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اين مقالهت پازفرض نگا نده اين است که بوف كور اثرم هنرم و ماندگا است؛ شيرا فر
و تكناكی مناسب ا  .هدايت بوف كور مقا پاشرويی خالق و به تأثر اش مكنبهام
اکسپرسا ناسنی و س ئالاسنیت میاکات ا اش عالم بارون به عالم ون بر ه و ع الم پنهانت
افكا و خااالت مخبرش ا بهاا ههام گ ناگ نت بهص ت اثرم اسنانی باشنةايی کر ه است.
اين مقالهت بهمقنضام فضام میدو شت يک تكناک بوف كور بر سی اده و آن
اسنفا ه اش تشباه و اسنعا ه برام اكل ا ن به فر فضا اين اثر اسنانی است که بايد
باشنةايی اش فضام ونی يا ذهنی ن يسنده بااد .تیقاق پاز وت اثبات اده که هدايت
قصد اانه فضايی خاصی ا بر سراسر اسنان حكمفرما کند و برام خلق اين اتةسفرِ هةگ ن
اين مقالهت بهترتاب اين م ض عات
اش تشباه و اسنعا ه اسنفا ه کر ه است .به هةان منظ
بر سی اده است .4 :ت جه آگاهانة هدايت به تكناک و فر ؛  .2اهةات ساخنن فضا ژانر
برگايد ن يسنده؛  .0چاسنی فضا و ع امل ساشند آن؛  .0نقز تشباه و اسنعا ه فضاساشم؛
 .1ان اع اسنفا ههام ن يسند بوف كور اش تشباه و اسنعا ه برام خلق فضا .به نظر نگا ندهت اين
مقاله حاطة نقد عةلی با ويكر م فرمالاسنی قرا میگار .
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 .1مقدمه
تفكر ما

اين مقاله تا حد شيا م منأثر اش آ ام فر گرايان است و به هةان سببت اثر

م فق ا بی ا پديدا م می انام که
فر

جة نخست ا ام فر بااد .م ض ع چاسنی

ا باات بیثی علیحده و مسن فی میطلبد که

اين مقال مجال طرحز

ناست؛ اما بهاجةال بر اين باو يم که برام ايجا فر ماندگا يا ستکم اثرگذا
هنر و ا بااتت انسنن تكناک الاامی است .اجاشه هاد با مثالی سا ه ت ضاح هام.
منظرهام طباعی مثل برگ ياان خنان

پاياا شيباست؛ چ ن فر ا ؛ اما اين شيبايی

نقاای و حنی عكاسی -بهعن ان و هنر -خلق نةیا ؛ مگر با انسنن تكناکهام
خلق

اين و هنر .بنابراين اش اين يدگاهت اثر هنرم اثر نةیگذا ؛ مگر اينكه فر

اانه بااد .نقد اثر ا بی ناا با اين يدگاهت بايد بر سی فر آن بااد و ق ّت يا
ضعفهام آن فر

اثرگذا ب ن يا نب ن؛ البنهت طباعی است که اين تأثر نسبی است

و بیث اعنةا و اعنقا ما به ذوق و ا اک مننقد جايی يگر مینشاند.
پازفرض ما

تیقاق حاضر اين است که بوف كور اثرم هنرم و ماناست و

منصف ادن به اين صفات ا مدي ن تكناکهايز است .هدايت

بوف كور

پاشرويی خالق و به اثرپذيرم اش مكنبهام اکسپرسا ناسنی و س

ئالاسنیت میاکات

ا اش عالم بارون به عالم

ون بر ه و ع الم پنهانت افكا و خااالت

يام

مقا
ونز ا

بااا ههام گ ناگ نت بهص ت اثرم اسنانی باشنةايی کر ه است.
اين مقالهت فقط به بر سی يک تكناک

بوف كور برام ايجا فر

فضا

میپر اشيم و آن اسنفا ه اش تشباه و اسنعا ه برام اكل ا ن به فضاست که بايد
باشنةايی اش فضام

ونی يا ذهنی ن يسنده بااد .بهباو مات هدايت قصد اانه فضايی

خاص ا بر سراسر اسنان حكمفرما کند و برام اين فضام هةگ ن اش تشباه و اسنعا ه
بهط

خاص اسنفا ه کر ه است.

 .۸بحث و بررسی
مطالعة نقد و نظريات ا بیِ هدايت که

خالل برخی گفتوگ ها4ت خاطرات و

نامههام او ثبت ادهت نشان می هد که وم فقط اسنانن يسی غريام ناست؛ بلكه
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ن يسندهام حرفهام است که با آثا ن يسندگان برجسنة عصر خ
آوانگا

و جريانهام هنرم

شمانز عةاقاً آانا ب ه (برام نة نه نک :فرشانهت  )002 :4073و معنقد است بلد

نب ن تكناک مانع ن انن میا
کنا

9

آشنايی با صادق هداي

(هةانت  .)39وم

بوف كور بهلیاظ ژانرت منعلق به خان ا

اسنانهام گ تاک است 2.باشنر میققان

ئال می انند (نک :آلاحةدت  4004بهنقل اش فرشانهت 012 :4073؛ اةاسات

02 :4070؛ ق يةیت 1 :4071؛ صنعنیت  .)47 :4030خ
مین يسد« :ب ف ک
ا

هدايت

0

نامهام به مجنبی مان م

تقريباً مان  cnnofceocniاست» (بها ل ت  .)492 :4070آند ه

برت نت بناانگذا مكنب س
ااهكا وج

پر اش [ ffffeاگر ] است» (هةانت

میگ يد« :ب ف ک

.)442
آن ا اسنانی س

با

نگا ش بوف كور به ن يسند

ئالاسمت

با

بوف كور میگ يد« :اگر چاام بهعن ان

هةان است» (قائةاانت  4004بهنقل اش مهندسیت  )20 :4014و فالاپ

س پ ت وست و همسلک برت نت آن ا ااهكا ا باات تخالی قرن باسنم می اند (س پ ت
 4022بهنقل اش آ ينپ ت .)494 :4034

يكی اش ويژگیهام اسنانهام نسل گ تاک ( اسنانهام گ تاکت فانناسناکت
وهةناکت س

ئالت اکسپرسا ناستت لهرهآو ت جنايی -وانیت گروتسک و مانند آن)

تأکاد بر فضاساشم است.
آن ا جاع ا ه میا ؛ اما

اسنانهام ئالت فضا اشپاز ت جاه اده است و فقط به
اين اسنانها آنچه باز اش هةه اهةات ا ت خلق

فضايی مصن ع است .فضام هةگ ن وهةناک و مخالی
اسنان
نة نههايشان

کل اثر که هةة عناصر

آن غرق میا ندت گرگ نی و اسنیاله میيابند و هرچه باشنر اش
عالم واقعات فاصله میگارند .تارگیت ترسناکیت خش نتت ا وتاسمت

اشآماامت ابها ت پ چیت جفنگیت کژ و ک لگیت و بیق ا ه ب ن اااا و وسايل صینه-
بهنسبت -اش ويژگیهام فضام اين اسنانهاست.

بوف كور ناا آنچه باز اش هةه

مخاطب ا گار میکند و بعد اش خ اندن اسنان هة ا ه بهيا میماندت عنصر فضاست
که به کل اثرت باوج

گساخنگی مین ايزت وحدت بخشاده است.

آذ نفاسی ( )113 :4034و جةال مارصا قی (هةانت  )104اش اهةات فضا
سخن گفنهاند .بهط

بوف كور

يقانت آانايی هدايت با فضام اسنانهام گ تاک و فاننامت و
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سانةام اکسپرسا ناسنی و س

ئال

خلق فضام اين اثر هنرم مؤثر ب ه است.
0

هدايت آثا کافكات کام ت آلن پ ت ه فةان و ج يس (فرشانهت  33 :4073و 004؛ مارعابدينیت

 )03 :4034ا خ انده و

فرانسه فالمهام اکسپرسا ناسنی مانند دانشالوي پراگ 5اش

پاول واگنر و اسنالن يهت مطب دكتر كالیگاري 1اش وبرت وينه و فالمهام فرينس
النگ ا يده است (فرشانهت 204 :4073؛ غفا مت 4004؛ حاد مت  .)4013او به پات ق
س

ئالاستها و نةايشگاههام نقاای آنها می فنه (فرشانهت  200 :4073و  )213و با

با گان اين مكنب مانند فالاپ س پ معاارت میکر ه است .برخی میققان نشان
ئالاسنی

ا هاند که پا هام اش صینههام بوف كور به فالمهام اکسپرسا ناسنی و س

مانند ارابة شبحوار اثر ا سنرو س ئدمت نوسفراتو اثر م ن م آلةانیت مطب دكتر
ئال اسپاناايیت و خون

كالیگاريت سگ اندلسی و عصر ط يی اش ب ن ئل فالمساش س

شاعر اثر ژان ک کن (فرشانهت 4073؛ غفا مت 4004؛ حاد مت 017 :4013؛ تةاةی و ت کلیت :4094

 )01اباهت شيا م ا  .اينها فالمهايی با فر هام تاشه و ق م هسنند که هدايت
بهاحنةال شيا ت هةة آنها ا
آثا اکسپرسا ناسنی و س

فرانسه يده است (فرشانهت .)034 :4073

يالاسنی قصه و پارنگگرياند و با تأکاد بر ص

وهةیت اش حاث شبان و ساخنا ت تاحدم به اعر تةايل ا ند.
سنه آثا بر می

7

خاالی

واقعت جةلهها

اين

اسنعا م شبان حرکت میکنند .معة الً ساخنا م م ن ل گی ا ند و

يک انديشهت حس و حالوه ا بر آنها حاکم است.

اين وايتهام اعرگ نه (برام

نة نه نگاه کناد به آثا برت نت ه فةان و کافكا)ت باز اش آنكه پارنگ و ت الی علّی
صینهها وايت ا پاز ببر ت ت الی تصاويرم که اوم میباند-

واقعات يا خاال-

اسنان ا جل میبر  .ن يسنده نةیخ اهد به جهان بارون اش خ يز ا جاع هد؛ بلكه
خ اننده ا به فضام عجاب ناخ آگاه خ

میکشاند و وايت شندگی

ونیاشت

احسا ها و افكا م ا که عةرم با آنها شيسنه و حاال بهص ت واينی منبل
ادهاندت باان میکند؛ البنهت اثرگذا م آن من ط به اكل گرفنن
ضدواقعی است.

ست اين فضام

نقز تشباه
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 .1-۸فضا چیس ؟
انگلاسیت اغلب واژ  frehinomfaو گاه  hiimبرام فضا بهکا می و و معا ل
فرانس م اين واژه  rhnorcnfاست .هر سة اين اصطالحات
فرهنگ اصط حا ادبی آبراما
اش لینی حسی که

فا سی ناا کا بر ا .

تعريف آتةسفر آمده است« :آتةسفر عبا ت است

بخشی اش يک اثر ا بی يا سرتاسر آن مننشر میا

ا ن حا ثهام اا  -و يا غالباً -ه لآو و مصابتبا

ا

و گةان وم

ل خ اننده میانداش »

(.)Abrams, 2008: 17
باشنر تعريفهام فضا اسنعا ماند:
مفه

فضا

اسنان به وح مسلط و حاکم بر اسنان ااا ه ا

[ ]...فضا سايهام

است که اسنان اثر ترکاب عناصرش بر ذهن خ اننده میافكند .اين سايهت بافت
و ج هرهت يكدست و بدون تغاار است [ ]...فضام اسنان بهتبع ونماية اسنان
میت اند سر و بی وحت پراماد و يا اضطرا آو بااد (مسن ت .)14-09 :4037

مفه

فضات طافی وساع اش ا اکات حسی انسانت اش جسةانی تا وحانی و اش

سا ه تا پاچادهت وج

ا ؛ اما غالب کسانی که اصطالح فضا و مشنقات آن ا

اسنان بهکا میبرندت به مفه می واحد ااا ه میکنند؛

واقع به برايند حسها و

حاالت برآمده اش منن يا پا همنن .فضام ترسناکت فضام عجابت فضام سر و بی وحت
فضام گر و اا و ...اصطالحاتی هسنند که اغلب

ت ضاح فضا میان يم و اش

هةان با اند.
 .۸-۸فضا چگونه ساخته میشود؟
اين شمانهت اق ال پراکنده است .معة الً ت صاف ا اش ع امل مهم

فضاساشم

می انند؛ اما به باو باشنر میققانت فضا حاصل ترکاب هةة عناصر اسنان است (نک:
ضايیت 20-22 :4032؛ بهشنیت  34 :4071و 30؛ تراباان طرقبهت 02 :4034؛ مسن ت )14-09 :4073؛

پس فضا با صینه و اجاام آن و ناا با مكان منفاوت است .تةايام که معةا ان ماان
فضا و مكان قائلاند و فضا ا حس برآمده اش مكان می انندت
صا ق است (نک :حبابیت .)401 :4032

اسنان هم بهخ بی
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ساخنن فضام اسنان هةة عناصر وايت خال بااندت ن يسنده بايد برام

اگر

خلق فضايی يكدستت حسادنی و اثرگذا ت هةة عناصر ا
ست فضا حاصل ا ؛ اما عناصرم

کند تا فر

هةاهنگی با هم تنظام

ا باات وج

ا

که میت اند

تسهالکنند خلق فضايی هةگ ن ا ؛ عناصر باانی بهويژه تشباه و اسنعا ه اش
مهمترين آنهاست.
 .4-۸تشبیه و فضاسازي
يكی اش عناصر مهم که

خلق فضام اسنان اهةات شيا م ا ت اما

باشنر

کنا هام مرب ط به اسنان به آن ت جهی نشدهت تشباه است .لال اين بیاعننايی اايد
منیصر انسنن تشباه به اعر بااد؛ اما اسنانن يسان حرفهام هةاشه اش اين تكناک
ا بی بهره بر هاند .کا کر تشباه البنه

ان اع مخنلف اسنان منفاوت است .طباعی

است که هرچه اسنان اش واقعات بارونی فاصله گار و خاالیتر ا ت نقز ص
اشجةله تشباه

آن باشنر میا .

تشباه مانند کر ن چاام است به چاام يگر براسا
م

يک وجهابه؛ مثالً تشباه

انسان مقاو به ک ه

اسن ا م.

تشباه مطالب مفصلی

کنب بالغی قديم و جديد آمده است؛ اما آنچه

تشباه م

خاال

اغراض تشباهت ان اع تشباه و شيبايیاناسی
اين مقاله اش

نظر استت يكی اش کا کر ها يا اغراض تشباه است که اايد کةنر به آن

ت جه اده و آن فضاساشم با تشباه است .وقنی چاام ا به چاام يگر تشباه میکنامت
بهط

ضةنی ويژگیهات مؤلفههام معنايی 3يا اللتهام معنايی مشبهٌبه ا به مشبه

اننقال می هام؛ مثالً وقنی گ نههام ک ک ا به برگ گل تشباه میکنام .مؤلفههام
معنايی برگ گل مثل لطافتت خ ش نگیت تاشگیت خ شب يیت آبدا م و حنی
مدل الت ضةنی آن مثل عشقت پژمر گیت شو گذ م و ...به گ نة ک ک هم مننقل
میا  .به هةان علت است که میگ يام وقنی چاام ا به چاام تشباه میکنام يا
اسنعا ه میساشيمت يگر هاچکدا اش طرفانت هةانی ناسنند که قبالً ب ند .هةچنانت
بوف كور وقنی ن يسنده

ِ ناةهباشم ا به هن ناةهباشِ مر ه تشباه میکندت حس و

معنايی که يدن هن ناةهباش مر ه اننقال می هدت به

ِ ناةهباش هم سرايت میکند و
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ِ ناةهباشِ

ما يگر يک حس معة ل به

40

ون اسنان ا نداانه

بااام و با اين تشباهت آن ا با حس و فضام يگرم ا اک کنام؛ پس ن يسنده با تشباه
میت اند -جهت مثبت يا منفی -پديدههام جهان بارون ا اش حسهايی با و کند که
خ

میخ اهد.

اكل کالساک تشباهت ااعران و ن يسندگان با تشباه و اسنعا ه
آثا مد ن -بهويژه پس اش جنگ

جهان ا شيباتر اش آنچه ب ت مینةاياندند؛ اما

جهانی اول -اغلب عكس آن صا ق است؛ يعنی ن يسنده و ااعر جهان ا بدتر اش آنچه
هستت نشان می هد و اين هةان فضاساشم بهکةک تشباه است.
ت صافهام خ ت عامدانه

هدايت با اسنفا ه اش تشباه و اسنعا ههام منعد

فضايی گروتسكیت تارهت پ چت وهمانگاا و اشآماا ايجا کر ه است .تشباهها و
اسنعا ههام هدايت کا کر هام منفاوت ا ند .تشباه میت اند ابعا و اكل چااها ا
ستکا م کند؛ آنها ا با گتر يا ک چکترت ظريف و منناسب يا بدق ا هت تاره يا
وانت و پر نگ يا کم نگ کند؛ فضا ا خشن و مشةئاکننده ساش ؛ نگها ا تند و
گر يا سر و بی وح گر اند؛ خط ط اااا ا قاق يا مبهم و کجومع ج نةايد .به باانی
يگرت تشباه و اسنعا ه مانند عدسی و بانی عةل میکند که جهان ا با ستکا م و
حقهت به ما مینةاياند و وض ح صینه ا باشنر يا کةنر و آن ا مید
و نگآماام آن ا تغاار می هد.
جهان ا با وض ح باشنرم

اعر و

خراسانی -برام مثال -اين عدسی

ابعا و نگ نشان می هد و اغلب مید

جهان ا بهنر اش آنچه هستت مینةاياند؛ اما

است؛ يعنی

آثا مد نت معة الً اين عدسی مقعر

است؛ يعنی جهان بدتر اش آنچه هستت نشان ا ه میا .
بیق ا گی جهان کامالً مشه

يا مقعر میکند

آثا هدايتت اين تقعر و

است .تشباهها و اسنعا ههام هدايت کاينات ا ناشلتر اش

آنچه هستت نشان می هند .حس تر

و اضطرا ت نگهام سر ت خش نتت انجةا

فضا با بیجان کر ن اااات حالت ضعف و

ماندگیت کهنگی و عناقگیت ايسنايی و

انفعالت وهةناکی و ...گاه با تشباه ساخنه يا تق يت میا .
ا امهت به برخی کا کر هام تشباه و اسنعا ه
يا آو م ا

که اين تیقاق وقنی کاملتر خ اهد ب

پر اخنه ا ؛ اما

بوف كور میپر اشيم .الش است
که به تةا ص

اينجا برام عايت اخنصا ت فقط تشباه و

خاال ن يسنده
م ا م بات سّع
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اسنعا ه ا -که آنهم ژ فساخت مفه میاش تشباه است -بر سی میکنام.
بوف كور به و سنة کلی و هرکدا

مطالعهت کا کر هام تشباه و اسنعا ه ا

اين
ا به

سنههام جائیتر تقسام میکنام.

 .3-۸كاركردهاي تشبیه و استعاره در بوف كور
 .1-3-۸خلق فضاهاي گوتیک
 .1-1-3-۸ساختن تصوير مقعر و مضحک از جهان

چنانکه باان کر يمت اش تص ير مقعرت تص يرم بیق ا هت مضیکت کا يكات م و گاه
ترسناک اش انسانهات اااا و

نظر است؛ مثالً اگر سرخی

کل جهان پارام ن م

گ نههام معش ق ا به سرخی جگر وم کة قصابی تشباه کنامت تص يرم مقعر اش او
ا ائه ا هايم که

اصطالحت تشباه مقعر خ انده میا  .اين ن ع تشباه برخالف

م اشين بالغت کالساک است که براسا

آنت تشباه بايد جهان ا شيباتر اش آنچه

هستت بنةاياند .تشباه مقعر جهان ا پستتر و شاتتر اش آنچه هستت نشان می هد و
هةان باعث بهوج

آمدن فضايی مضیکت ترسناک و گروتسكی

مثل تص ير کا يكات يی که هدايت
« ايها چاات مرا آو هت مثل اين ب

نة نة شير اش ص ت اية خ
که ص ت ايها

کل اثر میا ؛
ا ائه می هد:

وم يک آينة ق منعكس

اده باادت آنقد کشاده و الغر بهنظر جل ه کر ت بهاكل باو نكر نی مضیكی
آمده ب  .انگا که وشن سنگانیت ص تز ا پايان کشاده ب » (هدايتت .)13 :4070

سنت کالساکت مشبهٌبهِ نگ ِگ نههامِ گلانداخنه هة ا ه گلبرگ سر و مانند آن
است؛ اما هدايت آن ا به نگ جگر جل م قصابی تشباه میکند:
هةان وقت گ نههام او کمکم گل انداخت يک نگ سر جگرکی مثل نگ
گ ات جل

کان قصابی ب ت جان گرفت .خالی با قت اول لبا

مثل تا عنكب ت او ا
پ اانده ب

پا ه کر

ماان خ ش میب

تنها چاام که بدنز ا

(هةانت .)21

ختها ا ناا به انسانهام ت سرمخ
غريب ت سرمخ

کر ه ب

سااه ناشکی که

ه تشباه میکند « :ختهام عجاب و

هت نفرينش هت اش و جانب جا ه پادا ب » (هةانت  .)21گاهی ناا که

نقز تشباه
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ن يسنده مشبهٌبههام سننی ا بهکا میبر ت با افاو ن قادمت آن ا شات و مضیک
میکند« :او برام من يک سنهگل تر و تاشه ب

که وم خاکروبه انداخنه بااند» (هةانت

.)47

 .۸-1-3-۸مسخ انسانها

م ا

هدايت

منعد مت انسانها ا به حشرات يا حا انات پست تشباه میکند؛ با
اسنان میساش :

اين کا عالوهبر بیا شش کر ن انسانت فضايی پ چ و مضیک

اگرچه نهنه ج ن ظاهراً تغاار کر ه ب ولی افكا ش به حال خ باقی مانده ب فقط
به شندگی باشنر اظها عالقه میکر و اش مرگ میترسادت مثل مگسهايی که اول پاياا
به اتاق پناه میآو ند (هةانت .)19

اصالً جرأت سابق اش من فنه ب
هج

که اول پاياا به اطاق

مثل مگسهايی اده ب

میآو ندت مگسهايی خشكاده و بیجان که اش صدام وشوش بال خ اان

میترسندت مدتی بیحرکت وم يک لكة ي ا کا میکنندت هةانکه پی میبرند که
شنده هسنندت خ اان ا بیمیابا به

و ي ا میشنند و مر آنها

اطراف اطاق

میافند (هةانت .)11

مثل يک جان

نده و گرسنه به او حةله کر

(هةانت .)30

برام کسانی که بهفراخ ناا آفريده اده ب ند و اش شو مندان شمان و آسةانت مثل
سگ گرسنه جل کان قصابی که برام يک تكه لثه میجنباند -گدايی میکر ند و
تةلق میگفنند (هةانت .)19

هرگا فقط او ا ش کی و پنهانی اش يک س ا ت اش يک وشنة بدبخت پسن م اتاقم
يد مثل سگ گرسنهام که وم خاکروبهها ب میکشاد و جسنج میکند (هةانت
.)47

تا حاال که به او نگاه میکر

ست ملنفت نةیاد ت

اين وقت مثل اين ب

پر هام اش جل چشةم افنا نةی انم چرا يا گ سفندهام

که

کان قصابی افنا

(هةانت .)71

اين وقت اباه يک جغد اده ب ت ولی نالههام من
بهاكل لكههام خ ن آنها ا تف میکر (هةانت .)30

گل يم گار کر ه ب

و
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بهلیاظ اناخنیت انديشة «انسان مانند حا ان است» که اسا

مكنب نات الاسم ا

ناا تشكال می هدت اسنعا مفه می اين ن ع تصاوير است.
 .4-1-3-۸مضطرب و هولناک كردن فضا

برخی اش تشباههايز با اننخا

هدايت

اش تر ت اضطرا

و اناجا

خ

مشبهٌبههام مرکب يا مقادم که اللتهايی

ا ندت به اجسا يا مكانهام بیجان ناا اين حس

ا مننقل میکند و فضايی مطابق با کلات اثر خ

میساش :

اين پنجرهها به چشمهام گاج کسی که تب هذيانی اانه بااد اباه ب

(هةانت .)21

اسبها نفسشنان به اه افنا ن [ ]...ستهام الغر آنها مثل ش م که طبق قان نت
وغن اغ کر هت فروبر ه بااند آهسنهت بلند و بیصدا
انگشتهايز ا بريده و
وم شمان گذاانه میاد (هةانت .)09

ابرهام سنگان با ا ت قلة ک هها ا
گر وغبا ت ويالن و بیتكلاف

ماان گرفنه میفشر ند و نمنم با ان مانند

ه ا پراکنده اده ب

(هةانت .)27

ختهام پاچ پاچ با ااخههام کجوک له مثل اين ب

که

تا يكی اش تر

اينكه

مبا ا بلغاند و شمان بخ ند ست يكديگر ا گرفنه ب ند (هةانت .)04

آواشش مثل ا تعاش نالة ا ّه

گ ات تن خنه میکر ت فريا میکشاد و ناگهان خفه

میاد (هةانت .)30

تر

اينكه تكهنان ل اش که به شمان میافند مثل ااشه بشكند (هةانت .)74

اولان حسی که با انادن صدام اكسنن ااشه به ما مننقل میا ت احنةاالً اضطرا
است.
ختها به حالت ترسناکی سنه سنهت

يف يفت میگذانند و اش پی هم فرا

میکر ند ولی بهنظر میآمد که ساقة نال فرها ت م پام آنها میپاچند و شمان
میخ ند (هةانت .)04

پلکهام چشةز بسنه اد و من مانند غريقی که بعد اش تقال و جان کندن وم آ
میآيد اش ادت حرا ت و تب به خ
پاک کر

(هةانت .)49

میلرشيد و با سر آسنانت عرق پاشانام ا

نقز تشباه
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47

سااهچال با يک اژ ها انداخنه ب ند

(هةانت .)01

مشبهٌبهها گاه حس ااةئااش ا به خ اننده مننقل میکنند:
بدنة ي ا اين خانهها مانند کر ابنا

منصاعد

تشعشع کد و ناخ ای اش خ

میکر (هةانت .)04

مشنم میفشر

ماسة گر نةناک ا

مثل گ ات سفت تن خنرم ب

آ

که

افنا ه بااد و لباسز ا ع ض کر ه بااد (هةانت .)11

او برايم حكم يک تكه گ ات لخم ا پادا کر ه ب
بهکلی اش ست ا ه ب (هةانت .)71

و خاصات لربايی سابق ا

گ يا هدايت تعةد اانه است که فضام بوف كور ا مانند فضام فالمهام گ تاک
و اک اليی م

عالقهاشت ترسناک و جنايی کند:

حس میکر

ون خ ش میکشادت احسا

که مرا مثل طعةه

تر

و کاف

بههم آماخنه اده ب  .مانند ااخاص خ نی که به میل جنايت خ اان برمیگر ند
هر وش طرف غرو

مثل مرغ سرکنده و خانهمان میگشنم (هةانت .)41

اش پشت ابر سنا ههات مثل حدقة چشمهام براقی که اش ماان خ ن لةهاد سااه بارون
آمده بااندت وم شمان ا نگاه میکر ند( 9هةانت .)04

فضام ه لناک گاه با اسنعا ههايی که به مرگ جان می هندت ساخنه میا « :مرگ
آهسنه آواش خ ش ا شمامه میکند» (هةانت )30؛ «صدام شندگی گ ام ا میخراااد»
(هةانت .)19

 .3-1-3-۸بیروح كردن فضا

تشباههام هدايت گاه با تبديل کر ن جاندا ان به اااام بیجان بهاا هام ضد صنعت
تشخاصت فضا ا اکد و مر ه میکند:
ص ت بیحرکت و بیحالنز مثل نقاایهام وم جلد قلةدان جل چشةم مجسم
ب

(هةانت .)47

چ ن و چشةی که بهمنالة چراغ آن ب
باالخره من اش کا و جنبز افنا

برام هةاشه خام ش اده ب

(هةانت .)10

و خانهنشان اد ت مثل مر منیرک (هةانت .)07
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گلدان مثل وشن جسد مر هام وم سانة مرا فشا می ا (هةانت .)04

تشباه انسان وبهم ت به قنديل
بوف كور است .آ امشی که

حال خام ای اش هةانقبال م تافهام تكرا م

تص ير مشبهٌبه وج

ا ت مرگ ا به امرم ماليم و

آ امزبخز تبديل میکند و اين هم اش تناقضات فضام بوف كور با جهان واقع است
که

آنت شندگی تكرا م و نجآو است و مرگ پايانی آ امزبخز:
کسانی هسنند که اش باستسالگی اروع به جانکندن میکنندت ص تی که بساا م اش
مر فقط هنگا مرگشان خالی آ ا و آهسنهت مثل پاهس شم که وغنز تةا بش
خام ش میا

(هةانت .)14

پارهايی هسنند که با لبخند میمارندت مثل اينكه خ ا بهخ ا
که خام ش میا (هةانت .)13

گاه ناا با اننخا

می وند و يا پاهس شم

مشبهٌبههايی که با مرگ مرتبطاندت مثل قبر و جسدت حس مرگ باشنر

فضا ا برمیگار :
اطاقم مثل هةة اطاقها با خشت و آجر وم خرابة هاا ان خانههام قديةی ساخنه
ادهت بدنة سفادکر ه و يک حاااة کنباه ا ت

ست اباه مقبره است (هةانت .)03

الم اتاق ا مثل هن مر ه باش گذاانه ب
اين اتاق که مثل قبر هر لیظه تنگتر و تا يکتر میادت اب با سايههام
(هةانت .)40

وحشنناکز مرا احاطه کر ه ب

(هةانت .)30

يک کالسكة نعزکز کهنه و اسقاط
تشريح بسنه اده ب

است که به آن و اسب سااه الغر مثل

(هةانت .)21

گاه به اين فضام بی وحت سر م ابدم ناا اضافه میا « :تةا تنز مثل تگرگ سر
اده ب » (هةانت )24؛ «ولی شندگی من هةهاش يک فصل و حالت اانهت مثل اين است
که

يک منطقة سر سار و

تا يكی جاو انی گذانه است» (هةانت .)03

 .5-1-3-۸تیره كردن فضا

ن يسنده میت اند با تشباهت فضا ا با نگهام لخ اه نگآماام کند .نگهام غالب
فضا

بوف كورت سر ت تاره و خاکسنرم هسنند .گ ته میگ يد« :تا يكی هاا ها ال

میآفريند» (اگننرت .)07 :4030

نقز تشباه
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پشت سرش گره ش ه ب

(هدايتت .)02 :4070

آسةان سااه و قاراندو مانند چا

کهنة سااهی ب

که بهوسالة سنا ههام بیاةا

خشان س ا س ا اده بااد (هةانت .)14

پد و عة يم ا بايسنی

يک اطاق تا يک مثل سااهچال با يک ما ناگ بانداشند

(هةانت .)00

تنهايی و اناوايی که پشت سر پنهان اده ب

مانند ابهام اشلیت غلاظ و منراکم

ب ت ابهايی که تا يكی چسبندهت غلاظ و مسرم ا ند و مننظرند وم سر اهرهام
خل ت که پر اش خ ا هام اه ت و کانه است فرو باايند (هةانت .)19
يک اب تا يک و ساکتت مثل ابی که سرتاسر شندگی مرا فراگرفنه ب
اسنا حةامی که آ

وم سر می يخت مثل اين ب

(هةانت .)30

که افكا سااهم اسنه میاد

(هةانت .)74

 .6-1-3-۸بیمارگون كردن فضا

برخی مشبهٌبههام بوف كور جاندا انی باةا و نج
بهلیاظ واناناسی تشباهت آيا اننخا
اللت میکند؟ وج
م ض ع

يا ا ام نشانههايی اش باةا ماند.

اين ن ع مشبهٌبهها بر وضعات باةا ن يسنده

مشبهٌبههايی که بر ضعف اللت میکر ندت مةكن است با هةان

ا تباط بااند .فريدون ه يدا اش هدايت نقل میکند که وقنی به او گفت

فالن ن يسنده مريض استت هدايت گفت« :فقط مريض میت اند هنر بساش اگر مريض
ناستت چرا هنر بساش ! به هةه ت صاه میکر مثالً فرويد ا بخ انند» (طل عیت 241 :4071
بهنقل اش عطايی ا و قاامیت .)019 :4034

خ ااد مثل چشم تب ا ت پرت س شان خ

ا اش ته آسةان نثا منظر خام ش و

بیجان میکر (هدايتت .)10 :4070

ا گم بكنمت مثل سگ خ هگرفنه
حالم که بهنر ادت تصةام گرفنم برو ت برو خ
که می اند بايد بةار ت مثل پرندگانی که هنگا مرگشان پنهان میا ند (هةانت .)12
پاو چانپاو چان کنا تخنخ ا
(هةانت .)24

فنمت يد مانند بچة خسنه و ک فنهام خ اباده ب

سال  / 3اةا 02

24

چ ن يد اين چشمها بسنه اده مثل اينكه سالت نی که مرا اكنجه میکر و کاب سی
ون مرا میفشر ت کةی آ ا گرفت (هةانت .)24

که با چنگال آهنانز

فقط میخ اهم پاز اش آنكه برو
گ اة اين اطاق خ

هايی که مرا خر هخر ه مانند خ ه يا سلعهت

ه است وم کاغذ بااو

(هةانت .)01

 .7-1-3-۸وهمناک كردن فضا

تشباهها و اسنعا هها
م ه

بوف كور گاه با می و کم نگ کر ن ماهات اااات خاصانی

و ساّال به فضا میبخشند و بر وجه ؤياگ ن آن میافاايند:
ه ام با انی که اش شنندگی نگها و بیحاايی خط ط اااا میکاهدت من يک ن ع
آشا م و احنی حس میکر
اين وقت جسةم فكر میکر ت جسةم خ ا
(هةانت .)47

و کثافت ه ا آشا اده

می يدت میلغايد و مثل اينكه اش ثقل

ناام مجه لی که پر اش نگها و تص يرهام مجه ل ب

پرواش میکر (هةانت .)72
اين وقت سنا ههام نگپريده پشت ت ههام ابر ناپديد میادند (هةانت .)20

اين امیا گاه
و نامفه می که

م

صداها اتفاق میافند« :صدام آ

عالم خ ا

مانند حرفهام بريدهبريده

شمامه میکنند بهگ ام می ساد» (هةانت .)11

گاه وهةناک و اشناک کر ن فضا با اسنفا ه اش تشباههايی ص ت میگار که حالت
خاص چشمها يا چهرهها ا تفسار میکنند .گ يی پشت چهر هةة ااخاص و اااا
اشم پنهان است:
چشمهام خسنة او مثل اينكه يک چاا غارطباعی که هةهکس نةیت اند بباندت مثل
اينكه مرگ ا يده بااد (هةانت .)49
آن چشمهايی که به حال سرشنز ب

مثل اينكه گناهان پ ششناپذيرم اش من سر ش ه

بااد (هةانت .)20
پا چة وم ص تز ا که پس ش عةها ا با آن قاافة باوقا و گارندهاش يد مثل
اينكه هةة عالقههام شمانی

ص ت او به تیلال فنه ب

مر ه با ندانهام يگش هاش مثل اين ب

(هةانت .)00

که ما ا مسخره کر ه ب

(هةانت .)00
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نة نههام شير حس وهةناکی با اسنعا ههام مفه می ص ت میگار که
میت ان ژ فساخت اناخنی آنها ا «سايه مانند انسان جان ا » يا «انسان مانند وح
اناو است» انست:
سايهام که وم ي ا خةاده و مثل اين است که هرچه مین يسم با اانهام هرچه
تةا تر میبلعد (هةانت .)44

که با گت لطاف و م اكاف اده ب

آشا انه نبال افكا

پرواش میکر

يک ج

کاف عةاق و ناگفننی سر تا پايم ا فراگرفت (هةانت .)00
فقط میخ اهم پاز اش آنكه برو

هايی که مرا خر ه خر ه مانند خ ه يا سلعهت

گ اة اين اطاق خ ه است وم کاغذ بااو
ام اجی غ طهو ب که پر اش ن اششهام اثارم ب

(هةانت .)01

مثل وقنیکه بچه ب

(هةانت .)00

حس کر که شندگی من هةهاش مثل يک ساية سرگر انت

سايههام لرشان وم ي ا حةا بیمعنی و بیمقصد گذانه است (هةانت .)74

 .۲-1-3-۸خلق حس گرفتاري و اسار

بوفكورت اسنعا ههام مفه می با طرحوا ههام حجةی يده میا
فضايی هةچ ن االنهام ت
ه لآو میکند .اوم

که با تص ير

ت و خةههام تا يک آثا گ تاکت منن ا اشآماا و

ون خ

ا به چاهی عةاق و بیاننها مانند میکند که صدام

سرفههايی اش اعةاق آن اناده میا  .انديشة «بدن انسان مانند خةه است» يا «جهان
مانند خةهام است که ما
«تنم اغ ب
نب

آن شندانام» اسنعا مفه می اين تصاوير است:

و سرفه میکر ت چه سرفههام عةاق ترسناکی! سرفههايی که معل

اش کدا چالة گةشد تنم بارون میآمدت مثل سرفة ياب هايی که صبح شو لز

گ سفند برام قصا

میآو ند» (هةانت .)09

جايی يگرت اش ناام نااناخنة ون خ
يک ناايی که

خ

سخن میگ يد:

ب ت يک ناام پر اش مجه الت و مثل اين ب

هةة س ا سنبههام آن ا سرکشی و وا سی بكنم (هةانت .)14

که مجب

ب
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هرچه باشنر

خ

فرومی فنم -مثل جان انی که شمسنان

میا ند صدام يگران ا با گ ام میاناد و صدام خ

يک س ا پنهان
ا

گل يم میاناد

(هةانت .)19
شندگی من و به قهقرا می فت (هةانت .)00

بهنظر آمد تةا هسنی من سر يک چنگک با يک آويخنه اده و
تا يكی آوياان ب

ته چاه عةاق و

بعد اش سر چنگک ها اد ت میلغايد و و میاد ولی به

هاچ مانعی برنةیخ

يک اب جاو انی ب

 .يک پرتگاه بیپايان

(هةانت .)00

 .۸-3-۸خلق فضاي شاعرانه

آنچه تاکن ن

م

بوف كور گفنه ادت عةدتاً

کا کر هام تشباه و اسنعا ه

جهت خلق فضام گ تاكی آن ب ؛ اما تصاوير هدايت
خاالی

میدو نةیا  .جالب است که گ نة يگر اش ص

اين اثر فقط به اين ن ع
بوف كور ،تصاوير بكرت

شيبا و ااعرانهام هسنند که بهنظر می سد میک اند تا فضام ه لناک بوف كور ا
کةی تلطاف کنند و اش آماخنن شيبايی و تر

معج نی عجاب و جذا

تناقضی که اش جةع اين تصاوير با تصاوير قبلی بهوج
فضايی غريب

میآيدت خ

بساشند.

م جب خلق

بوف كور میا :

 .1-۸-3-۸خلق فضاي عاطفی
شندگی من مثل اةع خر هخر ه آ

میا ت نهت اانباه میکنم مثل يک کند هاا تر

است که گ اة يگدان افنا ه و به آتز هاا هام يگر برانه و شغال اده ولی نه
س خنه است و نه تر و تاشه ماندهت فقط اش و و

يگران خفه اده (هةانت .)01

اايد او هم شندگی خ ش ا مثل خ اة انگ ت فشر ه و ارابز ا به من بخشاده
ب

(هةانت .)00

وم ص تم نفس ماليم صبح ا حس کر

(هةانت .)20

اب پاو چانپاو چان می فتت گ يا بهانداش کافی خسنگی کر ه ب
با آن و چشم ات منعجب و خشان که پشت آن شندگی من آهسنه و

(هةانت .)20

میس خت و میگداخت (هةانت .)44

ناک
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اگر با انگشنان بلند و ظريفز گل نال فر معة لی ا میپاچادت انگشنز مثل و ق گل
پژمر ه میاد (هةانت .)41

چشمهايم ا ماالند حس کر که افكا مثل گلهام آتز پ ک و خاکسنر اده ب
و به يک ف ت بند ب

(هةانت .)37

 .۸-۸-3-۸خلق فضاي شگف

گ نة يگر اين تصاوير جذا ت تصاوير بكرت اگفت و س
س

ئالاسنی هسنند .تصاوير

ئالاسنی عالوهبر اينكه م جب تةرکا خ اننده بر صینه میا ندت با برهم ش ن

عا تهام ذهنی و تغاار ذائقة شيبااناخنی اوت فضا ا اشآماا میکنند و شمانة اتفاقات
غارعا م ا

اسنان فراهم میآو ند:

چشمهام تر و براقت مثل گ م الةا

سااهی که

ااک انداخنه بااند (هدايتت

.)40 :4070

کمکم حالت خة ت و کرخنی به من ست ا ت مثل يک ن ع خسنگی گ ا ا و يا
ام اج لطافی ب
حرا ت آفنا

که اش تنم به بارون تراوش میکر (هةانت .)00
با هاا ان هن مكندهت عرق تن مرا بارون میکشاد (هةانت .)10

يک ن ع سرگاجة گ ا ا به من ست ا ت مثل اينكه وبا ه

ناام گةشدهام من لد

اده ب اين احسا ت خااالت و افكا اش قاد ثقل و سنگانی چااهام شمانی آشا
میاد و بهس م سپهر آ ا و خام ای پرواش میکر ت مثل اينكه مرا وم بالهام
ابپر طاليی گذاانه ب ند و
برنةیخ

گر ش میکر

يک ناام تهی و

خشان که به هاچ مانعی

(هةانت .)14

خ ااد مانند تاغ طاليیت اش کنا ساية ي ا میتراااد و برمی اات (هةانت .)12

چشمهام مضطر ت منعجبت تهديدکننده و وعده هند او ا يد و پرت شندگی من
وم اين گ مهام براق پرمعنی مةاوج و

ته آن جذ

اد اين آينة جذا

هةة

هسنی مرا تا آنجايی که فكر بشر عاجا است به خ ش کشاد (هةانت .)40

اش تر

اينكه پرهام منكا تاغة خنجر بش ت گةة سنرها بیانداشه با گ بهانداش

سنگ آساا بش

(هةانت.)74
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میخ اهم سرتاسر شندگی خ
ات نه ارا

آن ات قطرهقطره

ا مانند خ اة انگ

ست بفشا

گل م خشک سايها مثل آ

و عصا آن

تربت بچكانم (هةانت

.)01

 .4نتیاله
کةال فر آنت و اهنةا
اش ماندگا م و اثرگذا م بوف كورت باز اش هرچاات
ن يسندهاش بهکا بر ن قاق تكناکها و تسلط بر عناصر منن و وايت است .بوف
فضاساشم اش مكنبهام اکسپرسا ناسم و
كور اش خان ا آثا گ تاک است و
س ئالاسم بهط مسنقام اثر پذيرفنه است .اين ن ع آثا ت خلق فضام ه لآو و
وهةناک اهةات فراوانی ا  .اش س م يگرت بوف كور فضايی ااعرانه و تغالی ا
که کنا ه ل و والت منن ا جذا و اگفت کر ه است .ع امل مخنلفی ساخنن
اين فضاها نقز ا ند؛ اما آنچه هدايت آگاهانه و با مها ت بوف كور انجا ا ه
استت اسنفا ه اش تشباه و اسنعا ه برام خلق اين فضاهاست .اين اباا ها اايد باشنر
اعر کا بر اانه بااند .تشباه و اسنعا ه و س يه ا (مشبه و مشبهٌبه يا مسنعا ٌله و
مسنعا ٌمنه) و ااعر يا ن يسنده اننخا س ية و آشا است و میت اند با اسنفا ه اش
اللتهام آنت حسی ا که میخ اهدت به س ية اول ناا بدهد .بر سی اننخا هام
هدايت نشان می هد که او تعةد ا حسهام خاصی ا به مخاطب اننقال هد و
اين مقالهت
فضام خاصی ا باافريند که آماخنهام اش ه لت وهم و لذت است.
بوف كور ا به و سنة کلیِ خلقکنندگان فضام
کا کر هام تشباه و اسنعا ه
گ تاكی و فضام ااعرانه تقسام کر يم و نة نههايی اش هرکدا اش اين فضاساشمها ا
نشان ا يم.
پینوش ها
 .4بهويژه با مصطفی فرشانه ()4073

کنا آشنايی با صادق هداي .
 .2مجنبی مان م آن ا ن عی مان گ تاک منیط و منأثر اش ه فةان می اند (نک :عطايی ا و قاامیت
 .)044 :4034نجف يابند م ناا بوف كور ا ا ام خص صاات گ تاک می اند (هةانت .)040
 .0ناخ آگاهت ناهشاا .
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ه فةان مین يسد« :ه فةان پد جدّ هةة ن يسندههام مانهام خاالی و جنايی است.
 .0م
اناخنن او الش و اساسی است .ست است که به نظر بعضیهات آلن پ به او بدهكا ناستت من
معنقد که بیوج ه فةانت خالیها اشجةله ا گا پ و اسناي فسكی نةیت انسنند سبک
خ اان ا پادا بكنند» (فرشانهت .)33 :4073
5. Der student von prag
6. Le cabinet du Dr Caligari
 .7ساةان کريةی مقالة «شبان و سبک آثا هدايت» ( )149 :4074و میةد بها ل ( )30 :4034و
مايكل هالةن ( )292 :4077به فضام اعرم بوف كور ااا ه کر هاند.
 .3براسا مؤلفههام معنايی نشانهها نظا اناخنی میت ان به اننخا برحسب تشابه ست ش .
مثال تشابه ماان غرو و پرنده شمانی امكانپذير است که مؤلفة حرکت ا نظر بگاريم و چ ن
اين حرکت آسةان استت آن ا با مؤلفة معنايی پريدن تشابه قرا هام و «غرو پرش اش
ک ه» ا بساشيم (نک :صف مت .)410 /2 :4033
 .9مصطفی فرشانه احنةال می هد که هدايت اين تص ير ا اش آغاش فالم سگ آندلسی ب ن ئل گرفنه
بااد.
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