
  

ة
م
ا
ن
ل
ص

ف
 
ي

ص
ص

خ
 ت

 
ي

دب
 ا
د
ق
ن

 
.

س
2

 
.

ش
8

 
.

ن
ا
ت
س

م
ز

 
1
3
8
8

 
)

 
ص

ص
1
1
1

-
 

1
3
9

( 

  

  

  

  

كور  بوفانگاري منفعل در   پوچ
*

  

  

دكتر سيدكاظم موسوي
*  

   دانشگاه شهركرد،دانشيار زبان و ادبيات فارسي

  فاطمه همايون

 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 
  چكيده

انگاري نيچه، موضوعي   و وجوه تشابه آن با نيستبوف كورانگاري راوي در بخش اول     نيست

وي از نيچـه  در عين حال كه پيـروي را   . اند   نگارندگان مقاله آن را بررسي كرده      ،است كه پيشتر  

» انگاري فعال   نيست « آنچه نيچه آن را    انگاري با   ست، اين نيست  ناپذير ا  انكار در اين اثر هدايت   

وجـوه تمـايز راوي را از       . اردشـود، تفـاوت زيـادي د        متجلي مي » زرتشت« و در عملِ     نامد  مي

انگاري ايـن كتـاب        كه در واقع بخش عملي نيست      -بوف كور توان در بخش دوم        مي زرتشت

  . مطالعه و بررسي كرد–است

پـردازد و      مـي  بـوف كـور   » راوي«و  » زرتـشت «اين مقاله به معرفي وجوه تمايز و افتراق         

 راوي  شـود كـه     يادآور مي . كند   مي ويژه در بخش دوم كتاب بررسي       را به » انگاري منفعل   نيست«

خـش اول كتـاب، نـابودي     پـذيرد و در ب       آن را مـي     استدالل نيچه را در ذهن خود مرور كـرده،        

اي از       كه در واقـع جلـوه      -دختر   نفوذ عميق اين     پروراند؛ اما   را در ذهن خود مي    » دختر اثيري «

بتواند در عمل تـأثير حـضور       شود كه او       در كنار انفعال راوي مانع از آن مي        –دنياي ماوراست   

  . از زندگي خويش بزدايد -ه نماد اجتماعي دختر اثيري است ك– را »لكاته«

  .انگاري منفعل، راوي، زرتشت انگاري فعال، نيست نيست، بوف كور: هاي كليدي واژه

                                                 
 mousavikazem@yahoo.com): نويسندة مسئول* (

  12/7/88: تاريخ پذيرش    14/12/87 :تاريخ دريافت
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  مقدمه

انـد كـه بـا هرگونـه تعريـف از            معناي شك مطلق دانـسته     انگاري را به    نيست ،در فلسفه 

 بدبيني باور دارد كه در دنيا هيچ حقيقتي         انگار در نهايتِ   حقيقت در ستيز است و نيست     

 قابل فهـم و اثبـات نيـست؛ هرگونـه ارزش انـساني را منكـر                 ،وجود ندارد و اگر باشد    

 دانـد  ل بشر را مديون از بين بردن تمدن ديرينه و مظـاهر آن مـي              و ترقي و كما   شود    مي

؛ داگوبرت 229 :1384: جوادي(
1

ي و مناسـبات آن در      گونه بـدبيني بـه هـست       اين. )99: 2536 ،

ار حقيقـت و خـالق      معناي انك  انگاري به   نيستي  حت.  وجود داشته است   طول تاريخ بشر  

 نيچه نهايت   .هزاران ساله دارد  اي      ينهل مطرح تاريخ فلسفه است و پيش      مطلق نيز از مسائ   

. كنـد انگاري اروپايي را بررسي و تشريح        يند نيست اگيرد تا فر   كار مي   خويش را به   ةاراد

وجود آمـدن    انگاري را آشكار كرده، داليل به       او در اين پيگيري سرسختانه ماهيت نيست      

را مـورد   انـسان  ةشـت  گذتمـام اي،  هيچ هراس و واهمـه   و بي كند  مييند را تبيين    ااين فر 

شـمارد    مي» اصلي حركت تاريخيةنحو«انگاري را  و نيستا .دهد شك و ترديد قرار مي  

 است و براي اين طي مسير به خالقيت و ثبات قـدم            »طي مسيرهاي طوالني  «كه نيازمند   

 »اي پرتـو سـتاره  «انگاري را  او نيست. )111 :1379 .؛ نيز قـس  54-53: 1388 ،هيدگر( نياز دارد 

 ولي پرتـو آن هنـوز در راه اسـت و            ،اصل آن هزاران سال پيش منهدم شده      «داند كه    مي

 ،هيـدگر (» صرف ظاهر است و هيچ باطني نـدارد       «؛ پرتوي كه    »رسد تدريج به زمين مي    به

انگـاري   نيـست « :كنـد  مـي گونه تعريـف   را اينانگاري  نيست سرانجام، نيچه . )111: 1379

هـدفي در   . دهند ها ارزش خويش را از دست مي       ؟ اين است كه برترين ارزش     يعني چه 

  . )63: 1382( ». را پاسخي نيست"چرا"كار نيست يا 

او بـر ايـن     . ، چيزي جز انكار و رد آن نيست       كند  ميآنچه نيچه در باب حقيقت بيان       

ارزشي سـقوط     بي ةقديم به ورط  هاي    نه تنها ارزش  «ها   باور است كه در دگرگوني ارزش     

 قـديم و در جايگـاه قبلـي خـود، يعنـي             ايمعن ها به   اً احتياج به ارزش   ، بلكه اساس  كند  مي

، تنهـا   شود  مي حقيقت ناميده    او آنچه . )112 :1379 ،هيدگر(» .رود جايگاه متعالي، از بين مي    

داند كه    مي »ها و مجازهاي مرسل و اقسام قياس به نفس بشري          سپاه متحركي از استعاره   «

ميـل  «ه بداند كه اين     كآن بيانسان هم   . رسد نظر مي   به يت ضروري و ذا   اربرد زياد، ر اثر ك  ب

گيرد، تنها دليل خود را بـراي پـذيرش و ايمـان بـه آن،       از كجا سرچشمه مي   »به حقيقت 
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پيشينيان بـوده اسـت؛     » توهم« او   عقيدة ةخبر از اينكه سرچشم     بي داند،  ميايمان اكثريت   

ودجويي، انـسان را بـه سـمت        بينـي و سـ     طلبي و خـودبزرگ    توهمي كه همراه با منفعت    

 در طول تاريخ، ضـامن بقـاي جامعـه          ها  آنآفرينش مقوالتي سوق داده است كه پذيرش        

   ).166-165: 1380نيچه، ( كنند ميترويج   را»اي گله«اند و اخالق و عادات  معرفي شده

 را  هـا   تـرين آن       نيچه، رد مقوالت عقلي اسـت كـه مهـم          ةمباني انديش ترين      از اساسي 

 ، خالق آن را نيـز مـورد سـؤال و   »نظام يگانه«او با رد .  دانست»يگانگي« ة مقولتوان مي

مرگ خدا «دهد و    ترديد قرار مي  
2

شـمار    بشري و آغاز انسانيت به     ة را پايان خطاي ديرين    »

در نظر او، انسان پس از اينكه از دنياي ارزشي، اخالقي           . )112 :1379 هيدگر،. قس( آورد مي

ـ   ميرسد كه اعتقاد به جهان ماورا، تنها         ين باور مي  ا  هگردد، ب  ميو ديني خويش بر    د از  توان

تـرين      مفهوم خـدا تـاكنون بـزرگ      ... «: انديشد كه  سستي فكر ناشي شود و نيز به اين مي        

ضديت با باشندگي  
3

 با انكار خدا، با انكار مسئوليت در برابر خداست كه ما            ... بوده است  

   ).75-74: 1381، يچهن(» .بخشيم جهان را نجات مي

 او هر آنچه  . دشو   به همين دنياي خاكي محدود مي      انگار  بنابراين، جهان در نظر نيست    

پيـدايش امـور مـاوراي طبيعـي را در جهـت            . كند  مي ماوراي اين دنيا تصور شود، رد        را

وجـود حقيقـت و     . خيـزد   و با آن به ستيز برمـي       داند  ميكاهش ارزش و حيثيت اين دنيا       

 تا انـسان بتوانـد      ، خويش را فراهم آورد    ةن فرضي كرد   تا مقدمات عملي   كند  مي خدا را رد  

ها و تمايالت خود را در همين نزديكي، در همين دنياي ملموس خاكي بيابد               تمام ارزش 

 بـشر ديـده از آن برگرفتـه اسـت          هاست د؛ زميني كه قرن   كنو نگاه او را به زمين متوجه        

 ياسپرس .قس(
4

؛ استرن 672-671 و 573: 1383 ،
5

 همين جهـان عينـي    او هستي در    . )169: 1373 ،

 زندگي خود را    .با نيروي خويش به كشف آن بپردازد      خواهد تنها    طلبد و اكنون مي    را مي 

 .رود   اين جهان پـيش مـي      سوي كشف نيروهاي     به كند و   ميتنها در اين چارچوب تنظيم      

بـه زنـدگي    نگاه انـسان را  كوشد تا نگرد و مي  جهان ميةاز همين منظر به گذشته و آيند      

گذاري نـوين را       او ارزش  ).1062،  731-730 بند: ب1378نيچه،  (در جهان عيني معطوف كند      

انـسان در نگـرش     . )61: 1388هيـدگر،   (كنـد     مي تعريف   »ة معطوف به قدرت   اراد«تنها در   

خطـا  اي     انگارانه، ابتدا بايد به اين باور برسد كه در طول تاريخ، همواره با انديـشه               نيست

در .  آن به باور رسيده است     ة خطاي خويش را تكرار كرده تا دربار       پيوستهزيسته است و    
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نتيجه، اولين گام او براي دست يافتن به جهان واقعي و زميني، از ميـان برداشـتن جهـان      

انگـاري را     خويش، نيست  نظريةنيچه پس از تبيين اين باور در        .  آن است  لوازمحقيقي و   

 و به همان ميزان كه بر رشد و بـاروري نـوع اول              كند  ميل و منفعل تقسيم     به دو نوع فعا   

  .دارد شدت برحذر مي ، از گرفتاري در نوع دوم بهكند ميتأكيد 

  انگاري فعال نيست

» قـدرت «ي وجود انـسان در جـسم او و معنـاي            انگار فعال، تمام معنا    در نگرش نيست  

اي     ين منظر، انسان امروزي تنها واسـطه      از ا . دشو     در قواي فيزيولوژيكي تعريف مي     فقط

ه تا كنون تعالي خود     در اين نگرش، انسان از آنچ     . ستميان حيوان و انسان توانمند فردا     

دانـد؛    مـي »اَبرانـسان «سـوي    خـود بـه  »فراشد«و اكنون را زمان   » فروشده«خوانده است   

برانـسان نيرويـي اسـت       اَ ).11-7: 1372نيچـه،   (شود    مي غايت اين انسان مطرح      »اَبرانسان«

دارد و   ي كه تمام نيروها را از ميـان برمـي         ئفراتر از انسان و نيز فراتر از هر نيروي ماورا         

او را . كند   و محور اصلي زندگي مي   »يناتسرور كا «معناي تام كلمه      واقع و به   انسان را به  

ـ «؛ از عبوديـت و  رسـاند   موقعيت خود مـي »بلندترين«جا به   » ترين  ژرف«از   بـه  » دگيبن

  ).148-147 :1373؛ استرن، 223-222: 1367 فروغي، .قس(! »خداگونگي«فرمانروايي و 

 از نـو و     كنـد و    مـي ، ويـران    كند  ميوجو   تنهايي خويش را جست    انگار فعال به   نيست

كوشـد   گريزد و مي  بشري ميةديرينهاي   معنا كه از ارزش؛ به اينسازد  خود ميدلخواه    به

از كساني كـه بـه وضـعيت خـويش          . دكنو و در خدمت خود تعريف       ها را از ن    تا ارزش 

از اينكـه مبـادا     . . يزدگر اند، هراس دارد و مي     كردهها   خشنودند و خود را پايبند به ارزش      

وليت را بـر دوش     ئ تنهايي، تمام بار مـس      در نهايتِ  ، جلوگيري كنند  »اَبرانسان«از پيدايش   

در برابر هرگونه آرامشي كـه      . داند ران مقدم مي  جا خود را بر ديگ     نهد و هميشه و همه     مي

داري  بگيـرد، خويـشتن   سرچـشمه    و يـا از فرمـانبرداري او         منجر شـود  به بندگي انسان    

  : دكن تا انسان را به نهايت آزاديِ مفروض خويش نزديك كند مي

انسانيت من نه از احساس براي انسان و با انسان، بلكه از تحمل آنچه براي انـسان                 

داري مداوم است؛    تم خويشتن انساني. كنم، ساخته شده است    نسان احساس مي  و با ا  
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 منظورم اين است كه به خوديابي، بازگشت به خويش،          –اما من به تنهايي نياز دارم     

  . )63:  الف1378نيچه، ( بخش تنفس هواي سبك و آزاد و فرح

تـا خـود،    كوشـد    ؛ مـي  شـود   در اين نگرش، انسان از اجتماع نااميـد و گريـزان مـي            

 را به دنبـال خـويش       »ة انساني زنجير«خويش بايستد و تمام     » فرديت«تنهايي، برتر از      به

خود را به حفظ روابط با ديگـران ملـزم   او .  آن را بر عهده گيرد    ةبكشاند و وظايف آيند   

طلبـد و     و برتري خود را مي     شود    ن خود مي  كردتمام تالش او صرف نيرومند      . داند نمي

جهان را به زمين، انسانيت خويش را به تن و قـدرت            . شود  مييي نزديك   به نهايت تنها  

كوشد ديگران را نيز آگـاه كـرده، بـه رهـايي از گذشـته                د و مي  كن   مي  محدود را به خود  

 بر  .)224: 1367؛ فروغي،   261-255: 1383،   ياسپرس .؛ قس 497،  687بند  : ب1378نيچه،  (برانگيزد  

اگـر فـرد از     « هان خويش است و معتقد بـه اينكـه        اين باور است كه تنهاترين خداي ج      

ايزدي كه بـه زمـين آمـده        . ختياري است اغناي كافي برخوردار باشد، خطا كردن، حتي        

 تنهـا ايـن خداگونـه       -به خود گرفتن گنـاه و نـه تنبيـه         : نبايد عملي جز خطا انجام دهد     

   .)58:  الف1378نيچه، ( !»است

انگاري در   نيست «:نامد انگاري فعال مي   ا نيست بيني است كه نيچه آن ر      گونه جهان  اين

...  نيرو   ةمثاب بدبيني به «و   )40،  22بند  : ب 1378 نيچه،(»  روح ةيافت  قدرتِ افزايش  ةقالبِ نشان 

همـان،  (» انگـاري در قالـبِ تحليـل       طلبي و نيست   ومرج در انرژي منطقش، در قالب هرج     

 و نابودگرانه، به حـداكثر نيـروي        انگاري به صورت نيروي پرخشونت     نيست «.)32،  10بند

  ).41، 23همان، بند (» .انگاري فعال  به صورت نيست–رسد  نسبي خود مي

  انگاري منفعل نيست

» انگـاري منفعـل    در قالب نيـست   : انگاري در قالبِ انحطاط و پسرفت روح       نيست«نيچه  

ـ  بـدبيني بـه   « كـه    كند  مي را نيز معرفي     )40،  22همان، بند   ( در قالـبِ از    ..  .-ة انحطـاط  منزل

  : انگاري فعال است  و قطب مخالف نيست)32، 10همان، بند ( »افتادگيِ فزايندهكار

انگاري منفعل  نيست... شود، ور نمي انگاري از پا در آمده است كه ديگر حمله نيست

اهـداف و     تواند تهي و فرسوده شود، در نتيجه،          نيروي روح مي  . نشانة ضعف است  

ها نيست، در نتيجه، آميزش       ناسب شده و ديگر باوري به آن      ت  هاي گذشته بي    ارزش
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شـود و     تباه مي ) ها استوار است    كه هر فرهنگ نيرومندي به آن     (ها و اهداف      ارزش

تجزيـه و هـر آنچـه تـازگي         : خيزنـد   هاي فردي عليه يكديگر به نبرد برمـي         ارزش

دينـي يـا   هـاي گونـاگون،       كند بـا نقـاب      حس مي   دهد، آرام و بي     بخشد، شفا مي    مي

، 23همـان، بنـد     (آورد    زمينه سربرمي  از پيش ... اختي و شن  اخالقي يا سياسي يا زيبايي    

41 .(  

ديـرين، چيـزي    هـاي      در برابـر از دسـت دادن ارزش         منفعـل  انگاري اين گونه نيست  

 تـالش   .كشاند  آورد و با قرار دادن فرد در برابر هيچ، وجود او را به انزوا مي               دست نمي  به

 سـوق  شود تخديرش منجر مي او را به سمت هر آنچه به    ستاند و    فرد بازمي  و عمل را از   

 و او را ناتوان از فرا رفتن از اين پـوچي        ،آور رمق، سرد و عذاب     زندگي او را بي    .دهد مي

  . دكن  مي

  انگار فعال و نماد مقابله با هرگونه انفعال زرتشت، نماد نيست

ت كه با هـر گونـه وابـستگي دينـي، اخالقـي،             عيار اس  انگارِ تمام   نيست ةزرتشت نمايند 

كوشد تا زمينه را براي ظهور اَبرانـسان        مي .خيزد  شناختي به مبارزه برمي    سياسي و زيبايي  

هاي نيچه كه     تمام آموزه . دنمايشدن نزديك     و انسان را به هر چه بيشتر زميني        كندآماده  

 در رفتـار زرتـشت      ،هطور كامل مطـرح شـد       به »ة معطوف به قدرت   خواست و اراد  «در  

او پـس از    . پوشـاند   عمـل مـي    ة نيچه را جام    نظرية كه گويي زرتشت   نمايان است؛ چنان  

آيد تا مردم را به اَبرانسان مژده    ها مي  ها زيستن در غار تنهايي خويش، به فرودست        مدت

انگـاري را از سـر       زرتشت در تمام مدت تنهايي خويش، مراحل مختلـف نيـست          . دهد

آورد  ن از غار به عمـل روي مـي        و با بيرون آمد   ا .هن خود را پرورده است    گذرانيده و ذ  

از زندگي خـويش و  نيز  را كه از ذهن خود زدوده است، در عمل هايي  وابستگيتمامتا  

  .انسان زميني بزدايد

 ذهنـي و عملـي   ةايـن مقالـه مـورد توجـه قـرار گرفتـه، تفـاوت دو مرحلـ        در  آنچه  

 در سـير    –  شخـصيت اصـلي رمـان      –راوي. اسـت  بـوف كـور   انگاري در رمـان      نيست

 ذهنــي و عملــي را از ســر ةانگــاري خــود درســت هماننــد زرتــشت، دو مرحلــ نيــست

 و ديگران،   كهدويي( كند  مي ذهني، كامالً همراه و همپاي نيچه حركت         ةدر مرحل . گذراند مي
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 منفعـل   انگاري ماند و گرفتار نيست     عملي از زرتشت باز مي     ةدر مرحل اما  ؛  )62-84: 1386

انگاريِ اوست، پا بـه پـاي         ذهني نيست  ةراوي در بخش نخست كتاب كه مرحل      . دشو  مي

ذهنـي خـود را   هـاي   كوشد دليل تمـام وابـستگي    و ميكند  مينيچه از تمام مراحل عبور      

ذهنـي  هـاي      خويش را براي يافتن دليل وابستگي      ةگذشت.  دوري جويد  ها  آندريابد و از    

خـود را همچـون     هاي     و راز تمام وابستگي    كند  ميمرور  ) يوابستگي به دختر اثير   (خود  

گونـه از سـر      يابد و اين مراحل را ايـن        داستان خطاي بشر مي    ةگان نيچه، در مراحل شش   

  :)83-67همان، . كر( گذراند مي

 نيچه بر اين باور است كه نخستين خطاي بشر زماني صـورت گرفتـه كـه انـسان در                    .1

: 1381،  نيچه( خود، يك حقيقت روشن فرض كرده است         تاريكيِ انزوا و تنهاييِ ذهن    

خويش، نخستين وابستگي ذهني خود ة   نيز در مرور گذشت    بوف كور  راويِ   ).1، ش 50

 كنـد   مي ظهور   »شعاع آفتاب «يابد كه در قالب يك        مي نوراني   يرا دل باختن به پرتو    

  ).10: 1356 هدايت،(

 زنانـه   ةت فريبنـد  ئـ  حقيقـت در هي    ة خطاي بشري، جلو   ة دومين مرحل    در نگاه نيچه،   .2

محـض تـصور،       به  نيز پرتو نورانيِ حقيقت    بوف كور در  . )2، ش 50: 1381نيچه،  (است  

نمايـد    رخ مـي »دختر اثيـري «ة  با تردستي و فريبندگي زنان »زن يا فرشته  «به صورت   

  ).16-10: 1356 هدايت،(

 شـدن حقيقـت و      نيـافتني   نيچه، دست   نظرية  داستان خطاي بشري در    ة سومين مرحل  .3

  با انديشيدن به آن در فضايي از مه و شـك اسـت           فقطتخدير ذهن و آرامش يافتن،      

پرسـه  «به انديشيدني از وراي مـه و شـك و             نيز بوف كور  در   .)3، ش 51: 1381 نيچه،(

: 1356 هـدايت، (د  شـو    در اوهام شبانه، به دنبال خيالي از دختر اثيري نمايان مـي            »زدن

17.(  

گـرگ و   «در هـواي    » هاي عقـل    نخستين خميازه «چهارم داستان خطا را     ة   نيچه مرحل  .4

داند كه در آن، حقيقـت ديـرين در          مي» خوان پوزيتيويسم   خروس«دم و      سپيده »ميش

 نيـز پـس از گـذار از         كـور   بـوف راوي  ). 4، ش 51: 1381 نيچه،(بازد   نظر بشر رنگ مي   

قي بين او و دختر اثيـري        حقي ة هيچ رابط  كند از همان آغاز     مي اعتراف   مراحل پيشين 

بـرده   حس بـه سـر مـي        سرد و بي   اي  هوجود نداشته و گويي تمام مدت در كنار مرد        
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 را بـر    »نفـس ماليـم صـبح     « در اين مرحلـه اسـت كـه          ).21-20: 1356هدايت،  (است  

همـان،  (شـنود    دم مـي    و صداي بانگ خروس را در سپيده       كند  ميصورت خود حس    

24.(   

بايد از شرِّ   كه  رسد   پنجم، به اين نتيجه مي    ة   كه انسان در مرحل     نيچه بر اين باور است     .5

 جهان حقيقي رها شد تا سرزندگي و عقل سليم بـشر نمايـان شـود و او را بـه                     ةايد

دم به     نيز در سپيده   بوف كور راويِ  . )5، ش 51: 1381نيچه،  (روز روشن زندگي برساند     

 دختـر اثيـري را بـه        ةگران، جناز انديشد كه بايد پنهاني و به دور از چشم دي          اين مي 

  ).24: 1356هدايت، (خاك بسپارد 

 نيچه پايان خطاي بشري را نه تنها رها شدن از دست جهان حقيقي، بلكـه رهـايي از                .6

داند و اين رهايي را نيمروز روشنِ بـشريت، پايـان درازتـرين              دست جهان نمود مي   

 اي  اين مرحله  ).6، ش 51 :1381 نيچه،(شمارد   خطا، اوج بشريت و سرآغاز زرتشت مي      

آورد و مقدمات خارج شدن زرتـشت را از          انگاري به عمل روي مي     ست كه نيست  ا

 ةراوي نيز در همراهي خـود بـا نيچـه، بـه مرحلـ             . كند  غار انزوا و تنهايي فراهم مي     

راوي در ايـن    . شود  مي آغاز   بوف كور و بدين ترتيب، بخش دوم      گذارد    ميعملي پا   

هـا و اسـرار      يابد و با باال آمدن آفتاب تمام سايه         مي  دختر اثيري  بخش لكاته را نمود   

 از ميـان برداشـتن و نـابودي لكاتـه         ؛ در نتيجه، بـه      شود  ميزندگي او برايش روشن     

اهميت  بوف كور انگاري در    آنچه در بررسي نيست    ).53-52: 1356 هدايت،(انديشد   مي

 پـا بـه پـاي نيچـه     هـيچ لغزشـي    بياينجايابد، اين است كه اگرچه راوي تا         ويژه مي 

  .ماند در مرحلة عملي از زرتشت باز مي ،حركت كرده است

پـردازد تـا داليـل       بـا زرتـشت مـي     اين مقاله به بررسي وجوه تـشابه و تمـايز راوي            

يابد و ب» انگاري منفعل نيست«رتشت و نيز داليل گرفتاري او را در        از ز   را بازماندن راوي 

هـاي     تأويـل  ،پـيش از ايـن    . دكنـ  عرضه هدايت   بوف كور ز   تأويلي ديگر ا   ،بدين ترتيب 

 )1372( داستان يـك روح ، كتـاب  ها  ترين آن     ه شده است كه مهم    ئ ارا كور  بوفمختلفي از   

 . يونگ پرداخته اسـت    ةبر اساس نظري    به تأويل اين رمان     سيروس شميساست كه     نوشتة

جـالل سـتاري داسـتان را    ر اث )1383()اديپ يا مادينه جان؟(بازتاب اسطوره در بوف كور      

ـ    ـ           ةبر اساس نظري ت پيرمـرد   ئـ تجلـي نيچـه در هي      «ة يونـگ تأويـل كـرده اسـت و مقال



 119                                   كور  بوفانگاري منفعل در   پوچ                       8ة شمار/ 2سال 

انگـاري    به اثبات پيروي هدايت از نيـست       و ديگران  كهدويي   ة نوشت )1386(» خنزرپنزري

  .نيچه پرداخته است

ت كوشد وجوه تمايز راوي و زرتـش       انگارانه، مي   در تكميل تأويل نيست    ة حاضر مقال

انگاري منفعل است و عمل       زرتشت، نيست  راوي برخالف  كه   كند  ميرا بنماياند و تأكيد     

همين دليل بـه     ؛ به شود  مياش منجر     عمل زرتشت، تنها به آشفتگي و نابودي       برخالفاو  

  .پردازد  عمل راوي و زرتشت ميةمقايس

  بوف كورانگاري منفعل در  نيست

بـوف   نيچـه در  . سـت ها  آن نيچه و پيروي از      ةنانگارا نيستهاي    درگير انديشه  بوف كور 

د و راهنمـاي راوي در طـول داسـتان          شـو   ت پيرمرد خنزرپنزري نمايان مـي     ئ در هي  كور

 اين پيرمرد بـا     ة به مقايس  ؛يابد گاه او را با خود بيگانه نمي       كه راوي هيچ  اي      گونه  به ؛است

كوشد    مي ؛بيند ه يكسان مي   نزديك و بلك   ها  آن او را با     ةپردازد و انديش   نياكان خويش مي  

آنچه نيچـه آن را   تا از انگاري را طي كند  نيستةگان  مراحل ششپا به پاي پيرمرد قوزي  

 داستان خطاي بشر را بـا او  .خواند گذشته، به روشنايي خرد دست يابد     تاريكيِ وهم مي  

 62: 1386كهدويي و ديگران،    (نمايد    مي از آن    صرف در آمدن   و تالش خود را      كند  ميمرور  

او تحمـل خـود را بـراي        .  اين راه پايان روشني نـدارد      شود  ميناگاه متوجه     اما به  .)86 –

از طرفي مجـذوب ايـن      . بيند دوش كشيدن تنهايي دهشتناك زندگي جديد ناكافي مي        به

بيند كه او پيش پايش نهـاده         راهي مي  ةپيرمرد است و از ديگر سو خود را ناتوان از ادام          

  !است

   و زرتشتتشابه راوي

» حقيقت«عنوان     تاكنون به  يابد و آنچه را      مقصود و غايتي متعالي براي انسان نمي       زرتشت

 ؛دانـد   است، پلي براي رسـيدن بـه مطلوبـات شخـصي افـراد مـي      شده معرفي   »غايت«و  

 را بـراي    هـا   ان را بيافرينـد تـا انـس       »اَبرانـسان «كوشد با تكيه بر قـدرت بـشر           ميبنابراين  

بار  او ايمان دارد كه اگر بشر يك      .  برانگيزاند هاي خويش   ن خود و ارزش   ديگرگونه آفريد 

 مهـرين، (هايي براي خود بيافريند، اين بار نيز از عهده برخواهد آمـد              توانسته است ارزش  
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 آن را نـه بـراي     و منفعت  »حقيقت«آفرينشي كه اين بار     . )94: 1373 استرن،   .؛ قس 5-6: 1333

جـوي اوسـت و تـالش        و   جـست  كه زرتشت در  داند    مي »يانسان برتر «عوام، كه به نفع     

تمام موانـع و    .  توانمندي مفروض خود برساند    د تا انسان را به نهايتِ     بر  كار مي  خود را به  

او تمام  . ريزد؛ حتي اگر اين مانع حقيقت راستين هزاران ساله باشد          فرو مي ها را     بازدارنده

يي كه در ميـدان عمـومي شـهر         ها  اننسيك ا  اين كارها را به دست جامعه و از طريق يك         

آيد تـا بـه       از غار انزواي خود بيرون مي      ، منظور ه اين ب. خواهد داد انجام  اند   گرد هم آمده  

 نخواهـد   تنهـايي   گـاه خـود بـه       هـيچ   از نظـر او،   . روشنگري بپردازد و انسان برتر را بيابد      

اي     ست و بـا پـشتوانه     او به اين موضوع آگاه ا     . توانست در برابر مقدسات كهنسال بايستد     

وجود آوردن انسان برتر، بـراي روشـنگري بـه ميـان مـردم               از اميد، اميد براي يافتن و به      

رود تا آنـان را      سوي مردم مي    معطوف به قدرت به    ةآور اراد   پيام در مقام زرتشت  . رود مي

ـ  ،ت بگريـز  ا  بگريز دوست من، به تنهايي    «به اين تفكر فراخواند و فرياد بردارد كه          دانجا  ب

  . )73 :1372 نيچه،(» !سرنوشت تو مگس تاراندن نيست! كه بادي تند و خنك وزان است

 زرتشت، در تنهايي بارها زندگي خـود را مـرور كـرده و كوشـيده                ةراوي نيز به شيو   

او در اين تـالش پيگيـر، در بخـش          . ذهني خود را بيابد   هاي    است تا دليل تمام وابستگي    

انگاري را با همراهـي و هـدايتِ نيچـه طـي              نيست ةگان ش، تمام مراحل ش   بوف كور اول  

ام بيرون   خانه... « : شهر است  ة محقرش در خارج   غار تنهايي و انزواي او خان     . كرده است 

 –شهر، در يك محل ساكت و آرام دور از آشوب و جنجـال زنـدگي مـردم واقـع شـده       

اما اين مشابهت و همراهـي،       ).11: 1356هدايت،  ( » ....اطراف آن كامالً مجزا و خرابه است      

ماند يتنها به بخش اول داستان منحصر م      
6

تـر   رنـگ  تـدريج كـم   و با آغاز بخـش دوم، بـه    

  .دشو  د تا جايي كه گويي راه راوي از زرتشت جدا ميشو مي

  تفاوت راوي و زرتشت

فلسفه، «: شود  ميآمد عادت عوام يافت      انگار فعال، زندگي تنها در خالف      از ديدگاه نيست  

. هاي بلند اسـت  كوه ام، زيستن اختياري در يخ و ا آنجا كه من آن را درك كرده و زيسته         ت

انگيز در هستي، از پي هر آنچه كه تاكنون از جانب            دويدن از پي هر چيز ناآشنا و پرسش       

  ). 45:  الف1378نيچه، ( » ....اخالق تكفير شده است
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انگـاري خـود     آنچـه از نيـست    نظـر اسـت؛ امـا         راوي تا اينجا با زرتشت همراه و هم       

هـاي    زيـستن در فـصل    . نمايـد   با زرتشت مي  گذارد، در عمل بسيار متفاوت        نمايش مي  به

 براي  -شود   برخالف زرتشت كه از اين موضوع شادمان و شادكام مي          -»سرد و زمستاني  «

  :او دردآور است

مراحـل  .  گذشته، آينده، ساعت، روز، مـاه و سـال همـه بـرايم يكـسان اسـت                 …

 فقـط   –هاي پوچ چيـز ديگـري نيـست         لف بچگي و پيري براي من جز حرف       مخت

جـستم،   با تشديد همين لغـت را مـي       له   رجا –ها براي مردمان معمولي، براي رجاله    

هـاي سـال و در        ها موسم و حد معيني دارد، مثل فصل         ها كه زندگي آن    براي رجاله 

 ة در يك منطقـ ولي زندگي من .كند معتدل زندگي واقع شده است صدق مية  منطق

  .)38 :1356هدايت، ( …سردسير و در تاريكي جاوداني گذشته است

گانه، خود را براي بيرون آمـدن از          مراحل شش  طيزرتشت در غار تنهايي خويش با       

 را بشناسد و پرورش دهـد تـا تـوان           ش تا خود و نيروهاي    كوشد  او مي . كند  ميانزوا آماده   

آورد   به جامعه روي مـي     او سرشار از اميد   . اشته باشد را د مقابله با ديگران و بيداري آنان       

زرتشت اگرچه خـود را برتـر از        . دكنتا ديگران را نيز به زيستن در دنياي جديد دعوت           

هـا بـه جهـان فرودسـت روي           از بلندي  كند و   ميبيند، به فرزانگي خود پشت       ديگران مي 

  :دنك خود دريافته است به ديگران نيز هديه آورد تا آنچه را مي

ام، و چون زنبوري كه انگبين بسيار گرد كرده           هان از فرزانگي خويش به تنگ آمده      

خـواهم ارزانـي دارم و       مـي . هايي نياز دارم كه به سـويم دراز شـوند           باشد به دست  

بخش كنم تا ديگر بار فرزانگان ميان مردم از نـابخردي خـويش شـادمان شـوند و                  

! هـان ... . بايد به ژرفنـا درآيـم   رو مي  ايناز. يگر بار از توانگري خويش  تهيدستان د 

  ... .اين جام ديگر بار تهي شدن خواهد و زرتشت ديگر بار انسان شدن 

   ).7: 1372 نيچه،( چنين آغاز شد فروشد زرتشت -

او پـيش از همراهـي بـا پيرمـرد          . گونـه رفتـار اسـت       راوي در عمل ناتوان از اين      اما

 ناتواني دارد كه خـود را گرفتـار سرنوشـت،           خنزرپنزري نيز آن چنان احساس ضعف و      

داند و باور دارد كـه او، خـود كمتـرين تـأثير را در زنـدگي                  طبيعت و محيط خويش مي    

 افكنده عوامل و شرايط بر او حاكميت دارند و جبر بر زندگي او سايه         تمام. خويش دارد 

. )9 :1356ايت،  هـد ( ».خـورد   روح او را آهسته و در انزوا مي       «ئله است كه    همين مس . است
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خـويش نيـز تـوان      هـاي     هـا و ضـعف      وابستگي علتپس از همراهي با نيچه و شناخت        

اش اين است كه پـيش از ايـن           تنها تفاوت او با گذشته     .يرون آمدن از اين انزوا را ندارد      ب

جست و به اميـد يـك نگـاه سـرد دختـر               مرگ آرامش را مي    ةدر پشت بغلي شراب كهن    

 امـا امـروز خيـال دختـر         ؛گرفته و به كنج تنهايي پناه آورده بـود        اثيري از ديگران فاصله     

 ،كـاود   انزواي خود زندگي ديگران را نيز مي       ةاثيري را در خويش كشته است و از دريچ        

زرتشت براي فراخوانـدن او و امثـال او بـه            .داشته باشد آنكه تواني براي تغيير جامعه        بي

: دهـم   عـشق و اميـدم تـو را سـوگند مـي            بـا « :ها روي آورده است    توانايي، به فرودست  

 اما راوي به جاي اينكه پا       .)58: 1372نيچه،  ( »...!پهلواني را كه در دست توست فرو مگذار       

  :كند  ميبسندهها   محقرِ انزواي خود بيرون بگذارد، به گشودن پنجرهاز خانة

 از  يكـي . هـا دارد   اتاقم يك پستوي تاريك و دو دريچه با خارج، با دنيـاي رجالـه             

اين دو دريچه ... شود و ديگري رو به كوچه است ها رو به حياط خودمان باز مي آن

ولي در اتاقم يك آينه به ديوار . كند  ها مربوط مي   مرا با دنياي خارج، با دنياي رجاله      

تـر از     و در زندگي محدود من آينـه مهـم        بينم   است كه صورت خودم را در آن مي       

  .)39: 1356 هدايت،( چ ربطي نداردهاست كه با من هي دنياي رجاله

بيشتر نگرد، احساس ضعف نيز در او       ها بيشتر بيرون را مي     هرچه از پشت اين دريچه    

 رو بـه اجتمـاع تنهـا دو         ةراوي از پشت دريچـ    . دكن  يتر از پيش م    ناتوانشود و او را       مي

ـ  مـي يكي دكان قصابي و ديگري بساط پيرمرد خنزرپنزري كـه          : بيند منظره را مي    آن وانت

در . ها و درونيات راوي دانست      متفاوت و تا حدودي متناقض از خواسته       ةدو را دو چهر   

دارد  برد و از ميان برمـي       را سر مي   »اي  گله«رحمانه هرگونه زندگي      نگاه راوي، قصاب بي   

 در حقيقـت   هـم  پيرمـرد خنزرپنـزري  . اي كاش بتواند چون او باشـد   راوي آرزو دارد   و

  : راوي و نياكان اوست كه راوي از آن هراس داردبازتاب واقعي زندگي

از تمام منظرة شهر دكان قصابي حقيري جلو چشم من است كه روزي دو گوسفند             

كنم مـرد قـصاب را        هر دفعه كه از دريچه به بيرون نگاه مي         –رساند    به مصرف مي  

ه زد هـاي رك    هاي بريده، چشم    آلود را با گردن     قصاب اين جسدهاي خون   ... بينم  مي

كنـد،    ان درآمده است نوازش مـي     آلود كه از ميان كاسة سر كبودش        هاي خون   و پلك 

ها را بـه دقـت    دارد تن آن كند، بعد يك گزليك دسته استخواني برمي  مالي مي  دست
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تمام اين كارهـا    . فروشد  كند و گوشت لخم را با تبسم به مشتريانش مي           تكه مي  تكه

  ...برد م يك جور كيف و لذت هم ميمن مطمئن! دهد را با چه لذتي انجام مي

... كمي دورتر زير يك طاقي، پيرمرد عجيبي نشسته كه جلويش بساطي پهن اسـت             

مثل اين است كـه     ... ام،  ها من از پشت دريچه به او نگاه كرده          ها، روزها، ماه    ساعت

پـشت ايـن    . ها بوده اسـت     ام اغلب صورت اين مرد در آن        هايي كه ديده   در كابوس 

ي و تراشيدة او كه دورش عمامة شير و شكري پيچيـده، پـشت پيـشاني                كلة مازوي 

اي مثل علف هرز روييـده اسـت؟ گويـا سـفرة                كوتاه او چه افكار سمج و احمقانه      

چند بار تصميم گرفتم بـروم      . اش رابطة مخصوص دارد     روي پيرمرد با زندگي     روبه

  ).40-39همان، (اما جرئت نكردم ، با او حرف بزنم و يا چيزي از بساطش بخرم

 افـراد هماننـد     ةانديشد بـرخالف او، همـ      نگرد و مي   راوي از اين روزنه به جامعه مي      

 را موجـب    ويژگـي همـين   . انـد  شدهبسته در اوهام خويش غرق       چشم    »گوسفند«اي      گله

 آرزو دارد   ة وجـود  با همـ  و  داند    مي ها  آن خود با    بزرگجدايي خود از ديگران و تفاوت       

 از گوشـت نيـستند كـه        بـزرگ  اي  ه جـز تكـ    هـا   آندر نظر او،    . ر ببرد  را س  ها  آنتك   تك

. اراده هرجـايي و بـي  :  بارز اين افراد استة نموناي از خود ندارند و لكاته   گونه اراده  هيچ

؛ هرجـا كـه ديگـران او را بكـشانند،     ضر نيست به عادات خود پشت كند   حا رويهيچ   به

: بستگان او، همه مانند اين لكاته هـستند       ين  تر    اطرافيان راوي، حتي نزديك   . خواهد رفت 

او در همــين محـيط زنـدگي كــرده و   .  او همگــي شـبيه يكديگرنـد  ةمـادر، دايـه و عمـ   

زنـدگي او را تـشكيل      ،  اين جـدايي و در عـين حـال پيوسـتگي          . ستها  آن ةپرورد دست

ه موجب  لئاين مس . بيند رفتن از اين زندگي را در خود نمي       او توان بر  . )43  همان،( دهد مي

: زند  كه زرتشت فرياد مي     خويش بيابد و درحالي    ة را تنها چار   تخدير شود همانند قبل    مي

بدانـد  » زهرآلـود «ندگي خود را براي هميشه چنان ز، او هم»ام  انگبين بسيار گرد كرده   ... «

تنهـا   «: خود بـه افيـون پنـاه ببـرد         ة زندگيِ ديرين  »نشان شوم «و براي گريز از رنج تحمل       

 افيـون و مـواد مخـدره        ةوسيل  فراموشي به توسط شراب و خواب مصنوعي به        داروي آن 

گونه داروها موقـت اسـت و پـس از مـدتي بـر شـدت درد             است ولي افسوس تأثير اين    

  ).5  همان،( ».افزايد مي
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سـوي    به  و زرتشت براي رهايي از شرّ زندگي گذشته و تأثير نمودهاي آن به فرودست            

بينـد و اميـدي بـه     اي نمـي   ر برابـر ايـن درد مـضاعف چـاره     اما راوي د  ؛شتابد مردم مي 

كند    شخصي خود را بالفاصله طلب مي      ة انديش ةاو نتيج .  خويش ندارد  ةهاي جامع   انسان

 كند كه وجـود او      دهد و احساس مي     هاي هزاران ساله قرار مي      و خود را در برابر انديشه     

هـاي    مـشت « : خـورده اسـت    تنها مشتي است كه زير پتو و آن هم در حال بيماري گره            

  . )57همان، ( ».اي رخ نداده بود  العاده خود را در زير لحاف گره كردم، اما هيچ اتفاق فوق

تـوان در ميـزان اميـدواري         ترين وجوه تمايز زرتشت و راوي را مي           طور كلي، بارز   به

  :دانستها و ارتباط با جامعه و نيز چگونگي تأثيرگذاري هر يك بر جامعة خويش  آن

   قدرتمند و تأثيرگذار بر جامعه،اميدوار:  زرتشت)الف

نگـرد و اعـالم     به انسان زمينـي مـي     و زرتشتِ نيچه نخستين كسي است كه به فرودست       

انـد و دليـل روي     دل بسته است، پوچ و بيهودهها  ه آنهايي كه انسان ب  تمام ارزش  كند  مي

 بانيان ديـن    اعتنايي از كنار    با بي او  . ددان  مي »زمين«خبري از واقعيت       را بي  ها  آنآوردن به   

خبـر خـود را بـه       . دانـد   خويش مي  ةگذرد و تنها هدف خود را اعالم مژد        و مقدسات مي  

شنود و دليـل     يس را مي  سخنان قد . گذارد يس را به حال خود مي     برد و قد   ميدان شهر مي  

بعيـد  : فـت زرتشت چون تنها شد، با دل خـود چنـين گ          «: شمارد خبري نمي  آن را جز بي   

 »!يس پير در جنگلش هنوز چيزي از آن نشنيده است كه خدا مـرده اسـت               اين قد ! نيست

  .)7: 1372نيچه، (

سوگند داده، نسبت به هر آنچـه  » وفاداري به زمين«رود تا او را به   به سمت انسان مي   

 هـايي درخـور    خواهد تا با دانايي خـود ارزش       از انسان مي  .  است هشدار دهد   »اَبرزميني«

دهـد كـه آنچـه در تـصور عقـل            هشدار مـي  .  كند نخويش بيافريند و جهان را از نو بنيا       

 شادكامي بشر آن چيزي     ة تنها ماي  ؛د پشتوانه و پناهي براي انسان باشد      توان  مي ن ،گنجد نمي

 و خرد خويش آفريده باشد نه آنچه مـاوراي قـدرت و             ه با اراد   و است كه به دست خود    

ل بشر در جهـاني  ئمساترين    مهم در نظر زرتشت،. )120 و108 ،179، 8همان، (تصور اوست  

بـرد و بـا حـواس         و مستقيماً از آن بهره مـي       كند  ميگيرد كه انسان در آن زندگي        قرار مي 

شـود؛ تـا      مـي  انساني سنجيده    ةهمه چيز بر اساس عقل و تجرب      . كند  ميخود آن را لمس     
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 نيچه،( ».ترسي ندارد، گوش شنيدن ندارد    ن دس آدمي براي آنچه از راه تجربه به آ       «آنجا كه   

زمينـي قـرار خواهـد      هـاي      محـور تمـام سـنجش      »انسان زميني «بنابراين،  . )93:  الف 1378

  ! انساني كه نيستي او را فراگرفته است تا اين نيستي با انسان چه كند؛گرفت

 را مـژده و     كـشاند و نيـستي       زرتشت را به شادكامي و شـور مـي         »نيستي فراگير «اين  

از نگـاه او،  . است يافته او در اين نيستي زندگي نو و بهتري. شمارد  شارتي براي بشر مي   ب

 قدرتمنـد جهـان خـود       ة خود تكيه زند و آفرينند     ةد بر اراد  توان  مي انسان در جهان نيستي   

  : باشد

هيـواليي از انـرژي، بـدون       : اين جهان ... دانيد كه جهان از نظر من چيست؟       آيا مي 

ـ  بـه ... ته؛  گرف كه همچون مرز آن را دربر      … در دامان نيستي  .. .پايان؛  آغاز، بي   ةمثاب

اين جهان ديونيسوسي  ... نيرويي فراگير   
7

 آفريننده، تا به ابـد، خـود        – تا به ابد خود    

كـه شـادي    هدف، مگر آن    بي.  من دفراسوي خوب و ب   ... ة من، اين جهان     كنند ويران

 و  - معطوف به قدرت اسـت       ةاين جهان خواست و اراد    ... اشد؛دايره خود هدف ب   

 و نه   -يدا   معطوف به قدرت   ةو خود شما نيز همين خواست و اراد       ! نه چيزي ديگر  

  ). 735-734، 1067بند: ب1378 نيچه،(! چيز ديگر

اگر باورهـاي پيـشين     . نگرد  به اين نيستي مي    »قدرت«و با   » فعاالنه«بنابراين، زرتشت   

 ســرآغاز زنــدگي را در خــود و - درســت يــا نادرســت- اينــك،را دروغ شـمرده اســت 

 و  »نظـام «از كنار هر    . پردازد   مي »نابودگري«جويد و با خشونت تمام به          مي هايش  توانايي

گذرد و قوانين هرگونه مكانيـسم شـرعي و اجتمـاعي را             شده مي  تعيين پيش چارچوب از 

ونـه  دهـد و هرگ     مـورد انتقـاد قـرار مـي       تقديرگرايي و جبر تـاريخي را       . گذارد زير پا مي  

خواهد كه در مقابل هيچ قدرت       پرقدرت مي اي      انسان را تا اندازه   . كند  مي را نفي    »بردگي«

ده، كـر  را تأييـد     طلبي  ومرج  هرجهرگونه  . الهي، روحاني و اجتماعي سر تسليم فرونياورد      

بـودن را     تا انسان  كند  ميسوي غار خويش دعوت       را به  ها  ان انس ة هم .شود  ميبا آن همراه    

 و آفريننـدگان نـو را       )40 و 79–78،  همـان  .قـس ( از نو و از نگاه خود معنـا كنـد            اه  آنبراي  

  -او مقـصود خـود را     . )23: 1372 نيچـه، (ها را درهم شـكنند       شكني بياموزد تا ارزش    قانون

مم از  نـا   خويش مـي   ةآنچه من قل  « :جويد مياميدوارانه    و  پيوسته -ها اگرچه در دوردست  
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چـون واپـسين قلـه      اين هنوز هم  : خويشتن نگريستن است   فراز بر خويش و بر ستارگان     

  .)227همان، ( »! من مانده استبهر

 ةسـوي اَبرانـسان فراخوانـد و همـ          را بـه   هـا   آنزرتشت به ميان مردمان رفته است تا        

خواهيم   مياكنون  ... « را همسوي گرداند تا روزي رسد كه همگي فرياد برآورند            ها  انانس

اين باد آخرين خواسـت مـا روزي در نيمـروز           ...  «كند كه   مي آرزوو  » !كه اَبرانسان بزيد  

  ).112  همان،( ».بزرگ

  نااميد و ناتوان، در حصار اجتماع و قانون:  راوي)ب

او يكـي از كـساني اسـت كـه گـويي            . تأثير اين نيستي فراگير بر راوي ديگرگونه اسـت        

ـ   مـي او ن . كند  ميانتخاب  بر را    سر برده است؛ اما راه ميان      ها در غار زرتشت به     مدت د توان

يس را  محض اينكـه قـد     از همان ابتدا به   . بيايندسوي او    د تا به  كن را قانع    ها  انيك انس  يك

 ةو عقيـد  گذارد    ميبا او سر ناسازگاري      خيزد و     به ستيز با او برمي     ،بيند در برابر خود مي   

 )129-120: 1356ي،  قطبـ . كر( -مظهر حقيقت، دين، قداست و عـشق         - »لكاته«خود را به    

 راوي بـه او هماننـد       ةدانـد كـه عالقـ      و مي  است   كامالً آگاه  لكاتهنظر راوي،      به .نمايد مي

 حفـظ ظـاهر و      ة راوي بـا او، نـشان      ةخوبي آگاه است كه رابط     او به .  ديگران نيست  ةعالق

همـين  .  نيـست هـا  آن عميقي بين ارتباطبراي رعايت آبروي خانوادگي است وگرنه هيچ  

 تا از او فرار كرده، به ديگران روي آورد؛ ديگراني كه او را تا حـد               شود    مي موجب   لهئمس

 از همان روز نخست هم ايـن زن بـود كـه             كند  ميراوي احساس   . پرستش دوست دارند  

آورد كه از همان آغاز، تا چه اندازه از اين عمل      ياد مي  خود را به او نزديك كرده بود و به        

ـ    تردسـتي «ا با    ام .خويش احساس شرم داشت    همـين زن، يـك چنـدي را        » ةهـاي موذيان

  او بوده و براي ارتباط با او هر گونه خفت و خواري را بر خود هموار كرده است                ةدلبست

  ).46- 45: 1356هدايت، (

آورد چگونه پيش از ايـن، خـود         ياد مي  انگار منفعل به    بارز نيست  ي در مقام نمونة   راو

 و براي گسترش نفوذ او در ميان عوام تبليغ كـرده و              بوده است  »لكاته«در خدمت همين    

گويي او هم سرنوشتي همانند پيرمرد خنزرپنزري دارد كه         .  همين كيش بوده است    ةدلبست

از همـين راه نـان      « و   »خوانـد  اش قـرآن مـي     زرد و افتـاده   هـاي     هر شب جمعه با دندان    «
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پيرمرد براي كـسب روزي      مانند   راوي هم پيش از اين    ). 40همان،  ( »آورد خودش را درمي  

ر زدن ايـن  غـ  موجـب  ،همين عامل. داده است انجام ميرا  ديگران هاي  ، خواسته و درآمد 

بـا ايـن   اي   رابطهترين      بدين ترتيب، هر كس كه كوچك      . بوده است  فاسقانزن براي تمام    

 اما امروز، هويت ايـن زن و . )44 همـان،  (گرفته است  زن داشته، مورد توجه راوي قرار مي    

 او ةهاسـت كـه ديگـر دلبـست       مدت. شمارد تمام رفتارهاي او را نيرنگ و فريبي بيش نمي        

كـه    اسـت؛ چنـان  بين رفتـه  از ها آنرنگ و در عين حال ديرين  كم ارتباط   نيست و همين  

ـ  از او محـروم   وابـستگانش را   امروز راوي تصميم دارد با از بين بردن اين زن، تمام           . دكن

ند كه اين زن، اين وجـود مطلـوب   شوه ديگران نيز بايد متوجه انديشد ك راوي به اين مي  

 بـا  رو شـدن  بـه  وبايد مرگ او را به چـشم خـويش ببيننـد و بـا ر           . و محبوب، فاني است   

  .واقعيت، اين رابطه از بيخ و بن از ميان برداشته شود

. عكـس روش زرتـشت اسـت       بر براي او اگرچه كوتاه، اما پرخطـر و بـه           اين راه ميان  

 و هـدف خـود را حركـت         كنـد   ميگذرد و او را به حال خود رها          يس مي  از قد  زرتشت

ـ      داند؛ حال آنكه به     خود مي   سوي انسان و خواندن مردم به      به ت عكس زرتشت، همه به ني

زير نظر   او را    كنند و كوشند تا او را همچون گذشته با خود همراه           اند و مي   راوي پي برده  

 اگرچه راوي را نيـز      )ة اجتماع داي(دايه  . دارداي       نماينده  در هر جايي   لكاته. خويش دارند 

نگـرد كـه      مـي  يهمانند دختر خود در دامان خويش پرورده است، او را به چـشم بيمـار              

 بميرد  ت كه راوي هرچه زودتر    تنها اميد دايه اين اس    .  مراقبت از او را برعهده دارد      ةوظيف

دهد   اما در ظاهر به او دلداري مي       ؛ده است از او قطع اميد كر    . و به اين بيماري پايان دهد     

) راوي و لكاتـه    (ها  آناز روزگاراني كه هر دوي      . گويد  مي هاي آن زن برايش     خوبيو از   

. كنـد  مـي كهن بـراي او نقـل   هاي  از معجزات انبيا و داستان. اند در دامان او پرورش يافته 

  .)62-60 همان، (اند گذشته را در ذهن راوي بگنجهاي  كوشد تا اعتقادات و سنت مي

 پنزري در نظر راوي هراسناك     پيرمرد خنزر  ة صداي خند  شود  ميله موجب   ئهمين مس 

در . كند  انتقاد مي  راوي   ةتمام رفتارهاي ديرين  از   وحشتناك خود    ةاين پيرمرد با خند   . دشو

 هر بار كه او به دختر اثيري فكر كرده يا نزديك شـده، صـداي        ،)در بخش ذهني  (گذشته  

، و  )78-76: 1386 ،كهدويي و ديگـران   . كر(شتناك اين پيرمرد به گوش رسيده است         ده ةخند

 ةكه درك انـداز اي   اي با پشتوانه اينك در بخش عملي نيز ايستادن در برابر لكاته و جامعه 
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هر يك از افرادي كه راوي بـا        . كند  مي مو را بر تن او راست        ،آن خارج از فهم بشر است     

ايـستادن  .  هـستند بـزرگ  ةبراي اين پشتواناي   تنهايي نماينده ود به، خكند مي زندگي  ها  آن

. ر پيوسته به سرزنش او بپردازنـد       كافي است تا با نگاهي مالمتگ      ها  آندر برابر هر يك از      

 خرافات به حلق او بريـزد و        »باشي  حكيم«او را مالمت كند؛     » دايه«از او بگريزد؛    » لكاته«

خورنـد،   ديگران خـوب مـي    . )50-48  همان،(يكي اسير ببيند    او بيمار و تنها خود را در تار       

. نـشيند   اما او تنها و بيمار در انتظار مـرگ مـي           كنند؛  ميپوشند و خوب زندگي      خوب مي 

در ننجـون  . نظـر دارد  زيـر   اجتماع به همان شكلي كه او را پرورده است، همچنـان او را              

كه راوي ميـان او و        درحالي كند،  ية زندگي او را وارسي م      همين اجتماع، هم   ة نمايند مقام

؛ 58  همان،( اما جسارت ننجون بيش از حد تصور راوي است            يابد؛ نمياي      خود هيچ رابطه  

  ).132: 1356، قطبي

 ،در هرصـورت  . كنـد   مـي  زنـدگيِ راوي را تهديـد        م قوانين حاك  ةدر اين جامعه، هم   

زن و چـه بـا از ميـان          چه با زيستن با ايـن        شود؛  ميرفته محسوب    زندگي راوي ازدست  

ـ         به. برداشتن او  جـان او در معـرض خطـر قـرار           ،ت راوي محـض آگـاهي ديگـران از ني 

انـد، تهديـد     ه زيست گويي وجود راوي زندگي ديگراني را كه تاكنون به آسودگي         . گيرد مي

 خود، تنها سـر او را       ة بر عقيد  پافشاري؛ بنابراين ايستادن راوي در برابر ديگران و         كند  مي

ام بـزرگ و    ايستادم، جلو مهتاب سـايه     مقابل هر يك از اين ديوارها مي      « :د خواهد داد  با به

 شنيده بـودم كـه اگـر        –ام سر نداشت       سايه –افتاد؛ ولي بدون سر بود       غليظ به ديوار مي   

  .)56 ، همان(» .ميرد  كسي سر نداشته باشد تا سر سال ميةساي

 همين اجتماع اسـت     ةهب اين زن زاييد   مذ.  را دارد  »زن« اين   »مادرِ«اين جامعه حكم    

راوي . جامعه از او كامالً حمايت خواهد كـرد       و اگر روزي لكاته مورد تهديد قرار گيرد،         

. بيند كه تا حد پرستش بـه ايـن زن ايمـان دارد             مياي      حقيقت خود را در برابر جامعه     در  

گـاه ايـن     رنـد و آن    دار بب  ة به پاي چوب   ،هراس او از اين است كه روزي او را تكفير كرده          

  :  شودهزن جاودان

كرده بودند و    دار بلندي برپا  . هايم كه بسته شد، ديدم در ميدان محمديه بودم          چشم

 مست  ةچند نفر داروغ  . پيرمرد خنزرپنزري جلو اتاقم را به چوبة دار آويخته بودند         

زنم با صورت برافروخته، با صورتي كه در موقـع           مادر -خوردند  پاي دار شراب مي   
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هـايش گـرد و    پـرد و چـشم   بيـنم كـه رنـگ لـبش مـي      اوقات تلخي زنم حاال مـي  

كرد و به ميرغضب كه  كشيد، از ميان مردم رد مي     دست مرا مي  . شود  زده مي  وحشت

  .)57 همان، ( "! ...اينم دار بزنين": گفت داد و مي لباس سرخ پوشيده بود نشان مي

 »حرف مردم«داي زندگي در كنار  راوي به اين باور رسيده است كه هميشه ص         اكنون،

پيرمرد خنزرپنزري پـيش از راوي حقيقـت        . )69  همان،(خراشيده است    گوش انسان را مي   

اين نفي، كنار بـساط     نتيجه  عنوان   را به ) شده  نقاشي ةكوز( را نفي كرده است و يادگار آن      

نمـاي راوي     تمـام  ةاين پيرمرد آين  . )127: 1356 قطبي،   .قس(خنزرپنزر خويش گذاشته است     

، از او هـراس دارد؛ از  كنـد  مي كه به او احساس نزديكي   قدر  همانراوي  . و نياكان اوست  

 تحمل ابدي او     ناگزير از  -شناسد خوبي مي   همانند پيرمرد لكاته را به     با اينكه  -اينكه مبادا 

  از جامعـه و از     سـو   يك از   .اندازد هراس مي  اين پيرمرد در خواب و بيداري او را به        . باشد

هـاي     كـه در خنـده     – از ناتواني در برابـر ايـن لكاتـه            و سويي از سرنوشت محتوم خود    

اش   از اينكـه ماهيـت فكـر و انديـشه     .هراسد  مي –شود  ميوحشتناك اين پيرمرد منعكس     

دار   انديشد كـه طنـاب    به اين مي  . د و چوب تكفيرش را بلند كنند      شوبراي جامعه آشكار    

 كه خود نيز به پوچي همه چيز ايمـان     هايي  ؛ گزمه كشيدحكومتي خواهند   هاي    او را گزمه  

، شـراب ملـك ري خـوريم،        خوريم  ميبيا بريم تا     «: اين است  ها  آنمي  ئ دا ةدارند و زمزم  

دهند تا اين بساط از ميـان        نميست و اجازه    ها  آن ةمستي پيش ؛  »حاال نخوريم كي خوريم   

 پـس چـه بهتـر كـه         ؛ريزد  مي  درهم ها  آنبا بيداري مردم بساط مستي      . برچيده شود مردم  

راوي .  خالص شوند  ها  آنمعدود افرادي مثل پيرمرد و نيز راوي را به دار كشند و از شرِّ               

ا و قـدرت حاكمـان قـرار    هـ  باور دارد كه ننجون هم ناآگاهانه، در خدمت همـين مـستي           

از شناسـد، بـاز هـم        مـي  خـوبي  به  او را  ة با اينكه افكار راوي و سليق      ننجون. گرفته است 

 را با افكار    راويگيرد تا    كار مي  گويد و تمام سعي خود را به       خرافات و اوهام براي او مي     

  :كند خود شريك و همراه ةبيهود

. كـشيد  ليان مين برايم بد است باز هم در اتاقم قليادانست دود ق  ميبا اينكه ننجون    

اش از عـروس و   نهام از خا از بس كه دايه. آمد كشيد سردماغ نمي  ليان نمي اصالً تا ق  

هـاي شـهوتي خـودش شـريك كـرده       پسرش برايم حرف زده بود، مرا هم با كيف 

 در  -زد دانم چرا هرجور زندگي و خوشي ديگران دلم را بـه هـم مـي               نمي ... -بود
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 كه زندگي من تمام شده و به طرز دردناكي آهسته خـاموش             دانستم  ميصورتي كه   

  ).58همان، ( ...شود مي

سـر گذاشـته و        را پـشت   هاي طـوالني     انساني قرن  ةانديشد كه جامع   راوي به اين مي   

منـد و وفـادار بـه همـان          ها هنوز عالقـه     اما انسان  ؛ است شدهتغييراتي در ظاهر آن ايجاد      

كه خود با نگرشي تازه به زنـدگي جديـدي روي آورده    درحالي. اند افكار و اوهام گذشته   

ها را براي او از ميان        و لذت  ها  خوشيعت  سر  كه اگرچه در آن آگاهي و بيداري است، به        

 را شروع كرده است كه به سمت سوختن و نابود شدن پـيش              اي  گويي زندگي . دارد برمي

هـاي   ها و دردهاي او نيز همـين تنهـايي و آگـاهي او بـه آلـودگي       عامل اين رنج  . رود مي

 ة و شـكنج   يابد كاري از دست او ساخته نيـست، بـه آزار           كه درمي  هنگامي. اجتماع است 

نـوعي فريـاد تنفـر خـود را          كوشد زير بساط زندگي بزند تا بـه        اطرافيان قناعت كرده، مي   

 آش، فريـاد كـشيدم، بـا تمـام          ةام ناهار آورد، من زدم زير كاس       ظهر كه دايه  « :آشكار كند 

هـا را بـه زحمـت        كردم كه اقالً اين احمق     من پيش خودم كيف مي    ... قوايم فرياد كشيدم  

يابد كه اين كار موجب كنـار كـشيدن اطرافيـان نخواهـد               اما درمي . )60 همان،( ».ام  انداخته

ند كـه   شـو   افزايند و موجب مـي      در وارسي افكار او مي     شانشد، بلكه تنها به تالش خود     

 در افكـار او     بـازنگري د؛ هرچنـد ايـن      كنظر  راوي يك بار ديگر در افكار خود تجديد ن        

  :دارد كه ا به اين انديشه واميتغييري ايجاد نخواهد كرد و تنها او ر

كه فراموش كرده    طوري  هها يك نژاد مجهول و ناشناس شده بودم، ب          من ميان رجاله  

چيزي كـه وحـشتناك بـود، حـس         . ام  ها بوده   بودند كه سابق بر اين جزو دنياي آن       

كردم كه نه زندة زنده هستم و نه مردة مرده، فقط يك مردة متحرك بودم كه نـه          مي

كـردم    ها داشتم و نه از فراموشي و آسايش مـرگ اسـتفاده مـي               دنياي زنده رابطه با   

  ).63  همان،(

سـست و  «ي  تفريحـ »قابل مرگ، مـذهب و ايمـان و اعتقـاد   در م «كند    ميراوي حس   

كـه پيرمـرد     آن هـم زمـاني  .)جـا  همان(فكر است   براي اشخاص تندرست و كوته     »گانه  هبچ

در مقابل اين عـادات و       و كسي نيست كه      نشسته است اي     گوشه درخنزرپنزري خاموش   

در دكـان قـصابي     . ، بايستد كشد  مي كه مردم را رام و آرام به سمت خود           »اي  گله«اخالق  

افكار و اعتقـادات ديرينـه بـا اوهـام و خرافـات             . تخته و درخت زندگي سياه شده است      
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اي  لـه  كـساني همچـون راوي تنهـا بـه نا       . زايش و افزايش است    ةده و در مرحل   شآميخته  

: 1356  قطبـي،  .قـس (نالنـد    اند و نااميدانه از درد خـويش مـي         فايده روي آورده   بيهوده و بي  

139( .  

 اتاقم به بيرون نگاه كردم، يـك        ةسرشب از پاي منقل ترياك كه بلند شدم از دريچ         

هـاي تاريـك،       سـايه  -درخت سياه با در دكان قصابي كه تخته كرده بودند پيدا بود           

در ... كردم كه همه چيـز تهـي و موقـت اسـت             ودند، حس مي  درهم مخلوط شده ب   

موقع بود گويا زني، شـايد آن لكاتـه           يك اذان بي  . همين وقت صداي اذان بلند شد     

ـ  . مشغول زاييدن بود، سرخشت رفته بود      ـ     ةصداي نال الي اذان صـبح     ه سـگي از الب

  ).63 :1356هدايت، ( شد شنيده مي

 است و فكر مـرگ  افكندهوجود راوي سايه    اين در حالي است كه ترس از جامعه بر          

 و بـه ايـن نتيجـه        كنـد   ميخود را مرور    هاي    دوباره انديشه . گذارد او را تنها نمي   اي    لحظه

ها به سراغ او بيايد، از فرصت استفاده         ت اين گزمه  ئرسد كه پيش از اينكه مرگ در هي        مي

ز او نيز زندگي كند و امثـال         پس ا  تحمل اين درد كه لكاته    . ز ميان بردارد   لكاته را ا   ،كرده

هـاي    حاال كه مرگ با صورت خونين و دست       « :او را بيازارد، براي راوي غيرممكن است      

گرفته بودم كه اين لكاته را هـم بـا           استخواني بيخ گلويم را گرفته بود، حاال فقط تصميم        

  ).67  همان،(» "!خدا بيامرزدش، راحت شد": خودم ببرم تا بعد از من نگويد

 را كـه    همة آنچه آرزوي راوي اين است كه اي كاش بتواند با لذت تمام،            ترين      بزرگ

نـد  مانكننـد،     مـي  پيـروي شـوند و يـا از گذشـته           مربوط مي  »اي  زندگي گله « و   به گذشته 

عطش ايـن لـذت در او بـه حـسرت نگـاه      . تكه كند گوسفندان در دست مرد قصاب تكه  

 نمـادي از خـود      ،عبـارتي   و به  در او ؛ سگ زردي كه گويي برا     سگ زرد محله شبيه است    

  :اوست

مان را قرق كرده و هميـشه بـا گـردن كـج و                كلفت هم كه محله     آن سگ زرد گردن   ... « 

هـا را     كند، آن سـگ هـم همـة ايـن           آميز به دست قصاب مي      گناه، نگاه حسرت    هاي بي   چشم

  ).40همان، ( »!برد داند كه قصاب از شغل خودش لذت مي داند آن سگ هم مي مي

 مرد قـصاب در     ،است كه در آن از سويي     اي      او با اين حسرت تماشاگر منفعلِ جامعه      

 خود دست كشيده و به دنبـال ديگـران راه افتـاده اسـت و از                 ةبرابر مرگ از كار و وظيف     
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و حتـي در برابـر يـاد    است نشسته اي   تنهايي در گوشه  پيرمرد خنزرپنزري به   ،سوي ديگر 

  :خورد نمي تكانمرگ از كنار بساط خود 

كارهـا از راه      همـة كاسـب   ... بردنـد   در اين وقت از جلو دريچة اتاقم يك تـابوت مـي           « 

حتي مـرد قـصاب هـم آمـد بـراي           . رفتند  گشتند و هفت قدم دنبال تابوت مي        خودشان برمي 

ولي پيرمرد بساطي از سر سـفرة  . ثواب هفت قدم به دنبال تابوت رفت و به دكانش برگشت          

  ).67همان،  (»... .خودش جم نخورد

كه تـرس   ) 40-39همان،  (هايي از زندگي راوي هستند       هم قصاب و هم پيرمرد بازتاب     

راوي از تـرس مـرگ، صـداي        . )67  همان،(  است ها را به حفظ ظاهر واداشته       آناز مرگ،   

، جـز صـداي     آيـد    صدايي كه از اين گلو بيرون مـي        .شنود خود را تنها در گلوي خود مي      

ارزش شود و بـا خـود زمزمـه      دنيا در نظر او بيشود  موجب ميهمين صدا . مرگ نيست 

ت ترس  قدماله م ئهمين مس . )73 همان،  (»  ....خوريم، شراب ملك ري      بيا بريم تا مي   «: كند

 تـرس از ضـعف خـود و ديگرانـي كـه موجـب               ؛آورد او را از خود و ديگران فراهم مي       

 است كـه    خبر براي راوي اين   ين  تر    وحشتناك. اند  شده تعطيلي قصابي و خاموشي پيرمرد    

 اعتقـاد بـه     ، ايـن پيرمـرد هـم      يقـين  به.  روي آورده باشد   پيرمرد خنزرپنزري هم به لكاته    

 »هاي چـرك و زرد  جاي دندان «راوي به چشم خود     . جربه كرده است  مذهب اين زن را ت    

 خورده بر صورت    كرمهاي   جاي دندان ). 74همان،  (اين مرد را بر صورت لكاته ديده است         

عبـارتي بـا    ؛ بـه تواند زيبا باشد و بايد از زيبايي و جذابيت او كم كرده باشـد       نمياين زن   

خوانـد، پيرمـرد تنهـا ننـگ         سوي خود مي   مند است و او را به      عالقه پيرمرد    به لكاتهاينكه  

بساط خود به هـيچ     گاه حاصل اين تجربه را در         و آن   است خود را بر صورت او گذاشته     

ين بـار بـه بـساط ايـن          راوي تازه ازدواج كرده بود، براي اول        وقتي .دكن  ميعرضه  و پوچ   

  :پرسد يمت آن را مي و قكند ميزند و از ميان بساط او كوزه را انتخاب  پيرمرد سر مي

 بيرون آمده خنديـد،     اش  خورده، از الي لب شكري      گردن دو دندان كرم     از ميان شال  

آيـا نديـده    : شـد و گفـت      مـي  خشك كرد كه مو به تن آدم راست       يك خندة زنندة    

با لحن مخـصوصي    . !داره هان، جوون ببر خيرشو ببيني     خري؟ اين كوزه قابلي ن     مي

  ).74  ،همان( "!ينيقابلي نداره خيرشو بب": گفت

د يادآور صداي مرگ نيز باشد كـه اينـك در گلـوي راوي پيچيـده                توان  مياين خنده   

 .خورده شده اسـت     صورت آن زن كرم    دليل تماس با     هم به  پيرمردهاي    شايد دندان . است
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ايـن خنـده    . خـرد  ا نديده و بدون تجربه و آگاهي مـي         كوزه ر  ؛ چون خندد او به راوي مي   

 پـس از آن همـه سـال، راوي مجـذوب ايـن              اكنـون . دهنده باشد داربايد براي راوي هش   

اين دردها؛ اين قشرهاي بدبختي كه به سـر       «.  شده است؛ چون مثل ديگران نيست      پيرمرد

همان دردها و  ،)75 همـان، ( »باريد  مي بود و نكبتي كه از اطراف او      بسته  هينروي پيرمرد پ  و  

ايـن پيرمـرد در نظـر راوي        .  اسـت   راوي را نيـز فراگرفتـه      هايي است كه اطراف     بدبختي

 درآمده است؛ زيرا چنان مسلط بر سـر بـساط خنزرپنـزر و پـوچ                »خدا  نيمچه«صورت    به

 قابل او گسترده است و او بر همة        در م  »آفرينش« پوچ   خود نشسته است كه گويي بساط     

  ).جا همان( ندارد  به آن هيچ وابستگياين بساط تسلط دارد و

 ارتبـاط دارد و     ها  آن كساني كه با     رسد كه اگرچه تمام     اين نتيجه مي   راوي به    سرانجام

 ام براينـد تمـ    شناسد، بازتابي از شخصيت او هـستند، شخـصيت اصـلي او            ها را مي    آنيا  

 بـه   تـوان   مي »مرگ«ساليان سال بوده است كه تنها با        بشري در طول    هاي    افكار و انديشه  

 سـرانجام  و   كنـد   مـي برد و توان خود را بـاور         ميخود پي   هاي    به قابليت .  پايان داد  ها  آن

اين بار، دو وجه شخـصيت او كـه   ). 79-78 همـان،  ( كند تصميم خود را قطعي و عملي مي     

خورنـد؛ دو وجـه      مـي  بـه هـم گـره        افتاده بودند، دوباره در وجودش     تاكنون جدا از هم   

تـا راوي از بيمـاري و از        شـود     مـي له موجـب    ايـن مـسئ   . قصاب و پيرمرد خنزرپنـزري    

بـار ديگـر آنچـه     او در آخرين مرحلـه يـك     . روي آورد » عمل«ود و به    رختخواب دور ش  

ايـن  . كند     او دور مي   او را از  » پيراهن« پوشيدگي حقيقت آن زن بوده است، يعني         موجب

ت تـا پـس از آن        بسته اسـ    اميد  به مرگ راوي   شود كه جامعه     انجام مي   درست وقتي  كار

  .مذهب خويش روي آوردآسوده به تبليغ 

بـه مـن نگـاه كـرد و      اش   متعجب تركمني هاي    وارد اتاق كه شد با چشم     ] برادرزن[

. شـيم  ص مـي  ت خـال  ميري، از شـرّ    گه حكيم باشي گفته تو مي       شاجون مي «: گفت

   »ميره؟  ميمگه آدم چطور

   ».بهش بگو خيلي وقته كه من مردم«من گفتم 

  .)82 همان، (» شد فتاده بود همه يه خونه مال ما ميام ني اگه بچه: شاجون گفت«

 نـدة يـك خ  «خنـدد؛     اختيـار مـي     راوي در برابر اين خيال واهي شاجون ناگهان و بـي          

تكـه    او نهايت لذت قـصاب را از تكـه        » .كرد  ننده كه مو را به تن آدم راست مي        خشك ز 
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 اينك دنيا در برابر او نيـز      رسد كه    به اين نتيجه مي   . كند   درك مي  كردن گوشت گوسفندها  

 و همان شـب      تبديل شده  »اخد نيمچه«به  همچون بساطي بيهوده است و همچون پيرمرد        

كنـد و     ه نزديك مـي   سازي خود را به لكات     ظاهر ابتدا با . كند   خود را عملي مي    نيت ديرينة 

كنـد و آن      تكه مي  كه را ت  كه در او بيدار شده است، تن زن       اي       عشق و عالقه   سپس با همة  

  .)86-83 همان، (  تبديل شده استدرحقيقت به پيرمرد خنزرپنزريبرد كه  گاه پي مي

كه اي كاش اتفـاق      ها وقايعي است كه راوي با جان و تن خود آرزو داشت             اين همة

شـد؛ امـا       تبـديل مـي    و واقعاً مانند زرتشت به خداي زندگي و جهان خويش         افتاد و ا   مي

توان رهـايي از آن     داند،     كه اگرچه واقعيت را مي     شود  آيد و متوجه مي    ود مي ناگاه به خ   به

پيرمــرد .  حاصــلي بــراي او نمانــده اســت و از آن همــه تــالش)58-55 ،همــان(را نــدارد 

و هنـوز هـم      شـود    پشت مه ناپديد مي    ،ها بود  شماي كه يادگار آن چ        خنزرپنزري با كوزه  

  آنچه براي او باقي مانده است،      .داند كه انتهاي راه پيرمرد به كجا خواهد رسيد         ي نمي راو

 اميـال   زنبور طاليي كه نشانة     مگس  دو ،كند   سنگيني مي  اش  است كه بر سينه   اي      وزن مرده 

 )43: 1356هدايت،  (هواني اوست    اميال ش  طاليي كه نشانة  )43: 1356هدايت،  (شهواني اوست   

 ر اثر بودن بـا جنـازه      كه ب لولند و فسادي را      سفيدي كه روي تن او در هم مي       هاي    و كرم 

 نـون كپيرمـرد خنزرپنـزري كـه ا       .)87 همان،( كشند مي او    به رخ  وجود آمده است   در او به  

 منقـل  ر سر بساطو راوي ب! شود خداست كه از نظر محو مي  ، تنها يك نيمچه    اوست خودِ

هاي آتش تبديل بـه خاكـستر سـرد           رويم گل   در منقل روبه  «: انديشد به پوچي زندگي مي   

هـاي آتـش پـوك و     حس كـردم كـه افكـارم مثـل گـل          . شده بود و به يك فوت بند بود       

  ).87  ،همان( ».خاكستر شده بود و به يك فوت بند بود

گونـه  نه بـراي هر    مبتال شده و بر خالف زرتشت زمي        منفعل »انگاري  ستني«به  راوي  

 و 32، 10 و بنـد     41،  23  بنـد  :ب1378 ،نيچـه (جبرگرايي و تقديرگرايي در وجود او مهياست        

م  تمـا دانـد و بـا وجـود    چه دربارة لكاته مي   تمام آن   با وجود  كند  اعتراف مي . )40 ،22بنـد   

باز هم اگر از سوي لكاته محبـت و         اش به اين زن،        براي از ميان بردن وابستگي     تالشش

  :گرفت  مشكالت را ناديده ميديد، ميهي توج

ن را بـه خـودم راه       كرد، مـن هرگـز ننجـو       ه من رسيدگي مي   اگر زنم، آن لكاته ب    ... 

 زيبـايي زنـم بـيش از         فكر و حس   ةكردم داير  دادم؛ چون پيش خودم گمان مي       نمي
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از . ام بود و يا اينكه فقط شهوت اين حس شرم و حيا را در من توليد كرده بود   دايه

و فقط او بود كه بـه مـن رسـيدگي           ام كمتر رودرواسي داشتم      اين جهت پيش دايه   

  ). 61 :1356، هدايت(... كرد  مي

 زرتـشت   ي را طي كـرده و بارهـا بـا خواسـتة            به پيروي از نيچه مراحل دشوار      راوي

  :همراه شده است

 –د  نگريست كه همه چيز را مي بين       او با چشماني مي   . بايست بميرد    مي – و اما او    

.  و زشـتي پنهـانش را   خفـت ديد، همـة  هايش را مي او ژرفناهاي انسان و بيخ و بن  

خزيـد، ايـن     كنارهاي مـن مـي    ترين گوشه و        او تا آلوده  : شناخت رحمش شرم نمي  

او هميـشه مـرا     . بايـست بميـرد    ين زياده زورآور، زياده رحـيم، مـي       كنجكاوترين ا 

. ه نمـانم  و يا خود ديگر زند–بستانم خواستم يا از چنين شاهدي انتقام        مي: ديد  مي

! بايـست بميـرد    چنين خدايي مي  : از جمله انسان را   ديد،   خدايي كه همه چيز را مي     

  ).411-410: 1372نيچه، (... شت كه چنين شاهدي زنده بماندانسان تاب آن ندا

 ديگران   مانند اما راوي براي آرامش ذهن خود به اين مي انديشد كه اي كاش او هم              

 ايـن   . به گزليك دسته استخواني خود پناه ببرد       يافت تا مجبور نبود      لكاته را درمي   وجود

انگـاري در قالـب انحطـاط و     نيست«انگاري، همان است كه نيچه آن را   مرحله از نيست  

انگـاري درسـت       نيـست  گونـه از   اين. خواند مي» انگاري منفعل   نيست« و   »رفت روح   پس

نيرومند شده باشد كه    اي      روح به اندازه  « در آن     كه گويي   مقابل عمل زرتشت است    نقطة

 ،23بنـد  : ب1378 نيچـه، ( ».تناسب شـده باشـند     بي) اعتقادات و مفاد ايمان   (گذشته  اهداف  

 خويش بردارد و    ذشتةكلي از گ   حال آنكه راوي هرگز قادر نيست عالقة خود را به         . )41

ر دليل تنفـ  . ستايد يي او را مي   در عين حال كه از لكاته متنفر است، باز هم زيبايي و گيرا            

كـل در اختيـار     بـه نـدارد، او را اي   كـه از ايـن زن بهـره   او هم اين است كه عالوه بر اين      

شنود كه گويي در     گرايانة زرتشت را مي     نداي صرفاً خردگرايانه و مادي    . بيند ديگران مي 

  :كند ميگوش او زمزمه 

 قدرتمند ايستاده است، دانـايي      هايت فرمانروايي  ها و احساس   برادر در پس انديشه   

  ...؟او تن توست:  در تن تو خانه دارداو. ناشناس كه نامش خود است

تـن  . داشـت را آفريـد، لـذت و رنـج را آفريـد     خوارداشـت و   خود آفريننده بزرگ 

  ).43–42 :1372 نيچه،(ي براي خواست خويش آفريننده جان را آفريد همچون دست
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 و چـه در بخـش دوم      ) شتن دختر اثيري  پس از ك  (ن  اما راوي چه در بخش اول داستا      

همـواره  ) و در خيـال از بـين بـردن لكاتـه اسـت             كند  ميتكه   اگرچه دختر اثيري را تكه    (

همراه دارد و گـويي      به» در دخل خود  «اش    عنوان تنها بهرة زندگي      به ها را  يادگار آن چشم  

كـه   ال دور زدن است؛ چنانپذيرد و پيوسته در ح مي پايان نگاه در ذهنش  استان هيچ اين د 

 راجـع بـه بخـشي از كـار راوي           گويـد،  آنچه دريدا دربارة اعتقاد نيچه به زن مـي        «گويي  

از ايـن زن    او بـود، او     . ترسيد شده مي   او بود، او از اين زن اخته      ... «: صادق هدايت است  

  ).255 :1374 براهني،( ».داشت كننده را دوست مي او بود، اين زن تأييد. ترسيد كننده مي اخته

خود سرشت اساسي هستنده به خودي      «بيني زرتشت    اگر موضع اساسي جهان   ،  باري

عبارت است از بازگـشت جـاودان       ] نظر او در  [هستي  ] و[ است   ارادة معطوف به قدرت   

، در نظر راوي، اين اراده معطوف به ضـعف و سـستي انـسان       )152: 1382 هيـدگر، ( »همان

تمـام   «اگـر ! كنـد   مـي  زندگي را بر انـسان حـرام         تي اين ضعف و سس    است و دور ابديِ   

 زرتشت يك ديتيرامب   نوشتة
8

كوشـد    كـه مـي    )63 : الـف  1378 نيچه،(»  تنهايي است   دربارة 

 اسـت كـه در    داستان روحـي بوف كور تمام  انسان را به روشنايي مفروض خود برساند،     

د را به نابودي و انزوا       خو  د؛بين مي زندگي خود را سياه و غبارآلود        پرتو نور اين روشنايي   

  !يابد گرفته در برابر خود نمي اي مبهم و مه  كشاند و سرانجام جز آينده مي

 گيري نتيجه

ويـژه در      بـه   و راوي  چرخـد    مـي   دور ابدي نيستي و پوچي      هدايت در  بوف كور اگرچه  

كـار    هـاي ذهنـي خـويش بـه          وابـستگي  م تالش خود را بـراي رهـايي از         تما  بخش اول 

د راهي را كه زرتشت در توان مي نكند  مي عمل ثابت    ر بخش دوم و در مرحلة      د  گيرد،  مي

 اگرچـه تنفـر خـود را از          براي زندگي خـويش برگزينـد؛ زيـرا        برابر او قرار داده است،    

يـن اجتمـاع را بـه        و كـيش و قـانون ا       كنـد   مـي  خـود اعـالم      ات اجتماعي جامعة  مناسب

خـود را در برابـر آن    سـو  ، از يـك داند  آلوده ميگوناگونهاي  ها و رياكاري  طلبي  منفعت

عاطفي و  هاي     ديگر ريشه  يابد و از سوي     وان مقابله با آن را در خود نمي       بيند و ت   تنها مي 

هـاي    سو به تمام دلبستگي    از يك او  . شمارد  خود را با همين اجتماع مشترك مي       فرهنگي

د و از سـويي     گريز  ها مي   آنخود وابسته است و براي آرامش و تخدير ذهن خويش در            
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بينـد، از آن     هاي خود را در آينة بيمار جامعه مي         خواستهديگر وقتي چهرة بيمار و آلودة       

چهره از يك شخصيت به     اين تناقض همان است كه خود را در قالب دو           . شود  متنفر مي 

 كه راوي بـه همـان انـدازه         حقيقت آن است  . ر اثيري و لكاته   دخت: نمايش گذاشته است  

له موجـب   همـين مـسئ   !  متنفـر اسـت    يري است كه از چهرة آلودة لكاتـه       دختر اث  دلبستة

باره چـشم از تمـام         يك  عيار، ي تمام انگار چون نيست گاه نتواند هم   شود تا راوي هيچ     مي

در نتيجه، از آنجا كه گريز و وابستگي به         . ايستد خويش فروبندد و در مقابل آن ب       گذشتة

 شـود   ميانگاري منفعل تبديل     ، به نيست  كند  مي خويش را همواره در خود حفظ        گذشتة

  !خود را دارد و نه توان گريزهاي  كه نه تاب ماندن در وابستگي

  ها نوشت پي

1. Dagobet 
  . اصطالح معروف نيچه.2

3. Dasein/Existence 
4. Jaspers 
5. Stern 

صار آمـده   اختـ   گانه است كه در مقدمه به       در حقيقت، وجوه تشابه راوي و زرتشت، طي مراحل شش         . 6

  . 68-62: 1386كهدويي و ديگران، . ك. براي توضيحات بيشتر ر. است

شود كه انسان بـه توانـايي خـود     در قاموس نيچه، به حالتي گفته مي ): Dyonisiaque(ديونيسوسي. 7

اي كـه همچـون ديونيـسوس           گونـه   ؛ بـه  )52: تـا   كرسون، بي (براي تجسم يا هوشمندي شعور دارد       

كند و به اندازة كافي نيرومند،  ها را تحمل مي شتن غريزه و عاطفه، دشوارترين رنج   يوناني، با باور دا   

در بازنمودن، بازساختن و    . تواند تا ابد از نو زنده شود و از تباهي بازگردد            او مي . غني و قوي است   

انگيزي دارد كه حتي با قطعه قطعه شدنش نيز           رنگ و آب دادن و دگرگون ساختن، قدرت اعجاب        

: 1381 ؛726 – 725،  1052بنـد   :  ب 1378،  نيچـه (ان نويد زندگي را با خود به همـراه دارد           همچن

107.( 

 نوعي ترانه كه در يونان باستان براي ستايش ديونيسوس ساخته و خوانـده              Dithyrambديتيرامب  . 8

  .شد مي

 منابع 

  . طرح نو:تهران .2چ. اهللا فوالدوند ترجمة عزت. نيچه). 1373. (يتر پاسترن، جوزف -
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نـشر  :  تهران .گزارش به نسل بي سن فردا      در   »بازنويسي بوف كور  « ).1374. ( براهني، رضا  -

  .279-237صص. مركز

  .مركزنشر :  تهران.سن فردا  گزارش به نسل بي).1374( ـــــــــــ -

  .نا ابن سي: تهران.المعارف فلسفي  ةداير در » جديدالفباي فلسفة«). 1348. (اله جوادي، ذبيح -

 ترجمـة احمـد   .هـاي فلـسفي   فرهنـگ مكتـب  ). 2536. (رونـس و ديگـران   - داگوبرت، د-

  .فروشي معرفت كتاب : شيراز.2چ. اردوبادي

:  تهـران .)اديپ يا مادينـه جـان؟  (بازتاب اسطوره در بوف كور   ).1383. ( ستاري، جـالل   -

  .توس

  .فردوس:  تهران. داستان يك روح).1372. (شميسا، سيروس -

 ].نا بي]: [جا بي. [توپ مرواري ].تا بي. [، هادي صداقت-

 .زوار:  تهران.2چ.  سير حكمت در اروپا).1367. ( فروغي، محمدعلي-

 .زوار: تهران. 2چ.  اين است بوف كور).1356. ( قطبي، محمديوسف-

بنگـاه  ]: جا بي. [ترجمة كاظم عمادي  . »فردريك نيچه « بزرگ    فالسفه ].تا  بي. [ كرسون، آندره  -

 .بوعاتي صفي عليشاهمط

تجلي نيچه در هيئـت     « ).1386. ( سيد كاظم موسوي و فاطمه همايون      كاظم، كهدويي، محمد  -

  .86 - 62صص .31ش. زبان و ادب .»پيرمرد خنزرپنزري

  .كانون معرفت:  تهران.فلسفة نيچه). 1333. ( مهرين، مهرداد-

 و اصغر  محمد باقر هوشيارجمةتر. انگاري اروپايي نيست). 1382(. نيچه، فريدريش ويلهلم  -

  .پرسش:  آبادان.2چ. تفنگسازي

:  تهـران  .8چ. ترجمة داريوش آشـوري   . چنين گفت زرتشت  ). 1372(ــــــــــــــــــــ   -

  .آگاه

 .مسهر: تهران .رويا منجم جمة تر.انسان مصلوب). الف1378( ـــــــــــــــــــ -

 . ترجمـة رويـا مـنجم      .رادة معطوف به قدرت   خواست و ا   ).ب1378 (ـــــــــــــــــــ -

 .مسهر: تهران

:  تهـران  .جمـة مـراد فرهـادپور      تر .فلسفه، معرفت و حقيقـت     ).1380(ـــــــــــــــــــ    -

 .هرمس

 .آگه:  تهران.ترجمة داريوش آشوري. ها غروب بت ).1381 (ـــــــــــــــــ -
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  .جاويدان: تهران. دورة جديد .بوف كور ).1356. ( هدايت صادق-

 نامـة  .درضـا خـوزي    محم ة ترجمـ  .»انگاري، نيست و عدم     نيست«). 1379( . مارتين ،هيدگر -

 .115-110صص. 36ش. فرهنگ

 و اصـغر  محمد باقر هوشيار  ترجمة  . »نيچه در مقام متفكر متافيزيك    «). 1382(ـــــــــــــ   -

  .129-123 صص.پرسش:  آبادان.2 چ.انگاري اروپايي نيست در. تفنگسازي

 .آگه:  تهران.1ج. ة ايرج قانوني ترجم.نيچه). 1388(ــــــــــــ  -

  .ققنوس:  تهران.جمة سياوش جمادي تر.نيچه). 1383. ( ياسپرس، كارل-
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