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Abstract 
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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 یها یشهدر اند یهلیسمن گیری در شکل یندارو یب علمنقش انقال یازخوانب
 یتهداصادق 
 

 1یجعفر فسای
 .دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران ۀآموخت دانش

 نجمه درّی
 .تربیت مدرس، تهران، ایران زبان و ادبیات فارسی دانشگاهدانشیار 

 02/08/1399: مقاله یرشپذ تاریخ ؛10/12/1398: مقاله دریافت تاریخ
 پژوهشی علمی ـ

 چکیده
عنـوان    بـه  یاجتمـاع  ــ  یاسـی س ۀشد شناخته یها و عبور از بزنگاه «روبنا ـ  یربناز»مرسوم و متداول  ۀگذار از دوگان

بتـوان از   که سازد یفراهم م یدر نقد ادب یامکان یم،موضوعات و مفاه یریگ در شکل یاصل رهاییّها و متغ کمحرّ
مسئله، در  ینمتن را آشکار ساخت. با توجه به ا اییمعن های یهال یق،طر ینو از ا یستتفاوت به متون نگرم یایزوا

از  یمهم یها در کنار توجه بر نقش مؤلفه توان یم یتصادق هدا ۀانگاران یستن های یشهاند ینظر یمبنا یجستجو
 ،اشـاره کـرد و در پرتـو آن    یگـری مهم د یارسک ببه عامل و محرّ یاسی،و س یاجتماع ـ  یاقتصاد یها مؤلفه یلقب

که ناظر  یتصادق هدا یفکر یمطرح ارائه داد. در نوشتار حاضر، محورها ۀیسندنو ینا های ندیشها یبرا یحیتوض
 یانقالب علمـ  یکاست، در پرتو  یچیدهو پ یعدبُچند یها سرشار از تناقض نیز و یتپوچ، فاقد معنا و غا یبر جهان

 ،کـوهن سـاموئل   اسـت کـه تـام     مینوشتار، مفهـو  یندر ا یاز انقالب علم مراد .است ار گرفتهقر یمورد بازخوان
 یو اجتمـاع  یاز تحوالت فکر یا پاره یینو تب یحتوض برای، آن را در قرن بیستم علم یختار پرداز هینظرفیلسوف و 

هـا و تغییـرات بنیـادین در     چرخشعامل   . کوهن معتقد بود که تحول در علم،است کار گرفته به یغرب یها تدر سنّ
کوتـاه،   یهـا  از داستان یا پاره یحاضر که از بررس یقتحق یجنتا شود. ها می یا پارادایم ها سرمشقالگوهای فکری، 

و  یسـنده نو یـن غالـ  ا  یّـت کـه ههن  دهد یاست، نشان م مدهدست آ به یتصادق هدا یها مقاله نیزو  ها نامه یشنما
ـ    و به یبا هستدر مواجهه  ،روشنفکر مطرح  هـای  یشـه در برخـورد بـا اند   ی،تفکـرات و  ینظـر  یمبنـا  ،یطـور کل

و  یتهـدا صـادق  جهان ابزورد  ،انداز چشم یناست. از ا شده یبند صورت ینچارلز دارو ۀیانگرا و تکامل یالیستیماتر
 ۀیجـ ه در نتانقـالب کـ   یندارد. ا یعلم تجرب ۀانقالب در عرص یاچرخش  یکدر  یشهر ،او فکری یغال  محورها

خداونـد، در مقابـل   مفهـوم   ای از قرائـت تـازه  و  یهسـت  و مناسـبات او در  از انسـان  یعیتازه و بـد  های یتآن، روا
شناسانه گشت و نوشتار  گسست معرفت یمطرح شد، موج  به وجود آمدن نوع ای یشهو کل یتسنّ های یتروا کالن

 .یدفهم نما و بنیادین مهم اریگسست بس ینرا در ا یتهداصادق است که  کرده یحاضر سع
 

 .ابزورد یاتادب انگاری، یستن ،یمپارادا ی،داستان ادبیات یت،صادق هدا کلیدی: های واژه

 مقدمه .1
دچار تغییرات و نوسانات زیـادی   ،تاریخ و علم ۀمقول نگاه به غرب، ت فکری فلسفیدر سنّ
 ،شـد کـه هـر دوره    تلقی می و ممتد ای به هم متصل مانند زنجیرههتاریخ ابتدا  .است شده
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. از گشـت  مـی محسـوب   یتغییـرات بعـد   و محرک علت آنگاهقبل و  ۀدور یندآنتیجه و بر
کارل مارک  را  ،هگل و شاگرد مکت  او ،ای این طرز تلقی از تاریخه ترین نماینده شاخص

شد و آن را واجد غـایتی   قائل میمشخص  آغازی ۀیخ نقطتارهگل برای  توان نام برد. می
روحـی کـه در    ؛انکشاف روح اسـت  ۀعرص انداز هگلی، در چشمتاریخ  .تپنداش توم میمح
خود  یهلإ یبه منته در آلمان ،بسیار تاریخی های   از فراز و نشی پو  کرد میشرق طلوع م
 .کرد غروب می در آنجا رسید و یم

کـه   بدین معنـا  ؛است غایتمندامری  ،مارک  نیز همانند هگلکارل تاریخ برای  ۀمقول
ـ  نزاع طبقات اجتمـاعی پرولتاریـا   تقابل و ۀعرص ،تاریخ در کلیت خود اسـت و   رژوازیوو ب

 )سـینگر،  «گردد میداری ختم  سوسیالیسم بر سرمایه چیرگی پرصالبتبه  ،آن روشن غایت»

نیچه بـه بعـد   فردریش  از حدوداً ت فکری غرب،در سنّ چنین برداشتی از تاریخ (.85: 1379
 هماننـد بلکه  و پیوسته، صورت پلکانی هنه ب ،تاریخ در قرائت تازه .گشتل تحوّ دستخوش

بـر   .صادق اسـت آن  در موردو عدم تداوم  گسست ماحکا ،بیشتر جزایری جداگانه است و
 .بـود  های خطی از تـاریخ  ها و برداشت راندن نگاه به حاشیهالگوی نیچه آرای این اساس، 

 ست:معتقد ا دانش شناسی دیرینهفوکو در میشل 

به ما این امکان  ،در واقع ،پیشین ۀهای آماد ندیب ال بردن روشمند تقسیمؤزیر س»
تنهـا رویـدادی از آن رویـدادهای     ،کید کنیم که گسستأبار تدهد که دیگر یرا م

ای است کـه در   واقعه ،چیز بلکه بیش از هر ،بزرگ نیست که تاریخ شاهد آن بود
  آورد و بـه  بـر مـی   ه ناگهان در تـاریخ سـر  ای ک گزاره ؛افتد جهان گزاره اتفاق می

 (.49 :1388 ،)فوکو «یابد اصل و ریشه بروز می عنوان رویدادی بی

ای از  مجموعـه  پیوسـته نیسـت، بلکـه    هـم  تاریخ یک فرایند به ،در نگاه فوکو ،بنابراین
خاصـی   هـای معنـایی   و نظـام  ها داللت ،قواعد ها، ارزش ،هاست که در هر گفتمان گفتمان
و  ینپیشـ  تمحصول و عامل تغییـر و تحـوال   ،خود در کلیتِاین مجموعه دارد که  حضور

 نیست. ینپس
 ،کنـت  آگوسـت فرانسـی  بـیکن و    علم نیـز حضـور دارد.   ۀدر عرص های فوق دیدگاه

: علـم هسـتند   ۀو خطی در عرص ییعنی دیدگاه تکامل ،دیدگاه نخست ۀهای برجست نماینده

تفکـر انسـان از رهگـذر تفکـر      ،آن بـر  د کـه بنـا  ای تـاریخی را مطـرح کـر    کنت نظریه»
 «رسد اثباتی یا علمی می ۀو در روند تکاملی به مرحل آید میخداشناسانه و متافیزیکی پیش 

 .(196 :1390 )بلزی،
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 ،اسـت  هعلم حـاکم بـود   ۀاز رنسان  به بعد در فلسف در مقابل این دیدگاه که خصوصاً
تـام   . نـد ا هرا به چالش کشید هایی برداشتو  ها توان از افرادی نام برد که چنین نگاه می

ـ       هـای علمـی   ساختار انقالب کتاب در ،کوهن صـورت    هبـرای اینکـه نشـان دهـد علـم ب
مقصـود  » :است همطرح کردچنین را  «پارادایم»مفهوم  ،کند نمی حرکتای و پلکانی  زنجیره

و برای مدتی مسائل و  اند پذیرفته شده اًدستاوردهای علمی است که عموم ،من از پارادایم
 .(23ـ22 :1389 )کوهن، «دهند کاوشگران قرار میاز  یا های الگو را در اختیار جامعه حل راه

های علمی  به انقالب ،دهد ها را تغییر می یندهایی که این پارادایماکوهن از فر ،بنابراین
 «یم جدیـد اسـت  رد یک پـارادایم و قبـول پـارادا   طانقالب علمی  ،بنابراین» :کند تعبیر می
ن داند و وجود تنها یک اثر از او در ای هر تغییری را انقالب نمی کوهن .(221: 1389 )چالمرز،

را  ها قالبناین اکوهن  های علمی دارد. اصطالح انقالب زمینه نشان از خاص بودن این به
 دارویـن و  ظهور مکت  کوپرنیـک،  ،های آن ترین نمونه داند که برجسته می مهمی حوادث

 ۀافتادتی و جاجویی سنّ بینی و علم از جهان ،نیعلمی معیّ ۀجامع»، طی آن شتین است کهنیا
کـه   کنـد  موضوع بحث خود اختیار مـی  عنوان  کشد و رهیافت دیگری را به خود دست می

 (.88: 1389 )کوهن، «الجمع است معموالً با موضوع قبل مانعة
و ادبیات  ، هنربلور در ابعاد مختلف فرهنگهای مت اندیشه بارۀتوان در یند را میااین فر

ای بـه مـتن اسـت کـه      های کلیشه معنای عبور از نگاه  به یرهیافت چنین کار گرفت. نیز به
ل گردد که چگونه تحوّ مشخص می ،است. در ادامه های ادبی را تسخیر کرده نقدها و نظریه

 دهد ای شاخص را توضیح  هنویسند فکری ۀتواند منظوم می، انقالب علمی علم یامفهوم در 
ــد؛  الت صــورتو تحــو ــین نمای ــه را تبی ــه تحــو گرفت ــن ب ــیش از ای ــه پ ــیل  التی ک  ۀوس
 جـامعی  را آن دال اقتصاد و یـا مسـائل سیاسـی    متغیر که شد توجیه می یهای روایت کالن
 ـ تحـوالت فکـری  ها و  پیچیدگییا بخش بسیار زیادی از  تمام بودقادر که  نمود میفرض 

 ، فردید معتقد بود:نیهیلیسمهدایت به صادق گرایش  بارۀدر .را توضیح دهدامع جو فرهنگی

انگار. آدمی بود کـه ماننـد    ای بود نیست نویسنده ،صادق هدایت بر روی هم»
حوالت تاریخی او چنین آمـده بـود کـه    زمین،  و نویسندگان باخترهنرمندان  ۀهم

و نـه حـق    ،انسانی باشد ی"ما"و  "من"برای او اصالت داشته باشد، همان آنچه 
انگاری که خود مسـتلزم خودبنیـادی اسـت،     طور مطلق. مراد از نیست  حقیقت به

 . کوتاه سخن آنکه هدایت پیش از هـر همین نیست انگاشتن حق و حقیقت است
« مـآب  فرنگـی  مـنشِ  ، امـا قلنـدرمآب و عـارف   منش بـود  ، قلندرمآب و عارفچیز

 .(387: 1349 )کتیرایی،
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و نسـبت آن بـا    هـدایت  یـت فلسـفی ههن  ۀبه سویهمانند فردید ی نیز مصطفی رحیم
نومیدی  سرخوردگی نبود، دردِ ،درد صادق هدایت» :معتقد استدهد و  ارجاع می نیهیلیسم

 ، یـأس فلسـفی بـود؛   او عجز و فروماندگی نبـود. دردِ  ، نبود،گذشت از آنچه در وطن او می
 .(37: 1356 )رحیمی، «بشر راه نجاتی نیست یعنی از نظر فلسفی متقاعد شده بود که برای

 نظریاتی اشاره کرد که ۀطیف گستردتوان به  می و رحیمی و نظریات فردید در کنار آرا
به سمت نیهیلیسم  او گرایش اصلی را عاملو بافتار اجتماعی عصر هدایت سیاسی مسائل 

 دانند: می

ای اجتمـاعی  دسـتاورده  تناقض بین حضور بخشی از زندگی مـدرن و نبـودِ  »
از برآمـده   ۀیعنی دموکراسـی و آزادی از یکسـو و تنـاقض بـین اندیشـ      ،مدرنیته

تی از سوی دیگر، اهل دیرپای سنّ ۀروشنگری در گرایش به آزادی فردی و اندیش
 فلکی،) «های اندیشگی گرفتار ساخت ها و نابسامانی فکر ایرانی را در برزخ تناقض

1387 :100.) 

گنـد   پایـان هـدایت، از ایـن اسـت کـه در محـی ِ       غم بـی » :شریعتمداری معتقد است
تر از اخـتالف طبقـاتی    تر و کشنده فاحش ،کند که اختالف سطح فکر شرمی زندگی می بی

آن چیز کـه  »: اعتقاد داردطائفی اردبیلی  ،انداز از همین چشم .(38: 1354 شریعتمداری،) «است
 «معنایی زندگانی دوران او بود یشاند، بک ش را به زوال میاَ های داستانی هدایت و شخصیت

سرخوردگی از اجتمـاع و خصوصـاً حـزب     ،احمد به باور جالل آل. (28: 1372 طائفی اردبیلی،)
ر.ک؛ ) اسـت  هخودخواسـته سـوق داد   مرگِ ،نهایت هدایت را به سمت نیهیلیسم و در ،توده

م و نـازپروردگی  ایمانی، تـنعّ  نظریاتی نیز وجود دارد که بی ،در این میان .(18: 1376 طاهباز،
 شهید .دندان میاو خودکشی  ،نهایت درانگارانه و  نیستایجاد ههنیت اصلی هدایت را عامل 

 :گوید می عدل الهیمطهری در کتاب  مرتضی

امـا فکـر    ،. او پول توجیبی بیش از حد کفایت داشتزاده بود اشراف ،هدایت»
هره بـود. جهـان را هماننـد خـود     ب صحیح و منظم نداشت. او از موهبت ایمان بی

بردند، پشت گـاو   را در دهی میدانست. اگر هدایت  کار و ابله می بوالهوس و گزافه
چشاندند و عنـداللزوم   انداختند و طعم گرسنگی و برهنگی را به او می و خیش می

 «فهمیـد  آن وقت خوب معنـی حیـات را مـی    ،نواختند شالق محکم به پشتش می
 (.162ـ161: 1374 )مطهری،
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سـاز تحـول ههنیـت     مهمی که زمینه بسیار آید، عامل نظرها برمیچنانچه از این اظهار
 یکلّ ی از جملهیلدال  به ،شده است و احکام بیان نادیده انگاشته شده ،آید شمار می هدایت به

گرفته، معیاری در اختیار مـا   انقالب علمی صورت قادر به فهم جامع هدایت نیستند. ،بودن
دیگـری   دریافتخوانش و به ، ها خوانشدر کنار سایر توان  میدهد که در پرتو آن  یقرار م

 دست یافت.محورهای فکری هدایت  از
 پژوهش ۀنیشیپ. 2ـ1

ـ    بـین  هره یـر همـواره ز  یر،اخ ۀسد یکدر  یتهدا آثار قـرار   یپژوهشـگران و منتقـدان ادب
 ۀدربـار  یدشـا  کـه  ای گونهبه  ،دان ها پرداخته آن یبررسبه گوناگون  یایو از زوا است گرفته
شده   مختلف و گاه متضاد ارائه یدنظرات و عقا ،درجه ینتا به ا یزبان یفارس ۀیسندنو کمتر

شکل  یتهدا ینیب جهان باب شرح احوال، نگرش ودر  موجود های از پژوهش وهیباشد. انب
 کـه در  یار ابهـام را تا حد امکان از غب او یتاست تا شخص ها تالش شده اند و در آن گرفته

بارۀ نیهیلیسـم  در یهای ارزشمند پژوهش ،. در این میانسازند یاناست، نما آن پنهان شده
 یدیو عوامل نوم ها ینهزم» ۀ( در مقال1385) یبهرامو  یرض مثالً: است؛ هدایت انجام شده

 ـ  یسـم، بـه سوررئال  یشهماننـد گـرا   ،یادب ـ یفکر های ینهاز زم یا به پاره «یتصادق هدا
 بودکرده  یجهان معرف یاتادب یرا از شاهکارها بوف کور یسمسوررئال یشوایآندره برتون پ

از حزب  یسرخوردگ ،یرضاخان ادهمانند استبد یاسیس های ینهزم ـ(209: 1378 ی،طلوعر.ک؛ )
ـ   یالتهمانند شکسـت در تحصـ   ،یو فرد یاجتماع های ینهتوده و زم  ی،و اخـتالالت روان

و  طـاهری . سـازند  مطرح می یتهدا نیهیلیسمتوضیح  برایعوامل را  کنند و این می اشاره
 ،«یتدر آثـار صـادق هـدا    یمعنابـاختگ  یهـا  بازتاب جلـوه » ۀ( در مقال1392) این اسماعیلی

عوامـل سیاسـی و    برخـی که ناشی از اند  برشمردههدایت را  ییگرا تفکرات پوچ یها شانهن
ـ ( در م1389) یرحمانو  یفیانشراجتماعی است.  ـ  نقـد » ۀقال صـادق   یهـا  داسـتان  یمکتب

مشـترک   های فهاز مؤل یا پاره ،یسممکت  ناتورال یلدر ه یتدادن هدا ضمن قرار ،«یتهدا
 های ینهزم» ۀنام یاندر پانیز ( 1394) یافضل و اند را برشمرده یسمبا ناتورال یتآثار هدا یانم

 یت، هدا«زوال یلاز ام نانابا آن  ۀیسو مقا یتاز صادق هدا خانم یهعلوداستان  یسمیناتورال
بـا عنـوان    ای نامـه  یـان ( در پا1391) ییشمسـا  .دانـد  یمـ  یسممکت  ناتورال یرتأث  را تحت

 خون  سه قطرهکامو و  ۀیگانبدر  یمفهوم معناباختگ یقیتطب یدر رمان: بررس یباختگمعنا»
ـ  ۀبـودن چرخـ   یهماننـد تکـرار   یت،هـدا  یمعناباختگ یها مؤلفه ،«یتصادق هدا  ی،دگزن
 بـه  گـرایش  نیـز و  یاجتمـاع  یاسـی با مسائل س یوندرا در پ غیرهانزوا و  یگانگی،احساس ب
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 یـل تحل» خـود بـا عنـوان    ۀنامـ  یـان ( در پا1395) یمبـاح  اسـت.  مطرح کرده غرب ۀفلسف
 ی،از مسـائل اجتمـاع   یا پاره ،«و ژوزه ساراماگو یتصادق هدا ۀیددر آثار برگز یمعناباختگ

ژان پل سارتر را  یلاز قب ،سوفانلیفاز  یبه برخ یتهدا یلتما یزو ن یددر دوران جد یاسیس
های داروین،  قرابت هدایت با اندیشه بارۀدر. داند یم انگاری یستنوادی به  گرایش او عامل
ـ بـر پا  یتصادق هدا ینمک ترک ۀیقض یبازخوان» ۀ( در مقالم.2015) یو نادر یل حسن  ۀی

ـ  ( در1391) ینـادر  یزو ن «یشرتحوالت ب یخکالن از تار ۀچهار دور  یـک  یمایسـ » ۀمقال
ـ پا بـر  یتداسـتان پـدران آدم از صـادق هـدا     یشـناخت  جامعـه  یـل تحل :یمونمـ  انسان  ۀی
که در آثار منتخ  حضور  یمیمستق یها اساس داللت بر ،«یشناس و انسان شناسی نینخست
اما این آثـار از   ،است اشتهد ییآشنا یانگرا تکامل یبا آرا یتاند که هدا ، نشان دادهندا داشته
 های یشهاند یلتحل یمبنامبحث تکامل،  است و ایی هدایت با داروین فراتر نرفتهآشن ۀگزار
 است. نگرفته قرار یتهدا

به مبانی نظـری نیهیلیسـم هـدایت     ها پژوهشبسیاری از این نقدها و  بر آنچه آمد، بنا
ـ   دادهرا نشان  مصادیق نیهیلیسماند و بیشتر  شاره نکردها  /زیربنـا  ۀاند و برخی نیـز از دوگان

ـ اند. وجه تمایز تحقیق  برای فهم هدایت بهره گرفتههای سیاسی  و یا مؤلفهروبنا  رو،  شیپ
 .است یک انقالب علمیپرتو  در ،های هدایت پرداختن به مبنای نظری اندیشه

 نیهیلیسم انقالب علمی داروین و .2
ها به وجـود   انسان یستز ۀیوتفکر و ش ۀدر نحو یا عمده ییراتتغ ،از عصر رنسان  به بعد

 هـای  یتـه و اتور ،یو ارتجـاع  یسـنّت  هـای  یشـه کل ،رنسـان   ۀدورمطرح در  یسمآمد. اومان
 یانیوح یو منقطع از مبان یناسوت یدرَرا با خِ یادو انسان خودبن یدکش یررا به ز یدئولوژیکا

 یهـا  فرهنـگ  ۀبه مقابله با هم یتهرنمد»، اساس ینوجود آورد. بر ا به یمتعال یها و ارزش
 ی،فرهنگ سنّت ینو نماد یاییدر تقابل با تنوّع جغراف یته. مدرنخیزد یماقبل خود برم یسنّت

 (.20: 1374 ،بودریار) «کند یم یلهمگن تحم یعنوان وحدت  خود را در سراسر جهان به
است.  یا سطورها ینیب و جهان ینیو علم مدرن بر نگرش د فهفلس ۀعصر غلب ،یتهمدرن
 :اند دانسته ینچیدر صدر رنسان ، لئوناردو داورا چرخش  ینآغازگر ا

تمـام   یبـاً تقر یمقدّم بر تجربه و مطلق، هنوز راهنمـا  های یشهکه اند یزمان»
 یلتفصـ  به یعتکه عالم طب یافتاو در .کرد یمهم یارافکار بود، لئوناردو کشف بس

 توانیم یم ،گذارد یم یانکه با ما در م یاتیجزئ یاریو تنها به  گوید یبا ما سخن م
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علوم مدرن از ساختار اتم تـا   ۀیپا ،کشف ینا یم.ببر یپ آنبزرگ  یّتن یابه طرح 
 (.41: 1379 ی،)برونوفسک «توارث است

 یمنجّمـان  یعلمـ  یدسـتاوردها  یـد، جد هـای  ینو شناخت سرزم یاییاکتشافات جغراف
 بـروز ظهـور و   ینـۀ داد و زم ییـر انسان را تغ یدو د یتههن ،یلهکپلر و گال یک،پرنوهمانند ک

عنـوان    چون دکارت، انسـان را بـه   یبزرگ یشمندساخت. اند یّارا مه ینو به هست یها نگاه
ابـژه مطـرح    یاشناخت  عنوان موضوعِ  را به یو هست یعتعامل و فاعل شناسا و طب ۀسوژ

ـ  ن تمد یل فکرتحو نیتر بزرگ، یءبه ش یعتبدل شدن طب»ساخت:  ـ و پا یمـدرن غرب  ۀی
 ،یتـه مدرن» :یبـه بـاور بابـک احمـد     (.58: 1373 هودشتیان،) «مدرن است یتکنولوژ یدایشپ

دانسـت قابـل شـناخت و در     یـزی آن را چ یعنـی  ؛کرد یلتبد یعتطب ینرا به قوان یعتطب
 ی،)احمد «ممکن است ،سرانجام ،شناخت دشوار باشد ینکه هرچه هم ا یرپذ دسترس ،یجهنت

1373 :11). 

علـوم تجربـی را   رشد مضاعف  ۀزمین  شناخت، عنوان ابژه یا موضوعِ  تلقی از طبیعت به
در کنار مجموع  ،ینیدارو یشناس یستز ویژه به ،یبا رشد علم تجرب ،بنابراین فراهم ساخت؛
و بـا خویشـتن خـود     پروردگـار، طبیعـت، دیگـری   نگرش انسان نسبت به  تحوالت دیگر،

ۀ عرصـ  ، تمـام ت به غرب محدود نشد و پـ  از چنـدی  تحوال این .دستخوش تحول شد
 نیـز را تـوان تبعـات آن    در کنار دستاوردهای مدرنیته می ،در این میان جهان را فراگرفت.

هـای اخالقـی و    عصر باژگونی و دگردیسـی غالـ  ارزش   ،برشمرد. این عصر به یک معنا
بر این  .فهم کرد دباتی بایو چنین مناس در چنین بافتار را صادق هدایتاساساً  دینی است و

شـواهد و مصـادیق   ۀ ارائـ صورت مسـتند و مسـتدل و بـا      سعی بر آن است که به ،اساس
های علمی کـه بـه بـاور کـوهن،      ترین نظریه وند با یکی از مهمدر پیهدایت را  انضمامی،

 .نماییم بررسی ،انقالب علمی استن و تعیّم تجسّ
 داروین هدایت وصادق  .3

 اسـت.  ای در دوران جدیـد بـوده   ی پردامنـه ها چارلز داروین آغازگر بحث نواعِا منشاءکتاب 
 ایـن کتـاب بـر    از بیشـتر  یدیگـر  کتاب هیچ مقدس، کتاب جز» :ارنست مایر معتقد است

 نشان تجربی علم از استفاده با داروین (.1387 مایر: )ر.ک؛ «است نگذاشته یرتأث مدرن ۀاندیش
، بـا تحـوالت خـود تحـول داده،     دیگر بـوده  یاصل حیوان طبیعت، انسان را که در که داد

ـ  فرد تکامل یناز آخر ،بشر ۀیافت فرد تکامل یناول ،. بر این اساساست تکامل بخشیده  ۀیافت
هـدایت  صـادق   ،مقاله حاضـر  ۀبا فرضی مطابق (.1380 داروین: ر.ک؛)است  آمده یدپد یمونم
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برای مستند ساختن  .است را شکل دادهفکری خود  ۀمنظوم  هایی، تأثیر چنین اندیشه  تحت
ـ  درگمینـی   .انـد  شده آشنا ها نظریه این با چگونه ایرانیانکه  نشان داد دبای ،این امر  ۀمقال

 از داروین های نظریه که است داده نشان «قاجار عصر در داروین تکامل ۀینظر با رویارویی»
 است: هشد وارد ایران به نوزدهم قرن دوم ۀنیم

 چـه  بـه  مکتـوب  صـورت  بـه  دارویـن  ۀنظری بار اولین که نیست ممعلو هنوز»
 انصـاری  خـان  تقـی  میـرزا  شـده،  گفتـه  آثـار  از بسیاری در. شد ایران وارد طریق
ـ  ،انواع منشاء انتشار از پ  سال یازده تنها ،کاشانی  در را دارویـن  تکامـل  ۀنظری
. اسـت  کـرده  مطرح فارسی زبان به قمریهجری  1287 سال در جانورنامه کتاب
 دسـیّ  ۀنیچری کتاب در ،داروین ۀنظری به مکتوب ۀاشار نخستین گفت که باید اما

. شـد  منتشـر  قمری 1298 سال در کتاب این. شود می دیده اسدآبادی ینالدّ جمال
 دسیّ رسِ نام به تأثیرگذار نوگرایان از یکی طریق از هندوستان در اسدآبادی ظاهراً

ـ  ورود مسـیر  اولـین  هندوستان احتماالً. شد آشنا تکامل ۀنظری با احمدخان  ۀنظری
 رفته فرنگ اعراب و ایرانیان طریق از نظریه این. بود زبانان فارسی میان به تکامل

 عربـی  های مجله طریق از نیز و شفاهی صورت به مسیحی تبشیری های هیئت و
 عربـی  علمـی  های مجله. یافت راه اسالم جهان به تری دقیق شکل به روزگار آن
 تـرین  اصـلی  از یکـی  شـد،  مـی  چـا   کرده تحصیل مسیحی اعراب به وسیلۀ که

 (.306ـ305: 1393 گمینی،) «بود داروین ۀنظری ورود مسیرهای
 هـای  یـه بـا نظر  صـادق هـدایت   ییآشـنا گرفـت کـه گویـا      تـوان نتیجـه   از اینجا می

وجود م های ترجمه یقست، از طراو یدیجد یفکر یاتکه سرآغاز ح داروین ۀگرایان تکامل
 اسـتادان تحت نفـوه   ونِدارالفن یعلم یاز کانال فضا ینهمچن ،قاجاریه ۀدر دور یناز دارو
 یـن توجـه بـه ا   ،ینبنـابرا  صـورت گرفتـه باشـد.    یین لوسَ ۀمدرس یاز مجرا یزو ن ،یغرب

 یندارو های یشهاند یمتحت نفوه مستق یت،آثار هدا ینمهم است که نخست یار، بسموضوع
 هـای  یشـه اند یپـا  ردّ ،وپـا قبل از سفر بـه ار  یهکر است که حتّ یانشااست.  نگاشته شده

 ۀیاست کـه مطـابق فرضـ    ای لهمسئهمان  ینوجود دارد. ا آثار هدایت نخستیندر  یندارو
 .دهد یرا شکل م یتهدا های یشهتمام اند یاصل یربنایمقاله، ز ینا یاصل
 انسان و حیوان. 3ـ1

م قبـل از خلـق   های جوانی و ایـا  یعنی سال ،(1302متعلق به سال ) حدوداً انسان و حیوان
توجه به این اثر بسیار مهم اسـت؛ زیـرا    .(14: 1357 دستغی ، ر.ک؛) ستشاهکارهای ادبی او
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صادق هـدایت در  . ل فکری هدایت استۀ تحواصلی در اینجا، توجه به مبنا و زمین ۀلمسئ
رواب  میان انسان  بررسی ل وتحلی به آید، این کتاب که جزو نخستین آثار وی به شمار می

آشـنایی و تأثیرپـذیری هـدایت از     نشـانگانی دال بـر   ،در ایـن اثـر  است.  پرداختهو حیوان 
دهد که گوشـتخوار   ساختمان بدن انسان گواهی می» وجود دارد:گرایانه  تکامل های اندیشه
درسـت مثـل    ؛اسـت  خـوار بـوده   میوه ،انسان اولیه .ها، معده، روده که دندان چنان باشد؛ نمی

اگـر  » همین اثر هدایت معتقد اسـت:  در جای دیگرِ(. 68: 1378 )هدایت، «های بزرگ میمون
ای دارد، در نـزد   العـاده  الطبیعیون و الهیون یک اهمیـت فـوق  ماوراء انسان در نظر فالسفه،

جنسـان   علمای طبیعی، بیش از یک حیوانی که نسبتاً از حیث ساختمان اعضاء از سایر هم
 (.48)همان:  «ت، چیز دیگری نیستتر اس عنی حیوانات کاملخود، ی

تمــامی شــکارچیان موافقنــد کــه مــرگ »: آورد در جــای دیگــری چنــین مــی هــدایت
هدایت در این اثر، نگاه خـود   ،بنابراین (.65 )همان:« های بزرگ شبیه به انسان است میمون

هـای علمـی و    رائـت مت قگرداند و بـه سـ   های دینی از انسان و هستی برمی را از برداشت
 سازد. طوف میعم خصوصاً داروینیستی

 خواری فواید گیاه .3ـ2

انسان انتشار  پ  از این اثر است. شده منتشردر پاری   و 1306 سالدر  خواری گیاه فواید
 هـدایت  ،این اثرر د گردد. شده آن محسوب می ۀ کاملادامه و نسخ ،حقیقت و در و حیوان

بـاور    . بـه اسـت  نشـان داده ی خود را با داروین و مبحـث تکامـل   آشنای صورت مستقیم  به
نیست که ساختمان او خارج از قوانینی باشـد کـه زنـدگانی     یانسان یک موجود» هدایت:

 تکامـل حیوانـات بـه    ٔ  نتیجه طبیعت است و در ۀکند. او نیز زاد جانوران دیگر را اداره می
 (.16: 1342 ،مان)ه «اردوجود آمده و وابستگی نزدیکی با آنان د 

دانشـمندان  »گویـد:   کند و می داروین اشاره می صورت مستقیم به  هدایت در این اثر به
انسان  و غیره در این باب که مانند داروین، هگل، هوکسلی، فلورن  ،بزرگ تاریخ طبیعی
 (.21)همان: « باشند عقیده می ای بزرگ بوده، همه اولیه مانند میمون

  های بزرگ را به فسور بونژ، میمونهارم این اثر به نقل از پرودر فصل چوی  ،همچنین
های ماقبل انسـانی، نیاکـان آدمیـزاد، ماننـد      در زمان»کند:  عنوان نیاکان آدمی معرفی می

 فوایـد  ،بنـابراین  (.34 :)همـان « اسـت  کرده در شاخسار درختان زندگی می های بزرگ میمون
تـأثیر مسـتقیم     آیـد، تحـت   شـمار مـی    هدایت به ثار نخستینآ ۀدر زمر که نیز خواری گیاه

 است. شده گاشتهگرایانه ن مباحث تکامل
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 س.گ.ل.ل. 3ـ3

 ین. ایدچا  رس به 1312 در سال روشن سایه ۀبار در مجموع یننخست س.گ.ل.لداستان 
بـه نـام    دو هنرمنـد  یزنـدگ  یرامـون اسـت، پ  برجسته یاردر آن بس یلداستان که عنصر تخ

  بـه است،  ستان در آن شکل گرفتهکه دا یو بافتار است  یندهآ در« تِد»و عاشقش « سوسن»
 اسـت.  خـورده  پیونـد  و معنابـاختگی  یپـوچ  ۀلمسئبا  ی،علم و تکنولوژ های یشرفتپ لیدل

و  انحطـا  بشـر   رفت از خطـر  برون یبرا یراه یافتن یمتفکران در پ مطابق این داستان
 های هیو نظر یناز دارو یتصادق هدا رپذیرییتأث یزداستان ن ینهستند. ا اضمحالل جهان

ـ گرا تکامل بزرگـوار   جـدّ  (Anthropopitheque) یمـون االن م» :دهـد  یاو را نشـان مـ   ۀیان
 یعلم یلاست که ما امروزه با وسا یا نسل گمشده ،ینا ...یدکردرا مالحظه خواه زاد یآدم

خانـدان گمشـده و    ۀرشـت  ۀینـد و نما یـم ا دست آورده  به یمونم ینو از اختال  خون چند
 (.33 :1331 ،مان)ه «است یزاداسالف آدم

 آفرینش ۀافسان. 4ـ3

پـاری  منتشـر شـد     در 1325 سـال  و در نگارش درآمد به 1309در سال  آفرینش ۀافسان
ل از آفرینش را مورد طنز و طعن قـرار  اومتد خوانش ،این اثر (.16: 1354 شـریعتمداری،  ر.ک؛)

ند کـه هـدایت در   ی هستیها انوعن ،«جبرائیل پاشا»و  «شیطانمسیو »، «فاُ خالق»دهد:  می
مگر ندیدی یک  !ف: ساختن آدم به خیالت کار آسانی است؟اُ خالق»گیرد:  یکار م این اثر به

 (.16: م.1946 ،مـان )ه« !؟ها را شبیه خودم درست کردم قدی میمون ۀآین یساعت پیش جلو

 ۀصدای جنجـال خفـ  »: گوید میمل انسان تکابه مفهوم  ضمن اشاره ،سوم ۀهدایت در پرد
هـا نشـان    تناس  خودشان را از الی درخت آید. جانوران بزرگ بی و چرندگان می پرندگان

 حالت، های بی گنده، چشم های بزرگ پشمالو، سیاه، شکم دهند. باباآدم به شکل میمون می
علویه  ۀ، از مجموعتهزیر ب ۀقضیگونه طنز در داستان  این (.22: مان)ه «موهای ژولیده دارد

 .است شدهنیز تکرار  خانم
 پدران آدم. 5ـ3

است کـه   (1312) پدران آدمبرانگیز صادق هدایت، داستان کوتاه  های تأمل از دیگر نوشته
 هاینـد:  اجداد و نیاکان انسان ،در این داستانها  های داروین است. میمون تأثیر اندیشه تحت

 ،مان)ه «هغال دیدم که شبیه دست میمون بود سنگ شمشک یک تکه غالمن در معدن ز»

 است: ها آمده تاریخ تکامل انسان ۀدربار ،در این داستان (.159: 1331
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هـای انبـوه بـا درختـان      از جنگـل  ،های مشرف به دریاچه ها و دره روی کوه»
جـانوران درنـده و    ،هـا  این درخـت  ۀتنومند بزرگ پوشیده شده بود و در زیر شاخ

کردنـد.   های بزرگی که تازه به آنجا کوچ کرده بودند، زندگی مـی  چرنده و میمون
ـ   آدمهای کـالن شـبیه بـه آدمیـزاد یـا       های گوناگون و ناشناس، میمون خانواده

« کـرد  متصـل مـی   داد که نژاد انسان را به میمـون  ای را تشکیل می حلقه مونیم
 (.160مان: )ه

 نمک ترکی ۀقضی. 6ـ3

 دهـد  ا بیش از سایر آثار نشان مینفوه داروین ر ،خانم یهعلو ۀاز مجموع نمک ترکی ۀقضی
 است: در این اثر آمده .(2015 ی:نادرلی و  حسن  )ر.ک؛

 کـه اثـری از اصـطالحات    ت و جاهلیتهای تاریک بربریت و سبعیّ در زمان»
ریا در  میمون بی ـ  آدمهای  قبیله وجود نداشت، و آزادی و برادری و برابری تمدن
یـا در شـکاف غارهـا زنـدگی      هـا و  تدرخ ۀی گرمسیر روی شاخهای نواح جنگل
کـه حـاال    موسـوم بـه نسـناس    ها مونیمـ  آدمکردند. روزی از روزها یکی از  می

 «یاحق گفت و پا شد .مسخرگیش گل کرد داروین است، ۀگمشد ۀمشهور به حلق
 (.132 :1342 ،)هدایت
و تکامـل انسـان را در بسـتر    مراحل رشد  همانند آثار پیشینهدایت در این اثر صادق 
عهـد  »و  «عهـد فلـزات  »، «سـنگ  عهـد »، «احـوال ابتـدایی و بـدوی   » ۀ تـاریخی چهار دور

وسیعی از  ۀله نشان از حضور روح داروینیسم در گستراین مسئ دهد. نشان می «سنگ زغال
 ۀدهـ  ۀهای پایانی زنـدگی هـدایت و در نیمـ    که این داستان در سالدارد؛ چرا آثار هدایت

 است. شده م منتشربیست
حکـم   ،حقیقـت  داروین کـه در  های یت با نظریههدا ۀپ  از اثبات و نشان دادن رابط

، به تأثیر این انقالب علمـی در مصـادیق   شود محسوب میتفکرات هدایت  ۀمقدمزیربنا و 
نه و بـه  له چگوشود. بنابراین، باید دید این مسئ ری و فضای فکری هدایت پرداخته میهن

 است. هدایت تأثیرگذار بودهنگری  اندیشه و جهانچه نحو بر 
 بینی هدایت تأثیر داروین بر جهان .4

وسـیعی از آثـار    ۀدارویـن در گسـتر   ماتریالیستی های آمد، روح آموزه که پیش از این چنان
وی بـه شـمار   حکم زیربنای تفکرات  در ،هدایت حضور دارد و مطابق با فرض این نوشتار

بینـی و فضـای    در جهـان  آناینک به تأثیر  این نسبت، و نشان دادن. پ  از اثبات آید می
کـه چگونـه   بنیـادین   ین پرسـش بـد  ،در ادامه ،حقیقت شود. در ی هدایت پرداخته میفکر
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ویسنده نشـان داد، پاسـخ داده   فکری یک ن ۀعلمی را در منظوم  توان تأثیر یک انقالب می
 شود. می
 ینیسمو چالش دارو هدایت یاتاله. 1ـ4

 دینـی  متـون  هـای  قرائت با مغایر کامالً که علمی منظر از آفرینش مبدأ توضیح با ارویند
 طور کلی تغییر  به الهیات به نسبت را انسان نگاه و گشود را اندیشیدن از ای تازه فصل بود،
 گشت: کالسیک دینی های ارزش تمام دگردیسی اصلی مبنای ،بدین ترتی  و داد

 میمــونی را او و ســاق ، هیخلیفــةاللّ مقــام از را انســان کــه بــود تئــوری ایــن»
 انسـان  ۀدربار زیستی مطالعات به را شناسی انسان مطالعات و کرد معرفی یافته تکامل

 .(18: 1374 پیرمرادی،) «کرد محدود تر پیشرفته حیوان یک عنوان  به

در  گـر ا ای بـه الهیـات دارد.   ویـن نگـاه ویـژه   دار تأثیر  تحت تیهدا ،ها توصیف این با
اما  شد، ف مخلوقات نامیده مینیز اشر انسان ،الخالقین بود احسن ، خداوندهای دینی قرائت

ست که در یک سیر تکـاملی  ا ای هدایت در همان نخستین آثار نشان داد که انسان پدیده
سـاً در  هـدایت اسا گردد.  ار تغییر و تحول میدچ ،طبیعت قوای در حرکت است و با دخالت

 بـه  طعن ابایی از توهین واو ست که درست به همین دلیل ا ؛ردیگ یمجای چنین فرمولی 
 در متعـالی  قـدرت  یـک  وجـود  بـه  وی اعتقادی بی (.14: 1385 هدایت، ر.ک؛)ندارد  مقدّسات

گـرفتن    در جهان و نادیـده  توجهی به نقش خدا بی»: شود می دیده هایش داستان جای جای
چنانچـه آمـد،    (.52: 1376 )انوشه، «و خاموش کرده بودگونه امیدی را در وجود ا روز جزا، هر

 زمانی» :گوید می کور  بوفدر  و گیرد به پرسش می آفرینش ۀافسان در را خدامفهوم هدایت 
 وجـود  خـدایی  حقیقتـاً  که بدانم خواستم نمی بودم، خوابیده نمناک و گرم رختخواب در که
 و الوهیـت  مقـام  استحکام برای که است زمین روی فرمانروایان مظهر فق  اینکه یا ،دارد

 (.82: 1349 هدایت،) «اند کرده تصور خود رعایای چاپیدن
از  ،بنـابراین تی بود. معنای بریدن از الهیات سنّ  به ،گرایش به داروینیسم در نزد هدایت

ناشـی از قرائـت خـاص او از مباحـث     تـوان   خداناباوری هدایت را مـی  ،اندازی چنین چشم
 ن دانست:تکاملی داروی
 و انداختن فتُ و خاَ و وضو نه و اهان یصدا نه و مسجد نه وقت چیه یول»...
 تنهـا  باید که مطلق اختیار صاح  و متعال قادر کی مقابل در شدن راست و دوال
 (.81 همان:) «است نداشته تأثیر من در کرد، اختال  او با یعرب زبان به

 است. انعکاس یافته شعالیی در غال  آثارچالش هدایت با الهیات، معنویت یا امر است
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 شناسی هدایت انسانداروین و . 2ـ4
ل ادبیات و هنر در دوران جدید است و از ترین خصای یکی از مهم ،نگاه انضمامی به انسان

خـود   یهـا  داستانصادق هدایت نیز به صورت گسترده انسان را به کانون  ،انداز این چشم
انسـان از تبـار حیوانـات    نشان داد کـه  تکاملی  های هاز نظری با پیروی او. است وارد ساخته

و آنچه بقای نسـل او   برد سر می  در نزاع برای بقا به ،حیات خود ۀتر است و در گستر ستپَ
در  شناسـی هـدایت   انسـان  ،اب طبیعی است. بر این اساسکند، جریان انتخ میرا تضمین 

 محورهای زیر قابل بررسی است.
 ل به انساننگاه ناز. 1ـ2ـ4

 .کند می تغییراشرف مخلوقات در ههن هدایت  ۀمثابانسان به  ۀگزار ،داروین ۀدر پرتو نظری
 :زدایی از مفهوم انسان است اسطوره ۀعرصقهرمان  ،هدایت در واقع،

ــ » ت اگــر انســان در نظــر فالســفه و مــاوراءالطبیعیون و الهیــون یــک اهمیّ
بیش از یک حیوانی که نسـبتاً از حیـث    ای دارد، در نزد علمای طبیعی، العاده فوق

تـر اسـت، چیـز     جنسان خـود، یعنـی حیوانـات کامـل     همساختمان اعضاء از سایر 
 (.48: 1378مان، ه)« دیگری نیست

کشـاند   آفـرینش مـی   ۀبه اسـطور  زدننگاه نازل به انسان، هدایت را به طعنه و تسخر 
هـای   فهـوم انسـان بـرخالف گفتمـان    در آثار هدایت، م ،بنابراین (.16: م.1946 ،مـان ه ر.ک؛)

 اوآمیز به انسـان، در غالـ  آثـار     گونه نگاه سخره اینکالسیک، با قداست همراه نیست و 
 .است تولید شدهتکرار و باز

 و تنهایی انسان ، وانهادگینزواا. 2ـ2ـ4

محصـول   ،جهانی که در بهتـرین حالـت   ۀو در عرص های متعالی و ارزش در غیاب خداوند
انزوا و احساس وانهادگی برای انسان کامالً  هایی همانند ی تکامل است، حالتطبیع ۀچرخ
گیر،  هایی سرخورده، تنها و گوشه همین اساس، هدایت با خلق شخصیت بر. نماید ه میموجّ

ها بـه هـر    انسان ،در چنین بافتاری کشد. تنهایی انسان معاصر را به تصویر می وانهادگی و
داوود »هماننـد   ،شکل ظـاهری گاهی شوند.  هادگی و تنهایی میای دچار احساس وان بهانه

 ،آورد و گاه تفـاوت در سـطح اندیشـه    موجبات انزوا را فراهم می «خانم آبجی»و  «گوژپشت
ای از  استعاره «پات»، سگ ولگردداستان در  .گور هب زندهو  سه قطره خونهمانند شخصیت 
آیا صاحبش رفته بود و او » :انسانی وانهاده ،و در مقام تمثیل سگی تنها انسان معاصر است؛

توانسـت   را جا گذاشته بود؟ احساس اضطراب و وحشـت گـوارایی کـرد. چطـور پـات مـی      
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  ،همان)« خدایش، زندگی بکند. چون صاحبش برای او حکم یک خدا را داشت صاح ، بی بی

1379 :16). 
ـ  »هـای داسـتانی هـدایت اسـت:      شخصیت بیشترله چالش این مسئ ا خـودم  همیشـه ب

 «گفتم: روزی از جامعه فرار خواهم کرد و در یه دهکده یا جای دور منزوی خواهم شـد  می
 بـه  غالبـاً محکـوم   هـدایت،  هـای  داسـتان  اصلی های شخصیت ،کلی طور  به (.135: )همان
ۀ وجـودی در مقـام   سارتر و سایر فالسـف  هستند. آشنایی هدایت با کافکا، عزلت و تنهایی
مقدماتی است که هدایت در پرتو انقالب علمی مورد نظر بدان رسیده  همان ،کننده تقویت

 .بود
 داروینیسم ۀسایدر  ترس و اضطراب. 3ـ2ـ4

ها و معیارهـای اخالقـی و    رزشا فاقد برآیند طبیعی محیطیترس و اضطراب نیز احساس 
یر تـأث   که تحتگردد  بازمیهدایت  ههنیتمستقیم به صورت غیر  این مسئله به است. دینی

راوی ، بـوف کـور  در  .اسـت  کرده یداپای از آثار وی نمود  و در شعاع گسترده داروین است
 کند: اشاره می «یپنزر پیرمرد خنزر»بارها به 

بود که مو را بـه تـن    یا خشک و زننده ۀخند ؛خنده یرزد ز یرمردآن وقت، پ»
رتش صـو  آنکه یکرد، ب آمیز هسخت دورگه و مسخر ۀخند یک کرد؛ یآدم راست م

ـ  ۀنوع لرز یک لرزیدم؛ یچرا م دانم ینم !بکند ییریتغ  ؛بـود  یـف ر از وحشـت و کِ پُ
چـرا  دود   شد، یم یکباشم... هوا تار یدهپر یاز خواب گوارا و ترسناک ینکهمثل ا

 یکه خودم ح  کرده بودم، هنوز اثـرش بـاق   یو ترسناک یّفمک ۀلرز یول زد، یم
 (.80: 1349 ،مان)ه «کرد ییرلحظه تغ ینمن از ا یبود. زندگ

ـ د گـور  زنده بهو  سه قطره خونتوان در  های هدایت را می اوج اضطراب در داستان  دی
دارد و  مـؤثر در بسیاری از آثار هدایت حضور جدی و  درونمایه نیا .(44: 1372 ،مانه ر.ک؛)

 .است شدت تقویت کرده های هدایت را به فضای ابزورد داستان
 با داروینیسممفهوم مرگ در پیوند . 3ـ4

معتقد است که بـرخالف   ،صادق هدایت و هراس از مرگ( در کتاب 1380) یصنعتمحمد 
پایان او از مـرگ   ن هراس بییت، مبیّهدا ۀشد خواهی شناخته ، خودکشی و مرگباور عموم

 :گوید است. صنعتی در جای دیگر می
و دیگـر   سـگ ولگـرد  ، بوف کورخواهی و میل به خودکشی در  صدای مرگ»

ـ   های هدایت صهق ـ   ۀهمه جا هست و خودکشی نویسنده بـه منزل  ،رشآخـرین اث
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روشـن   سطرها و سایهالی  هولی من از الب اند، تهشناخته شده و آن را بدیهی دانس
ههنی و زندگی اوسـت.   پارادوک  ،در واقع .بینم هراسی او را می اش، مرگ زندگی

را در او با میـل بـه   دکشی خواهی او را با ترس از مرگ، میل به خو توان مرگ می
 «تنشی و خاموشی مرگ را در کنار شوق جاودانگی دید لذت از بی تن شدن، رویین
 (.122: 1382 )زندی،

 ۀ مرگ در نزد هـدایت دارد، محمدصنعتی نگاهی ساختارشکنانه به پدید ،بر این اساس
یـزی از  است که گر های هدایت گره خورده های داستان اما مفهوم مرگ چنان با شخصیت

در پرتـو   ،یقـت قحدر  .داروین قابل توضـیح اسـت   پرتو آرایله نیز در آن نیست. این مسئ
و  یعیاست کامالً طب یبلکه امر ،یستراز و شگرف ن و رمز رپُ ای یدهپد ،تکامل مرگ یۀنظر

شـبح مـرگ در    .دهـد  یمـ  یحتوضـ  یراحت آن را به مدرن یکه علم تجرب شده زدایی افسون
 :قاطع دارد یحضور یتدااز آثار ه بسیاری

و  یسـت موهومات را ن ۀ. حضور مرگ همگوید یدرو  نم کهتنها مرگ است »
 یزنـدگ  هـای  یـ  و مرگ است که ما را از فر یممرگ هست ۀبچ. ما کند ینابود م
خـودش   یبـه سـو   ،زنـد  یاوست که ما را صدا مـ  ،یو در ته زندگ دهد ینجات م

 (.92: 1349 یت،)هدا «خواند یم

 بـوف کـور   یراو  .اسـت  و فرار از رنـج تـن   یشگشا یتهداصادق  یبرا مرگمفهوم 
 یشراب تـو  یمگر بغل ی؟منتظر چه هست»: است و مرگ یتهدا حقیقی از نسبت یتجسم
 یخودکشـ  پایان،در  (.78مان: )ه !«یجرعه بنوش و دِ برو که رفت یک یست؟اتاقت ن یپستو

انسـان را   و حیـات  زیسـت  کـه  هـایی  مؤلفهاست بر فقدان  یسند محکم یت،شخص هدا
 :سازد معنادار می

کـه   یبـه کسـ   !بـاور نخواهـد کـرد    ک  یچببرد. ه یپ تواند ینم ک  یچه»
مـرگ   یا وقتام !یر: برو سرت را بگذار بمگویند یم ،دستش از همه جا کوتاه بشود

کـه   یمرگـ  کنـد،  یکه مرگ هم پشتش را به آدم مـ  یوقت خواهد، یهم آدم را نم
خـودم.   سـمجِ  ندگیمن از ز ،ترسند ی...! همه از مرگ میایدب اهدخو یو نم آید ینم

 ی. نـه، کسـ  ..!زند یو پ  م خواهد یکه مرگ آدم را نم یچقدر هولناک است وقت
و در  یـره هسـت. در خم  هـا  یبـا بعضـ   یخودکشـ  گیرد! یرا نم یخودکش یمتصم

 .(44: 1372 ،مان)ه «یزنداز دستش بگر توانند ینم !ها است سرشت آن
 

 انه هدایتشناس هستی نگاهداروین و  .4ـ4

باشد و قائل به وجود خـالق و متعاقبـاً نظـم و     یده  کشفَنَ خدامحور یکه در فضا یانسان
سـت.  او یـات م حمعنـا مقـوّ   یـن و ا یابد یرا واجد معنا م یباشد، هست یبرآمده از و ۀفلسف
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 یدارد. هسـت  یمتفـاوت  یاست، معنـا  یاسالم یرانا ۀیافتاگرچه رشد ،یتهدا یبرا یهست
خـود را   یتهدا ین،. بنابرااست یعتمحصول تکامل و در چنگ طب ،غالباً حاصل تصادفات

 یتجهان هداانداز  از این چشم. داند و سرگشته میو گمنام  یگانهب یوجودمعالم، عرصه در 
 :از فقدان معنا در رنج است

و  یچپـو  انـد،  یدهرسـ  یفلسـف  یـأس که به  یاعتقاد کسان ۀجنب ترین یاساس»
 ،اسـت  یگونـه هـدف متعـال    فاقد هر ینظام هست :انسان و جهان است یهودگیب
و فاقـد   یـر حق یمطلوب در آن وجود ندارد. انسان موجـود  ییراتهم به تغ یدیام
 (.148 :1385 )سرشار، «برتر است یازاتامت

 یدر نظام فکـر  ،یقتدر حق .شود یم یدهکش یهیلیسمن یبه واد ایتکه هد ینجاستاز ا
تمـام   یـ  بـه تخر  ـ  اسـت  تقدم داشـته  یکه بر وجود انسان میمونیـ  انسان ۀمرحل ،تیهدا

 یـق را از طر یو ابتـذال زنـدگ   یپـوچ  یت،هـدا  .اسـت  یـده انجام یمعهود نزد و های ارزش
 :دساز یم یاننما یچشم آدم یشپ گذارد، یم یشبه نما هایش که در داستان یریتصاو

 رت دفعه سخت ینا د،روآ یم یاو روکه اغل  به  یهراسناک های کابوس ۀهم»
بـه سـر    یهـوده او ب یکه زندگ آمد می نظرش به. بود شده آور هجوم او به تندتر و

پـوچ وکوتـاه... بـه     یخوشـ  یک جانور ح  کرد... ترین را بدبخت خودش رفته...
 (.149: 1385 ،مان)ه «بود بیهوده و ستپَ اش همه ،چشم او

شـهره   یدر ادب فارسـ  انگـاری  یسـت ن ۀامنامـ بـه مر  بوف کـور است که  رتی ت ینبد
 یرشـکاک، )م «اسـت  ای انگارانـه  یسـت ن یاثر ادب ینو معتبرتر ین، نخستبوف کور: »گردد یم

 که: کند یبارها تکرار م یتهدا (.51: 1374
کـه انهـدام    بـرم  یم ی. حاال پکنیم یم یزندگ شرفی یو ب یماد ۀدر چه دور»

 یسـال اسـت کـه آدم رو    هزار 20مروزه ا ماست. ۀدور یعقالن ۀیجنسل بشر نت
و  یدهجنگ یعتو با عناصر طب یدهکوش زادیآدم ،مدت ینشده و در تمام ا یداپ ینزم

 یـدا پ یزنـدگ  یبرا یو منطق یلدل یکرا رفع بکند و  یعتفکر کرده تا نواقص طب
 یول ،و آزموده شده یدهبشر سنج یاتفرض ۀو هم مذاه  ید،عقا ۀامروزه هم .کند
 (.26ـ24: 1331 یت،)هدا« ها نتوانسته انسان را خوشبخت کند از آن کدام یچه

 جامعه و سیاست در پرتو نظرات داروین. 5ـ4

زمانی به ناسیونالیسم مبتنـی  . است شدههای بسیاری  هدایت از نظر سیاسی، دچار چرخش
 :است هبه حزب توده گرایش پیدا کرد زمانی دیگرستیزی و  بر عرب
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یک موجود سیاسی نبود و بـه آزادی تفکـر خـویش     درست است که هدایت»
فقین در داد، اما با دخالت متّ ت میهای سیاسی روز اهمی سائل و گرایشبیش از م

، فضــای سیاســی، 1320ایــران و فروپاشــی دیکتــاتوری رضــاخانی در شــهریور 
ی حتّ ،های سیاسی جریان ۀگستردای برای مشارکت  شناختی تازه اجتماعی و روان

 (.126: 1383 جعفری،)« م پدید آمد که هدایت نیز جذب این جریان شدمرد ۀعام
 همایون کاتوزیان معتقد است:

ی جلسـات  کرد و حتّ ای همراهی می هدایت به رغم اینکه با نویسندگان توده»
شد، به عضـویت حـزب تـوده     پدری او تشکیل می ۀگروهی از آنان مدتی در خان

خوی او بـه علـت   و ثانیاً خلقیاسی جدی نبود، زیرا هدایت اوالًیک فرد س ؛درنیامد
 (.204: 1377 )کاتوزیان،« با نظم تشکیالتی حزب ناسازگار بود ،تکروانه ۀشیو

 یقـول  ،، گرایش غیررسمی هـدایت بـه حـزب تـوده و مبـانی فکـری آن      این با وجود
ـ  ،دوستی با برخی اعضای حزب تـوده  .(126: 1383 جعفری،ر.ک؛ ) است شده پذیرفته ل از قبی

های کانون نویسندگان و  دنیا، شرکت در نشست ۀاری با مجلعلوی، نوشین و رضوی، همک
از جملـه دالیلـی    ،مارکسیستی داشـتند  های و گرایش عضویت در گروه ربعه که تمایالت

 مقابـل، و در  نمایـد  ییـد مـی  أت زیـادی  است که گرایش هدایت به مارکسیسم را تا حـدود 
به مارکسیسم که از جانـ  افـرادی هماننـد دکتـر     را دایت عدم تمایل ه رب ناظرادعاهایی 

مصائ  و مسائل قشری از جامعه کـه   ن بهپرداخت کند. ضعیف می ،است فردید مطرح شده
بخـش عظیمـی از    ،هـای طبقـاتی هسـتند    شـکاف  هـای برآمـده از   نابرابری عمالً قربانی

داری اسـت و   به سـرمایه  هدایت ۀنقد گزند آقا حاجیگیرد.  می های هدایت را در بر داستان
ـ  پرسـت  مـیهن دهـد و   های مارکسیستی او را نشان مـی  گرایش ای نوشـته   ا چنـین ایـده  ب
از کشـورهای مـاه تابـان و زرافشـان،      پرسـت  مـیهن منظور هدایت در داستان »است:  شده
، و کشـور  سـمبل آزادی و دانـش   ،داری و فاشیستی است و آب زنـدگی  های سرمایه رژیم

 (.50ـ49: 1371 )هاجری،« است وی بودهبهار، شور همیشه
هـای پایـانی عمـرش     ر سـال که هـدایت د  نمک ترکی ۀقضیو پدران آدم در داستان 

 .داری کامالً مشخص است ، نقدهای جدّی و صریح به سیستم سرمایه نگاشته
های سیاسی هدایت چگونـه در ارتبـا  بـا انقـالب      حال باید دید که این گونه گرایش

ـ    در پیوند با اندیشه صورتیله به چه این مسئ ل است وعلمی قابل تأوی رار هـای دارویـن ق
ـ سـرمایه  کتـاب  داروین درگذشت،  است؟ مارک  که تنها اندکی پ  از گرفته شـدت   هرا ب
اندیشه و آرمان خود را در  ،دانست. مارک  همانند داروین ثیر و مدیون داروین میأتحت ت
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هــای وحیــانی  هــای متعــالی و قرائــت از ارزش پیونــد بــا ماتریالیســم و در انقطــاع کامــل
کـرد،   شناسـی دنبـال مـی    تکاملی که دارویـن در زیسـت   ،بندی کرد. بر این اساس صورت

نگاهی  سرانجام، نظریات خود را با نیمجست و  مارک  در طبقات و مناسبات اجتماعی می
هـای   گـرایش  ،بنـابراین  .به داروین تقـدیم نمـود   نیزرا  سرمایهبه داروین مدون ساخت و 

 یابد. معنا می منطقمارکسیستی هدایت نیز در این 
 اتحیوان وهدایت  .6ـ4

حیوان را به متن  آنگاهراند و  به حاشیه می انسان را رها کرده، است. از خداوند بریدههدایت 
 داش آکـل  و سـه قطـره خـون    ،سگ ولگرد ،خواری فواید گیاه ،انسان و حیوان کشاند. می

 دعاست:شواهدی بر این م
ی و یفراموش نکنیم. ما متصـل از توانـا   خوب است نژادهای پست انسان را»
زنیم و ایـن   ق خود بر سایر حیوانات دم میو از تفوّ رانیم ی خودمان سخن مییدانا

مگر به کمک و پایـداری   ،ایم ایم که به هیچ مقامی نرسیده نکته را فراموش کرده
 (.61: 1378 )هدایت،« حیوانات
جایگـاه حیوانـات در    سـاختن محوری و برجسته  رنگ کردن انسان یت با کمگویی هدا
 روایـت قداسـت   کـالن  دادن بـه پایان  به منظورداروینیسم  بهچه بیشتر خود را آثارش، هر

 .(95ـ73: 1395 ،پارساپور ر.ک؛) است ساخته نزدیکانسان 

 جهینت. 5

دچـار   پروردگی و یا فقر ناخواسـته یل نازدانند که به دل هدایت را غالباً انسان ثروتمندی می
ی در نـاتوان سـرخوردگی و  وارد شد و در اثر انگاری  نیست وادی به پایان،تعارض شد و در 

تلـف  کـه نقـدهای مخ   هـا  روایت . این کالندست زدخودکشی مدیریت وضعیت جدید، به 
ـ  فهـم  دریافـت و  موج  نقصان در چیز بیش از هر ، پیرامون هدایت را تسخیر کرده ق دقی

بینـی   نوشتار حاضر در جستجوی مبنای نظری جهان .است شدههدایت و سایر نویسندگان 
، روبنا اسـت ۀ زیربنا/ از دوگان با مبنا قرار دادن مواردی که جدا اوو فهم  هدایت هیلیستیین

بـا اسـتفاده از    را هـم هـدایت  ف ،و بر این اساس است شدهک تمسّتام  کوهن م ۀبه نظری
به دست بر نتایج  بنا .است پذیر ساخته امکانحدودی  تاتام  کوهن،  انقالب علمی مفهوم
چرخش یا انقالب در ، ریشه در یک اومحورهای فکری  غال و ابزورد هدایت  جهانِ، آمده
ترجمه  کانالواسطه و از ۀ ایران اواس  دوران قاجار، با که به جامع داردتجربی علم  ۀعرص

ــود ــه ب ــن انقــالب کــه در . راه یافت ــازه روایــت آن، ۀنتیجــای ــدیعی هــای ت ــار  و ب در کن
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گشت، موجـ   مطرح  انسان و خدا های قدسی از هستی، و برداشت های دینی روایت کالن
در ایـن گسسـت   بایـد   و هدایت را اساساً شدشناسانه  مدن نوعی گسست معرفتبه وجود آ
الی  در البـه تـوان   مـی هـای هـدایت را    یشـه مبنای نظری اند انداز، از این چشمفهم کرد. 

در حقیقـت، هـدایت    .جستجو کرد از آفرینش و انسان گرایانه یغالباً مادّ های علمی قرائت
قرائتی که از خـدا،   ،به عبارتی ن است؛های اندیشید لگوها و سرمشقای از ا برآیند نوع تازه

در یک چرخشـگاه تـاریخی، مشـمول     ،حاکم بودپیش از داروین انسان، طبیعت و هستی 
پای آن در نخستین آثار  با داروین که ردّ و هدایت از کانال آشنایی گشتبنیادین  تغییرات

 .است هانگاری گام نهاد نیستبه وادی حضور دارد،  مشخص صورت کامالً  به وی
 منابع

 مرکز. ، تهران،انتقادی ۀمدرنیته و اندیش (،1373احمدی، بابک )
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