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 و سخندانان سخن سنجانبيشرت ادبيات شناسان و  پنداشتبه 
، هدايت برجسته ترين و درخشان ترين مناينده جهانیميهنی و 

 .دونثر داستانی پارسی در سده بيستم مشرده می ش
 

او هم زبانشناس، هم . يی بود» مهه کاره«هدايت هنرور 
 ،هم گزارنده و در گام خنست و شناس تبارشناس، هم ادبيات

 .و چيره دست داستان نويسی مدرن پارسی بود ماننداوستاد بي
 

ورد سال ها کار نويسنده بر پايه منابع آکتاب دست داشته ره 
اآشنای هدايت نبا کاربرد برخی از آثار در گذشته  مانابی 

و تازه ترين پژوهش ها پيرامون ) او از مجله آثار چاپ ناشده(
 .   مه آفرينشی او استزندگينا

 
 
 

 
 

 
 
 

 ديباچه
 

 بعد از وفات تربيت ما در زمين جموی
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 1در سينه های مردم دانا مزار ماست
 

را که در باره هدايت در کتابی که به چيزهايی در اين جا 
با « :در باره او نگاشته بودم، دو باره باز می آرم 1967سال 

گفته ها او سخن با . هدايت بارها در ايران ديدار داشته ام
من او را « ،در يک سخنبه گپ هايش گوش فرا داده ام و . ام

 ...»ديده بودم
 

خاطرات و آثار ادبی، هنری، علمی و تاريخی و نامه هايش را 
ارج گزارندگان به قريحه اش را و کتاب ها و مقاالت 

 .را خوانده و باز خوانده امنويسندگان بسيار در باره او 
و زندگانيش از  اواد بسياری هم در باره سخن های کم و زي

 .شنيده ام» نادوستانش«زبان دوستان و 
 

به خاطر  ،انسان راستين و به به نويسنده بزرگ -من به او
. حقيقت جويی، دليری و استاديش در هنر و ادب مهر می ورزيدم

در باره او کتابی بنويسم و در  بر آن شدم تااين بود که 
گونه عينی بر آفريده های او پرتو چهارچوب امکانات به 

  ».بيفشامن
 

 ،با آن هم. از آن هنگام سی سال و اندی آزگار گذشته است
و ارثيه او  هدايتمهان گونه که انتظار می رفت، دلچسپی به 

در و خوانندگان  ، ادبيات دوستاناز سوی ادبيات شناسان
 ،در اين سال ها. است روز افزون بودهسراسر جهان پيوسته 

 .از مجله آثار چاپ ناشده او -آثار نو او پديدار گرديده اند
گيزی در باره او به چاپ ندلچسپ و کنجکاوی بر اپژوهش های 

شی او يافت نو حقايق بيشرتی از زندگی نامه آفريرسيده 
 . گرديده است

 
و نو افزوده ها  ،اين بود که به چاپ نو کتاب با ويرايش ها

ن به دسرتس خواننده جوينده و نياز افتاد که کنوآوری ها 
 .کاونده گذاشته می شود
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 سخن گزارنده
 

 ندارد آه حسرت جز دل خونبسته سامانی
 خدنگ بوی گل را نيست غير از غنچه سامانی

 
بر من خرده می گيرند که  از دوستان پيوسته دادگرانه مشاری

چنان دل به دريای کرانه ناپديد تاريخ و سياست زده ام که 
 يکسره فراموشرا ) »عشق«و » ياران«و در واقع، (ادبيات 
می » ادب هتی از«و با گذشت هر روز بيشرت و بيشرت  کرده ام

 . شوم
 

 ی سپرده ام،فراموشبه دست را » عشق«و » ياران«من که  و...
و باالتر از آن، ها و سرزنش ها  يدنکه از اين نکوهبه راستی 

آخر مگر چه می توان کرد؟  .چه رنج می برمفراموشی ياران 
نه ميهن ما افگنده اند که خود را چنان آتشی به شهين خا

به کار پيوسته و سامامنند تا ناگزير به اجنام رسالتم می دامن 
اری تاريخ در راستای زمينه سازی برای بازنگروشنگرانه ام 

 . خونين کشور ادامه بدهم
 

خوب، چه می توان کرد؟ در زندگی گاهی بايدهای اند که منی 
 . گذاشت از کنار آن ها توان
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به زندگی ادبی بر  ،سال های دراز هر چه است، از اين که بعِد

 »گی پس از مرگزند: صادق هدايت«کتاب به برگردان  ومی گردم 
اثر  )س از مرگ به گيتی آمدسوشيانسی که پ: هدايتصادق (

هر به زبان پارسی  او ماندگار پروفيسور کميسارف در باره 
می پردازم، شادمانيم را هفت ساله،  -چند هم با سپوزکاری شش

 .پايانی نيست
 
 ؟ه چيزی باعث شد تا چنين چرخشی در زندگيم پديد آيدچ
 

رمجه بيشرتين ت 2002-1995در سال های بيکاری حتميلی : پس بشنويد
در با اين هم، . هايم را در زمينه تاريخ به سر رسانده بودم

، تنها يک کتاب در زمينه که ترمجه کرده بودممجع کتاب هايی 
 »مهگرايی ها و ناسازگاری ها: خاور و باخرت«: بود نقد ادبی

 . در باره صادق هدايت بود چندين برگدر اين کتاب  که
 

را منی  هدايتين بود که دشواری يی که در آن هنگام داشتم ا
در ترمجه يک اصل . خنوانده بودم او کتابی از هرگزشناختم و 

کمال به است و آن اين که گزارنده هنگامی می تواند متنی را 
ترمجه کند که بر آن تسلط تردستی رسايی با و درستی و شيوايی 

خوب من هم با تعهدی که در برابر  .داشته باشد بی چون و چرا
خيلی آن هم  .رم، ناگزير بايد با هدايت آشنا می شدمترمجه دا

مگر در فرانکفورت به دشوار می شد کتابی از هدايت را . عميق
و چند جلد از آثار هدايت و رفتم کلن  بهاين بود که  .يافت

از کتابفروشی  ،بود هنقدهايی را که در باره او نگاشته شد
 .به ترمجه پرداختم وانگهی .خريدم» مهر«
 

کتاب هم چاپ شد و ديگر و  به پايان رساندم، کارم را خوب
چنين می پنداشتم که ديگر با هدايت برای مهيشه پدرود گفته 

مگر، رويداد کوچکی موجب شد تا بار ديگر با هدايت سر و . ام
هنگامی که رييس مرکز مطالعات  2004به سال . کار پيدا کنم

در يک کنفرانس اسرتاتيژيک وزارت خارجه بودم؛ برای اشرتاک 
کاجستان «بين املللی به هتران رفته بودم و در مهمانسرای 

شامی سرپرست سفارت برايم  .به سر می بردمهتران  »نياوران
در فرمانيه هتران  يک شب نشينی ديپلماتيکو گفت به تلفن زد 

چون برنامه يی . مايل است مرا هم با خود بربدمهمان است و 
 .نداشتم پذيرفتم

  
ين مهمانی بود که با يک آدم الغری، استخوانی با مهدر درست 

با چهره بسيار گيرا و چشمان موهای سپيد و سياه  ،قد کوتاه
 . فت جهانگير هدايت استگ. آشنا شدمنافذ 

 
مشا با روانشاد هدايت نويسنده بزرگ ايران کدام  :پرسيدم

 مناسبتی داريد؟ 
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هدايت  -يای ماروان ن شاد. من برادرزاده ايشان هستم :گفت
 -صادق هدايت، پدر من: داشت پسرقلی خان اعتضاد امللک سه 

هدايت و حممود هدايت که معاون خنست وزير کشور  یعيسژنرال 
 .هدايت کوچکرتين فرزند ايشان بودصادق ن ارو شاد .بود
 

مگر . وکارم با مسايل تاريخی و سياسی است من کنون سر :گفتم
هم کتابی را . هستمپارسی دبيات فرهنگ و او شيفته دلباخته 

خاور و «ه ام به نام کردارسی دری ترمجه پاز زبان روسی به 
در  ی چندکه در آن برگ »مهگرايی ها و ناسازگاری ها :باخرت

می توامن يک جلد از اين کتاب . باره روانشاد هدايت هم است
برای تان هديه  چونان برگ سبزی  هترانبه را در سفر آينده 

 .بدهم
 

گو اين که آذرخشی از  ،مهين که دانست زبان روسی را می دامن
 :گفت ،شادمانی در چشمانش درخشيدن گرفت

ر در خانه و ما گرد جهان می يا ، چه سعادتی؛به ،به -
 .گرديم

 :و افزود...
است که در به در دنبال گرداننده يی می گردم که  من چندی-

وسی نگاشته شده در باره هدايت به زبان رکه را  یبتواند اثر
پروفيسور  ،نويسنده کتاب. است، به فارسی برگردان منايد

که از دوستان نزديک هدايت بود و کنون سی سال  است سارفيمک
که دو، سه سال است در باره او نگاشته کتابی  ،پس از مرگش

او دو سال پيش کتاب را برايم  .پيش در مسکو چاپ شده است
انه کوچک هدايت که ما آن را در خآن را هديه داد که کنون 

 . دگی ساخته ايم، گذاشته اماموزه خانو
 

زرگی به اگر مشا آن را به پارسی برگردان مناييد، خدمت ب
و مهه جهان پارسی زبان خود تان خواهيد کرد و من فرهنگ و 

م ياز مشا بی هنايت سپاسگزار خواهدوستداران هدايت مهه و زبان 
در کنار نام ی که نام هدايت است، بود و نام مشا نيز تا زمان

  .د بودهجاودانه خوااو 
  

بزرگ خواهد بود  یافتخاراين کار برايم  .با کمال ميل :گفتم
  .و سرفرازی و جای بالندگی

 
و کتاب را برايم  قرار شد روز ديگر خانه اش بروم و رفتم

پرتره هايی از هدايت در با  برگ 214کتابی سبز رنگ در . سپرد
 اين نوشته هاخود رنگ آبی رنگی  کميسارف با. روی آنپشت و 

 : در برگ خنست آن نوشته بودبه زبان پارسی را 
برادر زاده صادق  -به دانشمند بسيار گرامی جهانگير هدايت«

هدايت، بزرگرتين نويسنده ايران معاصر و بنيادگذار نثر 
 .تقديم می دارم ،در گيتی ورپارسی نو و نام

 
 با کمال احرتاماز صميم قلب و 
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 2002، مسکو، سارفيپروفيسور کم
 

برای اشرتاک در يک کنفرانس ديگر که  ،دو ماه بعدبه هر رو، 
، روانشاد استاد نيالب رحيمی و به مهراهی استاد رهنورد زرياب

به هتران آمده از کابل  تنی چند از ديگر فرهنگيان کشور
مه های مان برنادر باره استاد رهنورد  ار هواپيما بد ،بودم

از برايش  ،در ال به الی گفت و شنود ها. در هتران  گپ می زديم
موزه « -اواز خانه  مبازديدآشنايی با برادر زاده هدايت و 

و پيشنهاد کردم می توانيم بار ديگر به  بازگو کردم »هدايت
 .آن خانه برويم

 .بيخی فرض است. بايد حتمی برويم -گفتبی درنگ 
 

ه مهراهی ب ،اين بار. رفتيمخانه هدايت  بهبار ديگر  ،خوب
آقای جهانگير هدايت از من . دانشمند جوان آقای فرامرز متنا

در پاسخ گفتم شانس خوبی پيش . در باره کار ترمجه پرسيدند
بين املللی  کنگره ماه آينده برای اشرتاک در . آمده است

در برنامه دارم هر گونه که . به مسکو می رومخاورشناسان 
ه است با پروفيسور کميسارف ديدار و پس از آن به برگردان شد

 . بسيار خوش شد. کتاب بپردازم
 

 
 

 خانه پدری هدايت در هتران
مگر دردمندانه نتوانستم سراغ خوب، ماه ديگر به مسکو رفتم، 

بار ديگر بود که  2008در اپريل  ،سر اجنام .او را پيدا کنم
با . کردم او را پيدا کنمسفری به مسکو داشتم، باز هم تالش 
زنگ و از کسی گرفتم را  اشبسيار دشواری مشاره تيلفون خانه 

خودم را . جوانی که نوه اش بود، گوشی را برداشت مرد. زدم
معرفی کردم و گفتم مايل هستم جناب استاد را از نزديک 

ماجرای کتاب و مصمم بودن خود در برگردان آن زيارت کنم و 
 .بازگفتم را به پارسی برايش

 
دردمندانه پدر بزرگم سخت بيمار است و در بيمارستان بسرتی  -
 .و يک ساله است آخر او صد. در حالت کوماو 

به هر حال، خيلی می خواهم به عيادت شان بروم و برای : گفتم
مطمئن . چند حلظه هم که شده از نزديک با ايشان صحبت کنم
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و شادان ر خشنود از شنيدن خرب ترمجه کتاب شان بسياباشيد 
 .خواهند شد

مگر، می ترسم که ايشان ديگر از کوما . درست می فرماييد-
مشا . سپری می کنداو، واپسين روزهای زندگانيش را . نربآيند

منی خواهم مشا را . مگر سودی ندارد. بسيار مهربانی می کنيد
اگر معجزه . من فردا به بيمارستان می روم. به رنج بيندازم

و از کوما برآمد، پيام مشا را برايش می رسامن و  يی رخ داد
بفرماييد مشاره . اگر زمينه فراهم بود، برای تان زنگ می زمن

 ...تيلفون تان را برايم بگذاريد
 
به هر رو برايم . بسيار خوب، بی صربانه منتظر تان هستم-

من خيلی آرزو دارم حتا برای يک حلظه هم که . احوال بدهيد
ينم و اميدوارم در واپسين دم زندگانی، نويد شده، او را بب

 .ترمجه کتابش را به زبان پارسی برايش بدهم
 
تصور می توامن که از  شنيدن اين . من هم بسيار آرزو دارم-

مگر، . ای کاش چنين شود. خواهد شدو شادمان پيام چه خشنود 
پژشکان ما را جواب داده اند . سوگمندانه شانسی کمی می بينم

ديگر در پی  .يز هر گونه اميد خود را بريده ايمو ما ن
 . آماده گيری برای مراسم خاکسپاری و سوگواری هستيم

 
 :شب هنگام روز ديگر،  مرد جوان برايم زنگ زد

امروز بيمارستان رفته بودم، پدر بزرگم برای حلظاتی چند از -
هرگاه مشا می . برايش پيام مشا را رساندم. کوما برآمده بود

او  .يد که چه شادی يی سراپای او را فرا گرفته بوددانست
خداوند را سپاسگزارم که چنين «: آهسته و با صدای لرزان گفت

به آن مرد . بود که برآورده شد و آرمامن اين آخرين آرزو. شد
حس ششمی برايم می گويد مهو او اين . جوان درود مرا برسان

 کتاب راوامنندی و تتوامنندی را دارد که در کمال آفرينندگی 
. به زبان خود هدايت بازآفرينی کند –به زبان شيرين پارسی

 ».جان بدهمکنون ديگر می توامن به آرامی 
 

گويی برای چند حلظه برای شنيدن . و دوباره به کوما رفت...
به هر رو، ما ديگر اميد . به جهان برگشته بود واين پيک نيک

رای تان آرزوی پيروزی ، بهر چه است. زندگی او داريمکمی به 
دست کم من از صحبت روسی تان از مهان آغاز دانستم که  .دارم

روسی و ادبيات من دکرتای زبان . توانايی اين کار را داريد
از اين که . مگر مشا هبرت از من روسی حرف می زنيد. دارم

خوب، چه می شود . نتوانستيد پدر بزرگم را ببينيد، متاسفم
 .سفر خوشی برای تان آرزو دارم. خدا نگهدار. کرد
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 پروفيسور دانيال کميسارف
 

با هواپيما از مسکو به سوی فرانکفورت پرواز که روز ديگر 
نگريستم و با خود می می می کردم، از دريچه به پايين 

يا رخت سفر بسته آيا کميسارف هنوز هم زنده است؟  :انديشيدم
نتوانستم  2004سال  و افسوس می خوردم که چرا درو رفته است؟ 

و از زبان او ناگفته هايی را در باره  او را پيدا کنم
خوب  :خبشيديک چيز مرا آرامش می  ،با اين هم .هدايت بشنوم

ترمجه کتابش به نويد خبش پيک  ،شد که در واپسين حلظات زندگانی
 .دبر آورده شمانش آرپارسی به او رسيد و آخرين 

 
 

 عزيز آريانفر
 2010اييز پ، فرانکفورت

 
 
 
 
 

 پيشگفتار
 

 خته شده است،کتاب دست داشته به او پردادر نويسنده يی که 
شايد در باره . پارسی است نودر ادبيات  مانندیشخصيت بی 

نويسنده ايرانی سده بيستم اين مهه کتاب، مقاله، هيچ 
 هيچ. باشدو يادداشت مانند هدايت نوشته نشده  ، نقدخاطرات

و  کنجکاوانهاين مهه توجه  به خود ايرانی ادبيات شناس
و  جلب ننموده است را سنجانمايان و سخن سخن آز کاوانهژرف

از نثر نويسان ايرانی اين مهه مانند آثار هيچ يک سر اجنام 
   .چاپ نشده اند داستان ها و داستانواره های هدايت

 
آثار نويسنده فزونشمار بر سر چاپ های سخن تنها  روشن است،

مهم اين است که در ايران آدم با  .در باره او نيست و مقاالت
زندگی يا آثار سوادی نيست که چيزهای کم و بيشی در باره 

که نسبت به آثار او يافت منی شود  دردیبی  کسهدايت نداند و 
نويسنده برازندگی بيشرت گواه بر  اين خود که بی تفاوت باشد 

 . است
 

رقم  انگيز گفتی برش ، بسسرنوشت هدايت مهچون يک نويسنده
عهد -درست مانند خود روند ادبی ايران سده بيستم. خورده بود

 اشکال که با پديدآيی ژانرهای معاصر ،ادبيات نوين پارسی
 ، قصه،وارهداستان رمان،(طراز نوين )بديعی( نثر هنری

سيلی از  بود وبرجسته  )طنز و هجو گونه -نقدهای فکاهه گونه
مگر بسياری از . ون دادجوان را برمشار بسيار نويسندگان 

چون ضعيف  .به دست فراموشی سپرده شدند آذرخش آساآنان 
بودند و نتوانستند از آزمون زمان کامياب برآيند و تنها 
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پژوهشگران قرن توجه  اينکسان انگشت مشاری از نويسندگان 
تاريخ ادبيات پارسی را چه در درون ايران و چه در برون از 

  .ب منودند و تا کنون هم می منايندن جلآمرزهای 
 

وااليی داشت و کنون هم باال و در ميان آنان، هدايت جايگاه 
او بيشرت شده و  هر انگيزیهر سال، مگذشت  تازه، با .دارد

آثارش بارها سر از نو نه تنها به زبان پارسی، بل به 
روسی، فرانسه، آملانی، (بسياری از زبان های ديگر جهان 

 . دنچاپ می شو...) ايتاليايی، ترکی، عربی وانگليسی، 
 

به هبانه های و نوشتاری ) بديعی( در بسياری از آثار هنری
قهرمانان داستان های هدايت و مهين  ،گونه گون و رنگارنگ

تنها يک مثال در زمينه می . گونه خود او ياد می شوند
 یحلظه ها«در هتران کتاب حممد گالبدره يی  1980به سال: آوريم
پردازها و با آن که اين اثر در واقع . از چاپ برآمد» انقالب

 1979-1978از حمل درگيری ها و نربدهای سال های  و گزارش هايی
) در هتران بيشرتيادداشت های روزمره رخدادهای اصلی روان  (

بود، نويسنده بايسته پنداشته بود در چند جای کتاب خود از 
به «: نام بربد و چنين بنويسد نويسندگان تنها از صادق هدايت
در اين جا من يه ياد «يا » گونه يی که صادق هدايت می گفت

 ...و» صادق هدايت افتادم و يا او را به ياد آوردم
 

من  ديگر در باره آن سخن منی گويم که در آثار نويسندگان 
نامدار ايران مانند بزرگ علوی، مجالزاده و ديگران، 

پرسناژها می درخشند، خود هدايت ياد قهرمانان هدايت چونان 
می شود و برخی از ادبيات شناسان ايرانی حتا داستان ها و 

 .  داستانواره های خود را به او اهدا می کنند
 

ی نظير داستان کوتاه ايرانی ، هدايت استاد بمهگانیبه باور 
است که در ادبيات پارسی ناول نويسی ملی ايرانی طراز نوين 

او را ملی  .ساخت و جاودانهماندگار و پايدار را پی ريخت و
صادق هدايت  مانده های. شناسندگرا ترين نويسنده ايران می 
، ادبيات شناس و رجل نويسنده -چنان بزرگ است که بزرگ علوی

بزرگرتين نويسنده معاصر و «او را  ،سرشناس ايران اجتماعی
  .خواند» بنيادگذار ادبيات نو پارسی

 
و پيروی ت رهروان بسياری دارد که از سبک ايهداراه کنون، 
 دبستان هدايتمی توان بيخی مدلل از  ،از اين رو. می کنند
 .سخن گفت

 
و مهه جا  دلبستگی ها و دلچسپی های هدايت بسيار گسرتده پرتو
، نقاش، ه نويساو فلکلوريست و تبارشناس، درام. بود گسرت

ر بديعی جايگاه مگر نث. بسيار خوبی بود زبانشناس و گزارنده
اصلی را در آفرينندگی او می گرفت که برايش در ايران 
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به بار  گيرافتخار و بالندگی و در سراسر گيتی شناسايی جهان
 .آورد

 
گسرتدگی ديد و استعداد و قريحه درخشان، صداقت و راستی، 

جويی و نگرش رئاليستيک بر واقعيت های  راستیراستگويی و 
آثار هنری صادق  »ارزندگی« رازندگی واين بود دليل ب –2ايران
 .هدايت

 
هر از ، به گونه يی که در سرگذشت انسان های بزرگ با اين هم

ديده شده است، هدايت نه تنها ستايشگران و  چندگاهی
پس از . بدخواهان و نکوهشگرانی نيز داشتارجگزارن، بل نيز 

 آميخته با» نقدهايی« یمرگ او در صفحات روزنامه های ايران
در باره او آغاز به و سرزنش هبتان و هتمت و دروغ و ناروا 

با سياهنمايی اين نوشته های بی مايه که . منودکردن برآمدن 
منی  پيدا بود، سنجش داشتند به فريب خوانندگان ساده انديش

توانستند سيمای روشن او را تيره بسازند و به سان پشته های 
باز ايستاندن کشتی  يارای ،مرجانی زير آبی دريايیکوچک 

باشکوهی را که به سوی آب های نيلگون به پيش می رفت، 
 .نداشتند

 
در سال های دهه چهل سده بيستم خبت يارم بود که با هدايت در 
ايران آشنا شوم، با او ديدارهايی داشته باشم، گفتگوهايی 

خبوامن و مهين گونه مهه از دست اول ثار او را آکنم و نيز مهه 
را که در باره آثار او نگاشته شده بودند، چه در  نقدهايی

در سال های . ررسی کنمايران و چه در بيرون از مرزهای آن ب
ديگر انبوهی از مواد و مدارک در باره  ،دهه شصت سده بيستم

او در بايگانيم داشتم و اين امکان را تا از بلندای ساليان 
 از اين گنجينهاو بنگرم و با هبره گيری  هایبسيار به کارکرد

بکوشم در باره فداکاری های اين نويسنده  فروتنانه شايگان،
   3.برجسته ايرانی سخن بگويم و کارنامه او را باز گويم

                                                 
سارف در سال يکم. و د یسکيبراگن. یکه ا »یفارس اتيادب«در کتاب .  2

 -یاسيس یها یگوندگر  جهيکه در نت دهند یچاپ کردند، نشان م. م1963
وضع «که  ینيمضام یفارس اتيدر ادب ران،يدر ا 19  در اواخر سده یاجتماع

به  ،»منود یملس م کيآنان را نزد یو شورخبت کرد یم ريتصو شرتيمردم را ب
 اتيرا در ادب یشدن موضوعات اجتماع ريسخن، جاگ گريبه د. وجود آمد

 .گ-.سازند یخاطر نشان م
تا کنون در ايران آثار زير پروفيسور کميسارف به  :يادداشت گزارنده.  3

 :چاپ رسيده اند
، ترمجه و در باره زندگی و آثار صادق هدايتکميسارف، . س. د -1

 .توضيحات حسن قائميان، هتران بی ت
به مناسبت ( صادق هدايت نويسنده برجسته معاصر ايرانکميسارف، . د -2

، مشاره اول، سال »نپيام نوي«هتران، جمله . )دمهين سالگرد درگذشتش
 1340چهارم، مهرماه، 

، جمموعه صادق هدايت، نويسنده برجسته ايران معاصرکميسارف، . د -3
مقاالت حتقيقی خاورشناسی اهدايی به آقای پروفسور هانری ماسه به 
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که به پخش » نائوکا«سرويراستار بنگاه انتشارات  1967به سال 

ادبيات خاورزمين می پرداخت، کتامب در باره زندگانی و 
کنون ديگر از آن روز سی . اندسآفرينندگی هدايت به چاپ  ر

طی اين . زگار گذشته استآسال و از مرگ هدايت نيم سده 
ساليان، دلچسپی به شخصيت هدايت و به ويژه به ارثيه 

پشته يی . آفرينشی او به پيمانه چشمگيری افزايش يافته است
کتاب ها و  -ه استنو و بس ارزمشند پديد آمداز مواد و مدارک 
خاطرات دوستان و خويشاوندان و وابستگان، مقاالت پژوهشی، 

ن ها و بازگويی های کسانی که او را از نامه نويسی های آ
که بر برخی از زوايای نزديک می شناختند و گواهی های آنان 

 .زندگی نويسنده روشنی می افگندند و يا به آن می پرداختند
 

در برون از مرزهای ايران، مهايش ها و نشست هايی علمی و 
 هآفريده های ادبی هدايت برگزار گرديد هبانهمسپوزيم هايی به 

و مشاره های ويژه نامه جمله ها و گاهی هم گزارش هايی در 
 .نده اباره او به چاپ رسيد

 
و سر اجنام ترمجه هايی از آثار هدايت به زبان های ...

ابراز گوناگون در سراسر جهان با تبصره های ارزمشند و 
ند و حتا بسياری از ه ارنگ به چاپ رسيدرنگا ديدگاه های

 . نده اهويدا گرديدآثار چاپ ناشده و ناآشنای او 
 

سيمای نوی با  ن واداشتند تا کتاب را درآمهه اين ها مرا به 
بيارايم و آن  نکته های تازه ويزه ها وآافزودن نوينه ها، 

چيزهايی را در گذشته برايم ناشناخته بودند، در ارزيابی 
تا اين گونه زندگی و  ر باره او به سنجش بگيرمهايم د

 هبرت و روشنرت آفرينندگی اين نويسنده چيره دست ايرانی را 
      . بنمايامن

 
 

 اتو بيوگرافی
 )شرح حال من(

 
که در مقابل  کنم یمهان قدر از شرح حال خودم رم م من«

تولدم به درد  خيدانسنت تار ايآ. مآبانه يیکايامر غاتيتبل
مطلب  نياست، ا ام چهياستخراج زا یاگر برا خورد؟ یم یچه کس
طرف توجه خودم باشد گرچه از مشا چه پنهان، بارها  ديفقط با

 قتيوقت حق چيه ها آن ینيب شيام اما پ مشورت کرده نياز منجم
اول مراجعه به  دخوانندگانست باي عالقه یاگر برا. نداشته

 نيبکنم مثل ا یدست شيچون اگر خودم پ. ها کرد آن یآراء عموم

                                                                                                                                                             
-63. ، ص1342دانشگاه هتران، . مناسبت هفتاد و پنجمين سال تولد او

73. 
زبان روسی در پايان کتاب در خبش فهرست آثار او در باره هدايت به 

 .گ-.کتابنامه آمده است
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شده  ليقا یمتيقدر و ق مزندگي امحقانه اتييجز یاست که برا
 یانسان سع شهياست که مه اتيياز جز یليباشم، به عالوه خ

جهت  نيخودش را قضاوت بکند و از گرانيد چشم چهياز در کند یم
 مثًال اندازه .تر خواهد بود ها مناسب خود آن دهيمراجعه به عق
 نهيو پ داند یلباس دوخته هبرت م ميکه برا یطااندامم را خي

 دهييکه کفش من از کدام طرف سا داند یدوز سر گذر هم هبرت م
 . شود یم
 
که  اندازد یم انيچارپابازار  اديمرا به  شهيمه حاتيتوض نيا
به  یجلب مشرت یو برا گذارند یرا در معرض فروش م یريپ یابوي

 .کنند ینقل م وبشيع و لياز سن و خصا یاتييبلند جز یصدا
 

 .در بر ندارد ای برجسته نکته چيگذشته، شرح حال من ه نياز ا
ام  داشته یدر آن رخ داده نه عنوان یآمد قابل توجه شينه پ
 یدر دست دارم و نه در مدرسه شاگرد درخشان یمهم پلمينه د
. ام رو شده رو به تيبا عدم موفق شهيام، بلکه بر عکس مه بوده

ام  بوده یعضو مبهم و گمنام شهيمه ،ام که کار کرده یدر ادارات
که هر وقت  یاند به طور داشته یاز من دل خون ميو رؤسا

 حدود دو(است شده رفتهيپذ یآور انيهذ یام با شاد استعفا داده
که  یخط خورده، به طور تياز نوشته توسط خود هدا مين و سطر

 یمصرف یب هم رفته موجود وازده یرو.) ستيقابل خواندن ن
 نيدر مه قتيهم حق ديو شا باشد من می باره در طيقضاوت حم

 .باشد
 

 ١٣٢۴آذر 
 

دشوار نيست پی بربيم که آن چه هدايت نوشته است، نه شرح حال 
لوس شود ديگر او است که دوست داشت  گرداو، بل يک شوخی و ش

 . و اجنمن را خبنداند
 

نيش روابط که با او تا پايان زندگا برادرش -حممود هدايت
: در خاطرات خود می نويسد داشت،مهباوری از  آگندهدوستانه و 

مهه خويشاوندان و وابستگان گرد هم می  ،در خانههنگامی که «
معموال در . آمديم، مهيشه بی صربانه در انتظار صادق می بودند

مگر به حمض . رنگ و بويی نداشتآغاز، جملس خسته کننده بود و 
، آغاز به بازگويی کدامين ماجرای خنده اين که صادق می آمد

ور می کرد، فکاهه هايی می گفت و در باره بعضی از کسان با آ
به استهزا سخن می گفت و با آن که از کسی نام منی  نزاکت
. بر سر چه کسی است نيشخندبرای مهه روشن می شد که برد، 

  .»وانگهی شادی مستولی می شد و مهه از ته دل می خنديدند
 
شرح زندگانيش بدين گونه، تنها نگاشنت هر رو، هدايت با  به
نيز بر اين کار تاثير گذار فروتنی اش . ه استداشتشوخی ن سر

بنويسد و به ستايش از  شبود که منی گذاشت چيزی در باره خود
کسی را که از منی توانست خواهش سويی هم،  از. خويشنت بپردازد
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بر زمين  ،بنويسد او خواسته بود تا زندگی نامه اش را
اين بود که دامان مطايبه . د مبادا او برجنديترسمی . بگذارد

 . پناه می برد
 

از کجا  آنچنانی» شرح حال«که اين  دخالی از لطف نيست بداني
آنا بانو  1944يا 1943مقارن با اواخر سال . پيدا شده بود

ن هنگام در سفارت شوروی در هتران به عنوان آکه در  4روزنفلد
رايزن مطبوعاتی و به ِسّمت من در آن هنگام ( مرتجم کار می کرد

به اين ) مسوول دفرت مطبوعات سفارت در ايران کار می کردم
شوروی اجنمن سراسری روابط فرهنگی «به کمک انديشه افتاد تا 

هدايت را به کوتاه گزيده داستان های  »یخارج با کشورهای
 . زبان روسی آماده و چاپ کند

 
جمموعه در کدام داستان های کوتاهش که  برگزيدخود  هدايت

کل، آالله، داش : مورد نظر گنجانيده شود ی»گزيده داستان ها«
 به خواهش آنا روزنفلدمهو بنا ... را گم کرد، و مردشزنی که 

کاغذی  -بود که شرح حال معروفش را در يک کاغذ دانشگاه هتران
 .اد، نوشتکه مهان دم پيش رويش بود و به دستش افت

 
در آن هنگام به هر  »ی صادق هدايتگزيده داستان ها«کتاب 

دليلی که بود، چاپ نشد و مهه مواد آن به گمان غالب، تا به 
امروز در بايگانی اجنمن سراسری راوبط فرهنگی نگهداری می 

 5.شود
                                                 

در شهر الکساندرفسک  )7/2/1990 -28/5/1910(يفنا روزنفلد وآنا زينو.  4
به سال . پا به گيتی هناددر خانواده يک کارمند دولتی ) زاپاروژيا(

سانکت پرت (ليننگراد  زبان و ادبياتدانشکده زبانشناسی انستيتوی  1932
او در رشته زبانشناسی دکرتی داشت که تز . ا به پايان رسانيدر) بورگ

خود را در زمينه هلجه های قره تگين به درجه نامزدی دکرتی به تاريخ 
 . دفاع کرد 10/3/1966به درجه دکرتی به تاريخو  23/5/1939
زنفلد پسان ها در کرسی های کارمند ارشد علمی، استاديار و استاد و ور

علمی پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم شوروی و  نيز کارمند ارشد
سپس . نيز پژوهشکده زبان و ادبيات پژوهشگاه علوم تاجيکستان کار کرد

فاکولته ) تاجيکی(در کرسی استاد زبان پارسی 1958-1947به سال های 
 . خاورشناسی دانشگاه دولتی ليننگراد به تدريس پرداخت

 
مرتجم دفرت مطبوعاتی سفارت شوروی در  1945-1943بانو روزنلفد در سال های 

که بيشرت اين آثار  مانده استاثر  دو صدنزديک به  از او. ايران بود
آنا روزنفلد در کار . ه استدر باره ادبيات معاصر پارسی و تاجيکی بود

بسياری از کنفرانس ها، مسپوزيم هاو سيمينارهای بين املللی اشرتاک 
 . ورزيده بود

قاله علمی جالب هم در باره آفريده های هدايت به چاپ روزنفلد چند م
و مهچنين برخی از آثار او را به روسی ترمجه منوده بود که رسانده بود 

    .در مسکو به چاپ رسيده است
شانزدهم  در«: در يکی از آثار ايرانی در باره هدايت چنين آمده است.  5

  ستيشرکت در جشن ب یبرا یبه دعوت خانة فرهنِگ شورو تيهدا 1324آذر ماه 
شرح  نيو ا رود یکستان ميبه ازب تدانشگاه تاشکن سيسال تأس نيپنجم و

نوشتة  اصل دست. سدينو یم یحاِل خمتصر را به درخواست خانة فرهنگ شورو
آثار  رتمجانو از م خاورشناس -روزنفلد ديفق یبانو اريدر اخت تيهدا
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 گونهشرح حال هدايت به زبان روسی به  ،برای خنستين بار

در  1957به سال  »ه آثار صادق هدايتگزيد«فشرده در پيشگفتار 
راهنمای «در مسکو رساله  1958سپس به سال . مسکو به چاپ رسيد

» پيش سخن«منتشر گرديد که در مقاله  »کتابشناسی آثار هدايت
مهين  ،پسانرت. بازتاب يافته بود »شرح حال«منت کامل اين  ،آن

ستان در گزيده نو دابار ديگر  1969منت کامل شرح حال به سال
 . آورده شد »گزيده آثار: هدايت، صادق«زير نام های هدايت 

 
هدايت به مطبوعات » شرح حال من«درست در مهين سال بود که 

چنين بر می آيد که . آن هم به شکل فشرده. ايران راه يافت
 )گزيده آثار صادق هدايت(1957اين ورزيون از کتاب سال 

از روی منت روسی  پارسیبه  آن هم ترمجه آن. برگرفته شده باشد
نوشته که آن را من با بانو روزنفلد از روی منت اصلی پارسی 

روشن بود، چنين چيزی . باهم اجنام داده بوديمخود هدايت 
 .به چاپ رسيده بود کم و کاست بسياریبسيار دقيق نبود و با 

 
مشاره و تنها سال های سال بعد از اين، حسن طاهباز در ...

 13-11مسلسل مشاره های(خود » بيدار«فصلنامه  1973سال  7-5های 
که به زبان پارسی در کلن به چاپ می  )از تاريخ نشر آن

هدايت را به چاپ  آنچنانی شرح حالرسيد، منت کامل و راستين 
خود اين منت را من به خواهش طاهباز با کپی دستنويس . رساند

 نهادگراطاهباز د. با فاکس برايش فرستاده بودم هدايت 
اين شرح حال برای خنستين بار به دسرتس پارسی «نوشته بود که 

          ».گذاشته می شود انزبان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شخصيت ريختيابی
 
 

                                                                                                                                                             
 -سارفيپروفسور کمسوی  ازآن،  »یکپ« بوده است، و ،یبه روس تيهدا

 حيتوض یبرا. شده است یبردار عکس ،یبه روس تياز آثار هدا یا مرتجم پاره
در  تيهدا«- ميخبش ضما ،کستانيبه ازب تيدر بارة سفر هدا تر شيب

 .گ-».شود دهيد -انينوشتة حسن قائم »تتاشکن
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 کودکی و سال های نوجوانی
او به . ، مگر دشواری داشتو پربار زندگی کوتاه ،دايته

 دو دهه خنست. در هتران پا به گيتی گذاشت 1903فربوری  17تاريخ 
او در اين شهر که کانون رخدادهای پر جوش و خروش  زندگی

  . گرديده بود، گذشت
 

سال های  ، انقالبکشور در اين هنگام تاريخیرويداد بزرگرتين 
به برقراری نظام پارملانی که تنها به گونه بود که  1905-1911
  .اجناميد، مطلقه شاه را حمدود می کرد فرمانروايیاليته مفر
 

مبارزه به خاطر نظم دموکراتيک در ايران به اين  ،با اين هم
گاه کمرنگ می شد و  ،اين مبارزهآتش شعله های . نيافتپايان 

 ؛با نيروی تازه يی زباله می کشيدهم فروکش می کرد و گاهی 
مردم خواستار پايان يابی نظام . مگر هيچگاهی خاموش منی شد

ميت توده يی رژيم شاه با حاک و جاگزينی مستعمراتی در کشور
 .بودند

 
مگر به جای آن حاکميت  .خاندان قاجار از ميان رفت ،سر اجنام

در سراسر کشور . به رهربی رضاخان غاصب به ميان آمد ديگری
نو در برابر نيروهای مرتقی که  ز سرکوبگری هایا یموج

 نظامو  به راه افتاد، بودند توده يی ساماندهی هایخواستار 
که خودکامه  پليسی به رهربی رضا خان -خشن ديکتاتوری نظامی

 .، مستقر گرديدگرديدشاه ايران ) 1925 در(پسانرت 
 

آدم  -در هنگام بسيار جوان را صادِق بی مهری هامهه اين  درد
کژروی و خشونت گونه  هيچ راونشکه رنج  اندکبسيار حساس و 
و  ی سهمگينعهد لرزه هامهين در  .کشيدهم می  را منی پذيرفت،

خشونت که انديشه های آزادی دوستی، آزادی دوستی و  یچيرگ
که بر انسان باورانه را سرکوب می کرد؛ شخصيت هدايت نوجوان 
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خودکامگی شاه و دستگاه ستمگر آن را ملس می کرد، سنگينی خود 
 .منودمی  يابیسيمانيز آغاز به 

 
مهگان می ترسيدند . در کشور ترس و دهلره فرمانروايی می کرد

بر زبان بياورند و هدايت نيز ب بگشايند و سخن لب از ل
ناگزير بود خويشتندار و حمتاط باشد و حتا از ديدار با 

 .دوستان نزديکش خود داری ورزد
 

 -خاستگاه هدايت از يک خاندان اشرافی با فرهنگ باال بود
چيزی که امهيت بسياری در ريختيابی شخصيت نويسنده آينده 

سخنور نامدار سده  -مال خجندیريشه هدايت ها به ک. داشت
سپس رشته سخن آفرينی در اين خاندان  6.چهاردهم ميالدی می رسد

در سده گذشته دو  تنهااين تار گسيخته از هم می گسلد و 
ادبيات شناسان گوناگون، چند ورزيون . باره گره می خورد

اين خاندان ارائه کرده )ژنيالوژی(شجره نامه و ريشه شناسی
جا اطالعاتی را در باره خاستگاه صادق هدايت از در اين  .اند

استواری  رکتاب حسن طاهباز می آوريم چون بر پايه های بسيا
 . بنا يافته اند

 
رضا  -يکی از رجال برجسته ادبيات و فرهنگ سده نزدهم ايران 

با لقب بود که او را ) 1871-1800(الله باشی  -قلی خان هدايت
صادق . بزرگ می داشتند) رانشهريار سخنو(» امير الشعرا«

هدايت بنا به بازگويی های وابستگانش تصور روشنی از نيای 
برای  1851خود داشت و نيک می دانست که او به سال بزرگ 

را بنياد  »دارالفنون«خنستين بار در ايران آموزشگاه مدنی 
سخنوران ايران ) انتولوژی(و کتاب بزرگ منتخبات  گذاشته بود

ثار بسيار ارزمشند را چاپ منوده بود و خود شعر و مشار ديگر آ
 . می سرود

 
وزير علوم  ،جعفر قلی خان نير امللک -پدر بزرگ پدری هدايت 
 علی قلی خان خمرب السلطنه، وزير آموزش و پرورش -برادر وی و

 .ايران بودند
  

حممد قلی خان خمرب امللک، مهدی قلی خان  -7خان علی قلیسه پسر 
و مرتضی قلی خان صنيع الدوله از رهروان جنبش خمرب السلطنه 

مشروطيت بودند که مرتضی قلی خان زمانی هم به رياست جملس 
مهه اين وابستگان هدايت در مهان زمان آدم های مرتقی، . رسيد

 .آگاه و ارمجندی مشرده می شدند
 

صادق  -نوه عمويش، عالقه زيادی به خمرب السلطنه مهدی قلی خان
او را سخت دوست می داشت و در هنگام دبستان  صادق هم. داشت

                                                 
از بازماندگان کمال  -صادق هدايتدانيال کميسارف، : نگاه شود به.  6
 .158-153. ، صجندیخ
 .گ-.پسر ديگر او حسين قلی خان خمرب الدوله بود.  7
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اکثر برای دريافت پاسخ به پرسش های گوناگون و کنجکاوانه 
 .  اش نزد او می رفت

 
 1955هدايت قلی خان اعتضاد امللک که به سال  -پدر صادق هدايت

بود، سخت به  افسریدرگذشت، با آن که استاد آموزشگاه 
مهواره جو ارجگذاری به  در خانه او. ادبيات مهر می ورزيد

ادبيات و بزرگداری از فرهنگ، روشنگری و گرايش به سوی علوم 
روشن است مهه اين ها تاثير شگرفی . نو مدنی فرمانفرما بود

که توانايی های بی مانند او بسيار زود از  نوهنالبر صادق 
آغاز به شگوفايی منوده بودند، می و نوباوگی مهان آوان کودکی 

  . گذاشتند
 

گذاشت که آن را با  »علميه«صادق در شش سالگی پا به دبستان 
هناد آموزشی ( »الفنون دار«موفقيت به پايان رساند و شامل 

که در آن رياضيات، امور  گرديد )پولی تکنيک به مهاننديی 
مگر، به آموزش . تدريس می گرديد... مهندسی، مسايل نظامی و

ال سوم با آن پدرود گفت در دارالفنون دلبستگی نيافت و در س
وانگهی به مدرسه . و به آموزش زبان های خارجی پرداخت

 . فرانسوی سن لويی رفت و با شيفتگی متام در آن درس خواند
 

را دوست مهر می ورزيدند و او صادق مهه به در خانواده 
 او پسر بچه آرام، کار دان و تيز هوش، خوش برخورد. داشتند

برادرش، با به  -حممود هدايت .بود و بزرگ منش نيکو روش و
تصورش را هم منی توانيد که «: ياد آوردن اين زمان می نويسد

و ه آزرد او وقتی . حضور او چه آرامشی به ما می خبشيد
و خوش خوی بود، به مهمانی يکی از نبود  اندوهگين

که  شدمی  دوست داشتنیاو چنان  آن گاه. خويشاوندان می رفت
ن آاز کودکی که  ،از صادق خان -سخن می گفتندمهه تنها از او 

به اندازه يی که مهه از  .وردآمهه  خومشزگی و شادی و خنده می 
          8.»خنده خود را گرفته منی توانستند

 
از هيچ چيزی از و  آدم های توانگری بودندپدر و مادر هدايت 
مگر، اتاقی که صادق در آن بود و باش . او دريغ منی کردند

او هيچ . دليل اين کار هم روشن بود. اشت، بسيار ساده بودد
او از مهان کودکی به جتمل گرايشی نداشت و به . چيزی منی خواست

تنها مهنشين و مهراز و نياز گاه . ماديات دنيايی دلبسته نبود
شيفتگی او به  هنر و ادبيات چيزی  .و بيگاه او کتاب بود

حسب سنت های . ه بودبود که از پدر و مادرش به ارث برد
خانوادگی، بزرگان هر آن چه را که ممکن بود اجنام می دادند 

ادبيات کالسيک پارسی را فرا  رنگين کمانی از تا فرزندانشان
... بگيرند و هر چه بيشرت اشعار فردوسی، حافظ، سعدی، خيام و

و آيين شعرگويی را  را از بر کنند و زبان عربی بياموزند
يک سخن با فرهنگ پربار ايرانی بيشرت آشنا  ياد بگيرند و در

 . شوند
                                                 

 .9. ، ص740، مشاره 1967جمله سپيد و سياه، سال .  8
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و مهسو صادق مهخوان خواهش با خواست و  يکسرهدرست مهه اين ها 

گرايش و دلباختگی به ادبيات و فرهنگ مردم و ميهن،  .بودند
 شده بود سرشتهاو هناد بسيار مهم کرکرت صادق بود و در  ويژگی

و با به پختگی ی شد نشانه های آن ديده مهنوز در کودکی  که
 . و پايدارتر می شد پربارترهر چه بيشرت  ،رسيدن سن او

 
 :و فرهنگ عاميانهشيفتگی به ادبيات 

شفاهی  گنجينه آفريده هایکه  ستناگفته پيدا و هويدا
 در مهه جا کشوردر آن  .ستو رنگارنگ ا پربارعاميانه ايران 

به و دارند دوست را  های خاور زمين ورزیخمتلف خرد گونه های
 ه رغمبشگفتی آور است، با اين هم، . هبای بااليی می دهندآن 

فلکلور شناسی تا سده بيستم دارد، ايران فلکلور  که جايگاهی
ملی بر شالوده های دگی آفري بررسیو  سامامنندآوری  گرد -ملی

 .وجود نداشت در آن علمی
  

هدايت خنستين کسی که به امهيت چنين کار مهمی پی برد، صادق 
چون انديشه بی  اين دلچسپ است که چه چيزی مهو او را به. بود

ايران ربع خنست پيچيده در اوضاع  دشوارمگر  ،و چرا ارزمشند
  سده بيستم انداخت؟

 
آثار کالسيک های سده های ميانه  شنيدنصادق با خواندن و 

و نيز ) فردوسی، حافظ، سعدی و به ويژه خيام(ادبيات پارسی 
 ، امثال و حکمرواياتداستان ها، (ات عاميانه آثار ادبي

در پاتوق و روايات و با شنيدن افسانه ها و حکايات ) ...و
نه تنها آن ها را به خاطر می سپرد، بل ها  های قصه خوانی

 . نيز در باره اين گنجينه ادبيات شفاهی بسيار می انديشيد
 

 فلکلوريک ايران، که هدايت با انديشيدن پيرامون آثار
می سرنوشت درد آور و اندوهبار مردم آن اند؛ بازگوينده 

اندازه چه تا نيرو و  و خرد به چه پيمانهوه که «: گفت
و برداشت شايد، مهانا اين ارزيابی  .»در آن هنفته است ينیرنگ

هتران پايين شهر کوچه های ترين بود که او را  به فقيرنشين 
به گشت ر راهروها دبه جاهايی که او دوست داشت  -می کشانيد

به و پسکوچه ها  کوچه ها پاتوق های و گذار بپردازد و در
بساط که بيش از هر جايی  سنتی انداستانسرايی های قصه خوان

      . بود، گوش فرا دهد گرمبازارشان هپن و شان در اين جا 
 

خود مهه ) تباين(هتران با کانرتاست  ،در نيمه خنست سده بيستم
جاده ها و در ميانه های شهر،  .ر می ساخترا در شگفتی اند

و می شد  ه بودکشيده شد دراز و خيابان های نو اسفالتی هپن
در . های چند آشکوبه ساخته می شد ساختمان ،که در دو سوی آن
و  هنادهای ديوانی و مديريتی ی نوساخت،اين ساختمان ها

و  ی بازرگانیدفرتهای شرکت های گوناگون سهامی و کمپانی ها
خانه های  ،در هپلوی اين ساختمان ها. جا می گرفتندبانک ها 
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آسايش  وسايلبا مهه آراسته با زيستگاه های لوکس يی نشيمنی 
 فروشگاه ها، قهوه خانه ها، چايخانه ها، کافه ها ؛و آرامش

 .ساخته می شد رستوران ها و
 
 -و داراگزين ر اين حمله های اعيان نشين، تنها اليه های د

ران، ادن بلندپايه دولتی، بازرگانان، کارخانه کارمندا
سرشناس و کارشناسان رنگارنگ  انفرنگيو نيز  بانکداران
و جاده ها . بيشرت آملانی ها بود و باش داشتند اروپايی،

پر از تازه ترين مدل خود روها  ،های اين خبش شهر خيابان
 . ندبود
 

نگارنگ و های ر »منبزنس «مرکز هتران پر از هياهوی  ،روزها
بود بازرگان و فروشندگان و داد و ستد جوش و خروش  سرشار از

دما فروکش می کرد و هوا خنک شام می شد و که هم و هنگامی 
 پرتو فشان می شدند و چراغ های رنگارنگ ديگر ؛می شد

و  ندآگهی ها روشن می شد و الم هاو رکتابلوهای الکرتيکی 
 .تندمی ساخگين را رنويرتين های فروشگاه ها مهه جا 

 
 آواز سازهای پرهنگامه ی شهر،از رستوران ها و کافه ها

هنروران و ترانه سرايی رقص و پايکوبی و آوای رامشگران 
و در خيابان های پر جنب و جوش و بير و بار  بودبلند 
سرشناسان شهر با  ؛استانبولی و به ويژه الله زار ،نادری

نان را آ نتا ديگرا دبرآمدنبه گردش می  جامه های گرانبها
 .متاشا کنند

 
. منظره بيخی ديگری داشتند) پايين شهر(حمله های دور دست شهر

هتران به نيشخند آن را خومشزه که بچه های آن به ويژه جنوب 
 هم از شکوه و جالل نبود نشانیاين جا . می خواندند» شهر نو«
رد، تا چشم کار می ک. ديده منی شدحتا يک ساختمان مدرن هم  و

که می ديدی را و آلونک ها  و کلبه هاخانه های پست گلی 
در تپه ها و پشته های . کنار يک ديگر به هم چسپيده بودند

حتا مغاره هايی هم ديده می شد که سوف زده شده  ،بيرون شهر
به دشوار  ،می کردند» زندگی«ها اين غارکسانی که در . ندبود

» خانه«به درون ای آن ه» دروازه«ند از سوراخ های تمی توانس
پرده های  ،شان» پنجره ها«و » دريچه ها«برخبزند و خود های 

 . خته بودندآوي ،و ژنده پوسيده و کهنه
 
خاک و گرد پر پيچ و خم و کوچه های تنگ و باريک و  ،»شهرنو«
باورنکردنی يی لود و پر از گل و الی و جلن داشت که به گونه آ

ارای و بيماری و روسپی گری و ادنبود و رقت بار آور و درد 
 ،در کنار گرمابه های سنتی. ن بيداد می کردآتن فروشی در 
روسپی خانه های پنهانی کار می و » دودکده ها«ميکده ها و 

خوشگذران و بی خرپول، مردان  ،ن هاآکه بيشرت مشرتيان  ندکرد
دولت مهه اين ها را نيک می  .بند و بار باالشهری بودند
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برای هببود وضع زندگانی باشندگان حمله  گامیهيچ مگر . دانست
  .بر منی داشتهای نادار هتران 

 
: در اين جا بيشرت رجنربان و بينوايان بود و باش داشتند

های شان  هکدهکارگران کارخانه ها، بزرگرانی که روستاها و د
بودند؛  کوچيدهرا ترک گفته و در پی يافنت کار و بار به شهر 

مد آدر  ايه و لومپن ها و ديگر کسانی کهکارمندان دونپ
دادن کرايه در از پس برای پيشربد زندگی نداشتند، و  چندانی

  .منی برآمدندمرکز شهر 
 

قهوه  ،در پايين شهر می شد در چايخانه ها ،درست در مهين جا
به داستاخنوانی های قصه خوانان، روضه و سقاخانه ها خانه ها 

راويان و واقعه  ،امه خوانانخوانان، مناقب خوانان، شهن
گوش فرا داد که  با آواز و نوحه سرايان انان و مداحان وخ

 چيستان هاآوردن مثل ها، زدن مهراه با و رسا و شيوا، بلند 
می سراييدند و می خواندند و با آب و تاب  ،و وجيزه ها

و هنرمندان لوطی ها مهچنين می شد پای معرکه شعبده بازان و 
سيرک های دوره هنر داربازان نی نشست و از ابواره و خياآ

از ترانه های سنتی قديمی ايرانی را  لذت برد وگرد سنتی 
می شد به چهره شنيد و سر اجنام دهان رامشگران و سرايندگان 

ن چه آهر  ،های فروشندگان پير و کهنسال که در دکان های خود
فته از گياهان خشک گر -عرضه می کردند را که می شد فروخت،
و داروهای  و ترشی ها شيرينی ها ها، تا چاشنی های خوراکی

و رنگارنگ جامه های و سنتی و کتاب های دست نويس قديمی 
و  خانه و اثاث دست دویلوازم و سامان اشيای عتيقه و 

 . چيزهای بسيار قديمی ديگر
 

تنها ها در مهين حمله های پيرامون هتران می شد مردان، زنان و 
ه ژندبگذار پوسيده و  -با جامه های ملی و سنتی کودکانی را

ديد و گپ های کسانی را شنيد که به زبان های هم که شده، 
در . هلجه ها سخن می گفتند بلوچی و ديگر زبان ها و آذری،

با زيستار ملی و بينوايی، نژندی و  ناداری ،»نو هرش«
ادار نزار و درست مهين پايين شهر . داشتندو مهديواری مهسايگی 

بود که صادق هدايت را به سوی خود می کشاند و از مهين رو با 
ش می پرداخت و گشت ردکمال ميل و خشنودی در حومه هتران به گ

دلشاد می از زيبايی های ادبيات شفاهی مردم . ار می کردذو گ
و از عادات و سنت ها و رسم و رواج های ساده ترين  گشت

 . می برد لذتايرانيان 
 

در اين جا «بارها می گفت  بود که اره مهين مردمدر ب او،
صميمی و صادق و درستکار اند  ،پاکدل اندمردم خوش قلب اند، 

 ،ن همآبا و تنگدستی بسر می برند، در بينوايی که ن آو با 
و با رعايت عادات  ،زييند مهان گونه می ،هر گونه که خبواهند

 .»ملیرواج های 
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هدايت به فلکلور ايران آغاز  دلبستگیدرست مهين جا بود که 
گرديد که پسان ها تاثير شگرفی به سرنوشت او چونان يک 

 سرتگی بهخدمت  ی او،هبابی اين پويايی  .نويسنده برجا گذاشت
هدايت، . نيز بود فلکلورشناسی جوان تازه پيدا شده ايران

نيز اطالعات گرد آوری شده در باره  ثل ها وافسانه ها و َم
به تدريج مردم پارس را با آماده ساخنت آن ها  و عادات بداآ

 .، هنجارمند می ساختبرای چاپ
 

دردمندانه، او تنها موفق به چاپ خبش کمی از کلکسيون خود 
شالوده  ،ولی آن چه که او موفق شد به چاپ برساند. گرديد

   .ريختساختمان فلکلور شناسی ملی  برپايیبرای  استواری را
 

رخدادها، خاطرنشان می سازيم که هدايت دويدن جلو اندکی با 
به » اوسانه«زير نام  1931خنستين جمموعه عاميانه خود را در 

را به گونه  وارهجالب است که او حتا نام کتاب. چاپ رساند
بر  سانگذاشته بود تا اين  »اوسانه« -گويش عاميانه افسانه

او در اين . شداخاستگاه توده يی اين کلمه تاکيد داشته ب
ترانه های عاميانه رنگارنگی را گنجانيده بود که  ،موعهجم

 يی کهترانه ها. بيشرت سرايندگان خيابانی آن را می سراييدند
ه و ندآموز بيشرتو  هم غنايی اند و هم دارای بار اجتماعی

و هم جالب اند هم برای بزرگساالن  .و پند گونه گونهاندرز 
 . برای کودکان

 
الاليی های  ،ا ترانه و سروده کودکانهده ه »اوسانه«در هدايت 

گونه چيستان  و ترانه های ويژه بازی ها ،دايه ها و مادران
 .را گرد آورده بودهای مردمی 

 
 –های مردمی را برگزيندسروده ترين  دوست داشتنیتوانست او 

را که به و دلنشين ساده، کنايه آميز و خوش آوا  یترانه ها
ترانه ها سروده هايی هم اند  در ميان اين. دل چنگ می زند

 .انتقادی با بار برجسته اجتماعی و رنگ و بوی
 

 :»اوسانه«يی از ترانه های منونه ها
 بارون مياد ريزه ريزه

 م پر فيرورهاتو جيب باب
*** 

 شاه کج کاله
 رفته کربال

 نون شده گرون
 يه من يه قرون
 ما شديم اسير

 از دس وزير
**** 

 ای سال برنگردی
 ن چه کردیبه مردما
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 زن ها رو سلخته کردی
 9دکون ها رو ختته کردی

 
هدايت : يک نکته بس ارزنده است »اوسانه«کتاب  ديباچهدر 

و وری آ گردر ايران را وايرانيان را فرا می خواند تا فلکل
شد که او در  ديده میآشکارا منايند و بياموزند و اين  پچا

در «: وشته بود چنانچه ن .اين کار ادامه بدهدبه نظر داشت 
م کرد که جمموعه مفصل تری با مهه اسناد يچاپ دوم کوشش خواه

که در دست داريم به چاپ برسانيم و از کسانی که ما را در 
 10.».قبال تشکر می مناييم ،اين مجع آوری کمک خواهند کرد

 
طرح گرد آوری گسرتده و بررسی آفريدگی  1931اين سان، در سال

فلکلور به اين کشاندن پای دوستداران با  عاميانههای شفاهی 
او پنج سال آزگار . به پختگی رسيده بودنزد صادق هدايت کار 

 1937ل تنها به سا ،مگر با اين هم. پيوسته کار می کرد
که آغاز به مهکاری  ق ببخشدهنگامی موفق شد به انديشه خود حتق

و  به چاپ رساند در آنمقاالت خود را منود و » جمله موسيقی«با 
درست در مهين جا بود که او  .در اداره موسيقی به کار پرداخت

ادبيات فرصت پيدا  -برای پرداخنت به کار دوست داشتنی خود
 . کرد
 

ترانه های «مقاله  ،پس از چند سال، او در جمله موسيقی
پژوهش  متمم و مکملويا اين کار گکرد که  را چاپ »عاميانه

 1931در  »اوسانه«بواره های او در باره ترانه ها در کتا
 . بود
 

فلکلور ايران، ثار او در باره آاين نبشته نيز مانند ديگر 
. سرشار از نکته ها وآگنده از انديشه های دلچسپ بسياری است

ساخت «: گويداو برای مثال، در باره فرم ترانه چنين می 
از نگاه ترانه ها . ترانه های عاميانه خيلی ها ساده است

هارمونی در کل  ،هنر سادهدر اين نوع  .واخت اندموسيقی يکن
آواز  در مشاری از ترانه ها. آن خمتلف است ندازه هایا. نيست

خوانی آزاد خبش بزرگی از سروده با بازخوانی برخی از بيت ها 
 .به خواست اجرا کننده گاه پايين می آيد و گاه بلند می رود

ازه های معين و دارای اندمشاری ديگری از ترانه ها بر عکس، 
موسيقی آن معموال يا برای رقص است و يا . ساخت مدرن است

و آهسته، نرم، حزن آور  هم در برخی از موارد. برای مارش
             11.»يکنواخت است

                                                 
 :جمموعه اوسانه  از ترانه های ديگر  معروف .  9

 زير گنبد کبود -يکی بود يکی نبود
 بر سر کوهی رسيدم -دويدم، دويدم

 .گ-خونهگدا آمد در  -الال  الال گل پونه
نوشته  1310مهرماه  12را در مقدمه  هدايت اين ؛1931، اوسانه، هتران.  10

 ..گ-بود
 351.  نده، صق هدايت، آثار پراگادص.  11
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که از ديدگاه سپس هدايت منونه های ترانه هايی را می آورد 

بط شده استيل و حمتوای خود خمتلف اندکه در نواحی خمتلف کشور ض
سوگوارانه، عاشقانه، ترانه های در اين جا می توان . اند

 .انه، کميدی و ترانه های طنز آميز را خواندعروسی ها، کودک
 

عاميانه  افسانه هایصادق هدايت مهچنين کلکسيون دلچسپی از 
پارسی را مجع آوری کرد که دردمندانه تنها خبش کوچکی از آن 

دو  )1939سال  8مشاره (سيقی در جمله مو. استبه چاپ رسيده 
با مقدمه کوچکی از 12»شنگول و منگول«و » آقا موشه«افسانه 
هدايت با شرح . به نشر رسيدزير نام امثال و حکم هدايت 
 فلکلور بر امهيت آن تاکيد می ورزد و )نوع(انرژ نخمتصر اي

فرا می خواند آفريدگی های شفاهی شيفتگان را  بار ديگر
 .ری و بررسی منايندعاميانه را مجع آو

 
هدايت برای اين که آرزوی قلبی خود را در باره سازماندهی  

، پيشنهاد کرد تا برآورده سازد مجع آوری گسرتده مواد فلکلور
تا خواسته شود ها دگان استان نمهه باش ازاز راه راديو 

را گرد آوری و به هتران گسيل ی آفريده های عاميانه شفاه
سرازير شدن اری مواد فلکلوريک آغاز به بسيجاهای از . دارند

مجع ساده بسيار اين مواد به گونه راستش . به هتران منودند
اين مگر کار توانفرسا و پيگير روی . وری و ثبت می شدندآ

از سوی چنين استاد بی نظير آفريدگی های عاميانه  مواد خام
به مواد فلکلوريک پخته مبدل می آن ها را  ،شفاهی چون هدايت

 . ساخت
 

د که او برای خنستين بار در ايران بوخدمت اصلی هدايت در آن 
مجع آوری و تدوين فلکلور ايران را ايجاد کرد که  نظمسيستم م

سودمند  سبزرگ و ب امرده علمی يی را برای اين وشالاين کار 
هدايت . ريختهم برای ايران و هم برای فلکلورشناسی جهانی 

ا در زمينه مجع آوری و ضبط مواد دستور العمل بسيار خوبی ر
در چهار مشاره جمله  1945تدوين منوده بود که به سال » فلکلوريک

در اين دستور العمل امهيت فلکور . هتران چاپ شد »سخن«ادبی 
برای فرهنگ ايران تعريف شده و نشان داده می شد که چگونه 

 . منود ضبطو برگزيد و کرد آثار ادبيات عاميانه را مجع آوری 
 

مهه  ،با چاپ اين دستور العمل »سخن«گردانندگان جمله 
مواد مجع تا  نددوستداران فلکلور ايرانی را به آن فرا خواند

آوری شده شان را به دبيرخانه جمله بفرستند تا گزيده يی از 

                                                                                                                                                             
و  6هدايت مقاله ترانه های عاميانه را در مشاره های : يادداشت گزارنده

با توجه به اين که منت اصلی مقاله . جمله موسيقی به چاپ رسانده بود 7
ر دست نداشتم و ترمجه باال از روی منت روسی اجنام يافته است، روشن است د

 . گ-.از منت اصلی اندکی متفاوت است
 روسری«هدايت دو داستان ديگر را نيز به نام های پسانرت در مهين جمله .  12

  ). 7-6مشاره های  1946سال (» و سنگ صبور) 2مشاره  1940سال( »سرخرنگ
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ارزيابی پس از انگهی و .انندبه چاپ برس» سخن«در اين مواد 
برای . يی چاپ کننددر سيمای کتاب جداگانه آن را  ،علمی

. جايزه هايی هم در نظر گرفته شده بود ،ترغيب عالقه مندان
که مهه مواد تدوين شده علمی به چاپ برسد و  بودهدف اصلی آن 

اين امکان پديد و اين گونه،  به دسرتس کارشناسان قرار بگيرد
به دست تصور نسبتا کاملی در باره فلکلور ايران تا د يآ

  .بيايد
 

  ،ترانه ها ،آغاز به چاپ دوبيتی ها »سخن«ای جمله در برگ ه
سروده های کودکانه و ديگر مواد فلکلوريک که از از دور دست 

پس از چندی بنا  ،مگر. ، کردندترين گوشه های کشور می رسيد
تيره شدن اوضاع سياسی در کشور (به اوضاع پيش بينی ناپذير 

راستی سرتگ  به راين کا )هدايتدردناک  درگذشتن آو در پی 
 . متوقف گرديد

 
هدايت های فداکارانه و از خودگذشتگی های خوشبختانه رجنربی 

ادامه  -13اجنوی شيرازی .و راه او ادامه يافت به هدر نرفت
ادبيات شناس و يکی از تدوين کنندگان ديوان  ،دهنده راه او

کار گردآوری فلکلور ايرانی را با  1967که در سال  بود،حافظ 
از  ،ری از دستور العمل تدوين شده از سوی صادق هدايتهبره گي
 . سر گرفت

 

                                                 
 یاز پژوهشگران ادب »جنوا«معروف به  یرازيش یاجنوابوالقاسم  ديس.  13
با  یاسيو س یانتقاد  بود و جمله یاسيفعال س یدر جوان یاجنو. است رانيا

و به  ريدستگ ١٣٣٢سال  یکودتا انيدر جر. داد یانتشار م »آتشبار«نام 
 »خارک دگاهيتبع«است با عنوان  یمثره آن دوران کتاب. شد ديخارک تبع

 .یرات ومشتمل بر خاط
 
را  رانياز فرهنگ مردم ا یاديبرنامه منابع ز نيا یاجرا هياز ناح یو

فرهنگ  نهيجلد کتاب در زم ازدهيتوانست  اتشيدر ح یاجنو. کرد یمجع آور
 ريها و آداب و رسوم با کمک انتشارات ام ها، قصه شامل مثل رانيمردم ا

 نيا نيدوو ت یردر زمان مجع آو یو ارانياز مجله دست. انتشار دهد ريکب
 یعل ان،يليامحد وک ان،يفيحممود ظر گانه،يتوان از نصراهللا  یها م کتاب

 ،نيعالوه بر ا یو. کرد اي انيو پناه )دليب( یجبار ،یدياکرب عبدالرش
در  یمقاالت اجنو. دارد یهم مقاالت گريو موضوعات د یشناس حافظ نهيدر زم

 .متنوع است اريحوزه فرهنگ بس
حافظ شناسان  یبه زعم برخ یرازيش یاجنو حيبا تصح یرازيحافظ ش وانيد

مربوط به اشعار حافظ  اتيها و روا گونه یو راياست ز وانيد نيتر کامل
است  »غرل نهيسف« یو گريد یها از کتاب. است و ارائه کرده یرا مجع آور
ابوالقاسم  ديس. است یفارس انيمنتخب در ادب یها از غزل یا که جمموعه

 ٢۵متولد شد و در  رازيدر شهر ش یديخورش ١٣٠٠در سال  یازريش یاجنو
 هيدر هتران درگذشت و در گورستان ابن بابو یديخورش ١٣٧٢سال  وريشهر

بعد از مرگش به موزه فرهنگ مردم  شيدر جتر یخانه و .به خاک سپرده شد
 یو. داشت یادياما دوستان ز .هرگز ازدواج نکرد یاجنو .است شده ليتبد

کتاب  نيآخر تياست که هدا بود و گفته شده تيدوستان صادق هدا نياز آخر
 -».به او سپرده بود ینگهدار یرا برا »یتوپ مروار«خود با نام 

 .گ-برگرفته از ويکيپيديا
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صدا و سيمای ايرن که در آن کميته  اجنوی شيرازی با کار در
ايجاد شده بود، مواد بزرگی از فلکلور » فرهنگ ايرانی«ه ژوي

 150شيرازی می گفت که اين مواد برای. آوری کرد عايرانی را مج
شايد چنين چيزی بزرگنمايی . بسنده می کندهم کتاب  عنوان

کار با جوش و خروش روان بود و  ،مگر هر چه بود. بوده باشد
سده  هفتاداجنوی طی مدت کوتاهی توانست در سال های دهه 

و دوره پنج جلدی مواد  ی ايرانیها قصهبيستم دوره سه جلدی 
ديگر رنگارنگ فلکلوريک را به چاپ رساند و اين کار تا 

تعويض ( ت که اوضاع پيش بينی ناشده ديگریهنگامی ادامه داش
 . اين روند را برهم زدر ديگر با)  1979يم در ايران در ژر
 

اجنوی شيرازی چنين کتاب هايی را در زمينه تبارشناسی نيز 
مگر در اين امر مهم هم باز صادق هدايت پيشاهنگ  .ن دادوبر

فتار بايسته است نشاندهی کنيم که اجنوی شيرازی در پيشگ. بود
افسانه های پارسی با ارجگزاری و خود در خنستين جلد 

گرد آورنده فلکلور ايران خنستين  -سپاسگزاری بزرگی از هدايت
که شالوده يی را برای اين کار ريخت و اصول علمی 

  .نام می برد فلکلورشناسی ايران را تدوين کرد، 
 

به بايسته . در باال در باره فروتنی صادق هدايت سخن گفتيم
فروتنی اين را هم بيفزاييم که او آدم بی آاليش و مهربان 

برای به کرسی نشان اين حرف تنها يک منونه می آوريم که . بود
 . به اخالق علمی ربط می گيرد

به مهه آنانی که دست اندر کار صادق هدايت با کمال ميل 
آفريدگی های عاميانه بودند، اجازه می داد تا از گنجينه 

جمتبی مينوی در اين پيوند می . ره مند گردندمواد او هب
و امثال «ميرزا علی اکرب خان دهخدا « .]گ-هنگامی که[ :نگارد

در هتران  1931که در چهار جلد به سال [(را تاليف کرد » حکم
هر کدام از دوستانش او را در اين  ،]کميسارف -)به چاپ رسيد

از مهه صادق بيش . ياری کردند ،امر تا جايی که می توانستند
او کلکسيونی از مثل های عاميانه  .هدايت به او کمک کرد

اين کتابی بود در دوصد صفحه که او در آن نزديک به . داشت
هدايت دست نويس خود را به . دو هزار مثل را ضبط کرده بود

آن که در انديشه بازپس گرفنت آن  دونب. آقای دهخدا سپرد
 ،اب را به هدايت باز گرداندمنی دامن که آيا او اين کت. باشد

 14.»يا نه؟
 
 
 
 

 :نيرنگستان
 
 

                                                 
عقايد و افکار در باره صادق هدايت پس از مرگ، چاپ خنست، هتران، .  14

1954 ،108. 
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1پيوست مشاره   
 

 دکرت عامل جان خواجه مرادف،
 استاد ادبيات فارسی در تاجيکستان
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 پرفسور دانييل کميسارف، ايرانشناس روس صدساله شد
 )برگرفته از سايت بی بی سی(

 
 

 
 

   
ايران شناس معروف روس که بيش از هشتاد سال  -پرفسور دانييل کميسارف

ا در آموزش و مطالعه در فرهنگ و ادبيات فارسی سپری کرده عمر خود ر
. است، روز سه شنبه، اول مه، از يک صدمين سالگرد تولد خود جتليل کرد

ساله خود در مسکو به سر می  95اين حمقق سرشناس روس که حاال با مهسر 
برد، می گويد به نوشنت کتابی مشغول است که در آن مسايل مربوط به 

 .ات معاصر ايران بررسی می شودتاريخ ادبي
 

در مقاله زير از دکرت عامل جان خواجه مرادف، دانشمند تاجيک و يکی از 
شاگردان استاد کميسارف روزگار و آثار اين دانشمند نامور بررسی می 

 :شود
 

) Komissarov Daniil Semyonovich(پرفسور دانيل سيمونويچ کميسارف 
ناسی در جهان و شوروی پيشين از چهره های شناخته شده ايرانش

به مشار می رود که در حتقيق، تبليغ و انتشار ادب و فرهنگ 
فارسی، به ويژه ادبيات و فرهنگ معاصر ايران، سهم بارزی 

 .گذاشته است
 

ميالدی در شهرستان  1907پرفسور کميسارف در اول ماه مه سال 
. مدکرکی، امارت خبارای شريف در خانواده آموزگار به دنيا آ

اين  1924طبق تقسيمات مرزی سال (او سپس در شهرستان چهارجوی 
به کمال ) دو شهر اکنون در قلمرو ترکمنستان قرار دارند

از . رسيد و از کودکی در حميط شرقی و اسالمی بزرگ شده است
اين رو، وی از کودکی با رسوم و عادات مردم حملی و زبان های 

 .ازبکی و فارسی آشنايی داشت
 

آشنايی و دلبستگی به زبان و فرهنگ ايرانی در اواخر  اين
دهه بيستم قرن گذشته او را برای فراگيری علم و دانش و 
فرهنگ شرقی به خبش زبان های ايرانی دانشکده شرق شناسی 
دانشگاه آسيای مرکزی، واقع در شهر تاشکند ازبکستان، و سپس 

) پيرتزبورگ حاال سن(به دانشکده خاورشناسی دانشگاه لنينگراد 
 .می آرد

 
استاد کميسارف اگرچه در ابتدای فعاليت های علمی خويش به 
حتقيق و بررسی زبان فارسی و تدريس آن در دانشگاه لنينگراد 

سال (اشتغال ورزيد، اما هنگام فعاليت ديپلماتيک در ايران 
، به ويژه زمان فعاليتش در انستيتوی شرق )20های چهل قرن 

از ابتدای سال (علوم شوروی در شهر مسکو شناسی فرهنگستان 
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به پژوهش، ترمجه، تبليغ ) های پنجاه عصر گذشته تا به امروز
و انتشار ادبيات معاصر ايران، به ويژه نثر داستانی فارسی 

 .مشغول است
  

پرفسور کميسارف پژوهش های علمی ايرانشناسان معروف ابتدای 
چ، گالونف و برتلس روسيه، از قبيل چايکين، روماسکيوي 20قرن 

ايران ادامه  20و  19را پيرامون ادبيات و فرهنگ قرن های 
داده، يک سلسله حتقيقات ارزمشند ادبيات شناسی را در ارتباط 

فارسی اجنام داده که  20قرن  70الی   30با ادبيات سال های 
از طرف ايرانشناسان اروپايی و حمققين ايرانی مورد توجه 

 .قرار گرفته است
 
قيق و بررسی جنبه های خمتلف ادبيات معاصر فارسی از سوی يک حت

پژوهشگر نه تنها دانش و احاطه کامل ادبيات شناسی، بلکه 
درک عميق آداب و رسوم، فراگيری دقيق زبان گفتاری و فرهنگ 
توده مردم و آشنايی نزديک با روزگار و زندگی و افکار 

 .می کند اقشار گوناگون جامعه معاصر ايران را تقاضا
 

کار و . استاد کميسارف از متام اين ويژگی ها برخوردار است
زندگی طوالنی در ايران و آشنايی کامل به دانش و زبان فارسی 
و آشنايی نزديک با جو ادبی و فرهنگی ايران و مکاتبات 
گسرتده اش با ادبا و فضالی ايرانی او را در رديف اول 

 .تايرانشناسان اروپايی قرار داده اس
 

خنستين پژوهش مفصل ادبيات شناسی دکرت کميسارف راجع به 
حتقيق تاريخ نثر «ادبيات معاصر ايران، رساله او به نام 

. به چاپ رسيد 1960می باشد که سال » داستانی فارسی معاصر
اين اثر تا امروز ارزش علمی خويش را از دست نداده و می 

يرانشناسی و توان گفت که در ايرانشناسی روسی و عموما ا
) مونوگراف(مهچنين در ادبيات شناسی ايران خنستين تک نگاری 

است که به طور گسرتده با داليل سير تکامل و تشکل نثر 
تا اواخر سال های  19داستانی فارسی را از نيمه دوم قرن 

 .به رشته حتقيق و بررسی گرفته است 20پنجاه قرن 
 

مهين پايه در ايران مهچنين بايد يادآور شد که حتقيقاتی به 
البته با نظرداشت دستاوردهای ادبيات شناسی سال های اخير 

صد سال داستان «زير عنوان  1368و  1366تنها در سال های 
 .به ميان آمد» نويسی در ايران

 
دايره پژوهش استاد کميسارف خيلی گسرتده است، اما مهم ترين 

ای داشته و حتقيقات ايشان که در علم ايرانشناسی نقش ويژه 
از طرف حمققين ايرانی و ايرانشناسان جهان مورد تاييد قرار 
گرفته، پژوهش مفصل او پيرامون زندگی و آثار صادق هدايت، 
نويسنده معروف نه تنها ايران، بلکه متام فارسی زبانان جهان 

 .می باشد
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اين حمقق روس به طور عميق به حتقيق احوال و آثار صادق هدايت 

و بعد از چندين سال ) ز نزديک با او آشنا بودا(پرداخته 
زمحت، رساله پرارزشی آفريد که در آن جهان بينی و جهان 
شناسی و هنر خالقانه نويسنده به طور حمققانه مورد جتزيه و 
حتليل قرار گرفته و جايگاه اين نويسنده توانا در روند تشکل 

ثق نشان و تکامل نثر جديد داستانی فارسی معاصر با داليل مو
 .داده شده است

 
با  1967به امتام رسيد، تنها سال  1965اين رساله اگرچه سال 

چاپ و نشر شد که سخن » صادق هدايت، روزگار و آثار او«نام 
 .تازه ای در هدايت شناسی آن دوران حمسوب می شود

 
منبعد نيز حتقيق هنر خالقانه صادق هدايت مورد نظر کميسارف 

قيقات کاملی را راجع به آثار هنری بوده و از اين رو حت
نويسنده به مناسبت يکصدمين زاد روزش با ديد و سياق جديد 
چند سال قبل به چاپ رساند که از دلبستگی بی اندازه او به 

 .صادق هدايت گواهی می دهد
 

طوری که عرض شد، چشم انداز علمی پرفسور کميسارف خيلی 
ف ادب و فرهنگ گذشته و گسرتده و متنوع می باشد که مسايل خمتل

 .امروز ايران و تاجيکستان را در بر می گيرد
 

 1963که سال » ادبيات فارسی«صرف نظر از کتاب وی به نام 
منتشر شده، و خواننده روسی زبان را از رشد و تکامل ادبيات 

آشنا می سازد،  20تا نيمه اول قرن  19فارسی از اواخر قرن 
پيرامون ادبيات روشن گرايی و می توان از پژوهش های استاد 

منايندگان آن، مثل ميرزا آقاخان کرمانی و فاضل خان گروسی و 
مهچنين از حتقيقات ايشان درباره جنبه های واقع گرايی 

در ادبيات فارسی معاصر و ويژگی های رمان ) رئاليسم(
 .اجتماعی در ادبيات ايران نام برد

 
ويژگی های نويسندگی استاد کميسارف در مورد احوال و آثار و 

بزرگ علوی، سعيد نفيسی، صادق چوبک، حممد حجازی، سيمين 
دانشور، مجال ميرصادقی و امثال آن ها مقاالت جداگانه ای 
تاليف کرده و ايشان را به خوانندگان روسی زبان معرفی منوده 

 .است
 

يک سلسله پژوهش های استاد کميسارف به بررسی روابط ادبی و 
و ايران و تاثيرپذيری شعرای روس از شعر فرهنگی روسيه 

هزارساله فارسی اختصاص يافته است که اين حتقيقات برای روشن 
ساخنت تاثير پذيری متقابل ادبيات و فرهنگ غرب و شرق و حتکيم 

 .روابط فرهنگی طرفين مفيد است
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عالوه بر اين، پرفسور کميسارف توجه خاصی به نقش رابطه های 
شرق در تشکل و تکامل ادبيات نو و نوين  متقابل ادبی غرب و

فارسی مبذول داشته، پيرامون اين مسئله چندين مقاله به چاپ 
 .رسانده است که هر يک دارای امهيت ويژه علمی است

 
در باره ادبيات شناسی «کتاب های ايشان زير عنوان های 

راه های بسط و تکامل ادبيات نو و «و ) 1980(» امروز ايران
منتشر شد، به مسايل عمده ادبيات و  1982که سال » سینوين فار

 .فرهنگ امروز ايران اختصاص داده شده اند
 

با وجود کرب سن استاد کميسارف يک حلظه از حتقيقات و تاليف 
زير نظر و با شرکت مستقيم ايشان در  1999سال . غافل منی باشد

بيات تاريخ اد«به نام ) صفحه 545(مسکو کتاب حجيم و ارزمشندی 
به چاپ رسيد که از دستاوردهای بزرگ » 20و  19فارسی قرن های 

ايرانشناسان احتاد شوروی سابق و روسيه در بيست سال اخير به 
 .مشار می رود

 
اين تاريخ ادبيات تا امروز از مفصل ترين حتقيقاتی است که 

تا اواخر  18سير تکاملی نظم و نثر فارسی را از اواخر قرن 
اين اثر زمحت و . ه روند تاريخی بررسی می کنداز نگا 20قرن 

پشتکار بيست سال اخير استاد کميسارف و شاگردان و مهکاران 
و  19خبش های عمده اين کتاب، از مجله شعر اواخر قرن . اوست

تا  19و نثر داستانی فارسی از اواخر قرن  20دهه اول قرن 
 .رندبه قلم خود استاد کميسارف تعلق دا 20نيمه دوم قرن 

 
پرفسور کميسارف در هپلوی کارهای پژوهشی به تبليغ و ترمجه 

. نظم و نثر فارسی، به ويژه نويسندگان معاصر اشتغال دارد
گردآوری و چاپ جمموعه ترمجه های روسی اشعار استاد رودکی در 

 .احتاد شوروی بار خنست با سعی و تالش کميسارف اجنام شده است
 

ی کوتاه صادق هدايت و چاپ و ترمجه روسی اغلب داستان ها
سه بار، هر چاپ به (انتشار آن ها به صورت جمموعه آثار 

به سعی و اهتمام کميسارف صورت ) تعداد بيش از سی هزار
هر يک (مهچنين داستان های بزرگ علوی، صادق چوبک . گرفته است

و مجال مير صادقی را به زبان روسی ) به صورت جمموعه داستان
دمه های مفصل راجع به هنر نويسندگی ايشان به ترمجه و با مق

 .چاپ رسانده است
 

استاد کميسارف در تربيت حمققان ايرانشناس نيز سهم گذار 
امروز نه تنها در روسيه، بلکه در اغلب مجاهير سابق . است

شوروی يک زمره حمققان ادبيات و فرهنگ ايران فعاليت می کنند 
ارف تزهای دکرتای خويش را که حتت راهنمايی علمی پرفسور کميس

دفاع کرده و طی چند سال از حمضر فضل و دانش ايشان هبره مند 
 .شده اند که بنده نيز از آن ها هستم
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جای تذکر است که پرفسور دانييل سيمونويچ کميسارف از آخرين 

روسيه حمسوب می شود که  20منايندگان نسل دوم خاورشناسان قرن 
ناسی در قلمرو شوروی سابق و در بسط و ترقی علم ايرانش

 .ايران شناسی روسی سعی بارزی منوده اند
 2پيوست مشاره 

 
 يادکردی از کميسارف

آخرين بازمانده از نسل دوم ايرانشناسان قرن بيستم  
 روسيه

 )مرکز گفتگوی متدن ها: برگرفته از سايت (
 
 

ايرانيانی که در ايران زندگی می کنند، کمرت از تالش های 
برای بازشناسی و بازشناساندن ايران در جهان خربدار  ديگران

منونه اش پروفسور دانيل سيمونويچ کميسارف . می شوند
ايرانشناس مشهور روسيه است که حتی خرب درگذشتش نيز منتشر 

 .نشد
 

صد سالگی اش را جشن گرفت در  2007کميسارف که در ماه می سال 
 .در مسکو در گذشت 2008آوريل سال 

 
ميالدی در  1907رف يکصد و يک سال پيش و در اول ماه می کميسا 

شهر کرکی که اکنون در مرز ترکمنستان، افغانستان و 
ازبکستان و در نزديکی آمو دريا  قرار دارد به دنيا آمد و 

خوانده می » آمل«در شهر چهارجوی که در متون اسالمی با نام 
پس از مدتی او برای حتصيل به تاشکند رفت و . شود، رشد يافت

حتصيل در آن شهر به قصد ادامه حتصيالت عاليه عازم سن پرتزبورگ 
شد و در دانشکده شرق شناسی دانشگاه سن پرتزبورگ بر کرسی 

 .حتصيل و تدريس نشست
 

در مهان دانشگاه در کنار حتصيل به تدريس زبان فارسی نيز می 
پرداخت و از مهان ايام شوق زبان و ادب فارسی او را به 

 .عميق در مطالعاتش در زمينه ايرانشناسی کشاندت
 
کميسارف دو سال پيش از آغاز جنگ دوم جهانی به عنوان  

رايزن مطبوعاتی به ايران اعزام شد و در سفارت احتاد مجاهير 
 .شوروی در ايران، مشغول به کار شد

 
در زمانی که کنفرانس هتران منجر به مالقات  1943او در سال  

نوامرب  28، فرانكلني روزولت و وينستون چرچيل بني ژوزف استالني
اين آنفرانس . در هتران گرديد، نيز شرکت کرد 1943دسامرب  1و 

اولني آنفرانس جنگ جهاني دوم بني سران سه آشور بزرگ شوروي، 
. آن حضور داشت  آمريكا و انگلستان بود آه شخص استالني هم در
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علت نزديكي به سفارت اين آنفرانس در باغ سفارت انگليس به 
شوروي در هتران تشكيل شد تا استالني به سادگي بتواند در 
جلسات شرآت آند و کميسارف که در آن زمان در سفارت شوروی 
به عنوان رايزن مطبوعاتی کار می کرد در جريان ديدارها و 

 .مالقات ها بود
 
کميسارف مدت زيادی را در ايران زيست  و خود از حضورش در  

من از کودکی «: ان مهواره به نيکی ياد می کرد و می گفتاير
به ايران عالقه داشتم و با آداب و رسوم ايرانی در شهر 

در آن زمان شهر چهارجوی مملو از . چهارجوی آشنا شدم
ايرانيان بود و زبان فارسی در هر کوی و برزنی رواج داشت و 

يرانيان مردم نوروز را به سبک ا. به آن زبان سخن می گفتند
و با چيدن سفره هفت سين جشن می گرفتند و در شادی و غم به 

 .شيوه ايرانيان عمل می کردند
 

وقتی از طرف دولت احتاد مجاهير شوروی به سفارت شوروی در 
هتران اعزام شدم، از نزديک با ايرانيان و زندگی آنان آشنا 
ش شدم و عالقه ام فزونی يافت و عزم خود را جزم کردم تا تال

 .»های خود را معطوف در رشته ايرانشناسی  سازم
 

کميسارف مهواره ايام حضورش در ايران را در تکميل اطالعات 
ايرانشناسی اش و آشنا شدن با دانشمندان آن روز ايران، 

 .بسيار موثر می دانست
 

که از ) 1957-1890(کميسارف، در ادامه کارهای برتلس 
ود، به حتقيق و تفحص ايرانشناسان پر کار و صاحب نظر ب

پيرامون ادبيات ايرانی پرداخت و انتشار آن ها با استقبال 
 .چشمگير ايرانشناسان جهان روبرو شد

 
  

مطالعات عميق، تالش های پيگير، مکاتبات او با دانشمندان و 
اديبان ايرانی و حضور در ايران، از او ايرانشناس متام 

ايرانشناسان ديگر  عياری را ساخته بود که اغلب مورد توجه
 .قرار می گرفت

 
سوابق سياسی کميسارف، سوابق قابل اعتنايی نيست و خود در  

اين اواخر از صرف مدتی از عمر خويش در امور سياسی تاسف می 
خورد و جالب است که هرگز نگاه مثبتی به سياستمداران 

 .کمونيست نداشت
 
: است او در باره کتاب بوف کور نوشته صادق هدايت گفته 
اگر در سرتاسر اين کتاب از بيم و ترس و حميط وحشت  سخن به «

ميان می آيد و خواننده بيم و ترس را از البه الی قلم 
نويسنده استشمام می کند، به اين دليل است که نويسنده اش 

 ».در دوران بيم و ترس ووحشت می زيسته است
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ولی  گرچه کميسارف در سياست سوابق قابل اعتنايی ندارد 

مهواره در کار حرفه ای ايرانشناسی که رشته اصلی اش بود با 
جديت وپشتکار پيش می رفت وتا واپسين روزهای حياتش از کار 

 .در زمينه ايرانشناسی باز نايستاد 
 
اساسا ايرانشناسی در روسيه چه در پيدايش و چه در ادامه و  

ان بقايش وامدار کسی نبوده است، بلکه به مهت ايرانشناس
پيشين دوام يافته است و اگر امروزه، ايرانشناسی در روسيه 
رو به افول هناده است، نه از آن رو است که امهيت آن در 
روسيه روبه کاهش است بلکه توجهی را می طلبد که از آن دريغ 

 .داشته می شود
 
اکنون سال ها است که ايرانشناسان روس که روزگاری کتاب  

کردند و در تيراژهای بيش از چهار صد  های فارسی را ترمجه می
و حتی پانصد هزار نسخه منتشر می شد، دست به کار شگرف و 

 .جديدی نزده اند
 
محايت از ايرانشناسی، راهی جز محايت از ايرانشناسان ندارد  

و ايرانشناسان اگر محايت شوند، خود، ايرانشناسی را به خوبی 
يش از اين چنين کرده حفظ خواهند کرد آنچنان که در ساليان پ

 .اند
 
محايت نيز الزاما به اين معنی نيست که نانی به سفره کسی  

گذاشته شود بلکه منظور آن است که ارتباط با آنان هنادينه 
شود، راه دسرتسی آنان به منابع و متون الکرتونيک ايران باز 
شود، از چاپ آثارشان محايت شود و صدها راه ديگر که اکنون 

 .مشردن آن نيستيمدر پی بر
 
کميسارف آثار متعددی را پديد آورده است که هر يک به نوبه  

بيش از . خود در زمره منابع ايرانشناسی قرار گرفته اند
سيصد اثر در قالب کتاب و مقاله از ايشان به چاپ رسيده است 

 .که به برخی از آن ها اشاره می کنيم
 

را در سال » معاصر حتقيق تاريخ نثر داستانی فارسی«او کتاب 
 .منتشر کرد 1960

 
است که به سال » ادبيات فارسی«عنوان کتاب ديگر کميسارف 

 19منتشر شد که به بررسی ادبيات فارسی در اواخر قرن  1963
 .ميالدی می پردازد 20تا نيمه اول قرن 

 
تاريخ ادبيات فارسی «کميسارف در دهه هنم زندگی خود، کتاب 

مهچنين ايشان ترمجه های روسی . اپ رساندرا به چ» 20و  19قرن 
 .اشعار رودکی را مجع آوری کرد و آن را به چاپ رساند
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اين ايرانشناس در مقاالت متعددی نويسندگان ايرانی مهچون 
بزرگ علوی، سعيد نفيسی و سيمين دانشور را به مردم روسيه 
شناسانده است و آثار بسياری از آنان را ترمجه و منتشر کرده 

 . تاس
 

ادب فارسی تا انقالب اسالمی و پس از «اکنون اثر ديگر ايشان 
 .زير چاپ است» آن

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 3پيوست مشاره 
 

 آذرخشی در سپهر  ادبيات ايران
 

  مهگرايی ها و ناسازگاری ها: خاور و باخرت: از کتاببرگرفته 
 
 کيتاينف. س. د
ها در  تاريخ، ادبيات معاصر و گفتگوی متدن: ايران و باخرت« 

  »عصر نوين
 
 آريانفر: گزارنده 
 
ش و مشفق کاظمی »يکی بود يکی نبود«پس از مجالزاده با ...«

ش، ستاره هايی ديگری، يکی پی ديگری در آمسان » هتران خموف«با 
) 1951 -1903(ادبيات ايران درخشيدند که از مجله صادق هدايت 

درخشيدن با داستان های کوتاه بی مهتای خود به سان آذرخشی 
هتران در » کوشش« 1933مجالزداده در مشاره هفتم جوالی . گرفت

شادمامن به اطالع مشا برسامن که در آمسان «: باره او نوشت 
اين . صادق هدايت ظهور منوده است) ستاره يی به نام(ادبيات 

گل، مثل گل های ما نيست و رايحه آن با بوی ما قابل مقايسه 
برجسته و با استعداد شگفتی بر  او نويسنده يی است. نيست

و هرگاه حمققان ما با جهان نگری او، با حمتوا و سبک ...انگيز
 .»آفرينندگی او آشنا گردند، به شايستگی او پی خواهند برد

 
. سخنان مجالزاده در باره هدايت پيامربانه از کار برآمدند

امروزه او سرآمد و پيشگام شناخته شده داستان نويسی طراز 
ن ايرانی است که راه ژانر ناول نويسی را در ادب پارسی نوي

 .سده بيستم مهوار منود
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هدايت آثار فراوانی در زمينه های تبارنگاری، زبانشناسی و 
مگر توجه ويژه نقد و ادب جهانی را . ادبيات شناسی نگاشت

او که به عنوان يک شاهکار شناخته شده است، جلب » بوف کور«
از تنگدستی، دست نويس بوف کور برای  1937او به سال  15.منود

رونوشت برداری  16نسخه 150خنستين بار هنگام بازديد از هند در
 . و پخش کرد و به دسرتس دوستان و آشنايان گذاشت

 
بيشرتين توجه پژوهشگران را سبک نگارش بی نظير بوف کور به 
خود جلب منوده است که گواه بر تاثير پذيری سنت های بديعی 

 .در داستان نويسنده ايرانی می باشدغرب 
 

مهو خنستين مجله داستان پيوند يکراستی با پيشامدهای بعدی 
در زندگی زخم هايی هست که «: قهرمان داستان می گويد. دارد

 17.»روح را مانند خوره آهسته در انزوا می خورد و می تراشد
 

باز گويد، چون » ديگران«او منی خواهد اين دردها را برای 
عموما عادت دارند که اين دردهای باور نکردنی را جزو «

او به آدم ها . »اتفاقات و پيشامدهای نادر عجيب بشمارند
تنها برای سايه خود که جلو «نيز باور ندارد و از اين رو، 

 .»چراغ به ديوار افتاده است، می نويسد
 

چه چيزی اين سان روح قهرمان داستان را جريحه دار ساخته 
 است؟

 
در اين دنيای پست پر از فقر و مسکنت، برای «: و می نويسدا

خنستين بار گمان بردم که در زندگی من يک شعاع آفتاب 
اما افسوس که اين شعاع آفتاب نبود، بل که فقط يک . درخشيد

پرتو گذرنده ستاره پرنده يی بود که به صورت يک زن يا 
فقط يک در روشنايی آن يک حلظه ، . فرشته بر من جتلی کرد

ثانيه، مهه بدخبتی زندگی خودم را ديدم و به عظمت و شکوه آن 
و بعد، اين پرتو که در گرداب تاريکی بايد ناپديد . پی بردم

                                                 
ر که برای خنستين بار با چاپ اين جا و منبعد از داستانواره بوف کو.  15

که تا کنون موثق ترين منت و  1941چاپ هتران در » ايران«سنگی روزنامه 
نسبتا دستياب ترين منت است و در زمان هدايت به طبع رسيده بود، 

 . اقتباس می مناييم
نوشته، » زنده به گور«و » بوف کور«فرزانه در نقدی که بر . آقای ف.  16

هدايت مدعی بود «: قيد منوده است 50ی شده در هند رامشاره نسخه های کپ
که به گمانش  -که بوف کور را در فرنگستان نوشته و بعدا برای چاپ آن

به هند می رود و از اين رمان  -در ايران زمان شاه امکان نداشته است
 .»تعداد پنجاه نسخه پلی کپی می کند

، جلد دوم، »ی گفت؟از صادق هدايت چه م«برگرفته از نقد بر بوف کور 
 . 1988فرزانه، چاپ پاريس، . ، م»آشنايی با صادق هدايت«

بوف کور و «و مهچنان  8. ، ص1941، هتران، »بوف کور«صادق هدايت، .  17
، سوئد، فوتوکپی 1994، نشر باران،»نقدی بر بوف کور: » زنده به گور«

 .گ-1.، ص1937نسخه دست خط بوف کور به خط خود هدايت، مببی، 
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نتوانستم اين پرتو گذرنده را . بشود، دو باره ناپديد شد
  18.»برای خودم نگهدارم

 
قهرمان داستان، با اين هم، اميد خود را برای يافنت حمبوبش 

مگر، در مهه جا با موانع عبور ناپذيری بر . ست منی دهداز د
 ...دروغ، ريا، فساد، آزمندی، خشونت و: می خورد

 
در برابر خوانندگان، متاميت تکاندهندگی واقعيات ايران دهه 
سی سده بيستم با مهه فجايع، درماندگی ها و بيچارگی های آن 

اد، خود ناداری، روسپی گری، ميگساری، اعتي: قرار می گيرد
اين واقعيات ترسناک را که ... فروشی و زر اندوزی نامشروع

مقربه «درمنت آن سيماهای خيالی و حقيقی پرورش می يابد؛ او 
 19».می نامد» زندگی و افکار

 
اثر بی بديلی است با سبک ويژه خود، انديشه های » بوف کور«

 .ناب و دريافت های نامتعارف و غير عادی
 

ست روياهای پريشان، ناخوش و خياالت در داستان دشوار ا
به گونه مثال، روی قلمدان . قهرمان را از واقعيات جدا کرد

پير مرد گوژپشت ژنده پوش و ) قهرمان داستان(قديمی نقاش 
دوشيزه نازنين و دلربايی در پيراهن سياه که به او نيلوفر 

 .آبی تعارف می کند، نقش بسته است
 

قاش، دوشيزه و پير مرد جان می بيمار ن) خياالت(در تصورات 
مگر، . سپس دخرت ناپديد می گردد. گيرند و زندگی می يابند

چهره او در آرزوهای قهرمان داستان زنده هست و ناگهان روزی 
. اين بار واقعی، نزد او می آيد و در بسرتش می آرمد -دخرت

قهرمان که از ديدار حمبوب دست از پا منی شناسد، به او نزديک 
کابوس های ترسناک يکی پی . مگر او را مرده می يابد. ودمی ش

کالسکه چی نعش . دخرت را به خاک می سپارند. ديگری می آيند
کش، مهان پيرمردی از کار می آيد که دخرت برايش گل نيلوفر 

پير مرد به نقاش کمک می کند دخرت را جای . هديه داده بود
ند و به او کوزه مرتوکی در ويرانه های شهر ری به گور بسپار

 .يی قديمی هديه می دهد
 

به . اين کوزه اهلام خبش تازه برای ختيالت بيمار نقاش می گردد
رغم روانکاوی در ژرفای روح بيمار قهرمان داستان، طرح بوف 

در آن فرياد درون يک . کور بس به دقت و مشخص ريخته شده است
رح های آدم بينوا و زجر کشيده شنيده می شود و يکنواختی ط

نقاش، گواه بر موقف اصولی نويسنده در نکوهش ناهنجاری های 
 .جامعه است

 

                                                 
 4.مهان جا، ص.  18
 .33. مهان جا، ص.  19
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در سراسر داستان، گاهی مستقيم و گاه با کنايه، بر دوگانگی 
در يک سو، بر وجدان، شرف و پاکيزگی : جامعه تاکيد می گردد

بر ابتذال، آلودگی، بيزاری، دلزدگی، دو  -و در سوی ديگر
و در مهين دوگانه بينی، مفهوم . پوچی رويی، ريا، خشونت و

عميق اثر صادق هدايت متجلی می گردد که سرشار از منادپردازی 
و الگوسازی و کنايه گويی است، آن هم سرشار از سنت های 

 .ادبی فارسی
 

مگر در بوف کور چيز ديگری هم است که با ادبيات مدرنيسم 
ا آن برخورد اروپای باخرتی پيوند دارد که هدايت با شيفتگی ب

از مهين رو است که بسياری از ادبيات شناسان غربی . می کرد
متمايل اند بپندارند که بوف کور با پيروی از سبک های 

 .  پيشرو سده بيستم نگاشته شده است
 

بوف کور «در مهين راستا، هبرام بيکدادی در مقاله خود به نام 
لکنر با ا رمان مشهور فوداستان هدايت را ب20»و خشم هياهو
ميان دو اثر مقايسه می کند که به » مانايی«يافنت عناصر 

منتقد امکان می دهد اثر هدايت را به عنوان اثری بپندارد 
 . که در تراز ادبيات جهانی ايستاده است

 
مايکل بيرد در توصيف بوف کور يک دنده تر است و بی چون و 

خود با قرار دادن يکی از اهداف (چرا آن را در اثر خود 
» ناول غربی«درک هبرت سنت های بديعی غرب،  -هنگام بررسی آن

  21.می خواند
 
بيرد با دستيابی به هدف خود، هدايت را با دانته مقايسه . م

هوفمان و . می منايد و تاثير انديشه های زيگموند فرويد ، پو
به پندار بيرد، سر اجنام . ديگران را در بوف کور می سنجد

ه مهه رمان ها و حکايات ايرانی بی چنين بر می آيد ک
نبود ريشه های ملی در . استثناء، پديد های يکسره غربی اند

اين است  -هنر معاصر ايرانيان، اتکای يکسره بر جتربه غرب
برداشت هنايی پژوهش های مايکل بيرد که به او اجازه می دهد 

 .  آن هم در تراز بااليی بشمارد -بوف کور را دربست طراز غربی
 

کتاب مايکل بيرد با واکنش تند سخن سنجان ادبی ايران رو به 
به گونه مثال، عباس ميالنی ادبيات شناس نامدار . رو شده است

به «: در تقريظ بس متواضعانه مگر مدلل بر آثار بيرد، نوشت
بيرد ريشه های ايرانی هدايت را به گونه . پنداشت من، م

 22.»بايسته ارزيابی ننموده است
 

                                                 
، مشاره 1978، »جمله سخن«، »بوف کور و خشم و هياهو«بيکدادی هبرام، .  20

 . 6و  5های 
21  .Beard Micael Hadayts Blind owl as a western Novel. Priceton, 1990. 

 .622. ، ص3، مشاره 1992، »ايران نامه«عباس ميالنی، تقريظ، .  22
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نها مايکل بيرد، بل نيز ادبيات شناسان ديگری که بوف نه ت
کور هدايت توجه آنان را به خود جلب منوده، خاستگاه فرنگی 

برخی به . يا دست کم غير ايرانی آن را خاطر نشان می سازند
علت نوميدی و درماندگی قهرمان داستان، می پندارند که اين 

مشار . ته شده استداستان زير تاثير احنطاط فرهنگی فرانسه نوش
ديگر در آن رد پای فرهنگ هندی را باز می بينند و سومی ها 
چيزهای مهانندی را با آفريده های اگزيستانسياليست ها می 

 .يابند
 

متوجه نشده است ) منتقدان(با اين هم، هيچ کسی از سنجشگران 
که داستان هدايت تکه پاره التقاطی و نتافته جدا بافته نه، 

مند و با صالبت بديعی است که نه تنها گواه بر بل اثر هدف
. تاثير پذيری مولف، بل نيز گواه بر قريحه شگوفان اوست

در جتريد از  -واضح است که نه آذرخش پديد آمده در خال
مگر در اين حال منی توان با . دستاوردهای ادب و فرهنگ جهانی

هم ميهنان هدايت سازگار نبود که بوف کور را اثر ناب 
رانی می پندارند و آوندهای ترديد ناپذيری  برای به کرسی اي

 .  نشاندن ديدگاه های خود می آورند
 

نويسنده بنام ايرانی که با آثار هدايت به خوبی  -بزرگ علوی
بوف کور اثر وزينی است در باره زندگی «: آشناست، می نويسد

مردم ايران که هدايت در آن مهه بينوايی ها و نگونبختی های 
به آن بايد تنها انديشيد . جامعه ايران را بازتاب داده است

 23»....و آن را درک کرد
 

مهو اين گونه برداشت های انديشورزانه به ديگر سخن سنجان 
اجازه می دهد هدايت را نويسنده ملی ايران ) منتقدان(

از «: چاپ هتران نوشت» کبوتر صلح«باری، جمله . بنامند
 . »مهه است» ايرانی ترين«هدايت  نويسندگان معاصر ايران،

 
از خنستين کسانی که (با مهين روحيه، يک ايران شناس فرانسوی

اثر هدايت «: ، نگاشت)کتابی در باره آثار هدايت نوشت
ره آورد شيفتگی و ابتکار . فرآورده مستقل ذوق شخصی اوست

او، ارجگزاری عميق او به اليه های پايينی جامعه، مهدردی او 
ايان که اکثريت جامعه را تشکيل می دهند، عشق آتشين با بينو

او به ايران، به زبان و فرهنگ باستانی کشور، شيدايی و 
والگی او و مفتونی او به زيبايی و ساده نويسی و انزجار 

 24.»اوست از هر چه پوسيدگی و فرسودگی و برجاماندگی
 
ده يک جستار ديگر از مقاله دستغيب در باره دليل عشق خوانن 

روشن است که پيوند جادويی «: ايرانی به آفريده های هدايت
ميان هدايت و خوانندگان آثار او تبلور سليقه، ذوق و قريحه 

                                                 
 . 28. ، ص12، مشاره 1945، »پيام نو«گ علوی، صادق هدايت، بزر.  23

، جمموعه مقاالت، »عقايد و افکار در باره صادق هدايت پس از مرگ«.  24
 . 27. ، ص1956چاپ دوم، 
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به راستی که برای خواننده نازپرورده شعر 25.»ايرانی اوست
پربار کالسيک پارسی و آشنا با سنت های ارزنده استعاره گويی 

سبک هدايت که چنگ به و کنايه پردازی شاعرانی چون خيام، 
دامان استعارات و کنايه ها و رمزگويی می زند، بيگانه 

 . نيست
 

تکيه بر سنت های ملی در مهاهنگی با رو آوری نويسنده به 
واقعيت هايی که او را نگران می ساختند، منجر به پديدآيی 

اين سبک، به او . سبک ويژه يی خاص خود هدايت گرديده است
ی شگرفی با سازش ناپذيری، بسياری از از امکان داد با نيرو

سيه روزی های جامعه ايران را آشکار سازد که به سرعت تنفر 
و انزجار ژرف هر خواننده يی را نسبت به نا به هنجاری های 

 . حاکم بر جهان پيرامون بر می انگيزد
 

از اين رو تصادفی نيست که آن عده از ادبيات شناسان ايرانی 
ابی برازندگی های اثر هدايت را در چهارچوب که توانايی ارزي

سنت های ملی دارند، بوف کور را با آثار برجسته گذشته از 
ديدگاه نيرومندی و تاثيرگذاری بر روح خواننده مهرتاز می 
دانند و مهو نو بودن داستان، مربميت آن، تعلق بی چون و چرا 

مان به نوع جديد داستانسرايی با قهرمانان جديد برای نوشت
آن به گمان بسيار در فرنگستان ) الگوی(ايرانی که پيش منونه 

 .زاييده شده است، را خاطر نشان می سازند
 

داستانی است در باره شکست ها و  -بوف کور«: ياوری می نويسد
. است» قاش«انسان در بوف کور يک . »نگونبختی های اين آدم

او . خود بدون مِن. قاشی بريده از ديروز و نوميد از فردا
جهان او ويران و ناله . نگران و پريشان است و زندگيش پوچ

مگر، منی تواند برای هيچ کسی دردش را . در گلويش گره کرده
  26.»باز گويد

نويسنده و ادبيات مشاس پرآوازه ديکر ايران، با  -رضا براهنی
اثر هدايت با شهکارهای کالسيک فارسی در ) مقايسه(ور انداز 

، مشاره 1974، »نگاه«(» هدايت و فلسفه فرويدصادق «مقاله 
برعکس بر مهانندی بوف کور با يکی از سوژه های افسانه ) 109

 -داستان سياوش(يی آگنده از تراژديسم شاهنامه فردوسی
نامادری نا به کار و  -شهزاده نيکوکار و جوامنرد و سودابه

 . تاکيد دارد) نيرنگبازش 
 

نی، بوف کور را به مهان پيمانه اديب ديگر ايرا -تورج راهنما
می يابد که سروده های خيام و بابا طاهر » اندوهبار و ظريف«

 . عريان را
 

                                                 
  .22. ، ص8، مشاره 1961، »پيام نوين«، »صادق هدايت«دستغيب، .  25
ام گور تا راوی دو منت، دو انسان، دو جهان، از هبر«. ياوری، خاور.  26

 .  315. ، ص2، مشاره 1994، امريکا، »ايران نامه«، »بوف کور
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که (اين سان، ريشه ها و تار و پود ايرانی داستان بوف کور 
، )بی ترديد مهچنان هبره مند از دستاوردهای ادب جهانی است

يل است که سامانه های سبکی آن را معين می منايد و به مهين دل
 . بوف کور را تا به امروز اثری مطرح و ارزنده می مشارند

 
هدايت با اين اميد که با نيروی تاثير گذاری حسی به گونه 
يی ذهنيت هم ميهن خود را دگرگون سازد و او را در باره 
لزوم دگرديسی جامعه به انديشه وا دارد، باور داشت و سخت 

توجه را به سيه روزی های معتقد بود که ادبيات رسالت دارد 
انسان جلب منايد، بگذار حتا نه با شيوه های عادی، بل با 

و حتا تصوير پردازی های ترسناک که » تکانه های نيرومند«
توانايی بيدارسازی جامعه را دارند و می توانند آن را 
ناگزير گردانند که بيدار شود و با سازش با نکبتی و بدی 

کرد که هدايت با آفريدن بوف کور به  بايد تصديق. پايان دهد
چيزی که باليدن ايرانيان و شهرت . آرمان خود دست يافت

 .جهانی اين اثر برجسته هنری گواه بر آن است
 

به هر رو، آفرينندگی مجال زاده و هدايت در پديد آری و 
شگوفايی نثر نوين ايران  نقش راهگشا و پيشتاز داشته است 

يه ملی هنروری های سنتی و ريختارهای که به گونه يی درومنا(
نوين داستانسرايی را با دستاوردهای ادبيات باخرت در 
آميختند که حتول بعدی داستان نويسی معاصر ايران را تامين 

 ).   منودند
 
 
 

 
 4پيوست مشاره 

 ها بوف کور و دنياِی رجاله
 

 احسان طربی 
 
در آن  در اتاقم يک آينه به ديوار است که صورت خودم را«

تراز دنيای  بينم و در زندگی حمدود من اين آينه مهم می
 ».هاست که با من هيچ ربطی ندارند رجاله

 
-1330(بين آثار متعدد ادبی و حتقيقی متعلق به صادق هدايت 

ترين نويسنده در ادبيات معاصر ايران،  بزرگ -)مشسی 1281
برای . از مهه شهرت بيشرتی دارد» بوف کور«گونة  داستان خواب

اثبات اين شهرت، کافی است بگوييم که تنها در هتران، از سال 
، يعنی طی مدت 1341تا سال  1330خودکشی هدايت در پاريس در 

يازده سال، قصه بوف کور ُنه بار چاپ شده و اين پديده در 
خوانی هنوز سنتی نيست، غريب و نادر  کشوری که در آن کتاب

 . است
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کور اگر نه اولين اثر، شايد از  از جهت شهرت جهانی، بوف
اولين اثرهای ادبی معاصر ايرانی است که از فارسی به 

از . های خارجی ترمجه شده و در حميط خود نظرگير بوده است زبان
و در “ La Chouette Aveugle“ در فرانسه با عنوان 1953مجله در سال 

شر يافته ن“ Die Blinde Eule” در آملان دموکراتيک با عنوان  1951
در اطراف اين اثر در برخی جرايد و جمالت ادبی فرانسه . است

هايی منتشر شده که ذکر آن از حبث ما خارج  مقاالت و بررسی
 . است

 
 
بينی هدايت  های مندرجه در اين اثر، برای جهان انديشه 

درست است که يک دوران حتول در برخورد . وار شاخص است منونه
، »آب زندگی«، »حاجی آقا«آثاری مانند که در (اجتماعی هدايت

پس از ) و غيره انعکاس يافته» ميهن پرست«، » قضيه زير بته«
، »پيام کافکا«شود، ولی  نگارش و انتشار بوف کور ديده می

بر ترمجه فارسی داستان  1327ای که هدايت در سال  يعنی مقدمه
اثر نويسنده آملانی زبان چک، فرانتس » گروه حمکومين«

نگاشته، آشکارا حاکی از جتديد حيات فلسفه ) 1883-1924(کاکاف
لذا  بوف کور يک دوران طی شده . بوف کور در نزد هدايت است

 . در شيوه تفکر و سبک هنری و ادبی هدايت نيست
 

مهة اين نکات، اين اثر را برای شناخت هدايت به يک سند 
ی ها آيا برای ما مارکسيست. کند بسيار مهم هنری بدل می

ايرانی که به يک آرمان انقالبی و طرز تفکر علمی و منطقی 
جمهزيم، بوف کور چه پيامی دارد؟ آيا بايد بر اساس آن، 

کنندگان انسان و زندگی ساخت يا در  هدايت را وارد زمره نفی
پچة آشنايی  توان پچ آور و غليظ اين اثر نيز می های چندش سايه

 شنيد؟ 
 

خواهيم در اين نوشته  ست که میانگيز ا به اين پرسش هيجان
 . پاسخ دهيم

 
که در اثر سقوط استبداد بيست ساله رضاشاه زندانيان  هنگامی

های سياسی به تدريج به هتران بازگشتند، برای  و تبعيدی
ها بودم، اين توفيق دست  نگارنده اين سطور که در زمره آن
 وجود دوستان و آشنايان. داد که با صادق هدايت آشنا شوم

مشرتک، تالش ادبی در مطبوعات حزب برای افشای فاشيسم و 
های مشرتک هنری و اجتماعی نوعی انس و  ارجتاع، انديشه

اين آشنايی هفت . خويشاوندی روحی فزاينده بين ما ايجاد کرد
های جالب انباشته است که جای سخن گفنت  ساله خود، از خاطره

 . جا نيست ها در اين از آن
 

نويس بوف  ايت، بنا به خواهش محيد رهنما دستدر آن ايام هد
کور را  که  تا  آن  موقع در کشور نشر نيافته  بود، در 

هدايت بوف کور را در سال . گذاشت» ايران«اختيار روزنامه 
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نسخه معدود تکثير  50به هنگام سفر هند نوشت و آن را در 1315
بوف   پس از نشر تدريجی. کرده بود ولی امکان نيافت نشر دهد

، البته اين اثر در حمافل حمدود »ايران«کور در روزنامه 
روشنفکری آن ايام انعکاس يافت ولی نه چندان وسيع زيرا 
شيوه خاص و زبان رمزآميز و سير رويايی داستان، آن را برای 

کرد و حتی  جو و سطحی دشوار می پرست و آسان خوانندگان سنت
ف به معنای بوم آشنا برخی روشنفکران که با واژة فارسی بو

-Boeufمآبانه  نبودند، اين کتاب را به صورت مضحک و فرهنگی
Coeur توان به بيگانه ماندن بوف  از مهين جا می! کردند تلفظ می

تنها عده کمی آن را ! کور در حمافل روشنفکری آن ايام پی برد
 . با دقت خواندند و درک کردند

 
ويژه پس  نيرومند آن بهآغاز زندگی واقعی بوف کور و انعکاس 

تراژيسم لرزاننده . انگيز زندگی هدايت است از پايان غم
آلودش رنگی  گونه و زجر پايان زندگی هدايت به داستان خواب

ديگر زد و پرسوناژهای آن را در روشنی کبود اسرارآميز، در 
خواننده . زده بار ديگر به جنبش درآورد برابر متاشاگران حيرت

باری نگذشته  های شوم و مرگ داالن چنين رويداد ايرانی هرگز از
 . انگيزی روبرو نشده بود و با چنين ابعاد و اشباح هراس

 
های اخير در کشور نيز کمک کرد نقش بوف کور  حميط اجتماعی دهه

های درازی است که يک پادشاه  سال: به نقش خاصی بدل شود
اووس نشسته ط پرمدعا و وقيح و ساديست مانند جغدی ابدی بر ختت

» ها رجاله«و فرومايگی روحی او جهانی مهانند خودش، سرشار از 
های غرب در ظلمت اين استبداد  امپرياليست. وجود آورده است به

چراغ کشور ما را  رو گوهر شب قرون وسطايی، مانند دزدان شب
انتقال “ برند و در واقع به کار نوعی کشند و می کشتی کشتی می

سگ چهار چشم «دستگاه شوم ساواک مانند . مشغولند» معادن
و کارشناسان » اطاق متشيت«، »زندان کميته«با » جهنم

مأمورين تسکين «که  » هايی مهندس«و » دکرتها«اسراييلی و 
هستند، دخرتان و پسران جوان را از نيمکت دانشگاه به » روحی

» آپولوی«شدن و   امريکايی برای کباب» توسرت«روی دستگاه 
 . کنند رای سوراخ سوراخ شدن منتقل میژاپنی ب

 
پيشه، برخی به طمع مقام و پول، بعضی از روی  مشتی رذالت

آلود ديکتاتور و  بزدلی و خودخواهی به ليسيدن چکمه خون
دنيا، دنيای آکل و مأکول، . آور مشغولند های هتوع چاپلوسی

در اين . صفت تسليم و وجدان کشی است عاطفه و بی دنيای بی
ضجه دردآلود بوف کور که خود حمصول نظير » ها ی رجالهدنيا«

اين حميط در حببوبه استبداد رضاشاهی بود، طبيعی است که بار 
ويژه  های مستعد، به ديگر جان بگيرد و خراش عميقی در روان

های  بوف کور مهاهنگ اشعار و موسيقی. ها، ايجاد کند جوان
راه فلسفه پوچی ناک، مهراه هرويين و ترياک، مه نوميد و خشم

های مأيوسانه مشتی  پروا و جانبازی زندگی، مهراه طغيان بی
هدايت . های اخير بدل شد دالوران تکرو، به حمتوی معنوی دهه
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آلودی برپا  دانست که در اطراف بوف کور چنين حمشر رعشه خود منی
بوف کور «: جامعه فرياد خواهند زد» پاسداران عفت«شود و  می

  »!را بسوزانيد
 

» بوف کور«که ياد کرديم، مفسران ايرانی و خارجی، برای  چنان
آن، » هوزووارشن ادبی«: و با استفاده از يک اصطالح هدايت

توان گفت که  اکنون با اطمينان می هم. اند مطالب زيادی نوشته
ای مبدل شده  در ادب معاصر ايران، به رشته» هدايت شناسی«

. ر جايی باز کرده استاست و در اين رشته شناخت بوف کو
ها به اتکا افزار روانکاوی  تفسيرها خمتلف است، برخی

ديده و  فرويديستی مطالب آن را بازتاب ضمير و پيکر آسيب
حتی کسانی آن را شايد با برخی . مشرند اش می ناتوان نويسنده

در . اند مؤلف آن دانسته» جنون«سند  -نيات و حماسبات شخصی
زاده بايد  ثر نويسنده معروف معاصر مجالا» داراجملانين«کتاب 
خان موسوم به بوف کور را يادآور هدايت و اين اثر  قلی هدايت

ای است که زمانی خود هدايت به نگارنده  او دانست، اين نکته
 . اين سطور با نوعی آزادگی بيان داشت

 
بررسی آثار صادق «آبادی در  بعدها افرادی مانند دکرت سروش

و هوشنگ ) 1338خرداد  -هتران(» شناسی روانهدايت از نظر 
راجع به صادق هدايت صحيح و دانسته قضاوت «پيمانی در 

» جنون هدايت«سخت به تئوری مضحک و ننگين ) 1342-هتران(»!کنيم
چسبيدند و خواستند آن را با سند و مدرک و با استدالل  

شناسند و  مهه کسانی که هدايت را می. اثبات منايند» علمی«
عادل عميق اخالقی و عقلی و جاذبه نيرومند شخصيت او را در ت

سرانه  های سبک توانند از اين کوشش اند، منی زندگی روزمره ديده
 . متحير نشوند

 
ای  بينانه در کنار اين نوع تفسيرها، اظهار نظرهای جدی و ژرف

عقايد و افکار در باره صادق «در جمموعه . نيز وجود دارد
اظهار نظر ) 1345 -هتران» حبر خزر«انتشارات (»هدايت پس از مرگ

طور  برخی از نويسندگان ايرانی و خارجی درباره هدايت به
طور اخص چاپ شده است و از آن مجله  اعم، و درباره بوف کور به

ای از  بوف کور برخی نکات الزم را  امحد در بررسی ويژه جالل آل
 . کند در باره اين اثر مطرح می

 
ان مرتقی خارج پروفسور کميسارف در کتاب حتقيقی از پژوهندگ

نشريات ( » زندگی و آفرينش صادق هدايت«خود موسوم به 
با شور و صميميت متام از بوف کور مدافعه ) 1967، مسکو، »علم«

کرده و کوشيده است تا به سود دفاع از مقام هنری هدايت، 
بودن و  حمتوی اين اثر را از هتمت سور رئاليسم و احنطاط و بی

 . پوچی مربی سازد
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الزمه شناخت بوف کور شناخت خود هدايت، زندگی، دوران،    
ها در  بينی و مشخصات انسانی وهنری اوست، زيرا مهه اين جهان

خود . بوف کور بدين شکل يا بدان شکل بازتاب يافته است
هدايت به نگارنده اين سطور در باره بوف کور گفت که نوشته 

 . است) Roman Ce're'bral( »تان مغزیداس«او نوعی 
 

يا رويايی يا (های مغزی که هدايت از قصه در باره آن
. و تکنيک آن چه تصويری داشت، اطالع من مشخص نيست) گونه خواب

اش به  از جمموعه مطالبی که در موارد متعدد از او شنيدم عالقه
س گارد احسا نظريات فيلسوف و تئولوگ قرن نوزدهم سورن کيرکه

گارد به نوبه خود در فرانتس کافکا تأثير عميقی  کيرکه. شد می
است که به ) Angoisse( » دهلره«گارد مبتکر مفهوم  کيرکه. داشت
فرانتس . خبشيده است ای می بينی او خصلت ژرف بدبينانه جهان

کافکا نويسنده آملانی زبان چک، به نوبه خود اثرات بسيار 
 . عميق در هدايت داشت

 
) 1925-1930( ل دارد با آثار اين نويسنده در سفر اروپااحتما

آن موقع اروپای غربی تازه کافکا را شناخته . آشنا شده باشد
بعدها بنا به توصيه اکيد هدايت دوستش حسن قائميان . بود

، »گراکوس شکارچی«خود هدايت . برخی آثار کافکا را ترمجه کرد
ز آثار کافکا به را ا» شغال و عرب«، »جلوی قانون«، »مسخ«

در (» پيام کافکا«نوشته هدايت حتت عنوان . فارسی درآورد
دهد که  نشان می) به ترمجه حسن قائميان» گروه حمکومين«مقدمه 

هدايت خود را در واقع پيرو مکتب فلسفی و هنری اين نويسنده 
 .مشرد می
 

بايد افزود که از ايام نوجوانی هدايت عميقَا حتت تأثير 
اين . مندرجه در رباعيات خيام قرار گرفته بودبينی  جهان

خورد  رشته ايرانی با آن رشته اروپايی در ذهن هدايت گره می
و پوچی و دهلره زندگی با انديشه مرگ و سپری بودن انسان بر 

يعنی روآوردن . افکند روح هدايت سايه پابرجای خويش را می
نسياليسم، که توجه بعدی او به اگزيستا هدايت به کافکا، چنان

مآبی نيست، بلکه صميمانه است و در  ابدَا تقليد خشک و فرنگی
 . روحيات خود هدايت اين امور سابقه و ريشه دارد

 
اش  اش و هم فن هنری که گفتيم هم فلسفه هدايت از کافکا، چنان

های مغزی در نزد هدايت کم  نظير اين نوع قصه. کند را کسب می
سه قطره «، »زنده به گور«بيل هايی از ق نيست مثَال در قصه

بعدها در . شود و غيره مهين شيوه ديده می» خانه تاريک«، »خون
های  ادبيات معاصر بورژوايی غرب، اين اسلوب هنری، با نام

آورندگان  گشايد و هدايت يکی از پديد گوناگون، بسرتی فراخ می
 . های موفق در اين دبستان هنری است منونه

 
هنری در نزد هدايت متنوع است و حبث در روشن است که ژانر 

ها، حبثی است  باره آن و روا بودن يا نبودن هر يک از آن
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چه عمده است مست و مضمون اثر هنری است  هر جهت آن به. جداگانه
. توان گشاده دست و بذال بود و در باره ژانر و تکنيک می

داوری ما در باره هنرمند قبل از شکل، از جهت مضمون است 
های متنوعی را در آغوش  تواند مضمون يرا اشکال واحد میز

 . را تاريخ و واقعيت نشان داده و ثابت کرده است گيرند و اين
 
 

آلود،  ای رنج در بوف کور پرخاش خشمگين هدايت، به صورت صيحه
بسيار جلی و خوانا » ها دنيای رجاله«عليه اجتماع دورانش 

ر فراز و نشيب زندگی شجره عواطف بوف کور را بايد د. است
سو دارای اراده   وی کودکی بود از يک. کودکی صادق هدايت جست

و غرور نيرومند و از سوی ديگر بسيار حمجوب و درخود فرو 
از مهان ايام در خودآگاهی حياتی او تضادی بغرنج رخنه . رفته

. اش فاصله افتاد کرد و ميان او و حميط خانوادگی و اجتماعی
روان هدايت بيزاری از پيرامون، سرخوردگی و اين فاصله در 

ها  يأسی پديد آورد که مهيشه در او قوی بود و به قبول انديشه
از نظر هدايت زندگی يک . داد های بدبينانه ميدان می و فلسفه

گری از جانب غرايز طبيعی است که  انگيزی و دسيسه فتنه
 . ه استانسان آلت اين دسيس. خواهند راه خود را باز کنند می

 
غلطد، يک  پايان مرگ می متام زندگيش، که سراجنام در چاه بی

. خردانه است بازی حتميلی، يک مشغوليت عبث و بی مسخرگی و دلقک
پايان دادن به اين مسخرگی، قبول خودکشی، هبرتين پاسخ به 

های پرزرق  های طماع، شيفته منجوق تنها امحق. هاست توطئه غريزه
شوند وبا بزاق جاری از دهن  ارزش زندگی می و برق و به کلی بی

 . چسبند های چرند آن می به لذت
 
کند و  آميز را رد می کس که دردشناس است، اين تعهد رذالت آن

اين خالصه آن . رود داوطلبانه از دروازه مرگ به داخل می
های  ای است که هدايت در بسياری از آثار خود، با زبان فلسفه

ها تکرار » هوزووارشن«ادها و به قول خودش خمتلف، با رمز و من
کند و بارها در گفتگوی شفاهی با دوستان خويش، ضمن  می

العاده گيرا و غالبَا بسيار گزنده و  آميز فوق عبارات طنز
کرده است و خود، نه تنها در  را افاده می  دردآلود، آن

مابين اين . انديشه، بلکه با عمل به آن وفادار ماند
» احلق ملن غلب«ه حمصول نفرت از فساد حميط جانورانة انديشه، ک

بود، و انديشه انقالبی، با مهه تضاد صريح اين دو برخورد، يک 
توان حميط  زمانی که هدايت پی برد که می. قدم راه بود

جانورانه و زندگی پوچ انسانی را دگرگون ساخت، چون در نفرت 
اش  يط ارادهخود از تباهی صادق بود، چون برای طرد اين حم

نيرومند بود، به آسانی به يک نويسنده سرزنده و مبارز بدل 
 .شد

 
اگر هدايت، که پل بين ساحل تاريک نفی زندگی با کرانه روشن 
اثبات آن را در زندگی طی کرده بود، به متام درستی و عمق 
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گاه ديگر اثری  شد، آن اين گذار بزرگ روحی خويش باورمند می
گاه ديگر پيکر  تراويد و آن اش منی از خامه» پيام کافکا«مانند 

حتول . ساخت سالگی تسليم گورستان پرالشز منی 48جان خود را در  بی
چنان ژرف نبود که برای تفکر و اراده نيرومندی  در او آن

سرکوب خونين جنبش بزرگی که . چنان الزم بود مانند هدايت آن
نوزاد را متوقف های  پس از سقوط رضاشاه پر گشاد، نضج انديشه

 . ساخت و به قهقرا کشاند
 
 
های فکری و روانی، واکنش ايران  خود  بوف کور عالوه بر ريشه 

خنستين سفر او به بلژيک و فرانسه و ديدن . زمان رضاشاه است
گونی برده   متدن اروپای غربی، او را گويی به ديار افسانه

اين متدن را دانست که  البته در آن ايام هدايت هنوز منی. بود
او . سازد شده جهان پررونق می کار برده و از صدها قوم غارت

اسيران «از هتران گلين و حمقر که اهالی آن به گفته هدايت 
بودند به پاريس و شعشعة پس از جنگ اول جهانی آن، » خاک

با » ها پرست واليت خاج«بعدها  نيز مهيشه از . منتقل شده بود
ه چيز از شيرقهوه در کافه، نغمه مه. زد نوعی شگفتی حرف می

ها و خوش  آکوردئون، ارگ کليسا، حميط آزاد برای عشق
های جالب و خواندنی، معماری دلکش بناها،  ها، کتاب گذرانی

زبان دقيق برای فکر کردن و نوشنت، متدنی که با ذوق 
ديد و  ای در آميخته بود و غيره، هدايت را که می رفته پيش
 . کرد میفهميد، جمذوب  می

 
وقتی پس از پنج سال توقف در بلژيک و فرانسه به هتران 

ديده و  با چند دوست فرنگ» زار کافه الله«که در  برگشت، با آن
ديد که در  مآب حميط کوچک پاريس را جتديد کرد، ولی می فرنگی

سواد، که  برد که يک قزاق بی سر می فريادی به بيابان فقر و بی
و آمادگی برای تأمين غارت ديگران  ترين خصلتش قلدری مهم

اعليحضرت قدر قدرت  شاهنشاهی ارواحنا «است، به عنوان 
اوست  و مشتی  » عصر مشعشع«گذار  مدعی است  پايه»  فداه 

اداره «با کمرد و تاو از ترس » پرورش افکار«چاپلوسان 
به تکرار پليدترين تعلقات قرون وسطايی در حق او » سياسی

 . مشغولند
 

مانده، در  آلود، فقير و منگ، پرت و عقب سر کشور، خوابسرا
ها را  زد و بار زباله حکومت رجاله متدن له شده آسيايی چرت می

چنين بود ديد هدايت از . کشيد واری به دوش می با مخوشی برده
 . ايران آن روز

 
خوار که از  کننده زندگی، برای اين موجود گياه برای اين لعن

ها نفرت داشت، پس از ملس زندگی  انسان» خونينغذای «گوشت اين 
های  ها و متلک طعنه. پاريس، حتمل هتران رضاشاهی ممکن نبود

های  آن را   منونه. خاست سوز از اعماق روح  او برمی جان
به مهين  جهت برای يافنت . يافت» ساهاب وغ   وغ«توان  در  می
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ه جهان از سويی و ب» ايران قبل از اسالم«به  » زيبايی«
پس از سقوط رضاشاه، نفرت . برد فولکلور از سوی ديگر پناه می
ها بعد از  ماه. ها خاموش نشد او از ديکتاتور، تا مدت

» پدر شاخدار«گرفت و برای  ، اسکناس دوستان را می1320شهريور
 . کشيد شاخ می

 
حبث کوتاهی درباره صادق «دکرت رمحت مصطفوی در کتابش به نام 

حاج «، به هنگام سخن گفنت از )1350هتران (» شهدايت و آثار
برد تا از ارزش  که کوشش فراوانی به کار می ، ضمن آن»آقا

کند که چگونه هدايت در  هنری اين اثر بکاهد، ابراز حيرت می
های  اين کتاب به رضاشاه، که گويا اقداماتش در مست انديشه

ر جريان وی حل اين معما را د. مرتقی هدايت بوده، تاخته است
به   يابد که نگارش چنين قصه می» دسته خمصوص«از طرف » تلقين«

ای را به وی حتميل  پرستانه ارزش و غير ميهن عقيدة او کم
دسته «نه آن . در اين ادعا مهه چيز نادرست است! اند کرده
درصدد حتميل يک اثر هنری به نويسنده بالغ و باشخصيتی » خمصوص

دايت حتميل و تلقين کسی را مانند هدايت برآمد و نه ه
طور کلی از خاندان هپلوی  نفرت هدايت از رضاشاه و به. پذيرفت

به حدی بود که ناکامی جنبش در نربد ضد ارجتاع او را در 
هدايت کمرتين ارزشی برای اين خاندان . تاريکی جاويد فرو برد

 . دانست ها می قائل نبود و آن را سرگل جهان رجاله
 

رضاشاه، هدايت حميطی را کشف کرده بود که با  در ايران زمان
صفت برای داشنت خانه  مشتی شياد بی. سرشت او تناقض بّين داشت

و باغ و درشکه و اتومبيل و رسيدن به وکالت و وزارت و 
هايی که دست  گذرانی در فرنگ، به چه پستی دسرتسی به خوش

وقيح و  زيرکاه، شارالتان، سواد، آب ها کم مهه آن. آزيدند منی
حال   برای هدايت، روشنفکر جدی و اصيل و درعين. پرمدعا بودند

تزلزل  و دارای  يک  پاکيزگی  بلورآسا، اين   قرص و بی
چه  را  که  به  نظر  آن. ناپذير بود بازی طرارانه  حتمل دلقک

» آور عق«ديگران  معتاد  و متداول  بود، او  پست  و 
 . يافت می

 
 

ه قصد آموخنت هپلوی در نزد انگلساريا از سفر به هندوستان ب
ديدن هند کهن، مرموز، . پارسيان هند برای هدايت تنفسی بود

هايی که با پيکر  شاعرانه، فقير و باشکوه، جمذوبيت به رقاصه
آبنوسی به نرمی ابريشم در معادن هندی در پيچ وتاب بودند، 

» رتبادل عناص«آشنايی با انديشه هندی تناسخ که در فلسفه
خيام تراوش آن  وجود داشت، در انديشه روياخيز هدايت اشباح 

در اين . فراوانی آفريد که در بوف کور انعکاس يافته است
 . باره ديرتر باز هم سخن خواهيم گفت

 
●●● 
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 -دان يک نقاش جلد قلم -متام داستان بوف کور را، روايتگرش
او تنها » ها دنيای رجاله«گويد، زيرا از  برای سايه خود می

صحنه وقوع . به صورت خودش در آينه و به سايه خودش دخلوش است
سال ری است که از آن  در ايران در شهر کهن» بوف کور«حوادث 

برد، جايی در  نام می» راغا«هدايت گاه با شکل باستانی 
 ) . ؟(»سورن«سوی هنر  آن

 
های گذشته روی داده باشد، زيرا  قاعدتَا حوادث بايد در دوران

ولی . سخن از گزمه، داروغه، قاضی و غيره در ميان است
پيچد و نيز  گردن را به سر و صورت خود می پيرمردی که شال

های خمروطی  ها با خانه کشی و توصيف مناظر بين راه کالسکه نعش
و منشوری و بسيار جزييات ديگر، منعکس کننده يک حميط صرفَا 

در اين مسئله  پيداست برای هدايت پيگيری. ايرانی نيست
امهيتی نداشته و وی قصد داشته است قصه خود را حکايت کند، 

ها که هدايت مايل  گويی نيز در جنب آن انديشه که خود قصه چنان
 . است بيان دارد، يک جنبه فرعی، جنبه وسيله و افزار دارد

 
 
آميز بوف کور از دو خبش جمزا که در  داستان رويايی و کنايه 

در خبش اول، . آميزند تشکيل شده است هم می هپايان داستان ب
دان، قهرمان اصلی داستان، شاهد آمدن دخرت مطلوب  نقاش قلم

مرگ دخرت را هدايت با . خود به پستوی حمقر خويش و مرگ اوست
زده که  جتزيه بويناک يک پيکر کرم: کند جزييات شومی توصيف می

هدايت را  چرخند، اوج کابوس در حوالی آن دو زنبور درشت می
» Thanatopsis«را  انديشه مرگ که آن. کند از مرگ انسانی جمسم می

نامد در نزد هدايت نه تنها در اين قصه، بلکه مهه جا حاضر  می
که روزی  درواقع برای موجود زنده تصور آن. و نيرومند است

ديگر برای ابد خنواهد بود، تصور مطبوعی نيست، ولی چرا بايد 
 برای تاريک کردن نقدينه عمر بدل ساخت؟ آن را به کابوسی 

 
 
زند و چون مايل است راز  نقاش دست به تصوير مرده دخرت می 

های او را نيز بر صفحه بياورد ناگاه بر اثر اعجازی  چشم
آميز  شود و نقاش آن نگاه سحر های فروبسته دخرت گشوده می چشم

کند  میسپس با گزليک پيکر را قطعه قطعه . کند را نيز ثبت می
کش و کالسکه  گذارد و با کمک پيرمرد نعش و آن را د رمچدانی می

آخرين بار که مچدان را . کند او دخرت را در قربستان چال می
گشايد در ميان خون دمله شده و پيکر جتزيه شده بار ديگر  می

 . بيند درخشش چشمان زنده و نگران معشوقه رويايی خود را می
 

نگری به گذشته  دان از داالن واپس ش قلمدر خبش دوم داستان نقا
جا، پدر، عمو،  در اين. انديشد و دوران کودکی و جوانی خود می

اش موسوم به  داسی، دايه مادرش رقاصه هندی به نام بوگام
و شهرش که در آن دنيای » لکاته«و زنش ملقب به » جون ننه«

کنند، پيرمرد خنزر پنزری که پيرمرد  ها زندگی می رجاله
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آلود را  آورد، قصاب که لش خون کش خبش اول را به ياد می ردهم
فروشد،  ها می کند و به رجاله ای برانداز می با حرص جانورانه

 . های اساسی هستند تصاوير و چهره
 
را هدايت در جاهای خمتلف داستان خود توصيف » ها دنيای رجاله«

اش  یدنيايی که به او ابدَا ربطی ندارد، وجود ماد: کند می
ها است  تنها نوعی سرحد بين دنيای درونی او و دنيای رجاله

زن او، لکاته، از . که در آن مهگی به  دنبال پول و شهوتند
حيا،  بی«ها را دوست دارد چون  هاست و مهين رجاله مهين رجاله

ها موجوداتی هستند تندرست و پروار،  رجاله. »امحق و متعفنند
کردم اين دنيا برای من  حس می«:  دخوابن خورند، خوب می خوب می

حيا، پررو، گدامنش،  های بی نبوده، برای يک دسته آدم
برای . فروش، چاروادار و چشم و دل گرسنه بود معلومات

که به فراخور دنيا آفريده شده بودند و از زورمندان  کسانی
زمين و آمسان، مثل سگ گرسنه که جلوی دکان قصابی برای يک 

 1. »گفتند کردند و متلق می اند گدايی میتکه لثه دم جنب
 

جامعه رمسی زمان رضاشاهی » ها رجاله«روشن است که اين دنيای 
است، در اين مفهوم مبهم البته نوعی برخورد از باال و 

به متام » تافته جدابافته«مآب هدايت به مثابه  » اليت«
س ديده احسا ای که او در ايران می مانده اجتماع آسيايی و عقب

تر، نوعی برخورد  تر و اساسی شود، و هم، به شکل قوی می
کارانه، مبتذل و  اجتماعی و انسانی به هر چيزی است، کاسب

با شناختی که از هدايت داريم بايد گفت، حمتوی دوم . فرومايه
دارتر است و مهانست که او را به جانب جنبش  در روح او انديشه
،  »داش آکل«يی مانند ها زيرا طراح چهره. خلق کشانده است

مهدی «،  )آب زندگی(»امحدک«) حاج آقا(» احلق منادی«
های شريف روحی مردم احرتام  تواند به جماهدت منی) فردا(»زاغی

 . نگذارد
 

و مادر هندی قهرمان داستان که رقاصه » بنارس«ذکر شهر  
آگين  و افعی زهر) به نام بوگام داسی(بود» لينگم«معبد 

و   س آن موهای عمويش سفيد شد، و رقص پرپيچکه از تر» ناگ«
انگيز دخرتان هندی، يادآور سفرهدايت به هند و  تاب و خيال

 . تأثيرات و خاطرات قوی اين سفر است
 
هنايت  بی) سخن تک(»مونولوگ«به صورت يک  » بوف کور«قصه  

ها و  ها، تعبيرها، استعاره شاعرانه و سرشار از تصاوير چهره
در ادبيات فارسی اين . ب و گيرا نوشته شده استهای غري تشبيه

در اين پديده . پديده در آن ايام به کلی نو و خمرتعانه بود
هم متأثر بودن هدايت از ادبيات معاصر اروپا و هم نيروی 

در مهين عرصه است که . تند ختيل و ابتکار او بروز می کند
» ووارشنهوز«واژه . شود هدايت عرضه می» های ادبی هوزووارشن«

هايی که در هپلوی به  است، يعنی واژه» هنروارش«شکل هپلوی 
شده، مانند  شد ولی به هپلوی خوانده می زبان آرامی نوشته می
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اين اصطالح را هدايت  . کردند تلفظ می» نان«که آن را » خلما«
. برد ولی بسيار اصطالحی صائب و مهم است کار می فقط يک بار به

روح و انديشه » کنايات معمايی«اين در واقع بايد از پس 
ها را شکافت و به  هدايت را بيرون کشيد و هنر و ارزش

 . هاست دست يافت ای که در آن دفينه
 

های نظير که هدايت  در مونولوگ بوف کور مانند مونولوگ
بدون شک ) و غيره» زنده به گور«، »سه قطره خون«(نوشته

ارد که برای ما، ها و عواطف ناهنجاری هم وجود د انديشه
باورمندان به تکامل تاريخی انسان  و امکان رهايی تدريجی 

. پذير نيست خويشتنی، پذيرفتنی و حتی دل های بی او از زجنيره
ها به حد اعلی مسخ  زده و ترسناک گاه انسان در اين قصه شب

انگيزند مانند  دل و نفرت شوند و حقير و پوک و سيه می
پيرمرد «و  » پيرمرد خنزر پنزری« و » لکاته«و » جون ننه«

سويی هستند که  اش از دنيای آن مرده  تنها او و حمبوبه. »کش نعش
يکی حمکوم به جتزيه شدن و مثله شدن و ديگری حمکوم به شکنجه 

توان دادخواستی عليه دنيای  لذا متام داستان را می. ديدن است
 . جويانه آن دانست ها ، به معنی پيکار رجاله

 
ديده و شکننده هدايت استغراق او در ادبيات  روان آسيب تن و

های کبود  ضد زندگی معاصر بورژوا، رد خود را مانند داغمه
جاست که در  ولی مطلب اين. جا بر پيکر داستان گذاشته است مهه

کنار اين، در بوف کور حرف ديگری نيز هست و آن درست مهان 
يه حميط اجتماعی چيزی است که او را به پرخاشگر خشمگين عل

 . سازد زمان خود بدل می
 

در بوف کور هم مانند بسياری آثار ديگر هدايت، تأثير عميق 
که » راغا«تصوير روی کوزه باستانی : شود خيام ديده می

کند، عينَا مانند  کش به هنگام کندن قرب کشف می پيرمرد نعش
د دان کشيده است و خو تصويری است که قهرمان داستان روی قلم

رمزی است از تکرار ابدی سرنوشت انسانی که در امواج سياه 
برد و دوباره سربر می کند، رمزی است از گردش  عدم فرو می

های شکاکيت خيامی در صحت   چنين رگه هم. جاويدان ذرات هستی
اين . شود دعاوی مذاهب نيز در بوف کور به عيان ديده می

دن ايرانی در هدايت درآميختگی تأثير فرهنگ باخرتی با سنن مت
از خطوط شاخص روح و آفرينش هنری اوست که در بوف کور مانند 

 . آثار ديگر او کامَال مشهود است
 
عالوه از تبادلی که بين اشخاص داستان ازجهت جسم و روح  به 

 -پيداست که افکار هندی) شود يکی به ديگری بدل می(دهد روی می
کان تبديل شدن به و حتی ام(ايرانی درباره تناسخ و مسخ

در اين تناسخ و مسخ و رسخ . در ذهن هدايت رخنه دارد) گياه
هنايت چهره عوض  بيند که بی هدايت يگانگی گوهر  هستی را می

 .  ماند کند ولی مهيشه خودش می می
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دان پيکر مرده  از معشوقه رويايی خبش اول کتاب که نقاش قلم 
ن زيبا ولی هرزه و کند تا لکاته ز او را با گزليک مثله می

صفتش که او را نيز در پايان خبش دوم با مهان گزليک به قتل  بی
درخشد  آلود می های اولی که در داخل مچدان خون رساند، از چشم می

کند، ما  های دومی که در مشت پر از خون قاتلش ظهور می تا چشم
شاهد يک سلسله پيوندهای مرموز در سرنوشت و در خواست 

جنام تبديل گوينده داستان به پيرمرد خنزر پنزری، سرا. هستيم
ها که قادر  مناد ديگری است از استحاله انسان در جهان رجاله

است مهه موجودات را ببلعد و گريز به سکوت، به تنهايی، به 
نشئه ترياک، به تاريکی شب از چنگ اين جهان عبث است، زيرا 

( نبال می کنداين دنيا مشا را تا ژرفای عزلت و غربت مشا د
ها  اگر چنين است پس بايد از جهان رجاله: توان گفت لذا می

 .)نگريخت، بلکه با آن جنگيد
 

تر از آن است که بغرجنی حاالت روانی انسان و  هدايت نگرنده
های آن را نبيند و پيوند روح با جسم نظرش  شگردها و زيرومب

نسلی،  ولی هدايت اين روند را در نوعی توارث. را جلب نکند
در فريادهای خاموش خصايص قومی و نژادی در درون جسم و روح 
هر فرد، در قوانين اسرارآميزی که در ژرفای هستی انسان، 

دهد،  ها دست به دست می های جسمی و روحی را طی قرن مهانندی
بسياری از مجالت معمايی و تاريک او در بوف کور . کند جستجو می

ها در عين حال  در مهه آن .وابسته به اين اعتقاد اوست
برد و  از ستم و عذاب جسم خود رنج می. ای به خودش دارد اشاره
های غرايز حيوانی با انديشه اثيری و اشرافی انسانی  شراره

آيد، ما هراس هدايت را از جسم خود و شرم و حجب  او جور درمنی
دهد  او را که به قول پابلو نرودا به انسان  دوپوست  دست می

شود، در سراسر بوف کور  ومی زودتر از اولی منقبض میو د
از تنها بودن و يگانه بودن خود، هم زجر . کنيم احساس می

خواهد به دنيای رجاله  کشد و هم بدان افتخار دارد چون منی می
 . ها مربوط باشد

 
پذيری، شکنندگی  عجز جسم  انسان و سرگشتگی  و  آسيب

مالحظه  نيروهای  ر خشن  و بیتدبيری  روح او در قبال رفتا بی
سروکا ر دارند  و  به » مشار بی«که با (طبيعت و تاريخ 

انگيز که هدايت را  ای است حزن پديده) اعتنا هستند بی» تک تک«
به مهين جهت او چنين عبوس و تلخ است، زيرا، . کند زده می وحشت

خندند خرب وحشتناک  را  هايی که می به قول برشت، آن
خود او دوست داشت . د، ولی هدايت آن را شنيده بودان نشنيده

 . سخن بگويد) Weltschmerz(» درد جهان«، »درد زندگی«از 
 
از اساطير يونان » سيزيف«برای هدايت رنج انسان رنج عبث  

رحم،  کور نيروهايی بسی مقتدر و بی  وتاز است که در عرصه تاخت
اثر »  سيزيف افسانه«در دوران جنگ هدايت  . شود لگدمال می

نويسنده فرانسوی آلرب کامو را که تازه نشر يافته بود به 
دست آورد وخواند و از آن مجله خواندن آن را  با شوق مستور 
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سخن کامو در باره پوچی زندگی . نشدنی به نگارنده توصيه کرد
. انسان و مطلوب بودن خودکشی، برای هدايت تازگی نداشت

مهمان «انسان در سرای وجود يک که  استدالل کامو درباره آن
نای «که   است، نظير استدالل سارتر در باره اين» ناخوانده

ها  وجود انسان سرشار از دهلره است، برای هدايت که مدت» هتی
در بوف . ای بود بود بوف کور را ايجاد کرده بود، سخنان کهنه

ها پيش،  هدايت مانند کامو مدت. ها گفته شده بود کور مهه اين
» انسان غريبه«، يک »انسان زائد«خود را  بوف کور، يک  

 . کرد احساس می
 

» مشاهده واقعيت«نه هدايت و نه کامو خنواستند از نوعی 
های  تضاد بوف«، مطلب »های زائد انسان«مطلب . فراتر بروند

مطلب مهمی است ولی اين مسئله » ها کور با دنيای رجاله
. نيست) بيولوژيک(شناسی يستو ز) آنرتوپولوژيک(شناسی  انسان

اجتماعی است و آن را نه از راه  –اين يک مسئله تاريخی 
بار  های مرارت خودکشی و اعالم پوچی زندگی، بلکه از طريق تالش

 . رهايی انسان در نربد اوست: ديگری بايد حل کرد
 

در اين اثر . ای است از بوف کور شده  چه گفتيم تصوير ساده آن
سايه و روشن يک روح بزرگ تلخيص شده و ) حهصف 28در (کوچک 

ما حق داريم . مثره تقطير پرتعب عواطف و افکار بسياری است
دهی مصنوعی، اين  کاری و زيباسازی و مست بدون بيم از ساخته

ها بدانيم که هدايت  اثر را دادخواست عليه آن دنيای رجاله
  ای آنرا خمتنق ساخت و پيش از وقت به گورستان فرستاد، و بر

تر و  شناخت عميق. در گنجينه ادب معاصر ايران جايی بگشاييم
تر هدايت و آثارش پيوسته به سود اين نويسنده بزرگ و  نزديک

 . آثار اوست
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پيوست مشاره ششم
 

 زده کرد هدايت ما را برق
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 ندوشن  اسالمی
 
 

ت در بود آه خرب مرگ ناگهاني صادق هداي» م«1951در ارديبهشت 
روزنامه لوموند، خرب آن . ميان ايرانيان مقيم پاريس پيچيد

را در چند خط انتشار داد، نوشت آه صادق هدايت، شاعر معروف 
آيا اشتباه بود يا . ايراني، با گاز به زندگي خود خامته داد

عمد از جانب لوموند آه هدايت را شاعر خوانده بود، در حايل 
ر عمر خود نگفته بود، ويل در آه او شعري به مفهوم رايج، د

ترين آتاب او در  راه هم نبود، بوف آور آه معروف معنا پر بي
 .زد تا به نثر فرانسه بود، بيشرت به شعر سر می

 
بايست چندان متعجب  زده آرد، هر چند آه منی خرب، ما را برق

هاي هدايت، زندگي را از مرگ نشأت  تفكر و نوشته. شدمي می
ود آه تنها يك مسئله جدي در زندگي بشر وجود نوشته ب. داد می

بار ديگر در دورة جواني و دانشجويي  يك. دارد و آن مرگ است
بعد از نگارش و انتشار بوف . اقدام به خودآشي آرده بود

شد تا واقعيت  اش بيشرت ماية مرگ شناخته می آور، نويسنده
ش آسي آه آثار هدايت را خوانده بود، در وجود او بي. زنده

افتاد، با ديدن  از هر فرد ديگر در ايران، به ياد نيسيت می
هاي  ديد آه از دنيا ديگر آمده، و در خيابان او آسي را می

گونه آه شب پاورچني پاورچني  مهان. هتران، شبح وار در گذار است
 .لغزاند رفت، او نيز در طيف زندگي خود را می می

 
آافكا : از او پرسيدم اش، در خيابان روزولت، يك بار در خانه

گفت دو ! چه آم: گفتم. سال 42: چند سال داشت آه مرد؟ گفت
 .سالش هم زياد بود

 
از قراري آه شنيدمي . خود او هنگام مرگ چهل و هشت ساله بود

چه به ما گفته شد،  آن. با آرامش زندگي را ترك آرده بود
. آند آپارمتان آوچكي در مونپارناس اجاره می: داستان اين بود

گريد آه گاز  توي آشپزخانه متام منفذهاي پنجره را با پنبه می
آند، آف زمني  گاه شريهاي گاز را باز می آن. به بريون نشت نكند

يك دوست ارمين . آشد اي به روي خود می خوابد و مالفه به پشت می
گفتند آه گويی به خواب . جسد او را روز بعد آشف آرده بود

 .رفته بود
 

من چون به . گورستان معروف پرالشز به خاك سپردنداورا در 
در پاريس آه خاطرات . موقع خرب نشدم، در مراسم شرآت جنستم

. جواني و شخصيتش در آن شكل گرفته بود، به خواب ابدي رفت
بعد از آن . به قول فردوسي نه جنبيد هرگز، نه بيدار گشت

ز آن آه اش گفته شد، گفتند آه پيش ا هاي متعدد در باره حرف
هاي آن  چون به پاريس برسم بر سنگ: به اروپا بيايد گفته بود

چه مسلم  دامن، اما آن درست يا نادرسيت آن را منی. زمن بوسه می
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گونه آه  ديگر آن. اي از اين سفر پيدا آرده بود است سرخوردگي
 .پاريس را در گذشته يافته بود، نيافته بود

 
و نه ميل بازگشت به ايران، نه امكان مايل و دل ماندن داشت، 

يكي از . زيرا زندگي در ايران به حد اعلي بيزارش آرده بود
آشنايانش براي من حكايت آرد آه در مهان سفر به او گفته 

من مانند عنكبوتي هستم آه براي دفاع از خود، با : بود
تند، اآنون اين بزاق ته آشيده و چيزي  بزاقش گرد خود تار می

منظورش اين بود آه هيچ نقطة . گرد خود نداردبراي تنيدن به 
 . اتكا و دخلوشي برايش منانده بود

 
نوشنت آه غشاء دفاعيش و تنها رشته ارتباطيش با زندگي بود، 

به قول شكسپري نه زن او را . شد ديگر در او برانگيخته منی
اش خشكيد،  چون چشمه. داشت، نه مرد، نه اين و نه آن  دخلوش می

ذوق نوشنت در او به . ر موجيب براي ماندن نيافتاو نيز ديگ
از شهريور بيست تا اردبيهشت سي، . تدريج فروآش آرده بود

نزديك ده سال چيز قابل توجهي آه انتشار داد، داستان فردا 
پر . آقا  بود با دو سه مطلب پراآنده و ترمجه و حاجي

رغم ترين دوران آار او در دورهء هپلوي اول بود، آه به  حاصل
اما بعد از . طور هم بود او يك دورة اختناقي بود، و مهني

ها رها گشتند،  شهريور بيست آه آزادي در نوشنت پيش آمد و قلم
 .  حاصل ترين دورانش تنزل آرد او به آم

 
دو باري آه برحسب اتفاق او را در پاريس ديدم، بيش از  

افزوده داد، بر حالت بوف آوريش  مهيشه حالتش از مرگ خرب می
شبيه شده بود به ناخداي سرگردان واگنر، آه تنها يك . بود

 .توانست او را جنات دهد، و آن هم نبود عشق بزرگ می
 

يك يا دو سال بعد از مرگش بود آه ترمجة فرانسوي  بوف آور  
به قلم رژه لسكو، انتشار يافت و مورد حبث و حرف زياد قرار 

شرق و غرب و قدمي و جديد اين حسب حال آوچك آه تا حدي . گرفت
شد گفت آه در ادبيات جهان، از حلاظ  آرد، می را به هم وصل می

 .آننده و بيزاري انگيز آتابي افسون. موضوع، نظريي نداشت
 

بوف آور، از زاوية خاصي، چكيده و فشردة گوشه اي از عمر 
اي از بوف آور را  قوم ايراني بود، آه به نظر نويسنده، رشحه

زدگي به گذشته، اين چسبندگي به  اين چنگ. ي داشتدر خود جا
عشق، مانند  نر و مادة مهر گياه ، اين حالت اشباحي، اين 

گاه، لكاته، هم افسونگر و  نوسان ميان زوال و زندگي، و آن
برانداز، گاه جاِن جانان  و گاه پيام آور مرگ، پيچ  هم خانه

خنزر پنزري جنبة منود، و پري مرد   هاي تاريخ ايران را می و خم
مهه چيز در مهة تاريخ، در . داد گر آن را جتسم می منفي و تباه

گذشت، و  آگاه می داالن خواب و بيداري، و در الية وجدان نيم
اي بود از زبان آسي آه تناوب، يك مسري آابوس و  روايت گونه

پيوندد به  شطحيات   تا حدي سبك آن می.رويا را طي آرده
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ه آنان نيز، از ديوانگان عطار، تا روزهبان عارفان ايراني، آ
بقلي، در مهان فضاي  گرگ و ميش ، عامل  قبول و ناقبول  و 

 .مرز شوريدگي و روشن بيين دم زده بودند
 

دار بود؛ مرغ شوم تنها، خاصه  انتخاب نام  بوف آور  معين
آيا . آيد آه آور هم باشد آه ديگر بريدگي از زندگي پيش می آن

و و در اين نام، غربت مرز و بوم،با غربت زندگي در وجود ا
 شخصي هدايت مجع نشده بود؟

 
 

. چرا هدايت خود آشي آرد؟ جوابش هم آسان است و هم دشوار
بست رسيده بود، نه  آه او در زندگي به بن آسان است براي اين

تنها جرثومة مرگ را در سرشت خود داشت، بلكه اوضاع و احوال 
آخرين . راند دگيش او را به اين سو میدوران ميان سايل زن

تالشش براي رهايي از اين سرنوشت حمتوم اين بود آه از ايران 
آه شهر حمبوبش بود ؛ ويل ديگر . دور شود، به پاريس بيايد

نه پول داشت نه امكان ماندن و نه . پاريس به او جوابگو نشد
 . اميد بازگشت

 
. داد او نشان میايران آن زمان قيافة بسيار نامطبوعي به 

بعد از سوء قصد به شاه در دانشگاه، سيماي عبوس به خود 
و اين حالت چندي بعد، تبديل به تشنج شد آه . گرفته بود

از سوي ديگر، حزب توده آه . منجر به قتل رزم آرا گرديد
زماني هدايت نسبت به آن روي خوش نشان داده بود، آارنامة 

هدايت جز دلزدگي و نوميدي  اش براي روح حساسي چون چند ساله
گروه «اي آه او بر ترمجة توانست به بار آورد، مقدمه چيزي منی

آافكا نوشت، اين احساس در آن به وضوح بيان شده » حمكومني
 . است

 
بر اثر . فرانسه ديگر آن فرانسة پيشني نبود آه او ديده بود

گذشته از مهه . جنگ و اشغال، گران، فشرده و بداخم شده بود
شود، فرسودگي  رسد آه پريي آغاز می ها، عمر به دوراني می اين

ها طبايع شكننده را،  منايد، و مهة اين مهراه با آم طاقيت روي می
سوايل آه در پيش است . يك تلنگر آايف است آه از پا درافكند

آن است آه آيا هدايت به قصد خودآشي از ايران بريون آمد، و 
جا زندگي را وداع گويد،  د آه در آنگاه اولش روي بر به خاطره

يا  اين فكر در پاريس در او قوت گرفت؟ جواب آن درست روشن 
پيش از رفتنش، در هتران، زماني آه عزم سفر داشت . نيست

آه  اي به من نشان داد آه تصديق طبييب بود، حاآي از اين نوشته
دچار است، و بايد ) اختالل اعصاب(وي به بيماري نوراستين 

به اتكاء اين نوشته توانست شش ماه  . اي معاجله سفر آندبر
بگريد، ) دانشكده هنرهاي زيبا(مرخصي استعالجي  از اداره اش 

داد، يعين  اين نوشته را قدري با پوزخند خاص خود نشان می
 . اند ببينيد، مرا ديوانه خوانده
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آنم آه سفر پاريس براي او يك سفر موقت بوده، يك  گمان می
بست روحيش جنات يابد يا  تواند از بن ش بوده آه ببيند میآزماي

 .نه، و شق دوم پيش آمد
 

از نظر مايل،گويا حق جتديد چاپ آتاب هايش را به مبلغ ناچيزي 
آرد  فروخته بود آه مهان خرج سفر شش ماهه او را تامني می

؛ بنا بر اين وقيت اين پول متام )معادل پانصد لريه انگليسي(
داشت و او آسي نبود آه براي طلب  نبع درآمدي منیشد، ديگر م

 .شغلي دست به سوي دولت فرانسه يا دولت ايران دست دراز آند
 

دو سه تن از . اين چند ماهه را در پاريس سرگردان بود
دانشجويان ايراني گردش را گرفتند ويل هيچ يك از آنان آسي 

آملان و  سفری به. نبودند آه او را از تنهايی بريون بياورند
 .ها براي انصراف بود سويس آرد آه آن نيز آخرين تالش

 
خانه  شنيدمي گفتند آه دو سه ماه آخر در آتاب از قراري آه می

هاي مربوط به خودآشي را مطالعه  سنت ژنويو پاريس آتاب
مرگ براي . آرده تا نوع آرام آن را بتواند انتخاب آند می

هيچ تاثريي نداشت الاقل  صادق هدايت يك خواب ابدي بود و اگر
اين دو بيت منسوب به سنايی . خبشيد از رنج حيات رهايش می

 :زبان حال او بود
 

اگر مرگ خود هيچ راحت ندارد                 نه بازت 
 جاوداني رهاند مهی

اگر خوشخويی از گران قلبنانان                وگر بدخويی 
 از گران قلبتاني

 
چه نوشته بود،  می دهد آه او نسبت به آننوع مرگ هدايت نشان 

آقا  آتاب حاج. واعظ غريمتعظ نبود. صداقت داشت و وفادار بود
منتشر » هادي صداقت«ِ آه با نام مستعار) اخرين اثر آتابي او(

: اي بود آه خوب جا افتاد آرد، نامش حاآي از آناية اتفاقي
ت آه نام دانس خود  او منی. صداقت، انتهاي زندگيش را رقم زد

. گونه، روزي حقيقت وجود او را به عمل خواهد پيوست شوخي
 .هادي آرد و صداقت زمانه ندانسته او را تبديل به

 
 
نامه حممدعلی  ، خود زندگی»روزها«آتاِب: برگرفته از 

 ندوشن اسالمی
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 پيوست مشاره هفت
 

 .شايد مهين نقش مرا وادار به نوشنت می کند
 وربوف ک    

 
بوف کور گران هبا ترين ره آورد سفر يک سالهء صادق هدايت به 
هند، پس از گذشت ساليان دراز با مهه انکار و اعجابی که در 

کم . اذهان برانگيخته، هنوز به واقع شناخته نشده است
نيستند کسانی که با مههء اشتياق در خم اولين گذرگاه اين 

ِ  انديشه از راه مانده ِ  تاريک اند، و چه بسيارند  دهليز
آنان که تا آخرين برگ، کتاب را خوانده اند ولی نگاهشان را 
ِ نوشته، تند و  هرگز يارای آن نبوده است تا جز بر کلمات
شتابزده بلغزد و بکوشد هرچه زودتر از اين فضای هراس انگيِز 

و انديشه شان مهواره در اين حيرت مباند که چه . توّمهات بگريزد
ين اثر استثنائی هست که با مهه دير آشنائی چنين جادوئی در ا

بر جان های آرام و خوابزده پنجه می افکند و پرده های لطيف 
 !ِ خوش خيالی های رنگين را در هم می درد

 
اين اهبام و درعين حال تأثير شديد از آن جاست که بوف کور 
يک داستان يا ختّيل ساده نيست، بلکه بيش از آن که از ارتباط 

ردم در دنيای عينی و واقعی سخن به ميان آرد، از تالش م
درونی انسانِ  متفکری پرده برمی دارد که می خواهد علی رغم 

و می . پسند های زمانه، بر واقعيت وجود خويش آگاهی يابد
کوشد از اين راه نسل سرگشته ای را که بر اثر دگرگونی های 

ی صنعتی از ارزش شديد ناشی از حتول های اجتماعی و پيشرفت ها
های معنوی گذشته يکباره بريده و هرگز فرصت نيافته است تا 
ضوابطی نو و قابل اتّکاء برای معنويت خود بسازد، از خو 
کردن به اين رخوت و درنتيجه از يادبردن نيروهای درونی و 

 .معنوی خويش بازدارد
 

بازگشتِ هدايت به دنيای درون، بازگشتی است آگاهانه، از راه 
هائی که در طول تاريخ ديرينهء تفکر انسان پيوسته آزموده 

وی در سال . شده و ميراث های گران قدر بر جای گذاشته است
های حتصيل و مطالعه در اروپا توانست به وسيلهء آشنا شدن با 
مباحث جامعه شناسی، تاريخ، روان شناسی و به خصوص تعبير 

يکی از پرهيجان رؤيا و اساطير باستانی، که در آن روزگار
ترين ره آوردهای دانشمندان غربی از تفکر و فلسفهء شرق 



 63

بود، با گذشتهء انديشه های بشر به خصوص در فرهنگ های 
توأمان ايران و هند آشنا شود و با تعّمق و جذب آن، راه خود 

 .را برای بيان حاصل انديشه های خويش بيابد
 

از او نويسندگان پيش . البته هدايت در اين امر مبتکر نيست
و » مسخ«اروپائی چون کافکا، به خصوص در دو اثر معروف خود 

از مهين طريق به تصوير دنيائی پرداختند که دچار » قصر«
سرگشتگی شده و انسان را نسبت به حميط خويش به بيگانگی 

هرمان هسه، شاعر و نويسندهءآملانی نيز در دو . کشانده است
، رمزها و اشاره هائی برگرفته »دميان«و » گرگ بيابان«رمان 

از اساطير آريائی را برای بيان تکامل و ّحتول انديشه 
برگزيده، اگر چه گاه نام اجنيلی اين مسبول ها را جايگزين 

 .کرده است
 

با وجود اين، صادق هدايت در خلق بوف کور، مقّلدِ حمض هيچ يک 
 از نويسندگان اروپائی نيست، بلکه پس از توجه يافنت به

دنيای اساطير و حنوهء هبره گيری از آن نه تنها در صورت اثر 
کامال مستقل بوده، بلکه با تصوير جامعهء شرقی، به خصوص 
ايرانی، تفکر مردم سرزمين خود را طی قرن ها حتّول و تکامل 

از اين جاست که می توان گفت بوف کور بيان . بازگو کرده است
آگاهی است که بينشی نو،  شاعرانهء تفکراِت فيلسوفانهء انسان

کامال انسانی و بيش از هرچيز ايرانی را در پوششی از اسطوره 
و طبيعی است هر جويندهء نوپائی که . های کهن عرضه می دارد

قدم در اين معبد عظيم می هند، رفعت طاق ها و عظمت چشم 
اندازها او را بگيرد و از پژواک برخورد قدم های خود در 

 .س به هراس افتداين عرصهء ناشنا
 

اما اين بدان معنا نيست که بوف کور اثری دور از فهم مهگان 
باشد يا بتوان آن را مشّخص ترين اثر صادق هدايت که عايد 
احنطاط هنری شده است ناميد و مهچون يکی از منتقدان آثار وی 

بوف کور اثری است که حتت نفوذ احنطاط هنری «:معتقد بود
تأثير ادبيات وحشت و مرگ نوشته شده و اروپای باخرتی و زير 

بسيار دشوار است در آن بتوان رؤيا ها و تفنّنات مرض آلود 
 1»را از واقعيات جاری زندگی تفکيک کرد

 
 

آشکار است که چنين قضاوتی، صرف نظر از ديدگاه کليشه ای 
گوينده، معلول عدم آشنائی با فلسفهء شرق و اساطير هند و 

بل از زرتشت و مسبول های مأخوذ از اين ايران در دوره های ق
زيرا مهين نکات است که فضای اين کتاب را وهم . فرهنگ هاست

آلود کرده و مهين امر است که لزوم پی جوئی و رسيدن به مههء 
معانی و مفاهيم اسطوره ای را در يک يک رمزها و نشانه ها و 

ديگر، به عبارت . جزء جزء صحنه ها و حرکت ها منودار می سازد
بوف کور بايد پيش از آن که مورد نقد و ارزيابی قرار گيرد، 

چه، در اين شاهکارِ مينياتورِ  ادبی، . بررسی و شناخته شود
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نه تنها دريافت کلی و پيام اصلی اثر درخور تعّمق است، بلکه 
برای رسيدن به اين حد هنائی، توجه به پشتوانهء غنی و 

 .کامال ضرور می منايدديرزمان هريک از رازها و رمزها 
 

که بعضی از  -پيش از پرداخنت به جزئيات تصوير روی قلمدان
به نوعی خاص از ادبيات  -مسبول های کتاب را در بر دارد

داستانی در اوائل قرن بيستم اشاره می کنيم که از آن به 
نويسندگان . سيالن خودآگاهی يا جوشش وجدان تعبير شده است

ست و جيمز جويس در فاصلهء سال های اروپائی چون مارسل پرو
تصوير «و » يادآوری گذشته«با چاپ کتاب های  1915تا 1913

اولين جتربه های توجه به درون » هنرمند به عنوان مردی جوان
و بازگشت و آشنائی دوباره با طبيعت اصيل تفکر را از طريق 
طی پيچ و خم ها و بن بست های ذهن آدمی درقالبی ادبی عرضه 

اين نوآوری را می توان زادهء حتّوالت فکریِ خاص اواخر . ندداشت
چه، ادبيات . قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم در غرب دانست

پرتپش و زنده در هر عصرمی کوشد تا خود را به فلسفه ای که 
و اين مرحله از تاريخ، . نيازهای زمان را برآورد نزديک کند

از پيشرفت های سريع  دورانی است که هوشياران مغرب زمين پس
صنعتی، عوارض اخالقی و اجتماعی ناشی از آن و لزوم رجعت به 

 .اصل و هنادِ  پاک انسانی را احساس کرده بودند
 

اما دليل دورافتادن از اصل فطرت و ارزش های انسانی هرچه 
باشد، خواه پيشرفت صنعت در غرب يا عقب ماندگی و جهل در 

ر حال اين هنادِ پاک را جز از سرزمين های استعمارزده، در ه
طريق جماهدت و رياضت و به دور افکندن مههء غبار ها و پوسته 
هائی که معلول ارزش های فرسودهء مادی زمان است منی توان به 

به صورتی ديگر و با زمينه  –تالشی اين چنين را . دست آورد
در آثار بعضی عرفای ايرانی چون  –ها و ديدگاه هائی متفاوت 

" خ اشراق شهاب الدين سهروردی، خبصوص در رسالهء فارسی اوشي
و تقريبا مههء آثار . می توان جست" فی حالة الطفولية 

اعتقادی و محاسیِ  هند باستان با تفسيرهائی که از ديرزمان 
نزد ايشان شناخته بوده است، رموزی از حرکات ذهنی برای 

 .تصفيه و تعالی درون را در بر دارند
 

ست که چنين عرصه ای از تفکر که نه با صورت ها و طبيعی ا
حوادث عينی بلکه با اشراق قلبی و دريافت های جمّردِ ذهنی سر 
وکار دارد، جز در قالب رمزها و مسبول ها هرگز توانائی تصّور 

و به مهين دليل است که هر شعر خوب ناچار . و جتّسم خنواهد يافت
هبره می گيرد و در هر  از بيان غير مستقيم متثيل و استعاره

اثر ادبی جاودانه ناچار اساطير انسانی به نوعی تازه بازگو 
می گردد و خود اسطوره ای نوين درتاريخ انديشه به جا می 

 . گذارد
 

با اين مهه، در اين گفتار نه نقد روانی صادق هدايت از طريق 
چنان . آثار او مورد نظر است و نه نقد اسطوره ای بوف کور
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ش از اين گفته شد، در اين جا می خواهيم با پی جوئی و که پي
کسب آشنائی بيشرت با يک يک صورت های خيال در بوف کور از 
اهبام اثر بکاهيم و هرچه بيشرت به منظور نويسنده نزديک 

شايد اين روش کامال شخصی و مربوط به زمينهء ذهنی من . شويم
ر ذهن صادق باشد و نتوان برنتايج آن به عنوان واقعيتی د

زيرا به اطمينان منی توان ادعا داشت که . هدايت تکيه کرد
هدايت هنگام نوشنت بوف کور به عمد صورت هائی را از ميان 

 . انبوه اساطير برگزيده و کنار هم نشانده باشد
 

حتی می توان حدس زد که وی با وجود اطالع کاملی که از فلسفه 
و از خالل آثار حتقيق و  -و تفّکر هند و ايران باستان داشته

 -ترمجه که از او بازمانده به آگاهی های وی می توان پی برد
باز هنگام نوشنت به جزء جزء عناصرِ اسطوره ای منی انديشيده 

اما به هر حال می توان از اين ديدگاه نيز مّنقدانه بر . است
خبصوص که . کتاب نظر انداخت و نکته هائی پنهان را دريافت

باهت های نزديک بين تصاوير خيال وی را با عناصر اين مهه ش
اين نگاه نه . شناختهء اسطوره ای نيز منی توان انکار کرد

تنها ما را درشناخت اثر ياری می دهد، بلکه برميزان 
 . برخورداری از آن نيز می افزايد

 
با اين مهه، من بر اين باورم که هدايت خود به پشتوانهء يک 

کامل داشته و با وجود تغييراتی  يک اين تصوير آگاهی
هنرمندانه درسيمای هريک، باز درخشندگی اساطيری آن ها را 

آيا امثال اشاره های زير در بوف کور .حمفوظ نگاه داشته است
او منی توانست با «ما را از چنين دريافت هائی آگاه منی کند؟ 

مثال آبی که ...چيزهای اين دنيا رابطه و وابستگی داشته باشد
او گيسوانش را با آن شستشو می داده، بايستی از يک چشمهء 

ِ ناشناس يا غار سحرآميزی بوده باشد او يک موجود ...منحصر
فهميدم که آن گل های نيلوفر، گل معمولی . برگزيده بود

مطمئن شدم اگر آب معمولی به رويش می زد، صورتش می . نبوده
يک آدم معمولی من مطمئنم که نگاه يک نفر بيگانه، ...پالسيد

 »...او را کنفت و پژمرده می کرد
 

در اين عبارات هدايت از زنی سخن می گويد که مظهر عشق است 
و طبيعی می منايد که تا اين حد لطيف و دست نيافتنی توصيف 

فقط نگاه او «اما اين زن، اين موجود اثيری را که . شود
، »حل کندکافی بود تا مههء مشکالت فلسفی و معماهای اهلی را 

اهله ای که نيلوفری کبود در دست . تنها بايد بين اهله ها جست
نيلوفری که در اساطير کهن آريائی مظهر انديشهء خنست . دارد

مهان نيلوفر که در . است و روی آب های تاريک ازلی می شکفد
 .بن دهشن گياه خمصوص ايزدبانو اناهيتا مشرده شده

 
ی روی قلمدان در بوف کور آيا برای يک يک اجزاء جملس نقاش

اما . نيز بين تفکرات اساطيری می توان توضيحی يافت؟ البته
نه بدان منظور که گمان رود بوف کور را معمائی انگاشته ايم 
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که با يافنت شباهت ها بين بعضی رمزواره های آن با اساطير 
بلکه هدف از . ايران و هند باستان، می توان آن لغز را گشود

ِ ر دپاهای اساطيری، آشناشدن با انديشه ای است که پی جوئی
هدايت از طريق آن توانسته حاصل تفکر خود را در بارهء 
پيچيده ترين و اساسی ترين راز هستی انسان، يعنی جهت و هدف 

 .حيات در قالبی فشرده بيان کند
 

فشردگی بعضی از اين مفاهيم به اندازه ای است که ممکن است 
يک ذهن عادی هرگز منی . خود جلب ننمايدهرگز توجه ما را به 

تواند ورای عبارت هائی چنين ساده و آشنا نکته ای تازه 
زندگی من متام روز ميان چهار ديوار اتاقم می گذشت «: بيابد

سرتا سر زندگيم ميان چهار ديوار گذشته .و می گذرد
ميان چهار ديوار اتاقم روی قلمدان نقاشی می کردم و ...است

تا اين جا، سخن از » .گرمی ُمضحک وقت می گذراندمبا اين سر
اما آن گاه نيز که سوراخ هواخوِر َرف به . چهار ديواری است

نويسنده امکان می دهد تا چشمش به بيرون افتد و تصوير جان 
ِ خانه ببيند، باز  يافتهء نقاشی های خود را در صحرای پشت

يداری او در خواب و در ب«: سوراخ باالی رف چهار گوشه است
از ميان روزنهء پستوی اتاقم مثل شبی که فکر ...جلوی من بود

و منطق مردم را فرا گرفته، از ميان سوراخ چهارگوشه که به 
 »...بيرون بازمی شد، دائم جلو چشمم بود

 
تکرار اين فضاهای چهارگوشه يا حمصور در چهار ديوار، 

خلقت جلب درسرتاسر نوشته توجه را به روايتِ  هندی اسطورهء 
خدای برمها درحالی که روی يک : آجنا که می گويد. می کند

نيلوفر آبی هزاربرگ ايستاده بود، به چهار جهت اصلی نظر 
يعنی نوعی جهت يابی ابتدائی يا تعيين حدود برای . افکند

تفکر، پيش از آغاز خلقت، با اين نگاه چهار جهتی صورت 
 .متثيلی يافت

 
منودار چهار  -از نيلوفری هشت برگدر تصوير تولد بودا نيز 

سخن می رود که بودا بر  -جهت اصلی و چهار جهِت واسطهء فرعی
يعنی او به دو . روی آن گام هناد تا به ده جهت فضا خيره شود

جهت پائين و باال نيز می نگرد، که اين وسعت يافنتِ  جهاتِ  
ر اما منظو. ديد، منودار شخصيت برجسته و منحصر به فرد اوست

از چهار يا هشت جهت فضا که در متثيل به صورت نيلوفر چهار 
يا هشت پر جمسم می شود، در فلسفهء هند رمزی است از چهار 

در روان شناسی . فکر، هيجان، احساس و شهود: نيروی آگاهی
يونگ نيز اين مضمون به مهين صورت مورد توجه قرار گرفته 

مقابله با  مهين نيروهاست که انسان را را برای 2.است
تأثيرات جهان درون و بيرون جمهزمی کند و درک و جذب جتربه 

بنا براين، . های انسان، تنها از مهين طريق صورت می گيرد
گذشنت متام زندگی در چهار ديوار اتاق می تواند کنايه از 

 .اسارت انسان انديشه ور باشد در حمدوديت ابزار ذهن
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ازی چون در دايرهء حس شهباز تفکرات انسان با مهه دورپرو
و . اسير است، توانائی نزديک شدن به آفتاب حقيقت را ندارد

اين صخرهء عظيمِ  پرصالبت که او را در زندانِ حمدوديت به بند 
کشيده، برای روح ناآرامی که آرزوی پی بردن به وسعت و رموز 

اين، . پشت هر درِ  بسته را دارد، مهواره موجبی است برای رنج
چون ." مهان دردهائی است که منی شود به کسی ابراز کرديکی از 

عموما عادت دارند که اين دردهای باورنکردنی را جزو 
اتفاقات و پيش آمدهای نادر و عجيب بشمارند و اگر کسی 
بگويد يا بنويسد، مردم بر سبيل عقايد جاری و عقايد 
خودشان، سعی می کنند آن را با لبخند شّکاک و متسخر آميز 

 ."قی بکنندتل
 

اما از آجنا که اين حمدوديت ذاتی و طبيعی انسان است، 
نويسنده نيز بدان تن در می دهد و می کوشد در چهار ديوار 

اين . اتاق، خود را مشغول بدارد و به نقاشی بپردازد
نقاشی های يک جور و يک " مشغوليت اگر چه مهيشه منجر به خلق 

ی شکل دادن به يک آرزوی می شود، اما ورزشی است که برا" شکل
نقاشی کردن رمزی است از شکل دادن . متعالی از آن چاره نيست

به تفکر، و اين عمل راشايد بتوان اولين حرکت به سوی شناخت 
ِ خويش و يافنت يک تفکر کامال اصيل شخصی دانست که در مراحل 

 . کمال به حقيقتی شامل و مشرتک می اجنامد
 

که پيش از اين به بعضی  -هرمان هسهنوشتهء » دميان«در رمان 
نقاشی وسيله ای است  -شباهت های آن با بوف کور اشاره شد

برای مفهوم کردن يک احساس و شکل دادن به يک آرزوی بلند و 
نتيجهء آن چنان نا منتظر که يک مراقبهء عارفانه را فراياد 

سعی کردم به : می آورد آن گاه که به کشف و شهود می اجنامد
سات جديد خود به وسيلهء مترين های خمتلف معانی گوناگون احسا

شروع کردم به . بدهم که يکی از آن ها کسب امهيت کرد
سراجنام روزی در عامل بی خربی ترسيم صورتی را متام ... نقاشی

... شرت خوشم آمدکردم که از صورت های ديگر که کشيده بودم بي
مهين که در برابر کار متام شده ام نشستم احساس غريبی مرا 

تصوير به نظرم مانند صورت يکی از خدايان . فرا گرفت
 3».جلوه کرد...

 
شغل مضحک «در بوف کور نيز مهين مشغوليات، مهين سرگرمی با 

به کنش های چهارگانهء ذهن شخصِ داستان چنان تيزبينی » نقاشی
نديشی می دهد که ناگهان يک روز سوراخ چهارگوشی به و نازک ا

جهان های بيرون می يابد و از دريچهء مهان ابزار حمدود ذهنی، 
در روشنائی «: ولو برای چند حلظه از حصار اسارت ها می رهد

يک حلظه، فقط يک ثانيه مههء بدخبتی های زندگی خودم را ديدم و 
ِ  بدخبتی عظمت » .به عظمت و شکوه آن ها پی بردم و شکوه

ِ  خوکرده به عفونت ها و  انسان، مهان حالتی است که انسان
پوسيدگی ها برای نديدن آن، نشناخنت و حتی نفیِ آن هرچه بيشرت 
خود را در چهار ديوار ذهنِ حمدود، پنهان می کند و در عمل از 
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حال آن که نويسندهء تيزانديشی . روبه روشدن با آن می گريزد
ت، می کوشد تا به اعماق آن فرو رود و آن را چون صادق هداي

 .به زشتی متام باز منايد
 

در نقاشی و معماری دايرهء چهار و هشت پرتوی از تصوير های 
رايج در هنر آريائی و سرزمين های شرق آسيا، رمزی است از 

عالوه بر ساختمان چهار هپلوی آتشگاه های . ادوات انديشه
شکل حمصور است، شرح پلوتارک  زرتشتی که در فضائی دايره ای

از بنيان گذاری شهر ُرم که در حمدوده ای دايره ای قرارگرفته 
و با دو خيابان بندی عمده از مشال به جنوب و از شرق به غرب 
به شهر چهار گوش معروف شده، نشان می دهد چگونه دايره که 
مسبول انديشه و روح است و خود يکی از اشکال بنيانی در 

قديم، مرّبع و غالبا مرّبع مستطيل را که مسبول مادهء اساطير 
 .پای بند، زمين، جسم و واقعيت است، در بر می گيرد

 
شبيه اين ترکيب را ما در توصيف کوزه ای می بينيم که 
پيرمرد کالسکه چی ضمن کندن گور از زير زمين درآورده و به 

خود  کوزه ای که درنقاشی. يادگار به شخص داستان خبشيده بود
صادق هدايت بر اولين نسخه های تکثيرشدهء بوف کورنيز، کامال 

يک طرف . کوزه، لعاب شفاف قديمی بنفش داشت«: ِگرد ُکروی است
تنهء آن به شکل لوزی حاشيه ای از نيلوفر کبود رنگ و ميان 

ميان حاشيهء لوزی، صورت او، صورت زنی کشيده شده بود ...آن 
تصويری را ...و وعده دهنده بودهتديد کننده ... که چشمهايش

بيرون آوردم و مقابله ...که ديشب از روی او کشيده بودم 
گوئی هدايت » .با نقاشی روی کوزه ذّره ای فرق نداشت. کردم

کوزهء ِگرد را به يادگارِ  کهنه ترين دست آورد بشر ديرين و 
منودار انسان انديشه ور گذشته، در حالی که تصوير جادوئی 

چهارگوشهء توانائی های روانی حمصور است از پيرمرد  زندگی در
 .قوزی روزگار هديه می گيرد

 
حال که حتی شکل چهار ضلعی سوراخ هواخورِ َرف می تواند رمزی 
جتسم يافته از اساطير باستان باشد، ببينيم برای زن اثيری و 
پير قوزکرده يعنی دو عنصر اصلی نقاشی روی قلمدان چگونه 

ِ  . ن جستمهزادی می توا اما نه، هبرت است پيش از آن يک بار
مهيشه يک «: ديگر جملس نقاشی روی قلمدان را به ياد بياوريم

درخت سرو می کشيدم که زيرش پيرمردی قوزکرده، شبيه جوکيان 
هنوستان عبا به خودش پيچيده، مچبامته نشسته و دور سرش شامله 

عجب بر لبش بسته بود و انگشت سبابهء دست چپش را به حالت ت
رو به روی او دخرتی با لباس سياه بلند، خم شده . گذاشته بود

به او گل نيلوفر تعارف می کرد، چون ميان آن ها يک جوی آب 
 ».فاصله داشت

 
ِ سنتی به سادگی  ِ  آشنا به نقاشی اين جملس برای هر ايرانی
يادآور بيشرت تصوير هائی است که از ديرباز صفحات ديوان 

بيش از مهه در . هء اين مرز و بوم را آراسته استشاعران گذشت
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تصويرها بر رباعيات خيام و ديوان خواجهء شيراز نظير اين 
بر روی پرده های قلمکار، اشياء کنده . صحنه رامی توان يافت

. قلمدان نيز منونه های آن بسيار است... کاری شدهء فلزی و
رد، زن با اين تفاوت که بعضی عناصر چون درخت سرو، پيرم

جوان و بسياری اوقات جوی آب، اگر چه با صورتی ديگر درمهه 
جملس ها هست و موجب می شود که تصوير روی قلمدان در نظر اول 
کامال عادی بنمايد، اما حضور اشياء ديگر و ذکر حاالت و 
ِ سياه زن و هيأت خاص  خصوصياتی چون گل نيلوفر، پيراهن

 .ذهنی که هدايت داده پيرمرد، نکاتی است خمصوص اين تصوير
 

به . البته مهين اجزاء ظريف خود راهرب ماست به منظور وی
عبارت ديگر، او اين استادی هنرمندانه را داشته است که در 
صورت های کامال عادی و آشنا با گنجاندن تغييرات جزئی و 
گذاشنت ردپاهائی دنبال شونده، چنان جمموعه ای بيافريند که 

اسر نوشته باشد و ميراثی گران قدر از قابل گسرتش در سرت
تاريخ، مذهب، اسطوره، شعر و خبصوص فلسفه مذاهب قديمِ آريائی 

روشن ترين اين نشانه ها، درخت . را به آسانی بر پشت گيرد
 .سرو و گل نيلوفر است

 
در معتقدات ديرين ايرانی، انواع گل ها و گياهان به تناسب 

. دان خمتلف منسوب بوده اندخصوصيات خود به ايزدان و امشاسپن
صورت کامل اين اعتقادها ی نيمه اساطيری و نيمه مذهبی را 
در ُبن دهشن می توان ديد که به مرور زمان در وقايع تاريخی 
و نقش های هنری مهچنان باقی مانده و نشانهء سلسله های 

 .پادشاهی و سرزمين ها و باورها گشته است
 

ِ مهيشه هبار خود، از  درخت سرو با قامت کشيده و رنگ سبز
و مهراه مورد  4ديرباز نشانهء ايران باستان انگاشته شده

يامسن که پيوسته سبز و خرم است به اهورامزدای جاودانی تعلق 
در اعتقاد مذهبی ايرانيان کهن آمده است که  5.يافته است

زرتشت دو سروِ شگفت که سرشتی مينوی و اندازه ای بسيار بزرگ 
ت آورد و به طالع سعد در دو حمل به دست خود داشت از هبش

ِ  کامشر که در روزگار متوکل . کاشت داستان پرآوازهء سرو
عباسی به دستور او قطع شد، مربوط به يکی از اين دو سرو 

  6.است
 

نشاندن رديف درخت های سرو در دو سوی جوی ها و آبروها، از 
هبی دوران سنن قويم ساختمان و ترتيب باغ ها و مکان های مذ

و از آن جا که آتشگاه ها به واسطهء . باستان بوده است
موقعيت جغرافيائی سرزمين ما بيشرت بر بلندی ها ی مشرف بر 
چشمه ها و به طورکلی در حمل هائی که ذخيرهء آب در آن ممکن 
بوده بنا می شده، بين اين درخت با مکاهنای مذهبی مهواره 

ر مهچنان که پيوسته پيرامون از سوی ديگ. مالزمه ای بوده است
قدرت های فوق طبيعیِ فضاهای مذهبی، افسانه و خيال به خلق 
وقايع و داستان ها می پردازد، طبيعی است که دربارهء سروها 
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  ِ نيز اين اعتقاد عاميانه پديد آيد که مثالدرخت های سرو
باغی در خّرم آباد روز عاشورا هر قدر هوا آرام باشد ، نا 

يا در منطقه ای ديگر از ساقهء . نبش در می آيندگهان به ج
 7.سروی کهنسال در اين روز خون می چکد

 
اما اين تنها فضاهای مذهبی در روزگاران نزديک به ما نيست 

از ديرگاه تاريخ در . که درخت سرو را چنين تشّخص می خبشد
آئين مهر، سرو را منودار درخت هبشتی مشرده اند که در سپهر 

ريشه هايش در خاور و شاخه هايش در باخرت . داردبرين جای 
رهرب مذهبی به سالکی که قدم در راه می هند، هنالی . گسرتده است

سرو می دهد تا در باغ نيايشگاه بنشاند، بدان اميد که سرو 
ميان خورشيد و زمين پيوندِ مهر گردد و مهر جاودانه در قلب 

ر طرحی روی پروفسور پوپ در تفسي 8.مؤمنان اقامت گزيند
پارچه ای از قرن ششم هجری که آن را مقتبس از تصاوير مانوی 

) خرداد و امرداد( دانسته است، فرشتگان هوروتات و امرتات 
را در حال اجنام وظيفهء آمسانی خود در نگهبانی از درختِ  سرو 

 9.به نشانهء سپنتامينو يا روح القدس تعريف می کند
 

ايت بر قلمدان نقش می کند، سرو بنا بر اين در تصويری که هد
آن درخت منودار ايران است و .تنها يک درخت و هر درختی نيست

و مهاهنگ با ديگر اجزاء اين . باورهای اقوام آريائی
تصويرپيوندی است که جريان های ذهنی و سير درونی نويسنده 

. را به عينيت های بيرونی چون زمان و مکان ارتباط می دهد
، علی رغم فضای وهم آلود و افيون زده و به عبارتی هبرت

هراسناکی که بر وقايع کتاب گسرتده است، هشياری و آگاهی 
نويسنده را در آفرينش مفاهيم رمزهای دقيق و منطبق بر 

 .زمينه های فرهنگی و اعتقادی سرزمين خود آشکار می سازد
 

نيلوفر نيز، که نه تنها بر نقش روی قلمدان در دست زن خود 
ی می کند، بلکه مهچون ردپائی دنبال شونده فضای خبش خنستين منائ

کتاب را گل آذين منوده، چنان که جای ديگر به تفصيل بدان می 
در افسانه های آفرينش . ، خود رمزی است اساطيری10پردازم

هندی، اين رمزاگر چه به صورت های خمتلف آمده ، اما مهواره 
آفريدهء ازلی و مظهر  اولين prajapatiمتثيلی از پراجاپاتی

روی  hiraniagarbhaانديشهء خنستين است که به صورت بيضه ای زرين 
به عالوه در اساطير هندی، شری . آب های تاريک ازلی می شکفد

يا مادر مجله موجودات به صورت خدائی نيلوفر  shirilakeshmiالکشمی
اين اهلهء مادر در آئين بودائی . به دست تصوير شده است

که عالی prajnaparamitaهء ماهايانه به پراجناپارامی تا ِتير
وی ذات و حقيقت . ترين مقام خرد و فرزانگی است مبدل شده

مجله بوداها مشرده شده ومعرفت ممتازی است که انسان را به 
باالترين فضايل اخالقی رهربی می منايد و عاقبت به نيروانا می 

 11.رساند
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به علل خمتلف از مجله پس از رمسيت در اساطير ايران، با آن که 
يافنت دين زرتشت، چنين تعبير های دقيق از اهلهء مادر برجای 
منانده است، باز اناهيتا خاطرهء اهلهء نيلوفر به دست را در 

در سرودهای . ايرانی زنده نگاه ميدارد -آئين های هندو
: مذهبی ايران باستان، هنوز از اناهيتا چنين يادمی شود

وی هرگز به کمند ادراک . استين در نام اناهيتاستبينش ر
هستی از آنِ  اناهيتاست که انگيزندهء شناخت در . درمنی آيد

در هديه های نيايشگران معبد  12.درون رازهای شگفت است
درنيايش . اناهيتا گل های نيلوفر فروان به او نثار می گردد

ء مردان های زرتشتی نيز از او انتظار می رود که نطفهء مهه
را پاک کند، مشيمهء مههء زنان را برای زايش پاک کند، زايش 

و به مهه زنان باردار به موقع ...مهه ء زنانرا آسان گرداند
 .و نيلوفر به عنوانِ گلِ ويژه منسوب بدوست 13.الزم شير عطاکند

 
 

مسبول " پس در بوف کور، زن اثيری را نه چنان که پنداشته اند
بلکه بايد  14"ی يا به قول فرويد ليبيدوکشش جنسی به طورکل

مظهر معرفتِ  اشراقیِ  انسانِ  اسطوره ساز دانست و راهرب او 
اين است آن چه هدايت برای . در کسب عالی ترين فضائل اخالقی

در زندگی من يک شعاع آفتاب : " ...يک حلظه گمان می کندکه
ء خيال اما افسوس که اين مسبول ها نه تنها در عرصه." درخشيد

شاعران، بلکه در بينش های اساطيری نيز هرگز توانائی حتقق 
جتّلی يک آرزوی دور و متعالی است . در زندگی واقعی را ندارد

که به قول يونگ فقط وقتی ظاهر می شود که بيان مقصودی الزم 
يا . باشد و فکر نتواند آن را به حيطهء خودآگاهی درآورد

يش بينی و احساس شود، اما چيزی مورد نياز باشد که فقط پ
  15.نتوان در واقعيات برای آن مصداقی کامل جست

 
وقتی در خبش » زن اثيری، اين موجود آمسانی«بدين جهت است که 

دوم کتاب پای بر عرصهء واقعيات می فشارد، در سيمای رنج 
ِ زن . تصوير می شود» لکاته«آفرين  آن جنبه از خصوصيات

ِ عشق که در تفسير  مسبول ها و اساطير، معموال مرگ خدايان
مهچون زمين که . آفرين و درکام کشنده نيزمعرفی می شوند

مادرانه هستی را می روياند و با تغذيه از جان خود می 
ِ مادر و پرورنده، . باالند و بزرگ می کند اما مهين زمين

اين خصوصيات . فرزندان خود را عاقبت می بلعد و نيست می کند
: زن خدايان اساطيری منونه های بسيار دارددوگانه در مجع 

در افسانه های خلقِت مصر و هند باستان  Shaktiو شاکتی Izisايزيس
در بيان شباهت و . و ايشتار درمحاسهء گيل گمش از آن مجله اند

اختالف خصوصيات ناهيد يا زهره در رمز های ادب فارسی نيز که 
ی توان اين از ديرباز با ايشتار يکسان انگاشته شده، م

 .چهرهء دوگانهء اهلهء آفريننده را بازشناخت
 

بدين سان، زن اثيری آن چنان که در خبش اول کتاب بوف کور 
 ِ دانته در  Beatrisتصوير شده، سيمای فرشتهء آمسانی، بئاتريس
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هبشت کمدی اهلی و مظهر معرفت اشراقی در عرفان آريائی را به 
اوج خيال بر عرصهء اما هنگامی که از . منايش می گذارد

غبارآلود واقعيت فرو می افتد، مظهر شهوات و هوس های 
نفسانی و موجب هبوط انديشه در گرداب لذت های حقير و پليد 
می شود و وحشت مهاغوشی با پيرزنان جادوگر در افسانه های 
هفت خوان و عجوزه های َعِفنِ درازدندان رمزواره های عرفانی 

 .را در خاطر زنده می کند
 

پيوسته از زال سپيد ابروئی » مام سيه پستان«در کنار اين 
" در بوف کور، پدر پير فلک در هيأت . نيز سخن در ميان است

پيرمردی قوزکرده، شبيه جوکيان هندوستان عبا به خودش 
بر روی " پيچيده ، مچبامته نشسته و دور سرش شامله پيچيده

وقايع جان می  قلمدان تصوير می شود که خيلی زود در جريان
گيرد و در سيمای عمو، کالسکه چی نعش کش، پيرمرد 
خنزرپنزری، قاری، قصاب و دست آخر قهرمان داستان قهقهه های 

ِ خدايان کيست که چنين . خشک و لرزاننده سر می دهد در خيل
رعب انگيز بر سرتاسر زندگی انسان مسلط باشد و از هر گوشه 

 ن او رخنه کند؟ای بتواند به درون چهار ديوار ذه
 

را که پس از پيروزی اقوام آريائی  brahmanآيا می توان برمهن 
و ايجاد نظام برمهنان، مظهر فرمان روائی پدر ساالری گرديد، 
برآن منطبق منود؟ برمهن در زبان سانسگريت اگر به صيغهء خنثی 
استعمال شود، اشاره به ذات نامتناهی و جنبهء تنزيهی هستی 

ما اگر به صيغهء مذکر آيد، يکی از خدايان سه ا. آفرين است
شيوا، اصل فانی : گانهء هندوان بشمار می رود که عبارتند از

کننده؛ ويشنو، حفظ کننده و برمهن آفرينندهء هستی ها و 
 . کائنات

 
اين سه خدای بزرگ در معتقدات هندوان، اگر چه به ظاهر نقش 

ک ناپذيری هستند های گوناگون دارند، اما در اصل، واحد تفکي
صورت جتسمی برمهن در افسانه های . چون اقانيم ثالثه در مسيحيت

آفرينش هندی مرد ساخلورده ای است که ريش انبوه سفيدی 
و از آن جا که در نظر هندوان، آفرينش و ظهور عامل  16.دارد

مادی در حکم اسارت و بندگی در کالبد خاکی است، برمهن به 
يدن، مظهر رنج است و مانع حصول فنا و واسطهء مهين هستی خبش

راه يافنت به نيروانا، و طبعا در فلسفه های عرفانی هندو و 
ِ معتقدان بودائی چندان مورد تأئيد نيست با وجود . از ديد

اين، برمهن که موجود مطلق است، مبدأ زمان نيز هست و از اين 
 17.در اساطير ايرانی شباهت نزديک دارد Zorvanجهت با زروان

 
در اصول آئين ميرتائی، اساس و مبنای اشياء، زمان مطلق و بی 

، کيوان، زحل و حنس cronusهنايت است که در زباهنای خمتلف کرونوس
در شکل دادن به اين مفهوم، معموال . اکرب نيز ناميده شده

زروان را با سر شير و بدن آدمی در حالی که ماری دورِ آن 
زهء نيم گشوده او که دو فّک هول پو. حلقه زده جمسم کرده اند
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انگيزش را نشان می دهد، عالمت قدرت خمّرب زمان است که مهه چيز 
بر بدن زروان گاه بال هائی نيز . را خرد می کند و می بلعد

تصوير می شده که رمزی از عبور سريع او است و يادآور ايزد 
مار حلقه های . که از جتليات خمتلف زروان استVayoِباد يا وايو

به حرکت دورانی زمين بر مدار خورشيد اشاره دارد و عالئم 
برج ها يا منطقةالربوج بر روی آن، نشان فصل ها و رمزی از 

با وجودِ چنين جتسمِ هول انگيزی، زروان . گردش ابدی سال هاست
در آئين مهر مورد پرستش خاص بوده و در رأس سلسلهء مراتب و 

 18.نظام مذهبی
 

های اسالمی، از دهر، پير کهنسالِ روزگار که  در ادبيات دوره
مهواره با صفات  19دقيقا تعبير فلسفی و کالمی زروان است،

صورت . فريبنده، گنده پير، ستمکاره و جفاپيشه ياد شده است
دوگانهء نرينه و مادينهء او نيز در تعبير های شاعرانه و 

ر و که با تي» ديوِ  دهر«است و » غول شهر«صور خيال، گاه 
» عروس پر مکر«دشنه و خار قصد عقل و دين دارد و گاه يکی 

 .»جز بال هرگز نزاد اين حامله«که 
 

در اساطير ايرانی، زروان خدای زمان بيکران و بی آغاز، 
وی پيش از آن که آدميان به وجود . خدای ازلی و قديم است

اما چون . آيند، هزار سال در آرزوی فرزند قربانی کرد
دن خواست او به درازا کشيد، شک و ترديد بر او برآورده ش

غالب شد که آيا قربانی هايش برآورندهء نياز او خواهد بود؟ 
يکی هرمزد به : سراجنام در بطن زروان يا زمان، دو فرزند 

نشان قبول افتادن قربانی ها و ديگری اهريمن زادهء ّشِک او 
نيروی  حاصل حلظه های ترديد و ّشک بردن به. به وجود آمد

سحرآميز قربانی و به عبارت ديگر خلل در ايمانِ زروان است 
که اهريمن را به وجود می آورد و جهان هستی را به عرصهء 

. بدل می سازد) اهريمن(و پليدی ) اهورامزدا(کشمکش نيکی
البته در اين توصيف، آفرينش جهان مادی مورد نظر است و 

 .نجيده می شودقديم بودن زروان نسبت به آفرينش هستی س
 
 

در بوف کور اين ترديد با امتناع پيرمرد از پذيرفنت گل 
در عين حال، مهچنان که زروان در . ِنيلوفر منودار شده است

مفهوم مطلق خود، زمانِ  آفرينندهء خوبی و بدی، مظهر تداوم 
هستی ، سبب تکامل و دگر گونی ، چشانندهء مرگ و سراجنام 

هء اين خصوصيات را باهم دارد، عامل جتديد حيات است و مه
پيرمرد قوزی نقاشی قلمدان در بوف کور نيز در هريک از جتسم 
های گوناگون خود يکی از اين جنبه های اساطيری را آشکار می 

موها را به " با قهقههء دورگه، خشک و زننده ای که : سازد
و مثل انعکاس خنده ای بود که از ميانِ  ...تن راست می کرد

، پوزهء نيم گشوده و رعب انگيز تصاوير "رون آمده باشدهتی بي
و با حضور غير مّرتقب . و تنديس های زروان را به ياد می آورد

و صورت های گوناگون خود، آن جنبه از چيرگی بر مهه ارکان 
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اما چنان که بيشرت . هستی را که بال های مسّلط، منودار آن است
ا منودار حقايق روانی ر* حمققان هندو نيز سرودهای ريگ ودا

انسان مشرده اند، پيرمرد نيز تصويری است جان گرفته از خود 
ِانديشه ور، از عقل حسابگر که مظهر شناخت و هبره برداری 

 .هرچه بيشرت از واقعيت است
 

عمو «پيرمرد نقش قلمدان، درمههء صورت های داستانی خود، از 
ی واقعيتی چنان يا پدری که آزمايش مارِ  ناگ او را رو در رو

خود راهِ  «، تا کالسکه چی نعش کش که »هول انگيز قرارداده
و » مههء خانه ها را می شناسد، گور می کند و تابوت می سازد

اول الشهء گوسفند ها را با نگاه خريداری «مرد قصاب که
دمبهء آن ها را با دستش وزن می ...ورانداز می کند

برمی دارد و تنِ آن ها  بعد يک گزليک دسته استخوانی...کند
، مهگی بروز رفتارهای خمتلف روبه رو »را به دّقت تکه می کند

شدن ذهن حسابگر است با واقعيت، که صادق هدايت آن را با 
بينشی شخصی و متناسب با اوضاع و احوال روزگار خويش تصوير 

 . کرده است
 

قهقهه ای که اين داَور بی گذشت سر می دهد و وجود شخص 
هنيب . ن را به لرزه در می آورد، تنها خندهء متسخر نيستداستا

هشداری که تکان خوردن شانه ها و لرزيدن تن . هشدار است
اين قاضی ژرف بين و سختگير در . منودار سختی آن تواند بود

زيرا می داند که . هيأت پير مرد، نيلوفر را رد می کند
خت جانی اشراق های قلبی و پاکی و لطافت افکار عارفانه س

او نويسنده را به متسخر می . الزم را برای حتّقق واقعيت ندارد
گيرد، تا نشان دهد که با ضعف و نکته سنجی بيش از حد او 

و آن قدر اصرار می ورزد تا وی را ناچار از . موافق نيست
او را وا می دارد تا با غلبه بر . گرفنت تصميمی تازه کند
آخرش به دست «ورتی که می داندو درص. احساسِ  مرگ به پا خيزد

و اين در حالی . با پليدی در آويزد» داروغه خواهد افتاد
است که خود به شکل پيرمرد خنزر پنزری درآمده ، يعنی به 

 .شخصيتی بسيار پست اما واقع بين
 

روشن ترين صفتی که پيرامون صورت اساطيری زروان در بوف کور 
قربانی در مههء اديان . تمورد هبره گيری واقع شده، قربانی اس

و مکتب های فکری کهن به عنوان اساس و شالودهء هستی 
خدايان و قهرمانان اساطيری نزد مههء ملت . انگاشته شده است

ها نيروی استيال و غلبهء خود را به برکت و افسونِ  قربانی 
در بينش های کهن، قربانی اصل خبشندهء . تأمين می کرده اند
رمز کشنت گاو . خدايان و موجودات بوده استحيات و روح مههء 

به وسيلهء مهر در آئين ميرتا يا نثار زوهرِ آميخته به شيردر 
مراسم مذهبی زرتشتی و چشاندن شراب و قطعه های نان به 
وسيلهء حضرت عيسی مسيح در آخرين شام، مهه جتليات گوناگون 

آن  اين اعتقاد است که باز بايد کامل ترين صورت تفسير شدهء
 .را در مکاتب فلسفی هند يافت
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در ادبيات هندو و در سرودی موسوم به پروشا سوکتا، به معنی 
قربانی جهانی، آمده است که پوروشا مجله چيزهائی است که تا 

. کنون پديد آمده و مههء آن چه بعد از اين پديد خواهد آمد
خدايان اين پوروشا را قربانی کردند و از اعضاء قطعه قطعه 

تّکه شدن اعضای . دهء او درجات آفرينش را به وجود آوردندش
پوروشا و تنزل او به صورت درجات هستی به شکل انواع 
موجودات، عملی مقدس و يک نوع فداکاری و ازخودگذشتگی برای 

 20.تکوين کائنات تعبير شده است
 

رياضت، صورت باطنی و درونی قربانی است که در مکتب يوگا و 
ی تصّوف اسالمی شکنجهء جسم را برای وصول به بعضی شاخه ها

در بوف کور دو . زندگیِ  دوباره و جاودانگیِ روح الزم می مشرد
خنستين . بازسازی يا تولد تازه درهبای قربانی صورت می گيرد

بارقهرمان داستان زن اثيری را با نوشاندن يک پياله شراب 
کردن در  موروثی ناآگاهانه می کشد و جسد اورا پس از قطعه

مچدان می گذارد و به کمک پيرمرد پشت کوه در يک حموطهء خلوت 
آرام و با صفا که رویِ  زمينِ آن از بوته های نيلوفر کبود 

اين قربانی موجب می شود تا . پوشيده شده بود، دفن می کند
نويسنده که عادت به نقاشی چاپی روی قلمدان کرده بود، 

يابد و در نقاشیِ تازهء خود بتواند راز چشم های حمبوب را ب
روح چشم . حاال اين چشم ها را داشتم :" تصوير اور را بکشد

از . ها را روی کاغذ داشتم و ديگر تنش به دردِ من منی خورد
 ».اين به بعد او در اختيار من بود، نه من دست نشاندهء او

 
در آئين قربانی چنان که در ودا آمده ، چشم های پوروشا به 

آيا هدايت نيز که اين مهه اصرار . رندهء خورشيد استوجود آو
در شناخنت روح اين چشم ها دارد به خورشيدی دست يافته، يعنی 

آن را در قوطی حلبی که جای دخل «حقيقتی بسيار ممتاز و واال؟ 
 ».بود گذاشته و در پستوی اتاق پنهان کردم

 
ر با پس از اين قربانی است که می بينيم شخص داستان ،بوف کو

رها شدن از سر چنگک و لغزيدن دريک پرتگاه بی پايان، زندگی 
اين قسمت اگر چه در . نوينی را در اتاقی کوچک آغاز می کند

روال داستانی انتساب قربانی را به پيرمرد نشان منی دهد، 
اما حضور ناطلبيدهء کالسکه چی و کمکی که در پيداکردن جای 

دن کوزهء يافت شده می مناسب برای کندن گور و يادگار دا
اما در . کند، شرکت و سهم به واسطهء اورا نشان می دهد

دومين قربانی، ديگراين قهرمان داستان است که در هيأت 
پيرمرد، پس از درنگی هاملت گونه سراجنام تصميم خود را می 
گيرد و با گزليک دسته استخوانی، ابزاری که از بساط پيرمرد 

زنی که با پيکر . لکاته رامی ُکشد خنزرپنزری به دست آمده،
هوس انگيز و تن سيری ناپذير خود، رمزی است از غرايز و 

 .اميال فزايندهء جسم آدمی
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حال بايد ديد، نويسنده پس از قربانی روح و جسم يا انديشهء 
اشراقی و عقل حسابگر و انکار هردو صورت رمزی ، زن اثيری و 

يا او هستی را نفی می آ. لکاته، به چه چيز می خواهد برسد
کند و در واقع به پوچی حمض گرائيده است؟ می دانيم که هدايت 
در مهه آثار خود خبصوص در بوف کور از بينش مکاتب فکری هند 

تا آن جا که بسياری از رمزها در نوشته های . متأّثر است
در اين بينش، نيروانا . ديگر او نيز از اصل هندی گرفته شده

. اقع نوعی حمکوم کردن حيات و بودن و زيسنت استی بودائی در و
زيرا چنين می انگارد که آزادی روح ممکن نيست مگربا مرگ، 

اما هدايت که در . يعنی با جتّرد کامل و تفريد مطلق از ماده
» هنوز وزن جسد زن مرده را روی سينهء خود«پايان بوف کور 

و کامال احساس می کند، درواقع با نگرشی نقادانه و شّکاک 
 .شخصی و مستقل، به پوچی فلسفهء بودائی هند نيز اشاره دارد

 
نويسنده اين نظر خمالف را با توصيف نتيجهء دومين قربانی 

به حمض آن که . خود، هنگام برخاسنت از خواب بيان می دارد
بيدار می شود بانگ خروس، دميدن خورشيد و آغازی نو را 

باز پيرمرد خندهء خشک و  اما هم در اين حلظه. بشارت می دهد
زنندهء خود را سر می رسد و گلدان يعنی تنها ميراث 
. بازمانده را زير بغل می گيرد و از ديده ناپديد می شود

اين صحنه چنان است که گوئی بايد می دانست درهر حال زمان 
مهچنان به دورِ کيهانی خويش ادامه می دهد و يک يک خاطره ها 

با اين مهه پيوسته . نسان بازمی ستاندو دلبستگی ها را از ا
 .برای اوراهی به سوی آينده می گشايد

 
مهين جاست که برخالف آن چه بسياری گمان برده اند، بوف کور 
بيش از آن که منودار يأس و سرخوردگی نويسندهء آن باشد، 

اسطورهء گذر انسان از فراز و فرود . اسطورهء زمان اوست
ِ آنزمان و حتول های پی در پ اسطورهء انسان هائی که با . ی

انديشيدن و زنده نگاه داشنت گذشته، توانائی تفکر و نقد آن 
را دارند و برای ساخنت دنيائی هبرتکه با روزگار نو مهاهنگی و 

هدايت با قربانی زن . تناسب داشته باشد، قربانی ها می کنند
می  اثيری، ختيالت رؤيائی و تومهات از کار افتاده را به خاک

اما آز آن جا که . سپرد و به جهان واقعيات امروز گام می هند
تفکرِ خشک فلسفی و منطق علم مادی نيز جهان را تنها به شکل 
هندسی می بيند و در واقع به ارزش های هستی صورت عددی می 

بنا براين با ر . خبشد، چنين روابطی را نيز ايده آل منی يابد
خويش دست می زند، بی آن که  ديگر به قربانی خبشی از وجود

 .خبواهد تّصور تازه ای از آينده ارائه کند
 

به بيانی هبرت، هدايت با آن که مدينهء فاضله ای را مطرح منی 
دو مگس زنبور " کند، و با آن که در آخرين سطر ها ی کتاب از

خرب " طالئی و کرم های سفيد کوچک که روی تنش درهم می لولند
ده شدن اهورائی در هبای قربانی خود اميد می دهد، باز به زا

واراست، هرچند درکنار او اهريمنی ديگر نيز پای بر هپنهء 
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وی باور دارد که دفرت زمان ورق . زندگی آدميان عصر ما هند
می بايست طومار . خورده و نظم موجود جهان درهم ريخته است

باورها و دلبستگی های معمول را درهم پيچيد و طرحی نو 
و البته می داند که دست آوردِ اين حتول نيز مهيشگی . نداختدرا

نيست و هم از آغاز آثار مرگ و نيستی در درون آن خانه 
با اين مهه چنان می انديشد که بايد حرکت و دگرگونی . دارد

 .را باور داشت و از قربانی برای ساخنت دنيائی نو هنراسيد
 

کهن و در قالب مهان بدين سان صادق هدايت بر اساس فلسفه های 
رازها و رمزهای ديرين، اسطورهء امروزين انسان را بنا می 

در اساطيرباستان اگر انسان در مبارزه با خدايان و . کند
نيرو های برتر به تصوير در می آيد و با ناشناختگیِ رعب آور 
و شکومهند در می افتد، دربوف کور مبارزهء اصلی بين انسان 

ِ هومشند با کسانی که مطامع خود مبارزه. وانسان است ء انسان
را با پستی متام جنبهء الوهی داده اند و درگيری تفکر خالص 
زندگی ساز با هبره گيری های ريائی از حاصل انديشه های 

 .بزرگ
 

ما در بوف کور با جدی ترين مشکل دنيای پيشرفته و رنگ عوض 
و کردن رويهء جوامع عقب ماندهء فکری و فرهنگی روبه ر

ِ  طرد آن چه با ارزش های مادی حمسوس سازگار  هستيم، مشکل
ِ  ظاهرسازی های بی ريشه و اسارت در تارهای  نيست و درد
سهمگين روابطی که غول مهارنشدهء حرص و آز به صورت های 
گوناگون اعتقادی و اقتصادی انسان ها را درهم پيچيده و يک 

 . جا در دام انداخته است
 

لهء بغرجنی نيست که مههء متفکران عصر را به آيا اين مهان مسأ
 تالش برای يافنت راه حّلی وا می دارد؟ 
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 صادق هدايت» سگ ولگرد«نقدی بر 
 صاحل نبی 

 
نقد حاضر، با تکيه بر ايجاز در حد امکان، قصد دارد تا از 

پسا فرماليستی داستان را مورد دو منظر فرماليستی و 
 .بازخوانی قرار دهد

 
 تکيه بر ساختگرايی. 1
 

در نگاه اول، چنانچه خبواهيم داستان را صرفا بر مبنای مشايل 
آن و فارغ از املان های فرامتنی بازخوانی کنيم، ديدی ساخت 

 . حمور را مبنای کار قرار می دهيم
 

ه سه مرحله تقسيم هبرت است که داستان را در حوزه زمانی ب
به   flash backخبش دوم، شاهد . مرحله اول زمان فعلی است. کنيم

خبش پايانی، بازگشت دوباره از خياالت موهوم . گذشته سگ هستيم
 . و نوستالژيک قبلی به زمان فعليست

 
با در نظرگفنت اين ماجرای زمانی؛ در خبش اول، ما با پات 

رو ايم که مدهتاست با يک سگ ولگرد روب. روبرو نيستيم
بدنی کثيف داره و وجودش دستمايه . سرگشتگی تقديرش شده
برای هر وعده غذايی بايد سختی بکشه . شيطنت آدميان اطرافه

. در واقع به آشغال خو گرفته. و رو به سطل زباله بياره
مکان اين خبش، بازاری است کوچک و کسل در روزی گرم، مزين به 

. و بنايی که خيلی هم چشمگير نيست درختی با شاخه های نقرسی
در . سگ طبق معمول آزار ميبينه و فرار ميکنه. فضايی سياه

خلوت خودش خاطرات سگی خودش رو مرور ميکنه و اينجاست که 
وارد " پات"وارد خبش زمانی دوم ميشيم و با مروری از گذشته، 

متوجه ميشويم که خانواده داشته و برادری و . عرصه ميشه
صاحبش مرد متمولی است که برای نگهداری از اون يک . مادری

با بچه صاحبش مهبازی . مستخدم گماشته و براش قالده ای خريده
متام خاطرات اين دوره شيرين . بوده و از دستش قند ميخورده

اما در خبش پايانی، . هستند و هويتش، با نامی که داره مشخصه
رد روبرو هستيم با بازگشت به زمان فعلی، جمددا با سگی ولگ

 . که باز گرسنگی اونو از سوراخ خودش بيرون ميکشه
 

با اين ديد، می بينيم که داستان حرکتی نوسانی بين پات و 
هر دو، اشاره به يک سگ دارند که برخی . سگ ولگرد داره

گوشهای بلبله و . ويژگيهای ظاهريش در داستان شرح داده ميشه
اشاره به چشمها و دو  .دم براق و البته چشم هايی انسانی
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اجازه خوانشی خاص رو از  -ولگرد و پات -هويت متضاد سگ
 .داستان فراهم ميکنه

 
غذای آماده و جای . پات در گذشته خودش بسيار آسوده بوده

برادری . ظرف خمصوصی برای خوراکش داشته. گرم و البته نوازش
 داشته که از برخورد بدنش با موهای کرکی اون احساس شعف می

مادری داشته که شير خوردن از پستان های او براش . کرده
غريب ترين لذت دنيا بوده و حتی در زندگی صعب فعلی هم 

چه شد که متام اين ها رو از . ميتونه اونو به خاطر بياره
دست ميده؟ روزی از سر غريزه، گيج بوی جنس خمالف از صاحبش 

اين بار انسان دور ميمونه و بعد از اون وارد جهان انساهنا، 
هنوز قالده به گردنش . هايی که ديگر صاحب او نيستند، ميشه

در اولين . داره و شايد برای مهين هم هست که هنوز کتک خنورده
گرسنگی و . برخورد، رهگذری تکه نانی داغ براش پرتاب ميکنه

به اوج  -دقت کنيد که هنوز نام او پات هست -درماندگی پات
ين لقمه برای اون مثل اکسيری زندگی خودش رسيده و پرتاب ا

دم می جنباند و لقمه می خورد که شخص نزديک ميشه و . خبشه
از اين پس . اين زمان، زمان رهايی پاته. قالده رو باز ميکنه
رها و آزاد، آخرين مناد بندگی از گردنش . صاحبی خنواهد داشت

اما اين آزادی براش چه ارمغانی می آورد؟ . باز خواهد شد
از مهين حلظه است . ديگه از لقمه جمانی خربی نيست! ولين لگدا

 !به دنيای آدم ها خوش آمدی: که به پات بايد گفت
 

کتک . پس می بينيم که زندگی آزاد برای او چه ارمغانی داشته
مهه کس  رو در احتادی موذيانه . خوردن، سنگ خوردن و حتقير

. شفقتی ندارههيچکس نسبت به او مهر و . عليه خودش ميبينه
. حتی کودکهای داستان هم در اذيت اون هيچ ترديدی ندارند

و از ". پات تبديل شده به سگ ولگرد. "نبايد هم داشته باشند
اينجاست که ميشه موجودی جنس با هفت جان که هر باليی که سرش 

 .مياد اليقشه
 

 اما چرا شاهد چنين گذاری برای اين سگ هستيم؟ 
 

ع ميشه که پات از صاحبش، از خداش، مشکالت از جايی شرو
هبشت . برای پات بندگی، قرين آسودگی و راحتيه. سرپيچی ميکنه

حتی از اين باالتر، . پات تا جايی وجود داره که در اسارته
پات هويت خودشو و خانواده خودشو به واسطه بندگی به دست 

اون قالده . قالده پات سبب ميشه که احرتام داشته باشه. آورده
اما نافرمانی سهوی اون سبب . از جناست پات جلوگيری ميکنه

اون قدرت کافی برای آزاد بودن رو . ميشه که آزاد بشه
در جامعه انسانی که ساختاری برتر از جامعه سگان . نداره

در هبرتين . رانده ميشه. لگد ميخوره. داره، پات يه حمکومه
قع پات تا در وا.  حالت ميتونه از غذای مزبله سد جوع کنه

زمانی پات ميمونه که يک سگ نگهبان خوب برای صاحب يا يک 
در . بعد از آن، ولگرد ميشه. مهبازی خوب برای فرزند اونه
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آخر داستان هم می بينيم که نزديک شدن فرد ناشناس به اون 
اما حضور . انگار که جمددا خدايی پيدا شده. شور و حال ميده
سگ به دنبال ماشين، برای  شلنگ ختته زدن. اون شخص موقتيه

عدم موفقيت پات در اين . برای فرار از آزادی. بنده شدنه
 .امر به معنای مرگ اونه

 
آزادی و کوشش برای انسان هست که مثر خبشه و ارزمشند قلمداد 

 . برای يک سگ، تنها نتيجه ای تراژيک به بار می آورد. ميشه
 
 تکيه بر عوامل فرا ساختاری. 2
 

نگرش بر بدنه منت و در نظر نگرفنت مولف، امکان  حمدود کردن
غير . حصول شکل خاصی از تاويل داستان را فراهم کرد

مسبوليستی بودن داستان يکی از ويژگی های اصلی چنين نقدی 
به عبارت ديگه . بدين معنا که سگ منادی از انسان نبود. بود

در اين داستان، هدايت به نوعی خود آگاهی که آن هم کشف 
واقعيت و ماهيت يک سگ بود رسيده و اين کشف خود را برای 

کشفی که می بايست خيلی از مراحل . مهگان به منايش گذاشت
هدايت برای ديدن و به . درونی را بگذرانی تا به آن برسی 

تصوير کشيدن اين سگ، خودش را با متام وجود به يک سگ تبديل 
هايی که را سگ شايد موفق شده باشد که متام فرکانس !  کرد

 . نشان می دهد، در خالل داستان پياده کرده باشد
 

ضمن . صادق هدايت رو از داستان های ديگرش هم می شناسيم
به . اينکه مقاالت و کتاب هايی هم به جز داستان ازش موجوده

در حين خوندن . خصوص کتابش در مورد خيام اينجا مد نظرمه
شه حس کرد که اون با کتاب هدايت درباره خيام، به وضوح مي

بدبينی خيام احساس نزديکی و شايد از اون هم باالتر، مهذات 
زندگی شخصی هدايت هم، عالوه بر جريان خودکشی . پنداری ميکنه

و اون مجله معروف ابتدای بوف کور، ما رو در شناخت جهان 
البته اين تنها خصيصه ديد خيام . بينی هدايت کمک ميکنه

جربی که . جسته ديگه مساله جرب و اختيارهمورد بر. گونه نيست
نيافنت هدف معين برای آفرينش جهان و ديد طنزگونه . رنج ميده

خيام به اين دنيای بی هدف، آموزه ای است که صادق هدايت 
خيلی خوب از خيام تعلم منوده و وقتی در اون کتاب در موردش 

 .پرواضح است -ناشی از تصديق-می نويسه، احساس شعفش 
 
ما اين شناخت از هدايت، ورای عناصر داستان و ديدی ا

 . ساختگرايانه، امکان برداشتی خيام گونه از داستان رو ميده
 

هنگامی که کورسوی . به خبش سوم زمانی داستان برمی گرديم
. گر به نظر ميرسه" نوازش"شخصی مياد و . اميدی دميده ميشه

و دوباره تبديل . سگ زنده ميشه. اميد، اين سالح خطرناک جهان
اما اين مصلح بزرگ . گويی ديگه ولگرد نيست. ميشه به پات

بعد يه مدت پاشو رو گاز ميذاره و از داستان و از دنيای سگ 
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. پات دنبال ماشين سگ دو ميزنه، نفس نفس ميزنه. ميره بيرون
اين پات هست که اينبار تقال . منيخواد دوباره ولگرد باشه

. اطب هم با پات شروع به دويدن ميکنهو حاال اينجا خم. ميکنه
اين اميد کوفتی، هم خواننده و هم پات رو به دويدن بر می 

اما، پات دست . بسيار قوی تر از حس غريزی جنسی. انگيزاند
و . و خواننده هم اميدش رو از دست ميده. خالی بر ميگرده

اون کالغ های آخر داستان . هدايت حتی به اين هم بسنده منيکنه
اون . هدايت اون چشمها رو ميخواد. به خاطر مياريم رو

کالغ ها، که . چشمهای انسانی که درش عمق روح انسانی رو ديده
انگار در کل داستان منتظر اين روز بودند، چشمهای سگ رو 

 .ميخوان
 

. در متام اين داستان رد پای ديد نيهيليستی هدايت ديده ميشه
يک داره، اين چشمهای اون اين تنها پات نيست که پايانی تراژ

من موافقم که داستان مسبوليستی . هستند که فرجامی شوم دارند
اما پات تالش ميکنه . نيست و زندگی سگ، منادی از انسان نيست

که دوباره هويت خودشو، که در سگ فرمانربدار بودنه، پيدا 
. اما منيتونه. سگ ولگرد بودن برای اون غمگين کنندست. کنه

چه برای سگ، چه برای . چون دنيا مهينه. نداره" اریاختي"چون 
با اين . اربابان سگ، چه برای خواننده ها، چه برای نويسنده

نه مقصرست و . نگرش، پات تقاص به سرشت دردناک خودش پس ميده
اما حلظه ای که سعی در تغيير . نه کاری از دستش بر مياد

ز پوست سگ جايی که ميخواد ا -سرنوشت نکبت بار خودش داره
تاوانی که ميده، زجرآورترين شيوه مرگه؛  -ولگرد در بياد

سه «مرگی تدريجی و در تنهايی که دست آخر با تشييع توسط 
 . پايان خواهد يافت» کالغ

 
نگارنده شخصا با ديدگاه های هدايت، متام و کمال احساس 

در واقع ديد صادق هدايت با نوعی ضعف در . قرابت منی کند
ن ارزش های جديد عجين شده و با گذر از ديدگاه پديد آورد

اما بايد اذعان کرد در اين داستان . های سنتی، در هم شکسته
با متنی حرفه ای، که توانسته زندگی يک سگ رو با فراز و 

در جای جای اين . نشيب های اون شبيه سازی کنه، روبرو هستيم
ان نويسی قصه، به فراخور موقعيت، از تاکتيک های خمتلف داست

استفاده شده که برای اولين بار با توجه به متون غربی، 
از اين جهت، هدايت سعی کرده تا نقشی . بومی سازی شده اند

در . آوانگارد در ماجرای داستان نويسی ايران بازی کنه
ادبياتی که هرچقدر در شعر پخته و بی نقص ظاهر شده، در 

موفق عمل  -ن باشهبا نگرشی که پاسخ گوی انسان مدر -داستان
با اين حساب، عليرغم ياس فلسفی صادق هدايت، بايد . نکرده

اذعان کرد که در حيطه داستان نويسی نقشی عمده رو بر عهده 
 .گرفته است
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  (چاپ برای بار اول(حتقيقات صادق هدايت  

چاپ برای بار (به انضمام جمله های صادق هدايت » انسان و حيوان» 1379
  )اول

لبوم نفيس عکس های صادق هدايت به مناسبت آ -» حسرتی، نگاهی و آهی»
 )1281هبمن  28(نود و هشتمين سالگرد تولد صادق هدايت با ترمجه انگليسی 

 
 
 
 

 در افکار و آثار صادق هدايت) ناسيوناليزم رمانتيک
 

 علی رضا ذاکر اصفهانی
 

رويکردها و (رمان | ) آرمان گرايی منفی يا مثبت؟( ملی گرايی 
 )کارکردها

 
  تدوين  هدايت  درباره  گذشته  قرن  نيم  در طول  که  متعددی  های شتهدر نو

  های او با ناسيوناليست  رائی از هم  که  خوريم برمی  کمرت اثری  به  است  شده
  او عمدتًا  ها در رد و يا اثبات نوشته  اين. باشند  رانده  سخن  اش زمانه
و يا   دوستان  به  هايش و يا نامه  هدايت  و اتوبيوگرافی  شخصی  احواالت  حول

. دارد  پر سرو صدا اشارت  نويسنده  اين  انديشی مرگ  در هنايت  نقد آثار وی
  شده  نوشته  هدايت  درباره  متعددی  نقد ادبی، مقاالت  های در عرصه  اگر چه

  مجعی  آن  اند، برخالف او برآمده  فکری  از شخصيت  جتليل  در پی  و يا برخی
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  در مورد او نوشته  هر چه  ولی. اند خود قرار داده  محالت  نيز او را آماج
 .اند پرداخته  سياسی  هدايت  اند کمرت به و يا گفته

 
  است  توانسته  که  خويش  خاص  با سبک  است  ای از هر چيز نويسنده  او قبل 

نقد   تاريخ  تاز صفحا  بازمنايد و خبشی  جای  معاصر ايران  ادبيات  در تاريخ
سياسی،   او با مناسبات  تعامل  ولی. دهد  خود اختصاص  را به  ادبی

در خأل و بدور   توانسته می  چيست؟ آيا آثارش  روزگارش  و فرهنگی  اجتماعی
  فکری، فرهنگی  ماندگی بندد؟ عقب  کاغذ نقش  بر صفحات  از شروشور زمانه

رضاخانی،   مدرنيسم  هسياسی، حتقق شب  های نامربده، تنش  دوره
  استبدادی، استعمار خارجی، در جمموع  رژيم، فضای  برای  سازی ايدئولوژی

  از پيکره  در خبشی  چپ  دست  املللی، حضور ايدئولوژی و بين  داخلی  شرائط
  چه... و  زمين  از مغرب  ديگر، آرأ برآمده  برخی  طلبی جامعه، اصالح

بوجود   خمتلف  های در عرصه  تصرفاتی  او چه است؟ و  بر او داشته  تاثيری
 است؟  آورده

 
  و يا تاثيرپذيری  فوق، تاثيرگذاری  زوايای  به  پرداخنت  نظر از امهيت  صرف

با   که» رمانتيک  ناسيوناليسم»  عصر او يعنی  و ظريف  مهم  او از نکته
  توجهی  قابل  بحثخورد، خود م می  رقم... و يا  زاده تقی  مهچون  ديگرانی  نام
ديگر   و از سوی  است  ای دغدغه  درگير چنين  از سويی  وی  چرا که. است

  دوم  نسل  از خنبگان  هدايت. دارد  موضوع  در مهين  ريشه  از آثارش  بسياری
  موازات  خود را به  فرهنگی  های فعاليت  که  است  ايران  ناسيوناليست

  عمر خود ادامه  پايانی  های تا سال  و دولتی  رمسی  ناسيوناليست  های گروه
 .داد
 

  زاويه  با يک  کسانی که. شود  بررسی  و جامع  ترکيبی  بايد بصورت  هدايت
خود   شدند و در قضاوهتای  بينی تک  کردند دچار آفت  او نگاه  به  خاص

و   موجود پيچيده  هدايت. ناجبا و ناروا رسيدند  های حتليل  به  سراجنام
  و معرفی  در جريان شناسائی. مهسوست  و البته  متفاوت  های جنبه  دارای
قرار   راستا مورد توجه  و در يک  ترکيبی  ها بايد بصورت جنبه  اولين
و   انگار است و منيت  است، هنيليست  غنيمتی  دم  انسان  اگر او يک. گيرد
و از   اگر دچار شکاکيتو   و ملحد است  دين دارد، اگر بی  جتدد مآب  روحيه
  اين  که. است  شده  هدايت  خصائصی  هدايت با چنين... و  است  بدبينی  سويی
ها،  ها، رمان از منايشنامه  ادبی، اعم  های نوشته  را بايد از خالل  مهه

او   گرائی ملی. کرد  بررسی  و آشنايان  دوستان  به  هايش ها و نامه سفرنامه
  اين  مطالعه  بنابراين. دهد می  او را تشکيل  از خمتصاتديگر   ای نيز جنبه

  با اين. کند  نبايد ما را از ابعاد ديگر او غافل  در آثار هدايت  جنبه
ديگر   روی  و بلکه  او نيست  دينی از بی  او منفک  گرايانه وصف، بعد ملی

  گرايانه یمل  آرای  ورود به  در جريان. ستيز اوست  زدا و روحانيت دين  سکه
 . شود  برداری آثار او پرده  بر غالب  احلاد حاکم  بايد از روح  امجاًال  وی
 

  مقوله  سه  اول  هپلوی  حاکميت  دوره  هدايت، يعنی  فرهنگی  فعاليت  در دوره
  جامعه  مورد حبث  و حموری  و کليدی  مهم  از مسائل  و غرب  اسالم  ايران، دين

  ستيزی افراطی، دين  پرستی نياکان  لفه مؤ  خود را در سه  که  ماست  روشنفکری
  فضا و تاثيرات  از مهين  نيز ملهم  هدايت. دهد می  نشان  مآبی  و فرنگی

  ترويج  او و از مجله  فکری  خمتلف  زوايای  بررسی  آنست، از اينرو در جريان
. است  الزم با او  مقوله  هر سه  تعامل  گرا بررسی گذشته  ناسيوناليسم
و   سياست  خود را در هر دو زمينه  بيستم  قرن  در ابتدای  ناسيوناليسم

  تأثير از اهلامات بی  دوره  و نثر اين  نظم. گذاشت  منايش  به  فرهنگ
  در پيوند با مدرنيسم  ناسيوناليسم  اين  که  آنگاه. نيست  ناسيوناليستی

  را پی  دوره  اين  فارسی  دبياتا  گيرد شاکله عصر قرار می  زدائی و دين
  آثار هدايت. بسيار دارد  نيز جتلی  در آثار هدايت  گيری مست  اين. ريزد می

  و بصورت  بوضوح  برخی: اند بر دو قسم  رمانتيک  ناسيوناليسم  در زمينه
» دخرت ساسان  پروين«در   از مجله. دارد  مورد نظر اشاره  موضوع  به  مستقيم
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يا   رمان  يک  و غير آشکار در پناه  اشاره  يگر با زباند  و بعضی
 .دارد  انداز او حکايت چشم  از اين  ای منايشنامه

  موثر از جريانات  جريان  يک  عنوان را به  ربعه  و حلقه  در اينجا هدايت
  به  از پرداخنت  قبل  که  است  شايسته. منائيم می  بررسی  معاصر ايران  سياسی
  کليدی  او، از مفهومی  و ناسيوناليسم  هدايت  فکری  و ابعاد خمتلف  شخصيت
 .را بازشناسيم  با آن  هدايت  و نسبت

 
  انگاری نيست 

  عمدتًا  شيوه  اين. است  تفکر و زيست  شيوه  گرايی، نوعی يا پوچ  هنيليسم
  آنچه. آيد می  حساب  عصر جديد به  بست  و بن  مدرنيته  و خصائص  شرائط  حمصول
سو در   اين  به  م 19  قرن  نيمه  و اجتماعی  فلسفی، سياسی  در فرهنگ  که

در   بشر غربی  و عصيان  از سرخوردگی  شده، خود ناشی  باب  زمين  مغرب
  شرائط  چهار سده  در طول  حداقل  بود که  بسيار قوی  موج  با يک  مواجهه
  يک  نه  موج  اين. بود  دادهقرار   تغيير و دگرگونی  را دستخوش  زيست

  از عمق  برخاسته  بلکه  از هستی  و جزئی  خيالی  و تصويری  رويکرد سطحی
  خصوصی  در حوزه  چه  وی  زندگی  خمتلف  در زوايای  او بود که  تفکر تئولوژيک

  و اين  منود يافت  و اقتصادی  فرهنگی، اجتماعی، سياسی  در ساحات  و چه
و   ماشينيزم  سلطه  افزايش. زد  جديد را رقم  دنيای  تطورات و  خود حتوالت

کارزار   ساالری  کار، سرمايه  و ختصيص  تقسيم  سازمان  هبمراه  تکنولوژی  غول
و   نژادی، خأل معنويت  های بيشرت، خشونت  و منابع  منافع  کسب  ها برای انسان

 . است  نداده  دستب  جز پوچی  ای نتيجه  و مهه  از خودبيگانگی، مهه
 

  انسان  متعالی  بروز شخصيت  برای  جايی  چه  و تاريکی  تيره  فضای  در چنين
از   متفاوت  های فضا واکنش  در اين  ساکن  های وجود دارد؟ انسان  و رشد آن

  حقيقی  بشر و نيازهای  واقعی  خصائل  به  هيچکدام  گرچه. خود بروز دادند
کور و   ماديت  به  در غلطيدن. ندادند  ور توجهیو درخ  مثبت  او پاسخ

ديگر از   از سوی  اگزيستانس  مکتب  به  و پناه  از سوئی  رويکرد مارکس
  چنين  از شاکله  ملهم  ساير حتوالت  هبمراه  کند که می  حکايت  واکنشهائی  چنين
  رخ  ضار  از کره  ناحيه  در ابتدا در مهان  که  حتوالت  اين. است  فضائی

  جوامع  ابعاد خمتلف  مداران تساهل  با تعصب  مهراه  با اراده  مناياند بتدريج
  را که  سنت  دنيای  را درنورديد و نظر برخی از مردان  غير تکنيکی

  بودند، هبمراه  کرده  از جتدد را حس  نسيمی  غرب  با دنيای  ارتباط  بواسطه
 . کرد  خود جلب  سوی به  بومی  و رسوم  آداب  به  پا زدن  پشت
 

در   و مستی  با شيدايی  که  آنگاه  گروه  اين  در ذهنيت  و تشکيک  تذبذب
و   تعلقات  به  پا زدن  پشت  سبب  پيوند يافت  غرب  مدرنيسم  درگاه

و   بومی  و رسوم  فرهنگ  سوی را به  اهتام  شد و انگشت  سنت  دنيای  رويکردهای
  مأخوذ از اوريانتاليسم  عمدتًا  از خود که  تصويری  نچني. دراز کرد  خودی
  از طرفی. منجر گرديد  شرق  حوزه  و بربر نگريسنت  يافنت  خرافه  بود به  غرب

خود را دچار احنطاط، فساد، ريا و   از شرق  خبشی  بعنوان  اگر ايرانی
  که  ای ونهگ ديد به می  سامی  با قوم  آميزش  ميديد آنرا ميراث... و  سالوس

با   و خونش  داده  خود را از دست  خلوص  و آميزش  امتزاج  در اثر اين
 )1.(است  گشته  خملوط! عرب  کثافت های

 
  نيم  مدرنيته  و هيمنه  تکنيک  از رهاوردهای  فارغ  گروه  اين  که  آنگاه
بار  و  ميوه  حمابا بسوی داشتند، بی  آن  چهار سده  دستاوردهای  به  نگاهی

  و دلتنگی  و بدبينی  دهلره  آن  های دراز منودند، متأثر از آموزه  دست  آن
  شدن  مهگام  ايشان. دريافتند  آن  های ساير ويژگی  هبمراه  سطحی  آنرا بصورت

از   جتدد يافتند و غافل  را از لوازم  آن  عصيانی  و روحيه  با عصر دهلره
. از غير پرداختند  برداری کپی  به  مرتجم  يک  گرانقدر خود در کسوت  ميراث
  خانواده  يک  در دامان  او که. است  گروه  مهين  از مجله  هدايت  صادق

  ابتدا با فرهنگ  بود از مهان  شده  پرورده  و فرهنگی  اشرافی، ديوانی
  ديار عزيمت  آن  به  حتصيل  ادامه  جهت  که  آشنا شد و هنگامی  غرب  فلسفی
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با ادبا و   آشنائی. بيشرت خو گرفت  آن  اجتماعی  ها و فرهنگ ارزش کرد با
  فلسفی  های با برداشت  آنان  های ها و روش اروپا، سبک  نويسان رمان
موجود   شد و از هدايت  تنيده  درهم  غرب  بر دنيای  حاکم  شناختی هستی
  و در يک  یو بدبين  و دهلره  دلتنگی، اضطراب  فضای  آنگاه. ساخت  جديدی
او   نوميد و افسرده  و جتدد روحيه  تکنولوژی  از حاکميت  ناشی  هنيليسم  کالم

بود، تشديد   داده  بازتاب  هايش را در نوشته  از آن  آثاری  از قبل  را که
  در اوج  که  فکری  های و حنله  اگزيستانس  های با فلسفه  آشنايی. کرد

  بود و بويژه  خود منوده  به  را معطوف  ياریبس  ذهنيت  بشر غربی  سرخوردگی
  تأليفاتش  که) م 1883 - 1924(  بدبين  کافکا نويسنده  با فرانتس  آشنائی
 .انگار ساخت نيست  ای فضاست، از او نويسنده  مهين  حمصول

 
 کيست؟  هدايت  صادق 

  ش. ' ه 1304  در سال. بدنيا آمد  در هتران  ش. ' ه 1281  در سال  هدايت
در   فرانسوی  لوئی سن  و دبيرستان  را در دارالفنون  متوسطه  دوره  حتصيالت
اروپا   به  ايرانی  از جوانان  گروه  ها يک سال  در مهين. منود  طی  هتران
بود و در   شده  شروع  قبل  از سنوات  هايی اعزام  چنين. گرديدند  اعزام
نيز جزو   هدايت. آمد می  حساب  به  رژيم  از اصالحات  نيز خبشی  رضا شاه  دوره
مورد نظر   دوره  گروه  اولين  عنوان به  ش. ' ه 1306  در سال  بود که  گروهی

  و سپس  بلژيک  دانشجو ابتدا به  عنوان او به. گرديد می  اروپا اعزام  به
ا ب. گزيد  اقامت  در پاريس  چهار سال  مدت  به  معماری  در رشته  حتصيل  جهت

 -بود   مقطع  در مهين. نيست  روشن  دوره  او در آن  حتصيلی  وضعيت  اينحال
  خود را به  حتصيالت  که  هدايت. زد  خودکشی  اولين  به  دست  که -  ش. ' ه 1308

و   بازگشت  ايران  به  رضا شاه  حکومت  اول  دهه  بود در پايان  نربده  پايان
  بندی از پای  او مانع  سرکش  روح. کار شد  به  مشغول  ساده  اداری  در مشاغل
در آجنا   ش. ' ه 1316  کرد و تا سال  هند مسافرت  به  او سپس. بود  و ثبات

 :نويسد سفر می  اين  چگونگی  درباره» پرتو  شهين«. گزيد  سکنی
  به  بروم -در هند   ايران  سفارت -خود   مأموريت  حمل  به  خواستم  وقتی«

بودند از   شده  ذله  صادق  از دست  که  هدايت  خانواده. رفتم  هدايت  خانه
  با صادق  من. شوند  خالص  از شرش  مدتی  برای  خواستند تا الاقل  کمک  من

با   او پيشنهاد کردم  به. داشتم  روابطی  هم  اش و با خانواده  بودم  دوست
او   به. رفتيم  مببئی  به  با هم. پذيرفت  با خوشحالی. هند بيايد  به  من

شود و   گرم  تا سرش  او دادم  به  ای حترير قراضه  ماشين. دادم  جا و مکان
  دست  که  بودم  من. کند  کپی  را بتواند پلی  اثر منحط  آن» کور  بوف«

  تا هند را ببيند و کار جفنگ  و ننر را گرفتم  لوس  پسره  صادق، اين
بشود؟   چه  که. نويسيد می  و کتاب  مقاله  اش رهدربا... حاال مشا. بنويسد
 )2(».نيست  مزخرفات  اين  که  ادبيات

 
  موسيقی  با جمله  ملی  در بانک  با کارمندی  هند مهزمان  به  بعد از مسافرت

  دوره  در اين. امتداد يافت  ش. ' ه 1320  تا سال  آن  دامنه  کرد که  مهکاری
  شامل) فولکلور  فرهنگ(  عاميانه  فرهنگ  آوری مجع  به  مهتدی  صبحی  با مهکاری

در   مقاالتی  خود را در قالب  و مطالب  ها پرداخت املثل ها، ضرب ها، متل قصه
 .داد نشر می  موسيقی  جمله

  شامل  که  گذاشت  اثر از خود جبای  خود، حدود سی  حيات  در طول  هدايت
  ادبی  ديگران، حتقيقات  ادبی  متون از  يا نوول، ترمجه  کوتاه  داستان
  فنی  های هپلوی، نوشته  از متون  طنز، ترمجه  به  آميخته  نقد و صيرفی  هبمراه

 )3.(و فولکلور بود  مردم  هنری، فرهنگ  های و بررسی
 

  هدايت  و شخصيتی  فردی  های ويژگی
تنها   دگانو نويسن  آرأ و افکار انديشمندان، متفکران  بررسی  در جريان

  از آنان  کامل  شناخت  تواند به ها منی از انديشه  و يا خبشی  مکتوب  نظرات
  يک  به  پرداخنت  گوئيم، صرفًا می  از هدايت  وقتی  صورت  مهين  به. شود  منتهی

  دقيق  معرفت  به  دوستانش  از او به  ای کور و يا نامه  بوف  اثر او مهچون
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و   تاريخی  نويسنده، فضای  و مکانی  زمانی  شرائط. از او منجر خنواهد شد
  انديشه  بر شاکله  مجلگی  دست  از اين  و مسائلی  و روحی  شخصيتی  های ويژگی
 .ثر است او مؤ
  به  او معروف  اسالف. بدنيا آمد  و فرهنگی  اشرافی  ای در خانواده  هدايت

وزير   او نيرامللک  پدر بزرگ. دبودن  گرويده  اسالم  به  از يهوديت  باشی  هللا
  خان، خنستين  نيز فرزند رضا قلی  نيرامللک. بود  دارالفنون  و رئيس  علوم
  نويسنده  هدايت  خمربالسلطنه. بود  عصر ناصری  و اديب  دارالفنون  رئيس

  های بود و ساهلا مقام  ايران  صدراعظم  مدتی  برای  که  و خطرات  خاطرات
 .است  اعتضادامللک  پدر او يعنی  داشت، پسرعموی  سياسی  خمتلف

 
برخوردار بود و يا   مالی  خوب  از وضعيت  زندگی  در طول  هدايت  در اين که

. متضاد وجود دارد  است، دو حکايت  بوده  اقتصادی  دچار تنگناهای  آنکه
  ضعيتو  ولی  داشت  اشرافی  تباری  معتقدند گرچه  طربی  احسان  مهچون  برخی
  مقطع  او را در اين  اش خانواده  مالی  وضعيت  برخی. نبود  خوب  پدرش  مالی
از   او نه  زندگی  پايين  سطح  کنند و معتقدند که می  خمتصر ارزيابی  زمانی

 -  اشراف  طبقه  عليه  و عصيان  جامعه  و ضعيف  فرودست  با طبقه  سر مهدردی
  خانوادگی  مالی  و ضعف  نداری  بواسطه  کهبل -معتقدند   برخی  که  آنگونه
  و حمروميت  با سختی  و مهراه  آاليش او بی  هر تقدير زندگی  به. است  بوده
  اش نيز او و خانواده  برخی. بود  او نيز مزيد بر علت  انزواطلبی. بود

 .دانند می  مادی  و برخوردار از شرائط  را متنعم
  ساله  يکصد و پنجاه  ساير روشنفکران  و بسان  است  غرب  حتصيلکرده  هدايت

  از صورت  با پوششی  که  است  ايران  و تاريخ  انسان  اش مورد حبث  اخير ماده
  وی. است  غرب  گرفتار مدرنيسم  نيز سخت  هدايت. گردد تفسير می  غربی

ر تصوي  را به  شيفتگی  غير آشکار اين  و چه  وضوح  به  بارها و بارها چه
  چنين  نوشته  گوگول  بازرس  بر کتاب  که  ای در مقدمه  هدايت. کشد می
 :آورد می
  از دنيای  و فنی  و هنری  علمی  از حلاظ  امروز ناگزيريم  مهانطور که«

ما   در دسرتس  ديگری  نيز راه  و فکری  ادبی  از حلاظ  کنيم  استفاده  متمدن
  آثار ادبی  و صحيح  دقيق  ترمجه  مند بهمنظور نياز  اين  خنواهد بود و برای

 )4(» .دنيا هستيم
 

  در ساحت  حتی  بود که  ای گونه به  دوره  اين  بر روشنفکران  تاثير غرب
پرداختند و  می  سبک  و با مهان  از فرنگ  شده  کپی  موضوعات  نوشتار به
  ايران  و احوال  با اوضاع  آوردند که تاتر می  صحنه  را روی  هايی منايشنامه

 .باشد  مهسان
  بود نوشته» توپاز«کرد،   گل  که» نوشين»  منايشنامه  اولين  مثًال... «
  آمده  صحنه  روی  در پاريس 1928  در سال  منايشنامه  و اين» پانيول  مارسل«

و   ايران  با اوضاع  منايشنامه  اين  حوادث  با جور کردن» نوشين«. بود
مورد   بياورد که  صحنه  روی  را به  موضوعی  توانست  فارسی  ها به تغيير نام

 )5(».بود  ايرانيان  توجه
متجدد و   دوستان  انتخاب  او و حتی  هايش، منش هدايت، نوشته  مواضع
  حضور فراوان  ای عده. است  غرب  به  از شيفتگی  حکايت  گروه  با اين  مهنشينی

دانند  می  اروپايی  سبک  به  زندگی  به  ايلها را مت ها و ميخانه او در کافه
در او نيز   و فرا از غم  غمی و بی  خراباتی  با روحيه  اين  البته  که

 .سازگار است
  و پژمردگی  دملردگی  برخی. است  و ناميدی  دچار يأس  روحی  حلاظ  به  هدايت
  نيز ناشی او را  خودکشی. کنند جستجو می  وی  فلسفی  او را در يأس  روحی

  های و آرمان  آرزوها و آمال  حتقق  عدم  که  ای گونه دانند به امر می  از اين
او   کامل  بست بن  به  ش 20  دهه  پايانی  در او در ساهلای  و انسانی  اجتماعی
  و تأثيرپذيری  ذاتی  او جبز وضعيت  و روانی  روحی  سرخوردگی. گردد منجر می
  خانواده  او در حميط  پذيری جامعه  خاص  و شکل  هخانواد  خاص  از حميط

مفاسد اجتماعی،   حاکميت  از قبيل  ايران  داخلی  از اوضاع  تواند ناشی می
  بروز دو جنگ  از قبيل  امللل بين  و اوضاع  فقر و جهل، استبداد شاهی
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از   غرب  اروپا و سرخوردگی  جهانی، رکود اقتصادی  و دوم  ويرانگر اول
 .باشد  رنيسممد
بر   او بود که  شخصی  های و جتربه  مشاهدات  هدايت  های بيشرت داستان  سرچشمه«

بود،   شده  منتهی  يأس  به  که  سرخورده، آرزوهايی  افکار و آرزوهای  مبنای
 )6(».است  کرده  تلقی  حمض  و آهنا را حقيقت  کرده  تفهيم
از اينرو . اند او پرداخته  خصيتش  حتليل  ديد فرويد به  از زاويه  برخی

. دانند تأثير منی بی  هايش گيری ها و نتيجه را در برداشت  وی  جنسی  حمروميت
داشت،   مهزيستی  و مأيوس  مغموم  روحيه  با چنين  زندگی  ابتدای  او از مهان
  های سال  مهان -  ش 1305را در   مرگ  درباره  کوتاه  مقاله  کما اينکه

از   قبل. ايرانشهر انتشار داد  در گاهنامه -  بلژيک  ورود به  ابتدايی
از   بدبينی» فوائد گياهخواری«و » و حيوان  انسان«با انتشار   هم  آن

بودا و   با فلسفه  آشنائی. منود  از انساهنا را ترسيم  و بويژه  هستی
  شرائط  اين  در فرانسه  اقامت  در دوران  اروپايی  هنيليسم  خمتلف  های شاخه
  از اين  و آثاری  حمکومين  گروه  از مطالعه  او پس. را تشديد کرد  روحی
  پيام»  آن  آشنا شد و در پی» کافکا  فرانتس«با   ش 20  دهه  در اواسط  دست

  منت  او اين. مشهور گشت  هدايت  وصيتنامه  به  که  متنی. را نوشت» کافکا
آثار   مهچنين  هدايت. کرد  هتيه» حمکومين  هگرو«بر   ای مقدمه  عنوان را به
و » مسخ»  عصر او بود، مهچون  هم  گرا را که پوچ  نويسنده  از اين  ديگری

و   خود با کلمات  درای هرزه  با قلم  گرچه. کرد  را ترمجه» شکارچی  گراکوس«
  حمصول  یکافکا  تازد ولی می  آن  سازنده  و نقش  دين  به  و موهن  رکيک  يا مجالت

در او   اميدی  و خرده  اميدوار است  مهچنان  مدرنيته  بست  و بن  ناامن  فضای
 .کند سوسو می

  است، يک  نويسنده  حاالت  کور ترمجه  بوف  امحد معتقد است  آل  جالل
  نيست  کور خود هدايت  بوف  نيز برآنند که  برخی. است  روحی  اتوبيوگرافی
. اند دانند دچار اشتباه می  را اتو بيوگرافيکال کور  بوف  و کسانی که

  تلقی  وی  فکری  کور را مبنای  بوف  راوی  ماليخوليايی  تومهات  کسانی که
  پيش  مهين  براساس  هدايت  و منتقدين  روند و مفسرين می  اشتباه  کنند به می
از اين  .اند ورزيده  از او مبادرت  ناصحيح  های برداشت  به  نادرست  فرض

اند  داده  تنزل  پريش  فرد روان  را تا حد يک  هدايت  که  گروه  رو، اين
از   دفاع  از پی  که  ديدی  چنين. او را بفهمند  گرايی اند آرمان نتوانسته

  قضاوت  که  ما وجود دارد، معتقد است  جامعه  در سطح  هدايت  های آرمان
  او از خالل  اجتماعی  های گيری جهتو   فکری  در مورد نظام  و صواب  هنائی
  که  اوست  فکری  از منظومه  و تنها با اهلام  ميسر است  آثارش  جمموعه

  اين  از متام  گذشته) 7.(تفسير او نشست  باالتر به  بس  از مرصفی  توان می
بارز و   خصلتی  چنين. است  و ناميدی  دچار يأس  روحی  بلحاظ  هدايت  تفاصيل

 -  است  رسيده  اثبات  نيز به  عمل  در مرحله  در آثار او بلکه  هن  مهم
  از مهين  او را ناشی  فلسفی  های دهلره  اساس  بر مهين -  خودکشی  به  اشاره
  ريشه  که  بر سر اينست  تنها حبث. دانند می  و روحی  شخصی  و خصائص  ويژگی
  در او را به  صفتی  نينوجود چ  چيست؟ دکرت شريعتی  مغموم  روحيه  اين
  هويتی و بی  دردی را در بی  او درد هدايت. کند می  حتويل  و رفاه  دردی بی

  هدايت  و روان  روح  شريعتی. کند او جستجو می  طبقاتی  درآمده از خاستگاه
 .داند او می  و بورژوائی  زدگی اشراف  روحيه  مستقيم  العمل را عکس

 
 و شريعت  هدايت  

دارد، از   ستيزانه دين  عصر خود غايتی  غالب  الگوی  نيز مطابق  تهداي
منايد و   مبارزه  دين  نام به  ای با هر خرافه  که  است  او بر آن  اينرو سعی

او به . جا کنار گذارد يک  دين  عناصر سازنده  ها را به مهراه خرافه  آن
باد   را نيز به  ند دينموجود، ابعاد ارزمش  خرافات  حتقير و زدايش  دنبال
و   مروجين  نامناسب  اعمال  از برخی  زشت  تصويری  گيرد و با ارائه می  محله

. رساند می  اکمال  را به  ستيزی و روحانيت  زدايی دين  سناريوی  دين  مبلغين
» البالد االفرجنيه  فی  االسالميه  البعث»  عنوان  او حتت  ضد دينی  تأليف  اولين

  حترير درآمد که  رشته  به  ش.'ه 1309طنز در   و در قالب  گزارش  سه  تصور به
 .گيرد می  مسخره  را به  اسالم  در آن



 92

 
ار  زو  متسخر گرفنت  با به  ش. ه  1312در » خامن  علويه»  در داستان  هدايت
  گروه  را از اين  جامعه  و نابسامانی  بدخبتی  ، متام7االئمه  ثامن  حضرت
  ظهور حضرت  پرامهيت  موضوع  ش.'ه 1323  سال  به  ولنگاری  و در قصه. اندد می

  بازی  به  است  شيعه  مباحث  ترين و متقن  دارترين از ريشه  را که) عج(مهدی
و   قصد متسخر آداب  را به» آقا  حاجی»  کتاب  ش.'ه 1324در   سپس. گيرد می
  سياسی، اجتماعی  از شرايط  دانیبرگر  رمان  اين. نويسد می  مسلمانان  سنن
  که  مردی«ديگر آثار او   از مجله. است  مشسی  بيست  دهه  ابتدايی  های سال
از   زشتی  چهره  با ارائه  که  است  خون  قطره  سه  از جمموعه» را کشت  نفسش
  ُکف«مهانا   را که  دينی  های از ارزش  يکی  ابوالفضل  شيخ  نام به  فرضی  مرشدی
منايد و  تفسير می  دين  ابزار کار مزورين  عنوان باشد به می» نفس

  الواقع فی  منا را که دنيامدار و روحانی  های انسان  برخی  اعمال  بدينوسيله
  مهچنين. خبشد می  ی تسر  و روحانيت  دين  کليت  باشد به  داشته  تواند صحت می

  راستا جای  در مهين» آمرزش  طلب«  داستان  خون  قطره  سه  جمموعه  در مهان
 .گيرد می

 
  مالحظات  داند و بنا به می  با عروبت  را مرتادف  ديگر او نيز اسالم  از سوی

  عنصر بيگانه  اين. آيد برمی  عنصر بيگانه  حذف  در پی  ملی  و تعصبات  قومی
از منظر   اسالم  چرا که. است  اسالم  مهان  وقت  در نزد او و ساير روشنفکران

  هايش در نوشته  که  ضدعرب  هدايت  پس. اعراب  و عين  است  اعراب  او از آن
  راستا به  را در مهين  منايد، اسالم را بازمی  خود از اعراب  و کينه  نفرت

  در گفتمان -  و عرب  اسالم  بودن  مرتداف -  فرضی پيش  چنين. گيرد می  باد محله
. زده شد  دامن  آن  به  مستشرقين  و از سوی  گرفت  شکل) 8(اوريانتاليستی

  رنگ  و هيچ  است  بشريت  متامی  آن  و خماطب  فرامرزی  دين  يک  اسالم  آنکه  حال
 . ندارد  و ملی  ای فرقه

 
آشنا   او با اسالم  اوًال  که  است  علت  بدان  هدايت  از سوی  رويکردی  چنين
کند  می  توجه  جلب  که  ای او نکته  رشد تربيتی  های زمينه  به  با توسل. نيست
و   ديده  از اسالم  و هرچه  نيافته  تربيت  مذهبی  حميط  در يک  وی  که  است  آن

  او در دوره. است  از خرافات  ای و جمموعه  است، ظواهر دين  يا شنيده
  و سپس  رشد يافته  و غيردينی  اشرافی  ای در خانواده  و نوجوانی  کودکی
را   داستانی  با دين  هدايت  ضديت  در بارة  علوی  بزرگ. شود می  فرنگ  عازم
در راديو   هايش نطق  در بعضی  مينوی  جمتبی  کند که می  نقل  مضمون  بدين
از ! و جميزگويی  متلق  حتمل  که  هدايت. بود  را گفته  اسالم  مدح  لندن  سی بی بی

در حضور   کند و حتی  را کنرتل  خودش  توانست د و منیلرزي را نداشت، می  اسالم
را   و رامين  ويس  کتاب  مينوی  جمتبی) 9.(داد می  رکيک  های او فحش  ها به زن
  گويد علت می  علوی  بزرگ. او منتشر کرد  و حمفل  و اصرار هدايت  اشاره  به

  و عفت  عصمت  به  ايران  شاهان  توجه  عدم  و رامين  ويس  به  هدايت  توجه
در   با حمارم  زنای  از قبيل -  موضوع  نظر که اين  و از آن  است  اسالمی
  به  ياد شده  است، حمفل  يافته  انعکاس  داستان  در اين -  اشکانيان  دوره

  زمينه  فرنگ  در حميط  هدايت  تربيت  ثانيًا) 10.(اند پرداخته  انتشار آن
تنها در  نه  غربی  های ارزش. است  غربی  های ا آموزهب  آشنايی  برای  مناسبی
او تاثير   ذهنی  بر شالوده  غيرمستقيم  گونه به  خصوصی، بلکه  حوزه
  به  آنکه  ضمن  در خاطراتش  هدايت  حمفل  از اعضای  يکی  علوی  بزرگ. گذارد می

 :گويد کند می می  ها اشاره فرنگی  خود در مقابل  شدن  مفتون
ما   که  است  مذهب  اين] و[  شده  ما حتميل  به  که  مذهبی  اين  کردم می  ساحسا«

  افتاده] فکر[چيز   اين  ما به. دارد باز می  پيشرفتی  را از هرگونه
چيز   کند و اين می  کارها را درست  خواهد و خدا مهه خدا می  اين  که  بوديم
ندارند و   مذهب  هم) ها رنگیف(اينها   خب... گرفت می  پايان  در من  داشت

 )11(» .کنند را می) ها پيشرفت(کارها   اينهمه
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را   داند و شرق می  و حق  را اصل  غرب  شناسان شرق  تأثير آرای  حتت  هدايت
بشر   در تاريخ  و بالهت  کودنی  و عارضه  تاريخ  از مسير حقيقی  احنراف

  پژوهش  خاص  رشته  يک  ا ابژهر  از تاريخ، غرب، شرق  در مقطعی. شناسد می
  قدرت  و تصرف  را در متلک  شرق  ابژکتيو درواقع  شناخت  قرار داد و با اين

خرد  موجود بی  يعنی  او شرقی  از اينرو در نگاه. داند و می  دانست خود می
  تر از آن قبل  قرن  حدود نيم  چيزی  مورد نظر و حتی  در مقطع.... و

خود   و مردم  تاريخ  به  شناسی مشرق  از آزادی  اهلام ما با  روشنفکران
  رسالت  بودند، لذا مهان  شده  سهيم  غرب  در تاريخ  آهنا اينک. نگريستند

و   تاريخ  آرا و خبصوص  تأثير مهين  حتت. بودند  گرفته  ها را بعهده غربی
خود و   دنو مت  تاريخ  حتليل  ما به  روشنفکران  معاصر بود که  غرب  فلسفه
  شد که  آن  منجر به  حقارت  احساس  اين. نشستند  خويش  وخيم  وضعيت  خبصوص
  اثبات -بود   و خيالی  ومهی  عمدتًا  که -  گذشته  به  خود را با توسل  آنان
  حقارت  احساس  را به  دوره  اين  گرايانه رويکرد باستان  علوی  بزرگ. منايند
 :داند می  مربوط  غرببا   در مواجهه  ايرانی

  ايرانی  روشنفکری  جامعه  در جمموع  دوران  تفکر مشا در آن  نوع  اين  البته«
  متام. است" ايرانشهر  زاده کاظم"ها خود  منونه  از اين  يکی. وجود داشت

  جامعه  از جانب  که  حتقيری  کند و درواقع می  تکيه  باستان  ايران  به  مدت
  کشيده  گرايی گذشته  نوعی  به  با آن  شد در تقابل می  احساس  اروپايی

 )12(».بود  از آن  شکلی  باستان  شدند و متجيد از ايران می
 

 :گويد می  هدايت  در صادق  رويکردی  او در مورد چنين
را   نولدکه  نوشته» ايران  ملی  محاسه«را وادار کرد تا   من  هدايت  صادق«

 )13(».کنم  ترمجه  فارسی  به  از آملانی
 

  روی  افراطی  پرستی نياکان  تعبيری  گرا و به گذشته  ناسيوناليسم  موضوع
  خواهيم  آن  به  بعدًا  که  است  آن  و مکمل  جريان  اين  ستيزانه دين  ديگر سکه

  به  بودند که  چيزی  آن  در پی  و سطحی  ظاهری  نگاه  با يک  آنان. پرداخت
  از آن  خبشی  در بين  اسالمی  جتويز پروتستانتيسم. منجر شد  غرب  مدرنيته
  مناسبات  از عرصه  دين  کنار هنادن. هاست آموزه  از مهان  ناشی  جريان

با   ايشان. تفسير ناجبا دارد  در مهين  ريشه  و اقتصادی  سياسی، اجتماعی
  پروتستانتيسم  و انديشه  غرب  عصر روشنگری  کالسيک  های با انديشه  آشنايی

از لوتر در   برآمدند و با ماسکی  اسالم  با دنيای  تطبيق  در پی  م 16  قرن
را در   ايران  و ترقی  توسعه  مهچنين. بودند  ايرانی  جامعه  معضالت  حل  پی

  نه  آنان  بود که  از آن  امر حاکی  اين. جويا بودند  غرب  انديشه  چارچوب
  آشنايی  را شناختند و نه  غرب  فلسفه  و بعدًا  تکليسا و روحاني  ماهيت
  دستگاه  از مظامل  که  نيز با شناختی  هدايت. داشتند  اسالم  از دين  صحيحی
  آمده  اسالم  دين  سراغ  دارد به  مسيحی  وسطای  در قرون  کليسايی  و روح  پاپ

  عنوان به -  يلیخت  صورت به  البته -  و روحانيت  از اسالم  سازی و با شبيه
 )14.(کند ياد می  خشونت  عوامل

 
و   اسالم  هر دو حوزه  شناخت  عدم  در پس  و صوری  سطحی  هايی برداشت  چنين

و   است  وسطايی  قرون  اسالم، مسيحيت  نه  آنکه  حال. گردد می  حادث  مسيحيت
  از تاريخ  مکانيستی  تلقی. کليساست  و يا کشيش  اسالم، پاپ  روحانيت  نه
 .گردد می  ختم  موهومی  نتيجه  چنين  به
  نيست، مشکل  حبثی  است  جتديد بوده  از لوازم  دينی  اصالح  هنضت  در اين که«

  پندارند که می  کنند و مثًال می  اشتباه  را با علت  لوازم  گاهی  که  است  اين
  گشوده  توسعه  هتغيير کند، را  مردم  دينی  هر صورت، اعتقادات  اگر به

بينگارند   مکانيسم  را يک  و تاريخ  جامعه  که  است  بدی  تلقی  اين. شود می
ها  و مهره  با پيچ  اجزأ و بازی  چسباندن  هم  با به  کنند که  و خيال

 )15(».درآورد  دخلواه  صورت را به  کرد و آن  را دستکاری  جامعه  توان می
 

  به  از ِدئيسم  آخوندزاده  ميرزا فتحعلی  به ويژهخود   اسالف  مهچون  هدايت
  ال زير سؤ» آفرينش  افسانه«زند و خدا را در  عيار سرمی  احلاد متام
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و   آثار اوست  از مشهورترين  کور که  از بوف  را با فرازی  خبش  اين. برد می
 :بريم می  پايان به  است  وارد شده  آن  به  فراوانی  نقادی

  انداخنت» و تف  اخ«وضو   و نه  اذان  صدای  مسجد و نه  نه  هيچوقت  ولی... «
  که  اختيار مطلق  و صاحب  قادر متعال  يک  در مقابل  شدن  و دوال و راست
  تأثير نداشته  کرد، در من  با او اختالط  عربی  زبان  بايد تنها به

 )16(».است
 
  َربعه  اصحاب  گيری و شکل  هدايت 

اقبال،   از سعيد نفيسی، عباس  مرکب  حاضر، مجعی  قرن  دوم  دهه  در اوايل
با   فروزانفر که  الزمان و بديع  فلسفی، رشيد يامسی  هبار، نصراله  حممدتقی
  سبعه  اصحاب  پرداختند به می  ادبی  فعاليت  به  وقت  فرهنگی  دستگاه  محايت
و   نيز دولتی  بقيه  مشی  نخود عضو دربار بود و چو  رشيد يامسی. شد  معروف
  ديگری  گروه. شد می  محايت  دربار شديدًا  از سوی  جريان  بود لذا اين  رمسی

خود   که  داشت  اشتغال  و ادبی  فرهنگی  فعاليت  به  هدايت  صادق  با حموريت
  دهن  فرزاد جهت  بنام  آن  از اعضای  يکی. دانست می  فوق  جريان  را رقيب

  مجعيت  اين. کرد  انتخاب  گروه  را برای  َربعه  اصحاب  نام  جريان  آن  به  کجی
و مسعود فرزاد   مينوی  علوی، جمتبی  با بزرگ  هدايت  آشنايی  به دنبال

و   سياسی، اجتماعی، فرهنگی  خمتلف  های آهنا در عرصه  فکری  قرابت  بدنبال
نيز   باشيان  و مين  رضوی  نوشين، حسن  بعدها عبداحلسين. گرفت  شکل  هنری
 .شدند  اضافه  مجع  اين  به

 :منايد می  توصيف  را اين گونه  طرز فکر ربعه  مينوی  جمتبی
و مرکز   کرديم می  کوشش  آزادی  حتصيل  و برای  کرديم می  جنگ  ما با تعصب«

 )17(».بود  هدايت  ما صادق  دايره
 

 :گويد مسعود فرزاد می
  خانه  به  و گاهی  بوديم  دوست  با هم  خيلی  مينوی  و جمتبی  من  زمان  در آن«

آمد و   از اين  در يکی. رفتيم بود، می  شوهر خواهرم  که  سعيد نفيسی
زار نو،   در الله  ُرز نوار واقع  منظور کافه -ها و يا در کافه  رفت

  م.نا شدآش  با هدايت  مقدمه و بی  عادی  خيلی  بود که -  مجع  اين  پاتوق
  علوی  نيز با بزرگ  و هدايت  داشت  خمتصری  آشنايی  علوی  با بزرگ  مينوی

سن، هر چهار تا   اختالف  با اندک  بوديم  ما چهار تا جوان... آشنا بود
  و تا حدی  بوديم  ها زباندان روزی  آن  قول  و به  و حتصيلکرده  ديده  فرنگ

و هر ... ها و افکار نو انديشه  به  غبو را  خودمان  باجا و مکان  بيگانه
دانست،  می  فرانسه  هدايت. زديم می  و پايی  دست  ادبيات  در زمينه  چهار تن

هر   کيفيت  با اين. عربی  و مينوی  آملانی  دانستم، علوی می  انگليسی  من
آشنا   جهان  ادبی  با اکثر رويدادهای  توانست می  گروه  از افراد اين  يکی
 )18(».دشو

 :نويسد رزنوار می  کافه  درباره  حممد جعفر حمجوب  مهچنين
اصال   که  مردی  ش 1320  از شهريور سال  پيش  که  اين است  ژاله  کافه  داستان«

 ROSEُرزنوار  نام به  داشت  ای زار نو کافه الله  بود در خيابان  قفقازی
NOIRE نداشتند ناگزير در   فرتیمرکز و د  هيچ  چون  و يارانش  هدايت  که
گفتگو با يکديگر   نشستند و به می  بود گرد هم  دجنی  گوشه  آجنا که

  انگلستان  و فرزاد به  مينوی  از آن که  بعدها نيز، پس. پرداختند می
  به  تغيير کرد و خنست  هدايت  پاتوق. افتاد  زندان  نيز به  رفتند و علوی

از   رزنوار پس  کافه. يافت  انتقال  فردوسی  کافه  به  الزار و سپس  کافه
درآمد و   ژاله  رستوران  کاف  خود را تغيير داد و بصورت  نام 1320شهريور 
 )19(».نبود  هدايت  آمد و رفت  ديگر حمل  دوران  در اين

 
هر دو   عمده  بود و فعاليت  يکسان  و َسبعه  َربعه  هر دو گروه  اصلی  غايت
و   حاکميت  مطلوب  مدرنيستی  در فضای  هپلوی  متون  و تنظيم  و تصحيح  ترمجه

  داشتند اختالف  ای جداگانه  و مشی  سلوک  حنوه  بود ولی  با رويکرد مشابه
  کشور و حفظ  فرهنگی  در فضای  سبعه  گروه  کارانه  حمافظه  دو مشی  اين  اصلی
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... و  نثر و نظم  عرصه در  ايران  فرهنگ  مدرن  با پويش  ها و خمالفت سنت
 .نيز داشت  مدرن  گرايش های  تنها سعيد نفيسی  گروه  از اين. بود

 
  و هدايت  رمانتيک  ناسيوناليسم 
 يا هدايت؟  در خيام  آريائی  روِح  و شورش  يأس) الف 

  حتولی. است  حتول  در پی  وقت  مدرنيستی  او در فضای. جتدد دارد  روبه  هدايت
. و سياست  نظر تا اجتماع  و ساحت  از نوشتار و ادبيات  خمتلف  ایه در عرصه

او   گريز از مرکز به  اجازه  ای جاذبه  نيروی  تو گوئی  حال  در عين  ولی
  چنين. اوست  و ملی  بومی  ميراث  به  عالقه  مهان  جاذبه  نيروی  و اين. دهد منی

. دارد  جدی  تأللوی  هدايت  يشهدر اند  مدرنيستی  در تضاد با آرماهنای  کششی
  ايرانی  های ها و قصه افسانه  پاسداشت  در خصوص  اوسانه  در ديباچه  هدايت

 :نويسد می
  مشاهده  خوبی به  مردم  طبقات  جتدد در مهة  رود، اين جتدد می  روبه  ايران«
د و کن تغيير می  ديرين  شده، رفتار و روش  افکار عوض  رفته  رفته. شود می

  تغييرات  در اين  تنها چيزی که. گردد می  و مرتوک  منسوخ  است  قديمی  آنچه
ها،  از افسانه  ای دسته  رفنت  و از بين  شدن  است، فراموش  تأسف  ماية
  يادگار مانده  به  از پيشينيان  که  است  ملی  های ها، پندارها و ترانه قصه

را   ملی  تراوشهای  اينگونه  تا کنونزيرا . است  ها حمفوظ و تنها در سينه
آهنا را   اند، بلکه نکوشيده  آن  در گردآوری  بر اينکه و عالوه  مشرده  کوچک

 )20(».اند بوده  را مايل  شدنش  و فراموش  زيادی دانسته
 

  های ارزش  پاسداشت  تواند با انديشه می  چگونه  مدرنيستی  غايات  واقعًا
تنها  نه  اينان  دارد که  از پارادکسی  حکايت  دد؟ و اينگر  مجع  و ملی  بومی

اند خود را از  نتوانسته -  هدايت  صادق  ويژه و به -  گيری شکل  در ابتدای
از تولد   قرن  از يک  بيش  که  اکنون  جريان  مهين  خبشند، بلکه  رهايی  آن

جتدد   برد جريان یسر م به  با آن  در کشاکش  گذرد مهچنان می  ای پديده  چنين
  انديشه  ديگر در خيمه  دارد و از سوی  غرب  گاه پا در خيمه  از سويی  طلب
 . اجنامد او می  هويتی بی  امر به  و مهين  و يا دينی  بومی

 
  دارد و نه  حمض  شدن  غربی  پتانسيل  نه. وطنی  و نه  است  غربی  او نه
  ادامه  مهچنان  وضع  اين  رويکردی  چنين  با حفظ  الجرم. و ايرانی  مسلمان

و   رودکی، فردوسی، موالنا، حافظ  مهچون  از شاعرانی  هدايت. خواهد يافت
  قبًال. عالقمند است  خيام  به  از مهه  بيش  ولی. کند ياد می  نيکی  به  خيام

و   اجتماعی  و آرای  فکری  اقتضائات  بنا به  آخوندزاده  ميرزا فتحعلی
  مشرب  موازات  به  و در آن  نوشت  و شعر رساالتی  ادب  خود در عرصه  سياسی
  رايج  ادبی  فضای  شکنی  شالوده  به  حاکم  های تغيير سنت  خود در باب  فکری

  گرچه. پرداخت  ايرانی  نو ادب  طرح  برای  سازی و زمينه  در ايران
  هزار ساله  شعری  سنت  خان ملکم  او نيز مهچون  شاعر نبود ولی  آخوندزاده

ها  نقد کشيد و آن  را به  قاآنی  برد و اشعار امثال  ال را زير سؤ  ايران
  و متلقات  مغلق  و عبارات  پردازی و قافيه  و مبالغات  را مملو از اغراقات

ناگزير   ولی. دانست  غيرطبيعی  و تشبيهات  معنی بی  و الفاظ  اندازه بی
و   متجيد گفت  فردوسی  خود از شاهنامه  گرايانه یافکار مل  توجيه  برای

 )21.(دانست  مضمون  معنای  و حسن  الفاظ  از حسن  آنرا مشحون
 

  ايرانی  متجددان  در طيف  بلکه  آخوندزاده  های در انديشه  نه  پارادکس  اين
  قول  به. نيست  معضل  نيز بدور از اين  کرمانی  ميرزا آقاخان. زند می  موج

شعر اروپا مملو   ولی  است  و تباهی  از ابتدا دچار احنطاط  او شعر ايرانی
  طلب و اصالح  متفکر اجتماعی  يک  عنوان او به. است  و نورانيت  از انسانيت
  شعر اروپايی  جديد به  مناسبات  موجود و برپايی  تغيير وضع  در چارچوبه

  چينی  و زمينه  با خرافات  ضديت  جهت  الگويی  عنوان به  بندد و از آن می  دل
از شعر جديد   خاص  و بيان  تعريف. کند ياد می  تنوير افکار عمومی  برای

جديد   سبک  شاعران. دارد  پارادايم  در مهين  ريشه  ايرانی  در نزد متجددين
  معنا آفرينی  مهمرت نظام  و از مهه  و قافيه  وزن  و هم  واژگان  حلاظ  به  هم
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  نه  متجددين. است  داستان  اين  اوج  نيما نقطه. منودند  خلق  جديدی  ئطشرا
  خود حبث  اين -دگر انداختند   نيز طرح  در ديگر ساحات  شعر بلکه  در ساحت
  يت رؤ  گذشتگان  را در آينه  خويش  آجنا که  ولی -طلبد  می  و مفصلی  جداگانه

و   را با احساسات  دند و ايشاندي می  در آنان  منودند و يا قرابتی می
. کردند منی  دريغ  و مهسوئی  ديدند، از مهراهی می  مهزاد و مهراه  خويش  تعلقات
  ادب  اروپا، شيدای  فرهنگ  شيفته  هدايت. است  هدايت  حال  وصف  و اين
و   از شيوه  اروپا و الگوپذيری  فکری  از مشرب  با تأسی  گرچه. جديد
  خود بويژه  ساير مهرديفان  ديار هبمراه  در آن  آثار ادبی  خلق  های روش

  در اين  در واقع. ريزد می  فارسی  ادب  را در عرصه  نوينی  طرح  مجالزاده
با   شديدی  ديگر مهقطاران، ضديت  کند و مهچون می  آفرينی  بدعت  زمينه
  داند ولی می  لو جه  خرافات  ها را يکسره دهد و آن می  نشان  بومی  های ارزش

. جويد مدد می  گذارد از خيام می  منايش  را به  خويش  و نوميدی  يأس  آجنا که
با ريا و   خيام. سازد می  خيام  و بدبينی، او را متوجه  احلاد، شکاکيت

  هايی لفه مؤ  نيز خود را در چنين  هدايت. بود  خمالف  فريبی  و عوام  سالوس
در   عمر خيام  حکيم  رباعيات  در مقدمه  هدايت  اِمخي. بيند می  با او شريک

جرب و   ميان  که  است  خداپرستی  مادی، بلکه  است، نه  صوفی  نه  ش. ' ه 1302
  در مقدمه -  دوم  خيام  در حاليکه. است  خود درمانده  اختيار در فلسفه

: عيار  متام  است  مشربی  دهری... »  ش. ' ه 1313در   خيام  های ترانه
 )22.(»مسلک  گرا و مادی خدانشناس، ضد مذهب، انسان«
 

نا   فردی  و روحيات  حاالت. خود اوست  هدايت، توصيف  از سوی  خيام  وصف
  بوف  که  اعتقاد برآنست  که  مهانگونه... و  غنيمتی، شکاک،دهری  اميد و دم

  عار خيامو اش  و اخالق  فلسفه  اعتنا به بی  هدايت. کور نيز خود اوست
  منوده  اينگونه  و تأويلی  کرده  مطلوب  به  او مصادره  از چند رباعی  صرفًا
  او مسلم  برای  که  رباعی  چهارده  با الگو و سند قراردادن  هدايت. است
 .است  تفسير اشعار او پرداخته  باشد به می  از خيام  است  شده
باشد  ارسطو متأثر می  از فلسفه  ای از شاخه  خيام  آثار فلسفی  آنکه  حال
دارد و   اشعار او صورتی. زند می  موج  سينا در اشعارش ابن  با واسطه  که

  را به  و امل  از رنج  و دوری  غنيمتی  دم  اشعار وی  به  صوری  نگاه. باطنی
قلمداد   اپيکوريان  او را در زمره  از اينرو برخی. کشد تصوير می

را   گری و الادری  گری او دهری  بينی ديگر در جهان  ای اند و عده کرده
او خير   خدای  وجود خدا اعتقاد دارد و چون به  خيام  آنکه  حال. اند ديده
  آن  دارد و يا حداقل  شک  آن  کند و به می  را نفی  و عذاب  است، عقوبت  حمض

  به  بتنس  بدبينی. است  فلسفی  يأس  بدبينی او نيز نوعی. پسندد را منی
باز   هستی  حقايق  او را از درک  دارد که  گری در الادری  در او ريشه  هستی
  او ديده  رباعيات  در برخی  که  ای روحيه  و چنين  درکی  آيا چنين. دارد می
ندارد؟ آيا   سلجوقی  دوره  سخت  و شرائط  حميطی  در فشارهای  شود ريشه می

در   که... و  و خودکامگی  عصر، تعصب  لتیعدا از بی  اعم  حميطی  تأثيرات
و   زمانه  است، منودار خشونت  گذاشته  منايش  به  سلطان  او به  های نامه  برخی

 . است  ننموده  جديدی  کشف  هدايت  ها نيست؟ وانگهی از آن  تأثيرپذيری
 

ر وفو  به  شناسان از شرق  در آثار بسياری  خيام  درباره  احکامی  اين چنين
بار   خنستين  برای  که  روسی  ژوکوفسکی  چون  شناسی شرق  مهچنانکه. شود می  يافت
  های از برداشت  داد، پرده  و قطعی  رمسی  حکم  خيام  بينی در جهان  تناسخ  به

  از خيام  تفسيری  نيز با چنين  برخی. است  برداشته  از خيام  بيشماری
  و معتقدند جبز آنکه  دو پرداخته  در اين موجود  اشرتاکات  به  هدايت  توسط

  به  هدايت  برخوردار است، عالقه  فلسفی  از يأس  خيام  مهچون  آثار هدايت
 .باشد  ايران  موضوع  او به  از پرداخنت  تواند بيشرت ناشی می  خيام

  مقفع، به  ابن: مانند  افراد ضد عرب  را از مجله  خيام  شايد بتوانيم«
  را از بين  و آثارشان  اسم  ديگر که  و خيلی  بومسلم، بابکآفريد، ا

  پيشين  پادشاهان  به  اشاره  انگيزی  تأسف  با حلن  خيام. اند بدانيم برده
تأثير در او   اين  فردوسی  شاهنامه  از خواندن  است  ممکن. کند می  ايران

  شده  پايمان  گیو بزر  فروشکوه  پيوسته  خودش  های و در ترانه  پيدا شده
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  ويران  های اند و در کاخ شده  يکسان  با خاک  منايد که را گوشزد می  آنان
و   او کنايات  عصبانی  های منوده، قهقه  و جغد آشيانه  کرده  النه  آهنا روباه

  از راهزنان  قلب  از ته  که  پيداست. منايد می  گذشته  ايران  به  که  اشاراتی
در   رود که می  ايرانی  او بطرف  و مسپاتی  آهنا متنفر است  ستو افکار پ  عرب
و پا   دست  و با تشنج  بوده  شده  هفتاد سر غرق  اژدهای  اين  دهن
 )23(».زده می
 

  توسط  خيام  مهچون  و منجمی  از فيلسوف  گرايانه  ملی  های برداشت  آن که  حال
  و او را منتسب  ديده  در خيام خود را  هدايت  که  از اينست  او باز ناشی

 .است  منوده  سامی  اعتقادات  عليه  آريايی  روح  شورش  به
  مراتب اينبار به  و افکار خيام  از زندگی  تفسير هدايت  که  بايد گفت«

  باعث  و اين  است  گرفته  رنگ  خود وی  ها و اعتقادات بيشرت از ديدگاه
  از افکار درونی  توجهی  قابل  يام، شناختخ  عوض  به  خواننده  شود که می

 )24(».کند  کسب  هدايت
  باستان  ايران  تاريخ  به  ايرانی  سنتی  نگاه  ايران  موضوع  به  خيام  نگاه
  در تاريخ  که  نگاهی. شود می  وفور يافت  به  قديم  دوره  در ادبيات  که  است
  باستان  نگاه  آنکه  حال. وجود داشت  هم  فردوسی  و يا شاهنامه  طربی

  از گفتمان  ملهم  نگاه  اين. دارد  زمانه  در روح  ريشه  هدايت  ستايانه
  است  شده  حتميل  ايرانی  به  ايدئولوژی  يک  در قالب  که  است  ای شناسانه  شرق

  جريان  توسط  که  است  وارداتی  فرهنگ  صرفا يک. ندارد  درونی  ريشه  و هيچ
  دوانده  ديار ريشه  در اين  هدايت  پردازی از نظريه  قبل  قرن  در نيم  سلطه
  آرای  رويکرد در تعقيب  اين. ندارد  هدايت  در دوره  نوآوری  و هيچ  است

 -قاجار   شاه  و هشتم  ميرزا فرزند پنجاه  الدين جالل  ناسيوناليستی
  آخوندزاده  رزا فتحعلیمي  های و يا انديشه  خسروان  در نامه -  فتحعليشاه

 :نويسد می  هدايت. است
از   باشد عبارتست می  در دست  خيام  اصلی  از رباعيات  که  تنها مسند مهمی«

و در   شده  نوشته  هجری 741  در سنه  که» االحرار  مونس»  گانه سيزده  رباعيات
  رباعيات) 25(شده  چاپ  و در برلين  استنساخ  روزن  رباعيات  کتاب  خامته

  درست  خيام  و طرز نگارش  و فلسفه  تاريخی، با روح  بر قدمت مزبور عالوه
از آهنا در هر دو   يکی  که» مرصاد العباد»  لف آيند و انتقاد مؤ جور می

  آهنا يک  گوينده  شود که می  معلوم  ماند و ضمنًا منی  باقی  شکی) 26(تکرار شده
ما با   دهد که می  و نشان  داشته  معين  وبو طرز فکر و اسل  مستقل  فلسفه

  اطمينان  رو با کمال از اين. سروکار داريم  و طبيعی  مادی  فيلسوفی
و آهنا را   را از خود شاعر بدانيم  گانه چهارده  رباعيات  اين  توانيم می

از اينرو ... . قرار بدهيم  ديگر خيام  رباعيات  شناسايی  کليد و حمک
هر   خواهد بود، و در اينصورت  کتاب  اين  مذکور سند اساسی  عیربا  چهارده
  به  آن  نسبت  داشت  مشرب  و صوفی  مشکوک  و يا کنايه  کلمه  يک  که  رباعی
 )27(».جابر نيست  خيام
  رود که می  پيش  بداجنا به  خود از خيام  تفسيراحلادی  در تعقيب  هدايت

  آخوندی  رباعيات»  گيرد و از آهنا به خر میمتس  را به  خيام  اشعار روحانی
تواند از او  می  تا آجنا که  که  او در اينست  کند و سعی ياد می» مزخرف
 .و هنيليست بسازد  مشرب  و طبيعی  مسلک  دهری  موجودی

  اگر او معتقد به. کند می  سفيد قصد باده  و موی  لرزان  شاعر با دست«
  عيش  کرد تا بقيه می  اظهار ندامت  ديگر بود، البته  در دنيای  هبرتی  زندگی
  يک  تأسف  کامًال  رباعی  اين. نکنيد  ديگر حمول  جهان  خود را به  های و نوش
را در   مرگ  سايه  زندگی  دقايق  در آخرين  دهد که می  را نشان  مادی  فيلسوف

  های با افسانه  نه  بدهد ولی  تسليت  خودش  خواهد به بيند و می کنار خود می
 .کند جستجو می  شراب  خود را در جام  و تسليت  مذهبی

 کرد،  خواهم  طی  زهد و توبه  دامن  من
 کرد،  خواهم سپيد، قصد می  با جوی
 هفتاد رسيد،  به  عمر من  پيمانه

 کرد؟  خواهم  کی  نشاط  نکنم  دم  اين
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  مرگ  تا موقع  شباب  از سن  مخيا  که  بگوئيم  بطور صريح  توانيم می  پس... 
  آلودی جرب يأس  در آخر عمر با يک  فقط... بوده  و ريبی  مادی، بدبين

  بينی خوش  ظاهرًا  که  و بدبينی  منوده  تغييرناپذير دهر را تلقی  حوادث
 )28(».کند آيد اختاذ می بنظر می
. داند می  تلفدر ادوار خم  بشری  روحی  های شکنجه  را ترمجان  خيام  هدايت

  های ها، ترسها، اميدها و يأس دردها، اضطراب  او انعکاس  فريادهای«
) 29(» .است  داده  فکر آهنا را عذاب  در پی  پی  که  بشر است  ميليوهنا نسل

  سامی  بر ضد اعتقادات  آريايی  روح  را شورش  طرز فکر خيام  هدايت
  تبيين  خود در جريان  گرايانه احهو اب  سرکش  با روح  او متناسب. داند می

ياد   پوسيده  های افسانه  عنوان به  دين  احکام  به  خيام  و آرای  شخصيت
 :گويد می  از دين  کند و در تعريفی می
و   چون بی  آن  اطاعت  که  و تکليفاتی  جربی  احکام  از جمموع  عبارتست  دين«

  شود خبود راه منی  و شبهه  شک  ای ذره  آن  و در مبادی  است  واجب  چرا بر مهه
  را اسباب  عوام  مردم  کرده  استفاده  احکام  از آن  نگاهبان  داد و يکدسته

 )30(».منايند می  خودشان  دست
 

  ای و تفسير اسطوره  وقت  اوريانتاليستی  در فضای  ريشه  خبشی  طرز تلقی  اين
  و نيست  عصيانی  از روح  يگر ناشید  دارد و خبش  قدسی  و اعتقادات  از دين

. پردازد می  امر قدسی  بازخواست  فضا به  در مهان  که  است  انگار نويسنده
تصوير   به  آتئيستی  بسرت مطلقًا  دهد بر يک می  بدست  او از خيام  که  تفسيری
  او پی  ستيزانه  قصد دين  به  خواننده  که  ای بگونه. است  شده  کشيده

مهراز   موضوع  هبانه  بعنوان  از خيام  خاص  چهره  با ارائه  که  قصدی. دبر می
  ايران  جمد و عظمت  به  ضد دينی  فضای  در پس  فوق  و جريان  هدايت. گردد می

  آنکه  کنند حال ياد می  آن  به! عرب  وحشيانه  ديگر محله  و از سوی  ساسانی
  وحشی  قومی  از سوی  يورش  يک با  در کار بود چگونه  اگر جمدد عظمتی

  به  ورود اسالم  در مقطع!. ريزد؟ فرو می  ايرانی  با عظمت  متدن  های پايه
  از مطلوبيت  ايران  و نظامی  سياسی، اقتصادی، فرهنگی  ايران، وضعيت

در   در ايران  قدرت  مناسبات  به  ساده  نگاه  با يک. برخوردار نيست  خوبی
روبرو   قدرت  گرديدن  بدست  و دست  سياسی  ثبات  عدم  به مورد نظر  زمان
  مزدکيه  مهچون  خودجوش  مذاهب  به  ايرانيان  ديگر گرويدن  از سوی. هستيم
بر   که  است  ای گونه به  شرائط. دارد  وقت  در جامعه  دينی  از حبران  حکايت
بسا   شد چه منی  عرضه  انیاير  به  هم  اگر اسالم  حمققين  علمی  های يافته  اساس
  عمدتًا  که  ايران  مهاجر به  های نصرانی  ها و خبصوص نصرانی  تبليغات  بعلت

  به  بودند، ايرانيان  شده  گرفته  اسارت  به  در ايران  در اثر جنگ
 . دادند می  مثبت  پاسخ  نصرانيت

 
  موضوعی  نياناواخر ساسا  و اقتصادی  فرهنگی، نظامی  های در عرصه  حبران
  دين  ديگر به  از سوی  جريان  اين) 31.(گرفت  آنرا ناديده  بتوان  که  نيست
  ايرانی  به  اگر اسالم  کند، در صورتيکه می  اشاره! در ايران  اسالم  حتميلی
  روشن  مهچنان  هجری  چهارم  تا قرن  فارس  های آتشکده  بود چگونه  شده  حتميل

  نظامی  محله  بدنبال  بايد دفعتًا  ايرانيان  وجود داشت  بود؟ اگر حتميلی
  اسالم  دارد که  از آن  اسناد حکايت  آنکه  حال. دادند می  تن  اسالم  به  مجلگی

 )32.(شد  وارد ايران  بتدريج  دو سده  حداقل  در طول
 
 در آثار هدايت  رمانتيک  ناسيوناليسم  های لفه مؤ) ب  

  فضای  اول  عامل: است  دو عامل  حمصول  هدايت  گرايانه  باستان  های نوشته
متأثر از روحيات،   و دوم  عصر اوست  و سياسی، اجتماعی  فکری، فرهنگی

 .وی  شخصی  های و خو و ويژگی  خلق
  گرچه. و هنر بدنيا آمد  ادب  و عالقمند به  ديوانی  ای در خانواده  هدايت
از او   نبود با اينحال  و يا جد بزرگش  بزرگپدر  مهچون  مالی  بلحاظ  پدرش

  جامعه  حتويل  خاص  ای را با شاکله  و وی  منحصر ساخت  با طبيعی  انسانی
در   سرکش. تأثير گذاشت  در او بشدت  خانواده  غربگرايانه  متايالت. داد

  دينی  و ضديت  از عوام  و فاصله  وزانت  موجود، احساس  و نظم  آداب  مقابل
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و   گريز، بدبين و جامعه  منزوی  از او موجودی... و  نقد خرافات  در جامعه
  زمانه  وضع  حفظ  خمالف  و بشدت  بر جامعه  حاکم  و رسوم  بيزار از مردم

  ترسيم  هرگز به  نقد اجتماعی  در پس  سلبی  وجه  دارا بودن  بعلت. ساخت
 .خود نپرداخت  و آرمانی  مطلوب  وضع
  اندک  تا مرگ  کرد و از آجنا که جستجو می  را هبرتين  مرگ  ای يهروح  چنين
و پندار و تنها و تنها   در ختيل  بود، فرو رفنت  را پذيرفته  ای فاصله
و   شاعر و منجم  از خيام. کرد و دردها جستجو می  آالم  خبش التيام  عامل

و   نوشنت  ياهخواریساخنت، از فوائد گ  و دهری  غنيمتی  گرا، دم پوچ  فيلسوف
  کردن  خدا طغيان  نگاشنت، عليه  و حيوان  حيوانات، انسان  به  ترحم  از باب

و اما . داشت  ای روحيه  چنين  در حاکميت  ريشه  مهه  زدن  خود حرف  و با سايه
تنها ) 33(ها ها و لکاته با وجود رجاله  و خرافاتی  تعصبی  ای جامعه  برای

. گشاست  مشکل  جمعول  تاريخی  خلق  برای  چينی و زمينه  خیتاري  سازی پرونده
  او و به  است، تاريخنگاری  کور خود هدايت  و يا بوف  هدايت  اگر خيام

و   مطلوب  وضع  نيز ترمجان  تاريخ  کردن  آليزه و ايده  سرايی  داستان  تعبيری
  فراروی  تا مرگ  که  ای فاصله  در مهان  و البته. است  هدايت  مورد جستجوی

 .گمشده  هبشت  بازگشت  متايل  به  است  در شأنی  خود پاسخ  و اين. اوست
 

  نوستالژی. است  ختيل  عامل  به  بردن  پناه  حمصول  ش 1315  کور در سال  اگر بوف
و   مدائن  های از خرابه  شود، بلکه منی  جا ختم مهين  به  او صرفًا  اندوه  و غم

  که  است  مثالی  عامل  تنها در آن. آورد سر بر می  فارس  خاموش  های آتشکده
  به  شرائطی  او در چنين. نيست  خربی  و ظاملين  کاران ها و فريب از رجاله

  درون  بيند، به امور منی  اصالح  برای  جمالی  رود و چون انزوا فرو می  کنج
خود را   و روان  روح  لالاق  روانی  آيد با شگردی خزد و در صدد بر می می

  آل ايده  و وهم  يابد با ختيل منی  درمانی  خارج  در عامل  خبشد و چون  التيام
 . دهد می  خود را آرايش

 
اگر . هر فرد ديگر نيز دشوار نيست  برای  او بلکه  برای  نه  که  کاری
  خبصوص. توامن می  که  دهم، در خودم  امور سروسامان  به  در بيرون  توامن منی

تر  سازوکارها مناسب  است، اين  پريشی  دچار روان  از قبل  که  هدايتی  برای
  و چه  واقعی  ايرانی، چه  گذشته  جمدد عظمت  يادآوری. شود می  داده  تشخيص
در   بلکه  تنها در هدايت رويکرد نه  اين. امر است  مهين  در تعقيب  ختيلی

  با مروری  باليد ولی خود می  به  گذشته  به  هبا توج  دوره  آن  ناسيوناليسم
با   در مواجهه  حال  کرد و در عين می  را نفی  بر امروز خود، خويشنت

  نسل  با ناسيوناليسم  هدايت  ناسيوناليسم  گرچه. بود  تاريخی  رئاليسم
  و بدنبال  جهانی  اول  جنگ  در جريان  که  ايرانی  های ناسيوناليست  دوم
  دولتی  بود و يا با ناسيوناليسم  يافته  حتقق  از مشروطه  آنان  ردگیسرخو
بيشرت از   رژيم  توسط  دولتی  ناسيوناليسم  مثال  عنوان به. داشت  هايی تفاوت
  دوم  از دهه  يعنی  نسل  مهان  روشنفکران  آنکه  گرفت، حال الگو می  آملان
  از اعضای  علوی  بزرگ. گرفتند مینيرو   فرانسوی  از الگوی  رضا شاه  حکومت

  های با سياست  ربعه  حمفل  مهسوئی  علت  اينکه  به  در پاسخ» ربعه  حمفل«ثر  مؤ
گويد  دهد و می منی  صريحی  چيست؟ پاسخ  ناسيوناليسم  ترويج  يعنی  شاه  عمومی

و   حال  اين  شد يا خير ولی می  ترويج  طرز تفکر دانسته  آيا اين  دامن منی
 )34.(روزگار بود  هوای

 
  خود در برلين  سياسی -فرهنگی  فعاليت  خنستين  های نيز در سال  ارانی  تقی

  هتران  به  بعد که  به  ش 1309از   کرد ولی می  تبعيت  گرايانه  ملی  از مشی
او از . خود را جدا کرد  نقد کشيد و راه  را به  شيوه  کرد اين  مراجعت

  روی  و سياست  نقد اجتماع  به  ديالکتيک  از ماترياليسم  امبا اهل  پس  آن
 .آورد

 
آثار   و منزلت  و مقام  ايران  و عظمت  شکوه  آثار خود به  در البالی  هدايت
از . پوشد منی  چيز چشم و از هيچ  پرداخته  مملکت  اين  و هنری  فرهنگی

  از عدم  جهان  نصف  هاناو در اصف... زمحتکش،  مردم، انسان های  آاليشی بی
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. کند می  خود گله  شايگان  های و گنجينه  از مواريث  ايرانيان  و غفلت  توجه
سر   دارند شکوه  پرستی ميهن  داعيه  کارانه  فريب  از کسانی که  حال  در عين

. گيرد باد انتقاد می  را به  رويه  اين  پرست ميهن  او در داستان. دهد می
نويسد  راستا می  را در مهين» ساسان  دخت  پروين»  ش. ' ه 1309در   هدايت

از تسخير شهر   پس  منايد که می  را ترسيم  دخرتی  در آن  که  ای منايشنامه
. شود اسير می  مسلمانان  دست به  هجری 22  در سال -  کنونی  ری -» راغا«

  زيبا بوده  ونچ. دهند می  عرب  فرمانده  به  سکه  سربازان، او را در ازای
او زير . عقد خود در آورد  به  و سپس  خواهد او را مسلمان می  فرمانده

  ربعه  گروه  گيری شکل  ابتدايی  های سال  در مهان.... رود و منی  بار اسالم
را » ديو»  علوی  بزرگ  و در آن. شد  نوشته  ش 1310در » اينران»  کتاب

و   را نوشت» مغول  سايه»  هدايت. وشتن  ايران  به  اعراب  هجوم  درباره
  اسکندر به  محله  داستان  ديگر ايرانی  پرتو نيز در مورد حبران  شهين
» بادسام»  کتاب  علوی  بزرگ  مهچنين  نگاشت» بد مستی  شب»  با عنوان  ايران

  مينوی  جمتبی. پرداخت  باستان  ايران  ستايش  به  را منتشر کرد و در آن
و . را انتشار داد  تنسر را منتشر کرد و نوروزنامه  نامه  ش 1311نيز در 

  در پی  جريان  اين  نوجوی  حس. پرداخت» اسناد شهر بارسها«نشر   به
 .بود  اروپايی  با مضامين  ايرانی  کهن  و ادب  از فرهنگ  تلفيقی

 
  ختت«  داستان. گويد می  زرتشت  دين  از شکوه» پرست آتش»  در داستان  هدايت
  ناسيوناليستی  او احساسات. گيرد امتداد قرار می  نيز در مهين» ابونصر

  کهن  متون  در زمينه  حتقيق  به  بروز داد و سپس  منايشنامه  خود را در قالب
  ش 1312  در سال  منتشره» مازيار«او،   منايشنامه  آخرين. پرداخت  ايرانی

  بيگانه  يورش  او را در قبال  فشانی  و جان  ايرانی  شجاعت  در آن  که  است
  مازيار بر اعراب  از زبان  مستهجن  با کلمات  و در مقابل. ستايد می
، »جهان  نصف  اصفهان«. مشرد می  و پست  خوار و خائن  تازد و آهنا را موش می
راستا قرار   نيز در مهين» دژ  گجسته«و » مغول  سايه«، »تاريکخانه«
. است  فارسی  او به  از سوی  هپلوی  متون  مهمرت ترمجه  مهه اما از. گيرد می
  گجسته«، »شکن  کمان  گزارش«، »اردشير پايگان«، »پسن  زند و هومن«

  هبرام  شاه  آمدن«، »يادگار جاماسب«، »ايرانشهر  های شهرستان«، »اباليش
 .است  تالش  اين  های منونه» و رجاوند

 
  دکرت شهين. هند شد  پرتو عازم  دکرت شهين  مهراه  به  ش 1316  در سال  هدايت
  در مببئی  ايران  کارمند کنسولگری  زمان  در آن -شيرازپور پرتو  -پرتو 

و   پارسی، انکلساريا استفاده  شناس هپلوی  حمقق  در آجنا از درس  هدايت. بود
در   ش 1316  سال  به  در مبئی  هدايت. کرد  اقدام  هپلوی  زبان  آموزش  به

  هپلوی  کهن  از متون  اردشير بابکان، يکی  کارنامه  بر ترمجه  ای مقدمه
از   بر اجازه عالوه  انکلساريا که  گور هتمورس  از هبرام  باستان  ايران
تشکر   است  داده  و راهنمايی  کمک  هپلوی  های منت  او در ترمجه  از منت  اقتباس

هند اين   سفر خود را به  علت  مينوی  جمتبی  به  ای در نامه  هدايت. کرد
 :دهد می  شرح  گونه

  روزهايم  عام  قتل  به  ساختمان  اداره  در کنج  ياس  با کمال  باالخره«
  به  مرخصی  عنوان خورد و دکرت پرتو به  ختته  به  دری  که تا اين  دادم  ادامه
کور از خدا . بربم  ا خودمتو را ب  آمدم  گفت  در رفت  از دهنش. آمد  ايران

ها  انرژی  متام  ديگر ولش نکردم، از فردا صبح. بينا  دو چشم: خواهد می  چه
قرار   خودم  را اسلحه  متصوره  های و متلق  ممکنه  های ها و پُررويی و دروغ

 Didogue تنظيم  برای  متخصص  عنوان به  توصيه  ضرب  و به  زور تلفن  دادم، به
 )35(».گرفتم  پاسپورت  برقی  فارسی  فيلم

 
 -  از گندستان  شدن  خارج  شدم  از خرمشهر وارد کشتی  تا موقعی که... «

... و  انگلی  زندگی  تا حبال... کردم تصور می  حمال  را امری -  منظور ايران
گور انکلساريا   هبرام  روز پيش  دو سه  ای هفته... ام خود کرده  را پيشه

  درد آخرمت  به  درد دنيا و نه  به  نه  مطمئنيم  که  گيريم یم  هپلوی  درس
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. بود  نوشته  دينشاه  به  ای توصيه  من  برای  زاده مجال... خواهد خورد 
... بکشد  ام از گرده  هايی خرمحالی  است  ممکن... رفتم  مالقاتش  به  اخيرًا
و   بوده  و معنوی  مادی  ئمیدا  حراج  اش مهه  من  زندگی  که  دامن آنقدر می  باری

 ... است  خالی  کلی  به  دستم  حاال هم
 

کنند،  می... گيرند يا ياد می  کنند يا سياق می  چند شعر حفظ  فقط  ديگران
  بشوم،  اگر حمتاج  من  در صورتی که. برند سر می به  و احرتام  عمر با عزت  يک

خود،  بی  اش مهه. خواهند کرد  بيرومن  بشوم  هم  چی شاگرد قهوه  روزی  بروم
  دامن قدر می  خواهد بشود، مهين می  َدَرک، هر چه  به -بود   و امحقانه  مصرف بی
  خالص  عجالتًا  کننده  بار اوبار و خفه  نکبت  گنديده  قربستان  از آن  که
  و زخم  خورده  شکست  ای تازه  دنيای  در يک... نديده  فردا را کسی. ام شده
شير و خورشيد را از   به  مقاله راجع... ام و پير متولد شده  رداشتهب

  گور اداره  برادر هبرام  دست به  هم  چاپخانه. کرد  خواهم  مطالبه  شاه  دين
  قدری  نيست  مستقيم  چون  فرستی می  من  برای  که  در کاغذهايی... شود می

  توسط  به  ايران  ونسولگریق  توسط  کاغذها را به  است  خوب. بکن  مالحظه
 )36(»...بفرستد  برايم  اگر نباشم  که  بفرستی COپرتو 

 
  جی  جی  دينشاه -  دينشاه  آيد که بر می  چنين  رفت،  ذکر آن  که  از آنچه

  و جريان -  در مببئی  ايرانی  زرتشتيان  اجنمن  و رئيس  ايرانی  باهای
  ايرانی  ناسيوناليسم  ترويج  مهم  ن هایاز کانو  يکی  هند بعنوان  پارسيان
  تشخيص  و چنين  کرده  شناسائی  را از قبل  تاريخی، هدايت  مقطع  در آن
  در آن  آن ها که  های فعاليت  با نوع  مهکاری  او در راستای  اند که داده

نظير   افراد ديگری  کما اينکه. دارد  خود بود قابليت  عصر در اوج
هبروز و حممد   ذبيح. کردند  بدهند مسافرت  دينشاه  دعوت  به پورداوود نيز

 . شد  آهنا متصل  به  هدايت  بودند که  در مببئی  هم  مقدم
 

نيز   مدرنيست  و موسيقيدان  شاعر ناسيوناليست  قزوينی  عارف  در شعرهای
  عوتهند د  به  دليل  مهين  او نيز به. شود می  ديده  به خوبی  گری در زرتشتی

  نداشت  آرامش  در ايران  روحی  حلاظ  به  حداقل  نيز که  هدايت  اتفاقًا. شد
  ذکر حال  به  فوق  در نامه  که  آن گونه. دهد می  مثبت  پاسخ  دعوت  اين  به

  آيد که بر می. دهد سر می  شکوه  و روز خويش  کند و از حال می  ای خود اشاره
در   منفعتی  و هيچ  در او ايجاد نکرده  ذوقی  هيچ  ورطه  اين  ورود او به
  که  ساير روشنفکرانی  حال  او به  که  است  دليل  مهين  و به. است  بر نداشته
  رقيب  منظور گروه -. خورد می  بودند غبطه  و دولت  معارف  وزارت  در خدمت

  ا اينب. جويند از او سود می  پارسيان  جريان  آنکه  حال -باشد  می  ربعه
 :نويسد می  مينوی  ديگر به  ای او در نامه  حال
با   کند ولی می  موس  ها موس پارسی... دنبال  فالنی  گی می  خودت  پيش... «

  در ايران  که  بدی  و با وجود شهرت  ام ها رفتار کرده با آن  که  وجود خشکی
  و دمبک  دستک  خرده  يک  که  را بيامرزد باز تنها ملتی  دارند خدا پدرشان

ها طلبکار  را از آن  پدرم  ارث  که  ها بودند، در صورتی آن  ما گذاشت  به
 )37(».نبودم
را   زيبايی  داستان) ش 1315 - 17(در هند   اقامت  های سال  در مهان  هدايت

  اباليش  گجسته»  هپلوی  او رساله. نوشت  فرانسه  به  با تأثير از هندونيسم
  مباحثه  شرح  شامل  رساله  اين. انتشار داد  در هتران  ش 1318  را در سال

کرت،   دين  عمده  کتاب  با آذر فرنبغ، پسر فرخزاد مولف  زنديق  اباليش
  ايراد به  هفت  اباليش. است  عباسی  خليفه  در حضور مأمون  موبد زرتشتی

رمسار و ش  کند و اباليش می  او را جماب  گيرد و آذر فرنبغ می  زرتشت
 )38.(شود می  رانده  از دربار مأمون  سرافکنده

  حضور چشمگيری  فرهنگ  و هم  سياست  در عرصه  هم  دوره  اين  ناسيوناليسم
و يا   واقعی  گذشته  به  رمانتيک  در قالبی  ناسيوناليسمی  چنين. دارد
  اين  رمانتيک  مغرور بود و بيشرت از هر چيز از ادبيات  ايران -  ختيلی
  اين  سياسی  موتور حمرک ناسيوناليسم  در واقع. گرفت می  نيرو و اهلام  دوره
و تا   داخلی  ماده  از حيث  بود که  گرايی گذشته  رمانتيک  ادبيات  دوره
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  بود که  سرائی و داستان  مملو از جمعوالت  حال  و در عين  تاريخی  حدود زيادی
  بر احساسات  نوستالژيک  بود و با پوششی  شده  پوشيده  بر آن  غربی  صورتی

در   زا نبود و ريشه ديگر درون  از سوی. گذاشت می  انگشت  ايرانی  و عواطف
از   غرب  و قدرت  فرهنگ  به  شيفتگی  ضمن  جريان  اين. نداشت  داخل

  شيفتگی، رويکردی  مهان  بدليل  منزجر بود ولی  اروپايی  امپرياليسم
  از اهل  کثيری  و مجع  و هدايت  مجالزاده. يافت  غربی  امينبا مض  فرهنگی

  دارد متون  است  انگار غرب نيست  اند ذات برآمده  را که  رمان  دوره  آن  قلم
  را بر بسرت متون  دوره  اين  کردند و ناسيوناليسم  فارسی  ادب  متون

 .ساختند  پر رونق  فرهنگی
  او از قبيل  مهراه  و جمموعه  هدايت  استاهنایها و د بر منايشنامه  با مروری

زير را در   های لفه مؤ  مينوی  و جمتبی  علوی  پرتو و بزرگ  شهين
 :کنيم می  شناسايی  دوره  اين  رمانتيک  ناسيوناليسم

 .يا ضد عربی  تعبير نويسندگان، ضد سامی  و به  شديد ضد اسالمی  ترکيب -
  و ختيلی  حقيقی  داستانی  شخصيت های  ترکيب -
 .و غير مستند است  جمعول  عمدتًا  که  تاريخی  بيان -
  و ايران  اسالم  و رودررويی  و تقابل  در جامعه  قطبی  تشديد فضای -
  به. از ابزار زن  با استفاده) اسالم(  عرب  ظلم  در مقابل  منايی  مظلوم -

شود و در  جتاوز می  امزدشانن  چشم  ها بيشرت در مقابل داستان  در اين  زنان
 .زنند می  خودکشی  به  شوند و بيشرت دست می  هالک  پايان

  اسالم  تقبيح  در پس  الرتناتيو زرتشتی  حتميل -
و   است  و ذوقی  هنری  های جنبه  به  کمرت پرداخنت  نويسان  منايشنامه  هدف -

 .است  اليستیناسيون  احساسات  بيان  برای  ای وسيله  بيشرت از اين
 )شوونيستی  های برداشت(  نژاد آريائی  برتری -
  و در خدمت  سياسی  ناسيوناليسم  دستمايه  ناسيوناليسم  فرهنگی  وجه -

 .است  دولتی  ناسيوناليسم
  تنها از مدرنيسم نه  دارد که  توجه  گرايی اسطوره  نوعی  به  جريان  اين -

-Pro( گرايانه  کهنه  و رويکردی  جتاعیار  گيری جهت  گيرد بلکه نيرو منی
Modern (دارد. 

  در فرهنگ  ريشه  بلکه  جامعه  از منت  جوشيده  نه  دوره  اين  ناسيوناليسم -
 .دارد  خارجی  و حتميلی  امپرياليستی

 
  نتيجه 

  شاهنشاهی  ناسيوناليسم  به  هدايت  چون  پندارند که  اينچنين  شايد برخی
  ناسيوناليزم  پردازان  تئوری  پرداخته، او نيز بسان  ولا  هپلوی  دوره

  دست  شاه  رژيم  به  خبشيدن  مشروعيت  و در راستای  گفتمان  در مهان  شونيستی
  از آن  او حکايت  های ها، عملکرد و داستان نامه  ولی. است  شده  قلم  به

  مقاطع  در برخی  هندارد بلک  وقت  با رژيم  ی تنها سر و سر او نه  دارد که
و   از اسناد مسلم  که  هايش در نامه. است  استبدادی  نظام  در صدد افشای

  آيد که بر می  باشد چنين می  هايش روحيات، افکار و ايده  به  مربوط  قطعی
 . است  مند بوده گله  و استبداد حاکم  از اختناق  او پيوسته

 
  به  زيبا و ظريفی  سبک  به» لگردو  سگ»  از جمموعة» پرست  ميهن«او در 

  تعليمات  معارف، غايت  عملکرد وزارت  آن، مهچنين  های و يافته  فرهنگستان
آزاد   او در فضای. زند می  تنه  مهمرت خود شاه  و از مهه  دوره  آن  اجباری
ساير نويسندگان، ادبا و   مهچون  ش 1320بعد از شهريور   های سال  نسبی

  مسائل  خود به  های پيدا کرد و در داستان  سياسی  يکردیرو  سياسيون
  و بويژه» آقا  حاجی«ها در  سال  در اين. پرداخت  ايران  و سياسی  اجتماعی

  شاه  های سياست  کند به پيدا می  هتاک  بشدت  قلمی  در آن  که» مرواری  توپ«
  طبقه  ها به ز آنتازد و ا می  ای حرفه  بازان  سياست  و مهچنين  و فرزندش

  دشتی  علی  امثال  او بسان  کند البته ياد می  پرست  خور و مرده  توسری
  نگذاشته  خود جبای  قبل  از دو دهه  سياه  ای ها کارنامه سال  منتقد اين

 .است
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  آرايش  های سال  گرچه  نپيوست  يا گروهی  حزب  ها به سال  در اين  هدايت
ها بود با  ای توده  مهدم  و احزاب  در دستجات  گیو فرهن  سياسی  خنبگان
  هيچگاه  بود ولی  مرد سياسی  در عمل  در نظر و چه  چه  هدايت  اينحال
 .کرد  اثبات  هم  در عمل  گرچه. نداشت  و رياست  قدرت  سودای
  الزم  و ختصص  حتصيلی  مدرک  را در فقدان  او با رژيم  مهکاری  عدم  برخی
  بود و توانسته  موفقی  دانشجوی  حتصيالت  اگر در دوره  چرا که .دانند می

خود   برادران  و خبصوص  سايرين  منايد مهچون  حد اعال متام  را به  دوره  بود آن
ورود او   بشود و شايد عدم  شاه  برورکراسی  جذب  باالئی  در رده  توانست می
  جايگاه  و افت  اشرافی  خاندان  لو اضمحال  ضعف  بدليل  وقت  سياسی  سيستم  به
  منزوی  انسانی  و شايد برای. قاجار باشد  خاندان  تضعيف  ها، بدنبال آن

  برای. باشد  امر پسنديده  اين  و پا در امور زندگی  دست و بی  از جامعه
  سپری  و در کافه  خود را در کنار منقل  روز و شب  که  غنيمتی  دم  موجودی

 ...سازد و می
 

با هر   مشرتک  خود و گاه  منحصر به  های با ويژگی  ايست دوره  رضا شاه  دوره
  حبرانی  دوره. گذار  دوره  تعبيری  و به  حبران  دوره. ديگر  استبدادی  نظام
و   حبرانی  دوره  اين  خمتصات. شود می  حادث  مشروطه  هنضت  ناکامی  از پی  که

  مدرنيسم  شبه. کرد  مشاهده  توان دايت میآنرا در آثار ه  ناامن  فضای
  و فکری  صنعتی  با دستاوردهای  در مواجهه  ايرانی  حقارت  اروپايی، احساس

  از سوی  که  مدرن  ای توده  فرهنگ  ها، حاکميت خرافه  زمين، حاکميت  مغرب
  غرب  شيفته  و سياسی  فکری  از خنبگان  بزرگ  خبشی  استبداد و با مهکاری  رژيم
جو . از آن است  خبشی  آرمانی  گرايانه  باستان  نگاه  يابد که می  حتقق

  ارزش های  و فروپاشی  اخالقی و نا امنی، بی  عدالتی، تبعيض استبداد و بی
 .است  ايران  از تاريخ  دوره  اين  های انسانی، از شاخصه

 
و   انسان، حرص  و نابودی  شرائط، مسخ  از اين  نيز با تاثيرپذيری  هدايت

و   و بدخبتی، نامردی  روزی  و رياکاری، تيره  آز او، خرافات، دورويی
موجود را در   او واقعيات. گويد عصر خود را باز می  های انسان  نامروتی

  از شرائط  تصويری  پيچد و از آن می  در هم  و افسانه  از خيال  ای هاله
  او انساهنا و مهه  داستانی  های رهچه  منايد و چون می  روزگار خود ترسيم

  حمابا در پی کند و بی منی  رحم  کس  چيز و هيچ  هيچ  هستند به  اقشار جامعه
. پردازد می  مهه  به  او نقادانه. بازگشايد  نقاب  از پشت  چهره  که  آنست
  از روح  خبشی  که -او   ستيزی و روحانيت  زدايی منظور با دين  اين  وقتی
  در سه  روح  اين  شالوده. گيرد آميزد کار باال می می  در هم -  است  هزمان
  شرايط  در اين. شود می  خالصه  گرائی و ايران  مدرن  دينی، نگاه  ضديت  لفه مؤ

  فضای  متام  ای توده  فرهنگ  به صورت  رمانتيک  ناسيوناليسم  وارداتی  گفتمان
 .دهد می  را پوشش  جامعه

 
  سياسی  پردازی نظريه  به  رژيم  رمسی  تئوريسين  به عنوان  که  آنان  چه

امر   به  و دانشگاهی  آکادميک  در حمافل  رمسی  بصورت  که  آنان  چه. پرداختند
  بودند و از سوئی  نظريه  اين  جمری  که  آنان  پرداختند و چه  و تدريس  حتقيق

  اين  به  پرداخنت  را برای  خلوتی  گوشه  قدرت  از ساخت  جدای  که  ديگر آنان
  در فضای  غالب  فرهنگ  اين  بود تأثير يکسان  هرچه  ولی. برگزيدند  گفتمان
از   که  هايی با ويژگی  هدايت  است  بديهی. بود  وقت  جامعه  سياسی -  فکری

 .باشد می  روح  از اين  و ملهم  تاريخ  مهين  حمصول  داديم  او بدست
 

ساير   يابد و مهچون می  ديگری  فضای  بيست  دهه  خنستين  های سال در  هدايت
  زندگی  آب. است  سرشار از اميد و هبروزی  ايرانی  روشنفکران  مردم، خاصه

  امحد آب  آل. مدعاست  گر اين حکايت  يافت  او تاليف  از سوی  ش 1322  در سال
  دوره  آن  کرانروشنف  اميدواری  بيدار شدن  را سند کتبی  زندگی

  خمتلف  و حبران های  ايران  اجتماعی  حتوالت  پايد که منی  ديری  ولی) 39.(داند می
  خاموش  و آزردگی  مستعد دملردگی  اميد را در انسان  کورسوی  جامعه، اين

. منايد می  و گريز از آن  در مامت  را غرق  سرخورده  گرداند و باز هدايت می
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  حتمل، نوجويی،  هرگونه  پرونده  گاز مسی  به  اش ريه  ردنبا سپ  که  گريزی
 .منايد می  را خمتومه  جمددی  و برآمدن  گرايانه اباحه

 
 ها نوشت پی 

اميرکبير، : هدايت، مازيار، هتران  صادق: به. ' ک.' ن  مثال  برای 1.
 .12  ، ص1342

 .85  ص تا، بی. نا هدايت، بی  صادق  مجشيدی، خودکشی  امساعيل 2.

  از رجال  چند تن  درباره  گفتارهائی  اهتمام، جمموعه  صافی، به  قاسم 3.
هتران،   و مرکز اسناد، دانشگاه  مرکزی  ايران، کتاخبانه  و تاريخ  ادب
 .192  ، ص1357، 22  مشاره

 .194  صافی، مهان، ص  قاسم 4.

 .176  ، ص1377. کتاب  دنيای: علوی، هتران  بزرگ  محيد امحدی، خاطرات 5.

 .182  ، ص1377. کتاب  دنيای: علوی، هتران  بزرگ  محيد امحدی، خاطرات 6.

  صادق  از ديدگاه  و مرگ  شاپور جورکش، زندگی، عشق: به. 'ک. 'ن 7.
 .1378آگاه، : هدايت، هتران

8 .orientalism. 
 .166  محيد امحدی، مهان، ص  به -  ک. ن 9.
 .170  مهان، ص: به. ک. ن 10.
 .73  محيد امحدی، مهان، ص 11.
 .92  محيد امحدی، مهان، ص 12.
 .174  مهان، ص 13.
 .49  مرواريد، ص  توپ: به. ک. ن 14.
 .50  ، ص1379هرمس، : غرب، هتران  اردکانی، درباره  رضا داوری 15.
 .89  کور، ص  هدايت، بوف 16.
 .338  ، ص1376ار، زو: پور، يحيی، از نيما تا روزگار ما، هتران  آرين 17.
 .1346سپيد و سياه، اسفند   نامه  هفته 18.
: هدايت، قطره  نامه  ا امساعيلی، شناخت  فتح -  هبارلوئيان  شهرام 19.

 .411  ، ص1379
اميرکبير، : دوم، هتران  هدايت، چاپ  صادق  پراکنده  های نام، نوشته بی 20.

 .296  ، ص1344
محيد   کوشش  فارسی، به  ندزاده، مقاالتآخو  فتحعلی  به. ' ک. ' ن 21.

 .33  ، ص1355: نگاه، هتران  صديق، انتشارات. ح  حممدزاده، ويراسته
: هدايت، هتران  صادق  نامه  ا امساعيلی، شناخت  فتح -  هبارلوئيان  شهرام 22.

 .479  ، ص1379نشر قطره، 
 .196  صافی، مهان، ص  قاسم 23.
  تا واقعيت، ترمجه  از افسانه  هدايت  زيان، صادقکاتو  مهايون  حممدعلی 24.

 .104  ، ص1377: نو  طرح: دوم، هتران  مهاجر، چاپ  فيروزه
، 93، 67، 64، 64، 62، 59، 45، 41، 29، 27، 10، 8: منرات  شود به  رجوع 25.

115 ،127 
 .10  منره 26.
 .13  ص ،1356جاويدان،   خيام، انتشارات  های هدايت، ترانه  صادق 27.
 .16و  15  مهان، صص 28.
 .21  مهان، ص 29.
 .23  مهان، ص 30.
  در زمان  سن، ايران  آرتور کريسنت: به. ' ک. ' بيشرت ن  اطالعات  برای 31.

 .1351سينا،   ابن: چهارم، هتران  رشيد يامسی، چاپ  ساسانيان، ترمجه
را نداريم،   گرايانه  باستان  قصد نقد آرای  مقاله  در اين  چون 32.

مطرهی،   مرتضی: دهيم می  ارجاع  ارزمشند ذيل  منبع  به  گرامی  خواننده
 )صدرا،: و ايران، قم  اسالم  متقابل  خدمات
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 .است  از هدايت  و مفاهيم  برداشت  اين 33.

 .172  محيد امحدی، مهان، ص 34.

 .250  ا امساعيلی، مهان، ص  هبارلوئيان، فتح  شهرام 35.

 .254  ان، صمه 36.

 .256  مهان، ص 37.

 .360  پور، مهان، ص آرين  يحيی 38.

 .26  کور، ص  بو ف  مقاله، هدايت  امحد، هفت  آل  جالل 39.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صادق هدايت ـ اعتياد به موادخمدر

 
    نانا: فرستنده

 فروردين سالروز درگذشت صادق هدايت ١٩به مناسبت 
 

افت های غلط از زندگی و روابط اجتماعی صادق هدايت به دليل درک و دري
. و نيز به دليل خاستگاه طبقاتی اش، فردی نازپرورده بارآمده بود

موجودی که توان رويارويی با مسائل و مشکالت را نداشت و مهيشه شانه از 
او مهيشه می کوشيد تا . زير بار مسئوليت ها و دشواری ها خالی می کرد

می . آهنا را به خيال خود تلطيف کندپيش از رويارويی با حوادث ،
خوارگی و پناه بردن به انواع خمدرات و اعتيادها نتيجه اين شيوه تلقی 

در اين نکته هيچ ترديدی منانده . و برخورد با زندگی و مسائل آن بود
است که صادق هدايت از خنستين سال های جوانی باپديده اعتياد و مواد 

ری خاصی که در رفتار و کردار او موج می خمدرآشنا بوده است و الاباليگ
 .زند، مهگی ناشی از اين بالی خامنان سوز بود

 
 

نه ) پوچ گرايانه(و ) نيست انگارانه(وی به دليل درک و دريافت های 
تنها اعتياد وآلودگی به مواد خمدر را امری مذموم و زشت منی دانست، 

فکرانه از آن به  بلکه با توسل به تظاهرات نيهليستی و اداهای روشن
ياد می کرد و با رفتار وگفتار خود به اين ) پناهگاه روحی(عنوان يک 

مدارک و نشانه هايی در دست است که . پديده و عادات زشت دامن می زد
صادق حداقل از هنگام حتصيل در سال های آخر دبيرستان با مواد خمدر، به 

که البته درآن ) ١(ويژه ترياک و حنوه مصرف آن آشنايی داشته است، 
زمان خريد و فروش مواد خمدر امری عادی و رايج بود و دسرتسی به آن در 

کافی بود عالقه مند به اين مساله خود را . مشار ساده ترين کارها بود
در اين گونه اماکن دسته های پير و جوان . به اولين قهوه خانه برساند

 .که مشغول کشيدن ترياک بودند، مشاهده می شدند
زمانی که هدايت به مهراه خنستين گروه از دانشجويان اعزامی به اروپا 

بلزيک اقامت کرد، وضعيت جسمی و روحی خوبی نداشت ) گان(رفت و در شهر
اين وضعيت در هنگام اقامت . و به شدت در مظان آلودگی به اعتياد بود

او آن قدر شدت می يابد که مسئوالن خوابگاه دانشجويی اين دانشگاه 
حرکات و رفتار او را حتت نظر قرار می دهند و روابط او را کنرتل می 

در بين دوستان و معاشران نزديک صادق هدايت در اين ايام،جوانی . کنند
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وجود داشت،که شديدآ معتاد بود و سراجنام ) جی(از اهالی چين به نام 
 ) ٢. (جان خود را هم بر سر اين آلودگی گذاشت

 
. جويان حتت نظر و مراقبت ناظم آسايشگاه قرارداشت، مثل متام دانش)جی(

او پوستی بسيار سپيد و چهره ای مهتابی داشت و در کم حرفی و رخوت و 
وی غالبآ مانند صادق هدايت يا در . گوشه گيری زبانزد مهگان بود

به زودی اين صفات مشرتک و تک . کتاخبانه و يا در خوابگاه بسر می برد
شبی هر دو در کنار ) ٣. (را به صادق نزديک کرد )جی(روی وگوشه گيری، 

پس از رد و بدل کردن چند . استخر خوابگاه به يکديگر برخورد کردند
مجله، جی سيگاری مکيف به صادق تعارف کرد و از اين حلظه آشنايی آن ها 

در نوشته های . رنگ ديگری گرفت و روابط آن ها رو به صميميت رفت
سم مرفين تا مغز . (دين گونه معرفی شده استموجود، اين دوست هدايت ب

استخوان جی نفوذ کرده بود و او را به انواع احنرافات روحی مبتال 
اين جوان بيست و چند ساله که آباء و اجدادش عادت داشتند . ساخته بود

پدر و . که هر روز مقداری شيره کوکنار خبورند، از هنگ کنگ آمده بود
پا فرستاده بودند که از خطرگرفتاری به مادرش فرزندشان را به ارو

غافل از آن که پسرشان چنان اسير و برده . موادخمدر در امان مباند
مکفيات شده که به آسانی منی تواند گريبان خود را ازچنگ اعتياد رها 

 ) ۴.)(سازد
 

اين جوان چندماه بعد بر اثر افراط در مصرف مواد خمدر در مهان خوابگاه 
سطور باال حمصول خيال پردازی . کنار صادق هدايت جان داددانشجويی و در 

برادر (يک نويسنده نيست، بلکه گوشه ای از واقعيت است که حممود هدايت 
 .برآن صحه گذاشته است)بزرگرتصادق هدايت

 
 

غير از اين مورد، ديگر دوستان هدايت هم به اعتياد او اشاراتی صريح 
دن صادق هدايت و تبليغ پيرامون اما به اين دليل که بزرگ کر. دارند

او در دستور کار مطبوعات و مراکز فرهنگی رژيم قرار داشت، می 
به طور مثال پرويز . کوشيدند تا اين آلودگی را کم رنگ جلوه دهند

ناتل خانلری با اين که در جايی اعرتاف می کند که توسط هدايت با 
م، ترياک کشی او را آشنا شده است، حتت تأثير اين سياست رژي) مکفيات(

نگاهی به اسامی دوستان وهم فکران او ) ۵.(امری تفننی معرفی می منايد
در اين ايام نيز نشان می دهد که اعتياد در بين مهه آنان شايع بود و 

و اجنوی شيرازی مهگی آلوده به مواد خمدر ) ۶(افرادی چون حسن قائميان 
ايام کهولت به فقر و حتی حسن قائميان به دليل اعتياد در . بودند

درماندگی افتاد و اتاق مسکونی اش واقع درکوچه شيروانی منشعب از 
خيابان نادری، نزديک چهار راه اسالمبول را به پاتوق شبه روشنفکران 
معتاد بدل کرده بود، تا هم شکمش را سيرکند و هم مواد خمدر مورد 

ی، به معتاد و مهگی در گپ و گفتگوهای خصوص. نيازش را به دست آورد
اما برای اين که اين نکته، يعنی آلودگی . بودن هدايت شهادت می دادند

صادق هدايت به مواد خمدر را با مدارک مکتوب ثابت کنيم، به شهادت يکی 
) ف، فرزانه. م(از نزديک ترين آشنايان و مريدان صادق هدايت، يعنی 

که اين ) فرزانه. (که مدت ها مريد و مهدم هدايت بود، استناد می کنيم
امکان را داشته است تا به پنهانی ترين زوايای زندگی هدايت راه 

 : يابد، شرح برخورد هدايت با مواد خمدر را چنين توصيف می کند

يک بسته کوچک، مثل بسته دارو . در گنجه هزار بيشه اش را باز کرد)
ميز سازهای قديمی کاغذ سفيد تاشده که دو سرش در مهديگر می رود روی 

. گذاشت، آن وقت بفهمی نفهمی لبخند زد و نگاه پرمعنايی به من انداخت
شستش را طوری کشيد که در کنج . مغرور و وارسته، دست چپش را جلو آورد

آن يک چاله کوچک درست شد و از حمتوای اين بسته که گرد سفيد رنگی 
 بعد بسته را. بود، در آن ريخت و به منخرينش برد ونفس بلند کشيد
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دريچه هزاربيشه را بست و پره . دوباره با احتياط بست و سرجايش گذاشت
هان؟ حيرت کردی؟ اين را هبش می : های دماغش را ماليد و به من گفت

خاصيتش اين است که وقتی باال می کشی، . گويند کوکائين، علف خرس نيست
 حلظه ای. به من هم بدهيد: فرزانه. انگار روح می شوی، پرواز می کنی

ترديد کرد با نگاه تندی مرا نگريست و با مهان تشريفات دو باره بسته 
را آورد و من هم به تقليد از او گردی را در گودی شستم ريختم و با 

. انگار ديگر پره نداشت. توی دماغم خنک شد. نفس بلند استنشاق کردم
: بعدش چی می شود؟ هدايت: پرسيدم. هوا از دو طرفش مثل نسيم می گذشت

. آدم بيچاره می شود و من چه می دامن چه می شوی، هرکس يک جور می شود
مدتی با وقت زياد انتظار کشيدم تا احساسات ناشی از کوکائين را درک 

مثل ترياک، الکل اثرش را . الکل اثرش را از بين می برد: هدايت. کنم
) کفلمه(خاصيت گرد اين است که اگر گيرت بيايد در جا . خنثی می کند

 ٧) (…زغال  …وافور  …ميکنی و حال اين که ترياک دنگ و فنگ دارد
 

عده ای بر اين باورند که هدايت در روزهای قبل از خودکشی وآخرين سفر 
دسرتسی به مواد خمدر نداشته است در حالی که مدتی قبل از خود کشی اش، 
 اجنوی شيرازی به مالقات هدايت آمده بود و يک لوله مخير دندان که به

اجنوی . خاطر شيوه رد و بدل کردن آن بايد مواد خمدر باشد به اومی دهد
اين لوله مخيردندان را در جلسه ای که م، ف، فرزانه حضور داشته به 

فرزانه چگونگی رد و بدل کردن اين جنس را اينگونه . هدايت می دهد
ه اجنوی که متوجه شد ممکن است هدايت ازجا در برود، ب …: (توصيف می کند

هبانه اينکه کار خصوصی دارد،هدايت را باخودش به قسمت محام آن اتاق 
کوچک برد ولی در را نبست من درجايی قرارگرفته بودم که آن دو نفر را 

اجنوی چند اسکناس فرانک فرانسه به هدايت . در آيينه ديواری می ديدم
داد که توی کيف چرمی بغلی اش گذاشت و يک لوله مخير دندان هم به 

ظاهرآ اين رفتار که نشانه عدم اعتماد . اوداد که توی جيب کتش چپاند
 ٨) (…به ما سه نفربود 

 
در ميان آشنايان و دوستان صادق هدايت کمرت کسی را پيدامی کنيد که 

متام کسانی که . اعتقاد داشته باشد صادق هدايت آلوده به مواد خمدرنبود
عتياد در رفتارو کردار او با او نزديک بودند به هر صورت نشانی از ا

حتی عده ای عدم دسرتسی به مواد خمدر و آزار و آسيب . مشاهده کرده اند
های روحی ناشی از مخاری را يکی ازعوامل اصلی خودکشی صادق هدايت می 

از مجله تورج فرازمند، در پاسخ به يک سؤال به اين امر اشاره . دانند
نرسيدن : (او می گويد. ی منايدمی کند و معتاد بودن هدايت را تأييد م

) …مواد خمدر و نياز شديد به آن، ناراحتی هايی برای هدايت سبب می شود
فرازمند در مهين گفتگو از نامه ای صحبت می کند که صادق هدايت از 
پاريس به هتران فرستاده بود و در سرتاسر اين نامه به طورمدام صحبت 

از باالی نامه، پس از يا  …و: (فرازمند می گويد. کرده بود)هروئين(از
حق شروع کرده بود و تا پايان نامه به صورت مسلسل و پشت سر هم نوشته 
بود گرد،گرد،گرد، گرد؛ که اين نشان می دهد او تا چه حد از کمبود 

 ٩.)(ناراحت بوده است) هروئين(مواد خمدر 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــ

 
 ١٣۴٢ـ ناتل خانلری، پرويز، خاطرات، جمله سپيد و سياه، سال ١
 انتشارات جميد. ـ جنتی عطائی، ابوالقاسم، زندگی و آثار صادق هدايت٢
 انتشارات جميد.ـ جنتی عطائی، ابوالقاسم، زندگی وآثارصادق هدايت٣
 جميد انتشارات. ـ جنتی عطائی، ابوالقاسم، زندگی و آثار صادق هدايت ۴
 ١٣۴٢ـ ناتل خانلری، پرويز، خاطرات، جمله سپيد و سياه، سال  ۵
 ٢۶٩ف، فرزانه، آشنايی با صادق هدايت، ص .ـ م ۶
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