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 مقدمه

 
ست که در ادبیات داستانی فارسی خلق شده است. بسیار کسان ا ترین اثریجنجالیبوف کور 

 اند. تعداد زیادی از محققان ادبی ایرانیاش گفتهاند و افراد پرشماری نیز علیهله آن سخن رانده

ین دانند. عموماً از افارسی مینویسی مدرن در ادبیات را بنیان داستانبوف کور و غیرایرانی 

ن اققشود. برخی محداستان تحت عنوان اثری جهانی و تنها اثر جهانی ادبیات نوین ایران یاد می

توان ادبیات داستانی مدرن یگانه است و نمی حتی در میان آثار جهانی بوف کورند که انیز بر آن

این اثر  ۀاردرب بوطیقای بوفِ کور ودبرای آن همتایی یافت. مثالً محمود نیکبخت در کتاب خ

ر روایت و گسیختگی داز حیث کشف تکنیک و بوطیقای روان بوف کور»گوید که چنین می

معاصر جهان، تا همین امروز هم  شناختیروانکاربرد فرایندهای استعاری در زبان روایی و رمان 

 1«مانند برخوردار است.از تقدم و ترجیحی کم

های نیکو تازه بودن تکبوف کور جهانی « تقدم»است، تأکید نیکبخت بر معلوم  کهچنان 

اند. نیکبخت پی افکنده 2«ساختاری ویژه را در نثر روایی»کار رفته در آن است که ه روایی ب
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داند. صادق هدایت و طرح ابداعی او می« کشف»را حاصل بوف کور کار رفته در ه فنون روایی ب

ی صد انجام داده است آفرینش بوف کوربه تعبیر دیگر، نیکبخت آنچه را که صادق هدایت در 

ای برای آن در ادبیات جهان یافت نمونه« تا همین امروز هم»کند که در صد خالقانه معرفی می

جیمز س اولیردیف آثاری مانند را همبوف کور باید ها، خواننده شود. مبتنی بر این گفتهنمی

به ویلیام فاکنر در نظر بگیرد که به مثا یخشم و هیاهوویرجینا وولف یا مادام دالووی جویس یا 

ها فته در آنکار ره شوند و به خاطر ابتکارات روایی بهای ادبیات مدرنیستی جهان شناخته میقله

 مشهورند.

شده، مختص نیکبخت نیست و دیدگاهی تقریبًا عمومی و پذیرفتهبوف کور شاهکار دانستن 

المثل، یاست. ف نوین ایران خصوص در میان نویسندگان و پیروان جناح مدرنیستی ادبیاتهب

زند، اخیراً در قلم میبوف کور هاست در خصوص هدایت و حورا یاوری، محققی که سال

حتوایی های ساختاری و مکاریاز تمام ریزه ، گذشتهبوف کور»یادداشتی چنین نوشته است که 

ای از مفهوم من در تقابل با دیگری به دست که هنوز مورد بحث و گفتگوست... تعریف تازه

معمای داریوش آشوری نیز در مقاله  1«دهد، ]که[ نه تنها در ایران، بلکه در جهان ممتاز است.می
اند. از گذارد که نیکبخت و یاوری پیمودهدر ستایش این اثر گام در همان راهی می بوف کور

 :بوف کورنظر آشوری 

در ساحت آثار بزرگ ادبیّات جهانی جای دارد و به این  ...ادبی به عنوان یک اثر برجسته

مقام شناخته شده است. از این بابت هیچ اثر دیگری در ادبیات مدرن فارسی به پای آن 

های دیگر هدایت، تنها از نظر پژوهش تاریخی و یا نوشته ...رسد. امروزنمی

همچنان به عنوان ادبیات، به  کور بوف بازخواندنی هستند، امّا «شناسیهدایت»

 2.ستآبرومندترین معنای کلمه، خواندنی و بازخواندنی
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 هفراوان و ب هایکاری، چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ محتوایی، واجد ریزهبوف کور

شود که شخصی مانند محمد یوسف قطبی لحاظ دارا بودن معناهای بلند، چنان ژرف پنداشته می

« ده سال غور و بررسی»که حاصل  ،این است بوف کورکند در ابتدای کتاب خود، را وادار می

ه هیچ وجه کنم... بصادقانه اعتراف می»او در باب این اثر بوده است، متواضعانه تصریح کند که 

چنین ادعایی مطرح نیست که تمام مطالب کتاب را فهمیده باشم و طبعاً انتظار دارم که سروران 

های جزئی با دیده اغماض های الزم را بفرمایند و از اشتباهات و نارساییادب راهنمایی

 1«بگذرند.

ادی نقّ ست که حتیا دارای چنان کششی بوف کوربرای اهالی اقلیم ادبی ایران، ژرفای هنری 

 ای پرتجربه مانند رضا براهنی را نیز به کام خود کشیده است:پرمطالعه و نویسنده

نظر از موقعیت خاص تاریخی ای دارد. صرفمقام برجسته بوف کوردر ادبیات روایی ما 

آن به عنوان نخستین رمان فارسی، اهمیت و مقام باالتری نیز دارد که مدیون اجرای هنری 

شدت تمام، به رخ کشیده شده است و از چنان ی هنری از عمق و بهکتاب است. این اجرا

ویم شقدرتی برخوردار است که ما همه به عنوان خواننده به میدان جاذبه آن کشیده می

و بهت و حیرت و کشش ما به درون نیروی جادویی کتاب چنان قوی است که 

انتقاد  به ما اجازه شود. کرختی ناشی از لذت هنریهای انتقادی ما کُند میقدرت

ون مانیم. افسهای چندباره آن نیز تنها مخاطب هنری باقی میدهد، حتی در بازخوانینمی

 شود،م ما چکانده میگذارد زهری را که در کاانگیز آن نمیعمیق و گسترده و خیال

 2احساس کنیم.

 

                                                           

 .۹، ص 2۱۹۱ دوم،، تهران: انتشارات زوار، چاپ این است بوف کورقطبی، محمد یوسف، . 1
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و برخالف هوشنگ  ،خطاب« اثری جادویی»آن را  بوف کوررضا براهنی در نقد خود بر 

ست و از بر این اثر وارد نی« نقصی»کند که هیچ ، اعالم می«نویسیسی سال داستان»گلشیری در 

قصان خواند. او نمی« کامل»تشریح این اثر  صرفاًبوف کور  «بازنویسی»این رو کار خود را در 

کند که باید اعالم می« کردهغارهای خفته و کمین»و « جهانی مخفی»را از جنس  بوف کور

ها و انمانگار برای سراسر ز»ست که ا اثریبوف کور کشف و تعریف شوند. از نظر براهنی، 

ه نحوی دهند که انگار بکه اجزای به هم پیوسته آن کلی را تشکیل میها نوشته شده، چرامکان

زدایی وعع و یا نپذیرد، بلکه از آن، خلع نویابد و نه تنها فساد نمیناپذیر تا ابد ادامه میخدشه

 1«توان کرد.هم نمی

ز از روی کند نیمیبوف کور ای مانند هوشنگ گلشیری با از طرفی، برخوردی که نویسنده

دن انتقاداش بر ناقص بو رغمعلیحیرت و تا حدی گمگشتگی در طرح آن است. گویی او هم، 

 ، مقهور نبوغ و اقتدار هنری هدایت شده است:بوف کور

دانیم که زمان وقوع حادثه اصلی آن به این روشنی نیست و هرچند میبوف کور طرح 

توالی منظم  بوف کورتنها یک شب و یا دو شب بیشتر نیست، اما گفتن اینکه هدایت در 

گشاید. راستی هدایت چگونه توانسته است زمان را به هم زده است هیچ گرهی را نمی

 2انگیز بیافریند؟حال وحشتگونه شاعرانه و پیچیده و در عین دنیای بدین

 

طرح »ه از شود کاز آنجا معلوم می بوف کور« انگیزوحشت»گلشیری در دنیای « گمگشتگی»

هایش یدگیبا همه پیچبوف کور طرح »تنها چند صفحه بعد به « به این روشنی نیستبوف کور 

                                                           

 .1۱همان مأخذ، ص . 1
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از  داب خوشود محمود نیکبخت در کتست که سبب میا رسد و همین حیرانیمی 1«ساده است

 گلشیری و شیوه برخورد او با داستان هدایت انتقاد کند.

در تاریخ ادبیات ایران کسب کرده چنان غیرعادی است که خالق آن بوف کور شهرتی که 

یی با آشناکند. مصطفی فرزانه در کتاب خود، گر میای جلوههای اسطورهرا همچون شخصیت
 :نویسددر این مورد چنین می ،صادق هدایت

آید که فردی، به علت داشتن های حساسی پیش میدر سیر تاریخی جوامع، موقعیت

ها را به ای ذهنشود، بلکه به اندازهشود. نه تنها مشهور میمختصات اسثتنایی، مشهور می

سازند و به مرور ها میکند که اطرافیان دور و نزدیکش درباره او افسانهخود جلب می

یار های ممتازی بسگردد. چنین موقعیتجایگزین زندگی آن فرد میها زمان این افسانه

رت شمارند. زیرا کسانی شایسته شهشوند انگشتنیست و افرادی که از آنها برخوردار می

شان گذارند و برخوردآمیزی از خود بر جای میپایدار هستند که آثار بدیع و شاید نبوغ

یده ای از چنین افراد برگزادق هدایت نمونهآمدهای غیرمعمولی اتفاقی نیست. صبا پیش

 2است.

 

گوید از محدوده ایران نیز فراتر رفته و ای و غیرمعمول فوق که فرزانه از آن میشهرت افسانه

شناسان غیرایرانی نیز از آن سخن بگویند. مایکل هیلمن استاد مطالعات سبب شده که حتی ایران

شناسی دانشگاه در مؤسسه ایران 1۳۳۱ نوامبر 21ه در فارسی دانشگاه تگزاس در یک سخنرانی ک

 کند:گونه ابراز میپاریس ایراد شده است نظر خود را در این خصوص این

برانگیزترین آثار ادبی در طول تاریخ هزار و صدساله ادبیات ، یکی از بحثبوف کور

وف کور بتبار بیشتر در باب آید و در دوره حاضر نیز ادبای ایرانیفارسی به شمار می

                                                           

 .22۱همان مأخذ، ص . 1

 .12-11، صص 1۳۱۱چاپ پاریس،  ،آشنایی با صادق هدایتفرزانه، بهمن، . 2
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نویسند تا هر موضوع دیگری مربوط به فرهنگ ادبی ایران معاصر. منتهی گویند و میمی

در حین تمجید یا تکفیر مؤلف و تفسیرهای کور  بوفدر بیشتر... مباحث در زمینه 

ق و به عنوان سلسله بسیار دقیبوف کور فروشانه و روشنفکرانه از کتاب، متن فضل

های بسیار عجیب و غریب گاهی ها و تصاویر و عملیات و حرفمشخصی از واژه

 1شود.فراموش می

 

اپی آن، بلکه هم نه متن چ ستان، آناین دا« متن»بر بوطیقای بوف کور تأکید فراوان نیکبخت در 

 شود:مد نظر هیلمن ناشی می« فراموشی»متن دستنویسش، از همین 

 تحلیل و تفسیرهایبوف کور در ادبیات معاصر فارسی، درباره هیچ اثری به اندازه 

اند. گونه آثار اما همواره از یک کمبود اصلی آسیب دیدهگوناگون منتشر نشده است. این

روی  بوف کورهای ذهنی به تحلیل فرضبر اساس رویکردها و پیشاغلب آنها 

« گوییتک»یک داستان بلند است. روایتی که تمامی آن نتیجه بوف کور اند... آورده

نیز حاصل زبان و ذهن همین راوی است.  بوف کورهای درونی راوی است. همه ویژگی

 های برجسته و عوامل مسلط بر متنمگر بدون خوانش تدقیقی روایت و شناخت ویژگی

 2و چگونگی تکنیک و ساختار آن دست یافت؟بوف کور توان به بوطیقای می

 

جا گفته شد، سؤالی که الجرم برای خواننده پیش خواهد آمد این به رغم هرآنچه که تا بدین

ه از فردش کهبتمام ژرفا و تازگی و خصائص منحصر رغمعلی، بوف کوراست که پس چرا 

شوند، نه در زمان انتشار و نه تاکنون که قرار معلوم در سایر آثار شاخص جهانی نیز یافت نمی

د، جایگاه خاصی در ادبیات جهانی نیافته و همچنان در گذرنزدیک به یک قرن از انتشار آن می

                                                           

 .2۱۱ص  ، سال دهم،شناسیایران، مجله "بوف کور هدایت"هیلمن، مایکل، . 1

 .12همان مأخذ، ص  نیکبخت،. 2
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میان خوانندگان ادبیات جدی در جهانِ غیرایرانی اثری گمنام است؟ این پرسش زمانی اهمیت 

دو سال پس از مرگ هدایت به زبان فرانسه و هشت سال  بوف کوریابد که بدانیم بیشتری می

جموعه مه گفته جهانگیر هدایت در کتاب پس از مرگش به زبان انگلیسی ترجمه شد و بنا ب
زبان دیگر نیز به این دو زبان افزوده شده است.  ۹11تاکنون  ،اسناد در پاریس: صادق هدایت

بایست همچون هر شاهکار دیگری به خاطر دارا بودن تمام محسنات فوق می بوف کورقاعدتاً 

غیرایرانی را نیز در سطحی وسیع  بلکه خوانندگان 2ن و محققان دانشگاهی،اتوجهِ نه فقط منتقد

 کرد، اما چنین نشد، چرا؟ پاسخ هیلمن به این پرسش جالب است:به خود جلب می

اختار و س بوف کورهای ها و داستانتزم این است که تار و پود کلمات و عبارات و صحنه

اشد بطور نامحدودی ناشی از فرهنگ ایران میه کتاب به عنوان یک واحد و اثر ادبی ب

سی آن شاید شناهای فرهنگی زیباییجمله جنبهکه بدون تفسیر ماهیت ایرانی کتاب، من

انتقال تجربه تخیلی و ادبی از نویسنده به خواننده و قدردانی خواننده از هنرمندی نویسنده 

 ۹صورت نگیرد و لذت ادبی از خواندن کتاب دست ندهد. 

 

زش ادبی اربوف کور آید، او برای قول پیشین هیلمن نیز برمیکه معلوم است و از نقلچنانآن

است و ناشناخته ماندن آن را در ادبیات جهانی، نه به خاطر ضعف خالقیت و ارزش  قائلباالیی 

اً عاست. اما آیا واق« ایرانی»داند که این اثر بیش از حد هنری آن، بلکه ناشی از این مسئله می

                                                           

ن: تهرا ، گردآوری و تدوین: جهانگیر هدایت،مجموعه اسناد در پاریس، صادق هدایتهدایت، جهانگیر، . 1

 .111، ص 1۹۳۳کتابسرای میردشتی، چاپ اول، 

در میان خواننده عام غیرایرانی اثری ناشناخته است و افراد غیرایرانی نیز  بوف کورامر مسلم این است که . 2

اند، از جمله خود هیلمن، اغلب های دیگر ترجمه کردهاند یا متن آن را به زبانکه از آن سخن به میان آورده

رهنگ و حوزه تخصصی فعالیت آنها ادبیات و ف اند کهاساتید دانشگاهی مطالعات فارسی یا ایرانشناسانی بوده

 تاریخ ایران بوده است.

 .2۱۱، ص مأخذ هیلمن، همان. ۹
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 کاری مؤلف آن در استفاده ازرا اثری دانست که افراط بوف کورتوان گونه است؟ آیا میاین

وانیم رسد که بتبه نظر نمی عناصر فرهنگ ایرانی آن را از چشم جهانیان دور نگه داشته است؟

ونه باشد، گبدانیم. اینبوف کور دلیل این ناشناختگی را صرفاً ناشی از ایرانی بودن افراطی 

ها و جوامعی غیر از جامعه خود بایست در فرهنگترین آثار ادبی جهان نمیانبوهی از بزرگ

است که اتفاقاً خود صادق هدایت نیز عالقه  رباعیات خیامشدند. یک مثال خوب، شناخته می

تر رانیایبوف کور فراوانی به آن داشت و در موردش قلم زده بود. نامعقول است اگر بگوییم 

، کتاب شعر است نه داستان، و بسیارند رباعیات خیاماست و عالوه بر این،  رباعیات خیاماز 

ر غیرممکن شعری به زبانی دیگ« انتقال تجربه تخیلی و ادبی»کسانی که معتقدند ترجمه شعر و 

ه . باست مرباعیات خیاترین اثر تاریخ ادبیات ایران همین بینیم که جهانیاست و با این حال می

یا  فرد از هنر شرقیهای منحصرباند که اثر هدایت را نه نمونهعالوه، محققان دیگری نیز بوده

 اند. مایکل بیرد از جمله این محققان است که دردیده« غربی»ایرانی، بلکه داستانی پیرو سنن 

 کند:در این خصوص چنین اظهار نظر میبوف کورِ هدایت به مثابه رمانی غربی کتاب خود 

هایی که خارج از سنن ما قرار دارند اغلب به مثابه نمایندگانی از فرهنگ خود، رمان

شوند که راه دسترسی به یک اسلوب ملی سفیرانی برای هویت ملی خاصی، فرض می

ست که امیدوارم از آن گذارند. این عادتی مطالعاتیفرد را در اختیارمان میهمنحصر ب

 المللیشناختی بینزیباییمشارکت هدایت در یک نظام ... من بر حذر کرده باشم

ای سازد، آیینهگر میای بر سنت ما جلوهرا همچون حاشیهبوف کور اصرار دارم. این امر 

کند. عالوه بر عناصر بسیاری که که فرهنگ غربی دگردیسی خود را در آن مشاهده می

انگاره ادبیات است که سازند، طراحی آن یک اثر هنری غیرعادی میبوف کور از 

 1. بردملی را زیر سؤال می

                                                           

1. Beard, Michael. Hedayat’s Bind Owl as a Western Novel. Princeton: 

Princeton University Press, 2016. pp. x-xi. [نگارنده از تأکید]  
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ار از شمچندان کمرسد استدالل هیلمن، که از قضا استدالل گروهی نهبنابراین، به نظر می

 وف کوربکار تبیین چرایی ناشناخته ماندن  هقدرها بنیز هست، آنبوف کور هواداران هدایت و 

س تدریج در این دفتر خواهیم دید چنین است، پدر جهان غیرایرانی نیاید. اگر چنین باشد، که به

 ل دیگری برای این مسئله بیابیم.یباید دال

ها و تمجیدهایی که گاهی شدیداً حالت ، سوای تمام تعریفبوف کوراما تاریخچه نقد 

روی آن عبارت ذیل ضرب شده است: رُخ دیگری نیز دارد که  گیرند،آمیز به خود میمبالغه

 سرقت ادبی.

یکی از موارد بسیار جنجالی که چند سال پیش مطرح و تا مدتی بحث داغ محافل ادبی شد، 

یا های شاعر و نویسنده آلمانی راینر ماربا نوشتهبوف کور هایی از تشابه کلمه به کلمه بخش

 :گونه بیان کردانی، ماجرا را اینشده آثار آلمریلکه بود. علی عبداللهی، مترجم شناخته

مالده  یهاادداشتی»در کتاب  «لکهیر ایمار نریرا»مشابه نوشته  ناً یچند خط از بوف کور، ع

ترجمه  ...«لکهیر ژهیو»با نام  ۱۱که سال  یابدر کت زیخود بنده ن ..است. «گهیبر سیالئور

جمالزاده، سرچشمه داستان کوتاه »عالوه بر آن، در کتاب  ..کردم، موضوع را شرح دادم.

سطر از  ۱: »است دهبه موضوع اشاره شده و گفته ش زین« پرز یکوئ»نوشته  «یمعاصر فارس

و معلوم  است لکهیترجمه از ر ناًیهم به کل اثر ندارد، ع یبوف کور که چندان ربط منطق

در روند  یریچند سطر تأث نیالبته ا «اتفاق افتاده است. لیموضوع به چه دل نیا ستین

ت سرق نی. ادهدیالشعاع قرار نملحن کتاب را تحت یبوف کور ندارد و حت یداستان

خش ب نیاز آن، ا شیپ تی. به نظرم هداناممیو من آن را انتحال م شودینم سوبمح یادب

در ذهن سپرده است. بعد از آن، بر اثر مرور زمان  ایکرده  ادداشتی ییرا خوانده و جا
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و آن را در بوف کور انعکاس داده  ستیها از خودش نجمله نیفراموش کرده است که ا

 1است.

 

 ای به خود منسوب کنیم که تلقی اصالت کند. ازیعنی سخن کس دیگری را به گونه« انتحال»

 را با سرقت ادبی متفاوت بداند، چون درطرفی، شاید عبداللهی تا حدی محق باشد که انتحال 

انتحال، دخالت عامل ناخودآگاه نیز محتمل است و عبداللهی نیز از همین احتمال در تبرئه کردن 

جوید. در هر حال، از دید او کار صادق هدایت از نوعی فراموشی ناشی شده و هدایت بهره می

با »ه کننده کپاسخ این سخن مصاحبهعمدی در کار نبوده است. به همین دلیل، عبداللهی در 

در  یه تعمدک ندازدیفکر ب نیمنتقدان را به ا تواندیچند جمله، م ینیع ییاحوال بازگو نیتمام ا

 گوید:چنین می« کار بوده است

وارد  یگریرا به عمد از کتاب د یساختار ای شهیکه اند افتدیاتفاق م یزمان یسرقت ادب

 ایباشد در کار ن ی. اگر قصدردیالشعاع قرار گکه کل اثر تحت یطورهب د،یاثر خود کن

ه خود به لأدر اثر نداشته باشد، مس یاساس تیاست اهم یگریاثر د هیکه شب یآن بخش

ود حس نش نیاثر دچار ا کیمخاطب از خواندن  یوقت گر،یداست. از طرف  یخود منتف

بار و . اعتکندینم دایمعنا پ است، سرقت اصالً دهید زین یگرید یموضوع را جا نیکه ا

اثر  کیآن را  توانیو م ستیچند سطر ن نیوجه وابسته به ا چیشهرت بوف کور به ه

 2دانست. لیاص

ماجرا اما ادامه یافت و کسان دیگری نیز که از حامیان صادق هدایت بودند و هستند، مجبور به 

 ادبی سرشناس:، از جمله محمد بهارلو، نویسنده و منتقد گیری شدندموضع

                                                           

. 1۹۳۱شهریور  2۱ ،جم جامخبرگزاری  ،فراموشکار یا هدایتِ سارقهدایتِ عبداللهی، علی، . 1
www.jamejamonline.ir 

 همان مأخذ. عبداللهی،. 2
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ش، یسال پ ۱۱درست  یعنیبار،  نیست. اولین یاوجه مطلب تازهچین به هیم که ایابتدا بگو

له مقاله ک سلسیبا نام مستعار آذرگون  یت، فرخ غفاریهدا یش از خودکشیپ ید کمیشا

آن  منتشر کرد که در« صلح ستاره» نامهدر ماه« جهان ینمایمختصر س خچهیتار»ر عنوان یز

بوف » یریتصو یهاآلمان و شباهت یستیونیاکسپرس ینمایت از سیهدا یریرپذیبه تأث

خون » و ...«وحشت یفونمنوسفراتو ـ س»و  ...«یگاریمطب دکتر کال» یهالمیبا ف« کور

ا ر« بوف کور»لکه با یر یهاادداشتی یهااما موضوع شباهت ..اشاره کرد. ...«ک شاعری

 یمهندس ..د.یش کشینوشته بود، پ یسیکه به زبان انگل یادر مقاله یبار منوچهر مهندساول

ن یکا منتشر کرد و چند سال بعد از آن، فرزیخود را در آمر مقاله ...یالدیم 1۳۱1در سال 

اشاره کردم، موضوع چنان که  ...ترجمه و منتشر کرد یاو را به فارس فر مقالهزدانی

 ۹۱ ط دههان، در اواسیکه حسن قائم یست. در کتابیلکه نیها فقط محدود به اثر ربرداشت

رده ترجمه ک« تیصادق هدا درباره یسندگان بزرگ خارجیات نوینظر»، با عنوان یشمس

ند ـ ست هستیو سوررئال یسندگان ـ که عموماً فرانسویاز آن نو یتعداد یاست، به ادعا

نروال، مانند ژرار دو یسندگان و شاعرانیداً متأثر از نوی، شد«بوف کور»ژه در یوت، بهیهدا

ز لحاظ آن م، ایرمستقیم و چه غی، چه مستقیریپذرین تأثیبودلر و کافکاست. البته ا

 ..کند.یماد نیض از آن یها به تعرک از آنیچیاست و ابداً ه یعیکامالً طب یسندگان امرینو

در  ...«بوف کور»و متن « گهیس بریمالده الئور یدفترها»ان کتاب یشباهت من یبنابرا

توان صرفًا ینم ین دو متن را در مواردیان ایرم شباهت میسنده است؛ گیت نگاه دو نویفیک

ه در شود که البتیا پنج بند )پاراگراف( میها حدود چهار ن شباهتیا ...دانست یتصادف

ها، ن آنیترتر بشوند. ظاهراً مهمشیکنم جمعاً از دو صفحه بیاند و گمان نممتن پراکنده

ا یها از کثرت چهره آدم شود، همان بند مربوط به استفادهیکه اغلب هم به آن استناد م

ساس ت بر این بحث اضافه کنم که هدایمندان اعالقه ین را هم برایهاست. اانواع صورتک

چاپ شده است، « سه قطره خون»شته که در کتاب را نو« هاصورتک»ه، داستان ین مایهم

چه از آن به د آنیدانیالبد م.. را منتشر کند.« بوف کور»البته چهار پنج سال قبل از آن که 
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 ات سابقهیدبخ ایکه در تار یاست مربوط به نقد ادب یکنند، بخشیر میتعب« یسَرَقات ادب»

ر و گوته یولر، میل، سوفکل، شکسپیرژیجهان مانند و یر ادبیاز مشاه یاریدارد. بس ینیرید

عنوان  چه به آنز آنیما ن اند. در ادب گذشتهگران متهم کردهین و آثار دیرا به سرقت مضام

ر ییدون تغرا ب یگریا کالم و شعر دیرا به خود بستن،  یگریسخن د یعنیاند، داده« انتحال»

دور و  یهامکشوضوع داغ مباحثات و کشبه خود نسبت دادن، همواره م یا معنیلفظ 

ن کالم گوته خاتمه بدهم: ین پرسش شما را با اید ایبوده است. اجازه بده یدراز ادب

ه هستند ک ییهاق و عظمت خود را همواره مرهون بهرهیسندگان و شاعران بزرگ توفینو

هن و که در اعصار کاند؛ بلاوردهین سربرنیها ناگهان از زماند، آنان خود گرفتهینیشیاز پ

بوف » ری، نظیادب یهامتن.. افته است.یها انجام ش از آنیشه دارند که پیر ییهانیبهتر

ل مقدار فراوان، محصو، بهین فرارویروند. ایشان فراتر مکنندگانل ابداعی، از تخ«کور

است  یعناصر ب خالقانهیو ترک یزیآماست؛ محصول درهم یت متن ادبیا کلیساختار 

، و ز هستیو از جنس آن ن یشامل معن یسازد. طبعاً صورت ادبیرا م یکه صورت اثر ادب

اشد. اش هم نگذشته بنندهیشود که چه بسا از ذهن خود آفریاز آن حاصل م یریاغلب تعاب

است  یعیسازند. طبیرا نم یت اثر ادبیخود، هو یخود ک متن بهی ن قطعات پراکندهیبنابرا

را  خود تیت باشد؛ اما اهمیاز اهم یتواند خالیلکه وام گرفته، نمیت از ریهداچه که آن

در  یعنی، رندیگید میمتن جد ها درآن شدهتیت هدایفینه از استقالل آن بندها، بلکه از ک

 1نام دارد.« بوف کور»که  یساختار

 

نظر او  نیست، اما اختالف قائلبرخالف عبداللهی، بهارلو بین انتحال و دزدی ادبی فرق چندانی 

ید: گوجاست که میو عبداللهی در این خصوص چندان اهمیتی ندارد. قسمت مهم سخنان او آن

                                                           

. 1۹۳۱آذر  ۱، ایسنا، خبرگزاری پاسخ محمد بهارلو به اتهام سرقت ادبی صادق هدایتبهارلو، محمد، . 1

www.isna.ir ]تأکید در متن اصلی[ 
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 تیت باشد؛ اما اهمیاز اهم یتواند خالیلکه وام گرفته، نمیت از ریچه هداناست که آ یعیطب»

 یعنید، رنیگید میمتن جد ها درآن شدهتیت هدایفیخود را نه از استقالل آن بندها بلکه از ک

این قسمت از سخنان بهارلو با این بخش از کالم عبداللهی .« نام دارد بوف کورکه  یدر ساختار

وارد اثر  یگریرا به عمد از کتاب د یساختار ای شهیکه اند افتدیاتفاق م یزمان یسرقت ادب»که 

 است.هماهنگ « ردیالشعاع قرار گکه کل اثر تحت یطوره ب د،یخود کن

اع از اند، سوای آنکه بتوانیم آن را برای دفاستداللی که بهارلو و عبداللهی به آن متوسل شده

کار بگیریم یا نه، محکم و استوار است و خللی بر آن وارد نیست و با استفاده از ه ب بوف کور

را سرقت ادبی جا بزنند نقد و رد بوف کور اند توان برخی از آثاری را که سعی کردهآن می

از محمدرضا سرشار است که نویسنده در آن حقیقت بوف کور کرد. از جمله این کارها کتاب 

 کور بوفهای است شباهت بین تعدادی از صحنه با اصرار و عجله تمام از همان ابتدا کوشیده

 کند.های آثار پیشینی را تحت عنوان سرقت ادبی معرفی برخی از صحنه با

های نام دارد، از داستان« بوف کورمنابع و مآخذ ادبی »سرشار در فصلی از کتاب خود که 

های متعددی را نقل کرده و شباهت برخی از نویسندگان معروف اروپایی و آمریکایی صحنه

ای ا اشارهه، بدون آنکه به مضمون و محتوای این داستانبوف کورهای آنها را با بعضی از صحنه

های هتشبا»دلیلی بر سرقتی بودن اثر هدایت دانسته است. مثالً با اشاره به وجود  د،بکن

از  ماجرای دانشجوی آلمانیهایی از داستان و صحنهبوف کور هایی از بین صحنه« انگیزحیرت

زودتر کشف شده بود  1«این اقتباس اساسی»گیرد که اگر واشینگتن ایروینگ چنین نتیجه می

بماند که سرشار تفاوتی بین  2«رو بود.ه ادبی ما، با تصویری متفاوت از هدایت روبهچه بسا جامع»

 نشده است و این نیز یکی دیگر از اشکاالت سخن اوست. قائلاقتباس و سرقت ادبی 

                                                           

تهران:  ،ترین اثر صادق هدایت، نقدی متفاوت بر بوف کور شاخصحقیقت بوف کورسرشار، محمدرضا، . 1

 .۲۳، ص 1۹۱۱کانون اندیشه جوان، چاپ دوم، 

 .مأخذ همان. 2
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شباهت مد نظر سرشار این است که گوتفرید ولفانگ، دانشجوی آلمانی داستان ایروینگ 

 کند و عالقه زیادی نیز به زیبایی جنس مؤنثریس زندگی میکه در عصر انقالب فرانسه در پا

در » شود کهمی« مانندیشبح سایه»دارد، در یک شب بارانی در حال برگشت به خانه متوجه 

ست که به ا این شبح دختری 1«شد چمباتمه زده بود.هایی که به چارچوب در منتهی میپای پله

را به آپارتمان  «پوشسیاه»شسته است. ولفانگ دخترک دلیلی نامعلوم جلوی در خانه ولفگانگ ن

افتد که پیش از این او را در رؤیاهای خود دیده است و برد و چون به این گمان میخود می

گیرد با او ازدواج کند و کند، در همان شب تصمیم میعشق به او را در قلب خود احساس می

بعد  کند. روزر نیز با درخواست او موافقت میگذارد و دختقصد خود را با دخترک در میان می

آیند و شود. مأموران پلیس به خانه او میگردد با جسد دخترک روبرو میاما که به خانه بازمی

سد، مأموران پرشان را میکنند. وقتی ولفانگ علت تعجبب میاز دیدن جسد دختر به شدت تعج

ش نیز مبتال پی قبل گردن زده بودند. ولفانگ که از ن دختر را روزادهند که انقالبیبه او اطالع می

د برد که یک دیو از طریق جسبه حاالتی مالیخوالیی بوده است با شنیدن این خبر گمان می

دهد و در یک دخترک قصد تسخیر او را داشته و سرانجام نیز عقل خود را از دست می

 شویم که کل داستان را کسی روایتمی سپارد. در انتهای داستان نیز متوجهخانه جان میدیوانه

 خانه از خود ولفانگ شنیده است.کرده که ماجرا را در همان دیوانه

پوش بودن دختر، عالقه بیش از حد ولفانگ به جنس مؤنث، شباهت بین سیاه از قرار معلوم،

ر و دخت ، سرنوشت نهاییبوف کورپوش با صحنه مشابه در صحنه مالقات ولفانگ و دختر سیاه

هایی از این دست، سرشار را به این نتیجه رسانده که هدایت اثر خود را، یا حداقل شباهت

از داستان واشینگتن ایروینگ نوشته است و از همین رو آن را « اقتباس»هایی از آن را، با بخش

ضمونی گونه ربط مکند این است که هیچشمارد. آنچه سرشار به آن توجهی نمیسرقت ادبی می

د هایی چنوجود ندارد و اشاره به شباهت ماجراهای دانشجوی آلمانیو بوف کور ین داستان ب
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وجه راه مطمئنی در جهت اثبات وقوع شود به هیچهایی از دو داستان دیده میکه بین صحنه

 نیست. بوف کورسرقت ادبی در 

های وبشکننده فضای روانی ملتهب، آداستان ایروینگ بیش از هر چیز دیگری منعکس

اجتماعی و قتل و کشتارهای عصر انقالب فرانسه است که این کشور را بدل به حمام خون کرده 

گر بر ذهن و روان مردمان فرانسه در آن برهه تاریخی بر جای گذاشته بود. بود و تأثیری ویران

یایی لآلود با فضای حاکم بر داستان و طرز تفکر مالیخودر داستان ایروینگ، در تناقضی هجو

خرد »م شود و از قضا ولفانگ نیز به نابر فرانسه آن عصر اشاره می« الهه خرد»ولفگانگ، به سلطه 

م شده الظاهر شب قبل اعدااز دخترکی که تنها چند ساعت پیش با او آشنا شده و علی« و افتخار

ربط  کوربوف توان مضمون این داستان را به کند. اینکه چطور میاست، درخواست ازدواج می

ایی مانند هتنها اثری که کتاب ست که خود سرشار باید به آن پاسخ بدهد. در واقع،داد سؤالی

ه طور جدی به نی که قصد دارند بادارند این است که کار را برای محقق حقیقت بوف کور

کنند و جالب این است که خود سرشار نیز در کتاب می موضوع تحت مناقشه بپردازند سخت

 ه این مسئله اشاره کرده است:خود ب

ها ذرد، دهگیه آن میه از انتشار اولک یب به هفتاد سالیقر یه در طک ینقد متفاوت اثر

 یادب یهاهرهچن یاز مشهورتر یبرخ یشگفت، از سو یهاو مبالغه یو بدفهم جکبار، با 

ن یه، و اگرفتش قرار یل و ستایوأر و تینقد و تفس -به اصطالح  -، مورد یو خارج یداخل

اد جیها ااز آن اثر، در ذهن -تابو  یکهمچون  - یرواقعیغ یها، خود به خود، قالبنوشته

، ین منتقدیل موارد، زحمت چنین قبیرا در ایدشوار است. ز یارک قتاًیاند، حقردهک

ر است ذهن ین ارائه نقد خود، ناگزیشود. چه او، در حیفراتر از مضاعف م یحت یزیچ

 1 ند.ک کن پایشیمنتقدان پ یهایآموزش را هم، از غلطیومخاطبان خ
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ر سر مانعی جدی ب« حقیقت...»سرشار، برخالف آنچه که خودش گمان کرده، با انتشار کتاب 

پدید آورده است. این کتاب بیش از آنکه اثری تحقیقی باشد به بوف کور راه کشف حقیقت 

سیاسی )بالی مهیبی که نقد ادبی در ایران امروز گرفتار آن -های جناحیمحملی برای ابراز کینه

ه است ک« های منتقدان پیشینآموزیغلط»است( بدل شده است و از این رو مصداق بارز همان 

آورند و اثر کارهای نی برای خواننده به وجود میدر خصوص موضوع تحت بررسی سدی ذه

رده برند. کاری که سرشار در کتاب خود کتحقیقاتی جدی و مسئوالنه پسینی را نیز از بین می

کند، به زدایی از آن نمیو اسطوره بوف کوراست، عالوه بر اینکه کمکی به شکستن تابوی 

ر کسان کند، پیش از این نیز بسیاتصریح می طور که بهارلو نیزنیست. همان« متفاوت»وجه هیچ

نه پراکنده اند. نقل چند صحبا آثار دیگر سخن گفتهبوف کور های برخی صحنه دیگر از شباهت

پسندی که به این یا آن صحنه از آثار نویسندگان خارجی شبیه است دلیل محکمهبوف کور از 

د از همین رو بود که باالتر به قص برای چسباندن وصله سرقت ادبی به صادق هدایت نیست و

 ابطال چنین سخنانی به استدالل محکم بهارلو و عبداللهی استناد شد.

وف بمعلوم شد، طی چند دهه گذشته دو جبهه تفسیری کامالً متعارض نسبت به  کهچنان
 ل و یگانهبدییکی داستان صادق هدایت را اثری جهانی و بی شکل گرفته است. از این دو،کور 

پندارد و از آنجایی که ارزش میکند و دیگری آن را غیرخالقانه و تکراری و بیمعرفی می

شد پس تحقیق حاضر نیز باید خود را در یکی از دو  قائلتوان بین این دو به یک حد وسط نمی

ده وم بوجا در هر دو جناح مرسآمیزی که تا بدینمبالغه جبهه فوق قرار دهد و صدالبته نه به شیوه

ست است. در این راه، آنچه که کمک شایانی به پیشبرد این تحقیق خواهد کرد همان استداللی

 مرغعلی ،بوف کورکنند. یعنی، چنانچه معلوم شود که که بهارلو و عبداللهی مطرح می

توان خود اثری اصیل و خالقانه است، دیگر نمی« کلیت»تأثیرپذیری معقول از آثار دیگر، در 

وف کور بسرقت ادبی در آن سخن راند. بر همین منوال، اگر بتوانیم ثابت کنیم که از وجود 
تأثیر  توانیمگاه نه تنها مینیست، و رونویس اثر یا آثاری دیگر است، آن« ژینالاوری»اثری 
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افع اصالت توانیم مدرا خنثی کنیم، بلکه دیگر نمیحقیقت بور کور هایی مانند مخرب کتاب

 بمانیم.باقی بوف کور 

تدریج متوجه خواهد شد که تحقیق حاضر در کدام یک از این دو جبهه خواننده محترم به

 قرار خواهد گرفت.

 

*** 

 

اده ای نکردم. به بیانی بسیار خالصه و ساما به هدفم از این تحقیق اشاره جا رسید،سخن تا بدین

ان بخش از اثری که آن را بنیآگاهیحصول شناختی  گونه توضیح داد:توان این هدف را اینمی

دون ب»دانند. رسیدن به چنین شناختی ضرور است چراکه نویسی نوین در ایران میداستان

های شناسی ادبیات معاصر و فرهنگ دیروز و امروز، یعنی بدون شناخت آثار و چهرهآسیب

تر بود و تر و زندهسامانتوان در انتظار فرهنگ و تاریخی باصلی این فرایندها و نقد آنها، نمی

بنابراین، چنانچه در پایان این تحقیق مسجل شود  1«راهی به نوزایی جامعه و جهان خود جست.

دوم از  ترین اثر ادبیات داستانی ایران، تقلیدی دستترین و باکیفیت، این بزرگبوف کورکه 

ی این ادبیات طرحی نو گاه باید براآن ست،ا آثار شخصی دیگر و در کلیت خود سرقت ادبی

، همچون توانگاه میدرافکند و بنیانی تازه پی ریخت و اگر خالف این مسئله ثابت شود آن

ن هدایت ای چو، به وجود نابغهبوف کورمحمود نیکبخت و بسیاری دیگر از شارحان و مفسران 

 در تاریخ ادبیات کشورمان افتخار کرد.

 یقای بوف کوربوطه کنم که در میان منابع فارسی، کتاب در پایان، این نکته را نیز باید اضاف

اثر محمود نیکبخت یکی از مراجع اصلی در این تحقیق خواهد بود. دلیل این است که کتاب 

ان فارسی است که به زببوف کور های تحقیقی منتشرشده درباره مزبور یکی از آخرین کتاب
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ا برمال کرده های آنها ررا نقد و ضعفبوف کور ترین تفاسیر پیشینی تعدادی از مهم منتشر شده،

ده است. دلیل مهم دیگر این است که نویسنبوف کور نویس تر از همه، مبتنی بر متن دستو مهم

بوف ی شگرد روای -این کتاب، برای اثبات نبوغ هنری هدایت مؤکداً دست روی جایی گذاشته 
العاده مهم در اثبات سرقتی بودن یا نبودن این فوقکه خواهیم دید، نقشی چنانکه، آن -کور

 کند.ایفا می داستان
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 . ایماژیسم یا امیجیسم؟9-9

ها عالیتبا زندگی، ف بوف کوراگرچه ممکن است عجیب به نظر برسد، اما داستان نوشته شدن 

های ادبی یکی از بزرگان و پدرخواندگان شعر مدرن، یعنی اِزرا پاوند، گره خورده و مجادله

قدرها شود که پاوند تصمیم گرفت از جنبش ایماژیسم، که نه آناست. ماجرا از زمانی آغاز می

رسمیت  و را بهبه موفقیت دست یافته بود و نه اعضایش دیگر حاضر بودند جایگاه رهبری ا

بشناسند، جدا شود و مکتب هنری نوینی تأسیس کند، یا حداقل در تأسیس چنین مکتبی سهیم 

شود. درگیری پاوند با زنی ثروتمند و مقتدر به نام امی الول، که در ابتدا از حامیان پاوند بود، 

اشت. فردریک جدایی د اما بعدها نتوانست با روحیه متکبرانه او کنار بیاید، تأثیری فراوان در این

مورل، در تحقیقی که در دانشگاه گِنت بلژیک انجام گرفته است، در این خصوص چنین 

 نویسد:می

پاوند نتوانست ایماژیسم را به جنبشی محبوب با پیروانی پرشمار بدل کند و افزون بر این قادر 

امی ح»تظار داشت که به وطن خود امی الول را تحت کنترل خود درآورد. پاوند از او اننبود هم

 «جنبش مدرنیستی او در ادبیات بدل شود و حتی به او سردبیری مجله اگوئیست را پیشنهاد داد

که به هیچ وجه در حوزه اختیاراتش نبود. الول با او همراهمی نکرد چون قصد داشت 

 1۳1۲ال در س« گاه او را نبخشید.ایماژیستی مستقل از پاوند باشد و به همین خاطر پاوند هیچ»

چاپ کند. پاوند به هیچ وجه خوشحال نبود که  ایماژیسمالول قصد کرد گلچینی با عنوان 

ای به او نامه 1۳1۲آگوست  12الول قصد دارد واژه ابداعی او را عنوان گلچینش کند و در 
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« شعر آزاد»شنهادی پاوند نوشت و عناوینی جایگزین را به الول پیشنهاد کرد. از جمله عناوین پی

را نگه دارد، زیرعنوانِ « ایماژیسم»بود. نظر پاوند بر این بود که اگر الول قصد دارد عنوان 

ار را پایین عنوان اصلی قر« گلچینی وقف ایماژیسم، شعر آزاد و جنبش مدرنیستی در شعر»

رد عنوان گلچینش استفاده کابداعی پاوند را برای  دهد. الول نامه پاوند را نادیده گرفت و واژه

د برای کتابش تبلیغ کند. پاوند خشمگین ش شعرو حتی از هریت مونروئه خواست تا در مجله 

از  اش چاپ نکند...ای به مونروئه نوشت و از او خواست تا تبلیغ مزبور را در مجلهو حتی نامه

 ا ادعا کرد که این هیلداکرد. هرچند، بعدهخطاب می« کرگدن-شاعره»آن به بعد پاوند الول را 

دولیتل بود که این صفت را برای الول ابداع کرد... از آنجایی که جنبش ایماژیسمِ پاوند بیشتر 

 1رسید. شد، بنابراین فضا برای ایجاد تغییر مناسب به نظر میمی« امیجیسم»و بیشتر بدل به 

 

اعضای گروه نیز گرد امی الول ها جدا شد و باقی پس از این وقایع، پاوند از گروه ایماژیست

جمع شدند و بدین ترتیب بود که رابطه پاوند با هنرمند جوانی به نام ویندهام لوئیس شکل 

 گرفت:

پاوند متوجه شد که لوئیس قصد دارد جنبشی نوین تأسیس کند و چاپ یک  1۳1۹در سال 

د که ا به اطالعش برسانای به جویس نوشت تپروراند. او بالفاصله نامهمجله ادبی را در سر می

ای فوتوریستی، کوبیستی، ایماژیستی است... قرار است نامهاندازی فصلدر حال راه»لوئیس 

 2« بیشتر مجله نقاشی باشد و من ]پاوند[ قسمت شعر را به دست بگیرم.

 

ق وآید در آن برهه هنوز نامی مستقل برای جنبش هنری فطور که از نامه پاوند به جویس برمیهمان

گونه د، اینبه چاپ رسیاگوئیست جنبش نوین که در  انتخاب نشده بود. از این رو، در تبلیغ مجله این

                                                           

1. Morel, Frederick. The Rise and Fall of the London Vortex. Ghent:  Ghent 

University Press. pp. 34-35. 
2. ibid. p. 38. 
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به  1«درن.های اصلی هنر مبحث درباره کوبیسم، فوتوریسم، ایماژیسم، و تمامی فرم»قید شده بود که: 

دید از نرمندان جنبش جه»های سبکی انکارناپذیر بود که در ابتدا خاطر فقدان نام مستقل و شباهت

 2«خوردند.« های انگلیسیکوبیست»جمله لوئیس، گادیر بزرسکا و اپستین برچسب 

 1۳1۲آن در سال  ۀ( بود و اولین شمارBlast)بالست  ،ویندهام لوئیس و پاوند ۀنام مجل

بالست  ۀشان با کوبیسم و فوتوریسم، در تبلیغات اولیه مجلمخالفت رغمعلیچاپ شد. این دو 
کوشیدند در مخالفت با دو جنبش فوق چیزی ننویسند، چراکه هم کوبیسم و هم محیالنه می

فوتوریسم بود که  ،اما از بین این دو ۹«در آن برهه تاریخی شدیدًا محبوب بودند.»فوتوریسم 

تیز  ۀتأسیس لوئیس و پاوند جلوه یافت و این دو نیز لبصورت رقیب اصلی جنبش تازهه بعدها ب

ود را متوجه فوتوریسم و مؤسس آن فیلیپو توماسو مارینتی کردند که جنبش حمالت خ

های خود در هر صورت، پاوند حمایت ۲اش لندن و پاریس را به تسخیر خود درآورده بود.هنری

 را از لوئیس و جنبش هنری او ادامه داد و برای کمک به او از هیچ کوششی فروگذار نکرد.

ه پاوند در سالنقطه ثقل اقامت دوازده»کند جنبش لوئیس ریح میویلیام سی. ویز تص کهچنان

ان ها، و هنر هنرمندها، فعالیت( شد و نمایانگر التزام باالی او به نگرش1920-1908انگلستان )

 ۱«آوانگارد لندن بود.

 اش و نام این جنبش بیشتر آشنا خواهیم شد.در فصل بعد با ویندهام لوئیس، جنبش هنری

 

  

                                                           

1. ibid. 

2. ibid. p. 39. 

۹. ibid. 

۲. ibid. p. 40. 

۱. Wees, William C. “Ezra Pound as a Vorticist”. Wisconsin Studies in 

Contemporary Literature. vol 6. no. 1 (1965): p. 56. 
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 گری(ویندهام لوئیس و مکتب وُرتیسیسم )دَوَرانفصل دوم: 
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 . هنرمند یاغی2-9

که به خود جرأت داده بود علیه دو مکتب هنری مطرح « یاغی»پرسی ویندهام لوئیس، هنرمندی 

آن روز اروپا، یعنی کوبیسم و فوتوریسم، بشورد تا بتواند مکتب نوین خود را با مشارکت پاوند 

 تأسیس کند، که بود:

های هنری و ترین نویسندگان و شخصیت( یکی از مهم1۱۱2-1۳۱۱ویندهام لوئیس )

ان نویس، نویسنده داستنویس، شاعر، درامفکری قرن بیستم بود. لوئیس نقاش، رمان

ه عنوان سرایی بود که چه بزنده و داستان فیالمعارةریکوتاه، منتقد فرهنگی و سیاسی، دا

گراییِ و چه به عنوان یک مدرنیست تکرارناپذیر بود و خواهد ماند. تجربهیک شخص 

ناپذیرِ نثر ادبی و انتقادی او تأثیر معاصرانی چون تی. اس. الیوت، ویلیام فاکنر، مصالحه

ارنست همینگوی، آلدوس هاکسلی، جیمز جویس، جورج الیوت، اِزرا پاوند، گرترود 

دهد. لوئیس البته در کارهایش به همگی این میاستاین و ویرجینیا وولف را نشان 

ها تاخته است، اگرچه احترام آنها را به عنوان نویسندگانی بزرگ که نباید شخصیت

در  خصوصههای هنری، بداشت. لوئیس در مرکز پیشرفتشان گرفت، نگه مینادیده

ان ها به عنولدوم قرن بیستم قرار داشت. او مردی بسیار پرانرژی بود که در آن سا ۀده
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شکن و بنیان ۀ( و نمایشنام1۳1۱)تار های کوتاه، رمانی به نام پرقدرت داستان ۀنویسند

 1ظهور کرد. « ادیان ُخرد»مهم  ۀ( و مقال1۳1۲)دشمن ستارگان اکسپرسیونیستی 

 

اگرچه ویندهام لوئیس نقاش، نویسنده و منتقدی بسیار فعال بود و طی چهار دهه آثار قلمی و 

دوره خود نیز مراوده، و در با تمامی هنرمندان بزرگ هم فراوانی خلق کرد، و تقریباًبصری 

ست که برای او اغراقی« ترینمهم»کار بردن صفت ه مواردی بسیار، مجادله داشت، اما ب

ب خود اند تا احتمااًل برای کتاکار بردهه ب راهنمای انتقادی ویندهام لوئیسنویسندگان کتاب 

یغی فراهم و خواننده را به مطالعه آن ترغیب کنند. نه لوئیس تا به امروز در زمره بازتاب تبل

ترین نویسندگان و حتی نقاشان قرن بیستم قرار گرفته است و نه جنبشی که او بنیان بزرگ

ور شدن جنگ جهانی در نطفه خفه شود، سال دوم عمر گذاشت، قبل از آنکه به خاطر شعله

دشمن مایشنامه برای ن« اکسپرسیونیستی»کار بردن لقب ه ند. ضمن آنکه بخودش را به پایان رسا
 از بنیان خطاست.ستارگان 

یا  2«ُورتیسیسم»نام جنبشی که ویندهام لوئیس با همکاری اِزرا پاوند تأسیس کرد 

داستان کوتاه خود،  ۀشددومینیک هِد در کتاب تحسین کهچنانبود و آن« گریدَوَران»
ر ای بود که در قرن بیستم دگری تنها جنبش هنری عمدهدَوَران»کند یح میتصر ،مدرنیستی

 ۹«بریتانیا پا گرفت.

کسی که نام فوق را برای جنبش هنری لوئیس ابداع کرد ِازرا پاوند بود. البته، برخی معتقدند 

تر از شیکه تأثیر پاوند بر وُرتیسیسم را نباید بیشتر از این دانست و مکتب هنری مذکور بسیار پ

                                                           

1. Gasiorek, Andrzej and Waddell, Nathan, eds. Wyndham Lewis, A Critical 

Guide. Edinburg: Edinburh Uiversity Press, 2015. p. 1. 
2. Vorticism. 

۹. Head, Dominic. The Modernist Short Story, A Study in Theory and Practice. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2009. p. 140. 
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که پاوند این نام را برایش انتخاب کند در صحنه هنری انگلیس و اروپا وجود داشت و آن

که مشخصاً از این نام استفاده کرده باشند آثار ُورتیسیسمی بسیاری خلق هنرمندانش نیز بدون آن

دی خود اکرده بودند. در همین مورد، ویلیام سی. لیپک و برنارد دبلیو. روزران در بررسی انتق

قول شد، ، که باالتر نیز از آن نقل«ِازرا پاوند به مثابه یک ُورتیسیست»از مقاله ویلیام سی. ویز، 

 نویسند:گونه میاین

مشارکت پاوند در ُورتیسیسم به عنوان جنبشی در هنرهای تجسمی چه بود؟ آقای ویز 

یز ست. اما این مسئله نابداع پاوند بود محق ا« وُرتیسیسم»مشخصاً در ادعای خود که نام 

قطعی است که این سبک هنری پیش از ابداع نام فوق وجود داشت و ُورتکس پیش از 

 1شد. خلق می ،که نام وُرتیسیسم به این جنبش وصله بخوردآن

 

اوند شائبه پهای بیتوان کمکاگرچه اظهار نظر لیپک و روزران تا حدی صحیح است، اما نمی

وُرتیسیسم نادیده گرفت. نکته دیگری که در بریده فوق وجود دارد  را در تأسیس رسمی مکتب

ند نقاشی هنرهای تجسمی مان ،اشاره به حوزه اصلی فعالیت هنرمندان ُورتیسیسم است که بیشتر

نویسی. حتی خود ویندهام لوئیس را نیز تا به امروز گرفت تا داستانسازی را در بر میو مجسمه

اضر، به اش. با این حال، در تحقیق حشناسند تا آثار قلمیاش مینقاشیبیشتر به خاطر تابلوهای 

تدریج روشن خواهد شد، آثار نوشتاری لوئیس اهمیتی بسیار بیشتر از تابلوهای او دالیلی که به

کرد هایی ُورتیسیسمی بدل میهای خود را به آزمایشگاهخواهند یافت. لوئیس، در واقع، داستان

اده هایش استفبرد تا اصول نظری این جنبش هنری را در داستانکار میه بو تمام تالشش را 

سم وحشی جکند. دومینیک هِد نیز در ابتدای فصلی از کتاب خود که در آن به مجموعه داستان 
 کند:لوئیس پرداخته است بر همین نکته تأکید می از

                                                           

1. Lipke, William C., Rozran, Bernard W. “Ezra Pound and Vorticism: A 

Polite Blast.” Wisconsin Studies in Contemporary Literature, vol. 7. no. 2 

(1966):  p. 204. 
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 ت.سیسم مربوط اسدر تاریخ مدرنیسم به رابطه آن با جنبش ُورتیجسم وحشی اهمیت 
مند اصول وُرتیسیسم در نگارش داستان کوتاه است و همین کاربرد نظامجسم وحشی

ته اگر ُورتیسیسم کند، البهای کلیدی قرن بیستم بدل میتنهایی آن را به یکی از متننکته به

های هنری عمده قرن شود، جزء جنبشقدر که گاهی اوقات در موردش ادعا میرا آن

 1دانیم.بیستم ب

 

ش، کامالً هایلوئیس از اصول نظری جنبش وُرتیسیسم در داستان ۀسوای تأکید هِد بر استفاد

واضح است که او اعتقاد چندانی به اهمیت باالی این جنبش در هنر مدرنیستی قرن بیستم ندارد 

ایی تباید در همه چیز دوو این دیدگاه تنها مختص او نیست. لیندزی اشنایدر در تحقیق خود، 
انجام  2تارترین رمانش، در دانشگاه پنسیلوانیا در مورد لوئیس و مطرح 2۱۱۱، که در سال باشی

 کند:گرفته است، سخن خود را در مورد او چنین آغاز می

ه همراه ست که در کانادا زاده شد و با بریتانیایی ۀشدگرفتهویندهام لوئیس هنرمند نادیده

های آنها طی دوره ۀت، ویرجینیا وولف و جمیز جویس )که با هماِزرا پاوند، تی. اِس. الیو

یم گویمختلف عمر خود دوست بود( به آنچه که امروزه مدرنیسم واالی انگلیسی می

به همراه اِزرا پاوند تنها جنبش هنری آوانگارد انگلیسی یعنی  1۳1۲شکل داد. او در سال 

 ۹، را بنیان نهاد. وُرتیسیسم

 

                                                           

1. Head. ibid. 

2. Tarr 

۹. Schneider, Lindsey. You Must Be a Duet in Everything: An Examination of 

the Body in Wyndham Lewis's Tarr. Pennsylvania: University of 

Pennsylvania, 2006. p. 4. 

http://www.aghalliat.com/


  حسام جنانی ...هدایت سارق یا هدایت نابغه

29 
www.aghalliat.com   

 رغمعلی»نویسد که چنین میجای دیگری از نوشته خود در مورد لوئیس ایناشنایدر سپس در 

م های فاشیستی جنگ جهانی دوای که لوئیس قبل و بعد از سالهای خالقانهها و نقاشینوشته

اال شده مدرنیسم وگرفته شده و نادیدههای فراموشخلق کرد، اما او همچنان یکی از شخصیت

 1«باقی مانده است.

ار که تحقیقی نسبتاً جامع در مورد آثپرتره هنرمند به مثابه دشمن ری واگنر در کتاب جف 

گوید طور میاز قول لوئیس این ، به چاپ رسید،1۳۱۱لوئیس است و در سال مرگ او، یعنی 

دانست. کارهایش میه دیگران ب توجهیبیرا دلیل گمنام ماندنش و  2«توطئه سکوت»که او 

ئیس، دهد که برخالف اعتقاد لوهای متعدد نشان میکند و با ذکر مثالا رد میواگنر نظر لوئیس ر

 بودند، بلکه های او به دفعات در هر دو سوی آتالنتیک چاپ و بازچاپ شدهنه تنها رمان

 ان کردهشن بارها آنها را به خوانندگان پیشنهاد داده و مجالت مختلفی نیز بررسیامتخصص

درن موزه هنر مو  تِیت گالریهای مختلفی مانند ارات واگنر، حتی موزهبودند. مبتنی بر اظه
یویورکر ننیز آثار نقاشی لوئیس را به دفعات به نمایش گذاشته و مجالت مختلفی مانند نیویورک 

 گونهبودند. نظر به موارد فوق، واگنر این آثار او را ستوده برخی ۹تایمز لیتراری ساپلمنت و

ام که با چنین ام کمتر توطئه سکوتی را دیدههایی که مشغول تحقیق بودهسال طی»نویسد که: می

با تمام این احوال، واگنر  ۲«سر و صدایی پیرامون یکی از نویسندگان معاصر شکل گرفته باشد.

پذیرد که نسبت به سایر نویسندگان مدرن مانند دی. اِچ. الورنس، جویس، الیوت و پاوند، می

 اند.ری به ویندهام لوئیس مبذول داشتهمحققان توجه کمت

                                                           

1. ibid. p. 5. 

2. Wagner, Geoffrey. The Portrait of the Artist as the Enemy. New Haven:  

Yale University Press, 1957. p. x. 

۹. The Times Literary Supplement 

۲. Wagner. ibid. p. x. 
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توان برای این فقدان توجه کافی دلیلی قابل قبول یافت و آن هم اما به احتمال فراوان می

 شکست کامل جنبش هنری وُرتیسیسم بود:

اندازی شد تا کارهای ویندهام راه 1۳1۲ای از هنرمندان بود که در سال جنبش وُرتیسیسم اتحادیه

گادیر برزسکا، ادوارد وادزورث، و دیگران را معرفی کند. این جنبش را... لوئیس، هنری 

د. آورنبه یاد می کردند،هایی که پاوند و لوئیس از آنها دفاع میامروزه... عمدتاً از طریق ایده

یسم، انگیز خورد. این جنبش، برخالف کوبوُرتیسیسم به مثابه یک جنبش هنری شکستی حُزن

ود و نه قدرها پرثمر بهای هنری غربی باقی نگذاشت. نه آنپایداری روی سبکگونه تأثیر هیچ

ه وقت توجهی را کهایی برانگیخت، اما هیچمانند امپرسیونیسم دوام چندانی آورد. اگرچه جدال

طور شد، به خود معطوف نکرد و حتی در محل تولد خود، لندن نیز، آندائیسم میاالمثل به دفی

سم را شناختند، شناخته نشد. اگر تعداد کمی از افراد وُرتیسیایی فوتوریسم را میکه جنبش ایتالی

 1تر نیز شده است. فهمیدند، امروزه این جنبش حتی نامفهومدر آن برهه تاریخی می

 

ظرش گذارد و ننیز بر این شکست صحه می ازرا پاوند: ظهور و سقوط ُورتکس لندن ۀنویسند

به  «کهنه و مرده»امروزه ممکن است فوتوریسم »کند که: ابراز میطور را در این خصوص این

ر کل تر است. اگرچه جنبش مدرنیسم دشدهنظر برسد، با این حال از ُورتیسیسم بسیار شناخته

 2«رد.توان درباره ُورتیسیسم ابراز کاثر بزرگی بر دنیای هنر باقی گذاشت، اما همین ادعا را نمی

کوبیسم، »جنبش خود را تلفیقی از  بالست ۀو پاوند در تبلیغات مجل باالتر دیدیم که لوئیس

ی توان یکخواندند و همین را میمی« های اصلی هنر مدرنفوتوریسم، ایماژیسم، و تمامی فرم

شدیدًا  ۀگری پروژدَوَران» شکست این جنبش دانست. از نظر دومینیک هد ۀاز دالیل عمد

ا در بینی واحد پیش گرفت و بهای هنری را در یک جهانبکیکی کردن تمامی س ۀبلندپروازان

                                                           

1. Schneidau, Herbert N. “Vorticism and the Career of Ezra Pound”. Modern 

Philology, vol. 65. no. 3 (1968): p. 214. 
2. Morel. ibid. p. 40. 
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هنرهای  ۀنظر گرفتن این هدف افراطی ارزیابی اهمیت جنبش، مخصوصاً با توجه به تاریخچ

خود با عنوان  ۀمایکل والدز موِزز نیز در مقال 1«است. برانگیز بودهای جدالتجسمی، مسئله

یسیسم به نیافته وُرتماهیت نامنسجم و تکوین»ز دید او موضعی نزدیک به هِد دارد. ا« وُرتیسیسم»

 2«های متفاوت و گاه متضاد بود.بیش از حد آن بر تئوری ۀدلیل تکی

 کردند تحتگری در تمام مدتی که سعی میل فوق، هنرمندان عضو جنبش دََورانیبه دال

ونیسم، مانند اکسپرسیهای هنری متهم به تقلید از دیگر سبک ،نام آن آثار خود را عرضه کنند

ل را به خود یک جنبش مستق ۀگاه نتوانست چهرکوبیسم و فوتوریسم بودند و وُرتیسیسم هیچ

ند مخاطبان مواجه نشد و حتی پیش از آنکه بتوا ۀهرگز با استقبال گسترد ،بگیرد و از این رو

در یکی از  ۹مَننیواسِتیستانگلیسی  ۀخود را به دیگران بشناساند به خاموشی گرایید. مثالً، مجل

 دهد:یگونه توضیح م، تفاوت بین فوتوریسم و وُرتیسیسم را این1۳1۲های خود در سال شماره

که در  است توریسمیفووُرتیسیسم چیزی جز فوتوریسمِ ]ایتالیایی[ در استتاری انگلیسی نیست. »

ر در اهدافشان، بلکه د بندی شده است و بسیار هم بد... تفاوت دو گروه نهانگلستان سرهم

 ۲«هایشان است.توانایی

تر از فوتوریسم فوق، وُرتیسیسم سبکی شدیداً ناتوان ۀروشن است که در نظر نویسندگان مجل

از آن در  تسمننیواستیجلوه کرده بود و حتی انگلیسی بودن این جنبش نیز سبب نشده بود که 

خود به عنوان  ها نیز قصدی برای معرفییسیستمقابل جنبشی ایتالیایی دفاع کند. البته خود وُرت

یک جنبش هنری صددرصد انگلیسی نداشتند و خصیصه ترکیبی هنرشان نیز هدف آنها را 

                                                           

1. Head. ibid. p. 140. 

2. Moses, Michael Valdez. “We discharge ourselves on both sides” Vorticism: 

New Perspectives, Journal of Wyndham Lewis Studies. vol. I (2011): p. 152. 

۹. New Statesman. 

۲. qtd in Morel. ibid. p. 51. 
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خود  کوبیسم پاریسی بود و فوتوریسم ایتالیایی، اما وُرتیسیسم»ساخت. گر میهرچه بیشتر جلوه

 1.«نگریستبدون مکان می ایکرد و به آیندهرا به مثابه جنبشی بدون مرز معرفی می

تلفیقی، یا به بیان دیگر، التقاطی وُرتیسیسم، اهمیتی اساسی در تحقیق حاضر خواهد  ۀخصیص

 محترم باید آن را به خاطر بسپرد. ۀیافت و از این رو خوانند

گری با فوتوریسم اثری عمیق بر این جنبش هنری گذاشت که در بررسی این رقابت دََوران

ذشته فوتوریسم دکترینی نیهیلیستی بود که درباره ویرانی گ»آن توجه ویژه کرد.  جنبش باید به

ها، ها، کتابخانهها از موزهکرد. فوتوریستموعظه و در مورد شکوه عصر ماشین تبلیغ می

بخش زیادی از تالش هنری لوئیس و  2«های تاریخی و حتی خود تاریخ نفرت داشتند.مکان

افراطی در جنبش فوتوریسم بود. تأثیر ِازرا  ۀنگرانآینده هاین گرایشهمراهانش مبارزه با همی

امالً طرد را ک سنتها فوتوریست»پاوند و رقابت او با مارینتی در این مواجهه برجسته است. 

پاوند  ها تحت تأثیرکردند و چنین گرایشی مغایرتی عمده با اصول فکری وُرتیسیستمی

 ۹«داشت.

ن بود که زمان برگسو ۀخود به نحوی متأثر از فلسف ۀنگرانآینده هایفوتوریسم در گرایش

تجسمی  هایچه در شاخه های هنری اروپا،تاریخی تأثیری عمیق بر بسیاری از جنبش ۀدر آن بره

زمان واقعی، یک تحول و پویایی است؛ ذاتًا »و چه نوشتاری، بر جای گذارد. از نظر برگسون 

توان یک لحظه آن را متوقف کرد در حال حرکت است... نمیحرکت است. در عین حال که 

با زمان بود  در این فلسفه اصالت مطلقاً ۲«و تصویر و بُرش و مقطع ثابتی برای آن در نظر گرفت.

آن است، اما تعریف لوئیس از هنِر  و حرکت رو به جلوِ« سیالیت»ص اصلی زمان نیز یو خصا

                                                           

1. Morell. ibid. p. 47. 

2. Morel. ibid. p. 40. 

۹. ibid. p. 40. ]تأکید از نگارنده[ 

، شماره 1۹۱۱پاییز  ،ذهن مجله "شهود و زمان: مقایسه آرای برگسون و صدالمتألهین،"مهدی،  زاده،عباس.  ۲

 .۱۹. ص ۹1
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« دوام»و « تاییایس»زمان برگسون و هنر مُلهم از آن، بر  ۀسفحقیقی و اصیل، در تقابلی محض با فل

چیز ست که به تحت تأثیر آن همها زمان... آن چیزی»و مصونیت هنر از تأثیر زمان تأکید داشت. 

 ۀدهد. این لُب نظریشود و ارزش واقعی خود را تماماً از دست میدر دستان ما بدل به هیچ می

ل کام به طورگری ت و گذشته در کارهای هنرمندان جنبش َدوَراناز این رو سن 1«لوئیس است.

همیت ابوف کور های آتی ما از شد. این خصیصه مکتب وُرتیسیسم نیز در بررسیحذف نمی

 خود را نشان خواهد داد.

های بسیار توان دید و مشخصاً در یکی از نقاشیهای لوئیس نیز میتوجه به سنت را در نقاشی

 «آلسیبیادس.»نام مطرح او به 
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رنگ مشخص شده است، خطوط منحنی ای از نقاشی فوق که در اینجا با بیضی قرمزدر گوشه

ه باقی ست کشود، و این در حالی، یعنی یک کاسه و یک تُنگ دیده میسنتیدو شئ  آرامو 

رژی و تحرک گر انا بیانتکرار در آنه تنداثر متشکل از خطوط شکسته و درهمی است که ریتم 

 حرکتی-ایستاند که در تضادی مشخص با سیالیت برگسونی حالتی و هیاهوی دنیای مدرن

جودی ساکن از و»اند. در این نقاشی لوئیس برای تلفیق دو نوع زندگیِ سنتی و مدرن، پیدا کرده

همان « وجود ساکن»مقصود از  1«در ترکیب با مردانی متحرک و پرانرژی استفاده کرده است.

دیگری که در مورد نقاشی فوق وجود دارد این است  ۀتصویر است. نکت ۀکاسه و تنگ گوش

پایین،  ۀکه تقریباً تمام نقاشی متشکل از تصویر مردانی پرجوش و خروش است، اما در گوش

 اندام یک زن را نیز دید. ۀتوان خطوط برجستسمت چپ، می

وئیس پیش و بیش از آنکه نویسنده باشد نقاش بود و حتی امروزه نیز باید توجه داشت که ل

وش لوئیس از همان ابتدای کارش ر»شود. عمدتاً به عنوان نقاش تابلوهای مدرنیستی شناخته می

ر کار برد. اشاره به بصری بودن این توصیفات تکراه هایش ببیرونی را در توصیف شخصیت

 2«مکررات خواهد بود.
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 بالستنخست مجله  ۀها در شماری واژهفرم بصر

 

، یا حداقل به او یست که لوئیس به آراا آرتور شوپنهاور، فیلسوف بدبینی، یکی از متفکرانی

 ۀتاخت. شوپنهاور در منظومدید، میخوان نمیبصری خود هم ۀهایی از آنها که با فلسفبخش

 وجه مطلوبکرد که به هیچمی را به نحوی تعریفاراده جاحاضر خود نیروی همه فلسفی 

 1«است، بدون ادراک.« دانش»او بدون  ۀاراد-جهان»لوئیس نبود. 

 رعقالنینیروی کورِ غیکه یک  –ست بین اراده ا واقعیت برای شوپنهاور شامل ثنویتی

 و عینیت اراده، که آن چیزی –کند و برابر است با ذات حقیقی جهان را نمایندگی می

 های ادراکمانشناسیم و تنها با کمک سازهوان وجود پدیداری خود میست که ما به عنا

نت ... اما سپس سپذیردمیقابل درک است... شوپنهاور انگاره جهان به مثابه نمود اراده را 

                                                           

1. Young, Julian. Schopenhauer. Oxford: Routledge. 2005. p. 83.  تأکید در متن[

 اصلی[
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گوید که کانت وجهی اساسی از کشد. او چنین میرا به چالش می 1کانتی جهان نومنی

 هایمان، خودهای جسمانیگیرد: بدنای را که ما درکی یگانه از آن داریم نادیده میتجربه

ه گفت کمان که از آنها درکی بالواسطه، غیرحسی و از درون داریم. او چنین میو روانی

م از توانیدهد که ما نمینفسه، به ما میفی یشیااین تجربه سرنخی از جهان نومنی، از ا

و از طریق  2اراده ۀطریق تجربه حسی معمولی به آن دسترسی داشته باشیم، اما به مثاب

مستقل از نمودها و کارکردهای خودآگاه و ادراک انجام که  –عملیات اراده 

وید ، شوپنهاور نشود... بدینساندر درون و روی بدن جسمانی بر ما افشا می –گیرد می

: کندای از طبیعت واقعی نومن را در درون ما شناسایی میدهد و شمهفروید را به ما می

ناخودآگاه، تمایالت غیرعقالنی که در بنیان اعمال بیرونی ما قرار دارند... تأکید لوئیس 

اه این دیدگای شدید با چیزها الجرم به ستیزه« بیرون»روی قدرت ادراک و روی 

رون همان اراده را، از بی ، یعنی«طبیعت درونی چیزها»توانیم وقت نمیشوپنهاور که ما هیچ

های هتفاوت بین فلسف ،کندمشغول خود میشود. آنچه لوئیس را دلدرک کنیم ختم می

، بر امور «ءاحشا»، بر «درون»بلکه تأکید هر دوی آنهاست بر  برگسون و شوپنهاور نیست،

 ۹هود به مثابه کلید واقعیت.روانی و ش

 

های نبشکرد و آن را یکی از جشدت مخالفت مینظر به نکات فوق، لوئیس با فرویدیسم نیز به

 دید. دلیل این بود که:مضر در تاریخ فکر بشر می

                                                           

ادراک انسان  ایکه مستقل از حس  شودگفته می یدادیرو ای ءیش در فلسفه کانتی به ناپدیداریا  نومنون اینومن .  1

 . مشوندیاشاره دارد که ادراک م ییزهایکه به چ است پدیداریا  فنومن مقابل نومن،در وجود دارد. 

نگر و خودآگاه از سویی نهادی عقالنی ندارد یا حداقل در فلسفه شوپنهاور داللت بر تکاپویی غایت اراده. واژه  2

 در انسان طبیعت حیوانی و غریزیتوان آن را به مثابه سازکار این ویژگی جزء مختصات اصلی آن نیست. برعکس، می

 تعریف کرد. م
۹. Bracewell. ibid. pp. 46-47-48. ]تأکید از نگارنده[ 
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فرویدی که در کار آشکارسازی تسلط فرایندهای ذهن ناخودآگاه بر ذهن  شناسیروان

خوانی وبی همخشد بهبرگسون می ۀو اعمال خودآگاه بود، با تأکیدی که بر شهود در فلسف

های انگاره برگسون، با ۀ، مانند فلسف«درونی»یا « شناختیروان» ۀفلسف ،داشت... بنابراین

 1شد. تکمیل می« خود»رفتاری از -شناسیروانفرویدی و 

 

طور که گفته شد، نگاه لوئیس به هنر و تعریفش از آن، همچنین ضدیت شدید او با مکاتب همان

بتدای قرن ا شناسیروانشوپنهاور و جنبش  ۀاراد ۀزمان برگسون، فلسف ۀنگر مانند فلسفدرون

س خاست. از نظر لوئیبرمی های تجسمی اوگیر شده بود، از دیدگاهشدت همهبیستم که به

م ای بصری، که ذاتاً باید بر اساس اصول بصری فهای جدید بود، فلسفهفلسفه»وُرتیسیسم »

 2«شد.می

برای طرد متافیزیک شوپنهاور به دالیلی روی  زمان و انسان غربیلوئیس در کتاب 

هنده به دصل نظمآورد که به یک هنرمند بصری فعال تعلق دارند. او از عقالنیت، این امی

ق به عنوان عاملی حیاتی در فرایند خل اهمیت حس بیناییکند و نیز از ادراک دفاع می

 ۹آید.ای پرارزش به حساب میگرایی اسلحهکه به همین دلیل در جنگ با برگسون و زمان

 

های هنری را به سیالیت زمانی امری خطرناک از طرف دیگر، لوئیس سپردن هنر و ارزش

ی را های هنردانست و معتقد بود که حاکم شدن پویایی و تحرک زمانِی برگسونی ارزشمی

یدار شدن شود. پدگرایی بر هنر میعوام ۀکند و سبب غلبنسبی و وابسته به خواست زمانه می

                                                           

1. ibid. pp. 138-139. 

2. Bracewell. ibid. p. 266. 
۹. ibid. pp. 51. ]تأکید از نگارنده[ 
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که لوئیس در  1شدها نیز سبب میدر این نظام« توده»های مبتنی بر دموکراسی و قوت یافتن نظام

 د.خود با شدت بیشتری پافشاری بکن فضامحورمحور بر دیدگاه های زمانبا دیدگاه تقابل

بیرونی بودن روش لوئیس در کار خالقانه و ارائه توصیفات هنری نیز یکی دیگر از نکاتی 

 است که در تحقیق حاضر اهمیت بسیار زیادی خواهد یافت.

های ویژگی ها بازگردیم کهرتیسیستاما به تلفیق سنت و مدرنیسم و گذشته و حال در آثار وُ

 خاصی به هنر آنها بخشیده بود:

های هنری مختلف خود، ها با وارد کردن هر دو مفهوم سنت و نو در فرموُرتیسیست

که این هنر تنها برای شده بود چرا« رمزی»نین هنر آنها کردند. همچ« انتزاعی»هنرشان را 

س های که پعملی یک رمز ظریف هنری، رمز آنهایی قابل فهم بود که بر اصول نظری و

 2آمدند و همچنین رمز این رمزها اشراف داشته باشند.از این رمز می

 

انتزاعی که به هنر ُورتیسیستی راه یافته بود و مشخصًا ناشی از تلفیقی بودن این جنبش بود، شاید 

های هنر مام فرمهضم ت های هنری لوئیس و پاوند را در جهت جذب وطلبیتوانست جاهمی

ی ترین آنها، یعنهای خاص خود را نیز در بر داشت که باالتر به مهمکند، اما پیامد مدرن ارضا

 شد. اشاره« های متفاوت و گاه متضادتکیه بیش از حد... بر تئوری»

نگری رغم آنکه قصد داشت فوتوریسم را در وُرتیسیسم جذب کند، با آیندهلوئیس به

پذیرفت و در جنگید. اکسپرسیونیسم را میهنر آنها، می ۀترین مشخصیعنی اصلیها، فوتوریست

بیش از حد هنرمندان اکسپرسیونیست بر  ۀبرد، اما تکیکارهای تجسمی خود از آن بهره می

دانست. در ابتدای امر، خود را مدیون کوبیسم احساسات را مضر و بر خالف اصول هنر مدرن می

                                                           

برگشت. چه بسا همین لوئیس برای مدتی از نازیسم طرفداری کرد، اما خیلی زود از موضع خود .  1

 ها متمایل کرد.نازیست« اقتدارگرایی»بود که او را به سوی  اشهای هنریدیدگاه

2. Morell. ibid. p. 48. 
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بیش از  ۀدانست، ولی بعدها فقدان احساسات کافی و تکیبلو پیکاسو میهایی چون پاو کوبیست

لوئیس از یک سو خود را  تر از همه،کرد. مهمرا در کارهایشان رد « فرهنگ ماشینی»حد بر 

شناسی حاکم بر هنر مدرن کرد و از این رو مجبور بود اصول زیباییهنرمندی مدرن معرفی می

ا و گذار از همحوری و تسلیم شدن در مقابل تغییر ارزشپذیرش زمانرا بپذیرد و این نیز یعنی 

و سیالیت زمانی  1zeitgeist شدت باای دیگر، و از سوی دیگر بهتاریخی به دوره ۀیک دور

 کرد:مخالف می

محور همبسته دید. ]برای لوئیس[ را با گرایش فکری زمان zeitgeistلوئیس مفهوم 

ز در های روتسلیم محض و منفعل و بدون تعقل به مدها و هوس ۀچنین گرایشی مشخص

هایی مانند پوشاک، هنر، موسیقی، رقص، علم، رفتار یا حتی فلسفه بود. با این حال، عرصه

تشویق و « خود هماهنگ باشد ۀبا زمان»بالست، هنری که  ۀهای اول و دوم مجلدر شماره

ست مطالبه شد. واضح ا« زمان ما همسو باشدشناسی که با ای تجدیدشده از زیبایینسخه»

مان برگسونی ز ۀوجه توجیهی منطقی برای مخالفت با فلسفکه چنین طرز تفکری به هیچ

 2کرد. ها فراهم نمییا ضدیت با فوتوریست

 

اش را در همراهی با روح زمانه و در عین حال ستیز با آن توجیه لوئیس برای اینکه تضاد فکری

 چنین نوشت: ،کند

کند... بهترین قسمت را انتخاب و این بهترین قسمت را هنر پویا نیست، جدا و ایزوله می

جاست تا فرد را در تماس با جهان نگاه دارد... هنر کند. بدترین قسمت هنوز آنایزوله می

وه یپرورد. به این دلیل و با این شکند و آن را مییافته بر این دوگانگی تأکید میکمال

                                                           

 ترجمه شده است.« روح زمانه»این واژه به .  1

2. Bracewell. ibid. p. 270. 
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ز آن ترین اخود و در عین حال مستقل ۀترین به زماناست که بهترین هنر همواره نزدیک

 1ماند.باقی می

     

گر و یافته پویا نیست و در عین حال انتخاببینیم، در دید لوئیس هنر کمالمی کهچنان

رین هترین و بدتگزیند و بکننده است، با جهان پیرامونی تماس دارد، اما از آن دوری میایزوله

ا های متناقض ربالست این حالت ۀقسمت آن را نیز همزمان در خود نهفته دارد. لوئیس در مجل

 نامد.می 2«دوگانگی موزون و معقول»

حل، هایی از دید خود لوئیس نیز پنهان نماند و از همین رو بود که او راهچنین تناقض قاعدتاً 

منطق مزبور در »توجیه جنبه تلفیقی مکتب خود ابداع کرد. یا به تعبیر دیگر، منطقی جالب برای 

این منطق که بر دوگانگی و تناقض مبتنی بود  ۹«شود.های متخاصم یافت میتوازن بین ایده

هنری خود که تا  ۀنام گرفت و او در سرتاسر دور ۲«هامنطق متناقض»سرانجام در لسان لوئیس 

 ۀهمین منطق برای آفرینش آثار خالقه، چه در حوزپیش از نابینایی و مرگش ادامه یافت از 

 ۀمجل نخست ۀبصری، سود جست. مانیفست وُرتیسیسم که در شمار ۀنوشتاری و چه در حوز

 چاپ شد نیز دقیقًا بر همین منطق مبتنی بود: بالست

 کنیم.. ما خودمان را ورای کنش و واکنش مستقر می1

کنیم و ساختارهای سخِت وضوحی می . ما از صوَرهای معکوس دنیایی مشخص آغاز2

 دهیم.نوظهور را بین دو کران قرار می

 کنیم.. ما خودمان را بین دو نقطه تخلیه می۹

                                                           

1. Lewis, Wyndham. “The Art of the Great Race.” Blast. no 2 (1915): p. 70. 

2. ibid. p. 91. 

۹. Bracewell. ibid. p. 270. 

۲. The Logic of Contradictions 
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جنگیم، سپس در جبهه مقابل، اما همواره برای یک جنبش . ما نخست در یک جبهه می۲

 ما نیست. ۀیک از دو جبهه یا هر دویشان یا جبه کنیم که هیچمبارزه می

 اند.مزدوران همواره بهترین لشکریان بوده. ۱

 ما مزدورانی بدوی در جهانی مدرن هستیم. .۱

 . جنبش ما مردمی نیست.۱

 گیریم.می به کارطبعی طبعی را علیه شوخ. ما شوخ۱

 خواهیم که مانند تراژدی جنگیده باشد.طبعی را می. ما فقط زمانی شوخ۳

که با عضالت خود به شکمش چنگ بزند و  خواهیم. ما فقط زمانی تراژدی را می1۱

 1ای همچون بمب را به سطح بیاورد. خنده

 

های دیگر، حاوی های فوق که آشکارا، هم در درون خود و هم در نسبت با گزارهگزاره

که لوئیس  دهندند، نشان میاقسمتی مکتب وُرتیسیسمند و بخشی از مانیفست هفتاتناقض

 اصلی جنبش ُورتیسیسم بدل کرده بود: ۀبه انگار ها راچگونه منطق متناقض

ین حال ها باید متقابل و در عاینکه دوگانگی –این عناصر متناقض  ۀبرای لوئیس، مشخص

لیدی، های کبود... نظر به ایده« منطق»شکل بسیار جذابی از  –مکمل یکدیگر باشند 

دوسویگی آشکاری را تا حد نهایتِ آن دنبال « هامنطق متناقض»لوئیس تحت لوای 

ای مانند ستههم وابه متکرر و ب ۀشدکارگرفتههای بهها شامل ثنویتکرد. این دوسویگیمی

« یانرژ»، و «طبیعت/محاکات»، «انتزاع»و « تخیل واضح»، «فکر»و « عمل»، «حیات»و « هنر»

 2شد.می« سکون»و 

 

                                                           

1. Lewis, Wyndham, “Manifesto.” Blast. no. 1. (1914): pp. 30-31. 

2. Bracewell. ibid. pp. 272-273. 
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خلق  مانیفستی نیز برای ،لوئیس مبتنی بر همین منطق ،در فصل بعد خواهیم دید کهچنان 

طراحی کرده بود و بدین ترتیب مطابق با منطق مذکور وجوهی متناقض را در ساخت  شخصیت

 کرد.هایش جمع میهویتی شخصیت

این  ۀصیصخ ترینمهمتلفیقی مکتب وُرتیسیسم،  هایها، همسو با گرایشمنطق متناقض

 ای به آن مبذول کرد.این تحقیق باید توجه بسیار ویژه ۀو در زمین مکتب است

 

 «هاناقضمنطق مت»اگوئیستی و -. ویندهام لوئیس، فردگرایی مدرنیستی2-2

 ، که از جمله نقاط ثقل جنبش«فردگرایی»و « فردیت»، «فرد»اکنون باید مرتبط با مفاهیم 

مدرنیسم بودند، به اصول فکری ویندهام لوئیس توجه بیشتری کرد. انجام این کار نیز که اهمیتی 

آثار  خصوصهحیاتی در تحقیق حاضر دارد، تنها زمانی ممکن است که لوئیس و کارهایش، ب

دقیق تاریخی آنها قرار داد  ۀ، در زمینرا تاراش، و مخصوصاً اولین رمان او، یعنی رمان داستانی

ضدیت با فردگرایی و داستان هویت ملی در »مهم خود  ۀست که پُل پِپیس در مقالا و این کاری

 انجام داده است:« تاررمان 

دن فردگرای دورا مارس ۀآن را در مجل ۀاهمیت انتشار اولی ،تارهای پیشینی از رمان تحلیل

تار د که شواند. اگرچه اغلب اشاره می، نادیده گرفتهاگوئیستو هریت شاو ویوِر، یعنی 
های چاپ شد، اما برای تبیین رابطه بین استراتژی اگوئیستشکل سریالی در ه در ابتدا ب

 الششد، تای لوئیس و آثاری که در آن مجله منتشر میمایههای درونمشغولیفرمی و دل

دیده  اصلی آن ۀر رمان لوئیس در زمینکمی از سوی متخصصان صورت گرفته است. اگ

 کنندهایی که اغلبِ منتقدان و خوانندگان رمان او را سردرگم میشود، بسیاری از ویژگی
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ظاهر های بهدر داستان، وجود پیرنگی دوگانه، و سیاست )مانند وجود دو قهرمان

 1ابند.یبازمیضدآلمانی( معنای خود را به مثابه انتقاد لوئیس از ادبیات فردگرایانه 

 

سیار بسیاری از آثار نوشتاری اوست و اهمیت ب ۀوجه مشخص« انتقاد لوئیس از ادبیات فردگرایانه»

تار  قابل توجه این است که رمان ۀکه باقی آثار او نیز دارد. نکت ،تارزیادی در فهمِ، نه تنها رمان 
اگوئیست  در کهپرتره هنرمند در جوانی بالفاصله پس از انتشار اولین رمان جیمز جویس، یعنی 

سریالی شد و این نیز دقیقاً به خاطر همان گرایش ضدفردی لوئیس  به چاپ رسید، در این مجله

 بود:

دانست و رمان او نیز در نهایت شماری از اصول جنبش جویس خودش را فردگرا نمی

ه ب که لوئیس آن را سبب شداگوئیست بُرد، اما چاپ آن در فردگرایی را زیر سؤال می

های فردگرایانه ببیند که در فرم یک رمان عرضه شده بود. آلای از ایدهصورت ترجمه

( بود که روند بالغ شدن bildungsroman) رمانی تربیتی« پرتره...»از دید لوئیس 

آل یعنی چهره ایده -استفن ددالوس و تبدیل او به یک هنرمند خالق و شدیداً مستقل 

کشید. حدود شش ماه پس از سریالی شدن رمان جویس را به تصویر می -ردگرا قهرمان ف

ای که هفت سال پیش آغاز کرده بود بازگشت. کارهلوئیس به رمان نیمه ،اگوئیستدر 

در  1۳1۱تا نوامبر  1۳1۱کامل کرد. این رمان بین آوریل  1۳1۱را در نوامبر تار او 

 آمیز کرد تا به ایدئولوژیبه نقدی طعنه را بدلتار سریالی شد. لوئیس اگوئیست 

تجسم یافته بود حمله کند. رمان لوئیس « پرتره...»فردگرایی که از نظر او در رمان 

گر و ها را که افراد را به عنوان موجوداتی خودتعریفدیدگاه اگوئیست

ه افراد را ک روایتشانکرد، توانا در نائل شدن به آزادی شخصی عرضه می

                                                           

1 Peppis, Paul, “Anti-Individualism and the Fictions of National Character in 

Wyndham Lewis's Tarr”. Twentieth Century Literature. Vol. 40. no. 2 (1994): 

p. 228. 
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خود را برای رسیدن به استقالل  ۀگذشت ۀاثرات محدودکنند توانندمی

سر بگذارند و گونه رمان تربیتی آنها را که آموزش پیشروانه فردی پشت

 1کرد.، رد میکشیدذهنیتی منفرد را به تصویر می

 

توان فهمید این است که تعریف لوئیس از فردگرایی با تعریف جریان آنچه از توضیح باال می

اد با ها و در تضزمانی تفاوتی اساسی داشت. بر خالف مدرنیست ۀجنبش در آن بره غالب این

ر ذهن و وجه قادر نبودند تأثیر گذشته ب، از دید لوئیس افراد به هیچهاآن ۀطرز تفکر ضدگذشت

ف را به تصویر بکشند. این تعری« آل قهرمان فردگراایده ۀچهر»روان خود را تماماً پاک کنند تا 

رکیب خصوص آن بخش که گذشته و حال را با هم تهاز فرد با تکنیک هنریِ تلفیقی او، بلوئیس 

کرد، در هماهنگی کامل بود. به خاطر همین طرز تفکر متفاوت بود که لوئیس تقریباً به تمام می

تاخت و های مهم ادبی زمان خود که پیرو ادبیات فردگرایانه اگوئیستی بودند میشخصیت

و  «فرد»فرد او از مفاهیم هلوئیس نیز تا حد زیادی از همین تعریف منحصرببودن « یاغی»

.. در گرایانه ذهن.تهای وحدمقاومت لوئیس در مقابل تئوری»گرفت. نشئت می« فردگرایی»

 2«آثاری که او بین دو جنگ جهانی نوشت اهمیتی بنیادین دارد.

، فرد «ذهن گرایانههای وحدتتئوری»له با و برای مقاب« هامنطق متناقض»لوئیس با استفاده از 

ای از مجموعهصورت ه کرد و هویت او را بتعریف می« فاقد ذهنیتی یکپارچه»را 

 کشید.به تصویر می متناقض هایگرایش

 

                                                           

1. ibid. pp. 228-229. ]تأکید از نگارنده[ 

2. Colangelo, Jeremy. Agnotologies of Modernism: Knowing the Unknown in 

Lewis, Woolf, Pound, and Joyce. Ontario: The University of Western Ontario 

Press. 2018. p. i. 
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 های مغناطیسی. لوئیس، وُرتکس و تئوری میدان2-9

، گیری آنتاریخی شکل ۀگری و درک بهتر زمینهای نظری جنبش دوراناما در فهم ریشه

قدری هم باید به لوگو یا نماد تصویری این جنبش بپردازیم. لوئیس برای طراحی لوگوی جنبش 

های مغناطیسی سود برد. از این رو، برای بررسی این نماد، الجرم گری از تئوری میداندَوَران

ان به در نگاه اول چندباید از حوزه ادبیات خارج شویم و پا به حوزه دیگری بگذاریم که شاید 

شناسانه اییهای زیبدهی به دیدگاهدر اوایل قرن بیستم در شکل آفرینش ادبی مربوط نباشد، اما

های ادبی اثر شگرفی گذاشت. در اینجا نیز باید از جنبش فوتوریسم شروع بسیاری از مکتب

 رفت:وُرتیسیسم به شمار می کنیم که یکی از رقبای اصلی

ن دهنده به روح زمانه در اروپای ابتدای قرشناسی ماشین را شکلنظام زیباییبندی فرمول

های های فیلیپو توماسو مارینتی، رهبر فوتوریستدانند و عموماً آن را در فعالیتبیستم می

م نخست قرن بیست ۀهای او و هوادارنش در همان دهکنند. مانیفستایتالیایی خالصه می

نها از آ ۀرا در سرتاسر اروپا اعالم کرد و ستایش پیروزمندان ین سرعت و فوالدیظهور آ

ها تأثیری حیاتی بر دریافت هنرمندانه از تکنولوژی بر جای گذاشت... هواپیماها و اتومبیل

تاریخی  ۀمینز ،ها نسبت بدهیمها را صرفاً به تأثیر فوتوریستاما اگر این عالقه به ماشین

طور که رومئو پوجیولی و اخیراً مارجوری پرُلف ابراز ایم. همانبحث را تحریف کرده

شناسایی  در جهتآوانگارد اند... برنامه فوتوریستی با تمایل درونی پرقدرت جنبش کرده

لیسی گری انگمطابقت داشت... ویندهام لوئیس، مؤسس دوران های هنری ماشینپتانسیل

های فرم مشغولی بهکرد... دلشناسی جدید شرکت نیز به سهم خود در این جنبش زیبایی

لوئیس آشکار است، اما با وضوح بیشتری در نخستین رمان  ۀهای اولیماشینی در نقاشی

ین را گری نسبت به ماششود. لوئیس در این رمان شیفتگی مکتب دَوَرانظاهر میتار او 

 1وارد قلمرو فرم و دینامیک روایی کرد.

                                                           

1. Wutz, Michael. “The Energetics of Tarr: The Vortex-Machine Kreisler.” 

Modern Fiction Studies. vol. 38. no. 4 (1992): pp. 845-846. 

http://www.aghalliat.com/


  حسام جنانی ...هدایت سارق یا هدایت نابغه

46 
www.aghalliat.com   

 

حد  غرق نشد و همواره کشش بیش از« ماشینیسم»ها در گاه مانند فوتوریستالبته لوئیس هیچ

ها ایتالیایی «گانهبچه»او آشکارا وابستگی احساسی و »کرد. آنها به عصر ماشین را شدیداً نقد می

ریسم را از که فوتو« اتوموبیلیسم»و « ابزار مکانیکی»و « آالتماشین»ای رمانتیک از به انگاره

 علم و تکنولوژی ۀفراوانی به حوز ۀبا این حال، لوئیس عالق 1«رد.کانداخت، محکوم میرواج می

ها تابخانههای بسیاری را در کاین موضوعات ساعت ۀداد و برای تحقیق دربارنشان می

ی که مشخصاً بیشتر از بقیه او را جذب خود کرده بود و در نهایت با گذراند، اما قلمرومی

 ۀهای هنری بسیاری شکل داد، حوزم مفهومی، برداشتاستفاده از آن، هم به لحاظ فرمی و ه

 الکترومغناطیس بود:

دوم  ۀای توضیحی از تئوری میدان الکترومغناطیسی در نیمشکل وُرتکس بدل به ریزنمونه

ری از گیزیادی داشت، با بهره ۀقرن نوزدهم شد و لوئیس که به علم و تکنولوژی عالق

 و نیز کلیتتار مفهومی کردن موتور روایی رمان  جواز شعری هنرمند، این مدل را برای

صورت یک میدان ه گرفت... به نظر من، خود لوئیس رمانش را ب به کارآن 

ادل یا فضایی متنی که در آن انرژی تولید، تب دید، به عنوان منطقهمی« الکترومغناطیسی»

 2شد.و گسترده می

 

                                                           

1. Bracewell. ibid. p. 232. 

2. Wutz. ibid. p. 847. 
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 گری شددَوَرانساختار وُرتکس که بدل به لوگوی جنبش 

 

دارد که حول یک محور ثابت در حال چرخش است و این دینامیک  دََورانیوُرتکس حرکتی 

وی جمله تابلمن های لوئیس و حتی برخی از تابلوهای او،حرکتی تقریباً در تمام داستان

های نَوراهای مربوط به ُورتکس و دَاست. البته ایده رفته به کار 1تر دیدیمکه پیش« آلسیبیادس»

ر توان تا رنه دکارت، فیلسوف شهیدارند و ردشان را می ترای بسیار کهنوُرتکسی پیشینه

 فرانسوی، عقب برد:

( برای توضیح گردش Theory of Vorticesها )اگرچه اعتبار تنظیم تئوری گرداب

 کنند، اما ساختار ُورتکس در تحقیقاتسیارات را عموماً به رنه دکارت تفویض می

هیدرودینامیکی محققان معاصرتری چون یوهان لودویگ ون هلمهولتز و کمی پس از 

ه یک ها ُورتکس بدل بگرفته شد. در این حوزه به کارهای نوپای میدان نیز او، در تئوری

را « های وُرتکسیاتم»، لرد کلوین تئوری 1۱۱۱ریزنمونه توضیحی مرکزی شد. در سال 

فضای اشغال شده توسط ماده... بنیان تئوری  آنها در حرکات دَوَرانیپیش کشید که 

ترتیب تئوری فیزیکی میدان را پی ریخت. جیمز کالرک ماکسوِل، بر ماده او و بدین

                                                           

 توان تشخیص داد.و محور ثابت وسط آن را در همان نگاه اول میحالت دَوَرانی نقاشی .  1
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عت های ریاضی، طبیهای مولکولی کلوین و با استفاده از نسبتاساس تئوری گرادب

طوط خ»ادای... آن را بندی کرد که دو دهه قبل از او مایکل فارفیزیکی چیزی را فرمول

نامیده بود... این ماکسول بود که تئوری میدان مدرن را پی ریخت و فهم او از « قدرت

 ها، بهای از وُرتکسو از میدان به عنوان مجموعه گره انرژیوُرتکس به عنوان یک 

 1و موتور روایی آن را طراحی کند.تار رمان  ۀلوئیس کمک کرد تا شاکل

 

ا است ب« محور ثابت»حول یک « چرخش دَوَرانی»دوگانه را که متشکل از اگر این ساختار 

شتری گاه با وضوح بیآن ،کنیمخاصیت کشش و ربایش میدان الکترومغناطیسی ترکیب 

یس و حرکتی برخی از تابلوهای لوئ-ایست ۀها، خصیصآن با منطق متناقض ۀتوانیم به رابطمی

این  دویرد شماره شویم که چرا فبریم. نیز، بهتر متوجه میبینی تلفیقی ُورتیسیسم پی بنیز جهان

ها و به قصد بازتعریف مفهوم جنبش، یعنی اِزرا پاوند، پس از جدا شدن از گروه ایماژیست

گونه با پیوند برقرار کردن بین مفاهیم ایماژ و وُرتکس، این« ُورتیسیسم»ای به نام در مقاله« ایماژ»

ناچار باید ست که بها ایگاه یا خوشهاژ[ یک ایده نیست، بلکه گرهتصویر ]ایم»نویسد که می

د و به گذرنشوند، از میان آن میها از آن به بیرون پرتاب میآن را یک ُورتکس بنامم که ایده

 2«شوند.درون آن کشیده می

هایی بردند تا همچون میدانمی به کارها تمام سعی خود را بر همین مبنا بود که وُرتیسیست

هایشان را با تمام تناقض« های اصلی هنر مدرنفرم»دنیای کهنه و نو و نیز تمام  ،الکترومغناطیسی

به درون آثار خود بکشند، با هم تلفیق و هنر ُورتیسیستی خود را به جهانیان عرضه کنند و خود 

                                                           

1 Wutz. ibid. p. 848. ]تأکید از نگارنده[ 

2 Pound, Ezra. Vorticism, first published in the Fortnightly Review 96 [n.s.], 

1 September 1914, pp461–471. 

http://fortnightlyreview.co.uk/vorticism/.  
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خصوص برای ه، و بتاررمان  گارشویندهام لوئیس نیز از همین استراتژی تلفیقی برای ن

اهیم بسیاری برد و به ترتیبی که در آینده خو ۀهایش، بهردهی به هویت متناقض شخصیتشکل

 نیز راه یافته است.بوف کور دید این استراتژی هنری تمام و کمال به 

ول های پیدایش و اصمحترم نیز تا حدی با زمینه ۀجا رسید و خواننداکنون که سخن بدین

گری آشنا شده است باید موضع تحقیق حاضر در خصوص جنبش وُرتیسیسم یا همان دَوَران

ر نهایت تر بیان شود تا دشکلی واضحه ب جا مطرح شد،، مرتبط با هر آنچه که تا اینبوف کور

ست که از روی آثار شخص یا ا یخود سرقتی ادب« کلیت»در بوف کور معلوم گردد که آیا 

 ۀست دارای اصالت و محصول آفرینش خالقانا برداری شده یا اثریاشخاصی دیگر کپی

ام، این است آن. پاسخ من به سؤال فوق، مطابق با آنچه در جریان تحقیقاتم متوجه شده ۀنویسند

 ست و منبع اصلی صادق هدایت برایا در کلیت خود سرقت ادبیبوف کور که 

پرسی ویندهام لوئیس، آثار نوشتاری و تجسمی او و در بوف کور خود در  هایبرداریتکه

 گری بوده است.کل مکتب دََوران

نشده است و از همین رو در قاعدتاً در حال حاضر ادعای فوق صرفاً در حد ادعایی اثبات

م. ه و تببین نمایفصول بعد تالش خواهم کرد تا دالیل و شواهد خود را برای اثبات آن ارائ

های ظاهری صرف بر شباهت یگرفته خواهد شد اتکا به کارای که برای اثبات ادعای فوق شیوه

اره خواهد ها نیز اشو آثار لوئیس نخواهد بود، اگرچه به این شباهتبوف کور هایی از بین صحنه

تدریج متوجه خواهد شد که چرا در این تحقیق روش صادق هدایت محترم نیز به ۀشد. خوانند

 نامیده شده است.« برداریتکه» بوف کوردر نگارش 

 

*** 

 

انی ای مانند اکسپرسیونیسم، کوبیسم و سوررئالیسم، نویسندگشدهعالوه بر مکاتب هنری شناخته

زء کسانی ادگار آلن پو را ج مانند سارتر، موپاسان، کافکا، داستایوفسکی، ژرار دونوال، ریلکه و
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ب از آنها تأثیر پذیرفته است. خو ،بوک کوردر نگارش  خصوصبهدانند که صادق هدایت، می

 است پیش از شروع قسمت اصلی این تحقیق، سخن خود هدایت را نیز در این مورد بخوانیم:

و، دگار آلن پجا... موپاسان، ابندند... بیمضحک این است که اغلب مرا به این و آن می

ها حتی بدون اینکه خودم متوجه شده باشم ها و بعضی وقتچخوف... درست است، اول

به نسبت موضوع یک چیزهایی از اینها هست... ولی اصل مطلب جای دیگر است... اصل 

مطلب توی نگاه است... توی گوش است. همان مطلب را، همان چیز را، همان داستان را 

 1مختلف نقل کرد.های صورته شود بمی

 

بستند. یم« به این و آن»طور که معلوم است خود هدایت نیز بسیار ناراضی بوده که او را مدام این

اصل مطلب جای دیگر »گوید: جاست که میهای هدایت اما، آنقسمت مهم این بخش از گفته

 «ختلف نقل کرد.های مصورته شود باست... همان مطلب را، همان چیز را، همان داستان را می

هایش توجهی ندارد که در قلمرو هنر مدرن که در آن گویی هدایت در این بخش از صحبت

شخص »فردیت مؤلف و یگانگی آفرینشش اهمیتی بنیادین دارد، اگر مطلب یا داستان از 

ر سرقت ادبی قرا ۀدیگر، در دایر« هایصورته ب»آن، ولو  ۀگاه نقل آگاهانباشد، آن« دیگری

جدید  ۀد گرفت، مگر آنکه ثابت شود چیزی جدید و نو به آن مطلب اضافه شده و گویندخواه

عمد خود را به ۀگوی دوم قصتر از این، اگر داستانمهم 2مهر فردیت خود را بر آن کوبیده است.

ت گاه کار او را جز سرقگویی اصالت آن تمام و کمال متعلق به اوست آنکه طوری نقل کند 

یابد که توان نامید. این قسمت از کالم هدایت زمانی اهمیت مضاعفی میدیگری نمیادبی چیز 

 آید:گویش با فرزانه از تقلید سخن به میان میودر گفت

                                                           

 .11۲فرزانه، همان مأخذ، ص .  1

 کند.یعنی همان استداللی که بهارلو در دفاع از هدایت به آن استناد می.  2
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های خیالی و جنایی است. شناختن او الزم و های رومانهوفمان پدرجد همه نویسنده»

 آلن[ پو به او بدهکار نیست، ولی] ادگارها اساسی است. درست است که به نظر بعضی

توانستند آلن[ پو و داستایفسکی نمی] ادگارها از جمله وجود هوفمان، خیلیمن معتقدم بی

 «سبک خودشان را پیدا کنند.

 «دارند؟های خیلی قوی خواننده را به تقلید وا نمیآیا این جور نویسنده»

 «منظورت چیست؟»

ذارند و از بس خودشان جالب هستند، آدم گمنظورم اثری است که روی آدم می»

 1« آورد.اختیار تقلیدشان را درمیبی

دن کنم. تقلید عیب نیست. دزدی و چاپیکنند. من هم تقلید میتقلید؟ همه تقلید می»

عیب است. داشتن شخصیت در این نیست که آدم به هر قیمت که شده خودش را 

ا ایی حسن نیست، شرط خلق کردن نیست. چه بستنهژینالیته بهژینال جا بزند. اوریاوری

آدم حرفی داشته باشد که باید تو یک قالب خاص گفته بشود و این قالب پیش از او 

جربزگی و بی تنبلی ساخته شده باشد... تقلید بدون اینکه آدم احتیاج داشته باشد، نشانه

 2« است.

 

تر از بداند و عجیحتی آن را عیب نمی کند وهدایت در اینجا تعریف عجیبی از تقلید ارائه می

کند. البته، این بخش از سخن او که آن، مجوز انجام دادنش را نیز در صورت نیاز صادر می

وجه انکار چیزی نیست. هدایت کامالً محق ، به هیچ«جا...بندند... بیاغلب مرا به این و آن می»

ود و ربط به خاند بیبخش او دانستههامجا و نویسندگانی را که الاست که این سخنان را بی

ه تاکنون، ب بوف کورکه از زمان نگارش « اصل مطلب»ترین اثرش بداند. در واقع، معروف

                                                           

 .1۲۹همان مأخذ، ص .  1

 همان مأخذ..  2
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انه های خود عامدها و نامهکدام از نوشتهگاه در هیچدالیلی خاص، مکتوم مانده و هدایت نیز هیچ

گویش با فرزانه به وانی که گفتاست و خود او زم« جای دیگر»ای نکرده، به آن اشاره

 کند:شود از اشاره به آن شانه خالی میداستایوفسکی کشیده می

رود. و تا زیر چوبه دار می گیرندشمی 1۱۱۱این موجود زندگی عجیبی داشته. جزء انقالبیون »

شود... می Mystiqueتیک برد و از آن سرانه به بعد میسولی در آخرین دقیقه جان در می

کرده، به ایتالیا، به فرانسه، پاریس، نیس... کارش را از بالزاک و هوفمان و تا خیلی مسافرت می

جای اینکه  های دیکنز یاد گرفته بوده... فوت و فن کار را از آنها یاد گرفته بوده، ولی باندازه

جور است... کار همینتقلید احمقانه دربیاورد، حرف خودش و ملت خود را زده... اصالً اصول 

 یاد گرفت، ولی مطلب باید مال خود باشد. استادفن را باید از 

 «اید؟خود شما هم همین کار را کرده»

 «من؟»

 «داشتید؟ مدلشما هم »

 :داد. به سیگارش پک زدمدتی به من خیره شد، زانوش را روی ران چپش انداخته بود تکان می

 1« است.اسرار  ها دیگر جزءاین»

 

« سرارا»و برمال کردن « استاد»، شناختن آن «مدل»آنچه در این تحقیق در پی آنیم یافتن آن 

زودی نیز متوجه خواهیم شد که چرا هدایت از پاسخ دادن به پرسش هصادق هدایت است. ب

 رود.فرزانه طفره می

جالب دیگری که در سخنان هدایت وجود دارد آشنایی او با ای. تی. هوفمان نویسنده  ۀنکت

ی ای که هنوز هم تا حد زیادرمانتیک آلمانی است. در نگاه نخست آشنایی هدایت با نویسنده

رسد، اما در این تحقیق خواهیم دید که در ادبیات جهان ناشناخته است قدری عجیب به نظر می

 ه نیز توضیحی منطقی و قابل قبول وجود دارد.برای این مسئل

                                                           

 . ]تأکید از نگارنده[11۲-11۹همان مأخذ، صص .  1
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به همان میزان که در ادبیات معاصر ایران جنجال آفریده، ناشناخته نیز مانده است بوف کور 

ادبیات فارسی  «معضل»دلیل نیست که برخی محققان نظیر آذر نفیسی از این اثر تحت عنوان و بی

بر همه  یانیاپ»را بوطیقای بوف کور ب خود ای کتاکنند یا محمود نیکبخت در مصاحبهیاد می

هاست که ها و قیل و قالخواند. عموماً در همین جنجالمی« کوربوف رامونیپ یهاو قال لیق

گیرند. از این رو، در تحقیق حاضر، آمیز جای حقیقت را میهای اغراقشود و افسانهمعنا گم می

ای مستدل و مستند سهمی در پایان به شیوه تمام تالشم بر آن خواهد بود تا در صورت امکان

 ها ایفا کنم.نهادن به این قیل و قال

د ندارد وجه قصرسد. نگارنده به هیچذکر یک نکته نیز در این فرصت ضروری به نظر می

شده را در خصوص اصالت بوف کور به خواننده محترم این سطور، مخصوصًا گیری ارائهنتیجه

و بوف کور، تحمیل کند. از این رو، داوری فوق را نباید همچون  خواننده دوستدار هدایت

گیری برای مشخص نمودن سمت و سوی این حکم پیش از اثبات جرم در نظر آورد. این موضع

نای صدالبته بر مبتحلیلی است و « فرضپیش»پژوهش و در این مرحله، صرفاً در حد یک 

ه تعدادی ک قیقی بیان شده استمطالعه صدها منبع و تورق هزاران صفحه متن تح

ه در اند. نگارنداز آنها در این پژوهش ذکر و بسیاری نیز به دالیل عدیده کنار گذاشته شده

گذارد نهایت امر، قضاوت در خصوص سرقتی بودن یا نبودن بوف کور را بر عهدۀ خواننده می

گیری پروراند. مخلص کالم آنکه، نتیجهو اندیشه تحمیل نظر خود را به هیچ احدی در سر نمی

نهایی در خصوص موضوع این تحقیق بر عهده خوانندۀ محترم خواهد بود، اما نگارنده نیز حق 

 دارد.اش را برای خود محفوظ نگاه میمشروع اعالم نظر تحقیقی
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 . ثنویت و فروپاشی ثنویت در افکار لوئیس9-9

گری و برخی از اصول جنبش دََورانبوف کور هایی بین عناصر داستانی پس از کشف شباهت

 ۀخ، در واقع، نسبوف کوربرایم محرز شد که  هایی از ویندهام لوئیس،و طی بررسی نوشته

ئیس، اضافاتی از آثار دیگر لو ۀعالوه ب ،اثر ویندهام لوئیس استتار رمان  ۀشدرونویس و فشرده

 ۀوانند. خعید بیگناهانو رمان دشمن ستارگان  ۀنمایشنام جسم وحشی،داستان از جمله مجموعه

های صادق هدایت از این چهار اثر لوئیس و موارد متعددی برداریتکه ۀتدریج به نحومحترم به

اهد برد. اما پیش از پرداختن به که او طی این فرایند انجام داده است پی خو« انتحال عمدی»از 

را ور بوف کو به تبع آن تار ای که بنیان جهان داستانی رمان این موارد الزم است به مشخصه

ای مقدماتی صورت گیرد تا سپس در ادامه این فصل با جزئیات بیشتری بررسی سازد اشارهمی

 شود.

ترین آنها دوگانگی د که مهمشوهای بسیاری مواجه میبا دوگانگیتار خواننده در رمان 

اشاره به جهانی دارد که در آن خلق تار در رمان  هنراست.  تراژدی/کمدیو  هنر/حیات

این جهان غیاب غریزه است )یا حداقل قرار است که  ۀگیرد. وجه مشخصهنری صورت می

. تشود، یعنی هنر، جاودانه بودن آن اسآنچه که در آن خلق می ۀگونه باشد( و خصیصاین
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، و در کل شهوات غریزی و جنسی ۀرابطآدمی است و  ۀ، جوالنگاه غریزحیات

کند. حیات، برخالف های حقیرانه زندگی آن را از هنر متمایز میهای پست و عادتروزمرگی

های متعددی از هنر در مقابل هنر، دنیای زوال و انحطاط و مرگ است. شخصیت تار در موقعیت

ه تواند بود نمیکند، اما در نهایت به خاطر هویت دوپاره و از هم گسیخته خحیات دفاع می

نهد، التزامات زیست در جهان هنر پایبند بماند و خودش نیز به حیات یا جهان غریزی گام می

کامل از دست داده باشد.  به طورالبته بدون آنکه وجه هنری وجود خود و تعلقش به هنر را 

 ض خواهد بود.قکه خواهیم دید، سرشار از تناچنانطبیعتاً رفتار و گفتار چنین شخصیتی نیز، آن

ش و گرفته در رمان و به کنهای شکلگیری دوگانگی تراژیک/کمیک به موقعیتشکل

ها در حرکات رفت و برگشتی آنها از هنر به حیات و بالعکس وابسته های بین شخصیتواکنش

 است.

دهد که مرز بین هنر و حیات زیرپا هنری لوئیس موقعیت تراژیک زمانی رخ می ۀدر فلسف

انه ست با فاصله گرفتن از جهان جاودا کند هنرمندی حقیقیگذاشته شود و شخصی که ادعا می

هنر پا به جهان حیات یا جهان زوال و مرگ بگذارد. موقعیت کمیک نیز بر همین اساس شکل 

نرمندِ مذکور با فاصله گرفتن از هنر و نزدیک شدن به حیات وضعیتی گیرد. بدین معنی که همی

هم بدون آنکه از خاصیت تراژیک وضعیت او کاسته شده  زند، آنکمیک برای خود رقم می

 شود.باشد. به بیان دیگر، در وجود چنین فردی وضعیت تراژیک با وضعیت کمیک تلفیق می

نیز از آن  ، که باالترچیز دوتایی باشیید در همهبالیندزی اشنایدر در تحقیق روشنگر خود، 

را  تارهای هنر/حیات و تراژدی/کمدی در رمان هایی آمده است، دوگانگیقولنقل

خواند. بدین معنا که خواننده رمان، این دو ثنویت را باید به منزله می« های راهنمادوگانگی»

نقشه راهنمایی برای خواندن آن در نظر بگیرد. اما این امر بدین معنا نیست که روابط در رمان 

ارش این گروند. برعکس، دقیقاً خالف این معنا مد نظر لوئیس در نبر مبنای ثنویت پیش میتار 

ار تاست که بافنده تار و پود داستانی رمان « فروپاشی ثنویت»رمان بوده است. به بیان دیگر، 
 است.
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واضح است که بودن در جهان هنر در عین قدم گذاشتن به جهان حیات وضعیتی 

کند. همچنین، تلفیق وضعیت نماست که مرز مشخص بین هنر و حیات را محو میمتناقض

در زندگی فرد نیز تبلور دیگری از جمع نقیضین است. مبتنی بر این منطق، کمیک و تراژیک 

ه لوئیس شوند کبدل به سنگ بستری می تارهای هنر/حیات و تراژدی/کمدی در رمان دوگانگی

ا شان را بکند تا در نهایت همگیهای موجود در متن را بر روی آنان بنا میسایر دوگانگی

د باقی دوگانگی هنر/حیات همانن»حال جدا از یکدیگر نگه دارد.  یکدیگر تلفیق کند و در عین

شود. این دوگانگی ]در ابتدا[ داللت بر این دارد که هایی مشابه منتهی میچالهها به دامدوگانگی

ناپذیر و ناسازگار با یکدیگر هستند، اما در حقیقت این دو از یکدیگر این دو )هنر و حیات( تقلیل

محصول هنری این استراتژی  1« توانند بدون یکدیگر وجود داشته باشند.و نمیگیرند نشئت می

هایی است که به لحاظ هویتی و فکری دوپاره خلق شخصیتهای لوئیس در داستان

هستند. به تعبیر دیگر هم وابسته به هنر هستند و هم به حیات، هم به هنر میل دارند، هم به حیات، 

 خود هستند.« خود دانی»زنند و هم اسیر یخود م« خود عالی»هم دم از 

مک به ما کبوف کور های فوق چگونه در فهم و تحلیل زودی خواهیم دید که دوگانگیهب

 خواهند کرد.

د به در کلیت خود اثری اصیل است یا نه بایبوف کور اکنون برای آنکه معلوم کنیم که آیا 

 سه سؤال پاسخ بدهیم:

 و چه بود؟اگوئیستی و اثر این تقابل بر ادبیات ا-دگرایی مدرنیستی. دلیل مقابله لوئیس با فر1

ن تواها و آثار لوئیس و آثار او را چگونه میهای هدایت از اندیشهبرداری. چند و چون تکه2

 تبیین کرد؟

تکه از آثار لوئیس بدل را به رونویسی چهلبوف کور . چه شرایطی هدایت را واداشت تا ۹

گر، هدایت بین وضعیت شخصی خود و وضعیتی که ویندهام لوئیس در آن کند؟ به تعبیر دی

                                                           

1. Schneider. ibid. p. 23. 
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رمان  ۀشدرا به نسخه فشردهبوف کور هایی دیده بود که تصمیم گرفت زیست چه شباهتمی

 ند؟بدل کعید بیگناهان و رمان جسم وحشی مجموعه داستان  دشمن ستارگان، ۀ، نمایشنامتار

اهمیتی بنیادین دارد و در موقع مقتضی به آن  خصوصبهاز بین این سه سؤال، پرسش سوم 

 پرداخته خواهد شد. در این مرحله باید با تفصیل بیشتری به سؤال نخست بپردازیم.

 

 ارتاگوئیستی، هویت ملی و رمان -. ضدیت با فردگرایی مدرنیستی9-2

اثر ار تر رمان بست شهری دای از طنز؛ خنده، تحقیر و بنسرگیجه»خود  ۀکونیو شین در مقال

رایی مدرن از فردگ سبرخی از محققان، بر انتقاد ویندهام لوئی»معتقد است که: « ویندهام لوئیس

 1«نند.کها تأکید میهای ملی در داستانبر رابطه این نوع از فردگرایی با هویت خصوصبهو 

صل کند پل پپیس است که در فهای خود به آنها اشاره مییکی از محققانی که شین در گفته

« اگوئیستی-فردگرایی مدرنیستی»او استفاده شد. آنچه که پپیس و شین درباره  هایقبل نیز از نظر

 نگویند در اثبات سرقتی بودمیتار در رمان « های ملیهویت»و رابطه این نوع از فردگرایی با 

ون این باید چند و چ بوف کوراهمیتی حیاتی دارد و بنابراین پیش از پرداختن به بوف کور 

ز باید رفت. برای این کار نیبوف کور خوبی درک کرد و سپس به سراغ بهتار رابطه را در رمان 

اگوئیستی -ای از فردگرایی مدرنیستیبا نسخه ساز خود بپرسیم که دلیل مخالفت ویندهام لوئی

 ادبی اروپا غلبه داشت دقیقاً چه بود؟-در زمان او بر مجامع هنری که

در رمان خود، دو نسخه متفاوت و چه بسا متضاد از هویت ملی را که به هنگام  سلوئی

ه بشد، نخست های تخصصی و عمومی از آنها دفاع میشروع جنگ جهانی اول در بحث

کند. یکی از این دو نسخه، دیدگاه گیرد، سپس آنها را نقد و در نهایت ردشان میمی کار

ه ب بود که« توارث»دید. در این نسخه، ای درونی و ذاتی مینژادی بود که ملیت را مقوله

                                                           

1. Shin, Kunio. “A Megrim of Humour: Laughter, Humiliation, and the 

Metropolitan impasse of Modernism in Wyndham Lewis’s Tarr.” The Tsuda 

Review (2012): p. 26. 
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کرد. یا ملت مشخص را تعریف می« نژاد»شکلی بنیادین شخصیت فردِ منتسب به یک 

ای انتقاد داشت، تعریفی فردگرایانه از ملیت بود که آن را مقولهنسخه دوم که لوئیس به آن 

دید که های فرهنگی میغیرذاتی و بیرونی و حاصل نظامی محدودکننده از آموزش

هر دو ار تق آیند. رمان یتوانند و باید بر آن فااشخاص پرانرژی و بابصیرت و بااراده می

کرد و آنها را برای توضیح دادن معرفی میانگارانه دهنده و سادهفوق را تقلیل ۀنسخ

 1دید.های آدمی ناکافی میهای آشفته هویت و فعالیتجنبه

 

ج گرایی، یعنی شاخه توارثی که بیشتر در آلمان ترویباید بدانیم که بین دو شاخه جریان ملی

شاخه فرهنگی  با اگوئیستشد و شاخه فرهنگی که در انگلستان رواج داشت، مجله انگلیسی می

 کرد:آن مواجه بود و از همین رو بیشتر علیه این شاخه فعالیت می

کی را ی« هویت ملی»ها به دولت و ایمان آنها به فرد باعث شد که عدم اعتماد اگوئیست

ای بدانند که اشخاص برای رسیدن به گر و محدودکنندهدیگر از نیروهای سرکوب

د. این دیدگاه در تقابل با دیدگاه جبرگرایانه ]نژادی[ از ق شونیآزادی فردی باید برآن فا

ست دانای توارثی میشد[... ]و[ ملیت را مقولهمفهوم ملیت بود ]که در آلمان ترویج می

ها با کرد... بر خالف این دیدگاه، اگوئیستکه شخصیت افراد یک ملت را مشخص می

ی های رسمرهنگی و محصول آموزشای فتعریفی از ملیت مواجه بودند که آن را مقوله

ن ها چنیشد. در نگاه اگوئیستهای ملی معین داده میدانست که به افراد در زمینهمی

هایی مشخصاً ضدفردی بود، چون هدفشان قراردادی کردن اشخاص و جایگزین آموزش

بود که دولت به آنها اعتبار « ملی»های فرد با خصیصهههای منحصربساختن ویژگی

 2داد.می

                                                           

1. Peppis. ibid. p. 229. 

2. ibid. p. 231. 
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، مروج نسخه دوم از فردگرایی رایج در آن برهه پرتره هنرمند در جوانی از دید لوئیس رمان

تاریخی در اروپا بود. در رمان جویس، استفن ددالوس، قهرمانی فردگراست که با تمام قوا 

کوشد در راه بدل شدن به هنرمندی مدرن، خود را از قید و بندهای فرهنگی جامعه ایرلند می

او را به مثابه یک ایرلندی خالص زیر پا « هویت ملی»دهنده به های شکلا کند و آموزشره

تازد. ، به نحوی که خواهیم دید، به همین جنبه از رمان جویس میتاربگذارد. لوئیس در رمان 

آنچه  تابید معتقد بود که افراد، برخالفهای نژادی و فرهنگی از فردگرایی را برنمیاو که نسخه

ود کنند، واجد آن یکپارچگی فکری و هویتی نیستند که بتوانند خدو دیدگاه فوق تبلیغ می که

نند غریزی و غیرهنری خود رها ک هایایشفرهنگی و تاریخی و نیز گر ۀرا یکسره از یوغ گذشت

ه یافته و متمایز با دیگران بشوند. به خاطر همین دیدگاهایی کامالً فردیتتا بدل به شخصیت

 ادیِ لوئیس نسبت به جویس بود که:انتق

در حالی به انتها « پرتره...»شود. تمام می« پرتره...» شود کهاز جایی آغاز میتار رمان 

رسد که استفن ددالوس به عنوان هنرمندی مستقل زندگی جدیدش را در اروپای قاره می

را، از چند سال  داستان هنرمند جوان و باارزش خود، فردریک تار تارکند. رمان آغاز می

 1آغازد.پس از شروع زندگی جدید او در اروپای قاره می

 

ضوح مبلغشان بود کاوید تا با واگوئیست اکنون باید با دقت بیشتری اصولی را که مجله 

 :با آنها برخاستچگونه به مخالفت تار تری معلوم شود که ویندهام لوئیس در رمان افزون

های آلنقدی داستانی بر ایده تاربرای آنکه نشان دهیم قصد لوئیس از نگارش رمان 

جنبش فردگرایی در انگلیس بوده است، الزم است تا اصول فلسفی، سیاسی، و ادبی 

ت اگوئیسکرد... بازیابی کنیم... ها را ترویج میآلکه این ایده« ای فردگرانشریه»

                                                           

1. ibid. p. 235. 
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نه ضدسوسیالیستی بود که فلسفه فردگرایا هایار آزادی فرد با گرایشای طرفدنشریه

کرد... ( را ترویج می1۱۱۱-1۱۱۱مکس اشتیرنر ) افراطی فیلسوف صوری آلمانی،

های مطلق مانند خدا، جاودانگی، آزادی، انگاره»های خود به تمامی اشتیرنر در بحث

و  به مثابه قید و بندهایی تحمیلی« اندانسانیت و غیره که از بچگی در مغز ما فرو کرده

ای، هنگامی که بنده هیچ انگاره»تاخت. از نظر اشتیرنر: محدودکننده آزادی فردی می

خدمت نخواهم  خودمکس را جز نباشم، تحت هر شرایطی هیچ« ذات متعالی»هیچ 

وجه  چدر فلسفه، سیاست و هنر، به هیاگوئیست با توجه به رویکرد فردگرایانه «... کرد

له در مجپرتره هنرمند در جوانی تعجبی ندارد که مارسدن و ویِور موافق سریالی شدن 

های جنبش فردگرایی در قالب یک آلای از ایدهترجمه« پرتره...»خود بودند. از نظر آنها 

کند رمان مدرن بود... این رمان، زندگی استفن ددالوس را از بچگی به جوانی تصویر می

او را از فرزند یک خانواده کاتولیک سطح متوسط ایرلندی به هنرمندی  و تبدیل شدن

 1دهد.خالق، یگانه و به شدت مستقل نشان می

 

یا  اگوئیستمسئله اینجاست که لوئیس تا پیش از شروع جنگ جهانی با مجالتی مانند 

های هبطی نخستین سال جنگ جهانی اول، ضر»نویسندگانی مانند جویس تا حدی همسو بود، اما 

ه گری و ایمان او را بناشی از رخدادهای تازه، امیدهای لوئیس را برای شکوفایی جنبش دََوران

 ماجرا از این قرار بود که: 2 «فردگرایی... به یغما برد.

ستقل بشوند مصمم و م« افراد»کرد تا بدل به ها را تشویق میپیش از جنگ لوئیس انگلیسی

به بعد، دولت بریتانیا، مؤسسات ادبی، و جراید کثیراالنتشار های نخست درگیری اما از ماه

دادند که عمل مستقل را تقبیح و حمایت یکپارچه گرایانه را در جامعه رواج میتبی ملی

                                                           

1. ibid. p. 230-232. [ اصلیتأکید در متن  ] 

2. ibid. p. 233. 
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ه ن سکرد... به خاطر مواجه شدن با واقعیات زمان جنگ، لوئیاز جنگ... را تشویق می

های نتکننده و سهای ملی تحمیقبر آموزشق آمدن یها را برای فاتنها توانایی انگلیسی

گری نیز های فردگرایانه جنبش دََورانآلفرهنگی زیر سؤال برد، بلکه حتی در مورد ایده

بخشی سال نخست جنگ، بدل به منتقد مردد شد... لوئیس در میانه آشوب و آگاهی

 1جدی و هوشمند جنبش ]فردگرایی[ شد. 

 

توجه ویژه مبذول کنیم این است که صادق هدایت نیز، عالوه بر فضای آنچه باید بدانیم و به آن 

ای در دوران اقامتش در اروپ فرهنگی کشور خود که در فرصت مقتضی به آن خواهیم پرداخت،

سوز شده از جنگ جهانی اول )که در عین حال با سرعت به سمت دومین جنگ خانمانویران

ه یوسف ای است کفضایی مواجه بود و این نکته رفت( کمابیش با چنینجهانی نیز پیش می

 قدری به آن توجه کرده است:« بر مزار صادق هدایت»پور در مقاله اسحاق

کار هدایت همچنین حکایت از این داشت که دو چیز جاذبه و افسون خود را از دست 

فات اداده است: هم دنیای باورهای مذهبی و عرفانی که اکنون دیگر گویی بازتابی از خر

ای که هدایت آن را غرب. زیرا غرب در دوره« روشنگری»نمود و دنیای گذشته می

معاصر انقالب  –گوته فاوست المعارف، یا غرب دوره ةریشناخت غربِ دوره اصحاب دا

 2های مرگ سر بر کشیده بودند. نبود. در این غرب اردوگاه –فرانسه 

 

جنگ جهانی اول با آن مواجه بود و سرانجام  های پیش از آغازچنین جوی که لوئیس طی سال

کرد، حاصل « های مرگاردوگاه»طی دو جنگ جهانی کشورهای اروپایی را بدل به 

مان، المثل در کشور آلهای نژادی و فرهنگی رایج در آن برهه تاریخی بود که فیانگاریمطلق

                                                           

1. ibid. p. 234. 

 .۲21ص  ، سال دهم،نامهایران "بر مزار صادق هدایت"پور، یوسف، اسحاق.  2
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تعلق به نژاد به افراد م گونه« ردَابَرم»های توارثی ملیت، تصویری به خاطر تأکید فراوان بر جنبه

ترین جنگ گرهای ویرانبخشید و سرانجام با برکشیدن حزب نازی در این کشور، بنیانژرمن می

، لوئیس، به ترتیبی که خواهیم دید، با پررنگ کردن تارتاریخ بشری را پی ریخت. در رمان 

أکیدی رود؛ تمی« اََبرمرد»هوم های داستان خود به مقابله با مفنیازهای غریزی و زمینی شخصیت

های انسانی که هدایت نیز، متناسب با اقتضائات داستان خود، با استفاده از عامدانه بر ضعف

 برده است و در آینده با تفصیل بیشتری به کاربوف کور شگردهای هنری خاص لوئیس در 

وق، تب بلیغات نژادی فواکاوی خواهد شد. باری، کشوری مانند انگلستان نیز برای مقابله با ت

کرد که با روح فردگرایی مد نظر مجالتی مانند گرایانه فرهنگی را در جامعه خود ترویج میملی

اما از نظر لوئیس اشکال کار فردگرایان این بود که آنها نیز  اگوئیست در تعارض قرار داشت،

کردند. لوئیس را تبلیغ می انگارانه از فردگراییهایی مطلقدر تقابل با جو ضدفردی فوق، نسخه

اند و ضهایی کذب محخوبی دریافته بود که چنین مطلقاما، تحت تأثیر وقایع زمان جنگ، به

و در  رتاخالی باز خواهد گشت. فلذا، برای نوشتن رمان کسی که به دنبال آنها بدود دست

هجدم در آلمان  های مذکور در اروپا، دست به دامن ژانری شد که در قرنمواجهه با جریان

 شد:خوانده می Sturm and Drangرواج داشت و 

لوئیس به الگوی رایج رمان مدرن که همان رمان تربیتی بود و سیر رشد ذهنیت یک 

کرد تاخت و در نتیجه الگویی روایی را که ظهور یک فرد قهرمان منفرد را ضبط می

رمان  ساخت که با الگوی کرد با نوع روایی دیگری جایگزینبینی میمستقل را پیش

ک و بدبینانه ای رمانتیتربیتی بیگانه و حتی دشمن بود. نام این نوع رواییِ آلمانی که قصه

یا رمان  Zerrissenheitبود. این ژانر فرعی که زمانی  1Sturm and Drangداشت 

شد، تقالهای هنرمندی حساس و جوان را که پر از طوفان و تنش خوانده می 2واپاشی

                                                           

 طوفان و تنش..  1

 است.« چندپارچگی»یا « چنددستگی» Zerrissenheit ترالبته معنای دقیق.  2
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کند. در این الگوی روایی، هنرمندی جوان تحت تأثیر مطالبات متضاد است روایت می

ر دآرامی به زده خود،جهانی اجتماعی که ساکن آن است و نیز تحت تأثیر ذهن آشوب

قهرمان در این نوعِ روایی به -ند. فروپاشی هنرمحال دریده شدن از درون است

ه باثر یوهان ولفگانگ گوته، های ورترِ جوان رنجخورد: یا مانند رمان دو شکل رقم می

آلش است که نسبت به او خاطر عدم توانایی او در رسیدن به زن ایده

عدم  به دلیل، یا مانند کارهای ای. تی. اِی. هوفمان وابستگی شدید عاطفی دارد

ت در مطابقت دادن رؤیای خلق هنر واال با واقعیات موفقیتش اس

 1. هنرستیزانه زندگی و ذائقه بورژوازی

 

با  سلر،، یعنی اُتو کرایتارجهت نیست که از یک طرف، نام یکی از دو شخصیت اصلی رمان بی

گانه هوفمان، یعنی یوهانس کرایسلر، تشابه دارد و از طرف دیگر، های سهدان رماننام موسیقی

اشق شود، شبیه سرنوشت قهرمان عرنوشت مرگبار این شخصیت که به خودکشی او منجر میس

 رمان گوته است.

ار تدرک درست ژانر ابداعی فوق که از خالقیت لوئیس برخاسته بود در فهم صحیح رمان 
 اهمیت بسیاری دارد و باید به آن توجه کرد.بوف کور و بالطبع 

نوع  کامل کنار نگذاشت. انتخاب به طوربیتی را در اثر خود البته، لوئیس فرم روایی رمان تر

ای و تأکید بیشتر بر آن در کنار استفاده محدودتر از رمان تربیتی، مشخصه واپاشیروایی رمان 

 :دهدگونه توضیح میداد که فردریک مورل آن را اینمی تارتلفیقی و دوگانه به رمان 

تنها در سطح فرمال الگوی متخاصم رمان مدرن، نهلوئیس با استفاده همزمان از این دو 

گرایانه رمان تربیتیِ فردگرا ابراز کرد، های معمول و آرماندشمنی شدید خود را با سنت

روانی -یکدستی روحینویسی و تر قراردادهای رایج رمانبلکه در سطحی گسترده

                                                           

1. Peppis. ibid. pp. 238-239. ]تأکید از نگارنده[   
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نظر لوئیس،  ز. ا]شخصیت[ را در رمان تربیتی و رمان واپاشی نیز زیر سؤال برد

کردند و به آنها ثبات های انسانی را ساده میهر دو نوعِ روایی، هویت و کنش و واکنش

هایی مخالف ترسیم بخشیدند. اگرچه هر دو ژانر منحنی عمل شخص را در جهتمی

کرد و دیگری، ( را ارائه میegoیکی، ]رمان تربیتی[، قوس صعودی نفس ) –کردند می

هر دوی آنها، نفس را دارای یکپارچگی و پویایی  –س نزولی آن را ]رمان واپاشی[، قو

ثبات، وسیله روایتی گسسته و بیهبتار دیدند. بر خالف این دو ژانر، رمان می

 1دهد.هویتی ناپایدار و از هم گسیخته را نمایش می

 

توان ه میکرایسلر کهر دو شخصیت اصلی، یعنی تار، که رمان به نام اوست و نیز اُتو تار در رمان 

ه مثالً ک طوریه دهند، باو را همزاد تار دانست، گسیختگی هویتی فوق را به وضوح نشان می

کی خودِ کند؛ یطی بحث با هابسون هویتش را گرفتار بین دو خودِ متخاصم توصیف می»تار 

ه بنیز راوی دقیقاً بوف کور دانیم که در داستان می و 2«هنری و دیگری خودِ جنسی.

 .همین گرفتاری مبتالست

نی و های داستاو در سایر نوشتهتار ست که در رمان ا در واقع، به دلیل همین گسست روانی

کی هایی که ذهن متدوگانگی -که پس از آغاز جنگ جهانی اول نوشت  -غیرداستانی لوئیس 

رخی دی که بپاشند تا حفشرد، از جمله خود/دیگری فرو میبر تفکر مدرن بر آنها پای می

دانند. به بیانی می ۹«احتمال دائم فروپاشی ثنویت»ن وجه غالب تفکر پساجنگ لوئیس را امحقق

دهد. این ثنویت شکل نمیتقابلی بیرونی های لوئیس به دیگر، ثنویت خود/دیگری در داستان

                                                           

1. ibid. p. 239. ]تأکید از نگارنده[ 

2. ibid. 

۹. Colangelo. ibid. p. 2. 
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ود و شهای لوئیس جمع میهای داستانهای آن در درون شخصیتپاشد و تکهدر بیرون فرو می

 بخشد.ها میبه این شخصیت هویتی دوپاره

نی وُرتکس یع گری،تر نیز اشاره شد، حتی ساختار نماد تصویری جنبش َدَورانپیش کهچنان

متافیزیک »آن چنان که توبی فوشِی در مقاله خود تی است.نیز بیانگر همین فروپاشی ثنوی 

یستایی، تصویر ُورتکس تنش بین پویایی و ا»دهد توضیح می« وُرتیسیسم در آثار ویندهام لوئیس

واضح است که چنین رویکردی  1«کند.بین حرکت سریع دََورانی و محور ثابت آن را منتقل می

ی از شرایط خاص تاریخی و فرهنگی که در آن ست و لوئیس با آگاهانگاریعلیه مطلق

ن روی به آ« هامنطق متناقض»کامل به استراتژی هنری خاص خود یعنی  یزیست و با اتکامی

 آورد:

زای آن لوئیس پاسخی سریع و عمیق به جنگ جهانی اول داد. او در رویدادهای آشوب

بینی دوره حقایقی را در مورد اشخاص، جامعه، و سیاست مشاهده کرد که جهان

کرد. در همان زمانی که مارسدن و همراهانش در مجله فردگرایان را تضعیف می

های و مستقل تأکید کنند و سیاست کردند بر امتیازهای فرد آزادتالش می اگوئیست

شان را بیان شناسی فردگرایانهطلبانه و ضدساالرگرایانه خود را پیش ببرند و زیباییآزادی

بر ه های آنان پیشنهاد داد کجایگزینی بدبینانه برای پندارهتار کنند، لوئیس در رمان 

 2کرد.... اصرار میهویت شخصی زدگی و پیچیدگیآشوب

 

ده از های خود را با استفااما اوج کار لوئیس آنجاست که دوپارگی فکری و هویتی شخصیت

ست که کار اصلی ما برجسته کرد و این همان جاییتار های روایی خاصی در رمان تکنیک

 شود.آغاز میبوف کور چیز در برای اثبات سرقتی بودنِ تقریباً همه
                                                           

1. Foshay, Toby Avard. “Wyndham Lewis's Vorticist Metaphysic” A Review 

of International English Literature, 24:2 (1993): p. 46. 
2. Peppis. ibid. pp. 250-251. ]تأکید از نگارنده[ 
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 بوف کورو  تار. تکنیک روایی مشترک در رمان 9-9

 :کندچنین ابراز میاینبوف کور محمود نیکبخت نظر خود را در مورد تکنیک روایی 

ه تنها رمان و روایتی است که نویسندبوف کور نویسی معاصر، در نثر فارسی و داستان

های نامتعارف ذهن راوی، از ساختار متعارف ها و ویژگیتوانسته در آن، برای بیان عارضه

ای ههای ساختار نحوی جمله و نشانهرود و به یاری رفتاری تازه با امکانجمله فراتر 

سجاوندی، ساختاری ویژه را در نثر روایی طرح افکند که بتواند هم پاسخگوی نیازها و 

های ذهن راوی باشد و هم کاشف مجالی تازه در آفرینش جمله روایی و نابهنجاری

 1گویی درونی. تک تکنیک

 

چه خصوصیاتی دارد که صادق هدایت به یاری آن قادر شد تا هم « ساختار ویژه نثر روایی»این 

کاشف مجالی تازه در آفرینش »و هم « های ذهن راوی باشدپاسخگوی نیازها و نابهنجاری»

رد رفته در این شگ به کار« های سجاوندینشانه»؟ «گویی درونیجمله روایی و تکنیک تک

 کنند؟و چه نقشی در روایت ایفا می روایی چه هستند

 گیرد:طور پی مینیکبخت سخن خود را در مورد تکنیک روایی فوق این

 های رواییِ یافتن جملهبوف کور ترین دستاورد هدایت در در قلمرو زبان روایت، مهم

های تازه در آنها، به زبانی درخورِ بسیار بلندی است که او توانست با ایجاد ویژگی

دست یابد. حاصلی که هنوز « بوف کورگسیخته گویی درونیِ راوِی روانتک»

در این بهترین داستان  معاصر جهان است. شناختیرواندستاوردی تازه در روایت و رمان 

                                                           

 2۹-22، صص همان مأخذت، نیکبخ.  1
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ار بلند های روایی بسیگونه جملهتوان یافت که از اینای را میبلند هدایت، کمتر صفحه

 1خالی باشد.های نحوی و سجاوندی آنها و ویژگی

 

 است و هدایت برای« گسیختهراوی روان»دارای یک بوف کور پس از نظر محمود نیکبخت 

. کندست که از آن ساختار ویژه روایی استفاده میا نشان دادن همین خصیصه روانی راوی

پارچگی فقدان یکتار نیز های رمان فرد شخصیتهتر دیدیم ویژگی منحصربطور که پیشآن

های یقای جملهبوط»گسیختگی آنان است. نیکبخت، سرانجام هویتی، یا به قول نیکبخت، روان

 دهد:گونه شرح میرا این «بوف کورروایی در 

شوند که نویسنده برای های مستقل یا مرکبی آغاز میهای روایی، اغلب، با جملهجمله

 از وجه اخباری و برای تبییننشان دادن دوگانگیِ ذهنی راوی، گاهی برای بیان ایقان او 

های جوید. اما به رغم کامل بودن معنای این جملهشک راوی از وجه التزامی سود می

 کند و بهنقطه در انتهای هر کدام از آنها خودداری می آغازین، نویسنده از آوردن نشانه

د و نیستنها کامل برد تا نشان دهد از نگاه راوی آن جملهمی به کارخط تیره  جای آن

جالی شود مای که پس از خط تیره بیان میهای معترضهنیاز به تداوم دارند؛ که با جمله

 2ید.آپدید می دوگانگی و پراکندگی ذهنی راویبرای تبیین و توضیح 

 

را که هدایت برای نشان دادن  بوف کورهای در این مرحله الزم است تعدادی از جمله

گر وصل کرده به یکدی« خط تیره»گیری نشانه سجاوندی کاربها گسیختگی راوی داستان، بروان

م سجاوندی فوق در یببینیم. عالبوف کور نویس است در ده صفحه آغازین نسخه دست

                                                           

 ]تأکید در متن اصلی[. 2۱همان مأخذ، ص .  1

 ]تأکید از نگارنده[. 2۱همان مأخذ، ص .  2
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ر نویس منتشهدایت پس از مرگ او از روی نسخه دست که خانواده بوف کورهای چاپی نسخه

 1کردند، حذف شدند: 

 

 
 ۱همان مأخذ، ص 

 

 

 
 ۱مأخذ، ص همان 

 

                                                           

منتشر کرده است دوباره ظاهر  1۹۱۱ای که انتشارات جاویدان در سال البته این خطوط تیره در نسخه.  1

 اند.شده
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 ۱همان مأخذ، ص 

 

 
 ۳همان مأخذ، ص 
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 1۱همان مأخذ، ص 

 

شانه ن بوف کوردرستی، معتقد است که هدایت در انتهای جمالت آغازین متن نیکبخت، به

یین کند. خود را تب« دوگانگی و پراکندگی ذهنیِ راوی»برده است تا  به کارسجاوندی خط تیره 

د و واج« معاصر جهان شناختیرواندستاوردی تازه در روایت و رمان »او این تکنیک روایی را 

یافت.  توان مانندینویسی قرن بیستم نمیداند که برای آن در تاریخ رمانمی« های تازهویژگی»

در کلیت آن، چه به لحاظ ساختاری و چه معنایی،  بوف کورین است که ادعای این تحقیق نیز ا

ای دیگر، یعنی ویندهام لوئیس است. اکنون های هدایت از آثار نویسندهبرداریحاصل تکه

سال قبل از چاپ  22، که تارترین رمان خود، سؤال اینجاست، آیا لوئیس در نخستین و مطرح

گسیختگی گسیختگی، یا به تعبیری دیگر، هویتادن روانمنتشر شد، برای نشان دبوف کور 

رده استفاده ک «های روایی بسیار بلندجمله»تیره و  های خود از نشانه سجاوندی خطشخصیت

 1۳1۱چاپ تار رمان  1۱تا  1است یا نه؟ پاسخ این سؤال مثبت است. تصاویر زیر از صفحات 

 اند.انتخاب شده
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 1ص تار، رمان 

 

 
 1مأخذ، ص همان 

 

 
 ۲همان مأخذ، ص 

 

 
 ۱همان مأخذ، ص 
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 ۱همان مأخذ، ص 

 

 
 ۳همان مأخذ، ص 

 

 
 1۱همان مأخذ، ص 

 

وت چهار نسخه چاپی متفاتار به دو نکته باید اشاره شود. اول، رمان  ،پیش از ادامه بحث اصلی

ه و ویرایش ب بدون بازنویسی 1۳1۱که در اگوئیست سریالی و در سال  1۳1۱دارد: نسخه سال 

صورت یکپارچه منتشر شد و در این تحقیق از همین نسخه استفاده شده است. نسخه دیگر رمان 
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با بازنویسی مختصری به چاپ رسید و نسخه سومی نیز وجود دارد که در سال  1۳1۱در سال 

هایش از خط های ذهنی شخصیتلوئیس برای بیان دوگانگی 1۳1۱منتشر شد. در نسخه  1۳2۱

های تیره بدل به عالمت این خط 1۳1۱شده سال ( استفاده کرده است. در نسخه بازنویسی-) تیره

کامل بازنویسی کرده است  به طورکه لوئیس رمان خود را  1۳2۱اند و در نسخه مساوی )=( شده

در آن زمان لوئیس مشتاق بود که »اند. دلیل نیز این بود که شده های مزبور کالً حذفعالمت

را نخوانده  ارتتر رمان بلکه خوانندگان انبوهی که پیش« آریستوکرات»یا « خواننده نخبه»ک نه ی

 به چاپ رسید. 1۳۱1نیز در سال تار آخرین ویرایش رمان  1«بودند مخاطب کند.

محتوایی خود مشخصًا  -های روایی برداریطور که معلوم است، صادق هدایت در تکهآن 

دیگری که وجود دارد این است که در این نسخه از  کرده است. نکتهاستفاده  1۳1۱از نسخه 

ه چنان کدهد، اما آنهای تیره نشانه سجاوندی نقطه ).( قرار میرمان، لوئیس همیشه قبل از خط

 بوف کورهای باال دیدیم و در ادامه این تحقیق نیز مشاهده خواهیم کرد، هدایت در در نمونه

کند. با این حال، کارکرد این خطوط از عالمت نقطه استفاده نمی پیش از خطوط تیره همیشه

بود: نشان دادن تار ، چه با نقطه، چه بی نقطه، همان است که در رمان بوف کورتیره در 

 ها و دوپارگی هویتی آنها.گسیختگی ذهنی شخصیت

ه توانسته درمان و روایتی است که نویسن تنهابوف کور »محمود نیکبخت بر این باور است که 

ساختار متعارف جمله فراتر های نامتعارف ذهن راوی از ها و ویژگیدر آن برای بیان عارضه

و جالب اینجاست که از نظر محققی آمریکایی مانند لیندزی اشنایدر نیز استفاده از این  2«رود

 ش، چندگانگی محض را به نمایمراتب نحویگریز از سلسلهبا » تارخطوط تیره در رمان 

                                                           

1. Jaillant, Lise “Rewriting Tarr ten years later: Wyndham Lewis, the Phoenix 

Library and the domestication of modernism.” Journal of Wyndham Lewis 

Studies, 5. p. 1. 
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نیروهای »عقیده اشنایدر بر این است که به خاطر استفاده لوئیس از این خطوط تیره  1«گذارد.می

نعقد ها مها و متنهایی در جمالت، پاراگرافصورت ترکیبه اندرکار در متن بناهمگون دست

ت ویاند و حاکی از ناهمگونی در هاین نیروهای ناهمگون قطعاً از خأل بیرون نیامده 2«شوند.می

تن را به بدنه م تارهای رمان هستند. به تعبیر بهتر، لوئیس در رمان گسیخته شخصیتاز هم

 .های خود بدل کرده استاز هم گسیخته شخصیت هویتای روایی از نمونه

در تحقیق خود بهره برده است در جای دیگری از تحقیقش  1۳1۱اشنایدر که از نسخه چاپی 

اند( های تیره )که در این نسخه بدل به عالمت مساوی شدهخطدر خصوص استفاده لوئیس از 

 نویسد:گونه میاین

ن نرفته است، بلکه با برساخت به کارصرفًا برای شکستن ساختار جمله « =»عالمت 

سازد؛ دو جمله که در مقابل نظامی نوین از معنی و داللت را می های دوگانهجمله

پیوندند، فرایند مهار عالمت مساوی به هم می ایستند و در عین حال بایکدیگر می

زمانی به  «ترکیب شگفت»دهند. این را در درون متن نشان می هاها و تقابلدوگانگی

ود خ نوسانات وجودآید که مؤلف با استفاده از این کوالژهای کالمی تمام دست می

 ۹.استهحامل دوگانگیکند. در مورد لوئیس، این وجود کذایی را ابراز می

 

اشنایدر در تحلیل خود کمی به خطا رفته و گمان برده است که لوئیس برای نشان دادن 

ده تیره استفاده کرهای رمان، از نشانه سجاوندی خطهای ذهنی خودش، و نه شخصیتدوگانگی

های رمان های مذکور بدانیم، چه ذهن شخصیتدوگانگی« حامل»است، اما چه ذهن لوئیس را 

                                                           

1. Schneider. ibid. p. 12. [از تأکید ]نگارنده  

2. ibid. 

۹. Schneider. ibid. p. 13. ]تأکید از نگارنده[ 
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های سجاوندی فوق کارکردی مشخص دارند که اشنایدر نیز البته بر آن تأکید نهاو را، نشا

 های ذهنی فرد.کند: نشان دادن دوگانگیمی

اند و در دو برهه آور است که دو محقق که روی دو متن مجزا کار کردهدر کل، شگفت

قی متفاوت شیوه تحقی اند و با دو زبان متفاوت و با دوزمانی متفاوت و در دو کشور متفاوت بوده

 ای مشترک درباره بوطیقایاند، در تحلیل خود از این دو متن به نقطهکار خود را پیش برده

مهار »و « های دوگانهجمله»روایی آنها برسند. در واقع، آنچه که اشنایدر در خصوص 

کبخت یبر آن انگشت گذاشته است ُاس و اساس کار تحقیقی محمود ن« هاها و تقابلدوگانگی

 .بوطیقای بوف کوراست در سرتاسر کتابش 

و در تبیین استفاده هدایت از  1بوف کورصفحه تحلیل اختصاصی خود از  11۱نیکبخت در 

گی گسیخت»و « گسست»، «دوگانگی ذهنی» ،«دوگانگی»ها مرتبه از الفاظ های تیره، دهخط

نجا هایی چند در ایکند که خواندن نمونهبرای بیان خصوصیات روانی راوی استفاده می« ذهنی

نسخه  ۱و  ۱در صفحات  خوانیم کهرا میبوف کور خالی از لطف نیست. ابتدا بخشی از 

 نویس آمده است:دست

 

 

 
 ۱-۱همان مأخذ، صص 

                                                           

 های دیگران است از اثر صادق هدایت.باقی کتاب نیکبخت تحلیل تحلیل.  1
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 گونه است:تحلیل نیکبخت از این بخش بدین

پی در پی و در میان چهار خط تیره  به طورای که راوی در این بخش های معترضهجمله

کار( اوست. های )اختالل افکند، بیشتر مبیّن دوگانگی ذهنی و پراکندگیِ اندیشهبیان می

گونه توان در اینتأثیر چندگانگی و، در عین حال، منطق استعارِی ذهن راوی را می

د... چنین است بازتاب دوگانگی ذهنی راوی یا تقابل شک و یقین رفتارهای زبانیِ او دی

 1ها.او در همین جمله

 

پی  چنینو دوگانگی ذهنی راوی این بوف کورنیکبخت سخن خود را در مورد سومین جمله 

 گیرد:می

گیرد، تردید و دوگانگی ذهن راوی در جمله روایی بعدی که همه بند سوم را در بر می

ها: بنویسم، قضاوت بکنم، های آن جملهها )به لحاظ وجه التزامی اغلب فعلجملهدر آن 

اطمینان حاصل بکنم، باور بکنند یا نکنند، بمیرم، نشناخته باشم( تبدیل به عاملی مسلط 

 2شده است.

 

است. و حاال این جمله در نسخه « تردید و دوگانگی ذهن راوی»تأکید نیکبخت بازهم بر 

 نویس:دست

 

 
                                                           

 .۳۱نیکبخت، همان مأخذ، ص .  1

 .۳۳همان مأخذ، ص .  2
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 ۱-۱همان مأخذ، صص 

 

 

 

 

 :بوف کورقسمتی دیگر از 

 

 
 ۱همان مأخذ، ص 

 

 و تحلیل نیکبخت:

گویی رو هستیم که در بخش پیشینِ تکما در اینجا با همان ساختار جمله روایی روبه

یابد، اما بر اثر نشینی ادامه میهای این بخش محور همشد. در همه جملهراوی دیده می
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 گوییِ راویویژه چند تداخل استعاری که در محور مجازیِ تکو بهپراکندگی ذهنی 

و بازتاب  اختالل افکارشود که خود مبین آید، فرایند پُرگسستی پدیدار میپدید می

 1است.  گسیختگی ذهنی راوی

 

، جمله به جمله و صحنه به صحنه ادامه دارد بوف کورهای مختلف های نیکبخت از بخشتحلیل

 ست و اینکه چگونه این گسستا گسیختگی و دوگانگی ذهنی راویهمواره بر و تأکید او 

ست، ا هایی دوگانه در متن منعکس شدهذهنی با استفاده از خطوط تیره و ساخت نحوی جمله

ش پیش هایگسیختگی شخصیتیعنی همان شگرد روایی که لوئیس برای نشان دادن هویت

 کند.اشنایدر نیز به آن اشاره میگذارد و لیندزی چشم خوانندگان می

اکنون خوب است برای رساندن بهتر معنایی که در این مرحله از تحقیق حاضر مد نظر است، 

به سراغ اولین مواجهه راوی با دختر اثیری برویم تا ببینیم که مطابق با توضیحات نیکبخت، 

ونه در آن ( چگتار)شاید بهتر است بگوییم بوطیقای روایی رمان  بوف کوربوطیقای روایی 

ام او به د« خود هنری و خود جنسی»گسیخته راوی، که بین کند و ذهن از همموقعیت عمل می

بخشد. افتاده است، چگونه به وجود دختر اثیری هویت دوگانه روحانی/شهوانی یا عالی/دانی می

کند، اکنون گرفتاری بین این دو خود نزد هابسون اعتراف میتر دیدیم که تار چگونه به پیش

ه در ای بر آنچه کاین بررسی به عنوان مقدمه خواهیم دید.بوف کور تبلور وضعیت تار را در 

 بخش بعد خواهد آمد بسیار الزم و ضروری است.

و روی آید و راوی برای پذیرایی کردن از ادر ابتدای داستان عموی راوی به دیدار او می

ها پیش به مناسبت تولد او ای را که گویا سالرود تا بغلی شراب کهنهمی یک چهارپایه

 رود و ناگهان:اند پایین بیاورد. راوی روی چهارپایه میانداخته
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 1۹همان مأخذ، ص 

 

)موجودی زمینی( و بعد از آن « دختر جوان»بینیم، دختر اثیری قبل از خط تیره می کهچنان

منی های ترک)موجودی روحانی( است. طی باقی ماجرا که راوی به سراغ چشم« رشته آسمانیف»

 شود:های فکری ناشی از ذهن ازهم گسیخته او بیشتر برمال میرود، دوگانگیدختر اثیری می
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 1۱- 1۲-1۹همان مأخذ، صص 

 

های او دو مرتبه از چشمگوید و در توصیف راوی در ابتدا از حالت روحانی دختر اثیری می

آید، ای که در پایان این بخش میاما پس از خط تیره کند،استفاده می« ماوراءطبیعی»لفظ 

ی دختر یناگهان، گویی که شخصی دیگر مشغول توصیف دخترک شده باشد، هیبت ماورا

« روهای باریکاب»و « پیشانی بلند»، «های برجستهگونه»رود و ما با عباراتی مانند اثیری از بین می

کننده جسم دختر اثیری، زیبایی زنانه او و دید جنسی شخص شویم که بیشتر وصفمواجه می

تمرکز های دختر اثیری مست که راوی روی لبا کننده است. اوج این تغییرِ نگاه زمانیتوصیف

م طوالنی رهایی که مثل این بود تازه از یک بوسه گباز، لبهای گوشتالوی نیمهلب»شود: می

انی را ای جنسی و شهودر پایان این قسمت که بیشتر منظره« جدا شده ولی هنوز سیر نشده بود.

 گیرد و بازهم جریان توصیفات روحانیای دیگر قرار میهگذارد، خط تیرپیش روی خواننده می

خش، در این ب شویم.رو میهروب« موقتی»و « اثیری»شود و ما دوباره با موجودی و اثیری آغاز می

ی او لگخوش»و حتی « مانند مردمان معمولی نیست»شود که دختر دوباره بدل به موجودی می

شود. در گر میبرای راوی جلوه« منظره رؤیای افیونی»و به همین خاطر مانند یک « معمولی نبود

حالت  وشود، گویی که اابتدای بند بعدی دوباره جریان توصیفات راوی از جسم دختر آغاز می

ها، روحانی و اثیری دخترک را باز هم فراموش کرده باشد. راوی تمامی این دوپارگی

ه کند؛ شگردی روایی کها و تضادها را با نشانه سجاوندی خط تیره به هم وصل میدوگانگی

های خود و نوشته هاگفتهگاه نیز در خود، ویندهام لوئیس، آموخته بود و هیچ« استاد»هدایت از 

 ی از این استاد نکرد.یاد
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ن است از مشحو از الف ابتدا تا نون پایان، بوف کور مطابق با تصریح صحیح نیکبخت،

 گونه توصیفات دوگانه:این

هایی که های روایی بسیار بلند است؛ جملهنتیجه تکرار همین جمله بوف کورتمامی متن 

 ها و رفتارهای ذهنیِ نامتعارفیبا ساختار چندگانه و باِز خود، مجالی برای بیان اندیشه

گسیختگی گرفتار آنها شده است... در پایان های رواناست که راوی به دلیل عارضه

نقطه(  گوید )به رغم کامل بودن و به جای نشانههایی که راوی مینخستین جمله یا جمله

کید بر یا تأ« سازیبرجسته»رود. کاربرد این نشانه، نتیجه می به کارنشانه خط تیره 

 1دوگانگی ذهنی راوی است.

 

ن است، پیش آ« نتیجه تکرار بوف کورتمامی متن »و ما نیز دیدیم که این تکنیک روایی را که 

گرفته بود. آنچه که در اینجا اهمیت دارد  به کارتار لوئیس در رمان از صادق هدایت، ویندهام 

نی داشت، یعتار این است که صادق هدایت این شگرد روایی را با همان کارکردی که در رمان 

ه بتواند گیرد، بدون آنکمی به کارهای ذهنی و هویتی فرد، ها و گسیختگیدادن دوگانگی نشان

وف بید به آن بدهد و اگر همین یک مورد را برای سرقتی بودن در داستان خود کیفیتی جد
 ایم، چون مورد مذکور صرفاً بیانگر شباهت یک یا دو صحنهکافی بدانیم راه به خطا نرفتهکور 

وف کور بهایی از آثار دیگر نیست. سخن بر سر شالوده روایی با صحنهبوف کور پراکنده از 
کبخت نیز گرفت و نیاش شکل نمیدر کلیت معناییکور  بوف است که بدون آن روایتی به نام

داند و با این حال، دیدیم که آمیز میدر جهان روایت، تازه، ابداعی و نبوغ مانندبیآن را 

ترین کند و هدایت بدون آنکه هرگز کوچکشواهد موجود خالف این باور را ثابت می

وف بگرفته و در  تارای به منبع اخذ این تمهید روایی بکند، آن را تمام و کمال از رمان اشاره
 برده است. به کارکور 
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 بوف کورهای ، تعریف لوئیس از فردیت و شخصیت«دو». عدد 9-4

هوم فرد گرایانه از مفدر بخش پیشین دیدیم که لوئیس چگونه برای مبارزه با تعاریف مطلق

برای نشان دادن دوگانگی فکری و دوپارگی هویتی  تارتمهید روایی خاصی را در رمان 

وان اجرای عملی تعریف نظری لوئیس از مفهوم تهای خود ابداع کرد. این شگرد را میشخصیت

فرد دانست که حتی تا به امروز با تعریف مرسوم و متعارفِ آن تمایز خاصی دارد. فهم این 

 کند، و نقش عدد دوارائه میبالست که لوئیس در شماره دوم مجله  تعریف معماگونه از فرد

یشین به ده گزاره از آن اشاره شد، که در فصل پگری در آن، همچون مانیفست مکتب دَوَران

 تقریباً غیرممکن است:« هامنطق متناقض»بدون فهم 

 خواهی که سردرگمی ایجاد کنی.باید با دو زبان سخن بگویی اگر نمی 

 به دو زبان سخن بگویی. 1هاباید همچون چرکس

 باید همچون مهمیز از هر دو سو ضربه وارد کنی.

 نیست. دوچیز تأثیرگذارتر از عدد هیچ

 باید در همه چیز دوتایی باشی.

 شده پوچ است.شئ منفرد و ایزوله ،فردباید بپذیری که برای یک 

 2ناپذیر داری؟کنی که شخصیتی نامتناقض و تقسیمچرا وانمود می

 

وف بگیری عدد دو در آن، به خواننده کاربهنمای این تعریف لوئیس از فرد و شکل متناقض
هستند  ایبه گونهبوف کور ها در در فهم این داستان کمک بسیاری خواهد کرد. شخصیتکور 

                                                           

 شود.عمده شمالی و جنوبی تقسیم میزبان چرکسی به دو شاخه .  1

2. Lewis, Wyndham. “Wyndham Lewis Vortex No. 1.” Blast, no. 2 (1915): p. 

 ]تأکید در متن .91
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 ها تصاویر دوهمه این شخصیت»به تصریح آذر نفیسی  1 اند.گویی با این عدد رمزگذاری شده

اند... دختر اثیری و لکاته آبستن یکدیگرند و بوگام هم در خود جای داده قطب متضاد را با

داسی آبستن هر دوی آنهاست. در آغاز عموی راوی که شاید پدر راوی هم هست... در عین 

هایی ها باید خود راوی را افزود که سایهبه تمام این 2«کند.حال پیرمرد خنزرپنزری را تداعی می

بیند و حتی در پایان قسمت سوم داستان نیز با خنزرپنزری را در خود می هااز همه این شخصیت

 شود.یکی می

های داسی و ریشهداسی بگوییم. بوگامخوب است در این فرصت قدری در مورد بوگام

 تر ازهای متضاد را در این شخصیت به نحوی روشنای همبسته با آن، وجود قطباسطوره

کند. ندیم اختر که محققی هندی و کامالً آشنا با فرهنگ کار میتوضیحات نفیسی، برای ما آش

بوف کور، میعاد هدایت با  هدایت در هندوستان،های کشور خود است، در کتابش، و اسطوره
 نویسد:داسی چنین می، در مورد بوگامهند

                                                           

ی، مضربی از عدد دو است، یا به تعبیری لوئیس بوف کورها تقریباً هر چیز دیگری در عالوه بر شخصیت.  1

پی دختر اثیری را گم کرده است. هنگامی « دو ماه و چهار روز»است. راوی چیز دوتایی در همهبوف کور 

 توانستمی یءرود. این شمی« چهارپایه»خواهد بغلی شراب را از روی رف پایین بیاورد روی یک که می

گذارد که در نامش مضربی از عدد دو ی را زیر پای راوی داستان مییئصندلی باشد، اما نویسنده عامدانه ش

ب دو اس»کش را دارد. کالسکه پیرمرد نعش« زندگی دوگانه»جود دارد. دخترک اثیری در چشمان راوی و

 «دوقران یک عباسی ]معادل چهار شاهی[»است. راوی « دورگه»کش خنده پیرمرد نعش کشند.می« سیاه الغر

« الییزنبور طدو مگس»کند متوجه کش بدهد. هنگامی که دخترک را دفن میآورد تا به نعشاز جیب درمی

شود. راوی ها وصل میبه دنیای رجاله« دو دریچه»کنند. اتاق راوی از طریق شود که دورش پرواز میمی

و هر روز آورند و ابرای قصاب می« دو یابو»شکری است، یعنی لبی دوتکه دارد. گوشت مغازه قصابی را لب

 کند و... .مصرف می« دو گوسفند»

 . ]تأکید از نگارنده[1۱-1۱، صص 1۹۱1، 2۱شماره کلک، مجله  "،بوف کورمعضل "نفیسی، آذر، .  2
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بوگام در زبان هندی به معنای رقاصه و داسی به معنای پرستار است. در حقیقت واژه 

رود. نام هندی این شخصیت در عالم واقع، نمی به کارداسی در هند با این لفظ وگامب

سال  1۱۱۱دیوداسی است که شخصیت بسیار مهم و قدیمی است و قدمت آن به حدود 

رسد. دیو در زبان هندی یعنی خدا و داسی پرستار است، در حقیقت دختری که پیش می

رای خدمت در معبد و رقصیدن در مراسم معبد شود همه زندگی خود را بدیوداسی می

گذارد. یک سوی این شخصیت، نماد مقدس در فلسفه هندو است، ولی از سوی دیگر می

ده و خورده بدل شکشیده و زخمبه سبب آلودگی این جامعه این شخصیت به نمادی رنج

است.  فهای متفاوتی در شهرهای هند معروسمبل یک روسپی شده است. دیوداسی با نام

 1مثالً جوگینی، بابین، مورلی، جاگاتین، گانیکا، بوگام و...

 

پس بوگام داسی یا دیوداسی هم خداست، هم انسان، هم مقدس است، هم نامقدس، هم پاک 

 ای این شخصیت چگونه هویتی دارد؟است و هم روسپی. اما ریشه اسطوره

رد... اگر اشعار منظومه آوداسی شخصیت دروپادی از مهابهارت را به یاد میبوگام

سی و داهای بوگامآمریتاسیام موسوم به کروکشتر خوانده شود، نزدیکی شخصیت

شود. دروپادی زنی است که پنج شوهر دارد ولی در واقع دروپادی کامالً دیده می

وقت مادر نبوده است... دروپادی فقط عنوان کس را ندارد، پنج بچه دارد ولی هیچهیچ

 2ارد که تاجش بدون جواهر است. ای را دملکه

 

                                                           

، تهران: نشر چشمه، چاپ دوم، هدایت در هندوستان، بوف کور و میعاد صادق هدایت با هند. اختر، ندیم،  1

 .۱1، ص 1۹۳۱
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، اینبنابرشود. های متضاد در وجود یک شخصیت تکرار میباز هم همان الگوی حضور قطب

جا گفته شد، کامالً معلوم است که راهنمای هدایت برای کشف، پردازش نظر به هر آنچه تابدین

بینیم روست که می ها بوده است. از اینهای داستانش منطق متناقضدهی به شخصیتو شکل

وی پذیر است و اگرچه رابه شدت متناقض و تقسیم بوف کورها در ساخت هویتی شخصیت

خشی ندارد و از این ادعا برای تمایزب« ناپذیرشخصیتی نامتناقض و تقسیم»کند که می« وانمود»

بعد  قبل و، بوف کوردر سرتاسر  برد، اما همین راویهای پیرامونش بهره میبین خود و رجاله

با زبانی  ای دیگرگوید: یک لحظه با زبانی جنسی و لحظهسخن می« دو زبان»از خطوط تیره، با 

 اثیری.

لی ، تحلیصادق هدایت و هراس از مرگاینکه در کتاب قطور خود،  رغمعلیمحمد صنعتی، 

درستی به اما در یک مورد به 1ارائه کرده است،بوف کور به شدت مغشوش و پر از اشتباه از 

 کند:اشاره میبوف کور وجود عنصر کلیدی تناقض در 

Paradoxical Statement «ام. از روز ازل تا تا زنده»مانند عبارت « اظهار ناهمشوند

 توان گفتبه معنای آن است که روزی خواهم مرد یا به جای آن می« امتا زنده»که « ابد...

 است که به معنی نامیرایی است. کسی« ل تا ابداز روز از»که ناقض عبارت « تا زمان مرگم»

 گونهکه از روز ازل تا ابد زنده است مرگی ندارد. این تکه و تمام کتاب، شامل این

است بوف کور خصوصیت بارز در گزارش « تناقض»( است. Paradoxناهمشوندها )

 2دهد. که آن را به دنیای بیرون از خود و دیگران نسبت می

 

                                                           

خوبی اشتباهات او را تشریح کرده است. البته، وجود اشتباهات فراوان به «بوطیقا...»در فصل دهم  نیکبخت.  1

وف کور بهای خوبی از ارزش است. صنعتی در مواردی چند تحلیلبدین معنی نیست که این تحقیق کالً بی
 دست داده است.ه ب

تأکید . ]۹۱، ص 1۹۳۱، تهران: نشر مرکز، چاپ هفتم، صادق هدایت و هراس از مرگصنعتی، محمد، .  2

 در متن اصلی[
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ف ها و تعرییک دلیل بیشتر ندارد: هدایت نه تنها بر مبنای منطق متناقض اینها نیز ۀهم

تکنیک  شکل داده، بلکهبوف کور های نمای لوئیس از فرد به ساخت هویتی شخصیتمتناقض

 روایی لوئیس را نیز که مبتنی بر همین تعریف است، برای نشان دادن فکر از هم گسیخته این

فاده کرده است. آنچه که باید بدان توجه کرد و به خاطر سپرد ها در داستان خود استشخصیت

را با  راه یافته، بلکه صادق هدایت آنبوف کور به  تاراین است که نه تنها تکنیک روایی رمان 

ها، در داستان دوپاره شخصیت دادن روان داشت، یعنی نشان همان کارکردی که در این رمان

 گرفته است. به کار خود

 

 فرد لوئیسی-و کافتبوف کور . راوی 9-4-9

خواننده گرامی مسلماً تا اینجا دریافتی، ولو کلی، از چند و چون اندیشه ویندهام لوئیس به دست 

چیز طور که مشخص شد اصل اساسی تفکر هنری او دوگانگی یا تناقض در همهآورده است. آن

بود. کاربرد این طرز تفکر در برخی بود و او این اصل را به تمامی اجزای هنر خود تسری داده 

ای بود ترین آنها خطوط تیرهداد که عمدههای او به تمهیداتی شکل میها و نمایشنامهاز داستان

هایی ساخت و بدنه بیرونی متن را بدل به نمودی از درون شخصیتکه جمالتی بلند و دوگانه می

 ودهایی دوگانه و حتی چندگانه به دامکرد که فکر و هویتی از هم گسیخته دارند و بین خمی

 نامید.( میSplit-Man« )فرد-کافت»ها را اند. لوئیس این شخصیتهافتاد

را « ومتدا»شود، فاقد هویت است، می« آهنگ گروهیضرب»که تسلیم گروه یا  شخصی

شود، در این معنا می« کافته»شود. چنین شخصی نهد و طعمه سیالن زمانه خود میوا می

ود. شهایی خُرد از غیرخود که در درون او هستند تقسیم میکه علیه خود و علیه تکه

نهد... البته این نکته را باید معلوم کرد نام می فرد-کافتلوئیس این نوع از شخص را 
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شکافی طولی است... کافته بودن این موجود بدین معنا نیست که او دو « کافت»که این 

 1انند جکیل و هاید دارد. شخصیت مجزا از یکدیگر م

 

شود شخصیت ار میفرد بید-های کافتگونه نیست که وقتی یکی از شخصیتبه تعبیر دیگر، این

ف کور بوهای پیشین دیدیم، راوی در قسمت کهچناندیگری به خواب برود و منفعل بشود. 
یم اش تسلایضدرجالهرغم تمام ادعاهای فرد را داراست. او علیوضوح مختصات این کافتبه

که تشود، وجودی تکههاست و حتی به یکی از آنها بدل میهمان رجاله« آهنگ گروهیضرب»

 اش قبل از خطوط تیره به یک زبان سخندارد و به همین دلیل، شخصیت دوگانه« تداوم»و فاقد 

ر فعال گگوید و پس از آنها به زبان فردی دیگر و هر دو شخصیتش نیز همزمان با یکدیمی

 هستند.

با  فرد در منظومه فکری لوئیس-ذکر یک نکته هم در این فرصت الزم است. مفهوم کافت

ترجمه کرد و محمد « شدهمنِ دونیم»یا « من-کافت» توان آن را بهکه می Split Ego مفهوم

 Splitگیرد و همچنین با مفهوم به کار می صادق هدایت و هراس از مرگصنعتی آن را در 

Subject  کند، استفاده می« بوطیقا...»است و نیکبخت آن را در « سوژه دوپاره»که به معنای

باید در  فرد را-فهمید. کافت شناختیروان-متفاوت است و نباید آن را در چهارچوبی فرویدی

فرد بر -به بیانی دیگر، کافت رابطه بین خود/دیگری، فرد/گروه و هنرمند/رجاله درک کرد.

دیم )دی شناختیروانست نه ا تاریخی-شده یا سوژه دوپاره مفهومی اجتماعیدو نیمخالف من 

گرا به شدت مخالف بود(. این بدان معناست که در منظومه که لوئیس با مکاتب فکری درون

این مغایرت  شود وشده از تاریخ و اجتماع تعریف نمیشکلی ایزولهه فرد ب هویتفکری لوئیس 

که تأویل تاریخی از داستان هدایت را بوف کور د نیکبخت در تحلیل دارد با شیوه محمو

                                                           

1. Wagner. ibid. pp. 41-42. ]تأکید در متن اصلی[ 
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مطابق  را، بازهمبوف کور ها در تابد. مثالً نیکبخت سعی کرده است دلیل همانندی آدمبرنمی

 توضیح بدهد:« فقدان و میل»خود، و مطابق با حس  شناختیروانبا شیوه تحلیلی 

است که در اغلب نقد بوف کور های ترین پرسشها یکی از مهمدلیل همانندسازی آدم

اند... در اند و نه پاسخی مناسب در چرایی آن گفتههای تاکنون نه به آن پرداختهو بررسی

ثل رو شدن با فقدان و طرد مبهگسیخته آمده است که... هنگام روشناسی فرد روانآسیب

آنها در مواجهه با فقدان و طرد، انکار و فرافکنی و  کند... روشیشخص عادی رفتار نم

است... راوی... به جای اینکه مانند فرد عادی به دنیای « رفتهازدست»همانندسازیِ کامل با 

های ذهنی خود بیرون و واقعی روی آورد و از آن فقدان بگذرد، به ذهن و رؤیاها و توهم

 1آورد.روی می

 

ی کند براتر، چون راوی پدر و مادرش را از دست داده، سعی میتر و خالصهبه تعبیری ساده

جبران این فقدان، تصویری را که از روی پرده اتاق خود برداشته به جای آنها در ذهن خود 

اید را نیز ببوف کور ها در بکارد یا آن را روی دیگران فرافکنی کند. اما دلیل همانندی آدم

تر از همه، د و مهمفرنمای او از فرد، مفاهیمی مانند کافتبر افکار لوئیس، تعریف متناقض مبتنی

تاریخی لوئیس به این مفهوم درک کرد. نیکبخت، مبتنی بر نگاه -مبتنی بر نگاه اجتماعی

ه گوید کطور میاین ،سوژه دوپارهخود به داستان هدایت و با اشاره به مفهوم  شناختیروان

بیند: هستی و حضوری دوپاره و ود و مردم خود را نیز بر بنیاد همین سوژه دوپاره میراوی خ»

نهد اجتماعی داستان را به کناری می-که وجه تاریخیبوف کور اما این نوع نگاه به  2«شدهشقه

ی مشابه هاکند، ناقص و نارساست. آدمتکیه می شناختیروانشده و یکسره بر مفاهیم ایزوله

ند، را بر خود دار« دیگری»ای از هویت های متکثری که همگی نیز سایهدایت، هویتداستان ه

                                                           

 .۱۱نیکبخت، همان مأخذ، ص .  1

 .11۱. همان مأخذ، ص  2
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عمو -پدر داسی وکنند. در این تعریف، بوگامربط وثیقی به تفکر تاریخی هدایت پیدا می

های سایه»بیند، بلکه اند که راوی نه تنها آنها را در خود حاضر میراوی های هویتیسرچشمه

های پیرامونش نیز مشاهده های مضاعف خود او نیز هستند، در آدم، که سایهرا هاآن« مضاعف

های مشابه تداوم هویتی پدر و مادر او هستند؛ وجوه هویتی مختلفی که راوی این آدمکند. می

بیند و حتی در مقطعی از داستان به یکی از آنها هایی از هر کدام از آنها را در خود نیز میتکه

 شود.بدل می

شکلی  هدر فصل نهایی این تحقیق و مرتبط با طرز تفکر تاریخی هدایت، به این موضوع نیز ب

 مفصل خواهیم پرداخت.

نیکبخت با انتخاب پدر و مادر راوی نقطه شروع بسیار مناسبی برای تحقیق خود انتخاب کرده 

اشتباهات  دلیل برد و به همینای نادرست تحلیل خود را پیش میکارگیری شیوهه است، اما با ب

 فراوانی مرتکب شده است که در بخش بعد به شماری از آنها اشاره خواهد شد.

 

 . اشتباهات تفسیری محمود نیکبخت 9-5

اکنون و با توجه به آنچه تاکنون گفته شده است وقت آن است تا برای فهم بهتر موضوع تحت 

 ردازیم.بپبوطیقای بوف کور بررسی به اشتباهات تفسیری نیکبخت در 

ای است گسیختهآفرینش راویِ روان بوف کورترین دستاورد مهم»از نظر محمود نیکبخت 

« ویی درونیِگتک»گسیختگی در که صادق هدایت توانسته است با پدید آوردن بوطیقای روان

 اما دیدیم 1«این راوی و بیان رفتارهای نامتعارف و ناخودآگاه ذهنی و زبانی او به آن دست یابد.

گسیختگی یا به تعبیری دیگر، این ویندهام لوئیس بود که بوطیقای روایی روان

ن اشتباه گرفته بود. بنابراین، اولی به کارتار گسیختگی، را پیش از صادق هدایت در رمان هویت

                                                           

 .22-21همان مأخذ، صص .  1
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هان صادق هدایت در ادبیات ج« دستاورد»را  محمود نیکبخت، این است که بوطیقای روایی فوق

 است.به حساب آورده 

اده از را با استفبوف کور دومین اشتباه مهلک نیکبخت این است که تکنیک روایی 

اب گرایانه فهم کرده و برای خواننده کتو در نتیجه متن شناختیزبان-شناختیروانرویکردی 

خود توضیح داده است. این بخش عمدتاً به تببین این اشتباه اختصاص دارد و در فهم معنای 

 کمک بزرگی به ما خواهد کرد.بوف کور نهایی 

 دهد:گونه ادامه میاین بوف کورنیکبخت سخن خود را در خصوص تکنیک روایی 

وایی ای در روایت ذهنی نیازمند زبان و نثر رهدایت برای دست یافتن به چنین تکنیک تازه

فارسی  در زبانهای متعارف ساختار جمله گیری از امکانای بود که هم بتواند با بهرهویژه

به روایت داستان خود بپردازد و هم، در عین حال، این زبان مجالی برای بین مجموعه 

زیر ، از یک سو ناگشناختیزبانهای ذهنی راوی نیز باشد. زبانی که، در اصطالح عارضه

های بخش برای بیان تداخل است از محور همنشینی سود جوید و از سوی دیگر،

ی و سازوکارهای ذهن وی، هرچه بیشتر بتواند از محور جانشینی و ناخودآگاه ذهن راو

 1کاربرد استعاری زبان نیز بهره گیرد. 

 

وف بنیکبخت برای تبیین چگونگی کارکرد محور همنشینی/جانشینی یا مجازی/استعاری در 
ضه رگزیند و به ترتیب زیرین به خواننده عبرمی های روایی را از داستانتعدادی از جمله کور

 کند:می

 

 
 ۱1همان مأخذ، ص 
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 ۱۹ص  همان مأخذ،

 

 
 ۱۱همان مأخذ، ص 

 

 
 1۲۹همان مأخذ، ص 

 

 نویسد:چنین میاین« های دوگانهجمله»نیکبخت سپس برای تشریح چگونگی عملکرد این 

و دو بخش میانی و پایانی آن بوف کور در این چهار جمله روایی که از دو فصل اصلی 

های معترضه عامل مسلط تواند دریابد که چگونه جملهروشنی میخواننده به آمده است،

های رواییِ ویژه است؛ همچنین در همه آنها تداخل محور در پدید آمدن ساختار این جمله

؛ در «مثل یک نوع...»توان دید. )در جمله اول استعاری را در فرآیند محور مجازی می
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؛ در جمله روایی چهارم «مثل پرندگان...»له رواییِ سوم ؛ در جم«مثل اینکه...»جمله دوم 

 1«(های آتش...مثل گل»و « مثل این بود که...»

 

آیند و مقصود از تداخل ست که پس از خطوط تیره میا های معترضه آنهاییمقصود از جمله

شروع « مثل»ست که با کلمه هاییها و عبارتمحور استعاری در محور مجازی آمدن جمله

فاده شکلی مستمر در حال استه کند که راوی بمعلوم می« مثل»شوند. استفاده مدوام از کلمه می

ین کند و همسازی در ذهن خود است و بیشتر بر روی این محور حرکت میاز فرایند جانشین

سازوکارهای »ذهنش و  2«های بخش ناخودآگاهبرای بیان تداخل»شود که او امر سبب می

 ۲«محور جانشینی و کاربرد استعاری زبان... بهره گیرد.»مدام از  ۹«بر آن استعاری غالب

هایی دوگانه مواجه هستیم که حکایت از با جمله بوف کورترتیب، ما در سرتاسر بدین

 گسیختگی راوی داستان دارند.روان

 گونه است:گسیختگی راوی شده است؟ پاسخ نیکبخت ایناما چه چیزی از اساس سبب روان

مایه فقدان و میل است. فقدانی که خود موجب بیدار درونبوف کور مایه اصلی روند

شود. میلی که در پی رسیدن به پاسخ و مطلوب شدن و برانگیختن میل در ذهن راوی می

رسد و این گردونه همچنان خویش است اما همان پاسخ نیز در فرجام به فقدان و غیاب می

ادر خود را هرگز ندیده است و این فقدان در راوی پدر و میابد: ادامه می

. اما او به جای اینکه در هاستذهن او خاستگاه میل و آرزوی رسیدن به آن

وجوی جانشینی برای فقدان آنها برآید، برای رسیدن به این بیرون و در واقعیت به جست

آورد... در سازی برای آنها روی میرانده در ذهن خویش به جانشینمیل و آرزوی واپس
                                                           

 .۹2همان مأخذ، ص .  1

 .22همان مأخذ، ص .  2
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ذهن راوی و از همان کودکی دو ابژه و استعاره محوری هست که خاستگاه فرایندهای 

است و دومی  ای رواییاستعارهبعدیِ ذهن راوی و روان گسیختگی اوست. اولی 

 1.ای تصویریاستعاره

 

ان فقد» یعنی حس« بوف کورمایه اصلی درون»پس از نظر نیکبخت غیاب پدر و مادر راوی منشأ 

را باید بر مبنای تالش ذهنی راوی برای جبران بوف کور است و بنابراین کل داستان « و میل

اش تفسیر کرد: فقدان پدر و مادر در ذهن راوی حس میل به اثرات غیاب پدر و مادر بر زندگی

شکلی واقعی برآورده شود مجدداً به ه تواند بآورد، اما چون این حس نمیآنها را به وجود می

 ست.گسیختگی راویپایان روانانجامد و نتیجه نهایی این چرخه بیحس فقدان می

مد نظر نیکبخت در بریده باال، حکایتی است که دایه راوی به هنگام کودکی « استعاره روایی»

او درباره پدر و مادرش برای او تعریف کرده و از قرار معلوم این روایت در ذهن راوی جانشین 

ر نیز نقش روی پرده اتاق راوی است که تصاوی« استعاره تصویری»اش شده است. زندگیداستان 

خوانی دارد و راوی نه تنها نظیر آن را در ابتدای داستان از سوراخ هواخور آن با روایت دایه هم

ده کرده است. نیکبخت بر این عقی ها آن را بر روی جلد قلمدان نقاشیبیند، بلکه سالرف می

سازی )قطب استعاری(، نقش زن و مرد روی این ه ذهن راوی از طریق فرایند جانشیناست ک

 پرده را به جای مادر و پدر او نشانده است تا غیاب آنها را در ذهن خود بدل به حضور کند:

وجوی در واقع راوی با از دست دادن پدر و مادر، به جای اینکه در واقعیت به جست

 برد و در پی تداعی و تطبیقی که میانبه ذهن خویش پناه می جانشینی برای آنها برآید

آید، در آن تصویر انگاره استعاری پدر نقش روی پرده و آن حکایت در ذهن او پدید می
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یابد. بنابراین، از ذهن و نگاه راوی، نقش روی پرده تنها خاستگاه بیرونی و مادرش را بازمی

 1و عینیِ دنیای ذهنی اوست.

 

نیز  بیندای که راوی از سوراخ هواخور رف مییب، نیکبخت حتی در مورد صحنهترت بدین

 نویسد:گونه میاین

های باز و بیدار راوی، هم نشانه آشکار پدیدار شدن این رؤیا در برابر چشم

 زده او: خواست دیدنگسیختگی اوست و هم پاسخی به میل و آرزوی ناکام و واپسروان

ی با راوی همراه بوده است و اکنون با پدیدار شدن نخستین رؤیا، پدر و مادر که از کودک

 2رانده است.دیدن سیمای عمو و دختر اثیری، خود استعاره و پاسخی به آن میل واپس

 

ا است که نیکبخت سرتاسر داستان صادق هدایت ر شناختیروانمبتنی بر همین خط تفسیری 

ی کند و فرایندهای زبانی همنشینی و جانشینفی میمعر« روایت ناخودآگاه»رؤیایی در بیداری یا 

بیند که نقش روی پرده اتاق او را بدل در کالم راوی را نیز نشأت گرفته از روان دوپاره او می

بوف ر ها دبه انگاره ذهنی پدر و مادرش کرده است. نیکبخت همچنین دلیل همانندی شخصیت
 داند:مادرش میرا نتیجه همین انگاره ذهنی او از پدر و  کور

مدام بوف کور های ها و صورت و سیماهایی که در رؤیاها و روایتسرچشمه همه نقش

سازی و ای که نتیجه همین فرایند جانشینشود، همین انگاره ذهنی است؛ انگارهتکرار می

همانندسازی در ذهن راوی است. بر اثر مسلط شدن همین انگاره و توهم بر ذهن اوست 

 ۹شود. کشانده می« گسیختگیروان»که راوی به 
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کی از بهترین و ی شناختیروانرا صرفاً روایتی بوف کور بر اساس نکات فوق، نیکبخت روایت 

مبنای همین  کند و برنویسی قرن بیستم معرفی میدر تاریخ داستان« شناختیروانرمان »های نمونه

کند تا را رد و تمام تالشش را میکور  بوفاز « تعبیر و تأویل تاریخی»تحلیل است که هرگونه 

 گرایانه تفسیر کند.شکلی متنه و ب شناختیرواناین داستان را فقط در بازه داستان 

رغم تمام دقتی که او سعی کرده به خرج بدهد ناقص علیبوف کور اما تحلیل نیکبخت از 

 1«ر ذهنناخودآگاه بتسلط »است. در تحلیل نیکبخت که بیش از هر عامل دیگری مبتنی بر 

و دست و پا بسته در مقابل ناخودآگاهش مواجه « منفعل»راوی است، ما باید با یک راوی بسیار 

ستن شدت آبدر فصل سوم داستان، به خصوصبهباشیم و این در حالی است که روایت راوی، 

ان نقد و قضاوت ارزشی در خصوص رفتارها، طرز زندگی، عادات، و عقاید دیگران یا هم

خیزد که حامل درجاتی باالیی از خودآگاهی باشد. اگر هاست و عمل نقد از ذهنی برمیرجاله

واهیم شد که گاه متوجه نخبپذیریم، هیچبوف کور نیکبخت را از  شناختیروانبخواهیم تفسیر 

اش حاصل شده است چگونه احساس فقدان و میل راوی که از غیاب پدر و مادر او در زندگی

های او در مورد دیگران باشد. کما اینکه تفسیر نیکبخت نیز در این د منشأ قضاوتتوانمی

 خصوص سکوت کامل اختیار کرده است.

ها جدا و در تقابل با یا رجاله« دیگری»را از « خود»کوشد راوی در سرتاسر فصل سوم می

هایت در ه در نیافته برای خود تعریف کند. بماند کفردیت« من»آنها یک هویت متمایز، یک 

ها در داستان، یعنی خورد و حتی در قسمت سوم به نماینده همان رجالهاین راه شکست می

 شود.خنزرپنزری، بدل می
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 ۱۱همان مأخذ، 

 

را در بریده فوق درون « من»قدر برای راوی اهمیت دارد که واژه یافتن یک هویت متمایز آن

 ها تعریفاو منِ خود را در تقابل با انبوهی از رجالهتر این است که گذارد، اما مهمگیومه می

 آورد:به زبان می« تشدید»را با یک  کند و لفظ رجالهمی

   

 
 ۱۳همان مأخذ، ص 

 

فقدان »گسیختگی روای نه به خاطر کشمکش درونی ناشی از حس واقعیت این است که روان

تر . پیشگیردفهوم فرد شکل میبلکه به خاطر پیروی هدایت از تعریف لوئیسی از م« و میل

« ناپذیرقسیمنامتناقض و ت»گوید و شخصیتی سخن می« دو زبان»خواندیم که از دید لوئیس فرد با 

و متناقض است که  دوگانه هایی«خود»راوی در حال روایت قصه زندگی خود از زبان  ندارد.

سیختگی گرا مبتال به هویتاند. اگرچه این مسئله راوی پذیر او جمع شدهدر شخصیت تقسیم

اش را از میان این خودهای کند تا هویت حقیقیکرده است، با این حال، تمام تالشش را می

رای راوی ماند. پرسش اساسی بمتعارض بیابد و صدالبته در پایان، همانند شخصیت تار، ناکام می

ان ر کلیدی در داستعالوه بر آنکه نقشی بسیا -« آیا من یک موجود مشخص و مجزا هستم؟»-
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ای قدر برکند، نشان از خودآگاهی باالی راوی در طرح آن دارد. مسئله شناخت خود آنایفا می

 گوید:طور میراوی اهمیت دارد که در ابتدای قسمت نخست داستان این

 

 

 
 ۱-۱همان مأخذ، صص 

 

لوم بیان شده که معقدر واضح در داستان شکل داده آن بوف کورمایه مسئله راوی که به درون

ش آگاهانه توان گراینیست نیکبخت چگونه توانسته آن را نادیده بگیرد. در کل، چگونه می

برای خود صرفاً با توجه به فرآیندهای ناخودآگاه ذهنی او یا « من»راوی را برای تعریف یک 

مقهور  حالزده برای دیدن پدر و مادر توضیح داد؟ دیگر اینکه کسی که در همه آرزویی واپس

ای دیگران انتقاد کند؟ یا اصالً چرا تواند از باورهای رجالهناخودآگاه خود است چگونه می

 حس فقدان و میل برای پدر و مادر باید به چنین انتقاداتی منجر شود؟

انه بسنده گرایراوی در داستان به این کالم تقلیل« خودآگاه»نیکبخت در مورد حضور بخش 

روایتی ناخودآگاه است، اما در جای جای آن  بوف کورغالب روایتِ گرچه »کند که می

و با همین چند کلمه بخش  1«توان دید.هایی از حضور بخش خودآگاه راوی را نیز مینشانه

 برای بوف کورهای راوی را از تحلیل خود حذف و در خصوص تالشبوف کور بزرگی از 

 کند.کامل سکوت اختیار می به طوریابی هویت

دایت را که های پرشمار داستان هست و ناشناختها بُعدیرویکرد تحلیلی نیکبخت بسیار تک

قدان و ف»المثل، گذارد. فیدر مقدمه این تحقیق به آنها اشاره شد، همچنان ناشناخته باقی می

فهم  است، به هیچ وجه بنیانی تحلیلی برایبوف کور مایه اصلی که از نظر نیکبخت درون« میل
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ست، به ابوف کور ترین و تأثیرگذارترین عناصر ، که یکی از مهمخندهور مهیب عنصر حض

بر چه مبنایی برای پر کردن جای خالی پدر و مادر راوی « فقدان و میل»کند. حس ما ارائه نمی

ضور تواند حکش یا قصاب را برای او آفریده است؟ این حس چطور میتصویر ذهنی یک نعش

گونه به شهرری، درخت سرو، قومی و ارجاعات مکرر و وسواس-مذهبی-پررنگ عناصر ملی

عبدالعظیم، قوم ترکمن و... را توضیح بدهد؟ نیکبخت با قاطعیت رودخانه سورن، قرآن، شاه

کند و از همین رو را نادرست اعالم میبوف کور از « تعبیر و تأویل تاریخی»تمام هرگونه 

یل، کند. مبتنی بر حس فقدان و مشان سکوت مید و دربارهگذرراحتی از کنار عوامل فوق میهب

نده در داستان هدایت توضیحی به خوان جغدتواند برای حضور پرنده گر چگونه مییک تحلیل

 رمزگونه داستان که با این پرنده گره نامعرضه کند، یا خواننده به چه طریقی باید از معنای 

را که حاوی قضاوت ارزشی « ایی/لکاتهاثیر»خورده است سر دربیاورد؟ دوگانگی 

توان با استفاده از حس مذکور تشریح کرد؟ راوی در آرزوی دیدار ست چگونه میسنگینی

مادر خود است، و برآورده نشدن این میل او را دچار دوپارگی روحی کرده است، بسیار خب، 

ار این دوگانگی حاوی بای؟ چرا دوپارگی روحی راوی باید به اما چرا دوگانگی اثیری/لکاته

ارزشی منجر شود؟ و چرا این دوگانگی باید با عناصر ملیتی مانند شهرری و تاریخ قدیم و جدید 

 )باستانی/اسالمی( این شهر گره بخورد؟

تحلیل  ه کاربواقعیت این است که نیکبخت فقط سراغ عناصری را در داستان گرفته است که 

نیز بسنده نکرده است و ذهن هدایت را  شناختیرواناند و به رویکرد آمدهاش میشناختیروان

ه مباحث جز با تسلط کامل ب هاآنگیری کاربههایی زبانی معرفی کرده است که کاریخالق ریزه

اواخر )بوف کور شود. اما دانش فوق نه تنها در زمانه خلق حاصل نمی شناختیزبانتخصصی 

، اشتهچنانی ند، توسعه آنشناختیروانعمدتاً موجود نبوده یا، برخالف مباحث  میالدی( 2۱دهه 

ر آنها یا ای از تسلط او بهای او هیچ نشانهها و نامههای غیرداستانی هدایت و گفتهبلکه در نوشته

 حتی آگاهی او از آنها در دست نیست.
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رات فراوانی نیز در هیچ شکی نیست و اشا شناسیرواندر آشنایی هدایت با مباحث 

دهد، اما نیکبخت بر چه اساس روشنی بر این امر گواهی میهای او موجود است که بهنوشته

ی از اربط داده است؟ او به گونه شناختیزبانرا به مباحث  شناسیروانآشنایی هدایت با 

وص صگوید، گویی که در این خمیبوف کور گیری محورهای همنشینی و جانشینی در کاربه

در داستان هدایت روی داده است و هدایت با علم و تسلط کامل بر  آفرینشی آگاهانه

را با  بوف کورهای مجاز و استعاره، طرح روایی و نحوه کاربرد قطب شناختیزبانهای پارادایم

 دقت تمام جمله به جمله پی ریخته است:

شماری است که در نیمه های پیشرو و انگشتنویساز جمله رمانبوف کور هدایت در 

نیک و نو، به کشف تک شناختیرواننخست سده بیستم توانسته در قلمرو رمان ذهنی و 

ه نویسند شناختیروانهای ای دست یابد. در این گونه رمانساختار روایی تازه و ویژه

هنی ها و فرایندهای ذروایت کنش ای که بتواند برایبرای یافتن تکنیک روایی ویژه

انی و های زبها و تواناییگیکوشد با بهره جستن از ویژنامتعارف به کار آید اغلب می

ب ای به کار گیرد که بتواند کاربرد قطسجاوندی گوناگون، محور مجازی زبان را به گونه

به  رفتار نویسنده،استعاری را نیز برای روایت به همراه آورد و محور همنشینی، با نحوه 

 1محور جانشینی و همانندی بینجامد. 

 

در متن ته، روز داش شناسیرواننیکبخت برای آنکه ثابت کند هدایت آشنایی معقولی با دانش 

آورد، اما آیا چنین شواهدی های او به دفعات مثال میها و نامهاز نوشته «بوطیقا...»های و پاورقی

های مجاز و استعاره و محورهای اسی و مباحث مربوط به قطبشنرا در رابطه با علم زبان

اب خود یافت در کتهمنشینی و جانشینی و نحوه کاربردشان نیز یافته است؟ مطمئناً اگر می

کرد تا پشتوانه بهتری برای تحقیق خود فراهم کند. بنابراین پاسخ هایی از آنها را درج مینمونه
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خود  فرض شخصیشناسی پیشهدایت با دانش زبان پرسش فوق واضح است: آشنایی عمیق

 نیکبخت است.

های مجازی و استعاری را رومن ست که مبحث مربوط به قطبا ذکر این نکته ضروری

 دو قطب» شناس شهیر روسی، به تأسی از آرای فردیناند دو سوسور، در مقالهیاکوبسون، زبان

س از مرگ هدایت، تئوریزه کرد. جالب سال پ 1۲، یعنی 1۳۱۱به سال « استعاری و مجازی

اینجاست که خود نیکبخت نیز در انتقاد از شیوه تحلیلی رضا براهنی، به نحوی به این حقیقت 

شناسی و بوطیقای متن طی نیمه دوم سده بیستم صورت های مربوط به زبانپژوهش که عمده

 کند:اند، اشاره میگرفته

در نیمه نخست سده « پراگ»و « مسکو» آوردهای بسیار مؤثر دو حلقهافزون بر دست

ها و ، مجموعه پژوهش«بوطیقای متن»و شناخت « شناسیزبان»بیستم، در هر دو قلمرو 

های تازه و گوناگونی که در نیمه دوم آن سده در همه جا، به ویژه در فرانسه، روش

ازه در روایت های تکار شد که به سبب کشف تکنیکانگلیس و آمریکا به دست آمد، آش

انش خو»نویسی، تنها با های چندگانه ذهن در رمانو بیان ویژگی« نو شناختیروانرمان »

ر زبان، های گوناگون دتوان از نقش عاملمی« متن شناختیزبان»یا تدقیق و تحلیل « دقیق

« بوطیقای روایت»چگونگی متن و  و جایگاه آنها در« مجازی»و « استعاری»از جمله نقش 

 1سخن گفت. 

 

 های دو حلقه ذکر شده تا دهه شصت میالدی به هیچهای زبانی فرمالیستئخست آنکه، یافته

های اروپایی ترجمه نشده بود و بنابراین دستاوردهای آنان برای متفکران اروپای کدام از زبان

فرانسوی، -بود که متفکر بلغار 1۳۱۱در سال غربی تا آن زمان ناشناخته باقی مانده بود. تنها 

های روس را به فرانسه ترجمه و زمینه های فرمالیستای از متنتزوتان تودوروف، مجموعه

                                                           

 .1۳۱-1۱۳همان مأخذ، صص .  1

http://www.aghalliat.com/


  حسام جنانی ...هدایت سارق یا هدایت نابغه

102 
www.aghalliat.com   

های آنان مهیا کرد. بر این اساس، واقعاً چگونه پردازان عرصه روایت را با یافتهآشنایی نظریه

گفت که عمدتاً پس از مرگ او تدوین و توان از استفاده آگاهانه هدایت از دانشی سخن می

ست که ا کرده است، همان عملیبوف کور  تحلیل تئوریزه شد؟ در حقیقت، آنچه نیکبخت در

 نویسد:کند و در موردش چنین میرا به انجام آن متهم می دیگرانخودش 

یب اند از یک کمبود اصلی آسبودهبوف کور  شناختیروانتمام آثاری که در پی بررسی 

کور  بوفاند: همه آنها بدون شناختی درخور از چگونگی تکنیک و ساختار روایی دیده
اند. نبود چنین تدقیقی، خود موجب غالب شدن آن بوده شناختیروانبه دنبال تحلیل 

ی یرهاها و تعبشده است و به لغزشبوف کور های های نظری بر اغلب تحلیلفرضپیش

 1نادرست گوناگونی انجامیده است. 

 

که  شناختینزبابا مباحث بوف کور توانست بگوید که متن نیکبخت، در بهترین حالت، می

ا او پا را است، ام منطبقها بعد تئوریزه کردند سوسور مطرح و یاکوبسون و کسان دیگر دهه

د. البته، تحمیل کنگذارد و مسئله آفرینشی ظریف و آگاهانه را مطرح میفراتر می

اما  2ه است،نیکبخت آمد به کارتا حدی  بوف کورهای نظری برای تشریح گزینشی فرضپیش

 های پرقدرتعناصری که داللت خصوصبهدیدیم، بسیاری از عناصر مهم داستان،  کهچنان

های نظری فرضاند تا نیکبخت بتواند پیشتاریخی دارند، در این شیوه تحلیلی کنار گذاشته شده

، تحلیل نیکبخت یشناختروانشاید بتوانیم برای جنبه  ،ترتیببدینخود را بر داستان تحمیل کند. 

های و همچنین در نوشته شواهدی در داستان ،روز شناسیروانبه خاطر آشنایی هدایت با دانش 

و هیچ  فرض شخصی نیکبخت استآن پیش شناختیزبانغیرداستانی هدایت بیابیم، اما جنبه 
                                                           

 .22۱همان مأخذ، ص .  1

اند با این آمده است و برخی از آنها نیز توانستهبوف کور هایی به کار تقریباً تمام مفسران چنین تحلیل.  2

های پایانی ها در قسمتهایی از این تحلیلخوبی توضیح بدهند. با نمونههایی از این داستان را بهها بخشیشیوه

 این تحقیق آشنا خواهیم شد.
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شود ای در آثار هدایت ندارد. مثال جالبی در این خصوص در کتاب نیکبخت دیده میپشتوانه

 که اشاره به آن خالی از لطف نیست.

ند خواهیم دید که هدایت تا ده سال پس از مست به طورهای پایانی این تحقیق در قسمت

، شاهکار جیمز جویس را نخوانده بود، اما نیکبخت در اولیس ، رمانبوف کورانتشار 

 پیشینه و»کتاب خود، دستاوردهای روایی جویس را در این رمان به مثابه  2۹های ص پاورقی

 کند:معرفی میبوف کور برای خلق « ایپشتوانه

اولیس میالدی( نوشت. جیمز جویس  1۳۹۱شمسی ) 1۹1۱را در ر بوف کوصادق هدایت 
های منتشر کرده بود. یکی از ویژگی 1۳22در بوف کور را سیزده سال پیش از انتشار 

 های سجاوندی برای بیان تکنیکتکنیکی جویس در این رمان کاربرد نامتعارف نشانه

تن های سجاوندی برای دست یافنهاثر بود. رفتار هدایت در کاربرد نامتعارف نشا روایی آن

ها و های خاص خود را دارد. با این حال، دادهویژگیبوف کور گویی درونی به تک

توانسته نو به آن دست یافته بودند می شناختیروانآوردهایی که پیشتازان رمان دست

 1ای برای آفرینش تکنیکی او به شمار آید. پیشینه و پشتوانه

 

بر آنچه باالتر دیدیم، نه تنها تصور اشتباه نیکبخت را در خصوص منابع  سخنان فوق، مبتنی

 ا، آنهای خودش رفرضکند او عمدتاً پیشدهد، بلکه معلوم مینشان میبوف کور تکنیکی 

نه طور که دیدیم، پیشیدخالت داده است. همانبوف کور هم بدون تحقیق کافی، در تفسیر 

نقاش -جیمز جویس، بلکه در آثار نویسندهاولیس را نه در بوف کور تکنیکی و محتوایی 

ی دیدیم، هدایت تکنیک روای کهچنانناشناخته دیگری به نام ویندهام لوئیس باید جست. 

برداشته است و لوئیس نیز این تکنیک را برای نشان تار داستان خود را، تمام و کمال، از رمان 

 ه کاربریزی کرده بود. در حقیقت، با یش طرحهاهای فکری و هویتی شخصیتدادن دوگانگی

                                                           

 .2۹همان مأخذ، ص نیکبخت،.  1
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خود به خود فرایندهای همنشینی و جانشینی که نیکبخت به کرات بر آنها  ،بردن این تکنیک

استعاری  های مجازی وگیرد و نیازی به استفاده آگاهانه از قطبکند، در متن شکل میتأکید می

گوید و بالفاصله پس از همان خط تیره نیست. چرا؟ چون راوی قبل از یک خط تیره سخنی می

های دوگانه، که هدایت نحوه کند و این زنجیره از جملهکالمی دیگر را جایگزین آن می

، اصل را باید سانیابد. بدینگیری آن را از لوئیس آموخته است، تا پایان داستان تداوم میکاربه

ه دهد. بانجام می« بوطیقا...»در  بر انطباق گذاشت نه خلق آگاهانه، یعنی کاری که نیکبخت

ز مبتنی نی شناختیروانخواهیم دید، حتی استفاده هدایت از برخی رویکردهای  کهچنانعالوه، 

 گری قابل توضیح خواهند بود، اما این بدان معنا نیست که مابر خصیصه تلفیقی مکتب دَوَران

 اختیار کنیم. شناختیروانروشی بوف کور باید در تفسیر 

-تیشناخروانبدانیم و بر این اساس به تحلیل « فقدان و میل»را بوف کور مایه اگر درون

وطیقای بهای کور داستان پس از خواندن از داستان روی بیاوریم، بسیاری از گره شناختیزبان
وف بعالوه، واضح است که از این منظر، داستان ه مانند. بخورده باقی میهمچنان گرهبوف کور 

نه کند و حیات مؤلف نیز در این زمیهیچ ربطی به زمینه تاریخی آفرینش متن پیدا نمیکور 

یل متنی مانند در تحل خصوصبهوجه )شود که به هیچیکسره از تفسیر نهایی آن کنار گذاشته می

و افکار  اشدت به آردانیم بههمه اشارات مستقیم و غیرمستقیم تاریخی که می با آن بوف کور

ظر شوند( منطقی و معقول به ناند و به دفعات نیز در متن تکرار میخود هدایت مرتبطتاریخی 

ست که نیکبخت تمام و کمال در کتاب خود انجام داده و حتی روش رسد، اما این کارینمی

را صرفاً به این دلیل که او سعی کرده است بین زندگی بوف کور جالل آل احمد در تفسیر 

کم پس ح»نویسد که چنین میکند و اینای بیابد یکسره رد میبطههدایت و داستانش را

خود هدایت است. اکنون نویسنده باید این اثر هدایت را به بوف کور احمد[ این است که ]آل
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ست تا ا« نامه روحی هدایتزندگی»، بیشتر بوف کورای بازنماید که خواننده بپذیرد گونه

 1«داستانی بلند.

دستانه در ادامه خواهیم دید، و بدون آنکه بخواهیم از کلیت تفسیر خام کهچنان، بوف کور

است به سیاقی داستانی تا حدی که « نامه روحی هدایتزندگی» احمد جانبداری کنیم،آل

 دانست. نامهخودزندگی-شبهتوان آن را یک می

لید نیز معلوم شد، ک بوف کورطور که در بخش پیشین در خصوص تکنیک روایی همان

اصلی فهم این داستان، رجوع به زندگی مؤلف اثر، حضور او در اروپای بین دو جنگ جهانی، 

داریوش آشوری  2اقامت او در شهر پاریس و آشنایی او با هنر وُرتیسیستی ویندهام لوئیس است.

چنین د اینپردازنمیبوف کور به  شناختیرواناز همین منظر به کسانی که صرفاً با رویکردی 

 تازد که:یم

ست ا شناسانه به اثر ادبی به جای خود سزا و رواست، زیرا اثر ادبی گفتاریرهیافت روان

یگر یک وجه د شناختیرواناثر. امّا رهیافت تحلیل  از یک شخص در جایگاه آفریننده

دارد از  انیگفتم در دل خود یگذارد. وجه دیگر این است که هر گفتاراثر را نادیده می

 ۹آن یک زمانه، از آن یک محیط اجتماعی و تاریخی.

 

، جانبه فرمی و مفهومی هدایت از آثار لوئیسهای همهبرداریخبری از تکهنیکبخت به خاطر بی

دایت در بدیل صادق هرا به اشتباه ابداع درخشان و بی بوف کورنه تنها تکنیک اصلی روایی 

آورد ستد»داند )نیکبخت در ستایش این تمهید روایی بارها از عبارت نویسی میجهان داستان

کند(، بلکه سعی کرده است این تکنیک را با استفاده از اصول رمان استفاده می« تازه

هم کند. گرایانه فمتن و با رویکردی صرفاً ختیشنانبرداری از مباحث زباو بهره شناختیروان

                                                           

 .12۱همان مأخذ، ص .  1

 ی از آثار خود را در بازه زمانی حضور هدایت در پاریس منتشر کرد.ویندهام لوئیس حتی تعداد.  2

 آشوری، همان مأخذ..  ۹
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ر نیکبخت، و برخالف نظ ُورتیسیستیداستانی ، بلکه شناختیرواننه یک رمان بوف کور 

بر همین بنیان، « فقدان و میل.»است نه « یابیهویت» ،تارمایه اصلی آن، همچون رمان درون

وضعیت ذهنی راوی داستان صحیح  را برای شرح« گسیختهروان»نگارنده استفاده از واژه 

استفاده خواهد کرد که مفهومی « گسیختههویت»داند و از این به بعد به جای آن از واژه نمی

گیرد. همچنین، از این پس به جای استفاده از گسیختگی را نیز در بر میتر است و روانجامع

نها را توان آمعیاری نمی )که با هیچ بوف کوربرای اشاره به کاراکترهای « شخصیت»لفظ 

استفاده خواهد شد. خواننده محترم تا پایان « هویت»از لفظ  شخصیت یا حتی تیپ دانست(

 ها پی خواهد برد.خوبی به دلیل این جایگذاریتحقیق حاضر به

عمدتاً با  شوندیابی نوشته میهایی را که با مضمون هویتنویسی مدرن رماندر تاریخ داستان

را ار تاثر جیمز جویس، که لوئیس رمان پرتره هنرمند در جوانی شناسند و میربیتی رمان تنام 

ست. ترین نمونه این ژانر اشدهشده، چه بسا شناختههای شناختهدر نقد آن نوشت، یکی از نمونه

ها متفاوت بود اما گفتیم که تعریف ابداعی لوئیس از هویت فردی به شدت با تعریف اگوئیست

لتقاطی ترکیب کرد و متناسب با خصیصه ا تربیتی رمانرا با واپاشی  رمانائه آن عناصر و برای ار

تان برای های قهرمان داسای رمان تلفیقی آفرید که در انتهای آن تالشمکتب وُرتیسیسم گونه

ع، یکی شود. مرتبط با همین موضوگسیختگی او با شکست مواجه مییابی به خاطر هویتهویت

ن کند که هدایت در ایمطمئن می مشترک است و ما رابوف کور و تار از مضامینی که در رمان 

 است:« بچگی»رو ویندهام لوئیس بوده، مضمون زمینه نیز دنباله

رمان هنرمند اغلب با سایر کارهایی که تار به عنوان نخستین رمان یک هنرمند مدرنیست... 
(Künstlerromanنامیده می ) ان پسراثر جویس یا پرتره هنرمند در جوانی شود، مانند

 رمان تربیتیای از غالباً نسخهرمان هنرمند شود. . اچ. الرنس مقایسه میدیو عشاق 

(Bildungsromanدانسته می ) شود که رشد قهرمان خود را از کودکی تا بلوغ دنبال

ابسندگی نو آثار فوق تفاوت این رمان و تار ای دقیق بین رمان کند. با این حال مقایسهمی
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کند... مثالً استفن ددالوس در رمان مسجل می قهرمانش را به عنوان یک هنرمند

نیافته ملتش را حک کند و پُل شود که بر لوح روح خود وجدان شکلجویس مصمم می

طالیی شهر برود و مادرش را به  تأللؤگیرد که به سمت مورل در رمان الرنس تصمیم می

و محیط  ها اگرچه کشمکش بین هنرمندانسوی تاریکی دنبال نکند. در این رمان

نشده فاهای اططلبیهایی بر جاهماند، با این حال چنین پایاننشده باقی میشان حلناموافق

دهد که قرار است منادی جهانی کند و تولد هنرمندی بالغ را نوید میهنرمندان تأکید می

یافته بشود. بر همین مبنا، حتی فقدان اثر هنری که ارنست بلوخ یکی از نو و تبدل

آمیز، آنگونه که فردریک جیمسون ی تناقضبه شکلنامد، های رمان هنرمند میهمشخص

ای آرمانی را نوید شود که آمدن آیندهای در حال بدل میبه حفره»کند، بیانش می

فراخوانی این آینده آرمانی دقیقاً همان چیزی است که در « دهد.می

ه هیو طور ک... آنتحرکت رفت و برگشتی تار بین دو گونه از زن غایب اس

کند، تار مشخصاً انسانی لوئیزی است که از یک ناکجاآباد کنر مسئله را بیان می

غ را پرسش بلوتار سردرآورده است... با این حال، این مسئله بدین معنا نیست که رمان 

صورت مداوم به ه دهد. برعکس، روایت این رمان بهایش قرار نمیپیش روی شخصیت

ک ی»کند. در محاوره آغازین با هابسون، تار اشاره می هایششخصیتعدم بلوغ 

اش در مورد هنر با یک البداههشود و در خطابه فیمعرفی می« کودکِ به تمام معنا

شود. عدم بلوغ او را همچنین نامزدش برتا زمانی که به او مقایسه می« سرگرمی کودکانه»

ز های پایانی رمان نیکند. در قسمتدآوری میبه او یا« تو خیلی نابالغ بودی»گوید می

صوصیات یکی از خ« بچگی»در حقیقت، « ای.تو هنوز بالغ نشده»گوید آناستازیا به تار می

شود که مدام شخصی توصیف می به طورمشترک بین تار و کرایسلر است. کرایسلر نیز 

 1دارد.« رفتار بچگانه»

                                                           

1. Shin. ibid. pp. 29-30. ]تأکید از نگارنده[ 
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را برای اشاره به عدم  1«آیینی-بچه»عبارت نسان غربی زمان و اویندهام لوئیس بعدها در کتاب 

ر یکی از الذکگرفت. فقدان بلوغ فوق به کاربلوغ این هنرمندان نارس و فرهنگ رفتاری آنان 

های های لوئیس، بر خالف قهرمانان رمانهای رمانکند چرا شخصیتدالیلی است که معلوم می

گی و همچنین حیات فرهن-هایشان به تاریخچه تاریخیتربیتی، قادر نیستند با غلبه بر وابستگی

غریزی خود، هویتی یکپارچه به دست بیاورند و به استقالل هنری و آزادی فردی برسند. 

قل و آزاد یافته، مستهای لوئیسی از یک سو به دنبال بدل شدن به هنرمندانی فردیتشخصیت

هویتی، موجوداتی غریزی و وابسته به هستند و از سوی دیگر به دلیل عدم برخورداری از رشد 

 اند.مانده شان باقیدیگران و به دام افتاده در قهقرای زندگی گذشته

ناشی  آیینی و عدم بلوغ شخصیتینگریم، به دفعات رد این بچهمیبوف کور هنگامی که به 

بینیم. به می نیز بنامیم(« انسان لوئیسی»توانیم او را یک )که می از آن را در رفتار و گفتار راوی

ه زمان کند که او را بهایی تعریف میبرای راوی که جوانی بالغ است قصه« ننجون»عنوان مثال، 

 برند:بچگی خودش می

 

 

 
 ۱۱-۱۱همان مأخذ، صص 

 

                                                           

1. The Child-Cult. 
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ند و با کیافته معرفی میراوی در بسیاری از لحظات داستان خودش را انسانی متعالی و کمال

است « انیناد»تازد، اما رفتن به زمان بچگی که دوره ها میدروغین به رجالهاستناد به این تعالی 

 یکی از آرزوهای بزرگ اوست:

 

 
 ۱۱همان مأخذ، ص 

 

هاست و حتی خود راوی نیز این سال داستان مانند بچه بزرگرفتار ننجون در همه حال با راوی

 وضعیت را تا حد زیادی پذیرفته است:

 

 
 ۳۲همان مأخذ، ص 

 

ستان دهد در داآیینی لوئیسی را در حاالت و رفتارهای راوی نشان می-چنینی که بچهموارد این

 شود:ند که به چند نمونه دیگر از آنها نیز اشاره میافراوان

 

 
 ۳۳همان مأخذ، ص 
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 11۱همان مأخذ، ص 

 

 
 11۱همان مأخذ، ص 

 

 
 12۱همان مأخذ، ص 

 

صورت مداوم به عدم بلوغ ه ب» تارنیز همچون رمان بوف کور که آشکار است، چنانآن

های فوق، راوی را حتی در بزرگسالی شخصی وابسته در بریده« کند.هایش اشاره میشخصیت

به  ارتیابیم. او نیز مانند کرایسلر که در سرتاسر رمان و ناتوان از رتق و فتق امور خود می

ه او است تا ب یازمند کمک ننجون و زنش لکاتههای پدرش و دیگران وابسته است، نکمک

 کنند.« رسیدگی»

با اشاره به  ، صرفاًخبر استبیبوف کور نیکبخت اما، که از تأثیر عظیم طرز تفکر لوئیسی بر 

رسد خود یاد کرده به این نتیجه ناقص می« ایام بچگی»های داستان که راوی از یکی از قسمت

داند و پس از آن است که گرفتار می« ایام بچگی»دن خود را همان راوی تنها دوران سالم بو»که 
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ست که ا آید بندیآنچه در ادامه می 1«شده است.« گسیختگیروان»های نخستین عارضه

 کند:نیکبخت به آن اشاره می

 

 
 ۳۱همان مأخذ، ص 

 

و توجهی ابه سان باقی موارد، گزینشی است.  ،بوف کوررفتار نیکبخت با مضمون بچگی در  

دهد، حتی در بزرگسالی خود نیز، در تناقضی های باالتر نشان میندارد که راوی، چنان که نمونه

خت را توانستیم سخن نیکبشاید می آشکار با سن و سالش، حس بچگی دارد. اگر چنین نبود

نی ابینیم که راوی در مقایسه با زمان کودکی خود به لحاظ روانی رشد چندبپذیریم، اما می

عالوه، ه ب خوانی بیشتری دارد.در آثار لوئیس هم« آئینی-بچه»نکرده است و این مسئله با الگوی 

های راوی، به خاطر همان خصیصۀ، به قول نیکبخت گویا فراموش کرده که بسیاری از حرف

نها تگسیختگی، چندان قابل استناد نیستند و او سخن خود را در مورد ایام خوش بچگی او، روان

 کند:تر نقض میچند صفحه پایین

 

 
 11۱ص  همان مأخذ،

 

                                                           

 . ]تأکید در متن اصلی[۱۱نیکبخت، همان مأخذ، ص .  1
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که در « ای آرمانیآینده»هایش، از آلدر حقیقت، راوی به دلیل ناتوانی در رسیدن به ایده

خواهیم دید، این مسئله نیز پیوند محکمی با  کهچنانگریزد و آرزوی رسیدن به آن است می

واهد یافت. راوی، فاقد آن میزان از بلوغ است که زندگی هدایت، روحیات او و فرجامش خ

 های متعالی خود را محقق کند و بر همین اساسبتواند به هویتی یکپارچه دست یابد و خواست

ها فرار کند آشکارا از کند به کوه و بیابان بزند تا از دنیای رجالههنگامی که قصد می

ه ه عادات زمان بچگی که هنوز ترکشان نکردگوید، و بازهم با اشاره بگریزی خود میمسئولیت

 است:

 

 
 ۱۲همان مأخذ، 

 

بعدی آیینی، یکی دیگر از وجوهی است که نیکبخت به خاطر تحلیل تک-مورد فوق، یعنی بچه

فته تنها گخود عاجز از فهم صحیح کارکرد آن در داستان هدایت است و بنا به تمام دالیل پیش

م پرده از توانیخوبی میهای هنری ویندهام لوئیس است که بهاستراتژیبا رجوع به تعاریف و 

 چنینی در داستان هدایت برداریم.راز موارد این

ای باید به نیکبخت حق داد که مرتکب چنین اشتباهاتی شود. در حقیقت، ضعف البته، از جنبه

نهفته است. صادق هدایت راوی خود را بوف کور اصلی نه در تحلیل نیکبخت که در روایت 

 . قاعدتاً نشان دادندر یک فضای به شدت رؤیاگون به جستجوی هویت خود وا داشته است

درجات باالی خودآگاهی در چنین وضعیتی چندان طبیعی نیست و بنابراین نیکبخت نیز تحت 

یری صرفاً به تفس های خودآگاهانه روایتپوشی از جنبهآلود با چشمتأثیر همین فضای وهم

آورده است. در این مرحله از تحقیق  و مبتنی بر عملکردهای ناخودآگاه ذهن روی شناختیروان
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« وف کوربتفسیر نهایی »مجالی برای پرداختن به این آشفتگی روایی وجود ندارد، اما در فصل 

ر آنجا د که فصل پایانی این تحقیق است، این مورد با تفصیل بیشتری واکاوی خواهد شد.

دستانه هدایت از خصیصه التقاطی مکتب وُرتیسیسم چگونه خواهیم فهمید که استفاده خام

 ای نازل از آثار ویندهام لوئیس بدل کرده است.داستان او را به نسخه

ندهام های هدایت از آثار ویبرداریخبری از تکهنیکبخت آنجا به خطا رفته که به خاطر بی

فته در این ر به کارراوی را ناشی از حس فقدان و میل و شگرد روایی گسیختگی لوئیس، هویت

 فهم کرده است: شناختیروانداستان را بر اساس مختصات رمان 

دهنده دان و نقاش( نشانتکنیک هر هنرمندی )در اثر یا آثار هر شاعر، نویسنده یا موسیقی

یِ آن ت. رفتاری که چگونگچگونگی رفتارش با میانجی یا ابزارهای میانی آن هنرمند اس

وف ببوطیقای متن است و هم مبین نگاه و نگرش هنرمند به دنیای خود.  هم آشکارکننده
دهد و از ابتدا تا انتها، ای استعاری است که تمامی آن در ذهن راوی روی میمنظومهکور 

ستعاری ایند افر بوف کورگیرد. گویی درونی او و تکنیک روایی تازه آن شکل میبا تک

میل و فقدان است و مثالی درخشان برای تکنیک و روایت جانشینی )استعاری( در رمان 

 1قرن بیستم.  شناختیروان

 

ز ابداع هدایت نیست و در این بخش نی بوف کوردر بخش پیشین دیدیم که تکنیک روایی 

حلیل تگسیختگی راوی را باید بر اساس تعریف خاص لوئیس از فرد متوجه شدیم که هویت

وگرنه نتایج تفسیری نادرستی برای ما  شناختیروانهای های رمانکرد نه بر مبنای مشخصه

های داستان نیز بدون آنکه بتوان توضیحی حاصل خواهد شد و عالوه بر این، بسیاری از جنبه

منطقی برای آنها یافت و از معنایشان در داستان سردرآورد همچنان ناشناخته و مبهم باقی 

                                                           

 .۹2همان مأخذ، ص .  1
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ای جز رجوع به لوئیس و هنر وُرتیسیستی او مانند. بنابراین، برای از بردن این ابهامات چارهمی

 نیست.

 

 نیز تکنیکی مشترک است جریان سیال ذهن. 9-5-9

بوطیقای »ممکن است برای برخی این شائبه پیش بیاید که استفاده هدایت از آنچه نیکبخت 

 است، کامالً موجه تارکه دیدیم تمهید روایی رمان دنامد و چنانمی« گسیختگیروایی روان

به شمار آورد. این عده بوف کور توان آن را مدرکی دال بر وقوع سرقت ادبی در است و نمی

اشاره کنند  «جریان سیال ذهن»ممکن است برای توجیه نظر خود به تکنیک روایی دیگری به نام 

 اردسون، جیمز جویس، ویرجینا وولف و ویلیامکه نویسندگان نامدار بسیاری مانند دوروتی ریچ

کدام نیز به خاطر استفاده از آن متهم به تقلید از های خود استفاده کردند و هیچفاکنر در رمان

 یکدیگر نشدند.

در ابتدا، نه شگردی « جریان سیال ذهن»چون  پاسخ به اشکال فوق چندان دشوار نیست،

ناس شبود که فیلسوف و روان شناختیروانمی و عل مفهوم عامروایی و ادبی، بلکه یک 

 به کار 2حواس و هوشدر کتاب  1۱۱۱برای نخستین مرتبه در سال  1اسکاتلندی الکساندر بِین

اصول در کتاب  1۱۳۱فیلسوف و روانشناس شهیر آمریکایی نیز در سال  ۹برد و ویلیام جیمز
از آن استفاده کرد و رواج بیشتری به آن بخشید )امروزه به اشتباه ابداع این مفهوم  ۲شناسیروان

 دهند(.را به جیمز نسبت می

ن های آزاد ذهمفهوم علمی فوق که برای توصیف جریان مداوم افکار و احساسات و تداعی

بدین  وشد، در قرن بیستم توجه نویسندگان متعددی را به خود جلب کرد گرفته می به کار
                                                           

1. Alexander Bain 

2. The Senses and the Intellect 

 تاخت.لوئیس در آثار خود به ویلیام جیمز نیز می.  ۹

۲. The Principles of Psychology 
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گرای برگسونی، به مثابه یک تکنیک روایی، محور و درونهای زمانترتیب، همسو با گرایش

به ند، آیدر تعدادی از آثاری که نمونه اعالی رمان و داستان مدرنیستی به شمار می خصوصبه

ئیس که شگردی مختص به لو تارگرفته شد. بنابراین، برخالف تمهید روایی خاص رمان  کار

ی خاص دانست اتوان ابتکار نویسندهجریان سیال ذهن را، به مثابه یک تکنیک روایی، نمی بود،

که های خود از آن استفاده کردند بدون آنو به همین دلیل نویسندگان متعددی به فراخور داستان

به سرقت ادبی از دیگران متهم شوند. نظر به موارد ذکرشده، یک مرتبه دیگر باید تأکید کنیم 

 گیرد.در دایره سرقت ادبی قرار میتار استفاده هدایت از تمهید روایی رمان  که

 

 و بازهم ویندهام لوئیس ولگردسگ، خون سه قطره. 9-6

فاده های هنری لوئیس استاز استراتژیبوف کور اشتباه است اگر گمان کنیم هدایت تنها در 

داستان نیز که آخرین مجموعهولگرد سگداستان کرده است. ردِ پای لوئیس در مجموعه

ها نیز هدایت در همه داستان منتشرشده از صادق هدایت بود کامالً عیان است. در این مجموعه

لوئیس  نیز سگ ولگرداستفاده کرده است )در  تاراز بوطیقای روایی رمان ولگرد  سگبجز 

افی توضیح اض حضور دارد اما به شکل مفهومی نه فیزیکی(. در این فرصت بدون هرگونه

 شود.ها آورده میهایی از داستاننمونه

 

 ن ژوان کرجدُ

 

 
 2۹ص 
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 2۹ص 

 

 
 2۲ص 

 

 
 2۱ص 

 

 
 ۹۲ص 

 

 
 ۹۱ص 

 

 
 ۹۱ص 
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 بستبن

 

 
 ۲1ص 

 

 
 ۲۹ص 

 

 
 ۲۳ص 

 

 
 ۲۳ص 

 

 
 ۱۱ص 
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 ۱۱ص 

 

 
 ۱۱ص 

 

 

 کاتیا

 

 
 ۱۱ص 

 

 
 ۱۱ص 
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 تخت ابونصر

 

 
 ۱2ص 

 

 
 ۱۱ص 

 

 
 ۳2ص 

 

 
 ۳۱ص 

 

 
 1۱2ص 
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 1۱۹ص 

 

 تجلی

 

 
 11۱ص 

 

 
 11۱ص 

 

 
 11۳ص 

 

 
 12۱ص 
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 121ص 

 

 
 122ص 

 

 
 12۱ص 

 

 تاریکخانه

 

 
 12۳ص 

http://www.aghalliat.com/


  حسام جنانی ...هدایت سارق یا هدایت نابغه

122 
www.aghalliat.com   

 

 
 1۹2ص 

 
 1۹2ص 

 

 
 1۹۹ص 

 

 
 1۹۱ص 

http://www.aghalliat.com/


  حسام جنانی ...هدایت سارق یا هدایت نابغه

123 
www.aghalliat.com   

 

 پرستمیهن

 

 
 1۲2ص 

 

 
 1۲۳ص 

 

 
 1۲۳ص 

 

 
 1۱1ص 

 

 
 1۱۱ص 
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 1۱۹ص 

 

 
 1۱۲ص 

 

 
 1۱۲ص 

 

 
 1۱۱ص 
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 1۱۱ص 

 

های در برخی از داستانسگ ولگرد عالوه بر مجموعه داستان  ،تاربوطیقای روایی رمان 

های مشهور شود. همچنین در تعدادی از دیگر داستاننیز ظاهر میقطره خون  سهمجموعه 

توان تأثیر وُرتیسیسمِ لوئیس را دید که البته فرصت پرداختن به نیز می 1خانم علویه هدایت مانند

 خواهیم گفت(.سه قطره خون قدری در مورد داستان  این تحقیق نیست )اگرچه، آنها در

 

 

 ویندهام لوئیس« پیام»های پایانی هدایت و یسن، سال. زند وهومن9-6-9

توان به در آثار غیرداستانی هدایت نیز به کار رفته که از این جمله میتار بوطیقای روایی رمان 

ن این هایی از متاشاره کرد. در ادامه بریدهپیام کافکا و یسن زند وهومنمقدمه هدایت بر ترجمه 

 2بینیم:دو اثر را می

 

 

                                                           

، شود. ر.ک. هدایت، نسخه انتشارات امیرکبیر، نیز خطوط تیره زیادی دیده میعلویه خانمدر داستان .  1

 .1۹۲2، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، علویه خانم و ولنگاریصادق، 

 .1۹۲2 سوم، تهران: نشر امیرکبیر، چاپبابکان،  یسن و کارنامه اردشیرزند وهومنهدایت، صادق،  . ر.ک.2

 .1۹۲2چاپ چهارم،  ، تهران: امیرکبیر،گروه محکومین و پیام کافکاصادق،  هدایت،قائمیان، حسن،  و
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 یسنزند وهومن

 

 
 ۳ص 

 

 
 1۲ص 

 

 
 1۱ص 

 

 
 1۱ص 

 

 
 1۱ص 
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 ث

 ص
 21-2۱صص 

 

 پیام کافکا
 

 
 12ص 

 

 
 1۹ص 

 

 
 1۲ص 
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 1۱ص 

 

 
 2۱ص 

 

 
 ۹۱ص 

 

 
 ۱۱ص 

 

 
 ۱۱ ص
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 ۱۲ص 

 

خطوط تیره را از آثار حذف  ،بوف کورویراستاران آثار فوق، برخالف ویراستاران اولیه 

ی نیز های چاپاند به نسخهنویس بودهاند و این خطوط به همان شکلی که در متون دستنکرده

ها، دقیقاً به همین دلیل، یعنی چاپی بودن، به عالئم اند و عالئم سجاوندی آنراه پیدا کرده

 اند.شباهت بیشتری یافتهتار ی رمان سجاوند

منتشر شد، تقریباً سه  1۹2۱آخرین نوشته تألیفی صادق هدایت است که در سال  پیام کافکا

های دهد هدایت تا آخرین سالسال قبل از مرگ هدایت، و مدرکی محکم است که نشان می

روایی  یز از بوطیقایخود ن عمرش همچنان تحت تأثیر لوئیس بوده است. او در واپسین نوشته

ف کور بوخود وداع آخرینی نماید. « استاد»استفاده کرده است، گویی که بخواهد با  تاررمان 

دهد شروع و پایان کار هدایت به عنوان دهند که نشان میبازه نمادینی شکل میپیام کافکا و 

ید ده نیز خواهیم دبا سرقت ادبی از ویندهام لوئیس رقم خورده است. در آین« نابغه ادبی»یک 

-کار تاریخیای از افمحدود به این تکنیک روایی نیست و شمه کافکا پیامکه حضور لوئیس در 

 اند.اجتماعی لوئیس نیز در این نوشته تبلور یافته

   

*** 

 

توانیم گاه میرا تشبیه به دروازه ورودی یک شهر کنیم، آن بوف کوراگر بوطیقای روایی 

ایم و پا به شهرفرنگ سرقتی صادق هدایت اضر از این دروازه عبور کردهبگوییم که در حال ح
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های ناشناخته و تاریک این شهرِ کوچهایم. هدف در مراحل بعد این است که به پسنهاده

 نظری بیندازیم و رازهای مگوی هدایت و بوف کورش را یک به یک کشف کنیم. یسیستیرتوُ

 

 

 پایان بخش اول

 

 

جا ذکر شد تمام استدالل و استناد پژوهش حاضر نیست و آنچه که تا بدین توضیح مؤلف:

قدر سرقت ادبی صورت گرفته است، آن بوف کوردهند در مواردی که از نظر نگارنده نشان می

توانستیم از خواستیم به بوطیقای روایی این اثر نیز تکیه کنیم باز هم میزیادند که حتی اگر نمی

است  ر اثر صادق هدایت بگوییم و آن را به بحث بگذاریم. لذا، ضروریوقوع سرقت ادبی د

 شر شوند.یک منتبههای بعدی پژوهش حاضر نیز یکخوانندۀ محترم صبر پیشه کند تا بخش

 

 

 
 

 

 
 کنید.گیری پی سایت ادبیات اقلیت های بعدی این کتاب را درانتشار بخش
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