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1. Introduction 

Edward Said founded the Orientalist discourse under the title 

Orientalism by publishing his magnificent and glorious work. Said 

divides Orientalism into three types: First, Orientalism refers to the 

four-thousand-year history of relations between Europe and Asia. The 

second is Orientalism, a scientific discipline that has developed 

specialists in Oriental languages and cultures since the early 

nineteenth century. Third, Orientalism refers to images, long-standing 

stereotypes, and the general ideology of the 'East' as the 'other' formed 

by generations of Western scholars (Selden et al., 2005, 220). From 

this point of view, the East is a Western structure that has been 

constructed in accordance with the interests of the colonial powers and 

their tastes. Said believes that Orientalism is a current that allows the 

West to rule the East that the West itself has created and dealt with. 

(Ibid., 130) 

His endeavor in the discourse of Orientalism is to show that what is 

considered as the East in the West has no external existence but is a 

kind of imaginary geography. (Said, 1979, 5) The world is divided 

into two parts. One part is called 'the Orient' and the other part is 

called 'the West'. In this dual division, the West has always shown 

itself to be benevolent, glorious and superior, and the East to be 

inferior, backward and mediocre. In order to prove this superiority, the 

west must first define the East and then in the light of this definition, 

the West has defined the East with a thousand components, and in this 
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way has made the East as its other counterpart lower than and 

subordinate to the West. 

The present article examines the story of Sadegh Hedayat's 

"Throne of Abu Nasr" from the perspective of Edward Said, who 

founded the Orientalist discourse. This discourse is theoretically 

expressed in his book Orientalism. It is interesting that Said criticizes 

the presence and influence of the West in and on the East, and anti-

Western thinking is continuously evident in his work. Hedayat has 

employed this thinking practically and demonstrates it with the help of 

imagination in his story. Edward Said is an anti-Western thinker. In 

"the throne of Abu Nasr", the reader sees that there is the same 

thinking about the domination of the West, and the West has 

permanently seen itself as superior. The trajectory of the confrontation 

between West and East is shown throughout in this story. 

  

2. Methodology 

Our methodology is first reading and reviewing the short story of 

Sadeq Heyayat "The Throne of Abunasr" for several times and then 

scrutinizing the elements and jargons of imperialism based on Edward 

Said’s work, Orientalism, which discusses Orientalism as a Western 

style for governing, reorganizing, and having authority over the 

Orient. Edward Said uses Michel Foucault's notion of discourse, as 

described by him in The Archaeology of Knowledge and in Discipline 

and Punish, to identify Orientalism. Said’s argument is that without 

investigating Orientalism as a discourse, it is impossible to 

comprehend the enormously systematic discipline by which European 

culture was able to manage - and even produce- the Orient politically, 

sociologically, militarily, ideologically, scientifically and 

imaginatively. In the next step the ideas of the two thinkers Sadeq 

Hedayat and Edward Said were set against each other. Application of 

Edward Said on the short story was the next step that was taken and 

then the results and findings of this step were drawn and presented.       

 

3. Discussion 

In Orientalism, Edward Said discusses the metaphor of Western 

exploration of the East: exploring the culture, history, customs, and 

customs of the East. This kind of exploration of the East is well 

illustrated and demonstrated at the beginning of the story of the 
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 "Throne of Abu Nasr" by Sadegh Hedayat where Hedayat gives the 

minutia of the whereabouts of the American excavators:  

It was the second year that the excavation team of the Metropolitan 

Museum of Chicago near Shiraz had been conducting scientific 

excavations on the hill of Takht-e Abu Nasr, but except for the 

narrow and sour graves where most of the bones of several people 

were found, red and blue jars were found. Bronze caps, triangular 

arrows, earrings, rings, beaded necklaces, bracelets, daggers, coins 

of Alexander and Heraclius and a large three-legged candlestick 

had not found anything significant. (Hedayat, 2004, 77) 

 

In these lines, Sadegh Hedayat, after a detailed description of the 

discoveries of the 'Metropolitan Museum of Chicago' excavations, 

says that they did not find anything significant. Hedayat's ironical tone 

is critical in these lines of the way in which this group believes they 

have found nothing while from the viewpoint of archeologist even a 

Bronze cap is absolutely significant. This demonstrates an imperial 

desire on the part of the American archeologists if Bolognese jars, 

Bronze caps, triangular arrows, earrings, rings, beaded necklaces, 

bracelets, daggers, coins of Alexander and Heraclius and a large three-

legged candlestick are not of great importance to explorers and 

archaeologists. Which archeologist would say "bronze caps, triangular 

arrows, earrings, rings, beaded necklaces, bracelets, daggers, coins of 

Alexander and Heraclius, and a large three-legged candlestick are not 

really significant? The answer is no one. All of this is significant for 

archaeologists. But, why does Sadegh Hedayat say they have found 

nothing significant in these lines? He cogently argues, since American 

Archeologists consider Bronze caps, triangular arrows, earrings, rings, 

beaded necklaces, bracelets, daggers, coins of Alexander and 

Heraclius and a large three-legged candlestick insignificant, they 

expect something beyond these things and what those things can be is 

an imperial desire for excavation of the whole of Iran. The imperial 

desire looks for something beyond these stuffs. That desire is to 

capture and seize Iran. Exploring the Eastern culture is considered 

both metaphorical and real by the Metropolitan Museum of Art in 

Chicago, who represent the West. In its true dimension, it is the 

archaeologists who find "red and blue jars, bronze caps, triangular 

arrows, earrings, rings, beaded necklaces, bracelets, daggers, coins of 

Alexander and Heraclius, and a large three-legged candlestick." In its 
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metaphorical dimension, Westerners seek to explore the entirety of the 

East, as Edward Said has convincingly argued in his book 

Orientalism, and this dimension reflects the aspect of Western 

authority and domination over the Orient. 

In this story, we witness a range of Western scientific efforts to 

identify Eastern Iran and its sources, mines, history, ethnicities, art, 

customs, traditions, customs, culture, beliefs, religions, civilizations, 

psychological characteristics, and spiritual sensitivities from Iran. We 

are identifying its material and spiritual wealth to secure the interests 

and purposes of Westerners. 

One of the concepts which Edward Said addresses in his book 

Orientalism is the way Westerners view, regard and treat the Oriental 

women. The West generally considers the East to be a woman who 

should be raped. Westerners have paid attention to the women of the 

East, and this issue is also represented in the story of Sadegh Hedayat, 

and Hedayat has given the limits of this kind of thinking and mourns 

the plunder of the Iranian woman. This thought is evident in Gorest's 

conversation with Warner and Freeman about exploring Iran for five 

months and discovering a coffin containing a body with a woman's 

will. 

 

We have been living like dogs in this desert for five months, and 

after the remarkable discovery of the coffin, I think we have the 

right to have fun. It's my fault I was thinking of you! I went to 

Shiraz by car, I insisted on taking three women and two female 

instruments with me. In any case, they are now in Barm-eDelak. 

They have set up tents and stay tonight. No one is there, it is a 

secluded place. As for the food, and all the utensils, I have sent 

Qasim to prepare everything (Ibid, 88). 

   

As it turns out, Gorest has arranged a party, he has brought three 

Iranian women to Barm-e Delak to have them entertain and have sex 

with his colleagues. Hedayat does not like this which shows Iranian 

women are treated like objects and Iranian men are servants of the 

Americans. This is the rape of Oriental women by Americans and 

Hedayat writes about it to condemn it and considers it as the plunder 

of Iranian women. There is a woman called Khorshid, and Gorest says 

she should belong to him to satisfy him since she is a young beautiful 
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 woman. Khorshid stands for Iran. Digging Iran and raping Khorshid 

are used as parallels by Hedayat. Thus, one concept which Hedayat 

employs is the concept of imperial gaze. The concept was put forward 

by E. Ann Kaplan, in which the observed find themselves described in 

relation to the privileged observer's own set of value-preferences. 

From the standpoint of the colonised, the imperial gaze infantilizes 

and tones down what it falls upon, proclaiming its command and 

ordering function as it does so. Kaplan observes "The imperial gaze 

reflects the assumption that the white western subject is central much 

as the male gaze assumes the centrality of the male subject". This 

imperial concept is very well used by Hedayat to demonstrate how 

Iranian men and women are defined in terms of the Americans’ own 

set of value-preferences, infantilizing Iranian women and men as 

objects.   

Likewise, Hedayat uses Orientalist jargon which is described 

according to Edward Said’s Orientalism. Iranians are shown as 

backward, superstitious, illogical, lustful, voluptuary, and emotional. 

 

4. Conclusion 

Sadegh Hedayat has embedded the discourses of his time in the story 

of "The Throne of Abu Nasr". Hedayat as a writer feels obliged to 

protests against the presence of Americans. He has embedded these 

issues of the day in this story, and with the help of his imagination, 

describes the story of the plunder of Iran and their material and 

spiritual wealth. Hedayat is upset that Iranians in this story are 

servants and prostitutes who serve the West, and he does not consider 

it an honor and opposes it by writing and condemning a forged reality 

about the East and its customs. This forged reality about the Orient is 

scrutinized by Hedayat in his short story which accords very well with 

Edward Said’s idea of Orientalism in his well-known book 

Orientalism. He shows the reader the plunder of an Iranian woman 

under the domination of a Westerner. For this purpose, Sadegh 

Hedayat places the setting of the story in the throne of Abu Nasr and 

makes the story attractive to the reader through defamiliarization, and 

shows us the plunder of Iran and ends the story with the verb 

'captured'.  
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پایدارینشریّۀ ادبیّات   

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

1399سال دوازدهم، شمارة بيست و دوم، بهار و تابستان   

 « تخت ابونصر»ستیزی صادق هدایت در داستان  غرب

 با تکیه بر دیدگاه ادوراد سعید
پژوهشی(-)علمی   

 1 روزبهروح اهلل

 چکیده

ها در ایران است که به دنبال  دربارة حضور امریکایی صادق هدایت« تخت ابونصر»داستان 

کاوش در ایران و یافتن آثار تاریخی ایران هستند. این گروه کاوشگر در استان تاریخی 

 تیهداپردازند. صادق   می فارس به کاوش دربارة ایران و فرهنگ، آداب و رسوم ایرانيان

هدف  هستند. رانیغارت ا یدر پ انيدهد که  غرب  می به ما نشان قيو تعل هیلحن، کنا قیاز طر

صادق هدایت است. این مقاله، « تخت ابونصر»شناسانه از داستان  شرق  از این مقاله تفسير 

کند. طبق نظر   می شناسی ادوارد سعيد بررسی شرق  تقابل غرب و شرق را از دیدگاه 

ا است تا خود را برتر و دیگر ه شناسی غرب هماره به دنبال شناخت از دیگر فرهنگ شرق  

دهد   می های این تحقيق نشان ها مخصوصا فرهنگ شرق را ابتر نشان دهد. یافته فرهنگ

تفکر و تقابل دوگانه برتر و ابتر در داستان تخت ابونصر حاکم است و غرب هماره خود را 

 ایران پایداریگيرد. هدایت در برابر حضور غربيان در   می برتر و شرق را ابتر در نظر

های مادی و معنوی این سرزمين توسط غربيان را  کند و به تاراج رفتن و ضبط ثروت  می

 نشان داده است. 

 ستيزی، صادق هدایت، تخت ابونصر، ضبط : غربهای کلیدی واژه
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 مقدمه -1
 عندوان تحدت فرهمند و شکوهمند خدود اثدر بدا انتدشار (Edward Saidادوارد سدعيد )

شناسی را به  شرق  شناسانه را بنيان نهاد. سعيد  شرق  ( گفتمان Orientalism) شناسی شرق  

شناسی به تاریخ چهار هزار ساله روابط و مناسبات اروپا و  شرق   کند: اول   می سه نوع تقسيم

 ای علمی است که متخصصينی دربارة زبان و شناسی رشته شرق   گردد. دوم   می آسيا اطالق

شناسی تصاویر،  شرق   های شرقی از اوایل قرن نوزدهم ایجاد کرد. سوم مراد از   فرهنگ

است که « دیگری»به عنوان « شرق»های طوالنی مدت و ایدئولوژی عمومی درباره  کليشه

(. از Selden et al, 2005:220هایی از محققان غربی شکل گرفته است.) به وسيله نسل

 سليقة و استعماری های قدرت بدا منافع هماهنگ کده است ربیغ ساختة یک شرق دید، این

 نوعی ابراز شناسی شرق  از این منظر  (128: 1388)شفيعی و صادقی، .است شده آنها ساخته

 امکان غرب به که شناسی جریانی است شرق    سعيد معتقد است. اسدت شرق بر غرب تسلط

 .Said, 1979: 3))باشد  حاکم است پرداخته و سداخته خدود کده شدرقی بده تدا دهدد می

غدرب  در کده آنچده کده دهدد شناسی آن است تا نشان شرق   گفتمان در اجتهاد وی

 جغرافيای بلکه نوعی ندارد؛ خارجی وجود آید، می به حساب و به شمار شرق عنوان تحت

 بخش بهاست؛ یک  شده بندی تقسيم جهان به دو بخش (Said, 1979: 5)است.  تخيلی

بندی دوگانه  لقب گرفته است. در این تقسيم« مغرب زمين» دیگر بخش و «زمين مشرق» نام

تر نشان داده  غرب همواره خود را فرهمند، شکوهمند و فراتر و شرق را فروتر، ابتر و پست

است. برای اینکه این برتری را اثبات کند باید ابتدا شرق را تعریف کند و بعد در پرتو این 

تعریف خود را تعریف کند. ازین رو غرب، شرق را با هزارویک مولفه تعریف کرده است 

و از این راه شرق را به عنوان همتای دیگری خود پایين تر و فروتر از غرب ساخته و ایجاد 

   کرده است.

نشان دهد و « فرع»و « دیگری»و شرق را « اصل»و « خود»غرب برای این که خود را 

گری خود را بشناساند دست به معرفت و دانشی از شرق زد که سراسر بوسيله آن دی

ساختگی و کامال غربی بود. برای مثال برای اینکه خود را زیبا به دنيا بفهماند و بشناساند نياز 

به دیگریی زشتی داشت و از این رو شرق را زشت جلوه داد تا خود را زیبا جلوه دهد؛ 
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های دیگری  ر است و آن زیباست. بنابرین تقابلچون در تقابل زیبا/زشت یکی برت 

نيزساخت همانند عاقالنه/احساسی، قوی/ ضعيف، درست/ نادرست، برتر/ فروتر، 

غيرعقالنی، قانونگرایی/ قانونگریدزی،  متدوحش، عقالنی/ دموکراتيک/ خودکامه، متمدن/

/ ترور که  آرامش و استبداد دموکراسی/ عدالتی، بی عدالت/ اعتمادناپذیر، اعتمادپدذیری/

در همه آنها اولی صبغة غربی و دومی صبغة شرقی دارد. بعضی از محققين معتقدند 

کشورهای  و شناساندن شناسایی برای غربيان علمی های کوشش از ای گستره شناسی شرق   

 آداب، ادبيدات، هنر، زبدان، ،ها  قوميت تاریخ، معادن، منابع، جغرافيایی، شرایط و شرقی

 شدناختی، روان هدای ویژگی ،ها  تمدن ادیان، باورها، فرهنگ، عادات، ،ها  سنت

 های سرزمين حتی و مدیترانه دریای شرق و خاورميانه تا روحی از شرق دور های حساسيت

 و مادی های ثروت شناسایی نيت با جهان نقاط دیگر و شمالی در آفریقای اسالمی دیگر

در این مقاله مراد ( 50: 1385 زمانی،) است. مقاصد غربيانو  منافع برای تأمين آنان معنوی

کنند و   می شناسی مورد دوم و سوم است یعنی متخصصينی که درباره شرق کاوش شرق   از 

 اند.   هایی که غربيان در مورد شرق ساخته و پرداخته     تصاویر و کليشه

 بیان مسئله -1-1
هدایت را از دیدگاه ادوارد سعيد منتقد فلسطينی صادق « تخت ابونصر»مقالة حاضر داستان 

کند.  این گفتمان به طور نظری   می شناسی را بنيان نهاد بررسی شرق  امریکایی که گفتمان 

شناسی او بيان گردیده است. جالب آنجاست که وی به حضور و نفوذ غرب  شرق  در کتاب 

در اثرش هویدا است همين تفکر به ستيزی  گيرد و همواره تفکر غرب  می در شرق ایراد

شود. ادوارد سعيد   می طور عملی و به مدد تخيل در داستانسرایی در صادق هدایت یافت

بيند همين تفکر درباره سلطه غرب وجود   می ستيز است. در تخت ابونصر خواننده غرب

این داستان  دارد و غرب همواره خود را برتر دیده است. هدایت تقابل غرب و شرق را در

 به نمایش گذاشته است.

 پیشینۀ تحقیق -2-1
صادق هدایت بسيار ضعيف است و این اثر « تخت ابونصر»پيشينة تحقيق در مورد داستان 

تخت »، م(2000)محمد علی همایون کاتوزیان کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 و محبت وی داند که نشان دهندة عشق  می های صادق هدایت آن دسته داستاناز را « ابونصر

( به این 1393) ولدانی است. چهارمحالی و شریفی ایرانی باستانی رسوم و فرهنگ به

را  دید سگ قدیمی آیين «ابونصر تخت» داستان در هدایت اند صادق موضوع پرداخته

 سگ ،«اینگا» که سيمویه کردن زنده قسمتاین رسم در  نمونةو  ستا منعکس کرده

معتقدند  (1379و اسماعيلی )یيان بهارلوشود.   می مشاهده دارد، حضور هم گروه ای قهوه

 ان می وحدتی آن در و است هدایت نویسی داستان در ممتازی ةتجرب« تخت ابونصر»

 آنان باور به . است برقرار مرس ظهور و زندگی جریان و خواب، و بيداری رؤیا، و واقعيت

ه اعضای گرو فت. برای مثال، آن زمان کهتوان یا  می را فرویدی تعابير نشانة داستان این در

پرستی  خرافه به ورزد  می اصرار سيمویه ةنام شناس دکتر وارنر را که به اجرای وصيت باستان

 در ولی ندارم؛ خرافات به اعتقادی من»: گوید  می واکنش آنان در وی کنند،  می متهم

« ام. آن زمان ]گذشتگان[ کنجکاو شده عقاید در فقط نيستم، متعصب هم خودم اعتقادی بی

 یک ةآیند کتاب خرآ در فروید ةنوعی نوشت  به جملهاین  به نظر بهارلویيان و اسماعيلی

تواند به ما  ه را علم نمیچعلم ما وهم نيست. اما این تصور که آن»کند:   می بازگورا  وهم

این مقاله برخالف پيشينة تحقيق، «. وهم است ،توانيم از جایی دیگر گير بياوریم  می ،بدهد

شناسی ادوارد سعيد که تا به حال مورد بررسی  شرق  را از منظر نظریة « تخت ابونصر»داستان 

 گذراند.  می قرار نگرفته است، از نظر

 سواالت تحقیق-1-3
 ابونصر چگونه است؟شناسی درداستان تخت  شرق  . تفکر 1

غرب و شرق را رودرروی هم قرار « تخت ابونصر».  چگونه صادق هدایت در داستان 2

 داده است؟

از دیدگاه ادوارد سعيد « تخت ابونصر». چگونه بازنمایی روابط شرق و غرب در داستان 3

 های پایداری را در داستان چگونه نشان داده است؟   باشد و هدایت جلوه   می قابل بحث

 ضرورت بحث -4-1

« تخت ابونصر»اهميت بحث مورد نظر ما در این مقاله بررسی تفکر شرقگرایی در داستان 

دهد صادق هدایت حضور غرب در ایران و ضبط آثار   می هدایت است. این بحث نشان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%85_%D8%B3%DA%AF%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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بيند. او این موضوع که ایرانيان روس ی و نوکر  ایرانيان توسط غربيان را پذیرفتی نمی 

بيند و خواستار از بين بردن چنين تفکری است. هدایت به مدد   می امریکا باشند حقيرانه

دهد که غرب قصد به یغما بردن ایران را   یم تخيل و به مدد تعليق و به کمک آیرونی نشان

دارد و بودن آنان در ایران ضرورتی ندارد و باید برای رهایی ایران آنان را از ایران اخراج 

دهد روشنفکران   می کرد. اخالق روشنفکری در زمان هدایت و در زمان ادوارد سعيد نشان

د و هدایت نيز از قلم خویش برای ان از قلم خود در برابر سلطه بيگانگان استفاده کرده

در حقيقت در این داستان بيداری ایرانيان و پایداری در برابر بيگانه سود جسته است. 

 یغرب غاتياز تبل شیها نامه در تیهدابينيم.   می های غرب ستيزی صادق هدایت را جلوه

 غاتيکه در مقابل تبل کنم  می شرم خودم حال من همانقدر از شرح» انتقاد کرده است:

( عليزاده و افضلی در مقالة خود با عنوان 91: 1392 ،یدهباش) .«مآبانهیی کایامر

ستيزی هدایت در  به غرب« یاحمد و ساعد آل ت،یهدا یدر آثار داستان یزيست غرب»

حول ستان این دا( 23: 1394اند. )عليزاده و افضلی،  اشاره کرده« فردا»داستان کوتاهی به نام 

چرخد که در برابر یک   می «زاغی»مهدی رضوانی مشهور به ی به نام زندگی کارگرمحور 

کند و در نهایت به خاطر این کار   می زند مقاومت  می امریکایی که یک زن ایرانی را کتک

 افتد.  می به زندان

 

 بحث -2

 کاوشگری استعارۀ-1-2
 استعارة کاوشگری غرب در مورد شرق صحبتگرایی از  ادوارد سعيد در کتاب شرق

کند: کاوش در فرهنگ، تاریخ، رسوم، و آداب شرق. این نوع کاوشگری در مورد   می

به وسيلة صادق هدایت به خوبی نشان داده شده و به « تخت ابونصر»شرق در ابتدای داستان 

 تصویر کشيده شده است:   

 یباال راز،يش کینزد «کاگويش ومیوز می نيتيمتروپول»سال دوم بود که گروه کاوش 
تنگ و ترش که  یاز قبرها ريبه غ یول ؛کرد  می یعلم یها  کاوش« تخت ابونصر»ت ه 

 یسرپوشها ،یقرمز، بلون یها  شد، کوزه  می افتینفر در آنها  نیاغلب استخوان چند
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النگو، خنجر،  ،یمهره ا یها  گردنبند نگشتر،سه پهلو، گوشواره، ا یها  کانيپ ،یبرنز
نکرده  دايپ یقابل توجه زيچ هیشمعدان بزرس سه پا کیو  وسيسکه اسکندر و هراکل

 (77: 1383)هدایت،  بود.

 نيتيمتروپول»گروه کاوش  اتيکشف قيبعد از توصبف دق تیخطوط، صادق هدا نیدر ا

 نیدر ا تینکردند. لحن صادق هدا دايپ یقابل توجه زيچ دیگو  می «کاگويش ومیوز می

اند و خود  نحوة برشمردن چيزهایی که این گروه پيدا کرده رایز ؛استانتقادی  سطور،

های  ه اند از نظر باستانشناسی از اهميت باالیی برخوردار است. کوز چيزهایی که پيدا کرده

بلونی برای کاوشگران و باستانشناسان از اهميت باالیی برخوردار است. این مورد درباره 

النگو،  ،یا مهره یها  گردنبند نگشتر،سه پهلو، گوشواره، ا یها  کانيپ ،یبرنز یهاسرپوش»

کند. یعنی   می نيز صدق« هیشمعدان بزرس سه پا کیو  وسيخنجر، سکه اسکندر و هراکل

 همة اینها برای باستان شناسان قابل توجه هستند؛اما چرا صادق هدایت در این سطور چنين

گوید؟ پس موضوع قابل توجه از نظر صادق هدایت برای غربيان چيست؟ کاوش در   می

 وزیوم شيکاگو که نمایندة غرب در نظر گرفته می فرهنگ شرق از طرف متروپوليتين

شناس هستند  شود، هم استعاری است و هم واقعی. در بُعد واقعی آن، این گروه باستان  می

 نگشتر،سه پهلو، گوشواره، ا یها  کانيپ ،یبرنز یسرپوشها ،یقرمز، بلون یها کوزه»که 

شمعدان بزرس سه  کیو  وسيالنگو، خنجر، سکه اسکندر و هراکل ،یا مهره یها  گردنبند

کنند. در بعد استعاری آن، غربيان به دنبال کاوش در تماميت شرق هستند و   می پيدا« هیپا

دهد. س س صادق هدایت به معرفی این افراد   می این بعد جنبه اقتدار و سلطه غرب را نشان

 پردازد:  می و آوردن نام انگليسی آنان در متن داستان

کرد از   می که متخصص آرکئولوزی و زبانهای مرده بود سعی Warnerدکتر وارنر 
خی و اشکال انسان و یا حيوانات را داشت و یا  می ای که خطوط های استوانه روی مهره

و فریمن  Gorsetعالمات ظروف سفالی تحقيقات تاریخی بکند، گورست 
Freeman  که همکارانش بودند، با لباس زرد و چروک خورده، بازوهای لخت و

های برهنه که زیر تابش آفتاب سوخته شده بود کاله کتانی به سر و دوسيه زیر  ساق
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صبح تا شام مشغول راهنمایی کارگران، یادداشت، عکسبرداری و کاوش  بغل، از 

 (8-77بودند. )همان: 

توان دید. در این داستان شاهد   می شناسی را در این داستان به راحتی شرق   این نگاه 

 منابع، و ایران شرقی و شناساندن شناسایی برای غربيان علمی های کوشش از ای گستره

 هدا، تمدن ادیان، باورها، فرهنگ، عادات، ها، سنت آداب، ها، هنر، قوميت تاریخ، معادن،

 مادی های ثروت شناسایی نيت روحی از ایران با های حساسيت شدناختی، روان هدای ویژگی

  .  هستيم و مقاصد غربيان منافع برای تأمين آن معنوی و

وجو دربارة شرق  طور که بيان شد در بعد استعاری آن، کاوش به معنی جست همان

ها، آداب، رسوم، فرهنگ و  است و حضور آنان در ایران و شرق به خاطر کشف واقعيت

نمودهای ایرانی است. وجود آنان در ایران و آن هم در استان تاریخی فارس بالخصوص 

گذارد که اساسا آنان با بودن در ایران به دنبال کشف   می تخت جمشيد بر این نکته صحه

عی و ثروت مادی هستند. این امر را صادق هدایت به خوبی در داستان نشان داده منابع طبي

است. برای مثال هدایت این موضوع را در گفتگوی بين وارنر و فریمن به خوبی نشان داده 

 است: 

 زد، حدس شود می مثال آن روی از که تاریخی ماقبل های تيله این کنيد  می گمان شما

زیسته و   می ین کوه چشمه بودهاپيش که کنار  ر سالااحمقی در چهار پنج هز آدميزاد
 زندگی با مستقيمیبطه اکه هيچ ر ست، در صورتیاخورده علمی   می شآین کاسه ادر 
   (82)همان: .شتهاند ما

زیسته است.   می کند، ایرانی است و در ایران  می این آدميزاد احمقی که وارنر از آن صحبت

آنان نه تنها دنبال این واقعيت در مورد حماقت ایرانيان هستند؛ بلکه به دنبال منابع مادی 

خود در ایران نيز هستند. به گفتة ساکنان برم دلک آنان جواهرات و اشيا قيمتی زیادی پيدا 

لماس و از اکردن که نگوا یه قبر شکافتن که توش پر ا هر پيد انقد طال و جوا»اند:  کرده

 (99-98همان: «).هر بوده، با هفتا خم خسروی اجو

 

 به یغما رفتن زن ایرانی-2-2
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گرایی توجه به زنان شرقی است. ادوارد سعيد در کتاب خود به این  یکی از مفاهيم شرق

پندارد که باید به او تجاوز کند.   می موضوع پرداخته است. عموماً غرب، شرق را مونث

غربيان به زنان شرق توجه داشته و این موضوع هم در داستان صادق هدایت بازنمایی شده 

است و هدایت حدود و ثغور این نوع تفکر را به دست داده است و به سوس به یغما رفتن 

ریمن در مورد کاوش وگوی گورست با وارنر و ف نشيند. این تفکر در گفت  می زن ایرانی

در ایران به مدت پنج ماه و کشف تابوتی است که در آن جسدی وجود دارد که وصيتنامة 

 زنی را به همراه دارد مشهود است: 

ز کشف قابل توجه اکنيم و بعد   می ین بيابان ما مثل سگ جاناست که توی اپنج ماه 
ست ابکنيم. تقصير من  ده تفریحشته باشيم یک خوراحق دال کنم حا  می تابوت گمان

 راصرا به ار زن ساز نفر دو و خانم تا سه ز،اشير رفتم تومبيلا باا بودم شماها که بفکر 

 زنها ینا و فتادها زبانها سر تابوت کشف ست،ا غریب  چيزیکه. وردمآ خودم با نهاآ
 برم در آلنا صورت هر    . دریما کرده اپيد زیادی هر اجو و گنج ما که کنند  می گمان

 نيست، نجاآ در هم کس هيچ. مانند  می نجاآ ار مشبا و اند زده چادر. هستند دلک
 وسایل همه کاخور حيث زا مانده؟ هم باز ویسکی های شيشه نآ زا یاآ ست،ا  خلوت

                 (88 همان:).کرده مادهآ ار چيزها همه فرستادم ار قاسم ست،ا هم افر

تفریحی ترتيب داده است که سه زن ایرانی را به برم دلک همانطور که پيداست گورست 

آورده تا موجبات شادی و بزم سه نفر غربی را فراهم آورد. شادی با سه زن ایرانی و 

کاميابی از آنان در این داستان به وسيله هدایت توصيف شده است و از این رهگذر هدایت 

الب است که وارنر با این تفریح مخالف دهد. ج  می به یغما رفتن زن شرقی را مدنظر قرار

داند که باید از همگان مخفی بماند، چون عيب است   می است و علت را حفظ آبروی خود

 آورند. اما هدایت این موضوع را برای خواننده ایرانی اشکار  می و هزار جور حرف در

  کند:  می

ین قبيل تفریحات از اسيون  می تومبيلامن مخالفم که با  جدی گفت رنر با قيافه ادکتر و

ا گردن ماست. اخالق و رفتار ما ره موش کرد که مسئوليت بزرگی بابشود. نباید فر
 دو –نندا اد  می ب بخورد همهآدم آینجور جاهای کوچک اظب هستند. در اخيلی مو
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 در ما یابر حرف جور راهز ستا ممکن ناکارگر زا یک هر یا قاسم دیگر روز 

دفعه  یناکنم که   می شما توصيهه ه بيفتد. بائی رابياورند، من مایل نيستم که رسو
                                        .)همان(خرین دفعه باشدآ

دهد که کسی از تفریحات آنان با زنان ایرانی باخبر   می گورست به آقای وارنر اطمينان

گوید خورشيد خانم   می انگيز این است که گورست به فریمن و وارنر شگفت نخواهد شد.

 تر است برای اوست و او باید از خورشيد خانم کاميابی کند:   که از همه کوچک

که  ولی چيزی ؛مده بودندآنها بيرون شهر آندیده. چون ا کس ما ر مطمئن باشيد هيچ
ها جهودند و فقط سازهای بومی  ن اززست، امشب ساز شرقی هم داریم. ساقابل توجه 

که  اند، وقتی زده  می ین محلابادی آنوازند. شاید همان سازی است که در موقع   می را
ميمون شما به تنهائی سه تا زن  کردها گيرم پيره  می مالک خودش زندگیاسيمویه در 

 باور –شت. اهيم د از یک زن نخوام بيش اکه ما سه نفر هر کد شته، در صورتیاد

گویم خورشيد خانم   می شماه الً بقب ماا کرد زندگی ها زنده انمي هم قدری باید بکنيد

 (9-88)همان: .هد بود است مال من خواتر  ز همه کوچکاکه 

خورشيد »  کند:  می گورست خورشيد خانم را که مظهر زن شرقی است، این گونه توصيف

ن آز ارد. ار، صورت گرد و موهای سياه داهای تابد ست که چشمای یالخانم. دختر بلندبا
به ا یم کاغذ فرستاده )رویش راپسندیده و برا و مرانيد اول اد  می ست.اهای شرقی  خوشگل

 شارهامن ه ن زنی که در برم دلک بآفریمن کرد( یادت هست روز یکشنبه 

این عالقه گورست به خورشيد خانم و نحوة توصيف وی ازین  (89همان: «)؟ردک  می

سازد،   می گر در نزد شخص غربی جلوه ءیششخصيت زن شرقی، خورشيد خانم را همانند 

های زیبا و موهای سياه دارد. این سطور بيانگر آرزوی   که زیباست و بلندباال و چشم ءیش

فرد غربی برای تجاوز، نه تنها به زن شرقی بلکه به تماميت شرق است. در این سطور اشاره 

شده که خورشيد خانم اول گورست غربی را پسندیده است و این موضوع حکایت از این 

زن شرقی جذابيت دارد.  واژة شرقی در این داستان به کرات تکرار  دارد که فرد غربی برای

در این « شرقی»های داستان است. از تکرار کلمة  توان گفت یکی از موتيف  می شده و

توان دریافت که صادق هدایت غرب و شرق را در تقابل هم قرار داده است و   می داستان
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های  سعيد همگام و همراه است. عبارت خوشگل شناسی ادوارد شرق  این دقيقاً با کتاب 

دهد و ذوق نفسانی و   می شرقی همانند طمع گورست به زنان شرقی را به وضوح نشان

سازد. بيان این عبارت، بيان نوعی تسلط بر شرق   می شهوانی وی را به طور آشکارا برجسته

ام ریاليستی و تجاوز به شرق است. در همين جمالت گورست شاهد نگاه خيرة 

(Imperial Gaze )( هستيم. آن ک النAnn Kaplan) خيرة نگاه  یمفهوم پساستعمار

 بينی جهان ةبر اساس مجموع وندهکرده است که در آن مشاهده ش یمعرفرا  ام ریاليستی

 دگاهیاز د (Ashcroft, et al 2000: 187). شود  می فیگر تعر مشاهده یارزش

و  تياهم یب آن را، تمرکز کندآنچه به هر  خيرة ام ریاليستیگان، نگاه شونداستعمار

دهد.   می باوقار نشانو و خود را غالب و منظم  (245: 2002)ميشرا، ، دهد  می کودکانه جلوه

(Yekani, 2011: 100) نیا ةکنند منعکس خيرة ام ریاليستینگاه » معتقد است کاپالن 

 Waugh ,2006  :« ).استغالب و مرکز ثقل  یغربپوست  ديسف فردفرض است که 

و به  داند و دیگران را باطل  می فرد غربی خود را حق( بر اساس این تفکر ام ریاليستی، 514

ميل و سليقة خویش دیگری را تعریف و  دهد دیگری را ورانداز کند و طبق  می خود اجازه

 توصيف کند. گورست به عنوان فرد سفيد پست غربی خورشيد خانم زن ایرانی را بر طبق

 داند.       می کند و خورشيد خانم را همانند شی از آن خود  می ميل و سليقة خویش تعریف

 

 پندارد  می بار و عیاش شرق را زنغرب -3-2

شناسی  شرق  شناخت از ایران باستان است. این شناخت چگونه است؟ رنگ و بو و صبغة   

دهد غربيان ایرانيان و پادشاهان ساسانی به خصوص سيمویه را عياش   می دارد؟ هدایت نشان

 های آقای وارنر با گورست و فریمن اشکار دانند. این امر از صحبت  می و خشن و زنباز

کشف سند بسيار مهمی تاریخی برای آنان این موضوع را روشن کرده است: شود که   می

 در زمان ساسانيان بر ما مکشوفا خلی یک حاکم عياش رازندگی د»این سند تاریخی 

شود که   می خطاب« ميمون پيره»سيمویه شخصيت تاریخی به تمسخر گرفته شده و  «دکن  می

نامه  شده است.  این نکته از متن وصيت  می ن قلمدادسه زن داشته و از دید غربيان شهوترا

 گوید:  می نامه برای آنان آشکار شده است. متن وصيت
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هر پادشاه و زن  اندخت، دختر وندسپ م  در عين حال خوانا من گورابنام یزد 

طول  ههستم. ده سال زناشوئی ما ب« پسند و کاخ س يد برم دلک، شاه»سيمویه، مرزبان 
ید. شوهرم طبق رسوم و دستور آوجود  هيمویه بسای از تخمه  نکه بچهآ نجاميد بیا

ه و بيهوده بود، چه بان همسر دیگری اختيار کرد تا پسری بياورد. ولی کوشش اجاود

ز انی و نه اه هوسراز راما سيمویه النسل )اکار = بيکار( بود. او مقطوع اهی پزشکان  اگو
ه ی بیروهااکار بردن ده ز بای مشورت کرد و پس یبا زن جادو نجام مقاصد دینیاه ار

ز او رفته بود از روس يان دل باخت. با وجود عهد و پيمانی که بين من و ادختر پستی 
در ا تجدید زناشوئی چشم ب وشد، در تصميم خود پافشاری کرد. تمام وقت خود ر

ئی از کار و فرمانروانيد. اذرگ  می عيش و نوشه کاخ س يد با خورشيد دختر روس ی ب
سم اخره مرالشت. بااد  می امن توهين و تحقير روه و جلو خورشيد ب خود دست کشيد

 به گور زنده  موجب شرطی که با سيمویه کرده بودم، ه ورد، من بآهم  افرا عروسی ر

 زن منابه د دست نتقاما یابر و دماد ترجيح شدن راخو و ییارسو به تحمل ار شدن
 کسيرا بود، پا بر خورشيد و سيمویه عروسی جشن که شب همان. شدم جادویی

نيدم و سيمویه در حالت موت کاذب ااو خوره ب ریخته بادر جام شرا ر رجادوگ
 ( 83د.)همان: )بوشاسپ( افتا

در این جمالت شهوترانی سيمویه گوشزد شده است؛ کسی که هوسران است و به عيش و 

 شود. می جادو نيز در این سطور دیدهنوش مشغول است. عناصر 

نکتة بعدی در خصوص کاوش غربيان در مورد رسوم و آداب ایران است که صادق 

دهد غربيان فرهنگ شرق را فرهنگ   می کند و نشان  می هدایت در سطور زیر به آن اشاره

پندارند که مواجهه با آن، مواجهه با فرهنگ غيرخودی است و آن را عجيب و   می دیگری

 نماید:  می غریب

« دناد خویتودس = خویشی»ج ازدواشود که در زمان ساسانيان   می بعالوه بر ما ثابت

قل نزد حکام و الاهمخون معمول بوده و یا  ی بين خویشان نزدیک و ییعنی زناشو
نستيم که در هر اد ست تاکنون ما نمیاکه مهم  ولی چيزی ،مرسوم بودهشخاص با نفوذ ا

گفتند که در قدیم وقتی   می ینجااهالی  اشود   می ان مرده پيداستخواچندین ا قبری چر
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 با تشریفاتی بيرون شهرا و رانان اآمده، جو و برنمیاز اشده و کاری   می کسی زیاد پير
سباب زحمت او باین وسيله روی زمين اکردند تا   می گورشه ب  بردند و زنده  می

 رد. مناتی وجود داتغيير با هم فریقاا یفاطو زا بعضی نزد عتقادا ینا –ن نشود. ادیگر

 شود هر مردی که  می ین سند معلوماهمين عقيده باقی بودم. ولی مطابق ه هم تاکنون ب
)همان:  و باشند.ان دنيا همدم آاند تا در  کرده  می ه چالو زندابا ا هایش ر مرده زن  می

85) 
شناسی غرب دربارة شرق در سطور باال مشخص است. آنان دنبال شناخت از  نگاه مردم

ها هستند تا از طریق آن خود را بشناسند و به جهانيان  خودشان را بشناسانند.   دیگر فرهنگ

خيزد و  دارد از جایگاه قدرت و تحکم برمی  می اعالمدر سطر اول چنانکه گوینده « ما»واژة 

کند و بيانگر این نکته است که گوینده خود را   می این امر را تقویت« شود  می ثابت»فعل 

دارد. عبارت   می تر در نظر شان را فرودست و پایين فرادست و باالتر و مردم مورد مطالعه

دهد تاریخ ایران را   می دهد و نشان  می این موضوع صبغة تاریخی به« در زمان ساسانيان»

های ایرانی و افریقایی  غربيان نوشته و به آن پرداخته اند. وارنر به عنوان فردی غربی فرهنگ

 بندد.   می گذارد و هر دو را جمع  می را در کنار هم

 

 خرافاتی-2-4
یت نيز به این موضوع پرداخته دانند و هدا  می غربيان، شرق را خرافاتی و احساسی

ها  گردد. این گروه که پس از مدت  می است. در حقيقت، داستان حول محور خرافات

 کنند:  می کاوش به چيزی دست نيافته بودند، ناگهان تابوتی پيدا

 بود، کاوش مشغول مقابل کوهمنه ان در داز کارگراای  روز که فریمن با دسته یک

 محکم گل و ساروج با که سنگ تخته چندین کندوکو زا پس و کرد کشف عالئمی
 و رنراو دکتر حضور با. بودند زده کوه در که وردآدر سر نقبی به خرهالبا بود، شده

کل مکعب بش که کردند کشف بهاسرد ان می در بزرگی سنگی تابوت گورست

کردند و  حملا زحمت زیاد تابوت ره ب .بود شده شيدهاتر پارچه یک سنگ زا مستطيل 

                                   (79)همان:                            . شتندار بزرس بود گذالب خود که مجاور تااطاق خوادر 
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دهند. باید پرسيد آبشخور این عالقه   می غربيان کاوشگر به این کشف عالقه زیادی نشان 

ای از گوراندخت در  نامه کجاست؟ کشف تابوتی که در آن جسدی وجود دارد که وصيت

گوید سيمویه به همسرش گوراندخت خيانت کرده و وی سيمویه   می نامه خود دارد. وصيت

 را به کمک جادوگری به مرس کاذب برده است:

 موميایی کالبد تابوت، ةشتند گوشابردا سنگ در تابوت ر حتياط زیاد تختهابا دقت و 
ا بغل زده بود. سرش را ایش رنوهاز و نشسته چنباتمه که شد  می دیده ییالبلندبا مرد

. بود شده بسته رویش ریدامرو شت که دو رشته اسر ده دین بالين گرفته و خود فوایپ
به  یا رهاقد و شا سينه روی هرنشان اجو گردنبند یک و تنش به  نبهاییاگر زربفت لباس

 روی نازکی شفاف پارچه و بود مخصوصی روغن به ندودها لباس تمام اما. بود کمرش

                                   (80-79)همان:                             تاده بود.فا سرش
دارد تا داستان را تا پایان   می این تخيل داستان و عنصر تعليق خواننده را پای داستان نگه

باشد. خوانندة داستان   می گشایی داستان که نتيجة تعليق است هم مهم بخواند. اما گره

افتد. آیا وی از عالم قبل و دنيای قدیم   می دوست دارد ببيند در انتها برای سيمویه چه اتفاقی

رود و آنجا   می م دلکچيزی خواهد گفت؟ پس از بيدار شدن، سيمویه به سمت بر

شود. این   می زند و پس از بوسيدن خورشيد به خاکستر تبدیل  می خورشيد را صدا

گشایی  انگيز نيست. باید پرسيد چرا؟ این گره گشایی برای خواننده جالب و هيجان گره

بدون هيجان که تعجب خواننده را به همراه دارد داستان مرس سيمویه است. سيمویه به 

گوید. غربيان بدون  ميرد و هيچ چيزی از گذشته به ما نمی  می شود و  می اکستر تبدیلخ

گشایی،  برند. پایان داستان و گره  می توجه به سيمویه و مرس او جواهرات او را با خود

مند  کند. وارنر که این همه عالقه ای را که نشسته و آن را خوانده است اقناع نمی خواننده

اند چه خبری از دنيای قدیمی برایش فراهم خواهد شد به طور ناگهانی با خاکستر بود بد

ای که داشت با ضبط اشيایی  شود و بدون توجه به این همه دغدغه  می جسد سيمویه روبرو

کند. در حقيقت به جواهرات سيمونه توجه دارد. این از   می که در دست سيمویه بود توجه

تا با عنصر تعليق، خواننده را سرگرم کند تا دست آخر به  ذکاوت صادق هدایت است

خواننده بفهماند که ته داستان سيمویه بيدار کردن ما و روشن کردن این نکته است که 
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تواند به  داند، نمی  می غرب به دنبال ضبط جواهر سرزمين ما است. غربی که خود را منطقی

 مند است؟ وارنر به چه چيزی عالقه مند باشد. پس داستان خرافی گوراندخت عالقه

 نامه عمل کرد: گوید باید طبق وصيت  می

 پيش ولی . اعتقادترم بی شما زا من  نکنيد، شتباها خندی.   می منه نم که تو دلت باد می
يش در گور رفته پ سال صدها شاید که ستا زنی نامة وصيت ینا کنم  می تصور خودم

 کاغذش روزی ینکها ميدا به کرده؛ موميایی ةطعما خودش رو معتقد بوده که خون 
 که شود  می وردهآبر زنی هش اخو و رزوآ وسيله با این بگویم هم اخو  می .بشود ندهاخو

 تمام ناگر ناچند ما یابر  . هستيم وا حسادت مدیون هستيم، مدیون به او نسبت
ام، چند گل آتش و  کرده ست که قبال تهيهازم ال بخور جور دو فقط  شود، نمی
 رابه اسر هنوز ما ندا... اد  می ساعت صرف انرژی. برای ما خرج دیگری ندارد. کی نيم

 (2-81: 1383)هدایت،  !ایم نبرده پی پيشينيان
 گوید:  می در جایی دیگر وی

 زد، حدس شود  می مثال آن روی از که تاریخی ماقبل های تيله این کنيد  می گمان شما
زیسته و   می ین کوه چشمه بودهاپيش که کنار  ر سالااحمقی در چهار پنج هز آدميزاد

 زندگی با مستقيمی ةبطاکه هيچ ر در صورتی ؛ستاخورده علمی   می شآین کاسه ادر 
 ( 82)همان: . شتهاند ما
 نيچن نیا در سطور باال شناس است و آمده و باستان رانیبه ا وکندوکا یخودش براوارنر 

 ةدربار دیاست که با شانیحرف خود ا نيهم یشناس باستان فیزند. اصوال تعر  می حرف

 یزيکردند و در چه چ  می یکجا زندگ نکهیآنان و آدابشان و ا یزندگ ةافراد قبل و نحو

و  ستياحمق ن ،کرده  می یزندگ شتهکه در گذ یآدم نیکرد. ا کندوکاو ،خوردند  می غذا

و شگرد  نیالبته ا ؛وارنر خود را کامال نقض کرده است نجایاما ا ؛اش دانست درباره دیبا

به وارنر را  یقاآ تيشخص ازعنصر کنایه استفاده کند و است تا تیصادق هداتکنيک 

ندوخت رفتار اگور ةو هوس زنان یهو ةنام تيخواهد طبق وص  می نشان دهد. وارنرخواننده 

 نیا منیاست. فر یحیو کامال تفر ستيو پولساز ن یمبکند که به قول خودش عل

 یو حس یانسان یدژترا کیکه وارنر آن را  ستنجایداند و جالب ا  می ینامه را خراف وصيت  
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کنند تا المان   می دهد آنان خود را سرگرم خرافات  می هدایت با ذکاوت نشان . پندارد  می 

دهد وارنر با پرداختن به خرافات، شرق را بيشتر و   می تر گردد و این نشان خرافه برجسته

   دهد.   می بيشتر خرافی نشان

گر اطبق عقاید عامه  »در نگاه آقای وارنر خرافی بودن شرقيان موجودیت دارد: 

ی دفع بال، باید در اافتد. بر  می ريم ن بگيرد، بين زندگان مرس وادنده با ی کفن را مرده

 ضربت به یک ار سرش کردند، اپيد ار راخونخونکه مرده آز اقبرستانها کاوش بکنند و بعد 

هدایت سعی کرده است بحث را در مورد غربيان به خواننده نشان دهد. « بکنند اجد تن زا

سيمویه، وارنر، در پایان داستان علی رغم جذابيت داستان سيمویه  و به خاکستر تبدیل شدن 

روند. صادق   می دارند و  می آیند و جواهراتش را بر  می فریمن و گورست به طرف او

العمل  دهد و توجه ما را به آن سه غربی و عکسل  می هدایت این فرجام را این گونه نشان

 دهد:  می آنان نشان

ستند اکه خو همين .دندرد شاینگا وارنر و فریمن و گورست با ادر همين وقت دکتر و

مشت خاکستر  ز زمين بلند کنند، دیدند تمام تنش تجزیه و تبدیل به یکا اسيمویه ر

 واره اجواهرات و لباس و قدشد.   می ب روی لباسش دیدهاشده و یک لک بزرس شر
 و شتاگذ نمره ار نهاآ روی بدقت شبانه رنراو دکتر. کردند جعتامر و شتندابرد ار

 (101)همان: .کرد ضبط

در سطور باال نکاتی جالب وجود دارد. وارنر که به دنبال کشف حقایق است به خاکستر 

 رند و براد میبر ار شمشير سيمویهجواهرات و لباس و شود و فقط   می توجه سيمویه بی

 د.نک  می و ضبط رداگذ  می نمره ار نهاآ یرو با دقت و ظرافتشبانه  رنرادکتر وگردند و   می

تواند نشان دهد که غربيان تمام معادن و ذخایر ایران را به نام خود   می ضبط در این سطور

شود و این   می تمام« ضبط کرد»اند. پایان داستان با فعل  ضبط کرده و از آن خود کرده

تواند اتفاقی باشد و هدایت توجه ما را به این فعل جلب کرده است. این عالقه غربيان  نمی

به سيمونه نيست؛ بلکه به جواهرات، لباس و قدارة قيمتی اوست که آنان را مجذوب و 

مسحور خود کرده است. آنان صرفا به قول خودشون دنبال تيله شکسته نيستند که از صيح 

تا شام در بيابان خود را مشغول سازنند؛ بلکه هدف مهمتری دارند و آن کشف ثروت و 
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باشد   می نيز« در تصرف در آوردن»به معنی « ضبط کردن»فعل منابع زیرزمينی ایران است. 

است چون در وسط « در تصرف در آوردن»توان گفت در این جمله مراد و مقصود   می و

خيال زنده کردن سيمویه شود و در عوض جواهرات  گوید بی  می داستان، گورست به وارنر

 :او را بر دارد و به فکر زنده کردن وی نباشد

مون پير  می ید کها جداً تصميم گرفتهال اینجا بکشد. حاه کردم که کار ب من گمان نمی 

هيد یکنفر  اخو  می ستاامعيت روی زمين کم ج  که کنيد  می تصور شما زنده بکنيد. ا ر
ما ه ح نيویورک بارواحضار اصورت مجمع  یناضافه کنيدا در انها آهم به ا دیگر ر

ین ابينم که    می الما حااکنيد،    می کردم که شوخی   می من گمان...   !داهد د انشان خو
کنيد که    می یا حقيقةً تصورآخود مشغول کرده. ه سخت با کلی فکر شما ره افسانه ب

 یناکند؟ در    می ی ما نقلابرا ن دنيای خودش رآگيرد و سرگذشت    می سکلت جانا

گر اهد شد. اما هنوز بروز رستاخيز خيلی مانده. پس  امضحکی خو صورت رومان
متحان بکنيد که مرده اوقت بعد  نآست. احتياط نزدیکتر اریم به ابردا تش راهر اجو

 (8-87)همان: !یا نه ،شود  می زنده
تواند وارنر را متقاعد کند که از زنده کردن  بيند نمی   می در جایی دیگر گورست چون

ریم ابرد ااش ر رهاقال خلع سالحش بکنيم و قداپس »گوید:    می سيمونه دست بردارد، به وی

( تاکيد بر 89)همان: « .با خودش ببردا ت راهر اعام نکند و جو قتلا گر زنده شد ما راکه 

در  های داستان تخت ابونصر است. ا یکی از موتيفجواهرات و ضبط و تصرف آن تقریب

شود و آنان از کنار ایرانيان که قرار بود در کنارشان    می پایان داستان، حق با گورست

 کنند. پس این نشان  می دهند و به راحتی خلف وعده  می کاميابی کنند، جواهرات را ترجيح

کنند و   می آن رفت به زنان ایرانی به چشم شی نگاه طور که قبالً ذکر دهد که آنان همان  می

 رو همدیگه که مرتبس چهار الحا تا»گوید   می نه بيشتر. با وجود اینکه خورشيد خانم

( اما صادق هدایت در پایان داستان این را 98)همان: « ه.نکرد خالفی وعده دفه یه بينيم،  می

کند که خالف وعده و مصاحبت با چند زن شرقی نمی تواند مانع از   می به خواننده القا

 ضبط جواهرات و ثروت این کشور بشود. 
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ای  گوید سيمونه را خلع سالح بکنيم تا ما را نکشد، نکته  می در جملة گورست که 

دیگر نهفته است که باید به آن پرداخت. در این جملة ایشان خشونت است که گورست 

طلبی هستند. ادوارد  های خشن و جنگ داند و آن اینکه شرقيان آدم  می متوجه فرد شرقی

است که غرب برای تعریف شرق از سعيد هم در کتاب خود به این نکته اشاره کرده 

طلبی استفاده کرده است و بر اساس آن خود را  عبارات و مفاهيمی چون خشونت و جنگ

کند. نکته اینجاست که سيمونه یک نفر است و این   می جو و آرام به جهانيان معرفی صلح

 افراد سه نفر هستند.  

 

 

 خوشگذرانی شرقیان-5-2
گيرند. در این داستان آنان   می دهد که غربيان، شرق را خوشگذران در نظر  می هدایت نشان

پندارند و شرقيان از نگاه آنان خوشگذران و تنبل هستند.   می کوش و ساعی خود را سخت

خواهد زیاد سخت نگيرد و بگذارد آنان همانند شرقيان   می در این داستان گورست از وارنر

  خوشگذرانی کنند. 

زمين نيستيم؟ تا  نيم. مگر ما در مشرقابگذر بیشبهای عر»شب مثل  هم یک اخو می

یم ا کله ما تابيده و خاکش که توتيای چشممان کردهه نش که بافتاب سوزآبجز ال حا
 ءشياا و مرده ناستخوا ان می بس که از اصال –چيز دیگری عاید ما نشده. 

زندگی در ما کشته شده، دکتر، شما ایم، حس  دنيای قدیم زندگی کرده پوسيده

فتاب آطاق دم کرده زیر ادر ا ید. تمام روز را ختيار کردهای خودتان ازندگی غریبی بر
 شوید با خودتان حرف می غلب بلندابرد،  بتان نمیامشغول مطالعه هستيد. شبها خو

 باور–ید. ااید و گرم کتاب شده م کردهابخودتان حرا زنيد، تفریح و گردش ر  می

 (87)همان: !کند  می پير زود ار دمآ ین کارهاا. بکنيد

ها چگونه  بينم نگاه غرب به ایرانی  می در این سطور تقابل شرق و غرب کامال هویدا است و

دهندة این نکته است که مشرق زمين جای  نشان« مگر ما در مغرب زمين نيستيم»است. جمله 

های  شب»شب مثل  هم یک اخو  می»جملة خوشگذرانی است از دید غرب. 
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های هزارویک شب است که غربيان از طریق آن شرق را  یادآور داستان« نيمابگذر بیعر

های هزارویک شب  ( داستان49: 1395اند. )روزبه، انوشيروانی، الف  ساخته و پرداخته

له ضياءالدین اند و بعضی از منتقدان از جم شده  می عمدتا احساسی و مستهجن در نظر گرفته

گرایی را توجيه کرده است)به  شرق هزارویک شبهای  سردار  بر این باورند که داستان

های عربی در بيان گورست   (. واژه شب 123: 2015نقل از روزبه، انوشيروانی،ب 

دهندة دیدگاه غرب دربارة شرق است که عمدتا احساسی، خرافی، و شهوانی در نظر  نشان

 دهد صادق هدایت از این موضوع باخبر بوده است.    می اند و نشان شده  می گرفته

 گیری نتیجه -3
به کار برده است. وی « تخت ابونصر»های زمان خود را در داستان  صادق هدایت گفتمان

ای که بر گردنش حقی است از قلم خویش استفاده کرده است و به  به عنوان نویسنده

کند. وی این مسائل روز را  در این داستان دميده   می اعتراض قلمی ها  حضور امریکایی

های مادی و معنوی آنان را  است و به مدد تخيل خود داستان به یغما رفتن ایران و ثروت

دهد. هدایت از اینکه ایرانيان در این داستان نوکران و روس انی هستند که به غربيان   می نشان

 داند و با آن با نوشتن به مخالفت ت است و آن را افتخار نمیکنند ناراح  می خدمت

دهد.    می فرد غربی را به خواننده نشان ةپردازد. وی به یغما رفتن زن ایرانی در زیر سلط  می

دهد و داستان را   می برای این منظور صادق هدایت محل وقوع داستان را تخت ابونصر قرار

 ،کند اما در پایان داستان  می ، لحن و کنایه برای خواننده جذاببا استفاده از عنصر تعليق

 بلکه آب سردی بر تن خواننده ؛کند تا او را سرگرم کرده باشد زده نمی خواننده را شگفت

ضبط »دهد و داستان را با فعل   می ریزد و با عنصر آشنازادیی به ما غارت ایران را نشان  می

 اند. رس  می به پایان« کرد
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