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مقدمه
تطبيق موضوعاتی که دارای شباهتهای نسبی با يکديگر هستند ،امکان نوعی
همسنجشی را برای انسان بوجود میآورد .شيوه همسنجشدی کده همدان ادبيدات
همگددانی يددا تطبيقددی اسددت ،برگرفتدده از يددک رشددته علمددی فرانسددوی بدده نددام
" "Comparative literatureمیباشد .هددف از ادبيدات تطبيقدی سدازماندهی تالشدی
علمی جهت بررسی آثار مختلف ادبی بر اسا

اشتراکات چندين مولفه با پيشينه

فرهنگی است .در اين شيوه تطبيقی می توان بازتداب ادبيدات ،فرهندو ،انديشده،
تفکر و نوع نگاه فرد و يا ملتی را در ادبيات ،فرهنو ،انديشه ،تفکر و ندوع نگداه
فرد و يا ملت ديگر مشاهده کرد .ادبيات تطبيقی بررسی تصوير و اناکا

ادبيات

و فرهنو يک ملت در ادبيات ملت يا ملتهای ديگدر و ابدزاری بدرای وانگدری
ادبيات جهان و دريچه ای برای ديدن افکار و شنيدن حرفهای انسدانهدا از هدر
رنو و نژاد و زبان و مليتی است .اما شايد بتوان دايره وسيعتری را نيز در عرصه
ادبيات تطبيقی ترسيم و اين عنوان را از انحصار در عرصه ادبيات خارج نموده و
در ديگر عرصههای مربور به توانمندیهای فکری د فرهنگی بشری نيدز مطدرح
نمود .به عنوان نمونده همدانطور کده مدی تدوان دايدره تطبيدق را گسدترش داد و
گونههای تطبيقی متفاوتی از علدوم بشدری مانندد فلسدفه تطبيقدی ،زبدانشناسدی
تطبيقی ،هنر تطبيقی و ...را مورد توجه قرار داد ،می توان درباره گونههدايی نظيدر
ادبيات تضاد ،هنر تضاد ،روانشناسی تضاد ،رمان تضاد و ...نيز سخن گفت .از اين
زاويه ادبيات تطبيقی عبارت است از بررسی مقايسه ای آثار برخاسته از زمينههای
فرهنگی گوناگون در عرصه تطبيق و تضاد تمام دانشهای برخاسته از انديشههای
بشريت در زمانها ،مکانها و بسترهای فرهنگی متشابه و متضاد؛ از آنجا که آثدار
انسان تصويرگر انديشههای او و انديشههای نوع بشر در سطحی نسدبی متداثر از
محيط پيرامونی او مدی باشدد ،بايسدته اسدت نگداهی گدذرا بدر زنددگی ايدن دو
داستاننويس داشته باشيم.
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گذاری بر زندگی و آثار صادق هدایت و بنتالهدی صدر
 .1صادق هدایت
صادق هدايت دوران کودکی خويش را در تهران سپری کرد؛ وی دوره ابتدايی
را در مدرسه علميه تهران آغاز و پس از آن دوران دبيرستان را در دارالفنون ادامه
داد .سپس در جمع گروهی از دانشجويان ايرانی برای تحصيل بده بلژيدک اعدزام
گرديد .وی در سال 1357ش برای اولين بار دست به خودکشدی زد و در سداموا
حوالی پاريس تالش کرد خود را در رودخانه مارن غرق کند ولی نجات يافت .او
پس از مراجات به تهران در بانک ملی ايران استخدام و پس از آن عازم هند شد.
وی تحت نظر محقق و استاد هندی بهرام گور انکل سداريا زبدان پهلدوی را فدرا
گرفت .در سال 1329ش عازم پاريس شد و در  19فروردين 1335ش در همدين
شهر بوسيله گاز دست به خودکشی زد و در  41سالگی از دنيا رفت.
هدايت ،فردی زودرن  ،تلخ زبان و حسا

در عرصه اجتمداعی بدود .مدرگ،

عنصر پاياندهنده دشواریهای زندگی صادق هدايت است که در گفتارها و آثدار
او ،نمودی روشن دارد .آنچه در دنيای داستانی هدايت جايش بده شددت خدالی
است ،وجود يک فلسفه دارای ابتدا و انتهدا و يدک جهدانبيندی توحيددی اسدت؛
جهانبينی توحيدی جهانی که ماهيت ازويی و بده سدوی اويدی دارد( .جمادی از
نويسندگان )19 :1373 ،از آثار مشهور صادق هدايت می توان بده "بدوف کدور"،

"داشآکل"" ،سهقطره خون"" ،سو ولگرد"" ،برروی جداده نمنداک" و "البعثة
االسالمي الی بالد االفرنجي " اشاره کرد.

 .2بنتالهدی صدر
فرزند عالمه سيد حيدر صدر و خواهر شهيد آيتاهلل سيد محمدد بداقر صددر
است .مادرش فرزند شيخ عبدالحسين آلياسين از عالمان بدزرگ زمدان خدود بده
شمار میآمد .بنتالهدی خواندن و نوشتن را در خانه از مادرش آموخت .مادرش
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هميشه ذکاوت و استاداد تاليم و تالم او را میستود .وی تحصيالت عالی خدود
را در زمينه ادبيات ،اصول فقه و علم حديث ،در نجف اشرف و ندزد بدرادرانش،
سيد اسماعيل و سيد محمد باقر فراگرفت و با مطالاه در مباحث فقهی ،اخالقی و
تفسير ،به درجه اجتهاد نائل آمد .سرانجام در بيستم جمادیاالولدی سدال 1455ق
بنتالهدی و برادرش آيتاهلل سيد محمد باقر صدر ،توسدط عمدال رژيدم عدراق
دستگير شدند و سه روز باد از دستگيری ،به شهادت رسيدند .بنتالهدی صددر،
نويسندگی را از سن  12سالگی با انتشار مجلهای به نام جاماه که مجلهای ديندی
و فرهنگی و مخصوص زنان مسلمان بود ،آغاز کرد و جهت احيای فرهنو غندی
اسالمی شيای و تربيت دختران و زنان مسلمان ،مدارسی تحت عنوان الزهرا ( )
را در شهرهای بغداد و کاظمين راهاندازی کرد .عالوه بر اين بدا تاسديس مرکدزی
فرهنگی در کاظمين و برگزاری جلسات فکری و مذهبی به ارشاد زندان مسدلمان
میپرداخت(.کاظمزاده)39 :1433 ،
نيازسنجی زمانه ،ايجاد تاامل سازنده بين روح داستانها و واقايتهای جاماه
و باورپذير بودن عناوين و مفاهيمی که در داستانهای وی به چشدم مدیخدورد،
گويای اين مطلب است که وی با نگاهی وسيع جهت بازسازی اعتماد به نفس در
بين خوانندگان خود ،دست به قلم برده اسدت و اميدد ،اسدتقامت ،صدبر ،تدالش،
توکل و بازگشت به خويشتن از کليد واژههای داستانهای وی به شمار میروندد؛
از برجستهترين آثار بنتالهدی صدر عبارتند از "الباحث عن الحقيق "" ،مدذکرات

الح "" ،ليتنی کنت اعلم"" ،صراع"" ،نسام العقيدة"" ،امراتان و رجل" و...

تطبيق "البعث االسالمية إلی بالد االفرنجية " اثدر صدادق هددايت و "الفضةية

تنتصر" اثر بنتالهدی صدر
 .1البعثة االسالمية إلى البالد االفرنجية
اين داستان ،رساله طنزآميزی از صادق هددايت اسدت کده نويسدنده در آن بدا
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استفاده از تمثيلهای طنز تلخ مذهبی ،رفتار تودهای از زوار را مدورد انتقداد قدرار
میدهد؛ وی در اين کتاب ،روحانيون اسالمی را به باد انتقداد گرفتده و بدا لحندی
تمسخرآميز بيان میکند که آنان تنها برای منافع شخصی ،خدود را بددين پوشدش
درآوردهاند .داستان اين کتاب که از زبان يک خبرنگار عربی نقل شده بدين شرح
است :عدهای مذهبی در جلسهای تصميم میگيرند بدرای مسدلمان کدردن اهدالی
سرزمين کفر به آنجا سفر کنند ،لذا گروهدی گدرد آمدده و بدا پدولی کده از مدردم
جمعآوری کردهاند سفر را آغاز میکنند؛ اما يکی از آخوندها که مسئول نگهداری
از پولها بوده و خيلی ادعای روحانيت داشته در حين سفر ،با پولها فرار میکند
و بقيه آخوندها در کشورهای اروپدايی ،مانددگار شدده و بده رقدص و آواز روی
میآورند که خبرنگار در آخر داستان با آنها روبرو میشدود و داسدتان را از زبدان
آنها میشنود.
 .2الفضيلة تنتصر
اين کتاب ،رمانی عاشقانه با مضمونی واقعگرايانده ميدان دو دختدر جدوان بده
نامهای نقام و سااد است .در حين صحبتهای اين دو دختدر زيبدا ،يدک مبدارزه
تمامعيار اعتقادی بوجود میآيد .سااد که مجذوب زيبايیهای ظاهری دنيا شدده،
سای در تخريب اعتقادات نقام دارد و جهت نيدل بده هددف خدود ،از همسدرش
استفاده ابزاری میکند تا به وی بفهماند دنيا در همين لذتهای زودگذر خالصده
میشود .سااد و محمود ،غرب را به عنوان قبله آمال خدود قدرار دادهاندد و همده
خوشبختیها را در غرب و زندگی غربدی خالصده مدی کنندد .در انديشده آندان،
مسلمانان به دور از تمدن و فرهنو قلمداد شده و هر کس که بده آداب اسدالمی
مقيد باشد ،متحجر و به دور از زوايای پيشرفت در عرصههدای مختلدف شدناخته
می شود .غافل از اينکه «درغرب از آنجدا کده انحدراف را جدز در حيطده جدرائم
اجتماعی و امراض خاص روانی نمینگرند و به تاليم و تربيدت آنسدان کده مدا
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مینگريم ،نظر نمیکنند( ».آوينی )292 :1371 ،سرانجام انديشه محکدم و اسدتوار
نقام ،پيروزمندانه و با منطقی قدوی ،واقايدت زنددگی را بده اثبدات مدیرسداند و
پايبندی به دين و اصول اعتقادی باعث نجات نقام و حتی محمدود مدیشدود امدا
سااد به خاطر مقاومت بر سر اعتقادات باطل خود و دوری از ياد خدا و پرهيز از
انجام دستورات الهی ،به ورطه سقور و هالکت میافتد.
تطبیق مفاهیم بنیادین دو متن
 .1ایمان

در داستان "البعث االسالمي " ايمان پردهای پوشالی است که با تغيير شرايط ،رندو

و بوی محيط را به خود میگيرد و افرادی که در اين داستان بده نحدوی دم از ايمدان
میزنند ،پشت ظاهر فريبنده خود ،چهره منافقانهای را پنهان نمودهاندد تدا زمدانی کده
اقتضای آشکار کردنش ايجاب نمايد ،ماهيت واقای خويشتن را نشان دهندد .در ايدن
شرايط هرکس که در بيرون آوردن لبا

تقوی ماهرتر باشد ،زرنوتر است و گدويی

ايمان و زندگی مبتنی بر باورهای اصيل ،وسيلهای است برای رسيدن به اهداف پست
دنيايی ،نه نردبانی برای صاود به درجات عالی انسانی.

نکته بارز داستان "الفضية تنتصر" اين است کده چدراغ مسدير پدرپيچ و خدم

زندگی دنيا و آخرت ،ايمان است و انسان همواره در طول زندگی نيازمند داشدتن
چنين چراغی میباشد چرا که ايمان ريسمان محکمی است کده در طدول داسدتان
ثابت میکند هر کس به آن چنو بزند ،از ناماليمات زندگی در امان میماند و در
صرار مستقيم طی طريق خواهد کرد .درحقيقت «صرار مسدتقيم الهدی مقصدد و
مطلوب انسان و کمال حقيقی بشر است کده خداوندد متادال ،عمدوم بشدر را بده
رساندن خود به آن مقام دعوت فرموده و طلب چنين کمدالی را بدر آندان واجدب
ساخته است( ».آلرسول و صادقی قهرودی ")11 :1391 ،اما انسانها همدواره بده
دنبال يافتن راهی برای کسدب آرامدش هسدتند ولدی آن را در مسدائلی جسدتجو
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میکنند که منجر به ايجاد ناماليمات و ناآرامیها میشوند .براين اسا  ،اگر چده
به آسايش دست میيابند اما بهطورحتم ،روی آرامدش را نمدیبينندد .آسدايش بدا
فراهمشدن امکانات مادی بده دسدت مدیآيدد امدا آرامدش بدا کسدب فضدايل و
ويژگیهای مانوی حاصل میشود و در نهايت روح حاکم بر آرامش ،ايمان است
که در سراسر اين داستان بهطور کامل ،جلوهگری میکند.
 .2زندگی

"البعث االسالمي " دريچهای از فضای ترسيمشده در زندگی انسانهای شدرقی

به طور عام و زندگی مسلمانان به صورت خاص را به روی مخاطب میگشدايد.
دريچهای که ملغمه درهمآميخته جهدل و خرافدات و دورويدی اسدت .در مقابدل،
نمادی از زندگی انسان غربی به طور عام و زندگی کشورهای اروپايی به صورت
خاص را نشان میدهد کده سرشدار از علدم ،روشدنايی ،رفداه و آسدايش اسدت.
انديشمندان روشنفکرنمای شرقی ،شيادانی بیهويتاند که علت پيشرفت غرب را
نه آيينشان ،که خصوصيت ذاتیشان و نيز علت پسرفت و عقبماندگی شرقیها
را نه خودشان ،که دين و مذهب و قوانينشدان قلمدداد مدینمايندد .درنتيجده بدا
خودباختگی و خودکمتربينی به لذاتی میپردازند که آندان را از اصدل کدار مفيدد
مدنی و مسئوليت انسانی خويش ،دچار نسيان میسازد.

در «الفضية تنتصر» مسير زندگی ،ميدان وسيع جندو ميدان دو لشدکر حدق و

باطل است و پيروزی در اين وادی از آن کسی است که با ديد باز و بدا شدهامتی
مثالزدنی به جنو واقايتهای تلخ اجتماع خويش برود و با ديددن سدردیهدای
زندگی سرد نشود ،با گرمیهای زندگی سرگرم نگردد ،از شکستها پلی سداخته
و به سمت موفقيتها گام بردارد .هر زمان که نگاه انسان در زندگی تحدت تداثير
عوامل مختلف در مسير نادرست قرارگرفت ،بدا مراجاده بده قطدبنمدا و نقشده
زندگی ،مسيرش را تصحيح نمايد؛ قهرمان واقادی زنددگی کسدی اسدت کده بده
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هيچوجه به مشکالت پشت نکرده ،فرار را بر قرار ترجيح ندهد .الگوی مطرح در
اين داستان ،برگرفته از اصول اسالم و به دور از هر گونه تحجر و تاصبی ،مطابق
با شرايط جاری روز میباشد.
 .9دین
دين در کتاب هدايت ،سيستمی آلوده برای سدوم اسدتفاده روحدانيون ديندی و
ارتزاق از دستاورد عوام و نيز به دست گرفتن شريان حياتی مدردم تاريدف شدده
است .بازار دين برای علما يک بازار مکاره است که سدرمايه آن جهدل و ندادانی
مردم است .ايجاد روش هدفمند و با هدف متاالی که صفات و خصايل ماندوی،
سرمايه اصلی آن است ،يک مفهوم بیپايه و اسا

برای دين است .لذا دينمداران

تنها به اين هدف به دين گراييدهاند که بتوانند سود خود را در دنيا به طدور حدتم
دريافت کنند و اگر آخرتی وجدود داشدت نيدز دسدتشدان خدالی نباشدد امادا در

"الفضية تنتصر" دين به عنوان چدارچوب تايدينشدده بدرای هدرکس در مسدير

زندگی برای رسيدن به ساادت دنيا و آخرت مارفی میشدود .روش اتخداذ ايدن
روش نه براسا

تقليد که طبق تحقيق و بررسی عالمانهای است که طبق آن هدر

کس بايد خودش به واقايت موجود پی ببدرد .ديدن بده صدورت پدااليش دهندده
مسايل جاری زندگی عمل میکند ،به اين ترتيب در اثر خانم بنتالهدی صدر ،به
جای بستن دست و پای فرد مقيد به دين ،حاشديههدای زنددگی را از سدر راه او
برداشته ،برنامههای خاصی را در جهت جلوگيری از به حاشديه رفتدنش طراحدی
میکند .از آنجا که عمر انسان محدود است و توانايی وی محددودتر ،لدذا در راه
رسيدن به اهداف برتر ،اولويتهايی را برايش مارفی مدینمايدد .انسدانی کده در
چنين مسيری گام برمیدارد ،به دنيا به چشم آخرين ايستگاه زندگی نگاه نمیکند
بلکه به صورت مزرعه و پلی مینگرد که بايد برای فردايش توشدهای برداشدته و
برای رسيدن به مقصد اصلیاش از آن عبور نمايد.
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 .4جامعه
در اثر صادق هددايت ،فضدای موجدود در جاماده چندان غبدارآلود و تيدره و
تار است که هر کدس در جهدت بهدرهبدردن بيشدتر نسدبت بده ديگدران بده هدر
روش مشروع و نامشروعی دسدت مدیزنندد .انسدان موفدق آن کسدی اسدت کده
بتواندد بهتددر و بيشددتر ،ديگددران را مددورد سددوم اسددتفاده قددرار دهددد .روح حدداکم
در اي دن جامادده ،خودخددواهی و هددوای نفددس اسددت .نيروهددای اداره کننددده آن
عبارتند از :جهدل ،حدرص ،حسدد ،بخدل و نفداق .افدراد بده جدای اينکده مولدد
باشند ،انگل جاماهاند .حقيقدت ،امدری نسدبی اسدت .هدر کدس خدود را مدالک
حددق مدی دانددد .منددافع هددرکس تايددين کننددده مسدير حقيقددت اسددت و بدداالخره
افراد ضايف ،خوراک قدرتمندان جاماهاند.
توصيف جاماه ای که در داستان خانم بنتالهدی صدر ،مطرح شده تا حددی
به توصيف جاماهای شباهت دارد که در "البعث االسالمي " مارفی مدی شدود ،بدا
اين تفاوت که در اين داستان ،ديگر از وجود آن همه افراد فاسد در جاماهای کده
هرکس تالش دارد به هر نحوی شده ،بهره بيشتری از ديگران نصيب خود کندد و
تنها خودش را ببيند و بس ،خبری نيست.
جاماه مطرح شده در "الفضية تنتصر" يک جاماه مريض است که بر خدالف
شرايط حاکم بر جاماه اول ،به حال خود رها نمیشود و هر کس مسئول اصدالح
آن به ميزان توانايیها و توانمندیهای خود و بر پايه اصولی است که در گذشدته
از طريق دين به وی آموخته شده است .ديد حاکم بر اين جاماه ،يک ديد ايدهآل
نيست بلکه حاوی نگاهی واقعگرايانه است .نيروهای خير موجدود در جاماده بدا
تمام توان به مبارزه با نيروهای شری میپردازد که تالش دارد کدل جاماده را بده
فساد بکشاند و سرانجام پيروزی از آن حق و فضيلت است.
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تطبیق "بوف كور" صادق هدایت و "امرأتان و رجل" اثر بنتالهدی صدر
 .1بوف كور
مشهورترين اثر صادق هدايت ،رمان کوتاهی به نام بوف کور است .اين رمدان
به سبک سورئاليستی نوشته شده و مونولوگ ياتکگويی يک راوی نگارگر اسدت
که دچار توهم و پندارهای روانی است .رمان که تماما از نظرگداه مدتکلم وحدده
تاريف می شود از دو بخش نسبتا مستقل تشکيل شدهاسدت .در بخدش نخسدت،
راوی به شرح مشکلی میپردازد که برای خودش اتفاق افتاده است .وی بده طدرز
مرموزی هميشه نقشی يکسان بر روی قلمدان می کشد که عبارتسدت از دختدری
در لبا

سياه که شاخهای گل نيلوفر آبی به پيرمردی که به حالت جوکيدان هندد

چمباتمه زده و زير درخت سروی نشستهاسدت ،هديده مدیدهدد .ميدان دختدر و
پيرمرد ،جوی آبی وجود دارد .و به هنگام مغدرب ،دختدر را نشسدته در کندار در
خانهاش میيابد .دختر چند لحظه باد در رختخواب راوی بده طدرز اسدرارآميزی
جان میدهد .راوی چشمهای دختر را نقاشی سپس دختر اثيدری را قطاده قطاده
کرده ،به گورستان میبرد .گورکن گلدانی به رسم يادگاری به راوی میدهدد .بدر
روی گلدان نقش يک جفت چشم درشت مثل چشمان دختر کشيده شده اسدت.
راوی بر اثر استامال ترياک ،به حالت خلسه میرود و در عالم رويا به سدههدای
قبل باز می گردد و خود را در محيطی جديد میيابد که علدیرغدم جديدد بدودن
برايش کامال آشنا است.
راوی در بخش دوم ،شخص جوان ولی بيمار و رنجوريست که زنش بده ندام
لکاته از وی تمکين نمی کند .او در تمام طول بخش دوم رمان بده تقابدل خدود و
رجالهها اشاره میکند و از ايشان ابراز تنفر میکند .در مقابل خانده راوی ،پيرمدرد
مرموزی همواره بسار خود را پهن کرده است .پيرمرد خنزرپنزری با ديگران فرق
دارد و میتوان گفت که يک نيمچه خدا محسوب میشود و بساطی که جلوی او
پهن است چون بسار آفرينش است .سرانجام راوی تصميم به قتل لکاته میگيرد.
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چون از اتاق بيرون میآيد و به تصوير خود در آيينه مینگرد میبيند که موهايش
سفيد گشته و قيافهاش درست مانند پيرمرد خنزرپنزری شده است.
 .2امرأتان و رجل
بازيگران اصلی اين داستان عبدارتاندد از دو خدواهر بده نامهدای حسدنات و
رحاب که هر چند در يک خانواده رشد کردهاند امدا دارای دو جهدانبيندی کدامال
متفاوت با يکديگر هستند؛ حسنات ماتقد به دين و اصول اعتقادی آن است ولدی
رحاب در شک و ترديد دائم نسبت به مديريت دين در عرصه دنيا و زنددگی بدر
اسا

دين  .نفر سوم شخصی به نام مصطفی ،جوانی است مدذهبی و متددين بدا

اعتقادات بسيار عميق که از طريق خواهرش ،خواستگار حسنات میباشد؛ پس از
مراسم عقد ،ناگهان برای مصطفی سفری پيش میآيد که مجبور بده دور شددن از
نامزد زيبا و با ايمان خود میگردد.
داستان از آنجايی اوج میگيرد که پستچی نامهای از مصطفی کده مسدافر يدک
کشور اروپايی است به خانه حسنات میبرد .بر حسب تصدادف ،رحداب نامده را
بدون اطالع حسنات گرفته ،باز میکند .وسوسه او را رها نمیکند و جدواب نامده
مصطفی را کده پدر از کلمدات و گفتدههدای عاشدقانه و محبدت آميدز اسدت ،بدا
بیاحترامی به ماتقداتش پاسخ میدهد و آدر

نامههای بادی را به جدايی مدی-

دهد که دست حسنات به آنها نرسد .مصطفی که پاسخ نامه را مدیگيدرد ،حيدران
میشود .وی که گمان میکند بزرگترين اشدتباه زنددگیاش را مرتکدب شدده ،بده
ناچار مجبور به پاسخ دادن به شبهات وی میگردد .از سوی ديگر ،حسدنات کده
عرصه زندگی لحظه به لحظه بر وی تنوتر و تنوتر میشود ،با صدبری عجيدب
تالش میکند ،بیتوجهیهای مصطفی را به نحوی توجيده کندد .بده هدر ترتيدب،
رمانی عاشقانه د عارفانه در متن داستان حک میشود .سرانجام نيروهدای خيدر و
اميد به رحمت خدا بر نيروهای شر و نااميدی ،پيروز میگردند.
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تطبیق مفاهیم بنیادین دو متن
 .1مرگ و زندگی
در سراسر داستان بوف کور از آغاز تدا پايدان ،سدايه سدنگين مدرگ بدر روی
زندگی احسا

میشود .حقيقت امدر ايدن اسدت کده ايدن روحهدای مدريض و

سرگردان هستند که نه تنها در برابر مشکالت طبيای زندگی مقاومدت نمدیکنندد
بلکه با پنداه بدردن بده مدرگ ،ندوعی تسدليم و وادادگدی را از خدود بده نمدايش
میگذارند .در بيشتر داستانهای هدايت ،انسان به ايدن مرتبده از نداتوانی فکدری
وجسمی افول میکند که راهی جز کشتن ديگران و يا کشتن خود ،چيدز ديگدری
به فکرش خطور نمیکند .زندگی رشته نازکی نيست که انسان هر زمان اراده کند،
در برابر کمترين ناماليمتی اقدام به پاره کردن آن نمايد .مرگ به طور طبيای پدس
از طی دورههای مختلف جوانی ،ميانسالی و کهنسدالی يدا پديش ازآن ،روزی فدرا
خواهد رسيد ،پس چه لزومی دارد انسان تا قبل از رسيدن عقربده عمدر بده نقطده
پايان ،دست به خودکشی بزند اين نتيجهای جز به بنبست رسيدن فکدر و روح
نيست.
پديده مرگ و زندگی در داستان "امرأتان و رجل" ،يک حقيقت مسلم در نظر
گرفته شده و از روبهرو شدن با آن هيچگونه اضطرابی حاصل نمیشدود .هرچندد
نسبت به اين سنت الهی ،سخنان متفاوت و گاه متضادی عنوان میشود اما با اين
حال ديالوگهايی که پيرامون مسائل اختالفی مطرح میشود ،خواننده را وادار بده
بررسی دوباره ديدگاههايش نسبت به اموری میسازد که شايد تا به حدال آنهدا را
مورد واکاوی قرار نداده است .در اين وادی ،تقليد که سبب اضدطراب و تحقيدق
که مايه ثبات است ،هردو به تصوير کشيده شدهاند .در اين داستان ،ايمان به مرگ
و زندگی مورد مداقه محققان و عوام قدرار مدیگيدرد؛ از مدرگ ناتمدام انسدان در
خواب گرفته تا مرگ طبيات در زمستان و از زندگی دوباره انسان پس از بيداری
گرفته تا حيات طبيات در زمستان ،همگی حاکی از روال طبيای اين پديده است.
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نوع سواالتی کده در قبدال ايدن موضدوعات بده ذهدن متبدادر مدیشدود و شديوه
پاسخگويی به آنها تايين کننده مسير زندگی انسان است.
 .2تالش
زندگی اجتماعی ،مجموعهای است متشکل از انسانها که بده خداطر اهددافی
باالتر ،از هدفهای کوچکتر صرفنظر میکنند و به خاطر رفاه بيشتر ،از رند هدای
محدودتر چشمپوشی مینمايند .الزمده پيشدرفت در اجتمداع انسدانهدا ،حرکدت
دستهجمای افراد به سوی اهداف مشترک ،با همکاری و همدلی است .حال ،اگدر
به هريک از شرايط فوق ضربهای وارد شود ،نوعی ضدرباهنو نامتناسدب متوجده
روال جاری زندگی اجتماعی میشود .احترام به آداب و سنن صحيح و به دور از
خرافه و نگاه داشتن حد و حدود روابط اجتماعی و نيز رعايت حقدوق ديگدران،
کمک شايانی در پيشرفت جوامع مینمايند .همگدی ايدن مدوارد در سدايه تدالش
محقق میگردد .وجود تالش ،بستگی به روحيه و اميد باال در ميان انسانهدا دارد.
هر چقدر ميزان روحيه پايين بيايدد ،تدالش کمتدر شدده ،بده خمدودگی و رکدود
میرسد ،تا آنجا که روند جاری در زندگی اجتمداعی سديری ماکدو

بده خدود

میگيرد و اين ،موضوعی است که بارها در بوف کور بده آن پرداختده مدیشدود؛
خواننده در حالی از خواندن رمان فارغ مدیگدردد کده سدايه سدنگين رخدوت و
خمودگی و نااميدی بر سرش سنگينی میکند.
انسان حاضر در رمان "امرأتان و رجل" ،موجودی چند بادی و تالشگدر در
همه اباادی مارفی میشود و بیترديدد ،زنددگی در دنيدا ايدن تدالش را ايجداب
میکند .آنچه که انسان را وادار به تالش میکند ،وجود روح اميدوار بده دسدتيابی
به اهداف ،با استفاده از پتانسيلهايی است که در درون هر کدس کمدابيش يافدت
میشود .هر چقدر روحيه تالش در انسان نيرومنددتر باشدد ،درصدد رسديدن بده
اهدافی که از پيش تايين کرده ،باالتر خواهد بود .پيدا کردن مسير درست زندگی
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که مورد تاييد عقل و شرع و عرف باشد ،خود صاوباتی دارد که شرح آن در اين
مقال نمیگنجد؛ اما از سوی ديگر ،طی کردن مسيری که با تامل و تفکدر و تددبر،
درستیاش برای انسان به اثبات رسيده ،بسی سدختتدر خواهدد بدود .در رقابدت
نانوشتهای که در اين رمان بين دو خواهر ايجاد می شود ،همواره ندای قرآنی "يا
ايها اإلنسان إنک کادح إلى ربک کدحا فمالقيه" به گوش می رسد .داشتن چندين
اعتقادی باعث میشود مسير حرکت ،با نشار و پويايی هر چه تمدامتدر در طدول
زندگی طی شود.
 .9جبر و اختیار
انسان ،موجودی مارفی میشود که مجبور است مختار باشد .نه جبر کامدل و
نه اختيار کامل ،بلکه روندی مابين اين دو حالت .هنگامی کده وارد فضدای رمدان
بوف کور میشويم ،به وضايتی برخورد میکنيم که گويا هرکس در هرحالتی کده
قرار گرفته ،از ابتدا مجبور به درپيش گرفتن چنين شيوهای بوده اسدت .آن نقداش
مجبور بوده کن عزلت اختيار کند و هميشه يک جدور نقاشدی نمايدد .آن دختدر
مجبور است در زير چرخ زمانه مرموزانه جان دهد .پيرمدرد خنزرپندزری مجبدور
است بسار خود را مقابل خانه راوی پهن کند .سايه جغد مجبور است نقاشیهدا
را ببلاد .باالخره ،راوی مجبور است لکاتده را از بدين ببدرد .فضدای جبدر و روح
بیاختيار در بوف کور ،مسير داستان را به سويی سوق میدهد کده همده چيدز در
دنيا از قبل نوشته شده است و قابل تغيير نيست .انسان همچون مدومی در دسدت
تقدير است که هر شکلی به آن بدهند ،به همدان شدکل درمدیآيدد .تنهدا زمدانی
میتواند از سيطره جبر بيرون بيايد که جان از بدن رها شود ،حال چه طبيای چده
با ديگرکشی و چه خودکشی و اصل داستان ،همين است.
موتور محرک هرکس در زندگی ،اعتقاد به داشتن اراده و قدرتی است که وی
را قادر به تغيير شرايط ،مقابله بدا حدوادث ،مقاومدت در برابدر شددائد و متحدول
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ساختن پديدههايی میکند که در نگاه اول امکانپذير نيست .چنين اعتقادی باعث
میشود به انسان نه به چشم موجودی مجبور ،که مختدار نگريسدته شدود .انسدان
مختار ،خود را در چنبره حوادث جاری محصور نمیبيند و همواره تالش میکند
وضايت را به سمتی هدايت کند که به خواستههايش نزديکتر باشد .نتيجه بديهی
اين اعتقاد ،عدم تسليم در برابر سدختیهدا و ناماليمدات اسدت .ايدن ابتددای راه
شکوفايی استادادهای نهفتهای است که درون هر انسدانی تابيده شدده اسدت .در
وضايتی که رحاب و مصطفی برای دفاع از عقايدی که با اختيار انتخاب کردهاند،
جنو تمارعيار اعتقادی در میگيرد ،سرانجام آنکدس کده پيروزمندانده از ميددان
خارج میشود ،همانکسی است که روشنبينانه با چدراغ عقدل و عصدای اختيدار
مسير زندگی را با احتيار و دورانديشی انتخاب میکند.
 .4هدف
روح انسان يدک حقيقدت بدینهايدت و گدرايشهدای بدیانتهدايش حداکی از
انگيزههای اليتناهی است ،بدين مانا که ميل به جاودانگی در درون انسان ،همواره
درطول تاريخ بشری شاله میکشيده و از نيستی و نابودی در نگرانی و اضطراب
به سرمیبرده است .اين وضايت مايه بوجود آمدن ناآرامی در درون انسدان شدده
است .تاريف هدف از جانب هر کس در ابااد مختلف کوتاه مدت ،ميان مدت و
بلند مدت ،مايه ايجاد ثبات ،برنامهريزی و تالش جهت رسيدن به هدف میشود.
وجود هدف ،موجب شروع حرکت میشود و شروع حرکت ،مايده آرامدش؛ امدا
بوفکور صادق هدايت ،از درد بیهدفی رن میبدرد .قهرماندان داسدتانهدای او،
همگی در دايره بیهدفی سرگردانند و کسی نيست کده آنهدا را از ايدن وضدايت
بغرن بيرون بياورد .روحها آزرده ،قلبها افسرده و محيط پيرامونی افراد ،پژمرده
است .خواننده زمانی که بوفکور را تا انتها خوانده و موقع اتمام آن فرا میرسد،
متوجه زخمهايی میشود که مثل خوره آهسته روحش را در انزوای رمان خورده
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و تراشيده است و اين دردها را نمیشود به هرکسی اظهار کرد.
نوع تايين هدف نزد هرکس بستگی به ظرفيت روحی ،عقلدی و اعتقدادی وی
دارد .يکی از محورهای اصلی رمان "امرأتان و رجل" ،دلبستگی شديد دو طدرف
منازعه برای رسيدن به هدفی است که از قبدل بدرای خدود تايدين کدردهاندد .بدا
اينحال ،هدف هر دو نفر متفاوت از ديگری است .آنچه در سراسدر داسدتان بده
طور کامل مشهود است اينکه هرکس فراخور مارفتش ،هدفی را در زندگی بدرای
خود تاريف کرده است و برای رسيدن به آن از هيچ تالشی فروگدذار نمدیکندد.
پس زندگی عرصه مبارزه برای رسيدن به هدف است .هددفی کده تمدام اعمدال،
رفتار ،حرکات و سکنات انسان منشاب از آن است .درنتيجه با توجه بده اهدداف
متضاد انسانها ،ضروری است هر کس فراخور ميزان اعتقادش بده هددف در راه
آن ،علم مبارزه علمی– عملی را برداشته در مسير زندگی با ثبات و مقاوم حرکت
نمايد.
مقایسه دو اثر
داستان بوفکور هدايت ،شرح حال انسانی است که روحدش پديش از مدرگ
جسم ،مرده است« .مانيفست بوفکور ،حمله بیچون و چرا به محيط خصوصدی
و اجتماعی هدايت است؛ داستانسرايی که در سراسر داستان و در کمال وحشت،
وجود خويش را در حال تجزيه شدن مدیبييندد( ».فرزانده )414 :1315 ،مشدکل
اصلی ،خود صادق هدايت است که هرگز اين پرسش به ذهنش خطور نکرده و يا
اگر به ذهنش رسيده ،بدان وقای ننهداده اسدت کده «مگدر همدين ديدن بدا تمدام
مولفههايش نبود که اعراب باديهنشين را از قار پستی و ذلت و ضاللت بر اريکده
قدرت در کاخهای قيصر و کسری جای داد مگر همين دين و آيين مقد

نبود

که آن همه پيشرفت را در عالم اسالم و در قلمرو امپراطوری به نداحق عباسدی و
اموی به يادگار نهاد مگر همين دين نبود که همزمان با رکود غرب و فرندو در
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دوره هزار ساله حکومت کليسا و دوره نکبتبار قدرون وسدطی ،عامدل پيشدرفت
جهان اسالم در عرصههای فرهنو و تمدن بود و مگر با وارونه گشتنش همدين
دين مبين توسط منافقان و ستيزهجويان نبود که سقور رقت بار مسلمين در زيدر
چکمههای استبداد و استامار رقم خورد بدوف کدور ،تفسدير غلطدی اسدت کده
صادق هدايت از خود ،ديگران و دنيای پيرامون خود و ارتبار خويش بدا دنيدا و
ديگران دارد( ».فرزانه)213 :1314 ،
در مقام مقايسه ،داستانهای بنتالهدی صدر ،جانمايه پارهای از واقايدتهدای
زندگی است که هستی را مانايی برتر و درون را جاليی ديگر میبخشد .با تکيده
بر دين و برنامههای دينی ،مسير زندگی انسان مشخص

مدیشدود و بده طدور

مطلق و ثابت همواره انسان را از دوراهیها و گژراهیهدا نجدات داده و هددايت
میکند .اين موضوع در همه زمانها ساری و جداری اسدت؛ چراکده «ديدن ثابدت
است و همگام با تحوالت جوامع متجدد نمیشود .با اين وجود ،در محتدوای آن
تمهيداتی برای تطبيق شريات و اناطاف فقه اسالمی با مقتضيات زمان و مسدائل
مستحدثه آن پيشبينی شده است( ».واعظدی )11 :1371 ،خدانم صددر در مقدمده
يکی از بخشهدای کتداب ،هددف بنيدادين و اصدلی خدويش را از نگدارش ايدن
داستانهای کوتاه ،عينی و ملمو

ساختن مفاهيم مطرح در جهدانبيندی اسدالمی

عنوان مینمايد .اين بانوی عاليقدر ،تأثير عينی نمودن و مجسام ساختن رخددادها
و حوادثی را که در متن اجتماع و در واقايت جاماه پيش میآيد ،بسيار بيشدتر از
تکيه کردن صرف بر جنبه تئوريک مفاهيم میداند و خاطر نشان میسازد که قرآن
کريم با استفاده از سبک داستانپردازی و نمونهآوردن عملی زندگانی پيامبران و...
بر بهرهگيری از الگوی مورد نظر ،تأکيد ويژهای دارد« .ق ر تي ال ي اض نَّ تجساي
الاف هي ال م لوج

النظ انسالمي في الُي ة هو ال

مَ ه القصص الصا ي ة نّاي

أومَ بأنَّ عط ء الاف وم على الاستوى النظ ي ن ياکَ أن يُ ث مَ الت يي و التا بي ما
يُ ب عط ؤ مجس ا و مُ ودا في أح اث و قض ي مَ واق الُي ة و مَ اجل لك اهات
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الق ن الک ي بإعط ء الاثل و القي عه صور قصصي مَ حي ة ا نهي ء و الا ع

لاى ال و

م تالبس مَ ظ و و أح اث( ».صدر)237 :1425،
طیف واژگانی
از موضوعات حائز اهميت در آثار داستانی ،کاربرد واژگانی است که در مدتن
از حضور بسامدی بسيار بااليی برخوردار میباشد .اين امدر ،خدود نشدان دهندده
تأثير اين دسته از واژگان در القای اهداف و تصاوير موردنظر نگارنده مدیباشدد؛
هنر واژهگزينی ،امتيازی است که تنها در انحصار نويسندگان متبحر و برخوردار از
دامنه لغات فراوان میباشد .از اينرو سير گزينش واژگان ،نشاندهندده ديددگاه و
بينش نويسنده پيرامون محيط درونی و بيرونی خويش است .برخدی نويسدندگان
در گزينش واژگان به حدی حسا

هستند که دغدغه گدزينش در مدتن آندان بده

سادگی قابل لمس است و البته در کنار اين افراد ،هستند نويسندگانی که فرهندو
اصيل حاکم بر جاماه را در نظر نمیگيرند و بده ندوعی بدیتدوجهی در گدزينش
واژگان دچدار مدیشدوند .دو روش مدذکور ،ندوعی افدرار و تفدريط در عرصده
نويسندگی محسوب میگردد .بیترديد نويسدندهای کده در نوشدتههدای خدود از
کاربرد واژگانی با مفاهيم توهين ،افترا ،ناسزا ،عدوامگرايدی ،حدرفهدای زنندده و
نيشدار و ...اجتناب نکند ،در زمان خويش و توسدط نسدلهدای آتدی نيدز مدورد
سرزنش قرار میگيرد .در اينبين ،نويسندهای موفقتر و آثارش ماندگارتر خواهدد
بود که روشی ميانه در پيش گيدرد و حددود و قصدور اسدتفاده از واژگدان را بده
درستی دانسته و به کار گيرد .طيف واژگانی به کدار بدرده شدده در داسدتانهدای
صددادق هدددايت بيشددتر حددول محددور اصددطالحات رايدد در کوچدده و بددازار،
ناسزاگويیهای متداول بين عوام ،تهمتها وافتراهای روشنفکرمآبانده و سدکوالر
پيرامون اصول مسلم دين و مذهب و مسائل ماورايی و مانويات است .استفاده از
چنين الفاظ و واژگانی تا آنجا پيش میرود که گاهی اوقدات مخاطدب ،خوانددن
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متن داستانها را تاب نمیآورد .واقايت امر اين است که اگرچه الفاظ داستانهای
هدايت تا حد زيادی مرزهای نامانو

ميان نويسنده و خواننده را از پديشرو بدر

میدارد ،اما از حد و مرز قابل قبول عقل و عرف عبور کرده ،پرده حيا را از ميانده
فرو میافکند .طبيای است در جايی که افترا ،تهمت ،تمسخر و استهزام انديشه و
اعتقاد مطرح شود ،عقالنيت ،منطق و آرامش از آنجا رخت بر میبندد .اين حالت
در بسياری از داستانهای صادق هدايت به روشنی ،مشهود میباشد.
درست در نقطه مقابل هدايت ،داستانهای بنتالهدی عالوه بدر اينکده عرصده
داستان ،محدود و منحصر به يک مدوج ،يدک جريدان و يدک مسدير يدک طرفده
نمیشود ،طيف واژگانی به کار رفته در رمانهای وی مشدحون از الفداظ نجيدب،
بانزاکت ،سراسر ادب ،به دور از بیشرمی و بیحيايی و استفاده از کلمات سدبک
و عاميانه بوده و آراسته به پوشش حيا و عفت اسدت .همچندين ،گدزينش طيدف
واژگانی توسط خانم صدر در محدوده عدم توهين و افتدرا بده مقدسدات و امدور
دينی و مورد احترام مردم صورت گرفته است .رعايت چنين مسدائلی در سلسدله
داستانهای بنتالهدی صدر باعث شده نوعی همذات پنداری از سدوی خوانندده
در زمينه قبول مشکالت موجود و تطبيق آن در جاماده از يدکسدو و تدالش در
جهت يافتن راه حلی منطقی و عاقالنه بده منظدور بدر طدرف کدردن ماضدالت و
نارسدايیهددای شخصدی و اجتمدداعی از سددوی ديگدر ،بدده وجددود آيدد .خواننددده
داستانهای بنتالهدی صدر در ادامه سير مطالااتی خود آرامآرام احسا

میکند

مسير داستانها نمايش دهنده واقايت موجود در درون شخص و فضدای بيروندی
جاماه است.
نتیجهگیری
بررسی آثار و سوگيریهای متاددد صدادق هددايت و بندتالهددی صددر در
جايگاه دو نويسنده داستان کوتاه در جاماه ايران و عراق و در برهه زمانی مشابه،
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بیترديد نشاندهنده نوع نگاه متفاوت آنان بده جهدان ،انسدان ،رابطده ايدن دو بدا
يکديگر و رابطه انسان با خالق خويش است.وجود همين انديشه و نگاه متفداوت
آنان ،باعث بروز رفتار و کرداری کامال دو سويه و متبداين گشدته اسدت .صدادق
هدايت و بنتالهدی صدر ،نسبت به مقوله ايمدان و مدذهب دارای تفداوتهدای
بنيادين هستند چرا که يکی گسسته از مذهب اسدت و ديگدری دلبسدته بددان .از
آنجا که انسان موجودی اجتماعی است ،لذا بايد تحقدق آرمدان سداادتمنددی و
نيکبختی و رسيدن به حقيقت خويش را در شاهراهی جستجو کند که جاماده را
به ساادت و کمال میرساند .اگر مساله حيات ابدی و جاودانگی روح و ناکدافی
بودن توان عقل برای اثبات جهان پس از مرگ را در نظدر بگيدريم ،مسداله بسدی
دشوارتر میگردد .اينجاست که ضرورت وجود يک مکتب و ايددئولوژی ،ياندی
نياز به يک تئدوری کلدی ،يدک طدرح جدامع و هماهندو و منسدجم کده هددف
اصلیاش ،تأمين کمال انسان است ،رخ مینمايد .اما درباره صادق هدايت ،مشکل
آنجاست که در جدال بين واقايات و ايدهآلها ،ايدن قضدايای موجدود بدوده کده
هدايت را از پای درآورده ،درست برعکس بنتالهدی که او هم بده ايدن مسدايل
مبتال بوده ولی در پايان توانسته است به ندای درونی خدويش پاسدخ مثبدت داده،
راه برونرفت از آنرا دريابد؛ چرا که انسدان ،اشدرف کائندات و خليفده خداوندد
میباشد که به منظور رسيدن به کمال و ارجمندی ،در زمين اقامت گزيده است.
كتابنامه
قرآن کريم.
 .1آل رسول ،سوسن و فهيمه .صادقی قهرودی1391( .ش)" .تحليلدی قرآندی د عقلدی از پدل
صرار" .فصلنامه مطالاات قرآنی .سال سوم .شماره .15صص 11د35
 .2آوينی ،مرتضی1371( .ش) .آئينه جادو .چاپ اول .تهران :نشر ساقی.
 .3جمای از نويسندگان1373( .ش) .ماارف اسالمی  1و  .2قم :سمت.

بررسی تطبیقی جایگاه "بیایمانی" و "ایمان" در داستانهای111 / ...
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