری و نرافه گرایی می باشد ،هر دو پدییده عامیل
سلب هویت و سلب عکس اوعمل زری کاله است با نفی نود شناسی و فردیت او به شخصیت ایستایی تبدیل شید
که در موقعیت های گوناکون واکنش یکسانی ارائه می دهد او یاد گرفته اسیت کیه در مقابیل چیاوش هیای زنیدگی
سکوت کند یا با توسل به نرافات شمعی روش کند و کبوتری آزاد
واقعیت ای است که فارغ از نقش و تاثیر اجتماع بر شکل گییری هوییت و فردییت افیراد ،هییچ انسیانی بیا هوییت
مشخص بدنیا نمی آید بلکه در مسیر زندگی به آن شکل می دهد و شخصیت و هویت نود را روایت می کند پیس
از آنکه شخصیت واقعی گل ببو برای زری کاله آشکار شد او ای فرصت را داشت که از تنگنیای سیرکوب جامعیۀ
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مرد ساالر نود را رها کند و بر گفتمان غاوب جامعه فایق آید اما نتوانست بر نوستاوژی های سنتی نود پیروز شود و
با رفت به سمت مرد شالق بدستِ دیگری همچون گل ببو ،مخاطب را در ورطۀ نا امیدی کشاند
« ووی در همی وقت مرد جوانی را دید که شالق بدست ،قوی ،سرخ و سفید ،سیوار االغ بیود همینکیه نزدییک او
شد زری کاله به او گفت:
ای جوان ثواب دارد
آن مرد االغش را نگهداشت و گفت:
چی نوانی؟
م غریبم ،کسی را ندارم مرا هم سوار ک » هدایت)43 :5911 ،
« با نودش فکر کرد :شاید ای جوان هم عادت به شالق زدن داشته باشید و تینش بیوی االغ و سیر طویلیه بدهید »
(همان)11 ،
نتیجه گیری:
هدایت نه تنها به واقعیت های فرهنگی اجتماعی از کلّ جامعۀ ایران واقف بود ،بلکه با آگاهی از مختصات زنیدگی
در دنیای مدرن ،به معرفی جایگاه عقالنی و راستی انسان ها پردانت تعهد اجتمیاعی جیز ال ینفیک کارنامیۀ کیاری
هدایت محسوب می شود ،او تصویری از فقر ،سرکوب ظلم ،محرومیت و ناکامی ،تنهایی و تباهی فرد در جامعیه ای
که دستخوش نرافات دینی و تحجر است ارائه می کند دو داستان سگ ووگرد و زنی که مردش را گیم کیرد بییانگر
رنج ستم دیدگان در جامعه ای است که با برداشتی سنتی از روابط انسان هیا ،آزادی و عیداوت اجتمیاعی را محیدود
کرده و انسان مدرن را به انزوا و سرکوب شدن محکوم می کند پیات نمیاد انسیانی اسیت کیه بیه وسییلۀ ناکیامی و
محرومیت جنسی ،بی عداوتی شهروندان ،قانون گریزی جامعه ،اعمال استبداد و تعصیب میذهبی بیه هوییت منیزوی،
فالکت زده و سرکوب شده ای تبدیل گشته و محکوم به نابودیست زری کاله نماینیده و معیرف زنیان مستاصیل و
درماندۀ واقع در یک جامعۀ مرد ساالرانه است که فردیت و نالقیت و استقالل در کنش ها و واکینش هیای رفتیاری
نود را از دست داده است و با تقلید از باور های منسوخ شده و غیر انسانی همچنان نود را محکوم به فالکیت میی
کند اگرچه هدایت همچون فعاالن حقوق بشر و فمینیست یا سایر نهاد های هویت بخش راه حل مستقیمی مبنی بیر
احیای هویت های سرکوب شده مثل پات و زری کاله ارائه نکرده است ،اما با بیان علیل ایی ناکیامی هیا در بسیتر
اجتماع و نیز با به تصویر کشیدن معضل های اجتماعی ناشی از آن گام مهمی در جهت تحول و اعتالی هویت هیای
انسانی بر پایۀ مؤوفه ها و مسایل مشترک جهانی برداشت
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