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مقدمه
بوف کور جنجالیترین اثری است که در ادبیات داستانی فارسی خلق شده است .بسیار کسان
له آن سخن راندهاند و افراد پرشماری نیز علیهاش گفتهاند .تعداد زیادی از محققان ادبی ایرانی
و غیرایرانی بوف کور را بنیان داستاننویسی مدرن در ادبیات فارسی میدانند .عموماً از این
داستان تحت عنوان اثری جهانی و تنها اثر جهانی ادبیات نوین ایران یاد میشود .برخی محققان
نیز بر آناند که بوف کور حتی در میان آثار جهانی ادبیات داستانی مدرن یگانه است و نمیتوان
برای آن همتایی یافت .مثالً محمود نیکبخت در کتاب خود بوطیقای بوفِ کور دربارۀ این اثر
چنین میگوید که «بوف کور از حیث کشف تکنیک و بوطیقای روانگسیختگی در روایت و
کاربرد فرایندهای استعاری در زبان روایی و رمان روانشناختی معاصر جهان ،تا همین امروز هم
از تقدم و ترجیحی کممانند برخوردار

است1».

چنانکه معلوم است ،تأکید نیکبخت بر «تقدم» جهانی بوف کور و تازه بودن تکنیکهای
روایی به کار رفته در آن است که «ساختاری ویژه را در نثر روایی» 2پی افکندهاند .نیکبخت
 .1نیکبخت ،محمود ،بوطیقای بوف کور ،تهران :نشر گمان ،چاپ اول ،1۹۳۱ ،صص .2۹-22
 .2همان مأخذ ،ص .2۹
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فنون روایی به کار رفته در بوف کور را حاصل «کشف» صادق هدایت و طرح ابداعی او میداند.
به تعبیر دیگر ،نیکبخت آنچه را که صادق هدایت در بوف کور انجام داده است آفرینشی صد
در صد خالقانه معرفی میکند که «تا همین امروز هم» نمونهای برای آن در ادبیات جهان یافت
نمیشود .مبتنی بر این گفتهها ،خواننده باید بوف کور را همردیف آثاری مانند اولیس جیمز
جویس یا مادام دالووی ویرجینا وولف یا خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر در نظر بگیرد که به مثابه
قلههای ادبیات مدرنیستی جهان شناخته میشوند و به خاطر ابتکارات روایی به کار رفته در آنها
مشهورند.
شاهکار دانستن بوف کور مختص نیکبخت نیست و دیدگاهی تقریب ًا عمومی و پذیرفتهشده،
بهخصوص در میان نویسندگان و پیروان جناح مدرنیستی ادبیات نوین ایران است .فیالمثل،
حورا یاوری ،محققی که سالهاست در خصوص هدایت و بوف کور قلم میزند ،اخیراً در
یادداشتی چنین نوشته است که «بوف کور ،گذشته از تمام ریزهکاریهای ساختاری و محتوایی
که هنوز مورد بحث و گفتگوست ...تعریف تازهای از مفهوم من در تقابل با دیگری به دست

میدهد[ ،که] نه تنها در ایران ،بلکه در جهان ممتاز است 1».داریوش آشوری نیز در مقاله معمای
بوف کور در ستایش این اثر گام در همان راهی میگذارد که نیکبخت و یاوری پیمودهاند .از
نظر آشوری بوف کور:
به عنوان یک اثر برجسته ادبی ...در ساحت آثار بزرگ ادبیّات جهانی جای دارد و به این
مقام شناخته شده است .از این بابت هیچ اثر دیگری در ادبیات مدرن فارسی به پای آن
نمیرسد .امروز ...نوشتههای دیگر هدایت ،تنها از نظر پژوهش تاریخی و یا
«هدایتشناسی» بازخواندنی هستند ،امّا بوف کور همچنان به عنوان ادبیات ،به
آبرومندترین معنای کلمه ،خواندنی

و بازخواندنیست2.

 .1یاوری ،حورا" ،افسون بوف کور و خیل مریدان" ،ماهنامه اندیشه پویا ،شماره  ،۱۹مهر  ،1۹۳۱ص .12۱
 .2آشوری ،داریوش ،معمای بوف کور ،وبسایت رسمی ماشاءاهلل آجودانی 22 ،اردیبهشت .1۹۱۱
www.ajoudani.com
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بوف کور ،چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ محتوایی ،واجد ریزهکاریهای فراوان و به
لحاظ دارا بودن معناهای بلند ،چنان ژرف پنداشته میشود که شخصی مانند محمد یوسف قطبی
را وادار میکند در ابتدای کتاب خود ،این است بوف کور ،که حاصل «ده سال غور و بررسی»
او در باب این اثر بوده است ،متواضعانه تصریح کند که «صادقانه اعتراف میکنم ...به هیچ وجه
چنین ادعایی مطرح نیست که تمام مطالب کتاب را فهمیده باشم و طبعاً انتظار دارم که سروران
ادب راهنماییهای الزم را بفرمایند و از اشتباهات و نارساییهای جزئی با دیده اغماض
بگذرند1».

برای اهالی اقلیم ادبی ایران ،ژرفای هنری بوف کور دارای چنان کششی است که حتی نقّادی
پرمطالعه و نویسندهای پرتجربه مانند رضا براهنی را نیز به کام خود کشیده است:
در ادبیات روایی ما بوف کور مقام برجستهای دارد .صرفنظر از موقعیت خاص تاریخی
آن به عنوان نخستین رمان فارسی ،اهمیت و مقام باالتری نیز دارد که مدیون اجرای هنری
کتاب است .این اجرای هنری از عمق و بهشدت تمام ،به رخ کشیده شده است و از چنان
قدرتی برخوردار است که ما همه به عنوان خواننده به میدان جاذبه آن کشیده میشویم
و بهت و حیرت و کشش ما به درون نیروی جادویی کتاب چنان قوی است که
قدرتهای انتقادی ما کُند میشود .کرختی ناشی از لذت هنری به ما اجازه انتقاد
نمیدهد ،حتی در بازخوانیهای چندباره آن نیز تنها مخاطب هنری باقی میمانیم .افسون
عمیق و گسترده و خیالانگیز آن نمیگذارد زهری را که در کام ما چکانده میشود،
احساس کنیم2.

 .1قطبی ،محمد یوسف ،این است بوف کور ،تهران :انتشارات زوار ،چاپ دوم ،2۱۹۱ ،ص .۹
 .2براهنی ،رضا" ،بازنویسی بوف کور" ،مجله بایا ،شماره  11 ،1۱و  ،1۹۱۳ ،12ص .۱
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رضا براهنی در نقد خود بر بوف کور آن را «اثری جادویی» خطاب ،و برخالف هوشنگ
گلشیری در «سی سال داستاننویسی» ،اعالم میکند که هیچ «نقصی» بر این اثر وارد نیست و از
این رو کار خود را در «بازنویسی» بوف کور صرفاً تشریح این اثر «کامل» میخواند .او نقصان
بوف کور را از جنس «جهانی مخفی» و «غارهای خفته و کمینکرده» اعالم میکند که باید
کشف و تعریف شوند .از نظر براهنی ،بوف کور اثری است که «انگار برای سراسر زمانها و
مکانها نوشته شده ،چراکه اجزای به هم پیوسته آن کلی را تشکیل میدهند که انگار به نحوی
خدشهناپذیر تا ابد ادامه مییابد و نه تنها فساد نمیپذیرد ،بلکه از آن ،خلع نوع و یا نوعزدایی
هم نمیتوان کرد1».

از طرفی ،برخوردی که نویسندهای مانند هوشنگ گلشیری با بوف کور میکند نیز از روی
حیرت و تا حدی گمگشتگی در طرح آن است .گویی او هم ،علیرغم انتقاداش بر ناقص بودن
بوف کور ،مقهور نبوغ و اقتدار هنری هدایت شده است:
طرح بوف کور به این روشنی نیست و هرچند میدانیم که زمان وقوع حادثه اصلی آن
تنها یک شب و یا دو شب بیشتر نیست ،اما گفتن اینکه هدایت در بوف کور توالی منظم
زمان را به هم زده است هیچ گرهی را نمیگشاید .راستی هدایت چگونه توانسته است
دنیای بدینگونه شاعرانه و پیچیده و در عین حال وحشتانگیز

بیافریند؟2

«گمگشتگی» گلشیری در دنیای «وحشتانگیز» بوف کور از آنجا معلوم میشود که از «طرح
بوف کور به این روشنی نیست» تنها چند صفحه بعد به «طرح بوف کور با همه پیچیدگیهایش

 .1همان مأخذ ،ص .1۱
 .2گلشیری ،هوشنگ ،باغ در باغ ،تهران :نیلوفر ،چاپ سوم ،1۹۱۱ ،ص .21۲
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ساده است» 1میرسد و همین حیرانی است که سبب میشود محمود نیکبخت در کتاب خود از
گلشیری و شیوه برخورد او با داستان هدایت انتقاد کند.
شهرتی که بوف کور در تاریخ ادبیات ایران کسب کرده چنان غیرعادی است که خالق آن

را همچون شخصیتهای اسطورهای جلوهگر میکند .مصطفی فرزانه در کتاب خود ،آشنایی با
صادق هدایت ،در این مورد چنین مینویسد:
در سیر تاریخی جوامع ،موقعیتهای حساسی پیش میآید که فردی ،به علت داشتن
مختصات اسثتنایی ،مشهور میشود .نه تنها مشهور میشود ،بلکه به اندازهای ذهنها را به
خود جلب میکند که اطرافیان دور و نزدیکش درباره او افسانهها میسازند و به مرور
زمان این افسانهها جایگزین زندگی آن فرد میگردد .چنین موقعیتهای ممتازی بسیار
نیست و افرادی که از آنها برخوردار میشوند انگشتشمارند .زیرا کسانی شایسته شهرت
پایدار هستند که آثار بدیع و شاید نبوغآمیزی از خود بر جای میگذارند و برخوردشان
با پیشآمدهای غیرمعمولی اتفاقی نیست .صادق هدایت نمونهای از چنین افراد برگزیده
است2.

شهرت افسانهای و غیرمعمول فوق که فرزانه از آن میگوید از محدوده ایران نیز فراتر رفته و
سبب شده که حتی ایرانشناسان غیرایرانی نیز از آن سخن بگویند .مایکل هیلمن استاد مطالعات
فارسی دانشگاه تگزاس در یک سخنرانی که در  21نوامبر  1۳۳۱در مؤسسه ایرانشناسی دانشگاه
پاریس ایراد شده است نظر خود را در این خصوص اینگونه ابراز میکند:
بوف کور ،یکی از بحثبرانگیزترین آثار ادبی در طول تاریخ هزار و صدساله ادبیات

فارسی به شمار میآید و در دوره حاضر نیز ادبای ایرانیتبار بیشتر در باب بوف کور
 .1همان مأخذ ،ص .22۱
 .2فرزانه ،بهمن ،آشنایی با صادق هدایت ،چاپ پاریس ،1۳۱۱ ،صص .12-11
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میگویند و مینویسند تا هر موضوع دیگری مربوط به فرهنگ ادبی ایران معاصر .منتهی
در بیشتر ...مباحث در زمینه بوف کور در حین تمجید یا تکفیر مؤلف و تفسیرهای
فضلفروشانه و روشنفکرانه از کتاب ،متن بوف کور به عنوان سلسله بسیار دقیق و
مشخصی از واژهها و تصاویر و عملیات و حرفهای بسیار عجیب و غریب گاهی
فراموش

میشود1.

تأکید فراوان نیکبخت در بوطیقای بوف کور بر «متن» این داستان ،آن هم نه متن چاپی آن ،بلکه
متن دستنویسش ،از همین «فراموشی» مد نظر هیلمن ناشی میشود:
در ادبیات معاصر فارسی ،درباره هیچ اثری به اندازه بوف کور تحلیل و تفسیرهای
گوناگون منتشر نشده است .اینگونه آثار اما همواره از یک کمبود اصلی آسیب دیدهاند.
اغلب آنها بر اساس رویکردها و پیشفرضهای ذهنی به تحلیل بوف کور روی
آوردهاند ...بوف کور یک داستان بلند است .روایتی که تمامی آن نتیجه «تکگویی»
درونی راوی است .همه ویژگیهای بوف کور نیز حاصل زبان و ذهن همین راوی است.
مگر بدون خوانش تدقیقی روایت و شناخت ویژگیهای برجسته و عوامل مسلط بر متن
میتوان به بوطیقای بوف کور و چگونگی تکنیک و ساختار آن دست

یافت؟2

به رغم هرآنچه که تا بدینجا گفته شد ،سؤالی که الجرم برای خواننده پیش خواهد آمد این
است که پس چرا بوف کور ،علیرغم تمام ژرفا و تازگی و خصائص منحصربهفردش که از
قرار معلوم در سایر آثار شاخص جهانی نیز یافت نمیشوند ،نه در زمان انتشار و نه تاکنون که
نزدیک به یک قرن از انتشار آن میگذرد ،جایگاه خاصی در ادبیات جهانی نیافته و همچنان در
 .1هیلمن ،مایکل" ،بوف کور هدایت" ،مجله ایرانشناسی ،سال دهم ،ص .2۱۱
 .2نیکبخت ،همان مأخذ ،ص .12
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میان خوانندگان ادبیات جدی در جهانِ غیرایرانی اثری گمنام است؟ این پرسش زمانی اهمیت
بیشتری مییابد که بدانیم بوف کور دو سال پس از مرگ هدایت به زبان فرانسه و هشت سال

پس از مرگش به زبان انگلیسی ترجمه شد و بنا به گفته جهانگیر هدایت در کتاب مجموعه
اسناد در پاریس :صادق هدایت ،تاکنون  1۹1زبان دیگر نیز به این دو زبان افزوده شده است.
قاعدتاً بوف کور به خاطر دارا بودن تمام محسنات فوق میبایست همچون هر شاهکار دیگری
توجهِ نه فقط منتقدان و محققان دانشگاهی 2،بلکه خوانندگان غیرایرانی را نیز در سطحی وسیع
به خود جلب میکرد ،اما چنین نشد ،چرا؟ پاسخ هیلمن به این پرسش جالب است:
تزم این است که تار و پود کلمات و عبارات و صحنهها و داستانهای بوف کور و ساختار
کتاب به عنوان یک واحد و اثر ادبی به طور نامحدودی ناشی از فرهنگ ایران میباشد
که بدون تفسیر ماهیت ایرانی کتاب ،منجمله جنبههای فرهنگی زیباییشناسی آن شاید
انتقال تجربه تخیلی و ادبی از نویسنده به خواننده و قدردانی خواننده از هنرمندی نویسنده
صورت نگیرد و لذت ادبی از خواندن کتاب دست

ندهد۹ .

آنچنانکه معلوم است و از نقلقول پیشین هیلمن نیز برمیآید ،او برای بوف کور ارزش ادبی
باالیی قائل است و ناشناخته ماندن آن را در ادبیات جهانی ،نه به خاطر ضعف خالقیت و ارزش
هنری آن ،بلکه ناشی از این مسئله میداند که این اثر بیش از حد «ایرانی» است .اما آیا واقعاً
 .1هدایت ،جهانگیر ،مجموعه اسناد در پاریس ،صادق هدایت ،گردآوری و تدوین :جهانگیر هدایت ،تهران:
کتابسرای میردشتی ،چاپ اول ،1۹۳۳ ،ص .111
 .2امر مسلم این است که بوف کور در میان خواننده عام غیرایرانی اثری ناشناخته است و افراد غیرایرانی نیز
که از آن سخن به میان آوردهاند یا متن آن را به زبانهای دیگر ترجمه کردهاند ،از جمله خود هیلمن ،اغلب
اساتید دانشگاهی مطالعات فارسی یا ایرانشناسانی بودهاند که حوزه تخصصی فعالیت آنها ادبیات و فرهنگ و
تاریخ ایران بوده است.
 .۹هیلمن ،همان مأخذ ،ص .2۱۱
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اینگونه است؟ آیا میتوان بوف کور را اثری دانست که افراطکاری مؤلف آن در استفاده از
عناصر فرهنگ ایرانی آن را از چشم جهانیان دور نگه داشته است؟ به نظر نمیرسد که بتوانیم
دلیل این ناشناختگی را صرفاً ناشی از ایرانی بودن افراطی بوف کور بدانیم .اینگونه باشد،
انبوهی از بزرگترین آثار ادبی جهان نمیبایست در فرهنگها و جوامعی غیر از جامعه خود
شناخته میشدند .یک مثال خوب ،رباعیات خیام است که اتفاقاً خود صادق هدایت نیز عالقه
فراوانی به آن داشت و در موردش قلم زده بود .نامعقول است اگر بگوییم بوف کور ایرانیتر
از رباعیات خیام است و عالوه بر این ،رباعیات خیام ،کتاب شعر است نه داستان ،و بسیارند
کسانی که معتقدند ترجمه شعر و «انتقال تجربه تخیلی و ادبی» شعری به زبانی دیگر غیرممکن
است و با این حال میبینیم که جهانیترین اثر تاریخ ادبیات ایران همین رباعیات خیام است .به
عالوه ،محققان دیگری نیز بودهاند که اثر هدایت را نه نمونهای منحصربهفرد از هنر شرقی یا
ایرانی ،بلکه داستانی پیرو سنن «غربی» دیدهاند .مایکل بیرد از جمله این محققان است که در
کتاب خود بوف کورِ هدایت به مثابه رمانی غربی در این خصوص چنین اظهار نظر میکند:
رمان هایی که خارج از سنن ما قرار دارند اغلب به مثابه نمایندگانی از فرهنگ خود،
سفیرانی برای هویت ملی خاصی ،فرض میشوند که راه دسترسی به یک اسلوب ملی
منحصر بهفرد را در اختیارمان میگذارند .این عادتی مطالعاتیست که امیدوارم از آن
حذر کرده باشم ...من بر مشارکت هدایت در یک نظام زیباییشناختی بینالمللی
اصرار دارم .این امر بوف کور را همچون حاشیهای بر سنت ما جلوهگر میسازد ،آیینهای
که فرهنگ غربی دگردیسی خود را در آن مشاهده میکند .عالوه بر عناصر بسیاری که
از بوف کور یک اثر هنری غیرعادی میسازند ،طراحی آن است که انگاره ادبیات
ملی را زیر سؤال میبرد.

1

1. Beard, Michael. Hedayat’s Bind Owl as a Western Novel. Princeton:
[تأکید از نگارنده] Princeton University Press, 2016. pp. x-xi.
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بنابراین ،به نظر میرسد استدالل هیلمن ،که از قضا استدالل گروهی نهچندان کمشمار از

هواداران هدایت و بوف کور نیز هست ،آنقدرها به کار تبیین چرایی ناشناخته ماندن بوف کور
در جهان غیرایرانی نیاید .اگر چنین باشد ،که بهتدریج در این دفتر خواهیم دید چنین است ،پس
باید دالیل دیگری برای این مسئله بیابیم.
اما تاریخچه نقد بوف کور ،سوای تمام تعریفها و تمجیدهایی که گاهی شدیداً حالت
مبالغهآمیز به خود میگیرند ،رُخ دیگری نیز دارد که روی آن عبارت ذیل ضرب شده است:
سرقت ادبی.
یکی از موارد بسیار جنجالی که چند سال پیش مطرح و تا مدتی بحث داغ محافل ادبی شد،
تشابه کلمه به کلمه بخشهایی از بوف کور با نوشتههای شاعر و نویسنده آلمانی راینر ماریا
ریلکه بود .علی عبداللهی ،مترجم شناختهشده آثار آلمانی ،ماجرا را اینگونه بیان کرد:
چند خط از بوف کور ،عین ًا مشابه نوشته «راینر ماریا ریلکه» در کتاب «یادداشتهای مالده
الئوریس بریگه» است ...خود بنده نیز در کتابی که سال  ۱۱با نام «ویژه ریلکه» ...ترجمه
کردم ،موضوع را شرح دادم ...عالوه بر آن ،در کتاب «جمالزاده ،سرچشمه داستان کوتاه
معاصر فارسی» نوشته «کوئی پرز» نیز به موضوع اشاره شده و گفته شده است ۱« :سطر از
بوف کور که چندان ربط منطقی هم به کل اثر ندارد ،عیناً ترجمه از ریلکه است و معلوم
نیست این موضوع به چه دلیل اتفاق افتاده است ».البته این چند سطر تأثیری در روند
داستانی بوف کور ندارد و حتی لحن کتاب را تحتالشعاع قرار نمیدهد .این سرقت
ادبی محسوب نمیشود و من آن را انتحال مینامم .به نظرم هدایت پیش از آن ،این بخش
را خوانده و جایی یادداشت کرده یا در ذهن سپرده است .بعد از آن ،بر اثر مرور زمان
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فراموش کرده است که این جملهها از خودش نیست و آن را در بوف کور انعکاس داده
است1.

«انتحال» یعنی سخن کس دیگری را به گونهای به خود منسوب کنیم که تلقی اصالت کند .از
طرفی ،شاید عبداللهی تا حدی محق باشد که انتحال را با سرقت ادبی متفاوت بداند ،چون در
انتحال ،دخالت عامل ناخودآگاه نیز محتمل است و عبداللهی نیز از همین احتمال در تبرئه کردن
هدایت بهره میجوید .در هر حال ،از دید او کار صادق هدایت از نوعی فراموشی ناشی شده و
عمدی در کار نبوده است .به همین دلیل ،عبداللهی در پاسخ این سخن مصاحبهکننده که «با
تمام این احوال بازگویی عینی چند جمله ،میتواند منتقدان را به این فکر بیندازد که تعمدی در
کار بوده است» چنین میگوید:
سرقت ادبی زمانی اتفاق میافتد که اندیشه یا ساختاری را به عمد از کتاب دیگری وارد
اثر خود کنید ،بهطوری که کل اثر تحتالشعاع قرار گیرد .اگر قصدی در کار نباشد یا
آن بخشی که شبیه اثر دیگری است اهمیت اساسی در اثر نداشته باشد ،مسأله خود به
خود منتفی است .از طرف دیگر ،وقتی مخاطب از خواندن یک اثر دچار این حس نشود
که این موضوع را جای دیگری نیز دیده است ،سرقت اصالً معنا پیدا نمیکند .اعتبار و
شهرت بوف کور به هیچ وجه وابسته به این چند سطر نیست و میتوان آن را یک اثر
اصیل

دانست2.

ماجرا اما ادامه یافت و کسان دیگری نیز که از حامیان صادق هدایت بودند و هستند ،مجبور به
موضعگیری شدند ،از جمله محمد بهارلو ،نویسنده و منتقد ادبی سرشناس:

 .1عبداللهی ،علی ،هدایتِ فراموشکار یا هدایتِ سارق ،خبرگزاری جام جم 2۱ ،شهریور .1۹۳۱
www.jamejamonline.ir
 .2عبداللهی ،همان مأخذ.
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ابتدا بگویم که این به هیچوجه مطلب تازهای نیست .اولین بار ،یعنی درست  ۱۱سال پیش،
شاید کمی پیش از خودکشی هدایت ،فرخ غفاری با نام مستعار آذرگون یک سلسله مقاله
زیر عنوان «تاریخچه مختصر سینمای جهان» در ماهنامه «ستاره صلح» منتشر کرد که در آن
به تأثیرپذیری هدایت از سینمای اکسپرسیونیستی آلمان و شباهتهای تصویری «بوف
کور» با فیلمهای «مطب دکتر کالیگاری» ...و «نوسفراتو ـ سمفونی وحشت» ...و «خون
یک شاعر» ...اشاره کرد ...اما موضوع شباهتهای یادداشتهای ریلکه با «بوف کور» را
اولبار منوچهر مهندسی در مقالهای که به زبان انگلیسی نوشته بود ،پیش کشید ...مهندسی
در سال  1۳۱1میالدی ...مقاله خود را در آمریکا منتشر کرد و چند سال بعد از آن ،فرزین
یزدانفر مقاله او را به فارسی ترجمه و منتشر کرد ...چنان که اشاره کردم ،موضوع
برداشتها فقط محدود به اثر ریلکه نیست .در کتابی که حسن قائمیان ،در اواسط دهه ۹۱
شمسی ،با عنوان «نظریات نویسندگان بزرگ خارجی درباره صادق هدایت» ترجمه کرده
است ،به ادعای تعدادی از آن نویسندگان ـ که عموماً فرانسوی و سوررئالیست هستند ـ
هدایت ،بهویژه در «بوف کور» ،شدیداً متأثر از نویسندگان و شاعرانی مانند ژرار دونروال،
بودلر و کافکاست .البته این تأثیرپذیری ،چه مستقیم و چه غیرمستقیم ،از لحاظ آن
نویسندگان امری کامالً طبیعی است و ابداً هیچیک از آنها به تعریض از آن یاد نمیکند...
بنابراین شباهت میان کتاب «دفترهای مالده الئوریس بریگه» و متن «بوف کور» ...در
کیفیت نگاه دو نویسنده است؛ گیرم شباهت میان این دو متن را در مواردی نمیتوان صرف ًا
تصادفی دانست ...این شباهتها حدود چهار یا پنج بند (پاراگراف) میشود که البته در
متن پراکندهاند و گمان نمیکنم جمعاً از دو صفحه بیشتر بشوند .ظاهراً مهمترین آنها،
که اغلب هم به آن استناد میشود ،همان بند مربوط به استفاده آدمها از کثرت چهره یا
انواع صورتکهاست .این را هم برای عالقهمندان این بحث اضافه کنم که هدایت بر اساس
همین مایه ،داستان «صورتکها» را نوشته که در کتاب «سه قطره خون» چاپ شده است،
البته چهار پنج سال قبل از آن که «بوف کور» را منتشر کند ...البد میدانید آنچه از آن به
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«سَرَقات ادبی» تعبیر میکنند ،بخشی است مربوط به نقد ادبی که در تاریخ ادبیات سابقه
دیرینی دارد .بسیاری از مشاهیر ادبی جهان مانند ویرژیل ،سوفکل ،شکسپیر ،مولیر و گوته
را به سرقت مضامین و آثار دیگران متهم کردهاند .در ادب گذشته ما نیز آنچه به آن عنوان
«انتحال» دادهاند ،یعنی سخن دیگری را به خود بستن ،یا کالم و شعر دیگری را بدون تغییر
لفظ یا معنی به خود نسبت دادن ،همواره موضوع داغ مباحثات و کشمکشهای دور و
دراز ادبی بوده است .اجازه بدهید این پرسش شما را با این کالم گوته خاتمه بدهم:
نویسندگان و شاعران بزرگ توفیق و عظمت خود را همواره مرهون بهرههایی هستند که
از پیشینیان خود گرفتهاند ،آنها ناگهان از زمین سربرنیاوردهاند؛ بلکه در اعصار کهن و
بهترینهایی ریشه دارند که پیش از آنها انجام یافته است ...متنهای ادبی ،نظیر «بوف
کور» ،از تخیل ابداعکنندگانشان فراتر میروند .این فراروی ،بهمقدار فراوان ،محصول
ساختار یا کلیت متن ادبی است؛ محصول درهمآمیزی و ترکیب خالقانه عناصری است
که صورت اثر ادبی را میسازد .طبعاً صورت ادبی شامل معنی و از جنس آن نیز هست ،و
اغلب تعابیری از آن حاصل میشود که چه بسا از ذهن خود آفرینندهاش هم نگذشته باشد.
بنابراین قطعات پراکنده یک متن به خودی خود ،هویت اثر ادبی را نمیسازند .طبیعی است
که آنچه هدایت از ریلکه وام گرفته ،نمیتواند خالی از اهمیت باشد؛ اما اهمیت خود را
نه از استقالل آن بندها ،بلکه از کیفیت هدایتشده آنها در متن جدید میگیرند ،یعنی در
ساختاری که «بوف کور»

نام دارد1.

برخالف عبداللهی ،بهارلو بین انتحال و دزدی ادبی فرق چندانی قائل نیست ،اما اختالف نظر او
و عبداللهی در این خصوص چندان اهمیتی ندارد .قسمت مهم سخنان او آنجاست که میگوید:

 .1بهارلو ،محمد ،پاسخ محمد بهارلو به اتهام سرقت ادبی صادق هدایت ،خبرگزاری ایسنا ۱ ،آذر .1۹۳۱
[ www.isna.irتأکید در متن اصلی]

13
www.aghalliat.com

حسام جنانی

هدایت نابغه یا هدایت سارق...

«طبیعی است که آنچه هدایت از ریلکه وام گرفته ،نمیتواند خالی از اهمیت باشد؛ اما اهمیت
خود را نه از استقالل آن بندها بلکه از کیفیت هدایتشده آنها در متن جدید میگیرند ،یعنی
در ساختاری که بوف کور نام دارد ».این قسمت از سخنان بهارلو با این بخش از کالم عبداللهی
که «سرقت ادبی زمانی اتفاق میافتد که اندیشه یا ساختاری را به عمد از کتاب دیگری وارد اثر
خود کنید ،به طوری که کل اثر تحتالشعاع قرار گیرد» هماهنگ است.
استداللی که بهارلو و عبداللهی به آن متوسل شدهاند ،سوای آنکه بتوانیم آن را برای دفاع از
بوف کور به کار بگیریم یا نه ،محکم و استوار است و خللی بر آن وارد نیست و با استفاده از
آن میتوان برخی از آثاری را که سعی کردهاند بوف کور را سرقت ادبی جا بزنند نقد و رد
کرد .از جمله این کارها کتاب حقیقت بوف کور از محمدرضا سرشار است که نویسنده در آن

با اصرار و عجله تمام از همان ابتدا کوشیده است شباهت بین تعدادی از صحنههای بوف کور
با برخی از صحنههای آثار پیشینی را تحت عنوان سرقت ادبی معرفی کند.
سرشار در فصلی از کتاب خود که «منابع و مآخذ ادبی بوف کور» نام دارد ،از داستانهای
برخی از نویسندگان معروف اروپایی و آمریکایی صحنههای متعددی را نقل کرده و شباهت
آنها را با بعضی از صحنههای بوف کور ،بدون آنکه به مضمون و محتوای این داستانها اشارهای
بکند ،دلیلی بر سرقتی بودن اثر هدایت دانسته است .مثالً با اشاره به وجود «شباهتهای
حیرتانگیز» بین صحنههایی از بوف کور و صحنههایی از داستان ماجرای دانشجوی آلمانی از
واشینگتن ایروینگ چنین نتیجه میگیرد که اگر «این اقتباس اساسی» 1زودتر کشف شده بود
«چه بسا جامعه ادبی ما ،با تصویری متفاوت از هدایت روبهرو بود 2».بماند که سرشار تفاوتی بین
اقتباس و سرقت ادبی قائل نشده است و این نیز یکی دیگر از اشکاالت سخن اوست.

 .1سرشار ،محمدرضا ،حقیقت بوف کور ،نقدی متفاوت بر بوف کور شاخصترین اثر صادق هدایت ،تهران:
کانون اندیشه جوان ،چاپ دوم ،1۹۱۱ ،ص .۲۳
 .2همان مأخذ.
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شباهت مد نظر سرشار این است که گوتفرید ولفانگ ،دانشجوی آلمانی داستان ایروینگ
که در عصر انقالب فرانسه در پاریس زندگی میکند و عالقه زیادی نیز به زیبایی جنس مؤنث
دارد ،در یک شب بارانی در حال برگشت به خانه متوجه «شبح سایهمانندی» میشود که «در
پای پلههایی که به چارچوب در منتهی میشد چمباتمه زده بود 1».این شبح دختری است که به
دلیلی نامعلوم جلوی در خانه ولفگانگ نشسته است .ولفانگ دخترک «سیاهپوش» را به آپارتمان
خود میبرد و چون به این گمان میافتد که پیش از این او را در رؤیاهای خود دیده است و
عشق به او را در قلب خود احساس میکند ،در همان شب تصمیم میگیرد با او ازدواج کند و
قصد خود را با دخترک در میان میگذارد و دختر نیز با درخواست او موافقت میکند .روز بعد
اما که به خانه بازمیگردد با جسد دخترک روبرو میشود .مأموران پلیس به خانه او میآیند و
از دیدن جسد دختر به شدت تعجب میکنند .وقتی ولفانگ علت تعجبشان را میپرسد ،مأموران
به او اطالع میدهند که انقالبیان دختر را روز قبل گردن زده بودند .ولفانگ که از پیش نیز مبتال
به حاالتی مالیخوالیی بوده است با شنیدن این خبر گمان میبرد که یک دیو از طریق جسد
دخترک قصد تسخیر او را داشته و سرانجام نیز عقل خود را از دست میدهد و در یک
دیوانهخانه جان میسپارد .در انتهای داستان نیز متوجه میشویم که کل داستان را کسی روایت
کرده که ماجرا را در همان دیوانهخانه از خود ولفانگ شنیده است.
از قرار معلوم ،سیاه پوش بودن دختر ،عالقه بیش از حد ولفانگ به جنس مؤنث ،شباهت بین
صحنه مالقات ولفانگ و دختر سیاهپوش با صحنه مشابه در بوف کور ،سرنوشت نهایی دختر و
شباهت هایی از این دست ،سرشار را به این نتیجه رسانده که هدایت اثر خود را ،یا حداقل
بخشهایی از آن را ،با «اقتباس» از داستان واشینگتن ایروینگ نوشته است و از همین رو آن را
سرقت ادبی میشمارد .آنچه سرشار به آن توجهی نمیکند این است که هیچگونه ربط مضمونی
بین داستان بوف کور و ماجراهای دانشجوی آلمانی وجود ندارد و اشاره به شباهتهایی چند
 .1همان مأخذ ،ص .۱۱

15
www.aghalliat.com

حسام جنانی

هدایت نابغه یا هدایت سارق...

که بین صحنههایی از دو داستان دیده میشود به هیچوجه راه مطمئنی در جهت اثبات وقوع
سرقت ادبی در بوف کور نیست.
داستان ایروینگ بیش از هر چیز دیگری منعکسکننده فضای روانی ملتهب ،آشوبهای
اجتماعی و قتل و کشتارهای عصر انقالب فرانسه است که این کشور را بدل به حمام خون کرده
بود و تأثیری ویران گر بر ذهن و روان مردمان فرانسه در آن برهه تاریخی بر جای گذاشته بود.
در داستان ایروینگ ،در تناقضی هجوآلود با فضای حاکم بر داستان و طرز تفکر مالیخولیایی
ولفگانگ ،به سلطه «الهه خرد» بر فرانسه آن عصر اشاره میشود و از قضا ولفانگ نیز به نام «خرد
و افتخار» از دخترکی که تنها چند ساعت پیش با او آشنا شده و علیالظاهر شب قبل اعدام شده
است ،درخواست ازدواج میکند .اینکه چطور میتوان مضمون این داستان را به بوف کور ربط
داد سؤالیست که خود سرشار باید به آن پاسخ بدهد .در واقع ،تنها اثری که کتابهایی مانند
حقیقت بوف کور دارند این است که کار را برای محققانی که قصد دارند به طور جدی به
موضوع تحت مناقشه بپردازند سخت میکنند و جالب این است که خود سرشار نیز در کتاب
خود به این مسئله اشاره کرده است:
نقد متفاوت اثری که در طی قریب به هفتاد سالی که از انتشار اولیه آن میگذرد ،دهها
بار ،با کج و بدفهمی و مبالغههای شگفت ،از سوی برخی از مشهورترین چهرههای ادبی
داخلی و خارجی ،مورد  -به اصطالح  -نقد و تفسیر و تأویل و ستایش قرار گرفته ،و این
نوشتهها ،خود به خود ،قالبی غیرواقعی  -همچون یک تابو  -از آن اثر ،در ذهنها ایجاد
کردهاند ،حقیقتاً کاری دشوار است .زیرا در این قبیل موارد ،زحمت چنین منتقدی،
چیزی حتی فراتر از مضاعف میشود .چه او ،در حین ارائه نقد خود ،ناگزیر است ذهن
مخاطبان خویش را هم ،از غلطآموزیهای منتقدان پیشین پاک کند.

1

 .1همان مأخذ ،ص .1۹
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سرشار ،برخالف آنچه که خودش گمان کرده ،با انتشار کتاب «حقیقت »...مانعی جدی بر سر
راه کشف حقیقت بوف کور پدید آورده است .این کتاب بیش از آنکه اثری تحقیقی باشد به
محملی برای ابراز کینههای جناحی-سیاسی (بالی مهیبی که نقد ادبی در ایران امروز گرفتار آن
است) بدل شده است و از این رو مصداق بارز همان «غلطآموزیهای منتقدان پیشین» است که
در خصوص موضوع تحت بررسی سدی ذهنی برای خواننده به وجود میآورند و اثر کارهای
تحقیقاتی جدی و مسئوالنه پسینی را نیز از بین میبرند .کاری که سرشار در کتاب خود کرده
است ،عالوه بر اینکه کمکی به شکستن تابوی بوف کور و اسطورهزدایی از آن نمیکند ،به
هیچوجه «متفاوت» نیست .همانطور که بهارلو نیز تصریح میکند ،پیش از این نیز بسیار کسان
دیگر از شباهت برخی صحنههای بوف کور با آثار دیگر سخن گفتهاند .نقل چند صحنه پراکنده
از بوف کور که به این یا آن صحنه از آثار نویسندگان خارجی شبیه است دلیل محکمهپسندی
برای چسباندن وصله سرقت ادبی به صادق هدایت نیست و از همین رو بود که باالتر به قصد
ابطال چنین سخنانی به استدالل محکم بهارلو و عبداللهی استناد شد.

چنانکه معلوم شد ،طی چند دهه گذشته دو جبهه تفسیری کامالً متعارض نسبت به بوف
کور شکل گرفته است .از این دو ،یکی داستان صادق هدایت را اثری جهانی و بیبدیل و یگانه
معرفی میکند و دیگری آن را غیرخالقانه و تکراری و بیارزش میپندارد و از آنجایی که
نمیتوان بین این دو به یک حد وسط قائل شد پس تحقیق حاضر نیز باید خود را در یکی از دو
جبهه فوق قرار دهد و صدالبته نه به شیوه مبالغهآمیزی که تا بدینجا در هر دو جناح مرسوم بوده
است .در این راه ،آنچه که کمک شایانی به پیشبرد این تحقیق خواهد کرد همان استداللیست
که بهارلو و عبداللهی مطرح میکنند .یعنی ،چنانچه معلوم شود که بوف کور ،علیرغم
تأثیرپذیری معقول از آثار دیگر ،در «کلیت» خود اثری اصیل و خالقانه است ،دیگر نمیتوان

از وجود سرقت ادبی در آن سخن راند .بر همین منوال ،اگر بتوانیم ثابت کنیم که بوف کور
اثری «اوریژینال» نیست ،و رونویس اثر یا آثاری دیگر است ،آنگاه نه تنها میتوانیم تأثیر
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مخرب کتابهایی مانند حقیقت بور کور را خنثی کنیم ،بلکه دیگر نمیتوانیم مدافع اصالت
بوف کور باقی بمانیم.
خواننده محترم به تدریج متوجه خواهد شد که تحقیق حاضر در کدام یک از این دو جبهه
قرار خواهد گرفت.
***
سخن تا بدینجا رسید ،اما به هدفم از این تحقیق اشارهای نکردم .به بیانی بسیار خالصه و ساده
میتوان این هدف را اینگونه توضیح داد :حصول شناختی آگاهیبخش از اثری که آن را بنیان
داستاننویسی نوین در ایران میدانند .رسیدن به چنین شناختی ضرور است چراکه «بدون
آسیب شناسی ادبیات معاصر و فرهنگ دیروز و امروز ،یعنی بدون شناخت آثار و چهرههای
اصلی این فرایندها و نقد آنها ،نمیتوان در انتظار فرهنگ و تاریخی بسامانتر و زندهتر بود و
راهی به نوزایی جامعه و جهان خود جست 1».بنابراین ،چنانچه در پایان این تحقیق مسجل شود
که بوف کور ،این بزرگترین و باکیفیتترین اثر ادبیات داستانی ایران ،تقلیدی دست دوم از
آثار شخصی دیگر و در کلیت خود سرقت ادبی است ،آنگاه باید برای این ادبیات طرحی نو
درافکند و بنیانی تازه پی ریخت و اگر خالف این مسئله ثابت شود آنگاه میتوان ،همچون
محمود نیکبخت و بسیاری دیگر از شارحان و مفسران بوف کور ،به وجود نابغهای چون هدایت
در تاریخ ادبیات کشورمان افتخار کرد.

در پایان ،این نکته را نیز باید اضافه کنم که در میان منابع فارسی ،کتاب بوطیقای بوف کور
اثر محمود نیکبخت یکی از مراجع اصلی در این تحقیق خواهد بود .دلیل این است که کتاب
مزبور یکی از آخرین کتابهای تحقیقی منتشرشده درباره بوف کور است که به زبان فارسی
 .1نیکبخت ،همان مأخذ ،ص .12۲
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منتشر شده ،تعدادی از مهمترین تفاسیر پیشینی بوف کور را نقد و ضعفهای آنها را برمال کرده
و مهمتر از همه ،مبتنی بر متن دستنویس بوف کور است .دلیل مهم دیگر این است که نویسنده

این کتاب ،برای اثبات نبوغ هنری هدایت مؤکداً دست روی جایی گذاشته  -شگرد روایی بوف
کور -که ،آنچنانکه خواهیم دید ،نقشی فوقالعاده مهم در اثبات سرقتی بودن یا نبودن این
داستان ایفا میکند.
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فصل اول :جاهطلبی به نام اِزرا پاوند

20
www.aghalliat.com

حسام جنانی

هدایت نابغه یا هدایت سارق...

 .9-9ایماژیسم یا امیجیسم؟
اگرچه ممکن است عجیب به نظر برسد ،اما داستان نوشته شدن بوف کور با زندگی ،فعالیتها
و مجادله های ادبی یکی از بزرگان و پدرخواندگان شعر مدرن ،یعنی اِزرا پاوند ،گره خورده
است .ماجرا از زمانی آغاز میشود که پاوند تصمیم گرفت از جنبش ایماژیسم ،که نه آنقدرها
به موفقیت دست یافته بود و نه اعضایش دیگر حاضر بودند جایگاه رهبری او را به رسمیت
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،
اما بعدها نتوانست با روحیه متکبرانه او کنار بیاید ،تأثیری فراوان در این جدایی داشت .فردریک
مورل ،در تحقیقی که در دانشگاه گِنت بلژیک انجام گرفته است ،در این خصوص چنین
مینویسد:
پاوند نتوانست ایماژیسم را به جنبشی محبوب با پیروانی پرشمار بدل کند و افزون بر این قادر
نبود هموطن خود امی الول را تحت کنترل خود درآورد .پاوند از او انتظار داشت که به «حامی
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
«ایماژیستی مستقل از پاوند باشد و به همین خاطر پاوند هیچگاه او را نبخشید ».در سال 1۳1۲
الول قصد کرد گلچینی با عنوان ایماژیسم چاپ کند .پاوند به هیچ وجه خوشحال نبود که
الول قصد دارد واژه ابداعی او را عنوان گلچینش کند و در  12آگوست  1۳1۲به او نامهای
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نوشت و عناوینی جایگزین را به الول پیشنهاد کرد .از جمله عناوین پیشنهادی پاوند «شعر آزاد»
بود .نظر پاوند بر این بود که اگر الول قصد دارد عنوان «ایماژیسم» را نگه دارد ،زیرعنوانِ
«گلچینی وقف ایماژیسم ،شعر آزاد و جنبش مدرنیستی در شعر» را پایین عنوان اصلی قرار
دهد .الول نامه پاوند را نادیده گرفت و واژه ابداعی پاوند را برای عنوان گلچینش استفاده کرد
و حتی از هریت مونروئه خواست تا در مجله شعر برای کتابش تبلیغ کند .پاوند خشمگین شد
و حتی نامهای به مونروئه نوشت و از او خواست تا تبلیغ مزبور را در مجلهاش چاپ نکند ...از
آن به بعد پاوند الول را «شاعره-کرگدن» خطاب میکرد .هرچند ،بعدها ادعا کرد که این هیلدا
دولیتل بود که این صفت را برای الول ابداع کرد ...از آنجایی که جنبش ایماژیسمِ پاوند بیشتر
و بیشتر بدل به «امیجیسم» میشد ،بنابراین فضا برای ایجاد تغییر مناسب به نظر میرسید.

1

پس از این وقایع ،پاوند از گروه ایماژیستها جدا شد و باقی اعضای گروه نیز گرد امی الول
جمع شدند و بدین ترتیب بود که رابطه پاوند با هنرمند جوانی به نام ویندهام لوئیس شکل
گرفت:
در سال  1۳1۹پاوند متوجه شد که لوئیس قصد دارد جنبشی نوین تأسیس کند و چاپ یک
مجله ادبی را در سر میپروراند .او بالفاصله نامهای به جویس نوشت تا به اطالعش برساند که
لوئیس «در حال راهاندازی فصلنامهای فوتوریستی ،کوبیستی ،ایماژیستی است ...قرار است
بیشتر مجله نقاشی باشد و من [پاوند] قسمت شعر را به دست بگیرم».

2

همانطور که از نامه پاوند به جویس برمیآید در آن برهه هنوز نامی مستقل برای جنبش هنری فوق
انتخاب نشده بود .از این رو ،در تبلیغ مجله این جنبش نوین که در اگوئیست به چاپ رسید ،اینگونه

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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قید شده بود که« :بحث درباره کوبیسم ،فوتوریسم ،ایماژیسم ،و تمامی فرمهای اصلی هنر مدرن 1».به
خاطر فقدان نام مستقل و شباهتهای سبکی انکارناپذیر بود که در ابتدا «هنرمندان جنبش جدید از
جمله لوئیس ،گادیر بزرسکا و اپستین برچسب «کوبیستهای انگلیسی» خوردند».

2

نام مجلۀ ویندهام لوئیس و پاوند ،بالست ( )Blastبود و اولین شمارۀ آن در سال 1۳1۲

چاپ شد .این دو علیرغم مخالفتشان با کوبیسم و فوتوریسم ،در تبلیغات اولیه مجلۀ بالست
محیالنه می کوشیدند در مخالفت با دو جنبش فوق چیزی ننویسند ،چراکه هم کوبیسم و هم
فوتوریسم «در آن برهه تاریخی شدید ًا محبوب بودند ۹».اما از بین این دو ،فوتوریسم بود که
بعدها به صورت رقیب اصلی جنبش تازهتأسیس لوئیس و پاوند جلوه یافت و این دو نیز لبۀ تیز
حمالت خود را متوجه فوتوریسم و مؤسس آن فیلیپو توماسو مارینتی کردند که جنبش
هنریاش لندن و پاریس را به تسخیر خود درآورده بود ۲.در هر صورت ،پاوند حمایتهای خود
را از لوئیس و جنبش هنری او ادامه داد و برای کمک به او از هیچ کوششی فروگذار نکرد.
چنانکه ویلیام سی .ویز تصریح میکند جنبش لوئیس «نقطه ثقل اقامت دوازدهساله پاوند در
انگلستان ( )1908-1920شد و نمایانگر التزام باالی او به نگرشها ،فعالیتها ،و هنر هنرمندان
آوانگارد لندن بود۱».

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

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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فصل دوم :ویندهام لوئیس و مکتب وُرتیسیسم (دَوَرانگری)
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 .9-2هنرمند یاغی
پرسی ویندهام لوئیس ،هنرمندی «یاغی» که به خود جرأت داده بود علیه دو مکتب هنری مطرح
آن روز اروپا ،یعنی کوبیسم و فوتوریسم ،بشورد تا بتواند مکتب نوین خود را با مشارکت پاوند
تأسیس کند ،که بود:
ویندهام لوئیس ( )1۱۱2-1۳۱۱یکی از مهمترین نویسندگان و شخصیتهای هنری و
فکری قرن بیستم بود .لوئیس نقاش ،رماننویس ،شاعر ،درامنویس ،نویسنده داستان
کوتاه ،منتقد فرهنگی و سیاسی ،دایرةالمعارفی زنده و داستانسرایی بود که چه به عنوان
یک شخص و چه به عنوان یک مدرنیست تکرارناپذیر بود و خواهد ماند .تجربهگراییِ
مصالحهناپذیرِ نثر ادبی و انتقادی او تأثیر معاصرانی چون تی .اس .الیوت ،ویلیام فاکنر،
ارنست همینگوی ،آلدوس هاکسلی ،جیمز جویس ،جورج الیوت ،اِزرا پاوند ،گرترود
استاین و ویرجینیا وولف را نشان میدهد .لوئیس البته در کارهایش به همگی این
شخصیتها تاخته است ،اگرچه احترام آنها را به عنوان نویسندگانی بزرگ که نباید
نادیدهشان گرفت ،نگه میداشت .لوئیس در مرکز پیشرفتهای هنری ،بهخصوص در
دهۀ دوم قرن بیستم قرار داشت .او مردی بسیار پرانرژی بود که در آن سالها به عنوان
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نویسندۀ پرقدرت داستانهای کوتاه ،رمانی به نام تار ( )1۳1۱و نمایشنامۀ بنیانشکن و
اکسپرسیونیستی دشمن ستارگان ( )1۳1۲و مقالۀ مهم «ادیان خُرد» ظهور کرد.

1

اگرچه ویندهام لوئیس نقاش ،نویسنده و منتقدی بسیار فعال بود و طی چهار دهه آثار قلمی و
بصری فراوانی خلق کرد ،و تقریباً با تمامی هنرمندان بزرگ همدوره خود نیز مراوده ،و در
مواردی بسیار ،مجادله داشت ،اما به کار بردن صفت «مهمترین» برای او اغراقیست که
ال برای کتاب خود
نویسندگان کتاب راهنمای انتقادی ویندهام لوئیس به کار بردهاند تا احتما ً
بازتاب تبل یغی فراهم و خواننده را به مطالعه آن ترغیب کنند .نه لوئیس تا به امروز در زمره
بزرگ ترین نویسندگان و حتی نقاشان قرن بیستم قرار گرفته است و نه جنبشی که او بنیان
گذاشت ،قبل از آنکه به خاطر شعلهور شدن جنگ جهانی در نطفه خفه شود ،سال دوم عمر

خودش را به پایان رساند .ضمن آنکه به کار بردن لقب «اکسپرسیونیستی» برای نمایشنامه دشمن
ستارگان از بنیان خطاست.
نام جنبشی که ویندهام لوئیس با همکاری اِزرا پاوند تأسیس کرد «وُرتیسیسم» 2یا

«دَوَرانگری» بود و آنچنانکه دومینیک هِد در کتاب تحسینشدۀ خود ،داستان کوتاه
مدرنیستی ،تصریح میکند «دَوَرانگری تنها جنبش هنری عمدهای بود که در قرن بیستم در
بریتانیا پا

گرفت۹».

کسی که نام فوق را برای جنبش هنری لوئیس ابداع کرد اِزرا پاوند بود .البته ،برخی معتقدند
که تأثیر پاوند بر وُرتیسیسم را نباید بیشتر از این دانست و مکتب هنری مذکور بسیار پیشتر از
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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آن که پاوند این نام را برایش انتخاب کند در صحنه هنری انگلیس و اروپا وجود داشت و
هنرمندانش نیز بدون آنکه مشخص ًا از این نام استفاده کرده باشند آثار وُرتیسیسمی بسیاری خلق
کرده بودند .در همین مورد ،ویلیام سی .لیپک و برنارد دبلیو .روزران در بررسی انتقادی خود
از مقاله ویلیام سی .ویز« ،اِزرا پاوند به مثابه یک وُرتیسیست» ،که باالتر نیز از آن نقلقول شد،
اینگونه مینویسند:
مشارکت پاوند در وُرتیسیسم به عنوان جنبشی در هنرهای تجسمی چه بود؟ آقای ویز
مشخصاً در ادعای خود که نام «وُرتیسیسم» ابداع پاوند بود محق است .اما این مسئله نیز
قطعی است که این سبک هنری پیش از ابداع نام فوق وجود داشت و وُرتکس پیش از
آنکه نام وُرتیسیسم به این جنبش وصله بخورد ،خلق

میشد1 .

اگرچه اظهار نظر لیپک و روزران تا حدی صحیح است ،اما نمیتوان کمکهای بیشائبه پاوند
را در تأسیس رسمی مکتب وُرتیسیسم نادیده گرفت .نکته دیگری که در بریده فوق وجود دارد
اشاره به حوزه اصلی فعالیت هنرمندان وُرتیسیسم است که بیشتر ،هنرهای تجسمی مانند نقاشی
و مجسمهسازی را در بر میگرفت تا داستاننویسی .حتی خود ویندهام لوئیس را نیز تا به امروز
بیشتر به خاطر تابلوهای نقاشیاش میشناسند تا آثار قلمیاش .با این حال ،در تحقیق حاضر ،به
دالیلی که به تدریج روشن خواهد شد ،آثار نوشتاری لوئیس اهمیتی بسیار بیشتر از تابلوهای او
خواهند یافت .لوئیس ،در واقع ،داستانهای خود را به آزمایشگاههایی وُرتیسیسمی بدل میکرد
و تمام تالشش را به کار میبرد تا اصول نظری این جنبش هنری را در داستانهایش استفاده

کند .دومینیک هِد نیز در ابتدای فصلی از کتاب خود که در آن به مجموعه داستان جسم وحشی
از لوئیس پرداخته است بر همین نکته تأکید میکند:
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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اهمیت جسم وحشی در تاریخ مدرنیسم به رابطه آن با جنبش وُرتیسیسم مربوط است.
جسم وحشیکاربرد نظام مند اصول وُرتیسیسم در نگارش داستان کوتاه است و همین
نکته بهتنهایی آن را به یکی از متنهای کلیدی قرن بیستم بدل میکند ،البته اگر وُرتیسیسم
را آنقدر که گاهی اوقات در موردش ادعا میشود ،جزء جنبشهای هنری عمده قرن
بیستم بدانیم1.

سوای تأکید هِد بر استفادۀ لوئیس از اصول نظری جنبش وُرتیسیسم در داستانهایش ،کامالً
واضح است که او اعتقاد چندانی به اهمیت باالی این جنبش در هنر مدرنیستی قرن بیستم ندارد

و این دیدگاه تنها مختص او نیست .لیندزی اشنایدر در تحقیق خود ،باید در همه چیز دوتایی
باشی ،که در سال  2۱۱۱در دانشگاه پنسیلوانیا در مورد لوئیس و مطرحترین رمانش ،تار 2انجام
گرفته است ،سخن خود را در مورد او چنین آغاز میکند:
ویندهام لوئیس هنرمند نادیدهگرفتهشدۀ بریتانیایی است که در کانادا زاده شد و به همراه
اِزرا پاوند ،تی .اِس .الیوت ،ویرجینیا وولف و جمیز جویس (که با همۀ آنها طی دورههای
مختلف عمر خود دوست بود) به آنچه که امروزه مدرنیسم واالی انگلیسی میگوییم
شکل داد .او در سال  1۳1۲به همراه اِزرا پاوند تنها جنبش هنری آوانگارد انگلیسی یعنی
وُرتیسیسم ،را بنیان نهاد.

۹

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.
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اشنایدر سپس در جای دیگری از نوشته خود در مورد لوئیس اینچنین مینویسد که «علیرغم
نوشتهها و نقاشیهای خالقانهای که لوئیس قبل و بعد از سالهای فاشیستی جنگ جهانی دوم
خلق کرد ،اما او همچنان یکی از شخصیتهای فراموششده و نادیده گرفتهشده مدرنیسم واال
باقی مانده

است1».

جفری واگنر در کتاب پرتره هنرمند به مثابه دشمن که تحقیقی نسبتاً جامع در مورد آثار
لوئیس است و در سال مرگ او ،یعنی  ،1۳۱۱به چاپ رسید ،از قول لوئیس اینطور میگوید
که او «توطئه سکوت» 2را دلیل گمنام ماندنش و بیتوجهی دیگران به کارهایش میدانست.
واگنر نظر لوئیس را رد میکند و با ذکر مثالهای متعدد نشان میدهد که برخالف اعتقاد لوئیس،
نه تنها رمانهای او به دفعات در هر دو سوی آتالنتیک چاپ و بازچاپ شده بودند ،بلکه
متخصصا ن بارها آنها را به خوانندگان پیشنهاد داده و مجالت مختلفی نیز بررسیشان کرده

بودند .مبتنی بر اظهارات واگنر ،حتی موزههای مختلفی مانند تِیت گالری و موزه هنر مدرن
نیویورک نیز آثار نقاشی لوئیس را به دفعات به نمایش گذاشته و مجالت مختلفی مانند نیویورکر
و تایمز لیتراری ساپلمنت ۹برخی آثار او را ستوده بودند .نظر به موارد فوق ،واگنر اینگونه
مینویسد که« :طی سالهایی که مشغول تحقیق بودهام کمتر توطئه سکوتی را دیدهام که با چنین
سر و صدایی پیرامون یکی از نویسندگان معاصر شکل گرفته باشد ۲».با تمام این احوال ،واگنر
می پذیرد که نسبت به سایر نویسندگان مدرن مانند دی .اِچ .الورنس ،جویس ،الیوت و پاوند،
محققان توجه کمتری به ویندهام لوئیس مبذول داشتهاند.

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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اما به احتمال فراوان میتوان برای این فقدان توجه کافی دلیلی قابل قبول یافت و آن هم
شکست کامل جنبش هنری وُرتیسیسم بود:
جنبش وُرتیسیسم اتحادیهای از هنرمندان بود که در سال  1۳1۲راهاندازی شد تا کارهای ویندهام
لوئیس ،هنری گادیر برزسکا ،ادوارد وادزورث ،و دیگران را معرفی کند .این جنبش را...
امروزه ...عمدتاً از طریق ایدههایی که پاوند و لوئیس از آنها دفاع میکردند ،به یاد میآورند.
وُرتیسیسم به مثابه یک جنبش هنری شکستی حُزنانگیز خورد .این جنبش ،برخالف کوبیسم،
هیچگونه تأثیر پایداری روی سبکهای هنری غربی باقی نگذاشت .نه آنقدرها پرثمر بود و نه
مانند امپرسیونیسم دوام چندانی آورد .اگرچه جدالهایی برانگیخت ،اما هیچوقت توجهی را که
فیالمثل به دادائیسم میشد ،به خود معطوف نکرد و حتی در محل تولد خود ،لندن نیز ،آنطور
که جنبش ایتالیایی فوتوریسم را میشناختند ،شناخته نشد .اگر تعداد کمی از افراد وُرتیسیسم را
در آن برهه تاریخی میفهمیدند ،امروزه این جنبش حتی نامفهومتر نیز شده است.

1

نویسندۀ ازرا پاوند :ظهور و سقوط وُرتکس لندن نیز بر این شکست صحه میگذارد و نظرش
را در این خصوص اینطور ابراز میکند که« :امروزه ممکن است فوتوریسم «کهنه و مرده» به
نظر برسد ،با این حال از وُرتیسیسم بسیار شناختهشدهتر است .اگرچه جنبش مدرنیسم در کل
اثر بزرگی بر دنیای هنر باقی گذاشت ،اما همین ادعا را نمیتوان درباره

وُرتیسیسم ابراز کرد2».

باالتر دیدیم که لوئیس و پاوند در تبلیغات مجلۀ بالست جنبش خود را تلفیقی از «کوبیسم،
فوتوریسم ،ایماژیسم ،و تمامی فرمهای اصلی هنر مدرن» میخواندند و همین را میتوان یکی
از دالیل عمدۀ شکست این جنبش دانست .از نظر دومینیک هد «دَوَرانگری پروژۀ شدید ًا
بلندپروازانۀ یکی کردن تمامی سبکهای هنری را در یک جهانبینی واحد پیش گرفت و با در
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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نظر گرفتن این هدف افراطی ارزیابی اهمیت جنبش ،مخصوصاً با توجه به تاریخچۀ هنرهای
تجسمی ،مسئلهای جدالبرانگیز بوده است 1».مایکل والدز موزِز نیز در مقالۀ خود با عنوان
«وُرتیسیسم» موضعی نزدیک به هِد دارد .از دید او «ماهیت نامنسجم و تکویننیافته وُرتیسیسم به
دلیل تکیۀ بیش از حد آن بر تئوریهای متفاوت و گاه

متضاد بود2».

به دالیل فوق ،هنرمندان عضو جنبش دَوَرانگری در تمام مدتی که سعی میکردند تحت
نام آن آثار خود را عرضه کنند ،متهم به تقلید از دیگر سبکهای هنری مانند اکسپرسیونیسم،
کوبیسم و فوتوریسم بودند و وُرتیسیسم هیچگاه نتوانست چهرۀ یک جنبش مستقل را به خود
بگیرد و از این رو ،هرگز با استقبال گستردۀ مخاطبان مواجه نشد و حتی پیش از آنکه بتواند
خود را به دیگران بشناساند به خاموشی گرایید .مثالً ،مجلۀ انگلیسی نیواسِتیستمَن ۹در یکی از
شمارههای خود در سال  ،1۳1۲تفاوت بین فوتوریسم و وُرتیسیسم را اینگونه توضیح میدهد:
«وُرتیسیسم چیزی جز فوتوریسمِ [ایتالیایی] در استتاری انگلیسی نیست .فوتوریسمی است که در
انگلستان سرهمبندی شده است و بسیار هم بد ...تفاوت دو گروه نه در اهدافشان ،بلکه در
تواناییهایشان است۲».

روشن است که در نظر نویسندگان مجلۀ فوق ،وُرتیسیسم سبکی شدیداً ناتوانتر از فوتوریسم
جلوه کرده بود و حتی انگلیسی بودن این جنبش نیز سبب نشده بود که نیواستیتسمن از آن در
مقابل جنبشی ایتالیایی دفاع کند .البته خود وُرتیسیستها نیز قصدی برای معرفی خود به عنوان
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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هرچه بیشتر جلوهگر میساخت« .کوبیسم پاریسی بود و فوتوریسم ایتالیایی ،اما وُرتیسیسم خود
را به مثابه جنبشی بدون مرز معرفی میکرد و به آیندهای بدون مکان

مینگریست1».

خصیصۀ تلفیقی ،یا به بیان دیگر ،التقاطی وُرتیسیسم ،اهمیتی اساسی در تحقیق حاضر خواهد
یافت و از این رو خوانندۀ محترم باید آن را به خاطر بسپرد.
رقابت دَوَران گری با فوتوریسم اثری عمیق بر این جنبش هنری گذاشت که در بررسی این
جنبش باید به آن توجه ویژه کرد« .فوتوریسم دکترینی نیهیلیستی بود که درباره ویرانی گذشته
موعظه و در مورد شکوه عصر ماشین تبلیغ میکرد .فوتوریستها از موزهها ،کتابخانهها،
مکانهای تاریخی و حتی خود تاریخ نفرت داشتند 2».بخش زیادی از تالش هنری لوئیس و
همراهانش مبارزه با همین گرایشهای آیندهنگرانۀ افراطی در جنبش فوتوریسم بود .تأثیر اِزرا
پاوند و رقابت او با مارینتی در این مواجهه برجسته است« .فوتوریستها سنت را کامالً طرد
میکردند و چنین گرایشی مغایرتی عمده با اصول فکری وُرتیسیستها تحت تأثیر پاوند
داشت۹».

فوتوریسم در گرایشهای آیندهنگرانۀ خود به نحوی متأثر از فلسفۀ زمان برگسون بود که
در آن برهۀ تاریخی تأثیری عمیق بر بسیاری از جنبشهای هنری اروپا ،چه در شاخههای تجسمی
و چه نوشتاری ،بر جای گذارد .از نظر برگسون «زمان واقعی ،یک تحول و پویایی است؛ ذات ًا
حرکت است .در عین حال که در حال حرکت است ...نمیتوان یک لحظه آن را متوقف کرد
و تصویر و برُش و مقطع ثابتی برای آن در نظر گرفت ۲».در این فلسفه اصالت مطلقاً با زمان بود
و خصایص اصلی زمان نیز «سیالیت» و حرکت رو به جلوِ آن است ،اما تعریف لوئیس از هن ِر
1. Morell. ibid. p. 47.
2. Morel. ibid. p. 40.
[تأکید از نگارنده] ۹. ibid. p. 40.
 .۲عباسزاده ،مهدی" ،شهود و زمان :مقایسه آرای برگسون و صدالمتألهین "،مجله ذهن ،پاییز  ،1۹۱۱شماره
 .۹1ص .۱۹
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حقیقی و اصیل ،در تقابلی محض با فلسفۀ زمان برگسون و هنر مُلهم از آن ،بر «ایستایی» و «دوام»
و مصونیت هنر از تأثیر زمان تأکید داشت« .زمان ...آن چیزی است که به تحت تأثیر آن همهچیز
در دستان ما بدل به هیچ میشود و ارزش واقعی خود را تماماً از دست میدهد .این لُب نظریۀ
لوئیس است 1».از این رو سنت و گذشته در کارهای هنرمندان جنبش َدوَرانگری به طور کامل
حذف نمیشد .این خصیصه مکتب وُرتیسیسم نیز در بررسیهای آتی ما از بوف کور اهمیت
خود را نشان خواهد داد.
توجه به سنت را در نقاشیهای لوئیس نیز میتوان دید و مشخصاً در یکی از نقاشیهای بسیار
مطرح او به نام «آلسیبیادس».

تابلوی آلسیبیادس

1. Bracewell, Pamela Joyce. Space, Time and the Artist: The Philosophy and
Aesthetics of Wyndham Lewis. Shefeild: The University of Shefield Press.
1990. p. 45.
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در گوشهای از نقاشی فوق که در اینجا با بیضی قرمزرنگ مشخص شده است ،خطوط منحنی
و آرام دو شئ سنتی ،یعنی یک کاسه و یک تُنگ دیده میشود ،و این در حالیست که باقی
اثر متشکل از خطوط شکسته و درهمی است که ریتم تند تکرار در آنها بیانگر انرژی و تحرک
و هیاهوی دنیای مدرناند که در تضادی مشخص با سیالیت برگسونی حالتی ایست-حرکتی
پیدا کرده اند .در این نقاشی لوئیس برای تلفیق دو نوع زندگیِ سنتی و مدرن« ،از وجودی ساکن
در ترکیب با مردانی متحرک و پرانرژی استفاده کرده است 1».مقصود از «وجود ساکن» همان
کاسه و تنگ گوشۀ تصویر است .نکتۀ دیگری که در مورد نقاشی فوق وجود دارد این است
که تقریباً تمام نقاشی متشکل از تصویر مردانی پرجوش و خروش است ،اما در گوشۀ پایین،
سمت چپ ،میتوان خطوط برجستۀ اندام یک زن را نیز دید.
باید توجه داشت که ل وئیس پیش و بیش از آنکه نویسنده باشد نقاش بود و حتی امروزه نیز
عمدتاً به عنوان نقاش تابلوهای مدرنیستی شناخته میشود« .لوئیس از همان ابتدای کارش روش
بیرونی را در توصیف شخصیتهایش به کار برد .اشاره به بصری بودن این توصیفات تکرار
مکررات خواهد بود2».

1. Morell. ibid. p. 47.
2. Wagner. ibid. p. 277.
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فرم بصری واژهها در شمارۀ نخست مجله بالست

آرتور شوپنهاور ،فیلسوف بدبینی ،یکی از متفکرانی است که لوئیس به آرای او ،یا حداقل به
بخشهایی از آنها که با فلسفۀ بصری خود همخوان نمیدید ،میتاخت .شوپنهاور در منظومۀ
فلسفی خود نیروی همهجاحاضر اراده را به نحوی تعریف میکرد که به هیچوجه مطلوب
لوئیس نبود« .جهان-ارادۀ او بدون «دانش» است،

بدون ادراک1».

واقعیت برای شوپنهاور شامل ثنویتی است بین اراده – که یک نیروی کو ِر غیرعقالنی
را نمایندگی میکند و برابر است با ذات حقیقی جهان – و عینیت اراده ،که آن چیزی
است که ما به عنوان وجود پدیداری خود میشناسیم و تنها با کمک سازههای ادراکمان
قابل درک است ...شوپنهاور انگاره جهان به مثابه نمود اراده را میپذیرد ...اما سپس سنت

[تأکید در متن 1. Young, Julian. Schopenhauer. Oxford: Routledge. 2005. p. 83.
اصلی]
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کانتی جهان نومنی 1را به چالش میکشد .او چنین میگوید که کانت وجهی اساسی از
تجربهای را که ما درکی یگانه از آن داریم نادیده میگیرد :بدنهایمان ،خودهای جسمانی
و روانیمان که از آنها درکی بالواسطه ،غیرحسی و از درون داریم .او چنین میگفت که
این تجربه سرنخی از جهان نومنی ،از اشیای فینفسه ،به ما میدهد که ما نمیتوانیم از
طریق تجربه حسی معمولی به آن دسترسی داشته باشیم ،اما به مثابۀ اراده 2و از طریق
عملیات اراده – که مستقل از نمودها و کارکردهای خودآگاه و ادراک انجام
میگیرد – در درون و روی بدن جسمانی بر ما افشا میشود ...بدینسان ،شوپنهاور نوید
فروید را به ما میدهد و شمهای از طبیعت واقعی نومن را در درون ما شناسایی میکند:
ناخودآگاه ،تمایالت غیرعقالنی که در بنیان اعمال بیرونی ما قرار دارند ...تأکید لوئیس
روی قدرت ادراک و روی «بیرون» چیزها الجرم به ستیزهای شدید با این دیدگاه
شوپنهاور که ما هیچوقت نمیتوانیم «طبیعت درونی چیزها» ،یعنی همان اراده را ،از بیرون
درک کنیم ختم میشود .آنچه لوئیس را دلمشغول خود میکند ،تفاوت بین فلسفههای
برگسون و شوپنهاور نیست ،بلکه تأکید هر دوی آنهاست بر «درون» ،بر «احشاء» ،بر امور
روانی و شهود به

مثابه کلید واقعیت۹.

نظر به نکات فوق ،لوئیس با فرویدیسم نیز بهشدت مخالفت میکرد و آن را یکی از جنبشهای
مضر در تاریخ فکر بشر میدید .دلیل این بود که:
 .1نومن یا نومنون یا ناپدیدار در فلسفه کانتی به شیء یا رویدادی گفته میشود که مستقل از حس یا ادراک انسان
وجود دارد .در مقابل نومن ،فنومن یا پدیدار است که به چیزهایی اشاره دارد که ادراک میشوند .م
 .2واژه اراده در فلسفه شوپنهاور داللت بر تکاپویی غایتنگر و خودآگاه از سویی نهادی عقالنی ندارد یا حداقل
این ویژگی جزء مختصات اصلی آن نیست .برعکس ،میتوان آن را به مثابه سازکار طبیعت حیوانی و غریزی در انسان
تعریف کرد .م
[تأکید از نگارنده] ۹. Bracewell. ibid. pp. 46-47-48.
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روانشناسی فرویدی که در کار آشکارسازی تسلط فرایندهای ذهن ناخودآگاه بر ذهن
و اعمال خودآگاه بود ،با تأکیدی که بر شهود در فلسفۀ برگسون میشد بهخوبی همخوانی
داشت ...بنابراین ،فلسفۀ «روانشناختی» یا «درونی» ،مانند فلسفۀ برگسون ،با انگارههای
فرویدی و روانشناسی-رفتاری از «خود» تکمیل

میشد1 .

همانطور که گفته شد ،نگاه لوئیس به هنر و تعریفش از آن ،همچنین ضدیت شدید او با مکاتب
دروننگر مانند فلسفۀ زمان برگسون ،فلسفۀ ارادۀ شوپنهاور و جنبش روانشناسی ابتدای قرن
بیستم که بهشدت همهگیر شده بود ،از دیدگاههای تجسمی او برمیخاست .از نظر لوئیس
«وُرتیسیسم «فلسفهای جدید بود ،فلسفهای بصری ،که ذاتاً باید بر اساس اصول بصری فهم
میشد2».

لوئیس در کتاب زمان و انسان غربی برای طرد متافیزیک شوپنهاور به دالیلی روی
میآورد که به یک هنرمند بصری فعال تعلق دارند .او از عقالنیت ،این اصل نظمدهنده به
ادراک دفاع میکند و نیز از اهمیت حس بینایی به عنوان عاملی حیاتی در فرایند خلق
که به همین دلیل در جنگ با برگسون و زمانگرایی اسلحهای پرارزش به حساب میآید۹.

از طرف دیگر ،لوئیس سپردن هنر و ارزشهای هنری را به سیالیت زمانی امری خطرناک
ی برگسونی ارزشهای هنری را
میدانست و معتقد بود که حاکم شدن پویایی و تحرک زمان ِ
نسبی و وابسته به خواست زمانه میکند و سبب غلبۀ عوامگرایی بر هنر میشود .پدیدار شدن

1. ibid. pp. 138-139.
2. Bracewell. ibid. p. 266.

[تأکید از نگارنده] ۹. ibid. pp. 51.
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نظامهای مبتنی بر دموکراسی و قوت یافتن «توده» در این نظامها نیز سبب میشد 1که لوئیس در
تقابل با دیدگاههای زمانمحور بر دیدگاه فضامحور خود با شدت بیشتری پافشاری بکند.
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.
اما به تلفیق سنت و مدرنیسم و گذشته و حال در آثار وُرتیسیستها بازگردیم که ویژگیهای
خاصی به هنر آنها بخشیده بود:
وُرتیسیستها با وارد کردن هر دو مفهوم سنت و نو در فرمهای هنری مختلف خود،
هنرشان را «انتزاعی» کردند .همچنین هنر آنها «رمزی» شده بود چراکه این هنر تنها برای
آنهایی قابل فهم بود که بر اصول نظری و عملی یک رمز ظریف هنری ،رمزهای که پس
از این رمز میآمدند و همچنین رمز این

رمزها اشراف داشته باشند2.

انتزاعی که به هنر وُرتیسیستی راه یافته بود و مشخص ًا ناشی از تلفیقی بودن این جنبش بود ،شاید
میتوانست جاهطلبیهای هنری لوئیس و پاوند را در جهت جذب و هضم تمام فرمهای هنر
مدرن ارضا کند ،اما پیامدهای خاص خود را نیز در بر داشت که باالتر به مهمترین آنها ،یعنی
«تکیه بیش از حد ...بر تئوریهای متفاوت و گاه متضاد» اشاره شد.
لوئیس بهرغم آنکه قصد داشت فوتوریسم را در وُرتیسیسم جذب کند ،با آیندهنگری
فوتوریستها ،یعنی اصلیترین مشخصۀ هنر آنها ،میجنگید .اکسپرسیونیسم را میپذیرفت و در
کارهای تجسمی خود از آن بهره میبرد ،اما تکیۀ بیش از حد هنرمندان اکسپرسیونیست بر
احساسات را مضر و بر خالف اصول هنر مدرن میدانست .در ابتدای امر ،خود را مدیون کوبیسم

 .1لوئیس برای مدتی از نازیسم طرفداری کرد ،اما خیلی زود از موضع خود برگشت .چه بسا همین
دیدگاههای هنریاش بود که او را به سوی «اقتدارگرایی» نازیستها متمایل کرد.
2. Morell. ibid. p. 48.
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و کوبیستهایی چون پابلو پیکاسو میدانست ،ولی بعدها فقدان احساسات کافی و تکیۀ بیش از
حد بر «فرهنگ ماشینی» را در کارهایشان رد کرد .مهمتر از همه ،لوئیس از یک سو خود را
هنرمندی مدرن معرفی میکرد و از این رو مجبور بود اصول زیباییشناسی حاکم بر هنر مدرن
را بپذیرد و این نیز یعنی پذیرش زمانمحوری و تسلیم شدن در مقابل تغییر ارزشها و گذار از
یک دورۀ تاریخی به دورهای دیگر ،و از سوی دیگر بهشدت با  zeitgeist1و سیالیت زمانی
مخالف میکرد:
لوئیس مفهوم  zeitgeistرا با گرایش فکری زمانمحور همبسته دید[ .برای لوئیس]
چنین گرایشی مشخصۀ تسلیم محض و منفعل و بدون تعقل به مدها و هوسهای روز در
عرصههایی مانند پوشاک ،هنر ،موسیقی ،رقص ،علم ،رفتار یا حتی فلسفه بود .با این حال،
در شمارههای اول و دوم مجلۀ بالست ،هنری که «با زمانۀ خود هماهنگ باشد» تشویق و
«نسخهای تجدیدشده از زیباییشناسی که با زمان ما همسو باشد» مطالبه شد .واضح است
که چنین طرز تفکری به هیچوجه توجیهی منطقی برای مخالفت با فلسفۀ زمان برگسونی
یا ضدیت با فوتوریستها فراهم نمیکرد.

2

لوئیس برای اینکه تضاد فکریاش را در همراهی با روح زمانه و در عین حال ستیز با آن توجیه
کند ،چنین نوشت:
هنر پویا نیست ،جدا و ایزوله میکند ...بهترین قسمت را انتخاب و این بهترین قسمت را
ایزوله میکند .بدترین قسمت هنوز آنجاست تا فرد را در تماس با جهان نگاه دارد ...هنر
کمالیافته بر این دوگانگی تأکید میکند و آن را میپرورد .به این دلیل و با این شیوه

 .1این واژه به «روح زمانه» ترجمه شده است.
2. Bracewell. ibid. p. 270.
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است که بهترین هنر همواره نزدیکترین به زمانۀ خود و در عین حال مستقلترین از آن
باقی

میماند1.

چنانکه میبینیم ،در دید لوئیس هنر کمالیافته پویا نیست و در عین حال انتخابگر و
ایزولهکننده است ،با جهان پیرامونی تماس دارد ،اما از آن دوری میگزیند و بهترین و بدترین
قسمت آن را نیز همزمان در خود نهفته دارد .لوئیس در مجلۀ بالست این حالتهای متناقض را
«دوگانگی موزون و معقول» 2مینامد.
قاعدتاً چنین تناقضهایی از دید خود لوئیس نیز پنهان نماند و از همین رو بود که او راهحل،
یا به تعبیر دیگر ،منطقی جالب برای توجیه جنبه تلفیقی مکتب خود ابداع کرد« .منطق مزبور در
توازن بین ایدههای متخاصم یافت میشود ۹».این منطق که بر دوگانگی و تناقض مبتنی بود
سرانجام در لسان لوئیس «منطق متناقضها» ۲نام گرفت و او در سرتاسر دورۀ هنری خود که تا
پیش از نابینایی و مرگش ادامه یافت از همین منطق برای آفرینش آثار خالقه ،چه در حوزۀ
نوشتاری و چه در حوزۀ بصری ،سود جست .مانیفست وُرتیسیسم که در شمارۀ نخست مجلۀ
بالست چاپ شد نیز دقیق ًا بر همین منطق مبتنی بود:
 .1ما خودمان را ورای کنش و واکنش مستقر میکنیم.
ت وضوحی
 .2ما از صوَرهای معکوس دنیایی مشخص آغاز میکنیم و ساختارهای سخ ِ
نوظهور را بین دو کران قرار میدهیم.
 .۹ما خودمان را بین دو نقطه تخلیه میکنیم.

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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 .۲ما نخست در یک جبهه میجنگیم ،سپس در جبهه مقابل ،اما همواره برای یک جنبش
مبارزه میکنیم که هیچ یک از دو جبهه یا هر دویشان یا جبهۀ ما نیست.
 .۱مزدوران همواره بهترین لشکریان بودهاند.
 .۱ما مزدورانی بدوی در جهانی مدرن هستیم.
 .۱جنبش ما مردمی نیست.
 .۱ما شوخطبعی را علیه شوخطبعی به کار میگیریم.
 .۳ما فقط زمانی شوخطبعی را میخواهیم که مانند تراژدی جنگیده باشد.
 .1۱ما فقط زمانی تراژدی را میخواهیم که با عضالت خود به شکمش چنگ بزند و
خندهای همچون بمب را به سطح بیاورد.

1

گزاره های فوق که آشکارا ،هم در درون خود و هم در نسبت با گزارههای دیگر ،حاوی
تناقضاند و بخشی از مانیفست هفتقسمتی مکتب وُرتیسیسماند ،نشان میدهند که لوئیس
چگونه منطق متناقضها را به انگارۀ اصلی جنبش وُرتیسیسم بدل کرده بود:
برای لوئیس ،مشخصۀ این عناصر متناقض – اینکه دوگانگیها باید متقابل و در عین حال
مکمل یکدیگر باشند – شکل بسیار جذابی از «منطق» بود ...نظر به ایدههای کلیدی،
لوئیس تحت لوای «منطق متناقضها» دوسویگی آشکاری را تا حد نهایتِ آن دنبال
میکرد .این دوسویگیها شامل ثنویتهای بهکارگرفتهشدۀ متکرر و به هم وابستهای مانند
«هنر» و «حیات»« ،عمل» و «فکر»« ،تخیل واضح» و «انتزاع»« ،طبیعت/محاکات» ،و «انرژی»
و «سکون» میشد2.

1. Lewis, Wyndham, “Manifesto.” Blast. no. 1. (1914): pp. 30-31.
2. Bracewell. ibid. pp. 272-273.
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چنانکه در فصل بعد خواهیم دید ،لوئیس مبتنی بر همین منطق ،مانیفستی نیز برای خلق
شخصیت طراحی کرده بود و بدین ترتیب مطابق با منطق مذکور وجوهی متناقض را در ساخت
هویتی شخصیتهایش جمع میکرد.
منطق متناقضها ،همسو با گرایشهای تلفیقی مکتب وُرتیسیسم ،مهمترین خصیصۀ این
مکتب است و در زمینۀ این تحقیق باید توجه بسیار ویژهای به آن مبذول کرد.
 .2-2ویندهام لوئیس ،فردگرایی مدرنیستی-اگوئیستی و «منطق متناقضها»
اکنون باید مرتبط با مفاهیم «فرد»« ،فردیت» و «فردگرایی» ،که از جمله نقاط ثقل جنبش
مدرنیسم بودند ،به اصول فکری ویندهام لوئیس توجه بیشتری کرد .انجام این کار نیز که اهمیتی
حیاتی در تحقیق حاضر دارد ،تنها زمانی ممکن است که لوئیس و کارهایش ،بهخصوص آثار
داستانیاش ،و مخصوصاً اولین رمان او ،یعنی رمان تار را ،در زمینۀ دقیق تاریخی آنها قرار داد
و این کاری است که پُل پِپیس در مقالۀ مهم خود «ضدیت با فردگرایی و داستان هویت ملی در
رمان تار» انجام داده است:
تحلیلهای پیشینی از رمان تار ،اهمیت انتشار اولیۀ آن را در مجلۀ فردگرای دورا مارسدن

و هریت شاو ویوِر ،یعنی اگوئیست ،نادیده گرفتهاند .اگرچه اغلب اشاره میشود که تار
در ابتدا به شکل سریالی در اگوئیست چاپ شد ،اما برای تبیین رابطه بین استراتژیهای
فرمی و دلمشغولیهای درونمایهای لوئیس و آثاری که در آن مجله منتشر میشد ،تالش
کمی از سوی متخصصان صورت گرفته است .اگر رمان لوئیس در زمینۀ اصلی آن دیده
شود ،بسیاری از ویژگیهایی که اغلبِ منتقدان و خوانندگان رمان او را سردرگم میکنند
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(مانند وجود دو قهرمان در داستان ،وجود پیرنگی دوگانه ،و سیاستهای بهظاهر
ضدآلمانی) معنای خود را

به مثابه انتقاد لوئیس از ادبیات فردگرایانه بازمییابند1.

«انتقاد لوئیس از ادبیات فردگرایانه» وجه مشخصۀ بسیاری از آثار نوشتاری اوست و اهمیت بسیار

زیادی در فهمِ ،نه تنها رمان تار ،که باقی آثار او نیز دارد .نکتۀ قابل توجه این است که رمان تار
بالفاصله پس از انتشار اولین رمان جیمز جویس ،یعنی پرتره هنرمند در جوانی که در اگوئیست
به چاپ رسید ،در این مجله سریالی شد و این نیز دقیقاً به خاطر همان گرایش ضدفردی لوئیس
بود:
جویس خودش را فردگرا نمیدانست و رمان او نیز در نهایت شماری از اصول جنبش
فردگرایی را زیر سؤال میبُرد ،اما چاپ آن در اگوئیست سبب شد که لوئیس آن را به
صورت ترجمهای از ایدهآل های فردگرایانه ببیند که در فرم یک رمان عرضه شده بود.
از دید لوئیس «پرتره »...رمانی تربیتی ( )bildungsromanبود که روند بالغ شدن
استفن ددالوس و تبدیل او به یک هنرمند خالق و شدیداً مستقل  -یعنی چهره ایدهآل
قهرمان فردگرا  -را به تصویر میکشید .حدود شش ماه پس از سریالی شدن رمان جویس
در اگوئیست ،لوئیس به رمان نیمهکارهای که هفت سال پیش آغاز کرده بود بازگشت.
او تار را در نوامبر  1۳1۱کامل کرد .این رمان بین آوریل  1۳1۱تا نوامبر  1۳1۱در
اگوئیست سریالی شد .لوئیس تار را بدل به نقدی طعنهآمیز کرد تا به ایدئولوژی
فردگرایی که از نظر او در رمان «پرتره »...تجسم یافته بود حمله کند .رمان لوئیس
دیدگاه اگوئیستها را که افراد را به عنوان موجوداتی خودتعریفگر و
توانا در نائل شدن به آزادی شخصی عرضه میکرد ،روایتشان را که افراد
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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میتوانند اثرات محدودکنندۀ گذشتۀ خود را برای رسیدن به استقالل
فردی پشتسر بگذارند و گونه رمان تربیتی آنها را که آموزش پیشروانه
ذهنیتی منفرد را به تصویر میکشید ،رد

میکرد1.

آنچه از توضیح باال میتوان فهمید این است که تعریف لوئیس از فردگرایی با تعریف جریان
غالب این جنبش در آن برهۀ زمانی تفاوتی اساسی داشت .بر خالف مدرنیستها و در تضاد با
طرز تفکر ضدگذشتۀ آنها ،از دید لوئیس افراد به هیچوجه قادر نبودند تأثیر گذشته بر ذهن و
روان خود را تماماً پاک کنند تا «چهرۀ ایدهآل قهرمان فردگرا» را به تصویر بکشند .این تعریف
لوئیس از فرد با تکنیک هنریِ تلفیقی او ،بهخصوص آن بخش که گذشته و حال را با هم ترکیب
میکرد ،در هماهنگی کامل بود .به خاطر همین طرز تفکر متفاوت بود که لوئیس تقریباً به تمام
شخصیت های مهم ادبی زمان خود که پیرو ادبیات فردگرایانه اگوئیستی بودند میتاخت و
«یاغی» بودن لوئیس نیز تا حد زیادی از همین تعریف منحصربهفرد او از مفاهیم «فرد» و
«فردگرایی» نشئت میگرفت« .مقاومت لوئیس در مقابل تئوریهای وحدتگرایانه ذهن ...در
آثاری که او بین دو جنگ جهانی نوشت

اهمیتی بنیادین دارد2».

لوئیس با استفاده از «منطق متناقضها» و برای مقابله با «تئوریهای وحدتگرایانه ذهن» ،فرد
را «فاقد ذهنیتی یکپارچه» تعریف میکرد و هویت او را به صورت مجموعهای از
گرایشهای متناقض به تصویر میکشید.

[تأکید از نگارنده] 1. ibid. pp. 228-229.
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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 .9-2لوئیس ،وُرتکس و تئوری میدانهای مغناطیسی
اما در فهم ریشههای نظری جنبش دورانگری و درک بهتر زمینۀ تاریخی شکلگیری آن،
قدری هم باید به لوگو یا نماد تصویری این جنبش بپردازیم .لوئیس برای طراحی لوگوی جنبش
دَوَرانگری از تئوری میدانهای مغناطیسی سود برد .از این رو ،برای بررسی این نماد ،الجرم
باید از حوزه ادبیات خارج شویم و پا به حوزه دیگری بگذاریم که شاید در نگاه اول چندان به
آفرینش ادبی مربوط نباشد ،اما در اوایل قرن بیستم در شکلدهی به دیدگاههای زیباییشناسانه
بسیاری از مکتب های ادبی اثر شگرفی گذاشت .در اینجا نیز باید از جنبش فوتوریسم شروع
کنیم که یکی از رقبای اصلی وُرتیسیسم به شمار میرفت:
فرمولبندی نظام زیباییشناسی ماشین را شکلدهنده به روح زمانه در اروپای ابتدای قرن
بیستم میدانند و عموماً آن را در فعالیتهای فیلیپو توماسو مارینتی ،رهبر فوتوریستهای
ایتالیایی خالصه میکنند .مانیفستهای او و هوادارنش در همان دهۀ نخست قرن بیستم
ظهور آیین سرعت و فوالد را در سرتاسر اروپا اعالم کرد و ستایش پیروزمندانۀ آنها از
هواپیماها و اتومبیلها تأثیری حیاتی بر دریافت هنرمندانه از تکنولوژی بر جای گذاشت...
اما اگر این عالقه به ماشینها را صرفاً به تأثیر فوتوریستها نسبت بدهیم ،زمینۀ تاریخی
بحث را تحریف کردهایم .همانطور که رومئو پوجیولی و اخیراً مارجوری پرلُف ابراز
کردهاند ...برنامه فوتوریستی با تمایل درونی پرقدرت جنبش آوانگارد در جهت شناسایی
پتانسیلهای هنری ماشین مطابقت داشت ...ویندهام لوئیس ،مؤسس دورانگری انگلیسی
نیز به سهم خود در این جنبش زیباییشناسی جدید شرکت کرد ...دلمشغولی به فرمهای
ماشینی در نقاشیهای اولیۀ لوئیس آشکار است ،اما با وضوح بیشتری در نخستین رمان
او تار ظاهر میشود .لوئیس در این رمان شیفتگی مکتب دَوَرانگری نسبت به ماشین را
وارد قلمرو فرم و

دینامیک روایی کرد1.

”1. Wutz, Michael. “The Energetics of Tarr: The Vortex-Machine Kreisler.
Modern Fiction Studies. vol. 38. no. 4 (1992): pp. 845-846.
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البته لوئیس هیچگاه مانند فوتوریستها در «ماشینیسم» غرق نشد و همواره کشش بیش از حد
آنها به عصر ماشین را شدیداً نقد میکرد« .او آشکارا وابستگی احساسی و «بچهگانه» ایتالیاییها
به انگارهای رمانتیک از «ماشینآالت» و «ابزار مکانیکی» و «اتوموبیلیسم» که فوتوریسم را از
رواج میانداخت ،محکوم میکرد 1».با این حال ،لوئیس عالقۀ فراوانی به حوزۀ علم و تکنولوژی
نشان میداد و برای تحقیق دربارۀ این موضوعات ساعتهای بسیاری را در کتابخانهها
میگذراند ،اما قلمرو ی که مشخصاً بیشتر از بقیه او را جذب خود کرده بود و در نهایت با
استفاده از آن ،هم به لحاظ فرمی و هم مفهومی ،برداشتهای هنری بسیاری شکل داد ،حوزۀ
الکترومغناطیس بود:
شکل وُرتکس بدل به ریزنمونهای توضیحی از تئوری میدان الکترومغناطیسی در نیمۀ دوم
قرن نوزدهم شد و لوئیس که به علم و تکنولوژی عالقۀ زیادی داشت ،با بهرهگیری از
جواز شعری هنرمند ،این مدل را برای مفهومی کردن موتور روایی رمان تار و نیز کلیت
آن به کار گرفت ...به نظر من ،خود لوئیس رمانش را به صورت یک میدان
«الکترومغناطیسی» میدید ،به عنوان منطقه یا فضایی متنی که در آن انرژی تولید ،تبادل
و گسترده

میشد2.

1. Bracewell. ibid. p. 232.
2. Wutz. ibid. p. 847.
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ساختار وُرتکس که بدل به لوگوی جنبش دَوَرانگری شد

وُرتکس حرکتی دَوَرانی دارد که حول یک محور ثابت در حال چرخش است و این دینامیک
حرکتی تقریباً در تمام داستانهای لوئیس و حتی برخی از تابلوهای او ،منجمله تابلوی
«آلسیبیادس» که پیشتر دیدیم 1به کار رفته است .البته ایدههای مربوط به وُرتکس و دَوَرانهای
وُرتکسی پیشینهای بسیار کهنتر دارند و ردشان را میتوان تا رنه دکارت ،فیلسوف شهیر
فرانسوی ،عقب برد:
اگرچه اعتبار تنظیم تئوری گردابها ( )Theory of Vorticesبرای توضیح گردش
سیارات را عموماً به رنه دکارت تفویض میکنند ،اما ساختار وُرتکس در تحقیقات
هیدرودینامیکی محققان معاصرتری چون یوهان لودویگ ون هلمهولتز و کمی پس از
او ،در تئوریهای نوپای میدان نیز به کار گرفته شد .در این حوزهها وُرتکس بدل به یک
ریزنمونه توضیحی مرکزی شد .در سال  ،1۱۱۱لرد کلوین تئوری «اتمهای وُرتکسی» را
پیش کشید که حرکات دَوَرانی آنها در فضای اشغال شده توسط ماده ...بنیان تئوری
ماده او و بدین ترتیب تئوری فیزیکی میدان را پی ریخت .جیمز کالرک ماکسوِل ،بر
 .1حالت دَوَرانی نقاشی و محور ثابت وسط آن را در همان نگاه اول میتوان تشخیص داد.
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اساس تئوری گرادبهای مولکولی کلوین و با استفاده از نسبتهای ریاضی ،طبیعت
فیزیکی چیزی را فرمولبندی کرد که دو دهه قبل از او مایکل فارادای ...آن را «خطوط
قدرت» نامیده بود ...این ماکسول بود که تئوری میدان مدرن را پی ریخت و فهم او از
وُرتکس به عنوان یک گره انرژی و از میدان به عنوان مجموعهای از وُرتکسها ،به

لوئیس کمک کرد تا شاکلۀ رمان تار

و موتور روایی آن را طراحی کند1.

اگر این ساختار دوگانه را که متشکل از «چرخش دَوَرانی» حول یک «محور ثابت» است با
خاصیت کشش و ربایش میدان الکترومغناطیسی ترکیب کنیم ،آنگاه با وضوح بیشتری
میتوانیم به رابطۀ آن با منطق متناقضها ،خصیصۀ ایست-حرکتی برخی از تابلوهای لوئیس و
نیز جهانبینی تلفیقی وُرتیسیسم پی ببریم .نیز ،بهتر متوجه میشویم که چرا فرد شماره دوی این
جنبش ،یعنی اِزرا پاوند ،پس از جدا شدن از گروه ایماژیستها و به قصد بازتعریف مفهوم
«ایماژ» در مقالهای به نام «وُرتیسیسم» با پیوند برقرار کردن بین مفاهیم ایماژ و وُرتکس ،اینگونه
مینویسد که «تصویر [ایماژ] یک ایده نیست ،بلکه گرهگاه یا خوشهای است که بهناچار باید
آن را یک وُرتکس بنامم که ایدهها از آن به بیرون پرتاب میشوند ،از میان آن میگذرند و به
درون آن کشیده

میشوند2».

بر همین مبنا بود که وُرتیسیستها تمام سعی خود را به کار میبردند تا همچون میدانهایی
الکترومغناطیسی ،دنیای کهنه و نو و نیز تمام «فرمهای اصلی هنر مدرن» را با تمام تناقضهایشان
به درون آثار خود بکشند ،با هم تلفیق و هنر وُرتیسیستی خود را به جهانیان عرضه کنند و خود

[تأکید از نگارنده] 1 Wutz. ibid. p. 848.
2 Pound, Ezra. Vorticism, first published in the Fortnightly Review 96 [n.s.],
pp461–471.

1
September
1914,
http://fortnightlyreview.co.uk/vorticism/.
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ویندهام لوئیس نیز از همین استراتژی تلفیقی برای نگارش رمان تار ،و بهخصوص برای
شکلدهی به هویت متناقض شخصیتهایش ،بهرۀ بسیاری برد و به ترتیبی که در آینده خواهیم
دید این استراتژی هنری تمام و کمال به بوف کور نیز راه یافته است.
اکنون که سخن بدینجا رسید و خوانندۀ محترم نیز تا حدی با زمینههای پیدایش و اصول
جنبش وُرتیسیسم یا همان دَوَرانگری آشنا شده است باید موضع تحقیق حاضر در خصوص
بوف کور ،مرتبط با هر آنچه که تا اینجا مطرح شد ،به شکلی واضحتر بیان شود تا در نهایت
معلوم گردد که آیا بوف کور در «کلیت» خود سرقتی ادبی است که از روی آثار شخص یا
اشخاصی دیگر کپیبرداری شده یا اثری است دارای اصالت و محصول آفرینش خالقانۀ
نویسندۀ آن .پاسخ من به سؤال فوق ،مطابق با آنچه در جریان تحقیقاتم متوجه شدهام ،این است
که بوف کور در کلیت خود سرقت ادبی است و منبع اصلی صادق هدایت برای
تکهبرداریهای خود در بوف کور پرسی ویندهام لوئیس ،آثار نوشتاری و تجسمی او و در
کل مکتب دَوَرانگری بوده است.
قاعدتاً در حال حاضر ادعای فوق صرفاً در حد ادعایی اثباتنشده است و از همین رو در
فصول بعد تالش خواهم کرد تا دالیل و شواهد خود را برای اثبات آن ارائه و تببین نمایم.
شیوهای که برای اثبات ادعای فوق به کار گرفته خواهد شد اتکای صرف بر شباهتهای ظاهری
بین صحنههایی از بوف کور و آثار لوئیس نخواهد بود ،اگرچه به این شباهتها نیز اشاره خواهد
شد .خوانندۀ محترم نیز به تدریج متوجه خواهد شد که چرا در این تحقیق روش صادق هدایت
در نگارش بوف کور «تکهبرداری» نامیده شده است.
***
عالوه بر مکاتب هنری شناختهشدهای مانند اکسپرسیونیسم ،کوبیسم و سوررئالیسم ،نویسندگانی
مانند سارتر ،موپاسان ،کافکا ،داستایوفسکی ،ژرار دونوال ،ریلکه و ادگار آلن پو را جزء کسانی
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میدانند که صادق هدایت ،بهخصوص در نگارش بوک کور ،از آنها تأثیر پذیرفته است .خوب
است پیش از شروع قسمت اصلی این تحقیق ،سخن خود هدایت را نیز در این مورد بخوانیم:
مضحک این است که اغلب مرا به این و آن میبندند ...بیجا ...موپاسان ،ادگار آلن پو،
چخوف ...درست است ،اولها و بعضی وقتها حتی بدون اینکه خودم متوجه شده باشم
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
میشود به صورتهای

مختلف نقل کرد1.

اینطور که معلوم است خود هدایت نیز بسیار ناراضی بوده که او را مدام «به این و آن» میبستند.
قسمت مهم این بخش از گفتههای هدایت اما ،آنجاست که میگوید« :اصل مطلب جای دیگر
است ...همان مطلب را ،همان چیز را ،همان داستان را میشود به صورتهای مختلف نقل کرد».
گویی هدایت در این بخش از صحبت هایش توجهی ندارد که در قلمرو هنر مدرن که در آن
فردیت مؤلف و یگانگی آفرینشش اهمیتی بنیادین دارد ،اگر مطلب یا داستان از «شخص
دیگری» باشد ،آنگاه نقل آگاهانۀ آن ،ولو «به صورتهای» دیگر ،در دایرۀ سرقت ادبی قرار
خواهد گرفت ،مگر آنکه ثابت شود چیزی جدید و نو به آن مطلب اضافه شده و گویندۀ جدید
مهر فردیت خود را بر آن کوبیده است 2.مهمتر از این ،اگر داستانگوی دوم قصۀ خود را بهعمد
طوری نقل کند که گویی اصالت آن تمام و کمال متعلق به اوست آنگاه کار او را جز سرقت
ادبی چیز دیگری نمیتوان نامید .این قسمت از کالم هدایت زمانی اهمیت مضاعفی مییابد که
در گفتوگویش با فرزانه از تقلید سخن به میان میآید:

 .1فرزانه ،همان مأخذ ،ص .11۲
 .2یعنی همان استداللی که بهارلو در دفاع از هدایت به آن استناد میکند.
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«هوفمان پدرجد همه نویسندههای رومانهای خیالی و جنایی است .شناختن او الزم و
اساسی است .درست است که به نظر بعضیها ادگار [آلن] پو به او بدهکار نیست ،ولی
من معتقدم بیوجود هوفمان ،خیلیها از جمله ادگار [آلن] پو و داستایفسکی نمیتوانستند
سبک خودشان را پیدا کنند».
«آیا این جور نویسندههای خیلی قوی خواننده را به تقلید وا نمیدارند؟»
«منظورت چیست؟»
«منظورم اثری است که روی آدم میگذارند و از بس خودشان جالب هستند ،آدم
بیاختیار تقلیدشان را درمیآورد».

1

«تقلید؟ همه تقلید میکنند .من هم تقلید میکنم .تقلید عیب نیست .دزدی و چاپیدن
عیب است .داشتن شخصیت در این نیست که آدم به هر قیمت که شده خودش را
اوریژینال جا بزند .اوریژینالیته بهتنهایی حسن نیست ،شرط خلق کردن نیست .چه بسا
آدم حرفی داشته باشد که باید تو یک قالب خاص گفته بشود و این قالب پیش از او
ساخته شده باشد ...تقلید بدون اینکه آدم احتیاج داشته باشد ،نشانه تنبلی و بیجربزگی
است».

2

هدایت در اینجا تعریف عجیبی از تقلید ارائه میکند و حتی آن را عیب نمیداند و عجیبتر از
آن ،مجوز انجام دادنش را نیز در صورت نیاز صادر میکند .البته ،این بخش از سخن او که
«اغلب مرا به این و آن میبندند ...بیجا ،»...به هیچوجه انکار چیزی نیست .هدایت کامالً محق
است که این سخنان را بیجا و نویسندگانی را که الهامبخش او دانستهاند بیربط به خود و
معروفترین اثرش بداند .در واقع« ،اصل مطلب» که از زمان نگارش بوف کور تاکنون ،به

 .1همان مأخذ ،ص .1۲۹
 .2همان مأخذ.
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دالیلی خاص ،مکتوم مانده و هدایت نیز هیچگاه در هیچکدام از نوشتهها و نامههای خود عامدانه
به آن اشارهای نکرده« ،جای دیگر» است و خود او زمانی که گفتوگویش با فرزانه به
داستایوفسکی کشیده میشود از اشاره به آن شانه خالی میکند:
«این موجود زندگی عجیبی داشته .جزء انقالبیون  1۱۱۱میگیرندش و تا زیر چوبه دار میرود.
ولی در آخرین دقیقه جان در میبرد و از آن سرانه به بعد میستیک  Mystiqueمیشود...
خیلی مسافرت میکرده ،به ایتالیا ،به فرانسه ،پاریس ،نیس ...کارش را از بالزاک و هوفمان و تا
اندازه ای دیکنز یاد گرفته بوده ...فوت و فن کار را از آنها یاد گرفته بوده ،ولی به جای اینکه
تقلید احمقانه دربیاورد ،حرف خودش و ملت خود را زده ...اصالً اصول کار همینجور است...
فن را باید از استاد یاد گرفت ،ولی مطلب باید مال خود باشد.
«خود شما هم همین کار را کردهاید؟»
«من؟»
«شما هم مدل داشتید؟»
مدتی به من خیره شد ،زانوش را روی ران چپش انداخته بود تکان میداد .به سیگارش پک زد:
«اینها دیگر جزء اسرار است».

1

آنچه در این تحقیق در پی آنیم یافتن آن «مدل» ،شناختن آن «استاد» و برمال کردن «اسرار»
صادق هدایت است .به زودی نیز متوجه خواهیم شد که چرا هدایت از پاسخ دادن به پرسش
فرزانه طفره میرود.
نکتۀ جالب دیگری که در سخنان هدایت وجود دارد آشنایی او با ای .تی .هوفمان نویسنده
رمانتیک آلمانی است .در نگاه نخست آشنایی هدایت با نویسندهای که هنوز هم تا حد زیادی
در ادبیات جهان ناشناخته است قدری عجیب به نظر میرسد ،اما در این تحقیق خواهیم دید که
برای این مسئله نیز توضیحی منطقی و قابل قبول وجود دارد.
 .1همان مأخذ ،صص [ .11۲-11۹تأکید از نگارنده]

52
www.aghalliat.com

حسام جنانی

هدایت نابغه یا هدایت سارق...

بوف کور به همان میزان که در ادبیات معاصر ایران جنجال آفریده ،ناشناخته نیز مانده است
و بیدلیل نیست که برخی محققان نظیر آذر نفیسی از این اثر تحت عنوان «معضل» ادبیات فارسی
یاد میکنند یا محمود نیکبخت در مصاحبهای کتاب خود بوطیقای بوف کور را «پایانی بر همه
قیل و قالهای پیرامون بوفکور» میخواند .عموماً در همین جنجالها و قیل و قالهاست که
معنا گم میشود و افسانههای اغراقآمیز جای حقیقت را میگیرند .از این رو ،در تحقیق حاضر،
تمام تالشم بر آن خواهد بود تا در صورت امکان به شیوهای مستدل و مستند سهمی در پایان
نهادن به این قیل و قالها ایفا کنم.
ذکر یک نکته نیز در این فرصت ضروری به نظر میرسد .نگارنده به هیچوجه قصد ندارد
نتیجهگیری ارائهشده را در خصوص اصالت بوف کور به خواننده محترم این سطور ،مخصوص ًا
خواننده دوستدار هدایت و بوف کور ،تحمیل کند .از این رو ،داوری فوق را نباید همچون
حکم پیش از اثبات جرم در نظر آورد .این موضعگیری برای مشخص نمودن سمت و سوی این
پژوهش و در این مرحله ،صرفاً در حد یک «پیشفرض» تحلیلی است و صدالبته بر مبنای
مطالعه صدها منبع و تورق هزاران صفحه متن تحقیقی بیان شده است که تعدادی
از آنها در این پژوهش ذکر و بسیاری نیز به دالیل عدیده کنار گذاشته شدهاند .نگارنده در
نهایت امر ،قضاوت در خصوص سرقتی بودن یا نبودن بوف کور را بر عهدۀ خواننده میگذارد
و اندیشه تحمیل نظر خود را به هیچ احدی در سر نمیپروراند .مخلص کالم آنکه ،نتیجهگیری
نهایی در خصوص موضوع این تحقیق بر عهده خوانندۀ محترم خواهد بود ،اما نگارنده نیز حق
مشروع اعالم نظر تحقیقیاش را برای خود محفوظ نگاه میدارد.

53
www.aghalliat.com

حسام جنانی

هدایت نابغه یا هدایت سارق...

فصل سوم :قرن هدایت ،قرن سرقت؟
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 .9-9ثنویت و فروپاشی ثنویت در افکار لوئیس
پس از کشف شباهتهایی بین عناصر داستانی بوف کور و برخی از اصول جنبش دَوَرانگری
و طی بررسی نوشتههایی از ویندهام لوئیس ،برایم محرز شد که بوف کور ،در واقع ،نسخۀ
رونویس و فشردهشدۀ رمان تار اثر ویندهام لوئیس است ،به عالوۀ اضافاتی از آثار دیگر لوئیس،
از جمله مجموعهداستان جسم وحشی ،نمایشنامۀ دشمن ستارگان و رمان عید بیگناهان .خوانندۀ
محترم بهتدریج به نحوۀ تکهبرداریهای صادق هدایت از این چهار اثر لوئیس و موارد متعددی
از «انتحال عمدی» که او طی این فرایند انجام داده است پی خواهد برد .اما پیش از پرداختن به
این موارد الزم است به مشخصهای که بنیان جهان داستانی رمان تار و به تبع آن بوف کور را
میسازد اشاره ای مقدماتی صورت گیرد تا سپس در ادامه این فصل با جزئیات بیشتری بررسی
شود.
خواننده در رمان تار با دوگانگیهای بسیاری مواجه میشود که مهمترین آنها دوگانگی
هنر/حیات و تراژدی/کمدی است .هنر در رمان تار اشاره به جهانی دارد که در آن خلق
هنری صورت میگیرد .وجه مشخصۀ این جهان غیاب غریزه است (یا حداقل قرار است که
اینگونه باشد) و خصیصۀ آنچه که در آن خلق میشود ،یعنی هنر ،جاودانه بودن آن است.
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حیات ،جوالنگاه غریزۀ آدمی است و رابطۀ جنسی ،و در کل شهوات غریزی و
روزمرگیهای پست و عادتهای حقیرانه زندگی آن را از هنر متمایز میکند .حیات ،برخالف
هنر ،دنیای زوال و انحطاط و مرگ است .شخصیت تار در موقعیتهای متعددی از هنر در مقابل
حیات دفاع میکند ،اما در نهایت به خاطر هویت دوپاره و از هم گسیخته خود نمیتواند به
التزامات زیست در جهان هنر پایبند بماند و خودش نیز به حیات یا جهان غریزی گام مینهد،
البته بدون آنکه وجه هنری وجود خود و تعلقش به هنر را به طور کامل از دست داده باشد.
طبیعتاً رفتار و گفتار چنین شخصیتی نیز ،آنچنانکه خواهیم دید ،سرشار از تناقض خواهد بود.
شکلگیری دوگانگی تراژیک/کمیک به موقعیتهای شکلگرفته در رمان و به کنش و
واکنشهای بین شخصیت ها در حرکات رفت و برگشتی آنها از هنر به حیات و بالعکس وابسته
است.
در فلسفۀ هنری لوئیس موقعیت تراژیک زمانی رخ میدهد که مرز بین هنر و حیات زیرپا
گذاشته شود و شخصی که ادعا میکند هنرمندی حقیقی است با فاصله گرفتن از جهان جاودانه
هنر پا به جهان حیات یا جهان زوال و مرگ بگذارد .موقعیت کمیک نیز بر همین اساس شکل
میگیرد .بدین معنی که هنرمندِ مذکور با فاصله گرفتن از هنر و نزدیک شدن به حیات وضعیتی
کمیک برای خود رقم میزند ،آن هم بدون آنکه از خاصیت تراژیک وضعیت او کاسته شده
باشد .به بیان دیگر ،در وجود چنین فردی وضعیت تراژیک با وضعیت کمیک تلفیق میشود.
لیندزی اشنایدر در تحقیق روشنگر خود ،باید در همهچیز دوتایی باشی ،که باالتر نیز از آن
نقلقولهایی آمده است ،دوگانگیهای هنر/حیات و تراژدی/کمدی در رمان تار را
«دوگانگیهای راهنما» میخواند .بدین معنا که خواننده رمان ،این دو ثنویت را باید به منزله
نقشه راهنمایی برای خواندن آن در نظر بگیرد .اما این امر بدین معنا نیست که روابط در رمان
تار بر مبنای ثنویت پیش میروند .برعکس ،دقیق ًا خالف این معنا مد نظر لوئیس در نگارش این

رمان بوده است .به بیان دیگر« ،فروپاشی ثنویت» است که بافنده تار و پود داستانی رمان تار
است.
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واضح است که بودن در جهان هنر در عین قدم گذاشتن به جهان حیات وضعیتی
متناقضنماست که مرز مشخص بین هنر و حیات را محو میکند .همچنین ،تلفیق وضعیت
کمیک و تراژیک در زندگی فرد نیز تبلور دیگری از جمع نقیضین است .مبتنی بر این منطق،
دوگانگیهای هنر/حیات و تراژدی/کمدی در رمان تار بدل به سنگ بستری میشوند که لوئیس
سایر دوگانگیهای موجود در متن را بر روی آنان بنا میکند تا در نهایت همگیشان را با
یکدیگر تلفیق کند و در عین حال جدا از یکدیگر نگه دارد« .دوگانگی هنر/حیات همانند باقی
دوگانگیها به دامچالههایی مشابه منتهی میشود .این دوگانگی [در ابتدا] داللت بر این دارد که
این دو (هنر و حیات) تقلیلناپذیر و ناسازگار با یکدیگر هستند ،اما در حقیقت این دو از یکدیگر
نشئت میگیرند و نمیتوانند بدون یکدیگر وجود داشته باشند 1 ».محصول هنری این استراتژی
در داستانهای لوئیس خلق شخصیتهایی است که به لحاظ هویتی و فکری دوپاره
هستند .به تعبیر دیگر هم وابسته به هنر هستند و هم به حیات ،هم به هنر میل دارند ،هم به حیات،
هم دم از «خود عالی» خود میزنند و هم اسیر «خود دانی» خود هستند.
بهزودی خواهیم دید که دوگانگیهای فوق چگونه در فهم و تحلیل بوف کور به ما کمک
خواهند کرد.
اکنون برای آنکه معلوم کنیم که آیا بوف کور در کلیت خود اثری اصیل است یا نه باید به
سه سؤال پاسخ بدهیم:
 .1دلیل مقابله لوئیس با فردگرایی مدرنیستی-اگوئیستی و اثر این تقابل بر ادبیات او چه بود؟
 .2چند و چون تکهبرداریهای هدایت از اندیشهها و آثار لوئیس و آثار او را چگونه میتوان
تبیین کرد؟
 .۹چه شرایطی هدایت را واداشت تا بوف کور را به رونویسی چهلتکه از آثار لوئیس بدل
کند؟ به تعبیر دی گر ،هدایت بین وضعیت شخصی خود و وضعیتی که ویندهام لوئیس در آن
1. Schneider. ibid. p. 23.
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میزیست چه شباهتهایی دیده بود که تصمیم گرفت بوف کور را به نسخه فشردهشدۀ رمان
تار ،نمایشنامۀ دشمن ستارگان ،مجموعه داستان جسم وحشی و رمان عید بیگناهان بدل کند؟
از بین این سه سؤال ،پرسش سوم بهخصوص اهمیتی بنیادین دارد و در موقع مقتضی به آن
پرداخته خواهد شد .در این مرحله باید با تفصیل بیشتری به سؤال نخست بپردازیم.

 .2-9ضدیت با فردگرایی مدرنیستی-اگوئیستی ،هویت ملی و رمان تار
کونیو شین در مقالۀ خود «سرگیجهای از طنز؛ خنده ،تحقیر و بنبست شهری در رمان تار اثر
ویندهام لوئیس» معتقد است که« :برخی از محققان ،بر انتقاد ویندهام لوئیس از فردگرایی مدرن
و بهخصوص بر رابطه این نوع از فردگرایی با هویتهای ملی در داستانها تأکید

میکنند1».

یکی از محققانی که شین در گفتههای خود به آنها اشاره میکند پل پپیس است که در فصل
قبل نیز از نظرهای او استفاده شد .آنچه که پپیس و شین درباره «فردگرایی مدرنیستی-اگوئیستی»
و رابطه این نوع از فردگرایی با «هویتهای ملی» در رمان تار میگویند در اثبات سرقتی بودن
بوف کور اهمیتی حیاتی دارد و بنابراین پیش از پرداختن به بوف کور باید چند و چون این
رابطه را در رمان تار بهخوبی درک کرد و سپس به سراغ بوف کور رفت .برای این کار نیز باید
از خود بپرسیم که دلیل مخالفت ویندهام لوئیس با نسخهای از فردگرایی مدرنیستی-اگوئیستی
که در زمان او بر مجامع هنری-ادبی اروپا غلبه داشت دقیقاً چه بود؟
لوئیس در رمان خود ،دو نسخه متفاوت و چه بسا متضاد از هویت ملی را که به هنگام
شروع جنگ جهانی اول در بحثهای تخصصی و عمومی از آنها دفاع میشد ،نخست به
کار میگیرد ،سپس آنها را نقد و در نهایت ردشان میکند .یکی از این دو نسخه ،دیدگاه
نژادی بود که ملیت را مقولهای درونی و ذاتی میدید .در این نسخه« ،توارث» بود که به
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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شکلی بنیادین شخصیت فردِ منتسب به یک «نژاد» یا ملت مشخص را تعریف میکرد.
نسخه دوم که لوئیس به آن انتقاد داشت ،تعریفی فردگرایانه از ملیت بود که آن را مقولهای
غیرذاتی و بیرونی و حاصل نظامی محدودکننده از آموزشهای فرهنگی میدید که
اشخاص پرانرژی و بابصیرت و بااراده میتوانند و باید بر آن فایق آیند .رمان تار هر دو
نسخۀ فوق را تقلیلدهنده و سادهانگارانه معرفی میکرد و آنها را برای توضیح دادن
جنبههای آشفته هویت و فعالیتهای آدمی ناکافی

میدید1.

باید بدانیم که بین دو شاخه جریان ملی گرایی ،یعنی شاخه توارثی که بیشتر در آلمان ترویج
میشد و شاخه فرهنگی که در انگلستان رواج داشت ،مجله انگلیسی اگوئیست با شاخه فرهنگی
آن مواجه بود و از همین رو بیشتر علیه این شاخه فعالیت میکرد:
عدم اعتماد اگوئیستها به دولت و ایمان آنها به فرد باعث شد که «هویت ملی» را یکی
دیگر از نیروهای سرکوبگر و محدودکنندهای بدانند که اشخاص برای رسیدن به
آزادی فردی باید برآن فایق شوند .این دیدگاه در تقابل با دیدگاه جبرگرایانه [نژادی] از
مفهوم ملیت بود [که در آلمان ترویج میشد][ ...و] ملیت را مقولهای توارثی میدانست
که شخصیت افراد یک ملت را مشخص میکرد ...بر خالف این دیدگاه ،اگوئیستها با
تعریفی از ملیت مواجه بودند که آن را مقولهای فرهنگی و محصول آموزشهای رسمی
میدانست که به افراد در زمینههای ملی معین داده میشد .در نگاه اگوئیستها چنین
آموزشهایی مشخصاً ضدفردی بود ،چون هدفشان قراردادی کردن اشخاص و جایگزین
ساختن ویژگیهای منحصربهفرد با خصیصههای «ملی» بود که دولت به آنها اعتبار
میداد2.

1. Peppis. ibid. p. 229.
2. ibid. p. 231.
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از دید لوئیس رمان پرتره هنرمند در جوانی ،مروج نسخه دوم از فردگرایی رایج در آن برهه
تاریخی در اروپا بود .در رمان جویس ،استفن ددالوس ،قهرمانی فردگراست که با تمام قوا
می کوشد در راه بدل شدن به هنرمندی مدرن ،خود را از قید و بندهای فرهنگی جامعه ایرلند
رها کند و آموزشهای شکلدهنده به «هویت ملی» او را به مثابه یک ایرلندی خالص زیر پا
بگذارد .لوئیس در رمان تار ،به نحوی که خواهیم دید ،به همین جنبه از رمان جویس میتازد.
او که نسخههای نژادی و فرهنگی از فردگرایی را برنمیتابید معتقد بود که افراد ،برخالف آنچه
که دو دیدگاه فوق تبلیغ میکنند ،واجد آن یکپارچگی فکری و هویتی نیستند که بتوانند خود
را یکسره از یوغ گذشتۀ فرهنگی و تاریخی و نیز گرایشهای غریزی و غیرهنری خود رها کنند
تا بدل به شخصیتهایی کامالً فردیتیافته و متمایز با دیگران بشوند .به خاطر همین دیدگاه
انتقادیِ لوئیس نسبت به جویس بود که:
رمان تار از جایی آغاز میشود که «پرتره »...تمام میشود« .پرتره »...در حالی به انتها
میرسد که استفن ددالوس به عنوان هنرمندی مستقل زندگی جدیدش را در اروپای قاره
آغاز میکند .رمان تار داستان هنرمند جوان و باارزش خود ،فردریک تار را ،از چند سال
پس از شروع زندگی جدید او در اروپای قاره

میآغازد1.

اکنون باید با دقت بیشتری اصولی را که مجله اگوئیست مبلغشان بود کاوید تا با وضوح
افزونتری معلوم شود که ویندهام لوئیس در رمان تار چگونه به مخالفت با آنها برخاست:
برای آنکه نشان دهیم قصد لوئیس از نگارش رمان تار نقدی داستانی بر ایدهآلهای
جنبش فردگرایی در انگلیس بوده است ،الزم است تا اصول فلسفی ،سیاسی ،و ادبی

«نشریهای فردگرا» که این ایدهآلها را ترویج میکرد ...بازیابی کنیم ...اگوئیست
1. ibid. p. 235.
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نشریهای طرفدار آزادی فرد با گرایشهای ضدسوسیالیستی بود که فلسفه فردگرایانه
افراطی فیلسوف صوری آلمانی ،مکس اشتیرنر ( )1۱۱۱-1۱۱۱را ترویج میکرد...
اشتیرنر در بحثهای خود به تمامی «انگارههای مطلق مانند خدا ،جاودانگی ،آزادی،
انسانیت و غیره که از بچگی در مغز ما فرو کردهاند» به مثابه قید و بندهایی تحمیلی و
محدودکننده آزادی فردی میتاخت .از نظر اشتیرنر« :هنگامی که بنده هیچ انگارهای،
هیچ «ذات متعالی» نباشم ،تحت هر شرایطی هیچکس را جز خودم خدمت نخواهم
کرد» ...با توجه به رویکرد فردگرایانه اگوئیست در فلسفه ،سیاست و هنر ،به هیچ وجه
تعجبی ندارد که مارسدن و ویوِر موافق سریالی شدن پرتره هنرمند در جوانی در مجله
خود بودند .از نظر آنها «پرتره »...ترجمهای از ایدهآلهای جنبش فردگرایی در قالب یک
رمان مدرن بود ...این رمان ،زندگی استفن ددالوس را از بچگی به جوانی تصویر میکند
و تبدیل شدن او را از فرزند یک خانواده کاتولیک سطح متوسط ایرلندی به هنرمندی
خالق ،یگانه و به شدت مستقل نشان

میدهد1.

مسئله اینجاست که لوئیس تا پیش از شروع جنگ جهانی با مجالتی مانند اگوئیست یا
نویسندگانی مانند جویس تا حدی همسو بود ،اما «طی نخستین سال جنگ جهانی اول ،ضربههای
ناشی از رخدادهای تازه ،امیدهای لوئیس را برای شکوفایی جنبش دَوَرانگری و ایمان او را به
فردگرایی ...به یغما برد 2 ».ماجرا از این قرار بود که:
پیش از جنگ لوئیس انگلیسیها را تشویق میکرد تا بدل به «افراد» مصمم و مستقل بشوند
اما از ماههای نخست درگیری به بعد ،دولت بریتانیا ،مؤسسات ادبی ،و جراید کثیراالنتشار
تبی ملیگرایانه را در جامعه رواج میدادند که عمل مستقل را تقبیح و حمایت یکپارچه
]تأکید در متن اصلی[ 1. ibid. p. 230-232.
2. ibid. p. 233.
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از جنگ ...را تشویق میکرد ...به خاطر مواجه شدن با واقعیات زمان جنگ ،لوئیس نه
تنها توانایی انگلیسیها را برای فایق آمدن بر آموزشهای ملی تحمیقکننده و سنتهای
فرهنگی زیر سؤال برد ،بلکه حتی در مورد ایدهآلهای فردگرایانه جنبش دَوَرانگری نیز
مردد شد ...لوئیس در میانه آشوب و آگاهیبخشی سال نخست جنگ ،بدل به منتقد
جدی و هوشمند جنبش [فردگرایی] شد.

1

آنچه باید بدانیم و به آن توجه ویژه مبذول کنیم این است که صادق هدایت نیز ،عالوه بر فضای
فرهنگی کشور خود که در فرصت مقتضی به آن خواهیم پرداخت ،در دوران اقامتش در اروپای
ویران شده از جنگ جهانی اول (که در عین حال با سرعت به سمت دومین جنگ خانمانسوز
جهانی نیز پیش میرفت) کمابیش با چنین فضایی مواجه بود و این نکتهای است که یوسف
اسحاقپور در مقاله «بر مزار صادق هدایت» قدری به آن توجه کرده است:
کار هدایت همچنین حکایت از این داشت که دو چیز جاذبه و افسون خود را از دست
داده است :هم دنیای باورهای مذهبی و عرفانی که اکنون دیگر گویی بازتابی از خرافات
گذشته مینمود و دنیای «روشنگری» غرب .زیرا غرب در دورهای که هدایت آن را
شناخت غربِ دوره اصحاب دایرةالمعارف ،یا غرب دوره فاوست گوته – معاصر انقالب
فرانسه – نبود .در این غرب اردوگاههای مرگ سر بر کشیده بودند.

2

چنین جوی که لوئیس طی سالهای پیش از آغاز جنگ جهانی اول با آن مواجه بود و سرانجام
طی دو جنگ جهانی کشورهای اروپایی را بدل به «اردوگاههای مرگ» کرد ،حاصل
مطلقانگاریهای نژادی و فرهنگی رایج در آن برهه تاریخی بود که فیالمثل در کشور آلمان،
1. ibid. p. 234.
 .2اسحاقپور ،یوسف" ،بر مزار صادق هدایت" ایراننامه ،سال دهم ،ص .۲21
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به خاطر تأکید فراوان بر جنبههای توارثی ملیت ،تصویری « َابَرمرد» گونه به افراد متعلق به نژاد
ژرمن میبخشید و سرانجام با برکشیدن حزب نازی در این کشور ،بنیانهای ویرانگرترین جنگ
تاریخ بشری را پی ریخت .در رمان تار ،لوئیس ،به ترتیبی که خواهیم دید ،با پررنگ کردن
نیازهای غریزی و زمینی شخصیتهای داستان خود به مقابله با مفهوم «اَبَرمرد» میرود؛ تأکیدی
عامدانه بر ضعف های انسانی که هدایت نیز ،متناسب با اقتضائات داستان خود ،با استفاده از
شگردهای هنری خاص لوئیس در بوف کور به کار برده است و در آینده با تفصیل بیشتری
واکاوی خواهد شد .باری ،کشوری مانند انگلستان نیز برای مقابله با تبلیغات نژادی فوق ،تب
ملیگرایانه فرهنگی را در جامعه خود ترویج میکرد که با روح فردگرایی مد نظر مجالتی مانند
اگوئیست در تعارض قرار داشت ،اما از نظر لوئیس اشکال کار فردگرایان این بود که آنها نیز
در تقابل با جو ضدفردی فوق ،نسخههایی مطلقانگارانه از فردگرایی را تبلیغ میکردند .لوئیس
اما ،تحت تأثیر وقایع زمان جنگ ،بهخوبی دریافته بود که چنین مطلقهایی کذب محضاند و
کسی که به دنبال آنها بدود دست خالی باز خواهد گشت .فلذا ،برای نوشتن رمان تار و در
مواجهه با جریان های مذکور در اروپا ،دست به دامن ژانری شد که در قرن هجدم در آلمان
رواج داشت و  Sturm and Drangخوانده میشد:
لوئیس به الگوی رایج رمان مدرن که همان رمان تربیتی بود و سیر رشد ذهنیت یک
قهرمان منفرد را ضبط می کرد تاخت و در نتیجه الگویی روایی را که ظهور یک فرد
مستقل را پیشبینی میکرد با نوع روایی دیگری جایگزین ساخت که با الگوی رمان
تربیتی بیگانه و حتی دشمن بود .نام این نوع رواییِ آلمانی که قصهای رمانتیک و بدبینانه
داشت  Sturm and Drang1بود .این ژانر فرعی که زمانی  Zerrissenheitیا رمان
واپاشی 2خوانده میشد ،تقالهای هنرمندی حساس و جوان را که پر از طوفان و تنش

 .1طوفان و تنش.
 .2البته معنای دقیقتر « Zerrissenheitچنددستگی» یا «چندپارچگی» است.
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است روایت میکند .در این الگوی روایی ،هنرمندی جوان تحت تأثیر مطالبات متضاد
جهانی اجتماعی که ساکن آن است و نیز تحت تأثیر ذهن آشوبزده خود ،بهآرامی در
حال دریده شدن از درون است .فروپاشی هنرمند-قهرمان در این نوعِ روایی به
دو شکل رقم میخورد :یا مانند رمان رنجهای ورترِ جوان اثر یوهان ولفگانگ گوته ،به
خاطر عدم توانایی او در رسیدن به زن ایدهآلش است که نسبت به او
وابستگی شدید عاطفی دارد ،یا مانند کارهای ای .تی .اِی .هوفمان به دلیل عدم
موفقیتش است در مطابقت دادن رؤیای خلق هنر واال با واقعیات
هنرستیزانه زندگی و ذائقه بورژوازی.

1

بیجهت نیست که از یک طرف ،نام یکی از دو شخصیت اصلی رمان تار ،یعنی اُتو کرایسلر ،با
نام موسیقیدان رمانهای سهگانه هوفمان ،یعنی یوهانس کرایسلر ،تشابه دارد و از طرف دیگر،
سرنوشت مرگبار این شخصیت که به خودکشی او منجر میشود ،شبیه سرنوشت قهرمان عاشق
رمان گوته است.

درک درست ژانر ابداعی فوق که از خالقیت لوئیس برخاسته بود در فهم صحیح رمان تار
و بالطبع بوف کور اهمیت بسیاری دارد و باید به آن توجه کرد.
البته ،لوئیس فرم روایی رمان تربیتی را در اثر خود به طور کامل کنار نگذاشت .انتخاب نوع
روایی رمان واپاشی و تأکید بیشتر بر آن در کنار استفاده محدودتر از رمان تربیتی ،مشخصهای
تلفیقی و دوگانه به رمان تار میداد که فردریک مورل آن را اینگونه توضیح میدهد:
لوئیس با استفاده همزمان از این دو الگوی متخاصم رمان مدرن ،نهتنها در سطح فرمال
دشمنی شدید خود را با سنتهای معمول و آرمانگرایانه رمان تربیتیِ فردگرا ابراز کرد،
بلکه در سطحی گستردهتر قراردادهای رایج رماننویسی و یکدستی روحی-روانی
[تأکید از نگارنده]1. Peppis. ibid. pp. 238-239.
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[شخصیت] را در رمان تربیتی و رمان واپاشی نیز زیر سؤال برد .از نظر لوئیس،
هر دو نوعِ روایی ،هویت و کنش و واکنشهای انسانی را ساده میکردند و به آنها ثبات
میبخشیدند .اگرچه هر دو ژانر منحنی عمل شخص را در جهتهایی مخالف ترسیم
میکردند – یکی[ ،رمان تربیتی] ،قوس صعودی نفس ( )egoرا ارائه میکرد و دیگری،
[رمان واپاشی] ،قوس نزولی آن را – هر دوی آنها ،نفس را دارای یکپارچگی و پویایی
میدیدند .بر خالف این دو ژانر ،رمان تار بهوسیله روایتی گسسته و بیثبات،
هویتی ناپایدار و از هم گسیخته را نمایش

میدهد1.

در رمان تار هر دو شخصیت اصلی ،یعنی تار ،که رمان به نام اوست و نیز اُتو کرایسلر که میتوان
او را همزاد تار دانست ،گسیختگی هویتی فوق را به وضوح نشان میدهند ،به طوری که مثالً
تار «طی بحث با هابسون هویتش را گرفتار بین دو خودِ متخاصم توصیف میکند؛ یکی خودِ
هنری و دیگری خودِ جنسی 2».و میدانیم که در داستان بوف کور نیز راوی دقیقاً به
همین گرفتاری مبتالست.
در واقع ،به دلیل همین گسست روانی است که در رمان تار و در سایر نوشتههای داستانی و
غیرداستانی لوئیس  -که پس از آغاز جنگ جهانی اول نوشت  -دوگانگیهایی که ذهن متکی
بر تفکر مدرن بر آنها پای میفشرد ،از جمله خود/دیگری فرو میپاشند تا حدی که برخی
محققان وجه غالب تفکر پساجنگ لوئیس را «احتمال دائم فروپاشی ثنویت» ۹میدانند .به بیانی
دیگر ،ثنویت خود/دیگری در داستانهای لوئیس به تقابلی بیرونی شکل نمیدهد .این ثنویت

[تأکید از نگارنده] 1. ibid. p. 239.
2. ibid.
۹. Colangelo. ibid. p. 2.
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در بیرون فرو میپاشد و تکههای آن در درون شخصیتهای داستانهای لوئیس جمع میشود و
هویتی دوپاره به این شخصیتها میبخشد.
چنانکه پیشتر نیز اشاره شد ،حتی ساختار نماد تصویری جنبش َدوَرانگری ،یعنی وُرتکس
نیز بیانگر همین فروپاشی ثنویتی است.آن چنان که توبی فوشِی در مقاله خود «متافیزیک
وُرتیسیسم در آثار ویندهام لوئیس» توضیح میدهد «تصویر وُرتکس تنش بین پویایی و ایستایی،
بین حرکت سریع دَوَرانی و محور ثابت آن را منتقل میکند 1».واضح است که چنین رویکردی
علیه مطلقانگاریست و لوئیس با آگاهی از شرایط خاص تاریخی و فرهنگی که در آن
میزیست و با اتکای کامل به استراتژی هنری خاص خود یعنی «منطق متناقضها» به آن روی
آورد:
لوئیس پاسخی سریع و عمیق به جنگ جهانی اول داد .او در رویدادهای آشوبزای آن
دوره حقایقی را در مورد اشخاص ،جامعه ،و سیاست مشاهده کرد که جهانبینی
فردگرایان را تضعیف میکرد .در همان زمانی که مارسدن و همراهانش در مجله
اگوئیست تالش میکردند بر امتیازهای فرد آزاد و مستقل تأکید کنند و سیاستهای
آزادیطلبانه و ضدساالرگرایانه خود را پیش ببرند و زیباییشناسی فردگرایانهشان را بیان
کنند ،لوئیس در رمان تار جایگزینی بدبینانه برای پندارههای آنان پیشنهاد داد که بر
آشوبزدگی و پیچیدگی هویت شخصی ...اصرار

میکرد2.

اما اوج کار لوئیس آنجاست که دوپارگی فکری و هویتی شخصیتهای خود را با استفاده از
تکنیکهای روایی خاصی در رمان تار برجسته کرد و این همان جاییست که کار اصلی ما
برای اثبات سرقتی بودنِ تقریباً همهچیز در بوف کور آغاز میشود.
1. Foshay, Toby Avard. “Wyndham Lewis's Vorticist Metaphysic” A Review
of International English Literature, 24:2 (1993): p. 46.
[تأکید از نگارنده] 2. Peppis. ibid. pp. 250-251.
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 .9-9تکنیک روایی مشترک در رمان تار و بوف کور
محمود نیکبخت نظر خود را در مورد تکنیک روایی بوف کور اینچنین ابراز میکند:
در نثر فارسی و داستاننویسی معاصر ،بوف کور تنها رمان و روایتی است که نویسنده
توانسته در آن ،برای بیان عارضهها و ویژگیهای نامتعارف ذهن راوی ،از ساختار متعارف
جمله فراتر رود و به یاری رفتاری تازه با امکانهای ساختار نحوی جمله و نشانههای
سجاوندی ،ساختاری ویژه را در نثر روایی طرح افکند که بتواند هم پاسخگوی نیازها و
نابهنجاری های ذهن راوی باشد و هم کاشف مجالی تازه در آفرینش جمله روایی و
تکنیک تکگویی درونی.

1

این «ساختار ویژه نثر روایی» چه خصوصیاتی دارد که صادق هدایت به یاری آن قادر شد تا هم
«پاسخگوی نیازها و نابهنجاریهای ذهن راوی باشد» و هم «کاشف مجالی تازه در آفرینش
جمله روایی و تکنیک تکگویی درونی»؟ «نشانههای سجاوندی» به کار رفته در این شگرد
روایی چه هستند و چه نقشی در روایت ایفا میکنند؟
نیکبخت سخن خود را در مورد تکنیک روایی فوق اینطور پی میگیرد:
ی
در قلمرو زبان روایت ،مهمترین دستاورد هدایت در بوف کور یافتن جملههای روای ِ
بسیار بلندی است که او توانست با ایجاد ویژگیهای تازه در آنها ،به زبانی درخورِ
ی روانگسیخته بوف کور» دست یابد .حاصلی که هنوز
«تکگویی درونیِ راو ِ
دستاوردی تازه در روایت و رمان روانشناختی معاصر جهان است .در این بهترین داستان

 .1نیکبخت ،همان مأخذ ،صص 2۹-22
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بلند هدایت ،کمتر صفحهای را میتوان یافت که از اینگونه جملههای روایی بسیار بلند
و ویژگیهای نحوی و سجاوندی آنها

خالی باشد1.

پس از نظر محمود نیکبخت بوف کور دارای یک «راوی روانگسیخته» است و هدایت برای
نشان دادن همین خصیصه روانی راوی است که از آن ساختار ویژه روایی استفاده میکند.
آنطور که پیشتر دیدیم ویژگی منحصربهفرد شخصیتهای رمان تار نیز فقدان یکپارچگی
هویتی ،یا به قول نیکبخت ،روانگسیختگی آنان است .نیکبخت ،سرانجام «بوطیقای جملههای
روایی در بوف کور» را اینگونه شرح میدهد:
جملههای روایی ،اغلب ،با جملههای مستقل یا مرکبی آغاز میشوند که نویسنده برای
نشان دادن دوگانگیِ ذهنی راوی ،گاهی برای بیان ایقان او از وجه اخباری و برای تبیین
شک راوی از وجه التزامی سود میجوید .اما به رغم کامل بودن معنای این جملههای
آغازین ،نویسنده از آوردن نشانه نقطه در انتهای هر کدام از آنها خودداری میکند و به
جای آن خط تیره به کار میبرد تا نشان دهد از نگاه راوی آن جملهها کامل نیستند و
نیاز به تداوم دارند؛ که با جملههای معترضهای که پس از خط تیره بیان میشود مجالی
برای تبیین و توضیح دوگانگی و پراکندگی ذهنی راوی پدید

میآید2.

در این مرحله الزم است تعدادی از جملههای بوف کور را که هدایت برای نشان دادن
روانگسیختگی راوی داستان ،با بهکارگیری نشانه سجاوندی «خط تیره» به یکدیگر وصل کرده
است در ده صفحه آغازین نسخه دستنویس بوف کور ببینیم .عالیم سجاوندی فوق در

 .1همان مأخذ ،ص [ .2۱تأکید در متن اصلی]
 .2همان مأخذ ،ص [ .2۱تأکید از نگارنده]
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نسخههای چاپی بوف کور که خانواده هدایت پس از مرگ او از روی نسخه دستنویس منتشر
کردند ،حذف شدند:

1

همان مأخذ ،ص ۱

همان مأخذ ،ص ۱

 .1البته این خطوط تیره در نسخهای که انتشارات جاویدان در سال  1۹۱۱منتشر کرده است دوباره ظاهر
شدهاند.
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همان مأخذ ،ص ۱

همان مأخذ ،ص ۳
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همان مأخذ ،ص 1۱

نیکبخت ،بهدرستی ،معتقد است که هدایت در انتهای جمالت آغازین متن بوف کور نشانه
سجاوندی خط تیره به کار برده است تا «دوگانگی و پراکندگی ذهنیِ راوی» خود را تبیین کند.
او این تکنیک روایی را «دستاوردی تازه در روایت و رمان روانشناختی معاصر جهان» و واجد
«ویژگیهای تازه» میداند که برای آن در تاریخ رماننویسی قرن بیستم نمیتوان مانندی یافت.
ادعای این تحقیق نیز این است که بوف کور در کلیت آن ،چه به لحاظ ساختاری و چه معنایی،
حاصل تکهبرداریهای هدایت از آثار نویسندهای دیگر ،یعنی ویندهام لوئیس است .اکنون
سؤال اینجاست ،آیا لوئیس در نخستین و مطرحترین رمان خود ،تار ،که  22سال قبل از چاپ
بوف کور منتشر شد ،برای نشان دادن روانگسیختگی ،یا به تعبیری دیگر ،هویتگسیختگی
شخصیتهای خود از نشانه سجاوندی خط تیره و «جملههای روایی بسیار بلند» استفاده کرده
است یا نه؟ پاسخ این سؤال مثبت است .تصاویر زیر از صفحات  1تا  1۱رمان تار چاپ 1۳1۱
انتخاب شدهاند.
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رمان تار ،ص 1

همان مأخذ ،ص 1

همان مأخذ ،ص ۲

همان مأخذ ،ص ۱
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همان مأخذ ،ص ۱

همان مأخذ ،ص ۳

همان مأخذ ،ص 1۱

پیش از ادامه بحث اصلی ،به دو نکته باید اشاره شود .اول ،رمان تار چهار نسخه چاپی متفاوت
دارد :نسخه سال  1۳1۱که در اگوئیست سریالی و در سال  1۳1۱بدون بازنویسی و ویرایش به
صورت یکپارچه منتشر شد و در این تحقیق از همین نسخه استفاده شده است .نسخه دیگر رمان

73
www.aghalliat.com

حسام جنانی

هدایت نابغه یا هدایت سارق...

در سال  1۳1۱با بازنویسی مختصری به چاپ رسید و نسخه سومی نیز وجود دارد که در سال
 1۳2۱منتشر شد .در نسخه  1۳1۱لوئیس برای بیان دوگانگیهای ذهنی شخصیتهایش از خط
تیره ( )-استفاده کرده است .در نسخه بازنویسیشده سال  1۳1۱این خطهای تیره بدل به عالمت
مساوی (=) شدهاند و در نسخه  1۳2۱که لوئیس رمان خود را به طور کامل بازنویسی کرده است
عالمتهای مزبور کالً حذف شدهاند .دلیل نیز این بود که «در آن زمان لوئیس مشتاق بود که
نه یک «خواننده نخبه» یا «آریستوکرات» بلکه خوانندگان انبوهی که پیشتر رمان تار را نخوانده
بودند مخاطب کند 1».آخرین ویرایش رمان تار نیز در سال  1۳۱1به چاپ رسید.
آنطور که معلوم است ،صادق هدایت در تکهبرداریهای روایی  -محتوایی خود مشخص ًا
از نسخه  1۳1۱استفاده کرده است .نکته دیگری که وجود دارد این است که در این نسخه از
رمان ،لوئیس همیشه قبل از خطهای تیره نشانه سجاوندی نقطه ( ).قرار میدهد ،اما آنچنان که

در نمونههای باال دیدیم و در ادامه این تحقیق نیز مشاهده خواهیم کرد ،هدایت در بوف کور
پیش از خطوط تیره همیشه از عالمت نقطه استفاده نمیکند .با این حال ،کارکرد این خطوط
تیره در بوف کور ،چه با نقطه ،چه بی نقطه ،همان است که در رمان تار بود :نشان دادن
گسیختگی ذهنی شخصیتها و دوپارگی هویتی آنها.
محمود نیکبخت بر این باور است که «بوف کور تنها رمان و روایتی است که نویسنده توانسته
در آن برای بیان عارضهها و ویژگیهای نامتعارف ذهن راوی از ساختار متعارف جمله فراتر
رود» 2و جالب اینجاست که از نظر محققی آمریکایی مانند لیندزی اشنایدر نیز استفاده از این
خطوط تیره در رمان تار «با گریز از سلسلهمراتب نحوی ،چندگانگی محض را به نمایش

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.
 .2نیکبخت ،همان مأخذ ،ص [ .2۹تأکید از نگارنده]
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میگذارد 1».عقیده اشنایدر بر این است که به خاطر استفاده لوئیس از این خطوط تیره «نیروهای
ناهمگون دستاندرکار در متن به صورت ترکیبهایی در جمالت ،پاراگرافها و متنها منعقد
میشوند 2».این نیروهای ناهمگون قطعاً از خأل بیرون نیامدهاند و حاکی از ناهمگونی در هویت
از همگسیخته شخصیت های رمان هستند .به تعبیر بهتر ،لوئیس در رمان تار بدنه متن را به
نمونهای روایی از هویت از هم گسیخته شخصیتهای خود بدل کرده است.
اشنایدر که از نسخه چاپی  1۳1۱در تحقیق خود بهره برده است در جای دیگری از تحقیقش
در خصوص استفاده لوئیس از خطهای تیره (که در این نسخه بدل به عالمت مساوی شدهاند)
اینگونه مینویسد:
عالمت «=» صرف ًا برای شکستن ساختار جمله به کار نرفته است ،بلکه با برساختن
جملههای دوگانه نظامی نوین از معنی و داللت را میسازد؛ دو جمله که در مقابل
یکدیگر میایستند و در عین حال با عالمت مساوی به هم میپیوندند ،فرایند مهار
دوگانگیها و تقابلها را در درون متن نشان میدهند .این «ترکیب شگفت» زمانی به
دست میآید که مؤلف با استفاده از این کوالژهای کالمی تمام نوسانات وجود خود
را ابراز میکند .در مورد لوئیس ،این وجود کذایی حامل

دوگانگیهاست۹.

اشنایدر در تحلیل خود کمی به خطا رفته و گمان برده است که لوئیس برای نشان دادن
دوگانگیهای ذهنی خودش ،و نه شخصیتهای رمان ،از نشانه سجاوندی خطتیره استفاده کرده
است ،اما چه ذهن لوئیس را «حامل» دوگانگیهای مذکور بدانیم ،چه ذهن شخصیتهای رمان

[تأکید از نگارنده] 1. Schneider. ibid. p. 12.
2. ibid.
[تأکید از نگارنده] ۹. Schneider. ibid. p. 13.
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او را ،نشانه های سجاوندی فوق کارکردی مشخص دارند که اشنایدر نیز البته بر آن تأکید
میکند :نشان دادن دوگانگیهای ذهنی فرد.
در کل ،شگفتآور است که دو محقق که روی دو متن مجزا کار کردهاند و در دو برهه
زمانی متفاوت و در دو کشور متفاوت بودهاند و با دو زبان متفاوت و با دو شیوه تحقیقی متفاوت
کار خود را پیش بردهاند ،در تحلیل خود از این دو متن به نقطهای مشترک درباره بوطیقای
روایی آنها برسند .در واقع ،آنچه که اشنایدر در خصوص «جملههای دوگانه» و «مهار
دوگانگیها و تقابلها» بر آن انگشت گذاشته است اُس و اساس کار تحقیقی محمود نیکبخت
است در سرتاسر کتابش بوطیقای بوف کور.
نیکبخت در  11۱صفحه تحلیل اختصاصی خود از بوف کور 1و در تبیین استفاده هدایت از
خطهای تیره ،دهها مرتبه از الفاظ «دوگانگی»« ،دوگانگی ذهنی»« ،گسست» و «گسیختگی
ذهنی» برای بیان خصوصیات روانی راوی استفاده میکند که خواندن نمونههایی چند در اینجا
خالی از لطف نیست .ابتدا بخشی از بوف کور را میخوانیم که در صفحات  ۱و  ۱نسخه
دستنویس آمده است:

همان مأخذ ،صص ۱-۱
 .1باقی کتاب نیکبخت تحلیل تحلیلهای دیگران است از اثر صادق هدایت.
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تحلیل نیکبخت از این بخش بدینگونه است:
جملههای معترضهای که راوی در این بخش به طور پی در پی و در میان چهار خط تیره
بیان میکند ،بیشتر مبیّن دوگانگی ذهنی و پراکندگیِ اندیشههای (اختالل افکار) اوست.
ی ذهن راوی را میتوان در اینگونه
تأثیر چندگانگی و ،در عین حال ،منطق استعار ِ
رفتارهای زبانیِ او دی د ...چنین است بازتاب دوگانگی ذهنی راوی یا تقابل شک و یقین
او

در همین جملهها1.

نیکبخت سخن خود را در مورد سومین جمله بوف کور و دوگانگی ذهنی راوی اینچنین پی
میگیرد:
در جمله روایی بعدی که همه بند سوم را در بر میگیرد ،تردید و دوگانگی ذهن راوی
در آن جملهها (به لحاظ وجه التزامی اغلب فعلهای آن جملهها :بنویسم ،قضاوت بکنم،
اطمینان حاصل بکنم ،باور بکنند یا نکنند ،بمیرم ،نشناخته باشم) تبدیل به عاملی مسلط
شده است2.

تأکید نیکبخت بازهم بر «تردید و دوگانگی ذهن راوی» است .و حاال این جمله در نسخه
دستنویس:

 .1نیکبخت ،همان مأخذ ،ص .۳۱
 .2همان مأخذ ،ص .۳۳
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همان مأخذ ،صص ۱-۱

قسمتی دیگر از بوف کور:

همان مأخذ ،ص ۱

و تحلیل نیکبخت:
ما در اینجا با همان ساختار جمله روایی روبهرو هستیم که در بخش پیشینِ تکگویی
راوی دیده میشد .در همه جملههای این بخش محور همنشینی ادامه مییابد ،اما بر اثر
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پراکندگی ذهنی و بهویژه چند تداخل استعاری که در محور مجازیِ تکگوییِ راوی
پدید میآید ،فرایند پُرگسستی پدیدار میشود که خود مبین اختالل افکار و بازتاب
گسیختگی ذهنی راوی است.

1

تحلیلهای نیکبخت از بخشهای مختلف بوف کور ،جمله به جمله و صحنه به صحنه ادامه دارد
و تأکید او همواره بر گسیختگی و دوگانگی ذهنی راوی است و اینکه چگونه این گسست
ذهنی با استفاده از خطوط تیره و ساخت نحوی جملههایی دوگانه در متن منعکس شده است،
یعنی همان شگرد روایی که لوئیس برای نشان دادن هویتگسیختگی شخصیتهایش پیش
چشم خوانندگان میگذارد و لیندزی اشنایدر نیز به آن اشاره میکند.
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،
بوطیقای روایی بوف کور (شاید بهتر است بگوییم بوطیقای روایی رمان تار) چگونه در آن
موقعیت عمل میکند و ذهن از همگسیخته راوی ،که بین «خود هنری و خود جنسی» او به دام
افتاده است ،چگونه به وجود دختر اثیری هویت دوگانه روحانی/شهوانی یا عالی/دانی میبخشد.
پیشتر دیدیم که تار چگونه به گرفتاری بین این دو خود نزد هابسون اعتراف میکند ،اکنون
تبلور وضعیت تار را در بوف کور خواهیم دید .این بررسی به عنوان مقدمهای بر آنچه که در
بخش بعد خواهد آمد بسیار الزم و ضروری است.
در ابتدای داستان عموی راوی به دیدار او میآید و راوی برای پذیرایی کردن از او روی
یک چهارپایه میرود تا بغلی شراب کهنهای را که گویا سالها پیش به مناسبت تولد او
انداختهاند پایین بیاورد .راوی روی چهارپایه میرود و ناگهان:

 .1همان مأخذ ،ص [ .1۱۹تأکید از نگارنده]
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همان مأخذ ،ص 1۹

چنانکه میبینیم ،دختر اثیری قبل از خط تیره «دختر جوان» (موجودی زمینی) و بعد از آن
«فرشته آسمانی» (موجودی روحانی) است .طی باقی ماجرا که راوی به سراغ چشمهای ترکمنی
دختر اثیری میرود ،دوگانگیهای فکری ناشی از ذهن ازهم گسیخته او بیشتر برمال میشود:

80
www.aghalliat.com

حسام جنانی

هدایت نابغه یا هدایت سارق...

همان مأخذ ،صص 1۱- 1۲-1۹

راوی در ابتدا از حالت روحانی دختر اثیری میگوید و در توصیف چشمهای او دو مرتبه از
لفظ «ماوراءطبیعی» استفاده میکند ،اما پس از خط تیرهای که در پایان این بخش میآید،
ناگهان ،گویی که شخصی دیگر مشغول توصیف دخترک شده باشد ،هیبت ماورایی دختر
اثیری از بین میرود و ما با عباراتی مانند «گونههای برجسته»« ،پیشانی بلند» و «ابروهای باریک»
مواجه میشویم که بیشتر وصفکننده جسم دختر اثیری ،زیبایی زنانه او و دید جنسی شخص
توصیفکننده است .اوج این تغییرِ نگاه زمانی است که راوی روی لبهای دختر اثیری متمرکز
میشود« :لبهای گوشتالوی نیمهباز ،لبهایی که مثل این بود تازه از یک بوسه گرم طوالنی
جدا شده ولی هنوز سیر نشده بود ».در پایان این قسمت که بیشتر منظرهای جنسی و شهوانی را
پیش روی خواننده میگذارد ،خط تیرهای دیگر قرار میگیرد و بازهم جریان توصیفات روحانی
و اثیری آغاز میشود و ما دوباره با موجودی «اثیری» و «موقتی» روبهرو میشویم .در این بخش،
دختر دوباره بدل به موجودی میشود که «مانند مردمان معمولی نیست» و حتی «خوشگلی او
معمولی نبود» و به همین خاطر مانند یک «منظره رؤیای افیونی» برای راوی جلوهگر میشود .در
ابتدای بند بعدی دوباره جریان توصیفات راوی از جسم دختر آغاز میشود ،گویی که او حالت
روحانی و اثیری دخترک را باز هم فراموش کرده باشد .راوی تمامی این دوپارگیها،
دوگانگی ها و تضادها را با نشانه سجاوندی خط تیره به هم وصل میکند؛ شگردی روایی که
هدایت از «استاد» خود ،ویندهام لوئیس ،آموخته بود و هیچگاه نیز در گفتهها و نوشتههای خود
یادی از این استاد نکرد.
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مطابق با تصریح صحیح نیکبخت ،بوف کور از الف ابتدا تا نون پایان ،مشحون است از
اینگونه توصیفات دوگانه:
تمامی متن بوف کور نتیجه تکرار همین جملههای روایی بسیار بلند است؛ جملههایی که
با ساختار چندگانه و با ِز خود ،مجالی برای بیان اندیشهها و رفتارهای ذهنیِ نامتعارفی
است که راوی به دلیل عارضههای روانگسیختگی گرفتار آنها شده است ...در پایان
نخستین جمله یا جملههایی که راوی میگوید (به رغم کامل بودن و به جای نشانه نقطه)
نشانه خط تیره به کار میرود .کاربرد این نشانه ،نتیجه «برجستهسازی» یا تأکید بر
دوگانگی ذهنی راوی

است1.

و ما نیز دیدیم که این تکنیک روایی را که «تمامی متن بوف کور نتیجه تکرار» آن است ،پیش
از صادق هدایت ،ویندهام لوئیس در رمان تار به کار گرفته بود .آنچه که در اینجا اهمیت دارد
این است که صادق هدایت این شگرد روایی را با همان کارکردی که در رمان تار داشت ،یعنی
نشان دادن دوگانگیها و گسیختگیهای ذهنی و هویتی فرد ،به کار میگیرد ،بدون آنکه بتواند

در داستان خود کیفیتی جدید به آن بدهد و اگر همین یک مورد را برای سرقتی بودن بوف
کور کافی بدانیم راه به خطا نرفتهایم ،چون مورد مذکور صرفاً بیانگر شباهت یک یا دو صحنه

پراکنده از بوف کور با صحنههایی از آثار دیگر نیست .سخن بر سر شالوده روایی بوف کور
است که بدون آن روایتی به نام بوف کور در کلیت معناییاش شکل نمیگرفت و نیکبخت نیز
آن را بیمانند در جهان روایت ،تازه ،ابداعی و نبوغآمیز میداند و با این حال ،دیدیم که
شواهد موجود خالف این باور را ثابت میکند و هدایت بدون آنکه هرگز کوچکترین

اشاره ای به منبع اخذ این تمهید روایی بکند ،آن را تمام و کمال از رمان تار گرفته و در بوف
کور به کار برده است.
 .1همان مأخذ ،ص .۳۱
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 .4-9عدد «دو» ،تعریف لوئیس از فردیت و شخصیتهای بوف کور
در بخش پیشین دیدیم که لوئیس چگونه برای مبارزه با تعاریف مطلقگرایانه از مفهوم فرد
تمهید روایی خاصی را در رمان تار برای نشان دادن دوگانگی فکری و دوپارگی هویتی
شخصیتهای خود ابداع کرد .این شگرد را میتوان اجرای عملی تعریف نظری لوئیس از مفهوم
فرد دانست که حتی تا به امروز با تعریف مرسوم و متعارفِ آن تمایز خاصی دارد .فهم این
تعریف معماگونه از فرد که لوئیس در شماره دوم مجله بالست ارائه میکند ،و نقش عدد دو
در آن ،همچون مانیفست مکتب دَوَرانگری که در فصل پیشین به ده گزاره از آن اشاره شد،
بدون فهم «منطق متناقضها» تقریباً غیرممکن است:
باید با دو زبان سخن بگویی اگر نمیخواهی که سردرگمی ایجاد کنی.
باید همچون چرکسها 1به دو زبان سخن بگویی.
باید همچون مهمیز از هر دو سو ضربه وارد کنی.
هیچچیز تأثیرگذارتر از عدد دو نیست.
باید در همه چیز دوتایی باشی.
باید بپذیری که برای یک فرد ،شئ منفرد و ایزولهشده پوچ است.
چرا وانمود

میکنی که شخصیتی نامتناقض و تقسیمناپذیر داری؟2

این تعریف لوئیس از فرد و شکل متناقضنمای بهکارگیری عدد دو در آن ،به خواننده بوف
کور در فهم این داستان کمک بسیاری خواهد کرد .شخصیتها در بوف کور به گونهای هستند
 .1زبان چرکسی به دو شاخه عمده شمالی و جنوبی تقسیم میشود.
2. Lewis, Wyndham. “Wyndham Lewis Vortex No. 1.” Blast, no. 2 (1915): p.
[تأکید در متن 91.
اصلی]
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گویی با این عدد رمزگذاری شدهاند 1 .به تصریح آذر نفیسی «همه این شخصیتها تصاویر دو
قطب متضاد را با هم در خود جای دادهاند ...دختر اثیری و لکاته آبستن یکدیگرند و بوگام
داسی آبستن هر دوی آنهاست .در آغاز عموی راوی که شاید پدر راوی هم هست ...در عین
حال پیرمرد خنزرپنزری را تداعی میکند 2».به تمام اینها باید خود راوی را افزود که سایههایی
از همه این شخصیتها را در خود میبیند و حتی در پایان قسمت سوم داستان نیز با خنزرپنزری
یکی میشود.
خوب است در این فرصت قدری در مورد بوگامداسی بگوییم .بوگامداسی و ریشههای
اسطورهای همبسته با آن ،وجود قطبهای متضاد را در این شخصیت به نحوی روشنتر از
توضیحات نفیسی ،برای ما آشکار میکند .ندیم اختر که محققی هندی و کامالً آشنا با فرهنگ

و اسطورههای کشور خود است ،در کتابش ،هدایت در هندوستان ،بوف کور ،میعاد هدایت با
هند ،در مورد بوگامداسی چنین مینویسد:

 .1عالوه بر شخصیتها تقریباً هر چیز دیگری در بوف کور مضربی از عدد دو است ،یا به تعبیری لوئیسی،
بوف کور در همهچیز دوتایی است .راوی «دو ماه و چهار روز» پی دختر اثیری را گم کرده است .هنگامی
که میخواهد بغلی شراب را از روی رف پایین بیاورد روی یک «چهارپایه» میرود .این شیء میتوانست
صندلی باشد ،اما نویسنده عامدانه شیئی را زیر پای راوی داستان میگذارد که در نامش مضربی از عدد دو
وجود دارد .دخترک اثیری در چشمان راوی «زندگی دوگانه» دارد .کالسکه پیرمرد نعشکش را «دو اسب
سیاه الغر» میکشند .خنده پیرمرد نعشکش «دورگه» است .راوی «دوقران یک عباسی [معادل چهار شاهی]»
از جیب درمیآورد تا به نعشکش بدهد .هنگامی که دخترک را دفن میکند متوجه «دو مگسزنبور طالیی»
میشود که دورش پرواز میکنند .اتاق راوی از طریق «دو دریچه» به دنیای رجالهها وصل میشود .راوی
لبشکری است ،یعنی لبی دوتکه دارد .گوشت مغازه قصابی را «دو یابو» برای قصاب میآورند و او هر روز
«دو گوسفند» مصرف میکند و. ...
 .2نفیسی ،آذر" ،معضل بوف کور "،مجله کلک ،شماره  ،1۹۱1 ،2۱صص [ .1۱-1۱تأکید از نگارنده]
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بوگام در زبان هندی به معنای رقاصه و داسی به معنای پرستار است .در حقیقت واژه
بوگامداسی در هند با این لفظ به کار نمیرود .نام هندی این شخصیت در عالم واقع،
دیوداسی است که شخصیت بسیار مهم و قدیمی است و قدمت آن به حدود  1۱۱۱سال
پیش میرسد .دیو در زبان هندی یعنی خدا و داسی پرستار است ،در حقیقت دختری که
دیوداسی میشود همه زندگی خود را برای خدمت در معبد و رقصیدن در مراسم معبد
میگذارد .یک سوی این شخصیت ،نماد مقدس در فلسفه هندو است ،ولی از سوی دیگر
به سبب آلودگی این جامعه این شخصیت به نمادی رنجکشیده و زخمخورده بدل شده و
سمبل یک روسپی شده است .دیوداسی با نامهای متفاوتی در شهرهای هند معروف است.
مثالً جوگینی ،بابین ،مورلی ،جاگاتین ،گانیکا،

بوگام و1...

پس بوگام داسی یا دیوداسی هم خداست ،هم انسان ،هم مقدس است ،هم نامقدس ،هم پاک
است و هم روسپی .اما ریشه اسطورهای این شخصیت چگونه هویتی دارد؟
بوگامداسی شخصیت دروپادی از مهابهارت را به یاد میآورد ...اگر اشعار منظومه
آمریتاسیام موسوم به کروکشتر خوانده شود ،نزدیکی شخصیتهای بوگامداسی و
دروپادی کامالً دیده می شود .دروپادی زنی است که پنج شوهر دارد ولی در واقع
هیچکس را ندارد ،پنج بچه دارد ولی هیچوقت مادر نبوده است ...دروپادی فقط عنوان
ملکهای را دارد که تاجش بدون جواهر است.

2

 .1اختر ،ندیم ،هدایت در هندوستان ،بوف کور و میعاد صادق هدایت با هند ،تهران :نشر چشمه ،چاپ دوم،
 ،1۹۳۱ص .۱1
 .2همان مأخذ ،ص .۱۱
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باز هم همان الگوی حضور قطبهای متضاد در وجود یک شخصیت تکرار میشود .بنابراین،
نظر به هر آنچه تابدینجا گفته شد ،کامالً معلوم است که راهنمای هدایت برای کشف ،پردازش
و شکلدهی به شخصیتهای داستانش منطق متناقضها بوده است .از این روست که میبینیم
ساخت هویتی شخصیتها در بوف کور به شدت متناقض و تقسیمپذیر است و اگرچه راوی
«وانمود» میکند که «شخصیتی نامتناقض و تقسیمناپذیر» ندارد و از این ادعا برای تمایزبخشی
بین خود و رجالههای پیرامونش بهره میبرد ،اما همین راوی در سرتاسر بوف کور ،قبل و بعد
از خطوط تیره ،با «دو زبان» سخن میگوید :یک لحظه با زبانی جنسی و لحظهای دیگر با زبانی
اثیری.
محمد صنعتی ،علیرغم اینکه در کتاب قطور خود ،صادق هدایت و هراس از مرگ ،تحلیلی
به شدت مغشوش و پر از اشتباه از بوف کور ارائه کرده است 1،اما در یک مورد بهدرستی به
وجود عنصر کلیدی تناقض در بوف کور اشاره میکند:
« Paradoxical Statementاظهار ناهمشوند» مانند عبارت «تا زندهام .از روز ازل تا
ابد »...که «تا زندهام» به معنای آن است که روزی خواهم مرد یا به جای آن میتوان گفت
«تا زمان مرگم» که ناقض عبارت «از روز ازل تا ابد» است که به معنی نامیرایی است .کسی
که از روز ازل تا ابد زنده است مرگی ندارد .این تکه و تمام کتاب ،شامل اینگونه
ناهمشوندها ( )Paradoxاست« .تناقض» خصوصیت بارز در گزارش بوف کور است
که آن را به دنیای بیرون از خود و دیگران نسبت

میدهد2 .

 .1نیکبخت در فصل دهم «بوطیقا »...بهخوبی اشتباهات او را تشریح کرده است .البته ،وجود اشتباهات فراوان

بدین معنی نیست که این تحقیق کالً بیارزش است .صنعتی در مواردی چند تحلیلهای خوبی از بوف کور
به دست داده است.
 .2صنعتی ،محمد ،صادق هدایت و هراس از مرگ ،تهران :نشر مرکز ،چاپ هفتم ،1۹۳۱ ،ص [ .۹۱تأکید
در متن اصلی]
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همۀ اینها نیز یک دلیل بیشتر ندارد :هدایت نه تنها بر مبنای منطق متناقضها و تعریف
متناقضنمای لوئیس از فرد به ساخت هویتی شخصیتهای بوف کور شکل داده ،بلکه تکنیک
روایی لوئیس را نیز که مبتنی بر همین تعریف است ،برای نشان دادن فکر از هم گسیخته این
شخصیتها در داستان خود است فاده کرده است .آنچه که باید بدان توجه کرد و به خاطر سپرد
این است که نه تنها تکنیک روایی رمان تار به بوف کور راه یافته ،بلکه صادق هدایت آن را با
همان کارکردی که در این رمان داشت ،یعنی نشان دادن روان دوپاره شخصیتها ،در داستان
خود به کار گرفته است.
 .9-4-9راوی بوف کور و کافت-فرد لوئیسی
خواننده گرامی مسلماً تا اینجا دریافتی ،ولو کلی ،از چند و چون اندیشه ویندهام لوئیس به دست
آورده است .آنطور که مشخص شد اصل اساسی تفکر هنری او دوگانگی یا تناقض در همهچیز
بود و او این اصل را به تمامی اجزای هنر خود تسری داده بود .کاربرد این طرز تفکر در برخی
از داستانها و نمایشنامههای او به تمهیداتی شکل میداد که عمدهترین آنها خطوط تیرهای بود
که جمالتی بلند و دوگانه میساخت و بدنه بیرونی متن را بدل به نمودی از درون شخصیتهایی
میکرد که فکر و هویتی از هم گسیخته دارند و بین خودهایی دوگانه و حتی چندگانه به دام
افتادهاند .لوئیس این شخصیتها را «کافت-فرد» ( )Split-Manمینامید.
شخصی که تسلیم گروه یا «ضربآهنگ گروهی» میشود ،فاقد هویت است« ،تداوم» را
وا مینهد و طعمه سیالن زمانه خود میشود .چنین شخصی «کافته» میشود ،در این معنا
که علیه خود و علیه تکه هایی خُرد از غیرخود که در درون او هستند تقسیم میشود.
لوئیس این نوع از شخص را کافت-فرد نام مینهد ...البته این نکته را باید معلوم کرد
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که این «کافت» شکافی طولی است ...کافته بودن این موجود بدین معنا نیست که او دو
شخصیت مجزا از یکدیگر مانند جکیل و هاید دارد.

1

به تعبیر دیگر ،اینگونه نیست که وقتی یکی از شخصیتهای کافت-فرد بیدار میشود شخصیت

دیگری به خواب برود و منفعل بشود .چنانکه در قسمتهای پیشین دیدیم ،راوی بوف کور
بهوضوح مختصات این کافتفرد را داراست .او علیرغم تمام ادعاهای ضدرجالهایاش تسلیم
«ضربآهنگ گروهی» همان رجالههاست و حتی به یکی از آنها بدل میشود ،وجودی تکهتکه
و فاقد «تداوم» دارد و به همین دلیل ،شخصیت دوگانهاش قبل از خطوط تیره به یک زبان سخن
می گوید و پس از آنها به زبان فردی دیگر و هر دو شخصیتش نیز همزمان با یکدیگر فعال
هستند.
ذکر یک نکته هم در این فرصت الزم است .مفهوم کافت-فرد در منظومه فکری لوئیس با
مفهوم  Split Egoکه میتوان آن را به «کافت-من» یا «منِ دونیمشده» ترجمه کرد و محمد
صنعتی آن را در صادق هدایت و هراس از مرگ به کار میگیرد و همچنین با مفهوم Split
 Subjectکه به معنای «سوژه دوپاره» است و نیکبخت آن را در «بوطیقا »...استفاده میکند،
متفاوت است و نباید آن را در چهارچوبی فرویدی-روانشناختی فهمید .کافت-فرد را باید در
رابطه بین خود/دیگری ،فرد/گروه و هنرمند/رجاله درک کرد .به بیانی دیگر ،کافت-فرد بر
خالف من دو نیمشده یا سوژه دوپاره مفهومی اجتماعی-تاریخی است نه روانشناختی (دیدیم
که لوئیس با مکاتب فکری درونگرا به شدت مخالف بود) .این بدان معناست که در منظومه
فکری لوئیس هویت فرد به شکلی ایزولهشده از تاریخ و اجتماع تعریف نمیشود و این مغایرت
دارد با شیوه محمود نیکبخت در تحلیل بوف کور که تأویل تاریخی از داستان هدایت را

[تأکید در متن اصلی] 1. Wagner. ibid. pp. 41-42.
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برنمیتابد .مثالً نیکبخت سعی کرده است دلیل همانندی آدمها در بوف کور را ،بازهم مطابق
با شیوه تحلیلی روانشناختی خود ،و مطابق با حس «فقدان و میل» توضیح بدهد:
دلیل همانندسازی آدمها یکی از مهمترین پرسشهای بوف کور است که در اغلب نقد
و بررسیهای تاکنون نه به آن پرداختهاند و نه پاسخی مناسب در چرایی آن گفتهاند ...در
آسیبشناسی فرد روانگسیخته آمده است که ...هنگام روبهرو شدن با فقدان و طرد مثل
شخص عادی رفتار نمیکند ...روش آنها در مواجهه با فقدان و طرد ،انکار و فرافکنی و
همانندسازیِ کامل با «ازدسترفته» است ...راوی ...به جای اینکه مانند فرد عادی به دنیای
بیرون و واقعی روی آورد و از آن فقدان بگذرد ،به ذهن و رؤیاها و توهمهای ذهنی خود
روی

میآورد1.

به تعبیری سادهتر و خالصهتر ،چون راوی پدر و مادرش را از دست داده ،سعی میکند برای
جبران این فقدان ،تصویری را که از روی پرده اتاق خود برداشته به جای آنها در ذهن خود
بکارد یا آن را روی دیگران فرافکنی کند .اما دلیل همانندی آدمها در بوف کور را نیز باید
مبتنی بر افکار لوئیس ،تعریف متناقضنمای او از فرد ،مفاهیمی مانند کافتفرد و مهمتر از همه،
مبتنی بر نگاه اجتماعی -تاریخی لوئیس به این مفهوم درک کرد .نیکبخت ،مبتنی بر نگاه
روانشناختی خود به داستان هدایت و با اشاره به مفهوم سوژه دوپاره ،اینطور میگوید که
«راوی خ ود و مردم خود را نیز بر بنیاد همین سوژه دوپاره میبیند :هستی و حضوری دوپاره و
شقهشده» 2اما این نوع نگاه به بوف کور که وجه تاریخی-اجتماعی داستان را به کناری مینهد
و یکسره بر مفاهیم ایزولهشده روانشناختی تکیه میکند ،ناقص و نارساست .آدمهای مشابه
داستان هدایت ،هویتهای متکثری که همگی نیز سایهای از هویت «دیگری» را بر خود دارند،

 .1نیکبخت ،همان مأخذ ،ص .۱۱
 .2همان مأخذ ،ص .11۱
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ربط وثیقی به تفکر تاریخی هدایت پیدا میکنند .در این تعریف ،بوگامداسی و پدر-عمو
سرچشمههای هویتی راویاند که راوی نه تنها آنها را در خود حاضر میبیند ،بلکه «سایههای
مضاعف» آنها را ،که سایههای مضاعف خود او نیز هستند ،در آدمهای پیرامونش نیز مشاهده
میکند .این آدم های مشابه تداوم هویتی پدر و مادر او هستند؛ وجوه هویتی مختلفی که راوی
تکههایی از هر کدام از آنها را در خود نیز میبیند و حتی در مقطعی از داستان به یکی از آنها
بدل میشود.
در فصل نهایی این تحقیق و مرتبط با طرز تفکر تاریخی هدایت ،به این موضوع نیز به شکلی
مفصل خواهیم پرداخت.
نیکبخت با انتخاب پدر و مادر راوی نقطه شروع بسیار مناسبی برای تحقیق خود انتخاب کرده
است ،اما با به کارگیری شیوهای نادرست تحلیل خود را پیش میبرد و به همین دلیل اشتباهات
فراوانی مرتکب شده است که در بخش بعد به شماری از آنها اشاره خواهد شد.
 .5-9اشتباهات تفسیری محمود نیکبخت
اکنون و با توجه به آنچه تاکنون گفته شده است وقت آن است تا برای فهم بهتر موضوع تحت
بررسی به اشتباهات تفسیری نیکبخت در بوطیقای بوف کور بپردازیم.
از نظر محمود نیکبخت «مهمترین دستاورد بوف کور آفرینش راویِ روانگسیختهای است
که صادق هدایت توانسته است با پدید آوردن بوطیقای روانگسیختگی در «تکگویی درونیِ»
این راوی و بیان رفتارهای نامتعارف و ناخودآگاه ذهنی و زبانی او به آن دست یابد 1».اما دیدیم
این ویندهام لوئیس بود که بوطیقای روایی روانگسیختگی یا به تعبیری دیگر،
هویتگسیختگی ،را پیش از صادق هدایت در رمان تار به کار گرفته بود .بنابراین ،اولین اشتباه

 .1همان مأخذ ،صص .22-21
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محمود نیکبخت ،این است که بوطیقای روایی فوق را «دستاورد» صادق هدایت در ادبیات جهان
به حساب آورده است.
دومین اشتباه مهلک نیکبخت این است که تکنیک روایی بوف کور را با استفاده از
رویکردی روانشناختی-زبانشناختی و در نتیجه متنگرایانه فهم کرده و برای خواننده کتاب
خود توضیح داده است .این بخش عمدتاً به تببین این اشتباه اختصاص دارد و در فهم معنای
نهایی بوف کور کمک بزرگی به ما خواهد کرد.
نیکبخت سخن خود را در خصوص تکنیک روایی بوف کور اینگونه ادامه میدهد:
هدایت برای دست یافتن به چنین تکنیک تازهای در روایت ذهنی نیازمند زبان و نثر روایی
ویژهای بود که هم بتواند با بهرهگیری از امکانهای متعارف ساختار جمله در زبان فارسی
به روایت داستان خود بپردازد و هم ،در عین حال ،این زبان مجالی برای بین مجموعه
عارضههای ذهنی راوی نیز باشد .زبانی که ،در اصطالح زبانشناختی ،از یک سو ناگزیر
است از محور همنشینی سود جوید و از سوی دیگر ،برای بیان تداخلهای بخش
ناخودآگاه ذهن راوی و سازوکارهای ذهن وی ،هرچه بیشتر بتواند از محور جانشینی و
کاربرد استعاری زبان نیز بهره گیرد.

1

نیکبخت برای تبیین چگونگی کارکرد محور همنشینی/جانشینی یا مجازی/استعاری در بوف
کور تعدادی از جملههای روایی را از داستان برمیگزیند و به ترتیب زیرین به خواننده عرضه
میکند:

همان مأخذ ،ص ۱1
 .1همان مأخذ ،ص .22
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همان مأخذ ،ص ۱۹

همان مأخذ ،ص ۱۱

همان مأخذ ،ص 1۲۹

نیکبخت سپس برای تشریح چگونگی عملکرد این «جملههای دوگانه» اینچنین مینویسد:
در این چهار جمله روایی که از دو فصل اصلی بوف کور و دو بخش میانی و پایانی آن
آمده است ،خواننده بهروشنی میتواند دریابد که چگونه جملههای معترضه عامل مسلط
در پدید آمدن ساختار این جملههای رواییِ ویژه است؛ همچنین در همه آنها تداخل محور
استعاری را در فرآیند محور مجازی میتوان دید( .در جمله اول «مثل یک نوع»...؛ در
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جمله دوم «مثل اینکه»...؛ در جمله رواییِ سوم «مثل پرندگان»...؛ در جمله روایی چهارم
«مثل این بود که »...و «مثل گلهای آتش1)»...

مقصود از جملههای معترضه آنهایی است که پس از خطوط تیره میآیند و مقصود از تداخل
محور استعاری در محور مجازی آمدن جملهها و عبارتهاییست که با کلمه «مثل» شروع
میشوند .استفاده مدوام از کلمه «مثل» معلوم میکند که راوی به شکلی مستمر در حال استفاده
از فرایند جانشینسازی در ذهن خود است و بیشتر بر روی این محور حرکت میکند و همین
امر سبب میشود که او «برای بیان تداخلهای بخش ناخودآگاه» 2ذهنش و «سازوکارهای
استعاری غالب بر آن» ۹مدام از « محور جانشینی و کاربرد استعاری زبان ...بهره

گیرد۲».

بدینترتیب ،ما در سرتاسر بوف کور با جملههایی دوگانه مواجه هستیم که حکایت از
روانگسیختگی راوی داستان دارند.
اما چه چیزی از اساس سبب روانگسیختگی راوی شده است؟ پاسخ نیکبخت اینگونه است:
درونمایه اصلی بوف کور درونمایه فقدان و میل است .فقدانی که خود موجب بیدار
شدن و برانگیختن میل در ذهن راوی میشود .میلی که در پی رسیدن به پاسخ و مطلوب
خویش است اما همان پاسخ نیز در فرجام به فقدان و غیاب میرسد و این گردونه همچنان
ادامه مییابد :راوی پدر و مادر خود را هرگز ندیده است و این فقدان در
ذهن او خاستگاه میل و آرزوی رسیدن به آنهاست .اما او به جای اینکه در
بیرون و در واقعیت به جستوجوی جانشینی برای فقدان آنها برآید ،برای رسیدن به این
میل و آرزوی واپسرانده در ذهن خویش به جانشینسازی برای آنها روی میآورد ...در
 .1همان مأخذ ،ص .۹2
 .2همان مأخذ ،ص .22
 .۹همان مأخذ.
 .۲همان مأخذ.
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ذهن راوی و از همان کودکی دو ابژه و استعاره محوری هست که خاستگاه فرایندهای
بعدیِ ذهن راوی و روان گسیختگی اوست .اولی استعارهای روایی است و دومی
استعارهای

تصویری1.

پس از نظر نیکبخت غیاب پدر و مادر راوی منشأ «درونمایه اصلی بوف کور» یعنی حس «فقدان
و میل» است و بنابراین کل داستان بوف کور را باید بر مبنای تالش ذهنی راوی برای جبران
اثرات غیاب پدر و مادر بر زندگی اش تفسیر کرد :فقدان پدر و مادر در ذهن راوی حس میل به
آنها را به وجود میآورد ،اما چون این حس نمیتواند به شکلی واقعی برآورده شود مجدداً به
حس فقدان میانجامد و نتیجه نهایی این چرخه بیپایان روانگسیختگی راویست.
«استعاره روایی» مد نظر نیکبخت در بریده باال ،حکایتی است که دایه راوی به هنگام کودکی
او درباره پدر و مادرش برای او تعریف کرده و از قرار معلوم این روایت در ذهن راوی جانشین
داستان زندگیاش شده است« .استعاره تصویری» نیز نقش روی پرده اتاق راوی است که تصاویر
آن با روایت دایه همخوانی دارد و راوی نه تنها نظیر آن را در ابتدای داستان از سوراخ هواخور
رف میبیند ،بلکه سالها آن را بر روی جلد قلمدان نقاشی کرده است .نیکبخت بر این عقیده
است که ذهن راوی از طریق فرایند جانشینسازی (قطب استعاری) ،نقش زن و مرد روی این
پرده را به جای مادر و پدر او نشانده است تا غیاب آنها را در ذهن خود بدل به حضور کند:
در واقع راوی با از دست دادن پدر و مادر ،به جای اینکه در واقعیت به جستوجوی
جانشینی برای آنها برآید به ذهن خویش پناه میبرد و در پی تداعی و تطبیقی که میان
نقش روی پرده و آن حکایت در ذهن او پدید میآید ،در آن تصویر انگاره استعاری پدر

 .1همان مأخذ ،ص [ .۹۹تأکید از نگارنده]
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و مادرش را بازمییابد .بنابراین ،از ذهن و نگاه راوی ،نقش روی پرده تنها خاستگاه بیرونی
و عینیِ دنیای ذهنی اوست1.

بدین ترتیب ،نیکبخت حتی در مورد صحنهای که راوی از سوراخ هواخور رف میبیند نیز
اینگونه مینویسد:
پدیدار شدن این رؤیا در برابر چشمهای باز و بیدار راوی ،هم نشانه آشکار
روانگسیختگی اوست و هم پاسخی به میل و آرزوی ناکام و واپسزده او :خواست دیدن
پدر و مادر که از کودکی با راوی همراه بوده است و اکنون با پدیدار شدن نخستین رؤیا،
دیدن سیمای عمو و دختر اثیری ،خود استعاره و پاسخی به آن میل

واپسرانده است2.

مبتنی بر همین خط تفسیری روانشناختی است که نیکبخت سرتاسر داستان صادق هدایت را
رؤیایی در بیداری یا «روایت ناخودآگاه» معرفی میکند و فرایندهای زبانی همنشینی و جانشینی
در کالم راوی را نیز نشأت گرفته از روان دوپاره او میبیند که نقش روی پرده اتاق او را بدل

به انگاره ذهنی پدر و مادرش کرده است .نیکبخت همچنین دلیل همانندی شخصیتها در بوف
کور را نتیجه همین انگاره ذهنی او از پدر و مادرش میداند:
سرچشمه همه نقشها و صورت و سیماهایی که در رؤیاها و روایتهای بوف کور مدام
تکرار میشود ،همین انگاره ذهنی است؛ انگارهای که نتیجه همین فرایند جانشینسازی و
همانندسازی در ذهن راوی است .بر اثر مسلط شدن همین انگاره و توهم بر ذهن اوست
که راوی به «روانگسیختگی» کشانده میشود.

۹

 .1همان مأخذ ،ص .۱۱
 .2همان مأخذ ،ص .۲۱
 .۹همان مأخذ ،ص .۱۱
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بر اساس نکات فوق ،نیکبخت روایت بوف کور را صرفاً روایتی روانشناختی و یکی از بهترین
نمونههای «رمان روانشناختی» در تاریخ داستاننویسی قرن بیستم معرفی میکند و بر مبنای همین
تحلیل است که هرگونه «تعبیر و تأویل تاریخی» از بوف کور را رد و تمام تالشش را میکند تا
این داستان را فقط در بازه داستان روانشناختی و به شکلی متنگرایانه تفسیر کند.
اما تحلیل نیکبخت از بوف کور علیرغم تمام دقتی که او سعی کرده به خرج بدهد ناقص
است .در تحلیل نیکبخت که بیش از هر عامل دیگری مبتنی بر «تسلط ناخودآگاه بر

ذهن»1

راوی است ،ما باید با یک راوی بسیار «منفعل» و دست و پا بسته در مقابل ناخودآگاهش مواجه
باشیم و این در حالی است که روایت راوی ،بهخصوص در فصل سوم داستان ،بهشدت آبستن
نقد و قضاوت ارزشی در خصوص رفتارها ،طرز زندگی ،عادات ،و عقاید دیگران یا همان
رجالههاست و عمل نقد از ذهنی برمیخیزد که حامل درجاتی باالیی از خودآگاهی باشد .اگر
بخواهیم تفسیر روانشناختی نیکبخت را از بوف کور بپذیریم ،هیچگاه متوجه نخواهیم شد که
احساس فقدان و میل راوی که از غیاب پدر و مادر او در زندگیاش حاصل شده است چگونه
میتواند منشأ قضاوت های او در مورد دیگران باشد .کما اینکه تفسیر نیکبخت نیز در این
خصوص سکوت کامل اختیار کرده است.
راوی در سرتاسر فصل سوم میکوشد «خود» را از «دیگری» یا رجالهها جدا و در تقابل با
آنها یک هویت متمایز ،یک «من» فردیتیافته برای خود تعریف کند .بماند که در نهایت در
این راه شکست میخورد و حتی در قسمت سوم به نماینده همان رجالهها در داستان ،یعنی
خنزرپنزری ،بدل میشود.

 .1همان مأخذ ،ص .۱۱
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همان مأخذ۱۱ ،

یافتن یک هویت متمایز آنقدر برای راوی اهمیت دارد که واژه «من» را در بریده فوق درون
گیومه میگذارد ،اما مهمتر این است که او منِ خود را در تقابل با انبوهی از رجالهها تعریف
میکند و لفظ رجاله را با یک «تشدید» به زبان میآورد:

همان مأخذ ،ص ۱۳

واقعیت این است که روان گسیختگی روای نه به خاطر کشمکش درونی ناشی از حس «فقدان
و میل» بلکه به خاطر پیروی هدایت از تعریف لوئیسی از مفهوم فرد شکل میگیرد .پیشتر
خواندیم که از دید لوئیس فرد با «دو زبان» سخن میگوید و شخصیتی «نامتناقض و تقسیمناپذیر»
ندارد .راوی در حال روایت قصه زندگی خود از زبان «خود»هایی دوگانه و متناقض است که
در شخصیت تقسیمپذیر او جمع شدهاند .اگرچه این مسئله راوی را مبتال به هویتگسیختگی
کرده است ،با این حال ،تمام تالشش را میکند تا هویت حقیقیاش را از میان این خودهای
متعارض بیابد و صدالبته در پایان ،همانند شخصیت تار ،ناکام میماند .پرسش اساسی برای راوی
«-آیا من یک موجود مشخص و مجزا هستم؟»  -عالوه بر آنکه نقشی بسیار کلیدی در داستان
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ایفا میکند ،نشان از خودآگاهی باالی راوی در طرح آن دارد .مسئله شناخت خود آنقدر برای
راوی اهمیت دارد که در ابتدای قسمت نخست داستان اینطور میگوید:

همان مأخذ ،صص ۱-۱

مسئله راوی که به درونمایه بوف کور شکل داده آنقدر واضح در داستان بیان شده که معلوم
نیست نیکبخت چگونه توانسته آن را نادیده بگیرد .در کل ،چگونه میتوان گرایش آگاهانه
راوی را برای تعریف یک «من» برای خود صرفاً با توجه به فرآیندهای ناخودآگاه ذهنی او یا
آرزویی واپسزده برای دیدن پدر و مادر توضیح داد؟ دیگر اینکه کسی که در همه حال مقهور
ناخودآگاه خود است چگونه میتواند از باورهای رجالهای دیگران انتقاد کند؟ یا اصالً چرا
حس فقدان و میل برای پدر و مادر باید به چنین انتقاداتی منجر شود؟
نیکبخت در مورد حضور بخش «خودآگاه» راوی در داستان به این کالم تقلیلگرایانه بسنده
میکند که «گرچه غالب روایتِ بوف کور روایتی ناخودآگاه است ،اما در جای جای آن
نشانههایی از حضور بخش خودآگاه راوی را نیز میتوان دید 1».و با همین چند کلمه بخش
بزرگی از بوف کور را از تحلیل خود حذف و در خصوص تالشهای راوی بوف کور برای
هویتیابی به طور کامل سکوت اختیار میکند.
رویکرد تحلیلی نیکبخت بسیار تکبُعدی است و ناشناختههای پرشمار داستان هدایت را که
در مقدمه این تحقیق به آنها اشاره شد ،همچنان ناشناخته باقی میگذارد .فیالمثل« ،فقدان و
میل» که از نظر نیکبخت درونمایه اصلی بوف کور است ،به هیچ وجه بنیانی تحلیلی برای فهم

 .1همان مأخذ ،ص .۱۹
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حضور مهیب عنصر خنده ،که یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عناصر بوف کور است ،به
ما ارائه نمیکند .حس «فقدان و میل» بر چه مبنایی برای پر کردن جای خالی پدر و مادر راوی
تصویر ذهنی یک نعشکش یا قصاب را برای او آفریده است؟ این حس چطور میتواند حضور
پررنگ عناصر ملی-مذهبی-قومی و ارجاعات مکرر و وسواسگونه به شهرری ،درخت سرو،
رودخانه سورن ،قرآن ،شاهعبدالعظیم ،قوم ترکمن و ...را توضیح بدهد؟ نیکبخت با قاطعیت
تمام هرگونه «تعبیر و تأویل تاریخی» از بوف کور را نادرست اعالم میکند و از همین رو
بهراحتی از کنار عوامل فوق میگذرد و دربارهشان سکوت میکند .مبتنی بر حس فقدان و میل،
یک تحلیلگر چگونه میتواند برای حضور پرنده جغد در داستان هدایت توضیحی به خواننده
عرضه کند ،یا خواننده به چه طریقی باید از معنای نام رمزگونه داستان که با این پرنده گره
خورده است سر دربیاورد؟ دوگانگی «اثیری/لکاتهای» را که حاوی قضاوت ارزشی
سنگینیست چگونه می توان با استفاده از حس مذکور تشریح کرد؟ راوی در آرزوی دیدار
مادر خود است ،و برآورده نشدن این میل او را دچار دوپارگی روحی کرده است ،بسیار خب،
اما چرا دوگانگی اثیری/لکاتهای؟ چرا دوپارگی روحی راوی باید به این دوگانگی حاوی بار
ارزشی منجر شود؟ و چرا این دوگانگی باید با عناصر ملیتی مانند شهرری و تاریخ قدیم و جدید
(باستانی/اسالمی) این شهر گره بخورد؟
واقعیت این است که نیکبخت فقط سراغ عناصری را در داستان گرفته است که به کار تحلیل
روانشناختیاش میآمدهاند و به رویکرد روانشناختی نیز بسنده نکرده است و ذهن هدایت را
خالق ریزهکاریهایی زبانی معرفی کرده است که بهکارگیری آنها جز با تسلط کامل به مباحث
تخصصی زبانشناختی حاصل نمیشود .اما دانش فوق نه تنها در زمانه خلق بوف کور (اواخر
دهه  2۱میالدی) عمدتاً موجود نبوده یا ،برخالف مباحث روانشناختی ،توسعه آنچنانی نداشته،
بلکه در نوشتههای غیرداستانی هدایت و گفتهها و نامههای او هیچ نشانهای از تسلط او بر آنها یا
حتی آگاهی او از آنها در دست نیست.
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در آشنایی هدایت با مباحث روانشناسی هیچ شکی نیست و اشارات فراوانی نیز در
نوشتههای او موجود است که بهروشنی بر این امر گواهی میدهد ،اما نیکبخت بر چه اساس
آشنایی هدایت با روانشناسی را به مباحث زبانشناختی ربط داده است؟ او به گونهای از
بهکارگیری محورهای همنشینی و جانشینی در بوف کور میگوید ،گویی که در این خصوص
آفرینشی آگاهانه در داستان هدایت روی داده است و هدایت با علم و تسلط کامل بر
پارادایمهای زبانشناختی و نحوه کاربرد قطبهای مجاز و استعاره ،طرح روایی بوف کور را با
دقت تمام جمله به جمله پی ریخته است:
هدایت در بوف کور از جمله رماننویسهای پیشرو و انگشتشماری است که در نیمه
نخست سده بیستم توانسته در قلمرو رمان ذهنی و روانشناختی نو ،به کشف تکنیک و
ساختار روایی تازه و ویژهای دست یابد .در این گونه رمانهای روانشناختی نویسنده
برای یافتن تکنیک روایی ویژهای که بتواند برای روایت کنشها و فرایندهای ذهنی
نامتعارف به کار آید اغلب میکوشد با بهره جستن از ویژگیها و تواناییهای زبانی و
سجاوندی گوناگون ،محور مجازی زبان را به گونهای به کار گیرد که بتواند کاربرد قطب
استعاری را نیز برای روایت به همراه آورد و محور همنشینی ،با نحوه رفتار نویسنده ،به
محور جانشینی و همانندی بینجامد.

1

نیکبخت برای آنکه ثابت کند هدایت آشنایی معقولی با دانش روانشناسی روز داشته ،در متن
و پاورقیهای «بوطیقا »...از نوشتهها و نامههای او به دفعات مثال میآورد ،اما آیا چنین شواهدی
را در رابطه با علم زبانشناسی و مباحث مربوط به قطبهای مجاز و استعاره و محورهای
همنشینی و جانشینی و نحوه کاربردشان نیز یافته است؟ مطمئناً اگر مییافت در کتاب خود
نمونههایی از آنها را درج میکرد تا پشتوانه بهتری برای تحقیق خود فراهم کند .بنابراین پاسخ
 .1همان مأخذ ،صص .2۱۹-2۱2
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پرسش فوق واضح است :آشنایی عمیق هدایت با دانش زبانشناسی پیشفرض شخصی خود
نیکبخت است.
ذکر این نکته ضروری است که مبحث مربوط به قطبهای مجازی و استعاری را رومن
یاکوبسون ،زبانشناس شهیر روسی ،به تأسی از آرای فردیناند دو سوسور ،در مقاله «دو قطب
استعاری و مجازی» به سال  ،1۳۱۱یعنی  1۲سال پس از مرگ هدایت ،تئوریزه کرد .جالب
اینجاست که خود نیکبخت نیز در انتقاد از شیوه تحلیلی رضا براهنی ،به نحوی به این حقیقت
که عمده پژوهشهای مربوط به زبانشناسی و بوطیقای متن طی نیمه دوم سده بیستم صورت
گرفتهاند ،اشاره میکند:
افزون بر دستآوردهای بسیار مؤثر دو حلقه «مسکو» و «پراگ» در نیمه نخست سده
بیستم ،در هر دو قلمرو «زبانشناسی» و شناخت «بوطیقای متن» ،مجموعه پژوهشها و
روش های تازه و گوناگونی که در نیمه دوم آن سده در همه جا ،به ویژه در فرانسه،
انگلیس و آمریکا به دست آمد ،آشکار شد که به سبب کشف تکنیکهای تازه در روایت
«رمان روانشناختی نو» و بیان ویژگیهای چندگانه ذهن در رماننویسی ،تنها با «خوانش
دقیق» یا تدقیق و تحلیل «زبانشناختی متن» میتوان از نقش عاملهای گوناگون در زبان،
از جمله نقش «استعاری» و «مجازی» و جایگاه آنها در چگونگی متن و «بوطیقای روایت»
سخن گفت.

1

ئخست آنکه ،یافتههای زبانی فرمالیستهای دو حلقه ذکر شده تا دهه شصت میالدی به هیچ
کدام از زبانهای اروپایی ترجمه نشده بود و بنابراین دستاوردهای آنان برای متفکران اروپای
غربی تا آن زمان ناشناخته باقی مانده بود .تنها در سال  1۳۱۱بود که متفکر بلغار-فرانسوی،
تزوتان تودوروف ،مجموعهای از متنهای فرمالیستهای روس را به فرانسه ترجمه و زمینه
 .1همان مأخذ ،صص .1۳۱-1۱۳
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آشنایی نظریهپردازان عرصه روایت را با یافتههای آنان مهیا کرد .بر این اساس ،واقعاً چگونه
میتوان از استفاده آگاهانه هدایت از دانشی سخن گفت که عمدتاً پس از مرگ او تدوین و
تئوریزه شد؟ در حقیقت ،آنچه نیکبخت در تحلیل بوف کور کرده است ،همان عملی است که
خودش دیگران را به انجام آن متهم میکند و در موردش چنین مینویسد:
تمام آثاری که در پی بررسی روانشناختی بوف کور بودهاند از یک کمبود اصلی آسیب

دیدهاند :همه آنها بدون شناختی درخور از چگونگی تکنیک و ساختار روایی بوف کور
به دنبال تحلیل روانشناختی آن بودهاند .نبود چنین تدقیقی ،خود موجب غالب شدن
پیشفرضهای نظری بر اغلب تحلیلهای بوف کور شده است و به لغزشها و تعبیرهای
نادرست گوناگونی انجامیده است.

1

نیکبخت ،در بهترین حالت ،میتوانست بگوید که متن بوف کور با مباحث زبانشناختی که
سوسور مطرح و یاکوبسون و کسان دیگر دههها بعد تئوریزه کردند منطبق است ،اما او پا را
فراتر میگذارد و مسئله آفرینشی ظریف و آگاهانه را مطرح میکند .البته ،تحمیل
پیشفرضهای نظری برای تشریح گزینشی بوف کور تا حدی به کار نیکبخت آمده است 2،اما
چنانکه دیدیم ،بسیاری از عناصر مهم داستان ،بهخصوص عناصری که داللتهای پرقدرت
تاریخی دارند ،در این شیوه تحلیلی کنار گذاشته شدهاند تا نیکبخت بتواند پیشفرضهای نظری
خود را بر داستان تحمیل کند .بدینترتیب ،شاید بتوانیم برای جنبه روانشناختی تحلیل نیکبخت،
به خاطر آشنایی هدایت با دانش روانشناسی روز ،شواهدی در داستان و همچنین در نوشتههای
غیرداستانی هدایت بیابیم ،اما جنبه زبانشناختی آن پیشفرض شخصی نیکبخت است و هیچ
 .1همان مأخذ ،ص .22۱
 .2چنین تحلیلهایی به کار تقریباً تمام مفسران بوف کور آمده است و برخی از آنها نیز توانستهاند با این
شیوهها بخشیهایی از این داستان را بهخوبی توضیح بدهند .با نمونههایی از این تحلیلها در قسمتهای پایانی
این تحقیق آشنا خواهیم شد.
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پشتوانه ای در آثار هدایت ندارد .مثال جالبی در این خصوص در کتاب نیکبخت دیده میشود
که اشاره به آن خالی از لطف نیست.
در قسمتهای پایانی این تحقیق به طور مست ند خواهیم دید که هدایت تا ده سال پس از
انتشار بوف کور ،رمان اولیس ،شاهکار جیمز جویس را نخوانده بود ،اما نیکبخت در
پاورقیهای ص  2۹کتاب خود ،دستاوردهای روایی جویس را در این رمان به مثابه «پیشینه و
پشتوانهای» برای خلق بوف کور معرفی میکند:

صادق هدایت بوف کور را در  1۹1۱شمسی ( 1۳۹۱میالدی) نوشت .جیمز جویس اولیس
را سیزده سال پیش از انتشار بوف کور در  1۳22منتشر کرده بود .یکی از ویژگیهای
تکنیکی جویس در این رمان کاربرد نامتعارف نشانههای سجاوندی برای بیان تکنیک
روایی آن اثر بود .رفتار هدایت در کاربرد نامتعارف نشانههای سجاوندی برای دست یافتن
به تکگویی درونی بوف کور ویژگیهای خاص خود را دارد .با این حال ،دادهها و
دستآوردهایی که پیشتازان رمان روانشناختی نو به آن دست یافته بودند میتوانسته
پیشینه و پشتوانهای برای آفرینش تکنیکی او به شمار آید.

1

سخنان فوق ،مبتنی بر آنچه باالتر دیدیم ،نه تنها تصور اشتباه نیکبخت را در خصوص منابع
تکنیکی بوف کور نشان میدهد ،بلکه معلوم میکند او عمدتاً پیشفرضهای خودش را ،آن
هم بدون تحقیق کافی ،در تفسیر بوف کور دخالت داده است .همانطور که دیدیم ،پیشینه
تکنیکی و محتوایی بوف کور را نه در اولیس جیمز جویس ،بلکه در آثار نویسنده-نقاش
ناشناخته دیگری به نام ویندهام لوئیس باید جست .چنانکه دیدیم ،هدایت تکنیک روایی
داستان خود را ،تمام و کمال ،از رمان تار برداشته است و لوئیس نیز این تکنیک را برای نشان
دادن دوگانگیهای فکری و هویتی شخصیتهایش طرحریزی کرده بود .در حقیقت ،با به کار
 .1نیکبخت،همان مأخذ ،ص .2۹
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بردن این تکنیک ،خود به خود فرایندهای همنشینی و جانشینی که نیکبخت به کرات بر آنها
تأکید میکند ،در متن شکل میگیرد و نیازی به استفاده آگاهانه از قطبهای مجازی و استعاری
نیست .چرا؟ چون راوی قبل از یک خط تیره سخنی میگوید و بالفاصله پس از همان خط تیره
کالمی دیگر را جایگزین آن میکند و این زنجیره از جملههای دوگانه ،که هدایت نحوه
بهکارگیری آن را از لوئیس آموخته است ،تا پایان داستان تداوم مییابد .بدینسان ،اصل را باید
بر انطباق گذاشت نه خلق آگاهانه ،یعنی کاری که نیکبخت در «بوطیقا »...انجام میدهد .به
عالوه ،چنانکه خواهیم دید ،حتی استفاده هدایت از برخی رویکردهای روانشناختی نیز مبتنی
بر خصیصه تلفیقی مکتب دَوَرانگری قابل توضیح خواهند بود ،اما این بدان معنا نیست که ما
باید در تفسیر بوف کور روشی روانشناختی اختیار کنیم.
اگر درونمایه بوف کور را «فقدان و میل» بدانیم و بر این اساس به تحلیل روانشناختی-

زبانشناختی از داستان روی بیاوریم ،بسیاری از گرههای کور داستان پس از خواندن بوطیقای
بوف کور همچنان گرهخورده باقی میمانند .به عالوه ،واضح است که از این منظر ،داستان بوف
کور هیچ ربطی به زمینه تاریخی آفرینش متن پیدا نمیکند و حیات مؤلف نیز در این زمینه
یکسره از تفسیر نهایی آن کنار گذاشته میشود که به هیچوجه (بهخصوص در تحلیل متنی مانند
بوف کور با آن همه اشارات مستقیم و غیرمستقیم تاریخی که میدانیم بهشدت به آرا و افکار
تاریخی خود هدایت مرتبطاند و به دفعات نیز در متن تکرار میشوند) منطقی و معقول به نظر
نمیرسد ،اما این کاری ست که نیکبخت تمام و کمال در کتاب خود انجام داده و حتی روش
جالل آل احمد در تفسیر بوف کور را صرفاً به این دلیل که او سعی کرده است بین زندگی
هدایت و داستانش رابطهای بیابد یکسره رد میکند و اینچنین مینویسد که «پس حکم
[آلاحمد] این است که بوف کور خود هدایت است .اکنون نویسنده باید این اثر هدایت را به
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گونهای بازنماید که خواننده بپذیرد بوف کور ،بیشتر «زندگینامه روحی هدایت» است تا
داستانی بلند1».

بوف کور ،چنانکه در ادامه خواهیم دید ،و بدون آنکه بخواهیم از کلیت تفسیر خامدستانه
آلاحمد جانبداری کنیم« ،زندگینامه روحی هدایت» است به سیاقی داستانی تا حدی که
میتوان آن را یک شبه-خودزندگینامه دانست.
همانطور که در بخش پیشین در خصوص تکنیک روایی بوف کور نیز معلوم شد ،کلید
اصلی فهم این داستان ،رجوع به زندگی مؤلف اثر ،حضور او در اروپای بین دو جنگ جهانی،
اقامت او در شهر پاریس و آشنایی او با هنر وُرتیسیستی ویندهام لوئیس است 2.داریوش آشوری
از همین منظر به کسانی که صرفاً با رویکردی روانشناختی به بوف کور میپردازند اینچنین
میتازد که:
رهیافت روان شناسانه به اثر ادبی به جای خود سزا و رواست ،زیرا اثر ادبی گفتاری است
از یک شخص در جایگاه آفریننده اثر .امّا رهیافت تحلیل روانشناختی یک وجه دیگر
اثر را نادیده میگذارد .وجه دیگر این است که هر گفتاری در دل خود گفتمانی دارد از
آن یک زمانه ،از آن یک

محیط اجتماعی و تاریخی۹.

نیکبخت به خاطر بیخبری از تکهبرداریهای همهجانبه فرمی و مفهومی هدایت از آثار لوئیس،
نه تنها تکنیک اصلی روایی بوف کور را به اشتباه ابداع درخشان و بیبدیل صادق هدایت در
جهان داستاننویسی میداند (نیکبخت در ستایش این تمهید روایی بارها از عبارت «دستآورد
تازه» استفاده میکند) ،بلکه سعی کرده است این تکنیک را با استفاده از اصول رمان
روانشناختی و بهرهبرداری از مباحث زبانشناختی و با رویکردی صرفاً متنگرایانه فهم کند.
 .1همان مأخذ ،ص .12۱
 .2ویندهام لوئیس حتی تعدادی از آثار خود را در بازه زمانی حضور هدایت در پاریس منتشر کرد.
 .۹آشوری ،همان مأخذ.
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بوف کور نه یک رمان روانشناختی ،بلکه داستانی وُرتیسیستی و برخالف نظر نیکبخت،
درونمایه اصلی آن ،همچون رمان تار« ،هویتیابی» است نه «فقدان و میل ».بر همین بنیان،
نگارنده استفاده از واژه «روانگسیخته» را برای شرح وضعیت ذهنی راوی داستان صحیح
نمیداند و از این به بعد به جای آن از واژه «هویتگسیخته» استفاده خواهد کرد که مفهومی
جامعتر است و روانگسیختگی را نیز در بر میگیرد .همچنین ،از این پس به جای استفاده از
لفظ «شخصیت» برای اشاره به کاراکترهای بوف کور (که با هیچ معیاری نمیتوان آنها را
شخصیت یا حتی تیپ دانست) از لفظ «هویت» استفاده خواهد شد .خواننده محترم تا پایان
تحقیق حاضر بهخوبی به دلیل این جایگذاریها پی خواهد برد.
در تاریخ داستاننویسی مدرن رمانهایی را که با مضمون هویتیابی نوشته میشوند عمدتاً با
نام رمان تربیتی میشناسند و پرتره هنرمند در جوانی اثر جیمز جویس ،که لوئیس رمان تار را
در نقد آن نوشت ،یکی از نمونههای شناختهشده ،چه بسا شناختهشدهترین نمونه این ژانر است.
اما گفتیم که تعریف ابداعی لوئیس از هویت فردی به شدت با تعریف اگوئیستها متفاوت بود
و برای ارائه آن عناصر رمان واپاشی را با رمان تربیتی ترکیب کرد و متناسب با خصیصه التقاطی
مکتب وُرتیسیسم گونهای رمان تلفیقی آفرید که در انتهای آن تالشهای قهرمان داستان برای
هویتیابی به خاطر هویتگسیختگی او با شکست مواجه میشود .مرتبط با همین موضوع ،یکی
از مضامینی که در رمان تار و بوف کور مشترک است و ما را مطمئن میکند که هدایت در این
زمینه نیز دنبالهرو ویندهام لوئیس بوده ،مضمون «بچگی» است:

به عنوان نخستین رمان یک هنرمند مدرنیست ...تار اغلب با سایر کارهایی که رمان هنرمند
( )Künstlerromanنامیده میشود ،مانند پرتره هنرمند در جوانی اثر جویس یا پسران
و عشاق دی .اچ .الرنس مقایسه میشود .رمان هنرمند غالباً نسخهای از رمان تربیتی
( )Bildungsromanدانسته میشود که رشد قهرمان خود را از کودکی تا بلوغ دنبال
میکند .با این حال مقایسهای دقیق بین رمان تار و آثار فوق تفاوت این رمان و نابسندگی
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قهرمانش را به عنوان یک هنرمند مسجل میکند ...مثالً استفن ددالوس در رمان
جویس مصمم میشود که بر لوح روح خود وجدان شکلنیافته ملتش را حک کند و پُل
مورل در رمان الرنس تصمیم میگیرد که به سمت تأللؤ طالیی شهر برود و مادرش را به
سوی تاریکی دنبال نکند .در این رمانها اگرچه کشمکش بین هنرمندان و محیط
ناموافقشان حلنشده باقی میماند ،با این حال چنین پایانهایی بر جاهطلبیهای اطفانشده
هنرمندان تأکید میکند و تولد هنرمندی بالغ را نوید میدهد که قرار است منادی جهانی
نو و تبدل یافته بشود .بر همین مبنا ،حتی فقدان اثر هنری که ارنست بلوخ یکی از
مشخصههای رمان هنرمند مینامد ،به شکلی تناقضآمیز ،آنگونه که فردریک جیمسون
بیانش میکند« ،به حفرهای در حال بدل میشود که آمدن آیندهای آرمانی را نوید
میدهد ».فراخوانی این آینده آرمانی دقیقاً همان چیزی است که در
حرکت رفت و برگشتی تار بین دو گونه از زن غایب است ...آنطور که هیو
کنر مسئله را بیان میکند ،تار مشخصاً انسانی لوئیزی است که از یک ناکجاآباد
سردرآورده است ...با این حال ،این مسئله بدین معنا نیست که رمان تار پرسش بلوغ را
پیش روی شخصیتهایش قرار نمیدهد .برعکس ،روایت این رمان به صورت مداوم به
عدم بلوغ شخصیتهایش اشاره میکند .در محاوره آغازین با هابسون ،تار «یک
کودکِ به تمام معنا» معرفی میشود و در خطابه فیالبداههاش در مورد هنر با یک
«سرگرمی کودکانه» مقایسه میشود .عدم بلوغ او را همچنین نامزدش برتا زمانی که به او
میگوید «تو خیلی نابالغ بودی» به او یادآوری میکند .در قسمتهای پایانی رمان نیز
آناستازیا به تار میگوید «تو هنوز بالغ نشدهای ».در حقیقت« ،بچگی» یکی از خصوصیات
مشترک بین تار و کرایسلر است .کرایسلر نیز به طور مدام شخصی توصیف میشود که
«رفتار بچگانه» دارد1.

[تأکید از نگارنده] 1. Shin. ibid. pp. 29-30.
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ویندهام لوئیس بعدها در کتاب زمان و انسان غربی عبارت «بچه-آیینی» 1را برای اشاره به عدم
بلوغ این هنرمندان نارس و فرهنگ رفتاری آنان به کار گرفت .فقدان بلوغ فوقالذکر یکی از
دالیلی است که معلوم میکند چرا شخصیتهای رمانهای لوئیس ،بر خالف قهرمانان رمانهای
تربیتی ،قادر نیستند با غلبه بر وابستگیهایشان به تاریخچه تاریخی-فرهنگی و همچنین حیات
غریزی خود ،هویتی یکپارچه به دست بیاورند و به استقالل هنری و آزادی فردی برسند.
شخصیتهای لوئیسی از یک سو به دنبال بدل شدن به هنرمندانی فردیتیافته ،مستقل و آزاد
هستند و از سوی دیگر به دلیل عدم برخورداری از رشد هویتی ،موجوداتی غریزی و وابسته به
دیگران و به دام افتاده در قهقرای زندگی گذشتهشان باقی ماندهاند.
هنگامی که به بوف کور مینگریم ،به دفعات رد این بچهآیینی و عدم بلوغ شخصیتی ناشی
از آن را در رفتار و گفتار راوی (که میتوانیم او را یک «انسان لوئیسی» بنامیم) نیز میبینیم .به
عنوان مثال« ،ننجون» برای راوی که جوانی بالغ است قصههایی تعریف میکند که او را به زمان
بچگی خودش میبرند:

همان مأخذ ،صص ۱۱-۱۱

1. The Child-Cult.
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راوی در بسیاری از لحظات داستان خودش را انسانی متعالی و کمالیافته معرفی میکند و با
استناد به این تعالی دروغین به رجالهها میتازد ،اما رفتن به زمان بچگی که دوره «نادانی» است
یکی از آرزوهای بزرگ اوست:

همان مأخذ ،ص ۱۱

رفتار ننجون در همه حال با راوی بزرگسال داستان مانند بچههاست و حتی خود راوی نیز این
وضعیت را تا حد زیادی پذیرفته است:

همان مأخذ ،ص ۳۲

موارد اینچنینی که بچه-آیینی لوئیسی را در حاالت و رفتارهای راوی نشان میدهد در داستان
فراواناند که به چند نمونه دیگر از آنها نیز اشاره میشود:

همان مأخذ ،ص ۳۳
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همان مأخذ ،ص 11۱

همان مأخذ ،ص 11۱

همان مأخذ ،ص 12۱

آنچنانکه آشکار است ،بوف کور نیز همچون رمان تار «به صورت مداوم به عدم بلوغ
شخصیتهایش اشاره میکند ».در بریدههای فوق ،راوی را حتی در بزرگسالی شخصی وابسته
و ناتوان از رتق و فتق امور خود مییابیم .او نیز مانند کرایسلر که در سرتاسر رمان تار به
کمکهای پدرش و دیگران وابسته است ،نیازمند کمک ننجون و زنش لکاته است تا به او
«رسیدگی» کنند.
نیکبخت اما ،که از تأثیر عظیم طرز تفکر لوئیسی بر بوف کور بیخبر است ،صرفاً با اشاره به
یکی از قسمتهای داستان که راوی از «ایام بچگی» خود یاد کرده به این نتیجه ناقص میرسد
که «راوی تنها دوران سالم بودن خود را همان «ایام بچگی» میداند و پس از آن است که گرفتار
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نخستین عارضههای «روانگسیختگی» شده است 1».آنچه در ادامه میآید بندی است که
نیکبخت به آن اشاره میکند:

همان مأخذ ،ص ۳۱

رفتار نیکبخت با مضمون بچگی در بوف کور ،به سان باقی موارد ،گزینشی است .او توجهی
ندارد که راوی ،چنان که نمونههای باالتر نشان میدهد ،حتی در بزرگسالی خود نیز ،در تناقضی
آشکار با سن و سالش ،حس بچگی دارد .اگر چنین نبود شاید میتوانستیم سخن نیکبخت را
بپذیریم ،اما میبینیم که راوی در مقایسه با زمان کودکی خود به لحاظ روانی رشد چندانی
نکرده است و این مسئله با الگوی «بچه-آئینی» در آثار لوئیس همخوانی بیشتری دارد .به عالوه،
نیکبخت گویا فراموش کرده که بسیاری از حرف های راوی ،به خاطر همان خصیصۀ ،به قول
او ،روان گسیختگی ،چندان قابل استناد نیستند و او سخن خود را در مورد ایام خوش بچگی تنها
چند صفحه پایینتر نقض میکند:

همان مأخذ ،ص 11۱

 .1نیکبخت ،همان مأخذ ،ص [ .۱۱تأکید در متن اصلی]
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در حقیقت ،راوی به دلیل ناتوانی در رسیدن به ایدهآلهایش ،از «آیندهای آرمانی» که در
آرزوی رسیدن به آن است میگریزد و چنانکه خواهیم دید ،این مسئله نیز پیوند محکمی با
زندگی هدایت ،روحیات او و فرجامش خواهد یافت .راوی ،فاقد آن میزان از بلوغ است که
بتواند به هویتی یکپارچه دست یابد و خواستهای متعالی خود را محقق کند و بر همین اساس
هنگامی که قصد میکند به کوه و بیابان بزند تا از دنیای رجالهها فرار کند آشکارا از
مسئولیتگریزی خود میگوید ،و بازهم با اشاره به عادات زمان بچگی که هنوز ترکشان نکرده
است:

همان مأخذ۱۲ ،

مورد فوق ،یعنی بچه-آیینی ،یکی دیگر از وجوهی است که نیکبخت به خاطر تحلیل تکبعدی
خود عاجز از فهم صحیح کارکرد آن در داستان هدایت است و بنا به تمام دالیل پیشگفته تنها
با رجوع به تعاریف و استراتژیهای هنری ویندهام لوئیس است که بهخوبی میتوانیم پرده از
راز موارد اینچنینی در داستان هدایت برداریم.
البته ،از جنبهای باید به نیکبخت حق داد که مرتکب چنین اشتباهاتی شود .در حقیقت ،ضعف
اصلی نه در تحلیل نیکبخت که در روایت بوف کور نهفته است .صادق هدایت راوی خود را
در یک فضای به شدت رؤیاگون به جستجوی هویت خود وا داشته است .قاعدتاً نشان دادن
درجات باالی خودآگاهی در چنین وضعیتی چندان طبیعی نیست و بنابراین نیکبخت نیز تحت
تأثیر همین فضای وهمآلود با چشمپوشی از جنبههای خودآگاهانه روایت صرفاً به تفسیری
روانشناختی و مبتنی بر عملکردهای ناخودآگاه ذهن روی آورده است .در این مرحله از تحقیق
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مجالی برای پرداختن به این آشفتگی روایی وجود ندارد ،اما در فصل «تفسیر نهایی بوف کور»
که فصل پایانی این تحقیق است ،این مورد با تفصیل بیشتری واکاوی خواهد شد .در آنجا
خواهیم فهمید که استفاده خام دستانه هدایت از خصیصه التقاطی مکتب وُرتیسیسم چگونه
داستان او را به نسخهای نازل از آثار ویندهام لوئیس بدل کرده است.
نیکبخت آنجا به خطا رفته که به خاطر بیخبری از تکهبرداریهای هدایت از آثار ویندهام
لوئیس ،هویتگسیختگی راوی را ناشی از حس فقدان و میل و شگرد روایی به کار رفته در این
داستان را بر اساس مختصات رمان روانشناختی فهم کرده است:
تکنیک هر هنرمندی (در اثر یا آثار هر شاعر ،نویسنده یا موسیقیدان و نقاش) نشاندهنده
چگونگی رفتارش با میانجی یا ابزارهای میانی آن هنرمند است .رفتاری که چگونگیِ آن

هم آشکارکننده بوطیقای متن است و هم مبین نگاه و نگرش هنرمند به دنیای خود .بوف
کور منظومهای استعاری است که تمامی آن در ذهن راوی روی میدهد و از ابتدا تا انتها،
با تکگویی درونی او و تکنیک روایی تازه آن شکل میگیرد .بوف کور فرایند استعاری
میل و فقدان است و مثالی درخشان برای تکنیک و روایت جانشینی (استعاری) در رمان
روانشناختی قرن بیستم.

1

در بخش پیشین دیدیم که تکنیک روایی بوف کور ابداع هدایت نیست و در این بخش نیز
متوجه شدیم که هویت گسیختگی راوی را باید بر اساس تعریف خاص لوئیس از فرد تحلیل
کرد نه بر مبنای مشخصههای رمانهای روانشناختی وگرنه نتایج تفسیری نادرستی برای ما
حاصل خواهد شد و عالوه بر این ،بسیاری از جنبههای داستان نیز بدون آنکه بتوان توضیحی
منطقی برای آنها یافت و از معنایشان در داستان سردرآورد همچنان ناشناخته و مبهم باقی

 .1همان مأخذ ،ص .۹2
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میمانند .بنابراین ،برای از بردن این ابهامات چارهای جز رجوع به لوئیس و هنر وُرتیسیستی او
نیست.
 .9-5-9جریان سیال ذهن نیز تکنیکی مشترک است
ممکن است برای برخی این شائبه پیش بیاید که استفاده هدایت از آنچه نیکبخت «بوطیقای
روایی روانگسیختگی» مینامد و چناندکه دیدیم تمهید روایی رمان تار است ،کامالً موجه
است و نمیتوان آن را مدرکی دال بر وقوع سرقت ادبی در بوف کور به شمار آورد .این عده
ممکن است برای توجیه نظر خود به تکنیک روایی دیگری به نام «جریان سیال ذهن» اشاره کنند
که نویسندگان نامدار بسیاری مانند دوروتی ریچاردسون ،جیمز جویس ،ویرجینا وولف و ویلیام
فاکنر در رمانهای خود استفاده کردند و هیچکدام نیز به خاطر استفاده از آن متهم به تقلید از
یکدیگر نشدند.
پاسخ به اشکال فوق چندان دشوار نیست ،چون «جریان سیال ذهن» در ابتدا ،نه شگردی
روایی و ادبی ،بلکه یک مفهوم عام علمی و روانشناختی بود که فیلسوف و روانشناس
اسکاتلندی الکساندر بِین 1برای نخستین مرتبه در سال  1۱۱۱در کتاب حواس و هوش 2به کار

برد و ویلیام جیمز ۹فیلسوف و روانشناس شهیر آمریکایی نیز در سال  1۱۳۱در کتاب اصول
روانشناسی ۲از آن استفاده کرد و رواج بیشتری به آن بخشید (امروزه به اشتباه ابداع این مفهوم
را به جیمز نسبت میدهند).
مفهوم علمی فوق که برای توصیف جریان مداوم افکار و احساسات و تداعیهای آزاد ذهن
به کار گرفته می شد ،در قرن بیستم توجه نویسندگان متعددی را به خود جلب کرد و بدین
1. Alexander Bain
2. The Senses and the Intellect
 .۹لوئیس در آثار خود به ویلیام جیمز نیز میتاخت.
۲. The Principles of Psychology
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ترتیب ،همسو با گرایشهای زمانمحور و درونگرای برگسونی ،به مثابه یک تکنیک روایی،
بهخصوص در تعدادی از آثاری که نمونه اعالی رمان و داستان مدرنیستی به شمار میآیند ،به
کار گرفته شد .بنابراین ،برخالف تمهید روایی خاص رمان تار که شگردی مختص به لوئیس
بود ،جریان سیال ذهن را ،به مثابه یک تکنیک روایی ،نمیتوان ابتکار نویسندهای خاص دانست
و به همین دلیل نویسندگان متعددی به فراخور داستانهای خود از آن استفاده کردند بدون آنکه
به سرقت ادبی از دیگران متهم شوند .نظر به موارد ذکرشده ،یک مرتبه دیگر باید تأکید کنیم
که استفاده هدایت از تمهید روایی رمان تار در دایره سرقت ادبی قرار میگیرد.
 .6-9سه قطره خون ،سگولگرد و بازهم ویندهام لوئیس
اشتباه است اگر گمان کنیم هدایت تنها در بوف کور از استراتژیهای هنری لوئیس استفاده
کرده است .ردِ پای لوئیس در مجموعهداستان سگولگرد نیز که آخرین مجموعهداستان
منتشرشده از صادق هدایت بود کامالً عیان است .در این مجموعه نیز هدایت در همه داستانها
بجز سگ ولگرد از بوطیقای روایی رمان تار استفاده کرده است (در سگ ولگرد نیز لوئیس
حضور دارد اما به شکل مفهومی نه فیزیکی) .در این فرصت بدون هرگونه توضیح اضافی
نمونههایی از داستانها آورده میشود.
دُن ژوان کرج

ص 2۹
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ص 2۹

ص 2۲

ص 2۱

ص ۹۲

ص ۹۱

ص ۹۱
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بنبست

ص ۲1

ص ۲۹

ص ۲۳

ص ۲۳

ص ۱۱
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ص ۱۱

ص ۱۱

کاتیا

ص ۱۱

ص ۱۱
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تخت ابونصر

ص ۱2

ص ۱۱

ص ۳2

ص ۳۱

ص 1۱2
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ص 1۱۹

تجلی

ص 11۱

ص 11۱

ص 11۳

ص 12۱
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ص 121

ص 122

ص 12۱

تاریکخانه

ص 12۳
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ص 1۹2

ص 1۹2

ص 1۹۹

ص 1۹۱
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میهنپرست

ص 1۲2

ص 1۲۳

ص 1۲۳

ص 1۱1

ص 1۱۱
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ص 1۱۹

ص 1۱۲

ص 1۱۲

ص 1۱۱
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ص 1۱۱

بوطیقای روایی رمان تار ،عالوه بر مجموعه داستان سگ ولگرد در برخی از داستانهای
مجموعه سه قطره خون نیز ظاهر میشود .همچنین در تعدادی از دیگر داستانهای مشهور
هدایت مانند علویه خانم 1نیز میتوان تأثیر وُرتیسیسمِ لوئیس را دید که البته فرصت پرداختن به
آنها در این تحقیق نیست (اگرچه ،قدری در مورد داستان سه قطره خون خواهیم گفت).

 .9-6-9زند وهومنیسن ،سالهای پایانی هدایت و «پیام» ویندهام لوئیس
بوطیقای روایی رمان تار در آثار غیرداستانی هدایت نیز به کار رفته که از این جمله میتوان به
مقدمه هدایت بر ترجمه زند وهومنیسن و پیام کافکا اشاره کرد .در ادامه بریدههایی از متن این
دو اثر را

میبینیم2:

 .1در داستان علویه خانم ،نسخه انتشارات امیرکبیر ،نیز خطوط تیره زیادی دیده میشود .ر.ک .هدایت،
صادق ،علویه خانم و ولنگاری ،تهران :انتشارات امیرکبیر ،چاپ چهارم.1۹۲2 ،
 .2ر.ک .هدایت ،صادق ،زند وهومنیسن و کارنامه اردشیر بابکان ،تهران :نشر امیرکبیر ،چاپ سوم.1۹۲2 ،
و قائمیان ،حسن ،هدایت ،صادق ،گروه محکومین و پیام کافکا ،تهران :امیرکبیر ،چاپ چهارم.1۹۲2 ،
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زند وهومنیسن

ص۳

ص 1۲

ص 1۱

ص 1۱

ص 1۱
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ث
ص

صص 21-2۱

پیام کافکا

ص 12

ص 1۹

ص 1۲
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ص 1۱

ص 2۱

ص ۹۱

ص ۱۱

ص ۱۱
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ص ۱۲

ویراستاران آثار فوق ،برخالف ویراستاران اولیه بوف کور ،خطوط تیره را از آثار حذف
نکردهاند و این خطوط به همان شکلی که در متون دستنویس بودهاند به نسخههای چاپی نیز
راه پیدا کردهاند و عالئم سجاوندی آنها ،دقیقاً به همین دلیل ،یعنی چاپی بودن ،به عالئم
سجاوندی رمان تار شباهت بیشتری یافتهاند.
پیام کافکا آخرین نوشته تألیفی صادق هدایت است که در سال  1۹2۱منتشر شد ،تقریباً سه
سال قبل از مرگ هدایت ،و مدرکی محکم است که نشان میدهد هدایت تا آخرین سالهای
عمرش همچنان تحت تأثیر لوئیس بوده است .او در واپسین نوشته خود نیز از بوطیقای روایی

رمان تار استفاده کرده است ،گویی که بخواهد با «استاد» خود وداع آخرینی نماید .بوف کور
و پیام کافکا بازه نمادینی شکل میدهند که نشان میدهد شروع و پایان کار هدایت به عنوان
یک «نابغه ادبی» با سرقت ادبی از ویندهام لوئیس رقم خورده است .در آینده نیز خواهیم دید
که حضور لوئیس در پیام کافکا محدود به این تکنیک روایی نیست و شمهای از افکار تاریخی-
اجتماعی لوئیس نیز در این نوشته تبلور یافتهاند.
***
اگر بوطیقای روایی بوف کور را تشبیه به دروازه ورودی یک شهر کنیم ،آنگاه میتوانیم
بگوییم که در حال حاضر از این دروازه عبور کردهایم و پا به شهرفرنگ سرقتی صادق هدایت
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نهادهایم .هدف در مراحل بعد این است که به پسکوچههای ناشناخته و تاریک این شهرِ
وُرتیسیستی نظری بیندازیم و رازهای مگوی هدایت و بوف کورش را یک به یک کشف کنیم.

پایان بخش اول

توضیح مؤلف :آنچه که تا بدینجا ذکر شد تمام استدالل و استناد پژوهش حاضر نیست و
مواردی که از نظر نگارنده نشان میدهند در بوف کور سرقت ادبی صورت گرفته است ،آنقدر
زیادند که حتی اگر نمیخواستیم به بوطیقای روایی این اثر نیز تکیه کنیم باز هم میتوانستیم از
وقوع سرقت ادبی در اثر صادق هدایت بگوییم و آن را به بحث بگذاریم .لذا ،ضروری است
خوانندۀ محترم صبر پیشه کند تا بخشهای بعدی پژوهش حاضر نیز یکبهیک منتشر شوند.

انتشار بخشهای بعدی این کتاب را در سایت ادبیات اقلیت پیگیری کنید.
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