
  زبان و ادب فارسی
  نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و
  علوم انسانی دانشگاه تبریز

  87پاییز و زمستان ، 51سال 
  207شمارۀ مسلسل 

 
  *مقایسۀ زنبق درۀ بالزاک با داش آکلِ هدایت

  
  **ابراهیم رنجبردکتر 

E-Mail: ranjbar_i@yahoo.com 
  

  چکیده
 و آثـار بـالزاک   دایت آثـار هـ    موجـود در میـان     با وجود ایـن کـه کـسی بـه تـشابه           

 »درهزنبق « هدایت ایرانی و رمان »آکلِ داش«میان داستان کوتاه در ، ای نکرده است اشاره
)Le lys dans la vallee = The lily in the valley (تشابه آشکار و ، یِ بالزاک فرانسوینوشته

، ت تـأثیر و تـأثر      بـرای تعیـین درجـا      به از مراحل توارد فراتـر و      این تشا . انکارناپذیری هست 
نوشته اقتبـاس و تـأثیر و تـأثر احتمـالی در              این در.  است  این دو اثر   مقایسۀمستلزم بررسی و    

 هرچه ایـن    .اند  شده مقایسه بررسی و باهم     ی داستان واقعیات در محدودۀ ،   دو داستان   این میان
ه در دو مرحلـه      بررسی این تـشاب    .شود  میتر   تشابه و تأثیر و تأثر مسجل     ،  رود مقایسه فراتر می  

 هدایت و دیگری تـشابه برخـی از عناصـر        ا بالزاک ب  یزندگیی از   ها  بخشیکی تشابه   : است
  .آکل  داستان کوتاه داش عناصرارمان زنبق دره ب

  
   .زنبق دره، آکل داش، بالزاک، هدایت : کلیدیهای واژه

                                                 
  23/1/88:  تأیید نهایی30/7/87:  تاریخ وصول-*

   دانشگاه محقق اردبیلی گروه زبان و ادبیات فارسیاستادیار  -**
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   همقدم
 و   حیـاتی  گزیر نـا  یهـا از و نی   جوهری  معلول فطرت  ی انسان اگر از جهت    یات اجتماع حی

ات و  ترقیـ ،  اختراعـات ،  ابداعاتاز   یارعامل بسی ،  از جهت دیگر  ،  باشد او   ۀشپیطبیعت تقلید 
در ،   همدیگر ه ب عۀ این عوامل موجبات تشابه آدمیان را      مجمو. ستها  تعامل و   ها  تکاملانواع  

، قـت گویـا حقی   .آوردی فـراهم مـ    ی و معنو  ی و هنر  ی و فکر  یات اجتماع مظاهر مختلف حی  
ـ       یست که هـر گـاه دو کـس از نـوع آدمـ              بیش نی  جوهری   حقیقـت دسـت    بّ بـه کمـال و لُ

مـشابهت پیـدا     حاصـل کـار و افکـار آنـان بـا هـم               شـوند و    مـی  داستان و هم نوا    هم،  ابندی می
 یـا از نگـاه       جـست  ین موضـوع  ادیان را نیـز در چنـی      جوهر  ت  د بتوان رمز وحد    شای .کند می

هـا و مظـاهر     چـه جلـوه   گر .آوردن نکتـه گـواه       ایـ   اثبات یبرا ادیانجوهر   حدتاز و ،  دیگر
 به  یک وصول به کمال آنها شباهت بسیار نزدی       یها راه،  ندا  عدد و فراوان  متهنر و دانش     تحققِِ

ن جهـت در    یند و بـد   شـو   مـی   واقـع  ثر و متأثر  مؤدر نتیجه    و   ندان عموماً مقلد  یآدم .هم دارند 
 و  یات فکـر  یـ کم بـر ح   ن حـا  ی قوان اصول و  .دشوییافته م  بسیاری یها  شباهت آنان   یکارها
ان یـ  آدمیهـا   قابلیـت ع و   یطبـا  نـد؛ ا  ار محدود و مـشابه    یبس،  یین متکثرنما یدر ع ،  ی آدم یحس

تـابع  ،  انگیزنـد آدمیـان را بـه تفکـر و خالقیـت برمـی           هـایی کـه     دردهـا و انگیـزه     محدودند؛
 و فـراوان آنـان      عات متعدد جه امور و ابدا   یدر نت ... ندا  های نیازها و زندگی آدمیان     محدودیت

از طریـق معـدود     ،  اران هنرمنـد  کـه هـز   نا چن شـوند ی عرضـه مـ    یها و مظـاهر مـشابه      در قالب 
  .اند ین افکار و عواطف خود اقدام کردههنر به تبیشمار   انگشتیها شاخه
 کـه حاصـل ایـن        اسـت  ییهـا   آفـرینش ،  ی آدمـ  یهـا   قابلیـت  مظاهر ابـداعات و      لۀ جم از

 معـانی و امـور  ن یـی تب،  ن هنـر  یـ  ا یهـا  از شـاخه   یکـ ی و   ست مصطلح شده ا   هنر به   ها  آفرینش
سـان در   و دگریالیـ  خینش جهـان  یآفـر ،  گریت د  در قالب داستان و به عبار      یمربوط به آدم  

ر یـ اخ دو قـرن  یکـ ین یـ  در ای که حتـ ییها داستان با وجود تکثر و تعدد   .قالب داستان است  
ش یجـا پـ   ن تشابهات تا آن   ی ا .افتیان آنها   یتوان در م  ی م یاری بس یها  شباهت،  اند  شده نوشته

از  .ستندیهفت تا ن   -ش از شش  یب  معموالً ی داستان یها  موضوعند  یگویم یبعض« کهروند  یم
همـه  کـه   ...  ویپروازنه و بلنـد یعشق است و ک: ن طور بوده و تا ابد هم خواهد بود        یاول هم 
 مختلف به آنها پرداخته یهاهیمنتها از زاو،  استیک موضوع ی  ییعن ...سندینوی آنها م  ۀدربار

 نو به آنهـا     بۀ آنگاه رنگ و شائ    .شودیده م ی تراش ها  موضوع ی مختلف برا  یها  موقعیت .شودیم
آن شـکل   خـود بـه      یذهنـ  اتیـ سنده بـر طبـق محتو     یـ نو ...که خواننده ارضـا بـشود     دهند   یم
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ۀ وشـت ن،  آکـل   داشان  یـ تـوان در م    ی مـ  هـا   شـباهت ن گونه   یاز ا . )20 :1383،  یونسی( »دهد یم
-Honre de Balzac:1799، بالزاکتۀ نوشـ ، زنبق درهو ) 1330-1281 / 1951-1902( تیهدا

 علل و  سایرفراتر از  راها شباهتن یا  ممکن است خوانندهجا که افت تا آن  یبه وفور    )(1850
ن یـ ا رعالوه ب . دیر و تأثر بجو   ی آنها را در اقتباس و تأث      یهاشهیند و ر  یبب،   که ذکر شد   یعوامل

نه   هست؛یزیز تشابهات اعجاب انگی بالزاک نوت ی و افکار هدایان زندگیدر م، دو داستان
  .به جبر تاریخ،  و به اصطالحی روند زندگر بلکه به قهرِیاز نوع تأث

  قیشینۀ تحقیپ
،  نکـرده  ید را نفـ   یـ  نفـس تقل   ی حتـ  ر و تـأثر را بلکـه      یت نه تنهـا اقتبـاس و تـأث        یخود هدا 

دن یـ  و چاپ  یدزد .ستیـ ب ن یـد عیـ   تقل .کـنم ید م یمن هم تقل   .کنندید م یهمه تقل « :دیگو یم
ش بـود  یک کـش یـ  ]Sainte Louis[ ییلـو  سن سۀتو مدر «).203 :1376،فرزانه( »ب استیع
 ،مهیمر یها  کتاب .ز نوشتن کرد  یق به چ  یمرا تشو  ...داد ی م ی خصوص سۀ به من درس فران    که

]Prosper Merimee[ هیگوت ،]Theophile Gutier[ وپاسانم  ،]Guy de Maupassant[ نویگوب ،
]Joseph Arthur Cont de Gobineau [ربودل، ]Charles Baudelaire [پو، ]Edgar Allan Poe[ 

 ).92، همـان ( » را او به دسـتم داد ...و  ]Ernest Theodore Guillaume Hoffmann[ ،هوفمان
سندگان یـ  نو  آثار م که او از   ینیب  می ییهادر ترجمه ،  تیان را در هدا   یر غرب  بارز تأثی  یهانمونه

 ]Nicolas Vassilievitch Gogol[، گوگولاثر ، بازرس مۀشنای او نما.نامدار غرب کرده است
 و ]Jean Paul Sartr[، سـارتر اثر ، وارید ]Franz Kafka[، کافکاآثار ، مسخ و نیگروه محکوم

 یرا بـه زبـان فارسـ    ]Anton Tchekhov[، چخـوف آثار ، مخصوص مشاورو دار  غیتمشک ت
هـدایت    بـر جـان   مهـم یری تـأث ید اگـر اثـر    یبدون ترد ). 6/201: 1382،  اتحاد( ترجمه کرد 

   .دز یآن نممۀ دست به ترج، گذاشتینم
اشـاره  ،  تیسندگان غرب بـر هـدا     ی نو  متفکران و   از  دیگر ی برخ  آثار ریز به تأث  ی ن محققان

 نـروال  و] Andre Breton[ برتون ]Roger Lescot[ ،لسکو ]Guston cherau[ ،شرو ماننداند  کرده

]Grard de Nervul[ سیجو، یفرانسو ]James Joyce[ ن بکیاشتا، ایرلندی ]John Stienbeck[ 
 ]Rainer Maria Rilke[ ریلکه و ]Arthur Schnitzler[ تسلریشن، ییکـا یامر ]Walter Benjamin[ بنیامینو 
] Arthur Schopenhaure[ شوپنهاور، ینـروژ  ]Alexandre Lange Kieltland[ لندیالنژک، یشیاتر
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 عمومـاً ان یـ ن میدر ا .روسی ]Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky[ یوسکداستای  وآلمانی
 و 72، 54، همـان  (شتر بـوده اسـت  یـ  بـر او ب    ییاروپا ستیلئاست و ر  یسندگان ناتورال ی نو ریتأث

 ناتـل   ؛559 :1380،  یجاللـ  ؛93:1374،  ی پاسـتور والـر    ؛120-118 :1380،  پـور   اسحاق ؛90
 یحتـ  .)171 :1380،  ییوسـف  و   668-666: 1380،  یـان ون کاتوز یهما ؛245 :1380،  یخانلر
 :1380،  یـان ون کاتوز یهمـا (،  انـد   ان آورده یـ ت سخن بـه م    یر افکار بودا بر هدا    یاز تأث ،  یبرخ
، سندگان بـزرگ جهـان    یـ ت از نو  یمربـوط بـه تـأثر هـدا        ن اشـارات  یـ با وجود ا   ).666-668
 یـا حتـی بـه مـشابهت         تیر آثار بالزاک بر هدا    یافت که به تأث   ی ن یین سطور در جا   دۀ ای رننگا

ت و  ی هـدا  تۀ نوشـ  آکـل   داشان داستان کوتاه    ی حال آن که م    ؛شده باشد ای    اشارهآثار آن دو    
 از  محققانغفلت هست و یحیر و صریناپذ انکاریها شباهت، تۀ بالزاکنوش، رمان زنبق دره

سندگان آنها بر دقـت در      ین دو اثر و نو    یسۀ ای زد که در مقا   یانگ می را بر  هخوانند،  این شباهت 
  . کندی مطالعه و بررسضۀن دو اثر را عریتشابهات اسنده و ی دو نوید و زندگیفزایات بیجزئ

  روش بررسی
 »نگـر  گذشـته «مـستند و از نـوع       ،  ای ه کتابخانه روشی معروف ب  ،  روش کار در این نوشته    

(retrospective) و نتـایج    گیرند و حاصل  هایی را در نظر می    در این روش معموالً داده     . است 
 مسبوق و داش آکل را نوشته زنبق دره را به منزلۀ دادۀدر این  .جوینداحتمالی آنها را باز می

وش کار  بر هدایت فرض کردیم و آنگاه تشابهات حیاتی و ر          به عنوان حاصل تأثیر آن داده     
. نگری به بررسـی گـرفتیم      ی و عناصر داستان را از دید جزئی       نگر دو نویسنده را از دید کلی     

هــا و  دو اثــر و اهــداف جزئــی بررســی زمینــهجــستن وجــوه تــشابه میــان ایــن ، هــدف کلــی
    .ی تشابه بودها مصداق

  یبحث و بررس
   تیو هدا  بالزاکیها شباهت

از نـوع   توانـد    ی کـه نمـ    یاز جهتـ   یکی : کرد یتوان بررس   می ن شباهت را از دو جهت     یا
 ؛منسوب کـرد  سرنوشت  تصادف  خ و   ی تار د آن را به جبر    ی باشد بلکه با    و تأثر  ریاقتباس و تأث  

، شناسی مشابهت هـست    هنۀ انسان خصوصاً در پ   بینی این دو نویسنده    یعنی با این که در جهان     
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 درونـی یـا     یهـا  نه در زمینـه    :اقتباس متصور نیست  ،   فکری این دو   یها  یک از زمینه   در هیچ 
 بلکـه بایـد تمـام ایـن مـوارد را بـه              شناسـانه   جامعـه  یـا  بیرونی   یها  نه در زمینه   وشناسانه   روان

هـر  ، دیـ فـراهم آ هـم   ر و تأثر    یق تأث یتواند از طر    می  که یاز جهت  یگرید .تصادف نسبت داد  
در  ولی خواهیم دید که تشابه زنبق دره بـا داش آکـل              ن راه تواند بود   آچند توارد را هم در      

  .فراتر از حدود توارد استد برخی از موار

  تشابهات اجتماعی و دور از اقتباس

 یرانـ یت ا یت هـدا  یـ  بـه موقع   یت بـالزاک فرانـسو    یـ شباهت موقع ،  خیب جبر تار  یاز عجا 
 کـه بـالزاک قلـم بـه دسـت           یزمـان .  اجتمـاعی و ادبـی     - خصوصا از دو جنبۀ سیاسی       ؛است

 ینـدار یت زمیاشـراف (سم یـ دالدر گـذر از فئو  اجتمـاعی  -از جنبـۀ سیاسـی     فرانـسه   ،  ردیگ یم
 دهقانانن تحول رمان    ین عواقب ا  یی تب یبالزاک برا . استبورژوایی   یدار یه به سرما  )بزرگ

 این رمان از مرحلۀ فکر و     تا کشد  هشت سال طول می   . )39-27 :1381،  لوکاچ( سدینو یرا م 
داری بزرگ  توصیف تراژدی زمین  ... قصد بالزاک در این رمان      «. اراده به مرحلۀ عمل برسد    

ی هـا   تئـوری او در   . داری در حال مرگ اسـت       ی سرمایه ها  پیشرفتکه در پی    » اشرافی است 
در نظـر او    ... داری بزرگ و اشرافی       پردازد زیرا زمین    داری بزرگ می    به دفاع از زمین   «خود  

بدین جهت در پیکار سه جبهۀ . » یعنی یگانه فرهنگ ممکن استمظهر تمرکز فرهنگ کهن
بی هیچ قید و شـرطی در کنـار اشـراف    «داران رباخوار او      و دهقانان و سرمایه    مالکان بزرگ 

لیـسم بـه    ئااما به اکراه و بـه حکـم پایبنـدی بـه منطـق ر              ) 38 و   35،  27 :همان(» گیرد قرار می 
  .اند اران افتاده و با آنان کنار آمدهد پردازد که دهقانان در دام سرمایه وصف این تراژدی می

  وافته اسـت ی مجاور قوام الزم را نیها در فرانسه و کشور  ییات داستان وز ادب  هن از نظر ادبی   
 ).1 :2004، ی صـادق یحـاج ( ن حرکـت دانـست  دۀ ایـ کننـ  رهیـ توان آغاز خ یقرن نوزدهم را م   

و سه تن   بالزاک جز  . در حال قوت گرفتن است     ییگرا  در حال از اعتبار افتادن و واقع       سمیترمان
-11 :1379،   و ژوزف  1/49 :1376،  یـک تراو( ستان فرانـسه اسـت     دا ییگرا از برجستگان واقع  

داری و رواج روزافـزون     وفـادار اسـت کـه زوال اشـرافیت زمینـ            او به واقع گرایـی چنـان       .)12
  .گذارد ای به نمایش می هیچ مالحظه بی،  و آمال اوستها تئوریداری را که بر خالف   هسرمای
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بـا  ،   انـدکی پـیش از هـدایت       .دارنـد  حـوال را  ن ا یعمدتاً هم ،  زیران عصر او ن   یت و ا  یهدا
ـ ام،   پـس از او     مدتی و،  رزایعباس م اقدامات   ـ ر کب ی در خـصوص ارتبـاط ایـران بـا دنیـای            ری
 .نـد ا  رانیـ  کـردن مـردم ا     آگـاه فکران در صدد     و روشن اند    هان با غرب آشنا شد    یرانیا،  خارج

» متحـد الـشکل  « کارخانـه و  ن و یوارد کردن ماش   و   ریبا تخته قاپو کردن عشا     رضا شاه متعاقباً  
 و  ینینـش قـصد دارد شهر   ،  ها  دانشگاهدن و احداث مدارس و      یمردم در طرز لباس پوش     کردن

 اول  یفـضا «: هـست در ایـران دو فـضا        شـایگان به قـول     . را توسعه دهد    صنعتی مظاهر تمدن 
کـه   ی دوم ایرانـ   یرا بپـذیرد و فـضا     ...   تا جهان متجـدد    ]دکن یم[ که خجوالنه سربلند   یایران

: 1382، اتحـاد (» ]کنـد  یم [یه تغییر و تحول پایدارسرسختانه در برابر هر کوشش معطوف ب 
ت یو اشـراف  انـد      افتـاده  ی سخت در گـرداب تـشتت و برخـورد فرهنگـ            سنتی ناینرایا). 6/53
 از ییهـا  رمـان  تولـد  یتحوالتن ی چنایجنت  از شود و  یل م ی تبد ی بورژواز  بزرگ به  یدارنیزم
ـ  ینفـر  و   تیداهـ  ی آقـا  یحاجنـۀ   گو آل احمـد در نفـرین زمـین        .  اسـت  احمـد  آل نِین زم
 با نقالل فرهنگی و اقتصادی ایراتهای مقرون به قناعت و اس    کوشد تا نشان دهد که سنت       می

تحـوالت    آقـا  یحـاج  هـدایت نیـز در رمـان      .  صنعت عاریتی پایمال خواهد شـد      وارد شدن 
 بر این ضمن ارائۀ تصاویر تراژیک از        عالوه. گیرد  سیاسی و اقتصادی ایران را به تمسخر می       

، کوشد مظاهر فرهنگ اصیل مـردم را کـه بـه نظـر او در آسـتانۀ زوال اسـت                    می،  تکنولوژی
آوری امثـال و حکـم و باورهـا و خرافـات و       نتیجۀ تالش او در ایـن زمینـه جمـع         .حفظ کند 

سـت کـه    خوا   او همچنـین مـی     . است که بخش اعظم آنهـا را منتـشر کـرده اسـت             ها» اوسانه«
بنابراین . فرهنگ دیرین ایران پیش از اسالم نیز احیا شود و در معرض رجوع عام قرار گیرد               

   1.به نوشتن و ترجمۀ آثار مربوط به این ادوار اقدام کرد
 در قالـب    -  فرانـسه  ۀ مثـل جامعـ    - یسـنت  مـه یران هـم کـه بـه صـورت ن         یـ  ا نویسی  داستان

حکام الزم  و اسـت مدرنیسممنطق  دتوان میز نین هزادجمال و رد دایجان مهین، یخی تار یها  رمان
ن گونـه تـشابهات     یـ ا دیشـا  .دافتـ  مـی  و بـه راه      شود  میا  یت اح یبه دست هدا  ،  ن ببخشد را بدا 
 هـم   ی مـشابه   روانـی  یها نهزمی یی که گو  -سنده را   ین دو نو  ی که ا  است ی و اجتماع  یفرهنگ
ن  آ  مـدتی از    از پساند و هر دو     خو می با مطبوعات فرا   ی به همکار  یام جوان ی در ا  -اند داشته

 فقـط حـدود دو سـال         با هم  زیسنده ن ین دو نو  ین که طول عمر ا    یتر ا  بیعج .کشند میدست  
   .)3: 2004، ی صادقیحاج( اختالف دارد
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ت سنده نـشئ  یـ  دو نو  ی و تأمالت اجتمـاع    ها  موقعیتنش و   یتشابهات از منش و ب    از   یبرخ
 تعلـق   ی اشـراف  یا ن که هر دو به خـانواده      یبا ا . ستیر ن یتأث یخ در آن ب   ی که جبر تار   رندیگ یم

ۀ خویش بیزارند و حتی بـرخالف میـل         خانواد ی اجتماع یهاهر دو از اخالق و رفتار     ،  دارند
خواهد وکیل دعاوی شود و به        بر خالف میل پدر و مادرش نمی      «بالزاک  . کنند  آنها کار می  

 هـدایت نیـز     ).7: 1379،  لزاک و نیـز رک بـا      1/271: 1381،  شـهباز (» نویسندگی توجه دارد  
شود و نه     نه مهندس می  ،  فرستند  اش که او را برای تحصیل به غرب می          برخالف میل خانواده  

   .آورد گردد و روی به نویسندگی می بلکه بدون مدرک تحصیلی باز می، طبیب
پـست  ،  ها یدیپل،  ها  زشتی،  م اخالق یزارند و در وصف ذما    یبنیز  ش  ی خو عۀجاماز  و  هر د 

 تالشـش را مـصروف   مـۀ ه« بـالزاک  .گذارنـد  ی سنگ تمام مـ یاعات اجتمیها و تعد   یفطرت
 مـردم   یهـا  یهـا و شـاد     غـم ،  مـشکالت ،  ی بـه دقـت در زنـدگ       ...کـرد  یها م  یسیش پار ینما
 اسـت از  یینمـا دور« آثـار بـالزاک  ).1: 2004، ی صادق یحاج( »داد  می عالقه نشان  ...سیپار

اشـخاص   .»پیـ لی ف یی تـا اواخـر دوران سـلطنت لـو          فرانسه از زمان انقالب    ی اجتماع یزندگ
،  گونـاگون یهـا  قهیسل، ع مختلفی طبایند و داراا  مشغولیا شهی او به هر کار و پ   یها  داستان

 :1375،  و لوکاچ10 :1379، ژوزف( اند ی انسانیها صهیو هزاران خص ...ضید ضد و نق   یعقا
عظمت ، لسوف بزرگیف،  مارکسو   اند   درخشان خوانده  یا  چهره ییگرا او را در واقع    .)159

تـا آن جـا      )4: 2004،  ی صـادق  یحـاج (  دانسته است  یط واقع یق شرا یهنر او را در درک عم     
تمـسخر  ضـۀ   عرییـ گرا واقع به علت افراط در یسه کرده و گاه   یمقا کنزید او را با     یکه گاه 
، ن غلبه کند  ل آ یم اخالق بر فضا   ی که ذما  یا در جامعه  ).20 :1374،  گرانیالج و د  (اند    کرده
ن سبب است که بـالزاک      یظاهراً به هم   .ستها یکی بر مرگ ن   یخوان  معادل نوحه  ییاگر واقع

لــسوف بــزرگ یف، انگلــس«و انــد  خوانــدهموفــق ،  و تبهکــارانی و زشــتیرا در وصــف بــد
 » خـوب  عـۀ ر جام ی بـر زوال نـاگز     یست طوالن  ا یا کار بزرگ او سوگنامه   : گفته یستالیسوس

 یکمـد  آثارش را     است که او مجموعۀ    ییعب طب ین ترت یبد ).56 :1370،  موآم و   همان جا (
  .دمقبولیت عام یابه ین تسمینام نهد و ا یانسان

 قلمداد شـده    یسندگیگذار سبک در نو    هیپا،   بوده ن مؤثر ی چن یبالزاک که در تحول ادب    
د انـ    جهـان لقـب داده     ی را شـاهکارها   رمان و آثـار او     دۀسنینو نی او را بزرگتر   یاست و برخ  

 ی بـرا  یهراً گـاه  ظـا  ).4و1 :2004،  ی صـادق  ی و حاج  55 :1370،   و موآم  9 :1379،  ژوزف(
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زم یپنـوت ی و ه  بیـ  علوم غر   بوده که بالزاک به    ها  زشتی آلوده به    یها و فضا   یکام ز از تلخ  یگر
بـه  ، دوشـ  یز و همه کس رانده مـ یو آنگاه که از همه چ     ) 1/492 :1376،  ییرضا( برد یپناه م 

ش ی خــوین آرزوهــایرتــ هــا و گرامــیین باورتــر از ژرف« و زدپــردا ی مــیخــود مــشت مــال
د و  یـ  از مر  ین کـس  ی اسـت کـه چنـ      یعـ یطب .)28 :1381،  لوکـاچ (،  »دنک یرحمانه انتقاد م   یب

 یت خاصـ  یـ گران بـه او عنا    ین د یبا وجود ا   .کرد ین م یکند و بالزاک چن    یز م ی پره یمرادباز
دۀ سنیـ ن نو یت بـه چنـ    یرسـد کـه هـدا      یمـ د بـه نظـر      یـ بع. )2 :2004،  ی صادق یحاج( داشتند
 ؛الخصوص که از این بابت نیز به او شباهت دارد          ؛ علی  نداشته باشد  ی چشم  گوشۀ یا برجسته

او نزدیـک   . جـست    مـی  »علوم غریبـه  «ها را در     زیرا هدایت هم مدتی راه رهایی از تلخکامی       
های بـسیار    ابکت«مطالعۀ جدی کرد و در این مدت        در این علوم    ) 1302در سال   (یک سال   

 اگرچـه  .)14 :تـا   بـی ،  دسـتغیب (» دسـت آورد و خوانـد      شناسی از اروپا به    و روح ... در جفر   
) 1305سـال انتـشار   (» جـادوگری در ایـران  «ای با عنوان  جز مقاله این مطالعات حاصل عینی   

همـایون  (» تـا آخـر عمـر حفـظ کـرد          آنعالقـۀ خـود را بـه        «،  )9: 1380،  آزاد  حبیبـی  (نبود
ات خود از قِبَـل ایـن عالقـه و           در همان اوایل مطالع    او بعید نیست که     ).28: 1377،  نکاتوزیا
   .جو با بالزاک آشنا شده باشد و جست

توان  یت میدر آثار و احوال هدا، اند بالزاک گفته رۀ را که درباییها ن نکتهی از اکیهر  
نهـا را مـورد     یز تشابه ا  ی ن محققاندۀ   پراکن یآرا .افتی آنها   ی برا ییها ا نمونه یجست و نمونه    

 بـزرگ و آثـار او       یا سندهیان بالزاک را به عنوان نو     یچنان که خود غرب    .دهند ید قرار م  یتأک
 یینمـا  ت و واقـع   ی هـدا  ی در بزرگـ   یکنند و کـس    یمطرح م عصر او   سۀ   فران ینما تمام ینۀرا آ 

 از یکـ ی .)55و 6/53 :1382، و اتحـاد   642 :1380،  آل احمـد  (د نکـرده اسـت      یـ آثار او ترد  
ه بلکـه از تأمـل و   ت هنـر خـود را نـه در مدرسـ    یز مانند هـدا ین است که بالزاک ن یب ا یعجا

ن هـر   یبا وجود ا   ).4 :2004،  ی صادق یحاج( آموخته است ،   خود ینیب جهان تفکر و به سائقۀ   
  ).4 :2004، ی صادقی و حاج27 :1379، بهار لو( ندا دو به تعدد و کثرت آثار معروف

  نویسی داستاندر عالم بی اکتسا تشابهات

ان سبک و آثار    ی در م  یتشابهاتد به   یبا،  ها گذشت  ی همانند یچه در باب برخ   آندر کنار   
فـراهم  تـأثر   ر و   یتـأث راه اقتبـاس و     د از   نـ توان  یم از آنها    یبرخ که   اشاره کرد سنده  ین دو نو  یا

  .توارد و تصادفاز راه  یبرخ، دنشو
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آثــار متعــدد و متنــوع نوشــته و ، گــستردهبــه ســبب وقــوف اجتمــاعی ، سندهیــهــر دو نو
بـالزاک نـود و پـنج عنـوان از     «. انـد  کـرده  و یـا خلـق    هدگزی  بر  و متعدد  ی متنوع ها  شخصیت

خلق پنجاه و پنج اثر دیگـر بـود کـه            در صدد  و هایش را در کمدی انسانی گرد آورد        نوشته
کلمه است و بیش از     های موجود او متجاوز از چهار میلیون          نوشته. ش به آخر رسید   ا  زندگی
هـدایت نیـز بـه کثـرت آثـار          ). 1/493: 1376،  رضایی (2»گیرد  میشخصیت را دربر   دو هزار 

انجـوی  (» قیمت به یادگـار نهـاد       از عمر چهل و نه سالۀ خود چهل اثر ذی         «مشهور است زیرا    
ی متنــوع و متعــدد از قــشرها و طبقــات هــا شخــصیتدر ایــن آثــار ). 208: 1380، شــیرازی

. گذارنـد    فکری متفاوت حضور دارند و منش و محـیط خـود را بـه نمـایش مـی                  اجتماعی و 
  . ر و تأثر استیرۀ اقتباس و تأثین مورد خارج از دای است که ایهیبد

 ی مَلَکـ  ی خـو  یو برخـ   یمنیاهر خصلت   ها  انساناین باور که برخی از      با  هر دو نویسنده    
هـا و    در عـین حـال از سـائقه       . نـد جوی راه   هـا   شخصیت اعماق روان    بهکنند    سعی می ،  3دارند

یعنـی منـشأ رفتارهـای    . ورزند میعوامل اجتماعی و تأثیر آنها بر فکر و حیات آدمی غفلت ن 
 جوینـد و بـا     و شرایط و عوامل اجتماعی آنـان مـی        ی داستان را در احوال روانی       ها  شخصیت

  خـود را رقـم     یاحـوال و آرا   بـه نحـوی     ،   داسـتان  یهـا   شخـصیت ت در منش و کـنش       دخال
از جمله بالزاک را در رمان زنبق        .)101: 1381،   و لوکاچ  2 :2004،  یدق صا یحاج( زنند یم

 .مینـ یب یپنهان مـ   آکل  داش مۀدر جا ،  آکل  داشت را در داستان     یو هدا  کسیفل مۀدر جا ،  دره
 بلند  یها شهیچنان اند د که صاحب    ینما ید م یکس نوجوان بع  ی عوام و از فل    آکل  داش از   رایز

ب عـشق   یچ و خـم و پـر فـراز و نـش           ی راه پر پـ    یمانه باشند که در ط    یف حک یرو محاسبات ظ  
ت را در   یت هـدا  یگـران شخـص   ینه تنهـا د    . و چون اولیا در عشق محض غوطه خورند        نلغزند
بلکه  )141 :1384،  انیون کاتوز ی و هما  160 :1374،  وشیدار( نندیب ی م یش متجل یها  داستان

 .)377 :1373، یدیجمـش ( اسـت ش  ا  یه زندگ یش شب یها  داستانح کرده است که     یخود تصر 
 یحـاج ( تر اسـت  دایـ هو تی هـدا  ش از آنِ  یهـا   داسـتان  یها  شخصیت بالزاک در جلد     یتجل
اقتباس ن مورد یدر ااگر چه  ).1/270 :1381،  و شهباز9 :1379،  و ژوزف2 :2004، یصادق

 اقتبـاس   یاز چـه کـس    ت  یکـه هـدا   نشان دهد   ست  یسند متقن موجود ن   ،  ل باشد یتواند دخ   یم
ان آثـار   یـ آموزنـد و در م      یگـران مـ   ی خـود را د    ی روش کارهـا   هـا   انـسان را  یـ  ز ؛کرده اسـت  

   . هستیادین بابت تشابهات زیسندگان از اینو
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 »بـرد  یلذت م ،   انسان دوستانه باشد   یها شهیش آکنده از اند   یها  داستانکه   نیاز ا « بالزاک
نـه تنهـا     .یک گام جلوتر اسـت     ت از بالزاک  ین مورد هدا  یدر ا  ).2 :2004،  ی صادق یحاج(

ورزی   در حد عـشق   او انسان را    . ر است وشهمدوستی بلکه مهرورزی او به حیوانات نیز         انسان
هـم  ،  و در صدد اسـت     بیند  گرفتار دردهای متعدد فطری و اجتماعی می      دوست دارد و او را      

عـالم   از   البـاً ای نـشان دهـد و ایـن راه غ           یش نمایش و هم راه چاره     ها  داستانها را در     درد آن
گـذرد کـه در روح هـدایت جـای            مـی عـشق   عـالم   از  ،  و به عبارت دیگر   تجرد و وارستگی    

، کـه بـه کـسی درس اخـالق دهـد            آن بـی  بـدین جهـت   . داشت؛ نه تصنعی بود و نـه فلـسفی        
 واال دارد و تنهـا      یعـشق جایگـاه   ،  آثـار هـر دو نویـسنده      در   طبعـاً  .افتـد   افکارش مـؤثر مـی    

ها نجـات    ها و پستی    و پلیدی  ها  زشتی را از انواع     یتواند جوامع بشر   ی است که م   ینوشداروی
 بـسته   یدمـ  آ یو هرگاه این روزنه به رو     ها آسایش دهد     را در اقلیم روشنایی    یبخشد و آدم  

 و  دره زنبـق رهاند کما ایـن کـه در         ی م یآید و او را از دوزخ یأس و آلودگ         یممرگ  ،  شود
بینی و از پرتو ایـن عـشق اسـت     مستقیم این جهانیر غیرگویی از تأث . افتد ی اتفاق م  آکل  داش
داند  ی متیهدا از معاصران خود را مدیون تأثیر آثار        ی برخ یوارستگ یغالمحسین یوسف  که

ــ در دو نویدوســت  هرچنــد وجــود خــصلت انــسان .)2/309-310: 1358( توانــد  یسنده نمــی
  پـاک و خـالص کـردن       یرابـ  تشابه در نحوۀ به کار گـرفتن عـشق        ،   باشد ی و اقتباس  یاکتساب
، شـود  ی انسان واال محسوب م   یمای بر س  یا  خدشه که   ی از هرگونه آلودگ    داستان  عالمِ انسانِ

ن بابت زنبـق دره     یاز ا . ست که از راه اقتباس باشد     ید ن یبع،   بس واال  ی نشاندن عشق در مقام    و
   .آکل تشابه کامل دارد به داش

   ی داستانیها واقعیتتشابه در 

 )مییگـو  یمـ  داسـتان ن جا به هر دو یکه در ا( آکل داشو داستان کوتاه  رهزنبق د رمان  
  . قابل توجه دارندیها شباهت، در عناصر داستان، با وجود اختالف آشکار در قالب

  زنبق دره  )subject(موضوع
 عـۀ ود فاج ن خـ  یخواهـد پـاک بمانـد و همـ         ی است که م   یدره داستان عشق سوزان   زنبق  «
ک دوران یـ .  آن را پرورانـده اسـت      ...که قلـم بـالزاک بـا قـدرت        ق است   ن عش یخراش ا  دل
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 یرنـج پرسـتار   ،  وانهیمه د ی درهم شکسته و ن    ی با مرد  ییزناشو،  ی از مهر مادر   ی خال یکودک
را  ]de Mortsauf[ سـوف دو مورن همـه خـانم   یـ ا،  و محتاج مراقبتماریوسته بی پیاز فرزندان

 بـه   یوار خود در عشق نوجـوان      زهین و دوش  شور روح مهربا   مۀ آن ساخته است که با ه      دۀآما
گونـه  ش از هریخـو  دۀز در خـانوا یـ  کـه او ن ]Felix de Vandenesse[ سنواندکس دو یفلنام 
 محبت از هـر      به اجیاحت نین کشش و ا   یدر واقع ا   .ندازدیچنگ ب ،   محروم مانده است   یمحبت

بـۀ   جنییگـو  ،ن دو جـان آرزومنـد  یـ د ان رو برخـور  یـ از ا . ک انـدازه اسـت    یـ دو جانب بـه     
سوف نه بـه علـت      خانم دومور  . گردد یابید موجب کام  یتواند و نبا   ی نم ی دارد ول  یاضطرار

 و ی بلکه بر اثر اعتقاد مـذهب ییف زناشوی به وظا  یبندیا پا یپروا از قضاوت مردم و اجتماع و        
 دۀا بـه دلـدا  یـ  بـه خـود   یونـه نوازشـ  چ گیش مجال هیش خویاند  پاک روحیش عرفان یگرا
، بر کنار بماند، آن استنۀ  که در قلبش تشیش گناهی آن که از آالیدهد و برا یش نمیخو
ا بـا   یـ ل گردانـد    یـ ش حا یان خود و دلـدار خـو      یرا م  مادلنکوشد تا دختر خردسال خود       یم
   .ردیش بگی مادرانه در پی و رفتاریکس لحنیفل

ن بـود   ی چنـ  واقعـاً ،  دیـ نما  مـی  لذات سۀکپارچه و سخت و دور از وسو      ی که   ان تقو یاگر ا 
، رود یش مـ  یج که داستان پ   ی به تدر  یتوانست باشد ول   ین رمان نم  یتر از ا   کنننده  کسل یزیچ
چ یسـوف بـه هـ      تـن در خـانم دومور      یکه خواهشها شود  یش بر خواننده آشکار م    یش از پ  یب

 یبـالزاک بـرا   .ستیـ  نین بـاز کـاف   یان دارد و ا   ی در درون او جر    یکاریوجه نمرده است و پ    
لۀ د او را در هم بشکند و وجودش را با شـع           یبا  می  که یا ن زن به فاجعه   ی ا کشاندن سرنوشت 

ـ ل یعـشق سراسـر مـاد     - ابیک عشق کام  ی،   آرزو بسوزاند و خاکستر کند     یرام نشدن   یدی
 .تاباند یسوف م بر عشق خانم دو موریافکنند نوررا مان -کسی به فل]Lady Dudley[ یدلدو
روحـش را   . کنـد  ید م ین زن تشد  یلذت را در ا    سۀوسو،  نهد ین دو عشق را در برابر هم م       یا

 بـرد و همـان     یض مـ  ی و تفو  یخود یاو را تا پرتگاه ب     .سازد یرت و شک گرفتار م    یدر دام ح  
ن یانـسان تـاب چنـ      .تـوان خانـه کـرد      یر لـب پرتگـاه نمـ      اما ب دارد    می جا در لب پرتگاه نگه    

سـوف  خـانم دو مور    .ردید بم ی با ناچار تن ،  د پاک بماند  یبا ی ندارد و اگر عشق م     یا جهیسرگ
جزر و مد خواهش    . گذرد ینم،  درد و حسرت دلخراش    یب،  ین کار به سادگ   ی ا ی ول ردیم یم

شتندار یـ او که تا آن همه پـاک و خو        . دهد ی عشق را آزار م    ین قربان ین ا ی تا دم واپس   ینفسان
 نۀسـتا در آ،  پراکنـد  ی بـه اطـراف مـ      یآرامـش ملکـوت    از صفا و     ی پرتو ییبود و روحش گو   

دلـش را   ،   و لذت ناشناخته   یحسرت جوان ،  حسرت عشق ناکام   .کباره سرگشته است  یمرگ  
  .)4-3 :1385، ینبه آذ( »خواهم زنده باشم یم :دارد یماد بریسوزاند و تنش فر یم
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  آکل داشموضوع 
 است  یرازیش )یلوط( ک تن داش  ی عشق و مرگ  ،  ی زندگ روایت،  ن داستان یموضوع ا 

ت ی که از وصـ یا  جان خود را بر سر تعهد ناخواسته و باالخره عشق،  یآزاد،  یی دارا همۀکه  
از گـام اول    ،  ل در طـی ایـن مراحـ       .گـذرد  یگذارد و مـ    یم،  شود یک تن توانگر حاصل م    ی

مربوط بـه   ( ولی قهرمان به دالیلی که بخشی از آن بیرونی           فشارد و را می   ا حلقچنگال عشق   
جویی در عشق را بر خـود        کام،  است)  قهرمان مربوط به روان  ( و بخشی از آن درونی     )جامعه
ای بر سر اوست و نه آتـش       نه سایۀ خانواده  ،  مکان تمکن دارد  او نه در جامعه ا    . کند میم  حرا

بـا پیـدا    . کند  ی م یام عمر را ط   یور ا    با لذت موهوم عشق شعله     یول،  حرمان عشق قابل تحمل   
رسـد   بست می  عشق به بن  ،  شود  می محسوب   آکل  شدن شوهری برای مرجان که رقیب داش      

از طرفـی آتـش     . نیـز بـسیار محـو اسـت        امید هرچند دورنمای    ؛گیرد و یأس جای امید را می     
 نمـای مـرگ هرقـدر هـم    . گـردد  تر می دود یأس غلیظ  و از طرف دیگرشود میشوق تندتر   
 ؛رسـد  بـه آرامـش مـی     از این زندگی بسیار زیباتر اسـت و جـان قهرمـان در آن               ،  کریه باشد 

 در موضــوع ایــن دو داســتان چنــد نکتــۀ اساســی . او آرزوی کــام بــر لــب داردهرچنــد تــن
 و قهرمـان بـار آن را بـر          شود  میفداکاری از شرایط اجتماعی بر قهرمان تحمیل        : ندا  مشترک

غرضـان در    حب نامِ صـا   رسد و هوسِ عشقْ    شد؛ عشق پاکان با مرگ به کمال می       ک دوش می 
 محض است؛ عشق و فـداکاری بـا          فداکاریِ  محض مقدمۀ عشقِ جوید؛   لذات حسی کام می   

 یریـ ن است کـه قهرمـان بـا لـذت اث    ین قسمت ا یهستۀ تشابه ا   .پستی و غرض سازگار نیست    
 مطلوب عامه   یراب شدن با لذت حس    یسوز عشق چنان مست است که سوختن خود را بر س          

   .دهد یح میترج، ار اوستیکه در هر دم در اخت
 آن   شود امـا تـشابهْ     ی تلق ین موضوع منتف  یاقتباس در ا  ،  تواردامکان  با قبول   ممکن است   

کـه    نیـ  ا یبهتر است بـه جـا     ،   است که به گمان نگارنده     یات چنان جار  یاد و در جزئ   یزقدر  
ن یـ رش ا یبا پـذ  خاصه   .مییفزایگر ب یات د یسۀ جزئ یبر تأمل و مقا   ،  مین را به توارد نسبت ده     یا

اموزد و بـا  یـ  بی را از کـس   یا   کـه نکتـه     اسـت  یکافت  یمانند هدا سندۀ توانا   یک نو ی یکه برا 
   .ندیافری نو بیهمان هسته اثر

   و زنبق درهآکل داش یها هیما درون
ات یـ  و نجابت و اصالت و عشق با ح  ی جوانمرد یان ناسازگار ی هر دو داستان ب    مایۀ درون
ران و فرانـسه  یـ ا عـۀ  جامیط فاسد و ضد اخالقیدر مح.  استی آلوده به فساد اخالق یاجتماع
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 ی و طـ   یوانیـ  ح یق در زنـدگ   یـ مـرگ اسـت و راه توف      ،  حفظ نجابت و عشق و محبت     رۀ  چا
 و دام   یرنگ باز یانت به عهد و ن    ی و خ  یغدار،  ی در جاه و شهوت و مال اندوز       یمدارج ترق 
 یزان دور ی به م  یهر کس .  است یا و پشت هم انداز    یت و مال مردم و تملق و ر       یثینهادن به ح  

 محروم یات اجتماعی دور و از مواهب حی اجتماعی در زندگقی از توفیل اخالقین رذا یاز ا 
  . استزندگی و پناه بردن به مرگاش ترک  چاره، ها دور باشدین از ااست و هر کس کامالً

ار بـه هـم     ین دو داسـتان را بـس      یـ  ا یر اجتماع یت و تأث  یموقع،  اشتراک موضوع و مضمون   
ر یـ  آن بر اثر انقالب کب     ی اجتماع  فرانسه و تحوالت   عۀزنبق دره نقد جام   . ک کرده است  ینزد

، بـالزاک ( دیـ آ یمـ کس بـه صـراحت بر     یکنـتس بـه فلـ      مـۀ ن مـضمون از نا    یـ فرانسه است و ا   
 »کند ی را برجسته م   ی از زندگ  یا تازه نۀصح« که نیز ضمن ا  ی ن آکل  داش. )1380:138-153

 یوصـف صـفات عـال     ،  )108 :1374،  آل احمـد  ( هـا  ی مردانگـ  سۀحما،  )37 :1374،  یطبر(
 و یاجتمـاع  و ی انـسان ی فـضا صـۀ  و عر نیکـی  عـشق و     مۀسوگنا،  )48 :1374،  یعلو( یانانس

خواهند علت مرگ قهرمانـان      یسنده م یل است که هر دو نو     ین دل ید به هم  یشا . است یاخالق
و داستان به مـرگ     ان هر د  ی پا لین دل ی به هم   مرگ آنان را و    یل ماجرا یرا نشان دهند نه تفص    

   .شود یقهرمانان ختم م
 سندهیـ ن دو نو  یـ دگاه ا یـ سم و شـباهت د    یـ لئات ر یـ  شود کـه ماه    ین تلق یکن است چن  مم

ن دو داسـتان    یـ  شباهت مضمون ا   موجب،  رانیفرانسه و ا   در   ها  زشتیگسترش فساد و    بارۀ  در
نش راه  ین همه ممکـن اسـت امـا گـز         یا. ستیز نامحتمل ن  ین توارد ن  یشده است و عالوه بر ا     

دهـد    یز ممکن نشان مـ    ین امر را ن   یا،  از جامعۀ آلوده  جهت رستن   ،   قهرمان ی مرگ برا  یینها
   . به آثار بالزاک داشته باشدیت گوشۀ چشمیست که هداید نیکه بع

  ها شخصیتتشابه 

ر یـ  هـست کـه سرنوشـت هـر دو بـه زنج            یدو قهرمان اصل  ،  ن دو داستان  یک از ا  یدر هر   
 یقهرمـان اصـل   و  د .ه اسـت   خورد گر گره یکدی به   ی و پاک و آسمان    قهار و    ناخواسته یعشق

 است از   ی زن یکینبق دره    ز یاست و از دو قهرمان اصل      مرجانو   آکل  داش،  تیهدا داستان
، مورسـوف کنـت دو  ، کـه بـه نـام شـوهرش     (Lenoncourt Givry) یوریلنونکور ژ دۀخـانوا 

. کس دو واندنس  یکنت فل یو است موسوم بـه      ی جوان یگریشود و د   یخوانده م  سوفکنتس دو مور  



 62  1387 زمستان پاییز و/ 51سال  / 207شمارۀ / نشریه دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی/ زبان و ادب فارسی

شخصیت و سرنوشـت داش آکـل بـه         ،  د به هم دار   ییها  شباهتنان  ی و اطوار ا   گر چه احوال  ا
  . داردتام کنتس شباهت آنِ

 سـپری   - بـا اخـتالف در مـصداق       -گونـه بـه فـداکاری        هر دو قهرمـان عمـری را مـسیح        
گیرنـد امـا وقتـی کـه      مـی از همین ارزش قوت و نشاط    و   )87و79 :1380،  بالزاک( کنند می

 و قهرمان جـز عـشق   دیجو میغلبه  ها    جان بر و   کند میچیز را خاکستر    همه  ،  شود  میعشق پیدا   
 و چـون بـادی بـر        شـود   مـی که رقیبـی پیـدا       به محض این   .پندارد میسوزان همه چیز را دروغ      

 بـه   .شـود   مـی و در عشق گم      را ندارد  قهرمان تاب تحمل تردید      جان و تن  ،  وزد میآتش عشق   
  .)273 :1380، بالزاک( بیند میمرگ خود را ،  وقدر ندیدن معش است که قهرمان لی دلینهم

ممکـن اسـت    ،   جهـان اسـت    ین موضوعات آثـار ادبـ     یتر   از مهم  یکیجا که عشق      از آن 
 یک عـشق پـاک و کامـل را در زنـدگ     یـ نمونـۀ   ،   آن که از زنبق دره متأثر شـود         یب،  تیهدا

 ینـ یامـا قرا  . ت اسـ  یرفتنیسر و پـذ   ی م ین نظر یش گذاشته باشد و ا    یآکل به نما     داش یداستان
، ن شباهت تام از نـوع تـوارد باشـد         یاگر ا . دهد  ین هم نشان م   ین دو داستان را ع    یهست که ا  

کنـد   ین گمان را به ذهن خواننده القا مـ   ی اگر توارد نباشد ا    یب است ول  ی در حد عجا   یزیچ
 از جملـۀ  . ا حداقل آن را خوانده اسـت      ی داشته   یتیت به زنبق دره عنا    یست که هدا  ید ن یکه بع 
عشق را چـون گـوهری واال       هر دو قهرمان    : ها اشاره کرد    ن نمونه یتوان به ا    ین موجود م  یقرا

 چـون ابـراز سـوز خـود را دون     کنند ی ابراز نم  یبه کس دارند و    می جان خود پنهان     نۀدر خزا 
ریزنـد و بـه      میدر خفا اشک    ؛ هر دو    بینند شأن عاشقی و به منزلۀ مویی در مغز لعلِ عشق می          

  را آلـوده کننـد؛     یریـ آن عـشق اث   ،  یخواهند که با لـذت حـس        ینمسوزند اما    یمآتش عشق   
شـود کـه تنـشان در         یمعلوم مـ   نیهمچن و تر این که عشق هر دو پس از مرگشان افشا          جالب

 مناسـب مـنش او افـشا        یا  لهیک بـا وسـ    یـ  هـر    عـشق  ؛ خاموش شـده اسـت     ییجو  عطش کام 
ای که   کنتس از طریق تنها وسیلهش و عشقداش آکل از طریق طوطی همراز عشق   :شود  یم

   . یعنی نامه؛ردبدان دسترسی دا
 پایبندی به    داش آکل را   .ی واالی انسانی پایبندی دارند    ها  ارزشهر دو قهرمان به برخی      

 دیگـران و کنـتس را       وقداری و احـساس لـزوم حفـظ حقـ          و امانتـ   ی شرط جوانمرد  رعایت
اعتقـاد بـه لـزوم پرهیـز از آزردن            و دینداری،  اعتقاد به فداکاری  ،  پایبندی به پیمان زناشویی   

دارد و به ثبـات قـدم در         می حسی باز    جوییِ نزدیک شدن به عشق آمیخته به کام       از،  دیگران
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 کنـتس بـرای حفـظ       ).182و 83و 74 :1380،  بـالزاک ( خوانـد  مـی  فـرا    حضآسمان عشق م  
نـد خـود   فلـیکس را گـاهی فرز  ، حرمت و مقـام عـشق   و در عین حال برای رعایت     ها  ارزش
داش  و   )225و92،  133،  همـان ( کند  میخواند و گاهی دخترش را بین او و خودش سپر            می
 خـود بـه     حـض از آلودن عشق م   ،  داری کفالت مرجان    اختالف سن و عهده    نۀکل نیز به بها   آ

 از  دیـ بابدین جهت عشق داش آکـل را         .سوزد می و در آتش شوق      پرهیزد می،  لذات حسی 
. رک( دانـست ،   مطـرح شـده اسـت      شیخ صـنعان  و   رو و شیرین  خسنوع عشق واالیی که در      

حاصـل  ،  ن عـشق محـض    یـ ن است کـه ا    ین مورد نکتۀ مشترک ا    ی در ا  .)2-1 :1384،  مرادی
از .  مـورد اعتقـاد جامعـه اسـت        یهـا   ارزش بـه    ی و یبندی قهرمان و پا   یش جوهر ی گرا جمعِ
م یشـو   یوسوسه مـ  ،   مینیب  یتر م    را کم  یبندین نوع پا  یت ا ی هدا یها  داستانگر  یکه در د    جا  آن

  .میگر بپنداریا هر داستان مشابه دی از توجه او به زنبق دره یکه آن را انعکاس

  شباهت فلیکس به هدایت
 از محققـان آن را در       رمانی که بـسیاری   ،  د که هدایت در فرانسه با زنبق دره       نمای میبعید  

  داسـتانیِ  حیات خودش با    آشنا نشده و میان زندگی    ،  اند  های جهان قرار داده   ردیف شاهکار 
بـه  ز  ین ییها  شباهتن قهرمان   یا .یی نیافته باشد  ها  شباهت،  فلیکس،   آن یها  شخصیتیکی از   

از  .دهنـد  یل مـ  یت را تـشک   یات هـدا  یـ  حـساس ح   یهـا   بخش ها  شباهتین  ت دارد که ا   یهدا
 خـود   دۀ خـانوا  یم که نسبت به احوال و اطوار اغلب اعضا        یابی یت درم ی هدا های  نامه  زندگی

ت از  یند و هـدا   بود ی آنان در خدمت حکومت پهلو      که الخصوص یعل .شت ندا یدل خوش 
ن داسـتان عمـالً از      یـ ز در ا  یـ کس ن یفلـ  .شـت نـه دا  ی سخت نفرت و نسبت بـدان ک       سلسلهن  یا

ت یـ گـردد و آن را درکنـف حما    ی مـ  یده و در جامعـه دنبـال پناهگـاه        اش رانده شـ    هخانواد
 .ز ماجراهـا دارد   یـ  تحـول ن    در حـالِ   د و بـا حکومـتِ     ابـ ی ی فـداکار مـ    ی زنـ  نۀ عاشقا -مادرانه  
 ای کـه در زنـدگی      هن عاشـقا  یشباهت به ماجراها   ی ب  در این داستان   کسی فل نۀ عاشقا یماجرا
 کــه از خانــدان یتیهــدا ).167و 27- 26 :1380، بــالزاک( ستیــن، انــد  ســراغ دادهتیهــدا

که نـسبت بـه      »عک عشق ممنو  ی« تلخ شکست در   بۀپس از تجر  ،  ختیگر ی خود م  یحکومت
 خـود را در     اتیحرارت ح ،  داشت) 365: 1373،  جمشیدی (4»]قوانلو[.ق دۀ از خانوا  ییبانو«

 را  یکـش ت خود  و عاقبـ   ییامـا بـاالخره تنهـا      )56،  همـان  (دیـ جو ی م ی فرانسو یعشق دختر 
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ت یهـدا بخش   الهام دختر فرانسوی ک  یمکتوم به   بعید نیست که این عشق      حتی   .ندیگز یبرم
 یهـا  هشیـ بخـش اند   الهام مۀن داستان عشق را سرچش    یز در ا  یکس ن یفل 5.شدبااو   در آثار مهم  

 یحتـ ). 135و27:همـان ( کنـد  ی میال خود طیمدارج کمال آن را در عالم خ،  بزرگ دانسته 
 (Marne) مـارن ت را از رود     یهـدا  .ت اسـت  ی هـدا  یکـش خودبه  ه  یز شب یکس ن ی فل یکشخود

،  داشـت  یکس را کـه قـصد خودکـش       یجان فل  (Loire) لوارپناه بلند رود      نجات دادند و جانْ   
 ).25:همـان ( ستیت ن ی هدا ییرو به کم شباهت    بی زی او ن  ییرو کم .)21:همان( دینجات بخش 

ت در  یو هـدا   )15:همـان ( کوشـند  یرند و در نقض آن مـ      یپذ یهر دو سرنوشت محتوم را نم     
 یجنـگ سرنوشـت    بـه    یکـش بـا خود  ،  دنـ ک ید مـ  ین نکته تأک  ین حال که در اقوال خود بد      یع

قهرمان ،  زی ن آکل  داش و در داستان     استخته شده   یستن به گردنش آو   ی ز لوح که در    رود  می
که  نه آن گونه     ردر اعتقاد دا  یبالزاک به تقد  « البته .سدینو یگر م ی د یسرنوشت خود را از لون    

کـه   اسـت ست یـ آل هدیـ و نـه آن قـدر ا    بداندی را جبری زندگ(Emile Zola) ل زوالیاممانند 
، ی صـادق یحـاج ( »ن شـود ی انـدوهگ ی زنـدگ یهـا  زشـتی  از (Victor Hugo) هوگوچون هم

دا یـ شـباهت پ  ،  بـالزاک ،  سندۀ زنبق دره  یبا نو ،  کسیق شباهت به فل   یت از طر  یهدا ).1 :2004
ت یکس و هـدا ی فلـ ی و آالم و احـوال خـود را در زنـدگ       ی از زنـدگ   یبالزاک بخش  .کند یم

در ، ی از افکـار خـود را در مـورد عـشق و زنـدگ     ییهـا  ه و نکتـ  زنـدگی  ی از ماجراها  یبخش
  .ش گذاشته استیبه نما، آکل داشت یشخص

 از ایـن همـه       طبعـاً  - کـه احتمـال آن زیـاد اسـت         -اگر هدایت زنبق دره را خوانده باشد      
قلـم سـحار    و از    کنـتس دو مورسـوف    شباهت آن با زندگی خـودش و از آن عـشق اثیـری              

وطنـان خـود بـه یادگـار      خواهد اثری شبیه آن بـرای هـم       شود و چه بسا می      متأثر می ،  بالزاک
  .ها مکرر گردد بگذارد تا ذوق شیرین آن عشق سوزان در مذاق

 و جامعـه بـر او تحمیـل         اش  خـانواده د کـه    یگو ی سخن م  ییاش از دردها   هکس در نام  یفل
تر و  رهـا هـر روز او را تـودا         هـا و سـتم    ن درد یـ و ا ،  دارد تفاوت    زیرا او با همۀ آنها     ؛کنند یم

 وصف ایـن دردهـا در نامـۀ فلـیکس        .دهند ی سوق م  ی خود ساختگ  یبه سو ،  تر کرده  یمنزو
ه ی شـب زیـرا  ؛)12 -9: 1380، بـالزاک ( به قلم هدایت رقم خورده است یچنان است که گوی   

و آنهـا را  آنها بر آمـده   و بیان    انتقالت احساس کرده و در صدد       یا است که هد   ییهاهمان درد 
هایی است که مثـل خـوره روح    در زندگی زخم«: است دانسته د آن درموجب انزوای صاحب 
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 هـدایت کـه در زنـدگی تـشنۀ          ).1: 2536،  هدایت( »...تراشد  خورد و می       می در انزوا آهسته  را  
چگونـه ممکـن   ، اگر در رمانی مشابه دردهای خود را مـنعکس شـده ببینـد         ،   یک همدرد است  

   .ه این تأثر در قالب یک داستان انعکاس یابداست از آن متأثر نشود و هیچ بعید نیست ک

  ها شخصیتۀ شباهت علت و نوع رابط
کـسان  ی، بنـدد  یر عـشق مـ  یـ ک زنج یـ  را به    ی که دو قهرمان اصل    ین دو داستان علت   یدر ا 
از آن رانـده    ،  کس بـه علـت داشـتن تفـاوت بـا عمـوم مـردم جامعـه                ی و فلـ   آکـل   داش .است

، ات خود را با نور آن     ی ح یتوانند مدت  ینان م ی که ا   است یگاه عشق تنها پناهگاه    آن .شوند یم
شـوند   یهم مـ  ۀ  فتیآکل چنان ش   داشمرجان و   ،  آکل در داستان داش  .  و حرارت دهند   یرمگ

ن را خواننـده پـس      شود که جذب و طلب از کدام طرف است اما عشق مرجا            یکه معلوم نم  
 مرجـان   یگ او بـرا   ر پـس از مـ     آکـل    همان طور که راز داش     ؛فهمد ی م آکل  از فقدان داش  

 در دل زن یترحمـ ، رود ین حال که مرد بـه طـرف زن مـ       یدر ع ،  در زنبق دره   .شود یفاش م 
عـشق در    شود و انعقـاد نطفـۀ      یشقانه افشا م  جوشد که پس از مرگ زن به صورت راز عا          یم

قدر ظریف است کـه       این نکته آن  ).292-286 :1380،  بالزاک( استدار  یداول  ۀ  همان لحظ 
  .توان آن را به توارد نسبت داد به سختی می

 مـادلن  نوشـته اسـت بـه نـام     یت داسـتان یاده گرفت که هد  ی ناد توان  مینهم  را   هتن نک یا
، زنده بگـور ... ین داستانِ مجموعۀ  تر یمیقد« نیا ).1929 هیژانو 1308/4 ی د 15تاریخ نشر   (

واسـطه    بـی  شیهـا  ههـا و نوشـت     هت جوان افزون بر خواند    ی نوشته شده است که هدا     یدر زمان 
سنده اسـت از فرهنـگ      ین تأثرات نو  یانگر نخست یمادلن نما  ... کند ی را تجربه م   ی غرب یزندگ
س در زنبـق دره هـم هـست کـه           در ضمن مادلن نام دختر کنت      .)226 :1374،  ینراز( »غرب

از ،  گزینش ایـن نـام بـرای ایـن داسـتان     .خواهد او را سپر طهارت عشق خود کند    یکنتس م 
   .دهد  میخبرو از تأثیر آن براو آشنایی هدایت با این رمان از ، ام موجودمیان هزاران ن

  روند داستان در خدمت تبیین و اثبات مضمون 

. کنـد  ی اثبـات مـ     آن را تبیـین و     معانی کنایی  است که مضمون و      ی طور آکل  داشروند  
ن مقـدار   از ای .  چاپ شده است   ی صفحۀ قطع جیب   26 کلمه و در     3800در   تقریباًاین داستان   
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 قهرمان در خصوص عشق مرجان و رقابت        ی رفتارها یبیشترین حجم داستان مربوط به معرف     
 یبا این توضیح که نصف ماجرا و موضـوع داسـتان کـه مربـوط بـه معرفـ                  . کاکا رستم است  

 26در هـشت صـفحه از     ،   و رساندن موضـوع بـه آسـتانۀ حادثـه اسـت            ها  شخصیتقهرمان و   
وضوع که شرح و بسط مقدمات حادثه و فروع مترتـب بـر آن             صفحه و نیمۀ دیگر ماجرا و م      

 کـه منطـق   یتبا جزئیات و تفصیال،  سه چهارم کل حجم داستانیدر هژده صفحه یعن  ،  است
معلـوم  ،  م نیـز بنگـری    یشناس واناگر از دید ر   . بیان شده است  ،  دهد یداستان کوتاه رخصت م   

 و مترتـب بـر   ی فرع و دو حادثۀ  یشود که در این داستان کوتاه یک حادثۀ بزرگ و اصل           یم
 عشق قهرمان بـر  ی یکی مرگ قهرمان است و از دو حادثۀ فرع    یحادثۀ اصل . دهد یآن رخ م  

 بروز عـشق همـان دختـر نـسبت بـه            یست و دیگر   او یرسم است که در کفالت غیر     یردخت
ه ناموجـ  تولد عشق حادثه خواندن   ،   که عشق در این داستان دارد      یبا توجه به اهمیت   . (قهرمان
 بـه ظـاهر بـه       ی یعنـ  افکن است؛   مغلطه یکشخود یدر این داستان مرگ قهرمان نوع      ).نیست

شود اما با کنار هم نهادن قراین موجود و مقایسۀ آنها با هم و با توجه   یبش کشته م  دست رقی 
تعمد نویسنده از روند داستان به      .  او را اثبات کرد    یکشتوان خود  یم،  سندهبه تعمد پنهان نوی   

أس از  و ییبست و ناچار  دارد که قهرمان را در بنیداستان روند. ابل استنباط است قیآسان
ه  امیـد و آینـدۀ خـود بـست         ی چنان که همۀ راهها را به رو       ؛دهد ی موجود خود قرار م    یزندگ

آید ظـاهراً بـه دلیـل        ینم بر ی زندگ  امید و ادامۀ   ی به سو  ی راه یجوو   جست یبیند و در پ    یم
بـه زیـستنش    بیند کـه     ی م یات ادامۀ حی  یبرا شرمانه ی را سماجت ب   یجویو  تکه چنین جس   این
 که آلوده به سموم خشم و شهوت و نیرنگ و مـردم             یارزد و نفس کشیدن را در محیط       ینم

 و  ی از خـو   یدر حقیقـت ایـن قهرمـان بخـش        . دانـد  یق خـود نمـ    الیـ ،   و رذالت است   یآزار
خُلـق  ) شـفاف  نیمـه  یپوشـش (= خصلت خود را از نویسنده به عاریت گرفتـه و چـون فویـل               

توانیم از الفـاظ صـریح       یقراین موجود در داستان را م     . یدتوان د  یسنده را در پشت آن م     نوی
 او ریشه دوانیده بـود      ی در رگ و پ    یعشق مرجان طور   «یاز طرف .  بگیریم یموجود به گواه  
ت و  دانـس  ین مـرده مـ    خودش را زیر دیـ    « و از طرف دیگر   »  جز او نداشت   یکه فکر و ذکر   

 »ر چیـز او را در فـشار گذاشـته بـود           ولیت بـیش از هـ     ئاین مس ...  لیت رفته بود و   ئوزیر بار مس  
 و موهوم او به یأس      ی امید واه  ی که مرجان ازدواج کرد و به کل       یوقت). 73: 1341،  هدایت(

دختـر  ، کنان مرجـان آمد و از مجلس عقـد   ولیت آن در  ئاز زیر بار دین مرده و مس      ،  دشمبدل  
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دل او « کـه   یدر حـال  ) 79،  همـان  (»بیـرون رفـت   ...  آلـود   اشـک  یها  چشما  ب«،   صمد یحاج
 یهـا  هگونـ ،  صـورت مرجـان   ...  تنش گرم و فکـرش پریـشان بـود        ...  شکسته و مجروح بود   

 کـه  یچیـز ...   مجسم شده بـود آکل داشجلو چشم ...   بلندیها ه سیاه و مژ   یها  چشم،  سرخ
مثل این که دلش    ،  ناپذیر بود   برایش تحمل  آن وضعیت ،  ترسید ی خودش م  مسلم بود از خانۀ   

-79،  همـان  (» شده بـود   یمعن ی ب  برایش کوچک و پوچ و     یسرتاسر زندگ ...  کنده شده بود  
گــاه  قرســید کــه قُــرُ ی بــه محلــیقهرمــان داســتان در همــین حالــت روحــ، آکــل داش). 82
از ، ز آنش رقم خورد اما پـیش ا ا اش بود و در همان ساعت و همان جا مرگ ظاهری   یمدای

  .شود یده م او شنیی مرگ حقیقیبو، الذکر اوصاف سابق
رسـد   ی به نظر م   ی و قهر  ینبی  که دارد قابل پیش    ی در این جا و با شرایط      آکل  داشمرگ  

بش کـه داش را     توجـه کنـیم و خـصوصاً رابطـۀ او را بـا رقیـ              ،   کـه دارد   یا هاما اگر به گذشت   
 آکـل   داش. رسـد  ی به نظر م   یعادرنتظار و غی  قتل او بر خالف ا    ،  مد نظر قرار دهیم   ،  کشد یم

 داسـتان   ییکنـا  از چند نکتۀ حساس و مهـم و          یین نکته یک  اشود و    یبه قمۀ خودش کشته م    
 قهرمان پیش   ی بر مرگ حقیق   یا  هیکنا قهرمان و    یکش از خود  یتواند تأویل  ین م است و همی  

بـر جـان    ،   مرجان ی قطع ی که یأس حاصل از دور     ی زمان ییعن.  او باشد  یاز وقوع مرگ واقع   
 یبـرا .  بود که مرگ او به شهود و ظهور برسد         یا ه بهان یو در پ  بود   او مرده ،   سایه افکند  یو

کاکا ،   این که به استناد صراحت داستان      ییک:  دو نکته را بالفاصله باید افزود      مدعاتأیید این   
شکست خورده بـود و      چند بار با او در افتاده و همواره بال استثنا از او              آکل  داشقاتل  ،  رستم
 بر اثر یـأس حاصـل از عـشق ناکـام            -ظاهراً   - آکل  داشجز ضعف   ،   او در بار آخر    یپیروز

 بـه مقابلـۀ     یکند و با دسـت تهـ       یمن فرو  در زمی  آکل  داش ندارد و قمه را خود       یدلیل دیگر 
کند؛ نکتۀ دوم ایـن کـه        ی کاکا رستم را به قمه فراهم م       یسرود و همین امر دستر     یف م حری
گـرش نـاقص     نصف زبان دارد و نصف دی      آکل  داشا رستم لکنت زبان دارد و به تعبیر         کاک
 شخـصیت   یگـانگ  از دو  یا  هیـ کناکاکـا رسـتم را      زبان  توانیم نصف و ناقص بودن       یم. است
 اسـت در ایـام      آکـل   داش از وجـود     یکاکـا رسـتم نیمـ     ،  به عبـارت دیگـر    .  بدانیم آکل  داش

در جنـگ اسـت و در   ) در قالب کاکا رسـتم ( اش هت؛ نیم آزادش با نیم بس   آسودگیِ افکارش 
 ی مـرگ یکـ    یبینـ  گیرند و پیش   ی از هم فاصله م    این دو نیم  ،  ایام غلیان عشقِ داش به مرجان     

کنـد و داش   یتر غلبـه مـ    کاملنصفۀ ناقص بر نصفۀ   ،  با غلبۀ یأس بر نیم عاشق     . نامنتظَر نیست 
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طلـب و نـاقص در       یـب و فرصـت    نانجمیرد و داش     یمنش م  ب و بزرگ   و آزاد و نجی    یحقیق
خوسـت از عـالم      هبدین ترتیب آن که خوب و پاک و فرشـت         . ماند ی م ی باق رستم قالب کاکا 

 یتوانیم بگـوییم کـه در قالـب دختـر          یم،  مبندد و اگر بتوانیم اثبات کنی      یناپاکان رخت برم  
 پلیـد و  میـان یابد اما آن هـم در دسـت آد         ی م افتاده و زیبا حیات دیگر    آزرمگین و جا  ،  جوان
عاشق مال  بیشتر   که   »لگِبد«که در قالب شوهری پیر و       شود   یاسیر م طلب و سودجو     فرصت

ایـن نظـر   ، لیـ تأوبا پذیرفتن ایـن  . کند ی میتجل،  عاشق جمال او تاپدرِ مرحومِ مرجان است  
 نیـست امـا     ینماید که عالم از پاکـان و نیکـان خـال           یت قابل دفاع م    هدای ی اجتماع - یفلسف

ند یا مقتول تیغ دو دم آنـان کـه البتـه در هـر حـال      ا نیکان یا اسیر ناپاکان و آلودگان    پاکان و   
 مغلـوب   ی پـاک  اگر چه ممکن است   ،  با وجود این  .  آلودگان آخته است   ییک دم آن به سو    

زایاتر و جاندارتر بـار دیگـر       ،  زیباتر،  تر  لطیف یشود و شاید در کسوت     یهرگز نابود نم  ،  شود
  .ظهور کند

ای بـرای تظـاهر    هکـه وسـیل  اند   برای این به وجود آمده  ها  شخصیتره نیز تمام    در زنبق د  
 تـا نویـسنده آرای خـود را در بـاب عـشق و               شود میحیات دومورسوف باشند و او نیز خلق        

ظرفیـت عظمـت عـشق پـاک را     ،  و شاید کـل هـستی  اومرگ ابراز کند و بگوید که جامعۀ      
  . بیماری ثمری نداردندارد و هستی عاری از عشق نیز جز سردی و

   و مرگ در دو داستانیتقارن زندگ
و ( آکل داش. تقارن جهل و معرفت است   و مرگ مانند     یدر این دو داستان تقارن زندگ     

 ماننـد   ) خـانم  یآبجو   سگ ولگرد  از جملـه   هدایت   یها  داستان از قهرمانان    یهمچنین بسیار 
تأمـل در نفـس حیـات و کنـه          و دور از     یخبـر  ی کـه در عـالم بـ       یسوف تا زمان  خانم دومور 

د اما بـه محـض      کن یم یزندگمانند دیگران در بهشت غفلت      ،  برد  می به سر ،   خویش یزندگ
، نگـرد  یتـر مـ    قآید و قهرمان احوال خود را عمی       یش م  بغرنج مانند عشق پی    یا هلئاین که مس  

ن و پـس از آ   ،  همه چیـز دروغ بـود     :  که یآه،  تنها حاصل معرفتش یأس است و به دنبال آن        
محـسوس مـرگ    در حقیقت یأس جوهر نا    . دهد ینجات م ،  أسِ بدتر از مرگ    که از ی   یمرگ

ا خـود راه مـرگ خـود را         میرنـد و یـ     یمـ ،   کـشنده  یبب قهرمانان بـدون سـبب     است و بدان س   
شـود کـه مـرگ آخـرین پلـۀ           یب غرض از تقارن و تعامل روشن مـ        بدین ترتی . گزینند یبرم
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 ی داسـتان  یا هدیگر قهرمانان آثار هدایت بر اثر حادث      .  و ناگزیرِ آن است    یتکامل حیات آدم  
رسـند و یـأس نـام دیگـر و           یم،  أس حاصل ندارد   که جز ی   یبه معرفت ،   داستان ییا روند طبیع  

 یهـا   داسـتان البته یأس کـشنده در اغلـب        .  هدایت است  یها  داستانحقیقتِ مرگ قهرمانان    
 و یرایط روانـ  شـ حاصـل  و  و نـاگزیر جامعـه  ی تلقـین قهـر  آکـل  داشاز جملـه در    ،  هدایت
از . قهرمان و نحوۀ کیفیت تعامل او با جامعه است -و یا نجابت   - یروی  و عمدتاً کم   یاخالق

 از سـماجت  ی و دوریرویـ   کمینوع، قهرمان دامنانۀ  و پاکنجیبانه،  فداکارانه ینحوۀ زندگ 
 یهـا  نسانا که خاصیت یطلب  و فرصتییجو و سودی و ناپاک  ینامردمقرون به    یو اصرارها 

 هـا  داسـتان  این گونـه  شود و قهرمان نجیبِ یحاصل م، اندوز است طلب و مال پست و قدرت  
ن راه  تـری   محـیط خـود و مطلـوب       ی در خالب حیات اجتمـاع     یمرگ را بسیار بهتر از زندگ     

ند شـو  ی بـدل مـ    یهای در این گونه موارد قهرمانان نجیب به فویل       . داند یم نجات خود از آ ن    
بینـیم کـه     یت و بالزاک را مـ      چون هدای  یروشن نویسندگان ا چهرۀ محو و نا    که از پشت آنه   

ش  قهرمـانِ بـدل شـده بـه فویـل بـه نمـای              ی خـود را در قالـب رفتارهـا        ی اخالقـ  یها ویژگی
 ی و مظلـوم اجتمـاع     یبیعـ ط،  پـاک ،  در عین حال هر دو نویسنده قهرمانان سـاده        . گذارند یم

  ).2 :2004، ی صادقیحاج(پرورند  می

  نتیجه
 در کنـار ایـن بایـد بـه تـشابه            .هستایی  ه  تهباشم بالزاک   وزندگی واقعی هدایت    میان  

از جهت تحوالت اقتـصادی و ادبـی کـه در    ، میان فرانسۀ عصر بالزاک و ایرانِ عصر هدایت       
باز باید افزود کـه ایـن دو نویـسنده نقطـۀ       . هم اشاره کرد  ،  اند  آثار این دو نویسنده مؤثر بوده     

ای  را در ایـن دو داسـتان انعکـاس داده و هـر یـک بـرای خـود نماینـده         زندگی خـود    ابهمش
ه زنـدگی واقعـی     زنـدگی داسـتانی نماینـدۀ بـالزاک شـباهت زیـادی بـ             . انتخاب کرده است  

 تـوان بخـشی از      مـی . این دو داستان از چند جهت به هم شباهت دارند          اینبنابر. هدایت دارد 
یی که بـه حکـم      ها  شباهتبه  صادف و توارد و     بر تاریخ و بخشی را به ت      به ج   را تا تشابه این

 منتفـی   ضمن ایـن کـه ایـن احتمـاالت کـامالً          . نسبت داد ،  آیند  محدودیت موضوع پیش می   
. دهنـد   و تأثیر و تأثر را نیز محتمـل نـشان مـی            که اقتباس    ظرایف و قراینی هم هستند    ،  نیستند

.  تمـام عناصـر اسـت      قهرمانان بـیش از   زندگی داستانی   مضمون و   ،  این تشابهات در موضوع   
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، در میـان نبـود    الی اینهـا     و برخی از نکـات ظریـف در البـه         اگر شباهت موضوع و مضمون      
احتمـال تـوارد در جزئیـات       جـا کـه       اما از آن   بود  تر می   کفۀ احتمال توارد و تصادف سنگین     

بـه نـدرت اتفـاق      ،   با این کیفیتی که در این دو داسـتان هـست           خصوصاً،  موضوع و مضمون  
. تـوان بـست   چـشم نمـی   اگرچه بر تصادف نـادر  -بینیم  میتر  کفۀ اقتباس را سنگین ،افتد  می

، در فرانـسه  ،  نویس با آن وسـعت مطالعـات       د گفت بعید است که هدایتِ داستان      همچنین بای 
طبیعی است کـه از آن      ،     اگر آن را خوانده باشد     .جا را نخوانده باشد      آن یکی از شاهکارهای  

 یین آشـنا یـ آکل حاصل ا   داستان داش  بندد و احتماالً     را به کار می    آموزد و آن    میچیزهایی  
  . در هر حال تشابهات فراوان میان این دو داستان بایستۀ تأمل بیشتر است. است
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  ها نوشت پی
آثاری به  ) 93: 1377،  همایون کاتوزیان (» ناسیونالیسم رمانتیک «هدایت نه تنها در مورد       -1

، علـوی .  در این مورد رک    .کرد  میتشویق  یز به این کار     جا گذاشت بلکه دوستانش را ن     
  . 100-87: 1377،  وهمایون کاتوزیان279 -275: 1380

گویـد برخـی از       دهد و مـی     م در این مورد به او لقب باروری یا پرباری می          وآمسامرست   -2
رسـند چـون ممکـن اسـت بـه یـک تجربـۀ         نویسندگان با یک یا دو کتاب به شهرت می    

ت یابند و آن را در اثری منعکس کنند و به شهرت برسند و اگر پس از آن                  استثنایی دس 
میـدان عمـل بـالزاک تمـامی عـصر او و            «امـا   .  تکـرار همـان خواهـد بـود         چیزی نوشتند 

است »  وسیعها انساناندازش به وسعت مرزهای کشور اوست و اطالعات او دربارۀ        چشم
)1370 :55 .(  

ون یهمــا(ت یو هــدا) 3 :2004، ی صـادق یحــاج(، لزاککـه زنــان در آثــار بـا  انــد  گفتـه  -3
ن داسـتان کنـتس     یدر ا . خو ا فرشته یند و   ا  ا بد و خطرناک   ی) 144و129 :1384،  انیکاتوز
  . است زنان خطرناکرۀ از زمی دو دلیدیخو و ل  زنان فرشتهلۀاز جم

 او  یاز شیر یکه انجو اند     دانسته ی زن یمهر  بی  او را  ی از نویسندگان علت خودکش    ی برخ -4
 هم اعتـراف کـرده اسـت کـه دل       ی شیراز یانجو. آورده است را از چنگ هدایت به در     

اما قبول و رد این ادعا مـستلزم تأمـل   . ربوده است، داشت دوستش میهدایت زنی را که    
 از  ی برخـ  یحتـ . داشـت  یاش را دوسـت مـ      او دخترعمـه  انـد     تهگفهم   یبرخ .بیشتر است 

 داشـته و    ی پیرش سر و سـر     یهدایت با زن جوان عمو    که  اند    خویشاوندان او ادعا کرده   
،  و فرزانه  372-365 و   57-56: 1373،  یجمشید(  از این رابطه متولد شده است      یفرزند
1379 :504(.  

 و هـا مطالعـه   پـس از مـدت  بـر آثـار هـدایت     نگارندۀ این سطور در مورد تأثیر این عشق         -5
یکی از  شدن  روشن  به  بتواند  است که    کرده است و امیدوار      آمادۀ انتشار ای    نوشته،  تأمل

  . کندکمکیزوایای مرموز آثار هدایت 
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