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 چکیده

صادق هدایت از نخستین نویسندگان برجسته ایران در عرصۀ داستان نویسی است که ساختمان داستان کوتاه و روانشناسی       

عشق و مسائل مربوط به آن در آثار . شخصیت ها را به تقلید از سبک نویسندگان اروپایی وارد صناعت داستان نویسی ایران کرد

گاه شخصیت های داستان هایش از ابراز عشق خود داری می کنند و به همان . فته استهدایت به صورت های مختلف تبلور یا

آواز دور اکتفا می کنند، گاه در عشق شکست خورده و غم و تنهایی و خودکشی به سراغشان می آید و در برخی از داستان ها 

ا این است که شخصیت ها در عشق خود نقطۀ مشترک تمام این داستان ه. خیانت در عشق موضوع داستان را تشکیل می دهد

شکست می خورند و غم و تنهایی به سراغشان می آید و با این که به اقشار مختلف جامعه تعلق دارند، سرنوشت همۀ آن ها در 

 . برابر عشق یکسان است و این سرنوشت یکسان را می توان به نوعی تداعی کنندۀ  نظر خود هدایت دربارۀ عشق دانست

 صادق هدایت ، نقد ساختاری محتوایی، عشق، داستان: کلیدی  واژه های

 

 

 

 

 

 مقدمه
یکی بود »قمری کتاب  1231پس از جمالزاده که در سال     

را منتشر کرد و زبان فارسی راه نوینی در داستان « یکی نبود

نویسی باز کرد، صادق هدایت بزرگترین نویسنده ای است که 

زبان مخصوص به خود که مستقیما در زبان  توانست با کشف

سادۀ مردم و دردمندان ایران مایه گرفته است، در داستان 

. های کوتاه خود ادبیاتی در وصف زندگی مردم به وجود آورد 

داستان های وی از تنوع و رنگارنگی زیادی برخوردار است و 

مایه و موضوع، اشخاص، فضا، مکان، زبان و تکنیک آنها 

ن است و هر یک لطف و حال مخصوصی دارد، گوناگو

شخصیت های داستان وی با این که از طبقات پایین جامعه 

به واقع در اکثر داستان . هستند، اما هنرمندانه آفریده شده اند

های هدایت خواننده نمی تواند بی طرف و دور از واقعه بماند، 

بلکه احوال روحی و وضع و موقع قهرمان احساس می کند، 

ه جای آنها شاد یا غمگین می شود و این همه تاثیر زائیدۀ ب

این تنوع و رنگارنگی در شخصیت . جادوی قلم نویسنده است

های داستان ها و اعمال آن ها ابزاری مناسب برای بیان مقوله 

های انسانی، اجتماعی، فلسفی، عشق، تاریخ، فلسفه، 

اده از همین در آثار هدایت است و با استف... هنر،روانشناسی و

بن مایه های داستانی می توان به نگرش کلی هدایت به 

در واقع می توان آثار صادق هدایت را . جهان و اجتماع پی برد

آیینۀ تمام نمای زندگی مردمان زمان نویسنده دانست به 

طوری که وی با خلق قهرمانان گوناگون و از خالل گفتار و 

مام اندیشه های خود را رفتار و برخورد آن ها، با هنرمندی ت

 .مطرح ساخته است

یکی از مسائلی که در آثار صادق هدایت به صورت های        

. است «عشق و کارکرد های آن» خاصی جلوه نموده، مسالۀ 

این مقوله به صورت های گوناگونی از جمله، عشق و خیانت، 

شکست در عشق، فدا کردن عشق در هدفی انسانی،متحول 

نمود یافته است و ... راد به وسیلۀ عشق و شدن زندگی اف

تعداد داستان هایی که عشق به صورت های گوناگون سلسله 

مختصر به هیچ وجه  مقالهدر این . جنبان آنهاست کم نیست

قصد آن را نداریم که به بررسی شخصیت زن یا مسائل روان 

شناسی وی در داستان های هدایت بپردازیم، بلکه تنها قصد 
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مطالعۀ اجمالی عشق و کارکردهای آن در چندی از نگارنده 

داستان های هدایت است تا تفسیر دقیقی از هندسۀ عشق و 

بر این اساس  .کارکردهای آن در آثار این نویسنده نشان دهد

نگارنده در شش موضوع کلی به بررسی جلوه های عشق و 

ویسنده می پردازد و بر همین شاخص های آن در آثار این ن

و انواع آن و تعریف عشق »از دو محور اساسی، مقالهاین مبنا 

« های آن در داستان های صادق هدایتتبلور عشق و کارکرد 

پژوهش به پرسش سامان یافته است و  می کوشیم در حین 

 .های زیر پاسخ دهیم

 بیان مسأله   
یکی از تحوالت اخیر در عرصۀ ادبیات داستانی فارسی      

ار داستان های کهن و معاصر فارسی با بررسی و تحلیل ساخت

با . نظریه های جدید روایت شناسی و ساختارگرایی است

آشنایی نظریه پردازان و منتقدان داستان در ایران پنجرۀ 

جدیدی بر روی منتقدان و نویسندگان داستان گشوده شده 

است و با تکیه بر این نظریه ها می توان به شناختی جامع و 

ساختار گرایی یکی از مهم . داستان نائل آمد دقیق از ساختار

ترین جنبش های فرمالیسم است که در دهه های اخیر نقش 

مهمی در تجزیه و تحلیل آثار ادبی ایفا کرده است، به طوری 

که به وضوح می توان دو علم جدید روایت شناسی و ریخت 

ساختار . شناسی را از دستاوردهای مهم ساختارگرایی دانست

با در نظر گرفتن قواعد درون متنی، به تحلیل اثر ادبی گرایی 

می پردازد و می کوشد قوانینی را کشف کند که تا حد امکان 

قابل تعمیم به دیگر متون به ویژه متن های مشابه باشد، این 

قوانین مشترک یا تکرار شونده، همان ساختار متن یا روایت 

     .است که پراپ آن ها را کارکرد خوانده است

ساختار، حاصل کلیۀ روابط عناصر تشکیل دهندۀ اثر با      

یعنی ارتباط ذاتی میان همۀ عناصر اثر ادبی . یکدیگر است

وهنری که تمامیت و کلیت آن اثر را در بر می گیرند و به اثر 

انسجام و یکپارچگی می دهند، به عبارت دیگر، ساختار، 

عناصر ادبی و پیوندی یکپارچه و منسجم میان میانِ همۀ 

هنری است که شاعر، نویسنده و هنرمند، آن را به کارگیری 

. شگردهای ادبی و هنری به طرزی هنرمندانه پدید می آورد

همۀ اجزا و عناصری که در ارتباط متقابل با یکدیگر و با 

کلیت ساختی بزرگتر قرار دارند و بدون هیچ یک از این اجزا 

ا یکدیگر قرار دارند و و عناصری که در ارتباط متقابل ب

مجموعۀ این اجزا و عناصر است که کلیتی مرتبط و منسجم 

می سازد، و این اجزا و عناصر پدید آورندۀ ساختِ کلی بر 

 .اساس قواعد و اصول خاصی به یکدیگر پیوسته می باشد

ساختارگرایی همانند فرمالیسم، زندگینامۀ شاعر و مولف       

و به ساختار اثر ادبی توجه می را در حاشیه قرار می دهد 

نظریه های صورتگرایان و ساختارگرایان، بسیاری در . کند

پژوهش های ادبی و زبان شناسی را تحت تاثیر قرار داد و در 

ساختارگرایی علم . نقد ادبی دگرگونی بارزی پدید آورد

مطالعۀ متون روایی بر مبنای تحلیل زبان روایت و عناصر 

به این منظور ساختارگرایی . یی استسازه هایی متون روا

سازه های بنیادین روایت را به عناصر محدود تقلیل می دهد 

 .تا بتوان دستور زبانی کلی برای آن طرح کرد

 

 پرسش های پژوهش
نگاه هدایت به مقولۀ عشق و کارکرد های آن در زندگی (. 1

 شخصیت های داستانی وی چگونه است؟

فرجام عشق در زندگی شخصیت های داستانی چه رابطه (. 3

 ای با زندگی خود نویسنده دارد؟ 

 

 آن کارکردهای تعریف عشق و انواع
. انسان موجودی زیبا طلب است و از زیبایی لذت می برد     

به همین دلیل همیشه در انتخاب های خویش به دنبال 

حتی در انتخاب شریک زندگی نیز گاه از . چیزهای زیباست

دیدن آغاز می کند و با مشاهدۀ ظرافت و زیبایی طرف مقابل 

ه او را بر می گزیند و گاه آن چنان غرق زیبایی او می شود ک

در همین زمینه . تا سر حد جنون پیش رفته و عاشق می شود

ابن داود اصفهانی، صاحب کتاب الزّهره، معتقد است که 

عشق از سماع و نظر پدید می آید، یعنی از نگریستن به »

در (. 21: 1231دی،م)«چهرۀ زیبا یا شنیدن وصف زیبای آن

 بسیاری از داستان های صادق هدایت، عاشق شدن ابتدا با

داش آکل با « داش آکل»در داستان . دیدن آغاز می شود

« آینه شکسته»دیدن مرجان عاشق وی می شود در داستان 

همچنین در داستان . نیز جمشید با دیدن عاشق می شود

نیز خداداد و سیاوش با دیدن « الله و سه قطره خون» های 

» اما به گفتۀ رنه آلندی . جسم طرف مقابل عاشق می شوند

ابدا به کنش تناسلی مربوط نمی شود، بلکه یکی از عشق 

نیروهای به هم پیوستگی است که در همۀ نیرو های طبیعت 

برای گردآوری عناصر به صورت ترکیب هایی که فردیت یافته 

اند، بر وفق فرایندِ نوعی و نمونه وار زندگی در کار 
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اما واژۀ عشق در ادبیات فارسی (. 1: 1232آلندی،)«است

وفات )والنی دارد و نخستین بار در شعر شهید بلخی قدمت ط

 : به کار رفته است( 233

 عشق او عنکبوت را ماند

 بتنیدست تفنه گرد دلم

اگر چه این چنین یه نظر می رسد که این کلمه در ادب 

عربی پیش از اسالم نیز به کار نرفته است، اما پیش از آن که 

بی وجود داشته به ادب موجود فارسی راه یابد در ادب عر

واژۀ عشق را از عشقه گرفته اند و عشقه آن گیاهی . است

است که در باغ پدید آید در بن درخت، اول بیخ در زمین 

سخت کند، پس سر برآرد و خود را در درخت می پیچد و 

همچنان می رود تا جمله درخت را فراگیرد و چنانش در 

غذا که شکنجه کشد که نم در میان رگ درخت نماند و هر 

به واسطۀ آب و هوا به درخت می رسد به تاراج می برد تا آن 

همچنان در عالم انسانیت که خالصۀ . که درخت خشک شود

موجودات است، درختیست منتصب القامه و چون این شجرۀ 

طیبه بالیدن آغاز کند و نزدیک کمال رسد عشق از گوشه ای 

ه هیچ نم سر بر آرد و خود را در او پیچد تا جایی رسد ک

بشریت در او نگذارد و چندان که بیخ عشق در این شجره 

زیادت می شود، بدن ضعیف تر و ورزیده تر می شود تا به 

و 3و1: 1231مدی،. رک.)یک بارگی عالقه منقطع می گردد

در تعریف عشق  1همچنین اریک فروم(. 44:  1233دهدست،

گر، عشق عبارتست از نفوذ فعاالنه در شخص دی»: گفته است

که ضمن آن اشتیاق به شناخت در نتیجۀ وصل آرام می 

همان گونه که تعریف عشق نیز (. 35: 1211فروم، )« شود

نشان می دهد اشتیاق به طرف مقابل و در عین حال ضعف و 

عذاب در نبود معشوق از ویژگی های اصلی عشق و انسان 

به طوری که این دو خصیصه هم در عشق های . عاشق است

عشق به کار . هم عشق های عرفانی دیده می شود زمینی و

ا رفته در داستان های صادق هدایت از نوع زمینی است و تنه

از  مقالهو ما در این  انسانی عاشق انسان دیگر می شود

جسمانی به آثار این نویسنده خواهیم  -دیدگاه عشق زمینی

شقی که در داستان های عطار، پرداخت نه به صورت آن ع

یا دیگر عرفای ادب فارسی وجود دارد، زیرا آن عشق  موالنا

 .آسمانی و عرفانی است

 

 کارکرد های عشق در داستان های صادق هدایت

                                                             
1 . Erik From 

امروزه همۀ کسانی که کم و بیش به معنای واقعی هنر پی     

می برند و از داستان و شگردهای خلق آن به مفهوم صحیح و 

را از زمرۀ بهترین ، بی تردید صادق هدایت آگاهی دارنداصیل 

زیرا او از آن نویسندگان . نویسندگان ایران می دانند

سرشناس و مشهوری است که با مایۀ کامل علمی و استعداد 

هنری به وضوح در عرصۀ داستان نویسی ایران خود نمایی 

می کند و چه از لحاظ شخصیت و چه از لحاظ آثار گرانبها 

عشق و مسائل مربوط . نویسنده ای به تمام معنا و کامل  است

به آن از موضوعات کمتر کار شده در آثار وی است که به 

صورت ها و کارکرد های متفاوت بروز می کند و آدم های 

گاهی آدم های  .ی را تحت تاثیر خود قرار می دهدداستان و

داستان هایش از ابراز عشق خودداری می کنند و به همان 

زندگی شان چون شعاع عشق در . آواز دور اکتفا می کنند

اما آنگاه که قهرمان . آفتاب می درخشد و در آغاز زیباست

داستان به آن نزدیک می شود، در پرتو آن به بدبختی های 

در عشق شکست می خورد و غم و تنهایی و . خود پی می برد

عابدینی، . رک)نومیدی و در انتها نیز مرگ به سراغش می آید

متفاوت در داستان های  عشق به حالت های(. 13: 1211

 .هدایت ظاهر می شود

 شکست شخصیت در عشق به دلیل نقص عضو

یکی از این حالت ها شکست شخصیت در عشق به دلیل       

شخصیت اصلی داستان : نقص عضو است به عنوان مثال 

به دلیل نقص عضو در عشق شکست می « داود گوژ پشت»

ود تا آنجا که با خورد و به تنهایی و اضمحالل کشانده می ش

سگی مرده همنشین می شود ولی بعد می فهمد که آن سگ 

ولی به دلیل  ؛تنها یک بار به دنبال عشق می رود. مرده است

اکنون » نقص عضو شکست و ناامیدی نصیبش می شود 

تهیدست مانده بود، همه از او گریزان بودند و رفقا عارشان 

قوزی را ببین، : ی گفتندمی آمد با او راه بروند، زن ها به او م

چند سال بیشتر دوبار . این بیشتر او را از جا در می کرد

هر دو دفعه زن ها او را مسخره کرده . خواستگاری کرده بود

مگر آدم قحط است که من زن قوزی بشوم؟ هر چه ... بودند

مگر : می گفت. پدر و مادرش او را زده بودند، قبول نکرده بود

اود هنوز او را دوست می داشت و این آدم قحط است؟ اما د

هدایت، )« بهترین یاد بود دورۀ جوانی او به حساب می آمد

بلکه  ؛نه تنها زنان حاضر به ازدواج با او نیستند(. 23: 1251

هیچ کس او را به عنوان عضوی از جامعه قبول نمی کند تا 

جایی که دچار شک و تردید می شود و حتی گمان می کند 
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ا دیگری سخن می گوید، او را مسخره می هر کس که ب

او از همه چیز سرخورده بود بیشتر تنها به گردش می »کند

رفت و از جمعیت دوری می جست چون هر کس می خندید 

یا با رفیقش آهسته گفتگو می نمود، گمان می کرد راجع به 

نقطۀ اوج   (. 21:همان)« اوست، دارند او را دست می اندازند

یی و شکست داود جاییست که حتی زن کور داستان و تنها

صدا « داود قوزی»نیز حاضر به هم صحبتی با او نیست و او را 

کنار جوی و از روی ه داود عصای خود را گذاشت ب»می کند

آن گذشت بدون اراده رفت روی سنگ ها، کنار جوی نشست، 

ناگهان ملتفت شد و دید یک زن چادری در نزدیکی او کنار 

آن زن بدون مقدمه . تپش قلب او شدید شدجوی نشسته، 

تا حاال کجا ! هوشنگ: رویش را برگرداند و با لبخند گفت

بودی؟داود از لحن سادۀ این زن تعجب کرد که چطور او را 

دیده و رم نکرده؟ هنوز حرفش را تمام نکرده بود که آن زن با 

عینک دودی که به چشمش زده بود، دوباره رویش را 

پس شما کی هستید؟ من هوشنگ نیستم : تبرگرداند و گف

من که شما را : آن زن با لبخند جواب داد . اسمم داود است

« ...داود قوز. آهان داود! چشم هایم درد می کند. نمی بینم

نقص »همان گونه که این داستان نشان می دهد،(. 45: همان)

یکی از دالیل عدم موفقیت شخصیت های هدایت برای « عضو

 . عشق استرسیدن به 

 تغییر زندگی به دلیل وجود عشق 
یکی دیگر از کارکرد ها و حاالت عشق در داستان های     

صادق هدایت به هم خوردن زندگی آرام شخصیت ها بر اثر 

چون ابزاری « عشق»در واقع در این داستان ها .عشق است

کارا وارد زندگی شخصیت ها می شود و زندگی آرام آنها را بر 

آینه »و « الله»در دو داستان  :به عنوان مثال. زندهم می 

« خداداد». شاهد این حادثه بر اثر عشق هستیم« شکسته

قهرمان داستان الله عاشق دختر کولی ای می شود که در 

و در را یک مرتبه باز » یک شب تاریک به خانه اش آمده است

تعجب او بیشتر شد که دختر کولی کوچکی را با لباس . کرد

دید که دم در اشک روی گونه هایش یخ زده و می  سرخ

این دختر در کلبۀ خداداد رشد می کند (. 13: همان)« لرزید

و روز به روز عالقۀ خداداد به وی بیشتر می شود و کم کم 

الله دختر بچۀ دوازده » عالقۀ مخصوصی به وی پیدا می کند

صورتی با نمک و چشم های گیرنده ای . سالۀ گندم گون بود

در . روی دست و پیشانی او را خال کوبی کرده بودند. داشت

مدت چهار سال که الله در آلونک خداداد به سر برد هر چه 

خداداد جویای خویشان او شد، هیچ کس از کولی ها او را 

بعد هم دیگر خداداد مایل نبود که الله را از . نمی شناختند

کم عالقۀ او را به فرزندی خودش برداشت و کم ! دست بدهد

نه دلبستگی پدر و فرزندی، . مخصوصی نسبت به او پیدا کرد

(. 12: همان )«اما مثل عالقۀ زن و مرد او را دوست می داشت

و روز به روز عالقۀ خداداد به این دختر بیشتر می شود ولی 

به دو دلیل نمی تواند با او عروسی کند و این باعث آزار وی 

 . می شود

ن که الله خداداد را بابا خطاب می کند و یکی به دلیل ای     

خداداد در ضمیر خود او را به عنوان فرزند قبول کرده است 

همان وقت که وسوسۀ عشق به سرش زد، میان اتاق بند »

کشید و با یک پرده آن را جدا کرد تا خوابگاهشان از هم مجزا 

باشد، چیزی که از همه بدتر بود الله به خداداد بابا خطاب 

کرد و هر دفعه که به او بابا می گفت، حالش دگرگون می می 

به همین دلیل سراسر زندگی خداداد در (. 12:همان)« شد

نمی تواند به الله ابراز بیم و امید می گذرد و به دلیل ترس 

زیرا می ترسد مبادا الله به او بگوید تو پیری و او  عشق کند؛

گر حاضر نیست دائما در نگرانی به سر می برد و از طرف دی

الله را به زنی کسی دیگر بدهد و دچار نوعی تعارض درونی با 

ننه عباس دو بار به خواستگاری الله برای  »خویش است

پسرش آمده بود ولی هر دفعه خداداد بهانه می آورد که الله 

هنوز بچه است و این عباس تنبل وارث او خواهد شد و دارایی 

د آورده به او تعلق خواهد ای را که در مدت پنجاه سال گر

در ادامۀ داستان آن قدر فکر الله آزارش (. 14:همان)«گرفت

می دهد که حتی در خیاالت خویش او را در لباس های زیبا 

تصور می کند و تمام زندگی او در فکر کردن به الله می 

این لچک برازندۀ روی دوش الله است که روی شانه » گذرد

بعد مثل این که . زیر گره بزنداش بیاندازد و سر آن را 

من باید : احساس شرم در او پیدا می شد با خودش می گفت

به خوشکلی او بنازم چون به جای پدرش هستم و یک شوهر 

خوب برایش پیدا می کنم، ولی فکر این که عباس چوپان او 

« را دوست دارد، تمام خون در سرش جمع می کرد

ه که خداداد عشق خود اوج داستان جایی است ک(. 11:همان)

را گم می کند و سراسر زندگی وی دچار آشوب و ( الله)

و راهی را که خوب می شناخت پیمود، از  »هراس می شود

خورد و جلو آلونک خودش  سرباالیی دیگر گذشت، یک پیچ

نه روی تخته سنگ و نه در . ولی الله آنجا نبود سردرآورد؛

فریاد زد . دهنش آمد دم در دستش را گذاشت کنار. اتاق
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ترس و واهمۀ مهیبی به او ... کسی جواب نداد! الله... الله

دوید باالی تخته سنگ جلو آلونکش اطراف را نگاه . دست داد

. برگشت در اتاق دقت کرد. اثری از لباس سرخ او ندید. کرد

مجری الله را باز کرد دید لباس های نوی که امسال برای او 

می خواست دیوانه بشود از این قضایا  گرفته بود در آنجا نبود

 (. 13:همان)«سر در نمی آورد

است و « جنون و دیوانگی»یکی از ویژگی های عشق        

 از عقل مآل اندیش فاصله می گیرد؛ عاشق از شدت عشق،

چرا که او در راه احیای خواسته های معشوق نمی تواند در 

و خطر و  زیرا راه عشق پر مخوف عقل گام بردارد؛ مسیر

پس هر چه در این مسیر . خواستۀ معشوق جان عاشق است

است باید محو و نابود گردد که مهمترین آن ها آسایش و رفاه 

و پشتدار و  33:  1211موحدی زاده،. رک)عاشق است

( الله)در این داستان وجود عشق (.13: 1215قندهاری ابیانه، 

خداداد باعث جنون در خداداد گردیده است، از یک طرف 

شب و روز به الله فکر می کند، از طرف دیگر چون الله او را 

بابا خطاب می کند، شرمش می آید با او عشق بازی کند و از 

همه بدتر آنچه باعث ناراحتی خداداد شده، وجود عباس است 

همان گونه که از داستان الله . که خواهان ازدواج با الله است

زندگی شخصیت شده است، بر می آید، عشق باعث تحول در 

زیرا قبل از ورود عشق، زندگی شخصیت آرام و بی درد سر 

می گذرد، اما تمام تحوالتی که باعث تغییر روحیه و شخصیت 

خداداد می شود، به دلیل وجود عشق است به طوری که در 

 . باعث مرگ وی شده است« عشق»انتهای داستان 

عشق باعث « الله»دنیز همانن« آینۀ شکسته»در داستان       

و در انتها به مرگ آنها  دگرگونی زندگی شخصیت ها شده 

شخصیت های اصلی این « جمشید و اودت». می انجامد

داستان هستند که با نگاه کردن به یکدیگر آن هم از دو 

پنجرۀ اتاق من رو به روی »پنجره عاشق یکدیگر می شوند 

شاید روز های اتاق اودت بود، چقدر دقیقه ها، ساعت ها و 

یک شنبه را من از پشت شیشۀ پنجرۀ اتاقم به او نگاه می 

و آن قدر عاشق اودت می شود (. 14: 1251هدایت،) «کردم

به این ترتیب »که حتی یک روز هم نمی تواند او را نبیند

اگر یک روز او را نمی . رابطۀ مرموزی میان من و او تولید شد

ه باشم گاهی روز ها از دیدم، مثل این بود که چیزی گم کرد

بس که به او نگاه می کردم بلند می شد و لنگۀ در پنجره اش 

اما روزی بر اثر یک اتفاق ساده    (. 14: همان)«را می بست

این عاشق و معشوق از یکدیگر جدا می شوند و هر چند هیچ 

کدام راضی به جدایی نیستند و نمی دانند که تیغ عشق چه 

جمشید به اودت بی اگر چه . دارد سرنوشتی در انتظارشان

اما در باطن او را دوست دارد و از نبود وی  اعتنایی می کند؛

پای هر معرکه ای که می ایستاد من ناچار بودم »رنج می برد

که بایستم، دو سه بار بازوی او را به زور کشیدم، او هم 

خواهی نخواهی با من راه می افتاد تا این که پای معرکۀ 

این دفعه از جا در . د که تیغ ژیلت می فروخت کسی ایستا

این که دیگر مربوط : رفتم بازوی او را سخت کشیدم و گفتم

خودم می دانم : ولی بازویش را کشید و گفت. به زن ها نیست

من هم بدون این که جوابش را بدهم، . می خواهم تماشا کنم

در ادامۀ داستان جمشید (. 13:همان)« به طرف مترو رفتم

ولی عشق همچنان  بور به مسافرت به انگلیس می شود؛جم

در وجود هر دو هست تا جایی که اودت دست به قلم می برد 

زیرا زندگی بدون جمشید  ؛و از نبود جمشید شکایت می کند

خسته کننده و تاریک شده است، زمان به کندی می گذرد، 

. روزها دراز است و درد روحی اودت به اوج خود رسیده است

کی از مصائب عشق فراق محبوب است که سبب گداختن ی»

جان عاشق می شود، لیکن هر چه فراق بیشتر باشد، قرب 

عاشق همواره چشم به . کامل تری را به دنبال خواهد داشت

موحدی زاده، )« راه و گوش در کمین نوایی از یار خود است

این تنهایی مرا . ی دانی چقدر تنها هستمنم »(. 43: 1211

می خواهم امشب با تو چند کلمه صحبت . می کند اذیت

بکنم چون وقتی که به تو کاغذ می نویسم مثل این است که 

و عشق به جمشید آن در او (. 13:همان)« با تو حرف می زنم

را تحت تاثیر قرار می دهد که از کار روزانۀ خویش نیز باز می 

زیاد اگر می دانستی در این ساعت چقدر درد و اندوهم  »ماند

است، از همه چیز بیزار شده ام، از کار روزانۀ خود سرخورده 

در (.35: همان)«ام، در صورتی که پیش از این اینطور نبود

زیرا  ؛انتهای این داستان نیز غلبۀ عشق مشاهده می شود

اودت در نبود جمشید خود را به دریا انداخته و غرق می کند 

می رود خانه اش  و سال بعد هنگامی که جمشید به دیدن او

و بعد همین امواج دریا آخرین افکار مرا با  »را تهی می بیند

چون به کسی که مرگ لبخند بزند با این . خودش خواهد برد

البد می گویی که او . لبخند او را به سوی خودش می کشاند

چنین کاری را نمی کند، ولی خواهی دید که من دروغ نمی 

ه پاریس برگشتم با شتاب هر سال بعد هنگامی که ب... گویم

همان جا که قبال منزل . چه تمام تر به کوچۀ سن ژاک رفتم

ولی پنجرۀ اتاق اودت بسته بود و به خانه اش ... قدیمی ام بود
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خانۀ »: ورقه ای آویزان کرده بودند که روی آن نوشته بود

نیز « آینه شکسته»پس در داستان (. 31:همان)«اجاره ای

می آید و زندگی آرام شخصیت های  عشق« الله»همانند

 .داستان را به هم می زند و به مرگ آنها منتهی می گردد

 خیانت در عشق

یکی از جلوه های دیگر عشق در داستان های صادق        

در این داستان ها بنای یک . هدایت، خیانت در عشق است

زندگی عاشقانه بر اثر خیانت یکی از طرفین به شکل جگر 

هم می خورد و دو عاشق پس از مرور ایامِ خوش  خراشی به

گذشته به عشق خود پایان می دهند و معموال یکی از آن ها 

شخصیت های داستان . دست به خودکشی می زند

دو عاشق اند که ساعت ها ( منوچهر و خجسته)، «صورتکها»

اولین » در اتاق نشسته نقشۀ آیندۀ زندگی خود را می کشند

انۀ او در همین اتاق آمد، گرامافون را بار که خجسته به خ

را گذاشت و مدت ها در دامن او ( سراناتا)صفحه . کوک کرد

با ( وکا)چقدر در اتاق تنها یا در اتاق کوچک کافه . گریه کرد

: 1251هدایت،)« یکدیگر نقشۀ آینده خودشان را می ریختند

عشق خجسته در دل منوچهر چنان جای گیر شده (. 154

با پدرش که راضی به ازدواج آنان نیست دعوا  است که حتی

با وجود مخالفت خانواده اش » کرده و خانه را ترک می گوید

منوچهر تصمیم گرفته بود که خجسته را به زنی بگیرد و برای 

اتمام حجت با پدرش وارد مذاکره شد ولی پدر او از آن 

 پیوسته چشم هایش... شاهزاده کهنه ها بود با افکار پوسیده 

می دوید و آرواره هایش می جنبید و شکر خدا را می کرد که 

این همه نعمت آفریده و معدۀ قوی به او داده از این تصمیم 

منوچهر بی اندازه خشمناک شد و پس از مشاجرۀ سختی 

منوچهر خانۀ پدرش را ترک کرد چون تصمیم او قطعی 

نصیحت » یکی از ویژگی های عشق (. 153:همان)«بود

است، زیرا پند و اندرز زمانی موثر خواهد  «عاشقناپذیری 

بود که عقل فرمان روای آدمی باشد، چرا که پند پذیری ناشی 

از مصلحت اندیشی است و عاشق مطلقا منفعت اندیش 

در این صحنه از داستان هوس و عشق جمشید بر . نیست

 ؛عقل وی چیره شده است و به سخنان پدر گوش نمی دهد

اما ناگهان اتفاق عجیبی می افتد و یک روز خواهر منوچهر با 

چشم های اشک آلود وارد اتاق می گردد و عکسی از خجسته 

به او می دهد که با چشمانی مست در آغوش مردی به نام 

دیروز عصر بود که فرنگیس خواهر » عباس نشسته است

ک بزرگش با چشم های اشک آلود وارد اتاق او شد و بعد از ی

اگر تو خجسته را بگیری آبروی چندین : مشت گله به او گفت

و چند سالۀ ما به باد می رود، دیگر نمی توانیم با مردم مراوده 

عکسی  .داشته باشیم جلو همه خوار و سرشکسته خواهیم شد

در آورد به او داد که همۀ نقشه های منوچهر را خراب کرد، 

در بغل  عکس خجسته بود با چشم های خمار مست که

از دیدن این عکس دود از سر منوچهر بلند . ابوالفتح افتاده بود

این عکس تمام نقشه های منوچهر را (. 154:همان)«شد

خراب می کند و او با دیدن این عکس به خیانت خجسته در 

منوچهر آن . عشق پی می برد و آرامش وی سلب می شود

ر آن شب اتفاقی به یک مهمانی می رود که خجسته نیز د

 . حضور دارد

در ( اهریمن)در این مجلس خجسته با صورتک مفیستو      

مقابل منوچهر ظاهر می شود و از او می خواهد تا با او 

با شنل ( اهریمن)در این بین زنی به لباس مفیستو  »برقصد

سیاه و صورتک به شکل جنی آمد کنار او ایستاد ولی منوچهر 

(. 153: همان)« او نشد به قدری حواسش پرت بود که متوجه

ولی منوچهر آن قدر ناراحت است که او را نمی شناسد و در 

ادامۀ داستان هنگامی که خجسته به او می گوید که خودش 

را در پشت این صورتک پنهان کرده است، منوچهر او را نمی 

البته می توان با توجه به روند حوادث داستان گفت . شناسد

داستان نماد خیانت و دو رویی که صورتکِ خجسته در این 

اوست زیرا بعد مشخص می شود که او پسر خاله اش را 

دوست دارد و تمام این مدت برای منوچهر نقش بازی می 

 .کرده است

از طرف دیگر نیز منوچهر عاشق دختری دیگر به نام      

خود گویای « صورتکها»است پس اسم داستان « ماگ»

می خواهم بگویم »است شخصیت دوگانۀ منوچهر و خجسته

که تو برای من موهوم یک موهوم دیگر هستی، یعنی تو به 

برایت گفته . کسی شباهت داری که او موهوم اول من بود

همان . را دوست داشتم« ماگ»بودم که پیش از تو من 

او را . دختری که توی دانسینگ با او آشنا شدی؟ خود اوست

داشتم چون شبیه از من بیشتر دوست داشتی؟ تو را دوست 

او بودی، تو را می بوسیدم و در آغوش می کشیدم به خیال 

پیش خودم تصور می کردم که اوست و حاال هم با تو به . او

هم زدم چون تو که نمایندۀ موهوم من بودی یادگار آن 

در انتها وقتی که (. 111: همان)« موهوم را چرکین کردی

شق موهوم مشخص می شود منوچهر خجسته را به جای ع

کشیده است، و به اعتقاد او در آغوش می« ماگ»خود 
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خجسته عشق موهوم او را با خیانت خود چرکین کرده است، 

هر دو سوار ماشین می شوند و ماشین را به ته درّه  می رانند 

هر دوی آنها جلو اتومبیل جا »و خود را نابود می کنند

ه های خلوت از کوچ. گرفتند، اتومبیل بوق زد و راه افتاد

نمناک که گذشت تندتر کرد و بدون تامل از دروازه شمران 

صبح یک مشت گوشت سوخته و لش اتومبیل ... بیرون رفت

سوخته کنار جاده افتاده بود، کمی دورتر دو صورتک پهلوی 

هم بود، یکی چا و سرخ و دیگری زرد و الغر به شکل چینی 

البته (. 114:نهما)« ها که به یکدیگر دهن کجی کرده بودند

جمالت پایانی داستان خود گویای دورویی و خیانت و 

نارضایتی دو عاشق نسبت به یکدیگر است، زیرا دهن کجی 

آنها نسبت به یکدیگر نشان دهندۀ فریب و دروغگویی دو 

همچنین در داستان . طرفه و خیانت در عشق است

نیز مضمون عشق و خیانت دوباره تکرار می شود، «گرداب»

یون یکی از شخصیت های داستان بر اثر یک اتفاق ساده هما

به همسرش بدری مشکوک می شود و او را از خانه بیرون می 

در این داستان همایون دوستی به نام بهرام دارد که به . کند

دلیل نامعلومی مرده است و تمام دارایی خود را به هما دختر 

شب  االن که یک ساعت و نیم از »همایون بخشیده است

اینجانب بهرام میرزای  1211مهر 12گذشته است به تاریخ 

ارژن پور از روی رضا و رغبت همۀ دارایی خودم را به هما 

همایون با تعجب . بهرام ارژن پور –خانم ماه آفرید بخشیدم 

« دوباره آن را خواند و به حالت بهت زده کاغذ از دستش افتاد

مۀ بهرام را برای هنگامی که همایون وصیت نا(. 25: همان)

زنش بدری می خواند و مالطفت او را می بیند، چنین به 

ذهنش القا می شود که در روزهایی که او در بندر مشغول به 

و از ! کار و دور از خانه بوده، بهرام با بدری رابطه داشته است

طرف دیگر اظهار مالطفت بدری به نامۀ بهرام بیشتر همایون 

ری که زیر چشمی متوجه او بود بد»را به شک می اندازد

کاغذ کی بود؟ چی نوشته؟ می دانی همۀ دارایی خود : پرسید

این اظهار ! چه مرد نازنینی: {بدری}! را به هما بخشیده

تعجب مخلوط با مالطفت همایون را بیشتر از زنش متنفر 

از طرف دیگر همایون دلیل دیگری بر له (. 25: همان)« کرد

» چشم های هما به بهرام است بدری دارد و آن شباهت

مانند این . ناگهان چیزی به نظرش رسید که بی اختیار لرزید

که پردۀ دیگری از جلو چشمش افتاد، دخترش هما بدون کم 

چشم . و زیاد شبیه بهرام بود نه به او رفته بود نه به مادرش

. هیچ کدام از آن ها زاغ نبود، دهن کوچک، چانه باریک

و (. 21:همان)« ورت او مانند بهرام بوددرست همۀ اسباب ص

آن قدر  این افکار پریشان را در ذهنش مرور می کند که آیا 

بهرام خود خواهر و برادر نداشت که ثروتش را به نام هما 

کرده است و این افکار مانند برق از جلوش می گذرد و ذهن 

 . او را آشفته می کند

بدری و دخترش  بر اثر تهمت ها و توهین های همایون    

خانه را ترک می کنند و  پس از این که هزار جور فکر توهین 

آمیز در مورد بدری و بهرام به ذهن همایون می رسد، پس از 

سرگردانی های بسیار دوباره به خانه می رود و هنگامی که 

نامۀ پاره پارۀ بهرام را سر هم می کند، به واقعیتی پی می 

ری را دوست داشته است، اما بر دیو برد، زیرا بهرام اگر چه بد

درون خود غلبه کرده و حق رفاقت را زیر پا نگذاشته 

پاکت را برداشت از میان پاره کرد ولی تکه کاغذ نوشته »است

ای در میان آن دید که آن روز از شدت تعجیل ملتفت آن 

نشده بود و بعد از این که تکه ها را روی میز بغل هم گذاشت 

. البد این کاغذ بعد از مرگم به تو خواهد رسید: اینطور خواند

می دانم که از این تصمیم ناگهانی من تعجب خواهی کرد 

چون هیچ کاری را بدون مشورت با تو نمی کردم، ولی برای 

این که سرّی در میان ما نباشد اقرار می کنم که من زنت 

بدری را دوست داشتم چهار سال بود که با خود می جنگیدم، 

غلبه کردم و دیوی را که در من بیدار شده بود کشتم، آخرش 

برای این که به تو خیانت نکرده باشم، پیشکش ناقابلی به هما 

: همان)« قربان تو بهرام. خانم می کنم که امیدوارم قبول شود

در انتهای این داستان نیز هنگامی که همایون به خیانت (. 45

ت به سراغ بدری خویش در عشق پی می برد، پشیمان و ناراح

و هما می رود،بدری گم شده و هما مرده است و جز اندوه و 

پشیمانی چیزی دستگیرش نمی شود و حرف های پدر زنش 

آقا نمی دانید هما خانم از »راجع به هما او را آواره می کند

هر روز من می بردمش . دوری شما چه بی تابی می کرد

ز است که عصرش تا حال پنج رو. مدرسه، روز یک شنبه بود

ما آن . گفته بود می روم آقا جانم را ببینم. از مدرسه فرار کرد

سر شب بود که او را به خانه مان ... قدر دستپاچه شدیم

تا . از سوز سرما سینه پهلو کرد. آوردند راه را گم  کرده بود

دیروز او را . آن دمی که مرد همه اش شما را صدا می کرد

همان پهلوی قبر بهرام میرزا او را به بردیم شاه عبدالعظیم، 

همان گونه که داستان های (. 41: همان)« خاک سپردیم

« خیانت در عشق»نشان می دهد، « گرداب»و « صورتک ها»
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باعث گسیختگی و پیوند عاطفی بین دو نفر گردیده و 

 . سرنوشتی مغموم و منتهی به مرگ نتیجۀ این خیانت است

 

 انسانیفداکردن عشق در راه هدفی 
شخصیت داش آکل عشق خود را در  نیز« داش آکل»در      

داش آکل قهرمان مورد احترام .  راه هدفی انسانی فدا می کند

مردم شیراز که در میان قوم و قبیلۀ خود سری دارد و بیشتر 

یاری رسان مردم در مقابل زورگویی ها و قلدرها است تا این 

اما ناگهان یکی از اهالی  که به عشق و مسائل آن وابسته باشد،

محله به نام حاجی صمد می میرد و داش آکل را وکیل وصی 

خود انتخاب می کند، هنگامی که داش آکل به خانۀ حاجی 

صمد می رود، با دیدن دخترش مرجان متحول می شود و 

همۀ معایب و محاسن او  »عشق در تمام جان او نفوذ می کند

چیزی که شگفت آور به  تا همین اندازه محدود می شد ولی

نظر می آمد این که تاکنون موضوع عشق و عاشقی در زندگی 

او رخنه نکرده بود چند بار هم که رفقا زیر پایش نشسته و 

مجالس محرمانه فراهم آورده بودند او همیشه کنار گرفته بود 

اما از روزی که وکیل وصی حاجی صمد شد و مرجان را دید 

 (.33: همان)« ای رخ داددر زندگی اش تغییر کلی 

بعد از نفوذ عشق به وجود این قهرمان مردمی تمام قوای     

او تحلیل می رود به طوری که دیگر از آن قلدربازی ها و بر و 

بازوی تنومند او چیزی نمی ماند و تمام روز و شب را در فکر 

مرجان می گذراند، او که زمانی همه مردم به احترامش راه باز 

و برایش احترام زیادی قایل بودند پس از نفوذ  می کردند

قدر ضعیف شده است که نه تنها در میان مردم عشق آن

جایگاهش را از دست داده بلکه مورد تمسخر آنان نیز واقع 

کل پیش کسی رنگ نداشت و آدیگر حنای داش ». می شود

هر جا که وارد می شد در . برایش تره هم خورد نمی کردند

. چ پچ می کردند و او را دست می انداختندگوشی با هم پ

کل از گوشه و کنار این حرف ها را می شنید ولی به آداش 

آورد و اهمیتی هم نمی داد، چون عشق روی خودش نمی

مرجان به طوری در رگ و پی او ریشه دوانیده بود که فکر و 

 (.32: همان)« ذکری جز او نداشت

شخصیت دچار بحران « الله»در این داستان نیز مانند      

زیرا از یک طرف داش آکل  ؛فکری و تناقض درونی شده است

مرجان را دوست دارد و عاشقانه او را می پرستد از طرف 

دیگر نمی خواهد اسیر زن و بچه شود و همچنین ازدواج با 

دختری را که به او سپرده شده است نمک به حرامی می داند 

که پای بند زن و بچه  ولی از طرفی دیگر او نمی خواست»

بشود، می خواست آزاد باشد همان طوری که بار آمده بود به 

عالوه پیش خودش گمان می کرد هرگاه دختری که به او 

سپرده شده به زنی بگیرد خیانت و نمک نشناسی خواهد 

 (.34:همان )« بود

این کشمکش و تناقض درونی تاا انتهاای داساتان هماراه         

را آزار مای دهاد باه طاوری کاه قادرت       داش آکل است و او 

ولای ناگهاان اتفااق     ؛تصمیم درست را از او سلب کرده اسات 

عجیبی می افتد، اتفاقی بزرگ که باه بهاای جاان داش آکال     

تمام می شود ولی او به دلیل تعهدی کاه دارد عشاق خاود را    

ولی  »در راه هدفی انسانی فدا می کند و از مرجان می گذرد 

بارای  : آماد مهمای روی داد  د شاد و پایش  آنچه که نباید بشو

مرجان شوهر پیدا شد آن هم چه شوهری که هم پیرتر و هام  

از ایان واقعاه خام باه اباروی داش      . بدگل تر از داش آکل بود

آکل نیامد بلکه برعکس باا نهایات خونساردی مشاغول تهیاه      

« جهاز شد و برای شب عقد کنان جشان شاایانی آمااده کارد    

-سایر داستان انتهای این داستان نیز همچوندر (. 31: همان)

ها شخصیت اصلی به خاطر عشق از پا در می آید و نا امیداناه  

داش آکل نیاز همانناد خاداداد قهرماان     . شودراهی مرگ می

و هماایون قهرماان   ( آیناه شکساته  )، جمشاید قهرماان  (الله)

پس از شکست در عشق در نبردی خون آلود با کاکا ( گرداب)

تا این جا که رساید بغاض بایخ     »مرگ می دهد  رستم تن به

گلویش را گرفت، سپس بدون این که چیزی بیفزاید یا منتظر 

های اشک آلاود از  جواب بشد، سرش را زیر انداخت و با چشم

در بیرون رفت و در کوچه نفس راحتی کشید و بار مساوولیت  

موضااوع (. 33:همااان )« از روی دوشااش برداشااته شااده بااود

از یاک  . اسات « عشاقی ناکاام  »نیز « قطره خونسه »داستان 

طرف راوی گربه اش نازی را تنها همادم خاویش مای داناد و     

راضی نیست او را از دست بدهد تا نازی به سراغ جفتی بارای  

خود برود، همچنین تالش های ناازی پاس از ماردن جفاتش     

عشاق  »برای بیدار کردن او و دعوت باه عشاق باازی گویاای     

 .ستدر داستان ا« ناکام

راوی در این داستان گربه ای به نام نازی دارد و این گربه      

چنان که اقتضای نیاز تمام جانوران است در فصل بهاار بارای   

پارسال بهار بود که آن پایش آماد    »خود جفتی بر می گزیند

می دانی در این مراسم همه جاانوران مسات   . هولناک رخ داد

ایان اسات کاه بااد      می شوند و به تک و دو می افتناد؛ مثال  

نازی ما . بهاری یک شور دیوانگی در همۀ جنبندگان می دهد
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هم برای اولین بار شور عشق به کله اش زد و باا لارزه ای کاه    

همۀ تن او را به تکان می انداخت ناله هاای غام انگیازی مای     

گربه های نر نالاه هاایش را شانیدند و از اطاراف او را     . کشید

گ ها و کشمکش ها نازی یکی از استقبال کردند و پس از جن

آن ها را که از همه پر زورتر و صدایش رساتر بود به همساری  

دو گرباه چاون عاشاق و    (. 11: هماان )« خودش انتخاب کرد

معشوقی با هم شب و روز می خرامند و عشق بازی می کنناد  

تا این که راوی از سر و صدای گربه هاا باه ساتوه مای آیاد و      

شاب هاا از   » ای از پاای در مای آورد   جفت نازی را با گلولاه  

دست عشق بازی نازی خوابم نمی برد آخرش از جاا در رفاتم   

عاشاق و معشاوق را   . یک روز جلو همین پنجره کار می کردم

دیدم که در باغچه می خرامناد مان باا هماین ششالول کاه       

ششلول خالی شد و گلوله به . دیدی، در سه قدمی نشان رفتم

نااۀ دیااوار باااغ افتاااد و    جفاات نااازی گرفاات و جلااو چی   

 (. 35:همان)«مرد

اما آنچه به شکل باارزی نشاان دهنادۀ ناکاامی و تنهاایی          

نازیست، تالش های او جهت پیدا کردن جفتش بعد از مارگ  

نازی پس از مردن جفتش ساعت های متوالی کناار  . وی است

جفتش می ماند، خونش را می بوید و گاهی با دستش جساد  

نازی مدتی دنبال او گشت تا رد پایش را  »او را لمس می کند

پیدا کرد، خونش را پیدا کرد و راست سار کشاتۀ او رفات، دو    

شب و دو روز پای مردۀ او کشیک داد، گاهی باا دساتش او را   

اول بهار . بیدار شو: مثل این که به او می گفت. لمس می کرد

است چرا هنگام عشق بازی خوابیدی؟ چرا تکان نمی خوری؟ 

در انتهای داستان پس از ناکامی در (. 35: همان)« پاشو .پاشو

عشق، نازی به صاورت ناامعلومی باا جساد گام مای شاود و        

سواالت نامفهوم زیادی در مورد این واقعه در ذهن راوی شکل 

همچنین در این داستان راوی نیز عاشق دختری به . می گیرد

عشاق  نام رخساره است و اگر چه به طور مستقیم باه او اباراز   

نمی کند، اما در باطن او را دوسات دارد و چناین در ذهانش    

آن دختار باه   » القا می کند که رخساره نیز او را دوسات دارد 

من می خندید، پیدا بود که مرا دوست دارد، اصاال باه هاوای    

« من آمده بود، صورت آبلاه روی عبااس کاه قشانگ نیسات     

ۀ راوی در تمام طول داستان اباراز عشاق و عالقا   (. 14: همان)

به این دختر دیده می شود و در انتها نیز هنگامی که راوی به 

امید جلب توجه رخساره شعر خود را در حضاور او و ماادرش   

می خواند، رخساره با بی میلی او را دیواناه مای خواناد و جاز     

به اینجاا کاه    »ناکامی در عشق چیزی دستگیر راوی می شود

سااره ابروهاایش را بااال    رسید با تغیّر از اتاق بیرون رفات، رخ 

این دیوانه است بعد دست سیاوش را گرفات و  : کشید و گفت

: همااان)« هاار دو قااه قااه خندیدنااد و از در بیاارون رفتنااد   

همان گونه که این قطعه از داستان نیز نشاان مای دهاد؛    (.33

در پی رفتن رخساره با سیاوش تنهایی و ناکامی حاصل عشق 

 . راوی است

 

 عشق و جنایت

مهم ترین اثر صادق هدایت عشاق باه   « بوف کور» راما د      

جنایی  -عشقی»این اثر موضوعی. گونه ای دیگر نمود می یابد

در بخاش اول راوی  . دارد و از دو بخش تشکیل شاده اسات  « 

با دیدن دختر اثیری که خام شاده و باه پیرمارد قاوزی گال       

نیلوفر کبودی تعارف می کند و بین آن ها جوی آبای فاصاله   

است، حس می کند عشق عمیقی به دختر پیدا کرده اسات و  

از این رو تمام تالش خود را به کار می برد تاا او را باه دسات    

آورد، اما تالش چند روزۀ او برای بدسات آوردن او بای فایاده    

در ایاان قساامت راوی عشاق خااود را آساامانی و قاباال  . اسات 

دیگار   نه اسم او را هرگز نخواهم برد، چاون » تقدیس می داند

او را با آن اندام اثیری باریک و مه آلود، با آن دو چشم درشت 

متعجب و درخشان که پشت آن زندگی من آهسته و دردناک 

می سوخت و می گداخت، او دیگر متعلق به این دنیای پسات  

ناه اسام او را نبایاد آلاوده باه چیازی زمینای        . درنده نیسات 

ا اتفاااقی از راوی ایاان دختاار ر(. 13: 1233هاادایت، )«بکناایم

اماا   »سوراخ در دیده است و با تمام وجود عاشق وی می شود

بعد از آن که آن دو چشم را دیدم؛بعاد از آن کاه او را دیادم،    

اصال معنای مفهاوم و ارزش هار جنابش و حرکتای از نظارم       

اما بعد از مدتی او را گم می کند و هر چه (. 13:همان)« افتاد

 »بیابد، به هدفش نمی رسد روز و شب تالش می کند تا او را 

از وقتی که او ا گم کردم، از زمانی که یک دیوار سنگین، یاک  

سد نمناک بدون روزنه به سنگینی سرب جلو من و او کشیده 

حس کردم که زندگی ام برای همیشه بیهاوده گام شاده    . شد

گر چه نوازش نگاه و کیف عمیقی کاه از دیادنش بارده    . است

 (.11: همان)« ی برایم نداشتبودم یک طرفه بود و جواب

راوی ناگهان در هوای مه آلود و مااتم زده عشاق خاود را         

پیدا می کند ولی او را در خانۀ خود مرده می یابد و بعد از آن 

بااالخره   »جسدش را تکه تکه کارده و باه خااک مای ساپارد     

فکری به نظرم رسید اگر تان او را تکاه تکاه مای کاردم و در      

ان کهنۀ خودم می گذاشتم و با خودم می چمدان، همان چمد
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دور، خیلی دور از چشم مردم و آن را چاال مای    -بردم بیرون

در این بخش راوی حقیقتا عاشق زن خود (. 25: همان)«کردم

ولی این عشق از حد خود فراتر رفته و به جنون تبادیل   ؛است

 . می شود

به زماین  زندگی با او را بهترین می داند و بدون او، نفرین      

و آسمان می فرستد و توجه معشاوق باه او چناان شاوری در     

درونش بر می انگیزد که گویی دیگر هیچ غمی در زندگی اش 

وجود ندارد و هر روی گردانی او به منزلۀ سیاه و تاریک باودن  

تمام زندگی راویست، چرا کاه در دنیاای وی آنچاه کاه مهام      

دار خاود را   است معشوق است و این دلبستگی و عالقۀ جنون

 1233شااهینی، . رک)در جای جای داستان نشاان مای دهاد   

اما در بخش دوم که بیشتر حالتی رویا گوناه دارد و راوی  (. 2:

از ال به الی حرف هایش همان داساتان قسامت اول را اداماه    

می دهد، منتهی عشق او در این بخش تبدیل به لکاتاه شاده   

معۀ متمدن اسات  است و زن اسیری که زیبا است نمایانگر جا

. که بعد از مرگ لکاته می شود و با همه ارتباط برقرار می کند

این همان فرهنگ آمیختاه باا ساایر فرهناگ هاسات کاه در       

طاایفی  )نیز وجود دارد« پروین دختر ساسان»و « نیرنگستان»

اماا شخصایت زن در بخاش هاای اول و     (. 31: 1233اردبیلی،

اگار چاه در بخاش    . دوم این داستان با یکدیگر متفاوت اسات 

دوم لکاته زنی زیبا و ساحرانگیز اسات کاه راوی چناد جاای      

ایان توصایف هاا کوتااه     . داستان به وصف ظاهرش می پردازد

است و جذابیت وصف های بخاش نخسات را نادارد چارا کاه      

البته نمای  . لکاته فرسنگ ها با روح اسیرری دختر فاصله دارد

ادق هدایت ترسیم توان تمایز زیادی بین زنان داستان های ص

بیشتر زنان داستان های هدایت، شخصایتی نزدیاک   »نمود و 

به هم دارند و همگی تحت تاثیر محیط هستند، ایان نزدیکای   

از آن جهت است که گویا هدایت بر آن بوده اسات کاه تااثیر    

منفی و منجمد محیط را در شخصایت هماۀ زناان، کماابیش     

ای منفای  حال ممکن است یک زن در ویژگای ها  . نشان دهد

بیشتری حل شده باشد و زنی دیگار خصوصایات منفای کام     

اگار  (. 433: 1233مردانی کرانی،)«تری را با خود داشته باشد

چه صادق هدایت در طول عمر پنجاه سااله اش هرگاز ازدواج   

نکرد و می توان از آینۀ آثارش پی به شخصیت وی برد و اگار  

ای چه شخصیت هاای داساتانی وی باه گاروه هاا و قشار ها       

مختلف جامعه تعلق دارند، اما سرنوشات هماۀ آناان در برابار     

، « داش آکال »و  «گرداب»در دو داستان . استعشق یکسان 

نه بهرام و نه داش آکل هیچ کادام باه زن ماورد عالقاۀ خاود      

بهرام و داش آکل نمی توانند، نمی خواهناد  . دست نمی یابند

درونای  در ابراز عشق پیش قدم باشند و معشوق صدای عشق 

آنها را نمی شنود؛ بهرام به دختر دوست خود و داش آکال باه   

زنان در این دو داستان . دختر قیم و وصی خود عالقمند است

زنان پاک و ساده هستند  که از همه چیز بی خبر و عاشق در 

در داستان هاای   .آتش عشق آنها می سوزد و دم بر نمی آورد

باعث شکسات و   نقص عضو« داود گوژپشت»و « آبجی خانم»

آینااۀ »و « اللااه»در . ساارخوردگی شخصاایت هااا ماای شااود 

عشق باعث تغییر در زندگی شخصیت ها و در انتهاا  « شکسته

 .باعث مرگ آنان می شود

آنچه از کلیت داستان های این نویسنده و موضاوع عشاق        

در آنها بر می آید، چنین است که تمام شخصایت هاای ایان    

مای خورناد و سرنوشاتی جاز     داستان ها در عشاق شکسات   

وارفتگی و خودکشی ندارند و می توان این باورهاای مختلاف   

قشرهای شخصیتی در داستان های صادق هدایت را باازگویی  

افکار خود نویسنده دربارۀ عشق و زن دانست که به شخصیت 

 .های داستان تحمیل نموده است

 

 نتیجه گیری 

در داساتان   عشق و مسائل مربوط به آن به شاش صاورت       

شخصیت هاای داساتان   . های صادق هدایت تبلور یافته است

وی گاه از ابراز عشق خود داری می کنند و به هماان آواز دور  

اکتفا می کنند، زنان داستان وی نیز اکثرا زناانی سااده و بای    

ادعا هستند که خود در ابراز عشق هیچ نقشی ندارناد و فقاط   

ه از نتایج پاژوهش حاضار   آنچ. مردان در طلب آنان می سوزند

به دست می آید این است که عشق با شش کاارکرد متفااوت   

آیناه شکساته، صاورتک هاا،     )عشق و خیانت،: به صورت های

داود گوژپشات،  )شکست در عشق به دلیل نقاص عضاو،  ( کاتیا

( الله، گارداب )تغییر زندگی به دلیل وجود عشق،( آبجی خانم

عشاق و  ( اش آکال د)فدا کردن عشاق در راه هادفی انساانی،   

نماود  ( آخارین لبخناد  )و شاهوت در عشاق  ( بوف کور)جنایت

نتیجۀ دیگری که از پژوهش حاضر بدست می آید . یافته است

این است که با وجود این کاه شخصایت هاای داساتان هاای      

صادق هدایت به اقشار و گروه های مختلف جامعه تعلق دارند، 

و انتهای عشاق در  اما تمام آنها نظر واحدی دربارۀ عشق دارند 

زندگی همۀ آنان به شکست و خود کشی ختم مای شاود باه    

طوری که می توان این نظریۀ اقشار مختلاف درباارۀ عشاق را    

 .تحمیل نظریۀ خود هدایت به شخصیت های داستان دانست
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Abstract    

          Iran's Sadegh Hedayat of the leading authors in the field of story writing 

short story building and the psychology of the characters to imitate the style of European art, 

fiction writers Iran love and guidance in the works for various issues have crystallized. 

Sometimes his characters and refrain from expressing love as far satisfied with their singing, 

Sometimes failed in love and sadness and loneliness and suicide comes to them and in some of 

the stories make up a story of betrayal in love. The common point of all these stories is that the 

characters fail in their love and sadness and loneliness comes to them And who belong to 

different walks of life, the fate of all of them the same love and the same fate could be in some 

way associated with the desired conductivity is about love. 
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