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چکيده
جهان هدايت جهان اشباعشده از مفهوم نیهیلیسم است؛ جهانی بیمعنا و سرشار از تضادها و تناقضهای
چندبُعدی و پیچیده .آثار داستانی ،تابلوهای نقاشی ،ترجمهها و بقیۀ شئون حیات فرهنگی صادق هددايت
قرار دارد که سالها پس از هدايت ،از چشمانددازی تقريبدای يکسدان بده مسدائل بنیدادينی ازقبیدل انسدان،
خداوند و هستی پرداخته است .بر اين اساس ،مسئلۀ اصلی مقالۀ حاضر تبیین و سپس تطبید ندوع نگداه
هراری در کتاب پرمخاطب و مشهور انسان خردمند :تاريخ مختصر بشر و صادق هدايت در داستانهدای
کوتاه به سه مؤلفۀ بنیادين خداوند ،انسان و هستی و سپس توصیف خاستگاه چنین برداشتهدايی اسدت.
ذکر اين نکته ضروری است که تطبی نظر اين دو نويسنده و تحلیل انديشههای آنها که گاه در تعدار
با آموزههای مبین انسانی و اسالمی قرار میگیرد ،بهمعنای تأيید نويسندگان مقاله نیست و ديدگاه انتقادی
مطر شده در سراسر مقاله فلسفۀ پوچانگارانۀ ايشان را بهچالش میکشدد .نتداي تشدري و تحلیدل آثدار
مذکور با رويکرد تطبیقی و برپايۀ مکتب امريکايی نشان می دهد هر دو نويسنده در نسبت با مؤلفدههدای
مورد نظر همسو هستند و در اين میان ،مسیر آنها از مجدرای للدم مددرن و بدهصدورت اخد

از آرای

زيستشناسان لبور کرده و در بیشتر موارد تکبُعدی است .خداناباوری ،افول انسان و درنهايت انحطدا
جهان از مهمترين وجوه اشتراکی است که میان هدايت و هراری برجسته شدده اسدت .روش تحقید در
اين مقاله توصیفیتحلیلی و روش جمعآوری اطاللات نیز کتابخانهای بوده است.
E-mail: N.dorri@modares.ac.ir

* نويسندة مسئول مقاله:
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مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر تکانههای شديد نیستانگاری است .در طرف ديگر يووال ندو هدراری
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واژههاي کليدي :ادبیات تطبیقی ،صادق هدايت ،يووال نو هراری ،انسان خردمند ،نیستانگاری.
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 .1مقدمه
در گفتمانهای دينی ،مفهوم استعاليی خداوند ،بهلنوان دالّ مرکزی ،مقدومم و معندابخش جهدان
هستی است .در چنین چارچوبی ،تمام مناسبات واجد معندايی خداه هسدتند .جهدان آغدازی
مشخ

دارد و بهسوی غايتی معلوم در حرکت است و بهاصطال جهان مقولهای «تاريخمندد»

است .از يک منظر ،در چنین بافتاری ،آفرينش انسان از آنچه بحران نیهیلیسم نامیدده مدیشدود،
مصون است و اين مصونیت ضامن هدفمندی و معرمف نظام احسن خلقت محسوب مدیشدود.
در سنت تاريخی غرب ،از جنبش رنسانس به بعد با کم رنگ شدن نقش خداوند بهمنزلدۀ ندامم
هستی ،انسان بهمثابۀ سوژه و موجودی مستقل و خودبنیاد مهور می کند و اصالت می يابد تدا بدا
کنش خودانگیخته و به نحو مستقل از نیروهای ماوراءالطبیعی ،ساختارهای تازه و نظدام ارزشدی
جديدی را پايهگذاری کند و مناسبات و روابط خود را با هستی بهگونهای متمايز از پیش تنظیم
نمايد .اين ساختار جديد که دگرديسی غالب ارزشها را بهدنبال دارد ،به لصر نیسدتانگداری

1

موسوم است .بسط نیستانگاری مرگ معنا ،انسان و آرمان را تحق بخشید و حاصدلجمدع آن
به يکی از بزرگ ترين چالش های لصر مدرن تبديل شد که لدم شناخت و مواجهۀ اصدولی بدا
آن میتواند نظامهای انديشگانی هدفمند را به آسیبها و خطرات بالقوهای دچار کند .در مهور
چنین پديده ای ،لوامل مختلفی دخالت داشتند که از میان آنها آنچده در نوشدتار حاضدر بددان
توجه شده ،نقش للم مدرن است .در گفتمان ادبیات فارسی معاصر ،از میان نويسندگانی کده از
آبشخور فلسفه ،فکر و للم مدرن غرب بهره بردهاند ،می توان صادق هدايت را به لنوان يکی از
پیشگامان نام برد .اينکه هدايت به چه نحوی به وادی نیهیلیسم کشیده شده و بروز و لملکدرد
ايددن انديشددههددا در مصددادي هنددری و آثددار ادبددی او چگوندده بددوده ،و مقايسددۀ ديدددگاههددای
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هستیشناسانۀ وی با يووال نو هراری 2با تمرکز بر کتداب مناقشدهانگیدز و پرمخاطدب انسدان
خردمند :تاريخ مختصر بشر ،مسئلۀ اصلی اين مقاله است .بدين ترتیب ،مقاله به نحدوة مواجهدۀ
هدايت و هراری با سه مؤلفۀ بنیادين خداوند ،انسان و هستی پرداخته است.
با توجه به اينکه انسان خردمند ،بهمثابۀ اثری شبهادبی ،در مدت کوتاهی به بیش از سی زبان
ترجمه و به يکی از پرمخاطب ترين آثار در فضای فکری و فرهنگی ايران تبدديل شدده اسدت،
پرداختن به اين اثر ،و در نگاهی کالن ادبیات لامهپسند ،سويههايی از سالي و لاليد جمعدی
اکنون جامعه را روشن میکند .برخی جبههگیریهای لجوالنه نسبت به اين کتاب همانند انکار
کلی آن و يا محدوديت چاپ و انتشار در نزد برخی صاحبنظران ممکدن اسدت بده بددخوانی
ناگزير منجر شود .از اين چشمانداز ،پاسخگويی متقن و منطقی به برخی شبهههای مطدر شدده
میتواند ضمن شفافسازی و روشنگری ،به روايتهدای يدکجانبده کده لمومدای بدا اهدداف و
انگیزههای خاه مطر میشوند ،پايان دهد .بر همین اسداس ،نويسدندگان ايدن مقالده ضدمن
مطالعۀ دقی اثر يادشده ،مواضع انديشدگانی آن را بدا رويکدردی للمدی و انتقدادی بدهچدالش
کشیدهاند .اين مقاله به شیوة توصیفیتحلیلی و برمبنای مطالعات کتابخانهای انجام شده است.
1ـ .1پيشينة تحقيق
هدايت ،در مقام يکی از برجستهترين نويسندگان ايران ،همواره مورد مطالعۀ پژوهشگران بوده
است؛ چراکه فضل تقدم در بسیاری از زمینههای ادبیات معاصر به وی مربدو مدیشدود .آثدار
ارزشددمند کاتوزيددان ( ،)2731جنتددیلطددايی ( ،)2332فرزاندده ( ،)2731کتیرايددی (،)1311
لطايیراد ( ،)1331دستغیب (بیتا) ،شريعتمداری ( ،)1331طايفیاردبیلدی ( )1322و حجدم
بسیاری از مقاالت و تحقیقات دانشگاهی هريک کوشیدهاند جلوههايی از حیات و آثار هددايت
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را تبیین کنند .در بررسی اين آثار روشن شد که بهطور کلی بسیاری از اين نقدها و پژوهشهدا
به مبانی نظری نیستانگاری هدايت اشاره نکرده و بیشتر مصادي آن را نشان دادهاند و برخدی
نیز از قالدة دوگانۀ زيربنا و روبنا يا مؤلفههای سیاسی برای فهدم هددايت بهدره گرفتدهاندد .در
حوزة ادبیات تطبیقی ،برخی محققان کوشیدهاند هدايت را با نويسندگان و متفکران شاخ

در

حوزههای فرهنگی غیرايرانی مقايسه کنند؛ برای مثال مقالۀ «نگاهی به طنز اجتمدالی در دو اثدر
آنتوان چخوف و صادق هدايت» از نصراصفهانی و فهیمدی ( )2731و نیدز «دوگدانگی مفهدوم
مرگ در آثار هدايت و ادگدار آلدن پدو» از فاضدلی و احمددی ( )2737در ايدن دسدته جدای
میگیرند .کتاب انسان خردمند بااينکه يکی از پرمناقشهترين آثدار چندد سدال اخیدر در فضدای
فرهنگی ايران و جهان بوده ،در فضاهای دانشگاهی ايران کمتر مورد توجه قرار گرفته اسدت .از
محدود آثار پژوهشی در اين زمینه میتوان به مقالۀ وحدتینسب ( )2731بدالنوان «بررسدی و
نقد ترجمۀ کتاب انسان خردمند ،تاريخ مختصر بشر» اشاره کرد که نويسدنده ضدمن اشداره بده
اهمیت مضالف اين اثر ،کوشیده است پارهای از مفاهیم للمی مندرج در آن را کده بده فارسدی
برگردانده شده ،توضی دهد و درضمن آن نظرات انتقادی خود را نیدز مطدر کندد .در پايدان
اينکه ،نگاه تطبیقی به آثار هدايت با هراری مسئلۀ مهمی است که تا کنون بدان پرداختده نشدده
است .اين موضوع در کنار تمامی پژوهشهای حوزة ادبیدات و فرهندگ لامدهپسدند مدیتواندد
جهتگیری های فکری جمعی را تا حدود زيادی بهنمايش بگذارد و با بررسدی خاسدتگاههدای
فکری آن ،از مهور و بروز بدخوانیهدا و برداشدتهدای غلدط و موضدعگیدریهدايی بده نفدع
نیستانگاری وخداناباوری جلوگیری کند.
 .2اندیشههاي تکاملگرایانه در عصر جدید
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داروين در قرن نوزدهم سعی کرد نظريهای شبه فلسفی را برمبنای للوم طبیعی پايه گذاری کندد.
او امهار کرد نوع انسان در فرايندی تکاملی ،برخاسته از دل طبیعت و محصول تحول تدريجی
موجودات از نقصان به کمال است .داروين کوشید نشان دهد چگونده مدی تدوان همدۀ صدفات
ممیزة انسان را برطب تغییر تدريجی نیاکان آدم نمای او ،در جريدان انتخداب طبیعدی توجیده و
تعلیل کرد .وی التقاد داشت انسان بر اثدر انتخداب طبیعدی تکامدل حاصدل کدرده و از میمدون
اشتقاق يافته است و دلیلی ندارد که انسان را از مجمولۀ موجودات طبیعی استثنا کنیم (داروين،
1 :1331د .)12اين مسئله که در نگاه نخست للم تجربدی را دربرمدیگیدرد ،بده همدین نقطده
محدود نشد و به ساحتهای ديگر ،ازجمله حیطههای فرهنگی ،نیز سرايت کرد.
2ـ .1صادق هدایت و داروینيسم
امیرمحمد گمینی ،پژوهشگر تاريخ للم ،در مقالۀ «رويارويی با نظريۀ تکامل دارويدن در لصدر
قاجار» نوشدته اسدت کده نظريدات دارويدن از نیمدۀ دوم قدرن ندوزدهم بده ايدران وارد شدد و
واکنش های بسیاری را برانگیخت .وی در اين مقاله آورده است« :در بسیاری از آثار گفته شدده،
میرزا تقی خان انصاری کاشانی تنها يازده سال پس از انتشار منشأ انواع ،نظريۀ تکامل داروين را
در کتاب جانورنامه در سال  1232قمری به زبان فارسی مطر کرده اسدت» (گمیندی:1313 ،
 .)316در کنار اين روايت ،گمینی تاريخ و متن ديگری را سرآغاز آشنايی ايرانیان بدا نظريدات
داروين مطر میکند:
نخستین اشارة مکتوب به نظريۀ داروين در کتاب نیچريۀ سیدجمالالدين اسدآبادی ديده
میشود .اين کتاب در سال  1213قمری منتشر شد .ماهرای اسدآبادی در هندوستان از
طري يکی از نوگرايان تأثیرگذار بهنام سرسیداحمدخان با نظريۀ تکامل آشنا شد .احتماالی
6
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هندوستان اولین مسیر ورود نظريۀ تکامل به میان فارسیزبانان بود .اين نظريه از طري
ايرانیان و الراب فرنگرفته و هیئتهای تبشیری مسیحی بهصورت شفاهی و همچنین از
طري مجلههای لربی آن روزگار بهشکل دقی تری به جهان اسالم راه يافت .مجلههای
للمی لربی که توسط الراب مسیحی تحصیلکرده چاپ میشد ،يکی از اصلیترين
مسیرهای ورود نظريۀ داروين بود (همان313 ،د.)316

گمینی همچنین در اين مقاله از کتابی بالنوان نقد فلسفۀ داروين (1211ش) ياد میکند .با ايدن
توصیفات ،حضور مباحث تکاملی و ماتريالیستی داروين در فضای فکدری اواخدر دورة قاجدار
نشانۀ اقبال افراد و جريانهای مختلف فکری از چنین مباحثی و يا واکنش به آنهاست.
نیم نگاهی به فضاهای آموزشی ايران در اواخر قاجاريه نیز حضور آموزههای دارويدن را در
فرهنگ و فکر آن لصر تأيید میکند .دارالفنون ،بهلنوان يکی از مجراهای آشدنايی ايرانیدان بدا
غرب ،تحت سیطره و نفوذ استادان خارجی بوده است و ايدن مسدئله مدیتواندد مؤيدد تدروي
انديشههای تکاملگرايانۀ داروين باشد .از ديگدر سدو مدرسدۀ سدن لدويی نیدز شدايد يکدی از
نهادهايی بوده که هدايت را بهسمت مباحث ماتريالیسدتی دارويدن سدوق داده اسدت .بدر ايدن
اساس ،بهباور نگارندگان ،آشنايی هدايت با انديشههای تکاملگرايانۀ داروين يکی از مهمتدرين
مبانی نظری وی در مواجهه با هستی است و برمبنای اين مسئله میتوان منظومۀ فکری هددايت
را فهم کرد.
در آثددار هدددايت ،قددراين و داللددتهددايی حدداکی از آشددنايی وی بددا آرا و انديشددههددای
زيستشناسان تکاملگرا وجود دارد .در کتاب انسان و حیدوان ( ،)1312هدايت بده فلدورنس

3

که چندسالی پس از داروين مقولۀ تکامل را شر و بسط داده بود ،ارجاع میدهدد« :سداختمان
بدن انسان گواهی میدهد که گوشتخوار نمیباشد؛ همانطوری کده فلدورنس معدروف ثابدت
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میکند که انسان اولیه میوهخوار بوده است؛ درست مثل میمونهدای بدزرگ» (هددايت:1323 ،
 .)63فوايد گیاهخدواری ( )1316نیز نشاندهندة آشنايی لمید هددايت بدا دارويدن و مبحدث
تکامل است .هدايت در اين اثر به صدورت مسدتقیم بده دارويدن اشداره مدیکندد و مدیگويدد:
«دانشمندان بزرگ تاريخ طبیعی مانند داروين ،هگل ،هوکسلی ،فلورنس و غیره ،در اين باب که
انسان اولیه مانند میمونهای بزرگ بوده ،هملقیده میباشند و هرکدام ثابت کردهاند که انسان از
دانۀ گیاه ها و میوهها میزيسته است» (هدايت1312 ،الف .)21 :داستان «س.گ.ل.ل» (هدايت،
 )33 :1331و افسانۀ آفرينش (16 :1116د )22نیز قرابت فکری هدايت را با زيست شناسدان
تکاملگرا برمال میکند .گفتنی است که افسانۀ آفرينش و اجزای آن در غدرب نیدز دسدتمايدۀ
خل آثار بسیار مهمی شده است؛ ازجمله دانتده ( )1336و میلتدون ( )1333از برجسدتهتدرين
افرادی هستند که در کمدی الهی و بهشت گمشده مفاهیم مربو به آفرينش و بهشدت و دوز
را بازآفرينی کردهاند .در پايان میتوان به «پدران آدم» از مجمولۀ سايهروشن (هددايت:1331 ،
 )131و «قضیۀ نمک ترکی» از مجمولۀ للويهخانم (هدايت1312 ،ب) اشاره کرد که در آنها
نیز اثرپذيری هدايت از داروين مشهود است .هدايت در «قضیۀ نمدک ترکدی» مراحدل رشدد و
تکامل انسان را در بستر چهار دورة تاريخی (احوال ابتدايی و بدوی ،لهد سنگ ،لهد فلزات و
لهد زغالسنگ) نشان داده است (همان.)132 ،
2ـ .2هراري ،انسان خردمند و داروینيسم

هراری در ايران بیشتر با آثاری ازقبیل انسان خداگونه و انسدان خردمندد :تداريخ مختصدر بشدر
شناخته شده است .کتاب انسان خردمند نخستین بار در 1122م به زبان لبری چاپ و سدپس
در 1122م به انگلیسی برگردان شد .انسان خردمند در  2931با ترجمۀ نیک گرگین به بدازار
3
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کتاب ايران آمد .اين کتاب ،چنانکه از نام آن برمیآيد ،ماجرای پديدار شددن موجدودی بدهندام
انسان خردمند است که از متن فرازونشدیبهدای تداريخی سدر بدرآورده اسدت .شدباهت مهدم
ساختاری که اين اثر را ،منهای محتوای انديشگانی ،با رويکرد نويسندگی صادق هدايت پیوندد
میزند ،استفاده از شگردهای داستاننويسی است« :هراری بر اين باور است که بدرای فهمانددن
چیزی به انسان ،بايد آن را در قالب داستان بیان کرد» (صدرمنوچهری.)22 :2931 ،
هراری که نخست در حوزة نظامیگری 1در قرونوسطا تحقی میکرد ،خیلدی زود از ايدن
مسیر جدا شد و تحت تأثیر جرد میسون دايموند 3به وادی تاريخ جهان گام نهاد .بر اين اساس،
نگاه تحلیلی هراری بده تداريخ تحدت نفدوذ دايموندد ،موسدوم بده «تداريخ کدالن» اسدت و در
سوگیری ها و الالم موضع در مسائل مختلف نیز جهتگیری مذهبی وی از يهوديدت ،بداوجود
داستانوار بودن اثرش ،واض و مبرهن است.
تاريخ کالن به طور خالصه رويکردی در للم است که به جای پرداختن به جزئیدات نقدا
لطف تاريخ جهان و بشر ،سعی دارد با استفاده از انواع للوم و دانشها نقش اين رويدادها
را در مقیاسی بزرگ و در شبکه ای از ارتباطات و تأثیر و تدأثرات بدر يکدديگر بدا نگداهی
روندگرايانه بررسی کند [ ]...می توان رد پای اين تفکدر را در آثدار میاندۀ قدرن ندوزده نیدز
مشاهده کرد؛ برای نمونه برخی کتاب مشهور منشأ انواع ،نوشدتۀ چدارلز دارويدن در سدال
 1336را از زمرة مثالهای کاربست اين رويکرد دانستهاند (وحدتینسب.)111 :1313 ،

از چنین چشماندازی ،نو هراری در انسان خردمند تحت تأثیر آرا و نظريات تکاملگرايانه،
انسان را در روندی تکاملی مطالعه کرده است .در اين اثر ،هراری به سه انقالب اشاره مدیکندد
که سرنوشت تاريخی انسان را تغییر داده است:
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مسیر تاريخ را سه انقالب مهم تعیین کردند :انقالب شناختی 6در حددود هفتدادهزار سدال
پیش موتور تاريخ را روشن کرد؛ انقالب کشاورزی 2درحدود دوازدههزار سال پیش به اين
روند سرلت داد؛ انقالب للمی 3که همین پانصد سال پیش شروع شد ،میتواند نقطۀ پايان
و آغازگر چیزی کامالی متفاوت باشد (1312الف23 :د.)21

موضوع اثر هراری تأثیر اين سه انقدالب در وجدود و زيسدت انسدان و نیدز در موجدودات
ديگری است که در جوار او زندگی میکنند .در مقام مقايسۀ هراری با هدايت در نسبتشدان بدا
داروين ،می توان گفت منطد تکامدل در هدر دو يکسدان اسدت؛ امدا در جزئیدات بدا يکدديگر
متفاوتاند؛ هراری با جهتگیری خاه خود اگرچده همانندد هددايت ندولی تداريخ کدالن را
روايت میکند ،بیشتر از او به دادههای للمی استناد میجويد.
اشتباه است که گمان کنیم اين گونهها سیر تکاملی مستقیمی داشتهاند که طب آن ارگاسدتر
به ارکتوس و ارکتوس به نئاندرتال و نئاندرتال به ما تبديل شده است .ايدن الگدوی خطدی
اين درک اشتباه را ايجاد میکند که در هر زمان مشخصی فقط يک گونده انسدان در زمدین
سکونت داشته است و همۀ گونههای پیشین صرفای نمونههای قديمیتر گونۀ مدا بدودهاندد.
حقیقت اين است که از حدود دومیلیون سال پیش تا قريب بده دههدزار سدال پدیش ،دنیدا
همزمان محل زندگی گونههای مختلف بوده است .صدهزار سال قبل حداقل شدش گونده
انسان مختلف روی زمین میزيستند (هراری1312 ،الف.)21 :

 .3نسبت هدایت و هراري با الهيات
داروين با توضی مبدأ آفرينش از منظر للمی که کامالی مغاير با قرائت های متون دينی بود ،نگاه
انسان به الهیات را بهکل تغییر داد .بهدنبال اين دگرديسی ،کامالی طبیعی مینمود که انسان جديد
از اين چشمانداز در هنگام مواجهه با مفاهیم جديد دچار بحران معنايی شود.
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با اين توصیفات ،هدايت تحت تأثیر داروين نگاه ويدژه ای بده الهیدات دارد .در انديشدۀ او،
لصر غروب بتان بهتعبیدر نیچده و دوران افدول ارزشهدا فرارسدیده اسدت .هددايت در همدان
نخستین آثار ،انسان را پديدهای فرودست معرفی کرد که با دخالدت طبیعدت مشدمول تغییدر و
تحول و درنتیجه تکامل میشود .اين مسئله بدا ديددگاه ديندی کده انسدان را اشدرف مخلوقدات
میداند ،زاويه داشت و تقريبای بهمعندای بريددن از الهیدات سدنتی بدود (هددايت.)11 :1333 ،
بیالتقادی وی به وجود يک قدرت متعالی در سراسر آثارش ديده میشود .در افسانۀ آفدرينش،
با لحنی طنزگونه 1وجود خدا را به پرسش میگیرد و در بوف کور با تعبیدری نمدادين بده ايدن
نکته اشاره میکند« :زمانی که در رختخواب گرم و نمناک خوابیده بودم ،نمی خواستم بدانم کده
حقیقتای خدايی وجود دارد يا اينکه فقط مظهر فرمانروايان روی زمین است کده بدرای اسدتحکام
مقام الوهیت و چاپیدن رلايای خود تصور کردهاند» (هدايت.)32 :1311 ،
بنابراين خداناباوری هدايت را می توان در درجۀ نخست ناشی از توجده تمدامقدد بده للدوم
تجربی و سپس سرخوردگی ناشی از برخی ناکامیهای زنددگیاش دانسدت و بدهقدولی« :ايدن
تئوری بود که انسان را از مقام خلیفۀاللهی ساقط و او را میمدونی تکامدل يافتده معرفدی کدرد و
مطالعات انسان شناسی را به مطالعات زيستی دربارة انسان ،بهلندوان يدک حیدوان پیشدرفته تدر،
محدود کرد» (پیرمرادی .)13 :1321 ،بسیاری از مظداهر ايدن طغیدان دروندی و التدرا

بده

معنويات را میتوان بهروشنی در آثار هدايت ( )31 :1311مشاهده کرد.
هراری نیز ،همانند هدايت ،از دريچۀ للوم تکاملیزيستی به مقولۀ الهیات مینگرد .در منطد
هراری ،همانند هدايت ،انسان دارای چنان اهمیتی نیست و خداوند در اوج لظمت الهیاتی قرار
ندارد .از اين منظر ،هراری دين و الهیات را برساختۀ انسانهدا و محصدول فراينددهای تکداملی
تلقی میکند و وجود آن را در راستای اقتضای چنین منطقی موجه میداندد .حدال آنکده اديدان
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الهی و بهويژه دين مبین اسالم همواره مؤيمد و مرومج داندش بدوده و بخدش لظیمدی از فضدای
للوم اسالمی را پاسخ به همین سؤاالت ازلی بشدر دربدارة وجدود و هسدتی خداوندد تشدکیل
میدهد و به بهترين وجه بر ابهامات مطر شده خط بطالن میکشد .هراری باوجود التقداد بده
برساختگی اديان ،نقش لظیم آنها را در ايجاد وحدت بین ابنای بشر انکار نمیکندد« :مدذاهب
فراگیر و قابل تروي در هزارة اول قبل از میالد مسی مهور يافتندد و مهورشدان از مهدمتدرين
انقالبها در تاريخ بود و سهم بزرگی در وحدت بشر داشتند» (1312الف.)212 :
هددراری برمبنددای منطد تکامددلگراياندده ،در بررسددی منشددأ اديددان ،آنهددا را در گسددترهای از
زندهانگداری 11بده سدوی چندخدداباوری و سدپس اديدان توحیددی بررسدی مدیکندد (همدان،
312د .)313هراری دين را مخت

الصار گذشته نمیداند؛ بلکه معتقد است اَشکال مددرنتدر

آن را در ايدئولوژیهای امروز میتوان جست .بهباور وی ،لفظ دين و ايدئولوژی متفداوتاندد؛
اما اين دو از نظر منط و کارکرد اساسای همسو و هدممسدیر هسدتند (همدان .)321 ،البتده ايدن
فلسفه تالی فاسدهايی نیز بهدنبال دارد .انکار مفهوم خداوند در نظام فکری هدراری ،بده ندولی
بدبینی مفر به هرآنچه هست منجر شده و از اين منظر اشتراکات بسیار زيادی با هدايت پیدا
کرده است .درواقع بهالتبار يکسان بودگی و شباهت ساختاری روش و رويکرد آن دو که تحت
تأثیر کالنروايتهای للم تجربی مدرن هستند ،نتیجه و برونداد تقريبای يکسانی نیز حاصل شده
است.
 .0نسبت هدایت و هراري با گونة انسان خردمند
چنانچه تعريف انسان بهمثابۀ اشرف مخلوقات تغییر کند و بهشکل موجوداتی کده تبارشدان بده
حیوانات پست تعل دارد ،بازتعريف شود ،چیزی درحد مسخ و انهدام کامل نظام ارزشها ر
خواهد داد .صادق هدايت درست در چنین تناقضی گرفتار آمده است؛ در بزنگداهی کده شدبکۀ
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ارزشها فرومیريزد و بهکلی تغییر میکند .هدايت در آثارش نشان داد که انسانها میمونهدايی
بوده اند که در چرخۀ طبیعت رشد کرده و به تکامل رسیدهاند .بر همین اساس ،انسدانم هددايت
موجودی است آسیبپذير و شکننده .در غیداب خداوندد و در لرصدۀ جهدانی کده در بهتدرين
حالت محصول چرخۀ طبیعی تکامل است ،حالت انزوا و احساس وانهادگی برای انسان کدامالی
موجه مینمايد .بنابراين هدايت با خل شخصیتهايی سرخورده ،تنها و گوشهگیر ،وانهادگی و
تنهايی انسان معاصر را در سط گستردهای از آثارش بهتصوير میکشد:
در طی تجربیات تلخ زندگی يک نوع زدگی و تنفر نسبت به مردم حس میکرد و در
معامله با آنها قیافۀ خونسردی را وسیلۀ دفاع خود قرار داده بود [ ]...از دنیای پُرتزوير
آدمها به دنیای بیتکلف ،الابالی و بچگانۀ حیوانات پناه برده بود و در انس و لالقه ،آنجا
سادگی احساسات و مهربانی که در زندگی از آن محروم مانده بود ،جستوجو میکرد
(هدايت.)13 :2913 ،

در «سگ ولگرد» پات استعاره ای از انسان تنها ،مفلوک ،سرگردان و سرشار از هراس صدادق
هدايت است (همان .)21 ،انسان که روزگاری انسان د میمون بوده و از جانوران ديگر اشدتقاق
يافته ،با آگاهی از اين دقیقه ،دچار احساس وانهادگی و ترس و اضطراب ناشی از آن میشود:
آن وقت ،پیرمرد زد زير خنده؛ خندة خشک و زنندهای بود کده مدو را بده تدن آدم راسدت
میکرد؛ يک خندة سخت دورگه و مسخرهآمیدز کدرد ،بدیآنکده صدورتش تغییدری بکندد.
نمیدانم چرا میلرزيدم؛ يک نوع لرزة پر از وحشت و کیف بود ،مثل اينکه از خواب گوارا
و ترسناکی پريده باشم (هدايت.)01 :2923 ،

از اين چشمانداز ،معمای مرگ نیز گشوده میشود .در پرتو نظريدۀ تکامدل ،مدرگ پديددهای
پررمزوراز و شگرف و پیچیده نیست؛ بلکه امری است راززدايیشده ،روشن و کامالی طبیعی که
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للم تجربی باريکترين نکات آن را بهراحتی توضی میدهد .بر همین اساس ،شدب مدرگ بدا
تمامی مختصات طبیعی و انضمامیاش ،در کثیری از آثار صادق هدايت قاطعانه حضور دارد:
تنها مرگ است که دروغ نمی گويد .حضور مرگ همۀ موهومات را نیست و نابود می کندد.
ما بچۀ مرگ هستیم و مرگ است که ما را از فريب های زندگی نجدات مدی دهدد و در تده
زندگی ،اوست که ما را صدا میزند ،بهسوی خودش میخواند (همان.)31 ،

درحقیقت مرگ برای هدايت گشايش است و فرار از هراس و رن تن .درنهايت خودکشدی
هدايت سند محکمی است برای اثبات بیايمانیاش به رستاخیز و ساير دالهای اسدتعاليی کده
معنابخش زندگی و مرگ انسانهاست .در کنار اين مسئله میتوان به بدبینی مفدر هددايت بده
انسان ،بهلنوان برونداد اين جهانبینی ،اشاره کرد« :انسان مظلومکش اسدت و خدود را بددترين
مستبد ،پستترين مالم به حیوانات معرفی کرده .آنهدا را قیدد اسدارت خدود درآورده ،حدبس
مینمايد و به قسمی با آنها رفتار میکند که زندگانی بر آنها دشوارتر از مرگ است» (هدايت،
.)0 :2910
نگاه هراری به انسان نیز شبیه نگرش هدايت است .وی داستان آفدرينش بده روايدت متدون
مقدس را يکسو مینهد و انسان را اشتقاقيافته از جانوران ديگر میداند .او دربارة نیای انسدان
میگويد:
هر جنس به نوبۀ خود به تیره يا خانوادههای گوناگون طبقهبندی میشود؛ مثل گربدهسدانان
(شیر ،يوزپلنگ ،گربۀ خانگی) ،سگسانان (گرگ ،روباه ،شغال) و فیلسانان (فیل ،ماموت،
ماستودون) .تبار همۀ الضای يک خانواده به اسالف مادری يا پددری برمدیگدردد .انسدان
خردمند نیز متعل به يک خانواده است .ما بخواهیم يا نخواهیم ،متعل به خانوادة بزرگ و
شلوغ میمونها هستیم (هراری1312 ،الف23 :د.)26
11
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از منظر هراری ،انسان خردمند موجودی است که گونههدای شدناختهشددة انسدانی ديگدر را
قتللام کرده و با انگیزة تسلط بر طبیعت ،يکهتازیهای خدود را اسدتمرار داده اسدت .بندابراين
چنین انسانی با اين لملکرد وحشیانه حتمای حاصل تکامل حیوان است و رسدالتی جدز ويراندی
ندارد و نمیتواند با انسان ارزشمند توصیفشده در اديان الهی يکی دانسدته شدود .وی دربدارة
ستیز و به انقرا

کشاندن گونههای انسانی ديگر به دست انسان خردمند میگويد:

تصور کنید گروهی انسان خردمند به درهای در بالکان رسیدند که نئاندرتالهدا صددهاهزار
سال در آن زندگی میکردند .تازهواردها شروع کردند به شکار گوزن و جمعآوری مغزهای
گیاهی و انواع توت که غذای اصلی و سنتی نئاندرتالها بود .انسانهای خردمندد بده مددد
فنون بهتر و مهارتهای اجتمالی برترشان ،شکارگران و خوراکجوهای ماهرتری بودند و
به اين دلیل ،کثیر و مسدتقر شددند .نئانددرتالهدا کده ابتکدار و کداردانی کمتدری داشدتند،
روزبهروز يافتن غذا برايشان دشوارتر شد و از جمعیتشان کاسدته شدد و بدهتددري ازبدین
رفتند (همان.)12 ،

هراری میکوشد نشان دهد که ما انسانهای کنونی تنهانوع انسانی نبودهايم و همواره تدالش
کردهايم به اجداد حقیقی خود نینديشیم (همان .)13 ،وی بر همدین اسداس ،شدديدای بده انسدان
بدبین است .هراری در همان بخش نخست ،يعنی انقالب شناختی ،دربدارة روحیدۀ ويرانگدری
انسان میگويد:
وقتی که مهاجمان (انسان خردمند) به درون اسدترالیا نفدوذ کردندد ،همدانطدور کده پدیش
میرفتند ،با جهان لجیبی از موجودات ناشناخته روبدهرو شددند؛ ازجملده يدک کدانگروی
دويستکیلوگرمی دومتری و شیری کیسه دار به بزرگی ببر امروزی که بزرگترين شکارگر
قاره بهحساب میآمد .گوآالهايی که روی درختهدا خدشخدش بده راه انداختده بودندد،
13
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بزرگ تر از آن بودند که بتوان آنها را دوستداشتنی دانست و مرغان بیپروايی که دوبرابر
شترمرغ بودند ،بهسرلت در دشتها میدويدند [ .]...در مرف چند هزار سال تمدامی ايدن
حیوانات لظیمالجثه لمالی نابود شدند (همان.)116 ،

بهباور هراری ،انسانها موجوداتی برابر نیستند و اساسدای لددالت بیشدتر مفهدومی انتزالدی و
غیرلملی است .از آنجا که هراری انسان را در يک چرخۀ تکاملی مطالعه میکندد و از دريچدۀ
زيستشناسی به او مینگرد ،به نولی نگاه للممحور به قضیۀ تساوی و لدالت میرسد .هراری
الالمیۀ استقالل امريکا را که متضمن يکسان آفريده شدن انسانها توسدط خداوندد و درنتیجده
برخورداری از حقوق مسلّم است ،بهپرسش میگیرد و معتقد است« :از آنجا که انسانها هرگدز
آفريده نشدند ،آفرينندهای هم وجود ندارد تا چیزی را به آنها الطا کند» (همان.)161 ،
هراری درنهايت ،همانند صادق هدايت ،معتقد است ايدة پیشرفت ،بدرخالف آنچده تصدور
می شود ،به خوشبختی انسانها منت نشده است« :راهی برای خالصدی از نظدم خیدالی وجدود
ندارد .وقتی ديوارهای زندانمان را فرومیريزيم و بهسمت آزادی مدیدويدم ،درحقیقدت داريدم
روانۀ محوطۀ وسیعتر زندانی بزرگتر میشويم» (همان .)122 ،مجموع اين برداشتها او را به
بدبینی مفر و سرخوردگی ناشی از آن سوق میدهد که با روشی مرموز و مُسدری بده برخدی
نظامهای فلسفی راه يافته است.
 .5نسبت هدایت و هراري با هستي
انسانی که در فضای الهیاتی نفس کشیده باشد و قائل به وجود خال و متعاقبدای نظدم و فلسدفۀ
برآمده از وی باشد ،هستی را معنامند میيابد و اين معندا مقدومم حیدات اوسدت .هسدتی بدرای
هدايت اگرچه رشديافتۀ ايران اسالمی است ،معنای متفاوتی دارد :هستی غالبای برايند تصدادفات
16
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است و محصول تکامل و در کنترل قوای طبیعت .جهان هدايت از فقدان معنا در رن است .او
اساسای برای دنیا هدف و غايتی مشخ

قائل نیسدت و بندابراين همدۀ آن مجمولده را پدوچ و

بیهوده می انگارد (سرشار .)220 :2901 ،از اينجاست که هدايت بده وادی نیهیلیسدم کشدیده
میشود .در منظومۀ فکری هدايت ،مرحلۀ انسان د میمونی که بر وجود انسانی تقدم داشدته ،بده
تخريب تمام ارزشهای معهود نزد وی انجامیده است .هددايت پدوچی و ابتدذال زنددگی را از
طري تصاويری که در داستانهايش بهنمايش میگذارد ،پیش چشم مخاطب نمايان میسازد:
همۀ کابوسهای هراسناکی که اغلب به او روی میآورد ،ايندفعه سختتر و تندتر به او
هجومآور شده بود .به نظرش میآمد که زندگی او بیهوده بهسر رفته [ ]...خودش را
بدبختترين جانور حس کرد [ ]...يک خوشی پوچ و کوتاه [ ]...به چشم او همهاش پست
و بیهوده بود (هدايت.)223 :2901 ،

بدين ترتیب است که بوف کور به «مرامنامۀ نیستانگاری» در ادب فارسدی شدهره مدیشدود
(میرشکاک .)12 :2912 ،هدايت (12 :2992د )11بارها اين مضمون را در آثارش تکدرار
کرده است.
از نظرگاه هراری نیز ،هستی و انسان در يک سیر تکاملی هستند؛ اما حرکت تکاملی انسدان
الزامای بهسمت روشنايیها و نیکبختیها نیست .ايدن سدیر بدهسدوی غدايتی کدامالی ناشدناخته و
نامعلوم است .انقالبهايی که هراری بدانها اشاره میکند ،هريک فینفسه بحرانآفرين هستند.
وی انقالب کشاورزی را «بزرگترين فريب تاريخ» مینامد و دربارة آن میگويد:
انقالب کشاورزی مقدار غذای در دسترس بشر را بیشتر کرد؛ اما اين بهمعنای غذای بهتر و
فراغت بیشتر نبود .درلو

تبديل شد به انفجارهدای جمعیتدی و تافتدههدای جدابافتده و
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نازپرورده .کشاورز معمولی سختتر از خوراکجوی معمدولی کدار مدیکدرد و درلدو
غذای بدتری هم بهدست میآورد (هراری1312 ،الف.)121 :

هراری با استداللهای پزشکی دربارة تبعات اين انقالب معتقد است« :بررسی اسکلتهای
کهن نشان میدهد که گذار به کشاورزی ،بیماریهای بسیاری مثل جابهجايی مهرههای کمر،
آرتروز و فت را بههمراه داشت» (همان .)126 ،بر همین اساس ،وی انقالب صنعتی را موجب
فروپاشی خانوادهها و تنزل جايگاه انسان میداند و نقدهايی جدی و گزنده به للم مدرن و
بهطور کلی به دنیای مدرن وارد میسازد و در نهايت اقرار میکند که للم پاسخگوی همۀ
نیازها و ضامن خوشبختی نیست؛ و اين نکتۀ مهمی است که شايد بتوان گفت خودش برهانی
بر لزوم توجه انسان به الهیات و الزامات معنوی است:
ما در لصر تکنولوژی زندگی میکنیم .بسیاری معتقدند که للم و تکنولدوژی پاسدخ تمدام
مسائل ما را دارد .فقط بايد برای دانشمندان و متخصصان ،لرصۀ لمل را فدراهم کندیم تدا
آنها بهشت را همین جا در زمین برای ما تدارک ببینند؛ اما للم فعالیتی نیست که در يدک
فضای متعالی اخالقی يا معنوی ،ورای ساير فعالیتهای بشری صورت گیرد .للم همانندد
همۀ ديگر بخشهای فرهنگ انسانی بهدنبال مصلحت های اقتصدادی و سیاسدی و مدذهبی
شکل میگیرد (همان.)322 ،

هراری بر نقش للم مدرن در صورتبندی نظام سرمايهداری انگشت مینهد و معتقدد اسدت
اين ساختار انسانها را به سوژههای مصرفگرا تبديل میکند تا بتواند يگانهرسالت خود يعندی
استمرار و استحکام منط سود را پیش ببرد:
اخالق سرمايه داری و اخالق مصدرف گرايدی دو روی يدک سدکه و ترکیبدی از دو فرمدان
هستند .فرمان لالی خطاب به ثروتمندان اين است که «سرمايه گذاری کنید!» و فرمان لالی
13
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خطاب به همۀ ما اين است کده «بخريدد!» .امدروزه اکثدر مدردم آرمدان هدای سدرمايه داری
مصرفگرا را محق میسازند .اخدالق ندوين بده شدرطی ولددة بهشدت را مدیدهدد کده
ثروتمندان حري

بمانند و وقت خود را صرف کسب پول بیشتر کنند و توده ها به امیال و

هوس های خود میدان بدهند و بیشتر و بیشتر خريد کنند .اين اولدین ديدن و آيدین تداريخ
است که پیروانش بهواقع به آنچده از آنهدا خواسدته مدیشدود ،لمدل مدیکنندد (هدراری،
1312الف.)123 :

در انتقاد از نظام سرمايهداری ،هدايت و هراری در يک جبهه قرار دارند .همکاری هدايت بدا
مجلۀ دنیا ،شرکت در نشستهای کانون نويسندگان و لضدويت در گدروه ربعده کده تمدايالت
مارکسیستی داشتند ،ازجمله داليلی است که گرايش هدايت به مارکسیسم را تا حددودی تأيیدد
میکند و درلو

 ،ادلاهای نامر بر لدم تمايل هدايت به مارکسیسم را کده از جاندب افدرادی

همانند فرديد مطر شده است ،تضعیف مینمايد .درواقع گرچه هدايت گرايش حزبی رسدمی
مستمر و محکمی به امثال حزب توده نداشته ،نگاه ماتريالیستی لمی او را بهسمت مارکسیسدم
سوق داده است .داستان «پدران آدم» و «قضیۀ نمک ترکی» نمودار انتقادهای جدی هددايت بده
نظام سرمايهداری است .اما اين مسئله چگونه در پیوند با داروين قرار گرفته است؟ ايدن پیوندد
را میتوان از طري پیوند کارل مارکس و چارلز داروين توضی داد .مارکس که فقط در فاصدلۀ
چند ماه پس از داروين درگذشت ،کتاب سرمايه را بدهشددت تحدت تدأثیر و مدديون دارويدن
میدانست .تکاملی که داروين در زيستشناسی دنبال میکرد ،مدارکس در طبقدات و مناسدبات
اجتمالی میجست و درنهايت نظريات خود را با نیمنگاهی به داروين صورتبنددی کدرد و از
اين چشمانداز بههیچوجه بیراه نبود که کتاب سرمايه را به داروين تقديم کند.
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هراری که همانند هدايت نگاه بدبینانهای به انسان دارد ،به انسان خردمند هشدار میدهدد.
گويا اين انسان سُکاندار کشتی ای است که با سرلت به سمت گرداب های خودساختۀ هولنداک
پیش میرود .بر اين اساس ،هراری نیز همانند هدايت ،دغدغۀ انهدام هستی و حیوانات را دارد.
وی مؤکدای امهار می کندد ندوع بشدر امدروزی دارد نسدل بسدیاری از جاندداران را بده انقدرا
میکشاند و ممکن است حتی خودش را هم از صفحۀ روزگار محو کند« :ما انتظدار داريدم کده
جنبش های شديد اجتمالی به انفجارهای خونین خشدونتبدار منتهدی شدوند» (همدان.)111 ،
درنهايت او معتقد است طر نابودی انسان و هستی درحال انجام است:
مهمترين و شاخ

ترين زمان در پانصدسالۀ اخیر ،سالت پن

و بیستونه دقیقه و

چهلوپن ثانیۀ روز شانزدهم ژوئیۀ  1113بود؛ درست در آن لحظه دانشمندان امريکايی
اولین بمب اتمی را در آالموگوردو در نیومکزيکو منفجر کردند .از آن زمان به بعد ،انسان
اين توانايی را يافته است که نهتنها مسیر تاريخ را تغییر دهد ،بلکه به آن خاتمه بخشد
(همان.)313 ،

 .6نتيجه
در نوشتار حاضر با نولی نگاه تطبیقی ،انديشههای صدادق هددايت و يدووال ندو هدراری بدا
محوريت کتاب انسان خردمند بررسی شد .اين مقايسه در سه محور صورت گرفدت :الهیدات د
دين ،انسان و هستی .هدايت و هدراری در ايدن سده محدور اشدتراکات فراواندی دارندد .آنهدا
برخالف قرائتهای دينی از آفرينش ،نولی نگاه للممحور را نماينددگی مدیکنندد و منظدور از
للم نظرياتی است که بهويژه با توجه به آرای زيستشناس سرشناس معاصر ،چدارلز دارويدن،
صورتبندی شده است .بررسی برخی از نخستین آثار هدايت نشان مدیدهدد او در ايدن آثدار
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توجه و تمرکز ويژهای به نظريات داروين دارد .از اين چشمانداز ،نتاي بررسی آثار مدورد نظدر
نشان داد آشنايی صادق هدايت با داروين مهمترين يدا يکدی از مهدمتدرين لدواملی اسدت کده
منظومۀ فکری او را جهت داده است .بر اين اساس ،هدايت با ذهنیتی برخاسته از للم مددرن و
با نولی منط ماتريالیستیم مدأخوذ از آن ،نقدش خداوندد در چرخدۀ مناسدبات دنیدای خدود را
کمرنگ کرده و بدين ترتیب ،به نولی سداحت پدوچانگداری وارد شدده اسدت .پدیش از ايدن،
کالنروايتهايی ازجمله تأثیر و نقش لوامل اقتصادی و اجتمالی اين مسئله را تبیین میکرد و
البته بههیچوجه قادر به توضی مبنای نظدری شدکلگیدری نیهیلیسدم هددايت نبدود .مطداب بدا
يافتههای مقاله ،هدايت تحت تأثیر داروين ،انسان را نمونۀ تکامليافتدۀ میمدون مدیداندد و بدر
همین اساس ،انسان در منظومۀ فکری او ،برخالف گفتمانهای دينی پیشدامدرن ،فاقدد ارزش و
قداست است .در پرتو انديشههای تکاملگرايانه ،هسدتی نیدز معندا و هددف خدود را ازدسدت
میدهد و انسانها در اين چارچوب ،سرگردان و وانهاده و تنها هستند و متعاقبای ولدة پیشدرفت
نیز رستگاری را برای آنها به ارمغان نمیآورد و دچار سرخوردگی میشدوند .هدراری در ايدن
سه مسئلۀ بنیادين با هدايت همسو و همراه است .او نیز ،بهسان هدايت ،از دريچۀ للم تجربدی
مدرن و بهويژه ديدگاه های مبتنی بر اصول تکاملی داروين به خدا ،انسان و هستی نظر میکندد.
در اين رويکرد ،نیروی طبیعت در سلسلهمراتب هستی بهجای خداوند قرار گرفتده و انسدانهدا
نیز مشت از میمونها هستند .براساس اين نظريده ،انسدان خردمندد در مسدیر تکامدل خدود بدر
زمینه ای از خشم و خشونت حرکت کرده و از خون ديگر انواع انسانی سدیراب و اشدباع شدده
است و اين توجیهی برای نسلکشیها و وحشیگریهای پیشینیان میتواند باشد .انقدالبهدايی
که صورت گرفته ،هريک سرآغاز تحول و از طرفی سرمنشأ بحرانهای تازهای برای انسان بوده
21
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است .هراری نیز ،همانند هدايت ،بهشدت به انسان خردمند بدبین است .در اين ساختار ،هستی
بیمعنا و سرشار از پوچی است و اساسای با دخالتهای انسان در آسدتانۀ اضدمحالل و انحطدا
قرار گرفته است .بر اين اساس ،هدايت و هراری ابتدا با قرائتهای داروينیستی فاصلۀ خدود را
با نگاههای سنتی مشخ

کرده و سپس از اين چشمانداز به پوچانگاری ،افول ارزشها ،مدرگ

معنا ،مرگ انسان ،مرگ اتوپیا و مرگ ايدئولوژی و آرمان باورمند شدهاند.
دراصل هیچيک از اين دو و هممسلکان ايشان نسخۀ درمانی مناسدبی بدرای بشدر دربرابدر
فقدانی که از نبود الهیات ممکن است دامنگیرش شود و بدهدنبدال آن خدو و سدرخوردگی کده
انسان را به نابودی میکشاند ،ارائه نکردهاند .در چشماندازی کالن ،اين بنبسدت فکدری خدود
میتواند برهانی بر اثبات وجود خداوند و نیاز بشر به معنويات و اديان الهی باشد؛ چراکه اديان
الهی همواره مسئله هدايت و راهنمايی انسدان را برلهدده داشدتهاندد و در الگوهدای آرمدانی و
راهکارهايی که برای بشر ارائه کردهاند ،اين مهم را مطم نظر قرار دادهاند.
پينوشتها
1. Nihilism
2. Yuval Noah Harari
3. Flourens
4. Militarism
5. Jared Mason Diamond
6. Cognitive revolution
7. Agricultural revolution
8. Revolution scientific
 .1طنزآمیز بودن برخی آثار هدايت و تطبی آن با هراری که نمايندة للم تجربی معاصدر اسدت ،بده توضدی نیداز
دارد .اين پرسش مطر می شود که طنز چه نسبتی با حقاي للمی دارد .در اينجا اشاره به اين مسئله ضروری
است که طنز در معنا و کاربرد مصطل و دقی خود ،نولی راهبرد مواجهه با پديدههاست .هدايت در پدارهای
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از آثار به صورت مستقیم به داروين اشاره کدرده و در برخدی ديگدر از آثدارش ايدن آگداهی را در طنزهدايش
کدگذاری کرده است .درواقع کاری که هدايت انجام داده ،انتقال و ترجمۀ يک نظام نشانهای بهنام للم مددرن
در نظام نشانهای ديگری بهنام طنزهای داستانی بوده است .از اين چشدماندداز مدیتدوان اشدتراکات متعددد و
متکثری را بهمنظور تطبی اين دو رويکرد يافت .کما اينکه اين مسئله در برخدی ديگدر از سداحتهدای للدم،
ازقبیل فلسفه ،نیز مطر بوده است؛ برای نمونه سارتر د يکی از برجستهترين فیلسوفان معاصر د پیچیدهتدرين
مباحث خود را در قالب رمانهايی مانند تهوع مطر کرده که در نگاه نخست میدان فلسدفه بدهلندوان نظدامی
استداللی و متقن ،با رمان کده اقتضدائات و لدوازم و امکاندات خداه خدود را دارد ،ندولی ترديدد ناشدی از
ناهمگونی و لدم انطباق اين دو ساحت احساس میشود؛ اما حقیقدت ايدن اسدت کده میدان ايدن دو سداحت
نمیتوان مرز مشخصی بهصورت مطل قائل شد.
10. Animism
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