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بازتابتكصداییوخودگومنديجامعةایرانیدررمانبوفكور 

مهدي نجفزاده

1

و محدثه جزائي

2

چکیده 
اين مقاله با به كارگيري روش شناسي پسافرماليسم باختين و با تأكيد بر نظرية زبانشناسي اجتماعي ،به
نقد سنت تحليلي بوف كور پرداخته است .مؤلفههاي سهگانة «موقعيتمندي ،كرونوتوپ و منطق
مكالمه» در بوف كور خوانده و استدالل شد و برخالف سنت تحليلي مألوف و رايج ،اين رمان فاقد بافت
اجتماعي -سياسي مشخص (از لحاظ زماني) در جامعة ايراني است .در نقدهاي ادبي مربوط به بوف كور
حداقل از دو بافت «جامعة پيشااسالمي» و «جامعة استبدادي دورة رضا شاه» سخن گفته شده است.
يافتههاي پژوهش نشان ميدهد ،عناصري از تكصدايي ،نكوهش زندگي روزمره و امتناع از گفتگو در
جامعة ايراني در رمان بوف كور وجود دارد .گريز اخالقي ايرانيان از زندگي روزمره ،روابط سلطهآميز در
حوزة عمومي و ميل به باطنيگرايي در مناسبات اجتماعي به نوبة خود موجب كمرنگ شدن كرونوتوپ
در جامعة ايراني شده است.

واژههايكلیدي :بوف كور ،زبانشناسي اجتماعي ،فرهنگ روزمره ،گفتگومندي ،موقعيتمندي.

دريافت8312/8/81 :

پذيرش8313/2/22 :

مقدمه
جامعهشناسي ادبيات يكي از شاخههاي فرعي جامعهشناسي استت كته در اواختر قترن نتوزدهم
ايجاد و در قرن بيستم با انديشههاي كساني چون لوكاچ ،كوهلر ،گلدمن و بتاختين بته رستميت
شناخته شد .هدف ايتن جامعته شناستي بيتان پيونتدهاي جامعته و ادبيتات و نيتز آشكارستازي
 .8استاديار علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد (نویسندۀ مسئول)
m.najafzadeh@um.ac.ir
 .2دانشجوي كارشناسيارشد علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد mo-ja578@stu-mail.um.ac.ir
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چگونگي بازتاب واقعيتهاي اجتماعي در آثار ادبتي بتهويتژه رمتان استت (هتادوي و تستليمي،
 .)33 :8318در حقيقت ،بر اساس رويكردهاي جامعهشناسانه به ادبيات ،هر اثر ادبي كم و بيش
از جامعه و تحوالت آن تأثير ميپذيرد و تا حدي بر جامعه نيز تأثير ميگذارد .بنابراين ،ميتتوان
از تعامل ادبيات و جامعه سخن گفت (عسگري حسنلو .)44 :8311،با ذكر اين نكتته كته رمتان
ژانر غالب معاصر است ،بخش اعظم مطالعات جامعتهشتناختي ادبيتات ،بتا بتازخواني رمتانهتا و
جامعهشناسي رمان تولد يافت .بنياد اين بازخواني بر اين اساس است كه رمان بتيش از هتر اثتر
ادبي ديگر ،تحت تأثير شرايط و اوضاع جامعته استت و بهتتر از هتر اثتر ادبتي ديگتري ستاختار
اجتماعي را در خود بازتاب ميدهد (غالم ،بيتا.)842 :
بر مبناي رويكرد باختين ،جامعهشناسي ادبيات فراسو يا برونسوي زبان را تحليل نميكنتد
بلكه به مطالعة ساختارهاي اجتماعي ميپردازد ،از اين لحاظ كه سخن متيگوينتد و سخنشتان
نوشته ميشود (اميري)43 :8311 ،؛ اما در عين حال از ديدگاه او ،ادبيات در قالب ستاختارهاي
كالمي و زبانهاي جمعي در برابر ساختارهاي اجتماعي به واكنش نيز ميپتردازد (زيمتا:8311 ،
 .)813در حقيقت ،فراتر از اهميت درك دنياي دروني نويسندة رمان ،آنچه براي باختين اهميت
دارد ،منطق حاكم بر گفتگوهاي درون متن است .به تعبير باختين گفتگوهاي چنتد گونته درون
جامعه در تقابلهاي دوسوية راوي و ديگران در رمان بازتوليد ميشتود .بته همتين دليتل رمتان
نزديكترين بيان به آيينهگونگي جامعه است .از اين منظر رمانهتا كتاركردي منح تر بته فترد
مييابند ،چرا كه با ويژگي آينگي خود ،صداهاي متنوع جامعه را به ت وير ميكشند كه معمتوالا
در ادبيات رسمي انعكاس نمييابد.
در بستر نقد جامعهشناسانة رمان ،تحليلهاي متعتددي دربتارة روايتت پيچيتدة بتوف كتور
نوشته شده است .فراواني نشانههاي سمبوليك باعث شده تا تفسيرهاي هرمنتوتيكي و عمتدتاا از
رهگذر مطالعة زندگي و زمانة صادق هدايت دست باال را داشته باشد .اين تحليتلهتا موضتوعات
متنوعي از كشف عقده هاي جنسي و رواني نويسنده تا تحليل تضادهاي طبقاتي حاكم بر زندگي
وي و از تحليل گزارههاي ناسيوناليستي و سامي ستيزي وي تا بيمتاري روانپريشتي در آستتانة
خودكشي را در برميگيرد.
در اين ميان ،زبان شناسي اجتماعي از طريق به كارگيري الگوهاي زبتان در كتاربرد روزمتره،
دريچهاي به روي ما گشوده است كه ميتوان با توسل به آن بوف كور را از زاويتة ديگتر بررستي
كرد .اين مقاله بر پاية اين گمان اوليه شكل گرفته است كته عناصتري از اشتارات و نشتانههتاي
گفتماني در رمانهاي ايراني عمدتاا بازتاب مييابد كه متيتتوان آن را در زمترة عناصتر ديرپتاي
 288

بازتاب تکصدایی و خودگومندی جامعۀ ایرانی در رمان بوف کور

فرهنگي جامعة ايران ناميد .تترسختوردگي و نتاامني راوي داستتان در موقعيتتهتاي مختلتف
اجتماعي ،گفتمان مردمحوري در مناسبات اجتمتاعي و ختانوادگي ،نكتوهش زنتدگي روزمتره و
تعاليگري اخالقي و رابطة سلطه در كرونوپهاي اجتماعي از جملة اين عناصرند .بر اين استاس
هدف مقالة حاضر آن است تا مهمترين هنجارهاي اجتماعي بازتاب يافته در رمتان بتوف كتور را
استخراج و واكاوي كند.

نظریةتحقیق 
در اين مقاله از نظرية زبان شناستي اجتمتاعي ستود جستته شتده استت .مطالعتة رابطتة ميتان
«صورتهاي زباني توليدشده در بافتهاي گوناگون» با شترايط اجتمتاعي «توليدكننتدگان ايتن
صور زباني» و نيز «هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي» تأثيرگذار بر توليتد چنتين صتورتهتايي از
دلمشغوليهاي اصلي زبانشناسي اجتماعي به شتمار متيرود (عبتدالكريمي .)3 :8312،از ايتن
منظر موضوع اصلي زبانشناسي اجتماعي ،كاربرد زبان در بافتهاي اجتماعي گونتاگون استت و
تأثير بافت اجتماعي بر صورتهاي زباني مسئلة اصلي در زبانشناسي اجتماعي است .هر جامعته
داراي بافت اجتماعي -تاريخي مختص به خود است كه مؤلفههاي آن را ميتوان در صورتهتاي
زباني آن جامعه تميز داد و نشانهگذاري كرد .اگر رمان را ژانري از اين صورتهاي زباني بتدانيم،
در آن صورت ،مطالعة هنجارهاي فرهنگي و اجتمتاعي تأثيرگتذار در شتكلگيتري رمتانهتا در
جوامع مربوط به خود موضوع مطالعة ما خواهد بود.
بخش عمده اي از عادات ،ارزشها ،هنجارها و زواياي سياسي -تاريخي رفتارهاي اجتماعي از
طريق زبان و در تعامالت اجتماعي انعكاس مييابد .رابطة پايگاني مخاطب و گوينده يا نويستنده
و مخاطب ،تفوق يا يگانگي در روابط اجتماعي حول محور قدرت ،خ لتهاي تاريخي تأثيرگتذار
از قبيل بدبيني يا خوشبيني ،امنيت يا احساس عتدم امنيتت ،برتتريجتويي يتا عقتدة حقتارت
تاريخي و از اين قبيل در مناسبات اجتماعي معموالا از طريق زبان انعكاس مييابد.
رمان يكي از مهمترين صورتهاي زباني مدرن است كه ميتوان مناسبات اجتماعي را در آن
مطالعه كرد .رمان رابطة دوسويهاي با بافت اجتماعي برقرار ميكند .از يكسو هر رماني حتي در
شكل بياني سوررئاليستي آن در بافت اجتماعي شكل ميگيرد ،بنابراين حاوي بخش عمدهاي از
هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي جامعة خاص خود است .از ستوي ديگتر ،بتيش از اشتكال ديگتر
هنري خ ايل اجتماعي را بازتاب ميدهد.
از اين منظر نقد ادبي جديد متأثر از زبانشناسي اجتماعي بيش از تأكيتد بتر عن تر راوي و
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نويسنده ،رمان را به مثابة متني چند صدا و فاقد سلطه مطالعه ميكند .يكي از مهمترين داليتل
تاريخي براي نظرية آيين گونگي رمان آن است كه برخالف زبتان گفتمتان واحتد و تتكگويانتة
شعر ،ژانر رمان در قرون شانزده و هفده به مثابة ژانر فرعي بيشتر در ميان طبقتات پتاييندستت
رشد كرد .در اين ژانر هجويات طبقة پايين انعكاس مييافت ،بيآنكه ايدئولوژي مسلطي بر آنها
حكمفرما شود و هيچ زبان مركزياي بر متن مسلط نبود .از همين منظر رمتان بترخالف شتعر،
فاقد تعاليگيري اخالقي است (برنديست.)864 :2222 ،
در اين مقاله ،بتوف كتور بته مثابتة متتن در نظتر گرفتته شتده و تتالش شتده استت تتا از
نويسندهمحوري در نقد متن داستان اجتناب شود .بر اساس نظرية زبانشناسي اجتماعي ،برخي
از عناصر اجتماعي جامعة ايراني در متن بوف كور مطالعه شده است.

الگوهايبنیادینایرانیان 
جامعة ايراني در طول تاريخ خود در معرض آسيبهاي ناشي از مداخالت بيگانگان قترار داشتته
است .دو اصطالح سنتي و مدرن «بادهاي بينيازي خداوند» و «ايتران در چهتارراه» در ادبيتات
سياسي به همين وضعيت اشاره دارد .اصطالح اول را عطاملك جويني ( )18 :8313در بحبوحتة
حملة مغول در تاريخ جهانگشاي جويني آورده؛ و اصطالح دوم در آثار معاصر به وضتعيت ايتران
در شرايط مدرن اطالق شده است (استووزيتو و رمضتاني .)2228 ،درك تتاريخي ايرانيتان از دو
مفهوم «ناامني» و «بياعتمادي» بازتابي از اين شرايط بغرنج تاريخي بوده است .بازتاب ناامني و
بياعتمادي را ميتوان در زبان فارسي مشاهده كرد ،چنانكه بخش عمدهاي از ضربالمثلهتاي
ايراني به نحوي به اين دو دال تاريخي اشاره ميكنند.
در عين حال ،ساخت زبان فارسي منطتق مناستبات قتدرت را نيتز در جامعتة ايرانتي بترمال
ميسازد .فارسي زباني است با ساخت دستوري ساده ،اما متغيرهاي بافتي متعددي اين ستادگي
را به پيچيدگي نزيك ميكند .در اين معنا ،كنشهاي زباني فارسي نسبت به قواعد دستوري آن
بسيار باالست ،به طوري كه فراتر از دستور زبتان فارستي ،ايرانيتان در موقعيتتهتاي اجتمتاعي
مختلف از كردارهاي زبتاني متنتوعي استتفاده متيكننتد .از ايتن منظتر زبتان فارستي را زبتاني
«موقعيتمحور» بايد به حساب آورد .تشخيص اينكه در هر موقعيتي چه چيزهتايي را متيتتوان
گفت و بايد گفت ،چه چيزهايي را نبايد گفت و مهمتر از همته اينكته آنچته را متيشتود گفتت
چگونه بايد گفت ،رفتار زباني ايرانيان را متنوع و متكثر ساخته است (بتاطني .)882 :8312 ،بته
طور كلي ،ميتوان گفت ايرانيان در مناسبات اجتماعي پيچيدهاي قرار دارند و از گونههاي زباني
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براي رفتار در شرايط مختلف اجتماعي سود ميجويند .اينكه افتراد در شترايط مختلتف چگونته
رفتار خواهند كرد ،به موقعيت ايجاد شده در ميان شنونده و مخاطب بستگي دارد.
كنشهاي زباني عمدتاا بر دو پايه يا الگوي پايگاني در رفتار اجتماعي شكل ميگيترد .حتوزة
اول پايگان درون و برون است؛ و حوزة دوم ميان سلسله مراتب و برابري .آنطور كه بتاطني بتر
آن تأكيد ميورزد گونههاي زبان فارسي از همين دو الگتو تتأثير متيپتذيرد .در الگتوي درون و
برون ،تمايز ميان رونوشت عمومي و رونوشت پنهان جامعة ايراني انعكاس متييابتد و در الگتوي
دوم روابط ميان افراد بر اساس منزلت اجتماعي آنان و تالش براي ايجتاد يتا از بتين بتردن ايتن
سلسلهمراتب شكل ميگيرد (باطني.)88-82 :8316 ،
بر اساس پايگان اول ،در فرهنگ سنتي ايتران عمتدتاا بته «درون» وزن بيشتتري داده شتده
است .در تقابل ميان خلوتگزيني و ظهور اجتمتاعي ،پيشتينة تتاريخي ايتران بيشتتر بته اولتي
گرايش داشته است .عرفان ايراني عمدتاا به دوري گزيتدن از آنچته بتاختين بتا عنتوان فرهنتگ
كارناوالي يا برمن «تجربة مدرنيته» مينامند اقبال نشان ميدهد .فرهنگ كارنتاوالي بته زنتدگي
روزمرة مردم و وهلههاي اصيل در گفتگتوهتاي عاميانته و رودرو ميتان آنتان اهميتت متيدهتد
(باختين ،)8114 ،در حالي كه در زبان فارسي زندگي روزمره نكوهش شده است .همچنانكه به
گفتة برمن ( )8314تجربه و سرشت اصيل مدرنيته نه در سنت فكري بلكه در زندگاني روزمترة
مردم كوچه و بازار يافت ميشود .بترعك در فرهنتگ عرفتاني ايرانتي جنبتههتايي از نكتوهش
زندگي روزمره به مثابة مرحلة ادني انساني وجود دارد .در اغلب متتون عرفتاني و شتعر شتاعران
كالسيك ايراني ،روز به كثرت وجود و شب به وحدت وجود تعبير شده استت .در ايتن معنتا روز
روي در خلق و شب روي در مقاب قرب الهي دارد (الهيجي .)831 ،تعابير زبتاني «روزمترگتي»،
«گذران روزگار كردن» و از ايتن جملته ،ريشته در ايتن تعتابير عرفتاني ايرانيتان دارد .در بيتان
جامعهشناختي ،عرصة بيروني ،روز و جامعه عرصة آداب رستمي و رفتتار و گفتتار ختاص استت؛
جايي كه فرد بايد احساسات و عقيدة راستين خود را در كنترل بگيرد ،منطق قتدرت را در نظتر
بگيرد و به سخنانش ظاهري عمومي و مناستب ببخشتد (بتيمن .)33 :8316 ،بترعك درون و
باطن جايي است دور از چشم اغيار و بيگانگان؛ جايي كه رمز و راز آدميان در آن مخفي استت و
عرصهاي از آزادي عمل نامحدود وجود دارد.
براساس رابطة پايگاني برابري و سلسلهمراتب نيز مراودات زباني بتر استاس محتور قتدرت و
سلسلهمراتب اجتماعي شكل مي گيرد .زبان فارسي نسبت به نشان دادن اختالف سطح طبقتاتي
حساس است و گونة زباني كه بين گوينتده و شتنونده جريتان متييابتد ،نشتاندهنتدة اختتالف
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موقعيت اجتماعي آنان است (باطني .)82 :8316 ،گونه هاي زباني مختلفي از قبيل زبان رسمي،
دوستانه ،خودماني ،باالدست و زيردست در زبتان فارستي وجتود دارد كته نشتاندهنتدة روابتط
سلسلهمراتبي در جامعة ايراني است .روابط پايگاني به ويژه در زبان رسمي و در عرصتة عمتومي
سيطره دارد .از همين منظر به رغم آزادي و برابري در مناسبات دوستانه و فردي ،زبتان فارستي
تا حدودي خ لت استبدادي و تكصدايي را در عرصة عمومي بازتاب متيدهتد .ستيطرة زبتاني
راوي يا گوينده در مناسبات اجتماعي ،حضور متردان در ستاخت حتوزة همگتاني ،تعتاليگيتري
اخالقي در مناسبات اجتماعي روزمتره و نكتوهش زنتدگي روزمتره جلتوههتايي از ايتن فرهنتگ
تكصدايي است.
گريز اخالقي ايرانيان از زنتدگي روزمتره ،روابتط ستلطهآميتز در حتوزة عمتومي و ميتل بته
باطنگرايي در مناسبات اجتماعي به نوبة خود موجب كمرنگ شدن كرونوتوپ در جامعة ايرانتي
شده است .بر اساس نظرية باختين ،آنچه در منطق مكالمته اصتالت دارد ،لحظتة اكنتون استت.
لحظهاي كه دو يا چند شخص رو در رو با همديگر سخن ميگوينتد و مكالمته در شتكل اصتيل
خود آغاز ميشود .به گفتة باختين «وهلة مكالمته» دقيقتاا جتايي استت كته مكتان و زمتان بته
يكديگر گره ميخورد .از همين رو زمان و مكتان در يتك پيوستتار ظتاهر متيشتود و دوري يتا
نزديكي به لحظة اكنون موجب خلق وهلههايي همچتون «وصتل ،ديتدار ،فتراق ،جتدايي و غتم
غربت» ميشود .به گفتة باختين معنا تنها در وهلة مكالمه شكل متيگيترد (بوستتد و ديگتران،
 .)812 :2224اگرچه گپزدن و گفتگوي رودرو نمودي عيني در جامعة ايراني دارد ،امتا منطتق
مكالمه در زبان فارسي بيشتر بر محور داد و ستد متقابل و چانهزني صورت ميگيترد .بنتابراين،
هميشه با عن ر سلطه همراه است .مكالمة اصيل فاقد رابطة سلطه ميان شنونده و گوينده است
و هتردو در ستتطح ستتوژگي قتتراردارد .بتترعك  ،در زبتتان فارستتي اشتتكالي از قضتتاوت ،موعظتته،
تحريكپذيري و تالش براي ايجاد سلسلهمراتب يا از بين بردن آن همتواره در مكالمتات ايرانتي
وجود دارد .براساس منطق كرونوتوپ ،دو عن ر تقابلي با لحظة اكنون ميتوان مت ور شد :آيندة
دور يا يوتوپيا و گذشتة دور يا نوستالوژي .فقدان كرونوتوپ موجب اهميت يافتن هتر دو عن تر
در فرهنگ ايراني شده است .بسامد دو عن ر نوستالوژي و ناكجاآباد بته ويتژه در اشتعار فارستي
مثالزدني است.
از اين منظر در مقالة حاضر سه عن ر نكوهش زندگي روزمره و عاميانته ،رابطتة پايگتاني در
مراودات زباني و اجتماعي و فقدان كرونوتوپ از الگوهاي تعاملي ايرانيان اح تا و در متتن بتوف
كور رديابي شده است.
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پیشینةتحقیق 
بر اساس زبان شناسي اجتماعي ،حداقل دو انتقاد عمده و اساسي ميتوان بته جريتان كلتي نقتد
ادبي در ايران وارد كرد .اول ،اين نقد كمتر به سراغ بافت و زبان ميرود و در سطح بررسي نقش
و جايگاه راوي /نويسنده باقي مانده است .نقد ادبي با فراموشي از ماهيت چند صدايي رمتان ،آن
را به مثابة موضوعي ختودگردان و خودبستنده تلقتي كترده استت .ايتن فراموشتي ستاختاري و
ايدئولوژيكي زبان به نقدي منجر شد كه تالش ميكرد مركزيت رمتان ،بتهخ توص نويستنده را
نقطة ثقل خود قرار دهد (باختين .)214 :8118 ،دوم ،متأثر از گفتمان ادبتي متدرن ،منتقتدان
ادبي سعي كردهاند به نتيجهگيري مشخص دربارة موضوع مورد مطالعة ختود برستند .بته گفتتة
باختين ( )213 :8118اين گونه نقدها تنوع سبك و ايدئولوژي در داستان را به تتكگتوييهتاي
ايدئولوژيكي تقليل ميدهند .در واقع ،با انسجام بخشي بته گفتگتوهتاي درون متتون ،ناآگاهانته
تعابير نادرست از متن پديد آوردهاند؛ اين موضوع بهخ وص دربارة رمان بوف كور م تداق دارد.
سؤالهايي از اين دست كه «هدف اصلي صادق هدايت در اين رمان چه بوده؟»« ،شخ تيتهتا
به چه كساني در بافت اجتمتاعي -تتاريخي ارجتاع متييابنتد؟» ،هتدف صتادق هتدايت از ايتن
سياهنويسي چه بوده است وگزمهها نماد چه گروه اجتماعياياند؟» نشان متيدهنتد در مطالعتة
رمان بوف كور تاكنون نويسندهمحوري نقش مركزي را بر عهده دارد.
برخي ديگر منتقدان ادبي تالش كرده اند از طريق سمبوليسم بوف كور را رمزگشايي كننتد.
يافتن نشانههاي سمبوليك در شيوة نامگذاري ،توصيف موقعيت و مكانها و زمتانهتا از طريتق
نشانهشناسي ،از جمله دقايق اصلي چنين رويكردي است .اما به نظر ميرستد چنتين رويكتردي
نيز كامالا به وادي فرماليسم كشتيده شتده استت .از رهگتذر چنتين برداشتتي ،ترستيم روبنتاي
سياست به مثابة دلمشغولي برخي منتقدان بوف كور درآمده است .بازگشودن رونوشتت پنهتان
داستان به نحوي كه بتوان در اليه هاي زيرين آن ايران و وضعيت ناگوار سياسي و اجتمتاعي آن
را ديد يكي از مهمترين مشخ ههاي چنين نقدهايي است.
براي نمونه ،در آنجا كه آجوداني ( )822 :8313در پي اثبتات ناسيوناليستتي بتودن هتدايت
است ،دختر اثيري بوف كور را با پروين دختتر ساستان مقايسته متيكنتد و در نهايتت بتا يكتي
پنداشتن راوي با نويسنده ،صداي راوي را صداي هدايت ميداند كه به شدت ناسيوناليست بوده
است .به همين صورت ،اغلب نقدهايي كه به تكگويي بوف كور اذعان كردهاند ،اين امر را بيشتر
به سرشت و بافت جامعة ايراني مربوط دانستهانتد .جاويتد ( )823 :8311بتوف كتور را واكتنش
فرديت ايراني به مدرنيتة غربي دانسته است .نويسندهاي ديگر علت درونگرايي و تتكگتويي در
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آثار هدايت را ترس از حكومت مردساالر و اختناق حاكم ميداند كه باعتث درونگرايتي و قطتع
ارتباط با محيط و استفاده از سازوكارهاي دفاعي شده است (عليزاده .)861 :8311 ،ميرعابديني
( )8312هم به همين نكته اشاره ميكند وادبيات ايتن دوره را بتا توجته بته شترايط اجتمتاعي،
فرهنگي و سياسي درونگرا ميداند .تسليمي و كشوري ( )43 :8312در همين چارچوب در پي
اثبات اين ديدگاهاند كه هدايت در بوف كور بتا الگتوي شخ تيت هتذياني و روانپتريش ختود،
خواننده را با نابسامانيها و پريشانيهاي موجود در زندگي اجتماعي آشنا ميسازد.
برخالف نقدهاي دستة اول كه داستان را در بافت تاريخي -سياسي دورة مشتخص تتاريخي
بررسي ميكنند ،دستة دوم نقدها ،بر ذهن و روان نويسنده متمركز شده و از اين اثتر برداشتتي
روانشناسانه ارائه دادهاند .اين نقدها خود به دو دسته تقسيم ميشوند؛ نقتدهايي كته نويستندة
بوف كور را ماليخوليايي و افيوني و درگير عقدة اديپ دانسته (رضي )8313 ،و در مقابل كساني
كه بوف كور هدايت را در چارچوب نظريات فرويد و نظريات معتبرتر روانشناسي ستنجيدهانتد.
شميسا ( )23 :8313در «داستان يك روح» بوف كور را به «سمبوليسم جادويي» پيوند زده و با
استفاده از نقد جادويي به سراغ رمز و راز اثر ادبي رفته است .پژوهندهاي ديگر به نقتل از پرويتز
ناتل خانلري معتقد است كتاب بوف كور از حيث اصول كلي بر پاية گفتار دروني مارسل پروست
نوشته شده است (طلوعي .)338 :8311،در تحليل روانشناختي ديگري ،بوف كور خودكاوي به
وسيلة بازنويسي گذشته تلقي شده است .وظيفة اجباري به نوشتن ،يادآور «تكرار اجباري» است
كه فرويد در آن تقابل «لذت– بيلذتي» يا غريزة مرگ و زندگي را ميديد (خليلي ،بيتا.)2:
منتقداني كه بر مبناي تحليلهاي روانشناختي ،زبان را به رمزگان تقليل متيدهنتد از يتاد
مي برند كه سخن پيش از هر چيز پلي است ميان دو انسان كه خود به گونهاي اجتماعي تعيتين
ميشود (احمدي .)11 :8312 ،از اين منظر ميتوان انبوه نقدهايي را مورد سؤال قرارداد كته بتر
اساس نظريات روانكاوانه از بوف كور صورت گرفتهاند ،چرا كه در اصل متتن را بته زبتان رمتزي
نويسنده فروكاسته و عمالا هر گونه استقالل متن از نويستنده را مختدوش كتردهانتد .بته تعبيتر
آشوري (بيتا )2 :رهيافت روانشناسانة اثر ادبي به جاي خود سزاوار است ،زيرا اثر ادبي گفتاري
است از يك شخص در جايگاه آفرينندة اثر ،اما رهيافت تحليل روانشناختي اين وجوه را ناديتده
ميگيرد كه هر گفتار بازتابي از زمانه و محيط اجتماعي خود است.
به گمان ما اگر بتوان بوف كور را از منظر زبانشناسي اجتماعي مورد پرسش قترارداد ،راه را
بر تحليلهاي آزادانتهتتر بازخواهتد گذاشتت ،بتيآنكته دغدغته بتراي پيونتد ميتان نشتانههتاي
جهانزيست نويسنده با روان فردي راوي و هويتهتاي جمعتي شخ تيتهتاي داستتان وجتود
 212

بازتاب تکصدایی و خودگومندی جامعۀ ایرانی در رمان بوف کور 

داشته باشد .از اين منظر در ميان دو رويكرد روانشناسي و سياسي -اجتماعي به رويكرد سومي
نيازمنديم كه فارغ از سلطة نويسنده بر متن يا غلبة نمادهاي سياسي و اجتماعي ،بوف كور را از
رويكرد زبانشناسي اجتماعي تجزيه و تحليل كند.

بحث و بررسي
الف)موقعیتمندي 

سلطة اخالقي نويسنده بر روايت بوف كور در بخشهاي عمدهاي از داستتان ،بته ويتژه در نقتاط
عطف به چشم مي خورد كه خود صداق هدايت در جريان داستان مداخله كرده است .در ابتداي
داستان ،نويسنده با دريچه اي به زندگي و دردهايش آغاز ميكند و به تدريج راوي روايتت را بته
دست ميگيرد .اما در بسياري از اوقات نويسنده در فرادست راوي در متن روايت ظاهر ميشود،
دربارة زندگي فلسفهبافي ميكند و دوباره جريان را به راوي متيستوارد .آنچته در اصتل جريتان
داستان را از درافتادن به سيال ذهن كامل بازميدارد ،حضور نويسنده در نقش داناي كل است.
تأكيد بر جملة فلسفي و در شكل گزارههاي اخالقي نشان ميدهد كه بتوف كتور بتا صتداي
نويسنده گشايش يافته است« :در زندگي زخمهايي است كه مثتل ختوره روح آدم را آهستته در
انزوا مي خورد و ميتراشتد» (هتدايت .)1:اگرچته بالفاصتله راوي جريتان داستتان را بته دستت
ميگيرد ،اما صداي نويسنده در البهالي روايت تتداوم متييابتد .طترح ستؤالهتاي فلستفي ،بته
كاربردن ضمير «ما» بدون ارجاع معين ،قضاوتهاي كلي دربارة زندگي و نه آدمهاي داستتان از
جمله وهلههايي است كه ميتوان سلطة نويسنده را نشان داد .از آن جمله طرح جمالت فلسفي
از مخاطب به وفور در داستان به چشم ميختورد .جمالتتي از قبيتل«آيتا روزي بته استرار ايتن
اتفاقات ماوراء طبيعي اين انعكاس ساية روح كه در حالت اغما و برزخ بين خواب و بيداري جلوه
ميكند كسي پي خواهد برد؟» (همان )1 :يا «آيا احساسات و فكر هم بعتد از ايستتادن قلتب از
بين ميروند و يا تا مدتي  ...زندگي مبهمي را دنبال ميكنند؟» (همان )882:نشان ميدهند كته
نويسنده ،فراتر از موقعيت راوي در داستان چنين پرسشهايي را طرح كرده است.
قضاوت دربارة زندگي و آدمها خارج از متن داستان را نيز نويسنده و نه راوي انجام ميدهد.
جمالتي از قبيل «زندگي با خونسردي و بتي اعتنتايي صتورتك هتر كت را بته ختودش ظتاهر
مي سازد.گويا هر ك چندين صورت با خودش دارد .بعضيها فقط يكتي از ايتن صتورتكهتا را
دائما استعمال ميكنند كه طبيعتاا چروك متيشتود و چتين و چتروك متيختورد .ايتن دستته
صرفهجو هستند و الخ» (هدايت )18:و «كساني هستند كته از بيستت ستالگي شتروع بته جتان
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كندن مي كنند در صورتي كه بسياري از مردم فقط در هنگام مرگشان خيلي آرام و آهسته مثل
پيهسوزي كه روغنش تمام بشود خاموش ميشوند» (همتان )62:و«ايتن دردهتا ايتن قشترهاي
بدبختي كه به سر روي پيرمرد (خنزرپنزري) پنبه بود و نكبتي كه از اطراف او متيباريتد شتايد
هم خودش نمي دانست ولي او را مانند يك نيمچه خدا نشان ميداد و با آن ستفرة كثيفتي كته
جلو او بود نماينده و مظهر آفرينش بود» (همان )13:كه نشاندهندة قضاوتهاي شخ ي صادق
هدايت از دين است.
تأكيد بر ضمير فاعلي نامشخص نيز در جمالت زير حاكي از مداخلة صادق هدايت و ستلطة
وي بر روايت در داستان است« .رابطه اي بين من و جريان طبيعت بين من و تاريكي عميقي كه
در روح من پايين آمده بود توليد شده بود -اين سكوت يكجور زباني است كه ما نميفهميم».1
و «تنها مرگ است كه دروغ نمي گويد .حضور مرگ موهومات را نيست و نابود ميكند .متا بچتة
مرگ هستيم و مرگ است كه ما را از فريبهاي زندگي نجات ميدهد و در ته زندگي اوست كه
ما را صدا مي زند و به سوي خودش ميخواند -در سنهايي كه ما هنوز زبان مردم را نميفهميم
اگر گاهي در ميان بازي مكث مي كنيم براي اين است كه صداي مترگ را بشتنويم ...و در تمتام
مدت زندگي مرگ است كه به ما 2اشاره ميكند» (همان.)12 :
افزون بر اين نويسنده در پيوند مكان و زمان هاي داستان نيز به صورت قضاوتهاي فلستفي
مداخله كرده است .از آن جمله در لحظة استحالة زمان از اكنتون بته هتزار ستال قبتل ،صتادق
هدايت با افزودن يك صفحه كه احتماالا براي جلوگيري از سوءبرداشتهاي خواننده بعداا اضتافه
شده است در نقش نويسنده مداخلته متيكنتد (همتان .)33 :همچنتين ،در جملتة زيتر ،جملتة
معترضة «كه بايد به زبان عربي با او اختالط كرد» با مداخلة مستتقيم نويستنده افتزوده شتده و
روايت را دچار خدشه ساخته است« :هيچ وقت نه مسجد و نه صداي اذان و نه وضتو واخ و تتف
انداختن و دوال راست شدن در مقابل يك قادر متعال و صاحب اختيار مطلق ،كه بايتد بته زبتان
عربي با او اختالط كرد ،در من تأثيري نداشته است» (همان.)62:
با وجود اين ،به نظر مي رسد ،تناقضتي ميتان راوي و مؤلتف راوي بتوف كتور وجتود دارد .از
يك سو مؤلف خود را تافتهاي جدابافته مي داند كه همه را بته نفهميتدن محكتوم متيكنتد؛ و از
سوي ديگر اذعان ميكند كه ديگران عجيب شبيه خود راوياند و به همين علت استت كته او از
 .8تأكيد از نويسندگان است.
 .2تأكيد بر روي كلمة ما از نويسندگان است.
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خود نيز بيزار است (فلكي ،بيتا .)1 ،مؤلف باور دارد كه نخبه و برگزيده است اما ايتن بتاور را از
طريق راوي به گونهاي منفي منتقل ميكند؛ يعني ،به تلويح ميرساند ،جامعه لياقت او را نتدارد
(كاتوزيان.)62 :8312 ،
به رغم سلطة راوي بر جريان داستان ،آنگونه كه از متن بوف كور برميآيد ،راوي شخ يتي
به شدت ترس خورده ،منزوي و منزجر از زندگي عادي اجتماعي از خود بتروز متيدهتد .صتادق
هدايت حداقل بيست بار به محل زندگي گورمانند راوي اشتاره متيكنتد امتا از توصتيف دقيتق
جزييات اين مكان اجتناب ميورزد .در اصل تجسم فضايي گتورماننتد از محتل زنتدگي ،امكتان
توجه دقيق به جزييات در توصيف موقعيتت را نتاممكن ستاخته استت .راوي در همتان ابتتداي
داستان ميگويد كه «زندگي من تمام روز ميان چهار ديواري اطتاقم متيگذشتت و متيگتذرد»
(هدايت .)88 :در جايي ديگر مينويسد« :آيا اطاق من يتك تتابوت نبتود؟ رختختوابم ستردتر و
تاريكتر از گور نبود؟ رختخوابي كه هميشه افتاده بود و مرا دعوت به خوابيدن ميكرد» (همان:
.)61
اين فضاي مدور ،فاقد بعد و مغاكگون در موقعيتهاي در حال حركت نيز حفظ ميشتود و
خواننده همچنان از نقطة ديد راوي به جهان اطراف مينگرد .در رفتوآمدهاي قهرمتان داستتان
به شهر ري و برعك  ،شهر در موقعيتي توصيف شده است كه كسي انگار دراز كشيده در درون
قبري متحرك به آن مينگرد« :كوههاي بريده بريتده درختتهتاي عجيتب و غريتب تتو ستري
خورده ،نفرينزده از دو جانب جاده پيدا كه از البهالي آن خانههاي خاكستريرنتگ بته اشتكال
سهگوش و مكعب و منشور با پنجرههاي كوتاه و باريك بدون شيشه ديده ميشد» (همان.)21 :
توصيف هدايت از موقعيتهاي مكاني داستان نيز ،سرخورده ،بيحوصتله و ستمبليك استت.
راوي در جايي ميگويد« :اطاقم مثل همة اتاقها با خشت و آجر روي خرابة هزاران خانة قديمي
ساخته شده است» (همان .)31 :در جايي ديگر ميل به دور كردن خود از عرصتة اجتمتاعي بته
چشم ميخورد« :اطتاقم يتك پستتوي تاريتك و دو دريچته بتا ختارج ،دنيتاي رجالتههتا دارد»
(همان« .)62:از تمام منظرههاي شهر دكان ق ابي حقيري جلو دريچة اطاق من است» (همتان:
 .)68همان طور كه مالحظه ميشود هيچ توصيفي از دكان ق ابي وجود نتدارد .در متورد اينكته
نويسنده با رمز و راز و با نماد وقايع تاريخي و سياسي را به ت وير كشيده جز حتدس و گمتان و
قرينهيابي از زندگي نويسنده و بعضاا ساير آثار او به چيز ديگري نميتوان متوسل شتد .در عتين
حال اگر چه غالب مفسران ،در جستجوي نوعي ساختار مكاني و زماني براي رمان بتودهانتد ،امتا
گفتار نويسنده نشان ميدهد اين المكاني و بيزماني آگاهانه و براي ايجتاد فضتاي سورياليستتي
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در داستان صورت گرفته است .راوي در جايي اذعان ميكند كه «از حسن اتفاق خانتهام بيترون
شهر ،در يك محل ساكت و آرام دور از آشوب و جنجال زنتدگي متردم واقتع شتده -اطتراف آن
كامالا مجزا و دورش خرابه است ».در همان حتال در جتايي ديگتر اعتتراف متيكنتد كته «متن
نمي دانم كجا هستم و اين تكه آسمان باالي سرم يا اين چند وجب زميني كه رويتش نشستتهام
مال نيشابور يا بلخ و يا بنارس است -در هر صورت من به هيچ چيتز اطمينتان نتدارم» (همتان:
.)31
يكي از داليلي كه منتقتدان ادبتي را بته تفستيري ستمبليك از بتوف كتور كشتانده استت،
بيقاعد گي در توصيف عناصر زمان و مكان در داستان است .شكي وجود ندارد كه آنچه هتدايت
خلق كرده است ،ت ويري ذهني و دروني و به شدت ترس خورده از زندگي معمتولي استت ،امتا
سيال بودن زمان و مكان ،امكان تأويلهاي سمبليك و در عين حال نابهجا را از جانب منتقتدان
فراهم آورده است .براي مثال ،برخي موقعيتت مكتاني توصتيف شتده در بختش دوم داستتان را
متعلق به شهر ري قبل از ظهور استالم دانستتهانتد (آجتوداني .)8313 :بتا وجتود ايتن ،داليتل
مشخ ي وجود دارد كه نشان ميدهد اين تأويل اشتباه است .براي مثال ،راوي در توصيف ايتن
شهر معهود مينويسد...« :با دريچه اي رو به كوچه ...مرا مربوط به شهر ري ميكند .شتهري كته
عروس دنيا مينامند و هزاران كوچه پ كوچه و خانههاي توسري خورده و مدرسه و كاروانسترا
دارد .شهري كه بزرگترين شهر دنيا به شمار ميآيد ،پشت اطاق من نف متيكشتد و زنتدگي
ميكند .اينجا گوشة اطاق ساية محو و مخلوط شهر با كوشكها ،مسجدها و باغهايش همه جلتو
چشمم مجسم ميشود» (هدايت .)31 :در اصل توجه به كلمة «مسجد» در عبارت كتافي استت
كه پي ببريم شهر توصيف شده ارتباطي به دنياي ايراني قبل از اسالم ندارد .همچنان كه كزليك
مرد ق اب در كوچههاي شهر قاعدتاا نمي تواند ارتباطي به تفنگ ستربازان رضتا شتاهي داشتته
باشد .نكتة جالب توجه آن است كه سيال بتودن مكتان در داستتان موجتب شتده استت دامنتة
سمبليسم بوف كور از شهر ري هزار سال پيش تا دورة مدرن رضاشاهي را دربرگيترد ،در حتالي
كه بر اساس ديدگاه باختين ،كرونوتوپ يك داستان منطقاا چنين بازهاي را در برنميگيرد.

ب)كرونوتوپ 
غلبة فضاي سورراليستي بر پيرنگ بوف كور و تأكيد بر واگويههاي دروني راوي بدون توجته بته
عناصر زمان و مكان و تعليق لحظههاي ديدار و گفتگو به مثابة وقايع فاقد اهميت موجتب شتده
است تا بوف كور از لحظة اكنون بگريزد .تقريباا هيچ لحظهاي از رويارويي شخ يتها بته چشتم
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نمي خورد .قهرمانان داستان با همديگر روبهرو نميشوند و لحظتههتاي اصتيل زنتدگي همچتون
مرگ ،عشق ،جماع و عروسي فاقد ارزش گفتگو قلمداد شدهاند« :اوه چقدر حكايتهايي راجع به
ايام طفوليت ،راجع به عشق ،جماع ،عروسي و مرگ وجود دارد و هيچكدام حقيقت نتدارد -متن
از ق هها و عبارتپردازي خسته شدهام» (هدايت)31 ،
مكان نيز در رمان بوف كور اصالت ندارد .ماجراي داستان جايي نزديك شتهر ري يتا تهتران
امروز ميگذرد ،اما ترسخوردگي راوي از ديگران ،بهخ وص رجالهها ،ما را از فضتاي اجتمتاعي،
جايي كه مكالمه در آن شكل ميگيرد ،دور ميسازد .بته گفتتة راوي «از حستن اتفتاق خانتهام
بيرون شهر ،در يك محل ساكت و آرام و دور از آشوب و جنجال زندگي مردم واقع شده استت»
(همان.)88 :
زمان نيز در بوف كور فاقد اصالت است .هدايت به وفور از گذشت زمان در شكل شتب و روز
سود مي جويد .به تأكيد يادآوري ميكند كه زمان را از ياد نبرده است .دقيقاا دو ماه و چهتار روز
است كه دختر اثيري را گم كرده است .افزون بر اين شب و روز كامالا نمود عيني دارند .عباراتي
مثل «هوا داشت تاريك ميشد ...تمام شب را به اين فكر بودم ...وقتي برگشتتم از شتب گذشتته
بود ...هوا تاريك روشن بود ...و  »...از درك عن ر زمان توسط راوي حكايت ميكند ،امتا چنتين
تأكيداتي بر زمان از آنجا كه در كرونوتوپ ديدار متجلي نميشود فاقد اصالت است .درونگرايتي
مفرط راوي وگريز او از ديدار با مردم ،موجب شده است تا داستان عميقاا از منطتق مكالمته دور
شود (كامشاد.)832 :8166 ،
راوي بوف كور از مردم مي گريزد .از همين رو هيچ وهلهاي از گفتگوي رودررو را نمتيتتوان
در داستان سراغ گرفت .تقريباا هيچ مكالمه اي در متن داستان وجتود نتدارد .راوي در مكالمتات
الكن و كوتاه نيز سلطة استعاليي دارد .گفتگوهاي نادر بالفاصله به پايان خود ميرسند و بيشتتر
در شكل فرماليستي براي پيشبرد داستان ارائه ميشوند .مكالمه به معناي آن نيست كه «متن»
وجود «ديگري» را ميپذيريم ،بلكه فراتر از آن مكالمه به معناي شكستن نقش استعاليي «من»
است ،به نحوي كه ك ديگري دقيقاا هتمستطح متن بته حستاب آيتد و بتدون آنكته از صتافي
ايدئولوژيك من بگذرد ،سخنش شنيده شود (دنتيث .)42 :8113 ،باختين گوشزد متيكنتد كته
بسياري از منتقدان به اشتباه گفتگومندي را با «خودگومندي» يكسان ميگيرند .خودگومنتدي
فضايي است كه در آن اگرچه صداهاي بيشماري شنيده ميشود اما بازتتابدهنتدة ايتن صتداها
تنها شخص راوي است .نكتة محوري آن است كه در چنين وضتعيتي ستخنان ديگتران شتنيده
ميشود اما راوي است كه در نقش مسلط تعيين ميكند چه كسي سخن بگويد و چه بگويد.
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اگر بوف كور را گزارههايي در قالب رمان بدانيم ،نظر باختين در مورد رمانهاي تكصتدا بتر
آن انطباقپذير است« :در اين داستتان هتا نويستنده بتا قهرمتان داستتان موافقتت يتا مخالفتت
نميورزد .او با قهرمان سخن نمتيگويتد بلكته دربتارة او ستخن متيگويتد .ستخن نهتايي از آن
نويسنده است و هيچك نميتواند در يك سطح با سخن قهرمان مقابله كند» (هارلنتد:8313 ،
.)236

ج)فرهنگعامیانهومنزلتاخالقی 
صادق هدايت به فرهنگ عاميانة مردم ايران عالقهمند بود و كتابي نيز به همتين عنتوان منتشتر
كرده است .در بوف كور نيز در بسياري از اوقات حضور چشمگير استتعارات و عبتارات فرهنتگ
عاميانه به چشم ميخورد .با وجود اين ،برخالف باختين از اين فرهنگ عاميانه معبري بتر آزادي
نميگشايد و موقعيت پيچيدة انسان ايراني را در زندگي روزمره ناديده ميگيرد .او در بتوف كتور
دقيقاا از چيزي ميگريزد كه به گمان باختين شكل واقعي و اصيل زنتدگي محستوب متيشتود؛
يعني ،زندگي روزمرة مردم همراه با همة جنجالها و هياهوهايش .به گفتة خود او «حرف متردم
و صداي زندگي گوشم را ميخراشيد» (همان )61-61 :يا «به من چه ربطي داشت كه فكترم را
متوجه زندگي احمقها و رجالهها بكنم ،كه سالم بودند؛ خوب ميخوردند ،خوب ميخوابيدنتد و
خوب جماع ميكردند» (همان.)62:
برخالف باختين كه تالشهاي روزانة مردم عادي درگير در مناستبات اجتمتاعي را تحستين
ميكند و گفتمانهاي روزمرة آنان را رونوشت اصيل زندگي مي دانتد ،در ايتران همتواره ن تايح
اخالقي براي تعالي و در گذشتن از زندگي روزمره وجود داشته و گفتمان روزانه را اغلب شاعران
و روشنفكران به مثابة لودگي و زندگي دني و هرزه نكوهش كردهاند .بوف كور بته مثابتة الگتوي
رمان ايراني ،سرشار از جمالت فلسفي و اخالقي است كه زندگي روزمترة انستانهتا را نكتوهش
ميكند ،زندگي اجتماعي را لودگي ميشمارد و بانگ نوشانوش آدميتان را در زنتدگي عتادي بته
شدت به سخره ميگيرد .اين تعاليگري اخالقي در اصل بازمانده از فرم تكگويانة شتعر عرفتاني
ايراني است كه همواره زندگي عادي را نكوهش كرده است.
از اين منظر بوف كتور نفتي آن زنتدگي روزمترهاي استت كته بتاختين از آن در دورة ستياه
استالين دفاع مي كند و هدايت برخالف باختين از آن ميگريزد .پژوهندگان ادبتي ايتران بستيار
تالش كردهاند كه بافتي اجتماعي براي بوف كور بيابند ،اما واقعيت اين است كه نه گزليك مترد
ق اب نشاني از استتبداد رضاشتاه استت و نته شتهر ري ،عتروس شتهرهاي جهتان ،آخترين دژ
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تخريبشدة ايرانيان در برابر اعراب بيابانگرد .بتوف كتور بته ستبك اغلتب ادبيتات تتكگويانته،
واگويهاي دروني از نويسندهاي بزرگ اما سرخورده از زندگي روزمرة ايرانيان است.
«رجالهها» در گفتار راوي بوف كور همه كسانياند كته بتاختين آنتان را نماينتدگان اصتيل
فرهنگ عاميانه ميداند .باختين در بازخواني رابلة صداها ،آوازها و شوخيهاي مشاركتكنندگان
در كارناوالها را شكل راستيني از چند صدايي جامعه ميداند امتا در بتوف كتور ،راوي موقعيتت
خنده و شوخي را ناشايست مي شمارد .نگاه سوررئاليستتي راوي صتادق هتدايت ايتنگونته القتا
ميكند كه كسي كه در اين دنيا به طور معمولي زيست ميكند فاقد جوهرة انساني استت .از آن
جمله توصتيف صتادق هتدايت از زن در بتوف كتور فاقتد هتر گونته مشخ تة انستاني و كتامالا
سوررئاليستي است (قويمي .)321 :8311 ،او آگاهانه زنان را از عرصة زندگي بيترون متيرانتد و
آنان را به تعالي عرفاني مي رساند و به اين ترتيب زندگي را از حضور آنتان تهتي متيكنتد .ايتن
برخالف ايدة مدرن است كه زنان را در اصالت انساني و زميني خود ت وير ميكنتد .دور كتردن
زنان از دايرة جنسيت در اصل نگاه داشتن آنان در فضايي اخالقي و استعاليي است كه فرهنتگ
اسالمي نيز از آن دفاع ميكند.
ويژگي ديگري كه بوف كور در البهالي گفتار تكگويانة راوي برمال ميسازد ،خرافاتي بتودن
راوي است .بوف ،عنوان داستان ،نام ديگري از جغتد استت كته در فرهنتگ ايرانتي شتوم تلقتي
ميشود و با برآمدن بر ايوان خانهها بتا ختود نحوستت بتراي ستاكنان آن بته ارمغتان متيآورد؛
همچنان كه در استحالة پاياني داستان ،راوي به شكل جغد درميآيتد .افتزون بتر ايتن در متتن
داستان در حالي كه از ديگران ميگريزد ،رفتارها و اعتقادات آنان را به كار ميگيرد و يتا بته آن
باور دارد .اين يكي از تناقضهايي است كه در متن داستان بوف كور به چشم ميخورد .احتمتاالا
مداخلة نويسنده در خلق چنين موقعيتهاي متناقضنمايي دخيل بوده است .هدايت به مطالعتة
فرهنگ عاميانه عالقهمند بود و احتماالا برخي از آنان را بته فراختور حتوادا داستتان بته متتن
تحميل كرده است .جمالتي از اين دست به وفور در متن يافت ميشود« :با اينكه بترادر شتيري
بوديم مجبور بودم او را به زني اختيار كنم» (همان« ،)43 :او قبالا آن دستمال پرمعني را درست
كرده بود .خون كبوتر به آن زده بود» (همان« ،)46 :من زنم را نكشتتم چتون از بيترون صتداي
عطسه آمد كه نشانة صبر بود» (همان )18 :و «مرد ق اب هتم بتراي ثتواب هفتت قتدم دنبتال
تابوت رفت» (همان .)82 :شخ يت هاي ديگر داستان همچون ننجون ،لكاته و ق اب نيز به نقل
از داستان اينگونه خرافهپرستي خود را نشان ميدهند« :دايهام معتقد بود كته تقتدير ايتنطتور
بوده ،ستارهاش اين بوده» (همان« ،»)11 :به من گفت كه دخترم (يعنتي آن لكاتته) بته ستاعت
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خوب پيرهن قيامت براي بچه ميدوخت ...جادوگر فالگير جامزن ،سركتاب بازميكند و راجع به
من با آنها مشورت مي كند .چهارشنبه آخر سال رفته بود فالگوش يك كاسه آورد....گفت اينها
را به نيت سالمتي من گدايي كرده» (همان.)822:

د)امتناعگفتگو 
پيرنگ داستان بوف كور به طور روشن و صريح بر پاية دوگانهستازي از پايگتان ختود و ديگتري
انجام گرفته است .من يا راوي در يكسو و همة مردمتان شتهر در آن ستو و بته مثابتة ديگتري
حضور دارند .با وجود اين ،صادق هدايت همواره ديگران را در داستان خود در موضتع ابتژه نگتاه
ميدارد (جهتانگيري و ديگتران .)821 :8312 ،راوي نتهتنهتا بته ديگتران اجتازة ستخن گفتتن
نميدهد ،بلكه از طريق اوست كه ما با جهان ديگران آشنا ميشويم .از اين منظر صادق هتدايت
صداهاي ديگري را به نحو عجيبي در داستان خود سركوب كترده و فضتايي از خودگتويي خلتق
كرده است.
امكان نيافتن ديگران به خوداظهاري و طرح عقايد خود موجب شده است تا به سختي بتوان
از طريق بوف كور گفتمان و بافت اجتماعي همع ر خود را بازتتاب داد .بته تعبيتر ديگتر ،افتراد
حاضر در داستان بوف كور از آنجا كه صدايي از آنان شنيده نميشود نميتوانند نمايندة گفتمان
اجتماعي خود باشند (باختين8114 ،الف.)818 :
همچنين ،آدمها در بوف كور فاقد مشخ ههاي فرديانتد ،بته نحتوي كته ديگتران همته بتا
عناوين و اسامي كلي شناخته ميشوند .مهمترين ديگتري در داستتان «ستاية راوي» استت كته
اولين و به زعم نويسنده شايد تنهاترين شتنونده باشتد (صتنعتي .)243 :8312 ،بته زعتم راوي،
«اگر حاال ت ميم گرفتهام بنويسم فقط براي اين است كه ختودم را بته ستايهام معرفتي كتنم»
(هدايت )1 :يا «بايد همتة ايتنهتا را بته ستاية ختودم كته روي ديتوار افتتاده توضتيح بتدهم»
(همان« ،)82:فقط با ساية خودم خوب ميتوانم حرف بزنم فقط او ميتواند مرا بشناسد او حتمتاا
ميفهمد» (همان .)36:عالوه بر سايه ،رجاله ها ،دختر اثيري ،عمو و كالسكه چي در بختش اول و
لكاته ،ننجون يا دايه ،پيرمرد خنزر پنزري ،ق اب ،پدر و برادر لكاته و حكيمباشي در بختش دوم
از ديگريهاي داستان و فاقد مشخ ة فردي و هويتياند.
ويژگي مهم «ديگران» در اين رمان بينام بودن آنهاست .در واقع ،هتر كتدام نماينتدة نتوع
خود محسوب ميشوند .شايد اين بينام بتودن نشتان از عتدم استتقالل و فرديتت آنهتا باشتد.
ابزارياند كه راوي در شخ يت آنها ممزوج شده و حرف خود را از دهان آنها بيتان متيكنتد.
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رجالهها و لكاته ،انسانهاي احمق و خوشبخت در نظر راوي كساناند كه به فراخور دنيا آفريتده
شدهاند و در يك كلمه انسانهايي معمولياند كه كارشان ،زندگيشان ،عشقشان و هر چيتز كته
مربوط به آنها ميشود نفرتانگيز است .نفرت و آزردگتي از رجالتههتا بارهتا در داستتان بيتان
ميشود« :آرزو ميكردم يك زمينلرزه يا طوفان يا صاعقة آسماني همة اين رجالههتا كته پشتت
ديوار اتاقم نف ميكشيدند ،دوندگي ميكردند،كيف ميكردنتد همته را متيتركانيتد» (همتان:
.)14
در مورد «لكاته» هم همينطور« :اسمش را لكاته گذاشتم چون هيچ اسمي بته ايتن ختوبي
رويش نميافتاد»« ،يك زن هوسباز كه يك مرد را براي شتهوتراني ،يكتي را بتراي عشتقبازي و
يكي را براي شكنجه دادن الزم داشت» (همان .)12 :جالب است كته در جامعتهاي كته معمتوالا
چنين حكمي دربارة مردان آن بيشتر صدق مي كند تا زنان ،صادق هتدايت زن ترستيمشتده در
داستان را فاقد اخالق زناشويي ميداند و بيآنكته بته وي اجتازة حترف زدن بدهتد ،محكتومش
ميكند.
دگرسازيهاي اخالقي در بوف كور تا سر حد مرگخواهي براي ديگتران تتداوم متييابتد .از
همين رو يكي از مفاهيمي كه در سراسر بوف كور ديده ميشتود ،مترگ استت .راوي بيننتدهاي
است كه مرگ را در ديگران ميبينتد .در واقتع ،راوي اگرچته مترگ را بته ختود بستيار نزديتك
مي بيند ،اما با نوعي فرافكني مرگ را به ديگريها منتقل ميسازد؛ مثتل ،مترگ لكاتته و دختتر
اثيري و در اينجا به اين پندار باختين نزديك ميشود كه «ميبينيم كه ديگران و فقتط ديگتران
ميميرند .در گذرگاه گورستانها چيزي جز ديگران نميبينيم» (احمدي.)822 :8312،
افزون بر اين ،او بر عك داستايوسكي قهرمانان اصلي داستانش را وادار به قضاوت ميكنتد.
افزون بر قضاوتهاي كلي كه مداخلة نويسنده را در متن داستان نشان ميدهد ،راوي نيتز بارهتا
دست به داوري دربارة افراد داستان ميزند« :زندگي رجالهها كه همشان جسماا و روحاا يكجتور
ساخته شدهاند» (هدايت )32 ،يا در جايي ديگر ميگويد« :از ميان كوچهها ،بيتكليتف از ميتان
رجالههايي كه همة آنها قيافة طماع داشتند و دنبال پول و شهوت متيدويدنتد گذشتتم -متن
احتياجي به آنها نداشتم چون يكي از آنها نمايندة باقيشان بود .همة آنها يتك دهتن بودنتد
كه يك مشت روده به دنبال آنها آويخته و منتهي به آلت تناسليشان ميشد» (همان.)32 :
عالوه بر اينكه ظاهراا گفتگويي در خالل داستان صورت نميپذيرد ،صداي شخ يتها هم از
زبان راوي بيان ميشود .در واقع ،شخ يتها هرگز از سطح ابژه به ستوژه حركتت نمتيكننتد و
سلطة راوي كامالا به چشم ميختورد .بتراي مثتال ،در بختش اول داستتان در برختورد راوي بتا
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كالسكهچي متوجه مي شويم كه حتي به خود راوي هم مجالي براي سخن گفتن و تداوم مكالمه
داده نميشود« :آهسته نزديك او رفتم .هنوز چيزي نگفته بودم؛ پيرمرد خندة خشك و زنندهاي
كرد و گفت :اگه حمال ميخواستي من خودم حاضرم ،هان؟ من با دست اشاره بهسمت خانتهام
كردم ولي او فرصت حرف زدن به من نداد»« .او گفت همينجا خوبه و بيآنكته منتظتر جتواب
من بشود با بيلچه و كلنگي كه همراه داشت مشغول كندن شد» (همان.)42:
در بخش دوم داستان هم اغلب براي پيش بردن داستان به نقتل قتول متوستل متيشتود و
شخ يتها همچنان در يد قدرتمند راوي باقي ميمانند« .ديدم دايهام جلو آفتاب نشسته بتود.
سبزي پاك مي كرد .شنيدم به عروسش گفت همهمون دلضعفه شديم ،كاشكي ختدا بكشتدش
راحتش بكنه» (همان)11 :؛ يا حضور چندين بارة «يك دسته گزمة مست» بدون هيچ گفتگويي
يا حتي صدايي نمايانده ميشود .از آنان جز سه م رع شعر و شوخيهاي هرزه كه ما نميدانتيم
چيست ،هيچ صداي ديگري بازتابانده نميشود .راوي در حالي زن يا لكاته را به همبستتر شتدن
با مردهاي بيگانه و جورواجور متهم ميكند كته هتيچ ستخني از زن در مقتام دفتاع يتا اعتتراف
شنيده نميشود و خواننده بالفاصله اين پرسش را پيش ميكشد كه آيا راوي دروغ نميگويد؟
يكي از معدود وهلههايي كه داستان در آستانة مكالمه قرارميگيرد ،در بختش دوم داستتان
رخ ميدهد .زماني كه لكاته به ديدن راوي ميآيد و از او ميپرسد« :حالتت چطتوره؟» امتا راوي
آن را طعنهزننده ميانگارد و جواب ميدهد« :آيا تو آزاد نيستي؟ آيتا هتر چتي دلتت متيختواد
نميكني؟ به سالمتي من چكار داري؟» (همان .)823 :در اصل راوي با جملتهاي دلستردكننده،
مكالمهاي را كه هنوز آغاز نشده ،به پايان ميبرد .سلطة سنگين صداي راوي ،ساير شخ تيتهتا
را نيز در محاق قرارميدهد و در نتيجه ديالوگ بته معنتي شكستتن نقتش استتعاليي «متن» از
طريق ايجاد پايگان خود و ديگري عقيم ميماند .چنين موضعگيتريهتايي از ستوي راوي بتوف
كور نشان ميدهد مهمترين دلمشغولي مؤلف صحبت با خودش بوده استت (كاتوزيتان:8311 ،
.)331

جهگیري 
نتی 
در اين مقاله تالش شد تا عناصري از تكصدايي ،امتناع از گفتگو و فقدان كرونوتوپ در جامعتة
ايراني در رمان بوف كور كاوش شود .اينكه چه داليل تاريخي و جامعهشناختي موجب شتده تتا
جريان گفتگو در ايران ،با چانه زني براي ايجاد سلسله مراتب قدرت يا درهم شكستن آن همتراه
باشد ،بايد در پژوهشهاي آتي بررسي شود؛ همچنان كه نظرية قاطعي دربارة اينكه چرا ايرانيان
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در كنشهاي زباني ،زندگي روزمره را نكوهش متيكننتد وجتود نتدارد .احتمتاالا شترايط نتاگوار
سياسي -اجتماعي در طول تاريخ ،نياكتان متا را بته جريتده رفتتن و خلتوتگزينتي و ترديتد و
بياعتمادي نسبت به حوزة عمومي تحريص كرده است .در ضربالمثتلهتا ،اشتعار و گفتارهتاي
روزمرة ايرانيان سخن از بي وفايي دنيا ،زودگذربودن لذت زندگي ،نكتوهش روزمترگتي و جتزآن
بسيار گفته ميشود .اينها در اصل بازتابي از درك جامعه از خود و محيط پيرامونش است.
رمانهاي فارسي به مثابة صورتهاي زباني مدرن كه ايتن خ تايل ،هنجارهتا و كتنشهتاي
اجتماعي و زباني را در خود منعك مي سازند ،از اين منظر قابل مطالعه و بازخواني استت .ايتن
موضوع كه فرم تكگويانة شعر فارسي تا چه اندازه در ادبيتات داستتاني ايتران نيتز تكترار شتده
است ،نيازمند بررسي هاي دقيق است .پيش از هر چيز بايد وزن تأثيرات ادبيات غربي ،بته ويتژه
جريان سيال ذهن مشخص شود كه همزمان با تولد رمان در ايران ،در غرب وزيدن گرفتته بتود.
واقعيت اين است كه ژانر رمان زماني به درون جامعة ايراني پا گذاشتت كته امتواج ستيال ذهتن
ادبيات غرب را درنورديده بود و به شيوة شعر مدرن ،رمان ايراني نيز از بدو تولد با ستبك ستيال
ذهن آغاز شد و از همان ابتدا سيماچة سورئاليستي به خود گرفت .از همينرو ،غلبة گرايشهاي
هرمنوتيكي در فهم روابط انساني و فضاي سوررئاليستي در ادبيات پت از مشتروطيت بتيش از
پيش نويسندگان ايراني را به گريختن از موضع كارنتاوالي جامعته تحتريض كترد .از ايتن منظتر
بررسي فقدان كرونوتوپ در زندگي سياسي -اجتماعي ايرانيان نتايج جامعتهشتناختي مهمتي را
دربارة دموكراسي ،جامعة مدني و گفتگومندي روشن ميسازد.
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