زﻧﺪﮔﻰ ﻧﺎﻣﻪ ى ﺻﺎدق هﺪاﻳﺖ

ﺻﺎدق ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪ هﺪاﻳﺘﻘﻠﯽ ﺧﺎن هﺪاﻳﺖ ،اﻋﺘﻀﺎد اﻟﻤﻠﮏ ١ ،ﺷﺐ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ٢٨ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ  ،١٢٨١هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ » از ﺧﺎﮎ اﻳﺮان ﺁزادﯼ ﺧﻮاهﯽ و ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﻃﻠﺒﯽ ﻣﯽ ﺟﻮﺷﻴﺪ « ،در ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﯼ ﻣﻌﺮوف و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺷﺮاﻓﯽ از دودﻣﺎن رﺿﺎ
ﻗﻠﯽ ﺧﺎن هﺪاﻳﺖ ،ادﻳﺐ و داﻧﺸﻮر ﻋﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮﯼ ،در ﺗﻬﺮان ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد .وﯼ
ﺧﻴﻠﯽ زود ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮد را از ﺧﺎﻧﻮادﻩ  -ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺁن هﻤﻪ ﻣﺮدان ﺳﺮﺷﻨﺎس ﮐﺸﻮر
ﺑﻮدﻧﺪو اﮔﺮ او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﯼ از ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﺁﻧﺎن ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﻪ ﯼ دوﻟﺘﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﻪ و ﺑﯽ دردﺳﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﻓﺮاهﻢ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  -ﺑﺮﻳﺪ و از ﺗﻦ ﺁﺳﺎﻳﯽ ﻳﮏ ﻓﺮد ﻧﺎزﭘﺮورد و ﻣﺘﻨﻌﻢ ﺳﺮ ﺑﺎز زد و ﺑﺎ درﺁﻣﺪ
ﻧﺎﭼﻴﺰﯼ ،ﮐﻪ از راﻩ ﺧﺪﻣﺖ در دواﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﯼ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺁورد ،ﻣﺴﺘﻘﻼ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .اﻳﻦ وارﺳﺘﮕﯽ و ﺁزادﮔﯽ ﺑﻪ او ﻣﺠﺎل داد ﮐﻪ اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎرﯼ ﮐﻪ
دوﺳﺖ داﺷﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ادﺑﻴﺎت وﻗﻒ ﮐﻨﺪ.
» ﺻﺎدق ﭘﺲ از دو ﺑﺮادر و ﺧﻮاهﺮ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻩ و ﻋﺰﻳﺰ ﮐﺮدﻩ ﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻮد .وﯼ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮادران و ﺧﻮاهﺮان در دﺳﺖ ﻋﻤﻪ هﺎ و داﻳﻪ هﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪ؛ و هﻔﺖ
هﺸﺖ ﺳﺎﻟﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دو دوﺳﺖ و هﻤﺒﺎزﻳﺶ ،ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺴﺮو هﺪاﻳﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ داﻳﯽ او ﺑﻮد و دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ هﺪاﻳﺖ رﻳﻴﺲ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻬﺪارﯼ
وزارت و ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﻳﺶ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﯼ ﻋﻠﻤﻴﻪ رﻓﺖ؛ و اﻳﻦ
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﮐﻼس ﻧﻬﻢ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ هﻢ ﺑﻮدﻧﺪ٢ « .
هﺪاﻳﺖ در ﺳﺎل  ١٣٠۴ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را در داراﻟﻔﻨﻮن و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮﯼ »
ﺳﻦ ﻟﻮﻳﯽ « ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮد؛ و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﯼ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،در ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ ﺳﺎل  ١٣٠۵ﺑﺎ ﮐﺎروان داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﮋﻳﮏ
رواﻧﻪ ﺷﺪ؛ و در ﺁﻣﻮزﺷﮕﺎﻩ ﻋﺎﻟﯽ ﺁﻧﺠﺎ ،در رﺷﺘﻪ ﯼ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راﻩ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻧﺎم
ﻧﻮﻳﺴﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ در ﺁﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻳﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮوﻩ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﺰاﻣﯽ
ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ ﯼ ﻣﻌﻤﺎرﯼ رهﺴﭙﺎر ﭘﺎرﻳﺲ ﺷﺪ و » ﻇﺎهﺮا دورﻩ ﯼ
اﻗﺎﻣﺖ او در ﻓﺮاﻧﺴﻪ  -ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ  -ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ و ﮔﺸﺖ
ﮔﺬﺷﺖ٣ « .
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار هﺪاﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺒﺮد و در ﺳﺎل  ١٣٠٩ﮐﻪ اوج ﻗﺪرت
رﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎز ﮔﺸﺖ.
از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ار اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻩ و اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ او دوﺑﺎرﻩ
ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮﮔﺮدد و در رﺷﺘﻪ ﻃﺐ ﻳﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻳﺎ هﺮ رﺷﺘﻪ ﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ

ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اروﭘﺎ و اداﻣﻪ درس و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ از اﻗﺎﻣﺖ و ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺗﻬﺮان هﻢ ﮔﺮﻳﺰان ﺑﻮدﻩ و ﻣﻴﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﯽ
هﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻳﮑﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن هﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ.
هﺪاﻳﺖ در ﺗﻬﺮان ﻣﺎﻧﺪ و ﺷﻐﻞ ﻣﺤﻘﺮﯼ ) ﺣﺴﺎﺑﺪارﯼ ﺟﺰﯼ ﺑﺎ ﻣﺎهﯽ ﺑﻴﺴﺖ هﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺣﻘﻮق ( در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  ١٣١١در ﺁن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎر
ﮐﺮد و از ﺷﺸﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺁن ﺳﺎل ﺗﺎ  ١۶دﻳﻤﺎﻩ  ١٣١٣در ادارﻩ ﯼ ﮐﻞ ﺗﺠﺎرت و از ﺁن
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪﯼ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﺳﯽ ام اﺳﻔﻨﺪ  ١٣١۴در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﺪ و
ﺑﻌﺪ وارد ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺮدﻳﺪ۴ .
اﮔﺮ از ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮏ وﻟﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٠٣ﭘﻴﺶ از ﺳﻔﺮ
اروﭘﺎ در ﺗﻬﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﮕﺬرﻳﻢ ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺛﺮ هﻨﺮﯼ هﺪاﻳﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﯼ ﻧﺎ ﺗﻤﺎم
ﻣﺮگ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٠۵در ﮔﺎن ﺑﻠﮋﻳﮏ ﻧﻮﺷﺖ؛  ۵و ﺑﻌﺪ در ﺳﺎل  ١٣٠۶ﮐﻪ
در ﭘﺎرﻳﺲ ﺑﻮد ،رﺳﺎﻟﻪ ﯼ » ﺗﻤﻴﺰ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﯽ اﻳﺮاد « ﻓﻮاﻳﺪ ﮔﻴﺎﻩ ﺧﻮارﯼ را ﺑﻪ ﻗﻠﻢ
ﺁورد ﮐﻪ در ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎرات اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ در ﺑﺮﻟﻴﻦ ﭼﺎپ ﺷﺪ۶.
از ﺁﺛﺎر دﻳﮕﺮ او در اﻳﻦ زﻣﺎن ،ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﺳﻪ ﭘﺮدﻩ اﯼ ﭘﺮوﻳﻦ دﺧﺘﺮ ﺳﺎﺳﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻳﮑﯽ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ) ﺳﺎل  ( ١٣٠٩در ﺗﻬﺮان ﭼﺎپ ﮐﺮد .و دﻳﮕﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﯼ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٠٩ﻧﻮﺷﺖ و در ﺳﺎل  ١٣٢۵ﺑﻪ هﻤﺖ ﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺷﻬﻴﺪ ﻧﻮراﻳﯽ در
ﭘﺎرﻳﺲ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
هﺪاﻳﺖ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٣٠٨و اواﻳﻞ  ،١٣٠٩ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ داﺳﺘﺎن هﺎﯼ زﻳﺒﺎﯼ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎدﻟﻦ ،زﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮر ،اﺳﻴﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯼ و ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺮاد در ﭘﺎرﻳﺲ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﯼ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﮐﺸﻴﺪ؛ و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻳﺮان داﺳﺘﺎن ﺁﺗﺶ ﭘﺮﺳﺖ و ﺳﭙﺲ داﺳﺘﺎن هﺎﯼ
داود ﮔﻮژﭘﺸﺖ ،ﺁﺑﺠﯽ ﺧﺎﻧﻢ و ﻣﺮدﻩ ﺧﻮرهﺎ را درﺗﻬﺮان ﻧﻮﺷﺖ و ﺁن هﺎ را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ
هﺎﯼ ﭘﺎرﻳﺲ ﻳﮏ ﺟﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم زﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮر در ﺳﺎل  ١٣٠٩ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد؛
و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻳﻪ ﯼ ﻣﻐﻮل را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯼ ﺑﺎ دو اﺛﺮ از ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮﯼ و دﮐﺘﺮ ﺷﻴﻦ
ﭘﺮﺗﻮ اﻧﺘﺸﺎر داد.
از اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣١۵ﮐﻪ ﺑﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن رﻓﺖ ،ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮﻳﻦ دورﻩ ﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ادﺑﯽ هﺪاﻳﺖ ﺑﻮد؛ و هﻢ در اﻳﻦ دورﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻦ از دﻳﮕﺮ ادﺑﺎﯼ ﺟﻮان و
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮﯼ ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻴﻨﻮﯼ و ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮزاد ﺁﺷﻨﺎ
ﺷﺪ؛و اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ،ﮐﻪ اﺻﻮل ﻓﮑﺮﯼ و دﻳﺪ واﺣﺪ ﺑﻪ ادب و داﻧﺶ و هﻨﺮ ﺁﻧﺎن را ﺑﻪ
هﻢ ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،اﻏﻠﺐ ﻋﺼﺮهﺎ در ﻳﮑﯽ از ﮐﺎﻓﻪ هﺎﯼ ﻻﻟﻪ زار ﻧﻮ ﺑﻪ ﻧﺎم » رز
ﻧﻮار « ﮔﺮد هﻢ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و در اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﻳﺸﻪ هﺎﯼ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺤﺚ و اﻧﺘﻘﺎد و ﻧﮑﺘﻪ
ﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﯽ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زودﯼ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ادﻳﺒﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﮐﺎر ﮐﻪ ﺁﻧﺎن را » ﺳﺒﻌﻪ «  ٧ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ رﺑﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺮوﻓﻴﺴﻮر ﻳﺎن رﻳﭙﮑﺎ از اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﭼﮏ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
» ﮔﺮوﻩ رﺑﻌﻪ « در ﻣﻮرد هﻨﺮ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ و ﺁﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد؛ و اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﯼ ﻣﺜﺒﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ اﻏﺮاق

ﺁﻣﻴﺰﺷﺎن ﻣﯽ ﭼﺮﺑﻴﺪ؛ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﯼ ﺳﺨﺖ رﻳﺸﺨﻨﺪهﺎ و ﻣﺴﺨﺮﮔﯽ هﺎﻳﺸﺎن
ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ دل ﺁﻧﺎن ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﻳﺎﻓﺖ ،ﭼﻴﺰﯼ ﺟﺰ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻴﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﺎﮎ و
ﺁﺗﺸﻴﻦ ﻧﻤﯽ دﻳﺪ٨ .
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻴﻨﻮﯼ ،ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﮔﺮوﻩ رﺑﻌﻪ و ﻧﻘﺶ هﺪاﻳﺖ را در ﺟﻠﺴﺎت ﺁﻧﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
» ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﺮدﻳﻢ و ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺁزادﯼ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﻳﻢ و ﻣﺮﮐﺰ
داﻳﺮﻩ ﯼ ﻣﺎ ﺻﺎدق هﺪاﻳﺖ ﺑﻮد٩ « .
و ﮐﻤﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
» ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺎ ﺁن روز ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻳﻢ ﭼﻮن ﻗﺪر ﻣﻘﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﯽ هﺪاﻳﺖ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ
او را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ؛ اﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺎ ﺑﻮد و در
هﺮ ﻳﮏ از ﻣﺎ ﻟﻴﺎﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﺁن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ .ﻣﺮﮐﺰ داﻳﺮﻩ ﺑﻮد و هﻤﻪ را
دور ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ١٠ « .
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻩ ﯼ ﻳﺎران هﺪاﻳﺖ اﻓﺰودﻩ ﺷﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ دو ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺪان ) ﺳﺮهﻨﮓ ﻣﻴﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺎن و ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺮﺷﺎر ( و ﻳﮏ ﺑﺎزﻳﮕﺮ و ﮐﺎرﮔﺮدان هﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ) ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ
ﻧﻮﺷﻴﻦ ( ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ١١ .
هﺪاﻳﺖ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯼ ﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻪ ﻗﻄﺮﻩ ﺧﻮن و ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ و داﺳﺘﺎن ﻋﻠﻮﻳﻪ
ﺧﺎﻧﻢ و ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﯼ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺼﻒ ﺟﻬﺎن را ﻧﻮﺷﺖ .ﻧﺴﺨﻪ اﯼ از ﺗﺮاﻧﻪ هﺎﯼ ﺧﻴﺎم را
ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﯼ ﻣﻔﺼﻞ و ﺷﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﻳﺮ از دروﻳﺶ ﻧﻘﺎش ) ﺳﻮرﻳﻮ ﮔﻴﻦ ( ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮد .ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮزون ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم اوﺳﺎﻧﻪ و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ را در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻴﺮﻧﮕﺴﺘﺎن اﻧﺘﺸﺎر داد ،و ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮزاد ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب
وغ وغ ﺳﺎهﺎب را در ﺳﺨﺮﻳﻪ ﯼ ادﺑﺎﯼ ﻣﻌﺎﺻﺮ رﻗﻢ زد١٢ .
ﺑﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ او ،ﻋﻠﻮﯼ ﭼﻤﺪان را ﻧﻮﺷﺖ ،ﻧﻮﺷﻴﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺗﭙﺎز  ١٣را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﯼ ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﻧﻮﺷﻴﻦ و ﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﻴﺎن
ﺳﻪ ﭘﺮدﻩ ﻧﻤﺎﻳﺶ از ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﺮون ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ و روﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﺁوردﻧﺪ؛ و ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻴﻨﻮﯼ
در ﺁن دورﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﺗﻨﺴﺮ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎزﻳﺎر  ، ١۴ﻧﻮروزﻧﺎﻣﻪ ،ﺟﻠﺪ اول ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ،
ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن و وﻳﺲ و راﻣﻴﻦ را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ » در ﺁن هﺎ ﻓﮑﺮ هﺪاﻳﺖ و
هﻤﻪ ﯼ رﺑﻌﻪ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺖ « ١۵ .اﻳﻦ ﺑﻮد ﺧﻼﺻﻪ اﯼ از ﮐﻮﺷﺶ هﻨﺮﯼ هﺪاﻳﺖ و
دوﺳﺘﺎن او در دورﻩ ﯼ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﯼ  ١٣١٠ﺗﺎ .١٣١۵
هﺪاﻳﺖ در ﺳﺎل  ،١٣١۵ﺑﻪ دﻋﻮت دﮐﺘﺮ ﺷﻴﺮازﭘﻮر ﭘﺮﺗﻮ ) ﺷﻴﻦ ﭘﺮﺗﻮ ( ،ﻋﻀﻮ
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﻪ در ﺁن هﻨﮕﺎم واﻳﺲ ﮐﻨﺴﻮل اﻳﺮان در ﺑﻤﺒﺌﯽ و ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﺎﻟﻮگ ﻓﻴﻠﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ
هﻨﺪوﺳﺘﺎن رﻓﺖ؛ و در اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ،ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻳﮏ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓ ﻏﻨﯽ
هﻨﺪ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ و اﻃﻼﻋﺎت وﺳﻴﻌﯽ در زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻴﺎﻧﻪ ) ﭘﻬﻠﻮﯼ ( ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺁورد .ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﻤﺒﺌﯽ هﺮ روز ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اوﻗﺎت ﺧﻮد را در ﻣﻮزﻩ هﺎ و
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ هﺎ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻴﺪ و ﻣﺜﻞ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﮑﺘﺒﯽ دﻓﺘﺮ و ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﯽ داﺷﺖ و

ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ دورﯼ در ﺑﻴﺮون ﺷﻬﺮ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺑﻬﺮام ﮔﻮر اﻧﮑﻠﺴﺎرﻳﺎ  ، ١۶از
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﻬﻠﻮﯼ دان ﭘﺎرﺳﯽ ،ﺑﻮد ﻣﯽ رﻓﺖ و در ﻣﺤﻀﺮ او ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ اﻳﻦ زﺑﺎن )
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯼ ﺧﻮدش ﻧﻪ ﺑﻪ درد دﻧﻴﺎ و ﻧﻪ ﺑﻪ درد ﺁﺧﺮﺗﺶ ﻣﯽ ﺧﻮرد ( ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ؛
و هﻢ در ﺁن ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﯼ اردﺷﻴﺮ ﭘﺎﭘﮑﺎن و ﮔﺰارش ﮔﻤﺎن ﺷﮑﻦ را ﺑﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ درﺁورد و دو داﺳﺘﺎن  ) Lunatiqueﻣﺎﻩ زدﻩ ( و  Sampingueرا ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻮﺷﺖ؛ و از ﺁن ﭘﺲ ﺷﺎهﮑﺎر ﻣﻌﺮوف و ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد » ﺑﻮف ﮐﻮر « را ،ﮐﻪ
در ﺗﻬﺮان ﺷﺮوع ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﻴﺪ و ﺁن را در هﻤﺎن ﺳﺎل  ١٣١۵ﺑﺎ ﺧﻂ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﯽ ﮐﭙﯽ در ﭘﻨﺠﺎﻩ ،و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ در ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮد.
هﺪاﻳﺖ ﻇﺎهﺮا ﻣﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺮﮔﺮدد و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ در هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ و
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﯼ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﻓﺮاهﻢ ﺁورد.
ﺑﺎ اﻳﻦ هﻤﻪ ،ﭼﻮن از ﺣﻴﺚ ﻣﻌﻴﺸﺖ در ﺗﻨﮕﻨﺎ اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد در ﺳﺎل  ١٣١۶ﺑﻪ اﻳﺮان
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﻳﺮان درﺁﻣﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﺳﺎل در
ﺁن ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺳﺎل هﺎﯼ ﺳﺨﺖ و ﺧﻔﻘﺎن ﺁورﯼ ﺑﻮد .ﮔﺮدﺑﺎد زﻣﺎن ﺁﺷﻴﺎﻧﻪ ﯼ ﮔﺮم ﻳﺎران
ﮔﺮوﻩ » رﺑﻌﻪ « را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﺮدﻩ و دوﺳﺘﺎن هﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ:
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻴﻨﻮﯼ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﻓﺎرﺳﯽ رادﻳﻮ  BBCﺳﺨﻦ ﭘﺮاﮐﺘﯽ
ﻣﯽ ﮐﺮد؛ و ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮﯼ در زﻧﺪان ﻣﯽ زﻳﺴﺖ .ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯼ ،دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻧﻠﺮﯼ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻘﺪم و ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮزاد در ﺧﺎﻧﻪ ﯼ هﺪاﻳﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و از ادﺑﻴﺎت و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و
هﻨﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ رﻓﺖ و ﺟﻠﺴﻪ ﯼ هﻔﺘﮕﯽ ﺑﯽ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺪ.
هﺪاﻳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ » در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ،ﺣﺘﯽ از ﻓﻠﮏ «١٧ .
در اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﺤﻘﺮﯼ در ﻳﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ دوﻟﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد و
ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺷﺎهﮑﺎر ﺗﺎزﻩ اﯼ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁورد ﻧﺪاﺷﺖ؛ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯼ ﻣﺘﻮن ﭘﻬﻠﻮﯼ ،ﮐﻪ در هﻨﮕﺎم اﻗﺎﻣﺖ هﻨﺪ روﯼ ﺁن هﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدﻩ
ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻴﺪ؛ و ﭼﻮن ﺁﺛﺎر ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ را ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،در
ﺧﻼل ﺳﺎل هﺎﯼ  ١٣٢٠ - ١٣١٨در اوراق ﻣﺠﻠﻪ ﯼ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ،ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺁن ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻣﻘﺎﻻت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮن ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻳﺮان ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ داد .اﻳﻦ ﺳﺎل هﺎ ،ﮐﻪ
دوران ﺷﮑﻔﺘﮕﯽ ﺁﺛﺎر اﮐﺜﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﻋﺮان اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ،در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ هﺪاﻳﺖ ﻧﻴﺰ
دورﻩ ﯼ ﻧﻮﻳﻨﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁورد و ﻗﺮﻳﺤﻪ ﯼ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﯽ او را ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل ﻧﻤﻮدار
ﺳﺎﺧﺖ.
وﯼ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﺳﺎل هﺎﯼ  ١٣٢٣ - ١٣٢١ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯼ داﺳﺘﺎن هﺎﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺳﮓ
وﻟﮕﺮد و وﻟﻨﮕﺎرﯼ را اﻧﺘﺸﺎر داد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از داﺳﺘﺎن هﺎﯼ ﺁن دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺁﺛﺎر
ﺳﺎل هﺎﯼ ﻗﺒﻞ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ؛ و ﻧﻴﺰ دو ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯼ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان هﺎﯼ ﮔﺰارش ﮔﻤﺎن ﺷﮑﻦ و زﻧﺪ و هﻮﻣﻦ ﻳﺴﻦ ﭼﺎپ ﮐﺮد؛ و دو ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯼ
دﻳﮕﺮ از هﻤﺎن زﺑﺎن ،ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﻓﺼﻮﻟﯽ ﺑﻮد از ﻳﺎدﮔﺎر ﺟﺎﻣﺎﺳﺐ در ﻣﺠﻠﻪ ﯼ ﺳﺨﻦ ١٨

و دﻳﮕﺮﯼ رﺳﺎﻟﻪ ﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن هﺎﯼ اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ در ﻣﺠﻠﻪ ﯼ ﻣﻬﺮ  ١٩و ﺳﭙﺲ در ﻣﺠﻠﻪ
ﯼ اﻳﺮان ﻟﻴﮓ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد.
هﺪاﻳﺖ هﻤﻴﺸﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد و وﻗﺘﺶ ،ﭼﻪ در ادارﻩ و ﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﺻﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻮد و ﮐﺎر ادارﻳﺶ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاﯼ رﻓﻊ ﺗﮑﻠﻴﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد.
هﺪاﻳﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ادﺑﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﯽ رواﺑﻂ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎهﻴﺮ ﺷﻮروﯼ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ١٣٢٢ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻳﺎﻓﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﯼ ﭘﻴﺎم ﻧﻮ ،ارﮔﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺰﺑﻮر،
هﻤﮑﺎرﯼ ﻣﯽ ﮐﺮد؛ و ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯼ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ
درﺑﺎرﻩ ﯼ وﻳﺲ و راﻣﻴﻦ «  ٢٠و ﻳﮏ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮدا  ٢١در ﺁن ﻣﺠﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر
داد .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﻳﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﯼ ﺳﺨﻦ ،ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﻳﺰ ﺧﺎﻧﻠﺮﯼ
در ﺧﺮداد ﺳﺎل  ١٣٢٢داﻳﺮ ﮐﺮدﻩ و در ﺁن روزهﺎ ﻳﮑﯽ از ﻣﺠﻼت ﭘﻴﺸﺘﺎز و ﺗﺮﻗﯽ
ﺧﻮاﻩ ﺑﻮد ،هﻤﮑﺎرﯼ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ داﺷﺖ؛ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﻗﺼﻪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ او
در دو ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﯼ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯼ داﺳﺘﺎن ﻣﺴﺦ از ﮐﺎﻓﮑﺎ
در دورﻩ ﯼ اول  ٢٢و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﯼ ﻣﻘﺎﻻت او درﺑﺎرﻩ ﯼ ﻓﺮهﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ در دورﻩ ﯼ دوم
و ﺳﻮم  ٢٣ﺳﺨﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ را ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯼ دﻳﻮار در اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ
 ٢۴ﻧﺨﺴﺖ او ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد؛ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ هﺎ ،در هﻴﺌﺖ
ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﯼ ﻣﺠﻠﻪ هﻢ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ و ﮐﻤﮏ ﻓﮑﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﺮد.
هﺪاﻳﺖ روز ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﺁذر ﻣﺎﻩ  ،١٣٢۴هﻤﺮاﻩ ﻳﮏ هﻴﺌﺖ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،ﺑﺮاﯼ ﺷﺮﮐﺖ در
ﺟﺸﻦ ﻳﺎدﺑﻮد ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﺎﺳﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻋﻮت ﺁن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ
ازﺑﮑﺴﺘﺎن رﻓﺖ  ٢۵و دو ﻣﺎﻩ در ﺁن ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ و در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺮدم ﺁن
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﺮد و ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﺴﺨﻪ هﺎﯼ ﺧﻄﯽ ﻧﻔﻴﺲ و ﻓﺮاوان داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ و اﻋﺠﺎب از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﻴﺪ؛ اﻣﺎ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺸﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮل در اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﻳﺮان و ﺷﻮروﯼ درﺑﺎرﻩ ﯼ ﻣﺸﺎهﺪات ﺧﻮد
در ﺁن ﺳﻔﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﻳﺎ در ﺟﺎﻳﯽ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ.
هﺪاﻳﺖ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﯼ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٢۵ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »
ادﺑﻴﺎت ﻧﻮﻳﻦ و ﻣﺘﺮﻗﯽ اﻳﺮان « ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ و ﮐﻠﻴﻪ ﯼ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر
را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﺑﻴﺎن اﻓﮑﺎر و اﻣﻴﺎل ﻣﺮدم دﻋﻮت ﮐﺮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد٢۶ .
اوﺿﺎع اﻳﺮان در ﺳﺎل هﺎﯼ  ١٣٢۶ - ٢٧در وﺿﻊ روﺣﯽ هﺪاﻳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ
ﮔﺬاﺷﺖ .دﺧﺎﻟﺖ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎﯼ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﻳﺮان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﮔﻮارﯼ در
هﺪاﻳﺖ داﺷﺖ .وﯼ از دل و ﺟﺎن ﻃﺮﻓﺪار اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﻠﺢ و
ﺁزادﯼ ﺑﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮﯼ ،اﺣﺘﺮام ﻋﻤﻴﻘﯽ ﺑﺮاﯼ او ﻗﺎﻳﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ
هﻤﻪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را از ﺟﻨﺠﺎل هﺎ و ﮐﺸﻤﮑﺶ هﺎﯼ روز ،ﮐﻪ ﻏﺮض از ﺁن ﻣﺎهﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺁب ﮔﻞ ﺁﻟﻮد ﺑﻮد ،دور ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ .ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻠﮑﯽ ﺿﻤﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎت ﺧﻮد در
دادﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،از ﻋﻠﻞ اﻧﺸﻌﺎب ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ،ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ:

» ﻣﻦ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻮﺷﻴﻦ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن او در ﻣﻨﺰل ﺻﺎدق هﺪاﻳﺖ
ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺻﺎدق هﺪاﻳﺖ هﻴﭻ وﻗﺖ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ﻧﺒﻮدﻩ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﻴﻦ و ﻏﻴﺮﻩ
دوﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﯽ ﺑﻮد و از ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ داﺷﺖ و ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﺰان ﺑﻮد و اﺗﺎق ﺧﻮد
را در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﻳﺎﻏﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رهﺒﺮﯼ ﺣﺰب ﻗﺮار دادﻩ ﺑﻮد «٢٧ .
دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻓﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
» هﺪاﻳﺖ هﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ ﻧﭙﻴﻮﺳﺖ و ﮔﺮاﻳﺶ او ﺑﻪ روس از دل ﺑﺴﺘﮕﯽ او ﺑﻪ
ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ﻧﺒﻮد؛ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ژرﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ادﺑﻴﺎت و روح ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ روس )
ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺳﺘﺎﻳﻮﻓﺴﮑﯽ ( در او ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮد .واﻧﮕﻬﯽ ﻧﻮع ﻧﺰدﻳﮑﯽ او ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت زﻣﺎن ،ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﯼ ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﺷﻮرش ﺧﻮﯼ ﺁزادﻣﻨﺶ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل هﺎ
در زﻳﺮ ﻓﺸﺎر زورﮔﻮﻳﯽ و زورﺗﻮزﯼ ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﻩ روح او را ﺧﻮردﻩ و ﻓﺮﺳﻮدﻩ ﺑﻮد
«٢٨ .
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻴﻨﻮﯼ ،دوﺳﺖ ﻧﺰدﻳﮏ او ،در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﺁوردﻩ اﺳﺖ:
» ﮔﺮوهﯽ اﺻﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻓﻼن ﺣﺰب ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ و ﻋﺪﻩ اﯼ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻓﻼن ﻣﺮام و ﻣﺴﻠﮏ ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺖ .ﺁﻧﭽﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻳﻨﮑﻪ ﺁن دوﺳﺖ ﻣﺎ
) هﺪاﻳﺖ ( از ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﮐﻪ او را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻴﻢ ،ﺑﺎ هﺮﮔﻮﻧﻪ رذاﻟﺖ و
دوروﻳﯽ و ﺑﯽ ﺣﻴﺎﻳﯽ و ﻗﻠﺪرﯼ و ﺟﺒﺎرﯼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ را دوﺳﺖ او ﻣﯽ داﻧﻴﻢ
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ او از اﻳﻦ ﺻﻔﺖ هﺎ ﻣﺒﺮا و ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻧﺠﺎﺑﺖ و ﺁزادﻩ ﺧﻮﻳﯽ
ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ! « ٢٩
در ﺳﺎل  ١٩۴٩ﻣﻴﻼدﯼ )  ١٣٢٨ﺧﻮرﺷﻴﺪﯼ ( ،ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻃﺮﻓﺪاران ﺻﻠﺢ در ﭘﺎرﻳﺲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ،ﻓﺮدرﻳﮏ ژوﻟﻴﻮ ﮐﻮرﯼ از هﺪاﻳﺖ دﻋﻮت ﮐﺮد
ﮐﻪ در ﺁن ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .او اﻳﻦ دﻋﻮت را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ داد دﺳﺘﻮر
ﮐﻨﮕﺮﻩ را ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻠﺖ هﺎ را در راﻩ ﺻﻠﺢ ﺗﻤﺠﻴﺪ ﮐﺮد.
»  ...اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و
درﺳﺖ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن ﮔﻨﺎﻩ ﺷﻤﺮدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را در دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻳﻢ
٣٠ « ...
ﺁﺧﺮﻳﻦ اﺛﺮ ادﺑﯽ هﺪاﻳﺖ ) اﮔﺮ از ﻗﻄﻌﻪ ﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻓﺮدا )  ،( ١٣٢۵و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﯼ
ﻣﻌﺮوف او ﺑﻪ ﻧﺎم » ﭘﻴﺎم ﮐﺎﻓﮑﺎ « ﺑﺮ ﮔﺮوﻩ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﻦ ﮐﺎﻓﮑﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯼ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺋﻤﻴﺎن
)  ( ١٣٢٧ﺑﮕﺬرﻳﻢ ،داﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ ﺁﻗﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﯼ دورﻩ ﯼ دوم ﻣﺠﻠﻪ ﯼ
ﺳﺨﻦ در ﺳﺎل  ١٣٢۴اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ؛ و ﭘﺲ از ﺁن ﺗﺎرﻳﺦ ،داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻀﻴﻪ ﯼ
ﺗﻮپ ﻣﺮوارﯼ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺁن ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻼﺻﻪ اﯼ از ﺁن
را ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺋﻤﻴﺎن ،ﺿﻤﻦ ﺣﻮاﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯼ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب وﻧﺴﺎن ﻣﻮﻧﺘﯽ
درﺑﺎرﻩ ﯼ ﺻﺎدق هﺪاﻳﺖ ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ،١٣٢٩ﮐﺎﺳﻪ ﻟﺒﺮﻳﺰ ﺷﺪﻩ و ﻓﺼﻞ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻗﻤﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻓﺮا رﺳﻴﺪﻩ
ﺑﻮد .هﺪاﻳﺖ از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻇﺎهﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ روز
دوازدهﻢ ﺁذرﻣﺎﻩ  ،١٣٢٩ﺑﺎ وﺟﻪ ﻧﺎﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ از ﻓﺮوش ﮐﺘﺎب هﺎﻳﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردﻩ

ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﭘﺎرﻳﺲ رﻓﺖ ٣١ .او ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎزﮔﺮدد و اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺁن
ﺟﺎ ﺁﺳﺎﻳﺶ روﺣﯽ و ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرهﺎﯼ هﻨﺮﯼ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺁورد .اﻣﺎ در ﺁن ﺟﺎ هﻢ روﯼ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺪﻳﺪ و ﺑﺎ دﺷﻮارﯼ هﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن روﺑﺮو ﺷﺪ؛ و
در  ١٩اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ  ١٣٢٩ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﻣﺤﻤﻮد هﺪاﻳﺖ ﻧﻮﺷﺖ » :ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ ﺑﺎ اﺷﮑﺎﻻت
زﻳﺎد دو ﻣﺎﻩ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺟﻮاز اﻗﺎﻣﺖ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﻟﮑﻦ ﺧﻴﺎل دارم ﺳﻮﻳﺲ ﻳﺎ ﺟﺎﯼ
دﻳﮕﺮﯼ ﺑﺮوم .اﺷﮑﺎﻻت زﻳﺎد ﺑﺮاﯼ اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﺳﺖ «٣٢ .
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺲ و ﺟﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﻧﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻣﺪاد روز دوﺷﻨﺒﻪ  ١٩ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎﻩ  ١٣٣٠در
ﭘﺎرﻳﺲ ،در ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺁﭘﺎرﺗﻤﺎن اﺟﺎرﻩ اﯼ ﺧﻮد در ﺑﻠﻮار ﺳﻦ ﻣﻴﺸﻞ ،ﮐﻮﭼﻪ ﯼ
ﺷﺎﻣﭙﻴﻮﻧﻪ ،ﺑﺎ ﮔﺸﻮدن ﺷﻴﺮ ﮔﺎز ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺎن داد؛ و روز ﺑﻌﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
اﻳﺮاﻧﯽ ،ﮐﻪ در ﺁﻣﻮزﺷﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﭘﺎرﻳﺲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺴﺪش را در ﮐﻨﺎر
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺁﺛﺎر ﭼﺎپ ﻧﺸﺪﻩ اش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻨﺎزﻩ ﯼ او را ﺗﺎ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﭘﺮﻻﺷﺰ ﺗﺸﻴﻴﻊ
ﮐﺮدﻧﺪ؛ و ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،دﻓﺘﺮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻬﻞ و هﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﯼ ﻳﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻨﺎﮐﺘﺮﻳﻦ ﻗﺮﻳﺤﻪ
هﺎﯼ هﻨﺮﯼ اﻳﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
هﺪاﻳﺖ ﻣﺮﮔﺶ ﻧﻴﺰ هﻤﭽﻮن زﻧﺪﮔﻴﺶ زﻳﺒﺎ ﺑﻮد .رﺣﻤﺖ ﻣﻘﺪم ،ﮐﻪ او را در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮگ
دﻳﺪﻩ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
» ﻳﮏ ژاﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ ﺧﻴﻠﯽ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎ ﭘﻴﺮاهﻦ ﺳﻴﺪ ،و ﺷﻠﻮار هﻢ ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺖ .ﺻﻮرﺗﺶ
را اﺻﻼح ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،اﻧﮕﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮود ﻳﺎ در ﻣﺠﻠﺲ رﺳﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﺪ .ﻟﺒﺎس ﺗﻤﻴﺰ ،ﺻﻮرت ﺗﺮاﺷﻴﺪﻩ و ﻣﻮهﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮردﻩ و ﻣﺮﺗﺐ« .

