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 صادق هدایت و حیات مؤلف . ویندهام لوئیس،4-1

های پیشین به قصد فهم ادبیات ویندهام لوئیس و ارتباط آن با ادبیات صادق هدایت دو در فصل

 پرسش به قرار زیر مطرح شد:

یات او چه اگوئیستی و اثر این مقابله بر ادب-فردگرایی مدرنیستی. دلیل مقابله لوئیس با 1

 بود؟

یین توان تبها و آثار لوئیس را چگونه میهای هدایت از اندیشهبرداری. چند و چون تکه۲

 کرد؟

همچنین، متوجه شدیم که بدون توجه به نگاه تاریخی هدایت، به بسیاری از زوایای تاریک 

نخواهد شد. از طرفی، دیدیم که در مکتب ُورتیسیسم نیز، بر خالف نوری تابانده بوف کور 

شد. از طرف دیگر اما، صرف داشتن نگاه تاریخی نیز فوتوریسم، تاریخ بطور کامل نفی نمی

توانسته زمینه کافی را برای همسویی هدایت با لوئیس فراهم کند. بنابراین، وجود وجه نمی

ت را به کشش هدای بایستمی واکنش لوئیس به آن ین دو ومشترکی بین وضعیت تاریخی ا

های فوق پرسش سومی نیز مطرح و اشاره سمت او سبب شده باشد. از این رو، عالوه بر پرسش

. ممکن نخواهد بودبوف کور شد که تا به آن پاسخی ندهیم رسیدن به فهمی جامع و مانع از 

   :الذکر این بودپرسش فوق
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 تکه از آثار لوئیسرا به رونویسی چهلبوف کور . چه شرایطی هدایت را واداشت تا ۳

بدل کند؟ به تعبیر دیگر، هدایت بین وضعیت تاریخی خود و وضعیتی که ویندهام لوئیس 

هایی دیده زیست و بر آن اساس دست به آفرینش هنری زده بود چه شباهتدر آن می

دشمن ه ، نمایشنامتارشده رمان را به نسخه فشردهخود بوف کور بود که تصمیم گرفت 
 بدل کند؟عید بیگناهان و رمان جسم وحشی مجموعه داستان  ستارگان،

سخن  جا به دفعاتکشید تا بدیندر مورد شرایط تاریخی که ویندهام لوئیس در آن نفس می

آخرین مرتبه  یکه پاسخی واضح برای پرسش فوق بیابیم، باید برارفته است. اکنون، برای آن

 رور کنیم.، مبوف کوربار مرتبط با بستر تاریخی خلق  چند و چون آن شرایط تاریخی را، این

های جنبش های آغازین قرن بیستم پایهویندهام لوئیس یکی از انبوهِ هنرمندانی بود که در سال

سی و اجتماعی یاهای ادبی جهان ویکتوریایی و نیز شرایط سفکری مدرنیسم را در انتقاد به سنت

یا  سیسموُرتیروز پی ریختند. در این راه، لوئیس با همکاری ِازرا پاوند مؤسس مکتبی شد که 

« ردیتف»و « فردگرایی»، «فرد»نام گرفت. همچون سایر مکاتب هنری مدرن، مفاهیم  گریدَوَران

ب از ریف غالگری بودند. تعنقاط ثقل، یا حداقل، از جمله نقاط ثقل فکری در مکتب دَوَران

ته با روانی یافدر جنبش مدرنیسم، یعنی تعریف اگوئیستی، این نهاد را شخصی فردیت« فرد»

کرد که قادر است برای رسیدن به استقالل هنری و آزادی فردی زنجیرهای یکپارچه معرفی می

ه لرا از دست و پای خود بگشاید. لوئیس در نخستین شماره مج قومی، ملی، دینی و خانوادگی

گرایانه های جنبش فردآلتا حدی با ایده که مجله اختصاصی جنبش وُرتیسیسم بود،بالست 

 مدرنیستی همراهی کرد. او در شماره نخست این مجله چنین نوشت:

، ردف ای بلکه... برایمردمی خواهد شد. این مجله نه برای هر طبقه ضرروتاًبالست مجله  

کند هنرمند شده است، ای که یک شخص احساس میجذابیت خواهد داشت. در لحظه

زمان برای چنین هنرمند بیبالست دهد. مجله اش را به مکان و زمان از دست میوابستگی

و بنیادینی که در هر شخصی وجود دارد، خلق شده است. در این مجله، افراد عادی و 
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گونه که تصور شوند. هنر مردمی، آنه گرفته میزادگان به یک میزان نادیداشراف

 1شود، به معنای هنر مردم فقیر نیست، بلکه به معنای هنر فرد است.می

 

رایی را شده جنبش فردگتوان عدول لوئیس از اصول پذیرفتهالبته در این شماره از مجله نیز می

 پ رسید. در حقیقت، لوئیسدر همین شماره به چادشمن ستارگان دید. هر چه باشد، نمایشنامه 

که حتی اصول معمول جنبش مدرنیسم تثبیت بشود، قبل از پایان جنگ جهانی اول، قبل از آن»

لوئیس این خط فکری را  ۲«عصر خودش را آغاز کرد.های همنقد عقاید و آثار ادبی مدرنیست

 نوشت. وجهپی گرفت و نیز در سایر آثاری که پس از شروع جنگ جهانی اول تار در رمان 

گرایی آوانگارد و مخصوصاً ارتباط آن با مسئله هویت ملی نقد فردیت»مشخصه تمامی این آثار 

 ۳«بود.

خی در زمانه لوئیس، به فضای تاری« هویت ملی»گرایی مدرن با مسئله درهم تنیدگی فردیت

ن ی آشد؛ دورانی پرآشوب که طاواخر قرن نوزدهم و چهار دهه نخست قرن بیستم مربوط می

ها دو جنگ مدهش اروپا را از هم درید و نظم جهانی را کامالً دگرگون کرد. در تمام این سال

گرایانه در کشورهای خود بودند که از نظر لوئیس دوول متخاصم مشغول ترویج جوی ملی

 های فردگرایانه او در تضاد بود. در آلمان این تبلیغات جنبه نژادی داشت و فردشدت با آرمانبه

ژادی سان مبتنی بر مفاهیم نهای بارز و برتر نژاد آریایی معرفی و بدینآلمانی را وارث ویژگی

کرد. در انگلستان اما که محل پرورش لوئیس بود این وضع برای افراد شخصیتی ملی جعل می

فرهنگ  ها، بربیشتر جنبه فرهنگی داشت. در این کشور، در مواجهه با تبلیغات نژادی آلمان

                                                           

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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کرد. لوئیس شد و افراد انگلیسی را وارثان این سنت فرهنگی معرفی میایز انگلیسی تأکید میمتم

 نامید:« فردگرایی سیاسی»محصول این تبلیغات را زمان و انسان غربی در کتاب 

تر خودتان برایتان جذاب هرچقدر کمتر بتوانید سایر افراد را در نظر آورید، شخصیت

وجود آن وابسته خواهید شد و با هیجان بیشتری بر آن تأکید خواهید خواهد بود و بیشتر به 

 باشید، در معنای سیاسی کمتر فردگرا خواهید« فردگرا»کرد. در این معنا هرچقدر بیشتر 

د تأکید فر یکفرد به جای  تعداد زیادیبود... فردگرایی سیاسی... بر مطلوبیت 

 1کند.می

 

هنرمندان مدرنیست بودند که در مواجهه با چنین تبلیغاتی بر در سوی دیگر این میدان، فعاالن و 

کوفتند، اما حتی شیوه اینان نیز مطلوب لوئیس نبود، چون با همان شیوه طبل فردگرایی می

 کردند. از نظر لوئیس، جیمز جویس در رمان تربیتیگرایان فرد را تعریف میملی انگارانهمطلق

خود استفن ددالوس را مطابق همین خط فکری به مخاطب خود ، قهرمان پرتره هنرمند در جوانی

 نهایی را که فرهنگ سرزمیکرد. در این اثر، ددالوسِ فردگرا، مقتدرانه تمام محدودیتارائه می

ی گذارد و با ترک ایرلند، زندگکشد و پشت سر میکند به نقد میاش بر او تحمیل میمادری

 کند:رن و خالق در اروپای قاره آغاز میمستقل خود را به عنوان هنرمندی مد

ای بر ژانری به عنوان هجویهتار لوئیس نقد خود را بر فردگرایی انگلیسی با نوشتن رمان  

یسی نویسی مدرن انگلآغاز کرد که بعدها به عنوان یکی خدمات اصلی نسل او به داستان

ه آن و صورت آرمانی ب کردبندی شد. این ژانر دیدگاهی فردگرایانه را تبیین میطبقه

ان آن را رمان توسادگی میترین نمونه از این ژانر، که بهشدهبخشید... بهترین و شناختهمی

                                                           

1. Lewis. Time and Western Man. p. 25. ]تأکید در متن اصلی[ 
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اثر  انیپرتره هنرمند در جوظاهر شد.  اگوئیستتربیتی فردگرا نام نهاد، در ابتدا در مجله 

 1در این مجله سریالی شد.  1۱1۱تا سپتامبر  1۱1۱جیمز جویس بین فوریه 

 

ت با سایر ای متفاورا به گونه« فرد»خصوص تحت تأثیر واقعیات زمان جنگ، مفهوم هلوئیس، ب

رد و کرد. لوئیس قربانی شدن فهای تربیتی تعریف میهنرمندان مدرنیست و نویسندگان رمان

های توده دید و گرایشوضوح میگرایانه زمان جنگ بهفردگرایی را تحت تأثیر تبلیغات ملی

 کرد.اروپایی به گذشته موهوم نژادی و فرهنگی را، در اثر همان تبلیغات، درک می

های ای باشند برای شخصیتی ملی که دولتقرار است نماینده هر کدام تارهای رمان شخصیت

ا کردند، اماروپایی در آن برهه تاریخی به طرق نژادی یا فرهنگی برای جوامع خود جعل می

 مانند.الذکر بازمیدادن مختصات هویت ملی فوق در نشانها تمام این شخصیت

و  های متفاوتدو قهرمان اصلی رمان فوق، یعنی تار و کرایسلر، در اثر انباشت تاریخچه

اره و پمتضاد ملی و فرهنگی در روح و روانشان، برخالف قهرمان داستان جویس، هویتی پاره

ق ایهای فکری خود فنیستند بر کشمکشرو قادر  های درونی دارند و از همینسرشار از تناقض

 یابند:هایشان توفیقی نمیترتیب، در رها شدن از محدودیتآیند و بدین

به اتمام رساند، آن را به نقد دیدگاه  1۱1۱را در نوامبر تار هنگامی که لوئیس رمان  

رمان  بود بر ای هوشمندانهفردگرایی در قالبی داستانی بدل کرده بود. این رمان هجویه

اه ارائه شده بود. در دیدگپرتره هنرمند در جوانی گونه که در تربیتیِ فردگرایانه، آن

توانند دست به عمل مستقل بزنند و به فردگرایانه، اشخاص افرادی خودمختارند که می

آزادی شخصی برسند. در مخالفت با این دیدگاه، لوئیس تصویری از اشخاص ترسیم 

و ناتوان از کنترل کشاکش  روانی چندوجهیرا موجوداتی دارای ها آن کرد که

داد. در تقابل با روایت فردگرایانه دهنده به هویت آدمی نشان مینیروهای متضاد شکل

                                                           

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 

کرد، لوئیس رسیم میهای ملی تهای ناشی از تاریخچه شخصی و آموزشمحدودیت

روایتی را ارائه داد که در آن افراد در تقال برای نظم دادن به زندگی آشفته خود در یک 

 1.بدون آنکه به موفقیتی دست یابندزده هستند دنیای اجتماعی آشوب

 

یا  Sturm and Drangاستفاده لوئیس از ژانری نسبتاً ناشناخته در ادبیات آن روز اروپا به نام 

شد و در آلمان نیز خوانده می رمان واپاشییا  Zerrissenheitکه همچنین « ان و تنشطوف»

رواج داشت و تلفیق خصوصیات این ژانر  ای. تی. اِی. هوفمانو در آثار کسانی مانند  1۱قرن 

ای خود و هبا مختصات ژانر رمان تربیتی، او را قادر ساخت تا از هم پاشیدگی روانی شخصیت

را به نحو بهتری نمایش دهد. اهمیت یافتن هوفمان در سخنان هدایت ها آن تیچندپارگی هوی

  گیرد.نیز از همین پیشینه نشأت می

ارتباط  یم،بیننیز می بوف کوروضوح در ، که نمود آن را بهتاراز طرفی، جنبه دیگری از رمان 

با دو گونه خاص از زن است: برتا، زنی معمولی که قراردادهای  هویت ملییافتن مفهوم 

آورد به نحوی که تار در ابتدای رمان او بورژوازی را به یاد تار می-کننده زندگی بوهمیخسته

ه وطن و سه ملیتی ککند و آناستازیا، زنی هوشمند، جهانتشبیه می« عادت و روزمرگی»را به 

رغم لیع است مرزهای ملیت و فرهنگ را پشت سر بگذارد. اما در تصورات اولیه تار توانسته

از طریق نزدیک شدن به آناستازیا هرگز به رؤیای آزادی فردی دست »احساس اولیه تار، او 

فراَروی او را از وابستگی احساسی، وسواس جنسی یا تعلق ملی تسهیل ها آن یابد. رابطهنمی

 ۲«کند.نمی

                                                           

1. Peppis. ibid. p. 234. ]تأکید از نگارنده[ 

۲. ibid. p. 246. 
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 تواند بین این دو نوعنمی اش،اطر همان دوپارگی روحی و هویتیدر نهایت، تار، بازهم به خ

اش نیز فردی زن یکی را برگزیند و بین انتخاب یکی و رها کردن دیگری سرگردان و هویت

در ابتدای  شود تارماند. همین آشفتگی ذهنی و هویتی است که سبب میناشده باقی میتعریف

نوع جدیدی »معرفی کند و در انتهای رمان « سان خالقنوع جدیدی از شخص، ان»رمان، خود را 

، یا موجودی غریزی که بیشتر از هر چیزی برده نیازهای جسمانی و غیرهنری خود «از حیوان

 است.

توان فهمید که چرا صادق هدایت از میان تمامی هنرمندانی خوبی میاز آنچه که گفته شد، به

قرن  های ادبیترین شخصیتتا به امروز جزء بزرگا هآن زیستند و برخی ازکه در دوره او می

شوند، به سمت هنرمندی ناشناخته به نام ویندهام لوئیس کشیده گذشته و قرن حاضر محسوب می

بدل ساخت. جالب بوف کور مفهومی نگارش -شد و افکار و آثار او را به شالوده فرمی

ت و حسن شهیدنورایی، هدایت تا ده شده بین هدایهای رد و بدلجاست که به شهادت نامهاین

او را نخوانده  اولیس مانده و حتی اعتنانسبت به جیمز جویس بی بوف کورسال پس از چاپ 

 :1۳۲۱ مرداد ۳به تاریخ  بود. بریده زیر بخشی از نامه هدایت است به حسن شهیدنورایی

]اولیس[ که مطمئنم قیمت کمرشکنی داشته و نوشته بودید که فرستاده  Ulysseکتاب 

شده. علت این فداکاری را ندانستم چون دکتر رضوی هم آن را خریده است و قرار است 

 1اید. صورت خرج زیادی کرده هایش برسد. در اینبا کتاب

 

ت. در لحظه ورود زمان نشناخته بوده اس نامعقول است اگر بگوییم هدایت جویس را تا آن

 هگذشت، و بهای مربوط به آن میو تمام جنجالاولیس هدایت به پاریس پنج سال از چاپ 

                                                           

اپ انداز، چ: کتاب چشمسیپار، یینورادیهشتاد و دو نامه به حسن شه صادق هدایت،نوئل،  . شهید نورایی،1

 .۶۶ ، ص1۳۳۱و اضافات، زمستان  حاتیدوم، با تصح

http://www.aghalliat.com/


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

10 
www.aghalliat.com   

های ادبی فراوانی با یکدیگر داشتند. در نامه بعدی به شهیدنورایی عالوه جویس و لوئیس مجادله

  نویسد:میاولیس را بر خود دارد هدایت مجدداً درباره  1۳۲۱ شهریور ۱که تاریخ 

جا دو ماه ماندگار چندی است که جرجانی به مأموریت به اصفهان رفته، گویا در آن

طور که ]اولیس[ را به من داد. همان Ulysseخواهد بود. قبل از رفتن کتاب معروف 

واند، شود خمژده داده بودید جلد شیک اما ناراحتی دارد چون کلفت است و به اشکال می

ام. شکی نیست که این کتاب یکی از شاهکارهای را خواندهبا وجود این تا حاال نصفش 

های بسیاری به نویسندگان بعد از خودش نشان داده و نمای ادبیات است و راهانگشت

دارند، اما خواندش کار آسانی نیست و فهمش کار ها از رویش گرده برمیهنوز هم خیلی

ست شم ولی مطلبی که آشکار اتوانم چنین ادعایی داشته باتری است. من که نمیمشکل

 1بردار نیست.ای دارد که شوخیوحشتناک نکره نویسنده

 

کرد که وجه او را ترغیب نمیکه در این فصل خواهیم دید به هیچچنانشاکله فکری هدایت آن

 اگوئیستی او جذب شود.-فردگرایانه-به سمت جویس و ادبیات تربیتی

توان آن را وجه مشترک اصلی زندگی لوئیس و هدایت دانست، در حقیقت، عاملی که می

ات بر زندگی و اثر این تبلیغها آن وجود تبلیغات ناسیونالیستی افراطی در جوامع

که جنگ جهانی دوم آغاز شد به دفعات در  1۱۳۱. لوئیس تا سال و افکارشان بود شخصی

 که شرح برانگیز منتشر کردلشد و بعضًا نیز آثاری جنجا واکنش به شرایط فوق دست به قلم

ای در ایران متولد شد و در صفحات پیشین رفت. همچون لوئیس هدایت نیز در زمانهها آن

رترین گراییِ همبسته با آن در برخی از مؤثاستخوان ترکاند که ناسیونالیسم افراطی و باستان

 دان خود او، در اوج بود:محافل فکری آن روزگار، از جمله در خان

                                                           

 .۶۱ص  "هشتاد و دو نامه،".  1
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کردهای شناسی سرنوشت آن بر اساس رویناسیونالیسم با پرداختن به گذشته ایران و هستی

جدید در وهله نخست با آرزوی دستیابی به ادوار ایران ماقبل اسالم تبلور یافت. برای 

: رفتگرا، ایران پیش از اسالم مظهر جوهر اصیل ملت به شمار میهای ملیایدئولوگ

تراز با اروپای قرن نوزدهم. چنین ها، همقدرت، شکوه و جایگاهی واال در میان ملت

ای درباره گذشته ایران با شور و تمنا پاسخ این پرسش محوری هایی کریمانهارزیابی

کرد: چرا ما دچار انحطاط شدیم؟ ناسیونالیسم... اسالم گرایی را طلب میایدئولوژی ملی

سان، این روایت ساده و در دسترس راب را نشانه گرفت. بدینو حامالن آن یعنی اع

اند: با نگاری و گفتمان هویتی ایران از آن مطلعسربرآورد که تمامی افراد آشنا با تاریخ

ظهور اسالم شکوه و جالل ادوار پیش از اسالم ایران از میان رخت بربست و ایران گرفتار 

ایرانیان از هر مسئولیتی در این افول مبرایند. ماندگی، خرافات، جهل و تعصب شد و عقب

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 

 1اش بازگردد. به شکوه و جالل گذشته

 

می به ایدئولوژی رس»ر محافل فکری دوران قاجار و عصر مشروطه که سرانجام چنین فضایی د

حکومت پهلوی تبدیل شد و به دنبال آن، گستره تبلیغات حکومتی، نظام آموزشی و 

شبه پدیدار نشد و حاصل چندین دهه فعالیت یک ۲«های متعصبانه را در بر گرفتنگاریتاریخ

همگی به دالیلی مشخص که عمدتاً سیاسی و فاقد هرگونه ای از متفکران بود که نظری زنجیره

نبال گرایی و ناسیونالیسم افراطی را در آثار خود دپشتوانه علمی جدی بودند، خط فکری باستان

                                                           

 "و انحطاط حمله اعرابگرایان ایرانی و نظریه ملیهای نژادی اروپایی، اندیشه". ضیاءابراهیمی، رضا،  1

 .۱۱، ص 1۳۱۶، پاییز ۳، شماره ۲، سال ایران نامگترجمه محمدعلی طرفداری، 

 .۱۱همان مأخذ، ص .  ۲
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دوران پاگیری و اوج »کردند. در این میان، مواجهه ایران با اروپای قرن نوزدهم که می

گرایی عصر قاجار و سپس پهلوی را ی خاص باستانادر این قاره است از جنبه 1«ناسیونالیسم

در همین قرن است که پیشینه باستانی ایران، به مفهومی که اروپاییان در »تحت تأثیر قرار داد. 

خورَد و ها از خلوص، هوش، و برکشیدگی نژاد آریایی در ذهن داشتند پیوند میآن سال

، «اییآری»و به تعبیری دیگر « ایرانی»این دیدگاه، مطابق با  ۲«پذیرَد.ای میهای معنایی تازهالیه

ر نظر دها آن ، فاقد«نژاد عرب»شود که سایر اقوام، مخصوصًا می« ژنتیکی»واجد خصوصیاتی 

 سد:نویچنین می معمای بوف کورشدند. داریوش آشوری در همین رابطه در مقاله گرفته می

چون  و درگیر تاریخ ایرانیّت و چندروشنفکری دوران هدایت و چندی پیش از آن سخت 

از  «منوّرالفکران»هایی که مفهوم زیر و باالهای آن بود. این تاریخ در زیرسلطه

د. در این شگرفت و نوشته میپردازی ناسیونال اروپایی آموخته بودند، شکل میتاریخ

های مها نیفهم از تاریخ و نگارش آن، زیر نفوذ فضای فکری اروپایی در قرن نوزدهم ت

آگاهی به  آن فکری ترین سازمایهقرن بیستم، نژادباوری هم جایی اساسی داشت. بنیادی

صورت  هپس از اسالم بود. تاریخ پیش از اسالم ب یک تاریخ پیش از اسالم و یک تاریخ

اک و پ های اندیشهسراسر آکنده از فضیلت ،«آریایی»تاریخ ایرانیّت ناب، ایرانیّت 

ند بود. به همین دلیل، چیرگی عربّیت سامی، و در پی آن ترک و مغول، فرهنگ شکوهم

درماندگی و ذلت کنونی  ول همهئنابی و پاکی آن آریاییّت، مس همچون دشمن و آالینده

شناخته شد. هدایت سخت زیر نفوذ این برداشت از تاریخ ایرانیّت خود بود و با وسواسی 

 ۳. پرداختشگفت به آن می

 
                                                           

 سرگذشت مدرنیته در ایران،داستان فارسی و  "صادق هدایت و نگاه مدرن به تاریخ،"یاوری، حورا، .  1
 .۱۳: ص 1۳۱۱، تهران: انتشارات سخن، چاپ اول، گفتارهایی در نقد ادبی

 همان مأخذ..  ۲

 آشوری، همان مأخذ..  ۳
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ین های پیشای در فرهنگ سدهکند و هیچ سابقهنژادی که آشوری بدان اشاره می رنگ و بوی

خاص « هویت ملی»کل در فرهنگ کشورهای اسالمی نداشت، با جعل یک به طور  ایران، و

  کرد:ای را در ایران دنبال میبرای ایرانیان، کارکردهای سیاسی ویژه

آوازه زیبایی و سلحشوری نژاد آریایی و همبستگی نیایی ایرانیان و اروپاییان خیلی زود 

افتد. مان جا میهای ذهنی ما از پیشینه تاریخیرسد و آسان و شتابان در انگارهبه ایران می

ترین دستاورد گره خوردن داستان ایران باستان به قصه نیای آریایی اروپاییان این است مهم

زند اریخ پیش از اسالم ایران را به تاریخ کشورهای متمدن و پیشرفته جهان پیوند میکه ت

یین تازه کند. ایرانیان به این آتر میو بازگشت به دوران پرشکوه تمدن آریایی را دستیاب

ارند و در سپطلبد سر میکه چون هر آیین تازه دیگری پیروان از جان گذشته و مؤمنی می

 روند. ناسیونالیسمِ به اروپا پیوندخوردههای فرهنگی و نژادی فرو مینیتکاافسون خانه

ازموده فرض نسنجیده و نیهای پیش و پس از مشروطیت در یک نگاه کلی، به دو پیشدهه

 استوار است:

نژادی است خالص و برگزیده که باید « نژاد ایرانی ]که[ از جنس آرین است»این که  -

 با نژادهای چرکین و پست پالوده شود،های آمیختگی از آلودگی

های سوخته برشته دشت عربستان ]مسئوالن[ محو تمدن و نزاکت و عرب»و این که  -

 اند از این سرزمین آریایی.«ادب و تربیت

، سه نمایشنامه تاریخی هدایت هم بر آخرین لبخندو  مازیار 1]کذا[ ،پروین دختر ساسان

 ۲ست. های دورانی استوار اهمین آرمان

 

                                                           

خوانده ن پروین دختر ساسااست، اما معموالً به اشتباه  پروین دختر ساسانینام صحیح این نمایشنامه  .1

 شود.می

  .۱۶-۱۱صص  "نگاه مدرن به تاریخ،صادق هدایت و " . یاوری،۲
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اه گرایان عصر قاجار و مشروطه بودند، اما اشتبگفتیم که اعضای خاندان هدایت نیز جزء باستان

گرایی رایج آن عصر در نظر آوریم. از باستان ُملهماست اگر خاندان هدایت و طبعاً خود او را 

بودند  گرایی و شوونیسم افراطی در ایرانباستان مُبلغیننیاکان صادق هدایت از همان ابتدا جزء 

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 

 گرایی در ایران ایفا کرد.باستان

است که در دوره قاجار، ابتدا در هند و سپس در ایران، منتشر شد و بر اندیشه  کتابی دساتیر

های بعد تأثیر پایداری بر جای گذاشت. این کتاب را به همراه سیاسی و فرهنگی و تاریخی دهه

ه به و پیروان او، ک« آذر کیوان»، به موبدی زرتشی به نام دبستان مذاهب، و شارستان چارچمن

باس، عدهند که در عصر صفویه، مشخصاً در دوره شاهاند، نسبت میشهره شده« انیانآذرکیو»

 جا مکتبی اشراقی بنیان نهادند. با این حال:به هند کوچیدند و در آن

اطمینان و  اند بایک از نویسندگان و خاورشناسان ایرانی و خارجی... نتوانستهتاکنون هیچ

وسط چه کسی و با چه هدفی و در چه زمانی و در چه مستند ذکر کنند که کتاب دساتیر ت

توان گفت این است که این کتاب سرزمینی نوشته شده است... آنچه با قطعیت می

 1]نخست[ در سرزمین هند انتشار یافته. 

 

 اما محتوای دساتیر چیست؟

( به )پیامبر« شت»یا « وخشور» 1۶که خداوند بر « های آسمانینامه»دساتیر عبارت است از 

های مهاباد، جی افرام، شای کلیو، یاسان، گلشاه، سیامک، هوشنگ، تهمورس، نام

جمشید، فریدون، منوچهر، کیخسرو، زرتشت، سکندر، ساسان نخست و ساسان پنجم فرو 

                                                           

، 1۳۱۶، بهار هفت آسمانمجله  "نامه جعلی زرتشتان،دساتیر آسمانی، دین"حسینی آصف، سید حسن، .  1

 . ]تأکید از نگارنده[۲۲1، ص ۳۳شماره 
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هایی بر ایران و جهان حکومت کرده پیامبرانی که هر یک در دوره-فرستاده بود. شاه

ی و پرستسخن از ایراننویسی، کوشش در جهت سرهبودند... در این آثار عالوه بر 

 1.ادعای برتری ایرانیان بر تمامی نژادها رفته بود

 

تانیا به حکومت هند بری مأموران اطالعاتیانتشار گسترده متون دساتیری با ورود یکی از 

 نایران صورت گرفت و این همزمانی اتفاقی نبود. این شخص مانکجی لیمجی هاتریا و از پارسیا

انجمن اکابر صاحبان پارسی بمبئی برای بررسی وضعیت »هند بود که در پوشش نمایندگی 

و نقش بسیار بزرگی در  ۲«وارد ایران شد 1۱۱۱مارس  ۳1ه. ق.  1۲۳۱رجب  ۲زرتشتیان در 

جاست که در آن برهه تاریخی جد اعالی صادق انتشار دساتیر در ایران ایفا کرد. جالب این

یری ن متون دساتالی خان هدایت را، از همان ابتدا همکار مانکجی و جزء مبلغهدایت، یعنی رضاق

 یابیم:در ایران می

ا به ر نژادنامهو الصفای ناصری روضه، فهرس التواریخباشی هللارضا قلی خان هدایت

به متون دساتیری نشان از  انجمن آرای ناصرینگارش درآورد. اشارات وی در فرهنگ 

دارد. با این حال این آشنایی بازتاب چندانی در دو اثر نخست نیافت... ها آن آشنایی وی با

هایی را ، متأثر از متون دساتیری دگرگونینژادنامهبا وجود این سومین اثر هدایت یعنی 

در گزارش تاریخ بازتاب داده است. مقدمه این اثر به پارسی سره و در نهایت سادگی 

ه در این گرایی، کنگری نیز این اثر، متأثر از جریان ایرانخنوشته شده است. از نظر تاری

طبقه از فرمانروایانی که در  1۱دوره بروز و ظهور یافته بود، به بررسی نسب و کارنامه 
                                                           

ز امورخان عصر قاجار و روایت دساتیری از تاریخ ایران باستان )از آغ". خلیفه، مجتبی، آریان راد، امین،  1

انشگاه ، دنگارینگری و تاریختاریخپژوهشی  –دو فصلنامه علمی  "دوره قاجار تا پیش از دوره مشروطه(،

. ]تأکید از ۶1. ص 1۳۱۱، پاییز و زمستان 1۱1، پیاپی 1۶الزهرا، سال بیست و پنجم، دوره جدید، شماره 

 نگارنده[

 .۶۱. همان مأخذ، ص  ۲
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های کهن ایران شان به خانداندوره پس از اسالم در ایران و هند حکومت داشتند و نسب

ر ش این اثر... بر خالف دو اثر پیشین، نه دستوگمان عامل نگاررسید پرداخته است. بیمی

 1شاه بلکه تشویق مانکجی لیمجی هاتریا نماینده پارسیان هند در ایران بود. لدینناصرا

 

بنابراین، اصالً عجیب نیست که صادق هدایت نیز پس از رفتن به هندوستان نزد یکی از 

 . رابطه او و خاندانش با پارسیانرددانشمندان پارسی آن دیار شروع به آموختن زبان پهلوی ک

مین ه خاطرگشت و نه پس از ورود او به هند و به خان بازمی هند به دوره جد بزرگ او رضاقلی

رابطه پیشینی بود که هدایت حتی قبل از رسیدن به دوران جوانی با هندوستان و فرهنگ و تاریخ 

  :بنا به تصریح ندیم اخترآن به قدر کافی آشنایی داشت. 

د فوائ»و « انسان و حیوان»های او مانند آشنایی هدایت با هند به پیش از اولین نوشته

یابیم که او نه فقط کشور هند را این دو اثر درمی گردد و با مطالعهبرمی« گیاهخواری

ر نیز کند قطعاً با فرهنگ و مردم این کشوشناخت بلکه با توجه به نکاتی که مطرح میمی

 ۲زیادی داشته است.آشنایی 

 

کامل ه طور ب الزم به ذکر است که امروزه اعتبار متون دساتیری و حتی انتسابشان به آذرکیوانیان

طور که معلوم شده است بسیاری از  به اثبات رسیده است. آنها آن رد شده و جعلی بودن

شناسی زباناصل و اساس هستند و از لحاظ مجعول و بی»ها های مندرج در این کتابواژه

شناس و فرهنگ شناس،ابراهیم پورداوود، ایران ۳«توان یافت.گونه وجهی برای آنان نمیهیچ

                                                           

 .۶۱-۶۳. همان مأخذ، صص  1

 .11همان مأخذ، ص  . اختر، ۲

نگاری ایران گرایی در تاریخآذرکیوانیان و تأثیر آنان بر باستان"احمدی، حسین، خیراندیش، عبدالرسول،  .۳

 .1۶-1۱: صص 1۳۱1پاییز -، تابستان۱/۳۱، شماره تاریخ ایرانمجله  "معاصر،
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گونه نوشته ها پیش، درباره زبان کتاب دساتیر ایننخستین مترجم اوستا به زبان فارسی، سال

 است:

و پهلوی  یهای کهن ایران چون فرس ]فارسی[ هخامنشی و اوستایزبان متن دساتیر به زبان

های دیگر باستانی مانند تخاری و سکزی و سغدی و جز ماند و نه به لهجهو پازند نمی

د. های سرزمین هنیک از لهجه ها با زبان سانسکریت هم سر و کاری ندارد و نه با هیچاین

 های سامی چون بابلی و عبری و سریانی نیزهای التینی هم نیست. با زباناز شعبات زبان

یالم های اقوام سومر و اهای چینی نیز خویشی ندارد. همچنین با زبانی ندارد. با زبانپیوند

های عراق و و قبطی که در حدود چهار یا سه هزار سال پیش از مسیح در سرزمین

 اش زبان آسمانیزیستند شباهتی ندارد... این زبان را خود سازندهخوزستان و مصر می

یک از اقوام گیتی  در هیچ جا و در هیچ زمان نزد هیچ نامیده است چون در روی زمین

 1چنین زبانی نبوده.

 

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

 دساتیر( سال که از تاریخ انتشار 1۲۳سزاوار بود در این مدت صد و بیست و سه ) 

طاعون  از واکنش آن که مانند را شناختند به دیگران بشناسانند و گذرد، کسانی که آنمی

کردند. اگر این کار را کرده بودند این همه از خارج به مرز و بوم ما رسیده جلوگیری می

 ۲شد.آثار نویسندگان سده گذشته آلوده نمی

 

 اتیردسگونه به گرایان عصر قاجار و پهلوی بود و با این حال اینپورداوود از جمله باستان

را رد کرد. کسانی چون محمدحسن خان  دساتیرنبود که اعتبار  اوتاخت. البته، فقط می

                                                           

 .۳۱، ص 1۳۱۱تهران، تهران: انتشارات دانشگاه  ،فرهنگ ایران باستانپور داوود، ابراهیم، .  1

 .۲۱همان مأخذ، ص .  ۲
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اعتمادالسلطنه مورخ عصر قاجار، و فرد مطلعی چون محمدحسین ذکاءالملک فروغی و حتی 

الدین اسدآبادی نیز این کتاب را جعلی یافتند و کسانی چون میرزا آقاخان کرمانی و سیدجمال

لمی حتی به محافل ع تیردساهر کدام به طریقی به این مسئله اشاره کردند. موج مخالفت با 

پارسیان هندوستان نیز رسید. دانشمند پارسی هیربد شهریارجی داداباهای باروچا در خصوص 

 محتویات این کتاب چنین نوشت:

توان وجه نمی رسیم که این کتاب را به هیچپس از مطالعه دقیق دساتیر به این نتیجه می

درجاتش نه با مندرجات اوستا برابر است جزء کتب مذهبی مزدیسنا به شمار آورد، زیرا من

باشد. و نه با مندرجات کتب پهلوی دوره ساسانیان و یقیناً محصول دوره بسیار اخیر می

هرچند تعلیمات این کتاب با تعالیم موسی، مسیح، مزدک و اسالم مخالف است، اما به 

متمایل  افالطونیتعالیم زرتشت نیز شباهت ندارد، بلکه به تعلیمات هندو بودا و مذهب 

هایی نظر تقویم و اساطیر و تاریخ با کتب مذهبی مزدیسنا مغایرتاست... دساتیر از نقطه

 1های پهلوی، پارسی و هندی. دارد و زبان آسمانی آن تحریفی است از زبان

  

ودن سواد نبودند که نتوانند به جعلی بکسانی چون رضاقلی خان هدایت اشخاصی نامطلع یا بی

یا کتب و ادبیات مُلهم از آن پی ببرند، با این حال محافل مرتبط با مانکجی هاتریا مقاصد  ردساتی

بخشی مد نظر پورداوود در خصوص کردند که قطعاً آگاهیسیاسی خاصی را دنبال می

نبود. در بُعد داخلی، فاصله انداختن بین مردم ایران و بخش ها آن تحریفات دساتیری جزئی از

ن ترتیب، شان شکل گرفته بود و بدیشته فرهنگی آنان که در عصر اسالمی سرزمینبزرگی از گذ

دوپاره کردن تاریخشان به قبل و بعد از اسالم و اهورایی کردن نیمه نخست و اهریمنی ساختن 

نمود یافته است( و در بُعد روابط خارجی، دشمنی  کمابیش نیزبوف کور نیمه دوم )که در 

ب و ایرانی و ترک و... از جمله این اهداف بودند که در این فرصت، به انداختن بین اقوام عر

                                                           

 .۲۳۱-۲۳۱، نقل از آصف: همان مأخذ، صص تاریخ زرتشتیانشهمردان، رشید، .  1
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 هر حال، نیست. درها آن ارتباط بودن به موضوع کلی بحث، مجالی برای پرداختن بهدلیل بی

گرایی در خاندان هدایت تداوم یافت و صادق هدایت این میراث خانوادگی سنت فکری باستان

مازیار  ،پروین دختر ساسانیهایی چون نمایشنامهو از آن در نگارش  را از پدران خود به ارث برد
 و بسیاری دیگر از آثار خود استفاده کرد.آخرین لبخند و 

نظر به موارد ذکر شده، داوری ذیل از احمد فردید در خصوص شوونیسم هدایت از بنیان 

 خطاست:

... شده بود تأثیر گرفت بعضی از اشخاص که مد روز« شوونیسم»هدایت در آغاز جوانی از 

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 

ان غرا به آقای بهروز ارم« انیران»که چرا کتاب چون ذبیح بهروز جدایی داشت. اما این

گردانیده است باید گفت که این کتاب را هدایت در جوانی و زمانی که هنوز پختگی 

 1های پس از آن را پیدا نکرده بود به ایشان ارمغان کرده بود. سال

 

 شخصی که به صادق هدایت در نوشتن ،پروین دختر ساسانیهای نمایشنامه به شهادت پاورقی

زاده اظمگرایی در ایران، یعنی حسین کن بزرگ باستانااین نمایشنامه کمک رساند، یکی از مبلغ

در برلین  1۳۱۶تا سال  1۳۱1را از سال ایرانشهر ایرانشهر بود که در همین راستا نشریه تأثیرگذار 

 ۲«)نژاد آریایی( را عناصر سازنده ملت دو عنصر خاک )ایرانشهر( و خون»کرد. او منتشر می

 گونه بود:دانست. تلقی او از مفهوم ملت اینمی

                                                           

، تهران: انتشارات فرزین، کتاب صادق هدایتمحمود کتیرایی،  "های هدایت،اندیشه"فردید، احمد، .  1

 اصلی[ . ]تأکید در متن۲۱۱-۲۱۱، صص 1۳۱۱

له مج "زاده ایرانشهر و مسئله هویت ملی،حسین کاظم"طهماسبی، نوذر، اهلل، خلیل. فاضلی، حبیب ۲

اییز ، سال ششم، شماره سوم، پپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جستارهای سیاسی تاریخ معاصر

 .11۳، ص 1۳۱۱
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های دیگر جدا مجموع خصایص روحی یک ملت که آن خصایص، او را از ملت

های مختلف در تمام شئون سیاسی و اقتصادی و در شکله سازد. این خصایص بمی

گردد. به عبارت دیگر اثرات آن ر میصفحات زندگی فردی و اجتماعی آن ملت نمودا

خصایص روحی در شکل اداری مملکت، در دین و آداب مذهبی، در زبان و ادبیات آن، 

 1شود.در طرز فکر، اخالق و عادات و امور معیشت همواره نمایان می

 

بود که در اروپا رواج داشت و ویندهام لوئیس نیز با « هویت ملی»این کمابیش همان تعریفی از 

آن مواجه بود. باالتر نیز اشاره شد که دلیل اصلی جذابیت لوئیس برای هدایت همین عامل، 

از آن،  ترفرهنگی ایران و اروپای آن عصر و مهم-یعنی شباهت فرهنگی بین محافل فکری

 لذکر بود.افکری رایج در محافل اروپایی فوق هایواکنش انتقادی ویندهام لوئیس به گرایش

رسد در آن هنگام او هنوز با نوشت. به نظر می 1۳۱۳را در سال ختر ساسانی پروین دهدایت 

دستانه شکلی خامه او آشنا نشده بود و از این رو، همچون نیاکان خود، ب ویندهام لوئیس و افکار

حققان گرایی در آثارش مشغول بود. برخی از مو آشکار، به تبلیغ ناسیونالیسم افراطی و باستان

به هنگام اقامت او در پاریس،  را پیش از سفر هدایت به هند، مشخصاًبوف کور سال نگارش 

نقد آثار صادق و عبدالعلی دستغیب در  ۲های صادق هدایتنامهدانند. محمد بهارلو در کتاب می
کنند. دکتر سیروش شمیسا نیز در کتاب اعالم می 1۳۱۱را بوف کور سال نوشته شدن  ۳هدایت

 داستان است:این دو همبا  داستان یک روح

( نوشته بود اما انتشار آن در 1۳۱۱) 1۱۳۱را در بوف کور هدایت  ۱به گفته ونسان مونتی

( آن را در پاورقی روزنامه ایران و سپس 1۳۲۱) 1۱۱1( است و بعدها در 1۳1۱) 1۱۳۳هند 
                                                           

 .11۳طهماسبی، همان مأخذ، ص خلیل، نقل از: فاضلی، ایرانشهرزاده ایرانشهر، مجله کاظم.  1

 .۲۱، ص 1۳۳۱، تهران: نشر اوجا، چاپ اول، های صادق هدایتنامهبهارلو، محمد، .  ۲

 .۲11دستغیب، همان مأخذ، ص .  3

 هایی در مورد هدایت دارد.خاورشناس فرانسوی که نوشته.  ۱
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در یک ور بوف کصورت کتاب منتشر کرد... بدین ترتیب با توجه به سال نگارش ه ب

 1شود.ار جهانی هم از آثار آوانگارد محسوب میمعی

 

ایم، بخش پایانی سخن شمیسا در خصوص آوانگارد جا بررسی کردهچه تا بدینبا توجه به آن

چه در بریده باال برای ما اهمیت محلی از اعراب ندارد، اما آن بوف کوربودن و جهانی بودن 

رزانه نیز کند. مصطفی فذکر میبوف کور شار ست که او برای نگارش و انتهایییابد تاریخمی

ه نویسد کدر این مورد از زبان خود هدایت چنین می ،آشنایی با صادق هدایتدر کتاب خود، 

در پاریس تمام بود. در بمبئی فقط بعضی جاهاش را پیش از فوتوکپی دست بردم.  بوف کور»

پرتو که هدایت به دعوت او به هند  افراد دیگری نیز مانند شین ۲«ای.نشدهمثل هر چیز حساب

را پیش از بوف کور تاریخ نگارش و اتمام  ۲۱کد رفت و همچنین حبیب احمدزاده در کتاب 

گونه نظر خود را در این مورد این ۲۱کد دانند. نویسنده کتاب ، می1۳1۱ تاریخ انتشار آن، یعنی

 کند:ابراز می

و مکان آن به بمبئی  1۳1۱، در فهرست آثار هدایت، به سال کور بوفتاریخ چاپ 

آن  را کپی کرده و در پشتبوف کور گردد که هدایت تعدادی نسخه معدود کتاب برمی

دان این موضوع، اکثر منتق« طبع و فروش در ایران ممنوع است.»این عبارت را نوشته است: 

و این  در هند نوشته شدهبوف کور ر کنند )نه تمامی( آثار هدایت را بر آن داشته که تصو

 ۳نقطه شروع اشتباه بزرگی است. 

 

                                                           

 .1۱، ص 1۳۱۳ششم، ، تهران: انتشارات فردوس، چاپ داستان یک روحشمیسا، سیروس، .  1

 .1۱۱فرزانه، همان مأخذ، ص .  ۲

، 1۳۱۱، تهران: سوره مهر، چاپ دوم، یا بوف کور چگونه ساخته و پرداخته شد ۲۱کد . احمدزاده، حبیب،  ۳

 .۲۳ص 
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را در هند نوشته است به ما بوف کور تحلیل احمدزاده صحیح است. این فرض که هدایت 

دور بوف کور در تاریخچه نگارش  1«حلقه گمشده»دهد و از یافتن آدرس زمانی غلط می

که هدایت آن را نیز در پاریس نگاشته زنده به گور ن زاده سپس در مورد داستاکند. احمدمی

در محتوا و نگارش به نوعی زنده به گور داستان »دهد که طور ادامه میبود سخن خود را این

باهت دلیل است و این شبوف کور تر افکار هدایت در شیوه روایتی نیافته یا خالصهشکل بلوغ

اریس در پبوف کور به فرزانه در مورد نگارش  دیگری است بر این مدعا و اصالت سخن هدایت

 ۲« و نه در هند.

در پاریس بر هدایت چه گذشت و چه »کند که احمدزاده در نهایت این پرسش را مطرح می

 زنده به گورو بوف کور شناختی همچون نیرویی هدایت جوان را به نوشتن آثار روان

ن پرسش پاسخی بیابد. هرچند، در این کوشد تا برای ایو سپس در کتاب خود می ۳«واداشت؟

رود و پاسخ خود را عمدتاً در اثرپذیری هدایت از سینمای آن روز اروپا مسیر به بیراهه می

 کند.جو میوجست

ش با طرح پرسشی مشابه پرس «صادق هدایت و نگاه مدرن به تاریخ»حورا یاوری نیز در مقاله 

 دارد:احمدزاده سعی در یافتن این حلقه گمشده 

تی اوست ناسیونالیس-را که نخستین نمایشنامه تاریخی]کذا[  پروین دختر ساسانهدایت 

را در سال هزار و سیصد و بوف کور نویسد و در سال هزار و سیصد و نُه در پاریس می

ذرند، گکه هر دو در شهرری میبوف کور و ]کذا[  ختر ساسانپروین دپانزده در بمبئی. 

مثل  –آشکار، استوارند بر محور چند شخصیت داستانی شبیه به هم های به رغم تفاوت

و  بازهای درشت خیره، دهان نیمهپیرمردی که کارش نقاشی است، یا دختری با چشم

                                                           

 ۲۱همان مأخذ، ص .  1

 .۲۳. همان مأخذ، ص  ۲

 همان مأخذ..  ۳
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مثل شهرری، رودخانه سورن، جغد، و  –و چند استعاره کانونی مشترک  –لبخند افسرده 

گاه بیان ن]کذا[  وین دختر ساسانپرها در یک گلدان لعابی. اما کارکرد این استعاره

بیان نگاه بوف کور ای دور و یک جهان آرزویی. و در عاشقانه هدایت به گذشته

 ای که جوالنگاه پیرمرد خنزرپنزریناپذیر؛ ویرانهای آبادانیسوگوارانه اوست بر ویرانه

آور به ریشخند ای چندشکه آن جهان آرزویی را با خنده ای استروزگاردیده

 1های دوران او چه رفته است؟آرمانگیرد... در فاصله نوشتن این دو کتاب بر هدایت و می

 

دهد و سال حورا یاوری گرفتار همان اشتباهی شده است که احمدزاده در موردش هشدار می

 وپروین دختر ساسانی کند، یعنی بین نگارش شمسی اعالم می 1۳1۱را بوف کور نگارش 

حاضر دیدیم، جای هیچ  پژوهشکه در چنان اندازد. اماجدایی میسال  ۱بوف کور نگارش 

روین پشکی نیست که هدایت با آثار و آراء لوئیس در فرانسه، و قطع به یقین پس از نگارش 
بوف نگارش  وپروین دختر ساسانی ، آشنا شده بود. بنابراین، فاصله بین نگارش دختر ساسانی

 ۲است.  1۳۱۱تا  1۳۱۳بلکه  1۳1۱تا  1۳۱۳نه کور 

روین دختر پتوان فهمید که در فاصله زمانی بین نوشتن اکنون با توجه به نکات باال بهتر می

چه که در این فاصله برای صادق آنبر هدایت چه رفته بود:  بوف کورو ساسانی 

 .هدایت اتفاق افتاد آشنایی ناگهانی او با ویندهام لوئیس و هنر ُورتیسیستی او بود

 

                                                           

 .۱۱ص  "صادق هدایت و نگاه مدرن به تاریخ،"یاوری، .  1

صادق هدایت هیچ جرح و تعدیلی روی  1۳1۱تا  1۳۱۱های گفته فوق بدین معنا نیست که در فاصله سال.  ۲

 در همان فرانسه و به احتمال فراوان در سالبوف کور انجام نداد. اما به عقیده نگارنده، بدنه اصلی بوف کور 

 نوشته شد. 1۳۱۱
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ا گرایانه، فردگرایِی اگوئیستی، یهدایت: ناسیونالیسم باستان . صادق4-2

 فردگراییِ لوئیسی؟

ن برای ادامه همراه دیگر محصال 1۳۱۱ شهریورماه ۲ شنبهروز سه»ساله در  ۲۱صادق هدایتِ 

ن مشتاق تحصیل در اروپا، بلکه اما همراه اصلی او نه سایر محصال 1«تحصیل به بلژیک اعزام شد.

است که از پدران خود به ارث برده و نسب از مکتب  ایگرایانهباستان میراث فکری

گرایی رایج در اروپای آن عصر دارد. تاریخی دووجهی که اجداد فکری هدایت برای آریایی

اند و یک وجه آن )عصر پیشااسالمی( با وجه دیگر )عصر ایران و هویت ملی ایرانیان نوشته

که حتی ، شاکله فکری او را، به بهترین شکل ممکن، بدون آناسالمی( سر ستیز و تعارض دارد

خودش در آن برهه مطلع باشد، برای پذیرش افکار لوئیسی آماده کرده است. به تعبیری دیگر، 

ایران »شدت درگیر دوگانه اش بهذهن جوانک قصه ما در این مقطع خاص از زندگی

ه تعریف خاص لوئیس از هویت فرد به مثابه است و برای روی آوردن ب« ایران اسالمی«/»باستان

 ها، آمادگی ذهنی بسیار مناسبیهای متفاوت و ظرفی برای دوگانگیبرِ تاریخچهنهادِ میراث

دارد. در این مقطع تاریخی، اروپا یک جنگ جهانی مدهش و ویرانگر را پشت سر گذاشته و با 

، ست. به تأثر از آن شرایطا آور در حال حرکت به سمت دومین جنگ جهانیشتابی سرگیجه

فضای فکری در محافل هنری روز اروپا مُلهم از دو جریان فکری غالب و متخاصم است: 

ئیس از اگوئیستی. در این بین، تعریف ویندهام لو-ناسیونالیسم افراطی و فردگرایی مدرنیستی

ها اگوئیست-ستنژادپرستان و هم با تعریف مدرنی-فرد و فردیت، هم با تعریف ناسیونالیست

داند که تحت تکه میای یکپارچه بلکه نهادی تکهتفاوتی بنیادین دارد. او روان فرد را نه شاکله

مین های فوق است. در بحبوحه هتأثیر عوامل مختلف و متضاد، فاقد آن یکدستی مدنظر گروه

عات و لهاست که صادق هدایت، جوانکی شرقی که تا پیش از آن صرفاً از طریق مطاکشاکش

                                                           

 ، گردآوریخاطرات عیسی هدایت، درم صادق هدایتهای پاریس با براکوچهدر پسهدایت، جهانگیر، .  1

 .۲۳، ص 1۳۱۶چاپ دوم،  و تدوین جهانگیر هدایت، تهران: پوینده،
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 1۱۲۳ فوریه ۲۳در تاریخ »شناخت، پس از چند ماه اقامت در بلژیک هایش اروپا را میشنیده

شود که زیارتگاه رود و در شهری مستقر میبه فرانسه می 1«1۳۱۱ اسفندماه ۳مطابق با 

 رود: پاریس.های آن عصر، از جمله ویندهام لوئیس، به شمار میمدرنیست

های ترین نویسندگان و شعرای مدرنیست در کافهاری از معروفدر آن دوره تاریخی، شم

و  دادند و در خصوص مسائل ادبی و فلسفی به بحثدودگرفته پاریس محافل ادبی تشکیل می

پرداختند. در آن برهه از تاریخ اروپا، یعنی فاصله بین دو جنگ جهانی، تبادل نظر با یکدیگر می

یا  High Modernismکرد که امروزه به نام یجنبش هنری مدرنیسم دورانی را طی م

کهنه  هایشود. طی این دوره، نویسندگان و شعرا با رویگردانی از فرمخوانده می مدرنیسم واال

های روایی و مفهومی فراوانی در عرصه شعر، رمان و داستان کوتاه دست زدند ادبی به نوآوری

ان های فکری انسجهانی اول که بنیانو عصری جدید در آفرینش ادبی گشودند. بروز جنگ 

اروپایی را از هم دریده بود نقشی کلیدی در رویگردانی فوق داشت. حاصل این دوران خلق 

ترین آثار ادبی تاریخ ادبیات قرار دارند. در است که تا به امروز در زمره بزرگ شاهکارهایی

بود « راییفردگ»و « فردیت»، «ردف»این میان، از جمله نقاط ثقل جنبش فکری مدرنیسم، مفاهیم 

ها، بر خالف تصور رایج، در ارتباطی تنگاتنگ با شرایط اجتماعی و سیاسی که تعاریف آن

یکی از نهادهای مُبلغ فردگرایی در اروپای آن عصر و شدیداً  اگوئیستشد. مجله زمانه ارائه می

ری روایی که در نر، بود. ژانتحت تأثیر فلسفه فردگرایانه فیلسوف افراطی آلمانی، مکس اشتیر

 رمانیا  Bildungsromanگرفت آن دوره تاریخی بسیار مورد استفاده فردگرایان قرار می

 در تقابل با هنجارهای اجتماعی بود که زندگی و رشد قهرمان فردگرایش را، عموماً تربیتی

 کشید.شده زمانه، به تصویر میپذیرفته

هنرمندی مدرنیست بود، با تعریف رایج از فرد به مثابه که آنرغم علی ویندهام لوئیس،

شخصی که به خاطر برخورداری از روانی یکپارچه و هویتی یکدست قادر است خود را از 

                                                           

 .۲۳همان مأخذ، ص .  1
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ش در تعریف مفهوم فرد که اش رها کند مخالف بود. او به دلیل رویکردهای زمانهمحدودیت

ان تا حد زیادی آن را رویکردی توتحت تأثیر وقایع زمان جنگ شکل گرفته بود، و می

های متفاوت نژادی، قومی، ملی و حتی گرایانه دانست، اشخاص را متأثر از تاریخچهواقع

فراد دید و لذا از نظر او اهای فکری متناقض میخانوادگی و در یک کالم کلکسیونی از سنت

اتی ، همچون موجودفاقد آن یکپارچگی روانی و هویتی بودند که با استفاده از آن بتوانند

یا  «ردف»های آثار او نه خودمختار، دست به تعیین سرنوشت خود بزنند. از همین رو، شخصیت

individual  یا « جفت»بلکهduex  یل تشک« حیات»و « هنر»بودند که در دنیایی دو بُنی که از

تند تا با گرفکار میه هایی مانند تار تمام تالش خود را بکردند. شخصیتشده بود زندگی می

ها آن به پژوهشتعریف هویتی یکپارچه برای خود در هنر بمانند، اما به تمام دالیلی که در این 

 گذاشتند.پا به حیات می خوردند وپرداخته شد، سرانجام در این تالش خود شکست می

ی عنصادق هدایت در سال ورودش به پاریس مُبلغ یکی از دو جریان فکری روز اروپا، ی

 ن دختر ساسانیپرویجریان نژادپرستانه بود و یک سال بعد با نوشتن نمایشنامه ناسیونالیستی 

شان ها، از جمله نیاکان خود، نهمسویی فکری خود را با نژادپرستان اروپایی و همتایان ایرانی آن

قرار  ئیسداده بود. در آن زمان طرز فکر هدایت او را درست در نقطه مقابل فردگرایان، حتی لو

داد، اما مواجهه او با ویندهام لوئیس روی دیگری از این سکه را به او نشان داد که تا آن می

 هنگام توجهی به آن نکرده بود و از این رو برایش تازگی داشت.

اش با لوئیس با خانواده خود همسویی بیشتری درست که افکار هدایت تا پیش از آشنایی

هایی را که به همین دلیل در خانواده و امیال شخصی او و محدودیتداشت، اما نباید تمایالت 

شد از یاد برد و از همین روست که تفسیرهای و جامعه بر زندگی خصوصی او تحمیل می

اسیر تفشناختی که توجهی به زمینه تاریخی خلق اثر ندارند، و حتی گرایانه و روانمتن

خود مؤلف  یلکنند وق اثر توجه میگرایی که صرفاً به زمینه تاریخی خلتاریخ

 به دست بدهند. بوف کورتوانند فهم درستی از وجه نمی، به هیچبرندرا از یاد می
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ای بسیار در آن هنگامه تاریخی، بحث در مورد فردگرایی مدرنیستی و استقالل فردی عرصه

پرکشاکش و پرکشش در محافل فکری روز اروپا ایجاد کرده بود، اما جوانک قصه ما در ورای 

 هایی کهنه وو پاگیر از سنت جز کالفی دست –از نظر او  –دید که ای را میخود گذشته

های ادبی هدایت را که در راستای تبلیغات گری نبود. حتی فعالیتموروثی، چیز دی

بندی های موروثی طبقهپذیرفت باید در زمره همین سنتگرایانه خاندانش صورت میباستان

آنکه حق انتخاب چندانی داشته باشد از کودکی درگیرشان شده بود. هدایت کرد که هدایت بی

با  دهد ونشان میمسخ پنداری شدید او را با نویسنده که مندرجاتش همذاتپیام کافکا در 

آن  توانوجودی که در مورد زندگی و زمانه فردی دیگر است اما به نحوی نوشته شده که می

ه خان»نویسد: گونه میکافکا این «خانه پدری»در خصوص  1را شرح زندگی خود او نیز دانست،

 ۲ «دیده است.شماری میبند قیدهای بیپایآمده و خود را نظر پسر مشکوک میه پدری ب

وانست آن را، تاگوئیستی از فردیت نیز مواجه بود و می-البته، هدایت با تعریف مدرنیستی

ل انگارانه داشت، بپذیرد، اما به دالیای مطلقگرایانه خودش سویهکه همچون تفکرات باستان

شت رهایی از گذشته موروثی خود و پ گفته، توانی در تن نحیف و روان شکننده خود برایپیش

دید و بنابراین طرز تفکر لوئیس، تعریف خانواده و چه در جامعه، نمیسر گذاشتن آن، چه در 

گرایانه و شرحی واقعرا، تار های رمان سرنوشت شخصیتخاص او از فردیت و 

ه دید. تمایالت جنسی نامتعارف هدایت ک از وضعیت واقعی زندگی خود غیررمانتیک

ای به یکی از دوستان خود به آنها اشاره کرد نیز مزید در نامه بوف کورها بعد از نگارش سال

ند که ای عمدتاً مذهبی ببیای اشرافی و جامعهرا بیش از پیش اسیر خانوادهبر علت بود که خود 

 :نگردمی ریختنیاندامی زائد و دورننگ و  پذیرد و به او همچون لکهاو را، آنطور که هست، نمی
                                                           

... تقریباً تماماً پیام هدایت است. اگرچه به احتمال پیام کافکا»نویسد: . همایون کاتوزیان در این مورد می1

نز و ط)کاتوزیان، همایون، « رساند.کرده دارد پیام کافکا را میزیاد خود او از این امر آگاه نبوده و گمان می
 (۲۱۱، ص ۲۱1۶/1۳۱۱، تورنتو: کتاب ایران نامگ، طنزینه هدایت

 .۲۱هدایت، همان مأخذ، ص  قائمیان،.  ۲
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نم جلوی تواکشد با این حال نمیهرکجا بروم چه چیزی انتظارم را میدانم که که میبا این

های میل شدیدم را بگیرم به فرار از این جهنم و گم و گور کردن خودم در جنگل

های آفریقایی یا حتی بهتر در یک اردوگاه محکومان به نخورده یا در میان وحشیدست

که این سوراخی را )با وجود ضعف من برای تر است( به شرط این)این مطمئناعمال شاقه 

همجنسگرایی( یکسره ترک کنم و این کابوس را برای همیشه فراموش کنم. افسوس! که 

 1نیرو و پول و بسیاری چیزها الزم است که من ندارم. 

 

 .1: نکته عیان استاش نگاشته سه در این نامه که هدایت تقریباً سه سال قبل از خودکشی

میل شدید هدایت برای فرار از این  . ۲؛ یابدای که هدایت در آن جایی برای خود نمیجامعه

هدایت برای دست یافتن به رهایی ی . ناتوان۳ ؛اشگونهو رها شدن از وضعیت اسارت جامعه

 .علم او به این مسئله مورد نظرش و

 های پایانی عمرش اختصاصعیت فوق به سالدانیم که وضهای خود هدایت میمطابق گفته

 نداشت و او، چه قبل و چه بعد از سفر فرنگش، در چنان وضعیتی گرفتار بود:

لوی یاد شد پهشما برای یاد گرفتن زبان پهلوی رفته بودید هند؟ مگر در ایران نمی -

 گرفت؟

وی اند که فالنی رفت به هند که زبان پهلزبان پهلوی بهانه بود. حاال همه دست گرفته -

آمد شد رفتم به هند و پهلوی را بهانه خواستم پا به فرار بگذارم. پیشبخواند! می

 ۲را چاپ کنم... راستش این است. « بوف کور»کردم... رفته بودم 

 

                                                           

 .۲۱ص  "هشتاد و دو نامه".  1

 .1۱1فرزانه، همان مأخذ، ص .  ۲
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ی در دانیم که حتکرد و می« فرار»هندوستان هدایت شش سال پس از بازگشت از فرانسه، به 

ی جا نیز یک مرتبه دست به خودکشاش چندان مناسب نبود، چون در آنفرانسه نیز اوضاع روحی

زده بود. در چنان شرایطی طبیعی بود که توجه هدایت به لوئیس، فلسفه ادبی او، آثارش و 

ه ها کن شخصیتجلب شود. اوضاع ای تارهای رمان خصوص سرنوشت شخصیتهب

شبیه به وضعیت زندگی خود او  کردند، به طرزی غریبهمچون هدایت در پاریس زندگی می

 بود.

ای فردگرای های بود که شخصیتتعریف لوئیس از موقعیت فرد در تاریخ و اجتماع به گونه

ن یک وکشانید. او فرد را همچداد و کارشان را به شکست میاو را در موقعیتی بغرنج قرار می

لوئیس ابا داشت که تصویری همچون یک ابرمرد مدرنیست از تار ارائه دهد، »دید. نمی« اَبَرمرد»

وئیسم، و شناختی، اگوسیله کدهایی از زیباییه های افراد مادون بکسی که قادر است از کاستی

ذهن فرد در آن. « بَر»گرفت نه تاریخ شکل می« در»از نظر او فرد  1«فاصله ]هنری[ فراتر رود.

گونه که روایتی، پیوسته و یکدست، آنتفکر لوئیس حامل تاریخ بود، اما نه تاریخی کالن

فاوت و هایی ُخرد، متکردند، بلکه تاریخچههای اروپایی تبلیغ مینژادپرستان و اگوئیست

 یافته ازهایی چون تار در تالش برای رسیدن به آزادی فردی و هویتی تمایزمتعارض. شخصیت

 هایند و عدم موفقیتشان در این راه به خاطر زنجیرهایی است که، عالوه بر گرایشادیگران

بندند و میها آن های ملی و خانوادگی به دست و پایها و فرهنگغریزی و غیرهنری، سنت

کنند و این همان وضعیتی بود که پاره می شان را بین گذشته و حال و آینده تکهروح و روان

دید و توان رهایی اش، همواره خود را در آن گرفتار میهدایت، از جوانی تا پیش از خودکشی

درون رحم  هتوانست برشدنیافته بود که نه دیگر می ایبچهیافت. او از آن را نیز در خود نمی

دید که با قدم نهادن در آن به رشد فردی مادر پناه ببرد و نه راهی به آینده پیش روی خود می

  و اجتماعی برسد:

                                                           

1. Binckes. ibid. p. 46. 
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ام را دوباره بسازم. وقتی که آدم زندگی نکرده باشد و همیشه مسئله این نیست که زندگی

ن ند دوباره ساختزندگی حیواناتی را کرده باشد که شکارچیان را در تعقیب خود دار

ای پا به درون گذاشتم هر ارزد! روزی که از در این دوزخ دانتهچی؟ نه، به زحمتش نمی

جا به هیچ نماد جنسی نظر ندارم(. تصمیمم گرفته شده امیدی را از دست دادم )در این

شت به»مان کند. در است: باید در این منجالب گه دست و پا زد تا نفرت زندگی خفه

 1«. نومید باش و بمیر» ”Despair and die“گوید ملک جبرائیل به آدم می ،«گمشده

 

صورت  هترین اثر عمر خود را ببرد و نگارش متفاوتگونه شد که هدایت دست به قلم و این

 چه در آثار لوئیس یافته بود آغاز کرد.از هرآن ایتکهچهل

 

 . طرح کلی بوف کور4-9

یابی راوی آن است. تار خود بیش از هر چیز دیگر داستان هویت ،تار، همانند رمان بوف کور

با تعریف هویتی مستقل برای خود، بین خود و توده داند و قصد دارد را هنرمندی فرداگرا می

زده، بین خود و هنرمندان متقلب پیرامونش و بین خود و تاریخ و فرهنگی بورژوازی عادت

حوه مورد هنر اصیل و ن. او در اند تمایز برقرار کندموروثی که دیگران برایش به جا گذاشته

با  اشگسیختهکند، اما به خاطر هویت از هم های مفصلی میدرازیرفتار هنرمند اصیل روده

رق کند فانتقاد میها آن الحالی که مدام ازهای متوسطدهد که با همان انسانعمل خود نشان می

د شود و شخصیت هنری را که برای خوز تسلیم غرایز خود میچندانی ندارد و در پایان داستان نی

 یابد.می شدهدهد و، پایی در هنر و پایی در حیات، هویتی دوپاره و مسخجعل کرده بود بر باد می

  نیز یافت.بوف کور توان در همین طرح کلی را می

                                                           

 .۲۱، ص "هشتاد و دو نامه".  1
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در پی یافتن یک خودِ مشخص و هویتی از ابتدای داستان  بوف کور به ظاهر هنرمند راوی

های ست که خانواده و جامعه و تاریخ و گرایشهاییاز دیگران و رهایی از محدودیت «مجزا»

های نژادی، که خودش نیز وارث تاریخچهکنند، اما به دلیل آناش بر او تحمیل میجنسی

اسیر هویت از هم خورد و تاریخی و خانوادگی مختلفی است در این تالش خود شکست می

شود. راوی، نه تنها طی فرایندی انحطاطی منِ سابقی را که برای خود جعل گسیخته خود می

ام از بیند که مدیابد، بلکه خود را واجد خصوصیات همان کسانی میکرده است حقیقی نمی

ار واجد تاو نیز مانند  پایانکند )انتهای قسمت سوم داستان( و بدین ترتیب در آنها انتقاد می

       شود )انتهای قسمت چهارم(.هویتی دوپاره می

 

 بوف کور. جزئیاتی بیشتر از طرح کلی 4-4

به « خوره»گوید که همچون آمدی سخن میاز همان ابتدای داستان از پیشبوف کور راویِ 

جایی که برایش به ارمغان آورده است و از آن« دردهای باورنکردنی»جان او زخم انداخته و 

آمد ناممکن است، تنها چاره خود را برای رها شدن از سخن گفتن با دیگران درباره این پیش

« شراب و خواب مصنوعی بوسیله افیون و مواد مخدره»دردهای حاصل از آن پناه بردن به 

داقل آمد داشته باشد یا حدرباره این پیش« یک قضاوت کلی»داند. راوی برای آنکه بتواند می

تصمیم  «مشتبه نشده باشد»بکند تا چیزی به او « باور»واند آنچه را که برایش رخ داده است بت

در نظرش مانده است روی کاغذ بیاورد. البته برای او « آنچه را که از ارتباط وقایع»گیرد می

ت ترس او صرفاً از این اس« هایش را باور بکنند یا نکنندهیچ اهمیتی ندارد که دیگران حرف»

رطه و»راوی که بین خودش و دیگران « بمیرد[ و هنوز ]خودش[ را نشناخته ]باشد[.»]فردا »ه ک

برد(، تصمیم بیند )گمانی که در هر دو قسمت اصلی داستان به اشتباه بودنش پی میمی« هولناکی

 :اش بنویسد تا خودش را به او معرفی بکندگیرد که ماوقع را برای سایهمی
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 ۳همان مأخذ، ص 

 

 شود: رسیدن به شناخت بهتری از خودبنابراین، از همان ابتدای داستان مسئله راوی مشخص می

دو ماه و چهار  نه، –سه ماه »گوید دقیقاً از و هویت خود. پیشامدی که راوی از آن سخن می

های داستان ساز دوگانگیهایی که زمینههای آن و خط تیرهو مضرب ۲)کاربرد عدد « روز

  :شود( قبل از آنکه دست به قلم ببرد اتفاق افتاده استمی

 

 

 
 1۲-11همان مأخذ، صص 
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یاد  ههای هویتی راوی( است بعموی خود )یکی از سرچشمه-راوی که در فکر پذیرایی از پدر

 رود تا آن را پایین بیاورد که ناگهان:افتد. روی چهارپایه میبغلی شراب باالی رف می

 

 
 1۳همان مأخذ، ص 

 

کنند لحظاتی وجود دارند که نقشی بسیار اساسی در فهم کلیت معنایی آن ایفا میبوف کور در 

-لحظات است. پدرعمو و دختر اثیری در زندگی راوی یکی از این -و ظاهر شدن همزمان پدر

وار دارد و ورود این موجود پوسیده و بدهیبت به خانه عموی راوی آشکارا هیبتی خنزرپنزری

هایش، در ها و دودلیتمامی ناتوانیرغم علی کند که راوی،راوی نیروی گرانشی ایجاد می

، ریزخنزرپن-عمو-، پدربوف کوردر حقیقت، در بیان استعاری تالش برای فرار از آن است. 

 ،اشکند که راوی در طول زندگیهایی را با خود حمل میتاریخ، یا به دیگر سخن، تاریخچه

. بنابراین، ظاهر شدن ها بوده استدر پی رهایی از آن ،در جستجوی هویتی متمایز برای خود

های گردنی از زوال و پوسیدگی و سنتاین موجود تکیده و ترسناک، که سر و رویش را با شال

آل وثی پوشانده است، بالفاصله به ظاهر شدن دختر اثیری با آن شمایل رؤیایی و ایدهمور

ف ها و تعریهای راوی برای فراَروی از این سنتای دیگر است از خواستانجامد که استعارهمی

رمان  هایماجرا نیست، چون همانند شخصیتاما این تمام هویتی یگانه و یکپارچه برای خود. 

هویت  لهمسئ، تارمانند رمان  ،بوف کورو موجود نیز سرشتی ملیتی دارند. در داستان این دتار 
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 موضوعاتهای راوی در خصوص بسیاری کند که لفاظیعمل می« صافی»ملی همچون یک 

هویت »در باب تار غیرممکن است تفحص گسترده رمان . »شوداز طریق آن به داستان وارد می

شناسانه، زیبایی هایمتوجه نشد چون بحث در خصوص عرفرا « هاملی و سرشت ملت

رح کنند و در رمان مطمکرر از صافی این عدسی عبور میبه طور  روشنفکرانه، و حتی جنسی

فوق کشمکش دیگری را نیز که در درون راوی جریان « ملیتی»بنابراین، دو موجودِ 1« شوند.می

 زه، تعقل و تغافل، امر عالی و امر دانی، زشتیکنند: کشمکش بین هنر و غریدارد نمایندگی می

  گری.گری و واکنشو زیبایی، مشاهده

شود که از همان ابتدای داستان دو نیروی زمان راوی با این دو موجود سبب میمواجهه هم

چشمان او در مقابل یکدیگر صف بکشند و بدین  همچون دو لشکر متخاصم، جلوِ متضاد،

ای. لکاته-ایمتعالی و دنیای رجاله-افتد: دنیای اثیرینیای متضاد به دام میترتیب، راوی بین دو د

به  ، نیز تعیین و در این فرآیند راوی بدل«هامنطق متناقض»منطق حاکم بر دنیای داستان، یعنی 

 شود.می فرد-کافتیک 

الی شدت به معنای نهفته در البهبرای لحظاتی بهمعضل بوف کور آذر نفیسی در مقاله 

 وربوف ک»گوید جاست که میشود و یکی از این لحظات آننزدیک میبوف کور های تکه

از این  ۲«بر پایه تضادی اساسی بنا شده. حکایت ذهنیتی اسیِر دو دنیا یا دو نوع برخورد با دنیا.

قیت هنری را نوید . یک دنیا وصال روحانی و خالحیاتاست، دیگری  هنردو دنیا، یکی 

م از انتخاب هر کدا طبیعتاً،دهد، دیگری رابطه جنسی و لذات شهوانی و زندگی غیرهنری. می

انجامد و ناتوانی راوی در برگزیدن یکی از این دو، هویت او این دو نیمه به نقض دیگری می

وی، همچون بینیم راکند. این چنین است که میرا دوپاره و ذهن او را از هم گسیخته می

کند و مهر تأییدی خود را مدام نقض میسرتاسر داستان، خود را و سخنان شخصیت تار، در 

                                                           

1. Binckes. Ibid. p. 35. 

 .11ص  "بوف کور،معضل "نفیسی، .  ۲
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ن ها در داستا. نمونهفرد متوهم نیست-گذارد بر این حقیقت که چیزی جز یک کافتمی

  های پیشین نیز به موارد متعددی اشاره شد.ند و در بخشافراوان

ه و دو ما»گذارد و به مدت اثیری بر او، نقاشی را کنار میراوی پس از اولین تجلی دختر 

جو ونتیجه جسترود و اطراف را بیهر شب برای یافتن دخترک از خانه بیرون می« روز چهار

ش در منزل شود و دخترک را جلوِمی« چه که نباید بشودآن»کند. باالخره، در آخرین شب می

 شود.اش میوارد خانه تر اثیریکند و دخیابد. در را باز میمنتظر می

 

 
 ۲۳همان مأخذ، ص 

 

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

 

 
 ۲۳همان مأخذ، ص 

 

های ظاهری و مفهومی این صحنه با صحنه های قبل و در بررسی شباهتدر قسمت کهاما چنان

های هنری یا ش در انتخاب خواستامالقات تار و آناستازیا دیدیم، راوی، به خاطر دودلی

 کند.اش، از ابتدا تا انتها بیشتر به تن دختر اثیری توجه میغریزی هایگرای
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متعالی  هایای راوی نسبت به دختر اثیری، که تضادی صد در صدی با خواستنگرش رجاله

ه مدتی کترین دلیل مرگِ ]استعاری[ دخترک است. راوی تقریباً در تمام طول او دارد، مهم

د برد که شایبرد نگاهی جسمانی به او دارد. در ابتدا، گمان میدخترک در خانه او به سر می

، و با چنین دیدی که از توجه صرف به نیازهای غریزی «گرسنه و یا تشنه باشد»دخترک 

ریزد که در عین حال زهری کشنده نیز هست. پس از خیزد، در دهان دختر شرابی میبرمی

از »که از زنده بودنش مطمئن بشود، دستش را زهر به کام دخترک، برای این-ابریختن شر

م کردن گذارد. سپس، به بهانه گراو می« قلب»و بعد « پستان»ابتدا روی « سینه او بردهتوی پیش

که گیرد، اما به جای آنآورد و او را در آغوش میهای او و خودش را از تن درمیبدن او لباس

کند. در این فرایند، واقعاً او را گرم کند طعم دهانش را مزمزه و بعد هم به جسمش تجاوز می

 تماماً  راوی، همچون موجودی و جنسی است یءچیز دیگر یک شدختر اثیری بیش از هر 

 و سرانجام نیزچشد و در نهایت به آن تجاوز اش را میکند، مزهغریزی، جسم او را تصاحب می

که دختر  ، زمانیآن، هنر واقعی نیز تنها در حد یک کند. در این میانمی اشتکههبا گزلیک تک

 ر.یابد و نه بیشتکند، فرصت بروز و ظهور میهایش را باز میچشم اثیری برای یک لحظه

ار و پود توان به خوبی در تقطعه کردن جسم دختر اثیری را نیز میبر مبنای منطق فوق، قطعه

م کرد. راوی که قصد خلق اثری هنری از چهره دختر اثیری دارد، در لحظه جان طرح داستان فه

همین  بیند ومی« رنگ گوشت جلو دکان قصابی»های او را همچون گرفتن دخترک رنگ گونه

 دارد تا مانند یکفکر دوپاره است که پس از مرگ دخترک، راویِ ظاهراً هنرمند قصه را وا می

را، همچون گوشت جلوی دکان قصابی، یا همچون هویت خود،  جسم اوقصاب رفتار کند و 

مردمان »آویز راوی این است که نباید چشم . دستکندقطعه به شکلی بسیار نمادین، قطعه

مگر او نیز  دختر اثیری بیفتد، اما مگر خود او نیز یکی از همین مردمان نیست؟به کالبد « معمولی
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 1«حرارت گوارای... گوشت تر و تازه»بخش سوم، عاشق در سرتاسر داستان، و مخصوصاً در 

 نیست؟ 

دیگر  ایقطعه دخترک را به خاک بسپارد، تکههدایت، اکنون که راویِ او باید جسد قطعه

 نشاند. آنکو، خدای مرگمیبوف کور برد طرح داستان در از آثار لوئیس را جدا و برای پیش

ست. نتظر اوهندی، جلو خانه راوی مدر کسوتی  البته کش ونعشقبایل باستانی بریتانی، در نقش 

به خاک « شهرری»های بدن دخترک را در زمین شود و با کمک او تکهراوی با او همراه می

 آورد که نقش روی آن همان طرحیمی کش حین کندن قبر گلدانی را به دستسپارد. نعشمی

زده ین واقعه از یک سو راوی را بهتست که راوی از روی صورت دختر اثیری کشیده است. اا

    کند:می

 

 
 ۱۱همان مأخذ، ص 

 

 دهد:و از سوی دیگر به او دلداری می

 

 
                                                           

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

 

شود شخص دیگری نیز هزاران سال اما راوی چه عوالمی را از سر گذارنده که وقتی متوجه می

 کند؟را طی کرده است احساس دلگرمی می« همین عوالم»پیش 

 

 
 ۱۱همان مأخذ، ص 

 

ه بدون دهی به معنای کلی آن دارد و صدالبتاین بخش از داستان نیز نقشی بسیار کلیدی در شکل

توان به درک صحیحی از آن رسید. در حقیقت، از این نمی بوف کور مؤلفبررسی زندگی 

هویت »را با مفهوم  توان به تفکرات سیاسی و تاریخی هدایت نقب زد و ارتباط آنقسمت می

یز پی هدایت( ن کاوید و از این طریق به عوالم راوی داستان )و صدالبته خود بوف کوردر « ملی

 برد.

ران آن گرایی در این مکتب باستانابرای صادق هدایت که همچون نیاکان خود یکی از مُبلغ

کرد، یاسالمی تعریف مصورت دوگانه متخاصم ایران باستان/ایران ه روز بود و تاریخ ایران را ب

نماد شکوه و عظمت ایران پیش از اسالم و مردمانش مظهر خلوص فرهنگی و « شهر قدیم ری»

 ،«آریایی»صورت تاریخ ایرانیّت ناب، ایرانّیت ه تاریخ پیش از اسالم ب»نژادی بودند. از دید او 

غی هدایت، تبلی در تفکر« پاک و فرهنگ شکوهمند بود. های اندیشهسراسر آکنده از فضیلت

هنر که یهایی بپیش از آشنایی او با ویندهام لوئیس، وجود ناخالصی فرهنگی و بالطبع رجاله

ه دور شهر بشان در شکم )قصاب( و زیر شکم )خنزرپنزری( خالصه بشود در این آرمانزندگی
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، ، راویبوف کوراز تصور بود و نمود همین خودآگاه سیاسیِ مؤلف است که در فصل اول 

  آورد.تاریخی او را پدید می-نگر و ناخودآگاه سیاسیذهن گذشته

ا حدی شود، تگر مینقص جلوهآل و بینیز شهر قدیم ری دنیایی ایده بوف کوربرای راوی 

کند، اما پس از دیدن نقش روی گلدان، که هویت فردی خود را، در ارتباط با همین دنیا معنا می

این  شود. بهتِ راوی ازریزد و توأمان سبب بهت و دلگرمی او میمیباره فرو این تصور به یک

شود شهر قدیم ری آن جامعه آرمانی نیست که او در تصوراتش برای روست که متوجه می

ر د»کرد و مانند او همچون او را تجربه نمی« عوالمی»خودش ساخته بود وگرنه نقاش گلدان 

دن راوی نیز به این خاطر است که همدردی در سوخت و دلگرم شنمی« میان دو چشم سیاه

  تاریخ گذشته سرزمینش یافته است.

یابد از آن دل آن را مطابق میل خودش نمی هایراوی که شهرری زمانه خود و خنزرپنزری

 شهر« خوردههای گلی توسریخانه»کند. جدایی خانه او از کنده است و دور از آن زندگی می

  :است« حس اتفاق»برایش 

 

 
 ۱همان مأخذ، ص 

 

اما تصویر ذهنی راوی از شهر قدیم ری، تا پیش از دیدن نقش روی گلدان، همچون یک 

-عمو-شهر است و میل شدید راوی برای پیوند با این آرمانشهر و فرار از دنیایی که پدرآرمان

کند. بدین یک دختر اثیری را برای او خلق می« صورت مثالی»خنزرپنزری برای او ساخته است، 
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ای که او به سرزمین قدیم ری دارد گرایانهمیل راوی به جنس مخالف با حس باستان ترتیب،

خورد و رسیدن به وصال دختر اثیری به بیانی استعاری از پیوند با آن جامعه آرمانی بدل گره می

)که در آینده بازهم به آن اشاره  بازتاب اسطوره در بوف کورشود. جالل ستاری در کتاب می

ضور دختر شناختی حهای تاریخی هدایت، تعبیر جامعهق و دلبستگییخواهد شد( با توجه به عال

که در تحقیق خود بر آن تأکیدی کند یا حتی آن را بپذیرد، اثیری را در داستان، بدون آن

  دهد:طور توضیح میاین

با توجه به عشق و دلبستگی صادق هدایت به فرهنگ ایران باستان و طبیعتاً شوق 

ن آئیبارش به احیای مجد و عظمت آن دوران که تصویر جهانی آرمانی و بهشتحسرت

گونِ نمادهایی چون درخت سرو که زده... و تکرار وسواسدر عرصه خیال رقم می

ق و شهر باستانی ری و کوزه لعابی متعل االطالق است و نیلوفر کبوددرخت زندگی علی

ه در ذهن کبه راگا یا راگ باستانی، ممکن است دختر اثیری، نماد دورانی پنداشته شود 

ها و ها و لکاتهاش، دورانِ رجالهست که در پیا ایشدهدستراوی به مثابه بهشت از

اگو و... آمده های مست و ناسزهایی چون مرد قصاب و پیرمرد خنزرپنزری و گزمهآدم

 1شناختی، سخنی دیگر است که موضوع بحثمان نیست. است. اما این تعبیر جامعه

 

چنین پیوندی با دختر اثیری و بالطبع با گذشته آرمانی، ولو ذهنی و نمادین و استعاری، راوی  

 یک لجعسازد تا فردیتش و تمایزش با دیگران و برتر بودنش از آنان را از طریق را قادر می

برای خود تعریف کند. در این تعریف، وصال راوی با آن جامعه آرمانی کهن قرار « هویت ملی»

زیند جدا خورده شهرری جدید میهای گلی توسریهایی که در خانهاست او را از انبوه رجاله

 اما کشف گلدان راغه و نقش روی آن تمام یافته ببخشد،کند و به او هویتی متمایز و فردیت

                                                           

 .۱۲، ص 1۳۱۲ ، تهران: توس، چاپ دوم،جان؟(بازتاب اسطوره در بوف کور )ادیپ یا مادینه ستاری، جالل، .  1
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دهد نقاش آن حال و روزی مشابه راوی دهد. این نقش که نشان میات راوی را بر باد میتصور

  کند.نقص را در ذهن راوی نابود میداشته، تصویر آن جامعه خالص و بی

 

 
 ۱۱همان مأخذ، ص 

 

تی اش انعکاس ساخت هویبودن دختر اثیری، که ساخت هویتی« ملیتی سه»در اینجاست که  

ی توجه بوده است، معناست، و گویی راوی تا پیش از کشف گلدان راغه به آن بیا خود راوی

هر پاک شکشد. بدینسان، اگر شهر ری باستانی آن آرمانخود را در تار و پود داستان به رخ می

و خالص تصورات راوی نیست، شخصیتی ملی نیز که راوی مبتنی بر این دو برای خود تراشیده 

ش نخواهد هویتی جعلی بی کنداش تمایز برقرار میآن بین خود و مردمان زمانه است و با استناد به

وار راوی با جسم دختر اثیری بهترین گواه بر پوچ بودن این تصور موهوم بود و رفتار رجاله

در « غیرخود»ترین شاهد بر وجود است و نقش روی گلدان راغه نیز بزرگ« خود»ذهنی از 

ر دیگر، نقاش گلدان نیز همچون راوی داستان در تالش برای فرار از شهرری آرمانی. به تعبی

خنزرپنزری صورت مثالی یک دختر اثیری را روی گلدان کشیده بوده است. -عمو-یک پدر

پس وضعیت کنونی راوی در واقع تکرار وضعیت نقاش گلدان راغه است در 

 .شهر قدیم ری

ست که ذهن و زبان را دوپاره کرده گسیختگی راوی ناشی از همین زمینه تاریخیهویت

ست و حتی های نژادی و فرهنگی متفاوتیراوی وارث تاریخچه« خودِ»است. در حقیقت، 

ن وجه ست که بارزتریصورت مثالی آرمانشهر ری، یعنی دختر اثیری نیز، موجودی چند هویتی
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روی گلدان راغه  او دارد. پس اگر نقش 1«انیرانی»هایش، نشان از خون وجودی او یعنی چشم

در شهر قدیم ری است، هویت حقیقی راوی « غیرخود«/»خود»دهنده فروپاشی ثنویت بازتاب

اهد های گوناگون خوها و نژادها و ملیتبر همان جامعه، ترکیبی از فرهنگنیز، به عنوان میراث

یخی رشد و اصالً گرفتاری راوی بین خودهنری/خودجنسی نیز حاصل و نتیجه همین زمینه تا

بریِ توأمان از یک فرهنگ عالی و یک فرهنگ دانی یا یک قوم عالی و یک قوم است )میراث

 صادق هدایت هر چه رنگ انیرانی دارد زشت و ناسیونالیستیدانی(. به بیان دیگر، اگر در آثار 

به ساخت هویتی دختر اثیری و سپس خود راوی وارد  هاپلشتی همینبوف کور است در  پلشت

 وجه با نگاهی که راوی در ابتدا بهاست که منش دختر اثیری نیز به هیچ. از همین روی اندشده

ل خلوص و پاکی باشد، موجودی رها و آزاد از واو دارد همخوان نیست. او قرار است سمب

کند کاری که پس از ورود به خانه راوی می ها، اما نخستینها و لکاتهپست رجاله هایگرایش

 خود به راوی. پس او« تن»اوست؛ دعوتی خاموش برای تسلیم « تختخواب»دراز کشیدن روی 

کند و با این نیز مانند راوی در لحظه ورود به خانه او از جسم وحشی و کور خود پیروی می

شروع بخش سوم داستان، در  دهد که وجهی از هویت لکاته، حتی پیش ازرفتار خود نشان می

 شود.او نیز یافت می

قصد راوی در ابتدای فصل اول از نوشتن پیشامدی که برای او رخ داده این است که خود را 

 بهتر بشناسد و نیز:

 

                                                           

 ،زاده هدایتاز زبان خواهر« بوف کوربازنویسی »رسد و حتی رضا براهنی نیز در مقاله طور که به نظر میاین .1

کند، خاندان خود هدایت نیز تبار ترکمنی داشتند. محتمالً این مسئله برای هدایتی بیژن جاللی، بر آن تأکید می

ای ذهنی بسیاری ههای مبتنی بر خلوص نژادی بود، پس از آشنایی با افکار لوئیس، کشاکشندیشهکه مبلغ ا

ها را مغولی داشت و در عین حال مغول-های خود خون ترکمنیشود در رگآفریده بود. واقعاً چطور می

ن نام هندواروپایی دانست؟ بماند که در خود همی« هندواروپایی»ها از عوامل انحطاط تمدنی قوم همچون عرب

 نیز هویت ترکیبی عیان است.  
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 1۱همان مأخذ، ص 

 

چیز بر او مشتبه شده و نه تنها به شناختی بهتر از شود که همهاما در پایان فصل اول متوجه می

دست نیاورده است، بلکه تصورات پیشین خود را نیز در مورد ه خود نرسیده و هویتی یکپارچه ب

ست چرخه سان، مرحله نخبیند. بدینگذشته پرشکوه سرزمینش و هویت خودش بر باد رفته می

و دوره خلوص و پاکی، برای راوی به انتها « عصر طالیی»چهارگانه تاریخ ماهایوگایی، یعنی 

، در درون خود «غیرخود»، یک «دیو»یک »در فصل بسیار کوتاه دوم، راوی از وجود رسد و می

ست از شک راوی به هویت خالصی که تا پیش از ا ایدهد. ظاهر شدن این دیو نشانهخبر می

به  شوند که راوی نسبتها نیز از این رو در فصل سوم ظاهر میاین برای خود ساخته بود. گیومه

گویی  کند،هی بیشتری یافته است و قصه زندگی خود را طوری روایت میوجود غیرخود آگا

شود؛ غیرخودی دیومانند که راوی بیرون کشیدن آن را هدف از زبان همین غیرخود گفته می

 کند: اش اعالم میخود از نوشتن قصه زندگی

 

 
 ۱۱ص  همان مأخذ،

 

 شود.یو بدین ترتیب خواننده وارد فصل یا قسمت سوم داستان م
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رود نیز همچون فصل نخست و شاکله اصلی آن کلیت آنچه که در این فصل بر راوی می

 دو بخش داستان مانند عناصر ساختاری»یابی است. به قول آذر نفیسی تالش راوی برای هویت

بازهم در ابتدای  راوی 1«کنند.ها، فضا، زمان و ماجرا( یکدیگر را تکرار و بیان میآن )شخصیت

 گوید.، اما شده است، سخن می«آنچه که نباید بشود»ای که بر او رفته، از سوم از حادثه فصل

 

 
 ۱۱همان مأخذ، ص 

 

رسد ادامه بخش پیشین است، قصه جدیدی را که به نظر میآنرغم علی این بخش از داستان،

 ا، اینپارگی رها، دوکند. یعنی هدایت، بازهم با پیروی از منطق متناقضبه خواننده عرضه می

وجه تحیلی خود، به این مسئله ت کند. نیکبخت، مطابق با شیوهبار در راویت داستان، وارد می

 نشان داده است:

م توه»یابد که در فصل نخست حاصل هایی را می]راوی[ از یک سو، در خود همان نشانه

ن کردن و تدفیتکه های خونی که، پس از رؤیای تکهیعنی همان لکه __بود « دیداری

این  گویی راوی درو، ازسوی دیگر، در تک __هایش یافته بود زن اثیری، بر روی لباس

 ۲شود.دیگر و دوم او دیده می های چهرهبخش نشانه

 
                                                           

 .1۱، ص 1، شماره کلکماهنامه فرهنگی و هنری  "بوف کور،دریافتی از "نفیسی، آذر، .  1

 .۱۳نیکبخت همان مأخذ، ص .  ۲
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کوشد ثنویت خود/دیگری را در هر حال، همانند فصل اول، راوی در سرتاسر این فصل نیز می

ها( تمایز برقرار کند. پس در این قسمت از داستان )رجالهحفظ و بین خود و ساکنان شهر ری 

بحث در  از صافی« شناسانه، روشنفکرانه، و حتی جنسیهای زیباییبحث در خصوص عرف»نیز 

 کند. باری، اگر در فصل نخست فاصله فیزیکی بینعبور می« هاهویت ملی و سرشت ملت»باب 

کرد، در فصل سوم که خانه او به درون اللت میخانه راوی و دیوار شهر بر این جدایی کاذب د

 گیرد.شهر منتقل شده است، ادعاهای زبانی اوست که چنین کارکردی را به عهده می

 

 
 ۶1همان مأخذ، ص 

 

آورد شائبه وجود هرگونه تمایز دهد و به زبان میاما هر آنچه که راوی در این فصل انجام می

برد. او در سرتاسر این فصل نیز برده شهوت خود بین می های پیرامونش را ازبین او و رجاله

شود می ست که باعثا کند به حدیاست و کشش جنسی او به لکاته در روایتی که تعریف می

 رتبه ببیند.محققی چون محمود نیکبخت شهوت را در این فصل با مذهب هم
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 1۲۱همان مأخذ، ص 

 

ی پرده در این قسمت اندکی با تصویری که راوی شاید هم به همین دلیل باشد که تصویر رو 

 در ابتدای داستان از سوراخ هواخور رف دیده متفاوت است:

 

 

 
 ۱۱همان مأخذ ص 

 

تری دارد، بنابراین جایی که شهوت در این فصل در داستان به مراتب حضور پررنگاز آن

صویر دختر حاضر در ت دارد، برخالف قسمت اول داستان که دختر اثیری گل نیلوفر به دست

فوق در مقابل نماینده شهوت داستان در غل و زنجیر است و به یک بوگام داسی یا رقاصه معبد 

توان حضور جاست که حتی در این تصویر نیز مینرینگی نیز تشبیه شده است. جالب اما این
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کند سنگینی میها را دید، چون پیرمرد قوزی که سایه شمایل خنزرپنزری بر ظاهر او متناقض

ست. در هر حال، شهوت در این بخش از ا دارد که آلتی هنری« تار در دستهسازی شبیه س»

که حتی خاطرات راوی از کودکی خودش و لکاته نیز بار جنسی  قدر پررنگ استآنداستان 

 و شهوانی دارند:

 

 
 ۱۱همان مأخذ، ص 

 

بری او از میراث نیز تأییدی محکم است برکند روایتی که راوی از پدر و مادر خود تعریف می

داسی، رقاصه معبد لینگوم یا معبد نرینگی است و پدر راوی به خاطر ها. مادر راوی، بوگامرجاله

گرود و هنگامی که برادر دوقلویش نیز ای که به او دارد به مذهب او، مذهب نرینگی، میعالقه

رسیدن به بوگام داسی به درون اتاق مارناگ شود هر دو در یک دوئل برای عاشق همان زن می

در او. ست یا پا آید که معلوم نیست عموی راویروند و در نهایت یک نفر از اتاق بیرون میمی

کند که این شخص کدام یک است؟ او یک نرینه است نه یک فرد؛ جسمی و مگر فرقی می

ه ها یک دهان دارد بجالههای که پیرو مذهب شهوت است و مثل باقی روحشی و کور، رجال

 شوند و به همین خاطر است کهاش ختم میعالوه مشتی روده به دنبال آن که به آلت تناسلی

 کند.راوی در لحظه بدل شدن به خنزرپنزری خود را با برنده آزمون مارناگ مقایسه می
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د. ده بوعمو از سفرهای تجاری خود آور-ست که پدرا ایهای راوی نیز پردهالگوی نقاشی

پس حتی تصویری که عصاره تمام تصویرهای داستان و اصالً عصاره کل روایت است، از زیر 

 ها بیرون آمده است.عبای خنزرپنزری

که  دهداش، در سرتاسر داستان نشان میتمام ادعاهای فردگرایانهرغم علی ،بوف کورراوی 

عمو و مادرش، همانند لکاته، همانند -ها، همانند پدرشکل رجالهافکارش همانند توده یک

شود. او در فصل پنزری، در نهایت به شکمش و زیر شکمش ختم میقصاب و همانند خنزر

 که قرار است صورت مثالی شهر قدیم ری باشد، کند در پیوند با دختر اثیری،نخست سعی می

ای خود در این راه برای خود هویتی متمایز با دیگران جعل کند، اما به خاطر نگرش رجاله

کند که جدایی او از مردم شهر ری تنها در فاصله بین خانه او تا خورد و ثابت میشکست می

 ای استبه گونهبوف کور و چون روایت شود و نه در افکار و اعمال او. دیوار شهر خالصه می

توان در فصل سوم آن دید، در فصل سوم نیز همین ماجرا تکرار که انعکاس فصل اول آن را می

 ای که شاید بتوان آن را تناظر معکوس نامید.شود، البته به شیوهمی

ثیری اشود که او میلی روحانی به دختر گونه برداشت میاز سخنان راوی در فصل اول این

یقاً به کند و دقشود بیشتر توجه خود را به تن او معطوف میدارد، اما هنگامی که با او تنها می

م کند. در فصل سوقطعه میکشد و بعد مانند یک قصاب جسمش را قطعههمین دلیل او را می

ه تمام کگوید کند که از لکاته بیزار است و با این حال صراحتاً میاما، راوی چنین وانمود می

خواهد و باز هم به دلیل همین نگاه ذرات تن او، مخصوصًا میان تن او، ذرات تن لکاته را می

 رساند. این دوپارگی روحی و گسیختگی فکری،جسمانی صرف است که لکاته را به قتل می

شود راوی مدام سخنان خود را نقض کند، او را، هم در فصل نخست که موجب میعالوه بر این

 «خود»که تمام تصورات او در مورد رساند: اینان و هم در فصل سوم، به یک نقطه میداست

 ها( وجود ندارد.)رجاله« غیرخود»اند و تفاوتی بین او و موهوم و باطل

لف های لوئیس در آثار مختدر مورد شخصیتپرتره هنرمند به مثابه دشمن واگنر در کتاب 

زند، از دو من. رنه در رمان از دو خود در وجودش حرف میر کِر اُ »نویسد که گونه میاو این
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تار نیز از وجود دو خود در فرد سخن « کند.در یک وجود دو بخشی زندگی می» محکومِ خود

گران پیروی صادق هدایت از این اصل لوئیسی سبب شده است که برخی پژوهش 1«گوید.می

دست  بوف کوراند به فهمی درخور از ایرانی نیز که مطابق اصول تفسیری خود تالش کرده

در ساخت هویتی راوی پی ببرند. مثالً یوسف « غیرخود»با « خود»یابند به ممزوج بودن 

آزمایشی از وجود خود به عنوان غیر: غیرخودی در قالب »را  بوف کورپور فصل سوم اسحاق

به  «غیرخود»ت کامل در کسوبه طور  در پایان فصل سوم نیز راوی کند.معرفی می ۲«خودی

 اندازد، گزلیککند، عبای پیرمرد خنزرپنزری را به دوش میرود. او قوز میاتاق لکاته می

 گوید که:طور میگیرد و اینقصاب را به دست می

 

 
 1۳1همان مأخذ، ص 

 

شود. رفتار کامل به خنزرپنزری بدل میبه طور  و بالفاصله پس از آمیزش با لکاته و کشتن او

کامل یکسان و هر دو فصل نیز با فروپاشی ثنویت به طور  فصل اول و سوم تقریباًراوی در 

داستان  رسند. در انتهای هر دو فصل اصلیبه انتها می به مثابه تقابلی بیرونیخود/دیگری 

 ویتیه ساختتقابل راوی با یک دیگریِ بیرونی به وجودی ترکیبی از خود/غیرخود در 

انه. ست بر همین ساخت هویتی دوگداستان نیز تأکیدی استعاریشود. بخش آخر راوی بدل می

ست ا راوی دارد و در واقع وجه دیگر خود راوی« سایه»در این بخش فردی که هیبتی شبیه به 

  دود.بیرون می« با چاالکی مخصوصی»گیرد و از اتاق راوی گلدان راغه را به دست می

                                                           

1. Wagner. ibid. p 218. 

 .۱۶پور، همان مأخذ، ص اسحاق.  ۲
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ک به قصد یافتن یهای فردگرایانه خود تالش، همسو با شخصیت تار، در بوف کورراوی 

به هنگام بدل شدن به خنزرپنزری به این  خورد و از این رو،هویت متمایز از دیگران شکست می

 :شده است« طور دیگری»در او حلول کرده و طرز تفکرش « ایروح تازه»رسد که نتیجه می

  

 
 1۱۲همان مأخذ، ص 

 

 ست، مستلزم رسیدن به آزادی فردیا است متعالی راوی، که خوهنردر حقیقت، زیستن در 

گزینی از غرایز هم با جدا شدن از قید و بندهای دست و پاگیر و همچنین دوری ست که آنا

شود. با این حال، برای راوی تمایالت غریزی به محقق می جسم وحشیهای حیوانی و خواست

ا و هتواند از دنیای رجالهبه همین دلیل نمیاش کشش دارند، و های متعالیهمان اندازه خواست

 خواست درونی« دو»آید حکایت می بوف کورها دل بکند. پس هر چه در داستان خنزرپنزری

ست که در ساخت هویتی راوی در حال جدال با یکدیگرند و به آرامی وجود او را از درون ا

تواند از بین این دو خواسته یکی را میکنند و در نهایت، راوی نیز، همچون تار، نپاره میپاره

یان ست که بنا ماند و همین دوپارگیبرگزیند و در انتهای داستان موجودی دوپاره باقی می

کش ریزد. هدایت برای نشان دادن این کشمها پی میرا مبتنی بر منطق متناقضبوف کور داستان 

ها نآ موارد زیر را، به تفصیلی که ازهای داستان خود را به هم وصل کند که تکهو برای آن

رده و در برداری به سرقت بهای انتقادی لوئیس به شیوه تکهسخن رفت، از آثار ادبی و نوشته

 استفاده کرده است:بوف کور 
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  یعنی استفاده از خطوط تیره برای نشان دادن دوپارگی فکری تارتکنیک روایی رمان ،

بدیل این استراتژی روایی را نشانه نبوغ بیها. نیکبخت گسیختگی شخصیتو هویت

معلوم شد که هدایت آن را  پژوهشکند، اما در این هدایت در تاریخ ادبیات معرفی می

 برداری کرده است.از روی دست لوئیس کپی

 های یتشود و هوهای بیرونی در داستان میها که سبب فروپاشی ثنویتمنطق متناقض

 دهد.ها را شکل میپاره شخصیتمتناقض و پاره

 نمای عدد دو در مانیفست شخصیت لوئیس.کارکرد خاص و متناقض 

  فیق با هم تل بوف کوردر تار ، که همچون رمان رمان واپاشیو  تربیتی رمانمشخصات

وفان و تنش او را پیش روی خواننده تهای درونی راوی و ذهن پر از شوند و درگیریمی

 گذارند.می

  که لوئیس در آثار داستانی و انتقادی خود ابداع کرده بود به دنیای « آیینی-بچه»مضمون

شود تا معلوم شود که چرا راوی قصه، همچون وارد میبوف کور داستانی 

ها آن قدر ازهایی که آنتواند از همان رجالههایی مانند تار و کرایسلر، نمیشخصیت

 میزان از رشد است که با اتکا به آن بتواند از وابستگیبکند: او فاقد آن دل بیزار است، 

 به دیگران رها شود و به استقالل فردی و هویتی متمایز از دیگران دست یابد.

 کاته شوند و لمانند تار و کرایسلر در شخصیت راوی چکانده می تارهای رمان شخصیت

گ داستانی ها و پیرنبین هویتگیرند، اما روابط و دختر اثیری جای برتا و آناستازیا را می

تار، گریزان از برتا و متمایل به اوست و در عین حال است. تار همانند رمان بوف کور 

، اما در نهایت هر دو زن را بدل به ابزارهایی برای آرزوی رسیدن به آناستازیا را هم دارد

ری ختر اثیست که راوی با دا کند و این همان کاریفرونشاندن غریزه جنسی خود می

ای خاص دارد که در دختر اثیری نیز دهد. از طرفی، آناستازیا مشخصهو لکاته انجام می

-نژادی-اند؛ نشانی از موهوم بودن خلوص فرهنگیملیتیتبلور یافته است: هر دو سه

 بررسی شد.بوف کور ملیتی که معنای آن در کلیت 
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  با بیانی استعاری نیازهای غریزیشود تا میبوف کور نیز وارد روایت تار قصاب رمان 

 در داستان بیان شود.ها آن ها و شهوت بلهیدنرجاله

 با  داند و متناظرفلسفه چشم لوئیس که عملکرد چشم مادی را منشأ اصلی ادراک می

بخش مهمی از شالوده مفهومی داستان را تشکیل  و کندیافته معرفی میخود فردیت

 .دهدمی

  ر اقدام کند. با هنقشی بسیار محوری و مهم در داستان ایفا میتئوری خنده لوئیس نیز

های دیگر دور شدن او را از عقل و شخصیت ناآگاهانه و غریزی راوی طنین خنده

کند و وضعیت کمیک/تراژیک او ادراک و پیروی او را از شهوت و غریزه گوشزد می

 کشد.را به رخ خودش و خواننده می

  ظاهر شده ی جسم وحشباستانی بریتانی که در مجموعه داستان آنکو، فرشته مرگ قبایل

ان را شود تا طرح داستکش با شمایلی هندی میبدل به پیرمرد نعش بوف کوراست، در 

غد آور آنکوست، یعنی جهای مردم شمال فرانسه پیامای که در افسانهجلو ببرد. پرنده

با فلسفه  شود تا در پیوندفته مینیز متناسب با کارکرد آن در فرهنگ ایرانی بکار گر

 چشم لوئیس و تئوری خنده او نام داستان هدایت را شکل بدهد.

  نمایشان به الگویی مفهومی برای طراحی پیرمردو خنده دندان تایروتابلوهای گروتسک 

داستان  مرکزی سان، بخشی از ساختار هویتی استعارهشوند و بدینخنزرپنزری بدل می

   گیرد.ها شکل میرجاله برای نمایاندن

  کند از رمان که سیر انحطاط در پارسایی آدمی را روایت میماهایوگا چرخه تاریخی

ش شود تا فرایند استحاله راوی به این هیبت ترسناک را پیبه وام گرفته میعید بیگناهان 

 یروی خواننده خود بگذارد. خواننده در این سیر نزولی با فرایندی مواجه است که ط

  شود.آن راوی به یک انسان دیونشان، یا همان خنزرپنزری، بدل می
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  راوی  شود. یکمیبوف کور ساختار دََورانی ُورتکس بدل به ساختار هندسی روایت در

 ها و وقایع دورتادور این راوی ساکنگیرد و باقی شخصیتدر مرکز این ساختار قرار می

  دهند.داستان شکل میآور و نامنظم به در َدوَرانی سرگیجه

 

 «راوی-هدایت». گلدان راغه و جهان آریایی 4-5

و جه شده کمتر به آن توبوف کور از عناصری است که در تفاسیر گلدان راغه نیز یکی دیگر 

ر دیدیم نقش بسیار مهمی دکه ، اما چناندلیل حضور آن در داستان به درستی فهم نشده است

راوی پس از بیدار شدن از خواب افیونی خود در فصل چهارم  کند تا حدی کهداستان ایفا می

  کند همین گلدان است:داستان به نخستین چیزی که فکر می

 

 
 1۱۳همان مأخذ، ص 

 

زیرخاکی حلقه وصل راوی  یءِشود که این شجا ناشی میاهمیت گلدان فوق برای راوی از آن

ر شود تصوراتش دو تاریخ شهر قدیم ری است و راوی از طریق این گلدان است که متوجه می

 مورد شهر قدیم ری و در نتیجه خلوص هویتی خودش واهی بوده است.
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فقدان »ایه مشناسی و درونتوضیح نیکبخت درباره گلدان راغه مبتنی بر همان رویکرد روان

 وجه فهم صحیحیهای کتاب او ناقص و نارساست و به هیچهمچون سایر بخش است و« و میل

  دهد:از کارکرد این شئ در داستان به دست خواننده نمی

با تصویر چهره دختر اثیری... پاسخ ناخودآگاه پیدا شدن گلدان راغه از زیر خاک نیز، 

ه نقاشی و حفظ راوی است به تداوم میل و آرزوی او؛ چنان که روی آوردن راوی ب

های دختر اثیری در آن نقش، پاسخی است که بخش ناخودآگاه ذهن راوی پس از چشم

دهد. گلدان راغه هم خاستگاه رسیدن راوی به دختر اثیری و مرگ دختر به میل او می

ای برای تداعی یادهای کودکی در ذهن گر آن است و هم دریچهبا کوزه« همانیاین»

 1او.

 

راوی در لحظه دیدن نقش روی گلدان ندارد. اگر ناخودآگاه « بهت»نیکبخت توضیحی برای 

 گلدان راغه را در اختیار خودکارراوی در رؤیای او برای جبران فقدان دختر اثیری بصورت 

دلیل، نه یک فرآیند  ذهن او گذاشته است پس دلیل بهت راوی از دیدن گلدان چیست؟

تر شرح شست که پیا که متالشی شدن تصورات و تفکرات هویتی راویخودکارِ ناخودآگاه، بل

ناختی و شکه بتواند اعتبار تحلیل روانای ندارد. او برای اینآن رفت. البته نیکبخت چاره

ه بگیرد را عمداً نادید بوف کورهای گرایانه خود را اثبات کند مجبور است بسیاری از جنبهمتن

شکلی سرسری از کنارشان رد شود. بماند که نیکبخت عالوه ه یا ب و در موردشان سخنی نگوید

غشوش به شدت م تر نیز اشاره شدکه پیشچنان بوف کوربر چاره، تقصیری هم ندارد. روایت 

)چون حقیقتاً در داستان مشخص نیست جایی که راوی به گلدان راغه دسترسی پیدا  است

 جب شدهرا مو این امر سردرگمی نیکبخت و (کند در رؤیای اوست یا مکانی فیزیکی استمی

 .زودی به این آشفتگی نیز خواهیم پرداختهو ب

                                                           

 .۱۱نیکبخت، همان مأخذ، ص .  1
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پروین نامه شده نمایشنسخه بازبینی بوف کورمحققی چون حورا یاوری بر این عقیده است که 
خودشیفتگی رمانتیک ناشی از نگاه بوف کور از دید یاوری، هدایت در  است.دختر ساسانی 

تر به گرایانهگرایانه خود را به تاریخ به کناری نهاده است و با دیدی واقعو باستانناسیونالیستی 

 نگرد:آریایی می-گذشته و جهان آرمانیِ ایرانی

زده ایران ها افسونمانند همه همروزگارانش در آن سالپروین دختر ساسانی هدایتِ 

مورد  زدگان که نه جهانباستان و پاکیزگی آریایی است، اما برخالف بسیاری از افسون

آوردند و نه آنچه را که مورد ستیز و انکارشان بود به آرزویشان را به درستی به جا می

شناسد، آید. اما هر چه بیشتر میشناختند، در پی شناختن این جهان آرمانی برمیروشنی می

شود و می ترگریانزند... های فروافتاده بر این چهره آرزویی را بیشتر کنار میهر چه پرده

نویسد: داستان کوتاهی که هم را میبوف کور در سال هزار و سیصد و پانزده شمسی 

شده ایران آرمانی« واقعیتِ»قصه تاریخ دراز ماست و هم روایت رویارویی هدایت با 

قدر تکان داده که آن را هرگز فراموش نخواهد کرد و داغ دوران؛ واقعیتی که او را آن

شه با خودش خواهد داشت. در این سال از نگارش نخستین درام ناسیونالیستی آن را همی

 1سال گذشته و آبگونگیِ شکوه آریایی آشکارتر شده است. هدایت شش

 

بلکه جایی  ،پروین دختر ساسانینه نُه سال پس از بوف کور یک مرتبه دیگر باید یادآور شد که 

نمونه )پیش زنده به گور، که هدایت 1۳۱۱و به احتمال قریب به یقین پس از  1۳۱۱تا  1۳۱۳بین 

( را خلق کرد، نوشته شد، یعنی کمتر از دو سال بین نگارش این دو اثر فاصله بوده بوف کور

 را بوف کورای طوالنی از تفکر و بینش عمیقِ حاصل از آن است. پس این تصور که دوره

ار و افکار ناگهانی در پاریس با آثآفریده از بنیان خطاست. هدایت، قطع به یقین، بشکلی کامالً 

                                                           

 .۶۲-۶1صص  "هدایت و نگاه مدرن به تاریخ،صادق "یاوری، .  1
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شکل داد و پس از چند سال جرح و ها آن را از رویبوف کور تکه لوئیس آشنا شد و چهل

  تعدیل در هندوستان چاپ و منتشر کرد.

ی که گلدان راغه در داستان بازی توان گفت؟ بر اساس نقشاما در مورد داوری یاوری چه می

توان درست دانست. روی این گلدان که یادگار شهر قدیم می تاحدیکند قضاوت او را می

دهد نقاش آن همان حال و روز راوی داستان را در ری است نقشی حک شده که نشان می

 ی بلکه مشابهای آرمانروزگار آن نقاش نه جامعهجامعه خود داشته است و این یعنی جامعه هم

پروین  «خلوص آریایی». اینکه در نیمه نخست داستان دیگر از آن جامعه کنونی راوی بوده است
اثیری  همین دلیل است که دخترک نیز خبری نیست ناشی از همین مسئله است. بهدختر ساسانی 

د مغولی و هویت هندی و ایرانی را توأمان در خو-و نیز خود راوی، خون ترکمنی بوف کور

وان تدهند. از این رو، میوار از خود نشان میای و خنزرپنزریدارند و هر دو نیز رفتارهای لکاته

ط به گرایانه و توهمات مربواز طرز تفکر باستان تاحدی بوف کورگفت که صادق هدایت در 

 فرهنگی خود عدول کرده.-خلوص نژادی

پردازیم. ب بوف کورحاال خوب است مبتنی بر این درک تازه به تفسیر ماشاءاهلل آجودانی از 

و وف کور ب، با استفاده از رابطه بین هدایت، بوف کور و ناسیونالیسمآجودانی در کتاب خود 

، تالش کرده است تا برخالف محمود پروین دختر ساسانیسایر آثار هدایت، مانند نمایشنامه 

آجودانی  بنشیند. داریوش آشوری کتاببوف کور به تحلیل  گرا،با رویکردی تاریخ نیکبخت،

 کند:گونه معرفی میرا این

 بوف هدایت و اهلل آجودانی را داریم، به عنوان آخرین کتاب دربارهو اینک کتاب ماشاء

اخته است. داثر، یا گفتمان نهفته در آن، پر ذهنیّت تاریخی پدید آورنده ، که به زمینهکور

از دل آن سر بر آورده  بوف کور تاریخی هدایت را شکل داده و ای که بینشیعنی، زمینه

به فهم تاریخی  بوف کورتی شناخاست. این کتاب گامی تازه است در گذار از فهم روان
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تاریخی  هدایت و فهم او از گذشته ذهنیّت روشنفکرانه آن، با نگرش به زیرمتن تاریخی

 1خود.

 

انند تفسیری. مثالً او نیز م هایتفاهموءرغم ستایش آشوری کتاب آجودانی مملو است از سعلی

چشمان »ا اعتناست یبی م نگارشی خاص این اثر کامالًیبه عالبوف کور تقریباً تمام مفسران 

شم چ»تر شرح داده شد، بیان دیگری از دختر اثیری را که معنای آن پیش« مورب ترکمنی

 ۲داند!معروف شعر فارسی می« بادامی

 وپروین دختر ساسانی  شدهبازنویسیرا صورت بوف کور برخالف حورا یاوری که 

 داند، آجودانی این اثر را صورتحاصل وقوع تغییر در طرز تفکر تاریخی هدایت می

ایانه و ضدعربی گراین نمایشنامه و به لحاظ محتوایی کامالً همسو با فحوای باستان یافتهبلوغ

ای نوشته هگرایانبر اساس همان تفکر باستان بوف کوراز نظر آجودانی  داند.و ضداسالمی آن می

جریان داشت و هدایت نیز قدری  ۳«متن فرهنگی و تاریخی عصر مشروطه»شده است که در 

 آن خلق کرده بود. آجودانی سخن خود گیری ازبهره را با نمایشنامه فوق کوربوف تر از پیش

 دهد:چنین ادامه میاینبوف کور را در مورد 

و فرمی که داستان، در نهایت، به خود گرفته است، فرمی است که بوف کور ساختمان  

در  –آنکه دچار شعارگونگی شود بی –های ناسیونالیستی هدایت را تواند درونمایهمی

خود بگیرد و آن را در ساختی هنری ارائه دهد و واقعیت را به واقعیت داستانی تبدیل 

کند و به ضد شای ناسیونالیستی را درهم میکند. واقعیت داستانی چهارچوب تفکر کلیشه

ور بوف ک های ریز و درشت ایدئولوژیک درشود. بدین ترتیب، نه اطالعیهآن بدل می

                                                           

 آشوری، همان مأخذ..  1

 .1۱۱ص  ،1۳۱۱، لندن: انتشارات فصل کتاب، هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم. آجودانی، ماشاءاهلل، ۲

 .1۱همان مأخذ، ص .  ۳
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غشته های مسلم فضای داستان را آفرضهای ساختگی و پیشراه یافته است و نه فضاسازی

دیت شود و نه از ضکرده است. دیگر نه آشکارا و شعارگونه از ایران باستان ستایش می

 آید. اما جوهر وساختگی و شعاری سخنی به میان میبه طور  های سامیبا عرب و آئین

ای از استعاره و ایهام و در اجزاء داستان و در هالهبوف کور ها در همه نهمه ای« عصاره»

 1در کلیّت آن در حرکت است.

 

 د:کنچنین ابراز نظر میبوف کور بر همین مبنا، آجودانی در مورد روایت قسمت اول و دوم 

تر، مضمون روایت اول مربوط است به عشق راوی و سرگذشت دردآلوِد به عبارت روشن

د به گذرچه که در روایت اول می. پس هر آنپرشکوهبار به گذشته ن عشق حسرتای

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 

ا ایران ت ایران دوره اسالمیتماماً مربوط است به شود. روایت دوم نیز گذشته بیان می

جا نیز همان دوپارگی زمانی را به شیوه بد و خوب، اهورایی و اهریمنی دوران معاصر. این

ورانِ اسالمی باستانی، ایرانِ د« گذشته»در برابر « معاصر»بینیم. در این تعبیر در تقابل هم می

ی است... اینجا به لحاظ زمانی، زمان دستوری روزی و بدکاری و تباهاست که تاریخ سیه

 ۲رود و از ماضی چندان خبری نیست.کار میه افعال بیشتر بصورت زمان حال ب

 

ست در خصوص استحاله نهایی راوی به پیرمرد خنزرپنزری ا آید رأی پایانی آجودانیچه میآن

  توان از آن برداشت کرد:و معنایی که می

                                                           

 . ]تأکید در متن اصلی[1۱۱همان مأخذ، ص .  1

 متن اصلی[. ]تأکید در 1۱۱آجودانی، همان مأخذ، ص .  ۲
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نسان ابدین ترتیب در تحول سمبولیک نمادها، با تغییر روح، با تغییر فکر، با تغییر حس،  

ک شود و استحاله ی، پیرمرد خنزرپنزری، تبدیل میانسان عربی)راوی( به ایرانی 

یین رسوم و آ( به رسوم آیین بیگانه )فرهنگ ایرانیمدنیت و فرهنگ کهنسال )

رانگر هدایت بود، در زبانی استعاری، شاعرانه و (، همان چیزی که مایه یأس ویعربی

شود... گلدان راغه، یادگار شهر قدیم ری، در هیئت آلود، به نمایش گذاشته میایهام

ای، بسته در دستمالی چرکی زیر بغل پیرمرد خنزرپنزری است و راوی امیدی به کوزه

ه سالمی شده، ایرانی ک... در ایران ابوف کورپس گرفتن آن ندارد... بدین ترتیب راوی 

ار ای است که یادگنگران گلدان راغهسال پیش تاکنون استمرار دارد همچنان دل 1۱۱۱از 

ی هاشهر قدیم ری، یادگار عشق او و یادگار عظمت و شکوه باستانی است و در دست

 1شود.خوانی از دید او محو میمتجاوز پیرمرد خنزرپنزری قرآن

 

ه بود و ل شدیصورت ناگهانی در پاریس به آن ناه فی که هدایت باطالعی آجودانی از کشبی

توجهی او به روحیات و های پرشمار هدایت از روی آثار لوئیس، و همچنین بیبرداریتکه

های شخصی مؤلف اثر، دید انتقادی او را، همچون نیکبخت، به شدت محدود و نگاه گرایش

ده است. از این رو، تحلیل آجودانی نیز مانند او را صرفاً معطوف به سطح داستان هدایت کر

های این اریکبعدی شده است و به همین دلیل بسیاری از ریزهالعاده تکتحلیل نیکبخت فوق

شود. درست که دوپارگی متخاصم ارائه نمیها آن مانند و توضیحی برایاثر در آن مغفول می

ود یافته است و در واقع دلیل اصلی کشش نیز نمبوف کور در « ایران اسالمی«/»ایران باستان»

 هویتی بوده که از قضا نیاکان خود هدایت نیز-هدایت به سمت لوئیس همین دوپارگی تاریخی

ی کند که نقاشوجه توجه نمینقشی محوری در جعل آن ایفا کرده بودند، اما آجودانی به هیچ

ای آرمانی ش آن در جامعهدهد که نقانشان می« گلدان راغه، یادگار شهر قدیم ری»روی 
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 اکنون خود را در آنبوده که راوی هم کرده و شهرری قدیم نیز واجد خصوصیاتیزندگی نمی

خت و نقشی سوگاه در میان دو چشم سیاه نمیچنین نبود آن نقاش هیچبیند و اگر اینگرفتار می

الفاصله است که راوی ببه همین خاطر  کرد.بر گلدان راغه حک نمیشبیه نقش دختری اثیری را 

ش کند و با دیدن نققطعه دختر اثیری گلدان راغه را کشف میپس از دفن کردن جسد قطعه

صور تبر خالف  برد.بودگی هویت نیاکانش و بالطبع خودش پی میقطعهروی آن به قطعه

محوتر شده و همانی نیست که هدایت در بوف کور در « گذشته پرشکوه»آجودانی، تصویر 

تر نیز در دهد. ندیم اخیا سایر آثار ناسیونالیستی خود نشان میپروین دختر ساسانی نمایشنامه 

  کند:البته، به این حقیقت اشاره می ، به نحوی ناقص«هدایت در هندوستان...»

ه نقاشی بیند کشود، میوقتی در قسمت نخست رمان، گلدان قدیمی در قبرستان پیدا می

بوف ها یکی است. این اتفاق در رمان روی گلدان با نقاشی او در اتاق و روی قلمدان
ی هایی را در زندگدهد که نه فقط نقاش یا نویسنده در زمان حاضر رنج و غمنشان میکور 

 اند که چنین رنج وهای قدیم بودهفرادی مانند آنان نیز در زمانشوند، بلکه امتحمل می

 1اند. غمی را دیده

 

روین پاز آن خلوص نژاد آریایی پروین در بوف کور آجودانی متوجه نیست که دختر اثیری در 
تهی شده است. از طرفی، تبدیل راوی به پیرمرد خنزرپنزری را نیز تنها هنگامی دختر ساسانی 

دانست که درک جدید راوی از « انسان عربی»به « انسان ایرانی»مطلق تبدیل به طور  توانمی

هایش برای رجاله شدن به درستی فهم نکنیم. رسیدن راوی به « قابلیت»خودش را در خصوص 

این فهم که در او نیز قابلیت رجاله بودن وجود دارد و سرانجام بالفعل شدن این قابلیت که به 

د دهانجامد نکته مهمی است که نشان میو خنزرپنزری در قسمت سوم مییکی شدن راوی 

ا در گرایانه پیشین خود رتحت تأثیر افکار ویندهام لوئیس، نگاه ذات بوف کورهدایت در 
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به کناری نهاده است. از این رو هدایت سدی را که در « موقتاً»پروین دختر ساسانی آثاری مانند 

تا حد زیادی تخریب بوف کور شود در دیده می« دیگری»و « ودخ»بسیاری از آثار او بین 

 کند.می

رایان و اند که در تفکر نژادگادعایی« خلوص»در تفکر لوئیس افراد به لحاظ هویتی فاقد آن 

و بالطبع  «انسان ایرانی»و « فرد»، بوف کورشود و هدایت نیزدر فردگرایان افراطی به آن اشاره می

ورت را صبوف کور ساس تعریف کرده است. پس تحلیل حورا یاوری که را بر همین ا« خود»

داند و حاصل وقوع نوعی تغییر در طرز تفکر هدایت میپروین دختر ساسانی شده بازنویسی

 ل نیست.یتر از تحلیل آجودانی است که تفاوتی ذاتی بین این دو اثر قاصحیح

، هم در مورد داوری یاوری «موقتاً»و « تاحدی»بعد معلوم خواهد شد که چرا قیود  در بخش

 کار برده شده است.ه گرایانه هدایت، بو هم در مورد بروز تغییر در طرز تفکر باستان

 

 . پس از بوف کور4-6

شت و و همچنین بعد از انتشار آن نو بوف کورترتیب نگارش آثاری که هدایت بعد از نگاشتن 

گاه واقعاً به تفکر لوئیس در خصوص فرد و که هدایت هیچست بر اینا به چاپ رساند گواهی

 یبی درونیترکریخت و آن را بدل به را فرو می« دیگری»و « خود»تاریخ که تقابل بیرونی بین 

گرایانه و رویکرد رمانتیک و کرد، ایمان نیاورد و تا آخر عمر همچنان به باورهای باستانمی

وفادار ماند و به رغم ادعاهای فردگرایانه خود به راه سنتی  اش در تفسیر تاریخگرایانهغیرواقع

 گرایی عوامانه ادامه داد.گرایی و آریایینیاکانش در تبلیغ باستان

ای خود هدایت هرا پس از بازگشت از فرانسه منتشر کرد. بنا به گفتهمازیار هدایت نمایشنامه 

خورد و او هنوز سفر او خاک میدر آن زمان در بقچه بوف کور دانیم که و دیگران، می

مازیار و وف کور بیک تا دو سال قبل از پروین دختر ساسانی تصمیمی برای چاپش نگرفته بود. 
در  گرایانه هدایتاند، با این حال طرز تفکر باستاننوشته شده 1۳1۲سه سال بعد از آن در سال 

  هر دو اثر عیان است:
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نوشته شده است، اما همچنان پروین دختر ساسانی که چند سالی بعد از مازیار... با آن

 قدر ساختگیها... آنهای نخستین کارهای هدایت را با خود دارد... بعضی از صحنهخامی

وف کور بافتد که چنین اثری تراوش قلم نویسنده به شک می است که خواننده و تصنعی
هایی نمایشنامه« مازیار»و « پروین دختر ساسانی»ه باشد... هر دو نمایشنام سه قطره خونو 

 1 اند.هستند که صریحاً علیه اعراب، دین و آیین و فرهنگ عربی به نگارش درآمده

 

پاه ها در مقابل سدر خصوص وضع جغرافیایی طبرستان و مقاومت طبرستانی مازیاردر مقدمه 

 خوانیم:اعراب چنین می

البرز که میان فالت مرکزی ایران و دشت ساحلی بحر  العبورهای کالن صعبرشته کوه

 هخزر حائل شده است از یک طرف و محدود بودن بدریا از طرف دیگر، این ناحیه را ب

صورت قلعه جنگی محکمی درآورده است و از همین جهت کسانی که در ابتدای 

بودند...  جا در امن و امانخواستند گردن به تبعیت آنان دهند در آنهجوم عرب نمی

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 

 نژاد شوند و پسداد که مقهور مشتی مارخواران اهریمنایشان اجازه نمیه بطبیعی آنان 

 ۲از آن هم که با عرب رابطه پیدا کردند از آموختن زبان و عادات ایشان ابا داشتند. 

 

ای که هدایت اما چاپ آن به همراه نمایشنامه اگرچه این مقدمه به قلم مجتبی مینوی است،

که ماشاءاهلل چنان ه هدایت با مندرجات آن سرِ ستیز نداشت و چه بسا،دهد کنگاشته بود نشان می

                                                           

 .۳۱ص ، 1۳۱۱، لندن: انتشارات فصل کتاب، هدایت، بوف کور و ناسیونالیسمماشاءاهلل،  آجودانی،.  1

 .1۱-۱. صص 1۳۱۲، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم،مازیارصادق،  هدایت،.  ۲
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اش آجودانی نیز در کتابش اشاره کرده است، با مشارکت قلمی او مقدمه فوق بر تارک نمایشنامه

 نشسته بود.

منتشر شد، یعنی چهارسال پس از نگارش  1۳1۳ در سال البالد االفرنجیه الیالبعثه االسالمیه 

چاپ شده  1۳1۱در سال  سایه مغولپیش از این اثر نیز  دو سال قبل از انتشار آن. وبوف کور 

قدمه دهند. مگرایانه از تاریخ نشان میبود و هر دو اثر وفاداری هدایت را به همان خوانش باستان

گونه باورها. عالوه به چاپ رساند مشحون است از این 1۳1۲نیز که هدایت در سال  نیرنگستان

 (،1۳1۲« )آخرین لبخند»(، 1۳11« )گجسته دژ»(، 1۳11) اصفهان نصف جهان ر فوق،بر آثا

علویه ، (1۳۲۱و  1۳11« )طلب آمرزش» (،1۳۲1« )تاریکخانه» (،1۳1۳)های خیام مقدمه ترانه
های روشنی حاوی شیوهبه( »1۳۲۶) مرواریتوپ ( و1۳۲۱)حاجی آقا ( 1۳۲۲و  1۳1۲)خانم 

در »هستند و  1«بیانگر نفرت عمیق او نسبت به دین و مذهب و نژاد سامینگرش ناسیونالیستی و 

های کوتاه و بلند بسیاری علیه نژاد سامی و دین و جا، بیانیهجا و آنها اینهمه این نوع نوشته

 ۲«توان نشان داد.آیین عرب می

هر که ایرانی خالص است و هر چه « آخرین لبخند»و  مازیار، پروین دختر ساسانیاگر در 

طلب »و  علویه خانمکه رنگ و بوی ایرانی دارد پاک و شریف و انسانی است، در 

زدگی پیشگی برخاسته از اسالمپرستی و جنایتچیز مظهر خرافهکس و همههمه« آمرزش

م معمولی و صاف زدگی ایرانی است. حتی یک نفر از زائران این دو داستان، آدو عرب

 ۳و صادقی نیست که با جان و دل، از سر عشق و ایمان به زبارت برود.

 

                                                           

 .۶۲أخذ، ص آجودانی، همان م.  1

 همان مأخذ..  ۲
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 ذکر کرده است که بازهم بوف کورهدایت حتی تعدادی از این آثار را در صفحات ابتدایی 

 در دل خود نهفته داشت:بوف کور ست بر عدم باور قلبی او به معنایی که ا گواهی

  

 
 ۱همان مأخذ، ص 

 

هنگامی که به  منتشرش کرده است، 1۳11که در سال  اصفهان نصف جهانهدایت در سفرنامه 

، پس از شوندخورت مجبور به توقف میدلیل پنچر شدن چرخ اتومبیل در دو فرسنگی مورچه

 نویسد:چنین میدیدن موجودی شبیه به یک سوسمار این

فهمیدم  قدرو یا مارمورک... همین شاید یکجور بزمجه بود یا چلپاسه یا سوسمار، یا سمندر

که تکان خوردم مثل باد از جایش پرید. او مثل که از جنس سوسمار بود... به محض این
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د. دوید و سرش را باال گرفته بولغزید، بلکه خیلی تند بروی پاهایش میمارمورک نمی

 1ده است.این فکر برایم آمد که شاید هجوم عرب به ایران به طمع همین سوسمارها بو

 

اش هایش از متون پهلوی افزود. هدایت در مقدمههای او را بر ترجمهها نیز باید مقدمهاین ۀبه هم

و دوازده  بوف کور، هشت سال پس از انتشار 1۳۲۳، که در سال زند وهومن یسنبر ترجمه 

تألیف  ردرباره انگیزه ایرانیان د ، به چاپ رسیده است،اصفهان نصف جهانسال پس از انتشار 

اند در این کتاب شورش ایرانیانی را که پایبند بدین زرتشت بوده»نویسد: این کتاب چنین می

 ۲« دهد.خوبی نشان میهنژادان بزیر تسلط بیگانگان و اهریمن

 هشتاد دو نامههای هدایت نیز که تحت عنوان توان در مجموعه نامهردپای افکار فوق را می
های وضوح مشاهده کرد. این نامهبه چاپ رسیده است بهنورایی  صادق هدایت به حسن شهید

توان می»ها آن و از روی ۳«برای طبع و نشر نوشته نشده بود»خصوصی که به قول ناصر پاکدامن 

، یعنی 1۳۲۱تا  1۳۲۱های و بین سال ۱«ترسیم کرد« که بودچنان»قیافه حقیقی صادق هدایت را 

اند، در برخی موارد، کینه و نفرت طی پنج سال از شش سال پایانی عمر هدایت، نوشته شده

ها کنند. خوانش دقیق این نامهفرهنگ سرزمینش برمال می« انیرانی»شدید او را نسبت به وجه 

ن به ارث برده بود همچنان دهد باورهایی که صادق هدایت از نیای خود رضاقلی خانشان می

دادند. یک نمونه در نامه شماره در افکار او زنده و حاضر بودند و به فکر و سخن او شکل می

 نگاشته است: 1۳۲۳ تیر ۲۱شود که هدایت آن را به تاریخ یکشنبه، دیده می ۱1

ای صادر کرده که دست آن مرتیکه آخوند کاشی را از پشت بسته. آقای هژیر اعالمیه

زنند )در شهرهای زیارتی(. هرکس هم که روزه بخورد برای استعمال مشروبات حد می
                                                           

 .1۱-1۳، صص 1۳11، تهران: کتابخانه خاور، اصفهان نصف جهانهدایت، صادق، .  1

 .1۳مقدمه هدایت بر زند وهومن یسن، همان مأخذ، ص . 2

 .۲۱ص "...هشتاد و دو نامه" . ناصر پاکدامن، مقدمه۳

 همان مأخذ.. ۱
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ن هم از ترقیات روزافزو اند. اینها را هم بستهها و رستورانجریمه و حبس است. تمام کافه

کنم باالخره مجبور بشویم یک کفیه عقال هم ببندیم و یک عبا هم بپوشیم ما. گمان می

 1ش صحرایی بدویم. و دنبال سوسمار و مو

 

ود، توان با نظر او مخالف یا موافق بست که میهدایت در بخش اول بریده فوق منتقدی سیاسی

پروین دختر ساسانی و همان هدایت  اصفهان نصف جهاناما در دو خط پایانی آن، همان هدایت 
ود دست پرستانه خییگرایانه و آریاوجه از افکار باستاندهد که به هیچاست و نشان می مازیارو 

 نکشیده است.

پیچیدگی فرمی آن که فهمش را برای خواننده دشوار رغم علی ،بوف کوراگرچه محتوای 

در تعارض  دشای که در دوره پهلوی اول شدیداً تبلیغ میگرایانهساخت، با ایدئولوژی باستانمی

مان شد ایداستان او حاصل می بود، اما این بدان معنا نیست که هدایت واقعاً به معنایی که از

داشت و به قصد مواجهه با شوونیسم دولتی عصر پهلوی دست به نگارش آن زد. معنایی که در 

چه که هدایت و خاندانش قلباً به آن باور داشتند و از زمان مانکجی نهفته بود با آن بوف کوردل 

 هاتریا نسل به نسل تبلیغش کرده بودند بسیار متفاوت بود.

هدایت هرگز احساسات ضداسالمی و »کند که همایون کاتوزیان نیز تأکید میچنانآن

ند به مو تنها زمانی که ناسیونالیسم افراطی بشکلی نظام ۲«دهدضدعربی خود را از دست نمی

ی حساب خود را از ناسیونالیسم دولت»شود دستمایه تبلیغات دولتی در دوره پهلوی اول بدل می

به معنای عدم وفاداری او به « ناسیونالیسم دولتی»اما دوری هدایت از  ۳«ند.ککلی جدا میهب

با  که نباید فراموش کنیم خاندان هدایتناسیونالیسم تبلیغی رایج در دودمانش نبود. ضمن آن

                                                           

 .1۳۳ص  "نامه...هشتاد و دو ". هدایت، 1

 .۱۱۱، ص ۳۱، شماره ۳1، تابستان نامهایران "های صادق هدایت،داستانروان"کاتوزیان، همایون، .  ۲

 همان مأخذ..  ۳
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ه تدریج بروی کار آمدن حکومت پهلوی نفوذ سابق خود را از دست داد و بازی قدرت را به

ر پهلوی واگذار کرد. پس چندان هم عجیب نیست اگر هدایت را همسو های نوکیسه عصخاندان

نبینیم و این احساس خصمانه تنها مختص به هدایت  هایشو همدل با حکومت پهلوی و سیاست

نبود و باقی اعضای خاندانش نیز با او همسو و همدل بودند. سیروس طاهباز در مورد مادر هدایت 

خواند شد میهایی را که منتشر میکرده بود و تمام روزنامهیلاین مادر تحص»نویسد: چنین می

وابسته به فرهنگ دوره قاجار بود و از دوران پهلوی دل  مانند اکثر خانواده هدایتو 

و ی قبل سوادکوهیبه رضا  مرواریتوپهای تند و تیز هدایت در پرانیتکه 1«خوشی نداشت.

 د:رضاشاه بعدی را در همین راستا باید فهمی

خبر خوابیدند و هفت پادشاه را خواب دیدند. صبح که پا جا بییک شب مردم از همه

د سنده شذرعی نمیعیار که با نیزه ده شدند خدا یک پادشاه قدرقدرت بر ما مگوزید تمام

ید توانست فضولی بکند و بهش بگوزیر دماغش گرفت بهشان عطا کرد که کسی نمی

معی تازه به دوران رسیده و نوکیسه و رند و اوباش دورش باالی چشمت ابروست. فوراً ج

حضرت که اعلیرا گرفتند و به او خرفهم کردند که سلطان سایه خداست... ولیکن همین

اش را به ارباب اظهار کرد، مشارالیه... رفت توی دلش و گفت: قدرقدرت ما افکار درونی

اعلیحضرت  «اسبدوانی پیشکشت. مرتیکه احمق فضولی موقوف. تو قاچ زین را نگه دار،»

هم دید مسجد جای ریدن نیست. باری، یک تعظیم بلندباال جلوی اربابش کرد و بهش 

 ۲سرسپرد و قول داد از این به بعد بدون اجازه او آب از گلویش پایین نرود. 

  

تا حدی به تفکرات  مرواریتوپکاتوزیان بر این عقیده است که هدایت تنها در 

ر به ای است که او دیگاین دوره»اش که همه عمر تبلیغشان کرده بود، تاخت و گرایانهباستان

                                                           

 . ]تأکید از نگارنده[۲۱ ، ص. طاهباز، همان مأخذ 1

 .۱-۱، صص 1۳۱۱، ۳۳۳، تهران: انتشارات توپ مرواریهدایت، صادق، .  ۲
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هدایت در زمان نگارش این  1«اصطالح به سیم آخر زده و به پایان کارش نزدیک شده است.

تر از آن کری منفعلآید، از نظر فهایش به شهید نورایی نیز برمیکه از نامهچنان(، آن1۳۲۶) اثر

توان بمرواری توپبود که به انتقاد آگاهانه از خود روی بیاورد و اگر هم از چنین انتقادی در 

زدگی از همه چیز ردی یافت، نه از روی خودآگاهی انتقادی، بلکه از خشم و خستگی و دل

 بود.

وری حورا یاوری و در مورد دا« تاحدی»و « موقتاً»از همین رو بود که در بخش پیشین قیود 

 طور که رویکرد سارقانه هدایت درکار رفت. در حقیقت، همانه تغییر در طرز تفکر هدایت ب

تر از آن بود که بتواند میراث دهد، او از نظر فکری ضعیفنشان میبوف کور نگارش 

ه ب گرایانه خاندانش را پشت سر بگذارد و با آغوش باز پذیرای نگاه لوئیسی به خود وباستان

رش پذیری و دید انتقادی به خود جهت پذیتاریخ شود. قبول چنین نگرشی مستلزم مسئولیت

چه بود که مطابق آن« دیگری»و « خود»ها و کمبودها و عدم تمایزگذاری رمانتیک بین نقصان

ی رسد هرگز به آن دست یافته باشد و بنابراین، داورنگاشت به نظر نمیبوف کور هدایت پس از 

 توان صحیح دانست:وجه نمیا از حورا یاوری به هیچذیل ر

های گذاریبه ارزش –روزگارانش مثل بسیاری از هم –که هدایت به جای آن

اندیشانه بپردازد و چوب و چماق تکفیر را بر سر دیگران فرود آورد، در اعماق وجود ساده

 همه آدمیان در عمق وفهمد که نگرد و میبینی میروشنی و باریکخویش و دیگران به

های های سطحی و نظاممانند و این ذهن و روانِ فروپوشیده در داوریبنیان به هم می

آفریند و های دوقطبی را میگیر و متظاهر و پر از دورویِی ماست که این ارزشسخت

ه کند... ای کاش همهای زندگی و اجتماع پرتاب میگروه کثیری از آدمیان را به کناره

                                                           

 مأخذ.. کاتوزیان، همان  1

http://www.aghalliat.com/


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

69 
www.aghalliat.com   

رفتیم و ای کاش طنین صدای او را در در کنار هدایت به این سفر خودشناسی میما 

 1شنیدیم. تاالرهای تاریخمان می

 

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

  نیفتاد.

 

 بوف کور. صادق هدایت و چرایی نگارش 4-7

گرایانه اکنون باید این سؤال مهم را از خود بپرسیم: اگر هدایت تا پایان عمر به تفکرات باستان

که را مطابق با تفکرات لوئیس نوشت؟ مگر نه این بوف کورخود وفادار ماند پس به چه دلیلی 

های فرهنگی و نژادی را رد گراییمطلق تارویندهام لوئیس در آثار خود و مخصوصاً رمان 

  کرد؟یم

ی ای بود که کانونی مشخص از زمان جد اعالگرایانهصادق هدایت مُبلغ مکتب فکری باستان

ی برا« هویت ملی»خان با اهداف سیاسی معینی در ایران رواج داده بود. جعل یک او رضا قلی

لمی کار تحلیل عه ایرانیان هدف اصلی کانون مذکور بود، اما اصول فکری مکتب فوق نه ب

آمد، نه پاسخی حقیقی و روشنگر برای مشکالت روز جامعه ایرانی به تاریخ گذشته ایران می

کرد که به مثابه یک فرد هویت حقیقی خود را در مواجهه داد و نه به هدایت کمک میدست می

نش، چه ااش تعریف کند و با این حال او افکار فوق را همچون نیاکبا واقعیت جهان پیرامونی

مُبلغ جریان  بوف کورکرد. هدایت قبل از تبلیغ می ،بوف کورقبل و چه پس از نوشتن و انتشار 

دهد که پس از آن نیز مُبلغ باقی ماند. به نظر گرایی در ایران بود و تمام شواهد نشان میباستان

های غلط سنت گاه نتوانست خود را حتی از قید و بندرویی بود که هیچرسد هدایت دنبالهمی

                                                           

داستان فارسی و  "وگوی االهه بقراط با حورا یاوری،دانایی، اخالق یگانه رمان، گفت"حورا،  یاوری،.  1
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برهاند و با این حال، همچون شخصیت تار، مدام سعی داشت در رفتار و  اشفکری خانواده

گفتار، خود را هنرمندی فردگرا و ضدتوده معرفی کند که با ضرباهنگ گروهی دیگران حرکت 

 ساخت.هایی جدی مواجه میکند و همین دوگانگی بود که ذهن و روان او را با چالشنمی

و شاکله فکری هدایت وارث تاریخی دو وجهی و متعارض بود )ایران باستان/ایران  روان

شخصی  هایتوجه در جعل آن داشتند و افزون بر این، گرایشاسالمی( که نیاکانش سهمی قابل

متناقضی نیز در ذهن هدایت در جدال با یکدیگر بودند. او، هم به جنس مخالف تمایل داشت 

یز اش و نهدایت نه تنها او را در خاندان اشرافی گرایانهمایالت همجنسو هم به جنس موافق. ت

داد، بلکه نوعی حس ای سنتی و مذهبی در موضع ضعف و قضاوت دیگران قرار میدر جامعه

اش هنری هایخصوص در تضاد با گرایشهاش را، که بدلزدگی از خود و نیازهای غریزی

، هدایت شکست هنری خود و آینده بدین ترتیبآورد. بودند، برایش به ارمغان می

. افتهای لوئیس یدید در فرجام کار شخصیتمحتومی را که در انتظار خود می

حریف آریایی، یا قهرمانان فنجایی که افسانه اَبَرمردهای پاک و خالص و همهدر نتیجه، از آن

هایش د و ناتوانیپاره خوتکه های تربیتی فردگرایان اگوئیستی را برای تشریح هویتمقتدر رمان

دید، پس از آشنایی با لوئیس و اش در جامعه و خانواده مناسب نمیهای شخصیو محدودیت

ش را خود گسیخته و چندوجهی او روی آورد تا قصه زندگیهای هویتافکار او، به شخصیت

وی از اراش برای فرهای خود و عدم تواناییکند و برای شکست کپیپلیبرای دیگران 

 هایش دلیلی بیابد.محدودیت

نامه یزندگ»بیش از هر چیز دیگری حدیث نفس صادق هدایت است، بوف کور در حقیقت، 

اش که برای روایت آن به سیاقی لوئیسی ناچار بود در حد ، داستان زندگی شخصی«روحی او

ه عمق بدون باور بهای هنری لوئیس را، ها و فلسفهو اندازه نوشتن یک داستان بلند تکنیک

وین دختر پرهایی چون خودش را در نمایشنامه کار بگیرد و طرز تفکر حقیقیه معنایی آنان، ب
اش، تا کوریهای پسابوفاما او، به استناد بسیاری از نوشته موقت کنار بگذارد.به طور  ساسانی
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ه بود، اکانش به ارث بردپایان عمر به همان نگاه رمانتیک و غیرعقالنی خود به تاریخ که از نی

 زنی شخصیمانهگهدایت  بوف کورایم اگر بگوییم ، به بیراهه نرفتهوفادار باقی ماند. بنابراین

 اش به سویای خاص از زندگیاوست برای فهم وضعیتش در جهان پیرامونی. هدایت در برهه

-کمیک ای وضعیتیهای هنری او متمایل شد تا شاید توضیحی برلوئیس و افکار و استراتژی

شد، اما با ور بوف ککه در آن به دام افتاده بود بیابد. تالشی که، اگرچه منجر به خلق  تراژیک

رسد به آن هدف موردنظر رسیده نوشت، به نظر نمیبوف کور توجه به هر آنچه که او پس از 

 باشد.

ت در ق هدایهای صادو دریافت انگیزهبوف کور نکات فوق اهمیت فراوانی در فهم صحیح 

نگارش این اثر دارد. صادق هدایت بر اساس درک عمیق، تفکر اصیل و خالقیت هنری خود 

تکه است که به خاطر آشنایی ناگهانی او با هدایت اثری چهلبوف کور را ننوشت. بوف کور 

که  ارهاییکبرداری از روی آثار لوئیس نوشته شد و ویندهام لوئیس در فرانسه و به شیوه تکه

دهد که درک و دریافت هدایت از تفکر لوئیس ایت پس از این داستان منتشر کرد نشان میهد

گاه به عمق تفکر خودآگاه او نفوذ نکرد. بر این اساس، نوعی حس نیاز به تقلید از رویه هیچ

های خود آثار و افکار لوئیس بود که هدایت را به سمت او کشانید و این مسئله با توجه به گفته

قلید عیب ت»گوید که گویش با فرزانه چنین میوکند. او در گفتت نیز منطقی جلوه میهدای

و هدایت  1«ست.جربزگی اتنبلی و بی که آدم احتیاج داشته باشد، نشانهنیست... تقلید بدون این

بق داشت و مطا« احتیاج»نامه روحی خود شدیداً به خالقیت هنری لوئیس برای روایت زندگی

 دانست.اش، تقلید از او را نیز عیب نمیبا منطق عجیب همین گفته

 

                                                           

 .1۱۳فرزانه، همان مأخذ، ص .  1
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 . صادق هدایت، بوزینه لوئیس؟4-8

امشان ن کند این است که بسیاری از کسانی کهچه در مورد ویندهام لوئیس جلب توجه میآن

امروزه در میان بزرگان تاریخ ادبیات جهان جای گرفته است از دیدگاه او هنرمندانی متقلب 

)سال بازگشت هدایت به ایران(  1۱۳۱که لوئیس در سال  بوزینگان خداوندبیشتر نبودند. رمان 

گرچه ا»رحمانه فضای هنری روز اروپا و هنرمندان فعال در آن برهه تاریخی بود. نوشت، هجو بی

علیه  مدتاًعتلخیصی داستانی از کارهای انتقادی است، برخالف چنین آثاری، بوزینگان خداوند 

رمه »–ادبا  خورده بود، یعنیها آن کسانی است که لوئیس بینشان زیسته و بیشترین صدمه را از

این  1«شود.میعلیه هنرمندان است و به همین عنوان به یاد آورده بوزینگان خداوند «... فاضالن

تالش  بودند که« هاییبوزینه»یا « هنرمندشبه»هنرمندان از دید لوئیس نه هنرمند واقعی، بلکه 

ازیا تار ای که در آن آناستتقلید کنند. در حقیقت، صحنه را هنرمند حقیقیکردند اطوار یم

 نامد باید در همین راستا فهمید.می« شامپانزه»را 

 

 
                                                           

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

 

را به او  «جیمز جولیوس راتنر»نام بوزینگان خداوند کسانی چون جیمز جویس که لوئیس در 

داده است، گرترود اشتاین و ویرجینیا وولف در زمره این بوزینگان بودند و او به دفعات در آثار 

ها، و مخصوصاً به جویس، تاخت. لوئیس، جویس را یکی از داستانی و انتقادی خود به آن

اند که کرد. بمهای خود متهم میدید و حتی او را به سرقت ادبی از نوشتهرقیبان اصلی خود می

ی زد. حتی غولی ادبآمد و همین اتهام را به لوئیس میجویس نیز در مقام مقابله به مثل برمی

گرچه لوئیس ای انتقادی تند و تیز لوئیس در امان نماند. هاچون ارنست همینگوی نیز از حمله

ستود و حتی نام گذاشت، قلم حساس و دقیق او را میمیبه وجوهی از هنر همینگوی احترام 

 ،مردان بدون زنانرا از نام مجموعه داستان همینگوی،  مردان بدون هنرکتاب انتقادی خود 
نویسی همینگوی را به نقد کشید، با هنر داستانای که در آن برگرفته بود، اما برای مقاله

گاو »رد: آمیز انتخاب کگیری از عالقه همینگوی به ورزش گاوبازی، عنوانی آشکارا توهینبهره

این دو تنها دومرتبه با یکدیگر مالقات داشتند و همینگوی در کتاب خاطرات خود،  1«نر گنگ.

: به دست داد 1۱۲۲با لوئیس در سال یدار خود توصیفی شدیداً زننده از اولین د جشن بیکران،

رد. کهایش توجهم را جلب میاش را تحلیل و توصیف کنم، اما تنها چشمتالش کردم چهره»

های یک هایش، زیر آن کاله سیاه، هنگامی که برای اولین مرتبه دیدمشان، شبیه به چشمچشم

هایی که پنجه در پنجه لوئیس اما، خبر نداشت در همان سال ۲«متجاوز جنسی ناموفق بودند.

ای جوان و گمنام که از هزاران کیلومتر انداخت، نویسندهجویس و همینگویِ بزرگ می

گذراند هایش را خط به خط از نظر میسوتر و از کشوری باستانی به فرانسه آمده بود، نوشتهآن

  گرفت.او را زیر نظر می های پاریس به دقتو چه بسا حتی در کافه

                                                           

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 

 وشته است؟ن –کنند هنرمندانی متقلب که همچون بوزینگان از هنرمند حقیقی تقلید میشبه –

 

 . تقلید و تنزل دادن اصل4-1

ک توان دو وجه از یتقلید و سرقت تفاوت ماهوی چندانی با یکدیگر ندارند و این دو را می

های اصل انجام شود نه کاریبر و آگاهی از ریزهتکراری نیز که بدون اشراف عمل دانست. هر 

دهد. در این بخش خواهیم دید که تنها نوعی سرقت است، بلکه ارزش آن اصل را تنزل می

ارزش افکار و بوف کور سرقتی خود در -گونه با رویکرد تقلیدیصادق هدایت چ

       های هنری لوئیس را پایین آورده است.استراتژی

 سخن بگوییم.بوف کور نخست باید در خصوص عملکرد چشم در داستان 

شناختی خود، در خصوص توهمات دیداری راوی نیکبخت، مبتنی بر شیوه تحلیلی روان

 نویسد:یگونه ماین بوف کور

راوی قادر نیست تشخیص دهد که آن رویدادی که در برابر چشمانش پدیدار گشته، 

گویی خویش و های باز و بیدار دیده است. راوی در آغاز تکرؤیایی بوده که با چشم

خواند که میان خواب و می« ءالطبیعیاتفاقات ماورا»در ابتدای فصل نخست، آن را از 

اغما برایش پیش آمده است. در فرد روان گسیخته،  بیداری )در حالت انروئید( در حال

به دلیل از بین رفتن مرزهای ایگو، ناخودآگاه در بخش خودآگاه تداخل و بر آن تسلط 

 بیند و هم قادر به تشخیص آن از واقعیت بیرونی نیست.کند: هم در بیداری رؤیا میپیدا می

ذهنی بودن و ناتوانی از تشخیص  ها )توهم دیداری و گرفتار دگانگیوجود این ویژگی

شود... در گویی درونی راوی دیده میرؤیا از واقعیت( از همان آغاز و به روشنی در تک
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و وجوی ادهنده منظر آگاهانه ذهن راوی است، جستفصل نخست تنها بخشی که نشان

 1هایی از همان رؤیای در بیداری است. در اطراف خانه خود به قصد یافتن نشانه

 

رنه متوجه مطلع نیست وگبوف کور نگر لوئیس در کارگیری عناصر هنر برونه یکبخت از بن

جایی نکند. از آتر میشد که این توضیح صرفاً تعارضات درونی داستان هدایت را پررنگمی

صیل بینایی چشم مادی را حس ا« فلسفه چشم»بینی مخالف بود، مطابق با که لوئیس با درون

با  شمرد و دیدیم که صادق هدایت عمالًادل ادراک و فردیت شخص میوجود آدمی و مع

گیری از همین فلسفه حتی نام داستان خود را انتخاب کرده است. در این داستان راوی بهره

توجهی به وجه عقالنی وجود خود )که چشم مادی در فلسفه فکری ست که به خاطر بیا فردی

شود( در سرتاسر داستان، هم در فصل اول و هم پنداشته میتراز لوئیس با آن همکار و حتی هم

کند. از طرفی، این جسم و وحشی و کور خود پیروی می در فصل سوم، عمدتاً از غرائز جسم

 خواند، به یک بوف تشبیه شده است و بدینتر از وجودش میسایه آن، که راوی آن را حقیقی

گونه . اکنون سؤال این است: چبوف کورشود: میترتیب نام داستان به وجهی استعاری تعیین 

ترین ابزار رسیدن به فردیت تراز ادراک و مهمتوان چشمِ مادی و عملکرد آن را همکار و هممی

اد و قرار د« گونهفضایی خواب»تمایزیافته از دیگران دانست و در عین حال همین چشم را در 

نیز به عملکرد آن منتسب کرد؟ آیا چشم مادی  خلق هنر واال )نقاشی از چهره دختر اثیری( را

ای را ببیند )دیدن دختر اثیری از سوراخ صحنه« تجلی»تواند در حالتی شهودی و رؤیاگون می

تر توان هم دخهواخور رف( و این صحنه بدل به موتور متحرکه کل داستان بشود؟ چگونه می

 کار گرفت؟ه در داستان ب اثیری را تجلی دانست و هم فلسفه چشم و فلسفه خنده را

نی بر وجود کارگرفته شده و مبته ببوف کور که به گستردگی در  نیز فلسفه خنده لوئیس

در ساختار وجودی انسان است، تنها زمانی معنا  جسم وحشیو یک  گر خندانمشاهدهیک 

                                                           

 ۱۲همان مأخذ، ص .  1
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چون  دهد که ما عملکرد چشم را مادی و همبسته با ادراک و دانش آگاهانه فرض کنیم،می

است و کار  کورگر و غایت، واکنشهمان جسم مادی ماست که غریزی، بیجسم وحشی 

مشاهده عملکرد کمیک این جسم  ،پذیردکه از طریق چشم مادی ما انجام میگر خندان مشاهده

ست. الزمه این عملکرد جدایی کامل بین سوژه )چشم و ادراک( و ا مادی در جهان پیرامونی

شکلی مشخص دیده ه این جدایی ببوف کور ابژه )جسم و جهان پیرامون( است، اما آیا در 

ه در ذهن است کراوی « توهم دیداری»شود؟ وقتی ما نتوانیم تشخیص بدهیم که دختر اثیری می

توانیم کند چطور میشود یا موجودی واقعی که در فضای سخت بیرونی زندگی میاو تداعی می

ور هرگز پاز این جدایی بگوییم؟ اگر جدایی مزبور در داستان مرز روشنی داشت یوسف اسحاق

است... ی آلود کابوستصویر و چشم، در این متن، که به ظاهر شرح توهم»گفت که چنین نمیاین

اختی خود، شنالبته، نیکبخت، مبتنی بر شیوه تحلیلی روان 1«در کانون مرکزی وقایع قرار دارند.

دیدیم که  پژوهششمارد، اما در جریان این را امتیازی برای آن میبوف کور این مشخصه 

داستان هدایت بیش از هر چیز دیگری داستانی ُورتیسیستی است و فقدان جدایی بین سوژه و 

شود این ای که از این نکات گرفته مینتیجه رود.بژه برای آن ضعف وحشتناکی به شمار میا

ان ی به عنواست که هدایت در دنیایی درونی و رؤیاگون در حال استفاده از عملکرد چشم ماد

 است. برای ادراک آدمی تنها ابزار قابل اتکا

  کند:گونه بیان میآذر نفیسی نظر خود را درباره نام داستان هدایت این

جغد »گیر ]کذا[ مفهومی متناقض است. این این جغد در عنوان کتاب جغدی است که بیان

اش باز کور است یعنی چشمانش بر واقعیات خارج کور است، اما چشم درونی« کور

پردازد. شغل او یعنی نقاشی بیش از هر است و در دنیای تاریک درون خود به جستجو می

                                                           

 .۱۲پور، همان مأخذ، ص اسحاق.  1
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دنبال حقیقت است. از طریق ه سر و کار دارد و از طریق نقش است که او ب چیز با چشم

 1نقش و نوشتن. 

 

مسیر  تا حد زیادی در« بر واقعیات خارج کور است»گوید چشمان این بوف جا که مینفیسی آن

گیرد، اما بالفاصله پس از آن با دادن اصالت به چشم دلی و درونی به بیراهه درست قرار می

د. اگر چشم درونی این جغد، یعنی راوی، باز است و کل داستان نیز در فضایی دلی و افتمی

ن باشد؟ در ثانی، چرا باید نام این داستا« بوف بینا»دهد، بهتر نبود عنوان داستان درونی رخ می

یعنی نقاشی بیش از هر چیز با چشم سر و کار دارد و از طریق »باشد وقتی شغل راوی بوف کور 

تن ؟ آیا راوی کار نقاشی و نوش«از طریق نقش و نوشتن است که او بدنبال حقیقت است،نقش 

دهد؟ شکلی شهودی، بدون آنکه واقعاً چیزی بکشد یا بنویسد، انجام میه را نیز با چشم دل و ب

 باشد. نام مناسبی برای این داستانبوف کور رسد اگر پاسخ مثبت است پس بازهم به نظر نمی

وجه دلیل نامگذاری این داستان را روشن علوم است توضیحات نفیسی به هیچکه مچنان

ی های هنرنیز شرحش رفت، رجوع به فلسفه پژوهشطور که در این کند و تنها راه، آننمی

خصوص فلسفه چشم و فلسفه خنده اوست که نیاز به فضایی بیرونی را حتمی هخاص لوئیس ب

این حقیقت را درک نکنند که صادق هدایت،  وف کوربکند. پس تا زمانی که مفسران می

مشهورترین داستان خود را با استفاده از اصول وُرتیسیسم نگاشته است تا ابد در حدس و 

  چنین سردرگم باقی خواهند ماند.های اینگمان

دستانه و تقلیدی هدایت از به وجود آورده استفاده خامبوف کور آنچه حاالت فوق را در 

است. قصد  ربوف کوگری و تلفیق ناشیانه لوئیس و فروید در لتقاطی مکتب َدوَرانخصیصه ا

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 
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ها باید یدوگانگ»دست نیاورده است. هدایت فراموش کرده بود که در مکتب وُرتیسیسم ه راه ب

اما فرویدیسم که لوئیس نیز به شدت با آن دشمنی  1«متقابل و در عین حال مکمل یکدیگر باشند.

وُرتیسیسم باشد؟ او خواسته با استفاده از برخی عناصر مکتب « مکمل»تواند کرد، چگونه میمی

ذهن راوی « نسیال»ناخودآگاه باشد و در « تقریباً»بیافریند که « نگردرون»م داستانی فرویدیس

لوئیس نیز  و ضدسیالن« نگربرون»از عناصر هنر  شکلی بسیار گستردهه بگذرد اما در عین حال ب

 ای آفریده که نه این است و نه آن. الخلقهاستفاده کرده است و مخلوق عجیب

د. در کنهای فروید را عیناً و گاه به مضمون تکرار میهدایت بارها نظریه ،بوف کوردر 

ها را خودم درست کرده بودم، منظورش این است که اراده گوید خوابواقع، وقتی می

ن شده ای، یا نیازهای جنسی سرکوب«شدههای کشتهشهوت»ناخودآگاه او برخاسته از 

 ۲اند. ها را آفریدهخواب

 

ها که استفاده از منطق متناقضنقل قصه زندگی روحی خود، بدون توجه به اینبرای هدایت 

نگری لوئیس نباید به نقض یکپارچگی معنایی یک اثر وُرتیسیستی منجر شود، ُورتیسیسم و برون

نگری استعاری رمان روانشناختی مخلوط کرده و اثری مغشوش آفریده را با فرویدیسم و درون

تر از آثار لوئیس دارد. البته، این امکان نیز وجود دارد که هدایت نازل است که کیفیتی بسیار

نگر برخی از آثار لوئیس قرار گرفته باشد، اما این تأثیرپذیری بدون تحت تأثیر فضای درون

کرد می گرایی خلقنگر را برای هجو درونتوجه به این نکته مهم بوده که لوئیس فضاهای درون

 .به آن نه به خاطر اعتقادش

بوف ه را در نگرانتوانست عناصر دروناشتباه نشود، مقصود این نیست که هدایت نمیالبته 
شرطها ده است، اما بشکامالً پذیرفته ها چنین رویکردیکار بگیرد. مطابق با منطق متناقضه بکور 

 و شروطها:
                                                           

1. Bracewell. ibid. p. 272. 
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نه پیچیده شناسالوئیس از طریق مطرح کردن مفهوم وُرتکس توانست یک نظریه زیبایی

الن، یعنی سی ،زمانرا بسط بدهد که قادر بود به نفع آفرینش خالقه به عملکردهای 

شدن بدهد، اما در عین حال زمان،  و تصدیق نگری، اجازه تمرینگرایی و حسیاحساسات

 1ماند.باقی می فضاگر پارامترهای کنترلشدت محدود به سازماندهی به

 

ت بایسرفت، میگونه فرو میاین یعنی اگر هم راوی به سیالنی رؤیایی و درونی و خواب

اگر  –ماند و سهم اصلی در داستان نیز مرزهای آن با فضای بیرونی کامالً جدا و متمایز باقی می

 نی، بلکه باید به خطوط سخت، واضح ونه به سیالن درو –قصد هجو درونگرایی در میان نبود 

 فضا... جاذب احساسات، شهود، و»رسید. در منظومه فکری لوئیس مشخص فضای بیرونی می

ناخودآگاه است، اما ]این[ عناصرِ ]متعلق به[ سیالن را تحت نفوذ ادراک و ذهن خودآگاه 

 گونه شده است؟ مطلقاً خیر.اینبوف کور آیا ماجرا در  ۲«آورد.درمی

ری به تواند وضوح بیشتوجود دارد که میتار مرتبط با همین بحث، صحنه گویایی در رمان 

 ببخشد. پیش رویمان موضوع

  

 . لحظه شوپنهاوری4-1-1

وشمند نبود و قدرها رلوئیس تحصیالت فلسفی آکادمیک نداشت و به همین دلیل تفلسفش آن

است بگوییم  کرد. شاید بهترپیروی نمی نحوه برخورد او با متفکران دیگر نیز از اسلوب مشخصی

نامیده شده  برداریجا تکهها و فیلسوفان دیگر همانی بود که در ایناش در مواجهه با فلسفهشیوه

کرد است. او به جز نظام بصری مربوط به نقاشی، از هیچ نظم مستمر فلسفی دیگری پیروی نمی

از کالم یا فلسفه  ایبدین معنی که اگر تکههای فکری دیگر گزینشی بود. و رفتارش با دستگاه

دید، متناسب با اصول کلی وُرتیسیسم، آن تکه مجزا را از فیلسوفی خاص را باب طبع خود می
                                                           

1. Bracewell. ibid. p. 270. ]تأکید از نگارنده[ 

2. ibid. p. 165. ]تأکید از نگارنده[ 
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کرد و کشید و وارد گرداب ُورتکسی خود میمنظومه فلسفی هماهنگ آن فیلسوف بیرون می

مه فلسفی کلیت منظو کهاین باوجودالمثل، داشت. فیباقی منظومه را بیرون از ُورتکس نگه می

شوپنهاور را، به این دلیل که بر بنیان حضور نیرویی کور و ناخودآگاه در جهان به نام اراده پی 

ه هایی از سخنان او را ککرد، اما با این حال بخشکامل رد میبه طور  ریخته شده بود، تقریباً

 افزود، از جمله این بخش از تفکرکس مییافت به ُورتهای هنری خود میهماهنگ با استراتژی

شوپنهاور را در باب هنر و برتری آن بر علم که به دیدگاه بصری لوئیس نقاش نزدیکی زیادی 

  داشت:

الت های چندالیه استدالثبات فرمقرار و بیبه پیروی از جریان بی –در همان حال که علم 

و دوباره به مقاصدی دیگر رهنمون  رسد دوبارهبه هر مقصدی که می –و اصول و نتایج 

ای برسیم که ابرها افق را لمس توانیم به نقطهکه با دویدن نمیچونان –شود و ما می

توانیم ]با اتکا به علم[ مقصدی نهایی یا رضایتی کامل بیابیم، هنر گاه نمیهیچ –کنند می

از سیاله جریان جهانی جا در مقصد خود است. چراکه ابژه تعمق خود را اما، برعکس، همه

نهد. این چیز منفرد، که در آن کشد و آن را به شکلی متمایز در برابر آن میبیرون می

دود شود، معادلی برای بسیارِ نامحاندازه خُرد بود، برای هنر نماینده کل میسیاله، جزئی بی

ند. کقف میدر فضا و زمان. در نتیجه هنر روی این چیز منفرد درنگ و چرخ زمان را متو

 1است.ایده ست، ا اش ضررویشوند. ابژهروابط برایش ناپدید می

 

، «یز منفردچ»لوئیس این تعریف شوپنهاور از هنر را سخت مطبوع طبع خود دیده بود چرا که این 

فی سیالن فلسفی را ن»گرفت، شکل می« چرخ زمان»این ایده ضروری، که در اثر متوقف شدن 

ذهن خودآگاه است »است، اما این « سیاله جریان جهانی»همان « ایده»درست که منشأ  ۲«کرد.می

هایی منسجم کشد و به مثابه ابژهبیرون می« سیالن»شده توسط ناخودآگاه را از که تصاویر حس

                                                           

1. Schopenhauer. ibid. vol. 1. p. 185 

2. Bracewell. ibid. p. 52. 
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، هنگامی که تار و برتا در حال تاراین لحظه شوپنهاوری در ابتدای رمان  1«کند.جدا می

 ابد:یدر مقابل دیدگان تار نمود می« تجلی»کدیگر هستند، همانند یک گو با یوگفت

طور که تار کنار برتا ایستاده بود تصویری پیچیده در ذهنش شکل گرفت. او همان

که  بازی چینی بودآورد. تصویری که به ذهنش آمده بود یک جعبهشوپنهاور را به یاد 

ی مرکزاش یک هسته زنی در میانه ...های دیگر بودهایی درون جعبهمتشکل از جعبه

طور خیلی واقعی. این کودک مستعد آماسیدن بود. داشت، چیزی شبیه یک نوزادِ شبح

 ای که تار در دست داشت یک تابوت مومیاییتبدیل به نوزاد شد. پوسته تماماًبعد آن زن 

یزی نبود حاوی چ شده بود. خود او نیز یک تابوت مومیایی بود. با این تفاوت که اونقاشی

ودند. تر درون هم بتر به کوچکشده دیگر که از بزرگهای نقاشیشمار تابوتمگر بی

 اقیای زنده، بلکه یک نقاشی مانند بطور یا هستهترین تابوت نه یک نوزاد شبحکوچک

 ۲بود!گونه بود که باید میبود. هسته مرکزی او یک نقاشی بود. آنها آن

 

مرز بین این رؤیای ذهنی و فضای سخت مادی بیرون از ذهن تار کامالً مشخص است و دیوار 

به خود دیده ور بوف کای ناگوار که داستان ُورتیسیستی بین این دو در داستان فرونریخته، حادثه

رو هنیز در ابتدای داستان با یک تجلی شوپنهاوری روببوف کور است. خواننده در داستان 

، اما هدایت به جای آنکه معنای این تجلی را در دنیای مادی برای خواننده باز کند کل شودمی

ر اولیه همین تصوی آماسیدهبرد که به نوعی انعکاس گونه فرو میداستان را به فضایی وهم

 است.

توان به شباهت مهم دیگری، هم در سطح و هم در عمق دو اما از این صحنه شوپنهاوری می

برد. تار در این رؤیای شوپنهاوری هسته مرکزی خود را، و اصالً خود را، همچون  داستان، پی

ی داستان، مرکز نیز عصاره یا هستهبوف کور که دیدیم، در داستان بیند و چنانیک نقاشی می
                                                           

1. ibid. p. 166. 

2. Lewis. Tarr. p. 46. تأکید در متن اصلی[]   
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ای را که در ست، یک نقاشی است. از طرفی، راوی صحنهای از هویت خود راویکه استعاره

کند. هایش نقاشی میهایی اندک روی جلد قلمدانشود با تفاوتاو تجلی میابتدای داستان بر 

بیند. می شدهتارِ نقاش نیز هسته مرکزی خود را به صورت یک تابوت بسیار کوچک نقاشی

ک کنیم، شده را کوچتابوت مومیایی شکلی مستطیلی دارد، در این صورت، اگر تابوت نقاشی

 کند؟شده شباهت پیدا نمیشده است، به یک قلمدان نقاشیطور که در رؤیای تار کوچک آن

 

 گویی درونی؟. چرا تک4-1-2

 حاضر پرداخت. پژوهشتوان به موضوع این بخش از ای دیگر نیز میاز جنبه

یی گوهای ذهنی راویت مانند تکاش روشنگرانههای هنری برونلوئیس به خاطر رویکرد

راوی  گویی درونیاز ابتدا تا انتها حاصل تک ، داستان هدایتپذیرفت، امادرونی را چندان نمی

برداری از روی آثار لوئیس را با تکهبوف کور که تمامی متن آنرغم علی است. چرا هدایت،

لوئیس  گزیند کهای روایی را برمیکند و شیوهنوشته است، در همین یک مورد از او پیروی نمی

شمارد؟ خالقیت آن را در روایت نشانه نازل بودن اثر میبه شدت با آن مخالف است و وجود 

 رسد.گونه به نظر نمیهنری؟ این

هدایت با دیدی انتقادی که لوئیس به جامعه پیرامونی زمان خود داشت به سراغ  که،اول این

داستانش نرفته بود. در زمانه هدایت مفاهیمی چون فردیت و فردگرایی جایگاهی در ادبیات 

بتازد و همچون لوئیس نسخه ها آن های نامطلوباشتند که هدایت بخواهد به نسخهایران ند

های فراوانی که محققان ایرانی و ها و پژوهشبررسی»کند. ها آن ابداعی خود را جایگزین

دهد که ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ما، در روزگار اند نشان میباره کردهغیرایرانی در این

 1«کرده.های غربی، جایی برای پیدایش فردیت و سوبژکتیویته باز نمیبا اندیشه روشدنمانهروب

ای که با افکار لوئیس آشنا شد مبلغ افکاری نژادپرستانه و ضدفرد عالوه، خود هدایت در زمانههب

                                                           

 .1۱۱، ص فارسی و سرگذشت مدرنیته در ایرانداستان  "نقد روانشناختی فرهنگی،"یاوری، حورا، .  1
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بود که در دودمان رضاقلی خان هدایت بصورت موروثی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و به 

های خصوصی او نیز نشان هدایت و نامه کوری که سیر آثار پسابوفچنانآن ود.او رسیده ب

گاه پیرو فلسفه فکری لوئیس نشد و این افکار را کنار نگذاشت. پس نزدیک  دهد، او هیچمی

شدن هدایت به لوئیس نه به خاطر تفکر فلسفی خاص او و نه در نتیجه فهم عمیق و صحیح 

آن رفت،  تر شرحطور که پیشیا انتقاد از خود، بلکه، آنها آن پذیرشهدایت از این تفکرات یا 

شابه را بسیار مها آن هایش بود که سرنوشتهای داستانپنداری با شخصیتاز روی حس همذات

 دید.وضعیت خود در خانواده و در اجتماع آن روز ایران می

اول  وربوف کدید روایت در  با در نظر گرفتن همه این نکات، اصالً عجیب نیست که زاویه

ترین کند که لوئیس آن را نازلگویی درونی استفاده میشخص است و هدایت از شیوه تک

داند. در حقیقت، از سال یا حیوان یا کودن میهای کودکشیوه روایی و مناسب شخصیت

ارد، دپنداری پرقدرتی وجود شخصِ داستان حس همذاتجایی که بین نویسنده و راوی اولآن

گویی درونی عالوه بر نیز نامید. تک« راوی-هدایت»توان راویِ داستان هدایت را براحتی می

ترین شیوه روایت برای راوی منزوی این داستان است، به ذهن هدایت نیز امکان که طبیعیآن

اش در حقیقت قصه زندگی دهد که قصه زندگیای میپنداری با راویبیشتری برای همذات

و نشانه  ضعف بزرگلوئیس چنین حالتی برای داستان یک نقطه یاست و مبتنی بر آراخودش 

 نازل بودن کیفیت اثر است.

و در عقالنی تأسیس کرده بود و از این ر -لوئیس جنبش وُرتیسیسم را با رویکردی دکارتی

اور بود که ن ببرخورد با جهان پیرامون به جدایی بین سوژه و ابژه اعتقاد فراوانی داشت. او بر ای

گویی درونی در داستان خطر آلوده شدن آن را با احساسات شخصی نویسنده استفاده از تک

رین استفاده که هدایت بیشت ،تاردهد. از این رو در رمان برد و کیفیتی رمانتیک به قصه میباال می

وضوع نویسنده با مرا از آن برده، راوی داستان او سوم شخص است. بنابراین، در این رمان فاصله 

طرف یب شود و راوی نیز در سیر وقایع کامالًهای داستان حفظ میخود، با راوی و با شخصیت
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سد احساسی بین نویسنده و راوی کامالً فرو ریخته  بوف کوراما، در  تارماند. بر خالف رمان می

 است.

به  انفته در این داستهای روایی بکار ررا در تکنیک بوف کورتداخل ذهن نویسنده و راوی 

اسبی احوال داستان تنها به هیچ وجه با وضع و حال راوی مریضتوان دید. این تکنیکوضوح می

گویی درونی را تا این حد تواند این تکزده و خموده چطور میندارند. این راوی افیون

گی گسیختتشده نگه دارد و مثالً از عالمت سجاوندی خط تیره برای نشان دادن هویکنترل

راوی  بیدارها را چه کسی وارد داستان کرده است؟ ذهن نیمهها بهره ببرد؟ این عالمتشخصیت

 یا فکر هشیار نویسنده؟

س لی بلوم جریان دارد، جویوایت از ابتدا تا انتها در ذهن ماکه ر اولیسفصل پایانی رمان  در

ان آزاد نویسنده، یعنی نشان دادن جریکند که با مقصود استفاده میجریان سیال ذهن از تکنیک 

به  م سجاوندییتناسب دارد و به همین دلیل استفاده از عال افکار در ذهن یک شخص، کامالً

شوند و ها درست به مانند جریان درهم افکار بر کاغذ جاری میرسد و جملهحداقل ممکن می

 شود.هنیِ راوی خود میهای روایت ذخود نویسنده نیز در این سیر روایی تابع محدودیت

احوال است که از قرار گویی درونی یک راوی خمیده و خموده و ناخوشتکبوف کور 

ست. ا اش نیز نه نویسندگی که نقاشیمعلوم همواره تحت تأثیر افیون است و از قضا هنر اصلی

ار ت شخص و هوشیار رمانبا این حال، ماجرا با همان کنترلی نوشته شده است که راوی سوم
چه ه آنشویم کسان، یک مرتبه دیگر متوجه میگذارد. بدینداستان را پیش روی خواننده می

را خلق کرده نه ذهن افیونی راویِ داستان، بلکه دخالت نابجای نویسنده بوف کور ساختار روایی 

ی بوده که تناسب بین وضعیت ذهنبوف کور و حضور مستقیم ذهن هوشیار او در جریان روایی 

 تاررمان  ای که درکار رفته در داستان را از بین برده است؛ مسئلهه های روایی براوی و تکنیک

ی های روایی ناشبه محدودیت بوف کور رسد نویسندهخورد. در واقع، به نظر میبه چشم نمی

توجه است و به همین بیها آن از وضع و حال راوی خود وقوف چندانی ندارد، یا دارد، اما به

کند و این نیز شود و داستان را خودآگاهانه مهندسی میخاطر مدام در جریان راویت حاضر می
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به خاطر  نسبت به آثار ویندهام لوئیس است کهبوف کور تر های کیفیت نازلیکی دیگر از جنبه

 رویکرد تقلیدی هدایت و عدم فهم صحیح اصول هنری مکتب وُرتیسیسم بروز یافته است.

 

 

وبیسم، اکسپرسیونیسم، ک، سوررئالیسم، اگزیستانسیالیسم، سمبولیسم، گوتیک. 4-11

  یا فرویدیسم؟ مزدائیسم، بودائیسم هندوئیسم،

کی را به حداقل یبوف کور اند ها و چه بسا صدها منتقد ایرانی و خارجی تاکنون سعی کردهده

و حتی ها نآ هدایت را ازاز مکاتب هنری پرنفوذ قرون نوزدهم و بیستم منتسب و تأثیرپذیری 

عد از های قبل و بهای متعددی در سالاز برخی ادیان باستانی اثبات کنند. مکاتب و جنبش

حضور هدایت در اروپا رونق داشتند و بعضًا مانند نمونه فوتوریسم که در ایتالیا رویید 

در  هآدینه های بزرگی نیز آفریدند. نجف دریابندری در مصاحبه معروف خود با مجلجنجال

نسه نوشته های فراتحت تأثیر جنبش معروف سمبولیست»را اثری دید که بوف کور ، 1۳۶۱سال 

محمد صنعتی نیز، آنطور که از توضیحاتش  1«ها.شده. و همچنین البته تحت تأثیر سوررئالیست

های را عمدتاً  در زمره داستانبوف کور آید برمیهدایت و هراس از مرگ صادق در کتاب 

داند. هرچند، با کند. سیروس شمیسا نیز این اثر را سوررئالیستی میبندی میسوررئالیستی طبقه

ی رنگی یونگو با ته« نقد صور مثالی»و « گرانقد اسطوره»، «شناسانهنقد روان»استفاده از 

 عده نامد.می« نقد جادویی»ن را گیرد و آبه کار می بوف کوررویکردی ترکیبی را در تحلیل 

نوعی »دانند، بعضی چون مجتبی مینوی معتقدند داستان هدایت میزیادی آن را اکسپرسیونیستی 

هایی از کوبیسم را در شاهکار است و برخی نیز بارقه ۲«رمان گوتیک منحط و متأثر از هوفمان

                                                           

مجله  "،بوف کور، منحطاحمد، دچار سکسکه، گلستان، مبتال به لقوه زبانی، آل". دریابندری، نجف،  1

  .۲۳، ص ۳۳، شماره آدینه

، ۱سال  ،نقد ادبیپژوهشی -فصلنامه علمی "بوک کور،نقش تشبیه در خلق فضای ". اسدی، علیرضا،  ۲

 .۲۱ص  ،1۳۱۱زمستان ، ۳۲شماره 
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صل هایی است که در فها و خانهنظرهبه برخی توصیفات راوی از مها آن اند. استنادهدایت یافته

   بیند:اول در راه قبرستان و در فصل سوم به هنگام سرگردانی در شهر می

 

 
 ۳۱همان مأخذ، ص 

 

 شود:ها در فصل سوم داستان نیز دوباره تکرار میچنین توصیفی از خانه

 

 
 ۱۱همان مأخذ، ص 

  

است که هلن ساندرز یکی از نقاشان مکتب وُرتیسیسم با استفاده  1«شهر آتالنتیک»نام تابلوی زیر 

سیاه و سفید خلق کرده است. این تابلو در شماره دوم مجله بالست به چاپ  از خطوط بریده

 رسید:
                                                           

1. The Atlantic City 
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 آتالنتیکشهر  تابلوی

  

در ق که های کوبیستی و نقاشی فوتواند به شباهت بین نقاشیراحتی میهخواننده متن حاضر ب

ه ُورتیسیسم چنینی آنقدر زیاد بود کهای اینببرد. شباهت سبک ُورتیسیسم کشیده شده است پی

های آوردند. پس شباهت توصیفانگلیسی کوبیسم به شمار می را در اوایل پیدایش شاخه

هم از سبک ملبوف کور هدایت به تابلوهای کوبیستی در اصل به این خاطر است که هدایت در 

 رتیسیستی است نه کوبیستی.نقاشی وُ 
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 از ویندهام لوئیس کارگاهتابلوی 

 

بخشان هدایت همواره مطرح در این میان، نویسندگان و شاعران متعددی نیز به عنوان الهام

دین معاصر منق»نویسد که: چنین می« بوف کور» معضلالمثل، آذر نفیسی در مقاله اند. فیبوده

دانند از آثار نویسندگانی چون پو، و کافکا و نوالیس و ریلکه و میرا مخلوطی  بوف کوراکثراً 

از طرفی، از آنجایی که هدایت با جنبش روانشناختی ابتدای قرن بیستم آشنایی داشته،  1«نِروال.

ایانه و گراند با رویکردهای متنای همچون محمود نیکبخت و جالل ستاری نیز سعی کردهعده

و  ۲خصوص روانشناسی فرویدیهشناسی، بهدایت از مکاتب روان شناختی تأثیرپذیریروان

ان نیست. کدامشها هست و هیچهمه این اما،بوف کور برسانند. به اثبات بوف کور یونگی را، در 

ی مکتبی التقاطی گرتر نیز بیان شد، دََورانکه پیش. چناناثری ُورتیسیستی استبوف کور 

                                                           

 . 11ص  "بوف کورمعضل "نفیسی،  .1

هدایت شاید نخستین کسی است که از فرویدیسم در زبان »نویسد: نیکبخت در این خصوص چنین می .۲

ویژه های فرویدی تأثیری خاص برچگونگی نگاه هدایت بهفارسی سخن گفته است. اگر هم چنین نباشد نگاه

 (۳۱ص  )نیکبخت، همان مأخذ، پاورقی« داشته است.بوف کور بر 
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های فکری مطرحِ زمان را در خود هضم و جذب کند. کرد تمام جنبشمیکه سعی بود 

فتن عمده تحت تأثیر ُورتیسیسم نوشته شده است، اما چه بسا یابه طور  بوف کوربنابراین، اگرچه 

ن طبیعی باشد. در واقع، همی ردپایی از تمامی مکاتب فوق و آثار نویسندگان نامبرده در آن

تواند اثرش ی وُرتیسیسم بود که صادق هدایت را قانع کرد که میرویکرد التقاطی مکتب هنر

هم بدون عضویت در این  بندی کند، آنای مختلط از آثار لوئیس سرهمتکهرا بصورت چهل

از  ادهاستفای به ترین اشارهمکتب، بدون حصول درکی درست از اصول آن، یا بدون کوچک

 آن.

در خصوص اهمیت این داستان بوف کور ی خود از هاآذر نفیسی در ادامه تعریف و تمجید

 کند:چنین ابراز نظر می

رات قاطع نظبوف کور نویسی فارسی درباره هیچ کتابی به اندازه در تاریخ نقد داستان

ار بودا و هایی مرئی یا نامرئی بین افکار راوی و افکارائه نشده. نظراتی شیفته یافتن ارتباط

توان تشابهاتی یافت کافی نیست. کوشش این بوده و مارکس و فروید و غیره. این که می

هنوز هست که کل روایت در محدوده یکی از این نظریات به بند کشیده شود. و اهمیت 

 1گریزد. ها میگونه تحلیلجاست که از دام ایندر اینکور بوف 

 

به  ژوهشپست و در این گریرا در آن به بند کشید دَوَرانبوف کور توان تنها مکتبی که می

، اهمیت آثار ُورتیسیستیشد. رمزی بودن تفصیل به تمامی شواهد مرتبط با این امر پرداخته 

ثابه بندی ذهنیت فرد به مآن در زندگی فرد، چهارچوب فراوان گذشته در این مکتب و تأثیر

های متفاوت و متضاد فرهنگی و گرایشات شخصی متعارض، جایگاهی برای انباشت تاریخچه

 همه و همه، مشخصاتی تصویرمحوری و فضامحوری و بخصوص ماهیت التقاطی این مکتب،

یصه در اثری که مبتنی بر خصشوند. تنها نیز تمام و کمال یافت میبوف کور هستند که در 

                                                           

 .1۱-1۳همان مأخذ، صص .  1
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به شکلی ا رتوان انبوهی از نظریات مختلف و متفاوت التقاطی وُرتیسیسم نوشته شده باشد می

فشرده گرد هم آورد و البته دیدیم که استفاده ناشیانه هدایت از این اصل کلیدی مکتب 

ر . درا مخدوش کرده است بوف کورگری چگونه شالوده ساختاری و کلیت معنایی دَوَران

های یک وُرتکس است، گردابی الکترومغناطیسی که عناصری از سبکبوف کور حقیقت، 

انتها در آن هستند. این داستان به قول های فکری مختلف در حال چرخشی بیهنری و فلسفه

ن ز میان آشوند، اها از آن به بیرون پرتاب میایست... که ایدهگاه یا خوشهگره»اِزرا پاوند 

 «شوند.گذرند و به درون آن کشیده میمی

به نحوی آشکار به اصل بوف کور جاست که صادق هدایت در بخشی از جالب این

وُرتیسیستی التقاط که شخصیت راوی را همچون تار به مخلوطی متناقض و عجیب بدل کرده 

 کند:است، اشاره می

 

 
 ۱1همان مأخذ، ص 

 

 نویسد:چنین می« نامتناسب عجیب مخلوط»نفیسی درباره این 
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طبیعی  شود. البتهاین خصیصه... نه تنها در شخصیت راوی که در سرتاسر روایت دیده می

تی های سنباشد. حتی در رمان« عجیب»و « نامتناسب»است که هر رمان مخلوطی از عناصر 

ر همدیگر برابها و حوادث نامتجانس یا متضاد در کنار و در بینیم شخصیترئالیسم هم می

کار گرفتن ضد هر پدیده به قصد روشن کردن زوایای پنهان پدیده ه گیرند. بقرار می

ی رسد... سؤال اصلجا این نامتناسبی عجیب به اوج خود میشگردی آشناست. اما در این

د، را به نمایش گذار« نامتناسب عجیب»این است که هدایت چگونه توانسته است این 

 1اش را از دست بدهد. کپارچگیآنکه روایت یبی

 

ه که به چداند آنخبری اوست. او نمیبهت نفیسی و سؤالی که برای او پیش آمده ناشی از بی

این داستان که از نبوغ هدایت برخاسته باشد، بلکه « جادوی روایت»شکل داده، نه بوف کور 

سب نامتنا»این »ادر ساخت تا چه هدایت را قشمار او از هنر لوئیس است. آنهای بیبرداریتکه

ز چیزی ج« اش را از دست بدهدکه روایت یکپارچگیآنرا به نمایش بگذارد، بی« عجیب

م وابسته ه عناصر متناقض و در عین حال به»نیست. ُورتیسیسم هنر بکارگیری « هامنطق متناقض»

 ۲«است.

کار گرفته  هت لوئیس بچنین است که مفهوم ُورتکس به دسهایی ایندقیقاً در بطن تناقض

م لوئیس مداوبه طور  هاها و تناقضکند. تباینشود و به مؤثرترین شکل ممکن عمل میمی

ها را درک نمای ثنویتشکلی ضمنی مشخصه متناقضه کنند زیرا او برا شیفته خود می

 کرد، اماگرفت، آن دیگری را فسخ میکه یکی در تقابل با دیگری قرار میکرد؛ اینمی

 دیگری –و غیاب  –اثر شود. هر کدام حضور همان دیگری بی غیابامکان داشت در 

 ۳را نفی کنند. ها آن ها را آشکار و همرا الزم دارند تا هم تناقض

                                                           

 . ]تأکید در متن اصلی[1۲-11همان مأخذ، ص .  1
2. Bracewell. ibid. p. 285. 

3. Bracewell, ibid. p. 272. ]تأکید در متن اصلی[ 
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عمو، قصاب و -را شرح داد؟ راوی، پدربوف کور توان ماجراهای آیا بهتر از این می

ماند، جدا میها آن شود و ازیکی میها آن با جداست،ها آن است و در عین حال از خنزرپنزری

دهد. و همین اش را از دست مینیز هویت یکپارچهها آن هویتش ناقص است و باها آن بدون

های داستان و روابطی که با یکدیگر دارند، اعمال توان تقریباً روی تمام هویتفرمول را می

 کرد.

بود. او، مطابق با همین منطق، در  1«میانه تناقض وضوح و منطق در»ویندهام لوئیس، به دنبال 

ود هرچیز به ضد خها آن های نامتناسب عجیبی را که درآثار تجسمی و نوشتاری خود، مخلوط

شد، مخصوصاً ابداع کرده بود تا به جریان اصلی تفکر مدرن و هنر آوانگارد زمان خود بدل می

ای مرزه»تاریخ بتازد و به همین دلیل است که گرایانه آن از فرد و های مطلقروایتو کالن

آورد که روان یکپارچه را متالشی های متعددی را به وجود میدوگانگیتار موجود در رمان 

ها های او ترکیبات عجیبی هستند که مفسران تا مدتو از همین روست که شخصیت ۲«کندمی

یرویی انده بودند. لوئیس حتی تابلوی تادر مها آن از فهم و تحلیل دقیق افکار و رفتار و گفتار

 بیند:خودش را کشیده بود تا نشان بدهد که خود را نیز همچون مخلوطی نامتناسب و عجیب می

 

                                                           

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

 

درباره پیامی که این پرتره قصد رساندنش را دارد ماشین کمدیِ عصر مایکل نورث در کتاب 

تًا گیرد حقیقاش میروشنفکر از ذهن عوامانه که به سخره-آیا هنرمند»که:  نویسدچنین می

 1«و داللت بر همرنگی گریزناپذیر او با همان عوام دارد؟طبعانه امستقل است، یا نگرش شوخ

ور بوف کدر پی پاسخ دادن به آن است و از طریق همین رمان به تار ست که رمان این سؤالی

 دهند. هر دو اثر نیز، آنچنانکه دیدیم، پاسخی یکسان به آن مینیز راه یافته است و 

یکی  ۲.«فکر کردن یعنی کافته بودن»چیز دوگانه و حتی بر این اعتقاد بود که لوئیس در همه

ئیس به های لواز منتقدان لوئیس به نام وی. اس. پریچت معتقد است که اگر کسی در نوشته

دیگر ندرت با یککه به»شود هایش دقت کند متوجه میجمله نخست و جمله پایانی پاراگراف

                                                           

1. North, Michael. Machine-Age Comedy. Oxford: Oxford University Press. 

2008. p.122 

۲. Gasiorek, and Waddell. ibid., p. 3. 
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ر ها را حتی دای از منطق متناقضرسد لوئیس شمهپس به نظر می 1«کنند.رابطه منطقی برقرار می

کار  هسبک نوشتاری خود را در حرف زدن ب»کرد. او حتی اش نیز استفاده میهای انتقادینوشته

های با مکث کرد کهشکست و به عباراتی تقسیم میمی برد. هنگام سخن گفتن، جمالتش رامی

 های غریب لوئیسیگونه خالقیتجانبه هدایت از ایناستفاده همه ۲«شدند.طوالنی از هم جدا می

قًا به شکل بدهد و دقی بوف کوربود که او را قادر ساخت به مخلوط نامتناسب عجیبی به نام 

تا به امروز از فهم دقیق این اثر و تحلیل رفتارها و بوف کور همین دلیل بوده است که مفسران 

ها را اند. یک نمونه گویا از این تناقضهای پر از تناقض راوی آن بازماندهگفتارها و لفاظی

یابیم که راوی از رؤیای فصل نخست بیدار شده است. راوی در ابتدای این بخش، جایی می

خواند، اما چند خط بعد و پس از آخرین می« جدیددنیای »دنیایی را که در آن بیدار شده است 

 نامد:می« دنیای قدیمی»خط تیره این پاراگراف، آن را 

 

 
 ۱۳همان مأخذ، ص 

 

                                                           

1. Qtd. in Wagner, ibid., p. ix. 

۲. Schneider. ibid., p. 15. 
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 «همه احتیاجات پست و کوچک»نیاز از و بی« خدانیمچه»این موجود متناقض یک لحظه خود را 

 بیند:ترین نیازها میافتادهپاترین و پیشرا در پست« ابدیت»ای بعد کند و لحظهفرض می

 

 
 1۳۶همان مأخذ، ص 

  

گونه گیرد و اینرا برای خنزرپنزری نیز به کار می« خدانیمچه»جاست که او لقب جالب اما آن

 هایشود، بلکه باز هم تناقضها بر ما آشکار میپنداری او با نماینده رجالهنه تنها همذات

شود. چگونه ممکن است که شخصی باورهای مذهبی اش پیش روی ما گذاشته میفکری

برای ستودن خود و دیگران  مذهبیدیگران را زیر سؤال ببرد، اما در عین حال از تشبیهات 

 استفاده کند؟

 

 
 1۲۲همان مأخذ، ص 
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به  او را همانند تمامی مفسران این اثر بوف کورهای وُرتیسیستی اطالعی نفیسی از بنیانبی

 اشتباهاتی فاحش کشانده است:

الصه ای واحد خمایهروایتی است بنا شده بر اساس تضاد و تناقض که در درونبوف کور 

جا رنگی یک شهر فرنگ مدام جابههای شود؛ متشکل از لحظاتی است که مثل شیشهنمی

های راوی، بافیسازند. در واقع، و به رغم فلسفههای جدید میشوند و ترکیبمی

مضمون اهمیتی ندارد و روایت در جهت کشاندن خواننده به طرف فکر یا 

 . تنها ساختار روایت خواننده را در مرکز تجربیاتیکندسرانجام معینی حرکت نمی

ب هایی مستتر در قالز طریق این تجریات خواننده به دریافت یا دریافتدهد و اقرار می

 1یابد. فضای روایت دست می

 

هم این گوید یک قدم به فسخن میبوف کور در « تضاد و تناقض»نفیسی هنگامی که از وجود 

که  ،بوف کورافتد. مضمون اصلی شود، اما در ادامه هزار قدم از آن دور میاثر نزدیک می

خالف نظر نفیسی کامالً در داستان حاضر است و اهمیت بسیار زیادی نیز در فهم معنای نهایی بر

های به ظاهر پردازیتمامی فلسفهست، منتهی در معنای لوئیسی آن. ایابی هویتداستان دارد، 

د. سرتاسر اند باید بر همین اساس فهمیگویی شبیهراوی را که بیشتر به هذیانپراکنده و نامنسجم 

 ست ازدر تالش برای رساندن این معنا و مضمون  است که ذهن راوی ظرفیبوف کور متن 

تفاوت های شخصی مهای گوناگون و گرایشهایی که حاصل انباشت تاریخچهتضادها و تناقض

هدایت بر همین مبنا شهرفرنگ چهارپاره خود را با استفاده از . تکه اوستدر ساخت هویتی تکه

هنری ویندهام لوئیس سامان بخشیده است. در حقیقت، داستان های آثار، رویکردها و فلسفه

توان در این عبارت خالصه کرد: تالش راوی در جهت یافتن می تاررا همچون رمان بوف کور 

 اش.هگسیختست او در این راه به خاطر هویت ازهموجودی یکپارچه و متمایز از دیگران و شک

                                                           

 . ]تأکید از نگارنده[1۱نفیسی، همان مأخذ، ص .  1
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ند، هایی پراکنده از هندوئیسم تا فرویدیسم را بیابتکهبوف کور توانند تا ابد در محققان می

ها را که تاکنون نیز چنین بوده است، اما باید توجه داشته باشند که هدایت همه این پارهکما این

مهیا کرده بود در داستان خود گنجانده بود. نظر به تمامی  در چهارچوبی که ُورتیسیسم برای او

 موارد ذکر شده، داوری ذیل از محمد بهارلو در باب مسلک فکری هدایت از بنیان خطاست:

کند که ای میدر نزد هدایت اجبار عین شر است و همواره زندگی خود را معطوف زمینه

طول چهار سال اقامت خود در  در آن حد اعالی آزادی فردی وجود داشته باشد. در

های فکری ها و مکتبیک از نظریات و مشرب( به هیچ1۳۱۱تا  1۳۱۱بلژیک و فرانسه )

شمار و هواخواهان پرشور بسیار داشتند، تن غربی، که اتفاقاً در زمان اقامت او انواع بی

های ه نیرودهد. او اهل مسلک تسلیم و رضا نبود. بیش از هر چیز بر آن بود تا جامعنمی

اخالقی و عاطفی و فکری و طبیعی خود را آزاد کند و پرورش دهد، به شرط آنکه هر 

در واقع چنان که شود از میان برود... آن چه باعث لنگی و افت و تباهی این نیروها می

گفتم او هیچ نظریه خاص و عقیده واحدی را سرمشق و الگوی ادبی و فلسفی و اندیشگی 

 1. بندده هیچ احدی دل نمیسازد و بخود نمی

 

دیدیم، هدایت نه تنها مقلد ویندهام لوئیس بود، بلکه آنقدر به او  پژوهشآنچنانکه در این 

های هنری لوئیس در آثار خود استفاده کرد و او را به بسته بود که تا پایان عمر از استراتژیدل

ن رو، ساخت. از همی« سرمشق و الگوی ادبی و فلسفی و اندیشگی خود»شکلی ناقص و عقیم 

، باید به بعدبوف کور تمامی آثار هدایت را، از اد است که نگارنده قویاً بر این اعتق

ی جانبه وُرتیسیسم در آنها بازخوانیک مرتبه دیگر با لحاظ کردن حضور همه

 کرد. 

                                                           

از صادق  اینشده)در شرح نامه منتشر  صراحت و شجاعت در شمار سجایای هدایت بود" بهارلو، محمد،.  1

 . ]تأکید از نگارنده[1۲، ص 1۳۱۶، 1۱، شماره رودکیمجله  "(تیهدا
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های هایی از دفترچه یادداشت«تکه»توان برای حضور رسد در این مرحله دیگر میبه نظر می

گیری از کاره گذاری را نیز با بیت این تکهکننده آورد. هدادلیلی قانعبوف کور ریلکه در 

که از ُورتیسیسم نشأت گرفته بود، انجام داده است نه به خاطر  ،بوف کورخصیصه التقاطی 

 1فراموشی.

 

 

 
 11۶-11۱همان مأخذ، صص  

 

طور که معلوم است آشنایی اولیه هدایت با مفهوم صورتک نه با ریلکه، بلکه بازهم عالوه، اینه ب

ئیس های لوها و داستاناز طریق لوئیس حاصل شده بود. ماسک یا صورتک در بسیاری از رمان

دشمن ، نمایشنامه تاردر آثار نوشتاری او، از جمله در رمان  Maskنقشی بسیار مهم دارد و واژه 

                                                           

ه او از عملکرد حافظها را در داستان هدایت ناشی باالتر دیدیم که علی عبداللهی دلیل حضور این تکه.  1

ر د ایکرده  ادداشتی ییبخش را خوانده و جا نیاز آن، ا شیپ تیبه نظرم هدا» گوید:داند و چنین میمی

ا و آن ر ستیها از خودش نجمله نیذهن سپرده است. بعد از آن، بر اثر مرور زمان فراموش کرده است که ا

 .«در بوف کور انعکاس داده است
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تا حدی  شودو سایر آثار او مدام ظاهر می بوزینگان خداوندو عید بیگناهان های ان، رمستارگان

 ز سخن گفت.او نی« فلسفه صورتک»توان از که عالوه بر فلسفه چشم و فلسفه خنده لوئیس می

برای هنرمند اصیل بود و ها آن لوئیس دو نوع صورتک ابداع کرده بود که یک نوع از

طراحی کرده  1داستانی. او برای خود حداقل شش صورتک ادبیهای دیگری برای شخصیت

عالوه بر خود لوئیس،  ۲«اش را تعریف کرد.نظرات انتقادی»شد میها آن بود که از طریق

شوند. مطابق هایش مدام با صورتک ظاهر میها و نمایشنامههای او نیز در داستانشخصیت

ه بیهات ببیش از سایر تشعید بیگناهان های واگنر واژه صورتک در تشبیهات ادبی رمان بررسی

 ۳کار رفته است.

ت هایی که روی صفحاآن های اولیه لوئیس، مخصوصاًها در نقاشیتقریباً تمامی شمایل

حتی راههایی که بشوند، صورتک به رو دارند. مثالها ظاهر میعناوین فصول یا کتاب

عِر های مرتبط با شیا نقاشیدشمن های مجله دسترسی پیدا کرد آگهیها آن توان بهمی

ارگان دشمن ستبینیم که کاراکترهای نمایشنامه هستند... همچنین میسویه ترانه یک
رانه تکه نماینده خود لوئیس است در حالی وارد شعر دشمن صورتک دارند. شخصیت 

 ۱پوش است. شود که صورتکمیسویه یک

 

، یعنی 1۳11کند، در سال که بهارلو نیز در مصاحبه خود تصریح میچنان ،هاصورتکداستان 

موعه داستان در مج و چهارسال قبل از انتشار آن، بوف کورحدود دو سال پس از نگارش 

ای بر قدمهم قطره خونسه ُورتیسیستیداستان توان آن را مانند به چاپ رسید و می قطره خونسه

                                                           

1. Wagner. ibid. p. 22. 

۲. ibid. p. 21. 

۳. ibid. p. 288. 

۱. ibid. p. 22. 
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مبحث صورتک  ۲از طرفی، بر خالف نظر عبداللهی که باالتر نقل شد، 1دانست.بوف کور انتشار 

یابی مایه اصلی داستان یعنی هویتو نحوه استفاده هدایت از آن نیز کامالً با درون بوف کوردر 

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:

 

 
 ۱۱همان مأخذ، ص 

 

خورد و افکار و شکست میاما  چنان که شرح آن رفت، در هر دو بخش داستان در این راه 

نها فهمد که نه تیابد و میتصوراتش را در خصوص رابطه میان خود و غیرخود واهی و باطل می

 ها وابسته است.ها همبسته و حتی به آناز دیگران نیست، بلکه با آن« مجزا»

 

 های تفسیریشباهت. هدایت، لوئیس و 4-11

آثار  گران اروپایی و آمریکایی ازبرخی از تفسیرهای تحلیل های خودنگارنده در جریان بررسی

بوف کور رانی از گران ایکه تحلیل دیدمینوشتاری و انتقادی لوئیس را بسیار مشابه تفسیرهایی 
ر آن حاضر ب پژوهشدر  توان مؤید آنچه دانست کههایی را میارائه کرده بودند. چنین شباهت

رشمارش های پبرداریروی شدید هدایت از ویندهام لوئیس و تکهتأکید شده است، یعنی دنباله

  از آثار او.

                                                           

 توان ردپاییمیزنی که مردش را گم کرد و سگ ولگرد های مشهور دیگری از هدایت مانند در داستان.  1

 از وُرتیسیسم را یافت.

جمه تر ناًیهم به کل اثر ندارد، ع یسطر از بوف کور که چندان ربط منطق ۳»گوید که: عبداللهی چنین می.  ۲

 .«است لکهیاز ر
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  شود.جا ارائه میهای تفسیری در اینچند نمونه از این شباهت

گیرد های کالن ملی و شخصی قرار میمدرنیستی ورای تاریخچه-فرد در روایت اگوئیستی

فی رسد. چنین تعریبه آزادی فردی مورد نظر خود میها آن سر گذاردن همگیبا نفی و پشتو 

از تمامی  1، قادر به فراَروی«سوژه عقالنی خودمختار»از فرد، که آن را به مثابه یک 

 های چهار دهه نخست قرن بیستم غالبداند، بر تفکر مدرنیستگفته میهای پیشمحدودیت

هایی ها و گرایشبود. لوئیس اما، فرد و ذهن او را مخلوطی درهم و ناهماهنگ از تاریخچه

فرد  ها و تناقضات بر زندگیدید. از نظر لوئیس، این تفاوتمتفاوت، متعارض و متناقض می

. بنابراین، مبتنی کننددهی میبخشند و به تمایالتش جهتافکنند، به شخصیتش شکل مییه میسا

« روایتردهخ» توان محل تالقی و کشمکشبر تعریف لوئیس، وجود و شخصیت یک فرد را می

 های متفاوت دانست.

اکله فکری مدرنیستی از فرد بگنجد، منطبق با ش-تعریف فوق بیش از آنکه در قالب اگوئیستی

 های پس از جنگ جهانیبود که در وضعیت فلسفی به وجود آمده در سال مدرنیسمپست

ول را برای حصها آن دانست و رجوع بهرا از بنیان مردود می« روایتکالن»دوم، اتکا به هرگونه 

کرد. این همان وضعیتی بود که ژان فرانسوا لیوتار در سال ت و پیشرفت نفی میدانش و معرف

 ،مدرن، گزارشی درباره دانشوضعیت پستهایش را در کتاب معروف خود ، چهارچوب1۱۳۱

  مشخص ساخت:

از نظر وی... این وضعیت جدید باعث تشکیک به مسائلی شده است که در دوران مدرن 

شدند، یعنی تشکیک نسبت به سوژه عقالنی خودمختار، اشته میترین امور پنداز بدیهی

 ، تشکیک به پیشرفت و توسعه و از این قبیل... این وضعیت، فاقدتشکیک به علم دینی

، از این رو، وضعیتی باز، متکثر، منتشر و فارغ از هر شمول مدرنیته استمرکزیت همه

کننده و ها، منطقی یکپارچهامدرنیستباشد... منطق مدرنتیه، به زعم پسروایت غالب می

                                                           

1. Transcendence. 
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ین دهد و این قوانهای فردی را به چند قانون علمی تقلیل میساز است که تفاوتهمگون

کند... این های انسانیت و تمایز آن از )ناانسانیت( معرفی میرا به عنوان شاخصه

 1امد. انجسازی و طرد دیگری میکارویژه دیگر مدرنیته، یعنی حاشیهه خصوصیت ب

 

منطق »مسجل شد که لوئیس با تمامی تعاریف مدرنیستی فوق بخصوص با  پژوهشاما در این 

رد ط»و « سازیحاشیه»خاص آن یعنی « کارویژه»مدرنیسم و « سازهمگون»و « کنندهیکپارچه

درنیستی مبدینسان، از نظر منتقدانی چون فوشِی و ادواردز، انتقاد پست. »مخالف بود« دیگری

، ها، رؤیای فراَروی، ایده اصالتروایتسی به مدرنیته... ریشه در مقاومت او در برابر کالنلوئی

نیز به همین دالیل و آن چنان که پیشتر نیز  ۲«عمق مدرنیستی بود.-و-و همچنین مدل سطح

 ۳«فت.یااو نیز تعمیم می« اَبَرمرد»خصوص به نظریه ه انتقاد لوئیس... به نیچه و ب»دیدیم، 

 همراه و همبسته و« دیگری»همواره با « خود»از دید لوئیس، اطر تمامی دالیل ذکرشده، به خ

 طبع درو بالتار حتی به آن وابسته بود و همین تعریف لوئیس از فرد را تمام و کمال در رمان 
های بینیم. بنابراین، کامالً طبیعی است اگر منتقدی چون نفیسی درباره شخصیتنیز می بوف کور

ها تصاویر دو قطب متضاد را با هم در خود همه این شخصیت»طور بگوید که این کور بوف

اند، در سرتاسر داستان یکدیگر در وجود راوی جمع شده« هم با»ها که این قطب ۱«اند.جای داده

کنند و در نهایت نیز سبب فروپاشی ابطال می« خود»روایت جعلی او را از را نقض و کالن

 شوند.اش میدوپارگی شخصیتیاش و هویتی

                                                           

 شماره دوم، ، دورهملل پژوهش ماهنامه "پسامدرن، گفتمان در سیاسی تفکر تحول" انصافی، مصطفی،.  1

 .۶۲-۶1، صص 1۳۱۶ اردیبهشت ،1۳

۲ Weller, Shane. “Nietzsche among the Modernists: The Case of Wyndham 

Lewis.” Modernism / Modernity. vol. 14, no 4. 2007: p. 627. 
۳. ibid. 

 .1۱ص  "،بوف کوردربافتی از " نفیسی،.  ۱
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او و بوف کور هاست در خصوص صادق هدایت، اخیرًا نیز حورا یاوری، منتقدی که سال

مدرنیستی زند، در یک یادداشت نسبتاً کوتاه، تفسیری پستاش قلم میهای فکریچهارچوب

 از تفکر هدایت به دست داده است:

ی و محتوایی که هنوز مورد بحث و های ساختارکاریبوف کور، گذشته از تمام ریزه

دهد، ]که[ ای... از مفهوم من در تقابل با دیگری به دست میتعریف تازه گوست...وگفت

فته کار ای جدابانه تنها در ایران، بلکه در جهان ممتاز است. نگاه کردن به خود چون تافته

ری، دیدن گزلیک ای است، اما بازشناسی نگاه زن لکاته در عمق چشمان مرد اثیساده

آلود مرد قصاب در زیر عبای قاری و قبای پیرمرد گورکن، و بعد نگاه کردن در خون

ها در درون خود... اوجی از آگاهی و آینه و رو به رو شدن با ریشه همه این تباهی

و و های فیلسوفانی مثل میشل فوکروشندلی ]است.[ هدایت... خیلی زودتر از آنکه نوشته

منتقدانی چون ادوارد سعید، طرز نگاه کردن به جهان، به تاریخ و مقاطع  نویسندگان و

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

 

ده ای انگشت گذارروی همان خصیصهبوف کور بینیم، یاوری در تحلیل خود از که میچنان 

ن یکی دیدن و نگاه کرد« غیرخود»را با « خود»ت: نیز بر آن تأکید شده اس پژوهشکه در این 

، یعنی تعریفی که منطبق است بر duexصورت ه بلکه ب individualصورت ه به خود، نه ب

های گوناگون روایتمدرنیستی به فرد و هویت فردی به مثابه ظرفی از خردهپست-نگاه لوئیسی

و متفاوت. اشاره یاوری به متفکرانی مانند فوکو و سعید نیز تأکیدی از است بر تفسیر 

 .بوف کورمدرنیستی او از پست

مدرن خواندن لوئیس یا اشاره به ست. پستا ذکر یک نکته نیز در این فرصت ضروری

ها بدین معنا نیست که او نیز خود را عضوی از این نحله مدرنیستهای فکری او با پستشباهت

                                                           

 .1۲۱ص  "،و خیلی مریدان« بوف کور»افسون "یاوری، .  1
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نخستین  را برای« مدرنپست»دانست، یا اصالً درکی آگاهانه از این فلسفه فکری داشت. واژه می

یان کار برد. به به ب «مدرن...وضعیت پست»سال پس از مرگ لوئیس در کتاب  ۲1مرتبه لیوتار 

رن نامیده مدهایی که اوج فعالیت هنری لوئیس بود طرز تفکری که امروز پستدیگر، در سال

کار  هشود شناخته شده نبود که لوئیس با آن آشنا باشد یا اصول آن را آگاهانه در آثارش بمی

روتر صدش را دارد، صادق هدایت را پیشکه یاوری قچنانتوان، آنبگیرد. بر همین مبنا، نمی

که به هر حال از آِن  1از این طرز تفکر دانست« درکی آگاهانه»از امثال فوکو و سعید و واجد 

 خود او هم نبود و از لوئیس به سرقت برده بود.

الذکر وجود دارد که پرداختن به های تفسیری فوقمورد جالب دیگری در خصوص شباهت

 نیست.آن خالی از لطف 

اده لوئیس استف عید بیگناهانبا اشاره به پاراگرافی از رمان نثر مدرن در کتاب  ۲بونامی دوبره 

 سد:نویستاید و چنین میهایی با آواهای خشن را در تناسب با نیت ادبی مؤلف میاز صامت

لی یمند است در شما شور ]ادبی[ به وجود بیاورد تماآقای لوئیس به همان اندازه که عالقه

وید گشما سخن می برزند، او َشما حرف نمی باندارد که شما را با استدالل قانع کند. او 

ود دقت ششروع می« نه، عزیزم...»کشد. مثالً به بندی که با و حتی بر سرتان فریاد می

                                                           

ری که هنوز به طور کامل به چند و چون تأثیرپذییاوری منتشر کردم، به دلیل آندر نقدی که بر یادداشت .  1

ف کور بر بنیان داستان بودانیم که می» چنین نوشتم:بوف کور هدایت از لوئیس پی نبرده بودم در خصوص 

ر بسیار بیشتری ا)سایه و بدن، ذهن و عین، لکاته و اثیری و...( بنا شده است که نزدیکی بسی« ثنویت»پایه نوعی 

دکارتی به جهان دارد و این داستان نیز تاکنون به همین عنوان، یعنی  ای،ابژه-ایبه نوع نگاه مدرنیستیِ سوژه

ص ، صپدرخواندگی و پدرماندگیجنانی، حسام، « )در ادبیات ایران شناخته شده است.« رمان مدرنیستی»

یری توان نوعی طرزتفکر ضدثنویتی یا به تعباست و میدانم که این تحلیل اشتباه بوده ( اکنون می۳۱-۳۶

 شناسایی کرد.بوف کور مدرنیستی، را در دیگر، پست

۲. Bonamy Dobree 
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شوند یا ترکیب حروف آغاز می tها با حرف و تعداد دفعاتی را بشمارید که واژه 1کنید

ck روند... آقای لوئیسها با یورشی سهمگین پیش میبکار رفته است. جملهها آن در 

 ۲زنان به تفکر وادار کند...مصمم است شما را نهیب

 

شود و حرف پایانی شروع می tبا حرف « تفکر کردن»به معنای  thinkدر زبان انگلیسی واژه 

 عید بیگناهانآرایی مورد اشاره در رمان آوا است و تفسیر دوبره از واجهم ckبا ترکیب  kآن 

تولید  انفجاری-صورت انسدادیه ست که در دهان بآوایی /k/بر همین مبنا شکل گرفته است. 

انفجاری است، نهیب صوتی الزم -، که آوای آن بازهم انسدادیtشود و در ترکیب با حرف می

  کند.ننده به تفکر فراهم میرا برای برانگیختن خوا

اصلی  یابیم، در منبعمیتار آرایی را بازهم در رمان تری از واجنظر به نکته فوق، نمونه جالب

 های صادق هدایت و صد البته در همان پاراگراف آغازین داستان.برداریتکه

ور حیات ای تار یادآدانیم که برتا بربه نام برتا نامزد تار است و می تارعنوان فصل اول رمان 

یا دنیایی غیرهنری و غریزی است. پس عجیب نیست که در پاراگراف اول با استفاده فراوان 

ای که در زبان انگلیسی همبسته با غریزه است، یعنی روبرو باشیم. واژه cو  sلوئیس از حروف 

s--e--x با آوای دو حرف فوق، یعنی ،/s/رسدو به پایان می شود، آغاز می. 

 

                                                           

 است که دوبره کمی باالتر از این خطوط نقل کرده است.عید بیگناهان مقصود یکی از بندهای رمان .  1

۲. Dobree, Bonamy, Modern Prose style. London:  Oxford University Press. 

1950. p. 103. 
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 1ص تار، لوئیس، 

 

شود )پاریس( که در ظاهر صرفاً نام یک شهر است، اما به شخصیتی جمله با نامی شروع می

کند که کشش نابخردانه او به یک زن دنیایی را به آتش کشید و به همین ای اشاره میاسطوره

فرودیته )همتای آبازی رم باستان دلیل است که لوئیس در این بند از ونوس الهه زیبایی و عشق

  برد.های یونانی( نام میدر اسطوره

مطابق روایت یونانی، زئوس، خدای خدایان یونان باستان، در یک مهمانی از پاریس 

خواهد تا از میان هرا، آتنا و آفرودیته یکی را به عنوان زیباترین زن انتخاب کند. آفرودیته می

هد ند در یافتن زیباترین دختر زمینی به او یاری خوادهد که اگر او را انتخاب کبه پاریس قول می

گزیند و با کمک او، هلن، دختر آگاممنون، حاکم شهر رساند. پاریس نیز آفرودیته را برمی

انجامد. می تروآشود و همین انتخاب سرانجام به جنگ مهیب یابد و دلباخته او میمسین را می

وئیس در آثار نوشتاری خود کلمات و حروف را با دهد که لچنین نشان میهای اینکاریریزه

ت. کار گرفته اسه بها آن آوایی و تاریخی های معنایی،توجهی دقیق و موشکافانه به داللت

ام خواندن ترجمه این پاراگراف آغازین نیز در این فرصت خالی از لطف نیست )کوشیده

 را در ترجمه حفظ کنم(: cو  sآرایی مربوط به حروف واج
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ای از آن مواجهیم که گرفتهاما ما با صحنۀ رسوب –دهد. پاریس بوی ایثارگری می

و  ستنیهای خواگیران و سازگاران است. پاریس با گنجایشش برای میکدهشناسای آسان

اش و جاهایی که ونوسان غربی مسیرهای های راهنمای توریست خسروانیکتاب

ست سر های سهایش خرناسهتندیس و مقابل کنندکشان سیر میپاسخگویش را ترناسه

 های یکدیگر را در سراهای بهشتیمسلکش سایهشود. قهرمانان بیدهند، شناسایی میمی

کنند. آنها اکثراً نسبت به هر چیز اال زیست شخصی ناآسوده اش جستجو نمیزدهو آشوب

 اند. اطالعخود بی

   

زیست »ها مهم است صرفاً چه برای آنعتنایی ندارند. آندیگران ا« هایسایه»قهرمانان پاریسی به 

 دهد که دیگرانخودشان است. قهرمان داستان هدایت نیز هیچ اهمیتی نمی« شخصی ناآسوده

و  خودش« تجربیات زندگی»چه برای او اهمیت دارد هایش را باور بکنند یا نکنند، آنحرف

 . کنداش را برایش تعریف میست که تجربیات ناخوشایند زندگی ناآسودها ای«سایه»

ین بهره نمانده و بهترهای فوق بیآرایینیز، مطابق با خط داستانی خود، از واجبوف کور 

ی شود که از قضا مفسران شهرتدر پاراگراف آغازین داستان یافت می تارنمونه نیز همانند رمان 

... از شاهکارهای ادبیات فارسی بوف کوراین جمله آغازین از » :اندای نیز به آن دادهافسانه

 1«ید.آمدرن است و احتماالً یکی از مشهورترین جمالت در ادبیات معاصر فارسی به شمار می

 

 
 1همان مأخذ، ص 

                                                           

، ۳، شماره ۳۱، سال نامهایران "ادبیات فارسی مدرن، آرمانشهرگرایی و ناامیدی در"عسگری، افشین، متین.  1

   .۲۱، ص 1۳۱۱/۲۱1۱پاییز 

http://www.aghalliat.com/


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

108 
www.aghalliat.com   

 

 نویسد:آرایی چنین میمحمدیوسف قطبی در وصف این واج

اًل ترجیح دهد، زیرا معمو« زخم»را در جمله باال بر « درد»کار کلمه شاید یک نویسنده تازه

گویند: درد زندگی و زخم زندگی مصطلح نیست. اما چون تمام ایم که مردم میشنیده

استان وارد شده است، پس موضوع این کتاب شرح و توضیح زخمیست که بر راوی د

یاید، جا خاتمه نمیترین گویای حال اوست. ولی مطلب به همینکنندهبه نحو قانع« زخم»

کننده مخلوطی از چرک و فساد و خونابه است چون این کلمه در ذهن خواننده تداعی

 با دارا بودن یک« زخم»که کلمه آزارد، و دیگر آنانگیزی چشم را میکه به نحو تهوع

آیند نیست و انتقاد خراشد و به گوش خوشدر وسط، به هنگام تلفظ گلو را می« خ»

نمایاند، تا درد با آن آهنگ نرم و نویسنده را از جهان اطراف خویش به نحو بارزتری می

خورد تا نشان دادن مفاسد زندگی. به دنبال این عاشقانه که بیشتر به درد مجالس بزم می

 در ابتدا بر شدت تأثیر زخم« خ»سیم که باز با دارا بودن همان حرف رمی« خوره»کلمه به 

کند ب آن را که بر پوست و گوشت و استخوان اثر میوافزاید و حالت نفوذی میکرمی

دارد و ناگهان با وضع فجیع و های متمادی فرد مبتال به مرض را در غفلت نگه میو سال

در مقایسه با کلماتی چون جذام یا مثالً سفلیس دهد. و گردد، نشان میهولناکی آشکار می

از رساننده منظور نویسنده نیست. و ب« خوره»کدام مانند شویم که هیچو کوفت، متوجه می

نها شدت نه ت« خ»و « شین»با دارا بودن « خراشیدن»و « تراشیدن»به دنبال این کلمه، کلمات 

ر پشت به هنگام تلفظ د« شین»ف افزاید، بلکه پاشیده شدن حرتأثیر دو کلمه قبل می

 دهد. و با یکها بیهودگی توهمات زندگی را از نظر نویسنده به خوبی نشان میدندان

یم که یابنگاه سرتاسری به تمام جمله و در نظر گرفتن تجانس حروف تکراری، درمی

 1چین کرده است. نویسنده با چه دقت و توجهی کلمات را دست

                                                           

 .۶-۱قطبی، همان مأخذ، صص .  1
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وجه در آثار نظم و نثر امری کامالً رایج است و در حالت عادی نیز به هیچ آراییاستفاده از واج

عجیب نیست که دو نویسنده در کارهایشان از این صناعت ادبی استفاده کرده باشند، اما در 

و ار تو با توجه به آنچه تاکنون بیان شده است وجود چنین شباهتی در رمان  پژوهشزمینه این 

توان یابد و به همین دلیل نمیهم در همان بند نخستین، معنایی دیگر می ، آنبوف کورداستان 

  سادگی از کنار آن گذشت.به

شود بازهم به فلسفه زمان برگسونی و جا بررسی میسومین و آخرین شباهتی که در این

زمان  درباره فلسفهزمان و انسان غربی مخالفت لوئیس با آن مربوط است. لوئیس در کتاب 

گونه این «فضای بیرونی»فکر او با عنصر برگسون و مخالفت او و برخی دیگر از دانشمندان هم

  نویسد:می

ت که واسطه اسمتمایز نیست. این دنیا جهانی از احساسات بی ها دنیایی از اشیاآن دنیای

 ،ذهنیچنین است... جهانی خالصه اینبه طور  روند. جهان آقای برگسوندر هم فرو می

ند. ااز حرکات تپنده که به لحاظ بصری غیرقابل تشخیص درونییا به تعبیری دیگر جهانی 

د فضای خالی ناموجوها آن اند و دراین حرکات بر سطوح و خطوط مرئی بنیان نهاده نشده

یابیم این است که دنیایی درونی است... برگسون درمی« دیرند»چه که ما از است. آن

ا همان ی« بیرونی»در آن است. شاید اشاره به مفهوم « فضا»است که  جایی جهان بیرونی،

به شدت و  1در این زمینه کافی باشد. افرادی مانند برگسون، همچون آلکساندر،« فضایی»

 ۲با حرارت تمام مخالف این مفهوم هستند. 

 

                                                           

 بود.فیلسوف انگلیسی که در استرالیا متولد شده  . ساموئل آلکساندر:1

۲. Lewis. Time and Western Man. p. 435. ]تأکید در متن اصلی[ 
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که لوئیس در هجو فلسفه زمان برگسونی نوشت، دادگاهی وجود دارد عید بیگناهان در رمان 

فضا  –زمان ذهنِ فضاست »که دادستان آن مدافع سرسخت فلسفه زمان است. او معتقد است که 

زمان  –جسمِ زمان است. زمان حیات است، زمان پول است، زمان همه چیزهای خوب است! 

توان او را در قطب مخالف دادستان شخصیتی به نام هیپریدیس ایستاده است که می 1«خداست.

 کشد:چنین به چالش میسخنگوی لوئیس در رمان دانست. هیپریدیس عقیده دادستان را این

ای عوامانه نیست که با مقاصدی عملگرایانه برای سامان زمان شما قاعده-آیا این فضا

ان ما را از مسی زمانه ساخته شده است؟ آیا نبوغ انسانیاحسا-بخشیدن به آشوب تجربی

انسانی ورای سیالیت برای ما بنیان ننهاد؟... این عنصر -این آشوب رها نکرد و جهانی الهی

زمانی که شما را به خود مشغول کرده است... چه دستاوردی داشته به جز فرو بردن جهان 

 ۲منسجم ما به درون یک سیالیت متغیر؟

 

ویندهام لوئیس که ابتدا نقاش بود و بعد نویسنده، فضای ساکن و خطوط مرئی اجسام برای 

گرفتند. مخالفت او با مرز آن قرار میهمواره در اولویت بودند و پیش از زمان و سیالیت بی

سیالیت و توالی زمانی برگسونی سبب شده بود که حتی به آثار نوشتاری نیز همچون تصاویر و 

ر فصلی دلیل نیست که واگنشود. بیمتوقف میها آن د، یعنی سطوحی که زمان درها بنگرنقاشی

گونه اختصاص داده اینعید بیگناهان را که به رمان پرتره هنرمند به مثابه دشمن از کتاب 

 .شودزمان متوقف مینامگذاری کرده است: 

ته از دید صدالب شود ونیز به وضوح دیده میبوف کور این رویکرد تصویری به نوشته در 

 محققانی چون نفیسی دور نمانده است:

 آید و از این حالت شعر را بیشتر تداعیزمان داستان مانند حالت تصویر ثابت به نظر می

و حال  لحظهبوف کور از تسلسل زمانی برخوردار است. در  کند تا داستان که معموالًمی
                                                           

1. Lewis. the childermas. p. 285. 

۲. Lewis. ibid. p. 192-193. 
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مند. از همین رو هر بار راوی نمهم است نه پیوند و حرکت لحظات در خط زمان قانو

 1کند گویی برای اولین بار است.واقعه یا تصویری را توصیف می

 

شوند و هنگامی که دوباره به هم کش و راوی پس از دفن دختر اثیری از هم جدا میمثالً نعش

 د:بینگوید گویی برای بار اول است که او را میای با راوی سخن میکش به گونهرسند نعشمی

 

 
 ۱۱همان مأخذ، ص 

 

ای قعهگذر خواننده نه از وا» بوف کوربه همین دلیل، آذر نفیسی به درستی معتقد است که در 

و این همان  ۲«به واقعه دیگر که از تصویری به تصویر دیگر است. زمان مانند تصویر ثابت است.

از  افته است.نیز راه یبوف کور است که به  نگاه فضامحور، تصویری و ضدبرگسونی لوئیسی

ت که نه تنها ای وُرتیسیستی دانسپرترهآلسیبیادس را همچون تابلوی بوف کور توان این منظر می

-ایست»زمان به نوعی در آن متوقف است، بلکه حتی اگر جنبشی نیز در آن مشاهده شود حالت 

صویر ز یک تدارد. پس جای تعجب هم نیست که موتور محرکه کل داستان چیزی ج« حرکتی

                                                           

 .1۲ ، ص"بوف کوردریافتی از "نفیسی،  .1

 .1۳. همان مأخذ، ص  ۲
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یند، بلکه بنیست؛ تصویر ایستایی که نه تنها راوی در ابتدای داستان از سوراخ هواخور رف می

اش نیز دیده است و همان تصویر ثابت را همواره روی مشابه آن را روی پرده اتاق کودکی

وف بهایش نقاشی کرده است. و تنها نفیسی نیست که متوجه حالت تصویرمرکزی در قلمدان
چشم،  تصویر و»کند: پور نیز نفیسی را در این مسیر همراهی میاسحاقشده است. یوسفور ک

آلود کابوسی است که نامنتظری که ضمناً انتظارش را در این متن، که به ظاهر شرح توهم

 1« دهد، در کانون مرکزی وقایع قرار دارند.ایم در آن رخ میداشته

 

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

 

حض اند. صادق هدایت مقلد مهای تفسیری فوق اتفاقی شکل نگرفتهکدام از شباهت هیچ

ایرانی،  ست که منتقدانا و طبیعی زاییده محض مکتب ُورتیسیسم استبوف کور لوئیس و 

دایت ه بوف کورای بین هدایت و لوئیس مطلع باشند، در که از وجود هرگونه رابطهبدون آن

 د.تر در آثار لوئیس یافته بودنگران خارجی پیشهمان خصوصیاتی را ببینند که تحلیل

                                                           

 .۱۲پور، همان مأخذ، ص اسحاق.  1

2. On the Way to the Trenches. 

http://www.aghalliat.com/


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

113 
www.aghalliat.com   

 

 1. بینامتنیت، از آنِ خود سازی یا سرقت ادبی؟4-12

بحث از سرقت ادبی به میان آمد، در خصوص وجود  پژوهشهنگامی که در مقدمه این 

قولی از علی عبداللهی نقل شد که مرور آن در این  بوف کوردر  های ریلکهسطرهایی از نوشته

  رسد:فرصت ضرور به نظر می

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

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

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

 حس نشود که نیاثر دچار ا کیمخاطب از خواندن  یوقت گر،یداست. از طرف  یمنتف

شهرت  . اعتبار وکندینم دایمعنا پ است، سرقت اصالً دهید زین یگرید یموضوع را جا نیا

 لیاثر اص کیآن را  توانیو م ستیچند سطر ن نیوجه وابسته به ا چیبوف کور به ه

 ۲دانست.

 

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

وف کور باز آثار ویندهام لوئیس به « به عمد»تماماً و ها آن ها و روابط بینو پیرنگ و شخصیت

قدر زیاد است که نه تنها کل اثر را به شدت های وارداتی آنراه یافته و اهمیت این بخش

ی توان این داستان را نوعی رونویسی محتوایقرار داده است، بلکه به همین دلیل می« الشعاعتحت»

فاقد هرگونه وجه ابداعی و خالقانه دانست. کسی که و ساختاری ناشیانه از آثار لوئیس و 

ف کور بوها را در کار رفته در این داستانه های لوئیس را بخواند بسیاری از عناصر بداستان

                                                           

1. Appropriationism. 

 همان مأخذ. عبداللهی،.  ۲
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 زین یگرید یموضوع را جا نیحس نشود که ا نیدچار ا»شناسایی خواهد کرد و بعید است 

ام و است که سرقتی تبوف کور ترین این عناصر نیز همان تکنیک روایی و مهم« است دهید

ای که عبداللهی در آن از رود. نام مصاحبهو سایر آثار لوئیس به شمار میتار تمام از رمان 

ه رسد دیگر در این مرحلاست. به نظر میهدایت فراموشکار یا هدایت سارق هدایت دفاع کرده 

ن سخن گفت. در چنی« هدایت سارق»عنوان را به کناری نهاد و با اطمینان از  توان قسمت اولمی

 اعتبار خواهد بود:ای، این بخش از سخن بهارلو نیز بیزمینه

راروی، روند. این فشان فراتر میکنندگان، از تخیل ابداع«بوف کور»های ادبی، نظیر متن

یک  ۀراکندپبنابراین قطعات  ...است مقدار فراوان، محصول ساختار یا کلیت متن ادبیبه

ه چه هدایت از ریلکسازند. طبیعی است که آنخود، هویت اثر ادبی را نمی خودی متن به

خود را نه از استقالل آن بندها،  تواند خالی از اهمیت باشد؛ اما اهمیتوام گرفته، نمی

بوف »ر ساختاری که گیرند، یعنی دمتن جدید می درها آن ۀشدهدایتبلکه از کیفیت 

 1نام دارد.« کور

 

هدایت از آثار پیشینیان ربطی ندارد. سخن از « گیریوام»وجه به که دیدیم، مسئله به هیچچنان

، لوئیس تر از آثاررونوشتی نازل ها،در تمام جنبهنیز در کار نیست. این اثر، « قطعات پراکنده»

هنری آن سخن گفت. سؤال راوی « استقالل»توان از است و بنابراین نمی ،تاربخصوص رمان 

رسد که تار در مورد هویت خود همان سؤال تار است و راوی در نهایت به همان جایی که می

رسیده بود. در این بین نیز هدایت هرآنچه در هنر لوئیس یافته بود، به همان صورت و بدون 

 ته  است. بکار گرفبوف کور ای تازه و نو ایجاد کرده باشد، در یشهآنکه با استفاده از آنها اند

                                                           

 .پاسخ محمد بهارلو به اتهام سرقت ادبی صادق هدایتبهارلو، .  1
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که باالتر نیز از آن نقل قول شد در مورد  بوف کور معمایخود  داریوش آشوری در مقاله

درن ترین پیشگامان روشنفکری مهدایت یکی از درخشان»نویسد که گونه میصادق هدایت این

های زاده در نامهجمال 1«چرا از جایگاه او. و چونست بیا های او گواهیدر میان ماست. نوشته

را  بوف کور« تکنیک تازه و ویژه»محمود نیکبخت کند. خطاب می ۲«نظیربی»خود هدایت را 

شمارد و در کتاب خود می ۳«شناختی امروز دنیاهنوز هم دستاوردی درخشان در رمان روان»

ستاید. ناصر پاکدامن در مقدمه وایی جدید بارها و بارها میگونه راین« ابداع»نبوغ هدایت را در 

در ادبیات  ۱« مقام و اعتبار یکتا»ای با های هدایت به شهید نورایی، هدایت را نویسندهخود بر نامه

نده ترین نویسبزرگ»حسن شهیدنورایی، او را  شمرد. بهزاد شهیدنورایی، فرزندمیایران بر

در ادبیات بوف کور برای  ۶« ایمقام برجسته»رضا براهنی  ۱کند.خطاب می« زبان قرنفارسی

ترین شاهکار ادبیات معاصر ایران و یکی از مهم»ل است. محمد صنعتی آن را یفارسی قا

سیروس  کسی چون نامد. حتی از دیدمی ۳«ترین شاهکارهای ادبیات جهان در قرن بیستممهم

دایت های ه، نقطه اوج نوشتهبوف کور»طاهباز که نظر چندان مساعدی نسبت به هدایت ندارد، 

کننده در ادبیات مدرن ایران است که قابل قیاس با هیچ نوشته پیش و پس خود و اثری تعیین

عبدالعلی دستغیب  ۱«ترین نویسنده ایرانِ نوینبزرگ»پور هدایت را یوسف اسحاق ۱«نیست.

                                                           

 آشوری، همان مأخذ..  1

 .۳۲۱های صادق هدایت، ص بهارلو، نامه. 2

 .۳۳نیکبخت، همان مأخذ، ص .  ۳

 .۲۱ص  "هشتاد و دو نامه...،".  ۱

 .۲۱همان مأخذ، ص .  ۱

 .۱براهنی، همان مأخذ، ص .  ۶

 .1۱صنعتی، محمد، همان مأخذ، ص .  ۳

 .۱۳طاهباز، همان مأخذ، ص .  ۱

 .۱پور، همان مأخذ، ص اسحاق.  ۱
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خوانند. می ۲«َابَرمرد تصور و ابتکار»و ابولقاسم جنتی عطایی  1«ترین نویسنده معاصر ایرانالقخ»

یکی از عوامل مؤثر در خلق « بوف کوربررسی روایت در »دکتر محمدعلی محمودی در مقاله 

ی ستانراز استیالی هدایت بر ادبیات دا»داند. حورا یاوری می ۳«نبوغ ذاتی نویسنده»این داستان را 

بوف کور یابد و آذر نفیسی، به سیاق یاوری، در روایت می ۱«بوف کورافسون »در « ایران را
 ۱« در شیوه بیان و در نحوه عرضه آن است.»بیند که می« جادویی»

او را در ادبیات معاصر ایران با همین واژگان تعریف  بوف کورهاست که هدایت و سال

بدیل و... مانند، یگانه، جهانی، بیآمیز، بیاند: درخشان، نابغه، ویژه، مبدع، جادویی، نبوغکرده

ر ، دبوف کورماند که دیدیم، جای هیچ شکی باقی نمی پژوهشچه که در این اما پیرو آن

 تقریباً مطلق از کارهای لوئیس است. عبدالعلی دستغیبتمامی ابعاد و در کلیت خود رونوشتی 

اما به  ۶«بردهمه زرادخانه هنری خود را به کار میبوف کور هدایت در »نویسد که طور میاین

همه زرادخانه هنری لوئیس را به کار بوف کور طور گفت که هدایت در رسد باید ایننظر می

وف بی که تاکنون در مورد هدایت رایج بوده است، است. به تعبیر دیگر، برخالف تصور گرفته
آمیز ذهن او و گواهی بر خالقیت هنرمندانه او نیست و این یعنی نبوغ« ابداعِ»به هیچ وجه کور 

وج این نقطه ا این داستان فاقد هرگونه ابتکار فردی قابل انتساب به صادق هدایت است و

. اهمیت تاین اثر تبلور یافته اس شده درکارگرفتهه فقدان نیز در تمهید روایی ب

                                                           

 .۲۱۶دستغیب، همان مأخذ، ص .  1

 .1۳۳، ص 1۳۱۳، تهران: انتشارات مجید، زندگانی و آثار صادق هدایتجنتی عطایی، ابوالقاسم، .  ۲

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و مجله  "بررسی روایت در بوف کور،"محمودی، محمدعلی، .  ۳
 .1۱۱-1۲1. صص 1۳۳۱، سال ششم، بهار و تابستان بلوچستان

 .1۲۱ص  "افسون بوف کور و خیل مریدان،"یاوری، .  ۱

 .1۳ص  "،بوف کورمعضل "نفیسی، .  ۱

 .۱۱دستغیب، همان مأخذ، ص .  6
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بررسی  تمامی آثاری که در پی»به حدی است که نیکبخت با استناد به آن به  این شگرد روایی

 تازد:گونه میبدین« اندبودهبوف کور شناختی روان

 اند از یک کمبود اصلیبودهبوف کور شناختی تمامی آثاری که در پی بررسی روان

بدون شناختی درخور از چگونگی تکنیک و ساختار روایی ها آن اند: همهآسیب دیده

ایی یک متن زبانی و روبوف کور اند. شناختی آن بودهبه دنبال تحلیل روانبوف کور 

های زبانی و روایی یا چگونگی گیاست و بهترین راه بازیابی آن، پی بردن به ویژ

 1آن است. « تکنیک»

 

در وف کور بو از قضا همین تکنیک بهترین مدرک نگارنده بود برای اثبات این حقیقت که 

 کلیت خود فاقد اصالت است.

م نظریه توانیآیا می ایم چه باید بکنیم؟اکنون با این درک تازه که از هدایت بدست آورده

ته است باید در گرف بینامتنیت را سپر بالی هدایت کنیم و بگوییم آنچه را که هدایت از لوئیس

زمره تأثیرات یک متن بر متن دیگر یا حضور یک متن در متن دیگر دانست؟ پاسخ به این سؤال 

های نو در بافت بینامتنیت به معنای استفاده از افکار دیگران برای خلق ایدهست. به یقین منفی

های ی نبودن بخش. این همان استدالل بهارلوست که از آن برای اثبات سرقتاثری جدید است

ر همین استدالل ب حاضر دیدیم که اتفاقاً با اتکا پژوهشبهره جسته بود و در بوف کور ای ریلکه

ه وجه دارای اصالت نیست و هر چه را کبه هیچبوف کور توانیم ثابت کنیم که راحتی میه ب

ه تولید عنایی تازکه بتواند در بافت روایی خود مهم بدون آن دارد از لوئیس برداشته است، آن

و  را بهبود ببخشد. برعکس، دیدیم که افکار لوئیسها آن کند یا با استفاده از افکار لوئیس

 وربوف کدر ها آن دستانه هدایت ازهای هنری او به دلیل استفاده خامها و استراتژیفلسفه

-ینامتنیت را متفکر بلغاربکه نباید فراموش بکنیم که مفهوم اند. ضمن اینتر نیز یافتهکیفیتی نازل

                                                           

 .۲۲۱-۲1۱نیکبخت، همان مأخذ، صص .  1
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وجه تصوری میالدی ابداع کرد و در زمانه هدایت به هیچ ۶۱فرانسوی جولیا کریستوا در دهه 

وف بآگاهانه از این مفهوم و کارکرد آن در ادبیات وجود نداشت. و البته دیدیم که مسئله تنها 
یس های هنری لوئاستراتژیهایش، از نیست و هدایت در بسیاری از آثار خود، حتی در نامهکور 

به مقصد  1۳1۱ بهمن ۲۲شود که او در تاریخ ای دیده میاستفاده کرده است. یک نمونه در نامه

 فرستاده است: 1لندن برای مینوی

 

 
 1۲۳کتیرایی، کتاب صادق هدایت، ص 

 

ارسال  برای ِازرا پاوند 1۱۲۱تا  1۱1۱های هایی که طی سالاگر بدانیم که لوئیس نیز در نامه

کرد به طور مکرر این عالمت را، البته در شکل ثانویه آن، یعنی خطوط موازی )=(، به کار می

آنگاه شناخت بیشتری از روحیه مقلد هدایت بدست خواهیم آورد.  همین روحیه  ۲برده است،

ه کاصفهان نصف جهان شود ردپای ویندهام لوئیس را در سفرنامه مقلد است که سبب می

 :و سال پس از بازگشت از فرانسه منتشر کرد نیز مشاهده کنیمهدایت د

 

                                                           

 .1۳۱۱، تهران: انتشارات فرزین، کتاب صادق هدایتکتیرایی، محمود، . ر.ک.  1

2 Bincks. ibid. p. 37.  
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 ۳۱، ص اصفهان نصف جهانهدایت، 

 

 
 1۲همان مأخذ، ص 

 

 
 ۳۱همان مأخذ، ص 
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های فوق یادآور همان استراتژیِ، حاال دیگر آشنای، کارگیری خطوط تیره در بریدهه نحوه ب

ها در کنار یکدیگر. در بریده اول تقابل تصمیم و ها و تناقضقرار دادن دوگانگی :لوئیس است

سوم جدال ذوق و مردگی و در بریده -زندگی و زنگ-تردید، در بریده دوم مقابله رنگ

 توان پیش و پس از خطوط تیره به تماشا نشست. ذوقی را میبی

گونه او را نجات نامید و این 1خود ساز توان هدایت را هنرمند از آنِ با این اوصاف، آیا می

یابیم، چون تفاوت هنرمندِ از آن خود ساز و جاعل و پاسخ این سؤال را بازهم منفی می داد؟

سارق هنری در این است که اولی قصدی برای فریب دادن دیگران ندارد و حتی نام هنرمند 

از همان  کند، اما قصد جاعلصورت مستقیم یا غیرمستقیم در اثر نهایی خود ذکر میه اصلی را ب

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 

بوف که  توان گفتکب شده است. در حقیقت، نه تنها با اطمینان میبررسی شدند، مرت پژوهش

رین نمونه انگیزتاین اثر حیرتست، بلکه اغراق نیست اگر بگوییم ا سرقت ادبی کور

و در تأیید این حقیقت چه شاهدی بهتر از این  سرقت ادبی در تاریخ ادبیات جهان است

وایی نیکبخت با این تصور که مبتکر شیوه رشده و باتجربه همچون محمود که منتقدی شناخته

نام ویندهام  انگلیسی به –ای کانادایی صادق هدایت بوده و نه نویسنده بوف کورکار رفته در ه ب

 اختصاص داده است. روایی شگردلوئیس، کتابی کامل را به شرح این 

به نام  داریگذار جنبش هنری شناسنامهویندهام لوئیس با همکاری و کمک ِازرا پاوند بنیان

ا با خواندند کارهایشان رگری بود و هنرمندانی که خود را ُورتیسیست میوُرتیسیسم یا دَوَران

                                                           

1 .Appropriation Artistکند و : هنرمندی که برای خلق اثر خود از آثار هنری دیگران استفاده می

ترین تغییر آنها را به نام خود نمایش یا حتی بدون کوچکممکن است تغییرات جزئی در آنها اعمال کند 

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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و  مضااآفریدند و در نهایت نیز با نام همین جنبش الذکر میاستفاده از اصول نظری جنبش فوق

گاه، کردند. هدایت نه تنها عضو این جنبش نبود، بلکه هیچدر صحنه هنری روز اروپا عرضه می

های خصوصی خود، به استفاده گسترده خود از ها و نامهصورت آشکار و چه در نوشتهه چه ب

الش آگاهانه ای نکرد. تترین اشارهآثار نوشتاری و تجسمی لوئیس و مکتب وُرتیسیسم کوچک

ه از روی است ک ای وُرتیسیستیتکهچهلبوف کور در مخفی نگاه داشتن این امر که هدایت 

وف بکه تمامی مفسران ایرانی و خارجی برداری شده است، عالوه بر اینکارهای لوئیس تکه
را در تالششان برای رسیدن به فهمی صحیح از این اثر به بیراهه برد، نشان از این دارد که  کور

 کامالً آگاه بود و عامدانه سعی در پنهان بوف کوراش در نگاشتن سرقتی ه شیوهاو خودش هم ب

 ای به خود منتسب کند که تلقیرا به گونهبوف کور کردن آن داشت. قصد او این بوده که 

ی گوهاوجاست که هدایت در گفتاین برای مخاطب به وجود بیاورد و عجیباصالت آن را 

 1«دزدی و چاپیدن عیب است.»گوید که: طور میخود با فرزانه این

که خودش فهمیده باشد، ادبیات داستانی کشوری را آنویندهام لوئیس، بی

اد و ترین شکل ممکن تحت تأثیر قرار دکه هیچ شناختی از آن نداشت به عمیق

ترین تأثیر را بر هنر و ادبیات کشور خود نهاده بود و ست که کما این در حالی

 خورده در تاریخ ادبیات انگلیس واز او به عنوان هنرمندی شکست تا به امروز

 ست.های تاریخ ادبیات جهان و ایران اشود و این نیز یکی از شگفتیاروپا یاد می
 

 . بازهم شباهت4-19

های هدایت از هایش متوجه شده است، دایره سرقتطور که نگارنده در جریان بررسیآن

 محدود نیست و به قلمرو رفتاری و اطوارهای و حوزه نوشتاری کور بوفویندهام لوئیس تنها به 

 ،باید در همه چیز دوتایی باشیخود،  پژوهششود. لیندزی اشنایدر در شخصی نیز کشیده می

                                                           

 .1۱۳فرزانه، همان مأخذ، ص .  1
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های یعنی بین سال 1،بلومزبریهای قلمی لوئیس پس از جدا شدن از گروه در خصوص فعالیت

 نویسد:چنین می، این1۱1۱تا  1۱1۱

میز های هجوآای از مقالهجدا شد، نگارش زنجیرهبلومزبری که لوئیس از گروه از آن پس

های ای از موضوعات زیباشناختی، سیاسی و ایدئولوژیرا آغاز کرد که در آن گستره

ترتیب، او بدل به دشمن خودخوانده زمانه خویش  گرفت. بدینفلسفی را به ریشخند می

 ۲شد.

 

وئیس ل« های هجوآمیزمقاله»یابد که شرح فوق در مورد صادق هدایت درمی خواننده آشنا با آثار

کار برد که در آن هدایت با همکاری ه نیز ب وغ ساهابوغتوان برای مجموعه آسانی میرا به

هجوآلود در استهزاء اوضاع و احوال زمانه خود نوشت. همانند زنجیره  ۳هایی«غزیه»مسعود فرزاد 

اند. داریوش وئیس، در این مجموعه نیز موضوعات متنوعی محل بحثنوشتاری هجوآلود ل

 گذاشته است که« تسخرنامه»ای دیگر از آثار هدایت آشوری نام این مجموعه را به همراه پاره

 ت.تر اسبه نظر او برای توصیف این دسته از کارهای هدایت نسبت به واژه هجونامه دقیق

گونه ادبی را  ترینم، هجوپردازی قهار بود و حتی اصیلتر نیز گفتیطور که پیشلوئیس، آن

تئوری و کاربردی از  جسم وحشیداستان در مجموعه»دانست. از نظر جفری واگنر ما هجو می

را پس  وغ ساهابوغهدایت نیز مجموعه  ۱«گاه از آن عدول نکرد.هیچ بینیم که لوئیسهجو می

های اقامت در پاریس ویندهام که او در سالایناز بازگشت از فرانسه نوشت؛ نشانی دیگر از 

ود را مانند کرد تا خخلق میها آن لوئیس و آثار او را کشف کرده بود و تقلیدوار آثاری شبیه به

لوئیس هنرمندی یاغی و دشمن زمانه خود معرفی کند. گرایش هدایت به هجو و هجویه و 
                                                           

 لئونارد وولف، ای. ام فاستر، راجر فرای و... وولف،. گروهی متشکل از هنرمندانی چون ویرجینا  1

۲. Schnider. ibid. p. 5. 

 «قضیه»یافته واژه شکل تحریف.  ۳

۱. Wagner. ibid. p. 210. 
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لوئیس  گمان تحت تأثیرطنزپردازی( نیز بی پردازی )یا به قول کاتوزیان، طنز و طنزینه وهجو

شکل گرفته بود. تمامی محققان و ناقدانی که کارهای لوئیس، اعم از کارهای داستانی و انتقادی 

د و بر آن اندیدهها آن اند اثر نگاه تیزبین و زبان تلخ و گزنده لوئیس را دراو را، بررسی کرده

 اند.انگشت تأکید گذارده

 دهد:چنین توصیفی به دست می وغ ساهابوغمحمد بهارلو از سبک کار هدایت در 

هدایت نخستین نویسنده قرن اخیر است که مناسبترین قالب برای طرح مسائل نو و تازه 

 بیند. از نظر او طنز اصالً هنرویژه از حیث صورت و سبک و لفظ و لحن، در طنز میرا، به

اندیشی آمیخته به طنز و است. در هدایت تلخ« رحمیِ هنرمندانهبی»است. نوعی 

شود و این خودآگاهی در متن آثار او، به ویژه در زبان طبعی سبب خودآگاهی میشوخ

 1کند. او، به صورت آگاهی جلوه می

 

 برای هدایت عالقه و« نخستین» واژهست که در به کار بردن ا بهارلو از جمله محققان ایرانی

دهد. در حقیقت، او را باید در زمره کسانی قرار داد که در دو اصرار فراوانی از خود نشان می

رخی ر به بت)پایین اندهدایت نقش بسیار مؤثری ایفا کردهسازی از دهه گذشته در کار اسطوره

گرایانه . دیدیم که هدایت تا پایان عمر از عقاید نژادپرستانه و باستانها خواهیم پرداخت(از آن

توان در تمام آثار او، چه پیش و چه پس خود دست نکشید و اثر این شوونیسم اعتقادی را می

ارد د پوشی از تمام شواهد مذکور سعیبه وضوح ردگیری کرد، اما بهارلو با چشم ،بوف کوراز 

به مینوی نوشته از اعتقاد به باورهای نژادپرستانه  1۳1۶ای که در سال به نامه استنادهدایت را با 

  کند:گونه آغاز میتبرئه کند. بهارلو سخن خود را در این خصوص این

ای از تهران به پاریس از دوستش تقی رضوی در نامه 1۳1۱هدایت در سیزدهم مهرماه 

]مستند[... راجع به  documentéکتاب خوب »خواهد که یک می

                                                           

 .۱۱-۳۱باغی، همان مأخذ، صص قره.  1
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pangermanisme ]ای از روشنفکرانبرای او بفرستد. در آن ایام پاره« ]پان ژرمنیسم 

 کردند و به حکم دشمنیباهات میپرست ایرانی که به نژاد آریاییِ خود مو ملت« مهذب»

ستایش  گرفتند در ایران به تبلیغ ودیرین با روسیه و انگلستان جانب آلمان و هیتلر را می

 1پرداختند.ها میاز نازی

 

وثی، و مور اعتقادیرا نه « پان ژرمنیسم»ه هدایت به جا قصد بهارلو این است که عالقتا این

نباله و دشمنی با روسیه و انگلستان جا بزند. بهارلو سپس دپرستی و ناشی از ملت سیاسیبلکه 

  گیرد:گونه پی میسخن خود را این

گسیخته و جاملهدایت یکی از نخستین روشنفکران ایرانی است که به ماهیت نژادپرستی  

برد و موضع ضدفاشیتی خود را تجاوزطلبانه هیتلر و همدستان دژخوی او پی می

، چند سال قبل از شروع جنگ جهانی 1۳1۶ند. او در شش تیرماه کصراحت اعالم میبه

حرف  تو هم مثل همه»نویسد: ای از بمبئی به لندن خطاب به مجتبی مینوی میدوم، در نامه

دهد باید همه تملق بگویند هیتلر را ژئیِ ازل و ابد جلوه می Gobblesزنی که چون می

 ۲« روی گُبلز و هیتلر هر دو انداخت.گویم باید آخ و تُف و باور بکنند. من می

 

سال  ود، بلکه «چند سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم»که نامه هدایت به مینوی نه نخست آن

قبل از آغاز این جنگ جهانسوز نوشته شد، اما بهارلو که مصّر است هدایت را پیشروترین فرد 

کشاند. بعالوه، کند و به عقب میزمان خود معرفی کند به شکل تلویحی تاریخ را نیز تحریف می

اش هنگاه از اعتقادات نژادپرستاتر از آن است که نداند هدایت هیچتر و خواندهبهارلو مطلع

داند این است گرایی باقی ماند، اما آنچه که او واقعاً نمیدست نکشید و تا پایان عمر مبلغ باستان

                                                           

 .۲۲های صادق هدایت، ص بهارلو، نامه.  1

 .۲۳-۲۲همان مأخذ، صص .  ۲
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مند عالقه« ژرنیسمپان»های باال دقیقًا همزمان با ویندهام لوئیس به که صادق هدایت در نامه

هدایت و  ی بینهاکشد. بنابراین، این نیز یکی دیگر از شباهتمیشود و سپس از آن دست می

 دقت بررسی شود. کند و باید بهلوئیس است که جلب توجه می

 1۱۳1اکتبر۶که مطابق است با نگاشته شده  1۳1۱مهر1۳نامه هدایت به تقی رضوی در تاریخ 

ب حمایت خود را از حزهیتلر و لوئیس در همین سال، پس از سفر به برلن، با انتشار کتاب 

است که مطابق است با  1۳1۶تیر۶د. تاریخ نامه به مینوی نیز ناسیونال سوسیالیسم علنی کر

ست که لوئیس از فاشیسم هیتلری رویگردان شد. آنچنانکه ، که بازهم همان سالی1۱۳۳ژوئن۲۳

دهد، هدایت پس از بازگشت از اروپا نیز لوئیس را زیرنظر داشته و های مزبور نشان میتاریخ

خود بوده است. بنابراین، اَخ و تفی هم که او روی « استاد»قدم در حال پیروی فکری از بهقدم

عادتش  و ناشی از یک بینش عمیق فکری باشد، از روحیه مقلد اوکه اندازد بیش از آنهیتلر می

  یزد.خبرمی رویبه دنباله

نری های فعالیت هجنبه نژادی داشت؟ لوئیس طی سال واقعاً اما آیا حمایت لوئیس از هیتلر

 زد و تعداد قابل توجهی از آثاراجتماعی نیز قلم می-پرداز سیاسیخود در کسوت یک نظریه

رسد و اجتماعی زمانه او بودند. بر این منوال، به نظر می انتقادی او در خصوص تحوالت سیاسی

انست و را نیز نباید به مسئله نژادپرستی مربوط د« سمتوتالیتاریانی»حمایت مقطعی او از هیتلر و 

 های هنری او بود. این چرخش مقطعی بیشتر برگرفته از نظریات سیاسی و فلسفه

لوئیس بر این باور بود که لیبرال دموکراسی بریتانیایی جنبش آوانگارد قبل از جنگ 

دایی های پایانی و ابتدر سالای که او به ترتیب جهانی نخست را ناکام گذارد... متون عمده

ی گذارند. لیبرال دموکراسدهه بیست و دهه سی نوشت به وضوح بر این باور او صحه می

در کالم ویکتور باراک متهم بود که به نیروهای زرساالری و انحصار سرمایه تسلیم شده 

کلی شها شکست خورده بودند، پس لوئیس نیز همانند دیگران، به اگر دموکراسی است...
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الن از تجارت ک تر و به آزادیها روی آورد تا به جهانی فرهیختهزودگذر به دیکتاتوری

 1که به دنبالش بود دست پیدا کند. 

 

داد و بر این ح میترجی« سیالن»را به « ثبات»طور که پیشتر نیز به دفعات گفته شد، لوئیس همان

های ناپذیر، در مقایسه با نظامنعطافخواه، ولو متصلب و اهای تمامیتگمان بود که رژیم

دموکراتِ مشوقِ خواست متغیر عموم، قادرند ثبات مذکور را برای هنر به نحو بهتری فراهم 

 ۳۱ر دهه که عمدتاً د« لیبرال دموکراسی»های کنند. آلن مونتون دلیل مخالفت لوئیس را با نظام

  کند:میالدی در آثار او بروز یافت، اینچنین تشریح می

جلوی فعالیت آزادانه روشنفکر را از طریق نه تنها ]از دید لوئیس[ لیبرال دموکراسی 

ز گیرد... بلکه چنین نظامی خود را امجبور ساختن او به تسلیم شدن به خواست بازار می

اسی دکترین دارد... لیبرال دموکرتأثیرپذیرفتن از افکار فلسفی و اذهان متفکر نیز بازمی

کند تا، همسو با منافع خویش، آرزوها و نیازهای را خلق می« خواهدمی آنچه که عموم»

 ۲ اتباع خویش را تعریف کند.

 

م و غیرنژادی دفاع لوئیس از نازیس هنری-ای دیگر در خصوص ماهیت سیاسیتهمونتون در نوش

  نویسد:گونه میو فاشیسم این

وجوه اجتماعی و اقتصادی که موفقیت هنر را در سیاسی میل مزبور برای یک هژمونی 

 جوی اشتراکیوآن تضمین کند همزمان مطلوب و خطرناک است. چنین میلی در جست

ند. در سال کنیکخواه است، اما همچنین به تحولی بدفرجام در اندیشه لوئیس نیز اشاره می

                                                           

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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های های فاشیستی را در مقایسه با دولتهای بعد از آن لوئیس رژیمو سال 1۱۲۶

کنندگان امنیت بیشتر برای هنر و هنرمندان معرفی کرد. اری به مثابه فراهمدسرمایه

 1به کناری نهاده شد، اما به شهرت لوئیس صدمه زد. 1۱۳۳]اگرچه[ این امیدواری در سال 

 

هر حال، حتی اگر حمایت لوئیس از نازیسم و فاشیسم را نژادی بدانیم )کما اینکه برخی از  در

به طور کامل از  ۲کالت هیتلربا نوشتن کتاب  1۱۳۱دانند( او سرانجام در سال می شمخالفان

رویگردان شد و از این پیچ تاریخی سهمگین عبور کرد. اما آنچه که نباید بشود شده « هیتلریسم»

رد. در دار کهای فاشیستی تا پایان عمر اعتبار هنری او را خدشهبود و حمایت مقطعی او از نظام

اما، نه تنها افکار نژادپراستانه هدایت، که قطعاً ماهیت اعتقادی داشتند و به شهادت  ایران

ت، ای نزده اسهایش نیز هیچگاه از آنها عدول نکرد، تاکنون به موقعیت هنری او لطمهنوشته

د و کوشند بر اینگونه افکار او سرپوش بگذارنالحیل میبلکه محققانی چون بهارلو به لطایف

 ها توجیهات گوناگون دست و پا کنند. برای آن

شباهت غریبی نیز بین لوئیس و هدایت وجود دارد که در نوع خود بسیار جالب است و به 

های غیرنوشتاری و اطواری هدایت از لوئیس. ویندهام ای دیگر است بر سرقترسد نشانهنظر می

به چاپ رساند به گروه  ۳(وربوف ک)سال انتشار  1۱۳۳ای که در سال نامهلوئیس در خودزندگی

                                                           

1. Munton, Alan, “Lewis and Cultural Criticism.” Wyndham Lewis, A Critical 

Giude. p. 72. 

2. The Hitler Cult 

بین محققان  میالدیدر خصوص سال  اما دانند،می 1۳1۱ را کور بوف انتشار شمسی سال همگان.  ۳

های رد و بدل شده بین هدایت و مینوی در این مورد چنین اختالف نظر وجود دارد. ندیم اختر با اشاره به نامه

منتشر  –نویس چاپ بمبئی طبق ذکر هدایت در دست – 1۳1۱در سال بوف کور به نظر نگارنده »نویسد: می

هنوز وسایل »گوید که نویسد، میمی 1۱۳۳فوریه  1۲ ای که به مجتبی مینوی به تاریخشده است، زیرا در نامه

که همایون کاتوزیان  1۱۳۶؛ پس سال 1۳1۱بهمن  ۲۳برابر بود با  1۱۳۳فوریه  1۲« چاپ به دستم نرسیده است.

 (۲۱اختر، همان مأخذ، ص ) اند، درست نیست.اعالم کردهبوف کور و برخی محققان آن را سال انتشار 
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ای متشکل از ِازرا پاوند، تی. اِس. الیوت، جیمز جویس و خودش اشاره کرد و آن را چهارنفره

های فرمی و مفهومی نامید. وجه مشخصه آثار اعضای این گروه نوآوری 1«1۱1۱مردان »

الیوت  وجود آوردند. شناختی در اروپا بهای در معیارهای زیباییای بود که تحول عمدهپیشروانه

همی در نقش م اولیس، پاوند با شعرهای ایماژیستی خود و جویس با رمان سرزمین بایربا شعر 

هایی چون نظم و نثر ایفا کردند. اگرچه لوئیس نسبت دگرگون کردن ایستارهای هنری در عرصه

د که به نها او بوت تر در این گروه داشت، اما از میان این چهارنفربه سه نفر دیگر نقشی محوری

ر محافل اش نه تنها با استقبال چندانی دتر باقی ماند و ابداعات هنریناشناخته نسبت باقی اعضای

روه مذکور کوبیده شد. البته، گها آن هنری اروپا مواجه نشد، بلکه برچسب تقلید و تکرار نیز بر

 اثری از آن بر جای نمانده بود. لوئیس خیلی زود از هم پاشید و در زمان انتشار خودزندگینامه

ادق رساند، چون صگروه فوق باز هم ما را به شباهت جالب دیگری بین هدایت و لوئیس می

ای هدایت نیز به همراه مسعود فرزاد، بزرگ علوی و مجتبی مینوی عضو محوری گروه چهارنفره

هدف بودند و در هم« ۱1۱1مردان »بود که اعضایش به طرز غریبی با گروه  ۲«گروه ربعه»به نام 

نیز که محصول وغ ساهاب وغحتی  کردند.جهت ایجاد نوگرایی ادبی در کارهایشان تالش می

لیدی قضیه هر چیز قالبی و تق»همکاری دو نفر از این چهار نفر بود با چنین قصدی نوشته شد. 

مه آن چیزهایی و رسمی و قانونی است، ه« ادبی»کند، همه آن چیزهایی را که را ریشخند می

م طنز است با مکانیس« قانونی»دهد. آنچه را که را که سنتی و عرفی است... مورد انتقاد قرار می

                                                           

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

های پاریس با برادرم صادق کوچهدر پس(. با این حال، در کتاب ۲۱۶ص های صادق هدایت، نامهبهارلو، 
ور ف کبوکه جهانگیر هدایت برادرزاده صادق هدایت گردآوری و تدوین کرده، سال میالدی چاپ هدایت 

 رسد.تر می(. در کل، قول اختر به نظر صحیح۲۳قید شده است )ص  1196
1. The Man of 1914. 

 گروه چهار..  ۲
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بود که  ۲«گروه سبعه»در کل، هدف اصلی این چهار نفر مقابله با اعضای  1«کند.غیرقانونی می

آید، برمی ر که از منابعطوپرستان ادبی آن عصر بودند. البته، آنگرایان و کهنهاز نظر آنان سنت

 ای خاصتوان محافلی منسجم و صاحب نظم و برنامهرا نمی« گروه ربعه»و نه « 1۱1۱مردان »نه 

آورد بیش از هر چیز نزدیکی آرای ادبی چه که افراد را در این دو گروه گرد هم میدانست. آن

« 1۱1۱مردان »یگر اعضای و اشتراکات فکری اعضایشان بود و البته اختالفات نظری لوئیس با د

 نیز خیلی زود آشکار شد.

اند ودهاین دو گروه چهارنفره ب مؤسسانتوان با اطمینان گفت که لوئیس و هدایت اگرچه نمی

( متالشی شده بود و تعداد اعضای آن نیز پیش از تالشی 1۳1۱) 1۱۳۳و گروه ربعه نیز در سال 

 وجود چنین شباهتی در زندگی این دو نفر بسیار جالباز چهار نفر فراتر رفته بود، اما در هر حال 

توان توجهی ویژه به آن مبذول کرد. چه می کندای که این پژوهش فراهم میاست و در زمینه

های اقامتش در پاریس از طریق شرکت در برخی محافل ادبی از وجود چنین بسا هدایت در سال

 ئیس، آگاهی یافته بود و پس از بازگشت به ایراننامه لوها پیش از انتشار زندگیگروهی، سال

تبی دهی به گروهی شبیه به آن ایفا کرده بود. مجبا همکاری سایر دوستانش نقشی فعال در شکل

ادق مرکز دایره ما ص» گونه تشریح کرده است:این« گروه ربعه»مینوی نقش صادق هدایت را در 

 ۳.« هدایت بود

لوئیس و هدایت وجود دارد.  هایدیگر نیز بین فعالیتدر دل شباهت فوق یک شباهت 

حاصل همکاری دونفره هدایت و فرزاد، یعنی دو نفر از وغ ساهاب وغطور که اشاره شد، همان

                                                           

 .۳۱باغی، همان مأخذ، ص قره.  1

و  فروزانفر الزماندیعبسعید نفیسی، رشید یاسمی، محمدتقی بهار، عباس اقبال، نصراهلل فلسفی، متشکل از .  ۲

اصغر یعل»کند: سیروس طاهباز با یک تغییر این فهرست را بدین صورت ثبت می علی اصغر حکمت.

 «زاده، عباس اقبال، سعید نفیسی، عالمه قزوینی، نصراهلل فلسفی، و رشید یاسمیحکمت، سید حسن تقی

 (۲۱)طاهباز، همان مأخذ، ص 

 .۳۳۱ص  ،1۳۳۶زوار،  : نشر. تهراناز نیما تا روزگار مایحیی.  پور،. آرین۳
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مردان »با همکاری یکی از اعضای  1۱1۱تا سال  1۱1۳اعضای گروه ربعه بود. لوئیس نیز از سال 

تحت  1لیتل ریویوهای انتقادی هجوآمیز را در مجله شتهای از نو، یعنی اِزرا پاوند، سلسله«1۱1۱

های ز نامها به ترتیب اکرد. لوئیس و پاوند برای انتشار این نامهمنتشر می های خیالینامهعنوان 

ا استفاده کردند. هدایت و فرزاد نیز هجونامه خود ر« والتر ویلرانت»و « ویلیام بلند بورن»مستعار 

 نوشتند.  « مأجوج»و « أجوجی»های مستعار با نام

گونه گفت که در آثار و افکار و اطوار لوئیس تقریباً چیزی وجود ندارد توان ایندر کل، می

از  هدایت پس که نتوان مشابهی برای آن در آثار و افکار و اطوار هدایت یافت. از قرار معلوم،

و بدل تا خود را به نمونه ایرانی ا کار گرفته آشنا شدن با لوئیس در فرانسه، تمام تالشش را ب

کند. تفاوت عمده بین این دو نفر در این است که یکی با وجود خلق ادبیاتی اصیل تقریباً در 

های متعدد از آن اصالت بدل به مشهورترین گمنامی چشم از جهان فرو بست و دیگری با سرقت

 نویسنده تاریخ ادبیات داستانی کشورش شد.

توان آن را در گرایش یکی به ی نیز بین این دو وجود دارد که میالبته تفاوت کوچک

تأثیر  گراییاز همجنس« استاد»گرایی و نفرت دیگری از آن دید. چه بسا حتی تنفر همجنس

  بدی بر روحیه شاگرد نیز گذاشته باشد.
 

 . چرا راز صادق هدایت هرگز کشف نشد؟4-14

تر گری هیچگاه کشف نشد؟ پیشیس و مکتب دََورانهای هدایت از ویندهام لوئاما چرا سرقت

ده خورگری مکتبی شکستهای هنری جنبش مدرنیسم، َدوَراندیدیم که در میان مکتب

یت نشد و به موفق شد که حتی در زادگاهش انگلستان نیز به درستی شناختهمحسوب می

عمر کوتاه خود، نیافت و بشکلی رسمی تنها یک سال دوام آورد و در مدت درخوری دست 

نتوانست استقالل هنری خود را از کوبیسم یا فوتوریسم یا گاه اش، هیچبه خاطر ماهیت التقاطی

                                                           

1. The Little Review 
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وص از های ذکرشده، بخصاکسپرسیونیسم ثابت کند و همواره در مظان اتهام تقلید از مکتب

را تبلیغ  مکه اصول ُورتیسیسبالست مکاتب کوبیسم و فوتوریسم بود. تنها دو شماره از مجله 

الورنس رِینی در کتاب . ، به چاپ رسید1۱1۱و دیگری در سال  1۱1۱کرد، یکی در سال می

در خصوص واکنش منتقدان به انتشار مجله نهادهای مدرنیسم: نخبگان ادبی و فرهنگ عمومی 

 انی شدند و نهنه عصببالست دوره لوئیس به خاطر انتشار منتقدان هم»نویسد: اینگونه میبالست 

ه بدعتی غیرقابل درک بود، بلکبالست زده بودند و نه به این دلیل که دل  برانگیخته. آنها صرفاً 

 نام داشت که اینتایرو ای که لوئیس منتشر کرد دومین مجله 1«به این خاطر که بسیار آشنا بود.

یس طی بود که لوئ ۲دشمنمجله نیز تنها در دو شماره منتشر شد. نام سومین مجله لوئیس نیز 

)که هدایت نیز در فرانسه حضور داشت( تقریباً به تنهایی منتشرش کرد  1۱۲۱تا  1۱۲۳های سال

اش خودش بود و این نشریه نیز فقط در سه شماره چاپ شد و سپس به تاریخ پیوست. کارهو همه

ل با ورا در زمانی آغاز کرد که دوره افول او آغاز شده بود و این افدشمن لوئیس انتشار مجله 

 حمایت مقطعی او از فاشیسم و هیتلریسم در سراشیب تندتری نیز افتاد.    

او بود، یکی  های هنریها و استراتژیتذبذب فکری لوئیس نیز، که البته برخاسته از فلسفه

تن شیوه تقریباً ژیژکی او در به هم آمیخ»دیگر از عواملی بود که به شکست هنری او منجر شد. 

های گوناگون از فرهنگ متعالی و فرهنگ عامه که در تصادم بین صداها و موقعیتهای ایده

د که تغییر آورهایش پدید مییافت مدرنیسمی از سبک و ساختار را در نوشتهگوناگون بروز می

  ۳«داد.عقاید او را در طی زمان توضیح می

ید به از هر چیز دیگر باگری را بیش تأثیر مکتب دَوَرانمدت و کمگیری کوتاهشاید جان

های هنری اِزرا پاوند مرتبط دانست. او که نتوانسته بود رهبری خود را بر جنبش طلبیجاه

                                                           

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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ها جدا شد و برای خلق یک جنبش هنری جدید و ایماژیسم تثبیت کند از گروه ایماژیست

بش نگیری از شهرت و اعتبار خود در تأسیس رسمی جفراگیر به لوئیس پیوست و با بهره

گری به او کمک شایانی کرد و البته در نهایت در این راه نیز به موفقیت درخوری نرسید دَوَران

ونه گفت توان اینگو حتی پس از چندی کارش با لوئیس نیز به اختالف کشید. در حقیقت می

گری بطور کامل به میالدی، َدوَران 1۱۳۳یعنی سال  در بمبئی،بوف کور که در زمان چاپ 

( که در اروپا دیگر 1۱۱۲زمانی به چاپ رسید )بوف کور ترجمه فرانسه  1خ پیوسته بود.تاری

آورد و ترجمه انگلیسی اثر هدایت نیز یکسال پس از مرگ کس ُورتیسیسم را به یاد نمیهیچ

بعالوه سکوت عامدانه خود صادق منتشر شد. مجموع این عوامل،  1۱۱۱لوئیس، در سال 

دادند تا راز او برای بیش از هشت دهه بر همگان پوشیده بماند.  هدایت، دست به دست هم

مدتی به فرزانه خیره « شما هم مدل داشتید؟»پرسد: هدایت حتی هنگامی که فرزانه از او می

عبدالعلی  ۲«اینها دیگر جزء اسرار است.»گوید: زند و در نهایت میشود، پکی به سیگارش میمی

هدایت... خواستار زندگی صادقانه بود، و از ریا و ظاهرسازی »ه: دستغیب بر این اعتقاد است ک

ت او صداق»از  کتابشناسی صادق هدایتناهید حبیبی آزاد نیز در مقدمه  ۳«و دروغ تنفر داشت.

حاضر حقیقتی خالف این امر را بر نگارنده آشکار  پژوهشگوید، اما می ۱«در اندیشه و عمل

 ساخت.  

مره گاه واقعاً در زشویم چرا اثر هدایت هیچ، اکنون بهتر متوجه مینظر به تمامی موارد فوق

های ادبیات جهان شمرده نشد و مطالعه آن نیز در جهان غیرایرانی به حلقهشاهکارهای 

که حتی آثار خالقه خود لوئیس نیز به چنین جایگاهی آکادمیک محدود ماند. در شرایطی 

                                                           

های هنری لوئیس، کمابیش مبتنی بر همان اصولی که در وُرتیسیسم پی ریخته بود، تا پایان البته فعالیت .1

 عمرش ادامه داشت. 

 . ]تأکید از نگارنده[ 11۱-11۳همان مأخذ، صص . ۲

 . ۶۶-۶۱دستغیب، همان مأخذ، صص  .3

  .۱، ص 1۳۱۶اول،  ، تهران: نشر قطره، چاپکتابشناسی صادق هدایتآزاد، ناهید، حبیبی. 4

http://www.aghalliat.com/


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

133 
www.aghalliat.com   

آثار بزرگ  جایی در میان تر آنهانسخه سرقتی و نازل داشتتوان انتظار دست نیافتند، چگونه می

 ادبی بیابد؟     

صورت یک ه توان آن را بای نیز در این ماجرای غریب وجود دارد که میپرغصه اما نکته

شده جنبش مدرنیسم محسوب های فراموشپرسش مطرح کرد: ویندهام لوئیس، جزء شخصیت

سیاری از خوانندگان این پژوهش نام او و جنبشی را که تأسیس داند بشود و نگارنده بعید میمی

را چکرد تا پیش از مطالعه متن حاضر شنیده باشند. بر این مبنا، باید این سؤال را پرسید که، 

و  خوردههای هنری شکستداستانی که از روی آثار مؤسس یکی از مکتب

ه شاهکار ه دهه گذشتنُ بندی شد، در طول تقریباًشده قرن بیستم سرهمفراموش

قلمرو  آیا دلیل این امر را باید صرفاً درنویسی معاصر ایران لقب گرفته است؟ داستان

 جو کرد یا برای یافتن آن باید پا را از این حوزه بیرون گذاشت؟وهنر جست

 

 که باید روشن شود است یفیتکل. قصد تخریب نیست، 4-15

جنگ اصفهان  ۱که اول بار در شماره « نویسیسال رمان سی»گلشیری در مقاله معروف خود 

 نویسد:نویسی پیش از خود چنین میساله رمانبه چاپ رسید، درباره تاریخچه سی 1۳۱۶در سال 

ایم، در این سه دهه اخیر نیز ضایعات ها ضایعات شعر و شاعری داشتهگونه که ما قرنهمان

ه روانشان کنویسی داریم. ضایعاتی چون آثار دشتی و حجازی و مستعان و دنبالهرمان

ماید... نارزش میآید بیای که از تالش آنان به دست میاند، تجربهچون به بیراهه رفته

آیند... ینویسی به شمار م( از ضایعات رمانن این سه دهه نیز )با چند استثنانویسادیگر رمان

شریفجان  ،و تنهایی او یکیلیا، دختر رعیت، هایشبوف کور، چشمو نقد و بررسی از این ر

، سیرتنگ، نکبت، ملکوت، سوشادکامان دره قره، شوهر آهوخانم، مدیر مدرسه، شریفجان

 1پر بیراه نیست. سنگ صبور

                                                           

 .۲۱۱گلشیری، همان مأخذ، ص .  1
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هدف خود را از ارائه تحلیل فوق « خواهدنوشتن رمان صبر ایوب می»گلشیری سپس در 

 کند:گونه بیان میبدین

ق هدایت، صادبوف کور نوشتم باید تکلیف خودم را با را میشازده احتجاب قبالً وقتی 

اله ها مقکردم. پس در همان سالچوبک روشن می سنگ صبوربهرام صادقی، و ملکوت 

نوشتم تا ارزش این سه اثر را روشن کنم. جنگ اصفهان را در « نویسیسال رمان سی»

شازده خواستم بگویم ها. میها و متفاوت با آنکردم در همان زمینهمیداشتم کاری 

زمان است و یا با اندکی غرور برتر از بوف کور که مشغول نوشتن آن بودم، احتجاب 

 1آن.

 

یک توتم  بسانبوف کور اگرچه هوشنگ گلشیری در این نوشته تا حدی تالش کرده است با 

رفتن از  ، فرا«با اندکی غرور»اش، گوید که قصد نهاییمقدس برخورد نکند و حتی اینطور می

است )عملی که ادبیات داستانی ایران معاصر در طول هشتاد و چهار سالی که از انتشار  بوف کور

ما ده است( اگذرد، به زعم قوی نگارنده، به شدت ناتوان از انجام دادنش بوداستان هدایت می

ها و کند، یکی از کسانی بوده که با گفتهخود او، برخالف آنچه در مقاله فوق اعالم می

و حتی در همین  پرستی ایفا کردههای پسینی خود نقشی بسیار پررنگ در تقویت این توتمنوشته

وف ب هنوز هم»خواند که می« ناهوشیار»نوشته کسی چون نجف دریابندری را صرفاً از این رو 

اندرکاران مجله آدینه نیز، همسو با گلشیری، در متن مصاحبه دست ۲«را درنیافته است.کور 

ه وجکند به هیچاند که مشخص میهایی از او را قرار دادهبا دریابندری عکس ۶۱جنجالی سال 

                                                           

 .۳۳۱-۳۳۳صص  ،۲همان مأخذ، ج .  1

 . ۳۳۱همان مأخذ، ص  .۲
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ای دیگر از آثار معروف ادبیات و پارهبوف کور بودن  ارزشلحن صریح او را در باب کم

اند که در ذهن مخاطب چهره ها طوری گزینش شدهاند. این عکستانی فارسی نپسندیدهداس

 فردی پرت و پالگو، متوهم و ازخودراضی مجسم شود.

 

 
 آدینهمجله  ۳۳شده از دریابندری در شماره تصاویر چاپ

 

طور ه ب اتبا فهم ادبی ست،ا گونه که مدنظر گلشیری، آنبوف کوردر ادبیات معاصر ایران، فهم 

شود و به همین دلیل است که در این ادبیات نزدیک شدن به صادق عام، یکسان پنداشته می

 آمیز ساخته شده باشند کارهای اغراقبدون سپر و جوشنی که از ستایش بوف کورهدایت و 

هایی چند از قولاز عبدالعلی دستغیب که نقلنقد آثار صادق هدایت آسانی نیست. مثالً کتاب 

است. حجم ثنا و  سازاسطورههای بارز نقد نیز آمده است، یکی از نمونه پژوهشدر این آن 
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یقتاً کند حقستایشی که دستغیب در این کتاب، در کنار تحلیل آثار هدایت، نثار او می

واقعی  دهد و به معنایالشعاع قرار میانگیز است و وجه انتقادی کتاب او را به شدت تحتحیرت

 سازی خواند نه نقد. ن آن را اسطورهتواکلمه می

واقعیت در آن  ست که افسانه وانگیزتر از اثر دستغیب کتاب ابوالقاسم جنتی عطاییشگفت

و با امضای محمود هدایت برادر زندگی و آثار صادق هدایت آمیخته شده و تحت عنوان 

 است.  ها و اذهان خوانندگان شدهفروشیتر صادق هدایت، روانه قفسه کتاببزرگ

نظریات نویسندگان بزرگ خارجی درباره ها را در کتاب حسن قائمیان، سازیهمین اسطوره
دتاً از ماین کتاب که ع« خارجی»بینیم. نویسندگان ، نیز میصادق هدایت، زندگی و آثار او

ند، کعنوان کتاب القاء می ی فرانسوی هستند و اغلب آنها، برخالف آنچههاسوررئالیست

نیستند، و برخی از آنها از دوستان نزدیک هدایت نیز بودند، گاه در راه « بزرگ»آنقدرها هم 

ن ونسان ااند. یک نمونه مثالً که از زبقطاران ایرانی خود نیز پیشی گرفتهستودن هدایت از هم

ست که هدایت در هند اقامت کرده بود. هدایت طی حضور شود مربوط به زمانیمونتی  بیان می

 ایسارگور تهمورس آنکلِ بهرامیکساله خود در هند نزد یکی از دانشمندان پارسی آن دیار به نام 

ترین هادبیات پهلوی خواند. مسلم است که یکسال مطالعه در یک زبان پیچیده باستانی، در ب

کننده یک آشنایی مقدماتی برای شخص یادگیرنده است، اما همین آشنایی حالت، فراهم

ب کند و سبمحدود هدایت با زبان پهلوی، کالمی شگرف را بر زبان ونسان مونتی روان می

درست است  1«های کهن پهلوی بخواند.مترجم زبردست متن»شود که او صادق هدایت را: می

« زبردست»توان صفت که هدایت چند متن پهلوی را به فارسی ترجمه کرد، اما بر چه مبنایی می

، «یَسننقد و بررسی ترجمه صادق هدایت از زندِ وَهومن»را برای او به کار برد؟ نویسندگان مقاله 

ستناد ستدالل و اپایه هم نیست و با اقد خود از ترجمه هدایت )که البته بیعلیرغم دفاع تمام

                                                           

نظریات نویسندگان بزرگ خارجی درباره صادق هدایت، زندگی و  "صادق هدایت،"مونتی، ونسان، . 1
  .11۳، ص 1۳۱۳های پرستو، چاپ سوم، ، ترجمه حسن قائمیان، تهران: نشر کتابآثار او
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ها و عدم احاطه او بر دستور گزینیاند از اشاره به اشتباهات او در معادلهمراه است(، نتوانسته

معدودی از استادان زبان »کنند که نویسندگان فوق حتی ذکر می 1زبان پهلوی خودداری کنند.

نکلساریا های انگلیسی اهای هدایت صرفاً متکی بر ترجمهپهلوی، امروزه بر این نظرند که ترجمه

های پهلوی او در آن حد و میزان نبوده که برای ترجمه توانسته باشد مستقیماً از است و دانسته

با توجه به مدت زمان کوتاهی که هدایت در هند گذراند و حتی ۲« مند شود.متون پهلوی بهره

روز مهمان  1۱رد هدایت بخشی از این دوره را نیز به سیر و سیاحت سپری کرد )مثالً در یک مو

الوزاری میسور بود( اظهارنظر فوق، مهاراجه کریشن راجا وادیار چهارم و میرزا اسماعیل رئیس

تواند به دانند(، نمیکه نویسندگان مقاله فوق نمیاگر هم آن را صددرصد صحیح ندانیم )چنان

هایش به مینوی طور کامل عاری از حقیقت باشد، بخصوص که خود هدایت در یکی از نامه

 ۳«گیرم.دو سه روز پیش بهرام گورانکلساریا درس پهلوی می»کند که هر هفته تنها تصریح می

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

 

 

                                                           

نقد و بررسی  ترجمه صادق هدایت از زندِ وَهومن "دخت، ر.ک. دهقانی، رضا، گودرزی، سیمین .1

 .1۱۲-1۲۳. صص 1۳۱۳، تابستان 1، شماره، ۳سال پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت،  "یَسن،

 .1۲۱ص  همان مأخذ،. ۲
  .1۱1ص های صادق هدایت، نامهبهارلو،  .3

 م،سو ترجمه صادق هدایت، تهران: نشر امیرکبیر، چاپبابکان،  یسن و کارنامه اردشیروهومنزند ر.ک.  . ۱

1۳۱۲  . 

  .1۳۲۲سازمان انتشارات جاویدان،  تهران: ترجمه صادق هدایت، شکن،گزارش گمانر.ک.  .5
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معدودی از »دهد که حدس و گمان نشان می« مترجم»ار بردن عنوان که خودداری هدایت در ب

ده محل نبوقدرها هم بیدر خصوص فهم ناقص هدایت از زبان پهلوی آن« استادان زبان پهلوی

 است.

الذکر است که مصطفی فرزانه اغراق را به حد نهایت های فوقسازیدر تداوم همین اسطوره

هدایت فیلسوف بود، هدایت یک نویسنده »گوید: طور میرساند و در وصف هدایت اینمی

ساده نبود... هرجای دیگر جز در محیط ما بوجود آمده بود او را شناخته بودند. خیلی نادرند 

های ساده و کوتاه او را فهمیده باشند. ما نداشتیم و نظیرش توی دنیا هم که حتی داستان کسانی
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تاریخ فکر این مملکت را نگاه کن چند قرن »دهد: می تر ادامهو همو کمی پایین 1«کم است.

ه تر از سخنان فرزانه تقلید اوست از هدایت در بجالب ۲« که هدایت آمد.خشکیده بود، تا این

 اش:در نوشتهبوف کور کار بردن بوطیقای روایی 

 

 
 ۲۱۶، ص کتاب صادق هدایت

 

های فرزانه پا در راه در ثناگوییسید احمد فردید نیز یکی دیگر از کسانی است که همچون 

اندیش از او ترسیم کند کند چهره فیلسوفی ژرفگذارد و تالش میآمیز از هدایت میاغراق

وگویش با ، در گفت«فیلسوف شفاهی»که راه یافتن به عمق تفکرش کار هر کسی نیست. 

با صادق هدایت من اگر »کند: طور آغاز میمحمود کتیرایی سخن خود را درباره هدایت این

بایستی خواستم که او را از دیدگاه فلسفی بشناسانم، میبودم و میدمخور و همدم و همزبان نمی

  دهد:طور ادامه میو این ۳«نوشتم.کتابی بزرگ می

حیات شخصی صادق هدایت مانند هر نویسنده و هنرمند بزرگی خالی از جهات غیرعادی 

تر شود نبود... ولی با همه این احوال هدایت نویسنده و دقیقکه معموالً به انحراف تعبیر می

ها و حواریونش که به باور من از ریشه و بگویم: متفکر صادقی بود. برخالف دور و بری

                                                           

 .۲۱۱-۲۳۱، صص صادق هدایتکتاب  "آخرین روزهای زندگی هدایت،"فرزانه، مصطفی،  .1

 .۲۱۲مأخذ، ص همان . ۲

 .۳۱۶، ص صادق هدایت کتاب "های هدایت،اندیشه"فردید، . ۳
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او را  های واالیتوانستند ژرفای اندیشهدی با صادق نداشتند و نمیگونه پیونبن هیچ

 1وارستگی و آزادمنشی او را بفهمند. دریابند و دردهای بزرگ فلسفی و جهان

 

«( صداقت»دهد )بخصوص صفت نگارنده داوری درباره صفاتی که فردید به هدایت نسبت می

، فردید، در نهایت، کالم خود را بدین ترتیب کند. باریواگذار می پژوهشرا به خوانندگان این 

 رساند:به پایان می

صادق هدایت از فرد و شخصیت نامکرر یعنی، از آدمی که دیگران معموالً به صفت 

جویم، در هایی داشت که من اکنون هرچه در ذهنم میکنند، بهرهوصف می نظیربی

دی با او داشته باشد. با ادای یابم که اندک هماننشاگردان حوزه ادبی او کسی را نمی

به  هاشود! بلکه این ادا و اصولاشخاص نامکرر درآوردن که کسی شخص نامکرر نمی

 ۲است.« بازیقردی»هرگونه و به هر رنگش که باشد نوعی 

 

م، اما رو دیدیدر این تحقیق چهره هدایت را بیش از هر چیز دیگر شبیه به یک مقلد و دنباله

)با چه « حوزه ادبی»معرفی و برایش « شخصیت نامکرر»ت او را یک فردید در تالش اس

با ادای اشخاص نامکرر درآوردن... کسی »معیاری؟( دست و پا کند. ادعای فردید این است که 

مانند فرزانه، به دفعات از بوطیقای ه شود، اما خودش در همین نوشته، بنمی« شخص نامکرر

که حتی دلیل ظاهر شدن این خطوط را در دون آناستفاده کرده است ببوف کور روایی 

شود که آن های هدایت فهمیده باشد. به تعبیر دیگر، خوِد فردید مرتکب همان کاری مینوشته

 بینیم.جا مینامد. چند نمونه را در اینبازی است( می)منظور قرتی« بازیقردی»را 

 
                                                           

 .۳۱۳همان مأخذ، ص .  1

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

 

 
 ۳۱۱همان مأخذ، ص 

 

 
 ۳۱۱همان مأخذ، ص 

 

 
 ۳۱۱همان مأخذ، ص 

http://www.aghalliat.com/


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

142 
www.aghalliat.com   

 

 «:نظیرانسان بی»های فردید در یادداشت بازیچند نمونه دیگر از قرتی

 

 
 ۳۳۱همان مأخذ، ص 

 

 
 ۳۳۳همان مأخذ، ص 

 

 
 ۳۳۶همان مأخذ، ص 

 

یت شخص»و سایر آثار هدایت حاصل تقلید او از یک  بوف کورظهور این عالمت سجاوندی در 

به نام ویندهام لوئیس بوده است و فرزانه و فردید با تقلید از این تقلید، آن را دو مرتبه « نامکرر

http://www.aghalliat.com/


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

143 
www.aghalliat.com   

اند. تنها اش روسفید کردهتر و افالطون را در تفلسف هنریارزشاز نمونه اصل خود بی

لقب و صفت و حوزه و شاگرد دست و پا همه  اینگر مقلدی دیتوانند برای میند که امقلدان

  کنند.

ی صادق کتابشناسآزاد است در گونه تقلیدها از آن ناهید حبیبیترین نمونه از ایناما عجیب

 های مختلف آثار صادق هدایت و نیز آثاریآزاد در این کتاب برای معرفی نسخه. حبیبیهدایت

 ت:استفاده کرده اسبوف کور اند از بوطیقای روایی که درباره او و کارهایش به چاپ رسیده

 

 
 ۲۶ص 

 

 
 ۲۳ص 
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متوجه  که نیکبختها قبل از آنشود این است که دههای که از تقلیدهای فوق فهمیده مینکته

 بشود، کسان دیگری نیز پی به وجودبوف کور نویس م سجاوندی مدنظر در نسخه دستیعال

 بودند، منتهی این نیکخبت بود که برای اولین مرتبه در تاریخ بوفدر آثار هدایت برده ها آن

 کورشناسی سعی کرد برای حضور این خطوط مرموز در داستان هدایت معنایی بیابد.

های نباید تصور کنیم حمد و ثناهای فوق، که تنها مشتی نمونه خروارند، صرفاً در یادداشت

یم، که باالتر نیز دیداند. چنانها بروز یافتهنامهاختها و شننامهها، ویژهغیرتخصصی، یادنامه

اند آثار هدایت را تحلیل فنی بکنند ابتدا نوشته خود از صافی بسیاری از کسانی که خواسته

ف ، یوساند. مثالً اند و سپس دنباله کارشان را گرفتهآمیز عبور دادههایی چنین اغراقمدح

ر مزار بآمیز او را دیدیم در جایی از کتاب خود، ثناهای اغراقای از تر نمونهپور که پیشاسحاق

که خواند. حقیقتاً برای آنمی 1«ترین جان ایران در قرن حاضربینروشن»او را  ،صادق هدایت

ای بتوانیم سنگ ادعایی چنین شگفت و بزرگ را در دست بگیریم و پرتاب کنیم، حتی به فاصله

پور همین سنگ عظیم را روی دست نیازمندیم. با این حال، اسحاقوار نزدیک، به زوری تهمتن

اب خود پور در کتچه اسحاقای به درازنای یک قرن پرتابش کرده است. آنگرفته و در فاصله

ان آیند بازماندگماند که برای خوشخوانی میگوید به سخنان روضهجا در مدح هدایت میبهجا

 کشد.او فریاد می« مزار»ای نداشته متوفی را بر سر هها و بزرگیتواند خوبیتا می

با  ساز، رمانتیک و به دور از واقعیت، نقدی کهشدت اسطورهبه خاطر همین پیشینه انتقادی به

های ادبی یتتواند نقطه پایانی شود بر فعالآسانی مینوشته نشده باشد بهبوف کور نگاه موافق به 

ده باشد، ترین و مستندترین شکل انجام شترین، مستدلفرد منتقد. چنین نقدی، ولو به منصفانه

ها مزین شود؛ از دشمنی با جریان روشنفکری ممکن است خیلی آسان به انواع و اقسام انگ

                                                           

 .۱۲پور، همان مأخذ، ص اسحاق.  1
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وشت. ای نیست. باید نخواری حکومتی. اما چارههفهمی و ناهوشیاری ادبی تا جیرگرفته تا کم

ایران  او در ادبیات داستانیبوف کور باید تحلیل کرد. باید سره را از ناسره جدا کرد. هدایت و 

شند و کچیز را با نیرویی مهیب به سمت خود میاند که همههایی مخوف شدهچالهبدل به سیاه

، م و هیاهوخش، اولیسترین آنها، مانند بی، حتی با بزرگکجای جهان با آثار ادبلعند. در هیچمی

صد سال  ،وجوی زمان از دست رفتهدر جست ،مسخ، کوه جادو ،پیرمرد و دریا، خانم دالووی

، آثار کنند. منتقدانمیبوف کور چه در ایران با شود بسان آنسلوکی نمی و...کوری ، تنهایی

کنند. برخورد نمیها آن ند، اما به سان توتم مقدس باستایشدت میفوق و خالقانشان را نیز به

گونه ، اینتر از آنها. از طرفیها هر کدام اثری هستند در میان آثار دیگر، ولو برتر و باکیفیتاین

را وف کور بیابد، مخالفان هدایت و پرستانه که از سوی ستایشگران بروز میبرخوردهای توتم

ف حقیقت بوکشاند و نقدهایی همچون و غیرفنی و جناحی می آمیزهای اغراقنیز به واکنش

گونه های دیگری از ایندنبال هر چیزی هستند اال حقیقت. نمونهه آورد که برا پدید می کور

ردی به نام از فراجع به صادق هدایت صحیح و دانسته قضاوت کنیم نقدها کتابی است با عنوان 

به هم بافته است تا صادق هدایت را فردی بیمار و هوشنگ پیمانی که هر رطب و یابسی را 

 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 

رفع  لنگد. این اشکال را باید معلوم ویک داستان کوتاِه بلند بیرون بیاورد یک جای کارش می

بدیل ادبیات داستانی نوین ایران چیزی جز یک سرقت ادبی عالوه، اگر شاهکار بیه د. بکر

بزرگ نیست پس سنگ بنای این ادبیات از اساس کج نهاده شده و باید فکری به حال آن کرد 

داستانی  که تکلیف ادبیاتو به بازسازی بنیادین آن اندیشید و این امر ممکن نخواهد شد مگر آن
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یک بار برای همیشه  1«زدایی از آنمسیر عقالنی کردن ماجراهای هدایت و اسطوره در»فارسی 

 روشن شود. بوف کوربا 

هنوز هم ممکن است پذیرش این  پژوهش حاضره شده در یاما با وجود تمام شواهد ارا

ر دشوا بندی کرد برای بسیاری از افرادطبقه« سَرَقات ادبی»را باید در زمره  بوف کورحقیقت که 

ایران  ترین نویسنده ادبیات معاصرتوان پذیرفت شخصی که تاکنون بزرگباشد. چگونه می

ترین مقلد و سارق این ادبیات بوده است؟ شاید برخی این پنداشته شده، در حقیقت، بزرگ

شتن بدیل، باید برای نوصادق هدایت، این نابغه بی« چرا»سؤال به ذهنشان خطور کند که اصالً 

وق او را بدین سمت س« ایروحیه»که چه ویکردی سارقانه در پیش بگیرد؟ یا اینربوف کور 

 داده است؟

ردن قدر آماسیده شده که بسنده کآن« هدایت نابغه»توان این افراد را سرزنش کرد. افسانه نمی

قدمه طور که در بخش مکند. همانرا برای نادیده گرفتن آن بسیار دشوار می« شاذ»به یک قول 

یز اشاره شد، صادق هدایت به همان میزان که در ادبیات ایران جنجال آفریده و به همان میزان ن

ه ای از او ساخته شده، ناشناخته نیز مانده است وگرنکه تصاویر غیرعلمی و متضادِ دیو و فرشته

 گفت:گونه نمیای مانند بهارلو در وصف او و داستانش ایننویسنده

دانیم، ای بااستعداد و باقریحه میهه دلیل مجموعۀ کارش نویسندکسی مانند هدایت را ب

ه داند، بدهد که نویسنده است، بینش هم دارد، زبان هم مییعنی مجموعۀ کار او نشان می

های های آگاهی از تکنیکادبیات جهانی هم نسبتاً اشراف دارد و بعد در کارش نمونه

                                                           

، 1۲فصلنامه نقد کتاب، سال سوم، شماره  "میرد،هدایت در هندوستان: مؤلف هرگز نمی"مروجی، فرزاد، .  1

 .1۲۳، ص 1۳۱۶زمستان 
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سی از روی دست ک« بوف کور»کنیم که مثالً میبینیم، اما هرگز احساس نغربی را هم می

 1یا چیزی نوشته شده باشد. 

 

بوف  وسه قطره خون شود همایون کاتوزیان برای معرفی همین ناشناختگی است که سبب می

 درپیچ ُورتیسیسم:های پیچجا سرک بکشد اال به داالنبه همهکور 

یسم های گوناگونی شامل سمبولاین دو اثر به لحاظ سبک مدرنیست بودند و از تکینک

، از بودلر و ماالرمه گرفته تا آندره برتون فرانسوی و سوررئالیسم در هنر و ادبیات مدرن

و پل الوار و ماکس ارنست و سالوادور دالی و از اکسپرسیونیسم در سینمای معاصر 

های گویی عامدانه و تکنیک( تا پریشان1۱۲۱)مطب دکتر کالیگاری اروپایی، مانند 

 ۲گرفتند. همزمانی و فروپاشی زمان، فضا و اتفاقات بهره می

 

 تر از هدایت، ویندهام لوئیس و مکتبالبته، کاتوزیان نیز چندان تقصیری ندارد. ناشناخته

 وُرتیسیسم اوست.

د خانوادگی خاصی متولد ش-اجتماعی-تاریخیهدایت نیز، مانند هر انسان دیگری، در زمینه 

گمان این زمینه تأثیری خاص بر روحیات، خلقیات و افکارش بر جای و نشو و نما یافت و بی

خصوص ههدایت و خلقیات او باید این زمینه را و ب از دقیق یگذاشت. برای رسیدن به شناخت

 کور بازنویسی بوفبراهنی نیز در که رضا چنانزمینه خانوادگی رشد او را به دقت کاوید. آن

                                                           

 .۳۶باغی، همان مأخذ، ص قره.  1

، 1۳۱۲بهار  ،1، شماره ۲۱، سال نامهایرانترجمه فاطمه شمس،  "،بوف کورپیشینه ". کاتوزیان، همایون،  ۲

 .1۱ص 
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اند که درک خانواده هدایت برای درک هم فرزانه و هم ]بیژن[ جاللی گفته»کند تصریح می

  1«هدایت ضرورت تام دارد.

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

وف بسهمی بسیار عمده در خلق اثری به نام در جامعه ایرانی نیز  تقلیدو ایجاد روحیه « غرب»

های رایج به شناختی و علمی و به دور از کلیشهایفا کرده است که باید با رویکردی جامعهکور 

 دقت کاویده شود.

ه طور ب گونه که بود و زیست،تا زمانی که شخصیت تاریخی صادق هدایت، آندر هر حال، 

های یسازمند و به دور از اسطورهچهارچوب تحقیقی روششکلی علمی و در  هکامل و دقیق و ب

معمول شناخته نشود، خواننده شیفته او قانع و راضی نخواهد شد که نویسنده محبوبش سارقی 

درستی شناخته نخواهد شد، مگر زمینه تاریخی و ست و شخصیت حقیقی هدایت نیز بها ادبی

ان او و نحوه زیست و تربیت او در این خانواده اجتماعی رشد او و پیشینه و روابط تاریخی خاند

آشکار  او بر ادبیاتش شخصی و خصوصی هایواکاوی و تأثیر این محیط و نیز تأثیر گرایش

ست که ا بیهای نقد ادشود. این رویکرد نه تنها منافاتی با تحقیق ادبی ندارد بلکه یکی از روش

. پرداختن کندرا بررسی میها آن ری آثار ادبیگیهای تاریخی شکلزمینهبا بذل توجه به خرده

حاضر ممکن نبود، اما چه بسا نگارنده در آینده به انجام چنین پژوهشی  پژوهشبه این مهم در 

 نیز که برای پیشرفت ادبیات ایران اهمیتی سترگ دارد مبادرت ورزد.

 

 دانست؟هدایت زبان انگلیسی می ایآ .4-15-1

این نیز پرسش مهمی است که باید به آن پاسخ گفت چون اگرچه فرانسه پاتوق دائمی لوئیس 

کرد و خود او نیز به زبان فرانسه آشنایی داشت، بود و مدام بین لندن و پاریس رفت و آمد می

                                                           

 .1۳براهنی، همان مأخذ، ص .  1
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ها نآ اند و قاعدتاً هدایت برای خواندن و فهماما آثار لوئیس همگی به زبان انگلیسی نوشته شده

بایست در حد معقولی به این زبان آشنا بوده باشد. در آشنایی هدایت با زبان فرانسه، حتی می

پیش از عزیمت به اروپا، هیچ شکی نیست، اما انگلیسی چه؟ آیا او پیش از اقامتش در پاریس 

کند ریح میتصبوف کور دانست؟ ایرج بشیری در مقدمه خود بر ترجمه انگلیسی انگلیسی می

 1آموخت.لوئی عالوه بر زبان فرانسه، انگلیسی نیز میت به هنگام تحصیل در مدرسه سنکه هدای

ای که پس از قول خود صادق هدایت اما، در این خصوص عجیب است. هدایت در پرسشنامه

بازگشت از هند برای بانک ملی ایران تکمیل کرد، چنین ادعا کرده که زبان انگلیسی را در هند 

  آموخته است.

 

 
 ۲۶۳های صادق هدایت، ص بهارلو، نامه

 

د که سال دو زبان را در هند آموخته بو بدین ترتیب، باید بپذیریم که او در زمانی کمتر از یک

رسد. مدرک خوبی که در خصوص آشنایی هدایت با زبان شدت غیرمعقول به نظر میبه

ای است که یک سال قبل از این از سفرش به هندوستان وجود دارد همان نامه پیشانگلیسی 

 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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 1۲۳، ص کتاب صادق هدایتکتیرایی، 

 

برای  lazy job داند که به کار بردن معادل پیشرفتهنگارنده به زبان انگلیسی آشنایی دارد و می

نشان از آن دارد که هدایت در زبان انگلیسی، حتی پیش  «کاری که انرژی کم الزم داشته باشد»

م ش لفظ عبور کرده و صاحببهلغت و ترجمه لفظبهاز سفر به هندوستان، از مرحله فهم لغت

(intuitionو خالقیت زبانی شده بود و به همین خاطر در این نامه در بند معنای تحت )ظی الف

د دهمی« پرور و لشتنبل، سست، کند، تن»که معنای  را lazyهای انگلیسی نمانده است و واژه

گزینی هوشمندانه فوق اثبات معادل به کار گرفته است.« آسان»در معنای  easyبه جای واژه 

کند که هدایت پیش از مسافرت به هندوستان، به زبان انگلیسی، در حدی که بتواند متون می

ط بوده و بنابراین، ادعای ناراست او را در زبان را بخواند و به خوبی بفهمد، مسلانگلیسی

پنهانکاری آمد، باید نوعی  پژوهشچه در این ملی، با توجه به آن نامه بانکپرسش

یل چه کرده است. تاریخ تکمبوف کور دانست که در دانست. هدایت خوب می اندیشانهحزم

دهد تا اگر او را نشان میبوده، احتیاط زیرکانه  بوف کورنامه که یکسال پس از انتشار پرسش

وئیس های او و آثار لای دور یا نزدیک کسی از راز او مطلع شد و به ارتباط بین نوشتهدر آینده

های پس از پی برد بتواند با استناد به چنین شواهدی آشنایی خود با زبان انگلیسی را به سال

  .پیوند بزند بوف کورحضور خود در فرانسه و حتی پس از انتشار 

 دهد که هدایت تمامی آثار لوئیس را که تا آنه شد، نشان مییچه در پژوهش حاضر اراآن

شد خوانده و احتماالً تا پایان عمرش هرچه را که از لوئیس منتشر میزمان چاپ شده بودند می

 داشته است.کرده و صدالبته از دیگران مخفی نگاه میدنبال می
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 کارستان او. محمود نیکبخت و کارِ 4-16

که  کور بوطیقای بوفاش در این فرصت نیز باید یادی کرد از محمود نیکبخت و کتاب ارزنده

ران حاضر بود. نیکبخت از جمله محققان امروز ای پژوهششده در ترین منبع فارسی استفادهاصلی

های معمول به امر تحقیق و تحلیل دارد و با دقت است که نگاهی عمدتاً علمی و به دور از کلیشه

ارستان و کاری کرد کبوطیقای بوف کور نشیند. او در کار نقد آثار میه و موشکافی خاصی ب

ن اثر و ساختار نویس ایجه خواننده را به متن دستتوبوف کور برای نخستین مرتبه در تاریخ نقد 

روایی خاص آن معطوف کرد. اگرچه نیکبخت نیز تا حدی در کتابش مقهور اسطوره کاذب 

نیافتنی از او تحویل خواننده داده است، اما با پرداختن ای دستصادق هدایت شده و تصویر نابغه

راز بزرگ  یخواسته کمک بزرگی به افشانوشته آن نادر متن دستبوف کور به تکنیک روایی 

باید حول مدار بوف کور کند که تفسیر چه ما را مطمئن میدر حقیقت، آن هدایت کرد.

گذارد و شاهدی ست که نیکبخت مؤکداً بر آن انگشت میا وُرتیسیسم شکل بگیرد همان چیزی

طمینان روایی لوئیسی به ما اشمارد: تمهید روایی این داستان. این تهمید بر نبوغ ادبی هدایت می

نه شرح عقده ادیپی راوی، نه حکایت تأثیر غیاب والدین بر روان او، نه بوف کور بخشد که می

 چیز دیگریه هیچای سمبولیستی و نداستانی سوررئالیستی، نه ماجرایی اکسپرسیونیستی، نه قصه

های همچون تکهور بوف ککار رفته در ه ست مگر روایتی ُورتیسیستی. خطوط تیره با

 کنند.برای ما هموار می فرشی هستند که راه ورود به این شهرفرنگ دََورانی راسنگ

ای شد در اثبات نبوغ روایی هدایت بود، اما تحقیقش مقدمه« بوطیقا...»قصد نیکبخت در 

دهد کاهد، بلکه نشان میجهت اثبات فقدان آن. این امر نه تنها از ارزش تحقیق نیکبخت نمی

 های شاخص این ادبیاتبخش از چهرهکه اعتالی ادبیات امروز ایران و حصول شناختی آگاهی

آید. اهمیتی ندارد اگر در انجام این مهم خطا قد اصولی و تحلیل علمی به دست نمیجز از راه ن

کنیم. در چنین راهی، حتی اشتباهاتمان نیز ممکن است دیگران را به مسیرهایی درست رهنمون 
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قطعاً برای پژوهش حاضر، و در کل برای ادبیات ایران، چنین بوطیقای بوف کور کند. 

ین نیز یعنی ضرورت پرداختن هر چه بیشتر به نقد فنی و پرهیز از کارکردی داشته است و ا

 ها.های ادبی و آثار آنسازی و برخورد غیرعقالنی و احساسی با شخصیتاسطوره

کار رفته در  ههای تیره بو خط بوف کورروایی به بوطیقای  اگر نیکبخت کتابی راچه بسا 

بایست همانند محمد یوسف قطبی به ناتوانی خود در می تا ابد ، ما یااختصاص نداده بوداین اثر 

معناها و مضامین ژرف و  با حدس و گمان در خصوص کردیم، یافهم این اثر اعتراف می

، ل ستاریجالبه عنوان کتاب  راندیم، حالتی که با یک عالمت سؤالمیسخن  نیافتنی آندست

، ژوهشپیز راه یافته است. ستاری در این ن بازتاب اسطوره در بوف کور )ادیپ یا مادینه جان؟(

ره گرایانه دارد، ابتدا به اشکاالتی اشاشناختی و متنکه همچون اثر نیکبخت رویکردی روان

 ،وف کوربای از داستان ه خالصهیوارد است و پس از ارا بوف کورکند که بر تفسیر ادیپی می

 کند:گونه تشکیک میکارگیری عقده ادیپ برای فهم این داستان اینه در ب

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 

ه تر از این جزئیات کتوان بر اساس عقده ادیپ توضیح کرد؟ و مهمشوند( چگونه مییم

ه ب« لکاته»به جای خود اهمیت اساسی و به گمان من معنایی رمزی دارند، کشته شدن 

توان قتلش را با دست راوی است. اگر این زن هرزه، نماد مادر راوی است، چگونه می

زش و وفق داد؟ در اسطوره به روایت سوفوکل، یوکاست ساختار اسطوره و عقده ادیپ سا

ر ورزد از سکند و در عقده، به تعبیر فروید، پسر که به مادر عشق میخودکشی می

 1نه کشتن مادر! حسادت، آرزومند سر به نیست کردن پدر است،

                                                           

 .۶۱-۶۳ستاری، همان مأخذ، صص .  1
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ری دارد یشتهمخوانی ببوف کور ای از اسطوره ادیپ که با وقایع ستاری سپس به نسخه ناشناخته

پس اگر هم با عقده ادیپ سر و کار داریم... عقده »گیرد که: کند و چنین نتیجه میاشاره می

داری است که با اسطوره سوفوکل و تعبیر مشهور فروید از آن تفاوت تاب و دنبالهادیپ کج

ال ؤکه صادق هدایت از این نسخه ناشناخته غیرفرویدی مطلع بوده یا نه، سو خب، این 1«دارد.

 توانست پاسخی برای آنرسید، میست که نه به ذهن ستاری رسیده و نه اگر هم میا دیگری

را کور  بوفاین نکات و مالحظات همه، تفسیر ادیپی »بیابد. در هر حال، به تصریح ستاری 

کاهند پوشانند و از شفافیتش میای از ابهام میکنند، چون قصه را در پردهدشوار یا تیره و تار می

جال گردد و مو در نتیجه ساختار اصلی اسطوره یا عقده در روایات راوی، به روشنی نمودار نمی

 ۲« یابد.نمود نمی

ز بار با استفاده ا ینرا، ابوف کور کند های فوق، ستاری تالش میسنجیپس از نکته

شود تحلیل کند و در این راه تا حد زیادی نیز موفق می« مادینه جان»شناسی یونگی و مفهوم روان

 بخشی از داستان را با استفاده از این مفهوم توضیح بدهد:

شود و گاه مورد نفرت و مایه ست که گاه پرستش و ستایش میا ایجان صورت مثالیمادینه

، زمانی بر سیمای دختر اثیری از عالم ماورا، پرتوافکن شده بوف کورکه در چنان بیزاری است،

است و وقتی دیگر، بر چهره لکاته. طبیعتاً این صورت مثالی، بعضی خصائل مادر راوی را هم 

مه شگفت هدارد، یعنی شبیه رقاصه بتکده هندوست که شاید همسر عموی راوی نیز باشد. و این

یات صورت تصویری ثابت با متعلقات و کیفه جان به سیمای زنی واقعی یا بمادینهنیست زیرا 

گردد و چون ناخودآگاه است، گاه بر یک و گاه بر چند زن، همزمان، یا تغییرناپذیر ظاهر نمی

                                                           

 .۶۱. همان مأخذ، ص  1

 .۶۱همان مأخذ، ص .  ۲
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شود... اگر مرد این تصویر را که جزئی از حیات وی است، یکی پس از دیگری، تابانده می

ر اثر مآبی، بند )که حاصلش نابهنجاری زندگی عاطفی و نوعی کودکنادیده گرفته پس را

 جان برای جبران آن سرکوفتگی و به قصد تنظیم اقتصاد حیاترشد نیافتن عواطف است(، مادینه

یاره گیرد و در این صورت به سیمای پتکند، یعنی انتقام میو برقراری نوعی تعادل، واکنش می

نه گوید مادیای آسمانی. به همین جهت یونگ میلکوتی فرشتهگردد، نه با چهره مظاهر می

( وجودی نامعین و چندپهلو و پروعده و وعید است، یعنی هم Sphinxجان، چون ابوالهول )

 1پیر است و هم جوان، هم مادر و هم دختر، با طهارت و عصمتی مشکوک.

 

-است که خود او به تحلیل فرویدیجانی ستاری نیز همان ایرادی وارد مادینه-اما به تحلیل یونگی

-کند. ستاری با استفاده از مفهوم مادینه جان تنها توانسته است رابطه بین راویادیپی وارد می

وف بلکاته را تا حدی توضیح بدهد و بسیاری دیگر از عناصر حاضر در -دختر اثیری -داسیبوگام

باقی  همچنان بدون تبیین و توضیح« ندشوهمه با وسواس فکری در سراسر داستان تکرار می»که  کور

 مانند.می

را، به خاطر خصیصه التقاتی آن که از وُرتیسیسم نشأت گرفته است، با استفاده از بسیاری بوف کور 

توان تفسیر کرد و چه بسا برخی از آنان نیز، آنچنان که از نمونه فوق معلوم است، بتوانند ها میایسم

شرد ، اما یک مرتبه دیگر باید مؤکداً بر این نکته پای فخوبی توضیح بدهندهایی از داستان را به بخش

وع به فرد لوئیسی، رج-اش، این کافتگسیختهو راوی هویتبوف کور که تنها راه فهم حداکثری 

یک ایسم است: وُرتیسیسم. و کسی که این راه را، ناخواسته، برای ما گشود، محمود نیکبخت بود با 

ایران را  نادبی نوی ترین اشتباه تاریخ نقداو پرارزش. بوطیقای بوف کورش اکتاب ارزنده

 مرتکب شد.
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http://www.aghalliat.com/


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

155 
www.aghalliat.com   

 

 

 

 

 پایان

 

 

 

 

 

 نید.گیری کپی سایت ادبیات اقلیت کتاب را دراین  پیشین هایبخش

http://www.aghalliat.com/
http://www.aghalliat.com/

