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 چکیده

 از این اثر به عمل آمده کهمتعددی . همواره تعابیر بوف کور یکی از آثار بحث برانگیز ادبیات فارسی بوده است     

، کور استی درون مایه های غالب در بوف واسازهدف اصلی این مقاله حاکی از ویژگی های مدرنیستی آن است. 

مضدامینی ودون مدرج، جبدر،      مختلف از جمله دکتر کاتوزیان تعیین و تبیین شدده اندد.  مضامینی که توسط منتقدان 

ناهمگونی با جماعت و عشق فرازمینی همواره این اثر را در بند خود گرفتار ساخته اند و خوانندگان بدرای فدرار از   

جدیدد و   مضدامینی کدام     واسدازی  با این حال نقد می شوند.پیچیدگی های ساختاری و زبانی متن به آنها متوسل 

ایجداد   واسدازی هددف از نقدد    را آشکار می سازد. وون اشتیاق به زندگی، همرنگی با جامعه متناقض از بوف کور

  نگرش های نوین در خواننده و براندازی تفاسیر کهنه و یک سویه از متن است.
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 مقدمه

وانندگان را به والش کشیده و شیوه های روایی خاص و بدیع هددایت  صادق هدایت همواره ذهن خبوف کور     

تکثر معدانی و دسدتکاری    (،0493) 0231در این اثر منجر به خوانش های متعددی گشته است. نوشته شده به سال 

 T. S. Eliot's The) )تی اس الیدوت   دناکجا آباهم ردیف آثار مدرنیستی وون را این اثر  های زمانی و مکانی، 

Wasteland جیمز جویس اولیسیا  و (James Joyce's Ulysses  )  .امدا وندین ویژگدی هدای     قرار می دهدد

نخواهد بود که هدایت از انق بی که در ادبیات غرب رخ داده بود، آگاهی کامل داشت.  مدرنیستی بیانگر این مطلب

به عنوان اولین اثدر مدرنیسدتی    بوف کورند، زمانی که کافکا و جویس هنوز مورد توجه محافل ادبی قرار نگرفته بود

 Manifestمعانی آشکار مدتن ) ادبیات ایران پا به عرصه نهاد. از ویژگی های مدرنیستی اثر می توان به محدودیت 

Contentراستا در این درگمی راوی و ساختار روایی منقطع و نامنسجم اشاره کرد.(، تعدد تعابیر، آنارشیگری، سر ،

به این نکته اشاره دارد کده ایدن داسدتان بلندد      بوف کور هدایت ۂدربار  کاتوزیان در کتاب ی همایوندکتر محمد عل

قصده اولدی    » راوی و لکاته.صه ی و دیگری ق مشتمل بر دو روایت است: روایت اول، داستان راوی و فرشته است

ع در بوف کور هیچ اتفاقی به معنای اتفاق می افتد )اگر وه در واق 0211در حال حاضر، یعنی در تهران حدود سال 

و  به ما رسیده شهری بدزرج  هدوم در شهر ری پیش از مغول، که به روایتی ک صه یمعمول این کلمه نمی افتد( و ق

این دو روایت به حدی در یکدیگر آمیخته شده اند کده بسدیاری از خواننددگان     0« زیبا و پیشرفته و پرجمعیت بود.

نها را ندارند و در دام بسیاری از تعابیر نادرست و ناخوانشی گرفتار می شوند. نقدش مکمدل   توان از هم تمیز دادن آ

ز نمی تواندد آن را زیدر   این دو قصه باعث ایجاد انسجامی انکارناپذیر در متن می گردد که حتی گسستهای روایی نی

انع از هم گسدیختگی افرایدی مدتن    د. همچنین راوی به عنوان محور در مرکز این دو روایت قرار دارد و مسوال ببر

بدا ایدن وجدود، مدوارد      .را یک واگویه در نظر گرفت بوف کورمی شود. راوی تنها گوینده متن است پس می توان 

متعددی در متن به وشم می خورد که راوی گفته های خود را نقض می کند و متن ویژگی های یدک گفتگدوی دو   

 ا تکثر تعابیر تنها منحصر به یک فرد است و بس. ( را به خود می گیرد. امDialogueسویه )



 

 

تنهدا شخصدیت کدام       یبق نظدر دکتدر کاتوزیدان،    همانگونه که اشاره شد راوی تنها گوینده متن است و بنابراین  

پرداخته شده ی متن. تنها مشاهدات و دیدگاههای اوست که راه نفوذ به الیده هدای نهدانی مدتن را بدرای خوانندده       

د. کاتوزیان سایر شخصیتهای بوف کور را ونین می شمرد: پیرمرد قدوزی، زن و رجالده هدا. پیرمدرد     ممکن می ساز

قوزی متناوبا  به صورتهای مختلف در متن ظاهر می شدود: نعدش کدش، پددر راوی، عمدویش، پددرزنش و پیرمدرد        

اینان  ل پرداخته نشده اند،نهایتا  خود راوی. علی رغم حضور مکرر در متن، این شخصیتها به یور کام خنزرپنزری و

راوی به تصویر کشیده است.  مه یراوی هستند. زن به صورتهای فرشته، لکاته، عده ی تنها فرافکنی ذهن آشوب ز

: فرشته و لکاته، بهشت و جهنم. آخرین شخصیت متن، مردم و یا می کنددر اینجا زن در قالب دو نهایت نمود پیدا 

 ،از عوام اند. اینان مردمانی فاسد و هوس رانند که با پذیرش بی عدالتی ها و پسدتیها رجاله ها هستند که نماینده ای 

بهای انسانیت را نمی پردازند، بهای سنگینی که راوی آن را به جان می خرد. از این رو بررسی وتفحد  در دنیدای   

 را آشکار خواهد ساخت. بوف کوردرونی راوی، مضامین اصلی 

 روش

مملدو از  بدوف کدور   ( در پی کشف تناقضها در متن اسدت. و از آنجدایی کده    Deconstruction) واسازینقد     

سدازد. نقدد    هددایت را آشدکار   ۂاز متن می تواند دنیای وارونه و والش زد ها و تناقض هاست، نقد واسازی نقیضه

ان، معنی و یا تفسدیر  (  بر این باور است که به دلیل بی ثباتی و پویایی زبJacques Derridaژاک دریدا ) واسازی

، تکثدر   3«معنی در دام بازی های زبانی اسیر اسدت »نهایی از یک پدیده ناممکن است. او به این مطلب تکیه دارد که 

اه انسان است که مملو است از خ ها، تکررها ماهیت ناخودآگ ویژگی های ،معانی و ناتوانی در اتخاذ تصمیم نهایی

از نظدر   ( یدر  ریدزی شدده اندد.    Binary Oppositionsلب تقابل های دوگانه )این تناقض ها در قا و تناقضها.

( رابطه ای تک قطبدی و یدک سدویه نیسدت کده در آن      Signified( و مدلول )Signifierل )طه ی بین دادریدا راب

نهایدت و یکاداروگی داللدت     ، این مدلول بوده است کده بدر معندی و   مدلول برتری می یابد. در یی تمامی عصرها

( در جوامدع شدده اسدت، تقابلهدایی ودون      Binary Oppositionsداشته و منجدر بده ایجداد تقابلهدای دوگانده )     



 

 

این تقابلها رخنه ناپدذیر نیسدت،    خوبی/بدی، گفتار/نوشتار، وجود/عدم و حضور/غیاب. اما از نظر دریدا قطب برتر

دارای عناصر درونی است که مدی تواندد   ی بلکه توسط قطب فاقد امتیاز هم پوشانی می شود. بدین معنی که هر متن

ندی بدر نوشدتن متندی بدا درون مایده ای       یسنده مبد که ادعاهای نوقطب برتر هر تقابل دوگانه را واسازد و نشان ده

واهی است. اگر درون مایه متنی بر تقابل دوگانه ای مانند حیات/مرج مبتندی باشدد کده در آن تد ش      منسجم کام  

ون اصلی است، خوانش دریدایی این مطلب را آشکار خواهد کرد که متن برخ ف مضدمون  برای بقا و حیات مضم

ن درون مایه اصلی مدتن  به عنوا همتراز و هماا با حیات غالب خود، دارای عناصر معنایی است که مرج و پووی را

 د.  نشان می ده

خواننده را از سنت گرایدی   ق نقد واسازییری ند. از اینواسازی ااین تقابلهای سلسله مراتب دار هدف اصلی نقد   

بوف  می دهد. از این رو نقد واسازیو رخوت عادتها به سمت دیدگاه هایی جدید و حتی غریب و ناشناخته سوق 

یداری و تزلزل این تقابلهدای ایددلولوژیک کده بیدانگر درون     ادر پی کشف این تقابلهای دوگانه است. ساس ناپ کور

ده خواهد شد. در این روند از هیچ عنصر فرامتنی استفاده نخواهد شدد وراکده فراینددهای    نشان دا تندمایه متن هس

ناخودآگاه ذهن راوی عرصه را برای خوانش واسازی باز خواهد کرد. راوی خود در واسدازی مدتن خدویش سدهیم     

خدوانش نهدایی از    هواسازانخواهد بود، از یریق خود مکاشفه های متناقض و انکار غرایز وآمالش. بر یبق نظریات 

یک متن ناممکن است اما هدف از این اسلوب نقد، رهایی از بند سنتها و قیودی است که مانع از کسب نگرشدهای  

ابعاد بی شماری از تجریبات انسانی را بده نمدایش مدی گدذارد، نده از یریدق        بوف کورجدید در زندگی می شوند. 

گو و ماجراجویی. راوی دنیای داستان را در دست گرفته و آن سنتهای دیرینه ی ادبی وون تعامل شخصیت ها، گفت

را به واگویه ها و شکوه های خود محدود می سازد. واسازی متن نیز تنها از خدود راوی و ک مدش بهدره جسدته و     

» بسدیار کلیددی اسدت:     Jacques Lacan)معدروف ژاک الکدان )  له ی دنیای او را برمی اندازد. در این راستا جم

 کد م در بسدتر زنجیدره ای از دالهدا     تفسدیر  اه انسان ساختاری همانندد زبدان دارد. بیدان از یریدق زبدان و     ناخودآگ

(Signifiersناپ )ا( یدار و بدون دستیابی به هر گونه مدلولSignified .حاضر و ثابت رخ می دهدد )»شخصدیت   2



 

 

 واسدازی بی ای ع است و عامل اصدلی   و ک م راوی به شدت تحت تاثیر ناخوادآگاه اوست، تاثیری که راوی از آن

 متن می باشد.

 در بوف کور واسازی

یافتن تقابلهای دوگانه ای است که از یریق آنها درون مایه ی اثر شکل مدی یابدد. در    قدم اول در واسازی هر متن  

عشدق   که این تقابل ها عمدتا  به شفاف سدازی شخصدیت راوی مدی انجامندد عبارتندد از: مرج/زنددگی،       بوف کور

فرامادی/عشق مادی، عدم سازگاری با جماعت/هم رنگی با جماعت، معنویدت گرایی/دنیداگرایی، جبر/اختیدار. نقدد     

بر این تکیه دارد که قطبهای برتر این تقابلها )مرج، عشق فرامادی، ناسازگاری، معنویت گرایدی،   بوف کور واسازی

ن تقابل ها )زندگی، عشق مدادی، سدازگاری، هدم رنگدی بدا      لوب ایبر( ناپایدار و قابل براندازی اند و قطبهای مغج

تقابدل دوگانده   و مهم تدرین  را در خود جای داده اند. اولین  بوف کورجماعت، دنیا گرایی و اختیار( مضامین عمده 

بدوف  الدب در   ن غمرج/زندگی است. در یول ادوار مختلف خوانندگان و منتقدان بر این باور بوده اند کده مضدمو  

سایر آثار هدایت مرج و یا آرزوی مرج است. در بوف کور و به خصوص در قصده دوم راوی مدرج را    و درکور 

 Edgar Allen Poe)یلب می کند، مرج به عنوان مفری از آالم و مصالب زندگی. آرزوی مرج ادگار الن پویی )

مدرج مدرج   »آورد:  مدی یابدد جدایی کده راوی فریداد بدر مدی        بدوف کدور  مصداق آشکار و غیرقابل انکارش را در 

مرج به عنوان تسکینی بر اندوه زندگی از کف رفته مورد نفرت راوی نیسدت و از آن بداکی نددارد. او     9«...کجایی؟

معتقد است که شراب قرمز به یادگارمانده از مادرش که استعاره ای از مرج است برای او رستگاری و آرامش ابدی 

برخ ف مردم عدادی مدرج    5«ر مرج که آسودگی همیشگی می بخشد.ثیشراب ارغوانی اک»آورد:  به ارمغان خواهد

آرزوی مدرج در راوی زمدانی بده     6«نظرم اتفاق معمولی و یبیعی آمد. مرج به»پدیده ای کام  یبیعی برای اوست: 

و شور و شعف عارف گونه ای وجودش را فرا می گیدرد:   و آثار احتضار را در خود می یابداوج خود می رسد که ا

بدی سدرش یبدق    یه ی سدا   7«از این حالت جدید خودم کیف می کردم و در وشمهایم غبار مرج ر ادیدده بدودم.  »

اگر سایه کسی سر نداشته باشد تا سر سال مدی  » خرافات زمان حاکی از این است که تا یک سال دیگر خواهد مرد:



 

 

م. ف. فرزانه، دوست و منتقد هدایت  4.تاس« امید نیستی پس از مرج»تنها ویزی که از او دلجویی می کند  8«میرد.

بیان می دارد که اشتغال ذهنی راوی با مرج در قالب فرشدته بده تصدویر کشدیده      آشنایی با صادق هدایتدر کتاب 

به عنوان نیرویی مثبت در برابر خرافدات، اختنداق و دو    بوف کورشده است. تعبیر دیگر فرزانه از مضمون مرج در 

از هر شکلی که مرج در متن وهره می نمایاند، مرج بخش الینفدک زنددگی راوی و    فارغای جامعه است. رنگی ه

 مهم ترین درون مایه متن است. 

قطب برتر تقابل دوگانه مرج/زندگی مورد بررسی قرار گرفت وآثار برتری آن در متن نیدز ارالده شدد. امدا     

قابل اسدت: زنددگی، بددین معندی کده راوی      قطب دیگر این ت همسنگ نشانه هایی در متن حاکی از برتری و مزیت

کام    در یلب مرج نیست و زندگی با تمام آمال و اشتیاقش، مخفیانه در دنیای راوی رخنه کدرده اسدت. او در پدی    

اسدت کده بیدانگر ایدن     « زنددگی »آن آغاز می شدود   بازندگی است و به زندگی امید دارد. اولین واژه ای که داستان 

 نده ی یری های راوی با عدم و یاس هرگز جدا از زندگی نیست. مدرج تنهدا در پدس زمی   مطلب است که خود درگ

ق تلخ زندگی وون مرج وپووی را زندگی معنی می یابد به تعبیر دیگر اگر او درپی زندگی نبود نمی توانست حقای

رازمیندی زنددگی اش   تحریر در می آورد و این که تجربیات ف ته ییابد. این حقیقت که راوی زندگی خود را به رشب

را در قالب لغات بیان می کند حاکی از اشتیاق او برای جاودانگی است. در یول تاریخ بشدر، نگاشدتن خودزنددگی    

نامه راهی برای یافتن جاودانگی پس از مرج بوده است، اگر وه او دالیل نگاشتن این تجربیات را وندین بیدان مدی    

ولدی   00«می خدواهم خدودم را بهتدر بشناسدم    »و یا  01«یه ام معرفی بکنمفقط برای این است که خودم را به سا»کند: 

سوگیری ناخودآگاه او به سمت زندگی غیرقابل انکاراست. حتی ادعای خودشناسی راوی برای نگاشتن افکار خدود  

 از نور زندگی نشات می گیرد، خودشناسی بدون گوش وشمی به زندگی وگونه امکان پذیر است؟

شراب قرمز به عنوان نمادی از مسیح و رستاخیز و احیای پس از مرج، مبین اعتقاد ناخودآگاه راوی  در این راستا،  

گذاشدته و  به زندگی پس از مرج است. مادر راوی که رقاصه ای هندی در معبد بود برای او شرابی سمی به جدای  

قصدد نوشدیدن جرعده ای از     این شراب جوهر وجود مادرش است. در یول داسدتان راوی  راوی بر این باور است

شراب را دارد که به یور ناخودآگاه قصدد احیدای حیدات مدادر را در بددن خدود دارد. همچندین در زمدان آبسدتنی          



 

 

همسرش به نوشیدن شراب توسط کودکش می اندیشد که حاکی از قصد احیای حیات خود در بدن کودکش است.  

زندگی می توان به توجه عمیدق راوی بده عدوام و حاجدات      یغه ی راوی درباره نی بر دغدتاز دیگر نشانه های مب

ایدن   03«آیا این مردمی که شبیه من هستند که ظاهرا  احتیاجات وهوا و هوس من را دارندد... »غریزی آنها اشاره کرد: 

جمله به این مطلب تکیه دارد که نیازهای غریزی راوی همواره در ذهن او ینین است و بده صدورتهای مختلدف از    

حتدی ادعاهدای او    نیاز به یافتن تسلط بر همسرش، نوشیدن شراب و استعمال تریاک در وی ظاهر می شدود.  جمله

نهان کند و این شباهتها بهترین روش شباهتهای بیشمار او را با آنها پ مبنی بر متفاوت بودن از عوام الناس نمی تواند

نفی آنها دارد. از سوی دیگدر   ه او متناوبا  سعی درحیات در دل راوی است ک دگی و میل بهبرای نشان دادن رو  زن

او از دنیای بیرون کام   فاصله نگرفته است. وجود دایه که به خانه رفت و آمد می کند و همچندین دو پنجدره او را   

 هنوز با دنیای بیرون و جامعه مرتبط می سازد. او هنوز به جامعه و مردم و ویژگیهایشان می اندیشد. در واقدع یکدی  

وی نابهنجاریهای جامعه است. او هنوز از ورای پنجره بده بیدرون مدی نگدرد و افسدوس کد         ۂاز دغدغه های عمد

ندیشدی و  اندیشی های دیگران را می خورد. پس فقط مرج نیست که راوی را به خود می کشاند، اصد   و دگدر ا  

 هن راوی را به خود مشغول کرده است.حیات نو بخش عمده ای از ذ

مرج/زندگی و اثبات این مطلب که میل به ادامده زنددگی در راوی وجدود دارد،      نه یا واسازی تقابل دوگاحال ب  

می توان به این حقیقت دست یافت که او نگرش دو سدویه ای نسدبت بده ماهیدت زنددگی دارد. اگزیستانسیالیسدم       

مرج و زندگی در نوسان است و در پی  که راوی همواره بین به گونه ایهدایت در این داستان کام   نمود می یابد 

بده   زنده به گدور و همچنین بوف کور  خایرات دوران کودکی درات می کوشد. فرزانه معتقد است یافتن جوهر حی

. این خایرات آخرین حربده راوی  ندوفور یافت می شود. این خایرات بیانگر حسرت گذشته و امید به تجدید حیات

 ه دور از هرگونه نابهنجاری و دلزدگی هستند. برای بازگشت به زندگی واقعی ب

دومین تقابل دوگانه معنویت گرایی/مادی گرایی است که با تقابل ناسازگاری با جماعت/همرنگی بدا جماعدت در     

عه ای سازگار و همگدون  ارتباط مستقیم است. راوی خود را متفاوت از رجاله ها می پندارد. رجاله ها نمادی از جام

سدیرابی فدروش، فقیده، جگرکدی، رلدیس داروغده،       »در آن زندگی می کند. این جامعده مشدتمل بدر     که راوی است



 

 

ولدی  »است. ولی برای راوی اینها تنها القابی بیش نیستند، رجاله ها همگی یکسانند بدا القدابی متفداوت:     02«مفتی،...

اینان  05«اجی به دنیای رجالها نداشتم.احتی»راوی خود را مستقل از این جامعه می داند:  09«همه شاگرد کله پز بودند.

 ،  افدرادی 06«یک مشت روده به دنبال آن آویخته و منتهی به آلت تناسلی شدان مدی شدد    یک دهن بودند که» همگی

ایدن ویژگدی هدا نمدادی از همرنگدی        07«بی حیا پررو گدامنش معلومات فروش واروادار و وشدم و دل گرسدنه.  »

طده  نیدز نق بورژوایی مردمی می شود. عدم اعتقاد به مذهب  ۂردی تسلیم تودمحض در افراد است که در آن هویت ف

دنیدای او دنیدایی    08«دوال راست شدن در برابر یک قادر متعال در مدن تداثیری نداشدت.   »تمیز او با رجالها است:  ی

 04«یک دنیای آرام ولی پر از اشکال افسون گر و گوارا. »متفاوت از روزمرگی های رجالهاست، 

راوی را بدا دنیدای زودگدذر و    طده ی  تری ماورایی بودن و ناسازگاری بر خاکی بودن و سدازگاری هرگونده راب  بر   

شهوانی عوام نفی می کند. با این حال راوی به یور ناآگاهانه ویژگی هایی را از خدود بدروز مدی دهدد کده از آنهدا       

نانگی را در قالب گفتمانی کام   غریزی بده  فراری بوده است. یکی از این ویژگی ها شهوت رانی است. او زیبایی ز

رجالها هدم مثدل مدن از    »و با رجالها عشق به همسرش است: تصویر می کشد و همچنین معتقد است تنها شباهت ا

دیگدر   حال این سوال مطر  می شود که آیا راوی حقیقتا  در پی تعالی است؟ نشدان  31«این لکاته خوششان می آمد.

دنیای خاکی برخورد دوگانه او با مرج است. او از یک سو مرج را عارف وار و بدا آغدوش    مبتنی بر تعلق راوی به

او  30«ترس از مرج گریبدان مدرا ول نمدی کدرد.    »باز می پذیرد و از سوی دیگر وون عوام الناس از آن هراس دارد: 

ی پدیش نخواهدد بدرد    حتی به این نکته وافق است که خط مشی زندگی ای که انتخاب کرده او را به سمت رستگار

خدود را بدا خاکسدتر و     ۂاو وهدر  33«من در عالم نبات سیر می کردم.»  بلکه نوعی زوال تدریجی را باعث می شود:

دوده می پوشاند که به یور نمادین بیانگر حرکت به سمت سیاهی و زوال است. پایان داستان که بدان اشاره خواهد 

 تری و ناسازگاری با رجالهاست.شد، پاسخ تندی به ادعاهای او مبتنی بر بر

دیگر تقابل دوگانه عشق معنوی/عشق مادی است. برای راوی به عنوان مردی که به سدوی تکامدل دروندی مدی         

به سمت تعالی سوق می دهد. بخش اول روایت که در آن فرشدته   تازد، عشق همان نردبان اف یونی است که او را

ت او درباره عشق معنوی و فرازمینی است. فرشدته بدرای او آرامشدی بهشدت     بر او ظاهر می شود دربرگیرنده تفکرا



 

 

آن دختر اثیری تا آنجایی که فهم بشر عاجز از ادراک آن اسدت تداثیر خدودش را در مدن     »گونه به ارمغان می آورد: 

د کلیدد  این عشق فرامادی که به او کمک می کند تا تردید های مذهبی خدود را بده بداد فراموشدی بسداار      32.«گذارد

مشک ت فلسفی و معماهدای الهدی را بدرایم حدل      مه ی...یک نگاه کافی بود که ه»تمامی مشک ت الینحل است: 

35«او بود که حس پرستش را در من تولید کرد.»، 39«.کند
فرشته که در تقابل کامل با تصویر همسدر راوی در قصده     

م بخش جنبش بده سدوی تعدالی. بندابراین او وجدود      ی دوم است، نمادی از زن ایده آل برای هر مردی است و الها

ذهن راوی است. راوی در پایان داستان کسی جز زن لکاته اش را در  ۂخارجی در دنیای واقعی ندارد ورا که او زاد

متن این حقیقت را بدرم  مدی سدازد کده راوی حتدی در تمندایش بدرای عشدقی          . حال واسازیکنار خود نمی یابد

گونه که اشاره شد فرشته ماهیدت خدارجی    دروارووبی غریزی و مادی توصیف می کند. همانفرازمینی، فرشته را 

ندارد و ویژگی های او مستقیما  برخواسته از ناخودآگاه راوی است، ناخودآگاهی که علی رغدم ادعدای راوی دارای   

رشته بر این نکتده صدحه   گرایش های شهوانی است و تماما  درپی تعالی گام نمی نهد. توصیفی مادی و غریزی از ف

می گذارد. راوی حتی فرشته خصالی این زن را یلسمی شهوانی می یابد که او را مسحور خود کرده است. ناکدامی  

در ایجاد رابطه با زن لکاته اش او را به خلق ونین فرشته ای واداشته است که این نکته کام   یبیعی می نمایدد. امدا   

رابطه ای کام   معنوی و فرازمینی با فرشته صحت ندارد. وراکه تمدای ت غریدزی   ادعاهای راوی در راستای ایجاد 

وی حرکت پیش رونده به سمت تکامل معنوی را از وی دریغ می کند. در اکثر آثار هدایت تقابل بین عشق معندوی  

و هیچ کددام  و عشق خاکی به وضو  دیده می شود. این دو صورت، نقش مکمل دارند و یکدیگر را نفی نمی کنند 

 بر دیگری برتری نمی یابد.

هستی جبرگونه خود بر مدی خیدزد. تولدد،     ست. از ابتدای روایت راوی بر ضدآخرین تقابل دوگانه جبر/اختیار ا   

ازدواج و شرایط کنونی زندگی اش همگی در ونگال سرنوشتی شوم گرفتارند. او با همسرش ازدواج می کند وون 

اش به نوبه ی خود او را به یاد مادرش می اندازد. علی رغم ت شدهایش بدرای معندی     به عمه اش شبیه است و عمه

آیدا خمیدره و حالدت    »بخشیدن به حیاتش، زندگی اش در دام نیروی های جبری یبیعت و جامعده گرفتدار اسدت:    



 

 

را  او خدود  36« صورت من، دراثر یک تحریک مجهول، وسواسها، ...و نا امیدی های مدوروثی درسدت نشدده بدود؟    

 به زیستن می داند.  «محکوم»

با این حال متن داستان بر این نگرش صحه نمی نهد. در متن نشانه های آشکاری از اعمال اختیدار توسدط راوی      

دیگر در یول حیدات بشدری    ستان زندگی خود می کند، به بیانخویش تصمیم به نگاشتن دا ۂاو با ارادوجود دارد. 

اگروه ازدواجی از پیش تعیین دندان شکن به نیروهای جبری سرنوشت بوده است. نوشتن خودزندگی نامه پاسخی 

و رسیدن تعامل با او از مقابله با فشار و جبر زندگی حاکی است. از شده داشته، ت شهای وی برای حفظ همسرش 

ال و خواسدته هدای   یق بتواند امید تا از این یر این رو، او آگاهانه سعی در برقراری رابطه با عشاق همسرش می کند

او در برابدر خواسدته هدای    آزاد راوی اسدت.   ۂتهایی داستان مبدین پیدروزی اراد  انطه ی سرش را بهتر بشناسد. نقهم

نی خود و نه تحمیل های سرنوشتش سر تسلیم فرود می آورد. دگردیسدی نهدایی او بده پیرمدرد قدوزی بیدانگر       درو

او توانسته اسدت جبرهدای    ولی در باین آزاد و رها. دست کمجدید از زندگی است: زندگی به ظاهر مادی  یاسلوب

زننده در جم ت واپسین داستان )کدرم   علی رغم تصاویر .را پس زند حتی اگر به شیوه ای نامتعارفزندگی پیشین 

بیانگر رهایی راوی از بند مصالب و قیود از پیش مقدرر شدده    یپایان طه یجسد(، نق ها و زنبورها در حال تغزیه از

ن پایانی تنها یک دور بایل است: راوی به جایی مدی  ا جهانی بینی ای محدود و ثابت ونیبرای خوانندگانی ب. است

رسد که از آنجا آغاز کرده بود بدون هرگونه پیشرفت وتعالی و دگردیسدی نهدایی او نیدز ویدزی جدز زوال رواندی       

راوی در نهایت زندگی جدیددی بدا نگرشدهای     نیست. اما برای خوانندگانی با سیستم های ارزشی متغیر و منعطف

 نوین می یاید. او بدعت شکنی اشت که سرنوشت خویش را در دست می گیرد. 

ین شدکل واسدازی شددند. حدال مدا      را در بر داشتند بد بوف کورتقابلهای دوگانه ای که درون مایه های اصلی     

مدی  نمایان کردن بی ثباتی متن به معانی متفاوتی دست  بینش جدید و خوانشی متفاوت از متن را تجربه کرده ایم. با

 طده ی ولی این نق واسازی دست می زند به خود بوف کورکه با خوانشهای دیگر دستخوش تغییر خواند شد.  یابیم

 ین تنها قددم اول در یدافتن نگرشدهای   متن خوانده می شود ادامه خواهد یافت. ا هر بار که، تکثر معانی نیستپایان 

 است. بوف کورر جدید د



 

 

 

 

 

                                                
  02بوف کور هدایت. ص  ۂکاتوزیان، دربار -0
2- Selden, Raman and Peter Widdowson. A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory. 
3-  Lodge, David, and Nigel Wood. Ed. Modern Criticism and Theory A Reader .22.  

 77بوف کور. ص   -4

 58 ص - 5

 54ص  -6

 69ص  -7

 76ص  -8

 49ص  -4

 01ص  -01

  00ص -00

 00ص  -03

 63ص  -02

 63ص  -09

 67 ص -05

 71 ص -06

  49ص  -07 

 89ص  -08

 99ص  -04

 64ص  -31

 86ص  -30

 44ص  -33

 07ص  -32

 31ص  -39

 04ص  -35

 017ص  -36
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 منابع

 0273صادق هدایت. تهران نشر مرکز،فرزانه، م.ف. آشنایی با  

 0272بوف کور هدایت. واپ سوم، تهران: نشر مرکز،  ۂهمایون کاتوزیان،محمد علی. دربار
 

Derrida, Jacques. Of Grammatology. Maryland: Johns Hopkins University Press, 

4774. 

Derrida, Jacques. Speech and Phenomena and Other Essays on Husserl’s Theory of 

Signs. Trans. David B. Allison. Illinois: Northwestern University Press, 4772.  

Lodge, David, and Nigel Wood. Ed. Modern Criticism and Theory A Reader. 

London: Longman, 4711. 

McQuillan, Martin. Ed. The Politics of Deconstruction: Jacques Derrida and the 

Other of Philosophy. London: Pluto Books, 2007. 

Norris, Christopher. Deconstruction. 2
th

 Edition. New York: Routledge, 2002. 

Selden, Raman and Peter Widdowson. A Reader's Guide to Contemporary Literary 

Theory. London: Harvester Wheatsheaf, 4713.  
 

 

 


