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چکیده
بررسی و تبیین دقیق جایگاه مکاتب گوناگون ادبی و از جمله مکتب سوررئالیسم در ادبیمات مصا مر و کالسمیر فارسمی از
موضوعاتی است که پرداختن به آن می تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد .ویژگی های گوناگون این مکتب را بسیار بیشتر
از شکل گیری آن در غرب در آثار گوناگون ادبیات ایران به ویژه ادبیات مصا ر و از جمله داستان بوف کور ادق هدایت می
توان یافت که با توجه به مصا ر بودن این نویسنده توجه به او از این لحاظ می تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد.
از مه ترین ویژگی های بوف کور ادق هدایت ابهام های حاک بر ساختار و محتوای آن است .وجمود ننمین ابهمام همایی
منجر به قضاوت ها و تغییرهای فراوان و در عین حال متفاوتی درباره ی این اثر و نویسنده ی آن شده است .از جملمه ی ایمن
ابهام ها می توان به ابهام در نوع سبر ادبی بوف کور اشاره کرد .در این موضوع که این اثر رئالیستی رمانتیمر سمبولیسمتی
سوررئالیستی و یا ترکیبی از بصضی یا همه ی این مکاتب است در بین منتقدان و سخن سنجان اختالف نظر وجمود دارد .ایمن
جستار با تکیه بر رویکرد تو یفی م تحلیلی و با هدف واکاوی عشق و لحظه ی روانی از مؤلفه ها و شاخصمه همای مصرفتمی
مکتب سوررئالیس با تکیه بر داستان بوف کور ادق هدایت ورت پذیرفته است .برآیند تحقیق نشان از آن دارد که گرنمه
وجود ویژگی های سایر مکاتب ادبی در بوف کور هدایت مشهود است اما جنبهی سوررئالیستی ( عشمق و لحظمه ی روانمی
در آن نمود بیشتری دارد؛ و همین امر است که شهرت و آوازه ی نویسندهی این اثر را در این گونه نوآوری ها در ردیف اولین
نویسندگان نوپرداز نثر داستانی ادبیات مصا ر فارسی قرار داده است.
واژگان کلیدی :هدایت بوف کور عشق لحظه ی روانی سوررئالیس ا ول و مؤلفه های مصرفتمی روان شناسمی و ادبیمات
ادبیات داستانی مصا ر.
.

مقدمه
صادق هدایت در سال  1281شمسی ،در تهران متولد شد .وی تحصیالت مقدماتی خود را در تهران آغاز کررد
و در سال  1304از مدرسه ی سن لویی ،فارغ التحصیل شد .سپس به منظور تحصیل در رشرته ی دندانپششرکی
عازم بلژیک شد و از آنجا به پاریس رفت و در رشته ی معماری به تحصیل پرداخت .وی کتاب های زنرده بره
گور ،سه قطره خون ،نمایش نامه ی پروین ،افسانه ی آفرینش و فوائد گیراهوواری را در پراریس نوشرت و در
سال  1309به وطن بازگشت .ابتدا در اداره ی کل تجارت و سپس در وزارت امور خارجه مشغول کار شرد .و
در سال  1315از کار خود استعفا داد و به هندوستان رفت و در همان جا بود که کتاب معروف «بوف کرور» را
که دست نوشته ی خود او بود ،به صورت پلی کپری در نسروههرای معردود منتشرر نمرود .در اسرل  1316از
هندوستان به ایران بازگشت و در بانک ملی استودام شد؛ اما کارش در آن جا هم دوامری نیراورد .وی پرس از
چندین بار تغییر شغل دادن و از این در به آن در زدن در سال  1329باز عازم پاریس شرد و در روز سره شرن ه
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بیستم فررودین ماه  1330شیرگاز حمام خانه خود را گشود و بدین سان خودکشی کرد و دارفانی را وداع گفت
(نوروزی.)127 -128 :1381 ،
هدایت نوستین و شاید تنها نویسنده ی ایرانی است که از دو سرچشمه ی بارور فرهنگ ملی برای غنای ذهن و
زبان خود سود برد (یا حقی.)238 :1385 ،
از مهم ترین آثار او می توان :بوف کور( ،)1315سه قطره خون ( ،)1311اصفهان نصر

جهران ( )1311سرگ

ولگرد( ،)1321نیرنگستان ( )1312و  ...را نام برد (همان.)239 :
بوف کور وی از جملهی آثاری است که می توان ردپای مکاتب موتل

ادبری از ق یرل :رئالیسرم ،سم ولیسرم،

رمانتیسم و سوررئالیسم را در آن جست و جو کرد .ابهام در نوع س ک ادبی این اثر ،موجب اخرتالف نظرهرای
فراوانی در بین سون سنجان شده؛ اما غالب نظریات آنان بر سوررئالیستی بودن این کتاب تأکید دارد .در میران
تحقیقات ،مقاالت و کتب بی شماری که غال اً د رباره ی زندگی صادق هدایت و آثار و افکار او و به خصرو
کتاب مشهورش« بوف کور» به رشته ی تحریر درآمده است؛ اغلب به طور کلی و ضمنی بر وجود جن ره هرای
سورئالیستی بوف کور تأکید گردیده؛ اما کمتر بر م نای مؤلفه ها و شاخصه های معرفتی مکترب سوررئالیسرم از
این جن ه ها بحث شده است .در این جستار که با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با هدف واکاوی عشق و لحظره
ی روانی ،از مؤلفه ها و شاخصه های معرفتی مکتب سوررئالیسم با تکیه بر داستان بوف کرور صرادق هردایت
صورت پذیرفته است ،تالش می گردد تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می توان بروف کرور هردایت را
یک اثر سوررئالیستی نامید یا خیر؟ و اگر چنین است جایگاه عشق و لحظه ی روانری ،از مؤلفره هرای معرفتری
مکتب سوررئالیسم در این داستان کدام است؟
در این پژوهش سعی می شود تا صمن بررسی مؤلفه ها و شاخصه های معرفتی مکتب سوررئالیسم ،جن ه هرای
سوررئالیستی این کتاب مشوص گردد:
پیشینه و هدف پژوهش
پیرامون این نویسنده ی برجسته ی ایرانی پژوهش هایی همچون« :بررسی نام ،شوصیت و سریمای بوگامداسری
در رمان بوف کور» ( )1395نوشته ی زینب آموزگاری« ،بررسی جنون در بوف کور صرادق هردایت» ()1396
نوشته ی تقیه زنگنه ،و «ساختارهای بینا متنی و بینا رشرته ای در بروف کرور هردایت» ( )1393نوشرته ی لریال
کمالوند و داریوش باقری نژاد نگاشته شده است .در مورد مکتب سوررئالیسم و مؤلفه ها و اصول م انی نظرری
و معرفتی آن هم به طور خا

پژوهش هایی انجام شده است .برخی از این پرژوهش هرا ع ارتنرد از« :م رانی

نظری و معرفتی سوررئالیسم در اشعار هوشنگ ایرانی» نوشرته ی موسری اسرالمی و دکترر علیرضرا محمرودی
( ) 1393که در نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ،در دانشرگاه پیرام نرور خراسران
شمالی چاپ شده است .در این مقاله نگارندگان به بررسی م انی نظری و معرفتی سوررئالیسرم در اشرعار ایرن
شاعر معاصر پرداخته اند.
همچنین مقاله ی «تعدیل مؤلفه های مکتب سوررئالیسم در شعر امروز ایران؛ با تکیه بر آثرار قیصرر امرین پرور»
نوشته ی حسن دل ری و فری ا مهری ،که در این مقاله مؤلفه ها و اصول نظری و معرفتی سوررئالیسرم در اشرعار
قیصر امین پور مورد بررسی قرار گرفته است.
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در این مرور محرز شد با وجود مقاالت و پژوهش های حول محور این نویسرنده ی توانمنرد معاصرر ،تراکنون
پژوهش مستقلی در زمینه ی عشق و لحظه ی روانی از مؤلفه ها و شاخصه های معرفتی سوررئالیسم در داسرتان
بوف کور صادق هدایت صورت نگرفته است.
هدف این پژوهش عالوه بر شناساندن هر چه بیشتر صادق و داستان بروف کرور او بره دوسرتداران نویسرنده و
اندیشه ،آگاه نمودن نویسندگان جوان و عالقمند با مکتب سوررئالیسم و مؤلفه های معرفتی آن در نثر و ادبیرات
داستانی معاصر با تکیه بر داستان بوف کور صادق هدایت صورت نگرفته است و نیش امید است که این جسرتار
برای تحقیق هایی که در این زمینه انجام خواهد شد ،راهگشا باشد.
سورئالیسم ،ظهور و خاستگاه آن
« سور در لغت به معنی روی و رئال به معنای حقیقت و واقعیت اسرت .بنرابراین سوررئالیسرم بره معنرای ورای
واقعیت یا آن سوی واقعیت است» (داد.)297 :1382 ،
مکتب سور رئا لیسم در اروپا و در فاصله ی بین جنگ های اول و دوم جهانی در کشور فرانسه به وجرود آمرد.
« این جریان فکری در ادامه ی مکتب دادائیسم به وجود آمد که مکت ی پوچ گرا و هیچ انگار بود .در سرالهرای
پس از جنگ جهانی اول در اروپا رواج یافت و در واقع این مکتب واکنشی انقالبی در برابرر پیامردهای جنرگ
جهانی محسوب می شد» (بیگشبی.)50 -54 :1379 ،
« سوررئالیسم نمایاندن زشتی ها و پلشرتی هرا و واقعیرت هرای اجتمراعی اسرت» (جررا زاده.)206 :1381 ،
« سوررئالیسم زبان حال تشنجات دنیای معاصر است ،همچنین دعوت به عصیان اسرت» (سرید حسرینی:1365 ،
.)425
سوررئالی سم مکت ی است که توجه ویژه ای به قوای روحی انسان دارد ،در نتیجه سوررئالیست ها می کوشند برا
کمک این نیروها ،شرایط نابسامان زندگی خود را تغییر بدهند ،به عقیدهی آنها اگر نیروهای پنهران رو انسران
آزاد گردد ،دستیابی به یک زندگی بهتر چندان دور از انتظار نوواهد بود ،همچنین آنها زندگی بر معنای عقرل را
ناکارآمد می دانستند (انوشه.)836 :1376 ،
« سوررئالیسم تقریر و تث یت تفکر است بدون تحکم عقل و خارج از هرگونه تقید به قوانین زی اشناسی و اصرول
اخالقی» (صورت.)261 :1390 ،
آندره برتون «سوررئالیسم را به عنوان «ذهنیت غیر ارادی محر

» توصری

نمرود و هردف آن را آزاد کرردن

هنرمند از تصاویر عینی و تمام وسایل پیشرفته شده بیان می دانست» (سرید صردر .)382 :1383 ،سوررئالیسرم:
«جن شی است الحادی و رهایی آسمانی نیش هدف آن نیست» (ادوینس.)15 :1380 ،
سوررئالیسم از بشرگترین مکاتب ادبی جهان است که توانسته تأثیر عمیقی را بر هنر و ادبیات بر جای نهد .ایرن
مکتب که قیامی بسیار مؤثر بر علیه همه ی مکتب های متداول ادبی و هنری بود که ترا آن زمران رواج داشرت،
پس از جنگ جهانی اول ( 1914م ).از دل طغیان هرا و ویرانگرری هرای «دادائیسرتها» سرر برر آورد .انقرالب
سوررئالیستی «ریشه در اندیشه های جمال شرناختی شراعران فرانسره ماننرد برودلر و رم رو و نیرش در نظریرات
روانکاوی فروید داشت» (فتوحی :1385 ،ب.)1 :
ظهور سوررئالیسم در فرانسه ،همشمان با دورهای است کره «زیگمونرد فرویرد» ،پششرک روانشرناا اتریشری،
نظریاتی را درباره ی ضمیر پنهان ،رؤیا و واپس زدگی بیان کرده بود .آنردره برترون (1896-1966م) ،پیشروای
سوررئالیسم ،و لوئی آراگون ،که هر دو نفر ،پششک امراض روانی بودند ،از نظریات فروید بهره گرفتنرد و پایره
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ی مکتب جدید خود را بر فعالیرت «ضرمیر پنهران» ( )inconscinceبنرا کردنرد و نرام آن را سوررئالیسرت
گذاشتند.
هربرت رید ،از پیشروان مکتب سوررئالیسم ،در شر حال پیروان این مکتب مینویسد« :سوررئالیسرتها برا هرر
گونه کوششی که قصد از آن ،دادن جن ه ی فکری و منطقی به هنرر باشرد ،موالفنرد» (پرهرام .)136 :1360 ،از
همین روست که آنان عناصر خیالی و تصویری هنر را بر عناصر عقلی آن رجحان می دهند.
س ک ادبی بوف کور و نظریات پیرامون آن:
صادق هدایت نویسنده ای است صاحب س ک ،با تأثیری چشمگیر در نثر داسرتانی فارسری معاصرر (نروروزی،
 .) 66 :1384هدایت از برجسته ترین داستان نویسان معاصر است که بنا بر نظر برخی از سون سنجان اوج ت لور
هنر داستان نویسی در دو دهه ی اول قرن حاضر را در آثار وی و به خصو

داستان های روانی او مری تروان

مشاهده کرد (رحیمیان.)86 :1384 ،
مهم ترین اثر داستانی هدایت ،کتاب بوف کور اوست .این اثر به بسیاری از زبان های دنیا ترجمه شرده و نظرر
بسیاری از منتقدان را به سمت خود معطوف نموده است .بوف کور«از سروی بنیانگرذار مکترب سوررئالیسرت،
یعنی آندره برتون (1896 -1996م ،).در «الدن های بنفش» به نهایت تحسین شده اسرت» (یراوری.)66 :1383 ،
بوف کور که برخی حتی آن را «شاهکار ادبیات تویلی قرن بیستم» نامیده اند (سوپر ،)175 :1343 ،چه در زمان
خود و چه بعد از آن مورد توجه ب سیار قرار گرفت و افراد و نحله های موتل  ،هر یک بنا به عقایرد و عالیرق
خود به بررسی و تفسیر آن پرداختند :گروهی از حن ه ی اجتماعی ر فلسفی:
اعتقاد به مسخ ،اندیشه های خیامی و بودایی ،مرگ اندیشی و اختناق سیاسی به آن توجره کردنرد و گروهری از
جن ه ی تاریوی :گرایش به ا یران باستان و نفی اسالم و عرب ،برخی به دن ال جن ه های روانی آن از ق یل :عقده
ی ادیب در روانکاوی فروید و روان مردانه ر زنانه در روانشناسی یونگ گشرتند و عرده ای هرم آن را از نظرر
فرمالیستی بررسی نمودند (میر عابدینی.)107 :1377 ،
محتوای این داستان ،همان مضامینی است که او در دیگر داستان هایش مرن جملره در رمران «زنرده بره گرور»
(1930م ).عرضه نموده و آن همانا چیشی جش «مرگ» نیست داستان بوف کرور از نظرر موضروعی در حیطرهی

نوولهای روانی ( )Psychologicalnovelقرار دارد .رمان روانی رمانی است که به بیان حراالت ،عواطر

و

پیچیدگی های ذهن ی و روحی شوصیت های داستان می پردازد .آن چه در این نوع رمان اهمیرت دارد ،چرایری
ها و علت های اعمال و واکنش های شوصیت های رمان است ،نه خود حوادث .نویسندگان رمانهای درونگرا
برخالف نویسندگان برونگرا که میخواهند نشان دهند که مردم زیاد پیچیده و عمیق نیستند ،بر عمق و پیچیدگی
مردم تکیه میکنند (پک .)117 :1336
در این نوع رمان به زندگی عاطفی قهرمانان داستان بیشتر از معمول بها داده می شود؛ می توان گفت که «رمران
روانی ،تفسیر زندگی نامرئی انسان است» (میر صادقی.)420 :1366 ،
از جمله ی عواملی که موجب درونگرایی رمان در واپسین سال های قرن نوزدهم گردید؛ می توان به «میرل بره
کند و کاوی آزادانه تر و عمیق تر در حقیقت زندگی و سطو موتل

ذهنیت مدرن» اشاره کرد (پاینده:1383 ،

 .) 60رمان روانی ،امروزه اهمیت خاصی پیدا کرده است .از جملهی ارزشهای معرفتری در داسرتان و نمرایش،
ارزش های روان شناختی موجود در آن است .بارها به تأکید گفته شده است کره« :داسرتان نویسران ،بریش از
روانشناسان ط یعت انسان را به ما میشناسانند» (ولک.)25 :1373 ،
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هدایت در بوف کور ،همانند هر نویسنده ی دیگری ،نحوه ی نگرش ،احساسات و تویل خرویش را دربراره ی
حقیقت هستی و جهان بیان می کند .او برخالف بعضی از نویسندگان کره جهران را بره شریوه ای بری واسرطه
احساا می کنند ،با دیدی تأمل ورزانه و از رهگذر آگاهی به این جهان می نگرد .این نوع دید« ،خواننده را برا
خطر ماندن در عرصهی انتشاعی و مفهومی» روبرو می سازد (گلدمن.)267 :1376 ،
او برای بیان ویژگی های و حالت های خا

روحی و روانی «راوی» داستان بوف کور از هر وسیله ای استفاده

کرده است .میشان بهره گیری او از عناصر شاعرانه و تویلی در این کتاب تا حدی است که ارزش آن را تا حرد
یک «شعر ر رمان» باال برده است (میر عابدینی.)111 :1377 ،
همچنین تالش هدایت برای بیان دنیای خا

و اثیری قهرمان داستان بوف کور و ذهنیرات روانری او ،موجرب

شده که برخی از منتقدان ادبی آن را نوعی «درون گرائی مح

» بوواننرد (براهنری ،)442 :1348 ،حتری او را

«ذوق زده ی روانکاوی فروید» بدانند (همان .)440 :اما با همه ی این ها شهرت رمان بروف کرور در حیطره ی
نقد ادبی روان شناختی در ایران موجب گردیده که این علم با نام صادق هدایت پیوند بورورد (یراوری:1374 ،
.)27
درباره ی س ک ادبی بوف کور ،داستانی که خود هدایت درباره ی آن می گوید« :آن را برا حسراب و کتراب و
دقیقاً مثل اینکه روی یک حامل موسیقی کار بشود ،نوشته اسرت» (فرزانره)376 :1372 ،؛ نظریرات گونراگونی
وجود دارد .ع دالعلی دستغیب درباره ی این کتاب می کوید« :بوف کور برخالف آنچه تا امروز گمان برده اند،
اثری واقع بینانه و رئالیستی است» (دستغیب.)122 :1357 ،
برخی هدایت را «بار آورنده ی مکتب رئالیسم در قصه نویسی ایران» می دانند (سپانلو)98 :1381 ،؛ بعضری هرا
رمان بوف کور را در ردی

داستان های کوتاه آلن پو و رمان های «قصر» و «محاکمه» کافکا قرار مری دهنرد و

آن را شاخه ای تکامل یافته از رمانش های گذشته می دانند (میر صادقی.)387 :1366 ،
بعضی دیگر بر آنند که « :در این اثر هدایت هدایت شدیداً متأثر از ادگار آلن پرو ،رم رو ،ریلکره و دو مکترب
سم ولیسم و سوررئالیسم فرانسه است» (براهنی .)60 :1366 ،و «در برخی از روان داستان های هدایت گرایشری
به سوررئالیسم (یا چیشی نشدیک به آن) وجود دارد» (همایون کاتوزیان ،)84 :1372 ،اما نظرر غالرب در مرورد
س ک ادبی بوف کور بیشتر بر جن هی سوررئالیستی برودن آن حکایرت دارد (شمیسرا )115 :1383 ،و همچنرین
(رحیمیان.)87 :1384 ،
در عین حال با توجه به برخی از ویژگیهایی که برای اسلوب های دیگری نظیر سم ولیست و رمانتیک نیرش برر
شمرده اند (پرهام)46 :1360 ،؛ می توان این اثر را ترکی ی از شیوه های یاد شده دانست .تحلیل و بررسی عشق
و لحظه ی روانی ،از مؤلفه ها و شاخصه های معرفتی سوررئالیستی بوف کرور ،راهری بررای پاسرخ گرویی بره
ابهاماتی این چنینی است.
مؤلفه ها و شاخصه های معرفتی سوررئالیسم در بوف کور صادق هدایت
از دیدگاه سوررئالیست ها این دنیا چیشی جش عادت و ابتذال و تکرار نیست و حقیقت آن را باید در آن سروی
واقعیت های این دنیای مادی جست .در جهان آنان ،عقل و حس جایگاهی ندارد و باید به دنیایی وارد شد کره
در آن نیروهای ناشناخته ی درون انسان فعال می شوند .آنان معتقدند برای ورود به این دنیا یک سرری مؤلفره و
شاخصه معرفتی وجود دارد که به وسیله ی آن ها می توان به شناخت درون و در نهایرت ،جهران ناشرناخته ی
ماورای عقل دست یافت .این مؤلفه ها و شاخصه های معرفتی ع ارتنرد از» «عشرق ،لحظره ی روانری ،ضرمیر

 / 6نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1396

ناخودآگاه ،خواب و رؤیا ،جذبه و جنون و تودیر ،و حاالت خلسه و خودانگیوته ی ذهرن و روان» (فتروحی،
 1385ال  .)307 :نمود هر یک از این اصول و مؤلفه ها در داستان بوف کور فراوان اسرت ،امرا در ایرن میران
عشق و لحظه ی روانی در بوف کور از اهمیت بیشتری برخوردارند ،و صرف نظر از سایر اصول و مؤلفه ها ،بره
این دو مؤلفه و مکانیشم معرفتی سوررئالیستی در داستان بوف کور صادق هدایت پرداخته می شود:
1ر عشق :عشق در مکتب سوررئالیست دارای مفهومی انقالبی است و عصیانگری مهم ترین خصیصه ی آن مری
باشد .شکستن محرمات دینی ،جنون ،بی توجهی به قوانین و اخالق اجتمراعی ،از برین برردن تررا از گنراه و
دشمنی با عقل از ویژگی های عشق سوررئالیستی است (فتوحی 1385 ،ال .)309 :
عشق به معنا و مفهوم سوررئالیستی آن ،از جمله مواردی است که موجب بروز دیدگاههای منفی در مورد بروف
کور و نویسندهی آن شده است و برخی حتی نویسندهی این کتاب را به بی دینی منسوب کرده انرد .عشرق در
بوف کور نمودهای گوناگونی دارد که «عشق اثیری ،راوی داستان در بوش اول کتاب قابل توجه اسرت .راوی
در ابتدای داستان ،میخواهد که از یک اتفاق ماوراء ط یعی که «انعکاا سایهی رو در حالت اغمراء و بررز
بین خواب و بیداری» است» (هدایت ،)10 :1348 ،سون بگوید .این اتفاق چیشی جرش تجلری زن اثیرری برر او
نیست که مانند یک پرتو گذرنده ،یک ستارهی پرنده یا به صورت یک زن با فرشته بر او تجلی میکنرد (همران:
.) 12
روزی از روزها هنگ امی که او از سورا هوا خور رف اتاقش به بیرون می نگرد ،همان منظره ای را می بیند که
همیشه در ضمیر ناخودآگاه او و در نقاشی هایش تکرار می شده:
«دیدم در صحرای پشت اتاقم پیرمردی قوز کرده ،زیر درخت سرو نشسته برود و یرک دخترر جروان ،نره یرک
فرشتهی آسمانی جلوی او ایستاد ه ،خم شده بود و با دست راست گل نیلوفر ک ودی بره او تعرارف مری کررد»
(همان.)18 :
از اینجاست که راوی داستان عاشق زن اثیری می شود .این عشق همان «لطیفه ی نهانی» است که او را به عرالم
رؤیای از دست رفته می پیوندد.
سالوادورلی دربارهی عشق سوررئالیستی میگوید« :روز را ناخودآگاه به جستجوی صور از دست رفته ی رؤیرا
می گذرانیم ،و از اینروست که چون صورت رؤیایی خود را می یابیم گمان می برریم کره از پریش آن را مری
شناخته ایم و می گوییم که فقط از نظارهی آن غرق رؤیا می شویم» (سید حسینی.)324 :1365 ،
عشق راوی بوف کور که در قسمت اول این داستان به «زن اثیری» تعلق دارد و به نروعی مراوراء عرالم واقرع
است ،در قسمت دوم کتاب متوجه «لکاته» زن راوی می شود که مقصرود راوی از ایرن عشرق بیشرتر جن ره ی
جسمانی و شهوانی آن است.
از دیگر جن ه های سوررئالیستی عشق در بوف کور ،میل به وحدت است .تضاد ،تکرار و وحردت از جملره ی
مواردی هستند که به کرات و به جلوههای گوناگون در بوف کور نمودار می شوند (شمیسا .)82 :1383 ،میل به
وحدت در هر دو بوش بوف کور وجود دارد ،اما از نکات عجیب عشقی این میرل بره وحردت در بورش اول
بوف کور ،خوابیدن راوی با جسد زن اثیری است:
«ل اسم را کندم ،رفتم روی توتوواب پهلویش خوابیدم ر مثل نر و ماده ی مهر گیاه به هم چس یده بودیم ،اصرالً
تن او مثل تن ماده ی مهر گیاه بود که از نر خودش جدا جدا کرده باشند و همان عشرق سروزان مهرر گیراه را
داشت» (هدایت.)34 :1348 ،
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جلوه ی دیگر وحدت سوررئالیستی در بوف کور ،مطال ی اسرت کره از زبران راوی دربراره ی حلرول رو و
تناسخ بیان شده؛ او پس از آن که با جسد مرده ی زن اثیری در توتوواب می خوابد ،می گویرد« :خواسرتم برا
حرارت تن خودم او را گرم کنم ،حرارت خودم را به او بدهم و سردی مرگ را از او بگیرم ،شاید به این وسیله
بتوانم رو خودم را در کال د او بدمم» (همان).
همچنین او در مورد گلدان نقاشی شده ای که پیرمرد کالسکه چی به او می دهد ،اعتقاد دارد کره« :شراید رو
نقاش کوزه در موقع کشیدن در من حلول کرده بود و دست من به اختیرار او در آمرده برود» (هردایت:1348 ،
.)58
در پایان داستان او که حاالت و رفتارش کم کم به شکل پیرمرد هنوز پنشری در آمده (همان ،)156 :پرس از آن
که لکاته را می کشد ،درباره ی ظاهر خودش می گوید« :موهای سرو ریشم مثل موهای سرر و صرورت کسری
بود که زنده از اطالقی بیرون بیاید که یک مارناگ در آن جا بوده ر همه سفید شده بود ر ل م مثل لرب پیرمررد
دریده بود،؛ چشمهایم بدون مژه ،یک مشت موی سفید از سینه ام بیرون زده بود و رو تازه ای در مرن حلرول
کرده بود» (همان.)174 :
از جن ه های دیگر عشق سوررئالیستی در بوف کور ،به خصو

در بوش دوم آن ،شکستن محرمات دینی و از

بین بردن ترا از گناه است .راوی از عشق خود نس ت به عمه (مادر زن) و خواهر خوانده اش صح ت به میان
می آورد (هدایت.)85 :1348 ،
در جاهای دیگری از کتاب او جاذبه و کشندگی شهوانی برادر زنش و طعم لب های او (همران ،)109 :روابرط
نشدیکش با دایه اش (همان ،)120 :عشق شهوانی اش نس ت به لکاته (همان )101 :و کی

شهوانی که از انردام

خوش می برد (همان ) 145 :سون به میان می آورد .این موارد همه با اعتقادات دینی جامعه ی مسرلمان ایرانری
م اینت د ارد و بسیار ناشایست شمرده می شوند.
راوی بوف کور به م انی دینی و اخالقی ،هیچ گونه عالقه و اعتقادی ندارد ،او که می گوید« :نه مرال دارم کره
دیوان بوورد و نه دین دارم که شیطان ب رد» (همان .)68 :نس ت به دعا (هدایت ،)122 :1348 ،الهیرات (همران:
 ،)101مسجد (همان ،)123 :کیفر و پاداش رو و روز رستاخیش (همان )124 :و زندگی پس از مرگ هیچ گونره
اعتقادی ندارد .پیرمرد خنشر پنشری قرآن خوان که فاسق زن او ،لکاته است(همان .)76 :راوی بوف کور خرداها
را زائیده شهوت بشر می داند (همان.)155 :
او به قوانین و اخالقیات اجتماعی بی اعتناست و او تمام افراد دور و بر خود را رجال می نامد (هدایت:1348 ،
 ،) 102برای فراموش کردن معشوق اثیری خود ،به شراب و تریاک پناه می بررد (همران .)13 :لکاتره ،زن راوی،
فاسق های جفت وثاق دارد واو هم از یان قضیه مطلع است(همان ،)88 :او فاسق های زنش را برای او غر مری
زند(همان ) 89 :و اگر لکاته را دوست دارد ،فقط به خاطر رفع شهوت است« :حاال نه تنها او را دوست داشرتم،
بلکه همه ی ذرات تنم او را می خواست ،موصوصاً میان تنم ،چون نمی خواسرتم احساسرات حقیقری را زری
لفاف موهوم عشق و عالقه و الهیات پنهان بکنم» (همان.)101 :
هشل ،از دیگر ایده های سورئالیستی است که هدف از آن ریشوند و تمسور حقارت و پوچی دنیایی می باشرد
که زندگی انسان در آن جریان دارد .مکتب سوررئالیست برای این که راه تازه ای در برابرر بشرریت بگرذارد و
وارد مغاک های ضمیر پنهان شود ،اعتقاد دارد که ابتدا باید دست به توریب این جهان فاسرد زد و بهتررین راه
برای این منظور نیشوندهای تمسور آمیش ریشوند است .از جن ه های سوررئالیستی و دنیای مادی پیرامون خرود
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و به ریشحند گرفتن آن است .او سرتاسر زندگی را یک قصرهی مضرحک و احمقانره (هردایت،)24 "1348 ،
اطرافیان خود را رجاله (همان ،)90 :و مردم را یک مشت «سایه» می داند (همان.)11 :
مراحل موتل

زندگی از ق یل بچگی و پیری را حرف پوچ مری دانرد (همران )71 :و گذشرته و آینرده ،روز و

ساعت و ماه برایش یکسان است (همان) .او رجاله ها و زندگیشان را که همه قیافه ی طمراع دارنرد و و دن رال
پول و شهوت می روند ،به تمسور می پیرد (همان ،)97 :و می گوید« :چه چیرش روی زمرین مری توانرد بررایم
کوچکترین ارزشی داشته باشد» (همان.)68 :
2ر لحظه ی روانی :از دیگر مؤلفه ها و شاخصه های معرفتی سوررئالیسم هرا لحظره ی روانری اسرت .تصرویر
سوررئالیستی حاصل «لحظه ی روانی» است.
« لحظه ی روانی ،مؤلفه ای است پیچیده و مرکب از لحظه های دیگر ،که گذرا و پرران اسرت ،بررق آسرا مری
درخشد و تکانه ی روانی ایجاد می کند» (فتوحی 1385 ،ال .)308 :
لحظه ی روانی ،جرقه ای است که چشم عقل و عادت را می زند .بنابراین تصویر حاصرل از آن لحظره ،مؤلفره
ای است در هم آمیوته از پاره های گریشان ناساز(همان).
نمود بارز اهمیت لحظه ی روانی را در شعر شاعران فارسی مانند بیدل دهلوی و سهراب سپهری به وضو مری
توان دید .سپهری از آن لحظه ها با تع یر «هنگام بشرگ» یاد می کند .در این هنگامه ی کوتاه برشرگ ،شراعر بره
اوج معرفت باطنی می رسد .مانند این جمله« :هنگام بشرگ بر ل رانم خاموشری نشرانده برود» (سرپهری:1363 ،
 ،)170که منظور از هنگام بشرگ همین لحظهی روانی یا لحظه سوررئالیستی است و یا بیدل دهلوی در بیت زیر
تع یر «سوانح اوقات» را معادل رویدادهای لحظهی روانی به کار برده است:
بیکرراری فطرررتم نمرری خواهررد شرروق

شررعرم یکسررره سرروانح اوقررات اسررت

(بیدل دهلوی)121 :1384 ،
لحظهی روانی یا لحظه ی سوررئالیستی به قول برتون مثل لحظات کسی است که مواد مودر استفاده میکند ،در
این لحظات تصاویر بدون ارادهی شوص به ذهن او میآیند .هنرمند سوررئالیست باید این لحظه را پاا بردارد
و کتاب رو را در یک لحظهی نور صاعقه بوواند (شمیسا.)174 :1390 ،
تکان های روحی و روانی از جملهی راه های ورود به دنیای وهرم و خیرال در مکترب سوررئالیسرم اسرت و
بسیاری از تصاویر سوررئالیستی منتج از همین «لحظه روانی» است .از جمله ویژگی های لحظرهی روانری مری
توان به پیچیده بودن ،گذرنده و پران بودن و آکنده بودن از تناقضات و هذیان های روحری اشراره کررد .بنرابر
اعتقاد سوررئالیستها ،کالمی که روشن و م تنی بر روابط عقلی و منظقی باشد ،قادر به بیان لحظهی روانری و بره
نگارش در آوردن آن نیست.
در این حالت یکی از اهداف سوررئالیسم که ایجاد حالتی نشدیک به مشاعر است ،ایجاد می شود .در این موقرع
فرد را از چنگال امور قراردادی و عقلی آزاد می کند و حالت خودکاری مغش فعالیت خو را آغراز مری نمایرد.
حاال به بررسی و تحلیل این مؤلفه در داستان بوف کور هدایت پرداخته می شود:
راوی بوف کور ،شوصی است که زندگی او سرشار از چنین لحظاتی است .او که «هر جور زنردگی و خوشری
دیگران دلش را می زند» (هدایت ،) 114 :1348 ،ضمن این که یک نوع فسخ و تجشیه ی غری ی را طی می کند،
گاهی فکر چیشهایی را می کند که خودش هم نمی تواند باور کند (همان ،)99 :ناخوشی ،دنیای جدیردی را در
او تولید می کند (همان ،)94 :دنیای او با دنیای رجاله ها بسیار متفاوت است:
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« یک دنیایی که در خودم بودم ،یک دنیای پر از مجهوالت و مثل این بود که مج ور بودم همه ی سرورا سرن ه
های آن را سرکشی و وارسی بکنم» (هدایت .)97 :1348 ،او مدام دوست دارد بره حالرت بچگری اش برگرردد
(همان ،) 116 :و هنگامی که حس می کند از همه ی قیدهای زندگی رسته است ،مانند دوران بچگی اش ،شرانه
هایش را باال می اندازد (همان.)102 :
به واسطهی حس جنایت ،در او خوشی غری ی به وجود می آید (همان )60 :و الزم می داند که همانند قصراب
که گوشت گوسفندها را تکه تکه می برد ،از او تقلید کرده و این کی

را بکنرد (همران  ،)133 :ایرن میرل بره

جنایت در جاهای دیگر داستان هم دیده میشود :تکه تکه کردن جسد زن اثیری (همان )43 :و میل به تکه تکره
کردن جسم لکاته (همان ،)162 :او میل به خودکشی دارد (همان )146 :و تروهم و تناسرخ در وجرود او ریشره
دوانیده است « :همه ی این قیافه ها در من و مال من بودند ،صورتک های ترسناک و جنایتکار و خنده آور کره
به یک اشاره ی سرانگشت عوض می شدند .شکل پیرمرد قاری ،شکل قصاب ،شکل زنم ،همهی ایرن هرا را در
خودم دیدم .گویی انعکاا آنها در من بوده» (هدایت.)157 :1348 ،
از جمله ی نکات عجیب لحظه ی روانی در بوف کور ،هم ستر شدن راوی با جسد زن اثیری (همان )34 :و هم
آغوشی او با لکاته در سر بالین مرده ی مادرزنش است (همان ،)85 :وجود او سرشار از تناق

اسرت (همران:

 .)171او با دیگران هیچ گونه رابطه ای ندارد چرا که می خواهد خودش را بهتر بشناسد (همان .)11 :اطرافیران
او نیش دارای حاالت روانی هستند :جویدن انگشت س ابه ی دست چپ از سوی برادر زن راوی (همران،)108 :
که این عمل توسط پیرمرد خنشر پنشری ،زن اثیری و لکاته هم تکرار می شود.
نتیجه گیری
با توجه به آن چه که در این جستار شر داده شد ،این نتیجه حاصل شد که ابهام در بوف کور ،از ویژگی های
برجسته ی آن است .ابهام و پیچیدگی در نوع س ک ادبی این کتاب از مسائلی است که موجب اختالف نظرر در
این باره گردیده ،اما در میان جلوه گری های مکاتب گوناگون ادبی از ق یل :سم ولیسم ،رئالیسم و رمانتیک ،این
سوررئالیسم است که نقش بارزتر و برجسته تری را ایفا می کند .تحلیل و بررسی عشق و لحظره ی روانری ،از
مؤلفه ها و شاخصه های معرفتی سوررئالیسم بوف کور بیانگر این امر است که مهمتررین دسرت افرشار صرادق
هدایت برای رمشناکی و ابهام آفرینی این داستان چیشی جش همین اصول و مؤلفره هرای معرفتری سوررئالیسرتی
ن وده و ابهام آفرینی های او در این زمینه ،چه در حوزه ی تصویر و چه در حوزه ی عناصر داسرتان ،موج رات
تکثر ،ماندگاری و شهرت این متن و نویسنده ی آن را فراهم ساخته است.
کتابنامه:
 1ر ادونیس ،احمردعلی سرعید ،تصروف و سوررئالیسرم ،ترجمره ی ح یرب ای ع اسری ،چراپ اول ،تهرران:
روزگار.1380،
 2ر انوشه ،حسن ،فرهنرگ نامره ی ادبری فارسری ،چراپ اول ،تهرران :انتشرارات وزارت فرهنرگ و ارشراد
اسالمی.1376،
3ر براهنی ،رضا ،قصه نویسی ،چاپ اول ،تهران :اشرفی.1348،
4ر ررررررررررر ،کیمیا و خاک ،چاپ دوم ،تهران :مرغ آمین.1366،
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 5ر بیدل دهلوی ،میرزا ع دالقادر ،دیوان ،به تصحیح خلیل ای خلیلی ،به اهتمام موتار اسرماعیل نرژاد ،تهرران:
سیمای دانش.1384،
6ر بیگشبی ،سی ،وی ،ای ،دادا و سوررئالیسم ،ترجمه ی حسن افشار ،تهران :نشر مرکش.1385،
7ر پاینده ،حسین ،مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان ،چاپ اول ،تهران :روزگار.1383،
8ر پرهام ،سیروا ،رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات ،چاپ ششم ،تهران :آگاه.1360،
 9ر پک ،جان ،شیوه ی تحلیل رمان ،ترجمه ی احمد صدارتی ،چاپ اول ،تهران :مرکش.1366،
10ر ثروت ،منصور ،آشنایی با مکت های ادبی ،چاپ اول ،تهران :سون.1390،
 11ر جرا زاده ،منوچهر ،یک آسمان پرواز ،چگونه نوسرایی کنیم ،چاپ اول ،تهران :حریم یاا.1381،
12ر داد ،سیما ،فرهنگ اصطالحات ادبی ،جلد دوم ،تهران :مروارید.1382،
13ر دستغیب ،ع دالعلی ،نقد آثار صادق هدایت ،تهران :سپهر.1357،
 14ر رحیمیان ،هرمش ،ادبیات معاصر نثر ر ادوار نثر فارسی از مشروطیت تا انقالب اسالمی ،چاپ سوم ،تهرران:
سمت.1384،
15ر سپانلو ،محمدعلی ،نویسندگان پیشرو ایران ،چاپ ششم ،تهران :نگاه.1381،
16ر سپهری ،سهراب ،هشت کتاب ،تهران :طهوری.1363،
17ر سوپر ،فیلیپ« ،بوف کور» ،نظریات نویسندگان بشرگ خارجی دربراره ی صرادق هردایت و آثرار او ،ان
کام ورد و دیگران ،چاپ سوم ،تهران :کتاب های پرستو.1343،
18ر سید حسینی ،رضا ،مکت های ادبی ،چاپ چهارم ،تهران :نگاه.1365،
19ر سید صدر ،ابوالقاسم ،دایره المعارف و هنر ،تهران :سیمای دانش.1383،
20ر شمیسا ،سیروا ،داستان یک رو  ،چاپ ششم ،تهران :فردوا.1383،
21ر رررررررررر ،مکتب های ادبی ،تهران :قطره.1390،
22ر فتوحی ،محمود ،بالغت تصویر ،چاپ اول ،تهران :سون.1385،
23ر ررررررررررررر« ،ویژگی های تصویر سوررئالیسرتی» ،مجلره ی دانشرکده ی ادبیرات و علروم انسرانی
دانشگاه فردوسی مشهد ،شماره ی اول ،سال سی و نهم ،شماره ی پی در پی .152
-24فررزانه ،م ،آشنایی با صادق هدایت ،چاپ اول ،تهران :مرکش.1372،
 25ر گلدمن ،لوسین ،جامعه ،فرهنگ ،ادبیات ،ترجمه ی محمد جعفر پاینده ،چاپ اول ،تهران :چشمه.1376،
26ر میرصادقی ،جمال ،ادبیات داستانی ،چاپ اول ،تهران :شفا.1366،
 27ر میرعابدینی ،حسن ،صد سال داستان نویسی در ایران ،جلد دوم ،تهران :چشمه.1377،
 28ر نوروزی ،جهان وش ،ادبیات فارسی معاصر از مشروطیت تا امروز ،شیراز :راهگشا.1384 ،
29ر ولک ،رنه و آوستن وارن ،نظریه ی ادبیات ،ترجمه ی ضیاء موحد و پرویرش مهراجر ،چراپ اول ،تهرران:
علمی و فرهنگی.1373،
30ر هدایت ،صادق ،بوف کور ،چاپ دوازدهم ،تهران :کتاب های پرستو.1348،
 31ر همایون کاتوزیان ،محمدعلی ،صادق هدایت از افسانه تا واقعیت ،ترجمه ی فیرروزه مهراجر ،چراپ اول،
تهران :طر نو.1372،
32ر یاحقی ،محمدجعفر ،جوی ار لحظهها (جریان های ادبیات معاصر فارسی) ،تهران :جامی.1385،
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 33ر یاوری ،حورا ،روانکاوی و ادبیات ،دو متن ،دو انسان ،دو جهان ،از بهرام گور تا راوی بوف کور ،تهرران:
تاریخ ایران.1374،
34ر رررررررررر« ،داستان بلند» ،ترجمه پیمان متین ،ادبیات داستانی در ایران زمین (از سوی مقاالت دانشنامه
ی ایرانیکا) زیر نظر احسان یار شاطر ،چاپ دوم ،تهران :امیر ک یر.1383،

