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 استعاره در متنی فراواقعی

 
 دکتر حیات عامري

 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس -استادیار

 بهروز ابراهیمی
 تحقیقاتدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  -دانشجوي دکتري

 چکیده
االیام رواج داشته است. با ظهور  شک، تعریف استعاره و استفاده از آن در متون غنی ادبی کشورمان از قدیم بی

هاي مبدا و مقصد با فرایند نگاشت و مطابقه این  شناسی شناختی، تعریفی جدید از استعاره ارایه گردید. حوزه زبان
اي مفهومی و انتزاعی به حوزه مقصد در قالب  دهد: حرکت از حوزه کیل میدو حوزه سازوکار استعاره شناختی را تش

تر یک پدیده یا به عبارت بهتر یک مفهوم. رمان بوف کور بدون  اي مفهومی و عینی براي بیان بهتر و ملموس حوزه
در ژانر گردد؛ رمانی  هاي معاصر ادبیات فارسی محسوب می شک خواسته یا ناخواسته از تأثیرگذارترین رمان

ها، پیرمرد خنزرپنزري است، که  هایی قابل تأمل. یکی از این شخصیت سوررئالیستی یا فراواقعی با شخصیت
 اي از خود راوي داستان است. استعاره

 شناسی شناختی، استعاره، بوف کور، پیرمرد خنزرپنزري، سوررئالیسم  واژگان کلیدي: معنی
 

 مقدمه: -1

در این مقاله نیز مروري بر آنها خواهیم داشت، بیشتر تالش شده است که متن  در کتاب ها و مقاالت مختلفی که
) از منظر سمبل شناسی یونگ به این اثر پرداخته است. و با 1376بوف کور تحلیل و رمزگشایی شود. شمیسا (

 -تانیث اصل -مستنداتی استدالل می کند که کل شخصیت هاي داستان به دو موجود مذکر و مونث تقسیم می شوند
) این نوشته را به عقیده 1385و نهایتا نتیجه می گیرد که همه شخصیت ها، یک نفر بیشتر نیست. آجودانی (

) نگاهی جدید به این اثر می اندازد. کریمی 1369ناسیونالیستی هدایت در برابر هجوم اعرابربط می دهد و  نفیسی (
وف کور تحلیل می کند. این مقاله، کوشش در تایید یا تکذیب ) با نگاهی دقیقتر، زبان و سبک هدایت را در ب1371(

این قضاوت ها و تحلیل ها نیست. بیشتر سعی شده است با نگاهی از دید زبان شناسی شناختی به استعاره، به این 
رد )، پیرمprototypeاثر نگاه شده و چرایی استفاده از استعاره در آنجا تحلیل شود. بنابرین به عنوان سرنمون (

خنزرپنزري انتخاب شد. در وهله اول تالش بر این است که ثابت شود این شخصیت، در این اثر یک استعاره است. 
در گام دوم، به این نتیجه برسیم که پیرمرد خنزرپنزري، خود راوي داستان می باشد و در نهایت چرایی استفاده از 

 ند تعریف شوند:این استعاره را دریابیم. ابتدا نیاز است اصطالحاتی چ
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 معنی شناسی شناختی: -1-1

اصطالح معنی شناسی شناختی را نخستین بار لیکاف در مقاله اي با همین عنوان مطرح و نگرشی را معرفی کرد که 
بسیاري از معنی شناسان را مجذوب خود ساخت. بنا بر این نگرش، دانش زبانی انسان مستقل از اندیشیدن و شناخت 

نقطه مقابل آرا زبانشناسانی چون چامسکی قرار می گیرد که دانش ساخت ها و قواعد زبان را از نیست. این دیدگاه در 
دیگر فرایندهاي ذهنی انسان، از جمله اندیشیدن، جدا می دانند. بنابراین، شاید بتوان مدعی شد که هسته اصلی آنچه این 

 دانش زبانی بخشی از شناخت عام انسان است.دسته از معنی شناسان به آن معتقدند در این عبارت نهفته است که 
 )1382(صفوي 
 ) زبانشناسی شناختی را رویکردي به مطالعه زبان و ذهن می داند تا صرفاً یک چهارچوب نظري.2007:22ایوانس (

فرهنگ لغت تخصصی راتلیج  زبانشناسی شناختی را مربوط به مشاهده فرایندهاي ذهنی در فراگیري و استفاده از دانش 
واکنش بنیان نهاده شده است، -و زبان معرفی می کند. برخالف رفتارگرایی که بر رفتار قابل مشاهده و فرایند محرك

رفتار در زبانشناسی شناختی فقط در نقش یک واسطه است که از ادراك در فرایندهاي شناختی حمایت می کند. هدف از 
تی از طریق تحلیل رویکردهاي شناختی است که انسان در زمان مشاهده، ورود به ساختارها و سازمان هاي ذهنی و شناخ

 )1998:197اندیشیدن، ذخیره اطالعات، فهم و تولید زبان به کار می گیرد. ( 
 تعریف استعاره:  -1-2

از نظر زبانشناسان شناختی، استعاره به هرگونه  فهم و بیان تصورات انتزاعی در قالب تصورات ملموس تر اطالق می 
ما چگونه حوزه هاي انتزاعی مانند عشق،  "). این رویکرد به استعاره پاسخی است به این پرسش که  1381 شود. (گلفام

 (همان). "عدالت، زمان و یا ایده ها را بازنمایی و یا در مورد آنها فکر می کنیم؟

مقصد و فرآیند .حوزه مبداء، حوزه شود دو حوزه و یک فرآیند معرفی می، مفهومی در بیان مفهوم استعاره
استعاره روشی است که از طریق آن گذر از یک حوزه مفهومی به حوزة مفهومی دیگر  در واقع، . mappingنگاشت

اندبا شده مربوطهاي دو حوزه شناختی که در قالب استعاره به یکدیگر ویژگی از طریق فرایند نگاشت،گیرد و صورت می
استعاره، پدیده اي شناختی است و صرفاً واژگانی به حساب نمی آید. ماهیت داده می شود. از دیگر سو،  یکدیگر تطبیق

شناختی استعاره متضمن این واقعیت است که استعاره را نمی توان صرفاً پدیده اي واژگانی به حساب آورد و آن را در 
کرد که به نوع اندیشیدن  سطحی روبنایی از کارکرد زبان جاي داد. در عوض، باید این پدیده را مفهومی زیربنایی فرض

 )1393:417ما شکل می بخشد. (گیررتس: 
معنی شناسان شناختی در مطالعات خود نقش عمده اي براي استعاره قائل شده اند و آن را ابزار مناسبی براي تشخیص 

 )1392:369چگونگی اندیشیدن و رفتارهاي زبان می دانند. (صفوي، 
از مشاهدات را در معناشناسی شناختی تشکیل می دهد. با این حال، استعاره یک در معناي کلی، استعاره دامنه وسیعی 

 )2010:203است. (گرارتس  "مشاهده یک چیز در اصطالح یک چیز دیگر"مکانیسم خیلی عالی براي 



 ۱٤۰۷/ استعاره در متنی فراواقعی هدایت؛» بوف کور«پیرمرد خنزرپنزري در 
 

در نقش ) با اشاره به نظریه مفهومی استعاره بیان می کند که در واقع استعاره ابزاري شناختی است که 2010:247ریمر (
 یک الگو عمل می کند تا اندیشه هایی که مفهومی هاي پیچیده اي دارند بتوانند بیان شوند.

 
 تعریف سوررئالیسم (فراواقعیت): -2

واژة سوررئالیسم به معناي  فراواقعیت یعنی واقعیت برتري است که در ژرفاي جهان مادي وجود دارد و دستیابی به آن 
 )1387میسر نیست. (قویمی تنها از طریق مشاهده و تعمق 

 
 چرایی استفاده از استعاره: -3

، که بر اساس ما نظام مفهومیاستعاره نظامی مفهومی است که بر اساس آن می اندیشیم و عمل می کنیم  به عبار تدیگر 
 )1980(لیکاف  ماهیتی مبتنی بر استعاره دارددر واقع  آن فکر و عمل می کنیم، 

در استعاره، ما یک قلمرو مفهومی را براساس قلمرو دیگر بیان می کنیم. به عبارت دیگر، میان دو قلمرو مفهومی متفاوت، 
 ) 1390:68ارتباط برقرار می کنیم. بنابراین، استعاره در اصل کاري ذهنی و فعالیتی تعبیري است. (قائمی نیا، 

لکه به تعبیر لیکاف، استعاره از شباهت هاي هستی شناختی و معرفت استعاره از یک واژه یا عبارت ساخته نمی شوند ب
شناختی میان دو حوزه مبدا و هدف پیدا می شود. استعاره به زبان بستگی ندارد، بلکه به اندیشه بشر مربوط می شود. 

 )    69(همان:
ه به نظر میرسد می توان از مشخص می شود که استعاره در اندیشه ما جاري است. استعاره نوعی مفهوم سازي است ک

طریق آن، مفاهیم را بهتر منتقل کرد یا به عبارتی دیگر از پدیده ها، مفهوم سازي کرد. با استعاره، خیلی از مفاهیم 
 جسمیت می یابند و می توان آنها را تجسم کرد. 

اره قائل می شود: استعاره ویژه ) با اشاره به سنت مطالعه استعاره در میان غربیان، دو نگرش به استع1392:368صفوي (
زبان ادب در میان فنون و صناعات ادبی که نگرش کالسیک نامیده می شود و نگرش دوم، نگرش رمانتیک، که استعاره، 
محدود به زبان ادب نیست و در واقع الزمه ي زبان و اندیشه براي بیان جهان خارج به حساب می آید. در نگرش 

 راي نقش تخیل در مفهوم سازي و استدالل به حساب می آید.رمانتیک، استعاره شاهدي ب
) با تشریح فضاي داستان اشاره می کند که این فضا پر از ابهام، میان روشنایی و تاریکی است. او معتقد 1369نفیسی (

 که جهت دریافت حالت تجریدي "واقعیت"است که در چنین فضاي شعرگونه اي، توصیفات و تصاویر نه براي بیان 
شکل می گیرند. اگر در داستان رئالیستی، طرح، منطق تسلسلی حوادث را شکل می دهد در این داستان طرح تنها خط 
کمرنگی است که در این فضاي پرابهام از درون تصاویري مبهم و در عین حال برجسته عبور می کند. چنین حالتی تنها 

 در درون ساختار استعاري امکان پذیر است. 
تعاري آنچه که بیش از همه از لحاظ بیانی نقش بازي می کند، نوعی بیان ایهامی (نه در معناي رایج و در فضاي اس

مصطلح آن) است که مرتب ذهن را از یک نشانه به نشانه دیگر، از یک مفهوم به مفهوم دیگر و از یک حالت به حالت 
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ها رابه فضاي داستان انتقال می دهد (آجودانی "مانیاین ه"مشابه و گاه مستقل دیگر می کشاند و در زنجیري از تکرار، 

1385:92( 
 
 پیشینه تحقیق:  -4

به نحوه مطالعه و بررسی این اثر می پردازد و  "داستان یک روح") در مقدمه کتاب ارزشمند خود به نام 1376شمیسا (
دارد که بوف کور به طرز اشاره می کند که مبناي بررسی بوف کور را سمبل شناسی یونگ قرار داده است و اعتقاد 

) و در واقع بوف کور را اثري 14شگرفی با سیستم جهانی سمبولیسم، مخصوصاً سمبولیسم جادوئی مرتبط است (ص 
می داند که آمیزه یی از خواب و بیداري است. او  با مستنداتی استدالل می کند که کل شخصیت هاي داستان به دو 

و نهایتا نتیجه می گیرد که همه شخصیت ها، یک نفر بیشتر نیست.  -اصل تانیث -موجود مذکر و مونث تقسیم می شوند
) بوف کور را نمونه واال و درخشان کار هدایت می داند که 1385( "هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم"آجودانی در کتاب 

هم تداوم و استمرار (ص درد و زخم انسان دردمند هدایت را در بیانی استعاري و هنري، هم یگانگی بخشیده است و 
).  آجودانی با اشاره به این که تفسیرهاي مختلف و متفاوتی از بوف کور شده است که چه بسا هر کدام از آن ها می 90

توانند از دیدگاهی صحیحی نیز باشند اما با این حال به نتیجه گیري مهمی می رسد و  به درستی اذعان می کند که 
از درون متالشی کرده و داستان را بر هاله  –بر فرض وجود چنین مضمونی  –مون اصلی را ساختمان و فرم داستان، مض

اي از مضامین و درونمایه ها و حساسیت ها شکل داده است که بسته به ذهن خواننده تفسیرپذیر و تبدیل پذیرند. در 
) 1369). نفیسی (91نهایت، آجودانی این اثر را به عقیده ناسیونالیستی هدایت در برابر هجوم اعراب ربط می دهد (ص 

) با نگاهی دقیقتر، زبان و سبک هدایت را در بوف کور تحلیل می کند. 1371جدید به این اثر می اندازد. کریمی ( نگاهی
او معتقد است که هدایت در تعریف رویدادها و توصیف موقعیت ها، نثري ساده و بی تکلف دارد و از به کار بردن واژه 

). دقت در شرح جزئیات، سادگی و روانی 509ه کار می برد (صهاي فاضالنه گریزان است. او این سبک را آگاهانه ب
توصیف ها، لحن طنزآلود و تمسخرآمیز پایه هاي اساسی نثر او است. ظرافت قلم او هنگام بررسی ویژگی هاي درونی 

سو ). کریمی با اشاره به دلبستگی هدایت به سنت هاي هندوها و بنابرین سمت و 510افراد جلوه اي خاص می یابد (ص
دادن داستان هاي خود به این مقوله، معتقد است که در بوف کور ایده همزاد و سایه به کمال خود می رسد و در نهایت 
همه قهرمانان داستان به اصل واحدي برمی گردند که خود راوي است. یگانگی شخصیت هاي این اثر یادآور یگانگی 

است که مورد عالقه و موضوع پژوهش هاي هدایت بوده اند خدایان مونث و مذکر در افسانه ها و سنت هاي هندوه
 ). 516). تشبیهات و استعاره ها در نوشته هاي سمبلیک هدایت، جنبه شاعرانه و ذهنی دارد (ص515(ص

 
 سبک هدایت: -5

) با بیان ویژگی هاي آثار هدایت و غناي واژگانی در نوشته هاي او اضافه می کند که اهمیت هدایت 1371کریمی (
حصر به گسترش و وسعت زبانی آثار او نیست. از دیگر ویژگی هایی که او را از دیگر نویسندگان ایرانی متمایز می من

کند ساختمان آثار سمبلیک و سوررئالیستی اوست. هدایت در این آثار از عناصر ساختاري شعر، از جمله تشبیهات بدیع، 
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بانی عدول کرده است. در این نوشته ها، داستانی واحد در الیه هاي استعاره، ایجاز، تکرار بهر گرفته و از هنجارهاي ز
 متفاوت و به اشکالی ظاهراً گوناگون تبلور می یابد.

به گونه اي  "سه قطره خون"در  "همزاد"و  "سایه"است.  "همزاد"یا  "سایه"از ویژگی هاي خاص آثار هدایت وجود 
یت هاي مرد همزاد و همه شخصیت هاي زن سایه یکدیگرند. در منسجم تر تجلی می کنند. در این داستان همه شخص

بوف کور ایده همزاد و سایه به کمال خود می رسد و در نهایت همه قهرمانان داستان به اصل واحدي برمی گردند که 
خود راوي است. یگانگی شخصیت هاي این اثر، یادآور یگانگی خدایان مونث و مذکر در افسانه ها و سنت هاي 

 وهاست که مورد عالقه و پژوهش هدایت بوده اند.(همان)هند
 
 بوف کور هدایت: -6

نمونه واال و درخشان کار هدایت، بوف کور است که درآن هنر خالقش را به تمامی به نمایش می گذارد، نومنه اي 
هم تذاوم و  ماندنی که درد و زخم انسان دردمند هدایت را در بیانی استعاري و هنري، هم یگانگی بخشیده است و

 )1385:90استمرار (آجودانی، 
داستان از دو بخش تشکیل شده که ت. لسیتی فاقد تسلسل زمان و حادثه اسئابر خالف داستان ر» بوف کور«داستان 

ها، فضا،  یعنی دو بخش داستان مانند عناصر ساختاري آن (شخصیت .دیگرند به یک» شباهت دور و نزدیک«داراي یک 
شود که راوي  کنند. زمان خواندن داستان همان حالتی در خواننده ایجاد می دیگر را تکرار و بیان می یک  زمان و ماجرا

که هر حادثه نتیجه  آشنایی و غریبگی، نزدیکی و دوري. به جاي آن :کند ها، مکان، و حوادث حس می نسبت به شخصیت
بارها و بارها  -یگر حوادث را در خود انباشت کردهیا بهتر بگویم یک حادثه که د -منطقی حادثه قبل باشد، هر حادثه 

تبدیل به » زمینه داستان ها، کنش، مکان، واقعه و پس شخصیت«همه عناصر عینی:» بوف کور«شود... در  تکرار می
اي تجریدي یا به قول  دارند، و تجربه شوند که فاصله میان واقعیت و تخیل را از میان برمی تصاویري ذهنی و سمبلیک می

اي به  لیستی حرکت داستان به جاي گذر از واقعهئارو بر خالف رمان ر کنند. از همین را بیان می» ماوراء طبیعی«راوي 
(نفیسی  .دهند واقعه دیگر متمرکز است بر تکرار مداوم وقایعی تصویري که با هر تکرار عمق و حجمی تازه ارائه می

1369( 
قدان ادبی و صاحبنظران، شاخص ترین اثر او محسوب می گردد. نوع روایت شاید بوف کور هدایت، از دیدگاه اکثر منت

داستان در سبکی سوررئالیستی یا فراواقعی و استفاده از فضاهاي مبهم و رمزآلود از ویژگی هاي این داستان می باشد. 
ز و راز و در واقع داستان از دو بخش مجزا و در عین حال مربوط به هم تشکیل می شود. شخصیت هاي داستان، پر رم

از یک اصل واحد هستند اما در موقعیت ها و شرایط متفاوت و متمایز از رویدادهاي ملموس روزمره. اینجاست که 
استعاره نمود پیدا می کند. شخصیت هایی انتزاعی و به نظر ذهنی  در بوف کور در قالب استعاره بیان می شوند هرچند 

به نظر می رسد مفاهیم پیچیده و داراي ایهام است بتابرین می طلبد که در قالب  شیوه بیان ساده و بی تکلف است اما
استعاره بیان شود. چون استعاره می تواند مفاهیم انتزاعی را در حوزه اي عینی، ملموس نشان دهد. در حقیقت، به نظر 
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) 1988استعاره اي بیان کند. فرزانه (می رسد هدایت عمداً چنین زبانی را برگزیده باشد تا مفاهیم را به صورت ایهام و 
... مگر نمی بینی که حاجی اقا چه "در کتاب خود به این نکته اشاره می کند و به نقل قول از صادق هدایت می نویسد

 "ولوله اي به پا کرده؟ این زبان را خوب یا بد می فهمند، ولی نه زبان بوف کور را.
اشاره می کند آنجا که می نویسد، گزینش واژه ها در آثار سمبلیک هدایت   ) به نوع واژه ها در بوف کور1371کریمی (

به ویژه در بوف کور، زبانی شعرگونه است و مستقل از واقعیات ملموس. انتخاب واژه ها نیز در اي آثار معطوف به 
 استعاره و ایهام اند. 

توصیف برخی حاالت یا نمادها بهره گیري می شود، برخالف داستان هاي رئالیستی که در آنها از استعاره براي تصویر یا 
 )1369در بوف کور استعاره اساس ساختار داستان است. (نفیسی 

 
 :پیرمرد خنزرپنزري بوف کور -7

اگر استعاره حرکت از یک حوزه مبدا مفهومی انتزاعی براي درك بیشتر به سمت یک مقصد مفهومی عینی در نظر گرفته 
خنزرپنزري از یک دیدگاهی حرکت این شخصیت مبهم و در هاله که در کل داستان به صورت شود در حقیقت پیرمرد 

 سایه وجود می یابد به سوي یک شخصیت عینی رمان یعنی راوي می تواند باشد.
در طی داستان اعمالی انجام می دهد که    ) به این نکته اشاره می کند و می نویسد که پیرمرد قوزي 1376:111شمیسا (

جب تعجب است، مثالً به اطاق زن راوي می رود، راه خانه راوي را به خوبی می داند. اما در پایان داستان می فهمیم مو
که آن پیرمرد خود راوي است و در نتیجه آن اعمالی که از او سر زده است اعمالی است که از خود راوي در زمان 

کرده است. در نتیجه رمان بعد از پایان، دوباره از نو در ذهن  بروز -یک زمان متوازي و متقابل با زمان راوي–دیگري 
خواننده آغاز می شود، یعنی وقتی که راوي می گوید من پیرمرد خنزرپنزري شده بودم می توان دوباره کتاب را از آغاز 

 خواند و این بار توجه داشت که قهرمان اصلی یعنی راوي همان پیرمرد خنزرپنزري است.
ر که از سرتاسر رمان جمع آوري شده اند به ترتیب زمانی نشان می دهد که پیرمرد خنزرپنزري همان عبارت هاي زی

) معتقد است که همه حاالت استعاري و استحاله شخصیت ها یا صورتکها، در آخرین 1369راوي داستان است. نفیسی (
پیرمرد خنزرپنزري و تصویر پدر/عمو  استحاله راوي در بخش دوم داستان انباشت می شوند، زمانی که او به صورت

 درآمده.
پیرمرد از نظر سمبل شناسی می تواند سمبل زندگی تباه شده راوي باشد و هم سمبل انسان نوعی که مجموعه یی از 
مرگ هاي پی در پی و آرزوهاي برباد رفته در تاریخ است و هم نفس و کل وجود آدمی که مجموعه یی از خودآگاه و 

 )1376:158ت. (شمیسا ناخودآگاه اس
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 شباهت هاي پیرمرد خنزرپنزري با راوي داستان: -8
آورده شده است.در ابتدا و در شروع آشنایی،  "پیرمرد خنزرپنزري"در کل داستان، در  نزدیک به بیست مورد، عبارت 

پیرمرد نقش پررنگ و برجسته مشخصاتی کلی از پیرمرد خنزرپنزري ارایه می شود. هر چند از ابتدا تا انتهاي داستان، این 
اي دارد و به نوعی در همه موقعیت ها تاثیر خود را دارد. اول از یک نماي دور زیر یک سایه درخت، خواننده با 

 پیرمردي عجیب آشنا می شود که رفته رفته این پیرمرد قباي پیرمرد خنزرپنزري را می پوشد:
جلوش بساطی پهن است... ساعتها، روزها، ماهها من از کمی دورتر زیر یک طاقی، پیرمرد عجیبی نشسته که  )1

پشت دریچه به او نگاه کرده ام... گویا از همین راه نان خودش را درمی آورد، چون من هرگز ندیده ام کسی از 
او چیزي بخرد. مثل این است که در کابوس هایی که دیده ام اغلب صورت این مرد در آنها بوده است...گویا 

پیرمرد و بساط خنزرپنزر او با زندگیش رابطه مخصوص دارد. چند بار تصمیم گرفتم بروم با او  سفره روبروي
حرف بزنم و یا چیزي از بساطش بخرم، اما جرات نکردم. دایه ام به من گفت این مرد در جوانی کوزه گر بوده 

 خودش را در می آورد.و فقط همین یک دانه کوزه را براي خودش نگه داشته و حاال از خرده فروشی نان 

در ابتداي داستان، به رابطه راوي با کوزه و قلمدان و... پی می بریم. در ادامه، هم ذات پنداري راوي با پیرمرد خنزرپنزري 
 نشان داده می شود. نوعی به هم گره خوردگی سرنوشت یا به عبارتی دیگر، اقبالی مشترك،

ودم، دار بلندي بر پا کرده بودند و پیرمرد خنزرپنزري جلو چشمهایم که بسته شد دیدم در میدان محمدیه ب )2
اطاقم را به چوبه دار آویخته بودند. چند نفر داروغه مست پاي دار شراب می خوردند.مادر زنم با صورت 
برافروخته....دست مرا می کشید از میان مردم رد می کرد و به میرغضب که لباس سرخ پوشیده بود نشان میداد 

 . من هراسان از خواب پریدم مثل کوره می سوختم."این را هم دار بزنید "و می گفت:
شباهت ها بین پیرمرد خنزرپنزري و راوي داستان بیشتر می شود حتی نوع لباس پوشیدن و نوع نشستن، و در جاهایی 

 حس بدبختی و فالکت:
و سفره چرمی چرت می زدم و  من در عالم نباتی سیر می کردم، نبات شده بودم. ولی همینطور که جلو منقل )3

عبا روي کولم بود. نمی دانم چرا یاد پیرمرد خنزرپنزري افتادم! او هم همینطور جلوي بساطش قوز می کرد و به 
 همین حالت من می نشست.

همه ي لذت ها و دردهاي راوي نیز مشترك با دردها و کیف هاي پیرمرد خنزرپنزري است. هر چقدر در قصه پیش می 
 شتر متوجه شباهت هاي بین راوي و پیرمرد خنزرپنزري می شویم:رویم بی
شاید یک لحظه نکشید که همه کیف ها و نوازشها و دردهاي بشر را در خودم حس کردم و به همان حالت مثل  )4

وقتی که پاي بساط تریاك می نشستم، مثل پیرمرد خنزرپنزري که جلوي بساط خود می نشیند، جلو پیه سوزي 
 مانده بودم.... که دود میزد
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جالب اینجاست که راوي یک نوع هم ذات پنداري با پیرمرد احساس می کند، شاید نوعی تناسخپیرمرد خنزرپنزري در 
راوي داستان، از این جا به تدریج مشخص می شود که نشانه هایی وجود دارد مبنی بر این که این دو نفر یعنی راوي و 

 در ظاهر و رفتار بایکدیگر دارند گویا یک نفر هستند شاید یکی در توهم دیگري: پیرمرد خنزرپنزري که این همه شباهت
قوز کردم و یک عباي زرد هم روي دوشم انداختم، بعد سر و رویم را با شال گردن پیچیدم، حس کردم که در  )5

 عین حال یک حالت مخلوط از روحیه قصاب و مرد خنزرپنزري در من پیدا شده بود...
 ستان نیز متوجه می شویم این دو، دارایی هاي مشترکی نیز دارند:یک جایی از دا

ننه جون که شیر ماچه االغ و عسل و نان تافتون برایم آورد، یک گزلیک دسته استخوانی هم پاي چاشت من در  )6
سینی گذاشته بود و گفت: آن را در بساط پیرمرد خنزرپنزري دیده و خریده است... من گزلیک را برداشتم نگاه 

 کردم، همان گزلیک خودم بود.....

تناسب شخص با سایه اش. این سایه زمانی پررنگ تر و با اهمیت تر می شود که بفهمیم کل داستان براي سایه راوي 
سایه  -....اگر حاال تصمیم گرفتم که بنویسم فقط براي این است که خودم را به سایه ام معرفی بکنم"نوشته شده است: 
براي اوست که می  -خمیده و مثل این است که هرچه می نویسم با اشتهاي هر چه تمامتر می بلعداي که روي دیوار 

  "خواهم آزمایشی بکنم، ببینم شاید بتوانیم یکدیگر را بهتر بشناسیم....من فقط براي سایه خودم می نویسم....
ت سایه بسیار برجسته است، راوي به با تاسی از این که کل داستان براي سایه نوشته شده است و  بدین گونه اهمی

گذري می زند  تا مفهومی را القا کند: یکی بودن، یک وجود اصلی اما با سایه هاي مختلف که شاید به فراخور  "سایه"
 شرایط و موقعیت ها، تظاهرات متفاوتی داشته باشد. اما در نهایت مال یک نفر است. وجود، یکی است:

با پوستین و عبائی که به خودم پیچیده بودم و شال گردنی که بسته بودم به حالت جلو پیه سوزي که دود می زد  )7
کپ زده  سایه ام به دیوار افتاده بود. سایه من خیلی پررنگتر و دقیق تر از جسم حقیقی من به دیوار افتاده 

ایه هاي من بودند. بود.سایه ام حقیقی تر از وجودم شده بود. گویا پیرمرد خنزرپنزري، مرد قصاب ..... همه س
 سایه هایی که میان آنها محبوس بودم.

 در نهایت راوي متوجه می شود که خود پیرمرد خنزرپنزري است:
پیرمرد خنزري  –نه اصالً  –رفتم جلوي آینه ولی از شدت ترس دستهایم را جلو صورتم گرفتم. دیدم شبیه  )8

شده بودم. موهاي سر و ریشم مثل موهاي سر و صورت کسی بود که زنده از اطاقی بیرون بیاید که یک مار 
ناگ در آنجا بوده، همه سفید شده بود. لبم مثل لب پیرمرد دریده بود، چشمهایم بدون مژه بود، یک مشت موي 

ن حلول کرده بود. اصالً طور دیگر فکر می کردم، طور سفید از سینه ام بیرون زده بود و روح تازه اي در تن م
دیگر حس می کردم و نمیتوانستم خودم را از دست او، از دست دیوي که در من بیدار شده بود نجات 

 بدهم...من پیرمرد خنزرپنزري شده بودم....
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اي از راوي داستان می باشد. ) نیز در کتاب خود به این نتیجه می رسد که پیرمرد خنزرپنزري ، استعاره 1376شمیسا (
عجیب نیست اگر همه پرسوناژهاي داستان بوف کور یک نفر باشند... سرانجام در پایان داستان آشکارا می گوید که "

 )1376:40(شمیسا  "خود پیرمرد خنزرپنزري است.
 

 نتیجه گیري
حدود نمی مانند زیرا در هنر و منطق یکی از ویژگی هاي مهم آثار هنري این است که در دایره مضمون و معنی واحدي م

معنی تنها از اثر برنمی خیزد، در ذهن خواننده هم ساخته می شود.  به عبارت دیگر  -حتی منطق زبان روزمره–زبان هنر 
خواننده، ذهن فعال او و خاصیت تفسیرپذیري اثر هنري دست به دست هم می دهند و با هم به معنی و مفهوم اثر شکل 

را می آفریند و به مفهوم شکل می دهد. رابطه اي دو سویه  "معنی"س این نویسنده نیست که به تنهایی می بخشند. پ
 )1385:90برقرار است (آجودانی، 

از درون متالشی کرده و داستان را بر  -بر فرض وجود چنین مضمونی–ساختمان و فرم داستان مضمون واحد اصلی را 
حساسیت ها شکل داده است که بسته به ذهن ما تفسیرپذیر و تبدیل پذیرند. (همان،  هاله اي از مضامین و درونمایه ها و

91( 
من پیرمرد خنزرپنزري شده "راوي در بخش پایانی بوف کور بعد از آنکه همه ماجراها اتفاق افتاده است، می گوید: 

اند در ذهن هر خواننده اي مفهوم و بیان استعاري و سمبولیستی که در کل داستان به کار گرفته شده است می تو "بودم.
معناي خاصی از پیرمرد خنزرپنزري القا کند. یکی ممکن است چنین تعبیر کند که راوي می گوید من به فالکت و 

 مصیبت پیرمرد خنزرپنزري گرفتار شدم (همان)
از آن جا که استعاره نوعی مفهوم سازي است که  می توان از طریق آن، مفاهیم را بهتر منتقل کرد، به نظر می رسد 
هدایت با استفاده از استعاره هاي مفهومی مثل پیرمرد خنزرپنزري سعی داشت تا از یک سو مفهوم سازي دقیقی از وقایع 

بایی شناختی انتقال دهد. می دانیم که با استعاره، خیلی از مفاهیم جسمیت ارایه دهد و از دیگر سو،  معانی را در قالبی زی
 می یابند و می توان آنها را تجسم کرد. 

) اشاره می کند در نگرش رمانتیک و به نوعی جدیدتر،  استعاره، الزمه ي زبان و اندیشه 1392:368همانگونه که صفوي (
 اره می توان تخیل و حتی استدالل کرد. براي بیان جهان خارج محسوب می شود.  با استع

) نیز فضاي داستان بوف کور را فضایی پر از ابهام، میان روشنایی و تاریکی می داند که بیان موضوعات 1369نفیسی (
خاص در چنین فضاي داستانی،  فقط به صورت طرح دنباله دار رئالیستی امکتن پذیر نیست بلکه بیان و تصویرسازي 

 ها از طریق  استعاره امکان پذیر است. چنین حالتی تن
در فضاي استعاري آنچه که بیش از همه از لحاظ بیانی نقش بازي می کند، نوعی بیان ایهامی (نه در معناي رایج و 
مصطلح آن) است که مرتب ذهن را از یک نشانه به نشانه دیگر، از یک مفهوم به مفهوم دیگر و از یک حالت به حالت 

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱٤۱٤

 
ها رابه فضاي داستان انتقال می دهد (آجودانی "این همانی"ستقل دیگر می کشاند و در زنجیري از تکرار، مشابه و گاه م

1385:92( 
گاهی تصویرسازي یک مفهوم در مفهوم سیال دیگر، از عهده استعاره برمیاید تا فهم سخن، بهتر انتقال یابد. شمیسا 

ي راوي می داند (که خود راوي به صراحت در اول داستان  ) مخاطب نویسنده یا راوي بوف کور را سایه1376:125(
ذکر می کند.) و راوي برآن است که خود را به سایه اش معرفی کند اما سرانجام او سایه اش را می شناسد و درمی یابد 

 که این سایه قوزکرده و خمیده، همان پیرمرد خنزرپنزري (انسان نوعی، انسان درزمانی) است.
ر می توان نتیجه گرفت که راوي به وسیله استعاره، انسان نوعی یا همان انسان درزمانی را می خواهد به به عبارت دیگ 

 تصویر بکشد یا به عبارت زبانشناختی، مفهوم سازي کند. 
) را بپذیریم که پیرمرد سمبل زندگی تباه شده راوي و هم سمبل انسان نوعی با  1376:158اگر یکی از تفسیرهاي شمیسا (

رزوهاي برباد رفته در تاریخ است در آن صورت می توان نتیجه گرفت هدایت تالش کرده است  که با استعاره پیرمرد آ
 خنزرپنزري در داستان بوف کور، این مفهوم را به خواننده منتقل سازد.
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