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 .1-4ویندهام لوئیس ،صادق هدایت و حیات مؤلف
در فصلهای پیشین به قصد فهم ادبیات ویندهام لوئیس و ارتباط آن با ادبیات صادق هدایت دو
پرسش به قرار زیر مطرح شد:
 .1دلیل مقابله لوئیس با فردگرایی مدرنیستی-اگوئیستی و اثر این مقابله بر ادبیات او چه
بود؟
 .۲چند و چون تکهبرداریهای هدایت از اندیشهها و آثار لوئیس را چگونه میتوان تبیین
کرد؟
همچنین ،متوجه شدیم که بدون توجه به نگاه تاریخی هدایت ،به بسیاری از زوایای تاریک
بوف کور نوری تابانده نخواهد شد .از طرفی ،دیدیم که در مکتب وُرتیسیسم نیز ،بر خالف
فوتوریسم ،تاریخ بطور کامل نفی نمیشد .از طرف دیگر اما ،صرف داشتن نگاه تاریخی نیز
نمی توانسته زمینه کافی را برای همسویی هدایت با لوئیس فراهم کند .بنابراین ،وجود وجه
مشترکی بین وضعیت تاریخی این دو و واکنش لوئیس به آن میبایست کشش هدایت را به
سمت او سبب شده باشد .از این رو ،عالوه بر پرسشهای فوق پرسش سومی نیز مطرح و اشاره
شد که تا به آن پاسخی ندهیم رسیدن به فهمی جامع و مانع از بوف کور ممکن نخواهد بود.
پرسش فوقالذکر این بود:
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 .۳چه شرایطی هدایت را واداشت تا بوف کور را به رونویسی چهلتکه از آثار لوئیس
بدل کند؟ به تعبیر دیگر ،هدایت بین وضعیت تاریخی خود و وضعیتی که ویندهام لوئیس
در آن میزیست و بر آن اساس دست به آفرینش هنری زده بود چه شباهتهایی دیده

بود که تصمیم گرفت بوف کور خود را به نسخه فشردهشده رمان تار ،نمایشنامه دشمن
ستارگان ،مجموعه داستان جسم وحشی و رمان عید بیگناهان بدل کند؟
در مورد شرایط تاریخی که ویندهام لوئیس در آن نفس میکشید تا بدینجا به دفعات سخن
رفته است .اکنون ،برای آنکه پاسخی واضح برای پرسش فوق بیابیم ،باید برای آخرین مرتبه
چند و چون آن شرایط تاریخی را ،این بار مرتبط با بستر تاریخی خلق بوف کور ،مرور کنیم.
ویندهام لوئیس یکی از انبوهِ هنرمندانی بود که در سالهای آغازین قرن بیستم پایههای جنبش
فکری مدرنیسم را در انتقاد به سنتهای ادبی جهان ویکتوریایی و نیز شرایط سیاسی و اجتماعی
روز پی ریختند .در این راه ،لوئیس با همکاری اِزرا پاوند مؤسس مکتبی شد که وُرتیسیسم یا
دَوَرانگری نام گرفت .همچون سایر مکاتب هنری مدرن ،مفاهیم «فرد»« ،فردگرایی» و «فردیت»
نقاط ثقل ،یا حداقل ،از جمله نقاط ثقل فکری در مکتب دَوَرانگری بودند .تعریف غالب از
«فرد» در جنبش مدرنیسم ،یعنی تعریف اگوئیستی ،این نهاد را شخصی فردیتیافته با روانی
یکپارچه معرفی میکرد که قادر است برای رسیدن به استقالل هنری و آزادی فردی زنجیرهای
قومی ،ملی ،دینی و خانوادگی را از دست و پای خود بگشاید .لوئیس در نخستین شماره مجله
بالست که مجله اختصاصی جنبش وُرتیسیسم بود ،تا حدی با ایدهآلهای جنبش فردگرایانه
مدرنیستی همراهی کرد .او در شماره نخست این مجله چنین نوشت:
مجله بالست ضرروتاً مردمی خواهد شد .این مجله نه برای هر طبقهای بلکه ...برای فرد،
جذابیت خواهد داشت .در لحظهای که یک شخص احساس میکند هنرمند شده است،
وابستگیاش را به مکان و زمان از دست میدهد .مجله بالست برای چنین هنرمند بیزمان
و بنیادینی که در هر شخصی وجود دارد ،خلق شده است .در این مجله ،افراد عادی و
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اشرافزادگان به یک میزان نادیده گرفته میشوند .هنر مردمی ،آنگونه که تصور
میشود ،به معنای هنر مردم فقیر نیست ،بلکه به معنای هنر فرد

است1.

البته در این شماره از مجله نیز میتوان عدول لوئیس از اصول پذیرفتهشده جنبش فردگرایی را
دید .هر چه باشد ،نمایشنامه دشمن ستارگان در همین شماره به چاپ رسید .در حقیقت ،لوئیس
«قبل از پایان جنگ جهانی اول ،قبل از آنکه حتی اصول معمول جنبش مدرنیسم تثبیت بشود،
نقد عقاید و آثار ادبی مدرنیستهای همعصر خودش را آغاز کرد ۲».لوئیس این خط فکری را
در رمان تار پی گرفت و نیز در سایر آثاری که پس از شروع جنگ جهانی اول نوشت .وجه
مشخصه تمامی این آثار «نقد فردیتگرایی آوانگارد و مخصوصاً ارتباط آن با مسئله هویت ملی
بود۳».

درهم تنیدگی فردیتگرایی مدرن با مسئله «هویت ملی» در زمانه لوئیس ،به فضای تاریخی
اواخر قرن نوزدهم و چهار دهه نخست قرن بیستم مربوط میشد؛ دورانی پرآشوب که طی آن
دو جنگ مدهش اروپا را از هم درید و نظم جهانی را کامالً دگرگون کرد .در تمام این سالها
دوول متخاصم مشغول ترویج جوی ملیگرایانه در کشورهای خود بودند که از نظر لوئیس
بهشدت با آرمانهای فردگرایانه او در تضاد بود .در آلمان این تبلیغات جنبه نژادی داشت و فرد
آلمانی را وارث ویژگیهای بارز و برتر نژاد آریایی معرفی و بدینسان مبتنی بر مفاهیم نژادی
برای افراد شخصیتی ملی جعل می کرد .در انگلستان اما که محل پرورش لوئیس بود این وضع
بیشتر جنبه فرهنگی داشت .در این کشور ،در مواجهه با تبلیغات نژادی آلمانها ،بر فرهنگ

1. Lewis, Wyndham. “Long Live the Vortex.” Blast. no. 1 (1914): P 8.
[تأکید در متن اصلی]
۲. Peppis. ibid. p. 252.
۳. Shin. ibid. p. 26.
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متمایز انگلیسی تأکید میشد و افراد انگلیسی را وارثان این سنت فرهنگی معرفی میکرد .لوئیس
در کتاب زمان و انسان غربی محصول این تبلیغات را «فردگرایی سیاسی» نامید:
هرچقدر کمتر بتوانید سایر افراد را در نظر آورید ،شخصیت خودتان برایتان جذابتر
خواهد بود و بیشتر به وجود آن وابسته خواهید شد و با هیجان بیشتری بر آن تأکید خواهید
کرد .در این معنا هرچقدر بیشتر «فردگرا» باشید ،در معنای سیاسی کمتر فردگرا خواهید
بود ...فردگرایی سیاسی ...بر مطلوبیت تعداد زیادی فرد به جای یک فرد تأکید
میکند1.

در سوی دیگر این میدان ،فعاالن و هنرمندان مدرنیست بودند که در مواجهه با چنین تبلیغاتی بر
طبل فردگرایی میکوفتند ،اما حتی شیوه اینان نیز مطلوب لوئیس نبود ،چون با همان شیوه
مطلقانگارانه ملیگرایان فرد را تعریف میکردند .از نظر لوئیس ،جیمز جویس در رمان تربیتی
پرتره هنرمند در جوانی ،قهرمان خود استفن ددالوس را مطابق همین خط فکری به مخاطب خود
ارائه میکرد .در این اثر ،ددالوسِ فردگرا ،مقتدرانه تمام محدودیتهایی را که فرهنگ سرزمین
مادریاش بر او تحمیل میکند به نقد میکشد و پشت سر میگذارد و با ترک ایرلند ،زندگی
مستقل خود را به عنوان هنرمندی مدرن و خالق در اروپای قاره آغاز میکند:
لوئیس نقد خود را بر فردگرایی انگلیسی با نوشتن رمان تار به عنوان هجویهای بر ژانری
آغاز کرد که بعدها به عنوان یکی خدمات اصلی نسل او به داستاننویسی مدرن انگلیسی
طبقهبندی شد .این ژانر دیدگاهی فردگرایانه را تبیین میکرد و صورت آرمانی به آن
میبخشید ...بهترین و شناختهشدهترین نمونه از این ژانر ،که بهسادگی میتوان آن را رمان

[تأکید در متن اصلی] 1. Lewis. Time and Western Man. p. 25.
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تربیتی فردگرا نام نهاد ،در ابتدا در مجله اگوئیست ظاهر شد .پرتره هنرمند در جوانی اثر
جیمز جویس بین فوریه  1۱1۱تا سپتامبر  1۱1۱در این مجله سریالی شد.

1

لوئیس ،بهخصوص تحت تأثیر واقعیات زمان جنگ ،مفهوم «فرد» را به گونهای متفاوت با سایر
هنرمندان مدرنیست و نویسندگان رمانهای تربیتی تعریف میکرد .لوئیس قربانی شدن فرد و
فردگرایی را تحت تأثیر تبلیغات ملیگرایانه زمان جنگ بهوضوح میدید و گرایش تودههای
اروپایی به گذشته موهوم نژادی و فرهنگی را ،در اثر همان تبلیغات ،درک میکرد.
شخصیتهای رمان تار هر کدام قرار است نمایندهای باشند برای شخصیتی ملی که دولتهای
اروپایی در آن برهه تاریخی به طرق نژادی یا فرهنگی برای جوامع خود جعل میکردند ،اما
تمام این شخصیتها در نشان دادن مختصات هویت ملی فوقالذکر بازمیمانند.
دو قهرمان اصلی رمان فوق ،یعنی تار و کرایسلر ،در اثر انباشت تاریخچههای متفاوت و
متضاد ملی و فرهنگی در روح و روانشان ،برخالف قهرمان داستان جویس ،هویتی پارهپاره و
سرشار از تناقضهای درونی دارند و از همین رو قادر نیستند بر کشمکشهای فکری خود فایق
آیند و بدینترتیب ،در رها شدن از محدودیتهایشان توفیقی نمییابند:
هنگامی که لوئیس رمان تار را در نوامبر  1۱1۱به اتمام رساند ،آن را به نقد دیدگاه
فردگرایی در قالبی داستانی بدل کرده بود .این رمان هجویهای هوشمندانه بود بر رمان
تربیتیِ فردگرایانه ،آنگونه که در پرتره هنرمند در جوانی ارائه شده بود .در دیدگاه
فردگرایانه ،اشخاص افرادی خودمختارند که میتوانند دست به عمل مستقل بزنند و به
آزادی شخصی برسند .در مخالفت با این دیدگاه ،لوئیس تصویری از اشخاص ترسیم
کرد که آنها را موجوداتی دارای روانی چندوجهی و ناتوان از کنترل کشاکش
نیروهای متضاد شکلدهنده به هویت آدمی نشان میداد .در تقابل با روایت فردگرایانه
1. Peppis. ibid. p. 228.
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که اشخاص را برای بدل شدن به افرادی خالق و مستقل ،قادر به پشت سر گذاشتن
محدودیتهای ناشی از تاریخچه شخصی و آموزشهای ملی ترسیم میکرد ،لوئیس
روایتی را ارائه داد که در آن افراد در تقال برای نظم دادن به زندگی آشفته خود در یک
دنیای اجتماعی آشوبزده هستند بدون آنکه به موفقیتی دست

یابند1.

استفاده لوئیس از ژانری نسبتاً ناشناخته در ادبیات آن روز اروپا به نام  Sturm and Drangیا
«طوفان و تنش» که همچنین  Zerrissenheitیا رمان واپاشی نیز خوانده میشد و در آلمان
قرن  1۱و در آثار کسانی مانند ای .تی .اِی .هوفمان رواج داشت و تلفیق خصوصیات این ژانر
با مختصات ژانر رمان تربیتی ،او را قادر ساخت تا از هم پاشیدگی روانی شخصیتهای خود و
چندپارگی هویتی آنها را به نحو بهتری نمایش دهد .اهمیت یافتن هوفمان در سخنان هدایت
نیز از همین پیشینه نشأت میگیرد.
از طرفی ،جنبه دیگری از رمان تار ،که نمود آن را بهوضوح در بوف کور نیز میبینیم ،ارتباط
یافتن مفهوم هویت ملی با دو گونه خاص از زن است :برتا ،زنی معمولی که قراردادهای
خستهکننده زندگی بوهمی-بورژوازی را به یاد تار میآورد به نحوی که تار در ابتدای رمان او
را به «عادت و روزمرگی» تشبیه میکند و آناستازیا ،زنی هوشمند ،جهانوطن و سه ملیتی که
در تصورات اولیه تار توانسته است مرزهای ملیت و فرهنگ را پشت سر بگذارد .اما علیرغم
احساس اولیه تار ،او « از طریق نزدیک شدن به آناستازیا هرگز به رؤیای آزادی فردی دست
نمییابد .رابطه آنها فرارَوی او را از وابستگی احساسی ،وسواس جنسی یا تعلق ملی تسهیل
نمیکند۲».

[تأکید از نگارنده] 1. Peppis. ibid. p. 234.
۲. ibid. p. 246.
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در نهایت ،تار ،بازهم به خاطر همان دوپارگی روحی و هویتیاش ،نمیتواند بین این دو نوع
زن یکی را برگزیند و بین انتخاب یکی و رها کردن دیگری سرگردان و هویت فردیاش نیز
تعریفناشده باقی میماند .همین آشفتگی ذهنی و هویتی است که سبب میشود تار در ابتدای
رمان ،خود را «نوع جدیدی از شخص ،انسان خالق» معرفی کند و در انتهای رمان «نوع جدیدی
از حیوان»  ،یا موجودی غریزی که بیشتر از هر چیزی برده نیازهای جسمانی و غیرهنری خود
است.
از آنچه که گفته شد ،بهخوبی میتوان فهمید که چرا صادق هدایت از میان تمامی هنرمندانی
که در دوره او میزیستند و برخی از آنها تا به امروز جزء بزرگترین شخصیتهای ادبی قرن
گذشته و قرن حاضر محسوب میشوند ،به سمت هنرمندی ناشناخته به نام ویندهام لوئیس کشیده
شد و افکار و آثار او را به شالوده فرمی-مفهومی نگارش بوف کور بدل ساخت .جالب
اینجاست که به شهادت نامههای رد و بدلشده بین هدایت و حسن شهیدنورایی ،هدایت تا ده
سال پس از چاپ بوف کور نسبت به جیمز جویس بیاعتنا مانده و حتی اولیس او را نخوانده
بود .بریده زیر بخشی از نامه هدایت است به حسن شهیدنورایی به تاریخ  ۳مرداد :1۳۲۱
کتاب [ Ulysseاولیس] که مطمئنم قیمت کمرشکنی داشته و نوشته بودید که فرستاده
شده .علت این فداکاری را ندانستم چون دکتر رضوی هم آن را خریده است و قرار است
با کتابهایش برسد .در این صورت خرج زیادی کردهاید.

1

نامعقول است اگر بگوییم هدایت جویس را تا آن زمان نشناخته بوده است .در لحظه ورود
هدایت به پاریس پنج سال از چاپ اولیس و تمام جنجالهای مربوط به آن میگذشت ،و به

 .1شهید نورایی ،نوئل ،صادق هدایت ،هشتاد و دو نامه به حسن شهیدنورایی ،پاریس :کتاب چشمانداز ،چاپ
دوم ،با تصحیحات و اضافات ،زمستان  ،1۳۳۱ص .۶۶
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عالوه جویس و لوئیس مجادلههای ادبی فراوانی با یکدیگر داشتند .در نامه بعدی به شهیدنورایی
که تاریخ  ۱شهریور  1۳۲۱را بر خود دارد هدایت مجدداً درباره اولیس مینویسد:
چندی است که جرجانی به مأموریت به اصفهان رفته ،گویا در آنجا دو ماه ماندگار
خواهد بود .قبل از رفتن کتاب معروف [ Ulysseاولیس] را به من داد .همانطور که
مژده داده بودید جلد شیک اما ناراحتی دارد چون کلفت است و به اشکال میشود خواند،
با وجود این تا حاال نصفش را خواندهام .شکی نیست که این کتاب یکی از شاهکارهای
انگشتنمای ادبیات است و راههای بسیاری به نویسندگان بعد از خودش نشان داده و
هنوز هم خیلیها از رویش گرده برمیدارند ،اما خواندش کار آسانی نیست و فهمش کار
مشکلتری است .من که نمیتوانم چنین ادعایی داشته باشم ولی مطلبی که آشکار است
نویسنده وحشتناک نکرهای دارد که شوخیبردار نیست1.

شاکله فکری هدایت آنچنانکه در این فصل خواهیم دید به هیچوجه او را ترغیب نمیکرد که
به سمت جویس و ادبیات تربیتی-فردگرایانه-اگوئیستی او جذب شود.
در حقیقت ،عاملی که می توان آن را وجه مشترک اصلی زندگی لوئیس و هدایت دانست،
وجود تبلیغات ناسیونالیستی افراطی در جوامع آنها و اثر این تبلیغات بر زندگی
شخصی و افکارشان بود .لوئیس تا سال  1۱۳۱که جنگ جهانی دوم آغاز شد به دفعات در
واکنش به شرایط فوق دست به قلم شد و بعض ًا نیز آثاری جنجالبرانگیز منتشر کرد که شرح
آنها در صفحات پیشین رفت .همچون لوئیس هدایت نیز در زمانهای در ایران متولد شد و
استخوان ترکاند که ناسیونالیسم افراطی و باستان گراییِ همبسته با آن در برخی از مؤثرترین
محافل فکری آن روزگار ،از جمله در خاندان خود او ،در اوج بود:

" .1هشتاد و دو نامه "،ص .۶۱

10
www.aghalliat.com

حسام جنانی

هدایت نابغه یا هدایت سارق( ...بخش سوم و پایانی)

ناسیونالیسم با پرداختن به گذشته ایران و هستیشناسی سرنوشت آن بر اساس رویکردهای
جدید در وهله نخست با آرزوی دستیابی به ادوار ایران ماقبل اسالم تبلور یافت .برای
ایدئولوگهای ملی گرا ،ایران پیش از اسالم مظهر جوهر اصیل ملت به شمار میرفت:
قدرت ،شکوه و جایگاهی واال در میان ملتها ،همتراز با اروپای قرن نوزدهم .چنین
ارزیابیهایی کریمانهای درباره گذشته ایران با شور و تمنا پاسخ این پرسش محوری
ایدئولوژی ملیگرایی را طلب میکرد :چرا ما دچار انحطاط شدیم؟ ناسیونالیسم ...اسالم
و حامالن آن یعنی اعراب را نشانه گرفت .بدینسان ،این روایت ساده و در دسترس
سربرآورد که تمامی افراد آشنا با تاریخنگاری و گفتمان هویتی ایران از آن مطلعاند :با
ظهور اسالم شکوه و جالل ادوار پیش از اسالم ایران از میان رخت بربست و ایران گرفتار
عقبماندگی ،خرافات ،جهل و تعصب شد و ایرانیان از هر مسئولیتی در این افول مبرایند.
راه درمان این ضعف و افول نیز به همان اندازه ساده و مشخص است :در آینده باید میراث
اعراب و اسالم را از میان برداشت و خلوص نژادی و فرهنگی را برقرار کرد تا ملت دوباره
به شکوه و جالل گذشتهاش بازگردد.

1

چنین فضایی در محافل فکری دوران قاجار و عصر مشروطه که سرانجام «به ایدئولوژی رسمی
حکومت پهلوی تبدیل شد و به دنبال آن ،گستره تبلیغات حکومتی ،نظام آموزشی و
تاریخنگاریهای متعصبانه را در بر گرفت» ۲یکشبه پدیدار نشد و حاصل چندین دهه فعالیت
نظری زنجیرهای از متفکران بود که همگی به دالیلی مشخص که عمدتاً سیاسی و فاقد هرگونه
پشتوانه علمی جدی بودند ،خط فکری باستانگرایی و ناسیونالیسم افراطی را در آثار خود دنبال

 .1ضیاءابراهیمی ،رضا" ،اندیشههای نژادی اروپایی ،ملیگرایان ایرانی و نظریه حمله اعراب و انحطاط"
ترجمه محمدعلی طرفداری ،ایران نامگ ،سال  ،۲شماره  ،۳پاییز  ،1۳۱۶ص .۱۱
 .۲همان مأخذ ،ص .۱۱
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می کردند .در این میان ،مواجهه ایران با اروپای قرن نوزدهم که «دوران پاگیری و اوج
ناسیونالیسم» 1در این قاره است از جنبهای خاص باستانگرایی عصر قاجار و سپس پهلوی را
تحت تأثیر قرار داد « .در همین قرن است که پیشینه باستانی ایران ،به مفهومی که اروپاییان در
آن سال ها از خلوص ،هوش ،و برکشیدگی نژاد آریایی در ذهن داشتند پیوند میخورَد و
الیههای معنایی تازهای میپذیرَد ۲».مطابق با این دیدگاه« ،ایرانی» و به تعبیری دیگر «آریایی»،
واجد خصوصیاتی «ژنتیکی» میشود که سایر اقوام ،مخصوص ًا «نژاد عرب» ،فاقد آنها در نظر
گرفته میشدند .داریوش آشوری در همین رابطه در مقاله معمای بوف کور چنین مینویسد:
روشنفکری دوران هدایت و چندی پیش از آن سخت درگیر تاریخ ایرانیّت و چند و چون
زیر و باالهای آن بود .این تاریخ در زیرسلطه مفهومهایی که «منوّرالفکران» از
تاریخپردازی ناسیونال اروپایی آموخته بودند ،شکل میگرفت و نوشته میشد .در این
فهم از تاریخ و نگارش آن ،زیر نفوذ فضای فکری اروپایی در قرن نوزدهم تا نیمههای
قرن بیستم ،نژادباوری هم جایی اساسی داشت .بنیادیترین سازمایه فکری آن آگاهی به
یک تاریخ پیش از اسالم و یک تاریخ پس از اسالم بود .تاریخ پیش از اسالم به صورت
تاریخ ایرانیّت ناب ،ایرانیّت «آریایی» ،سراسر آکنده از فضیلتهای اندیشه پاک و
فرهنگ شکوهمند بود .به همین دلیل ،چیرگی عربیّت سامی ،و در پی آن ترک و مغول،
همچون دشمن و آالینده نابی و پاکی آن آریاییّت ،مسئول همه درماندگی و ذلت کنونی
شناخته شد .هدایت سخت زیر نفوذ این برداشت از تاریخ ایرانیّت خود بود و با وسواسی
شگفت به آن میپرداخت.

۳

 .1یاوری ،حورا" ،صادق هدایت و نگاه مدرن به تاریخ "،داستان فارسی و سرگذشت مدرنیته در ایران،
گفتارهایی در نقد ادبی ،تهران :انتشارات سخن ،چاپ اول :1۳۱۱ ،ص .۱۳
 .۲همان مأخذ.
 .۳آشوری ،همان مأخذ.
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رنگ و بوی نژادی که آشوری بدان اشاره میکند و هیچ سابقهای در فرهنگ سدههای پیشین
ایران ،و به طور کل در فرهنگ کشورهای اسالمی نداشت ،با جعل یک «هویت ملی» خاص
برای ایرانیان ،کارکردهای سیاسی ویژهای را در ایران دنبال میکرد:
آوازه زیبایی و سلحشوری نژاد آریایی و همبستگی نیایی ایرانیان و اروپاییان خیلی زود
به ایران میرسد و آسان و شتابان در انگارههای ذهنی ما از پیشینه تاریخیمان جا میافتد.
مهمترین دستاورد گره خوردن داستان ایران باستان به قصه نیای آریایی اروپاییان این است
که تاریخ پیش از اسالم ایران را به تاریخ کشورهای متمدن و پیشرفته جهان پیوند میزند
و بازگشت به دوران پرشکوه تمدن آریایی را دستیابتر میکند .ایرانیان به این آیین تازه
که چون هر آیین تازه دیگری پیروان از جان گذشته و مؤمنی میطلبد سر میسپارند و در
افسون خانهتکانیهای فرهنگی و نژادی فرو میروند .ناسیونالیسمِ به اروپا پیوندخورده
دهههای پیش و پس از مشروطیت در یک نگاه کلی ،به دو پیشفرض نسنجیده و نیازموده
استوار است:
 این که «نژاد ایرانی [که] از جنس آرین است» نژادی است خالص و برگزیده که بایداز آلودگیهای آمیختگی با نژادهای چرکین و پست پالوده شود،
 و این که «عرب های سوخته برشته دشت عربستان [مسئوالن] محو تمدن و نزاکت وادب و تربیت»اند از این سرزمین آریایی.
پروین دختر ساسان[ ،کذا] 1مازیار و آخرین لبخند ،سه نمایشنامه تاریخی هدایت هم بر
همین آرمانهای دورانی استوار است.

۲

 .1نام صحیح این نمایشنامه پروین دختر ساسانی است ،اما معموالً به اشتباه پروین دختر ساسان خوانده
میشود.
 .۲یاوری" ،صادق هدایت و نگاه مدرن به تاریخ "،صص .۱۶-۱۱
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گفتیم که اعضای خاندان هدایت نیز جزء باستانگرایان عصر قاجار و مشروطه بودند ،اما اشتباه
است اگر خاندان هدایت و طبعاً خود او را مُلهم از باستانگرایی رایج آن عصر در نظر آوریم.
نیاکان صادق هدایت از همان ابتدا جزء مُبلغین باستانگرایی و شوونیسم افراطی در ایران بودند
و هدایت نیز این فعالیت تبلیغی را از آنان به ارث برد .برای بررسی بیشتر این موضوع باید به
ماجرای کتابی اشاره کرد که در عصر قاجار انتشار یافت و نقشی اساسی در ترویج فرهنگ
باستانگرایی در ایران ایفا کرد.
دساتیر کتابی است که در دوره قاجار ،ابتدا در هند و سپس در ایران ،منتشر شد و بر اندیشه
سیاسی و فرهنگی و تاریخی دهههای بعد تأثیر پایداری بر جای گذاشت .این کتاب را به همراه
شارستان چارچمن ،و دبستان مذاهب ،به موبدی زرتشی به نام «آذر کیوان» و پیروان او ،که به
«آذرکیوانیان» شهره شدهاند ،نسبت میدهند که در عصر صفویه ،مشخصاً در دوره شاهعباس،
به هند کوچیدند و در آنجا مکتبی اشراقی بنیان نهادند .با این حال:
تاکنون هیچیک از نویسندگان و خاورشناسان ایرانی و خارجی ...نتوانستهاند با اطمینان و
مستند ذکر کنند که کتاب دساتیر توسط چه کسی و با چه هدفی و در چه زمانی و در چه
سرزمینی نوشته شده است ...آنچه با قطعیت میتوان گفت این است که این کتاب
[نخست] در سرزمین هند انتشار یافته.

1

اما محتوای دساتیر چیست؟
دساتیر عبارت است از «نامههای آسمانی» که خداوند بر « 1۶وخشور» یا «شت» (پیامبر) به
نام های مهاباد ،جی افرام ،شای کلیو ،یاسان ،گلشاه ،سیامک ،هوشنگ ،تهمورس،
جمشید ،فریدون ،منوچهر ،کیخسرو ،زرتشت ،سکندر ،ساسان نخست و ساسان پنجم فرو
 .1حسینی آصف ،سید حسن" ،دساتیر آسمانی ،دیننامه جعلی زرتشتان "،مجله هفت آسمان ،بهار ،1۳۱۶
شماره  ،۳۳ص [ .۲۲1تأکید از نگارنده]
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فرستاده بود .شاه-پیامبرانی که هر یک در دورههایی بر ایران و جهان حکومت کرده
بودند ...در این آثار عالوه بر کوشش در جهت سرهنویسی ،سخن از ایرانپرستی و
ادعای برتری ایرانیان بر تمامی نژادها رفته

بود1.

انتشار گسترده متون دساتیری با ورود یکی از مأموران اطالعاتی حکومت هند بریتانیا به
ایران صورت گرفت و این همزمانی اتفاقی نبود .این شخص مانکجی لیمجی هاتریا و از پارسیان
هند بود که در پوشش نمایندگی «انجمن اکابر صاحبان پارسی بمبئی برای بررسی وضعیت
زرتشتیان در  ۲رجب  1۲۳۱ه .ق ۳1 .مارس  1۱۱۱وارد ایران شد» ۲و نقش بسیار بزرگی در
انتشار دساتیر در ایران ایفا کرد .جالب اینجاست که در آن برهه تاریخی جد اعالی صادق
هدایت ،یعنی رضاقلی خان هدایت را ،از همان ابتدا همکار مانکجی و جزء مبلغان متون دساتیری
در ایران مییابیم:
رضا قلی خان هدایتاهللباشی فهرس التواریخ ،روضهالصفای ناصری و نژادنامه را به
نگارش درآورد .اشارات وی در فرهنگ انجمن آرای ناصری به متون دساتیری نشان از
آشنایی وی با آنها دارد .با این حال این آشنایی بازتاب چندانی در دو اثر نخست نیافت...
با وجود این سومین اثر هدایت یعنی نژادنامه ،متأثر از متون دساتیری دگرگونیهایی را
در گزارش تاریخ بازتاب داده است .مقدمه این اثر به پارسی سره و در نهایت سادگی
نوشته شده است .از نظر تاریخنگری نیز این اثر ،متأثر از جریان ایرانگرایی ،که در این
دوره بروز و ظهور یافته بود ،به بررسی نسب و کارنامه  1۱طبقه از فرمانروایانی که در
 .1خلیفه ،مجتبی ،آریان راد ،امین" ،مورخان عصر قاجار و روایت دساتیری از تاریخ ایران باستان (از آغاز
دوره قاجار تا پیش از دوره مشروطه) "،دو فصلنامه علمی – پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری ،دانشگاه
الزهرا ،سال بیست و پنجم ،دوره جدید ،شماره  ،1۶پیاپی  ،1۱1پاییز و زمستان  .1۳۱۱ص [ .۶1تأکید از
نگارنده]
 .۲همان مأخذ ،ص .۶۱
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دوره پس از اسالم در ایران و هند حکومت داشتند و نسبشان به خاندانهای کهن ایران
میرسید پرداخته است .بیگمان عامل نگارش این اثر ...بر خالف دو اثر پیشین ،نه دستور
ناصرالدینشاه بلکه تشویق مانکجی لیمجی هاتریا نماینده پارسیان هند در ایران بود.

1

بنابراین ،اصالً عجیب نیست که صادق هدایت نیز پس از رفتن به هندوستان نزد یکی از
دانشمندان پارسی آن دیار شروع به آموختن زبان پهلوی کرد .رابطه او و خاندانش با پارسیان
هند به دوره جد بزرگ او رضاقلی خان بازمیگشت و نه پس از ورود او به هند و به خاطر همین
رابطه پیشینی بود که هدایت حتی قبل از رسیدن به دوران جوانی با هندوستان و فرهنگ و تاریخ
آن به قدر کافی آشنایی داشت .بنا به تصریح ندیم اختر:
آشنایی هدایت با هند به پیش از اولین نوشتههای او مانند «انسان و حیوان» و «فوائد
گیاهخواری» برمیگردد و با مطالعه این دو اثر درمییابیم که او نه فقط کشور هند را
میشناخت بلکه با توجه به نکاتی که مطرح میکند قطعاً با فرهنگ و مردم این کشور نیز
آشنایی زیادی داشته است۲.

الزم به ذکر است که امروزه اعتبار متون دساتیری و حتی انتسابشان به آذرکیوانیان به طور کامل
رد شده و جعلی بودن آنها به اثبات رسیده است .آن طور که معلوم شده است بسیاری از
واژههای مندرج در این کتابها «مجعول و بیاصل و اساس هستند و از لحاظ زبانشناسی
هیچگونه وجهی برای آنان نمیتوان یافت ۳».ابراهیم پورداوود ،ایرانشناس ،فرهنگشناس و

 .1همان مأخذ ،صص .۶۱-۶۳
 .۲اختر ،همان مأخذ ،ص .11
 .۳احمدی ،حسین ،خیراندیش ،عبدالرسول" ،آذرکیوانیان و تأثیر آنان بر باستانگرایی در تاریخنگاری ایران
معاصر "،مجله تاریخ ایران ،شماره  ،۳۱/۱تابستان-پاییز  :1۳۱1صص .1۶-1۱
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نخستین مترجم اوستا به زبان فارسی ،سالها پیش ،درباره زبان کتاب دساتیر اینگونه نوشته
است:
زبان متن دساتیر به زبانهای کهن ایران چون فرس [فارسی] هخامنشی و اوستایی و پهلوی
و پازند نمیماند و نه به لهجههای دیگر باستانی مانند تخاری و سکزی و سغدی و جز
اینها با زبان سانسکریت هم سر و کاری ندارد و نه با هیچ یک از لهجههای سرزمین هند.
از شعبات زبانهای التینی هم نیست .با زبانهای سامی چون بابلی و عبری و سریانی نیز
پیوندی ندارد .با زبانهای چینی نیز خویشی ندارد .همچنین با زبانهای اقوام سومر و ایالم
و قبطی که در حدود چهار یا سه هزار سال پیش از مسیح در سرزمینهای عراق و
خوزستان و مصر میزیستند شباهتی ندارد ...این زبان را خود سازندهاش زبان آسمانی
نامیده است چون در روی زمین در هیچ جا و در هیچ زمان نزد هیچ یک از اقوام گیتی
چنین زبانی نبوده1.

و به همین دلیل است که پورداوود در کتاب خود ناله میکند که:

سزاوار بود در این مدت صد و بیست و سه ( )1۲۳سال که از تاریخ انتشار دساتیر
میگذرد ،کسانی که آن را شناختند به دیگران بشناسانند و از واکنش آن که مانند طاعون
از خارج به مرز و بوم ما رسیده جلوگیری میکردند .اگر این کار را کرده بودند این همه
آثار نویسندگان سده

گذشته آلوده نمیشد۲.

پورداوود از جمله باستانگرایان عصر قاجار و پهلوی بود و با این حال اینگونه به دساتیر
میتاخت .البته ،فقط او نبود که اعتبار دساتیر را رد کرد .کسانی چون محمدحسن خان

 .1پور داوود ،ابراهیم ،فرهنگ ایران باستان ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،1۳۱۱ ،ص .۳۱
 .۲همان مأخذ ،ص .۲۱
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اعتمادالسلطنه مورخ عصر قاجار ،و فرد مطلعی چون محمدحسین ذکاءالملک فروغی و حتی
کسانی چون میرزا آقاخان کرمانی و سیدجمالالدین اسدآبادی نیز این کتاب را جعلی یافتند و
هر کدام به طریقی به این مسئله اشاره کردند .موج مخالفت با دساتیر حتی به محافل علمی
پارسیان هندوستان نیز رسید .دانشمند پارسی هیربد شهریارجی داداباهای باروچا در خصوص
محتویات این کتاب چنین نوشت:
پس از مطالعه دقیق دساتیر به این نتیجه میرسیم که این کتاب را به هیچ وجه نمیتوان
جزء کتب مذهبی مزدیسنا به شمار آورد ،زیرا مندرجاتش نه با مندرجات اوستا برابر است
و نه با مندرجات کتب پهلوی دوره ساسانیان و یقیناً محصول دوره بسیار اخیر میباشد.
هرچند تعلیمات این کتاب با تعالیم موسی ،مسیح ،مزدک و اسالم مخالف است ،اما به
تعالیم زرتشت نیز شباهت ندارد ،بلکه به تعلیمات هندو بودا و مذهب افالطونی متمایل
است ...دساتیر از نقطهنظر تقویم و اساطیر و تاریخ با کتب مذهبی مزدیسنا مغایرتهایی
دارد و زبان آسمانی آن تحریفی است از زبانهای پهلوی ،پارسی و هندی.

1

کسانی چون رضاقلی خان هدایت اشخاصی نامطلع یا بیسواد نبودند که نتوانند به جعلی بودن
دساتیر یا کتب و ادبیات مُلهم از آن پی ببرند ،با این حال محافل مرتبط با مانکجی هاتریا مقاصد
سیاسی خاصی را دنبال میکردند که قطعاً آگاهیبخشی مد نظر پورداوود در خصوص
تحریفات دساتیری جزئی از آنها نبود .در بُعد داخلی ،فاصله انداختن بین مردم ایران و بخش
بزرگی از گذشته فرهنگی آنان که در عصر اسالمی سرزمینشان شکل گرفته بود و بدین ترتیب،
دوپاره کردن تاریخشان به قبل و بعد از اسالم و اهورایی کردن نیمه نخست و اهریمنی ساختن
نیمه دوم (که در بوف کور نیز کمابیش نمود یافته است) و در بُعد روابط خارجی ،دشمنی
انداختن بین اقوام عر ب و ایرانی و ترک و ...از جمله این اهداف بودند که در این فرصت ،به
 .1شهمردان ،رشید ،تاریخ زرتشتیان ،نقل از آصف :همان مأخذ ،صص .۲۳۱-۲۳۱
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دلیل بیارتباط بودن به موضوع کلی بحث ،مجالی برای پرداختن به آنها نیست .در هر حال،
سنت فکری باستانگرایی در خاندان هدایت تداوم یافت و صادق هدایت این میراث خانوادگی

را از پدران خود به ارث برد و از آن در نگارش نمایشنامههایی چون پروین دختر ساسانی ،مازیار
و آخرین لبخند و بسیاری دیگر از آثار خود استفاده کرد.
نظر به موارد ذکر شده ،داوری ذیل از احمد فردید در خصوص شوونیسم هدایت از بنیان
خطاست:
هدایت در آغاز جوانی از «شوونیسم» بعضی از اشخاص که مد روز شده بود تأثیر گرفت...
باری دشمنی با عرب و دوستی نسبت به ایران در آن هنگام مد روز بود و در هدایت هم
تأثیر بخشیده بود ولی به هر صورت کیفیت دوستی و دشمنی او در این زمینه هم از کسانی
چون ذبیح بهروز جدایی داشت .اما اینکه چرا کتاب «انیران» را به آقای بهروز ارمغان
گردانیده است باید گفت که این کتاب را هدایت در جوانی و زمانی که هنوز پختگی
سالهای پس از آن را پیدا نکرده بود به ایشان ارمغان کرده بود.

1

به شهادت پاورقیهای نمایشنامه پروین دختر ساسانی ،شخصی که به صادق هدایت در نوشتن
این نمایشنامه کمک رساند ،یکی از مبلغان بزرگ باستانگرایی در ایران ،یعنی حسین کاظمزاده
ایرانشهر بود که در همین راستا نشریه تأثیرگذار ایرانشهر را از سال  1۳۱1تا سال  1۳۱۶در برلین
منتشر میکرد .او «دو عنصر خاک (ایرانشهر) و خون (نژاد آریایی) را عناصر سازنده

ملت»۲

میدانست .تلقی او از مفهوم ملت اینگونه بود:
 .1فردید ،احمد" ،اندیشههای هدایت "،محمود کتیرایی ،کتاب صادق هدایت ،تهران :انتشارات فرزین،
 ،1۳۱۱صص [ .۲۱۱-۲۱۱تأکید در متن اصلی]
 .۲فاضلی ،حبیباهلل ،خلیلطهماسبی ،نوذر" ،حسین کاظمزاده ایرانشهر و مسئله هویت ملی "،مجله
جستارهای سیاسی تاریخ معاصر ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال ششم ،شماره سوم ،پاییز
 ،1۳۱۱ص .11۳
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مجموع خصایص روحی یک ملت که آن خصایص ،او را از ملتهای دیگر جدا
میسازد .این خصایص به شکلهای مختلف در تمام شئون سیاسی و اقتصادی و در
صفحات زندگی فردی و اجتماعی آن ملت نمودار میگردد .به عبارت دیگر اثرات آن
خصایص روحی در شکل اداری مملکت ،در دین و آداب مذهبی ،در زبان و ادبیات آن،
در طرز فکر ،اخالق و عادات و امور معیشت همواره نمایان

میشود1.

این کمابیش همان تعریفی از «هویت ملی» بود که در اروپا رواج داشت و ویندهام لوئیس نیز با
آن مواجه بود .باالتر نیز اشاره شد که دلیل اصلی جذابیت لوئیس برای هدایت همین عامل،
یعنی شباهت فرهنگی بین محافل فکری-فرهنگی ایران و اروپای آن عصر و مهمتر از آن،
واکنش انتقادی ویندهام لوئیس به گرایشهای فکری رایج در محافل اروپایی فوقالذکر بود.
هدایت پروین دختر ساسانی را در سال  1۳۱۳نوشت .به نظر میرسد در آن هنگام او هنوز با
ویندهام لوئیس و افکار او آشنا نشده بود و از این رو ،همچون نیاکان خود ،به شکلی خامدستانه
و آشکار ،به تبلیغ ناسیونالیسم افراطی و باستانگرایی در آثارش مشغول بود .برخی از محققان
سال نگارش بوف کور را پیش از سفر هدایت به هند ،مشخصاً به هنگام اقامت او در پاریس،

میدانند .محمد بهارلو در کتاب نامههای صادق هدایت ۲و عبدالعلی دستغیب در نقد آثار صادق
هدایت ۳سال نوشته شدن بوف کور را  1۳۱۱اعالم میکنند .دکتر سیروش شمیسا نیز در کتاب
داستان یک روح با این دو همداستان است:
به گفته ونسان مونتی ۱هدایت بوف کور را در  )1۳۱۱( 1۱۳۱نوشته بود اما انتشار آن در
هند  )1۳1۱( 1۱۳۳است و بعدها در  )1۳۲۱( 1۱۱1آن را در پاورقی روزنامه ایران و سپس
 .1کاظمزاده ایرانشهر ،مجله ایرانشهر ،نقل از :فاضلی ،خلیلطهماسبی ،همان مأخذ ،ص .11۳
 .۲بهارلو ،محمد ،نامههای صادق هدایت ،تهران :نشر اوجا ،چاپ اول ،1۳۳۱ ،ص .۲۱
 .3دستغیب ،همان مأخذ ،ص .۲11
 .۱خاورشناس فرانسوی که نوشتههایی در مورد هدایت دارد.
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به صورت کتاب منتشر کرد ...بدین ترتیب با توجه به سال نگارش بوف کور در یک
معیار جهانی هم از آثار آوانگارد محسوب

میشود1.

با توجه به آنچه تا بدینجا بررسی کردهایم ،بخش پایانی سخن شمیسا در خصوص آوانگارد
بودن و جهانی بودن بوف کور محلی از اعراب ندارد ،اما آنچه در بریده باال برای ما اهمیت
مییابد تاریخهاییست که او برای نگارش و انتشار بوف کور ذکر میکند .مصطفی فرزانه نیز
در کتاب خود ،آشنایی با صادق هدایت ،در این مورد از زبان خود هدایت چنین مینویسد که
«بوف کور در پاریس تمام بود .در بمبئی فقط بعضی جاهاش را پیش از فوتوکپی دست بردم.
مثل هر چیز حسابنشدهای ۲».افراد دیگری نیز مانند شین پرتو که هدایت به دعوت او به هند
رفت و همچنین حبیب احمدزاده در کتاب کد  ۲۱تاریخ نگارش و اتمام بوف کور را پیش از
تاریخ انتشار آن ،یعنی  ،1۳1۱میدانند .نویسنده کتاب کد  ۲۱نظر خود را در این مورد اینگونه
ابراز میکند:
تاریخ چاپ بوف کور ،در فهرست آثار هدایت ،به سال  1۳1۱و مکان آن به بمبئی
برمیگردد که هدایت تعدادی نسخه معدود کتاب بوف کور را کپی کرده و در پشت آن
این عبارت را نوشته است« :طبع و فروش در ایران ممنوع است ».این موضوع ،اکثر منتقدان
(نه تمامی) آثار هدایت را بر آن داشته که تصور کنند بوف کور در هند نوشته شده و این
نقطه شروع اشتباه بزرگی است.

۳

 .1شمیسا ،سیروس ،داستان یک روح ،تهران :انتشارات فردوس ،چاپ ششم ،1۳۱۳ ،ص .1۱
 .۲فرزانه ،همان مأخذ ،ص .1۱۱
 .۳احمدزاده ،حبیب ،کد  ۲۱یا بوف کور چگونه ساخته و پرداخته شد ،تهران :سوره مهر ،چاپ دوم،1۳۱۱ ،
ص .۲۳
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تحلیل احمدزاده صحیح است .این فرض که هدایت بوف کور را در هند نوشته است به ما
آدرس زمانی غلط میدهد و از یافتن «حلقه گمشده» 1در تاریخچه نگارش بوف کور دور
میکند .احمدزاده سپس در مورد داستان زنده به گور که هدایت آن را نیز در پاریس نگاشته
بود سخن خود را اینطور ادامه میدهد که «داستان زنده به گور در محتوا و نگارش به نوعی
شکل بلوغنیافته یا خالصهتر افکار هدایت در شیوه روایتی بوف کور است و این شباهت دلیل
دیگری است بر این مدعا و اصالت سخن هدایت به فرزانه در مورد نگارش بوف کور در پاریس
و نه

در هند۲ ».

احمدزاده در نهایت این پرسش را مطرح میکند که «در پاریس بر هدایت چه گذشت و چه

نیرویی هدایت جوان را به نوشتن آثار روانشناختی همچون بوف کور و زنده به گور
واداشت؟» ۳و سپس در کتاب خود میکوشد تا برای این پرسش پاسخی بیابد .هرچند ،در این
مسیر به بیراهه می رود و پاسخ خود را عمدتاً در اثرپذیری هدایت از سینمای آن روز اروپا
جستوجو میکند.
حورا یاوری نیز در مقاله «صادق هدایت و نگاه مدرن به تاریخ» با طرح پرسشی مشابه پرسش
احمدزاده سعی در یافتن این حلقه گمشده دارد:
هدایت پروین دختر ساسان [کذا] را که نخستین نمایشنامه تاریخی-ناسیونالیستی اوست
در سال هزار و سیصد و نُه در پاریس مینویسد و بوف کور را در سال هزار و سیصد و
پانزده در بمبئی .پروین دختر ساسان [کذا] و بوف کور که هر دو در شهرری میگذرند،
به رغم تفاوتهای آشکار ،استوارند بر محور چند شخصیت داستانی شبیه به هم – مثل
پیرمردی که کارش نقاشی است ،یا دختری با چشمهای درشت خیره ،دهان نیمهباز و

 .1همان مأخذ ،ص ۲۱
 .۲همان مأخذ ،ص .۲۳
 .۳همان مأخذ.
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لبخند افسرده – و چند استعاره کانونی مشترک – مثل شهرری ،رودخانه سورن ،جغد ،و
یک گلدان لعابی .اما کارکرد این استعارهها در پروین دختر ساسان [کذا] بیان نگاه
عاشقانه هدایت به گذشتهای دور و یک جهان آرزویی .و در بوف کور بیان نگاه
سوگوارانه اوست بر ویرانهای آبادانیناپذیر؛ ویرانهای که جوالنگاه پیرمرد خنزرپنزری
روزگاردیدهای است که آن جهان آرزویی را با خندهای چندشآور به ریشخند
میگیرد ...در فاصله نوشتن این دو کتاب بر هدایت و آرمانهای دوران او چه رفته است؟1

حورا یاوری گرفتار همان اشتباهی شده است که احمدزاده در موردش هشدار میدهد و سال
نگارش بوف کور را  1۳1۱شمسی اعالم میکند ،یعنی بین نگارش پروین دختر ساسانی و
نگارش بوف کور  ۱سال جدایی میاندازد .اما چنانکه در پژوهش حاضر دیدیم ،جای هیچ

شکی نیست که هدایت با آثار و آراء لوئیس در فرانسه ،و قطع به یقین پس از نگارش پروین
دختر ساسانی ،آشنا شده بود .بنابراین ،فاصله بین نگارش پروین دختر ساسانی و نگارش بوف
کور نه  1۳۱۳تا  1۳1۱بلکه  1۳۱۳تا  1۳۱۱است.

۲

اکنون با توجه به نکات باال بهتر میتوان فهمید که در فاصله زمانی بین نوشتن پروین دختر
ساسانی و بوف کور بر هدایت چه رفته بود :آنچه که در این فاصله برای صادق
هدایت اتفاق افتاد آشنایی ناگهانی او با ویندهام لوئیس و هنر وُرتیسیستی او بود.

 .1یاوری" ،صادق هدایت و نگاه مدرن به تاریخ "،ص .۱۱
 .۲گفته فوق بدین معنا نیست که در فاصله سالهای  1۳۱۱تا  1۳1۱صادق هدایت هیچ جرح و تعدیلی روی
بوف کور انجام نداد .اما به عقیده نگارنده ،بدنه اصلی بوف کور در همان فرانسه و به احتمال فراوان در سال
 1۳۱۱نوشته شد.
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ی اگوئیستی ،یا
 .2-4صادق هدایت :ناسیونالیسم باستانگرایانه ،فردگرای ِ
فردگراییِ لوئیسی؟
صادق هدایتِ  ۲۱ساله در «روز سهشنبه  ۲شهریورماه  1۳۱۱همراه دیگر محصالن برای ادامه
تحصیل به بلژیک اعزام شد 1».اما همراه اصلی او نه سایر محصالن مشتاق تحصیل در اروپا ،بلکه
میراث فکری باستانگرایانهای است که از پدران خود به ارث برده و نسب از مکتب
آریایی گرایی رایج در اروپای آن عصر دارد .تاریخی دووجهی که اجداد فکری هدایت برای
ایران و هویت ملی ایرانیان نوشتهاند و یک وجه آن (عصر پیشااسالمی) با وجه دیگر (عصر
اسالمی) سر ستیز و تعارض دارد ،شاکله فکری او را ،به بهترین شکل ممکن ،بدون آنکه حتی
خودش در آن برهه مطلع باشد ،برای پذیرش افکار لوئیسی آماده کرده است .به تعبیری دیگر،
ذهن جوانک قصه ما در این مقطع خاص از زندگیاش بهشدت درگیر دوگانه «ایران
باستان»«/ایران اسالمی» است و برای روی آوردن به تعریف خاص لوئیس از هویت فرد به مثابه
نهادِ میراثبرِ تاریخچههای متفاوت و ظرفی برای دوگانگیها ،آمادگی ذهنی بسیار مناسبی
دارد .در این مقطع تاریخی ،اروپا یک جنگ جهانی مدهش و ویرانگر را پشت سر گذاشته و با
شتابی سرگیجهآور در حال حرکت به سمت دومین جنگ جهانی است .به تأثر از آن شرایط،
فضای فکری در محافل هنری روز اروپا مُلهم از دو جریان فکری غالب و متخاصم است:
ناسیونالیسم افراطی و فردگرایی مدرنیستی-اگوئیستی .در این بین ،تعریف ویندهام لوئیس از
فرد و فردیت ،هم با تعریف ناسیونالیست-نژادپرستان و هم با تعریف مدرنیست-اگوئیستها
تفاوتی بنیادین دارد .او روان فرد را نه شاکلهای یکپارچه بلکه نهادی تکهتکه میداند که تحت
تأثیر عوامل مختلف و متضاد ،فاقد آن یکدستی مدنظر گروههای فوق است .در بحبوحه همین
کشاکش هاست که صادق هدایت ،جوانکی شرقی که تا پیش از آن صرفاً از طریق مطالعات و

 .1هدایت ،جهانگیر ،در پسکوچههای پاریس با برادرم صادق هدایت ،خاطرات عیسی هدایت ،گردآوری
و تدوین جهانگیر هدایت ،تهران :پوینده ،چاپ دوم ،1۳۱۶ ،ص .۲۳
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شنیدههایش اروپا را میشناخت ،پس از چند ماه اقامت در بلژیک «در تاریخ  ۲۳فوریه 1۱۲۳
مطابق با  ۳اسفندماه  1»1۳۱۱به فرانسه میرود و در شهری مستقر میشود که زیارتگاه
مدرنیستهای آن عصر ،از جمله ویندهام لوئیس ،به شمار میرود :پاریس.
در آن دوره تاریخی ،شماری از معروفترین نویسندگان و شعرای مدرنیست در کافههای
دودگرفته پاریس محافل ادبی تشکیل میدادند و در خصوص مسائل ادبی و فلسفی به بحث و
تبادل نظر با یکدیگر میپرداختند .در آن برهه از تاریخ اروپا ،یعنی فاصله بین دو جنگ جهانی،
جنبش هنری مدرنیسم دورانی را طی میکرد که امروزه به نام  High Modernismیا
مدرنیسم واال خوانده میشود .طی این دوره ،نویسندگان و شعرا با رویگردانی از فرمهای کهنه
ادبی به نوآوریهای روایی و مفهومی فراوانی در عرصه شعر ،رمان و داستان کوتاه دست زدند
و عصری جدید در آفرینش ادبی گشودند .بروز جنگ جهانی اول که بنیانهای فکری انسان
اروپایی را از هم دریده بود نقشی کلیدی در رویگردانی فوق داشت .حاصل این دوران خلق
شاهکارهایی است که تا به امروز در زمره بزرگترین آثار ادبی تاریخ ادبیات قرار دارند .در
این میان ،از جمله نقاط ثقل جنبش فکری مدرنیسم ،مفاهیم «فرد»« ،فردیت» و «فردگرایی» بود
که تعاریف آنها ،بر خالف تصور رایج ،در ارتباطی تنگاتنگ با شرایط اجتماعی و سیاسی
زمانه ارائه میشد .مجله اگوئیست یکی از نهادهای مُبلغ فردگرایی در اروپای آن عصر و شدیداً
تحت تأثیر فلسفه فردگرایانه فیلسوف افراطی آلمانی ،مکس اشتیرنر ،بود .ژانری روایی که در

آن دوره تاریخی بسیار مورد استفاده فردگرایان قرار میگرفت  Bildungsromanیا رمان
تربیتی بود که زندگی و رشد قهرمان فردگرایش را ،عموماً در تقابل با هنجارهای اجتماعی
پذیرفتهشده زمانه ،به تصویر میکشید.
ویندهام لوئیس ،علیرغم آنکه هنرمندی مدرنیست بود ،با تعریف رایج از فرد به مثابه
شخصی که به خاطر برخورداری از روانی یکپارچه و هویتی یکدست قادر است خود را از
 .1همان مأخذ ،ص .۲۳
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محدودیتهای زمانهاش رها کند مخالف بود .او به دلیل رویکردش در تعریف مفهوم فرد که
تحت تأثیر وقایع زمان جنگ شکل گرفته بود ،و میتوان تا حد زیادی آن را رویکردی
واقعگرایانه دانست ،اشخاص را متأثر از تاریخچههای متفاوت نژادی ،قومی ،ملی و حتی
خانوادگی و در یک کالم کلکسیونی از سنتهای فکری متناقض میدید و لذا از نظر او افراد
فاقد آن یکپارچگی روانی و هویتی بودند که با استفاده از آن بتوانند ،همچون موجوداتی
خودمختار ،دست به تعیین سرنوشت خود بزنند .از همین رو ،شخصیتهای آثار او نه «فرد» یا
 individualبلکه «جفت» یا  duexبودند که در دنیایی دو بُنی که از «هنر» و «حیات» تشکیل
شده بود زندگی میکردند .شخصیتهایی مانند تار تمام تالش خود را به کار میگرفتند تا با
تعریف هویتی یکپارچه برای خود در هنر بمانند ،اما به تمام دالیلی که در این پژوهش به آنها
پرداخته شد ،سرانجام در این تالش خود شکست میخوردند و پا به حیات میگذاشتند.
صادق هدایت در سال ورودش به پاریس مُبلغ یکی از دو جریان فکری روز اروپا ،یعنی

جریان نژادپرستانه بود و یک سال بعد با نوشتن نمایشنامه ناسیونالیستی پروین دختر ساسانی
همسویی فکری خود را با نژادپرستان اروپایی و همتایان ایرانی آنها ،از جمله نیاکان خود ،نشان
داده بود .در آن زمان طرز فکر هدایت او را درست در نقطه مقابل فردگرایان ،حتی لوئیس قرار
می داد ،اما مواجهه او با ویندهام لوئیس روی دیگری از این سکه را به او نشان داد که تا آن
هنگام توجهی به آن نکرده بود و از این رو برایش تازگی داشت.
درست که افکار هدایت تا پیش از آشناییاش با لوئیس با خانواده خود همسویی بیشتری
داشت ،اما نباید تمایالت و امیال شخصی او و محدودیتهایی را که به همین دلیل در خانواده
و جامعه بر زندگی خصوصی او تحمیل میشد از یاد برد و از همین روست که تفسیرهای
متنگرایانه و روان شناختی که توجهی به زمینه تاریخی خلق اثر ندارند ،و حتی تفاسیر
تاریخگرایی که صرفاً به زمینه تاریخی خلق اثر توجه میکنند ولی خود مؤلف
را از یاد میبرند ،به هیچوجه نمیتوانند فهم درستی از بوف کور به دست بدهند.
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در آن هنگامه تاریخی ،بحث در مورد فردگرایی مدرنیستی و استقالل فردی عرصهای بسیار
پرکشاکش و پرکشش در محافل فکری روز اروپا ایجاد کرده بود ،اما جوانک قصه ما در ورای
خود گذشتهای را میدید که – از نظر او – جز کالفی دست و پاگیر از سنتهایی کهنه و
موروثی ،چیز دیگری نبود .حتی فعالیتهای ادبی هدایت را که در راستای تبلیغات
باستانگرایانه خاندانش صورت میپذیرفت باید در زمره همین سنتهای موروثی طبقهبندی
کرد که هدایت بیآنکه حق انتخاب چندانی داشته باشد از کودکی درگیرشان شده بود .هدایت
در پیام کافکا که مندرجاتش همذاتپنداری شدید او را با نویسنده مسخ نشان میدهد و با
وجودی که در مورد زندگی و زمانه فردی دیگر است اما به نحوی نوشته شده که میتوان آن
را شرح زندگی خود او نیز دانست 1،در خصوص «خانه پدری» کافکا اینگونه مینویسد« :خانه
پدری به نظر پسر مشکوک میآمده و خود را پایبند قیدهای بیشماری میدیده است».

۲

البته ،هدایت با تعریف مدرنیستی-اگوئیستی از فردیت نیز مواجه بود و میتوانست آن را،
که همچون تفکرات باستانگرایانه خودش سویهای مطلقانگارانه داشت ،بپذیرد ،اما به دالیل
پیشگفته ،توانی در تن نحیف و روان شکننده خود برای رهایی از گذشته موروثی خود و پشت
سر گذاشتن آن ،چه در خانواده و چه در جامعه ،نمیدید و بنابراین طرز تفکر لوئیس ،تعریف
خاص او از فردیت و سرنوشت شخصیتهای رمان تار را ،شرحی واقعگرایانه و
غیررمانتیک از وضعیت واقعی زندگی خود دید .تمایالت جنسی نامتعارف هدایت که
سالها بعد از نگارش بوف کور در نامهای به یکی از دوستان خود به آنها اشاره کرد نیز مزید
بر علت بود که خود را بیش از پیش اسیر خانوادهای اشرافی و جامعهای عمدتاً مذهبی ببیند که
او را ،آنطور که هست ،نمیپذیرد و به او همچون لکه ننگ و اندامی زائد و دورریختنی مینگرد:
 .1همایون کاتوزیان در این مورد مینویسد« :پیام کافکا ...تقریباً تماماً پیام هدایت است .اگرچه به احتمال

زیاد خود او از این امر آگاه نبوده و گمان میکرده دارد پیام کافکا را میرساند( ».کاتوزیان ،همایون ،طنز و
طنزینه هدایت ،تورنتو :کتاب ایران نامگ ،1۳۱۱/۲۱1۶ ،ص )۲۱۱
 .۲قائمیان ،هدایت ،همان مأخذ ،ص .۲۱
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با اینکه میدانم که هرکجا بروم چه چیزی انتظارم را میکشد با این حال نمیتوانم جلوی
میل شدیدم را بگیرم به فرار از این جهنم و گم و گور کردن خودم در جنگلهای
دستنخورده یا در میان وحشیهای آفریقایی یا حتی بهتر در یک اردوگاه محکومان به
اعمال شاقه (این مطمئنتر است) به شرط اینکه این سوراخی را (با وجود ضعف من برای
همجنسگرایی) یکسره ترک کنم و این کابوس را برای همیشه فراموش کنم .افسوس! که
نیرو و پول و بسیاری چیزها الزم است که من ندارم.

1

در این نامه که هدایت تقریباً سه سال قبل از خودکشیاش نگاشته سه نکته عیان است.1 :
جامعهای که هدایت در آن جایی برای خود نمییابد؛  . ۲میل شدید هدایت برای فرار از این
جامعه و رها شدن از وضعیت اسارتگونهاش؛  .۳ناتوانی هدایت برای دست یافتن به رهایی
مورد نظرش و علم او به این مسئله.
مطابق گفتههای خود هدایت میدانیم که وضعیت فوق به سالهای پایانی عمرش اختصاص
نداشت و او ،چه قبل و چه بعد از سفر فرنگش ،در چنان وضعیتی گرفتار بود:
 شما برای یاد گرفتن زبان پهلوی رفته بودید هند؟ مگر در ایران نمیشد پهلوی یادگرفت؟
 زبان پهلوی بهانه بود .حاال همه دست گرفتهاند که فالنی رفت به هند که زبان پهلویبخواند! میخواستم پا به فرار بگذارم .پیشآمد شد رفتم به هند و پهلوی را بهانه
کردم ...رفته بودم «بوف کور» را چاپ کنم ...راستش این است.

۲

" .1هشتاد و دو نامه" ص .۲۱
 .۲فرزانه ،همان مأخذ ،ص .1۱1
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هدایت شش سال پس از بازگشت از فرانسه ،به هندوستان «فرار» کرد و میدانیم که حتی در
فرانسه نیز اوضاع روحیاش چندان مناسب نبود ،چون در آنجا نیز یک مرتبه دست به خودکشی
زده بود .در چنان شرایطی طبیعی بود که توجه هدایت به لوئیس ،فلسفه ادبی او ،آثارش و
بهخصوص سرنوشت شخصیتهای رمان تار جلب شود .اوضاع این شخصیتها که
همچون هدایت در پاریس زندگی میکردند ،به طرزی غریب شبیه به وضعیت زندگی خود او
بود.
تعریف لوئیس از موقعیت فرد در تاریخ و اجتماع به گونهای بود که شخصیتهای فردگرای
او را در موقعیتی بغرنج قرار میداد و کارشان را به شکست میکشانید .او فرد را همچون یک
«اَبَرمرد» نمیدید« .لوئیس ابا داشت که تصویری همچون یک ابرمرد مدرنیست از تار ارائه دهد،
کسی که قادر است از کاستیهای افراد مادون به وسیله کدهایی از زیباییشناختی ،اگوئیسم ،و
فاصله [هنری] فراتر رود 1».از نظر او فرد «در» تاریخ شکل میگرفت نه «بَر» آن .ذهن فرد در
تفکر لوئیس حامل تاریخ بود ،اما نه تاریخی کالنروایتی ،پیوسته و یکدست ،آنگونه که
نژادپرستان و اگوئیستهای اروپایی تبلیغ میکردند ،بلکه تاریخچههایی خُرد ،متفاوت و
متعارض .شخصیتهایی چون تار در تالش برای رسیدن به آزادی فردی و هویتی تمایزیافته از
دیگرانا ند و عدم موفقیتشان در این راه به خاطر زنجیرهایی است که ،عالوه بر گرایشهای
غریزی و غیرهنری ،سنتها و فرهنگهای ملی و خانوادگی به دست و پای آنها میبندند و
روح و روانشان را بین گذشته و حال و آینده تکه پاره میکنند و این همان وضعیتی بود که
هدایت ،از جوانی تا پیش از خودکشیاش ،همواره خود را در آن گرفتار میدید و توان رهایی
از آن را نیز در خود نمییافت .او بچهای رشدنیافته بود که نه دیگر میتوانست به درون رحم
مادر پناه ببرد و نه راهی به آینده پیش روی خود میدید که با قدم نهادن در آن به رشد فردی
و اجتماعی برسد:
1. Binckes. ibid. p. 46.
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مسئله این نیست که زندگیام را دوباره بسازم .وقتی که آدم زندگی نکرده باشد و همیشه
زندگی حیواناتی را کرده باشد که شکارچیان را در تعقیب خود دارند دوباره ساختن
چی؟ نه ،به زحمتش نمیارزد! روزی که از در این دوزخ دانتهای پا به درون گذاشتم هر
امیدی را از دست دادم (در این جا به هیچ نماد جنسی نظر ندارم) .تصمیمم گرفته شده
است :باید در این منجالب گه دست و پا زد تا نفرت زندگی خفهمان کند .در «بهشت
گمشده» ،ملک جبرائیل به آدم میگوید ”« “Despair and dieنومید باش و بمیر».

1

و اینگونه شد که هدایت دست به قلم برد و نگارش متفاوتترین اثر عمر خود را به صورت
چهلتکهای از هرآنچه در آثار لوئیس یافته بود آغاز کرد.
 .9-4طرح کلی بوف کور
بوف کور ،همانند رمان تار ،بیش از هر چیز دیگر داستان هویتیابی راوی آن است .تار خود
را هنرمندی فرداگرا میداند و قصد دارد با تعریف هویتی مستقل برای خود ،بین خود و توده
بورژوازی عادت زده ،بین خود و هنرمندان متقلب پیرامونش و بین خود و تاریخ و فرهنگی
موروثی که دیگران برایش به جا گذاشتهاند تمایز برقرار کند .او در مورد هنر اصیل و نحوه
رفتار هنرمند اصیل رودهدرازیهای مفصلی میکند ،اما به خاطر هویت از هم گسیختهاش با
عمل خود نشان میدهد که با همان انسانهای متوسطالحالی که مدام از آنها انتقاد میکند فرق
چندانی ندارد و در پایان داستان نیز تسلیم غرایز خود میشود و شخصیت هنری را که برای خود
جعل کرده بود بر باد میدهد و ،پایی در هنر و پایی در حیات ،هویتی دوپاره و مسخشده مییابد.
همین طرح کلی را میتوان در بوف کور نیز یافت.

" .1هشتاد و دو نامه" ،ص .۲۱
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راوی به ظاهر هنرمند بوف کور از ابتدای داستان در پی یافتن یک خودِ مشخص و هویتی
«مجزا» از دیگران و رهایی از محدودیتهاییست که خانواده و جامعه و تاریخ و گرایشهای
جنسیاش بر او تحمیل میکنند ،اما به دلیل آنکه خودش نیز وارث تاریخچههای نژادی،
تاریخی و خانوادگی مختلفی است در این تالش خود شکست میخورد و اسیر هویت از هم
گسیخته خود می شود .راوی ،نه تنها طی فرایندی انحطاطی منِ سابقی را که برای خود جعل
کرده است حقیقی نمییابد ،بلکه خود را واجد خصوصیات همان کسانی میبیند که مدام از
آنها انتقاد میکند (انتهای قسمت سوم داستان) و بدین ترتیب در پایان او نیز مانند تار واجد
هویتی دوپاره میشود (انتهای قسمت چهارم).

 .4-4جزئیاتی بیشتر از طرح کلی بوف کور
راویِ بوف کور از همان ابتدای داستان از پیشآمدی سخن میگوید که همچون «خوره» به
جان او زخم انداخته و «دردهای باورنکردنی» برایش به ارمغان آورده است و از آنجایی که
سخن گفتن با دیگران درباره این پیشآمد ناممکن است ،تنها چاره خود را برای رها شدن از
دردهای حاصل از آن پناه بردن به «شراب و خواب مصنوعی بوسیله افیون و مواد مخدره»
میداند .راوی برای آنکه بتواند «یک قضاوت کلی» درباره این پیشآمد داشته باشد یا حداقل
بتواند آنچه را که برایش رخ داده است «باور» بکند تا چیزی به او «مشتبه نشده باشد» تصمیم
میگیرد «آنچه را که از ارتباط وقایع» در نظرش مانده است روی کاغذ بیاورد .البته برای او
«هیچ اهمیتی ندارد که دیگران حرفهایش را باور بکنند یا نکنند» ترس او صرفاً از این است
که «فردا «[بمیرد] و هنوز [خودش] را نشناخته [باشد] ».راوی که بین خودش و دیگران «ورطه
هولناکی» میبیند (گمانی که در هر دو قسمت اصلی داستان به اشتباه بودنش پی میبرد) ،تصمیم
میگیرد که ماوقع را برای سایهاش بنویسد تا خودش را به او معرفی بکند:
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همان مأخذ ،ص ۳

بنابراین ،از همان ابتدای داستان مسئله راوی مشخص میشود :رسیدن به شناخت بهتری از خود
و هویت خود .پیشامدی که راوی از آن سخن میگوید دقیقاً از «سه ماه – نه ،دو ماه و چهار
روز» (کاربرد عدد  ۲و مضربهای آن و خط تیرههایی که زمینهساز دوگانگیهای داستان
میشود) قبل از آنکه دست به قلم ببرد اتفاق افتاده است:

همان مأخذ ،صص 1۲-11

32
www.aghalliat.com

حسام جنانی

هدایت نابغه یا هدایت سارق( ...بخش سوم و پایانی)

راوی که در فکر پذیرایی از پدر-عموی خود (یکی از سرچشمههای هویتی راوی) است به یاد
بغلی شراب باالی رف میافتد .روی چهارپایه میرود تا آن را پایین بیاورد که ناگهان:

همان مأخذ ،ص 1۳

در بوف کور لحظاتی وجود دارند که نقشی بسیار اساسی در فهم کلیت معنایی آن ایفا میکنند
و ظاهر شدن همزمان پدر-عمو و دختر اثیری در زندگی راوی یکی از این لحظات است .پدر-
عموی راوی آشکارا هیبتی خنزرپنزریوار دارد و ورود این موجود پوسیده و بدهیبت به خانه
راوی نیروی گرانشی ایجاد میکند که راوی ،علیرغم تمامی ناتوانیها و دودلیهایش ،در
تالش برای فرار از آن است .در حقیقت ،در بیان استعاری بوف کور ،پدر-عمو-خنزرپنزری،
تاریخ ،یا به دیگر سخن ،تاریخچههایی را با خود حمل میکند که راوی در طول زندگیاش،
در جستجوی هویتی متمایز برای خود ،در پی رهایی از آنها بوده است .بنابراین ،ظاهر شدن
این موجود تکیده و ترسناک ،که سر و رویش را با شالگردنی از زوال و پوسیدگی و سنتهای
موروثی پوشانده است ،بالفاصله به ظاهر شدن دختر اثیری با آن شمایل رؤیایی و ایدهآل
میانجامد که استعارهای دیگر است از خواستهای راوی برای فرارَوی از این سنتها و تعریف
هویتی یگانه و یکپارچه برای خود .اما این تمام ماجرا نیست ،چون همانند شخصیتهای رمان
تار این دو موجود نیز سرشتی ملیتی دارند .در داستان بوف کور ،مانند رمان تار ،مسئله هویت
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ملی همچون یک «صافی» عمل میکند که لفاظیهای راوی در خصوص بسیاری موضوعات
از طریق آن به داستان وارد میشود« .غیرممکن است تفحص گسترده رمان تار در باب «هویت
ملی و سرشت ملتها» را متوجه نشد چون بحث در خصوص عرفهای زیباییشناسانه،
روشنفکرانه ،و حتی جنسی به طور مکرر از صافی این عدسی عبور میکنند و در رمان مطرح
میشوند1 ».بنابراین ،دو موجودِ «ملیتی» فوق کشمکش دیگری را نیز که در درون راوی جریان
دارد نمایندگی میکنند :کشمکش بین هنر و غریزه ،تعقل و تغافل ،امر عالی و امر دانی ،زشتی
و زیبایی ،مشاهدهگری و واکنشگری.
مواجهه همزمان راوی با این دو موجود سبب میشود که از همان ابتدای داستان دو نیروی
متضاد ،همچون دو لشکر متخاصم ،جلوِ چشمان او در مقابل یکدیگر صف بکشند و بدین
ترتیب ،راوی بین دو دنیای متضاد به دام میافتد :دنیای اثیری-متعالی و دنیای رجالهای-لکاتهای.
منطق حاکم بر دنیای داستان ،یعنی «منطق متناقضها» ،نیز تعیین و در این فرآیند راوی بدل به
یک کافت-فرد میشود.
آذر نفیسی در مقاله معضل بوف کور برای لحظاتی بهشدت به معنای نهفته در البهالی

تکههای بوف کور نزدیک میشود و یکی از این لحظات آنجاست که میگوید «بوف کور
بر پایه تضادی اساسی بنا شده .حکایت ذهنیتی اسی ِر دو دنیا یا دو نوع برخورد با دنیا ۲».از این
دو دنیا ،یکی هنر است ،دیگری حیات .یک دنیا وصال روحانی و خالقیت هنری را نوید
میدهد ،دیگری رابطه جنسی و لذات شهوانی و زندگی غیرهنری .طبیعتاً ،انتخاب هر کدام از
این دو نیمه به نقض دیگری میانجامد و ناتوانی راوی در برگزیدن یکی از این دو ،هویت او
را دوپاره و ذهن او را از هم گسیخته میکند .این چنین است که میبینیم راوی ،همچون
شخصیت تار ،در سرتاسر داستان ،خود را و سخنان خود را مدام نقض میکند و مهر تأییدی
1. Binckes. Ibid. p. 35.
 .۲نفیسی" ،معضل بوف کور "،ص .11
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میگذارد بر این حقیقت که چیزی جز یک کافت-فرد متوهم نیست .نمونهها در داستان
فراواناند و در بخشهای پیشین نیز به موارد متعددی اشاره شد.
راوی پس از اولین تجلی دختر اثیری بر او ،نقاشی را کنار میگذارد و به مدت «دو ماه و
چهار روز» هر شب برای یافتن دخترک از خانه بیرون میرود و اطراف را بینتیجه جستوجو
میکند .باالخره ،در آخرین شب «آنچه که نباید بشود» میشود و دخترک را جلوِ در منزلش
منتظر مییابد .در را باز میکند و دختر اثیری وارد خانهاش میشود.

همان مأخذ ،ص ۲۳

دختر اکنون در اختیار راوی است ،هم «تن» و هم «روح» او.

همان مأخذ ،ص ۲۳

اما چنانکه در قسمتهای قبل و در بررسی شباهتهای ظاهری و مفهومی این صحنه با صحنه
مالقات تار و آناستازیا دیدیم ،راوی ،به خاطر دودلیاش در انتخاب خواستهای هنری یا
گرایهای غریزیاش ،از ابتدا تا انتها بیشتر به تن دختر اثیری توجه میکند.
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نگرش رجالهای راوی نسبت به دختر اثیری ،که تضادی صد در صدی با خواستهای متعالی
او دارد ،مهم ترین دلیل مرگِ [استعاری] دخترک است .راوی تقریباً در تمام طول مدتی که
دخترک در خانه او به سر میبرد نگاهی جسمانی به او دارد .در ابتدا ،گمان میبرد که شاید
دخترک «گرسنه و یا تشنه باشد» ،و با چنین دیدی که از توجه صرف به نیازهای غریزی
برمیخیزد ،در دهان دختر شرابی میریزد که در عین حال زهری کشنده نیز هست .پس از
ریختن شراب-زهر به کام دخترک ،برای اینکه از زنده بودنش مطمئن بشود ،دستش را «از
توی پیشسینه او برده» ابتدا روی «پستان» و بعد «قلب» او میگذارد .سپس ،به بهانه گرم کردن
بدن او لباسهای او و خودش را از تن درمیآورد و او را در آغوش میگیرد ،اما به جای آنکه
واقعاً او را گرم کند طعم دهانش را مزمزه و بعد هم به جسمش تجاوز میکند .در این فرایند،
دختر اثیری بیش از هر چیز دیگر یک شیء جنسی است و راوی ،همچون موجودی تمام ًا
غریزی ،جسم او را تصاحب میکند ،مزهاش را میچشد و در نهایت به آن تجاوز و سرانجام نیز
با گزلیک تکهتکهاش میکند .در این میان ،هنر واقعی نیز تنها در حد یک آن ،زمانی که دختر
اثیری برای یک لحظه چشمهایش را باز میکند ،فرصت بروز و ظهور مییابد و نه بیشتر.
بر مبنای منطق فوق ،قطعهقطعه کردن جسم دختر اثیری را نیز میتوان به خوبی در تار و پود
طرح داستان فهم کرد .راوی که قصد خلق اثری هنری از چهره دختر اثیری دارد ،در لحظه جان
گرفتن دخترک رنگ گونههای او را همچون «رنگ گوشت جلو دکان قصابی» میبیند و همین
فکر دوپاره است که پس از مرگ دخترک ،راویِ ظاهراً هنرمند قصه را وا میدارد تا مانند یک
قصاب رفتار کند و جسم او را ،همچون گوشت جلوی دکان قصابی ،یا همچون هویت خود،
به شکلی بسیار نمادین ،قطعهقطعه کند .دستآویز راوی این است که نباید چشم «مردمان
معمولی» به کالبد دختر اثیری بیفتد ،اما مگر خود او نیز یکی از همین مردمان نیست؟ مگر او نیز
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در سرتاسر داستان ،و مخصوصاً در بخش سوم ،عاشق «حرارت گوارای ...گوشت تر و

تازه»1

نیست؟
هدایت ،اکنون که راویِ او باید جسد قطعهقطعه دخترک را به خاک بسپارد ،تکهای دیگر
از آثار لوئیس را جدا و برای پیشبرد طرح داستان در بوف کور مینشاند .آنکو ،خدای مرگ
قبایل باستانی بریتانی ،در نقش نعشکش و البته در کسوتی هندی ،جلو خانه راوی منتظر اوست.
راوی با او همراه میشود و با کمک او تکههای بدن دخترک را در زمین «شهرری» به خاک
میسپارد .نعشکش حین کندن قبر گلدانی را به دست میآورد که نقش روی آن همان طرحی
است که راوی از روی صورت دختر اثیری کشیده است .این واقعه از یک سو راوی را بهتزده
میکند:

همان مأخذ ،ص ۱۱

و از سوی دیگر به او دلداری میدهد:

 .1هدایت ،همان مأخذ ،ص .1۱۱
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همان مأخذ ،ص ۱۱

اما راوی چه عوالمی را از سر گذارنده که وقتی متوجه میشود شخص دیگری نیز هزاران سال
پیش «همین عوالم» را طی کرده است احساس دلگرمی میکند؟

همان مأخذ ،ص ۱۱

این بخش از داستان نیز نقشی بسیار کلیدی در شکلدهی به معنای کلی آن دارد و صدالبته بدون
بررسی زندگی مؤلف بوف کور نمی توان به درک صحیحی از آن رسید .در حقیقت ،از این
قسمت می توان به تفکرات سیاسی و تاریخی هدایت نقب زد و ارتباط آن را با مفهوم «هویت
ملی» در بوف کور کاوید و از این طریق به عوالم راوی داستان (و صدالبته خود هدایت) نیز پی
برد.
برای صادق هدایت که همچون نیاکان خود یکی از مُبلغان مکتب باستانگرایی در ایران آن
روز بود و تاریخ ایران را به صورت دوگانه متخاصم ایران باستان/ایران اسالمی تعریف میکرد،
«شهر قدیم ری» نماد شکوه و عظمت ایران پیش از اسالم و مردمانش مظهر خلوص فرهنگی و
نژادی بودند .از دید او «تاریخ پیش از اسالم به صورت تاریخ ایرانیّت ناب ،ایرانیّت «آریایی»،
سراسر آکنده از فضیلتهای اندیشه پاک و فرهنگ شکوهمند بود ».در تفکر تبلیغی هدایت،
پیش از آشنایی او با ویندهام لوئیس ،وجود ناخالصی فرهنگی و بالطبع رجالههایی بیهنر که
زندگیشان در شکم (قصاب) و زیر شکم (خنزرپنزری) خالصه بشود در این آرمانشهر به دور
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از تصور بود و نمود همین خودآگاه سیاسیِ مؤلف است که در فصل اول بوف کور ،راوی،
ذهن گذشتهنگر و ناخودآگاه سیاسی-تاریخی او را پدید میآورد.
برای راوی بوف کور نیز شهر قدیم ری دنیایی ایدهآل و بینقص جلوهگر میشود ،تا حدی
که هویت فردی خود را ،در ارتباط با همین دنیا معنا میکند ،اما پس از دیدن نقش روی گلدان،
این تصور به یکباره فرو میریزد و توأمان سبب بهت و دلگرمی او میشود .بهتِ راوی از این
روست که متوجه می شود شهر قدیم ری آن جامعه آرمانی نیست که او در تصوراتش برای
خودش ساخته بود وگرنه نقاش گلدان «عوالمی» همچون او را تجربه نمیکرد و مانند او «در
میان دو چشم سیاه» نمیسوخت و دلگرم شدن راوی نیز به این خاطر است که همدردی در
تاریخ گذشته سرزمینش یافته است.
راوی که شهرری زمانه خود و خنزرپنزریهای آن را مطابق میل خودش نمییابد از آن دل
کنده است و دور از آن زندگی میکند .جدایی خانه او از «خانههای گلی توسریخورده» شهر
برایش «حس اتفاق» است:

همان مأخذ ،ص ۱

اما تصویر ذهنی راوی از شهر قدیم ری ،تا پیش از دیدن نقش روی گلدان ،همچون یک
آرمان شهر است و میل شدید راوی برای پیوند با این آرمانشهر و فرار از دنیایی که پدر-عمو-
خنزرپنزری برای او ساخته است« ،صورت مثالی» یک دختر اثیری را برای او خلق میکند .بدین
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ترتیب ،میل راوی به جنس مخالف با حس باستانگرایانهای که او به سرزمین قدیم ری دارد
گره میخورد و رسیدن به وصال دختر اثیری به بیانی استعاری از پیوند با آن جامعه آرمانی بدل
میشود .جالل ستاری در کتاب بازتاب اسطوره در بوف کور (که در آینده بازهم به آن اشاره
خواهد شد) با توجه به عالیق و دلبستگیهای تاریخی هدایت ،تعبیر جامعهشناختی حضور دختر
اثیری را در داستان ،بدون آنکه در تحقیق خود بر آن تأکیدی کند یا حتی آن را بپذیرد،
اینطور توضیح میدهد:
با توجه به عشق و دلبستگی صادق هدایت به فرهنگ ایران باستان و طبیعتاً شوق
حسرتبارش به احیای مجد و عظمت آن دوران که تصویر جهانی آرمانی و بهشتآئین
در عرصه خیال رقم میزده ...و تکرار وسواسگونِ نمادهایی چون درخت سرو که
درخت زندگی علیاالطالق است و نیلوفر کبود و شهر باستانی ری و کوزه لعابی متعلق
به راگا یا راگ باستانی ،ممکن است دختر اثیری ،نماد دورانی پنداشته شود که در ذهن
راوی به مثابه بهشت ازدستشدهای است که در پیاش ،دورانِ رجالهها و لکاتهها و
آدمهایی چون مرد قصاب و پیرمرد خنزرپنزری و گزمههای مست و ناسزاگو و ...آمده
است .اما این تعبیر جامعهشناختی ،سخنی دیگر است که موضوع بحثمان نیست.

1

چنین پیوندی با دختر اثیری و بالطبع با گذشته آرمانی ،ولو ذهنی و نمادین و استعاری ،راوی
را قادر می سازد تا فردیتش و تمایزش با دیگران و برتر بودنش از آنان را از طریق جعل یک
«هویت ملی» برای خود تعریف کند .در این تعریف ،وصال راوی با آن جامعه آرمانی کهن قرار
است او را از انبوه رجالههایی که در خانههای گلی توسریخورده شهرری جدید میزیند جدا
کند و به او هویتی متمایز و فردیتیافته ببخشد ،اما کشف گلدان راغه و نقش روی آن تمام

 .1ستاری ،جالل ،بازتاب اسطوره در بوف کور (ادیپ یا مادینه جان؟) ،تهران :توس ،چاپ دوم ،1۳۱۲ ،ص .۱۲

40
www.aghalliat.com

حسام جنانی

هدایت نابغه یا هدایت سارق( ...بخش سوم و پایانی)

تصورات راوی را بر باد میدهد .این نقش که نشان میدهد نقاش آن حال و روزی مشابه راوی
داشته ،تصویر آن جامعه خالص و بینقص را در ذهن راوی نابود میکند.

همان مأخذ ،ص ۱۱

در اینجاست که «سه ملیتی» بودن دختر اثیری ،که ساخت هویتیاش انعکاس ساخت هویتی
خود راوی است ،و گویی راوی تا پیش از کشف گلدان راغه به آن بیتوجه بوده است ،معنای
خود را در تار و پود داستان به رخ میکشد .بدینسان ،اگر شهر ری باستانی آن آرمانشهر پاک
و خالص تصورات راوی نیست ،شخصیتی ملی نیز که راوی مبتنی بر این دو برای خود تراشیده
است و با استناد به آن بین خود و مردمان زمانهاش تمایز برقرار میکند هویتی جعلی بیش نخواهد
بود و رفتار رجاله وار راوی با جسم دختر اثیری بهترین گواه بر پوچ بودن این تصور موهوم
ذهنی از «خود» است و نقش روی گلدان راغه نیز بزرگترین شاهد بر وجود «غیرخود» در
شهرری آرمانی .به تعبیر دیگر ،نقاش گلدان نیز همچون راوی داستان در تالش برای فرار از
یک پدر-عمو-خنزرپنزری صورت مثالی یک دختر اثیری را روی گلدان کشیده بوده است.
پس وضعیت کنونی راوی در واقع تکرار وضعیت نقاش گلدان راغه است در
شهر قدیم ری.
هویتگسیختگی راوی ناشی از همین زمینه تاریخیست که ذهن و زبان را دوپاره کرده
است .در حقیقت« ،خودِ» راوی وارث تاریخچههای نژادی و فرهنگی متفاوتیست و حتی
صورت مثالی آرمانشهر ری ،یعنی دختر اثیری نیز ،موجودی چند هویتیست که بارزترین وجه
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وجودی او یعنی چشمهایش ،نشان از خون «انیرانی» 1او دارد .پس اگر نقش روی گلدان راغه
بازتابدهنده فروپاشی ثنویت «خود»«/غیرخود» در شهر قدیم ری است ،هویت حقیقی راوی
نیز ،به عنوان میراثبر همان جامعه ،ترکیبی از فرهنگها و نژادها و ملیتهای گوناگون خواهد
شد و اصالً گرفتاری راوی بین خودهنری/خودجنسی نیز حاصل و نتیجه همین زمینه تاریخی
است (میراثبریِ توأمان از یک فرهنگ عالی و یک فرهنگ دانی یا یک قوم عالی و یک قوم
دانی) .به بیان دیگر ،اگر در آثار ناسیونالیستی صادق هدایت هر چه رنگ انیرانی دارد زشت و
پلشت است در بوف کور همین پلشتیها به ساخت هویتی دختر اثیری و سپس خود راوی وارد
شدهاند .از همین روی است که منش دختر اثیری نیز به هیچوجه با نگاهی که راوی در ابتدا به
او دارد همخوان نیست .او قرار است سمبول خلوص و پاکی باشد ،موجودی رها و آزاد از
گرایشهای پست رجالهها و لکاتهها ،اما نخستین کاری که پس از ورود به خانه راوی میکند
دراز کشیدن روی «تختخواب» اوست؛ دعوتی خاموش برای تسلیم «تن» خود به راوی .پس او
نیز مانند راوی در لحظه ورود به خانه او از جسم وحشی و کور خود پیروی میکند و با این
رفتار خود نشان میدهد که وجهی از هویت لکاته ،حتی پیش از شروع بخش سوم داستان ،در
او نیز یافت میشود.
قصد راوی در ابتدای فصل اول از نوشتن پیشامدی که برای او رخ داده این است که خود را
بهتر بشناسد و نیز:

 .1اینطور که به نظر میرسد و حتی رضا براهنی نیز در مقاله «بازنویسی بوف کور» از زبان خواهرزاده هدایت،
بیژن جاللی ،بر آن تأکید میکند ،خاندان خود هدایت نیز تبار ترکمنی داشتند .محتمالً این مسئله برای هدایتی
که مبلغ اندیشههای مبتنی بر خلوص نژادی بود ،پس از آشنایی با افکار لوئیس ،کشاکشهای ذهنی بسیاری
آفریده بود .واقعاً چطور میشود در رگهای خود خون ترکمنی-مغولی داشت و در عین حال مغولها را
همچون عربها از عوامل انحطاط تمدنی قوم «هندواروپایی» دانست؟ بماند که در خود همین نام هندواروپایی
نیز هویت ترکیبی عیان است.
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همان مأخذ ،ص 1۱

اما در پایان فصل اول متوجه میشود که همهچیز بر او مشتبه شده و نه تنها به شناختی بهتر از
خود نرسیده و هویتی یکپارچه به دست نیاورده است ،بلکه تصورات پیشین خود را نیز در مورد
گذشته پرشکوه سرزمینش و هویت خودش بر باد رفته میبیند .بدینسان ،مرحله نخست چرخه
چهارگانه تاریخ ماهایوگایی ،یعنی «عصر طالیی» و دوره خلوص و پاکی ،برای راوی به انتها
میرسد و در فصل بسیار کوتاه دوم ،راوی از وجود «یک «دیو» ،یک «غیرخود» ،در درون خود
خبر میدهد .ظاهر شدن این دیو نشانهای است از شک راوی به هویت خالصی که تا پیش از
این برای خود ساخته بود .گیومهها نیز از این رو در فصل سوم ظاهر میشوند که راوی نسبت به
وجود غیرخود آگاهی بیشتری یافته است و قصه زندگی خود را طوری روایت میکند ،گویی
از زبان همین غیرخود گفته میشود؛ غیرخودی دیومانند که راوی بیرون کشیدن آن را هدف
خود از نوشتن قصه زندگیاش اعالم میکند:

همان مأخذ ،ص ۱۱

و بدین ترتیب خواننده وارد فصل یا قسمت سوم داستان میشود.
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کلیت آنچه که در این فصل بر راوی میرود نیز همچون فصل نخست و شاکله اصلی آن
تالش راوی برای هویتیابی است .به قول آذر نفیسی «دو بخش داستان مانند عناصر ساختاری
آن (شخصیتها ،فضا ،زمان و ماجرا) یکدیگر را تکرار و بیان میکنند 1».راوی بازهم در ابتدای
فصل سوم از حادثهای که بر او رفته ،از «آنچه که نباید بشود» ،اما شده است ،سخن میگوید.

همان مأخذ ،ص ۱۱

این بخش از داستان ،علیرغم آنکه به نظر میرسد ادامه بخش پیشین است ،قصه جدیدی را
به خواننده عرضه میکند .یعنی هدایت ،بازهم با پیروی از منطق متناقضها ،دوپارگی را ،این
بار در راویت داستان ،وارد میکند .نیکبخت ،مطابق با شیوه تحیلی خود ،به این مسئله توجه
نشان داده است:
[راوی] از یک سو ،در خود همان نشانههایی را مییابد که در فصل نخست حاصل «توهم
دیداری» بود __ یعنی همان لکههای خونی که ،پس از رؤیای تکهتکه کردن و تدفین
زن اثیری ،بر روی لباسهایش یافته بود __ و ،ازسوی دیگر ،در تکگویی راوی در این
بخش نشانههای چهره دیگر و دوم او دیده

میشود۲.

 .1نفیسی ،آذر" ،دریافتی از بوف کور "،ماهنامه فرهنگی و هنری کلک ،شماره  ،1ص .1۱
 .۲نیکبخت همان مأخذ ،ص .۱۳
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در هر حال ،همانند فصل اول ،راوی در سرتاسر این فصل نیز میکوشد ثنویت خود/دیگری را
حفظ و بین خود و ساکنان شهر ری (رجالهها) تمایز برقرار کند .پس در این قسمت از داستان
نیز «بحث در خصوص عرفهای زیباییشناسانه ،روشنفکرانه ،و حتی جنسی» از صافی بحث در
باب «هویت ملی و سرشت ملتها» عبور میکند .باری ،اگر در فصل نخست فاصله فیزیکی بین
خانه راوی و دیوار شهر بر این جدایی کاذب داللت میکرد ،در فصل سوم که خانه او به درون
شهر منتقل شده است ،ادعاهای زبانی اوست که چنین کارکردی را به عهده میگیرد.

همان مأخذ ،ص ۶1

اما هر آنچه که راوی در این فصل انجام میدهد و به زبان میآورد شائبه وجود هرگونه تمایز
بین او و رجالههای پیرامونش را از بین میبرد .او در سرتاسر این فصل نیز برده شهوت خود
است و کشش جنسی او به لکاته در روایتی که تعریف میکند به حدی است که باعث میشود
محققی چون محمود نیکبخت شهوت را در این فصل با مذهب همرتبه ببیند.
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همان مأخذ ،ص 1۲۱

شاید هم به همین دلیل باشد که تصویر روی پرده در این قسمت اندکی با تصویری که راوی
در ابتدای داستان از سوراخ هواخور رف دیده متفاوت است:

همان مأخذ ص ۱۱

از آن جایی که شهوت در این فصل در داستان به مراتب حضور پررنگتری دارد ،بنابراین
برخالف قسمت اول داستان که دختر اثیری گل نیلوفر به دست دارد ،دختر حاضر در تصویر
فوق در مقابل نماینده شهوت داستان در غل و زنجیر است و به یک بوگام داسی یا رقاصه معبد
نرینگی نیز تشبیه شده است .جالب اما اینجاست که حتی در این تصویر نیز میتوان حضور
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متناقض ها را دید ،چون پیرمرد قوزی که سایه شمایل خنزرپنزری بر ظاهر او سنگینی میکند
«سازی شبیه سهتار در دست» دارد که آلتی هنری است .در هر حال ،شهوت در این بخش از
داستان آنقدر پررنگ است که حتی خاطرات راوی از کودکی خودش و لکاته نیز بار جنسی
و شهوانی دارند:

همان مأخذ ،ص ۱۱

روایتی که راوی از پدر و مادر خود تعریف میکند نیز تأییدی محکم است بر میراثبری او از
رجالهها .مادر راوی ،بوگامداسی ،رقاصه معبد لینگوم یا معبد نرینگی است و پدر راوی به خاطر
عالقهای که به او دارد به مذهب او ،مذهب نرینگی ،میگرود و هنگامی که برادر دوقلویش نیز
عاشق همان زن میشود هر دو در یک دوئل برای رسیدن به بوگام داسی به درون اتاق مارناگ
میروند و در نهایت یک نفر از اتاق بیرون میآید که معلوم نیست عموی راوی است یا پدر او.
و مگر فرقی می کند که این شخص کدام یک است؟ او یک نرینه است نه یک فرد؛ جسمی
وحشی و کور ،رجالهای که پیرو مذهب شهوت است و مثل باقی رجالهها یک دهان دارد به
عالوه مشتی روده به دنبال آن که به آلت تناسلیاش ختم میشوند و به همین خاطر است که
راوی در لحظه بدل شدن به خنزرپنزری خود را با برنده آزمون مارناگ مقایسه میکند.
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الگوی نقاشیهای راوی نیز پردهای است که پدر-عمو از سفرهای تجاری خود آورده بود.
پس حتی تصویری که عصاره تمام تصویرهای داستان و اصالً عصاره کل روایت است ،از زیر
عبای خنزرپنزریها بیرون آمده است.
راوی بوف کور ،علیرغم تمام ادعاهای فردگرایانهاش ،در سرتاسر داستان نشان میدهد که
افکارش همانند توده یکشکل رجالهها ،همانند پدر-عمو و مادرش ،همانند لکاته ،همانند
قصاب و همانند خنزرپنزری ،در نهایت به شکمش و زیر شکمش ختم میشود .او در فصل
نخست سعی میکند در پیوند با دختر اثیری ،که قرار است صورت مثالی شهر قدیم ری باشد،
برای خود هویتی متمایز با دیگران جعل کند ،اما به خاطر نگرش رجالهای خود در این راه
شکست میخورد و ثابت میکند که جدایی او از مردم شهر ری تنها در فاصله بین خانه او تا
دیوار شهر خالصه میشود و نه در افکار و اعمال او .و چون روایت بوف کور به گونهای است
که انعکاس فصل اول آن را میتوان در فصل سوم آن دید ،در فصل سوم نیز همین ماجرا تکرار
میشود ،البته به شیوهای که شاید بتوان آن را تناظر معکوس نامید.
از سخنان راوی در فصل اول اینگونه برداشت میشود که او میلی روحانی به دختر اثیری
دارد ،اما هنگامی که با او تنها میشود بیشتر توجه خود را به تن او معطوف میکند و دقیقاً به
همین دلیل او را میکشد و بعد مانند یک قصاب جسمش را قطعهقطعه میکند .در فصل سوم
اما ،راوی چنین وانمود میکند که از لکاته بیزار است و با این حال صراحتاً میگوید که تمام
ذرات تن او ،مخصوص ًا میان تن او ،ذرات تن لکاته را میخواهد و باز هم به دلیل همین نگاه
جسمانی صرف است که لکاته را به قتل میرساند .این دوپارگی روحی و گسیختگی فکری،
عالوه بر اینکه موجب می شود راوی مدام سخنان خود را نقض کند ،او را ،هم در فصل نخست
داستان و هم در فصل سوم ،به یک نقطه میرساند :اینکه تمام تصورات او در مورد «خود»
موهوم و باطلاند و تفاوتی بین او و «غیرخود» (رجالهها) وجود ندارد.
واگنر در کتاب پرتره هنرمند به مثابه دشمن در مورد شخصیتهای لوئیس در آثار مختلف
او اینگونه مینویسد که «کِر ُار از دو خود در وجودش حرف میزند ،از دو من .رنه در رمان
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محکومِ خود «در یک وجود دو بخشی زندگی میکند ».تار نیز از وجود دو خود در فرد سخن
میگوید 1».پیروی صادق هدایت از این اصل لوئیسی سبب شده است که برخی پژوهشگران
ایرانی نیز که مطابق اصول تفسیری خود تالش کردهاند به فهمی درخور از بوف کور دست
یابند به ممزوج بودن «خود» با «غیرخود» در ساخت هویتی راوی پی ببرند .مثالً یوسف
اسحاقپور فصل سوم بوف کور را «آزمایشی از وجود خود به عنوان غیر :غیرخودی در قالب
خودی» ۲معرفی میکند .در پایان فصل سوم نیز راوی به طور کامل در کسوت «غیرخود» به
اتاق لکاته میرود .او قوز میکند ،عبای پیرمرد خنزرپنزری را به دوش میاندازد ،گزلیک
قصاب را به دست میگیرد و اینطور میگوید که:

همان مأخذ ،ص 1۳1

و بالفاصله پس از آمیزش با لکاته و کشتن او به طور کامل به خنزرپنزری بدل میشود .رفتار
راوی در فصل اول و سوم تقریباً به طور کامل یکسان و هر دو فصل نیز با فروپاشی ثنویت
خود/دیگری به مثابه تقابلی بیرونی به انتها میرسند .در انتهای هر دو فصل اصلی داستان
تقابل راوی با یک دیگریِ بیرونی به وجودی ترکیبی از خود/غیرخود در ساخت هویتی
راوی بدل میشود .بخش آخر داستان نیز تأکیدی استعاریست بر همین ساخت هویتی دوگانه.
در این بخش فردی که هیبتی شبیه به «سایه» راوی دارد و در واقع وجه دیگر خود راوی است
گلدان راغه را به دست میگیرد و از اتاق راوی «با چاالکی مخصوصی» بیرون میدود.
1. Wagner. ibid. p 218.
 .۲اسحاقپور ،همان مأخذ ،ص .۱۶
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راوی بوف کور ،همسو با شخصیت تار ،در تالشهای فردگرایانه خود به قصد یافتن یک
هویت متمایز از دیگران شکست میخورد و از این رو ،به هنگام بدل شدن به خنزرپنزری به این
نتیجه میرسد که «روح تازهای» در او حلول کرده و طرز تفکرش «طور دیگری» شده است:

همان مأخذ ،ص 1۱۲

در حقیقت ،زیستن در هنر ،که خواست متعالی راوی است ،مستلزم رسیدن به آزادی فردی
است که آن هم با جدا شدن از قید و بندهای دست و پاگیر و همچنین دوریگزینی از غرایز
حیوانی و خواستهای جسم وحشی محقق میشود .با این حال ،برای راوی تمایالت غریزی به
همان اندازه خواستهای متعالیاش کشش دارند ،و به همین دلیل نمیتواند از دنیای رجالهها و
خنزرپنزریها دل بکند .پس هر چه در داستان بوف کور میآید حکایت «دو» خواست درونی
ا ست که در ساخت هویتی راوی در حال جدال با یکدیگرند و به آرامی وجود او را از درون
پارهپاره میکنند و در نهایت ،راوی نیز ،همچون تار ،نمیتواند از بین این دو خواسته یکی را
برگزیند و در انتهای داستان موجودی دوپاره باقی میماند و همین دوپارگی است که بنیان
داستان بوف کور را مبتنی بر منطق متناقضها پی میریزد .هدایت برای نشان دادن این کشمکش
و برای آنکه تکههای داستان خود را به هم وصل کند موارد زیر را ،به تفصیلی که از آنها
سخن رفت ،از آثار ادبی و نوشتههای انتقادی لوئیس به شیوه تکهبرداری به سرقت برده و در
بوف کور استفاده کرده است:
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 تکنیک روایی رمان تار ،یعنی استفاده از خطوط تیره برای نشان دادن دوپارگی فکری
و هویتگسیختگی شخصیتها .نیکبخت این استراتژی روایی را نشانه نبوغ بیبدیل
هدایت در تاریخ ادبیات معرفی میکند ،اما در این پژوهش معلوم شد که هدایت آن را
از روی دست لوئیس کپیبرداری کرده است.
 منطق متناقضها که سبب فروپاشی ثنویتهای بیرونی در داستان میشود و هویتهای
متناقض و پارهپاره شخصیتها را شکل میدهد.
 کارکرد خاص و متناقضنمای عدد دو در مانیفست شخصیت لوئیس.
 مشخصات رمان تربیتی و رمان واپاشی ،که همچون رمان تار در بوف کور با هم تلفیق
میشوند و درگیریهای درونی راوی و ذهن پر از توفان و تنش او را پیش روی خواننده
میگذارند.
 مضمون «بچه-آیینی» که لوئیس در آثار داستانی و انتقادی خود ابداع کرده بود به دنیای
داستانی بوف کور وارد میشود تا معلوم شود که چرا راوی قصه ،همچون
شخصیتهایی مانند تار و کرایسلر ،نمیتواند از همان رجالههایی که آنقدر از آنها
بیزار است ،دل بکند :او فاقد آن میزان از رشد است که با اتکا به آن بتواند از وابستگی
به دیگران رها شود و به استقالل فردی و هویتی متمایز از دیگران دست یابد.
 شخصیتهای رمان تار مانند تار و کرایسلر در شخصیت راوی چکانده میشوند و لکاته
و دختر اثیری جای برتا و آناستازیا را میگیرند ،اما روابط بین هویتها و پیرنگ داستانی
بوف کور همانند رمان تار است .تار ،گریزان از برتا و متمایل به اوست و در عین حال
آرزوی رسیدن به آناستازیا را هم دارد ،اما در نهایت هر دو زن را بدل به ابزارهایی برای
فرونشاندن غریزه جنسی خود میکند و این همان کاری است که راوی با دختر اثیری
و لکاته انجام میدهد .از طرفی ،آناستازیا مشخصهای خاص دارد که در دختر اثیری نیز
تبلور یافته است :هر دو سهملیتیاند؛ نشانی از موهوم بودن خلوص فرهنگی-نژادی-
ملیتی که معنای آن در کلیت بوف کور بررسی شد.
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 قصاب رمان تار نیز وارد روایت بوف کور میشود تا با بیانی استعاری نیازهای غریزی
رجالهها و شهوت بلهیدن آنها در داستان بیان شود.
 فلسفه چشم لوئیس که عملکرد چشم مادی را منشأ اصلی ادراک میداند و متناظر با
خود فردیتیافته معرفی میکند و بخش مهمی از شالوده مفهومی داستان را تشکیل
میدهد.
 تئوری خنده لوئیس نیز نقشی بسیار محوری و مهم در داستان ایفا میکند .با هر اقدام
ناآگاهانه و غریزی راوی طنین خنده شخصیتهای دیگر دور شدن او را از عقل و
ادراک و پیروی او را از شهوت و غریزه گوشزد میکند و وضعیت کمیک/تراژیک او
را به رخ خودش و خواننده میکشد.
 آنکو ،فرشته مرگ قبایل باستانی بریتانی که در مجموعه داستان جسم وحشی ظاهر شده
است ،در بوف کور بدل به پیرمرد نعشکش با شمایلی هندی میشود تا طرح داستان را
جلو ببرد .پرندهای که در افسانههای مردم شمال فرانسه پیامآور آنکوست ،یعنی جغد
نیز متناسب با کارکرد آن در فرهنگ ایرانی بکار گرفته میشود تا در پیوند با فلسفه
چشم لوئیس و تئوری خنده او نام داستان هدایت را شکل بدهد.
 تابلوهای گروتسک تایرو و خنده دنداننمایشان به الگویی مفهومی برای طراحی پیرمرد
خنزرپنزری بدل میشوند و بدینسان ،بخشی از ساختار هویتی استعاره مرکزی داستان
برای نمایاندن رجالهها شکل میگیرد.
 چرخه تاریخی ماهایوگا که سیر انحطاط در پارسایی آدمی را روایت میکند از رمان
عید بیگناهان به وام گرفته میشود تا فرایند استحاله راوی به این هیبت ترسناک را پیش
روی خواننده خود بگذارد .خواننده در این سیر نزولی با فرایندی مواجه است که طی
آن راوی به یک انسان دیونشان ،یا همان خنزرپنزری ،بدل میشود.
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 ساختار دَوَرانی وُرتکس بدل به ساختار هندسی روایت در بوف کور میشود .یک راوی
در مرکز این ساختار قرار میگیرد و باقی شخصیتها و وقایع دورتادور این راوی ساکن
در َدوَرانی سرگیجهآور و نامنظم به داستان شکل میدهند.
 .5-4گلدان راغه و جهان آریایی «هدایت-راوی»
گلدان راغه نیز یکی دیگر از عناصری است که در تفاسیر بوف کور کمتر به آن توجه شده و
دلیل حضور آن در داستان به درستی فهم نشده است ،اما چنانکه دیدیم نقش بسیار مهمی در
داستان ایفا میکند تا حدی که راوی پس از بیدار شدن از خواب افیونی خود در فصل چهارم
داستان به نخستین چیزی که فکر میکند همین گلدان است:

همان مأخذ ،ص 1۱۳

اهمیت گلدان فوق برای راوی از آنجا ناشی میشود که این شیءِ زیرخاکی حلقه وصل راوی
و تاریخ شهر قدیم ری است و راوی از طریق این گلدان است که متوجه میشود تصوراتش در
مورد شهر قدیم ری و در نتیجه خلوص هویتی خودش واهی بوده است.
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توضیح نیکبخت درباره گلدان راغه مبتنی بر همان رویکرد روانشناسی و درونمایه «فقدان
و میل» است و همچون سایر بخشهای کتاب او ناقص و نارساست و به هیچوجه فهم صحیحی
از کارکرد این شئ در داستان به دست خواننده نمیدهد:
پیدا شدن گلدان راغه از زیر خاک نیز ،با تصویر چهره دختر اثیری ...پاسخ ناخودآگاه
راوی است به تداوم میل و آرزوی او؛ چنان که روی آوردن راوی به نقاشی و حفظ
چشمهای دختر اثیری در آن نقش ،پاسخی است که بخش ناخودآگاه ذهن راوی پس از
مرگ دختر به میل او می دهد .گلدان راغه هم خاستگاه رسیدن راوی به دختر اثیری و
«اینهمانی» با کوزهگر آن است و هم دریچهای برای تداعی یادهای کودکی در ذهن
او1.

نیکبخت توضیحی برای «بهت» راوی در لحظه دیدن نقش روی گلدان ندارد .اگر ناخودآگاه
راوی در رؤیای او برای جبران فقدان دختر اثیری بصورت خودکار گلدان راغه را در اختیار
ذهن او گذاشته است پس دلیل بهت راوی از دیدن گلدان چیست؟ دلیل ،نه یک فرآیند
خودکارِ ناخودآگاه ،بلکه متالشی شدن تصورات و تفکرات هویتی راوی است که پیشتر شرح
آن رفت .البته نیکبخت چارهای ندارد .او برای اینکه بتواند اعتبار تحلیل روانشناختی و
متنگرایانه خود را اثبات کند مجبور است بسیاری از جنبههای بوف کور را عمداً نادیده بگیرد
و در موردشان سخنی نگوید یا به شکلی سرسری از کنارشان رد شود .بماند که نیکبخت عالوه
بر چاره ،تقصیری هم ندارد .روایت بوف کور چنانکه پیشتر نیز اشاره شد به شدت مغشوش
است (چون حقیقتاً در داستان مشخص نیست جایی که راوی به گلدان راغه دسترسی پیدا
میکند در رؤیای اوست یا مکانی فیزیکی است) و این امر سردرگمی نیکبخت را موجب شده
و بهزودی به این آشفتگی نیز خواهیم پرداخت.
 .1نیکبخت ،همان مأخذ ،ص .۱۱
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محققی چون حورا یاوری بر این عقیده است که بوف کور نسخه بازبینیشده نمایشنامه پروین
دختر ساسانی است .از دید یاوری ،هدایت در بوف کور خودشیفتگی رمانتیک ناشی از نگاه
ناسیونالیستی و باستان گرایانه خود را به تاریخ به کناری نهاده است و با دیدی واقعگرایانهتر به
گذشته و جهان آرمانیِ ایرانی-آریایی مینگرد:
هدایتِ پروین دختر ساسانی مانند همه همروزگارانش در آن سالها افسونزده ایران
باستان و پاکیزگی آریایی است ،اما برخالف بسیاری از افسونزدگان که نه جهان مورد
آرزویشان را به درستی به جا میآوردند و نه آنچه را که مورد ستیز و انکارشان بود به
روشنی میشناختند ،در پی شناختن این جهان آرمانی برمیآید .اما هر چه بیشتر میشناسد،
هر چه پردههای فروافتاده بر این چهره آرزویی را بیشتر کنار میزند ...گریانتر میشود و
در سال هزار و سیصد و پانزده شمسی بوف کور را مینویسد :داستان کوتاهی که هم
قصه تاریخ دراز ماست و هم روایت رویارویی هدایت با «واقعیتِ» ایران آرمانیشده
دوران؛ واقعیتی که او را آنقدر تکان داده که آن را هرگز فراموش نخواهد کرد و داغ
آن را همی شه با خودش خواهد داشت .در این سال از نگارش نخستین درام ناسیونالیستی
هدایت شش سال گذشته و آبگونگیِ شکوه آریایی آشکارتر شده

است1.

یک مرتبه دیگر باید یادآور شد که بوف کور نه نُه سال پس از پروین دختر ساسانی ،بلکه جایی
بین  1۳۱۳تا  1۳۱۱و به احتمال قریب به یقین پس از  ،1۳۱۱که هدایت زنده به گور (پیشنمونه
بوف کور ) را خلق کرد ،نوشته شد ،یعنی کمتر از دو سال بین نگارش این دو اثر فاصله بوده
است .پس این تصور که دورهای طوالنی از تفکر و بینش عمیقِ حاصل از آن بوف کور را
آفریده از بنیان خطاست .هدایت ،قطع به یقین ،بشکلی کامالً ناگهانی در پاریس با آثار و افکار

 .1یاوری" ،صادق هدایت و نگاه مدرن به تاریخ "،صص .۶۲-۶1
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لوئیس آشنا شد و چهلتکه بوف کور را از روی آنها شکل داد و پس از چند سال جرح و
تعدیل در هندوستان چاپ و منتشر کرد.
اما در مورد داوری یاوری چه میتوان گفت؟ بر اساس نقشی که گلدان راغه در داستان بازی
میکند قضاوت او را تاحدی میتوان درست دانست .روی این گلدان که یادگار شهر قدیم
ری است نقشی حک شده که نشان میدهد نقاش آن همان حال و روز راوی داستان را در
جامعه خود داشته است و این یعنی جامعه همروزگار آن نقاش نه جامعهای آرمانی بلکه مشابه

جامعه کنونی راوی بوده است .اینکه در نیمه نخست داستان دیگر از آن «خلوص آریایی» پروین
دختر ساسانی نیز خبری نیست ناشی از همین مسئله است .به همین دلیل است که دخترک اثیری
بوف کور و نیز خود راوی ،خون ترکمنی-مغولی و هویت هندی و ایرانی را توأمان در خود
دارند و هر دو نیز رفتارهای لکاتهای و خنزرپنزریوار از خود نشان میدهند .از این رو ،میتوان
گفت که صادق هدایت در بوف کور تاحدی از طرز تفکر باستانگرایانه و توهمات مربوط به
خلوص نژادی-فرهنگی خود عدول کرده.
حاال خوب است مبتنی بر این درک تازه به تفسیر ماشاءاهلل آجودانی از بوف کور بپردازیم.
آجودانی در کتاب خود هدایت ،بوف کور و ناسیونالیسم ،با استفاده از رابطه بین بوف کور و
سایر آثار هدایت ،مانند نمایشنامه پروین دختر ساسانی ،تالش کرده است تا برخالف محمود
نیکبخت ،با رویکردی تاریخگرا ،به تحلیل بوف کور بنشیند .داریوش آشوری کتاب آجودانی
را اینگونه معرفی میکند:

و اینک کتاب ماشاءاهلل آجودانی را داریم ،به عنوان آخرین کتاب درباره هدایت و بوف
کور ،که به زمینه ذهنیّت تاریخی پدید آورنده اثر ،یا گفتمان نهفته در آن ،پرداخته است.
یعنی ،زمینهای که بینش تاریخی هدایت را شکل داده و بوف کور از دل آن سر بر آورده
است .این کتاب گامی تازه است در گذار از فهم روانشناختی بوف کور به فهم تاریخی
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آن ،با نگرش به زیرمتن تاریخی ذهنیّت روشنفکرانه هدایت و فهم او از گذشته تاریخی
خود1.

علیرغم ستایش آشوری کتاب آجودانی مملو است از سوءتفاهمهای تفسیری .مثالً او نیز مانند
تقریباً تمام مفسران بوف کور به عالیم نگارشی خاص این اثر کامالً بیاعتناست یا «چشمان
مورب ترکمنی» دختر اثیری را که معنای آن پیشتر شرح داده شد ،بیان دیگری از «چشم
بادامی»

معروف شعر فارسی میداند!۲

برخالف حورا یاوری که بوف کور را صورت بازنویسیشده پروین دختر ساسانی و
حاصل وقوع تغییر در طرز تفکر تاریخی هدایت میداند ،آجودانی این اثر را صورت
بلوغیافته این نمایشنامه و به لحاظ محتوایی کامالً همسو با فحوای باستانگرایانه و ضدعربی
و ضداسالمی آن میداند .از نظر آجودانی بوف کور بر اساس همان تفکر باستانگرایانهای نوشته
شده است که در «متن فرهنگی و تاریخی عصر مشروطه» ۳جریان داشت و هدایت نیز قدری
پیشتر از بوف کور نمایشنامه فوق را با بهرهگیری از آن خلق کرده بود .آجودانی سخن خود
را در مورد بوف کور اینچنین ادامه میدهد:
ساختمان بوف کور و فرمی که داستان ،در نهایت ،به خود گرفته است ،فرمی است که
میتواند درونمایههای ناسیونالیستی هدایت را – بیآنکه دچار شعارگونگی شود – در
خود بگیرد و آن را در ساختی هنری ارائه دهد و واقعیت را به واقعیت داستانی تبدیل
کند .واقعیت داستانی چهارچوب تفکر کلیشهای ناسیونالیستی را درهم میشکند و به ضد

آن بدل میشود .بدین ترتیب ،نه اطالعیههای ریز و درشت ایدئولوژیک در بوف کور
 .1آشوری ،همان مأخذ.
 .۲آجودانی ،ماشاءاهلل ،هدایت ،بوف کور و ناسیونالیسم ،لندن :انتشارات فصل کتاب ،1۳۱۱ ،ص .1۱۱
 .۳همان مأخذ ،ص .1۱
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راه یافته است و نه فضاسازیهای ساختگی و پیشفرضهای مسلم فضای داستان را آغشته
کرده است .دیگر نه آشکارا و شعارگونه از ایران باستان ستایش میشود و نه از ضدیت
با عرب و آئینهای سامی به طور ساختگی و شعاری سخنی به میان میآید .اما جوهر و
«عصاره» همه اینها در همه بوف کور در هالهای از استعاره و ایهام و در اجزاء داستان و
در کلیّت آن در حرکت

است1.

بر همین مبنا ،آجودانی در مورد روایت قسمت اول و دوم بوف کور چنین ابراز نظر میکند:
به عبارت روشنتر ،مضمون روایت اول مربوط است به عشق راوی و سرگذشت دردآلو ِد
این عشق حسرتبار به گذشته پرشکوه .پس هر آنچه که در روایت اول میگذرد به
همین سفری مربوط است که به گذشته آغاز شده است .به لحاظ زمانی ،زمانِ دستوری،
افعالی که در روایت اول بکار گرفته شده است ،بیشتر به صیغه ماضی است و روایت در
گذشته بیان میشود .روایت دوم نیز تماماً مربوط است به ایران دوره اسالمی تا ایران
دوران معاصر .اینجا نیز همان دوپارگی زمانی را به شیوه بد و خوب ،اهورایی و اهریمنی
در تقابل هم میبینیم .در این تعبیر «معاصر» در برابر «گذشته» باستانی ،ایرانِ دورانِ اسالمی
است که تاریخ سیهروزی و بدکاری و تباهی است ...اینجا به لحاظ زمانی ،زمان دستوری
افعال بیشتر بصورت زمان حال به کار میرود و از ماضی چندان خبری

نیست۲.

آنچه میآید رأی پایانی آجودانی است در خصوص استحاله نهایی راوی به پیرمرد خنزرپنزری
و معنایی که میتوان از آن برداشت کرد:

 .1همان مأخذ ،ص [ .1۱۱تأکید در متن اصلی]
 .۲آجودانی ،همان مأخذ ،ص [ .1۱۱تأکید در متن اصلی]
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بدین ترتیب در تحول سمبولیک نمادها ،با تغییر روح ،با تغییر فکر ،با تغییر حس ،انسان
ایرانی (راوی) به انسان عربی ،پیرمرد خنزرپنزری ،تبدیل میشود و استحاله یک
مدنیت و فرهنگ کهنسال (فرهنگ ایرانی) به رسوم آیین بیگانه (رسوم و آیین
عربی) ،همان چیزی که مایه یأس ویرانگر هدایت بود ،در زبانی استعاری ،شاعرانه و
ایهامآلود ،به نمایش گذاشته میشود ...گلدان راغه ،یادگار شهر قدیم ری ،در هیئت
کوزه ای ،بسته در دستمالی چرکی زیر بغل پیرمرد خنزرپنزری است و راوی امیدی به
پس گرفتن آن ندارد ...بدین ترتیب راوی بوف کور ...در ایران اسالمی شده ،ایرانی که
از  1۱۱۱سال پیش تاکنون استمرار دارد همچنان دلنگران گلدان راغهای است که یادگار
شهر قدیم ری ،یادگار عشق او و یادگار عظمت و شکوه باستانی است و در دستهای
متجاوز پیرمرد خنزرپنزری قرآنخوانی از دید او محو

میشود1.

بیاطالعی آجودانی از کشفی که هدایت به صورت ناگهانی در پاریس به آن نایل شده بود و
تکهبرداریهای پرشمار هدایت از روی آثار لوئیس ،و همچنین بیتوجهی او به روحیات و
گرایش های شخصی مؤلف اثر ،دید انتقادی او را ،همچون نیکبخت ،به شدت محدود و نگاه
او را صرفاً معطوف به سطح داستان هدایت کرده است .از این رو ،تحلیل آجودانی نیز مانند
تحلیل نیکبخت فوقالعاده تکبعدی شده است و به همین دلیل بسیاری از ریزهکاریهای این
اثر در آن مغفول میمانند و توضیحی برای آنها ارائه نمیشود .درست که دوپارگی متخاصم
«ایران باستان»«/ایران اسالمی» در بوف کور نیز نمود یافته است و در واقع دلیل اصلی کشش
هدایت به سمت لوئیس همین دوپارگی تاریخی-هویتی بوده که از قضا نیاکان خود هدایت نیز
نقشی محوری در جعل آن ایفا کرده بودند ،اما آجودانی به هیچوجه توجه نمیکند که نقاشی
روی «گلدان راغه ،یادگار شهر قدیم ری» نشان میدهد که نقاش آن در جامعهای آرمانی
 .1همان مأخذ ،ص [ .1۲۶تأکید در متن اصلی]
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زندگی نمیکرده و شهرری قدیم نیز واجد خصوصیاتی بوده که راوی هماکنون خود را در آن
گرفتار میبیند و اگر اینچنین نبود آن نقاش هیچگاه در میان دو چشم سیاه نمیسوخت و نقشی
شبیه نقش دختری اثیری را بر گلدان راغه حک نمیکرد .به همین خاطر است که راوی بالفاصله
پس از دفن کردن جسد قطعهقطعه دختر اثیری گلدان راغه را کشف میکند و با دیدن نقش
روی آن به قطعهقطعهبودگی هویت نیاکانش و بالطبع خودش پی میبرد .بر خالف تصور
آجودانی ،تصویر «گذشته پرشکوه» در بوف کور محوتر شده و همانی نیست که هدایت در
نمایشنامه پروین دختر ساسانی یا سایر آثار ناسیونالیستی خود نشان میدهد .ندیم اختر نیز در
«هدایت در هندوستان ،»...به نحوی ناقص البته ،به این حقیقت اشاره میکند:
وقتی در قسمت نخست رمان ،گلدان قدیمی در قبرستان پیدا میشود ،میبیند که نقاشی

روی گلدان با نقاشی او در اتاق و روی قلمدانها یکی است .این اتفاق در رمان بوف
کور نشان میدهد که نه فقط نقاش یا نویسنده در زمان حاضر رنج و غمهایی را در زندگی
متحمل میشوند ،بلکه افرادی مانند آنان نیز در زمانهای قدیم بودهاند که چنین رنج و
غمی را دیدهاند.

1

آجودانی متوجه نیست که دختر اثیری در بوف کور از آن خلوص نژاد آریایی پروین در پروین
دختر ساسانی تهی شده است .از طرفی ،تبدیل راوی به پیرمرد خنزرپنزری را نیز تنها هنگامی
میتوان به طور مطلق تبدیل «انسان ایرانی» به «انسان عربی» دانست که درک جدید راوی از
خودش را در خصوص «قابلیت» هایش برای رجاله شدن به درستی فهم نکنیم .رسیدن راوی به
این فهم که در او نیز قابلیت رجاله بودن وجود دارد و سرانجام بالفعل شدن این قابلیت که به
یکی شدن راوی و خنزرپنزری در قسمت سوم میانجامد نکته مهمی است که نشان میدهد
هدایت در بوف کور تحت تأثیر افکار ویندهام لوئیس ،نگاه ذاتگرایانه پیشین خود را در
 .1اختر ،همان مأخذ ،ص .۱۱
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آثاری مانند پروین دختر ساسانی «موقتاً» به کناری نهاده است .از این رو هدایت سدی را که در
بسیاری از آثار او بین «خود» و «دیگری» دیده میشود در بوف کور تا حد زیادی تخریب
میکند.
در تفکر لوئیس افراد به لحاظ هویتی فاقد آن «خلوص» ادعاییاند که در تفکر نژادگرایان و
فردگرایان افراطی به آن اشاره میشود و هدایت نیزدر بوف کور« ،فرد» و «انسان ایرانی» و بالطبع
«خود» را بر همین اساس تعریف کرده است .پس تحلیل حورا یاوری که بوف کور را صورت
بازنویسیشده پروین دختر ساسانی و حاصل وقوع نوعی تغییر در طرز تفکر هدایت میداند
صحیحتر از تحلیل آجودانی است که تفاوتی ذاتی بین این دو اثر قایل نیست.
در بخش بعد معلوم خواهد شد که چرا قیود «تاحدی» و «موقتاً» ،هم در مورد داوری یاوری
و هم در مورد بروز تغییر در طرز تفکر باستانگرایانه هدایت ،به کار برده شده است.
 .6-4پس از بوف کور
ترتیب نگارش آثاری که هدایت بعد از نگاشتن بوف کور و همچنین بعد از انتشار آن نوشت و
به چاپ رساند گواهی است بر اینکه هدایت هیچگاه واقعاً به تفکر لوئیس در خصوص فرد و
تاریخ که تقابل بیرونی بین «خود» و «دیگری» را فرو میریخت و آن را بدل به ترکیبی درونی
میکرد ،ایمان نیاورد و تا آخر عمر همچنان به باورهای باستانگرایانه و رویکرد رمانتیک و
غیرواقعگرایانهاش در تفسیر تاریخ وفادار ماند و به رغم ادعاهای فردگرایانه خود به راه سنتی
نیاکانش در تبلیغ باستانگرایی و آریاییگرایی عوامانه ادامه داد.
هدایت نمایشنامه مازیار را پس از بازگشت از فرانسه منتشر کرد .بنا به گفتههای خود هدایت
و دیگران ،میدانیم که بوف کور در آن زمان در بقچه سفر او خاک میخورد و او هنوز

تصمیمی برای چاپش نگرفته بود .پروین دختر ساسانی یک تا دو سال قبل از بوف کور و مازیار
سه سال بعد از آن در سال  1۳1۲نوشته شدهاند ،با این حال طرز تفکر باستانگرایانه هدایت در
هر دو اثر عیان است:
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مازیار ...با آنکه چند سالی بعد از پروین دختر ساسانی نوشته شده است ،اما همچنان
خامی های نخستین کارهای هدایت را با خود دارد ...بعضی از صحنهها ...آنقدر ساختگی

و تصنعی است که خواننده به شک میافتد که چنین اثری تراوش قلم نویسنده بوف کور
و سه قطره خون باشد ...هر دو نمایشنامه «پروین دختر ساسانی» و «مازیار» نمایشنامههایی
هستند که صریحاً علیه اعراب ،دین و آیین و فرهنگ عربی به نگارش

درآمدهاند1 .

در مقدمه مازیار در خصوص وضع جغرافیایی طبرستان و مقاومت طبرستانیها در مقابل سپاه
اعراب چنین میخوانیم:
رشته کوههای کالن صعبالعبور البرز که میان فالت مرکزی ایران و دشت ساحلی بحر
خزر حائل شده است از یک طرف و محدود بودن بدریا از طرف دیگر ،این ناحیه را به
صورت قلعه جنگی محکمی درآورده است و از همین جهت کسانی که در ابتدای
هجوم عرب نمیخواستند گردن به تبعیت آنان دهند در آنجا در امن و امان بودند...
این والیت آخرین قسمتی از کشور پهناور ساسانیان بود که به پستی تن درداد و در
مقابل لشکر عرب سر فرود آورد ...در میان پهلوانان و فرمانروایان ایرانی این سرزمین
خاندان کارن (قارن) از همه بیشتر در برابر عرب مقاومت کردند .تربیت ایرانی و دلیری
طبیعی آنان به ایشان اجازه نمیداد که مقهور مشتی مارخواران اهریمننژاد شوند و پس
از آن هم که با عرب رابطه پیدا کردند از آموختن زبان و عادات ایشان

ابا داشتند۲ .

اگرچه این مقدمه به قلم مجتبی مینوی است ،اما چاپ آن به همراه نمایشنامهای که هدایت
نگاشته بود نشان میدهد که هدایت با مندرجات آن سرِ ستیز نداشت و چه بسا ،چنانکه ماشاءاهلل
 .1آجودانی ،ماشاءاهلل ،هدایت ،بوف کور و ناسیونالیسم ،لندن :انتشارات فصل کتاب ،1۳۱۱ ،ص .۳۱
 .۲هدایت ،صادق ،مازیار ،تهران :امیرکبیر ،چاپ سوم .1۳۱۲،صص .1۱-۱
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آجودانی نیز در کتابش اشاره کرده است ،با مشارکت قلمی او مقدمه فوق بر تارک نمایشنامهاش
نشسته بود.
البعثه االسالمیه الی البالد االفرنجیه در سال  1۳1۳منتشر شد ،یعنی چهارسال پس از نگارش
بوف کور و دو سال قبل از انتشار آن .پیش از این اثر نیز سایه مغول در سال  1۳1۱چاپ شده
بود و هر دو اثر وفاداری هدایت را به همان خوانش باستانگرایانه از تاریخ نشان میدهند .مقدمه
نیرنگستان نیز که هدایت در سال  1۳1۲به چاپ رساند مشحون است از اینگونه باورها .عالوه
بر آثار فوق ،اصفهان نصف جهان (« ،)1۳11گجسته دژ» (« ،)1۳11آخرین لبخند» (،)1۳1۲

مقدمه ترانههای خیام (« ،)1۳1۳تاریکخانه» (« ،)1۳۲1طلب آمرزش» ( 1۳11و  ،)1۳۲۱علویه
خانم ( 1۳1۲و  )1۳۲۲حاجی آقا ( )1۳۲۱و توپمرواری (« )1۳۲۶بهروشنی حاوی شیوههای
نگرش ناسیونالیستی و بیانگر نفرت عمیق او نسبت به دین و مذهب و نژاد سامی» 1هستند و «در
همه این نوع نوشتهها اینجا و آنجا ،بیانیههای کوتاه و بلند بسیاری علیه نژاد سامی و دین و
آیین عرب میتوان نشان

داد۲».

اگر در پروین دختر ساسانی ،مازیار و «آخرین لبخند» هر که ایرانی خالص است و هر چه
که رنگ و بوی ایرانی دارد پاک و شریف و انسانی است ،در علویه خانم و «طلب
آمرزش» همهکس و همهچیز مظهر خرافهپرستی و جنایتپیشگی برخاسته از اسالمزدگی
و عربزدگی ایرانی است .حتی یک نفر از زائران این دو داستان ،آدم معمولی و صاف
و صادقی نیست که با جان و دل،

از سر عشق و ایمان به زبارت برود۳.

 .1آجودانی ،همان مأخذ ،ص .۶۲
 .۲همان مأخذ.
 .۳همان مأخذ ،ص .۱۱
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هدایت حتی تعدادی از این آثار را در صفحات ابتدایی بوف کور ذکر کرده است که بازهم
گواهی است بر عدم باور قلبی او به معنایی که بوف کور در دل خود نهفته داشت:

همان مأخذ ،ص ۱

هدایت در سفرنامه اصفهان نصف جهان که در سال  1۳11منتشرش کرده است ،هنگامی که به
دلیل پنچر شدن چرخ اتومبیل در دو فرسنگی مورچهخورت مجبور به توقف میشوند ،پس از
دیدن موجودی شبیه به یک سوسمار اینچنین مینویسد:
شاید یکجور بزمجه بود یا چلپاسه یا سوسمار ،یا سمندر و یا مارمورک ...همینقدر فهمیدم
که از جنس سوسمار بود ...به محض اینکه تکان خوردم مثل باد از جایش پرید .او مثل
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مارمورک نمیلغزید ،بلکه خیلی تند بروی پاهایش میدوید و سرش را باال گرفته بود.
این فکر برایم آمد که شاید هجوم عرب به ایران به

طمع همین سوسمارها بوده است1.

به همۀ اینها نیز باید مقدمههای او را بر ترجمههایش از متون پهلوی افزود .هدایت در مقدمهاش
بر ترجمه زند وهومن یسن ،که در سال  ،1۳۲۳هشت سال پس از انتشار بوف کور و دوازده
سال پس از انتشار اصفهان نصف جهان ،به چاپ رسیده است ،درباره انگیزه ایرانیان در تألیف
این کتاب چنین مینویسد« :این کتاب شورش ایرانیانی را که پایبند بدین زرتشت بودهاند در
زیر تسلط بیگانگان و اهریمننژادان بهخوبی نشان

میدهد۲ ».

ردپای افکار فوق را میتوان در مجموعه نامههای هدایت نیز که تحت عنوان هشتاد دو نامه
صادق هدایت به حسن شهید نورایی به چاپ رسیده است بهوضوح مشاهده کرد .این نامههای
خصوصی که به قول ناصر پاکدامن «برای طبع و نشر نوشته نشده بود» ۳و از روی آنها «میتوان
قیافه حقیقی صادق هدایت را «چنانکه بود» ترسیم کرد» ۱و بین سالهای  1۳۲۱تا  ،1۳۲۱یعنی
طی پنج سال از شش سال پایانی عمر هدایت ،نوشته شدهاند ،در برخی موارد ،کینه و نفرت
شدید او را نسبت به وجه «انیرانی» فرهنگ سرزمینش برمال میکنند .خوانش دقیق این نامهها
نشان میدهد باورهایی که صادق هدایت از نیای خود رضاقلی خان به ارث برده بود همچنان
در افکار او زنده و حاضر بودند و به فکر و سخن او شکل میدادند .یک نمونه در نامه شماره
 ۱1دیده میشود که هدایت آن را به تاریخ یکشنبه ۲۱ ،تیر  1۳۲۳نگاشته است:
آقای هژیر اعالمیه ای صادر کرده که دست آن مرتیکه آخوند کاشی را از پشت بسته.
برای استعمال مشروبات حد میزنند (در شهرهای زیارتی) .هرکس هم که روزه بخورد
 .1هدایت ،صادق ،اصفهان نصف جهان ،تهران :کتابخانه خاور ،1۳11 ،صص .1۱-1۳
 .2مقدمه هدایت بر زند وهومن یسن ،همان مأخذ ،ص .1۳
 .۳ناصر پاکدامن ،مقدمه "هشتاد و دو نامه"...ص .۲۱
 .۱همان مأخذ.
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جریمه و حبس است .تمام کافهها و رستورانها را هم بستهاند .این هم از ترقیات روزافزون
ما .گمان می کنم باالخره مجبور بشویم یک کفیه عقال هم ببندیم و یک عبا هم بپوشیم
و دنبال سوسمار و موش صحرایی بدویم.

1

هدایت در بخش اول بریده فوق منتقدی سیاسیست که میتوان با نظر او مخالف یا موافق بود،

اما در دو خط پایانی آن ،همان هدایت اصفهان نصف جهان و همان هدایت پروین دختر ساسانی
و مازیار است و نشان میدهد که به هیچوجه از افکار باستانگرایانه و آریاییپرستانه خود دست
نکشیده است.
اگرچه محتوای بوف کور ،علیرغم پیچیدگی فرمی آن که فهمش را برای خواننده دشوار
میساخت ،با ایدئولوژی باستانگرایانهای که در دوره پهلوی اول شدیداً تبلیغ میشد در تعارض
بود ،اما این بدان معنا نیست که هدایت واقعاً به معنایی که از داستان او حاصل میشد ایمان
داشت و به قصد مواجهه با شوونیسم دولتی عصر پهلوی دست به نگارش آن زد .معنایی که در
دل بوف کور نهفته بود با آنچه که هدایت و خاندانش قلباً به آن باور داشتند و از زمان مانکجی
هاتریا نسل به نسل تبلیغش کرده بودند بسیار متفاوت بود.
آنچنانکه همایون کاتوزیان نیز تأکید میکند «هدایت هرگز احساسات ضداسالمی و
ضدعربی خود را از دست نمیدهد» ۲و تنها زمانی که ناسیونالیسم افراطی بشکلی نظاممند به
دستمایه تبلیغات دولتی در دوره پهلوی اول بدل میشود «حساب خود را از ناسیونالیسم دولتی
بهکلی جدا میکند ۳».اما دوری هدایت از «ناسیونالیسم دولتی» به معنای عدم وفاداری او به
ناسیونالیسم تبلیغی رایج در دودمانش نبود .ضمن آنکه نباید فراموش کنیم خاندان هدایت با

 .1هدایت" ،هشتاد و دو نامه "...ص .1۳۳
 .۲کاتوزیان ،همایون" ،روانداستانهای صادق هدایت "،ایراننامه ،تابستان  ،۳1شماره  ،۳۱ص .۱۱۱
 .۳همان مأخذ.
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روی کار آمدن حکومت پهلوی نفوذ سابق خود را از دست داد و بازی قدرت را بهتدریج به
خاندانهای نوکیسه عصر پهلوی واگذار کرد .پس چندان هم عجیب نیست اگر هدایت را همسو
و همدل با حکومت پهلوی و سیاستهایش نبینیم و این احساس خصمانه تنها مختص به هدایت
نبود و باقی اعضای خاندانش نیز با او همسو و همدل بودند .سیروس طاهباز در مورد مادر هدایت
چنین مینویسد« :این مادر تحصیلکرده بود و تمام روزنامههایی را که منتشر میشد میخواند
و مانند اکثر خانواده هدایت وابسته به فرهنگ دوره قاجار بود و از دوران پهلوی دل
خوشی نداشت 1».تکهپرانیهای تند و تیز هدایت در توپمرواری به رضا سوادکوهی قبلی و
رضاشاه بعدی را در همین راستا باید فهمید:
یک شب مردم از همهجا بیخبر خوابیدند و هفت پادشاه را خواب دیدند .صبح که پا
شدند خدا یک پادشاه قدرقدرت بر ما مگوزید تمامعیار که با نیزه ده ذرعی نمیشد سنده
زیر دماغش گرفت بهشان عطا کرد که کسی نمیتوانست فضولی بکند و بهش بگوید
باالی چشمت ابروست .فوراً جمعی تازه به دوران رسیده و نوکیسه و رند و اوباش دورش
را گرفتند و به او خرفهم کردند که سلطان سایه خداست ...ولیکن همینکه اعلیحضرت
قدرقدرت ما افکار درونیاش را به ارباب اظهار کرد ،مشارالیه ...رفت توی دلش و گفت:
«مرتیکه احمق فضولی موقوف .تو قاچ زین را نگه دار ،اسبدوانی پیشکشت ».اعلیحضرت
هم دید مسجد جای ریدن نیست .باری ،یک تعظیم بلندباال جلوی اربابش کرد و بهش
سرسپرد و قول داد از این به بعد بدون اجازه او آب از گلویش پایین نرود.

۲

کاتوزیان بر این عقیده است که هدایت تنها در توپمرواری تا حدی به تفکرات
باستانگرایانهاش که همه عمر تبلیغشان کرده بود ،تاخت و «این دورهای است که او دیگر به

 .1طاهباز ،همان مأخذ ،ص [ .۲۱تأکید از نگارنده]
 .۲هدایت ،صادق ،توپ مرواری ،تهران :انتشارات  ،1۳۱۱ ،۳۳۳صص .۱-۱
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اصطالح به سیم آخر زده و به پایان کارش نزدیک شده است 1».هدایت در زمان نگارش این
اثر ( ،)1۳۲۶آنچنانکه از نامههایش به شهید نورایی نیز برمیآید ،از نظر فکری منفعلتر از آن
بود که به انتقاد آگاهانه از خود روی بیاورد و اگر هم از چنین انتقادی در توپمرواری بتوان
ردی یافت ،نه از روی خودآگاهی انتقادی ،بلکه از خشم و خستگی و دلزدگی از همه چیز
بود.
از همین رو بود که در بخش پیشین قیود «موقتاً» و «تاحدی» در مورد داوری حورا یاوری و
تغییر در طرز تفکر هدایت به کار رفت .در حقیقت ،همانطور که رویکرد سارقانه هدایت در
نگارش بوف کور نشان میدهد ،او از نظر فکری ضعیفتر از آن بود که بتواند میراث
باستان گرایانه خاندانش را پشت سر بگذارد و با آغوش باز پذیرای نگاه لوئیسی به خود و به
تاریخ شود .قبول چنین نگرشی مستلزم مسئولیتپذیری و دید انتقادی به خود جهت پذیرش
نقصانها و کمبودها و عدم تمایزگذاری رمانتیک بین «خود» و «دیگری» بود که مطابق آنچه
هدایت پس از بوف کور نگاشت به نظر نمیرسد هرگز به آن دست یافته باشد و بنابراین ،داوری
ذیل را از حورا یاوری به هیچوجه نمیتوان صحیح دانست:
هدایت به جای آنکه – مثل بسیاری از همروزگارانش – به ارزشگذاریهای
سادهاندیشانه بپردازد و چوب و چماق تکفیر را بر سر دیگران فرود آورد ،در اعماق وجود
خویش و دیگران بهروشنی و باریکبینی مینگرد و میفهمد که همه آدمیان در عمق و
بنیان به هم میمانند و این ذهن و روانِ فروپوشیده در داوریهای سطحی و نظامهای
ی ماست که این ارزشهای دوقطبی را میآفریند و
سختگیر و متظاهر و پر از دوروی ِ
گروه کثیری از آدمیان را به کنارههای زندگی و اجتماع پرتاب میکند ...ای کاش همه

 .1کاتوزیان ،همان مأخذ.
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ما در کنار هدایت به این سفر خودشناسی میرفتیم و ای کاش طنین صدای او را در
تاالرهای تاریخمان میشنیدیم.

1

برخالف تصور یاوری «چوب و چماق تکفیر» دیگران تا پایان عمر هدایت از دست او زمین
نیفتاد.

 .7-4صادق هدایت و چرایی نگارش بوف کور
اکنون باید این سؤال مهم را از خود بپرسیم :اگر هدایت تا پایان عمر به تفکرات باستانگرایانه
خود وفادار ماند پس به چه دلیلی بوف کور را مطابق با تفکرات لوئیس نوشت؟ مگر نه اینکه
ویندهام لوئیس در آثار خود و مخصوصاً رمان تار مطلقگراییهای فرهنگی و نژادی را رد
میکرد؟
صادق هدایت مُبلغ مکتب فکری باستانگرایانهای بود که کانونی مشخص از زمان جد اعالی
او رضا قلیخان با اهداف سیاسی معینی در ایران رواج داده بود .جعل یک «هویت ملی» برای
ایرانیان هدف اصلی کانون مذکور بود ،اما اصول فکری مکتب فوق نه به کار تحلیل علمی
تاریخ گذشته ایران می آمد ،نه پاسخی حقیقی و روشنگر برای مشکالت روز جامعه ایرانی به
دست میداد و نه به هدایت کمک میکرد که به مثابه یک فرد هویت حقیقی خود را در مواجهه
با واقعیت جهان پیرامونیاش تعریف کند و با این حال او افکار فوق را همچون نیاکانش ،چه
قبل و چه پس از نوشتن و انتشار بوف کور ،تبلیغ میکرد .هدایت قبل از بوف کور مُبلغ جریان
باستانگرایی در ایران بود و تمام شواهد نشان میدهد که پس از آن نیز مُبلغ باقی ماند .به نظر
میرسد هدایت دنبالهرویی بود که هیچگاه نتوانست خود را حتی از قید و بند سنتهای غلط
 .1یاوری ،حورا" ،دانایی ،اخالق یگانه رمان ،گفتوگوی االهه بقراط با حورا یاوری "،داستان فارسی و
سرگذشت مدرنیته در ایران ،ص .1۳۱
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فکری خانوادهاش برهاند و با این حال ،همچون شخصیت تار ،مدام سعی داشت در رفتار و
گفتار ،خود را هنرمندی فردگرا و ضدتوده معرفی کند که با ضرباهنگ گروهی دیگران حرکت
نمیکند و همین دوگانگی بود که ذهن و روان او را با چالشهایی جدی مواجه میساخت.
روان و شاکله فکری هدایت وارث تاریخی دو وجهی و متعارض بود (ایران باستان/ایران
اسالمی) که نیاکانش سهمی قابلتوجه در جعل آن داشتند و افزون بر این ،گرایشهای شخصی
متناقضی نیز در ذهن هدایت در جدال با یکدیگر بودند .او ،هم به جنس مخالف تمایل داشت
و هم به جنس موافق .تمایالت همجنسگرایانه هدایت نه تنها او را در خاندان اشرافیاش و نیز
در جامعهای سنتی و مذهبی در موضع ضعف و قضاوت دیگران قرار میداد ،بلکه نوعی حس
دلزدگی از خود و نیازهای غریزیاش را ،که بهخصوص در تضاد با گرایشهای هنریاش
بودند ،برایش به ارمغان میآورد .بدین ترتیب ،هدایت شکست هنری خود و آینده
محتومی را که در انتظار خود میدید در فرجام کار شخصیتهای لوئیس یافت.
در نتیجه ،از آنجایی که افسانه اَبَرمردهای پاک و خالص و همهفنحریف آریایی ،یا قهرمانان
مقتدر رمانهای تربیتی فردگرایان اگوئیستی را برای تشریح هویت تکهپاره خود و ناتوانیهایش
و محدودیتهای شخصیاش در جامعه و خانواده مناسب نمیدید ،پس از آشنایی با لوئیس و
افکار او ،به شخصیتهای هویتگسیخته و چندوجهی او روی آورد تا قصه زندگی خودش را
برای دیگران پلیکپی کند و برای شکستهای خود و عدم تواناییاش برای فراروی از
محدودیتهایش دلیلی بیابد.
در حقیقت ،بوف کور بیش از هر چیز دیگری حدیث نفس صادق هدایت است« ،زندگینامه
روحی او» ،داستان زندگی شخصیاش که برای روایت آن به سیاقی لوئیسی ناچار بود در حد
و اندازه نوشتن یک داستان بلند تکنیکها و فلسفههای هنری لوئیس را ،بدون باور به عمق

معنایی آنان ،به کار بگیرد و طرز تفکر حقیقی خودش را در نمایشنامههایی چون پروین دختر
ساسانی به طور موقت کنار بگذارد .اما او ،به استناد بسیاری از نوشتههای پسابوفکوریاش ،تا
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پایان عمر به همان نگاه رمانتیک و غیرعقالنی خود به تاریخ که از نیاکانش به ارث برده بود،
وفادار باقی ماند .بنابراین ،به بیراهه نرفتهایم اگر بگوییم بوف کور هدایت گمانهزنی شخصی
اوست برای فهم وضعیتش در جهان پیرامونی .هدایت در برههای خاص از زندگیاش به سوی
لوئیس و افکار و استراتژی های هنری او متمایل شد تا شاید توضیحی برای وضعیتی کمیک-
تراژیک که در آن به دام افتاده بود بیابد .تالشی که ،اگرچه منجر به خلق بوف کور شد ،اما با
توجه به هر آنچه که او پس از بوف کور نوشت ،به نظر نمیرسد به آن هدف موردنظر رسیده
باشد.
نکات فوق اهمیت فراوانی در فهم صحیح بوف کور و دریافت انگیزههای صادق هدایت در
نگارش این اثر دارد .صادق هدایت بر اساس درک عمیق ،تفکر اصیل و خالقیت هنری خود
بوف کور را ننوشت .بوف کور هدایت اثری چهلتکه است که به خاطر آشنایی ناگهانی او با
ویندهام لوئیس در فرانسه و به شیوه تکهبرداری از روی آثار لوئیس نوشته شد و کارهایی که
هدایت پس از این داستان منتشر کرد نشان میدهد که درک و دریافت هدایت از تفکر لوئیس
هیچ گاه به عمق تفکر خودآگاه او نفوذ نکرد .بر این اساس ،نوعی حس نیاز به تقلید از رویه
آثار و افکار لوئیس بود که هدایت را به سمت او کشانید و این مسئله با توجه به گفتههای خود
هدایت نیز منطقی جلوه میکند .او در گفتوگویش با فرزانه چنین میگوید که «تقلید عیب
نیست ...تقلید بدون اینکه آدم احتیاج داشته باشد ،نشانه تنبلی و بیجربزگی است 1».و هدایت
برای روایت زندگینامه روحی خود شدیداً به خالقیت هنری لوئیس «احتیاج» داشت و مطابق
با منطق عجیب همین گفتهاش ،تقلید از او را نیز عیب نمیدانست.

 .1فرزانه ،همان مأخذ ،ص .1۱۳
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 .8-4صادق هدایت ،بوزینه لوئیس؟
آنچه در مورد ویندهام لوئیس جلب توجه میکند این است که بسیاری از کسانی که نامشان
امروزه در میان بزرگان تاریخ ادبیات جهان جای گرفته است از دیدگاه او هنرمندانی متقلب
بیشتر نبودند .رمان بوزینگان خداوند که لوئیس در سال ( 1۱۳۱سال بازگشت هدایت به ایران)
نوشت ،هجو بیرحمانه فضای هنری روز اروپا و هنرمندان فعال در آن برهه تاریخی بود« .اگرچه
بوزینگان خداوند تلخیصی داستانی از کارهای انتقادی است ،برخالف چنین آثاری ،عمدتاً علیه
کسانی است که لوئیس بینشان زیسته و بیشترین صدمه را از آنها خورده بود ،یعنی ادبا –«رمه
فاضالن» ...بوزینگان خداوند علیه هنرمندان است و به همین عنوان به یاد آورده میشود 1».این
هنرمندان از دید لوئیس نه هنرمند واقعی ،بلکه «شبههنرمند» یا «بوزینههایی» بودند که تالش
میکردند اطوار هنرمند حقیقی را تقلید کنند .در حقیقت ،صحنهای که در آن آناستازیا تار
را «شامپانزه» مینامد باید در همین راستا فهمید.

[تأکید در متن اصلی] 1. Wagner. ibid. p. 247-248.
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طرح روی جلد رمان بوزینگان خداوند

کسانی چون جیمز جویس که لوئیس در بوزینگان خداوند نام «جیمز جولیوس راتنر» را به او
داده است ،گرترود اشتاین و ویرجینیا وولف در زمره این بوزینگان بودند و او به دفعات در آثار
داستانی و انتقادی خود به آنها ،و مخصوصاً به جویس ،تاخت .لوئیس ،جویس را یکی از
رقیبان اصلی خود میدید و حتی او را به سرقت ادبی از نوشتههای خود متهم میکرد .بماند که
جویس نیز در مقام مقابله به مثل برمیآمد و همین اتهام را به لوئیس میزد .حتی غولی ادبی
چون ارنست همینگوی نیز از حملههای انتقادی تند و تیز لوئیس در امان نماند .لوئیس اگرچه
به وجوهی از هنر همینگوی احترام میگذاشت ،قلم حساس و دقیق او را میستود و حتی نام
کتاب انتقادی خود مردان بدون هنر را از نام مجموعه داستان همینگوی ،مردان بدون زنان،
برگرفته بود ،اما برای مقالهای که در آن هنر داستاننویسی همینگوی را به نقد کشید ،با
بهرهگیری از عالقه همینگوی به ورزش گاوبازی ،عنوانی آشکارا توهینآمیز انتخاب کرد« :گاو
نر گنگ 1».این دو تنها دومرتبه با یکدیگر مالقات داشتند و همینگوی در کتاب خاطرات خود،
جشن بیکران ،توصیفی شدیداً زننده از اولین دیدار خود با لوئیس در سال  1۱۲۲به دست داد:
«تالش کردم چهرهاش را تحلیل و توصیف کنم ،اما تنها چشمهایش توجهم را جلب میکرد.
چشم هایش ،زیر آن کاله سیاه ،هنگامی که برای اولین مرتبه دیدمشان ،شبیه به چشمهای یک
متجاوز جنسی ناموفق بودند ۲».لوئیس اما ،خبر نداشت در همان سالهایی که پنجه در پنجه
جویس و همینگویِ بزرگ میانداخت ،نویسندهای جوان و گمنام که از هزاران کیلومتر
آنسوتر و از کشوری باستانی به فرانسه آمده بود ،نوشتههایش را خط به خط از نظر میگذراند
و چه بسا حتی در کافههای پاریس به دقت او را زیر نظر میگرفت.
1. The Dumb Ox
2. Hemingway, Ernest. A Moveable Feast (1964), restored edition, New York:
Scribners, 2009. p. 89.
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حقیقتاً در زمینه تحقیقی نوشته حاضر ،طنز تاریخی نیست که لوئیس کتابی با چنین مضمونی
– شبههنرمندانی متقلب که همچون بوزینگان از هنرمند حقیقی تقلید میکنند – نوشته است؟
 .1-4تقلید و تنزل دادن اصل
تقلید و سرقت تفاوت ماهوی چندانی با یکدیگر ندارند و این دو را میتوان دو وجه از یک
عمل دانست .هر تکراری نیز که بدون اشراف بر و آگاهی از ریزهکاریهای اصل انجام شود نه
تنها نوعی سرقت است ،بلکه ارزش آن اصل را تنزل میدهد .در این بخش خواهیم دید که
صادق هدایت چگونه با رویکرد تقلیدی-سرقتی خود در بوف کور ارزش افکار و
استراتژیهای هنری لوئیس را پایین آورده است.
نخست باید در خصوص عملکرد چشم در داستان بوف کور سخن بگوییم.
نیکبخت ،مبتنی بر شیوه تحلیلی روانشناختی خود ،در خصوص توهمات دیداری راوی
بوف کور اینگونه مینویسد:
راوی قادر نیست تشخیص دهد که آن رویدادی که در برابر چشمانش پدیدار گشته،
رؤیایی بوده که با چشمهای باز و بیدار دیده است .راوی در آغاز تکگویی خویش و
در ابتدای فصل نخست ،آن را از «اتفاقات ماوراءالطبیعی» میخواند که میان خواب و
بیداری (در حالت انروئید) در حال اغما برایش پیش آمده است .در فرد روان گسیخته،
به دلیل از بین رفتن مرزهای ایگو ،ناخودآگاه در بخش خودآگاه تداخل و بر آن تسلط
پیدا میکند :هم در بیداری رؤیا میبیند و هم قادر به تشخیص آن از واقعیت بیرونی نیست.
وجود این ویژگیها (توهم دیداری و گرفتار دگانگی ذهنی بودن و ناتوانی از تشخیص
رؤیا از واقعیت) از همان آغاز و به روشنی در تکگویی درونی راوی دیده میشود ...در

74
www.aghalliat.com

حسام جنانی

هدایت نابغه یا هدایت سارق( ...بخش سوم و پایانی)

فصل نخست تنها بخشی که نشاندهنده منظر آگاهانه ذهن راوی است ،جستوجوی او
در اطراف خانه خود به قصد یافتن نشانههایی از همان رؤیای در بیداری است.

1

نیکبخت از به کارگیری عناصر هنر بروننگر لوئیس در بوف کور مطلع نیست وگرنه متوجه
میشد که این توضیح صرفاً تعارضات درونی داستان هدایت را پررنگتر میکند .از آنجایی
که لوئیس با درونبینی مخالف بود ،مطابق با «فلسفه چشم» بینایی چشم مادی را حس اصیل
وجود آدمی و معادل ادراک و فردیت شخص میشمرد و دیدیم که صادق هدایت عمالً با
بهره گیری از همین فلسفه حتی نام داستان خود را انتخاب کرده است .در این داستان راوی
فردی است که به خاطر بیتوجهی به وجه عقالنی وجود خود (که چشم مادی در فلسفه فکری
لوئیس با آن همکار و حتی همتراز پنداشته میشود) در سرتاسر داستان ،هم در فصل اول و هم
در فصل سوم ،عمدتاً از غرائز جسم وحشی و کور خود پیروی میکند .از طرفی ،این جسم و
سایه آن ،که راوی آن را حقیقیتر از وجودش میخواند ،به یک بوف تشبیه شده است و بدین
ترتیب نام داستان به وجهی استعاری تعیین میشود :بوف کور .اکنون سؤال این است :چگونه
میتوان چشمِ مادی و عملکرد آن را همکار و همتراز ادراک و مهمترین ابزار رسیدن به فردیت
تمایزیافته از دیگران دانست و در عین حال همین چشم را در «فضایی خوابگونه» قرار داد و
خلق هنر واال (نقاشی از چهره دختر اثیری) را نیز به عملکرد آن منتسب کرد؟ آیا چشم مادی
میتواند در حالتی شهودی و رؤیاگون «تجلی» صحنهای را ببیند (دیدن دختر اثیری از سوراخ
هواخور رف) و این صحنه بدل به موتور متحرکه کل داستان بشود؟ چگونه میتوان هم دختر
اثیری را تجلی دانست و هم فلسفه چشم و فلسفه خنده را در داستان به کار گرفت؟
فلسفه خنده لوئیس نیز که به گستردگی در بوف کور به کارگرفته شده و مبتنی بر وجود
یک مشاهدهگر خندان و یک جسم وحشی در ساختار وجودی انسان است ،تنها زمانی معنا
 .1همان مأخذ ،ص ۱۲
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می دهد که ما عملکرد چشم را مادی و همبسته با ادراک و دانش آگاهانه فرض کنیم ،چون
جسم وحشی همان جسم مادی ماست که غریزی ،بیغایت ،واکنشگر و کور است و کار
مشاهدهگر خندان که از طریق چشم مادی ما انجام میپذیرد ،مشاهده عملکرد کمیک این جسم
مادی در جهان پیرامونی است .الزمه این عملکرد جدایی کامل بین سوژه (چشم و ادراک) و
ابژه (جسم و جهان پیرامون) است ،اما آیا در بوف کور این جدایی به شکلی مشخص دیده
میشود؟ وقتی ما نتوانیم تشخیص بدهیم که دختر اثیری «توهم دیداری» راوی است که در ذهن
او تداعی میشود یا موجودی واقعی که در فضای سخت بیرونی زندگی میکند چطور میتوانیم
از این جدایی بگوییم؟ اگر جدایی مزبور در داستان مرز روشنی داشت یوسف اسحاقپور هرگز
اینچنین نمیگفت که «تصویر و چشم ،در این متن ،که به ظاهر شرح توهمآلود کابوسی است...
در کانون مرکزی وقایع قرار دارند 1».البته ،نیکبخت ،مبتنی بر شیوه تحلیلی روانشناختی خود،
این مشخصه بوف کور را امتیازی برای آن میشمارد ،اما در جریان این پژوهش دیدیم که
داستان هدایت بیش از هر چیز دیگری داستانی وُرتیسیستی است و فقدان جدایی بین سوژه و
ابژه برای آن ضعف وحشتناکی به شمار میرود .نتیجهای که از این نکات گرفته میشود این
است که هدایت در دنیایی درونی و رؤیاگون در حال استفاده از عملکرد چشم مادی به عنوان
تنها ابزار قابل اتکا برای ادراک آدمی است.
آذر نفیسی نظر خود را درباره نام داستان هدایت اینگونه بیان میکند:
این جغد در عنوان کتاب جغدی است که بیانگیر [کذا] مفهومی متناقض است .این «جغد
کور» کور است یعنی چشمانش بر واقعیات خارج کور است ،اما چشم درونیاش باز
است و در دنیای تاریک درون خود به جستجو میپردازد .شغل او یعنی نقاشی بیش از هر

 .1اسحاقپور ،همان مأخذ ،ص .۱۲
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چیز با چشم سر و کار دارد و از طریق نقش است که او به دنبال حقیقت است .از طریق
نقش و نوشتن.

1

نفیسی آنجا که میگوید چشمان این بوف «بر واقعیات خارج کور است» تا حد زیادی در مسیر
درست قرار می گیرد ،اما بالفاصله پس از آن با دادن اصالت به چشم دلی و درونی به بیراهه
میافت د .اگر چشم درونی این جغد ،یعنی راوی ،باز است و کل داستان نیز در فضایی دلی و
درونی رخ میدهد ،بهتر نبود عنوان داستان «بوف بینا» باشد؟ در ثانی ،چرا باید نام این داستان
بوف کور باشد وقتی شغل راوی «یعنی نقاشی بیش از هر چیز با چشم سر و کار دارد و از طریق
نقش است که او بدنبال حقیقت است ،از طریق نقش و نوشتن»؟ آیا راوی کار نقاشی و نوشتن
را نیز با چشم دل و به شکلی شهودی ،بدون آنکه واقعاً چیزی بکشد یا بنویسد ،انجام میدهد؟
اگر پاسخ مثبت است پس بازهم به نظر نمیرسد بوف کور نام مناسبی برای این داستان باشد.
چنانکه معلوم است توضیحات نفیسی به هیچوجه دلیل نامگذاری این داستان را روشن
نمیکند و تنها راه ،آنطور که در این پژوهش نیز شرحش رفت ،رجوع به فلسفههای هنری
خاص لوئیس به خصوص فلسفه چشم و فلسفه خنده اوست که نیاز به فضایی بیرونی را حتمی
میکند .پس تا زمانی که مفسران بوف کور این حقیقت را درک نکنند که صادق هدایت،
مشهورترین داستان خود را با استفاده از اصول وُرتیسیسم نگاشته است تا ابد در حدس و
گمانهای اینچنین سردرگم باقی خواهند ماند.
آنچه حاالت فوق را در بوف کور به وجود آورده استفاده خامدستانه و تقلیدی هدایت از
خصیصه التقاطی مکتب َدوَرانگری و تلفیق ناشیانه لوئیس و فروید در بوف کور است .قصد
صادق هدایت این بوده که با استفاده از خصیصه التقاطی وُرتیسیم دو فلسفه نامتجانس را در هم
تلفیق کند و چیزی نو بیافریند اما چون درک درستی از مواد کار خود نداشته توفیقی نیز در این
 .1نفیسی ،همان مأخذ ،ص .1۱
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راه به دست نیاورده است .هدایت فراموش کرده بود که در مکتب وُرتیسیسم «دوگانگیها باید
متقابل و در عین حال مکمل یکدیگر باشند 1».اما فرویدیسم که لوئیس نیز به شدت با آن دشمنی
میکرد ،چگونه میتواند «مکمل» وُرتیسیسم باشد؟ او خواسته با استفاده از برخی عناصر مکتب
فرویدیسم داستانی «دروننگر» بیافریند که «تقریباً» ناخودآگاه باشد و در «سیالن» ذهن راوی
بگذرد اما در عین حال به شکلی بسیار گسترده از عناصر هنر «بروننگر» و ضدسیالن لوئیس نیز
استفاده کرده است و مخلوق عجیبالخلقهای آفریده که نه این است و نه آن.
در بوف کور ،هدایت بارها نظریههای فروید را عیناً و گاه به مضمون تکرار میکند .در
واقع ،وقتی میگوید خوابها را خودم درست کرده بودم ،منظورش این است که اراده
ناخودآگاه او برخاسته از «شهوتهای کشتهشده» ،یا نیازهای جنسی سرکوبشده این
خوابها را آفریدهاند.

۲

هدایت برای نقل قصه زندگی روحی خود ،بدون توجه به اینکه استفاده از منطق متناقضها
نباید به نقض یکپارچگی معنایی یک اثر وُرتیسیستی منجر شود ،وُرتیسیسم و بروننگری لوئیس
را با فرویدیسم و درون نگری استعاری رمان روانشناختی مخلوط کرده و اثری مغشوش آفریده
است که کیفیتی بسیار نازل تر از آثار لوئیس دارد .البته ،این امکان نیز وجود دارد که هدایت
تحت تأثیر فضای درون نگر برخی از آثار لوئیس قرار گرفته باشد ،اما این تأثیرپذیری بدون
توجه به این نکته مهم بوده که لوئیس فضاهای دروننگر را برای هجو درونگرایی خلق میکرد

نه به خاطر اعتقادش به آن.
البته اشتباه نشود ،مقصود این نیست که هدایت نمیتوانست عناصر دروننگرانه را در بوف
کور به کار بگیرد .مطابق با منطق متناقضها چنین رویکردی کامالً پذیرفتهشده است ،اما بشرطها
و شروطها:
1. Bracewell. ibid. p. 272.
 .2صنعتی ،همان مأخذ ،ص [ .1۱۱تأکید در متن اصلی]
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لوئیس از طریق مطرح کردن مفهوم وُرتکس توانست یک نظریه زیباییشناسانه پیچیده
را بسط بدهد که قادر بود به نفع آفرینش خالقه به عملکردهای زمان ،یعنی سیالن،
احساساتگرایی و حسینگری ،اجازه تمرین و تصدیق شدن بدهد ،اما در عین حال زمان،
بهشدت محدود به سازماندهی کنترلگر پارامترهای فضا باقی

میماند1.

این یعنی اگر هم راوی به سیالنی رؤیایی و درونی و خوابگونه فرو میرفت ،میبایست
مرزهای آن با فضای بیرونی کامالً جدا و متمایز باقی میماند و سهم اصلی در داستان نیز – اگر
قصد هجو درونگرایی در میان نبود – نه به سیالن درونی ،بلکه باید به خطوط سخت ،واضح و
مشخص فضای بیرونی میرسید .در منظومه فکری لوئیس «فضا ...جاذب احساسات ،شهود ،و
ناخودآگاه است ،اما [این] عناصرِ [متعلق به] سیالن را تحت نفوذ ادراک و ذهن خودآگاه
درمیآورد ۲».آیا ماجرا در بوف کور اینگونه شده است؟ مطلقاً خیر.
مرتبط با همین بحث ،صحنه گویایی در رمان تار وجود دارد که میتواند وضوح بیشتری به
موضوع پیش رویمان ببخشد.
 .1-1-4لحظه شوپنهاوری
لوئیس تحصیالت فلسفی آکادمیک نداشت و به همین دلیل تفلسفش آنقدرها روشمند نبود و
نحوه برخورد او با متفکران دیگر نیز از اسلوب مشخصی پیروی نمیکرد .شاید بهتر است بگوییم
شیوهاش در مواجهه با فلسفهها و فیلسوفان دیگر همانی بود که در اینجا تکهبرداری نامیده شده
است .او به جز نظام بصری مربوط به نقاشی ،از هیچ نظم مستمر فلسفی دیگری پیروی نمیکرد
و رفتارش با دستگاههای فکری دیگر گزینشی بود .بدین معنی که اگر تکهای از کالم یا فلسفه
فیلسوفی خاص را باب طبع خود میدید ،متناسب با اصول کلی وُرتیسیسم ،آن تکه مجزا را از
[تأکید از نگارنده] 1. Bracewell. ibid. p. 270.
[تأکید از نگارنده] 2. ibid. p. 165.
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منظومه فلسفی هماهنگ آن فیلسوف بیرون میکشید و وارد گرداب وُرتکسی خود میکرد و
باقی منظومه را بیرون از وُرتکس نگه میداشت .فیالمثل ،باوجود اینکه کلیت منظومه فلسفی
شوپنهاور را ،به این دلیل که بر بنیان حضور نیرویی کور و ناخودآگاه در جهان به نام اراده پی
ریخته شده بود ،تقریباً به طور کامل رد میکرد ،اما با این حال بخشهایی از سخنان او را که
هماهنگ با استراتژیهای هنری خود مییافت به وُرتکس میافزود ،از جمله این بخش از تفکر
شوپنهاور را در باب هنر و برتری آن بر علم که به دیدگاه بصری لوئیس نقاش نزدیکی زیادی
داشت:
در همان حال که علم – به پیروی از جریان بیقرار و بیثبات فرمهای چندالیه استدالالت
و اصول و نتایج – به هر مقصدی که میرسد دوباره و دوباره به مقاصدی دیگر رهنمون
میشود و ما – چونانکه با دویدن نمیتوانیم به نقطهای برسیم که ابرها افق را لمس
میکنند – هیچگاه نمیتوانیم [با اتکا به علم] مقصدی نهایی یا رضایتی کامل بیابیم ،هنر
اما ،برعکس ،همهجا در مقصد خود است .چراکه ابژه تعمق خود را از سیاله جریان جهانی
بیرون میکشد و آن را به شکلی متمایز در برابر آن مینهد .این چیز منفرد ،که در آن
سیاله ،جزئی بیاندازه خُرد بود ،برای هنر نماینده کل میشود ،معادلی برای بسیارِ نامحدود
در فضا و زمان .در نتیجه هنر روی این چیز منفرد درنگ و چرخ زمان را متوقف میکند.
روابط برایش ناپدید میشوند .ابژهاش ضرروی است ،ایده

است1.

لوئیس این تعریف شوپنهاور از هنر را سخت مطبوع طبع خود دیده بود چرا که این «چیز منفرد»،
این ایده ضروری ،که در اثر متوقف شدن «چرخ زمان» شکل میگرفت« ،سیالن فلسفی را نفی
میکرد ۲».درست که منشأ «ایده» همان «سیاله جریان جهانی» است ،اما این «ذهن خودآگاه است
که تصاویر حسشده توسط ناخودآگاه را از «سیالن» بیرون میکشد و به مثابه ابژههایی منسجم
1. Schopenhauer. ibid. vol. 1. p. 185
2. Bracewell. ibid. p. 52.
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جدا میکند 1».این لحظه شوپنهاوری در ابتدای رمان تار ،هنگامی که تار و برتا در حال
گفتوگو با یکدیگر هستند ،همانند یک «تجلی» در مقابل دیدگان تار نمود مییابد:
همان طور که تار کنار برتا ایستاده بود تصویری پیچیده در ذهنش شکل گرفت .او
شوپنهاور را به یاد آورد .تصویری که به ذهنش آمده بود یک جعبهبازی چینی بود که
متشکل از جعبههایی درون جعبههای دیگر بود ...زنی در میانهاش یک هسته مرکزی
داشت ،چیزی شبیه یک نوزادِ شبحطور خیلی واقعی .این کودک مستعد آماسیدن بود.
بعد آن زن تماماً تبدیل به نوزاد شد .پوستهای که تار در دست داشت یک تابوت مومیایی
نقاشیشده بود .خود او نیز یک تابوت مومیایی بود .با این تفاوت که او حاوی چیزی نبود
مگر بیشمار تابوتهای نقاشیشده دیگر که از بزرگتر به کوچکتر درون هم بودند.
کوچکترین تابوت نه یک نوزاد شبحطور یا هستهای زنده ،بلکه یک نقاشی مانند باقی
آنها بود .هسته مرکزی او یک نقاشی بود .آنگونه بود که باید

میبود!۲

مرز بین این رؤیای ذهنی و فضای سخت مادی بیرون از ذهن تار کامالً مشخص است و دیوار
بین این دو در داستان فرونریخته ،حادثهای ناگوار که داستان وُرتیسیستی بوف کور به خود دیده
است .خواننده در داستان بوف کور نیز در ابتدای داستان با یک تجلی شوپنهاوری روبهرو
میشود  ،اما هدایت به جای آنکه معنای این تجلی را در دنیای مادی برای خواننده باز کند کل
داستان را به فضایی وهمگونه فرو میبرد که به نوعی انعکاس آماسیده همین تصویر اولیه
است.
اما از این صحنه شوپنهاوری میتوان به شباهت مهم دیگری ،هم در سطح و هم در عمق دو
داستان ،پی برد .تار در این رؤیای شوپنهاوری هسته مرکزی خود را ،و اصالً خود را ،همچون
یک نقاشی میبیند و چنانکه دیدیم ،در داستان بوف کور نیز عصاره یا هسته مرکزی داستان،
1. ibid. p. 166.
[تأکید در متن اصلی]2. Lewis. Tarr. p. 46.
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که استعارهای از هویت خود راویست ،یک نقاشی است .از طرفی ،راوی صحنهای را که در
ابتدای داستان بر او تجلی میشود با تفاوتهایی اندک روی جلد قلمدانهایش نقاشی میکند.
تارِ نقاش نیز هسته مرکزی خود را به صورت یک تابوت بسیار کوچک نقاشیشده میبیند.
تابوت مومیایی شکلی مستطیلی دارد ،در این صورت ،اگر تابوت نقاشیشده را کوچک کنیم،
آنطور که در رؤیای تار کوچک شده است ،به یک قلمدان نقاشیشده شباهت پیدا نمیکند؟
 .2-1-4چرا تکگویی درونی؟
از جنبهای دیگر نیز میتوان به موضوع این بخش از پژوهش حاضر پرداخت.
لوئیس به خاطر رویکردهای هنری بروننگرانهاش روشهای ذهنی راویت مانند تکگویی
درونی را چندان نمیپذیرفت ،اما ،داستان هدایت از ابتدا تا انتها حاصل تکگویی درونی راوی
است .چرا هدایت ،علیرغم آنکه تمامی متن بوف کور را با تکهبرداری از روی آثار لوئیس
نوشته است ،در همین یک مورد از او پیروی نمیکند و شیوهای روایی را برمیگزیند که لوئیس
به شدت با آن مخالف است و وجود آن را در روایت نشانه نازل بودن اثر میشمارد؟ خالقیت
هنری؟ اینگونه به نظر نمیرسد.
اول اینکه ،هدایت با دیدی انتقادی که لوئیس به جامعه پیرامونی زمان خود داشت به سراغ
داستانش نرفته بود .در زمانه هدایت مفاهیمی چون فردیت و فردگرایی جایگاهی در ادبیات
ایران نداشتند که هدایت بخواهد به نسخههای نامطلوب آنها بتازد و همچون لوئیس نسخه
ابداعی خود را جایگزین آنها کند« .بررسیها و پژوهشهای فراوانی که محققان ایرانی و
غیرایرانی در اینباره کردهاند نشان میدهد که ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ما ،در روزگار
روبهروشدنمان با اندیشههای غربی ،جایی برای پیدایش فردیت و سوبژکتیویته باز

نمیکرده1».

بهعالوه ،خود هدایت در زمانهای که با افکار لوئیس آشنا شد مبلغ افکاری نژادپرستانه و ضدفرد
 .1یاوری ،حورا" ،نقد روانشناختی فرهنگی "،داستان فارسی و سرگذشت مدرنیته در ایران ،ص .1۱۱
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بود که در دودمان رضاقلی خان هدایت بصورت موروثی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و به
او رسیده بود .آنچنانکه سیر آثار پسابوف کوری هدایت و نامههای خصوصی او نیز نشان
میدهد ،او هیچ گاه پیرو فلسفه فکری لوئیس نشد و این افکار را کنار نگذاشت .پس نزدیک
شدن هدایت به لوئیس نه به خاطر تفکر فلسفی خاص او و نه در نتیجه فهم عمیق و صحیح
هدایت از این تفکرات یا پذیرش آنها یا انتقاد از خود ،بلکه ،آنطور که پیشتر شرح آن رفت،
از روی حس همذاتپنداری با شخصیتهای داستانهایش بود که سرنوشت آنها را بسیار مشابه
وضعیت خود در خانواده و در اجتماع آن روز ایران میدید.
با در نظر گرفتن همه این نکات ،اصالً عجیب نیست که زاویه دید روایت در بوف کور اول
شخص است و هدایت از شیوه تکگویی درونی استفاده میکند که لوئیس آن را نازلترین
شیوه روایی و مناسب شخصیتهای کودکسال یا حیوان یا کودن میداند .در حقیقت ،از
آنجایی که بین نویسنده و راوی اولشخصِ داستان حس همذاتپنداری پرقدرتی وجود دارد،
راویِ داستان هدایت را براحتی میتوان «هدایت-راوی» نیز نامید .تکگویی درونی عالوه بر
آنکه طبیعی ترین شیوه روایت برای راوی منزوی این داستان است ،به ذهن هدایت نیز امکان
بیشتری برای همذاتپنداری با راویای میدهد که قصه زندگیاش در حقیقت قصه زندگی
خودش است و مبتنی بر آرای لوئیس چنین حالتی برای داستان یک نقطهضعف بزرگ و نشانه
نازل بودن کیفیت اثر است.
لوئیس جنبش وُرتیسیسم را با رویکردی دکارتی -عقالنی تأسیس کرده بود و از این رو در
برخورد با جهان پیرامون به جدایی بین سوژه و ابژه اعتقاد فراوانی داشت .او بر این باور بود که
استفاده از تک گویی درونی در داستان خطر آلوده شدن آن را با احساسات شخصی نویسنده
باال میبرد و کیفیتی رمانتیک به قصه میدهد .از این رو در رمان تار ،که هدایت بیشترین استفاده
را از آن برده ،راوی داستان او سوم شخص است .بنابراین ،در این رمان فاصله نویسنده با موضوع
خود ،با راوی و با شخصیتهای داستان حفظ میشود و راوی نیز در سیر وقایع کامالً بیطرف
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میماند .بر خالف رمان تار اما ،در بوف کور سد احساسی بین نویسنده و راوی کامالً فرو ریخته
است.
تداخل ذهن نویسنده و راوی بوف کور را در تکنیکهای روایی بکار رفته در این داستان به
وضوح میتوان دید .این تکنیکها به هیچ وجه با وضع و حال راوی مریضاحوال داستان تناسبی
ندارند .این راوی افیونزده و خموده چطور میتواند این تکگویی درونی را تا این حد
کنترل شده نگه دارد و مثالً از عالمت سجاوندی خط تیره برای نشان دادن هویتگسیختگی
شخصیتها بهره ببرد؟ این عالمتها را چه کسی وارد داستان کرده است؟ ذهن نیمهبیدار راوی
یا فکر هشیار نویسنده؟
در فصل پایانی رمان اولیس که روایت از ابتدا تا انتها در ذهن مالی بلوم جریان دارد ،جویس
از تکنیک جریان سیال ذهن استفاده میکند که با مقصود نویسنده ،یعنی نشان دادن جریان آزاد
افکار در ذهن یک شخص ،کامالً تناسب دارد و به همین دلیل استفاده از عالیم سجاوندی به
حداقل ممکن میرسد و جملهها درست به مانند جریان درهم افکار بر کاغذ جاری میشوند و
خود نویسنده نیز در این سیر روایی تابع محدودیتهای روایت ذهنیِ راوی خود میشود.
بوف کور تکگویی درونی یک راوی خمیده و خموده و ناخوشاحوال است که از قرار
معلوم همواره تحت تأثیر افیون است و از قضا هنر اصلیاش نیز نه نویسندگی که نقاشی است.

با این حال ،ماجرا با همان کنترلی نوشته شده است که راوی سومشخص و هوشیار رمان تار
داستان را پیش روی خواننده میگذارد .بدینسان ،یک مرتبه دیگر متوجه میشویم که آنچه
ی داستان ،بلکه دخالت نابجای نویسنده
ساختار روایی بوف کور را خلق کرده نه ذهن افیونی راو ِ
و حضور مستقیم ذهن هوشیار او در جریان روایی بوف کور بوده که تناسب بین وضعیت ذهنی

راوی و تکنیکهای روایی به کار رفته در داستان را از بین برده است؛ مسئلهای که در رمان تار
به چشم نمیخورد .در واقع ،به نظر میرسد نویسنده بوف کور به محدودیتهای روایی ناشی
از وضع و حال راوی خود وقوف چندانی ندارد ،یا دارد ،اما به آنها بیتوجه است و به همین
خاطر مدام در جریان راویت حاضر میشود و داستان را خودآگاهانه مهندسی میکند و این نیز
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یکی دیگر از جنبههای کیفیت نازلتر بوف کور نسبت به آثار ویندهام لوئیس است که به خاطر
رویکرد تقلیدی هدایت و عدم فهم صحیح اصول هنری مکتب وُرتیسیسم بروز یافته است.

 .11-4گوتیک ،سوررئالیسم ،اگزیستانسیالیسم ،سمبولیسم ،کوبیسم ،اکسپرسیونیسم،
هندوئیسم ،بودائیسم ،مزدائیسم یا فرویدیسم؟
دهها و چه بسا صدها منتقد ایرانی و خارجی تاکنون سعی کردهاند بوف کور را به حداقل یکی
از مکاتب هنری پرنفوذ قرون نوزدهم و بیستم منتسب و تأثیرپذیری هدایت را از آنها و حتی
از برخی ادیان باستانی اثبات کنند .مکاتب و جنبشهای متعددی در سالهای قبل و بعد از
حضور هدایت در اروپا رونق داشتند و بعض ًا مانند نمونه فوتوریسم که در ایتالیا رویید
جنجال های بزرگی نیز آفریدند .نجف دریابندری در مصاحبه معروف خود با مجله آدینه در
سال  ،1۳۶۱بوف کور را اثری دید که «تحت تأثیر جنبش معروف سمبولیستهای فرانسه نوشته
شده .و همچنین البته تحت تأثیر سوررئالیستها 1».محمد صنعتی نیز ،آنطور که از توضیحاتش
در کتاب صادق هدایت و هراس از مرگ برمیآید بوف کور را عمدتاً در زمره داستانهای
سوررئالیستی طبقهبندی میکند .سیروس شمیسا نیز این اثر را سوررئالیستی میداند .هرچند ،با
استفاده از «نقد روانشناسانه»« ،نقد اسطورهگرا» و «نقد صور مثالی» و با تهرنگی یونگی
رویکردی ترکیبی را در تحلیل بوف کور به کار میگیرد و آن را «نقد جادویی» مینامد .عده
زیادی آن را اکسپرسیونیستی میدانند ،بعضی چون مجتبی مینوی معتقدند داستان هدایت «نوعی
رمان گوتیک منحط و متأثر از هوفمان» ۲است و برخی نیز بارقههایی از کوبیسم را در شاهکار
 .1دریابندری ،نجف" ،گلستان ،مبتال به لقوه زبانی ،آلاحمد ،دچار سکسکه ،بوف کور ،منحط "،مجله
آدینه ،شماره  ،۳۳ص .۲۳
 .۲اسدی ،علیرضا" ،نقش تشبیه در خلق فضای بوک کور "،فصلنامه علمی-پژوهشی نقد ادبی ،سال ،۱
شماره  ،۳۲زمستان  ،1۳۱۱ص .۲۱
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هدایت یافتهاند .استناد آنها به برخی توصیفات راوی از منظرهها و خانههایی است که در فصل
اول در راه قبرستان و در فصل سوم به هنگام سرگردانی در شهر میبیند:

همان مأخذ ،ص ۳۱

چنین توصیفی از خانهها در فصل سوم داستان نیز دوباره تکرار میشود:

همان مأخذ ،ص ۱۱

نام تابلوی زیر «شهر آتالنتیک» 1است که هلن ساندرز یکی از نقاشان مکتب وُرتیسیسم با استفاده
از خطوط بریده سیاه و سفید خلق کرده است .این تابلو در شماره دوم مجله بالست به چاپ
رسید:
1. The Atlantic City
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تابلوی شهر آتالنتیک

خواننده متن حاضر بهراحتی میتواند به شباهت بین نقاشیهای کوبیستی و نقاشی فوق که در
سبک وُرتیسیسم کشیده شده است پی ببرد .شباهتهای اینچنینی آنقدر زیاد بود که وُرتیسیسم
را در اوایل پیدایش شاخه انگلیسی کوبیسم به شمار میآوردند .پس شباهت توصیفهای
هدایت به تابلوهای کوبیستی در اصل به این خاطر است که هدایت در بوف کور ملهم از سبک
نقاشی ُورتیسیستی است نه کوبیستی.
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تابلوی کارگاه از ویندهام لوئیس

در این میان ،نویسندگان و شاعران متعددی نیز به عنوان الهامبخشان هدایت همواره مطرح
بودهاند .فیالمثل ،آذر نفیسی در مقاله معضل «بوف کور» چنین مینویسد که« :منقدین معاصر
اکثراً بوف کور را مخلوطی میدانند از آثار نویسندگانی چون پو ،و کافکا و نوالیس و ریلکه و
نِروال 1».از طرفی ،از آنجایی که هدایت با جنبش روانشناختی ابتدای قرن بیستم آشنایی داشته،
عدهای همچون محمود نیکبخت و جالل ستاری نیز سعی کردهاند با رویکردهای متنگرایانه و
روانشناختی تأثیرپذیری هدایت از مکاتب روانشناسی ،بهخصوص روانشناسی فرویدی ۲و
یونگی را ،در بوف کور به اثبات برسانند .بوف کور اما ،همه اینها هست و هیچکدامشان نیست.
بوف کور اثری وُرتیسیستی است .چنانکه پیشتر نیز بیان شد ،دَوَرانگری مکتبی التقاطی
 .1نفیسی" ،معضل بوف کور" ص .11
 .۲نیکبخت در این خصوص چنین مینویسد« :هدایت شاید نخستین کسی است که از فرویدیسم در زبان
فارسی سخن گفته است .اگر هم چنین نباشد نگاههای فرویدی تأثیری خاص برچگونگی نگاه هدایت بهویژه
بر بوف کور داشته است( ».نیکبخت ،همان مأخذ ،پاورقی ص )۳۱
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بود که سعی میکرد تمام جنبشهای فکری مطرحِ زمان را در خود هضم و جذب کند.
بنابراین ،اگرچه بوف کور به طور عمده تحت تأثیر وُرتیسیسم نوشته شده است ،اما چه بسا یافتن
ردپایی از تمامی مکاتب فوق و آثار نویسندگان نامبرده در آن طبیعی باشد .در واقع ،همین
رویکرد التقاطی مکتب هنری وُرتیسیسم بود که صادق هدایت را قانع کرد که میتواند اثرش
را بصورت چهلتکهای مختلط از آثار لوئیس سرهمبندی کند ،آن هم بدون عضویت در این
مکتب ،بدون حصول درکی درست از اصول آن ،یا بدون کوچکترین اشارهای به استفاده از
آن.
آذر نفیسی در ادامه تعریف و تمجیدهای خود از بوف کور در خصوص اهمیت این داستان
چنین ابراز نظر میکند:
در تاریخ نقد داستاننویسی فارسی درباره هیچ کتابی به اندازه بوف کور نظرات قاطع
ارائه نشده .نظراتی شیفته یافتن ارتباطهایی مرئی یا نامرئی بین افکار راوی و افکار بودا و
مارکس و فروید و غیره .این که میتوان تشابهاتی یافت کافی نیست .کوشش این بوده و
هنوز هست که کل روایت در محدوده یکی از این نظریات به بند کشیده شود .و اهمیت
بوف کور در اینجاست که از دام اینگونه تحلیلها میگریزد.

1

تنها مکتبی که میتوان بوف کور را در آن به بند کشید دَوَرانگریست و در این پژوهش به
تفصیل به تمامی شواهد مرتبط با این امر پرداخته شد .رمزی بودن آثار وُرتیسیستی ،اهمیت
فراوان گذشته در این مکتب و تأثیر آن در زندگی فرد ،چهارچوببندی ذهنیت فرد به مثابه
جایگاهی برای انباشت تاریخچههای متفاوت و متضاد فرهنگی و گرایشات شخصی متعارض،
تصویرمحوری و فضامحوری و بخصوص ماهیت التقاطی این مکتب ،همه و همه ،مشخصاتی
هستند که در بوف کور نیز تمام و کمال یافت میشوند .تنها در اثری که مبتنی بر خصیصه
 .1همان مأخذ ،صص .1۱-1۳
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التقاطی وُرتیسیسم نوشته شده باشد میتوان انبوهی از نظریات مختلف و متفاوت را به شکلی
فشرده گرد هم آورد و البته دیدیم که استفاده ناشیانه هدایت از این اصل کلیدی مکتب
دَوَرانگری چگونه شالوده ساختاری و کلیت معنایی بوف کور را مخدوش کرده است .در

حقیقت ،بوف کور یک وُرتکس است ،گردابی الکترومغناطیسی که عناصری از سبکهای
هنری و فلسفههای فکری مختلف در حال چرخشی بیانتها در آن هستند .این داستان به قول
اِزرا پاوند «گرهگاه یا خوشهایست ...که ایدهها از آن به بیرون پرتاب میشوند ،از میان آن
میگذرند و به درون آن کشیده میشوند».
جالب اینجاست که صادق هدایت در بخشی از بوف کور به نحوی آشکار به اصل
وُرتیسیستی التقاط که شخصیت راوی را همچون تار به مخلوطی متناقض و عجیب بدل کرده
است ،اشاره میکند:

همان مأخذ ،ص ۱1

نفیسی درباره این «مخلوط نامتناسب عجیب» چنین مینویسد:
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این خصیصه ...نه تنها در شخصیت راوی که در سرتاسر روایت دیده میشود .البته طبیعی
است که هر رمان مخلوطی از عناصر «نامتناسب» و «عجیب» باشد .حتی در رمانهای سنتی
رئالیسم هم میبینیم شخصیتها و حوادث نامتجانس یا متضاد در کنار و در برابر همدیگر
قرار میگیرند .به کار گرفتن ضد هر پدیده به قصد روشن کردن زوایای پنهان پدیده
شگردی آشناست .اما در اینجا این نامتناسبی عجیب به اوج خود میرسد ...سؤال اصلی
این است که هدایت چگونه توانسته است این «نامتناسب عجیب» را به نمایش گذارد،
بیآنکه روایت یکپارچگیاش را از دست بدهد.

1

بهت نفیسی و سؤالی که برای او پیش آمده ناشی از بیخبری اوست .او نمیداند آنچه که به
بوف کور شکل داده ،نه «جادوی روایت» این داستان که از نبوغ هدایت برخاسته باشد ،بلکه
تکهبرداریهای بیشمار او از هنر لوئیس است .آنچه هدایت را قادر ساخت تا «این «نامتناسب
عجیب» را به نمایش بگذارد ،بیآنکه روایت یکپارچگیاش را از دست بدهد» چیزی جز
«منطق متناقضها» نیست .وُرتیسیسم هنر بکارگیری «عناصر متناقض و در عین حال به هم وابسته
است۲».

دقیقاً در بطن تناقضهایی اینچنین است که مفهوم وُرتکس به دست لوئیس به کار گرفته
میشود و به مؤثرترین شکل ممکن عمل میکند .تباینها و تناقضها به طور مداوم لوئیس
را شیفته خود میکنند زیرا او به شکلی ضمنی مشخصه متناقضنمای ثنویتها را درک
میکرد؛ اینکه یکی در تقابل با دیگری قرار میگرفت ،آن دیگری را فسخ میکرد ،اما
امکان داشت در غیاب همان دیگری بیاثر شود .هر کدام حضور – و غیاب – دیگری
را الزم دارند تا هم تناقضها را آشکار و هم آنها را نفی کنند.

۳

 .1همان مأخذ ،ص [ .1۲-11تأکید در متن اصلی]
2. Bracewell. ibid. p. 285.
[تأکید در متن اصلی] 3. Bracewell, ibid. p. 272.
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آیا بهتر از این میتوان ماجراهای بوف کور را شرح داد؟ راوی ،پدر-عمو ،قصاب و
خنزرپنزری است و در عین حال از آنها جداست ،با آنها یکی میشود و از آنها جدا میماند،
بدون آنها هویتش ناقص است و با آنها نیز هویت یکپارچهاش را از دست میدهد .و همین
فرمول را میتوان تقریباً روی تمام هویتهای داستان و روابطی که با یکدیگر دارند ،اعمال
کرد.
ویندهام لوئیس ،به دنبال «وضوح و منطق در میانه تناقض» 1بود .او ،مطابق با همین منطق ،در
آثار تجسمی و نوشتاری خود ،مخلوطهای نامتناسب عجیبی را که در آنها هرچیز به ضد خود
بدل میشد ،مخصوصاً ابداع کرده بود تا به جریان اصلی تفکر مدرن و هنر آوانگارد زمان خود
و کالنروایتهای مطلقگرایانه آن از فرد و تاریخ بتازد و به همین دلیل است که «مرزهای
موجود در رمان تار دوگانگیهای متعددی را به وجود میآورد که روان یکپارچه را متالشی
میکند» ۲و از همین روست که شخصیتهای او ترکیبات عجیبی هستند که مفسران تا مدتها
از فهم و تحلیل دقیق افکار و رفتار و گفتار آنها در مانده بودند .لوئیس حتی تابلوی تایرویی
خودش را کشیده بود تا نشان بدهد که خود را نیز همچون مخلوطی نامتناسب و عجیب میبیند:

1. Lewis, “Wyndham Lewis Vortex No. 1.” Blast. no. 2. p. 91.
2. Schnider. ibid. p. 6.
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پرتره ویندهام لوئیس به مثابه یک تایرو

مایکل نورث در کتاب کمدیِ عصر ماشین درباره پیامی که این پرتره قصد رساندنش را دارد
چنین مینویسد که« :آیا هنرمند-روشنفکر از ذهن عوامانه که به سخرهاش میگیرد حقیقت ًا
مستقل است ،یا نگرش شوخطبعانه او داللت بر همرنگی گریزناپذیر او با همان عوام

دارد؟»1

این سؤالیست که رمان تار در پی پاسخ دادن به آن است و از طریق همین رمان به بوف کور
نیز راه یافته است و هر دو اثر نیز ،آنچنانکه دیدیم ،پاسخی یکسان به آن میدهند.
لوئیس در همهچیز دوگانه و حتی بر این اعتقاد بود که «فکر کردن یعنی کافته بودن ۲».یکی
از منتقدان لوئیس به نام وی .اس .پریچت معتقد است که اگر کسی در نوشتههای لوئیس به
جمله نخست و جمله پایانی پاراگرافهایش دقت کند متوجه میشود «که بهندرت با یکدیگر
1. North, Michael. Machine-Age Comedy. Oxford: Oxford University Press.
2008. p.122
۲. Gasiorek, and Waddell. ibid., p. 3.
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رابطه منطقی برقرار میکنند 1».پس به نظر میرسد لوئیس شمهای از منطق متناقضها را حتی در
نوشتههای انتقادیاش نیز استفاده میکرد .او حتی «سبک نوشتاری خود را در حرف زدن به کار
میبرد .هنگام سخن گفتن ،جمالتش را میشکست و به عباراتی تقسیم میکرد که با مکثهای
طوالنی از هم جدا میشدند ۲».استفاده همهجانبه هدایت از اینگونه خالقیتهای غریب لوئیسی
بود که او را قادر ساخت به مخلوط نامتناسب عجیبی به نام بوف کور شکل بدهد و دقیق ًا به
همین دلیل بوده است که مفسران بوف کور تا به امروز از فهم دقیق این اثر و تحلیل رفتارها و
گفتارها و لفاظیهای پر از تناقض راوی آن بازماندهاند .یک نمونه گویا از این تناقضها را
جایی می یابیم که راوی از رؤیای فصل نخست بیدار شده است .راوی در ابتدای این بخش،
دنیایی را که در آن بیدار شده است «دنیای جدید» میخواند ،اما چند خط بعد و پس از آخرین
خط تیره این پاراگراف ،آن را «دنیای قدیمی» مینامد:

همان مأخذ ،ص ۱۳

1. Qtd. in Wagner, ibid., p. ix.
۲. Schneider. ibid., p. 15.
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این موجود متناقض یک لحظه خود را «نیمچهخدا» و بینیاز از «همه احتیاجات پست و کوچک»
فرض میکند و لحظهای بعد «ابدیت» را در پستترین و پیشپاافتادهترین نیازها میبیند:

همان مأخذ ،ص 1۳۶

جالب اما آنجاست که او لقب «نیمچهخدا» را برای خنزرپنزری نیز به کار میگیرد و اینگونه
نه تنها همذاتپنداری او با نماینده رجالهها بر ما آشکار میشود ،بلکه باز هم تناقضهای
فکریاش پیش روی ما گذاشته میشود .چگونه ممکن است که شخصی باورهای مذهبی
دیگران را زیر سؤال ببرد ،اما در عین حال از تشبیهات مذهبی برای ستودن خود و دیگران
استفاده کند؟

همان مأخذ ،ص 1۲۲

95
www.aghalliat.com

حسام جنانی

هدایت نابغه یا هدایت سارق( ...بخش سوم و پایانی)

بیاطالعی نفیسی از بنیانهای وُرتیسیستی بوف کور او را همانند تمامی مفسران این اثر به
اشتباهاتی فاحش کشانده است:
بوف کور روایتی است بنا شده بر اساس تضاد و تناقض که در درونمایهای واحد خالصه
نمیشود؛ متشکل از لحظاتی است که مثل شیشههای رنگی یک شهر فرنگ مدام جابهجا
میشوند و ترکیبهای جدید میسازند .در واقع ،و به رغم فلسفهبافیهای راوی،
مضمون اهمیتی ندارد و روایت در جهت کشاندن خواننده به طرف فکر یا
سرانجام معینی حرکت نمیکند .تنها ساختار روایت خواننده را در مرکز تجربیاتی
قرار میدهد و از طریق این تجریات خواننده به دریافت یا دریافتهایی مستتر در قالب
فضای روایت دست

مییابد1 .

نفیسی هنگامی که از وجود «تضاد و تناقض» در بوف کور سخن میگوید یک قدم به فهم این
اثر نزدیک میشود ،اما در ادامه هزار قدم از آن دور میافتد .مضمون اصلی بوف کور ،که
برخالف نظر نفیسی کامالً در داستان حاضر است و اهمیت بسیار زیادی نیز در فهم معنای نهایی
داستان دارد ،هویتیابی است ،منتهی در معنای لوئیسی آن .تمامی فلسفهپردازیهای به ظاهر
پراکنده و نامنسجم راوی را که بیشتر به هذیانگویی شبیهاند باید بر همین اساس فهمید .سرتاسر
متن بوف کور در تالش برای رساندن این معنا و مضمون است که ذهن راوی ظرفیست از
تضادها و تناقضهایی که حاصل انباشت تاریخچههای گوناگون و گرایشهای شخصی متفاوت
در ساخت هویتی تکهتکه اوست .هدایت بر همین مبنا شهرفرنگ چهارپاره خود را با استفاده از
آثار ،رویکردها و فلسفههای هنری ویندهام لوئیس سامان بخشیده است .در حقیقت ،داستان
بوف کور را همچون رمان تار میتوان در این عبارت خالصه کرد :تالش راوی در جهت یافتن
وجودی یکپارچه و متمایز از دیگران و شکست او در این راه به خاطر هویت ازهمگسیختهاش.
 .1نفیسی ،همان مأخذ ،ص [ .1۱تأکید از نگارنده]
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محققان میتوانند تا ابد در بوف کور تکههایی پراکنده از هندوئیسم تا فرویدیسم را بیابند،
کما اینکه تاکنون نیز چنین بوده است ،اما باید توجه داشته باشند که هدایت همه این پارهها را
در چهارچوبی که وُرتیسیسم برای او مهیا کرده بود در داستان خود گنجانده بود .نظر به تمامی
موارد ذکر شده ،داوری ذیل از محمد بهارلو در باب مسلک فکری هدایت از بنیان خطاست:
در نزد هدایت اجبار عین شر است و همواره زندگی خود را معطوف زمینهای میکند که
در آن حد اعالی آزادی فردی وجود داشته باشد .در طول چهار سال اقامت خود در
بلژیک و فرانسه ( 1۳۱۱تا  )1۳۱۱به هیچیک از نظریات و مشربها و مکتبهای فکری
غربی ،که اتفاقاً در زمان اقامت او انواع بیشمار و هواخواهان پرشور بسیار داشتند ،تن
نمی دهد .او اهل مسلک تسلیم و رضا نبود .بیش از هر چیز بر آن بود تا جامعه نیروهای
اخالقی و عاطفی و فکری و طبیعی خود را آزاد کند و پرورش دهد ،به شرط آنکه هر
آن چه باعث لنگی و افت و تباهی این نیروها میشود از میان برود ...در واقع چنان که
گفتم او هیچ نظریه خاص و عقیده واحدی را سرمشق و الگوی ادبی و فلسفی و اندیشگی
خود نمیسازد و به هیچ احدی دل نمیبندد.

1

آنچنانکه در این پژوهش دیدیم ،هدایت نه تنها مقلد ویندهام لوئیس بود ،بلکه آنقدر به او
دلبسته بود که تا پایان عمر از استراتژیهای هنری لوئیس در آثار خود استفاده کرد و او را به
شکلی ناقص و عقیم «سرمشق و الگوی ادبی و فلسفی و اندیشگی خود» ساخت .از همین رو،
نگارنده قویاً بر این اعتقاد است که تمامی آثار هدایت را ،از بوف کور به بعد ،باید
یک مرتبه دیگر با لحاظ کردن حضور همهجانبه وُرتیسیسم در آنها بازخوانی
کرد.
 .1بهارلو ،محمد" ،صراحت و شجاعت در شمار سجایای هدایت بود (در شرح نامه منتشر نشدهای از صادق
هدایت)" مجله رودکی ،شماره  ،1۳۱۶ ،1۱ص [ .1۲تأکید از نگارنده]
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به نظر میرسد در این مرحله دیگر میتوان برای حضور «تکه»هایی از دفترچه یادداشتهای
ریلکه در بوف کور دلیلی قانعکننده آورد .هدایت این تکهگذاری را نیز با به کارگیری از
خصیصه التقاطی بوف کور ،که از وُرتیسیسم نشأت گرفته بود ،انجام داده است نه به خاطر
فراموشی1.

همان مأخذ ،صص 11۶-11۱

به عالوه ،اینطور که معلوم است آشنایی اولیه هدایت با مفهوم صورتک نه با ریلکه ،بلکه بازهم
از طریق لوئیس حاصل شده بود .ماسک یا صورتک در بسیاری از رمانها و داستانهای لوئیس

نقشی بسیار مهم دارد و واژه  Maskدر آثار نوشتاری او ،از جمله در رمان تار ،نمایشنامه دشمن
 .1باالتر دیدیم که علی عبداللهی دلیل حضور این تکهها را در داستان هدایت ناشی از عملکرد حافظه او
میداند و چنین میگوید« :به نظرم هدایت پیش از آن ،این بخش را خوانده و جایی یادداشت کرده یا در
ذهن سپرده است .بعد از آن ،بر اثر مرور زمان فراموش کرده است که این جملهها از خودش نیست و آن را
در بوف کور انعکاس داده است».
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ستارگان ،رمانهای عید بیگناهان و بوزینگان خداوند و سایر آثار او مدام ظاهر میشود تا حدی
که عالوه بر فلسفه چشم و فلسفه خنده لوئیس میتوان از «فلسفه صورتک» او نیز سخن گفت.
لوئیس دو نوع صورتک ابداع کرده بود که یک نوع از آنها برای هنرمند اصیل بود و
دیگری برای شخصیتهای داستانی .او برای خود حداقل شش صورتک ادبی 1طراحی کرده
بود که از طریق آنها میشد «نظرات انتقادیاش را تعریف کرد ۲».عالوه بر خود لوئیس،
شخصیتهای او نیز در داستانها و نمایشنامههایش مدام با صورتک ظاهر میشوند .مطابق
بررسیهای واگنر واژه صورتک در تشبیهات ادبی رمان عید بیگناهان بیش از سایر تشبیهات به
کار رفته است۳.

تقریباً تمامی شمایلها در نقاشیهای اولیه لوئیس ،مخصوصاً آنهایی که روی صفحات
عناوین فصول یا کتابها ظاهر میشوند ،صورتک به رو دارند .مثالهایی که بهراحتی
میتوان به آنها دسترسی پیدا کرد آگهیهای مجله دشمن یا نقاشیهای مرتبط با شع ِر

ترانه یکسویه هستند ...همچنین میبینیم که کاراکترهای نمایشنامه دشمن ستارگان
صورتک دارند .شخصیت دشمن که نماینده خود لوئیس است در حالی وارد شعر ترانه
یکسویه میشود که صورتکپوش است.

۱

داستان صورتکها ،چنانکه بهارلو نیز در مصاحبه خود تصریح میکند ،در سال  ،1۳11یعنی
حدود دو سال پس از نگارش بوف کور و چهارسال قبل از انتشار آن ،در مجموعه داستان
سهقطره خون به چاپ رسید و میتوان آن را مانند داستان وُرتیسیستی سهقطره خون مقدمهای بر

1. Wagner. ibid. p. 22.
۲. ibid. p. 21.
۳. ibid. p. 288.
۱. ibid. p. 22.
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انتشار بوف کور دانست 1.از طرفی ،بر خالف نظر عبداللهی که باالتر نقل شد ۲،مبحث صورتک
در بوف کور و نحوه استفاده هدایت از آن نیز کامالً با درونمایه اصلی داستان یعنی هویتیابی
مرتبط است .قصد راوی از نوشتن پیامدهایی که بر او رفته است ،هم در فصل نخست و هم در
فصل سوم ،برای شناخت بهتر خود و یافتن هویتی متمایز از دیگران برای خود است:

همان مأخذ ،ص ۱۱

اما چنان که شرح آن رفت ،در هر دو بخش داستان در این راه شکست میخورد و افکار و
تصوراتش را در خصوص رابطه میان خود و غیرخود واهی و باطل مییابد و میفهمد که نه تنها
«مجزا» از دیگران نیست ،بلکه با آنها همبسته و حتی به آنها وابسته است.
 .11-4هدایت ،لوئیس و شباهتهای تفسیری
نگارنده در جریان بررسیهای خود برخی از تفسیرهای تحلیلگران اروپایی و آمریکایی از آثار

نوشتاری و انتقادی لوئیس را بسیار مشابه تفسیرهایی میدید که تحلیلگران ایرانی از بوف کور
ارائه کرده بودند .چنین شباهتهایی را میتوان مؤید آنچه دانست که در پژوهش حاضر بر آن
تأکید شده است ،یعنی دنبالهروی شدید هدایت از ویندهام لوئیس و تکهبرداریهای پرشمارش
از آثار او.

 .1در داستانهای مشهور دیگری از هدایت مانند سگ ولگرد و زنی که مردش را گم کرد میتوان ردپایی
از وُرتیسیسم را یافت.
 .۲عبداللهی چنین میگوید که ۳« :سطر از بوف کور که چندان ربط منطقی هم به کل اثر ندارد ،عیناً ترجمه
از ریلکه است».
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چند نمونه از این شباهتهای تفسیری در اینجا ارائه میشود.
فرد در روایت اگوئیستی-مدرنیستی ورای تاریخچههای کالن ملی و شخصی قرار میگیرد
و با نفی و پشتسر گذاردن همگی آنها به آزادی فردی مورد نظر خود میرسد .چنین تعریفی
از فرد ،که آن را به مثابه یک «سوژه عقالنی خودمختار» ،قادر به فرارَوی 1از تمامی
محدودیتهای پیشگفته میداند ،بر تفکر مدرنیستهای چهار دهه نخست قرن بیستم غالب
بود .لوئیس اما ،فرد و ذهن او را مخلوطی درهم و ناهماهنگ از تاریخچهها و گرایشهایی
متفاوت ،متعارض و متناقض میدید .از نظر لوئیس ،این تفاوتها و تناقضات بر زندگی فرد
سایه میافکنند ،به شخصیتش شکل میبخشند و به تمایالتش جهتدهی میکنند .بنابراین ،مبتنی
بر تعریف لوئیس ،وجود و شخصیت یک فرد را میتوان محل تالقی و کشمکش «خردهروایت»
های متفاوت دانست.
تعریف فوق بیش از آنکه در قالب اگوئیستی-مدرنیستی از فرد بگنجد ،منطبق با شاکله فکری
پستمدرنیسم بود که در وضعیت فلسفی به وجود آمده در سالهای پس از جنگ جهانی
دوم ،اتکا به هرگونه «کالنروایت» را از بنیان مردود میدانست و رجوع به آنها را برای حصول
دانش و معرفت و پیشرفت نفی می کرد .این همان وضعیتی بود که ژان فرانسوا لیوتار در سال
 ،1۱۳۱چهارچوبهایش را در کتاب معروف خود وضعیت پستمدرن ،گزارشی درباره دانش،
مشخص ساخت:
از نظر وی ...این وضعیت جدید باعث تشکیک به مسائلی شده است که در دوران مدرن
از بدیهیترین امور پنداشته میشدند ،یعنی تشکیک نسبت به سوژه عقالنی خودمختار،
تشکیک به علم دینی  ،تشکیک به پیشرفت و توسعه و از این قبیل ...این وضعیت ،فاقد
مرکزیت همهشمول مدرنیته است  ،از این رو ،وضعیتی باز ،متکثر ،منتشر و فارغ از هر
روایت غالب میباشد ...منطق مدرنتیه ،به زعم پسامدرنیستها ،منطقی یکپارچهکننده و
1. Transcendence.
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همگونساز است که تفاوتهای فردی را به چند قانون علمی تقلیل میدهد و این قوانین
را به عنوان شاخصههای انسانیت و تمایز آن از (ناانسانیت) معرفی میکند ...این
خصوصیت به کارویژه دیگر مدرنیته ،یعنی حاشیهسازی و طرد دیگری

میانجامد1 .

اما در این پژوهش مسجل شد که لوئیس با تمامی تعاریف مدرنیستی فوق بخصوص با «منطق
یکپارچهکننده» و «همگونساز» مدرنیسم و «کارویژه» خاص آن یعنی «حاشیهسازی» و «طرد
دیگری» مخالف بود« .بدینسان ،از نظر منتقدانی چون فوشِی و ادواردز ،انتقاد پستمدرنیستی
لوئی سی به مدرنیته ...ریشه در مقاومت او در برابر کالنروایتها ،رؤیای فرارَوی ،ایده اصالت،
و همچنین مدل سطح-و-عمق مدرنیستی بود ۲».نیز به همین دالیل و آن چنان که پیشتر نیز
دیدیم« ،انتقاد لوئیس ...به نیچه و به خصوص به نظریه «اَبَرمرد» او نیز تعمیم

مییافت۳».

به خاطر تمامی دالیل ذکرشده ،از دید لوئیس« ،خود» همواره با «دیگری» همراه و همبسته و
حتی به آن وابسته بود و همین تعریف لوئیس از فرد را تمام و کمال در رمان تار و بالطبع در
ال طبیعی است اگر منتقدی چون نفیسی درباره شخصیتهای
بوف کور نیز میبینیم .بنابراین ،کام ً
بوف کور اینطور بگوید که «همه این شخصیتها تصاویر دو قطب متضاد را با هم در خود
جای دادهاند ۱».این قطبها که «با هم» در وجود راوی جمع شدهاند ،در سرتاسر داستان یکدیگر
را نقض و کالنروایت جعلی او را از «خود» ابطال میکنند و در نهایت نیز سبب فروپاشی
هویتیاش و دوپارگی شخصیتیاش میشوند.
 .1انصافی ،مصطفی" ،تحول تفکر سیاسی در گفتمان پسامدرن "،ماهنامه پژوهش ملل ،دوره دوم ،شماره
 ،1۳اردیبهشت  ،1۳۱۶صص .۶۲-۶1
۲ Weller, Shane. “Nietzsche among the Modernists: The Case of Wyndham
Lewis.” Modernism / Modernity. vol. 14, no 4. 2007: p. 627.
۳. ibid.
 .۱نفیسی" ،دربافتی از بوف کور "،ص .1۱
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اخیر ًا نیز حورا یاوری ،منتقدی که سالهاست در خصوص صادق هدایت ،بوف کور او و
چهارچوبهای فکریاش قلم میزند ،در یک یادداشت نسبتاً کوتاه ،تفسیری پستمدرنیستی
از تفکر هدایت به دست داده است:
بوف کور ،گذشته از تمام ریزهکاریهای ساختاری و محتوایی که هنوز مورد بحث و
گفتوگوست ...تعریف تازهای ...از مفهوم من در تقابل با دیگری به دست میدهد[ ،که]
نه تنها در ایران ،بلکه در جهان ممتاز است .نگاه کردن به خود چون تافتهای جدابافته کار
ساده ای است ،اما بازشناسی نگاه زن لکاته در عمق چشمان مرد اثیری ،دیدن گزلیک
خون آلود مرد قصاب در زیر عبای قاری و قبای پیرمرد گورکن ،و بعد نگاه کردن در
آینه و رو به رو شدن با ریشه همه این تباهیها در درون خود ...اوجی از آگاهی و
روشندلی [است ].هدایت ...خیلی زودتر از آنکه نوشتههای فیلسوفانی مثل میشل فوکو و
نویسندگان و منتقدانی چون ادوارد سعید ،طرز نگاه کردن به جهان ،به تاریخ و مقاطع
تاریخی،

به خود و دیگری را دگرگون کند ،به چنین نگرشی دست یافته [بود]1.

چنانکه میبینیم ،یاوری در تحلیل خود از بوف کور روی همان خصیصهای انگشت گذارده
که در این پژوهش نیز بر آن تأکید شده است« :خود» را با «غیرخود» یکی دیدن و نگاه کردن
به خود ،نه به صورت  individualبلکه به صورت  ،duexیعنی تعریفی که منطبق است بر
نگاه لوئیسی-پستمدرنیستی به فرد و هویت فردی به مثابه ظرفی از خردهروایتهای گوناگون
و متفاوت .اشاره یاوری به متفکرانی مانند فوکو و سعید نیز تأکیدی از است بر تفسیر
پستمدرنیستی او از بوف کور.
ذکر یک نکته نیز در این فرصت ضروری است .پستمدرن خواندن لوئیس یا اشاره به
شباهتهای فکری او با پستمدرنیستها بدین معنا نیست که او نیز خود را عضوی از این نحله
 .1یاوری" ،افسون «بوف کور» و خیلی مریدان "،ص .1۲۱
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میدانست ،یا اصالً درکی آگاهانه از این فلسفه فکری داشت .واژه «پستمدرن» را برای نخستین
مرتبه لیوتار  ۲1سال پس از مرگ لوئیس در کتاب «وضعیت پستمدرن »...به کار برد .به بیان
دیگر ،در سال هایی که اوج فعالیت هنری لوئیس بود طرز تفکری که امروز پستمدرن نامیده
می شود شناخته شده نبود که لوئیس با آن آشنا باشد یا اصول آن را آگاهانه در آثارش به کار
بگیرد .بر همین مبنا ،نمیتوان ،آنچنانکه یاوری قصدش را دارد ،صادق هدایت را پیشروتر
از امثال فوکو و سعید و واجد «درکی آگاهانه» از این طرز تفکر دانست 1که به هر حال از آ ِن
خود او هم نبود و از لوئیس به سرقت برده بود.
مورد جالب دیگری در خصوص شباهتهای تفسیری فوقالذکر وجود دارد که پرداختن به
آن خالی از لطف نیست.
بونامی دوبره ۲در کتاب نثر مدرن با اشاره به پاراگرافی از رمان عید بیگناهان استفاده لوئیس
از صامتهایی با آواهای خشن را در تناسب با نیت ادبی مؤلف میستاید و چنین مینویسد:
آقای لوئیس به همان اندازه که عالقهمند است در شما شور [ادبی] به وجود بیاورد تمایلی
ندارد که شما را با استدالل قانع کند .او با شما حرف نمیزند ،او َبر شما سخن میگوید
و حتی بر سرتان فریاد میکشد .مثالً به بندی که با «نه ،عزیزم »...شروع میشود دقت

 .1در نقدی که بر یادداشت یاوری منتشر کردم ،به دلیل آنکه هنوز به طور کامل به چند و چون تأثیرپذیری
هدایت از لوئیس پی نبرده بودم در خصوص بوف کور چنین نوشتم« :میدانیم که بنیان داستان بوف کور بر
پایه نوعی «ثنویت» (سایه و بدن ،ذهن و عین ،لکاته و اثیری و )...بنا شده است که نزدیکی بسیار بسیار بیشتری
به نوع نگاه مدرنیستیِ سوژهای-ابژهای ،دکارتی به جهان دارد و این داستان نیز تاکنون به همین عنوان ،یعنی
«رمان مدرنیستی» در ادبیات ایران شناخته شده است( ».جنانی ،حسام ،پدرخواندگی و پدرماندگی ،صص
 )۳۶-۳۱اکنون میدانم که این تحلیل اشتباه بوده است و میتوان نوعی طرزتفکر ضدثنویتی یا به تعبیری
دیگر ،پستمدرنیستی ،را در بوف کور شناسایی کرد.
۲. Bonamy Dobree
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کنید 1و تعداد دفعاتی را بشمارید که واژهها با حرف  tآغاز میشوند یا ترکیب حروف
 ckدر آنها بکار رفته است .جملهها با یورشی سهمگین پیش میروند ...آقای لوئیس
مصمم است شما را

نهیبزنان به تفکر وادار کند۲...

در زبان انگلیسی واژه  thinkبه معنای «تفکر کردن» با حرف  tشروع میشود و حرف پایانی

آن  kبا ترکیب  ckهمآوا است و تفسیر دوبره از واجآرایی مورد اشاره در رمان عید بیگناهان
بر همین مبنا شکل گرفته است /k/ .آواییست که در دهان به صورت انسدادی-انفجاری تولید
میشود و در ترکیب با حرف  ،tکه آوای آن بازهم انسدادی-انفجاری است ،نهیب صوتی الزم
را برای برانگیختن خواننده به تفکر فراهم میکند.
نظر به نکته فوق ،نمونه جالبتری از واجآرایی را بازهم در رمان تار مییابیم ،در منبع اصلی
تکهبرداریهای صادق هدایت و صد البته در همان پاراگراف آغازین داستان.
عنوان فصل اول رمان تار به نام برتا نامزد تار است و میدانیم که برتا برای تار یادآور حیات
یا دنیایی غیرهنری و غریزی است .پس عجیب نیست که در پاراگراف اول با استفاده فراوان
لوئیس از حروف  sو  cروبرو باشیم .واژهای که در زبان انگلیسی همبسته با غریزه است ،یعنی
 ،s--e--xبا آوای دو حرف فوق ،یعنی  ،/s/آغاز میشود و به پایان میرسد.

 .1مقصود یکی از بندهای رمان عید بیگناهان است که دوبره کمی باالتر از این خطوط نقل کرده است.
۲. Dobree, Bonamy, Modern Prose style. London: Oxford University Press.
1950. p. 103.
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لوئیس ،تار ،ص 1

جمله با نامی شروع میشود (پاریس) که در ظاهر صرفاً نام یک شهر است ،اما به شخصیتی
اسطورهای اشاره می کند که کشش نابخردانه او به یک زن دنیایی را به آتش کشید و به همین
دلیل است که لوئیس در این بند از ونوس الهه زیبایی و عشقبازی رم باستان (همتای آفرودیته
در اسطورههای یونانی) نام میبرد.
مطابق روایت یونانی ،زئوس ،خدای خدایان یونان باستان ،در یک مهمانی از پاریس
میخواهد تا از میان هرا ،آتنا و آفرودیته یکی را به عنوان زیباترین زن انتخاب کند .آفرودیته
به پاریس قول میدهد که اگر او را انتخاب کند در یافتن زیباترین دختر زمینی به او یاری خواهد
رساند .پاریس نیز آفرودیته را برمیگزیند و با کمک او ،هلن ،دختر آگاممنون ،حاکم شهر
مسین را مییابد و دلباخته او میشود و همین انتخاب سرانجام به جنگ مهیب تروآ میانجامد.
ریزهکاریهای اینچنین نشان میدهد که لوئیس در آثار نوشتاری خود کلمات و حروف را با
توجهی دقیق و موشکافانه به داللتهای معنایی ،آوایی و تاریخی آنها به کار گرفته است.
خواندن ترجمه این پاراگراف آغازین نیز در این فرصت خالی از لطف نیست (کوشیدهام
واجآرایی مربوط به حروف  sو  cرا در ترجمه حفظ کنم):
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پاریس بوی ایثارگری میدهد – .اما ما با صحنۀ رسوبگرفتهای از آن مواجهیم که
شناسای آسانگیران و سازگاران است .پاریس با گنجایشش برای میکدههای خواستنی و
کتابهای راهنمای توریست خسروانیاش و جاهایی که ونوسان غربی مسیرهای
پاسخگویش را ترناسهکشان سیر میکنند و مقابل تندیسهایش خرناسههای سست سر
میدهند ،شناسایی میشود .قهرمانان بیمسلکش سایههای یکدیگر را در سراهای بهشتی
و آشوبزدهاش جستجو نمیکنند .آنها اکثراً نسبت به هر چیز اال زیست شخصی ناآسوده
خود بیاطالعاند.
قهرمانان پاریسی به «سایههای» دیگران اعتنایی ندارند .آنچه برای آنها مهم است صرفاً «زیست
شخصی ناآسوده» خودشان است .قهرمان داستان هدایت نیز هیچ اهمیتی نمیدهد که دیگران
حرفهایش را باور بکنند یا نکنند ،آنچه برای او اهمیت دارد «تجربیات زندگی» خودش و
«سایه»ای است که تجربیات ناخوشایند زندگی ناآسودهاش را برایش تعریف میکند.
بوف کور نیز ،مطابق با خط داستانی خود ،از واجآراییهای فوق بیبهره نمانده و بهترین
نمونه نیز همانند رمان تار در پاراگراف آغازین داستان یافت میشود که از قضا مفسران شهرتی
افسانهای نیز به آن دادهاند« :این جمله آغازین از بوف کور ...از شاهکارهای ادبیات فارسی
مدرن است و احتماالً یکی از مشهورترین جمالت در ادبیات معاصر فارسی به شمار

میآید1».

همان مأخذ ،ص 1
 .1متینعسگری ،افشین" ،آرمانشهرگرایی و ناامیدی در ادبیات فارسی مدرن "،ایراننامه ،سال  ،۳۱شماره ،۳
پاییز  ،۲۱1۱/1۳۱۱ص .۲۱
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محمدیوسف قطبی در وصف این واجآرایی چنین مینویسد:
ال
شاید یک نویسنده تازهکار کلمه «درد» را در جمله باال بر «زخم» ترجیح دهد ،زیرا معمو ً
شنیدهایم که مردم می گویند :درد زندگی و زخم زندگی مصطلح نیست .اما چون تمام
موضوع این کتاب شرح و توضیح زخمیست که بر راوی داستان وارد شده است ،پس
«زخم» به نحو قانعکنندهترین گویای حال اوست .ولی مطلب به همینجا خاتمه نمییاید،
چون این کلمه در ذهن خواننده تداعیکننده مخلوطی از چرک و فساد و خونابه است
که به نحو تهوعانگیزی چشم را میآزارد ،و دیگر آنکه کلمه «زخم» با دارا بودن یک
«خ» در وسط ،به هنگام تلفظ گلو را میخراشد و به گوش خوشآیند نیست و انتقاد
نویسنده را از جهان اطراف خویش به نحو بارزتری مینمایاند ،تا درد با آن آهنگ نرم و
عاشقانه که بیشتر به درد مجالس بزم میخورد تا نشان دادن مفاسد زندگی .به دنبال این
کلمه به «خوره» میرسیم که باز با دارا بودن همان حرف «خ» در ابتدا بر شدت تأثیر زخم
میافزاید و حالت نفوذی میکروب آن را که بر پوست و گوشت و استخوان اثر میکند
و سالهای متمادی فرد مبتال به مرض را در غفلت نگه میدارد و ناگهان با وضع فجیع و
هولناکی آشکار میگردد ،نشان میدهد .و در مقایسه با کلماتی چون جذام یا مثالً سفلیس
و کوفت ،متوجه میشویم که هیچکدام مانند «خوره» رساننده منظور نویسنده نیست .و باز
به دنبال این کلمه ،کلمات «تراشیدن» و «خراشیدن» با دارا بودن «شین» و «خ» نه تنها شدت
تأثیر دو کلمه قبل میافزاید ،بلکه پاشیده شدن حرف «شین» به هنگام تلفظ در پشت
دندانها بیهودگی توهمات زندگی را از نظر نویسنده به خوبی نشان میدهد .و با یک
نگاه سرتاسری به تمام جمله و در نظر گرفتن تجانس حروف تکراری ،درمییابیم که
نویسنده با چه دقت و توجهی کلمات را دستچین کرده است.

1

 .1قطبی ،همان مأخذ ،صص .۶-۱
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استفاده از واجآرایی در آثار نظم و نثر امری کامالً رایج است و در حالت عادی نیز به هیچوجه
عجیب نیست که دو نویسنده در کارهایشان از این صناعت ادبی استفاده کرده باشند ،اما در
زمینه این پژوهش و با توجه به آنچه تاکنون بیان شده است وجود چنین شباهتی در رمان تار و
داستان بوف کور ،آن هم در همان بند نخستین ،معنایی دیگر مییابد و به همین دلیل نمیتوان
بهسادگی از کنار آن گذشت.
سومین و آخرین شباهتی که در اینجا بررسی میشود بازهم به فلسفه زمان برگسونی و
مخالفت لوئیس با آن مربوط است .لوئیس در کتاب زمان و انسان غربی درباره فلسفه زمان
برگسون و مخالفت او و برخی دیگر از دانشمندان همفکر او با عنصر «فضای بیرونی» اینگونه
مینویسد:
دنیای آنها دنیایی از اشیا متمایز نیست .این دنیا جهانی از احساسات بیواسطه است که
در هم فرو میروند .جهان آقای برگسون به طور خالصه اینچنین است ...جهانی ذهنی،
یا به تعبیری دیگر جهانی درونی از حرکات تپنده که به لحاظ بصری غیرقابل تشخیصاند.
این حرکات بر سطوح و خطوط مرئی بنیان نهاده نشدهاند و در آنها فضای خالی ناموجود
است .آنچه که ما از «دیرند» برگسون درمییابیم این است که دنیایی درونی است...
جهان بیرونی ،جایی است که «فضا» در آن است .شاید اشاره به مفهوم «بیرونی» یا همان
«فضایی» در این زمینه کافی باشد .افرادی مانند برگسون ،همچون آلکساندر 1،به شدت و
با حرارت تمام مخالف

این مفهوم هستند۲ .

 .1ساموئل آلکساندر :فیلسوف انگلیسی که در استرالیا متولد شده بود.
[تأکید در متن اصلی] ۲. Lewis. Time and Western Man. p. 435.
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در رمان عید بیگناهان که لوئیس در هجو فلسفه زمان برگسونی نوشت ،دادگاهی وجود دارد
که دادستان آن مدافع سرسخت فلسفه زمان است .او معتقد است که «زمان ذهنِ فضاست – فضا
جسمِ زمان است .زمان حیات است ،زمان پول است ،زمان همه چیزهای خوب است! – زمان
خداست 1».در قطب مخالف دادستان شخصیتی به نام هیپریدیس ایستاده است که میتوان او را
سخنگوی لوئیس در رمان دانست .هیپریدیس عقیده دادستان را اینچنین به چالش میکشد:
آیا این فضا-زمان شما قاعدهای عوامانه نیست که با مقاصدی عملگرایانه برای سامان
بخشیدن به آشوب تجربی-احساسی زمانه ساخته شده است؟ آیا نبوغ انسانیمان ما را از
این آشوب رها نکرد و جهانی الهی-انسانی ورای سیالیت برای ما بنیان ننهاد؟ ...این عنصر
زمانی که شما را به خود مشغول کرده است ...چه دستاوردی داشته به جز فرو بردن جهان
منسجم ما به درون یک سیالیت

متغیر؟۲

برای ویندهام لوئیس که ابتدا نقاش بود و بعد نویسنده ،فضای ساکن و خطوط مرئی اجسام
همواره در اولویت بودند و پیش از زمان و سیالیت بیمرز آن قرار میگرفتند .مخالفت او با
سیالیت و توالی زمانی برگسونی سبب شده بود که حتی به آثار نوشتاری نیز همچون تصاویر و
نقاشیها بنگرد ،یعنی سطوحی که زمان در آنها متوقف میشود .بیدلیل نیست که واگنر فصلی
از کتاب پرتره هنرمند به مثابه دشمن را که به رمان عید بیگناهان اختصاص داده اینگونه
نامگذاری کرده است :زمان متوقف میشود.
این رویکرد تصویری به نوشته در بوف کور نیز به وضوح دیده میشود و صدالبته از دید
محققانی چون نفیسی دور نمانده است:
زمان داستان مانند حالت تصویر ثابت به نظر میآید و از این حالت شعر را بیشتر تداعی
میکند تا داستان که معموالً از تسلسل زمانی برخوردار است .در بوف کور لحظه و حال
1. Lewis. the childermas. p. 285.
۲. Lewis. ibid. p. 192-193.
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مهم است نه پیوند و حرکت لحظات در خط زمان قانونمند .از همین رو هر بار راوی
واقعه یا تصویری را توصیف میکند گویی برای اولین بار

است1.

مثالً نعشکش و راوی پس از دفن دختر اثیری از هم جدا میشوند و هنگامی که دوباره به هم
میرسند نعشکش به گونهای با راوی سخن میگوید گویی برای بار اول است که او را میبیند:

همان مأخذ ،ص ۱۱

به همین دلیل ،آذر نفیسی به درستی معتقد است که در بوف کور «گذر خواننده نه از واقعهای
به واقعه دیگر که از تصویری به تصویر دیگر است .زمان مانند تصویر ثابت است ۲».و این همان
نگاه فضامحور ،تصویری و ضدبرگسونی لوئیسی است که به بوف کور نیز راه یافته است .از
این منظر میتوان بوف کور را همچون تابلوی آلسیبیادس پرترهای وُرتیسیستی دانست که نه تنها
زمان به نوعی در آن متوقف است ،بلکه حتی اگر جنبشی نیز در آن مشاهده شود حالت «ایست-
حرکتی» دارد .پس جای تعجب هم نیست که موتور محرکه کل داستان چیزی جز یک تصویر
 .1نفیسی" ،دریافتی از بوف کور" ،ص .1۲
 .۲همان مأخذ ،ص .1۳
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نیست؛ تصویر ایستایی که نه تنها راوی در ابتدای داستان از سوراخ هواخور رف میبیند ،بلکه
مشابه آن را روی پرده اتاق کودکی اش نیز دیده است و همان تصویر ثابت را همواره روی

قلمدان هایش نقاشی کرده است .و تنها نفیسی نیست که متوجه حالت تصویرمرکزی در بوف
کور شده است .یوسفاسحاقپور نیز نفیسی را در این مسیر همراهی میکند« :تصویر و چشم،
در این متن ،که به ظاهر شرح توهمآلود کابوسی است که نامنتظری که ضمناً انتظارش را
داشتهایم در آن رخ میدهد ،در کانون مرکزی وقایع قرار دارند».

1

حالت ایست-حرکتی در تابلوی ورتیسیستی در راه سنگرها 2اثر کریستوفر ریچارد واین نوینسون

هیچ کدام از شباهتهای تفسیری فوق اتفاقی شکل نگرفتهاند .صادق هدایت مقلد محض
لوئیس و بوف کور زاییده محض مکتب وُرتیسیسم است و طبیعی است که منتقدان ایرانی،
بدون آنکه از وجود هرگونه رابطهای بین هدایت و لوئیس مطلع باشند ،در بوف کور هدایت
همان خصوصیاتی را ببینند که تحلیلگران خارجی پیشتر در آثار لوئیس یافته بودند.
 .1اسحاقپور ،همان مأخذ ،ص .۱۲
2. On the Way to the Trenches.
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 .12-4بینامتنیت ،از آنِ خود سازی یا سرقت ادبی؟

1

هنگامی که در مقدمه این پژوهش بحث از سرقت ادبی به میان آمد ،در خصوص وجود
سطرهایی از نوشتههای ریلکه در بوف کور قولی از علی عبداللهی نقل شد که مرور آن در این
فرصت ضرور به نظر میرسد:
سرقت ادبی زمانی اتفاق میافتد که اندیشه یا ساختاری را به عمد از کتاب دیگری وارد
اثر خود کنید ،به طوری که کل اثر تحتالشعاع قرار گیرد .اگر قصدی در کار نباشد یا
آن بخشی که شبیه اثر دیگری است اهمیت اساسی در اثر نداشته باشد ،مسئله خود به خود
منتفی است .از طرف دیگر ،وقتی مخاطب از خواندن یک اثر دچار این حس نشود که
این موضوع را جای دیگری نیز دیده است ،سرقت اصالً معنا پیدا نمیکند .اعتبار و شهرت
بوف کور به هیچ وجه وابسته به این چند سطر نیست و میتوان آن را یک اثر اصیل
دانست۲.

و در این پژوهش دیدیم که بوف کور نه تنها اثری «اصیل» نیست ،بلکه اندیشه و ساختار روایی

و پیرنگ و شخصیتها و روابط بین آنها تماماً و «به عمد» از آثار ویندهام لوئیس به بوف کور
راه یافته و اهمیت این بخشهای وارداتی آن قدر زیاد است که نه تنها کل اثر را به شدت
«تحتالشعاع» قرار داده است ،بلکه به همین دلیل میتوان این داستان را نوعی رونویسی محتوایی
و ساختاری ناشیانه از آثار لوئیس و فاقد هرگونه وجه ابداعی و خالقانه دانست .کسی که

داستانهای لوئیس را بخواند بسیاری از عناصر به کار رفته در این داستانها را در بوف کور
1. Appropriationism.
 .۲عبداللهی ،همان مأخذ.
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شناسایی خواهد کرد و بعید است «دچار این حس نشود که این موضوع را جای دیگری نیز
دیده است» و مهمترین این عناصر نیز همان تکنیک روایی بوف کور است که سرقتی تام و
تمام از رمان تار و سایر آثار لوئیس به شمار میرود .نام مصاحبهای که عبداللهی در آن از
هدایت دفاع کرده هدایت فراموشکار یا هدایت سارق است .به نظر میرسد دیگر در این مرحله
میتوان قسمت اول عنوان را به کناری نهاد و با اطمینان از «هدایت سارق» سخن گفت .در چنین
زمینهای ،این بخش از سخن بهارلو نیز بیاعتبار خواهد بود:
متنهای ادبی ،نظیر «بوف کور» ،از تخیل ابداعکنندگانشان فراتر میروند .این فراروی،
بهمقدار فراوان ،محصول ساختار یا کلیت متن ادبی است ...بنابراین قطعات پراکندۀ یک
متن به خودی خود ،هویت اثر ادبی را نمیسازند .طبیعی است که آنچه هدایت از ریلکه
وام گرفته ،نمیتواند خالی از اهمیت باشد؛ اما اهمیت خود را نه از استقالل آن بندها،
بلکه از کیفیت هدایتشدۀ آنها در متن جدید میگیرند ،یعنی در ساختاری که «بوف
کور» نام

دارد1.

چنانکه دیدیم ،مسئله به هیچوجه به «وامگیری» هدایت از آثار پیشینیان ربطی ندارد .سخن از
«قطعات پراکنده» نیز در کار نیست .این اثر ،در تمام جنبهها ،رونوشتی نازلتر از آثار لوئیس،
بخصوص رمان تار ،است و بنابراین نمیتوان از «استقالل» هنری آن سخن گفت .سؤال راوی
در مورد هویت خود همان سؤال تار است و راوی در نهایت به همان جایی که میرسد که تار
رسیده بود .در این بین نیز هدایت هرآنچه در هنر لوئیس یافته بود ،به همان صورت و بدون
آنکه با استفاده از آنها اندیشهای تازه و نو ایجاد کرده باشد ،در بوف کور بکار گرفته است.

 .1بهارلو ،پاسخ محمد بهارلو به اتهام سرقت ادبی صادق هدایت.
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داریوش آشوری در مقاله خود معمای بوف کور که باالتر نیز از آن نقل قول شد در مورد
صادق هدایت اینگونه مینویسد که «هدایت یکی از درخشانترین پیشگامان روشنفکری مدرن
در میان ماست .نوشتههای او گواهی است بیچون و چرا از جایگاه او 1».جمالزاده در نامههای
خود هدایت را «بینظیر» ۲خطاب میکند .محمود نیکبخت «تکنیک تازه و ویژه» بوف کور را
«هنوز هم دستاوردی درخشان در رمان روانشناختی امروز دنیا» ۳میشمارد و در کتاب خود
نبوغ هدایت را در «ابداع» اینگونه روایی جدید بارها و بارها میستاید .ناصر پاکدامن در مقدمه
خود بر نامههای هدایت به شهید نورایی ،هدایت را نویسندهای با «مقام و اعتبار یکتا»  ۱در ادبیات
ایران برمیشمرد .بهزاد شهیدنورایی ،فرزند حسن شهیدنورایی ،او را «بزرگترین نویسنده
فارسیزبان قرن» خطاب میکند ۱.رضا براهنی «مقام برجستهای»  ۶برای بوف کور در ادبیات
فارسی قایل است .محمد صنعتی آن را «مهمترین شاهکار ادبیات معاصر ایران و یکی از
مهمترین شاهکارهای ادبیات جهان در قرن بیستم» ۳مینامد .حتی از دید کسی چون سیروس
طاهباز که نظر چندان مساعدی نسبت به هدایت ندارد« ،بوف کور ،نقطه اوج نوشتههای هدایت
و اثری تعیین کننده در ادبیات مدرن ایران است که قابل قیاس با هیچ نوشته پیش و پس خود
نیست ۱».یوسف اسحاقپور هدایت را «بزرگترین نویسنده ایرانِ نوین» ۱عبدالعلی دستغیب
 .1آشوری ،همان مأخذ.
2 .بهارلو ،نامههای صادق هدایت ،ص .۳۲۱
 .۳نیکبخت ،همان مأخذ ،ص .۳۳
" .۱هشتاد و دو نامه "،...ص .۲۱
 .۱همان مأخذ ،ص .۲۱
 .۶براهنی ،همان مأخذ ،ص .۱
 .۳صنعتی ،محمد ،همان مأخذ ،ص .1۱
 .۱طاهباز ،همان مأخذ ،ص .۱۳
 .۱اسحاقپور ،همان مأخذ ،ص .۱
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«خالقترین نویسنده معاصر ایران» 1و ابولقاسم جنتی عطایی « َابَرمرد تصور و ابتکار» ۲میخوانند.
دکتر محمدعلی محمودی در مقاله «بررسی روایت در بوف کور» یکی از عوامل مؤثر در خلق
این داستان را «نبوغ ذاتی نویسنده» ۳میداند .حورا یاوری «راز استیالی هدایت بر ادبیات داستانی

ایران را» در «افسون بوف کور» ۱مییابد و آذر نفیسی ،به سیاق یاوری ،در روایت بوف کور
«جادویی» میبیند که «در شیوه بیان و در نحوه عرضه آن است».

۱

سالهاست که هدایت و بوف کور او را در ادبیات معاصر ایران با همین واژگان تعریف
کردهاند :درخشان ،نابغه ،ویژه ،مبدع ،جادویی ،نبوغآمیز ،بیمانند ،یگانه ،جهانی ،بیبدیل و...
اما پیرو آنچه که در این پژوهش دیدیم ،جای هیچ شکی باقی نمیماند که بوف کور ،در
تمامی ابعاد و در کلیت خود رونوشتی تقریباً مطلق از کارهای لوئیس است .عبدالعلی دستغیب
اینطور مینویسد که «هدایت در بوف کور همه زرادخانه هنری خود را به کار میبرد» ۶اما به
نظر میرسد باید اینطور گفت که هدایت در بوف کور همه زرادخانه هنری لوئیس را به کار

گرفته است .به تعبیر دیگر ،برخالف تصوری که تاکنون در مورد هدایت رایج بوده است ،بوف
کور به هیچ وجه «ابداعِ» نبوغآمیز ذهن او و گواهی بر خالقیت هنرمندانه او نیست و این یعنی
این داستان فاقد هرگونه ابتکار فردی قابل انتساب به صادق هدایت است و نقطه اوج این
فقدان نیز در تمهید روایی به کارگرفتهشده در این اثر تبلور یافته است .اهمیت

 .1دستغیب ،همان مأخذ ،ص .۲۱۶
 .۲جنتی عطایی ،ابوالقاسم ،زندگانی و آثار صادق هدایت ،تهران :انتشارات مجید ،1۳۱۳ ،ص .1۳۳

 .۳محمودی ،محمدعلی" ،بررسی روایت در بوف کور "،مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و
بلوچستان ،سال ششم ،بهار و تابستان  .1۳۳۱صص .1۱۱-1۲1
 .۱یاوری" ،افسون بوف کور و خیل مریدان "،ص .1۲۱
 .۱نفیسی" ،معضل بوف کور "،ص .1۳
 .6دستغیب ،همان مأخذ ،ص .۱۱
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این شگرد روایی به حدی است که نیکبخت با استناد به آن به «تمامی آثاری که در پی بررسی
روانشناختی بوف کور بودهاند» بدینگونه میتازد:
تمامی آثاری که در پی بررسی روانشناختی بوف کور بودهاند از یک کمبود اصلی
آسیب دیدهاند :همه آنها بدون شناختی درخور از چگونگی تکنیک و ساختار روایی
بوف کور به دنبال تحلیل روانشناختی آن بودهاند .بوف کور یک متن زبانی و روایی
است و بهترین راه بازیابی آن ،پی بردن به ویژگیهای زبانی و روایی یا چگونگی
«تکنیک» آن است.

1

و از قضا همین تکنیک بهترین مدرک نگارنده بود برای اثبات این حقیقت که بوف کور در
کلیت خود فاقد اصالت است.
اکنون با این درک تازه که از هدایت بدست آوردهایم چه باید بکنیم؟ آیا میتوانیم نظریه
بینامتنیت را سپر بالی هدایت کنیم و بگوییم آنچه را که هدایت از لوئیس گرفته است باید در
زمره تأثیرات یک متن بر متن دیگر یا حضور یک متن در متن دیگر دانست؟ پاسخ به این سؤال
به یقین منفیست .بینامتنیت به معنای استفاده از افکار دیگران برای خلق ایدههای نو در بافت
اثری جدید است .این همان استدالل بهارلوست که از آن برای اثبات سرقتی نبودن بخشهای
ریلکهای بوف کور بهره جسته بود و در پژوهش حاضر دیدیم که اتفاقاً با اتکا بر همین استدالل
به راحتی میتوانیم ثابت کنیم که بوف کور به هیچوجه دارای اصالت نیست و هر چه را که
دارد از لوئیس برداشته است ،آن هم بدون آنکه بتواند در بافت روایی خود معنایی تازه تولید
کند یا با استفاده از افکار لوئیس آنها را بهبود ببخشد .برعکس ،دیدیم که افکار لوئیس و

فلسفهها و استراتژیهای هنری او به دلیل استفاده خامدستانه هدایت از آنها در بوف کور
کیفیتی نازلتر نیز یافتهاند .ضمن اینکه نباید فراموش بکنیم که مفهوم بینامتنیت را متفکر بلغار-
 .1نیکبخت ،همان مأخذ ،صص .۲۲۱-۲1۱
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فرانسوی جولیا کریستوا در دهه  ۶۱میالدی ابداع کرد و در زمانه هدایت به هیچوجه تصوری

آگاهانه از این مفهوم و کارکرد آن در ادبیات وجود نداشت .و البته دیدیم که مسئله تنها بوف
کور نیست و هدایت در بسیاری از آثار خود ،حتی در نامههایش ،از استراتژیهای هنری لوئیس
استفاده کرده است .یک نمونه در نامهای دیده میشود که او در تاریخ  ۲۲بهمن  1۳1۱به مقصد
لندن برای مینوی 1فرستاده است:

کتیرایی ،کتاب صادق هدایت ،ص 1۲۳

اگر بدانیم که لوئیس نیز در نامههایی که طی سالهای  1۱1۱تا  1۱۲۱برای اِزرا پاوند ارسال
می کرد به طور مکرر این عالمت را ،البته در شکل ثانویه آن ،یعنی خطوط موازی (=) ،به کار
برده است ۲،آنگاه شناخت بیشتری از روحیه مقلد هدایت بدست خواهیم آورد .همین روحیه
مقلد است که سبب میشود ردپای ویندهام لوئیس را در سفرنامه اصفهان نصف جهان که
هدایت دو سال پس از بازگشت از فرانسه منتشر کرد نیز مشاهده کنیم:

 .1ر.ک .کتیرایی ،محمود ،کتاب صادق هدایت ،تهران :انتشارات فرزین.1۳۱۱ ،
Bincks. ibid. p. 37.

2
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هدایت ،اصفهان نصف جهان ،ص ۳۱

همان مأخذ ،ص 1۲

همان مأخذ ،ص ۳۱
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نحوه به کارگیری خطوط تیره در بریدههای فوق یادآور همان استراتژیِ ،حاال دیگر آشنای،
لوئیس است :قرار دادن دوگانگیها و تناقضها در کنار یکدیگر .در بریده اول تقابل تصمیم و
تردید ،در بریده دوم مقابله رنگ-زندگی و زنگ-مردگی و در بریده سوم جدال ذوق و
بیذوقی را میتوان پیش و پس از خطوط تیره به تماشا نشست.
با این اوصاف ،آیا میتوان هدایت را هنرمند از آ ِن خود ساز 1نامید و اینگونه او را نجات
داد؟ پاسخ این سؤال را بازهم منفی مییابیم ،چون تفاوت هنرمندِ از آن خود ساز و جاعل و
سارق هنری در این است که اولی قصدی برای فریب دادن دیگران ندارد و حتی نام هنرمند
اصلی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اثر نهایی خود ذکر میکند ،اما قصد جاعل از همان
ابتدا فریب مخاطب و جا زدن کار هنرمند اصلی به نام خود است به نحوی که برای اثر خود
تلقی اصالت به وجود بیاورد؛ عملی که صادق هدایت ،به داللت تمامی شواهدی که در این

پژوهش بررسی شدند ،مرتکب شده است .در حقیقت ،نه تنها با اطمینان میتوان گفت که بوف
کور سرقت ادبی است ،بلکه اغراق نیست اگر بگوییم این اثر حیرتانگیزترین نمونه
سرقت ادبی در تاریخ ادبیات جهان است و در تأیید این حقیقت چه شاهدی بهتر از این
که منتقدی شناختهشده و باتجربه همچون محمود نیکبخت با این تصور که مبتکر شیوه روایی
به کار رفته در بوف کور صادق هدایت بوده و نه نویسندهای کانادایی – انگلیسی به نام ویندهام
لوئیس ،کتابی کامل را به شرح این شگرد روایی اختصاص داده است.
ویندهام لوئیس با همکاری و کمک اِزرا پاوند بنیانگذار جنبش هنری شناسنامهداری به نام
وُرتیسیسم یا دَوَرانگری بود و هنرمندانی که خود را وُرتیسیست میخواندند کارهایشان را با

 :Appropriation Artist .1هنرمندی که برای خلق اثر خود از آثار هنری دیگران استفاده میکند و
ممکن است تغییرات جزئی در آنها اعمال کند یا حتی بدون کوچکترین تغییر آنها را به نام خود نمایش
دهد .همچنین ،هنرمندان مزبور ممکن است برای خلق یک اثر هنری جدید آثار هنرمندان مختلف یا آثار
مختلف یک هنرمند را با یکدیگر ترکیب کنند.
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استفاده از اصول نظری جنبش فوقالذکر میآفریدند و در نهایت نیز با نام همین جنبش امضا و
در صحنه هنری روز اروپا عرضه میکردند .هدایت نه تنها عضو این جنبش نبود ،بلکه هیچگاه،
چه به صورت آشکار و چه در نوشتهها و نامههای خصوصی خود ،به استفاده گسترده خود از
آثار نوشتاری و تجسمی لوئیس و مکتب وُرتیسیسم کوچکترین اشارهای نکرد .تالش آگاهانه
هدایت در مخفی نگاه داشتن این امر که بوف کور چهلتکهای وُرتیسیستی است که از روی

کارهای لوئیس تکهبرداری شده است ،عالوه بر اینکه تمامی مفسران ایرانی و خارجی بوف
کور را در تالششان برای رسیدن به فهمی صحیح از این اثر به بیراهه برد ،نشان از این دارد که
او خودش هم به شیوه سرقتیاش در نگاشتن بوف کور کامالً آگاه بود و عامدانه سعی در پنهان
کردن آن داشت .قصد او این بوده که بوف کور را به گونهای به خود منتسب کند که تلقی
اصالت آن را برای مخاطب به وجود بیاورد و عجیب اینجاست که هدایت در گفتوگوهای
خود با فرزانه اینطور

میگوید که« :دزدی و چاپیدن عیب است1».

ویندهام لوئیس ،بیآنکه خودش فهمیده باشد ،ادبیات داستانی کشوری را
که هیچ شناختی از آن نداشت به عمیقترین شکل ممکن تحت تأثیر قرار داد و
این در حالی است که کمترین تأثیر را بر هنر و ادبیات کشور خود نهاده بود و
تا به امروز از او به عنوان هنرمندی شکستخورده در تاریخ ادبیات انگلیس و
اروپا یاد میشود و این نیز یکی از شگفتیهای تاریخ ادبیات جهان و ایران است.
 .19-4بازهم شباهت
آنطور که نگارنده در جریان بررسیهایش متوجه شده است ،دایره سرقتهای هدایت از
ویندهام لوئیس تنها به بوف کور و حوزه نوشتاری محدود نیست و به قلمرو رفتاری و اطوارهای
شخصی نیز کشیده میشود .لیندزی اشنایدر در پژوهش خود ،باید در همه چیز دوتایی باشی،

 .1فرزانه ،همان مأخذ ،ص .1۱۳
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در خصوص فعالیتهای قلمی لوئیس پس از جدا شدن از گروه بلومزبری 1،یعنی بین سالهای
 1۱1۱تا  ،1۱1۱اینچنین مینویسد:
پس از آنکه لوئیس از گروه بلومزبری جدا شد ،نگارش زنجیرهای از مقالههای هجوآمیز
را آغاز کرد که در آن گسترهای از موضوعات زیباشناختی ،سیاسی و ایدئولوژیهای
فلسفی را به ریشخند میگرفت .بدین ترتیب ،او بدل به دشمن خودخوانده زمانه خویش
شد۲.

خواننده آشنا با آثار صادق هدایت درمییابد که شرح فوق در مورد «مقالههای هجوآمیز» لوئیس
را بهآسانی میتوان برای مجموعه وغوغ ساهاب نیز به کار برد که در آن هدایت با همکاری
مسعود فرزاد «غزیه»هایی ۳هجوآلود در استهزاء اوضاع و احوال زمانه خود نوشت .همانند زنجیره
نوشتاری هجوآلود لوئیس ،در این مجموعه نیز موضوعات متنوعی محل بحثاند .داریوش
آشوری نام این مجموعه را به همراه پارهای دیگر از آثار هدایت «تسخرنامه» گذاشته است که
به نظر او برای توصیف این دسته از کارهای هدایت نسبت به واژه هجونامه دقیقتر است.
لوئیس ،آنطور که پیشتر نیز گفتیم ،هجوپردازی قهار بود و حتی اصیلترین گونه ادبی را
هجو میدانست .از نظر جفری واگنر ما «در مجموعهداستان جسم وحشی تئوری و کاربردی از
هجو میبینیم که لوئیس هیچگاه از آن عدول نکرد ۱».هدایت نیز مجموعه وغوغ ساهاب را پس
از بازگشت از فرانسه نوشت؛ نشانی دیگر از اینکه او در سالهای اقامت در پاریس ویندهام
لوئیس و آثار او را کشف کرده بود و تقلیدوار آثاری شبیه به آنها خلق میکرد تا خود را مانند
لوئیس هنرمندی یاغی و دشمن زمانه خود معرفی کند .گرایش هدایت به هجو و هجویه و
 .1گروهی متشکل از هنرمندانی چون ویرجینا وولف ،لئونارد وولف ،ای .ام فاستر ،راجر فرای و...
۲. Schnider. ibid. p. 5.
 .۳شکل تحریفیافته واژه «قضیه»
۱. Wagner. ibid. p. 210.
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هجوپردازی (یا به قول کاتوزیان ،طنز و طنزینه و طنزپردازی) نیز بیگمان تحت تأثیر لوئیس
شکل گرفته بود .تمامی محققان و ناقدانی که کارهای لوئیس ،اعم از کارهای داستانی و انتقادی
او را ،بررسی کردهاند اثر نگاه تیزبین و زبان تلخ و گزنده لوئیس را در آنها دیدهاند و بر آن
انگشت تأکید گذاردهاند.
محمد بهارلو از سبک کار هدایت در وغوغ ساهاب چنین توصیفی به دست میدهد:
هدایت نخستین نویسنده قرن اخیر است که مناسبترین قالب برای طرح مسائل نو و تازه
را ،بهویژه از حیث صورت و سبک و لفظ و لحن ،در طنز میبیند .از نظر او طنز اصالً هنر
است .نوعی «بیرحمیِ هنرمندانه» است .در هدایت تلخاندیشی آمیخته به طنز و
شوخطبعی سبب خودآگاهی میشود و این خودآگاهی در متن آثار او ،به ویژه در زبان
او ،به صورت آگاهی جلوه

میکند1 .

بهارلو از جمله محققان ایرانی است که در به کار بردن واژه «نخستین» برای هدایت عالقه و
اصرار فراوانی از خود نشان می دهد .در حقیقت ،او را باید در زمره کسانی قرار داد که در دو
دهه گذشته در کار اسطورهسازی از هدایت نقش بسیار مؤثری ایفا کردهاند (پایینتر به برخی
از آنها خواهیم پرداخت)  .دیدیم که هدایت تا پایان عمر از عقاید نژادپرستانه و باستانگرایانه
خود دست نکشید و اثر این شوونیسم اعتقادی را میتوان در تمام آثار او ،چه پیش و چه پس
از بوف کور ،به وضوح ردگیری کرد ،اما بهارلو با چشمپوشی از تمام شواهد مذکور سعی دارد
هدایت را با استناد به نامهای که در سال  1۳1۶به مینوی نوشته از اعتقاد به باورهای نژادپرستانه
تبرئه کند .بهارلو سخن خود را در این خصوص اینگونه آغاز میکند:
هدایت در سیزدهم مهرماه  1۳1۱در نامهای از تهران به پاریس از دوستش تقی رضوی
میخواهد که یک «کتاب خوب [ documentéمستند] ...راجع به

 .1قرهباغی ،همان مأخذ ،صص .۱۱-۳۱
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[ pangermanismeپان ژرمنیسم]» برای او بفرستد .در آن ایام پارهای از روشنفکران
«مهذب» و ملتپرست ایرانی که به نژاد آریاییِ خود مباهات میکردند و به حکم دشمنی
دیرین با روسیه و انگلستان جانب آلمان و هیتلر را میگرفتند در ایران به تبلیغ و ستایش
از نازیها

میپرداختند1.

تا اینجا قصد بهارلو این است که عالقه هدایت به «پان ژرمنیسم» را نه اعتقادی و موروثی،
بلکه سیاسی و ناشی از ملتپرستی و دشمنی با روسیه و انگلستان جا بزند .بهارلو سپس دنباله
سخن خود را اینگونه پی میگیرد:
هدایت یکی از نخستین روشنفکران ایرانی است که به ماهیت نژادپرستی لجامگسیخته و
تجاوزطلبانه هیتلر و همدستان دژخوی او پی میبرد و موضع ضدفاشیتی خود را
بهصراحت اعالم میکند .او در شش تیرماه  ،1۳1۶چند سال قبل از شروع جنگ جهانی
دوم ،در نامهای از بمبئی به لندن خطاب به مجتبی مینوی مینویسد« :تو هم مثل همه حرف
میزنی که چون  Gobblesهیتلر را ژئیِ ازل و ابد جلوه میدهد باید همه تملق بگویند
و باور بکنند .من میگویم باید آخ و تُف روی گُبلز و هیتلر هر دو انداخت».

۲

نخست آنکه نامه هدایت به مینوی نه «چند سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم» ،بلکه دو سال
قبل از آغاز این جنگ جهانسوز نوشته شد ،اما بهارلو که مصّر است هدایت را پیشروترین فرد
زمان خود معرفی کند به شکل تلویحی تاریخ را نیز تحریف میکند و به عقب میکشاند .بعالوه،
بهارلو مطلعتر و خواندهتر از آن است که نداند هدایت هیچگاه از اعتقادات نژادپرستانهاش
دست نکشید و تا پایان عمر مبلغ باستانگرایی باقی ماند ،اما آنچه که او واقعاً نمیداند این است
 .1بهارلو ،نامههای صادق هدایت ،ص .۲۲
 .۲همان مأخذ ،صص .۲۳-۲۲
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که صادق هدایت در نامههای باال دقیق ًا همزمان با ویندهام لوئیس به «پانژرنیسم» عالقهمند
میشود و سپس از آن دست میکشد .بنابراین ،این نیز یکی دیگر از شباهتهای بین هدایت و
لوئیس است که جلب توجه میکند و باید بهدقت بررسی شود.
نامه هدایت به تقی رضوی در تاریخ 1۳مهر 1۳1۱نگاشته شده که مطابق است با ۶اکتبر1۱۳1
و لوئیس در همین سال ،پس از سفر به برلن ،با انتشار کتاب هیتلر حمایت خود را از حزب
ناسیونال سوسیالیسم علنی کرد .تاریخ نامه به مینوی نیز ۶تیر 1۳1۶است که مطابق است با
۲۳ژوئن ،1۱۳۳که بازهم همان سالیست که لوئیس از فاشیسم هیتلری رویگردان شد .آنچنانکه
تاریخهای مزبور نشان می دهد ،هدایت پس از بازگشت از اروپا نیز لوئیس را زیرنظر داشته و
قدمبهقدم در حال پیروی فکری از «استاد» خود بوده است .بنابراین ،اَخ و تفی هم که او روی
هیتلر میاندازد بیش از آنکه ناشی از یک بینش عمیق فکری باشد ،از روحیه مقلد او و عادتش
به دنبالهروی برمیخیزد.
اما آیا حمایت لوئیس از هیتلر واقعاً جنبه نژادی داشت؟ لوئیس طی سالهای فعالیت هنری
خود در کسوت یک نظریهپرداز سیاسی-اجتماعی نیز قلم میزد و تعداد قابل توجهی از آثار
انتقادی او در خصوص تحوالت سیاسی و اجتماعی زمانه او بودند .بر این منوال ،به نظر میرسد
حمایت مقطعی او از هیتلر و «توتالیتاریانیسم» را نیز نباید به مسئله نژادپرستی مربوط دانست و
این چرخش مقطعی بیشتر برگرفته از نظریات سیاسی و فلسفههای هنری او بود.
لوئیس بر این باور بود که لیبرال دموکراسی بریتانیایی جنبش آوانگارد قبل از جنگ
جهانی نخست را ناکام گذارد ...متون عمدهای که او به ترتیب در سالهای پایانی و ابتدایی
دهه بیست و دهه سی نوشت به وضوح بر این باور او صحه میگذارند .لیبرال دموکراسی
در کالم ویکتور باراک متهم بود که به نیروهای زرساالری و انحصار سرمایه تسلیم شده
است ...اگر دموکراسیها شکست خورده بودند ،پس لوئیس نیز همانند دیگران ،به شکلی
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زودگذر به دیکتاتوریها روی آورد تا به جهانی فرهیختهتر و به آزادی از تجارت کالن
که به دنبالش بود

دست پیدا کند1 .

همانطور که پیشتر نیز به دفعات گفته شد ،لوئیس «ثبات» را به «سیالن» ترجیح میداد و بر این
گمان بود که رژیمهای تمامیتخواه ،ولو متصلب و انعطافناپذیر ،در مقایسه با نظامهای
دموکراتِ مشوقِ خواست متغیر عموم ،قادرند ثبات مذکور را برای هنر به نحو بهتری فراهم
کنند .آلن مونتون دلیل مخالفت لوئیس را با نظامهای «لیبرال دموکراسی» که عمدتاً در دهه ۳۱
میالدی در آثار او بروز یافت ،اینچنین تشریح میکند:
[از دید لوئیس] لیبرال دموکراسی نه تنها جلوی فعالیت آزادانه روشنفکر را از طریق
مجبور ساختن او به تسلیم شدن به خواست بازار میگیرد ...بلکه چنین نظامی خود را از
تأثیرپذیرفتن از افکار فلسفی و اذهان متفکر نیز بازمیدارد ...لیبرال دموکراسی دکترین
«آنچه که عموم میخواهد» را خلق میکند تا ،همسو با منافع خویش ،آرزوها و نیازهای
اتباع خویش را تعریف کند۲ .

مونتون در نوشتهای دیگر در خصوص ماهیت سیاسی-هنری و غیرنژادی دفاع لوئیس از نازیسم
و فاشیسم اینگونه مینویسد:
میل مزبور برای یک هژمونی سیاسی که موفقیت هنر را در وجوه اجتماعی و اقتصادی
آن تضمین کند همزمان مطلوب و خطرناک است .چنین میلی در جستوجوی اشتراکی
نیکخواه است ،اما همچنین به تحولی بدفرجام در اندیشه لوئیس نیز اشاره میکند .در سال
1. Scragg, Andrew. “Wyndham Lewis and Ernest Hemingway: Beyond the
‘Unsuccessful Rapist’ and the ‘Dumb Ox.’” The Journal of Wyndham Lewis
Studies. 4 (2013): p. 85.
2. Munton, Alan, “The Politics of Wyndham Lewis.” PN Review, 1 (1976): p.
[تأکید در متن اصلی] 35-36
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 1۱۲۶و سالهای بعد از آن لوئیس رژیمهای فاشیستی را در مقایسه با دولتهای
سرمایهداری به مثابه فراهمکنندگان امنیت بیشتر برای هنر و هنرمندان معرفی کرد.
[اگرچه] این امیدواری در سال  1۱۳۳به کناری نهاده شد ،اما به شهرت لوئیس صدمه زد1.

در هر حال ،حتی اگر حمایت لوئیس از نازیسم و فاشیسم را نژادی بدانیم (کما اینکه برخی از
مخالفانش میدانند) او سرانجام در سال  1۱۳۱با نوشتن کتاب کالت هیتلر ۲به طور کامل از
«هیتلریسم» رویگردان شد و از این پیچ تاریخی سهمگین عبور کرد .اما آنچه که نباید بشود شده
بود و حمایت مقطعی او از نظامهای فاشیستی تا پایان عمر اعتبار هنری او را خدشهدار کرد .در
ایران اما ،نه تنها افکار نژادپراستانه هدایت ،که قطعاً ماهیت اعتقادی داشتند و به شهادت
نوشته هایش نیز هیچگاه از آنها عدول نکرد ،تاکنون به موقعیت هنری او لطمهای نزده است،
بلکه محققانی چون بهارلو به لطایفالحیل میکوشند بر اینگونه افکار او سرپوش بگذارند و
برای آنها توجیهات گوناگون دست و پا کنند.
شباهت غریبی نیز بین لوئیس و هدایت وجود دارد که در نوع خود بسیار جالب است و به
نظر میرسد نشانهای دیگر است بر سرقتهای غیرنوشتاری و اطواری هدایت از لوئیس .ویندهام
لوئیس در خودزندگینامهای که در سال ( 1۱۳۳سال انتشار بوف کور) ۳به چاپ رساند به گروه
1. Munton, Alan, “Lewis and Cultural Criticism.” Wyndham Lewis, A Critical
Giude. p. 72.
2. The Hitler Cult
 . ۳همگان سال شمسی انتشار بوف کور را  1۳1۱میدانند ،اما در خصوص سال میالدی بین محققان
اختالف نظر وجود دارد .ندیم اختر با اشاره به نامههای رد و بدل شده بین هدایت و مینوی در این مورد چنین
مینویسد« :به نظر نگارنده بوف کور در سال  – 1۳1۱طبق ذکر هدایت در دستنویس چاپ بمبئی – منتشر
شده است ،زیرا در نامهای که به مجتبی مینوی به تاریخ  1۲فوریه  1۱۳۳مینویسد ،میگوید که «هنوز وسایل
چاپ به دستم نرسیده است 1۲ ».فوریه  1۱۳۳برابر بود با  ۲۳بهمن 1۳1۱؛ پس سال  1۱۳۶که همایون کاتوزیان
و برخی محققان آن را سال انتشار بوف کور اعالم کردهاند ،درست نیست( .اختر ،همان مأخذ ،ص )۲۱
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چهارنفره ای متشکل از اِزرا پاوند ،تی .اِس .الیوت ،جیمز جویس و خودش اشاره کرد و آن را
«مردان  1»1۱1۱نامید .وجه مشخصه آثار اعضای این گروه نوآوریهای فرمی و مفهومی
پیشروانهای بود که تحول عمدهای در معیارهای زیباییشناختی در اروپا به وجود آوردند .الیوت
با شعر سرزمین بایر ،پاوند با شعرهای ایماژیستی خود و جویس با رمان اولیس نقش مهمی در
دگرگون کردن ایستارهای هنری در عرصههایی چون نظم و نثر ایفا کردند .اگرچه لوئیس نسبت
به سه نفر دیگر نقشی محوریتر در این گروه داشت ،اما از میان این چهارنفر تنها او بود که به
نسبت باقی اعضای ناشناختهتر باقی ماند و ابداعات هنریاش نه تنها با استقبال چندانی در محافل
هنری اروپا مواجه نشد ،بلکه برچسب تقلید و تکرار نیز بر آنها کوبیده شد .البته ،گروه مذکور
خیلی زود از هم پاشید و در زمان انتشار خودزندگینامه لوئیس اثری از آن بر جای نمانده بود.
گروه فوق باز هم ما را به شباهت جالب دیگری بین هدایت و لوئیس میرساند ،چون صادق
هدایت نیز به همراه مسعود فرزاد ،بزرگ علوی و مجتبی مینوی عضو محوری گروه چهارنفرهای
به نام «گروه ربعه» ۲بود که اعضایش به طرز غریبی با گروه «مردان  »1۱1۱همهدف بودند و در
جهت ایجاد نوگرایی ادبی در کارهایشان تالش میکردند .حتی وغوغ ساهاب نیز که محصول
همکاری دو نفر از این چهار نفر بود با چنین قصدی نوشته شد« .قضیه هر چیز قالبی و تقلیدی
را ریشخند میکند ،همه آن چیزهایی را که «ادبی» و رسمی و قانونی است ،همه آن چیزهایی
را که سنتی و عرفی است ...مورد انتقاد قرار میدهد .آنچه را که «قانونی» است با مکانیسم طنز

هدایت پیش از این نامه نیز در نامه دیگری که به یان ریپکا نوشته است از نبود امکانات چاپ میگوید (ر.ک:.

بهارلو ،نامههای صادق هدایت ،ص  .)۲۱۶با این حال ،در کتاب در پسکوچههای پاریس با برادرم صادق
هدایت که جهانگیر هدایت برادرزاده صادق هدایت گردآوری و تدوین کرده ،سال میالدی چاپ بوف کور
 1196قید شده است (ص  .)۲۳در کل ،قول اختر به نظر صحیحتر میرسد.
1. The Man of 1914.
 .۲گروه چهار.
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غیرقانونی میکند 1».در کل ،هدف اصلی این چهار نفر مقابله با اعضای «گروه سبعه» ۲بود که
از نظر آنان سنتگرایان و کهنهپرستان ادبی آن عصر بودند .البته ،آنطور که از منابع برمیآید،
نه «مردان  »1۱1۱و نه «گروه ربعه» را نمیتوان محافلی منسجم و صاحب نظم و برنامهای خاص
دانست .آنچه که افراد را در این دو گروه گرد هم میآورد بیش از هر چیز نزدیکی آرای ادبی
و اشتراکات فکری اعضایشان بود و البته اختالفات نظری لوئیس با دیگر اعضای «مردان »1۱1۱
نیز خیلی زود آشکار شد.
اگرچه نمیتوان با اطمینان گفت که لوئیس و هدایت مؤسسان این دو گروه چهارنفره بودهاند
و گروه ربعه نیز در سال  )1۳1۱( 1۱۳۳متالشی شده بود و تعداد اعضای آن نیز پیش از تالشی
از چهار نفر فراتر رفته بود ،اما در هر حال وجود چنین شباهتی در زندگی این دو نفر بسیار جالب
است و در زمینهای که این پژوهش فراهم میکند میتوان توجهی ویژه به آن مبذول کرد .چه
بسا هدایت در سالهای اقامتش در پاریس از طریق شرکت در برخی محافل ادبی از وجود چنین
گروهی ،سالها پیش از انتشار زندگینامه لوئیس ،آگاهی یافته بود و پس از بازگشت به ایران
با همکاری سایر دوستانش نقشی فعال در شکلدهی به گروهی شبیه به آن ایفا کرده بود .مجتبی
مینوی نقش صادق هدایت را در «گروه ربعه» اینگونه تشریح کرده است« :مرکز دایره ما صادق
هدایت بود».

۳

در دل شباهت فوق یک شباهت دیگر نیز بین فعالیتهای لوئیس و هدایت وجود دارد.
همانطور که اشاره شد ،وغوغ ساهاب حاصل همکاری دونفره هدایت و فرزاد ،یعنی دو نفر از
 .1قرهباغی ،همان مأخذ ،ص .۳۱
 .۲متشکل از سعید نفیسی ،رشید یاسمی ،محمدتقی بهار ،عباس اقبال ،نصراهلل فلسفی ،بدیعالزمان فروزانفر و
علی اصغر حکمت .سیروس طاهباز با یک تغییر این فهرست را بدین صورت ثبت میکند« :علیاصغر
حکمت ،سید حسن تقیزاده ،عباس اقبال ،سعید نفیسی ،عالمه قزوینی ،نصراهلل فلسفی ،و رشید یاسمی»
(طاهباز ،همان مأخذ ،ص )۲۱
 .۳آرینپور ،یحیی .از نیما تا روزگار ما .تهران :نشر زوار ،1۳۳۶ ،ص .۳۳۱
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اعضای گروه ربعه بود .لوئیس نیز از سال  1۱1۳تا سال  1۱1۱با همکاری یکی از اعضای «مردان
 ،»1۱1۱یعنی اِزرا پاوند ،سلسلهای از نوشتههای انتقادی هجوآمیز را در مجله لیتل ریویو 1تحت
عنوان نامههای خیالی منتشر میکرد .لوئیس و پاوند برای انتشار این نامهها به ترتیب از نامهای
مستعار «ویلیام بلند بورن» و «والتر ویلرانت» استفاده کردند .هدایت و فرزاد نیز هجونامه خود را
با نامهای مستعار «یأجوج» و «مأجوج» نوشتند.
در کل ،میتوان اینگونه گفت که در آثار و افکار و اطوار لوئیس تقریباً چیزی وجود ندارد
که نتوان مشابهی برای آن در آثار و افکار و اطوار هدایت یافت .از قرار معلوم ،هدایت پس از
آشنا شدن با لوئیس در فرانسه ،تمام تالشش را به کار گرفت تا خود را به نمونه ایرانی او بدل
کند .تفاوت عمده بین این دو نفر در این است که یکی با وجود خلق ادبیاتی اصیل تقریباً در
گمنامی چشم از جهان فرو بست و دیگری با سرقتهای متعدد از آن اصالت بدل به مشهورترین
نویسنده تاریخ ادبیات داستانی کشورش شد.
البته تفاوت کوچکی نیز بین این دو وجود دارد که میتوان آن را در گرایش یکی به
همجنسگرایی و نفرت دیگری از آن دید .چه بسا حتی تنفر «استاد» از همجنسگرایی تأثیر
بدی بر روحیه شاگرد نیز گذاشته باشد.
 .14-4چرا راز صادق هدایت هرگز کشف نشد؟
اما چرا سرقتهای هدایت از ویندهام لوئیس و مکتب دَوَرانگری هیچگاه کشف نشد؟ پیشتر
دیدیم که در میان مکتبهای هنری جنبش مدرنیسمَ ،دوَرانگری مکتبی شکستخورده
محسوب میشد که حتی در زادگاهش انگلستان نیز به درستی شناخته نشد و به موفقیت
درخوری دست نیافت و بشکلی رسمی تنها یک سال دوام آورد و در مدت عمر کوتاه خود،
به خاطر ماهیت التقاطیاش ،هیچگاه نتوانست استقالل هنری خود را از کوبیسم یا فوتوریسم یا
1. The Little Review
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اکسپرسیونیسم ثابت کند و همواره در مظان اتهام تقلید از مکتبهای ذکرشده ،بخصوص از
مکاتب کوبیسم و فوتوریسم بود .تنها دو شماره از مجله بالست که اصول وُرتیسیسم را تبلیغ
میکرد ،یکی در سال  1۱1۱و دیگری در سال  ،1۱1۱به چاپ رسید .الورنس رِینی در کتاب
نهادهای مدرنیسم :نخبگان ادبی و فرهنگ عمومی در خصوص واکنش منتقدان به انتشار مجله
بالست اینگونه مینویسد« :منتقدان همدوره لوئیس به خاطر انتشار بالست نه عصبانی شدند و نه
برانگیخته .آنها صرف ًا دلزده بودند و نه به این دلیل که بالست بدعتی غیرقابل درک بود ،بلکه
به این خاطر که بسیار آشنا بود 1».دومین مجلهای که لوئیس منتشر کرد تایرو نام داشت که این
مجله نیز تنها در دو شماره منتشر شد .نام سومین مجله لوئیس نیز دشمن ۲بود که لوئیس طی
سالهای  1۱۲۳تا ( 1۱۲۱که هدایت نیز در فرانسه حضور داشت) تقریباً به تنهایی منتشرش کرد
و همهکارهاش خودش بود و این نشریه نیز فقط در سه شماره چاپ شد و سپس به تاریخ پیوست.
لوئیس انتشار مجله دشمن را در زمانی آغاز کرد که دوره افول او آغاز شده بود و این افول با
حمایت مقطعی او از فاشیسم و هیتلریسم در سراشیب تندتری نیز افتاد.
تذبذب فکری لوئیس نیز ،که البته برخاسته از فلسفهها و استراتژیهای هنری او بود ،یکی
دیگر از عواملی بود که به شکست هنری او منجر شد« .شیوه تقریباً ژیژکی او در به هم آمیختن
ایدههای گوناگون از فرهنگ متعالی و فرهنگ عامه که در تصادم بین صداها و موقعیتهای
گوناگون بروز مییافت مدرنیسمی از سبک و ساختار را در نوشتههایش پدید میآورد که تغییر
عقاید او را در طی زمان توضیح

میداد۳».

شاید جانگیری کوتاهمدت و کمتأثیر مکتب دَوَرانگری را بیش از هر چیز دیگر باید به
جاهطلبی های هنری اِزرا پاوند مرتبط دانست .او که نتوانسته بود رهبری خود را بر جنبش
1. Rainey, Lawrence. Institutions of Modernism: Literary Elites and Public
Culture. New Haven: Yale University Press, 1998. p. 38.
۲. The Enemy.
3. Gasiorek and Waddell. ibid. p3.
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ایماژیسم تثبیت کند از گروه ایماژیستها جدا شد و برای خلق یک جنبش هنری جدید و
فراگیر به لوئیس پیوست و با بهرهگیری از شهرت و اعتبار خود در تأسیس رسمی جنبش
دَوَرانگری به او کمک شایانی کرد و البته در نهایت در این راه نیز به موفقیت درخوری نرسید
و حتی پس از چندی کارش با لوئیس نیز به اختالف کشید .در حقیقت میتوان اینگونه گفت
که در زمان چاپ بوف کور در بمبئی ،یعنی سال  1۱۳۳میالدیَ ،دوَرانگری بطور کامل به
تاریخ پیوسته بود 1.ترجمه فرانسه بوف کور زمانی به چاپ رسید ( )1۱۱۲که در اروپا دیگر
هیچکس وُرتیسیسم را به یاد نمی آورد و ترجمه انگلیسی اثر هدایت نیز یکسال پس از مرگ
لوئیس ،در سال  1۱۱۱منتشر شد .مجموع این عوامل ،بعالوه سکوت عامدانه خود صادق
هدایت ،دست به دست هم دادند تا راز او برای بیش از هشت دهه بر همگان پوشیده بماند.
هدایت حتی هنگامی که فرزانه از او میپرسد« :شما هم مدل داشتید؟» مدتی به فرزانه خیره
میشود ،پکی به سیگارش میزند و در نهایت میگوید« :اینها دیگر جزء اسرار است ۲».عبدالعلی
دستغیب بر این اعتقاد است که « :هدایت ...خواستار زندگی صادقانه بود ،و از ریا و ظاهرسازی
و دروغ تنفر داشت ۳».ناهید حبیبی آزاد نیز در مقدمه کتابشناسی صادق هدایت از «صداقت او
در اندیشه و عمل» ۱میگوید ،اما پژوهش حاضر حقیقتی خالف این امر را بر نگارنده آشکار
ساخت.
نظر به تمامی موارد فوق ،اکنون بهتر متوجه میشویم چرا اثر هدایت هیچگاه واقعاً در زمره
شاهکارهای ادبیات جهان شمرده نشد و مطالعه آن نیز در جهان غیرایرانی به حلقههای
آکادمیک محدود ماند .در شرایطی که حتی آثار خالقه خود لوئیس نیز به چنین جایگاهی
 .1البته فعالیتهای هنری لوئیس ،کمابیش مبتنی بر همان اصولی که در وُرتیسیسم پی ریخته بود ،تا پایان
عمرش ادامه داشت.
 .۲همان مأخذ ،صص [ .11۱-11۳تأکید از نگارنده]
 .3دستغیب ،همان مأخذ ،صص .۶۶-۶۱
 .4حبیبیآزاد ،ناهید ،کتابشناسی صادق هدایت ،تهران :نشر قطره ،چاپ اول ،1۳۱۶ ،ص .۱
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دست نیافتند ،چگونه میتوان انتظار داشت نسخه سرقتی و نازلتر آنها جایی در میان آثار بزرگ
ادبی بیابد؟
اما نکته پرغصهای نیز در این ماجرای غریب وجود دارد که میتوان آن را به صورت یک
پرسش مطرح کرد :ویندهام لوئیس ،جزء شخصیتهای فراموششده جنبش مدرنیسم محسوب
میشود و نگارنده بعید میداند بسیاری از خوانندگان این پژوهش نام او و جنبشی را که تأسیس
کرد تا پیش از مطالعه متن حاضر شنیده باشند .بر این مبنا ،باید این سؤال را پرسید که ،چرا
داستانی که از روی آثار مؤسس یکی از مکتبهای هنری شکستخورده و
فراموششده قرن بیستم سرهمبندی شد ،در طول تقریباً نُه دهه گذشته شاهکار
داستاننویسی معاصر ایران لقب گرفته است؟ آیا دلیل این امر را باید صرفاً در قلمرو
هنر جستوجو کرد یا برای یافتن آن باید پا را از این حوزه بیرون گذاشت؟
 .15-4قصد تخریب نیست ،تکلیفی است که باید روشن شود

گلشیری در مقاله معروف خود «سی سال رماننویسی» که اول بار در شماره  ۱جنگ اصفهان
در سال  1۳۱۶به چاپ رسید ،درباره تاریخچه سیساله رماننویسی پیش از خود چنین مینویسد:
همانگونه که ما قرنها ضایعات شعر و شاعری داشتهایم ،در این سه دهه اخیر نیز ضایعات
رماننویسی داریم .ضایعاتی چون آثار دشتی و حجازی و مستعان و دنبالهروانشان که
چون به بیراهه رفتهاند ،تجربهای که از تالش آنان به دست میآید بیارزش مینماید...
دیگر رماننویسان این سه دهه نیز (با چند استثنا) از ضایعات رماننویسی به شمار میآیند...

از این رو نقد و بررسی بوف کور ،چشمهایش ،دختر رعیت ،یکیلیا و تنهایی او ،شریفجان
شریفجان ،مدیر مدرسه ،شوهر آهوخانم ،شادکامان دره قرهسو ،ملکوت ،نکبت ،تنگسیر،
سنگ صبور پر بیراه

نیست1.

 .1گلشیری ،همان مأخذ ،ص .۲۱۱
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گلشیری سپس در «نوشتن رمان صبر ایوب میخواهد» هدف خود را از ارائه تحلیل فوق
بدینگونه بیان میکند:
قبالً وقتی شازده احتجاب را مینوشتم باید تکلیف خودم را با بوف کور صادق هدایت،
ملکوت بهرام صادقی ،و سنگ صبور چوبک روشن میکردم .پس در همان سالها مقاله
«سی سال رماننویسی» را در جنگ اصفهان نوشتم تا ارزش این سه اثر را روشن کنم.

داشتم کاری میکردم در همان زمینهها و متفاوت با آنها .میخواستم بگویم شازده
احتجاب که مشغول نوشتن آن بودم ،بوف کور زمان است و یا با اندکی غرور برتر از
آن1.

اگرچه هوشنگ گلشیری در این نوشته تا حدی تالش کرده است با بوف کور بسان یک توتم
مقدس برخورد نکند و حتی اینطور میگوید که قصد نهاییاش« ،با اندکی غرور» ،فرا رفتن از
بوف کور است (عملی که ادبیات داستانی ایران معاصر در طول هشتاد و چهار سالی که از انتشار
داستان هدایت می گذرد ،به زعم قوی نگارنده ،به شدت ناتوان از انجام دادنش بوده است) اما
خود او ،برخالف آنچه در مقاله فوق اعالم میکند ،یکی از کسانی بوده که با گفتهها و
نوشتههای پسینی خود نقشی بسیار پررنگ در تقویت این توتمپرستی ایفا کرده و حتی در همین

نوشته کسی چون نجف دریابندری را صرفاً از این رو «ناهوشیار» میخواند که «هنوز هم بوف
کور را درنیافته است ۲».دست اندرکاران مجله آدینه نیز ،همسو با گلشیری ،در متن مصاحبه
جنجالی سال  ۶۱با دریابندری عکسهایی از او را قرار دادهاند که مشخص میکند به هیچوجه
 .1همان مأخذ ،ج  ،۲صص .۳۳۱-۳۳۳
 .۲همان مأخذ ،ص .۳۳۱
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لحن صریح او را در باب کمارزش بودن بوف کور و پارهای دیگر از آثار معروف ادبیات
داستانی فارسی نپسندیدهاند .این عکسها طوری گزینش شدهاند که در ذهن مخاطب چهره
فردی پرت و پالگو ،متوهم و ازخودراضی مجسم شود.

تصاویر چاپشده از دریابندری در شماره  ۳۳مجله آدینه

در ادبیات معاصر ایران ،فهم بوف کور ،آنگونه که مدنظر گلشیری است ،با فهم ادبیات به طور
عام ،یکسان پنداشته می شود و به همین دلیل است که در این ادبیات نزدیک شدن به صادق
هدایت و بوف کور بدون سپر و جوشنی که از ستایشهای اغراقآمیز ساخته شده باشند کار
آسانی نیست .مثالً کتاب نقد آثار صادق هدایت از عبدالعلی دستغیب که نقلقولهایی چند از
آن در این پژوهش نیز آمده است ،یکی از نمونههای بارز نقد اسطورهساز است .حجم ثنا و
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ستایشی که دستغیب در این کتاب ،در کنار تحلیل آثار هدایت ،نثار او میکند حقیقتاً
حیرتانگیز است و وجه انتقادی کتاب او را به شدت تحتالشعاع قرار میدهد و به معنای واقعی
کلمه میتوان آن را اسطورهسازی خواند نه نقد.
شگفتانگیزتر از اثر دستغیب کتاب ابوالقاسم جنتی عطاییست که افسانه و واقعیت در آن
آمیخته شده و تحت عنوان زندگی و آثار صادق هدایت و با امضای محمود هدایت برادر
بزرگتر صادق هدایت ،روانه قفسه کتابفروشیها و اذهان خوانندگان شده است.

همین اسطورهسازیها را در کتاب حسن قائمیان ،نظریات نویسندگان بزرگ خارجی درباره
صادق هدایت ،زندگی و آثار او ،نیز میبینیم .نویسندگان «خارجی» این کتاب که عمدتاً از
سوررئالیستهای فرانسوی هستند و اغلب آنها ،برخالف آنچه عنوان کتاب القاء میکند،
آنقدرها هم «بزرگ» نیستند ،و برخی از آنها از دوستان نزدیک هدایت نیز بودند ،گاه در راه
ستودن هدایت از همقطاران ایرانی خود نیز پیشی گرفتهاند .یک نمونه مثالً که از زبان ونسان
مونتی بیان میشود مربوط به زمانیست که هدایت در هند اقامت کرده بود .هدایت طی حضور
یکساله خود در هند نزد یکی از دانشمندان پارسی آن دیار به نام بهرام گور تهمورس آنکلِساریا
ادبیات پهلوی خواند .مسلم است که یکسال مطالعه در یک زبان پیچیده باستانی ،در بهترین
حالت ،فراهمکننده یک آشنایی مقدماتی برای شخص یادگیرنده است ،اما همین آشنایی
محدود هدایت با زبان پهلوی ،کالمی شگرف را بر زبان ونسان مونتی روان میکند و سبب
میشود که او صادق هدایت را« :مترجم زبردست متنهای کهن پهلوی بخواند 1».درست است
که هدایت چند متن پهلوی را به فارسی ترجمه کرد ،اما بر چه مبنایی میتوان صفت «زبردست»
را برای او به کار برد؟ نویسندگان مقاله «نقد و بررسی ترجمه صادق هدایت از زندِ وَهومنیَسن»،
علیرغم دفاع تمامقد خود از ترجمه هدایت (که البته بیپایه هم نیست و با استدالل و استناد
 .1مونتی ،ونسان" ،صادق هدایت "،نظریات نویسندگان بزرگ خارجی درباره صادق هدایت ،زندگی و
آثار او ،ترجمه حسن قائمیان ،تهران :نشر کتابهای پرستو ،چاپ سوم ،1۳۱۳ ،ص .11۳
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همراه است) ،نتوانستهاند از اشاره به اشتباهات او در معادلگزینیها و عدم احاطه او بر دستور
زبان پهلوی خودداری کنند 1.نویسندگان فوق حتی ذکر میکنند که «معدودی از استادان زبان
پهلوی ،امروزه بر این نظرند که ترجمههای هدایت صرفاً متکی بر ترجمههای انگلیسی انکلساریا
است و دانسته های پهلوی او در آن حد و میزان نبوده که برای ترجمه توانسته باشد مستقیماً از
متون پهلوی بهرهمند شود۲ ».با توجه به مدت زمان کوتاهی که هدایت در هند گذراند و حتی
بخشی از این دوره را نیز به سیر و سیاحت سپری کرد (مثالً در یک مورد هدایت  1۱روز مهمان
مهاراجه کریشن راجا وادیار چهارم و میرزا اسماعیل رئیسالوزاری میسور بود) اظهارنظر فوق،
اگر هم آن را صددرصد صحیح ندانیم (چنانکه نویسندگان مقاله فوق نمیدانند) ،نمیتواند به
طور کامل عاری از حقیقت باشد ،بخصوص که خود هدایت در یکی از نامههایش به مینوی
تصریح میکند که هر هفته تنها «دو سه روز پیش بهرام گورانکلساریا درس پهلوی

میگیرم۳».

جالب این است که صادق هدایت نام خود را به عنوان «مترجم» نه بر تارک کارنامه اردشیر
بابکان ۱و نه گزارش گمانشکنی ۱درج نکرده است.

 .1ر.ک .دهقانی ،رضا ،گودرزی ،سیمیندخت" ،نقد و بررسی ترجمه صادق هدایت از زندِ وَهومن
یَسن "،پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت ،سال  ،۳شماره ،1 ،تابستان  .1۳۱۳صص .1۱۲-1۲۳
 .۲همان مأخذ ،ص .1۲۱
 .3بهارلو ،نامههای صادق هدایت ،ص .1۱1
 .۱ر.ک .زند وهومنیسن و کارنامه اردشیر بابکان ،ترجمه صادق هدایت ،تهران :نشر امیرکبیر ،چاپ سوم،
.1۳۱۲

 .5ر.ک .گزارش گمانشکن ،ترجمه صادق هدایت ،تهران :سازمان انتشارات جاویدان.1۳۲۲ ،
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خودداری هدایت در به کار بردن عنوان «مترجم» نشان میدهد که حدس و گمان «معدودی از
استادان زبان پهلوی» در خصوص فهم ناقص هدایت از زبان پهلوی آنقدرها هم بیمحل نبوده
است.
در تداوم همین اسطورهسازیهای فوقالذکر است که مصطفی فرزانه اغراق را به حد نهایت
میرساند و در وصف هدایت اینطور میگوید« :هدایت فیلسوف بود ،هدایت یک نویسنده
ساده نبود ...هرجای دیگر جز در محیط ما بوجود آمده بود او را شناخته بودند .خیلی نادرند
کسانی که حتی داستانهای ساده و کوتاه او را فهمیده باشند .ما نداشتیم و نظیرش توی دنیا هم
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کم است 1».و همو کمی پایینتر ادامه میدهد« :تاریخ فکر این مملکت را نگاه کن چند قرن
خشکیده بود ،تا اینکه هدایت آمد ۲ ».جالبتر از سخنان فرزانه تقلید اوست از هدایت در به
کار بردن بوطیقای روایی بوف کور در نوشتهاش:

کتاب صادق هدایت ،ص ۲۱۶

سید احمد فردید نیز یکی دیگر از کسانی است که همچون فرزانه پا در راه در ثناگوییهای
اغراقآمیز از هدایت میگذارد و تالش میکند چهره فیلسوفی ژرفاندیش از او ترسیم کند
که راه یافتن به عمق تفکرش کار هر کسی نیست« .فیلسوف شفاهی» ،در گفتوگویش با
محمود کتیرایی سخن خود را درباره هدایت اینطور آغاز میکند« :من اگر با صادق هدایت
دمخور و همدم و همزبان نمیبودم و میخواستم که او را از دیدگاه فلسفی بشناسانم ،میبایستی
کتابی بزرگ مینوشتم ۳».و اینطور ادامه میدهد:
حیات شخصی صادق هدایت مانند هر نویسنده و هنرمند بزرگی خالی از جهات غیرعادی
که معموالً به انحراف تعبیر میشود نبود ...ولی با همه این احوال هدایت نویسنده و دقیقتر
بگویم :متفکر صادقی بود .برخالف دور و بریها و حواریونش که به باور من از ریشه و

 .1فرزانه ،مصطفی" ،آخرین روزهای زندگی هدایت "،کتاب صادق هدایت ،صص .۲۱۱-۲۳۱
 .۲همان مأخذ ،ص .۲۱۲
 .۳فردید" ،اندیشههای هدایت "،کتاب صادق هدایت ،ص .۳۱۶
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بن هیچگونه پیوندی با صادق نداشتند و نمیتوانستند ژرفای اندیشههای واالی او را
دریابند و دردهای بزرگ فلسفی و جهانوارستگی و آزادمنشی او را بفهمند.

1

نگارنده داوری درباره صفاتی که فردید به هدایت نسبت میدهد (بخصوص صفت «صداقت»)
را به خوانندگان این پژوهش واگذار میکند .باری ،فردید ،در نهایت ،کالم خود را بدین ترتیب
به پایان میرساند:
صادق هدایت از فرد و شخصیت نامکرر یعنی ،از آدمی که دیگران معموالً به صفت
بینظیر وصف میکنند ،بهرههایی داشت که من اکنون هرچه در ذهنم میجویم ،در
شاگردان حوزه ادبی او کسی را نمییابم که اندک همانندی با او داشته باشد .با ادای
اشخاص نامکرر درآوردن که کسی شخص نامکرر نمیشود! بلکه این ادا و اصولها به
هرگونه و به هر رنگش که باشد نوعی «قردیبازی»

است۲.

در این تحقیق چهره هدایت را بیش از هر چیز دیگر شبیه به یک مقلد و دنبالهرو دیدیم ،اما
فردید در تالش است او را یک «شخصیت نامکرر» معرفی و برایش «حوزه ادبی» (با چه
معیاری؟) دست و پا کند .ادعای فردید این است که «با ادای اشخاص نامکرر درآوردن ...کسی
شخص نامکرر» نمیشود ،اما خودش در همین نوشته ،به مانند فرزانه ،به دفعات از بوطیقای
روایی بوف کور استفاده کرده است بدون آنکه حتی دلیل ظاهر شدن این خطوط را در
نوشته های هدایت فهمیده باشد .به تعبیر دیگر ،خو ِد فردید مرتکب همان کاری میشود که آن
را «قردیبازی» (منظور قرتیبازی است) مینامد .چند نمونه را در اینجا میبینیم.

 .1همان مأخذ ،ص .۳۱۳
 .۲همان مأخذ ،ص .۳۱۱
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کتاب صادق هدایت ،ص ۳۱۶

همان مأخذ ،ص ۳۱۱

همان مأخذ ،ص ۳۱۱

همان مأخذ ،ص ۳۱۱
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چند نمونه دیگر از قرتیبازیهای فردید در یادداشت «انسان بینظیر»:

همان مأخذ ،ص ۳۳۱

همان مأخذ ،ص ۳۳۳

همان مأخذ ،ص ۳۳۶

ظهور این عالمت سجاوندی در بوف کور و سایر آثار هدایت حاصل تقلید او از یک «شخصیت
نامکرر» به نام ویندهام لوئیس بوده است و فرزانه و فردید با تقلید از این تقلید ،آن را دو مرتبه
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از نمونه اصل خود بیارزشتر و افالطون را در تفلسف هنریاش روسفید کردهاند .تنها
مقلداناند که میتوانند برای مقلدی دیگر این همه لقب و صفت و حوزه و شاگرد دست و پا
کنند.

اما عجیبترین نمونه از اینگونه تقلیدها از آن ناهید حبیبیآزاد است در کتابشناسی صادق
هدایت .حبیبیآزاد در این کتاب برای معرفی نسخههای مختلف آثار صادق هدایت و نیز آثاری
که درباره او و کارهایش به چاپ رسیدهاند از بوطیقای روایی بوف کور استفاده کرده است:

ص ۲۶

ص ۲۳
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نکتهای که از تقلیدهای فوق فهمیده میشود این است که دههها قبل از آنکه نیکبخت متوجه
عالیم سجاوندی مدنظر در نسخه دستنویس بوف کور بشود ،کسان دیگری نیز پی به وجود
آنها در آثار هدایت برده بودند ،منتهی این نیکخبت بود که برای اولین مرتبه در تاریخ بوف
کورشناسی سعی کرد برای حضور این خطوط مرموز در داستان هدایت معنایی بیابد.
نباید تصور کنیم حمد و ثناهای فوق ،که تنها مشتی نمونه خروارند ،صرفاً در یادداشتهای
غیرتخصصی ،یادنامهها ،ویژهنامهها و شناختنامهها بروز یافتهاند .چنانکه باالتر نیز دیدیم،
بسیاری از کسانی که خواستهاند آثار هدایت را تحلیل فنی بکنند ابتدا نوشته خود از صافی
مدحهایی چنین اغراقآمیز عبور دادهاند و سپس دنباله کارشان را گرفتهاند .مثالً ،یوسف

اسحاقپور که پیشتر نمونهای از ثناهای اغراقآمیز او را دیدیم در جایی از کتاب خود ،بر مزار
صادق هدایت ،او را «روشنبینترین جان ایران در قرن حاضر» 1میخواند .حقیقتاً برای آنکه
بتوانیم سنگ ادعایی چنین شگفت و بزرگ را در دست بگیریم و پرتاب کنیم ،حتی به فاصلهای
نزدیک ،به زوری تهمتنوار نیازمندیم .با این حال ،اسحاقپور همین سنگ عظیم را روی دست
گرفته و در فاصلهای به درازنای یک قرن پرتابش کرده است .آنچه اسحاقپور در کتاب خود
جابهجا در مدح هدایت میگوید به سخنان روضهخوانی میماند که برای خوشآیند بازماندگان
تا میتواند خوبیها و بزرگیهای نداشته متوفی را بر سر «مزار» او فریاد میکشد.
به خاطر همین پیشینه انتقادی بهشدت اسطورهساز ،رمانتیک و به دور از واقعیت ،نقدی که با
نگاه موافق به بوف کور نوشته نشده باشد بهآسانی میتواند نقطه پایانی شود بر فعالیتهای ادبی
فرد منتقد .چنین نقدی ،ولو به منصفانهترین ،مستدلترین و مستندترین شکل انجام شده باشد،
ممکن است خیلی آسان به انواع و اقسام انگها مزین شود؛ از دشمنی با جریان روشنفکری
 .1اسحاقپور ،همان مأخذ ،ص .۱۲
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گرفته تا کمفهمی و ناهوشیاری ادبی تا جیرهخواری حکومتی .اما چارهای نیست .باید نوشت.
باید تحلیل کرد .باید سره را از ناسره جدا کرد .هدایت و بوف کور او در ادبیات داستانی ایران
بدل به سیاهچالههایی مخوف شدهاند که همهچیز را با نیرویی مهیب به سمت خود میکشند و
میبلعند .در هیچکجای جهان با آثار ادبی ،حتی با بزرگترین آنها ،مانند اولیس ،خشم و هیاهو،

خانم دالووی ،پیرمرد و دریا ،کوه جادو ،مسخ ،در جستوجوی زمان از دست رفته ،صد سال
تنهایی ،کوری و ...سلوکی نمیشود بسان آنچه در ایران با بوف کور میکنند .منتقدان ،آثار
فوق و خالقانشان را نیز بهشدت میستایند ،اما به سان توتم مقدس با آنها برخورد نمیکنند.
اینها هر کدام اثری هستند در میان آثار دیگر ،ولو برتر و باکیفیتتر از آنها .از طرفی ،اینگونه
برخوردهای توتمپرستانه که از سوی ستایشگران بروز مییابد ،مخالفان هدایت و بوف کور را

نیز به واکنشهای اغراقآمیز و غیرفنی و جناحی میکشاند و نقدهایی همچون حقیقت بوف
کور را پدید میآورد که به دنبال هر چیزی هستند اال حقیقت .نمونههای دیگری از اینگونه
نقدها کتابی است با عنوان راجع به صادق هدایت صحیح و دانسته قضاوت کنیم از فردی به نام
هوشنگ پیمانی که هر رطب و یابسی را به هم بافته است تا صادق هدایت را فردی بیمار و
خطرناک و مضر به حال اجتماع جلوه دهد.
در کل ،بیراه نیست اگر بگوییم ادبیاتی که طی نزدیک به یک قرن نتواند خود را از زیر سایه
یک داستان کوتا ِه بلند بیرون بیاورد یک جای کارش میلنگد .این اشکال را باید معلوم و رفع
کرد .به عالوه ،اگر شاهکار بیبدیل ادبیات داستانی نوین ایران چیزی جز یک سرقت ادبی
بزرگ نیست پس سنگ بنای این ادبیات از اساس کج نهاده شده و باید فکری به حال آن کرد
و به بازسازی بنیادین آن اندیشید و این امر ممکن نخواهد شد مگر آنکه تکلیف ادبیات داستانی
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فارسی «در مسیر عقالنی کردن ماجراهای هدایت و اسطورهزدایی از آن» 1یک بار برای همیشه
با بوف کور روشن شود.
اما با وجود تمام شواهد ارایه شده در پژوهش حاضر هنوز هم ممکن است پذیرش این
حقیقت که بوف کور را باید در زمره «سَرَقات ادبی» طبقهبندی کرد برای بسیاری از افراد دشوار
باشد .چگونه میتوان پذیرفت شخصی که تاکنون بزرگترین نویسنده ادبیات معاصر ایران
پنداشته شده ،در حقیقت ،بزرگترین مقلد و سارق این ادبیات بوده است؟ شاید برخی این
سؤال به ذهنشان خطور کند که اصالً «چرا» صادق هدایت ،این نابغه بیبدیل ،باید برای نوشتن
بوف کور رویکردی سارقانه در پیش بگیرد؟ یا اینکه چه «روحیهای» او را بدین سمت سوق
داده است؟
نمیتوان این افراد را سرزنش کرد .افسانه «هدایت نابغه» آنقدر آماسیده شده که بسنده کردن
به یک قول «شاذ» را برای نادیده گرفتن آن بسیار دشوار میکند .همانطور که در بخش مقدمه
ن یز اشاره شد ،صادق هدایت به همان میزان که در ادبیات ایران جنجال آفریده و به همان میزان
که تصاویر غیرعلمی و متضادِ دیو و فرشتهای از او ساخته شده ،ناشناخته نیز مانده است وگرنه
نویسندهای مانند بهارلو در وصف او و داستانش اینگونه نمیگفت:
کسی مانند هدایت را به دلیل مجموعۀ کارش نویسندهای بااستعداد و باقریحه میدانیم،
یعنی مجموعۀ کار او نشان میدهد که نویسنده است ،بینش هم دارد ،زبان هم میداند ،به
ادبیات جهانی هم نسبتاً اشراف دارد و بعد در کارش نمونههای آگاهی از تکنیکهای

 .1مروجی ،فرزاد" ،هدایت در هندوستان :مؤلف هرگز نمیمیرد "،فصلنامه نقد کتاب ،سال سوم ،شماره ،1۲
زمستان  ،1۳۱۶ص .1۲۳
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غربی را هم میبینیم ،اما هرگز احساس نمیکنیم که مثالً «بوف کور» از روی دست کسی
یا چیزی نوشته شده باشد.

1

همین ناشناختگی است که سبب میشود همایون کاتوزیان برای معرفی سه قطره خون و بوف
کور به همهجا سرک بکشد اال به داالنهای پیچدرپیچ وُرتیسیسم:
این دو اثر به لحاظ سبک مدرنیست بودند و از تکینکهای گوناگونی شامل سمبولیسم
فرانسوی و سوررئالیسم در هنر و ادبیات مدرن ،از بودلر و ماالرمه گرفته تا آندره برتون
و پل الوار و ماکس ارنست و سالوادور دالی و از اکسپرسیونیسم در سینمای معاصر
اروپایی ،مانند مطب دکتر کالیگاری ( )1۱۲۱تا پریشانگویی عامدانه و تکنیکهای
همزمانی و فروپاشی زمان ،فضا و اتفاقات بهره

میگرفتند۲ .

البته ،کاتوزیان نیز چندان تقصیری ندارد .ناشناختهتر از هدایت ،ویندهام لوئیس و مکتب
وُرتیسیسم اوست.
هدایت نیز ،مانند هر انسان دیگری ،در زمینه تاریخی-اجتماعی-خانوادگی خاصی متولد شد
و نشو و نما یافت و بیگمان این زمینه تأثیری خاص بر روحیات ،خلقیات و افکارش بر جای
گذاشت .برای رسیدن به شناختی دقیق از هدایت و خلقیات او باید این زمینه را و بهخصوص

زمینه خانوادگی رشد او را به دقت کاوید .آنچنانکه رضا براهنی نیز در بازنویسی بوف کور

 .1قرهباغی ،همان مأخذ ،ص .۳۶
 .۲کاتوزیان ،همایون" ،پیشینه بوف کور "،ترجمه فاطمه شمس ،ایراننامه ،سال  ،۲۱شماره  ،1بهار ،1۳۱۲
ص .1۱
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تصریح میکند «هم فرزانه و هم [بیژن] جاللی گفتهاند که درک خانواده هدایت برای درک
هدایت ضرورت تام دارد1».

سوای خلقیات و روحیات شخصی هدایت ،نقش تاریخی پیدایش «عقده حقارت» در برابر

«غرب» و ایجاد روحیه تقلید در جامعه ایرانی نیز سهمی بسیار عمده در خلق اثری به نام بوف
کور ایفا کرده است که باید با رویکردی جامعهشناختی و علمی و به دور از کلیشههای رایج به
دقت کاویده شود.
در هر حال ،تا زمانی که شخصیت تاریخی صادق هدایت ،آنگونه که بود و زیست ،به طور
کامل و دقیق و به شکلی علمی و در چهارچوب تحقیقی روشمند و به دور از اسطورهسازیهای
معمول شناخته نشود ،خواننده شیفته او قانع و راضی نخواهد شد که نویسنده محبوبش سارقی
ادبی است و شخصیت حقیقی هدایت نیز بهدرستی شناخته نخواهد شد ،مگر زمینه تاریخی و
اجتماعی رشد او و پیشینه و روابط تاریخی خاندان او و نحوه زیست و تربیت او در این خانواده
واکاوی و تأثیر این محیط و نیز تأثیر گرایشهای شخصی و خصوصی او بر ادبیاتش آشکار
شود .این رویکرد نه تنها منافاتی با تحقیق ادبی ندارد بلکه یکی از روشهای نقد ادبی است که
با بذل توجه به خردهزمینههای تاریخی شکلگیری آثار ادبی آنها را بررسی میکند .پرداختن
به این مهم در پژوهش حاضر ممکن نبود ،اما چه بسا نگارنده در آینده به انجام چنین پژوهشی
نیز که برای پیشرفت ادبیات ایران اهمیتی سترگ دارد مبادرت ورزد.
 .1-15-4آیا هدایت زبان انگلیسی میدانست؟
این نیز پرسش مهمی است که باید به آن پاسخ گفت چون اگرچه فرانسه پاتوق دائمی لوئیس
بود و مدام بین لندن و پاریس رفت و آمد میکرد و خود او نیز به زبان فرانسه آشنایی داشت،
 .1براهنی ،همان مأخذ ،ص .1۳
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اما آثار لوئیس همگی به زبان انگلیسی نوشته شدهاند و قاعدتاً هدایت برای خواندن و فهم آنها
می بایست در حد معقولی به این زبان آشنا بوده باشد .در آشنایی هدایت با زبان فرانسه ،حتی
پیش از عزیمت به اروپا ،هیچ شکی نیست ،اما انگلیسی چه؟ آیا او پیش از اقامتش در پاریس
انگلیسی میدانست؟ ایرج بشیری در مقدمه خود بر ترجمه انگلیسی بوف کور تصریح میکند
که هدایت به هنگام تحصیل در مدرسه سنلوئی عالوه بر زبان فرانسه ،انگلیسی نیز میآموخت1.

قول خود صادق هدایت اما ،در این خصوص عجیب است .هدایت در پرسشنامهای که پس از
بازگشت از هند برای بانک ملی ایران تکمیل کرد ،چنین ادعا کرده که زبان انگلیسی را در هند
آموخته است.

بهارلو ،نامههای صادق هدایت ،ص ۲۶۳

بدین ترتیب ،باید بپذیریم که او در زمانی کمتر از یک سال دو زبان را در هند آموخته بود که
بهشدت غیرمعقول به نظر میرسد .مدرک خوبی که در خصوص آشنایی هدایت با زبان
انگلیسی پیش از سفرش به هندوستان وجود دارد همان نامهای است که یک سال قبل از این
سفر برای مینوی فرستاده بود:

1. Hedayat, Sadeq, The Blind Owl, Iraj Bashiri, trans. Bashiri Working Papers
on Central Asia and Iran. 2013.
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کتیرایی ،کتاب صادق هدایت ،ص 1۲۳

نگارنده به زبان انگلیسی آشنایی دارد و میداند که به کار بردن معادل پیشرفته  lazy jobبرای
«کاری که انرژی کم الزم داشته باشد» نشان از آن دارد که هدایت در زبان انگلیسی ،حتی پیش
از سفر به هندوستان ،از مرحله فهم لغتبهلغت و ترجمه لفظبهلفظ عبور کرده و صاحب شم
( ) intuitionو خالقیت زبانی شده بود و به همین خاطر در این نامه در بند معنای تحتالفظی
واژههای انگلیسی نمانده است و  lazyرا که معنای «تنبل ،سست ،کند ،تنپرور و لش» میدهد
به جای واژه  easyدر معنای «آسان» به کار گرفته است .معادلگزینی هوشمندانه فوق اثبات
می کند که هدایت پیش از مسافرت به هندوستان ،به زبان انگلیسی ،در حدی که بتواند متون
انگلیسیزبان را بخواند و به خوبی بفهمد ،مسلط بوده و بنابراین ،ادعای ناراست او را در
پرسشنامه بانک ملی ،با توجه به آنچه در این پژوهش آمد ،باید نوعی پنهانکاری
حزماندیشانه دانست .هدایت خوب میدانست که در بوف کور چه کرده است .تاریخ تکمیل
پرسشنامه که یکسال پس از انتشار بوف کور بوده ،احتیاط زیرکانه او را نشان میدهد تا اگر
در آیندهای دور یا نزدیک کسی از راز او مطلع شد و به ارتباط بین نوشتههای او و آثار لوئیس
پی برد بتواند با استناد به چنین شواهدی آشنایی خود با زبان انگلیسی را به سالهای پس از
حضور خود در فرانسه و حتی پس از انتشار بوف کور پیوند بزند.
آنچه در پژوهش حاضر ارایه شد ،نشان میدهد که هدایت تمامی آثار لوئیس را که تا آن
زمان چاپ شده بودند میخوانده و احتماالً تا پایان عمرش هرچه را که از لوئیس منتشر میشد
دنبال میکرده و صدالبته از دیگران مخفی نگاه میداشته است.
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 .16-4محمود نیکبخت و کارِ کارستان او
در این فرصت نیز باید یادی کرد از محمود نیکبخت و کتاب ارزندهاش بوطیقای بوف کور که
اصلیترین منبع فارسی استفادهشده در پژوهش حاضر بود .نیکبخت از جمله محققان امروز ایران
است که نگاهی عمدتاً علمی و به دور از کلیشههای معمول به امر تحقیق و تحلیل دارد و با دقت
و موشکافی خاصی به کار نقد آثار مینشیند .او در بوطیقای بوف کور کاری کرد کارستان و
برای نخستین مرتبه در تاریخ نقد بوف کور توجه خواننده را به متن دستنویس این اثر و ساختار
روایی خاص آن معطوف کرد .اگرچه نیکبخت نیز تا حدی در کتابش مقهور اسطوره کاذب
صادق هدایت شده و تصویر نابغهای دستنیافتنی از او تحویل خواننده داده است ،اما با پرداختن
به تکنیک روایی بوف کور در متن دستنوشته آن ناخواسته کمک بزرگی به افشای راز بزرگ
هدایت کرد .در حقیقت ،آنچه ما را مطمئن میکند که تفسیر بوف کور باید حول مدار
وُرتیسیسم شکل بگیرد همان چیزی است که نیکبخت مؤکداً بر آن انگشت میگذارد و شاهدی
بر نبوغ ادبی هدایت میشمارد :تمهید روایی این داستان .این تهمید روایی لوئیسی به ما اطمینان
میبخشد که بوف کور نه شرح عقده ادیپی راوی ،نه حکایت تأثیر غیاب والدین بر روان او ،نه
داستانی سوررئالیستی ،نه ماجرایی اکسپرسیونیستی ،نه قصهای سمبولیستی و نه هیچچیز دیگری
است مگر روایتی وُرتیسیستی .خطوط تیره به کار رفته در بوف کور همچون تکههای
سنگفرشی هستند که راه ورود به این شهرفرنگ دَوَرانی را برای ما هموار میکنند.
قصد نیکبخت در «بوطیقا »...اثبات نبوغ روایی هدایت بود ،اما تحقیقش مقدمهای شد در
جهت اثبات فقدان آن .این امر نه تنها از ارزش تحقیق نیکبخت نمیکاهد ،بلکه نشان میدهد
که اعتالی ادبیات امروز ایران و حصول شناختی آگاهیبخش از چهرههای شاخص این ادبیات
جز از راه نقد اصولی و تحلیل علمی به دست نمیآید .اهمیتی ندارد اگر در انجام این مهم خطا
کنیم .در چنین راهی ،حتی اشتباهاتمان نیز ممکن است دیگران را به مسیرهایی درست رهنمون
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کند .بوطیقای بوف کور قطعاً برای پژوهش حاضر ،و در کل برای ادبیات ایران ،چنین
کارکردی داشته است و ا ین نیز یعنی ضرورت پرداختن هر چه بیشتر به نقد فنی و پرهیز از
اسطورهسازی و برخورد غیرعقالنی و احساسی با شخصیتهای ادبی و آثار آنها.
چه بسا اگر نیکبخت کتابی را به بوطیقای روایی بوف کور و خطهای تیره به کار رفته در
این اثر اختصاص نداده بود ،ما یا تا ابد میبایست همانند محمد یوسف قطبی به ناتوانی خود در
فهم این اثر اعتراف میکردیم ،یا با حدس و گمان در خصوص معناها و مضامین ژرف و
دستنیافتنی آن سخن میراندیم ،حالتی که با یک عالمت سؤال به عنوان کتاب جالل ستاری،
بازتاب اسطوره در بوف کور (ادیپ یا مادینه جان؟) نیز راه یافته است .ستاری در این پژوهش،
که همچون اثر نیکبخت رویکردی روانشناختی و متنگرایانه دارد ،ابتدا به اشکاالتی اشاره
میکند که بر تفسیر ادیپی بوف کور وارد است و پس از ارایه خالصهای از داستان بوف کور،
در به کارگیری عقده ادیپ برای فهم این داستان اینگونه تشکیک میکند:
حال اگر ...همه وقایع را به عقده ادیپی مربوط بدانیم ،معلوم نیست بسیاری از جزئیات را
که در شرح مجمل ما آمده (از جمله گل نیلوفر آبی ،کوزه یا گلدان لعابی راغه ،نقاشی
مجلسی واحد روی جلد قلمدان و ...که همه با وسواس فکری در سراسر داستان تکرار
میشوند) چگونه میتوان بر اساس عقده ادیپ توضیح کرد؟ و مهمتر از این جزئیات که
به جای خود اهمیت اساسی و به گمان من معنایی رمزی دارند ،کشته شدن «لکاته» به
دست راوی است .اگر این زن هرزه ،نماد مادر راوی است ،چگونه میتوان قتلش را با
ساختار اسطوره و عقده ادیپ سازش و وفق داد؟ در اسطوره به روایت سوفوکل ،یوکاست
خودکشی میکند و در عقده ،به تعبیر فروید ،پسر که به مادر عشق میورزد از سر
حسادت ،آرزومند سر به نیست کردن پدر است،

نه کشتن مادر!1

 .1ستاری ،همان مأخذ ،صص .۶۱-۶۳
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ستاری سپس به نسخه ناشناختهای از اسطوره ادیپ که با وقایع بوف کور همخوانی بیشتری دارد
اشاره میکند و چنین نتیجه میگیرد که« :پس اگر هم با عقده ادیپ سر و کار داریم ...عقده
ادیپ کجتاب و دنبالهداری است که با اسطوره سوفوکل و تعبیر مشهور فروید از آن تفاوت
دارد 1».و خب ،اینکه صادق هدایت از این نسخه ناشناخته غیرفرویدی مطلع بوده یا نه ،سؤال
دیگری است که نه به ذهن ستاری رسیده و نه اگر هم میرسید ،میتوانست پاسخی برای آن
بیابد .در هر حال ،به تصریح ستاری «این نکات و مالحظات همه ،تفسیر ادیپی بوف کور را
دشوار یا تیره و تار میکنند ،چون قصه را در پردهای از ابهام میپوشانند و از شفافیتش میکاهند
و در نتیجه ساختار اصلی اسطوره یا عقده در روایات راوی ،به روشنی نمودار نمیگردد و مجال
نمود نمییابد».

۲

پس از نکتهسنجیهای فوق ،ستاری تالش میکند بوف کور را ،این بار با استفاده از
روانشناسی یونگی و مفهوم «مادینه جان» تحلیل کند و در این راه تا حد زیادی نیز موفق میشود
بخشی از داستان را با استفاده از این مفهوم توضیح بدهد:
مادینهجان صورت مثالیای است که گاه پرستش و ستایش میشود و گاه مورد نفرت و مایه
بیزاری است ،چنانکه در بوف کور ،زمانی بر سیمای دختر اثیری از عالم ماورا ،پرتوافکن شده
است و وقتی دیگر ،بر چهره لکاته .طبیعتاً این صورت مثالی ،بعضی خصائل مادر راوی را هم
دارد ،یعنی شبیه رقاصه بتکده هندوست که شاید همسر عموی راوی نیز باشد .و اینهمه شگفت
نیست زیرا مادینهجان به سیمای زنی واقعی یا به صورت تصویری ثابت با متعلقات و کیفیات
تغییرناپذیر ظاهر نمیگردد و چون ناخودآگاه است ،گاه بر یک و گاه بر چند زن ،همزمان ،یا

 .1همان مأخذ ،ص .۶۱
 .۲همان مأخذ ،ص .۶۱
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یکی پس از دیگری ،تابانده میشود ...اگر مرد این تصویر را که جزئی از حیات وی است،
نادیده گرفته پس راند (که حاصلش نابهنجاری زندگی عاطفی و نوعی کودکمآبی ،بر اثر
رشد نیافتن عواطف است) ،مادینهجان برای جبران آن سرکوفتگی و به قصد تنظیم اقتصاد حیات
و برقراری نوعی تعادل ،واکنش میکند ،یعنی انتقام میگیرد و در این صورت به سیمای پتیاره
ظاهر میگردد ،نه با چهره ملکوتی فرشتهای آسمانی .به همین جهت یونگ میگوید مادینه
جان ،چون ابوالهول ( ) Sphinxوجودی نامعین و چندپهلو و پروعده و وعید است ،یعنی هم
پیر است و هم جوان ،هم مادر و هم دختر ،با طهارت و عصمتی مشکوک.

1

اما به تحلیل یونگی-مادینهجانی ستاری نیز همان ایرادی وارد است که خود او به تحلیل فرویدی-
ادیپی وارد می کند .ستاری با استفاده از مفهوم مادینه جان تنها توانسته است رابطه بین راوی-

بوگامداسی -دختر اثیری -لکاته را تا حدی توضیح بدهد و بسیاری دیگر از عناصر حاضر در بوف
کور که «همه با وسواس فکری در سراسر داستان تکرار میشوند» همچنان بدون تبیین و توضیح باقی
میمانند.
بوف کور را ،به خاطر خصیصه التقاتی آن که از وُرتیسیسم نشأت گرفته است ،با استفاده از بسیاری
ایسمها می توان تفسیر کرد و چه بسا برخی از آنان نیز ،آنچنان که از نمونه فوق معلوم است ،بتوانند
بخشهایی از داستان را به خوبی توضیح بدهند ،اما یک مرتبه دیگر باید مؤکداً بر این نکته پای فشرد
که تنها راه فهم حداکثری بوف کور و راوی هویتگسیختهاش ،این کافت-فرد لوئیسی ،رجوع به
یک ایسم است :وُرتیسیسم .و کسی که این راه را ،ناخواسته ،برای ما گشود ،محمود نیکبخت بود با
کتاب ارزندهاش بوطیقای بوف کور .او پرارزشترین اشتباه تاریخ نقد ادبی نوین ایران را
مرتکب شد.

 .1همان مأخذ ،صص .۱۱-۱۱

154
www.aghalliat.com

حسام جنانی

هدایت نابغه یا هدایت سارق( ...بخش سوم و پایانی)

پایان

بخشهای پیشین این کتاب را در سایت ادبیات اقلیت پیگیری کنید.
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