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  بوف كورنقش تشبیه در خلق فضاي 
 

 * علیرضا اسدي 

 اسنا يا  شبان و ا باات فا سیت  انشگاه ايال   

   چکیده
 فر  شيرا است؛ ماندگا  و هنرم اثرم كور بوف که است اين نگا نده فرض پاز مقالهت اين   
 هام مكنب اش تأثر به و خالق پاشرويی مقا     كور بوف    هدايت . ا   مناسب تكناكی و

 پنهانت ع الم و بر ه   ون عالم به بارون عالم اش  ا میاکات س   ئالاسنیت و اکسپرسا ناسنی
  .است کر ه باشنةايی  اسنانی اثرم ص  ت به گ ناگ نت هام اا ه به  ا مخبرش خااالت و افكا 

 آن و اده بر سی كور بوف    تكناک يک میدو شت فضام مقنضام به مقالهت اين   
 بايد که است  اسنانی اثر اين    فضا فر  به  ا ن اكل برام اسنعا ه و تشباه اش اسنفا ه

 هدايت که اده اثبات  وت پاز تیقاق    .بااد ن يسنده ذهنی يا   ونی فضام اش باشنةايی
 هةگ ن اتةسفرِ اين خلق برام و کند فرما حكم  اسنان سراسر بر ا  خاصی فضايی  اانه قصد

 م ض عات اين ترتاب به مقالهت اين    منظ   هةان به .است کر ه اسنفا ه اسنعا ه و تشباه اش
 ژانر    فضا ساخنن اهةات .2 فر ؛ و تكناک به هدايت آگاهانة ت جه .4 :است اده بر سی

 فضاساشم؛    اسنعا ه و تشباه نقز .0 آن؛ ساشند  ع امل و فضا چاسنی .0 ن يسنده؛ برگايد 
 اين نگا ندهت نظر به فضا. خلق برام اسنعا ه و تشباه اش كور بوف ن يسند  هام اسنفا ه ان اع .1

  .گار  می قرا  فرمالاسنی  ويكر م با عةلی نقد حاطة    مقاله

  گ تاکت وهةناک.ت فضات تشباهت اسنعا هت  اسنان بوف كور: هاي كلیدي واژه

                                                                                                                  
  asadi728@gmail.comن يسند  مسئ ل:  *

  42/9/4090تا يخ پذيرش:   20/0/4090تا يخ   يافت: 
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  مقدمه .1
 اثر سببت هةان به و است گرايان فر  آ ام اش منأثر شيا م حد تا مقاله اين    ما تفكر
 چاسنی م ض ع .بااد فر   ا ام نخست   جة    که  انام می پديدا م  ا ا بی م فق
 طرحز مجال مقال اين    که طلبد می مسن فی و حده علی بیثی ا باات    فر 

    اثرگذا  کم  ست يا ماندگا  فر  ايجا  برام که باو يم اين بر اجةال به اما ناست؛
 . هام ت ضاح سا ه مثالی با  هاد اجاشه .است الاامی تكناک  انسنن ا بااتت و هنر

 شيبايی اين اما  ا  ؛ فر  چ ن شيباست؛ پاياا      خنان  ياان برگ مثل طباعی ام منظره
 هام تكناک  انسنن با مگر ا  ؛ نةی خلق -هنر  و عن ان هب -عكاسی حنی و نقاای   

 فر  اينكه مگر گذا  ؛ نةی اثر هنرم اثر  يدگاهت اين اش بنابراين .هنر  و اين    خلق
 يا ق ّت و بااد آن فر  بر سی بايد  يدگاهت اين با ناا ا بی اثر نقد .بااد  اانه

 است نسبی تأثر اين که است طباعی هتالبن نب  ن؛ يا ب  ن اثرگذا     فر  آن هام ضعف
  .نشاند می  يگر جايی مننقد ا  اک و ذوق به ما اعنقا  و اعنةا  بیث و

 و ماناست و هنرم اثرم كور بوف که است اين حاضر تیقاق    ما فرض پاز
 مقا     كور بوف    هدايت .است هايز تكناک مدي ن  ا صفات اين به ادن منصف

 میاکات س   ئالاسنیت و اکسپرسا ناسنی هام مكنب اش ثرپذيرما به و خالق پاشرويی
  ا   ونز   يام خااالت و افكا  پنهانت ع الم و بر ه   ون عالم به بارون عالم اش  ا

  .است کر ه باشنةايی  اسنانی اثرم ص  ت به گ ناگ نت هام بااا ه
 فضا    ر ف ايجا  برام كور بوف    تكناک يک بر سی به فقط مقالهت اين   

 بايد که فضاست به  ا ن اكل برام اسنعا ه و تشباه اش اسنفا ه آن و پر اشيم می
 فضايی  اانه قصد هدايت مات باو  به .بااد ن يسنده ذهنی يا   ونی فضام اش باشنةايی

 اسنعا ه و تشباه اش هةگ ن فضام اين برام و کند فرما حكم  اسنان سراسر بر  ا خاص
  .است کر ه  هاسنفا خاص ط   به

   بررسی و بحث .۸
 و خاطرات ت4گ هاو گفت برخی خالل    که هدايت ا بیِ نظريات و نقد مطالعة

 بلكه ناست؛ غريام ن يسی  اسنان فقط وم که  هد می نشان ادهت ثبت او هام نامه
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 هنرم هام جريان و خ   عصر برجسنة ن يسندگان آثا  با که است ام حرفه ام ن يسنده
 بلد است معنقد و (002 :4073 فرشانهت :نک نة نه برام) ب  ه آانا عةاقاً شمانز  آوانگا 
 ن يسند  به كور بوف نگا ش   با  وم (.39 هةانت) ا   می ن انن مانع تكناک نب  ن
 هةانت) «است [اگر ] ffffe اش پر ک   ب ف» :گ يد می هداي  صادق با آشنايی کنا 

442).   
 میققان باشنر 2است. گ تاک هام  اسنان خان ا   به منعلق ژانرت لیاظ به كور بوف

 اةاسات ؛012 :4073 فرشانهت اش نقل به 4004 احةدت آل :نک)  انند می س   ئال  اسنانی  ا آن

 مان م مجنبی به ام نامه    هدايت خ   .(47 :4030 تصنعنی ؛1 :4071 ق يةیت ؛02 :4070
ocnicnnofce  مان تقريباً ک   ب ف» :ن يسد می

 آند ه .(492 :4070 بها ل ت) «است 0
 عن ان به چاام اگر» :گ يد می كور بوف   با   س   ئالاسمت مكنب گذا  بناان برت نت

 فالاپ و (20 :4014 مهندسیت اش نقل  به 4004 قائةاانت) «است هةان  ا   وج   ااهكا 
 س پ ت)  اند می اسنمب قرن تخالی ا باات ااهكا   ا آن برت نت سلک هم و  وست س پ ت

  (.494 :4034 پ  ت آ ين اش نقل به 4022

 فانناسناکت گ تاکت هام  اسنان) گ تاک نسل هام  اسنان هام ويژگی اش يكی
 (آن مانند و گروتسک  وانیت -جنايی آو ت  لهره اکسپرسا ناستت س   ئالت وهةناکت

 به فقط و است اده اهت ج اشپاز فضا  ئالت هام  اسنان    است. فضاساشم بر تأکاد
 خلق  ا  ت اهةات هةه اش باز آنچه ها  اسنان اين    اما ا  ؛ می  ا ه ا جاع آن

 عناصر هةة که اثر کل    مخالی و وهةناک هةگ ن فضام .است مصن ع فضايی
 اش باشنر هرچه و يابند می اسنیاله و  گرگ نی ا ندت می غرق آن     اسنان
 ا وتاسمت خش نتت ترسناکیت تارگیت .گارند می فاصله تواقعا عالم    هايشان نة نه

 -صینه وسايل و اااا ب  ن ق ا ه بی و ک لگیت و کژ جفنگیت پ چیت ابها ت  اشآماامت
 هةه اش باز آنچه ناا كور بوف    .هاست  اسنان اين فضام هام ويژگی اش -نسبت به

 فضاست عنصر ماندت می يا  به هة ا ه  اسنان خ اندن اش بعد و کند می   گار  ا مخاطب
  .است بخشاده وحدت مین ايزت گساخنگی باوج   اثرت کل به که

 كور بوف    فضا اهةات اش (104 تهةان) مارصا قی جةال و (113 :4034) نفاسی آذ 

 و فاننامت و گ تاک هام  اسنان فضام با هدايت آانايی يقانت ط   به .اند گفنه سخن
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 .است ب  ه مؤثر هنرم اثر اين فضام خلق       ئالس و اکسپرسا ناسنی سانةام

 مارعابدينیت ؛004 و 33 :4073 فرشانهت) ج يس و 0ه فةان پ ت آلن کام ت کافكات آثا  هدايت

 اش 5پراگ دانشالوي مانند اکسپرسا ناسنی هام فالم فرانسه    و خ انده  ا (03 :4034

 فرينس هام فالم و وينه  وبرت اش 1كالیگاري دكتر مطب  يهت اسنالن و واگنر پاول

 پات ق به او (.4013 حاد مت ؛4004 غفا مت ؛204 :7340 فرشانهت) است  يده  ا النگ

 با و (213 و 200 :4073 فرشانهت)  فنه می ها آن نقاای هام نةايشگاه و ها س   ئالاست

 نشان میققان برخی .است کر ه می معاارت س پ  فالاپ مانند مكنب اين با گان

 س   ئالاسنی و اکسپرسا ناسنی هام فالم به كور بوف هام صینه اش ام پا ه که اند  ه ا

 دكتر مطب آلةانیت م  ن م اثر نوسفراتو س ئدمت ا سنرو  اثر وار شبح ارابة مانند

 خون و اسپاناايیت س   ئال ساش فالم ب ن ئل اش ط يی عصر و اندلسی سگ تكالیگاري

 :4094 ت کلیت و تةاةی ؛017 :1340 حاد مت ؛4004 غفا مت ؛4073 تفرشانه) ک کن  ژان اثر شاعر

 هدايت که هسنند ق م و تاشه هام فر  با هايی فالم ها اين . ا   شيا م اباهت (01

 (.034 :4073 فرشانهت) است  يده فرانسه     ا ها آن هةة شيا ت احنةال به

 خاالی ص   بر تأکاد با و گرياند پارنگ و قصه س   يالاسنی و اکسپرسا ناسنی آثا 

 اين    ها جةله   واقعت 7 ا ند. تةايل اعر به تاحدم ساخنا ت و شبان حاث اش وهةیت

 و  ا ند م ن ل گی ساخنا م معة الً .کنند می حرکت شبان اسنعا م می   بر آثا   سنه

 برام) اعرگ نه هام  وايت اين    .است حاکم ها آن بر وه ا حال و حس انديشهت يک

 علّی ت الی و پارنگ آنكه اش باز ت(کافكا و ه فةان برت نت آثا  به کناد نگاه نة نه

 -خاال يا واقعات    -باند می  اوم که تصاويرم ت الی ببر ت پاز   ا  وايت ها صینه

 بلكه ؛ هد ا جاع خ يز اش بارون جهان به خ اهد نةی ن يسنده .بر  می جل   ا  اسنان

 تاش   ونی شندگی  وايت و کشاند می خ   ناخ  آگاه ابعج فضام به  ا خ اننده

 منبل    واينی ص  ت به حاال و شيسنه ها آن با عةرم که  ا افكا م و ها احسا 

 فضام اين   ست گرفنن اكل به من ط آن اثرگذا م البنهت کند؛ می باان اندت اده

  .است ضدواقعی
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 چیس ؟ فضا .۸-1

 معا ل و  و  می کا  به فضا برام hiim گاه و rehinomfaf واژ  اغلب انگلاسیت   

 . ا   کا بر  ناا فا سی    اصطالحات اين سة هر .است rhnorcnf واژه اين فرانس م

 است عبا ت آتةسفر» :است آمده آتةسفر تعريف    آبراما ادبی اصط حا  فرهنگ   

  وم گةان و  ا  می مننشر آن سرتاسر يا ا بی اثر يک اش بخشی    که حسی لینی اش

 «انداش  می خ اننده  ل     ا با  مصابت و آو  ه ل -غالباً يا و -اا  ام حا ثه  ا ن

(17 2008: Abrams,).  
  :اند اسنعا م فضا هام تعريف باشنر

 ام سايه فضا ]...[  ا   ااا ه  اسنان بر حاکم و مسلط  وح به  اسنان    فضا مفه  
 بافت    سايهت اين .افكند می خ اننده ذهن بر صرشعنا ترکاب اثر     اسنان که است

  اسنان ماية   ون تبع به  اسنان فضام ]...[ است تغاار بدون و يكدست ج هرهت و
  (.14-09 :4037 مسن  ت) بااد آو  اضطرا  يا و پراماد  وحت بی و سر  ت اند می

 اش و حانی و تا جسةانی اش انسانت حسی ا  اکات اش وساع طافی فضات مفه     
     ا آن مشنقات و فضا اصطالح که کسانی غالب اما  ا  ؛ وج   پاچادهت تا سا ه

 و ها حس برايند به   واقع کنند؛ می ااا ه واحد مفه می به برندت می کا  به  اسنان
  وحت بی و سر  فضام عجابت فضام ترسناکت فضام .منن پا ه يا منن اش برآمده حاالت
 اش و ان يم می فضا ت ضاح    اغلب که هسنند اصطالحاتی .و.. اا  و گر  فضام
  .ندا با  هةان

  شود؟ می ساخته چگونه فضا .۸-۸
 فضاساشم    مهم ع امل اش  ا ت صاف معة الً .است پراکنده اق ال شمانهت اين   
 :نک) است  اسنان عناصر هةة ترکاب حاصل فضا میققانت باشنر باو   به اما  انند؛ می

 ؛(14-09 :4073 مسن  ت ؛02 :4034 طرقبهت تراباان ؛30 و 34 :4071 بهشنیت ؛20-22 :4032  ضايیت
 ماان معةا ان که تةايام .است منفاوت مكان با ناا و آن اجاام و صینه با فضا پس
 خ بی به هم  اسنان     انندت می مكان اش برآمده حس  ا فضا و اند قائل مكان و فضا

  (.401 :4032 حبابیت :نک) است صا ق
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 برام بايد ن يسنده بااندت  خال  وايت عناصر هةة  اسنان فضام ساخنن    اگر
 تنظام هم با هةاهنگی     ا عناصر هةة اثرگذا ت و ادنی حس يكدستت فضايی خلق
 ت اند می که  ا   وج   ا باات    عناصرم اما ا  ؛ حاصل فضا   ست فر  تا کند

 اش اسنعا ه و تشباه ويژه به باانی عناصر ؛ا   هةگ ن فضايی خلق کنند  تسهال
  .هاست آن ترين مهم

 فضاسازي و تشبیه .۸-4
 باشنر    اما  ا  ت شيا م اهةات  اسنان فضام خلق    که مهم عناصر اش يكی
 اايد اعننايی بی اين  لال .است تشباه نشدهت ت جهی آن به  اسنان به مرب ط هام کنا 

 تكناک اين اش هةاشه ام حرفه ن يسان  اسنان اما بااد؛ اعر به تشباه  انسنن منیصر
 طباعی .است منفاوت  اسنان مخنلف ان اع    البنه تشباه کا کر  .اند بر ه بهره ا بی
 خاال ص   نقز ا  ت تر خاالی و گار  فاصله بارونی واقعات اش  اسنان هرچه که است

  .ا   می باشنر آن    تشباه اشجةله
 تشباه مثالً ابه؛ وجه يک براسا   يگر چاام به است چاام کر ن مانند تشباه

 اناسی شيبايی و تشباه ان اع تشباهت اغراض   م    .اسن ا م    ک ه به مقاو  انسان
 اش مقاله اين    آنچه اما است؛ آمده جديد و قديم بالغی کنب    مفصلی مطالب تشباه
 آن به کةنر اايد که است تشباه اضاغر يا کا کر ها اش يكی استت نظر م    تشباه
 کنامت می تشباه  يگر چاام به  ا چاام وقنی است. تشباه با فضاساشم آن و اده ت جه

 مشبه به  ا به مشبهٌ معنايی هام  اللت يا 3معنايی هام مؤلفه هات ويژگی ضةنی ط   به
 هام مؤلفه .کنام می تشباه گل برگ به  ا ک  ک هام گ نه وقنی مثالً  هام؛ می اننقال

 حنی و آبدا م ب يیت خ ش تاشگیت  نگیت خ ش لطافتت مثل گل برگ معنايی
 مننقل هم ک  ک گ نة به و... شو گذ م پژمر گیت عشقت مثل آن ضةنی مدل الت

 يا کنام می تشباه چاام به  ا چاام وقنی گ يام می که است علت هةان به .ا   می
    هةچنانت .ب  ند قبالً که ناسنند هةانی رفانتط اش کدا  هاچ  يگر ساشيمت می اسنعا ه
 و حس کندت می تشباه مر ه باشِ ناةه  هن به  ا باشم ناةه   ِ ن يسنده وقنی كور بوف

 و کند می سرايت هم باش ناةه   ِ به  هدت می اننقال مر ه باش ناةه  هن  يدن که معنايی
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 نداانه  ا  اسنان   ون اشِب ناةه   ِ به معة ل حس يک  يگر ما ا   می باعث اين
 تشباه با ن يسنده پس کنام؛ ا  اک  يگرم فضام و حس با  ا آن تشباهت اين با و بااام

 که کند با و  هايی حس اش  ا بارون جهان امه پديده -منفی يا مثبت   جهت -ت اند می
 اسنعا ه و تشباه با ن يسندگان و ااعران تشباهت کالساک اكل    .خ اهد می خ  

 جنگ اش پس ويژه به -مد ن آثا     اما نةاياندند؛ می ب  ت آنچه اش شيباتر  ا جهان
 آنچه اش بدتر  ا جهان ااعر و ن يسنده يعنی است؛ صا ق آن عكس اغلب -اول جهانی
  .است تشباه کةک به فضاساشم هةان اين و  هد می نشان هستت

 عامدانه خ  ت هام ت صاف    منعد  هام اسنعا ه و تشباه اش اسنفا ه با هدايت
 و ها تشباه .است کر ه ايجا   اشآماا و انگاا وهم پ چت تارهت گروتسكیت فضايی
  ا چااها اكل و ابعا  ت اند می تشباه . ا ند منفاوت کا کر هام هدايت هام اسنعا ه
 يا تاره بدق ا هت يا منناسب و ظريف ترت ک چک يا تر با گ  ا ها آن ؛کند کا م  ست

 و تند  ا ها  نگ ؛ساش  مشةئاکننده و خشن  ا فضا ؛کند  نگ کم يا پر نگ و  وانت
 باانی به .نةايد مع ج و کج و مبهم يا  قاق  ا اااا خط ط گر اند؛  وح بی و سر  يا گر 

 و کا م  ست با  ا جهان که کند می عةل  و بانی عدسی مانند اسنعا ه و تشباه  يگرت
 کند می مقعر يا مید   ا آن و کةنر يا باشنر  ا صینه حوض  و نةاياند می ما به حقهت

 عدسی اين -مثال برام -خراسانی  و   اعر    . هد می تغاار  ا آن آماام  نگ و
 يعنی است؛ مید  اغلب و  هد می نشان  نگ و ابعا     باشنرم وض ح با  ا جهان
 مقعر عدسی اين  الًمعة مد نت آثا     اما نةاياند؛ می هستت آنچه اش بهنر  ا جهان
 و تقعر اين هدايتت آثا     .ا   می  ا ه نشان هستت آنچه اش بدتر جهان يعنی است؛

 اش تر ناشل  ا کاينات هدايت هام اسنعا ه و ها تشباه .است مشه   کامالً جهان ق ا گی بی
 انجةا  خش نتت سر ت هام  نگ اضطرا ت و تر  حس . هند می نشان هستت آنچه
 و ايسنايی عناقگیت و کهنگی   ماندگیت و ضعف حالت اااات کر ن جان بی با فضا

  .ا   می تق يت يا ساخنه تشباه با گاه و... وهةناکی انفعالت
 است الش  .پر اشيم می كور بوف    اسنعا ه و تشباه کا کر هام برخی به ا امهت   

 ن يسنده خاال ص   تةا  به که ب   خ اهد تر کامل وقنی تیقاق اين که ا   يا آو م
 بات سّع م ا  م    و تشباه فقط اخنصا ت  عايت برام اينجا    اما ا  ؛ پر اخنه
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 اين    .کنام می بر سی -است تشباه اش مفه می ساخت ژ ف هم آن که - ا اسنعا ه
 به  ا کدا  هر و کلی  سنة  و به كور بوف     ا اسنعا ه و تشباه کا کر هام مطالعهت

   .کنام می تقسام تر یجائ هام  سنه

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

 گاه و کا يكات  م مضیکت ق ا هت بی تص يرم مقعرت تص ير اش کر يمت باان که چنان
 سرخی اگر مثالً است؛ رنظ م    پارام ن جهان   کل و اااا هات انسان اش ترسناک

 او اش مقعر تص يرم کنامت تشباه قصابی  کة  وم جگر سرخی به  ا معش ق هام گ نه
 برخالف تشباه ن ع اين .ا   می خ انده مقعر تشباه   اصطالحت که ايم  ا ه ا ائه

 آنچه اش شيباتر  ا جهان بايد تشباه آنت براسا  که است کالساک بالغت م اشين
 و  هد می نشان هستت آنچه اش تر شات و تر پست  ا جهان مقعر تشباه .بنةاياند هستت
 ؛ا   می اثر کل    گروتسكی و ترسناک مضیکت فضايی آمدن وج   به باعث هةان

 : هد می ا ائه خ    اية ص  ت اش شير نة نة    هدايت که کا يكات  يی تص ير مثل
 منعكس  ق آينة يک  وم ا  يه ا ص  ت که ب   اين مثل آو  هت مرا چاات ا   ايه»

 مضیكی باو نكر نی اكل به کر ت جل ه نظر  به الغر و کشاده قد  آن باادت اده
    .(13 :4070 هدايتت) «ب   کشاده پايان  ا ص  تز سنگانیت وشن که انگا  .ب     آمده
 آن مانند و سر  گلبرگ هة ا ه انداخنه گل هامِ ِگ نه  نگ بهِ مشبهٌ کالساکت سنت
  :کند می تشباه قصابی جل م جگر  نگ به  ا آن هدايت اما است؛

  نگ مثل جگرکی سر   نگ يک انداخت گل کم کم او هام گ نه وقت هةان   
 که ناشکی سااه لبا  اول  قت با خالی .گرفت جان ب  ت قصابی  کان جل  گ ات

  ا دنزب که چاام تنها ب   کر ه میب   خ  ش ماان     ا او عنكب ت تا  مثل
  (.21 هةانت) کر   پا ه ب   پ اانده

 و عجاب هام   خت» :کند می تشباه خ   ه ت سرم هام انسان به ناا  ا ها   خت
 که ناا گاهی (.21 هةانت) «ب   پادا جا ه جانب  و اش ش هت نفرين خ   هت ت سرم غريب
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 مضیک و شات ا  آن قادمت افاو ن با بر ت می کا  به  ا سننی هام به مشبهٌ ن يسنده
 هةانت) «بااند انداخنه خاکروبه  وم که ب   تاشه و تر گل  سنه يک من برام او» :کند می

47.)  

  ها انسان مسخ .۸-3-1-۸
 با کند؛ می تشباه پست حا انات يا حشرات به  ا ها انسان منعد مت م ا      هدايت

  ساش : می  اسنان    مضیک و پ چ فضايی انسانت کر ن ا شش بی بر عالوه کا  اين
 فقط ب   مانده باقی خ   حال به افكا ش ولی ب   کر ه تغاار ظاهراً ج ن نه نه اگرچه

 پاياا اول که هايی مگس مثل ترسادت می مرگ اش و کر  می عالقه اظها  باشنر شندگی به
  (.19 هةانت) آو ند می پناه اتاق به

 اطاق به پاياا اول که ب    دها هايی مگس مثل ب    فنه من اش سابق جرأت اصالً
 خ  اان بال وشوش صدام اش که جان بی و خشكاده هايی مگس آو ندت می هج  

 که برند می پی که هةان کنندت می کا  ي ا  لكة يک  وم حرکت بی مدتی ترسندت می
 اطاق اطراف    ها آن مر   و شنند می  ي ا  و    به میابا بی  ا خ  اان هسنندت شنده
  (.11 هةانت) دافن می
  (.30 هةانت) کر   حةله او به گرسنه و   نده جان   يک مثل

 مثل آسةانت و شمان شو مندان اش و ب  ند اده آفريده  ناا فراخ   به که کسانی برام
 و کر ند می گدايی -جنباند می    لثه تكه يک برام که قصابی  کان جل  گرسنه سگ
  (.19 هةانت) گفنند می تةلق
 اتاقم پسن م بدبخت  وشنة يک اش س  ا ت يک اش پنهانی و  ش کی  ا او قطف هرگا
 هةانت) کند می جسنج  و کشاد می ب  ها خاکروبه  وم که ام گرسنه سگ مثل  يد 

47.) 
 که ب   اين مثل وقت اين    اد ت نةی ملنفت   ست کر   می نگاه او به که حاال تا

 افنا   قصابی  کان    گ سفندهام يا  راچ  انم نةی افنا  چشةم جل  اش ام پر ه
  (.71 هةانت)

 و ب   کر ه گار گل يم    من هام ناله ولی ب   ت اده جغد يک اباه وقت اين   
  (.30 هةانت) کر   می تف  ا ها آن خ ن هام لكه اكل به
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  ا نات  الاسم مكنب اسا  که «است حا ان مانند انسان» انديشة اناخنیت لیاظ به
  .است تصاوير ن ع اين مفه می اسنعا    هدت می كالتش ناا

  فضا كردن هولناک و مضطرب .۸-3-1-4
 هايی  اللت که مقادم يا مرکب هام به مشبهٌ اننخا  با هايز تشباه اش برخی    هدايت

 حس اين ناا جان بی هام مكان يا اجسا  به  ا ندت خ      اناجا  و اضطرا  تر ت اش
  ساش : می خ   اثر کلات با مطابق فضايی و کند می مننقل  ا

 (.21 هةانت) ب   اباه بااد  اانه هذيانی تب که کسی گاج هام چشم به ها پنجره اين
 قان نت طبق که  ش م مثل ها آن الغر هام  ست ]...[ افنا ن  اه به شنان نفس ها اسب

 صدا بی و ندبل آهسنهت بااند فروبر ه کر هت  اغ  وغن    و بريده  ا هايز انگشت
 .(09 هةانت) اد می گذاانه شمان  وم

 مانند با ان نم نم و فشر ند می گرفنه ماان     ا ها ک ه قلة با  ا ت سنگان ابرهام
  (.27 هةانت) ب   اده پراکنده ه ا    تكلاف بی و ويالن گر وغبا ت

 اينكه تر  اش تا يكی    که ب   اين مثل وک له کج هام ااخه با   پاچ پاچ هام   خت
  (.04 هةانت) ب  ند گرفنه  ا يكديگر  ست بخ  ند شمان و بلغاند مبا ا

 خفه ناگهان و کشاد می فريا  کر ت می  خنه تن گ ات    ا ّه نالة ا تعاش مثل آواشش
  (.30 هةانت) اد می

 (.74 هةانت) بشكند ااشه مثل افند می شمان به که ل اش نان تكه اينكه تر 
 اضطرا  احنةاالً ا  ت می مننقل ما به ااشه اكسنن صدام انادن اب که حسی اولان
   است.

 فرا  هم پی اش و گذانند می   يفت   يف  سنهت  سنه ترسناکی حالت به ها   خت
 شمان و پاچند می ها آن پام ت م نال فرها ساقة که آمد می نظر به ولی کر ند می
  (.04 هةانت) خ  ند می

 آ   وم کندن جان و تقال اش بعد که غريقی مانند من و اد بسنه چشةز هام پلک
  ا پاشانام عرق آسنانت سر با و لرشيد  می خ    به تب و حرا ت ادت اش آيد می

  (.49 هةانت) کر   پاک
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 ب  ند انداخنه اژ ها يک با چال سااه     ا او که انگا م .لرشيد می خ  ش به باد مثل
  (.01 هةانت)

  :کنند می مننقل خ اننده به  ا ااةئااش حس گاه ها به مشبهٌ
 منصاعد خ   اش ناخ ای و کد  تشعشع ابنا  کر  مانند ها خانه اين  ي ا  بدنة
 (.04 هةانت) کر  می

 آ     که ب    خنرم تن سفت گ ات مثل فشر   می مشنم     ا نةناک گر  ماسة
  (.11 هةانت) بااد کر ه ع ض  ا لباسز و بااد افنا ه

  ا سابق  لربايی خاصات و ب   کر ه پادا  ا لخم گ ات تكه يک حكم يمبرا او
  (.71 هةانت) ب    ا ه  ست اش کلی به
 گ تاک هام فالم فضام مانند  ا كور بوف فضام که است  اانه تعةد هدايت گ يا

   :کند جنايی و ترسناک اشت عالقه م      اک اليی و
 کاف و تر  احسا  کشادت می  شخ      ون طعةه مثل مرا که کر   می حس

 گر ند برمی خ  اان جنايت میل به که خ نی ااخاص مانند .ب   اده آماخنه هم به
   (.41 هةانت) گشنم می مان خانه  و  سرکنده مرغ مثل غرو  طرف  وش هر
 بارون سااه اد   لةه خ ن ماان اش که براقی هام چشم حدقة مثل هات سنا ه ابر پشت اش

   .(04 هةانت) 9کر ند می نگاه  ا شمان  وم تبااند آمده
 مرگ» :ا   می ساخنه  هندت می جان مرگ به که هايی اسنعا ه با گاه ه لناک فضام

 «خراااد می  ا گ ام شندگی صدام» ؛(30 هةانت) «کند می شمامه  ا خ  ش آواش آهسنه
   (.19 هةانت)

  فضا كردن روح بی .۸-3-1-3
 صنعت ضد ام اا ه به جان بی اااام به جاندا ان کر ن  تبديل با گاه هدايت هام تشباه

  :کند می مر ه و  اکد  ا فضا تشخاصت
 مجسم چشةم جل  قلةدان جلد  وم هام نقاای مثل حالنز بی و حرکت بی ص  ت 

   (.47 هةانت) ب  

  (.10 هةانت) ب   اده خام ش هةاشه برام ب   آن چراغ منالة به که چشةی  و چ ن

  (.07 هةانت) منیرک مر   مثل اد ت نشان خانه و افنا   جنبز و کا  اش من رهباالخ
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  (.04 هةانت)  ا  می فشا  مرا سانة  وم ام مر ه جسد وشن مثل گلدان
 تكرا م هام م تاف قبال هةان اش خام ای   حال قنديل به م ت  وبه انسان تشباه

 و ماليم امرم به  ا مرگ  ا  ت  وج  به مشبهٌ تص ير    که آ امشی .است كور بوف   
 است واقع جهان با كور بوف فضام تناقضات اش هم اين و کند می تبديل بخز آ امز

  بخز: آ امز پايانی مرگ و است آو   نج و تكرا م شندگی آنت    که
 اش بساا م که ص  تی    کنندت می کندن جان به اروع سالگی باست اش که هسنند کسانی
 بش   تةا   وغنز که س شم پاه مثل آهسنهت و آ ا  خالی مرگشان گا   هن فقط مر  

 (.14 هةانت) ا   می خام ش
 س شم پاه يا و  وند می خ ا  به خ ا  اينكه مثل مارندت می لبخند با که هسنند پارهايی

   (.13 هةانت) ا   می خام ش که

 باشنر مرگ حس جسدت و برق مثل ندتا مرتبط مرگ با که هايی به مشبهٌ اننخا  با ناا گاه
  :گار    برمی  ا فضا

 ساخنه قديةی هام خانه هاا ان خرابة  وم آجر و خشت با ها اطاق هةة مثل اطاقم
 (.03 هةانت) است مقبره اباه   ست  ا  ت کنباه حاااة يک و سفادکر ه بدنة ادهت
 (.40 هةانت) ب   گذاانه باش مر ه  هن مثل  ا اتاق    الم
 هام سايه با اب ادت می تر تا يک و تر تنگ لیظه هر قبر مثل که قاتا اين   

 (.30 هةانت) ب   کر ه احاطه مرا وحشنناکز
 مثل الغر سااه اسب  و آن به که است       اسقاط و کهنه کز نعز کالسكة يک 

 (.21 هةانت) ب   اده بسنه تشريح
 سر  تگرگ مثل تنز تةا » :ا   می اضافه ناا ابدم سر م  وحت بی فضام اين به گاه

 است اين مثل  اانهت حالت و فصل يک اش هةه من شندگی ولی» ؛(24 هةانت) «ب   اده
  .(03 هةانت) «است گذانه جاو انی تا يكی    و سر سار منطقة يک    که

  فضا كردن تیره .۸-3-1-5
 غالب هام گ ن .کند آماام  نگ  لخ اه هام  نگ با  ا فضا تشباهت با ت اند می ن يسنده

 ها ال هاا  تا يكی» گ يد: می گ ته .هسنند خاکسنرم و تاره سر ت تكور بوف    فضا
  (.07 :4030 اگننرت) «آفريند می
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 ب   ش ه گره سرش پشت    و تا يک اشلی اب مانند که سااهی سنگان گاس م
  (.02 :4070 هدايتت)

 اةا  بی هام سنا ه وسالة هب که ب   سااهی کهنة چا   مانند قاراندو  و سااه آسةان
 (.14 هةانت) بااد اده س  ا  س  ا    خشان

 بانداشند ما ناگ يک با سااهچال مثل تا يک اطاق يک    بايسنی  ا عة يم و پد 
 (.00 هةانت)

 منراکم و غلاظ اشلیت هام اب مانند ب   اده پنهان سر  پشت که اناوايی و تنهايی
 اهرهام سر  وم مننظرند و  ا ند مسرم و غلاظ چسبندهت تا يكی که هايی اب ب  ت

  (.19 هةانت) فرو باايند است کانه و اه ت هام خ ا  اش پر که خل ت
  (.30 هةانت) ب   فراگرفنه مرا شندگی سرتاسر که ابی مثل ساکتت و تا يک اب يک

 اد می اسنه سااهم افكا  که ب   اين مثل  يخت می سر   وم آ  که حةامی اسنا 
  (.74 نتهةا)

  فضا كردن بیمارگون .۸-3-1-6
 .اند باةا م اش هايی نشانه  ا ام يا  نج   و باةا  جاندا انی كور  بوف هام به مشبهٌ برخی

 ن يسنده باةا  وضعات بر ها به مشبهٌ ن ع اين اننخا  آيا تشباهت اناسی  وان لیاظ به
 هةان با است مةكن ر ندتک می  اللت ضعف بر که هايی به مشبهٌ وج   کند؟ می  اللت

 گفت او به وقنی که کند می نقل هدايت اش ه يدا فريدون .بااند ا تباط    م ض ع
 مريض اگر بساش  هنر ت اند می مريض فقط» :گفت هدايت استت مريض ن يسنده فالن

 241 :4071 طل عیت) «بخ انند  ا فرويد مثالً کر  می ت صاه هةه به !بساش  هنر چرا ناستت

  (.019 :4034 قاامیت و  ا  عطايی اش قلن به
 و خام ش منظر  نثا  آسةان ته اش  ا خ   س شان پرت   ا ت تب چشم مثل خ  ااد

 (.10 :4070 هدايتت) کر  می جان بی

 گرفنه خ  ه  سگ مثل بكنمت گم  ا خ    برو  برو ت گرفنم تصةام ادت بهنر که حالم
 (.12 هةانت) ا ند می پنهان مرگشان هنگا  هک پرندگانی مثل بةار ت بايد  اند می که

 ب   خ اباده ام ک فنه و خسنه بچة مانند  يد   فنمت تخنخ ا  کنا  پاو چان پاو چان
 (.24 هةانت)
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 کاب سی و کر  می اكنجه مرا که سالت نی اينكه مثل اده بسنه ها چشم اين  يد  چ ن
 (.24 هةانت) تگرف آ ا  کةی فشر ت می مرا   ون آهنانز چنگال با که

 سلعهت يا خ  ه مانند خر ه خر ه مرا که    هايی برو  آنكه اش پاز خ اهم می فقط
  (.01 تهةان) بااو   کاغذ  وم است خ   ه اطاق اين گ اة

  فضا كردن وهمناک .۸-3-1-7
 خاصانی اااات ماهات کر ن  نگ کم و می  با گاه كور بوف    ها اسنعا ه و ها تشباه

  :افاايند می آن  ؤياگ ن وجه بر و بخشند می فضا به الساّ و م ه  
 ن ع يک من کاهدت می اااا خط ط حاايی بی و ها  نگ شنندگی اش که با انی ه ام   

 (.47 هةانت) کر   می حس  احنی و آشا م

 ثقل اش اينكه مثل و لغايد می  يدت می خ ا  جسةم کر ت می فكر جسةم وقت اين   
 ب   مجه ل تص يرهام و ها  نگ اش پر که مجه لی  ناام    دها آشا  ه ا کثافت و

  (.72 هةانت) کر  می پرواش
 (.20 هةانت) ادند می ناپديد ابر هام ت  ه پشت پريده  نگ هام سنا ه وقت اين   

 بريده بريده هام حرف مانند آ  صدام» :افند می اتفاق صداها   م    گاه امیا اين
  .(11 هةانت) « ساد می گ ام به کنند می شمامه  ا خ عالم    که نامفه می و

 حالت که گار  می ص  ت هايی تشباه اش اسنفا ه با فضا کر ن  اشناک و وهةناک گاه
 اااا و ااخاص هةة چهر  پشت گ يی .کنند می تفسار  ا ها چهره يا ها چشم خاص
  :است پنهان  اشم

 مثل بباندت ت اند نةی کس هةه که غارطباعی چاا يک اينكه مثل او خسنة هام چشم
 .(49 هةانت) بااد  يده  ا مرگ اينكه

 ش ه سر من اش ناپذيرم پ شش گناهان اينكه مثل ب   سرشنز حال به که هايی چشم آن
  .(20 هةانت) بااد

 مثل  يد  اش گارنده و باوقا  قاافة آن با  ا ا  عةه ش   پس که  ا ص  تز  وم پا چة
  (.00 هةانت) ب    فنه تیلال به او ص  ت    مانیش هام عالقه هةة اينكه
 (.00 هةانت)  ب  کر ه مسخره  ا ما که ب   اين مثل اش ش ه  يگ هام  ندان با مر ه
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 که گار  می ص  ت مفه می هام اسنعا ه با وهةناکی حس شير هام نة نه   
  وح مانند نسانا» يا « ا   جان انسان مانند سايه»  ا ها آن اناخنی ساخت ژ ف ت ان می

  : انست  «است اناو 
 هرچه اانهام با ن يسم می هرچه که است اين مثل و خةاده  ي ا   وم که ام سايه
 (.44 هةانت) بلعد می تر تةا 

 ج   يک کر   می پرواش ب   اده م اكاف و لطاف با گت که افكا    نبال آشا انه
  .(00 هةانت) فراگرفت  ا پايم تا سر ناگفننی و عةاق کاف
 سلعهت يا خ  ه مانند خر ه خر ه مرا که    هايی برو  آنكه اش پاز خ اهم می فقط

 (.01 هةانت) بااو   کاغذ  وم است خ   ه اطاق اين گ اة
 (.00 هةانت) ب   اثارم هام ن اشش اش پر که ب    و  غ طه ام اجی   

 سرگر انت ةساي يک مثل اش هةه من شندگی که کر   حس ب    بچه که وقنی مثل
 (.74 هةانت) است گذانه مقصد بی و معنی بی حةا   ي ا   وم لرشان هام سايه

 اسار  و گرفتاري حس خلق .۸-3-1-۲

 تص ير با که ا   می  يده حجةی هام وا ه طرح با مفه می هام اسنعا ه تكور بوف   
 و شآماا ا  ا منن گ تاکت آثا  تا يک هام  خةه و ت   ت  هام  االن هةچ ن فضايی

 صدام که کند می مانند اننها بی و عةاق چاهی به  ا خ     ون  اوم .کند می آو  ه ل
 جهان» يا «است  خةه مانند انسان بدن» انديشة .ا   می اناده آن اعةاق اش هايی سرفه
  است: تصاوير اين مفه می اسنعا   «شندانام آن    ما که است  ام  خةه مانند
 معل   که هايی سرفه !ترسناکی عةاق هام سرفه چه کر  ت می سرفه و ب    اغ تنم»
 لز شو  صبح که ياب هايی سرفة مثل آمدت می بارون تنم گةشد  چالة کدا  اش نب  

  (.09 هةانت) «آو  ند می قصا  برام گ سفند

  :گ يد می سخن خ     ون نااناخنة  ناام اش  يگرت جايی   
 ب    مجب   که ب   اين مثل و مجه الت اش پر اام ن يک ب  ت خ       که  ناايی يک
 (.14 هةانت) بكنم وا سی و سرکشی  ا آن هام سنبه س  ا  هةة
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 پنهان س  ا  يک    شمسنان که جان  انی مثل - فنم فرومی خ       باشنر هرچه
 اناد  می گل يم     ا خ    صدام و اناد  می گ ام با  ا  يگران صدام ا ند می

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

 و عةاق چاه ته    و اده آويخنه با يک چنگک يک سر من هسنی تةا  آمد نظر  به
 به ولی اد  می  و  و لغايد  می اد ت  ها چنگک سر اش بعد ب    آوياان تا يكی

 (.00 انتهة) ب   جاو انی اب يک    پايان بی پرتگاه يک .خ     برنةی مانعی هاچ

  شاعرانه فضاي خلق .۸-3-۸

 عةدتاً ادت گفنه كور بوف    اسنعا ه و تشباه کا کر هام   م    تاکن ن آنچه
 ن ع اين به فقط اثر اين    هدايت تصاوير اما ب  ؛ آن گ تاكی فضام خلق   جهت
 بكرت تصاوير كور،  بوف    خاالی ص   اش  يگر گ نة که است جالب .ا   نةی میدو 

  ا كور  بوف ه لناک فضام تا ک اند می  سد می نظر به که هسنند ام ااعرانه و باشي
 .بساشند جذا  و عجاب معج نی تر  و شيبايی آماخنن اش و کنند تلطاف کةی

 خلق م جب خ   آيدت می وج   به قبلی تصاوير با تصاوير اين جةع اش که تناقضی
  :ا   می كور بوف    غريب فضايی

 عاطفی فضاي قخل .۸-3-۸-1
 تر هاا  کند  يک مثل کنم می اانباه نهت ا  ت می آ  خر ه خر ه اةع مثل من شندگی
 نه ولی اده شغال و برانه  يگر هام هاا  آتز به و افنا ه  يگدان گ اة که است

  .(01 هةانت) اده خفه  يگران    و  و  اش فقط ماندهت تاشه و تر نه و است س خنه

 بخشاده من به  ا ارابز و فشر ه انگ  ت خ اة مثل  ا   شخ شندگی هم او اايد
  (.00 تهةان) ب  

 (.20 هةانت) کر   حس  ا صبح ماليم نفس ص  تم  وم
 (.20 هةانت) ب   کر ه    خسنگی کافی انداش  به گ يا  فتت می پاو چان پاو چان اب

  ناک   و آهسنه من شندگی آن پشت که   خشان و منعجب   ات چشم  و آن با
 (.44 هةانت) گداخت می و س خت می
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 گل و ق مثل انگشنز پاچادت می  ا معة لی نال فر گل ظريفز و بلند انگشنان با اگر 
  (.41 هةانت) اد می پژمر ه
 ب   اده خاکسنر و پ ک آتز هام گل مثل افكا   که کر   حس ماالند   ا هايم چشم

  (.37 هةانت) ب   بند ف ت يک به و

 شگف  فضاي لقخ .۸-3-۸-۸
 تصاوير .هسنند س   ئالاسنی و اگفت بكرت تصاوير جذا ت تصاوير اين  يگر گ نة

 ش ن برهم با تا ند می صینه بر خ اننده تةرکا م جب اينكه بر عالوه س   ئالاسنی
 اتفاقات شمانة و کنند می  اشآماا  ا فضا اوت شيبااناخنی ذائقة تغاار و ذهنی هام عا ت

  :آو ند می فراهم  اسنان     ا غارعا م
 هدايتت) بااند انداخنه ااک    که سااهی الةا  گ م مثل براقت و تر هام چشم
4070: 40.)  

 يا و گ ا ا خسنگی ن ع يک مثل  ا ت  ست من به کرخنی و خة  ت حالت کم کم
  (.00 هةانت) کر  می تراوش بارون به تنم اش که ب   لطافی ام اج

 (.10 هةانت) کشاد می بارون مرا تن عرق مكندهت  هن نهاا ا با آفنا  حرا ت
 من لد ام گةشده  ناام     وبا ه اينكه مثل  ا ت  ست من به گ ا ا سرگاجة ن ع يک
 آشا  شمانی چااهام سنگانی و ثقل قاد اش افكا   و خااالت احسا ت اين ب    اده
 هام بال  وم مرا هاينك مثل کر ت می پرواش خام ای و آ ا  سپهر س م به و اد می

 مانعی هاچ به که   خشان و تهی  ناام يک    و ب  ند گذاانه طاليی ابپر 
  (.14 هةانت) کر   می گر ش خ    برنةی

 (.12 هةانت)  اات برمی و تراااد می  ي ا  ساية کنا  اش طاليیت تاغ مانند خ  ااد
 من شندگی پرت  و  يد   ا او  هند  وعده و تهديدکننده منعجبت مضطر ت هام چشم
 هةة جذا  آينة اين اد جذ  آن ته    و مةاوج پرمعنی براق هام گ م اين  وم

  .(40 هةانت) کشاد خ  ش به است عاجا بشر فكر که آنجايی تا مرا هسنی
 انداش  به با گ انداشه بی ا  سنره  گةة بش  ت خنجر تاغة منكا پرهام اينكه تر  اش

  (.74هةانت) بش   آساا سنگ
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 آن عصا   و بفشا    ست    انگ   خ اة مانند  ا خ    شندگی سرتاسر خ اهم می
 هةانت) بچكانم تربت آ  مثل ا  سايه خشک گل م    قطره قطره  ات آن ارا  نه  ات
01.)  

   نتیاله .4
 اهنةا  و آنت فر  کةال    هرچاات اش باز تكور بوف اثرگذا م و ماندگا م  اش

 بوف .است  وايت و منن عناصر بر تسلط و ها تكناک  قاق بر ن کا  به    اش ن يسنده
 و اکسپرسا ناسم هام مكنب اش فضاساشم    و است گ تاک آثا  خان ا   اش كور

 و آو  ه ل فضام خلق آثا ت ن ع اين    .است پذيرفنه اثر مسنقام ط   به س   ئالاسم
  ا   تغالی و ااعرانه يیفضا كور بوف  يگرت س م اش . ا   فراوانی اهةات وهةناک

 ساخنن    مخنلفی ع امل .است کر ه اگفت و جذا   ا منن والت و ه ل کنا     که
  ا ه انجا  كور بوف    مها ت با و آگاهانه هدايت آنچه اما  ا ند؛ نقز فضاها اين

    باشنر اايد اباا ها اين .فضاهاست اين خلق برام اسنعا ه و تشباه اش اسنفا ه استت
 و مسنعا ٌله يا به مشبهٌ و مشبه)  ا   س يه  و اسنعا ه و تشباه .بااند  اانه کا بر  راع

 اش اسنفا ه با ت اند می و است آشا   و  س ية اننخا     ن يسنده يا ااعر و (مسنعا ٌمنه
 هام اننخا  بر سی .بدهد ناا اول س ية به خ اهدت می که  ا حسی آنت هام  اللت
 و  هد اننقال مخاطب به  ا خاصی هام حس  ا   تعةد او که  هد می نشان هدايت
 مقالهت اين    .است لذت و وهم ه لت اش ام آماخنه که باافريند  ا خاصی فضام

 فضام کنندگان خلق کلیِ  سنة  و به  ا كور بوف    اسنعا ه و تشباه کا کر هام
  ا ها ساشم فضا اين اش هرکدا  اش هايی نة نه و کر يم تقسام ااعرانه فضام و گ تاكی

  . ا يم نشان

  ها نوش  پی
 .هداي  صادق با آشنايی کنا     (4073) فرشانه مصطفی با ويژه به .4
 قاامیت و  ا  عطايی نک:)  اند می ه فةان اش منأثر و منیط گ تاک  مان ن عی  ا آن مان م مجنبی .2

  .(040 )هةانت  اند می گ تاک تخص صاا  ا ام  ا كور بوف ناا   يابند م نجف (.044 :4034
 .ناهشاا  ناخ  آگاهت .0



 21                      ب ف ک  نقز تشباه    خلق فضام                            02/ اةا   3سال 

 است. جنايی و خاالی هام  مان هام ن يسنده هةة پد جدّ ه فةان» ن يسد: می ه فةان   م    .0

 من ناستت بدهكا  او به پ  آلن هات بعضی نظر به که است   ست است. اساسی و الش  او اناخنن
 سبک ت انسنند نةی  اسناي فسكی و پ  ا گا  اشجةله اه خالی ه فةانت وج   بی که معنقد 

  .(33 :4073 )فرشانهت «بكنند پادا  ا خ  اان
5. Der student von prag 
6. Le cabinet du Dr Caligari 

 و (30 :4034) بها ل  میةد و (149 :4074) «هدايت آثا     سبک و شبان» مقالة    کريةی ساةان .7
  .اند کر ه ااا ه كور بوف اعرم فضام به (229 :4077) هالةن مايكل

 ش .  ست تشابه برحسب اننخا  به ت ان می اناخنی نظا     ها نشانه معنايی هام مؤلفه براسا  .3
 چ ن و بگاريم   نظر  ا حرکت مؤلفة که است پذير امكان شمانی پرنده و غرو  ماان تشابه مثال
 اش پرش  غرو » و  هام قرا  تشابه    پريدن نايیمع مؤلفة با  ا آن استت آسةان    حرکت اين
  (.410 /2 :4033 صف مت )نک: بساشيم  ا «ک ه

 گرفنه ب ن ئل آندلسی سگ فالم آغاش اش  ا تص ير اين هدايت که  هد می احنةال فرشانه مصطفی .9
  .بااد

  منابع
  شوا . :تهران .هداي  آثار و زندگی (.4034) يیای پ  ت آ ين -
 .2چ انا . حق میةد علی ترجةة .نويسان رمان رواي  به رمان (.4034) فا يس ماريا  آل تت -

  مرکا. نشر :تهران
 كلک. ماللة کدکنی. افاعی میةد ضا ترجةة «.ا بی ساخنا  تیلال» (.4019) امبرت  اک ت -

  .00-21صص .9ش
 مفه     با  لن با فر  يز ات  نظرية ؛فضا اناسانة انسان مفه  » (.4030) ن لد اگننرت -

  .04-20صص .0ش .نظر باغ ماللة کعباان. م نا ترجةة «.فضا اناخنی انسان
  اوجا. :تهران .هداي  صادق هاي نامه (.4070) میةد بها ل ت -
 صا ق صدسالگی مناسبت به) هدايت مد ناسم می   منالة به سبک» (.4034) تتتتتتتتتتتت -

   .30-34صص .07ش .گلستانه ماللة «.(هدايت
  .برگ :تهران .داستان عوامل (.4071) الهه بهشنیت -
 بر س   ئالاسم ا بی مكنب تأثار» (.4094)  وشبهانی ت کلی نا يا و غالمرضا تةاةیت -

  .14-00صص .93ش .حافظ ماللة «.هدايت صا ق هام  اسنان
  تهران.  انشگاه اننشا ات تهران: .شهر تا شار از .(4032) سادمیسن حبابیت -
  .104-102صص .11ش .چیستا ماللة «.سانةا و هدايت صا ق» (.1340) غال  اد متح -
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  معاصر. فرهنگ تهران: .فارسی -انگلیسی ادبیا  توصیفی واژگان (.4032) عربعلی  ضايیت -
  فر و . :تهران .روح يک داستان (.4070) سارو  اةاسات -
  .مهر س    تهران: اعر. :2ج .ادبیا  به شناسی زبان از (.4033) ک  وش صف مت -
 و فرهنگی تاريخ كور، بوف :مرگ از هراس و هداي  صادق (.4030) میةد صنعنیت -

  مرکا. نشر :تهران .كور بوف تحلیلگرانة روان شکنی ساخ  كشی، اسطوره
 مرگ و زندگی در سیري اثیري؛ مرد (.4034) مارحسانی قاامی جالل و حسن  ا ت عطايی -

   وشگا . :تهران .هداي  صادق
  مرکا. نشر :تهران .هداي  صادق با آشنايی (.4073)  . تفرشانه -
 .شناخ  ماللة «.س   ئالاست  مان  و :احنجا  ااش ه و ک   ب ف» (.4073) مه ش ق يةیت -

  .000-047صص .17ش
-141صص .09ش .نامه ايران ماللة «.هدايت آثا     سبک و شبان» (.4074) ساةان کريةیت -

120.  
  مرکا. نشر :تهران .0چ .كوتاه داستان مبانی (.4037) مصطفی سن  تم -
  .21-22صص .0ش .نگین ماللة «. يلكه و هدايت» (.4014) من چهر مهندسیت -
  .سخن :تهران .3چ .داستان عناصر (.4092) جةال مارصا قیت -
 و ادبیا  ماه كتاب «.ا بی مننقد جايگاه    هدايتت صا ق» (.4034) حسن مارعابدينیت -

  .04-00صص .07 و 01ش .فلسفه
  .24-44صص .23ش .كلک ماللة «.ک   ب ف معضل» (.4034) آذ  نفاسیت -
  جاويدان. :تهران .كور بوف .(4070) صا ق هدايتت -
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