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  چکیده
اند و  هاي زیادي استفاده کرده ها در افسانه هاي معروف از اسطوره تانها و داس نویسندگان رمان

. دافزای ها می ته باشد، بر غناي آنهاي درونی اثر بیشتر وجود داش هرچه این موارد در الیه
ها را بهتر تحلیل  ها باخبر باشند تا آن گران هم باید در قرائت آثار داستانی از این افسانهپژوهش

ها نیست، بلکه  ها و اسطوره وار از افسانه ي مستقیم و تلمیح گردانی فقط استفاده افسانه. کنند
استفاده از . ها به صورت پیچیده و دیریاب در درون داستان است گیري بینامتنی از آن بهره

ها  گر داستان باید به چند نمونه از آن ها به صورت ترکیبی است و تحلیل ها و اسطوره افسانه
ها را با هم ترکیب کرده و با دنیاي داستان امروزي درآمیخته  نویس آن  زیرا داستاناشاره کند،

 بوف کورهاي فراوانی در جهت عمق بخشیدن به رمان  ها و اسطوره  از افسانههدایت. است
  .پردازد گردانی می  از دیدگاه افسانهبوف کوراین نوشتار به بررسی رمان . استفاده کرده است
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  مقدمه 
 گردانـی   ي افـسانه    نفرات نیمـا و نظریـه     در کتاب   علی تسلیمی   اي است که      گردانی نظریه   افسانه

ه در شـعرهاي  ویـژ  هاي ادبی رمانتیسم در اروپا و بـه  وي آن را با توجه به گفتمان     . پیشنهاد داده 
بـراي فهـم   .  و نیمـا آورده اسـت  هدایتهایی در این مسیر از آثار       نیمایی استخراج کرده و مثال    

ي تمهیـداتی بـراي آن        گرایـی بـه مثابـه       گویی و افسانه    هایی از افسانه    گردانی مثال   بیشتر افسانه 
 بـا هـم شـباهت    هـایی کـه   هاست؛ افسانه گویی نوعی از بازنویسی افسانه   افسانه. شویم  متذکر می 

دیگرنـد کـه در حـد بـازگویی و بازنویـسی هـم دانـسته           هاي هـم    بدل    ها و نسخه    دارند، ورسیون 
خواهـد کـه بهتـرین قـصر      زنِ حضرت سلیمان از او مـی    » پیامبر و جغد  «ي    شوند؛ در افسانه    می

اش  اريها به جز جغد به ی    طلبد و آن    روي زمین را برایش بسازد، پیامبر هم از جانوران یاري می          
او . کنـد  پرسـد کـه چـرا بـه او کمـک نمـی       کند و از او مـی  پیامبر جغد را احضار می    . شتابند  می
شـود و سـلیمان او را    جغد در مباحثه با سلیمان پیروز مـی . گوید که من دانشمندم نه کارگر  می

ي دیگر پیامبر به خـاطر حکمـت و دانـایی     در نسخه). 231: 1390تسلیمی،  . نک(کند    طرد می 
 به نقل از    231: 1390 ،یمیتسل. نک(کند     می غد، روزي دو گنجشک براي خوراك جغد مقرر       ج
هـا در بحـث    ي دیگري هم در روایات دینی آمده است کـه سـلیمان بـا مورچـه                 نسخه.  )وا  لهیگ

گرایی یا بازآفرینیِ این افـسانه        اما افسانه . اند  این روایات ساده و نزدیک به هم      . خورد  شکست می 
زنبـور بـه جـاي    : بینیم   می منصور یاقوتی » زخم«از مجموعه داستان    » زنبور دانا «استان  را در د  

اش  نـشیند و زنبـور پـس از پیـروزي     ي جبر و اختیار به بحث می  جغد با حضرت سلیمان درباره    
دهد و باد زنبور و درخت را نـابود   جز درخت انار پناهش نمی شود و کسی به   محکوم به مرگ می   

اي را در هـشت صـفحه    ي یـک صـفحه    یاقوتی ایـن قـصه    ). 36ـ  29: تا  اقوتی، بی ی. نک(کند    می
ي عامیانـه و قـدیمی اضـافه     ي سـاده  امروزي را بر آن قـصه کند و عناصر داستانی     ازآفرینی می ب

 توانـد بـود کـه    بـوف کـور  گردانی،  ولی مصداق افسانه. دهد کند و به آن صورتی داستانی می        می
هـاي   پیدا کردن چهره. ها پیدا کرد  و افسانهبوف کوراي میان جغد در      شود به سادگی رابطه     نمی

وجـوي    کاري است که در این مقالـه در جـست  بوف کورهاي دیگر در  ها و افسانه جغد و اسطوره 
 .آن هستیم
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  گردانی ي افسانه نظریه
  ابهام«، »کشی جنس ناهم«، » زنانهـ  افسانه«هایی چون  گردانی داراي کلیدواژه ي افسانه نظریه
  . است» گردانی افسانه«و » گرایی افسانه«، »گویی افسانه«، »اي و بینامتنی نشانه
ها را زنانی روایت  هاي روستایی، محلی و زنانه است، زیرا افسانه  داراي مؤلفهـ زنانه  افسانه

 عامیانه ها را با زبان و روایتی ساده و ها افسانه آن. کنند که داراي تحصیالت کافی نیستند می
ها نیز زنانه  زاویه دید آن. کنند در امور خانه، حیاط خانه و حداکثر فضاي روستایی حکایت می

هایی که در خانه نقش مناسبی ندارند و حتی  ویژه آن ها از مردان به است؛ به این معنی که آن
ن او را پردازند تا همسر نخست و فرزندا به کارهاي ناپسندي چون برگزیدن همسران دیگر می

ها مردانه بود، روایت به سود مردان و نامادري  گویند و اگر دیدگاه افسانه آزار دهند، سخن می
ها  که از آن طرف در اسطوره چنان. شد ي آنان به بدي تصویر نمی کم چهره شد و دست تمام می

ها  در آنها مردان قهرمانان اصلی هستند و  شود، زیرا در اسطوره هاي مردانه دیده می نشانه
  تر همراه است آید و روند داستان با روایتی پیچیده فضاهاي دور از خانه به قلم درمی

 در کشتن مادر به الکترا فروید.  طرح شده است  فرویدکشی    جنس  ، در مقابل هم   کشی  جنس  ناهم
 کنـد،   به اورست تکیه میفرویدهاي   با اعتراف بر مددجویی از رهیافتتسلیمیکند، اما   تکیه می 

 عشق الکترا را به پدر در  فروید.زیرا سهم اورست در کشتن مادر کمتر از خواهرش الکترا نیست         
کشی نیز در این روایت پررنـگ اسـت و در درون ایـن     جنس کند، اما ناهم کشتن مادر مطرح می   

خـورد؛ بـه زبـان دیگـر،      کشی به چـشم مـی      جنس  هایی مانند آن میل به ناهم       داستان و داستان  
کـشی   جـنس  ي آن نیـز هـم     جنس در نظر دارد و نتیجـه        ق و نفرت را در رقابت با هم        عش فروید
: 1389هلـر،  (شـود    منـد مـی     وفاي خود گالیـه     پسر در برابر رقبا، از مادر بی      : گوید  وي می . است
 ما به قتل مادر    اما در همان اسطوره   . هاي رقیب است    جنس  و در نتیجه در پی نابودي هم      ) 122

که به رقباي خود بیندیشد، بـه ایـن فکـر           م، زیرا گاهی مرد یا زن به جاي آن        خوری  اورست برمی 
در . کـشی رخ ندهـد   جـنس  جنس را از میان بردارد تا این همـه دشـمنی و هـم     کند که ناهم    می

 آمده است که شخصی مادر خود را که بـا مـردان بـسیاري    مولوي مثنويبرخی روایات از جمله   
هـاي مـادرت را نکـشتی؟ در جـواب      پرسـند کـه چـرا فاسـق     کشد و از او مـی   تماس داشت، می  

کـشی هـر    جنس کشی و ناهم جنس  هم. کشتم  در این صورت باید مردان بسیاري را می       : گوید  می
جـنس و   هـم  ي رقابت بـا   جنس و مسأله میل به محارم ناهم: گوید   می فرویدکدام علتی دارد که     

جـنس اسـت    جنس براي عشق به ناهم کشی، کشتن هم جنس نیز پیداشدن عشق و نفرت در هم 
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ها مردانـه   کشی در اسطوره جنس ناهم. کشی، کشتن خود او براي نفرت از اوست        جنس  و در ناهم  
هـا معمـوالً بـرعکس اسـت؛ زنـان       کشند، اما در افسانه است، یعنی مردان هستند که زنان را می       

 النی مـردم گـ  يهـا  فـسانه ا و گـذر از جهـان افـسانه   در  «: گوید   می تسلیمی. کشند  مردان را می  
. انـد   دسـت زده ی انقالبـ یکـش  جـنس   شـدم کـه زنـان و دختـران بـه نـاهم      ادآوریـ  را ییها  قصه

قـرار  »  اورسـت  ي عقده« زنانه در برابر     یکش  جنس  ناهم.  است گونه  نیا»  ازدواج ي حلقه«ي افسانه
 زنانـه  یکـش  جنس ا ناهم دختران نام ندارند تعموالًها که م    اسطوره ي ها وارونه   دارد، اما در افسانه   

 افـزون بـر   رایـ ز. ام گذاشته»  افسانهي عقده« عقده را نی کرد؟ من نام ا  دیشان باشد، چه با     به نام 
 ایـ    منظومه ییاز سو .  افسانه نام دارد   زی زنانه ن  يها   نام زنان است، قصه    رانیدر ا » افسانه «که  نیا

 یکـ یتـو   ": شـود  یه قـصه اشـاره مـ       ب ی است که در آن گاه     یعشوقنام زن و م    زی ن مای ن ي فسانه
  ).27: 1397(» "يآریآر": افسانه / "؟يا قصه

ها در متن حاضر  ها و اسطوره جا به این صورت است که متنی از افسانه     بینامتنیت و ابهام در این    
هاي لغزنده که به سـادگی نتـوان مـتن     هاي بسیار و دال شود، اما همراه با ابهام به کار گرفته می   

ــه ســادگی افــسانه . از آن اســتخراج کــردگذشــته را  اي را در متنــی پیــدا کــرد،  اگــر بتــوان ب
ي روایـات حـضرت    که دربـاره  چنان. گرایی است  گویی یا افسانه  بلکه افسانه ،گردانی نیست   افسانه

 ایـن رابطـه بـه سـختی یافتـه      بوف کـور  سلیمان در برابر جغد و زنبور دانا یادآور شدیم، اما در            
  .شود می

سـاختنِ افـسانه و غیـر     کـردن و دگرگـون      گردانی به معنی واژگـون      افسانه
اي کـه یـادآور افـسانه و     گونـه  افسانه و حتی اسطوره در اثر ادبی است بـه      

اي  ها که گونه این کار با بازنویسی و بازآفرینی قصه     . ها باشد   بینامتنیت آن 
ا انجـام  گردانی نیز همین کـار ر  اسطوره. گرایی است، تفاوت دارد     از افسانه 

هـا باشـد و همچنـین بـه           دهد، به شرطی که یادآور بینامتنی اسطوره        می
اي   ها نیز بـه روایـت افـسانه         اگر اسطوره . اي بدل نشده باشد     روایت افسانه 

ویژه شعر، تواناییِ ایـن   ادبیات به. گردانی است نزدیک شوند، باز هم افسانه   
تـوانیم بـسیاري از آثـار     نگـر نمـی   کار را دارد، تا آنجا که با دید غیـر ژرف  

هـا را     گردانی، هم افـسانه     کنم که افسانه    تکرار می . گردان را دریابیم    افسانه
ــان   بــا شــگردهاي فرمالیــستی، سمبولیــستی و پــساساختگرایی و بــه زب

هـا   هـا را بـه افـسانه    کند و هـم غیرافـسانه      اي دگرگون می     نشانه کریستوا،
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ها چـون روایـت زنانـه،          افسانه هایی از   در هر حال، نشانه   . سازد  نزدیک می 
بنــابراین . مانــد خــانگی، زنــدگی عملــی و ماننــد آن در مــتن بــاقی مــی 

  .زدایی است گرایی و نه افسانه گردانی نه افسانه افسانه

  : هاست گردانی داراي این ویژگی توان گفت که افسانه به صورت خالصه می
تـر بـه نمـایش بگـذارد،         را مـبهم   دهـد و هرچـه افـسانه         افسانه را از ناافسانه نـشان مـی        -1

 و از غیر افـسانه بـه افـسانه      ها به غیر افسانه     گردانی گردشی از افسانه     افسانه. تر است   هوشمندانه
  .است
مـتن آن همیـشه بـاز اسـت و هرچـه از آن      . اي دارد    ابهام و تخیل سمبولیستی و نـشانه       -2

  .تفسیر کنند باز جاي دارد
بینامتنیت از دیدگاه کریـستوا دگردیـسی متنـی در    .  باشد  بینامتنیت کریستوایی داشته   -3

تـوان   مثالً چگونه می. قول از متنی دیگر  نه تلمیح و نقل)kristeva, 1984: 60(متن حاضر است 
  ي جغد و حضرت سلیمان بدون دگردیسی آن است؟  همان قصههدایت بوف کورگفت که 

تـوان از    گردانـی مـی     گردانـی؛ در افـسانه      هگردانی و مردانه بودن اسطور       زنانه بودن افسانه   -4
  .کشی مردانه برخورد کرد جنس گردانی به ناهم کشی زنانه و در اسطوره جنس جمله به ناهم

   افسانه گردانیيه نظریيهبررسی بوف کور بر پای
    گردانـی نیمـا را مهمتـرین نویـسنده بـراي             افـسانه  ينظریـه تسلیمی در کتاب نفـرات نیمـا و         

   : گویـد مـی » مـانلی «يه افـسان  يهدانی در ایران معرفی کرده است، چرا که نیمـا دربـار           گرافسانه
  ).520: 1390یوشیج، . (ام به خیال خودم گوشت و پوست به آن داده باشم خواستهمی

 همین يهگردانی اداماسطوره. گردانی نیز کرده استگردانی، اسطورهاما هدایت عالوه بر افسانه
هاي فراوانی در این باره دارد و ما در اینجا تنها به گردانی است، بوف کور نمونهنه افسايهنظری

  .کنیم این نوع از نگرش اشاره میيهچند مورد آن جهت ارائ

هندي است که در معبد شیوا » بوگام داسی«گردانی هدایت از جمله پرسوناژ هاي اسطورهنمونه
دو برادر که پدر و عموي راوي . رقصدط است، میدر ارتبا) نرینگی(که با فالوس ولینگام 

شوند، پدر که از پیش او را باردار کرده، هم اکنون باید با عمو وارد گودال هستند، عاشق او می
. کندماند و با او زندگی میعمو می. مارناگ شود و هر که از این دو زنده ماند با او ازدواج کند

الکشمی به سان زنی . انوي توانگري و پیروز بختی استهاي هندي الکشمی ایزد بدر اسطوره
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     : 1373نک، خوشدل، (شود می) ویشنو(که روي گل نیلوفر آبی ایستاده است همسر خدا 
دانیم که شیوا نماد نرینگی و عشق می. و بنابر روایاتی محبوب شیوا نیز بوده است) 131- 4

اي یادآور پدر و عموي راوي درباره بوگام ویشنو و شیوا در عشق الکشمی به گونه. ورزي است
از سویی الکشمی با زن اثیري بوف کور نیز همخوانی دارد، باتوجه به این که نام . داسی است

الکشمی با گل نیلوفر گره خورده و گل نیلوفر خود را باید به پیرمردي زیر درخت سرو هدیه 
ان او و آب قرار دارد تا در ته آب که الکشمی بر روي نیلوفري است که در میهمچنان. دهد

سوي نهر نشسته تا زن اثیري به سوي او سقوط کند و به لکاته بدل غرق نشود، پیرمرد نیز آن
شود و نغز آنکه نیلوفر آبی الکشمی در بوف کور به صورت نیلوفر و نهرآب به نمایش گذاشته 

اي ادآور مردي است که به گونهاین پیرمرد، هم یادآور پدر و عموي راوي است و هم ی. شودمی
الیق این گل نیلوفر نیست، هم چنانکه الیق درخت سروي که زرتشت آن را از بهشت به روي 

  .آورد و با زرتشت در ستیز استزیرا این جزء سخنان فارسی بر زبان نمی. زمین آورده، نیست

گردانـی را بـه   ی اسطورههاي فراوانی در این رمان تنیده شده است که به صورت تودرتوی    اسطوره
 شیوا نیز هست که شیوا، هم کشنده و    يهتشبیه بوگام داسی به مار یادآور اسطور      . کشندرخ می 

بـه معنـی   » حیـه « به معنی مرگ است، در عرب نیز mar يهاز ریش» مار«. هم آفرینشگر است  
کـشد و  ادر را مـی او یک بر. کندبوگام داسی هم در معبد شیوا کار می    . مانند شیوا . زندگی است 

. کنـد بخشد، زیـرا بـا او زنـدگی مـی    دارد و به او زندگی می  برادر دیگر همزادش را زنده نگه می      
گردانی اسـت، دسـت   کشی زمانه که ویژگی افسانهجنسبوگام داسی با کشتن پدر راوي به ناهم       

پـردازد، بـه   برده است و از سویی هنگامی که راوي به قتل لکاته با گزلیک دسته استخوانی مـی          
راوي به جاي آن که رقبایش      . گردانی است، روي آورده است     که ویژگی اسطوره   کشیجنسناهم

  .بردجنس میرا بکشد، دست به  کشتن ناهم

آنها نماد . انددریدگی لب مردان ناظر بر این است که آنان به عضو تناسلی لکاته اندیشیده
بیند و حرکتی رگوش اندام تناسلی دختري را میخ: گوید استروس میاند؛ لويافسانه خرگوش

. شکافداش را میزند و بینیدستی خرگوش را میدختر با چوب. دهدناشایسته از خود نشان می
نک، تسلیمی، . (شوددر باورهاي عامیانه کسی که به مادینگی بنگرد، فرند او لب دریده می

شود و گویی تاوان نزدیکی با دریده میلب راوي نیز مانند پیرمردان بوف کور ). 28: 1381
از سویی پیرمردان . هاي دراکوال دریدن گردن رایج استچنانکه در افسانه. لکاته همین است
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نیز یادآور هیوالي فیلم نوسفراتو ساخته فردریش ویلهلم مورنائوست که هدایت آن فیلم را 
  .هاي بینامتنی برقرار کرده استدیده و با آن نیز رابط

آنان که گودال مارناگ را . این پیران یادآور شیطان، نیمچه خدا، جاودانگی آنها نیز هستند
بیهوده نیست . زنندآنها قصابانی هستند که فقط دست به کشتار می. میرنداند، هرگز نمیدیده

راوي بوف کور نیز با . شودکه گوشت لکاته مانند گوشت گوسفند قصابی به تصویر کشیده می
 خدا شهرت دارد، دیو نیز ،ها دیودر اسطوره. رسدلکاته به نیمچه خدایی و شیطانی میکشتن 

اکنون سایه راوي مانند . زمانی خدا بوده است، چنانکه شیطان هم موقعی ایزد و فرشته بود
اي که سر ندارد که خود سایه. شده بر دیوار افتاده استها نقاشی میشیطانی که در حمام

همزاد او به مثابه خود  «يهاتورنگ در مقال. ي و زندگی همزاد شیطانی اوستنشانه مرگ راو
فرزانه . صادق هدایت به م. امیرایی همزادشگوید و هم از نهم از مرگ انسان سخن می» نامیرا

  .اممن از این مقاله تاثیر گرفته: گویدمی

سرزنشگر لکاته که هم اي چشمه. آید، چشم هاستآنچه بیش از همه در بوف کور به چشم می
هایش تر از آن است که بدون چشملکاته کوردل. اکنون از حدقه در آمده و کور شده است
چشم هاي راوي مانند بوف کور است و با بستن . چیزي را دریابد، اما راوي کور دل نیست

ان تیز داند، وامدار چشمسنتی که جغد را پرنده خرد می«. بیندهایش دنیایی برتر را میچشم
گونه از پرندگان است، اما این چه بسا به این خاطر است خیره کننده و رفتار شبانه بیشتر این

موجودي که فقط با چشم . )Ferber, 2007: 147(» .که جغد پرنده آتنا، الهه عقل یونانی است
    ها را که چشم«: گویدبی سبب نیست که راوي بوف کور می. نگردظاهري به هستی نمی

از سوي دیگر، این ). 64: 2536هدایت، (» شدبستم دنیایی حقیقی خودم به من ظاهر میمی
.  خرد و دانایی استيهشناسی رومی به جغد مینروا شهرت دارد که نماد الهپرنده در اسطوره

: 1398نک، هگل، (بار هگل این تعبیر را در مقام استعارهاي براي فیلسوف به کار برد نخستین
. آید، از آن جهت که این پرنده با آغاز غروب و تاریکی تدریجی هوا به پرواز در می)دیباچه

 خشونت و يهها و دستاوردهاي عصر روشنگري در سایهگل نیز فیلسوف دورانی بود که آرمان
به لحاظ بصري این فضاي تاریک و کدر .  بشري رو به افول گذاشته بوديهامیال افسارگسیخت

 فضاي کلی بوف کور همخوان است، یادآور صفحات آغازین داستان نیز هست عالوه برآنکه با
این معرفی . اش معرفی کندگیرد خودش را به سایهآنجا که راوي براي نخستین بار تصمیم می



                               1399سـال چهـارم، شـماره دوازدهـم، بهـار     ) نی و ادبینقد زبا(                     رخسار زبان        گردانی در بوف کور     افسانه
     

 

12

به سایه که در واقع در حکم آغازي براي دانستن و دانا شدن است در فضایی گرگ و میش و 
توان دریافت، آنجا که به چراغ ین نکته را از قرائن متنی میافتد، اروشن اتفاق می -تاریک

» نویسم که جلو چراغ به دیوار افتاده است خودم میيهمن فقط براي سای«کند اشاره می
هایش در ناخودآگاهی راوي بوف کور به مثابه جغدي است دانا که با بستن چشم). 10: همان(

راوي با این دانایی از همه . رسدو دانایی میکند و در دنیاي درون به بینایی سیر می
 جغد را يهتفاوت او با دیگران افسان. یابدها تفاوت میها و گزمهها، رجالهها، قوزيخنزرپنزري

وي در اینجا از . اي رو آوردگردانی پیچیدهگرایی ساده به افسانهبرد تا از افسانهبه ژرفاها می
گردانی کرده است، اما از این جهت که لکاته را کور اي افسانهگیري از عناصر افسانهجهت بهره

گیري از گردانی نزدیک شده است، اما عنصر غالب آن بهرهدل دانسته، به مردانگی و اسطوره
  .هاستافسانه

تاثیر بودلر بر هدایت به ویژه بوف کور را بسیار بیشتر از » بر مزار هدایت«اسحاق پور در کتاب 
زده و جهان تیره و تار بودلري  وي تأثیر فضاي اندوهيهبه گفت. داندشعر نو ایران میتأثیر او بر 

توان از رهگذر تغییر در حساسیت هنري هدایت و گرایش اساساً شیطانیِ بر بوف کور را می
گیرد تا تغییرش دهد، بر هر چیزي گرایشی که عنصر کهنه را می«. دنیاي مدرن مشاهده کرد

د تا بوي پاي مرگ و زوال را در آن نشان دهد، گرایشی که به محض پس زدن گذارانگشت می
» دهدبیند و نشان می را می- مردهيه و جنایتکار و الش- جنایتيهحجاب نیازها، چهر

توان گفت هدایت در بوف کور بیش از همه از این رو، با اطمینان می) 33: 1396اسحاق پور، (
به عنوان مثال، بودلر در شعري با عنوان . و سمبولیسم بوده است) سیاه(تحت تأثیر رمانتیسم 

  : گویدمی» شباویز«

  به سانِ خدایان بیگانه

  به زیر سرپناهِ درختان سرخدار

  اندجغدها کنار هم صف کشیده

  اندیشندو با چشم سرخ خیره می

  اندبی جنبش نشسته



                               1399سـال چهـارم، شـماره دوازدهـم، بهـار     ) نی و ادبینقد زبا(                     رخسار زبان        گردانی در بوف کور     افسانه
     

 

13

  تا زمان اندوه فرا رسد

  آن دم که تیرگی

  راندا میخورشید کم فروغ ر

  آموزدرفتارشان به دانا می

  در این جهان که آدمی باید

  زجنبش و آشوب بیمناك باشد

  انسانِ مست از سایه در گذر

: 1384بودلر، (خواهد از جایی به جاي دیگر رود کشد که میهماره این کیفر را به دوش می
105- 106(  

   ي بنیادین و پیوندي عمیق بین ا فضاي کلیِ این شعر و بوف کور حاکی از رابطهيهمقایس
که در سطح دو اثر ... هایی مانند جغد، نگاه خیره، اندوه، تیرگی، سایه و جدا از نشانه. هاستآن

در .  کیفري است ناگزیريهگذرد مسألتر میتر و عمیقهاي پنهانجریان دارد، آنچه در الیه
ز آشوب جهان است، اما جستجو و  جغدها براي آدمی سکون و اجتناب ايهشعر بودلر آموز

جغد که خود نماد : نمایددر اینجا پارادوکسی رخ می. تحرك انسانی در تقابل با آن قرار دارد
خواند، لیکن آدمی براي دانستن است که حرکت دانایی است دانا را به توقف و اندوه فرا می

اهی مستلزم تحمل همزمان حرکت به سمت آگ. سپاردکند و تن به جنبش و آشوب میمی
کیفر و پرداخت تاوان است و آن چیزي نیست به جز جستجوي بی پایان، زیرا دانایی را انتهایی 

اساساً همین دیالکتیک بین سکون و حرکت . افتدنیست و آگاهی از امور همواره به تعویق می
وي به آرامشی که را. اي از مفاهیم و تصاویر شده استدر بوف کور سبب آفرینش منظومه

شود، زن اثیري که براي اي که در سرتاسر داستان دچارش میدنبال آن است و بی قراري
 زندگی با لکاته در ابدیتی زهرآلود و يهکند و بعد از آن تجرباش را روشن میاي زندگیلحظه

 ساکت و خاموش، تصویر بهشتیِ دختر، يهتاریک، راویاي که مدام در حال گفتن است و سای
هاي بسیار دیگر که به شود و تقابلجوي آب و نیلوفر که با حضور پیرمرد قوزي آلوده میسرو، 

هدایت در بوف . رسد همگی ناشی از همان دوتاییِ نخستین یعنی سکون و تحرك استنظر می
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رود و به لحاظ تصویري وقفه تا ريِ قدیمِ هزار سال قبل میکور در کندوکاوي درونی و بی
ها و پایانِ درونی، زخموي موازيِ این جستجوي بی. نورددغنایی ایران را در میسرتاسر ادبیات 

با . کشدسان کیفرِ این جابجایی را به دوش میگذارد و بدینهاي روح را به نمایش میخوره
اي برد نوع رابطهکند و حتی فراتر میوجود این، آنچه که بوف کور را از شعر بودلر متمایز می

جغد در شعر بودلر با آگاهی از . کندن جغد در مقام نماد دانایی و انسان برقرار میاست که بی
اي به انسان است، اما در بوف کور این رابطه واژگون شده شروشور جهان در صدد آموختن نکته

 راوي است که روي دیوار خمیده، يهاست، زیرا اوالً جغد وجه دیگري از خود انسان است، سای
با «آموزد و محتواي تالش راوي را براي دانستن رسد اوست که از انسان مینظر میثانیاً به 

بدین ترتیب بوف کور با در نظر داشتن ). 13: 2536هدایت، (» بلعدتر میاشتهاي هرچه تمام
گردانی کرده هاي این اسطوره، از آن اسطورهترین الیه عقل یونانی و پرداختن به عمیقيهاله

  .است

 نگاه و دیدن در بوف کـور بـسیار برجـسته اسـت و بـه      يه مقول،ور که پیشتر اشاره شد   همان ط 
پیـشۀ راوي نقاشـی اسـت و نقاشـی هنـري بـصري       . نوعی با مفهوم بینش اساطیري پیوند دارد  

 بـاالي   يهگیـرد راوي از دریچـ     هنگامی که تصویر روي جلد قلمدان جان می       . شودمحسوب می 
اساسـاً چـشم در   .  کالبد تصویرِ نقاشی شده روحی دمیده شده استگویی در. بیندرف آن را می  

   اي است کـه رو بـه سـوي دنیـاي درون و جهـان روح دارد، همـان روحـی کـه              بوف کور دریچه  
بعید نیست که این طرز تلقیِ هـدایت   . تراشندخورند و می  هاي زندگی مثل خوره آن را می      زخم

مودیلیانی . بوده باشد  ایتالیایی ساز  مجسمه و نقاش انی،مودیلی از چشم و مفهوم نگاه تحت تاثیر      
هـا را  او چشم. هاي زنانه داشتاي در مورد چشم  که خود مجذوب بودلر و نیچه بود دیدگاه ویژه        

. کـرد نقاشـی مـی   بـا حالـت بـسته      و محـو  تـوپر،   چهـره همیـشه    يهترین نقط به عنوان کانونی  
هاي باز یک زن را نقاشی کرد که بتوان از طریـق   چشمتوانمودیلیانی معتقد بود تنها زمانی می  

غایـب   چـشم  هـاي  مردمـک  وي هـاي    پرتره اغلب از این رو در   . آن راهی به ژرفاي روح او گشود      
 اصلی راوي بوف کور نیز در اواسط بخش اول داستان نقاشـی کـردن چهـره بـه              يهدغدغ. است

ري که روي تخت قرار دارد چندین بـار  راوي باالي جسد زن اثی  . هاي زن اثیري است   ویژه چشم 
    توانـد حالـت   کنـد، زیـرا نمـی   اش نمـی آورد امـا هـیچ کـدام راضـی    تصویر وي را روي کاغذ می   

هایی که به حـال سـرزنش بـود مثـل     ها؟ آن چشمولی چشم... «هاي او را به خاطر بیاورد  چشم
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» توانستم رو کاغـذ بیـاورم   نمیها رااینکه گناهان پوزش ناپذیري از من سر زده باشد، آن چشم          
گـشاید و بـه صـورت راوي نگـاه     اي چشم می تا اینکه ناگهان زن اثیري براي لحظه      ) 23: همان(

حاال ایـن   ... «هاي او را روي کاغذ نقاشی کند        همین یک لحظه کافیست تا راوي چشم      . کندمی
 چشم و نگاه هـر    يهألمس) 24: همان(» هایش را روي کاغذ داشتم    ها را داشتم، روح چشم    چشم

قدر که در بخش اول با روح، رویا و جهان پاك اثیري پیوند دارد، در بخش دوم داستان به طـور   
در ایـن  . شوداي در ارتباط با جسم، واقعیت عریان و دنیاي پر از رجاله و لکاته مطرح می واژگونه

هاي  ابزاري براي نگاه مرکزي و مقدس چهره نیستند، بلکه صرفاً     يهها دیگر آن نقط   بخش چشم 
از این رو، راوي در حالی که لکاته او را بـه جـاي پیرمـرد لـب شـکري گرفتـه و در او               . انددرنده

مایع گرمی در مـشت مـن   «کند فرو می» به یک جاي تن او  «پیچیده بود، بی اختیار گزلیک را       
 بـه تـن او مالیـدم،      دسـتم آزاد شـد    . داشتم و گزلیک را دور انداختم     طور نگه پر شده بود همین   

جلوي پیه سوز مـشتم را بـاز کـردم، دیـدم چـشم او میـان                ...  او مرده بود   -کامالً سرد شده بود   
نهایتاً واپسین تصویري کـه نـصیب      ) 86-85:همان(» .دستم بود و تمام تنم غرق خون شده بود        

. ه اسـت شود این است که جلوي آینه ببیند بدل به پیرمرد خنزر پنزري شد         هاي راوي می  چشم
 روح و چـشم  يهآید که تأکید هدایت بر رابط    به این ترتیب، از مجموع مباحث فوق چنین برمی        

از آنجا ناشی شده که او اساساً مفهوم بینش اساطیري را در نظر داشته و توانسته از این مفهـوم             
را از یک سو، زی. گردانی کندکه بعدها به نوعی با مراحل بیداري عرفانی نیز پیوند یافته، اسطوره       

کـشی مردانـه   جـنس  راوي با زن اثیري و لکاته در هر دو بخش داستان با ناهم      يهبه لحاظ رابط  
 گذار راوي از بخـش اول       يهاز سوي دیگر، نتیج   . هاستشویم که عنصر غالب اسطوره    مواجه می 

 توانـست به بخش دوم، به شکست انجامیدنِ تالش وي براي دست یافتن به روحی است که مـی  
     همچنـین تبـدیل شـدن    . کـم بـراي یـک لحظـه روشـن کنـد      زندگی سراسر ظلمتش را دسـت   

 فروغ زندگی در آن جمع شده بود به مایعی لزج در مشت راوي، نمایـانگر           يههایی که هم  چشم
  . هبوطی است که پیامد آن از دست رفتنِ بینش اسطورهايِ مذکور است

  نتیجه گیري
او . گردانی است اسطورهيه او بر پایيه ویژيهاکی از مواجهها حرویکرد هدایت به اسطوره

ها معناي بسیاري از نمادهاي اسطورهاي را از طریق برقرار کردن روابط خاص بین نشانه
هاي بوف کور یکی از گردانیدر اسطوره. دگرگون کرده و وجهی دیگر به آنها بخشیده است
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زمان .  زمان نیز دستخوشِ تحول شده استمبانی اساسی در بینش اساطیري، یعنی مفهوم
 وقایع مهم است، از سوي دیگر، نوعی يهاساطیري از یک سو، زمان ازلی و زمان آغاز هم

از آنجا که در زمان اساطیري، پایان یا انتها همواره به اصل و ابتدا رجوع . ابدیت دائمی است
مشخصات زمان . گرددم ِگرد خود میاي پیوسته را در نظر آورد که مداتوان دایرهکند، میمی

رسد، اما آنجا که راوي به خوان به نظر میاساطیري در ابتداي امر با زمان رواییِ داستان هم
اساساً اتفاقات . آیدکند، شکافی در دل این زمان به وجود میآگاه ظهور می» منِ «يهمثاب

تنها هیچگونه وحدت و رجوع دهد، به همین دلیل نه داستان در درون همین شکاف روي می
       پیوندد، بلکه شکست در این زمینه عمالً مفهوم زمانی به وقوع نمیبه اصلی در قالب بی

  . کندتاریخی را برجسته میبی
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