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 ی "جوزف کنراد"نوشتھ  "دل تاریکی" گرایانھ درمحورانھ و نژادن خوانش ز

 اسحاقیانجواد 

قرن بیستم  ۱۹۶۰بھ عنوان یک پدیده ی اجتماعی و زن محورانھ، بیش تر با "جنبش زنان" در  دھھ ی  ۱" فمینیسم "      

نتی کنش قدیمی و س وو نوشده ی یک اندیشھ  شناختھ می شود کھ البتھ، آغاز آن ھم نبود. درواقع، این جنبش، شکل بازساختھ

بود کھ پیش از این تاریخ، در کتاب ھای کالسیک در زمینھ ی نابرابری زنان در جامعھ مطرح شده و در برخی موارد برای 

دفاع از با عنوان  ۱۷۹۲انگلیسی در سال  ۲ری والستون کرافت" مِ رائھ شده بود. نخستین کتاب را "آن، راه حل ھایی ھم ا
 آن: و درنوشت  ۳ حقوق زنان

ترسیم می کردند، مورد انتقاد قرار داد و ثابت " عاطفی و غریزی"" ھمھ ی کلیشھ ھایی را کھ از زن بھ عنوان افرادی      

" را والستون کرافت" ۴کرد کھ زنان بھ ھمان اندازه ی مردان، از "عقالنیت" برخوردارند. این دستاورد عصر "روشنگری" 

                مردان، برخوردار شوند " و برابر با، حقوقی و عقالنی زنان باید از برابری اجتماعیبھ این نتیجھ گیری رساند کھ 

 ).۹۴ ، ۲۰۰۸، کاستل(

ھیچ زنی، زن بھ دنیا  ) ادعا می کند کھ "۱۹۴۹( ۶ جنس دومدر کتاب بنیادی خود بھ نام  ۵در  فرانسھ "سیمون دو بووار"     

، مورد خرده گیری "سرشت زنان با طبیعت مردان تفاوت دارد"فکر واھی را کھ گویا او این  . "نمی آید؛ بلکھ زن می شود

قرار می دھد و می گوید زن با ھمان توانایی ھا و خصلت ھای موروثی بھ دنیا می آید کھ ھستی شخصی، اجتماعی و حقوقی 

در رمان ھای "دی . اچ. الرنس" ان او را تعریف می کند. "دو بوار" بخش مھمی از یک فصل کتابش را بھ بررسی سیمای زن
  کھ نگاھی زیست شناختی بھ زن داشت. اختصاص داد ۷

       ، جنبھ ی سیاسی می گیرد. البتھ او مانند "دو بوار"بھ "زن" بیش تر  ۸در "ایاالت متحد آمریکا" نگاه "کیت میلت"      

    را در مورد زنان محکوم می کند؛ یعنی این فکر را کھ تفاوت در جنسیت زنان با مردان، امری  ۹ "اسی گراییشن زیست"

) بھ نقش روابط ساختاری قدرت در سلطھ ۱۹۷۰( ۱۰ سیاست ھای جنسی"طبیعی" است اما افزون بر آن، در کتابش با عنوان 

و آن خود بھ انگیزه ای جھت ستم  ۱۱بر زنان می پردازد و می نویسد ھمین امر، باعث ایجاد ایده ئولوژی "مرد ساالری" 

 .  )۲۳ ،۱۹۷۰، میلردان نسبت بھ زنان تبدیل می شود (مر

     نگاھی زیست شناختی و نژادگرایانھ بھ ) ۱۸۹۹( ۳۱کی دل تاریدر ) ۱۸۵۷ـ ۱۹۲۴( ۲۱از آن جا کھ "جوزف کنراد"    

برخی از شخصیت ھای زن در این رمان کوتاه ه ی این تلقی از زن، بیش تر توضیح دھیم. "زن" دارد، الزم می دانیم در بار

ارند کھ یعنی باور درند؛ ، زنانی ھستند کھ نقشی را کھ مردان بھ اعتبار زیست شناختی برایشان در نظر گرفتھ اند، می پذی

 .ماعی آنان در خانواده و جامعھ، نقشی است کھ بر پایھ ی کارکرد زیست شناختی و "طبیعی" آنان استوار شده استنقش اجت

 می نویسد: ۴۱ن" "لوئیس تیس

 رھاھنجازنی است کھ ساالر"  و منظورم از "زن مردھستم  ۵۱ی گذارم کھ "زنی مرد ساالر" من فرض را بر این م"      
1. Feminism                   2. Mary Wollstonecraft                  3. A Vindication of the Rights of  Women               4. Enlightenment      

5. Simone de Beauvoir              6. The Second Sex             7 . D. H. Lawrence              8. Kate Millet              9. Biologism           

10.  Sexual Politics              11.Patriarchal               12. Joseph Conrad                13. Hearth of Darkness             14. Lois Tyson     

15. Patriarchal woman.       



 
۲ 

 
را درونی خود کرده و چنین تعبیری قابل تعریف است و بھ اجمال، ناظر بھ فرھنگی است کھ ارزش ھای "مرد ساالری"  و

ردان را بھ عنوان م ۱آنان توجیھ می کند. "نقش ھای جنسیت سنتی"  سنتی امتیازات مردان را از رھگذر نقش ھای جنسیتی

(غیر منطقی)، ناتوان،  عنوان موجوداتی عاطفیزنان را بھ ، کسانی خردمند، نیرومند، محافظ و تصمیم گیرنده و برعکس

ی کھ حتی اکنون ھم دیده مرا بھ گونھ ای موفقیت آمیز نابرابری ھایی " ینقش ھای جنسیت"شکننده و تابع معرفی می کند. 

ورد شود، توجیھ می کند؛ مثال ً زنان را از فرصت مساوی برای رھبری و تصمیم گیری (چھ در خانواده و چھ در جامعھ در م

االتری د ببا کار و شغل یکسان با زنان، دستمز بازمی دارد، یا برای مردان حتیمسائل سیاسی ، علمی و امور مشترک جھانی) 

در  ارھا و مشاغلیو متقاعد کردن زنان بھ این کھ از پس ک) تازه اگر زنان بتوانند کاری پیدا کننددر نظر گرفتھ می شود (

 . .می آیند . زمینھ ی ریاضیات و مھندسی برن

و بھ این اعتقاد دامن می زند کھ زنان ذاتا ً حقیرتر از مردان ھستند است  ۲مردساالری مطابق این تعریف "جنس گرا" "      

است، زیرا بر پایھ ی تفاوت  ۳. این باور در مورد حقارت نازایی زنان، نمودی از باور بھ "ماھیت گرایی زیست شناختی" 

مان بھ عنوان زنان و مردان است . مرد جنس ھای مختلف و ناظر بھ بخشی از ماھیت غیرقابل تغییر ھای زیست شناختی بین

ناظر بھ نافرمانی و تلقی  گرفتھ شده ـ ۵کھ از واژه ی یونانی "زھدان" ـ است  ۴واژه ی "تشنج عصبی" ، سیمای زیانبار دیگر

اندازه غیرعقالنی دارند. زنان خود تفاوت ھای زیست خاصی نسبت بھ زنان است کھ بھ موجب آن زنان رفتاری بیش از 

ارج می نھند اما آنان موافق این عقیده سیاری از آنان بھ ھمین تفاوت ھا شناختی میان خود و مردان را انکار نمی کنند و حتی ب

د برای نان می شوتفوق طبیعی مردان بر ز نیستند کھ تفاوت ھایی از نوع اندازه ی فیزیکی، شکل و عوامل شیمیایی باعث

مثال، این باور کھ گویا مردان ھوشیارتر، منطقی تر، با شھامت تر یا رھبران بھتری ھستند. بنابراین، فمینیسم میان واژه 

ـ کھ بھ برنامھ ریزی فرھنگی  ۷ـ کھ ناظر بھ ساختمان زیست شناختی مؤنث و مذکر است ـ و واژه ی "جنسیت"  ۶ی"جنس" 

تذکیر ما ارجاع دارد ـ فرق می گذارد. بھ عبارت دیگر، زنان مؤنث زاده نمی شوند و مردان مذکر بھ ما بھ عنوان تأنیث و 

  .دنیا نمی آیند  بھ طریق اولی، مقولھ ھای چون "جنسیت" ساختھ و پرداختھ ی جامعھ ھستند

ار ست کھ انحصا فمینیست ھا می گویند این عقیده کھ گویا مردان نسبت بھ زنان برتری دارند، توجیھی برای این ادعا     

 نموقعیت در پھنھ ھای قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای جنس مذکر ادامھ یابد و بھ تعبیری دیگر، با محروم ساخت

بگیرند. موقعیت نازلی کھ زنان مدت آنان رت سیاسی و اجتماعی، قدرت را از اشتغال و کسب قد تحصیلی، نان از امکاناتز

است گرفتار آن ھستند، از نظر فرھنگی نتیجھ ی جامعھ ی مردساالرانھ است و اصال ً بھ علل زیست شناختی ربطی ندارد؛  ھا

برند. این کھ چرا این بیماری بھ عنوان ساالرانھ کھ گویا زنان بیش از مردان از "ھیستری" رنج می  مثال ً این فرض غلط مرد

ی ر مردان شناسایجنس مؤنث تعریف شده، بھ این دلیل است کھ قرار نیست کھ رفتار ھیستریک را د برای یک مورد خاص

ه اژ؛ مثال ً از ودباش ده می کنند کھ اسمش کم تر اھانت باریا وجود آن را انکار می کنند یا از نام ھایی استفا، عوضکنند و در

 ).   ۸۵-۸۶،  ۲۰۰۶تیسن، استفاده می کنند " (ی "تندخویی" 

اکنون کھ اندکی با تلقی بیولوژیک این نویسنده ی انگلیسی لھستانی تبار نسبت بھ زنان رمانش آشنا شدیم، می افزاییم کھ او،     

لیل، د ن از سوی دیگر دارد. بھ اینھمین تلقّی را نسبت بھ دیگر نژادھای انسانی بھ طور اعم و سیاھپوستان و غیر اروپاییا

 ھرگونھ خوانش زن محورانھ از این داستان ضرورتاً باید با رویکرد نژادگرایانھ ، تلفیق شود. با آن کھ این رمان کوتاه

1.Traditional  gender roles             2. Sexist            3. Biological essentialism             4. Hysteria             5. Hystera    



 
۳ 

 
از جملھ پیشاھنگان "رمان مدرن" شمرده می شود و زبان، ذھنیت و شگردھایی رن نوزدھم نوشتھ شده، نویسنده در پایانھ ھای ق

در روایت بھره گرفتھ است کھ در نوع خود، بی نظیر و دشوار فھم است. میان آنچھ از ظواھر متن برمی آید، با آنچھ از 

یافت می شود، تفاوتی بنیادین ھست. خواننده ھرگز نباید در سطح متن باقی بماند. خواننده ی سطحی نگر ، بر آنچھ بواطنش در

راوی اصلی رمان می گوید، دل می نھد و نھ تنھا از او سیمایی لیبرال، استعمار ستیز و فرابین در ذھن  ۱از زبان "مارلو" 

 ھم گمراه سازد. دیگران را چھ بسا تا سطح "بودا" فرامی برد و  خود ترسیم می کند، بلکھ ساده لوحانھ وی را

کوتاه ارائھ کنم.  ورانھ و نژادگرایانھ از این رمانمن با بھره جویی از چند منبع قابل استناد می کوشم خوانشی زن مح    

انھ و ستم مردکنراد، ای با عنوان نخستین مأخذ ـ کھ مطالعھ ی متن کامل آن را بھ خوانندگان ژرفانگر سفارش می کنم ـ مقالھ 
، منتشر شده است (ھایس ۴مجلھ ی ادبیات انگلیسی بین المللی کھ در است  ۳نوشتھ ی "پیتر ھایس"  ۲آرمانی کردن زنان 

نوشتھ ی "کلی  ۵" کنراد دل تاریکیبھ قایق حملھ نکنید: شخصیت ھای زن در "نوشتھ ای با عنوان دومین مرجع، ). ۱۹۹۷

    زنان خود بھ مسافرت نمی روند: جنسیّت، تفاوت و نابرابری درسومین مقالھ، نوشتھ ای با عنوان . است ۶الرکین کانوی" 
بازنمود آفریقای سیاه  در خوانش و مخالفت با ، برجستھ ترین نوشتھ و ۸مک اینتایر" گابریل نوشتھ ی " ۷"دل تاریکی" کنراد 

  . است ۱۰نوشتھ ی "ویکتوریا کووان"  ۹"دل تاریکی" جوزف کنراد 

دل ، گفتھ بود کھ در رمان کوتاه خود، ۱۱بھ ناشر آثارش، "تی. فیشر انوین" در نامھ ای  ۱۸۹۶با آن کھ "کنراد" در سال    
داستان انتشار یافت، ھشت تن زن در آن  ۱۸۹۹، از زن و عوالم عاشقانھ جز بھ تصادف خبری نخواھد بود، وقتی در تاریکی

در این داستان، از ھشت نفر زن یاد شده اما ھمگی بھ ). ۱۹۹،  ۱۸۹۶کنراد ، بھ آن سمت و سویی تازه داد (کھ پدیدار شدند 

"مارلو" بھ "بلژیک"  است کھ گویا اندکی پس از بازگشت ۱۲مادر "کورتز"  یک اندازه اھمیت ندارند. از این میان یک زن،

دومین و سومین زنان، زنانی ھستند کھ در ). ۱۵۶،  ۱۳۶۴، حسینیاست ( کورتز" بیش از پیش، تنھا شده"نامزد  مرده و

باید داد. بھ اعتبار خوانش  در باره ی این دو زن، توضیحی"شرکت تجارت اروپا" بھ عنوان کارمند دون پایھ کار می کنند. 

آنجا کھ این دو زن یک نقش اجتماعی در شرکت ایفا می کنند، خرده ای بر نویسنده نمی توان گرفت تا ی متن،  زن محورانھ

 . "مارلو" در حالی با این دو زن برخورد می کند کھ :
 ) .۴۱" توی صندلی ھای حصیری نشستھ بودند و داشتند پشم سیاه می بافتند " (     

ند زن دارزمستان فرارسیده است، این دو نفر در نخستین برخورد با این عبارت، چنین بھ نظر می رسد کھ چون فصل     

د. با ز خانھ یا "نقش اجتماعی" بھ  ھم آمیختھ انبافتنی می بافند و بنابراین، ایفای وظایف سنتی خانوادگی را با کار در بیرون ا

باشند، این ھمھ، از اشارات بعدی نویسنده چنین برمی آید کھ این دو زن، بیش از آنچھ شخصیت ھای "واقعی" و داستانی 

 شخصیت ھایی "استعاری" ھستند و معنی و مفھوم خاصی را بھ خواننده القا می کنند:
 ای ، نوکگونھ ھایش داشت و عینک دستھ نقره  پارچھ ی آھارداری بر سر و زگیلی روی یکی از شستھ بود . . .، روی صندلی اش ن" زن پیر    

1.Marlow            2. Conrad, Male Tyranny, and the Idealization of Women               3. Peter Hayes              4. 

ARIEL: A Review of International English Literature                5. Don’t Knock the Boat: Feminine Characters in 

Conrad’s “Hearth of Darkness“              6.Kelly Larkin Conway               7. The Women Do Not Travel: Gender, 

Difference  and Incommensurability in Conrad’s Hearth of Darkness            8. Gabrielle McIntire             9. Reading 

and Resisting the Representations of Black Africans in Joseph Conrad’s Hearth of Darkness            10. Victoria 

Cowan            11. T.Fisher Unwin               12. Kurtz       



 
٤ 

 
من، بینی اش آویختھ بود . . . پیرزن ھمان نگاه تند حاکی از بی اعتنایی و حکمت را بر آن ھا انداخت. انگار از ھمھ چیز آن ھا و ھمین طور      

ین دو . آن دورھا [ = کنگو ] کھ بودم، اغلب بھ ادم نامعمول و شومی بھ نظر می آمدخبر داشت. احساس عجیب و غریبی سراسر وجودم را گرفت. آ

ھ آن ھایی ب. . . بافنده ی پیر پشم سیاه، زن می اندیشیدم کھ از دروازه ی تاریکی نگھبانی می کردند و با پشم سیاه گویی نعش پوش گرم می بافتند 

 ) .۴۳کھ نگاه انداخت، خیلی ھایشان، تو بگو بیش تر از نصفشان، دیگر او را ندیدند " (

ھستند؛ یعنی ھرکھ بھ آنان " جھان مردگان"این دو زن "نگھبانان دروازه ی تاریکی" و  چنان کھ از فحوای متن برمی آید،    

" برود، دیگر زنده بازنمی گردد. بیاییم و اندکی دقیق تر بھ ظواھر و بواطن مراجعھ و ثبت نام می کند تا داوطلبانھ بھ "کنگو

" . وقتی زشتی مرگ"" روی گونھ ی او از و "زگیل، از "زمان مرگ" خبر می دھد " زن و عینک او"پیریآنان بپردازیم. 

می گوید نگاه پیرزن نشان می داد کھ گویی از ھمھ چیز خبر دارد، بھ این معنی است کھ می داند بیش تر کسانی کھ بھ او 

لیل د "عزرائیل" است و بھ ھمین مراجعھ و برای رفتن بھ "کنگو" ثبت نام می کننند، دیگر بازنمی گردند. پس، پیک مرگ و

یی گو "مارلو" او را "شوم" می داند و احساس خوبی نسبت بھ او ندارد. بافتن پشم سیاه، از نظر راوی بھ این معنی است کھ

در آینده ی نزدیک "نعش پوش سیاه" می بافند. "گربھ" ای کھ این زن بر روی دامن خود نھاده  آنان دارند برای تابوت مردگان

در فرھنگ زندگی غربی اشاره دارد، معنای داللتگر و نمادین دیگری ھم دارد. اصوالً "گربھ" است و ظاھراً بھ یک شیوه ی 

است. پس "پیرزن" با "گربھ" ھویت یگانھ ای  ۱اروپایی تداعی کننده ی موجودی است کھ "پنھانی مسّخر شیطان واقع شده 

 می باید و با "شیطان" مربوط است. 

ھان "جیا می توانیم دریابیم کھ "پیرزن" نماد چیست. او پلی میان "بھشت اروپا" و "دوزخ" اکنون با این داده ھا، بھتر      

مالل آور اشتغال دارد و زندگی آفریقا" است. نگاه حاکی از بی اعتنایی او، نشان می دھد کھ بھ یک کار ھرروزه و مردگان 

در خدای جھان مردگان و زیرزمین مانند می کند.  ۲ س"مرگ مراجعان، برایش یکسان است. این گونھ نقش، او را بھ "ھادِ و 

ره شدند، ھا چی ۵می دانیم وقتی کھ اینان بر "تیتان" است.  ۴و "پوزه ئیدون"  ۳س" برادر "زئوس" اساطیر یونان باستان "ھادِ 

 ""ھادس     "آسمان"، "پوزه ئیدون" بر "دریاھا" و  در اختیار گرفتند. "زئوس" مالک و فرمانروایھریک بخشی از جھان را 

"ھادس" در اقامتگاه ارواح، بھ کمک جمعی از فرمانروایی و تملّک یافت.  ،اقامتگاه ارواح و دوزخبر دنیای زیر زمین، 

 دگان نمیشیاطین و اجنھ با کمال بی رحمی بر اموات حکومت می کند و بھ ھیچ یک از آنان، اجازه ی بازگشت بھ  دنیای زن

دھد. "ھادس" در یونانی بھ معنی "نامرئی" است و ھیچکس جرأت نداشت نامش را بر زبان بیاورد زیرا این کار، او را 

خشمگین می ساخت. نکتھ ی دیگری کھ در باره ی او باید دانست، این است کھ وی کالھی داشتھ کھ بھ یاری آن می توانستھ 

این کھ "مارلو" می گوید پیرزن "پارچھ ی آھاردار" ی بر سر می نھاده است، چھ  ).۳۴۳،  ۱۳۵۶گریمال، ("نامرئی" شود 

دیم ـ می خواھیم بسا بھ این دقیقھ ی اسطوره ای نظر داشتھ باشد. اما از این ھمھ اوصاف و نعوت ـ کھ برای "ھادس" برشمر

سیما و جنسیت کنراد" او را بھ است، چرا ""خدای اموات و دوزخ" مرد وقتی از مو اشاره کنیم کھ  تر کبھ این نکتھ ی باری

، نشانھ ی "بیزاری" نویسنده ""زن" ترسیم کرده است؟ بھ باور من، کوشش برای ھمانند سازی "پیرزن" با "خدای زیرزمین

 از "زن" است.

 اصلی . راویاما دیگر زنی کھ "مارلو" مستقیماً و آشکارا در برابرش موضعگیری عقیدتی می کند، "عّمھ" ی او است      

رمان، دریانورد باتجربھ ای است کھ بھ قول خودش از کودکی آرزو داشتھ بھ جنگل ھای "کنگو" برود و قایقرانی بر روی 

 رود آن را تجربھ کند و تنھا کسی کھ می تواند وی را بھ آرزویش برساند، "عمھ" است کھ مانند دیگر زنان، اسم ندارد و

1.Secretly possessed by Devil                  2. Hadés              3. Zeus            4. Poséidon               5. Titans  



 
٥ 

 
مضاعف شخصیت ھای زن داستان حکایت نداشتن اسم در رمان، گاه بھ شدت داللتگر است و از بی ھویتی و بی اعتباری     

ت "شرک        د کھ با مدیران عالی رتبھ ی خویشان خود آشنایان یا دوستانی را می شناس" در میان . با این ھمھ، "عّمھمی کند

ت پیدا کند تا ھدایو می تواند برای او کاری آفریقا" ھستند ـ ارتباط دارد اروپا در "تجارت اروپا" ـ کھ کارگزاران استعمار 

ین ھمھ، "مارلو" او را بھ  خاطر ناآگاھی از آنچھ در "آفریقا" قایق بخاری را بھ عھده گیرد کھ قرار است بھ "کنگو" برود. با ا

 می گذرد، سرزنش می کند:
اصد روشنایی، ، مبلغان تمدن اروپایی ] ھم جا زده شده ام؛ چیزی مثل قارگزاران استعمار" با این حال، معلوم شد کھ در شمار یکی از عامالن [ ک     

بود کھ چرندیاتی از این قبیل بھ روزنامھ ھا راه باز کرده بود و لقلقھ ی زبان مردم شده بود. عمھ ی . آخر ھمان وقت ھا چیزی مثل نایب رسول

ارشان شتبای میلیونی جاھل از راه و رسم دھنازنینم ھم در بحبوحھ ی این یاوه گویی ھا زندگی می کرد. روی پایش بند نمی شد. از " بازداشتن توده ھ

 جان خودم ـ پاک کالفھ ام کرد . جسارتاً گفتم کھ شرکت را بھ خاطر منفعت راه انداختھ اند. " حرف می زد تا این کھ ـ بھ 

حکیمانھ گفت: " چارلی عزیز ! فراموش مکن کھ مزد آن گرفت کھ کار کرد. " عجبا کھ زنان چھ قدر از حقیقت دورند ! در دنیای خاص خودشان      

شان روی ھم رفتھ از بس زیبا است کھ اگر قرار بود آن را بر پا دارند، ھمان روز اول ینخواھد بود. دنیازندگی می کنند کھ مثل آن نبوده و ھرگز ھم 

قعیت مرده شور برده ای کھ ما مردھا از ھمان روز خلقت، از روی رضا با آن سر می کرده ایم، بروز می کرد و ھمھ چیز را درب اخراب می شد. و

 ) . ۴۶گفت کھ لباس پشمی بپوش و یادت نرود کھ زود زود نامھ بنویسی و الخ " ( و داغان می کرد. بعدش بغلم کرد و 

داستان بھ یاد زنان می افتد و آشکارا می گوید کھ در داستان او، جایی برای زنان  "مارلو" یک بار دیگر نزدیک بھ اواخر   

برطرف شوند و گرنھ زندگی با وجود آنان، بھ جھنم و دختران نیست؛ گویی زنان سوء تفاھم ھایی ھستند کھ ھرچھ زودتر باید 

 زیرا این عبارات کلیدی ھستند و ما را با این دو عبارت، کار افتاده است: ،تبدیل می شود. خوب دقت کنیم
این است کھ در آن، راه  " دختر ! چی؟ از دختری اسم بردم؟ دختره در آن، راه ندارد . صدر درصد آن ھا، منظورم زن ھا، در آن راه ندارند. بھتر    

ھ نامزد کورتز ] در آن راه نداشت. الزم بود کھ دختره [ ؛ مبادا کھ دنیای ما بدتر شودباید مددشان کنیم در دنیای قشنگ خودشان بمانندنداشتھ باشند. 

گوش خودتان می شنیدید. آن وقت بود کھ  باشد. کاش آنجا بودید و "نامزد من" گفتن آقای کورتز را ـ کھ انگار از قبر بیرونش آورده بودند ـ بھ

 ) .۱۰۹یکسر متوجھ می شدید کھ دختره صد در صد در آن، راه ندارد " (

چنان کھ از ھمین عبارت برمی آید، نویسنده پنج بار تأکید می کند کھ در رمان کوتاھش، جایی برای زن جماعت نیست و     

این داستان نو، جایی برای عشق و عاشقی و عوالم زنانھ نیست، بھ ھمین  اگر پیش از انتشار اثرش بھ ناشر خود گفتھ کھ در

عبارت نظر داشتھ است و اگر از زنان یادی کرده است، دقیقاً بھ این دلیل است کھ نویسنده از نظر عقیدتی، زن ستیز و بیزار 

رد تا بھ راستی نشان دھد و ثابت کند کھ از زن است. با این ھمھ، نویسنده در نوشتھ ی خود قراین و نشانھ ھایی باقی می گذا

عقل زن جماعت "پاره سنگ" برمی دارد و بھ این ترتیب، تلقی خود را از زن توجیھ کند. قید دو جملھ بھ عنوان سفارش ھای 

، این "کوتھ نگری زنانھ" را نشان می دھد. درست است کھ فصل، فصل زمستان است و پوشیدن لباس "مادرانھ ی "عمھ

ی تواند توصیھ ای از سر دلسوزی و محبت باشد، اما نباید از یاد برد کھ "مارلو" دارد بھ یکی از گرمسیرترین نقاط پشمی، م

ھیچ آدم عادی ای، لباس پشمین نمی پوشد. این گفتھ بھ این معنی است کھ جغرافیایی دنیا می رود. طبعاً در چنین جھنمی، 

نگو" ھیچ گونھ آگاھی جغرافیایی ندارد. ھمین زن نادان از آنچھ در این مستعمره " اصالً از قاره ی "آفریقا" و کشور "کعمھ"

ی کشورش می گذرد، اطالعی ندارد و نمی داند کھ "کورتز"، این شوالیھ ی مسیحی قرن بیستم و پیشقراول استعمار، بھ جای 

کشور وحشیان و " بازداشتن توده ھای میلیونی جاھل از راه و رسم دھشتبارشان " برای  بردن "مشعل تمدن اروپایی" بھ

ارعاب بومیان، سر عاصیان را از تن جدا کرده بر دیرک ھای قرارگاه خود نصب می کند و ھر آنچھ را از "عاج" می یابد، 

 ارد:لق خود می پندبھ نیروی تفنگ خود تصاحب می کند و ھمھ چیز و کس را ِملک طِ 



 
٦ 

 
 دوربینم را بھ عمد بھ طرف ھمان اولی ـ کھ دیده بودم ـ چرخاندم و آنَک، سِر سیاه و خشکیده و تکیده ای کھ پلک ھای بستھ داشت؛ سری کھ"      

 ) .۱۲۶انگار بر سر آن دیرک خوابیده بود و لب ھای خشک و خط باریکھ ی سفید دندان ھا را نشان می داد " (

دھد کھ "عمھ" ی نازنین "مارلو" از دنیا بی خبر است، سفارش او بھ نامھ نویسی پیوستھ ی "مارلو"  آنچھ باز نشان می    

گوش "بروکسل" است و پیک ھا و نامھ برھای "شرکت" ھر لحظھ آماده ی  ھمین بیخزیمبابوه") "(است؛ انگار کھ "کنگو" 

        زبان آوری استی نمی توان منکر ھوشیاری و رساندن خدمات پستی از سرزمین وحشیان بھ اروپای متمدن اند. بھ ر

. او در اقامھ کردن ادلّھ و براھین برای اثبات نظریھ ھای غیر علمی و زن ستیزانھ ی خود، استعدادی شگرف کنراد" شد"

 می کھ او ن نتیجھ گیری دلخواھی برسددارد. او شخصیت ھای زن داستان خود را چنان ماھرانھ می آفریند کھ خواننده بھ ھما

  خواستھ است. با این ھمھ، منتقدان ادبی ھشیارتر از آن ھستند کھ او می پندارد. 

) . ۹۰۲،  ۱۹۷۹کارل، یاد می کند ( ۲از شخصیت ھای زن کلیشھ ای "کنراد" بھ عنوان "فاجعھ بار"  ۱"فردریک کارل"     

 از "شکست جدّی" این نویسنده در برقراری "ارتباط با جنس زن" یاد کرده می افزاید: ۳"نویل نیوھاوس" 

 ۱۹۶۶، " زنان در آثار او درست بھ این دلیل کھ زن ھستند، از مرحلھ پرت ھستند و راھی بھ واقعیت ندارند " (نیوھاوس    

 در ترسیم سیما و جایگاه واقعی" کنراد"ت شکست می گوید بر پایھ ی نظر بسیاری از منتقدان، عل ۴). "سوزان جونز" ۱۱۶، 

ونز جنان فراھم می ساخت " (زنان، سفرھای دور و دراز نویسنده در دریا بود کھ کمتر امکانی برای کسب تجربھ و شناخت ز

ی تأثیر تعیین کننده در مقالھ ای کھ در مورد این رمان کوتاه نوشتھ است، بر  ۵محمود خربوطلی" "). ۱۱۶،  ۱۹۹۳، 

، ربوطلیخَ ید ورزیده است (تأک" طبیعت زنانھبیش از باور او بر "تماعی ـ کھ زنان را محدود و مقید می کند ـ ھنجارھای اج

و "ساختار مردساالرانھ ی زش ھا" چنین بھ نظر می رسد کھ اشاره ی دکتر "خربوطلی" بھ آن بخش از "ار ).۱۹۸۷

از ھمچنان د و می کوشید ھنوز از خود گران جانی نشان می داد کھ در قرن نوزدھم در انگلستان باش ۶ویکتوریایی" 

دستاوردھای تاریخ استعماری خود دفاع کند. با این ھمھ، با مبارزات خستگی ناپذیر استعمارشدگان و رشد نیروھای بالنده ی 

استعماری اش مورد خرده گیری قرار و خونبار و کارنامھ ی ننگین  ، "بلژیک"در آغاز سده ی بیستمروشنفکری و فرھنگی 

داشت. در این حال، یک نیمھ از ذھنیت "کنراد" بھ این میراث نژادی، استعماری و دیدگاه محافظھ کارانھ در مورد زنان 

 ناظر بھ تحوالتی فرھنگی بود کھ و انتقادی ذھنیت او بود ـ عناصر روشنفکریآن ـ کھ حاوی از  یو نیمھ ی دیگروفادار بود 

بازتابی از دو نگاه و رویکرد متفاوت اخالقی و "کنراد" . تضاد و دوگانگی فکری موجود دررن بیستم تعلق داشتبھ ق

این است کلید درک ابھامی کھ در روشنفکری در ذھنیت ادبی او است. بھ این دلیل او ھم استعمارستیز و ھم مدافع آن است. 

منصف، فراگیر و منطقی برای درک بھتر تناقضات فکری و عقیدتی در  نخ، می تواند راھنماییآثار او وجود دارد. این سر

، "با این ھمھ، باید تأکید کرد کھ این گونھ توجیھ، شاید نتواند دیدگاه فردی او را دایر بر باورش بھ "طبیعت زنانھ آثار او باشد.

 ژاد سیاه" منتفی سازد. طبیعت ن"طبیعت اروپایی"، "طبیعت آفریقاییان"  و "

" ی نازنین چنان تشخصی دارد عمھبا آن کھ "در این گونھ موارد، ھرگز نمی توان با قاطعیت سخن گفت و داوری کرد.       

ز ھم با رم قدرت سیاسی و اجتماعی "شرکت تجارت اروپا" داشتھ باشد،کھ می تواند دوستان یا آشنایانی در رده ھای باالی ھِ 

 است کھ می گوید: ۷در چشم "مارلو" ارزش و اعتباری ندارد. حق با "ریتا بود" 

1. Frederick Karl               2. Disastrous             3. Neville Newhous             4. Susan Jones              5. M. Kharbutly    

6. Vicroian patriarchal srtucture                7. Rita Bode     



 
۷ 

 
مردان سفید در "کنگو" قرار دارند و  این زنان نیرومند در پشت سر " شخصیت ھای زن کنراد، خیلی قدرتمند ھستند اما    

 ).۲۲،  ۱۹۹۴، بود، اسم ھم ندارند " (جالب تر از ھمھ این کھ ھیچیک

نفوذ معنوی و اجتماعی "عمھ" را نھ تنھا در یافتن کاری آبرومندانھ برای "مارلو" می توان دید، بلکھ تا آن جا است کھ    

" دارد کھ توانستھ شرکت اروپا"خشتزن" می کوشد از زیر زبان "مارلو" حرف دربیاورد کھ چھ شخص متنفذی در "وقتی 

بکند، "مارلو" شگفت زده می شود. "خشتزن" امیدوار است ھمین شخصیت  سفارش او را بھ مدیران ارشد شرکت در اروپا

   متنفذ اجتماعی، بھ وی نیز کمک کند تا بتواند جایگاه بھتر و استوارتری در رده ھای اداری کسب کند:
، می خواست از "  دم بھ دم صحبت اروپا را بھ میان می کشید و آدم ھایی را کھ خیال می کرد من در آن جا می شناسم. باپیش کشیدن سؤال ھایی    

 ).۶۸" بروکسل "] چھ کسانی را می شناسم " (" [بان من دربیاورد کھ در "شھر مرقدیز

با این ھمھ، "مارلو" کسر شأن خود می د اند کھ برای یافتن کار مناسب، بھ چنین زنی مراجعھ کند. دقت کنیم کھ با چھ لحن     

 یاد می کند: از او تحقیرآمیزی آن ھم در حضور دیگران 
. می دانید؟ عادت نداشتم کھ عدول کرده بودمم خود" متأسفانھ باید تصدیق کنم کھ اسباب زحمت قوم و خویشانم شدم. دیگر از راه و رسم خود      

بھ راه خودم و با پاھای خودم می رفتم. ھمچو کاری از من، بعید بود. برای ھمین ، ، ھمیشھ این جوری وارد شوم. من بھ ھرجا کھ قصد رفتن داشتم

می شود؟ ـ دست بھ دامن زن ھا شدم. این جانب چارلی  ب زحمتشان شدم. مردھا می گفتند: " آخر، جان من " و کاری نکردند. آن وقت ـ باورتانااسب

 و پر شور ومارلو، زن ھا را بھ کار واداشتم بھ پیدا کردن شغل . . . آخر ببینید. فکر و ذکر موضوع، مرا بھ این کار کشاند. عمھ ای داشتم نازنین 

ی ق. نوشت: "مایھ ی خوشحالی ام خواھد شد. تو جان بخواه. فکر معرکھ ای کرده ای. زن یکی از افراد عالی رتبھ ی دولتی را می شناسم . مردوش

 .)۳۹شناسم کھ نفوذ زیادی دارد " (را ھم می 

ھ راوی، برخالف میل خود بتصور نمی کنم کھ این عبارت، بھ توضیح نیاز داشتھ باشد. قید "متأسفانھ" نشان می دھم کھ     

حقارت تن درداده کھ "زنی" برایش کار پیدا کند. می گوید عادت نداشتھ برای انجام کاری، بھ "زن جماعت" متوسل شود؛ این 

آدمی متفاوت با زنان می داند. راوی بھ شدت از این توسل جستن بھ زنان، پیش البد بھ ویژه کھ خود را "چارلی مارلو" و 

وندگان داستان خود در عرشھ ی کشتی، دچار عذاب وجدان است. این اندازه خود بزرگ بینی و تحقیر ور شنر حضخود و د

چگونھ می توان توجیھ کرد؟ خوب است  ۱را جز بھ "بیزاری از زن" پر شور شوق" نازنین و زنان، آن ھم عمھ ی متنفذ و "

زن بی اھمیت در مقالھ ی   ۲"پیتر ھایلند" اال چھ می گفت؟ کھ باز این زن "سفید پوست و اروپایی و قوم و خویش" بود، و 
 می نویسد: ۳در  دل تاریکی 

، با " مارلو کسر شأن خود می داند کھ برای یافتن کار بھ سراغ زنان برود و از آنان کمک بخواھد، زیرا او در این حال     

 ).۶،  ۱۹۸۸حقارت خود را آشکار کرده است " (ھایلند،  ،تحقیر زنان

ینتایر"، جایگاه زنان در این رمان کوتاه از تأکید بر تفاوت میان آفریقا و اروپا فراتر می رود و بر ناھمسانی "مک ابھ نظر      

رسوالن تمدن  شوالیھ ھا، دالوران میزگرد،. قھرمانان مرد (میان الگوھای آگاھی گوناگون، گفتار و تجربھ تأکید می شود

در بلژیک و ھم  ) ھم دارای آگاھی مجرد و ھم تجربھ ی کاری ھستند کھ از آن، ھم"یا "زایراناروپایی و ارزش ھای مسیحی 

 "عمھ" و "نامزد" اروپایی،. ه می کنند؛ در حالی کھ در متن رمان، ھیچ زنی حضوری اجتماعی و فعال ندارددر آفریقا استفاد

ی باال کند و وابستھ بھ طبقھ ی متوسط استعمار دفاع می. نخستین، بھ طور نظری از دارای آگاھی ایده ئولوژیک ھستند

 اجتماعی است کھ آشنایانی در حاکمیت و قدرت سیاسی دارد. او بھ راستی می پندارد کھ ھدف ھیأت ھای 

1. Misogyny                   2. Peter Hyland                    3. The Little Woman in the Hearth of Darkness  



 
۸ 

 
ن دو رسم دھشتبار" است و از شالق خور ن توده ھای میلیونی جاھل از راهعزامی و اکتشافی بھ آفریقا، کوشش برای "بازداشتا

بھ خطا تصور می کند کھ نامزد نیز رمانتیک "کورتز" سیاھان و کشتن آنان بھ خاطر تصاحب "عاج" آگاھی ندارد. "نامزد" 

بھ زیر تأثیر جاذاعتقادی برخوردار است کھ ھرکس او را می بیند، بی درنگ  از گونھ ای قداست و برتری فکری وعزیزش 

 ئولوژیک او قرار می گیرد:ایده ی فکری و 
آدم ھا را با شور و توسل بھ محسنات  رگھ ی دوستانش قرار نگرفتھ باشد." یکی را نشانم بده کھ با یک بار گوش دادن بھ سخنان او، در جَ      

 ).۱۵۷وجودشان، بھ سوی خودش می کشید  . . . برخورداری از چنین موھبتی، خاص بزرگان است " (

                 و  خود خبر ندارد و موھوم در "توّھم" بھ سر می برد. او از "جنون" و "عاج پرستی" عاشق خیالی نیز "نامزد"       

 ھمین جنون، باعث شده کھ بھ مریدان خیالی خود فرمان دھد تا ھمھ ی بومیان سیاھپوست را قتل عام کنند:نمی داند کھ 
 ).۱۱۳جملگی این جانوران را سر بھ نیست کنید " ("      

م زده نمی داند ھمین دوستی کھ بھ دیدن وی آمده است، وقتی می خواھد نوشتھ ی "کورتز" را بھ  روزنامھ "نامزد" توھّ     

نگار بدھد، ھمین جملھ را ـ کھ بھ عنوان مابعدالتحریر بھ مقالھ اضافھ شده است ـ حذف می زند تا رسوایی بیش تر بھ بار نیاید؛ 

، این نھ). ۱۳۹ھرکس او را می شناسد، "کورتز" را "عین دیو" می داند ( نیز نمی داند ھمین بھ اصطالح دوستی کھ بیش از

"نامزد" از ھیچ چیز، خبر ندارد. اما علت این بی خبری، این است کھ اینان نمی خواھند از قفس "خانھ" و "شھر" خود بیرون 

ند خود بھ آفریقا نرفتھ است ـ دست بیایند و چون مردان، ھمھ چیز را از نزدیک و در عمل تجربھ کنند. "دکتر شرکت" ـ ھرچ

او معاینھ ی پزشکی کرده است، برنگشتھ اند. پس، احتماال از آنچھ بر سر "زایران" می داند نصف بیش تر کسانی را کھ کم 

و کشتھ می و "ماجراجویان" می آید، آگاھی دارد و می داند کھ بیش تر این روندگان، دیگر شخصاً برنمی گردند؛ یا دیوانھ 

 :ند یا خودکشی می کنندشو
 ).۴۴ی  تغییر در درون پیش می آید " (ھ" آه ! من دیگر نمی بینمشان. وانگ    

      " ی شخصیت ھای زن خود  تأکید می کند. بھ باور طبیعت زنانھ"پیتر ھایس" در نوشتھ ی خود، بر باور "کنراد" بھ "    

ش برسد، یا در این راه جان بر سر مقصود می نھد اما نصیب زن جماعت "کنراد" مرد یا آن اندازه می کوشد تا بھ مقصود خوی

م" یا سرشتی نَباور دارد؛ یعنی اعتقاد دارد کھ زنان از "جَ  ۱. "کنراد" بھ "ماھیت گرایی" ، منفعل بودن او استدر این دنیا

 ل"کورتز" در حاشیھ ی جنگ سیاهمتفاوت با طبیعت مردان ھستند. یک عبارت شاھد در این رمان، وقتی است کھ معشوقھ ی 

 :می کنم       نقل قول از "ھایس"  ،رسا نیافتم"صالح حسینی" را از این جملھ ظاھر می شود. از آنجا کھ ترجمھ ی فارسی 
  ) .۱۰۳،  ۱۹۹۷(ھایس ،  ۲و شھوانی خود می نگریست " " تو گویی آن جنگل، بھ تصویری از روح تاریک      

   ، مانند جنگلب. زنان ی و کبرای منطقی استوار است: ا. جنگل، طبیعت است / این گونھ ھمانندی بر پایھ ی این صغر    

ھستند. پس: زنان، ھمان "طبیعت" ھستند. "کنراد" بر پایھ ی این قضیھ، ایمان و عشق را در زنان، چیزی از نوع            

ش، ارزش قایل نیست. در سنّت فلسفی و مذھبی غرب، مفاھیمی چون "حقیقت"، "واقعیت" می داند و برای ۳"طبیعت" و "توّھم" 

و "نور"، پیوندی نزدیک با یکدیگر از یک سو و با "توّھم"، "دروغ" و "تاریکی" دارد. "نور" استعاره ای از ھر چیز نیک 

 ارد؛ بلکھ با "توّھم" ارتباطو ستوده و "فضیلت" است اما این فضیلت، ھیچ ربطی با "حقیقت" و "واقعیت" ند

1.Essentialism                     2. As though it had been looking at the image of its own tenebrous and passionate soul     

3. Illusion    



 
۹ 

 
زن بھ "مارلو" ـ کھ بھ دیدنش  کورتز" مانند "ھالھ" ای سیمای زن را فراگرفتھ است. دارد. ایمان بی مورد و نا بھ جای "نامزد

تا نشان دھم نویسنده  مشخص تر کرده امبا حروف خوابیده را  شو جمالتحرف ھایی می زند کھ من برخی واژگان  آمده  است ـ

آگاھانھ سیمایی از زنان رمان ترسیم می کند تا "عقب افتادگی ذھنی و فرھنگی" را در زنان داستان خود برجستھ کند و آنان 

 بیعت" بھ معنی زیست شناختی و روان شناختی کلمھ، معرفی کند نھ ھویت ھای اجتماعی و تاریخی:را "ط
     " خبر شده بودم کھ می آیی." متوجھ شدم کھ آن قدرھا جوان نیست؛ منظورم این است کھ حالت دخترانھ نداشت. ازش برمی آید کھ برای     

؛ مثل این بود کھ تمام روشنایی اندوھگین غروب ابری، در بھ نظرم آمد کھ اتاق، تاریک تر شده است پختگی داشتھ باشد. وفاداری و اعتقاد و رنج

ست و اپیشانی او پناه گرفتھ است. انگار کھ ھالھ ی خاکستری رنگی گرداگرد این موی خرمایی، این سیمای رنگ پریده و این ابروی زالل را گرفتھ 

  ) . ۱۵۴ـ۱۵۵می کند. نگاه این دو چشم، بی فریب و عمیق و مطمئن و پراعتماد بود " (دو چشم سیاه از توی این ھالھ، نگاھم 

، ھمان "توّھم بزرگ" اما حفاظت کننده و نجات بخشی است کھ با تابش "بھ نظر "کنراد" این "وفاداری و رنج و اعتقاد     

 فراسپھری خود در تاریکی می درخشید:
خشید می درشعلھ ای غیر زمینی در تاریکی نیز ـ با  پندار بزرگ و رستگاری بخشود، سر فرود آوردم و در برابر آن " در برابر ایمانی کھ در او ب    

 ) .۱۵۷ـ کھ یارای مصون داشتن او را از آن نداشتم ـ یارای مصون داشتن خودم را ھم از آن، نداشتم " ( تاریکی ظفرمندیـ در 

   وفاداری زن بھ "کورتز" ، ضامن "رستگاری" معنوی او می شود. و ایمان ، نویسنده، عشقمارلو" یا راوی ـ بھ باور "    

"مارلو" این "ایمان و اعتقاد" زن را می ستاید و نمی خواھد با گفتن واقعیت، آن را در زن از میان بردارد. اگر این نامزد 

" بوده است، اگر او دریابد کھ "کورتز" در واپسین ! ت وحشت ! وحشای کھ "کورتز" بر زبان آورده "  بفھمد کھ واپسین کلمھ

لحظات زندگی بھ "کشف و شھود" رسیده و دریافتھ کھ ھمھ ی اندیشھ ھای گذشتھ ی او "خطای محض" بوده است، زن "اعتقاد 

. پس چھ  اھد دادمی، خیالی و خود ساختھ و پرداختھ اش را نسبت بھ مرد آرمانگرای خود ھمگی از دست خوو ایمان" توھّ 

" "فطرت      بھتر کھ زن در ھمین "توّھم رستگاری بخش" و حفاظت کننده باقی بماند. از نظر "کنراد" ـ کھ زنان را دارای 

اعتقاد و عشق" چھ بسا پایھ ی استواری نداشتھ باشد، اما دارای "ارزش  ت مرد" می داند ـ این "ایمان،ی متفاوت با "سرش

م مطلق نیست، خوب درمی یابند کھ تنھا از راه تقویت " چیزی جز توھّ ارزش ھایافتھ اند این "اخالقی" است. مردانی کھ در

 مات می توانند سالمت روانی و اخالقی زنان را حفظ کنند. ھمین توھّ 

دانھ ر" دروغ جوانمراست فتنھ انگیز."دروغ مصلحت آمیز، بھ از ، زیرا الزمھ ی دوام این ایمان، گفتن "واقعیت" نیست       

و قھرمانانھ ی "مارلو" بھ "نامزد" ھیچ تأثیرناروایی بر سالمت روانی مرد نمی نھد و "ستم" نیز بھ شمار نمی رود اما دست 

. وای اگر ھمین عشق و وفاداری زن بھ مرد ھم از دست کندمات را در زنان باقی نگھدارد و تشدید کم، می تواند و باید آن توھّ 

 ر چھ چیز از زن، محافظت خواھد کرد؟ برود! در این  حال، دیگ

"تاریکی دم افزون" ی ، نکتھ ی مھم دیگری کھ خواننده در دیدار کوتاه مدت "نامزد" با "کورتز" با آن مواجھ می شود    

 ،است کھ "مارلو" مانند ترجیعبندی، آن را پیوستھ تکرار می کند و  من آن را دست کم دو بار مشخص کردم. ھربار کھ زن

داری" خود می گوید، بی درنگ ھوا "تاریک" تر می شود. این " تاریکی " ھیچ ا، "ایمان" و "وف"عشقمی زند و از " حرف

 . جملھ ی شاھد، مشخص شده: است  ۲یک واژه ی "داللتگر" بلکھ ربطی بھ مالقات آن دو در "غروب" آفتاب ندارد؛ 

1.Illusion                   2. Significant 

و فقط پیشانی او بود کھ صاف و سفید، از روشنایی خاموش نشدنی اعتقاد و عشق فروزان، بر  با ادای ھر کلمھ ای، اتاق تاریک تر می شد"      

 ) . ۱۵۶جای ماند " (



 
۱۰ 

 
        ، ھمین دمیان "تاریک" شدن اتاق و "ادای ھر کلمھ" ی او، چھ رابطھ ای ھست؟ آنچھ مایھ ی "تاریکی" اتاق می شو   

از ھمھ، این است کھ وقتی زن با شیوایی و  . جالب ترم" نھاده شده استشق" و "اعتقاد" زنانھ است کھ بر پایھ ی "توھّ "ع

زبان آوری تمام از نمودھای این عشق و ایمان حرف می زند، "مارلو" بھ یاد "سایھ ی تراژیک" دیگری می افتد کھ در آن 

زنی کھ پیوستھ بھ قرارگاه "کورتز" می آمده و با او "رابطھ" ای می داشتھ  جنگل بزرگ در "زن باشکوه سیاه" یافتھ بود؛

 است. "مرد روسی" بھ "مارلو" می گوید:
 ).۱۳۲" یک روز آمد تو و بھ خاطر آن لتھ کھنھ ھا. . . الم شنگھ ای راه انداخت کھ آن سرش ناپیدا بود " (     

جنگل بھ موازات قایقی می آید کھ "کورتز" را از او دور می کند ـ چیزی  "مارلو" این زن را ھم ـ کھ دارد در حاشیھ ی     

 از نوع "سایھ ی تراژیک" می داند:
یگر شباھت " تا زنده ام، این شبح زبان آور را خواھم دید و دخترک را ھم ـ کھ سایھ ای تراژیک و آشنا بود و در این حرکت خویش بھ یکی د    

و آراستھ بھ طلسمات بی اثر و دست ھای عریان و قھوه ای اش را روی تابش رودخانھ ی جھنمی، رودخانھ ی بود  داشت ـ کھ او ھم تراژیک

 ) .۱۵۹تاریکی، دراز کرده بود " (

این "سایھ ی تراژیک" و آن "تاریکی" چرا پیوستھ در ذھن "مارلو" تکرار می شود و مانند چماقی بر سر خواننده ی زن      

از "کورتز" نابغھ ی عظیم اروپایی باقی مانده است، باز ھمین       کھ ؟ در تنھا نقاشی رنگ و روغنی ھم رمان فرود می آید

 "ظلمت توّھم" و "تاریک اندیشی" ھست:
" آن وقت چشمم بھ طرح روغنی کوچکی افتاد کھ بر لوحھ ای کشیده شده بود و زن حجاب پوش و چشمبندداری را نشان می داد کھ مشعل      

ومی بھ صورتش داده بود " زد. حرکت زن، شاھانھ بود و نور مشعل، حالت مشؤ شنی در دست دارد. زمینھ ی آن، تیره بود و بھ سیاھی میرو

)۶۹-۶۸(. 

بھ قرینھ ی "زن حجاب پوش" می توان دریافت کھ مقصود از این زن، "نامزد کورتز" است کھ از یک سال پیش تا کنون،      

 از تن بھ درنیاورده است:سوگواری سیاه لباس 
" دخترک، سراپا سیاھپوش و سری پریده رنگ پیش آمد و در تاریکی غروب بھ سوی من شناور شد. عزادار بود. از مرگ کورتز بیش از یک     

 .)۱۵۴، بیش از یک سال می گذشت " (سال می گذشت؛ یعنی از وقتی کھ خبرش را آورده بودند

" چیست کھ در دست دارد اما این دخترک ـ کھ بھ گفتھ ی "مارلو" زیبا ھم ھست، چرا "چشمبند" دارد؟ آن "مشعل روشن    

تیره است و بھ سیاھی می زند"؟ چرا بھ جای این کھ "مشعل" حالتی روشن و معنوی بھ چرا زمینھ ی این تابلو نقاشی " ؟

ھ ھا است کھ یاری رمزگشایی از این استعاره تر ساختھ است؟ تنھا بوم تن) (= بدشگون، شبدھد، او را "مشؤوم" زن سیمای 

عاره ، است"می توان بھ ژرفای اندیشھ ھا و تلقی زشت و شومی پی برد کھ "کنراد" در قبال جنس "زن" دارد. آن "مشعل روشن

ا جبران کند. "چشمبند" استعاره او ر "طبیعت و باطن"ای از ھمان "عشق، وفاداری و ایمان" زن است کھ نمی تواند کوری 

ای از "ظلمت جھل" زن است کھ جزئی از "طبیعت" و "فطرت" او است و این "نابغھ ی اروپایی" در خلوت تنھایی ـ کھ البد 

او را بھ یاد نامزدش انداختھ است ـ از زنی ترسیم کرده است کھ البد قرار بوده پس از اتمام سفر دور و دراز خود بھ سبک 

 ھ"ھا و "دالوران میز گرد" با او ازدواج کند. "شوالی

ما تا کنون بھ این نکتھ پرداختھ ایم کھ بھ باور "کنراد" زن، بر پایھ ی "فطرت" و "سرشت" خود رفتار می کند. او اھل     

 " ی اومان و وفاداری است کھ جزء "طبیعت زنانھتعّمق، تأمل و مظھر خردورزی نیست. سائقھ ھای رفتاری او، عشق و ای
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باید این "ارزش ھا" را حفظ کند. اینک می افزاییم کھ "کنراد" باورھای نژادپرستانھ ی خود ی مردان است و مرد و جامعھ 

را ھم بر پایھ ی "سرشت" و "طبیعت" انسان بدوی مورد بررسی و داوری قرار می دھد و اعتقاد دارد کھ "طبیعت" انسان 

ھ ھم می بنژادپرستی  ، با نگاه او بھین دلیل، تلقی منفی و تحقیرآمیز او نسبت بھ زنبدوی، ھمان "طبیعت جنگل" است. بھ ا

" بھ سر می برند؛ با این حال توّھمھر دو البتھ در " وپایی یا سیاه و آفریقایی باشند ـاعم از این کھ سفید و ار ـ آمیزد. زنان

"وحشی" است. اینک ی سیاه و زنگی، بھ شدت پس افتاده و  ۲بس فرھیختھ و "معشوقھ" سفید پوست  ۱یکسان نیستند. "نامزد" 

با ھم مقایسھ کرد. پوشاک و شیوه ی ارتباط آن دو با ھم  ،پرداخت و آن دو را بھ این اعتبارباید بھ "معشوقھ ی سیاه کورتز" 

یفا " ا" و "معشوقھ "نامزداز یک سو و بھ عنوان " آفریقایی" و "ی متفاوت بھ عنوان "اروپاییو نقش ھایکامالً اختالف دارد 

؛ بلکھ تنھا بھ نھ "نام" ی مشخص و نھ حضوری محسوس ندارندمی کنند. با این ھمھ، ھیچیک بھ عنوان شخصیت داستان، 

 طفیل "کورتز" نامی از آن ھا می رود. 

و  ربھای رنگی زِ  و نامزدش بھ اعتبار صوری ھم فرق دارند. معشوقھ ی آفریقایی لباس "کورتز"معشوقھ ی آفریقایی      

روی قوزک پایش باال و پایین می رود و جواھری بھ حرکت، با حلقھ ھایی برنجین کھ ھنگام بھ  تن دارد بدن نما  خشن اما

عنوان آرایھ بھ خود می بنند کھ نشانھ ی بربریت و عجیب و غریب بودن او است. معشوقھ تن خود را با چیزی رشتھ رشتھ 

 :بی قیدی و بی مباالتی اخالقی او استوار پوشانده کھ نشانھ ی 
ھ ی راه راه و حاشیھ دار با گام ھای شمرده راه می رفت و ھمچنان کھ با غرور پا بھ  زمین می گذاشت، زینت آالت وحشیانھ م"  این زن، در جا     

خود، درآورده بود. زانوبند و بازوبندش، برنجین اش اندکی جرنگ جرنگ می کرد و برق می زد. سرش را باال گرفتھ بود. گیسوانش را بھ شکل کاله 

ـ زلم زیمبوی طلسم و ھدایای جادوگران ردن داشت. گھای بی شماری از مھره ھای شیشھ ای بر دگونش و گردنبنمبود. خال سرخی بر گونھ ی گند

البد بھ قدر چند عاج فیل، ارزش داشت . . . و چنان  این خنزر پنزرھابرق می زد و می لرزید. کھ بر بدنش آویختھ بود ـ با ھر قدمی کھ برمی داشت، 

 .)۱۳۱خودش نگاه می کند " ( شھوانیجان ظلمانی و بود کھ گویی بھ تمثال 

ـ پدید می کھ نشانھ ی آدابدانی، عصمت و خویشتنداری او است ـ در لباس تمام پوشیده ی عزاداری کورتز" نامزد " اما    

اثیری است و در نقطھ ی مقابل صورت معشوقھ ای قرار می گیرد کھ خشن و زمخت . صورت نامزد، پریده رنگ و شود

نامزد اروپایی" " او و خانھ ی . بھ توصیف ظواھر، آرایش داده استویدَ است و گونھ ھای خود را با رنگ قرمز زنان بَ 

 یایی مقایسھ کنیم کھ "معشوقھ ی آفریقایی"تا چھ اندازه بر دستاوردھای تمدن مادّی اروپا داللت می کند و آن ھا را با اشبنگریم 

 با خود داشت:
اشت ] کھ کل کاینات را در برمی گرفت و آن را محکوم می کرد و از آن، بیزاری می جست . . . ھوا د" نگاه خیره ای چنان گشاده و بیکران [      

جره ی بلند از کف تا سقف داشت و عین ستون ھای شفاف و پارچھ داشت تاریک می شد. ناچار شدم توی اتاق پذیرایی رفیعی منتظر بمانم کھ سھ پن

 پوش بود. پایھ ھا و پشت قوسی و زرنگار مبل و صندلی اتاق با انحناھای نامشخص برق می زد. بخاری دیواری بلند مرمری، از سردی و سفیدی،

.  . و شعاع تاری از سطح صاف آن بیرون می زد. در رفیعی باز  حالت بنای یادبود داشت. پیانوی مجلل و حجیمی در گوشھ ای از اتاق قرار داشت .

دار بود. از مرگ اشد . . .  بھ پا خاستم. دخترک، سراپا سیاھپوش و سری پریده رنگ پیش آمد و در تاریکی غروب بھ سوی من شناور شد. عز

 ) .۱۵۴کورتز، بیش از یک سال می گذشت " (

بھ زبان آدمیزاد حرف نمی زند بلکھ مانند گنگ ھا، بھ زبان ایما و اشاره مقصود خود را بھ او می  "کورتز"با " معشوقھ"    

 سفر نرود: ی خواھد بھ طرفش بازگردد و بھم فھماند و مثالً با دراز کردن دستان خود بھ سوی او، از او
 ھخود بھ سر، و گونھ ی گندمگون بیرون دوید و تا لبھ ی رودخانھ" در توده ی بدن ھای آدم ھا، حرکت دایره واری پیدا شد و یارو زن کال     

1.Intented                     2. Fiancée 
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، آن را واگویھ کردند . تند و نفس بریدهیکپارچھ ھماواز شدند و شمرده و  وده ی وحشید و چیزی را بھ بانگ بلند گفت و تپیش آمد. دست دراز کر

ود کھ خم بھ ابرو نیاورده و بازوان عریانش را پشت سِر ما روی رودخانھ ی تیره و برق بھ حالتی تراژیک دراز کرده . . فقط زن وحشی و واال ب

  ) .۱۴۳بود " (

 "مارلو" سخن می گوید:مأنینھ، متفکرانھ و جمالت شیوا با خیلی با طُ اروپایی" نامزد "در حالی کھ      
ی توانم با تو حرف " تو دوستش بوده ای. حتماً ھم بوده ای اگر این [ نامھ و عکس ] را بھ تو داده و سراغ منت فرستاده . حس می کنم کھ م    

ه، دانستنش ، باید حرف بزنم. از تو می خواھم ـ از تو کھ آخرین کلماتش را شنیده ای ـ کھ بدانی الیق او بوده ام. از غرور نیست. آربزنم و خدا را

 ).۱۵۶برایم مایھ ی فخر است کھ بھتر از ھرکسی در این دنیا از دلش خبردار بوده ام " (

سنگین و زیبای "نامزد" بر "عفت" خاص یک مسیحی معتقد در فرھنگ "ویکتوریایی" و ظاھر و  ،لباس پوشیده، سیاه   

 بی"، "معشوقھو زیورھای حقیر و بی شمار عریان و بدن و دستان داللت می کند، باطن یک ھمسر و معشوقھ ی "شوالیھ" 

 مباالتی و بی قیدی یک وحشی آفریقایی را افاده  می کند. 

 علی رغم ھمھ ی مفترقات، معشوقھ ی آفریقایی و نامزد اروپایی کارکرد برجستھ و مشترکی در داستان دارند. ھر دو زن     

ھت و شکوه، زیبایی و آرایھ ھای بیش بھ شمار می روند. حالت ابّ  "رتزکو"نمادی از مقام و موقعیت و دارایی ، پیش از ھمھ

د. سخن می گوی" کورتز"از اندازه ی معشوقھ ی آفریقایی بھ ھموطنان آفریقایی اش از موقعیت درخشان و قدرت و توان مالی 

ور بدون حضآن دو . درا ھم عصبانی می کن "مارلو"تأکید می کند کھ  " کورتز"بھ ھمین گونھ، نامزد آن اندازه بر نابغھ بودن 

رد. بھ کار می ب" معشوقھ"برای توصیف " مارلو"تنھا می توانند چیزی در حد "اشباح" تصور شوند؛ تعبیری کھ  "کورتز"

زنی ناالن و فریب  "کورتز"بی وجود "نامزد"  معشوقھ را در محاصره ی تفنگ ھای زایران می بیند و" کورتز"بی وجود 

باشند و " کورتز"وصیف می شود. ھر دو تنھا بھ درد این می خورند کھ ابزاری برای نشان دادن عظمت و تشخص خورده ت

 دیگر کاربرد و کارایی خود را از دست می دھند. ، بھ میان نیاید، آن دو" کورتز"اگر پای 
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