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ع یوقوع وقا یبرا یو مكان یخنث یك صحنهیصرفا  ید است. اما لندن در آثار ویكرواتر یاكثر آثار پ یموضوع محور ،شهر لندن

مدام در حال شكل  هان است كیند در جریآیش میكه پ یها و حوادثتیشخصن شهر لندن، یب یمتقابل یهابلكه كنش ؛ستین

 شان،در واكنش به از دست دادن روح ها هستند كهدر واقع این شخصیت .ندگریدن همیو علت و عامل تكو گریدكیدن به یبخش

-می psycho geographyای با اكروید آن را ای كه جولین ولفریز در مصاحبهكنند. خصیصهی شهر را تعیین میریخت و قواره

به ظهور  چون شهرهای مقدسی كه در آن پیامبرانهم .شودترسیم می هالندن بر اساس جوهر روانی شخصیت جاایننامد. در 

ت سین یاشهر لندن پرده ،ن متونیدر ا از سویی دیگر .اندماهیت روحی خویش بدان شكل بخشیدهها و و بر اساس آموزه اندرسیده

 یلندن ست.هاتین شخصیعلت حوادث و عامل تكو خود ن شهریابلكه  ،دشبا انعكاسآن صرفا در حال  یرو یداستان یدادهایكه رو

ك و توماس ی، بلكنزید چونهما یباشند و  یالیخ/یخواه داستان ،ندیآفریش را مید نوشته شده است خود كاراكترهایكه توسط اكرو

ای جادویی لندن خاص خود را خلق یوهاند. گویی هر یك به شش خاص خود را نسبت به لندن داشته؛ اما همگی واكنیمور واقع

 شهر. خودِ چونهمهایی بی پایان كند، با امكانی خود را ابداع میلندن افسون زده ،هر شخصیتكرده است. 

در اند و ن متون رفتهیل این منظر به تحلیاز هم "تو و سرخوش هزار ید متنیتر اكرویپ"بسن در كتاب یگیز و جرمین ولفریجول

ن یند بمعتقد ها. آنتین نوشتار و واقعیب یزیهر تما ؛دانندین كلمه و جهان در حال محو شدن میرا ب یزیهر تمااین آثار، 

كنز ید به چارلز دیكروان همان وام یست. ایق آن مشخص نیدق یبرقرار است كه مرزها یوندیپ "ادراك و فهم ما از آن"و  "جهان"

زدند. میس قدم یمتروپل یهاابانیها در خكرد كه آنمید و درك یدیگونه مرا همانش یهارمان یهاتیت شخصیكنز واقعید است.

شود. از میل نیو جهان شهر قا ین جهان داستانیرا ب یزیچ تمایس هیرمان نو، سازدمیكنز ید از دیكه اكرو یادر نسخه ن رویاز ا

از  یشهر"د: یگومیبه آن  در اشاره یكند كه رز كاونمیدا یپرا  یگاه منحصر به فردید جایدر آثار اكرو ین جاست كه شهرنگاریهم

جهان داستان و جهان  ید محو شدن مرزهایتوان فهممی یحال به راحت ".كران دوباره از نو خلق شود یگذارد تا بمیكه ها امكان

با ثبات و از  یتیا هویرها و یتصو فیلندن را با توص یارید بر خالف بسیاكرون امكان و احتمال ابداع مجدد شهر است. یهم ،شهر

كه  یشهود ،شنودمی مردمانكه از  ییاست به آواها یاش پاسخ و واكنشیبلكه شهرنگار آورد.میبه نگارش در ن ،ن شدهییش تعیپ



 كه شهر از یمه خوانا و اغلب مرموزیمتعدد ن یهایو معمار هاخواندن متن یاست برا یكند و كوششمیلندن از خودش عرضه 

بلكه هر كدام آن رویدادی هستند كه در حال رخ  ،انددر مكان جای نگرفتهدیگر صرفا  هاو بنا هاساختمانافته است. یها شكل آن

د همواره یاكرو یاما در شهرنگار ،كندمیر یین و مردمانش تغیقوان ،بناها ،كه شهر در طول زمان به لحاظ ساختارنیبا ادادن است. 

را به  یتیموقع "یسیانگل یقیموس"به عنوان مثال در صفحات نخست رمان افكند. میخود را بر سر شهر  یهیاز گذشته سا یشبح

ن یشگاه ماشیآن تنها نما یبه جا و است "ییایمیتئاتر ش" یلندن در جستجو یهاابانیركومب در خها یموتیكه ت دیاد آوری

 و هات ساختمانیمانده بود. وضع یاش باققدر همان وضع ساب یزیحال چن یبا ا ": ابدیمیرا  یارهیك فروشگاه زنجیو  یااجاره

و  یخیاگر شهر به لحاظ تار یحت ،ماندمی ید شبح شهر همواره باقیكروگونه است كه در نظر انیا ".م آشنا بودیز برایوضع همه چ

-تید و شخصیآكرو یش همواره برایهاینرات و دگرگوییتغ ین حال شهر با همهیر شده باشد. اما با اییخوش تغدست یساختار

به  ،ف آمدنین مقاومت لندن در به تعریدر ع كنند و یگذارر را نامیوصف ناپذ یزیتوانند چمیماند كه می یك باقیش آنقدر نزدیها

ن یا كند.می یف نافرمانین تعاریا ین لندن است كه در مقابل همهیت ایاما در نها .ببخشند ییم به آن معنایر مستقیغ یصورت

ت در حال یشخص یكنند كه در آن شهر برامیرا درك  ید بازگشت شبح گونیكروا یهاتیاست كه در آن شخص یتیهمان وضع

به  منجر دیكروا یهااز رمان یاریدر بس كه دانست psychic cartographyتوان نوعی میچنین شهرنگاری را  دادن است. رخ

 ییبایرا به زوند ین پیمندش اهیال یبا ساختار معماركه  "یخانه دكتر د"رمان  چونهم شودمی ن زمان و مكانیبگسترش روابط ما

خانه دكتر " تا  "یسیانگل یقیموس"از  ،"هاوكسمور"تا  "ق بزرگ لندنیحر"د از یكرواآثار  یبا در تمامیرده است. تقیر كشیبه تصو

جاست لندن همواره آنشهر  ،وماس مور نوشته استت و كیبل ،كنزید ،وتیكه بر ال ییهادر شرح حال یحت ،"والیدلقك و ه"و  "ید

 ك شدن به آن دشوار است.یاما نزد ،ماندر مقابل

 و مدام و مرموز یعرفان ن حالیانه، پر زرق و برق و در عدارد از اردوگاه گرفته تا تماشاخ ییگوناگون و گذرا یهاد جلوهیكروالندن 

سایه سیاه قرن نوزدهم به  ،احوال این یاما در همه .در حال نوسان است كیو كم ییسودا یشهر تاآور و هراس یافراط یاز شهر

ن دگاه رماید ،قرن نوزدهم شهر لندن یرهیت تیواقع"معتقد است:  "كنزیچارلز د یوگرافیب "د در كتاب یاكرو .ماندمیباقی  آن روی

ن یم ایكنمیاه به لندن نگ یهنوز هم وقت ...یاهین سیاست در واكنش به ا یدگاهیكه در واقع د ن شهر را رقم زده است،یسان اینو

در بیش از دو هزار سال دارد.  و غم افزا هنوز هم لندن برای اكروید ماهیتی مذكر ".ن شهر استیاز ا اهی قرن نوزدهمی بخشییس

ی هاخود را با توانایی مردان برای رفتن به مكانكه این شهر را بنا نهاده و  بوده و جنسیت قدرتروابط پول،  گذشته تا به امروز

 "هاوكسمور"ی سریالی در هااكروید با استفاده از قتل اند.جا منع شدهكه زنان از رفتن به آنیی هاخاص مرتبط ساخته است، مكان

محو ناشدنی و شبح گون چون شهر دو ویژگی دارند: یی كه همهاكند. قتلمیاین هویت مضطرب شهر را بیان  "دلقك و هیوال"و 



و  سییمدام در حال بازنو ن آثاریكه در ا چرا ،ماندمیر قابل فهم باقی یچنان غهم لندن هاچهرهن یا یت با همهیاما در نها هستند.

 و مذهبی ،فرهنگی ،خییتار ،ر در چهره اجتماعییدنبال كردن خطوطی خوانش ناپذ د بایاكروش است و یخو یپاك كردن چهره

   .دهدمیه از آن بدست یفهمی چند سو لندن یاسیس

و باستان  یوند معماریق پیدهد كه از طرمیخاص را با زمان مورد توجه قرار  یاد رابطهیكروا یز در شهرنگاریننگ یس كیفرانس

، یخیتار یهاهیال ،هایبر سنگكه  دزیآممیبا زمان در هم  یابه گونه اشیلندن و معمار یرسد. بناهامیبه انجام  یشناس

برجسته  یدو نمونه "هاوكسمور"و  "یخانه دكتر د" یهارمان شوند.میته و زدوده خمدام سا هاراه پله و وارهاید ، درها،هایحكاك

 ،ت از آنیز به تبعین ن رمانیا یهافصل ،ق زمان و معمارییعم وندیپعالوه بر  "یخانه دكتر د"هستند. در رمان  وندیین پیاز چن

ی یاتا ج .رندیگمیگر قرار یدكیخی روی یی تارهاهیال چونهممدام  واند چند صد ساله از هم قرار گرفته ایان با فاصلهیرمكی دی

ز یت نیال و واقعیخ حتی شود.میز یی متنی در خود رمان نیها بدل به الگوخی بناها و معماری آنیی تارهاهین الین ایكه ارتباط ب

در دل  خییی تارهاهین الیا نیكه طن گر هستند تا جایییدكیدن بر روی یو لغز مدام در حال پوشاندن یالیی سهاهیال چونهم

شود. میده یت بر چیال و واقعیخ ،زمان و مكان شود و مرزهایمید یل پر حرارت آكرویبه فورانی از تخ در فصل آخر بدل گریدكی

مكان را  ،گریدكی ی زمانی بر رویهاهیری الیشود كه قرارگمیمتنی  الگوی كیل به ید تبدیدر آثار اكرون استعاره یدر واقع ا

ن یهر با زمان در اكه ش وند خاصییدر اثر پ رند.یگمیك مكان قرار یهم در  ویبر ر ز با فواصل زمانییدادها نیند و رودهمیل یتشك

د كه انگار بر یكروا كنش نوشتاری چونهم .است مجدد رییگی شهر در حال محو شدن و شكلچهرهمدام  ،كندمیآثار برقرار 

هاست. آن روی سد كه قبال بارها بر آن نوشته شده و دوباره پاك گشته است و اكنون او دوباره در حال نوشتن برینومی یصفحات

گونه نیهم زین هرش كه ساختار چرا ،شودمی ین جا ناشیاز هم یمتون و یشناسباستان و یمعمار ،یمكان ،یزمان یهایه بندیال

د را یكروفرم نوشتار ا ین نگاهیبا چن .اندیل و فروپاشیمدام در حال تشك نیو ساكن مناسبات ،نیقوان ،هاابانی، خهااست. ساختمان

-نیكنند و امیرا قطع  هاانیر جریشوند و دوباره با ظهورشان سامیمحو  ،شوندمیافت كه ظاهر ی یزودگذر یهاتوان در موجمی

 یوندید همان پیدر واقع فرم نوشتار اكرو ند.یگشامیبه متن  با توجه به تاریخ اجتماعی یك شهر را یمدن یك زندگینه ساحت گو

 یهاانیش كه از دل جریهایآوراش، با تعدد و باریدر پ یپ یهایریگو شكل هاسازد، با محو شدنمیاست كه زمان با شهر بر قرار 

به  لندن را ،ندنكمیخاطر نشان  بسنیو گ زیگونه كه ولفرهمان ده است.یبه ظهور رس یو فرد یتماعاج یهااز حركت یمتقاطع

-میبه هم شكل  یتو در تو و متك متون كه از خالل یااز حافظه ییو هزارتویآرش یمگر به مثابه دیتوان فهممین یاوهیچ شیه

 شوند.میسپس محو شوند و مینگاشته  یگرید یك روی است كه هر یانیاپیب یو تكرارها هاانعكاس ،شهر یقیحق تنها فرمرند. یگ

چیزی كه اكروید خود آن را  گونه فهمید.را باید این "هاوكسمور"كند و نقش كلیسا در رمان میای كه دكتر دی در آن اقامت خانه



topographical spirit گیرند میدیگر قرار دهند و به روی یكمی و با حوادثی كه بارها و بارها در یك مكان خاص رخ نامدمی

 .زمانی خود را دارندو بی مندی زمان در عین حال رویدادهای پیشین شبح زده گشته و یواسطهه یی كه بهامكان سر و كار دارد.

انه در مورد لندن توان صادقمیاست كه  یتین تنها هویا  .ستیدر كار ن یچ خاستگاهیه .وجود ندارد یاصل یچ نسخهیجا هنیدر ا

  گفت.

زند. چرا كه میاز رخدادها را رقم  یانیپایب یكند و هم هزارتومی یگذارشهر را نامن یزمان هم اخاص هم ینام یلندن به مثابه 

د یولها تهستند كه در آن یمتك یز به نوبه خود به متونیخاص ن یهاوند خورده است و نامیخاص پ یهار نامینام خاص لندن با سا

ن ین شهر خود را از نو در ایشود، امیده یجه هر زمان كه لندن نامیگر متصل هستند و در نتیز به متون دین متون نیو ااند شده

ق یاتش تنها از طریو جزئ ها، مكانها، ساختمانهاابانیكند كه شهر، خمید ید به صراحت تاكیكرواكند. می یسیده شدن بازنوینام

است به  یكه خود پاسخ یه شود؛ كنشیتواند ارامی یك كنش متنی یواسطه هبل شناخته شدن و صرفا بقا ینوشتار یفرم

گونه نیو ا سازند.میرا  هات شهریهستند كه وضع هان متنی؛ چرا كه ااندت شهر را ساختهین وضعیش از ایكه پ یمتون یبازشناس

ل از دل یت و تخیاقعر از ویزناپذیتم یازهیبا آم ،انیپا یب یو تعدد یروربا ،ژرف یبتیلندن با ه دیاكرو یهاكه در دل رمان است

اش و بار نانهیئت واقع بیگذارد: لندن در همیش یرا به نما یس مضاعفیمتروپل شاعرانه ییها"متن/بنا"با  و شودمیك كابوس زاده ی

-میكه بو  ییهاابانیند و خیگرمیكه  ییهاابانیخ "د: یگومی ین مضاعف خوانیك كورن در باب ایارش. یابت افسانهیگر در هید

 ."ستهاسگ یرهیبه دور جز یطانیش یزیچ یعیفوق طب یهاد آكنده از هراسیكرو. لندن اشوندمیكشند با صداقت شرح داده 

كنند و میز بنا ینن حال شهر را یكه در ع ید. متونهان "متن/بنا"د را یق متون اكروینام دق موسع كلمه، یدر معنا د بتوانیشا

مضاعف با  یوندیپ "متن/بنا"ك ی چونهمت لندن یر نهااما د شوند.می ینوشتار یهاخود بدل به متن و كنش یكه به نوبه ییبناها

 هاو مكان هاتید از لندن مدام حوادث، شخصیاكرو یها "متن/بنا"در واقع در دل  .سازدمیبرقرار ز یشان نیهاو كنش هاتیشخص

از بكار  یسوق داده است هرچند و یسینو یوگرافیب ید را به سویصه است كه اكروین خصیگر هستند و همیدكید یل تولدر حا

نگارد، در عمل میگر را ید یاك، توماس مور و عدهیام بلیلیكنز، ویچارلز د یوگرافیب دیاكرو كه یزار است. هنگامین واژه بیبردن ا

و  یقدرت و مذهب، مناسبات اقتصاد یهاك شهر با قانون، نهادیشود و ارتباط نزدمیت یواز ریبصورت هم زمان سرگذشت لندن ن

كه  .گر پرداخته استیكسان د یاریو بس وكال، هنرمندان، صاحبان قدرتی نامه یشود كه در ضمن آن به زندگمیان یب یاجتماع

گر كار معمول خود ید یوگرافیب جاایندر دهد. میه یخ ارایتار ت، داستان ویال و واقعیاز خ یبیرا در ترك هانیا یت مجموعهیدر نها

ن رو ی. از اگذاردمی، منتهی در هر بیوگرافی لندنی متفاوت را به نمایش دن لندن استیر كشیدهد و هدف آن به تصونمیرا انجام 

در  یمتفاوت یو مكان یزمان یاهایو جغراف اهشی، گراهاانیشوند كه با جرمیشهر  چونهمچند پاره  یبدل به آثار هایوگرافین بیا



به  یاست به قانون، از معماریبه مذهب، از سد مدام در حال چرخش از اقتصاد یاكرو یهایسینو یوگرافیخته است. در بیهم آم

ر كدام مدام ند و هگریدشان و وكال در حال قطع كردن همی، كشمردانشاعران، دولت ینامهیزندگ یدر پ یم و پیخ و... هستیتار

 یخته و در حال چرخشیگس یهاانیرج درونش كه یشهر یزندگ چونهمآورند. شوند و دوباره سر برمیمیشوند، محو میظاهر 

 یهاانیسد با تمام جرینومیش از شهر یهایوگرافیدر ب یاو حتكنند. میان قطع یپا یب یالنیگر را در سیدگردند و هممی مدام باز

 یهاهیرد از رویگمیكار ه كه ب یزبان كرده است. ینوشتار مدن یبرا یرا بدل به شاخص یو آثار صهین خصیماش، و همتقاطع

شود و میاز خود شهر  یشیاز لندن، بدل به نما یفیدست چندم و توص یریتصاو یهیارا یكند و به جامیف امتناء یو توص ییبازنما

با  "والیدلقك و ه "رد. به عنوان مثال رمان یگیبه خود م یو مدن یشهر یتیماه یت نگاریشخص یدادها و نحوهیحوادث، رو

را قضاوت  یزابت كریال ه عنوان شاهد ماجرا گناهكاریكه خواننده بتواند خود بش از آنیپ ؛شودمیآغاز  یزابت كریال یمحاكمه

ن اثر، خواننده اعتبار و صحت یا یشیر نمادهد در ساختانمید است كه اجازه یاكرو یت نوشتار مدنین ماهیكند. در واقع هم

شود: جان كری و حوادث  میاین رمان دست كم به چهار روایت اصلی تقسیم  ل شود.یقا "متن/بنا" یهاقسمت یبرخ یبرا یشتریب

سایر ی دادگاه و دیدگاه سوم شخص كه هاشود، رونوشتمیالیزابت كری كه در قالب مونولوگ بیان  ینامهیش، زندگیهاقتل

 "والیدلقك و ه "مند هیساختار الكه نهایتا رمان را تبدیل به لندنی چهار الیه كرده است.  ؛كندمیی داستان را روایت هاخصیتش

-دهیچیف پیط .رودمیفرو  هاهیو رو هاهیر الیان سایوسته در میكه پ دارد یاجتماع یهاهیو ال ینوشتار یهاهیاز رو یفیاشاره به ط

را در  یشماریب یها"جهان/متن"است  هگونه توانستنیان در دل هم كه تماما به لندن مربوط است و ایپا ین بیبا طن اهاز صدا یا

جشن "به زعم كارول ال. برنشتاین در كتاب  ."درون متن یسیمتروپل": ر كشدیبه تصو یمدن ییو فضا یشهر یك معماریدل 

 .ی قرن نوزدهم انگلستان در آثار كسانی چون دیكنز و جیسینگ استهارمان یترین خصیصهدراماتیزه كردن شهر مهم "رسوایی

از  ایه در نهایت شهر را بدل به مجموعهی كالمی وجود دارد، به طوری كهادر آثار این دوره تناظرهای وسیعی بین شهر و ابداع

د از لندن در ذهن دارد: شهر به یاست كه اكرو یان همان استعارهیدر واقع ا كند.میی نوشتار متون تغییر شكل یافته و صحنه

بلیك، ام یلیوت، ویال .اس ی.ج، كارل ماركس، تیاز چارلز بب یخته و پوشانده شده است. متونیمختلف آم یهابا متن یمعمار یمثابه

رند، یگمیروند، فاصله یمشوند، در هم فرو میخته یاز شهر آم یگوناگون چارلز دیكنز، جان دی كوئنسی و... پی در پی با آواهای

از  ییهابینیم صفحهمیی زابت كریال گونه كه در تصویر بسیار زیبایی از دوره كودكیمانهگردند. مید و دوباره باز شونمیمحو 

وار یجا به دبه  ودند، بجز صفحات كتاب مقدس كه جاساده ب ی كافیدو اتاق ما به اندازه": انددهاتاق را پوشان وارید ل سطحیانج

ها خواندن را فرا گرفته آن یاز رو ینم، من حتیتوانستم ببنمیرا بجز كلمات  یزیچ یو من از همان كودك چسبانده شده بودند

و  است نیعج هاتیشخص یزندگ بلكه تماما با ،زدیآمنمیدر هم  هاساختمان ین رمان متن صرفا با بناها و معماریاما در ا ".بودم



و سپس زن  یقین سالن موسیر و نامشروع به كمدیفق یاز فرزند یزابت كری. الكندمی یباز آنان یر تحول زندگد یمحور ینقش

متون  هان تحولیدر تمام ا .رسدمیان یسرنوشتش به پا ،شود كه با اعداممی یت خود گولمیشود و در نهامیل یتبد یمحترم متاهل

-از آن یاریبس .آموزدمیها نشود و خواندن را از آمیل بزرگ یانج یهابا متن یودك: از كاندبه عهده داشته ینقش محور ینوشتار

كند كه میازدواج  یبه نام جان كر یسپس با مرد .شوندمیرفته یپذ یقیها در سالن موسمتن به كمك آن وكند میها را حفظ 

 یهمسرش به و یهاادداشتی یت از رویسد و در نهایوش از او  هم بنیهال است همسرش در مقالهیزابت مایخبرنگار است و ال

دوست دارد  یشود و از طرفنمیاست كه نوشته  یاشنامهیز در حال نوشتن نماین ین حال خود جان كریشود. در عمیمشكوك 

رزش هستند. فاقد ا یو یبرا ،ل نشوندیش به متن تبدیهاكه قتل یتا هنگام ییشوند و گو یعموم ییهاش بدل به نوشتهیهاقتل

شان با متن و یزندگ یكند، همگمین قبل از خود را مطالعه یدكم یدان لنو كه زندگ یو حت یكوئنس ینگ، دیسیج، گیماركس، بب

كارل ماركس به قتل برسد.  یل به جایشود جان ومین متون هستند كه باعث یهم یحت .دارد یوند تنگاتنگیپ ینوشتار یهاكنش

ن یكه ا ییگو .دیآمیبه وجود  یع جنسیب كلمات، خون و مایاز ترك _بدون فرم است یاماده یكه به معنا _جا خود گولم نیدر ا

و  هاتیمتن با شخص كه یدگیدرهم تن .انددهیشكل بخش اندشهر را كه بدون فرم بوده یو حت هاتیكلمات هستند كه گولم، شخص

ر را در یش و متن كه در درون خود، كنش و تفسیزش نمایآم ده است:یرا به شهر بخش یت مضاعفیوضع بر قرار ساخته است، شهر

خود به  یز به نوبهیها نشوند كه آنمیگری یو متون د هاهید آكنده از الیگونه است كه آثار اكرونیا رساند.میه به انجام یك رویدل 

 تیاوسته در حال رویكه پ ییهاتیشخص و اندهدر درون هم قرار گرفت پی در پی كه ییهانقل قول اشاره دارند، گرییمتون د

روند و میكه در هم فرو  ییها"/بنامتن"و  قرار گرفته است گرییر دیر، تفسیتفسگونه در دل هر نیا هستند. گرییی دهاتیشخص

است،  توماس دی كوئنسی "رمانتیسم و جنایت" یمقاله در حال اشاره به جان كری گر هستند.یدكیدر حال چرخش به دور 

در  الیزابت كری از تی. اس. الیوت اقتباس شده است، یهاخورد، جملهمیبر  چارلز دیكنز "خانه قانون زده"رمان  به كارل ماركس

دهد مجاور كلیسای میمكانی كه چارلز ببیج در آن تحقیقات خود را انجام  خورد،میتولد چارلی چاپلین رقم  ،الی حوادثبهال

خوریم كه هر دو میبر مكاتبات بین ببیج و ویلیام بلیك و از خالل آن به وكسمور بوده،ها مارش نیكالساست كه مع "سنت آن"

در  "خانه دكتر دی"و  "دلقك و هیوال" حوادث شان جز برای خودشان بر بقیه پوشیده بود.یی بودند كه اهمیتهادرگیر طرح

در یك تناظر با هم قرار  "جان دی"و  "جان كری"دو شخصیت  افتند و هرمیاتفاق  east endقسمت شرقی لندن در ناحیه 

توان میها را و از این منظر آن پردازدمیشود و دیگری به شیطان جهان درون میكه یكی بدل به شیطان جهان بیرون گیرند می

در  ی جك قصابهاز قتلهشت سال زودتر ا  "سنت آن"در نزدیكی كلیسای  هاقتل "دلقك و هیوال"در  .دیگر دانستمكمل یك

دست به ارتكاب  east endای فقیر نشین در محله "وایت چاپل"ب در . جك قصاپیونددمیاما بر همان اساس به وقوع  لندن



فلورنس الیزابت همسر جك قصاب به جرم  یالیزابت كری تناظر مستقیمی با محاكمه ییش زده بود. در عین حال محاكمههاقتل

ی جك قصاب هاكه قتل 4663( شاعر و نمایشنامه نویس ایرلندی در همان سال 4681-4393) یام باتلر ییتسویل قتل وی دارد.

و  "علوم غریبه"در حال تحقیق بر روی آثار ویلیام بلیك است و عالقه شدیدی به موزه بریتانیا  یدر كتابخانه ،شودمیدر لندن آغاز 

دهند و اكروید میتشكیل را  "دلقك و هیوال "و  "خانه دكتر دی"اصلی  یزمینه دارد. دو مضمونی كه به ترتیب "ادبیات وحشت"

 پردازد.می "دلقك و هیوال "با استفاده از شخصیت ییتس، به شخصیت جیسینگ در 

 .نندكمیسطح و ارزشی برابر پیدا  ،ی واقعی از شهرهاتخیالت شاعرانه و ترسیم "دلقك و هیوال"ی اكروید من جمله هادر رمان 

كه چگونه در حال این روایت است  "رمانتیسم و جنایت"توان یافت كه جیسینگ در حین خواندن مقاله میاش را در جایی اوج

ی واقعی شهر در سطح برابری هاجا ساختارهای خیالی و وضعیت. در اینانددیگر را مالقات كردهكوئنسی و همسرش همدیتوماس

ی واقعی لندن از هاو وضعیت و سایر آثار اكروید این است كه تخیالت شاعرانه "دلقك و هیوال"هم در م ی. اما نكتهگیرندمیقرار 

ی ها نیز به نوبهمتصل هستند كه آن ی خاص به متونیهاحال این نام عین. در انددر سطح واحدی قرار گرفته ی خاصهاطریق نام

بسن با وضع اصطالح یز و گیرا ولفر ی واقعیهای شاعرانه و موقعیتهاوضعیت . این در هم تنیدگیخود به متون دیگری اشاره دارند

Architecture  به  "خیالی/واقعی"ی ها "متن/بنا" تداخل و چرخش از بی پایانیی هادهند كه اشاره به امكانمیبه زیبایی شرح

  ها دارد.دیگر و از میان رفتن مرزهای قطعی میان آندور یك

من شاید "بایست غیر مستقیم به لندن بنگرد. دیكنز در جایی گفته بود: میدیكنز آموخته كه  یواسطههت كه باكروید معترف اس 

ی هابرای اكروید نام ".ی آن چشم بدوزمهاای غیر مستقیم ببینم، گاهی به جای جسم شهر به سایهندن را به شیوهمایل باشم ل

زمان هزارتویی بی پایان از رخدادها به صورتی هم كند ومین شهر را نام گذاری ای "لندن"نام خاص ی شهر هستند. هاسایه ،خاص

شود، میاز این رو هر زمان كه شهر نامیده  .یافته است ی خاص و متون دیگر پیوندهابا سایر نام "لندن"زند. چرا كه نام میرا رقم 

كه با سایر  ود بودهخ ی از آننام به شهر متكی ،در نگاه اكروید .كندمیاین نامیده شدن بازنویسی خود را از نو دوباره در  "لندن"

. از این رو اكروید به صراحت اندها تولید شدهیی كه هر یك به متونی مرتبط هستند كه در آنهای خاص پیوند یافته است. نامهانام

طریق فرمی نوشتاری قابل شناسایی هستند. تنها از یش هایش، جزئیات و مكانهاو ساختمان هاكند كه شهر، خیابانمیتاكید 

تواند از طریق كنش متنی و نوشتاری مدنی ارایه گردد، نوشتاری كه خود پاسخی است به بازشناسی متونی كه مینهایتا شهر صرفا 

آرشیو  گیرد كهمیای شكل از خالل حافظه ،ایش نمایش شهر استنوشتار مدنی كه سود. اندپیش از این وضعیت شهر را ساخته

ی بی پایانی هاتنها فرم حقیقی شهر به هیئت تكرار مدنی نوشتار تكی به هم است. درگسترده و هزارتویی از متون تو در تو و م



گولم در  "دلقك و هیوال"در رمان و هیچ هویت خاستگاهی و اصیلی در كار نیست.  انداست كه هر یك بر روی دیگری نگاشته شده

مورد ظن و شناسایی است در زبان عبری به  هارفته است. در این رمان گولم كه به مثابه عامل قتلمركز چنین نگرشی قرار گ

تركیب كلمه، خون و مایع  یواسطههب است. از این رو هر بار كه گولمی "ای بدون فرمماده" و یا "چیزی بدون شكل"معنای 

تواند پا به میهیئت جدید و متفاوت است كه او هر بار ا یافتن این فرمی جدید به او اعطا شود و ب بایستمی ،شودمیساخته  جنسی

ی عبری ، كلمهگیری گولم محقق گرددنوشته شود تا فرایند پایانی شكل بایستمیای كه جا كلمهدر اینعرصه وجود بگذارد. 

emet ( به معنای حقیقتtruth.است )  زندگی وارد  یاو بتواند به عرصه بایست بر روی دستان گولم نوشته شود تامیاین كلمه

به معنای مرگ است. از این رو گولم به صورتی ضمنی  met ماندمیباقی  را پاك كنیم آنچه emetشود. اما اگر حرف اول كلمه 

. آوردمیاما باید توجه داشت كه این كلمه است كه گولم را به وجود را جای داده است.  "مرگ"و  "حقیقت"زمان در دل خود هم

كه گولم را با كنش نوشتاری  این مسایل است یای از همهمجموعه كند.میچیزی بی فرم حك  كلمه با نوشته شدنش فرمی را بر

ی لم را محصول كنش نوشتاری بر تودهتوان گومی "شهر، نوشتار، گولم)حقیقت/مرگ("در درون مثلث  جاایندهد. در میپیوند 

به صورتی ضمنی حقیقت گولم را نشان دهد بدون  انستهاكروید تو اندكرده بسن تصریحیز و گیچه ولفرچنان شكل شهر دانست.بی

ها را به وجود ولم هر دو بدون فرم و شكل هستند و این كنش نوشتار و روایت است كه آنشهر و گ دام بازنمایی آن بیافتد. اینكه به

نیست. هاست، كنشی منزوی و آغازین و یا ابداعی نبوغ آمیز از آن آورد. عمل حك كردن، یعنی نگارش متونی كه شهر بر آمدهمی

طح واحدی ش در سهر و وجود گولم در هیئت جدیدروایت ش .اندشماری كه پیش از این وجود داشتهبلكه پاسخی است به متون بی

هر دو از كنش متكثری از آواهای ای از اجتماع آواهای متعدد و گوناگون واقع شده است. گولم و شهر قرار دارند كه بر زمینه

 .ای مشترك از ردپاهای متون مختلف هستندو حافظه نددیگرگیرند كه پیوسته در حال خلق و گردش به دور یكمیناهمگن شكل 

ن لند اجرام سماوی "با عنوان  اشدر سخنرانی دیكروا .اندهمین وجه را بازگو كرده "دلقك و هیوال"در رمان  كالیموز یهاكمدی

با روح مكان و  ان كرد كه هر كارییی باراث زندهیرا م كال لندنیموز یهاكمدی ،راد كردیا 4339كه در  "ینان لندنیا بیو رو

كال یی موزهان كمدییولم در قرن نوزدهم وارد همچون گهم مییی قدهاافسانه كه كندمیح یو تصر. ادندهمیت شهر انجام یماه

میراثی  ،نویسیرمان یبه عرصه هااین كمدین شخصیت البته ورود دهند.میات خود ادامه یمدرن به ح در عصرگونه و این اندشده

  از دوران دیكنز و شاعرانی چون بلیك بوده است.

-میقرار  داستان تاریخ نگارانهها را در ژانر فراآن این امر گیرند ومیح و در تراز واحدی قرار در آثار اكروید تاریخ و ادبیات هم سط

دو جزء  ،تجربی است كه بینامتنیت تاریخی و پارودی –داستان تاریخ نگارانه نوعی رمان تاریخی، فرا تچینها دهد. به زعم لیندا

را به انجام مدرنیسم ی پستت كه به راستی تناقض شاعرانهدهند و معتقد است كه تنها ژانری از داستان اسمیمهم آن را تشكیل 



آمیزند، از این رو امری غریب میشود و این دو در هم میرنگ های تاریخ با افسانه و فانتزی كمژانر مرز رساند. در اینمی

(uncanny و مضاعف )ای داستان پدیدهجایی كه فران از آنتچیها بخشد. در نگاهمیرا شكل  های مركزی این داستانهسته

سازد میمفهوم و تاثیر جدیدی به همراه دارد و این مساله را بیان  ،ن و تاریخداستا درنیسم متاخر است، لذا تركیب فرامربوط به م

ی نوشته "طوطی فلوبر"اثر اكروید و  "چاترتون"و  "هاوكسمور" ای دارند.ناسی مشابهكه فرا داستان و تاریخ هر دو ماهیت زبان ش

شاهد سه نوع نگاه متفاوت به زندگی  "طوطی فلوبر"رمان  به عنوان مثال در شوند.میجولیان بارنز از آثار مهم این ژانر محسوب 

شود. در قسمت دوم نگاهی منفی حاكم میی وی هافلوبر هستیم: در نگاه اول خوشبینانه به فلوبر نگریسته شده و شامل موفقیت

فلوبر در مقاطع مختلف ی هارا نقل قول شود. سرانجام قسمت پایانیمیو مرگ دوستانش روایت  ها، بیماریهاشود و شكستمی

ماند و میحقیقی فلوبر در گرو پیدا كردن طوطی واقعی فلوبر باقی  یدهد. اما نهایتا تالش برای یافتن چهرهمیاش تشكیل زندگی

 و تاریخ و ادبیات، واقعیت و افسانه تفكیك حقیقی وجود ندارد یچرا كه دیگر هیچ گذشته ؛شودمینمایان  هاپوچی كامل این تالش

 .اندناپذیر گشته

زیستی و تفكیك ناپذیری واقعیت و رویا در شخصیت جیسینگ در قالب تردیدی دیكنزی تصویر شده اوج هم "دلقك و هیوال"در 

به هیچ وجه  ،یش ترسیم كرده بودهاگذشت اما فقر و شرایط سخت كار كه وی در رمانمیده سال از مرگ دیكنز  4661است. در 

ی ویكتوریایی در حالی كه با مشكل اضافه جمعیت زیاد و شرایط كار غیر انسانی دست به لندن در اواخر دوره بود.نیافته بهبودی 

داشت كه جمعیت با تساعد هندسی میجمعیتی مالتوس بیان  یشود. نظریهمیگریبان بود با موج دوم انقالب صنعتی رو به رو 

كند، لذا باید با جنگ و بیماری جمعیت را كنترل كرد و به نوعی بر فقر میرشد  ییابد و تولید مواد غذایی با تساعد عددمیافزایش 

جمعیتی  یتحت تاثیر تئوری بازار آزاد آدام اسمیت و جامعه شناسان پیرو نظریه ،كرد. در این دوره اقتصاددانانمیو بیماری تاكید 

مورد تایید  را نظریه مالتوس ها نیزآن دگرایی رشد پیدا كرد وجرمی بنتام و دیوید ریكاردو فلسفه سو یواسطههمالتوس بودند. ب

نگریستند كه در كنار میبه عنوان كنترلی طبیعی جنگ و حوادث طبیعی از قبیل طاعون و قحطی  به مالتوس و ریكاردو .ندقرار داد

د. حتی در تئوری آدام اسمیت كنمیاز رشد جمعیت جلوگیری  _ از قبیل الكلی بودن _ هابسیاری از فسادها و نگون بختی

و متون در  هاشود. كاربست این نظریهمیجمعیت منتهی به قحطی سراسری و جهانی  یپیشگویی شده بود كه رشد بی رویه

انسانی كار و رها شدن بیكاران برای مردم  می موانع سود اقتصادی، شرایط غیرب صنعتی انگلستان منجر به سركوب، حذف تماانقال

كردند و رستگاری میفقر را تایید و آن را تقدیر خداوند معرفی  هاو كالونیست هاپروتستان چونهمی مذهبی هاحتی فرقه فقیر شد.

یی بود كه برای یافتن جایگزینی انسانی هادانستند. در این میانه دیكنز حقیقتا از معدود انسانمیدرونی را طریق فایق آمدن بر آن 

دهد كه وی بین میآثارش خصوصیت تردیدی را نشان  ندی دیكنز معتقدهامنتقدین رمانكرد. میش برای شرایط انگلستان تال



پردازی ید دیكنزی اساس شخصیتدرگیری با مسایل و موضوعات اجتماعی و گوشه گیری و تنهایی مردد مانده است. این ترد

زنی فاحشه و الكلی  _ست و سه سالگی با نل هریسون جورج جیسینگ را شكل بخشیده است. نویسنده و روزنامه نگاری كه در بی

آلیسم  ی سودجویانه و وفاداری به ایدههانوع دوستانه و انسانی، سنتزی بود بین واپس زنی ارزشكند. این ازدواج میازدواج  _

 رمان الب صنعتی بود. درانق ییگانه بدیل سودجویی دوره ،آلیسم رمانتیك قبل از پیدایی ماركسیسمرمانتیك. در واقع این ایده

غرق است. وی حتی ماشین تحلیلی ببیج را  ،داندمیجیسینگ در ناامیدی كه شرایط لندن را بهبود ناپذیر  "دلقك و هیوال"

ی بی پایان در قلب لندن صنعتی در میان مه و دود گم هاجیسینگ در كوچه پس كوچه ،در پایان رمان داند.میهمسنگ گولم 

چیزی نامحدود و بی پایان در درون خودش و  یلندن به مثابهكه  یابدآید، درمیمیكه چارلز دیكنز به یادش یشود و در حالمی

 كند.مییی است كه آن شب مشاهده هاتك تك آدم
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