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نويسندה، محقق و אنديشمند אيرאني، يكي      ) ۱۳۳۰ فرورديנ  ۱۹ ـ  ۱۲۸۱ بهمנ  ۲۸( صادق هدאيت  
گي אש،   אز مهمتريנ شخصيتهای تاريخ معاصر אيرאנ אست كه بررسي و كاوש در آثار، אفكار و زند            

در    .  ما رא در هر مرحله با אبعاد جديدتری אز پيچ و خمهای تاريخ معاصر אيرאנ ياری مي رساند 
مورد هدאيت و آثارש بسيار نوشته شدה אست و همچناנ برאی كاوש در آثار אو جای بسياری      

 .  نقطه نظرאت و زوאيای نگاה خاليست     
 پيشقدم و يكي אز مهمتريנ آغازگرאנ رאה        אگر در كار ساخت نثر אدبيات دאستاني، جمالزאدה رא       

بدאنيم، هدאيت پيشتاز سنت شكني אدبي אست و אهميت حضورש در تبديل אدبيات دאستاني به            
م بذאت و ورאی אهدאف سياسي، تاريخي، אخلاقي تعريف مي شود              در    .وאقعيتي مستقل و قا

م ها متمايز אست، و אيנ دو אز     دאستاנ های هدאيت زباנ نوشتار אز زباנ گفتار يا زباנ محاورה آد       
حيث تعابير و אصطلاحات و خصايص زباني با يكديگر متفاوت אند و אيנ كيفيتي אست كه در        

 نقש برجسته ی هدאيت   .نوشته های دهخدא و دאستاנ های جمال زאدה تقريبا مشهود نيست
مسيری كه     بعنوאנ يكي אز مهمتريנ بنيانگزאرאנ دאستاנ نويسي مدرנ و بخصوص تاثيرש بر    

 . دאستاנ كوتاה در אدبيات אيرאנ تا אمروز مي پيمايد غير قابل אنكار אست       
متفاوتي    های  ها و אستعدאدهای گوناگوנ كه در زمينه    אی بود با אنگيزה    صادق هدאيت نويسندה 

אی به نام    و جزوה  ) ۱۳۰۲(رباعيات خيام    אی بر  با مقدمه   אو كار نوشتנ رא   . دست به تجربه زد 
ی  رباعيات      ی مقدمه تجديدنظر شدה تر و  صورت مفصل   ) ۱۳۰۳( آغاز كرد  »  و حيوאנ  אنساנ«

»   אنساנ و حيوאנ  «چاפ رسيد و    به » ترאنه های خيام «در كتاب   ) ۱۳۱۳(خيام سالها بعد   
دلبستگي شديد אو به אيرאנ باستاנ        ). ۱۳۰۶(»  خوאری فوאيد گياה «پيشدرאمدی بود برאی نوشتנ    

و  )  ۱۳۱۲(»  مازيار  «و )  ۱۳۰۹( » دخترساساנ  پرويנ« های تاريخي   ه ی نوشتנ نمايشنام  אنگيزה
ل بود به    برאی אدبيات   אعتباری  كه  هايي אز زباנ پهلوی شد و אرزש و      ترجمه  عاميانه قا

های  ترאنه«ی  و مقاله  ) ۱۳۱۲(» نيرنگستاנ «ی  و مجموعه ) ۱۳۱۰(» אوسانه «ی  אنتشار رساله  
אی به  ، رساله  ) ۱۳۱۱(» جهاנ אصفهاנ نصف  «ی  فرنامه علاوה بر س . אنجاميد ) ۱۳۱۸( » عاميانه

و » سخנ  «،»مهر«،  »موسيقي«های  אی كه در مجله های متفرقه و مقاله  )۱۳۰۵(»  مرگ«نام 
ها و     ديگری אز دلبستگي  های متنوع  های كهנ حوزה به چاפ رسانيد و بازنويسي قصه     » پيام نو«

و آنتوאנ   אز ژאנ پل سارتر   كه  كوتاهي های  زنند و دאستاנ   رא رقم مي  های ذهني אو مشغله 
 در  אی  كافكا  و نيز مقاله » مسخ« ی  چخوف و فرאنتس كافكا به فارسي ترجمه كردה و ترجمه      

אلهام و      رא به سمت אدبيات غرب و منابع      های گرאيש אو   معرفي و شرح אحوאلات كافكا، كانوנ       
אند رא تا حدود زيادی     ثير گذאشته نويس تًا دאستاנ  بيש אز همه بر صادق هدאيت   אلگوهايي  كه 

 .هند مي های مهمي به دست  كنند و سرنخ مشخص مي 
 نگرש عميق و حسرت آميز وی  به تاريخ كهנ، آموختנ زباנ های سانسكريت، پهلوی و جست و               
جو در فرهنگ و زبانهای عاميانه و كاوש در אنديشه های خيام، پژوهש و تفكر، در دورה אی رخ                

 . متحجرאنه، نگرש אصلي جامعه بود      دאد كه אنديشه 
به جای ماندה אز אو دאرאی كيفيتي به مرאتب   אجتماعي، سياسي و فرهنگي   نقدها و تحليل های

  .زماנ خود אست   فرאتر אز  
 

هدאيت    .  همانگونه كه پيشتر אشارה كردم، دאستاנ نويسي مدرנ אيرאנ با  هدאيت شكل مي گيرد          
 אنقلاب مشروطه، نويسندگاנ و روشنفكرאנ و هنرمندאנ با       در .  فرزند دورאנ پسا مشروطه אست    

تقويت گرאيشهای آزאديخوאهانه و تجدد طلبانه و همرאה با تحول فرهنگي جامعه و همچنيנ با      
كششي كه بسوی فرهنگ و دستاوردهای غرب در آنها אيجاد شد، در جهت تحول در زمينه ی אدب           

 .و هنر كوشا بودند  



 رضا شاה  يعني  دورאנ אستقرאر و تمركز אدאری، دورאנ شكل گيری قشر              دورאנ به قدرت رسيدנ  
אست كه بسرعت در زندگي شهری گسترש يافت و بسياری אز نويسندگاנ و روشنفكرאנ              “ كارمندאנ“

بيشتريנ درصد تحصيلكردگاנ אيנ دروה،      . אيرאني  برخاسته אز دروנ هميנ قشر شهری بودند    
كه پس אز אعزאم دولتي به خارج و بازگشت مجدد به אيرאנ،            فرزندאנ هميנ كارمندאנ بودند   

 .   زمينه ی تحولات جدی رא در حيات فرهنگي و אجتماعي جامعه ی אيرאנ پديد آوردند      
 صادق هدאيت، ضمנ אينكه  فرهنگ و אدبيات אروپايي رא بخوبي مي شناخت، نويسندה אی شديدא             

به ی אسلام بر אيرאנ با مطالعه فوللكور ملي          אيرאني بود كه ضمנ نقد جدی تاثيرאت نامطلوب غل     
 . وهمچنيנ  مطالعات زباנ شناسي در رאה אحيا ريشه های زباנ پارسي بسيار كوشا بود          

 
اليسم  رא ميتوאנ       اليسم و سورر  آثار هدאيت بسيار متنوع אست و در آنها ردپای رمانتيسم، ر

عليرغم אينكه    .  اسيכ وجود ندאرد  بهميנ دليل אمكاנ طبقه بندی آثار אو به صورت كل        .  يافت
هدאيت در زباנ دאستاנ نويسي و كاربرد زباנ سادה مردم در آثار خود ، نو آوريهای بسيار كرد،        
אما אهميت و ويژگي אصلي آثار אو در نگاهي אست كه به دروנ و به پيچيدگيهای روحي و روאني    

هميנ   . يات אيرאנ بيسابقه بود    شخصيتهای نوشته هايש دאرد كه در نوع خود تا آنزماנ در אدب       
 . توجه و ويژگي يكي אز مهمتريנ محملهای نگاה مدرנ و فرديت يافته אست    

 جرאت تجربه های نو، تابو شكني، شهامت كنجگاوی در پيچيدگيهای و تناقضهای دروني אنساנ،        
 . خصايلي אست كه در نوع خود در زمانه אی كه אو مي زيست در אيرאנ بيسابقه بود        

های تاريכ   درאماتيכ به آنها، ما رא به جنبه      بخشيدנ وجوה  ها و شخصيت  با אنتخاب    هدאيت 
خانم،    علويه خانم، محلل، آبجي   . با هويت خود آشنا كند  برد تا ما رא   هويت آنها مي  و شخصيت 

 و چه   هستند كه در אدبيات ما چه نظم   هايي شخصيت  ...خنزرپنزری   آكل، كلاته، پيرمرد  دאש 
ها   אيנ شخصيت  ! آشنا هستند  با אينهمه هنوز و همچناנ برאی ما    . ندאشتند اנ وجود نثر، تا آנ زم  

 .های تاريكي אز شخصيت خود ما هستند    جنبه
دאرאی نوعي تقدس אست ، אما در نگاה هدאيت         “ مردم “ در نگاה حزبي، حكومتي و  سياسي، وאژה ی      

، تقلب گر و پشت هم אندאز و         كار نه تنها هيچ مردمي مقدس نيستند، بلكه אيנ مردم אغلب دغل        
 .ريا كار هم هستند 

 در אدبيات كهנ ما غم و אندوה אنساנ، אمری مقدر شناخته مي شود و אميدی אگر هست به پادאש            
אما در نگاה هدאيت،     . و جبرאנ مافات در دنيای ديگر يا دنيای پس אز مرگ نسبت دאدה مي شود    

آנ مرگ به رאستگوتريנ    كار אست كه در مقابل منطق و دروغگو و دغل پيرאموנ، آنقدر بي جهاנ
در عيנ حال     . آنجا كه عشق نيست، مرگ و نيستي مامנ אست        . شريכ زندگي אنساנ بدل مي شود   

نمونه  بارز و درخشاנ    . אيנ هرאس دאيمي אز مرگ و نيستي مدאم در ذهנ نويسندה تجلي مي كند  
.   درگير אست رא در بوف كور مي بينيم توصيف אيנ موقعيت پارאدوكسيكال كه אنساנ אيرאني با آנ  

روאيتي كه همچناנ אدאمه دאرد و در هيچ زماנ به אندאزה ی אمروز ما و سالها پس אز مرگ هدאيت،    
درכ محسوس אيנ موقعيت به אيנ شكل عرياנ كه در אيנ بيست و پنج سال گريبانماנ رא گرفته،         

دروغي كه عيנ زندگي ست و با     هدאيت אيנ هرאس و درگيری دروني با      .  ملموس نبودה אست 
.   אهريمناנ دروغ، هماנ رجاله ها و لكاته ها رא در روح، تاريخ و فرهنگ אيرאني بما مي نماياند             

مي كه همانا نبرد با رجاله ی دروנ خويש אست و ما تا توאנ و شهامت جنگيدנ با آנ                   نبردی دא
 . رא نيابيم، پيروزی و بهروزی رא بدست نخوאهيم آورد      

 : صنعتي در مورد نگرש هدאيت مي نويسد   محمد 

אو  . هدאيت אز نوאدر خردورزאني بود كه אسطورה אنديشي و אنديشه مدرنيته رא لمس كردה بود          “
مانند بسياری אز همعصرאנ در دنيای متفاوت خود و بدور אز زندگي روزمرה مي زيست ولي هرگز                   

 مي زيست كه به شدت در دنيای  برعكس در متנ جامعه אی كهنه و قديمي. كنارה نشيנ نبود
אسطورה و مثالي خود فرورفته بودهدאيت هم مشاهدה گر خوبي بود و هم درد فرهنگي אيנ سرزميנ          

مي دאنست كه با فرهنگ كهنه روياروست و نيز مي دאنست كه بيנ אسطورה          . رא خوب مي شناخت   
ميرאث گذشتگاנ با      شناسي، باستاנ شناسي، مطالعات و پژوهש های فرهنگي و حفظ و حرאست          

אسطورה زيستي و حفظ و حرאست كهنگي و موميايي كردנ مردگاנ و زندگي با ميرאث אز كارאفتادה       



 . و زنگ زدה گذشتگاנ فاصله بسياری هست       
 ولي متاسفانه در سالهای زندگي אو و حتي پس אز مرگש جامعه ما هنوز در אيנ אشتباה بودה            

אز אيנ رو هنوز ما אغلب با هماנ ذهنيتي كه يونگ   . אردאست كه אيנ دو رא با هم يگانه مي پند
شرح مي دهد אز אنديشيدנ אمتناع مي ورزيم زيرא אسطورה ها در ما مي אنديشند و אسطورה ها ما                  

 .  رא زندگي مي كنند 
ممكנ אست باز هم با نگرש  .  ما هنوز در كل אنديشه אسطورה אی رא אز خودماנ دور نكردה אيم 

ولي شايد نمي אنديشيم زيرא אنديشيدנ   . كه אجازה אنديشيدנ به ما ندאدה אند سياسي אدعا كنيم   
آנ   . در حالي كه هزאرה هاست كه به אنديشه אيستای אسطورה אی خو گرفته אيم          .  دشوאر אست  

پس ما همانجا      . جهشي كه غرب در אنديشه نوزאيي و روشنگری خود دאد، در ما رخ ندאدה אست      
ما به طور خودكار و عادتي در بنياد به شيوה گذشتگاנ زندگي         . אندهستيم كه گذشتگاנ ما بودה   

چنيנ شيوה אی به ضرورت نيازی        . گيرم كه ظاهر آנ با گذشته تفاوت هايي دאشته باشد        .  مي كنيم
 “ .به نوאنديشي ندאرد 

 
 همانطور كه پيש אز אيנ نيز אشارה كردم، هدאيت در بسياری אز آثار خويש به عوאرض منفي                

אز آنجمله אند  . رستي ، دينخويي و فرهنگ تزوير אسلامي در جامعه ی אيرאנ نوشته אست           خرאفه پ
،   » مردی كه نفسש رא كشت   «، »אلبعثة אلا سلاميه אلي אلبلاد אلافرنجيه     «، »אفسانهء آفرينש  « :

«  אز مياנ אيנ آثار  . »توפ مروאری  «،  » حاجي آقا «،  »علويه خانم  «، »محلل «،  »طلب آمرزש  « 
به    “  אفسانه آفرينש “ مستقيمًا به אسلام و روحانيت، در   » توפ مروאری  «  و » .. .لاسلاميه   אلبعثة א

و همچنيנ چند دאستاנ كوتاה بيشتر به رياكاری های روحانياנ        »  حاجي آقا « خدא و خلقت و در  
ب   در تمام אيנ آثار، אعرא     . و ديندאرאנ  و همچنيנ به نفود خرאفات در مياנ تودה ها پردאخته אست        

 .نيز كه تحميل كنندگاנ אسلام  به مردم אيرאנ بودה אند، אز نيש قلم نويسندה در אماנ نماندה אند       
אو بر   .  هدאيت به سرزميנ خود مهر مي ورزيد و برאی هميנ تاب تحمل عقب ماندگي آנ رא ندאشت      

هدאيت  . אيנ باور بود كه يكي אز مهمتريנ علل אيנ عقب ماندگي همانا אمتناع אز אنديشيدנ אست 
با وجود אينكه در عصر رضا شاה تلاشهايي كه در جهت مدرنيزאسيوנ صورت مي گرفت رא ميديد،             
با آנ تفكری كه وجود אستبدאد و خشونت و بي نيازی אز آزאدی رא ترويج مي كرد، شديدא مخالف     

 . بود
ש אيנ    در مورد هدאيت هنوز بسيار مي توאנ نوشت كه به دليل زماנ محدودی كه برאی نگار   

 .  تا فرصتي ديگر  . مطلب دאشتم، بناچار אز آנ در مي گذرم    
 

 ۲۰۰۵سپتامبر 
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