
 از کیست؟ «!دیو !...دیو»ربعه و راز هدایت: داستان 

 

 حسام جنانی

 

 و،از شین پرت« شب بدمستی»های به نام داستانی شامل سه متن 1انیرانعۀ َمجمو

وعه این مجماز صادق هدایت است. « مغول سایۀ»از بزرگ علوی و « و!... دیو!دی»

زگشت هدایت از اروپا به با پس از سال منتشر شده است؛ یک 1۱1۱در سال 

گرایی های آن مطابق با جو باستاننژادپرستانه دارد و داستان سرشتی، انیران. َایران

تاریخی در برخی محافل ادبی و فرهنگی  آن برهۀدر  اند کهای نوشته شدهافراطی

م جایی که به قل، از آن«مغول سایۀ»میان این سه متن، از  ای داشت.رواج گسترده

 .مشهورتر است از دو دیگر متن مجموعه به طور طبیعی ،است هدایت صادق

وباره تأملی د هدایت نابغه یا هدایت سارق: خود، در کتاب ،متن حاضر نگارندۀ

 به تفصیل و با شواهد و استنادات فراوان نشاندر باب بوطیقای روایی بوف کور 

ه ب پاریسکشور فرانسه و شهر داده است که صادق هدایت طی اقامت خود در 

، حتی و شدم لوئیس، مؤسس مکتب وُرتیسیسم ویندها و افکار آرا جذب شدت

ثر مشهورترین ا رسمی عضو این مکتب هنری شده باشد،که به شکل بدون آن

« برداریتکه»ای که نگارنده در کتاب فوق به شیوه را نیزبوف کور  خود یعنی

اهد تحریر کرد. ش ،تارخصوص رمان ه، باز روی آثار ویندهام لوئیس، نامیده است

تمهید روایی خاصی است که در بسیاری  این ادعا و راهنمای ابتدایی نگارنده بر

ه ک) تاررمان  های ویندهام لوئیس و به طور مشخص درها و نمایشنامهاز داستان
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 شود. این تمهید رواییدیده می داند(شده آن میسلخ را نمونۀبوف کور نگارنده 

کل ش یا در انتهای بندها هابین جمله «خط-نقطه»مکرر از  استفادۀ از طریقکه 

 و سایر آثار لوئیستار و با همان کارکردی که در رمان  شمایلبا همان  ،گیردمی

 های داستانی و حتیترین نوشتهو بسیاری از مهمبوف کور به  ،شوددیده می

ه رغم آنکه تقریباً کل ادبیاتی را کعلی غیرداستانی هدایت نیز راه یافته است.

تی توان ادبیات وُرتیسیسمی از وجوه گوناگون نگاشتبوف کور هدایت پس از 

 برداری عظیم خود از این مکتب هنریبهره بهگاه دانست، اما هدایت هیچ

 ای نکرد.اشاره ترینکوچک

ه است ک پرداختهبه این موضوع « هدایت نابغه یا هدایت سارق...»نگارنده در 

های «طخ-نقطه»حضور متوجه  متعددیتا به امروز افراد بوف کور از زمان انتشار 

احمد د ها مانناند و حتی برخی از آناین داستان شده کپیپلی نسخۀلوئیسی در 

های خود از در نوشته به تقلید از هدایت آزادناهید حبیبی و فرزانهمرتضی فردید، 

 اند.کرده نیز استفادهاین تمهید روایی 

یکی دیگر از کسانی که متوجه این شگرد روایی خاص در داستان هدایت 

 به شکلی غیرمستقیم های خوده است که در یکی از نامهزادمحمدعلی جمال ،شده

 کند:طور بیان میاینبوف کور « طرز نگارش»عدم موافقت خود را با 

« پیکپلی»خط خودش هرا که ب« بوف کور»های از همان بمبئی تمام نسخه

کرده بود برایم به ژنو فرستاد و نوشته بود فعالً شاید مناسب و مقتضی نباشد 

ود ها مدتی در نزد من بد. کتابتشدت سانسور به تهران بفرس که با وجود
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)باید بگویم که زیاد با آن طرز نگارش موافق نبودم و به خودش هم نوشته 

 2.بودم(

 

 شخصۀمبوف کور شمایل نگارشی  ی لوئیسی،هاخط-نقطهجایی که به جز از آن

تان این داس« طرز نگارش»زاده از بنابراین مقصود جمال ،دیگری ندارد ۀبرجست

کارگیری به اشاره داشته باشد. هاخط-نقطهمگر همین  تواند به عنصر دیگرینمی

 مالً طبیعیو کا است زبان فارسیمعمول  گذارینشانهاین شگرد روایی در تقابل با 

نویسی ایتحکنویسی تحت تأثیر زاده که در داستانست که فردی چون جمالا

 نسبت به آن حساسیت نشان بدهد. ،سنتی بود

ما شود، اه مینیز این تمهید روایی دید یرانناَ ۀدر مجموعجاست که جالب این

« یو!دیو!... د»داستان بلکه در  ،که نوشته هدایت است« مغول سایۀ»نه در داستان 

وق ف حضور شگرد روایی بنابراین، دانند.آن را بزرگ علوی می که نویسندۀ

ه علوی دانیم کمی کند.دار میرا به بزرگ علوی قدری مسئله انتساب این داستان

ه جز ب گرایی افراطی شد و حتیجذب باستان از زندگی خود ای کوتاهطی دوره

ن را بر خود دارد، اما در ای اونام نیز  «باد سام» گرایانۀداستان باستان« دیو!... دیو!»

و بالطبع ویندهام  حضور صادق هدایت« دیو!... دیو!»توان همچون نمی داستان

های از این نمونه خوب است مشاهده کرد. هاخط-نقطه را از طریق لوئیس

 ببینیم:« !دیو!... دیو»را در داستان  هاخط-هانقطه
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گوید پس از مرگ میبوف کور زاده از طرز نگارش ای که در آن جمالنامه

ایت او هدشود که بین نیز معلوم می زادهصادق هدایت نوشته شده و از سخن جمال

د از اکنون بای. است رد و بدل شده هاییصحبت «مکتوب»به شکل  در این مورد

ای هخط-و نقطهبوف کور زاده در خصوص طرز نگارش جمال خود بپرسیم که

ای رد هیا نامه آیا نامه چه سؤاالتی از هدایت پرسیده بود؟ها غیرمعمول بین جمله

ن است ترین سؤال ایو اما مهم زاده هنوز موجودند؟بین هدایت و جمال شدهو بدل

وب های مکتو آیا گفته زاده داده بودجمال هایکه: هدایت چه پاسخی به پرسش

 ؟ندامحفوظ زادهبازماندگان جمال آرشیوهای شخصیاو هنوز در 

را  هاشود که آنجا ناشی میاهمیت یافتن پاسخی برای سؤاالت فوق از آن

لوی به بزرگ ع این داستان نیز پرسید.« دیو!...دیو!»در خصوص داستان توان می

 و چنین باشد و نویسنده این داستان خود علوی باشد اًمنسوب شده است. اگر واقع

به حساب مشارکت صادق هدایت  را هاخط-نقطهگاه باید حضور ، آننه هدایت

دیگر که با یگ با چند نویسندهای که در مجموعه گذاشتدر نگارش این داستان 

 نگارشدر  هست کا طبیعی .عجیب نباشد هم شاید چندان داشتند پیوند دوستی نیز

اختیار دیگر نویسندگان مجموعه در خود را  هایی افراد اثر منفردچنین مجموعه

 دهند.ها بنیز به آن ها نظرخواهی کنند و حتی اجازه ویرایش اثر راو از آن بگذارند

، داشته یدست« دیو!... دیو!»در نوشتن  قطعاً کند هدایتدیگری که معلوم می نشانۀ

 ،همین نقاشی، سه سال بعد، در کنار یک طرح دیگرنقاشی ابتدای داستان است. 

 شود:شعری از علی مقدم نیز ظاهر می صفحات اولیۀ در

ن کش آوردپیش»نام ه ای ب، قطعه«علی مقدم»یکی از یاران ادبی این زمان 

 جشن»را در  خواست آنفراهم آورده بود که می«... اعرابی به بارگاه ایران
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عنوان ارمغان پیشکش دوستان... کند. وقتی این موضوع را با صادق ه ب «سده

ذاشت... نه تنها صادق او را تشویق به نشر کرد، بلکه به او وعده در میان گ

ای یکی، جه شب... ب نیز مناسب داستان بکشد و همان« کاریکاتوری»داد که 

رد و بود ترسیم ک« مقدم-ایده موالنا»شمایل مردی بدوی که نمایانگر  دو تا

 ۱تسلیم مقدم کرد.  برای چاپ...

 

ل ین دو شمایترسیم نکرده بود. چون یکی از ا «شمایل تا دو»شب  در آن هدایت

 د.ظاهر شده بو« دیو!... دیو!»و در ابتدای داستان  نیراناَ  سه سال پیش در مجموعۀ

 

 
ابتدای  و هم در « دیو!... دیو!»نقاشی صادق هدایت که هم در ابتدای داستان 

  .قرار گرفته است شعر علی مقدم
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، بودشده بوف کور داستان  هایخط-نقطهزاده متوجه اگر جمالدر هر حال، 

ن هدایت ای که باشد پیش آمده این سؤال باید برای بزرگ علوی نیزقاعدتاً 

توان با که نه در آن زمان و نه اکنون نمی عجیب و غریب را عالمت سجاوندی

گذاری سنتی فارسی )و حتی انگلیسی و هر زبان نشانههیچ متر و مقیاسی با 

 دور از ذهن نیست که. برای چه وارد داستان او کرده است داددیگری( تطبیق 

ا این هم ما را ب باز و یز در این خصوص بحثی در گرفته باشدبین او و هدایت ن

برای بزرگ علوی مهیا کرده بود؟ کند که هدایت چه توضیحی سؤال مواجه می

کتب حقیقت را در مورد ویندهام لوئیس و مآیا صداقت به خرج داده بود و 

از کرده کننده علوی را از سر خود بهای گمراهبا پاسخوُرتیسیسم به او گفته بود، یا 

های به شهادت گفته بودند که «گروه ربعه»هدایت و علوی عضو  ،از طرفی بود؟

د. گذاشتنمی هایشان به بحث و فحصرا در دورهمیکارهای یکدیگر  خودشان

 ،باشد ها درگرفتهخط-نقطه ۀبین هدایت و علوی دربار گوییوگفتاگر قاعدتاً 

ما را  وبارهد این مسئله گرفتند ودو دیگر عضو گروه نیز در جریان مسئله قرار می

گروه در خصوص  یبه اعضاها که هدایت در این بحث رساندبه این پرسش می

که در ) منتشر شدبوف کور پنج سال قبل از  نیراناَ گفت؟م مدنظر چه مییعال

 رشاهدی دیگ قطره خونسهداستان و مجموعه اصفهان نصف جهان کنار سفرنامۀ

، (وربوف ک بر حضور ُورتیسیسم در ادبیات ایران حتی پیش از انتشار است

-نقطه نای ربعه بازهم با ، اعضایاثر هدایتپس از انتشار مشهورترین  ،بنابراین

ها از هدایت استفسار کرده نمورد آهم در  اند و چه بسا بازرو شدههها روبخط

های خود در خصوص هدایت، چه که هیچ یک از این افراد در گفتهاینباشند. 

اند، سخنی از ُورتیسیسم به میان نیاوردهترین کوچکپیش و چه پس از مرگ او، 
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ذاشته جواب گرا بی شانتواند داشته باشد: هدایت تمام سؤاالتتنها یک دلیل می

 .ها را از سر خود باز کرده بودآن هکنندهای گمراهبود یا به نحوی با دادن پاسخ

باقی  هم فرض و اگر نخواهیم آن را بپذیریم، یک شق دیگردر کنار این پیش

 ،اندصادقانه را از هدایت گرفته پاسخ این افراد هم این است که همۀ ماند و آنمی

رتیسیسم های عظیم او از مکتب وُ برداریدر خصوص بهره ،اود به همراه خو اما

 .که البته بسیار بعید است که چنین اتفاقی افتاده باشد اندسکوت کرده

 آمازوناینترنت و هدایت در عصر  دیگری نیز در میان است. اما مسئلۀ

آید بسیاری از منابع نیز برمی اششدههای منتشرکه از نامهزیست و چناننمی

 ساکن خود که در اروپا و آشنایان مطالعاتی زبان اصلی را از طریق دوستان

یا  ،راییبه شهیدنو هایشکرد. او در بسیاری از نامهتهیه می ،زیستندشدند یا میمی

های درخواستی شهیدنورایی اشاره کرده یا از او خواسته که به ارسال کتاب

اکنون ت د نیازش را تهیه و از طریق پست هوایی برایش ارسال کند.های مورکتاب

 وردخز ویندهام لوئیس به چشم نمیهای منتشرشده از صادق هدایت نامی ادر نامه

 (۳1شماره  ۀنام) های هدایت به شهیدنورایی)یک نام خانوادگی لوئیس در نامه

که  (کندبه سینکلر لوئیس اشاره می بلکه ،ویندهام لوئیس به شود که نهدیده می

ت مربوط به هدای که اسناد، سوای ایناما شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد،

 تعداد نوز همهنباید فراموش کنیم که  اند،شده به صورت گزینشی منتشر تاکنون

 و همچنین تقریباً همۀهای خصوصی هدایت ها و نوشتهنسبتاً زیادی از نامه

ه باند و در آرشیوهای شخصی، منتشر نشدهاند، هایی که دیگران به او نوشتهنامه

دور از دسترس پژوهشگران قرار  و ،او جهانگیر هدایت آرشیو برادرزادۀ ویژه

 :های صادق هدایتنامهدر کتاب  بنا به تصریح محمد بهارلو دارند.
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اه به گوناگون و گ هایمصلحتهای هدایت که بنا به کم نیستند تعداد نامه

 ،«عمومی»های و گاه نیز به جهت مالحظه« خصوصی»های بسیار انگیزه

ه اند... نگارنده از این بابت کد یا به طور ناقص منتشر شدهانمنتشر نشده

های هدایت را فراهم آورده است تا حدودی ترین مجموعه نامهکامل

 کنم باید برایمیکند و اظهار رضایت کامل را گمان احساس رضایت می

بدون هرگونه  های هدایت به طور کامل ووقتی گذاشت که نامه

ری های هدایت ضروتر شدن متن نامهشدگی منتشر شوند. برای روشنساقط

ر آوری و منتشهای دیگران به هدایت نیز با ملحقات مناسب جمعاست نامه

 انندگانتر خوعتواند در شناخت وسیها میها و ملحقات آنگردد. این نامه

، که وربوف ک ۀاز هدایت و آثارش مؤثر باشد. مثالً نظر مجتبی مینوی دربار

ه زادکند، یا اظهارنظر جمالهدایت در نامه خودش به مینوی به آن اشاره می

دهد که احتمال رونوشت هدایت احتمال می ۀهایش درباردر یکی از نوشته

ها را شد توضیح مسئله و موضوع نامهاین نامه در میان اوراقش باقی مانده با

سازد. قطعًا هنوز مطالب فراوانی وجود دارند که باید درباره تر میروشن

 ۴ های او، به طور کلی، منتشر شوند.های هدایت و آثار و اندیشهنامه

 

های صادق نامه هنوز مجموعه کاملهای صادق هدایت نامهکتاب  چاپدر زمان 

مینوی به  ۀهدایت به حسن شهیدنورایی منتشر نشده بود، اما تا به امروز نه متن نام

 ،یننابراب. منتشر نشده استشهیدنورایی به هدایت  یت و نه متن هشتاد دو نامۀهدا

                                                           

. 1۱-12، صص 1۱۱۴، تهران: نشر اوجا، چاپ اول، های صادق هدایتنامهبهارلو، محمد، . ۴

 ]تأکید در متن اصلی[



 ربعه و راز هدایت... / حسام جنانی سایت ادبیات اقلیت

 

01 
 

های خود به هدایت چه شهیدنورایی در نامه دانیمنمی به طور آشکار ما هنوز هم

بوف ورد ( در مگروه ربعه بود یکی از اعضای اولیۀ که)مینوی  نظر گفته بود یا

ود و پرسیده ببوف کور چه سؤاالتی از هدایت در مورد چه بوده یا او دقیقاً کور 

گزینشی عمل کرده و از پاسخ  یابود آیا هدایت به تمام سؤاالت او پاسخ داده 

  .بودها طفره رفته دادن به برخی از آن

انند مدر آثار خود، های لوئیسی خط-از نقطهبوف کور شار هدایت پیش از انت

طور که در و آن سه قطره خونداستان و مجموعه اصفهان نصف جهان سفرنامۀ

مخاطبان او،  ،بنابراین .بوداین نوشته معلوم شد، در آثار دیگران نیز استفاده کرده 

ه و مطمئناً ب اندها آشنا بودهگذاریاین نشانه با ،یا حداقل مخاطبان نزدیک او

 اند.تهم توضیح خواسیاین عال ۀاز او دربار ،چه به صورت شفاهی یا کتبی ،دفعات

دانیم که این مکتوبات از میان رفته باشند و نیک می بعید است که همۀ بسیار

  .ها هنوز موجودندبسیاری از آن

شود که دیده می جالبی ۀاشار رضویهای هدایت به تقی در یکی از نامه

به یکی از دیدارهای هدایت با ویندهام  تواندمعتقد است می تا حد زیادی نگارنده

فحوای  از کهتاریخ است، اما چنانمدنظر بی باشد. نامۀ مربوطوئیس در فرانسه ل

در زمان تحصیل هدایت در فرانسه  –و بهارلو نیز تصریح دارد  –آید آن برمی

 شده است: نوشته

روز  هدشود و مدت آینده شروع می ۀشنبما از بعد از ظهر پنج ۀتعطیل مدرس

برای  .البته در مدت تعطیل دو سه روز به گردش خواهیم رفتتعطیل داریم. 

آینده ممکن است یکدیگر را مالقات کنیم. اما  ۀشنببعد از ظهر روز پنج

یک چیز را در نظر ندارید و آن این است که همیشه یک ساعت قبل از شام 
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یا نهار باید به طرف منزل حرکت کنم. از این جهت نباید وقت تنگ را 

د از بع آن شخص راجع به من چه بود و ۀمعین کنید. ننوشته بودی عقید

غریبی است، چه عقاید مضحکی دارد. باری  ۀکه رفتم چه گفت. اعجوباین

ی دادهایی که در تهران میبرای من بنویس و دیگر هم از این قول مفصالً

 دهی فقط خطر سیر مثالً.. هروقت هم نشانی از روی مترو مینده. قربانت.

ilasL ۳ ..کنم.و اسم ایستگاه را بنویس، خودم بهتر پیدا می 

 

ولی فردی معمتوانسته فرد مذکور که هویت او در این نامه مشخص نیست، نمی

 شهرتی داشته است، چون هدایت برای خود هم نبوده و مشخصاً گمنام باشد و

در مورد خودش بداند. توصیفی  ،«مفصالً»هم  ، آنمصر است که نظر او را شدیداً

 خواند.دهد نیز تا حدی با ویندهام لوئیس میکه هدایت از فرد مذکور به دست می

ند، اما عصران خود بقبوالنتوانست هنر وُرتیسیستی خود را به هم لوئیس اگرچه

حتی از  1۲2۲تا  1۲1۴های او بین سال این به معنای گمنام بودن او نیست.

 ،تر و در مجامع هنری آن روز اروپاای مانند ارنست همینگوی نیز مشهورنویسنده

که من اینض .شده بودکامالً شناخته ،خصوص محافل هنری انگلستان و فرانسههب

نیز از « وبهاعج»فت )ص عقاید عجیبی داشت حقیقتاً خود در نسبت با زمانۀلوئیس 

 6«هامنطق متناقض»هنری او را که عمدتاً از  و شیوۀ (نشینداین منظر به قامت او می

                                                           

 .1۳۱-1۳6همان مأخذ، صص . ۳

در مورد این منطق توضیحات مفصلی ارائه شده « نابغه یا هدایت سارق...هدایت »در کتاب . 6

 است.
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با  وجههیچ به که دانست نیز مضحک توانموارد میبرگرفته شده بود در بسیاری 

   .دآمعقل سلیم جور درنمی

قریبی با استفاده از آن تاریخ تشود که فوق فهمیده می نکتۀ دیگری نیز از نامۀ

درخواست پایانی هدایت  .مشخص کرد توان تا حدینوشته شدن نامه را هم می

وم ، معلباالی نامه اضافه شده یۀکه در حاش ،نویسیاز رضوی در خصوص آدرس

در اوایل حضور هدایت در پاریس نوشته شده است و از همین  که این نامهکند می

ی مفصل هایرضوی نگران گم شدن هدایت است که برای او آدرس ،رو

به میان  نبا فرد بدون هویتی که در این نامه از او سخدیدار  بنابراین،. نویسدمی

های )که هدایت به پاریس منتقل شد( تا ماه 1۱۱۳باید جایی بین اسفند  ،آمده

مشخص  کامالً  های هدایتاز گفته ،همچنین .رخ داده باشد 1۱۱6ابتدایی سال 

ودن احتمال ایرانی ب مسئله شناخته )و همیناست که تا آن زمان این شخص را نمی

 با او با افکار و یگووو حین دیدار و گفت کند(رنگ میرا کم فرد ناشناس

 عقایدش آشنا شده است.

ترسی دس ،تقی رضوی که در پاسخ هدایت نوشته است ۀما تا به نام ،در هر حال

 ،ین نامهنظر کنیم. اتوانیم در مورد این شخص اظهارمیبا قطعیت ن ،نداشته باشیم

 ت وموجود اس هنوز در جایی ،یا از بین نرفته باشد دلیل مفقود نشده هر اگر به

  ارزش تحقیقی باالیی خواهد داشت. ،اگر یافته شود

وصًا با ، خصهمدنظر بهارلو و نگارند ۀماندانتشار اسناد باقی نظر به موارد فوق،

 اده استهبر ادبیات داستانی معاصر ایران ن به تأثیر عظیمی که وُرتیسیسم توجه

 ،نآ گستردگیرغم علی ،این تأثیر های هدایتکاریبه خاطر پنهان )هرچند که

و  د، اهمیت بسیار زیادی دارمخفی مانده بود(پیش از انتشار پژوهش نگارنده تا 
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را هدایت نوشته « دیو!... دیو!»سال بر ما معلوم کند که  ۲۲بعد از  حتی چه بسا

ان و بازماندگان دوست بازماندگان هدایت در آینده امید که .است یا بزرگ علوی

  پارند.بس ،یعنی پژوهشگران ،هاصاحبان حقیقی آنبه  را این اسناد و آشنایان او

 حسام جنانی

 ۲۲شهریور  12


