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 . فردریک تار، اتو کرایسلر، برتا النکِن و آناستازیا واسِک9-7

انست و این دتار رمان  ۀشدفشرده ۀتوان تا حد زیادی نسخرا میبوف کور تر گفته شد که شپی

ظر به ن را،بوف کور « کلیت»ست که برای اثبات آن باید نشان دهیم صادق هدایت ا ادعایی

 اولین رمان لوئیس روی ها، ازشخصیتها و روابط بین ساختار و محتوا، پیرنگ، شخصیت

هایی چند از این هایی بین صحنهصرفاً شباهت کهاین است. بنابراین، تأکید بر ردهبرداری کگرته

ه اول سعی بر اثبات این ادعا بود ک ۀدو داستان وجود دارد کافی نیست. به همین دلیل، در مرحل

ختگی گسیهای تیره برای نشان دادن هویت، یعنی استفاده از خطبوف کور تکنیک روایی

بدیل صادق هدایت در جهان داستان، بلکه در اصل تکنیک روایی رمان داع بیها، نه ابشخصیت

بوده و هدایت طی دوران اقامتش در فرانسه و اروپا با این تکنیک آشنا شده و از آن در  تار

 کیفیتی تازه با امضای او به این تکنیککه آن هم بدون داستان خود استفاده کرده است، آن

 افزوده شده باشد.

اید ب بوف کورهای با شخصیتها آن و ارتباطتار های رمان در مورد شخصیت خود راسخن 

ه در ک« فردگرا»ست به ظاهر ا در رمان لوئیس، فردریک تار هنرمندی گونه شروع کنیم:این

ت و از اس هنرتالش است تا در قلمرو هنر نامی برای خود دست و پا کند. تار مدافع سرسخت 

 است، موضعحیات های ، که یکی از مشخصهای و روزمرگیزندگی توده در مقابل ،رواین 
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ی مایگی او را خسرانمیان»گیرد. او همچنین نامزدی آلمانی دارد به نام برتا النکن که چون می

کند از او دل بکند. از دید تار، برتا وجه دیگری بیند، سعی میمی 1«اشهای هنریطلبیبر جاه

زیا کند. از سوی دیگر اما، تار سخت شیفته آناستارا نمایندگی می جنسی ۀ، یعنی غریزحیاتاز 

برد مقابل برتا قرار دارد و حتی در ابتدا گمان می ۀاو در نقط نظرشود، دختری که از واسک می

 که برای محقق ساختن رؤیاهای هنری خود باید به وصال او برسد.

وان به این نتیجه تری واکاوی خواهد شد، میتر با تفصیل بیشتاز شرح مختصر فوق که پایین

 های ذهنی وها و نیز در کششهای خود علیه رجالهگیری، در موضعبوف کوررسید که راوی 

جسمی خود به سمت دو گونه متفاوت از زن، رفتاری شبیه شخصیت تار دارد و دختر اثیری و 

 کنند.می ر آناستازیا و لکاته را منعکسکه در ادامه خواهیم دید، به ترتیب تصاویلکاته نیز، چنان

، اتو کرایسلر است، همزاد تار در رمان، که تصویر مردی تاردیگر شخصیت اصلی رمان 

ا رتار ای رمان لکاته-ایای را بر خود دارد و ماجراهای مربوط به او به نوعی بخش رجالهرجاله

 دهد:شکل می

بتدا های انتقادی در اخوانیل او که با رجزتار قهرمان فردگرایی لوئیس است، هنرمند کام

وط به تار های مربکند... قصهریزی میشناختی لوئیس را طرحزیبایی ۀو انتهای متن، نظری

پردازند، در لحظات معدودی از رمان با یکدیگر برخورد و کرایسلر، که به دو فرد می

م متن رایسلر را که مانند جسسازد، قصه ککنند. قصه تار، که پوسته این روایت را میمی

گیرد. کرایسلر در این رمان مانند ماشینی سازد، در بر میاست و کنش مرکزی رمان را می

کند. در همین حال، تار، شود که نیروی الزم را برای پیشروی داستان فراهم میظاهر می

خواند، این جسم متنی را با خود می« شومن» 1۱1۱که لوئیس او را در چاپ 

 2.کندآیند احاطه میهای انتقادی که احتماالً از دهان خود لوئیس بیرون میخوانیجزر

                                                           

1. Shin. ibid. p. 27. 

2. Schneider. ibid. p. 3. 
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طور مطلق  هشناختی تار را برود و نظریه زیباییبه خطا میجا این اشنایدر یک مرتبه دیگر در

های رغم تصور اشنایدر، لوئیس با نظریات هنری شخصیتکند. علینظریه لوئیس معرفی می

ه در ن -آورد در برخی از موارد را که تار بر زبان میچه آن د همیشه موافق نیست وداستان خو

در مؤخره چاپ سریالی مراقب »توان نظریات لوئیس دانست. خود لوئیس نیز نمی -همه موارد 

لوئیس  1«کرد رد کند.ای استتار شده از خود او معرفی میای که تار را نسخهبود تا هرگونه اشاره

تار فرد این رمان است و در »نویسد: می طورایندمه رمان خود در خصوص شخصیت تار در مق

های نویسنده آن. هرچند، من هیچ مسئولیتی در قبال زندگی خصوصی عین حال یکی از شومن

بر همین منوال، فردگرا بودن قهرمان داستان، بدان معنا نیست که ویندهام لوئیس در  2«او ندارم.

های فردگرایانه رایج در آن برهه تاریخی است. تعریفی که آلپی دفاع از ایدهرمان تار در 

ه ای است کانهانگارکند همان تعریف مطلقشخصیت تار در این رمان از فردگرایی ارائه می

کردند و لوئیس با آن مخالف بود. تار نیز در پایان ها در آن مقطع زمانی ترویج میاگوئیست

رفتاری جماعت -گیرد و خصوصیات روحیهای فردگرایی فاصله میلآداستان از ایده

شان شعار داده بود و اگر دقت کنیم همین کند که در سرتاسر رمان علیهبوروژوازی را اخذ می

در  نیز سر و شکل داده است، چون بوف کوربه پیرنگ داستانی  تارپیرنگ داستانی در رمان 

ها، نی داستان به خنزرپنزری، یعنی نماینده اصلی رجالههای پایانیز راوی در قسمتبوف کور 

ات در لحظ»های مربوط به تار و کرایسلر تنها ، قصهتار، در رمان کهاین دیگر شود.بدل می

تر یاین قصه دوگانه قدری ترکیببوف کور اما در « کنندمعدودی از رمان با یکدیگر برخورد می

ه شود. اما چه بسا همین ترکیب را نیز نتوان براوی، میشده است و بدل به قصه یک فرد، یعنی 

                                                           

1. Gasiorek, Andrzej and Waddell, Nathan. ibid. p. 36. 

2. Lewis, Wyndham. Tarr. London: The Egoist LTD. 1918: p. x. 
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 دو شخصیتتار های متعدد اولیه از رمان خوانش»حساب خالقیت صادق هدایت گذاشت، چون 

 1«دیدند.وار میتار و کرایسلر را به عنوان همزادانی داستایوفسکی

صیت دختر ین شخیک نکته دیگر را نیز باید در این فرصت اضافه کرد: وقتی از شباهت ب

شود، بدین می گفته بوف کورو داستان تار ها بین رمان و آناستازیا واسک یا سایر شباهت اثیری

ها نآ ها و این دو داستان عین به عین شبیه به یکدیگرند و همه چیزمعنا نیست که این شخصیت

نیز بسیار  بوف کورتان و داستار توان با هم تطبیق داد. حتی فضای داستانی رمان را مو به مو می

صیاتی های آن خصوو شخصیتتار متفاوت است. در واقع، قصد بیان این حقیقت است که رمان 

ر به ایده اصلی، ، نظبوف کوربه کیفیت داستانی ها آن دارند که صادق هدایت با استفاده از کلی

بوف  ت داستانیتوان گفت که کلیسر و شکل داده و از این رو می مضامین و پیرنگ روایی،
 ها و آثار ویندهام لوئیس خلق کرده است.را نه نبوغ صادق هدایت که اندیشهکور 

ود رمان چگونه تار و پها آن های بینهای فوق و کنش و واکنشاکنون باید ببینیم شخصیت

ا ر سازند و برای این کار باید سیر تحول تفکر لوئیسرا میبوف کور و به دنبال آن، داستان تار 

که نگارشش را هفت سال پیش از شروع جنگ  ،تارتا پیش از بازگشت به نسخه ناقص رمان 

 جهانی آغاز کرده بود، مرور کنیم:

( 1۱1۱)جوالی  بالستلوئیس ]پیش از شروع جنگ جهانی اول[ در شماره نخست مجله 

غازین کرد. او در مانیفست آهای همراهان فردگرای خود همنوایی میآلمکرراً با ایده

دست « گراهنر فرد»و با ارائه « فرد»گونه اعالم کرد که مجله مزبور با توسل به این بالست

ها آلای از ایدهدهد تا به پارهخواهد زد و سپس سخن خود را ادامه می« ساختن افراد»به 

کردند و نهادهای توخالی انگلیسی که از دید او سرزندگی و خالقیت فردی را محدود می

رات هنجارساز کرد که تأثیعصرانش را تشویق میپرستانه همشکلی میهنه د. لوئیس ببتاز

اندیشانه فرهنگی جامعه انگلیس را نظام طبقاتی، نهادهای آموزشی و میراث کوته

                                                           

1. Gasiorek, Andrzej and Waddell, Nathan. ibid. p. 31. 
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، 1۱1۱براندازند و ملتی از افراد مستقل و مصمم خلق کنند... با فرا رسیدن تابستان سال 

های وُرتیسیسمی او محاصره آلمنتشر شد، ایدهبالست ه هنگامی که دومین شماره مجل

های جنگ اعزام شده بودند. لوئیس، در همان حینی که هنرمندان و متفکران به جبهه

شدند و حتی برخی از آنان مانند گادیر برزسکا جان خود را در خط مقدم از دست می

که چگونه عموم مردم و دادند، با انحطاط هنر آوانگارد مواجه شد. او شاهد بود می

گرداندند و به های هنرمندان روی میشکلی روزافزون از فعالیته مطبوعات ب

گرایی پرداختند. لوئیس شاهد گسترش ملیهای عاجل زمانه جنگ میمشغولیدل

گرایی فردگرایانه مورد نظر او که در شماره ای بود که با ملیانگارانهزده و سادهعوام

 1تبلیغش کرده بود تفاوت داشت.  تبالسنخست مجله 

 

مطابق با دکترین فردگرایی، برای رسیدن به آزادی شخصی و هنری، هنرمند »جایی که از آن

بنابراین، هدف فردریک تار در  2«های محدودکننده را از میان برداردجوان باید تمام دلبستگی

و حتی غرایز جسمانی را پشت ها و باورهای ملی، قومی، مذهبی رمان لوئیس این است که سنت

ا، دست بیاورد و مانند استفن ددالوس به هنرمندی فردگره سر بگذارد تا ذهن و فکری یکپارچه ب

 د.ساکن شو هنرمستقل و خالق بدل بشود. قصد تار، بطور خالصه، این است که در جهان 

ه با است ک هدفی متضاد با تار دارد. قصد او این تاراتو کرایسلر، شخصیت دیگر رمان 

نام دارد و از همین روست که دوگانگی  حیاتبه جهانی بازگردد که در رمان  هنرگریختن از 

تان روی های دیگر داسشود و تمامی دوگانگیهنر/حیات در این رمان بدل به دوگانگی بستر می

 ند:ریزنیز فرو میها آن شوند و در نهایت، با واپاشی بستر مذکورهمین سنگ بستر بنا می

                                                           

1. Peppis. ibid. pp. 233-234. گارنده[]تأکید از ن  

2. ibid. p. 235. 
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رت صوه بتار دهد در رمان شکل میبالست دوگانگی هنر/حیات که به ساختار مجله 

شود. در این کشمکش، رابطه جنسی مشخصه ها[ ارائه میکشمکش ]شخصیت

.. یا به . حیاتهنر خارج و به »است. قصد کرایسلر این است که از  حیاتکننده تعریف

کسر  یاتحکند از رابطه خود با ر اما تالش میتا« تر، به رابطه جنسی برگردد.عبارت دقیق

کند تا نقاش بهتری بشود. او بر این باور است که بیشترین سهم نیروی حیاتی کسانی که 

د و گیررا نادیده می حیاتشود. تار توان هنرمندشان نامید صرف رابطه جنسی مینمی

در این راه موفق اش بر این است که رابطه جنسی را هم نادیده بگیرد اگرچه سعی

 ها که در یکی از این دواز طریق روابط بین شخصیت هنر/حیاتشود... دوگانگی نمی

گیرند در تار و پود رمان تنیده شده است. هنگامی که تار در تماس با قلمرو قرار می

 با یکدیگر برخورد حیاتو  هنرگیرد، مانند این است که کرایسلر و برتا قرار می

 1اند.کرده

 

نیز، که ف کور بوفصل سوم داستان « کنندهمشخصه تعریف»اید بر این نکته تأکید کرد که ب

نیست، در « رابطه جنسی»دانست، چیزی جز همان تار در رمان  حیاتتوان آن را معادل می

کند که در این فصل از داستان صریحًا اعالم می« بوطیقا...»حدی که محمود نیکبخت در 

 2«یابد.ها ارتقا میب آدمشهوت تا مرتبه مذه»

له بگیرد، فاص حیاتتار اگرچه قصد دارد در تالش برای تبدیل شدن به هنرمندی مستقل از 

 نرهخورد. عدم موفقیت تار در قطع رابطه با حیات و ورود به اما در کوشش خود شکست می

ون، همراه سگویش با آلن هابوو بدل شدن به یک نقاش مستقل از همان ابتدای کتاب در گفت

 کمبریجی او، و سپس در تالش ناموفقش برای جدا شدن از نامزدش برتا عیان است:

                                                           

1. Schneider. ibid. p. 23. 

 .۱1همان مأخذ، ص  نیکبخت،.  2
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صورت اتفاقی به آلن هابسون، یکی از همراهانش ه های پاریس، بتار در یکی از خیابان

گیرد کند. طی بحثی که درمیکرده کمبریج و فردی بوهمی بود، برخورد میکه تحصیل

های دهد که در مقابل جاذبهر مقام هنرمندی فردگرا قرار میتار مکرراً خودش را د

ش تازد و تالزندگی عرفی بورژوایی مصونیت دارد. متعاقباً هابسون به این ادعاها می

یت بین برمال کند. تار با عصانکند موقعیت واقعی تار را به عنوان دورویی خودبزرگمی

ند که اقدر دفاعییاری از توضیحاتش آندهد، اما بستمام به اتهامات هابسون پاسخ می

 شبیه به شخصی است که با مفهوم فردگرایی لفاظیدر پایان مباحثه بیشتر 

 1.فردگرایی حقیقی باشد کهاین کند تامی

 

ها الهعلیه رجبوف کور های فردگرایانه راوی شدت به یاد لفاظیخط آخر بریده فوق ما را به

عنای فردی به مجا این در« بوهمی»که هابسون انگلیسی است و لفظ اندازد. باری، باید دانست می

ه در راه شد کبه هنرمندانی اطالق می «بوهمی»یا وابسته به سنن فرهنگی آلمان نیست.  2آلمانی

کردند. از گذاشتند و حتی فقر و ریاضتی خودخواسته اختیار میهنر زندگی عرفی را کنار می

هنری  هایی کهنه که سبکواقعی نبود و صرفاً با پوشیدن لباسنظر تار، هابسون یک بوهمی 

 آورد:داشتند، ادای هنرمندان را درمی

تقلبِ بورژوازیِ م –کند تا جماعت بوهمی مالقات با هابسون فرصتی برای تار فراهم می

ای کمبریجی است با ظاهری کردهضدفرد را هجو کند. از دید تار هابسون تحصیل

موی بلندش و کالهی که به سر دارد مضحک و همگی حامل  کمبریجی که مدل

 3اند.ایدئولوژی کسانی است که هویتی هنری برای خود جعل کرده

                                                           

1. Peppis. ibid. p. 235. ]تأکید از نگارنده[ 

 امروزه بوهم بخشی از جمهوری چک است..  2

3. Schneider. ibid. p. 31. 
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رغم انتقادهای تار به افرادی چون هابسون، خودش نیز البته، آن چنان که خواهیم دید، علی

و هابسون در خصوص هایی از جدال کالمی تار ندارد. خواندن بخشها آن تفاوت چندانی با

  تار خالی از لطف نیست: 1دوستان و آشنایان آلمانی

 تار پرسید:

 «شناسی؟همه آلمانی میببینم دلیلش چیست که تو این»

که خیلی نزدیک ها آن گونه که شنیدم با یکی ازاین –ها را دوست نداری؟ آلمانی»

 «هستی.

 «شاید باشم.»

 «یک خانم آلمانی.»

 «کند.را ضعیف می« آلمانی»نصر مطمئناً جنسیت ع»

 «کند؟کار را می در مورد خانم النکن هم همین»

شناسی. هر چه باشد او آلمانی البته که می –نیست؟  طوراینشناسی، اوه، تو او را می»

 2«است.

 

 های هابسون از خود دفاع کند، اما پس از کمی مکث،کند در مقابل حملهسعی میجا این تار در

 گیرد:دوباره حالت هجومی به خود می هابسون

                                                           

ی شد و در جنگ جهانشمرده می میدر آن برهه تاریخی در اروپا کشوری صنعتی با گرایشات نظاآلمان .  1

مانی بودن ها محبوب نبودند. آلها نزد انگلیسیقاعدتاً آلمان فرانسه و روسیه جنگید. اول نیز علیه انگلستان،

ای رجستهخصوصیت ب شود و هم به این خاطر که برتا هیچبرتا، هم از این منظر امتیازی برای تار محسوب نمی

 شان است.های جنسی رابطهجاذبه او پیوند داده است صرفاً  ندارد و آنچه تار را به

2. Lewis, Tarr. p. 5 
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شناسی. اما های بیشتری را میرسد، تو نسبت به من آلمانیکه به نظر من می طوراینتار، »

نی. دو کبرای همین است که به من حمله میشرمگین هستی. از این مسئله  کهاین مثل

د. من شناستو را میکرد روز پیش خانمی آلمانی به اسم فیرزپیتز را دیدم که ادعا می

نامزد »شناسند. آن خانم نیز به تو به عنوان بینم که تو را میهایی را میهمیشه آلمانی

توانم آیا تو نامزد رسمی ایشان هستی؟ و اگر هستی می –خانم النکن اشاره کرد.« رسمی

 «بپرسم معنای آن چیست؟

 اد...ای بلند سر دتار جا خورد. مسئله روشن بود. هابسون خنده

 شناسی، گل سرسبد دوستان خود را نیز از میانتو نه تنها در خفا تعداد انبوهی آلمانی می»

داند چه تعداد قرارداد ای و خدا میای و برای ازدواج با او نامزد شدهانتخاب کردهها آن

موقع چه  ها زمانی برمال خواهد شد. آناین ۀهم –ای. کرده ها امضاآن و عهدنامه با

 1«اهی کرد؟خو

 

گانه کند که در وضعیتی دوشود و اعتراف میهای هابسون تسلیم میتار سرانجام در مقابل حمله

 به دام افتاده است:

من  .مجبورم نیمی از وجودم را پنهان کنم –ای؟ آیا پی به طبیعت راز من برده

محاصره و  هاییشرمگینم. این بخش با انرژی ولنگار و عوامانه حیاتمشدیداً از بخش 

داد گویی، من از تعطور که خود میبسیار مفتخرم. همانها آن شود که از داشتنانکار می

ند کنم تا این بخش را از دوستی ماننقش بازی می –. شرمگینمشناسم هایی که میآلمانی

نم. ام را قهرمانانه مخفی کفایده است که بخواهم این بخش از زندگیتو مخفی کنم. بی

در محافظت از آن نیست. ارزشش را ندارد که از آن دفاع کنم. حتی مطابق با خیری 

این  –.هیچ اثری از شیدایی نیست امنیز نیست... در این بخش از زندگیتو استانداردهای 

                                                           

1. Lewis. ibid. pp. 5-6. 
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 بهترین دوست آقای جکیلِ وجود من، آن –معنایی و پوچی آن است.دلیل اصلی بی

د شناخت و برعکس. این خودِ بدوی من از بخش از من را که آقای هاید است نخواه

 1تر است.تر و احمقخود هر شخص دیگری محروم

 

شان، یعنی ترین خصیصه روحیدر اصلیبوف کور آیا شباهت ذهن تار و راوی 

تر از آن نیست که نیاز به توضیحات اضافه را در این مورد مرتفع ، واضحهاآنگسیختگی هویت

ر بدانیم که در سرتاس« بیندورویی خودبزرگ»را نیز همچون تار  توانیم راویکند؟ آیا نمی

که ه چآن ندارد؟ و آیاها آن کند، اما در باطن هیچ تفاوتی بامی« لفاظی»ها داستان علیه رجاله

 ربوطیقای بوف کودهد همانی نیست که نیکبخت در برای هابسون شرح میجا این تار در
اندازی از ذهن گرفتار گسست و راوی در آن... چشم»خواند که می« توضیح و تمهیدی»

 2؟«دهددوگانگی خویش به دست می

در « بخش»شده که در آن یک دهد؛ نهادی تقسیمتار هویت دوپاره خود را شرح می

چنین  کند.« انکار»نگه دارد و آن را « انزوا»کند، در « پنهان»تالش است تا بخش دیگر را 

فردگرایانه از خودِ مستقل است که آن را نهادی یکپارچه و وضعیتی در تضاد با مفهوم 

در مقابل  که نه در مقابل خودهای درونیکند. چنین نهاد مستقلی منسجم معرفی می

 3کند.مقاومت می عناصر محدودکننده بیرونی

 

همبسته « هویت ملی»ها، که با مفهوم باید توجه کرد که روابط گسترده تارِ انگلیسی با آلمان

و سنن  ارتباط نیست. تار برای فرار از فرهنگست، با رابطه عاطفی او با نامزدش برتا النکن بیا

                                                           

1. ibid. pp. 13-14. ]تأکید از نگارنده[ 

 .1۰3نیکبخت، همان مأخذ، ص .  2

3. Peppis. ibid. p. 237. [نگارنده از تأکید]  
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کهنه و عوامانه انگلیسی به پاریس آمده و با دختری آلمانی نامزد کرده است، اما حتی این رابطه 

او با ه نشده است. رابط« بورژوازیِ متقلبِ ضدفرد –جماعت بوهمی »نیز سبب قطع پیوند او با 

یزد و انگبرتا دو خود، یعنی خود هنری و خود جنسی را در درون او به جدال با یکدیگر برمی

شوند تار نتواند تکلیف خود را با اند که در نهایت سبب میهمین خودهای متناقض درونی

تار بین »شخصی که او را به بخش غریزی وجودش و به دنیای غیرهنری پیوند داده، معلوم کند. 

 1«اش و تمایلش برای دل کندن از او دوپاره شده است.لش برای وارد کردن برتا به زندگیمی

نیز به آن گرفتار است. او، در عین حال که از بوف کور ست که راوی و این همان وضعیتی

کند، کشش جنسی شدیدی به او دارد و همین کشش است که او را به لکاته ابراز بیزاری می

ه نماینده ها، یا به تعبیر بهتر بزند و در نهایت نیز او را به یکی از رجالهپیوند می« هارجاله»دنیای 

 کند:ها، یعنی خنزرپنزری، بدل میاصلی آن

 

 
 ۴۱همان مأخذ، ص 

 

بالتکلیفی شدید تار و ناتوانی او در فرار از برتا و رابطه جنسی و زندگی غریزی زمانی بیشتر 

خیلی »کند: دانیم حتی خود برتا نیز او را به این جدایی تشویق میشود که ببرای ما آشکار می

کار را نکن. تو به هیچ وجه التزامی در قبال من نداری. اگر گمان  کنی. اینخودت را نگران می

اما تار بازهم مردد  2.«پس اجازه بده که این کار را انجام بدهیم –کنی باید جدا بشویم می

                                                           

1. Murray, Rachel, “‘Unexpected Fruit’: The Ingredients of Tarr”. Moveable 

Type, vol. 8 (2016): p. 35. 

2. Lewis. ibid. p. 59. 
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با  نیز لکاته هیچ میلی به بودنبوف کور ن کار را انجام بدهد یا نه. در ماند که آیا باید ایمی

های رغم حملهست که، علیا راند، اما این خود راویراوی ندارد و مدام او را از خود می

ای که حتی او را به خود اش، به سمت لکاتهایها، به خاطر نیازهای رجالهاش به رجالهکالمی

 ارد.دهد، کشش دراه نمی

 –شرط لذت بردن مداوم مقاومت در برابر آسیمیالسیون است.»تار بر این اعتقاد است که 

شود که او میانه چندانی با برداشت می طورایناز این گفته تار  1«فرد با اشتهایش یکی نیست.

شود برای دوستانه نگه داشتن فضا در اش سبب میعادات غریزی ندارد، اما دوپارگی روحی

رو در رویش با برتا دست به عملی بزند که با سخنش در تضادی صد در صدی قرار صحبت 

 دارد:

، «تفرد با اشتهایش یکی نیس»های ابتدای رمان، کمی بعد از این اعالم که در یکی صحنه

اق شان را به هم بزند. تار که مشترود تا نامزدیاش، برتا النکن میتار به خانه نامزد آلمانی

قتی دهد: وبرد. این استراتژی ثمر میرا دوستانه نگه دارد، با خودش غذا میاست روابط 

 شود که... جو پرتنشای میشود... روال معمول صرف غذا بدل به وسیلهبرتا ناراحت می

 2بازگردد. « عادی»دوباره به وضعیت حیات « غیرواقعی»و 

 

کند بسیار برقرار می appetiteو  assimilationهای ای که تار در گفته فوق بین واژهرابطه

دهد و واژه دوم معنای اشتها. قصد تار جالب است. واژه نخست معنای جذب و هضم شدن می

این است که با جدا شدن از برتا از تمایالت غیرهنری و شهوانی خود و هضم شدن در اجتماع 

دن شان به اشتهای بلعیاما در نهایت برای عادی کردن فضای دیدار زده بگریزد،عرفی و عادت

جوید یترین غریزه انسانی(، تمسک مخوردن )اولین و ابتدایی خود، یا به تعبیر دیگر، به غریزه

                                                           

1. Lewis. Tarr. p. 7. 

2. Murray. ibid. pp. 34-35. 
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شود که تمام همّ و بدل می 1«ماشینی بلعنده»تا حدی که در دقایق پایانی دیدارش با برتا به 

 ت:فرنگی در درون ظرفش استوت« های قرمز و کوچکگوی»غمش فرو دادن 

ترین آگاهی از جهان خارج را در اختیار ترین و فوریاز میان تمامی حواس، ذائقه نزدیک

دهد و در عین حال همین حس است که توهم مستقل بودن از این جهان را فرد قرار می

برد. از یک طرف غذا منبع قدرت جسمی است... و از طرف دیگر حین می برای ما از بین

گونه چون این شویم،پذیری خود میکه ما متوجه آسیب خوردن و دفع کردن است

 2. کنندنیازهای جسمی مرزهای فردیت را محدود می

 

 آورد:ها مییفرنگحل مشکلش روی به بلعیدن توتبرای یافتن راه« اندیشیدن»تار نیز به جای 

ه بت که فرنگی استوت« های قرمز کوچکگوی»نقطه کانونی روایت لوئیس نه برتا که 

رچه این شوند. اگشان توصیف میشکلی دور و غریب نسبت به فرم و کارکرد طبیعی

ا را شوند که وجه عاملی برتای ظاهر میها دیگر اشتهاآور نیستند، به گونهفرنگیتوت

کند، استفاده می« سرپوش گذاشتن بر افکارش»کنند. تار طوری از غذا برای می اخنث

ود او را نیز خ« ترشحات روحی»نه تنها ناراحتی برتا که حتی ها قادرند فرنگیگویی توت

 3جذب کنند. 

 

 تون در اشتهای بلعیدن خالصه کرد. پیش از صحنهاشتهای مد نظر تار را در این صحنه صرفاً نمی

)جدا شدنشان از  های احساسی برتا را به موضوع بحثمربوط به صرف نهار، تار واکنش

جو که آن کند و حاال برایتوصیف می ۱«ترشحات روحی»بارت یکدیگر( با استفاده از ع
                                                           

1. Lewis. ibid. p. 60. 

2. Murray. ibid. p. 35. ]تأکید از نگارنده[ 

3. ibid. ]تأکید در متن اصلی[ 

۱. Psychic discharges 
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اشد، تمام حواسش متوجه برتا بکه آن کننده صحبت خود و برتا را از یاد ببرد، به جایناراحت

هایی از این دو متمرکز شده است. جمع زدن بخش« های قرمز و کوچکگوی»روی بلعیدن 

 های جسمی وصویری از زنانگی و مکانیسم، ت«های قرمزگوی»و « ترشحات»عبارت، یعنی 

 دهد که تار عاجز از ترک کردنشان است.جنسی برتا را پیش روی خواننده قرار می

کار و جوان است که قصد دارد همچون شخصیتی فردگرا پیوندهای خود تار هنرمندی تازه

ارگی د، اما دوپرا با جهان غیرهنری و غیرآوانگارد ببُرد تا در زندگی هنری خود پیشرفت کن

در نهایت او را در رسیدن به  دارد و این کشمکش درونیاش او را از این کار باز میهویتی

 د بدونکنبرتا را ترک می»کند و به همین دلیل است که پس از صرف نهار اهدافش ناکام می

م. یابیوان میراوی را نیز، همانند تار، در ترک کردن لکاته نات 1«او را ترک کرده باشد.که آن

 زند:آورترین کارها میزنش را از دست ندهد دست به خفتکه آن راوی حتی برای

 

 

 
 ۴۱-۴3همان مأخذ، صص 

                                                           

1. Peppis. ibid. p. 238. 
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ی است؛ بوهم-در انتهای دیدارش با برتا هنوز هم وابسته به قراردادهای بورژوازی» شخصیت تار

در داستان « بوروژوازی-یبوهم»این قراردادهای  1 «کند.هایی که به شدت نقدشان میهمان

 است و از قضا راوی را نیز به دلیل وابستگی ها شدهبدل به سبک زندگی رجالهبوف کور 

 بینیم.شدیدش به لکاته ناتوان از ترک کردن آن می

 زنداشنایدر در مورد آغاز این بخش از رمان که تار با برتا در مورد جدایی حرف می

او در ترک کردن برتا به خاطر عدم توانایی او در تعامل  ناتوانی»گوید که گونه میاین

گیری ]هنری[ و رابطه جنسی است و به همین دلیل است که این برقرار کردن بین کناره

 2« شود، نشانی از اختالل در ادراک درونی.آغاز می« سراب»صحنه با یک 

 خوب است این صحنه آغازین را بخوانیم:

های باغ لوگزامبورگ را در رفت... نردهخانه برتا می تار برای خوردن ناهارش به

ای عبور کرد و وارد خیابان مارتین شد که متر دور زد. از جاده 1۱مسافتی حدود 

 خاکستری که دو طرفش را گچ دیوارها و-شکل و سرخسنگفرشی بود برهنه، یک

ان باز درختها احاطه کرده بود. درِ آهنی بزرگی به ردیفی کوتاه از کرکره پنجره

زِ کرد. باالی سرش سبای سه طبقه زندگی میشد که در انتهای آن برتا در خانهمی

از  شمار تصویر انبوهیهای بیهای بهاری آویخته بود. برگسربی و درخشانِ برگ

یرون های سرزمین پریان بدرختان را، که گویی دودی سبزرنگ باشند که از کارخانه

نویی این منظره، که تازه و در عین حال مرده بود، کارایی  زدند.بیایند، برچسب می

                                                           

1. Peppis. ibid. p. 238. 

2. Schneider. ibid. p. 22. 
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رسید جاذبه عادت و روزمرگی که تار آمده بود سرابی غیرالزم را داشت. به نظر می

 1آمیزی کرده بود. اش رنگتا با آن مقابله کند این مسیرها را تا خانه

 

ن است همسا« و روزمرگیعادت »کند که برای تار، برتا با وضوح معلوم میاین قسمت به

واند تخورد و نمیکند، اما در نهایت در این مواجهه شکست می« تا با آن مقابله»و او آمده 

تکلیف خود را با نامزدش روشن کند، و این همان دوگانگی ذهنی و بالتکلیفی راوی 

و  ،شدتنامد، اما در عین حال به. او در عین حال که زنش را لکاته میبوف کوراست در 

 وصاً از میان تن، به او میل دارد:مخص

 

 

 
 ۲3-۲2همان مأخذ، صص 

 

مذاهب  اب رتبهست که شهوت برای او هما ایگوید از آنِ رجالهادبیاتی که راوی با آن سخن می

ست نه هنرمندی فردگرا که در پی رها شدن از امیال پست خود برای رسیدن به هنر ناب «انبیا»

                                                           

1 Lewis. ibid. pp. 36-37. 

http://www.aghalliat.com/


  حسام جنانی هدایت نابغه یا هدایت سارق... )بخش دوم(

18 
www.aghalliat.com   

ت و اس« غیرادبی»دهد که هم در رها کردن لکاته او را به چیزی پیوند می باشد. ناتوانی راوی

 ها.ها و روزمرگیها: عادتهم خصیصه اصلی سبک زندگی رجاله

تار »بخشد: های رفتاری خاصی نیز به او میبه رمان تار بازگردیم. دوپارگی ذهنی تار ویژگی

و  1«های مخاطبش آغاز کند.ین[ حرفوار ]آخرعادت دارد که پاسخ خود را با تکرار طوطی

ه از تواند خود را جدا از کسانی بداند کاش، نمیهای فکریاین یعنی تار، به خاطر بالتکلیفی

ساخته  انمنعکس کردن دیگرشخصیتی که از طریق »نظر او جزئی از دنیای هنری او نیستند: 

ه همین دلیل است که هابسون ب 2«ها و همزادهاها، جفتشود پر است از تضادها و تقابلمی

. خودت کنیتو خودت را نقض می»گوید که سرانجام در پایان بحث خود با تار به او چنین می

آیا چنین شخصیتی با شخصیت راوی که  3«گویی باوری نداری.دانی به چیزهایی که میهم می

ل داستان مدام در حال بیند و در طوها را در خود میدیگران، یا همان رجاله« انعکاس»جا همه

 های خود است، شباهتی ندارد؟نقض کردن گفته

 

 
 12۲-12۴مأخذ، صص  همان

 

ها، تضادها و تقابل»اند، آیا وجود او سرشار از ها، انعکاس خود راویها، این رجالهاگر این قیافه

کنند ر میها نیستند که راوی را وادانیست؟ آیا همین تضادها و تقابل« ها و همزادهاجفت

                                                           

1. Schneider. ibid. p. 7. 

2. ibid. p 31. ]تأکید از نگارنده[ 

3. Lewis. ibid. p. 18. 
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ها؟ در این صورت، ای دیگر یکی از آنها بداند و لحظهای خود را جدا و متنفر از رجالهلحظه

 و تار چه تفاوتی وجود دارد؟ بین ساخت روحیِ راوی

و در کند. از این رتار احساس دوگانه خود را نسبت به برتا از ابتدا تا پایان رمان حفظ می

 رود:نام دارد بازهم برای دیدار با برتا به خانه او می 1«وشانهفرجماع جلوه» فصل پایانی که

کرد که راز تار آن روز سوار بر یک اتوبوس به سمت برتا خزید... به این مسئله فکر می

وانسته بود گاه نتناپذیرشان این بود که او هیچالوقوعش با برتا و رابطه پایاندیدار قریب

کرد... الً قصدی برای ترک برتا نداشت. صرفاً نقش بازی میواقعاً برتا را ترک کند. او اص

 2رسید. اما عدم تالش برای فرار کردن از این موقعیت نیز پوچ به نظر می

 

ای برتا این حقیقت را بر»تار که شب قبل از این دیدار را با آناستازیا سر کرده است قصد دارد 

دهد تمام اما خبری که برتا به او می 3« آشکار کند که دیگر مسئولیتی در قبالش ندارد.

 کند:و آزادانه در آینده نقش بر آب می« فروشانهجماع جلوه»امیدهایش را برای 

 «خبر جدیدی نیست؟»برتا نشست. تار مقابل او نشست و پرسید: 

 برتا نگاهی خیره، مّصر و پرمعنا به او انداخت.« خبر جدید؟ بله!»

... 

 «ایت دارم.خب، من هم خبر جدیدی بر»

 «واقعاً؟»

 

                                                           

1. Swagger Sex 

2. Lewis. ibid. p. 304. 

3. ibid. 
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کند خبری را که به آن اشاره رود، تار سعی میمکالمه این دو قدری پیش میکه آن پس از

 کرده بود به برتا بدهد:

 «اش برایم بسیار سخت است.گفتن باقی»

 «چه چیزش سخت است؟»

 مندم. دیروز زنی را مالقات کردم. او را هم دوستخب، هنوز هم خیلی به تو عالقه»

 «کار کنم؟ه خودم را بگیرم. باید چ توانم جلوِدارم. نمی

... 

 «این زن کیست؟»

 «شناسی. آناستازیا واسک.او را می»

... 

 «خبر من چیست. –ای هنوز نفهمیده»

 «؟––نه، چیز جدیدی»

 «بله، باردارم.»

این واقعه با شبی که تار سپری کرده بود و امیدهای او برای برخورداری از جماع 

 1فروشانه در آینده در تضاد بود. او شکست خورده بود.وهجل

 

فرزند برتا نه از تار بلکه از کرایسلر و حاصل تجاوز او به برتاست، اما تار با شنیدن این خبر یک 

یچاره! دختر ب»دهد: رود و به برتا قول ازدواج میمرتبه دیگر در قالب فردی رمانتیک فرو می

که  توانم بگویمتوانیم ازدواج کنیم و میردش نگران نباش. میوضعیت بدی است. اما در مو

جاست که همین صحنه، و جالب این 2« سرعت انجامش بدهیم.اگر به –بچه نیز از خودم است

                                                           

1. Lewis. ibid. pp. 307-308. 

2. Lewis. ibid. p. 308. 
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راوی برای  نیزبوف کور رساند. در میبوف کور و تار ما را به شباهتی دیگر بین پیرنگ رمان 

 ر به ازدواج با او شده است:اش مجبوحفظ آبروی لکاته و خانواده

 

 
 ۴1همان مأخذ، ص 

 

م، شخصیت بینیکه میو دلیل ازدواج تار با برتا نیز چیزی جز این نیست: حفظ آبروی او. چنان

برتا نه تنها الگویی برای طراحی لکاته بوده، بلکه هدایت رابطه راوی و لکاته را نیز از روی رابطه 

لکه هایی پراکنده در میان نیست، باین، صرفاً شباهت در صحنهاو و تار طراحی کرده است. بنابر

ارد و شباهت د تار، هم در تکنیک روایی و محتوا و هم در پیرنگ داستانی به رمان بوف کور

 ها را خواهیم دید.های پرتعداد دیگری از این شباهتما بازهم نمونه

تواند از شر شخصیت دوپاره نمی دهد، بازهمبه برتا قول ازدواج میکه آن تار، حتی پس از

گوید می طوراینشدت پریشان است با خود خود رها شود و در حالی که پس از مالقات با برتا به

من قرار است با برتا النکن ازدواج کنم. خب؟ چرا بعد از آن نباید آقای خودم باشم؟ اگر »که 

و به همین ترتیب رفتار  1«ار را انجام بدهم؟بخواهم با آناستازیا رابطه داشته باشم، چرا نباید این ک

ین میل جنسی تار الگویی نوسانی ب»ها با آناستازیا. ها با برتاست و غروبکند. او بعدازظهرمی

کند. بنابراین، آینده او در مسیری که مانند حرکات یک آونگ قابل دو نوع زن را تکرار می

                                                           

1. Lewis. ibid. pp. 309-310. 
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مذکور، یکی برتاست که سیمای او را در لکاته « زن دو نوع» 1« ست به دام افتاده است.بینیپیش

توانیم ببینیم و دیگری آناستازیاست که الگویی برای خلق دخترک اثیری داستان هدایت می

 تر به شخصیت او نیز خواهیم پرداخت.بوده است و پایین

« یهویت مل»با مفهوم تار توان این گسیختگی و دوگانگی ذهنی را در رمان اما چطور می

 پیوند داد؟ 

دهد که او در زمان جوانی بر خالف هابسون از تاریخچه شخصی تار در رمان نشان می

حمایت مالی و سابقه آموزشی مناسبی برخوردار نبوده است )در این خصوص بین تار و 

های او را برای اجتناب کردن هایی وجود دارد( و همین مسئله تالشخود لوئیس شباهت

دلیِ کند. او دچار دوهایی مواجه میزش ]سنتی[ انگلیسی با پیچیدگیاز تأثیرات آمو

فردی مطرود است. تار از متعلقات بورژوازی هابسون بیزار است، اما در عین حال، به 

ن تربیت نشده، شیفته هما« آقای انگلیسی»به قدر کافی به عنوان یک که آن خاطر

است... برای استفن ددالوس تعریف شده انگلیسی های ملی تلقینی و نهادینهویژگی

آزادی فردی کاری بالنسبه ساده است و شامل رد کردن منشأ تربیت ایرلندی، یعنی 

، اش کامل نبوده استشود. برای تار، که تربیت ملیخانواده، دین و سرزمین پدری می

ای ههاست. تالشتمایل برای فرار از چنین تربیتی همواره توأم با جذب شدن به آن

فردگرایانه او برای رها کردن خود، از جمله هدفش برای فرا رفتن از قید و بندهای ملیت، 

 2زندگی بورژوازی همراه است. « طلبانهابتذال راحت»همواره با کشش او به سمت 

 

ا از دست و آموزشی انگلیسی ر-های فرهنگیتر، تار در تالش است تا زنجیر سنتبه تعبیر ساده

ه ها را دریافت نکرده است بشکلی کامل این آموزشه ، اما چون در گذشته بپای خود باز کند

                                                           

1. Shin. ibid. p. 29. 

2. Peppis. ibid. pp. 244-245. 
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 مبتذل هایِها بگریزد و از برتا و جذابیتکشش دارد. او در تقالست تا از این سنتها آن سمت

اما بازهم به خاطر هویت دوپاره خود قادر به این کار  اش با او نیز دست بکشد،و غیرهنری رابطه

 باتار خواننده در رمان  پرتره هنرمند در جوانیونه است که، برخالف رمان گنیست. این

شخصیتی مواجه است که به دلیل تناقضات شدید فکری تا پایان داستان به آزادی فردی و 

وف کور بکند و این وضعیت، در کلیت آن، تمام و کمال به پیرنگ آرمانی خود دست پیدا نمی
مواجه است که از « دودلی فردی مطرود»استان نیز خواننده با نیز راه یافته است. در این د

 هایش برای فراکند و در عین حال تالشها ابراز بیزاری میزندگی روزمره رجاله« متعلقات»

« ششک»بر دست و پای او بسته شده است همواره با « شهرری»رفتن از قید و بندهایی که در 

 شهر همراه است. مردمان همان« ابتذال»شدید او به سمت 

 

 یا موزی که خیار شد 1هایی با اشکال آلتی. میوه9-8

مان مفهومی دیگری بین این ر -ما را به شباهت پیرنگی تار مشخصه مشترک دیگری در رمان 

 هایی با اشکال آلتی.رساند: وجود میوهمیبوف کور و 

هنماست و به سنگ جایی که در رمان تار دوگانگی هنر/حیات دوگانگی اصلی و رااز آن

ا شود، بنابراین لوئیس متناسب بماند که جریان رویدادهای رمان بر روی آن روان میبستری می

هر نیمه از این دوگانگی، هنر یا حیات، عناصری را در داستان خود گنجانده است که با آن نیمه 

حیات  ست که باا طور کلی خوراکیه کنند. یکی از این عناصر غذا و بربط مفهومی پیدا می

های کوتاه لوئیس، میزهای غذا را، مانند داستان تاربخش عمده رمان »یابد. ارتباط می

ها و به که رویدادها یا در فضاهای بسته خانگی یا در کافه طوریه کنند، ببندی میچارچوب

 2« دهند.وقت غذا خوردن رخ می

                                                           

1. Phallic 

2. Peppis. ibid. p. 34. 
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در قبال ها نآ به هنر یا حیات، رفتار های لوئیستر یا دورتر شخصیتبسته به ارتباط نزدیک

 غذا و خوراکی متفاوت است:

میلی دارند یا ها اغلب پیش از غذا یا احساس بیهای لوئیس شخصیتدر نوشته

نها شوند. تدهد یا ناخوش میدست میها آن اشتهایی، و بعد از غذا نیز یا حس تهوع بهبی

( و جولیوس راتنر 1۱1۲)تار در رمان  های لوئیس، اُتو کرایسلرترین شخصیتمنحرف

برند و خشونت محض حاضر در ( از غذای خود لذت می1۱3۰)بوزینگان خداوند در 

 1های بلعیدن با اشتهای هیوالیی دیگری پیوندی نزدیک دارد. گونه عادتاین

 

 و، یعنی تمایل به جنس مخالف، با شخصیت اُت«اشتهای هیوالیی»حد اعالی این تار در رمان 

پاره دارد و از همین رو نقشی که کرایسلر پیوند خورده است. اما او نیز همچون تار هویتی پاره

کند دقیقاً همانی نیست که خودش در ذهن در آن فرو رفته است و در سرتاسر رمان ایفایش می

 دارد:

ت، سمتضاد ا هایجایی که هویت تسلسلی ناپایدار از امیال و وسواس، از آنتاردر رمان 

ها برای یافتن یک خود اصیل است. ای از تالشوظیفه شخصیت دست زدن به زنجیره

ین ها در اچون شخصیت. ماندها در نهایت عقیم میبماند که این تالش

توانند این خود اصیل را در درون خود شناسایی کنند، بنابراین رمان نمی

و بر این امید  تل اسکنند اصیکنند هویتی را بپذیرند که گمان میتالش می

هستند که با ایفای نقش در چنین هویتی، آن خودِ ساختگی را به نحوی واقعی کنند. از 

تار که هنرمند فردگرای اصیلی نیست، به طرزی ناموفق تالش این رو، 

                                                           

1. Murray. ibid. p. 34. 
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کند که نقش چنین هنرمندی را ایفا کند و کرایسلر که قهرمانی می

 1. بردود را در چنین نقشی فرو بکند خرمانتیک و فداکار نیست، تالش می

 

ه شود. ای بااهمیت پرداختپیش از پرداختن به بحث اصلی خوب است در این فرصت به نکته

هایی که تاکنون، متناسب با موضوع بحث، از آثار تحقیقی غیرفارسی استفاده شده قولنقل

ده را خوانور بوف کهستند، اما شخصی که حتی یک مرتبه تار است، همگی در مورد رمان 

را برای تجزیه و تحلیل ساختاری و معنایی ها آن توانشود که میسادگی متوجه میباشد به

 اشد.قول باال بهترین مثال بنیز براحتی استفاده کرد. در این خصوص، شاید نقل بوف کور

« دضاهای متتسلسلی ناپایدار از امیال و وسواس»بصورت تار در بریده باال هویت در رمان 

ین خود کار برد. راوی نیز به نیز ب توان برای هویت راویشود و چنین تعریفی را میتعریف می

غم رهای متضادش، به دام افتاده است و از این رو، علیاش، یا امیال و وسواسعالی و خود دانی

 ای خود، قادر به دل کندن از لکاته نیست.تمام ادعاهای ضدرجاله

افتن ها برای یای از تالشدست زدن به زنجیره»تار خصیت در رمان از نظر پپیس وظیفه ش

نیز راوی از همان ابتدا برای رسیدن به همین هدف تالش بوف کور و در « یک خود اصیل است

 کند:می

 

 

 
 ۴-۱همان مأخذ، صص 
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 «یل استکند اصگمان می»کند هویتی را بپذیرد که ، همچون تار، تالش مینیز بوف کورراوی 

 با ایفای نقش در چنین»تواند آن را در درون خود شناسایی کند پس امید دارد که اما چون نمی

لیه شمار او عهای بیکند. این تالش به لفاظی« هویتی آن خودِ ساختگی را به نحوی واقعی

تار که هنرمند فردگرای اصیلی نیست، به طرزی ناموفق »شود. در رمان لوئیس ها منتهی میرجاله

ظاهر نیز ادعای راویِ بهبوف کور و در « کند که نقش چنین هنرمندی را ایفا کندتالش می

 همه»ها که شکل رجالههنرمند و فردگرای داستان این است که هیچ شباهتی بین او و توده یک

دنباله آن آویخته شده و منتهی به آلت تناسلشان ه مشت روده ب یک دهن بودند که یکها آن

 اش به لکاته،وجود ندارد، اما در باطن همه فکر و ذهنش در کشش همان آلت تناسلی 1«شدمی

وید گجاست که میترین قسمت کالم پپیس اما، آنشود. مهمو به دختر اثیری خالصه می

انتهای  در« ماند.عقیم می»ظاهر هنرمندان برای یافتن یک خود اصیل در نهایت های این بهتالش

رد و با پا گیسرگشته شده است، از نیمه هنر فاصله می« دو نوع زن»، که بین رمان لوئیس، تار

یابد، شود. او نه تنها خود اصیلش را نمیگذاشتن به نیمه حیات به یک ماشین جنسی بدل می

دهد و به کسوت یکی از همان بلکه هویت هنری سابقش را نیز تا حد زیادی از دست می

بوف کور گریزان است. فرجام کار راوی در ها آن آید که ازمیالحالی درهای متوسطانسان
نیز چیزی جز این نیست. در این داستان نیز راوی سرانجام در مقابل تن لکاته، یا به بیانی دیگر، 

آورد و هویتش با بدل شدن به پیرمرد در مقابل غریزه جنسی خود، سر تعظیم فرود می

در  کهاین ها را شماتت و ازست که راوی رجالها یشود و این در حالخنزرپنزری مسخ می

ف کور بوکند. در حقیقت، رمان تار و به دام افتاده است ابراز نفرت و بیزاری میها آن دنیای
ای نه تنها در ایده اصلی بلکه در خط روایی و مضامین داستانی نیز یکی هستند و تفاوت عمده

را ار تشده بر رمان توان نقدهای نوشتهطر است که میشود و به همین خابین این دو دیده نمی

 نیز به کار گرفت.بوف کور در تحلیل 

                                                           

 .۲3دایت، همان مأخذ، ص ه.  1
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ها بازگردیم. گفتیم که کرایسلر نیز همچون تار دارای شخصیتی دوپاره و به موضوع میوه

های متضاد در کشمکش با یکدیگرند. ای از امیال و کششناموزون است و در درون او مجموعه

آورد که یک بار دیگر معلوم ای را در رمان به وجود مید تار نقاش است، صحنهاو که مانن

خود را، چه به لحاظ ساختاری و چه محتوایی، از روی دست بوف کور کند صادق هدایت می

 لوئیس رونویسی کرده است:

تر است، اشتهای کرایسلر ، در عملی که شباهت آن به عمل بلعیدن مخفیتاردر رمان  

شود. پس از مالقاتی کوتاه در یک مهمانی، کرایسلر نامزد سابق تار خشونت می بدل به

کند. اش را دارد، به خانه خود دعوت مییعنی برتا را با این بهانه که قصد کشیدن پرتره

 1گیرد.آورد و برای او ژست نقاشی میهای را درمیبرتا لباس

 

کند،  به تعبیری بهتر، مانند هنرمندی حقیقی رفتارای، یا و کرایسلر که باید مانند هنرمندی حرفه

رد که بکار میه دهد و تشبیهی را در مورد بازوهای برتا بناگهان کنترل خودش را از دست می

 معنایی خاص در آن نهفته است:

 «بازوهای شما شبیه موز است!»

ود و مند بلرزشی هشدارآمیز به درون برتا نفوذ کرد. اما هر چه باشد کرایسلر یک هنر

 2که بازوهای او را به موز تشبیه کند. –ناپذیر حتی اجتناب –بنابراین طبیعی بود 

 

مدن دهد، برتا با آنشان می« نفوذ»و « درون»آن چنان که دقت لوئیس در انتخاب کلماتی مانند 

دهد در نقشی به خانه کرایسلر مرتکب اشتباهی مهلک شده است و همین به کرایسلر فرصت می

 رو برود که به نقش یک هنرمند هیچ شباهتی ندارد:ف

                                                           

1. Murray. ibid. p. 37. 

2. Lewis. ibid. p. 182. 
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یل اصلی قصد برتا این بود که بر دل« توانم ببینم؟اوه! امیدوارم نقاشی خوبی شده باشد. می»

رتا متوجه بکه آن جا تأکید کند. اما کرایسلر از جایش بلند شد و قبل ازبودنشان در آن

سردتان  رسدبه نظر می»شان کرد و گفت: بشود به بازوهای او چنگ زد و شروع به مالیدن

کننده را به زبان آورد برای برتا مشوش« خانم»طوری که کرایسلر لفظ « شده است خانم.

بود. او خودش را عقب کشید. حاال دیگر جدی بود و حالتی تدافعی به خود گرفته بود. 

 «پوشم.نه! ممنونم. اگر کارتان تمام شده است، لباسم را می»

سپس با حالت خشماگین کسی که به او توهین شده « ه بدهید بازوهایتان را بمالم.اجاز»

 1باشد برتا را در چنگ گرفت.

  

ود را با خ فاصله هنریکرایسلر کامالً فراموش کرده است که باید مانند هنرمندی حقیقی 

ابد. تشبیهی که یمیاش رعایت کند. بنابراین، او در این صحنه نه با هنر، بلکه با حیات پیوند ابژه

ور شدن غریزه جنسی در او داللت دارد، بلکه یادآور غریزه بلع برد نه تنها به شعلهکار میه او ب

 نیز هست:

های ف، اما حر«یک هنرمند است»کند به خودش اطمینان بدهد که کرایسلر برتا سعی می

یه آن به ع هنر و تشبکند. با نزدیک شدن به موضوکرایسلر خالف این مسئله را ثابت می

آن  که به خاطر نرمی و شکل خاص یئیخصوص شهببرای مصرف کردن،  یئیش

دهد که چگونه میل ]جسمانی[، قضاوت ، لوئیس نشان میشودشناخته می

شود که او هرگونه فاصله اندازد و باعث میشناختی کرایسلر را از شکل میزیبایی

طور که کاروالین کند. همانهنرش را نابود  ای بین او و موضوعغیراحساسی یا حرفه

مل عکند، در همان حال که عمل دیدن بر فاصله گرفتن مبتنی است، کورسمِیر اشاره می

کرایسلر  . تشبیه موزیکندچشیدن به نزدیکی بیش از حد به ابژه داللت می

                                                           

1. Lewis. ibid. p. 182-183. 
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تا در ردهنده فروپاشی کامل مرزهای بین او و برتا است. لرزش هشدارآمیزی که بنشان

لوقوع ادهد که جسم خارجی او بر بلعیده شدن قریبکند نشان میاین صحنه احساس می

 1خود واقف شده است.

 

یابد و به می پیوندبوف کور چگونه با داستان تار حاال خوب است ببینیم که این قسمت از رمان 

ا بررسی ای رنهدهد. برای یافتن چنین پیوندی باید صحپیرنگ مفهومی و روایی آن شکل می

 کنیم که دختر اثیری به خانه راوی آمده و روی تخت او دراز کشیده است:

 

 
 2۴همان مأخذ، ص 

 

که او بازوهای  افتداش زمانی اتفاق میاز بین رفتن فاصله احساسی بین کرایسلر و ابژه نقاشی

ز درست نیوف کور بقسمت از . در این گیردو او را در چنگ می کندتشبیه میبرتا را به موز 

شبیهی ترود، راوی از بین راوی و دختر اثیری در حالتی خاص از بین می ای که فاصلهدر لحظه

ای، بلکه هم نه هر میوه کند، آندختر اثیری استفاده می مزه جسمانیبرای توصیف  ایمیوه

الت خاص ن حای که، درست مانند موز، شکلی آلتی دارد. بدون شک، بر تشبیهی که در ایمیوه

رتب توان متهای معنایی خاصی نیز میبا استفاده از یک میوه خاص ساخته شده است داللت
                                                           

1. Murray. ibid. p. 38. ]تأکید از نگارنده[ 
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تشبیه راوی همزمان به فعال شدن  ،تار، همچون صحنه مشابه در رمان کرد. در این صحنه نیز

 ترین نیازهای انسانی، داللت دارد.غریزه جنسی و غریزه بلع، یعنی بدوی

و  «دهنده فروپاشی کامل مرزهای بین او و برتایه موزی کرایسلر نشانتشب»طور که همان

کند که برانگیخته شدن امیال جسمانی در اوست، راوی نیز هنگامی از تشبیه خیاری استفاده می

 اند. اشاره بهبه هم چسبیده« مانند نر و ماده مهرگیاه»لباسش را درآورده و او و دختر اثیری 

د، بلکه کن، نه تنها صحنه را از هر گونه حالت اثیری و روحانی تهی می«مادینگی»و « نرینگی»

داللت بر اتصال مادی بین جسم راوی و دختر اثیری دارد. رفتار راوی در برهنه شدن و چسبیدن 

به جسم دختر اثیری یادآور رفتار کرایسلر در نزدیک شدن به موضوع نقاشی خود، یعنی 

تر بین او و دخ« دهنده فروپاشی کامل مرزهاینشان»نیز  برتاست. پس تشبیه خیاری راوی

عنای شود. به منقاشی او نیز می« ابژه»دانیم در شب مالقات با راوی بدل به ست که میاثیری

دیگر، هم کرایسلر و هم راوی در مواجهه با برتا و دختر اثیری رفتاری مشابه از خود بروز 

یت در چند موقعبوف کور دانیم که راوی در عالوه، می هوجه هنری نیست. بدهند که به هیچمی

 کند که دومینشان این است: دیگر نیز به میوه خیار اشاره می
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 ۱۰-۲۱همان مأخذ، ص 

 

ر این ، که د«ته»به جای « کونه»راوی، با تفاوت لفظی کوچکی، یعنی استفاده از جا این در

تر در خصوص دختر اثیری ای که پیشه میوهبازهم از همان تشبی 1دلیل هم نیستموقعیت بی

                                                           

صادق هدایت جنجال بزرگی  گرایانهتمایالت همجنسسخنان بهروز افخمی در مورد  13۱۴در سال .  1

هدایت در قلمرو زندگی  های جنسیگرایش» آفرید. همان زمان یادداشت کوتاهی منتشر کردم و نوشتم:

ه حوزه آنگاه باید آنها را ب اما چنانچه بر هنرش تأثیر گذارده باشند، اش، مسائلی هستند خصوصی،شخصی

اوت داوری اخالقی و قضعمومی وارد کرد و به قصد شناخت بهتر ادبیات او، از آنها سخن گفت و بدون پیش

ان سال ام که به احتمال فراومورد صادق هدایت آغاز کردهشان کرد. تحقیقی را در شخصیتی تجزیه و تحلیل

آنکه قصدم تخریب شخصیت صادق هدایت، یا توهین به او باشد، خواهم آینده منتشر خواهد شد. در آنجا، بی
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کند. به این تر لکاته استفاده میهای برادر کوچکاستفاده کرده بود، برای توصیف طعم لب

صادق هدایت به دوستی در پاریس، شاهدی  هایدر کنار یکی از نامه که، بوف کورصحنه از 

ن زمان، ای واهیم گشت. تا آناست، بازخ« راوی-هدایت»گویا بر تمایالت جنسی نامتعارف 

نکته را باید به خاطر سپرد که تمایل همزمان راوی به جنس موافق و مخالف داللت بر 

های فکر دو پاره او و افکار متناقضش دارد )گسستی شخصیتی که خود هدایت نیز به گرایش

  آن دچار بود(.

بر تمایالت نامتعارف جنسی هایی که دال چنین صحنهتار اما کرایسلر چه؟ آیا او در رمان 

کند؟ پاسخ بازهم مثبت است. در صحنه دوئلی که بین کرایسلر و یکی از او باشد خلق می

تل دهد و در نهایت منجر به قبه اسم سولتیک بر سر آناستازیا روی میتار های رمان شخصیت

ضاد تهای مشود، کرایسلر یک بار دیگر با تمایالت و کشمکشناخواسته سولتیک می

آور است، خواننده را در اش که سرعت رخدادشان، مانند صحنه تجاوز به برتا، شوکدرونی

 برد:بهت فرو می

بیتزِنکو جلو آمد و از کرایسلر پرسید که آیا هنوز تمایلی برای ادامه دادن دوئل دارد یا 

 نه...

 «؟–شوم. منظورتان این است کهمتوجه نمی»

 –«تان و شما بتوانید به مفاهمه برسیدمنظورم این است که اگر رقیب»

... 

کرایسلر از بیتزنکو روی گرداند و به سمت دستیار دیگر سولتیک رفت. در حالی که 

های آب که بخواهد از گودالچنان هایش را،درخشید و قدمصورتش با خوشرویی می

                                                           

سام، )جنانی، ح «دارند. بوف کورخواهانه هدایت اهمیت بسیار زیادی در فهم جنسگفت که چرا تمایالت هم

 (13۱۴آبان  3۰، چهارشنبه مدومه، وبسایت ادبی اشییتابو التیتما ریتفسو  تیصادق هدا
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رط دوئل تنها به یک ش»داشت، خطاب به استاِرسکی گفت: اجتناب کند، با احتیاط برمی

 «کنم. چنانچه آقای سولتیک یک بوسه به من بدهند، دوئل را رها خواهم کرد.را رها می

 «شوم.متوجه نمی»

 «دانید بوسه چیست آقای عزیز.همین دیگر، یک بوسه. قاعدتاً می»

سولتیک پشت سر استارسکی ایستاد و با صدایی « اید.به گمانم عقلتان را از دست داده»

 1«ایطت چیست؟شر»بلند گفت: 

 

حرکت بعدی کرایسلر در این صحنه نیز شبیه صحنه تجاوز به برتا و به همان میزان غافلگیرکننده 

 است:

ه نزدیکی سولتیک بتواند تکان بخورد بکه آن کرایسلر چنان سریع به جلو جهید که قبل از

 ایستادندها آن او رسیده بود... او با جهش سریع خود همه را سرجایشان میخکوب کرد.

کردند گوش سپردند... کلمات کرایسلر رویشان را تماشا میو در حالی که منظره پیش

ت حرکت کرده بود. دسنیز احتماالً اثر جهشش را داشتند. نیش و نوششان رقیب را بی

حرکت یشنید در هوا بمیچه آن ای وارد کند، اما به خاطرسولتیک باال رفته بود که ضربه

قدر عصبانیت به گوشش ریخته بود که تنش گفت آنکرایسلر به او می کهچه آن شد.

رد. جسمش آمیز جلو بپیشین را بکل بیرون رانده بود... کرایسلر دهانش را با حالتی محبت

 2باره قرن هجدم را به خود گرفته بود، گویی که سولتیک زن باشد.حالت مردان زن

 

کند و باال گرفتن درگیری با مرگ ور میعلهاین حرکت کرایسلر آتش دوئل را دوباره ش

 رسد.ناخواسته سولتیک به اتمام می

                                                           

1. Lewis. Tarr. pp. 266-267. 

2. Lewis. ibid. p. 267. 
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شود صرفًا نباید چنین فرض کنیم که درخواست عجیب کرایسلر که در یک دوئل مطرح می 

ست برای توهین کردن به رقیب خود و با کلیت رمان و نقش کرایسلر در آن پیوندی ا اقدامی

گذارد ای که به آوردگاه دوئل خود با سولتیک قدم میز همان لحظهمفهومی ندارد. کرایسلر ا

کند. آندریا فروید الونستین در کتاب خود کشش نامتعارفی به او در درون خود احساس می

که در مورد آثار لوئیس نوشته است، کشش مذکور را انگیز و زنان مقهورکننده جهودان نفرت

ود: شگونه بیان میاین تارخواند؛ وضعیتی که در رمان می 1«جنسگرایانه پارانوئیدیاضطراب هم»

آن مرد بود! اما چون عاشق آن مرد بود دوست داشت شمشیری به درون او فرو ببرد. عاشق او »

قاعدتاً،  2«ند؟کردآن را به درون و بیرون و باال و پایین او فرو ببرد. چرا باید از کُلت استفاده می

 یابد.معناهای استعاری دیگری نیز میجا این سولتیک در« درون»ه ب« شمشیر»فرو بردن یک 

اه به چرایی رفتارهای نامتعارف کرایسلر بهتر پی ببریم یک مرتبه دیگر باید به نگ کهاین برای

انتقادی لوئیس نسبت به تحوالت اجتماعی و فرهنگی اروپا در آن برهه تاریخی بازگردیم که 

 ضد هنر بودند:از نظر او بعضاً ضد عقل و 

گرایی شده خود لوئیس از همجنسگرایی کرایسلر را باید در قالب نفرت شناختههمجنس 

انقالب »گوید که ( لوئیس چنین می1۱2۱)اداره شدن  هنردید. برای مثال، در کتاب 

دون تر ماهستند که پیشچه آن داده به نفع استاندارهای ضدعقلی که موافق با هررخ

 «شد، نخستین و آشکارترین نتیجه تحوالت فرهنگ جنسی است.ته میعقالنیت دانس

خواند با تکبر بورژوازی، هنر تفننی، و می« homo»را که چه آن ترتیب، لوئیسبدین

 3اند. داد. تقریباً تمام این خصوصیات در کرایسلر تجلی یافتهانحطاط عقالنی پیوند می

                                                           

1. Loewenstein, Andrea Freud. Loathsome Jews and Engulfing Women, 

Metaphors of Projection in the Works of Wyndham Lewis, Charles Williams, 

and Graham Greene. New York: New York University Press, 1993. p. 171. 
2. Lewis. Tarr. p. 265. 

3. Wutz. ibid. p. 897. 
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خصوص در میان هشیوع تمایل به جنس موافق، ب از جمله را، هالوئیس تمامی این گرایش

دانست که سرانجامی جز هبوط به درجات ای از انحطاط اجتماعی و فردی میهنرمندان، نشانه

ف بورا نه تنها در راوی  هاگونه گرایشزند و ما اینرقم نمیها آن تر حیات را برای دارندهنازل
 یابیم.یمها آن اش متمایل بهدر زندگی شخصیبینیم، بلکه حتی خود هدایت را نیز میکور 

تمثال فردی است که قصد دارد از نیمه هنر فرار کند و به نیمه حیات تار کرایسلر در رمان 

ناقض های متبازگردد و رفتارهای او در این رمان مؤید همین میل درونی اوست که البته از سویه

بیند و از نرینه برای رسیدن به آناستازیا می نیز خالی نیست. او از یک طرف سولتیک را مانعی

نگرد. آناستازیا واسک تئوری خود را در مورد سوی دیگر همچون یک معشوقه مذکر به او می

 کند:بیان می طوراینرفتارهای او 

د هایی که او برانگیخت تالشی بوخواهی تئوری من را بشنوی؟ به نظر من تمام جنجالمی

ر و بازگشت به حیات؛ مانند یک ماهی که در مخزن اشتباهی افتاده برای خارج شدن از هن

 تر این است که بگویی که او قصدباشد و حاال تقالکنان بخواهد از آن خارج شود. دقیق

کرد او قصد داشت از حوضچه کوچک هنر که گمان می. باز گردد داشت به رابطه جنسی

نسی بازگردد. در واقع منظورم این است عمرش در آن به سر آمده است دوباره به رابطه ج

نگارانه کننده و ولکه او یک دانشجوی هنر بود که هیچ استعدادی نداشت، و حیاتی خسته

 1برد.را مانند هزار نفر دیگر در همان موقعیت پیش می

 

رغم . او نیز علیکندرا برای ما تشریح می بوف کورگویی تئوری آناستازیا، نه کرایسلر که راوی 

 کننده وخسته»ها حیاتی هایش علیه رجالهتمامی ادعاهای فردگرایانه و پرت و پالگویی

« درون»برد و با همه وجود به دنبال یافتن راهی به ها به پیش میرا همچون همان رجاله« ولنگارانه

                                                           

1. Lewis. ibid. p. 298. 
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ن آمده، حتی حاضر است برای رسیدبوف کور چنان که در متن دختر اثیری و لکاته است و آن

مقصود به دست و پای لکاته نیز بیفتد. از طرفی، شعاع امیال جنسی راوی تنها به لکاته محدود  به

 کند.گیرد و راوی را جذب پسرک میتر او را نیز در بر میشود و برادر کوچکنمی

که مبتنی بر  کرایسلر، یعنی ساختی تربیتی پارهگسیخته و پاره هویتبه کرایسلر بازگردیم. 

های فرهنگی رایج در آن برهه تاریخی اروپا منطبق انگاریخاص لوئیس بر مطلقطرز تفکر 

 وند بزنیم:پیتار در رمان  هویت ملیاو را با مفهوم  گسیختگیهویتدهد که نیست به ما اجازه می

ته های اتحاد نقش بسها دو نسخه متضاد از ملیت آلمانی از زمان جنگدر تصور انگلیسی

ایانی گردید و نسخه دوم نظامیهایی احساساتی میها را رمانتیکلمانیاول، آ بود: نسخه

های تر و مبتنی بر سنتایم، باور نخست قدیمیطور که تاکنون دیدهپرست. همانمیهن

ها را ها نویسندگانی مانند ای. تی. هوفمان آلمانفرهنگی رمانتیسم بود. مطابق با این سنت

 کردند که پر از تنش و استرس بودند و کشمکشرفی میهایی احساساتی معآلیستایده

 کرد. از طرفشان به تدریج روحشان را تکه پاره میو محیط پیرامونیها آن بین اذهان

اسی ها کمتر ادبی یا فرهنگی و بیشتر ایدئولوژیک و سیدیگر، تصور اقتدارگرایانه از آلمان

 های نهادهاییآلتو بیسمارک و ایدهاُ« خون و آهن»بود. چنین تصوری مبتنی بر شعار 

 1ند.کردشان میآلمان پس از اتحاد این کشور تقویت آموزشی بود که حاکمان نظامی

 

کدام از این دو الگو دقیقاً منطبق نیست؛ او نه یک هنرمند رمانتیک در رمان تار کرایسلر با هیچ

های صنعتی خاطر پیشرفت گرای مهاجم که کشورش بهاحساساتی است و نه یک پروسی نظامی

های تکنولوژیکی اروپا بود. و مادی روزافزون به سرعت در حال بدل شدن به یکی از غول

طور کامل ظرافت هنری مرتبط با فرهنگ رمانتیسم را دارد و نه نظم فکری و ه کرایسلر نه ب

ه کرا. از همین روست  تکنولوژیکی-ناپذیر ملهم از فرهنگ نظامیصالبت خشک و خلل

                                                           

1. Peppis. ibid. p. 246-247. 
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صحنه دوئل نظامی بین خود و سولتیک را که به دلیلی ظاهراً رمانتیک شکل گرفته است، با 

همین  کند و در نهایتای تراژیک/کمیک میپیشنهاد جنسی خود به سولتیک بدل به واقعه

 جاستشود. جالب ایناش است که به خودکشی او و انهدام کاملش منجر میپارههویت پاره

دهد که در نزدیکی مرز فرانسه و آلمان است و این یعنی حتی ندانی رخ میکه مرگ او در ز

 مکان مرگ او نیز نشانی از دوپارگی وجود او را بر خود دارد.

 

 ای وُرتیسیسمی. دختر اثیری، پرتره9-1

بررسی شدند. اشاره شد که این دو شخصیت در  تاردو شخصیت اصلی مذکر رمان جا این تا

ت که اند و به همین دلیل اسا ادغام در یکدیگر بدل به شخصیت راوی شدهب بوف کورداستان 

ری مشاهده کنیم. قد بوف کورتوانیم در راوی خصوصیات فکری و رفتاری هر دو نفر را می

که صادق هدایت  ستالگویی تارنیز در مورد برتا النکن گفته شد. بدین ترتیب که برتای رمان 

ساخته است. نوع رابطه برتا با تار و دلیل ازدواج این دو، یعنی حفظ با استفاده از آن لکاته را 

ین دهد که روابط بکند و نشان میآبروی برتا، ما را هر چه بیشتر به این شباهت رهنمون می

 شکل گرفته است.تار هدایت نیز بر اساس رمان  ها و پیرنگ داستانشخصیت

ی ببریم باید پ بوف کورو داستان تار بین رمان های بیشتر و بهتر به شباهت کهاین اما برای

بین قرار دهیم. این بررسی الزم است، چون زیر ذره قدری نیز شخصیت آناستازیا واسک را

هایی از نههایی بین صحدر مقدمه این تحقیق گفته شد، صرفًا نشان دادن شباهتچه آن مطابق با

قت بوف حقیمحمدرضا سرشار در کتاب  های دیگر، یعنی کاری که مثالًبا داستان بوف کور
دهد، برای اثبات سرقتی بودن این اثر کافی نیست. بهارلو از این رو اتهام سرقت انجام می کور

چه آن»تابد که از نظر او های ریلکه برنمیادبی را در خصوص استفاده هدایت از یادداشت

 شدهل آن بندها بلکه از کیفیت هدایتخود را نه از استقال اهمیت ...هدایت از ریلکه وام گرفته

ن بنابراین، تاکنو .«نام دارد بوف کورگیرند، یعنی در ساختاری که در متن جدید میها آن

ه افکار نه تنها کیفیت جدیدی ببوف کور تالش بر اثبات این مسئله بوده که صادق هدایت در 
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م و کمال، هم در تکنیک روایی، ویندهام لوئیس نداده است، بلکه کلیت داستان خود را تما

برداری اخذ کرده است و بررسی به شیوه تکهتار هم در محتوا و هم در پیرنگ و قصه، از رمان 

 شخصیت آناستازیا واسک بیشتر از پیش ما را به این حقیقت واقف خواهد کرد.

پس  یدر این بخش از تحقیق باید صحنه مالقات راوی و دختر اثیری را بررسی کنیم. راو

ای گردد و با صحنهجوی دختر اثیری به خانه برمیواش در جستاز آخرین گردش شبانه

 شود:دهنده مواجه میتکان

 

 

 
 22-21همان مأخذ، صص 
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دهد از نظر اکنون باید صحنه دیدار تار و آناستازیا را که در استودیوی هنری تار رخ می

توران داشته ای با آناستازیا در یک رسناامیدکنندهبگذارنیم. پیش از این صحنه، تار بحث فلسفی 

است. پس از این جدل، در حالی که خشمگین  ای داغ و جنجالی از او جدا شدهو پس از مجادله

بداند طی که نآ گردد، البته بدوناش بازمیکند به استودیوی هنریاست و به آناستازیا فکر می

 ا ربوده است:بحثشان آناستازیا کلید در استودیویش ر

. به گشتهایش دنبال کلیدش میها باال رفت و در همان حال در جیبآرامی از پلهتار به

ش باز بود. در ابتدا این منظره به نظرکلیدها را یافته باشد. در نیمهکه آن در رسید بدون

ز با جو کشید و در راوطبیعی آمد و بازهم دنبال کلیدها گشت، اما ناگهان دست از جست

. در ریختها به درون میکرد و وارد استودیو شد. جریانی پرتوان از نور مهتاب از پنجره

ای رسید، متوجه شبحی سفیدرنگ شد. هالهبخشی از اتاق که نور مهتاب به آن نمی

زردرنگ اطراف سفیدی را فرا گرفته بود. شبح وارد نور مهتاب شد و روبروی او ایستاد. 

ای باوقار به تنش چسبیده بود. موهایش که سمت ای مجسمهههایش مانند دستدست

 لباسِ بلندقامت با صداییرسید. آن تن بیراست سرش انداخته بود تا زیر کمرش می

 1 آمد شروع کرد به خندیدن.خشک که گویی از سنگ بیرون می

 

ه تن ظه بو حتی لباسی که آناستازیا پیش از این لح های ظاهری بین دو صحنه آشکارندشباهت

ر د تار در آن شب آناستازیا را برای نخستین مرتبه جلوِ دارد شبیه لباس دختر اثیری است.

با او به رستوران برود و بحثشان را که آن یابد. قبل ازاستودیوش در حال خواندن روزنامه می

را  ویتبگذار پالت»گوید: جا به او میکند و در آنآغاز کنند، او را به استودیو دعوت می

ری کارگر، مانند دخت پالتوی برتا سنگین بود. زیر پالتو،»و بعد: « گرم است.جا این دربیاورم.

                                                           

1. Lewis. ibid. 302-303. 
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بنابراین، آناستازیا نیز همچون دختر اثیری در آن  1«پیراهن و دامنی ساده و سیاه پوشیده بود.

تازیا و تضادی ناسپوش بودن دختر اثیری و آپوش بوده است. اما آیا باید سیاهشب سر تا پا سیاه

دانیم و کند، صرفًا شباهتی سطحی ببا سفیدی پوستشان ایجاد میها آن را که رنگ سیاه لباس

ادق ص سادگی بگذریم؟ پاسخ این پرسش منفی است. این شباهت به دلیل استفادهاز کنار آن به

ر د ی لوئیس شکل گرفته است. لوئیس نقاش بود و سبک اوهدایت از توصیفات ُورتیسیست

گرفت که خودش بنیانش نهاده بود و توصیفات او در کارهای نقاشی از همان مکتبی ریشه می

ن اساس فرضیه لوئیس در کار ]تجسمی[ بدی»اش نیز از همین سبک بصری ملهم بود. نوشتاری

شوند منشعب میها آن های دیگر ازاند که تمامی رنگقرار بود: سفید و سیاه دو رنگ بنیادین

 2«دهد.نیز بر این اصل گواهی می شوند. لوگوی تصویری وُرتکسجذب میآنها  و در

بسون در خوانند. برای مثال شمایل هابرخی این سبک توصیفی لوئیس را وُرتیسیستی می

 ، که از پنجره هتل در کت و شلوارسرباز طنازو مرد فرانسوی در داستان تار ابتدای رمان 

ین شوند. همچنصورت سیاه و سفید برای ما تصویر میه شود، بمی اش دیدهآمریکایی

و  پوستی درخشان»شود با دیده می« سیاه و سفید» جسم وحشیداستان کارل در مجموعه

نش بینیم. او نیز یقه پیراهاین خطوط را در توصیف تار نیز می« هایی از موی سیاه.رشته

ه مشاهد گناهانعید بیر رمان سفید است و کالهی سیاه بر سر دارد و همین الگو را د

 3شود.کنیم؛ زمانی که پاتر به دادگاه قاضی وارد میمی

 

                                                           

1. Lewis. ibid. p. 289. 

2. Bracewell. ibid. p. 280. از نگارنده[ ]تأکید  

3. Wagner. ibid. pp. 277-278. ]تأکید در متن اصلی[ 
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تار به قصد خلق یک تابلوی « جوکی برای نخندیدن»به نام تار های رمان در یکی از فصل

 شود:کار میه دست ب 1پاستیش

نه به اشد، ایده یک تابلوی پاستیش خالقهنگامی که روز به انتهای خودش نزدیک می

طور عمده در ه رنگ و شفاف را بذهن تار آمد. دو رنگ زعفرانی پررنگ و سربی بی

رنگ با هم مخلوطشان کرد. ارزش کار نهایی نخست به نظر گرفت و روی دو تخته

شان و روحهای بیو چهرهها آن آلود رقاصان، حالت پرتنششناسی اندام گوشتروان

 2پیچیده نقاشی وابسته بود. عین حال درهم ها و خطوط ساده و دردوم به رنگ

 

ظ کند، یعنی زعفرانی )گرم( و سربی )سرد(، هم به لحاهایی که تار استفاده میدر این تابلو رنگ

عالوه، آیا باید  هکنند، در تضاد با یکدیگر هستند. ببصری و هم احساسی که در بیننده تولید می

خلوط با هم م« رنگدو تخته»هایش روی ار که رنگت« دورنگ»برایمان عجیب باشد که نقاشی 

ی صورت( روحاند شباهتی دور و نزدیک به بوگام داسی )رقص پرتنش(، دختر اثیری )بیشده

ا به در ذهن تار ما ر« شناسی اندامروان»آلودی اندام( یافته است؟ آیا توجه به و لکاته )گوشت

 ؟کندنزدیک نمی شناسی اندام در ذهن راویراون

ترین کارهای او دیده های متضاد در بسیاری از معروفدر کل، استفاده لوئیس از رنگ

طور عمده ه که در آن ب« مطالعه اُوید»یا  A Reading of Ovidشود، از جمله در تابلوی می

 کار رفته است.ه دو رنگ آبی و قرمز ب

 

                                                           

1. Pastiche 

2. Lewis. Tarr. pp. 196-197. 
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مطالعه اُوید تابلوی  

 

ترجمه کرد همین الگو به چشم « عزب»ان آن را به تونیز که می The Celibateدر تابلوی 

 خورد.می

 

 
 عزبتابلوی 
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 در این تابلو:

شود نقاشی با آبیِ سرد گوشتِ بدن به چالش کشیده می« خاکی»های رنگزمینه گرم و ته

های رنگته مادی آتشین، همبسته با« حیات»گونه بشکلی مؤثر بین ثنویت و لوئیس بدین

های متضاد آن، یعنی کارکردهای عقالنی که با آبیِ سرد نمایش زشقرمز و زرد، و ار

شود، یا به تعبیری دیگر، بین کشمکش جسم و فکر، یعنی آوردگاه آشنای هنرمند داده می

 1کند. خالق، توازن برقرار می

 

 شود این است که شباهت بین ظاهر آناستازیا و دختر اثیریای که از موارد فوق گرفته مینتیجه

اده و در عین های سبه دلیل پیروی صادق هدایت از سبک نقاشی ُورتیسیستی و استفاده از رنگ

 ها(.حال متضاد در کنار یکدیگر شکل گرفته است )شکل بصری منطق متناقض

های ظاهری گفته شد، پایان قصه دختر اثیری و آناستازیا نیست. در مورد شباهتچه آن اما

ا آناستازیا ای بسیار مهم باالتر نیز اشاره شد که دختر اثیری در مشخصهچنانچه به یاد بیاوریم، ب

واسک شباهت دارد و اکنون وقت آن است تا در مورد این شباهت، که به مراتب از شباهت 

 تر است، سخن برانیم.ظاهری این دو شخصیت مهم

دگرایی فر را در یک برهه تاریخی خاص در پاسخ بهتار گفتیم که ویندهام لوئیس رمان 

ن خصوص انگلیسی در اوایل قرهرایج در محافل فکری اروپا نوشت. فردگرایان اروپایی و ب

ذهن فرد را یکدست، حامل یکپارچگی و فاقد تناقض  اگوئیستبیستم و در مجالتی مانند 

ی های محدودکننده اجتماعق آمدن بر سنتیکردند و آن را ابزار اصلی فرد برای فامعرفی می

ری غیرهن هایخچه دست و پا گیر فرهنگی و ملی و حتی تمایالت غریزی و گرایشو تاری

 را در نقد چنین طرز تفکری نوشت وتار همداستان نبود و رمان ها آن دانستند. لوئیس اما بامی

تی و های شخصیهای اصلی داستان او، یعنی تار و کرایسلر، حامل تناقضاز این رو شخصیت

                                                           

1. Bracewell. ibid. p. 276. 
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ه نحوی خاص ها را بهستند. آناستازیا واسک نیز این چندگانگی هویتی گسیختگی و دوپارگی

ی را نیز عیناً همین ویژگ کند و آن چنان که خواهیم دید دختر اثیرینمایندگی میتار در رمان 

  در اثر صادق هدایت به خود گرفته است:

مستقل[ ] فرداصالً عجیب نیست که تار، یعنی شخصیتی که قرار است در رمان بدل به 

ت. بیند که اثرات تربیت ملی را پشت سر گذاشته اسبشود گهگاه آناستازیا را شخصی می

فرض آناستازیا را آلمانی در نظر در یک تاالر، او بصورت پیشها آن در اولین مالقات

اما پاسخ آناستازیا از یک « اهل کدام بخش از آلمان است.»پرسد که گیرد و از او میمی

ای مختلف و رقیبِ آن زمان اروپا را درباره ملیت منعکس، و از سوی دیگر هسو دیدگاه

والدین »کند: کند و در انتها نیز او خود را به ملیت خاصی منتسب نمیرا رد میها آن تمامی

ازیا آناست« ام.ام و در آمریکا بزرگ شدهخودم در برلین به دنیا آمده –من روسی هستند. 

کشد که ملیت شخص به والدین او وابسته است، اما ا پیش میدر ابتدا این تئوری ر

اس مکان کند. تئوری اول بر اسبالفاصله این تئوری را با ارائه دو تئوری دیگر پیچیده می

ت کند. آیا ملیت حاصل وراثتولد و دومین بر اساس مکان سکونت، ملیت را تعریف می

یا روسی است، یا آلمانی، یا آمریکایی است، یا محل تولد یا فرهنگ؟ آیا آناستاز خونی

وطن از هر سه؟ تار قاعدتاً گیج شده است، اما بازهم... از آناستازیا یا مخلوطی جهان

یا  –دانید، روسی شما خودتان را چه می» خواهد که ملیت خود را تعریف کند:می

 1« آلمانی؟

 

ی باشد یا او آناستازیا یا باید روس تار به دنبال یافتن هویتی یکپارچه در آناستازیاست. از نظر

آلمانی یا آمریکایی و چه بهتر که این هویت یکپارچه را نیز به نفع فردیت خود کنار گذاشته 

 و« روسی»جاست که ویندهام لوئیس از نشانه سجاوندی خط تیره بین دو واژه باشد. این

                                                           

1. Peppis. ibid. pp. 245-246. 
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ا حرف ست که در تقابل با عالمت تساوی»کند. این خط تیره شبیه یک استفاده می« آلمانی»

 1« کند.یکسان فرض می« آلمانی»را با ملیت « روسی»گیرد و ملیت قرار می« یا»متمایزکننده 

ونه معرفی گهای اصلی این رمان را اینشخصیت« تارخنده خشک: خوانش »فیث بینکز در مقاله 

 کند:می

 یی فکری و جنسهادرگیری( نخستین رمان لوئیس بود. تمرکز آن بر 1۱1۲)تار 

چهار شخصیت اصلی است: هنرمند جوان انگلیسی فردریک سوربرت تار، هنرمند نه 

چندان جوان آلمانی، اوتو کرایسلر، نامزد آلمانی تار، برتا النکن، و آناستازیا واسک، 

 2زیبا که اصالتی خودنمایانه داشت.  آمریکاییِ-روسی-آلمانیدختر 

 

کپارچه و واضح ای یه دلیل مبهم بودن منشأ ملیت، افراد با تاریخچهلوئیس بر این اعتقاد بود که ب

مواجه نیستند که بتوانند خود را با استفاده از آن تعریف کنند و در نهایت با غلبه بر قید و بندهای 

ای محدودکننده آن به آزادی فردی برسند. از همین روست که آناستازیا در رمان لوئیس پرتره

امل وطن و حبرخالف تصور اولیه تار، فردی جهان های گوناگون است. او،هنگها و فراز ملیت

ست و این همان ویژگی خاص اوست که از طریق های گوناگون فرهنگی و نژادیتاریخچه

یابیم که نیز راه یافته است. با دقت در اثر صادق هدایت در میبوف کور دختر اثیری به داستان 

« اکنس»های مورب ترکمنی دارد(، ترکمن است )او چشم« اثت خونیور»دختر اثیری، به لحاظ 

یت هو»کند( و اش را در خاک شهرری دفن میتکهشهرری است )در نهایت نیز راوی بدن تکه

اثیری  کند(. پس دخترمقایسه می« رقاص بتکده هند»گیرد )راوی او را با نیز به خود می 3«هندی

  است.« ملیتی سه»نیز مانند آناستازیا واِسک 

                                                           

1. ibid. p. 246. 

2. Binckes. ibid. p. 35. ]تأکید از نگارنده[ 

 چنین در مورد درک هدایت از پیشینه تاریخی خود زار صادق هدایتبر مپور در مقاله یوسف اسحاق.  3

 نویسد:می
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در حقیقت، ساخت هویتی دختر اثیری انعکاسی از ساخت هویتی خود راوی در داستان 

ایرانی و  دانیم که راوی توأمان هندی،که در داستان آمده، میچه آن است، چون بر اساس

ست و چون راوی از اجداد ترکمنی ست، پدر او ایرانیترکمن است: مادر راوی هندی

 گوید، پس راوی از جانب پدر تبار ترکمنی نیز دارد:اته میاش لکدخترعمه

  

 

 
 13۱-13۱هدایت، همان مأخذ، صص 

 

و که در ا ساخت هویتیهای متفاوت و متضاد در تاریخچهسه ملیتی بودن راوی یعنی انباشت 

 تیشخصیاش شده و گسیختگیاش سبب هویتغریزی و غیرهنری هایپیوند با گرایش
                                                           

 آریائیان، به "ایران"شناخت، و همین شناخت هدایت را به ]هدایت[ اروپا ]و[ پارس باستان را هم می

 گر هویت اصیل ایرانی وی باشد،بیان رفتگمان میدوران پیش از اسالم و قبل از هجوم اعراب که 

های باستانی همت گماشت و شروع کرد به نوشتن در باب پارسیان شد. هدایت به مطالعه زبان رهنمون

دانست و به همین دلیل عازم هند یعنی هند و اروپایی می "ایرانی"او خود را قدیم. 

 ( ]تأکید از نگارنده[۱21پور، همان مأخذ، ص )اسحاق و اروپا شد.
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 های خود برایش به ارمغان آورده است و این فقدان انسجام، راوی را در تالشغیرمنسجم برای

ی کشاند. این مشخصه دختر اثیری که صادق هدایت از رویافتن هویتی یکپارچه به شکست می

و فهم  ف کوربوکلیدی در گشودن رمز و نقشی بسیار  برداری کردهگرتهآناستازیا شخصیت 

تماماً  کور بوفکند که بافت روایی و معنایی تبه دیگر ثابت میمعنای نهایی آن دارد، یک مر

 تنیده شده و کیفیت داستانی خود را از آن گرفته است و درتار بر اساس نقش و نگارهای رمان 

معنای آن با  «بوف کورتفسیر نهایی »الزم بود به این شباهت اشاره شود تا بعداً در فصل جا این

 د.تفصیل بیشتری واکاوی گرد

 اکنون باید شخصیت آناستازیا و نوع رابطه او را با تار قدری بیشتر بشکافیم.

ون تصویر صورت مادینه ماده برتا ب»شخصیت  تارتر نیز گفته شد، در رمان طور که پیشهمان

او  2«با شهوانیت و رابطه جنسی همبسته است.»و از این روست که این شخصیت  1«شود.می

های های موروثی و روزمرگیاست: هویتی که نتیجه جماعبوف کور ان الگوی لکاته در داست

د زنی پرتوان است، گرگی هوشمن»هاست. در طرف دیگر، آناستازیا قرار دارد که زندگی رجاله

اما این بدان معنا نیست که آناستازیا در  3«کند.در لباس بره که برای تار بسیار جذاب جلوه می

او نیروی عقالنی و حیات را ]توأمان[ نمایندگی »ا نیمه حیات ندارد. ای بهیچ رابطه تاررمان 

هویتی تماماً روحانی و اثیری ندارد. او نیز به خانه راوی  بوف کوردختر اثیری نیز در  ۱«کند.می

و روح خود را تسلیم او کند و اولین حرکتش پس از وارد شدن به خانه راوی « تن»آید تا می

 خواب اوست که معنای تلویحی آن روشن است.دراز کشیدن روی تخت

های روحی و فکری، تار برخوردی دوگانه با آناستازیا دارد. او از بر بنیان همین دوپارگی

دور  اتحییک طرف قصد دارد برای یافتن هویتی اصیل و بدل شدن به هنرمندی مستقل از 
                                                           

1. Schneider. ibid. p. 34. 

2. ibid. 

3. ibid. 

۱. ibid. 
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فاع د هنربا حرارت تمام از  شود و به همین دلیل در بحث داغ خود با آناستازیا در رستوران

یند بکند و از طرف دیگر، هنگامی که آناستازیا را دوباره در استودیوی هنری خود میمی

 متعالی او برای پا نهادن به نیمه هنر دهد که هیچ سنخیتی با خواسترفتاری از خود نشان می

 ندارد.

و بالطبع ار تفهم معنای کلی رمان بخشی از بحث تار و آناستازیا در رستوران ما را در بررسی 

رساند. پرسش نخست که اشاره به نیازهای غریزی انسان دارد از آن یاری می بوف کور

 آناستازیاست:

 «؟––تو به غذا احتیاج نداری»

 «آوری. ببین، حیات رقیب هنر است و بالعکس.ای که تو در نظر مینه به آن شیوه»

 «بینم.تضادی بین این دو نمی»

 «آمیزی. تو دشمن بزرگ هرگونه تصویر واضحی هستی.را در هم میها آن نچو»

 «آید. هنر چیست؟ست. در هر صورت، هنر از دل حیات بیرون میامعنمن؟ بی»

 «حیات که از مزخرفات آن تهی شده باشد. مفهوم شد؟ –دخترک عزیز من »

 «هنر چیست؟؟ طور اخص؟ آیا ما اکنون در حیات هستیمه ب –بله. اما هنر چیست»

خاص است. هر چیزی  ،هنرتواند زندگی کند و بمیرد. است که میچه آن هرحیات »

 1« توانی تصور مرگ آن را به سرت راه بدهی.کند و تو نمیاست که زندگی می

 

داند و آناستازیا را به خاطر مخالفتش با این طرز تفکر طور کامل از حیات جدا میه تار هنر را ب

لوه اهمیت جند و در این راه حتی سعی دارد نیازهای طبیعی و غریزی انسان را کمکسرزنش می

دهد. اکنون خوب است رفتار این مدافع سرسخت هنر را با آناستازیا چند ساعت بعد در 

 اش ببینیم:استودیوی هنری

                                                           

1. Lewis. Tarr. p. 293. 
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هایش را پشت سرش قفل کرده بود... هاله زردرنگ و دست او ایستاده بود آناستازیا جلوِ

موهای برتا بود. تفاوت در این بود  شد همرنگ هالهرمقی که از موهایش ساطع میکم

تر بود. به خاطر همان هاله صورت تاریک تر و هاله برتا رقیقکه هاله آناستازیا پررنگ

 آناستازیا حالت یک شبح را به خود گرفته بود.

 «م.کنها تبلیغ میکنی؟ دارم برای یونانیمن را مدل خودت می»

ز مدل خوام مدل داشته باشم. هرگها. اما من نمینه یونانی – بیشتر شبیه اهالی ایونیا هستی»

 «ام.بدون لباس نداشته

 «بروم.جا این خب، پس به گمانم باید از»

 هایش روی آن تلمبار شده بود... تار فریاد زد:ها رفت که لباسو به سمت یکی از صندلی

 «پذیرم.پذیرم، میمی»

 1خوابش برد.هایش بلند کرد... و به سمت اتاقاو را روی دست و

 

کند و مرزهای بین خود و آناستازیا، بین سوژه تار در این صحنه، شأن هنری خود را فراموش می

بح روز بعد گوی صوبرد. گسیختگی هویتی او حتی در گفتطور مطلق از بین میه و ابژه، را ب

 :او با آناستازیا نیز عیان است

خواهم تو را از دست بدهم... در مورد ازدواج از زبان من چیزی تار، عشق من باش. نمی»

های برتاوارت نجات بدهم. به خودت اجازه خواهم تو را از عادتنخواهی شنید. می

 نیست؟ من واقعاً در حال طوراینآییم، نجات یافتن را بده. ما خیلی خوب با هم کنار می

 «و چیست؟اند. نظر تهایم کامالً خودخواهانهپذیرم که انگیزهیستم. میبدی کردن به برتا ن

 «من برده تو هستم!»

 آناستازیا مانند فوکی دریایی کنار تار غلت زد.

                                                           

1. Lewis. ibid. p. 303. 
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 «نیست؟ طوراینممنونم تار، این از داشتن یک برده هم بهتر است، »

 «بله به گمانم همه چیز مرتب است.»

 «ن هستی؟بنابراین تو شامپانزه توانای م»

ی زودهایم. این حیوان بنه، من نوع جدیدی از حیوان هستم. هنوز نامی برای آن نیافته»

 1«جانشین َابَرمرد خواهد شد.

 

شود که او هدف خود را برای یافتن هویتی اصیل و بدل شدن از هم گسیخته تار سبب می فکر

ر غرایز و اش در برابسفی و هنریبه هنرمندی مستقل و فردگرا از یاد ببرد و بر خالف نظرات فل

دین لیم فرود بیاورد و بسر تس ،شهای برتاوار، یا به قول آناستازیا، در برابر عادتشهواتش

تکمیل کند. تار از این لحظه به بعد  حیاتاش را با پا نهادن به ترتیب دوپارگی هویتی

رو و دیگر و وابسته و دنباله، مقلد «شامپانزه»ست نه متفکر و مستقل، بلکه، همچون یک موجودی

جاست زده و هنرمندان متقلب پیرامونش تفاوتی وجود ندارد. جالب اینهای عادتبین او و توده

به یک  تسلیم شدن»شود: گونه توصیف میکه پیش از این صحنه، خودکشی هنری در رمان این

 2«زن برای یک هنرمند مانند نوعی خودکشی است.

نوع جدیدی از حیوان جانشین این نوع از انسان  کهاین و« اَبَرمرد»ای نیچهاشاره تار به مفهوم 

« اَبَرمرد»هاست، هیچ شباهتی با خواهد شد نیز مهم است. این نوع جدید، که خود تار نخستین آن

های غریزی ها و عادتنیچه، یعنی فردی که بتواند از قراردادهای معمول زندگی، روزمرگی

 فرد-های مختص به خود را پایه بگذارد، ندارد. از این به بعد او یک کافتشفراتر برود و ارز

گونه است که لوئیس با ها. اینآهنگ گروهی تودهاست؛ موجودی دوهویتی و تسلیم ضرب

                                                           

1. Lewis. ibid. pp. 303-304. 

2. Lewis. ibid. p. 203. 
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رند آوهایی که این نیازها برای او به وجود میپررنگ کردن نیازهای غریزی فرد و محدودیت

 خیزد.گرایانه از فرد برمیبه مقابله با تعاریف مطلق

، که تا ساعتی پیش در حال دفاع از آن بود، هنرتار طی مالقات شبانگاهی با آناستازیا از 

له گذارد. از این رو، در فصل بعد، که بالفاصپا می حیاتگیرد و مانند کرایسلر به فاصله می

اره اش، دوبهمیشگی یشود، تار را، با همان دودلگوی صبحگاهی آغاز میوبعد از این گفت

یابیم. قصد تار این است که به خاطر رویداد شب گذشته رابطه خود را جوی برتا میودر جست

تر با برتا برای همیشه قطع کند، اما در همین مالقات است که برتا خبر باردار شدنش را، که پیش

ان، تارِ کند. بدینسدواج میدهد و تار برای حفظ آبروی برتا با او ازاش کردیم، به او میبررسی

اش برای رسیدن به دو گونه از زن و میلش برای بدل شدن به خورده که بین میل جنسیشکست

ای (، تبدیل به برده و شامپانزهبوف کورهنرمندی مستقل به دام افتاده است )همانند راوی در 

ه فردی. این شود؛ موجودی وابسته، بدوی، غریزی و بدون هویت یکپارچمایه میدون

کند که بدانیم تار در صفحات آغازین رمان و در شدگی زمانی اهمیت بیشتری پیدا میمسخ

 کند:یگونه تعریف ماش این«غریزه جنسی»را در نسبت با « هنرمند»گویش با هابسون، وگفت

را هنرمند نامید، بخش ها آن تواندر مردمانی که نمی –، من یک هنرمندم. کهاین اول

شاعرانی  شان بدل بهطی رابطه عاطفیها آن شود.تر حیاتشان صرف رابطه جنسی میفلطی

وابسته به وجود ها آن شوند. غلیان غریزه هنریهایشان میدرجه سوم برای معشوقه

طور عادی در ه شود. هنرمند کسی است که در او احساسات مزبور، که بهایشان میزن

ر ای جدیدتبه حوزهها آن ند که برای ابرازاپرقدرت قدرشوند، آنرابطه جنسی جذب می

از  است، نوع جدیدیهنرمند نخستین آفریده این حوزه خود  – تر نیاز است.و اختصاصی

 1شخص، انسان خالق. 

 

                                                           

1. Lewis. ibid. p. 11 
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به نوع « نوع جدیدی از شخص، انسان خالق»تار در فرایند زوال و واپاشی هویتی خود، از 

که  «هنر»همانند کرایسلر، نه »شود. بنابراین، ان بدل میدر انتهای داست حیوانجدیدی از 

، شوداما وضعیت تار حتی از پیش هم بدتر می 1«کند.است که سرنوشت تار را تعیین می« حیات»

ها آن ی ازکند که مثالً یکچون او عالوه بر برتا و آناستازیا با زنان دیگری نیز رابطه برقرار می

دارد. به معنای دیگر، تار به سمت همان فرهنگ و  2«بآمانگلیسی»سیار به نام رُز فاوِست نامی ب

گونه شود که در آرزوی رهایی از آن به شهر پاریس مهاجرت کرده بود. بدینهویتی کشیده می

منفصل  شوند که در روایتیهایی داستانی میهای لوئیس بدل به گروتسکشخصیت»است که 

 3«اند.کند به دام افتادههای یکدستیِ روانی... را نابود میکننده که فردیت و اسطورهو مسخ

 های لوئیس است.ها در داستانگونه شخصیتدوپارگی روحی و هویتی مشخصه بارز این

های صادق یبرداراز طریق تکه تاریابیم که پیرنگ کلی رمان نظر به تمامی موارد فوق، درمی

ره فرجام تار، یعنی بدل شدن به شخصیتی با هویت دوپانیز راه یافته است.  بوف کورهدایت به 

 است که راوی نیز به آن دچار و پیوند یافتن با فرهنگی که از آن گریزان است، سرانجامی

ست که راوی سعی دارد هویتی مستقل هاییپیرمرد خنزرپنزری، نماینده اصلی رجاله شود.می

قسمت سوم، بالفاصله پس از درآمیختن با لکاته، برای خود تعریف کند، اما در انتهای ها آن از

اوی خورد. بدین ترتیب، رشود و در تالش فردگرایانه خود شکست میبه همان پیرمرد بدل می

ماند و باقی می« خود جنسی»و « خود هنری»نیز همانند تار موجودی دوپاره و سردرگم بین 

ارگی را پیش روی خواننده تصویر همین دوپبوف کور قسمت چهارم و پایانی داستان 

های اسطوره»که « کنندهمسخ»نیز همچون تار در روایتی  بوف کورگذارد. پس راویِ می

خ خنزرپنزری، یعنی وجه مس کهاین شوند به دام افتاده است و مگر نهدر آن نابود می« فردیت

                                                           

1. Shin. ibid. p. 29. 

2. Peppis. ibid. p. 246. 

3. ibid. p. 243. 
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اشاره ها آن است که پپیس به« داستانی هایگروتسک»شده راوی، نمونه استعاری همان 

 کند؟می

بدین معناست که این دو، به ظاهر  تار و بوف کورهای فوق در طرح داستانی رمان شباهت

 ند، با این تفاوت که یکیاند، اما هر دو در حال روایت یک قصهادو داستان مستقل و متفاوت

 های مزبور، چه در ساختار وست اصیل و دیگری مقلد این اصالت است. شباهتداستانی

پردازی و پیرنگ و چه در معنایی که هر دو داستان سعی های روایی، چه در شخصیتتکنیک

بیشتر از آن است که اتفاقی دانسته شوند و تأکیدی هستند بر این معنا که  در رساندنش دارند،

ها هتدر کلیت خود رونویسی تقریباً مطلق از داستان ویندهام لوئیس است. این شبابوف کور 

 شوند و همچنان ادامه دارند.در این مرحله تمام نمیالبته 

 

 . دو داستان یک قصاب9-11

وجود شخصیت قصاب در هر بوف کور و داستان تار پرشمار بین رمان  هایاز جمله شباهت

صورت اتفاقی ظاهر ه ب ،بوف کورو نه در تار دو داستان است و قصاب مذکور، نه در رمان 

ضور به چرایی حبوف کور های منتشرشده درباره دام از تحلیلکنشده است. تاکنون در هیچ

طور کامل  هدر این داستان به درستی پرداخته نشده است. محمود نیکبخت نیز ب« قصاب»یک 

ناختی شدرباره این شخصیت خاص داستان ساکت است و نتوانسته در چارچوب تحلیل روان

م در این بخش خواهی .خصیت جایی باز کند، برای این ش«فقدان و میل»مایه خود، یعنی درون

وف بتوان راز حضور یک قصاب را در و افکار لوئیس براحتی میتار دید که با رجوع به رمان 
 آشکار ساخت.کور 

ای دیگری هو یا خوراکی هایی با اشکال آلتیبه میوهها آن ها یا اجزای بدنتشبیه شخصیت

دهد و نه فقط از زبان کرایسلر. در یک رخ میتار رمان که چنین ظاهری دارند چندین مرتبه در 

« ازه قصابمغ»های داخل ویترین آلود آناستازیا را به سوسیسصحنه از داستان، تار اندام گوشت
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تر گفتیم عناصری در داستان لوئیس وجود دارند که متناسب با هنر یا حیات پیش 1کند.تشبیه می

هستند. ار تکدام نمایانگر یکی از این دو نیمه در دنیای داستانی  اند و هردر این رمان قرار گرفته

ه حیات جنسی و نیم ۀمیلی به غذا، دوری از رابطنیمه هنر با استقالل فردی، خالقیت هنری، بی

ندی ببا شهوت جنسی، شهوت بلعیدن و میل وافر به خوراکی و عناصری از این دست آذین

طور  هنیز قصه و پیرنگ و معنا و مفهوم داستانی خود را بور بوف کجایی که است. از آن شده

گرفته است، پس در این داستان نیز با همین طراحی دوگانه سر و کار داریم. تار کامل از رمان 

طور  هست از شهوات غریزی، و با بیانی استعاری تارتر، حضور قصاب در رمان به بیانی ساده

وف بت غیرهنری دارند و این نقش استعاری را قصاب اخص شهوت بلعیدن مردمانی که زیس

 نیز، دقیقاً با همان کیفیت، یافته است.کور 

ت. به س«برتا»شود که عنوان آن در ابتدای داستان و در فصلی معرفی می تارقصاب رمان 

 داستان اتهشود که به نام لکتعبیر دیگر، در این رمان قصاب برای اولین مرتبه در بخشی ظاهر می

خصیت یابد. با این حال، طوری که شاست، یعنی همان بخشی که بیشتر با نیمه حیات پیوند می

ق منط»کارگیری ه شود، بازهم نشان از بقصاب و رابطه بین او و تار در رمان توصیف می

بینیم، یز مینبوف کور در این داستان دارد و صد البته با همان تکنیک روایی که در « هامتناقض

 استفاده از خطوط تیره: یعنی

رمانتیک داشت و از حس  هایاو گرایش –قصاب ولخرج و عاشق پول و القیدی بود.

شد نمایشنامه نوشت. تار او را متقاعد کرده بود که وارد اش میماجراجویی کودکانه

تجارت شود. او در پاریس تجارت موتور راه انداخته بود و از طریق ارتباط برقرار کردن 

برد. اش کارش را پیش میجا و استفاده از ارتباطات انگلیسیها مقیم آنریکایبا آم

                                                           

، اما شخصیت های بعدی به رمان افزوده شده استهموجود نیست و در نسخ 1۱1۱این تشبیه در نسخه سال .  1

 قصاب در این نسخه از داستان نیز حضور پررنگی دارد.
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گذاری او را از هنری شدن و احمق شدن باز خواهد استدالل تار این بود که این سرمایه

 1کرد.می توانست تمامی دوستان خود را وارد کار تجارتتار اگر می –داشت.

 

دهد. قبل تفاوت از قصاب را کنار یکدیگر قرار میخط تیره سطر نخست دو توصیف کامالً م

« هجمله معترض»مادی مواجه هستیم و همین فرد در  هایاز خط تیره ما با شخصی دارای گرایش

راگراف شود و این تناقض در پارمانتیک بدل می هایبعد از خط تیره ناگهان به فردی با گرایش

قاعد همه دوستان خود را مت ه یک هنرمند بدل شود،یابد. تار، کسی که قرار است بفوق ادامه می

کند. چنین « احمق»را ها آن کند که وارد کار تجارت شوند، چون ورود به هنر ممکن استمی

کند که ای هویت دوپاره و از هم گسیخته او را برمال و شخصی را به ما معرفی میرفتار دوگانه

 مانده شده است.بین هنر و حیات و انتخاب یکی از این دو در

آفرینی او در داستان همخوانی دارد. فیزیک قصاب به توصیف جسمانی قصاب نیز با نقش

 شود که گویی او جز جسم مادی محض چیز دیگری نیست:ای تصویر میگونه

گ کرد از کنارش رد شد. بینی بزرمیاتومبیلی بدهیبت که در جهت مخالف تار حرکت 

ستاده بود که شیب تندی به سمت باال داشت. ژاکت و کتی و قرمز قصاب زیر کالهی ای

ش در داد. حجم افقی عظیمآمریکایی که قصاب به تن داشت پهنای او را بیشتر نشان می

 2ماشین فرو رفته بود. 

 

فردی  یرتصو از او نیز قصاب تنها هویت مذکر داستان است که توصیفات راویبوف کور در 

 :کندمنتقل نمیذهن مخاطب  به خموده راخمیده و چروکیده و 

 

                                                           

1. Lewis. Tarr. p. 19. 

2. ibid. 
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  ۱2-۱1همان مأخذ، صص 

 

تر گفتیم که مبتنی بر تعاریف رایج در اروپای آن برهه، فرد دارای ذهن منسجم و هویت پیش 

ی، سر گذاشتن قید و بندهای ناشی از نژاد، تربیت خانوادگ یکپارچه و به همین دلیل قادر به پشت

اد گونه تعاریف انتقشد. لوئیس اما، شدیداً به اینعرفی میغریزی م هایسنن ملی و گرایش

 اندو چندگانه های دوگانهدارای هویتتار هایش در رمان داشت و از این رو نه تنها شخصیت

و قادر به گسیختن بندهای غیرفردی و غیرهنری از دست و پای خود نیستند، بلکه مانند همزادان 

ی از چنان که رفتار تار در لحظات گیرند.ها را نیز به خود میهایی از هویت دیگر شخصیتجنبه

یعنی همزاد خودش در نیمه حیات، هیچ تفاوتی ندارد. بر این مبنا، اکنون  رمان با رفتار کرایسلر،

انه تار را به های نگاه دوگتوانیم نشانهباید ببینیم آیا در آن شب مهتابی در استودیوی هنری می

 ار مرتبط با هویت یک قصاب، بیابیم یا خیر:آناستازیا، این ب

ن اندازه سفیدش از زیر لباس ابریشمی سیاهش نمایاآناستازیا پا روی پا انداخت. پوست بی

های رویش ساده بودند. آن فروتنی رویین چه هایش هم مانند لباسشد. جوراب

ود بود؟ معلوم بطور ساده هوشمندانه با زیبایی زیرین جایگزین شد! اما جسمش هم همین

ای را که گسترده شده بود رد که قصدش تحریک اوست... چشمان خوددار تار طعمه
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وارش تخیالتش را به جزئیاتی مرتبط با آن حرفه تبدیل کردند. حس قصابنمی

 1کردند. او بین حرف و عملش سرگشته شده بود. می

 

 نیز بوف کوربه دفعات در  تار را در این صحنه« وارحس قصاب»خواننده داستان هدایت، 

یابد، از جمله در قسمت زیر که لکاته وارد اتاق راوی شده است و دیدن او تصاویری از می

 آورد:گذشته را به یاد راوی می

 

 

 
 12۱-12۱همان مأخذ، صص 

  

ار تار وآلود آناستازیا از زیر لباس و حس قصابرنگ لباس، رنگ پوست، نمای پاهای شهوت

یحی که نیاز به توض اندتر از آناند. در هر حال، کلمات واضحی در این صحنه یافتههمگی نمود

ی وار راوی واکاوهایی دیگر را با چاشنی حس قصابتر بازهم صحنهمبسوط باشد و پایین

 خواهیم کرد.

 خوانیم:چنین می تاردر ادامه صحنه فوق از رمان 

                                                           

1. ibid. p. 291. 
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پایین افتاد و  ای سنگینکرد. پالتو مانند پرده آناستازیا از جایش پرید و پالتویش را به تن

 چرانی تمام شده بود.هایش را پوشاند. چشمتا روی قوزک

 «ام...برویم شام بخوریم. گرسنه»

... 

تار مطیع و خاموش او را دنبال کرد. خوشحال بود که آناستازیا امور را به دست گرفته 

کار است. او در اوقات کرد تازهس میروی هم رفته از خودش راضی نبود. احسااست... 

اش، او را ها و تبارنامهگاو هوشمند، با آن گنجینهآزادش قصابی بیشتر نبود. اما این ماده

کرد. برای چنین چیزی به یک هنرمند نیاز بود نه یک قصاب، اما او جز نقاشی مقهور می

ابه یکدیگر مش روغن و گوشت بسیار بهروغن هنر دیگری نداشت. نقاشی رنگرنگ

ها آن ی ازاش مطلقاً به یکهای معکوس داشتند. اما تار ترسان بود که توجهبودند. پتانسیل

 1جلب شود.

 

« گوشت»خواهد و هم را می« نقاشی»هم  هنرمند است و هم قصاب،-تار در این صحنه هم نقاش

 مت یکی سوق بدهد. او بهبه س« مطلقاً»این دو او را « های معکوسپتانسیل»را اما دوست ندارد 

هیچ وجه مایل نیست از دو جنبه هنری یا جسمانی یکی را نادیده بگیرد و مگر راوی در شب 

که[ در عین حال ]»مالقات با دختر اثیری چیزی غیر از این است؟ برای راوی نیز دختر اثیری 

می که قصد او در آن شب، هنگا 2«یک زن بود... یک چیز ماوراء بشری با خود داشت.

گیرد، صرفاً گرم کردن بدن دختر آورد و تن دختر اثیری را در آغوش میهایش را درمیلباس

-بلکه چشیدن مزه جسمانی او را نیز مد نظر دارد. راوی در ابتدا در هیبت نقاش اثیری نیست،

کشد و بعد مانند یک قصاب با گزلیک دسته استخوانی هنرمند از چهره دختر اثیری نقاشی می

                                                           

1. ibid. p. 292. 

 .23همان مأخذ، ص  هدایت،.  2
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که  ایجاست که در رمان لوئیس نیز تار، در صحنهکند. عجیب اینقطعه میبدن او را قطعه

یا قطعه کردن آناستازدهد، به قطعهتر از صحنه مالقات در شب مهتابی روی میبسیار پیش

 اندیشد:می

بخش عجب جانوری! به گمانم بوسیدنش به همان اندازه برتا لذت»تار با خود فکر کرد: 

شناخت، متقاعد اما چون از نزدیک او را نمی« و حداقل طرفت آدم حسابی است. باشد

م چه کننده باشد. با خودش گفت بگذار ببینیه آناستازیا به اندازه برتا ارضانشده بود ک

 عهقطشده و فروخورده واقعاً جذاب بود. قطعههای سرکوبشود. این ماشینِ پر از حسمی

توانست به اندازه برهنه کردن برتا ول به صمیمیتش، میکردنش، ذره به ذره، و دخ

 1بخش باشد.لذت

 

تازیا ب چرا. تشبیه بدن آناساما از تاِر قصا بازهم هیچ نشانی از تاِر هنرمند در این صحنه نیست،

به درون او، که در ذهن « دخول»قطعه کردن این جسم برای تماماً مادی و تصور قطعه به شیئی

اش نریگسیختگی هویتی او و نگاه غیرهخورد، ناشی از شهوانی دیگری پیوند می تار با تصاویر

رغم ادعاهایش هنرمندی اصیل نیست و نوع برخورد او با به زیبایی زنانه آناستازیاست. تار علی

وشت کردن گقطعهاز قطعه« بخشلذت»دنیای اطرافش داللت تامی بر این امر دارد. او تصویری 

سازد و با این اوصاف دیگر جای تعجب ندارد اگر در بوف کور چنین ای خود میآناستازیا بر

 بخوانیم:
 

 
                                                           

1. Lewis. ibid. p. 203. 
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in 
 1۰۱-1۰۲همان مأخذ، صص 

 

ه خلق میل بکه آن هنرمند باشد، یک قصاب است و بیش ازکه آن راوی داستان هدایت بیش از

 قطعه کردن گوشت دارد.هنر داشته باشد گرایش به قطعه

رفاً شباهت بین دو یا چند صحنه از دو داستان متفاوت نیستند و حاکی از های فوق صهتشبا

به تار ان ها همگی از رمشخصیت ند که ایده اصلی و ابتدایی، پیرنگ داستانی و روابط بیناآن

 اند.منتقل شدهبوف کور داستان 

 

 کش یا آنکو؟. پیرمرد نعش9-11

و  گذارداش میهای بدن او را در چمدان کهنهقطعه کردن دختر اثیری، تکهراوی پس از قطعه

ند. رود تا کسی را برای کمک پیدا کتواند آن را حمل کند از خانه بیرون میتنهایی نمیچون به

کند که زیر یک درخت چمباتمه زده در فضای ابر و مه بیرون از خانه، با شخصی برخورد می

وف بوجود این شخصیت در داستان ست. کشی و گورکنیشود کارش نعشاست و معلوم می
یندهام و آثار و بوف کورتوان ارتباط بین ست که با استفاده از آن میا مدرک دیگری کور

متر به این شخصیت نیز همانند قصاب ک بوف کورلوئیس را ثابت کرد و از قضا در تفسیرهای 

 پرداخته شده است.

 من ستارگان،دشهایی نیز از نمایشنامه هتک تارتر گفتیم که صادق هدایت عالوه بر رمان پیش

گذاری کرده است و در داستان خود جایعید بیگناهان ، و رمان جسم وحشیداستان مجموعه

تعلق دارد. نام یکی از جسم وحشی ست که به مجموعه داستان ا ایکش تکهپیرمرد نعش

با  1کِر ُار ان به نام داستاست که در آن راوی مجموعه« مرگ آنکو»های این مجموعه داستان

                                                           

1. Kerr Orr 
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را دیده است. اما  1کند آنکوشود و در یک لحظه گمان میپیرمردی نابینا به نام لودو مواجه می

رسد که پیرمرد نابینا آنکوست؟ خوب است ماجرا را به این باور می ِکر ُار آنکو کیست و چرا 

 بخوانیم: کِر اُر از زبان خود 

کتابچه راهنمای تاریخ آن  2ها.دای مرگ آرموریکانخواندم؛ ختاریخچه آنکو را می

ابچه توضیح کرد. کتناحیه، جرئیات باستانی داستان آنکو را برای گردشگران تشریح می

ها در ناحیه بریتانی شد و شبداد که چگونه موجودی تکیده از جهان مرگ راهی میمی

ه های شب تلوتلوخوران بمهها مرد روستایی مستی در نیزد. در یکی از این شبپرسه می

های او رفت که... حسی سرد و غریب به تنش خزید... دستانی فرز شانهاش میسمت خانه

را گرفتند و او را به درون گودالی انداختند. سپس در حالی که با سری پایین روی زمین 

های یک کالسکه به گوشش خورد. مرگ با خزید و چشمانش بسته بود، صدای چرخمی

 3راهانش رد شد.هم

 

کند این است که چگونه پطرسِ حواری آنکو هایی که تاریخچه آنکو ذکر میاز جمله افسانه

تندیس  گیرد برای دیدن آخرینسرانجام تصمیم می کِر ُار هایش نابینا کرد. را به دلیل سرکشی

همچنان داستان  برود. او در یک میخانه نشسته است و ۱به جا مانده از آنکو به ناحیه پلومیلیو

 خواند:آنکو را می

ذهنم شدیداً درگیر آن شبح نابینا  ریختم،میرو طرح  در حالی که برای مسافرت پیش

بود. تصویر بسیار واضحی از او در فکرم نقش بسته بود. جایی که نشسته بودم اتاقی دراز 

                                                           

1. Ankou 

 شود.غرب فرانسه بود که امروزه بریتانی خوانده میای در شمالانی ناحیهآرموریکا: نام باست.  2

3. Lewis, Wyndham. The Wild Body. New York: Harcourt, Brace and 

Company. 1928. pp. 167-168 
 .ای در فرانسهناحیه.  ۱
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یر لم تحت تأثخوانم تمام حس و حابود، شبیه یک تاالر... هنگامی که چیزی جالب می

گیرد. اگر نگاهم را به سرعت از کتاب بگیرم، چیزهای اطرافم را طوری آن قرار می

ها آن هکشم به همبینم گویی بخشی از یک رؤیا هستند. حسی که از ذهنم بیرون میمی

که  زدهرمق و روزی نمکند... هیاهو و دود و تاریکی و تاالر شلوغ با المپی کمنفوذ می

ه در میخانه ک شد. جماعتی چتر به دست از جلوِرفت، روشن میه خاموشی مینورش رو ب

 نلای باال گرفت. در آن توگذشتند... سر و صداها برای لحظهشد میبه یک میدان باز می

... خواندن را متوقف کردم و سرم را باال آوردم. در آن  –تاریک صدایی کرکننده بود.

 1لحظه بود که آنکو را دیدم.

 

ناست نامد پیرمردی نابیاش در آن لحظه آنکو میتحت تأثیر فضای ذهنی ِکر ُار اما کسی که 

آن  یابد وطور ادامه می)لودو( که وارد میخانه شده است تا از مردم پول جمع کند. داستان همین

 رسد.چنان که از نام آن مشخص است با مرگ این گدای نابینا به اتمام می

یز های مردم شمال غرب فرانسه و نگونه که در افسانهید گفت که آنکو، آنقبل از هر چیز با

های سلتی آمده، نابینا نبوده است. لوئیس، متناسب با داستان خود و متناسب با طرز تفکر افسانه

های بعدی در مورد آن بیشتر سخن خواهیم خاصی که در این داستان پی گرفته، و در قسمت

 دست برده و آنکو و به تبع آن پیرمرد گدا را نابینا کرده است.گفت، قدری در افسانه 

ها سانهطور که واقعاً در افسوای نکته فوق، اگر قدری بیشتر در خصوصیات ظاهری آنکو، آن

وف کور بکش داستان آمده است، دقیق شویم، متوجه خواهیم شد که خصوصیات پیرمرد نعش

ندی به خود کسوتی هبوف کورکش در نعش کهبا این تفاوت مختصر  آنکوستبسیار شبیه 

 .کندهان می ،گرفته و مدام هان

                                                           

1. Lewis. ibid. pp. 172-173 
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خدای مرگ در بریتانی است که طبق برخی از حکایات »های فوق، آنکو بر اساس افسانه

در یک خانه به این معناست که مرگی در آن  راند... رسیدن درشکه جلوِدرشکه مرگ را می

کو های درشکه یا کالسکه آنیکی از مشخصه بسیاری از منابع،مطابق با  1«خانه روی داده است.

المعارف دنیای ةدایرمبتنی بر مندرجات  2«کشند.چهار اسب سیاه الغر آن را می»این است که 

، مشخصه دیگر آنکو پوشیده بودن صورت اوست، چون اگر کسی صورت آنکو را ببیند ماورا

 3به این معناست که او مرده است.

 بوف کوردر  شکه آیا خصوصیات آنکو با خصوصیات پیرمرد نعشکاید ببینیم اکنون ب

 انطباق دارد یا خیر.

جوی کمک برای حمل و دفن جسد او از وقطعه کرده و در جستراوی دختر اثیری را قطعه

 خورد:گونه رقم میخانه بیرون آمده است. دنباله ماجرا این

 

                                                           

1. Coleman, J. A. Dictionary of Mytology, an A-Z of Themes, Legends and 

Heroes. London: Arcturus Publishing Limited, 2007. p. 72. 
2. Bane, Theresa. Encyclopedia of Fairies in World Folklore and Mythology. 

North Carolina: McFarland and Company Inc., Publishers, 2013. p. 30. 
3. Cheung, Theresa. "Ankou". The Element Encyclopedia of the Psychic 

World. New York: Harper Element, 2006. p. 25. 
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 3۱همان مأخذ، ص 

 

ن ترییابیم که او اصلیکش دقیق شویم، درمیمرد نعشوصیات ظاهری پیرصدر خ اگر

در خانه راوی است که  مشخصات آنکو را دارد. اولین شباهت، ظاهر شدن ناگهانی او جلوِ 

 چهآن راوی چیزی بگوید، ازکه آن کش حتی قبل ازنعش« مرگی در آن... روی داده است.»

کش ن است که هم آنکو و هم پیرمرد نعشدر خانه او اتفاق افتاده خبر دارد. دومین شباهت ای

کش دارند. سومین شباهت پوشیده بودن صورت هردوست. صورت کالسکه یا درشکه نعش

شود آن را دید و این یعنی هنوز پوشیده است، طوری که نمی« گردن پهنیشال»کش با نعش

 زمان مرگ خود راوی فرا نرسیده است. حاال دنباله ماجرا:

 

 
 3۱ همان مأخذ، ص
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کشند پس چهارمین شباهت با اندکی تغییر این است: کالسکه آنکو را چهار اسب سیاه الغر می

تر به اهمیت عدد دو در افکار لوئیس اشاره شد کش را دو اسب سیاه الغر )پیشو کالسکه نعش

 ست که صادق هدایتو در هر حال، چهار نیز مضربی از دو است(. پنجمین شباهت نیز در چیزی

 ای به نام جغد.م داستان خود را از آن گرفته است: پرندهنا

که نآ مرگ شخصی فرا برسد و پیش ازکه آن در باورهای عامیانه مردم بریتانی، پیش از

شنیده ها آن کند که یکی ازهایی ظهور میاش ظاهر بشود، نشانهدر خانه آنکو برای بردن او جلوِ

در بریتانی به  1«ست که در شرف مردن است.ا فردی نهدر نزدیکی خا مرگ پرندهآواز »شدن 

گاهی اوقات، اما نه همیشه، با جغد یکی »گویند که می 2Labous an Ankouاین پرنده 

درخواهد یافت که در سرتاسر این داستان اشاره به جغد بوف کور خواننده  3«شود.میدانسته 

 گیرد:فقط یک مرتبه و در صفحات پایانی صورت می

 

                                                           

1. Badone, Ellen. “Death Omens in a Breton Memorate”. Folklore, vol. 98, 

no. 1 (1987): pp. 99. [اصلی متن در تأکید]  

 .پرنده مرگ.  2

3. ibid. 
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 13۴همان مأخذ، ص 

 

گیرد ظاهر شدن جغد در مراحل پایانی داستان که از طریق تشبیه سایه راوی به این پرنده صورت می

مرگی است، به خاطر مرگ راوی نزدیک است و این مرگِ خاص، که مرگی در بی کهاین یعنی

سخنان خود راوی در مورد  دهد. از طریقز خود و آمیزش او با لکاته رخ مییتسلیم شدن راوی به غرا

 توان به این نکته پی برد که سرانجامِ او را در پایان داستان باید با مرگش یکی دانست:لکاته نیز می

 

 
 ۴۱همان مأخذ، ص 

 

آغوش رسد و با لکاته همدانیم که راوی در انتهای قسمت سوم، به این آرزوی خود میمی

اش یهخودش و ساکه آن فتن به اتاق لکاته و پس ازشود و به همین خاطر است که قبل از رمی

 شنود:کند، آواز مرگ خودش را میرا به جغد تشبیه می
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 13۲همان مأخذ، ص 

 

 دهد که او خودش را بههنرمند زمانی رخ می« خودکشی هنری»تر گفتیم که از نظر تار پیش

بدیل ت بوف کورکند و در  اش( تسلیمیک زن )به عبارت دیگر به غرایز یا عادات غیرهنری

هد، در دآغوشی او و لکاته روی میشدن راوی به پیرمرد خنزرپنزری، که بالفاصله بعد از هم

 حقیقت، به معنای مرگ هنری او یا مرگ خود عالی اوست.

 

 
 1۱۰همان مأخذ، ص 
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مرگ »دهد نوعی خودکشی و روی می« هوا و هوس»پس مرگ راوی که با تسلیم شدن او به 

بدین از داستان  خاص در این مرحلهیا همان زنده به گوری است و حضور جغد « ستعاریا

ل شده آور مرگ و زواپیام حیاتفاصله گرفته است و با پا نهادن به  هنرمعناست که راوی از 

 است.

های بعدی، به هنگام بررسی نام داستان صادق هدایت، دوباره به این پرنده باز در بخش

 خواهیم گشت.

  

 پیرمرد خنزرپنزریو  تایرو. تابلوهای 9-11

وئیس را های هدایت از آثار لبرداریاکنون باید به کمک پیرمرد خنزرپنزری یکی دیگر از تکه

ای از واکاوی کنیم. برای این کار باید به سراغ آثار غیرداستانی لوئیس، مشخصًا به سراغ دسته

 برویم. تایروهاتابلوهای نقاشی او، یعنی 

های رمرد خنزرپنزری هیبتی ترسناک دارد، اما توصیفات پیاپی راوی از او یکی از مشخصهپی

 های پیرمرد خنزرپنزری.کند: دندانظاهری او را برجسته می

 

 
 ۱3همان مأخذ، ص 

 

ناک های ترسآید همچنان با توصیف دنداندر ادامه داستان که سخن از خنزرپنزری به میان می

 او مواجهیم:
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 121ان مأخذ، ص هم

 

اره های لکاته اشپیرمرد روی گونه« هایجای دندان»نیز به  بوف کورهای دیگری از در قسمت

 شود:می

 

 
 123همان مأخذ، ص 

 

 
 12۱همان مأخذ، ص 

 

تواند ما را به این نتیجه برساند که پیرمرد خنزرپنزری نیز مانند راوی، ای که میترین نشانهمهم

آمیز هدایت، بلکه حاصل کش نه زاییده ذهن نبوغاته، قصاب و نعشدختر اثیری، لک
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ت، سا های پیرمرد خنزرپنزریجانبه او از آثار لوئیس است، همین دندانهای همهبرداریتکه

 هایشان است:دندان ترین مشخصه تایروها نیزچون برجسته

 

 
 ئیسبه سردبیری ویندهام لو تایروطرح روی جلد اولین شماره مجله 

 

 
 تایروطرح روی جلد شماره دوم مجله 
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 نمونه دیگری از تایروهای لوئیس

 

اهر های سطحی اکتفا کنیم. کامالً واضح است که ظاما قبالً نیز اشاره شد که نباید به این شباهت

ها نآ کلی اشخاص در تابلوهای فوق شباهتی با پیرمرد خنزرپنزری ندارد و تنها وجه مشترک

 کهینا شوند. بنابراین، برایشان ظاهر میترسناک شان است که به خاطر خندهبرهنههای دندان

متوجه بشویم هدایت چگونه پیرمرد خنزرپنزری، یا حداقل وجه مهمی از هویت او را، مانند 

ی از کارهای لوئیس خلق کرده است باید به بردارهای داستانش، از طریق تکهباقی شخصیت

 این تابلوها برویم. شفلسفه آفرینسراغ 

سال  در آوریل تایرودر شماره نخست مجله تایرو که نوشته لوئیس در خصوص تابلوهای 

 شود:منتشر شد چنین آغاز می 1۱21

هایی از چند تایروی بسیار پرقدرت را تقدیمتان خواهیم کرد. این در این شماره پرتره

های خود آورند و دنداناز درمیکاران سترگ اشتهایشان را در صورت خود به اهتزتازه

گذارند. کننده یا شاید صرفاً با حالتی گشاده به نمایش میرا با حالتی تودیعی، دعوت

کند. ذات فرد را بشکلی غیرمنتظره... عریان میمذکور، همچون یک عطسه،  خنده
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ای هدهد، تمامی داالناین آشوب مفرح در چهره، که در دروازه ارگانیسم زنده رخ می

 1کند. هایی را که یک فرد در درون خود نهفته دارد، آشکار میپنهان و اندیشه

 

د. در این کنای وجود دارد که با بند فوق رابطه مفهومی عجیبی برقرار میصحنهبوف کور در 

قطعه استخوانی به سراغ لکاته برود و او را قطعهگیرد با گزلیک دستهصحنه، راوی تصمیم می

کند؛ افتد که او را منصرف میرسد چیزی اتفاق مینگامی که پشت در اتاق او میکند، اما ه

 یک عطسه و یک خنده:

  

 
 132همان مأخذ، ص 

 

 2های اصلی تفکر لوئیس که بخصوص پس از آغاز جنگ جهانی اولمایهگفتیم که یکی از بن

-ایی مدرنیستیشد، ضدیت با فردگرتا پایان عمر هنری او در تمامی کارهایش ظاهر می

                                                           

1. Lewis, Wyndham. “Notes on Tyros. The Tyro: A Review of the Arts of 

Painting, Sculpture and Design.” Tyro. no. 1, The Egoist Press. (1921): p. 2. 

 ]تأکید از نگارنده[

است لوئیس تا حد زیادی  دشمن ستارگاننیز که سال چاپ نمایشنامه  1۱1۱البته دیدیم که حتی در سال .  2

 دارای این افکار بود.
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ویی شود گای تعریف میاگوئیستی بود. در این نوع خاص از فردگرایی، شخص به گونه

برخوردار از هویتی یکدست و ذهنی منسجم است و با استفاده از این ابزارها قادر است به آزادی 

های شتهنو و سایر تارفردی برسد و هویتی متمایز از دیگران به دست بیاورد، اما لوئیس در رمان 

دهند ان مینش تایروادبی و انتقادی خود علیه این نسخه از فردگرایی شورید. دقت در تابلوهای 

های مزبور شمایل، لباس، آرایش سبیل و اطوار هنرمندانی آوانگارد را به نمایش که پرتره

رمندان نکه تقلبی بودن این اطوار و یکپارچه نبودن هویت این به ظاهر هچه آن گذارند، امامی

ن ست که بر لبانشان نقش بسته و با عریان کردا نامتعارف و ترسناکی کند خندهرا آشکار می

بخشیده است. خنده ها آن خو، بدوی و غیرهنری بهشان ظاهری درندههای برجستهدندان

ان فقط دند»قدر تأثیرگذار است گویی این موجوداتِ به ظاهر هنرمند نمای تایروها آندندان

 1«ستند و هیچ مغزی ندارند.ه

دهان اندامی از یک ارگانیسم زنده است که کارکرد اصلی آن ارضای شهوت بلعیدن است 

 شود.آغاز میها آن ترین مرحله عمل بلع بابخشها ابزاری هستند که اولین و لذتو دندان

، که در کان نوباوهنخستین رابطه انسان با جهان پیرامون نیز رابطه دهانی است و نوزادان و کود

شان قرار بگیرد برای ترین مرحله رشد خود قرار دارند، هر چیزی را که در دسترسغریزی

 شخصهترین مها که برجستهبرند. بنابراین، دندانشناسایی آن نخست به سمت دهان خود می

یننده به ب ظاهری هنری و هوشمندانه از این به اصطالح هنرمندانکه آن تایروها هستند، بیش از

تر، هگذارند. به تعبیری سادبه نمایش میها آن عرضه کنند، هیبتی بدوی، حیوانی و غریزی از

لوئیس دو هویت متناقض، هویت هنری و هویت حیوانی را، در ظاهر تایروها با یکدیگر جمع 

زده و مطابق با استراتژی معمول خود در خلق شخصیت، موجوداتی با ساخت هویتی دوپاره 

 دید آورده است.پ

                                                           

1. Bracewell. ibid. p. 138. 
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کند برای لوئیس فرد از طریق آن احساس میچه آن کارکرد دهان در سازواره بدن انسان و

گذاری عالوه بر کارهای تجسمی در کارهای نوشتاری او نیز ارزش پایینی داشت و این ارزش

 یافت:بروز می

ارهای ضو در کتر بود. بنابراین این عهای پستبرای لوئیس دهان نماینده یکی از حس 

 شد و نه بااو همواره با عباراتی همچون نرم، مرطوب، وارفته و گوشتالو توصیف می

توان در کارهای او صفاتی همچون تمیز یا سخت. موارد متعددی از این دست را می

تیو دارد و م« آلو»دهانی همچون یک  بارونت متکبرای در داستان کوتاه یافت... فاحشه

ب به دهانی مرطو»شخصیت ساترز « آلویی.»هایی لببوزینگان خداوند پالنکت در رمان 

دهان جیلیان « آلویی بارور.»یا « ای رسیدهمیوه»هایی همچون دارد و لب« رنگ گیالس

قسمت درونی چیزی است که با چاقوی جراحی از وسط »مانند انتقام برای عشق در رمان 

 1«به دو نیم کرده باشند.

 

ایند ای خوشها به گونهعالوه بر خنزرپنزری، ساختار دهان سایر شخصیتنیز، بوف کور در 

های دختر اثیری هنگامی که راوی برای نخستین مرتبه او را از توصیف لب شود.تصویر نمی

 هایش همخوانی زیادیبیند با نوع توصیفات لوئیس از دهان شخصیتسوراخ هواخور رف می

 دارد:

 

 
 1۱همان مأخذ، ص 

 
                                                           

1. Wagner. ibid. p. 278. 
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 شوند:های بردار کوچک لکاته نیز به همین شکل در داستان تصویر میبحتی ل

  

 
 ۲۱همان مأخذ، ص 

 

 و سرانجام توصیفی از دهان لکاته:

 

 
 13۰همان مأخذ، ص 

 

معنی که هم noviceلفظ است و لوئیس از « کارتازه»یا « مبتدی»( به معنای Tyroواژه تایرو )

« ترگکاران ستازه»را ها آن کند وها استفاده میپرتره است برای توصیف اینتایرو با لفظ 

های هایی هستند که لوئیس چند سال قبل از انتشار مجلهکار همانخواند. این هنرمندان تازهمی

کار هستند به تصویر کشیده بود. تار و کرایسلر، هنرمندانی تازه تارهایشان را در رمان نمونه تایرو

برخوردار  علتمتمایز از دیگران، به  شخصیتیرسیدن به آزادی فردی و که در تالش خود برای 

خورند و به سمت تمایالت غیرهنری و حیات غریزی ، شکست میهویتیاز یکپارچگی  نبودن

 ایروتکند، لوئیس در تابلوهای طور که اشنایدر نیز تصریح میشوند. همانخود کشیده می

ل کند. این شمایاش با هم تلفیق میهای اولیهنوشتههای داستانی خود را در تمامی مشخصه»

بالست ر مجله های وُرتیسیستی لوئیس دوضع غریب کرایسلر را با سبک کوبیستی نوشته« جدید»
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 تایروهاتوانیم بنابراین، می 1«کند تا شمایل تصویری نامتعارفی پدید بیاورد.ترکیب می تارو رمان 

 بدانیم.تار های رمان شخصیت دهشرا به مثابه اشکال بصری و مسخ
اکنون، با تکیه بر مقدمه فوق، باید به موضوع عطسه و خنده بازگردیم. لوئیس در مجله تایرو 

 هبیند کای ناگهانی میکارکردی خاص برای خنده تایروها قائل است و آن را همچون عطسه

رد، های یک ف، خنده دنداناز دید لوئیس« کند.شکلی غیرمنتظره... عریان میه ذات فرد را ب»

هایی های پنهان و اندیشهداالن»حیوانی او را آشکار و  وجود شهوات و غرایز یعنی بارزترین نشانه

کند. به تعبیری دیگر، حدوث ناگهانی خنده برمال می« را که یک فرد در درون خود نهفته دارد

ی ارضای شهوات غریزی، انتظارات ها، یعنی ابزارهایی برااست که از طریق آشکارسازی دندان

رو هریزد و ما را با هویت حقیقی او روبپیشینی ما را در مورد ذات و منویات یک فرد به هم می

فهماند که شخص روبرویمان، ولو که برخوردار از ظاهری هنری باشد، واجد کند و به ما میمی

ین کارکردی دارد. به هنگام هایی متناقض در وجود خود است. عطسه نیز چون خنده چنجنبه

شخص از حالت عادی  شوند و هم چهرهها عریان میشود و هم دندانعطسه، هم دهان باز می

گیرد. به شده و ناهنجار )همچون چهره تایروها( به خود میشود و شکلی مسخخود خارج می

ت یح ماهیهمین دلیل است که لوئیس عطسه و خنده را همچون دو وجه یک پدیده برای توض

 گیرد.کار میه های تایرو بپرتره
یس و بالطبع به در تفکر لوئ« عطسه و خنده»توانیم به فلسفه با این توضیحات، اکنون بهتر می

پی ببریم. راوی، گزلیک به دست در حال رفتن به  بوف کورمعنایشان در آن صحنه خاص از 

شنود یک عطسه و خنده خفه پس از آن را میقطعه کند، اما ناگهان اتاق لکاته است تا او را قطعه

آید و همین عطسه است که هویت حقیقی راویِ به که از دهان پیرمرد خنزرپنزری بیرون می

از  کند. او، که تا پیشظاهر فرهیخته، فردگرا و ضدخرافات این داستان را برای ما آشکار می

 را به سخره گرفتهها آن نزجار کرده وها ابراز ااین لحظه به دفعات از اعتقادات خرافی رجاله

                                                           

1. Schneider. ibid. p. 10. 
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اقض فکری این تن« اگر صبر نیامده بود...»گوید که است به یکباره با شنیدن صدای عطسه می

های ز اندیشهست ایابد، نشانیبروز می« صبر»که با شنیدن صدای عطسه و اعتقاد خرافی راوی به 

های اند. همین اندیشهپاره کردهاو را پاره گسیخته و هویتپنهان درون راوی که فکر او را از هم 

ها ابراز انزجار کند و خود را شوند او در ابتدا از دنیای رجالهاند که سبب میپنهان و متناقض

اما بعد خود را نیز جزئی از همان دنیا و معتقد به اعتقادات خرافی مردمانش  جدای از آن بداند،

از کشتن  «صبر»ها با اعتماد به مثل رجاله»ترتیب ی کند و بدینپیروها آن ببیند و در این مسیر از

 1«گذرد.لکاته می

ست، هویت حقیقی ا ای ناگهانیای که همچون عطسهخنده تایروطور که در تابلوهای همان

ده کند، پیرمرد خنزرپنزری نیز که نماینکار و فردگرایانی متقلب را برمال میهنرمندانی تازه

کند و از را برای ما آشکار می ای راویاست با عطسه و خنده خود هویت رجالههاصلی رجاله

توان شود پس میکه راوی در قسمت سوم داستان بدل به همین پیرمرد خنزرپنزری می جاییآن

ست: موجودی که بیش از مغز ا گفت که عطسه و خنده این موجود عطسه و خنده خود راوی

 بخشد.وست که هویتش را تعین میاو )ادراک( دندان )شهوت( ا

 

 ویندهام لوئیس« تئوری خنده»و  بوف کور. 9-19

اکنون خوب است از بحث پیشین که مربوط به خنده تایروها بود استفاده کنیم و به یکی دیگر 

یعنی خنده بپردازیم؛ عنصری که نه محمود نیکبخت و نه  ،بوف کوراز عناصر اصلی در 

لی واضح شک ههای تفسیری خود بها و کتابتاکنون در نوشته کوربوف کدام از شارحان هیچ

جا این و در اندبه آن نپرداخته و روشن و متقاعدکننده که ربطش را با وقایع داستان معلوم کند،

طور ه بور بوف کبا استفاده از آرای هنری ویندهام لوئیس برای اولین بار در تاریخچه تفسیری 

 مفصل واکاوی خواهد شد.

                                                           

 در متن اصلی[ . ]تأکید22۱گلشیری، همان مأخذ، ص .  1
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ای خشک و زننده و ها مدام در حال خندیدن هستند؛ خندهشخصیت بوف کوردر 

استان در تنها دبوف کور توان گفت کند و به جرأت میآمیز که مو به تن آدم راست میهمسخر

تاریخ ادبیات معاصر ایران است که چنین عنصری بدین شکل به آن راه یافته است. کمتر کسی 

 ای تحلیلی به این مشخصه خاص وتاکنون به شیوهبوف کور شمار بیاز منتقدان و شارحان 

مچنان هبوف کور و از این رو معنای خنده در کلیت و بافت داستانی  عجیب داستان پرداخته

 ای نداریم جز رجوع بهمبهم و معماگونه باقی مانده است. برای برمال ساختن این راز نیز چاره

گاه یک بود، آن« تئوری خنده»و زمانی که بدانیم لوئیس صاحب آثار و افکار ویندهام لوئیس 

 ایم.قدم به حل این معما نزدیک شده

ستازیا از خنده آنا تارتر در صحنه دیدار تار و آناستازیا دیدیم که توصیف راوی رمان پیش

ن ماهای این داستان است. اما خنده در راز خنده شخصیت بوف کوربسیار شبیه توصیفات راوی 

افتد که در این مجال محدود امکان نقل قدر اتفاق میشود و آنمحدود به این صحنه نمی تار

نیست. در فصل آغازین رمان که تار و برتا در مورد آینده رابطه خود مشغول ها آن همه

 خوانیم:گونه میاند، اینصحبت

و در مورد چیزهایی اندیشیدند طور که برخی از مردم درباره هسته مرکزی زمین میهمان

این  کرد، برتا نیز اغلب درهای آن با شدت فوران میکردند که گهگاه از حفرهتحقیق می

 دانست، ظاهراً مادهجایی که او میفکر بود که چه چیزی در عمق تار وجود دارد. تا آن

 1شد خنده بود.مهابا هویدا میاش که بیمرکزی

 

شود و در سایر آثار لوئیس مانند نمیتار به رمان البته، کاربرد عنصر خنده محدود 

که  «معنای جسم وحشی»ای تحت عنوان یابد. مقالهنیز بروز میجسم وحشی داستان مجموعه

داستان آورده، منبعی است که با استفاده از آن لوئیس در قسمت پایانی چاپ اول این مجموعه

                                                           

1. ibid. p. 57. 
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ئوری خنده را در کارهای او تبیین کرد. لوئیس در این مقاله برای توضیح تئوری توان معنای تمی

 کند:آغاز می طوراینخنده خود سخنش را 

رض فرا، بدون هرگونه بحثی، پیش دوگانگی ذهن و بدننخست، الزم است که 

ی گردد بر همین جدایی اساسارائه میجا این ای که دربگیریم، چراکه بنیان تئوری خنده

 جسم وحشیقسمت ضروری وجود ما، یعنی خنده، از پی افکنده شده است. 

گر خندان مشاهدهموجود را در نظر بگیریم... یکی دو ... بنابراین ما باید متمایز است

 1.و دیگری جسم وحشی

 

دکارتی بود و مبتنی بر فلسفه دکارت که بر جدایی ذهن و  هایلوئیس اندیشمندی با گرایش

جسم مادی، « جسم وحشی»بخش عقالنی و  2«گر خندانمشاهده»است، در کالم او جسم استوار 

ماده و ذهن این جدایی که آن را در کتاب »یعنی بخش غریزی و بدون تعقل وجود ماست. 
-... انسان حقیقی و ماشینی، غیرخود و کافت شئو  شخصیابیم، بین ]هنری برگسون[ نیز می

ست ااین بدان معن 3«وجود دارد. جسم وحشیو  گر خنداناهدهمشفرد و سرانجام بین ادراک یا 

که از دید لوئیس دو موجود در کالبد ما در حال جدال با یکدیگرند: یکی عقالنی و عالی، 

 .کورگر و ، دیگری واکنشبیناگر و دیگری حیوانی و دانی، یکی مشاهده

تری شکل واضحه ی خواننده بدهد تا معنای مفاهیم فوق را برالوئیس سخن خود را ادامه می

ئیس در حیات است و لو پوچیگر خندان تشخیص تبیین کند. از دید لوئیس وظیفه مشاهده

ر متناسب با شرایط فرهنگی روز اروپا که باالت کند،مقصود خود را از پوچی بیان  کهاین برای

 زند:های اجتماعی و فرهنگی میمفصل شرح داده شد، گریزی نیز به تفاوت

                                                           

1. Lewis. The Wild Body. pp. 244-245. ]تأکید از نگارنده[ 

2. Laughing Observer. 

3. Wagner. ibid. p. 216. [اصلی متن در تأکید]  
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باشد )و جسم ما حیوان است( و پوچ  چیزی نیست که حیوانیدر حقیقت، 

... چنانچه در آکسفورد یا کمبریج تعلیم دیده باشیم، به خاطر دیدگاهی که در این نباشد

 آسانی بسیاری از آداب اجتماعی را به خاطرایم، بهآورده دسته های بزرگ بدانشگاه

حتی  چهآن اند پوچ خواهیم شمرد.وده یا عقالنی نشدهخودمان پال در نظام تربیتیکه آن

تر است، این است که هر چقدر هم که یک شخص امتیازات درک پایدارش سخت

های ملی نسبی داشته باشد، بازهم ممکن است رقیبی دیگر که در این اجتماعی یا برتری

رد دیگری فاست که مسائل با او تفاوت دارد او را نقد یا تمسخر کند. پس بالنسبه ساده 

گونه ، اما بسیار دشوارتر است که خودمان را نیز اینرا حیوان و در نتیجه پوچ دید

 1ببینیم.

 

دهد اغلب به این دلیل روی می« دیگری»دیدن  جان کالم لوئیس در بریده باال این است که پوچ

 و فاقد تمدن و فرهنگرا مانند اشیا یا حیوانات فاقد درک و شعور و از این رو، ها آن که ما

ی گرآوریم و به همین دلیل با فرو رفتن در نقش مشاهدههمچون اجسامی وحشی در نظر می

ک باشیم برایمان آسان است که ی اگر فرانسوی»گیریم. به همین خاطر شان میخندان به سخره

 2«بیابیم.« مضحک»ببینیم یا اگر آلمانی باشیم یک فرانسوی را « پوچ»آلمانی را 

ت توانند آن دید انتقادی را که نسبها معمواًل نمیبه خاطر طرز تفکر فوق است که فرهنگ

 نیز داشته باشند و اعضای خود را نیز با چنین شیوه« خود»دارند نسبت به « غیرخود»به 

« دیگری» و« خود»کنند، به نحوی که افراد یک فرهنِگ خاص بین ای تربیت میانگارانهمطلق

ز شوند. اما گفتیم که لوئیس با چنین طرز تفکری مخالف بود و امطلق تمایز قائل می شکلیه ب

دید را حامل تناقضاتی میها آن های متفاوت و بر همین مبنااین رو ذهن افراد را وارث تاریخچه

                                                           

1. Lewis. ibid. pp. 245-246. ]تأکید از نگارنده[ 

2. ibid. p. 245. 
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وئیس کرد. لرا نفی می« غیرخود«/»خود»سازی گرایی و دوگانهکه از دید او امکان هرگونه مطلق

از طرف دیگر اما،  1«باشیم. گرانی مطلقمشاهدهایم که گونه ساخته نشدهما این»عتقد بود که م

ح یک انسان به سط»شود که گری سبب میبه این اصل نیز باور داشت که غیاب عنصر مشاهده

گر خندان در همه افراد، در نکته دیگر این است که از نظر لوئیس مشاهده 2«حشره نزول کند.

پیرو این قسمت که آن طحی از خودآگاهی و معرفت حضور دارد منتهی برخی بیش ازهر س

ر گ، مشاهدهکهاین کنند. در آخرضروری وجود خود باشند، از جسم وحشی خود تبعیت می

گر بیرونی تواند در درون خود فرد عمل کند یا کارکرد آن از طریق یک مشاهدهخندان می

 اعمال شود.

ه نوع نگرش توانیم بپیوند دهیم، میبوف کور ان فوق از لوئیس را با داستان اگر بخواهیم سخن

ها جز مشتی جسم وحشی و عاری از ها اشاره کنیم. برای راوی، رجالهراوی نسبت به رجاله

 ها:فرهنگ و عقالنیت چیز دیگری نیستند. از نظر او همه رجاله

 

 
 ۲۱همان مأخذ، ص 

 

 یعنی کننده است که دیگران،خرسمبین و تگری پوچایش، مشاهدههراوی، در این بخش از گفته

یینه آ بیند، اما هنگامی که جلوِرا، اجسامی غریزی و حیوانی و فاقد درک و شعور می« هارجاله»

 گاه:ها در خود او نیز وجود دارند، آنشود که انعکاس تمام این رجالهرود و متوجه میمی

 

                                                           

1. ibid. pp. 246-247. ]تأکید در متن اصلی[ 

2. ibid. p. 247. 
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 12۲همان مأخذ، ص 

 

یا همان ادراک اوست. این  گر خندان در این صحنه بخش عقالنی وجود خود راویاهدهمش

د او ها را دارشود حتی خودش هم قابلیت بدل شدن به رجالهبخش هنگامی که راوی متوجه می

)دقت کنیم که راوی در  کندجنبه پوچ وجودش میاش یا را وادار به خندیدن به جسم وحشی

 .(برداش پی میایهای رجالهو به قابلیت کندگاه میخود ن جسمآیینه به 

امر  ریشه»لوئیس، پس از توضیح مقدماتی فوق، در بخش بعد از این همین مقاله تحت عنوان 

 دهد:گونه ادامه می، سخن خود را این«کمیک

یء شوار یک ریشه امر کمیک را باید در احساساتی جست که از مشاهده رفتار انسان 

ها نآ اند، چون همگیشود. اما از چنین نقطه نظری، تمامی افراد ضرورتاً کمیکناشی می

کنید که یکنند. تنها وقتی انکار مرفتار می اشخاصیا اجسام فیزیکی هستند که مانند شئ 

گاه نبشوید، آ« شخص»ندارند یا وقتی منکر وجود هرگونه « ذهن»هستند یا « شخص»افراد 

 1کند. طبیعی، و نه تمسخرآمیز، جلوه می ها برایتانجهان پدیده

 

واره، رفتار انسان چه هنگام، بیش از هر وقت دیگر، مکانیکی و غیرارادی، یا به تعبیری دیگر شئ

 در چنین حالتی ما نه با یک کند؟ زمانی که از جسم وحشی و فاقد ادراک خود پیروی کند.می

ند و بنابراین اعمال کها رفتار میسطح شبیه انسانرو هستیم که تنها در هروب یءفرد بلکه با یک ش

گر دار خواهد بود. دلیل نیز این است که مشاهدهگر خندان کمیک و خندهاو برای مشاهده

                                                           

1. ibid. p. 247. 
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ر داند و اگو در نتیجه عقل و شعور می« ذهن»فرض دیگران را صاحب صورت پیشه خندان ب

یابد. را پوچ و در نتیجه کمیک میها آن تاردر رفتار دیگران فقدان این عناصر را مشاهده کند رف

ا حالتی دار است از این رو که بیا یک حیوان نیز کمیک و بالطبع خنده یءوار یک شرفتار انسان

شود و عنصر عقل و شعور و اختیار در آن دخالتی ندارد. حرف زدن طوطی مکانیکی انجام می

ود حیوان ست و خا ه حالتی تقلیدی و غیرارادیکند کها بانمک جلوه میبه این دلیل برای انسان

های ای به محرکدرکی از انجام دادن آن ندارد. پس وقتی که انسان بدون هرگونه مالحظه

دهد، یا اگر بخواهیم با ادبیات بوف کوری صحبت کنیم، زمانی که غذایی یا جنسی پاسخ می

هایی حالت . در چنین موقعیتکند نیز، همین وضع برقرار استای رفتار میانسان رجاله

 نامد و چنینمی« ناهنجاری»رسد. لوئیس این حالت را وارگی در رفتار انسان به اوج مییءش

و جوهایی جستهای امر کمیک را باید در چنین ناهنجاریترین ریشهعمیق»گوید که می

 ا عدم وابستگیتگی یبنابراین، میزان کمیک بودن یا نبودن افراد، بستگی به میزان وابس 1«کرد.

شان دارد. هر چه یک فرد بیشتر تابع نیازهای حیوانی و نباتی به نیازهای نباتی و حیوانیها آن

ارهایی را تر است و هر چه کمتر چنین رفتتر و بالطبع کمیکتر، پوچتر، تکراریخود باشد شئ

شود، تر میدتر و هنریتر، هوشمنتر، خالقاز خودش نشان بدهد، چون بدل به موجودی عقالنی

 گیرد.از امر پوچ و کمیک فاصله می

تر ما روشن اش با تار برایبا توجه به توضیحات فوق، معنای خنده آناستازیا در مالقات شبانگاهی

یا در آن خنده آناستاز شود. اگر در بررسی این صحنه، به تئوری خنده لوئیس توجه نکنیم،می

داری وجود ندارد، برایمان قدری عجیب خواهد بود. در خنده موقعیت که در ظاهر هیچ چیز

این، خود را تسلیم او کند. بنابر« تن»آن لحظه، آناستازیا به استودیوی هنری تار آمده است تا 

گذاشته است.  اتحیفاصله گرفته و پا به  هنرتنها تار که حتی آناستازیا نیز در آن موقعیت از نه

                                                           

1. Lewis. ibid. p. 248. 
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تا با نادیده  اندروی یکدیگر ایستادههروب« استودیوی هنری»در یک « یءش»این نکته که این دو 

شان پیروی کنند بر خاصیت کمیک صحنه وحشی گرفتن بخش عقالنی وجود خود از جسم

ای خشک از حلقوم آناستازیا بیرون بریزد. در شود خندهکند و همین مسئله باعث میاضافه می

گر خندانی که در درون او مستقر زیا یا همان مشاهدهبخش عقالنی وجود آناستا این صحنه،

کند؛ وضع است و از جسم وحشی او جداست، او را وادار به خندیدن به آن وضع کمیک می

 کمیکی که جسم وحشی او خالقش بوده است.

یز آمای برویم که در آن خنده مسخرهحاال خوب است در همین رابطه به سراغ اولین صحنه

 شود.ظاهر می بوف کورهای ز شخصیتبر لبان یکی ا

ای کند منظرهدر ابتدای داستان، هنگامی که راوی از سوراخ هواخور رف به بیرون نگاه می

یابد؛ دخترکی اثیری که با حالتی خاص روبروی یک پیرمرد مسحورکننده را روبروی خود می

 قوزی ایستاده:

 

 
 13هدایت، همان مأخذ، ص 

 

د که زنپیش رویش است که ناگهان دخترک دست به حرکتی می راوی محو تماشای صحنه

 شود:سبب واکنش عجیب پیرمرد می
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 1۱همان مأخذ، ص 

 

ای است که از روی آثار و افکار ویندهام لوئیس تکههدایت چهلبوف کور چنانچه ندانیم 

م و نه اوریتوانیم از معنای آن حرکت دختر اثیری سردربیسرهم شده است، به هیچ وجه، نه می

از معنای خنده پیرمرد قوزی. برای فهم این صحنه و چینش مبهم آن نیز باید از دوگانگی 

 هنر/حیات و نیز از تئوری خنده لوئیس کمک بگیریم.

بیند حاوی کیفیتی دوگانه است. در یک سو تصویری که راوی از سوراخ هواخور رف می

به تعبیر بهتر، از دید هویت هنری او، به  دخترکی اثیری ایستاده است که از دید راوی، یا

اش شبیه است و در سوی دیگر پیرمردی قوزی که شمایل چروکیده و زمینی« ای آسمانیفرشته»

در تضادی آشکار با شمایل دخترک قرار دارد. دوگانگی این صحنه را نهری که بین این دو 

 گویی راه برقرار شدن تماس ای طراحی شدهکند. صحنه به گونهموجود روان است تکمیل می

 طورمطلق بسته شده است.ه و ارتباط بین این دو ب

روی پیرمرد قوزی ایستاده و گل نیلوفر را به سمت او گرفته، هدخترک اثیری که روب

اوریم، نامد. چنانچه به یاد بیمی هنر تارست که لوئیس در رمان ا ای تصویری از دنیاییاستعاره

ه هنر... هر چیزی است ک»کند: گونه تعریف میآناستازیا هنر را این گویش باوتار در گفت

زی پس هنر از نظر تار چی« توانی تصور مرگ آن را به سرت راه بدهی.کند و تو نمیزندگی می

است که اثر زمان به آن کارگر نیست. گل نیلوفر که دختر در این صحنه به پیرمرد « جاودانه»
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های باستانی، از جمله در تمدن هند، نماد حیات مقدس و ز تمدنکند در بسیاری اتعارف می

 همچنین آگاهی و دانش بود:

این گل در شبه قاره از تقدس خاصی برخوردار است. آب منشاء و مبداء حیات است... 

هایی شکلی، گلی زیبا با کاسبرگریشه نیلوفر در کف آب قرار دارد و از قعر همین بی

های های متعد گلبرگروید. گل نیلوفر سمبل جهان و الیهآب میمنظم و متعدد در سطح 

( و مقاطع و مراتب گوناگون هستی است. Kalpaآن نمایانگر ادوار مختلف جهانی )

ی هاهشت گلبرگ نیلوفر نشانه هشت جهت وجود است که پس از خلقت از قعر آب

هرگونه آلودگی بوده،  های اولیه که عاری ازاولیه ظهور کردند... ظهور نیلوفر از آب

( است که از درون آن قوه مقدس Sattvaنشانه خلوص، پاکی و نیروی بالقوه ستوه )

 1کند.( ظهور میJnanaهای دانش و معرفت )( و همچنین گلبرگDharmaحیات )

 

 بینیم:در ایران باستان نیز گل نیلوفر را با مادینگی، زایش، آفرینندگی و جاودانگی همبسته می

ساطیر کهن ایران، نیلوفر گل ناهید است و ناهید در روایات مذهبی ایران قدیم، در ا

تصوری از مادینگی در هستی است که از جهاتی با اعتقادات هندیان باستان مشابهت 

در زمان  دارد... در ایران باستان... نیلوفر سمبل و نشانه زندگی و آفرینش است...

شده است... جنبه تقدس نیلوفر درباری متجلی می این گل در مراسم رسمی و« هخامنشی»

گردد، زیرا آب نماد باستانی اقیانوس کهنی بود که کیهان از آن به محیط آبی آن برمی

آفریده شده است. نیلوفر که بر روی سطح آب در حرکت بود به مثابه زهدان آن به شمار 

به  شودام غروب بسته میدم باز و در هنگجا که گل نیلوفر در سپیدهرفت. از آنمی

خورشید شباهت دارد. خورشید خود منبع الهی حیات است و از این رو گل نیلوفر مظهر 

                                                           

، ص 13۴۴. چاپ اول، ، تهران: انتشارات فکر روزخدایان ودایی اسرار اساطیر هند،ذکرگو، امیرحسین، .  1

۲۱. 
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ها، آفرینش، باروری، رفت. پس مظهر همه روشنگریتجدید حیات شمسی به شمار می

 1مرگی است.تجدید حیات و بی

 

خود  مرد قوزی )که در واقعدر صحنه فوق دختر اثیری قصد دارد با تعارف گل نیلوفر به پیر

راوی یا سایه اوست( به او شانسی برای برخاستن از جای خود، عبور از نهر و ورود به جهان هنر 

شود. پیرمرد قوزی اما، به پیشنهاد ای که با جاودانگی و خودآگاهی تعریف میرا بدهد؛ نیمه

یا به تعبیر تار، هنری  ،نهاست که جاوداچه آن دهد. او نماینده هردخترک واکنشی نشان نمی

م تالش کند. عدنیست و به همین دلیل است که حتی دستش را برای گرفتن گل دراز هم نمی

ه او را های او بدانیم که راپیرمرد قوزی در گرفتن گل نیلوفر را باید ناشی از گرایشات رجال

 ی راوی را(.هارجاله هایکند )به یاد بیاوریم گرایشمسدود می هنربرای ورود به 

 و اما خنده پیرمرد قوزی.

درزن عمو، پ-بینیم )پدرهای مختلفی از او را میپیرمرد قوزی که ما در طول داستان شمایل

ها کند. این رجالهها را نمایندگی میتر از همه، خنزرپنزری( دنیای رجالهکش و مهمراوی، نعش

ها ای بین او و این رجالههیچ رابطه اجسامی وحشی و ناخودآگاه هستند و راوی مدعی است که

 وجود ندارد:

 

 
 ۴۱همان مأخذ، ص 

 

                                                           

نقش گیاهان اساطیری و مقدس در هنر ساسانی )با تأکید بر نقوش برجسته، "مبینی مهتاب، شافعی آزاده، .  1

 .۱۱، ص 13۱۱، پاییز و زمستان 1۱فصلنامه جلوه هنر، شماره  "بری(،فلزکاری و گچ
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 ارتیابد. لوئیس در رمان میو البته خواننده در طول داستان پوچ بودن این ادعا را به دفعات در

حیات »ند: کگونه تعریف مینام جهان متضاد با هنر را حیات گذاشته است و تار این نیمه را این
پس حیات برخالف هنر جاودانه نیست و « تواند زندگی کند و بمیرد.ست که میاچه آن هر

 عمو و-مرگ در آن راه دارد. از این رو، تصادفی نیست که پیرمرد قوزی، خنزرپنزری، پدر

کش همگی یادآور پیری و فرتوتی و بالطبع مرگ هستند )بماند البته که، همسو با منطق نعش

چیزش یادآور یر نیز تناقضی مستتر شده چون پیرمرد قوزی که همهها، حتی در این تصومتناقض

 سبز است(. هنگامی که راویمرگ و همیشهمرگ است زیر درخت سرو نشسته که درختی بی

افتد، پیرمرد قوزی در این نیمه نشسته رویش میاز سوراخ هواخور رف چشمش به منظره پیش

یم که کند. گفترا در فهم خنده پیرمرد یاری میجاست که تئوری خنده لوئیس ما است. در این

در نگاه لوئیس هر عملی که فرد را از هنر دور و به حیات نزدیک کند، عملی کمیک است که 

تنی انگیزد. پس، مبگر خندان را برمیخنده بخش عقالنی، یعنی بخش ضروری وجود یا مشاهده

ه روی جوی آب بپرد و به جهانی ک کند ازبر تئوری خنده لوئیس، هنگامی که دختر سعی می

پیرمرد قوزی در آن نشسته )جهان شهوت و غریزه و مرگ( پای بگذارد مرتکب عملی کمیک 

 انگیزد.آمیز پیرمرد قوزی را برمیشود و همین عمل است که خنده مسخرهمی

دهد بررسی کنیم تا خنده روی میها آن های دیگری را که دراکنون خوب است صحنه

کند م که آیا خنده بوف کوری در موارد دیگر نیز از الگوی تئوری خنده لوئیس پیروی میببینی

 های پرشمار صادق هدایتبرداریرا یکی دیگر از تکهبوف کور توان بروز خنده در و آیا می

 از آثار و افکار ویندهام لوئیس دانست یا نه.

ها جسم دختر اثیری ب دنیای رجالهدهد که راوی مانند قصایکی از این موارد زمانی رخ می

 آید و:اش بیرون میتکه کرده است و قصد دارد آن را دفن کند. راوی از خانهرا تکه
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 3۱همان مأخذ، ص 

 

خندد؟ او به چه می آلود بخندد؟ اصالًکش در آن فضای ترسناک و مرگچرا باید پیرمرد نعش

م که توانیم بگویینمی ست وقوف دارد. بنابراین،که در خانه راوی اتفاق افتاده اچه آن او به

 ، یعنیوار اواثیری و نیز به عمل قصاب راوی به جسم دختر ایرجاله تجاوز کش بهنعش

  خندد؟، میجسم دخترک کردن قطعهقطعه

ی از توان به فهم بهترست که با استفاده از آن میهاییآزمون مارناگ نیز یکی از موقعیت

فقدان »مایه درونچه آن رسید. محمود نیکبخت، مبتنی بر بوف کورع خنده در چند و چون وقو

 نویسد:چنین می بوف کورنامد، در مورد فصل سوم می« و میل

ساختار روایی این فصل نتیجه پیوند استعاری دو روایت اصلی است: اول، حکایت پدر و 

ت یا روای« لکاته»با زنش  ، دوم، روایت رابطه راوی«بوگام داسی»مادر راوی یا حکایت 

ه یابد. بوگام داسی رقاصمی ها ارتقاشهوت تا مرتبه مذهب آدمدر این حکایت «. لکاته»

معبد لینگوم است و نشان نرینگی )لینگوم( نام و نماد مذهب اوست. پدر راوی چنان شیفته 

یدن ای رسگرود... در ]این حکایت[ پدر و عمو برشود که به مذهب او میبوگام داسی می
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شوند و رو میبهبه بوگام داسی )پاسخ به میل و نیاز خود( ناگزیر با آزمایش مارناگ رو

 1آید. درمی« خنزرپنزری»رسد و به هیئت بر اثر آن یکی به مرگ و دیگری به میل می

 

 خوب است حکایت این آزمون را از زبان خود راوی نیز بخوانیم:

 

 
 ۱۴همان مأخذ، ص 

 

ت. پیرمرد درآمده اس« خنزرپنزری»ق است که بگوید فرد پیروز در آزمون به هیبت نیکبخت مح

است و قاعدتاً برنده آزمون بوف کور ها در داستان اصلی دنیای رجاله خنزرپنزری، نماینده

ست، ا ای خنزرپنزریقمار کرده است، رجاله« مذهب شهوت»مارناگ که جان خود را بر سر 

دلیل شود. پس، بازهم بیاش خالصه میامیال پست و پوچ و غریزیاش در که زندگی یئیش

نیست که در انتهای داستان، راوی، پس از تبدیل شدن به خنزرپنزری، هویت جدید خود را با 

 کند:شخصی که از اتاق مارناگ بیرون آمده باشد مقایسه می

 

                                                           

 .۱1نیکبخت، همان مأخذ، ص .  1
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 1۱2همان مأخذ، ص 

 

دو  ،اند، دو جسم وحشیراوی، دو حیوان جنسیکسانی که در این اتاق هستند، پدر و عموی  

ت شان را بسنجد، موجودی اسشئ، و داوری که بین این دو قرار گرفته است تا حقیقت وجودی

و شود. تنها آرزوی این دختم می« به یک سر کوچک»که « یک گردن دراز»با بدنی مرکب از 

ر حاضرند جان خود را بر سها نآ ، رسیدن به بوگام داسی، یا رقاصه معبد نرینگی است.یءش

مذهب شهوت فدا کنند و مطابق با تئوری خنده لوئیس، چنین رفتاری حیوانی، پوچ و از این رو 

آزمون مارناگ به  تاریکاز درون اتاق  که هراسناکی کمیک و مضحک است. صدای خنده

ور از مرز رسد اشاره به همین حقیقت دارد. بروز خنده در این موقعیت یعنی عبگوش می

شهوت. در حقیقت، برنده این آزمون از پیش  کورگری و عقالنیت و پا نهادن به وادی مشاهده

یز بر آید نآلود شخصی که از اتاق بیرون میبازنده است و ظاهر شکسته و چروکیده و مرگ

 گذارد.این امر صحه می

شده  مادر مرده لکاته حاضرافتد که راوی بر بالین ای دیگر از خنده در شبی اتفاق مینمونه

 است.
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 ۴۰همان مأخذ، ص 

 

با الگوی خنده لوئیسی منطبق است. مرده  های خنده تمسخرآمیز کامالًظاهر شدن اولین نشانه

های همه عالقه»بیند گویا ای میدر ابتدا از نظر راوی باوقار است چرا که راوی او را به گونه

اما بالفاصله بعد از این تصور اولیه راوی، به خاطر « بودزمینی در صورت او به تحلیل رفته 

ت در کند و درسجلوه می« یک اتفاق معمولی و طبیعی»گسیختگی ذهنی او، مرگ در نظرش 

ن شود. در ایمرده ظاهر می« لبخند تمسخرآمیز گوشه لب»همین لحظه، پس از یک خط تیره، 

ای گوشت لخم، بخشی از ن، تکهدر حال پوسید جسملحظه، در نظر راوی مرده جز یک 

ها، چیز دیگری نیست و لبخند جسد همین باور غیراثیری راوی را به های زمینی رجالهعالقه

 کند.آمیز مرده را تقویت میهای لکاته خنده مسخرهگیرد. در ادامه نیز بوسهسخره می

 

 
 ۴1همان مأخذ، ص 
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پاسخ « اراختیبی»شود و ره تسلیم لکاته میخورد که راوی باالخاما حادثه اصلی وقتی رقم می

 دهد:های او را میبوسه

 

 
 ۴1همان مأخذ ص 

 

گر خندان و جسم وحشی است، مطابق با تئوری خنده لوئیس، که مبتنی بر جدایی مشاهده

گر خود، بدل به جسمی وحشی و تابع نیازهای حیوانی شخص با دور شدن از عقالنیت مشاهده

و  دهد جسمی جنبانهای لکاته را میاختیار پاسخ بوسهای که بیی در لحظهشود و راوخود می

این  و ازدهد وار و در نتیجه کمیک از خود نشان مییءکه رفتاری مکانیکی و ش ستا وحشی

شود و به وضعیت گری خندان ناگهان وارد صحنه میروست که پدر لکاته در نقش مشاهده

 خندد.کمیک او می

ها دهد. راوی که ظاهراً برای فرار از دنیای رجالهبازهم در خانه پدر لکاته رخ می نمونه بعدی

آنکه متوجه بشود، گذرش به شهر و خانه خودش را آواره کوه و بیابان کرده است، دوباره بی

و  دهدشود، به او کلوچه میتر لکاته مواجه میجا با بردار کوچکافتد. در آنپدرزنش می

 گیرد:گونه پی میا اینروایت خود ر

 

http://www.aghalliat.com/


  حسام جنانی هدایت نابغه یا هدایت سارق... )بخش دوم(

94 
www.aghalliat.com   

 

 

 
 ۱۰-۲۱همان مأخذ، صص 

 

شود. راوی که نگاهی سراسر جنسی به برادر زن بازهم همان الگوی خنده لوئیسی تکرار می

او شده است با حالتی شهوانی جسم پسربچه را به خود « جذبه و کشندگی»خود دارد و محو 

همین  در بوسد و بالفاصلهمی -دهند ار میخی« کونه»که طعم  -های او را چسباند و بعد لبمی

شود و به موقعیت پوچ و کمیک راوی، که در آن کنان از در وارد میپدر لکاته خنده هنگام

  خندد.لحظه به جسمی وحشی بدل شده است، می

آید که راوی با لکاته آمیزش کرده است و چشم او را با گزلیک مورد دیگر زمانی پیش می

 ده است:از حدقه درآور
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 1۱1همان مأخذ، ص 

 

داری در این صحنه وجود دارد که راوی به آن بخندد؟ مسلم است که بدون دقیقاً چه چیز خنده

توان به این پرسش پاسخ داد. راوی به هنگام آمیزش با لکاته توجه به منطق خنده لوئیسی نمی

ه همین دلیل نه تنها جان شود و باش میهای حیوانی جسم وحشیتسلیم غرایز خود و خواست

ن او. دلیل کرد کوردهد: با گیرد، بلکه به شکلی تماماً نمادین اینکار را انجام میلکاته را می

 اش است. دستغیب دراختیار او از جسم وحشیگر خندان وجودش نیز پیروی بیخنده مشاهده

ی دارد و فرماین حال همه تن راوی بر او حکمدر ای»نویسد: خصوص این صحنه چنین می

 1«خواند.پیروزی خود را به آواز بلند می

بیند که به پیرمرد خنزرپنزری بدل شده است بازهم خودش را در آیینه میکه آن راوی پس از

  واکنشش چیزی جز خنده نیست:

 

 
 1۱1همان مأخذ، ص 

                                                           

 .11۱، ص 13۱۴، تهران: مرکز نشر سپهر، ادق هدایتنقد آثار صدستغیب، عبدالعلی، .  1
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ازهای یکه فقط در ن« تهی»است، موجودی  پیرمرد خنزرپنزری تمثال اعالی یک جسم وحشی

گر دهد و مشاهدهاختیار پاسخ میها بیشود و به اینگونه محرکغریزی و حیوانی خالصه می

خندد. ز مییشده در غرابه این وجود پوچ و مستحیل« تر از اولسخت»خندان درون راوی 

کرد که این پوچی قابل شناسایی در دیگران است، اما هنگامی که لوئیس چنین استدالل می»

شود. خنده محصول این شکلی آنی درک میه دش شخص در میان باشد تنها بپای خو

خندد، مانند صحنه باال، به و هنگامی که راوی به خود می 1«ست.ا ایهای لحظهخودآگاهی

 در خصوص حقیقت وجودی خود رسیده است.« ایهای لحظهخودآگاهی»همین 

ه دارد و تقریباً همه، حتی حضوری بسیار مهیب و کوبندبوف کور در کل، خنده در 

هاست که گر خندان درون خود راوی، در حال خندیدن به او هستند و طنین همین خندهمشاهده

رغم همه ادعاهایش، فرق چندانی او، علی کهاین کند:هویت حقیقی راوی را به او یادآوری می

 این مدعاست: های اطرافش ندارد و دو بخش زیر از داستان بهترین شاهد بربا رجاله

 

 
 12۱همان مأخذ، ص 

 

                                                           

1. Binckes. “Harsh Laughter: Reading Tarr.” p. 43. 
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ست که در توهمات ا است، همان کسی جان دادنو این شخص که به خاطر یک لکاته در حال 

زیر  بیند. صحنهها میها و رجالهشکل از لکاتههایی بیاش، به جز خود، همه را تودهفردگرایانه

 آید:نیز در ادامه بخش فوق می

 

 

 
 12۱-12۱همان مأخذ، صص 

 

تیاجات اح»ها و به داشتن در لحظاتی از داستان حتی خود راوی نیز به شباهت بین خود و رجاله

 کند:اعتراف میها آن با« مشترک

 

 

 

 ۲1-۲1همان مأخذ، صص 
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ها از شود که شخصیتدقیقاً زمانی ظاهر میبوف کور امر واضح این است که خنده در داستان  

جسم  هایاند و با پیروی از خواستینای وجودشان فاصله گرفتهادراک یا بخش عقالنی و ب

اند. کارکرد خنده در تئوری خنده لوئیس ز کور خود پا به حیات گذاشتهیوحشی یا همان غرا

شویم چه پر کردن شکاف بین این دو است، یا به تعبیری بهتر، بوسیله خنده است که متوجه می

خود  کورایم و پیرو جسم وحشی و دمان جدا شدهگر وجوو مشاهده بینا زمانی از بخش

 ایم.شده

طور که از کالم لوئیس در آثار رسد. آنذکر یک نکته در این مرحله ضروری به نظر می

 شود. اگرچه این مسئله درانجام می« چشمِ سر»آید، مشاهده عملی است که با اش برمیانتقادی

یکی، مخالفت گری فیزتأکید ویژه لوئیس بر مشاهدهرسد، اما دلیل نگاه نخست بدیهی به نظر می

نگر مانند فلسفه اراده شوپنهاور، فلسفه زمان هِنری برگسون، جنبش درون هایشدید او با فلسفه

ناشی از این مکاتب بود که در آن برهه تاریخی  بینیدرونو ها آن شناسی همبسته باروان

-های بصریگذاشته بود و لوئیس نیز به دلیل دیدگاهگری تأثیرات بسیار عمیقی بر هنر روایت

کرد. به این دلیل، لوئیس عالوه بر تئوری خنده، مخالفت میها آن دکارتی خود به شدت با همه

د به بای بوف کورنیز بود که به خاطر اهمیت فراوانش در فهم صحیح  1«تئوری چشم»صاحب 

و تئوری  روتایتن دو بخش مربوط به تابلوهای آن پرداخته شود. اما پیش از آن باید با جمع بس

ه در بپردازیم که با کارکرد خندبوف کور های خنده لوئیس مختصراً به یکی دیگر از جنبه

 یابد.های لوئیس ارتباط میداستان

 

                                                           

1. Philosophy of the Eye 
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 . خنده، هجوپردازی و دوگانگی کمیک/تراژیک9-11

ا ه او در انتقاد به وضعیت اجتماعی یهایی بودند کها یا طنزنامهآثار ادبی لوئیس عمدتاً هجویه

توان در این زمینه نوشت. سه نمونه عمده از آثار او را میعصر خود میعملکرد هنرمندان هم

ی اثر جویس و نیز بر تلقپرتره هنرمند در جوانی ای بود بر رمان که هجویهتار رمان  -1برشمرد: 

که بازهم علیه عملکرد زینگان خدواند بو. رمان 2نژادی از مفاهیم فرد و ملیت. -اگوئیستی

ای بود بر فلسفه زمان که هجویهعید بیگناهان . رمان 3عصر با لوئیس نوشته شد هنرمندان هم

 برگسونی و نمود آن در آثار کسانی چون جیمز جویس، ویرجینیا وولف و... .

 شک جایییهجو، حداقل بخشی از آن، ب»کند: ویندهام لوئیس هجو خود را این معرفی می

ایستد و ممکن است ترکیبی از این دو باشد، یا شاید هم یک تراژدی بین تراژدی و کمدی می

 1«خندان.

داد و ه مییهای خود، از هجو ارامطابق با منطق متناقض به خاطر تعریف خاصی که لوئیس،

، تکرد که نشانه آن بروز خنده اسآن را ترکیبی از وضعیت تراژیک و کمیک معرفی می

دوگانگی تراژدی/کمدی در کنار هنر/حیات بدل به دومین دوگانگی راهنما برای خوانندگان 

 های داستان را دنبال کنند.شود تا بوسیله آن سیر قهقرایی شخصیتمیتار رمان 

در شخصیت تار و سرنوشت او جمع شده است.  ، حالت تراژیک/کمیکتار در رمان

ل که او قرار است به قهرمان فردگرایی رمان بدل بشود، اما وضعیت تار تراژیک است به این دلی

ک شود و کمیدانی خود، به عکس آن بدل می هایدر نهایت به خاطر تسلیم شدن به گرایش

که این وضعیت ترکیبی دوگانه و متناقض را در چه آن بودن آن نیز دقیقاً به همین دلیل است.

نه بارز آن در صحنه مالقات شبانه تار با آناستازیا زند خنده است که نموتار به هم پیوند می

این خنده است که فاصله بین وضعیت تراژیک و وضعیت کمیک  بررسی شد. به تعبیر دیگر،

                                                           

1. Qtd in Wagner. p. 245. 
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-رنیستیگرایی مدتار را پر، این دو را در وجود او ترکیب، و هجونامه لوئیس بر فردگرایی و ملی

 کند.اگوئیستی را کامل می

ه بهترین شکل ممکن این وضعیت دوگانه را در هنرمندانی چون تار و ب تایروتابلوهای 

ر و هایی که بر سهها، کالکشند. اطوار این هنرمندان، آرایش سبیلکرایسلر به تصویر می

 نمایدندان آور وبخشد، اما خنده چندشمیها آن هایی که بر لب دارند ظاهری هنری بهپیپ

اجسام تایرویی دو قطبِ مخالف دوگانگی »کند. این رجسته میشان را بهویت غیرهنریها آن

 1« دهند.تراژیک/کمیک را به هم پیوند می

ی چنان که بررس ، آنبوف کورهمین حکایت در داستان صادق هدایت نیز برقرار است. در 

شود که راوی تسلیم غرایز خود شده باشد. در چنین حاالتی، وضعیت شد، خنده زمانی ظاهر می

ها وی، هم تراژیک و هم کمیک است؛ تراژیک است از این رو که او مدام خود را از رجالهرا

 فکر و رفتارها آن اما در عین حال، شبیه به داند،که زندگی حیوانی و غریزی دارند جدا می

ای شانهن بوف کورکند و کمیک بودن وضعیت او نیز به همین دلیل است. خنده در داستان می

کند و واقعیت وجودی او را، علیرغم ا را متوجه وضعیت تراژیک/کمیک راوی میاست که م

 نمایاند.ادعاهای پوچش، به ما می

 لوئیس بپردازیم.« فلسفه چشم»اکنون وقت آن است تا به 

 

 لوئیس « فلسفه چشم»کور و  بوف. 9-11

ر خندان را گاو مشاهدهشناسند. بنابراین نباید در تئوری خنده می بینبرونلوئیس را هنرمندی 

س تکنیک لوئی»گر همان چشم مادی است. به شمار بیاوریم. ابزار این مشاهده شهودینهادی 

 نامد. آیا او به دفعاتمی فلسفه چشمبرای ارائه هجویات خود چیزی است که خودش آن را 

                                                           

1. Schinder. ibid. p. 6. 
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گوید: میهنر اداره شدن لوئیس در همین خصوص در کتاب  1«این را به ما اعالم نکرده است؟

هایی عظیم اعتراف ورزیهایم است که باید به وجود غرضمن یک هنرمندم، و از طریق چشم»

به  2«کند.نمایم عمل میام چشم من است که همواره به مثابه قطبکنم. در سیر و سلوک هنری

 Visionaryو نه شهودی  Visualهمین دلیل بود که منتقدان لوئیس را هنرمندی بصری 

 کردند.یخطاب م

دلیل تأکید لوئیس بر مشاهده چشم مادی، مقابله او با نویسندگانی همچون جویس، وولف، 

گیری اچ. الرنس بود که با استفاده از فلسفه زمان هِنری برگسون و نیز بهره هنری جیمز و دی.

یان جرهایی همچون نویسی از طریق تکنیکهای روانشناسی مد روز روی به درونیاز تئوری

برگسون به راستی دشمن هر انگیزشی است که در سازکار بصری »آوردند.  یال ذهنس

خصومت لوئیس با درون، در تابلوها،  3«نشیند... برگسون از همان ابتدا خصم چشم بود.می

رمند هن»های انتقادی او به قدری واضح بود که برخی از محققان لوئیس را ها و نوشتهداستان

وانند، خدر مورد بدن ترانه می»گفت که ئیس خودش در این باره چنین مینامیدند. لومی« بدن

ر گاه دکنند، اما هیچشود، پزشکان تشریحش میکنند، استثمار میاش وراجی میدرباره

تواند بدون دانش و یک هنرمند نمی»او بر این باور بود که  ۱«گویند.خصوص آن سخن نمی

 ۱« های یک نهشت بیرونی عمل کند.درک از شکل، شَما، وضوح و تفاوت

هایی از فلسفه زمان برگسون پرداختیم. اکنون خوب است ببینیم تعریف تر به جنبهپیش

 ود: مخالفت ویندهام لوئیس را برانگیخته ب برگسون از زمان دقیقاً واجد چه خصوصیتی بود که

                                                           

1. Wagner. ibid. p. 269. ]تأکید در متن اصلی[ 

2. Lewis, Wyndham. The Art of Being Ruled. Reed Way Dasenbrock, ed. 

Santa Rosa: Black Sparrow Press, 1989. p. 338. 

3. ibid. 

۱. Schneider. p 2. 

۱. Bracewell. ibid. p 48. 
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فهمند می ت از زمانفیلسوفان و دانشمندان فیزیک و ریاضیاچه آن برگسون دریافته بود

 گیری کهبر فضا قابل انطباق است. اوصافی چون کمیت، قابلیت انقسام و قابلیت اندازه

 1«یرندد»شمردند، به کلی از ساحت زمان حقیقی که برگسون آن را برای زمان برمیها آن

ی فهمید به توالی خاصبرگسون از زمان حقیقی یا دیرند میچه آن نامید به دور است.می

گشت و اصالً امری نبود که مستقل از انسان و ناظر ناخودآگاه معنا از حاالت وجدان برمی

ه یداشته باشد. برگسون برای ارائه تصویر دقیقی از دیرند، تحلیلی از معنای عدد و فضا ارا

داد تا نشان دهد که زمان حقیقی هیچ نسبتی با عدد قابل شمارش و فضای قابل انقسام 

رو،  بینی یا شهود است. از اینله درونئلوژی برگسون برای تحقیق در این مسندارد. متدو

 یابد که دیرند ناب یا زمان حقیقی عبارت استمیواسطه وجدان دربرگسون با دریافت بی

کرده، بدون حد و مرز دقیقی شده، درهم نفوذهای کیفی، درهم ذوباز توالی دگرگونی

 2هیچ ارتباط و نسبتی با عدد. شدن از هم و بی از هم، بدون هیچ میلی به بیرون

 

رای برگسون ب زمان»کند که طور خالصه اینگونه بیان میه لوئیس خاصیت زمان برگسونی را ب

 گیرد. قبل از او بر خصیصه ذهنی زماناست و در تقابل با مفهوم فیزیکی از آن قرار میذهنی 

 3«تأکیدی در فلسفه وجود نداشت.

واضح است که چرا نویسندگانی مانند جویس یا وولف که پیشروان استفاده  با این اوصاف،

نویسی بودند ملهم از فلسفه زمان برگسون بودند و چرا در داستانجریان سیال ذهن از تکنیک 

                                                           

1. Duration 

 مدرس علوم "مفهوم زمان در فلسفه برگسون،"ابراهیمی دینانی، غالمحسین، پیرمرادی، محمدجواد، .  2

 .۱۱، ص (1۴)پیاپی  ۱شماره  ،۱وره د، 13۴۱زمستان  ،انسانی

3. Lewis, Wyndham. Time and Western Man. London: Chatto and Windus. 

1927. p. 434. 
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ش، به مشاهده اگرایانه دکارتیلوئیس، که به خاطر نقاش بودنش، و عالوه بر آن، طرز تفکر عقل

  ادی داشت، با آن مخالف بود.چشم فیزیکی اتکای زی

لوئیس معتقد بود که روی آوردن به درون و کشف و شهود، روایت را بیش از حد با  

ردی بخشد و چنین رویکای رمانتیک میکند و به آن وجههاحساسات شخصی هنرمند درگیر می

رفتن صله گعمل دیدن بر فا»گرایی و هنر مدرن بود. از آنجایی که به نظر او خالف اصول عقل

ین اش به شدت معتقد به حفظ فاصله بهای دکارتیلوئیس نیز مبتنی بر دیدگاه 1«مبتنی است

  طرفی هنری سوژه بود.سوژه و ابژه و بی

گویی درونی را صرفاً برای چهار نوع شخصیت لوئیس به خاطر گرایش فکری فوق تک

مخالفت او با سیالیّت زماِن  2وان.( حی۱ ؛( کودن3 ؛( بسیار جوان2 ؛( بسیار پیر1پذیرفت: می

ی از رمان هایبرد سبب شده بود که به قسمتدرونی که حد و مرز و خطوط بیرونی را از بین می

آوردند، م سجاوندی بودند و توالی درهمی از جمالت را به وجود مییکه بدون عالاولیس 

ی... برای نمایش شگرد»گونه جمالت شدت بتازد و شیوه جویس را در برساختن اینبه

بداند. همین مسئله یکی از دالیل استفاده مکرر او از  3«ریزی آشفته ذهنی ابله و متوسطبرون

فردی مانند خط تیره برای شکستن بدنه بیرونی متن بود؛ شگردی که هم سجاوندی منحصربیعال

ایی ونیز راه یافت و بر خالف تصور نیکبخت در تضادی کامل با شگردهای ربوف کور به 

 ۱جویس است.

های ز داشت و روشیلوئیس همواره با جریان اصلی مدرنیسم و نمایندگان عمده آن سر ست 

 های شهودی برگسون وتافت. به خاطر مخالفت با فلسفهآنان را در خلق آثار هنری برنمی

                                                           

1. Murray. ibid. p. 38. 

2. Wagner. ibid. p. 273. 

3. ibid. p. 272. 

ای شتوانهرا به مثابه پ تر دیدیم نیکبخت استفاده نامتعارف جویس از عالئم سجاوندیطور که پیشهمان.  ۱

 کند.معرفی میبوف کور برای آفرینش تکنیکی هدایت در 

http://www.aghalliat.com/


  حسام جنانی هدایت نابغه یا هدایت سارق... )بخش دوم(

104 
www.aghalliat.com   

« صیعضو خصو»شناختی فرویدی بود که لوئیس چشم مادی را تنها روان شوپنهاور و جنبش

بسیار باارزش « قوه ادراک»شمرد و عملکرد آن را در کنار عملکرد میان اعضای بدن میدر 

که نآ دانست. نیز، به همین دلیل معتقد بود چشم و حس بینایی، واقعیت بیرونی را بدونمی

 سپارند.قرار دهند، به ادراک می« شنوایی»و « المسه»جهان « تاریکیِ»تحت تأثیر 

ملکرد حواس المسه و شنوایی نیز به مخالفت او با فلسفه برگسونی لوئیس به ع یعدم اتکا

کرده، شده، درهم نفوذهای کیفی، درهم ذوبتوالی دگرگونی»گشت. برگسون دیرند را باز می

کرد. چنین تعریفی، علیرغم ماهیت شهودی آن، وجود تعریف می« بدون حد و مرز دقیقی از هم

کند که های مدنظر برگسون به ذهن متبادر میا بین توالیرفتگی فیزیکی رنوعی تماس و درهم

یادآور سازکار عملکرد حس المسه است و از نظر لوئیس در مقایسه با حس بینایی و در غیاب 

 گذارد.آن اطالعات غیر قابل اتکایی در اختیار ادراک می

یم بهترین مثال بیاباز طرفی، چنانچه بخواهیم برای دنیای درونی و سیالِ برگسونی بیانی هنری 

های ز نتای اتنیدهصورت توالی درهمه را در موسیقی خواهیم یافت. یک قطعه کامل موسیقی ب

د و ند و تنها پس از پیوستن به یکدیگر، کلی واحیتنهایی فاقد معناشود که بهواحد آفریده می

ند که دیرچه آن کنند. از همین رو بود که برگسون برای توضیحواجد ارزش هنری خلق می

برد و یکی از دالیل خصومت لوئیسِ های موسیقایی بهره میطور مداوم از تمثیله نامید بمی

ز گرفت. او در این راه به نیچه نینقاش با موسیقی و عملکرد حس شنوایی از همینجا نشأت می

بیان خالقه،  ترینتأکید نیچه بر موسیقی اعتالیافته دیونسیوسی به مثابه پرارزش»تاخت چون می

به ازای قربانی شدن عقالنیت آپولونی و فرم و مهار ادراکی بود که در هنر تجسمی جلوه 

را به معادله  2«ناخودآگاه/شهودی=دیونسیونی=موسیقایی»ای لوئیس معادله نیچه 1«یافت.می

                                                           

1. Bracewell. p. 61. 

2. ibid. p. 61. 
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 2بدل کرده بود. او به تأسی از جولین بندا 1«گرایی=آپولونی=هنر تجسمیخودآگاهی/عقل»

نویس فرانسوی چشم و بینایی را معادل تمیز و تشخیص و گوش و شنوایی را فیلسوف و رمان

ذهن »و به همین دلیل به این گفته شوپنهاور که  3کردمعادل گیجی و سردرگمی معرفی می

د. او عمل شنیدن نهاارج زیادی می ۱ «متفکر در صلح ابدی با چشم و جنگ دائمی با گوش است

تر از ایینپذیرفت، در سطحی پکه برخالف بینایی بیشتر با واسطه دیگران انجام میرا از این رو 

ها نیز دهان به دهان و از طریق شنیدن از نسلی به داد. خرافات، موهومات و افسانهبینایی قرار می

نیز علیه این خرافات و موهومات به دفعات  بوف کورشوند )راوی نسلی دیگر منتقل می

کند، اما در نهایت، مانند نمونه عطسه و صبر، او را نیز معتقد به این خرافات یگیری مموضع

که آن یش از، عموماً ب«شنیدن کِی بُوَد مانند دیدن»المثل گرا، به سیاق ضرببینیم(. افراد عقلمی

گرا هایشان متکی هستند و لوئیس هنرمندی به شدت عقلهایشان متکی باشند به دیدهبه شنیده

تر ه پیش، ک«مرگ آنکو». منطبق بر همین طرز تفکر است که لوئیس در داستان کوتاه بود

کند. نابینایی برد و آنکو و به تبع آن لودو، پیرمرد گدا، را نابینا میشد، در افسانه دست می بررسی

ن یم بوداست از عق گیرد، تمثیلیای اشتباه میاو را با یک شخصیت افسانه ِکر اُر لودو، که 

زودباوری به خرافه و ماوراءالطبیعه  ۱لوئیس در این داستان دینِ حقیر»ها و باورهای عامیانه. خرافه

 ۱«کشد.را به هجو می

                                                           

1. ibid. 

2. Julien Benda. 

3. Wagner. ibid. p. 270. 

۱. Schopenhauer, Arthur. The World as Will and Representation. Trans. E. F. 

J. Payne. New York: Dover Publications, Inc., 1969. Vol II. p. 28. 

۱. Inferior Religion. 

۱. Head. ibid. p. 151. 
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ِکر ش ست... لغزا ضعف در مقابل این گونه از خرافات متکی به شکست نیروی عقالنی

تی از نه آنکو در وضعیکند و خواننده را نسبت به افسااثری از ابهام در داستان خلق می اُر 

شود... خط دهد... ]اما[ اثر داستان در آن چیزی است که گفته نمیقرار می زودباوری

شود این اثر را تقویت طور مختصر آشکار میه گشایی بدر گرهچه آن آخر داستان و

کمی بعد در آن تابستان ماهیگیری که با او در پاردون بودم به من گفت که لودو »کند: می

جاد در داستان ایکه آن این گفته مبتنی بر واقعیت محض به جای«... فوت کرده است

فته بود اش گهراس کند، نتیجه کامالً پذیرفتنی وقایع داستان است. خود لودو از بیماری

کرد نیز به بنیه ضعیف او اشاره کرده بود. حقیقتاً، مرگ و پسرکی که از او مواظبت می

جاد انگیز، به سختی شگفتی این در اثر بیماری، هر چقدر هم غمیک گدای کور و غارنشی

 ر اُر کِکند. اعالم مرگ لودو که مبتنی بر واقعیت است اثبات دوباره نیروی عقالنی می

 1« است.

  

ی همین ه به نفع عقل و ادراک. بر مبنایعنی مرگ خراف، لودوی نابیناتر، مرگ به تعبیری خالصه

  کند:گونه تعریف میست که لوئیس فلسفه چشم خود را اینعقالنیهای گرایش

تر آدمی، در حس بر شکلی مادیه باین باشد که ما باید « فلسفه چشم»اگر مقصود از 

اریکی ت بیاساییم و اگر مقصود این باشد که باید از پناه گرفتن در ابهام و ،حس بینایی

دوری گزینیم، بنابراین صحیح است که بگوییم فلسفه ما خود  لمسیو  شنواییجهان 

ای همین داند... و حقیقتاً بر مبنهمبسته می حس بیناییرا با واقعیت مستحکم و واضح 

 2نهم. است که سخنان خود را بنیان می« واقعیت»

 

                                                           

1. Head. pp. 150-151. ]تأکید از نگارنده[ 

2. Lewis, Time and Western Man, p 418. [نگارنده از تأکید]  
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ون کبیر بیرمن طرفدار »ویسد که نچنین میانسان بدون هنر لوئیس در این خصوص در کتاب 

کارگیری ه به دلیل ب 1«، طرفدار خرد چشم به جای خرد گوش.سبک بیرونیهستم، طرفدار 

های و عملکرد آن به شیوه های لوئیس چشمها و داستانهمین فلسفه است که در تمام رمان

جدا  واییطور مشخصی از حس شنه حس بینایی ب»تار شود. در رمان گوناگون برجسته می

، کِر ُار  گرای داستان،راویِ به شدت عقلجسم وحشی و در مجموعه داستان  2«شودمی

انتقام کند. در رمان توصیف می 3«بسیار درشت و پر از تمسخر و دیوانگی»های خود را چشم
شخصیت اول  ،بارون متکبردارد و در رمان  ۱«هایی نافذچشم»دُن آلوارو موراتو  ،برای عشق

هایش ند، چشمکان سِر مایکل کِلیمپای، که سیر وقایعِ داستان پایش را به ایران نیز باز میداست

البته، این نکته را نیز باید اضافه کرد که لوئیس کارکرد  ۱ «های براق است.به درخشندگی شیشه»

زی پذیرفت نه چیچشم مادی را، به خاطر خطاپذیری طبیعی آن، به موازات کارکرد ادراک می

های حس در عرض آن و معتقد بود که در نهایت این ادراک است که باید صحت و سقم داده

 بینایی را بسنجد.

های دریافت شده از طریق بنابراین، دیدگاه... لوئیس در خصوص واقعیت بر روی داده

، دانش شده، بلکه در همکاری کامل با ادراکحس بینایی متکی بود. البته نه بینایی ایزوله

این قید که  گزیند بارا برمی« رئالیست»تجربه پیشینی. بر این اساس او برای خود لقب و 

هان ترین درک بصری از جفهم شود؛ یعنی پرقدرت فضاییرئالیسم او باید در معنایی 

گیرد و نه از تغییر. چشم، در عمل، اشیاء را واضح و مشخص خارجی که از ثبات نشأت می

ست که این ا کند و رابطه بین شبکیه و مغز به نحویتشان میحرکبی بخشد وعینیت می
                                                           

1. Qtd. in Schneider. ibid., p. 19. ]تأکید در متن اصلی[ 

2. Schneider. ibid., p. 6. 

3. Wagner. ibid., p. 218. 

۱. ibid., p. 219. 

۱. ibid. 
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شئ، هنگامی که چشم دیگر تمرکزی روی آن ندارد، به شکل باثبات در ذهن به یاد 

 1شود. آورده می

  

ئیس ایم، پیرو لوصادق هدایت را در این مورد نیز، همانند تمام مواردی که تاکنون بررسی کرده

که برتری چشم و حس بینایی بر گوش و حس شنوایی و همچنین  یابیم و از همین روستمی

ر فضای که بچه آن بوف کورعیان است. در فصل نخست  بوف کوربر حس المسه در سرتاسر 

 کند چشم و عملکرد حس بینایی است.داستان حکمرانی می

 

 
 2۱ص  همان مأخذ،

 

اوی وند، گویا سرچشمه زندگی رشای توصیف میهای دختر اثیری به گونهدر بریده باال چشم

اش را از میان جاری است. اما در فصل سوم که راوی قصد دارد هویت حقیقیها آن درون

ها بیرون بکشد، گوش و حس شنوایی است که غلبه دارد ها و خرافات و موهومات رجالهقصه

 شود:و از قضا سبب آشفتگی و سردرگمی راوی نیز می

                                                           

1. Bracewell. ibid. p. 126. [نگارنده از تأکید]  

http://www.aghalliat.com/


  حسام جنانی هدایت نابغه یا هدایت سارق... )بخش دوم(

109 
www.aghalliat.com   

 

 
 ۱۴همان مأخذ، ص 

 نین:همچ

 

 
 ۱۱همان مأخذ، ص 

 

اما « دننجون باید حقیقی باش»بینیم، راوی تنها تصورش بر این است که حکایت چنان که می

 ترین نمونه در خصوص برتری چشم بر گوشگرهیچ اطمینانی به این امر ندارد. بهترین و روشن

اوی با نه آمیزش رتر نیز دیدیم، در صحو لمس در افکار لوئیسی صادق هدایت، چنانکه پیش

یم امیال طور کامل تسله یابد. راوی در این قسمت از داستان، که طی آن سرانجام بلکاته بروز می

ست و حسی که ا شود، مطلقًا به حس شنوایی و المسه خود متکیحیوانی و غریزی خود می

 سد و:رکامالً غایب است حس بینایی اوست. در این قسمت راوی به پشت در اتاق لکاته می
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 13۱همان مأخذ، ص 

 

ا اتاق لکاته بتواند حتی چهره او ر« تاریکی غلیظ»به خاطر که آن شنود، بدونراوی صرفاً می

 نواز است. پسای گوشجاست که صدای لکاته به گوش او همچون نغمهببیند و جالب این

را  وف کورب جهت هم نیست که نیکبخت، منطبق بر شیوه تفسیری ناقص خود، فصل سومبی

های راوی بداند. در این فصل راوی بیش از هر چیز دیگر از شنیده 1«حاصل توهم شنیداری»

آید نیز بر الگوی در ادامه میچه آن 2«کدام حقیقت ندارند. هیچ»هایی که گوید، از قصهخود می

 لوئیسی فوق منطبق است:

 

                                                           

 .۱۴نیکبخت، همان مأخذ، ص .  1

 .۱۴هدایت، همان مأخذ، ص .  2

http://www.aghalliat.com/


  حسام جنانی هدایت نابغه یا هدایت سارق... )بخش دوم(

111 
www.aghalliat.com   

 
 13۱ص  همان مأخذ،

 

ه با کند المسه است. راوی، ناینبار، حسی که حاکمیت می بازهم خبری از حس بینایی نیست.

ه راوی افتد. حتی هنگامی کدیدن چهره لکاته، بلکه از طریق لمس بدنش به یاد کودکی او می

جای جسم بیند آن را دقیقًا به ککند بازهم به خاطر تاریکی نمیگزلیک را به بدن لکاته فرو می

 او فرو کرده است:

 

 
 1۱1ص همان مأخذ، 

 

را  توان آنشباهت جالبی بین این صحنه و صحنه آزمون مارناگ در داستان وجود دارد که می

بر اساس فلسفه چشم لوئیس توضیح داد. اتاقی که پدر و عموی راوی برای آزمون مارناگ 

 شوند تاریک است:وارد آن می
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 ۱۴همان مأخذ، ص 

 

 –آید و شخصی که از این اتاق بیرون می ستنیپس در اتاق مارناگ نیز خبری از حس بینایی 

شبیه به خنزرپنزری است. راوی نیز پس از آمیزش با  –و تفاوتی هم ندارد که پدر باشد یا عمو 

ه کسی کند شمایل خود را بآید و هنگامی که در آیینه نگاه میلکاته از اتاق تاریک او بیرون می

باشد. پس در هر دو اتاق حس غایب حس بینایی  کند که از اتاق مارناگ بیرون آمدهتشبیه می

بوده و افراد حاضر در این دو اتاق با حواس المسه و شنوایی خود با اطراف رابطه برقرار کرده 

 اند.بودند و نتیجه هم که معلوم است: همگی به خنزرپنزری بدل شده

کال گوناگون اش به کرات و بهبوف کور بینیم عناصر تفکر لوئیس در جای جای چنان که می

  شوند.تکرار می

وف بدر بخش بعد با تفصیل بیشتری به فلسفه چشم لوئیس و تأثیر آن بر صادق هدایت و 
 خواهیم پرداخت. کور

 

 . دیدن با چشم سر یعنی آگاهی9-11

گوید که معنای ای شخصی میلوئیس در ادامه بحث خود در خصوص امر کمیک از تجربه

 کند:رتر میسخن او را برای ما آشکا

ای که قطار در حال ترک ایستگاه بود، من و کسانی که اطرافم در لحظه روزی در مترو، 

دوید و بودند مردی چاق، اما چابک را مشاهده کردیم که برای سوار شدن به قطار می

سرانجام با چاالکی خود را از میان درهای در حال بسته شدن قطار به داخل پرتاب کرد. 

داری در مورد چهره ی که واگن پر بود مرد به همان درها تکیه داد. چیز خندهجایاز آن

و آن سوار  اش،و آگاهانه اش وجود نداشت. اما دویدن شسته و رفتهاو و یا ظاهر کلی
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اثری مضحک داشت که تعدادی هایش خونسردی چشموارش، در ترکیب با شدن شلتاق

او بود که کلید پوچی نهفته در آن اثر چشم ر من از ما به آن واکنش نشان دادیم. به نظ

رسید که آن چشم، در حالی که آن بود. جدایی چشم مرد دلیل آن اثر بود. به نظر می

برد و در حالی که او را با موفقیت به زمینی، یعنی آن مرد چاق را، جلو میکیسه سیب

 ندارم و قدرتقدرها من آن»را داشت:  کشاند، قصد گفتن چنین چیزیدرون واگن می

های خیره ما نیز این و جوابش خطاب به چشم.« زحمتدهم، بله به به زحمت انجامش می

نی مانند زمیهای سیبقدرها هم بد نبود، بود؟ وقتی کیسهبله، این منم! کارم آن»بود که: 

 «برد.آید. اما چنین کاری زحمت میکم قلقشان دستتان میکشید کمرا می من

طرفی آن بود، که به آن صحنه کیفیتی کمیک صورت، جدایی آن چشم و بیدر هر 

بخشید که ظاهر آن مرد به خودی خود فاقدش بود. گاهی اوقات همان حالت جدایی می

طرفی هوشمندانه را در چهره یک راننده تاکسی که خیلی آهسته و کند مرا به جایی و بی

ف و کامالً به کمبودهایش واقمثل جسم اوست تاکسیِ راننده برای او بینم. رساند میمی

. داند که یک تاکسی چیستبیند. او به خوبی میاست، اما خودش را با آن همبسته نمی

بیند... دویدن مرد چاق برای رسیدن به قطار، دیدگاه او خودش را با آن ماشین یکی نمی

 درباره مردکند. دلیل وجود چنین حسی من را در خصوص ریشه حس کمیک روشن می

 1چاق این بود که جسم آن مرد خود او نبود.

 

ای که از این توضیحات در خصوص فلسفه چشم ویندهام لوئیس دستگیر ما نخستین نکته

قسمت ضروری وجود  اصلی ابزار« مشاهده چشمی»و « چشم»شود این است که برای او می

مر مضحک در جهان است. نکته یا همان ا« پوچی»برای تشخیص « گر خندانمشاهده»ما، یعنی 

دوم این است که این چشم همان چشمِ سر یا چشم مادی ماست، یعنی تنها اندامی که از طریق 

                                                           

1. ibid. pp. 249-250-251. ]تأکید در متن اصلی[ 
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« طرفبی»گری در درونمان پی ببریم. نکته سوم مربوط به توانیم به وجود چنین مشاهدهآن می

ایی که قرار است با جاز آن گر خندان از ابژه است. این چشمبودن یا جدایی چشم مشاهده

عملکردی عقالنی وجود پوچی و امر مضحک را )که پیدایی آن ناشی از عملکرد جسم وحشی 

طرفی است( در جهان برمال کند باید از احساسات غیرعقالنی به دور باشد و همواره جدایی و بی

یس تأکید وئ)ل« خود»بین خود و محیط پیرامون را حفظ کنند. نکته چهارم، همسانی این چشم با 

وحشی[ است. نکته پنجم را ] نبود( و جدایی آن از جسم خود اومرد چاق « جسم»کند که می

 توان از زبان مایکل ووتز بیان کرد:می

ای از ماده سرسخت که دکارت است؛ توده 1دستگاه حیوانیاز دید لوئیس، بدن همان 

ن گیرد. از ایر عقل قرار میحیاتی متعلق به خودش دارد و مکرراً در تضاد مطلق با اوام

د چون انتمامی افراد ضرورتاً کمیک»...خوانیم که: رو، در تئوری خنده لوئیس چنین می

ئیس با تأکید لو« کنند.رفتار می اشخاصیا اجسام فیزیکی هستند که مانند شئ شان همگی

من رت وصه را باندیشم پس هستم من میکردن بر مادیت وجود انسانی، انگاره دکارتی 
 2کند.بازنویسی می جسم دارم پس هستم

 

د، جوی اجسام وحشی باشوشکلی مداوم در جسته گر خندان برای یافتن پوچی باید بمشاهده

وانات شان با فکر و شعورشان شبیه حیاند، اما به خاطر قطع رابطهی که در ظاهر انسانییعنی اشیا

 هنرمند بدنبه  یابد و او راوئیس برجستگی میکنند. بنابراین، جسم وحشی در تفکر لرفتار می

های لوئیس، چشم و مشاهده چشمی برجسته کند. نیز از همین روست که در داستانبدل می

از طریق  شود. در واقع،میبین برونکنند و لوئیس نیز هنرمندی شوند و معنایی خاص پیدا میمی

                                                           

1. Bête machine هایی هستند فاقد درک و است بدین معنی که حیوانات ماشین: اصطالحی از دکارت

 شعور.

 

2. Wutz. ibid. p. 847. 
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فردی حاصل  ۀکه آگاهی اعتالیافتطرف است گرِ عقالنیِ بیمشاهده همین چشمِ مشاهده

گر لوئیسی، نه تنها در آن دهد که چشم مشاهدهنشان می بوف کورشود و دقت در داستان می

ذاری گشود، بلکه صادق هدایت حتی داستان خود را نیز در پیوند با همین مفهوم نامظاهر می

 کرده است.

 ایروتنزرپنزری از تابلوهای گفتیم که صادق هدایت در طراحی مفهومی شخصیت پیرمرد خ

رجسته های پیرمرد خنزرپنزری حالتی ببهره گرفته بود و به همین دلیل در توصیفات راوی دندان

نابراین است، ببوف کور ها در جایی که خنزرپنزری نماینده اصلی دنیای رجالهیافتند. از آنمی

 با پردازی کامالًداد. این چهرهمی سازی هیبتی درنده و بدوی و عاری از تمدن به اواین برجسته

ای و عاری از هنر آن بخش از داستان هماهنگی داشت، چرا که در چنین فضای دنیای رجاله

ین عضو بدن ترها آشکارترین و برجستهیابد و دنداندنیایی همه چیز با شهوات و غرایز پیوند می

 لعیدن.شهوات انسانی، یعنی غریزه ب ترینترین و بدویانسان هستند برای ارضای یکی از اساسی

نگریم، برخالف ظاهر خنزرپنزری، در مقایسه با ساختار دهان هنگامی که به دختر اثیری می

  ها در متن فراوانند:یابیم. نمونههای او را دارای برجستگی فراوان میچشم

 

 
 1۱-13همان مأخذ، صص 
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 1۱همان مأخذ، ص 

 

اوی ای که رشناخت است و در صحنه مترادف با حصول آگاهی و نگاه دختر اثیری برای راوی

بیند نیز دختر اثیری گل نیلوفر به پیرمرد در ابتدای داستان از طریق سوراخ هواخور رف می

های باستانی، بخصوص در فرهنگ ایران و هند، نماد دانش کند که در فرهنگقوزی تعارف می

  ست.ا و آگاهی

 

 
 22همان مأخذ، ص 

 

رک بخش دختهای آگاهیکند چشمخستین چیزی که در صحنه فوق توجه راوی را جلب مین

نها شود بازهم تهایش بسته میرود و چشماست. هنگامی که دختر اثیری روی تخت راوی می

 های اوست:کند چشمچیزی که در خاطر راوی او را شکنجه می

  

http://www.aghalliat.com/


  حسام جنانی هدایت نابغه یا هدایت سارق... )بخش دوم(

117 
www.aghalliat.com   

 
 2۲-2۴همان مأخذ، صص 

 

باز  ها را برای او به هنگامهای دختر اثیری، اهمیت این چشمودن چشمب« بسته»تأکید راوی بر 

اثیری  های دختربخش بودن چشمکه آگاهی بوف کوردر  دهد. بهترین نمونهبودنشان نشان می

کند در بخشی از داستان است که جسد دختر را برای راوی برمال میها آن العادهو اهمیت فوق

ه است و راوی در تالش برای کشیدن پرتره اوست، اما هرچه تالش اثیری روی تختخواب افتاد

یابد. راوی در ابتدا میل خود را برای نقاشی کردن کند، حاصل کارش را دلخواه خود نمیمی

 کند:گونه بیان میها ایناین چشم

 

 
 3۰همان مأخذ، ص 

 

 کند:اند و همین کار راوی را سخت میهای دختر اثیری بسته شدهاما چشم

 

http://www.aghalliat.com/


  حسام جنانی هدایت نابغه یا هدایت سارق... )بخش دوم(

118 
www.aghalliat.com   

 
 31همان مأخذ، ص 

 

های نور خورشید در حال زایل کردن ظلمات شب است ای که اولین بارقهباالخره در لحظه

 دهد:اتفاقی شگرف رخ می
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 33-32همان مأخذ، صص 

 

اید به این های دختر اثیری را دریابیم بطور دقیق بتوانیم چرایی برجستگی چشمه ب کهاین برای

چه آن ی،تری دارد. از طرفپیوند محکم هنربا بوف کور یم که دختر اثیری در موضوع توجه کن

حالت »ها، باید توجه ما را جلب کند حتی بیشتر از خود آن ها،که در مورد این چشم

از او  «ناپذیریگناهان پوزش»هاست. راوی بر این گمان است که شاید آن« کنندگیسرزنش

آمیز کرده است، اما چه گناهانی؟ اگر دردی روحی را ا سرزنشسر زده که نگاه دختر اثیری ر

 که راوی بدان مبتال است دریابیم، پاسخ سؤال فوق نیز در اختیارمان خواهد بود.

اش است و به گسیخته، و سردرگم بین خود هنری و خود جنسیهویت بوف کورراوی 

را برگزیند. او همواره ناآگاهی  ای و دنیای هنری یکیتواند بین دنیای رجالههمین دلیل نمی

کند، اما خودش هم قادر نیست از این را سرزنش میها آن ها و تمایالت غریزی و حیوانیرجاله

پوشی کند تا حدی که حاضر است برای رسیدن به تن و بدن لکاته به دست و تمایالت چشم

بریده  ت و نمودش را در همینای اسپای او بیفتد. نگاه او حتی به دختر اثیری نیز نگاهی رجاله

کم رنگ انداخت، های او کمناگهان دیدم در همین وقت گونه» دید:توان میراحتی میهباال ب

 «یک رنگ سرخ جگرکی مثل رنگ گوشت جلو دکان قصابی بود.

داند و از زندگی حیوانی ها و هنرمندی آگاه و فردگرا میراوی، خود را جدای از دنیای رجاله

ی انداخته دختر اثیرهای گلخواهد گونهکند، اما هنگامی که میمایه ابراز بیزاری میونمردم د
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یه دیگری جلوی دکان قصابی تشب« سرخ جگرکی گوشت»را به چیزی تشبیه کند، به جز رنگ 

های دخترک را به سرخی گل رُز تشبیه کند، یا توانست رنگ گونهرسد. او میبه ذهنش نمی

کار  ههای وحشی یا هر تشبیه زیبا و هنری دیگری را بدم غروب، یا رنگ اللهفامی آسمان سرخ

ها و غرایز و شهوات بگیرد، اما چون هویت از هم گسیخته او تمایل فراوانی به دنیای رجاله

گزیند؛ رنگ شهوت بلعیدن. او حتی هنگامی که حاکم بر این دنیا دارد، رنگ گوشت را برمی

تواند به رنگ دیگری جز خودش را هم توصیف کند بازهم نمی هایخواهد رنگ گونهمی

 رنگ گوشت بیندیشد:

 

 
 ۴۲همان مأخذ، ص 

 

در فصل نخست میل راوی برای رسیدن به زن اثیری بیشتر ناشی از عشق یا نیاز و کشش »شاید  

ثیری تر ادخ« جسم»بینیم که راوی به باشد، اما حتی در همین فصل نیز به دفعات می 1«ذهنی او

ای خواهد از زنده بودن او مطمئن شود به گونهدهد و حتی هنگامی که مینیز تمایل نشان می

 شود:دهد که دو معنای متفاوت از عمل او برداشت میاین کار را انجام می

 

                                                           

 .۱۰نیکبخت، همان مأخذ، ص .  1
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 2۴همان مأخذ، ص 

 

ی سکند که آشکارا معنایی جنای استفاده میراوی در تشریح حرکت دست خود ابتدا از واژه

در خود دارد؛ گویی قصدش، بیش از هر چیزی دیگری، این باشد که از مرگ دختر اثیری 

ای باز های دختر اثیری، هنگامی که برای لحظهاستفاده کند. از این همین روست که چشموءس

 آمیز خود رارا بگیرد و روی کاغذ بیاورد، بازهم حالت سرزنشها آن شوند تا راوی حالتمی

صورت من خیره نگاه ه دهنده او خیلی آهسته باز و بهای بیمار سرزنشچشم»ند: احفظ کرده

 «کرد.

ست به نام راوی که مانند شخصیت تار در ا سرزنش چشم دختر اثیری متوجه جسمی وحشی

برد، اما به دفعات، چه در رمان ویندهام لوئیس، صرفاً در توهم خودآگاهی فردی به سر می

ه او دهد کای داستان، نشان میلکاته-ایو چه در بخش رجالهکور  بوفبخش اثیری داستان 

 هاآن کند و ازهای ناخودآگاه و غریزی است که مدام سرزنششان مینیز یکی از همان رجاله

 های دخترک اثیری راناپذیر اوست که سرزنش چشمجوید و این همان گناه پوزشبرائت می

 موجب شده است.

یک دهن دارند ها آن گوید همهداند و میها متمایز میود را از رجالهاو از یک رو ابتدا خ

به  چون ، اما از سوی دیگر،«شودشان میمنتهی به آلت تناسلی»که با یک مشت روده 

هاست؛ بیند خودش نیز در میل و نیاز به لکاته مانند همان رجالهنگرد، میخود می

 شود خود یکیافتن به لکاته ناگزیر می گونه که راوی در فرجام و برای دستهمان

 1پیرمرد خنزرپنزری شود. 

                                                           

 .۱3نیکبخت، همان مأخذ، ص .  1
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ه دست تکه شدن جسم او بگر است که حتی پس از تکهپس چشم دختر اثیری همان چشم نظاره

کند که مانند گوشت آویزان جلوی قصابی با او رفتار ای میراوی نیز سرزنش خود را نثار رجاله

 کرده است:

 

 
 ۱2همان مأخذ، ص 

 

 نامیده است.کور  بوفاکنون مبتنی بر فلسفه چشم لوئیس باید ببینیم چرا هدایت داستان خود را 

 

 بوف کور؟. چرا 9-17

شناسی کور بوفنام داستان هدایت نیز یکی دیگر از معماهایی است که در تاریخچه طوالنی 

ر باز تواند دئیس میبرای فهم معنای آن پاسخ درخوری ارائه نشده است. اما رجوع به افکار لو

کردن این گره کور نیز به ما کمک کند و برای انجام دادن این کار باید تئوری خنده، فلسفه 

چشم لوئیس و افسانه آنکو را با هم جمع بزنیم تا بتوانیم به این مسئله بپردازیم که چرا صادق 

 گذاشته است.بوف کور هدایت نام داستان خود را 

ست برای تشخیص امر پوچ در جهان؛ امر ا ، مشاهده چشمی ابزاریگر خندانبرای مشاهده

ه شود کای زمانی حاصل میپوچی که حاصل فعالیت کور جسم وحشی است. چنین مشاهده
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ه از چشم دگر خندان باشد و با استفافرد پیرو بخش ضروری و بینای وجود خود، یعنی مشاهده

قرار بدهد. این چشم از جسم جداست، و  در اختیار ادراک خود خود اطالعات قابل اتکا

س دهد، بلکه کامالً مادی است. پعملکرد آن نیز البته شهودی نیست و در جهانی مُثُلی رخ نمی

کند یا از جسم غریزی و کور خود. شخص یا از بخش عقالنی و بینای وجود خود پیروی می

ار اصلی طر تاریکی اتاق، نه به ابزتر دیدیم، راوی به هنگام آمیزش با لکاته به خاکه پیشچنان

گر خندان وجود خود، یعنی حس بینایی، بلکه به شنوایی و المسه، یعنی دو ابزار اصلی مشاهده

و  تر خودشست که چند صفحه پیشجسم وحشی و کور خود متکی است و این همان جسمی

صورت،  نه است. در ایبرداری از افسانه آنکو تشبیه به بوف یا پرنده مرگ شداش با تکهسایه

اوست به وجهی استعاری جغدی « وجود حقیقی»آن که انعکاس  جسم راوی و سایه جغدمانند

یرو ها، پیعنی آن وجهی از هویت راوی که، مانند رجاله« بوف کور»کور خواهند بود. بنابراین، 

بین خود  بخشیعقل و ادراک نیست و از قضا راوی نیز در سرتاسر داستان قصد دارد برای تمایز

ها وجود دیومانند آن را در خود انکار کند و حتی در قسمت سوم برای بیرون راندن و رجاله

اش شروع به نوشتن قصه زندگی« دلیری خود را روی کاغذ بیاورد»که آن این دیو و برای

 کند. بدین ترتیب، صادق هدایت نام مشهورترین اثر ادبیات داستانی ایران معاصر را بامی

کور، یعنی  گزیند: بوفبرداری از فلسفه چشم لوئیس و تئوری خنده او و افسانه آنکو برمیبهره

اش، به جای پیروی از چشم بینا و ادراک خود، ایرغم تمامی ادعاهای ضدرجالهفردی که علی

گیرد، بیش از هر چیزی دیگری، پیرو جسم وحشی و هایی که به سخره میهمانند همان رجاله

اوی، ر توان این معنا را توضیح داد:ای دیگر نیز میخود یا غرایز و شهواتش است. به گونهکور 

 ،حیاتمرگ جدا شده و به ، یعنی جهان جاودانه و بیهنرز خود از روی از غرایچون با دنباله

آور زوال و تباهی است )پرنده جغد( و چون با یعنی جهان مرگ و انحطاط، پا گذاشته، پیام

 از جسم غریزی و وحشی خود از چشم بینای خود جدا شده کور نیز هست. پیروی
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 وربوف کو داستان تار نگری لوئیسی و آفرینش هنری در رمان . برون9-18

های مختلف نظریه هنری لوئیس و دشمنی او با مؤلفه برگسونی های قبل به جنبهدر قسمت

ای هنر اصیل زمان را در فلسفه برگسونی برپرداختیم و گفتیم که لوئیس اصالت « سیالیت زمانی»

 هایها به دلیل پا گرفتن نظامای که تودهدانست. از نظر لوئیس در هنگامهخطرناک می

آوردند، سپردن هنر به زمان آن را در معرض خطر دموکراسی قدرت روزافزونی به دست می

اش نویسنده باشد نقکه آن یش ازنیز، اشاره شد که لوئیس پ 1داد.های پست و گذرا قرار میذائقه

، ساز بودند یا نقاش و از میان این افرادگری نیز یا مجسمهبود و باقی اعضای جنبش هنری دَوَران

صورت  هو اگر از پاوند صرف نظر کنیم، تنها لوئیس بود که به عنوان مؤسس این مکتب ب

 ت.یسیسم یا در دفاع از آن نوشهای فراوانی در تشریح ُورتمند دست به قلم برد و نوشتهنظام

ر شد که دنگر کرده بود و باعث میمجموع عوامل فوق لوئیس را بدل به هنرمندی برون

او اهمیت  برایچه آن درجه نخست با چشم یک نقاش به آثار هنری، حتی آثار نوشتاری، بنگرد.

بروِن ار تدر رمان  داشت خطوط بیرونی و نمای یک اثر هنری بود و به همین دلیل بود که مثالً

م سجاوندی خاصی مانند خطوط تیره بدل به نمودی از عالیکارگیری ابتکاری ه متن از طریق ب

شد. نیز به همین خاطر بود که عملکرد چشم مادی برای لوئیس ها میذهنیت چندپاره شخصیت

 یافت.اهمیتی مضاعف می

کار م. لوئیس روان این هنرمندان تازهنگر لوئیس را در تابلوهای تایرو نیز دیدیرد هنر برون

خصه کند. از طرفی، وجه مشهایشان برای ما برمال میرا با استفاده از خطوط سخت بیرونی دندان

در آنهاست. بدین معنی که گویی زمان  2«حالت مردگی»آثار تجسمی وجود نوعی ایستایی یا 
                                                           

های هنری خود برای مدتی طرفدار نازیسم شد و حتی در ستایش هیتلر نیز دست رغم دیدگاهلوئیس علی.  1

های توتالیتر روی برگرداند. با این حال، بدنامی حمایت باه خود پی برد و از نظامبه قلم برد، اما به اشت

 اش ضربه زد.مدتش از نازیسم تا پایان عمر به شهرت هنریکوتاه

2. Deadness 
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 اشی را در کارهای نوشتاریدر این آثار متوقف شده است. لوئیس این وجه از آثار تجسم

هایی از مکالمه تر بخشگرفت. پیشکار میه همانند سالحی در مقابل سیالیت زمانی برگسونی ب

 گووتار و آناستازیا در شب مالقاتشان در استودیوی هنری نقل شد. در ادامه همان گفت

 توضیح دهد:خواهد که چیستی هنر را برای او آناستازیا با اصرار فراوان از تار می

 «دانم معنای هنر چیست!من هنوز نمی»

ر را که هنچه آن دهیم. محتوایشدی. با این حال ادامه میتا حاال دیگر باید متوجه می»

نامیم در نظر بگیر. یک مجسمه هنر است... تو حیات هستی. هنر خوب داریم و هنر می

یا  ای چوبده است مانند تکهپردازیم. یک مجسمه، چیزی مربد. ما تنها به هنر خوب می

ای سنگ. خطوط و حجم آن روح آن هستند. هر چیزی که زنده، سریع و در حال قطعه

راکه چ تغییر باشد، هنر بد است، همیشه. مردان و زنان برهنه بدترین نوع هنر هستند،

ها و پرهای یک وجود دارد. الکِ الکپشتها آن مرده کمی در ]اَشکال[چیزهای نیمه

ان و کنند. گوشت نرم و جنبرنده چیزهایی هستند که این حیوانات را به هنر نزدیک میپ

 «چابک همانقدر از هنر دور است که یک شئ معمولی.

 «است؟مرده صورت هنر همان  پس در این»

اولین شرط هنر است... این حالت در مقابل ضربان و حرکت حالت مردگی نه، اما »

گیرد و همچنین در مقابل انعطاف و آگاهی موجود در جنبش... برهنه درونِ حیات قرار می

بنابراین حالت مردگی، به معنای مشخصی که از آن سخن گفتیم، نخستین شرط ]اصالت[ 

انسانی آن. خطوط و حجم -است در معنای احساسیروح هنر است. دومین شرط نبود 

آن ن دروتوان برای بک نمیور و چاقرار، شعلهبیخودِ گونه مجسمه روح آن هستند. هیچ

یا  ،نداشتن درونتصور کرد. مجمسه هیچ درونی ندارد. این نیز یکی از شروط هنر است: 

 1.«ببینیتوانی آن را همان قسمتی که نمی

                                                           

1. Lewis. Tarr. p. 295. ]تأکید در متن اصلی[ 
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ی، ، با جسم مرده دختر اثیر«روحبی»نیز هنگامی که خود را در اتاقش با چیزی بوف کور راوی 

لماتی شود. ککند و شور خلق اثر هنری در او بیدار میی میبیند، احساس شعف عجیبتنها می

رینش لوئیس از مختصات آف-آورد به شدت با تعریفات تارکه راوی در این موقعیت به زبان می

 هنری شباهت مفهومی دارد:

 

 

 
 31-3۰همان مأخذ، صص 

 

ح آن معرفی یک مجسمه را معادل رو« خطوط و حجم»تار در توضیحات خود برای آناستازیا 

وار دختر اثیری را پیش روی خود دارد به قصد یافتن کند و راوی نیز که جسم تندیسمی

ت حرکزندگی بی»جسم دخترک اثیری و به « خطوط اصلی»برای نقاشی خود به « روحی»
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کند تا از میان این خطوط روحی برای نقاشی برد. اما هرچه تالش میپناه می« ها و اشکالخط

ی است. گر دختر اثیرهای مشاهدهشود و دلیل اصلی نیز بسته بودن چشمد موفق نمیخود بیاب

تر در مورد کارکرد چشم و حس بینایی در منظومه فکری لوئیس توضیحات مفصلی داده پیش

ترین شد. اگر قرار است خطوط و حجم صورت دختر اثیری به نقاشی روحی بدمند مطمئناً اصلی

ر مورد دبالست گر خواهند بود. لوئیس در دومین شماره مجله نظاره هایخطوط متعلق به چشم

ک هایم رفته است و مانند یروحم برای زیستن به درون چشم»نویسد که می طوراینهایش چشم

 1«های آفتابی لمیده است.بانوی جوان و جسور در آن پنجره

به قتلگاهش آمده است،  که با پای خود« بانوی جوان و جسور»های دخترک، این اما چشم 

 های خود را مطابق میلش نیابد:کدام از طرحشود که راوی هیچاند و همین سبب میشده بسته

 

 
 31همان مأخذ، ص 

 

 یند و:آمغازه قصابی درمی های دخترک به رنگ سرخ جگرکی گوشت جلوِاما سرانجام گونه

 

                                                           

1. Qtd in Wagner. p. 289. 
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 32همان مأخذ، ص 

 

راوی را دارد. از یک -دو خصوصیت اصلی مد نظر تار اکنون اثری هنری خلق شده است که

ترین خطوط است و از سوی دیگر چون اصلی« حالت مردگی»ست، واجد سو، چون نقاشی

اند، گر او نیز روی کاغذ آمدههای مشاهدهجسم دختر اثیری، یعنی خطوط مربوط به چشم

 شده است و راوی که حاال باشد، صاحب روح نیز« انسانی-احساسی»که  یرغم فقدان درونعلی

 کند.حالت دلخواه خود را در نقاشی یافته است دیگر آن را پاره نمی

وان در تالبته، در این مرحله بازهم ممکن این سؤال برای خواننده پیش بیاید که چطور می

نگری و دهد از برونرسد در دنیایی کامالً ذهنی روی میکه به نظر میبوف کور داستانی مانند 

های لوئیس، تحت تأثیر فلسفه هنری در داستان کهاین فقدان درون سخن گفت؟ مگر نه

شود؟ پس چطور است که در ضدبرگسونی او، برون از درون جدا و درون به نفع برون طرد می

رسند و داستان نیز تحت تأثیر تصویری به تنیده به نظر میداستان هدایت درون و برون درهم

« یتجل»آلود از سوراخ هواخور رفت دیده است و آن را راوی در حالتی وهمافتد که حرکت می

  نامد؟می
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 ۲همان مأخذ، ص 

 

است که ر بوف کوهای بزرگ تر نیز اشاره شد، این مسئله یکی از آشفتگیطور که پیشهمان

 هزودی با تفصیل بیشتری به آن خواهیم پرداخت. در این فرصت به ذکر همین مختصر بسندهب

لی بسیار شکه شود که صادق هدایت، با اتکا بر خصیصه التقاطی مکتب ُورتیسیسم، بمی

رویدی و ف-شناختیهای رواندستانه عناصر هنر بیرونی لوئیس را با برخی عناصر داستانخام

روایت ناخودآگاه مخلوط کرده و فضایی مغشوش آفریده که تناقض مستتر در آن )تناقضی که 

 کلیت معنایی اثر او را مخدوش کرده است. ها همخوان نیست(با منطق متناقض

 

 «راوی»و محوری ثابت به نام بوف کور . ساختار َدوَرانی 9-11

گری نام مکتبی ادبی که ویندهام لوئیس با همکاری ازرا پاوند تأسیس کرد، ُورتیسیسم یا دَوَران

ر حال ه شد شبیه مخروطی دیداشت. نماد این مکتب نیز که در صفحات پیشین تصویر آن ارا

فته جا گکه تا بدینچه آن چرخد. اکنون و پس از هرگردش است که به دور محوری ثابت می

نون به که تاک بوف کورشده است، چندان دشوار نیست که بفهمیم ساختار هندسی روایت در 

کجا  شده، ازیعنوان یکی دیگر از ابداعات روایی صادق هدایت و نشانه نبوغ هنری او معرفی م

ظر به داستان دیگری بپردازیم که به ن بوف کورآمده است. اما، خوب است پیش از پرداختن به 

شناسان، در میان آثار صادق هدایت از نظر ساختاری بیشترین شباهت را به بوف کورتمامی 

 که در «تحلیل یک داستان کوتاه». هوشنگ گلشیری در مقاله سه قطره خوندارد: بوف کور 

اگر »د: نویسبه چاپ رسیده است، در توصیف این ساختار نخست چنین میباغ در باغ کتاب 
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ه همان آدم ک -ای است که ناقل داستانبخواهیم شکل هندسی به آن بدهیم بیشتر شبیه کره

های و سپس، بر مبنای رابطه شخصیت 1«اصلی داستان باشد، در مرکز آن قرار گرفته است.

 ند:کرا بدین شکل ترسیم میسه قطره خون شکل هندسی روایت  داستان با یکدیگر،

 

 
 2۲۴، ص باغ در باغگلشیری، 

 

اما تحلیل هوشنگ گلشیری از یک نظر صحیح و از یک نظر ناقص است. گلشیری درست 

ت، ای نیسیا دایره« ایکره»فهمیده که راوی در مرکز روایت قرار دارد، اما شکل هندسی روایت 

است. اگر شکل مخروط وُرتکس را از محور آن بصورت واژگون بگیریم و به « نیدَوَرا»بلکه 

ه سگاه مثل آن است که به ساختار َدَورانی یا وُرتکسی مانند آن نگاه کنیم، آنسطح مقطع دایره
نیز راوی در مرکز روایت قرار دارد و بوف کور نگریم. در میبوف کور و همچنین قطره خون 

های باقی هویتسه قطره خون دهد و همچون راوی ستان پیرامون او رخ میتمامی حوادث دا

رسم ن سه قطره خوگلشیری برای چه آن داستان انعکاس وجودی خود او هستند. الگویی مشابه

 توان طراحی کرد:نیز میبوف کور کرده است برای 

 

                                                           

 2۲۴گلشیری، همان مأخذ، ص .  1
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ن است که ایبوف کور و ره خون سه قطای بودن ساختار دلیل تأکیدم بر دوََرانی بودن و نه دایره

راحی های الکترومغناطیسی طویندهام لوئیس شکل هندسی مزبور را تحت تأثیر تئوری میدان

ها بار الکترومغناصیسی حول یک محور ثابت در حال دََوران گونه میدانکرده بود و در این

اده صادق دلیل استفوار و پرآشوب و به است. از طرفی، خود واژه وُرتکس یعنی حرکتی گرداب

 تکرارهای»تنها دو داستان فوق پر از ست که نههدایت از همین ساختار دَوَرانی یا چرخشی

نحنی توان مرسد و نمیمبهم به نظر میها آن هستند، بلکه حرکت داستانی نیز در 1«ماننددایره

ر نظر ای دیا دایرهای شروع، اوج، پایان مشخصی برایشان طراحی کرد. اگر این ساختار را کره

کاری که ها با یکدیگر رسم کنیم )توانیم آن را برای نشان دادن رابطه شخصیتبگیریم تنها می

دهد(، اما اگر آن را همچون یک گرداب یا َدوَران متحرک و گلشیری در مقاله فوق انجام می

 تحلیل کنیم. اساس آن نظم داستان را نیز برگاه قادر خواهیم بود خط سیر بیپرآشوب ببینیم، آن

های برداریگذرد، به دلیل ناشناخته ماندن تکهمیبوف کور طی تقریباً نود سالی که از خلق 

عظیم صادق هدایت از آثار ویندهام لوئیس، تفاسیر صورت گرفته از این داستان همواره با 

                                                           

 .1۱، معضل بوف کور، ص نفیسی.  1

http://www.aghalliat.com/


  حسام جنانی هدایت نابغه یا هدایت سارق... )بخش دوم(

132 
www.aghalliat.com   

گذشت این همه اند و از این روست که این داستان بعد از فهمی همراه بودهتفاهم و کجوءس

نویسی فارسی باقی مانده است. بریده زیر بخشی از سال هنوز هم رازی سر به مهر در داستان

 دهد:گونه توضیح میاین بوف کوریک تحقیق است که نقش راوی را در داستان 

های داستان خود در زندانی که کلید آن در دستان راوی کردن شخصیت هدایت با زندانی

ها اجازه ابراز وجود و اظهار نظر نداده است. این نکته بیش از همه شخصیت قرار دارد، به

توان ساختار داستان را مانند زندان کند. در واقع، میدرباره شخصیت زن داستان صدق می

ها مدل جرمی بنتام فرض کرد که راوی مانند زندانبان بر دنیای درون و برون شخصیت

دیده ها آن ها درباره راوی هیچ دانشی ندارند.صیتاشراف کامل دارد، اما دیگر شخ

 دانند.گیرند، در حالی که خود هیچ نمیمورد قضاوت قرار می شوند،شوند، تحلیل میمی

اجازه برقراری ارتباط و گفت و گو با یکدیگر را ندارد، چون راوی داستان مانند ها آن

 1را زیر نظر دارد. ها آن زندانبان

 
 

 
 ندان سراسربینپالن یک ز

 

                                                           

، "بوف کور، متن معطوف به قدرت؛ خوانش فوکویی بوف کور نوشته صادق هدایت"طاووسی، سهراب، .  1

 .1۲3، ص 13۱2، بهار 21، سال ششم، شماره نقد ادبیفصلنامه علمی، پژوهشی 
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فهمی مد نظر دهد که کجنشان می 1امای دیگر نیز به آن استناد کردهبریده فوق که در نوشته 

دور و هم او را تا حدی به آن بوف کور چگونه، هم محقق را از فهم صحیح ساختار داستان 

یک برجک ساختمانی مدور بود که  2کند. زندان جرمی بنتهام یا زندان سراسربین،نزدیک می

ها قادر به دیدن او زندانیکه آن بان، بدونزندان و وسط آن قرار داشت محورمانندبانیِ دیده

است  گرفت. واضحشان بود و تمام حرکاتشان را زیر نظر میباشند، از درون این برجک مراقب

 رکه ساختار دوبعدی این زندان به یک ُورتکس واژگون شباهت دارد و از همین روست که د

 ر واقع،د چنین نسبت به راوی و نقش او در داستان پیدا کرده است.بریده باال محقق نظری این

وف بدرستی فهمیده است که راوی همواره نقطه ثقل روایت در محقق فوق، همانند گلشیری، به

های ساختاری و محتوایی صادق هدایت از برداریاما به دلیل عدم وقوف به تکه است،کور 

وُرتیسیسم سعی کرده است این مسئله را با استفاده از الگوی زندان سراسربین جرمی  مکتب

 بوف کور و قطره خون سهبنتهام فهم کند و نه با استفاده از ساختار ُورتکس که روایت َدَورانی 

 بر مبنای آن شکل گرفته است.

تمان ُورتکس در ساخبا اشاره به کاربرد ساختار داستان کوتاه مدرن دومینک هِد در کتاب 

ت نسب جسم وحشیداستان های لوئیس نظر خود را در خصوص موقعیت راوی مجموعهداستان

مرکز ثابت وُرتکس نشانده نقطه جدایی هنرمند است » کند:گونه ابراز میبه دنیای اطراف این

 3.«کندجا در تالش برای فهم گرداب زندگی مدرن جهان اطراف خود را نظاره میکه از آن

 

                                                           

قد در ن یاشمخاطب و افسون تر بیفر ،یورز نهیجهل، ک ،پدرخواندگی و پدرماندگیجنانی، حسام، .  1
 www.aghalliat.com. 13۱۴مهر  1۱وبسایت ادبیات اقلیت،  ،رانیامروز ا یادب

2. Panopticon 

3. Head. ibid. p. 141. 
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 «غیرخود»و عنصر  دشمن ستارگان. نمایشنامه 9-11

شمن دعناصری را نیز از نمایشنامه  بوف کورصادق هدایت در  در ابتدای این فصل گفته شد که
، از این تاراخذ کرده است. در این بخش خواهیم دید که هدایت، عالوه بر رمان ستارگان 

 ت.به پیرنگ روایی آن بهره بسیاری برده اسدهی و شکل بوف کورنمایشنامه نیز برای نگارش 

این نمایشنامه، فضایی بسیار نامتعارف دارد که بعضی از جمله کاسیورِک و وادِل در مقدمه 

متافیزیک »و فوشِی در مقاله « اکسپرسیونیستی»آن را راهنمای انتقادی ویندهام لوئیس کتاب 

دانیم که منتقدان ایرانی و انند و میخومی «سوررئال» ،«وُرتیسیسم در آثار ویندهام لوئیس

اند. فضای داستانی بیش از حد ذهنی آن را به هر دو مکتب فوق نسبت داده بوف کورخارجیِ 

رسد که این نمایشنامه را بیش از هر مکتب دیگری باید تأثیرپذیرفته از اما باز هم به نظر می

بوف کور ین د. شباهتی سطحی که بگذارش بووُرتیسیسم دانست؛ مکتبی که نویسنده آن بنیان
ه کسی که سرپرستی راوی را ببوف کور و نمایشنامه فوق وجود دارد این است که در داستان 

نیز سرپرستی آرگول،  دشمن ستارگانعهده دارد از قرار معلوم عموی اوست و در نمایشنامه 

تر نیز نان که پیشیعنی یکی از دو شخصیت اصلی نمایشنامه، بر عهده عمویش است. اما آن چ

اصیل و  اثریبوف کور ثابت شود که آن های سطحی برایگفته شد، تکیه بر این شباهت

برد و باید نشان بدهیم داستان هدایت در کیفیت داستانی خود ابتکاری نیست راه به جایی نمی

ه و داستانی دواقعاً به افکار لوئیس وجهی تازه بخشیکه آن رو آثار لوئیس است، بدوننیز دنباله

 نو و متفاوت ارائه کرده باشد.

تکه خود از آن بهره برده که صادق هدایت در نگارش اثر چهلدشمن ستارگان نمایشنامه 

یک مرتبه  1۱32به چاپ رسید و در سال بالست در اولین شماره مجله  1۱1۱است، در سال 

ضامین ر این نمایشنامه همان مدیگر با ویرایشی جدید و تغییرات گسترده بازچاپ شد. خواننده د

یل در و پیش از این به تفص یابدمیتار های روایی را خواهد یافت که با خواندن رمان و تکنیک

 مورد آنان سخن رفت.
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ها و تعریف خاصی که از مفهوم فرد داشت و برای مقابله با متناقضلوئیس، مطابق با منطق

یخی در اروپا رواج بسیار داشتند و دو حوزه متمایز ای که در آن برهه تارهای فردگرایانهجنبش

را گان دشمن ستارکردند، نمایشنامه گرایانه خود/دیگری را برای تعریف فرد خلق میو مطلق

نوشت و کشمکش خود/دیگری را به جدال اصلی بین دو شخصیت اصلی نمایشنامه، یعنی 

«. وامع»است و هنپ نماینده « فرد»ه ساخت. در این نمایشنامه آرگول نمایند بدل آرگول و هَنپ

 جدال این داستان:

گرایی. هنپ مردی عامی است و بین آرگول و هنپ ]است[، بین فردگرایی و توده

، به هویت خوداند. او شیفتگی آرگول به گرایانههایش نیز بکلی مادی و عملمشغولیدل

 کند.ا بداند مسخره میهای عادی جدشود خودش را از خواستهو هدفی واال که سبب می

کند که جدال بین هنپ مرد جسم است و آرگول مرد ذهن. آرگول به تدریج کشف می

او و هنپ در واقع جدالی درونی است بین جسم و ذهن او و همین کشف تدریجی است 

 1دهد.را شکل میدشمن ستارگان که پیرنگ نمایشنامه 

 

من دششدت از نمایشنامه بهبوف کور اله در رسد، جدال بین راوی/رجکه به نظر می طوراین
تر گفتیم که مجله اگوئیست پیرو افکار فردگرایانه پیش ملهم شده است. باری،ستارگان 

قسیم و و فردگرایی اشتیرنری یگانگی غیرقابل ت»فیلسوف افراطی آلمانی مکس اشتیرنر بود 

ئیس که مطابق استراتژی هنری خود یعنی اما لو 2«کرد.یافته را تبلیغ میگرایانه خودِ فردیتمطلق

هویت فرد را جمع اضداد، دچار گسیختگی و قابل تقسیم به خودهای « هامنطق متناقض»

دید با این افکار سر ناسازگاری داشت. از نظر او، خود/غیرخود نه جدالی بیرونی متعارض می

 بود.ترکیب متناقض درونی بلکه یک 

                                                           

1. Foshay. “Wyndham Lewis's Vorticist Metaphysic”. p. 50. ]تأکید در متن اصلی[ 

2. ibid. 52. 
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یابیم و ر ابتدا آرگول را هوادار فلسفه فردگرایی اشتیرنر میددشمن ستارگان در نمایشنامه  

گول گیرد که طی آن آربه دلیل همین اعتقاد فلسفی است که بحثی داغ بین او و هنپ درمی

 رسد:سرانجام به درکی درونی از طرز تفکر اشتباهش در باب خود/دیگری می

خودم کنم. اما هر شخصی که چنان  که تو را شبیه –ام تازه این را فهمیده –آرزو داشتم 

 –مادون بسازدخوِد بخواهد از دیگری یک  کهاین –آرزویی در سر داشته باشد 

گوییم می –اش استای بیش نیست. او به دنبال یک همراه برای بیمار جدافتادهگمشده

خودی  – 1غیرخودبدون  –خود، اما چیز دیگری مد نظرمان است. چراکه بدون دیگران 

 2نخواهد داشت. وجود

 

های درونی خود استفاده درک کرده که از هنپ همچون یک پادزهر برای تناقض»آرگول 

او، گویی از این کشف خود دچار ناامیدی شده باشد، هنپ را به تندی از خود  3«کرده است.می

ت اشود که بین او و هنپ جدالی فیزیکی در بگیرد. هنپ در اثر ضربراند و رفتارش سبب میمی

شود. در این رؤیا آرگول به آرگول بیهوش و پس از آن آرگول نیز وارد حالتی رؤیاگون می

 از اوستچه آن فرد و هرجا دانشجو بود، و کتاب گردد، شهری که زمانی در آنبرلین بازمی

شود و هنگامی که رؤیای او می ۱«فروپاشی فلسفی»یابد. اما او سرانجام دچار اثر اشتیرنر را می

رسد که آن آرگولِ آرمانی، آن خودِ خالص و عاری از هر رسد، به این نتیجه میبه انتها می

یک « همواره»کرده، تصوری واهی و خیالی باطل بوده و او جویش میوغیرخود که جست

( بوده و نیمه دیگر این جفت، یا همان غیرخودِ وجود آرگول، هویتی شبیه A deuxجفت )

                                                           

1. Not-Self 

2. qtd. in Foshay. p. 51. [ تأکید در]متن اصلی  

3. Foshay, Toby Avard. Wyndham Lewis and the avant-garde, The Politics of 

the Intellect. Montreal: McGill-Queen's University Press, 1992. p. 30. 
۱. Foshay. “Wyndham Lewis's Vorticist Metaphysic”. p. 53. 
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 عالوه وجهی از او که تا پیشه دیگر، این جفت ناهمگون، آرگول است بهنپ دارد. به تعبیر 

 کرد آن را به عنوان یک غیرخود انکار و بر وجودی خارجی به نام هنپ فرافکنیاز این سعی می

 کند.

کار ه بتار استفاده از تکنیک روایی خط تیره که لوئیس در این نمایشنامه همانند رمان 

داشت: نشان دادن دوپارگی فکری و هویتی تار دی را دارد که در رمان گیرد نیز همان کارکرمی

، یعنی آرگول. فوشی نیز در مقاله خود به این هماهنگی فرمی و اصلی نمایشنامه شخصیت

شمن دتوانیم ببینیم که تمامی عناصر فرمی می»مضمونی توجه نشان داده است. به عقیده او 
 1«اند تا در خدمت محتوا و مضمون کار قرار گیرند.دهشکلی آگاهانه طراحی شه بستارگان 

، از الگوی ارتبه لحاظ محتوایی و پیرنگی چگونه، عالوه بر رمان بوف کور اکنون باید ببینیم 

 کند.نیز پیروی میدشمن ستارگان پیرنگی نمایشنامه -روایی

فصل  درراوی »نویسد که چنین میبوف کور محمود نیکبخت درباره فصل سوم داستان 

ه او را وادار به نوشتن آن کرد« دیگری»پندارد داند که میخود را تحریرکننده روایتی می 2دوم

ها پیش از آغاز همه بندهای فصل دوم، تأکیدی بر همین توهم و دیدگاه است. کاربرد گیومه

 3«راوی است.

ایت حک وسیله نوشتن،ه قصد دارد ب بوف کوردانیم که راوی در فصل سوم داستان می

اش که روی دیوار افتاده است شرح بدهد. اما با قرار دادن خود را برای سایه زندگی

هایش را از قول شخص کند گویی که گفتههایش درون گیومه طوری عمل میپاراگرف

یا به « دیگری»های خود او نیست. اما این گوید حرفمیچه آن آورد ودیگری به زبان می

وف بشود؟ راوی هایش بر زبان راوی جاری میکیست که حرف« غیرخود»تعبیری دیگر، این 

                                                           

1. ibid. p. 50. 

 آید.ستان است. یعنی فصلی که پس از بخش کوتاه نخست یا فصل دوم میمقصود نیکبخت فصل سوم دا.  2

 .۱۲همان مأخذ، ص  نیکبخت،.  3
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نامد که در درونش رخنه کرده است و تمام سعی می« دیوی»با بیانی مبهم این غیرخود را  کور

 اش از شر او خالص شود:او بر این است که با نوشتن داستان زندگی

 

 
 ۱۱همان مأخذ، ص 

 

یگر رود و در دنیایی دپس از نبرد با هنپ به رؤیا فرو می آرگولدشمن ستارگان در نمایشنامه 

کند گشاید، سپس منظره رؤیا تغییر میهایش را میشود. او در ابتدا در یک خانه چشمبیدار می

شود یابد و سرانجام متوجه میهای شهر محل تولدش میو خود را در حال قدم زدن در خیابان

ای سیر و سفر رؤیایی، آرگوِل فردگرا که خود را تافته که در یک کافه نشسته است. در این

یا جفت شده  deuxرسد که بدل به یک بیند، سرانجام به این نتیجه میجدا بافته از دیگران می

 کرد یک غیرخود است، بر هنپای که در ابتدا گمان میاش را، نیمهاست؛ جفتی که یک نیمه

دوم  رو هستیم. راوی که در قسمتهین سیر کلی روبنیز با همبوف کور کرد. در فرافکنی می

چه آن گذراند پس از کشیدن هرای دور از شهر و جدا از دیگران روزگار میداستان در خانه

هایش را شود و در دنیایی دیگر چشمکه از تریاکش باقی مانده است وارد حالتی رؤیاگون می

 کند.باز می
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 ۱3همان مأخذ، ص 

 

که او را شکنجه « غیرخودی»کند تا با نوشتن، دیو درونش را، راوی تالش میدر این دنیا 

یج خود را تدرشود، بلکه بهکند، از درون خود براند، اما در انتها نه تنها موفق به این کار نمیمی

 شود که هویت او یک هویت ترکیبیبیند و در نهایت نیز متوجه میبا آن غیرخود مشابه می

 ( و وجه دیگر هویت او کسی جز خنزرپنزری نیست.a deuxست )ا

اش با غیرخود همانی است که هدایت با در حقیقت، کشف تدریجی آرگول در مورد رابطه

مان دهد. آرگول در ابتدا گشکل می بوف کوراستفاده از آن به بخشی بسیار مهم از پیرنگ 

ه یابد این غیرخود کمی کم در برد جدال او جدالی بیرونی است بین خود و غیرخود اما کممی

تدا نیز راوی در اببوف کور کرده، کسی جدای از خود او نیست. در اش میبر هنپ فرافکنی

شود که بدل به خنزرپنزری شده اندازد، اما در انتها متوجه میها جدایی میبین خود و رجاله

نماینده  ،دشمن ستارگانه است، یعنی شخصیتی که در داستان هدایت، همانند هنپ در نمایشنام

بوده  deuxهاست. پس راوی نیز همچون آرگول از ابتدا یک جفت یا اصلی عوام یا رجاله

ای... از مفهوم من در تقابل با تعریف تازه»است. بنابراین، برخالف نظر حورا یاوری، هدایت 

د و پیش دهنمی نویسی نتوان همانندی برای آن یافت به دست ماکه در تاریخ داستان« دیگری

اش، به این تعریف تازه و نوآورانه از فرد دست از او لوئیس، کامالً خالف جریانات فکری زمانه

شف و زیست، لوئیس را کیافته بود و هدایت نیز که تقریباً در همان برهه زمانی در فرانسه می
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ف کور بویی خود در های ساختاری و محتوابرداریها و تکهآثار او را به منبع اصلی رونویسی
ترین کوچک «استاد»از آثار  های خودبرداریوقت به تکههیچکه آن البته بدون بدل کرد،

 ای بکند.اشاره

ممکن است برای خواننده این سؤال پیش بیاید که یکی شدن راوی و خنزرپنزری در انتهای 

این دو را جدا از یکدیگر  دهد، اما ما در قسمت چهارم و پایانی کتاب باز همقسمت سوم رخ می

ت که بله و کند؟ در پاسخ باید گفنمی نقضبینیم، آیا قسمت پایانی کتاب قسمت قبلی را می

ارگیری که هرگز نباید فراموش کنیم که هدایت این داستان را با ببوف کور خیر! در خوانش 

س در این شته است. پترین استراتژی هنری او، نوهای ویندهام لوئیس، یعنی اصلیمنطق متناقض

داستان هر بخش، هر شخصیت و هر رویداد ناقض بخش دیگر، شخصیت دیگر و رویدادی 

دیگر و در عین حال تأییدکننده آن است، از آن جداست و در عین حال وابسته به آن است. 

ی صرفاً جایگاه یک تناقض درون« خود»اساس یگانگی و اصالت چیزی جز یک توهم نیست و »

ود و طور مساوی یک خه هستند، ب« غیرخود»اش به دیگرانی که دی که در وابستگیاست، خو

 1« در معنایی مطلق.ها آن کدام از غیرخود است، یا هیچ

بنابراین، جدا شدن دوباره راوی و خنزرپنزری در انتهای داستان تأکیدی است بر وجود و 

راوی که سبب از هم گسیختگی  برهمکنش دو وجه جدا و در عین حال به هم پیوسته در وجود

 هویتی او شده است.

 

 کور بوف. غیرخود دیوسان، چرخه تاریخی ماها یوگا و پیرنگ چهارتکه 9-11

بعضًا  مند بود و برخی عناصر فلسفی ویسم عالقهییسم و بودایلوئیس نیز همچون هدایت به هندو

رسد فت. از این رو، به نظر میگرکار میه های خود بها را در داستانینینمادهایی از این آ

ن خود برداری دیگر، غیرخود دروهدایت تحت تأثیر یکی دیگر از آثار لوئیس، و با یک تکه

                                                           

1. Foshay, Wyndham Lewis and the Avant-garde. p. 32. ]تأکید در متن اصلی[ 

http://www.aghalliat.com/


  حسام جنانی هدایت نابغه یا هدایت سارق... )بخش دوم(

141 
www.aghalliat.com   

بُرد، ، زمانی که صادق هدایت هنوز در پاریس به سر می1۱2۲خواند. لوئیس در سال می« دیو»را 

چنان رمان لوئیس آن 2«رینتپیچیده»فضای این  1عید بیگناهان.رمانی به چاپ رساند به نام 

صفحه نخست آن  رمزآلود است که شاعر بزرگی چون ویلیام باتلر ییتس پس از خواندن صد

 3«ام.هایی است که تاکنون خواندهترین نوشتهیکی از مبهم»در موردش چنین اظهارنظر کرد: 

ماها یوگا اد نمها آن ترینم رمزی فراوانی وجود دارد که مهمیعال عید بیگناهاندر رمان 
 کند:یرا اینگونه معرفی مماها یوگا  ،ویندهام لوئیساست. ای. دبیلو. اف. تاملین در کتاب خود 

نامی در دکترین ودانتا است برای چرخه کامل تاریخ. این چرخه که به چهار  ماها یوگا

 شود داللت بر انحطاط متوالی در پارسایی آدمی دارد. این انحطاط باتقسیم مییوگا 

ه ها برسد. در این مرحله پارسایی انسانبه اوج خود می کالی یوگارسیدن به مرحله 

 ۱رسد.حضیض می

 

درباره دکترین ودانتا چنین « ودانتا، حکمت الهی دین هندو»مهدی زمانی در تحقیق خود 

 نویسد:می

ده: شی ودانتا است. واژه ودانتا از دو قسمت تشکیل یترین مکتب یا دیدگاه هندواصیل

به معنای پایان، پس معنای لغوی این واژه پایان ودا است و مراد از آن تعلیمات « انتا»و « ودا»

رد باشد. ودانتا مفسرین زیادی دا]کذا[ می« اوپانشیادها»یا به عبارت دیگر « وداها»عرفانی 

 ۱باشد.می« شانکارا»حکیم الهی هند، ها آن ترینکه برجسته

                                                           

1. The Childermas 

2. Wagner. p. 292. 

3. ibid. p. 291. 

۱. qtd. in Wagner. ibid. p. 291. 

، ۱1، پاییز و زمستان 2، شماره ۱۰نشریه فلسفه، سال  "ودانتا، حکمت الهی دین هندو،"زمانی، مهدی،  . ۱

 .3-2صص 
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در مکتب ودانتا با حرکاتی ورزشی که به همین نام شناخته  یوگاه کرد که این را هم باید اضاف

که همچنین  ماهایوگاچهار مرحله  باشد.شود متفاوت است و به معنای مراحل تاریخی میمی

 -3 یوگا ترِتا -2 یوگا ساتیا -1ند از: اشود، عبارتیا یوگای چهارگانه نیز نامیده میچاتوریوگا 

 یوگا. الیک -۱ یوگا دوارپا

رتا تشود دوره پاکی، خلوص و معنویت است. نیز خوانده می« عصر طالیی»، که ساتیا یوگا
وره جنگ د کالی یوگاعصر انسان است، دوارپا یوگا به معنای مرحله سوم است و سرانجام یوگا 

است که طی آن رابطه مردم با حقیقت ضعیف خواهد شد. « عصر خرافات»و ویرانی و همچنین 

سته همبکالی شود چون این دوره با دیوی به نام از این جهت بدین نام خوانده می ی یوگاکال

 است.

توان اگرچه داستان هدایت دقیقاً بر مراحل چهارگانه تاریخی فوق منطبق نیست، اما می

تر گفتیم که راوی دید. بعالوه، پیش بوف کورگی ای از این مراحل را در چهارتکهسایه

خواند و سرانجام پس از طی یک روند می« دیو»شود که در درونش بیدار میغیرخودی را 

شود. از طرفی، چون چهارمین مرحله از چرخه به همین موجود دیوسان بدل می« انحطاط متوالی»

خوانند. نیز می« عصر مرد دیونشان»ست این مرحله از تاریخ را ا ماها یوگا عصر دیوی به نام کالی

نیز گلدان راغه )یادگار شهرقدیم ری یا نمادی از تاریخ( در اختیار  بوف کوردر قسمت چهارم 

شویم و میرهروب بوف کورگیرد. بدین ترتیب، ما باز هم با عناصری در مردی دیونشان قرار می

یابیم. از قرار معلوم، صادق هدایت، که هم پیش و هم را در آثار لوئیس میها آن که ردی از

 لووال دیسیسهای رازآلود بود و حتی در مجله فرانسه از عالقمندان به آیینپس از ورود به 

ل چرخه کام»یا  ماها یوگامنتشر کرده بود، از طریق نماد « جادوگری در ایران»ای به نام مقاله

، با مراحل چهارگانه تاریخی در مکتب هندی ودانتا آشنا شد و با عید بیگناهاندر رمان « تاریخ

ا راوی را طراحی کرد تبوف کور پیرنگ چهارتکه  و محتوایی از روی آن پیرنگیبرداری تکه
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خود را در انتهای داستان پس از طی سیری انحطاطی به یک موجود دیوسان بدل کند. قاعدتاً 

 دارد. کنند نیز همخوانیهایش در داستان ایفا میگی با نقشی که عدد دو و مضرباین چهارتکه

 

 تاریخو  بوف کور. 9-11

، از بمبئی به مینوی در لندن نوشته و با 1۱3۴ای از هدایت که در سال نیکبخت به استناد نامه

 بوفکند که که صادق هدایت در این نامه بکار برده است، اعالم می« رُمانس»اشاره به واژه 
مؤلف  زندگی را با تاریخ و بابوف کور رمانی تاریخی نیست و بدین ترتیب هرگونه ارتباط کور 

. دهدشکلی ناخودآگاه در درون ذهن راوی رخ میه کند که بآن رد و آن را روایتی معرفی می

 بخشی از نامه به قرار زیر است:

کرده بودی که تریاک و عینک و تنباکو در آن زمان وجود بوف کور باز صحبت از 

شخص  تاریخی است که آن Fantaisieنداشته ولی این موضوع تاریخی نیست یک نوع 

فرض کرده است و  Dissimmulation or simulation instinctبه واسطه 

وجه تاریخی حقیقی داد کرده است و به هیچقلم Romancéزندگی واقعی خودش را 

  1 است. Inconscientنیست. تقریباً رمان 

 

ا از کارسه جمله هدایت، آش-همین دو»گیری نهایی نیکبخت از گفته فوق این است که نتیجه

شارحان با گزینش یک یا چند پاره ها آن هایی است که درنگاه نویسنده نفی همه آن دریافت

گیری خالی از اشکال اما خود این نتیجه 2«اند.به تعبیر و تأویل تاریخی روی آوردهبوف کور از 

 «رمان تاریخی.»دهد و نه از دست میه دریافت درستی ب« تاریخی»نیست، چون نه از مفهوم 

به زبان نیاورده است و صراحتاً بوف کور هدایت در نامه فوق سخنی از غیرتاریخی بودن 

                                                           

 .3۲هدایت، نامه به مجتبی مینوی، به نقل از: نیکبخت، همان مأخذ، ص .  1

 .3۱نیکبخت، همان مأخذ، ص .  2
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کند که و در نهایت تأکید می« است تاریخی Fantaisieیک نوع »بوف کور گوید که می

مانس طور مطلق تاریخی نیست. بنابراین، واژه ره ب کهاین ، نه«تاریخی حقیقی نیست» بوف کور

شده است. پس  به کار برده غیرحقیقیبلکه به معنای  غیرتاریخیه نه به معنای نیز در این نام

اریخ را تبوف کور شده است، و این یعنی در مقصود هدایت از فانتزی تاریخی، تاریخ داستانی

در خالء ور بوف کباید با توجه به منطق داستانی این اثر فهمید ولی این بدان معنا نیست که 

رست که وجود ندارد. د« تاریخ حقیقی»گونه ارتباطی بین آن و است یا هیچ تاریخی نوشته شده

اواخر دوره قاجار یا اوایل دوره پهلوی به آن رجوع کرد،  توان برای فهم مستقیم وقایعمثالً نمی

خ نوشته تاری« بَر»اما چنین چیزی بدین معنا نیست که اثر صادق هدایت از تاریخ ملهم نشده یا 

ر پاریس دبوف کور که در سایر آثار هدایت که تقریباً همزمان با این آن. کما« در»شده است نه 

توان ردپای تاریخ حقیقی را مشاهده کرد و یکی از بهترین این به وضوح می 1نوشته شدند

ا، حداقل ربوف کور است که محققی چون حورا یاوری، پروین دختر ساسانی ها نمایشنامه نمونه

بوف ه کآن داند که این هم معنایی ندارد جزآن می شدهنسخه بازبینی، به لحاظ محتوایی

 با نگاه به تاریخ نوشته شده است.کور 

نیز مانند هر اثر داستانی و غیرداستانی بوف کور هدایت در خالء تاریخی نزیسته بود و 

کور  وفبتوان دیگری در جغرافیای زمانی و مکانی و فرهنگی خاصی آفریده شد. چگونه می
یر گوهایش با فرزانه به تأثورا از تاریخ و حیات مؤلف آن جدا کرد وقتی که هدایت در گفت

اش اشاره کرده است یا خود نیکبخت از آگاهی پذیرفتن از نویسندگان دیگر در حیات هنری

أثیر شدت تحت ت)که در آن برهه تاریخی ادبیات اروپا و آمریکا را به« فرویدیسم»هدایت به 

ت توان گفت که هدایگوید؟ پس حداقل میمی بوف کوراش از آن در داده بود( و استفاده قرار

مختلف با تاریخچه ادبی و علمی عصر او و اعصار پیش از او مرتبط بودند و  یو اثرش به انحا

                                                           

شته شد. بزودی به این موضوع خواهیم نه در هندوستان که در پاریس نوبوف کور بر خالف تصور عام .  1

 پرداخت.
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این داستان حضور عناصری را به ما نشان  1«تدقیقی»از آن تأثیر پذیرفتند. با این حال، بررسی 

نه تنها با نگاه به تاریخ نوشته شده است، بلکه همین نگاه بوف کور کند د که معلوم میدهمی

گرای هدایت بوده که او را به سمت ویندهام لوئیس و آثار و افکار او سوق داده تاریخی و زمینه

نگرش به  از نظر –های داستانی هدایت بیشتر آدم»شده است که است. این یک حقیقت شناخته

عالوه، وقتی خود ه ب 2«گذارند.های زندگانی خود او را به نمایش میروشنسایه – زندگی

گرا داشته است نیکبخت بر چه مبنایی از سرشت هدایت در بررسی کارهای ادبی نگاه تاریخ

آید بخشی از نظرات هدایت است در باب شیوه میچه آن گوید؟میبوف کور غیرتاریخی 

 درست فهم آثار کافکا:

بتوان درباره آثار کافکا حکم قطعی کرد، ناچار باید زمان و سرزمینی که در  کهاین یبرا

جا پرورش یافته در نظر گرفت. آثار او محصول پیش و بعد از جنگ زیسته و در آنآن می

در آن زمان پراک شهری بود که شرق و غرب در باشد. می 1۱1۱المللی بین

ین در ا. گوناگون بهم آمیخته بودند جا نژادهایآن نفوذ داشته و در آن

فقط  .ها با هم برخورده و در یکدیگر تأثیر کرده بودندها و تمدنشهر ملت

توانسته شخصی مانند کافکا را بپرورد. گریز کافکا از خویشانش در همان حال پراگ می

لیل حهای گوناگون بوده است. تجزیه و تها و زبانو گسستن زنجیر سنت گریز او از پراگ

 3تأثیر محیط او در نظر گرفته شود.  کهاین تواند کامل باشد مگرکافکا نمی

 

نگیز نیست که ااند، با این حال، شگفتنیز ظاهر شدهپیام کافکا تر دیدیم که خطوط تیره در پیش

 توان در این بریده از سخنان هدایت دید؟ تأثیر افکار ویندهام لوئیس را تمام و کمال می

                                                           

 بوف کور های دیگران ازبرد تا نشان بدهد که تحلیلاصطالحی که نیکبخت مدام در کتاب خود بکار می.  1

 دقیق نیستند.

 .۱۴دستغیب، همان مأخذ، ص .  2

 .1۲-1۴صص  ،همان مأخذ هدایت، قائمیان،.  3
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ژه به دلیل دهد، به ویارائه می بوف کورنیز اشاره شد، تحلیلی که نیکبخت از  قبالًور که طهمان

و از همین رو،  بعدی استخبری او از تأثیر عظیم هنر وُرتیسیستی لوئیس بر هدایت، بسیار تکبی

گرایانه متن شناختی وروان« تعبیر و تأویل»به « بوف کورگزینش یک یا چند پاره از »خود او نیز با 

وف باز این داستان روی آورده و به همین دلیل است که در تحلیل او به بسیاری از زوایای تاریک 
تر کرده گیری خود مطمئننیکبخت را در نتیجهچه آن رسد،شود. به نظر مینوری تابانده نمیکور 

فس میده است. اما ننا« تقریبًا ناخودآگاه»را داستانی بوف کور آن قسمت از نامه است که هدایت 

ناخوداگاه « اماًتم» را داستانیبوف کور توان ادعای تحقیق حاضر را که نمی« تقریباً»استفاده از قید 

 کند.دانست تأیید می

شناختی نیست که حکایت ، برخالف تصور نیکبخت، داستانی صرفاً روانبوف کور

به  بیان کند.« میل و فقدان»و حس گسیختگی راوی را، به خاطر از دست دادن پدر و مادرش روان

شناسی روز عناصری از این حوزه دیگر سخن، ممکن است به خاطر آشنایی هدایت با دانش روان

ست. تیشناخداستانی روانبوف کور راه یافته باشد، اما این بدان معنا نیست که بوف کور به 

های متفاوت یل انباشت تاریخچهگسیختگی راوی به دلکه در فصل بعد خواهیم دید، هویتچنانآن

ه اش پدیده آمده است نجنسی-متناقض هنری هایقومی و فرهنگی در ساخت هویتی او و گرایش

 هایی فرویدی نیستند که ازانگاره بوف کوراش. والدین در داستان غیاب پدر و مادر در زندگی

شینه تر نیز اشاره شد، پیپیش طور کهها، همانگسیختگی روانی راوی را موجب شده باشند. آنهم 

اند و به منزله نقطه شروعی هستند که راوی برای یافتن خودِ های هویتی راویتاریخی و سرچشمه

کند. عمو، عمه، دایه، لکاته، قصاب، خنزرپنزری و شروع میها آن اش، حرکتش را ازیافتهفردیت

یتش نیز اشاره خواهد شد( همگی ای شخصهای رجالهتر به سویهحتی دختر اثیری )که پایین

اند و به ساخت هایی که در وجود راوی انباشته شدهاند؛ هویتهای هویتی این دووجوهی از وجه

ا توان این کاراکترها راند. به همین دلیل است که نمیپاره او شکل دادههویتی متناقض و پاره

نیز گفته  1-۱-3تر در بخش ور که پیشطهای هویتی. هماناند یا تکههویتها آن نامید. شخصیت

 خود دارند همین بدنهایی از دیگران را بر سایه بوف کورهای داستان هویت کهاین شد دلیل
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های متوسل به کنکاش کهاین بود و برای« هنرمند بدن»است و فراموش نکنیم که لوئیس 

داد. طوط بیرونی بدن نشان میهای روانی و فکری را با خها و تفاوتنگرانه نشود، شباهتدرون

عمدتاً الگوی  من»چنین نوشت که ای به سِر ویلیام روثنستاین، نقاش انگلیسی، اینلوئیس در نامه

تابلوهای  1«کنم.ای ضمنی میبه آن اشاره« روان»گیرم و به جای تأکید بر ساختار سر را نشانه می

ون درچه آن ها در این زمینه هستند.رین مثالنما بهتهای دندانتایرو با آن سرهای بزرگ و خنده

های دندان کند خطوط سخترا برای ما برمال میها آن و هویت چندالیه« کارهنرمندان تازه»این 

شد هاست: ابزار برطرف کردن شهوت بلعیدن. اعتقاد لوئیس به دوپارگی هویتی افراد سبب نمیآن

ان روانشناختی روی بیاورد، چون کلیت مسئله برای او نگری و استفاده از عناصر رمکه به درون

خود پیروی کرده است. در « استاد»ماهیتی تاریخی داشت و صادق هدایت در این مورد نیز از 

لیل به همین د .کندمی« ای ضمنیاشاره»ها آن این ظاهر افراد است که به درون بوف کورسرتاسر 

 بردی میای خود پهای رجالهخود در آیینه به قابلیت جسماست که راوی با نگاه کردن به تصویر 

عموی -شود که هم پدربا ورود هویتی آغاز میبوف کور که شروع داستان  از همین روست و

وی اند و تالش راشباهت دارد. این دو، پیشینه هویتی راوی ست و هم جسمش به خنزرپنزریراوی

ابل هاست که به تجلی دختر اثیری در مقنزرپنزریخ-عمو-برای یافتن هویتی مستقل از همین پدر

 زند.انجامد و حوادث بعدی داستان را رغم میچشمان او می

ه ک به همین خاطر استیابی راوی است و بیش از هر چیز دیگری داستان هویت بوف کور

کند می یگیرد و سعها را به باد انتقاد میهای رجالهراوی در سرتاسر فصل سوم با شدت تمام سنت

ال اش( به دنبهای خود هدایت در زندگی واقعیبگسلد. راوی )همسو با تالشها آن اش را بارابطه

تگی خود در گسیخیافته برای خود است و اگرچه به دلیل هویتیافتن هویتی یکپارچه و فردیت

 زای ندارد جارهماند )همانند هدایت(، اما برای یافتن چنین هویتی چانتها در این تالش ناکام می

                                                           

1. Maunsell, Jerome Boyd. Portraits from Life: Modernist Novelists and 

Autobiography. Oxford: Oxford University Press. 2017. p. 184. 
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های اجتماعی و خانواده خود روشن کند. واضح است که چنین نسبت خود را با تاریخ، سنتکه آن

  های تاریک ناخودآگاه راوی جُست.توان صرفاً در داالنتالشی را نمی

بفهمیم نگاه تاریخی هدایت چگونه او را به سمت ویندهام لوئیس و مکتب که آن اکنون برای

ترین انجامید باید به سومین و مهمبوف کور گری سوق داد و این گرایش چگونه به خلق دَوَران

  پرسش پاسخ دهیم.

 

 

 

 دومپایان بخش 

 

 

 گیری کنید.پی سایت ادبیات اقلیت این کتاب را در هایدیگر بخش
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