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  یادداشتی بر سفرنامۀ اصفهان از محمد بهارلو
را دو سال پس از بازگشت از فرانسه، یعنی در سی سالگی،  هدایت است، و هدایت آن اصفهان نصف جهان جزو نخستین آثار

، انسان و حیوان )1302( اي بر رباعیات خیام آثار پیشین او، مقدمه. جریان یک سفر کوتاه به اصفهان، نوشته است در
و ترجمۀ چند داستان کوتاه از ) 1309(دخترساسان ، پروین)1309(، زنده به گور)1306(، فواید گیاه خواري)1303(

 اصفهان. دهد ، نشان می»همه فن حریف«گر و  یک نویسندة آزامایشاش را، به عنوان  ادبی نویسندگان اروپایی، تنوع فعالیت
است، و نخستین نمونه از یک  نصف جهان در میان این آثار، و حتی آثاري که هدایت بعدها تالیف کرد، کامال ممتاز

  .ت اس-نوسندگان ادبیات داستانی–نسل اول ما   در میان نویسندگان-سفرنامه نویسی–ي کهن سال ادبی »گونه«
 باز» افسانه آمیز«اي و  است، و در آن نویسنده قصۀ سفر خود را به یک شهر اسطوره »آزمایشی«اصفهان نصف جهان یک اثر 

هدایت با شهر و مردم اصفهان و  طرز برخورد. هاي هزارو یک شب است گوید، شهري که به تعبیر نویسنده مانند حکایت می
اند و  سیاحان و نویسندگانی که پیش از هدایت از اصفهان دیدن کرده  طرز برخوردنوع برداشت فرهنگی و مردم شناختی او با

نویسان  در اصفهان نصف جهان هدایت، به خالف رسم مالوف سفرنامه. اند کامال متفاوت است نوشته شرح دیدار خود را
دهد و نه در بارة  را به دست میاصفهان  اي، نه عکسی، نه طول وعرض جغرافیایی و مساحت و جمعیت پیش از خود، نه نقشه

هدایت حتی از . گوید بلوکات و آب و هوا در فصول چهارگانه چیزي می کوه و دره و دشت و دمن و رودها و قنوات و
» نوآور«نویسندة  شهر اصفهان نیز پرهیز دارد، و فقط در مقام یک» جغرافیاي انسانی«و » جغرافیاي طبیعی« شرح و توصیف

امتیاز اصفهان نصف جهان در کیفیت شخصی و  .ت تجربۀ خود را از سفري سه چهار روزه ضبط کرده استاي از لحظا پاره
 .شنویم الي متن سفرنامه می نویسنده را از البه» شخصی«که ما صداي  پیرایۀ هدایت است؛ به طوري درونی نگاه بی

شود، زمانی که از طرف مدیر مدرسه از او و  غاز مینویسنده آ اي از دورة تحصیل ابتدایی اصفهان نصف جهان با نقل خاطره
، با »تکلیف«اداي  او براي. ، یا به تعبیر جاري شرح زندگی روزانۀ خود را بنویسند»روزنامه«شود که  می سایر شاگردان خواسته

ه را که بر او چ تقسیم روز، به صبح و ظهر و شب، آن کند؛ به این معنی که با اي تهیه می ساده» فرمول«رضایت خاطر، 
 کند، و با و درس و خواندن و خوردن چاشت و ناهار و شام، به طور گذران یادداشت می گذرد، مانند نمازگزاردن و دعا می
» نواخت زندگی یک«خاطره به  در حقیقت هدایت با نقل این. دهد این تکلیف را در طول صد روز انجام می» اندك تغییر«

ها و شاید یک عمر  زندگی را نه در محدودة روزها بلکه در طول سال تعبیر خود او، این گونهکند؛ زیرا، به  خود اشاره می
او، با عزم  آید رو وقتی موضوع سفر به اصفهان پیش می از همین. »شود پیش بینی کرد نجم الدوله می مانند تقویم حاجی«

ندگی در ز»تغییر و تنوع غیر معمولی« ر یکشمرد، چون تردید ندارد که این سف جزم، چهار روز تعطیل را غنیمت می
از جریان سفر را براي خود، نه لزوماً به عنوان یک نویسنده، ضروري  برداشتن» یادداشت«او حتی . اش خواهد بود روزمره

  .دارد خاطرة سفر را، براي همیشه، ثبت کند داند؛ چون قصد می
سرایی است، و قدرت تعبیر و پویایی حس  یش هدایت به داستانجهان نمایندة گرا این افتتاحیه در سفرنامۀ اصفهان نصف

آمیزد، و به  مستند در هم می را با واقعیت) خیال(چون یک نویسنده، خاطره  هدایت، هم. دهد شناختی او را نشان می زیبایی
دایت، چنان که ه. کنیم گونه که ما او را در اثرش کشف می همان کند، تعبیر گئورك لوکاچ خود را در اثرش کشف می

ها،  پل مسجدها،«هایی از مناظر اصفهان،  او عکس. گیرد به اصفهان برود داند چرا تصمیم می نمی نویسد، خودش می



هایی از کتاب  شنیده یا خوانده است؛ عکس ها ، را دیده و وصفی از آن»ها کاري ها، قلم کاري ها، کاشی ها، مناره کوشک
طور  ایران شناس نام آور آمریکایی پروفسور آرتور اپهام پوپ، و همین ستشرق ومعروف بررسی هنر ایران، تالیف م

هدایت، کافی  و جوگري ذاتی ها، به ویژه جست ظاهراً همین. سفرنامۀ ده جلدي سیاح فرانسوي شاردن هاي شگفتی از وصف
  . بکشاند-»شهر پر استعداد هنرمندان«–بوده است تا او را به سوي اصفهان 

پس از دوندگی بسیار براي گرفتن جواز سفر،  او،. کند  خود را آغاز می-سفر-ي »روزنامه«نویس  قت یک داستانهدایت با د
مسافران تا دقیقۀ . شود معطلی، در گاراژي در تهران، سوار یک اتومبیل لکنته می همراه سه مسافر دیگر، پس از شش ساعت

» گرد وغبار طالیی رنگ«و میان  کشد که سرانجام اتومبیل بوق می تا اینکند یا نه،  دانند که آیا اتومبیل حرکت می نمی آخر
  .افتد راه می به
رو که  رفت و یک نفر کلیمی سرخ آبله من و یکی از آشنایان که به دیدن خویشانش می :با شوفر و شاگردش شش نفر بودیم«

شوفر و شاگردش و یک نفر ارباب  .اتومبیل نشستیمرفت تا مال التجاره بیاورد، عقب  مانند قرقی داشت و به بوشهر می بینی
  ». نشستندهاي آویزان جلو زرتشتی با گردن کلفت و سبیل

توصیف هدایت . خواهند از مسافران جواز عبور می رسد و بار دیگر اتومبیل ساعت پنج و نیم بعد از ظهر به شاه عبدالعظیم می
  .دهد هایش به دست می که او در داستانهایی است  توصیف از مسیر حرکت، کمابیش، نظیر همان

هاي  و سبزه گاهی درخت کوچک. هاي پست و بلند چشم انداز دو طرف جاده بیابان بود و با تپه. افتاد راه اتومبیل دوباره به«
  ».شد تنک رنگ پریده از دور دیده می

  :ه بود اشاره کرد که مردش را گم کردتوان به توصیفی مشابه از داستان کوتاه زنی براي نمونه می
خودش بوي بنزین و روغن سوخته و دود در هوا پراکند و در جادة گرم خاك  گیري کردند، بوق کشید، از اتومبیل را آب«

هاي راه چشم  و خم هاي دوردست و پیچ ها، کوه و درخت نواخت بود، سپس تپه دورنماي اطراف ابتدا یک. افتاد راه آلود به
  ».را تفتیش کردند داشت وجواز مسافران  چندین جا اتومبیل نگهدر...انداز را تغییر داد

دیگر تکلیف خود را فهمیدم و دانستم هر جا یک درخت ببینم  من«.خواهند در کهریزك بار دیگر از مسافران جواز عبور می
دیکتاتوري « ی و اختناق زدهاي است از وضع سیاس این اشاره، و تکرار و تأکید گذران، کنایه» .بکنم باید جوازم را قبالً حاضر

سید نصراهللا « از زبان -داستان کوتاه هدایت ترین سیاسی-پرست  دورة بیست ساله؛ همان وضعی که در داستان میهن» سیاه
  :دست داده شده است آمیزي از آن به شوخی ، تعبیر»سازمان پرورش افکاري«، ادیب »ولی
  بود که رضاخان را به شیوة ژیلبالس با شیشۀ اماله و شاخ حجامت باالي سرشکرده قبله مادر میهن را تشبیه به ناخوش رو به«

  »!آورده بودند و باالخره او را نجات داد
اند یا االغی زخمی با  مانند دو شتري که در حاشیه جاده زیر درخت خوابیده کند، چه هدایت در مسیر حرکت توصیف می آن

در عین حال  سفرنامه تعلق دارند» رئالیستی«کند، اگر چه به زمینۀ  که نویسنده برایش آرزوي مرگ می کرة سفیدش
  :دهد هدایت را نشان می» دستگاه فکري«هاي  ها و شاخص حساسیت

انداخت و لوچه آویزانش را باز  اي به او حیوان نگاه پر از کینه. ها مشت زد و افسارش را کشید به صورت یکی از آنساربان «
  ». فرستادین بود که به او و نژادش نفرینکرد، فریاد کشید، مثل ا



  :و نمونۀ دیگر
. کرد آمد گوارایی آرزو می پایین گرفته بود، مثل این که مرگ را مانند پیش کمی دورتر یک االغ زخمی سر بزرگش را«

 او را خواستم سر می هاي درشت سیاه، گوش دراز و پیشانی کف کرده ایستاده بود، کره االغ سفید با چشم پهلویش یک
  ».روز مادرش نیفتد تا به نوازش بکنم و اگر سقم سیاه باشد دعا بکنم که هر چه زودتر بمیرد

  :توان دید هدایت، زبان حال یک االغ در وقت مرگ، می نظیر توصیف، یا مضمون، باال را در نخستین داستان کوتاه
کنار  بعد از ضرب و شتم، جسد مرا در.  این روز افتادمصاحبم، اتومبیلی پاهاي مرا شکست و به مباالتی امروز به واسطۀ بی«

عدل سرمدي انتقام خود را از این جنس  مردم و در مقابل آستانۀ کاش زودتر می...حال خود گذاشتند این جاده کشیدند و به
  ».کردم ظالم مطالبه می

جوانی هدایت   جزو نوشته هاي دورة...انسان و حیوان، که مانند داستان کوتاه زبان حال یک االغ همین مضمون در رسالۀ
  :تکرار شده است» رمانتیک«است، با لحنی 

چالق ،  هاي زیاد، پاي ها به حال رقت آوري با زخم در کوچه. شود کندن آفریده می کشیدن و جان االغ در ایران براي زجر«
  ». بکشدشکم گرسته، دو برابر قوة خود، از اطالع آفتاب الی موقع خواب صاحبش باید بار

چه، به زعم او،  آور است، و آن ظالمانه و اسارت و رفتار او نسبت به حیوانات خشن و» انسان مظلوم کش است«از نظر هدایت 
که االغ  تأکید هدایت به این. ها دشوارتر از مرگ شود رفتار افراد انسانی است آن شود که زندگی حیوانات بر باعث می
زودتر بمیرد تا به سرنوشت  و دعا کردن او که کره االغ سفید هرچه» کرد وارایی آرزو میآمد گ مرگ را مانند پیش« زخمی

این . گرایشی که مشغلۀ ذهنی و تقدیر خود او نیز بود گیرد؛ مادرش دچار نشود از گرایش هدایت به مرگ سرچشمه می
 هاي کوتاه او جلوة نظرگیري داستانهاي دورة جوانی هدایت است، و در بسیاري از  نوشته گرایش در قطعۀ مرگ، که از

  :دارد، به عنوان مایۀ اصلی به کار گرفته شده است
دهی، تو  می بخت سرگردان را سرو سامان روز تیره سیه. داري زندگانی کاسته آن را از دوش برمی تو از غم و اندوه! اي مرگ«

  ».گردانی می بار را خشک باشی، دیده سرشک زدگی و ناامیدي می نوش داروي ماتم
کند، و چنان که  نویس، خودش را در اثرش کشف می عنوان داستان در واقع هدایت، در مقام نویسنده و قبل از هر چیز به

 او، که همواره در معرفی خودش به دیگران امساك و پرهیز دارد، تماس» خود«ما با  گفتیم، در جریان همین مکاشفه است که
هاي ضمنی او نیست، بلکه  واکنش این سفرنامه اهمیت دارد اظهار نظرهاي مستقیم وچه براي هدایت در  آن. گیریم می

کند؛ از  دیگران و همراهان خود دربارة موضوعات گوناگون نقل می هایی است که او از زبان هاي تاریخی و حکایت روایت
 ته است و ارباب زرتشتی برايها آویخ که در شهر قم جلو دکان) چخ(سلمان فارسی و حصیري  جمله حکایت سگ نگهبان

یک افسانه عامیانه شبیه است،  به ، که)مورچه خوار(کند، یا حکایت وجه تسمیۀ شهر تاریخی مورچه خورت  مسافران نقل می
کاوه آهنگر و گودرز، و از سه نژاد بودن اهالی ) اصفهانی بودن(اصالت  داستان. شود و باز از زبان ارباب زرتشتی نقل می

که جا به جا در  هایی ، و حکایت»دعا کرد مدینه خراب بشود و اصفهان آباد«حدیثی از پیامبر اسالم که   نقلاصفهان، و
هاي او را دارد، اشتغال  و همان زبان و لحن داستان شود، هاي تاریخی اصفهان نقل می گزارش دیدار هدایت از اماکن و ابنیه

  .دده حکایت نشان می خاطر و ارادت او را به قصه و
سرایی است، قبل از هر چیز با فردیت  نسبت به نفس داستان ها، که نمایندة وسوسۀ هدایت ها و حکایت خواننده در این روایت

داستان  چه براي او اهمیت دارد نفس داستان گویی یا رسد که آن نظر می طور به این. شود می و قدرت خالقیت نویسنده آشنا



براي او نوشتن در حکم . ممکن بیان شود ترین زبان ترین و زالل و به ساده» مناسبت «هم داستانی که به سرایی است؛ آن
چنان . گیرد  است که او، به طور ضمنی یا تصادفی، در معرض آن قرار می-اي تجربه یا-بازسازي و بازیافتن مایه و مضمون 

اصفهان نصف جهان را محصول  ید سفرنامۀگیرد به اصفهان برود، و با داند چرا تصمیم می اشاره کردیم هدایت نمی که
  .ارتجالی بودن، به مقدار فراوان، در متن سفرنامه سرشته است تصمیم آنی و ارتجالی نویسنده بدانیم؛ و این کیفیت آنی و

واقعیت و  مصالح هدایت. کوشیده است تا تجربۀ سفر خود را به اصفهان به یک اثر هنري بدل کند در حقیقت هدایت
کند، و به  فکر می» سایۀ کلمات«بلکه با  هدایت، به تعبیر والدیمیر ناباکف، نه با کمک کلمات. او بوده استمالحظات 

 رو اصفهان نصف ار این. آورد خود را نیز به همراه می» سایۀ«ماند، بلکه  باقی نمی نویسد که کلمه در محدودة کلمه اي می گونه
چه  هیچ پیام و رهنمودي، نظیر آن. ندارد را به عهده» رسانی اطالع«ت؛ زیرا وظیفۀ گردان نیس جهان کتابی براي سیاحان و جهان

  .کند می» توصیف«هدایت به جاي ارایۀ اطالعات مستقیم . شود نمی هاي مشابه وجود دارد، در آن دیده در سفرنامه
به رنگ  رنگ» نه جواهر فروشانجعبه آی«هاي قدیمی که مانند  رشته کوه-توصیف طبیعت حاشیۀ راه قدر که در  او همان

لغزد تا  و پاهاي کجش می ها کند و در وصف مارمولک سبز کوچکی که در کنار جاده روي دست  درنگ می-شود می
خیابان تاریخی شهر اصفهان،  به»شخصی«نگاه سیال و  شود و، کمابیش، با همان باریک می» خیال خودش پی گم بکند به«

که اشاره کردیم هدایت کوشیده است تا تجربۀ  چنان. نگرد جهان، مسجد جامع، می ن مسجدتری چهار باغ، یا به باشکوه
. دست دهد است، به ها خوانده را از دیگران شنیده یا در کتاب را از دیدارش از یک شهر تاریخی، که وصف آن شخصی خود

ند، و به مقدار فراوان جدا از دنیاي بیرون یا آفری می ها یا سایر آثار هدایت، دنیاي خودش را این سفرنامه، مانند داستان
  .»واقعی«

اجتماعی معین  که یک سفرنامۀ مستند است، بیان کنندة شهر اصفهان در یک دوره تاریخی و رغم آن بهاصفهان نصف جهان، 
توانیم، و  در واقع می.  است1311در اوایل سال  تواند ادعا کند که این سفرنامه نمایندة شهر اصفهان کس نمی نیست، و هیچ

هم هدایت در مقام نویسندة  اندازي از شهر اصفهان است از منظر هدایت؛ آن باید، بگوییم که اصفهان نصف جهان چشم
 از کیفیتی، حاصل باشد، راستی چنین جنبه، یا یا کیفیت، جامعه شناختی و مردم شناختی این سفر نامه، اگر به جنبه،. ادیب

  .همین منظر قابل تأویل است
 نویسد، در خودش را می» روزنامه«اصفهان نصف جهان، به عنوان راوي اول شخص، کسی که  گمان من امتیاز هدایت در به

چه از  نسبت به موضوع روایت، آن فاصلۀ راوي. آفریند ي نوشته را می»حال و هوا«کند، و فضا و  روایتی است که بازگو می
کند و  نیست، بلکه فاصلۀ حساسی است که خواننده را مجذوب می» سرد« و» دور«کنند،  تعبیر می» ۀ زیبا شناختیفاصل«آن به 

 -قضاوت  یا- متفاوت از احساس -قضاوتی- تا خواننده بتواند در صورت لزوم احساسی  دارد، می در عین حال دور نگه
کند؛ انگار با نویسنده هم سفر گشته  نمی» گم« یا» رها«ویسنده را گاه ن اما خواننده در طول سفر هیچ. نویسنده داشته باشد

چه در متن  آن–موضوع . بیند گاه می مدرسه و گورستان و زمانی در بازار و آتش است، خود را گاهی در مسجد و گاهی در
) فاعل شناسایی یا شناسنده( »سوبژه«در مقام ) راوي(و نویسنده ) مورد شناسایی(» ابژه« به عنوان -شود توصیف می سفرنامه

اي است که هدایت تلویحا به  ، وجود ندارد، و این نکته»مفعول«و » فاعل« ، یا»شناخته«و » شناسنده«نیست؛ زیرا در این سفرنامه 
  : استآن اشاره کرده

ین شهري که در زمان اظهار عقیده بکنم؟ براي ا آن توانم راجع به آیا براي شناختن اصفهان سه چهار روز کافی است؟ آیا می«
  »...صفویه نصف جهان لقب داشته



نخستین بار بخواهد دربارة  شبیه است؛ انگار آدمی که براي» بدیهه پردازي«نویسنده در اصفهان نصف جهان به نوعی نقش 
ف که اشاره کردیم، هد هدایت، چنان. اندیشیده است موضوعی سخن بگوید، و حتی براي نخستین بار به موضوع گفتارش

 فقط. بکند» اظهار عقیده«رود، و قصد ندارد راجع به آن  داند چرا به اصفهان می نمی خود را پیشاپیش معین کرده است؛ او
به توصیف، یا تصویر، دیگر  هر توصیف، یا تصویري، وابسته. کند بیند با حساسیت ذاتی خود توصیف می چه را که می آن

اگر چیزي در این سفر نامه مورد شناسایی باشد، قبل از هر  در حقیقت. ه استاست که بینش یا عاطفۀ هدایت در آن سرشت
 خود را در معرض) مراقبت یا تأمل(و درون نگري ) مشاهده یا معاینه(نگري  طریق برون چیز، شخصیت هدایت است که از

را بشناسد و دریابد که این » شناآ غریب«خواهد این قصه پرداز  طبعاً خواننده می. دهد نگرش، یا قضاوت، خواننده قرار می
به گمان من اصفهان نصف جهان، احتماالً . قدیم ایران است، کیست هاي مجهول و هنر مرد، که افسون زدة سفر و عاشق افق

سجایاي اخالقی  ترین اثر هدایت است؛ به این معنی که گرایشات فکري و احوال ذهنی و»اتوبیوگرافیک« پس از بوف کور،
شخصیت هدایت ادیب و داستان نویس روبه رو هستیم؛  ما در این کتاب با. کند ما و به طور سرراست منعکس میاو را مستقی

  .عالقۀ او، نظیر قصه و حکایت و هنر نقاشی و معماري و طبیعت و مرگ ها و مضامین مورد به ویژه با مایه
روستاییانی که با  هر دلیجان برسد، هدایت از دیدنکه اتومبیل مسافران به ش نخستین سفرنامه، قبل از آندر همان صفحات 

، خود را ثبت »رمانتیک«زنند احساس، یا واکنش  می زارها، زمین را بیل در هواي گرگ و میش، میان کشت» قبال قدك«
  :کند می
بریزم و زمین  عرق. اي بکنم توانستم یک زندگی تازه و ساده گذاشتند با همان مردمان می آن جا میبه نظرم آمد که اگر مرا «

اول پاییز . شدم ها، هیچ خسته نمی ها، سال ماه را شخم بزنم، زمین درو شده با بوي گوارا، بوي مخصوص به خودش، روزها،
 گفتند و از قیمت گندم، جو، آب، زمین و ریسیدند و قصه می ها دوك می ها زن زمستان کردند، ها روي آسمان پرواز می کالغ

  ».کردند غیره صحبت می
، است و بیش از هر چیز حسرت »اصل خویش«همان  و جوي طبیعت یا معنویت، یا در واقع در حقیقت هدایت در جست

 توانسته است طبیعت را مانند نوعی دفتر شعر داشته و انسان می» معنی«که جهان  هایی خورد؛ زمان هاي گذشته را می زمان
ها هیچ حد فاصلی نیست، و میان  آن دیگر تداخل دارند و میان ت در یکانسان و طبیع» رمانتیک«در جهان بینی . »بخواند«

ها است،  دردي میان آدم دلی و هم هدایت در رویاي رابطۀ هم. ندارد افراد انسانی نیز، مانند انسان و طبیعت، مرزي وجود
با یک دیگر  ودن، در تعارضها، از حیث آدم ب هاي کلی بر مالحظات فردي ترجیحح دارند و آدم خواهش رویایی که در آن

  .گیرند قرار نمی
ها را آب  کرت) آتشکده ساسانی(گاه  دهقان، که در دامنۀ کوه آتش مرد» افسانه سرایی«همین احساس، یا واکنش، نسبت به 

  :تري دارد بیش کنند، صراحت یاري می
شود که پر از یادگارهاي موروثی و   پیدا میدهاتی ایرانی این افکار تنها در! ایران چقدر بزرگ، قدیمی و اسرار آمیز است«

  ».همه یادبود، فکر و افسانه داشته باشد تواند این امریکایی یا فرانسوي نمی یک نفر دهاتی. قدیمی است
شود و تکه  خود می بی در برابر عمارت آتشکده، که از آن جز مقداري جرز و سنگ کبود باقی نمانده است، از خود هدایت
نمایندة پاکیزگی و «اندازد تا، به یاد آتش جاودانی،  می زند و در محراب آتشکده آورد و آتش می ز جیب در میاي ا روزنامه
چه خوب بود «: خورد این که آتشکده خراب و خاموش افتاده و فراموش شده است حسرت می او از. ، شعله بکشد»زیبایی
  ».افروختند می زمان پیشین در آن آتشیادگار  ساختند و به جا را از روي نقشۀ اولش می آن اگر



.  بلکه آرمانی برتر است فقط یک واقعیت نیست، است؛ زیرا گذشته از نظر او » رمانتیک«گرایی هدایت یک مفهوم  گذشته
است که به » رمانتیک«معنویت بخشیدن به آن یکی از بارزترین مشخصات اندیشۀ  این تمایل به آرمانی کردن گذشته و

توان به  می. کند تجلی می هاي هنري زمان باستان نیز  به ادبیات و معماري کهن و تالش براي احیاي سنتبازگشت صورت
  :توصیف او از عمارت عالی قاپو اشاره کرد

هاي می،  جام هاي نرم ابریشمی، هاي بی همتا، تشک هاي گران بها، قالی و زیبا همۀ مجالس بزم، پارچه این بناي ظریف«
  ».آورد  و همۀ شکوه گذشته را به خاطر میدختران الله رخ

  : استستون به او دست داده هاي دیواري کاخ چهل احساسی که بعد از تماشاي نقاشی همین طور
هاي قلم مو به ما  را از روي همین نیش ها پر از روح است و بعد از سیصد سال هنوز نقاش احساسات خودش ولی این پرده«

رساند، زیرا تنها چیزي که در آیندگان تاثیر دارد همین  آن زمان را می  پایۀ تمدن و بزرگیو همین]...[ دهد  انتقال می
  ».اندازد تکان می آورد و قلب را به مانند نقاشی، معماري، ساز و ادبیات است که انسان را به هیجان می هاي عجیب تراوش

قصر  دانند ولی اسم معمار تاج محل، ا اپراي پاریس را میی اسم معمار لوور«از نظر هدایت از این که شاگردان مدارس ایران 
 است؛ به ویژه این که کسی خود را نسبت به این» خجلت آور» «دانند اند نمی ایرانی بوده یلدیز و مسجد اصفهان را که

وسایل «بودن گذشت زمان، و مهیا  هدایت نه فقط. »مرغ همسایه غاز است«داند؛ زیرا، به تعبیر او،  شاگردان مسئول نمی
معمارهاي امروزه هم با همه وسایل مثل «داند بلکه از نظر او  نمی رفت هنر معماري ، را باعث پیش»تر و بهتر ساختما آسان

باشد و هر تکه از  هم نمی سازند نه تنها به شیوة ایرانی نیست بلکه اروپایی شان پریده و چیزهایی که می سلیقه اینست که ذوق و
این نگرش انتقادي، که . »و پنجره تقلید شیوة انگلیسی است مثال ستون به طرز یونانی، طاق ایرانی،. کند بنا یک حکم می

اسمی  ها را هیچ این نقاشی«شود؛ زیرا به تعبیر او  کار نیز می هاي روي قلم متوجه نقاشی حاوي مقداري حقیقت نیز هست،
  .»شود رویش گذاشت نمی
شود آن را شیوه و اسلوب  می. ایرانی دارد و نه فرنگی است دیم، نه شیوه نقاشینه صنعت جدید است و نه صنعت ق«
سال  دهد با شکم باد کرده و پاهاي خشکیده، مثل گداهاي حکایت لوس لیلی و مجنون را نشان می همان. نامید» براسورین«

  ».پاي کارهاي ظریف قدیم برسد تواند به تر به مجنون حقیقی شبیه است تا به صنعت نقاشی و هرگز نمی قحطی و بیش
او به گذشته، به صرف این که گذشته . یابد جوید، اما آن را نمی می کردة خود را در گذشته در این سفرنامه هدایت جوان گم

باعث شده  چه از نظر هدایت آن. است» آرمان برتر«زیرا، چنان که اشاره کردیم، در جست و جوي  است، گرایش ندارد؛
» محو«و » خراب«و بناهاي با شکوه آن  ها صفهان از عظمت و اعتبار گذشته خود بیفتد و بسیاري از عمارتاست که شهر ا

ظل السلطان، «کند  او، از زبان میزبان خود، نقل می. السلطان بوده است حکامی مانند ظل» جنون«کفایتی و  شوند بی
. »سفلیس شده است را کشته و نتیجۀ آن تریاك، الکل، وها  کرده قواي روحی آن تجاوزاتی که به مردم می خواري و خون

  .داند تاثیر نمی طلبان و سوداگران و دزدان را بی فرصت هدایت، در این میان، آسیب زمانه و گزند حوادث و نقش تخریبی
که  هایی به غیر از کاشی. هایی است که ریزش کرده هاي طاق و کاشی کند، شکست چرکین می دل ولی چیزي که انسان را«

به اضافه . آبله خورده باشد اند، مانند صورت خوشگلی است که رویش را در دو حیاط مجاور صحن دزدیده و فروخته
  »!کدام دست چالق شده روي کاشی کوبیده است اند و میخی که معلوم نیست یادگارهایی که روي دیوار نوشته

 براي عبرت دیگران یکی از این«کند  آشوبد که پیشنهاد می  بر میچنان» همه زیبایی همه عظمت، این این«هدایت از تعرض به 
اما با وجود این او بر این . بگذارند تاالر کاخ چهل ستون» جعبه آینه«ببرند و زیر » ها را که یادگار روي نقاشی نوشته دست



 و از همین رو  نیز هست،» فرجلب مسا«و بهترین شهر براي  ایران است، »شهر صنعتی«ان هنوز بهترین عقیده است که اصفه
نقاشی و معماري و ادبیات  رسد که او این طور به نظر می. دوباره احیا شوند» صنایع ظریف ایران«در این شهر  امیدوار است که

 جهان داند؛ زیرا، به تعبیر او، در این دلی افراد انسانی می پویایی و هم و موسیقی را به عنوان واالترین دست آورد بشري و مایۀ
تاثیر بگذارد وجود  »آیندگان«انسان را به تحرك وادارد و در : حس ظرافت«و » قلب«نامالیم چیز دیگري که  ناشناس و

  .ندارد
کند، و خالی از  هدایت، نثر داستانی مالوف او را واخوانی می هاي زبان اصفهان نصف جهان، کمابیش، همان زبان داستان

  . مفردات و ترکیبات کنایی عامیانه استسرشار از و» میرزامآبی«تصنع و 
شاعرانه بودن  بودن، دقیقا، به» ادبی«معناي شاعرانه بودن نیست؛ حال آن که تا پیش از هدایت  بودن به» ادبی«از نظر هدایت 

 مکررات و اثري از لفاظی و مترادفات و پرداز نبود،  دهد، عبارت هدایت، چنان که این سفرنامه نیز نشان می. شد تعبیر می
او همۀ ذهن خود را . شود  در سبک نگارش او دیده نمی-فرتوت و منحط گذشتگان مشخصۀ سنت-مصنوع و مالل آور 

نویسندگی تعبیر  وي از آن به مشکل اصلی کرد، همان کیفیتی که همینگ پیدا کردن کلمات درست و مناسب می معطوف به
هدایت، . کنیم را احساس نمی آن خصلت، یا امتیاز،  طوري که ما  بهنثر اصفهان نصف جهان نرم و هموار است،. کرده است

  : استهایی که در جریان سفر برداشته منتشر کرده این سفرنامه را بر اساس یادداشت کند، گونه که خودش اشاره می همان
  ».کمیل بکنمهاي خود را ت یادداشت کرد، من موقع را مناسب دیدم تا سکوت کامل در این جا فرمان روایی می«

هایی است که هدایت به صورت ارتجالی و  سفرنامه، عیناً، همان یادداشت دانیم این است که آیا متن چه ما نمی اما آن
ها  یادداشت سفر، نوشته است، یا این که نویسنده پس از بازگشت از سفر روایت دیگري بر اساس آن سردستی، در حین

هاي سفر خود به منابعی از جمله کتاب  یادداشت که هدایت در موقع وانویس کردنفراهم کرده است؟ نکتۀ روشن این است 
  : سفرنامۀ معروف شاردن مراجعه کرده استبررسی هنر ایران، و معروف آرتور پوپ، 

 در این قسمت بدون تاثیر» پوپ«هاي  نمایشگاه لندن و کتاب. اند اصفهان آمده تاکنون چندین مسافر امریکایی به تماشاي«
  ».نبوده

  :یا
  »...کند مانند همان مجالسی که شارن نقل می...شده هاي بزرگی که دور تاالر در قسمت باالي آن کشیده پرده«

 یا» شگرد«گونه  رو است که در آن هیچ متنی ساده و فروتن، یا خود جوش و طبیعی، روبه کند که با اما خواننده احساس می
در –مقدار فراوان، از سبک باري و سیالن متن  و این، به شود که به کار نرفته است، مود میکار نرفته است، یا وان به» هنرنمایی«

چه در جریان سفر  آن–به عبارت دیگر خواننده خود را با موضوع و مصالح سفرنامه  .شود  ناشی می-واقع نحوة نگاه نویسنده
. قلم را بر صفحه کاغذ دوانده است» نمایی خود«اي که با  ندهو نه با نویس بیند، رو می  روبه-معرض نویسنده قرار داشته است در

و » خودداري«آگاه است، یا در واقع آگاهانه » بی اعتنایی«یا » خودداري«این  آن چه محرز است این است که هدایت نسبت به
 نه در شباهت آن -ل باشدحاص اگر چنین ارزشی–بنابراین ارزش زیبایی شناختی این سفرنامه . را برگزیده است» اعتنایی بی«

  .بلکه در کیفیت ارائه آن است  نه در احساس همانندي خواننده با نویسنده، به واقعیت، 
از جمله –از مطالعۀ آن اثر احساس کنند که خود و دیگران  هدف هر اثر ادبی، یا هنري، این است که مخاطبانش پس

دهد؛  می است که پس از خواندن اصفهان نصف جهان به خواننده دستاین احساسی . شناخته اند  را بهتر-نویسنده یا هنرمند
آن با یک حرکت گذران و ناتمام و  شود، و در ختم نمی» حقیقت ثابتی«حتی اگر بر این عقیده باشیم که این اثر به 



این  یري نداشته باشد،خوانندگان هیچ تاث» خود«شناخت اصفهان و دیگران و  رو هستیم، این سفرنامه، اگر در آمیز روبه تناقض
خود راستین  « پروست، سازد؛ زیرا، به تعبیر مارسل هایی از شخصیت هدایت آشنا می ما را با سایه روشن قدر هست که

  .»شود هایش نشان داده می نویسنده فقط در کتاب
معاصر ایران است؛ به  تاصفهان نصف جهان، قطع نظر از قضاوتی که دربارة آن وجود دارد، جزیی از تاریخ ادبیاسفرنامۀ 

  . است از تاریخ ادبیات ما-جزء مهمی–ویژه از این جهت که هدایت جزیی 
ها به عنوان  ادبیات تعلق ندارند؛ زیرا آثار آن بسیاري از نویسندگان معاصر هدایت، و حتی نویسندگان پس از او، به تاریخ

 فقط در درون تاریخ. یات معاصر حضور نظرگیر ندارندشناختی، در تاریخ ادب زیبایی ، به عنوان یک کیفیت»ارزش«یک 
به این اعتبار هدایت . تقلید کدام توانیم ببینیم چه اثري تازه است و چه اثري تکراري؛ کشف کدام است و ادبیات است که می

ویسندة معاصر دیگري است، و به همین جهت بیش از هر ن» فراملی«اي  نویسنده به تاریخ ادبیات جهانی نیز تعلق دارد؛ زیرا او
  .اند هاي زندة جهانی ترجمه شده زبان آثارش به

  1377تابستان 

 


