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 چکیده 

ایران می باشد     ادبیات داستانی در جامعه معاصر  از نویسندگان قدرتمند در حیطه  آثار صادق هدایت به  صادق هدایت یکی 

منتقدان و طرفداران زیادی در مورد زندگی واقعی وی به    که هموارهاین امر موجب شده است    های بسیاری ترجمه شده و زبان

ی است تواند تاثیراتی بر آثار وی بگذارد و گاهی هم این زندگی واقع زندگی واقعی هر نویسنده می  دنبال کسب اطالعاتی باشند

تا حدودی زندگی واقعی    و   ز دیگر نویسندگان مثتثنی نبوده در این میان صادق هدایت نیز ا  .شود که خود خالق آثاری فاخر می

و بازتاب    خان هدایت خواهیم بودی از این بازتاب ها در آثار صادق های که در این مقاله ناظر نمونه  وی بر آثارش تاثیر گذاشته

 . زندگی واقعی صادق هدایت را در آثارش کنکاش و به زیر ذربین خواهیم برد

 

 کوربوف  ،مرگ  ،خودکشی ، زندگی  ، دق هدایتاصهای كلیدی:  واژه
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  مقدمه و پیشینه تحقیق

کاملی صو   و  جامع  پژوهش  حال  به  تا  ایشان  آثار  بر  هدایت  صادق  واقعی  زندگی  بازتاب  مورد  در  در  آنچه  هر  و  نگرفته  رت 

نکات برجسته زندگی صادق  در این مقاله سعی داریم    نامه صادق هدایت و نقد و برسی آثای وی بودهباشد زندگی دسترس می

های بارزی های ایشان برسی کرده و نمونهاند را از زندگی واقعی استخراج و نوشتهوی تاثیر به سزایی داشتهکه بر آثار  هدایت را  

 مندان به صادق هدایت و ادبیات معاصر ایران قرار دهیم. را در اختیار عالقه

ابتدا مطالب و اطالعات با مراجعه به  تحلیلی است. به این صورت که    -فیروش تحقیق در مقالۀ حاضر به صورت روش توصی  

 ها تحلیل شد. برداری شد. سپس اطالعات و دادهآوری و فیشهای مورد نظر جمع ها و سایتکتابخانه

 

 معرفی صادق هدایت

اشرافی متولد شد. پدرش فه و  ای مر ( در خانواده166:  1387،  )یاوری  شمسی در تهران  1281بهمن ماه    28صادق هدایت در    

یکی از بردارانش به نام محمود به نخست وزیری رسید و برادر دیگرش که عیسی نام    ، اد الملک و مادرش زیور الملوک بوداعتم

شد. منصوب  افسری  دانشکده  ریاست  به  در   داشت  آن  از  بعد  گذراند.  علمیه  مدرسه  در  را  خود  ابتدایی  تحصیالت  هدایت 

مدرسه سن لویی گذراند. او جزو نخستین گروه از دانشجویان بود که در سال    خواند. او دوره دوم متوسطه را دردارالفنون درس  

به فرانسه رفت. اندکی بعد از رفتن به فرانسه تحصیل را رها کرد و به    ،به اروپا رفت. پس از یک سال زندگی در بلژیک  1305

 اش یعنی نویسندگی پرداخت. کار مورد عالقه

زبان حال یک االغ   ،زنده به گور  ،داستان مرگ  ،کتاب انسان و حیوان    ،روین دختر ساسانپ   ،آثاری چون رباعیات خیام  ، تایهد 

را طی سال  آثار در سال    1309تا    1303های  در وقت مرگ  این  از تمام شدن نگارش  بازگشت.   1309نوشت. پس  ایران  به 

های خیام و وغ وغ  ترانه ،مازیار ،علویه خانم نیرنگستان و   ،سایه روشن ،ه خونسه قطر ،اصفهان نصف جهان ، سایه مغول ،»اوسانه

پس از استعفا از بانک ملی به   1317بود. بوف کور را در سفرش به هند نوشت. در سال  1315تا   -131های ساهاب حاصل سال

ه هنرهای  ر عمر به عنوان مترجم به دانشکدتا آخ  1320با این اداره همکاری نمود. از سال    1315اداره موسیقی رفت و تا سال  

   .(79: 1388، زیبا رفت. )طهماسبی

  ، ترجمۀ زند و هومن یسن  ،آقا حاجی  ،ولنگاری  ، داستان آب زندگی  ، ولگردور او محصول همین سال است. او سگرمان بوف ک  

سال در  را  کافکا  پیام  و  آفرینش  پ   نوشت.  1329تا    1320های  افسانه  اواخر  در  پار  1320اییز  هدایت  در  به  و  رفت    19یس 

 ساله بود.   48او هنگام مرگ  ،(272-270: 1377، با گاز خودکشی کرد. )دانایی برومند 1330فروردین 

 

 معرفی بوف كور  

 ،سوررئالیستی و از نظر نوع  ،از نظر اسلوب  ،آید های زبان فارسی به حساب میترین رمانترین و »مهمکور که از پرآوازهبوف    

در    ، شود. راویِ داستان(. بوف کور دارای دو بخش است و از زبان یک راوی روایت می15:  1383،  )شمیسا  .«نوولی روانی است

هایش همیشه یکی است: دختر جوانی کند و صحنۀ نقاشینقاشی است که در جایی دورافتاده از دیگران زندگی می   ،بخش اول

راوی دوم مردی   کند.تعارف می  ،نشسته است  ه یک کنار جوی آبی به پیرمردی کگل نیلوفر کبود  ،با لباس سیاه چین خورده

می راه  از  پیرمردی  روزی  که  میاست  پستویش  به  راوی  و  رف  رسد  باالی  سوراخ  از  ناگهان  که  بیاورد  چیزی  او  برای  تا  رود 

 ،ه یک کنار جوی آب نشسته استگل نیلوفر کبودی به پیرمردی ک  ،سیاه چین خوردهافتد که با لباسچشمش به دختری می
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میتع شدهارف  رو  و  زیر  زندگیش  این صحنه  دیدن  با  که  راوی  بیابان شب   ،کند.  همۀ  روزها  و  خانهها  اطراف  در  های  را  اش 

د.  تواند به دنیای پست خاکی تعلق داشته باشیشود که چنین موجودی نمگذارد و مطمئن میجستجوی این دختر زیر پا می

بدون این که حرفی    ،بیند. زیبار و آرامکه روی سکوی خانه نشسته میدر حالی گردد دختر را  میقتی به خانه براما یک شب و

گذارد به کمک پیرمرد کالسکه در چمدان می  ،قطعه کردهمیرد. راوی جسد را قطعهکشد و میبزند در تخت خواب او دراز می

دهد  کند و به راوی میگلدان قدیمی پیدا می سپارد. پیرمرد هنگام کندن گور  ها به خاک میجسد را در خرابه  ،ایران قوز کرده

گل نیلوفر کبودی به پیرمردی که یک    ،که روی آن تصویری کشیده شده بود: تصویر دختری که با لباس سیاه چین خورده

  (. 173: 1387، کند. )یاوریتعارف می  ،کنار جوی آب نشسته است

کند که هم از  اش میاست که راوی برای شناساندن خودش به سایهگذرد و تالشی اش می وی با سایه»بوف کور در گفتگوی را  

»بهتر می راوی میاو  است که  تنها کسی  و هم  بزند«  فهمد«  راحتی حرف  به  او  با  واقع »سایه  168-167)همان:  تواند  در   .)

بوف    (. 243:  1380،  )صنعتی  ز آغاز تا انتها در کنار اوست.«مایۀ همزاد بوف کور است که راوی اترین نقشنخستین و شاید مهم

و شرح کسانی است که با راوی در    ،کور در واقع توصیف رویدادهایی است که در طول زندگی راوی برایش اتفاق افتاده است

 اند.  ارتباط بوده

 

 خودكشی نافرجام 

قایق او را نجات دادند.    لیکن سرنشینان یک  ،فرانسه( کرداقدام به خودکشی در رودخانه مارن )  1307صادق هدایت در سال    

نویسد: »یک  اش به برادرش محمود میدر پاریس با دختری به نام ترز دوست بود. صادق در مورد خودکشی  ،در همین دوران

ها  زانه سالرفاست اما  کس ندادهاست که راجع به خودکشی نخستش توضیحی به هیچ دیوانگی کردم به خیر گذشت.« ادعا شده

های  نخستین نمونه   است.کند که علّت خودکشی مسائل عاطفی بودهخودکشی اولش( نقل میها بعد از)سالتبعد از زبان هدای

دختر ساسانداستان پروین  نمایشنامه  گرفت.  نافرجامش صورت  در همان سال خودکشی  هدایت  کوتاه  و    ،های  گور  به  زنده 

همی در  را  »مادلن«  کوتاه  نوشته داستان  دوران  مایه  است.ن  بن  تواند    که  می  معشوقش  به  نرسیدن  رنج  از  ها  داستان  این 

 سرچشمه گرفته باشد

 

 مرگ و صادق هدایت

سال  تا چندین    های صادق هدایت و زندگینامه وی مرگ و مرگ اندیشی و ترویج خودکشی است.عنصر جدا نشدنی از داستان  

کنند و یکی از دالیل اصلی آن نیز همین ترویج مرگ  آثار صادق هدایت را مطالعه ن  هکردند کپیش همه مردم به هم توصیه می

 باشد: این جمالت در داستان های صادق نشان دهنده ترویج مرگ و مرگ اندیشی وی می اندیشی بود. 

 ( 4: 1309 ،هدایت) زند.«خواهد و پس میلناک است وقتی که مرگ آدم را نمی»چقدر هو

 (. 2، )همان شناسد و نه گدا.«کند نه توانگر میشت آنها را یکسان میا به یک چشم نگریسته و سرنور هاهمه هستی  ،»مرگ

 )همان(.  به نظرم می آمد که مرگ یک خوشبختی و یک نعمتی است که به آسانی به کسی نمی دهند.«»

کتاب  )   خواباند.«کند و مینوازش می   ،ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده مادر مهربانی است که بچه  ، »مرگ  -

 مرگ ( 

 مرگ بهترین پناه دردها و غمها و رنج ها و بیدادگری های زندگانی است. )کتاب مرگ(  -

 انسان چهره مرگ را ترسناک کرده و از آن گریزان است.  -
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 دهد. را از فریب های زندگانی نجات می ما بچه مرگ هستیم و مرگ است که ما  -

 نماید. دخالت می ،امکان حیات پایان بخشدعدم اً می تواند به یله ای که ظاهرمرگ مانند وس -

 ای است که عشوه زیبایی آن را به چیز رغبت انگیزی تبدیل می کند. جامه ،جامه مرگ -

 های پژمرده هستی.تو درمان دل ،تو فرستاده سوگواری نیستی ، ای مرگ -

 فرستاد. ی فرین مبه طبیعت ن ،بلند می شد  اگر مرگ نبود فریادهای نا امیدی به آسمان -

 پندارند. تو پرتو درخشانی اما تاریکت می  ، ای مرگ -

 عشق و مرگ با هم آمیخته است. -

 گوید.« تنها مرگ است که دروغ نمی -

 دهد«. ره بخت سرگردان را سر و سامان می سیه روز تی ، »مرگ -

 پردازد.یشی می اندبه ترویج مرگ کورهای صادق هدایت علی الخصوص بوف در اکثر داستان   

آورد ولی این راه نیز دائمی نیست و بعد  در این داستان راوی برای رهایی از تنهایی و افکار پوچ به شراب و مواد مخدر روی می

-و اینند  خواو در نهایت تنها راه نجات را مرگ میآیند  دوباره همه افکار سراغش میاز مدتی و برگشتن به حالت طبیعی خود  

در زندگی برای خودش رخ داده بود را  هطور کهمچنین داستان خواستن و نرسیدن به عشق همان کند. می گونه مرگ را توصیه

درست در زمانی آشنایی با ترز دختری از فرانسه   1307در این داستان به می آورد. برای مثال خودکشی ناموفق وی در سال  

را ب نافرجام  این خودکشی  اهرا به عشق خور ظدر داستان بوف کور هم گرچه    دانند.می مسائل عاطفی مرتبط    ها بهعدبود و 

 .چشد که تفاوت چندانی با نرسیدن به عشق نداردنرسیده و همچنان مزه عشق را نمی اما هیچ وقت به وصال حقیقی ،رسیده

 

 گیاه خواری صادق هدایت   

زندگیبر     با  مرگ  موضوع  شباهت  صادق  خالف  ب نامه  در  گیاههدایت  هدایخواری  حث  کتابصادق  در  موضوع  این  و  ت  ها 

استداستان نمایان شده  این صاد های وی کمتر  بر  از خوبی؛ عالوه  کور  بوف  کتاب  مزایای شرابق هدایت در  و  و ها  خواری 

پوچ    رای نجات از افکارکند و آنرا راهی بباشند تاکید می ضد گیاه خواری و پاکیزه زیستن میکامل بر    همصرف مواد مخدر ک

 نویسد که: چنین می اما در روایتی از بزرگ علوی در مورد گیاه خواری صادق هدایت داند.می

گاز    ،به این قصد که الی آن شیرینی است  ،گفتندزار یک نان گوشتی را که به زبان روسی مو می»یک بار دیدم که در کافه الله

کرد که دستمالی از جیبش بیرون آورد و لقمه قی میاش نشست و داشت  یپیشان  عرق به  ،هایش سرخ شد زد و ناگهان چشم

 نجویده را در آن تف کرد.« 

بردارد.« و خوردن حیوانات  از کشتن  اول دست  باید  بردارد  از جنگ  بخواهد دست  انسان  اگر  بود  )صادق هدایت    »او معتقد 

 روایت بزرگ علوی(

د گیاه خواری بیشتر در  رسد که بازتاب عقاید وی در مورظر مینه به نیت این گوهدا  صادقدر مورد کتاب فواید گیاه خواری     

و گاهی هم در    شودهایش دیده نمینند سایه عقاید خود کشی در نوشتهمره وی نمود پیدا کرده و تاثیرات آن به ما زندگی روز

 . ای بحث بسیار استبرخی از آثارش بر ضد عقاید خود سخن بر میان آورده که در این مورد هم ج 

 

 ادق هدایت و رمان حاجی آقاص

هدایت    بی   صادق  نبوغ  و  قلم  قدرت  خاطر  به  نویسندگی  دوران  ابتدای  همان  آثارش  از  نویسندگی  در  استقبال نظیرش  با 
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از خوانندگان و یا مخاطبان بیشتر به ها و روزنامهبزرو شد و طبیعی است که حفراوانی رو به های بسیاری برای برخورداری 

   .هایی باشند ل جذب همچین شخصیتدنبا

هدایت برای ب قدرتمند آن زمان حذب توده بود که به قصد جذب مخاطبان و پیروان بیشتر نیازمند صادق  زیکی از این ح  

بود   اما نه برای پیش برد مقاصد ح  ب توده رازصادق هدایت نیز درخواست حپیش برد اهدافش  بلکه برای زپذیرفت  ب توده 

ب توده به خاطر نفوض و قدرت فراوانش استفاده می  زخواست که به جایگاه واالیی برسد از حن زمان هر کس میاینکه در آ

چ گاه عقاید حذب  اما هی  ب توده استفاده کردزب بیشتر خوانندگان و فراگیر شدن آثارش از حزکرد و صادق هدایت نیز برای ج

را ت نپذیرفت و در آخر هم  توده  به عقاید خودش کنارهتوده به خاطر هم  بزاز حمام و کمال  این در  خونی نداشتن  گیری و 

ب را  ز حتی در مواردی پشیمانی حضور در ان ح  دوران انحطاط و افول نفوض خود به سر می بردب توده در  ززمانی بود که ح

 . اعالم کرد

 نویسد: شاعر و عضو حزب توده می ،ون توللی هدایت به فرید 

آید. به قول  گی که به اسم آزادی و در حقیقت برای خفقان آزادی دادیم دیگر کاری از دست کسی برنمی»بعد از آن امتحان بزر

زاکانی می عبید  سنگی.مخنثی  و  مردی  دریغا  گفت  دید  خفته  ماری  این   گذشت  همه  از  ندارد.  سنگ  و  مرد  گندستان  این 

ها فریب خورد. مطلب بسیار مفصل و بازیهم به این جنغولک هزارساله داریوش بود تا باز  ها گذشته باید حقیقتا اوالد ششحرف

که اصل مطلب را بپوشاند. به  نکنند برای ایها خودشان را گه مالی میایجانبه بود و حاال تودهعجیب است ولی خیانت دو سه

 به بگوییم.« مان را باید قاشق به قاشق بخوریم و بهآلود خودحال افتخارات گههر

با   هدایت  مطالب  صادق  سیاسی  آگاهی  تاثیرات  که  است  آن  از  حاکی  بیال  آثارش  در  وی  عقاید  و  تفکرات  نبودو  و  تاثیر  ه 

 .به شمار آورد  حاجی آقا  رمانتوان بیشتر در محصول تفکرات سیاسی او را می

بت به اوضاع سیاسی برای  باعث امید واری صادق هدایت نس  ان جنگ جهانی دوم ایجاد شدآزادی نسبی سیاسی که در زم   

د را  باعث شد صادق هدایت راحت تر بتواند عقاید خو  رشد حوضه ادبیات و بیان عقاید خود گشت و این حس ازادی نسبی که

   .شد1324قا در سال حاجی آ با نام  انتشار دومین داستان بلند هدایت  وابراز کند که باعث خلق اثر 

 … آزادی  …مشروطه  …،  کنه. باید دائماً تو سرتان چماق زدمثل فیل که یاد هندوستان را می  ،خواییدتان چوب و چماق می»همه 

 ( 9 ،در کوزه بگذارید آبش را بخورید«)حاجی آقا —برای اینه که بهتر بشه دزدید 

زمان انتقاد  ان  ای از زبان حاجی آقا از جامه سیاسی  دایت به گونهحاجی اقا است صادق هدر اینجا که قسمتی از متن رمان    

 . داندعیت کشور فقط برای منافع شخصی میاهمیت بودن مردم نسبت به وضآن زمان را سر شار از فساد و بی کند و جامعهمی

ورد و این باعث شد بر خالف  پرده رجال سیاسی کشور را به رشته تحریر در می آهدایت در رمان کوتاه حاجی آقا بی صادق    

حتقدیر موزهای  در  توده  اب  این  عدهرد  را  ثر  آن  و  رفته  فراتر  هم  نقد  از  نیز  گاهی  و  بپردازند  ارزشمند  اثر  این  نقد  به  ای 

   .خزعبالت خواندند

ت واقعی  های صادق هدایت که شخصیت داستان به نوعی روحیاتی به مانند روحیان حاجی آقا بر خالف بیشتر داستانرما   

منفوری است که به دور از همه و  جو  ت و شخصیت داستان شخصی منفعتد اسصادق هدایت داشت از این آثار منحصر به فر

 . آید ای شخصیتی صادق هدایت به شمار میهوجه
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 صادق هدایت و نفی تکیه بر اصل و نسب 

اعراب   با  به دلیل ضدیت  را  بسیاری صادق هدایت  اینکه عده  برای آن هم دالیلی چوننقد کرده  لمانمس  با  ی  هارمان  اند و 

پرست بوده و نه مخالف با  نظرداشت که صادق هدایت شخصی وطن  را به عنوان شاهد آورده اند باید در ایت  تاریخی صادق هد

ورد توجه و  ای دیگر مدشاهی ساسانیان بیشتر از هر دورهدوره پا س عالقه به تاریخ کشورش که گویا  هر قومیت دیگری و این ح

گرایی صادق هدایت دانست و این را می توان از این جمله در به عنوان مدرکی برای قومیت  وانتعالقه ایشان قرار گرفته را نمی

 کتاب تاریکخانه استنباط کرد: 

  ،هدایت)«…ه  اگه زیاد پاپیچ اجدادم بشیم. باالخره جد هر کسی به گریل و شامپانزه میرس  …کنم  »من افتخاری به اجدادم نمی

1321 ،8) 

لی به مانند بسیاری از افراد وض و اصیل ایرانی قرار می گرفت وودش از ضمه افرادی با خانواده پر نفصادق هدایت با اینکه خ  

را م اجدادی و خانوادگی  افراد دیگر میکه نسب  بر  برتری شخصی  راایه  برتر   دانستند هیچ گاه خود  بر دیگران  این لحاظ  از 

   .تدانسنمی

 

 درون گرایی صادق هدایت

-با امید فراوانی قدم به پاریس میصادق هدایت در آخرین سفر    ،رت مستند توضیح داده شده اتوزیان به صوک در کتاب آقای    

گرایی صادق  و این درون  ها و خنزرپنزری ها بگذرانده و بقیه عمر را به دور از لکاتهگذارد تا از فضای خفه کننده ایران دور شد

 . کنیمکه قسمتی از آنها را بیان می ند کر قسمتی از آثار وی نمود پیدا میهدایت د

 (. 1: 1351 ،هدایتتراشد. «)خورد و میل خوره در انزوا روح را اهسته میهایی هست که مث»در زندگی زخم

امدهای  ی را جزو اتفاقات و پیشباورنکردن شود به کسی اظهار کرد چون عموما عادت دارند که این دردهای  این دردها را نمی»

کنند ان را با لبخند  قاید جاری و عقاید خودشان سعی می شمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر سبیل ع نادر و عجیب ب

  .«شکاک و تمسخرامیز تلقی کنند

رم و اگر حاال تصمیم گرفتم که  فهمیدم که تا ممکن است باید خاموش شد؛ تا ممکن است باید افکار خودم را برای خودم نگه دا

 (. 1: 1351 ،هدایتام معرفی بکنم.«)ای این است که خودم را به سایهفقط بر ،بنویسم

»مردی که شبانه سر راه خونسار سوار اتومبیل ما شد. خودش را با دقت در پالتو بارانی سورمه ای پیچیده و کاله لبه بلند خود  

بود.   کشیده  پایین  پیشانی  روی  تا  تم را  و  خارجی  دنیای  جریان  از  میخواست  اینکه  جدا مثل  و  محفوظ  اشخاص  با  اس 

 ( 2، بماند«)تاریکخانه 

تعداد زیاد چنین سخنانی در آثار هدایت بیانگر آن وجه از شخصیت درونگرای وی به شمار می رود هر چند به دلیل وجود   

کوت و تنهایی  گویا شخصیت درونگرای وی بیشتر به س  شند امابات با ایشان باتقلم پر بارش همیشه بودند کسانی که خواهان ار

 . مند بوده و همانگونه که پیداست این عالقه مندی را نتوانسته در آثارش پنهان کند عالقه

 

 دالیل نوشتن صادق هدایت از دید وی 

دهد؛ گرچه نثر اولویت قرار میرسد که او هنر خویش را در نظر میگونه بهمحور نیست و آن های صادق هدایت مخاطبداستان  

 مخاطب جذب افکار خود می کند   ،بر انگیز وی و وسوسهپیرایه بی
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های خود را دخیل کند. این بینی و ایدهگذارد تا جهانصادق هدایت همچنین در ترجمه نیز وفاداری به متن مبدا را کنار می

 شود.د میترین نقدی است که به آثار ترجمه صادق هدایت وارموضوع مهم

خواهد کسی  می  ،به درک  ،ام؛ گذاشتم و خواستم از دستم برود و بعد از آنکه من رفتمدست دادهاز    ،است  »آنچه که زندگی بوده

خواهد هفتاد سال سیاه هم نخواند؛ من فقط برای این احتیاج به نوشتن که عجالتاً برایم ضروری می  ، های مرا بخواندکاغذپاره

 (. 33: 1351 ، )هدایت سم.«نویمی ،است شده

 

 از نظر صادق هدایت در داستان تاریکخانه  بازتاب خوشبختی

صادق هدایت خیلی عمیق و باورپذیر در داستان تاریکخانه به زوایای تاریک ذهن آدمی برای بازگشت به بهشت قابل باورش    

می قسمت  میو    کنداشاره  این  در  خودش  نظر  از  را  خوشبختی  فلسفه  گفت  نمودهتوان  مرموز    بیان  شخصیت  که  جایی  تا 

 گوید گشاید و میمی ستان لب به سخندا

کشمکش و تملق در مییون جدار سرخ گرم و    ، حالت جنین در رحم مادره که با دوندگی   ،»حالتی که شما جستجو می کنین

و همه  ، هم خمیدهنرم روی رومیمکه  مادرش  بری خواهشآهسته خون  احتیاجاتش خودبه خود  و  این همون ها  آورده میشه. 

کنه شاید یه جور  آدم در خودش و تو خودش زندگی می  ایی که در ته وجود هر بشری وجود داره.گمشدهشت  نوستالژی به

 اس؟:«مرگ اختیاری 

همیشه یه احساس سخت یا یه احساس بدبختی جلو منو گرفته. درد   ،های دیگرون شریک نبوده ام»من هیچ وقت در کیف

شر خوراک و پوشاک    ، ای گندیده شر جامعه  همتر جوال رفتن با آدم هاست.ل زندگی. اما از همه ی این اشکاالت ماشکا  ، زندگی

 (138 ،  1321 ،هدایت) کنه«ار شدن وجود حقیقی ما جلوگیری میهمه اینا دائما از بید

نوعی از شخصیت درونگرای وی   توان ابراز کرد که عقاید و بهشت گمشده صادق هدایت به حتی در مورد خوشبختی هم می  

   . پذیرفته باشند تاثیر

 

 

 خودكشی دوم 

آوریل سال  صادق هدای    برای در خانه  1951ت در ششم  روز  پاریس ساکن می شود. ظهر همان  در  شامپیونه  ای در محل 

ل او را در ساختمان خود  ی گرفتن قابلمه ای و وصل کردن گاز منزل پیش سرایدار می رود. اما پس از سه روز در تاریخ نهم آور

شده را بسته و پوشانده  به بیرون منتهی می  هها و راه هایی کی درزمتوجه می شوند ک او همه  یابند. پس از تحقیقیمرده م

 است و با باز گذاشتن شیر گاز خود کشی کرده است.  

 

 گیری نتیجه

گذاشته است بسیاری از  رای ادبیات ایران به یادگار  صادق هدایت از جمله نویسنگانی است صاحب سبک که آثار فاخری را ب  

مندان به داستان  و عالقه  باز تا کنون در میان مخاطبان مختلفی ترجمه شده و شهرت وصف ناشدنی از دیر  آثار وی به زبان های

ده از ایشان  ای مان با توجه به برسی های انجام شده در مورد زندگی صادق هدایت و مطابقت آن با آثار به ج  داشته استنویسی  

آثار    پذیر است و در اصل بیشترای کتمان نابر آثار وی به گونه  صادق هدایتشود که بازتاب زندگی واقعی  استنباط میاین گونه  
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های هدایت فقط وصف  د ولی به این معنا نیست که نوشتهصادق هدایت خود صادق و و احواالت و تفکرات واقعی وی هستن 

ه ادبیات ایران در عین حال که اوضاع اجتماعی را با عینک مخصوص خود به  بوط به خودش باشد این نابغاحواالت و افکار مر

 .دگذاردین خود را نیز به عرصه نمایش میزیر قلم می کشد نظرات بنیا
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