
  از جابلقا تا جابلسا

  

 پور  اثر يوسف اسحاق» بر مزار صادق هدايت«يادداشتي بر 

را از  پور، محقق و نويسندة ايراني مقيم پاريس، كه باقر پرهام آن نوشتة يوسف اسحاق» صادق هدايتبر مزار «           
ي يك موضوع اي است از آن نوع آثار كمابيش رايجي كه براي بررس زبان فرانسه به فارسي ترجمه كرده است، نمونه

ديگر مربوط نيستند يا حتي  شود؛ مفاهيمي كه غالباً به يك ها به مفاهيم فراواني اشاره مي ادبي يا شخصيت فرهنگي در آن
ها  با هم تناقض دارند، و اگر اصوالً ارتباطي با هم داشته باشند، و خواننده بتواند به فراست يا صرافت طبع معنايي از آن

مسلماً غرض نويسنده، . كنندة يك بينش اصلي يا ديدگاه فكري معين و منسجم نيست ع بيانبيرون بكشد، اين موضو
اي است، اين بوده است كه نوشتة خود را با استقامت فكر و با زباني گويا و دقيق و مؤثر بيان  كه غرض هر نويسنده چنان

باحث مختلفي را پيش بكشد، براي حصول به كند، و ارجاعات و مستندات پيوسته و فراوان او نيز، كه باعث شده است م
  .اي تعلق نداشته باشد هيچ ديدگاه فكري معين و منسجم شناخته شده چنين غرضي بوده است؛ گيرم نويسنده به

آميز است؛ زيرا هدايت  انگيز و مخاطره اي وسوسه مسئله صادق هدايتاصوالً نوشتن دربارة آثار وشخصيت            
نظر برسد، با ترديد و انتقاد يا با  رنج و كژتاب كه با هر موضوع و بينشي، ولو در ظاهر ژرف و معتبر بهاي است بغ نويسنده

صادق بر مزار «نويسندة . كند شود؛ هرچند او با كلمات ساده و زنده نظرات خود را بيان مي رو مي به خند رو تحقير و ريش
و انگيزة خودكشي هدايت، به عنوان موضوع اغلب دربارة وسوسة مرگ  -در بخش اصلي كتاب خود - » هدايت

هدايت نخستين چهرة ادبيات «:نويسد او در زندگي، مي» اقدام نهايي«در آثارش و » آخرين حرف«هاي هدايت و  نوشته
اند و هميشه  اي كه جماعت ظاهرالصالح، از هر تيره و طايفه، به وي نشان داده فارسي است كه خودكشي كرده و كينه

اش به اوضاع و احوال ربطي نداشت و امري  خودكشي«:كند و سپس اضافه مي» .جا است ن خواهند داد از همينهم نشا
در جاي ديگر » .غريب در ديار خود، تك و تنها در بين جماعت ادباي ايراني، و تنها در ميانة شرق و غرب... وجودي بود

گونه شور و جهشي براي نوسازي واقعي در  ارد كه هيچكرد در دنيايي محروم از حيات قرار د احساس مي«:نويسد مي
. اند رسيد كه از باال تا پايين جامعه، همه سروته يك كرباس از خرافات و رياكاري به نظرش مي. اعماق آن جريان نداشت

اساس و كه  -چه نقل كرديم  در آن» .ساحل نامرادي، نشسته بود گل ناتواني، به اش، به طور قطع، به پس سفينة آزادي
نويسنده از يك طرف . تناقض آشكاري وجود دارد -كند كليت نظر نويسنده را دربارة خودكشي هدايت بيان مي

هاي دروني  دهندة جنبة و نشان -اوضاع و احوال اجتماعي بدون ارتباط به - » امري وجودي«خودكشي هدايت را 
آور  مرگ» نامرادي«كند، و از طرف ديگر  مي تعبير» درد شناختي«شخصيت او، و در حقيقت به عنوان يك پديدة 

. آن وجود ندارد» نوسازي«داند كه به طور كلي هيچ اميدي به  مي» دنيايي محروم از حيات«هدايت را ناشي از زندگي در 
كه نيست » هدايت نخستين چهرة ادبيات فارسي«جا اين نكته را بايد يادآوري كنيم كه، به رغم نظر نويسنده،  ضمناً همين(

، نويسندة »جهانگير جليلي«نامه نويس معروف، و  ، نمايش»رضا كمال شهرزاد«خودكشي كرده است، بلكه پيش از او 



  .)، خودشان را كشته بودند»من هم گريه كردم«رمان 
در «داند، و براين عقيده است كه  هاي نويسندة مدرن مي االطالق خودكشي را يكي از وسوسه نويسنده علي            

اي است كه  جوهر و عصارة مدرنيته. غوغاي بيمارگونة شهرهاي بزرگ خودكشي يگانه كردار قهرمانانة ممكن است
ترين نويسندة  بزرگ«بنابراين، از نظر نويسنده، خودكشي هدايت، » .شعارش، يعني آزادي، با مرگ قرابتي عجيب دارد

او تعبير » قهرمانانة«به عنوان يك وسوسة مقدر و يگانه كردار  ، را بايد»ترين نويسندة مدرن ايران بزرگ«يا » ايران نوين
در غوغاي بيمارگونة شهرهاي «اگر خودكشي را . دارد» قرابتي عجيب«كرد كه با مفهوم آزادي، يعني شعار مدرنيته، نيز 

فقط » ايران نوين«ن آيد كه چرا از ميان نويسندگا يگانه كردار قهرمانانة فرد انساني بدانيم اين سؤال پيش مي» بزرگ
كنند؟  كردن خودشان را پيدا مي نيست هدايت و امثال رضا كمال شهرزاد و جهانگير جليلي هستند كه امكان يا امتياز سربه

جوهر و عصارة  -در طول بيش از نيم قرن -» تجديد حيات تازة ايران«اي است كه در زمان  آيا هدايت تنها نويسنده
و مسئله خودكشي » غوغاي بيمارگونة شهرهاي بزرگ«شود؟ نويسنده دربارة رابطة ميان  مي مدرنيته در وجود او متجلي

طور مشخص  گويد، و هيچ توضيحي دربارة رابطة آزادي، به عنوان شعار مدرنيته، و مرگ ـ به هدايت چيزي نمي
روشن » ر قهرمانانة ممكنيگانه كردا«عنوان  نويسنده حتي منظور خود را از خودكشي به. دهد دست نمي به - خودكشي

ماند، و اين توهم براي  هاي مبهم و متناقض نويسنده سردرگم مي خواننده در برابر احكام جورواجور و عبارت. سازد نمي
ها به سير و  آن يافتن به آيد كه در اين احكام احتماالً معاني و مفاهيم پنهان و ژرفي نهفته است كه دست او پيش مي

  . د استسلوك خاصي نيازمن
به اين عبارت نويسنده كه دربارة تنهايي و ميل ذاتي هدايت به انزواطلبي و خودكشي است، توجه            

ميان او و ديگران مغاكي دهان گشوده . نشيني وي ربطي به همگان نداشت؛ تجربة بنيادي تنهايي خود او بود كناره«:كنيد
در حقيقت نويسنده كالم پيشين خود را دربارة رابطة ميان » .خاست يهاي وي از قعر همين مغاك برم بود و همة نوشته

گيرد، و  پس مي» اند همه سروته يك كرباس از خرافات و رياكاري«اي كه  هدايت با جامعه» سفينه آزادي«گل نشستن  به
عقيدة  به. رد، ندا»همگان«كند كه تنهايي محصول خود تنهايي است و هيچ ربطي به زندگي اجتماعي، يا  تأكيد مي

بنابراين خودكشي هدايت نيز . كند و نه برعكس ايجاد مي» مغاك«نويسنده، تنهايي هدايت است كه ميان او و ديگران 
» مدرنيته«يا » غوغاي بيمارگونة شهرهاي بزرگ«شود كه هيچ ربطي به  خود او قلمداد مي» تجربة بنيادي تنهايي«محصول 

مورد نظر نويسنده هيچ مفهوم اقتصادي و اجتماعي ندارد، و سرزمين يا نظامي است » تةمدرني«كه بپذيريم  مگر اين. ندارد
  . است صادق هدايتقراري همچون  زاد ناراحت و بي ، كه زادگاه اختصاصي آدمي»ميانة شرق و غرب«مفروض در 
نوعي . ر سنجش آزادي استخودكشي به عنوان امكان دايمي، چيزي است كه معيا«:نويسد نويسنده در ادامه مي           

و سپس نتيجه » .گذار در نهايت ممكن است كه خصوصيت فرد آدمي، دگر شدنِ وي، مبتني بر آن و نهفته در آن است
وجود » اند از دست جامعه خودشان را كشته«بايد گفت در روزگار مدرن، خودكشي جز در بين كساني كه «:گيرد مي

خواننده كدام حكم نويسندة » .نوعان در كار نيست براي اشتراك معنوي با هم خودكشي وقتي است كه هيچ راهي. ندارد



گيرد  خودش تصميم به خودكشي مي» تجربة بنيادي تنهايي«محترم را بايد مالك قضاوت قرار دهد؟ آيا هدايت از روي 
هيچ كمكي به فهم » ديمعيار سنجش آزا.... عنوان خودكشي به«؟ عبارت مبهم )1(كشد خودش را مي» دست جامعه«يا از 

. نظر كردن از ضرورت توضيح است اين توضيح، در حقيقت، صرف. كند خواننده دربارة علت خودكشي هدايت نمي
جا به  اند، تقريباً همه هاي پراكنده و ناسازگاري، كه ظاهراً به منظور شكافتن انگيزة خودكشي هدايت نقل شده عبارت

يعني ادعاهايي هستند كه  - اند  اند؛ به عبارت ديگر از باب مصادرة به مطلوب ستهاظهارات و احكام ديگري راجع يا واب
  . اند كار برده شده عين دليل به
گيري او محتاج  جا كه نتيجه  پيچاند، و آن هاي ساده را به طرز غير الزمي مي نويسنده هر موضوعي، حتي موضوع           

ازنظر «:نويسد مثالً در بارة ديدگاه انتقادي هدايت و مخالفان او مي. كند ميمقدمه و استدالل است به ادعاي صرف بسنده 
از نظر . داشت» كمونيستي«نمود و رنگ  شان قرص بود انتقادهاي هدايت تند و خطرناك مي اي كه جاي پاي آن دسته

. عيت اجتماعي به دور بوداي نداشت و از واق نويسندگان معترض و متعهد در سياست، اما كار هدايت كاري بود كه آينده
واقعيت اين است كه هدايت در زندگي شخصي و » .هر دو دسته هم وسيلة خوبي پيدا كردند كه از شرش خالص شوند

در همه حال خودجوشي و شور و . گرفت اجتماعي خود همواره جانب استقالل و تنوع و بازي آزادانة طبايع فردي را مي
رنگي و زبوني و رفتن زير بار زور يا فشار عقايد بيزار بود؛  گذاشت؛ از هم ا ارج ميصداقت و رنگ و روش افراد آزاد ر

. چشمي مرامي سخت نفرت داشت اي و تنگ دست زورمندان، از تعصب فرقه از پرستش قدرت و تحقير مردم ناتوان به
يثيت انساني و اعتنا به آرزومند آزادي و عدالت و ثبات و آرامش اجتماعي بود، ولي اين همه را فرع دفاع از ح

ها و  هاي تمدن و حمايت از افراد در برابر تجاوز و مراقبت از قريحه و استعداد در برابر حمالت و فشار افراد و نهاد ارزش
اي كه وقتي  ترين نياز ذهني و عملي زندگي او بود، به گونه  آزادي براي هدايت بزرگ. دانست هاي دولتي مي دستگاه

  .گذرد كند از خير آن درمي دست پيدا نمي -حتي به سعادت و آرامش فردي -حتي با نوشتن به آزادي  يابد ديگر درمي
يك محصول فرعي - كردند  ها و احزاب سياسي تبليغ مي چه جمعيت به رغم آن - آزادي فردي براي هدايت           

بنابراين طبيعي بود كه مخالفان . داد ر ميالشعاع قرا تحوالت اجتماعي نبود، بلكه مسايل بسيار مهم اجتماعي را تحت
تعبير » كمونيستي«و حتي » تند و خطرناك«، انتقادهاي هدايت را »شان قرص بود جاي پاي»  كه آزادي، يعني همان كساني

رغم نظر نويسنده،  همين جهت، به جدا نبود، و به» واقعيت اجتماعي«كنند؛ زيرا از ديدگاه هدايت آزادي به هيچ وجه از 
ستودند؛ وانگهي خود هدايت از زمرة همان  دفاع هدايت را از آزادي مي» نويسندگان معترض و متعهد در سياست«
فعاليت و بينش هدايت را در دفاع از آزادي » نويسندگان معترض«اصوالً اين كالم نويسنده كه . بود» نويسندگان معترض«

اساس است، و معلوم نيست نويسنده بر پاية كدام  دانستند، بي مي» اعيواقعيت اجتم«دور از  را جدا و به پسنديدند و آن نمي
كند، و حتي بدتر از آن  چون مخالفان آزادي از معارضان هدايت معرفي مي را هم» نويسندگان معترض«شواهد و داليل 

  . هدايت خالص شوند» شر«اند تا از  بر آن بوده» نويسندگان معترض«نويسد كه  مي
ها مانند بزرگ علوي  آورترين آن ، و نام»نويسندگان معترض«داند بسياري از  جا كه نويسندة اين سطور مي نتا آ           



اكبر دهخدا، با هدايت  احمد و علي اي و جالل آل و عبدالحسين نوشين و احسان طبري و خليل ملكي و انور خامه
در زمان حيات و چه پس از مرگ هدايت، متعرض او ها هرگز، چه  يك از آن معاشرت و روابط صميمانه داشتند، و هيچ

، عموماً جزو ابواب »از شرش خالص شوند«خواستند  مخالفان و معارضان سرسخت هدايت، همان كساني كه مي. نشدند
دار و  فضالي ريش و سبيل. خواند مي» رجاله«ها را  جمعي دستگاه هيئت حاكمه بودند؛ همان كساني كه هدايت آن

كه شخصيت و آثار ) 2(فريب هاي مطبوعات عوام و پاورقي نويس» قلم به مزدان«و » رورش افكاريپ» « مقمپزِ«
گونه  دانستند از هيچ اي مانند هدايت را تعريضي به مقام و موقعيت فرهنگي خود مي مالحظه فكر گستاخ و بي روشن

ها نسبت به هدايت به علت  يدن و دشمني آنورز كردند، و به خالف نظر نويسندة محترم كينه مخالفتي با فرو گذار نمي
دست «نويسد هدايت از  از يك طرف مي. شود گويي مي جا نيز نويسنده دچار تناقض در اين. اقدام او به خودكشي نبود

، خودش را كشت، و از طرف »جاي پايشان قرص بود«هاي همان كساني كه  ها و دشمني ، يعني به دليل مخالفت»جامعه
. داند را نسبت به هدايت صرفاً به جهت اقدام او به خودكشي مي» جماعت ظاهرالصالح، از هر تيره و طايفه«ديگر كينة 

دارند و هم از اين كه هدايت، به  هم هدايت را به خودكشي وامي» جماعت ظاهرالصالح«در حقيقت، به عقيدة نويسنده، 
. »هميشه هم نشان خواهند داد«به تعبير نويسنده اين كينه را ورزند، و  كشد نسبت به او كينه مي ها، خود را مي تحريك آن

است، جزو مقدمات » وجودي«كه خودكشي هدايت امري  بنابراين معلوم نيست كه آن كالم نخست نويسنده، مبني بر اين
  .گيري نويسنده است يا حاصل تبعي آن اين نتيجه
توان اشاره كرد كه وزير  قدر مي سبت به هدايت همينن» جماعت ظاهرالصالح«دربارة خصومت و كينة آن            

القلم كرد،  نيز بود، هدايت را نزديك به هفت سال ممنوع) 3(»ادباي سبعه«معارف وقت، علي اصغر حكمت، كه جزو 
ود، اندازي كه هدايت براي كتابي از محمد مقدم كشيده ب چنين در دو طرح قلم و هم» نيرنگستان«اين بهانه كه در كتاب  به

به گفتة محمود هدايت، برادر بزرگ هدايت، وزير معارف وقت هدايت را . كنايات موهني تشخيص داده بودند
به جز چند مقالة  1320تا 1313دارد تا كتباً تعهد بدهد كه تا اطالع ثانوي كتابي منتشر نكند، و هدايت از سال  مي وا

، چاپ دستي »بوف كور«مؤكد هدايت در صفحة شناسنامة كتاب اشارة . كند چيزي منتشر نمي» موسيقي«كوتاه در مجلة 
نشان دهندة فشار و سانسوري است كه دربارة » فروش و طبع در ايران ممنوع است«كه  ، مبني بر اين1315در بمبئي، سال

است، بلكه در  البته اين فشار و سانسور فقط به انتشار آثار هدايت محدود نبوده). 4(انتشار آثار هدايت وجود داشته است
پرفسور  1328طوري كه وقتي در سال  شده است؛ به هاي مربوط به زندگي خصوصي و اجتماعي او اعمال مي همة زمينه

كند، به هدايت، ظاهراً به  دعوت مي» كنگره جهاني حمايت از صلح«ژوليو كوري از هدايت براي شركت در نخستين 
كنم، بايد روشن شده باشد  با اين توضيحات، من خيال مي). 5(ه نمي شودبهانة موانع اداري، اجازة خروج از كشور داد

  . هدايت خالص شوند» شر«اند تا از  كرده كه چه كساني تالش مي
هدايت با همة بينش و حساسيتي كه در روند آفرينش ادبي داشت خاطرش غالباً با مسايل عميق اجتماعي و            

گاه از عقايد اجتماعي  ، هيچ)6(ادبي و فرهنگي خود، كه بسيار پهناور و نظرگير بود در طول فعاليت. معنوي مشغول بود



هايش به چشم  ترين نوشته ترين و شاعرانه»خصوصي«بستگي او به آزادي فردي و عمومي حتي در   رو برنگرداند و دل
و انقالبي داشتند، و » چپ«شرب او، به ويژه در نيمة اول دهة بيست، عموماً با كساني معاشرت داشت كه م. خورد  مي

البته ). 7(رساند خواه، آشكار و پنهان، ياري مي آواز بود، و به نيروهاي سياسي و آزادي ها هم اغلب نيز با اعتراضات آن
تر گفتيم، نمايندة دستگاه فكري و سازمان اجتماعي معيني نبود و از مواضع سياسي خاصي  هدايت، همان گونه كه پيش

دارويي  اند، نوش معروف شده» مسايل نفرين شده«د، و براي دردهاي فردي يا اجتماعي، كه به نام كر دفاع نمي
هاي فوري براي مشكالت اقتصادي  هاي ساده باب روز بودند و درمان هاي كلي و راه حل كه نسخه در زماني. شناخت نمي

ور و منتقدي  او انديشه. كرد واقعيت حفظ ميشدند، هدايت حس فسادناپذير خود را براي دريافت  و اجتماعي عرضه مي
بود اصيل و شريف و عميق و آزاده كه دامنة مطالعاتش وسعت بسيار داشت و اين خصوصيات از او انساني بسيار مطبوع 

  . راه و شايان اعتماد ساخته بود و دوستي بسيار هم
ترسيم كند كه » تراژيك«اي كامالً سياه و  چهرهكوشيده است از هدايت » صادق هدايتبر مزار «اما نويسندة            

هاي  هم خوردن بال صداي به«داند كه  ترين رسالتش را اين مي است، و بزرگ» انزواطلبي«و » تنهايي«شيفته و شيداي 
حاد  اين وادادگي و تمايل به مردن، ارادة«: و ماليخوليا متهم مي كند» وادادگي«نويسنده هدايت را به . شنود را مي» مرگ

اعتقادي به آخرت، و كشش  اين مرگ آگاهي، اين بي... كند زيستن را كه آن نيز در وجود هدايت هست مقلوب مي
زدگي اوست، حالتي از دل دو نيمي، از رنج، و تناقض در وي  اش در عين حال اسباب دل مايگي انتها به زندگي، كه بي بي
گاه وسوسة جنون و  بر و التهابي كه در وي براي نوشتن هست، و خاستاند، و ماية ج هاي وي آفرينند كه ماية نوشته مي

دست » خودكشي«و » جنون« اش ميان وسوسة  اگر هدايت در سراسر زندگي» .گذارد خودكشي كه يك دم آرامش نمي
خود را  ترين ايام عمر نسبتاً كوتاه گونه توانسته است بيش آيد كه پس او چه اين پرسش پيش مي) 8(زده است و پا مي

احساس راحتي و آرامش «هم نوشتن به معناي مدرن كلمه، و به تعبير خود نويسنده براي رسيدن به  وقف نوشتن كند، آن
ورزي و دقت و انضباطي  واقعيت اين است كه نوشتن براي هدايت محصول حد اعالي ذوق. »ناشي از نقل و حكايت

و نوعي » جبر و التهاب«كه نويسنده آثار هدايت را محصول  حال آنآيد؛  است كه اصوالً اثر ادبي بدون آن پديد نمي
هاي پريشان و  شود كه در آثار هدايت عموماً با آدم گيري او ظاهراً از اين جا ناشي مي داند، و اين نتيجه ماليخوليا مي

اثر ادبي را صرفاً به  توانيم يك اما ما نمي. خوش جدال با خويش است، سرو كار داريم مريض احوال، با ذهني كه دست
پردازد، بيمارگونه بدانيم، يا  مي» نجار نابه«شناسي  ، يا به تعبير رايج، به روان»ناسالم«اين دليل كه به كاوش در فضاهاي 

طرح ناخوشي و ناسالمتي به صرف ناخوشي و ناسالمتي لزوماً هنر . را اثر دست كسي معرفي كنيم كه ذهني عليل دارد آن
  )9.(شوند صرهاي ناخوشي و ناسالمتي هم الزاماً ماية تباهي هنر و هنرمند نمينيست، اما عن
نوشتني كه از روان شوريده و حساس او سرچشمه  -تر نيز اشاره كرديم نوشتن براي هدايت  كه پيش چنان           

داد، نفوذ  ز شكل ميتسالي خاطر مؤثري بود، و همين نوشتن، كه شخصيت او را به عنوان يك نويسنده ني -گرفت مي
ستودند و هم  كه هم در زمان حياتش او را مي كرد؛ دوستاني فكري و معنوي شورانگيز او را بر خيل دوستانش حفظ مي



مقام او به عنوان يك نويسندة  -من خيال مي كنم كه اشتغال خاطر هدايت . پرستيدند پس از مرگش خاطرة او را مي
و » انزواطلبي«پايه بودن ديدگاه نويسنده را دربارة مفهوم  به خودي خود بي - انگيزشهاي وسيع و شور اي و معاشرت حرفه

اي  است ـ مسئله» نوميد«حتي اگر قايل به اين باشيم كه هدايت يك نويسندة . دهد هدايت نشان مي» جنون«و » وادادگي«
كه خود هدايت دربارة  اين نوميدي، چنانبه گمان من،  - اند كه همة مفسران و منتقدان آثار هدايت دربارة آن بحث كرده

طور كلي محكوم و طرد  نويسد، به معناي آن نيست كه او اميد را به هاي كافكا مي اميد در داستان» شكنجه كردن«
است كه نوميدي را با وضوح » نوميدي«تر اين باشد كه هدايت نخستين نويسندة  شايد توضيح واقعي. كند مي

طرفي و ترس نبود، و از هرگونه زاري بر حال خويشتن و  داد، و اهل مالحظه و ترديد و بي اي نشان مي كننده خيره
چه خود او از آن  او راه آفرينش ادبي و آزادي انديشه را در فضاي سياه و نكبت زده ايران ـ آن. گري بري بود احساساتي

گويي و طنزي مصرانه  شوخ طبعي و بذله به عنوان يك نويسندة ناراضي و شوريده با - كرد تعبير مي» گندستان«به 
اين موضوع، يعني نگاه طنزآميز هدايت حتي نسبت به . كرد اي كه مخالفانش را هم مسحور مي پوييد، به گونه مي

ترين جنبة شخصيت او است؛ موضوعي است كه نويسندة  ترين مسايل بشري، به گمان من، مهم»تراژيك«ترين و  جدي
  )10. (طلقاً دربارة آن سكوت كرده استم» صادق هدايتبر مزار «

اند، ارزش قايل  اش، كه آثار او در طي آن خلق شده آقاي اسحاق پور براي خودكشي هدايت بيش از زندگي           
كنم  من گمان مي. داند تراز مي تر اشاره كرديم مرگ هدايت را با شعار مدرنيته، يعني آزادي، هم كه پيش است، و چنان

آثار فراوان و متنوعي است كه  - اي وجود داشته باشد»كردار قهرمانانه«اگر به راستي  - هدايت » قهرمانانة كردار«كه 
رسالت او در اين است كه توانست با هنر خود كاري بكند كه . سال نويسندگي خود خلق كرده است هدايت در طي سي

خالف رسم معهود اهل تشريفات و تعارف نبود، و بدون اي كه به  هم نويسنده نويسنده را در ايران به جا بياورند، آن
فكر و اديب ديگري در فضاي جامعة فرهنگي ما در  هدايت بيش از هر روشن. زد هرگونه مالحظه و پروايي قلم مي

علوي زاده و  هاي معاصر فرهنگي ايران مانند جمال آورترين چهره قرن اخير مؤثر بوده است، و قرار دادن او در كنار نام نيم
دهد كه او يك سرو گردن از همة  ها نشان مي احمد و خانلري و مينوي و فرزاد و نظاير اين و چوبك و گلستان و آل

ها بلندتر است، و مسلماً اين مقام خود را با مرگش به دست نياورده است؛ زيرا مرگ به خودي خود هيچ ارزشي  آن
  . ندارد
تا « :»صادق هدايتبر مزار «نقل قول به پايان برسانم، ابتدا نقل قولي از نويسندة من مايلم اين نوشته را با دو            

اي براي مبارزه  آورد كه هدايتي هم هست، وي دليلي براي زيستن و وسيله كس به روي خودش نمي كه هيچ زماني
» .اش پايان دهد و به زندگي هايش را پاره كند جا رسيد كه نوشته اين ها آغاز گرديد به كه خصومت ولي از وقتي. داشت

بحث شده باشد؛ اما  -آميزاست كه تناقض -نويسنده » حكم قطعي«كنم در اين مقاله به اندازة كافي دربارة اين  گمان مي
را پاره نكرده  -آري، هيچ نوشتة مهمي -كنم كه هدايت، به رغم تصور نويسنده، هيچ نوشتة مهمي  قدر اشاره مي همين

ها ظاهراً  اند هدايت در حضور آن كه حسن قائميان و مصطفي فرزانه نوشته -را هم پاره كرده باشد است، و اگر چيزي 



اما نقل قول دوم، كه كالمي است از . علت خصومت ديگران با او نبوده است يقيناً به -هايي را پاره كرده است نوشته
كا، و تأكيد او بر جنبة ادبي بودن تعبيرهايش، كه بسيار هاي كاف هدايت دربارة كافكا، يعني دربارة تعبير خودش از داستان

  ».رود هيچ وجه حكم قطعي به شمار نمي اين گونه تعبيرها در مورد آثار ادبي جايز است اما به« :فروتنانه است
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  :ها پانويس

  

هدايت وجود دارد خواننده را نسبت به علت يا » اقدام نهايي«و » آخرين حرف«ه دربارة تناقضي كه در ديدگاه نويسند. 1
عنوان علت اصلي خودكشي هدايت با  كند؛ زيرا نويسنده هر علتي را به هاي خودكشي هدايت دچار سرگشتگي مي علت

عنوان داليل  كه معموالً به داليلي. آورد هاي محتمل ديگر مي ها را در نفي علت كند و آن قطعيت و جزميت نقل مي
آيند، چندان با هم  نظر مي طور كه در ظاهر به شوند، از جمله داليل نويسندة محترم، آن خودكشي هدايت نقل مي

هاي مرگ هدايت را به عنوان وضع واقعي، يا وضعيت  علت» ناسازگاري«توان، با قدري تسامح،  ناسازگار نيستند، و مي
هاي واقعي مرگ هدايت  كه رابطة منطقي علت اين ت و در معرض مرگ تعبير كرد؛ مشروط بهطبيعي، يك نويسندة ناراح

هايش را به مرگ، گرايشي كه در بسياري از آثار او  هاي داستان خود هدايت علت گرايش آدم. را به درستي بشناسيم
اي  كه پاره -اي هم  ا، و پارهه اي ناشي از سيرت آدم كند، و پاره اي ناشي از محيط توصيف مي مشهود است، پاره

هاي به ظاهر  خود زندگي؛ و به گمان من هنر او اين است كه اين پاره» تراژيك«ناشي از ماهيت  - رسد نظر مي تر به سنگين
  . كند عرضه مي» سازگار«تي واقعي و طبيعي و  آميز را در هيأ پراكنده و تعارض

بود، به اعتراف خودش، در موقع » ايران«ها و گردانندگان روزنامة  نويس ، كه از پاورقي)حميد.م.ح(قلي مستعان  حسين. 2
بوف «قطعات بسياري را كه از نظر او مغاير با اخالق عمومي بوده است از » ايران«در روزنامة » بوف كور«چاپ مسلسل 

دگاه او نسبت به هدايت نمايندة دي» بوف كور را بايد سوزاند«انتشار مقالة مستعان تحت عنوان . حذف كرده است» كور
، اثر مستعان، تحت »ناز«آميز هدايت دربارة رمان  مخالفت و دشمني مستعان نسبت به هدايت با انتشار مقالة طنز. است

  .يابد ها پس از مرگ هدايت ادامه مي شود و اين مخالفت و دشمني تا سال آغاز مي» داستان ناز«عنوان 
اصغر  زاده، محمد قزويني، علي د نفيسي، عباس اقبال، رشيد ياسمي، حسن تقيعبارت بودند از سعي» ادباي سبعه«. 3



ها اهل شعر و لغت و تصحيح متون  آن. الشعراي بهار بوده است ها ملك الزمان فروزانفر، كه ارشد آن حكمت و بديع
گروه «. ها باشد اسم آناي نبود كه خالي از  هاي آغاز قرن شمسي حاضر هيچ مجله و روزنامه گذشتگان بودند و در سال

به » دهن كجي«، مجتبي مينوي، مسعود فرزاد و بزرگ علوي، به تعبير مينوي، يك صادق هدايتمتشكل از » ربعه
  ».كه ما يگانه بوديم ها هزار رو و هزار دل داشتند، در حالي آن«بود؛ زيرا » ادباي سبعه«جماعت 

هاي مضحك  باشي پور، يكي از آدم ، شخصيت حكيم»گردسگ ول«از مجموعة » ميهن پرست«در داستان كوتاه . 4
ضمناً نامة هدايت به يان ريپكا، ايران شناس معروف . اصغر حكمت ساخته شده است داستان، از روي گردة چهرة علي

ها فراهم  نوول حاضر چاپ دارم، اما هنوز وسايل چاپ آن 20يك رمان و چند سفرنامه و تقريباً «كه  چك، مبني بر اين
  . توانسته است آثارش را چاپ كند نمي -1316سال  - دهد كه هدايت در ايام نگارش اين نامه  نشان مي» يستن
. اند ها كشور ما را به زندان بزرگي مبدل ساخته امپرياليست«:نويسد هدايت در پيام كوتاهي خطاب به ژوليو كوري مي. 5

او ايرج اسكندري را به عنوان » .ستايم دفاع از صلح ميمن نظر شما را در . سخن گفتن و درست انديشيدن جرم است
كند، و به اين ترتيب پرده از فضاي تاريك و  معرفي مي» كنگرة جهاني حمايت از صلح«نمايندة خود براي شركت در

  . دارد زدة جامعة ايران برمي اختناق
ها  د، و در تأسيس و انتشار مستمر اين مجلهبو» پيام نو«و » سخن«و » موسيقي«ترين گردانندگان مجلة  هدايت از فعال. 6

نخستين كنگرة «بود، و در » انجمن روابط فرهنگي ايران و شوروي«چنين عضو اصلي  او هم. نقش تعيين كننده داشت
  .عنوان يكي از اعضاي هيأت مديره حضوري مؤثر داشت به» نويسندگان ايران

با تعدادي از  1327بهمن  15راز، كه پس از تيراندازي به شاه در هدايت براي آزادي عبدالحسين نوشين از زندان شي. 7
به من  صادق هدايتآن چه «مصطفي فرزانه در . رهبران حزب توده بازداشت شده بود، از هيچ تالشي فرو گذار نكرد

ين از زندان نوشته است كه هدايت تعدادي از دوستان خودش، از جمله فرزانه، را واداشته بود تا براي آزادي نوش» گفت
اي ديگر  گونه اين موضوع را جهانگير تفضلي، روزنامه نگار معروف، به. ها و مطبوعات كشور مقاله بنويسند در روزنامه

نوشته  -پس از وقوع انشعاب در حزب توده - اي به عبدالحسين نوشين  در ضمن خليل ملكي در نامه. تأييد كرده است
به اين . »ساكت و آرام«صورت  كرده است، منتها به حزب توده شركت مي رهبران» اغلب جلسات«است كه هدايت در

هاي  نامه«براي مطالعة نامة هدايت به نوشين به كتاب . اشاره كرده است» چهار چهره«اي نيز در كتاب  موضوع انور خامه
  . گردآوردة اين نگارنده مراجعه شود» صادق هدايت

كرده، و همچنين  هدايت را افسون مي - ژرار دو نروال نويسندة فرانسوي - نويسنده نوشته است كه خودكشي نروال . 8
اي نيست  مقايسة آثار و سرنوشت شگفت نروال و هدايت موضوع تازه. داند هاي نروال مي را متأثر از نوشته» بوف كور«
نظريات نويسندگان «در كتاب » يك نويسندة نوميد«توانند به مقالة پاستور والري تحت عنوان  مندان در اين باره مي عالقه(

، اما اين موضوع كه مرگ يا خودكشي نروال هدايت را افسون )مراجعه كنند» صادق هدايتبزرگ خارجي دربارة 
  . كرد توهم نويسنده است و هيچ اساسي ندارد مي



آيد  شمار مي ها به داستانترين  هاي كافكا در ادبيات از تاريك داستان«:نويسد مي» پيام كافكا«كه خود هدايت در  چنان. 9
ها اميد محكوم  كه در آن كند، نه براي اين طرز وحشتناكي اميد را شكنجه مي رود و به سوي شكست قطعي مي و به
اين دنياي دروغ و تزوير و «:نويسد در جاي ديگر مي» .تواند محكوم بكند كه اميد را نمي شود بلكه برعكس براي اين مي

  ».اش دنياي بهتري ساخت و روي ويرانه مسخره را بايد خراب كرد
به  -انداختن خودش در رود سن- دربارة اقدام به خودكشي) 1307اردي بهشت  12(  1928مه  2هدايت در نامة . 10

بلو گذشت در  بعد از آن كمدي دراماتيك كه در فونتن«:نويسد آميز مي برادر بزرگش عيسي هدايت با زباني شوخي
بدبخت دچار زحمت شده بنده هم كامالً مفتضح، ] دبير دوم سفارت ايران در پاريس[ه و انتظام پا شد سفارت غوغايي به

مان بخت بود دست خر براي  هرحال اگر بخت به. باد رفت مان هم كه به پول. توانم جلو دو نفر در بيايم كه نمي طوري به
تر در  براي توضيح بيش» .قربانت صادق. ه شوددهم تا بعد چ عالي پز مي هاي جناب عجالتاً با رخت. خودش درخت بود

  .گردآوردة اين نگارنده مراجعه كنيد» صادق هدايتهاي  نامه«اين باره به كتاب 
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