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صداییوخودگومنديجامعةایرانیدررمانبوفكوربازتابتك

  2 محدثه جزائيو   1 مهدي نجف زاده

چکیده
اجتماعي، به شناسي  شناسي پسافرماليسم باختين و با تأكيد بر نظرية زبان اين مقاله با به كارگيري روش

مندي، كرونوتوپ و منطق  موقعيت»گانة  هاي سه نقد سنت تحليلي بوف كور پرداخته است. مؤلفه
در بوف كور خوانده و استدالل شد و برخالف سنت تحليلي مألوف و رايج، اين رمان فاقد بافت « مكالمه
دبي مربوط به بوف كور سياسي مشخص )از لحاظ زماني( در جامعة ايراني است. در نقدهاي ا -اجتماعي

سخن گفته شده است. « جامعة استبدادي دورة رضا شاه»و « جامعة پيشااسالمي»حداقل از دو بافت 
صدايي، نكوهش زندگي روزمره و امتناع از گفتگو در  دهد، عناصري از تك هاي پژوهش نشان مي يافته

آميز در  از زندگي روزمره، روابط سلطه جامعة ايراني در رمان بوف كور وجود دارد. گريز اخالقي ايرانيان
رنگ شدن كرونوتوپ  گرايي در مناسبات اجتماعي به نوبة خود موجب كم حوزة عمومي و ميل به باطني
 در جامعة ايراني شده است.

 مندي. شناسي اجتماعي، فرهنگ روزمره، گفتگومندي، موقعيت بوف كور، زبان هايكلیدي:واژه

 

 22/2/8313پذيرش:                                                    81/8/8312: يافترد            

 مقدمه

در اواختر قترن نتوزدهم    استت كته   شناسي  هاي فرعي جامعه شناسي ادبيات يكي از شاخه جامعه
هاي كساني چون لوكاچ، كوهلر، گلدمن و بتاختين بته رستميت     ايجاد و در قرن بيستم با انديشه

شناستي بيتان پيونتدهاي جامعته و ادبيتات و نيتز آشكارستازي         ايتن جامعته   هدف شناخته شد.
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)هتادوي و تستليمي،    ويتژه رمتان استت    هاي اجتماعي در آثار ادبتي بته   چگونگي بازتاب واقعيت
شناسانه به ادبيات، هر اثر ادبي كم و بيش  بر اساس رويكردهاي جامعه ،در حقيقت .(33: 8318

تتوان   مي ،بنابراين گذارد. ثير ميأپذيرد و تا حدي بر جامعه نيز ت ثير ميأاز جامعه و تحوالت آن ت
با ذكر اين نكتته كته رمتان     .(44: 8311)عسگري حسنلو، از تعامل ادبيات و جامعه سخن گفت

هتا و   بتازخواني رمتان   اشتناختي ادبيتات، بت    ژانر غالب معاصر است، بخش اعظم مطالعات جامعته 
د اين بازخواني بر اين اساس است كه رمان بتيش از هتر اثتر    شناسي رمان تولد يافت. بنيا جامعه

و بهتتر از هتر اثتر ادبتي ديگتري ستاختار        استت ثير شرايط و اوضاع جامعته  أادبي ديگر، تحت ت
 .(842تا:  )غالم، بي دهد مياجتماعي را در خود بازتاب 

كنتد   ليل نميسوي زبان را تح شناسي ادبيات فراسو يا برون بر مبناي رويكرد باختين، جامعه
گوينتد و سخنشتان    از اين لحاظ كه سخن متي پردازد،  ميساختارهاي اجتماعي  ةبلكه به مطالع
(؛ اما در عين حال از ديدگاه او، ادبيات در قالب ستاختارهاي  43: 8311 )اميري، شود نوشته مي

: 8311، )زيمتا  پتردازد  هاي جمعي در برابر ساختارهاي اجتماعي به واكنش نيز مي كالمي و زبان
رمان، آنچه براي باختين اهميت  ةفراتر از اهميت درك دنياي دروني نويسند ،(. در حقيقت813

به تعبير باختين گفتگوهاي چنتد گونته درون   . هاي درون متن است دارد، منطق حاكم بر گفتگو
 بته همتين دليتل رمتان     .شتود  راوي و ديگران در رمان بازتوليد مي ةهاي دوسوي جامعه در تقابل

هتا كتاركردي منح تر بته فترد       از اين منظر رمان .گونگي جامعه است ترين بيان به آيينه نزديك
 كشند كه معمتوالا  گي آينگي خود، صداهاي متنوع جامعه را به ت وير مي چرا كه با ويژ ،يابند مي

 .  يابد در ادبيات رسمي انعكاس نمي
 بتوف كتور   ةروايتت  پيچيتد   ةدربتار  يهاي متعتدد  تحليل رمان، ةشناسان در بستر نقد جامعه

هاي سمبوليك باعث شده تا تفسيرهاي هرمنتوتيكي و عمتدتاا از    فراواني نشانه. شده است نوشته
هتا موضتوعات    اين تحليتل  .صادق هدايت دست باال را داشته باشد ةزندگي و زمان ةرهگذر مطالع

ي طبقاتي حاكم بر زندگي هاي جنسي و رواني نويسنده تا تحليل تضادها متنوعي از كشف عقده
 ةپريشتي در آستتان   هاي ناسيوناليستي و سامي ستيزي وي تا بيمتاري روان  و از تحليل گزاره وي

 .گيرد خودكشي را در برمي
شناسي اجتماعي از طريق به كارگيري الگوهاي زبتان در كتاربرد روزمتره،     زبان ،در اين ميان

ديگتر بررستي    ةرا از زاويت  بوف كورتوسل به آن  توان با  روي ما گشوده است كه مي هاي ب دريچه
هتاي   اين گمان اوليه شكل گرفته است كته عناصتري از اشتارات و نشتانه     ةاين مقاله بر پاي .كرد

عناصتر ديرپتاي    ةتتوان آن را در زمتر   يابد كه متي  هاي ايراني عمدتاا بازتاب مي گفتماني در رمان
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هتاي مختلتف    نتاامني راوي داستتان در موقعيتت   ختوردگي و   ايران ناميد. تترس  ةفرهنگي جامع
اجتماعي، گفتمان مردمحوري در مناسبات اجتمتاعي و ختانوادگي، نكتوهش زنتدگي روزمتره و      

اين عناصرند. بر اين استاس   ةهاي اجتماعي از جمل سلطه در كرونوپ ةگري اخالقي و رابط تعالي
را  بتوف كتور  اب يافته در رمتان  ترين هنجارهاي اجتماعي بازت حاضر آن است تا مهم ةهدف مقال

 .  كنداستخراج و واكاوي 

تحقیقةنظری
ميتان   ةرابطت  ةشناستي اجتمتاعي ستود جستته شتده استت. مطالعت        زبان ةدر اين مقاله از نظري

توليدكننتدگان ايتن   »با شترايط اجتمتاعي   « هاي گوناگون هاي زباني توليدشده در بافت صورت»
هتايي از   ثيرگذار بر توليتد چنتين صتورت   أت« اجتماعي هنجارهاي فرهنگي و»و نيز « صور زباني

(. از ايتن  3: 8312لكريمي،ا)عبتد  رود شناسي اجتماعي به شتمار متي   اصلي زبان هاي مشغولي دل
هاي اجتماعي گونتاگون استت و    شناسي اجتماعي، كاربرد زبان در بافت منظر موضوع اصلي زبان

شناسي اجتماعي است. هر جامعته   لي در زباناص ةهاي زباني مسئل ثير بافت اجتماعي بر صورتأت
هتاي   ت توان در صور هاي آن را مي لفهؤتاريخي مختص به خود است كه م -داراي بافت اجتماعي

هاي زباني بتدانيم،   گذاري كرد. اگر رمان را ژانري از اين صورت هزباني آن جامعه تميز داد و نشان
هتا در   گيتري رمتان   ثيرگتذار در شتكل  أي تهنجارهاي فرهنگي و اجتمتاع  ةدر آن صورت، مطالع

 ما خواهد بود. ةجوامع مربوط به خود موضوع مطالع
تاريخي رفتارهاي اجتماعي از  -ها، هنجارها و زواياي سياسي اي از عادات، ارزش بخش عمده

پايگاني مخاطب و گوينده يا نويستنده   ةيابد. رابط طريق زبان و در تعامالت اجتماعي انعكاس مي
ثيرگتذار  أهاي تاريخي ت ب، تفوق يا يگانگي در روابط اجتماعي حول محور قدرت، خ لتو مخاط

حقتارت   ةجتويي يتا عقتد    بيني، امنيت يا احساس عتدم امنيتت، برتتري    از قبيل بدبيني يا خوش
 يابد. تاريخي و از اين قبيل در مناسبات اجتماعي معموالا از طريق زبان انعكاس مي

توان مناسبات اجتماعي را در آن  هاي زباني مدرن است كه مي ترين صورت مهم از رمان يكي
سو هر رماني حتي در  كند. از يك اي با بافت اجتماعي برقرار مي دوسويه ة. رمان رابطكردمطالعه 

اي از  بنابراين حاوي بخش عمده ،گيرد شكل بياني سوررئاليستي آن در بافت اجتماعي شكل مي
بتيش از اشتكال ديگتر     ،از ستوي ديگتر   .خاص خود است ةجتماعي جامعهنجارهاي فرهنگي و ا

 دهد.   هنري خ ايل اجتماعي را بازتاب مي
كيتد بتر عن تر راوي و    أشناسي اجتماعي بيش از ت زبان زثر اأاز اين منظر نقد ادبي جديد مت

در رمان بوف کور ایرانیصدایی و خودگومندی جامعۀ بازتاب تک  
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ين داليتل  تر . يكي از مهمكند ميچند صدا و فاقد سلطه مطالعه  يمتن ةنويسنده، رمان را به مثاب
 ةگويانت  گونگي رمان آن است كه برخالف زبتان گفتمتان واحتد و تتك      آيين ةتاريخي براي نظري

دستت   ژانر فرعي بيشتر در ميان طبقتات پتايين   ةشعر، ژانر رمان در قرون شانزده و هفده به مثاب
ها  ر آنآنكه ايدئولوژي مسلطي ب يب ،يافت پايين انعكاس مي ةدر اين ژانر هجويات طبق. رشد كرد

بر متن مسلط نبود. از همين منظر رمتان بترخالف شتعر،     اي حكمفرما شود و هيچ زبان مركزي
 (.864: 2222)برنديست،  گيري اخالقي است فاقد تعالي

متتن در نظتر گرفتته شتده و تتالش شتده استت تتا از          ةبته مثابت   بتوف كتور  در اين مقاله، 
برخي  ،شناسي اجتماعي زبان ةاساس نظري محوري در نقد متن داستان اجتناب شود. بر نويسنده

 است. شدهمطالعه  بوف كورايراني در متن  ةعناصر اجتماعي جامع از

الگوهايبنیادینایرانیان
شتته  اهاي ناشي از مداخالت بيگانگان قترار د  ايراني در طول تاريخ خود در معرض آسيب ةجامع

در ادبيتات  « ايتران در چهتارراه  »و « خداوندنيازي  بادهاي بي»است. دو اصطالح سنتي و مدرن 
 ة( در بحبوحت 18: 8313) سياسي به همين وضعيت اشاره دارد. اصطالح اول را عطاملك جويني

و اصطالح دوم در آثار معاصر به وضتعيت ايتران    ؛آورده تاريخ جهانگشاي جوينيمغول در  ةحمل
درك تتاريخي ايرانيتان از دو    (.2228)استووزيتو و رمضتاني،    در شرايط مدرن اطالق شده است

بازتابي از اين شرايط بغرنج تاريخي بوده است. بازتاب ناامني و « اعتمادي بي»و  «ناامني»مفهوم 
هتاي   المثل اي از ضرب كه بخش عمده چنان ،توان در زبان فارسي مشاهده كرد اعتمادي را مي بي

 كنند.   ايراني به نحوي به اين دو دال تاريخي اشاره مي
ايرانتي بترمال    ةعين حال، ساخت زبان فارسي منطتق مناستبات قتدرت را نيتز در جامعت      در
اما متغيرهاي بافتي متعددي اين ستادگي   ،سازد. فارسي زباني است با ساخت دستوري ساده مي

هاي زباني فارسي نسبت به قواعد دستوري آن  كند. در اين معنا، كنش را به پيچيدگي نزيك مي
هتاي اجتمتاعي    طوري كه فراتر از دستور زبتان فارستي، ايرانيتان در موقعيتت    به  ،بسيار باالست

زبتاني   را كننتد. از ايتن منظتر زبتان فارستي      مختلف از كردارهاي زبتاني متنتوعي استتفاده متي    
تتوان   چه چيزهتايي را متي   يد. تشخيص اينكه در هر موقعيتوربايد به حساب آ« محور موقعيت»

شتود گفتت    تر از همته اينكته آنچته را متي     گفت و بايد گفت، چه چيزهايي را نبايد گفت و مهم
(. بته  882: 8312)بتاطني،   چگونه بايد گفت، رفتار زباني ايرانيان را متنوع و متكثر ساخته است

هاي زباني  ارند و از گونهاي قرار د توان گفت ايرانيان در مناسبات اجتماعي پيچيده مي ،طور كلي
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اينكه افتراد در شترايط مختلتف چگونته     . جويند براي رفتار در شرايط مختلف اجتماعي سود مي
 .رفتار خواهند كرد، به موقعيت ايجاد شده در ميان شنونده و مخاطب بستگي دارد

 ة. حتوز گيترد  هاي زباني عمدتاا بر دو پايه يا الگوي پايگاني در رفتار اجتماعي شكل مي كنش
طور كه بتاطني بتر    دوم ميان سلسله مراتب و برابري. آن ةو حوز ؛اول پايگان درون و برون است

پتذيرد. در الگتوي درون و    ثير متي أهاي زبان فارسي از همين دو الگتو تت   ورزد گونه كيد ميأآن ت
لگتوي  يابتد و در ا  ايراني انعكاس متي  ةبرون، تمايز ميان رونوشت عمومي و رونوشت پنهان جامع

دوم روابط ميان افراد بر اساس منزلت اجتماعي آنان و تالش براي ايجتاد يتا از بتين بتردن ايتن      
 (.88-82: 8316)باطني،  گيرد مراتب شكل مي سلسله

وزن بيشتتري داده شتده   « درون»بر اساس پايگان اول، در فرهنگ سنتي ايتران عمتدتاا بته    
تتاريخي ايتران بيشتتر بته اولتي       ةي، پيشتين گزيني و ظهور اجتمتاع  است. در تقابل ميان خلوت

بتا عنتوان فرهنتگ    عرفان ايراني عمدتاا به دوري گزيتدن از آنچته بتاختين    . گرايش داشته است
 دهد. فرهنگ كارنتاوالي بته زنتدگي    نامند اقبال نشان مي مي« مدرنيته ةتجرب»كارناوالي يا برمن 

 دهتد  متي هتاي عاميانته و رودرو ميتان آنتان اهميتت       هاي اصيل در گفتگتو  مردم و وهله ةروزمر
كه به  همچنان است. شدهدر حالي كه در زبان فارسي زندگي روزمره نكوهش  ،(8114 باختين،)

 ةتجربه و سرشت اصيل مدرنيته نه در سنت فكري بلكه در زندگاني روزمتر  (8314) برمن ةگفت
هتايي از نكتوهش    شود. بترعك  در فرهنتگ عرفتاني ايرانتي جنبته      افت ميمردم كوچه و بازار ي
ادني انساني وجود دارد. در اغلب متتون عرفتاني و شتعر شتاعران      ةمرحل ةزندگي روزمره به مثاب

كالسيك ايراني، روز به كثرت وجود و شب به وحدت وجود تعبير شده استت. در ايتن معنتا روز    
، «گتي  روزمتر »تعابير زبتاني   (.831 ،الهيجي) الهي دارد روي در خلق و شب روي در مقاب قرب

ريشته در ايتن تعتابير عرفتاني ايرانيتان دارد. در بيتان        ،و از ايتن جملته  « گذران روزگار كردن»
آداب رستمي و رفتتار و گفتتار ختاص استت؛       ةبيروني، روز و جامعه عرص ةشناختي، عرص جامعه

د را در كنترل بگيرد، منطق قتدرت را در نظتر   راستين خو ةجايي كه فرد بايد احساسات و عقيد
بترعك  درون و   (.33: 8316)بتيمن،   بگيرد و به سخنانش ظاهري عمومي و مناستب ببخشتد  

جايي كه رمز و راز آدميان در آن مخفي استت و   ؛باطن جايي است دور از چشم اغيار و بيگانگان
 اي از آزادي عمل نامحدود وجود دارد.  عرصه

مراتب نيز مراودات زباني بتر استاس محتور قتدرت و      ايگاني برابري و سلسلهپ ةبراساس رابط
گيرد. زبان فارسي نسبت به نشان دادن اختالف سطح طبقتاتي   مي  مراتب اجتماعي شكل سلهلس

اختتالف   ةدهنتد  يابتد، نشتان   زباني كه بين گوينتده و شتنونده جريتان متي     ةحساس است و گون
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هاي زباني مختلفي از قبيل زبان رسمي،  (. گونه82: 8316 )باطني، موقعيت اجتماعي آنان است
روابتط   ةدهنتد  دوستانه، خودماني، باالدست و زيردست در زبتان فارستي وجتود دارد كته نشتان     

عمتومي   ةايراني است. روابط پايگاني به ويژه در زبان رسمي و در عرصت  ةمراتبي در جامع سلسله
سيطره دارد. از همين منظر به رغم آزادي و برابري در مناسبات دوستانه و فردي، زبتان فارستي   

زبتاني   ةدهتد. ستيطر   عمومي بازتاب متي  ةصدايي را در عرص تا حدودي خ لت استبدادي و تك
گيتري   همگتاني، تعتالي   ةراوي يا گوينده در مناسبات اجتماعي، حضور متردان در ستاخت حتوز   

هتايي از ايتن فرهنتگ     ر مناسبات اجتماعي روزمتره و نكتوهش زنتدگي روزمتره جلتوه     اخالقي د
 صدايي است. تك

عمتومي و ميتل بته     ةآميتز در حتوز   گريز اخالقي ايرانيان از زنتدگي روزمتره، روابتط ستلطه    
ايرانتي   ةرنگ شدن كرونوتوپ در جامع خود موجب كم ةگرايي در مناسبات اجتماعي به نوب  باطن

اكنتون استت.    ةباختين، آنچه در منطق مكالمته اصتالت دارد، لحظت    ةاساس نظريشده است. بر 
گوينتد و مكالمته در شتكل اصتيل      ديگر سخن مي يا چند شخص رو در رو با هم اي كه دو لحظه

  جتايي استت كته مكتان و زمتان بته       دقيقتاا « مكالمته  ةوهل»باختين  ةشود. به گفت  خود آغاز مي
شتود و دوري يتا    رو زمان و مكتان در يتك پيوستتار ظتاهر متي     خورد. از همين  يكديگر گره مي
وصتل، ديتدار، فتراق، جتدايي و غتم      »هايي همچتون   اكنون موجب خلق وهله ةنزديكي به لحظ

)بوستتد و ديگتران،    گيترد  مكالمه شكل متي  ةباختين معنا تنها در وهل ةشود. به گفت مي« غربت
ايراني دارد، امتا منطتق    ةعيني در جامعزدن و گفتگوي رودرو نمودي  (. اگرچه گپ812: 2224

 ،بنتابراين  .گيترد  زني صورت مي مكالمه در زبان فارسي بيشتر بر محور داد و ستد متقابل و چانه
سلطه ميان شنونده و گوينده است  ةاصيل فاقد رابط ةهميشه با عن ر سلطه همراه است. مكالم

اشتتكالي از قضتتاوت، موعظتته،  در زبتتان فارستتي ،و هتردو در ستتطح ستتوژگي قتتراردارد. بتترعك  
مراتب يا از بين بردن آن همتواره در مكالمتات ايرانتي     پذيري و تالش براي ايجاد سلسله تحريك

 ةشد: آيند رتوان مت و اكنون مي ةدو عن ر تقابلي با لحظ ،وجود دارد. براساس منطق كرونوتوپ
اهميت يافتن هتر دو عن تر    دور يا نوستالوژي. فقدان كرونوتوپ موجب ةدور يا يوتوپيا و گذشت

بسامد دو عن ر نوستالوژي و ناكجاآباد بته ويتژه در اشتعار فارستي      در فرهنگ ايراني شده است.
 زدني است. مثال

پايگتاني در   ةحاضر سه عن ر نكوهش زندگي روزمره و عاميانته، رابطت   ةاز اين منظر در مقال
بتوف  مراودات زباني و اجتماعي و فقدان كرونوتوپ از الگوهاي تعاملي ايرانيان اح تا و در متتن   

 .رديابي شده است كور
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تحقیقةپیشین
توان بته جريتان كلتي نقتد      شناسي اجتماعي، حداقل دو انتقاد عمده و اساسي مي بر اساس زبان

و در سطح بررسي نقش  رود ميه سراغ بافت و زبان اين نقد كمتر ب اول،. ادبي در ايران وارد كرد
نقد ادبي با فراموشي از ماهيت چند صدايي رمتان، آن  . نويسنده باقي مانده است /و جايگاه راوي

ايتن فراموشتي ستاختاري و    . موضوعي ختودگردان و خودبستنده تلقتي كترده استت      ةرا به مثاب
خ توص نويستنده را    ، بته مركزيت رمتان كرد  ايدئولوژيكي زبان به نقدي منجر شد كه تالش مي

ثر از گفتمان ادبتي متدرن، منتقتدان    أمت ،دوم .(214: 8118)باختين،  ثقل خود قرار دهد ةنقط
 ةبته گفتت  . ختود برستند   ةموضوع مورد مطالع ةگيري مشخص دربار  اند به نتيجه ادبي سعي كرده

هتاي   گتويي  داستان را به تتك ها تنوع سبك و ايدئولوژي در  اين گونه نقد (213: 8118) باختين
هتاي درون متتون، ناآگاهانته     با انسجام بخشي بته گفتگتو  ، در واقع .دهند ايدئولوژيكي تقليل مي

. م تداق دارد  بوف كوررمان  ةخ وص دربار اين موضوع به اند؛ تعابير نادرست از متن پديد آورده
هتا   شخ تيت » ،«؟بوده هدف اصلي صادق هدايت در اين رمان چه»از اين دست كه  هايي الؤس

ق هتدايت از ايتن   دهتدف صتا   ،«؟يابنتد  تتاريخي ارجتاع متي    -به چه كساني در بافت اجتمتاعي 
 ةد در مطالعت نت ده نشان متي « ؟اند اي ها نماد چه گروه اجتماعي است وگزمه  نويسي چه بوده سياه
 .محوري نقش مركزي را بر عهده دارد تاكنون نويسنده بوف كوررمان 

. را رمزگشايي كننتد  بوف كورم ساند از طريق سمبولي دان ادبي تالش كردهمنتق برخي ديگر
هتا از طريتق    ها و زمتان  نامگذاري، توصيف موقعيت و مكان ةهاي سمبوليك در شيو يافتن نشانه

رستد چنتين رويكتردي     اما به نظر مي. شناسي، از جمله دقايق اصلي چنين رويكردي است نشانه
از رهگتذر چنتين برداشتتي، ترستيم روبنتاي      . م كشتيده شتده استت   به وادي فرماليس نيز كامالا

بازگشودن رونوشتت پنهتان   . درآمده است بوف كورن امشغولي برخي منتقد دل ةسياست به مثاب
هاي زيرين آن ايران و وضعيت ناگوار سياسي و اجتمتاعي آن   داستان به نحوي كه بتوان در اليه

 . نقدهايي استهاي چنين  ترين مشخ ه را ديد يكي از مهم
( در پي اثبتات ناسيوناليستتي بتودن هتدايت     822: 8313) در آنجا كه آجوداني ،نمونه رايب
كنتد و در نهايتت بتا يكتي      را با پروين دختتر ساستان مقايسته متي     بوف كوردختر اثيري  ،است

كه به شدت ناسيوناليست بوده  داند ميپنداشتن راوي با نويسنده، صداي راوي را صداي هدايت 
اند، اين امر را بيشتر  ان كردهعاذ بوف كورگويي  است. به همين صورت، اغلب نقدهايي كه به تك

را واكتنش   بتوف كتور   (823: 8311) ديت جاو انتد.  ايراني مربوط دانسته ةبه سرشت و بافت جامع
در  گتويي  تتك ي و يگرا درون علت اي ديگر نويسنده. غربي دانسته است ةفرديت ايراني به مدرنيت
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ي و قطتع  يت گرا درون باعتث داند كه  يترس از حكومت مردساالر و اختناق حاكم م را تيآثار هدا
 نييرعابديم .(861: 8311 زاده،يعل) شده استهاي دفاعي سازوكارط و استفاده از يارتباط با مح

 ط اجتمتاعي، يتوجته بته شترا   ن دوره را بتا  يت ات ايوادب كند ين نكته اشاره ميهم به هم (8312)
در همين چارچوب در پي  (43: 8312) تسليمي و كشوري .داند يگرا م اسي درونيس فرهنگي و

پتريش ختود،    بتا الگتوي شخ تيت هتذياني و روان     بوف كوركه هدايت در  اند اثبات اين ديدگاه
 ازد.س هاي موجود در زندگي اجتماعي آشنا مي ها و پريشاني خواننده را با نابساماني

مشتخص تتاريخي    ةسياسي دور -خييتار بافتاول كه داستان را در  ةبرخالف نقدهاي دست
 ين اثتر برداشتت  يسنده متمركز شده و از ايبر ذهن و روان نو ،دوم نقدها ةدستكنند،  ميبررسي 
 ةستند يي كته نو ينقتدها  ؛شوند يم مين نقدها خود به دو دسته تقسيا .اند انه ارائه دادهسشنا روان
و در مقابل كساني  (8313رضي، ) پ دانستهياد ةر عقديوني و درگيي و افياليخويرا مال كور بوف
. انتد  دهيشناسي ستنج  ن ات معتبرتر روايد و نظريات فرويرا در چارچوب نظرهدايت  بوف كوركه 

پيوند زده و با « ييسمبوليسم جادو»بوف كور را به  «داستان يك روح»در ( 23: 8313)شميسا 
ز ويت پراي ديگر به نقتل از   پژوهنده .ي به سراغ رمز و راز اثر ادبي رفته استياستفاده از نقد جادو

گفتار دروني مارسل پروست  ةيث اصول كلي بر پاياز ح بوف كوركتاب معتقد است  ناتل خانلري
خودكاوي به  بوف كور، يشناختي ديگر در تحليل روان (.338: 8311طلوعي،) نوشته شده است

است « تكرار اجباري»اجباري به نوشتن، يادآور  ةاست. وظيف بازنويسي گذشته تلقي شده ةيلوس
 .(2تا: )خليلي، بي ديد مرگ و زندگي را مي ةيا غريز« لذتي بي –لذت»كه فرويد در آن تقابل 

دهنتد از يتاد    شناختي، زبان را به رمزگان تقليل متي  هاي روان ني كه بر مبناي تحليلامنتقد
اي اجتماعي تعيتين   برند كه سخن پيش از هر چيز پلي است ميان دو انسان كه خود به گونه مي
كته بتر   را مورد سؤال قرارداد توان انبوه نقدهايي  از اين منظر مي (.11: 8312 ،احمدي) شود مي

 ، چرا كه در اصل متتن را بته زبتان رمتزي    اند صورت گرفته بوف كوراساس نظريات روانكاوانه از 
انتد. بته تعبيتر     گونه استقالل متن از نويستنده را مختدوش كترده    هر يسنده فروكاسته و عمالانو

 زيرا اثر ادبي گفتاري ،اثر ادبي به جاي خود سزاوار است ةشناسان رهيافت روان (2تا:  )بي آشوري
ناديتده  شناختي اين وجوه را  اما رهيافت تحليل روان ،اثر ةست از يك شخص در جايگاه آفرينندا

 كه هر گفتار بازتابي از زمانه و محيط اجتماعي خود است.گيرد  مي
شناسي اجتماعي مورد پرسش قترارداد، راه را   به گمان ما اگر بتوان بوف كور را از منظر زبان

هتاي   آنكته دغدغته بتراي پيونتد ميتان نشتانه       يشتت، بت  اتتر بازخواهتد گذ   نته اهاي آزاد بر تحليل
هتاي داستتان وجتود     هتاي جمعتي شخ تيت    فردي راوي و هويت  انزيست نويسنده با رو جهان
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اجتماعي به رويكرد سومي  -شناسي و سياسي از اين منظر در ميان دو رويكرد روان .داشته باشد
را از  بوف كورهاي سياسي و اجتماعي،  نماد ةنويسنده بر متن يا غلب ةنيازمنديم كه فارغ از سلط

 .كند ه و تحليل شناسي اجتماعي تجزي رويكرد زبان

 بحث و بررسي
منديالف(موقعیت

بته ويتژه در نقتاط     ،اي از داستتان  هاي عمده در بخش بوف كوراخالقي نويسنده بر روايت  ةسلط
ي . در ابتدااست خورد كه خود صداق هدايت در جريان داستان مداخله كرده عطف به چشم مي
د و به تدريج راوي روايتت را بته   كن اي به زندگي و دردهايش آغاز مي با دريچه داستان، نويسنده

شود،  اما در بسياري از اوقات نويسنده در فرادست راوي در متن روايت ظاهر مي .گيرد دست مي
آنچته در اصتل جريتان    . ستوارد  كند و دوباره جريان را به راوي متي  بافي مي زندگي فلسفه ةدربار

 . دارد، حضور نويسنده در نقش داناي كل است درافتادن به سيال ذهن كامل بازميداستان را از 
بتا صتداي    بتوف كتور  دهد كه  هاي اخالقي نشان مي فلسفي و در شكل گزاره ةكيد بر جملأت

هايي است كه مثتل ختوره روح آدم را آهستته در     در زندگي زخم»: يافته استنويسنده گشايش 
بالفاصتله راوي جريتان داستتان را بته دستت      اگرچته   .(1هتدايت: )« تراشتد  خورد و مي انزوا مي

هتاي فلستفي، بته     الؤطترح ست  يابتد.   الي روايت تتداوم متي   هاما صداي نويسنده در الب ،گيرد مي
هاي داستتان از   زندگي و نه آدم ةهاي كلي دربار بدون ارجاع معين، قضاوت« ما» كاربردن ضمير
نويسنده را نشان داد. از آن جمله طرح جمالت فلسفي  ةتوان سلط هايي است كه مي جمله وهله

آيتا روزي بته استرار ايتن     »ختورد. جمالتتي از قبيتل    از مخاطب به وفور در داستان به چشم مي
روح كه در حالت اغما و برزخ بين خواب و بيداري جلوه  ةاتفاقات ماوراء طبيعي اين انعكاس ساي

يا احساسات و فكر هم بعتد از ايستتادن قلتب از    آ»يا  (1همان: )« كند كسي پي خواهد برد؟ مي
د كته  نده نشان مي (882همان:)« كنند؟ زندگي مبهمي را دنبال مي ...روند و يا تا مدتي  بين مي

 هايي را طرح كرده است.  نويسنده، فراتر از موقعيت راوي در داستان چنين پرسش
. دهد  نويسنده و نه راوي انجام مي نيزرا ها خارج از متن داستان  زندگي و آدم ةدربار  قضاوت

اعتنتايي صتورتك هتر كت  را بته ختودش ظتاهر         دگي با خونسردي و بتي زن»جمالتي از قبيل 
هتا را   ها فقط يكتي از ايتن صتورتك    بعضي. سازد.گويا هر ك  چندين صورت با خودش دارد مي

ن دستته  ايت  .ختورد  شتود و چتين و چتروك متي     چروك متي  كنند كه طبيعتاا دائما استعمال مي
كساني هستند كته از بيستت ستالگي شتروع بته جتان       »و  (18)هدايت:« جو هستند و الخ صرفه
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كنند در صورتي كه بسياري از مردم فقط در هنگام مرگشان خيلي آرام و آهسته مثل  كندن مي
هتا ايتن قشترهاي     ايتن درد »( و62)همتان: « شوند سوزي كه روغنش تمام بشود خاموش مي پيه

باريتد شتايد    پنبه بود و نكبتي كه از اطراف او متي ( خنزرپنزري)ر روي پيرمرد بدبختي كه به س
كثيفتي كته    ةداد و با آن ستفر  دانست ولي او را مانند يك نيمچه خدا نشان مي  هم خودش نمي

هاي شخ ي صادق  قضاوت ةدهند نشان كه (13)همان:« جلو او بود نماينده و مظهر آفرينش بود
 هدايت از دين است.

 ةصادق هدايت و ستلط  ةيد بر ضمير فاعلي نامشخص نيز در جمالت زير حاكي از مداخلكأت
اي بين من و جريان طبيعت بين من و تاريكي عميقي كه  رابطه» وي بر روايت در داستان است.

« .1فهميم جور زباني است كه ما نمي اين سكوت يك -در روح من پايين آمده بود توليد شده بود
 ةبچت  متا . كند گويد. حضور مرگ موهومات را نيست و نابود مي است كه دروغ نميتنها مرگ »و 

دهد و در ته زندگي اوست كه  هاي زندگي نجات مي را از فريب مامرگ هستيم و مرگ است كه 
فهميم  هنوز زبان مردم را نمي ماهايي كه  در سن -خواند زند و به سوي خودش مي را صدا مي ما

و در تمتام  ... كنيم براي اين است كه صداي مترگ را بشتنويم   زي مكث مياگر گاهي در ميان با
 .(12)همان: « كند اشاره مي 2مامدت زندگي مرگ است كه به 

هاي فلستفي   هاي داستان نيز به صورت قضاوت افزون بر اين نويسنده در پيوند مكان و زمان
صتادق   ،بته هتزار ستال قبتل    زمان از اكنتون   ةاستحال ةاز آن جمله در لحظ. مداخله كرده است

اضتافه   ااهاي خواننده بعد برداشت براي جلوگيري از سوء هدايت با افزودن يك صفحه كه احتماالا
 ةجملت  ،زيتر  ةدر جملت  ،همچنتين (. 33)همتان:   كنتد  شده است در نقش نويسنده مداخلته متي  

و  شتده  افتزوده مستتقيم نويستنده    ةبا مداخل« كه بايد به زبان عربي با او اختالط كرد» ةمعترض
هيچ وقت نه مسجد و نه صداي اذان و نه وضتو واخ و تتف   » :روايت را دچار خدشه ساخته است

انداختن و دوال راست شدن در مقابل يك قادر متعال و صاحب اختيار مطلق، كه بايتد بته زبتان    
 (.62همان:)« ثيري نداشته استأعربي با او اختالط كرد، در من ت

رسد، تناقضتي ميتان راوي و مؤلتف راوي بتوف كتور وجتود دارد. از        با وجود اين، به نظر مي
كنتد؛ و از   داند كه همه را بته نفهميتدن محكتوم متي     اي جدابافته مي سو مؤلف خود را تافته يك

اند و به همين علت استت كته او از    كند كه ديگران عجيب شبيه خود راوي سوي ديگر اذعان مي

                                                 
 . تأكيد از نويسندگان است.8

 از نويسندگان است. ما. تأكيد بر روي كلمة 2
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(. مؤلف باور دارد كه نخبه و برگزيده است اما ايتن بتاور را از   1تا،  ار است )فلكي، بيخود نيز بيز
رساند، جامعه لياقت او را نتدارد   كند؛ يعني، به تلويح مي اي منفي منتقل مي طريق راوي به گونه

 (.62: 8312)كاتوزيان، 
آيد، راوي شخ يتي  برمي بوف كورگونه كه از متن  راوي بر جريان داستان، آن ةبه رغم سلط
دهتد. صتادق    متي  زخورده، منزوي و منزجر از زندگي عادي اجتماعي از خود بترو  به شدت ترس

كنتد امتا از توصتيف دقيتق      اشتاره متي   هدايت حداقل بيست بار به محل زندگي گورمانند راوي
ماننتد از محتل زنتدگي، امكتان      در اصل تجسم فضايي گتور  ورزد. جزييات اين مكان اجتناب مي

توجه دقيق به جزييات در توصيف موقعيتت را نتاممكن ستاخته استت. راوي در همتان ابتتداي       
 «گتذرد  گذشتت و متي   زندگي من تمام روز ميان چهار ديواري اطتاقم متي  »گويد كه  داستان مي
آيا اطاق من يتك تتابوت نبتود؟ رختختوابم ستردتر و      » نويسد: (. در جايي ديگر مي88)هدايت: 
)همان:  «كرد د؟ رختخوابي كه هميشه افتاده بود و مرا دعوت به خوابيدن ميتر از گور نبو تاريك
61  .) 

 شتود و  هاي در حال حركت نيز حفظ مي گون در موقعيت عد و مغاكباين فضاي مدور، فاقد 
هاي قهرمتان داستتان    وآمد نگرد. در رفت ديد راوي به جهان اطراف مي ةخواننده همچنان از نقط
تي توصيف شده است كه كسي انگار دراز كشيده در درون يشهر در موقع به شهر ري و برعك ،

هتاي عجيتب و غريتب تتو ستري       هاي بريده بريتده درختت   كوه»نگرد:  قبري متحرك به آن مي
اشتكال   ه رنتگ بت   هاي خاكستري الي آن خانه هزده از دو جانب جاده پيدا كه از الب خورده، نفرين

 .(21)همان:  «شد هاي كوتاه و باريك بدون شيشه ديده مي پنجرهگوش و مكعب و منشور با  سه
حوصتله و ستمبليك استت.     هاي مكاني داستان نيز، سرخورده، بي توصيف هدايت از موقعيت

مي يقد ةهزاران خان ةها با خشت و آجر روي خراب اتاق ةاطاقم مثل هم» گويد: راوي در جايي مي
اجتمتاعي بته    ةيگر ميل به دور كردن خود از عرصت در جايي د .(31همان: ) «ساخته شده است

 «هتا دارد  اي رجالته يت دن چته بتا ختارج،   يك و دو دريت ك پستتوي تار يت اطتاقم  » خورد: چشم مي
همتان:  ) «اطاق من است ةچيري جلو دريهاي شهر دكان ق ابي حق از تمام منظره. »(62همان:)

نكته  يدر متورد ا  .وجود نتدارد في از دكان ق ابي يچ توصيه شود يطور كه مالحظه م همان. (68
ده جز حتدس و گمتان و   ير كشياسي را به ت ويخي و سيع تاريسنده با رمز و راز و با نماد وقاينو
در عتين  . توان متوسل شتد  يگري نميز ديبه چ ر آثار اويسا سنده و بعضاايابي از زندگي نوي نهيقر

 انتد، امتا   دهبتو اني براي رمان در جستجوي نوعي ساختار مكاني و زم ن،ااگر چه غالب مفسرحال 
زماني آگاهانه و براي ايجتاد فضتاي سورياليستتي     مكاني و بي دهد اين ال گفتار نويسنده نشان مي
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ام بيترون   از حسن اتفاق خانته » كند كه مي اذعان. راوي در جايي رفته استدر داستان صورت گ
اطتراف آن   -واقتع شتده  شهر، در يك محل ساكت و آرام دور از آشوب و جنجال زنتدگي متردم   

متن  » كنتد كته   در همان حتال در جتايي ديگتر اعتتراف متي     « .مجزا و دورش خرابه است كامالا
ام  دانم كجا هستم و اين تكه آسمان باالي سرم يا اين چند وجب زميني كه رويتش نشستته   نمي

ان: )همت  «در هر صورت من به هيچ چيتز اطمينتان نتدارم    -مال نيشابور يا بلخ و يا بنارس است
31.) 

كشتانده استت،    بتوف كتور  يكي از داليلي كه منتقتدان ادبتي را بته تفستيري ستمبليك از      
گي در توصيف عناصر زمان و مكان در داستان است. شكي وجود ندارد كه آنچه هتدايت    قاعد بي

از زندگي معمتولي استت، امتا     خلق كرده است، ت ويري ذهني و دروني و به شدت ترس خورده
جا را از جانب منتقتدان   ههاي سمبليك و در عين حال ناب ويلأزمان و مكان، امكان تسيال بودن 

برخي موقعيتت مكتاني توصتيف شتده در بختش دوم داستتان را        ،مثال رايفراهم آورده است. ب
داليتل   ايتن،  (. بتا وجتود  8313)آجتوداني:   انتد  متعلق به شهر ري قبل از ظهور استالم دانستته  

راوي در توصيف ايتن   ،مثال رايويل اشتباه است. بأدهد اين ت ن ميمشخ ي وجود دارد كه نشا
كند. شتهري كته    مرا مربوط به شهر ري مي اي رو به كوچه... با دريچه»...نويسد:  شهر معهود مي
هاي توسري خورده و مدرسه و كاروانسترا   كوچه و خانه نامند و هزاران كوچه پ  عروس دنيا مي

كشتد و زنتدگي    آيد، پشت اطاق من نف  متي  ر دنيا به شمار ميترين شه دارد. شهري كه بزرگ
هايش همه جلتو   و باغها  مسجدها،  محو و مخلوط شهر با كوشك ةاطاق ساي ةكند. اينجا گوش مي

در عبارت كتافي استت   « مسجد» ة(. در اصل توجه به كلم31)هدايت:  «شود چشمم مجسم مي
ايراني قبل از اسالم ندارد. همچنان كه كزليك  ببريم شهر توصيف شده ارتباطي به دنياي كه پي

تواند ارتباطي به تفنگ ستربازان رضتا شتاهي داشتته      نمي ااهاي شهر  قاعدت مرد ق اب در كوچه
 ةجالب توجه آن است كه سيال بتودن مكتان در داستتان موجتب شتده استت دامنت        ةباشد. نكت
در حتالي   ،اشاهي را دربرگيترد مدرن رض ةاز شهر ري هزار سال پيش تا دور بوف كورسمبليسم 

 .  گيرد نمياي را در بر چنين بازه ااكه بر اساس ديدگاه باختين، كرونوتوپ يك داستان منطق

ب(كرونوتوپ
هاي دروني راوي بدون توجته بته    كيد بر واگويهأو ت بوف كورفضاي سورراليستي بر پيرنگ  ةغلب

وقايع فاقد اهميت موجتب شتده    ةبه مثابهاي ديدار و گفتگو  عناصر زمان و مكان و تعليق لحظه
ها بته چشتم    اي از رويارويي شخ يت هيچ لحظه اكنون بگريزد. تقريباا ةاز لحظ بوف كوراست تا 
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هتاي اصتيل زنتدگي همچتون      شوند و لحظته  رو نمي هخورد. قهرمانان داستان با همديگر روب نمي
هايي راجع به  اوه چقدر حكايت» اند: مرگ، عشق، جماع و عروسي فاقد ارزش گفتگو قلمداد شده

متن   -كدام حقيقت نتدارد  ايام طفوليت، راجع به عشق، جماع، عروسي و مرگ وجود دارد و هيچ
 (31هدايت، « )ام پردازي خسته شده ها و عبارت از ق ه

اصالت ندارد. ماجراي داستان جايي نزديك شتهر ري يتا تهتران     بوف كورمكان نيز در رمان 
ها، ما را از فضتاي اجتمتاعي،    خ وص رجاله به ،خوردگي راوي از ديگران ا ترسگذرد، ام امروز مي

ام  از حستن اتفتاق خانته   »راوي  ةسازد. بته گفتت   گيرد، دور مي جايي كه مكالمه در آن شكل مي
 «بيرون شهر، در يك محل ساكت و آرام و دور از آشوب و جنجال زندگي مردم واقع شده استت 

 (.  88)همان: 
فاقد اصالت است. هدايت به وفور از گذشت زمان در شكل شتب و روز   بوف كور زمان نيز در

دو ماه و چهتار روز   كند كه زمان را از ياد نبرده است. دقيقاا كيد يادآوري ميأجويد. به ت سود مي
نمود عيني دارند. عباراتي  است كه دختر اثيري را گم كرده است. افزون بر اين شب و روز كامالا

وقتي برگشتتم از شتب گذشتته     شد... تمام شب را به اين فكر بودم... داشت تاريك ميهوا »مثل 
كند، امتا چنتين    از درك عن ر زمان توسط راوي حكايت مي...« و  هوا تاريك روشن بود... بود...
گرايتي   شود فاقد اصالت است. درون كيداتي بر زمان از آنجا كه در كرونوتوپ ديدار متجلي نميأت

از منطتق مكالمته دور    وگريز او از ديدار با مردم، موجب شده است تا داستان عميقاا مفرط راوي
 (.832: 8166)كامشاد،  شود

تتوان   اي از گفتگوي رودررو را نمتي  گريزد. از همين رو هيچ وهله  از مردم مي بوف كورراوي 
اي در متن داستان وجتود نتدارد. راوي در مكالمتات     هيچ مكالمه تقريباا در داستان سراغ گرفت.
رسند و بيشتتر   هاي نادر بالفاصله به پايان خود مي استعاليي دارد. گفتگو ةالكن و كوتاه نيز سلط

« متن »مكالمه به معناي آن نيست كه  شوند. در شكل فرماليستي براي پيشبرد داستان ارائه مي
« من» بلكه فراتر از آن مكالمه به معناي شكستن نقش استعاليي پذيريم، را مي« ديگري»وجود 
آيتد و بتدون آنكته از صتافي      ستطح متن بته حستاب      هتم  دقيقاا  يديگر به نحوي كه ك  ،است

كنتد كته    (. باختين گوشزد متي 42: 8113)دنتيث،  شود ايدئولوژيك من بگذرد، سخنش شنيده 
خودگومنتدي   .گيرند يكسان مي« خودگومندي»ا مندي را ب ن به اشتباه گفتگوابسياري از منتقد

ايتن صتداها    ةدهنتد  شود اما بازتتاب  فضايي است كه در آن اگرچه صداهاي بيشماري شنيده مي
محوري آن است كه در چنين وضتعيتي ستخنان ديگتران شتنيده      ةنكت. تنها شخص راوي است

 .ويد و چه بگويدكند چه كسي سخن بگ شود اما راوي است كه در نقش مسلط تعيين مي  مي
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صتدا بتر    هاي تك هايي در قالب رمان بدانيم، نظر باختين در مورد رمان را گزاره بوف كوراگر 
هتا نويستنده بتا قهرمتان داستتان موافقتت يتا مخالفتت          در اين داستتان »است:  پذير آن انطباق

از آن ستخن نهتايي    گويتد.  او ستخن متي   ةگويتد بلكته دربتار    او با قهرمان سخن نمتي  ورزد. نمي
: 8313 )هارلنتد،  «تواند در يك سطح با سخن قهرمان مقابله كند ك  نمي و هيچ نويسنده است

236). 

ج(فرهنگعامیانهومنزلتاخالقی
مند بود و كتابي نيز به همتين عنتوان منتشتر     همردم ايران عالق ةصادق هدايت به فرهنگ عاميان

ضور چشمگير استتعارات و عبتارات فرهنتگ    نيز در بسياري از اوقات ح بوف كوركرده است. در 
برخالف باختين از اين فرهنگ عاميانه معبري بتر آزادي   اين، خورد. با وجود عاميانه به چشم مي

 بتوف كتور  گيرد. او در  انسان ايراني را در زندگي روزمره ناديده مي ةگشايد و موقعيت پيچيد نمي
 ؛شتود  واقعي و اصيل زنتدگي محستوب متي   گريزد كه به گمان باختين شكل  از چيزي مي دقيقاا
حرف متردم  »خود او  ةها و هياهوهايش. به گفت جنجال ةمردم همراه با هم ةزندگي روزمر ،يعني

به من چه ربطي داشت كه فكترم را  »( يا 61-61 )همان:« خراشيد و صداي زندگي گوشم را مي
خوابيدنتد و   خوردند، خوب مي خوب مي ها بكنم، كه سالم بودند؛ ها و رجاله احمق  متوجه زندگي
 (.62)همان:« كردند خوب جماع مي

مردم عادي درگير در مناستبات اجتمتاعي را تحستين     ةهاي روزان برخالف باختين كه تالش
دانتد، در ايتران همتواره ن تايح      آنان را رونوشت اصيل زندگي مي ةهاي روزمر كند و گفتمان مي

اغلب شاعران  را روزمره وجود داشته و گفتمان روزانهاخالقي براي تعالي و در گذشتن از زندگي 
الگتوي   ةبته مثابت   بوف كور. اند كردهلودگي و زندگي دني و هرزه نكوهش  ةو روشنفكران به مثاب

هتا را نكتوهش    انستان  ةرمان ايراني، سرشار از جمالت فلسفي و اخالقي است كه زندگي روزمتر 
بانگ نوشانوش آدميتان را در زنتدگي عتادي بته      شمارد و كند، زندگي اجتماعي را لودگي مي مي

شتعر عرفتاني    ةگويان گري اخالقي در اصل بازمانده از فرم تك گيرد. اين تعالي شدت به سخره مي
 ايراني است كه همواره زندگي عادي را نكوهش كرده است.

ستياه   ةاي استت كته بتاختين از آن در دور    نفتي آن زنتدگي روزمتره    بوف كتور از اين منظر 
گريزد. پژوهندگان ادبتي ايتران بستيار     كند و هدايت برخالف باختين از آن مي تالين دفاع مياس

بيابند، اما واقعيت اين است كه نه گزليك مترد   بوف كوراجتماعي براي  ياند كه بافت تالش كرده
ق اب نشاني از استتبداد رضاشتاه استت و نته شتهر ري، عتروس شتهرهاي جهتان، آخترين دژ          
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گويانته،   بته ستبك اغلتب ادبيتات تتك      بتوف كتور  گرد.  ايرانيان در برابر اعراب بيابان ةشد تخريب
 ايرانيان است.  ةبزرگ اما سرخورده از زندگي روزمر اي اي دروني از نويسنده واگويه
كته بتاختين آنتان را نماينتدگان اصتيل       اند همه كساني بوف كوردر گفتار راوي « ها رجاله»

كنندگان  هاي مشاركت ها و شوخي صداها، آواز ةباختين در بازخواني رابلداند.  فرهنگ عاميانه مي
، راوي موقعيتت  بتوف كتور  داند امتا در   ها را شكل راستيني از چند صدايي جامعه مي در كارناوال

گونته القتا    شمارد. نگاه سوررئاليستتي راوي صتادق هتدايت ايتن     خنده و شوخي را ناشايست مي
انساني استت. از آن   ةكند فاقد جوهر نيا به طور معمولي زيست ميكند كه كسي كه در اين د مي

 انستاني و كتامالا   ةگونته مشخ ت   فاقتد هتر   بتوف كتور  جمله توصتيف صتادق هتدايت از زن در    
رانتد و   زندگي بيترون متي   ة(. او آگاهانه زنان را از عرص321: 8311)قويمي،  سوررئاليستي است

كنتد. ايتن    اين ترتيب زندگي را از حضور آنتان تهتي متي   رساند و به  آنان را به تعالي عرفاني مي
كنتد. دور كتردن    مدرن است كه زنان را در اصالت انساني و زميني خود ت وير مي ةبرخالف ايد
جنسيت در اصل نگاه داشتن آنان در فضايي اخالقي و استعاليي است كه فرهنتگ   ةزنان از داير

 كند. اسالمي نيز از آن دفاع مي
سازد، خرافاتي بتودن   راوي برمال مي ةگويان الي گفتار تك هدر الب بوف كورويژگي ديگري كه 

نام ديگري از جغتد استت كته در فرهنتگ ايرانتي شتوم تلقتي         ،عنوان داستان ،راوي است. بوف
 ؛آورد ت بتراي ستاكنان آن بته ارمغتان متي     حوس ت ها بتا ختود ن    شود و با برآمدن بر ايوان خانه مي

آيتد. افتزون بتر ايتن در متتن       پاياني داستان، راوي به شكل جغد درمي ةدر استحال همچنان كه
گيرد و يتا بته آن    گريزد، رفتارها و اعتقادات آنان را به كار مي داستان در حالي كه از ديگران مي

 خورد. احتمتاالا  به چشم مي بوف كورهايي است كه در متن داستان  باور دارد. اين يكي از تناقض
 ةدخيل بوده است. هدايت به مطالعت  يينما هاي متناقض نويسنده در خلق چنين موقعيت ةمداخل

برخي از آنان را بته فراختور حتوادا داستتان بته متتن        مند بود و احتماالا هفرهنگ عاميانه عالق
با اينكه بترادر شتيري   » :شود تحميل كرده است. جمالتي از اين دست به وفور در متن يافت مي

آن دستمال پرمعني را درست  او قبالا» (،43)همان:  «بوديم مجبور بودم او را به زني اختيار كنم
من زنم را نكشتتم چتون از بيترون صتداي     »(، 46)همان:  «آن زده بود  خون كبوتر به كرده بود.

هفتت قتدم دنبتال     مرد ق اب هتم بتراي ثتواب   »( و 18)همان:  «صبر بود ةعطسه آمد كه نشان
هاي ديگر داستان همچون ننجون، لكاته و ق اب نيز به نقل  (. شخ يت82)همان:  «تابوت رفت

طتور   ام معتقد بود كته تقتدير ايتن    دايه»: دهند پرستي خود را نشان مي گونه خرافه از داستان اين
ه( بته ستاعت   )يعنتي آن لكاتت   به من گفت كه دخترم»، («11)همان:  «اش اين بوده بوده، ستاره
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كند و راجع به  زن، سركتاب بازمي جادوگر فالگير جام دوخت... خوب پيرهن قيامت براي بچه مي
ها  كند. چهارشنبه آخر سال رفته بود فالگوش يك كاسه آورد....گفت اين ها مشورت مي من با آن

   .(822)همان:« را به نيت سالمتي من گدايي كرده

د(امتناعگفتگو
ستازي از پايگتان ختود و ديگتري      دوگانه ةبه طور روشن و صريح بر پاي بوف كورپيرنگ داستان 

ديگتري   ةمردمتان شتهر در آن ستو و بته مثابت      ةسو و هم انجام گرفته است. من يا راوي در يك
صادق هدايت همواره ديگران را در داستان خود در موضتع ابتژه نگتاه    اين، حضور دارند. با وجود 

ستخن گفتتن    ةتنهتا بته ديگتران اجتاز     راوي نته  (.821: 8312گتران،  )جهتانگيري و دي  دارد مي
شويم. از اين منظر صادق هتدايت   بلكه از طريق اوست كه ما با جهان ديگران آشنا مي ،دهد نمي

ي خلتق  يفضتايي از خودگتو   و صداهاي ديگري را به نحو عجيبي در داستان خود سركوب كترده 
 كرده است.

هاري و طرح عقايد خود موجب شده است تا به سختي بتوان امكان نيافتن ديگران به خوداظ
افتراد   ،ع ر خود را بازتتاب داد. بته تعبيتر ديگتر     گفتمان و بافت اجتماعي هم بوف كوراز طريق 

گفتمان  ةتوانند نمايند شود نمي از آنجا كه صدايي از آنان شنيده نمي بوف كورحاضر در داستان 
 (. 818الف: 8114)باختين،  اجتماعي خود باشند

، بته نحتوي كته ديگتران همته بتا       انتد  هاي فردي فاقد مشخ ه بوف كورها در  آدم ،همچنين
استت كته   « راوي ةستاي »ترين ديگتري در داستتان    شوند. مهم عناوين و اسامي كلي شناخته مي

، راويبته زعتم    .(243: 8312 ،)صتنعتي  اولين و به زعم نويسنده شايد تنهاترين شتنونده باشتد  
« ام معرفتي كتنم   ست كه ختودم را بته ستايه   ا ام بنويسم فقط براي اين اگر حاال ت ميم گرفته»

 «ختودم كته روي ديتوار افتتاده توضتيح بتدهم       ةهتا را بته ستاي    ايتن  ةبايد همت »( يا 1)هدايت: 
 تواند مرا بشناسد او حتمتاا  توانم حرف بزنم فقط او مي خودم خوب مي ةفقط با ساي»(، 82)همان:
چي در بختش اول و   ها، دختر اثيري، عمو و كالسكه (. عالوه بر سايه، رجاله36)همان: «فهمد مي

باشي در بختش دوم   لكاته، ننجون يا دايه، پيرمرد خنزر پنزري، ق اب، پدر و برادر لكاته و حكيم
 ند.ا فردي و هويتي ةفاقد مشخ  و  هاي داستان از ديگري

نتوع   ةهتر كتدام نماينتد    ،هاست. در واقع نام بودن آن يدر اين رمان ب« ديگران»ويژگي مهم 
هتا باشتد.    نام بتودن نشتان از عتدم استتقالل و فرديتت آن      شوند. شايد اين بي خود محسوب مي

كنتد.   ها بيتان متي   ها ممزوج شده و حرف خود را از دهان آن كه راوي در شخ يت آن اند ابزاري
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كه به فراخور دنيا آفريتده   اند ر نظر راوي كسانهاي احمق و خوشبخت د انسان ها و لكاته، رجاله
عشقشان و هر چيتز كته    ،شان زندگي ،كه كارشان ندا ي معمولييها اند و در يك كلمه انسان شده

هتا بارهتا در داستتان بيتان      انگيز است. نفرت و آزردگتي از رجالته   شود نفرت ها مي مربوط به آن
هتا كته پشتت     اين رجاله ةآسماني هم ةطوفان يا صاعقلرزه يا  كردم يك زمين آرزو مي» شود: مي

)همتان:   «تركانيتد  كردنتد همته را متي    كردند،كيف مي كشيدند، دوندگي مي ديوار اتاقم نف  مي
14  .) 

اسمش را لكاته گذاشتم چون هيچ اسمي بته ايتن ختوبي    »طور:  هم همين« لكاته»در مورد 
اي شتهوتراني، يكتي را بتراي عشتقبازي و     يك زن هوسباز كه يك مرد را بر»، «افتاد رويش نمي

 اي كته معمتوالا   جالب است كته در جامعته   (.12)همان:  «يكي را براي شكنجه دادن الزم داشت
شتده در   كند تا زنان، صادق هتدايت زن ترستيم   مردان آن بيشتر صدق مي ةچنين حكمي دربار

ف زدن بدهتد، محكتومش   حتر  ةآنكته بته وي اجتاز    يداند و ب داستان را فاقد اخالق زناشويي مي
 كند.   مي

يابتد. از   خواهي براي ديگتران تتداوم متي    تا سر حد مرگ بوف كورهاي اخالقي در  دگرسازي
اي  شتود، مترگ استت. راوي بيننتده     ديده مي بوف كورهمين رو يكي از مفاهيمي كه در سراسر 

ستيار نزديتك   راوي اگرچته مترگ را بته ختود ب     ،بينتد. در واقتع   است كه مرگ را در ديگران مي 
مترگ لكاتته و دختتر     ،مثتل  ؛سازد ها منتقل مي بيند، اما با نوعي فرافكني مرگ را به ديگري مي

بينيم كه ديگران و فقتط ديگتران    مي»شود كه  اثيري و در اينجا به اين پندار باختين نزديك مي
 .(822: 8312)احمدي، «بينيم ها چيزي جز ديگران نمي ميرند. در گذرگاه گورستان مي

كنتد.   افزون بر اين، او بر عك  داستايوسكي قهرمانان اصلي داستانش را وادار به قضاوت مي
دهد، راوي نيتز بارهتا    نويسنده را در متن داستان نشان مي ةهاي كلي كه مداخل افزون بر قضاوت

ور جت  ها كه همشان جسماا و روحاا يك  زندگي رجاله» زند: افراد داستان مي ةدست به داوري دربار
تكليتف از ميتان    ها، بي از ميان كوچه» گويد: ( يا در جايي ديگر مي32)هدايت، « اند ساخته شده

متن   -دويدنتد گذشتتم   طماع داشتند و دنبال پول و شهوت متي  ةها قياف آن ةهايي كه هم رجاله
ها يتك دهتن بودنتد     آن ةشان بود. هم باقي ةها نمايند ها نداشتم چون يكي از آن احتياجي به آن

 (.32)همان: « شد شان مي ويخته و منتهي به آلت تناسليآها  كه يك مشت روده به دنبال آن
ها هم از  صداي شخ يت ،پذيرد گفتگويي در خالل داستان صورت نمي عالوه بر اينكه ظاهراا

كننتد و   يها هرگز از سطح ابژه به ستوژه حركتت نمت    شخ يت ،در واقع .شود زبان راوي بيان مي
در بختش اول داستتان در برختورد راوي بتا      راي مثتال، بت  .ختورد  به چشم مي راوي كامالا ةسلط
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شويم كه حتي به خود راوي هم مجالي براي سخن گفتن و تداوم مكالمه  چي متوجه مي كالسكه
اي  خشك و زننده ةپيرمرد خند ؛هنوز چيزي نگفته بودم .آهسته نزديك او رفتم» :شود داده نمي

ام  سمت خانته  همن با دست اشاره ب هان؟ ،خواستي من خودم حاضرم اگه حمال مي :رد و گفتك
آنكته منتظتر جتواب     و بي جا خوبه او گفت همين«. »كردم ولي او فرصت حرف زدن به من نداد

 .(42)همان: «من بشود با بيلچه و كلنگي كه همراه داشت مشغول كندن شد
شتود و   پيش بردن داستان به نقتل قتول متوستل متي    در بخش دوم داستان هم اغلب براي 

ام جلو آفتاب نشسته بتود.   ديدم دايه» .مانند مند راوي باقي مي ها همچنان در يد قدرت شخ يت
ضعفه شديم، كاشكي ختدا بكشتدش    مون دل كرد. شنيدم به عروسش گفت همه سبزي پاك مي
بدون هيچ گفتگويي « مست ةميك دسته گز»ة يا حضور چندين بار ؛(11همان: ) «راحتش بكنه

دانتيم   كه ما نمي هاي هرزه . از آنان جز سه م رع شعر و شوخيشود يا حتي صدايي نمايانده مي
بستتر شتدن    راوي در حالي زن يا لكاته را به هم .شود هيچ صداي ديگري بازتابانده نمي چيست،
مقتام دفتاع يتا اعتتراف     كند كته هتيچ ستخني از زن در     هاي بيگانه و جورواجور متهم مي با مرد

 گويد؟ كشد كه آيا راوي دروغ نمي شود و خواننده بالفاصله اين پرسش را پيش مي شنيده نمي
گيرد، در بختش دوم داستتان    مكالمه قرارمي ةهايي كه داستان در آستان يكي از معدود وهله

امتا راوي  « ؟رهحالتت چطتو  »: پرسد آيد و از او مي دهد. زماني كه لكاته به ديدن راوي مي رخ مي
ختواد   آيتا هتر چتي دلتت متي      آيا تو آزاد نيستي؟» دهد: انگارد و جواب مي زننده مي آن را طعنه

 اي دلستردكننده،  . در اصل راوي با جملته (823همان: ) «به سالمتي من چكار داري؟ كني؟ نمي
هتا   شخ تيت سنگين صداي راوي، ساير  ةسلط .برد به پايان مي اي را كه هنوز آغاز نشده، مكالمه

از  «متن » دهد و در نتيجه ديالوگ بته معنتي شكستتن نقتش استتعاليي      را نيز در محاق قرارمي
بتوف  اوي هتايي از ستوي ر   گيتري  ماند. چنين موضع طريق ايجاد پايگان خود و ديگري عقيم مي

: 8311 ان،يت )كاتوز بوده استت  صحبت با خودش لفؤمشغولي م ترين دل دهد مهم مينشان  كور
331). 

گیريجهنتی
 ةگفتگو و فقدان كرونوتوپ در جامعت  از صدايي، امتناع در اين مقاله تالش شد تا عناصري از تك

شناختي موجب شتده تتا    . اينكه چه داليل تاريخي و جامعهشودكاوش  بوف كورايراني در رمان 
زني براي ايجاد سلسله مراتب قدرت يا درهم شكستن آن همتراه   جريان گفتگو در ايران، با چانه

اينكه چرا ايرانيان  ةقاطعي دربار ةد؛ همچنان كه نظريشوهاي آتي بررسي  باشد، بايد در پژوهش
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الا شترايط نتاگوار   كننتد وجتود نتدارد. احتمتا     هاي زباني، زندگي روزمره را نكوهش متي  در كنش
گزينتي و ترديتد و    اجتماعي در طول تاريخ، نياكتان متا را بته جريتده رفتتن و خلتوت       -سياسي

هتا، اشتعار و گفتارهتاي     المثتل  عمومي تحريص كرده است. در ضرب ةاعتمادي نسبت به حوز بي
 نجتزآ گتي و   وفايي دنيا، زودگذربودن لذت زندگي، نكتوهش روزمتر   ايرانيان سخن از بي ةروزمر

 ها در اصل بازتابي از درك جامعه از خود و محيط پيرامونش است. شود. اين بسيار گفته مي
هتاي   هاي زباني مدرن كه ايتن خ تايل، هنجارهتا و كتنش     صورت ةهاي فارسي به مثاب رمان

. ايتن  استت سازند، از اين منظر قابل مطالعه و بازخواني  اجتماعي و زباني را در خود منعك  مي
شعر فارسي تا چه اندازه در ادبيتات داستتاني ايتران نيتز تكترار شتده        ةگويان رم تكموضوع كه ف

بته ويتژه    ،ثيرات ادبيات غربيأهاي دقيق است. پيش از هر چيز بايد وزن ت است، نيازمند بررسي
زمان با تولد رمان در ايران، در غرب وزيدن گرفتته بتود.    جريان سيال ذهن مشخص شود كه هم

ايراني پا گذاشتت كته امتواج ستيال ذهتن       ةكه ژانر رمان زماني به درون جامعواقعيت اين است 
شعر مدرن، رمان ايراني نيز از بدو تولد با ستبك ستيال    ةادبيات غرب را درنورديده بود و به شيو
هاي  گرايش ةغلب ،رو سورئاليستي به خود گرفت. از همين ةذهن آغاز شد و از همان ابتدا سيماچ

م روابط انساني و فضاي سوررئاليستي در ادبيات پت  از مشتروطيت بتيش از    هرمنوتيكي در فه
. از ايتن منظتر   كترد پيش نويسندگان ايراني را به گريختن از موضع كارنتاوالي جامعته تحتريض    

شتناختي مهمتي را    اجتماعي ايرانيان نتايج جامعته  -بررسي فقدان كرونوتوپ در زندگي سياسي
 سازد. ميگفتگومندي روشن  مدني و ةدموكراسي، جامع ةدربار
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