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Readout of Darwin’s Scientific Revolution in Formating of Sadegh
Hedayat Nihilistic Thoughts
Jafar Fasaei1 & Najmeh Dorri2
(135-158)

Transition from common and prevalent dual substructure and superstructure and
crossing political, social well known situation as main motives and vanables in
formation of subject and concepts providing a possibility in literary criticism in
order to regard. Contexts from different angles and through this reveal contexts
semantic layers. Regarding this issue, in questing theoretical basis of Sadegh
Hedayats nihilistic thoughts we can point another important factor and motive
besides regarding the role of important components such as economic, social
and political components and in the light of it present an explanation for the
thoughts of this prominent author. In this article Sadegh Hedayats Thought that
indicate an absurd world, meaningless and purpose and full of Multidimensional
and Complicated Contradictions, are being readout in the light of a “Scientific
revolution”. What is meant by scientific revolution in this article is a concept
that is used by Thomas Samuel Kuhn the theorist of Philosophy of Science In
the twentieth century, in order to explain the some of the most important
intellectual and social changes in Western traditions. He believed that scientific
revolutions would create new paradigms. The results of this research that are
obtained from studying some of Sadegh Hedayats short stories, scripts and
articles, indicate that dominant mentality of this contemporary author and
intellectual in confronting with world and generally the theoretical basis of his
thoughts, are conformated by confrontation with Charles Darwins materialistic
and evolutionary thoughts. From this perspective Hedayats absurd world and his
dominant mental axes, are rooted in an evolution and revolution in the field of
experimental science. This revolution which in the result proposed the new and
novel narratives of mankind, world, and god against Traditional grand narrative
and Cliché narrative were leaded to engender a type of epistemological rupture
and the present article tries to make understand Sadegh Hedayat in this
important rupture.
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چکیده
گذار از دوگانۀ مرسوم و متداول «زیربنا ـ روبنا» و عبور از بزنگاههای شناختهشدۀ سیاسـیــ اجتمـاعی بـه عنـوان
محرّکها و متغیّرهای اصلی در شکلگیری موضوعات و مفاهیم ،امکانی در نقد ادبی فراهم میسازد که بتـوان از
زوایای متفاوت به متون نگریست و از این طریق ،الیههای معنایی متن را آشکار ساخت .با توجه به این مسئله ،در
جستجوی مبنای نظری اندیشههای نیستانگارانۀ صادق هدایت میتوان در کنار توجه بر نقش مؤلفههای مهمی از
قبیل مؤلفههای اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی ،به عامل و محرّک بسیار مهم دیگـری اشـاره کـرد و در پرتـو آن،
توضیحی برای اندیشههای این نویسندۀ مطرح ارائه داد .در نوشتار حاضر ،محورهای فکری صادق هدایت که ناظر
بر جهانی پوچ ،فاقد معنا و غایت و نیز سرشار از تناقضهای چندبُعدی و پیچیده است ،در پرتو یک انقالب علمـی
مورد بازخوانی قرار گرفتهاست .مراد از انقالب علمی در این نوشتار ،مفهـومی اسـت کـه تـام سـاموئل کـوهن،
فیلسوف و نظریهپرداز تاریخ علم در قرن بیستم ،آن را برای توضیح و تبیین پارهای از تحوالت فکری و اجتمـاعی
در سنّتهای غربی بهکار گرفتهاست .کوهن معتقد بود که تحول در علم ،عامل چرخشهـا و تغییـرات بنیـادین در
الگوهای فکری ،سرمشقها یا پارادایمها میشود .نتایج تحقیق حاضر که از بررسی پارهای از داستانهـای کوتـاه،
نمایشنامهها و نیز مقالههای صادق هدایت بهدست آمدهاست ،نشان میدهد کـه ههنیّـت غالـ ایـن نویسـنده و
روشنفکر مطرح ،در مواجهه با هستی و به طـور کلـی ،مبنـای نظـری تفکـرات وی ،در برخـورد بـا اندیشـههـای
ماتریالیستی و تکاملگرایانۀ چارلز داروین صورتبندی شدهاست .از این چشمانداز ،جهان ابزورد صـادق هـدایت و
غال محورهای فکری او ،ریشه در یک چرخش یا انقالب در عرصۀ علم تجربی دارد .این انقـالب کـه در نتیجـۀ
آن ،روایتهای تازه و بـدیعی از انسـان و مناسـبات او در هسـتی و قرائـت تـازهای از مفهـوم خداونـد ،در مقابـل
کالنروایتهای سنّتی و کلیشهای مطرح شد ،موج به وجود آمدن نوعی گسست معرفتشناسانه گشت و نوشتار
حاضر سعی کردهاست که صادق هدایت را در این گسست بسیار مهم و بنیادین فهم نماید.
کلیدی :صادق هدایت ،ادبیات داستانی ،پارادایم ،نیستانگاری ،ادبیات ابزورد.

واژههای
 .1مقدمه
در سنّت فکری فلسفی غرب ،نگاه به مقولۀ تاریخ و علم ،دچار تغییرات و نوسانات زیـادی
شدهاست .تاریخ ابتدا همانند زنجیرهای به هم متصل و ممتد تلقی میشـد کـه هـر دوره،
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نتیجه و برآیند دورۀ قبل و آنگاه علت و محرک تغییـرات بعـدی محسـوب مـیگشـت .از
شاخصترین نمایندههای این طرز تلقی از تاریخ ،هگل و شاگرد مکت او ،کارل مارک را
میتوان نام برد .هگل برای تاریخ نقطۀ آغازی مشخص قائل میشد و آن را واجد غـایتی
محتوم میپنداشت .تاریخ در چشمانداز هگلی ،عرصۀ انکشاف روح اسـت؛ روحـی کـه در
مشرق طلوع میکرد و پ از فراز و نشی های تاریخی بسیار ،در آلمان به منتهیإلیه خود
میرسید و در آنجا غروب میکرد.
مقولۀ تاریخ برای کارل مارک نیز همانند هگل ،امری غایتمند است؛ بدین معنـا کـه
تاریخ در کلیت خود ،عرصۀ تقابل و نزاع طبقات اجتمـاعی پرولتاریـا و بـورژوازی اسـت و
«غایت روشن آن ،به چیرگی پرصالبت سوسیالیسم بر سرمایهداری ختم میگردد» (سـینگر،
 .)85 :1379چنین برداشتی از تاریخ در سنّت فکری غرب ،حدوداً از فردریش نیچه بـه بعـد
دستخوش تحوّل گشت .تاریخ در قرائت تازه ،نه بهصورت پلکانی و پیوسته ،بلکه هماننـد
جزایری جداگانه است و بیشتر ،احکام گسست و عدم تداوم در مورد آن صادق اسـت .بـر
این اساس ،آرای نیچه الگوی به حاشیه راندن نگاهها و برداشتهای خطی از تـاریخ بـود.
میشل فوکو در دیرینهشناسی دانش معتقد است:
«زیر سؤال بردن روشمند تقسیمبندیهای آمادۀ پیشین ،در واقع ،به ما این امکان
را میدهد که دیگربار تأکید کنیم که گسست ،تنهـا رویـدادی از آن رویـدادهای
بزرگ نیست که تاریخ شاهد آن بود ،بلکه بیش از هر چیز ،واقعهای است کـه در
جهان گزاره اتفاق میافتد؛ گزارهای که ناگهان در تـاریخ سـر بـر مـیآورد و بـه
عنوان رویدادی بیاصل و ریشه بروز مییابد» (فوکو.)49 :1388 ،

بنابراین ،در نگاه فوکو ،تاریخ یک فرایند بههـمپیوسـته نیسـت ،بلکـه مجموعـهای از
گفتمانهاست که در هر گفتمان ،ارزشها ،قواعد ،داللتها و نظـامهـای معنـایی خاصـی
حضور دارد که این مجموعه در کلیتِ خود ،محصول و عامل تغییـر و تحـوالت پیشـین و
پسین نیست.
دیدگاههای فوق در عرصۀ علم نیـز حضـور دارد .فرانسـی بـیکن و آگوسـت کنـت،
نمایندههای برجستۀ دیدگاه نخست ،یعنی دیدگاه تکاملی و خطی در عرصۀ علـم هسـتند:
«کنت نظریهای تـاریخی را مطـرح کـرد کـه بنـا بـر آن ،تفکـر انسـان از رهگـذر تفکـر
خداشناسانه و متافیزیکی پیش میآید و در روند تکاملی به مرحلۀ اثباتی یا علمی میرسد»
(بلزی.)196 :1390 ،
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در مقابل این دیدگاه که خصوصاً از رنسان به بعد در فلسفۀ علم حـاکم بـودهاسـت،
میتوان از افرادی نام برد که چنین نگاهها و برداشتهایی را به چالش کشیدهانـد .تـام
کوهن ،در کتاب ساختار انقالبهـای علمـی بـرای اینکـه نشـان دهـد علـم بـه صـورت
زنجیرهای و پلکانی حرکت نمیکند ،مفهوم «پارادایم» را چنین مطرح کردهاست« :مقصـود
من از پارادایم ،دستاوردهای علمی است که عموماً پذیرفته شدهاند و برای مدتی مسائل و
راهحلهای الگو را در اختیار جامعهای از کاوشگران قرار میدهند» (کوهن22 :1389 ،ـ.)23
بنابراین ،کوهن از فرایندهایی که این پارادایمها را تغییر میدهد ،به انقالبهای علمی
تعبیر میکند« :بنابراین ،انقالب علمی طرد یک پـارادایم و قبـول پـارادایم جدیـد اسـت»
(چالمرز .)221 :1389 ،کوهن هر تغییری را انقالب نمی داند و وجود تنها یک اثر از او در این
زمینه نشان از خاص بودن این بهاصطالح انقالبهای علمی دارد .کوهن این انقالبها را
حوادث مهمی میداند که برجستهترین نمونههای آن ،ظهور مکت کوپرنیـک ،دارویـن و
اینشتین است که طی آن« ،جامعۀ علمی معیّنی ،از جهانبینی و علمجویی سنّتی و جاافتادۀ
خود دست میکشد و رهیافت دیگری را به عنوان موضوع بحث خود اختیار مـیکنـد کـه
معموالً با موضوع قبل مانعةالجمع است» (کوهن.)88 :1389 ،
این فرایند را میتوان دربارۀ اندیشههای متبلور در ابعاد مختلف فرهنگ ،هنر و ادبیات
نیز بهکار گرفت .چنین رهیافتی به معنای عبور از نگاههای کلیشهای بـه مـتن اسـت کـه
نقدها و نظریههای ادبی را تسخیر کردهاست .در ادامه ،مشخص میگردد که چگونه تحوّل
در مفهوم علم یا انقالب علمی ،میتواند منظومۀ فکری نویسندهای شاخص را توضیح دهد
و تحــوالت صــورتگرفتــه را تبیــین نمایــد؛ تحــوالتی کــه پــیش از ایــن بــه وســیلۀ
کالنروایتهایی توجیه میشد که متغیر اقتصاد و یـا مسـائل سیاسـی را آن دال جـامعی
فرض مینمود که قادر بود تمام یا بخش بسیار زیادی از پیچیدگیها و تحـوالت فکـریـ
فرهنگی جوامع را توضیح دهد .دربارۀ گرایش صادق هدایت به نیهیلیسم ،فردید معتقد بود:
«صادق هدایت بر روی هم ،نویسندهای بود نیست انگار .آدمی بود کـه ماننـد
همۀ هنرمندان و نویسندگان باختر زمین ،حوالت تاریخی او چنین آمـده بـود کـه
آنچه برای او اصالت داشته باشد ،همان "من" و "ما"ی انسانی باشد ،نـه حـق و
حقیقت به طور مطلق .مراد از نیست انگاری که خود مسـتلزم خودبنیـادی اسـت،
همین نیست انگاشتن حق و حقیقت است .کوتاه سخن آنکه هدایت پیش از هـر
چیز ،قلندرمآب و عارفمنش بـود ،امـا قلنـدرمآب و عـارفمـنشِ فرنگـیمـآب»
(کتیرایی.)387 :1349 ،
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مصطفی رحیمی نیز همانند فردید به سویۀ فلسـفی ههنیـت هـدایت و نسـبت آن بـا
نیهیلیسم ارجاع می دهد و معتقد است« :درد صادق هدایت ،دردِ سرخوردگی نبود ،نومیدی
از آنچه در وطن او میگذشت ،نبود ،عجز و فروماندگی نبـود .دردِ او ،یـأس فلسـفی بـود؛
یعنی از نظر فلسفی متقاعد شده بود که برای بشر راه نجاتی نیست» (رحیمی.)37 :1356 ،
در کنار آرا و نظریات فردید و رحیمی میتوان به طیف گستردۀ نظریاتی اشاره کرد که
مسائل سیاسی و بافتار اجتماعی عصر هدایت را عامل اصلی گرایش او به سمت نیهیلیسم
میدانند:
«تناقض بین حضور بخشی از زندگی مـدرن و نبـودِ دسـتاوردهای اجتمـاعی
مدرنیته ،یعنی دموکراسـی و آزادی از یکسـو و تنـاقض بـین اندیشـۀ برآمـده از
روشنگری در گرایش به آزادی فردی و اندیشۀ دیرپای سنّتی از سوی دیگر ،اهل
فکر ایرانی را در برزخ تناقضها و نابسامانیهای اندیشگی گرفتار ساخت» (فلکی،
.)100 :1387

شریعتمداری معتقد است« :غم بـی پایـان هـدایت ،از ایـن اسـت کـه در محـی ِ گنـد
بیشرمی زندگی میکند که اختالف سطح فکر ،فاحشتر و کشندهتر از اخـتالف طبقـاتی
است» (شریعتمداری .)38 :1354 ،از همین چشمانداز ،طائفی اردبیلی اعتقاد دارد« :آن چیز کـه
هدایت و شخصیتهای داستانیاَش را به زوال میکشاند ،بیمعنایی زندگانی دوران او بود»
(طائفی اردبیلی .)28 :1372 ،به باور جالل آلاحمد ،سرخوردگی از اجتمـاع و خصوصـاً حـزب
توده ،هدایت را به سمت نیهیلیسم و در نهایت ،مرگِ خودخواسـته سـوق دادهاسـت (ر.ک؛
طاهباز .)18 :1376 ،در این میان ،نظریاتی نیز وجود دارد که بیایمانی ،تـنعّم و نـازپروردگی
هدایت را عامل اصلی ایجاد ههنیت نیستانگارانه و در نهایت ،خودکشی او میدانند .شهید
مرتضی مطهری در کتاب عدل الهی میگوید:
«هدایت ،اشراف زاده بود .او پول توجیبی بیش از حد کفایت داشت ،امـا فکـر
صحیح و منظم نداشت .او از موهبت ایمان بیبهره بـود .جهـان را هماننـد خـود
بوالهوس و گزافهکار و ابله میدانست .اگر هدایت را در دهی میبردند ،پشت گـاو
و خیش می انداختند و طعم گرسنگی و برهنگی را به او میچشاندند و عنـداللزوم
شالق محکم به پشتش مینواختند ،آن وقت خوب معنـی حیـات را مـیفهمیـد»
(مطهری161 :1374 ،ـ.)162
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چنانچه از این اظهارنظرها برمیآید ،عامل بسیار مهمی که زمینهسـاز تحـول ههنیـت
هدایت به شمار میآید ،نادیده انگاشته شدهاست و احکام بیانشده ،به دالیلی از جمله کلّی
بودن ،قادر به فهم جامع هدایت نیستند .انقالب علمی صورتگرفته ،معیاری در اختیار مـا
قرار میدهد که در پرتو آن میتوان در کنار سایر خوانشها ،به خوانش و دریافت دیگـری
از محورهای فکری هدایت دست یافت.
1ـ .2پیشینۀ پژوهش

آثار هدایت در یک سدۀ اخیر ،همـواره زیـر هرهبـین پژوهشـگران و منتقـدان ادبـی قـرار
گرفتهاست و از زوایای گوناگون به بررسی آنها پرداختهاند ،به گونهای کـه شـاید دربـارۀ
کمتر نویسندۀ فارسیزبانی تا به این درجه ،نظرات و عقاید مختلف و گاه متضاد ارائه شده
باشد .انبوهی از پژوهشهای موجود در باب شرح احوال ،نگرش و جهانبینی هدایت شکل
گرفتهاند و در آنها تالش شدهاست تا شخصیت او را تا حد امکان از غبار ابهـامی کـه در
آن پنهان شدهاست ،نمایان سازند .در این میان ،پژوهشهای ارزشمندی دربارۀ نیهیلیسـم
هدایت انجام شدهاست؛ مثالً :رضی و بهرامی ( )1385در مقالۀ «زمینهها و عوامل نومیدی
صادق هدایت» به پارهای از زمینههای فکریـ ادبی ،هماننـد گـرایش بـه سوررئالیسـم ،ـ
آندره برتون پیشوای سوررئالیسم بوف کور را از شاهکارهای ادبیات جهان معرفی کرده بود
(ر.ک؛ طلوعی)209 :1378 ،ـ زمینههای سیاسی همانند استبداد رضاخانی ،سرخوردگی از حزب
توده و زمینههای اجتماعی و فردی ،همانند شکسـت در تحصـیالت و اخـتالالت روانـی،
اشاره میکنند و این عوامل را برای توضیح نیهیلیسم هدایت مطرح میسـازند .طـاهری و
اسماعیلینیا ( )1392در مقالۀ «بازتاب جلـوههـای معنابـاختگی در آثـار صـادق هـدایت»،
نشانههای تفکرات پوچگرایی هدایت را برشمردهاند که ناشی از برخـی عوامـل سیاسـی و
اجتماعی است .شریفیان و رحمانی ( )1389در مقالـۀ «نقـد مکتبـی داسـتانهـای صـادق
هدایت» ،ضمن قرار دادن هدایت در هیل مکت ناتورالیسم ،پارهای از مؤلفههای مشـترک
میان آثار هدایت با ناتورالیسم را برشمردهاند و افضلی ( )1394نیز در پایاننامۀ «زمینههای
ناتورالیسمی داستان علویهخانم از صادق هدایت و مقایسۀ آن با نانا از امیل زوال» ،هدایت
را تحت تأثیر مکت ناتورالیسم مـیدانـد .شمسـایی ( )1391در پایـاننامـهای بـا عنـوان
«معناباختگی در رمان :بررسی تطبیقی مفهوم معناباختگی در بیگانۀ کامو و سه قطره خون
صادق هدایت» ،مؤلفههای معناباختگی هـدایت ،هماننـد تکـراری بـودن چرخـۀ زنـدگی،
احساس بیگانگی ،انزوا و غیره را در پیوند با مسائل سیاسـی اجتمـاعی و نیـز گـرایش بـه
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فلسفۀ غرب مطرح کردهاسـت .مبـاحی ( )1395در پایـاننامـۀ خـود بـا عنـوان «تحلیـل
معناباختگی در آثار برگزیدۀ صادق هدایت و ژوزه ساراماگو» ،پارهای از مسـائل اجتمـاعی،
سیاسی در دوران جدید و نیز تمایل هدایت به برخی از فیلسوفان ،از قبیل ژان پل سارتر را
عامل گرایش او به وادی نیستانگاری میداند .دربارۀ قرابت هدایت با اندیشههای داروین،
حسنلی و نادری (2015م ).در مقالۀ «بازخوانی قضیۀ نمک ترکی صادق هدایت بـر پایـۀ
چهار دورۀ کالن از تاریخ تحوالت بشری» و نیز نـادری ( )1391در مقالـۀ «سـیمای یـک
انسانـ میمون :تحلیـل جامعـهشـناختی داسـتان پـدران آدم از صـادق هـدایت بـر پایـۀ
نخستینشناسی و انسانشناسی» ،بر اساس داللتهای مستقیمی که در آثار منتخ حضور
داشتهاند ،نشان دادهاند که هدایت با آرای تکاملگرایان آشنایی داشتهاست ،اما این آثـار از
گزارۀ آشنایی هدایت با داروین فراتر نرفتهاست و مبحث تکامل ،مبنای تحلیل اندیشههای
هدایت قرار نگرفتهاست.
بنا بر آنچه آمد ،بسیاری از این نقدها و پژوهشها به مبانی نظـری نیهیلیسـم هـدایت
اشاره نکردهاند و بیشتر مصادیق نیهیلیسم را نشان دادهاند و برخی نیـز از دوگانـۀ زیربنـا/
روبنا و یا مؤلفههای سیاسی برای فهم هدایت بهره گرفتهاند .وجه تمایز تحقیق پـیش رو،
پرداختن به مبنای نظری اندیشههای هدایت ،در پرتو یک انقالب علمی است.
 .2انقالب علمی داروین و نیهیلیسم
از عصر رنسان به بعد ،تغییرات عمدهای در نحوۀ تفکر و شیوۀ زیست انسانها به وجـود
آمد .اومانیسم مطرح در دورۀ رنسـان  ،کلیشـههـای سـنّتی و ارتجـاعی ،و اتوریتـههـای
ایدئولوژیک را به زیر کشید و انسان خودبنیاد را با خِرَدی ناسوتی و منقطع از مبانی وحیانی
و ارزشهای متعالی به وجود آورد .بر این اساس« ،مدرنیته به مقابله با همۀ فرهنـگهـای
سنّتی ماقبل خود برمیخیزد .مدرنیته در تقابل با تنوّع جغرافیایی و نمادین فرهنگ سنّتی،
خود را در سراسر جهان به عنوان وحدتی همگن تحمیل میکند» (بودریار.)20 :1374 ،
مدرنیته ،عصر غلبۀ فلسفه و علم مدرن بر نگرش دینی و جهانبینی اسطورهای است.
آغازگر این چرخش را در صدر رنسان  ،لئوناردو داوینچی دانستهاند:
«زمانی که اندیشههای مقدّم بر تجربه و مطلق ،هنوز راهنمـای تقریبـاً تمـام
افکار بود ،لئوناردو کشف بسیار مهمی کرد .او دریافت که عالم طبیعت بهتفصـیل
با ما سخن میگوید و تنها به یاری جزئیاتی که با ما در میان میگذارد ،میتوانیم
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به طرح یا نیّت بزرگ آن پی ببریم .این کشف ،پایۀ علوم مدرن از ساختار اتم تـا
توارث است» (برونوفسکی.)41 :1379 ،

اکتشافات جغرافیایی و شناخت سرزمینهـای جدیـد ،دسـتاوردهای علمـی منجّمـانی
همانند کوپرنیک ،کپلر و گالیله ،ههنیت و دید انسان را تغییـر داد و زمینـۀ ظهـور و بـروز
نگاههای نو به هستی را مهیّا ساخت .اندیشمند بزرگی چون دکارت ،انسـان را بـه عنـوان
سوژۀ عامل و فاعل شناسا و طبیعت و هستی را به عنوان موضوعِ شناخت یا ابـژه مطـرح
ساخت« :بدل شدن طبیعت به شیء ،بزرگترین تحول فکری تمدن مـدرن غربـی و پایـۀ
پیدایش تکنولوژی مدرن است» (هودشتیان .)58 :1373 ،بـه بـاور بابـک احمـدی« :مدرنیتـه،
طبیعت را به قوانین طبیعت تبدیل کرد؛ یعنـی آن را چیـزی دانسـت قابـل شـناخت و در
نتیجه ،دسترسپذیر که هرچه هم این شناخت دشوار باشد ،سرانجام ،ممکن است» (احمدی،
.)11 :1373

تلقی از طبیعت به عنوان ابژه یا موضوعِ شناخت ،زمینۀ رشد مضاعف علـوم تجربـی را
فراهم ساخت؛ بنابراین ،با رشد علم تجربی ،بهویژه زیستشناسی داروینی ،در کنار مجموع
تحوالت دیگر ،نگرش انسان نسبت به پروردگـار ،طبیعـت ،دیگـری و بـا خویشـتن خـود
دستخوش تحول شد .این تحوالت به غرب محدود نشد و پـ از چنـدی ،تمـام عرصـۀ
جهان را فراگرفت .در این میان ،در کنار دستاوردهای مدرنیته میتـوان تبعـات آن را نیـز
برشمرد .این عصر به یک معنا ،عصر باژگونی و دگردیسـی غالـ ارزشهـای اخالقـی و
دینی است و اساساً صادق هدایت را در چنین بافتار و چنین مناسباتی باید فهم کرد .بر این
اساس ،سعی بر آن است که به صورت مسـتند و مسـتدل و بـا ارائـۀ شـواهد و مصـادیق
انضمامی ،هدایت را در پیوند با یکی از مهمترین نظریه های علمی کـه بـه بـاور کـوهن،
تجسّم و تعیّن انقالب علمی است ،بررسی نماییم.
 .3صادق هدایت و داروین
کتاب منشاء انواعِ چارلز داروین آغازگر بحثهای پردامنـهای در دوران جدیـد بـودهاسـت.
ارنست مایر معتقد است« :جز کتاب مقدس ،هیچ کتاب دیگـری بیشـتر از ایـن کتـاب بـر
اندیشۀ مدرن تأثیر نگذاشتهاست» (ر.ک؛ مایر .)1387 :داروین با استفاده از علم تجربی نشان
داد که طبیعت ،انسان را که در اصل حیوانی دیگر بـوده ،بـا تحـوالت خـود تحـول داده،
تکامل بخشیدهاست .بر این اساس ،اولین فرد تکاملیافتۀ بشر ،از آخرین فرد تکاملیافتـۀ
میمون پدید آمدهاست (ر.ک؛ داروین .)1380 :مطابق با فرضیۀ مقاله حاضـر ،صـادق هـدایت
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تحت تأثیر چنین اندیشههایی ،منظومۀ فکری خود را شکل دادهاست .برای مستند ساختن
این امر ،باید نشان داد که ایرانیان چگونه با این نظریه ها آشنا شدهانـد .گمینـی در مقالـۀ
«رویارویی با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار» نشان دادهاست که نظریه های داروین از
نیمۀ دوم قرن نوزدهم به ایران وارد شدهاست:
«هنوز معلوم نیست که اولینبار نظریۀ دارویـن بـه صـورت مکتـوب بـه چـه
طریق وارد ایران شد .در بسیاری از آثـار گفتـهشـده ،میـرزا تقـیخـان انصـاری
کاشانی ،تنها یازده سال پ از انتشار منشاء انواع ،نظریـۀ تکامـل دارویـن را در
کتاب جانورنامه در سال  1287هجری قمری به زبان فارسی مطرح کـردهاسـت.
اما باید گفت که نخستین اشارۀ مکتوب به نظریۀ داروین ،در کتاب نیچریۀ سـیّد
جمالالدّین اسدآبادی دیده میشود .این کتاب در سال  1298قمری منتشـر شـد.
ظاهراً اسدآبادی در هندوستان از طریق یکی از نوگرایان تأثیرگذار به نام سِر سیّد
احمدخان با نظریۀ تکامل آشنا شد .احتماالً هندوستان اولـین مسـیر ورود نظریـۀ
تکامل به میان فارسیزبانان بود .این نظریه از طریق ایرانیان و اعراب فرنگرفته
و هیئتهای تبشیری مسیحی به صورت شفاهی و نیز از طریق مجلههای عربـی
آن روزگار به شکل دقیقتری به جهان اسالم راه یافت .مجلههای علمـی عربـی
که به وسیلۀ اعراب مسیحی تحصیلکرده چـا مـی شـد ،یکـی از اصـلیتـرین
مسیرهای ورود نظریۀ داروین بود» (گمینی305 :1393 ،ـ.)306

از اینجا میتـوان نتیجـه گرفـت کـه گویـا آشـنایی صـادق هـدایت بـا نظریـههـای
تکامل گرایانۀ داروین که سرآغاز حیات فکری جدیدی اوست ،از طریق ترجمههای موجود
از داروین در دورۀ قاجاریه ،همچنین از کانال فضای علمی دارالفنونِ تحت نفـوه اسـتادان
غربی ،و نیز از مجرای مدرسۀ سَن لویی صـورت گرفتـه باشـد .بنـابراین ،توجـه بـه ایـن
موضوع ،بسیار مهم است که نخستین آثار هدایت ،تحت نفوه مستقیم اندیشههای داروین
نگاشته شدهاست .شایان هکر است که حتّی قبل از سفر بـه اروپـا ،ردّ پـای اندیشـههـای
داروین در نخستین آثار هدایت وجود دارد .این همان مسئلهای است کـه مطـابق فرضـیۀ
اصلی این مقاله ،زیربنای اصلی تمام اندیشههای هدایت را شکل میدهد.
1ـ .3انسان و حیوان

انسان و حیوان حدوداً متعلق به سال ( ،)1302یعنی سالهای جوانی و ایـام قبـل از خلـق
شاهکارهای ادبی اوست (ر.ک؛ دستغی  .)14 :1357 ،توجه به این اثر بسیار مهم اسـت؛ زیـرا
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مسئلۀ اصلی در اینجا ،توجه به مبنا و زمینۀ تحول فکری هدایت است .صادق هـدایت در
این کتاب که جزو نخستین آثار وی به شمار میآید ،به تحلیل و بررسی رواب میان انسان
و حیوان پرداختهاست .در ایـن اثـر ،نشـانگانی دال بـر آشـنایی و تأثیرپـذیری هـدایت از
اندیشههای تکاملگرایانه وجود دارد« :ساختمان بدن انسان گواهی میدهد که گوشـتخوار
نمیباشد؛ چنانکه دندانها ،معده ،روده .انسان اولیه ،میوهخـوار بـودهاسـت؛ درسـت مثـل
میمونهای بزرگ» (هدایت .)68 :1378 ،در جای دیگرِ همین اثر هدایت معتقد اسـت« :اگـر
انسان در نظر فالسفه ،ماوراءالطبیعیون و الهیون یک اهمیـت فـوقالعـادهای دارد ،در نـزد
علمای طبیعی ،بیش از یک حیوانی که نسبتاً از حیث ساختمان اعضاء از سایر همجنسـان
خود ،یعنی حیوانات کاملتر است ،چیز دیگری نیست» (همان.)48 :
هــدایت در جــای دیگــری چنــین مــیآورد« :تمــامی شــکارچیان موافقنــد کــه مــرگ
میمونهای بزرگ شبیه به انسان است» (همان .)65 :بنابراین ،هدایت در این اثر ،نگاه خـود
را از برداشتهای دینی از انسان و هستی برمیگرداند و بـه سـمت قرائـتهـای علمـی و
خصوصاً داروینیستی معطوف میسازد.
2ـ .3فواید گیاهخواری

از انتشار انسان

فواید گیاهخواری در سال  1306و در پاری منتشر شدهاست .این اثر پ
و حیوان و در حقیقت ،ادامه و نسخۀ کاملشده آن محسوب میگردد .در این اثر ،هـدایت
به صورت مستقیم آشنایی خود را با داروین و مبحـث تکامـل نشـان دادهاسـت .بـه بـاور
هدایت« :انسان یک موجودی نیست که ساختمان او خارج از قوانینی باشـد کـه زنـدگانی
جانوران دیگر را اداره میکند .او نیز زادۀ طبیعت است و در نتیجهٔ تکامـل حیوانـات بـه
وجود آمده و وابستگی نزدیکی با آنان دارد» (همان.)16 :1342 ،
هدایت در این اثر به صورت مستقیم به داروین اشاره میکند و میگویـد« :دانشـمندان
بزرگ تاریخ طبیعی ،مانند داروین ،هگل ،هوکسلی ،فلورن و غیره در این باب که انسان
اولیه مانند میمونهای بزرگ بوده ،همعقیده میباشند» (همان.)21 :
همچنین ،وی در فصل چهارم این اثر به نقل از پروفسور بونژ ،میمونهای بزرگ را به
عنوان نیاکان آدمی معرفی میکند« :در زمان های ماقبل انسـانی ،نیاکـان آدمیـزاد ،ماننـد
میمونهای بزرگ در شاخسار درختان زندگی میکردهاسـت» (همـان .)34 :بنـابراین ،فوایـد
گیاهخواری نیز که در زمرۀ آثار نخستین هدایت به شـمار مـیآیـد ،تحـت تـأثیر مسـتقیم
مباحث تکاملگرایانه نگاشته شدهاست.
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3ـ .3س.گ.ل.ل

داستان س.گ.ل.ل نخستینبار در مجموعۀ سایهروشن در سال  1312به چا رسید .این
داستان که عنصر تخیل در آن بسیار برجستهاسـت ،پیرامـون زنـدگی دو هنرمنـد بـه نـام
«سوسن» و عاشقش «تِد» در آینده است و بافتاری که داستان در آن شکل گرفتهاست ،بـه
دلیل پیشرفتهای علم و تکنولوژی ،با مسئلۀ پـوچی و معنابـاختگی پیونـد خـوردهاسـت.
مطابق این داستان متفکران در پی یافتن راهی برای برونرفت از خطـر انحطـا بشـر و
اضمحالل جهان هستند .این داستان نیز تأثیرپذیری صادق هدایت از داروین و نظریههای
تکاملگرایانـۀ او را نشـان مـیدهـد« :االن میمـون ( )Anthropopithequeجـدّ بزرگـوار
آدمیزاد را مالحظه خواهیدکرد ...این ،نسل گمشدهای است که ما امروزه با وسایل علمی
و از اختال خون چندین میمون به دست آوردهایـم و نماینـدۀ رشـتۀ خانـدان گمشـده و
اسالف آدمیزاد است» (همان.)33 :1331 ،
3ـ .4افسانۀ آفرینش

افسانۀ آفرینش در سال  1309به نگارش درآمد و در سـال  1325در پـاری منتشـر شـد
(ر.ک؛ شـریعتمداری .)16 :1354 ،این اثر ،خوانش متداول از آفرینش را مورد طنز و طعن قـرار
میدهد« :خالقاُف»« ،مسیو شیطان» و «جبرائیل پاشا» ،عنوانهایی هستند کـه هـدایت در
این اثر بهکار میگیرد« :خالقاُف :ساختن آدم به خیالت کار آسانی است؟! مگر ندیدی یک
ساعت پیش جلوی آینۀ قدی میمونها را شبیه خودم درست کردم؟!» (همـان1946 ،م.)16 :.
هدایت در پردۀ سوم ،ضمن اشاره به مفهوم تکامل انسان میگوید« :صدای جنجـال خفـۀ
پرندگان و چرندگان میآید .جانوران بزرگ بیتناس خودشان را از الی درختهـا نشـان
می دهند .باباآدم به شکل میمون های بزرگ پشمالو ،سیاه ،شکمگنده ،چشمهای بیحالت،
موهای ژولیده دارد» (همان .)22 :این گونه طنز در داستان قضیۀ زیر بته ،از مجموعۀ علویه
خانم نیز تکرار شدهاست.
3ـ .5پدران آدم

از دیگر نوشتههای تأملبرانگیز صادق هدایت ،داستان کوتاه پدران آدم ( )1312است کـه
تحتتأثیر اندیشههای داروین است .میمونها در این داستان ،اجداد و نیاکان انسانهاینـد:
«من در معدن زغالسنگ شمشک یک تکه هغال دیدم که شبیه دست میمون بود» (همان،
 .)159 :1331در این داستان ،دربارۀ تاریخ تکامل انسانها آمدهاست:
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«روی کوهها و درههای مشرف به دریاچه ،از جنگـلهـای انبـوه بـا درختـان
تنومند بزرگ پوشیده شده بود و در زیر شاخۀ این درخـتهـا ،جـانوران درنـده و
چرنده و میمونهای بزرگی که تازه به آنجا کوچ کرده بودند ،زندگی مـیکردنـد.
خانوادههای گوناگون و ناشناس ،میمونهای کـالن شـبیه بـه آدمیـزاد یـا آدم ـ
میمون حلقهای را تشکیل می داد که نژاد انسان را به میمـون متصـل مـیکـرد»
(همان.)160 :

3ـ .6قضیۀ نمک ترکی

قضیۀ نمک ترکی از مجموعۀ علویهخانم ،نفوه داروین را بیش از سایر آثار نشان میدهـد
(ر.ک؛ حسنلی و نادری .)2015 :در این اثر آمدهاست:
«در زمانهای تاریک بربریت و سبعیّت و جاهلیت کـه اثـری از اصـطالحات
تمدن و آزادی و برادری و برابری وجود نداشت ،قبیلههای آدم ـ میمون بیریا در
جنگلهای نواحی گرمسیر روی شاخۀ درختهـا و یـا در شـکاف غارهـا زنـدگی
میکردند .روزی از روزها یکی از آدمـ میمونها موسـوم بـه نسـناس کـه حـاال
مشهور به حلقۀ گمشدۀ داروین است ،مسخرگیش گل کرد .یاحق گفت و پا شد»
(هدایت.)132 :1342 ،

صادق هدایت در این اثر همانند آثار پیشین مراحل رشد و تکامـل انسـان را در بسـتر
چهار دورۀ تـاریخی «احـوال ابتـدایی و بـدوی»« ،عهـد سـنگ»« ،عهـد فلـزات» و «عهـد
زغالسنگ» نشان میدهد .این مسئله نشان از حضور روح داروینیسم در گسترۀ وسیعی از
آثار هدایت دارد؛ چراکه این داستان در سالهای پایانی زنـدگی هـدایت و در نیمـۀ دهـۀ
بیستم منتشر شدهاست.
پ از اثبات و نشان دادن رابطۀ هدایت با نظریههای داروین کـه در حقیقـت ،حکـم
زیربنا و مقدمۀ تفکرات هدایت محسوب میشود ،به تأثیر این انقالب علمـی در مصـادیق
هنری و فضای فکری هدایت پرداخته میشود .بنابراین ،باید دید این مسئله چگونه و بـه
چه نحو بر اندیشه و جهاننگری هدایت تأثیرگذار بودهاست.
 .4تأثیر داروین بر جهانبینی هدایت
چنانکه پیش از این آمد ،روح آموزههای ماتریالیستی دارویـن در گسـترۀ وسـیعی از آثـار
هدایت حضور دارد و مطابق با فرض این نوشتار ،در حکم زیربنای تفکرات وی بـه شـمار
میآید .پ از اثبات و نشان دادن این نسبت ،اینک به تأثیر آن در جهـانبینـی و فضـای
فکری هدایت پرداخته میشود .در حقیقت ،در ادامه ،بـدین پرسـش بنیـادین کـه چگونـه
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میتوان تأثیر یک انقالب علمی را در منظومۀ فکری یک نویسنده نشـان داد ،پاسـخ داده
میشود.
4ـ .1الهیات هدایت و چالش داروینیسم

داروین با توضیح مبدأ آفرینش از منظر علمی که کامالً مغایر با قرائتهـای متـون دینـی
بود ،فصل تازهای از اندیشیدن را گشود و نگاه انسان را نسبت به الهیات به طور کلی تغییر
داد و بدین ترتی  ،مبنای اصلی دگردیسی تمام ارزشهای دینی کالسیک گشت:
«ایــن تئــوری بــود کــه انســان را از مقــام خلیفــةاللّهی ســاق  ،و او را میمــونی
تکاملیافته معرفی کرد و مطالعات انسانشناسی را به مطالعات زیستی دربارۀ انسـان
به عنوان یک حیوان پیشرفتهتر محدود کرد» (پیرمرادی.)18 :1374 ،
با این توصیفها ،هدایت تحت تأثیر دارویـن نگـاه ویـژه ای بـه الهیـات دارد .اگـر در
قرائت های دینی ،خداوند احسنالخالقین بود ،انسان نیز اشرف مخلوقات نامیده میشد ،اما
هدایت در همان نخستین آثار نشان داد که انسان پدیدهای است که در یک سیر تکـاملی
در حرکت است و با دخالت قوای طبیعت ،دچار تغییر و تحول میگردد .هـدایت اساسـاً در
چنین فرمولی جای میگیرد؛ درست به همین دلیل است که او ابایی از توهین و طعن بـه
مقدّسات ندارد (ر.ک؛ هدایت .)14 :1385 ،بیاعتقادی وی بـه وجـود یـک قـدرت متعـالی در
جایجای داستانهایش دیده میشود« :بیتوجهی به نقش خدا در جهان و نادیـده گـرفتن
روز جزا ،هر گونه امیدی را در وجود او خاموش کرده بود» (انوشه .)52 :1376 ،چنانچـه آمـد،
هدایت مفهوم خدا را در افسانۀ آفرینش به پرسش میگیرد و در بوف کور میگوید« :زمانی
که در رختخواب گرم و نمناک خوابیده بودم ،نمیخواستم بدانم که حقیقتـاً خـدایی وجـود
دارد ،یا اینکه فق مظهر فرمانروایان روی زمین است که برای استحکام مقـام الوهیـت و
چاپیدن رعایای خود تصور کردهاند» (هدایت.)82 :1349 ،
گرایش به داروینیسم در نزد هدایت ،به معنای بریدن از الهیات سنّتی بود .بنـابراین ،از
چنین چشماندازی ،خداناباوری هدایت را مـیتـوان ناشـی از قرائـت خـاص او از مباحـث
تکاملی داروین دانست:
«...ولی هیچ وقت نه مسجد و نه صدای اهان و نه وضو و اَخ و تُف انداختن و
دوال و راست شدن در مقابل یک قادر متعال و صاح اختیار مطلق که باید تنهـا
به زبان عربی با او اختال کرد ،در من تأثیر نداشتهاست» (همان.)81 :

چالش هدایت با الهیات ،معنویت یا امر استعالیی در غال آثارش انعکاس یافتهاست.
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4ـ .2داروین و انسانشناسی هدایت
نگاه انضمامی به انسان ،یکی از مهمترین خصایل ادبیات و هنر در دوران جدید است و از
این چشمانداز ،صادق هدایت نیز به صورت گسترده انسان را به کانون داستانهـای خـود
وارد ساختهاست .او با پیروی از نظریههای تکاملی نشان داد کـه انسـان از تبـار حیوانـات
پَستتر است و در گسترۀ حیات خود ،در نزاع برای بقا به سر میبرد و آنچه بقای نسـل او
را تضمین میکند ،جریان انتخاب طبیعی است .بر این اساس ،انسـانشناسـی هـدایت در
محورهای زیر قابل بررسی است.
4ـ2ـ .1نگاه نازل به انسان

در پرتو نظریۀ داروین ،گزارۀ انسان به مثابۀ اشرف مخلوقات در ههن هدایت تغییر میکند.
در واقع ،هدایت ،قهرمان عرصۀ اسطورهزدایی از مفهوم انسان است:
« اگــر انســان در نظــر فالســفه و مــاوراءالطبیعیون و الهیــون یــک اهمیّ ـت
فوقالعادهای دارد ،در نزد علمای طبیعی ،بیش از یک حیوانی که نسـبتاً از حیـث
ساختمان اعضاء از سایر همجنسان خـود ،یعنـی حیوانـات کامـلتـر اسـت ،چیـز
دیگری نیست» (همان.)48 :1378 ،

نگاه نازل به انسان ،هدایت را به طعنه و تسخر زدن به اسـطورۀ آفـرینش مـیکشـاند
(ر.ک؛ همـان1946 ،م .)16 :.بنابراین ،در آثار هدایت ،مفهـوم انسـان بـرخالف گفتمـانهـای
کالسیک ،با قداست همراه نیست و این گونه نگاه سخرهآمیز به انسـان ،در غالـ آثـار او
تکرار و بازتولید شدهاست.
4ـ2ـ .2انزوا ،وانهادگی و تنهایی انسان

در غیاب خداوند و ارزشهای متعالی و در عرصۀ جهانی که در بهتـرین حالـت ،محصـول
چرخۀ طبیعی تکامل است ،حالتهایی همانند انزوا و احساس وانهادگی برای انسان کامالً
موجّه مینماید .بر همین اساس ،هدایت با خلق شخصیتهایی سرخورده ،تنها و گوشهگیر،
وانهادگی و تنهایی انسان معاصر را به تصویر میکشد .در چنین بافتاری ،انسانها بـه هـر
بهانهای دچار احساس وانهادگی و تنهایی میشوند .گاهی شکل ظـاهری ،هماننـد «داوود
گوژپشت» و «آبجیخانم» موجبات انزوا را فراهم میآورد و گاه تفـاوت در سـطح اندیشـه،
همانند شخصیت سه قطره خون و زندهبهگور .در داستان سگ ولگرد« ،پات» استعارهای از
انسان معاصر است؛ سگی تنها و در مقام تمثیل ،انسانی وانهاده« :آیا صاحبش رفته بود و او
را جا گذاشته بود؟ احساس اضطراب و وحشـت گـوارایی کـرد .چطـور پـات مـیتوانسـت
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بیصاح  ،بیخدایش ،زندگی بکند .چون صاحبش برای او حکم یک خدا را داشت» (همان،
.)16 :1379

این مسئله چالش بیشتر شخصیتهـای داسـتانی هـدایت اسـت« :همیشـه بـا خـودم
میگفتم :روزی از جامعه فرار خواهم کرد و در یه دهکده یا جای دور منزوی خواهم شـد»
(همان .)135 :به طور کلی ،شخصیتهای اصلی داسـتانهـای هـدایت ،غالبـاً محکـوم بـه
تنهایی و عزلت هستند .آشنایی هدایت با کافکا ،سارتر و سایر فالسـفۀ وجـودی در مقـام
تقویتکننده ،همان مقدماتی است که هدایت در پرتو انقالب علمی مورد نظر بدان رسیده
بود.
4ـ2ـ .3ترس و اضطراب در سایۀ داروینیسم

احساس ترس و اضطراب نیز برآیند طبیعی محیطی فاقد ارزشها و معیارهـای اخالقـی و
دینیاست .این مسئله به صورت غیرمستقیم به ههنیت هدایت بازمیگردد که تحت تـأثیر
داروین است و در شعاع گستردهای از آثار وی نمود پیدا کرده اسـت .در بـوف کـور ،راوی
بارها به «پیرمرد خنزر پنزری» اشاره میکند:
«آن وقت ،پیرمرد زد زیر خنده؛ خندۀ خشک و زنندهای بود که مو را بـه تـن
آدم راست میکرد؛ یک خندۀ سخت دورگه و مسخرهآمیز کرد ،بیآنکه صـورتش
تغییری بکند! نمیدانم چرا میلرزیدم؛ یک نوع لرزۀ پُـر از وحشـت و کِیـف بـود؛
مثل اینکه از خواب گوارا و ترسناکی پریده باشم ...هوا تاریک میشد ،چـرا دود
میزد ،ولی لرزۀ مکیّف و ترسناکی که خودم ح کرده بودم ،هنوز اثـرش بـاقی
بود .زندگی من از این لحظه تغییر کرد» (همان.)80 :1349 ،

اوج اضطراب در داستانهای هدایت را میتوان در سه قطره خون و زنده بهگـور دیـد
(ر.ک؛ همان .)44 :1372 ،این درونمایه در بسیاری از آثار هدایت حضور جدی و مـؤثر دارد و
فضای ابزورد داستانهای هدایت را بهشدت تقویت کردهاست.
4ـ .3مفهوم مرگ در پیوند با داروینیسم

محمد صنعتی ( )1380در کتاب صادق هدایت و هراس از مرگ ،معتقد است که بـرخالف
باور عموم ،خودکشی و مرگخواهی شناختهشدۀ هدایت ،مبیّن هراس بیپایان او از مـرگ
است .صنعتی در جای دیگر میگوید:
«صدای مرگخواهی و میل به خودکشی در بوف کور ،سـگ ولگـرد و دیگـر
قصههای هدایت همه جا هست و خودکشی نویسنده بـه منزلـۀ آخـرین اثـرش،
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شناخته شده و آن را بدیهی دانستهاند ،ولی من از البهالی سطرها و سایهروشـن
زندگیاش ،مرگهراسی او را میبینم .در واقع ،پارادوک ههنی و زندگی اوسـت.
میتوان مرگخواهی او را با ترس از مرگ ،میل به خودکشی را در او با میـل بـه
رویینتن شدن ،لذت از بیتنشی و خاموشی مرگ را در کنار شوق جاودانگی دید»
(زندی.)122 :1382 ،

بر این اساس ،محمدصنعتی نگاهی ساختارشکنانه به پدیدۀ مرگ در نزد هـدایت دارد،
اما مفهوم مرگ چنان با شخصیتهای داستان های هدایت گره خوردهاست که گریـزی از
آن نیست .این مسئله نیز در پرتو آرای داروین قابل توضـیح اسـت .در حقیقـت ،در پرتـو
نظریۀ تکامل مرگ ،پدیدهای پُررمز و راز و شگرف نیست ،بلکه امری است کامالً طبیعی و
افسونزداییشده که علم تجربی مدرن آن را بهراحتی توضـیح مـیدهـد .شـبح مـرگ در
بسیاری از آثار هدایت حضوری قاطع دارد:
«تنها مرگ است که درو نمیگوید .حضور مرگ همۀ موهومات را نیسـت و
نابود میکند .ما بچۀ مرگ هستیم و مرگ است که ما را از فریـ هـای زنـدگی
نجات میدهد و در ته زندگی ،اوست که ما را صدا مـیزنـد ،بـه سـوی خـودش
میخواند» (هدایت.)92 :1349 ،

مفهوم مرگ برای صادق هدایت گشایش و فرار از رنـج تـن اسـت .راوی بـوف کـور
تجسمی از نسبت حقیقی هدایت و مرگ است« :منتظر چه هستی؟ مگر بغلی شراب تـوی
پستوی اتاقت نیست؟ یک جرعه بنوش و دِ برو که رفتی!» (همان .)78 :در پایان ،خودکشـی
شخص هدایت ،سند محکمی است بر فقدان مؤلفههـایی کـه زیسـت و حیـات انسـان را
معنادار میسازد:
«هیچ ک نمیتواند پی ببرد .هیچ ک بـاور نخواهـد کـرد! بـه کسـی کـه
دستش از همه جا کوتاه بشود ،میگویند :برو سرت را بگذار بمیر! اما وقتی مـرگ
هم آدم را نمیخواهد ،وقتی که مرگ هم پشتش را به آدم مـیکنـد ،مرگـی کـه
نمیآید و نمیخواهد بیاید !...همه از مرگ میترسند ،من از زندگی سـمجِ خـودم.
چقدر هولناک است وقتی که مرگ آدم را نمیخواهد و پ میزند! ...نـه ،کسـی
تصمیم خودکشی را نمیگیرد! خودکشـی بـا بعضـیهـا هسـت .در خمیـره و در
سرشت آنها است! نمیتوانند از دستش بگریزند» (همان.)44 :1372 ،
4ـ .4داروین و نگاه هستیشناسانه هدایت

انسانی که در فضای خدامحور نَفَ کشیده باشد و قائل به وجود خـالق و متعاقبـاً نظـم و
فلسفۀ برآمده از وی باشد ،هستی را واجد معنا مییابد و ایـن معنـا مقـوّم حیـات اوسـت.
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هستی برای هدایت ،اگرچه رشدیافتۀ ایران اسالمی است ،معنـای متفـاوتی دارد .هسـتی
غالباً حاصل تصادفات ،محصول تکامل و در چنگ طبیعت است .بنابراین ،هدایت خـود را
در عرصه عالم ،موجودی بیگانه و گمنام و سرگشته میداند .از این چشمانداز جهان هدایت
از فقدان معنا در رنج است:
«اساسیترین جنبۀ اعتقاد کسانی که به یـأس فلسـفی رسـیدهانـد ،پـوچی و
بیهودگی انسان و جهان است :نظام هستی فاقد هر گونـه هـدف متعـالی اسـت،
امیدی هم به تغییرات مطلوب در آن وجود ندارد .انسان موجـودی حقیـر و فاقـد
امتیازات برتر است» (سرشار.)148 :1385 ،

از اینجاست که هدایت به وادی نیهیلیسم کشیده میشود .در حقیقت ،در نظام فکـری
هدایت ،مرحلۀ انسانـ میمونی که بر وجود انسانی تقدم داشـتهاسـت ـ بـه تخریـ تمـام
ارزشهای معهود نزد وی انجامیـدهاسـت .هـدایت ،پـوچی و ابتـذال زنـدگی را از طریـق
تصاویری که در داستانهایش به نمایش میگذارد ،پیش چشم آدمی نمایان میسازد:
«همۀ کابوسهای هراسناکی که اغل به او روی میآورد ،این دفعه سختتر
و تندتر به او هجوم آور شده بود .به نظرش میآمد که زندگی او بیهـوده بـه سـر
رفته ...خودش را بدبختترین جانور ح کرد ...یک خوشـی پـوچ وکوتـاه ...بـه
چشم او ،همهاش پَست و بیهوده بود» (همان.)149 :1385 ،

بدین ترتی است که بوف کـور بـه مرامنامـۀ نیسـتانگـاری در ادب فارسـی شـهره
می گردد« :بوف کور ،نخستین و معتبرترین اثر ادبی نیسـتانگارانـهای اسـت» (میرشـکاک،
 .)51 :1374هدایت بارها تکرار میکند که:
«در چه دورۀ مادی و بیشرفی زندگی میکنیم .حاال پی میبـرم کـه انهـدام
نسل بشر نتیجۀ عقالنی دورۀ ماست .امروزه  20هزار سـال اسـت کـه آدم روی
زمین پیدا شده و در تمام این مدت ،آدمیزاد کوشیده و با عناصر طبیعت جنگیده و
فکر کرده تا نواقص طبیعت را رفع بکند و یک دلیل و منطقی برای زنـدگی پیـدا
کند .امروزه همۀ عقاید ،مذاه و همۀ فرضیات بشر سنجیده و آزموده شده ،ولی
هیچ کدام از آنها نتوانسته انسان را خوشبخت کند» (هدایت24 :1331 ،ـ.)26
4ـ .5جامعه و سیاست در پرتو نظرات داروین

هدایت از نظر سیاسی ،دچار چرخش های بسیاری شدهاست .زمانی به ناسیونالیسم مبتنـی
بر عربستیزی و زمانی دیگر به حزب توده گرایش پیدا کردهاست:
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«درست است که هدایت یک موجود سیاسی نبود و بـه آزادی تفکـر خـویش
بیش از مسائل و گرایشهای سیاسی روز اهمیت میداد ،اما با دخالت متّفقین در
ایــران و فروپاشــی دیکتــاتوری رضــاخانی در شــهریور  ،1320فضــای سیاســی،
اجتماعی و روانشناختی تازهای برای مشارکت گستردۀ جریانهای سیاسی ،حتّی
عامۀ مردم پدید آمد که هدایت نیز جذب این جریان شد» (جعفری.)126 :1383 ،

همایون کاتوزیان معتقد است:
«هدایت به رغم اینکه با نویسندگان تودهای همراهی میکرد و حتّی جلسـات
گروهی از آنان مدتی در خانۀ پدری او تشکیل می شد ،به عضـویت حـزب تـوده
درنیامد؛ زیرا هدایت اوالًیک فرد سیاسی جدی نبود ،ثانیاً خلقوخوی او بـه علـت
شیوۀ تکروانه ،با نظم تشکیالتی حزب ناسازگار بود» (کاتوزیان.)204 :1377 ،

با وجود این ،گرایش غیررسمی هـدایت بـه حـزب تـوده و مبـانی فکـری آن ،قـولی
پذیرفتهشده است (ر.ک؛ جعفری .)126 :1383 ،دوستی با برخی اعضای حزب تـوده ،از قبیـل
علوی ،نوشین و رضوی ،همکاری با مجلۀ دنیا ،شرکت در نشستهای کانون نویسندگان و
عضویت در گروه ربعه که تمایالت و گرایشهای مارکسیستی داشـتند ،از جملـه دالیلـی
است که گرایش هدایت به مارکسیسم را تا حـدود زیـادی تأییـد مـینمایـد و در مقابـل،
ادعاهایی ناظر بر عدم تمایل هدایت را به مارکسیسم که از جانـ افـرادی هماننـد دکتـر
فردید مطرح شدهاست ،ضعیف میکند .پرداختن به مصائ و مسائل قشری از جامعه کـه
عمالً قربانی نابرابریهـای برآمـده از شـکافهـای طبقـاتی هسـتند ،بخـش عظیمـی از
داستانهای هدایت را در بر میگیرد .حاجیآقا نقد گزندۀ هدایت به سـرمایهداری اسـت و
گرایش های مارکسیستی او را نشان مـیدهـد و مـیهنپرسـت بـا چنـین ایـدهای نوشـته
شدهاست« :منظور هدایت در داستان مـیهنپرسـت از کشـورهای مـاه تابـان و زرافشـان،
رژیمهای سرمایه داری و فاشیستی است و آب زنـدگی ،سـمبل آزادی و دانـش ،و کشـور
همیشهبهار ،شوروی بودهاست» (هاجری49 :1371 ،ـ.)50
در داستان پدران آدم و قضیۀ نمک ترکی که هـدایت در سـالهـای پایـانی عمـرش
نگاشته ،نقدهای جدّی و صریح به سیستم سرمایهداری کامالً مشخص است.
حال باید دید که این گونه گرایش های سیاسی هدایت چگونـه در ارتبـا بـا انقـالب
علمی قابل تأویل است و این مسئله به چه صورتی در پیوند با اندیشههـای دارویـن قـرار
گرفتهاست؟ مارک که تنها اندکی پ از داروین درگذشت ،کتـاب سـرمایه را بـهشـدت
تحت تأثیر و مدیون داروین میدانست .مارک همانند داروین ،اندیشه و آرمان خود را در
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پیونــد بــا ماتریالیســم و در انقطــاع کامــل از ارزشهــای متعــالی و قرائــتهــای وحیــانی
صورتبندی کرد .بر این اساس ،تکاملی که دارویـن در زیسـتشناسـی دنبـال مـیکـرد،
مارک در طبقات و مناسبات اجتماعی میجست و سرانجام ،نظریات خود را با نیمنگاهی
به داروین مدون ساخت و سرمایه را نیز به داروین تقـدیم نمـود .بنـابراین ،گـرایشهـای
مارکسیستی هدایت نیز در این منطق معنا مییابد.
4ـ .6هدایت و حیوانات

هدایت از خداوند بریدهاست .انسان را رها کرده ،به حاشیه میراند و آنگاه حیوان را به متن
میکشاند .انسان و حیوان ،فواید گیاهخواری ،سگ ولگرد ،سـه قطـره خـون و داش آکـل
شواهدی بر این مدعاست:
«خوب است نژادهای پست انسان را فراموش نکنیم .ما متصـل از توانـایی و
دانایی خودمان سخن میرانیم و از تفوّق خود بر سایر حیوانات دم میزنیم و ایـن
نکته را فراموش کردهایم که به هیچ مقامی نرسیدهایم ،مگر به کمک و پایـداری
حیوانات» (هدایت.)61 :1378 ،

گویی هدایت با کمرنگ کردن انسانمحوری و برجسته سـاختن جایگـاه حیوانـات در
آثارش ،هرچه بیشتر خود را به داروینیسم به منظور پایان دادن بـه کـالنروایـت قداسـت
انسان نزدیک ساختهاست (ر.ک؛ پارساپور73 :1395 ،ـ.)95
 .5نتیجه
هدایت را غالباً انسان ثروتمندی میدانند که به دلیل نازپروردگی و یا فقر ناخواسـته دچـار
تعارض شد و در پایان ،به وادی نیستانگاری وارد شد و در اثر سـرخوردگی و نـاتوانی در
مدیریت وضعیت جدید ،به خودکشی دست زد .این کالنروایتهـا کـه نقـدهای مختلـف
پیرامون هدایت را تسخیر کرده ،بیش از هر چیز موج نقصان در دریافـت و فهـم دقیـق
هدایت و سایر نویسندگان شدهاست .نوشتار حاضر در جستجوی مبنای نظری جهانبینـی
نیهیلیستی هدایت و فهم او با مبنا قرار دادن مواردی که جدا از دوگانۀ زیربنا /روبنا اسـت،
به نظریۀ تام کوهن متمسّک شدهاست و بر این اساس ،فهـم هـدایت را بـا اسـتفاده از
مفهوم انقالب علمی تام کوهن ،تا حدودی امکانپذیر ساختهاست .بنا بر نتایج به دست
آمده ،جهانِ ابزورد هدایت و غال محورهای فکری او ،ریشه در یک چرخش یا انقالب در
عرصۀ علم تجربی دارد که به جامعۀ ایران اواس دوران قاجار ،با واسطه و از کانال ترجمه
راه یافتــه بــود .ایــن انقــالب کــه در نتیج ـۀ آن ،روایــتهــای تــازه و بــدیعی در کنــار
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کالنروایتهای دینی و برداشتهای قدسی از هستی ،انسان و خدا مطرح گشت ،موجـ
به وجود آمدن نوعی گسست معرفتشناسانه شد و هدایت را اساساً بایـد در ایـن گسسـت
فهم کرد .از این چشمانداز ،مبنای نظری اندیشـههـای هـدایت را مـیتـوان در البـهالی
قرائتهای علمی غالباً مادّیگرایانه از آفرینش و انسان جستجو کرد .در حقیقـت ،هـدایت
برآیند نوع تازهای از الگوها و سرمشقهای اندیشیدن است؛ به عبارتی ،قرائتی که از خـدا،
انسان ،طبیعت و هستی پیش از داروین حاکم بود ،در یک چرخشـگاه تـاریخی ،مشـمول
تغییرات بنیادین گشت و هدایت از کانال آشنایی با داروین که ردّ پای آن در نخستین آثار
وی به صورت کامالً مشخص حضور دارد ،به وادی نیستانگاری گام نهادهاست.
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کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی.
مطهری ،مرتضی ( ،)1374عدل الهی ،چ  ،9تهران ،صدرا.
میرشکاک ،یوسفعلی (« ،)1374نیستانگاری و صادق هدایت» ،روزنامۀ مشرق ،ش  ،4صص 71ـ.77
نادری ،سیامک (« ،)1391سیمای یک انسانـ میمون؛ تحلیل جامعهشناختی داستان پدران آدم اثر صـادق
هدایت ،بر پایۀ نخستیشناسی و انسانشناسی» ،زبان و ادبیات فارسی دانشـگاه آزاد اسـالمی ،واحـد
فسا ،ش  ،5صص 79ـ.95
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